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تاييـــي املاـــير املـــا
تكوين اجلمعيا

املعـــ بـــارحق ك ييـــة التجمـــ الســـ مي وك

موجز
يتنــاول اــذا التاييــي الشــواق املتع اــة مارســة ارحــق ك ييــة التج ّمـ الس ـ مي وك
تكوين اجلمعيا ك إطار املؤسسا املتعددة األطياف.
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أوال  -مادمة
 - 1اذا اـو التاييـي الينـامل املاـدم إىل اجلمعيـة العامـة مـن املاـير املـا مب بنـا ع ـ ط ـ
او اايسان ك قياره .5/52
جم
 - 4ويؤكد املاير املا ك التاييي ع ـ أن الـدول ينبغـي أن تضـمن ييـة سارسـة ارحـق
ك ييــة التجمـ السـ مي وك تكــوين اجلمعيــا مب داخـ ــدود الواليــة الوطنيــة لكـ دولــةمب
وك الســا ة الدوليــة .وال أف ـ أن ارحوكمــة العامليــة تتج ـ بــاطياد إىل التجــز والتــو ع ب ـ
جمموعة عييضة من الكيايا املتعددة األطيافمب ـا في ـا الكيايـا املعيوفـة أكينـي مـن ق،اـامب
مينـ األمــم املتحــدة ووكاالخــا املتنااــة .ف نــاى كيايــا أخــيف أقـ ـ ية وقــ ،مف ومــة
بنف الادرمب ورقم أن عم ياخا ال تتسم بالشفافيةمب فـنن لاياراخـا تـأث،ا عمياـا ك يـاة النـا
العادي ك العديد من ب دان العامل .ويأم املاير املا ك تايييه ك تاييم الكيفيـة الـت تاـوم
هبا املنظما املتعددة األطياف لتوسي أو تضييق ارحيّز املدمل ا تاوم ب أو تتيك من أعمال.
 - 3ويتناول املاير املا اذا املوضوع مدركا أي بدذلت وال تزال تدبذل ج ود/مبـادرا
لتعزيز مشاركة اجملتم املدمل ع املستوف املتعدد األطياف .واـو ينـوه بوجـ خـا بالعمـ
الذي ياوم ب فييق الشنايا البـار ة املعـ بالعاقـا بـ األمـم املتحـدة واجملتمـ املـدملمب
الذي ييأس فييايدو إيييكي كاردوسومب والذي استعيض باستفاضة العاقة ب األمـم املتحـدة
واجملتم املدمل وأصدر تايييا قُـدم إىل اجلمعيـة العامـة ) (A/58/817ك عـام  .4002كمـا ينـوّه
املاير املا جموعة خمت فـة مـن الوكـاال املتعـددة األطـياف األخـيف الـت أاـز أو الـت
ك سبي ا إىل إاا عم ية تيسيخ اآلليا الا مـة ا ـياى منظمـا وااعـا اجملتمـ املـدمل
(فضا عن طا فة أكرب من اجل ا املعنيـة) مينـ البنـه الـدور وبييـامة األمـم املتحـدة ل بي ـة.
واــو يا ـدّر ك ـين،ا ت ــه املبــادرا وحيــت اــذه املؤسســا ع ـ إةــاد طــي فعالــة وجمديــة
ل مشاركة م ااعا اجملتم املدمل.
 - 2وألقياض اذا التايييمب أفاد املاير املا كين،ا من مشاركة ك اجتماع ل نربا عداـد
ك يومي  42و  42زييان/يويي  4012ك اسطنبولمب بتيكيا .واو يودمب خم اـامب أن يشـكي
منظمي اذا االجتماع واملشارك في مب وأول ه الـذين قـااوا خـرباخم مـ ق،اـم مـن خـال
وسا أخيفمب منـ ا االسـتجابة السـتبياي  .اـذامب وقـد أخـذ املاـير املـا ك سـباي عناصـي
العم اا الا ةمب املتوافية داخ منظومة األمم املتحدة(.)1
__________
( )1كايـــت ارحـــاال املاصـــة بـــبع الب ـــدانمب واملـــذكورة ك اـــذا التاييـــي موضـــوع مياســـا أُرســ ت إىل
ارحكومــا مب ويشــيا صــحفية وتاــاريي أصــدراا املك فــون بواليــا ك إطــار ااجــيا ا املاصــةمب وكبــار
املسؤول باألمم املتحدة.
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ثاييا  -ااطار املفاايمي والاايومل
اـو اايسـانمب
 - 5عمد املاير املا مب ك التااريي املواضيعية الساباة املادمة إىل جم
إىل التأكيــد ع ـ التزامــا الــدول املتمين ــة ك ضــمان ييــة سارســة ارحــق ك التجمـ السـ مي
وتكوين اجلمعيا ع الاعيد احمل ي .واو يبحت ك تايييه اذا ك ااجيا ا الـت تتنـذاا
الــدول ع ـ صــعيد متعــدد األطــياف .ومــا ــذه ااجــيا ا مــن تــأث،مب مــدركا أن ملينـ اــذه
ااجيا ا أصدا ع قدر ة اجملتمـ املـدمل ع ـ االطـيامل واملشـاركة ك املسـاعي االجتماعيـة
واالقتاادية والسياسـ ية وق،اـا .ويـيف املاـير املـا أن وجـود بي ـة مواتيـة ل مجتمـ املـدمل
جنبا إىل جن م جمتم مدمل ياب بارحيـاة أمـي ال قـن عنـ ل تمتـ بـارحق ك ييـة التجمـ
الس مي وك تكوين اجلمعيا .
 - 9ومف ــوم تعدديــة األطــياف يعـ مب ك أبســإ أ ــكال مب إ ــياى ثــا دول أو أكينــي ك
عم مشتي ى بشأن مسألة معيّنة .ومـا ال يدنظـي ع ـ يطـا واسـ إىل ارحوكمـة العامليـة ع ـ
أهنــا تــدور ــول الــدول باعتباراــا الكيايــا الي يســية املشــاركة ك التفــاوض بشــأن ماــا
مــواط العــامل .وقــد تــتم اــذه املشــاركة داخـ مؤسســا رايــة منشــأة وجـ معااــدا مب
أو قد تستفيد من تيتيبا أكيني ميوية بدون واليا راية أو معااـدا أو سـ طا قايوييـة.
وقــد تتيكــز املشــاركا داخ ـ منطاــة جغيافيــة مــامب أو قــد ت ت ـ م ــول مســا اا ااتمــام
مشتيى .وك اـذا التاييـيمب يناـ التيكيـز ع ـ املؤسسـا املتعـددة األطـيافمب العام ـة ع ـ
الاعيد العاملي بشأن ماا خمت فة.
 - 2وك اآلويــة األخــ،ةمب عمــد ج ــا مــن قــ ،الــدول إىل كــدي النـ ة امليتكــز ع ـ
الدول فيما يتع ق بارحوكمة العاملية واي تطال كان ا ـول طاولـة التفـاوض .أمـا اجملتمـ
املدملمب بوج خا مب فياي ع ـ أن مناقشـا وقـيارا املؤسسـا املتعـددة األطـياف ينبغـي
أن تيكز ع واق النا و اـو اايسـانمب أن ال تٌااـي ع ـ املاـا اجلغيافيـة السياسـية
واالقتاــادية الــت اــي االاتمــام األول ل ــدول والشــيكا  .ويعتاــد املاــير املــا أي ـ ينبغــي
توسي مف وم تعددية األطياف ا يتجاو العم من جاي الدول و داامب حبيت يشم اـذا
املف وم املشاركة الفعالـة جملموعـة متنوعـة مـن األصـوا داخـ ت ـه الـدول .وك ضـو اـذامب
يدرب التاييي التحديا الت تواج ـا اجل ـا الفاع ـة ك اجملتمـ املـدمل ك مسـعااا ألن يكـون
ا صو فعال ع الاعيد املتعدد األطياف.
 - 2ويؤكــد املاــير املــا ع ـ اياــة أن ”املنظمــا قــ ،ارحكوميــة“ ليســت ميادفــا
لـــ ”اجملتم ـ املــدمل“ .ف ــذه املنظمــا ال تعــدو أن تكــون عناــيا وا ــدا مــن عناصــي اجملتم ـ
املــدملمب واــي قــد ال تكــون ك بع ـ األ ــوال أاــم قطــاع تتشــاور مع ـ الكيايــا املتعــددة
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األطياف .ومن مثمب ينبغي توسـي مف ـوم مشـاركة اجل ـا املعنيـة املتعـددة ليشـم املزيـد مـن
اجلماعــا الشــعبيةمب بـ وارحيكــا االجتماعيــة العفويــةمب الــت قــد تتبــدف مــن خــال التجمـ
الس ـ مي .وال يتط ـ األمــي أن تكــون ت ــه اجلماعــا منظمــة أو مســج ة كــي يدنظــي إلي ــا
بوصف ا ج ة معنية جادة ك الشؤون املتعددة األطياف.
 - 6ويا ـــمل املاـــير املـــا أن مـــربرا تاييـــد ارحـــق ك التمتـ ـ السـ ـ مي وك تكـــوين
اجلمعيا ع الاع يد احمل ـي ساث ـة إىل ـد كـب ،واا صـ ة بـاملربرا املسـتندمة لتـ مي
اجملتم املدمل ع الاعيد املتعدد األطياف .ومن أوج التماث ما ي ي
الاول بأن منظمـا اجملتمـ املـدمل الـت تنتاـد السـ طا والسياسـا مب ـا ك
(أ)
اله عن طييق املظاايا مب متين خديدا لألمن الوط والنظام العام؛
(ب) اســــتندام مف ــــوم ســــيادة الدولــــة مــــربرا لتاييــــد ارحــــق ك التجمــ ـ وك
تكوين اجلمعيا ؛
(ج) الزعم بأن املنظما ق ،ارحكومية تفتاي إىل املسـا لةمب واالرتيـاب ك دوافع ـا
وماارح ا ع الاعيدين الوط والدور؛
(د)

تاييد سب الوصول إىل املواردمب وخباصة التموي من ماادر أجنبية.

 - 10كما أن تاُّص ارحيز املتاح ل مجتم املدمل ع الاعيد الـدور ككـن عـزوه أيضـا إىل
اجتاه ارحكوما باطياد إىل التوفيـق بـ ماـا الاطـاع املـا املتعارضـة مـ اجملتمـ املـدمل.
وبوج ـ عــاممب فــنن املاــير املــا يــدرى كــون الب ــدان تتــأل مــن الاطــاع العــام أو ارحكومــة
واجل ــا مــن قــ ،الــدولمب ع مــا بــأن اجل ــا مــن قــ ،الــدول تشــتم ع ـ الاطــاع املــا
ا ادف إىل اليبح أو قطاع األعمال التجاريةمب وقطاع اجملتم املدمل الـذي ال يسـت دف الـيبحمب
ســـا يضـــم طا فـــة واســـعة مـــن التشـــكيا الـــت يتحـــد مـــن خا ـــا النـــا ســـعيا إىل كايـــق
ماا مشتيكة.
ك

 - 11وإن موضوع العدل ب الاطاعا او أ د املواضي الت أ ار إلي ا املاـير املـا
تايييي السابا (ايظي  A/HRC/23/39و  .)A/HRC/26/29/Add.2فاـد ال ـمل أن ارحكومـا
كين،ا ما تتعام بشك خمت م قطاع األعمال التجاري وقطاع اجملتم املدملمب ـ ك قـ،
وجــود مــربر معاــول وفاــا ل اواعــد الدوليــة .فع ـ ســبي املينــالمب اــد أن متط بــا التســجي
ل مؤسســـا التجاريـــة ك روايـــدا أخـ ـ وأســـيع بكـ ـين ،مـــن متط بـــا التســـجي املاصـــة
باملنظما ق  ،ارحكومية .كذلهمب ال توجـد أيظمـة ماليـة خاصـة ع ـ الاـعيد العـاملي لتنظـيم
الاطاع املا كك مب باسـتيننا التوجي ـا املوج ـة إىل املؤسسـا املاليـة خباـو الكشـ
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عن متويـ ااراـاب .اـذامب مـ أن التوصـية  2لفيقـة العمـ املعنيـة بـااجيا ا املاليـة تطالـ
ياجعة قـواي وأيظمـة الـ دول األعضـا املاصـة باملنظمـا قـ ،اليحبيـة منعـا السـتغال ت ـه
املنظما فيما يتع ق بتموي اارااب( .)4وال يوجد دليـ ع ـ أن قطـاع اجملتمـ املـدمل أكينـي
عديضة من الاطاع املا أليشـطة قسـ األمـوال أو األيشـطة املاليـة اا العاقـة بااراـابمب
ع أن أي يشامل من اذا الابي ك قطاع اجملتم املدمل يربر النـ ة الـذي اتبعتـ فيقـة
أو
العم املعنية بااجيا ا املاليةمب ستدا ع ـ يطـا الاطاعـا  .اـذامب وال تعتـيض الـدول بوجـ
عام ك والياخا الاضا ية ع ـ اسـتينمار الشـيكا لـيأ املـال املتـأص مـن ماـادر أجنبيـة ع ـ
أهنا تعتيض ع ت اي منظما اجملتم املدمل متويا أجنبيا.
 - 14ويبدو أن اختاا الايارا ع الاـعيد املتعـدد األطـياف يسـ ه مسـارا سـاثامب يـت
يضط الاطاع املا بدور متعـامم ك تنفيـذ خطـة التنميـة العامليـةمب مااريـة شـاركة اجملتمـ
املــدمل .وأمــام الاطــاع ا ــادف إىل الــيبح طــي خمت فــة ل تــأث ،ع ـ خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام
 .4015فع سبي املينالمب اد أن ماا الشيكا سين ة ويا ـطة ك العديـد مـن املنـابي اا
التأث ،ك عم يا خطة ما بعد عام  . 4015مينـ الفييـق اليفيـ املسـتوف الـذي أيشـأه األمـ
العــاممب واالتفــا العــاملي لألمــم املتحــدةمب و ــبكة ــول التنميــة املســتدامة .وارحــق أن معــاي،
اعتماد اجمل االقتاـادي واالجتمـاعي ل منظمـا قـ ،ارحكوميـة تسـمح شـاركة املنظمـا
التجارية بوصف ا ”جمتمعـا مـدييا“ مب ع ـ الـيقم مـن أهنـا متينـ عـادة ماـا تسـت دف الـيبح.
مث إن التفاو ك الطي املتا ة أمام ماا الشيكا ك مااب املاا ق ،اليحبية يـؤدي إىل
اختال ك ميزان الاوة يؤثي ك ارحوكمة العاملية وما يـنجم عـن الـه مـن يتـا ة تـدعم املاـا
املست دفة ل يبح.
 - 13ع ما بأن أوج التشاب فيما يدفيض من قيود ع ارحيز املـدمل ع ـ الاـعيدين الـوط
والدورمب تش ،إىل وجود عاقة وثياـة بـ املمارسـة الفع يـة ل حـق ك ييـة التجمـ السـ مي
وك تكوين اجلمعيا ع الاعيد الـوط مب واملشـاركة الفع يـة ل مجتمـ املـدمل ع ـ الاـعيد
املتعدد األطياف .وينبغي وجود بي ة مواتية ل مجتم املـدمل ع ـ كـا الاـعيدين .ومـ تزايـد
أوج التيابإ ك العاقا احمل ية والدوليةمب ومـ مـا لاـن الاـيارا ع ـ الاـعيد الـدور مـن
أثي م م ع ـ السياسـا واملمارسـا الوطنيـةمب فـنن مـن الضـيوري أن تدتنـذ ت ـه الاـيارا
ع حنو يتسم بالشفافيةمب واملضوع ل مسا لةمب وقا م ع ـ املشـاركة .ويـود املاـير املـا أن
يؤكد ع مشيوعية العمـ املـدمل ع ـ الاـعيد الـدورمب وأن يؤكـد ع ـ اجـة الـدول إىل
__________
( )4أفض ـ املمارســا

