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 جملس حقوق اإلنسان
 والثالثون اخلامسةالدورة 

 2017حزيران/يونيه  6-23
 األعمالمن جدول  3البند 

 والسياسةةية واتصادةةا ية تعزيةةز ومحايةةة مجيةة  حقةةوق اإلنسةةان  املدنيةةة
 مبا يف ذلك احلق يف الانميةوالثقافية   واتجاماعية

ةةةةة  السةةةةةلم     تقريةةةةةر املقةةةةةرر اخلةةةةةا  املعةةةةةي ابحلةةةةةق يف حريةةةةةة الاجمُّ
 *اجلمعيات وتكوين

 مذكرة مقدَّمة من األمانة  
ترشذذر  األمانذذ  أبن حتيذذ  إىل جملذذ  حيذذو  اإلنسذذان الريريذذر ايوا ذذي   السذذا   الذذ    

أعذذذذدق اييذذذذر  ا ذذذذا  اي ذذذذج ع ذذذذم   حريذذذذ  الرتمذذذذ  السذذذذلم  وت ذذذذوين ا م يذذذذا  عمذذذذ ا  بيذذذذرا  
  اجملل  32/32.

ا ا    الفرع الثاين من الريرير، ب ذد ميدمذ    الفذرع األول، عذ  عامذ  وي رض ايير   
 .2017أبري  نيسان/ 30و 2016آذا /ما    1عّما ا طل  به من أنشط    الفرتة ما بني 

ويست  ايير  ا ا    الفرع الثالث ب ض النتاحا  واإلجنازا  اليت حييهذا اجملرمذ   
 ذذذهاما  مذذذن اا إىل اط قذذذاا مذذذن  لتذذذه  ذذذ ل مذذذدة و يرذذذه وا ذذذرنا ايذذذدين   السذذذنوا  األ ذذذ ة ان
 شا كوا   الرّ  على ا ربيانه.

 وهتذذد  وي ذذرض اييذذر  ا ذذا  ا ذذرنراجاته ويو ذذ  تورذذيره   الفذذرع الرابذذ  مذذن الريريذذر. 
أل ذ ة بوذو ة لسذنوا  ااالروري  إىل  مان إم انيذ  موارذل  جناحذا  اجملرمذ  ايذدين وإجنازاتذه   

  مسردام    بيئ  مأمون  ومواتي  أكثر.

__________ 

  .اي لوما ُقّدم ه ا الريرير ب د ايوعد النهائ  ايير  لريدميه ل   يرضمن آ ر  *
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 مقدمة -أوتا  
ذذذ  السذذذلم   -1 يُيذذذدهم هذذذ ا الريريذذذر، الذذذ   أعذذذدهق اييذذذرّ   ا ذذذا  اي ذذذج ع ذذذم   حريذذذ  الرتمُّ

. وهذذ ا هذذو الريريذذر 32/32عمذذ ا بيذذرا  اجمللذذ   ،إىل جملذذ  حيذذو  اإلنسذذان وت ذذوين ا م يذذا ،
 1الذذ   تذذوىّل مهذذام منوذذبه    كيذذا ،  ماينذذا ا ذذا  السذذابم،اييذذدهم مذذن اييذذر  ايوا ذذي   األ ذذ  

 30انرهذذذذ     2014أاي /مذذذذايو  1، وُجذذذذدّ    و يرذذذذه يذذذذدة اثنيذذذذ  وأ ذذذذ ة   2011أاي /مذذذذايو 
  يدّ م ه ا الريرير ايير ة ا ار  ا الي  أانليزا شياميب.ت. و 2017نيسان/أبري  

علذذذى  م موذذذطل  تاجملرمذذذ  ايذذذدينتوعلذذذى الذذذرأم مذذذن أن جملذذذ  حيذذذو  اإلنسذذذان يسذذذر د -2
    تنذذال   كثذذ  مذذن األحيذذان فذذ ن األةيذذ  ا اذذذ  صذذ ا ايوذذطل    ال ذذامل األو ذذ نطذذا  وا ذذ ،

تسرحيه من الريدير. وكان اجملرم  ايدين   طلي   عديد من الرغي ا  السيا ي  وا جرماعيذ   ما
اة اجملرم ذا  واألفذرا  بطذر  شذّه وهامذ . وهذ  تغيذ ا  حَّسهذن  حيذ   ل ال يذد الفائذ ،البا زة 

حتسذذني  مذذنا م يذذا  مّ نذذ  ويهذذد  هذذ ا الريريذذر إىل ا ذذرتعاء ا نربذذاق إىل الطذذر  اي رلفذذ  الذذيت 
وعلرذا  إحذ ل السذ م ال ذاي  وحتييذم الرنميذ  البشذري   اجملرم ا    شّه أحناء ال امل، ملمو   

مدنيذ  واا  ذ  ا ذم   مت يني  بيئ  هيئ  الضرو ة ا رمي  لرواحرتام حيو  اإلنسان. ويؤكد الريرير 
  حري  الرتمُّ  السلم  وا م   ت وين ا م يا  لرحييم ه ق الرطل ا .

وإ ذذذذهاماا   هذذذذ ا الريريذذذذر،  عذذذذا اييذذذذر  ا ذذذذا  إىل عيذذذذد مشذذذذاو ة لل ذذذذلاء   عن ذذذذذو   -3
اء من اجملرمذ  ايذدين مذن  يذ  ، و م ا جرماع  ل 2016تشرين الثاين/نوفمل  30و 29 يوم 

أحناء ال امل ومن جما   متيّ ذز نشذاا اجملرمذ  ايذدين ومتثّ لذه. وأ  ذ  اييذر  ا ذا  أيضذاا ا ذربياانا إىل 
. 2016الدول األعضاء واينظمذا  أذ  ا  وميذ  و ذائر أرذحال ايوذلح    كذانون األول/ يسذمل 

  عن امرنانه  مي  ال ين  ّ وا على ا ربيانه، وبوذف   ّ اا. ويُ رل ايير  ا ا 50وو   أكثر من 
 ار  ين شا كوا م  هيئاهتم واينظما  الشري   واجملرم ا  اعلي  من أج   مان تذوف  أو ذ  

 قاعدة ا ن  من األ ل  ص ا الريرير. 
 حذ ، ا ذر دَّم اييذر  ا ذا  أيضذاا عنارذر ال مذ  األ ذر  ايرا15/21ووفياا ليرا  اجمللذ   -4

  ا   اجملل  إلعدا  ه ا الريرير. 

 املقرر اخلا  أنشطة -اثنياا  
 الزايرات القطرية -ألف 

 18يرلنذدا الشذمالي    الفذرتة مذن آزا  ايير  ا ا  ايمل ذ  ايرحذدة لليطانيذا ال ظمذى و  -5
(، والذذذذذو اي  ايرحذذذذذدة األمري يذذذذذ  A/HRC/35/28/Add.1)الوثييذذذذذ   2016نيسذذذذذان/أبري   21 إىل

. ويُ ذذذذذذرل اييذذذذذذر  2016متوز/يوليذذذذذه  27إىل  11(   الفذذذذذذرتة مذذذذذذن A/HRC/35/28/Add.2)انظذذذذذر 
 ا ا  عن ش رق   وميت البلدين على ت اوهنما قب  الزاي تني وأثناءةا. 
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 الرسائل -ابء 
 آذا / 1مذذذا بذذذني  ولذذذ    الفذذذرتة  68  ذذذال  إىل  183مذذذا جمموعذذذه  أ  ذذذ  اييذذذر  ا ذذذا  -6

إىل الذذذذدول  . وتذذذذر  م حظاتذذذذه علذذذذى الر ذذذذائ  ايوجههذذذذ 2017شذذذذباا/فلاير  28و 2016مذذذذا   
 (. A/HRC/35/28 والر و  الوا  ة عليها   إ اف  ص ا الريرير )انظر الوثيي 

 يف مناسبات خمالفةاملشاركة  -جيم 
 :(1)أ ر  عديدة ، من بني منا با شا   ايير  ا ا    اينا با  الرالي  -7

 13-11ا جرمذذذاع اإلقليمذذذ  للمنرذذذد  ا قروذذذا   ال ذذذاي  ألفريييذذذا، كيغذذذا  ) )أ( 
 (؛2016أاي /مايو 
 (؛2016أاي /مايو  24و 23، أو لو )2016منرد  أو لو للحري  ل ام  )ل( 
مشذذذاو ة لل ذذذلاء   كينيذذذا بشذذذأن الريريذذذر اييذذذدهم مذذذن اييذذذر  ا ذذذا  إىل ا م يذذذ   )ج( 

 (؛2015أاي /مايو  14-13ال ام     و هتا السب ني )
د اليذذذذذذذ  الدوليذذذذذذذ   يذذذذذذذو  اإلنسذذذذذذذان، ايذذذذذذذؤمتر السذذذذذذذنو  الرا ذذذذذذذ  والث ثذذذذذذذون، يالف ) ( 

 (؛2016آل/أأسط   24-23جوهانسلغ، جنول أفريييا )
 كذانون  10-1الزاي ة األكا ميي  إىل كمبذو اي وإندونيسذيا ومذاليزاي والفلبذني وديلنذد ) )ه( 

 (؛2016ول/ يسمل األ
،  افذو ،  ويسذرا 2017ا جرماع السنو  للمنرد  ا قروا   ال اي  ل ام  )و( 

 ؛(2)(2017كانون الثاين/يناير   17-20)
 7-6مشذذذاو ة ا ذذذلاء إلبذذذرام مشذذذروع اييذذذّر  ا ذذذا  بشذذذأن الريا ذذذ    كينيذذذا ) )ز( 

 (؛2017شباا/فلاير 
 (؛2017شباا/فلاير  24-20وزمبابو  )الزاي ة األكا ميي  إىل  وازيلند  )ح( 
اإل  ء علشذذذها ة أمذذذام  نذذذ  تذذذوم  نرذذذو   يذذذو  اإلنسذذذان الراب ذذذ  لل ذذذونغر   )ا( 

 (. 2017آذا /ما    21األمري  ، واشنطن ال ارم  )

 إجنازات اجملام  املدين -اثلثاا  
 هدف الاقرير ونطاصه وحدو ه -ألف 

إعا ة تركيز ا هرمام ال ذاي  علذى الُسذُب  ال ثذ ة يس ى ايير  ا ا    ه ا الريرير إىل  -8
الذذيت ا ذذرطاع اجملرمذذ  ايذذدين مذذن   صذذا حتسذذني اجملرم ذذا     يذذ  أحنذذاء ال ذذامل عذذن طريذذم  ايذذ  

__________ 

  تيريذذرق السذذنو  عذذن  2016اي لومذذا  عذذن أنشذذط  اييذذر  ا ذذا   ذذ ل عذذام  مي ذذن ا طذذ ع علذذى مزيذذد مذذن (1)
  ./http://freeassembly.net/reports/2016-year-in-reviewايوق  الرا :   أنشطره ايراح 

  ./http://freeassembly.net/litigationانظر  (2)

http://freeassembly.net/reports/2016-year-in-review/
http://freeassembly.net/litigation/
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ا ريذذذ   ا يذذذو  ايدنيذذذ  والسيا ذذذي ، والنهذذذوض عألهذذذدا  اإلُائيذذذ ، والذذذدف  قُذذذدماا عجملرم ذذذا  حنذذذو
وايساواة وحتييم السذ م و عمذه، والرحّيذم مذن  ذلو  الشذركا ، و ايذ  البيئذ ، وتيذد  ا ذدما  
األ ا ذذي ، والذذدعوة إىل ا يذذو  ا قروذذا ي  وا جرماعيذذ  والثيافيذذ . ويُذذلز الريريذذر الييمذذ  ا وهريذذ  

م بشذ   عذام، وقيمرذه واأل ا ي  للمترم  ايدين كو يل  مت ّ ذن النذا  مذن عميذ  آ ائهذم وأرذواهت
  الدمييراطيا  الفاعل  بوف   ار . ويسّد اجملرم  ايدين الفتوة بني الدولذ  والسذو  وييذوم    
كثذذ  مذذذن األحيذذان بذذذدو  ت ويضذذذ  وكذذ لا ت ميلذذذ  حيذذال هذذذاتني اليذذذوتني اللرذذني تلرييذذذان بوذذذو ة 

  مرزايدة على أ  ي  مشرتك  وتسرب دان أألبي  النا .
اييذذذّر  ا ذذذا  ايو ذذذوع عذذذن طريذذذم توذذذوُّ  مذذذا مي ذذذن أن يبذذذدو عليذذذه ال ذذذامل بذذذدون ويرنذذذاول  -9

ون خمرلفذذاا  ذذامل  ذذي جمرمذذ  مذذدين، ويذذدعو اليذذا ي إىل أن يف ذذ  الشذذ ء نفسذذه. و   أيذذه أن هذذ ا ال
أنذه  دين قد حّيم أورم  ايإىل حٍد كب ، ب  وأ وأ ب ث ، اا هو عليه اآلن. وه ا   ي ج أن اجمل

ن مذذلذذى أنذذه علذذرأم لرأكيذذد عال حيّيذذم رفذذر ق الرحذذوُّ   الذذيت ميهذذز  د يذذل البشذذري ، بذذ  ي ذذج   يذذزا
فا   منهذا طوُّ  الذيت ا ذران  الرا هو  ايب ول  لريييد أتث ق، ف نه يش ّ   م وّ انا أ ا ياا من م وّ  

ذذذذ   حريذذذذ    اإلنسذذذذاني . وت رمذذذذد حيويذذذذ  نشذذذذاا اجملرمذذذذ  ايذذذذدين علذذذذى ايما  ذذذذ  ا ذذذذرة للحذذذذم الرتمُّ
  السلم  و  ت وين ا م يا ، من بني حيو  أ ر .

ذذذد اييذذذّر  ا ذذذا   -10 و  يوجذذذد ت ريذذذف ميبذذذول علذذذى نطذذذا  وا ذذذ  للمترمذذذ  ايذذذدين. واعرَّمَّ
ذذذذد تأشذذذذ الت )ع قذذذذا   مرنوعذذذذ (، وي رنذذذذم تم ذذذذاي ت  ا تبذذذذاامفهذذذذوم اجملرمذذذذ  ايذذذذدين ععربذذذذا ق السّ 

ريذ ، والدمييراطيذ ، والرسذام  والر ذاون(، ويشذا     تفضذاءا ت )تش ّ   تجمرم اا جيذداات، مثذ  ا 
)اعيط ال ام ال   يدو  فيه النياش وا ذدال رريّ ذ  بيوذد الرورُّذ  إىل توافذم عذام   اآل اء بشذأن 

. ويسذذر د م اييذذرّ   ا ذذا  هذذ ق ايفذذاهيم يناقشذذ  إجنذذازا  اجملرمذذ  ايذذدين (3)هذذو  ذذ  للمترمذذ ( مذذا
  طبي ره و وائوه وما مي ن أن يساهم به ذلا   إجنازاته وجناحاته.من أج  إبراز 

و ذذذذبم للميذذذذّر  ا ذذذذا  أن تنذذذذاول علورذذذذذف موذذذذطل  ت  يذذذذ ت ععربذذذذا ق يشذذذذذ  إىل أ   -11
ا  ا   ذجمموعذذذذا  مذذذذن األفذذذذرا  أو أ  كيذذذذاان  قانونيذذذذ  ترحذذذذد مذذذذن أجذذذذ  ال مذذذذ    أحذذذذد اجملذذذذ

ر  ا   اع  )انظذنه على أعج له أو مراب ره أو الدفاع ايولح  ايشرتك  أو الر ب  عنه أو الرتوي
م يذذذذا ت (. وتنطذذذذو  تا 46، الفيذذذذرة A/59/401؛ والوثييذذذذ  51، الفيذذذذرة A/HRC/20/27الوثييذذذذ  

 نيذا  واينظمذذا والر او  علذى جمموعذ  وا ذ   مذن ال يذاان  أذ  الرذيذ  والرذيذ ، رذا فيهذا النذوا  
ا ركذذذا  ؤ سذذذا  و حذذذزال السيا ذذذي  ونيذذذاع  ال مذذذال وايأذذذ  ا  وميذذذ  وا م يذذذا  الدينيذذذ  واأل

للمترمذذذ     ا ذذذا ا جرماعيذذذ  وا م يذذذا  الشذذذب ي  علذذذى اإلنرتنذذذ . ومذذذن اعذذذو   يفهذذذوم اييذذذرّ 
موعذذذذا  ألهذذذذدا  رثذذذذال اجملايذذذذدين ععربذذذذا ق ي رنذذذذم قواعذذذذد وق يمذذذذاا ت ذذذذزّ ز تاجملرمذذذذ  ا يذذذذدت  ذذذذرو ة ام

 ذذا  عألةيذذ  ييذذّر  ان ال ذذاي   يذذو  اإلنسذذان. وي ذذرت  اومبذذا ي ميثذذا  األمذذم ايرحذذدة واإلعذذ 
  الذذيت ر ليذذ  عيسذذائرا ا  ايا رميذذ  يشذذا ك  اجملرمذذ  ايذذدين   الشذذؤون ال امذذ  و  الرذذأث  علذذى اليذذ

ر، ورذذح  هذذا  النظذذمتّسذذه و  اختذذاذ تلذذا اليذذرا ا ، وا اجذذ  إىل إ  اج جمموعذذ  مرنوعذذ  مذذن وج
  را فيها الرتمُّ ا  السلمي .ا ر   طرائم الر ب ، 

__________ 

 Michael Edwards. “Introduction: Civil Society and the Geometry of Human Relations”, The: انظذر (3)

Oxford Handbook of Civil Society ا  البشذري ت،  ليذ  أكسذفو   )تميدمذ : اجملرمذ  ايذدين وهند ذ  ال  قذ
 3(، الوذفحا  مذن 2011)أكسذفو  ، مطذاب  جام ذ  أكسذفو  ،  Michael Edwards, edللمترم  ايذدين(، 

  .14إىل 
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وي رت  ايير  ا ا  أبن هنا  مناطم  ما ي  من حيث أش ال ا م يا  الذيت تشذم   -12
اجملرمذذذذ  ايذذذذدين، ذلذذذذا أن ا طذذذذوا الفارذذذذل  عتذذذذ  أذذذذ  وا ذذذذح  بشذذذذ   مرزايذذذذد، تب ذذذذاا ألهذذذذدا  

اليوا ذذذم ايشذذذرتك  ا م يذذذا  وأنشذذذطرها. أذذذ  أنذذذه يذذذر  أن   يذذذا  اجملرمذذذ  ايذذذدين عم هذذذا ب ذذذض 
األ ا ذذذي ، فهذذذ  منظمذذذا  أذذذ  ح وميذذذ  وأذذذ   ريذذذ  وأذذذ  عنيفذذذ  وتطوُّعيذذذ  وتسذذذ ى إىل حتييذذذم 
موذذذذاِ وق ذذذذيَّم مشذذذذرتك    خمرلذذذذف منذذذذاح  ا يذذذذاة، رذذذذا   ذلذذذذا اجملذذذذا   السيا ذذذذي  وا جرماعيذذذذ  

رمذ  ايذدين أبنذه مظهذر والثيافي  والديني  وال لمي . ول لا يفهم اييرّ   ا ا ،   هذ ا الريريذر، اجمل
طذوع  مذن مظذاهر حيذاة ا م يذذا  يرتذاوز وجذو ق وأر ذه الدولذذ  والسذو ، وهذو مسذري  عنهمذذا 
إىل حذذذذذٍد كبذذذذذ ؛ وأيضذذذذذاا  ذذذذذاع  بطبي رذذذذذه، وي مذذذذذ  بطذذذذذر  خمرلفذذذذذ  حنذذذذذو حتييذذذذذم أهذذذذذدا  مشذذذذذرتك  

  تر ا ض م  مبا ي األمم ايرحدة.  
ذذذ ه وهنذذذا  طذذذر  خمرلفذذذ  لفهذذذم تالنتذذذاحت أو تاإلجنذذذ -13 ازا ت، و  يذذذّدع  اييذذذرّ   ا ذذذا  متسُّ

