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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 3و 2البندان 
ل قرروق اإلنسرران  السررام  السرريول لوضرروم اامررح الوت رردةقريررر الت

 السامية واامين العام الوضوضية وتقارير

ادية الودنية والسياسية واالقتص تعزيز وحواية جويع حقوق اإلنسان،
 والثقافية، بوا ف  ذلك ال ق ف  التيوية واالجتواعية

وال ضرررا  تهيئرررة بيئرررة مميرررة ومواتيرررة للوجتورررع الوررردن  توصررريام عوليرررة ل  
 ستضادةوالدروس الوجيدة عليها، استيادًا إلى الووارسام ال

 تقرير مضوم اامح الوت دة السام  ل قوق اإلنسان  

 موجز  
، إىل مفرو  األمرا احدةردل السرام  27/31طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قرااه   

بيةرة ممنرة ومواةيرة للمعدمر  حلقوق اإلنسان أن يُعّد جتميعاً للدوصيات العملية الااميرة إىل ييةرة 
 احدين واحلفاظ عليها، اسدناداً إىل احماهسات اجليدل والدهوس احسدفادل.

وياكررز احفرررو  السرررام  يف ررر ا الدقايرررا علرررر أم لرررة علررر احماهسرررات الررر  ُ ّسرررن إىل  
أقصر حد قدهل اجملدم  احدين علر إحداث الدةول. ويف ر ا الصدد، حيردد احفرو  السرام  

سررة عناصرررا أساسرررية رررر ين إطرراه قرررانوين مدرررل ةد رررت للمعررايت الدوليرررة الررر  ة رررمن احلايرررات مخ
العامة والوصول الفعال إىل العدالة؛ وبيةرة سياسرية مواةيرة لعمرت اجملدمر  احردين؛ واحلصرول علرر 
احعلومرررات؛ وسرررربت مجملرررراهكة اجملدمرررر  احرررردين يف عمليررررات صررررن  القررررااه؛ وةررررو ت الرررردعا واحررررواهد 

 احدين علر احدى الطويت.للمعدم  
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 مقدمة -أوالً  
باألمهيرة احلاةرة حجملراهكة اجملدمر  احردين ، 27/31جملس حقروق اإلنسران، يف قرااه  سّلا  -1

بنجملرراط، علررر ايرر  احسرردويات، يف ةعزيررز احلكررا الاهرريد، بسرربت منهررا  قيرر  الجملررفا ية واحسرراءلة، 
، وطلب إىل مفو  األمرا عا بالسالم والاخاء والدةقااطية ن ى عنه لبناء جمدمعات ةنورو أما ل

الااميرررة إىل ييةررة بيةررة ممنرررة احدةرردل السررام  حلقررروق اإلنسرران أن يُعررّد جتميعررراً للدوصرريات العمليررة 
 .لومواةية للمعدم  احدين واحلفاظ عليها، اسدناداً إىل احماهسات اجليدل والدهوس احسدفاد

 28وهل   الغاية، بع ت مفوضية األما احدةدل السامية حلقوق اإلنسان )احفوضية(، يف  -2
، مر كاات هرفوية إىل الردول األع راء واحتسسرات الوطنيرة حلقروق اإلنسران 2015نيسان/أبايت 

. 2015متوز/يوليرره  8ومنظمررات اجملدمرر  احرردين واحنظمررات الدوليررة واإلقليميررة، ةالرررا ةرر كت يف 
 .(1)27/31هداً، مما يدل علر األمهية ال  ةوىل للمسائت ال  يدناوهلا القااه  89ما جمموعه  ووهد
احسررامهات الررواهدل مررن إىل  اسرردناداً ويعكررس ررر ا الدقايررا مرردخالت مررن ايرر  احنرراط ،  -3

، الفاعلرة يف اجملدمر  احردين طراا األخمدلف الدول األع اء واحتسسات الوطنية حلقوق اإلنسان و 
  ررراًل عرررن واحنظمررات الدينيرررة،  ةكادةيررروسررراط األمبررا يف كلرررب الجملررربكات الدوليررة واإلقليميرررة واأل

 اإلقليمية. كياناتاألما احدةدل وال
ةقاسررا يف ايرر  أءرراء العرراا، مررن احهررا لمعدمرر  احرردين احليررز احدررا  لص يف سررياق ةقل ررو  -4

وياكرز . واحلفراظ عليهرا يرة للمعدمر  احردينبيةرة مواة ييةةاحماهسات ال  ةسلط ال وء علر  وائد 
ّسرن إىل أقصرر حرد أم لة علر احماهسات السردباقية الر   ُ يف ر ا الدقايا علر احفو  السام  

يف مخسررة عناصررا أساسررية احفررو  السررام  حيرردد و . (2)قرردهل اجملدمرر  احرردين علررر إحررداث الدةررول
ونظرام وطرحل حلمايرة حقروق اإلنسران الدوليرة لمعرايت مدرل ةد رت لرر ين إطراه قرانوين ر ا الصدد، 

بيةررة سياسررية مواةيررة لعمررت اجملدمرر  احرردين؛ و احلايررات العامررة والوصررول الفعررال إىل العدالررة؛  ي ررمن
صرررن  هسرررا السياسرررات و مجملررراهكة اجملدمررر  احررردين يف عمليرررات سررربت و لرررر احعلومرررات؛ واحلصرررول ع
 .احدى الطويتعلر  دعا واحواهد للمعدم  احدينةو ت الالقااه؛ و 

القررانون الردوق حلقروق اإلنسرران   مسرللة اخدياهيرة. تللمعدمر  احرردين ليسرحيرز  وإةاحرة -5
جملدمررر  احرررردين دطرررروه بررراح ام احلقرررروق واحلايرررات الرررر  ل نررر ى عنهرررا لالدزامررراً علرررر الرررردول يفرررا  

يف احجملاهكة  مبا يف كلب حاية الاأي والدعبت والدعم  السلم  وةكوين اجلمعيات واحل واهدغاله، 
 دهاوسرالم دهاوحرايالفاعلل يف اجملدم  احدين حيال أي اً حيم  القانون الدوق و . ن العامليف الجمل

 من ةدخت الدولة الدعسف . دهاالبدنية وخصوصي
__________ 

ا يدسن ككا اي  الادود يف ر ا الدقايا، وةكن الطالع عليها علر الاابط الداقين  (1) 
www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/ReportHConCivilSociety.aspx. 

ةراد الدرردابت الااميرة إىل ةقييررد نجملراط اجملدمرر  احرردين بدفصريت يف خمدلررف ةقراهيا خررملاء األمرا احدةرردل احسرردقلل إىل  (2) 
وبيانات مفو  األما احدةدل السرام  حلقروق اإلنسران وةقراهيا األمرل  ةقاهياجملس حقوق اإلنسان وك لب يف 

 اعات بسبب الدعاون م  األما احدةدل.العام بجمللن أعمال الندقام احاةكبة ضد األ ااد واجلم

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/ReportHConCivilSociety.aspx
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/ReportHConCivilSociety.aspx
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لررزم امايررة احليررز احدررا  للمعدمرر  احرردين، عررة أسرربا  مقنعررة لفعررت القررانون ل يُ وهنررا أن  -6
ن  ريها النراس، مبر ةرن دماسرب اجملدمعر  و يسرارا يف المجملراهكة احدنيرة سربت  عالرة لل دو ت . كلب
 دوهاً أي ررراً اجملدمررر  احررردين  ويرررتديإلةررراع صرررويا. احهمجملرررون يف اجملدمررر ،  اصرررة األقليرررات و أ رررااد 
 هسررررراحسرررررامهة يف باسرررررم  للنررررراس يهكة يف احليرررررال العامرررررة، وةكرررررن أن يف ةسرررررهيت احجملرررررا حاةررررراً 

جمدمر  وعة أي راً مرملهات جتاهيرة واقدصرادية مقنعرة إلقامرة ن  القااه. عملية صبت ويف السياسات، 
األعمال الدعاهية واجملدم  احدين مصلةة مجمل كة يف بيةة   م احل  يف حاية  لقطاع مدين قوي. 

ز وةعررررز  ،سرررريادل القررررانونةرررردعا و  ،دمييررررزعرررردم الدعدديررررة و ةدسررررا بالالدعبررررت وةكرررروين اجلمعيررررات، و 
 علر احعلومات.الجملفا ية واحلصول 

عامررت أساسرر  جملررعبية، الل  ظررر بعنرردما ةوجرره النقررد أو حرر  والسررما  بدبررداء ا،هاء،  -7
البلرردان اسرردخالا العررمل وةطررويا األمرروه.  سياسررات و اسرردعاا  الضررمان و  صررناع القررااهحسرراءلة 
 لطويت.السدقااه علر احدى اعاهاً ك تل  يما يدعل  بحل جتاجملدم  احدين  م  حيز ال  
وق اإلنسرران ل نرر ى عنهررا األمرا احدةرردل حلقررمنظومررة يويررة يف احلمجملراهكة اجملدمرر  احرردين و  -8
ال غراات الر  د  ردالفاعلرة يف اجملدمر  احردين  راألطاا  . وةعزيزررا بفعاليرة حقروق اإلنسرانماية حل

ألزمررررات با اجملدمرررر  الرررردوق اجملررررالت األخرررراى، وةنرررر هاحلمايررررة و ةعرررر ي اهليكررررت الرررردوق يف جمررررال 
اسردعابة  ة رر   األطراا مجملاهكوة اي جديدل. ، وةنظا احلمالت لوض  معايت ومليات وهيكةال

 علر احسدوى القطاي. جيايمبا بابطها  احنظومة
بلسرلةة مرا  دةرت ةرزداد اجملدم  احدين للهعوم يف العديرد مرن األمراكن يدعا  وم  كلب،  -9

لل رغط علرر  ما زالرت ةبدكرا الوسرائتلمعدم  احدين احدا  ل احليزدقييد  الدول ال  ةسعر ل. ةنوعاً 
اللعوء إىل أسرررراليب القمرررر  والعنررررف بررررالقررررانون أو مبوجررررب دقييررررد احلايررررات باجملدمرررر  احرررردين، سررررواء 

يواجرره اجملدمرر  و ايرر  احنرراط . وُ رراكر ررر   الررنُهة ساكررال سررهلة ومدزايرردل يف . ندقرردينإلسرركات اح
 وةدزايرردأخرراى، م ررت اجلماعررات احسررلةة مررن نررت الرردول.  اعلررة ات يديرردات مررن جهرر احرردين أي رراً 
ن  رريها النجملررطاء احعنيررون بالبيةرررة يف اجملدمرر  احرردين، مبررر لالدخويررف والدهديررد ضرررد الفرراعل ادعرراءات

يف العديرد مررن البلرردان، ةواجرره النسرراء و . واحلقروق احاةبطررة باألهاضرر ، علررر يرد القطرراع ا رراا أي رراً 
مرن اجلهرات القوالرب النمطيرة الدمييزيرة، للغاية، بسربب   احدين هدود  عت سلبية يف اجملدم تالفاعال

 .ن احملليةعن جمدمعاي نوعزهلالفاعلة احلكومية ونت احلكومية ال   اول نزع الجملاعية عن عملهن 
احليررررز ةوسرررري  "بعنرررروان احفوضررررية احواضرررريعية العاحيررررة الرررر  وضررررعدها سرررر اةيعية وةدرررري  ال -10
احليز احدا  لره لدعزيز العمت م  اجملدم  احدين، ودعا اجلهود الاامية إىل ةوسي   ، إطاهاً "ااط الدةق
يف مكاةبهررا يف احقررا و نجملرراط  500ررر   األولويررة مررن خررالل أك ررا مررن وةنفرر  احفوضررية . يدررهومحا

 يف اي  أءاء العاا.احيدانية 
 كلمرا أةري  للمعدمر  ين مسللة أساسريةرا مجملاهكة اجملدم  احدين باعدباه وةكن النظا إىل  -11

علر العكرس مرن كلرب، . و قوقاحلمي  احدين حيز للمجملاهكة، ازداد احدمال ةو ت محاية أ  ت جل
نجملرررطائه واهةكرررا  أعمرررال الندقرررام ضررردرا،  لمعدمررر  احررردين، ويديرررداحليرررز احدرررا  لإنرررالق  ررردن 
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ةنرررزع السياسرررات الررر  ةكرررن أن ةرررتدي اوه الوقرررت، ومبرررعررردم السررردقااه. بمبكرررا إنررر اه عالمرررات 
الجملررراعية عرررن األهرررخاا الررر ي يررردعون إىل اةبررراع ُورررة خمدلفرررة أو يطرررالبون اقررروقها علرررر ءرررو 

، برت قرد إىل عردم السردقااه ةف ر إىل ةفراقا مجملراعا اإلحبراط و  مجملاوع، أو ةعرزهلا أو ةقمعهرا،
 ةتول إىل نزاع.

