
 A/72/287  األمــم املتحـدة 

  

 

 اجلمعية العامة
 

Distr.: General 

4 August 2017 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

120917    070917    17-13397X (A) 

*1713397*  

 الدورة الثانية والسبعون
 املؤقت*جدول األعمال )ب( من  71البند 

القضاااع ى ااان الع وااتمة واللميياااو الع وااتج وبتا ياااة ا  انااا  
ملول بذلك من تعو : الل فيذ الشامل إلىالن وباتمم   وما

   ىمل دمتابن وملابعلهما
ملواال بااذلك ماان  مكافحااة الع وااتمة واللمييااو الع وااتج وبتا يااة ا  اناا  ومااا  

 ل إلىالن وبتمم  ىمل دمتابن وملابعلهماتعوُّ  والل فيذ الشام
  

 ا مني العاممذبتة من   
 

تقفيــف املقـفخل ا ــاين املةــل  أل ــ ال اجلمة ــل الةامــل تتشـف  األماةــل الةامــل ل  ىل ـ      
ـــ   م ت مـــا  املةاصـــفة لصةنةـــفيل والتم  ـــ  الةنةـــفج وبفام ـــل األجاةـــ  ومـــا يتةـــ  كـــ لع مـــن تةةا

 .71/181اجلمة ل الةامل   ال ج أُعد عمال كقفاخل خلوتريج
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تقتماااات ا قااااتر ا ااااال ا عاااا  اب نااااكاا ا عازااااتة ل ع وااااتمة واللمييااااو الع وااااتج   
 وبتا ية ا  ان  وما ملول بذلك من تعوُّ 

 

 م ج  
حيص  املقفخل ا اين يف م ا التقفيف التحدايت املفتبطل مب افحل الةنةفيل وبفام ل األجاة   

والتم  ــــ  يف ال ــــ اك احــــاه مل افحــــل االخلمــــاب. ف نــــاقة أول متصــــ  م ــــامف الةنةــــفيل والتم  ــــ  
الةنةفج وبفام ل األجاة  النا ئل عن التداكري اليت تتخ ما الدول مل افحـل االخلمـاب  ف ـال عـن 
اآلاثخل املرتتبل عصى م ه املماخلسات يف جمال حق ك االة ا   لن بل لصمجتمةات احملص ل املتـثرفة.   
يقــدحمل حملــل عامــل عــن املةــايري الدول ــل واالقص م ــل وال  ن ــل رات الةــصل الــيت ىل ــف الةنةــفيل وبفام ــل 

ا    اجتمــا  األجاةـ   ول سـ ما يف سـ اك م افحــل االخلمـاب. وي ـتةف  املقــفخل ا ـاين  اسـتنا 
لصخـــ اق عقـــده كشــــث  امل اـــ    التـــداكري القاة ة ـــل وال  اســـات ل واملؤس ـــ ل الف   ـــ ل الـــيت ا ـــ  ا 

هـــات صـــاحبل املةـــصحل رات الةـــصل  وي ـــصعض  ال ـــ ق عصـــى كةـــ  أم صـــل املماخلســـات اجل ـــدة يف اجل
 جمال م افحل الةنةفيل وبفام ل األجاة  والتم    يف س اك م افحل االخلماب.
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 أنشطة ا قتر ا ال -أوال  
 .71/181اجلمة ل الةامل يُقدَّحمل م ا التقفيف عمال كقفاخل  - 1
 

 الوايرات القطتمة -ألف  
يُةــفب املقــفخل ا ــاين عــن امتناةــه ح ــ ميت أســرتال ا وف جــال لتةاويمــا مةــه خــالل  ايخلت ــه  - 2

  ومــن 2016بـاة   األول/ ي ــم   5   تشــفين ال ــاف/ة فم   28هلـ ين البصــدين يف الفــرتة مـن 
 .(1)  عصى الت اه2016باة   األول/ ي م   12    7

املمص ــــل املتحــــدة ل يطاة ـــــا الة مــــى وأيفلنـــــدا ويــــ   املقــــفخل ا ـــــاين أ  يشــــ ف ح ـــــ ميت  - 3
  واملغفب لدع  ما  ايه ل ايخلة ب  منهما ويُةفب عن األم  يف تصب ل ماتني الدع تني قفيبا.  الشمال ل

الــــ لايت بمـــا  مـــ  أ  يتصقـــى خل و ا   اك ـــل عصـــى  صباتـــه لـــ ايخلة ايصنـــد وجنـــ ب أففيق ـــا واهلنـــد و 
 وال ا  .املتحدة األمفي  ل 

 
 ا نشطة ا ختى -ع اب 

يف  2017آراخل/مــــاخل      2016مت  /ي ل ــــه تــــف  أةشــــطل املقــــفخل ا ــــاين يف الفــــرتة مــــن  - 4
(. ومنــــ  A/HRC/35/41حقــــ ك االة ــــا  يف  وخلتــــه ا ام ــــل وال الرــــني )جمصــــ  تقفيــــفه املقــــدحمل    

ا ـــاين يف حصقــل ةقـــاأ ُعقــدت أرنـــاق الــدوخلة الفاكةـــل وال الرـــني    ـــاخلمل املقــفخل 2017آراخل/مــاخل  
كشث  م ثلل التنم   الةنةـفج  ف ـال عـن احـد   2017آراخل/ماخل  جملص  حق ك االة ا  يف 

  أرناق 2017آراخل/ماخل   21الت باخلج لالحتفال  ل  حمل الدوه لصق اق عصى التم    الةنةفج يف 
 ةامل.الدوخلة احا يل وال بةني لصجمة ل ال

ــــل كشــــث  حقــــ ك  - 5 و ــــاخلمل املقــــفخل ا ــــاين بمحااــــف يف أول مشــــاوخلة م ااــــ ة ل  ــــري خل  
االة ــا  جلم ــه املهــاجفين  واال مــاع الجتمــاعال والتماســع وت ــه أ ــ ال التم  ــ   مبــا يف رلــع 

  يف 2017أايخل/ماي   9و  8الةنةفيل وبفام ل األجاة  والتةة   اليت ُعقدت يف جن   ي مال 
 فاك الةاملال من أج  اهلجفة اآلمنل واملن مل والن ام ل.س اك الت

وُ عــال املقــفخل ا ــاين أي ــا ح ــ خل الجتمــا   ــري الف ــال لصجمة ــل الةامــل يف ة  يــ خلمل يف  - 6
   لالحتفال  ل  حمل الدوه ال ن ج لن ص    ماةديال.2017مت  /ي ل ه  18
 

  

__________ 

 .A/HRC/35/41/Add.2 and Add.3اة ف  (1) 

https://undocs.org/A/HRC/35/41
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وبتا يااة ا  اناا  ا  ااياح مكافحااة اللحاادايت الااا توا ااح مكافحااة الع وااتمة  -اثنيا  
 اإلر اب

 
 مقدمة -ألف  

 فه تةاعد اهلجمات االخلماك ل يف اآلوةل األخرية الدول يف متص  منا ق الةامل    ا ار  - 7
جمم عــل متن عــل مــن تــداكري م افحــل االخلمــاب. وعصــى الــف م مــن عــدحمل الت صــ     ت افــق يف اآلخلاق 

 ف جديدة عصى الُةةد الدول ل واالقص م ل وال  ن ل  تُص حمل الدول كشث  تةفي  االخلماب  اعُتمدت أُ 
  ـــار تــــداكري حمايــــل األفــــفا  مــــن خطــــف األعمــــال االخلماك ــــل  وتقــــد  مــــفت   مــــ ه األعمــــال    
الةدالــل.  ــري أ  تــداكري م افحــل االخلمــاب يف ب ــري مــن البصــدا  أاثخلت القصــق كشــث   ايــل حقــ ك 

تشــــــفيةات وس اســــــات متشــــــد ة مل افحــــــل االخلمــــــاب  وب ــــــريا  االة ــــــا . واعتمــــــد كةــــــ  الــــــدول
ُت ــــتخدحمل لســــتهدا  أفــــفا  جمتمةــــات األقص ــــات واأل اي . ووجــــد املقــــفخل ا ــــاين أ  تــــداكري  مــــا

م افحـــل االخلمـــاب أرـــفت ترـــريا  ـــري متناســـ  عصـــى امل ـــصمني  ف ـــال عـــن املهـــاجفين والالجئـــني 
ج امل ـاواة وعـدحمل التم  ـ  فح ـ   كـ  متنـه ومصتم ال الصج ق. ول تتةـاخل  مـ ه التـداكري مـه مبـدأ

 أي ا اجملتمةات املتثرفة من التمته ال ام  كطا فل واسةل من حق ك االة ا  األخفى.
  تنــاول امل صفــ    لــ لايت 2008لةــاحمل  7/34ومتشــ ا مــه قــفاخل جمصــ  حقــ ك االة ــا   - 8

  الةنةــفج وبفام ــل األجاةــ  املتةــاقب   أرــف تــداكري م افحــل االخلمــاب يف تةــاعد الةنةــفيل والتم  ــ
يتةـــ  كـــ لع مـــن تةةـــ   يف تقـــاخليفمم امل ااـــ ة ل وتقـــاخليف الـــ ايخلات القطفيـــل. وي ـــتند مـــ ا  ومـــا

 لايت   ف ــال عــن تقــاخليف امل صفــني كــ(2)وال ــاكقني احــال ني لــ لايت  التقفيــف    أعمــال امل صفــني
. بمـا  خـ  يف العتبـاخل املتحـدة األمـميف   اخل االجفاقات ا اصـل األخـفى رات الةـصل  وم ئـات 

التطـــ خلات واملةص مـــات األخـــرية الـــيت ي تةهـــا  ول ســـ ما مـــن خـــالل اجتمـــا  ا ـــ اق  والبحـــ   
 االااف ل كشث  م ا امل ا  .