مكافحــة اســتغال املنظمــا قــ ،اليحبيــة (التوصــية )2مب متا ــة ع ـ الــيابإ التــار
.www.fatf-gafi.org/topics/fatf/recommendations
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االستماع إىل آرا وأصوا دوا ياا االيتنابيةمب سوا جيف التعـب ،عنـ ا ع ـ الاـعيد احمل ـي
أو الدور.
 - 12وع ـ الــهمب يعتاــد املاــير املــا أن ارحــق ك ييــة التجم ـ الس ـ مي وك تكــوين
اجلمعيــا مب املكفــول ع ـ الاــعيد الــوط ك املــادت  41و  44مــن الع ــد الــدور املــا
بارحاو املديية والسياسيةمب مها اان أساسيان وحمميان كامها ع ـ الاـعيد الـدور .واـذان
ارحاان ضيوريان لتجمي وتعزيز أصوا أول ه الـذين مل يكـن لتدسـم أصـواخممب بغـ ،الـه
ع السا ة املتعددة األطياف .وكما سبق ل ماير املا أن أفادمب فـنن اـذين ارحاـ كـينان
وســي ة ملمارســة العديــد مــن ارحاــو املدييــة واليناافيــة واالقتاــادية والسياســية واالجتماعيــة
األخيف (ايظي  .) A/HRC/20/27وك الا ـ مـن ارحـق ك ييـة التجمـ السـ مي وك تكـوين
اجلمعيا مب التزام الدول بت ي ة وكفالة بي ا ككن ل مجتم املدمل أن يوجد في ا ويزداي.
 - 15ومن أج توف ،لاية قويـة ل مشـاركة املدييـة ع ـ الاـعيد املتعـدد األطـيافمب ال بـد
من إدراى أن يية التجم الس مي و يية تكوين اجلمعيا تيتبطـان ارتباطـا وثياـا بـارحق ك
املشــاركة ك إدارة الشــؤون العامــة وارحــق ك ييــة الــيأي والتعــب،مب وارحــق ك ارحاــول ع ـ
املع وما مب وق ،الـه مـن ارحاـو اا الاـ ةمب مينـ املـادت  45و  16مـن الع ـد الـدور.
وتعتــيف ال جنــة املعنيــة حباــو اايســـان ك التوصــية العامــة 45مب الفاــية 5مب بــأن ارحـــق ك
املشاركة ك الشؤون العامةمب يشـم ”ايـ أوجـ اادارة العامـةمب وصـياقة وتنفيـذ السياسـا
ع ك من الاعيد الدورمب والوط مب وااق يميمب واحمل ي .كذلهمب فـنن ييـة الـيأي و ييـة
التعب ،متينان عنايين ضيوري لضمان اـاع األصـوا املدييـة ك املنـابي املتعـددة األطـياف.
و يتسن ل مجتم املدمل املشاركة بفعالية ك صن الايارا ع الاعيد العامليمب فـا قـن
عن التمت بارحق ك ارحاول ع املع وما .
 - 19وكــون ارحــق ك التجمـ وتكــوين اجلمعيــا ينبغــي دعم مــا ع ـ الاــعيدين الــوط
والــدور اــو أمــي مف ــوم ضــمنا ك إطــار املف ــوم الاا ـ بــأن املشــاركة املدييــة ضــيورية ألدا
كومة دكاياطية قا مـة ع ـ مبـدأ املشـاركة .فالـدول م زمـة بـدعم اـو اايسـان اـذه ك
واليت ا الاضا ية الوطنيةمب ولـدف عم ـ ا ع ـ الاـعيد الـدورمب منفـيدةمب أو ع ـ أسـا ثنـا ي
أو متعــدد األطــياف .ويــيف املاــير املــا أن الــدول قــ ،معفــاة مــن دعــم ارحاــو األساســية
جيد يا ما تتنذه من إجيا ا خارج يطا والياخـا احمل يـة .ولكـي تكـون قواعـد ومعـاي،
اــو اايســان الدوليــة اا جــدوفمب يــتع ع ـ الــدول أن تاــاد ع ي ــا وتــدعم ا ك
ك أيشطت ا.
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 - 12مث إن مشيوعية مشاركة اجملتم املدمل ع الاعيد الدور يؤكداا أيضا ميينا األمـم
املتحدةمب الذي ياـي بـأن اجمل ـ االقتاـادي واالجتمـاعي ةـو أن يتشـاور مـ املنظمـا قـ،
ارحكومية املعنية بأمور ضمن اختااصات  .اـذامب مـ الع ـم بـأن ااعـان املتع ـق حبـق مسـؤولية
األفــياد واجلماعــا واي ــا اجملتم ـ ك تعزيــز ولايــة اــو اايســان وارحييــا األساســية
املعتــيف هبــا عامليــامب يــذكي ك ديباجتــ أن اجلمعيــة العامــة تعتــيف حبــق ومســؤولية األفــياد
واجلماعا واجلمعيا ك تعزيز اال تيام رحاو اايسان وارحييـا األساسـية وتنميـة املعيفـة
بشــأهنا ع ـ الاــعيدين الــوط و الــدور .وتعتــيف املــادة  5مــن ااعــان حبــق كـ ــنصمب
فــيده أو باملشــاركة م ـ آخــيينمب االتاــالمب ع ـ الاــعيد الــوط والــدورمب باملنظمــا قــ،
ارحكومية واملنظما ارحكومية الدولية .فع اذه املنظما التزام ضم مااب باختاا مـا ي ـزم
من إجيا ا بادد ت ه االتااال .

ثالينا  -ااجيا ا ع ـ الاـعيد املتعـدد األطـياف وأثياـا ع ـ ارحـق ك ييـة
التجم الس مي وك تكوين اجلمعيا
 - 12تتحم ـ املؤسســا املتعــددة األطــيافمب ــأهنا ك الــه ــأن الــدولمب املســؤولية عــن
االعتياف بالدور ااةايب لا تجاجا الس مية وإةاد يز ككن فيـ ملنظمـا اجملتمـ املـدمل
أن تعز او اايسان والدكاياطية .وارحـق أن املؤسسـا املتعـددة األطـياف تضـط بـدور
ر يسي ك فز املناقشة العامة ع الاـعيد العـاملي عـن طييـق تعزيـز م ـور منظمـا اجملتمـ
املدمل وتيس ،التجم الس مي داخ اياك ا وبياجم ا.
 - 16قــ ،أن املؤسســا املتعــددة األطــياف جتــد يفسـ ا اليــوم أمــام أمــيين متعارضـ مب مهــا
مطال ـ اجملتم ـ املــدمل املتع اــة باملشــاركة املدييــة والشــمول حبــقمب ومااومــة ارحكومــا الــت
ال تيتاح ملشاركة املواطن أو الت خـدداا اـذه املشـاركة .ويا ـمل املاـير املـا مـ الا ـق
كي ـ أن ارحيــز واالســتاال الــذاص املمنــو مب ع ـ الاــعيد املتعــدد األطــيافمب ل جمعيــا
واألفياد من أج سارسة اوق م األساسية كددمهامب ك اال كين،ة جـدامب السياسـة العامليـة
والتاورا الوطنية احملدودة و/أو امليتابة لدور ارحيكا املديية ك اجملتمعا العاملية.
 - 40ويسودمب ك العاد األخـ،مب إضفاء لطافء ا لينمفل افت ل املفا ل ف ”الـذي يدنظـي ك
إطاره إىل اجملتم املدملمب من ج ةمب كأداة ككن أن تكون فعالـة لتحايـق أاـداف األمـن العـاملي
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والوط مب وينظي إلي مـن ج ـة أخـيف كت ديـد حمتمـ ألمـن الـدول الدكاياطيـة ال يرباليـة(.“)3
ويســاور املاــير املــا ق ــق مــن أن ايشــغال الــدول املتزايــد بااراــاب واألمــن ك أعاــاب
ا جما الت وقعت ك  11أي ول/سـبتمرب  4001ينـاا منـواج اجملتمـ املـدمل الاـا م ع ـ
املشـــاركة .وبـــدال مـــن الـــهمب انـــاى ميــ ك العديـــد مـــن الـــدول إىل النظـــي إىل اجلمعيـــا
والتجمعا الس مية ع أهنا تشـك خديـدا لاسـتايار واألمـن .وةـد املاـير املـا أيضـا
أي م ن املا ق أن السياسا الوطنيـة تغـذي سياسـا وأعمـال املؤسسـا املتعـددة األطـيافمب
األمي الذي يسمح ل ممارسا السي ة باكتساب يوع من املشيوعية؛ وكـين،ا مـا ةـيي ال ـذ
تكيار اذه املمارسا ك أماكن أخيف ع الاعيد الوط .
 - 41وك اذا السيا مب فنن الضمايا الت تعتمـداا املنتـديا املتعـددة األطـياف مـن أجـ
من ايت اكا او اايسان تابح أكيني أمهية .واو أمي اـام أيضـا ألن املؤسسـا املتعـددة
األطــياف ك وضـ فييــد ككنـ ا مــن املســاعدة ك تعزيــز ارحــق ك ييــة التجمـ السـ مي وك
تكوين اجلمعيا ع الاعيد الوط من خال ت الدول األعضـا ع ـ االمتينـال ل اـواي
املطالبة بذله(.)2
واملعاي ،الدوليةمب أو

أل

 الاواعــد املنظةمــة ل حــق ك ييــة تكــوين اجلمعيــا وك التجمـ السـ مي ع ـالاعيد املتعدد األطياف
 - 44تس م أق بية املؤسسا املتعددة األطياف بوجوب منح املـواطن ماعـدا ـول طاولـة
صن الايارا وتشج  -ب وتطال  -بالتعام م اجملتم املـدمل ك مواثيا ـا أو سياسـاخا.
وتــنص املــادة  21مــن ميينــا األمــم املتحــدة ع ـ أن ”ل مج ـ االقتاــادي واالجتمــاعي أن
ةــيي التيتيبــا املناســبة ل تشــاور م ـ ا ي ــا قــ ،ارحكوميــة الــت تعــن باملســا الداخ ــة ك
اختااص “ .ومثة أمين ة أخيف تشم منظمـة التجـارة العامليـةمب وجمتمـ الـدكاياطيا مب والبنـه
الــدور (الــذي كــان ك وقــت كتابــة اــذا التاييــي باــدد ص ـياقة اســتياتيجية خاصــة بن ــياى
املــواطن ) .ومثــة عم يــة أكينــي تاييــدا أيشـ ت وجـ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســادمب
كظي مشاركة اجملتم املدمل ك الفييـق املعـ باسـتعياض التنفيـذ واألفيقـة العام ـة( .)5ويشـارى
__________
( )3ايظـي Jude Howell, “Shifting global influences on civil society: Times for reflection”, in Global Civil
Society: Shifting Powers in a Shifting World, eds. Heidi Moksnes and Mia Melin (Uppsala Centre for

