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ــ   ــ         - 70/161 ــ ن املتع  ــياا ايفع ــوا ايفنســان يف س ــن  ا ــداوعون ع امل
ومســلولية األوــراد واجلماعــاا وايتــاا اعتمــو يف تع يــ  و ايــة 

  اوا ايفنسان واحلرياا األساسية املعترف هبا عامليًا
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 مبااصد ميثاا األمم املتحدة ومبادئه، إذ تسترشد 
والعهـدين الـدوليا اصاصـا     (1)بايفع ن العـامل  حلاـوا ايفنسـان    وإذ تسترشد أيضًا 

 وبصكوك أخرى ذاا ص ة، (2) اوا ايفنسان
ــا  وإذ تشييير  ــلر   53/144إىل قراراـ ــم  9املـ ــانون األول/ديسـ ــذ   1998رب كـ الـ

اعتمدا ويه بتواو  اآلراء ايفع َن املتع      ومسلولية األوـراد واجلماعـاا وايتـاا اعتمـو     
 يف تع ي  و اية  اوا ايفنسان واحلرياا األساسية املعترف هبا عامليًا،

إىل ســائر الاــراراا الســاباة املتأــذة باــضن اــذا املو ــو ، مبــا ويهــا   وإذ تشيير أيضييا 
املــــــلر   68/181 و 2011كــــــانون األول/ديســــــمرب  19املــــــلر   66/164قرارااــــــا 

ــمرب  18 ــانون األول/ديســـ ــان    2013كـــ ــوا ايفنســـ ــس  اـــ ــرارا ق ـــ ــلر   22/6وقـــ املـــ
 ،(4)2014آذار/مارس  28امللر   25/18 و (3)2013مارس /آذار 21

_______________ 

 (.3 -ألف )د  217الارار  (1)

 (، املرو .21 -ألف )د  2200الارار  (2)
، الفصـ  الرابـو،   A/68/53))53انظر الوثائ  الرمسية ل جمعية العامة، الدورة الثامنة والسـتون، امل حـ  رقـم     (3)

 الفر  ألف.
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األمهيــة الــس يتســم هبــا ايفعــ نت املــذكور وتنفيــذ ، وأن تع يــ     وإذ تؤكييد مييي  ديييد 
اال ترام والدعم لألناطة الس يضط و هبا املـداوعون عـن  اـوا ايفنسـان أمـرس أساسـ  لكفالـة        

 التمتو  اوا ايفنسان عمومًا،
باصطواا الس اختذاا بعض الدول لدعم ايفع ن وتنفيذ  ع ـ  وـو تـام،     وإذ ترحب 

واا الس اختذاا مفوض األمم املتحدة السام  حلاوا ايفنسان وبعض املنظمـاا  وكذلك اصط
ايفق يميــة مــن أجــ  إتا ــة ايفعــ ن جلميــو اجلهــاا صــا بة املصــ حة ع ــ  الصــعيدين الــو     

ذلـك مـن    يف مبا ،وتطبياهواحمل   وتعريفها به ب غة ك  منها، وإذ تلكد  رورة تع ي  ايفع ن 
 املنا  ، مجيو يفتنفيذ  ال غاا والتوسو يف نار  بغرض خ ل ترمجته إىل خمت ف 

ع   الدور اهلام الـذ  يلديـه كـ ن مـن األوـراد وملسسـاا اعتمـو املـد ،          وإذ تشدد 
ــة حلاــوا ايفنســان، ع ــ       مبــا ــة واجلماعــاا وامللسســاا الو ني ويهــا املنظمــاا حلــم احلكومي

ــدو  يف قــال تع    ــو   وايفق يمــ  وال ــاا   الصــعد احمل ــ  وال ــ  كــ   اــوا ايفنســان واحلري  ي
 األساسية و ايتها ل جميو،

بالدور اجلوار  الـذ  ككـن أن يلديـه املـداوعون عـن  اـوا ايفنسـان يف         وإذ تسلم 
قال دعم اجلهود املبذولـة لتع يـ  منـو ناـوب التاعـاا وإ ـ ل السـ م والتنميـة عـن  ريـ            

ا قيــامهم برصــد  اــوا ايفنســان وتاــد  احلــوار واالنفتــامل واملاــاركة والعدالــة، بوســائ  منــه
 التاارير عنها واملسامهة يف تع ي اا و ايتها،

بالعم  احليو  الذ  ياوم به املداوعون عن  اـوا ايفنسـان يف قـال     وإذ تسلم أيضا 
تع يــ  و ايــة احلاــوا االقتصــادية واالجتماعيــة والثااويــة والــدعوة إىل إعماهلــا، وإذ يســاوراا  

ديداا واهلجماا الس يواجههـا املـداوعون عـن  اـوا ايفنسـان، والعوائـ  الـس        الا   إزاء الته
يتصـ  منـها    مـا  تعرق  عم هم، ملا هلا مـن تـضثم سـ ل ع ـ  إعمـال اـذ  احلاـوا، مبـا يف ذلـك         