 23و  22وخـــــالل اجتمـــــا  ا ـــــ اق الـــــ ج عقـــــده املقـــــفخل ا ـــــاين يف ك  اك ـــــت يـــــ مال  - 9
واملماخلس   ومم ص  اجملتمه املـدف أاـاو وم ـامف الةنةـفيل   انقة األبا مي    2017ح يفا /ي ة ه 

والتم    الةنةفج وبفام ل األجاة  املنب قل عن مماخلسات الدول يف جمـال م افحـل االخلمـاب. وكةـد 
 خلاســل الهامــات والتحــدايت يف متصــ  املنــا ق  تبــا ل املشــاخلب   اآلخلاق كشــث  التــداكري القاة ة ــل 

تخ ة عصى الُةُةد ال  ن ـل واالقص م ـل والدول ـل  ف ـال عـن املماخلسـات اجل ـدة وال  اس ل الف    ل امل
 يف جمال م افحل الةنةفيل وبفام ل األجاة  والتم    يف س اك م افحل االخلماب.

واســتنا ا    ىلص ــ  املقــفخل ا ــاين    جاةــ  الســتفا ة مــن األف ــاخل ال اقبــل امل ــتقاة مــن  - 10
التقفيــــف    تقــــد  اســــتةفا  م ــــت م  مل ــــامف الةنةــــفيل وبفام ــــل اجتمــــا  ا ــــ اق  ي ــــةى مــــ ا 

 ق(.   يقـــــدحمل املقـــــفخل ا ـــــاين  -األجاةــــ  والتم  ـــــ  يف ســـــ اك م افحـــــل االخلمـــــاب )الفــــف  اثة ـــــا 
__________ 

 .A/HRC/9/12; A/HRC/20/33; A/HRC/29/46; A/HRC/35/41 اة ف م ال  (2) 
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عامــل عــن املةــايري الدول ــل واالقص م ــل وال  ن ــل الف   ــ ل الــيت ىل ــف الةنةــفيل وبفام ــل األجاةــ    حملــل
جـــ م(. بمـــا يشـــاخلمل كـــبة  األم صـــل عـــن  -ل االخلمـــاب )الفـــف  اثة ـــا ســـ ما يف ســـ اك م افحـــ ول

 ال(.  -املماخلسات اجل دة يف م ا ال  اك اليت حد ما املشاخلب   يف اجتما  ا  اق )الفف  ال ـاف 
 وتف  الستنتاجات والت ص ات يف الفف  ال الث.

 
 اإلر ابمظا ت الع وتمة وبتا ية ا  ان  واللمييو ا  ياح مكافحة  -ابع  

 
توااااااااىد اللطاااااااتة السيا ااااااال واايدة انلشاااااااار خطااااااااب الكتا ياااااااة والع اااااااف الع واااااااتمني  - 1 

 ا  ان  وبتا ية
 

 صة   احفبات الشةب يل
يالحظ املقفخل ا ـاين أ  أحـد الهامـات املفتبطـل مب افحـل االخلمـاب مـ  رهـ خل احفبـات  - 11

الشــةب يل مــن األصــ ات  ســتمفاخل  املتطففــل الشــةب يل. ففــال أوخلو   ا  ا  مت ســ  ةةــ   األحــ اب
يف  18,4و    2000يف املا ــل عــاحمل  11,3    1980يف املا ــل عــاحمل  10,1منــ  ال ماة نــات مــن 

يف املا ـل مـن  17,5. واألح اب الشةب يل ممُ صل حال ا يف ت ه ح  مـات وتشـغ  2017املا ل عاحمل 
اعد التطف  ال  اسال رامفة مةقـدة  . ويف حني أ  تة(3)ت ه مقاعد ال ملاانت ال  ن ل األوخلوك ل

ت اح األ لـل أ  الة امـ  الـيت ت ـامم يف   ئـل منـٍا مـ اتل لصقبـ ل املت ايـد لايـدي ل ج ات املتطففـل 
تشم  ماو  واسةل النطاك كشث  األ مل القتةا يل الةامل ل وت ايد التفاوت القتةا ج  واةتشـاخل 

ويشــةف املقــفخل ا ــاين كــنف  القــدخل مــن القصـــق أل    االخلمــاب والــ اي ة احــا ة يف تــدفقات اهلجــفة.
امل يــد مــن األحــ اب التقص ديــل اعتمــد م اقــ  أب ــف صــفامل كشــث  م ــا   مــن قب ــ  األمــن واهلجــفة 

 .(4)واال ماع من أج  م اجهل صة   األح اب الشةب يل ال م ن ل
 تنامال خطاب الةنةفيل وبفام ل األجاة 

من ا تدا  اهاه آخف عصى الةة د الةاملال عق  اهلجمـات يُةفب املقفخل ا اين عن قصقه  - 12
االخلماك ل األخرية  وم  اةتشاخل ا طـاب املنـام  لصمهـاجفين وامل ـصمني  سـ اق يف اجملـال ال  اسـال 

الشــةب يل عصــى وجــه ا ةــ ين ب ــ  التثي ــد واجتــ اب  بأو يف وســا   االعــالحمل. وىلــاول األحــ ا
النــاخبني مــن األعبــاق املال ــل لصهجــفة والتةــ خلات الــيت النــاخبني مــن خــالل الســتفا ة مــن مــاو  

مفا مـــا أ  األجاةـــ  مم صـــ   مت ـــ ال  ا ـــد يف جمـــال اجلـــفا م  وأيـــم ي ـــتصب   املـــ اخل  وال رـــا   مـــن 

__________ 

 ,TIMBRO authoritarian populism index 2017: a summary”, 2017“مفب  االعالحمل املةل  ل  اسات األوخلوك ل   (3) 

pp. 1-2. 

 The European Union as a Community of Values: Safeguarding وبالــــــــل الىلــــــــا  األوخلو  لصحقــــــــ ك األساســــــــ ل (4) 

Fundamental Rights in Times of Crisis (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2013), p. 17. 
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ــــل  أو ــــل ال  ن  ــــدا لصه ي ــــا  مــــه اجملتمةــــات  املــــ ا نني  ويشــــ ص    دي ــــل تتن لــــديهم مماخلســــات  ين 
 .(5)احدي ل
يف أحـــد البصــدا  األوخلوك ـــل  فــا  حـــ ب  ـــةب ج الــيت جـــفت   2017 ويف اةتخــا ت عـــاحمل - 13

مي ل مبقاعد يف ال ملا  كةد أ   ن  صل   من عص ها  ةاخلات منام ل لإلسالحمل   اع ـا    وقـ  
. واقرتح ح ب  ةب ج مي ل آخـف يف أوخلو   يف (6)مجفة امل صمني  و  الك امل اجد وح ف القفآ 

. ويف أحــد (7)جفو   ألع ــا  الدين ــل احملص ــل بــال يةــبح ا جــ قا مــن الــ  نال ملــا   أ  حيتفــ  املهــا
كصــدا  جنــ ب احملــ   اهلــا    ــن حــ ب مي ــل متطــف  و ــل  صــل س اســ ل اســتخدمت ا طــاب 
املنام  لصم صمني  وحقق اح ب م اس  ببرية كش    ري مت قـه يف الةتخـا ت ال ملاة ـل لةـاحمل 

 . (8)ة أب  عصى امل اومل هاه اح ب احابم  مما أسفف عن ابت اب قدخل 2016
ويشــــةف املقــــفخل ا ــــاين  لقصــــق أل  ا طــــاب الةنةــــفج وبفام ــــل األجاةــــ   خــــ  كةــــ خلة  - 14

مت ايدة يف ا طاب ال ا د  ومال رامفة تتجصى يف متص  منا ق الةامل. ففال  حدى كصـدا  أوخلو  
 صـل عامـل اـد امل ـصمني واألجاةـ .  الشفق ل   فعت اح  مل ووسـا   االعـالحمل ال  ن ـل يف  ـن

ــــ 2015ويف عـــاحمل  األســـف  لعـــن  فيـــق مطالبـــ” مشـــاوخلات و ن ـــل“  كـــدأت اح  مـــل مـــا ي ـــمى ك
 خلاســل استقةــا  ل عــن اهلجــفة واالخلمــاب. واةُتقــدت احمصــل عصــى ةطــاك واســـه  ســت فاق املة شــ ل 