.Sustainable Development, Uppsala, Sweden, 2012), p. 45
( )2ايظـي Jackie Smith, “Transnational activism and global social change”, in Global Civil Society: Shifting
.Powers in a Shifting World, p. 9
( )5الايار 9/2مب املنظما ق ،ارحكومية وآلية استعياض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
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اجملتم املدمل ك ”يوم إعامي“ خا ب مب ق ،أي سنوع من اكي أي ” الة قطييـة حمـددة“.
وعاوة ع الهمب وع اليقم من اا ادة شـاركة اجملتمـ املـدمل ك املـادة  13مـن اتفاقيـة
األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد (قـيار اجلمعيـة العامـة 2/52مب امليفـق)مب فـنن اختااصـا آليـة
استعياض تنفيذ االتفاقية تعطي الدول األطياف قيد االستعياض خيار إ ياى منظمـا اجملتمـ
املدمل ك ميا خمت فة من عم ية االستعياض.
 - 43وتشــك سياســا إ ــياى اجملتمـ املــدمل خطــوة أوىل اامــة مــن أجـ كفالــة ارحــق ك
يية تكوين اجلمعيا ع الاعيد املتعدد األطيافمب ولكن ا ال تكفي و داا.
 - 42فع سـبي املينـالمب تدنفـذ املـادة  21مـن ميينـا األمـم املتحـدة أساسـا عـن طييـق جلنـة
األمم املتحدة املعنية باملنظما ق ،ارحكوميةمب الت توصي نح ميكز لـدف اجمل ـ االقتاـادي
واالجتمــاعي ل منظمــا قــ ،ارحكوميــة الياقبــة ك املشــاركة ك اجمل ــ  .ويكــون اــول
املنظمــا قــ ،ارحكوميــة ع ـ امليكــز مط وبــا مــن أج ـ ارحضــور واملشــاركة ك العديــد مــن
اجتماعــا األمــم املتحــدة واادال ببيايــا أمــام جم ـ اــو اايســان .وقــد ت ا ـ املاــير
املــا عــددا كــب،ا مــن الشــكاوف مــن أن عم يــة ارحاــول ع ـ ميكــز لــدف اجمل ـ طوي ــة
ومعاــدة ومك فــةمب وتتجــاو قــدرة العديــد مــن منظمــا اجملتمــ املــدمل الاــغ،ةمب وتكــون
مســتحي ة بالنســبة ل منظمــا قــ ،اليايــة و ــبكا الااعــدة الشــعبيةمب وال ســيما ت ــه الــت
ال تتوافي ا خدما ـبكة اايتييـت .وقـد أدف الـه إىل ياـص م حـو ك متينيـ املنظمـا
الاــغ،ةمب مينــ اجلماعــا واملنظمــا املدييــة ل مين يــا واملين ــي ومزدوجــي امليــ اجلنســي
ومغاييي ا وية اجلنسايية من جنوب الكية األرضـية( .)9وبااضـافة إىل اـذه ارحـواجز العم يـةمب
تواج املنظما ق ،ارحكومية املتادمة بط ارحاول ع ميكـز لـدف اجمل ـ أيضـا عياقيـ
سياسية .ويستعيض املاير املا كا النوع ك الفيع الياب أدياه.
 - 45وتتط املشـاركة الفعالـة أيضـا وضـ آليـة قويـة مـن أجـ املـواطن العـادي لتاـدمي
املع وما والشكاوف .وينبغي أن تاوم املؤسسا املتعددة األطياف باملزيـد مـن أجـ توسـي
ج وداا ك اذا اجملال .فع سبي املينالمب ل بنه الدور مكت مستشـار االمتينـال/أم املظـامل
وفييا ل تفتي مب واو آليـة مسـتا ة لتاـدمي الشـكاوف مـن أجـ األ ـنا واجملتمعـا احمل يـة
الــذين يعتاــدون أهنــم تضــيروا مــن مشــيوع كول ـ البنــه الــدور أو مــن احملتم ـ أن يتضــيروا
__________
(International Service for Human Rights, UN takes forward step on LGBT rights and backward step on ” )9
 .“sexual and reproductive rightsمتـاح ع ـ الـيابإ التـار Http://www.ishr.ch/news/un-takes-forward-step-
lgbt-rights-and-backward-step-sexual-and-reproductive-rightsمب والـــــــذي اط ـــــ ـ ع يــــــ ك  4زيـــــــيان/
يويي .4012
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منـ ( .)2وع ـ الــيقم مــن أن الــبع قــد ايتاــدوا اــذه العم يــا لعــدم لايتـ ا رحاــو العمـ
ولعدم توف،اا لاية كافية مـن التمييـزمب فـنن امـتاى آليـة لتاـدمي الشـكاوف ك ـذه تعـد فكـية
جيدة وينبغي تشجيع ا.
 - 49ولي لدف األمم املتحدة آلية لتاـدمي ـكاوف فيديـة ساث ـة آلليـة البنـه الـدورمب وإن
اـو اايسـان
نت آليا او اايسان الت أيشـأاا جم ـ
كان املاير املا يي
والــت تســمح بتاــدمي ــكاوف فيديــةمب كمــا اــو ارحــال م ـ ااجــيا ا املاصــة وإجــيا ا
الشــكاوف .وعــاوة ع ـ الــهمب يســمح االســتعياض الــدوري الشــام  -الــذي أيشــأه أيضــا
او اايسان  -جلماعا اجملتم املدمل بتاـدمي مع ومـا عـن الـة اـو اايسـان
جم
ك الب ــدان قيــد االســتعياض .وتشــج اــذه املبــادرا مشــاركة اجملتم ـ املــدمل ع ـ الاــعيد
املتعدد األطيافمب وينبغي تكياراا ك سياقا أخيف متعددة األطياف.
 - 42وتدفق املع وما أمـي اسـممب وإاا كـان وصـول اجملتمـ املـدمل إىل املع ومـا حمـدود
النطــا مب فني ـ ياــبح ك وض ـ قــ ،مــؤا  .وكي ـ البنــه الــدور واملؤسســا املاليــة العامليــة
األخيف إىل أن تتاح ا سب ل وصول الشام ع حنو معاول إىل السياسا ااعاميـةمب وإن
كايت اذه السياسا ال تتسم بالكمـال .ومل تعتمـد األمـم املتحـدة بعـد سياسـة ـام ة عامـة
بشأن اطاع اجلم ور ع املع وما  .ومل تبدأ سـوف ك عـام 4002مب وبعـد لـا يسـة
ل مجتم املدملمب ك توف ،إمكايية االطاع ع وثا ا ا ع ـبكة اايتييـت ل جم ـور ع ـ
الاعيد العاملي.
 - 42وينبغــي تشــجي الوصــول ارحــي إىل السياســا ااعاميــة .إا تســاعد اــذه السياســا
ع ـ ارحفــا ع ـ خضــوع املؤسســا املتعــددة األطــياف ل مســا لةمب وتــوفي منواج ـا ككــن
ل مواطن االستش اد ب ك الضغإ ع كوماخم كـي تاـبح أكينـي ـفافية .وقـد أصـدر
مبادرةُ الشفافية العاملية ميينا َ فافية ل مؤسسا املالية الدولية يوصي ب املاـير املـا كـأداة
إر ادية لوصول اي املؤسسا املتعددة األطياف إىل السياسا ااعامية(.)2
 - 46وبااضافة إىل وجود سياسـة جيـدة مشـاركة تتـيح إمكاييـة املؤسسـا إىل اجلمعيـا
املنظمــةمب يشــدد املاــير املــا أيضــا ع ـ أمهيــة االعتــياف بــارحق ك ييــة التجم ـ الس ـ مي
بوصف قناة ر يسية أخـيف ل مشـاركة البنـا ة .ويـادرا مـا تـنص سياسـا املؤسسـا املتعـددة

__________
( )2لاطـــــــــاع ع ـــــــــ مزيـــــــــد مـــــــــن املع ومـــــــــا عـــــــــن الفييـــــــــقمب ايظـــــــــي الـــــــــيابإ التـــــــــار
.http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Pages/Home.aspx

( .“Transparency Charter for International Financial Institutions: Claiming our Right to Know” )2متـاح ع ـ
اليابإ .www.ifitransparency.org/doc/charter_en.pdf
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األطيافمب إن د اله أصامب ع مبادئ توجي ية ام ة بشأن عم ية خفـارة التجمعـا .
ب إن اذا الواج عادة ما يف َّوض إىل الس طا الوطنية يينما كد ا تجاجا .
 - 30وحيذر املاير املا املؤسسا املتعددة األطـياف سـا يـيف أيـ قيـاب كامـ لـ رادة
مــن أجـ تايــيم ارحــاال الــت تنشــأ أو تتفــاقم قالبــا بســب مشــاريع ا واجتماعاخــا .ويســاور
املاير املا اجلزع من االرتفـاع الشـديد ك عـدد االيتـ اكا املب ـع عنـ ا ل حـق ك التجمـ
الس مي خال مؤمتيا الامة الت تعاداا املؤسسا املتعـددة األطـياف كمـا حيـد عـادة ك
مؤمتيا منظمة ـ اـال األط سـي وجمموعـة العشـيين .وقالبـا مـا يكـون رد فعـ الـدول
املنظمــة ل مــؤمتيا ا مــا ل جــم ااعــا اجملتم ـ املــدمل املتعــددةمب باســتندام تــداب ،أمنيــة
اا طـــاب عســـكييمب وتطويـــق املنـــاطق مـــن أجــ االجتماعـــا اليايـــةمب وقمــ احملـــتج
الس مي مب والتا يص العام رحيـز الناـاا الـدكاياطي مـ تشـديد العاوبـا ع ـ سـو السـ وى
العــام  -واــي قواعــد تبــدو دا مــة أكــرب بك ـين ،مــن كوهنــا مؤقتــةمب وكظ ـ باملوافاــة الضــمنية
ل ج ا املنظمة ملؤمتيا الامة املتعددة األطياف.
 - 31اذامب وإن ا ي ا املاصـة املتعـددة األطـيافمب مينـ ال جنـة األوملبيـة الدوليـةمب واالكـاد
الــدور لكــية الاــدم  -ال ــذين ك كــان قــوة اقتاــادية اا ــة ل ضــغإ ع ـ الب ــدان املستضــيفة
ملناســباخما امليحبــة  -ال تعف ـ مــن مســؤولية ا تــيا ِم اــو اايســان املعتــيف هبــا عامليــامب إن
مل يكن تعزيزاا .وع اليقم من الهمب كظي ال جنة األوملبية الدوليـةمب ك مييناق ـامب ظـيا تامـا
التظااي ك مناسباخا()6مب فاد قال األم العام لاكاد الـدور لكـية الاـدم صـيا ةمب مـ إفـا
من العااب فيما يبدومب أن ”مستوف أق من الدكاياطية“ أو ـ كومـا عسـكيية قمعيـة
”أفضــ لتنظــيم كــأ العــامل لكــية الاــدم“( .)10ويــيف املاــير املــا أن يطــا متط بــا
الشفافية واملسا لة بالنسبة ل مؤسسا املتعددة األطيافمب سوا كايت خاصة أو عامـةمب يتسـ
م يـادة السـ طة والنفـوا .وعـاوة ع ـ الـهمب ف ـو يـيف أن عـدم تشـجي وتيسـ ،التجمـ
الس مي كين فيصة ضا عة ل مشاركة.
 - 34واملاير املا ماتن بأن السياسا التنفيذيـة اليوميـة ل مؤسسـا املتعـددة األطـياف
وإن كان اذا األثي خفيا.
ككن أن يكون ا أثي ع ارحق ك يية التجم الس ميمب
__________
( )6امليينــــــــــــــــــــــــا األوملـــــــــــــــــــــــ الســــــــــــــــــــــــاري منــــــــــــــــــــــــذ  6أي ول/ســــــــــــــــــــــــبتمرب 4013
(.)www.olympic.org/documents/ olympic_charter_en.pdf

( )10ايظي .www.reuters.com/article/2013/04/24/us-soccer-fifa-idUSBRE93N18F20130424
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 - 33ومن ب يومل بييامة األمم املتحدة اامنا ي ك كينيـا ومـاويمب ع ـ سـبي املينـالمب
أال يدستندم املال املأخوا من ”صندوقي ما املشتيك “ من أج اال تجاجا  .ويـيف املاـير
املــا أن اــذا الشــيمل قــ ،مناس ـ مب بــالنظي إىل الطبيعــة األساســية ل حــق ك ييــة التجم ـ
الس ـ مي .وك املااب ـ مب تيصــد مفوضــية األمــم املتحــدة رحاــو اايســان التجمعــا العامــة ك
الب دان الت ا في ا وجود ميداملمب كما او ارحال ك كمبوديا  -وككن أيضا أن تتـدخ لـدف
الس طا من أجـ معاجلـة ايتـ اكا ـق املتظـاايين ك التجمـ  .قـ ،أن الـه ال ينطبـق ك
كين ،من األ يان ع أي مكان يكون ل مفوضية في وجود ميدامل؛ وع ـ سـبي املينـالمب فـنن
مكت املفوضية ك إثيوبيا ال ياوم بوض بيامة متع اة حباو اايسان ع الاعيد الوط .
 - 32ول مؤسسا املتعـددة األطـياف أيضـا تـأث ،كـب ،ع ـ
اجلمعيا م ق،ام.

ـق األفـياد ك ييـة تكـوين

 - 35ومنذ عام 4001مب كاول فيقة العم املعنية بااجيا ا املالية املتع اـة بغسـ األمـوال
تادمي مبادئ توجي ية ملنظما اجملتم املدمل وإيشا آليا قوية ملياقبت ا هبدف كايق أاـداف
أمنية .وفيقة العم املذكورة منظمة كومية دولية تتنذ ماـيا ـا ك منظمـة التعـاون والتنميـة
ك امليدان االقتاادي وقـد تأسسـت ك عـام  1626بنـا ع ـ مبـادرة مـن اجمل ـ االقتاـادي
الي يســي لألمــم الغنيــة (جمموعــة الســبعة) .وتاــدم فيقــة العم ـ مب ك ورقــة توصــيا صــادرة ك
عــام  4013جج ـا تســتوج اختــاا إجــيا ا ملن ـ إســا ة اســتندام املنظمــا قــ ،اليحبيــة
ألقـياض متويـ ااراـاب()11مب وتطالـ مب ك تاييــي صـدر عــام 4012مب بـأن تســتعيض الب ــدان
مدف كفايـة الاـواي واأليظمـة الـت تتع ـق بالكيايـا الـت ككـن إسـا ة اسـتندام ا ك متويـ
ااراــاب( .)14وأعابــت اــذه الــدعوة موجــة مــن الايــود اجلديــدة املفيوضــة عامليــامب ع ـ متويـ
اجملتم املدمل .ومن دواعي األس أن العديد من اذه الايود ال تسـاام بـأي ـي ك التعزيـز
املشيوع ملكافحة قس األموال واارااب .ب الواقـ أن بعـ الب ـدان اسـتندمت مكافحـة
اجليكة واارااب كغطا لفيض قيود اا دواف سياسـية ع ـ متويـ اجملتمـ املـدمل .ولـذله
يظ املاير املا يشعي بالا ق إ ا خطي فيمل األيظمة الذي تأص ب التوصـيا الاـادرة عـن
فيقة العم (ايظي  .)A/HRC/23/39ولفيقة العم وآليا تنظيمية أخيف أيضا أثـي ع ـ قـدرة
الب دان ع خي ة ميوف مواتيـة ملمارسـة األعمـال التجاريـةمب مث إن قمـوض املطـومل الفاصـ ة
__________
( )11أفض املمارسا

مكافحة إسا ة اسـتندام املنظمـا قـ ،اليحبيـة (التوصـية ( )2
)the abuse of non-profit organizations (recommendation 8مب( متاح ع اليابإ التار .www.fatf-gafi.org
( )14خطــــي ســــو االســــتندام ااراــــايب ك املنظمــــا قــــ ،اليحبيــــة (Risk of Terrorist Abuse in Non-
 .)profit Organisationsمتاح ع اليابإ التار .www.fatf-gafi.org
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قــد يدفســي بــا مواربــة ع ـ أي ـ امتينــال ولايــة االقتاــادمب ع ـ
العم حبيية.

