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الدورة الثانية والثالثون
البندان  2و 3من جدول األعمال
التقريررر السرريول لوضرروم اامررح الوت رردة السررام ل قرروق اإلنسرران
وتقارير الوضوضية السامية واامين العام
تعزيز وحواية جويع حقوق اإلنسان ،الودنية والسياسية واالقتصادية
واالجتواعية والثقافية ،بوا ف ذلك ال ق ف التيوية

توصرريام عوليررة لتهيئررة بيئررة مميررة ومواتيررة للوجتوررع الورردن وال ضررا
عليها ،استياداً إلى الووارسام الجيدة والدروس الوستضادة
تقرير مضوم اامح الوت دة السام ل قوق اإلنسان

موجز
طلب جملس حقوق اإلنسان ،يف قرااه  ،31/27إىل مفرو األمرا احدةردل السرام
حلقوق اإلنسان أن يُع ّد جتميعاً للدوصيات العملية الااميرة إىل ييةرة بيةرة ممنرة ومواةيرة للمعدمر
احدين واحلفاظ عليها ،اسدناداً إىل احماهسات اجليدل والدهوس احسدفادل.
وياكررز احفررو السررام يف ر ر ا الدقايررا علررر أم لررة علررر احماهسررات ال ر ُ ّسررن إىل
أقصر حد قدهل اجملدم احدين علر إحداث الدةول .ويف ر ا الصدد ،حيردد احفرو السرام
مخ سررة عناصررا أساسررية ر ر ين إطرراه قررانوين مدررل ةد ررت للمعررايت الدوليررة ال ر ة ررمن احلايررات
العامة والوصول الفعال إىل العدالة؛ وبيةرة سياسرية مواةيرة لعمرت اجملدمر احردين؛ واحلصرول علرر
احعلوم ررات؛ وس رربت مجمل رراهكة اجملدمر ر اح رردين يف عملي ررات ص ررن القر رااه؛ وة ررو ت ال رردعا واحر رواهد
للمعدم احدين علر احدى الطويت.
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أوالً -مقدمة
 -1سلّا جملس حقروق اإلنسران ،يف قرااه  ،31/27باألمهيرة احلاةرة حجملراهكة اجملدمر احردين
بنجملرراط ،علررر اير احسرردويات ،يف ةعزيررز احلكررا الاهرريد ،بسرربت منهررا قير الجملررفا ية واحسرراءلة،
ورو أما ل ن ى عنه لبناء جمدمعات ةنعا بالسالم والاخاء والدةقااطية ،وطلب إىل مفو األمرا
احدةرردل السررام حلقرروق اإلنسرران أن يُع ر ّد جتميع راً للدوصرريات العمليررة الااميررة إىل ييةررة بيةررة ممنررة
ومواةية للمعدم احدين واحلفاظ عليها ،اسدناداً إىل احماهسات اجليدل والدهوس احسدفادل.
 -2وهل الغاية ،بع ت مفوضية األما احدةدل السامية حلقوق اإلنسان (احفوضية) ،يف 28
نيسان/أبايت  ،2015مر كاات هرفوية إىل الردول األع راء واحتسسرات الوطنيرة حلقروق اإلنسران
ومنظمررات اجملدم ر احرردين واحنظمررات الدوليررة واإلقليميررة ،ةالرررا ة ر كت يف  8متوز/يوليرره .2015
ووهد ما جمموعه  89هداً ،مما يدل علر األمهية ال ةوىل للمسائت ال يدناوهلا القااه .)1(31/27
 -3ويعكررس ر ر ا الدقايررا مرردخالت مررن اي ر احنرراط  ،اسرردناداً إىل احسررامهات ال رواهدل مررن
الدول األع اء واحتسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وخمدلف األطراا الفاعلرة يف اجملدمر احردين،
مبررا يف كلررب الجملرربكات الدوليررة واإلقليميررة واألوسرراط األكادةي رة واحنظمررات الدينيررة ،رالً عررن
األما احدةدل والكيانات اإلقليمية.
 -4ويف سررياق ةقلرص احليررز احدررا للمعدمر احرردين يف اير أءرراء العرراا ،مررن احهررا ةقاسررا
احماهسات ال ةسلط ال وء علر وائد ييةة بيةرة مواةيرة للمعدمر احردين واحلفراظ عليهرا .وياكرز
احفو السام يف ر ا الدقايا علر أم لة علر احماهسات السردباقية الر ُ ّسرن إىل أقصرر حرد
قرردهل اجملدمر احرردين علررر إحررداث الدةررول( .)2وحيرردد احفررو السررام مخسررة عناصررا أساسررية يف
ر ا الصدد ،رر ين إطراه قرانوين مدرل ةد رت للمعرايت الدوليرة ونظرام وطرحل حلمايرة حقروق اإلنسران
ي ررمن احلايررات العامررة والوصررول الفعررال إىل العدالررة؛ وبيةررة سياسررية مواةيررة لعمررت اجملدمر احرردين؛
واحلصررول علررر احعلومررات؛ وسرربت مجملرراهكة اجملدم ر احرردين يف عمليررات هسررا السياسررات وصررن
القااه؛ وةو ت الدعا واحواهد للمعدم احدين علر احدى الطويت.
 -5وإةاحرة حيرز للمعدمر احرردين ليسرت مسرللة اخدياهيرة .القررانون الردوق حلقروق اإلنسرران
يف ررا عل ررر ال رردول الدزامر راً ب رراح ام احلق رروق واحلاي ررات الر ر ل ن رر ى عنه ررا لدط رروه جملدمر ر اح رردين
واهدغاله ،مبا يف كلب حاية الاأي والدعبت والدعم السلم وةكوين اجلمعيات واحل يف احجملاهكة
يف الجمللن العام .وحيم القانون الدوق أي اً حيال الفاعلل يف اجملدم احدين وحرايدها وسرالمدها
البدنية وخصوصيدها من ةدخت الدولة الدعسف .

__________

( )1ا يدسن ككا اي الادود يف ر ا الدقايا ،وةكن الطالع عليها علر الاابط الداقين
.www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/ReportHConCivilSociety.aspx
( )2ةراد الدرردابت الااميرة إىل ةقييررد نجملراط اجملدمر احرردين بدفصريت يف خمدلررف ةقراهيا خرملاء األمرا احدةرردل احسرردقلل إىل
جملس حقوق اإلنسان وك لب يف ةقاهيا وبيانات مفو األما احدةدل السرام حلقروق اإلنسران وةقراهيا األمرل
العام بجمللن أعمال الندقام احاةكبة ضد األ ااد واجلماعات بسبب الدعاون م األما احدةدل.
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 -6وهنررا أن القررانون ل يُلررزم امايررة احليررز احدررا للمعدمر احرردين ،عررة أسرربا مقنعررة لفعررت
كلب .دو ت سربت عالرة للمجملراهكة احدنيرة يسرارا يف الدماسرب اجملدمعر وةرن النراس ،مبرن ريها
أ رااد األقليررات واحهمجملررون يف اجملدم ر  ،اصررة إلةرراع صررويا .ويررتدي اجملدم ر احرردين أي راً دوهاً
حاةر ر راً يف ةس ر ررهيت احجمل ر رراهكة يف احلي ر ررال العام ر ررة ،وةك ر ررن أن يس ر ررم للن ر رراس باحس ر ررامهة يف هس ر ررا
السياسات ،بت ويف عملية صن القااه .وعة أي راً مرملهات جتاهيرة واقدصرادية مقنعرة إلقامرة جمدمر
مدين قوي .لقطاع األعمال الدعاهية واجملدم احدين مصلةة مجمل كة يف بيةة م احل يف حاية
الدعب ررت وةك رروين اجلمعي ررات ،وةدس ررا بالدعددي ررة وع رردم الدميي ررز ،وة رردعا س رريادل الق ررانون ،وةع ررزز
الجملفا ية واحلصول علر احعلومات.
 -7والسررما بدبررداء ا،هاء ،ح ر عنرردما ةوجرره النقررد أو ل ظررر بالجملررعبية ،عامررت أساس ر
حسرراءلة صررناع القرااه وضررمان اسرردعاا السياسررات واسرردخالا العررمل وةطررويا األمرروه .البلرردان
ال م حيز اجملدم احدين جتحل عاهاً ك تل يما يدعل بالسدقااه علر احدى الطويت.
 -8ومجملراهكة اجملدمر احرردين احليويررة يف منظومررة األمرا احدةرردل حلقروق اإلنسرران ل نرر ى عنهررا
حلماية حقروق اإلنسران وةعزيزررا بفعاليرة .راألطاا الفاعلرة يف اجملدمر احردين ردد ال غراات الر
ةعر ر ي اهليك ررت ال رردوق يف جم ررال احلماي ررة واجمل ررالت األخ رراى ،وةن ر ر ه اجملدم ر ر ال رردوق باألزم ررات
الوهيكة ،وةنظا احلمالت لوض معايت ومليات جديدل .وة اي مجملاهكة رر األطراا اسردعابة
احنظومة بابطها مبا جياي علر احسدوى القطاي.
 -9وم كلب ،يدعا اجملدم احدين للهعوم يف العديرد مرن األمراكن بلسرلةة مرا دةرت ةرزداد
ةنوعاً .الدول ال ةسعر لدقييد احليز احدا للمعدم احدين ما زالرت ةبدكرا الوسرائت لل رغط علرر
اجملدم ر ر اح رردين ،س ر رواء بدقيي ررد احلاي ررات مبوج ررب الق ررانون أو ب ر راللعوء إىل أس رراليب القم ر ر والعن ررف
رنهة ساكررال سررهلة ومدزايرردل يف اي ر احنرراط  .ويواجرره اجملدم ر
إلسرركات احندقرردين .وُ رراكر ر ر الر ُ
احرردين أي راً يديرردات مررن جهرات اعلررة أخرراى ،م ررت اجلماعررات احسررلةة مررن نررت الرردول .وةدزايررد
ادعرراءات الدخويررف والدهديررد ضررد الفرراعلل يف اجملدم ر احرردين ،مب رن رريها النجملررطاء احعنيررون بالبيةررة
واحلقروق احاةبطررة باألهاضر  ،علررر يرد القطرراع ا رراا أي راً .ويف العديرد مررن البلرردان ،ةواجرره النسرراء
الفاعالت يف اجملدم احدين هدود عت سلبية للغاية ،بسربب القوالرب النمطيرة الدمييزيرة ،مرن اجلهرات
الفاعلة احلكومية ونت احلكومية ال اول نزع الجملاعية عن عملهن وعزهلن عن جمدمعاين احمللية.
 -10وةد رري الس ر ر اةيعية احواض رريعية العاحي ررة ال ر ر وض ررعدها احفوض ررية بعن ر روان "ةوس رري احلي ررز
الدةقااط " ،إطاهاً لدعزيز العمت م اجملدم احدين ،ودعا اجلهود الاامية إىل ةوسي احليز احدا لره
ومحايدرره .وةنفر احفوضررية ر ر األولويررة مررن خررالل أك ررا مررن  500نجملرراط يف احقررا ويف مكاةبهررا
احيدانية يف اي أءاء العاا.
 -11وةكن النظا إىل مجملاهكة اجملدم احدين باعدباهرا مسللة أساسريةين كلمرا أةري للمعدمر
احدين حيز للمجملاهكة ،ازداد احدمال ةو ت محاية أ ت جلمي احلقوق .وعلر العكرس مرن كلرب،
رردن إنررالق احليررز احدررا للمعدم ر احرردين ،ويديررد نجملررطائه واهةكررا أعمررال الندقررام ضرردرا،
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عالم ررات إن ر اه مبك ررا بع رردم الس رردقااه .ومبر راوه الوق ررت ،ةك ررن أن ة ررتدي السياس ررات ال ر ةن ررزع
الجمل رراعية ع ررن األه ررخاا الر ر ي ي رردعون إىل اةب رراع ُو ررة خمدلف ررة أو يط ررالبون اق رروقها عل ررر ء ررو
مجملاوع ،أو ةعرزهلا أو ةقمعهرا ،إىل ةفراقا مجملراعا اإلحبراط وةف ر إىل عردم السردقااه ،برت قرد
ةتول إىل نزاع.