برييذذيم عذذرييب رذذا م ينتذذزا  اجملرمذذ  ايذذدين و  مي نذذه اّ عذذاء ذلذذا. ومي ذذن تييذذيم النتاحذذا  مذذن 
  ل عد ا  خمرلف ، كما يرض  من تنوُّع الر و  على ا ربيان اييرّ   ا ا . و  ه ا الريريذر، 

، أبنذذه بلذذوغ النريتذذ  ايرجذذوة مذذن إجذذراء أو تذذد ُّ ؛ يورَّذذف النتذذاح، علذذى  ذذبي  ايثذذال   ا وذذر
وذوب  حتّيذم خمرجذا  وأبنذه حتييذم هذد  أو م لذم  ئيسذ ؛ والشذروع أو ايشذا ك    عمليذا  مسر

ترتيبذذا  هي ليذذ  أو بنيويذذ  وم ذذام   تذذرم يذذرة واحذذدة   تغذذ ّ  حتدثذذه وتغيذذ اا حتويليذذاا  ونذذواتج وأثذذراا،
  فاظ على الو   الراهن عنُّباا للردهو  أو الرتاج .بش   جوهر  الو   الراهن؛ وا 

ويذذذذدعو اييذذذذرّ   ا ذذذذا  إىل ا هرمذذذذام رذذذذراح  ب ذذذذدم تفسذذذذ  جناحذذذذا  اجملرمذذذذ  ايذذذذدين أو  -14
إجنازاته، أايّا كان ت ريفها، أبهنا شذرا أ ا ذ  مسذبهم لوجذو ق. كمذا ينبغذ  أ ّ ت ذون شذرطاا ُمسذّبياا 

مت ينيذذ  حتمذذ  حيذذو  ا ميذذ . والواقذذ  أن إجنذذازا  اجملرمذذ  ايذذدين  لرنفيذذ  الدولذذ   يا ذذا  واا  ذذا 
تذذز ا  و ذذوحاا    ذذوء الوذذ ال والرحذذّداي  الذذيت يواجههذذا   كثذذ  مذذن البلذذدان والسذذياقا . وعلذذى 

تت زيذذزت اجملرمذذ  ايذذدين مذذن جانذذ  الذذدول أذذ  ايسذذرمر والوا ذذ  علذذى ت عذذمت والذذرأم مذذن الرتكيذذز الب 
ألطذذذرا ، رذذذا فيهذذذا األمذذذم ايرحذذذدة والذذذُنظُم اإلقليميذذذ   يذذذو  اإلنسذذذان،  حذذذ  وايؤ سذذذا  اير ذذذد ة ا

اييذذذرّ   ا ذذذا  تيلُّذذذا ا يّ ذذذز السيا ذذذ  للمترمذذذ  ايذذذدين. واز هذذذر  اليذذذوانني والسيا ذذذا  الذذذيت تييّ ذذذد 
اجملرم  ايدين، وذلا   أأل  ا ا   مذن  ذ ل وذاو   مباشذرة تييّ ذد  ون مذلّ  ا ذم   حريذ  

ذذذ  السذذذذلم  وت ذذذوين ا م يذذذذا . وميثّذذذذ  الورذذذم، وو ذذذذ  م وّ قذذذذا    مذذذل  صذذذذا للحيلولذذذذ   ون الر تمُّ
ا وول على الرموي ، وت مُّد إ اءة ا ر دام تشذري ا  م افحذ  اإل هذال وأ هذا مذن الرشذري ا  
أ ذذالي  تطبّ يهذذا الذذدول للسذذيطرة علذذى عمذذ  اجملرمذذ  ايذذدين وتيييذذدق. ومذذ  ذلذذا،   يذذزال اجملرمذذ  

  يدين قائماا ومياوماا ويبج قد ته على الومو  ويس ى إىل حتييم قد ته على إحداث الرغي .ا
   كبذذ ويسذذرند الريريذذر إىل فر ذذي  أن اجملرمذذ  ايذذدين بذذل جمرم ذذا  أفضذذ  و ذذاهم بذذدو    -15

علذذى  -حتسذذني أحذذوال عذذامل اليذذوم. ولذذ لا حيذذم للمترمذذ  ايذذدين ا وذذول علذذى ا مايذذ  والريسذذ  
  ق  بنف  ايسرواي  ايمنوح  لسائر اليطاعا .األ

 ختيُّل عامل بدون جمام  مدين -ابء 
 مسامهة اجملام  املدين يف سياق اترخي  -1 

علذذذذى الذذذذرأم مذذذذن أن أشذذذذ ال اجملرمذذذذ  ايذذذذدين مل ت رسذذذذ  أةيرهذذذذا إ ّ   ال يذذذذو  اليليلذذذذ   -16
األ ذ ة، ل ذذ  اجملرمذذ  ايذذدين  و اا وذو ايا   م ا ذذ  ب ذذض أكذذل حذا   الظلذذم   د يذذل البشذذري . 
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و  مي ذذن للمذذرء أن يرنذذاول جنذذاح حركذذ  م افحذذ  الذذر ّ    اليذذرن الرا ذذ  عشذذر  ون تسذذليط الضذذوء 
 و  الش ويا  وا ماعا  الديني ، وأرحال األعمذال ا  يذ ، والُ رهذال، والش وذيا   على

 ذتروا الذ ين وهذم النشذطاء  -السيا ي . وتنرم  جنوم حرك  ا يو  ايدني    الو اي  ايرحدة 
إىل طيذذف مرنذذوع مذذن منظمذذا  اجملرمذذ  ايذذدين،  -ت ر ذذوا لذذه بوذذو ة يوميذذ   ييذذز الذذ  اليمذذ  والرم

 سا  الديني ، و اعا  اليواعد الش بي  اعلي ، وحركا  الط ل. وعيث ، اتسم  حرك  وايؤ 
مناهضذذ  الفوذذ  ال نوذذر    جنذذول أفريييذذا أ ا ذذاا رياومذذ  مدنيذذ  ووطنيذذ  و وليذذ  مرضذذافرة مذذن 
جان  اجملرم ا  اعلي  والشبال والنساء والط ل وال مال والرابطا  الثيافيذ  والراي ذي  وأ هذا 
مذذن ا ماعذذا ، مثذذ  ا ماعذذا  الذذيت كانذذ  تنضذذو  حتذذ  لذذواء ا بهذذ  الدمييراطيذذ  ايرحذذدة، إىل 

 جان   اعا  ايياوم  ايسلح .
ومياومذذذ  ا  ذذذربدا      ذذذر ما    عديذذذد مذذذن أحنذذذاء ال ذذذاملويذذذدل أيضذذذاا النضذذذال  ذذذد ا  -17

ال مذذذال واي ا  ذذذ  السيا ذذذي  أمري ذذذا ال تينيذذذ  وأو وع الشذذذرقي  علذذذى األوارذذذر اليويذذذ  بذذذني  اعذذذا  
و اعذذا  اجملرمذذ  ايذذدين. وكافحذذ  حركذذ  حيذذو  ايذذرأة ونيذذاع  ال مذذال حذذه مت هنذذ  مذذن حتييذذم  
كثذذذ  مذذذن الريذذذدُّم    يذذذ  أ جذذذاء ال ذذذامل، رذذذا   ذلذذذا حذذذم ايذذذرأة   الروذذذوي ؛ وا ذذذّد مذذذن عمذذذ  

عا ، وعطلذ  أ ذبوعي  يذدة األطفال؛ والنهوض ريو  ال مال اليت مشل  أايم عم  من مثاين  ا
أ ىن لألجو ، وإجذازا  مدفوعذ  األجذر. وقامذ  تلذا ا ماعذا  و وائرهذا الوا ذ    وحداا يومني، 

 أيضاا بدو   ئيس    كث  من م ا كها على النطا  األو  .
وكان   رميم ك  ه ق ا ركا  ا تبذاا قذو  بي ذيَّم ا فذاظ علذى حريذ  اإلنسذان وكرامرذه  -18

و ة ايشذذذا ك  الفاعلذذذ    اليذذذرا ا  الذذذيت متذذذّ  حياتذذذه وُ ذذذُب  عيشذذذه، وتيريذذذر ايوذذذ ، وحيوقذذذه، و ذذذر 
ومياومذذذذ  تذذذذد ُّ  الدولذذذذ    ا يذذذذاة ا ارذذذذ  والرحذذذذر  مذذذذن اصيمنذذذذ  األجنبيذذذذ . وكذذذذان وذذذذو  جنذذذذاح هذذذذ ق 
ذذذ  للر بذذذ  عذذذن الذذذدعم أو ا  ذذذر     الذذذرأ ،  ا ركذذذا  قذذذد ة النذذذا  علذذذى عميذذذ  أرذذذواهتم، والرتمُّ

وُّع علوقذذذذ  وايذذذذوا   ليضذذذذي  مذذذذا، وا وذذذذول علذذذذى الرمويذذذذ  مذذذذن كذذذذ  ايوذذذذا   ايراحذذذذ . وأالبذذذذاا والرطذذذذ
كان  تلا ا راي  مُتا َّ    مواجه  م ا    هائلذ  مذن الدولذ  بر لفذ  ش وذي  كبذ ة   كثذ   ما

مذذن األحيذذان. ومل ت ذذن تلذذا ا ركذذا  جمذذر  حركذذا  وطنيذذ ، بذذ  كانذذ  ُمثُلهذذا مشذذرتك  وكانذذ  تليذذى 
 ييداا على ايسرواي  اإلقليمي  واليا ي  والدولي  من جان   اعا  اجملرم  ايدين األ ر . أت

و  ميذذذدان الرنميذذذ ، قذذذام اجملرمذذذ  ايذذذدين بذذذدو  ع ز   انريذذذا  ا طذذذال الرم يذذذج وإ  ذذذائه  -19
بيذ ت، وحركذ  وت زيزق. ول لنا نرذ ّكر  و  اعرّتذني  ذ ل ال يذو  اليليلذ  األ ذ ة أثنذاء تالوذحوة ال ر 

ذذذذف   اليذذذذوانن، وحركذذذذ  سذذذذال ، ‘احرلّذذذذوا‘ا طني   إ ذذذذبانيا، وايظذذذذاهرا  السذذذذلمي  ايناهضذذذذ  للريشُّ
وا حرتاجذذذذا  ايناهضذذذذ  لل ويذذذذ ، وأ هذذذذا مذذذذن ا ركذذذذا ،   تركيذذذذز ا هرمذذذذام علذذذذى ال مسذذذذاواة 

   99 عذذله  رذذيح  تحنذذنو الوذذا    الذذيت تنذذرج عذذن الظلذذم ا جرمذذاع  وا قروذذا   ايرفّشذذ . 
إبالذذذاز عذذذن ال مسذذذاواة ا قروذذذا ي  الوذذذا    بذذذني األألبيذذذ  ‘ احرلذذذوا‘ايائذذذ ت الذذذيت ان   ةذذذا حركذذذ  

الوا    من مواطج ال ذامل واألقليذ  الضذئيل  الذيت تسذيطر علذى  أ  ايذال والنفذوذ السيا ذ  وو ذائ  
ذذذد    الوقذذذ  نفسذذذه ا ركذذذا  النسذذذائي  جوانذذذ  عذذذدم ايسذذذاواة الذذذيت  ت انيهذذذا ايذذذرأة اإلنرذذذاج. وأكه

ذذ  مزيذذد مذذن أعبذذاء الرعايذذ ، الذذيت يرتاهلهذذا ا قروذذا  النيذذد  و  ي ذذرت   بسذذب  ا ذذطرا ها إىل حتمُّ
، وأثذذر إ ذذ ا   ايذذ  ال مالذذ  علذذى اليطذذاع أذذ  الرذذذ  ايرنذذام  الذذ   هتذذيمن عليذذه ال ذذام  . ةذذا

عن   طهم علذى الرتتيبذا  وجنح  تلا ا ركا    ت بئ  النا     ي  أحناء اي مو ة للر ب  
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ا قروذذذذا ي  ال اييذذذذ  ا اليذذذذ ، ويذذذذدل ذلذذذذا علذذذذى قذذذذد ة األشذذذذ ا  ال ذذذذا يني الذذذذ ين ترذذذذألف مذذذذنهم 
  على الرتمُّ  حول قضي  والرش يا   الو   الراهن. -اجملموع  ايرنوع  من مواطج ال امل 

نيذذف وبروتوكو هتذذا وت ذذو  جذذ و  مسذذاة  اجملرمذذ  ايذذدين   بنذذاء السذذ م إىل اتفاقيذذا  ج -20
اإل ذذافي  الذذيت تذذنظّ م  ذذلو  النذذزاع ايسذذّل  وآاث ق. وتذذدين ا تفاقيذذا  هانذذ  كبذذ  مذذن وجو هذذا إىل 

. وظلهذذذ  اللتنذذذ  و  ياهتذذذا 1863عمذذذ  اللتنذذذ  الدوليذذذ  للوذذذلي  األ ذذذر الذذذيت أنشذذذئ    عذذذام 
ثذذ  اإلنسذذاني  إىل أ ذذر  الوطنيذذ  اينرسذذب  صذذا علذذى مذذر السذذنوا  تيذذوم بذذدو  أ ا ذذ    تيذذد  اإلأا

ا رل و حااي النزاع واألش ا    حذا   الطذوا ي األ ذر . وأبلذ  اللتنذ  الدوليذ  للوذلي  
بذذذ ءا حسذذذناا   مسذذذاعدة الفئذذذا  الضذذذ يف  والذذذدعوة إىل الرييُّذذذد عليذذذانون اإلنسذذذاين  أيضذذذاا األ ذذذر 

  واليانون الدو   يو  اإلنسان وت زيزةا.
الدوليذذذذ  للوذذذذلي  األ ذذذذر ععثذذذذاا علذذذذى إنشذذذذاء منظمذذذذا  مذذذذن قبيذذذذ  وكذذذذان عمذذذذ  اللتنذذذذ   -21

الرحذذذالف الذذذدو  إلنيذذذاذ الطفولذذذ ، وأدح فررذذذاا كثذذذ ة للر ذذذاون مذذذ  منظمذذذا  أ ذذذر  للذذذدف  قُذذذدماا 
أبهذذدا  ال مذذ  اإلنسذذاين. وعذذّزز اجملرمذذ  ايذذدين علذذى مذذر السذذنوا  وجذذو ق   ميذذدان بنذذاء السذذ م 

ت زيذذذز نذذذزع السذذذ ح وتنفيذذذ  نُظذذم اإلنذذذ ا  ايبّ ذذذر وتييذذذيم خمذذذاطر عذذن طريذذذم الذذذدعوة إىل منذذذ  النذذزاع و 
النذذذذزاع، ومسذذذذاعدة ال جئذذذذني، وايشذذذذا ك    مفاو ذذذذا  ُرذذذذن  السذذذذ م، وال مذذذذ    جمذذذذال ال دالذذذذ  

  ا نريالي  ومبا  ا  بناء الس م.
وهذذ ق األمثلذذ  ليسذذ   ذذو  أذذيٍض مذذن فذذيض إ ذذهاما  اجملرمذذ  ايذذدين   تذذدعيم وت زيذذز  -22
ائز الث ث ييثا  األمم ايرحدة، وه  حيو  اإلنسذان، والرنميذ ، وبنذاء السذ م. و  حذني أن الرك

 جنذازا األمثل  اي كو ة آنفذاا متثّذ  ب ذض أبذرز تإجنذازا ت اجملرمذ  ايذدين الرذذ ، ينبغذ  أ ّ نُغف ذ  اإل
الرذيذ . وير ذنّي علينذا ا ماعي  ألعدا    حتوى من  اعا  اجملرم  ايدين اعليذ  والشذ بي  وأذ  

أيضذذاا أن ن ذذرت  ب مذذ  اجملرمذذ  ايذذدين   جمذذا   الفنذذون والثيافذذ  والراي ذذ  وال لذذوم والر نولوجيذذا 
اجملذال أذ  الرذذ  للمترمذ  ايذدين، علذى الذرأم مذن أن وأ ها مذن اجملذا  . ويذر  اييذر  ا ذا  

    اإلنسان والرنمي  واألمن.عدم إم اني  حتديد حتمه، يرسم أبةي  حاذ  علنسب   يو 

  ور اجملام  املدين ومسامهاه يف خمالف امليا ين -2 
ميثّ   ا ذم   حريذ  الرتمُّذ  السذلم  وا ذم   ت ذوين ا م يذا  عنوذرين أ ا ذيان مذن  -23
رر الدمييراطي ، ذلا أهنما مي ّ نان النساء والرجال والشذبال مذن الر بذ  عذن آ ائهذم السيا ذي  اعن

ا ك    األعمذذذذذال األ بيذذذذذ  والفنيذذذذذ  واألنشذذذذذط  الثيافيذذذذذ  وا قروذذذذذا ي  وا جرماعيذذذذذ  األ ذذذذذر ، وايشذذذذذ
وايشذذذذا ك    اا  ذذذذ  الشذذذذ ائر الدينيذذذذ  وأ هذذذذا مذذذذن اي ريذذذذدا ، وتشذذذذ ي  النيذذذذاع  والر اونيذذذذا  

هذذذذذؤ ء اليذذذذذا ة )انظذذذذذر قذذذذذرا   ، وانر ذذذذذال اليذذذذذا ة لرمثيذذذذذ  موذذذذذا هم، ومسذذذذذاءل ا نضذذذذذمام إليهذذذذذاو 
علذذى  ع يويذذ  ، الديباجذذ (. وت ذذزّ ز هذذ ق ا يذذو  وجذذو  جمرمذذ  مذذدين قذذو  وانبذذض15/21 اجمللذذ 

النحو ايروّ ى   ه ا الريريذر. وعلذى الذرأم مذن أن اجملرمذ  ايذدين النذابض لذي  هذو ال امذ  اعذدّ   
الوحيذذذذذذد للدمييراطيذذذذذذ  اليويذذذذذذ ، ألن ا  ومذذذذذذ  واأل ذذذذذذوا  الذذذذذذ  أن تيذذذذذذوم أيضذذذذذذاا بذذذذذذدو ها اي ئذذذذذذم، 

بغذذذذ  لذذذذ لا أن يسذذذذرفيد مذذذذن نفذذذذ  اعد علذذذذى ت زيذذذذز اييّومذذذذا  الدمييراطيذذذذ  للدولذذذذ ، وينيسذذذذ ف نذذذذه
ل )انظذذذذر مذذذذن ايسذذذذاة  بذذذذدو  فّ ذذذذا  لليطذذذذاعني ال ذذذذام وا ذذذذا  لرم ينذذذذهوا مايذذذذ  ايمنذذذذوحني الذذذذدعم
(. وحييّ م اجملرم  ايدين الروازن أمام ا  وم  وقطذاع األعمذال وي ّملهمذا   أ  A/70/266 الوثيي 
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طي ، ويفر  علرا  جمذا   أمذام النذا  كذ  ميا  ذوا، بوذو ة مباشذرة أو أذ  مباشذرة، أتثذ هم  مييرا
  على الشؤون ال ام  وايسائ  اليت متسهم.