 مبسائ  البيتة واألرا   وبالتنمية،
واأل كــام ايفداريــة وســب   احمل يــة ــرورة أال تعرقــ  الاــوانا  وإذ تضيييف ا اعتراا ييا 

تطبياها عم  املداوعا عن  اـوا ايفنسـان، بـ  أن هكنـهم مـن اال ـط   بـه بوسـائ  منـها          
ــوا ايفنســان          ــن  ا ــداوعون ع ــا امل ــوم هب ــس يا ــة ال ــاد  أ  ميــر  أو وصــم لألناــطة املهم تف

عم ـون  ولدورام املارو ، وكذلك الاضن بالنسـبة ل مجتمعـاا احمل يـة الـس ينتمـون إليهـا أو ي      
ع ـ  وـو انتاـائ  مبـا  ـالف       إنفاذاـا لصاحلها، وت يف و و العابـاا أو العوائـ  أو الايـود أو    

 الت اماا الدول وتعهداهتا مبوجب الاانون الدو  حلاوا ايفنسان،
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أن الـدول تتحمـ  املسـلولية الرئيسـية عـن  ايـة مجيـو  اـوا          وإذ تؤكد مي  دييد  
 األشأاص وأهنا م  مة بالايام بذلك،ايفنسان واحلرياا األساسية جلميو 

أن التاـريعاا الو نيـة املتسـاة مـو ميثـاا األمـم املتحـدة        وإذ تؤكد مي  دييد أيضيا    
ــة الــس تاــو ع ــ  عــات  الــدول يف ميــدان  اــوا ايفنســان       وحلــم ذلــك مــن االلت امــاا الدولي

ــوا ايف       ــن  ا ــداوعون ع ــارس امل ــذ  ك ــانو  ال ــاا األساســية تاــك  ايف ــار الا نســان واحلري
 أناطتهم يف سياقه،

ألن التاريعاا املتع اة باألمن الاوم  ومكاوحـة ايفراـاب،    وإذ يساوا ا بالغ القلق 
وكذلك التدابم الس تتأذ يف قاالا أخرى، من قبي  الاوانا املنظِّمة لعم  منظماا اعتمـو  

عرق ـة   يفنسـان أو املد ، يساء استأدامها يف بعض األ يان الستهداف املداوعا عـن  اـوا ا  
 عم هم، مما يهدد س متهم ع   وو مناف ل اانون الدو ،

باحلاجة امل حة إىل التصد  الستأدام التاريعاا الس تعيـ  أو تايـد قـدرة     وإذ تسلم 
املداوعا عن  اوا ايفنسان ع   ممارسة عم هم من دون مربر، واختاذ خطواا م موسة ملنـو  

، وتعدي ـها عنـد   إنفاذاـا اض التاـريعاا ذاا الصـ ة و رياـة    ذلك ووقفه، بوسائ  منها استعر
 ايفنسان، االقتضاء لضمان االمتثال اللت اماا الدول وتعهداهتا مبوجب الاانون الدو  حلاوا

إزاء األعـداد الكـبمة واملت ايـدة مـن االدعـاءاا والب حلـاا        وإذ يساوا ا بيالغ القليق   
ذاا الطابو اجلسيم الواردة عن  ري  ايفجراءاا اصاصة التابعة ع س  اوا ايفنسـان باـضن   
املأا ر الس يواجهها املداوعون عن  اوا ايفنسان، مبن ويهم املداوعاا عن  اـوا ايفنسـان،   

هاكاا واالعتـداءاا الـس تترتكـب  ـدام يف العديـد      وتفا  ايفو ا مـن العاـاب ع ـ  االنتـ    
من الب دان  يث يتعر ون ل تهديـد والتحـرو واهلجمـاا ويعـانون مـن انعـدام األمـن، مبـا يف         
ذلــك عــن  ريــ  الايــود املفرو ــة ع ــ  احلاــوا يف  ريــة الــرأ  والتعــبم وتكــوين اجلمعيــاا  

ة أو املدنية أو ال جـوء إىل أعمـال   والتجمو الس م  أو من خ ل التعسف يف ايفجراءاا اجلنائي
التأويـف واألعمـال االنتااميـة الراميـة إىل مـنعهم مـن التعـاون مـو األمـم املتحـدة وحلماـا مـن             

 اهليتاا الدولية العام ة يف قال  اوا ايفنسان،
حلــوادت تعــرملض املــداوعا عــن  اــوا ايفنســان       وإذ يسيياوا ا بييالغ القلييق أيضيياً    

مـن حلـم الـدول، وإذ تاـدد      واع ـة  ا أخرى مـن جانـب جهـاا   هلجماا وهتديداا وانتهاكا
ع    رورة ا ترام و اية  اـوا ايفنسـان واحلريـاا األساسـية الواجبـة جلميـو األشـأاص،        