ام ـل األجاةـ . واسـُتخدمت لفك  اهلجفة  الخلماب وألسئصتها امل ح ل اليت تشجه كشدة الةداق وبف 
ةتا ج الدخلاسل الستقةا  ل يف ما كةد يف  صل ةشفة  عالانت منام ل لصمهـاجفين. و الاـافل    

. بمـــا أ  خطـــاب بفام ـــل (9)رلـــع  أُ خصـــت تةـــديالت  ســـت خليل لت ـــفي  الطـــاكه امل ـــ حال لامـــل
ُوصــ  الالجئــ   ليــم األجاةــ  آخــ  يف ال  اي  يف كصــد آخــف مــن كصــدا  أوخلو  الشــفق ل  ح ــث 

 .(10)يش ص    ديدا خطريا لصةحل الةامل
وب ــريا مــا خلكطــت اجلهــات الفاعصــل األساســ ل يف أحــد كصــدا  الشــفك األوســ  أقص ــل رلــع  - 15

ــــل (11)البصــــد وتطصةا ــــا ال  اســــ ل يف املنطقــــل   الســــالحمل املتشــــد  ــــ  عــــ  ت اجلهــــات الفاعص . و مل 

__________ 

 املفجه ةف ه. (5) 

 .https://perma.cc/T8PU-Z7HL; https://perma.cc/FCL3-7ZE3اة ف  (6) 
 .https://perma.cc/9MJ4-W6MCاة ف  (7) 

 .https://perma.cc/BV5Q-AS42; https://perma.cc/VT6L-DUH4اة ف  (8) 

 Fact-finding meeting: Hate“  م ت  املؤس ات الدميقفا  ل وحقـ ك االة ـا  من مل األمن والتةاو  يف أوخلو    (9) 

motivated incidents targeting migrants, refugees and asylum-seekers in the OSCE region”, December 

2015, p. 4. See also https://perma.cc/D57P-9D4M. 

 .goo.gl/MedFUjاة ف  (10) 

 .https://perma.cc/76SD-KUT3; https://perma.cc/948C-5U6F اة ف (11) 
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  يل صــ خلا ســصب ل لاقص ــات االرن ــل امل ــصمل مــن خــالل خلكطهــا ال  اســ ل والدين ــل يف عــدة كصــدا  آســ
 .(12) جملم عات االخلماك ل أو تة يفما بغ اة خطفين وأجاة 

ومي ــن أي ــا مالح ــل  اي ة ا طــاب املةــا ج لإلســالحمل يف كةــ  كصــدا  أمفي ــا الالت ن ــل.  - 16
 ة  مقال يؤبد أ  أب ف ففال أحد كصدا  أمفي ا اجلن ك ل عصى سب   امل ال  ةشف مةدخل  خباخلج 

 .(13)من ةة  امل صمني يف الةامل متطففني
ويالحظ املقفخل ا اين أ  م ه األم صل تدل عصى أ  ره خل ا طـاب املنـام  لصمهـاجفين  - 17

وامل صمني يف ا طاب ال  اسال ال ا د م  يف ال اقه رامفة عامل ل. ك ـد أةـه يـ   أي ـا أ  ي ـرتعال 
تــ ال مةــا اة  ت امنــل يف ا طــاب املةــا ج لص ــام ل. ففــال الةديــد مــن البصــدا  لالةتبــاه    الــ اي ة امل

  جــ قا مــن األيــدي ل ج ات الشـــةب يل ال م ن ــل  جنبــا    جنــ  مـــه  يف ب ــري مــن األح ـــا ال ــام ل 
 .(14)بفام ل االسالحمل

 
  وخل ال عماق ال  اس ني ووسا   االعالحمل

اق  وخل ال عماق ال  اسـ ني ووسـا   االعـالحمل قد سبق لصمقفخل ا اين أ  أعفب عن قصقه     - 18
 يف وصم فئات مة نل  ومن   تة ي  امل اق  الةنةفيل وبفام ل األجاة  كني اجلمه خل.

ويف ب ـــري مـــن البصـــدا   ينشـــف امل ـــؤول   الةم م ـــ   ووســـا   االعـــالحمل التحامـــ  والق الـــ   - 19
األ اي    نتمـني      ا ـ  األقص ـات أوالنمط ل ال صب ل يف ما يتةصـق كغـري املـ ا نني واأل ـخاين امل

مبا يف رلع عن  فيق خلكطهم  لةن  واالخلماب. وأواح املقفخل ا اين املةل كتة ي  و ايـل حقـ ك 
االة ـــا  واحـــفايت األساســـ ل يف ســـ اك م افحـــل االخلمـــاب ب ـــ  أ  التقـــاخليف املتةصقـــل  ـــ ا  ســـفف 

أاثخلت املخـاو  كشـث  الةـصل كـني  2015س خلج ُع ف عص ه مه أحد مفت   مجمات  خلي  عـاحمل 
اهلجفة واالخلماب.  ري أ  املقفخل ا اين سصَّ  ال  ق عصـى عـدحمل وجـ   أ لـل تـدعم ال عـاقات الـيت 

أ  الالجئــني أب ــف ُعفاــل لصتطــف . وتبــني  تف ــد ل  االخلمــاك ني ي ــتف دو  مــن تــدفقات اهلجــفة أو
 .(15)م ا لعمال  خلماك لالالجئني قا البح   أ  عد ا قص ال جدا من املهاجفين أو

وأ   القــا ة ال  اســ    يف الةديــد مــن كصــدا  أوخلو  الشــفق ل كب ــاانت عنةــفيل وتــنم عــن   - 20
بفام ل األجاة  لتة ي  كفاجمهم ا اصل. وقـد اسـتندت ح  مـل أحـد البصـدا     وجـ   حالـل أ مـل 

ل. وأ ــاخل خل ــ   الــ  خلاق    لتــدعال أ  اهلجــفة تشــ    ديــدا لامــن والةــحل الةامــل واهل يــل ال  ن ــ
قــال    التــداكري املتخــ ة ل قــ   وب ــريا مــا”. حةــا   ــفوا ة ا شــ  لإلخلمــاب“اهلجــفة  عتباخلمــا 

__________ 

 .https://perma.cc/VJ9C-GYYR; https://perma.cc/R82Z-E8RNاة ف  (12) 

 .https://perma.cc/BCQ5-HEWDاة ف  (13) 

 (14) Lars Rensmann  “Resentment reloaded: how the European radical right mobilizes antisemitism and 

counter-cosmopolitanism”, Journal for the Study of Antisemitism, vol. 3, No. 2 (2011), pp. 543-573. 

 (15) A/71/384   8و7الفقفا. 
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. (16)تـــدفق املهـــاجفين والالجئـــني و ـــال  الصجـــ ق اـــفوخليل حمايـــل املنطقـــل مـــن اجملـــفمني واالخلمـــاك ني
جمتمةـات املهـاجفين ستشـ   عصـى وربف و يف يف ح  مل أخفى مـن ح  مـات أوخلو  الشـفق ل أ  

 .(17)املدى البة د  ج    مغصقل ت فف الدعم لإلخلماك ني
وب ــريا مــا تةمــ  وســا   االعــالحمل عصــى اســتدامل مــ ه الق الــ  النمط ــل  عــن  فيــق ةشــف  - 21

ت فري من  له. وي   املقفخل ا ـاين أي ـا أ  ي اـح أ  ىل اـ   خطاب الةنةفيل وبفام ل األجاة   أو
العـــالحمل رـــامفة ت تنفهـــا املشـــاب  عصــــى األخـــه يف ســـ اك م افحـــل االخلمـــاب. وتشــــ ه وســـا   ا

صـ خل مة نـل  واال ـاخل  التغط ل  ري املتناسـبل ألةـ ا  مة نـل مـن االخلمـاب  واسـتخداحمل مةـطصحات أو
الةـــاحمل لصقةـــه االخباخليـــل حـــ ل االخلمـــاب  مـــداخلمل اجلمهـــ خل. وقـــد   ـــت  خلاســـل حدي ـــل التغط ـــل 

مـــات االخلماك ـــل الـــيت وقةـــت يف أحـــد كصـــدا  أمفي ـــا الشـــمال ل خـــالل الفـــرتة االعالم ـــل احملص ـــل لصهج
ســــــ ما  . وخصةــــــت الدخلاســــــل    أ  مجمــــــات مــــــفت   اجلــــــفا م امل ــــــصمني  ول2011-2015

يفت ـ   مـفة. ومل 4,5امل ل  و  يف ا اخلع  ح  ت كتغط ل تف ك تغط ـل اهلجمـات األخـفى مبقـداخل 
ـــل( و  12,4) امل ـــصم   ســـ ى ة ـــبل اـــئ صل مـــن اهلجمـــات امل ـــصم   امل لـــ  و  يف ا ـــاخلع يف املا 