ترذذذذذي  للنذذذذذا  ت ذذذذذوين  الذذذذذيت والفضذذذذذاءا شذذذذذ ال شذذذذذه األوعنذذذذذدما حُتذذذذذرَّم اجملرم ذذذذذا  مذذذذذن  -24
يذذ  الورذذول م إم ان، فذذ ن آ اء وأفضذذليا  أرذذحال ا مريذذازا  أو مَّذذن ترذذاح صذذا م يذذا  والر بئذذ 

رمذذذ  حريذذذ  فيذذذد اجملإىل السذذذلط  ت ذذذون صذذذا الغلبذذذ . وخترفذذذ  وجهذذذا  النظذذذر أذذذ  ايرأذذذول فيهذذذا، وي
 وأزيهذذ ، ننر ذاع  ا  ريذا  وحريذ  الرمثيذ . ومي ذن اليضذاء علذى الرنذذاف  الذ   يذرم مذن  ذ ل ا

ا ، ومتثيذ  يذد األفضذليمل ي ن النا  أحرا اا   ت بئ  األروا ، وحتدما   مي ن أن يفيد أ  مغز 
 (.A/68/299يي  نظر الوثايواِ. ويشّت  اجملرم  ايدين ه ق اجملا   من ايشا ك  وييّسرها )ا

ايسذذذذاءل   والسذذذذ   إىل حتييذذذمول ذذذ  األهذذذذم أن عمذذذ  اجملرمذذذذ  ايذذذدين   تيذذذذد  ا ذذذدما   -25
 اجملرمذ  ايذدين فاعلذ     م يذني النذا  الذ ين ي وّ لذون علذى براعذ  ال نارذر اليب ث األم    نفذو 

  والرزامها وثراء إم اانهتا و ا ها من أج  م ا   مشاكلهم.
وحذذذه   الذذذدمييراطيا  الرا ذذذذ  ، يلذذذزم وجذذذذو  جمرمذذذ  مذذذذدين قذذذو  لرحذذذذّد  أوجذذذه عذذذذدم  -26

 أو أرذذذوا  أو ق ذذذيَّم م يهنذذذ  فذذذو  أ هذذذا. ايسذذذاواة اصي ليذذذ  الذذذيت مي ذذذن أن تنشذذذأ عذذذن إعذذذ ء موذذذاِ
وعلذذى  ذذبي  ايثذذال،   مي ذذن لألحذذزال السيا ذذي  أن ت ذذون الوذذو  الوحيذذد الذذ   ُيسذذمَّ  أثنذذاء 

أ   -ا نر ذذذاع  وُتسذذذرَّب َّد كذذذ  األرذذذوا  األ ذذذر . و  كنذذذدا، يُ ذذذرتَّ  بوجذذذو  تأطذذذرا  اثلثذذذ ت 
  -و  ابطذذذذا  الذذذذدوائر ا نر ابيذذذذ  أشذذذذ ا  أو  اعذذذذا  أذذذذ  األحذذذذزال السيا ذذذذي  أو ايرّشذذذذحني أ
. وع وة على ذلا، ييذوم اجملرمذ  (4)كمشا كني   ال ملي  ا نر ابي  ألأراض الدعاي  ا نر ابي 

ايذذذدين بذذذدو  حا ذذذم فيمذذذا بذذذني ا نر ذذذاع  عذذذن طريذذذم موارذذذل   رذذذد قضذذذااي ا  ذذذم والرذذذأث  فيهذذذا 
ن لذذي  بو ذذ هم الروذذوي  بسذذب  والرحذذدُّث عنهذذا. وي رسذذ  هذذ ا الذذدو  أةيذذ   ارذذ  علنسذذب  يذذ

          عوامذذذ  مثذذذ  السذذذن أو اإل انذذذ  ا نائيذذذ  السذذذابي  أو نذذذوع ا ذذذن  أو و ذذذ هم كمهذذذاجرين. ولذذذ لا، 
ا يسذذذرحم اإلشذذذا ة قيذذذام الذذذدول بو ذذذ  إطذذذا  مؤ سذذذ  للحذذذوا  بذذذني اجملرمذذذ  ايذذذدين والسذذذلطا ، اذذذ

. و  اييابذذذذ ، اذذذذا (5)مثلمذذذذا   جو جيذذذذا واليذذذذوانن و تفيذذذذا واي سذذذذيا و هو يذذذذ  مولذذذذدوفا و ومانيذذذذا
ييوّ ض الدمييراطي  إأ   اجملال أمام اجملرم  ايذدين بو ذائ  تشذم  فذرض قيذو   فيذ ، مثذ  إجذراء 

هم ب نايذ    ذريفاء الشذ   اإلجرائذ   ون ؤ مشذاو ا  وقائ هذا جمههذزة  ذلفاا مذ  مشذا كني يذرم انريذا
  الوفاء عيرطلبا  ايو وعي .

مذذا أن تذذؤثّر  ، مي ذذن لليذذرا ا  الذذيت تر ذذ ها ا هذذا  الفاعلذذ    بلذذدٍ و  عذذامل تسذذو ق ال ويذذ  -27
طنيذذ  مذذوا   عذذل الو  بسذذهول  علذذى ُ ذذُب  م يشذذ  النذذا    أحنذذاء أ ذذر  مذذن ال ذذامل. ومترلذذا الشذذركا 
أن قذذذد ة  ر  ا ذذذا هائلذذذ  مذذذن اليذذذوة والسذذذيطرة أكذذذل ب ثذذذ  مذذذن   ذذذ  كثذذذ  مذذذن البلذذذدان. ويذذذر  اييذذذ

  يوة.موازن  ه ق ال ل عنه  أال م  عل ا دو  الوطني  ت ج أنه يؤّ    و اا   اجملرم  ايدين على 
وعلذذى الذذرأم مذذن أن عذذدة منظمذذا  مر ذذد ة األطذذرا  فرحذذ  ب ذذض اجملذذال أمذذام اجملرمذذ   -28

ايدين   مداو هتا،   يذزال ير ذنيه عمذ  ايزيذد ل عذرتا  أبن للمترمذ  ايذدين موذلح  علذى قذدم 

__________ 

  مساة  كندا. (4)
  انظر مساةا  جو جيا، واليوانن، و تفيا، واي سيا، و هو ي  مولدوفا، و مانيا. (5)



A/HRC/35/28 

GE.17-10816 10 

. وترذذذي  مشذذذا ك  اينظمذذذا  أذذذ  ا  وميذذذ  (6) ذذذائر ا هذذذا  الفاعلذذذ  أذذذ  ا  وميذذذ  ايسذذذاواة مذذذ 
الدوليذذذ  واعليذذذ    اعافذذذ  اير ذذذد ة األطذذذرا  الر بذذذ  عذذذن آ اء قذذذد   حتبّذذذ ها أو   متثّلهذذذا الوفذذذو  

  وذاع األروا  اعلي  اليت لو  ذلا لطمسرها ايواِ الدولي . ،ا  ومي 
 ذذذبي  ايثذذذال أن ايشذذذا ك  الشذذذ لي  ا اليذذذ  ينظمذذذ  الرتذذذا ة ال اييذذذ  مذذذ   مذذذن ذلذذذا علذذذىو  -29

اجملرمذذذذ  ايذذذذدين   تسذذذذرفيد مذذذذن قذذذذد ا  اجملرمذذذذ  ايذذذذدين و لاتذذذذه، مثذذذذ  متثيذذذذ  األرذذذذوا  ايهمهشذذذذ  
. وكان أ اء اجملرم  ايذدين أفضذ    إطذا  فرقذ  ال مذ  اي نيذ  (7)واألف ا  ايبر رة للنهوض علرنمي 

حيهذذم ا ئذذر   ال ذذاي  للمنظمذذا  أذذ  الرريذذ  اي ذذج بفرقذذ   ،ءا  اياليذذ . وبوذذف   ارذذ عإلجذذرا
ال مذذذ  اي نيذذذ  عإلجذذذراءا  اياليذذذ  )ائذذذر   مذذذن اجملرمذذذ  ايذذذدين م ذذذج بيضذذذااي فرقذذذ  ال مذذذ ( تيذذذدُّماا 

 انتذج عذنرا يي  علذى اينظمذا  أذ  الرريذ  مذن أثذر  ذليب  مطر اا   الر ب  عن الشواأ  ايرول 
عهذذد منذذ  الدوليذذ  اير ليذذ  ر افحذذ  اإل هذذال وأسذذ  األمذذوال. و ذذاعد  هذذ ق اينّوذذ   السيا ذذا 

أقرل اينظما  أ  الرري  على حتييم متثي  صا   اينرد  الرشاو   لليطاع ا ذا  الرذاب  لفرقذ  
علذى الذرأم مذن أنذه  (8)ال مذ  ايذ كو ة الذ   ينذاق ت عنرظذام اليضذااي الذيت متذ  اليطذاع أذ  الررذ 

  يرأّلف أ ا اا من اثلني من قطاع األعمال.
وترطلّذذ  ايشذذا ك  اصا فذذ  أن ي ذذون حيّ ذذز ُرذذن  اليذذرا  مفروحذذاا مذذن حيذذث ايبذذدأ ومراحذذاا  -30

للتمي ، را يشذم  اجملرمذ  ايذدين ب ذ  تنّوعذه. ويشذم  هذ ا ا يهذز األمذاكن ا غرافيذ  وايا يذ  الذيت 
ذذذر ايشذذذا ك  أو ت رقلهذذذا. تيذذذام فيهذذذا ا جرماعذذذ ا  وايشذذذاو ا  وكذذذ لا الظذذذرو  اصي ليذذذ  الذذذيت تيسّ 

ومنح  ا م ي  ال ام  مؤ راا مركز ايراق  لغرف  الرتذا ة الدوليذ  مذن أجذ  تزويذد جمرمذ  األعمذال 
مذذن   لذذ  أن  خيلذذو. واذذا   (9)بفذذر  أو ذذ  للمسذذاة    حتييذذم أهذذدا  األمذذم ايرحذذدة وبراجمهذذا

  لنياع  ال مال ومنظما  اجملرم  ايدين   حيظى بنف  ا عرتا . الدو  اصام
وكشذذف    ا ذذا  حالذذ  مشلذذ  عمذذا ا أذذ   ذيذذني   اللازيذذ  وكولومبيذذا واصنذذد وجنذذول  -31

م ظمهذذم مذذن النسذذاء اللذذواع ييمذذن أبعمذذال من فضذذ  األجذذر  ون  ايذذ ، مثذذ  البيذذ     -أفريييذذا 
عذذذذن أن حتسذذذذني ُ ذذذذُب  ال ذذذذيت ي رمذذذذد   كثذذذذ  مذذذذن  -الشذذذذوا ع، و ذذذذ  النفذذذذااي ، وال مذذذذ  اينذذذذز  

ترذذذذاح صذذذذم الُفذذذذر  واليذذذذد ة علذذذذى متثيذذذذ  و األحيذذذذان علذذذذى ايسذذذذرفيدين الذذذذ ين يذذذذؤّ ون أ وا اا قيا يذذذذ  
ا ذذرفا  جنذذاح هذذ ق ا ماعذذا  مذذن مذذواط ن قذذوة اجملرمذذ  ايذذدين، مثذذ  األ ذذ  بذذنَّهج . و (10)موذذا هم

توذذاعد  يشذذتّ   علذذى ايشذذا ك  والر بئذذ  اجملرم يذذ  والشذذراكا  إىل جانذذ  بنذذاء اليذذد ا  وايذذوا   
ذذ   الرينيذذ ، إلقامذذ  حذذوا  وتنميذذ  مهذذا ا  الرفذذاوض. و ذذاة  اليذذد ة علذذى اا  ذذ  ا ذذم   الرتمُّ

  ت وين ا م يا  أيضاا بدو  وو     تلا النتاحا . السلم  وحري 

__________ 

انظر:  (6)
https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/GPFEurope/Corporate_Influence_on_the_Business_and

_Human_Rights_Agenda.pdf.  
(7) Erin Hannah, James Scott and Rorden Wilkinson “Reforming WTO-civil society engagement”, 

World Trade Review : مراح   الرابط الرا ،http://sro.sussex.ac.uk/63983/. 
(8) http://fatfplatform.org/latest-news-4-seats-pcf/. 
 .71/156اليرا   (9)
 مساة  شب   ايرأة   ال م  أ  الرذ : ال وي  والرنظيم. (10)

https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/GPFEurope/Corporate_Influence_on_the_Business_and_Human_Rights_Agenda.pdf
https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/GPFEurope/Corporate_Influence_on_the_Business_and_Human_Rights_Agenda.pdf
http://sro.sussex.ac.uk/63983/
http://fatfplatform.org/latest-news-4-seats-pcf/


A/HRC/35/28 

11 GE.17-10816 

ويسذاهم اجملرمذذ  ايذدين أيضذذاا بذذدو  هذام   ا قروذذا ،    ذيما مذذن  ذذ ل مذا يريحذذه مذذن  -32
بلداا إىل أن اليطذاع أذ   16فُر  لل م  والنشاا الرطوُّع . وأظهر    ا   ا ريوائي  تناول  

النسذذب  ايسذذر دَّم    ب ذذض الوذذناعا   تزيذذد كثذذ اا علذذىمذذن اليذذوة ال املذذ   الررذذ  يسذذر دم نسذذب 
مذذن النذذاتج اعلذذ  اإل ذذا ، ويذذوفّ ر جمموعذذ   4.5األ ذر ، مثذذ  قطذذاع النيذذ ، ويسذذرأثر رذذا مرو ذذطه 

بلذ  جممذوع  ،ا  ريوذائي الد ا ذ  بلداا من البلذدان الذيت مشلرهذا  13من ا دما  األ ا ي . و  
  ايائذذذذ  مذذذذن جممذذذذوع اليذذذذوة  7.4ع أذذذذ  الررذذذذ    ايرو ذذذذط عذذذذد  األشذذذذ ا  ال ذذذذاملني   اليطذذذذا 

  ايائذذ  مذذن النذذاتج  0.7. و  ا مهو يذذ  الرشذذي ي ،  ذذاهم اليطذذاع أذذ  الررذذ  بنحذذو (11)ال املذذ 
   0.7اعل  اإل ذا    السذنوا  األ ذ ة. و ذاهم اليطذاع الرطذوُّع    ايمل ذ  ايرحذدة بنحذو 

، وبلغذذذذ  نسذذذذب  ال ذذذذاملني   ذلذذذذا 2014-2013إل ذذذذا    الفذذذذرتة ايائذذذذ  مذذذذن النذذذذاتج اعلذذذذ  ا
و  . (12)  ايائذذذذذذ  مذذذذذذن اليذذذذذذوة ال املذذذذذذ    البلذذذذذذد 2.7حذذذذذذوا   2015اليطذذذذذذاع   حزيران/يونيذذذذذذه 

   1.5، أشذذذا   الريذذذديرا  إىل أن قيمذذذ  النشذذذاا الطذذذوع    ذلذذذا البلذذذد انهذذذز  2012 عذذذام
 ذلوفينيا، بلغذ  نسذب  ال ذاملني   قطذاع اينظمذا  أذ   . و (13)ايائ  مذن النذاتج اعلذ  اإل ذا 

. و ذذاهم اجملرمذذ  ايذذدين رذذا (14)2015  ايائذذ  مذذن اليذذوة ال املذذ  النشذذط    عذذام  0.8ا  وميذذ  
  .(15)2014  ايائ  من الناتج اعل  اإل ا    السويد   عام  3.2 نسبره
كينذذذذذاة لرورذذذذذي  ايسذذذذذاعدة اإلُائيذذذذذ ، ذلذذذذذا أن وييذذذذذوم اجملرمذذذذذ  ايذذذذذدين أيضذذذذذاا بذذذذذدو  هذذذذذام   -33

منظما  اجملرم  ايدين تر     كث  من األحيان و ذ اا أفضذ  ميّ نهذا مذن ال مذ  عذن كثذ  مذ  
، علذذى  ذذبي  ايثذذال، وجههذذ  2014ايسذذرفيدين وا  ذذرتاب  بسذذرع   ذذا   الطذذوا ي. و  عذذام 

مذذذال اإلنسذذذاني  مذذذن  ذذذ ل اينظمذذذا  أذذذ    ايائذذذ  مذذذن متويلهذذذا لألع 86ا هذذذا  اياحنذذذ  ا ارذذذ  
  .(16)ا  ومي 

ويز ا  ا عرتا  بدو  اجملرمذ  ايذدين   إ  ذاء السذ م الذدائم   حذا   النذزاع ومذا ب ذد  -34
النذذذزاع. ومي ذذذن للمنظمذذذا  أذذذ  ا  وميذذذ  أن تيذذذوم أب وا    تسذذذرطي  ا هذذذا  السيا ذذذي  الفاعلذذذ  

ن أكثذر ا ذري  ا وحيا يذ  ومرونذ . و  ب ذض ا ذا  ، أ اءها ألن ه ق اينظما  مي ذن أن ت ذو 
 ماعذذذا  اجملرمذذذ  ايذذذدين أن ت ذذذون صذذذا رذذذ   أفضذذذ  علذذذدوائر الشذذذ بي  وتسذذذرطي   أيضذذذاا  مي ذذذن

. و  كولومبيذذذا، شذذذا   (17)ا فذذذاظ علذذذى السذذذرّي  وتذذذرتبط ب  قذذذا  ثيذذذ  أكذذذل مذذذ  السذذذ ان اعليذذذني
__________ 

-http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2013/04/JHU_Global-Civil-Societyانظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر:  (11)

Volunteering_FINAL_3.2013.pdf . 
 ./https://data.ncvo.org.uk/a/almanac16/economic-value-2انظر:  (12)
 /http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/ and www.ons.gov.ukانظذذذذذر:  (13)

ons/rel/wellbeing/household-satellite-accounts/valuing-voluntary-activity-in-the-uk/art--valuing-

voluntary-activity-in-the-uk.html . 
 مساة   لوفينيا. (14)
-www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/business-activities/structure-of: انظذذذذذذذذذذذذذذذر (15)

the- business-sector/the-civil-society/pong/statistical-news/civil-societys-contribution-to-gdp-was-

3.2-percent/. 
(16) Development Initiatives, Global Humanitarian Assistance Report 2016  66، الوفح. 
(17) Martina Fisher, “Civil society in conflict transformation: strengths and limitations” in Advancing 

Conflict Transformation: The Berghof Handbook II, Beatrix Austin, Martina Fischer, Hans .J. 