ســاب ــق اجلمعيــا ك

 - 39وييف املاير املا أن فيقـة العمـ وأيظمـة ساث ـة أخـيف تشـك خديـدا كـب،ا وقـ،
متناسـ وقــ ،عــادل ألول ــه الــذين ليســت ــم أي صـ ة بااراــابمب ــا ك الــه منظمــا
اجملتم املدمل.

با  -سارســـــة ارحـــــق ك ييـــــة تكـــــوين اجلمعيـــــا وك التجمّــــ ع ــــ ال اـــــعيد
املتعدد األطياف
 - 32يعتاــد املاــير املــا أن لايــة ارحــق ك التجمـ وك تكــوين اجلمعيــا ع ـ الاــعيد
املتعــدد األطــياف تبــدأ بوض ـ سياســا س ـ يمةمب قــ ،أهنــا لــن تكــون فعالــة إال عنــد اقتياهنــا
مارسا س يمة .فكين،ا ما يدحدد التعام م اجملتم املدملمب يوما بيوممب مـن منط ـق الاـيارا
ق ،الياية أكيني من أن حيدد من منط ق سياسة ميكزية.
 - 32وتبدأ لاية ارحق ك ييـة تكـوين اجلمعيـا ع ـ الاـعيد املتعـدد األطـياف بضـمان
املشاركة الفع ية ل مجتم املدمل .فا يكفي الاول بأي مسموح بوجـود اجلمعيـا  .بـ ةـ
منح املواطن ماعدا ول طاولة صن الاـيارا  .وإال سـتواج املؤسسـا املتعـددة األطـياف
خطي أن تابح يواد خاصة يت تنفذ الدول السياسا ك منأف عن أيظار اجلم ور وآرا .
 - 36ومنذ بد اجمل االقتاادي واالجتماعي يشاط ك عام  1625بــ  21منظمـةمب مـنح
اجمل امليكزَ االستشـاري إىل حنـو  2 000منظمـة قـ ،كوميـة .وكـان اجمل ـ أول منتـدف
يدشيى منظما ق ،كومية ك املداوال اليايـة لألمـم املتحـدة .وك التسـعينا مـن الاـين
املاضــيمب و ّس ـ اجمل ـ يطــا الــدور الــذي تضــط ب ـ املنظمــا قــ ،ارحكوميــة وأتــاح ــا
االيضــمام إىل املنظمــا اا النفــوا ع ــ الاــعيد الــوط  .قــ ،أيــ ســيعان مــا واج ــت
احملاوال ا ادفة إىل يادة في االيضـمام وتنويع ـا اعتبـارا ماليـة وأمنيـةمب إا بـدأ يدنظـي إىل
العدد الكب ،ل منظما ع أي يست زم تك فة بااظة ويشك خديدا لألمن .وقد ت اـ املاـير
املــا إفــادا عديــدة تشــ ،إىل ــعور باا بــامل لــدف بع ـ اــذه املنظمــا مب وال ســيما
الاغ،ة من امب إ ا املضي ك عم ية تادمي الط با مب إىل جاي كديا أخيف ييد بيـان هبـا ك
الفيع الياب .
 - 20ويساور املاير املا الا ق أيضا من أن خمت اي ا األمم املتحـدةمب ومنـ ا املنظمـة
العامليــة ل م كيــة الفكييــةمب ومــؤمتي األمــم املتحــدة ل تجــارة والتنميــةمب ومنظمــة العم ـ الدوليــةمب
ومنظمة التجارة العامليةمب تفيض ايع ـا عم يـا خمت فـة وقـ ،متسـاة لتسـجي املنظمـا قـ،
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ارحكوميةمب والااسم املشتيى الو يد فيما ب اـذه العم يـا اـو أهنـا ايع ـا مضـنية .وإضـافة
إىل الهمب ودجّ ايتباه املاير املا إىل أن االكاد الدور لاتااال مب الـذي يتعامـ مـ قطـاع
اليا اـييا مـن دول و ـيكا مـن الاطـاع املـا .
تكنولوجيا املع وما بأكم مب يتأل
ويفيض اذا االكاد رسوما بااظـة ل عضـوية فيـ مب سـا يعـ أيـ مـن قـ ،املـيجح أن تنضـم إليـ
أطياف من اجملتم املدمل ك وقت قيي مب ما مل تدع من دف اليسوم.
 - 21وبااضافة إىل الهمب يا مل املاير املا با ق تفاو مستوف اطيامل اجملتمـ املـدمل
ومشاركت ك خمت ـ اي ـا األمـم املتحـدة .وك ـ يـدرى املاـير املـا وجـود عم يـا
إةابية ك األمم املتحدةمب مين جلنة التيسـ ،املاصـة باجملموعـا الي يسـية التابعـة لربيـامة األمـم
املتحدة ل بي ةمب فني يأس ألن حماوال املنظما قـ ،ارحكوميـة ل مشـاركة باـفة مياقـ ك
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد قد واج ت ا عوا ق كب،ة منذ عام .4010
 - 24وع قيار الهمب فنن العمـ بتعدديـة األطـياف ع ـ الاـعيد ااق يمـي يتـأرجح اـو
أيضا ب اتباع يد ة جامعة وأخيف أ د تاييدا إ ا االعتياف باجملتم املـدمل وإ ا مشـاركت .
وت ا املاير املا تااريي تؤكـدمب ع ـ سـبي املينـالمب أيـ قـد ياـع ارحفـا ع ـ اسـتاال
اآلليا ااق يمية رحاو اايسان ضـمن املؤسسـا املتعـددة األطـياف اا ا يكـ ارحكـومي
الــدور .ويـين املاــير املــا عـن اتبــاع سارســا تا ـ إىل أدى ــد مــن أوجـ التفاعـ مـ
منظما اجملتم املدمل أو متن أوج التفاع اذه.
 - 23كمــا يعتاــد املاــير املــا أن وجــود ثاافــة مؤيــدة ملنظمــا اجملتم ـ املــدمل داخ ـ
املنظما املتعددة األطياف أمي بالع األمهية .وينبغي أن تيتكز اذه اليناافة ع ـ موقـ مفـاده
كون املنظمة ينابة وكي مكي ل ن وض بالـ دمُين وإ دا التغي،مب بدالً من كوهنـا ب،وقياطيـة
منشــأة ل حفــا ع ـ الوض ـ الاــا م .وة ـ أن يكــون انــاى أيضــا اســتعداد اليتاــاد الــدول
األعضا الت ال كتيم ارحاـو األساسـية .ومـن قـ ،املابـول الاـول إن بعـ املسـا تكتسـي
”طابعا سياسيا ـديد ارحـدة“مب كمـا يدـزعم أن البنـه الـدور قـال عنـدما يّب تـ منظمـة رصـد
او اايسان إىل أن ارحكومة ك ماي تغ ق ارحيز املتـاح ل مجتمـ املـدمل في ـا( .)13وأخـ،امب
ينبغـــي ااقـــيار بـــأن وجـــود قطـــاع قـــوي ل مجتمـ ـ املـــدمل أمـــي ال قـــن عنـ ـ كـــي تكـــون
املؤسســا املتعــددة األطــياف فعّالــةمب يــت أيـ يشــك ك كـين ،مــن األ يــان أفضـ ماــدر
ل مع وما ميداييا.
__________
(.“Human Rights Watch, A Human Rights Agenda for the World Bank’s New President”, 27 April 2012 )13
متاح ع اليابإ .www.hrw.org/news/2012/04/27/human-rights-agenda-world-bank-s-new-president
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 - 22وبااضافة إىل الهمب ينبغي ل مؤسسا املتعددة األطياف أن تعز اجل ـود الـت تبـذ ا
ك جمال التوعية واالتاال .فغالبا ما يتع ـق عم ـ ا واضـي تانيـة ياـع ف م ـا وقـد تنطـوي
ع لغة مفيطة ك اصطا يت ا .وقد ةعـ اـذا األمـي مواداـا صـعبة الف ـم ع ـ األ ـنا
العادي مب وال سيما إاا مل يكن ياّ ا ب غت م األص ية .وتشم املشـك ة إمكاييـة االطـاع ع ـ
املع وما ع بكة اايتييتمب يت املواق الشبكية صعبة التافح وقـ ،سـ ة االسـتعمالمب
ع سبي املينال .ومن مث حيت املاير املـا املؤسسـا املتعـددة األطـياف ع ـ أن تنتبـ إىل
أن ا ورا أوس يط ع عم امب وأن تتن عن استندام لغة تانيـةمب وأن تبـذل املزيـد مـن
اجل ود جلع االطاع ع عم ـ ا أيسـي ع ـ اجلم ـور العـاديمب سـوا ع ـ ـبكة اايتييـت
أو خارج ا.
 - 25وتــوف ،الفــي العم يــة ل وصــول أمــي اــو أيضــا بــالع األمهي ـة .ولــي لــدف معظــم
املؤسسا املتعددة األطياف عدد كـب ،مـن املكاتـ الاطييـةمب سـا يعـ أيـ تدتـاح فـي ق ي ـة
ل تعام اليومي م اجملتم املدمل احمل ي .وقد يكون العامـ الـذي تـنجم عنـ اـذه املشـك ة اـو
عدم كفاية املوارد .ففي إطار اليكا ز الـينا لعمـ األمـم املتحـدة ع ـ سـبي املينـالمب كاـ
ركيزة السام واألمـن وركيـزة التنميـة ع ـ الناـي األكـرب مـن األمـوالمب ك ـ ال كاـ
ركيزة او اايسان سوف ع ـ  3ك املا ـة مـن إاـار ميزاييـة األمـم املتحـدة .وإضـافة إىل
الهمب قد تيف الـدول السـماح بـالوجود امليـدامل لـبع الكيايـا املتعـددة األطـياف أو قـد
تعيق الس ،الفعال لعم يا املكات امليدايية املوجودة.
 - 29وأ ار يا إ ك ميدان او اايسان من ماليزيا إىل أي يشعي أيـ ال يوجـد ك ب ـده
أية جتارب ”سي ة“ أو ”جيدة“ ك التعام م املؤسسا املتعـددة األطـياف؛ إا ال توجـد ك
واقـ األمــي ”أيــة جتــارب“ .ويعـ الغيــاب ع ـ الاــعيد احمل ــي أن السـ طة وفــي الوصــول
ال تزال ميكزة ك املاارمب يت يوجد الكين ،منـ ا ك أمييكـا الشـمالية وأوروبـا الغيبيـةمب ومهـا
املنطاتان من بـ منـاطق العـامل األصـع ك ارحاـول ع ـ تأ ـ،ا الـدخول إلي ـا .ومتيـز
اجل ود املبذولة لسد اذه الفجوة اجلغيافية بالتفاو  .وك اـذا الاـددمب يشـج املاـير املـا
ع يادة استندام تكنولوجيا املع وما وإيشا املزيد مـن الـربامة املسـتا ة لتاـدمي املـنح مـن
أج ـ متوي ـ جمموعــة أكينــي تنوعــا مــن منظمــا اجملتم ـ املــدمل كــي تشــارى ك املشــاورا
واملناسبا املتعددة األطياف.
 - 22وجتــيي العديــد مــن املؤسسـا املتعــددة األطــياف ك الوقــت ارحــار مشــاورا ع ـ
الاعيد ااق يمي أو احمل ي كوسي ة لتعزيـز التعامـ مـ منظمـا اجملتمـ املـدمل احمل يـةمب قـ ،أن
املاير املا ت ا تاـاريي تفيـد بـأن التنفيـذ متفـاو  .وقـال أ ـد املاـادر إن البنـه الـدورمب
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ع سبي املينالمب يظم مشاورا ستا ةمب إال أن الكـين ،يشـعيون بأهنـا مطبوعـة بالامبـاالة وأن
ت أ ــد املاــادرمب ســاخيامب
الغــيض من ـ ا ”م ـ خايــة“ إ ــياى اجملتم ـ املــدمل .وبالفع ـ مب ي َع ـ َ
املشاورا بأهنا ”إاايا “.
 - 22وركز العديد من الشـكاوف ع ـ اختيـار املشـارك ك املشـاورا وع ـ عـدم لـ
منواج ”تعدد األطياف املعنية“ حمم اجلـد .فع ـ سـبي املينـالمب فـنن جمموعـة تضـم أكينـي مـن
 40منظمة من منظما اجملتم املدمل( )12اعترب أن املشاورة الت أجيااـا البنـه الـدور عـام
 4014بشــأن ”اســتياتيجية املســاعدة الاطييــة“ املاصــة بالبنــه فيمــا يتع ــق با نــد كايــت
”م زلـــة“ .وادعـــت أن البنـــه الـــدور اكتفــ بـــدعوة جمموعـــة منتاـــاة مـــن املنظمـــا قـــ،
ارحكوميةمب وجتن عن عمد دعـوة املنظمـا الـت تنتاـد سياسـا البنـه الـدور أو ت ـه الـت
تعم ك جمال كديد اآلثار االجتماعية والبي ية ل مشاري الت كو ا البنه الدور .وع ـ قـيار
الهمب ادعت منظمـا مـن اجملتمـ املـدمل ك إيدوييسـيا أن املشـاورا الـت أجييـت قبـ قيـام
بييامة االسـتينمار ك الغابـا الـذي يـدييه البنـه الـدور باسـتينمار مب ـع  20م يـون دوالر مل
تكــن ــفافة و ”مل تشـم مشــاركة الشــعوب“ .ورأ منظمــا اجملتمـ املــدمل أن املشــيوع
ســـــوف ”ال يعـــــود بفوا ـــــد إال ع ــــ األعمـــــال التجاريـــــة ل اطـــــاع املـــــا العام ـــــة ك
قطاع الغابا “(.)15
 - 26ويدربّر استبعاد اجلمعيا احمل ية أو التنظيما احمل ية اا الااعدة الشعبية مـن عم يـا
التشاور ك بعـ األ يـان بعـدم قـدرخا ع ـ ”الـتك م ب غـة“ املؤسسـا املتعـددة األطـياف.
ويــؤدي الــه إىل مشــاركة عــدد قــ ،متناســ مــن املنظمــا قــ ،ارحكوميــة اا الطــاب
اال تياك ك عم يا التشاور .ع ما بأن إ ياى الف ا اا الطاب اال تياك لـي أمـيا سـي ا
ك د اات مب ق ،أن املاير املا يعتاد أن تاييما ”الادرا “ تكون ك كين ،مـن األ يـان
عكسية ففي بع األ يان يكون من ”يفتاـي إىل الاـدرا “ ك االتاـال بالتنظيمـا احمل يـة
اا الااعدة الشعبية او املنتدف املتعدد األطيافمب سوا كايت اـذه الاـدرا تانيـة أو لغويـة
أو قـ ،الـه .وينبغــي ل مؤسسـا املتعـددة األطــياف أن تضـاع مـا تبذلـ مـن ج ـود ـ
يتسن أن تتشاور تشاورا جمديا م تشكي ة أكيني تنوعا من اجملموعـا مب وأن جتعـ تنـوع اآلرا
العام امل يمن ك توجي عم ياخا التشاورية.