يف  32 يف املا ـل و 44يف املا ل(.  ري أ  م ه اهلجمات ح  ت كتغط ل  خباخليـل تبصـن ة ـبتها  5)
املا ـــل  عصـــى التـــ اه. وخصةـــت الدخلاســـل أي ـــا    أ  مـــن املـــفجح أ  يةتـــ  اهلجـــ حمل عمـــال  خلماك ـــا 

تقـدخل التهديـدات الـيت يشـ صها عنـ   من رلع  ب ـريا مـا. وعصى النق   (18)عندما يق حمل كه م صم
 .(19)تُةد  خلماك ل اجلناح ال م ل  لق  مما مت صه ول

 
 الةن  القا م عصى الةنةفيل وبفام ل األجاة  وجفا م ال فام ل

يف س اك ا    املت ايد من االخلماب  يرتجم ا طاب الةنةفج وبفام ـل األجاةـ  كةـ خلة  - 22
فا م بفام ــل وعنــ  اــد فئــات مة نــل. ويشــةف املقــفخل ا ــاين كقصــق خــاين   اق جــفا م مت ايــدة    جــ

ال فام ــــل الــــيت ت ـــــتهد  املهــــاجفين والالجئــــني ومصتم ـــــال الصجــــ ق. وقــــد أُكصـــــن عــــن م ـــــايقات 
ومجمــات عن فــل اــد مــ ه الفئــات يف عــدة كصــدا  أوخلوك ــل. ويف احــالت الــيت مي ــن ف هــا ىلديــد 

أفـــفا  هلـــم صـــالت  فـــ يم  البـــا مـــا ي  ةـــ   تاعـــات أمـــن أمص ـــل أوم يـــل مـــفت   تصـــع األفةـــال  
. ومشصــت اهلجمــات الــيت ُ ــنَّت يف أحــد كصــدا  أوخلو  الغفك ــل أعمــال (20)مبجم عــات متطففــل مي ن ــل

__________ 

 .goo.gl/Ly3Cspاة ف  (16) 

 .https://perma.cc/TR4G-RTVDاة ف  (17) 

 (18) Erin M. Kearns, Allison Betus and Anthony Lemieux  “Why do some terrorist attacks receive more media 

attention than others?” 5   2017آراخل/ماخل. 

 Terrorism and the Media: A Handbook for  وال قافــــــــل )ال  ة ــــــــ  (من مــــــــل األمــــــــم املتحــــــــدة لصرتك ــــــــل والةصــــــــم  (19) 

Journalists (Paris, 2017), p. 22. 

 Fundamental Rights Report 2017 (Luxembourg, Publications  الىلــــــا  األوخلو  لصحقــــــ ك األساســــــ ل وبالــــــل (20) 

Office of the European Union, 2017), p. 79. 
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  ا  ا ت مــ ه 2014التخفيـ  واحـفك الةمـدج اـد مفافـق اسـتقبال الالجئـني. ومقاخلةـل مـه عـاحمل 
 .(21)2016 و 2015فام ل األجاة   اي ة ببرية يف عامال العتداقات اليت تفت   يف   اخل ب

ومي ـــن أ  يالحـــظ يف كةـــ  البصـــدا   اي ة الةنـــ  اـــد امل ـــصمني يف أعقـــاب مجمـــات  - 23
 خلماك ــــل. ففــــال أحــــد كصــــدا  أمفي ــــا اجلن ك ــــل  ُســــجصت  اي ة ببــــرية يف جــــفا م ال فام ــــل املنام ــــل 

كةد أ  ك ها التصفـا  عصـى ةطـاك  (22)2015لصم صمني يف أعقاب مجمات  خلماك ل وقةت يف عاحمل 
واســه. بمــا أرــفت اهلجمــات االخلماك ــل عصــى أمــن اجملتمةــات احملص ــل امل ــصمل يف ت ــه أ ــاق أوخلو . 

  كــدأت امل ـاجد يف الةديـد مـن الـدول األع ـاق يف الىلــا  2015ففـال أعقـاب مجـ حمل وقـه عـاحمل 
 429ن ـل حقـ ك االة ـا  يف كصـد واحـد األوخلو  تتصقى  ايل من الشف ل. وسجصت املؤس ل ال  

  أج كــ اي ة قــدخلما 2015عمــال مــن أعمــال الةنــ  والتهديــدات كــدافه بفام ــل االســالحمل يف عــاحمل 
يف املا ل عن ال نل ال ـاكقل. وتف ـد التقـاخليف ل  تصـع احـ ا   أصـبحت أب ـف عنفـا ومشصـت  223

. وخصــه تقفيــف صــدخل مــؤخفا لبحــث (23)اســتخداحمل القناكــ  ال دويــل والــ خا ف اح َّــل واحــفك املتةمــد
التم  ــ  املتةــد  اجل اةــ  الــ ج يــؤرف عصــى الن ــاق امل ــصمات    أ  مة ــم جــفا م بفام ــل االســالحمل 

 .(24)ت تهد  يف ب ري من البصدا  الن اق امل صمات  ل س ما الاليت يفتدين أ ط ل الفأ 
خدحمل م افحــل االخلمــاب  ويُةــفب املقــفخل ا ــاين أي ــا عــن قصقــه أل  كةــ  اح  مــات ت ــت - 24

بم خل لصقمه امل تمف لاقص ات االرن ل. وخل ا عصى سص صل مـن اهلجمـات االخلماك ـل   ا ت ح  مـل 
كصــــد مــــن كصــــدا   ــــفك أففيق ــــا مــــن أعمــــال الشــــف ل كشــــ   ببــــري  يف اجملتمةــــات احملص ــــل االرن ــــل 

ل واعتقصـ ا من اباو الشـف ل  ـاخلات من ل ـ 6 000   ن أب ف من 2014. ويف عاحمل (25)وامل صمل
. وقــد أُلقــال القــب  عصــى مة ــم  4 000واحتجــ وا كةــ خلة تة ــف ل حــ اه   ــخه يف حــال مةــنيَّ

. وقـد  عـم أي ـا (26)املت فخلين لال تباه يف وج   صـالت  خلماك ـل هلـم واةتمـا هم ألقص ـل البصـد االرن ـل
أعـدم ا  ني  أوأةه ع اا عن تقدميهم    احمل مل  اختفـى ق ـفا الةديـد ممـن ا ـتبه يف بـ يم  خلمـاك 

   نت ح  مل كصد أس  ج  صـل عن فـل مل افحـل الةةـ ا  اـد 2016. ويف عاحمل (27)كغري حمابمل

__________ 

ـــــــــــــــــل الىلـــــــــــــــــ (21)    Current Migration Situation in the EU: Hate Crime  ا  األوخلو  لصحقـــــــــــــــــ ك األساســـــــــــــــــ لوبال
(Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2016), p. 4. 

 ) لصغل ال تغال ل(. https://perma.cc/EU7R-M9B7اة ف  (22) 

 .https://perma.cc/9JAT-6V7A انظر (23) 

 ”Forgotten women: the impact of Islamophobia on Muslim women“الشـــــــب ل األوخلوك ـــــــل ملنام ـــــــل الةنةـــــــفيل  (24) 

(Brussels, 2016), p. 26. 

 .https://perma.cc/4X8V-XL2W اة ف (25) 

 .https://perma.cc/P72G-4AJ7اة ف  (26) 

 .Events of 2014 (New York, 2015), p. 9: 2015  التقفيف الةاملال  م  من خلايت  ووتة من مل  (27) 

https://perma.cc/EU7R-M9B7
https://perma.cc/P72G-4AJ7
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 حدى اجلماعات االرن ل  وأف د ليا لالةتقاحمل من مج حمل أسفف عن قت  اباو من  ـف ل احـدو . 
 .(28)وقد ُأحفقت قفى وتةف  مئات املدة ني لص فب وال تةاب أو القت 

 
 ا  ان  والع وتمة ا  يا ات اهلجتة ومتاقبة احلدودبتا ية  - 2 

 
 حفيل التنق 

يالحظ املقفخل ا اين أةه يف اـ ق ت ايـد التهديـدات االخلماك ـل ا ـ ت كةـ  الـدول تـداكري  - 25
تفمال    منه األفـفا  الـ ين حيتمـ  أ  ي  ةـ ا خطـفين مـن  خـ ل البصـد  أو ال ـفف يف  الـداخ  أو 

االقامل ف ه. وقد أرفت التداكري الةدواة ـل مل افحـل االخلمـاب الـيت تق عـد حفيـل  الة  ة    كصد حيق هلم
 التنق  ترريا  ري متناس  عصى أ خاين من الشفك األوس .