: ن  وال ضررررررا  عليرررررر حيررررررز للوجتوررررررع الوررررررد لتهيئررررررةالشررررررروم الال مررررررة  -ثانياً  
 الووارسام السليوة

 اإلطار القانون  الداعح والوصول الضعال إلى العدالة -ألف 
 التشريع -1 

يجملكت احل  يف حاية الراأي والدعبرت والدعمر  السرلم  وةكروين اجلمعيرات واحلر  يف احجملراهكة  -12
 مماهسرررة رررر   احلقررروق ، وسرررائت للنجملررراط احررردين. (3)يف الجملرررلن العرررام، إىل جانرررب مبررردأ عررردم الدمييرررز

 بلمان وحاية مُتّكن الناس من احسامهة يف الدنمية السياسية والجدماعية وال قا ية والقدصادية.
الدساةت يف اي  احناط  احل  يف حاية الاأي والدعبت والدعم  السلم  وةكوين وةكفت  -13

 عررول  قررد ةكررون رنررا  كلررب،  اجلمعيررات، واحلرر  يف احجملرراهكة ومبرردأ الدةقااطيررة الدجملرراهكية. ومرر 
 هررامت قررانوين إطرراهومررن ف  رردن وجررود واحماهسررة اليوميررة للةايررات العامررة.  وابررل النصرركبررتل 

ليرة الر   مر  احلايرات لمعرايت الدو ةد رت لالدجملايعات واللوائ  والقواعرد واحماهسرات اإلداهيرة( ك)
واحلفرررراظ عليهررررا ليدسرررر ى لرررره  بيةررررة ممنررررة ومواةيررررة للمعدمرررر  احرررردينلدهيةررررة أساسرررر   هرررراط  العامررررة 

 الضطالع بلنجملطده.
 حاية الاأي والدعبت  

( بجمللن حاية الاأي 2011)34اإلنسان يف ةعليقها العام هقا ةاى اللعنة احعنية اقوق  -14
ل نرر ى ألي جمدمرر  عررن الصررةا ة أو نترررا مررن وسررائط اإلعررالم الرر  ةكررون حررال وحايررة الدعبررت أ

بررردون عااقيرررت وكلرررب ل رررمان حايرررة الررراأي وحايرررة الدعبرررت والدمدررر   ونرررت خاضرررعة للاقابرررة وةعمرررت
وةجملركت الردوق ا راا براحلقوق احدنيرة والسياسرية؛  براحلقوق األخراى احنصروا عليهرا يف العهرد

. وقرررد دعمررررت الصرررةا ة أو وسرررائط اإلعرررالم األخررراى حعرررا الزاويرررة جملدمررر  ةسرررود  الدةقااطيرررة
مااه دوه اجملدمرررر  احرررردين يف طررررا  الق ررررايا الرررر  ةنررررده  احملكمرررة األوهوبيررررة حلقرررروق اإلنسرررران باسررررد

__________ 

(؛ والعهررد 25و 22و 21و 19ررر   احلقرروق مكفولررة بالعهررد الرردوق ا رراا برراحلقوق احدنيررة والسياسررية )احررواد  (3) 
(؛ واةفاقيررررة الق رررراء علررررر ايرررر  15و 8الرررردوق ا رررراا برررراحلقوق القدصررررادية والجدماعيررررة وال قا يررررة )احادةرررران 

(؛ 5(؛ والةفاقية الدولية للق اء علرر اير  أهركال الدمييرز العنصراي )احرادل 3ل )احادل أهكال الدمييز ضد احاأ
(؛ 30و 29و 21(؛ واةفاقيرة حقروق األهرخاا كوي اإلعاقرة )احرواد 15و 13واةفاقية حقوق الطفت )احادةان 

يرة الدوليرة حلمايرة حقروق (؛ والةفاق24والةفاقية الدولية حلمايرة اير  األهرخاا مرن الخدفراء القسراي )احرادل 
 (.26اي  العمال احهاجاين وأ ااد أسارا )احادل 
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احليررز العررام حيررق ةُنرراق   اإلعررالم يف  طةسررارا وسرائو  .(4)إطراه الصررال العررام للنقرراح احفدررو  يف
ةلرررب الق رررايا وةُدرررا   ررراا اإلبرررداء عررررن مهاء مدنوعرررة، مبرررا يف كلرررب مهاء اجملدمعرررات األصررررلية أو 

ويف صرري  اإللك ونيررة، بلغررات خمدلفررة، يف الصررةا ة احطبوعررة و األقليررات، والالجةررل واحهرراجاين، 
 ألهخاا كوي اإلعاقة.ةكون يف مدناول ا

هصررد ق ررايا حقرروق اإلنسرران واإلبررال  إعررالم مسرردقلة وةعدديررة  طوسررائةدرروىل يف كاواةيررا، و  -15
ألهجندرررل اإىل قررروانل يف احررردين  يرررزمبرررادهل احلوأهررراهت  .(5)عنهرررا اايرررة، وةعمرررت بصرررفدها جهرررة مااقبرررة

 طاإلكاعر  حواجهرة احدكراهات وسرائالبرق أم لة إجيابية علر إعادل ةوزير  ةراددات باعدباهرا وأوهونواي 
إلعرالم ويرنظا مناقجملرة مفدوحرة ل اً أسربوعي اً ةلفزيونير اً احظاا باناجمر يعا  ديوان يف النمسا،و . (6)اإلعالم
وةسررراعد حلقرررات حقررروق اإلنسررران. ق رررايا سررروء اإلداهل و احدعلقرررة باحلساسرررة م رررت الجملررركاوى للق رررايا 

مم لررررر  اجملدمررررر  احررررردين يف ةبرررررادل النقررررراح أو الدررررردخالت اهلاةفيرررررة للمسرررررتولل العمررررروميل إىل جانرررررب 
يف الجملرررفا ية وا ررراك قرررااهات  ، وةسررراراوجهرررات نظرررا خمدلفرررةإىل اع السررردم اصرررة ل دررري احعلومرررات، وة

 .(7)اإلكاعية  اصة لطا  األسةلة ومعاجلدها علناً الملامة الدلفزيونية و ةدي  يف السلفادوه، و  مسدنتل.
 حاية ةكوين اجلمعيات  

قانونيررة أحكررام ررر  وجررود  مرردين مدنرروع ومسرردقتإن أ  ررت وسرريلة لدجملررعي  قيررام جمدمرر   -16
جمانرراً أو بدكلفررة مداحررة للعميرر  ةكررون ريةررة سايرردل و وإداهيررة دنيررا ةتيررد ةوجيرره جمرراد إخطرراه إىل 

لن بردسردوه اجلبرت األسرود . ويعر   اإلجبراهي للعمليرات األساسرية زريدل، ول ةجملر ط الدسرعيت
علررر األطفررال ويسرراي كلررب أهرركال احوا قررة؛ ل يدطلررب أي هرركت مررن حرر   اتمعيرركرروين اجلة

لدسررعيت منظمررات اجملدمرر  اإللكرر وين  خطرراهيكفرر  اإليف  نلنرردا، و . (8)عامرراً  14مررن سررن ابدرداًء 
 م  ةوصيات خملاء األما احدةدل. ااية، متجملياً  احنظمات نت احسعلة، وةعمت (9)احدين
لدنظرررريا احجملرررر   أو دخلررررت طرررروه الدعايررررب يف النرررراوية نظررررا للدنظرررريا الرررر ا  أو اوُوضررررعت  -17

منظمرات جامعررة وةقرردم ةقاهيارررا إليهررا،  اعايررةب منظمرات اجملدمرر  احرردينورولنردا، ةررنص علررر أن ةعمررت 
 .(10)ويجملع  علر السدقالليةاإلداهية يقلص الدكاليف واهد اإلداهية و احيقلت من احلاجة إىل مما 

__________ 

 Steel and Morris v. United Kingdom, application No. 68416/01, judgment of 15 Februaryانظرا  (4) 

2005. 

 البع ة الدائمة لكاواةيا لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف. (5) 

/احاكرز األوهو  للمماهسرة احدين ا اد يدللف من احاكز الدوق للمماهسة القانونيرة نرت السراعية للاب مبادهل احليز  (6) 
ين احاكرررز الررردوق حنار رررة الاقابرررة، والدةرررالف العررراح  حجملررراهكة 19القانونيرررة نرررت السررراعية للررراب ، ومنظمرررة احرررادل 
 احواطنل، واحلاكة العاحية من أجت الدةقااطية.

 لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف. لسلفادوهبع ة الدائمة لال (7) 

 البع ة الدائمة للعبت األسود لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف. (8) 

انظررا أي رراً ةقايرراي احقرراه ا رراا احعررحل برراحل  يف  لرردى مكدررب األمررا احدةرردل يف جنيررف. فنلنررداالبع ررة الدائمررة ل (9) 
 (.A/HRC/23/39و A/HRC/20/27معيات )حاية الدعم  السلم  وةكوين اجل

 مبادهل احليز احدين. (10) 
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 مرررر  بالدةديررررد احرررردا عل عررررن حقرررروق  قرررروانل تنيف احكسرررريب وكرررروت ديفررررواه، ُسررررو  -18
إلعالن احدعل  ا  ومستولية األ ااد واجلماعات وريةرات اجملدمر  يف ةعزيرز اإىل وةسدند اإلنسان، 

إعالن احدا عل عن اً، احعاو  باسا احع   هبا عاحيومحاية حقوق اإلنسان واحلايات األساسية 
. ويقرردم الدعليرر  علررر اإلعررالن احجملرروهل بجملررلن سرربت ةنفيرر  اإلعررالن، ويعطرر  (11)حقرروق اإلنسرران

أم لررة علررر احماهسررات السررليمة  يمررا يدعلرر  بدةاحررة حيررز للمعدمرر  احرردين واحلفرراظ عليرره. وباح ررت 
 A/HRC/31/55لررررررة احرررررردا عل عررررررن حقرررررروق اإلنسرررررران )ةقرررررردم ةقرررررراهيا احقرررررراه ا رررررراا احعررررررحل اا

 علر سبيت اح ال( إههادات مفيدل. A/HRC/25/55و
 حاية الدعم  السلم   

و احلرال يف أهمينيرا كمرا ررعلر ءو صراي  يف القرانون،  الدعمعات، سلمية ا  ا  يُعدمل  -19
احل  يف  هخصأن لكت نص علر القوانل ال  ة، م له يف كلب م ت (12)ة سليمةمماهسوهومانيا، 

ل ةجملرر ط لرر لب احلصررول علررر دون ةرراخيص، و واحجملرراهكة  يهررا ةنظرريا الجدماعررات واحظرراراات 
هخصراً،  قرد يلرزم ةقردط إخطراه،   50أما عندما يُاج  أن يدعراوز عردد احدظراراين إكن مسب ؛ 

دعمر  منظمرو الويردههبا نها السردعانة مبدعهردين يعيّروةكرن رو احلال يف اهوهية مولردو ا. كما 
 (.A/HRC/20/27لدوجيه احدظاراين ومساعديا )

 حل  يف احجملاهكة يف الجمللن العاما  
احراأل والاجرت  برلةفاصريت بجملرلن احسراوال  ،كروادوهإ م رتدساةت بعض البلردان،  ةد من -20

للمجملرررراهكة يف  ،األصررررلية والقوميرررراتاحلقرررروق اجلماعيررررة للجملررررعو   بجملررررلنيف احلقرررروق والفرررراا، و 
 يتديررره  يالررردوه الايرررادي الرررب. وةدعلررر  أحكرررام مماثلرررة (13)متسسرررات الدولرررة واهليةرررات السياسرررية

 ،متسسرات الدولرة علرالاقابة الجملعبية و  ةه،وإداه  العام للجمللنن يف صن  القااه والدخطيط و واطناح
لعامرررة أمرررا . وعرررالول علرررر كلرررب،  ررردن محايرررة احلايرررات اوةررردقيقها احلكوميرررة اإلجرررااءات متةررريصو 
 (.56 الفقال ،A/68/299لندخابات ممنة ونزيهة وكات مصداقية )انظا ا لدكون منه بد ل

 الوصول إلى العدالة -2 
الوصول إىل احتسسات و نظام ق ائ  مسدقت و عال،  عن طاي الوصول إىل العدالة إن  -21