Giessmann, eds. (Opladen/Framington Hills, Barbara Budrich Publishers, 2011)  294، الوفح. 

http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2013/04/JHU_Global-Civil-Society-Volunteering_FINAL_3.2013.pdf
http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2013/04/JHU_Global-Civil-Society-Volunteering_FINAL_3.2013.pdf
http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2013/04/JHU_Global-Civil-Society-Volunteering_FINAL_3.2013.pdf
https://data.ncvo.org.uk/a/almanac16/economic-value-2/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ons.gov.uk/%20ons/rel/wellbeing/household-satellite-accounts/valuing-voluntary-activity-in-the-uk/art--valuing-voluntary-activity-in-the-uk.html
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ons.gov.uk/%20ons/rel/wellbeing/household-satellite-accounts/valuing-voluntary-activity-in-the-uk/art--valuing-voluntary-activity-in-the-uk.html
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ons.gov.uk/%20ons/rel/wellbeing/household-satellite-accounts/valuing-voluntary-activity-in-the-uk/art--valuing-voluntary-activity-in-the-uk.html
file:///C:/Users/ROSS/AppData/Local/Temp/notesD16A08/www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/business-activities/structure-of-the-%20business-sector/the-civil-society/pong/statistical-news/civil-societys-contribution-to-gdp-was-3.2-percent/
file:///C:/Users/ROSS/AppData/Local/Temp/notesD16A08/www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/business-activities/structure-of-the-%20business-sector/the-civil-society/pong/statistical-news/civil-societys-contribution-to-gdp-was-3.2-percent/
file:///C:/Users/ROSS/AppData/Local/Temp/notesD16A08/www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/business-activities/structure-of-the-%20business-sector/the-civil-society/pong/statistical-news/civil-societys-contribution-to-gdp-was-3.2-percent/
file:///C:/Users/ROSS/AppData/Local/Temp/notesD16A08/www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/business-activities/structure-of-the-%20business-sector/the-civil-society/pong/statistical-news/civil-societys-contribution-to-gdp-was-3.2-percent/
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. ومذذذذذن  ذذذذذ ل  ذذذذذ   عذذذذذل و ذذذذذائط الروارذذذذذ  اجملرمذذذذذ  ايذذذذذدين   عمليذذذذذ  السذذذذذ م بطذذذذذر  شذذذذذّه 
ا جرمذذاع ، أدحذذ  منظمذذا  مثذذ  منظمذذ  أفيسذذب و مسذذاحا  أمذذام النذذا  للمشذذا ك    الرنميذذ  

  .(18)ا جرماعي  وأنشط  بناء الس م
ويثذذ  ُذذو األرذذولي  والرطذذرُّ  ال نيذذف واإل هذذال قليذذاا علغذذاا   عذذامل اليذذوم. ويشذذ ّ   ذلذذا  -35

طيذذذ  وقذذذد ة النذذذا  علذذذى ايشذذذا ك    جمرم ذذذاهتم وتشذذذ ي  موذذذائرهم واإلعذذذرال عذذذن هتديذذذداا للدمييرا
شواألهم وحتسني حياهتم. و  كث  مذن البلذدان، ع  اجملرمذ  ايذدين، بيوذد أو بسذب  الريوذ ، 
ذذذ  السذذذذلم  وت ذذذوين ا م يذذذا ، بينمذذذذا   ذذذحي  ي افحذذذ  الرطذذذرُّ . وقُذلّ ذذذذا ا ذذذم   حريذذذ  الرتمُّ

والر بذذ  وأ هذذا مذذن ا يذذو  حتذذ   ذذرا  م افحذذ  الرطذذرُّ  أو اإل هذذال. ومذذن  ُقم  َّذذ  حريذذ  الذذرأ 
ايفا قذذذ  أن تيلذذذيا ا يذذذو  وا ذذذراي  خيلذذذم بيئذذذا  تنشذذذر الرطذذذرُّ  الذذذ   تسذذذ ى السذذذلطا  إىل 
ا رئواله. ووجو  جمرم  مدين قو  واحرتام حيذو  اإلنسذان عمومذاا عذام ن مذن ال وامذ  ا اذذ  

توجيذذذه أ ذذذالي  الر بذذذ  عذذذن اي ا  ذذذ  واإلحبذذذاا بطرييذذذ  مشذذذروع  مذذذن    م افحذذذ  الرطذذذرُّ  و 
(. ويذذذذر  اييذذذذرّ   ا ذذذذذا  أن 89إىل  80، الفيذذذذذرا  مذذذذن A/HRC/32/36 ذذذذ ل النظذذذذام )الوثييذذذذ  

أذذذ  ا  وميذذذ  ال ينيذذذ  الذذذيت ت ذذذزّ ز ا  ذذذم الرشذذذيد ‘ مسذذذلمون مذذذن أجذذذ  حيذذذو  اإلنسذذذان‘منظمذذذ  
شذذ ، مثذذال للذذدو  اإلالذذاك الذذ   مي ذذن للمترمذذ  ايذذدين أن واحذذرتام حيذذو  اإلنسذذان للفئذذا  ايهمه 

  .(19)ييوم به   م افح  الرطرُّ 

 إجنازات اجملام  املدين -جيم 
  مي ذذذذذذن لريريذذذذذذر ةذذذذذذ ا ا تذذذذذذم والنطذذذذذذا  أن يذذذذذذو  اجملرمذذذذذذ  ايذذذذذذدين حّيذذذذذذه   اإلجنذذذذذذازا   -36

 ا رذذذا  اييذذذّر  . ولذذذ لاال ذذذاملواإل ذذذهاما  اإلالابيذذذ  اصائلذذذ  الذذذيت ييذذذّدمها كذذذ  يذذذوم    يذذذ  أحنذذذاء 
  ايذذدين ن اجملرمذذأا ذذا  أن يسذذّلط الضذذوء علذذى مسذذاةا  اجملرمذذ  ايذذدين   بضذذ   جمذذا   يذذر  

 هذذا ا ذذي  الذذيت ا را  ايو أبلذذى فيهذذا بذذ ءا حسذذناا   النهذذوض علدمييراطيذذ  والرنميذذ  والسذذ م. وحتذذدّ  
ذذيذذدين ععربذا ق عناييذّر  ا ذذا  ب ذذض نيذذاا اليذوة ايرأرذذل    اجملرمذذ  ا يذذ ا   األرذذوا  وثوذذراا المّ 

لذدول  ائذرة ينبغذ  ل   ايذدينيوازن  لط  الدولذ  واليطذاع ا ذا . وتُثبذ  األمثلذ  اييدهمذ  أن اجملرمذ
 أ ّ ترتاهلها أو تيّو ها أو تب سها قيمرها.

ه علو يذ  ويسرمد ايير  ا ا  األمثل  اليت  اقها أ ا اا من  لتذه أثنذاء مذدة ا ذط ع -37
ايشذاو ا   ا كوا  ومن ا قرتاحا  الذيت طرحهذا اجمليبذون علذى ا  ذربياان  واألشذ ا  الذ ين شذ

 اليت ُأجري  عند إعدا  ه ا الريرير.

 السع  إىل حتقيق املساءلة -1 
يشذذذذم   و  اجملرمذذذذ  ايذذذذذدين الذذذذ    رذذذذا ي ذذذذذون األشذذذذد و ذذذذوحاا ت زيذذذذذز  ذذذذيا ة اليذذذذذانون،  -38

مؤ سذذذا  األعمذذذال، وو ذذذ  حذذذدو  إل ذذذاءة ا ذذذر مال السذذذلط ، وحتويذذذ  ومسذذذاءل  ا  ومذذذا  و 
ع قا  اليوة، وايطالب  ع نروا . وهذ ا الذدو  هذو أيضذاا مذا يثذ    األألذ  حنذم ا  ومذا  
واليطذذاع ا ذذا  علذذى السذذواء. ومتثّذذ  ايسذذاءل  جمذذا ا مذذن اجملذذا   الذذيت يسذذرفيد فيهذذا اجملرمذذ  ايذذدين 

__________ 

-http://reliefweb.int/report/colombia/el-avispero-civil-society-network-promoting-peaceانظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر:  (18)

colombia. 
  .www.muhuri.orgانظر:  (19)

http://reliefweb.int/report/colombia/el-avispero-civil-society-network-promoting-peace-colombia
http://reliefweb.int/report/colombia/el-avispero-civil-society-network-promoting-peace-colombia
http://reliefweb.int/report/colombia/el-avispero-civil-society-network-promoting-peace-colombia
file:///C:/Users/ross/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.muhuri.org/
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رذذوازن وا  ذذرفا ة   الوقذذ  نفسذذه مذذن ا  ذذرتاتيتيا  الر اونيذذ . ويذذؤّ   مذذن قد تذذه علذذى حتييذذم ال
اجملرم  ايدين  و اا   أل عنذه   إ  ذاء الدمييراطيذ  أو ا فذاظ عليهذا عذن طريذم إ ضذاع السذلط  
آلليذذذذذا  الضذذذذذبط، وتضذذذذذ يم ت دُّ يذذذذذ  األرذذذذذوا  واآل اء، وحتذذذذذ ير الذذذذذدول وا هذذذذذا  الفاعلذذذذذ  أذذذذذ  

   عن الوفاء علرزاماهتا.ا  ومي  عندما ترياع
              وتبذذذذا    اعذذذذذا  اجملرمذذذذذ  ايذذذذذدين ر رلذذذذذف أنواعهذذذذا رياومذذذذذ  ع قذذذذذا  اليذذذذذوة أو تغي هذذذذذا -39

  ذ ة جمموعذ  مذنمثلذ  األأو تش يلها   جمرم اهتا اعلي  أو بلذداهنا بشذ   عذام. وتشذم  أبذرز األ
  يذ  علدمييراطيذا  اينا وا ركذ ‘ يذاة السذو  أةيرهذا‘ا ركا  ا حرتاجي  ا ماه ي ، مث  حرك  

أّ     هو يذ  كذو اي،يسلندا و   مشال أفريييا والشر  األو ط وأوكرانيا. و  اللازي  وأواتيما  وأ
يذ  اهرا  ا ماه  ّ   ايظذمطال  الس ان عيساءل  إىل تغي ا    الييذا ة. و  بولنذدا وتركيذا، أ

رعي  علذذذى  ظذذذر عمليذذذا  اإلجهذذذاض وإ ذذذفاء الشذذذإىل  ذذذح  مشذذذا ي  قذذذوانني   حتظذذذى بشذذذ بي  
اإلنسذذذان  ال حيذذذو ا عرذذذداء ا نسذذذ  علذذذى الرذذذوا . ويشذذذا    أيضذذذاا ايذذذداف ون والناشذذذطون   جمذذذ

 امل.حناء ال أوال املون   جمال الرنمي    أعمال بناء الس م وحّ  النزاع    ي  
  للدولذذذ  أو ا هذذذا  الفاعلذذذ    وكثذذذ اا مذذذا تنظذذذر ا  ومذذذا  إىل مواجهذذذ  السذذذلط  ا اوذذذ -40

السذذو  ععربا هذذا م ا  ذذ   يا ذذي ، حذذه عنذذدما   تسذذ ى  اعذذا  اجملرمذذ  ايذذدين إىل حتييذذم قذذوة 
ذف اينرذد  ايذدين اي ذج عإل ذ ان وايوئذ  الذ   حيمذ  رذذراح    يا ذي  لنفسذها. و  زامبيذا، ُور 

س ن، أبنه جزء من اي ا  ذ  السيا ذي  لواء الدفاع عن حيو  ا ماعا  ايهمهش    األ ض واي
بسذذذب  انريذذذا ق  يا ذذذا  ا  ومذذذ . وجنذذذ  اينرذذذد     لذذذ  أمذذذو  مشلذذذ  إبذذذراز الشذذذواأ  اير ليذذذ  
عإل ذذ ان لذذد  ا  ومذذ ، وقذذاوم اإل ذذ ء الر سُّذذف  للمترم ذذا  اعليذذ  وعبّذذأ ا ماعذذا  الشذذ بي  

 .(20)للمشا ك    تنيي   يا   اإل  ان
  اجملرمذذذذ  ايذذذذدين بذذذذدو  حا ذذذذم   منذذذذ  النزاعذذذذا  وا نرهاكذذذذا  الوا ذذذذ   وتيذذذذوم  اعذذذذا -41

النطذذا   يذذو  اإلنسذذان، وكذذ لا   أعيذذال تلذذا األحذذداث. و  تيريذذرق الذذ   قّدمذذه إىل جملذذ  
حيذذذذو  اإلنسذذذذان،  ذذذذّلط اييذذذذّر  ا ذذذذا  اي ذذذذج بر زيذذذذز ا يييذذذذ  وال دالذذذذ  وا ذذذذل و ذذذذماان  عذذذذدم 

رمذذذ  ايذذذدين، رذذذا   ذلذذذا نيذذذاع  ال مذذذال،   بولنذذذدا وجنذذذول الر ذذذرا ، الضذذذوء علذذذى مسذذذاة  اجمل
أفريييذذا وتذذون ، وايؤ سذذا  الدينيذذ    بو ونذذد  وشذذيل  وأو وأذذوا ، واينظمذذا  أذذ  ا  وميذذ  

، الفيذذرا  /30/42A/HRCوشذذيل  وأواتيمذا  )انظذذر الوثييذ   (21)ومنظمذا  الضذذحااي   األ جنرذني
 عيسذاءل  كتذزء مذن جذدول األعمذال السيا ذ    أعيذال مذا ا ت ذ (،   ايطالبذ  87إىل  85 من

  من فظائ   اعي .
واذذا يسذذاعد اجملرمذذ  ايذذدين كثذذ اا علذذى تشذذ ي  اليواعذذد والي ذذيَّم الذذيت ت ذذزّ ز جمرم ذذاا رذذا اا  -42

والس   إىل إنفاذ تلا اليواعد والي ذيَّم قد تذه علذى ايطالبذ  عيسذاءل . ومذن  ذ ل الريا ذ ، جنذ  
اجملرمذذ  ايذذدين   إنفذذاذ اليذذوانني الرم ينيذذ  أو إلغذذاء اليواعذذد الريييديذذ  الذذيت تيذذوّ ض الي ذذيَّم، مثذذ  ق ذذيَّم 

__________ 

  اي ج عإل  ان وايوئ  )زامبيا(.مساة  اينرد  ايدين  (20)
مسذذذذاة  م رذذذذ  الد ا ذذذذا  اليانونيذذذذ  وا جرماعيذذذذ : قامذذذذ  منظمذذذذا  اجملرمذذذذ  ايذذذذدين بذذذذدو  حا ذذذذم   ال دالذذذذ   (21)

ان، ومركذذز يذذو  اإلنسذذا نرياليذذ ، رذذا   ذلذذا   األ جنرذذني، حيذذث  ذذاة  منظمذذا  مثذذ  ا م يذذ  الدائمذذ   
 افحذذ  اإلفذذ   إبذذراز وم ، وا م يذذ  الرأ يسذذي  ألمهذذا   ذذاح  أاي /مذذايو،  الد ا ذذا  اليانونيذذ  وا جرماعيذذ 

ب ينا   ذل سذ ر    ا ذم الذدكراتو   ا من ال يال فيما يرو  عنرهاكا  حيو  اإلنسان الذيت وق ذ  أثنذاء 
  اليرن ايا  .
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ايسذذذذاواة واإل مذذذذاج. و  زمبذذذذابو ، جنذذذذ  حظذذذذر زواج اليارذذذذرا  ب ذذذذد إجذذذذراءا  الريا ذذذذ . وجنذذذذ  
  للذدفاع عذن  ذ  اليائمون هم  النفااي    كولومبيا   الريذدُّم بذدعاو  أمذام اع مذ  الد ذرو ي

النفذذذااي  كمهنذذذ ، وشذذذّت  ذلذذذا علرذذذا  علذذذى ا  تيذذذاء هذذذام   النفذذذااي     لسذذذل  قيمذذذ  إعذذذا ة 
. (22)الرذذدوير، والسذذ   إىل  مذذج أنشذذطرهم   نظذذام ا ذذدما  ال امذذ ، و ذذمان تيا ذذيهم أجذذو هم

  ا ذذذر دام وأ ذذذ اا،   الذذذو اي  ايرحذذذدة، كذذذان ل حتذذذا  األمري ذذذ  للحذذذراي  ايدنيذذذ   و   ائذذذد 
الريا ذذذ  للط ذذذن   قانونيذذذ  ب ذذذض األوامذذذر الرنفي يذذذ  ايثذذذ ة للتذذذدل الذذذيت أرذذذد ها الذذذرئي   وانلذذذد 

 . (23)ترام ، وخبار  ما يسمى رظر ايسلمني
، ونريت  لضغوا اجملرم  ايدين وحلفائه   كونغر  الذو اي  ايرحذدة، 2009و  عام  -43

نيذذذذذ  ع  ذذذذر با ا    ا ذذذذذر راض مشذذذذذرت  يما  ذذذذذا  شذذذذرع   نذذذذذ  جملذذذذذ  الشذذذذيو  ايوذذذذذّغرة اي 
الر ذ ي  الذذيت ا ت برهذذا الدولذ    ايا ذذ . وتطلهذذ  نشذر ايذذوجز الرنفيذذ   ايذنّي  لذذ لا الريريذذر   

 ذذذغوطاا إ ذذذافي  مذذذن اجملرمذذذ  ايذذذدين و نذذذ  جملذذذ  الشذذذيو . و ذذذاهم إرذذذدا  ايذذذوجز  2014 عذذذام
فاينشذذراين يناهضذذ  الر ذذ ي ، وعذذّزز  -  ذذدي  مذذاكنيالرنفيذذ     ايوافيذذ    هنايذذ  ايطذذا  علذذى ت

. و  ايمل ذذ  ايرحذذدة، (24)ذلذذا حظذذر الر ذذ ي  والرقابذذ  علذذى ا حرتذذاز لذذدواع  األمذذن اليذذوم 
أّ   ا ذذذرمرا  الضذذذغوا مذذذن  اعذذذا  اجملرمذذذ  ايذذذدين إىل إجذذذراء حتييذذذم عذذذام   ا ذذذر دام ا  ومذذذ  

، A/HRC/35/28/Add.1 حرتاجيذ  )انظذر الوثييذ  للشرط  السري    ا ذرتا  ا ماعذا  الناشذط  وا
  (.A/HRC/23/39/Add.1والوثيي  

ومي ن أيضاا للمترم  ايذدين أن ي ذزّ ز ايؤ سذا  عذن طريذم إ  ذاء أ ذا  لذدعم اي ذاي   -44
والي يَّم اإلالابي . و  ماليزاي، قام  ايؤ س  الوطني   يذو  اإلنسذان، وهذ   نذ  حيذو  اإلنسذان 
  مذذذاليزاي، علرحييذذذم   ت امذذذ  الشذذذرط  مذذذ  الرتمُّ ذذذا  الذذذيت أطليهذذذا ائذذذر   ب  ذذذيه   أعيذذذال 

فذذذرا لليذذذوة 2012و 2011أعمذذذال اليمذذذ  ال نيفذذذ    عذذذام  
ُ
. ووثّذذذم تيريذذذر اللتنذذذ  ا  ذذذر دام اي

وأورذذى برغيذذ ا  أ ذذفر  عذذن اختذذاذ الشذذرط  موقفذذاا أكثذذر تسذذاه ا أثنذذاء الرتمُّ ذذا  الذذيت انطليذذ  
. وهتد  عمُّ ا  ائر   ب  ذيه إىل  ذمان إجذراء انر ذاع  2016و 2015 حياا   عام  

أبعلذذى نسذذب  إقبذذال علذذى الروذذوي    د يذذل  2013  عذذام  2.0، وتُذّوجذذ   لذذ  ب  ذذيه تنظيفذذ ت
  .(25)  ايائ  84.8ماليزاي، حيث بلغ  

ومي ن ت زيز موداقي  ا نر اع  عن طريم مراقبرها مذن جانذ  مذواطنني وايذدين. و   -45
 إجذذراء انر ذذاع  شذذفهاف  الوذذومال، علذذى  ذذبي  ايثذذال،  عذذا اجملرمذذ  ايذذدين علذذى نطذذا  وا ذذ  إىل
، علذذذذى الذذذذرأم مذذذذن 2016وذا  موذذذذداقي ، و اقذذذذ  ا نر ذذذذاع  الليانيذذذذ  الذذذذيت ُأجريذذذذ    عذذذذام 

. وشته  الراردون مذن اجملرمذ  ايذدين علذى نزاهذ  ا نر ذاع    أمذاكن مثذ  (26)ر وب  الظرو 
  .(28)وأاان (27)جو جيا

__________ 

 ‘.ايرأة   ال م  أ  الرذ : ال وي  والرنظيم‘مساة  من شب    (22)
 . www.aclu.org/blog/speak-freely/well-see-you-court-20-once-muslim-ban-still-muslim-banانظر:  (23)
 مساة  من مركز  حااي الر  ي  )الو اي  ايرحدة(. (24)
 )ماليزاي(. 2.0ائر   ب  يه  مساة  من (25)
-http://www.saferworld.org.uk/news-and-views/newsمسذذذاة  مذذذن منرذذذد   ذذذيد )السذذذويد(، مراحذذذ   :  (26)

article/698--civil-society-observes-somaliaas-2016-electoral-process. 
 .http://iphronline.org/georgia-joint-statement-monitoring-elections-20161009.htmlانظر:  (27)
 ./www.codeoghana.orgانظر:  (28)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.aclu.org/blog/speak-freely/well-see-you-court-20-once-muslim-ban-still-muslim-ban
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نائي  الدوليذ  انروذا اا كبذ اا للمترمذ  ايذدين وعلى الو يد ال اي ، كان إنشاء اع م  ا  -46
و هذذذو ق مذذذن أجذذذ   ذذذمان ايسذذذاءل  عذذذن الفظذذذائ  ايرت بذذذ   ذذذد حيذذذو  اإلنسذذذان. وبُذذذ ل  أيضذذذاا 
جهذذو  لرحييذذم ال دالذذ    اعذذاكم الوطنيذذ  واير ووذذ  عيذذ  ايسذذاع  الذذيت قامذذ  ةذذا  اعذذا  