ثانياً -الش ر ررروم الال م ر ررة لتهيئ ر ررة حي ر ررز للوجتو ر ررع الو ر رردن وال ض ر ررا علير ر ر :
الووارسام السليوة
ألف -اإلطار القانون الداعح والوصول الضعال إلى العدالة
 -1التشريع
 -12يجملكت احل يف حاية الراأي والدعبرت والدعمر السرلم وةكروين اجلمعيرات واحلر يف احجملراهكة
يف الجملررلن العررام ،إىل جان ررب مبرردأ عرردم الدميي ررز( ،)3وسررائت للنجملرراط اح رردين .مماهسررة ر ر احلق رروق
بلمان وحاية ُمت ّكن الناس من احسامهة يف الدنمية السياسية والجدماعية وال قا ية والقدصادية.
 -13وةكفت الدساةت يف اي احناط احل يف حاية الاأي والدعبت والدعم السلم وةكوين
اجلمعيررات ،واحل ر يف احجملرراهكة ومبرردأ الدةقااطيررة الدجملرراهكية .وم ر كلررب ،قررد ةكررون رنررا عررول
كبررتل بررل النص روا واحماهسررة اليوميررة للةايررات العامررة .ومررن ف رردن وجررود إطرراه قررانوين هررامت
(كالدجملايعات واللوائ والقواعرد واحماهسرات اإلداهيرة) ةد رت للمعرايت الدوليرة الر مر احلايرات
العام ررة ه رراط أساس ر ر لدهية ررة بيةر ررة ممن ررة ومواةير ررة للمعدم ر ر احر رردين واحلف رراظ عليهر ررا ليدس رر ى لر رره
الضطالع بلنجملطده.

حاية الاأي والدعبت
 -14ةاى اللعنة احعنية اقوق اإلنسان يف ةعليقها العام هقا  )2011(34بجمللن حاية الاأي
وحايررة الدعبررت أل نرر ى ألي جمدمر عررن الصررةا ة أو نترررا مررن وسررائط اإلعررالم الر ةكررون حررال
ونررت خاض ررعة للاقاب ررة وةعم ررت ب رردون عااقي ررت وكل ررب ل ررمان حاي ررة ال راأي وحاي ررة الدعب ررت والدمد ر
براحلقوق األخراى احنصروا عليهرا يف العهرد الردوق ا راا براحلقوق احدنيرة والسياسرية؛ وةجملركت
الص ررةا ة أو وس ررائط اإلع ررالم األخ رراى حع ررا الزاوي ررة جملدمر ر ةس ررود الدةقااطي ررة .وق ررد دعم ررت
احملكم ررة األوهوبي ررة حلق رروق اإلنس رران باس رردمااه دوه اجملدمر ر اح رردين يف ط ررا الق ررايا الر ر ةن ررده
__________

( )3رر احلقرروق مكفولررة بالعهررد الرردوق ا رراا برراحلقوق احدنيررة والسياسررية (احرواد  19و 21و 22و)25؛ والعهررد
ال رردوق ا رراا ب رراحلقوق القدص ررادية والجدماعي ررة وال قا ي ررة (احادة رران  8و)15؛ واةفاقي ررة الق رراء عل ررر اير ر
أهكال الدمييز ضد احاأل (احادل )3؛ والةفاقية الدولية للق اء علرر اير أهركال الدمييرز العنصراي (احرادل )5؛
واةفاقية حقوق الطفت (احادةان  13و)15؛ واةفاقيرة حقروق األهرخاا كوي اإلعاقرة (احرواد  21و 29و)30؛
والةفاقية الدولية حلمايرة اير األهرخاا مرن الخدفراء القسراي (احرادل )24؛ والةفاقيرة الدوليرة حلمايرة حقروق
اي العمال احهاجاين وأ ااد أسارا (احادل .)26
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يف إطراه الصررال العررام للنقرراح احفدررو ( .)4وةسررارا وسرائط اإلعررالم يف احليررز العررام حيررق ةُنرراق
ةل ررب الق ررايا وةُد ررا رراا اإلب ررداء ع ررن مهاء مدنوع ررة ،مب ررا يف كل ررب مهاء اجملدمع ررات األص ررلية أو
األقليررات ،والالجةررل واحهرراجاين ،بلغررات خمدلفررة ،يف الصررةا ة احطبوعررة واإللك ونيررة ،ويف صرري
ةكون يف مدناول األهخاا كوي اإلعاقة.
 -15ويف كاواةيررا ،ةدرروىل وسررائط إعررالم مسرردقلة وةعدديررة هصررد ق ررايا حقرروق اإلنسرران واإلبررال
عنه ررا ااي ررة ،وةعم ررت بص ررفدها جه ررة مااقب ررة( .)5وأه رراهت مب ررادهل احلي ررز اح رردين إىل ق روانل يف األهجند ررل
وأوهونواي باعدباهرا أم لة إجيابية علر إعادل ةوزير ةراددات البرق اإلكاعر حواجهرة احدكراهات وسرائط
اإلعالم( .)6ويف النمسا ،يعا ديوان احظاا باناجمراً ةلفزيونيراً أسربوعياً لإلعرالم ويرنظا مناقجملرة مفدوحرة
للق ررايا احلساسررة م ررت الجملرركاوى احدعلقررة بسرروء اإلداهل وق ررايا حقرروق اإلنسرران .وةسرراعد حلقررات
النقر رراح أو الدر رردخالت اهلاةفير ررة للمسر ررتولل العمر رروميل إىل جانر ررب مم ل ر ر اجملدم ر ر احر رردين يف ةبر ررادل
احعلوم ررات ،وةد رري اص ررة لالس رردماع إىل وجه ررات نظ ررا خمدلف ررة ،وةس ررارا يف الجمل ررفا ية وا رراك قر رااهات
مسدنتل .ويف السلفادوه ،ةدي الملامة الدلفزيونية واإلكاعية اصة لطا األسةلة ومعاجلدها علناً(.)7

حاية ةكوين اجلمعيات

 -16إن أ ررت وسرريلة لدجملررعي قيررام جمدمر مرردين مدنرروع ومسرردقت رر وجررود أحكررام قانونيررة
وإداهيررة دنيررا ةتيررد ةوجيرره جمرراد إخطرراه إىل ريةررة سايرردل وةكررون مداحررة للعمي ر جمان راً أو بدكلفررة
زريدل ،ول ةجملر ط الدسرعيت اإلجبراهي للعمليرات األساسرية .ويعر دسردوه اجلبرت األسرود برلن
ةكرروين اجلمعي رات حر ل يدطلررب أي هرركت مررن أهرركال احوا قررة؛ ويسرراي كلررب علررر األطفررال
ابدرداءً مررن سررن  14عامراً( .)8ويف نلنرردا ،يكفر اإلخطرراه اإللكر وين لدسررعيت منظمررات اجملدمر
احدين( ،)9وةعمت احنظمات نت احسعلة ااية ،متجملياً م ةوصيات خملاء األما احدةدل.
ُ -17ووض ررعت نظ ررا للدنظ رريا الر ر ا أو الدنظ رريا احجملر ر أو دخل ررت ط رروه الدعاي ررب يف الن رراوية
ورولنردا ،ةررنص علررر أن ةعمررت منظمرات اجملدمر احرردين باعايررة منظمرات جامعررة وةقرردم ةقاهيارررا إليهررا،
مما يقلت من احلاجة إىل احواهد اإلداهية ويقلص الدكاليف اإلداهية ويجملع علر السدقاللية(.)10

__________

()4
()5
()6
()7
()8
()9

()10
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انظرا
.2005
البع ة الدائمة لكاواةيا لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف.
مبادهل احليز احدين ا اد يدللف من احاكز الدوق للمماهسة القانونيرة نرت السراعية للاب /احاكرز األوهو للمماهسرة
القانوني ررة ن ررت الس رراعية للر راب  ،ومنظم ررة اح ررادل 19ين احاك ررز ال رردوق حنار ررة الاقاب ررة ،والدة ررالف الع رراح حجمل رراهكة
احواطنل ،واحلاكة العاحية من أجت الدةقااطية.
البع ة الدائمة للسلفادوه لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف.
البع ة الدائمة للعبت األسود لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف.
البع ررة الدائمررة لفنلنرردا لرردى مكدررب األمررا احدةرردل يف جنيررف .انظررا أي راً ةقايرراي احقرراه ا رراا احعررحل برراحل يف
حاية الدعم السلم وةكوين اجلمعيات ( A/HRC/20/27و.)A/HRC/23/39
مبادهل احليز احدين.

Steel and Morris v. United Kingdom, application No. 68416/01, judgment of 15 February
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 -18ويف احكس رريب وك رروت ديفر رواهُ ،سر رنت قر روانل مر ر بالدةدي ررد اح رردا عل ع ررن حق رروق
اإلنسان ،وةسدند إىل اإلعالن احدعل ا ومستولية األ ااد واجلماعات وريةرات اجملدمر يف ةعزيرز
ومحاية حقوق اإلنسان واحلايات األساسية احع هبا عاحياً ،احعاو باسا إعالن احدا عل عن
حقرروق اإلنسرران( .)11ويقرردم الدعلي ر علررر اإلعررالن احجملرروهل بجملررلن سرربت ةنفير اإلعررالن ،ويعط ر
أم لررة علررر احماهسررات السررليمة يمررا يدعلر بدةاحررة حيررز للمعدمر احرردين واحلفرراظ عليرره .وباح ررت
ةق ر رردم ةق ر رراهيا احق ر رراه ا ر رراا احع ر ررحل اال ر ررة اح ر رردا عل ع ر ررن حق ر رروق اإلنس ر رران (A/HRC/31/55
و A/HRC/25/55علر سبيت اح ال) إههادات مفيدل.

حاية الدعم السلم
 -19يُعدمل ا ا سلمية الدعمعات ،علر ءو صراي يف القرانون ،كمرا ررو احلرال يف أهمينيرا
وهومانيا ،مماهسة سليمة( ،)12م له يف كلب م ت القوانل ال ةنص علر أن لكت هخص احل يف
ةنظرريا الجدماعررات واحظرراراات واحجملرراهكة يهررا دون ةرراخيص ،ول ةجمل ر ط ل ر لب احلصررول علررر
إكن مسب ؛ أما عندما يُاج أن يدعراوز عردد احدظراراين  50هخصراً ،قرد يلرزم ةقردط إخطراه،
كما رو احلال يف اهوهية مولردو ا .وةكرن السردعانة مبدعهردين يعيّرنها ويردههبا منظمرو الدعمر
لدوجيه احدظاراين ومساعديا (.)A/HRC/20/27

احل يف احجملاهكة يف الجمللن العام
 -20ةد من دساةت بعض البلردان ،م رت إكروادوه ،ةفاصريت بجملرلن احسراوال برل احراأل والاجرت
يف احلق رروق والفر رراا ،وبجملر ررلن احلق رروق اجلماعير ررة للجملر ررعو والقومي ررات األصر ررلية ،للمجملر رراهكة يف
متسس ررات الدول ررة واهلية ررات السياس ررية( .)13وةدعلر ر أحك ررام مماثل ررة بال رردوه الاي ررادي الر ر ي يتدي رره
احواطنون يف صن القااه والدخطيط للجمللن العام وإداهةه ،والاقابة الجملعبية علر متسسرات الدولرة،
ومتةرريص اإلج رااءات احلكوميررة وةرردقيقها .وعررالول علررر كلررب ،رردن محايررة احلايررات العامررة أمررا
ل بد منه لدكون الندخابات ممنة ونزيهة وكات مصداقية (انظا  ،A/68/299الفقال .)56
 -2الوصول إلى العدالة
 -21إن الوصول إىل العدالة عن طاي نظام ق ائ مسدقت و عال ،والوصول إىل احتسسات
الوطنيررة حلقرروق اإلنسرران وا،ليررات اإلقليميررة والدوليررة حلقرروق اإلنسرران ،جررزء أساس ر مررن إطرراه
قررانوين داعررا لألطراا الفاعلررة يف اجملدمر احرردين .ويكفررت الق رراء احسرردقت ةنفير احعررايت الدوليررة
حلقوق اإلنسان ويبق ال قة لدى اي أصةا احصلةة.
__________