__________
(2013-2016 )12

)Bank Information Centre, “The World Bank’s Country Assistance Strategy (CAS

 .Consultation is Farce, 31 May 2012متــاح ع ـ الــيابإ
.world-banks-cas-consultation-is-farce

www.bicusa.org/indian-civil-society-groups-

( .Bretton Woods Project, Forest Investment Program (FIP), CIFs Monitor 8, 23 October 2013 )15متـاح ع ـ
اليابإ .www.brettonwoodsproject.org/2013/10/forest-investment-program-fip/
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 - 50وينبغي أيضا تاييم مشاركة اجملتم املدمل باملاارية م الاطاعـا األخـيفمب وال سـيما
قطاع األعمال التجارية اليحبية .فمـا يشـغ ك كـين ،مـن األ يـان وبأعـداد قـ ،متناسـبة ارحيـز
املتاح ع الاعيد املتعدد األطيافمب وال سيما فيما أـص اجل ـا املتعـددة األطـياف املتع اـة
بالتموي مب اـو املاـا اليحبيـةمب أي املاـارف والشـيكا الكـربف .ور ـا خـيمن اـذه املاـا
ع ـ مــوارد ماليــة أكــربمب قــ ،أن الــه ال ينبغــي أن كنح ــا ت اا ي ـاً ميتبــة سين ـ بــار لب ــد أو
منطاة .وفضا عن اله تشك العدالة الاطاعية مبدأ أساسيا يت ينبغي مـنح سين ـي اجملتمـ
املدمل يف في الوصول وااس ام والس طة الت تدمنح ل اطاع املا اليحبي.
 - 51وينبغــي ل مؤسســا املتعــددة األطــياف كــذله أن تنظــي ك األعمــال االيتااميــة الــت
تيتكـ حبــق قــادة اجملتمـ املــدمل احمل ــي الــذين يشــاركون و/أو يتعــاويون مع ــا ك مشــاريع ا.
فيجــ ع ــ املؤسســـا املتعـــددة األطـــياف أن تتنـــذ تـــداب ،ـــديدة عنـــد ـــدو اـــذه
األعمــال االيتااميــةمب بطــي منـ ا التــدخ ك ــاال حمــددة واادايــة الع نيــة ل ــدول األعضــا
املتورطة في ا.
 - 54وتدب ع منظما اجملتم املدمل أيضا عـن التحـديا املتزايـدة الـت تواج ـا ك الوصـول
إ ىل املؤسسا املتعددة األطيافمب وعن إ جـام اجل ـا املتعـددة األطـياف عـن تشـجي إقامـة
التجمعا الس مية خشية عزعة االستايار .وك الوقت الياانمب وك عامل تطبع أكيني مـن أي
وقت مض اعتبـارا أمنيـة (ايظـي الوثياـة A/HRC/20/27مب الفاـيا )43-40مب حيـذر املاـير
املــا مــن املمارس ـة الــت تتّبع ــا بع ـ املؤسســا املتعــددة األطــياف بت فيــق خــم سياســية
ل مجتم املدمل واست جان التجمعا الس مية ورا ستار املربرا األمنية.
 - 53و سبما ُأ  ،إلي ك الفـيع السـابقمب تاـ ع ـ الكيايـا املتعـددة األطـياف مسـؤولية
فيمـــا يتع ـــق خبفـــارة التجمعـــا وتعزيـــز ارحـــق ك ييـــة التجمـ ـ السـ ـ مي .إال أن سارســـا
املؤسســا املتعــددة األطــياف ال تــدعم دا مــا ارحــق ك التجم ـ ك األمــاكن الــت متــار في ــا
يشاط ا.
 - 52فع ـ ســبي املينــالمب أصــدر مكت ـ املنســق املاــيم لألمــم املتحــدة ك كينيــا ك اآلويــة
األخ،ةمب باال تياى مـ كـال الاطـاع املـا بكينيـامب بيايـا يـين عـن إقامـة جتمعـا تاوداـا
املعارضـة كـان مـن املاـير إقامتـ ا ك  2متو /يوليـ  .)19(4012ويـين ،اـذا املينـال أيضـا مسـألة
__________
(“Joint communiqué by the Kenya Private Sector Alliance and the United Nations Systems”, 3 July )19
 .2014متاح ع اليابإ .http://kassfm.co.ke/home/index.php/component/k2/item/813
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”العدالة الاطاعية“مب يظيا لدعم مكت املنسق املاـيم لألمـم املتحـدة ك كينيـا جملتمـ األعمـال
التجارية ك الدعوة إىل ”االستايار“ ع ساب ارحاو األساسية ل شعوب العادية.
 - 55ومــن األمين ــة األخــيف املمارس ـ ُة الــت يتّبع ــا البنــه الــدور بتفويض ـ أعمــال رصــد
التجمعــا بالكامـ إىل الشــيطة احمل يــة .وبغـ النظــي عــن الشــواق األمنيــة املشــيوعة بشــأن
مبامل البنه الدورمب املعتربة ينابة سفارا مب فنن االعتااال اجلماعيـة املتكـيرةمب ومنـ ا اعتاـال
املـــارة والاـــحفي والســـياحمب جتعـ ـ مـــن الاـــع واملنيـ ـ ألي ـــنص أن يشـــارى ك
املظاايا املتع اة بالبنه الـدور أو أن يياقبـ ا .وتـرب أمين ـة ساث ـةمب مينـ اسـتندام السـ طا
ل اوة املفيطة أثنا ما يدط ق ع ي ”معيكة سيات “ ول اجتماعا منظمة التجـارة العامليـة ك
عام 1666مب كممارسا ينبغي ل مؤسسا املتعددة األطياف أن كارهبا بشدة.
 - 59وإضــافة إىل الــهمب ينبغــي ل مؤسســا املتعــددة األطــياف أن تنتب ـ أيضــا إىل اآلثــار
املعاــدة الــت تــنجم عــن املشــاري الــت تيعااــا .فــنىل جايـ إ ــياى ايـ األطــياف املعنيــة ك
امليا ـ األوليــةمب ينبغــي ــا أن تيصــد عــن كينـ أعمــال الشــيطة احمل يــة ـ تكفـ االمتينــال
ل اايون الدور وأفض املمارسا ()12مب إا أي ةيي ك كـين ،مـن األ يـان قمـ اال تجاجـا
احمل ية ضد املشاري املمولة من طيف املؤسسا املتعددة األطياف قمعا عنيفا.

رابعا  -التداب ،املتنذة من جاي الدول و الت تؤثي ع سارسـة ارحـق ك ييـة
التجم الس مي وك تكوين اجلمعيا ع الاعيد املتعدد األطياف
 - 52الــدول اــي اجل ــة املســؤولة واملاضــعة ل مســا لةمب ك املاــام األولمب عــن تيســ ،إعمــال
اــو اايســان ولايتـ ا داخـ ــدوداامب ــا ك الــه ارحــق ك ييــة التجمـ السـ مي وك
تكوين اجلمعيا  .ق ،أن سييان اذا االلتزام ال ينتـ ي عنـدما يتع ـق األمـي بـالتمت هبـذا ارحـق
ك سيا املنظما املتعددة األطياف الت تكون الـدول أعضـا في ـا .فالـدولمب بايضـمام ا إىل
املعاادا التأسيسية ل منظما ارحكومية الدولية الـت تتـيح مشـاركة املـواطن مب م زمـة التزامـا
ساثا بكفالة أن يكون بوسـ املـواطن سارسـة ا ـم ك ييـة التجمـ السـ مي وك تكـوين
اجلمعيا ك اجملاال املتعددة األطياف.
__________
( )12مــن األمين ــة ااةابيــة ع ـ الــه مــا ــد ك عــام 4004مب بعــد الامـ الو شــي ل حكومــة ال تجــاج ك
كمبوديـا .فاــد أدان مســؤول بالبنــه الــدور الامـ مب واعتــربه ”قــ ،مابــول […] ال ككــنكم ارحــديت عــن
املشاركة والتشاور من ج ةمب وضيب األ نا الذين يعربون عـن آرا ـم مـن ج ـة أخـيف“ .متـاح ع ـ
اليابإ .www.cambodiadaily.com/archives/world-bank-rips-handling-of-forestry-protest-36495/
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أل

 السياسا ارحكومية املتع اة مارسة ارحق ك يية التجم الس مي وك تكـويناجلمعيا ع الاعيد املتعدد األطياف
 - 52يي املاير املا جموعة املبادرا /السياسا املادمـة مـن الـدول األعضـا الـت
تيمي إىل ضمان متكن أفياد اجملتم املدمل من إااع صوخم ك احملاف املتعددة األطياف.
 - 56ومنذ رد أييلندا ع االستبيان الذي أرس املاير املا مب تولتمب م ك مـن تـوي
وســ،اليون و ــي ي واليابــانمب ريــادة عم يــة اختــاا قــيار اــام ك جم ـ اــو اايســان بشــأن
ضمان خي ة بي ة آمنة ومواتية ل مجتم املدمل (ايظي قيار اجمل  .)41/42ففي الفاـية  5مـن
اذا الايارمب يشـدد اجمل ـ ع ـ الـدور األساسـي ل مجتمـ املـدمل ك املنظمـا دون ااق يميـة
وااق يمية والدوليةمب ا ك اله دوره ك دعم عم املنظما مب وك تبادل التجـارب واملـربا
عن طييق املشاركة ك االجتماعا مب وفااً ل اواعد والطيا ـق اا الاـ ةمب ويؤكـد مـن جديـد
ك اذا الادد ق ك نصمب منفيداً أو باال تياى م آخـيينمب ك الوصـول دون إعاقـة إىل
ا ي ــــا دون ااق يميــــة وااق يميــــة والدوليــــة واالتاــــال هبــــامب وال ســــيما األمــــم املتحــــدة
وسين ي ا وآلياخا.
 - 90وق ـد ســع عــدد مــن الب ــدانمب ــا في ــا أييلنــدامب وب ــدان أخــيف ك االكــاد األورويب
واملكسيهمب لضمان مشـاركة اجملتمـ املـدمل أثنـا التفـاوض ع ـ طيا ـق عاـد مـؤمتيا األمـم
املتحــدة ومناســبا أخــيف .ومــن األمهيــة كــان أن أييلنــدا قــد ــجعت منظمــا متعــددة
األطياف ع تعزيز واراا م منظما اجملتم املـدمل وع ـ إقامـة الاـا مع ـا ك جما ـا
يينما أمكن.
 - 91وك تشيين األول/أكتوبي 4013مب يظمت كومة ليتواييامب بالتعاون م قسـم اجملتمـ
املدمل ك مفوضـية األمـم املتحـدة رحاـو اايسـانمب اـة دراسـية مـن يـوم وا ـدمب عاـد ك
في نيو مب اطاع منظمـا قـ ،كوميـة حم يـة ع ـ سـب التعامـ مـ آليـا األمـم املتحـدة
رحاــو اايســان واملســامهة ك تعزيــز التفاع ـ ب ـ منظومــة األمــم املتحــدة واجملتم ـ املــدمل.
وضمنت اليد املادم من ليتواييا ع االستبيان الذي أرس املاير املا عيضـاً لكيفيـة تاـدمي
ط ـ ارحاــول ع ـ ميكــز لــدف اجمل ـ االقتاــادي واالجتمــاعي إىل جلنــة املنظمــا قــ،
ارحكومية .وقدمت أ ييلنـدا دعمـًا حمـددًا ملنظمـا اجملتمـ املـدمل ل عمـ ع ـ املسـتوف املتعـدد
األطيافمب واله عرب سب من ا إقامة ياكا م عدد من املنظما ق ،ارحكوميـة الـت تـب
قدرا اجل ا احمل ية الفاع ة ك اجملتم احمل ي ل تفاع م املؤسسا املتعددة األطياف.
 - 94وأُفيــد بــأن الربتغــال كايــت تســتندم تكنولوجيــا جديــدة ل مع ومــا فيمــا يتع ــق
باجل ود املبذولة ك جماال التيناي وااعام والتوعية حباـو اايسـان .وأهنـا أيشـأ كـذله
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جلنــة وطنيــة معنيــة حباــو اايســان جتتمـ دوريـًا مـ ج ــا فاع ــة ك اجملتمـ املــدمل ملناقشــة
تااريي الربتغال املادمة إىل اي ا األمم املتحدة واملتابعة الت أولتـ ا السـ طا لتوصـيا اـذه
ا ي ا ومسا أخيف اا ص ة بالربيامة املتعدد األطياف رحاـو اايسـانمب والـه ك الـيد
الوارد من الربتغال ع االستبيان الذي أرس املاير املا .