ويف أحـــد كصـــدا  أوخلو  الغفك ـــل تةـــف  مئـــات األ ـــخاين ح ـــف   اخلج حـــال ك ـــنهم وكـــني  - 26
مــا تــ خل ال ــصطات الةامــل مــ ه األوامــف . و البــا (29)2015مغــا خلة البصــد أو  خــ هلم  ل ــه منــ  عــاحمل 
 .(30) لصج ق    خطاب م افحل االخلماب

وأوقــ  أمــف تنف ــ ج صــدخل مــؤخفا يف أحــد كصــدا  أمفي ــا الشــمال ل كــفانمج قبــ ل الالجئــني  - 27
ي ما  بما أوقفه ألج   ري م مى  لن بل لالجئني من كصد مةني. وفف  األمـف ح ـفا  120ملدة 

كصـــدا  رات أ صب ـــل م ـــصمل. وقـــد اســـتُند    الشـــ ا   األمن ـــل ال  ن ـــل  عصـــى  خـــ ل خلعـــااي ســـبةل
. وكةد أ  خلف ت احملابم الدة ا األمف   حت احمل مل الةص ـا لصبصـد (31)والتهديد االخلما  بم خلات

مؤخفا كدخ ل ص غل مةدَّلل ح عض  التنف  
(32). 

 اجل سية 
 ل يف الةديـد مـن كصـدا  أوخلو  الغفك ـل يالحظ املقفخل ا ـاين بـ لع أ  التةـديالت التشـفية - 28

ي فت لصح  مات هفيد املـ ا نني مـن جن ـ ا م  را ا ـتُبه يف ق ـامهم لةشـطل متةـصل  الخلمـاب. 
. ويف مفاعاة األص ل القاة ة ـلو صق م ه التةديالت مشاب  عصى األخه  عند اةةداحمل اماانت 

ت ـــمح   ر  ق ـــا ال م ـــبق  أو تشـــرتو التشـــفيةات احةـــ ل عصـــى كةـــ  احـــالت القةـــ ى  ل

__________ 

 .https://perma.cc/WH7G-KFCLاة ف  (28) 
 Bérénice Boutin, Administrative Measures against Foreign Fighters: In Search of Limits andاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  (29) 

Safeguards, ICCT research paper (The Hague, International Centre for Counter-Terrorism, 2016), pp. 11-

 Dangerously disproportionate: the ever-expanding national security“اة ــف أي ــا من مــل الةفــ  الدول ــل    12

state in Europe” (London, 2017), p. 50.” 

 .https://goo.gl/1WY8tmاة ف  (30) 

 .https://perma.cc/7245-GKMCاة ف  (31) 

 .https://goo.gl/dHgm1Rاة ف  (32) 

https://perma.cc/7245-GKMC
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. ويةـفب املقـفخل ا ـاين أي ـا عـن قصقـه (33)كتجفيد امل ا نني من جن  ا م أرناق وج  مم يف ا اخلع
  اق ح ــم أصــدخلته حم مــل مــؤخفا وقــد يشــ   ســاكقل خطــرية  لن ــبل لالســتخداحمل التم  ــ ج لتــداكري 

م جن ـ ل فـف  ينتمـال    أقص ـل التجفيد من اجلن  ل يف أحد كصدا  الشفك األوس . وقد ألغـى اح ـ
ي ـــمح الغــاق اجلن ـــ ل لةتهــامل الـــ لق لصدولــل  مبـــا يف رلـــع   رن ــل اســـتنا ا    قــاة   اجلن ـــ ل  ممــا

 .(34)الق احمل لعمال  خلماك ل
ويطبق الةديد من البصدا  اليت اسـتحدرت تـداكري التجفيـد مـن اجلن ـ ل تصـع التـداكري عصـى  - 29

.  ــري (35)فقــ   ممــا ي فــ  أل يـؤ ج  لغــاق اجلن ــ ل    اةةــداحمل اجلن ــ ل املـ ا نني امل  وجــال اجلن ــ ل
أ  املقفخل ا اين يالحظ كقصق أ  التشفيه يف أحد البصدا  ي مح الغاق جن  ل املـ ا نني امل لـدين 

 .(36)حيمص   جن  ل أخفى يف ا اخلع ول
 

 التداكري اليت ت تهد  الالجئني و ال  الصج ق
ا اين لةه خل ا عصى املخاو  املتةصقل  لةـصل كـني االخلمـاب وتـدفق الالجئـني  أُكصن املقفخل  - 30

سْن الةديد من البصدا  س اسات تق  ديل لصغايل يف جمال اهلجفة وتـداكري  تـنم عـن بفام ـل األجاةـ  
ت ـــتهد   ـــال  الصجـــ ق والالجئـــني. وقـــد عمـــد أحـــد كصـــدا  أوخلو  الشـــفق ل     كقـــاق الالجئـــني 

وأ حــــت  .(37)‘‘ك ــــب  اهلجــــفة اجلماع ــــلحالـــل  ــــ اخل  ’’ق خــــاخلع الــــبال  اعــــال  و ـــال  الصجــــ  
اح  مــــل لصشــــف ل واجلــــ ة  عــــم ســــصطات الصجــــ ق يف واــــه  جــــفاقات حدو يــــل عاجصــــل  لن ــــبل 

ويف ال قت ةف ه  باةت املفاجةـل الق ـا  ل لقـفاخلات الصجـ ق حمـدو ة. ‘‘. منا ق الةب خل’’ًي مى  ملا
لتةــديالت اجلديــدة الــيت أُ خصــت عصــى القــاة   اجلنــا ال لصبصــد    هــف  و الاــافل    رلــع أ ت ا

الالجئـــني واملهـــاجفين الـــ ين يـــدخص   البصـــد كةـــ خلة  ـــري ة ام ـــل عـــ  حـــدو ما اجلن ك ـــل. وت ـــمح 
التةديالت كفف  جمم عل واسةل من الةق  ت  مبا يف رلع اال اانت اجلنا  ل  وأح احمل  ل جن  

 .(38)والطف  االل امال
ولحظ املقفخل ا اين يف الةديد من كصدا   أوخلو  الغفك ل حالت مل متت   ف ها اح  مات  - 31

. وقـد قامـت كةـ  البصـدا  كرتح ـ  أفـفا  القـاة   الـدوهامت ال اما ملبـدأ عـدحمل االعـا ة الق ـفيل يف 
  م    اعت  م  ديدا لامن القـ مال  عصـى الـف م مـن مـ اجهتهم  طـف ببـري  لاـطها  عنـد عـ  

كصدايم األصص ل. وصدخل أمـف تفح ـ  يف أحـد البصـدا  عصـى الـف م مـن أ  م ئـل الن ـف يف السـتئنا  

__________ 

 ”.Dangerously disproportionate, pp. 58-63“من مل الةف  الدول ل   (33) 

 .goo.gl/aCnHjB_and_goo.gl/SwF6bJاة ف  (34) 

 ”.Dangerously disproportionate”, p. 58“من مل الةف  الدول ل   (35) 

 .from https://perma.cc/7VAG-Y4AW.اة ف (36) 

 .https://goo.gl/9ritvfاة ف  (37) 

 .Dangerously disproportionate”, pp. 21-22“من مل الةف  الدول ل   (38) 

https://goo.gl/9ritvf
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املتةصــق كتــ فري احمايــل يف البصــد  قــفخلت أ  مــن املــفجح أ  يتةــف  الشــخه املفحــ  لصتةــ ي   را 
 .(39)أُع د    كصده األصصال

 مةــت ح  مــل أحــد كصــدا   ــفك أففيق ــا   أ2016أايخل/مــاي  وأُكصــن املقــفخل ا ــاين أةــه يف  - 32
  الك م م ببري لالجئني. وأعصنت اح  مل أةه استنا ا      ا   أمن ل و ن ل ساعدت ج   ا يف 
ا ار قفاخل م تنري  س ةا  الالجئ   ال ين ية ش   يف املخ َّم    كصدايم األصص ل. وقد أُلغال القـفاخل 

البصد أ    الك املخ عضم  ري قاة ف عصى أسا  أةـه سـ م   يف ما كةد  ح ث خلأت احمل مل الةص ا يف 
 .(40)اد الالجئني املنتمني    أقص ل  رن ل مة نل

ويالحظ املقفخل ا اين أي ا مه القصق أ  التح   وا    هصى يف ال  اسات الال ة ـاة ل  - 33
املقـفخل ا ـاين املةـل  قـ ك هاه الالجئني امل صمني يف منطقل آس ا واحمل   اهلا  . ومـ  يتفـق مـه 

االة ـــا  لصمهـــاجفين  الـــ ج اةتقـــد مماخلســـل احتجـــا  الالجئـــني يف مفابـــ  احتجـــا  لصمهـــاجفين يف 
ا ــاخلع ومفابــ  هه ــ   قص م ــل. وأعــفب عصــى األخــه  عــن قصقــه   اق  اــفاق الطــاكه األمــل عصــى 

اجملم عـل ال اسـةل مـن اةتهابـات اهلجفة ومفاقبل احـدو   والـنهج الةقـا    اق اهلجـفة  ـري الن ام ـل  و 
 .(41)حق ك االة ا  اليت جفى ت ر قها يف تصع املفافق

 
 اللشتمعات الوا عة ل غامة  كافحة اإلر اب - 3 

ي اوخل القصق املقفخل ا اين من أةه خالفا ملبدأ الشفع ل وس ا ة القاة   اعتمـد الةديـد مـن  - 34
. وتشــــم  قــــ اةني (42) ام ــــل وواســــةل لصغايــــلالــــدول تشــــفيةات تنطــــ ج عصــــى تةــــاخلي  لإلخلمــــاب 

ـــــدا  األوخلوك ـــــل مةـــــطصحات وتةـــــاخلي   ام ـــــل تتةصـــــق  ـــــل لـــــبة  البص الةقـــــ  ت والقـــــ اةني اجلنا  
 الخلماب. وعصى    مت ايد  تشري التهم املتةصقـل  لتحـفي  عصـى االخلمـاب    مةـطصحات عامـل 

أوخلو  الغفك ــل أ الــت  ــفو أ  . كــ  أ   حــدى كصــدا  (43)”الةــاحمل الســتف ا “و ” التمج ــد“م ــ  
. ويف أوخلو   (44)يشــ عض  التحــفي  عصــى االخلمــاب خطــفا فةص ــا  خلت ــاب جفميــل متةــصل  الخلمــاب

 البـا مـا ت ـ   مـ ه التةـاخلي  القاة ة ـل الغام ـل ةت جـل مبـا خلات  ـةب يل مي ن ـل تغـ ج مـاو  مــن 
 التطف  االسالمال.