( )11منظمة ا دمة الدولية حلقوق اإلنسان.
( )12الدعلي ر علررر إعررالن األمررا احدةرردل احدعل ر باحرردا عل عررن حقرروق اإلنسرران؛ و اي ر ا رملاء احعررحل اايررة الدعم ر
السلم الداب حنظمة األمن والدعاون يف أوهوبا/مكدب احتسسات الدةقااطية وحقوق اإلنسان ،مبراد ةوجيهيرة
بجمللن حاية الدعم السلم  ،الطبعة ال انية (واهسو.)2010 ،
( )13أمل احظاا يف إكوادوه.
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 -22وجيب أن ةكون احملاكا قادهل علر أن ةااج يف الوقت احناسب العقوبات الر ةفاضرها
س ررلطات الدول ررة عل ررر منظم ررات اجملدمر ر اح رردين لدقي رريا مر ردى مجمل رراوعية ر ر الد رردابت وض رراوهيا
وةناسبها .علر سبيت اح ال ،عندما ه ض مسعت اجلمعيات ةسعيت اعية معنيرة باصرد حقروق
اإلنسرران للم ليررات واح لي رل ومزدوج ر احيررت اجلنس ر ومغرراياي اهلويررة اجلنسررانية وحررامل صررفات
اجلنسررل علررر أسرراس إخالهلررا بالنظررام العررام والقررانون واألخررالق ،أكرردت احملكمررة الدسرردوهية يف
السلفادوه من جديد احل يف ةسعيت اجلمعيات احنجمللل ألناا مجملاوعة ،وأمات مبااعرال طلرب
اجلمعيررة للدسررعيت بغررض النظررا عررن اهلويررة اجلنس رانية أو احيررت اجلنس ر لألهررخاا احعنيررل(.)14
ونظات احملكمة الدسدوهية يف ةاكيرا يف حظرا علرر الوصرول إىل مروقع يوةيرو وةروي  ،وخلصرت
إىل وجود اندها للة يف حاية اإلعالم والدعبت(.)15
 -23وحا كان بدمكان احتسسات الوطنية حلقوق اإلنسران أن ةسرها إسرهاماً كبرتاً يف احلفراظ
علررر احليررز احدررا للمعدم ر احرردين ،ررال بررد مررن ضررمان إطاهرررا الدنظيم ر مبوجررب ق روانل متد ررت
امد ررالً ةام راً للمبرراد احدعلقررة مباكررز احتسسررات الوطنيررة لدعزيررز ومحايررة حقرروق اإلنسرران (مبرراد
باهيس) بغية كفالة اسدقالهلا وأدائها الفعال( .)16ويف أس اليا( )17ورولندا( ،)18علر سبيت اح رال،
أنجملررةت أي راً متسسررات لدعزيررز ومحايررة حقرروق ةررات سررددل ،م ررت أمررل احظرراا احعررحل باألطفررال
واأله ررخاا كوي اإلعاق ررة واجملدمع ررات األص ررلية ،باإلض ررا ة إىل رية ررات هص ررد منار ررة الدميي ررز،
يعمت ايعها علر ءو وثي م احتسسة الوطنية حلقوق اإلنسان.
 -24وةكررن أي راً أن ةرنص األحكررام الدسرردوهية صرااحة علررر ضررمان أسربقية القررانون الرردوق
علررر القررانون الرروطحل وح ر األ رااد واجلمعيررات يف اللعرروء إىل اهليةررات وا،ليررات واحملرراكا الدوليررة
واإلقليمية .وعالول علر كلب ،ةكن أن ةنص ةلب األحكام علر ةنفي قااهات اهليةات الدولية.
 -25وةكن أن يكون الوصول إىل بعض ا،ليات اإلقليمية ،مبا يف كلب احملاكا ،وسيلة عالرة
للدماس العدالة عندما يكون الق اء الوطحل رجملاً أو نت مسدقت .و دلف طاائر ةعراون اجملدمر
احدين م ر ا،ليات .قد ككرات حكومرة السرلفادوه( ،)19ونتررا ،أن جلنرة البلردان األمايكيرة
حلقرروق اإلنسرران وسكمررة البلرردان األمايكيررة حلقرروق اإلنسرران ةديةرران لأل رااد وجمموعررات اجملدم ر
احردين الراانبل يف ه ر دعرراوى وعراائض إليهمرا للنظررا يهرا وصررولً سررهالً ومباهرااً ،بينمررا أهرراهت
بوهكينا اسو( )20إىل عمت اجملدم احدين م احملكمة األ ايقية حلقروق اإلنسران والجملرعو واللعنرة
األ ايقية حلقوق اإلنسان والجملعو .
__________

()14
()15
()16
()17
()18
()19
()20
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البع ة الدائمة للسلفادوه لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف.
مبادهل احليز احدين.
احتسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف أكهبيعان ونواةيمال والنمسا وبلدان أخاى.
البع ة الدائمة ألس اليا لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف.
البع ة الدائمة هلولندا لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف.
البع ة الدائمة للسلفادوه لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف.
البع ة الدائمة لبوهكينا اسو لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف.
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باء -البيئة العامة والسياسية الوواتية
 -26ل هررب يف أن ضررمان احلايررات العامررة مبوجررب القررانون وةلييرردرا يف احتسسررات دعامررة
لدهيةة بيةة مواةية للمعدم احدين للعمرت اايرة واسردقاللية .ولكرن ل برد مرن إكمرال كلرب ب قا رة
سياسية ةع بقيمة اجملدم احدين وةجملرع علرر مجملراهكده .وسرعياً لدةقير الغايرة  17-17مرن
أر رردا الدنمي ررة احس ررددامة ،ينبغ ر أن ةجمل ررع ال رردول وةع ررزز الجمل رااكات العام ررة والجمل رااكات ب ررل
القطرراع العررام وا رراا وهرااكات اجملدمر احرردين بالسرردفادل مررن ا رملات احكدسرربة مررن الجملرااكات
ومن اس اةيعيايا لدعبةة احواهد.
 -27وةبعق هسائت الجملخصيات الا يعة احسدوى واجلوائز واأللقا الجملا ية إهاهات رامة إىل
عامررة النرراس بجملررلن قيمررة مسررامهات اجملدم ر احرردين ،م لهررا يف كلررب م ررت الحدفررالت الد كاهيررة
السنوية كاليوم الدوق للدةقااطية أو يوم حقوق اإلنسان ،ونت كلب من احناسبات العديدل.
 -28وينطوي ةغيت احصطلةات علر إهراهل قويرة ،علرر نرااه جملرس أوهوبرا الر ي اعر مبسرامهة
اجملدم احدين بدغيت صفة احنظمات نت احلكومية الدولية من ماكز اسدجملاهي إىل ماكز احجملاه .
 -29ويررتدي ةعزيررز ثقا ررة العمررت الدطرروع بدمكررل الطررال مررن العمررت مر منظمررات اجملدمر
احرردين ،كمررا رررو حررال منظمررات حقرروق اإلنسرران يف رنغاهيررا ،إىل زيررادل اردمررام الجملرربا بعمررت
اجملدم ر احرردين( .)21وباح ررت رردن احبررادهات ال ر ةديةهررا أوسرراط األعمررال ،مبررا يف كلررب مكاةررب
احملامررال والجملرربكات القانونيررة ،واحجملرراهي الدطوعيررة أو العمررت جلررزء مررن السررنة م ر اجملدم ر احرردين،
ةدعا ييةة بيةة مواةية ألنجملطة اجملدم احدين.
 -30وةدرري الرردول الر أبقررت علررر ا دمررة العسرركاية اإلجباهيررة يف ك ررت مررن األحيرران خدمرة
بديلررة ،ةجملررمت العمررت لفائرردل إحرردى منظمررات اجملدمر احرردين ،ممررا يرردل علررر أن العمررت مررن أجررت
اجملدم احدين سبيت صال بالدهجة نفسها ليخدم احواطنون بلدرا.
 -31وينبغ ر أن ةكررون مواجهررة الدهديرردات واهلعمررات ال ر ةسرردهد األط راا الفاعلررة يف
اجملدمر احرردين جررزءاً مررن بنرراء ثقا ررة مدسرراسة .علررر سرربيت اح ررال ،اع ررت حكومررة نواةيمررال
بالحدياجررات ا اصررة لدررو ت احلمايررة وأنجملررلت وحرردات لدةليررت العدررداءات علررر احرردا عل عررن
حقرروق اإلنسرران ةدررللف مررن م روظفل مررن وزاهل الداخليررة ومكدررب احرردع العررام واللعنررة الائاسررية
حلقوق اإلنسان ،باإلضا ة إىل مم لرل عرن اجملدمر احردين ،إلةاحرة حيرز ممرن للنقراح واسدكجملرا
خياهات عالة للوقاية واحلماية.
()22

__________

( )21مبادهل احليز احدين.
( )22البع ة الدائمة لغواةيمال لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف .انظا أي راً ةقايرا مفرو األمرا احدةردل السرام
حلقوق اإلنسان بجمللن أنجملطة مكدب احفوضية يف نواةيمال ( A/HRC/28/3/Add.1و.)Add.1/Corr.2
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 -32إن اسدخدام عباهات الزدهاء لنزع الجملاعية عن الفاعلل يف اجملدم احدين ،م ت وصرفها
بررلوا "عمررالء لألجانررب" أو "خونررة" أو "نررت وطنيررل" يف الق روانل أو يف وسررائط اإلعررالم ال ر
ة رردعمها الدول ررة ،يه ررد عمومر راً إىل هدع الندق ررادات وة ب رريط حاي ررة الدعب ررت وزي ررادل نظ ررال الن رراس
السلبية إىل األطاا الفاعلة يف اجملدم احدين وصرا الندبرا عرن الق رايا احطاوحرة .ويقر علرر
الرردول الد رزام امايررة األهررخاا مررن أي أعمررال يقرروم هبررا أ رااد بصررفدها الجملخصررية أو كيانررات
خاصة من هلوا أن ةعي الدمد ااية الاأي والدعبت(.)23
 -33ووقّ ر جملررس أوهوب ررا م ر كال ةف ررارا م ر عرردد م ررن احنظمررات ن ررت احلكوميررة والجمل رربكات
الدولية احعنية ااية الصرةا ة ،وأطلر مندردى هربكياً لدعزيرز محايرة الصرةا ة وسرالمة الصرةفيل.
وةُب ل جهود يف إطاه مليات األما احدةدل حلقوق اإلنسران لدوسري احليرز احدرا للمعدمر احردين
وةو ت بيةة ممنة ومواةية للمعدم احدين داخت مباين األما احدةدل .وم كلب ،ل يزال الفاعلون
يف اجملدمر احرردين عاضررة ألعمررال الندقررام وال ريررب بسرربب ةعرراووا مر األمررا احدةرردل ،كمررا رررو
مبررل يف ةقايررا األمررل العررام عررن األعمررال الندقاميررة ( )A/HRC/30/29وم لمررا أهرراه إليرره احفررو
السررام يف خطابرره إىل جملررس حقرروق اإلنسرران يف دوهةرره ال الثررل .وقررد وضررعت مليررات عديرردل
حلقوق اإلنسان نظمها ا اصة ،أو عينت مقاهين ،حعاجلة حرالت الندقرام ،مبرا يف كلرب احبراد
الدوجيهيررة هليةررات معاررردات حقرروق اإلنسرران للدصرردي ألعمررال ال ريررب أو الندقررام ("مبرراد
سان خوسيه الدوجيهية").