 مبن ويهم املداوعون عن  اوا ايفنسان،
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بعـــض الــدول، مبــا يف ذلــك يف ســياا متابعـــة      اختــذهتا بــاصطواا الــس    وإذ ترحييب  
ستعراض الدور  الاام  الذ  يضط و به ق ـس  اـوا ايفنسـان،    الاراراا ذاا الص ة، واال

وايفجــراءاا اصاصــة، واهليتــاا املناــضة مبعااــداا، واآلليــاا ايفق يميــة حلاــوا ايفنســان، مــن 
أج  حتسا احلـوار بـا السـ طاا واعتمـو املـد  وبغيـة اعتمـاد سياسـاا وتاـريعاا و نيـة           

 ايتـهم   ال سـيما املـداوعا عـن  اـوا ايفنسـان، و     ةتساعد ع   هتيتة بيتة آمنة ومواتية و ايـ 
من اختاذ إجراءاا قضائية  ياهلم، ع   وـو يتعـارض مـو الت امـاا الـدول وتعهـداهتا مبوجـب        

التحـرو   الاانون الدو  حلاوا ايفنسان، ملمارستهم أناـطة سـ مية ومـن التعـرض ل تهديـد أو     
تعسـفيا أو االختفـاء الاسـر  أو أعمـال     أو التأويف أو ايفكـرا  أو اال تجـاز أو االعتاـال ال   

 من حلم الدول، الفاع ة العنف أو اهلجماا ع   أيد  اجلهاا التابعة ل دول واجلهاا
ــة بالسياســاا احلكوميــة       وإذ تسييلم  ــك اآلراء املتع ا ــضن اآلراء املعارة ــة، مبــا يف ذل ب

م عنــها بســب  وسياســاا الاــركاا الــس تتصــ   اــوا ايفنســان أو تــلثر ع يهــا،  ــوز التعــب  
س مية وتداوهلا  رية ع   صعيد اعتمو، سواء أكان ذلك ع   شـبكة ايفنترنـأ أو خارجهـا،    

ت امـــاا الـــدول وتعهـــداهتا مبوجـــب الاـــانون الـــدو  حلاـــوا ايفنســـان، وإذ تلكـــد  لوواـــا ال
يتع   بذلك ع   أمهية ا ترام  اوا ايفنسـان كاوـة ل جميـو، وإذ تاـدد يف اـذا الصـدد        ويما
أمهية األصواا املستا ة ل ناشطا يف الاضن العام والتثايف باـضن  اـوا ايفنسـان وهتـو     ع   

 والكفاءة، النظم الاضائية الو نية باالستا لية واحلياد
ع ـ  أن تكنولوجيـاا املع ومـاا واالتصـاالا أدوااس اامـة       بو ه خاص وإذ تشدد 

وا ايفنســان، وإذ يســاوراا لتع يــ   اــوا ايفنســان وايفبــ ه عــن انتــهاكاا وميــاوزاا  اــ 
الا   ألن اذ  التكنولوجياا تستأدم ع   وـو مت ايـد يف رصـد عمـ  املـداوعا عـن  اـوا        

 ايفنسان وإعاقته،
أن مـن  ـ  كـ  شـأف، مبفـرد  وباالشـتراك مـو حلـم ،          وإذ تؤكد مي  ديد بقيو   

ــ  الصــعيدين      أن ــاا األساســية ع  ــة وإعمــال  اــوا ايفنســان واحلري يــدعو ويســع  إىل  اي
 الو   والدو ، ع   النحو املنصوص ع يه يف ايفع ن،

أن  ـ   كـ  شـأف يف أن يـدعو ويسـع  إىل  ايـة  اـوا ايفنسـان          تؤكد - 1 
ماهلا دون أن يتعرض ألعمال انتاامية أو أن  ا   ـدوت مثـ  اـذ     واحلرياا األساسية وإع

 منفتحة ودكارا ية ، ويف احلفاظ ع يها؛  و مستدامة األعمال عنصرس أساس  يف بناء قتمعاا
بالـدول كاوـة أن تتأـذ مجيـو التـدابم ال زمـة لكفالـة  اـوا وسـ مة           هتييب  - 2 

وا  ريــة الــرأ  والتعــبم و ريــة التجمــو املــداوعا عــن  اــوا ايفنســان الــذين كارســون  اــ 
 حلىن عنها لتع ي  و اية  اوا ايفنسان؛ ال الس م  وتكوين اجلمعياا، وا   اوا
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 املع   الـة ع س  اوا ايفنسان  ياوم به املارر اصاصبالعم  الذ   ترحب - 3 
 ؛(5)املداوعا عن  اوا ايفنسان وحتيط ع ما بتارير 