 2016  السذذذذنغال   عذذذذام  الضذذذذحااي. وحذذذذوكم  ئذذذذي  تشذذذذا  السذذذذابم، حسذذذذني حذذذذل ، وأ يذذذذن
 ع ت ذذذال جذذذرائم  ذذذد اإلنسذذذاني  أ ا ذذذاا ربذذذا  ة وبروجيذذذه مذذذن  ابطذذذا  الضذذذحااي واينظمذذذا  أذذذ 

. و  إ يرتاي،  ف  ا رمرا  نشاا  اعا  و ابطا  ايذواطنني   الشذرا  إىل إنشذاء (29)ا  ومي 
  .(30) ن  األمم ايرحدة للرحييم اي ني  ريو  اإلنسان   إ يرتاي

  عم املشاركة والامكني -2 
حيذذذم للمذذذواطنني ايشذذذا ك    الشذذذؤون ال امذذذ  بوذذذو ة مباشذذذرة أو أذذذ  مباشذذذرة، عذذذن طريذذذم  -47

ذذ  أو مواقذذ  ُرذذن  اليذذرا ، أو عذذن طريذذم ا ريذذا  اثلذذني للييذذام بذذ لا نيابذذ  عذذنهم . (31)شذذغ  اينار 
ذذذهم ويّر ذذذ ون ويرذذذي  اجملرمذذذ  ايذذذدين قنذذذاة منا ذذذب  يشذذذا   مذذذن   صذذذا النذذذا     اليضذذذااي الذذذيت متسُّ

إجراءا  بشأهنا. ومي نهم ب لا أن ميا  وا، منفر ين أو جمرم ني، مزيداا مذن السذيطرة علذى ُ ذُب  
عيشذذذهم و فذذذاههم الش وذذذ ، والرذذذأث  علذذذى اا  ذذذ  السذذذلط  السيا ذذذي ، وإ ا ة مذذذوا  هم الطبي يذذذ ، 

  وبناء جمرم ا  قا  ة على الومو    ايسريب .
د اييذّر  ا ذا  أةيذذ   و  منظمذا  اجملرمذ  ايذدين    ذذيا  ا نر ذاع  عذن طريذذم وأكهذ -48

الذذذدفاع عذذذن موذذذاِ ايسذذذرفيدين، و ايذذذ  اي ذذذاي  الدمييراطيذذذ  ومسذذذاءل  السذذذلطا  )انظذذذر الوثييذذذ  
A/68/299 ويشذا   اجملرمذ  ايذدين   ا يذاة السيا ذي  أيضذاا بطذر  أ ذذر . 43و 42، الفيذردن .)
، اعرُذذل  و ذذ    ذذرو  جديذذد   أعيذذال ا نرفا ذذ ، جذذزءاا مذذن جنذذاح البنيذذ  ا نرياليذذ . ففذذ  تذذون 

وعلى الرأم من اينا  السيا   اعفو  علرحّداي ، قام   اعا  اجملرم  ايدين بدو  هام   
الذذذذدعوة إىل عمليذذذذ  الوذذذذياأ  والرذذذذداول، وت زيذذذذز شذذذذفافيرها. ونظهمذذذذ  ب ذذذذض ا ماعذذذذا  ليذذذذاءا  

سذذذا  إع ميذذذ     يذذذ  أحنذذذاء البلذذذد، وشذذذّت   علذذذى ا ذذذوا  بذذذني ايذذذواطنني وأعضذذذاء مفروحذذذ  وجل
ا م ي  الرأ يسي  الوطني ، بينما أجر   اعا  أ ر      للروعيذ  وشذا ك    اإل ذراع  

. والواق  أن عمليا  و ذ  الد ذات     (32)وا حرتاجا ، و اة  خبلهتا وموا  ها   ال ملي 
 . (33)وزمبابو  كان  مدفوع  من منظما  اجملرم  ايدين كينيا والوومال

و  ا مهو يذذذ  ال ربيذذذ  السذذذو ي ، ظهذذذر جمرمذذذ  مذذذدين جذذذر ء و ذذذط النذذذزاع والذذذدما  الذذذ    -49
أعيذذذ  ا نرفا ذذذ ، وعيذذذد ال ذذذزم علذذذى موارذذذل  ايطالبذذذ  عإلرذذذ ح الذذذدمييراط . وتيذذذوم منظمذذذا  

اإلنسذذذذان الذذذذيت يرت بهذذذذا اعذذذذا بون وي ملذذذذون مذذذذ  اجملرمذذذذ  ايذذذذدين وأفذذذذرا ق بروثيذذذذم انرهاكذذذذا  حيذذذذو  
ا ماعذذا  ايسذذلح  لرشذذتي  الرييُّذذد ردّونذذ  قواعذذد السذذلو  وتيذذد  الرعايذذ  الطبيذذ  وتذذوف   ذذدما  

__________ 

-www.ictj.org/news/reed-brody-hiss%C3%A8ne-habr%C3%A9-trial-shows-powerانظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر:  (29)

victims%E2%80%99-and-civil-society%E2%80%99s-agency. 
 .www.hrw.org/news/2014/09/26/eritrea-un-names-commission-inquiryانظر:  (30)
 ( بشأن ايشا ك    إ ا ة الشؤون ال ام  وحم ا قرتاع.1996) 25ل ام  قم الر ليم ا (31)
-www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/democracy/tunisiaانظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر:  (32)

constitution-making-process.pdf. 
مسذذذذاة  منرذذذذد   ذذذذيد )السذذذذويد( والوذذذذندو  ا  ذذذذرئماين للبحذذذذث والرثييذذذذف بشذذذذأن ايذذذذرأة واليذذذذانون   ا نذذذذول  (33)

  األفريي  )زمبابو (.
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من قبي  الدعم النفس ، و و ا  اللغا ، والرد ي  على ايها ا . و  يزال اجملرم  ايذدين يُثبذ  
 زمذذ  للنتذذاة مذذن األزمذذ  ا اليذذ ، وعذذن طريذذم إ  ذذاء أ ذذ  قد تذذه علذذى تذذوف  األ وا  والبيئذذا  ال
  .(34)الدمييراطي  وال دال  وجمرم  ت دُّ  

وترسم اليد ة واييد ة على عمي  األروا  أبةي   ار  للمترم ذا  اعليذ  ايهمهشذ .  -50
اليت تضذم  و  ه ا الود ، حتف    ة اجملرم  ايدين عإلجنازا . وحيي   اعا  اجملرم  ايدين

رذذا يشذذم  السذذ ان األرذذليني، واألشذذ ا  ذو   -طيفذذاا مذذن ا ماعذذا  ايهّمشذذ  وت مذذ  م هذذا 
اإلعاقذذ ، والشذذبال واألطفذذال، والنسذذاء، وايثليذذا  وايثليذذني ومز وجذذو اييذذ  ا نسذذ  ومغذذايرو اصويذذ  
ا نساني  وحاملو رفا  ا نسذني، و اعذا  األقليذا ، وايشذّر ين  ا ليذاا، وأذ  ايذواطنني، رذن 

اا هذذذائ ا   تسذذذليط الضذذذوء علذذذى تيذذذدُّم -ل ايهذذذاجرون فذذذيهم ال جئذذذون وملرمسذذذو اللتذذذوء وال مذذذا
ت انيذذذه هذذذ ق ا ماعذذذا  مذذذن حرمذذذان، و   ايذذذ  حيوقهذذذا. ففذذذ  كولومبيذذذا، علذذذى  ذذذبي  ايثذذذال،  مذذذا

ت فذذ  اللتنذذ  اإلثنيذذ  للسذذ م والذذدفاع عذذن ا يذذو  اإلقليميذذ  مشذذا ك  السذذ ان األفا قذذ  والشذذ ول 
إيذذ اانا بفذذر  فوذذ    اتفذذا  السذذ م النهذذائ  الذذ    األرذذلي    عمليذذ  السذذ م، وكانذذ  مشذذا كرها

 . (35) كهز على ا نرماء اإلثج
وأدح عمذذذ  اجملرمذذذ  ايذذذدين للمثليذذذا  وايثليذذذني ومز وجذذذ  اييذذذ  ا نسذذذ  ومغذذذاير  اصويذذذ   -51

ا نساني  وحامل  رفا  ا نسني حتييم تيدُّم هائ    جمال حيو  اإلنسان،    يما   جمال 
بلذذداا بذذزواج مثليذذ  ا ذذن ، وهذذو مذذا يرجذذ  الفضذذ   20  الذذزواج. ويسذذم  اآلن أكثذذر مذذن  ايسذذاواة

، 2000، و  مطلذذذ  عذذذام (36)فيذذذه إىل حذذذٍد ب يذذذد إىل جهذذذو  الذذذدعوة الذذذيت بذذذ لرها تلذذذا األو ذذذاا
. وحيي  أعمال الدعوة اليت قامذ  ةذا تلذا األو ذاا (37)ت ن هنا  أ  بلدان تسم  ب لا مل

، علذذى  ذذبي  ايثذذال، مل ي ذذن 1996النظذذ    تغيذذ  الذذرأ  ال ذذام. ففذذ  عذذام أيضذذاا جناحذذاا منيطذذ  
  ايائذذ  مذذن األشذذ ا . ورلذذول  26يؤيّذذد ف ذذرة زواج مثليذذ  ا ذذن    الذذو اي  ايرحذذدة  ذذو  

 . (38)  ايائ  61از ا  ه ا ال د  وور  إىل  2015عام 
ليذذذائم علذذذى النظذذذام الطبيذذذ  وجنحذذذ  ا ماعذذذا  الذذذيت تسذذذ ى إىل اليضذذذاء علذذذى الرمييذذذز ا -52

ذذم   إبذذراز ا نرهاكذذا   َّهَّ
والنَّسَّذذ ، وا ماعذذا  الذذيت ت ذذاف  الرمييذذز  ذذد األشذذ ا  ايوذذابني عي

الذذذذيت تواجههذذذذا تلذذذذا اجملموعذذذذا  والذذذذيت مل ي ذذذذن يذذذذرم اإلبذذذذ غ عنهذذذذا عليذذذذد  ال ذذذذا    كثذذذذ  مذذذذن 
 2016قليذذا    آذا /مذذا   األحيذذان. ونريتذذ  لذذ لا، قذذدهم  اييذذّر ة ا ارذذ  اي نيذذ  بيضذذااي األ

( أول تيريذذر شذذام  مذذن األمذذم ايرحذذدة بشذذأن الرمييذذز اليذذائم علذذى النظذذام A/HRC/31/56)الوثييذذ  
و ي   ب  األمذم ايرحذدة ايسذري  اي ذج رسذأل  الرمرُّذ  ريذو   2015الطبي ، وُحدّ      عام 

َّهَّم
 . (39)اإلنسان   حال  األش ا  ايوابني عي

__________ 

-www.opendemocracy.net/arab-awakening/hania-mourtada-penny-green/syrian-activistsانظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر:  (34)

repairing-fabric-of-civil-society-even-as-it-comes-undone. 
 مساة  من اللتن  اإلثني  للس م والدفاع عن ا يو  اإلقليمي . (35)
 ./www.lgbtqnation.com/tag/gay-marriageانظر:  (36)
 .www.government.nl/topics/family-law/contents/same-sex-marriageانظر:  (37)
(38) http://www.gallup.com/poll/191645/americans-support-gay-marriage-remains-high.aspx. 
 .www.ohchr.org/EN/Issues/Albinism/Pages/Mandate.aspxانظر:  (39)
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نظمذذ  ال مذذ  الدوليذذ  ي( 189) قذذم  2011  اعرمذذا  اتفاقيذذ  ال مذذال اينذذزليني ل ذذام ويرجذذ -53
أ ا ذذاا إىل جهذذو  شذذب   عاييذذ  مذذن منظمذذا  ال مذذال اينذذزليني الذذيت ت وهنذذ  حتذذ   عايذذ  الشذذب   
 الدولي  لل مال اينزليني )وه  اآلن ا حتذا  الذدو  لل مذال اينذزليني(. وكذان ذلذا إجنذازاا ع زاا ل ذ 
فيه ال مال اينزليون من  ي  أحناء ال امل، ال ين ُيسرَّب َّدون   كث  من األحيان من نطا  آليذا  

 . (40)الرقاب ،  و اا مباشراا وفاع ا   رياأ  مطال  وا ح  والدعوة إىل م ا رها   ا تفاقي 
عملياهتذا ا ارذ  بوذن  وجن  اجملرم  ايدين    ف  اينظما  اير د ة األطرا  إىل فر   -54

اليذذذذرا  للرذذذذدقيم ال ذذذذام وايذذذذد    ال امذذذذ . ومذذذذن اإلجنذذذذازا  البذذذذا زة ال مليذذذذ  الذذذذيت اعرمذذذذدهتا األمذذذذم 
. و  إطذا  2017ايرحدة   ا ريا  أمينها ال ام ا ديد ال   توىّل منوبه   كانون الثاين/يناير 

ين    يذ  أحنذاء ال ذامل فيمذا يُ رَّذل أكثذر ش ا   ل  تواحٌد ميّث   ب   ب يذنيت، شذا   اجملرمذ  ايذد
. وعيثذ ، جنحذ   نذ   ايذ  (41)ال مليا  انفراحاا حه اآلن   ريا  األمني ال ام لألمذم ايرحذدة

وهذ   -الوحفيني مؤ راا   ا وول على مركز ا رشا   لد  اجملل  ا قروا   وا جرمذاع  
 ذذذذد  ذذذذنوا  مذذذذن اي ا  ذذذذ  مذذذذن جانذذذذ  ب ذذذذض ب -فررذذذذ  للمشذذذذا ك    عمليذذذذا  األمذذذذم ايفروحذذذذ  

. أذذذ  أن هذذذ ا اإلجنذذذاز مل ير ذذذر  و  ي ذذذج حذذذدوث تغيذذذ    ايواقذذذف أو األ ذذذالي  الذذذيت (42)الذذذدول
تر ذذذذذ ها اللتنذذذذذ  اي نيذذذذذ  عينظمذذذذذا  أذذذذذ  ا  وميذذذذذ ، وهذذذذذ  اصيئذذذذذ  الذذذذذيت متذذذذذن  ايركذذذذذز ا  رشذذذذذا   

  ب ة.للمنظما  أ  ا  ومي ، و  يزال   حاج  إىل إر حا  ك
و  حذذذذذا   أ ذذذذذر ، حفهذذذذذز  اإلجذذذذذراءا  ايدنيذذذذذ  ا مهذذذذذو ، اذذذذذا أّ   إىل إرذذذذذ حا   -55

إالابي . ووفياا للوندو  ا  رئماين للبحث والرثييذف بشذأن ايذرأة واليذانون   ا نذول األفرييذ ، 
مذ  انروا اا ب د  نوا  من جهو  الذدعوة الذيت قا 2017ميّث   ّن قانون ال نف ال ائل    عام 

ذذذذذ  لليذذذذذانون ختفيضذذذذذه مسذذذذذرواي  ال نذذذذذف اليذذذذذائم علذذذذذى نذذذذذوع  ةذذذذذا  اعذذذذذا  اجملرمذذذذذ  ايذذذذذدين؛ وحُيسَّ
. وعيثذذ ، أُ  ذذي  ايسذذاواة بذذني ا نسذذني مذذن  ذذ ل عذذدٍ  مذذن ايبذذا  ا ، مثذذ  تشذذري  (43)ا ذذن 

ايسذذذذذاواة بذذذذذني ا نسذذذذذني، وبذذذذذرامج الرم ذذذذذني السيا ذذذذذ  وا قروذذذذذا   للمذذذذذرأة، وا رئوذذذذذال الرياليذذذذذد 
  .(44)الثيافي  الضا ة علنهوض عيرأة أو تغي ها وايواقف

 حتفيز اتباكار وتطبيقه -3 
ينظذذذر اييذذذّر  ا ذذذا  إىل ا بر ذذذا  ععربذذذا ق قذذذد ة اجملرمذذذ  ايذذذدين علذذذى ايبذذذا  ة أبف ذذذا  أو  -56

ذذذن  فذذذاق اجملرمذذذ  أو ا  ذذذرفا ة منهذذذا أو ا  ذذذرتاب  صذذذا. وير ذذذ   منرتذذذا  أو أ ذذذالي  جديذذذدة حتسّ 
   ذذيما  واف ذذه أذذ  اصا فذذ   -ايذذدين و ذذ اا منا ذذباا، بفضذذ  مذذا ينفذذر  بذذه مذذن  وذذائا  اجملرمذذ 

ال لذه قذا  اا علذى إالذا  حلذول  -للرب  وقد ته على ت زيز  وائر األش ا  ذو  ايوذاِ ايشذرتَّك  
مبر ذرة للمشذذاك . وت ذذج هذ ق ا وذذائا أيضذذاا أن اجملرمذ  ايذذدين يرمرّذذ  إبم ذاان  كبذذ ة ععربذذا ق 

__________ 

 مساة  شب   ايرأة   ال م  أ  الرذ : ال وي  والرنظيم. (40)
-www.una.org.uk/news/guterres-poised-become-next-sec-gen-after-historic-open-processانظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر:  (41)

una-uk-campaign-victory. 
 .https://cpj.org/2016/07/un-committee-grants-cpj-accreditation.phpانظر:  (42)
 يانون   ا نول األفريي  )زمبابو (.مساة  الوندو  ا  رئماين للبحث والرثييف بشأن ايرأة وال (43)
 مساة  من منظم  النساء من أج  الرغي  )زامبيا(. (44)
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تورّكذذذاا اثلثذذذات ل بر ذذذا  الذذذ     حيرّكذذذه الذذذرب  )  فذذذاا ل بر ذذذا  الذذذ   مُتسذذذا بزمامذذذه مؤ سذذذا  
 األعمال( و  مولح  الدول  )  فاا ل بر ا  ال   تيو ق ا  وما (.