مررن إطررراه أساسررر  الوطنيررة حلقرروق اإلنسررران وا،ليررات اإلقليميرررة والدوليررة حلقرروق اإلنسررران، جررزء 
عررايت الدوليررة سرردقت ةنفيرر  احاحق رراء ويكفررت الاجملدمرر  احرردين.  ألطرراا  الفاعلررة يفقررانوين داعررا ل

 اي  أصةا  احصلةة. لدىال قة  بقحلقوق اإلنسان وي
__________ 

 منظمة ا دمة الدولية حلقوق اإلنسان. (11) 
الدعليرر  علررر إعررالن األمررا احدةرردل احدعلرر  باحرردا عل عررن حقرروق اإلنسرران؛ و ايرر  ا ررملاء احعررحل اايررة الدعمرر   (12) 

مبراد  ةوجيهيرة   الداب  حنظمة األمن والدعاون يف أوهوبا/مكدب احتسسات الدةقااطية وحقوق اإلنسان، مالسل
 (.2010، الطبعة ال انية )واهسو، بجمللن حاية الدعم  السلم 

 أمل احظاا يف إكوادوه. (13) 
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 الر  ةفاضرهاالعقوبات  يف الوقت احناسبأن ةااج  كون احملاكا قادهل علر وجيب أن ة -22
دى مجملررراوعية رررر   الدررردابت وضررراوهيا منظمرررات اجملدمررر  احررردين لدقيررريا مررر علررررسرررلطات الدولرررة 

حقروق  معنيرة باصردةسعيت اعية سعت اجلمعيات معلر سبيت اح ال، عندما ه ض  . وةناسبها
ومزدوجرر  احيررت اجلنسرر  ومغرراياي اهلويررة اجلنسررانية وحررامل  صررفات  ل ليررللم ليررات واحاإلنسرران 

لنظررام العررام والقررانون واألخررالق، أكرردت احملكمررة الدسرردوهية يف اجلنسررل علررر أسرراس إخالهلررا با
طلرب ااعرال ألناا  مجملاوعة، وأمات مبنجمللل ةسعيت اجلمعيات احيف احل  من جديد السلفادوه 

. (14)اجلنسرر  لألهرررخاا احعنيرررل يرررتية أو احانويرررة اجلنسرراجلمعيررة للدسرررعيت بغررض النظرررا عررن اهل
خلصرت يوةيرو  وةروي ، و   الوصرول إىل مروقععلرر حظرا يف نظات احملكمة الدسدوهية يف ةاكيرا و 

 .(15)جود اندها  للة  يف حاية اإلعالم والدعبتإىل و 
فراظ يف احلإسرهاماً كبرتاً سرها ةتسسات الوطنية حلقوق اإلنسران أن اح وحا كان بدمكان -23

متد رررت قررروانل مبوجرررب إطاهرررا الدنظيمررر   رررال برررد مرررن ضرررمان لمعدمررر  احرردين، ل يرررز احدرررا علررر احل
مبررراد  احدعلقرررة مباكرررز احتسسرررات الوطنيرررة لدعزيرررز ومحايرررة حقررروق اإلنسررران )مبررراد  امد ررراًل ةامررراً لل

، علر سبيت اح رال، (18)ورولندا (17)يف أس الياو  .(16)الفعال ئهاوأدا ااسدقالهلبغية كفالة باهيس( 
ألطفررال احعررحل باظرراا احلدعزيررز ومحايررة حقرروق  ةررات سررددل، م ررت أمررل  متسسرراتأي رراً  أنجملررةت

لدمييرررز، اصرررلية، باإلضرررا ة إىل ريةرررات هصرررد منار رررة واألهرررخاا كوي اإلعاقرررة واجملدمعرررات األ
 وثي  م  احتسسة الوطنية حلقوق اإلنسان.يعمت ايعها علر ءو 

القررانون الرردوق ة يبقسررعلررر ضررمان أاألحكررام الدسرردوهية صررااحة  نصأن ةرر وةكررن أي رراً  -24
علررر القررانون الرروطحل وحرر  األ ررااد واجلمعيررات يف اللعرروء إىل اهليةررات وا،ليررات واحملرراكا الدوليررة 

 ةنفي  قااهات اهليةات الدولية.نص ةلب األحكام علر واإلقليمية. وعالول علر كلب، ةكن أن ة
الوصول إىل بعض ا،ليات اإلقليمية، مبا يف كلب احملاكا، وسيلة  عالرة وةكن أن يكون  -25
دمر  اجملةعراون طاائر  و دلف . نت مسدقتأو  اً رجملالق اء الوطحل يكون العدالة عندما  لدماسل

جلنرة البلردان األمايكيرة ، ونتررا، أن (19) قد ككرات حكومرة السرلفادوه. احدين م  ر   ا،ليات
لأل ررااد وجمموعررات اجملدمرر   ةديةررانسكمررة البلرردان األمايكيررة حلقرروق اإلنسرران و  قرروق اإلنسررانحل

 تأهرراه احردين الرراانبل يف ه ر  دعرراوى وعرراائض إليهمرا للنظررا  يهرا وصرروًل سررهاًل ومباهرااً، بينمررا 
للعنرة الجملرعو  واو اجملدم  احدين م  احملكمة األ ايقية حلقروق اإلنسران  إىل عمت (20)بوهكينا  اسو

 الجملعو .و األ ايقية حلقوق اإلنسان 
__________ 

 البع ة الدائمة للسلفادوه لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف. (14) 

 حليز احدين.مبادهل ا (15) 

 احتسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف أكهبيعان ونواةيمال والنمسا وبلدان أخاى. (16) 

 لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف. س الياالبع ة الدائمة أل (17) 

 البع ة الدائمة هلولندا لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف. (18) 

 األما احدةدل يف جنيف.البع ة الدائمة للسلفادوه لدى مكدب  (19) 

 البع ة الدائمة لبوهكينا  اسو لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف. (20) 
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 البيئة العامة والسياسية الوواتية -باء 
مبوجررب القررانون وةلييرردرا يف احتسسررات دعامررة ضررمان احلايررات العامررة ل هررب يف أن  -26
 قا رة ل برد مرن إكمرال كلرب بلعمرت اايرة واسردقاللية. ولكرن لةة بيةة مواةية للمعدم  احدين لدهي

مرن  17-17وسرعياً لدةقير  الغايرة . مجملراهكدهعلرر ةجملرع  جملدم  احدين و اقيمة بسياسية ةع   
وةعرررزز الجملرررااكات العامرررة والجملرررااكات برررل لررردول أن ةجملرررع  ااحسرررددامة، ينبغررر   دنميرررةأرررردا  ال

 جملررااكاتالقطرراع العررام وا رراا وهررااكات اجملدمرر  احرردين بالسرردفادل مررن ا ررملات احكدسرربة مررن ال
 .ومن اس اةيعيايا لدعبةة احواهد

إىل  رامةإهاهات األلقا  الجملا ية واجلوائز و  ا يعة احسدوىالجملخصيات الهسائت وةبعق  -27
حدفرررالت الد كاهيرررة الم لهرررا يف كلرررب م رررت بجملرررلن قيمرررة مسرررامهات اجملدمررر  احررردين،  عامرررة النررراس
 نت كلب من احناسبات العديدل.و يوم حقوق اإلنسان، اليوم الدوق للدةقااطية أو السنوية ك

سرامهة مبجملرس أوهوبرا الر ي اعر   علرر نرااه إهراهل قويرة، وينطوي ةغيت احصطلةات علر  -28
 إىل ماكز احجملاه .من ماكز اسدجملاهي حنظمات نت احلكومية الدولية ا صفةدغيت باجملدم  احدين 

منظمررات اجملدمرر  دمكررل الطررال  مررن العمررت مرر  بثقا ررة العمررت الدطرروع  ويررتدي ةعزيررز  -29
عمررت بزيررادل اردمررام الجملرربا  إىل ، رنغاهيررامنظمررات حقرروق اإلنسرران يف حررال احرردين، كمررا رررو 
ديةهرررا أوسررراط األعمرررال، مبرررا يف كلرررب مكاةرررب احبرررادهات الررر  ةوباح رررت  ررردن . (21)اجملدمررر  احررردين

 ،العمررت جلررزء مرررن السررنة مرر  اجملدمرر  احررردينالدطوعيررة أو احملامررال والجملرربكات القانونيررة، واحجملررراهي  
 اجملدم  احدين. نجملطةبيةة مواةية ألييةة  ةدعا
 ةخدمررا دمررة العسرركاية اإلجباهيررة يف ك ررت مررن األحيرران علررر  أبقررتالرردول الرر  وةدرري   -30

ن العمررت مررن أجررت منظمررات اجملدمرر  احرردين، ممررا يرردل علررر أفائرردل إحرردى العمررت لةجملررمت بديلررة، 
 بلدرا. سبيت صال بالدهجة نفسها ليخدم احواطنون ديناجملدم  اح

يف األطرراا  الفاعلررة الدهديرردات واهلعمررات الرر  ةسرردهد  وينبغرر  أن ةكررون مواجهررة  -31
 (22)اع  ررت حكومررة نواةيمررالعلررر سرربيت اح ررال،  مررن بنرراء ثقا ررة مدسرراسة.  اً اجملدمرر  احرردين جررزء

وحرردات لدةليررت العدررداءات علررر احرردا عل عررن  وأنجملررلتاحلمايررة ا اصررة لدررو ت حدياجررات بال
مررن وزاهل الداخليررة ومكدررب احرردع  العررام واللعنررة الائاسررية  وظفلحقرروق اإلنسرران ةدررللف مررن مرر

للنقراح واسدكجملرا  إلةاحرة حيرز ممرن حلقوق اإلنسان، باإلضا ة إىل مم لرل عرن اجملدمر  احردين، 
 ية واحلماية.لوقا عالة لخياهات 

__________ 

 مبادهل احليز احدين. (21) 

البع ة الدائمة لغواةيمال لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف. انظا أي راً ةقايرا مفرو  األمرا احدةردل السرام   (22) 
 (.Add.1/Corr.2و A/HRC/28/3/Add.1ضية يف نواةيمال )احفو مكدب أنجملطة  بجمللنحلقوق اإلنسان 
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م ت وصرفها يف اجملدم  احدين،  لالفاعل نالجملاعية ع عباهات الزدهاء لنزعاسدخدام إن  -32
اإلعررالم الرر   طيف القرروانل أو يف وسررائ "نررت وطنيررل"أو  "خونررة"أو  "جانرربلألعمررالء "بررلوا 

نظرررال النررراس ة بررريط حايرررة الدعبرررت وزيرررادل و  ندقررراداتالهدع ، يهرررد  عمومررراً إىل ةررردعمها الدولرررة
يقر  علرر . و طاوحرةصرا  الندبرا  عرن الق رايا احو  اجملدم  احدينا  الفاعلة يف السلبية إىل األطا 

كيانرررات هبرررا أ ررااد بصرررفدها الجملخصرررية أو   أعمرررال يقررروم األهرررخاا مررن أيالرردول الدرررزام امايرررة 
 .(23)الدعبتالدمد  ااية الاأي و من هلوا أن ةعي  خاصة 
احنظمرررات نرررت احلكوميرررة والجملررربكات  عررردد مرررن  جملرررس أوهوبرررا مررر كال ةفرررارا مررر  وقّرررو  -33

لدعزيرز محايرة الصرةا ة وسرالمة الصرةفيل. ، وأطلر  مندردى هربكياً الدولية احعنية ااية الصرةا ة
للمعدمر  احردين احليرز احدرا  جهود يف إطاه مليات األما احدةدل حلقوق اإلنسران لدوسري  وةُب ل 

 م  كلب، ل يزال الفاعلوناين األما احدةدل. و وةو ت بيةة ممنة ومواةية للمعدم  احدين داخت مب
مرر  األمررا احدةرردل، كمررا رررو  ةعرراوواالندقررام وال ريررب بسرربب عاضررة ألعمررال يف اجملدمرر  احرردين 

احفررو  م لمررا أهرراه إليرره ( و A/HRC/30/29)ندقاميررة العمررال األيف ةقايررا األمررل العررام عررن مبررل  
وضرررعت مليرررات عديررردل ن يف دوهةررره ال الثرررل. وقرررد سررراالسرررام  يف خطابررره إىل جملرررس حقررروق اإلن

، مبرا يف كلرب احبراد  مقاهين، حعاجلة حرالت الندقرامعينت قوق اإلنسان نظمها ا اصة، أو حل
مبررراد  "ال ريرررب أو الندقرررام )للدصررردي ألعمرررال هليةرررات معارررردات حقررروق اإلنسررران الدوجيهيرررة 