عترف بضمهية دور األوراد واجلماعـاا وايتـاا اعتمـو،    الدول ع   أن ت حتث - 4 
ــة      مبــا يف ذلــك املــداوعون عــن  اــوا ايفنســان، يف ميــدان تع يــ   اــوا ايفنســان والدكارا ي

السياســـاا و العامـــة وســـيادة الاـــانون وماـــروعية اـــذا الـــدور وذلـــك مـــن خـــ ل البيانـــاا
ف هبـم و ايتـهم، بسـب  منـها ايفدانـة      حلىن عنها لكفالة االعترا ال الاوانا باعتباراا عناصر أو

الع نية جلميو  االا العنف والتميي   د املداوعا عن  اـوا ايفنسـان، مبـن وـيهم املـداوعاا      
 ؛أبدا ككن تربيراا ال عن  اوا ايفنسان، مو التضكيد ع   أن ت ك املمارساا

 العنـف املوجـه  ـد أ  أوـراد، مبـن وـيهم املـداوعون عـن  اـوا          تيديي بشيد    - 5 
إب حلهـم عـن    بسـبب ايفنسان، واستهداَوهم وميركهم وختويفهم وتعذيبـهم واختفـاءمام وقت ـهم    

انتهاكاا ومياوزاا  اوا ايفنسان وسعيهم إىل احلصول ع   مع وماا باـضهنا، وتاـدملد ع ـ     
ع ــ    العاــاب ــرورة مكاوحــة إوــ ا املســلولا عــن اــذ  االنتــهاكاا واالعتــداءاا مــن         

املداوعا عـن  اـوا ايفنسـان، مبـا يف ذلـك  ـد ممث ـيهم الاـانونيا وشـركائهم          ارتكبو   د  ما
 ن يهة؛ حتايااا وأوراد أسرام، وذلك بضمان تادكهم إىل العدالة ع   وجه السرعة بناًء ع  

مجيــو أعمــال التأويــف واالنتاــام الــس تنفــذاا اجلهــاا التابعــة ل ــدول   تييديي - 6 
د األوـراد واجلماعـاا وايتـاا اعتمـو، مبـا يف ذلـك  ـد        من حلـم الـدول  ـ   الفاع ة واجلهاا 

املداوعا عن  اوا ايفنسان وممث يهم الاـانونيا وشـركائهم وأوـراد أسـرام، ممـن يسـعون إىل       
التعاون مو اهليتاا دون ايفق يمية وايفق يمية والدولية، ومنها األمـم املتحـدة وممث واـا وآلياهتـا،     

 تعاونون معها أو سب  أن تعاونوا معها يف اذا امليدان؛يف ميدان  اوا ايفنسان أو ممن ي
مــن حلـم الـدول ع ـ  ا تــرام وتع يـ   اـوا ايفنســان       الفاع ـة  اجلهـاا  حتيث  - 7 

واحلريـاا األساســية الواجبـة جلميــو األشـأاص واالمتنــا  عـن النيــ  مـن قــدرة املـداوعا عــن       
عمـ  يف منـا  آمـن وخـال       اوا ايفنسان، مبن ويهم املـداوعاا عـن  اـوا ايفنسـان، ع ـ  ال     

 العراقي ؛ من
بالدول أن تتأـذ خطـواا م موسـة ملنـو اعتاـال املـداوعا عـن  اـوا          هتيب - 8 

يف اذا الصدد ع ـ  ايفوـراع عـن     وحتث بادةايفنسان وا تجازام تعسفًا وو و  د لذلك، 
انون األشــأاص احملتجــ ين أو املســجونا يف انتــهاك اللت امــاا الــدول وتعهــداهتا مبوجــب الاــ  

الــدو  حلاــوا ايفنســان ملمارســتهم  اــوا ايفنســان واحلريــاا األساســية املكفولــة هلــم، مثــ  
_______________ 

(5) A/70/217. 
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احلــ  يف  ريــة التعــبم والتجمــو الســ م  و ريــة تكــوين اجلمعيــاا، مبــا يف ذلــك ويمــا يتصــ   
 بالتعاون مو األمم املتحدة أو آلياا دولية أخرى يف قال  اوا ايفنسان؛

مل حة إىل ا ترام العمـ  الـذ  يضـط و بـه م ـنج يروجـون       احلاجة ا تؤكد جمددا - 9 
ــ  ،       ــه وتيســم  وتع ي ــها وإىل  ايت ــداوعون عن ــة وي ــة والثااوي ل حاــوا االقتصــادية واالجتماعي
باعتبار ذلك األمر عامً   يويًا يسـاام يف إعمـال ت ـك احلاـوا، مبـا يف ذلـك مـا يتصـ  منـها          

 مبسائ  البيتة واألرا   وبالتنمية؛
جبميو الدول أن هتيـ  بيتـًة آمنـة ومواتيـة يفعمـال  اـوا ايفنسـان وأن         يبهت - 10 