الذذذذ   ‘ الرتميذذذد األ ضذذذذر’ومذذذن األمثلذذذذ  علذذذى ذلذذذذا ت نولوجيذذذا الرليذذذذد اي روفذذذ  ع ذذذذم  -57
)السذذ م األ ضذذر( أذذ  ا  وميذذ  علذذى تطذذويرق   تسذذ ينا  اليذذرن  ذذاعد  منظمذذ  أذذرين بذذي  

. وحسهذذن الرتميذذد األ ضذذر ت نولوجيذذا الرليذذد ا اليذذ  عذذن طريذذم اليضذذاء علذذى ا اجذذ  (45)ايا ذذ 
 850إىل الغذذذازا  الذذذيت  ذذذاة    ا ذذذرنفا  األوزون وا حذذذرتا  ال ذذذاي . وهنذذذا  حاليذذذاا أكثذذذر مذذذن 

   على مسر دم  على نطا  ال امل.مليون وحدة عميد أ ضر مسر دم
وكذذذان  ذذذا  اجملرمذذذ  ايذذذدين ملحوظذذذاا   ا  ذذذرفا ة مذذذن الر نولوجيذذذا الرقميذذذ    الرنظذذذيم  -58

ثنذاء الوذحوة النذا  أ والرداول وا بر ا . و  حني أن  و  و ائط الروارذ  ا جرمذاع    ت بئذ 
 و ي ، ل ربيذذذ  السذذذففذذذ  ايمل ذذذ  افائدتذذذه    ذذذياقا  أ ذذذر . ال ربيذذذ  م ذذذرو  متامذذذاا، فيذذذد أثبذذذ  

  ا جرماعيذذذ  ب  الييذذذو تسذذذر د م النسذذذاء اللذذذواع   مي ذذذنهن ال مذذذ  ررّ يذذذ    األمذذذاكن ال امذذذ  بسذذذ
شذذا ك  رتنذذ  للممسذذاحا  علذذى شذذب   اإلن ،الوذذا م ، رذذا   ذلذذا حظذذر قيذذا ة النسذذاء للسذذيا ا 

جملذذذ  ا ذذذا  و   ف ذذذ  اييذذذر   جمرمذذ  مذذذدين مروذذذ  افرتا ذذذياا. وهذذذ ا  ذذذ  مثذذال لأل ذذذبال الذذذيت 
ذذذذ وت ذذذذوين    السذذذذلم حيذذذذو  اإلنسذذذذان وأ ةذذذذا إىل الرأكيذذذذد مذذذذرا اا علذذذذى أن ا ذذذذم   حريذذذذ  الرتمُّ

، 22رة ، الفيذذذA/HRC/26/29ا م يذذذا  ينطبذذذم علذذذى شذذذب   اإلنرتنذذذ  و ا جهذذذا )انظذذذر الوثييذذذ  
 (.A/HRC/RES/21/16والوثيي  

تطبييذذذا  تسذذذرفيد مذذذن الر نولوجيذذذا أل اء وا ذذذرحدَّث كثذذذ  مذذذن  اعذذذا  اجملرمذذذ  ايذذذدين  -59
وظائف مفيدة، مث  حتوي  األموال وترتي  ا ئرماان ، وترب  أُذاا الطيذ  واألمطذا    الز اعذ  
وأ اء ايهذذام ايروذذل  علوذذح  والر لذذيم. وبوذذو ة أعذذّم فذذ ن تطذذوير برجميذذا  ايوذذا   ايفروحذذ ، وهذذ  

ها على أ  شذ ا وأل  أذرض، كذان مذدفوعاا إىل برامج حا وبي  مي ن   ا رها وتغي ها وتوزي 
، (47)، ومبذا  ة برجميذا  ايوذد  ايفرذوح(46)حٍد كبٍ  رنظما  اجملرم  ايدين، مث  مؤ س  مذوزي 

 .(48)ومؤ س  اللجميا  ا رة
بيذذذد أن الر نولوجيذذذا  ذذذيف ذو حذذذّدين. فالريذذذدم الر نولذذذوج  مي ذذذن ا ذذذر دامه   ا ذذذ   -60

وظلّذذ   اعذذا  اجملرمذذ  ايذذدين ال املذذ    هذذ ا اييذذدان   طلي ذذ  ايشذذهد والشذذر علذذى حذذٍد  ذذواء. 
،    ذذيما   ظذذ  الرذذأث  علذذى الشذذواأ  اير ليذذ  ع وورذذي . ويشذذا    الر نولذذوج  السذذري  الرغذذ ُّ
اجملرمذذ  ايذذدين   جهذذو  عديذذدة  مايذذ  اإلنسذذان مذذن الرقابذذ  وايراقبذذ  وا عرذذداء علذذى ش وذذه أو 

بَّذذذ  الدولذذذ  وال يذذذاان  األ ذذذر . ومذذذن ذلذذذا علذذذى  ذذذبي  ايثذذذال أن ائذذذر   مناهضذذذ  بياانتذذذه مذذذن ق  
را  ا  ايراقب  أ  اليانونيذ  يذدعو إىل م افحذ  توذدير ت نولوجيذا  ايراقبذ  الرقميذ  ايسذر دم  
  ت ال انرهاكا   يو  اإلنسان، ويساعد عمُّ  الر نولوجيا الر ري ي   عاة حيذو  اإلنسذان 

. ويُد   اجملرم  ايدين أيضذاا (49)والوحفيني على ت زيز مها اهتم   جمال األمن الرقم والناشطني 
__________ 

-www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/happy-birthdayانظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر:  (45)

greenfreeze/blog/44473/. 
 ./www.mozilla.org/en-USانظر:  (46)
 ./https://opensource.orgانظر:  (47)
 ./www.fsf.orgانظر:  (48)
 .https://tacticaltech.org/projects/28و www.privacyinternational.org/node/602انظر:  (49)
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ع قا  اليوة اليت ترت ز عليها مل ي  مراقب  الر نولوجيا  الرقمي  اليت هتيمن عليها بد ج  كب ة 
  الشذذذذذركا ، ويذذذذذدعو بوذذذذذو ة مرزايذذذذذدة إىل أشذذذذذ ال  مييراطيذذذذذ  إل ا ة اإلنرتنذذذذذ  ومراقبرهذذذذذا، ويشذذذذذا  

 .(50)فيها
ويسر د م اجملرم  ايدين منّوا  وا    ا نرشا  لر هيد ا موع من أج  تو ذي  نطذا   -61

عملهذذا  جرذذ ال قطاعذذا  مذذن ا مذذاه  أو ذذ  اذذا كذذان ا نذذاا مذذن قبذذ  إلالذذا  حلذذول للمشذذاك . 
وعلذذى  ذذبي  ايثذذال، ا ذذُرحد ث  منّوذذ  أوشذذاهيد  لر ذذم  ذذرائط ال نذذف ا نر ذذاك والروذذد  لذذه 

م من  ذلا ا ني لرلبيذ  ا حرياجذا  األ ذر  إىل  2008ثناء انر اع  عام أ   كينيا، وُتسر دَّ
ذذرق (51)اي لومذذا  ايسذذرمدة مذذن ا مذذوع   كافذذ  أحنذذاء ال ذذامل . ويرذذي  الرمويذذ  ا مذذاع  الذذ   تيسّ 

يرمّ نذون مذن أيضاا الر نولوجيا الرقمي   ام   الرلعا  إم اني  الورول إىل  هو  مرنوّ ع قد   
 تساهم   ال ا ة   قضيرهم. الرفاع  م ه ومي ن أن يساعدهم على اجر ال جها  ماحن   

( حذذا   ا عريذذال OVD-Infoو  ا حتذذا  الرو ذذ ، تررذذد  اعذذ  اي لومذذا  الشذذرطي  ) -62
ذذ . وشذذهد  ا ماعذذ  تيريبذذاا  وا حرتذذاز أثنذذاء ا حرتاجذذا  وأذذ  ذلذذا مذذن جوانذذ  حرّيذذ  الرتمُّ
ا رنفا  متويلها متاماا ب د الييو  الشديدة اليت فر ها البلد على قذد ة اجملرمذ  ايذدين علذى الورذول 
إىل ايوا   األجنبي . وم  ذلا، متّ ن  اينظم ، رساعدة من الرمويذ  ا مذاع ، ا  ر ا ذ  عذن 

ويذذذ  متويلهذذذا األجنذذذيب برلعذذذا  وليذذذ   ارذذذ  رذذذغ ة. وعذذذ وة علذذذى ذلذذذا،  ذذذاعد  عمليذذذ  الرم
. وا ذذذُر د م الرمويذذذ  ا مذذذاع  أيضذذذاا   (52)ا مذذذاع  اينظمذذذ  علذذذى نشذذذر اي لومذذذا  عذذذن عملهذذذا

 .(53)2015ا  رتاب  لألزما  اإلنساني ، مث  الزلزال ال    رل هاييت   عام 
ويرتذذذذذذذاوز ا بر ذذذذذذذا  ا ذذذذذذذر دام الر نولوجيذذذذذذذا، ومي ذذذذذذذن أن يشذذذذذذذم  الريذذذذذذذدُّم ا جرمذذذذذذذاع   -63

ي  ايثال أن شراك  ايوازن  الدولي  تدعو إىل زاي ة مشا ك  ايذواطنني والسيا  . من ذلا على  ب
، 2006  و ذذذ  اييزانيذذذا ، وشذذذفافي  اييزانيذذذا ، وتشذذذديد الرقابذذذ  علذذذى اييزانيذذذا . ومنذذذ  عذذذام 

عنذذدما ُأجريذذ  أول   ا ذذ  ا ريوذذائي  للميزانيذذ  ايفروحذذ  )الذذيت تيذذيّ م الشذذفافي  النسذذبي  للميزانيذذا  
فيهذذذا والرقابذذذ  عليهذذذا(، از ا  عذذذد  البلذذذدان الذذذيت مشلرهذذذا الد ا ذذذ  ا  ريوذذذائي ، وكذذذ لا وايشذذذا ك  

. وير ذا ض الذدو  ايرزايذد للمترمذ  ايذدين   (54)حتم اي لوما  اليت تنشرها البلدان عن اييزانيذ 
ى و ذذ  اييزانيذذا  مذذ  األف ذذا  السذذائدة اليائلذذ  أبن اليذذرا ا  اير ليذذ  بر وذذيا ايذذوا   ح ذذر علذذ

ا  وم  وتُر ذ    جانذ  كبذ  منهذا و اء األبذوال ايغليذ . وعمهيذ  مشذا ك  اجملرمذ  ايذدين أيضذاا 
الوع  عألثر السليب يا يبدو أنه ميزانيا  وايدة جنسانياا على ايذرأة )و رذا علذى الفئذا  ايهّمشذ  

 .(55)األ ر (، وعلرا  ا اج  إىل و   ميزانيا  تراع  الفوا   بني ا نسني

__________ 

 .https://community.icann.org/display/gnsononcomstake/About+Usانظر:  (50)
 .www.ushahidi.com/case-studies/uchaguziانظر:  (51)
-www.opendemocracy.net/openglobalrights/grigory-okhotin/crowdfunding-to-bypass-russiaانظذذذذذر:  (52)

s-civil-society-crackdown. 
 . http://www.cnbc.com/2015/05/02/crowfunding-generates-millions-for-nepal-earthquake-htmlانظر:  (53)
 .www.internationalbudget.orgانظر:  (54)
   رئماين للبحث والرثييف بشأن ايرأة واليانون   ا نول األفريي  )زمبابو (.مساة  من الوندو  ا (55)
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 تعزيز الانمية املسادامة -4 
شده  ايير  ا ا  من قب  على أن اجملرم  ايدين عنور فاع  أ ا ذ    ت زيذز الرنميذ   -64

. ويرسذذم  و  اجملرمذذ  ايذذدين أبةيرذذه ال بذذ ة   تنفيذذ  أهذذدا  الرنميذذ  ايسذذردام  الذذيت (56)ايسذذردام 
الفيذر و ايذ  ال وكذ  و ذمان ا ز هذا  للتميذ . ولذن متّث  توافياا عايياا   اآل اء مذن أجذ  إهنذاء 

يروقّذذف جنذذاح )أو فشذذ ( أهذذدا  الرنميذذ  ايسذذردام  علذذى ا  ومذذا  وا هذذا  اياحنذذ  الدوليذذ ، بذذ  
علذذى األفذذرا  واينظمذذا  ايدنيذذ  الذذيت  رسذذاعد علذذى توذذميم مشذذروعا  الرنميذذ  الذذيت يروقّذذف عليهذذا 

رذذذدها. وبذذذدون جمرم ذذذا  مدنيذذذ  انبضذذذ ،  ذذذر ون اي طذذذط ب املذذذه وتنفيذذذ  تلذذذا ايشذذذروعا  و  
 أهدا  الرنمي  ايسردام  حلاا على و  .

ويشذذم   و  اجملرمذذ  ايذذدين وإجنازاتذذه   جمذذال الرنميذذ  ايسذذردام  ت بئذذ  الذذرأ  ال ذذام وتذذوف   -65
بسذذذيط (،  دة بلغذذذ مشذذذو ة ا ذذذلاء وت ميذذذم الذذذوع  )بو ذذذائ  تشذذذم  عذذذرض اي لومذذذا  الرينيذذذ  اي ّيذذذ

يذ  جملرم ذا  اعلا  متثيذ  ا مرثال ليرا ا  اإل ا ة، وايشذا ك    ُرذن  اليذرا  )بو ذائ  تشذم و رد
 ضذاا بذدو  هذام  يذدين أياليت   رذو  صذا( وايسذاة    تنفيذ  الذلامج. وتيذوم  اعذا  اجملرمذ  ا

 لرفذذذذاق اا   هتديذذذذد فذذذذ  ايؤ سذذذذا  ا  وميذذذذ  و/أو ا ارذذذذ  إىل الرتاجذذذذ  عذذذذن إجراءاهتذذذذا الذذذذيت تشذذذذ ّ 
 اجملرم ا  اعلي  وبيئرها ايا ي .

وشّ ل  جهو  الدعوة اليت ب لرها  اعا  اجملرم  ايدين، رذا فيهذا منظمذ  أذرين بذي ،  -66
وحركذذ  ا ذذزام األ ضذذر   كينيذذا الذذيت أ سذذرها وانغذذا   مذذااث  ا ذذائزة علذذى جذذائزة نوبذذ  للسذذ م، 

، ومئا  من ا ماعا  األ ر ، قوة  ئيسذي  و اء وان    ي ا، والوندو  ال اي   ماي  الطبي  
تنذام  الذوع  ال ذام عيشذذاك  البيئيذ ، مثذ  تغذذ ُّ اينذا ، وإزالذ  الغذاع ، واي ذذاطر الذيت هتذّد  ا يذذاة 
الليذذ . والواقذذ  أن  اعذذا  اجملرمذذ  ايذذدين البيئيذذ  تيذذوم بذذدو  فريذذد   هذذ ا الوذذد  ألن مؤ سذذا  

توّجذذه أولوايهتذذا حنذذو اهرمامذذا  أ ذذر ، مثذذ  حتييذذم الذذرب ، وزاي ة األعمذذال وا  ومذذا  مي ذذن أن 
عائذذدا  الضذذرائ  وهتيئذذ  فُذذر  عمذذ  )أذذ  مسذذردام (، وهذذو مذذا ييلّ ذذا مذذن ا ذذر دا ها للرطذذوُّع 
عختذذذاذ تذذذداب   مايذذذ  البيئذذذ . واخّتذذذ   إجذذذراءا  مذذذن جانذذذ  مؤ سذذذا  األعمذذذال وا  ومذذذا     

بيئيذذذذ  ا ذذذذرتاب   مذذذذ   الذذذذدعوة والروعيذذذذ  الذذذذيت نّظمرهذذذذا كثذذذذ  مذذذذن األحيذذذذان ي افحذذذذ  ايشذذذذاك  ال
 اعذذذا  اجملرمذذذ  ايذذذدين. ومي ذذذن أن يروقّذذذف مسذذذريب  ال وكذذذ  متامذذذاا علذذذى ايشذذذا ك  اصا فذذذ  مذذذن 
اجملرم  ايذدين   اليضذااي البيئيذ . وحتيييذاا صذ ق الغايذ ، يُ ذرل اييذّر  ا ذا  عذن  ذرو ق يذا شذهدته 

ؤمتر األطذذرا    اتفاقيذذ  األمذذم ايرحذذدة اإلطا يذذ  بشذذأن تغذذ ُّ اينذذا  مذذن الذذدو ة ا ا يذذ  وال شذذرين يذذ
مشذذا ك  فاعلذذ  مذذن حركذذ  شذذ بي  قويذذ  مسذذر دة للر بئذذ  مذذن أجذذ  الرغيذذ ا  البنيويذذ  ايطلوبذذ  ي ا ذذ  

 . (57)ال ا حرتا  ال اي  ولي  جمر  أعرا هبأ 
كثذ  مذن اينذاطم إىل مياومذ  جمرم يذ    وأّ   ا  رغ ل أ  ايسذردام للمذوا   الطبي يذ    -67

مذذذذن  ذذذذ ل ا حرتاجذذذذا  وذلذذذذا مذذذذث ا للفذذذذ  ا نربذذذذاق إىل ايظذذذذامل، ولر زيذذذذز النيذذذذاش حذذذذول أ وا  
ا ها  الفاعل  ومسؤولياهتا أو لوقف أنشط  ا  رغ ل. ومن أمثل  ذلا  لسل  ا حرتاجا  

ليت قا ها الس ان األرليون الذ ين اليت اندل    د  ط أانبي   اكود   الو اي  ايرحدة، وا

__________ 

-http://foreignpolicy.com/2016/07/19/its-time-for-development، والذذذذذذذذذذذرابط A/69/365انظذذذذذذذذذذذر الوثييذذذذذذذذذذذ   (56)

banks-to-start-listening-maina-kiai/. 
 .www.tni.org/en/article/cop21-charades-spin-lies-and-real-hope-in-parisانظر:  (57)

http://foreignpolicy.com/2016/07/19/its-time-for-development-banks-to-start-listening-maina-kiai/
http://foreignpolicy.com/2016/07/19/its-time-for-development-banks-to-start-listening-maina-kiai/
http://foreignpolicy.com/2016/07/19/its-time-for-development-banks-to-start-listening-maina-kiai/
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تضذذذر   أ ا ذذذيهم بسذذذب  ايشذذذروع. وعلذذذى الذذذرأم مذذذن جهذذذو  السذذذلطا  لرفريذذذم اعرتذذذني، لفرذذذ  
ذذ  للسذذ ان األرذذليني    ايظذذاهرا  ا نربذذاق علذذى الوذذ يدين الذذوطج والذذدو  وشذذّ ل  أكذذل عمُّ

مل تذنت    هنايذ  ايطذا   الو اي  ايرحدة  ي  كام . وعلذى الذرأم مذن أن ا ملذ  ا حرتاجيذ 
  وقذذذذف ايشذذذذروع، فيذذذذد انلذذذذ   عذذذذم خمرلذذذذف ا هذذذذا  الفاعلذذذذ    اجملرمذذذذ  ايذذذذدين، رذذذذا   ذلذذذذا 
ايرّشذذذذحون الرن ذذذذيون، والناشذذذذطون البيئيذذذذون، وايشذذذذاه ، وأفضذذذذ  إىل تورذذذذيا  بشذذذذأن ايشذذذذا ك  

 . (58)الفّ ال  للش ول األرلي    ايشا ي  ايرول  علبني  الرحري 
وعملذذذ   اعذذذا  اجملرمذذذ  ايذذذدين   أذذذابون وبذذذ و مذذذ  شذذذركا  مذذذن الوذذذني   متويذذذ  أو  -68

تنفي  مشا ي  تنرها حيو  الشذ ول األرذلي  وتنطذو  علذى تذداعيا  بيئيذ   ذلبي . و  أذابون، 
علهي  الشركا  متوي  ايشروع  ني م ا   ايسائ  ايث ة لليلم، بينما قر   الشذركا  اي نيذ    

 . (59)دم موارل  حفر آع  النفط   ايناطم ايرنازَّع عليهاب و ع
و  الفلبذذذني،  ف ذذذ  منظمذذذا  ايذذذزا عني قُذذذدماا بذذذلانمج ل رذذذ ح الز اعذذذ ، رذذذا   ذلذذذا  -69

مذذن   ذذندا  مل يذذ  األ ا ذذ  وت زيذذز منظمذذا  ايذذزا عني يسذذاعدهتا علذذى تيذذد   ذذدما  مباشذذرة 
اعيذذذ  اينا ذذذذب ، وإالذذذا  أ ذذذوا  ينرتذذذاهتم. وشذذذّت   أيضذذذذاا إىل ايذذذزا عني، مثذذذ  الر نولوجيذذذا  الز  

 .(60)ايزا عني على ا ر دام تينيا  حف  الرتب  وايياق
و  مطل  ال يد األول من اليرن ا ا   وال شرين،  عا احتا  من جام   النفااي  أ   -70

خمطذذذط ومسذذذردام   الذذذرذيني الذذذ ين ي ملذذذون  سذذذاةم   منطيذذذ  بيذذذون   اصنذذذد إىل األ ذذذ  بذذذنَّهج 
إ ا ة النفااي  الوذلب  ريذث يشذم  فوذ  النفذااي    اينبذ ، و ذ  النفذااي  أذ  اينزليذ  وإعذا ة 
تذذدويرها بشذذذ   منفوذذذ ، إىل جانذذذ  ا ذذذرتاتيتيا  أ ذذر . وطالذذذ  ا حتذذذا  أيضذذذاا عختذذذاذ مبذذذا  ة 

اي   مذذذذ  النفذذذذااي  ليذذذذاء   ذذذذم يسذذذذّد ق ايسذذذذر دمون كبذذذذدي   و وذذذذ   ذذذذدما   ذذذذ  النفذذذذا
، اعُرمذذذد  تلذذذا ايبذذذا  ة ويرذذذوىّل ا حتذذذا  حاليذذذاا، مذذذن  ذذذ ل ت اونيذذذا  2008وإ ا هتذذذا. و  عذذذام 