 (."الدوجيهيةسان خوسيه 

 امال صول على الوعلوم -جيح 
مررن حايررة الدعبررت، أمهيررة خاصررة  اً جررزءالرر ي يجملرركت لررر احعلومررات، عصررول يكدسرر  احل -34

وحيدررا  النرراس إىل الوصررول إىل مصرراده . الضررطالع بعملهررا بفعاليررةحنظمررات اجملدمرر  احرردين يف 
يعرررملوا عررررن انجملررررغاليا، حيررررايا، و  يفالق ررررايا الرررر  ةرررتثا يطلعرررروا علرررر احعلومرررات لمدنوعرررة مررررن 

قرروق اإلنسرران حلوطنيرة التسسررة اح. وةجملرت (24)مجملرراهكة بنراءل، ويسررامهوا يف إجيراد احللررول ويجملراهكوا
باعدبررررراه احعلومرررررات ملكررررراً عامررررراً، الجملرررررفا ية علرررررر أن الدجملررررراي  الفنلنررررردي يجملرررررع  يف  نلنررررردا إىل 

 ينص قانون سدد علر عكس كلب. ا ما
لرر أي معلومرات عصرول وينص دسدوه جنرو  أ ايقيرا علرر أن لكرت هرخص احلر  يف احل -35

ول برررد منهرررا حماهسرررة أي حقررروق هرررخص مخرررا  ةكرررون اررروزلالدولرررة وأي معلومرررات ةكرررون اررروزل 
يف  2013وةررررالد الصرررريغة نفسررررها يف قررررانون احلرررر  يف احلصررررول علررررر احعلومررررات لعررررام . محايدهررررا أو
ان أهررت إىل م ررالل جيرردين مهررا الدجملرراي  الرر ي يررنص علررر عرردم جررواز كدمرريف الملازيررت، و تاليون. سرر

 .(25)احملفوظات السابقة للدولة للعموم إةاحةوقااه ، باندهاكات حقوق اإلنساناحعلومات احدعلقة 
__________ 

 ليكس. - ؛ وهابطة باومو7، الفقال 34اللعنة احعنية اقوق اإلنسان، الدعلي  العام هقا  (23) 
 منظمة أصدقاء األجانب يف ةونو. (24) 
 مبادهل احليز احدين. (25) 
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هسرائت  عن بعد عن طاير مجملاهكة احنظمات نت احلكومية ويتدي اعدماد البق الجملبك  و  -36
هرررفا ية  إىل زيرررادلالفيرررديو يف دوهات جملرررس حقررروق اإلنسررران واهليةرررات احنجملرررلل مبوجرررب معارررردات 

احلصررول علررر بللمنظمررات نرت احلكوميررة وزيرادل  همهررا، ويسررم  ليرات الدوليررة حلقرروق اإلنسرران ا،
مم لر  عقرد برل احسرتولل و ةُ الجدماعرات الر  ةعرزز ةكرن أن و . مباهرال مرن مصرادهرامة معلومات 

   الدوصيات.عمليات ةنفية اي لمالحظات و لاحدابعة الفعالة احناسبات اجملدم  احدين بعد ر   

 الوشاركة ف  وضع السياسام والتخطيط وصيع القرار -دال 
حقرروق األهررخاا كوي عررادل ااكررة  "نرر ى عنررا يف احسررائت الرر   صررنال "اهةرربط هررعاه  -37

ندرررائة  دمكانيرررة  قيررر  عمليرررة صررريانة اةفاقيرررة حقررروق األهرررخاا كوي اإلعاقرررة.  خررراللاإلعاقرررة 
عمليرة ا راك القرااه احاةبطرة هبرا هرفا ة وكلمرا أخر  صرناع القرااه إمنائية مسددامة ةزداد كلما كانرت 

الفاعلررة إىل مت يررت أ ررت طرراا  إهرراا  خمدلررف األويررتدي . بعررل العدبرراه مهاء ومعلومررات مدنوعررة
 العملية وندائعها علر حد السواء.لسكان وي اي ل

 فوائد التعاون الوتبادلة -1 
احلكومررررررات  الفررررررات م ررررررت دعررررررددين )خمدلررررررف مبررررررادهات أصررررررةا  احصررررررلةة احةرررررردل  -38

احتسسرات األكادةيرة ك ،واحتسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجلهرات الفاعلرة يف اجملدمر  احردين
ال  ةجملمت يف بعرض األحيران األمرا احدةردل أو احنظمرات اإلقليميرة( علرر  ،األعمال متسساتو 

اه وةقرردط الرردعا احرراق للبةررق عررن للةررو  و سرر  اجملررال دعميرر  ا ررملاتاحدبادلررة بلدعرراون  وائررد ا
 .(26)ائيسيةاللق ايا لحلول مسددامة 

األعمررال والنقابررات واجلهررات قطرراع احلكومررة و أدت جهررود مجملرر كة برر لدها يف ةررونس، و  -39
جديرردل حكا ةررة اإلهرررا  وبنرراء جمدمرر  سررلم   إىل وضرر  ُوررةالفاعلررة يف جمررال حقرروق اإلنسرران 

، A/HRC/27/33سررررريادل القرررررانون وحقررررروق اإلنسررررران )انظرررررا احررررر ام واحلفررررراظ عليررررره يقررررروم علرررررر 
واسرررعة مرررن  جمموعرررةمجملررراوهات بجملرررلن جُتررراى حاليررراً حلكومرررة كوبرررا،  (. وو قررراً 35-32 الفقررراات
، مبرا يف كلرب يجملراه   يهرا احواطنرون كا رة للمسراعدل يف حرت أك را مجملراكت البلرد إحلاحراً الق رايا 

 .(27)اإلصالحات القدصادية احعقدل واهةفاع األسعاه
 خررملاتالبلرردان الرر  متررا مباحلررة اندقاليررة، علررر وجرره ا صرروا، علررر ونالبرراً مررا ةعدمررد  -40

جملدمرر  إىل اا رردمات اإلنسررانية وةكررن أن ةسررند الدولررة . وا رردمات الرر  يقرردمها اجملدمرر  احرردين
متسسررررات الدولررررة ةررررنظا قرررروانل عمليررررات وضرررر  دسرررردوه جديررررد و ةبرررراده إىل إهررررااكه يف احرررردين و 
 .(28)والدخطيط للمسدقبت كتا خابات، وك لب يف حت احجملوالند

__________ 

 (26) United Nations Working Group on Business and Human Rights, Guidance on National Action 

Plans on Business and Human Rights, version 2.0 (Geneva, 2015). 
 البع ة الدائمة لكوبا لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف. (27) 

 األما احدةدل يف جنيف. البع ة الدائمة للعمهوهية الدجمليكية لدى مكدب (28) 
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 (29)وقرررد ُوضرررعت خطرررة إلقامرررة هرررااكة برررل الدولرررة واجملدمررر  احررردين ةجملرررمت السرررلفادوه -41
ونواةيمررررال ورنرررردوهاس مررررن أجررررت  سررررل حيررررال صررررغاه األطفررررال ومعاجلررررة احجملرررراكت اإلنسرررررانية 

 حدةدل نت احصةوبل ب ويها.والجدماعية احاةبطة باألطفال احهاجاين إىل الوليات ا
ا اصررة اجملدمرر  احرردين  يمررا يدعلرر  بوضرر  السياسررات الدولررة و وقررد أدت احجملرراوهات بررل  -42
 لنهررو ةصررميا وةنفيرر  خطررط مجملرر كة ل، إىل قطاعررات سررددل، م ررت األهررخاا كوي اإلعاقررةب
م لمرا ررو احلرال الجدمراع ،   قير  النردما و  ن العراملخاا كوي اإلعاقة يف الجملجملاهكة األهمب

اجملدم  احدين وأسا احفقرودين إىل   ةاتم  احعقودل  الجدماعاتأدت يف إكوادوه، و ليدوانيا. يف 
احجملاوهات م  اجملموعات ال  مت ت  يه أسفات  سياساةية إجيابية، يف الوقت ال يةوصيات وض  

 .(30)لدمييزحكا ةة ا الدزام بالعمت معاً عن من أصت أ ايق  احنةدهين األهخاا 
ويُررررملز دوه اجملدمرررر  احرررردين يف النهررررو  بالاعايررررة الجدماعيررررة أو الضررررطالع بعمررررت يف سررررياق  -43

الطررواه  اإلنسررانية أو نترررا أو الوصررول إىل اجملدمعررات النائيررة، يف ظرراو  سفو ررة باحخرراطا أحيانرراً، أمهيررة 
. ولرر لب عررزز (31)حكومررة قطرا العمرت مرر  احلكومرة علررر ةصررميا احجملراهي  و طيطهررا، م لمررا أبلغرت عنرره

. (32)ةعاون اي  األطاا  احعنية، يف نا  أ ايقيا، مبا يف كلب اجملدم  احردين، جهرود الق راء علرر إيبرول
. ويسرررها إهررراا  احنظمرررات منررر  البدايرررة باعدباهررررا هرررايكاً للررروزاهات يف وضررر  السررر اةيعيات (32)إيبرررول

 ةكلفدها يف زيادل الفعالية واألمهية.ومليات الدنفي  واسدعاا  احجملاهي  وةصميمها و ديد 
 يدعرررراوزون  ،ويعمرررت الفرررراعلون يف اجملدمرررر  احرررردين باسرررردمااه علررررر ييةررررة حيررررز ألنفسررررها -44

خطررروط النقسرررام الوطنيرررة واإلقليميرررة ويوحررردون جمدمعرررات الجملررردات وينظمرررون مجملررراوهات دوليرررة 
دنظرريا أحررداث أو أنجملررطة ، وينجملررةون هرربكات وائدال ررات ل(33)وإقليميررة حعاجلررة الجملرروانت احجملرر كة

.  ف  كولومبيا، م اًل، ة ا ات جهود عجملاات األسا، بدعا من جلنة العدالة والسرالم (34)سددل
احجمل كة بل الكنرائس واحنظمرة الدوليرة لكدائرب السرالم، مرن أجرت إةاحرة حيرز إنسراين للمعدمر  

اجلماعرررات احسرررلةة نرررت احمللررر  يف بيةرررة عنيفرررة للغايرررة، والعمرررت علرررر محايرررة احررردنيل مبنررر  دخرررول 
. وةرتدي هسرائت اجلماعرات الدينيرة والزعمراء الردينيل دوهاً مرتثااً داخرت اجملدمر  احمللر  (35)القانونية

احعررحل، إك ةجملررع  علررر الدسررام  و رر ه مررن الدةررايض علررر الكااريررة والعنررف وةعررا  ق ررايا م ررت 
 الررردعا حسررراعدل الالجةرررل العنرررف احنرررزق. ويسرررارا زعمررراء خمدلرررف األديررران، با رررادرا يف ةقررردط

 .(36)واحهاجاين، يف  س  اجملال للةواه
__________ 

 البع ة الدائمة للسلفادوه لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف. (29) 

 أمل احظاا يف إكوادوه. (30) 

 لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف. لقطاالبع ة الدائمة  (31) 

 .أل()ريةة األما احدةدل للما  ريةة األما احدةدل للمساوال بل اجلنسل ومتكل احاأل (32) 

 الجملبكة ا،سيوية من أجت الدةقااطية. (33) 
 حاكة حقوق احاأل يف  يع . (34) 
 منظمة كدائب السالم. (35) 

 أهخاا ضد الدع يب ال ي ةاةكبه جهات من نت الدول. (36) 
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وةكرررررن أن ييرررررا احتسسرررررات األكادةيرررررة بيةرررررة ممنرررررة ةسرررررم  برررررالدعبت عرررررن مهاء مدنوعرررررة  -45
والعر ا  عليهرا، كمرا أورا ةالئرا جيرداً إقامرة هرااكات مر  اجملدمر  احردين ةجملرع  علرر اإلبرداع، 

. وباح رررت، يسرررارا الفنرررانون يف ك رررت مرررن األحيررران يف النجملررراط (37)بررراجلم  برررل النظايرررة واحماهسرررة
(. وةكن أن يجملكت الدعبت الفحل احلرا أدال 29-28، الفقاةل A/HRC/27/33الجدماع  )انظا 

للدواصررررت عررررمل احلرررردود، والسرررردفزاز، والعرررر ا  علررررر األ كرررراه وا،هاء احسرررربقة، و  رررر  الظلررررا 
 الفساد، وةعزيز مصال اجملدم  وزيادل ةعاون أ ااد .اندهاكات حقوق اإلنسان أو  أو

 العوليام التشاورية -2 
أدت مجملرراوهات الرردول الاةيررة ونررت الاةيررة مررر  اجملدمرر  احرردين إىل زيررادل الدفررارا وبنررراء  -46