 حتاوظ ع يها، وأن تكف  بالتحديد:
أال يتجــرم تع يــ   اــوا ايفنســان و ايتــها أو يتايملــدا ع ــ  وــو يتعــارض مــو     )أ( 

 الت اماا الدول وتعهداهتا مبوجب الاانون الدو  حلاوا ايفنسان؛
عن  اوا ايفنسان وأوـراد أسـرام وشـركا ام وممث ـوام      أال يتمنو املداوعون )ب( 

الاانونيون من التمتو  اوا ايفنسان املكفولة ل جميو بسبب العم  الذ  ياومون بـه، وذلـك   
بسب  منها كفالة أال تكـون أ مل مـن األ كـام الاانونيـة أو التـدابم ايفداريـة أو السياسـاا الـس         

احلفــاظ ع ــ  الســ مة العامــة والنظــام العــام واآلداب   تــلثر ع ــيهم، مبــا ويهــا ت ــك الراميــة إىل  
العامـة، أ كامـا وتـدابم وسياسـاا تاييديـة إال بضقـ  قـدر ممكـن وأن تكـون متصـاحلة بو ـومل            

الت امــاا الــدول وتعهــداهتا   وككــن حتديــداا وأال تتطبــ  بــضثر رجعــ  وأن تكــون متواواــًة مــو  
 مبوجب الاانون الدو  حلاوا ايفنسان؛

ــاًة مـــو     أن تكـــون )ع(  ــوم  متسـ ــة ايفراـــاب و فـــظ األمـــن الاـ تـــدابم مكاوحـ
الاـانون الـدو     ال سـيما االلت اماا والواجباا الواقعة ع   عاتاها مبوجب الاـانون الـدو ، و  

حلاوا ايفنسان، وأال تعرض ل أطر س مة األوـراد واجلماعـاا وايتـاا اعتمـو الناشـطا يف      
أو تعيـ  عم ـهم تعسـفا، ع ـ  أن ترسـ   يف الوقـأ       قال تع ي   اوا ايفنسان والـدوا  عنـها   

ــه وصــف        ــ  ع ي ــل هبــا لكــ  يتحــدملد بو ــومل أ مل اجلــرائم ينطب ــايم شــفاوة ككــن التنب ــه مع ذات
 ايفراابية؛ األعمال
أن تكون التاريعاا وايفجراءاا الس تنظم تسـجي  منظمـاا اعتمـو املـد       )د( 

وحلـم هيي يـة وسـريعة وميسـورة التك فـة،      وهوي ها، إن وتجدا، تاـريعاا  وإجـراءاا شـفاوة    
وأن تتيح إمكانية الطعن يف الاراراا وتت ىف اشتراط إعـادة التسـجي ، مـو امتثـال التاـريعاا      

 ل اانون الدو  حلاوا ايفنسان؛ الو نية
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أن تكون اناك  ماناا إجرائية، مبا يف ذلـك يف الاضـايا اجلنائيـة، تتفـ  مـو       )اـ( 
سـتأدام األدلـة حلـم املوثوقـة     حلاـوا ايفنسـان بغيـة و ـو  ـد هنـائ  ال      أ كام الاانون الـدو   

وإجراء التحايااا حلم املربرة والتضخم يف ايفجراءاا، مما يساام وع يًا يف سرعة إهنـاء الاضـايا   
كـان منـها  ـد املـداوعا عـن  اـوا ايفنسـان، وأن تتـامل          مـا  حلم املدعومة بسند  مبـا يف ذلـك  

اوى مباشرة إىل السـ طة املعنيـة، وأن يتحتـرم عـدد مـن احلاـوا، مـن        لألوراد ورصة تاد  الاك
بينـها احلــ  يف معروـة التــهم يف أقـرب وقــأ وبالتفصـي ، واحلــ  يف اوتـراض الــرباءة، واحلــ  يف      
حماكمة عادلـة وع نيـة، واحلـ  يف اختيـار حمـام والتواصـ  معـه بسـرية، واحلـ  يف تاـد  شـهود            

 حل  يف االستتناف؛وأدلة واستجواب شهود االدعاء، وا
ــا ســرية        )و(  ــة باعتبارا ــدى الســ طاا العام ــواور ل ــس تت ــاا ال أال تصــنف املع وم

ــة      أو ــاا املتع اـ ــث  املع ومـ ــها مـ ــرورة، ومنـ ــور دون  ـ ــن اجلمهـ ــرى عـ ــة أخـ حتجـــب بطرياـ
باالنتــهاكاا اجلســيمة حلاــوا ايفنســان، وأن تتحــثى الــدول ع ــ  اعتمــاد قــوانا وسياســاا     

تنف ع   الكاف الفع   عن املع وماا الـس تتـواور لـدى السـ طاا      شفاوة ووا حة وعم ية
ــاس         ــامل لعامــة الن ــس ينبغــ  أن تتت ــ   ــ  عــام يف   ــب وت اــ  اــذ  املع ومــاا ال العامــة وع 