با  -السياسا ارحكومية املتع اة مارسة ارحق ك يية التجم الس مي وك تكـوين
اجلمعيا ع الاعيد املتعدد األطياف
 - 93م ـ أن بع ـ الــدول ت تــزم بــادئ املشــاركة ارحايايــة ل مجتم ـ املــدمل ك امليــادين
املتعددة األطيافمب فاد عيق ت اذه الدول ت ه املشاركة ك الواق .
 - 92واست دفت الدول األفياد مـيارًا بسـب أعمـال التعب ـة الـت يضـط عون هبـا ك امليـادين
املتعددة األطياف .وتين ،اذه األعمال االيتاامية ق ااً بالغاً لدف املاير املا .
 - 95وكايــت انـــاى أمين ــة متكـــيرة ع ــ األعمـــال االيتااميــة الـــت دــنت ضـــد األفـــيادمب
أو اوي ــممب الــذين يشــاركون أو يســعون ل مشــاركة ك دورا جم ـ اــو اايســان .وقــد
أسفي أ د أ كال االيتاام مأساوية عن خسا ي ك األرواح .فع سـبي املينـالمب اعتدا ـت ك
أي ول/ســبتمرب  4013كــاو ــوي يمب واــي ســيدة صــينية مدافعــة عــن اــو اايســان عم ــت
ع يادة إس اما املواطن ك عم يا التحض ،لاستعياض الدوري الشام ل اـ مب قبـ
ركوهبــا الطــا ية ل ســفي إىل جنيـ ل مشــاركة ك اــة دراســية عــن اــو اايســان ومياقبــة
االستعياض الدوري الشام ل اـ  .واتد مـت فيمـا بعـد بارتكـاب جـيم ”االسـتفزا “ .وقـد
تــداور صــحت ا بشــدة أثنــا ا تجا اــا ألهنــا مدنعــتمب ع ـ ــد عم ــامب مــن ت اــي العــاج
الط ـ  .وتدوفيــت ك  12آاار/مــار  .)12(4012وك كــايون األول/ديســمرب 4002مب قت ــت
قوا األمـن إدويـن ليغـاردامب أ ـد عمـا السـكان األصـ ي و وج آيـدة كوي كويـ فيفـا مب
يـت ـاركت ك دورة
أثنا توج إىل املطار الستابال وجت  .وكايـت عا ـدة مـن جنيـ
االستعياض الدوري الشام لتاييي كولومبيا .واعتا إثي اله ستة أعضـا سـابا ك اجلـي
ومتت حماكمت م وصدر حبا م أ كام بالسجن ملدة  20عاماً(.)16
__________
( )12ايظـي أيضـاً ” Deadly reprisals: UN experts deplore the events leading to the death of Chinese human rights
)“ defender Cao Shunli, and ask for full investigation (18 March 2014مب الـذي ككـن االطـاع ع يـ ع ـ
اليابإ التار .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14394&LangID=E

( )16أصبح الات املزعوم ادوين ليغاردا موضوع يدا عاج مشـتيى إىل كولومبيـا وج ـ املك فـون بواليـا ك
إطار ااجيا ا املاصة ك  46كايون األول/ديسمرب .4002
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 - 99وتشـــم األ ـــكال األخـــيف لألعمـــال االيتااميـــة خديـــدا موج ـــة مـــن مســـؤول
()43
كومي ادال م ببيايا ك اجمل (مين البحيين( )40وبنغادي ( )41والاـ ( )44وا نـد
ومــــاوي( )42وســــييايكا()45؛ والــــيمن())49؛ وأعمـــال التعــــذي وإســــا ة ل معام ــــة (مينـــ
إسيا ي ( )42واامارا العيبية املتحدة())42؛ واعتاال ا تجا تعسفي (مينـ الاـ ( )46وفييـت
يــام())30؛ وأعمــال املياقبــة (مين ـ بــنغادي ()31؛ واامــارا العيبيــة املتحــدة())34؛ و ــاال
()32
ماـــادرة جـــوا الســـفي/و ظي الســـفي (مينـ ـ إســـيا ي ( )33واملم كـــة العيبيـــة الســـعودية
واامارا العيبية املتحدة( )35والا وفييت يام(.))39
()32

 - 92وأخذ سين ون عن الدول أاا وصور يا ـط مـن كـ مـن البحـيين( )32ومـاوي
او اايسان وعممواـا مـن خـال الاـح
وسيي اليكا( )36يشاركون ك دورا جم

__________
( )40ايظي A/HRC/21/18مب الفايا من  15إىل .42

( )41ايظي A/HRC/21/18مب الفايا من  45إىل .42
( )44ايظي A/HRC/18/19مب الفايا من  12إىل .40
( )43امليج يفس مب الفايا من  42إىل .49
( )42امليج يفس مب الفاية .51
( )45ايظي A/HRC/21/18مب الفايا من  32إىل .29
( )49ايظي A/HRC/14/16مب الفايا من  22إىل .51
( )42ايظي A/HRC/27/38مب الفاية .45
( )42امليج يفس مب الفايتان  32و32مب والفاية .25
( )46امليج يفس مب الفايا من  12إىل .40
( )30امليج يفس مب الفايتان  36و.20
( )31ايظي A/HRC/18/19مب الفاية .49
( )34ايظي A/HRC/27/38مب الفايتان  32و .32
( )33امليج يفس مب الفاية .45
( )32امليج يفس مب الفاية .30
( )35امليج يفس مب الفاية .32
( )39امليج يفس مب الفاية .20
( )32ايظـــــي A/HRC/18/19مب الفاـــــية 40؛ وايظـــــي A/HRC/21/18مب الفايتـــــان  12و 16؛ و A/HRC/24/46مب
الفاية .16
( )32امليج يفس مب الفاية .51
( )36ايظــي A/HRC/14/19مب الفاــيا مــن  20إىل 23؛ وايظــي A/HRC/21/18مب الفاــيا  32ومــن  21إىل 23؛
وايظي A/HRC/27/38مب الفايا من  31إىل .32
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ووسا التواصـ االجتمـاعي احمل يـة وقـد ادت مـوا بتشـوية صـورة ب ـداهنم .وك ماليزيـامب أصـبح
ا تاف املنظما ق ،ارحكومية املاليزية موضوع ل ـة تشـ  ،تزعمتـ ا جمموعـا خمت فـة بعـد
أن قـــدم اـــذا اال ـــتاف تاـــاريي إىل االســـتعياض الينـــامل الـــدوري الشـــام ملاليزيـــا ك عـــام
 .)20(4013وقـــدمت صـــحيفة حم يـــة ومنظمـــا إســـامية تع ياـــا م يجـــة ل مشـــاعي ضـــد
اال تافمب وأع نتـ و ارة الداخ يـة املاليزيـة فيمـا بعـد ا تافـًا قـ ،قـايوملمب قبـ أن تتياجـ عـن
موقف ــا بعــد بضــعة أ ـ ي مــن الــه( .)21وك املم كــة العيبيــة الســعوديةمب يد ِعــت يا ــطون مــن
اجملتم املدمل اركوا ك منتديا األمم املتحدة ل بـا عـن ايتـ اكا اـو اايسـان الـت
كد ك الب د بأهنم ”إراابيون“ أو مسي ون ل سام(.)24
 - 92كــذله أضــحت اجل ــا الفاع ــة ك اجملتم ـ املــدمل الــت تاــيم اتاــاال م ـ اي ــا
معااــدا األمــم املتحــدة عيضــة لألعمــال االيتااميــة .ففــي عــام 4014مب مدنــ مؤقت ـًا أ ــد
املدافع عن او اايسان من بيارو من مغـادرة الب ـد بعـد أن ـارى ك إ اطـة قدمتـ ا
منظمـــة قـــ ،كوميـــة إىل جلنـــة منااضـــة التعـــذي عـــن بـــيارو أثنـــا دورخـــا الســـابعة
واألربع ـ ( .)23وك عــام 4013مب تعــيض س ـينان كوبيــان ا ــدف املنظمــا قــ ،ارحكوميــة
ل مضاياة والتياي من مسؤول كومي وأعضا ك منظما قـ ،كوميـة تابعـة ل حكومـة
أثنا الدورة  55ل جنـة املعنيـة بالاضـا ع ـ التمييـز ضـد املـيأة( .)22وك عـام 4013مب جـي
مدامهة ماي منظمة قـ ،كوميـة ماـيية واعتاـ أعضـا في ـا بعـد تعـاوهنم مـ جلنـة ارحاـو
االقتاادية واالجتماعية واليناافيـة( .)25وك عـام 4010مب تعـيّض عـدد مـن منظمـا الشـعوب
األصـ ية مــن قواتيمــاال رحم ــة تشـ  ،عاـ مشــاركت ا ك الــدورة السادســة والســبع ل جنــة
الاضـــا ع ــ التمييـــز العناـــيي( .)29وك عـــام 4014مب اتد مـــت منظمتـــان قـــ ،كـــوميت

__________
( )20أصبحت ل ة التش  ،املب ع عن ا والـت ـنت ضـد التحـال إثـي مداخ تـ ك االسـتعياض الـدوري الشـام
موضوع يدا عاج مشتيى وج إىل ماليزيا مك فون بواليا ك إطار ااجيا ا املاصـة ك  44كـايون
الينامل/ينايي 4012مب (ايظي .)A/HRC/26/2

( )21ايظي A/HRC/27/38مب الفاية .42
( )24امليج يفس مب الفاية.30
( )23ايظي A/HRC/21/18مب الفايتان  44و .43
( )22ايظي A/HRC/27/38مب الفاية .41
( )25امليج يفس مب الفاية .43
( )29ايظي A/HRC/18/19مب الفايتان  25و .29
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بالعمالةمب وج الاايون اليوسي بشأن العمالـة جل ـة أجنبيـة ك أعاـاب تاـدك ما باقـ إىل
جلنة منااضة التعذي أثنا النظي ك التاييي الدوري املام لاكاد اليوسي(.)22
 - 96وما ال املاير املا يشعي با ق ديد إ ا االختفـا الاسـيي ل مـداف الـاوي عـن
او اايسـان السـيد سـومفون ك كـايون األول/ديسـمرب  .4014وكـان السـيد سـومفونمب
قب اختفا مب يشـارى ك تنظـيم منتـدف ـعوب آسـيا وأوروبـا الـذي عاـد ع ـ اـام مـؤمتي
الامــة لاجتمــاع اآلســيوي األورويب ك تشــيين الينــامل/يوفمرب  .4014وقــد ــاول التاــدي
ل ت ديدا املزعومة من املسؤول حبق املشـارك ك منتـدف الشـعوب الـذين اـااوا صـيا ة
سارســـة االســـتيا ع ــ األراضـــي .وعـــاوة ع ــ الـــهمب اعتا ـــت ســ طا إيفـــاا الاـــايون
بأاربيجانمب ك كـايون الينامل/ينـايي 4013مب جمموعـة كـب،ة مـن املتظـاايين السـ مي ك بـاكو
بعد اياضا بضعة أيام ع عودة وفد مـن املـدافع عـن اـو اايسـان مـن ر ـة تعب ـة إىل
جم أوروبا .وأثنا اذه الي ةمب ر الوفد باعتمـاد اجلمعيـة الربملاييـة جمل ـ أوروبـا لاـيار
تعيب في عن الا ق إ ا الة او اايسان ك أاربيجان.
 - 20وحيــذر املاــير املــا مــن األثــي املــيوع لألعمــال االيتااميــة ع ـ اجل ــا الفاع ــة ك
اجملتم املدملمب الت قالبًا ما جترباـا ع ـ فـيض رقابـة ع ـ أيفسـ ا .ويؤكـد التـزام الـدول بـأن
تـــــوفي ارحمايـــــة التامـــــة ألول ـــــه الـــــذين يشـــــاركون أو يســـــعون ل مشـــــاركة ك امليـــــادين
املتعددة األطياف.
 - 21ويي املاير املا باملبادرا املادمة من العديـد مـن الـدول والياميـة إىل مواج ـة
األعما ل االيتاامية الت تشن ضـد أول ـه الـذين يتفـاع ون ك امليـادين املتعـددة األطـيافمب مينـ
البيــان املشــتيى الــذي صــدر عــن بوتســوايا باســم  52دولــة ليؤكــد أن االســتجابة ارحاليــة مــن
األمم املتحـدة والـدول األعضـا ك إطـار منـ األعمـال االيتااميـة والتاـدي ـا اـي اسـتجابة
قـــ ،كافيـــة( .)22وك اـــذا الســـيا مب أخـــذ جمموعـــة مـــن الـــدول تـــدعم قـــيارا تـــدين
األعمــال االيتااميــة ضــد أول ــه الــذين يتعــاويون مـ األمــم املتحــدة وسين ي ــا وآلياخــا ك جمــال
اـو اايسـان 42/42مب
او اايسان .وآخي قيار اختذ ك اذا الاددمب واو قـيار جم ـ
قد أكد من جديد ق ك فيد ك الوصول الكام إىل ا ي ا الدولية واالتاـال هبـامب و ـت
الدول ع اختـاا التـداب ،الوقا يـة وتـداب ،املسـا لة املناسـبةمب وط ـ إىل األمـ العـام أن يعـ
مومـ ـ اتاـــال رفيـ ـ املســـتوف ع ـ ـ يطـــا األمـــم املتحـــدة معنيـــا باألعمـــال االيتااميـــة
__________
( )22ايظي A/HRC/24/29مب الفاية .31