عمليرررررات ال يمرررررا يدعلررررر  بسرررررليمة احماهسرررررات ال. وةدعسرررررد (38)ال قرررررة وةعزيرررررز إمكانيرررررات الدعررررراون
 الجملرلناحجملراهكة يف الدقاهيا ال  ةدنراول د من ةقاهيا األما احدةدل، مبا يف كلب ة يف العدييجملاهكدال

ولكرر  (. A/HRC/23/36يعيجملررون يف  قررا مرردق  ) مررن(، واحلرر  يف مجملرراهكة A/HRC/30/26العرام )
اةبراع ورة هرامت و  العمليراتبندرائة الدنبت ةكون احجملاوهات واحناقجملات راد ة، ل بد من إمكانية 

ات الوثرائ  بلغرويسرها ةرو ت أطا زمنية واقعيرة. ع وسائت الةصال،   اًل عن وض  للعمي  وةنو 
، يف ةعزيرررز مدنررراول األهرررخاا كوي اإلعاقرررة يف صررري  ةكرررون يفاألقليرررات، علرررر سررربيت اح رررال، و 

 احجملاهكة. ةيستالجملمولية و 
الدنرروع  ويف السررلفادوه، ةعمررت ا،ليررات احتسسررية علررر ةيسررت احجملرراوهات مررن أجررت زيررادل -47

منرررمل للرررائيس، وررررو الدررراب  اجمللرررس القدصرررادي والجدمررراع  ا،ليرررات رررر    ومرررن برررل .واحجملررراهكة
 .هاأو يميجمل راال ين جات العادل علر اسدبعاداألهخاا جملمت ةنطاق واسعة الحجملاهكة 

الدفاعررررت مرررر  بجملررررلن  يعقررررد اجمللررررس الدنسرررريق  حلكومررررة كازاخسرررردان اجدمرررراعل سررررنوياً و  -48
ةعليمرات اجمللرس ويصرده واحستولل احلكوميل احعنيرل. ها مم ليا وه احلكومية، احنظمات نت 
 .(39)ةُناق   خالل جلساةهالق ايا الجدماعية ال  احدعلقة بلدنفي  القااهات 

  ررراوهال رراد الاوسررر  لدنظررريا وةسرررهيت احدخررر ل يف ا طررروات ةجملرررمت للةكومرررة،  وو قرراً  -49
احسررردقلل  رررت سرررلطة ات الدولرررة ةجملررركيت جملرررس مرررن ا رررملاء منظمرررات اجملدمررر  احررردين ومتسسررر

احجملروهل بجملرلن حقروق اإلنسران واقر ا  الدردابت الااميرة إىل ةعزيرز مجملراهكة احرواطنل  سداءالائيس إل
ةيست الدةراوه برل و  "احنفدةةاحلكومة "جلنة حكومية لدنسي  أنجملطة   اًل عن ، لن العاميف الجمل

 .(40)احدين السلطة الدنفي ية واجملدم 

__________ 

 متسسة سبت العي  الكاط. (37) 
 البع ة الدائمة لسويساا لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف. (38) 

 لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف. كازاخسدانالدائمة لالبع ة  (39) 

 البع ة الدائمة لال اد الاوس  لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف. (40) 
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 هررررراا ل ةقرررررده برررر من إل احتسسررررات وا،ليرررررات والجدماعررررات اإلقليميرررررة  اصرررراً وةدرررري   -50
أن . وةكرن عندما يكون احليز احدا  علر الصعيد الروطحل مقيرداً منظمات اجملدم  احدين، وخاصة 

علرر  اثلرةاحردين الر  ةواجره  رديات ممالفاعلة يف اجملدم  طاا  قليمية األاإلجدماعات ال ةساعد
بيةرة ممنرة مرن أجرت يييرا م الدعا للمعدم  احدين يف البلدان ال  مترا بلزمرات، ةقدأن و  الدعاون،

 .(41)للدعبت عن الد امن وةبادل األ كاه حول سبت اح   قدماً 
النراس  الجدمراع الدواصرت وخردمات وسرائط ومتّكن منابا احجملاهكة اإللك ونية احدعرددل  -51

يف ةُدرا  رر   ا ردمات للةكومرة،  وو قراً  .(42)مناقجملات يمها أو احجملاهكة  يهراعامة من إجااء 
علرررر دجملرررعي  لمجملررراوع مبدكرررا ل ُجرررا  يف  نلنررردا، و . (43)البةررراين للجملررربا  علرررر وجررره ا صررروا

ةجملرركيت و ررت كلررب الدجملرراوه ومعاجلررة ضررعف مسرردويات احجملرراهكة يف احليررال السياسررية الدقليديررة. 
أع ررراع  عجملررروائياً وي رررطلعون بعملهرررا علرررر اإلن نرررت أساسررراً ويعقررردون ُُيدررراه جملرررس للمرررواطنل 
 .(44)اجدماعات ةكميلية

ةوض   علر احسدوى احاكزي وُةكي ف واد مبجملاوهات علر احسدوى البلدي وةكن ةيست اح -52
اجملدمررر  العمرررت مررر   بجملرررلناحسررراعدل للمعرررالس احملليرررة  لسررردخدامها سليررراً، باإلضرررا ة إىل ةقررردط

وةسراعد جمرالس سليرة. هربكية حل إلنجملراء مواقر  دقراإلعالم، والدعا ال طين، مبا يف كلب وسائاحد
األطفال علر احسدوى البلدي األطفال علرر احجملراهكة يف ا راك القرااهات بجملرلن الق رايا الر  ةرتثا 

 .(45) يها، وعلر زيادل  همها للعمليات السياسية
نجملررلل عمررت اهليةررات اح ررال ةكررن ةصرروه األخرراى،  آليررات األمررا احدةرردل يمررا يدعلرر  بأمررا  -53

اإلجررررااءات يف إطرررراه احكلفررررل بوليررررات    رررراًل عرررن عمررررت مبوجرررب معاررررردات حقرررروق اإلنسرررران
السرردنداجات  ممررا ي ررف  مزيررداً مررن األمهيررة واحصررداقية علررراجملدمرر  احرردين،  إسررهامدون بررا اصررة 

ةدم رررت يف عرررض الررردول خطرررول إجيابيرررة ن مرررداولت ا رررملاء. وقرررد ا ررر ت باحنب قرررة مررروالدوصررريات 
 ةقرراهيا إىل ا،ليرات، باإلضررا ة إىل ةجملرعي احقدمررة الدجملراوه مر  اجملدمرر  احردين يف صرريانة ةقاهياررا 

 اجملدم  احدين احسدقلة.
ب الدجملرراوه يف إعررداد ةقرراهيا السرردعاا  الرردوهي الجملررامت، الرر ي يدطلرروثبررت عمومرراً أن  -54

يف ةعزيرز احلرواه برل متسسرات  مفيرد، علرر ةقردط إسرهامات عامرة جملرع  اجملدمر  احردينيالردول و 
ويكدسرر  احلفرراظ علررر ررر ا احلررواه قيمررة أكررمل ل سرريما . اجملدمرر  احرردين قطاعرراتخمدلررف الدولررة و 
 الدوصيات وهصد الدقدم احملاز.لدنفي  

__________ 

 الجملبكة ا،سيوية من أجت الدةقااطية. (41) 

 البع ة الدائمة لفنلندا لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف. (42) 

 األما احدةدل يف جنيف.البع ة الدائمة للبةاين لدى مكدب  (43) 

 ماكز حقوق اإلنسان،  نلندا. (44) 

 منظمة إنقاك الطفولة. (45) 
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ت ياسد ررا ة أو ةسرره ، يف العديررد مررن البلرردان، علرررللمفوضررية ةاحيدانيرر وةعمررت احكاةررب -55
ةلررب ةجملررمت ات أصررةا  احصررلةة احدعررددين. و مبرراده    رراًل عررنجمموعررة واسررعة مررن الجملررااكات 

للةررواه بجملررلن األعمررال الدعاهيررة وحقرروق اإلنسرران يف مررالوي  اً وطنيررنررملاً مالجملررااكات واحبررادهات 
السرردعاا  ةوصرريات واجملدمرر  احرردين حدابعررة ة ررا احلكومررة عية يف أوهونررواي يضرراو اقررة عمررت مو 

 الجملامت ونترا من الدوصيات كات الصلة اقوق اإلنسان.الدوهي 
احسررردويل القطررراي  علررررمرررا احدةررردل العاملرررة األ كيانررراتونتررررا مرررن  وةرررتدي احفوضرررية  -56

للنقرراح، وةرردعا اجملدمرر  احرردين  دوهاً ةنظيميرراً، إك ةدرري  بيةررة ممنررة وسايرردل للفرراعلل يفواإلقليمرر  
احلرررواه برررل احسرررتولل احلكررروميل  ، وةيسرررا(46)جملررر  كات اردمرررام منجملررراء هررربكات إلسررراع  اح
 اً منرهاع ا رعمرت بانرامة األمرا احدةردل اإلمنرائ ، علر سربيت اح رال،  يف اجملدم  احدين.  لالفاعلو 

علر  قي  األردا  اإلمنائية لأللفية، يف سبيت الدقدم  ضمانلمعدم  احدين يف لبالدوه احلاسا 
ةقرردط احسرراعدل لفسرر  اجملررال عاحيرراً وإقليميرراً وقطايرراً للةررواه مرر  النظررااء احلكرروميل بجملررلن سرربت 

 .(47)نقص احناعة البجملاية توس وباء للةد من اندجملاه  سل البيةة السياساةية والقانونية 
 ةبردو، قرد للمعدمر  احردين يف مندرديات األمرا احدةردلاحداحرة العديد مرن الفراا  هناو  -57

الجملاوط مابكة للمنظمات الصغتل أو الجملبكات العاملة علر اإلن نت خمدلف ا،ليات والطاائ  و 
احلصررول علررر احاكررز السدجملرراهي  يُعدررمل هرراطعلررر وجرره ا صرروا،   أو ةررد عها إىل النفرروه منهررا.

يف جدماعرات احلكوميرة الدوليرة، مبرا معظرا اللدى اجمللس القدصادي والجدماع  للمجملاهكة يف 
أمرام احجملراهكة يف أعمرال األمرا احدةردل. وعرالول علرر كلرب،  كلب جملس حقوق اإلنسان، عائقاً 

احنظمررررات نررررت احلكوميررررة للةصررررول علررررر ماكررررز طلبررررات عرررردد كبررررت مررررن النظررررا يف ةلجيررررت أدى 
ألسرربا  ةعسررفية و قرراً للدقرراهيا، إىل حامرران احناقجملررات الدوليررة و  ،(48)أحيانرراً لسررنوات اسدجملرراهي، 

 .(49)اجملدم  احدينمن ات رامة مسامهمن 
 صياغة التشريعام ومراجعتها -3 

علر اإلن نت للدعلي  عليها وإبداء ا،هاء بجمللوا. ويف  (50)ةُنجملا مجملاهي  القوانل يف ليدوانيا -58
 نلندا، ةسدغاق العمليات الدجملاوهية بجمللن مجملاهي  القوانل سدة أسابي  علر األقت يوض  يف أعقاهبا 
موجز بعملية الدجملاوه والدعليقات الواهدل عليها، ف يُعا  علر اهليةة الدجملرايعية مر  مجملراوع القرانون. 

رب مسرعت، ةغيرتات علرر القروانل  50 000أي راً أن يق حروا، بردعا مرن وةكن للمواطنل  مندخل
__________ 

 بانامة األما احدةدل اإلمنائ ؛ وريةة األما احدةدل للماأل. (46) 

 بانامة األما احدةدل اإلمنائ . (47) 

 ."داليت"الجملبكة الدولية للد امن م  احهمجملل من  ةة  (48) 

كانت ر   الدةديات ونترا موضروع مجملراوهات أجااررا مكدرب احرديا العرام حكدرب األمرا احدةردل يف جنيرف.  (49) 
 The United Nations and civil society - 70 years working together: how do we make a“انظرا 

difference from Geneva?” 2015، ةقايا موجز، حزياان/يونيه. 

 لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف. لليدوانيامة البع ة الدائ (50) 
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وإلغائها أو اعدماد قوانل جديدل. ورك ا متكنت محلة بقيادل اجملدمر  احردين لدقنرل زوا  اح ليرل يف 
. وةكن أن يدي  2014 نلندا من حجملد الدعا الجملعيب الكايف، وأسفات عن موا قة باحانية يف عام 

جلان باحانية مجمل كة معنية اقوق اإلنسان ة ا مم لل من اجملدمر  احردين، كمرا ررو احلرال يف  إنجملاء
 .(51)أس اليا، سفالً مباهااً للمعدم  احدين للعمت م  الملحانات يف جمال الجملتون الدجملايعية

قرروق سرردباقية إلهرراا  اجملدمرر  احرردين واحتسسررات الوطنيررة حللدرردابت اوةكررن أن ةسررها ال -59
بررررادهت  يف النمسررررا،و كجملررررف ال غرررراات واحعلومررررات الناقصررررة.   يفصرررريانة عمليررررات الاإلنسرررران يف 

ا راا قرانون لصريانة الالعمرت مر  منظمرات اجملدمر  احردين  إىلاحتسسة الوطنيرة حلقروق اإلنسران 
 الدصردي  علرر الملوةوكرول الخديراهي لةفاقيرة منار رة الدعر يب ونرت  مرنالبلد إجرااءات دنفي  ب

 .(52)لالإنسانية أو احهينةالقاسية أو ااحعاملة أو العقوبة ضاو  
يف  سرل  حاةراً  دوهاً  ا،ليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان أي راً ةتدي ةكن أن و  -60

لررر عصررول ايررة الدعبررت واحلة احعنيررة اا اصرر لاحقرراه  قررد عملررت . الدجملررايعيةوالنصرروا العمليررات 
، علررر ةعزيررز الدجملرراي  احدعلرر  اايررة للعنررة األ ايقيررة حلقرروق اإلنسرران والجملررعو ، الدابعررة احعلومررات

مررات واجملدمرر  احرردين قبررت صرريانة مجملرراوهات واسررعة مرر  احلكو احلصررول علررر احعلومررات، برردجااء 
العديررد مررن ةقرردم ، . وبوجرره أعررا(53)يف وايررة احطررا  ةرره عرردل دول أ ايقيررةمنرروكج ، اعدمدقررانون 

لقواعرد واحعرايت الدوليرة ك رت مرن اجملرالت، لالدجملاي ، يف  امد ال ل ل مان ا،ليات إههادات مفيد
احقررراه ا ررراا احعرررحل بدعزيرررز ومحايرررة حقررروق اإلنسررران قررردم علرررر سررربيت اح رررال،  حلقررروق اإلنسررران. 

دعلقرررة قررروانل احأن ةعرررا  المكا ةرررة اإلهررررا  ةوصررريات ل رررمان واحلايرررات األساسرررية يف سرررياق 
احخرراو  احجملرراوعة الكااريررة ة اإلهرررا  ونسررت األمرروال والدةررايض علررر من الرروطحل ومكا ةرربرراأل

وةسراعد (. A/HRC/16/51 مر الً  اجملدمر  احردين )انظراأنجملرطة دون الدعدي علر حقوق اإلنسران و 
يف بنجملرراط  ررملاء مررن اجملدمرر  احرردين واحتسسررات الوطنيررة حلقرروق اإلنسرران واألكررادةيل امجملرراهكة 

 .(54)محاية احلايات العامة ضمانعلر الدجملايعات ومااجعدها عمليات صيانة 
 رصد السياسام واستعراضها -4 

لدقيرريا أداء الررنظا والعمليررات وةكييفهررا أمهيررة حاةررة هصررد السياسررات احسرردما يكدسرر   -61
ةكررون عمليررات الدجملرراوه والاصررد واسررعة النطرراق ول ةقدصررا علررر مررن احهررا أن و حسررب احلاجررة. 

، الجملرعبيةالجملربكات أو اجملدمر  احردين اجلديردل نظمات مدمة وةكن أن يتدي . ينجملاكاء احعدادال

__________ 

 لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف. ياالبع ة الدائمة ألس ال (51) 

 احظاا يف النمسا.ديوان  (52) 

 .www.achpr.org/instruments/access-informationمبادهل احليز احدين. انظا أي اً  (53) 
 مبادهل احليز احدين. (54) 

http://www.achpr.org/instruments/access-information
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اليقظررة يف ويلررزم ةرروخ  . (55)العمليرات ةلرربةنجملرريط  سرواء أكانررت أم ا ةكررن مسرعلة هةيرراً، إىل
 يده.ةفاظ علر اسدقاللللاجملدم  احدين احملمة بل الدولة و  ةيبات ال

أداء سردعاا  مرن اجملدمعرات احسردفيدل ل اً أ راادة را ريةرات ةُنجملرل يف بعض احلرالت، و  -62
مررواطنل، إهرراا  ةدررللف مررن نجملررةت جلرران أُ ي .  فرر  السررلفادوه، مرر اًل، ه اجملرراحلكومررة يف ةنفيرر  اح
  وضررمان الجملررفا ية واحسرراءلة يف يه اةنفيرر  احجملرراصرد معهررد الدنميررة البلديررة، لوةلقرت الدرردهيب مررن 

هبررد  ةعزيررز سررابقة احماهسررات اليسرردعا   اً وطنيرر اً قايررا حكومررة  نلنرردا ةأعرردت إداهل األمرروال. و 
 .(56)الدةقااطية يف احسدقبت اتةنفي  سياس

اإلعررررالم يف ضررررمان الدعدديررررة  طلوسررررائأن ةسرررراعد اهليةررررات الدنظيميررررة احسرررردقلة ةكررررن و  -63
وينطبرر  كلررب مررن الندهاكررات.  كلررب الدةررايض علررر الكااريررة ونررتواحلمايررة مررن والسرردقاللية 

يةررة الدنظيميررة احسرردقلة لوسررائط اإلعررالم يف ةررونس، وررر  اهليةررة العليررا احسرردقلة لالةصررال علررر اهل
احعررررايت الدوليررررة حلقرررروق السررررمع  والبصرررراي الرررر  أنجملررررةت مبوجررررب الدسرررردوه ويسرررردند عملهررررا إىل 

هرربكة مررن اجملدمرر  احرردين لاصررد الدةررايض علررر  ةررونسأنجملررةت يف ، 2014يف عررام و اإلنسرران. 
و قراً  طرة عمرت الابراط بجملرلن  بردعا مرن احفوضريةيف وسائط اإلعالم اإلقليمية، وكلرب الكاارية 

حظررررا الرررردعول إىل الكااريررررة القوميررررة أو العنصرررراية أو الدينيررررة الرررر  ةجملرررركت  اي رررراً علررررر الدمييررررز 
 .(A/HRC/22/17/Add.4)انظا  العداء أو العنف أو

 (57)على الودى الطويل لويظوام الوجتوع الودن دعح والووارد توفير ال -هاء 
السرررد ماه يف ةطرررويا و رررا ل عليهرررا بلررردول بيةرررة مواةيرررة للنجملررراط احررردين أن ييرررا اةكرررن  -64

ألصررروات احهمجملرررة، لررردى ا ل سررريمااحجملررراهكة، و ل علرررر اجملدمررر  احررردين، وا ررراك ةررردابت لبنررراء القرررده 
جملدمر  احردين وةعزيرز ويسرارا متكرل اصراده الدمويرت والدكنولوجيرا. دلف موةسهيت الوصول إىل خم
 (.A/HRC/31/55) ةقدهاةه يف ييةة بيةة وقائي

 التثقيف والتوعية والتدريب -1 
 الد قيف اقوق اإلنسان  

للمجملاهكة يف احليال العامرة الالزمة األطفال والجملبا  باحعلومات واحهاهات  يسارا ةزويد -65
 لمعدم  احدين.احليز احدا  ليف منو 

__________ 

 اللعنة احعنية بدعزيز حقوق اإلنسان ومحايدها، إيطاليا؛ وا اد حقوق اإلنسان، اسكدلندا. (55) 
  نلندا. ،ماكز حقوق اإلنسان (56) 
زيررز ومحايررة وإعمررال احلرر  يف احجملرراهكة يف الجملررلن إىل مسررللة الدمكررل يف ةقايررا احفوضررية بجملررلن ةع انظررا اإلهرراهات (57) 

العررام يف سررياق قررانون حقرروق اإلنسرران القررائاين احماهسررات الف ررلر وا ررملات والدةررديات وسرربت الدغلررب علررر 
( وةقايا احقاهل ا اصة احعنية مبسللة الفقرا احردق  وحقروق اإلنسران الر ي ياكرز علرر A/HRC/30/26الدةديات )

 (.A/HRC/23/36  قا )مجملاهكة من يعيجملون يف



A/HRC/32/20 

GE.16-05866 18 

الرررردوُل واحتسسررررات األكادةيررررة واحتسسررررات  قرررروق اإلنسررررانا ومررررواهد الد قيررررف وة رررر  برررراامة   -66
وةدةقر  السردفادل  الوطنية حلقوق اإلنسان و ةات اجملدمر  احردين، يف إطراه هرااكة يف ك رت مرن األحيران.

ن حقرروق اإلنسرراالد قيررف علررر ال بيررة احدنيررة و جمرراق عنرردما يدلقررر احعلمررون الدرردهيب احسرردما يف القصروى 
 الدنوع.ةُقّده قيمة الدسام  و علر  قا ة مدهسية ةجملع  ما ُةسدكمت احنارة احوضوعية بوعند
السررد ماه يف ال بيررة احدنيررة يف  أن يبرردأ ، ينبغرر األطفررال الصررغاه جررداً ونظررااً إىل جترراو   -67

ةجملررررعي   لررررت الدرررردابت الااميررررة إىل يف  نلنرررردا، و البيةررررة احنزليررررة. ه دعمرررروأن ةاحررررداهس البددائيررررة، 
الدةقااطيررة واحسرراوال وحقرروق  قيررف بةعزيررز الد دمعيررةالخنررااط يف الجملررتون اجملزيررادل الجملرربا  علررر 

 اجملدم  احدين.إطالق ههادل دهاسية عليا بجمللن موضوع اإلنسان و 
وق جملرر كة بررل احلكومررات واحتسسررات الوطنيررة حلقرراحدوعيررة المحررالت أن ةجملررع  ةكررن و  -68

حكا ةة العنصراية ونتررا مرن أهركال  لالسياسيأو العمت احجملاهكة  علراإلنسان واجملدم  احدين 
مرالت وةكرن أن ةرتدي احلالدمييز. ومرن األم لرة علرر كلرب محلرة مكا ةرة العنصراية يف أسر اليا. 

هرا  ي نمبر ،اجملدمر مدعددل يف قطاعات  ةتيدرااإلعالم احخدلفة، و  طوسائال  ةسدخدم اإلبداعية 
برلن بيةرة يجملرعا  يهرا النراس  ييةرةمكا ةرة الوصرا و و  النراس سلو ةغيت  إىلالجملخصيات احعاو ة، 

 بدمكاوا اجلها بآهائها دون خو .
 بناء القدهات  

عملرررت عررردل بلررردان ةجملرررمت اجلمهوهيرررة الدجملررريكية وكاواةيرررا وليدوانيرررا، إدهاكررراً منهرررا لقيمرررة  -69
. ه علر احسدوى الفرحلةلريلو  دهالسد ماه يف ةنمية لولويء األعلر إعطا، جمدم  مدين حا ودينام 

دخصصرة يف بوهكينرا  اسرو، وةردهيب احملامة الجملدم  احدين احقدم إىل اومن األم لة علر الددهيب 
علرر احجملراهكة يف  ،(58)اإلعاقرة واألهرخاا كو ن  ريها اجلماعات ال  ةعراين مرن الدمييرز، مبرأ ااد 
 الدوليررة ندردياتإىل احاحبعوثرة الو رود احلكوميررة  إىلاجملدمر  احردين ضرا الفرراعلل يف و  ،العرام الجملرلن

وةقرررردم الدفرررراو . الرررردعول و مهرررراهايا يف جمرررراق الجدماعررررات الدوليررررة وهررررة  لطالعهررررا علررررر 
 الددهيب يف جمال حقوق اإلنسان للمعدم  احدين.مكاةب احفوضية احيدانية أي اً 

علرررر الصرررعيدين احررروظفل العمررروميل العررراملل  يف ةوعيرررةالدررردهيب  يسرررهايف كاواةيرررا، و  -70
ا اصررررة ددهيبيررررة الملامة مررررا ةوضرررر  الررر لمهيرررة الدعرررراون مرررر  اجملدمررر  احرررردين. ونالبررراً بالررروطحل واحمللرررر  

مم لرر  اجملدمرر  احرردين مررن خمدلررف القطاعرررات، وةُعررا  يف إطرراه هررااكة مرر   حوظفل العمرروميلبررا
كات الصرررلة وةنفيررر  الدوصررريات حلقررروق اإلنسررران علرررر احعرررايت الدوليرررة  الدررردهيبةقررر ن أحيانررراً بو 

ات مرررن خرررالل بررراامة لدعزيرررز متكرررل النسررراء والفديرررومرررن احهرررا للغايرررة احدعلقرررة اقررروق اإلنسررران. 
وزاهل   ي ةجملرررا  عليررره، الررر(Ciudad Mujer‘ )مدينرررة احررراأل‘الملنرررامة الائاسررر  دررري  . وينمهررراهاي

احجملرروهل ةكررن أن  صررت  يهررا احرراأل علررر بيةررة ممنررة وداعمررة السررلفادوه،  يفدمررا  الجدمرراع  اإل
 بجمللن حقوق اإلنسان والددهيب يف جمال األعمال الدعاهية والدعا الدقحل.