الوك  عل ام  لل املني، تيد   دما  إ ا ة النفااي  ايسردام  بيئياا. وعلى نف  ايسرو  مذن 
يني الذ ين كذانوا األةي ، جن  ا حتا  أيضاا   الدفاع عن ا م   كس  الذرز  لل ذاملني أذ  الذرذ

 .(61)مسرب دين من قب  من اليوة ال امل  الرذي 
يب ذذذ  مذذذن اليذذذا ة، وي ذذذج ذلذذذا أن  -71

ُ
والذذذ  أن تشذذذم  الرنميذذذ  ايسذذذردام  علضذذذرو ة ا يذذذ  اي

دنيذذذ  رم ذذذا  مجماألطفذذذال والشذذذبال فئذذذ  حاذذذذ  األةيذذذ . ويذذذر  اييذذذر  ا ذذذا  أن ا فذذذاظ علذذذى 
بلذ  وإصامهذذا. جيذال ايييرطلّذ  توجيذه األ -راطيذ    ايسذريب  بغذرض بنذاء  ول قويذ  و ميي - قويذ 

لذا علذى ذّحذ . مذن ول لا يشّت ه جناح حركا  الشبال   لف  ا نرباق إىل حا   الظلم ايل
الشذذذذبال  2014 ذذذذبي  ايثذذذذال أن تا ركذذذذ  ا ام ذذذذ ت   هونذذذذ  كونذذذذ  علوذذذذني حشذذذذد    عذذذذام 

الرتشُّذ   ا   ذلذاوايشذا ك    الشذؤون ال امذ ، رذ)وك لا عمذوم السذ ان(   النشذاا السيا ذ  
اث حتذوُّل   إىل إحذد 2016-2015للمنار . كما  عا الطذ ل   جنذول أفريييذا   الفذرتة 

 .الر ليم ال ا  من أج  توحي  اإل ث الرا خي  ال    ّلفه الفو  ال نور 
__________ 

 .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21290&LangID=Eانظر:  (58)
 .74و 73، الفيردن A/HRC/31/60/Add.1وثيي  انظر ال (59)
 ( )الفلبني(.We Effect‘ )و  إفي  ‘منظم   مساة  من (60)
 شب   ايرأة   ال م  أ  الرذ : ال وي  والرنظيم. مساة  من (61)
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 إذكاء الوع  -5 
ل ، كمذذا يرطلّذذ  ايهذذا ا  اي ئمذذ  ي ا ذذ  يرطلّذذ  إحذذداث الرغيذذ  فهمذذاا شذذام ا للمشذذ  -72

ذذد إذكذذاء الذذوع  و ذذّد الفتذذوة اي رفيذذ  بذذني األشذذ ا  ا األشذذ ا  و ل ذذا يني تلذذا ايشذذ ل . وميهّ 
 -مذذال قطذذاع األعو مثذذ  ا  ومذذا   -الذذ ين ترذذاح صذذم فُذذر  أكذذل للورذذول إىل السذذلط  وايذذوا   
ين   اجملرمذذذ  ايذذذدة. وميثّذذذي  اليذذذرا ا  واإل ا  الطريذذذم ويفذذذر  فررذذذاا أمذذذام موذذذاِ أكثذذذر تنوُّعذذذاا لرشذذذ 

 ا  الذيت ترتكهذاان الثغذر مود اا هاماا للم لوما  وايها ا  علذى السذواء، ويسذّد   كثذ  مذن األحيذ
 ة لليلم.  ايث  اليطاعا  األ ر ، وي زّ ز النُذُهج ا  ّق  وا ديدة   م ا   ايسائ

 ى إىل إذكذذاء الذذوع  بيضذذي  مذذا مذذن أجذذ  شذذح  ومي ذذن  ماعذذا  اجملرمذذ  ايذذدين أن تسذذ -73
الرأ  ال ام وايطالب  عيساءل . وينطبم ذلا على الرتمُّ ا  السلمي  اليت نّظمها ائذر   ب  ذيه 
  مذذاليزاي والذذيت  ذذلهط  الضذذوء علذذى ال يذذول وا ذذرائم ا نر ابيذذ  و ذذاعد  علذذى توعيذذ  ايذذاليزيني 

بّلغذذذذذون عذذذذذذن . وع(62)ع اجذذذذذ  إىل انر ذذذذذاع  تنظيفذذذذذ ت
ُ
يثذذذذذ ، مي ذذذذذن للم لومذذذذذا  الذذذذذيت يسذذذذذّرةا اي

اي الفا  أن ت شف عن الواثئذم األرذلي  الذيت تذ ك  الذوع  عيشذاك  الذيت كذان مي ذن أن تظذ  
جمهولذذ  نسذذبياا للتمهذذو ، مثذذ  مذذد  مراقبذذ  ا مذذاه  و ذذ  بيذذاان   ارذذ  عذذن ايذذواطنني. وتيذذدّ م 

ويرن  )الشاهد( تذد يباا إىل النذا     يذ  أحنذاء ال ذامل  أيضاا  اعا  اجملرم  ايدين، مث  منظم 
على كيفي  ا ر دام الفيديو بطرييذ  مأمونذ  وأ  قيذ  وفّ الذ  ل شذف انرهاكذا  حيذو  اإلنسذان 

. وعذ وة علذى ذلذا، كانذ   ذ   منظمذ  ال فذو الدوليذ  (63)والنضال من أج  حيو  اإلنسذان
وذجذذذذذذاا مذذذذذذن أجذذذذذذ  إطذذذذذذ    ذذذذذذراح  ذذذذذذتناء الذذذذذذرأ  منذذذذذذا ة  ل مذذذذذذ  اجملرمذذذذذذ  ايذذذذذذدين منذذذذذذ   لألمذذذذذذ  ُو

 .(64)1961 عام
ومي ذذن أن ي ذذون لل مذذ  ايذذدين هذذد  أعمذذم يرمثّذذ    إشذذ ال شذذرا ة السذذر  أو ا طذذال  -74

السذذائد أو تغيذذ ق أو إليذذاء الضذذوء علذذى اي لومذذا  الغامضذذ  أو اي بوتذذ . وشذذا   مركذذز الروثيذذم    
ايا ذ  حاذذ  ينذ  ا ت ذال فظذائ    ايسذريب ،    لذ  كمبو اي، إمياانا منه أبن م رفذ  أحذداث 

، وافيذذ  وزا ة الر لذذيم علذذى 2011مطّولذذ  للذذدعوة إىل ت لذذيم ا مذذ  ا ُمذذر   ايذذدا  . و  عذذام 
. و  إندونيسذذذيا، تذذذنظّ م  اعذذذا  (65)إ  اج هذذذ ق الفذذذرتة مذذذن الرذذذا يل   اينذذذاهج الد ا ذذذي  الوطنيذذذ 

يذذذذ  ومهرجذذذاان  لألفذذذ م مذذذن أجذذذذ  ت زيذذذز النيذذذاش بشذذذأن عمليذذذذا  اجملرمذذذ  ايذذذدين مهرجذذذاان  أ ب
والذذذيت أفضذذذ  إىل ميرذذذ  مئذذذا   1966-/1965الرطهذذذ  الذذذيت ا ت بذذذ  حتذذذ   عايذذذ  الدولذذذ    

. وعذذ وة علذذى ذلذذا، أ ذذفر  جهذذو  اجملرمذذ  ايذذدين إللغذذاء عيوبذذ  (66)اآل   مذذن اإلندونيسذذيني
ظذذر  هذذ ق ايما  ذذ . وكانذذ  عيوبذذ  اإلعذذدام   اإلعذذدام إىل زاي ة هائلذذ    عذذد  البلذذدان الذذيت ح

__________ 

 ائر   ب  يه )ماليزاي(. مساة  من (62)
 ./https://witness.orgانظر:  (63)
 .www.amnestyusa.org/our-work/issues/prisoners-and-people-at-risk/prisoners-of-conscience انظر: (64)
-https://www.usip.org/publications/2015/04/cambodias-schools-breaking-silence-overانظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر:  (65)

killing-fields. 
-https://www.theguardian.com/books/2015/oct/23/indonesian-writers-festival-forced-toانظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر:  (66)

cancel-events-linked-to-1965-massacre . 
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بلداا تيريباا عيوب  اإلعذدام  140وأما اليوم، فيد ألغى  ،(67)بلداا فيط 16وظو ة    1977 عام
 . (68)  اليانون أو ايما   

ومي ن توجيه اي رف  حنو مساعدة اينظما  على ا ذرحداث أ ذالي  عمذ  ف الذ . ومذن  -75
بذرانمج الر ري ذا  ا ديذدة   ميذدان حيذو  اإلنسذان الذ   يُنسذ  إليذه األمثل  علذى ذلذا هنذج 

الفض    مساعدة الناشطني   جمال حيو  اإلنسذان   خمرلذف البلذدان علذى أن يوذبحوا أكثذر 
ف اليذذ  مذذن  ذذ ل الرف ذذ  ا  ذذرتاتيت  والر طذذيط الر ري ذذ . ومذذن ذلذذا علذذى  ذذبي  ايثذذال أن 

وايذذذوا   ايسذذذرمدة مذذذن بذذذرانمج الر ري ذذذا  ا ديذذذدة   ذذذ    اعذذذ    تذذذون  ا ذذذر دم  ايهذذذا ا 
 . (69)الني  ال ام مراحاا لألش ا  ذو  اإلعاق 

ومي ن لربا ل اي لوما  واي ا   وايهذا ا  أن ي ذون و ذيل  لبنذاء الروافذم   اآل اء بشذأن  -76
. مذذن ذلذذذا علذذذى  ذذبي  ايثذذذال أن البيذذذاان  الذذذيت  مسذذائ  مذذذن قبيذذذ  اليواعذذد اي يا يذذذ    ميذذذدان م ذذذنيه

الشذذب   ال اييذذ  لرارذذد  ا نر ذذاع  اعليذذ ، وهذذ  منوذذ  لربذذا ل أفضذذ   2009  رهذذا منذذ  عذذام 
ايما  ذا  وايذذوا   والذذد و  ايسذذرفا ة بشذذأن  رذذد ا نر ذذاع ، توذذ    جمموعذذ  م ذذاي  ومبذذا ي 

لذى الروذد  للضذغط ميبول  على نطا  وا   لروجيه مراقبذ  ا نر ذاع . و ذاعد  تلذا اي ذاي  ع
. وكذذان ل مذذ  اجملرمذذ  ايذذدين   (70)علذذى أنشذذط  ايراقبذذ  ا يا يذذ  ل نر ذذاع    اجملرم ذذا  ايغليذذ 

إرذذ ح السذذتون  و  وذذو     توجيذذه و ذذ  الوذذيغ  اينيحذذ  ليواعذذد األمذذم ايرحذذدة النموذجيذذ  
 .(71)2015الدنيا ي امل  الستناء )قواعد نيلسون ماندي ( اليت رد     عام 

 تشجي  الاحالفات -6 
  عاينذذا الذذ   يذذز ا  ترابطذذاا،   مي ذذن أل   ابطذذ  واحذذدة أو قطذذاع واحذذد ال مذذ  ر ذذزل  -77

  الرذذذوازن( قذذذا  إقامذذذعذذذن اآل ذذذر. ومتيّ ذذذز قذذذيم مثذذذ  الرضذذذامن وع قذذذا  الر ذذذاون )عإل ذذذاف  إىل ع 
  ومذ  ا ماعذذا اع و ا جذذه،تفذاع   اجملرمذذ  ايذدين مذذ  ا هذا  الفاعلذذ  األ ذر   ا ذذ  أ  قطذ

  علذذى إالذذا  الرفذذاع  ايريا بذذ  الرف ذذ ، بذذ  وحذذه مذذ  مذذن ي رنيذذون أف ذذا اا خمرلفذذ . وتسذذاعد هذذ ق
ضذذذاء عذذذام يذذذدين كفاحلفذذذاء أذذذ  ورملذذذني، وتشذذذتي  أنذذذواع النيذذذاش وا طذذذال الذذذيت حتذذذدّ   اجملرمذذذ  

 هدا .ييم األها   حتللرفاع  م  األف ا  وا رحداث جمموع  من ا  رتاتيتيا    ر دام
ويسر دم اجملرم  ايدين ع رمرا  الرحالفا  وع قا  الر ذاون ي ا ذ  ايشذاك  اي يذدة  -78

لة   عميذ  ل ذا ة خبذاليت تسرفيد من مشا ك  أرحال ايولح  اير د ين؛ وهو يرمر  أيضذاا   ا
تضذا ل  حرمذا  أم مذن ااألروا  وايواِ ايهمش  وايسرب دة حول نف  الطاولذ . وعلذى الذر 

  ال ذذذامل سذذذب  طبي ذذذأهذذذدا  اجملرمذذذ  ايذذذدين وا  ومذذذا  واليطذذذاع ا ذذذا ، تذذذز ا   ذذذرو ة الر ذذذاون ب
 اي ك  قطاع.س   مزاايرتابط ال   ن يت فيه وإم اني  إالا  حلول يشاك  اجملرم  من   ل ت

__________ 

 ./www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penaltyانظر:  (67)
 ./www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/death-penalty-2015-facts-and-figuresانظر:  (68)
 مساة  من مركز  حااي الر  ي  )الو اي  ايرحدة(.  (69)
 مساة  من اي هد الدمييراط  الوطج. (70)
 ./www.penalreform.org/news/mandela-rules-on-prisoner-treatment-adoptedانظر:  (71)
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file:///C:/Users/ross/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.penalreform.org/news/mandela-rules-on-prisoner-treatment-adopted/
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لرحييذذم هذذد   و ذذ  عذذد  مذذن ا ئر فذذا  والرحالفذذا   اعذذا   ا ذذ  اجملرمذذ  ايذذدين -79
مشذذرت  علذذى الذذرأم مذذن ا ذذر   أو تضذذا ل موذذا ها. مذذن ذلذذا علذذى  ذذبي  ايثذذال أن اللتنذذ  

ذد الذدو  الذ    2015الرععي  للحوا  الذوطج   تذون  الذيت انلذ  جذائزة نوبذ  للسذ م ل ذام  عسّ 
واعرمذذد مي ذذن للمترمذذ  ايذذدين أن ييذذوم بذذه   ت زيذذز عمليذذ  إل  ذذاء الدمييراطيذذ    جمرمذذ  مفرذذ . 

جنذذاح الرععذذ  علذذى ا ذذذر دا ق لل مذذ  مذذ  طيذذذف وا ذذ  مذذن ا هذذا  الفاعلذذذ  مذذن أجذذ  الرفذذذاوض 
والرورذذ  إىل حذذ  تذذوفيي . وجنذذ  الرععذذ   أذذم ا  فذذا  الدا ليذذ ، بذذ  وحذذه  أذذم الرنذذاف ، بذذني 
ا ماعا  اليت متثّ   النيابيني وأرحال األعمذال واعذاميني ونشذطاء حيذو  اإلنسذان، فضذ ا عذن 

 . (72)  ر فا  السيا ي  واأليدولوجي  اليت متيّ ز الرحول إىل الدمييراطي ا
وعيثذذذ ، ميهذذذز   وح الزمالذذذ  والثيذذذ ، ولذذذي  الرنذذذاف ، ت ذذذاون ا حتذذذا  الذذذدو  للوذذذحفيني  -80

من و ائط اإلع م الشري   لرحلي  تواثئم بنمات ونشرها ب ذد ذلذا  100اعييني م  أكثر من 
تسذذذري  كبذذذ  لسذذذت   ماليذذذ  وقانونيذذذ  كشذذذف  عذذذن نظذذذام مذذذن الشذذذركا   وهذذذو -   آن واحذذذد

. (73)ا ا جي  السري  اليت مت ّ ن ا رمي  والفسا  واي الفا  ب يداا إىل حد كب  عن أعذني ا مهذو 
وتشتّ   الرحالفا    خمرلف الر ووا   ا ذ  اجملرمذ  ايذدين، مثذ  الر ذاون بذني الناشذطني   

قطاع الفنون، على إنراج األف م وايسرح والوو  لبذث   ذائ  عذن حيذو  جمال حيو  اإلنسان و 
 . (74)اإلنسان إىل ا مهو  بطر  مين  

وأّ   الشذذذذراكا  بذذذذني اجملرمذذذذ  ايذذذذدين وا  ومذذذذ  إىل نرذذذذائج إُائيذذذذ  إالابيذذذذ    كثذذذذ  مذذذذن  -81
يذذذدين    ولذذذ  البلذذدان،    ذذذيما علذذى ايسذذذرو  اعلذذذ . مذذن ذلذذذا علذذى  ذذذبي  ايثذذذال أن اجملرمذذ  ا

فلسطني يسبم اصياك  السيا ي ، مث  السلط  الوطني  الفلسذطيني ، ول نذه ير ذاون بوذو ة مرزايذدة 
مذذ  السذذلطا  اعليذذ  ي ا ذذ  ايشذذاك  ا جرماعيذذ  وا قروذذا ي  ايسذذرمرة، رذذا   ذلذذا عذذن طريذذم 

ني  نذذذذ  ايشذذذذا ك  . وأ ذذذذفر  شذذذذراك  ا ذذذذرتاتيتي  بذذذذ(75)األف ذذذذا  الرائذذذذدة، مثذذذذ  اإل ذذذذ ان الر ذذذذاوين
الشذذ بي    بريذذان و يذذ  مينذذا  أذذ اي    اللازيذذ  وحركذذ  جذذام   النفذذااي ، وهذذو منرذذد  الو يذذ  
للنفذذذااي  وايواطنذذذذ ، عذذذن  يا ذذذذ  بشذذذأن النفذذذذااي  الوذذذذلب  ت ذذذرت  بذذذذدو  جذذذام   النفذذذذااي  أذذذذ  

 . (76)الرذيني وتد جه رراح    جهو  الو ي  إل ا ة النفااي 
وكذذان للر ذذاون النذذاج  بذذني موذذر   ابطذذ  النسذذاء ال ئذذ  ي ملذذن  سذذاةن، وهذذو مؤ سذذ   -82

للرمويذذذذ  األرذذذذغر تذذذذديرها  ابطذذذذ  النسذذذذاء ال ئذذذذ  ي ملذذذذن  سذذذذاةن، ورذذذذندو  أوجذذذذا ا  مذذذذاهي  
ا  رئماين ل   ان، وهو منظم  شذييي  تذديرها النسذاء ي ا ذ  اليضذااي ايروذل  بظذرو  م يشذ  

ل ئذذذ  ي ملذذذن  سذذذاةن، الفضذذذ    تو ذذذي  أثذذذر بذذذرانمج ايسذذذاعدا  ا ئرمانيذذذ  النسذذذاء الفيذذذ ا  ا
اييدم  من ايور  را يرتاوز جمر  توف  اإل  ان لألفرا . ويذدعم الوذندو  ا  ذرئماين أعمذال 
اإل ذذذذ ان الذذذذيت ييذذذذوم ةذذذذا ايوذذذذر  عذذذذن طريذذذذم عميذذذذ  أرذذذذوا  األعضذذذذاء   عمليذذذذا  الر طذذذذيط 

__________ 

 . www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2015/press.htmlانظر: (72)
 .https://panamapapers.icij.org/blog/20160425-data-tech-team-ICIJ.htmlانظر:  (73)
 .للحراي  ايدني يرلند  انظر: مساة  اجملل  اآل (74)
 مساة  من منظم  و  إفي   ) ول  فلسطني(. (75)
 مساة  من شب   ايرأة   ال م  أ  الرذ : ال وي  والرنظيم. (76)
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لي  وتوف  ايساعدة الريني ، وي م  م  أرذحال ايوذلح  اير ووذني ا ضر ، و عم الر بئ  اع
 . (77)  متوي  اإل  ان والر طيط ا ضر ، مث  ا  وم  اعلي  ومياو  اليطاع ا ا 