__________ 

 .pp. 64-68املفجه ةف ه   (39) 

 .https://perma.cc/F2CN-S2ASاة ف (40) 

 (41) A/HRC/35/25/Add.3, para. 33. 

 ”Overreach: how new global counterterrorism measures jeopardize rights“  من مــــل م ــــ من خلايــــت  ووتــــة  (42) 

2017. 

 (43) Bibi van Ginkel, “Incitement to terrorism: a matter of prevention or repression?”, ICCT research paper, 

August 2011. 

 .https://perma.cc/A7CV-98JAاة ف  (44) 
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اسـةل لصغايـل  صـق حالـل مـن عـدحمل ال قـني القـاة ف ويالحظ املقفخل ا اين أ  التشـفيةات ال   - 35
وترتمل جمال لصتطب ق  ري املتناس  والتم   ج لق اةني م افحـل االخلمـاب  وتـؤ ج أح ـاان    اةتهـامل 
حقـــ ك االة ـــا  األساســـ ل. وقـــد أاحـــت التةـــاخلي  البة ـــدة املـــدى والغام ـــل لإلخلمـــاب والتطـــف  

يف رلــع حفيــل التةبــري  شــفوعل لصحقــ ك األساســ ل  مبــاالةن ــ   لبصــدا  عديــدة  هــف  املماخلســل امل
. ويف أحد كصدا  أمفي ا الشمال ل  تشـةف اجلمة ـات (45)وحفيل التجمه ال صمال وت  ين اجلمة ات

ا رييل االسالم ل أيا م تهدفل عصـى األخـه  لتحق قـات والغـاخلات وعمص ـات مةـا خلة األصـ ل  
. ويف أحــد البصــدا  األوخلوك ــل  اســتعخدحمل (46)يــ  االخلمــابممــا قصــق اةطباعــا خا ئــا مبشــاخلبتها يف مت  

لت ج ـــــه ال ـــــاحمل    مئـــــات األ ـــــخاين  ول ســـــ ما ” تـــــ فري الةـــــ خل لإلخلمـــــاب“ي ـــــمى ُجـــــفحمل  مـــــا
امل صمني  لنشفمم تةص قات عصى وسا   الت اص  الجتماعال  عصـى الـف م مـن أ  مـ ه التةص قـات 

 .(47)ىلف  عصى الةن  ل
و مل ـــ   أاح تشــــفيه  ــــام  الةبــــاخلات لص ــــصطات الةامــــل يف أحــــد كصــــدا  أوخلو  الغفك ــــل  - 36

ــــل  ــــ اخل   مماخلســــل صــــالح ات  ــــري متناســــبل يف مــــا يتةصــــق مب افحــــل االخلمــــاب. واســــُتحدرت حال
ــــل “لصتةــــدج  ــــنح القــــا ة ”.  ديــــد خطــــري لصن ــــاحمل الةــــاحمل“ أو” عامــــلل اخلر ويف مــــ ا ال ــــ اك  ُم

  م ــ   احملص ــ   ســصطات واســةل لفــف  جمم عــل مــن التــداكري اال اخليــل  ال  اســ    وامل ــؤول   اح
م   عمص ات التفت ة والعتقال املنـ ه  اـد األفـفا  الـ ين يةتـ و   ديـدا. وىلـ   املشـاب   ـ ه 

يصـــ حمل  ل التـــداكري مـــن ح ـــث ال صـــ ل    الةدالـــل واحقـــ ك املتةصقـــل  ألصـــ ل القاة ة ـــل ال اجبـــل   ر
  ق ــا ال م ــبق  بمــا ت ــ   الفقاكــل الق ــا  ل حمــدو ة ك جــه عــاحمل. وعــالوة عصــى احةــ ل عصــى  ر

ي ـ    ـري متناسـ . وكـدل مـن  رلع يشةف املقفخل ا اين  لقصق أل  تطب ق م ه التـداكري ب ـريا مـا
ـــل  ب ـــريا مـــا ت ـــتهد  التـــداكري اال اخليـــل امل ـــصمني واأل ـــخاين املنحـــدخلين مـــن  الســـتنا     األ ل

 .(48) لأص ل مشال أففيق
ويةفب املقفخل ا اين ب لع عن قصقـه أل  التشـفيةات ال اسـةل النطـاك مل افحـل االخلمـاب  - 37

يف رلـــع  يف كةـــ  البصـــدا   هلـــا أرـــف ســـص  ومت  ـــ ج عصـــى حقـــ ك االة ـــا  لصشـــة ب األصـــص ل  مبـــا
حق قهــــا القتةــــا يل والجتماع ــــل وال قاف ــــل. ففــــال أحــــد كصــــدا  أمفي ــــا الالت ن ــــل  أ ى اســــتخداحمل 

شـــفيةات  ام ـــل مل افحـــل االخلمـــاب     ســـاقة مةامصـــل ال ـــ ا  األصـــص ني ووصـــمهم لتثب ـــدمم ت
حقــ قهم يف تقفيـــف املةـــري ويف أخلااـــال أجـــدا مم. ومــا  ال ي صـــ  ةشـــا هم واحتجاجـــا م كشـــث  

يف ا طــــاب ال  اســــال. وقــــد  ــــح الطــــاكه  األخلااــــال لةــــه  خلمــــاب  ســــ اق يف وســــا   االعــــالحمل أو
__________ 

 ;for example, A/70/371; A/HRC/31/65, paras. 43-47; A/61/267; A/HRC/7/14, paras. 47-53اة ـــــــــــف مـــــــــــ ال   (45) 

A/HRC/35/28/Add.1, paras. 6-28. 

 (46) A/HRC/35/28/Add.2, para. 67 (a). 

  ”EU: Orwellian counter-terrorism laws stripping rights under guise of defending them“من مــــل الةفــــ  الدول ــــل   (47) 
17 January 2017. 

 .https://perma.cc/BP5Z-QEVR; https://perma.cc/5R9F-JHNVاة ف  (48) 

https://undocs.org/A/70/371;
https://undocs.org/A/HRC/31/65
https://undocs.org/A/61/267;
https://undocs.org/A/HRC/7/14
https://undocs.org/A/HRC/35/28/Add.1
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ال مل افحل االخلماب كتطب قه كش    ري متناسـ  عصـى أفـفا  جمتمـه ال ـ ا  الغام  لصتشفيه احملص
األصص ني. ومل ي ن هل ا أرف ااخل عصى التمتـه مبختصـ  حقـ ك االة ـا  فح ـ   كـ  أسـهم أي ـا 

 .(49)يف الةن  امل جه والق ة املفف ل اد اجملتمه احملصال من جاة  م رفال  ةفار القاة  
اين املةــل كتة يــ  و ايــل حقــ ك االة ــا  واحــفايت األساســ ل يف و مل ــ   أكــف  املقــفخل ا ــ - 38

ســـ اك م افحـــل االخلمـــاب  أةـــه يف أوقـــات م افحـــل االخلمـــاب  ُت ـــتخدحمل أح ـــاان عمص ـــات  خـــالق 
األخلااــــال ومــــدحمل املنــــا ل بث ــــ ال مــــن الةقــــاب امل ــــتهد  أو حــــ  اجلمــــاعال لصمق مــــني املشــــتبه 

ين  مت ــ  عمص ــات االخــالق مــ ه    التــثرري عصــى كــدعمهم جلماعــات  خلماك ــل. ووفقــا لصمقــفخل ا ــا
األ ـــخاين الـــ ين  ـــدو  أةف ـــهم يف أواـــا  اـــة فل  مبـــن فـــ هم ال ـــ ا  األصـــص    واألقص ـــات 