__________ 

 الدةالف الدوق احعحل بق ايا اإلعاقة. (58) 
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اجملدمررر  احررردين، وةرررنظا فةرررات احعلومرررات واحجملررروهل لللمفوضرررية  احكاةرررب احيدانيرررةةقررردم و  -71
حقروق اإلنسران وةسرهيت ا احدعلر  بالردعول يف جمرال وحلقات دهاسرية لدعزيرز عملهرةدهيبية دوهات 
 .(59)م  منظومة األما احدةدل حلقوق اإلنسانعملها 

 التوويل -2 
لدمكل منظمات اجملدم  احدين من العمت أساسية لدنبت بالدمويت الالزم إن القدهل علر ا -72

يررررف مرررر  احلررررالت والضررررطالع بعمليررررات الدخطرررريط الطويررررت األجررررت والدك بفعاليررررة واسرررردقاللية،
. وم لمرررررررا أهررررررراه إليررررررره احقررررررراه ا ررررررراا احعرررررررحل بررررررراحل  يف حايرررررررة الدعمررررررر  السرررررررلم  (60)احدغرررررررتل
الدمرراس وةلقرر  واسرردخدام اجلمعيررات، يجملررمت احلرر  يف حايررة ةكرروين اجلمعيررات إمكانيررة  وةكرروين
، A/HRC/23/39)انظرررا  مرررن مصررراده سليرررة وأجنبيرررة ودوليرررة -البجملررراية واحاديرررة واحاليرررة  -احرررواهد 
 (.8الفقال 
اجملدمرررر  احرررردين اإلعفرررراء ال رررراييب نظمررررات  فيررررز السرررردقالل احرررراق حوةجملررررمت خطرررروات  -73
عمليررات ةقليررت وةبسرريط الدقرراهيا احاليررة و و  ؛، كمررا رررو احلررال يف كاواةيرراةبسرريط الجملرراوط ال ررايبيةو 

حرروا ز وةقرردط ، (61)دةررويالتوةكرراليف الاحصررا ية أسررعاه الفائرردل وخفررض  ؛مااجعررة احلسررابات
 .يةمهوهية الدجمليكاجلكما رو احلال يف قطاع األعمال الدعاهية واجلهات احاءة األخاى،  ضايبية ل

انطالقاً ةوجيه الدمويت ألنجملطة اجملدم  احدين عن طاي  عمليات مفدوحة وهفا ة وةكن  -74
لسررويد ألعررا  احلررل، كمررا رررو احلررال يف امررن ألعررا  اليانصرريب احلكوميررة أو ا اصررة ونترررا مررن 

؛ أو مررررن (62)مررررن احتسسرررراتو ؛ ورولنرررردا يالنرررردا الجملررررماليةمملكرررة احدةرررردل لمليطانيررررا العظمررررر و واح
وةكدسرر  الرروزاهات احعنيررة، كمررا رررو احلررال يف بوهكينررا  اسررو. بنررود خمصصررة يف احيزانيررة يف  خررالل

  رر ل طويلررة لفةررات اجملدمرر  احرردين الجملررايكة منرر  ل ررمان ةرروا ا األمرروال هررات احاءررة أمهيررةماونرة اجل
حكومرة  وأنجملرلت. (63)اةيرة واجلهرات الفاعلرة نرت الدقليديرةالللمعموعرات نرت وإلةاحة الفاا 

نررت هايررة لدعزيررز سررددل لنجملررطة للمنظمررات الرر  ة ررطل  بن  الجملخصررية القانونيررة حرر اً اليابران نظامرر
سررررددل عدمرررراد هرررراكات نظررررام ل،   رررراًل عررررن للمررررواطنل وضرررر  برررراامة العمررررت الجدمرررراع  جمانرررراً 

مناسرربة وهبياكررت جتاهيررة احصررلةة العامررة مررن خررالل أنجملررطة ةسرردهد  الرراب  وةسرراعد يف ةعزيررز  ل
 .(64)إداهية عادلة

__________ 

 دليررت عملرر  للمعدمرر  احرردين يناحليررز احدررا  للمعدمرر  احرردين ونظررام حقرروق اإلنسرران يف األمررا احدةرردلاحفوضررية،  (59) 
 )جنيف، بدون ةاهيخ(.

 السياسية.منظمة احلواه احفدو ، باوكسيت؛ والجملبكة األوهوبية للمتسسات  (60) 
 منظمة األمن والدعاون يف أوهوبا/مكدب احتسسات الدةقااطية وحقوق اإلنسان. (61) 

 مبادهل احليز احدين. (62) 

 .بيت احلاية (63) 

 البع ة الدائمة لليابان لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف. (64) 
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وعنررردما ل ةُفرررا  أي قيرررود علرررر احتسسرررات احلكوميرررة أو هررراكات األعمرررال الدعاهيرررة  -75
دمر  احردين. نفسره علرر منظمرات اجمل ، ينبغ  أن ينطب  الجمل ءاألموال األجنبيةيدعل  بدلق    يما

ينبغر  و . (65)هبا ريةرة مسردقلة  طل ااجعة احلسابات ال  ةحهاوط علر وجيوز أن ينص القانون 
 القررانون مفاوضررة مبوجربلررر الدمويرت عصررول منظمرات اجملدمرر  احردين حأي قيررود علرر ةكرون أن 

علر أساس  واجب محايدها وُةطب   ضاوهية يف جمدم  دةقااط  ومدناسبة م  احصلةة الوأن ةكون 
نسرت األمروال  وأاإلهررا   وأ وطحلةوجرد خمراو  بجملرلن األمرن الروعنردما كت حالرة علرر حردل. 

 اً يف ر ا الصدد.ةقييمأن جتاي ريةة مسدقلة أو مسائت خطتل مماثلة، ينبغ  
مررن   ةقايبرراً خمصصررات لدقرردط اوكاليرراحدةرردل وصررناديقها و ريةررات األمررا وة رر  ايرر   -76

بانرررامة األمرررا احدةررردل و  األمرررا احدةررردل للمررراألريةرررة لررردعا اجملدمررر  احررردين، مبرررا يف كلرررب وأمررروال 
 .(66)ةفوضياحاإلمنائ  و 

 الوصول إلى تكيولوجيام الوعلومام والربط اإللكترون  -3 
مصراده مدنوعرة مرن ل بد من ةو ت اإلن نت جماناً وعلر ءرو مفدرو  وممرن للوصرول إىل  -77

متكرررل األ رررااد مرررن ا ررراك قرررااهات مسررردنتل وةعبةرررة النررراس للمطالبرررة بالعدالرررة و البيانرررات و ليلهرررا، 
ومررا  دررا (. 2، الفقررال A/HRC/17/27انظررا احرر ام حقرروق اإلنسرران )زيررادل واحسرراوال واحسرراءلة و 

ل سرريما بررل و دائررال ديناميررة يف محلررة الدغيررت،  انحيرردث ةبررادل احعلومررات والنجملرراط علررر اإلن نررت
اإلجررااءات واضررةة و الت اسررائوقررد أدت الاحبررادهات. يكونررون هواداً هلرر   مررا  الجملرربا  الرر ين نالبرراً 

قرردهل احلمررالت جترراوز مفدوحررة و مناقجملررات علررر نطرراق واسرر  وإجررااء وع  ة إىل اندجملرراه الرربسرريطال
 احلدود الوطنية.

لجملررربك  ووسرررائط الدواصرررت الجدمررراع  اسررردخداماً مدزايرررداً وةسررردخدم الررردول الةصرررال ا -78
للدواصررت مرر  الجملرربا  والجملرراائ  األخرراى الرر  قررد يكررون مت يلهررا ناقصرراً يف األهرركال الدقليديررة مررن 

 احلواه والدنظيا السياسيل.
 أحيانرراً حيررزاً هرربكياً خاصرراً هبررا، وكربرروا يف اجملدمرر  احرردين وقررد ريررل العديررد مررن الفرراعلل  -79
 اتسر اةيعيلالدواصرت عرمل اإلن نرت لوضر  اويسرها . الجملربكاتهةيرة إلقامرة رياكرت نجملاء إىل إ

احليرز ةوسري   يفةبادل ا ملات أو إظهاه الد رامن  وأ الدعاون من أجت  قي  أردا  مجمل كة وأ
حدعلقرة ااحلقروق البيةرة و  احردا عل عرنم لمرا حردث مر  الدهمري ،  وأالعزلرة احدا  وةقليص نطراق 

ل ومزدوجررررر  احيرررررت اجلنسررررر  ومغررررراياي اهلويرررررة  ليرررررالناهرررررطل احعنيرررررل باح ليرررررات واحألهاضررررر  أو با
 .(67)اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسل، العاملل يف بيةات خطتل ونت ممنة

__________ 

 ق اإلنسان.منظمة األمن والدعاون يف أوهوبا/مكدب احتسسات الدةقااطية وحقو  (65) 

 (.جنيف، بدون ةاهيخ) الصنادي  واحن  وباامة الزمالة حلقوق اإلنسانين دليت عمل  للمعدم  احديناحفوضية،  (66) 

 هابطة الةصالت الدقدمية. (67) 
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 وأالنائيرة  دمعراتان اجمللسركويساعد ةو ت خدمات ةكنولوجيا احعلومرات والةصرالت  -80
أن يكونوا أك ا حاماناً مرن الوصرول إليهرا مقاهنرة بسركان احنراط  احل راية، ، ال ين حُيدمت الايفية

اسدفادت جمدمعات الجملعو   (. وقد22، الفقال A/HRC/27/33 يف سد  عول الدكنولوجيا )انظا
األصلية والالجةون واحهاجاون واحجملادون داخلياً من خدمات ةكنولوجيا احعلومرات والةصرالت 

يلة حساعديا يف احلصول علر احعلومات وةيسرت مجملراهكدها يف احليرال العامرة جماناً أو بدكلفة ضة
 وعمليات صن  القااهات ال  ةعنيها.

حسررردخدم  هرروانت رامررة والدجملررفت واألمررن الاقمررر   ةويرررإخفرراء اهلا صوصررية و وةجملرركت  -81
يف مبررررادهات  إدماجرررراً ةامرررراً مبرررراد  حقرررروق اإلنسرررران وجيررررب إدمررررا   (.A/HRC/29/32)اإلن نرررت 

حسرررابات المليرررد  وقاصرررنة "احسررردهد ة"ااقبرررة لدعنرررب احااقبرررة اجلماعيرررة أو اندهرررا  ةررردابت احااقبرررة اح
 وقاصنة احواق  الجملبكية أو جتميدرا أو إنالقها.اإللك وين الجملخصية 

 االستيتاجام -ثالثاً  
ياسررام س أهرحموارسرة ال ريرام العامرة، التر  هر  جرروهر اليشرام الوردن ، مرن إن  -82

 اامررين العررام فرر  بيانرر إليرر  كوررا أرررار و االسررتثوار لت قيررق اال دهررار واالسررتقرار والسررالم  
التقرردم فرر ن  ،بوياسرربة اليرروم الرردول  للديوقراطيررة 2015سرربتوبر أيلول/ 15الصررادر فرر  

فرصرة التعبيرر عرن الوواطيين والوطن الذل تسوده الثقة يويح ؛ مترابطانوالوشاركة الودنية 
جويررع ااجوبررة، ومررن ال كومررام بوضردهررا وال تولررك فرر  تيويررة بلرردهح  أداء دور مرائهررح و 
إطالق العيان تسهيل تضكيك ال واجز الت  ت ول دون موارسة ال ريام العامة لمصل تها 

 لليشام الودن  البتكار ال لول وإبداعها 
ال ضررا  و بيئررة مميررة ومواتيررة للوجتوررع الورردن  تهيئررة العياصررر الرئيسررية الخوسررة لو  -83

فضراًل عرن نظرام وطير  قرول ل وايررة لوعرايير الدوليرة مترين يوتثرل لهر : إطرار قرانون  عليهرا 
بيئرة سياسرية و الوصرول الضعرال إلرى العدالرة؛ يكضرل ال ريام العامرة و  حقوق اإلنسان يضون