جيح -ال صول على الوعلومام
 -34يكدسر احلصررول علررر احعلومررات ،ال ر ي يجملرركت جررزءاً مررن حايررة الدعبررت ،أمهيررة خاصررة
حنظمررات اجملدم ر احرردين يف الضررطالع بعملهررا بفعاليررة .وحيدررا النرراس إىل الوصررول إىل مصرراده
مدنوع ررة م ررن احعلوم ررات ليطلعر روا عل ررر الق ررايا الر ر ة ررتثا يف حي ررايا ،ويع ررملوا ع ررن انجمل ررغاليا،
ويجملراهكوا مجملرراهكة بنراءل ،ويسررامهوا يف إجيراد احللررول( .)24وةجملرت احتسسررة الوطنيرة حلقرروق اإلنسرران
يف نلنر رردا إىل أن الدجمل ر راي الفنلن ر رردي يجملر ررع عل ر ررر الجملر ررفا ية باعدبر رراه احعلوم ر ررات ملك ر راً عام ر راً،
ما ا ينص قانون سدد علر عكس كلب.
 -35وينص دسدوه جنرو أ ايقيرا علرر أن لكرت هرخص احلر يف احلصرول علرر أي معلومرات
ةك ررون ا رروزل الدول ررة وأي معلوم ررات ةك ررون ا رروزل ه ررخص مخ ررا ول ب ررد منه ررا حماهس ررة أي حق رروق
أو محايده ررا .وة ر ر لاد الص رريغة نفس ررها يف ق ررانون احل ر ر يف احلص ررول عل ررر احعلوم ررات لع ررام  2013يف
س رتاليون .ويف الملازيررت ،أهررت إىل م ررالل جيرردين مهررا الدجمل راي ال ر ي يررنص علررر عرردم ج رواز كدم ران
احعلومات احدعلقة باندهاكات حقوق اإلنسان ،وقااه إةاحة احملفوظات السابقة للدولة للعموم(.)25

__________

( )23اللعنة احعنية اقوق اإلنسان ،الدعلي العام هقا  ،34الفقال 7؛ وهابطة باومو  -ليكس.
( )24منظمة أصدقاء األجانب يف ةونو.
( )25مبادهل احليز احدين.
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 -36ويتدي اعدماد البق الجملبك ومجملاهكة احنظمات نت احلكومية عن بعد عن طاير هسرائت
الفيررديو يف دوهات جمل ررس حقرروق اإلنس رران واهليةررات احنجمل ررلل مبوجررب معار رردات إىل زيررادل ه ررفا ية
ا،ليرات الدوليررة حلقرروق اإلنسرران وزيرادل همهررا ،ويسررم للمنظمررات نرت احلكوميررة باحلصررول علررر
معلومات رامة مرن مصراده مباهرال .وةكرن أن ةعرزز الجدماعرات الر ةُعقرد برل احسرتولل ومم لر
اجملدم احدين بعد ر احناسبات احدابعة الفعالة للمالحظات وة اي عمليات ةنفي الدوصيات.

دال -الوشاركة ف وضع السياسام والتخطيط وصيع القرار
 -37اهةرربط هررعاه "ل نرر ى عنررا يف احسررائت الر صررنا" عررادل ااكررة حقرروق األهررخاا كوي
اإلعاقررة خررالل عمليررة صرريانة اةفاقيررة حقرروق األهررخاا كوي اإلعاقررة .دمكانيررة قي ر ندررائة
إمنائية مسددامة ةزداد كلما كانرت عمليرة ا راك القرااه احاةبطرة هبرا هرفا ة وكلمرا أخر صرناع القرااه
بعررل العدبرراه مهاء ومعلومررات مدنوعررة .ويررتدي إه راا خمدلررف األط راا الفاعلررة إىل مت يررت أ ررت
للسكان وي اي العملية وندائعها علر حد السواء.
 -1فوائد التعاون الوتبادلة
 -38ة ر رردل خمدل ر ررف مب ر ررادهات أص ر ررةا احص ر ررلةة احدع ر ررددين (م ر ررت الف ر ررات احلكوم ر ررات
واحتسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجلهرات الفاعلرة يف اجملدمر احردين ،كاحتسسرات األكادةيرة
ومتسسات األعمال ،ال ةجملمت يف بعرض األحيران األمرا احدةردل أو احنظمرات اإلقليميرة) علرر
وائررد الدعرراون احدبادلررة بدعمي ر ا رملات و س ر اجملررال للةررواه وةقرردط الرردعا احرراق للبةررق عررن
حلول مسددامة للق ايا الائيسية(.)26
 -39ويف ةررونس ،أدت جهررود مجمل ر كة بر لدها احلكومررة وقطرراع األعمررال والنقابررات واجلهررات
الفاعلررة يف جمررال حقرروق اإلنسرران إىل وضر ُوررة جديرردل حكا ةررة اإلهرررا وبنرراء جمدمر سررلم
واحلفر رراظ علي ر رره يقر رروم عل ر ررر اح ر ر ام سر رريادل الق ر ررانون وحقر رروق اإلنس ر رران (انظ ر ررا ،A/HRC/27/33
الفقر راات  .)35-32وو قر راً حلكوم ررة كوب رراُ ،جت رراى حالير راً مجمل رراوهات بجمل ررلن جمموع ررة واس ررعة م ررن
الق رايا يجملراه يهرا احواطنرون كا رة للمسراعدل يف حرت أك را مجملراكت البلرد إحلاحراً ،مبرا يف كلرب
اإلصالحات القدصادية احعقدل واهةفاع األسعاه(.)27
 -40ونالب راً مررا ةعدمررد البلرردان ال ر متررا مباحلررة اندقاليررة ،علررر وجرره ا صرروا ،علررر خ رملات
اجملدم ر احرردين وا رردمات ال ر يقرردمها .وةكررن أن ةسررند الدولررة ا رردمات اإلنسررانية إىل اجملدم ر
اح رردين وةب رراده إىل إهر رااكه يف عملي ررات وضر ر دس رردوه جدي ررد وقر روانل ة ررنظا متسس ررات الدول ررة
والندخابات ،وك لب يف حت احجملاكت والدخطيط للمسدقبت(.)28

__________

()26

United Nations Working Group on Business and Human Rights, Guidance on National Action
).Plans on Business and Human Rights, version 2.0 (Geneva, 2015

( )27البع ة الدائمة لكوبا لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف.
( )28البع ة الدائمة للعمهوهية الدجمليكية لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف.
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()29

 -41وق ررد ُوض ررعت خط ررة إلقام ررة هر رااكة ب ررل الدول ررة واجملدمر ر اح رردين ةجمل ررمت الس ررلفادوه
ونواةيمر ررال ورنر رردوهاس مر ررن أجر ررت سر ررل حير ررال صر ررغاه األطفر ررال ومعاجلر ررة احجملر رراكت اإلنسر ررانية
والجدماعية احاةبطة باألطفال احهاجاين إىل الوليات احدةدل نت احصةوبل ب ويها.
 -42وقررد أدت احجملرراوهات بررل الدولررة واجملدمر احرردين يمررا يدعلر بوض ر السياسررات ا اصررة
بقطاعررات سررددل ،م ررت األهررخاا كوي اإلعاقررة ،إىل ةصررميا وةنفي ر خطررط مجمل ر كة للنهررو
مبجملاهكة األهخاا كوي اإلعاقة يف الجمللن العرام و قير النردما الجدمراع  ،م لمرا ررو احلرال
يف ليدوانيا .ويف إكوادوه ،أدت الجدماعات احعقودل م ةات اجملدم احدين وأسا احفقرودين إىل
وض ةوصيات سياساةية إجيابية ،يف الوقت ال ي أسفات يه احجملاوهات م اجملموعات ال مت ت
األهخاا احنةدهين من أصت أ ايق عن الدزام بالعمت معاً حكا ةة الدمييز(.)30

 -43ويُررملز دوه اجملدم ر ر اح رردين يف النه ررو بالاعاي ررة الجدماعي ررة أو الض ررطالع بعم ررت يف س ررياق
الطرواه اإلنسررانية أو نترررا أو الوصررول إىل اجملدمعررات النائيررة ،يف ظرراو سفو ررة باحخرراطا أحيانراً ،أمهيررة
العمرت مر احلكومرة علررر ةصررميا احجملراهي و طيطهررا ،م لمررا أبلغرت عنرره حكومررة قطرا( .)31ولر لب عررزز
ةعاون اي األطاا احعنية ،يف نا أ ايقيا ،مبا يف كلب اجملدم احردين ،جهرود الق راء علرر إيبرول(.)32
إيب ررول( .)32ويس ررها إهر راا احنظم ررات منر ر البداي ررة باعدباهر ررا هر رايكاً لل رروزاهات يف وضر ر السر ر اةيعيات
ومليات الدنفي واسدعاا احجملاهي وةصميمها و ديد ةكلفدها يف زيادل الفعالية واألمهية.

 -44ويعم ررت الف رراعلون يف اجملدمر ر اح رردين باس رردمااه عل ررر يية ررة حي ررز ألنفس ررها ،يدع رراوزون
خط رروط النقس ررام الوطني ررة واإلقليمي ررة ويوح رردون جمدمع ررات الجمل رردات وينظم ررون مجمل رراوهات دولي ررة
وإقليميررة حعاجلررة الجملروانت احجملر كة( ،)33وينجملررةون هرربكات وائدال ررات لدنظرريا أحررداث أو أنجملررطة
سددل( .)34ف كولومبيا ،م الً ،ة ا ات جهود عجملاات األسا ،بدعا من جلنة العدالة والسرالم
احجمل كة بل الكنرائس واحنظمرة الدوليرة لكدائرب السرالم ،مرن أجرت إةاحرة حيرز إنسراين للمعدمر
احملل ر يف بيةررة عنيفررة للغايررة ،والعمررت علررر محايررة احرردنيل مبن ر دخررول اجلماعررات احسررلةة نررت
القانونية( .)35وةرتدي هسرائت اجلماعرات الدينيرة والزعمراء الردينيل دوهاً مرتثااً داخرت اجملدمر احمللر
احعررحل ،إك ةجملررع علررر الدسررام و ر ه مررن الدةرايض علررر الكااريررة والعنررف وةعررا ق ررايا م ررت
العنررف احنررزق .ويسررارا زعمرراء خمدلررف األديرران ،با ررادرا يف ةقرردط الرردعا حسرراعدل الالجةررل
واحهاجاين ،يف س اجملال للةواه(.)36