 .(50)االرن ل والدين ل و ريما من األقص ات
 

 متاقبة ا ق يات والفئات العتقية الا ُتعلرب أ  بية - 4 
فيةات ال اسـةل النطـاك يف ب ـري مـن البصـدا  أ ت    يشةف املقفخل ا اين  لقصق أل  التشـ - 39

مماخلسـات مــن جاةــ  الشــف ل ت ــتهد  فئــات األقص ــات الةفق ــل واالرن ــل. فةصــى ســب   امل ــال  أُكصــن 
ل  قـــ ة الشـــف ل يف  حــــدى مـــد  أمفي ـــا الشــــمال ل ت ـــتخدحمل  ـــب ل مفاقبــــل لصمجتمةـــات احملص ــــل 

وُتةــ َّخل املــداخ  وتُةــد تقــاخليف ي م ــل عــن كةــ   لصم ــصمني. وهــفج مفاقبــل ا ــدمات يف امل ــاجد 
. ومل تـــؤ  املفاقبـــل    تـــ فري أج مةص مـــات اســـتخباخلات ل ُي ـــتند  ل هـــا يف ا ـــار (51)األفـــفا  امل ـــصمني

 .(52) جفاقات  وقد ُعفات امل ثلل عصى احملابم
و مل ــ   ويف اــ ق التهديــدات االخلماك ــل الةامل ــل  كــدأت ح  مــل أحــد كصــدا   ــفك آســ ا  - 40

يف  90كفانجما م  فا ملفاقبل امل صمني. ويُ عم أ  ال انمج لـه أرـف  ـري متناسـ  عصـى املهـاجفين أل  
ل املا ـل مـن امل ـصمني الــ ين ية شـ   يف البصـد مـن امل لــ  ين يف ا ـاخلع. وبشـ  التحق ـق أ  الشــف 

 ـخه مـن كصـدا  رات أ صب ـل م ـصمل لغـف  تـه مةص مـا م الشخةـ ل  72 000قامت مبفاقبل 
و ةشـــاق مصفـــات تشـــبه ال ــــرية ال ات ـــل هلـــم. وخصةـــت حم مــــل عص ـــا يف وقـــت لحـــق    أ  مــــ ه 

 .(53)حمايل البصد من االخلماب” افوخليل وحتم ل“الةتهابات لصخة ص ل قاة ة ل أليا 
اين اهامـا ممـارال يف ت ـه أ ـاق أوخلو  الغفك ـل  فةصـى سـب   امل ـال قـ عضل ولحظ املقـفخل ا ـ - 41

لــف    الــ  خلاق يف أحــد كصــدا  أوخلو  الغفك ــل  أ   ر   ســتخداحمل تــداكري  2015قــاة   املفاقبــل لةــاحمل 
املفاقبل  م   التقاو امل املـات اهلاتف ـل املتنقصـل والةـنا يق ال ـ  اق مـن مقـدمال خـدمات االةرتةـت  

__________ 

 .CERD/C/CHL/CO/19-21; A/HRC/25/59/Add.2اة ف  (49) 

 (50)  A/HRC/6/17, para. 63. 
 .https://perma.cc/RS5R-X42Hاة ف  (51) 

 .https://perma.cc/NW95-XGJTاة ف  (52) 

 .https://perma.cc/8BSB-V7DLاة ف  (53) 

https://perma.cc/8BSB-V7DL
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يصــ حمل احةـــ ل عصـــى  ر  ق ــا ال م ـــبق. ويف اآلوةـــل  غــف   ايـــل مةــاس ال  اســـل ا اخلج ـــل. ولك
األخـــرية  و ـــد  منـــه االخلمـــاب قـــاحمل رلـــع البصـــد ةف ـــه كت ســـ ه ةطـــاك مفاقبـــل األفـــفا  املشـــتبه يف 

 .(54)كشخه قد يش    ديدا” همصصت“
  واحـــفايت األساســـ ل يف بمـــا أعـــفب املقـــفخل ا ـــاين املةـــل كتة يـــ  و ايـــل حقـــ ك االة ـــا - 42

سـ اك م افحـل االخلمـاب  عــن قصقـه   اق مماخلسـات املفاقبـل التم   يــل والتنق ـ  عـن الب ـاانت. واةتقــد 
ت فف ةُ م  ايل  ـري  عصى سب   امل ال  الق اةني وال  اسات املتةصقل  ملفاقبل اجلماع ل  اليت ب ريا ما

ي ـــا عــــن قصقــــه   اق اســـتخداحمل حملــــات  خةــــ ل . وأعــــفب أ(55)متمارصـــل لصمــــ ا نني و ـــري املــــ ا نني
  تةـــــت 2001أيص ل/ســـــبتم   11 خلماك ـــــل. ويف أعقـــــاب اهلجمـــــات االخلماك ـــــل الـــــيت وقةـــــت يف 

ال ــصطات يف أحــد كصــدا  أوخلو  الغفك ــل ك ــاانت عــن عــدة ماليــني مــن األ ــخاين. ومشصــت مةــايري 
 .(56)ايا من امل صمنيالبحث الةتماق لطا فل م صمل أو الةالت كبصدا  حمد ة أ صب ل س 

 ى ن اجمللمعات ا لضترةاللأثري ال ا م  – 5 
قد أ ى  االسالحمليشةف املقفخل ا اين  لقصق أل  اةتشاخل خطاب بفام ل األجاة  وبفام ل  - 43
. وينطبق م ا كةفل نيم صمباملهاجفين وامل صمني ومن ين ف  ل هم   هاهج  من ا     خصق   

أجنب ـل. ويف سـ اك األمـن  دةـال أو تُ قـعف كطـاكه ف هـا اهل يـل االسـالم ل  ةـبنخاصل يف البصدا  اليت تُ 
ا طـاب وا ـ   يف  اـفاق الشـفع ل عصـى أعمـال الةنـ  واألعمـال التم   يـل رلـع  ـهم يال  ل  

خلة مـن  ـف ات واجملتمةـات املتفئـفال ب ري من البصدا   تةـاف ال لتاه فاليت يق حمل  ا م رف  الدولل. و 
ت الةنةفيل وبفام ـل األجاةـ   مبـا يف رلـع جـفا م ال فام ـل. وعـالوة عصـى رلـع  فـ   ا  اي  حال

املفاقبل امل تمفة اليت يةاف منها الةديد من األقص ات واجملتمةات احملص ل املهاجفة هلا ترري سص  عصـى 
 دين ل.  ف ال عن املماخلسل الالةالقات الةا ص لوتق   الةالقات كني األففا  و   حفيل التةبري

حــالت  مــاع الفةالــل  ب ــريا مــا ت ــ   ويالحــظ املقــفخل ا ــاين أةــه يف   ــاب س اســات اال - 44
الةنةـفيل وبفام ــل األجاةـ  مةــح كل  سـتبةا  س اســال واجتمـاعال واقتةــا ج. ومــ ا  املةـاانة مــن 

 خلاســل  خصةــتواملهــاجفين  لتهمــ ة والغفكــل. و  اتيــؤ ج     ــة خل الةديــد مــن جمتمةــات األقص ــ
ــــ ين  ــــةفوا  لتم  ــــ     مــــؤخفا يف الىلــــا  األوخلو   تأجفيــــ استقةــــا  ل أ  اجمل بــــني امل ــــصمني ال

أعفكـــ ا عـــن   ينمهـــاجف ب اـــدمم و/أو تةفاـــ ا لصم ـــايقات أو الةنـــ  ك ـــب  خصف ـــتهم االرن ـــل أو
. (57)بصـد  قـامتهمكأ ىن اخلتبـاو م ـت ى     جاةـ م ت ايت رقل أق  يف الن احمل القـاة ف والشـف ل  

__________ 

 .https://perma.cc/S2V7-GUMPاة ف  (54) 

 .A/HRC/34/61, para. 33اة ف  (55) 
 (56) A/HRC/4/26, para. 35. 
 :Second European Union Minorities and Discrimination Surveyوبالــل الىلــا  األوخلو  لصحقــ ك األساســ ل   (57) 

Muslims — selected findings (Luxembourg, Publications Office of the European Union (15   أيص ل/ســــــبتم
2017.)) 
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و  ال قـل يف دوب ريا ما ل يتم االكالغ عن جفا م ال فام ل رات الدوافه الةنةفيل أل  ال حااي يفتق
 .(58)قدخلة الشف ل أو استةدا ما لت ويدمم ام اة ل الصج ق    الةدالل وسب  الةتةا  املناسبل

بةا  يف مت  ــ  واســتمــن تاعــات مة نــل مــا تتةــف  لــه  ةــفب املقــفخل ا ــاين عــن قصقــه أل يو  - 45
حـدة التــ تفات القا مـل كــني األ صب ــل  مــن م ـامل جديــدة وي يـد يــؤ ج     سـ اك م افحــل االخلمـاب

أ  اجلماعـات االخلماك ـل ت ـتغ  م ـ  مـ ه امل ـامل  مـنكديت   ا   واألقص ات يف كة  البصدا . وأُ 
ةـرت  يف ويُ  يف اسرتات ج ات هن دما  وأ  تداكري م افحل االخلماب قد ترتت  عص ها آاثخل ع   ل.