سررربل مشررراركة الوجتورررع و لرررى الوعلومرررام؛ وال صرررول عمواتيرررة لعورررل الوجتورررع الوررردن ؛ 
علررى الورردى  دعح والورروارد للوجتوررع الورردن ترروفير الررصرريع القرررار؛ و الورردن  فرر  عوليررام 

ال كومررام والوجتوررع الرردول  والجهررام الوعييررة سررتكون هررذه الظرررو ، وبتهيئررة   الطويررل
، علرررى خدمرررة لصرررالح اليررراس كافرررةااخررررى فررر  وضرررع أفضرررل لتعزيرررز ميرررا  الثقرررة والتعررراون 

 الوستويام الو ل  والوطي  والعالو  
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 يامالتوص -رابعاً  
 توصيام موجهة إلى الدول ااعضاء -ألف 

 لردول ااعضراءأن تقوم اف  سياق إطار قانون  داعح والوصول إلى العدالة، ييبغ   -84
 :بوا يل 
ال قوق الضرورية على حواية وف  الووارسة العولية، العول، بووجب القانون  )أ( 

يررة الرررأل والتعبيررر والتجوررع الوجتوررع الورردن ، بوررا فرر  ذلررك ال ررق فرر  حر  عوررل الضرراعلين فرر ل
 ؛نترنتالعام، بوا ف  ذلك على اإل أنالسلو  وتكوين الجوعيام وال ق ف  الوشاركة ف  الش

مراجعررررة وإلغرررراء أو تعررررديل جويررررع ااحكررررام القانونيررررة الترررر  تعرقررررل عوررررل  ) ( 
جويرع التشرريعام وضوان امتثال  ب رية واستقاللية؛ الضاعلة ف  الوجتوع الودن ااطرا  
حقروق وانين والوعرايير الدوليرة ذام الصرلة فر  مجرال قللعول القدرتهح على  ف الت  تؤثر 
جولررة أدوام تشررول  عررالن حوايررة الورردافعين عررن حقرروق اإلنسرران؛ واسررتخداموإلاإلنسرران 

 ؛(68)ووارسة ال ريام العامة الت  وضعتها الوضوضيةالوتعلقة بوؤررام ال

أحكررام قانونيررة وإداريررة وضررع غيررر الوسررجلة بالعوررل و السرروال للجوعيررام  ) ( 
مجانررراً للجويرررع وتكرررون متاحرررة هيئرررة إداريرررة مسرررتقلة تؤيرررد توجيررر  إخطرررار بسررريط إلرررى دنيرررا 
 بتكلضة  هيدة؛ أو

ضوان الوصول إلى العدالة عن طريق نظام قضرائ  مسرتقل وفعرال، فضراًل  )د( 
وإلررى ايليررام ادئ برراريس وبررعررن الوصررول إلررى مؤسسررام وطييررة ل قرروق اإلنسرران توتثررل ل

 اإلقليوية والدولية ل قوق اإلنسان؛
فررر  الوجررراالم التررر  الرررذات  الوشرررترو أو التيظررريح نظرررح للتيظررريح اعتوررراد  )ه( 

 يوكن فيها لويظوام الوجتوع الودن  إدارة القضايا الوتعلقة بال يز الودن ؛
الوجتوررع ضرروان امتثررال جويررع ترردابير مكاف ررة اإلرهرراف الترر  تررؤثر فرر   )و( 

الودن  لجويع ااحكام ذام الصلة ف  القانون الدول  ل قروق اإلنسران والوعرايير الدوليرة 
 ل قوق اإلنسان 

 وف  سياق تهيئة بيئة عامة وسياسية مواتية، ييبغ  أن تقوم الدول ااعضاء بوا يل : -85
اليشرررام الوررردن   يةدعرررح سياسررر  رفيرررع الوسرررتوى السرررتقاللالتعبيرررر عرررن  )أ( 
 ؛وال والم اإلعالمية بيانام العامةمن خالل ال وتيوع 
__________ 

حايررة الرراأي والدعبررت واحلرر  يف احجملرراهكة يف الجملررلن العررام  بجملررلنةكررن الطررالع علررر قائمررة باحتهرراات الدوضرريةية  (68) 
(. انظررررا أي رررراً 2012)نيويرررروه  وجنيررررف، احفوضررررية،  متهرررراات حقرررروق اإلنسررررانين دليررررت للقيرررراس والدنفيرررر  ينيف

www.ohchr.org/AR/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx
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مبرادئ اامرح الوت ردة التوجيهيرة  تطبيرقوضع وتيضيذ خطرط عورل وطييرة ل ) ( 
ال وايررة "بشررأن ااعوررال التجاريررة وحقرروق اإلنسرران: تيضيررذ إطررار اامررح الوت رردة الوعيررون 

مؤسسرام ز احتررام تعزيرز وت ضيرالوتعلقة بلتزامام البوا ف  ذلك ا، "واالحترام واالنتصا 
 داخل البلد وخارج ؛الوجتوع الودن ، ااعوال لألطرا  الضاعلة ف  

ااطرررا  أعوررال الترهيررب أو االنتقررام ضررد جويررع ضرروان الوسرراءلة عررن  ) ( 
وتقرديح الجيراة نزيهرة إجرراء ت قيقرام سرريعة ورراملة و  بكضالةالضاعلة ف  الوجتوع الودن  

 إلى العدالة؛
وخطررة عوررل وطييررين فرر  مجررال السياسررة العامررة أو ت ررديإ إطررار  وضررع )د( 

الدول  ل قوق ن و القانتيضيذ جويع أحكام لتوجي  تيضيذ التوصيام الواردة ف  هذا التقرير و 
   الوجتوع الودنالدولية ل قوق اإلنسان ذام الصلة ب يز والوعايير اإلنسان 

 م الدول ااعضاء بوا يل :وف  سياق ال صول على الوعلومام، ييبغ  أن تقو  -86
ن عرررتضرررون الكشرررف االسرررتباق  واضررر ة سررن قررروانين ولررروائح وسياسرررام  )أ( 

ورارس وارائف عامرة، ت ها الهيئام التر الهيئام العامة، بوا في وجد ب و ةالوعلومام الت  ت
علرى أال يخضرع ذلرك ، وال صرول عليهرا الوعلومرامتلرك حق عرام فر  طلرب اليص على و 

ة الوعرررالح وضررريقة اليطررراق وفقررراً للقرررانون الررردول  ل قررروق اإلنسررران إال السرررتثياءام واضررر 
توجرد لى الوعلومام الت  عصول  ضوان ال ق ف  الو ؛ والوعايير الدولية ل قوق اإلنسان

الريص ؛ و أو حوايتهرا ووارسة حقوق اإلنسرانعيدما تكون أساسية لالهيئام الخاصة ب و ة 
 لكشف عن الوعلومام؛لأل رفض   على ال ق ف  اللجوء إلى هيئة مستقلة للطعن ف

تقديح التدريب إلى الوواضين العووميين علرى إعورال ال رق فر  ال صرول  ) ( 
 على الوعلومام، ونشر الوعلومام الوتعلقة بهذا ال ق وسبل ت قيق  على عامة الياس 

وف  سياق الوشاركة ف  وضع السياسام والتخطيط وصيع القرار، ييبغ  أن تقروم  -87
 ااعضاء بوا يل :الدول 
 ربرررال ق فررر  الوشررراركة فررر  عوليرررام صررريع القررررافررر  التشرررريع االعتررررا   )أ( 

ف  الوقت الوياسب،  معلومام واض ة ودقيقة وكافيةذلك توفير شول ي  وييبغ  أن ةالعام
مقترنرة بوصرف واسرع ونشرر اليترائع علرى نطراق  ؛رسائل وأسئلة يسرهل فهوهراباإلضافة إلى 

سررررراس الويطقررررر  لقبرررررول أو رفرررررض مقترحرررررام الوجتورررررع الوررررردن  االلعوليرررررام؛ وتقرررررديح 
 ؛وتوفير ميزانيام كافية للوشاركة ؛والتعويضتعليق فرص للوإتاحة  إسهامات ؛ أو

الضاعلرررة فررر  الوجتورررع  طررررا مرررع ااالعورررل وضرررع خطرررط عورررل وطييرررة بشرررأن  ) ( 
 السياسام وتيضيذها؛التشاور مع الوجتوع الودن  ف  وضع بلزم جويع الجهام العامة الودن  ت  
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دمررررع أررررركال جديرررردة مررررن الوشرررراركة مررررن خررررالل اسررررتخدام تكيولوجيررررا  ) ( 
الوسرررراواة فرررر  لت قيررررق االجتورررراع  وسرررريلة  ط التواصررررلالوعلومررررام واالتصرررراالم ووسررررائ

 الوشاورام على نطاق واسع؛إجراء ال صول على الوعلومام و 
تشرررررريعية اإلصرررررالحام اللوعرفرررررة مرررررا إذا كانرررررت تقيررررريح ميهجررررر  إجرررررراء  )د( 

خاصررة بررالويظور علررى الورررأة أو ت تررول علررى عياصررر  اً ثر سررلبسررتؤ الوقترحررة  اتيةالسياسرر أو
 ية من السكان؛تؤثر على قطاعام معي  سأو الجيسان  
ترروفير الترردريب والوبررادئ التوجيهيررة للوسررؤولين العورروميين لرردعح إجررراء  )ه( 

 عوليام تشاورية فعالة وف  الوقت الوياسب 
توفير الدعح والووارد لويظوام الوجتوع الودن  على الودى الطويل، وف  سياق  -88

 ييبغ  أن تقوم الدول ااعضاء بوا يل :
لل رق  انتهاكراً الت  ال لرزوم لهرا علرى التوويرل تشركل  قيودالبأن االعترا   )أ( 

مررن فرر  الوجتوررع الورردن  ااطرررا  الضاعلررة  توكررينفرر  حريررة تكرروين الجوعيررام، وضرروان 
أجيبيررة،  مكانررت م ليررة أأسررواء التوويررل والورروارد ااخرررى وتلقيهررا واسررتخدامها، التورراس 
 ؛(69)ال لررزوم لهرراالترر  مررن العوائررق ذلررك  ال صررول علررى إذن مسرربق أو غيرررارررترام دون 

تلقر  اامرروال علررى مؤسسرام الدولرة أو الشرركام فيوررا يتعلرق بأل قيرود وعيردما ال ت ضررم 
 ضس  على ميظوام الوجتوع الودن ؛أن ييطبق الش ء نييبغ   ،ااجيبية
، مبسَّرطة  جراءامبر لويظوام الوجتورع الوردن مرن توفير توويل أساس   ) ( 

 وتوجي  أل توويل ليشام الوجتوع الودن  عن طريق عوليام مضتوحة ورضافة؛
اعتورراد إعضرراءام ضررريبية جررادة، علررى فرر  إطررار موارسررام ماليررة العوررل،  ) ( 

رررروم مصرررفية يسررير وت ،حرروافز ضررريبية للجهررام الوان ررةلويظوررام الوجتوررع الورردن  و 
 ؛عبر ال دودمواتية تسوح بيقل ااموال 

التعليويررة  ويرراهع قرروق اإلنسرران والتربيررة الودنيررة فرر  الالتثقيررف بإدمررا   )د( 
 على جويع الوستويام  يةالتدريبالبرامع و 

 توصيام موجهة إلى الكيانام اإلقليوية والدولية -باء 
 أن تقوم الكيانام اإلقليوية والدولية بوا يل :ييبغ   -89

للوجتورع الورردن  وتقرديح الوشررورة فر  حرراالم  ترروفير مرافرق مميررةضروان  )أ( 
 ؛االنتقام وأترهيب التهديد أو ال

__________ 
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، هرراعولياتتاحررة مشرراركة الوجتوررع الورردن  بضعاليررة، فرر  جويررع أنشررطتها و إ ) ( 
يز، وحرية التعبير وتكروين الجوعيرام والتجورع عدم التويالوتوثلة ف  للوعايير الدولية  وفقاً 

 ن العام؛أوال ق ف  الوشاركة ف  الش ،السلو 
، علررى  يررادة رررضافية ، مررن خررالل وسررائل مثررل البررإ عبررر اإلنترنررتالعوررل ) ( 

اللجيرة الوعييررة بالويظورام غيررر وميهررا علرى سرربيل الوثرال اجتواعررام  االجتواعرام العامرة،
 قتصادل واالجتواع ؛ال كومية التابعة للوجلس اال

تعورريح إجررراءام الرصررد واالسررتعرام واإلبررالل فيوررا يتعلررق بقضررايا ال يررز  )د( 
 الودن  وت ديات  على جويع الكيانام 

    