__________

()29
()30
()31
()32
()33
()34
()35
()36
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البع ة الدائمة لقطا لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف.
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 -45وةكر ررن أن يير ررا احتسسر ررات األكادةير ررة بيةر ررة ممنر ررة ةسر ررم بر ررالدعبت عر ررن مهاء مدنوعر ررة
والعر ا عليهرا ،كمرا أورا ةالئرا جيرداً إقامرة هرااكات مر اجملدمر احردين ةجملرع علرر اإلبرداع،
برراجلم بررل النظايررة واحماهسررة( .)37وباح ررت ،يسررارا الفنررانون يف ك ررت مررن األحيرران يف النجملرراط
الجدماع (انظا  ،A/HRC/27/33الفقاةل  .)29-28وةكن أن يجملكت الدعبت الفحل احلرا أدال
للدواص ررت ع ررمل احل رردود ،والس رردفزاز ،والع ر ر ا عل ررر األ ك رراه وا،هاء احس رربقة ،و ر ر الظل ررا
أو اندهاكات حقوق اإلنسان أو الفساد ،وةعزيز مصال اجملدم وزيادل ةعاون أ ااد .
 -2العوليام التشاورية
 -46أدت مجملرراوهات الرردول الاةيررة ونررت الاةيررة م ر اجملدم ر احرردين إىل زيررادل الدفررارا وبنرراء
ال قر ررة وةعزير ررز إمكانير ررات الدعر رراون( .)38وةدعسر ررد احماهسر ررات السر ررليمة يمر ررا يدعل ر ر بالعملير ررات
الدجملاهكية يف العديد من ةقاهيا األما احدةدل ،مبا يف كلب الدقاهيا ال ةدنراول احجملراهكة يف الجملرلن
العرام ( ،)A/HRC/30/26واحلر يف مجملرراهكة مررن يعيجملررون يف قررا مرردق ( .)A/HRC/23/36ولكر
ةكون احجملاوهات واحناقجملات راد ة ،ل بد من إمكانية الدنبت بندرائة العمليرات واةبراع ورة هرامت
للعمي وةنوع وسائت الةصال ،الً عن وض أطا زمنية واقعيرة .ويسرها ةرو ت الوثرائ بلغرات
األقلي ررات ،عل ررر س رربيت اح ررال ،ويف ص رري ةك ررون يف مدن رراول األه ررخاا كوي اإلعاق ررة ،يف ةعزي ررز
الجملمولية وةيست احجملاهكة.
 -47ويف السررلفادوه ،ةعمررت ا،ليررات احتسسررية علررر ةيسررت احجملرراوهات مررن أجررت زيررادل الدنرروع
واحجملرراهكة .ومررن بررل ر ر ا،ليررات اجمللررس القدصررادي والجدمرراع الدرراب لل رائيس ،ورررو منررمل
حجملاهكة واسعة النطاق ةجملمت األهخاا ال ين جات العادل علر اسدبعادرا أو يميجملها.
 -48ويعق ررد اجملل ررس الدنس رريق حلكوم ررة كازاخس رردان اجدم رراعل س ررنوياً بجمل ررلن الدفاع ررت م ر ر
احنظمات نت احلكومية ،ا وه مم ليها واحستولل احلكوميل احعنيرل .ويصرده اجمللرس ةعليمرات
لدنفي القااهات احدعلقة بالق ايا الجدماعية ال ةُناق خالل جلساةه(.)39
 -49وو ق راً للةكومررة ،ةجملررمت ا ط روات احدخ ر ل يف ال رراد الاوس ر لدنظرريا وةسررهيت رراوه
منظمررات اجملدم ر احرردين ومتسس رات الدولررة ةجمل رركيت جملررس م ررن ا رملاء احس رردقلل ررت س ررلطة
الائيس إلسداء احجملروهل بجملرلن حقروق اإلنسران واقر ا الدردابت الااميرة إىل ةعزيرز مجملراهكة احرواطنل
يف الجمللن العام ،الً عن جلنة حكومية لدنسي أنجملطة "احلكومة احنفدةة" وةيست الدةراوه برل
السلطة الدنفي ية واجملدم احدين(.)40

__________

()37
()38
()39
()40
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 -50وةدر رري احتسسر ررات وا،لير ررات والجدماعر ررات اإلقليمير ررة اص ر راً ل ةقر ررده ب ر ر من إله ر راا
منظمات اجملدم احدين ،وخاصة عندما يكون احليز احدا علر الصعيد الروطحل مقيرداً .وةكرن أن
ةساعد الجدماعات اإلقليمية األطاا الفاعلة يف اجملدم احردين الر ةواجره رديات مماثلرة علرر
الدعاون ،وأن ةقدم الدعا للمعدم احدين يف البلدان ال مترا بلزمرات ،مرن أجرت يييرا بيةرة ممنرة
للدعبت عن الد امن وةبادل األ كاه حول سبت اح قدماً(.)41
 -51ومت ّكن منابا احجملاهكة اإللك ونية احدعرددل وخردمات وسرائط الدواصرت الجدمراع النراس
عامة من إجااء مناقجملات يمها أو احجملاهكة يهرا( .)42وو قراً للةكومرة ،ةُدرا رر ا ردمات يف
البة راين للجملرربا علررر وجرره ا صرروا( .)43ويف نلنررداُ ،جررا مجملرراوع مبدكررا للدجملررعي علررر
الدجملرراوه ومعاجلررة ضررعف مسرردويات احجملرراهكة يف احليررال السياسررية الدقليديررة .و ررت كلررب ةجملرركيت
جملررس للم رواطنل ُُيدرراه أع رراع عجمل روائياً وي ررطلعون بعملهررا علررر اإلن نررت أساس راً ويعقرردون
اجدماعات ةكميلية(.)44
 -52وةكن ةيست احجملاوهات علر احسدوى البلدي مبواد ةوض علر احسدوى احاكزي وةُكيف
لس رردخدامها سلير راً ،باإلض ررا ة إىل ةق رردط احس رراعدل للمع ررالس احمللي ررة بجمل ررلن العم ررت مر ر اجملدمر ر
احدين ،مبا يف كلب وسائط اإلعالم ،والدعا الدقرحل إلنجملراء مواقر هربكية سليرة .وةسراعد جمرالس
األطفال علر احسدوى البلدي األطفال علرر احجملراهكة يف ا راك القرااهات بجملرلن الق رايا الر ةرتثا
يها ،وعلر زيادل همها للعمليات السياسية(.)45
 -53أمررا يمررا يدعلر بآليررات األمررا احدةرردل األخرراى ،ررال ةكررن ةصرروه عمررت اهليةررات احنجملررلل
مبوج ررب معار رردات حق رروق اإلنس رران ر رالً ع ررن عم ررت احكلف ررل بولي ررات يف إط رراه اإلجر رااءات
ا اصررة بردون إسررهام اجملدمر احرردين ،ممررا ي ررف مزيررداً مررن األمهيررة واحصررداقية علررر السرردنداجات
والدوص رريات احنب ق ررة م رن م ررداولت ا رملاء .وق ررد ا ر ت بع ررض ال رردول خط ررول إجيابي ررة ةدم ررت يف
الدجملراوه مر اجملدمر احردين يف صرريانة ةقاهياررا احقدمررة إىل ا،ليرات ،باإلضررا ة إىل ةجملرعي ةقرراهيا
اجملدم احدين احسدقلة.
 -54وثبررت عمومراً أن السرردعاا الرردوهي الجملررامت ،الر ي يدطلرب الدجملرراوه يف إعررداد ةقرراهيا
الردول ويجملرع اجملدمر احردين علرر ةقردط إسرهامات عامرة ،مفيرد يف ةعزيرز احلرواه برل متسسرات
الدولررة وخمدلررف قطاعررات اجملدمر احرردين .ويكدسر احلفرراظ علررر رر ا احلرواه قيمررة أكررمل ل سرريما
لدنفي الدوصيات وهصد الدقدم احملاز.
__________

()41
()42
()43
()44
()45

14

الجملبكة ا،سيوية من أجت الدةقااطية.
البع ة الدائمة لفنلندا لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف.
البع ة الدائمة للبةاين لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف.
ماكز حقوق اإلنسان ،نلندا.
منظمة إنقاك الطفولة.

GE.16-05866

A/HRC/32/20

 -55وةعمررت احكاةررب احيدانيرة للمفوضررية ،يف العديررد مررن البلرردان ،علررر اسد ررا ة أو ةسررهيت
جمموعررة واسررعة مررن الجملرااكات رالً عررن مبررادهات أصررةا احصررلةة احدعررددين .وةجملررمت ةلررب
الجمل رااكات واحبررادهات من رملاً وطني راً للة رواه بجملررلن األعمررال الدعاهيررة وحقرروق اإلنسرران يف مررالوي
و اقررة عمررت مواض ريعية يف أوهون رواي ة ررا احلكومررة واجملدم ر احرردين حدابعررة ةوصرريات السرردعاا
الدوهي الجملامت ونترا من الدوصيات كات الصلة اقوق اإلنسان.
 -56وة ررتدي احفوض ررية ونتر ررا م ررن كيان ررات األم ررا احدة رردل العامل ررة عل ررر احس رردويل القط رراي
واإلقليم ر دوهاً ةنظيمي راً ،إك ةدرري بيةررة ممنررة وسايرردل للفرراعلل يف اجملدم ر احرردين للنقرراح ،وةرردعا
احس رراع إلنجمل رراء ه رربكات كات اردم ررام مجملر ر ( ،)46وةيس ررا احلر رواه ب ررل احس ررتولل احلك رروميل
والفاعلل يف اجملدم احدين .علر سربيت اح رال ،عمرت بانرامة األمرا احدةردل اإلمنرائ  ،اع ا راً منره
بالدوه احلاسا للمعدم احدين يف ضمان الدقدم يف سبيت قي األردا اإلمنائية لأللفية ،علر
ةقرردط احسرراعدل لفس ر اجملررال عاحي راً وإقليمي راً وقطاي راً للة رواه م ر النظ رااء احلكرروميل بجملررلن سرربت
سل البيةة السياساةية والقانونية للةد من اندجملاه وباء توس نقص احناعة البجملاية(.)47
 -57وهنا العديد مرن الفراا احداحرة للمعدمر احردين يف مندرديات األمرا احدةردل ،قرد ةبردو
خمدلف ا،ليات والطاائ والجملاوط مابكة للمنظمات الصغتل أو الجملبكات العاملة علر اإلن نت
أو ةررد عها إىل النفرروه منهررا .علررر وجرره ا صرروا ،يُعدررمل هرراط احلصررول علررر احاكررز السدجملرراهي
لدى اجمللس القدصادي والجدماع للمجملاهكة يف معظرا الجدماعرات احلكوميرة الدوليرة ،مبرا يف
كلب جملس حقوق اإلنسان ،عائقاً أمرام احجملراهكة يف أعمرال األمرا احدةردل .وعرالول علرر كلرب،
أدى ةلجي ررت النظ ررا يف ع رردد كب ررت م ررن طلب ررات احنظم ررات ن ررت احلكومي ررة للةص ررول عل ررر ماك ررز
اسدجملرراهي ،لسررنوات أحيانراً( ،)48وألسرربا ةعسررفية و قراً للدقرراهيا ،إىل حامرران احناقجملررات الدوليررة
من مسامهات رامة من اجملدم احدين(.)49
 -3صياغة التشريعام ومراجعتها
 -58ةُنجملا مجملاهي القوانل يف ليدوانيا( )50علر اإلن نت للدعلي عليها وإبداء ا،هاء بجمللوا .ويف
نلندا ،ةسدغاق العمليات الدجملاوهية بجمللن مجملاهي القوانل سدة أسابي علر األقت يوض يف أعقاهبا
موجز بعملية الدجملاوه والدعليقات الواهدل عليها ،ف يُعا علر اهليةة الدجملرايعية مر مجملراوع القرانون.
وةكن للمواطنل أي راً أن يق حروا ،بردعا مرن  50 000ل
مندخرب مسرعت ،ةغيرتات علرر القروانل
__________

()46
()47
()48
()49
()50
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وإلغائها أو اعدماد قوانل جديدل .ورك ا متكنت محلة بقيادل اجملدمر احردين لدقنرل زوا اح ليرل يف
نلندا من حجملد الدعا الجملعيب الكايف ،وأسفات عن موا قة باحانية يف عام  .2014وةكن أن يدي
إنجملاء جلان باحانية مجمل كة معنية اقوق اإلنسان ة ا مم لل من اجملدمر احردين ،كمرا ررو احلرال يف
أس اليا ،سفالً مباهااً للمعدم احدين للعمت م الملحانات يف جمال الجملتون الدجملايعية(.)51