 تتحجب عنهم إال يف  دود  ياة وحمددة بو ومل؛ وأال
د أال تكــون األ كــام عائاــًا نــول دون مســاءلة املــو فا العمــوميا وأن تاي ــ )ز( 

 عاوباا التاهم لضمان تناسبها وتكاول اجلرب مو الضرر الذ  وقو؛
أال تتســتأدم تكنولوجيــاا املع ومــاا واالتصــاالا ع ــ  وــو يرقــ  إىل  ــدمل   )مل( 

ــن         ــداوعا ع ــف امل ــراد أو إىل  ــدمل ختوي ــانو  يف خصوصــية األو ــم الا ــدخ  التعســف  أو حل الت
 ايفنسان؛  اوا
املتع ـ    اـوا واحلريـاا املاـار إليهـا يف ايفعـ ن،     بضنه لـدى ممارسـة احل   تسلم - 11 

   ومسلولية األوراد واجلماعاا وايتاا اعتمو يف تع ي  و اية  اوا ايفنسـان واحلريـاا   
ــاً    ــا عاملي ــرف هب ــية املعت ــوا ايفنســان، ســواء تصــرووا       ال ،(6)األساس ــن  ا ــداوعون ع  ضــو امل

ــس    ــود ال ــة   مبفــردام أو باالشــتراك مــو حلماــم، إال ل اي ــة املنطبا ــ  مــو االلت امــاا الدولي  تتواو
ويارراا الاانون لغرض وا د واط او كفالـة االعتـراف الواجـب  اـوا و ريـاا اآلخـرين       
واال تــرام الواجــب هلــا وت بيــة املاتضــياا العادلــة لألخ قيــاا ول نظــام العــام واصــم العــام يف  

 قتمو دكارا  ؛  

_______________ 

 ، املرو .53/144الارار  (6)
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اساا أو برامج عامـة مسـتدامة تـوور    الدول ع   أن تصمم وتضو سي تشجيف - 12 
 الدعم واحلماية ل مداوعا عن  اوا ايفنسان يف مجيو مرا   عم هم ع   وو شام ؛

جـــدوى التاــاور مـــو املــداوعا عـــن  اــوا ايفنســـان     تؤكييد مييير  أخيير    - 13 
والتحــاور معهــم ويمــا يتصــ  بالسياســاا والــربامج العامــة املو ــوعة، مبــا يف ذلــك ألحلــراض     

والفوائد  املتوخاة من اذا التااور والتحاور، وتاجو الدول ع ـ  أن تعـا يف ايفدارة   احلماية، 
العامة جهاا اتصال تتعىن باملـداوعا عـن  اـوا ايفنسـان أو أن تسـتعا هلـذا الغـرض ب ليـاا         

 أخرى ذاا ص ة؛
تتعـرض لـه املـداوعاا     مـا  إزاء بو يه خياص  تواصل اإلعراب عي انزعا هيا   - 14 

ايفنسان ع   اخت ف أعماران مـن هييـ  وعنـف ع ـ  صـعيد  الـنتظم واهلياكـ ،        عن  اوا 
وتكــرر الــدعوة امل حــة الــس وجهتــها إىل الــدول الختــاذ اصطــواا املناســبة والرادعــة والعم يــة    

تبذله من جهود لتهيتة بيتـة آمنـة ومواتيـة ل ـدوا  عـن       ما حلمايتهن وإدماع منظور جنسا  يف
 ؛68/181دعأ إليه اجلمعية العامة يف قراراا  ما  اوا ايفنسان ع   وو

ــ       تعييرب عييي القلييق   - 15  ــن  ري ــراد والرابطــاا ع ــذاء األو إزاء اســتهداف أو إي
الوصــم والتمييـــ  لــدواعهم عـــن  اــوا األشـــأاص املنــتما إىل أق يـــاا أو الــذين يعتناـــون      

خاصة باألق ياا أو حلماـم مـن اجلماعـاا املعر ـة ل تمييـ ، وتـدعو الـدول        معتاداا أو آراء 
إىل أن تكف  عدم استهداف التاريعاا ألناطة املداوعا من األوراد والرابطـاا ع ـ   اـوا    

 األشأاص املنتما إىل أق ياا أو الذين يعتناون معتاداا أو آراء خاصة باألق ياا؛
رد  وباالشتراك مو حلـم ، يف الوصـول      ك  شأف، مبف تؤكد مي  ديد - 16 

األمـم املتحـدة وممث واـا وآلياهتـا العام ـة       سـيما  ال دون عائ  إىل اهليتاا الدولية واالتصال هبـا، 
يف قال  اوا ايفنسان مبا يام  ق س  اوا ايفنسان وإجراءاته اصاصـة وآليـة االسـتعراض    