( )22ايظي A/HRC/27/38مب الفاية .3

24/33

14-60189

A/69/365

(ايظي قيار اجمل  .)42/42وك اذا الاددمب يكير املاير املا تأكيد بيايـ املشـتيى الـذي
يوضح أن ”األعمال االيتاامية اي أ د التحديا ارحااة الـت تواجـ منظومـة األمـم املتحـدة
وآلياخا رحاو اايسان .وأي جتيي الياً مناقشة تسـمية منسـق معـ هبـذه املسـألة ك اجلمعيـة
العامة .ويتط إىل تعي منسق ك أقيب وقت سكن“(.)26
 - 24ومل يكن املاير املا ع ـ ع ـم كـذله بالتحـديا املتع اـة بعم يـة االعتمـاد داخـ
األمــم املتحــدة .ووفاـًا ملــا أ ــار إليـ أعــاهمب فــنن ال جنــة تزكــي املنظمــا قــ ،ارحكوميــة الــت
تط ارحاول ع امليكز االستشاري لدف اجمل االقتاادي واالجتماعي .وتتـأل ال جنـة
من  16من ا لدول األعضا مخسة من أفييايا وأربعـة مـن آسـيا ودولتـان مـن أوروبـا الشـيقية
وأربعة من أمييكا الاتينية ومنطاة البحي الكاري وأربعة من أوروبا الغيبية(.)50
 - 23وعم ـاً بــاجلز األول مــن قــيار اجمل ـ االقتاــادي واالجتمــاعي 31/1669مب يــتع
ع ال جنة املعنية باملنظمـا قـ ،ارحكوميـة أن تضـمن إىل أقاـ ـد سكـنمب لـدف النظـي ك
ط بــا ارحاــول ع ـ امليكــز االستشــاري لــدف األمــم املتحــدةمب ”مشــاركة املنظمــا قــ،
ارحكومية من اي املناطقمب وخاصـة مـن الب ـدان الناميـةمب بغيـة املسـاعدة ع ـ كايـق مشـاركة
عادلة ومتوا ية وفعالة و اياية ل منظما ق ،ارحكومية من ك مناطق العامل وأحنا “.
 - 22ويعيب املاير املا عن الا ق ألن ال جنة تايفت ك مناسبا عديدة خافـاً لـيوح
الاــيار  .31/1669وع ــم أن ال جنــة قــد أرجــأ باــورة تعســفية ط بــا ملنظمــا قــ،
كومية مادمة ل حاول ع ـ ميكـز استشـاريمب وأُرجـع العديـد منـ ا لسـنوا كـين،ة .وك
ييسان/أبيي 4012مب أخذ  29منظمة من أصـ  22منظمـة أرجـع اعتماداـا مـياراً تعمـ
بشــأن مســا اــو اايســانمب مين ـ اــو الطف ـ واملــيأةمب و اــو األق يــا مب و ــاال
قطيية مين ميكز آسيا رحاو اايسان (منذ عام )4002مب و بكة املع وما املتع اـة حباـو
__________
( )26بيان املك ف بواليـا ك إطـار ااجـيا ا املاصـة لـدف األمـم املتحـدة الـذي أدر بـ ناسـبة يـوم اـو
اايســــانمب ك  10كــــايون األول/ديســــمرب 4013مب والــــذي ككــــن االطــــاع ع يــ ـ ك الــــيابإ التــــار
.http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14082&LangID=E

( )50وفيمــا يتع ــق بــالفتية الواقعــة بـ عــامي  4011و 4012مب تاــبح الــدول التاليــة أعضــا ك ال جنــة االكــاد
اليوســي وإســيا ي وباكســتان وب جيكــا وب غاريــا وبورويــدي وبــ،و وتيكيــا والســنغال والســودان والا ـ
وفزنويا (ا ورية  -البوليفارية) وق،قيزستان وكوبـا وت مغـيب ومو امبيـق وييكـاراقوا وا نـد والواليـا
املتحدة األمييكية .وفيمـا يتع ـق بـالفتية الواقعـة بـ عـامي  4015و 4016مب تاـبح الـدول التاليـة أعضـا
ال جنــة االكــاد اليوســي وأاربيجــان وإســيا ي وأوروقــواي وإيــيان (ا وريــة  -ااســامية) وباكســتان
وبورويــدي وتيكيــا وجنــوب أفييايــا والســودان والاـ وقينيــا وفزنويــا (ا وريــة  -البوليفاريــة) وكوبــا
وموريتاييا وييكاراقوا وا ند والواليا املتحدة األمييكية واليويان.
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الطفــ (منــذ عــام )4010مب وميكــز توثيــق اــو اايســان ك إيــيان (منــذ عــام )4010
والشبكة العاملية ل حاو والتنمية (منذ عام  .)4011وتفيـد التاـاريي بـأن ال جنـة قـد وج ـت
إمــا أس ـ ة مكــيرة أو ال ص ـ ة ــا باملوضــوع إىل اــذه املنظمــا  .وإن الــة الشــبكة الدوليــة
ل تضامن م امل مش من ف ة ”داليت“مب واي منظمة ق ،كومية دوليـة تيكـز ع ـ التمييـز
الاا م ع أسا طباي وع ـ أ ـكال أخـيف مـن التمييـز الاـا م ع ـ العمـ واألصـ مب تعـد
الــة م ـين،ة ل ا ــق بوج ـ خــا فمنــذ عــام 4002مب ت اــت الشــبكة  92ســؤاالً خطي ـًا مــن
ال جنــةمب ك ـ ا مطيو ــة مــن ا نــد .وقــد أصــبح اآلن أقــدم ط ـ مــن الط بــا الــت مــا الــت
معيوضة ع ال جنة.
 - 25وعاوة ع الهمب فاد صوتت ال جنة ك أيار/مايو  4012لاا إقا بـاب النظـي
ك ط ”امليكز التأسيسي اليفتاح أمييكا الاتينية وتنميت ا“مب واله بنا ع ـ ط ـ قدمتـ
كوبا (بدعم من االكاد اليوسي والاـ وفزنويـا (ا وريـة  -البوليفاريـة))مب الـذي عـم أن
املنظمــة مننيطــة بـــ ”أيشــطة ادامــة“( .)51وعــاوة ع ـ الــهمب ورقــم احملــاوال املتكــيرةمب
مل تعتمد ال جنة بعد املنظمـة قـ ،ارحكوميـة املعنيـة حباـو اايسـان ك الاـ بسـب اعتـياض
كومة الا الت ككت ك يعية املنظمة(.)54
 - 29وواج ت املنظما ق ،ارحكومية املعنية سا امليـ اجلنسـي وا ويـة اجلنسـايية ع ـ
وج املاو صعوبا ك ارحاول ع ـ امليكـز االستشـاري .ومنـذ عـام 4011مب مل تـو
ال جنة سـوف باعتمـاد أربـ مـن ت ـه املنظمـا  .واعتدمـد تسـ منظمـا أخـيف يظـيا ألن
اجمل االقتاادي واالجتماعي مل يأخذ بالتوصيا الس بية الت قدمت ا ال جنة.
 - 22وبااضافة إىل الهمب تضـ ال جنـة عياقيـ ك وجـ املنظمـا قـ ،ارحكوميـة املعتمـدة
بتعمد إرجا النظي ك التااريي اليباعية السنوا الت يط من ت ـه املنظمـا تاـدك ا .ففـي
كايون الينامل/ينايي 4012مب أرجأ ال جنة النظي ك  11تايييا قدمت ا منظما قـ ،كوميـة
من بينـ ا منظمـة رصـد اـو اايسـان (ايومـان رايـت ووتـ )مب ك أعاـاب أسـ ة طي ـا
االكاد اليوسي وكوبا( .)53اذامب وقـد أرجـأ ال جنـة متابعـة النظـي ك ايـ التاـاريي اليباعيـة
__________
( )51ايظي اليابإ .http://www.un.org/News/Press/docs/2014/ecosoc6619.doc.htm

( )54ايظي موضوع ”عاقة املنظمـا قـ ،ارحكوميـة النا ـ ة مـ األمـم امل الـذي ككـن االطـاع ع يـ ك الـيابإ
التار .http://www.un.org/esa/desa/desaNews/desa34.html
(” )53باب األمم املتحدة يفتح أمام مزيد من املنظما ق ،ارحكوميةمب لكن ال يزال موصدا عن تعس أمـام الكـين،
منــــ ا“ .متــــاح ع ــــ الــــيابإ التــــار .www.ishr.ch/news/more-ngos-gain-access-un-arbitrary-blockades-
.remain-many
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السنوا املؤج ة ساباا والبالع عدداا  43تايييامب الت قدمت ا منظما من قبي منظمة العفـو
الدوليةمب ومنظمة فييدوم ااو مب ومنظمة او اايسان أوالمب ومنظمة االكاد الدور ل ا ـممب
ومنظمة مياس ون با دود (ايظي E/2014/32مب الفيع األول).
 - 22وبتّت ال جنة أيضا ك تع يق امليكز االستشاري ملنظما ق ،كومية أو سـحب منـ ا
دون أن تتايد بأ كام قيار اجمل االقتاـادي واالجتمـاعي  .31/1669فع ـ سـبي املينـالمب
ك متو /يولي 4010مب وج ت  31منظمة ق ،كوميـة وااعـة رسـالة مشـتيكة إىل السـفيا
لدف اجمل االقتاادي واالجتماعي أعيبت في ا عن الا ق إ ا الاـيارا الـت اختـذخا ال جنـة
ودعــت في ـا إىل تع يــق امليكــز االستشــاري ل منظمــة الدوليــة املشــتيكة بـ األديــانمب وميكــز
أوروبا/العــامل الينالــت ملــدة ســنت مب بنــا ع ـ ط ـ باكســتان وتيكيــامب ع ـ التــوار؛ وســح
امليكز االستشاري من االكاد العـام لنسـا العـيا مب بنـا ع ـ ط ـ العـيا  .ووفاـا ل مـوقع
ع اليسالةمب ”استعج ت ال جنـة ك جلو ـا إىل عم يـة البـت ك تع يـق ميكـز اـذه املنظمـا
قــ ،ارحكوميــة أو ســحب منـ امب ومل كتــيم الضــمايا ااجيا يــة املط وبــة وجـ قــيار اجمل ـ
االقتاادي واالجتماعي  .31/1669وع وج املاو مب مل تتح ت ـه العم يـة ل منظمـا
ق ،ارحكومية فيصة معاولة ل يد ع االدعا ا املوج ة ضداا“(.)52
 - 26وكذلهمب يساور املاير املا الا ق إ ا ما يسـم إجـيا ”عـدم االعتـياض“ الـذي
يتيح مشاركة املنظما ق ،ارحكومية الت ال تتمتـ بـامليكز االستشـاري ك األ ـدا اليفيعـة
املستوف الت تنظم ا األمم املتحـدةمب مـا مل تعتـيض الـدول ع ـ الـه .قـ ،أيـ ال يـتع ع ـ
الدول الت تعتيض تادمي أي مـربرا العتياضـ امب كمـا أهنـا تباـ مغف ـة ا ويـة .وأُب ـع املاـير
املــا بــأن الــدول تســتندم ع ـ حنــو متزايــد اــذا ااجــيا لتاييــد ضــور املنظمــا قــ،
ارحكومية ك العديـد مـن االجتماعـا املعاـودة ك ماـي األمـم املتحـدةمب مينـ االجتمـاع اليفيـ
املســتوف لعــام  4013الــذي عادت ـ اجلمعيــة العامــة بشــأن كايــق األاــداف اامنا يــة لأللفيــة
املتا ة باأل نا اوي ااعاقةمب وارحوار اليفي املستوف لعـام  4013املعـ بـا جية الدوليـة
والتنميةمب واالجتماع اليفي املستوف بشأن سيادة الاايون.
 - 20ويــيف املاــير املــا أن ايـ اــذه املمارســا مزعجــة ل غايــةمب ويعتاــد أهنــا تاــوض
بشدة قدرة األمم املتحدة ع املشاركة بشك بنا م اجملتم املدمل .وينبغي ل دول األعضـا
__________
( )52مشاري مايرا ال جنـة املعنيـة باملنظمـا قـ ،ارحكوميـة بشـأن تع يـق امليكـز االستشـاري ل منظمـا قـ،
ارحكوميــة أو ســحب من ـ امب ورســالة مشــتيكة وج ت ـ ا  31منظمــة قــ ،كوميــةمب  13متو /يولي ـ .4010
متا ــــة ع ــ ـ الــــيابإ التــــار www.files.ishr.ch/public/other-docs/100713-Letter-ECOSOC-Committee-
.NGOs.pdf
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ك ال جنة الدفاع عن ارحق ك يية تكوين اجلمعيا مب وارحـق ك ييـة التجمـ السـ مي .وك
اذا السيا مب أعيب ل جنة عن ق ا إ ا االيتنابا ك أاربيجان بعـد توجيـ خـم جنا يـة ضـد
ثاثة من أبي املدافع عن او اايسان ك الب د( .)55وقال إن واق مل تتزايـد إال بعـد أن
أدين اؤال اليناثة.
 - 21وس ـا يــدعو إىل التفــا ل أن بع ـ الــدول داخ ـ ال جنــة أعــيب عــن دعم ـ ملنظمــا
اـــو اايســـان .ويــين املاـــير املــا ع ـ ـ دول منــ ا أوروقـــوايمب وب جيكـــامب و ـــي يمب
واملكسيه ملا تاـوم بـ مـن دور ك التاـدي ألقياهنـا األعضـا ك حماوالخـا الياميـة إىل الـيف
التعسفي ل ط با املادمة من املنظما ق ،ارحكومية.
 - 24وبغيــة مواج ــة أصــوا االيتاــادا ك الــداخ واملــارجمب جلــأ الــدول إىل إيفــاد
من ظما قـ ،كوميـة تـديياا كوماخـا إىل احملافـ املتعـددة األطـياف .وقـد أصـدر اـذه
املنظمــا بيايــا مب ويظمــت أيشــطة جايبيــة ع ـ اــام الــدورا مب دعمــا لسياســا الــدول
(مـيناًمب منظمــا قــ ،كوميــة تــديياا ارحكومــة مــن ا وريــة إيــيان ااســامية والســودان).
وفيمــا يس ـ م املاــير املــا بأهن ـا تشــك مظ ــيا مــن مظــااي سارســة ارحــق ك ييــة تكــوين
اجلمعيــا مب يا ــمل مــ الا ــق أن اــذه املنظمــا اســتفيد ك كــين ،مــن األ يــان بــارحيز
املناص ل جمعيا املستا ة .وييف املاير املـا أيـ ينبغـي ل مؤسسـا املتعـددة األطـياف
أن كاق توا يامب م مياعاة مبادئ االيفتاح والتساا وتعدد األصوا .
 - 23وأُب ــع املاــير املــا أيضــا مارســا مزعجــة أثنــا ايعاــاد دورا جم ـ اــو
اايســان واعيــة الــدول األطــياف ك احملكمــة اجلنا يــة الدوليــةمب واــي أن بعــ املســؤول
ارحكــــومي يعمــــد إىل الــــتن ص مــــن النشــــيا الــــت تضــــع ا منظمــــا اجملتمــ ـ املــــدمل
ع الطاوال .
 - 22ومثة مسألة أخيف تين ،الا ق وج إلي ا الكـين ،مـن يا ـطي اجملتمـ املـدمل ايتبـاه املاـير
املــا تتمين ـ ك قســوة يظــم مــنح التأ ــ،ا ك الب ــدان الــت توجــد في ــا منظمــا متعــددة
األطيافمب من قبي سويسيا والواليا املتحدة األمييكية.
 - 25وبااضــافة إىل الــهمب يبــدو أن الــدول ال تب ــع مواطني ــا ك أ يــان ك ـين،ة باأل ــدا
املتعددة األطياف املاب ة وبالايارا الت تتنذ أو الت ستتنذه ك احملاف املتعددة األطياف.
__________
( )55ايظــي ”خــربا األمــم املتحــدة حيينــون أاربيجــان ع ـ إســاامل الت ـ م عــن املــدافع عــن اــو اايســان“مب
 6أيار/مايو  .4012متاح ع اليابإ التار