 -59وةكررن أن ةسررها الدرردابت السرردباقية إلهراا اجملدمر احرردين واحتسسررات الوطنيررة حلقرروق
اإلنس رران يف عملي ررات الص رريانة يف كجمل ررف ال غر راات واحعلوم ررات الناقص ررة .ويف النمس ررا ،ب ررادهت
احتسسة الوطنيرة حلقروق اإلنسران إىل العمرت مر منظمرات اجملدمر احردين لصريانة القرانون ا راا
بدنفي البلد إجرااءات الدصردي علرر الملوةوكرول الخديراهي لةفاقيرة منار رة الدعر يب ونرت مرن
ضاو احعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احهينة(.)52
 -60وةكن أن ةتدي ا،ليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان أي راً دوهاً حاةراً يف سرل
العمليررات والنصرروا الدجمل رايعية .قررد عملررت احقرراهل ا اص رة احعنيررة اايررة الدعبررت واحلصررول علررر
احعلومررات ،الدابعررة للعنررة األ ايقيررة حلقرروق اإلنسرران والجملررعو  ،علررر ةعزيررز الدجملراي احدعلر اايررة
احلصررول علررر احعلومررات ،برردجااء مجملرراوهات واسررعة م ر احلكومررات واجملدم ر احرردين قبررت صرريانة
قررانون منرروكج  ،اعدمدةرره عرردل دول أ ايقيررة يف وايررة احطررا ( .)53وبوجرره أعررا ،ةقرردم العديررد مررن
ا،ليات إههادات مفيدل ل مان امد ال الدجملاي  ،يف ك رت مرن اجملرالت ،للقواعرد واحعرايت الدوليرة
حلقرروق اإلنسرران .علررر سرربيت اح ررال ،قرردم احقرراه ا رراا احعررحل بدعزيررز ومحايررة حقرروق اإلنسرران
واحلاي ررات األساس ررية يف س ررياق مكا ة ررة اإلهر ررا ةوص رريات ل ررمان أن ةع ررا الق روانل احدعلق ررة
برراألمن الرروطحل ومكا ةرة اإلهرررا ونسررت األمروال والدةرايض علررر الكااريررة احخرراو احجملرراوعة
دون الدعدي علر حقوق اإلنسران وأنجملرطة اجملدمر احردين (انظرا مر الً  .)A/HRC/16/51وةسراعد
مجملرراهكة ا رملاء مررن اجملدم ر احرردين واحتسسررات الوطنيررة حلقرروق اإلنسرران واألكررادةيل بنجملرراط يف
عمليات صيانة الدجملايعات ومااجعدها علر ضمان محاية احلايات العامة(.)54

 -4رصد السياسام واستعراضها
 -61يكدسر هصررد السياسررات احسرردما أمهيررة حاةررة لدقيرريا أداء الررنظا والعمليررات وةكييفهررا
حسررب احلاجررة .ومررن احهررا أن ةكررون عمليررات الدجملرراوه والاصررد واسررعة النطرراق ول ةقدصررا علررر
الجملاكاء احعدادين .وةكن أن يتدي دمة منظمات اجملدمر احردين اجلديردل أو الجملربكات الجملرعبية،

__________

()51
()52
()53
()54
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سرواء أكانررت أم ا ةكررن مسرعلة هةيراً ،إىل ةنجملرريط ةلررب العمليرات( .)55ويلررزم ةرروخ اليقظررة يف
ال ةيبات احملمة بل الدولة واجملدم احدين للةفاظ علر اسدقالليده.
 -62ويف بعض احلرالت ،ةُنجملرل ريةرات ة را أ رااداً مرن اجملدمعرات احسردفيدل لسردعاا أداء
احلكومررة يف ةنفير احجملراهي  .فر السررلفادوه ،مر الً ،أُنجملررةت جلرران إهراا ةدررللف مررن مرواطنل،
وةلقرت الدرردهيب مررن معهررد الدنميررة البلديررة ،لاصرد ةنفير احجملراهي وضررمان الجملررفا ية واحسرراءلة يف
إداهل األم روال .وأعرردت حكومررة نلنرردا ةقايررااً وطني راً يسرردعا احماهسررات السررابقة هبررد ةعزيررز
ةنفي سياسات الدةقااطية يف احسدقبت(.)56
 -63وةك ررن أن ةس رراعد اهلية ررات الدنظيمي ررة احس رردقلة لوس ررائط اإلع ررالم يف ض ررمان الدعددي ررة
والسرردقاللية واحلمايررة مررن الدة رايض علررر الكااريررة ونررت كلررب مررن الندهاكررات .وينطب ر كلررب
علررر اهليةررة الدنظيميررة احسرردقلة لوسررائط اإلعررالم يف ةررونس ،ور ر اهليةررة العليررا احسرردقلة لالةصررال
الس ررمع والبص رراي الر ر أنجمل ررةت مبوج ررب الدس رردوه ويس رردند عمله ررا إىل احع ررايت الدولي ررة حلق رروق
اإلنسرران .ويف عررام  ،2014أنجملررةت يف ةررونس هرربكة مررن اجملدم ر احرردين لاصررد الدة رايض علررر
الكاارية يف وسائط اإلعالم اإلقليمية ،وكلرب بردعا مرن احفوضرية و قراً طرة عمرت الابراط بجملرلن
حظ ررا ال رردعول إىل الكااري ررة القومي ررة أو العنصر راية أو الديني ررة الر ر ةجمل رركت اي ر راً عل ررر الدميي ررز
أو العداء أو العنف (انظا .)A/HRC/22/17/Add.4

هاء -توفير الدعح والووارد لويظوام الوجتوع الودن على الودى الطويل

()57

 -64ةكررن أن ييررا الرردول بيةررة مواةيررة للنجملرراط احرردين و ررا ل عليهررا بالسررد ماه يف ةطررويا
اجملدم ر احرردين ،وا رراك ة رردابت لبنرراء القرردهل علررر احجمل رراهكة ،ول سرريما لرردى األص روات احهمجمل ررة،
وةسهيت الوصول إىل خمدلف مصراده الدمويرت والدكنولوجيرا .ويسرارا متكرل اجملدمر احردين وةعزيرز
قدهاةه يف ييةة بيةة وقائية (.)A/HRC/31/55
 -1التثقيف والتوعية والتدريب

الد قيف اقوق اإلنسان
 -65يسارا ةزويد األطفال والجملبا باحعلومات واحهاهات الالزمة للمجملاهكة يف احليال العامرة
يف منو احليز احدا للمعدم احدين.
__________

( )55اللعنة احعنية بدعزيز حقوق اإلنسان ومحايدها ،إيطاليا؛ وا اد حقوق اإلنسان ،اسكدلندا.
( )56ماكز حقوق اإلنسان ،نلندا.
( )57انظررا اإلهرراهات إىل مسررللة الدمكررل يف ةقايررا احفوضررية بجملررلن ةعزيررز ومحايررة وإعمررال احلر يف احجملرراهكة يف الجملررلن
العررام يف سررياق قررانون حقرروق اإلنسرران القررائاين احماهسررات الف ررلر وا رملات والدةررديات وسرربت الدغلررب علررر
الدةديات ( )A/HRC/30/26وةقايا احقاهل ا اصة احعنية مبسللة الفقرا احردق وحقروق اإلنسران الر ي ياكرز علرر
مجملاهكة من يعيجملون يف قا (.)A/HRC/23/36
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ردول واحتسس ررات األكادةي ررة واحتسس ررات
 -66وة ر ر بر راامة ومر رواهد الد قي ررف اق رروق اإلنس رران ال ر ُ
الوطنية حلقوق اإلنسان و ةات اجملدمر احردين ،يف إطراه هرااكة يف ك رت مرن األحيران .وةدةقر السردفادل
القصروى عنرردما يدلقررر احعلمررون الدرردهيب احسرردما يف جمرراق ال بيررة احدنيررة والد قيررف علررر حقرروق اإلنسرران
وعندما ةُسدكمت احنارة احوضوعية ب قا ة مدهسية ةجملع علر الدسام وةُق ّده قيمة الدنوع.
 -67ونظرااً إىل جترراو األطفررال الصررغاه جررداً ،ينبغر أن يبرردأ السررد ماه يف ال بيررة احدنيررة يف
اح ررداهس البددائي ررة ،وأن ةدعمر ره البية ررة احنزلي ررة .ويف نلن رردا ،ل ررت الد رردابت الاامي ررة إىل ةجمل ررعي
الجملرربا علررر زيررادل الخن رااط يف الجملررتون اجملدمعيررة ةعزيررز الد قيررف بالدةقااطيررة واحسرراوال وحقرروق
اإلنسان وإطالق ههادل دهاسية عليا بجمللن موضوع اجملدم احدين.
 -68وةكررن أن ةجملررع محررالت الدوعيررة احجملر كة بررل احلكومررات واحتسسررات الوطنيررة حلقروق
اإلنسان واجملدم احدين علر احجملاهكة أو العمت السياسيل حكا ةة العنصراية ونتررا مرن أهركال
الدمييز .ومرن األم لرة علرر كلرب محلرة مكا ةرة العنصراية يف أسر اليا .وةكرن أن ةرتدي احلمرالت
اإلبداعية ال ةسدخدم وسائط اإلعالم احخدلفة ،وةتيدرا قطاعات مدعددل يف اجملدمر  ،مبرن يهرا
الجملخصيات احعاو ة ،إىل ةغيت سلو النراس ومكا ةرة الوصرا وييةرة بيةرة يجملرعا يهرا النراس برلن
بدمكاوا اجلها بآهائها دون خو .

بناء القدهات
 -69عملررت عرردل بلرردان ةجملررمت اجلمهوهيررة الدجملرريكية وكاواةيررا وليدوانيررا ،إدهاك راً منهررا لقيمررة
جمدم مدين حا ودينام  ،علر إعطاء األولوية لالسد ماه يف ةنميده وةلريله علر احسدوى الفرحل.
ومن األم لة علر الددهيب احقدم إىل اجملدم احدين الملامة احدخصصرة يف بوهكينرا اسرو ،وةردهيب
أ ااد اجلماعات ال ةعراين مرن الدمييرز ،مبرن ريها األهرخاا كوو اإلعاقرة( ،)58علرر احجملراهكة يف
الجملرلن العرام ،وضرا الفرراعلل يف اجملدمر احردين إىل الو رود احلكوميررة احبعوثرة إىل احندرديات الدوليررة
لطالعه ررا عل ررر الجدماع ررات الدولي ررة وه ررة مه رراهايا يف جم رراق ال رردعول والدف رراو  .وةق رردم
مكاةب احفوضية احيدانية أي اً الددهيب يف جمال حقوق اإلنسان للمعدم احدين.
 -70ويف كاواةي ررا ،يس ررها الد رردهيب يف ةوعي ررة اح رروظفل العم رروميل الع رراملل عل ررر الص ررعيدين
ال رروطحل واحمللر ر بلمهي ررة الدع رراون مر ر اجملدمر ر اح رردين .ونالبر راً م ررا ةوضر ر الر رملامة الددهيبي ررة ا اص ررة
برراحوظفل العمرروميل وةُعررا يف إطرراه ه رااكة م ر مم ل ر اجملدم ر احرردين مررن خمدلررف القطاعررات،
وةق ر ن أحيان راً بالد رردهيب عل ررر احع ررايت الدولي ررة حلق رروق اإلنس رران كات الص ررلة وةنفي ر الدوص رريات
احدعلق ررة اق رروق اإلنس رران .وم ررن احه ررا للغاي ررة متك ررل النس رراء والفدي رات م ررن خ ررالل بر راامة لدعزي ررز
مهرراهاين .ويدرري الملنررامة الائاس ر ‘مدينررة اح راأل‘ ( ،)Ciudad Mujerال ر ي ةجملررا عليرره وزاهل
اإلدمررا الجدمرراع يف السررلفادوه ،بيةررة ممنررة وداعمررة ةكررن أن صررت يهررا اح راأل علررر احجملرروهل
بجمللن حقوق اإلنسان والددهيب يف جمال األعمال الدعاهية والدعا الدقحل.
__________