 ايفق يمية املعنية  اوا ايفنسان؛الدور  الاام  وايتاا املعااداا، ع وة ع   اآللياا 
بتاارير األما العام عن التعاون مو األمم املتحدة وممث يها وآلياهتـا  حتيط علما  - 17 

 يف قال  اوا ايفنسان؛
ــ اعم التعــرض       ترحييب - 18  ــ  يف م ــن أجــ  التحاي ــدول م ــذهلا ال ــس تب ــاجلهود ال ب

ــة، وتاــجو احلكومــاا ع ــ  دعــم   ل تأويــف أو األعمــال االنتااميــة وتاــد  اجلنــاة إىل ال   عدال
 اجلهود؛ اذ 

 جبميو الدول أن تاوم مبا ي  :   هتيب بقو  - 19 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/181
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أن حتجةم عن ممارسة أ  أعمال ختويف أو أعمال انتاامية  ـد مـن يتعـاونون     )أ( 
مــو امللسســاا الدوليــة أو مــن تعــاونوا معهــا أو يســعون إىل التعــاون معهــا، مبــن وــيهم أوــراد     

 وتكف  احلماية الكاوية هلم؛ أسرام وشركا ام،
أن تنــه  ايفوــ ا مــن العاــاب ع ــ  أ  أعمــال ختويــف أو أعمــال انتااميــة     )ب( 

 بتاد  مرتكبيها إىل العدالة وتووم سب  انتصاف وعالة لضحاياام؛
أن تتجنب التاريعاا واملمارساا الس تتسبب يف تاويض احلـ  الـذ  أعيـد     )ع( 

 لارار؛من اذا ا 16تضكيد  يف الفارة 
مجيو املنظماا ايفق يمية ذاا الص ة ع ـ  النظـر يف  الـة املـداوعا عـن      تشجيف  - 20 

 اوا ايفنسان، وع   و و تدابم مناسبة ووعالة واالستعانة هبا حلمايتهم، بسب  منـها التصـد    
 الدول؛ من حلم الفاع ة ل نتهاكاا واالعتداءاا الس ترتكبها اجلهاا التابعة ل دول واجلهاا

الاـــادة يف مجيـــو قطاعـــاا اعتمـــو ويف قتمعـــاهتم احمل يـــة املأت فـــة،   تشيييجيف - 21 
ويهم الاادة السياسيون والعسكريون واالجتماعيون والدينيون وقيـاداا األعمـال التجاريـة     مبن

ووسائ  ايفعـ م، ع ـ  أن يعـربوا عـن دعمهـم الع ـ  ل ـدور املهـم واملاـرو  الـذ  يلديـه يف            
عـن  اـوا ايفنسـان، مبـن وـيهم املـداوعاا عـن  اـوا ايفنسـان، وع ــ  أن           اعتمـو املـداوعون  

يتأـذوا، يف أ   الـة مـن  ـاالا العنـف والتمييـ  يواجههـا املـداوعون عـن  اـوا ايفنســان،           
 موقفا وا حا راوضا لت ك املمارساا؛

مسلولية مجيو ملسسـاا األعمـال التجاريـة عـرب الو نيـة وحلماـا مـن         تؤكد - 22 
يف  يف ذلك  اوا املداوعا عن  اـوا ايفنسـان،   ا ترام  اوا ايفنسان، مبا امللسساا، عن

 ريــة التعــبم والتجمــو الســ م  و ريــة تكــوين اجلمعيــاا واملاــاركة يف الاــضن العــام، واــ   
حلـــىن عنـــها لتع يـــ  و ايـــة  اـــوا ايفنســـان، مبـــا يف ذلـــك احلاـــوا االقتصـــادية     ال  اـــوا

مية، وحتث الاركاا ع   أن تتبيملن أ  آثار  ارة  اـوا  واالجتماعية والثااوية واحل  يف التن
ايفنســان تتصــ  بضناــطتها وأن تعمــ  ع ــ  معاجلتــها مــن خــ ل إجــراء ماــاوراا جــادة مــو   
اجلماعاا الس ككن أن ياو ع يها الضـرر وحلماـا مـن أصـحاب املصـ حة ذو  الصـ ة وذلـك        

التجاريـة و اـوا ايفنسـان: إ ـار      مبا يتس  مو مبادئ األمم املتحدة التوجيهية باضن األعمـال 
ــد أمهيــة املســاءلة، مبــا يف ذلــك مســاءلة مجيــو       (7)‘‘احلمايــة واال تــرام واالنتصــاف  ’’ ، وتلك

_______________ 

 ، املرو .53/144الارار  (6)
(7) A/HRC/17/31. املرو ، 
 .، املرو 48/134( الارار 8)

http://undocs.org/ar/A/HRC/17/31


ايفع ن املتع ـ   ـ  ومسـلولية األوـراد واجلماعـاا      املداوعون عن  اوا ايفنسان يف سياا 
 A/RES/70/161 وايتاا اعتمو يف تع ي  و اية  اوا ايفنسان واحلرياا األساسية املعترف هبا عامليًا
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ملسساا األعمـال التجاريـة عـرب الو نيـة وحلماـا مـن امللسسـاا، مبـا ياـم  تووماـا لسـب             
 االنتصاف أو إبداء تعاوهنا من أج  تووماا؛