 اإلنسانية املشرتكة  -7 
يرجذذذ  الفضذذذ  إىل عم ذذذا  اجملرمذذذ  ايذذذدين   ايسذذذاة    ا ذذذد مذذذن الفيذذذر واإلأاثذذذ  مذذذن  -83

  اعليذذذ  اجملرم ذذذا عذذذن طريذذذم تلبيذذذ  ا حرياجذذذا  األ ا ذذذي  وتيذذذد  ا ذذذدما  ال امذذذ  إىلالطذذذوا ي 
ثذذذ  مذذذن ظذذذاا   كايهمشذذذ . و ذذذواء أكذذذان ذلذذذا بوذذذو ة  ذيذذذ  أم أذذذ   ذيذذذ  فذذذ ن الفئذذذا  األقذذذ  ح

وذداق ؛ ومي ذن أوارذر الاجملرم ا  ت رمد على اصياك  ا جرماعي ، مث   اعا  اجملرمذ  ايذدين و 
ذذذن حيذذذاة النذذذا  عذذذن طريذذذم عميذذذ  ايذذذوا   اجملصذذذ ق ا  السذذذ   م ذذذاا  رم يذذذ  أوماعذذذا  أيضذذذاا أن حتسّ 

 للحوول على مساعدة  ا جي .
و  حذذذذني أن الدولذذذذ  قذذذذد تذذذذوفّ ر السذذذذل  وا ذذذذدما  ايلمو ذذذذ  الذذذذيت مي ذذذذن أن حيرذذذذاج إليهذذذذا  -84

وايسذذذاة    حتليذذذ  أمشذذذ  الفيذذذراء، فذذذ ن  اعذذذا  اجملرمذذذ  ايذذذدين ترذذذي  صذذذم ُ ذذذب  تيا ذذذم ا ذذذلا  
ل  ذذرتاع . ويرتذذاوز اجملرمذذ  ايذذدين أيضذذاا تلبيذذ  ا حرياجذذا  األ ا ذذي  عذذن طريذذم ايسذذاة    
مت ذذني ايسذذرفيدين و ذذمان ا ذذردام  ايبذذا  ا . ففذذ  بذذنغ  يت، علذذى  ذذبي  ايثذذال، قذذدهم   نذذ  

   جمموعذ   ذدماهتا مذن بنغ  يت للنهوض علريف  ذدما  أ ا ذي  إىل م يذني الفيذراء. وتطذو 
اإلأاثذذ    حذذا   ال ذذوا ث إىل الرم ذذني مذذن  ذذ ل الر لذذيم وا ذذدما  الوذذحي  والز اعذذ  وإ  ا  

 . (78)الد   من أج  إحداث تغي   ائم
وتنوع اجملرم  ايدين مي نه من ا  رتاب   ا   الطوا ي بطذر  شذه تذرتاوح بذني تيذد   -85

 . و  حذذذذا   الطذذذذوا ي. أالبذذذذاا األجلذذذذني ايرو ذذذذط والطويذذذذ األ ا ذذذذيا  ال اجلذذذذ  عي ونذذذذ  علذذذذى
ت ذذون الشذذراكا  مذذ  اجملرمذذ  ايذذدين  ذذرو ي  لرذذوف  م ونذذ  لفذذرتا  أطذذول ألن ايذذوا   ا  وميذذ   مذذا

تنذذوء رذذا يزيذذد علذذى طاقرهذذا وتركذذز علذذى األزمذذ  ال اجلذذ . مذذن ذلذذا علذذى  ذذبي  ايثذذال م ظذذم ايذذوا   
  اإليبذو    أذرل أفريييذا  كذز  علذى احرياجذا  اير ذى ايرذأثرين ا  ومي  أثناء ذ وة أزم  فذ و 

. وبطبي ذذذ  ا ذذذال،  ذذذاة   اعذذذا  اجملرمذذذ  ايذذذدين أيضذذذاا بذذذدو  كبذذذ    ا  ذذذرتاب  (79)علفذذذ و 
رة والطويلذ  األجذ  الذيت مي ذن أن خيلفهذا فذ و  اإليبذو   األوهلي . أ  أهنا أ  ك  أيضاا اآلاث  ايدمّ 

ك ذذ ، رذذا   ذلذذا حوذذول األطفذذال علذذى الر لذذيم والرنميذذ  ا جرماعيذذ  وا قروذذا ي    علذذى اجملرمذذ 
األو ذذ    البلذذد؛ ومذذن أمثلذذ  مسذذاة  اجملرمذذ  ايذذدين مذذا قذذام بذذه ا ئذذر   الذذوطج للر لذذيم، ت مذذيم 

 . (80)الر ليم     اليون، ي ا   تلا اليضااي
 و ذذذذ اا أفضذذذذ  نسذذذذبياا مذذذذن الدولذذذذ  أو و  جمذذذذال تيذذذذد  ا ذذذذدما ، ير ذذذذ  اجملرمذذذذ  ايذذذذدين -86

ايؤ سا  ا ار    إثبا  قيم  اإلنساني  ايشذرتك  ين ذوك النذزاع وال ذوا ث الطبي يذ  واألزمذا  
األ ذذذر . و  أو وع، أدح تذذذدفم ال جئذذذني مذذذؤ راا  ماعذذذا  اجملرمذذذ  ايذذذدين فررذذذ  إلظهذذذا   وح 

هنم األرذذذذلي ، وهذذذذو  و  مل ت ذذذذن ا  ومذذذذا  اإلنسذذذذاني  عذذذذاق الفذذذذا ين مذذذذن النذذذذزاع واليمذذذذ    بلذذذذدا
 األو وبي  مسر دة أو قا  ة على أ ائه.

__________ 

  ايرج  نفسه. (77)
 .www.brac.net/#what_we_doانظر:  (78)
 .www.doctorswithoutborders.org/article/sierra-leone-front-line-fight-against-ebolaانظر:  (79)
 .www.globalpartnership.org/blog/civil-societys-response-ebola-crisis-sierra-leoneانظر:  (80)
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http://www.globalpartnership.org/blog/civil-societys-response-ebola-crisis-sierra-leone
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و  خميم ال جئني اي رو  ع م تالغاب ت   كاليه   فرنسا ال   أشا   الريديرا     -87
من ملرمس  اللتوء كانوا  9 000و 7 000إىل أن ما يرتاوح بني  2016تشرين األول/أكروبر 
أمذذذ  السذذذماح صذذذم بذذذد ول ايمل ذذذ  ايرحذذذدة، قذذذام ايرطوعذذذون ووكذذذا   اي ونذذذ   ينرظذذذرون فيذذذه علذذذى

. و ذذ ى ايرطوعذذون   (81)الدوليذذ  بذذدو   ئيسذذ    تذذوف  كثذذ  مذذن اإلمذذدا ا  األ ا ذذي  ايطلوبذذ 
أمذذذاكن أ ذذذر  إىل م ا ذذذ  الشذذذواأ  أذذذ  ايا يذذذ ، مثذذذ  تبديذذذد مشذذذاعر ال ذذذداء للمهذذذاجرين وتذذذوف  

وأفضذذذ  مذذذن  - ذلذذذا ت لذذذيم اللغذذذا  والفنذذذون والرذذذد ي  علذذذى ايهذذذا ا   ذذذدما  الذذذدعم، رذذذا  
يسرطي  تيد  تلا ا دما  هذو اجملرمذ  ايذدين واألفذرا  الذ ين ي ملذون علذى أ ذا  الروارذ  مذ   

 . (82)ك  ش ا على حدة
وعلذذذذذى الذذذذذرأم مذذذذذن أن اجملرمذذذذذ  ايذذذذذدين يرذذذذذد     كثذذذذذ  مذذذذذن األحيذذذذذان عنذذذذذدما تنسذذذذذح   -88

تريذذذذاع  عذذذذن تيذذذذد  ا ذذذذدما  ال امذذذذ ، مي ذذذذن للمترمذذذذ  ايذذذذدين أيضذذذذاا أن ا  ومذذذذا  أو عنذذذذدما 
ي ذذذرتض علذذذى هذذذ ا ا نسذذذحال ويذذذدف  حنذذذو إرذذذ ح السيا ذذذا  الذذذيت متنذذذ  ا ذذذدما  الذذذيت تشذذذرد 
ا اجذذ  إليهذذا. و  جنذذول أفريييذذا، ا ذذر دم   لذذ  ال مذذ  ال  جذذ  هنتذذاا مر ذذد  األوجذذه  مذذ  

لذى رذ يد السيا ذا  بشذأن عذدم تذوف  ال يذاق  ايضذا ة ا  وم  على الرتاج  عن قذرا  اخت تذه ع
لف و ذذذا  النسذذذل ال  سذذذ  لألفذذذرا  ايوذذذابني بفذذذ و  نيذذذا ايناعذذذ  البشذذذري ، رذذذن فذذذيهم النسذذذاء 

وعلذى الوذ يد ال ذاي ،  (83)ا وام  اللواع كن خياطرن بني  الف و  إىل أطفذاصن حذديث  الذو  ة
ا ذذر دم  مبذذا  ة كلينرذذون للحوذذول علذذى ا ذذدما  الوذذحي  نفوذهذذا مذذ  الشذذركا  الوذذيد ني  

عيذذذاق  عذذذ ج فذذذ و  نيذذذا ايناعذذذ  البشذذذري /اإليدز للرفذذذاوض علذذذى ختفيضذذذا  كبذذذ ة   أ ذذذ ا  
 . (84)و اعد  ب لا على  مان توف  تلا ال ياق  لألش ا    البلدان األق     ا 

 اتسانااجات والاوصيات -رابعاا  
حيفل اتريخ اجملام  املدين إبسهامات يف احلرية والكرامة والانمية وبنةاء السةالو و ة   -89

 دين رمبةا هةومجامة  املةذلك من املساع  اليت تُعزز رفاه اإلنسةان   ة  أن اإلسةهاو األهةم لل
نقطةةة  از فإنةةههةةذا اإلجنةةصدرتةةه علةةا إ ةةاعة األمةةل بةةني النةةام  ولةةبن كةةان مةةن الدةةع  صيةةام 
 لاغي  املا كان البداية لكل جناح ملموم مذكور أعاله  ولوت األمل ملا كان العمل و 

وممةةا يفسةةف لةةه أن إجةةراءات كثةة  مةةن اجلهةةات الفاعلةةة احلكوميةةة و ةة  احلكوميةةة يف  -90
مةة  مجيةة  أءةةاء العةةامل اليةةوو تسةةعا إىل تبديةةد ذلةةك األمةةل  وت اكةةن  ةةمان مسةةامهات اجملا

القةةوانني واملمارسةات الةةيت تقي  ةةد  -املةدين يف املسةةاقبل  ويهةةد  اتوةاه ءةةو  لةةق احليةز املةةدين 
خبنق اجملام  املدين  وهذه اخلطةوة تةدعو إىل األسةف أل ةا  -صدرة اجملام  املدين علا العمل 

ق  واكن ُتدم  ر الذات كما أ ا تُعّب   عن صدر النظر حىت ملن يقفون وراء تنظيم ذلك اإل ال
للقم  اليوو أن يساعد حكومة ما علا إسكات انصد  داا أو تعزيز أرابح مفسسة أعمةا  يف 

__________ 

 ./http://time.com/4504479/calais-jungle-migrants-volunteers-teachersانظر:  (81)
-www.opendemocracy.net/transformation/honour-bayes/meet-dancers-who-are-makingانظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر:  (82)

refugees-welcome. 
-https://academic.oup.com/jhrp/article/1/1/14/2188684/South-Africa-s-Treatment-Actionانظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر:  (83)

Campaign-Combining . 
 .www.clintonfoundation.org/our-work/clinton-health-access-initiative/programs/hivaidsانظر:  (84)

http://time.com/4504479/calais-jungle-migrants-volunteers-teachers/
http://time.com/4504479/calais-jungle-migrants-volunteers-teachers/
http://time.com/4504479/calais-jungle-migrants-volunteers-teachers/
file:///C:/Users/ross/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.opendemocracy.net/transformation/honour-bayes/meet-dancers-who-are-making-refugees-welcome
file:///C:/Users/ross/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.opendemocracy.net/transformation/honour-bayes/meet-dancers-who-are-making-refugees-welcome
file:///C:/Users/ross/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.opendemocracy.net/transformation/honour-bayes/meet-dancers-who-are-making-refugees-welcome
https://academic.oup.com/jhrp/article/1/1/14/2188684/South-Africa-s-Treatment-Action-Campaign-Combining
https://academic.oup.com/jhrp/article/1/1/14/2188684/South-Africa-s-Treatment-Action-Campaign-Combining
https://academic.oup.com/jhrp/article/1/1/14/2188684/South-Africa-s-Treatment-Action-Campaign-Combining
file:///C:/Users/ross/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.clintonfoundation.org/our-work/clinton-health-access-initiative/programs/hivaids
file:///C:/Users/ross/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.clintonfoundation.org/our-work/clinton-health-access-initiative/programs/hivaids
file:///C:/Users/ross/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.clintonfoundation.org/our-work/clinton-health-access-initiative/programs/hivaids
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ولكةةةن مةةةاذا سةةةاكون الاكلفةةةة يف الشةةةهر الاةةةا  ويف السةةةنة الااليةةةة ويف اجليةةةل  -اليةةةوو الاةةةا  
 ومنةةا  -املقبةةلإ إن هةةذا الاقريةةر يو ةة  أن تلةةك الاكةةاليف سةةاكون ابهظةةة وسةةانالنا مجيعةةاا 

بةةار للجغرافيةةا أو نةةو  اجلةةنس أو الثةةروة أو املركةةز أو اتمايةةازات  وإذا ختيلنةةا صةةورة العةةامل اعا
 بدون جمام  مدين فسوف تكون تلك الدورة صامتة  

وبةةروح تشةةجي  مسةةاقبل أكثةةر أمةةالا يدعمةةه جمامةة  مةةدين أكثةةر حيويةةة  يوصةة  املقةةرر  -91
 اخلا  الدو  مبا يل : 

املمارسةةةةة لن للمجامةةةة  املةةةةدين  ور حاسةةةةم يف  اتعةةةةرتاف يف القةةةةانون ويف )أ( 
 ظهور نُظم  اقراطية فعالة ويف اسامرار وجو ها؛

كفالةةة وجةةو  بيبةةات صانونيةةة وسياسةةية واصادةةا ية واجاماعيةةة متك  ةةن اجملامةة   )ل( 
املةةدين مةةن العمةةل مبريةةة  مبةةا يف ذلةةك  ةةمان حقةةوق اجلميةة    ومنةةا متييةةز  يف حريةةة الاجمةة  

 اجلمعيات و   ذلك من حقوق اإلنسان؛ السلم  ويف تكوين
 ةةمان معاملةةة اجملامةة  املةةدين واملفسسةةات اخلاصةةة علةةا صةةدو املسةةاواة يف  )ج( 

 القانون ويف املمارسة؛ 
 مان أن تكون القيو  املفرو ة علا احلق يف حريةة الاجمة  السةلم  ويف  ) ( 

جمامةة   اقراطةة   وأن  تكةةوين اجلمعيةةات مندوصةةاا عليهةةا يف القةةانون  وأن تكةةون  ةةرورية يف
 تكون ماناسبة م  اهلدف املنشو   وأت  تاعارض م  مبا ئ الاعد ية والاسام  وسعة األفق؛

 ةةمان صةةدرة  ةةحااي اناهاكةةات ووةةاوزات حقةةوق اإلنسةةان علةةا احلدةةو   )هذ( 
علا ُسبل اناداف وتعويضات فعالة ويف الوصت املناس  و ةمان صةدرة اجملامة  املةدين علةا 

 جمموعة الدعم الالزو لاحقيق ذلك؛توف  كل 
اتعرتاف ابلدور املشرو  للمجامة  املةدين ومدةلحاه يف السةع  إىل حتقيةق  )و( 

 املساءلة واختاذ تداب  إلرساء آليات صضائية وإ ارية مساقلة لايس  املساءلة؛
اختةةةاذ كةةةل الاةةةداب  الضةةةرورية لضةةةمان إمكانيةةةة مشةةةاركة اجملامةةة  املةةةدين يف  )ز( 
صن  القةرار ويف إ ارة الشةفون العامةة علةا املسةاويني االة  والةدو   ومنةا متييةز أو عمليات 

 صيو  ت مّبر هلا؛ 
تنفيةةذ سياسةةة  ةةاملة وماسةةقة تشةةد    علةةا أمهيةةة املشةةاركة املو ةةوعية مةة   )ح( 

 منظمات اجملام  املدين علا املساويني اال  والدو  وتيس  تلك املشاركة علا ءو  امل؛
اختةةاذ تةةداب  إةابيةةة لضةةمان صةةدرة مجيةة  األفةةرا  املنامةةني إىل فبةةات مهمشةةة  )ا( 

و  هةةةا مةةةن الفبةةةات األ ةةةد عر ةةةة للمحةةةاطر علةةةا ممارسةةةة حقةةةوصهم بفعاليةةةة واملشةةةاركة يف 
 القرارات اليت هتمهم؛

تشةةةجي  اتباكةةةار وتيسةةة ه  ااةةةل اجملامةةة  املةةةدين  بوسةةةائل تشةةةمل  ةةةمان  ) ( 
 علومات ووسائل اتتدا  واساحدامها؛الوصو   ون عراصيل إىل امل

اتعرتاف لمهية اجملام  املدين واحرتامه كداح  مدلحة يف تعزيةز الانميةة  ) ( 
 املسادامة  ت سيما يف سياق اساغال  املوار  الطبيعية وحفظ املوار  البيبية وإ ارهتا؛
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ى وتلقيهةةا كفالةةة صةةدرة اجملامةة  املةةدين علةةا الامةةام الامويةةل واملةةوار  األاةةر  )ل( 
من الشحديات الطبيعيةة أو اتعاباريةة  سةواءا أكانةت  ليةة أو أجنبيةة أو  وليةة  واسةاحداو 

 ذلك الامويل وتلك املوار   ون عراصيل ت  اع  هلا؛
اتعرتاف بدور اجملام  املدين وتيس  ذلك الدور يف مساعدة من يواجهون  )م( 

ولةةة مبوجةة  القةةانون الةةدو   مبةةا يف ذلةةك أزمةةات إنسةةانية  بةةدون الاحلةة  عةةن مسةةفوليات الد
 مسفولياهتا املادلة ابملهاجرين والالجبني ومن  النزا  والاحفيف من الكوارث 

 ويشج    املقرر اخلا  اجملام  املدين علا ما يل : -92
احلفةةةةاى علةةةةا  وره يف النهةةةةوض ابملُثةةةةل ااةةةةد ة يف ميثةةةةاق األمةةةةم املاحةةةةدة  )أ( 

 إلنسان؛واإلعالن العامل  حلقوق ا
النظةةةر يف زاي ة البحةةةا يف إجنةةةازات اجملامةةة  املةةةدين وجناحاتةةةه وتوثيقهةةةا مةةةن  )ل( 

 أجل تعزيز احلوافز اليت تشج    علا محاية احليز املدين 
 ويوص  املقرر اخلا  مفسسات األعما  مبا يل : -93

اتعةةةةرتاف ابلقيمةةةةة الكبةةةة ة الةةةةيت يضةةةةيفها اجملامةةةة  املةةةةدين لبنةةةةاء جمامعةةةةات  )أ( 
 اقراطيةة ونزيهةة وعا لةة تعةةو  ابخلة  علةا مدةاأل صطةةا  األعمةا  وابلاةا  ات ةطال  بةةدور 

 اساباص  أكّب يف  عم الاداب  اليت تُعزز احليز املدين والاأث  يف تلك الاداب ؛
العمل يف تعاون م  اجملام  املدين حيثما تافق املداأل لديا ة حلةو  تعةو   )ل( 

 ابلنف  علا اجملام  
    