( )58الدةالف الدوق احعحل بق ايا اإلعاقة.
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 -71وةقرردم احكاةررب احيدانيررة للمفوضررية احعلومررات واحجملرروهل لفةررات اجملدم ر احرردين ،وةررنظا
دوهات ةدهيبية وحلقات دهاسرية لدعزيرز عملهرا احدعلر بالردعول يف جمرال حقروق اإلنسران وةسرهيت
عملها م منظومة األما احدةدل حلقوق اإلنسان(.)59
 -2التوويل
 -72إن القدهل علر الدنبت بالدمويت الالزم أساسية لدمكل منظمات اجملدم احدين من العمت
بفعالي ررة واس رردقاللية ،والض ررطالع بعملي ررات الدخط رريط الطوي ررت األج ررت والدكي ررف مر ر احل ررالت
احدغر ر ررتل( . )60وم لمر ر ررا أهر ر رراه إلير ر رره احقر ر رراه ا ر ر رراا احعر ر ررحل بر ر رراحل يف حاير ر ررة الدعم ر ر ر الس ر ر ررلم
وةكرروين اجلمعيررات ،يجملررمت احلر يف حايررة ةكرروين اجلمعيررات إمكانيررة الدمرراس وةلق ر واسرردخدام
اح رواهد  -البجمل راية واحادي ررة واحالي ررة  -م ررن مص رراده سلي ررة وأجنبي ررة ودولي ررة (انظ ررا ،A/HRC/23/39
الفقال .)8
 -73وةجمل ررمت خطر روات في ررز الس رردقالل اح رراق حنظم ررات اجملدمر ر اح رردين اإلعف رراء ال ر راييب
وةبسرريط الجملرراوط ال رايبية ،كمررا رررو احلررال يف كاواةيررا؛ وةقليررت وةبسرريط الدقرراهيا احاليررة وعمليررات
مااجعررة احلسررابات؛ وخفررض أسررعاه الفائرردل احصررا ية وةكرراليف الدةررويالت( ،)61وةقرردط ح روا ز
ضايبية لقطاع األعمال الدعاهية واجلهات احاءة األخاى ،كما رو احلال يف اجلمهوهية الدجمليكية.
 -74وةكن ةوجيه الدمويت ألنجملطة اجملدم احدين عن طاي عمليات مفدوحة وهفا ة انطالقاً
مررن ألعررا اليانصرريب احلكوميررة أو ا اصررة ونترررا مررن ألعررا احلررل ،كمررا رررو احلررال يف السررويد
واحملك ررة احدة رردل لمليطاني ررا العظم ررر وميالن رردا الجمل ررمالية ورولن رردا؛ وم ررن احتسس ررات()62؛ أو م ررن
خررالل بنررود خمصصررة يف احيزانيررة يف الرروزاهات احعنيررة ،كمررا رررو احلررال يف بوهكينررا اسررو .وةكدس ر
ماونرة اجلهررات احاءررة أمهيررة ل ررمان ةروا ا األمروال لفةررات اجملدمر احرردين الجملرايكة منر ر ل طويلررة
وإلةاحة الفاا للمعموعرات نرت الاةيرة واجلهرات الفاعلرة نرت الدقليديرة( .)63وأنجملرلت حكومرة
اليابران نظامراً حرن الجملخصررية القانونيررة للمنظمررات الر ة ررطل بلنجملررطة سررددل نررت هايررة لدعزيررز
وضر ر بر راامة العم ررت الجدم رراع جمانر راً للمر رواطنل ،ر رالً ع ررن نظ ررام لعدم رراد ه رراكات س ررددل
ل ةسرردهد الراب وةسرراعد يف ةعزيررز احصررلةة العامررة مررن خررالل أنجملررطة جتاهيررة مناسرربة وهبياكررت
إداهية عادلة(.)64
__________

( )59احفوضررية ،احليررز احدررا للمعدمر احرردين ونظررام حقرروق اإلنسرران يف األمررا احدةرردلين دليررت عملر للمعدمر احرردين
()60
()61
()62
()63
()64
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(جنيف ،بدون ةاهيخ).
منظمة احلواه احفدو  ،باوكسيت؛ والجملبكة األوهوبية للمتسسات السياسية.
منظمة األمن والدعاون يف أوهوبا/مكدب احتسسات الدةقااطية وحقوق اإلنسان.
مبادهل احليز احدين.
بيت احلاية.
البع ة الدائمة لليابان لدى مكدب األما احدةدل يف جنيف.

19

A/HRC/32/20

 -75وعن رردما ل ةُف ررا أي قي ررود عل ررر احتسس ررات احلكومي ررة أو ه رراكات األعم ررال الدعاهي ررة
يما يدعل بدلق األموال األجنبية ،ينبغ أن ينطب الجمل ء نفسره علرر منظمرات اجملدمر احردين.
وجيوز أن ينص القانون علر هاوط حااجعة احلسابات ال ة طل هبا ريةرة مسردقلة( .)65وينبغر
أن ةكرون أي قيررود علرر حصررول منظمرات اجملدمر احردين علررر الدمويرت مفاوضررة مبوجرب القررانون
وأن ةكون ضاوهية يف جمدم دةقااط ومدناسبة م احصلةة الواجب محايدها وةُطب علر أساس
كت حالرة علرر حردل .وعنردما ةوجرد خمراو بجملرلن األمرن الروطحل أو اإلهررا أو نسرت األمروال
أو مسائت خطتل مماثلة ،ينبغ أن جتاي ريةة مسدقلة ةقييماً يف ر ا الصدد.
 -76وة ر اير ريةررات األمررا احدةرردل وصررناديقها ووكاليرا ةقايبراً خمصصررات لدقرردط مررن
وأم روال ل رردعا اجملدمر ر اح رردين ،مب ررا يف كل ررب رية ررة األم ررا احدة رردل للم راأل وبان ررامة األم ررا احدة رردل
اإلمنائ واحفوضية(.)66
 -3الوصول إلى تكيولوجيام الوعلومام والربط اإللكترون
 -77ل بد من ةو ت اإلن نت جماناً وعلر ءرو مفدرو وممرن للوصرول إىل مصراده مدنوعرة مرن
البيان ررات و ليله ررا ،ومتك ررل األ ر رااد م ررن ا رراك قر رااهات مس رردنتل وةعبة ررة الن رراس للمطالب ررة بالعدال ررة
واحسرراوال واحسرراءلة وزيررادل اح ر ام حقرروق اإلنسرران (انظررا  ،A/HRC/17/27الفقررال  .)2ومررا دررا
ةبررادل احعلومررات والنجملرراط علررر اإلن نررت حيرردثان دائررال ديناميررة يف محلررة الدغيررت ،ول سرريما بررل
الجملرربا الر ين نالبراً مررا يكونررون هواداً هلر احبررادهات .وقررد أدت الاسررائت الواضررةة واإلجرااءات
البسرريطة إىل اندجملرراه ال روع علررر نطرراق واسر وإجرااء مناقجملررات مفدوحررة وجترراوز قرردهل احلمررالت
احلدود الوطنية.
 -78وةسرردخدم الرردول الةصررال الجملرربك ووسررائط الدواصررت الجدمرراع اسرردخداماً مدزاي ررداً
للدواصررت مر الجملرربا والجملراائ األخرراى الر قررد يكررون مت يلهررا ناقصراً يف األهرركال الدقليديررة مررن
احلواه والدنظيا السياسيل.
 -79وقررد ريررل العديررد مررن الفرراعلل يف اجملدمر احرردين حيرزاً هرربكياً خاصراً هبررا ،وكربروا أحيانراً
إىل إنجملاء رياكرت هةيرة إلقامرة الجملربكات .ويسرها الدواصرت عرمل اإلن نرت لوضر السر اةيعيات
أو الدعاون من أجت قي أردا مجمل كة أو ةبادل ا ملات أو إظهاه الد رامن يف ةوسري احليرز
احدا وةقليص نطراق العزلرة أو الدهمري  ،م لمرا حردث مر احردا عل عرن البيةرة واحلقروق احدعلقرة
باألهاض ر ر أو الناهر ررطل احعنير ررل باح لير ررات واح لي ر رل ومزدوج ر ر احير ررت اجلنس ر ر ومغر رراياي اهلوير ررة
اجلنسانية وحامل صفات اجلنسل ،العاملل يف بيةات خطتل ونت ممنة(.)67
__________

( )65منظمة األمن والدعاون يف أوهوبا/مكدب احتسسات الدةقااطية وحقوق اإلنسان.
( )66احفوضية ،الصنادي واحن وباامة الزمالة حلقوق اإلنسانين دليت عمل للمعدم احدين (جنيف ،بدون ةاهيخ).
( )67هابطة الةصالت الدقدمية.
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 -80ويساعد ةو ت خدمات ةكنولوجيا احعلومرات والةصرالت لسركان اجملدمعرات النائيرة أو
الايفية ،ال ين ُحيدمت أن يكونوا أك ا حاماناً مرن الوصرول إليهرا مقاهنرة بسركان احنراط احل راية،
يف سد عول الدكنولوجيا (انظا  ،A/HRC/27/33الفقال  .)22وقد اسدفادت جمدمعات الجملعو
األصلية والالجةون واحهاجاون واحجملادون داخلياً من خدمات ةكنولوجيا احعلومرات والةصرالت
جماناً أو بدكلفة ضةيلة حساعديا يف احلصول علر احعلومات وةيسرت مجملراهكدها يف احليرال العامرة
وعمليات صن القااهات ال ةعنيها.
 -81وةجملرركت ا صوصررية وإخفرراء اهلوي رة والدجملررفت واألمررن الاقم ر ه روانت رامررة حسرردخدم
اإلن ن ررت ( .)A/HRC/29/32وجي ررب إدم ررا مب رراد حق رروق اإلنس رران إدماجر راً ةامر راً يف مب ررادهات
احااقبررة لدعنررب احااقبررة اجلماعيررة أو اندهررا ةرردابت احااقبررة "احسرردهد ة" وقاصررنة حسررابات المليررد
اإللك وين الجملخصية وقاصنة احواق الجملبكية أو جتميدرا أو إنالقها.