الو نية حلاوا ايفنسان، الس أتناتأ وتعمـ  وواـا ملبـادئ    أمهية امللسساا  تؤكد -23 
، يف الرصــد املســتمر ل تاــريعاا الاائمــة ويف إ ا ــة الدولــة ع مــا باســتمرار بتــضثم اــذ    (8)بــاريس

 وعم ية؛ التاريعاا يف أناطة املداوعا عن  اوا ايفنسان، بوسائ  منها تاد  توصياا مناسبة
امللسساا الو نية حلاـوا ايفنسـان ع ـ  أن تـو  االاتمـام الواجـب        تشجيف - 24 

حلالة املـداوعا عـن  اـوا ايفنسـان، مبـا يف ذلـك عـن  ريـ  التاـاور مـو أصـحاب املصـ حة             
ذو  الص ة باضن مسائ  من قبيـ  التاـريعاا والسياسـاا والتـدابم ايفداريـة الـس تـلثر ع ـ          

م توثيـ  االنتـهاكاا واالعتـداءاا الـس يتعـرض      الدوا  عن  اوا ايفنسان، وأن تطـور وتـدع  
 هلا املداوعون عن  اوا ايفنسان ع   وو شام ؛

مفو ــية األمــم املتحــدة حلاــوا ايفنســان واجلهــاا الاائمــة ع ــ          تشييجيف - 25 
ايفجراءاا اصاصة، ك  يف إ ار واليته، ع   أن تواص  جهوداا املتع اة  ماية املداوعا عـن  

يـرد يف الاـراراا ذاا الصـ ة، وذلـك بسـب  منـها عـرض مسـاعدهتا          مـا   اوا ايفنسان، وو 
ــها ع ــ  مواءمــة تاــريعاهتا و رائــ  تطبياهــا مــو الت امــاا الــدول      التانيــة ع ــ  الــدول ملعاونت

 وتعهداهتا مبوجب الاانون الدو  حلاوا ايفنسان؛
ول، ايتاا األمـم املتحـدة ووكاالهتـا وكياناهتـا األخـرى ع ـ  أن تتنـا        تشجيف - 26 

يف  دود الوالية املسندة إىل ك ى منها وبالتعـاون مـو مفو ـية األمـم املتحـدة حلاـوا ايفنسـان        
تاــوم بــه مــن أعمــال بغيــة  مــا واملاــرر اصــاص،  الــَة املــداوعا عــن  اــوا ايفنســان يف ســياا

 املسامهة يف التنفيذ الفعال لإلع ن ؛
ــم املتحــدة وملسســاهتا    تطلييب - 27  ــو وكــاالا األم ــوم، يف   إىل مجي ــة أن تا املعني

ككــن مــن مســاعدة ودعــم إىل املاــرر اصــاص لكــ  يتســىن لــه  مــا  ـدود والياهتــا، بتاــد  كــ  
الووــاء بواليتــه ع ــ  وــو وعــال، مبــا يف ذلــك يف ســياا ال يــاراا الاطريــة وعــن  ريــ  تاــد      
ــيهم        ــة ل مــداوعا عــن  اــوا ايفنســان، مبــن و ــووم احلماي ماتر ــاا باــضن ســب  ووســائ  ت

 داوعاا عن  اوا ايفنسان؛امل
ــ  التعــاون مــو املاــرر اصــاص ومســاع دته ع ــ  اال ــط        حتييث - 28  ــدول ع  ال

مربر له ع   الب حلاا احملالة إليها مـن املاـرر    ال يف ذلك عن  ري  الرد دون تضخم بواليته، مبا
صــاص اصــاص، وتكــرر   بــها إىل الــدول بــضن تســتجيب ل ط بــاا الــس يوجههــا إليهــا املاــرر ا 
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ل يارة ب داهنا وتار  يف إجراء  وار بنملاء ويمـا يتع ـ  مبتابعـة التوصـياا وتنفيـذاا كـ  يتسـىن        
 ل مارر اصاص اال ط   بالوالية املنو ة به مب يد من الفعالية؛

إىل املاــرر اصــاص أن يواصــ ، وواــا ل واليــة املســندة إليــه، مواوــاة         تطلييب - 29 
ان بتاارير سنوية عما ياـوم بـه مـن أناـطة، وتـدعو املاـرر       اجلمعية العامة وق س  اوا ايفنس

 اصاص إىل أن يضو يف االعتبار، ويما يادمه من تاارير، التادم احملرز يف تنفيذ اذا الارار؛
 إبااء املسضلة قيد نظراا. تقرا - 30 
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