.www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx؟.NewsID=14582
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خامسا  -االستنتاجا والتوصيا
 - 29يكــير املاــير املــا تأكيــده أن الاــدرة ع ـ التجم ـ الس ـ مي و ييــة تكــوين
اجلمعيا متين أ د اجلواي الي يسـية لدكاياطيـة تنـب بارحيـاة وعناـيا بـالع األمهيـة ك
كايق التنمية .وك عامل اليوم املتسم بالعوملـةمب كتـد معـن الدكاياطيـة وسارسـت ا إىل خـارج
ارحدود الوطنية .وع اله تضط الكيايا املتعددة األطياف سؤوليا أكيدة تتمين
ك العم ـ بنشــامل ع ـ لايــة التجمعــا الس ـ مية وإقامــة بي ــة متكينيــة ل مجتم ـ املــدمل
وتع داا .واذا ما ياد خاوصـا عنـدما تطالـ املؤسسـا املتعـددة األطـياف بتمينيـ
الدولمب الت اي اجل ا الفاع ـة الي يسـية الـت تضـط باملسـؤولية عـن ا تـيام ارحييـا
املدييــة وتعزيزاــا .وبااضــافة إىل الــهمب يشــدد املاــير املــا ع ـ التــزام الــدول حبمايــة
وتيس ،او العام مـ املؤسسـا املتعـددة األطـياف ك ييـة التجمـ السـ مي وك
تكوين اجلمعيا .
 - 22ولذا يدعو املاير املا

املؤسسا

املتعددة األطياف إىل الايام ا ي ي

(أ) تنفيــذ سياســا ــام ة ومتســاة تشــدد ع ـ أمهيــة املشــاركة الفنيــة م ـ
منظ ما اجملتم املدمل وتعتيف بـأن املشـاركة ع ـ الاـعيد امل تعـدد األطـياف اـو عناـي
أصي من عناصي ارحق ك يية تكوين اجلمعيا  .وينبغي لت ه السياسة أن ختول اجملتمـ
املدمل ما ي ي
’‘1

املشــاركة الكام ــة والفعالــة ك ايــ األيشــطة ( ــا ك الــه التنطــيإمب
ووض جداول األعمالمب وصن الايارا مب ورسم السياسا )؛

’‘4

املشاركة ك االجتماعا والعم يـا وا ي ـا (بطـي منـ ا املشـاركة ك
امليا الن ا ية من عم ية اختاا الايارا ) ع اي املستويا ؛

’‘3

او التك م ك اي االجتماعا مب كااعدة عامةمب بنف الفي املتا ـة
ل حكوما وكيايا الاطاع املا ل تعب ،عن آرا ا ووج ا يظياا؛

’‘2

ارحق ك تادمي وثا ق بعدد ساث ملا تادم الدول األعضا ؛

(ب) فتح عم ية املشاركة م منظما اجملتم املدمل احمل ية األصغيمب ا ك اله
اجملموعــا ع ـ مســتوف الااعــدة الشــعبيةمب وارحيكــا االجتماعيــة العفويــةمب ومنظمــا
اجمل تم املدمل املعنية بالف ا امل مشة؛
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(ج)
اجملتم املدمل؛

التشــجي ع ـ تنــوع املنظــورا والتو ي ـ اجلغــياك ب ـ سين ــي منظمــا

(د) العمـــ ـ بنظـــــام مســـــتا ل مـــــنح  -ساثـــ ـ ملف ـــــوم ـــــييان ارحيـــــاة
( - )lifeline-conceptل مساعدة ك تيس ،ضور ومشاركة ااعا اجملتمـ املـدمل احمل يـة
األصغي ك املشاورا واالجتماعا والتجمعا الي يسية؛
يـــادة اســـتندام تكنولوجيـــا املع ومـــا مب مـــن قبيــ التـــداول بالفيـــديومب
(اـ)
واألدوا االكتيويية مب من أج التشجي ع يـادة مشـاركة اجملتمـ املـدمل وتنوع ـا ك
العم يا املتعددة األطياف؛
(و) تنفيذ يظام أترب باستميار مدف استجابة إجيا اخا وسياسـاخا ال تياجـا
النا ع ـ أرض الواقـ مب ـا ك الـه الدراسـا االستااـا ية واملشـاورا املنتظمـة مـ
اجملتم املدمل احمل ي؛
( ) إجيا دراسا عن املمارسا اجليدة املاارية ك مشـاركة اجملتمـ املـدملمب
مشفوعة بتادمي توصيا بشأن اجملا ال البالغـة األمهيـة الـت يـتع كسـين ا وفاـا ل معـاي،
الدوليةمب وإيشا آليا ل مسا لةمب من قبيـ فييـق التفتـي التـاب ل بنـه الـدور .وينبغـي
ــذا النظــام أن يتضــمن أيضــا وســي ة يــتمكن هبــا األف ـ ياد واملنظمــا مــن تاــدمي ــكوف
إاا رأوا أهنم تعيضوا لايتاـام بسـب تعـاوهنم مـ امل نظمـة املتعـددة األطـياف أو مـ أ ـد
بياجم امب أو بسب اختااام إجيا ا تعارض توج اخا؛
(ح) ضمان قيام ر سـا املؤسسـا
الة من اال االيتاام؛

املتعـددة األطـياف بالشـج

الع ـ لكـ

(مل) تعي ج ة اتاـال معنيـة سـألة االيتاـام ك كـ مؤسسـة مـن املؤسسـا
املتعددة األطياف؛
(ي) وضــ املـــواد املاصـــة هبـــا  -ـــا ك الـــه املواقــ الشـــبكيةمب والتاـــارييمب
والنشيا الاحفيةمب واملواد املكتوبة األخيف  -ك متناول اجلم ـور قـ ،امل ـم باملواضـي
الفنيةمب سوا عن طييق اايتييت أو عن ق ،طييق اايتييتمب وب غا متعددة؛
(ى) كفالة وصو ا بشك ام وعادل إىل السياسا ااعامية الاا مةمب وأن
تشتم اذه السياسـا مب ك ا ـة أمـورمب ع ـ ضـمايا بتسـ ي سـب الوصـول إىل ايـ
املع ومــا والوثــا ق ك الوقــت املناسـ مب وقا مــة حمــدودة مــن اســتيننا ا معينــةمب واختبــار
ل ماـ حة العامــةمب وجم ـ مســتا لاســت ناف .وك اــذا الاــددمب يوصــي املاــير امل ـا
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بايت اج منواج ميينـا الشـفافية ل مؤسسـا
ل شفافية( )59؛

املاليـة الدوليـة الـذي وضـعت املبـادرة العامليـة

(ل) وض مبادئ توجي ية داخ ية صـارمة تـنظم خفـارة التجمعـا مب بـدال مـن
جميد إسناد اذه الوميفـة إىل السـ طا احمل يـة .وينبغـي أن جتسـد اـذه املبـادئ التوجي يـة
الاــايون ال ـدور واملمارســا الس ـ يمة .وعــاوة ع ـ الــهمب ينبغــي ل منظمــا املتعــددة
األطــياف أال تــنظم أ ــداثا كــربف قــد تــين ،ا تجاجــا ك املنــاطق الــت ال ككن ـ ا في ــا
ارحاول ع تأكيدا بأن الس طا احمل ية مت ه اارادة السياسية والاـدرة التانيـة ع ـ
التايد باملعاي ،الدولية .ويوصي ا ملاير املـا باـوة أيضـا بـأن تط ـ املؤسسـا املتعـددة
األطياف إىل الس طا احمل ية إعداد تااريي تتضمن بالتفاي الكيفيـة الـت ككـن أن يـديي
هبا ج ا الشيطة املظاايا مب واال تجاجا مب والتجمعا العامة األخيف الت جتيي ع
اام املناسبا الدوليةمب وإتا ة ت ه التااريي ل جم ور.
 - 22ويدعو املاير املا

األمم املتحدة إىل الايام ا ي ي كديدا

إصاح ال جنة املعنية باملنظمـا قـ ،ارحكوميـة ملنـ الـدول األعضـا مـن
(أ)
عيق ة ط با االعتماد بتسا الخا الت ال تنت ي واستندام ق الـنا مـن جايـ وا ـد
ضد ت ه الط بـا  .وينبغـي أن تستي ـد عم يـة ااصـاح بـدأ أن األمـم املتحـدة تـؤدي
وميفت ا ع أفض وج عندما تاغي ألصوا متنوعة بأكرب قدر سكن؛
(ب) مواص ة دعم سياسة ” ارحاو أوّالً“ (  )52الت وضع ا األمـ العـام مـؤخيا.
املاير املا هبذه السياسة ويأم ك أن تؤثي إةابا ع ما تاوم ب األمم املتحدة
ويي
من تعزيز رحاو اايسان؛
(ج) تعزيـــز اـــو اايســـان ك ايــ أعمـــا ل األمـــم املتحـــدة واادراى بـــأن
مــا كارس ـ اي ـ املــومف والوكــاال مــن أفعــال وسياســا وأعمــال تــؤثي ك كــين ،مــن
وإن كان اؤال املومف والوكاال
األ يان تأث،ا قويا ع مش د او اايسانمب
ال يعم و ن باورة مبا ية ك جمال او اايسان؛
(د) اختيار مفوضية او اايسانمب بوصف ا وكالة األمم املتحدة اا املربة
البــار ة ب اضــايا اــو اايســانمب لاضــطاع بالــدور الايــادي ك تنفيــذ املســا املتع اــة

__________
( )59ايظي ارحا ية .2

( )52ارحاـــو أوالًمب أيار/مـــايو  .4012متا ـــة ع ــ الـــيابإ التـــار
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حباو اايسانمب ا ك اله ارحاال
ع الاعيد الوط .
 - 26وأااب املاير املا
أعمال األمم املتحدة.

الت تض في ا الدول مـوارد ك ” صـناديق مشـتيكة“

بالدول أيضا أن تزيد من متوي ا ليكيزة اـو اايسـان ك

 - 60وفضــا عــن الــه يــدعو املاــير املــا
األطياف إىل الايام ا ي ي

الــدول األعضــا ك املؤسســا

املتعــددة

او اايسان  42 /42بشأن التعاون م
(أ) استنادا إىل أ كام قي ار جم
األمم املتحدة وسين ي ا وآلياخا ك ميدان او اايسان
’‘1

من ـ اي ـ األعمــال االيتااميــةمب واالمتنــاع عــن سارســت امب ضــد املتعــام
أو الساع إىل التعام م املؤسسا املتعددة األطياف؛

’‘4

اعتماد وتنفيذ تشييعا وسياسا حمددةمب وإصدار توجي ا مناسبة إىل
الس طا الوطنية ل عم ع توف ،ارحماية الفعالة ل متعام أو الساع
إىل التعام م املؤسسا املتعددة األطياف؛

’‘3

ضمان املسا لة عن أية أعمـال ايتااميـة مـن خـال إجـيا كاياـا يزي ـة
وفورية ومستفيضة ك أية أعمال ايتااميـةمب ومتكـ الضـحايا مـن الوصـول
إىل سب االيتااف الفعالة؛

‘‘2

النظي ك إيشا مياكز اتاال وطنية معنية باألعمال االيتاامية؛

(ب) اادايــة الع نيــة جلميـ األعمــال االيتااميــة الــت متارسـ ا الــدول واجل ــا
الفاع ــــة مــــن قــــ ،الــــدول ضــــد املتعــــام أو الســــاع إىل التعامـــ مـــ املؤسســــا
املتعددة األطياف؛
(ج) اا جام عن من املنظما ق ،ارحكومية بـدون مـربر مـن ارحاـول ع ـ
االعتماد لدف املؤسسا املتعـددة األطـيافمب أو عـن سـح اعتماداخـا باـورة تعسـفيةمب
أو عن تأجي دراسة التااريي الدورية الت تادم ا املنظما املعتمدة؛
(د) االمتناع عن استندام املنظما ق ،ارحكومية الت تـديياا ارحكومـا ك
كبت األصوا املستا ة ك احملاف املتعددة األطياف؛
(اـ) االمتناع عن إ ا ة أو إتاف النشيا أو ق،اـا مـن الوثـا ق الـت تعـداا
اجل ا الفاع ة ك اجملتم املدمل وإتا ت ا ك احملاف املتعددة األطياف؛
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(و) تيســـ ،إصـــد ار التأ ـــ،ا ل ســـاع إىل التعامـ ـ مـ ـ ا ي ـــا
األطياف الاا مة ك إق يم ا؛

املتعـــددة

( ) إبـــا املـــواطن ع ــ النحـــو الواجــ ك إق يم ـــا باملناســـبا املتعـــددة
األطياف املاب ة وبالايارا الت تتنذ أو الت ستتنذ ك احملاف املتعددة األطياف.
 - 61وعاوة ع
ايي

الهمب ي ي

املاير املا

باجل ـا

الفاع ـة ك اجملتمـ املـدمل الايـام

دعم مشاركة اجل ا الفاع ة النظ،ة األق اطاعا وخربة ك ااجـيا ا
(أ)
الت تـنظم املشـاركة ك املؤسسـا املتعـددة األطـيافمب وال سـيما منظمـا اجملتمـ املـدمل
احمل يــةمب واجملموعــا ع ـ مســتوف الااعــدة ا لشــعبيةمب وارحيكــا االجتماعيــة العفويــةمب
ومنظما اجملتم املدمل املعنية بالف ا امل مشة؛
(ب) االســتميار ك اابــا عــن ايت ـ اكا وجتــاو ا اــو اايســان الــت
تيتك ضد املتعام أو الساع إىل التعام م املؤسسا املتعددة األطياف.
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