ثالثاً -االستيتاجام
 -82إن موارسرة ال ريرام العامرة ،التر هر جرروهر اليشرام الوردن  ،مرن أهرح سياسررام
االسررتثوار لت قيررق اال دهررار واالسررتقرار والسررالم وكوررا أرررار إلي ر اامررين العررام ف ر بيان ر
الصررادر ف ر  15أيلول/سرربتوبر  2015بوياسرربة اليرروم الرردول للديوقراطيررة ،ف ر ن التقرردم
والوشاركة الودنية مترابطان؛ والوطن الذل تسوده الثقة يويح الوواطيين فرصرة التعبيرر عرن
مرائهررح وأداء دور فر تيويررة بلرردهح وال تولررك ال كومررام بوضردهررا جويررع ااجوبررة ،ومررن
مصل تها تضكيك ال واجز الت ت ول دون موارسة ال ريام العامة لتسهيل إطالق العيان
لليشام الودن البتكار ال لول وإبداعها
 -83والعياصررر الرئيسررية الخوسررة لتهيئررة بيئررة مميررة ومواتيررة للوجتوررع الورردن وال ضررا
عليهرا هر  :إطرار قرانون مترين يوتثرل للوعرايير الدوليرة فضرالً عرن نظرام وطير قرول ل وايررة
حقوق اإلنسان يضون ال ريام العامرة ويكضرل الوصرول الضعرال إلرى العدالرة؛ وبيئرة سياسرية
مواتي ررة لعو ررل الوجتو ررع الو رردن ؛ وال ص ررول عل ررى الوعلوم ررام؛ وس رربل مش رراركة الوجتو ررع
الورردن فر عوليررام صرريع القررار؛ وترروفير الردعح والورروارد للوجتوررع الورردن علررى الورردى
الطويررل وبتهيئررة هررذه الظرررو  ،سررتكون ال كومررام والوجتوررع الرردول والجهررام الوعييررة
ااخرررى ف ر وضررع أفضررل لتعزيررز ميررا الثقررة والتعرراون خدمررة لصررالح اليرراس كافررة ،علررى
الوستويام الو ل والوطي والعالو
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رابعاً -التوصيام
ألف -توصيام موجهة إلى الدول ااعضاء
 -84ف سياق إطار قانون داعح والوصول إلى العدالة ،ييبغ أن تقوم الردول ااعضراء
بوا يل :
العول ،بووجب القانون وف الووارسة العولية ،على حواية ال قوق الضرورية
(أ)
لعوررل الضرراعلين ف ر الوجتوررع الورردن  ،بوررا ف ر ذلررك ال ررق ف ر حريررة ال ررأل والتعبيررر والتجوررع
السلو وتكوين الجوعيام وال ق ف الوشاركة ف الشأن العام ،بوا ف ذلك على اإلنترنت؛
( ) مراجع ررة وإلغ رراء أو تع ررديل جوي ررع ااحك ررام القانوني ررة التر ر تعرق ررل عو ررل
ااطرا الضاعلة ف الوجتوع الودن ب رية واستقاللية؛ وضوان امتثال جويرع التشرريعام
الت تؤثر ف قدرتهح على العول للقوانين والوعرايير الدوليرة ذام الصرلة فر مجرال حقروق
اإلنسرران وإلعررالن حوايررة الورردافعين عررن حقرروق اإلنسرران؛ واسررتخدام جولررة أدوام تشررول
الوؤررام الوتعلقة بووارسة ال ريام العامة الت وضعتها الوضوضية()68؛
( ) السرروال للجوعيررام غيررر الوسررجلة بالعوررل ووضررع أحكررام قانونيررة وإداريررة
دنيررا تؤي ررد توجي ر إخط ررار بس رريط إلررى هيئ ررة إداريررة مس ررتقلة وتك ررون متاحررة للجوي ررع مجانر راً
أو بتكلضة هيدة؛
(د) ضوان الوصول إلى العدالة عن طريق نظام قضرائ مسرتقل وفعرال ،فضرالً
عررن الوصررول إلررى مؤسسررام وطييررة ل قرروق اإلنسرران توتثررل لوب رادئ برراريس وإلررى ايليررام
اإلقليوية والدولية ل قوق اإلنسان؛
(ه) اعتو رراد نظ ررح للتيظ رريح الوش ررترو أو التيظ رريح ال ررذات فر ر الوج رراالم التر ر
يوكن فيها لويظوام الوجتوع الودن إدارة القضايا الوتعلقة بال يز الودن ؛
(و) ضرروان امتثررال جويررع ترردابير مكاف ررة اإلرهرراف الت ر تررؤثر ف ر الوجتوررع
الودن لجويع ااحكام ذام الصلة ف القانون الدول ل قروق اإلنسران والوعرايير الدوليرة
ل قوق اإلنسان
 -85وف سياق تهيئة بيئة عامة وسياسية مواتية ،ييبغ أن تقوم الدول ااعضاء بوا يل :
التعبي ررر ع ررن دع ررح سياسر ر رفي ررع الوس ررتوى الس ررتقاللية اليش ررام الو رردن
(أ)
وتيوع من خالل البيانام العامة وال والم اإلعالمية؛
__________

( )68ةكررن الطررالع علررر قائمررة باحتهراات الدوضرريةية بجملررلن حايررة الراأي والدعبررت واحلر يف احجملرراهكة يف الجملررلن العررام
يفين متهر راات حق رروق اإلنس ررانين دلي ررت للقي رراس والدنفير ر (نيوي رروه وجني ررف ،احفوض ررية .)2012 ،انظ ررا أي ر ر ًا
.www.ohchr.org/AR/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx
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( ) وضع وتيضيذ خطرط عورل وطييرة لتطبيرق مبرادئ اامرح الوت ردة التوجيهيرة
بشررأن ااعوررال التجاريررة وحقرروق اإلنسرران :تيضيررذ إطررار اامررح الوت رردة الوعيررون "ال وايررة
واالحترام واالنتصا " ،بوا ف ذلك االلتزامام الوتعلقة بتعزيرز وت ضيرز احتررام مؤسسرام
ااعوال لألطرا الضاعلة ف الوجتوع الودن  ،داخل البلد وخارج ؛
( ) ضرروان الوسرراءلة عررن جويررع أعوررال الترهيررب أو االنتقررام ضررد ااط ررا
الضاعلة ف الوجتوع الودن بكضالة إجرراء ت قيقرام سرريعة ورراملة ونزيهرة وتقرديح الجيراة
إلى العدالة؛
(د) وضررع أو ت ررديإ إطررار وخطررة عوررل وطييررين ف ر مجررال السياسررة العامررة
لتوجي تيضيذ التوصيام الواردة ف هذا التقرير وتيضيذ جويع أحكام القانون الدول ل قوق
اإلنسان والوعايير الدولية ل قوق اإلنسان ذام الصلة ب يز الوجتوع الودن
 -86وف سياق ال صول على الوعلومام ،ييبغ أن تقوم الدول ااعضاء بوا يل :
سررن قرروانين ولرروائح وسياسررام واض ر ة تضررون الكشررف االسررتباق ع رن
(أ)
الوعلومام الت توجد ب و ة الهيئام العامة ،بوا فيها الهيئام التر تورارس وارائف عامرة،
واليص على حق عرام فر طلرب تلرك الوعلومرام وال صرول عليهرا ،علرى أال يخضرع ذلرك
إال الس ررتثياءام واضر ر ة الوع ررالح وض رريقة اليط رراق وفقر راً للق ررانون ال رردول ل ق رروق اإلنس رران
والوعايير الدولية ل قوق اإلنسان؛ وضوان ال ق ف ال صول على الوعلومام الت توجرد
ب و ة الهيئام الخاصة عيدما تكون أساسية لووارسة حقوق اإلنسران أو حوايتهرا؛ والريص
على ال ق ف اللجوء إلى هيئة مستقلة للطعن ف أل رفض للكشف عن الوعلومام؛
( ) تقديح التدريب إلى الوواضين العووميين علرى إعورال ال رق فر ال صرول
على الوعلومام ،ونشر الوعلومام الوتعلقة بهذا ال ق وسبل ت قيق على عامة الياس
 -87وف سياق الوشاركة ف وضع السياسام والتخطيط وصيع القرار ،ييبغ أن تقروم
الدول ااعضاء بوا يل :
االعت ررا ف ر التش رريع بررال ق ف ر الوشرراركة ف ر عوليررام صرريع الق ررار
(أ)
العامة وييبغ أن يشول ذلك توفير معلومام واض ة ودقيقة وكافية ف الوقت الوياسب،
باإلضافة إلى رسائل وأسئلة يسرهل فهوهرا؛ ونشرر اليترائع علرى نطراق واسرع مقترنرة بوصرف
للعولير ررام؛ وتق ر ررديح ااس ر رراس الويطقر ر ر لقب ر ررول أو رف ر ررض مقترح ر ررام الوجتو ر ررع الو ر رردن
أو إسهامات ؛ وإتاحة فرص للتعليق والتعويض؛ وتوفير ميزانيام كافية للوشاركة؛
( ) وضررع خط ررط عوررل وطيي ررة بشررأن العو ررل مررع ااطر ررا الضاعلررة فر ر الوجتو ررع
الودن تلزم جويع الجهام العامة بالتشاور مع الوجتوع الودن ف وضع السياسام وتيضيذها؛

GE.16-05866

23

A/HRC/32/20

( ) دمر ررع أرر رركال جدير رردة مر ررن الوشر رراركة مر ررن خر ررالل اسر ررتخدام تكيولوجير ررا
الوعلومر ررام واالتصر رراالم ووسر ررائط التواصر ررل االجتور رراع وسر رريلة لت قير ررق الوسر رراواة ف ر ر
ال صول على الوعلومام وإجراء الوشاورام على نطاق واسع؛
(د) إجر ر رراء تقي ر رريح ميهجر ر ر لوعرف ر ررة م ر ررا إذا كان ر ررت اإلص ر ررالحام التشر ر رريعية
أو السياسراتية الوقترحررة سررتؤثر سررلباً علررى الوررأة أو ت تررول علررى عياصررر خاصررة بررالويظور
الجيسان أو ستؤثر على قطاعام معيية من السكان؛
(ه) ترروفير الترردريب والوبررادئ التوجيهيررة للوسررؤولين العورروميين لرردعح إج رراء
عوليام تشاورية فعالة وف الوقت الوياسب
 -88وف سياق توفير الدعح والووارد لويظوام الوجتوع الودن على الودى الطويل،
ييبغ أن تقوم الدول ااعضاء بوا يل :
االعترا بأن القيود الت ال لرزوم لهرا علرى التوويرل تشركل انتهاكراً لل رق
(أ)
فر حريررة تكرروين الجوعيررام ،وضرروان توكررين ااطررا الضاعلررة فر الوجتوررع الورردن مررن
التورراس التوويررل والورروارد ااخرررى وتلقيهررا واسررتخدامها ،سررواء أكانررت م ليررة أم أجيبيررة،
دون ارررترام ال صررول علررى إذن مسرربق أو غيررر ذلررك مررن العوائررق الت ر ال لررزوم لهررا()69؛
وعيردما ال تضررم أل قيرود علررى مؤسسرام الدولرة أو الشرركام فيوررا يتعلرق بتلقر اامرروال
ااجيبية ،ييبغ أن ييطبق الش ء نضس على ميظوام الوجتوع الودن ؛
مبسرطة،
( ) توفير توويل أساس مرن لويظوام الوجتورع الوردن بر جراءام َّ
وتوجي أل توويل ليشام الوجتوع الودن عن طريق عوليام مضتوحة ورضافة؛
( ) العوررل ،ف ر إطررار موارسررام ماليررة جررادة ،علررى اعتورراد إعضرراءام ض رريبية
لويظوررام الوجتوررع الورردن وحرروافز ض رريبية للجهررام الوان ررة ،وتيسررير رررروم مصرررفية
مواتية تسوح بيقل ااموال عبر ال دود؛
(د) إدمررا التثقيررف ب قرروق اإلنسرران والتربيررة الودنيررة ف ر الويرراهع التعليويررة
والبرامع التدريبية على جويع الوستويام

باء -توصيام موجهة إلى الكيانام اإلقليوية والدولية
 -89ييبغ أن تقوم الكيانام اإلقليوية والدولية بوا يل :
ضروان ترروفير مرافرق مميررة للوجتورع الورردن وتقرديح الوشررورة فر حرراالم
(أ)
التهديد أو الترهيب أو االنتقام؛
__________

( )69انظا .http://freeassembly.net/wp-content/uploads/2015/05/Funding-report-factsheet-final.pdf
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( ) إتاحررة مشرراركة الوجتوررع الورردن بضعاليررة ،فر جويررع أنشررطتها وعولياتهررا،
وفقاً للوعايير الدولية الوتوثلة ف عدم التوييز ،وحرية التعبير وتكروين الجوعيرام والتجورع
السلو  ،وال ق ف الوشاركة ف الشأن العام؛
( ) العوررل ،مررن خررالل وسررائل مثررل البررإ عبررر اإلنترنررت ،علررى يررادة رررضافية
االجتواعرام العامرة ،وميهررا علرى سرربيل الوثرال اجتواعررام اللجيرة الوعييررة بالويظورام غيررر
ال كومية التابعة للوجلس االقتصادل واالجتواع ؛
(د) تعورريح إجرراءام الرصررد واالسررتعرام واإلبررالل فيوررا يتعلررق بقضررايا ال يررز
الودن وت ديات على جويع الكيانام
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