التم  ـ  االرـل والـ  ل والـديل والسـتبةا    اسرتات ج ل األمم املتحدة الةامل ل مل افحل االخلماب  ل
. ويف تقفيـــف (59)ؤ ج    اةتشـــاخل االخلمــابتــال  اســال والتهمــ ة الجتمـــاعال والقتةــا ج ع امـــ  

  الستبةا  أو التم  ـ  عصـى أسـا  األصـ  االرـل أو املةتقـد الـديل  أ رُبفىل ريج لالسرتات ج ل  
وعـــدحمل ق ـــاحمل كصـــدا  ب ـــرية ا مـــاع األقص ـــات أو املهـــاجفين  قصـــق م ـــامل مي ـــن أ  تف ـــال    هن ـــد 
االخلماك ني  مبا يف رلـع مشـاعف ال ـرتاب والتهمـ ة  و اي ة امل ـ     التمـا  التنشـئل الجتماع ـل 

. ويف حــني ي افــق املقــفخل ا ــاين عصــى أ  مــ ه احجــج مقنةــل  ف ةــه (60)تطففــلاجلماعــات امل وســ 
 يشد  عصى احاجل     جفاق م يد من البحث القا م عصى األ لل يف م ا الةد .

 
ا عااااامري الدوليااااة واإلق يميااااة والو  يااااة الااااا  ظاااات الع وااااتمة وبتا يااااة ا  اناااا    - يم  

  يما ا  ياح مكافحة اإلر اب وال
مدت عصى الةةد ي جه املقفخل ا اين الةتباه    متص  األ ف القاة ة ل واملة اخليل اليت اعتُ  - 46

 الدول ل واالقص م ل وال  ن ل لصحد من الةنةفيل وبفام ل األجاة  يف س اك م افحل االخلماب.
 

 ا عامري الدولية - 1 
يشـــري املقـــفخل ا ـــاين    أ  مبـــا   امل ـــاواة وعـــدحمل التم  ـــ  م فســـل يف ت ـــه مةامـــدات  - 47

حقـ ك االة ـا  األساسـ ل. ويف حـني ت ـمح مــ ه املةامـدات لصـدول كتق  ـد مماخلسـل كةـ  احقــ ك 
كةـــ خلة مشـــفوعل   ـــفيطل اســـت فاق  ـــفوو مة نـــل   ـــ  أل ت ـــ   تـــداكري م افحـــل االخلمـــاب الـــيت 

عصـى أ  مبـا   امل ـاواة وعـدحمل التم  ـ  بـ لع ي ـص  ال ـ ق  و  يـل كطب ةتهـا. تفف  مـ ه الق ـ   مت  
   ح  يف حالل الط اخل .ح دة عنها مح  آمفة ل يُ  ةةرت   ا ك صفها قاعدم

تــدع  التفاق ــل الدول ــل لصق ــاق عصــى ت ــه أ ــ ال التم  ــ  الةنةــفج    الق ــاق عصــى و  - 48
. ويـــفى املقـــفخل ا ـــاين أ  األح ـــاحمل التال ـــل رات أ  ـــل التم  ـــ  الةنةـــفج  م ـــه أ ـــ اله وم ـــامفه

__________ 

 ”European Union minorities and discrimination survey: main results“ وبالــــــل الىلــــــا  األوخلو  لصحقــــــ ك األساســــــ ل  (58) 
(2009 )p.135. 

 .60/288اجلمة ل الةامل اة ف قفاخل  (59) 
 (60) A/60/825 para 35. 

https://undocs.org/A/60/825
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خاصــل يف ســ اك م افحــل االخلمــاب: احــق يف األمــن الشخةــال  واحــق يف حفيــل التنقــ  واالقامــل  
 (.’3‘-’1‘( و ) ( ب) 5واحق يف مغا خلة أج كصد  واحق يف اجلن  ل )املا ة 

عصــى ا ــار تــداكري ل اــه حــد   يف تصــل أمــ خل وحيــث  عــال  وكــفانمج عمــ   يــف   الــدول - 49
تـدع  خطـل و اـد املهـاجفين والالجئـني والشـة ب األصـص ل.   األجاة  والتم  ـ  الةنةـفج  لمال ف 

عمــ  الــف و كشــث  ح ــف الــدع ة    ال فام ــل الق م ــل أو الةنةــفيل أو الدين ــل الــيت تشــ   ىلفي ــا 
ـــــ  الـــــدول    ا ـــــار تـــــداكري لصق ـــــل عصـــــى التم  ـــــ  أو الةـــــداوة أو الةن  ـــــاق عصـــــى خطـــــاب ال فام 

 أو الدين أو املةتقد. رن لواملماخلسات التم   يل القا مل عصى أسا  اجلن  ل أو اال
اسرتات ج ل األمم املتحدة الةامل ل مل افحل االخلماب  اليت اعتمد ا اجلمة ل الةامـل يف  وتةد - 50

يف ت ــه أ ــاق الةــامل. مل افحــل االخلمــاب  عــاحمل   أول   ــاخل اســرتات جال وتنف ــ ج 60/288قفاخلمــا 
ويشــ   صــ   احــرتاحمل حقــ ك االة ــا  وســ ا ة القــاة   أحــد الفبــا   األخلكــه لالســرتات ج ل. وتؤبــد 

أج تــدكري يتخــ  ملنــه االخلمــاب وم افحتــه لصقــاة    اــفوخلة امت ــالخطــل الةمــ  املةــاحبل هلــا جمــد ا 
  الالجئـــني والقـــاة   الـــدوه  مبـــا يف رلـــع م  ـــاك األمـــم املتحـــدة وقـــاة   حقـــ ك االة ـــا  وقـــاة  

االة ـــاف الـــدوه. وتشـــد  الســـرتات ج ل أي ـــا عصـــى اـــفوخلة مةاجلـــل ال ـــفو  اهل  ص ـــل املؤ يـــل    
  وهفيــد اــحااي االخلمــاب ومل يبــت ف هــا عــات الــيت  ــال أمــدمان ااةتشــاخل االخلمــاب  مبــا يف رلــع ال

بـــات حقـــ ك االة ـــا    م ـــه أ ـــ اله وم ـــامفه مـــن االة ـــاة ل  واةةـــداحمل ســـ ا ة القـــاة    واةتها 
والتم  ــ  الــديل  والســتبةا  ال  اســال  والتهمــ ة الجتمــاعال والقتةــا ج  والفتقــاخل    اح ــم 

 .(61)الف  د
ويفحــ  املقــفخل ا ــاين اةشــاق م تــ  األمــم املتحــدة مل افحــل االخلمــاب مــؤخفا مل ــاعدة  - 51

االصـالح يتـ ح ففصـل لتح ـني تن ـ ق . ويـفى أ  مـ ا (62)الدول األع اق عصى تنف   السرتات ج ل
صحــث عصـــى وات ــاك جهــ   م افحــل االخلمــاب  اخــ  من  مــل األمـــم املتحــدة. بمــا يتــ ح ففصــل ل

أب ف ت ـامال  ممـا ي فـ  التـ ا   كـني التـداكري الفةالـل مل افحـل االخلمـاب  كش  تنف   الفبا   األخلكه 
 .وتة ي ما و ايل حق ك االة ا 

قــفاخلات ســن يل كشــث   2003املقــفخل ا ــاين أ  اجلمة ــل الةامــل ا ــ ت منــ  عــاحمل   اــحوي - 52
 61/171 ايــل حقــ ك االة ــا  واحــفايت األساســ ل يف ســ اك م افحــل االخلمــاب. ففــال القــفاخل 

  تؤبد من جديد أةه ينبغال تنف   تداكري م افحـل االخلمـاب مـه  يـالق العتبـاخل ال امـ  حقـ ك م ال
الصغـــل أو الـــدين أو   ـــ   مت   يـــل عصـــى أســـا  الةـــفك أو الصـــ   أو اجلـــن  أواألقص ـــات  و ـــ  أل ت

 امل ـتند     تـدع  الـدول    عـدحمل الصجـ ق    التنمـ   63/185األص  الجتماعال. ويف القفاخل 
 الق الــ  النمط ــل القا مــل عصــى أســا  التم  ــ   مبــا يف رلــع التم  ــ  عصــى أســا  الةــفك أو االرن ــل

 أو الدين.و/
__________ 

   املففق.60/288اجلمة ل الةامل اة ف قفاخل  (61) 

 .1  الفقفة 71/291اجلمة ل الةامل اة ف قفاخل  (62) 
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وتنـــاول عـــد  مـــن آل ـــات األمـــم املتحـــدة حقـــ ك االة ـــا  أي ـــا األرـــف املةـــاب  حقـــ ك  - 53
ــــ   ــــات مة نــــل. و عــــت جلنــــل الق ــــاق عصــــى التم   ــــداكري م افحــــل االخلمــــاب عصــــى فئ االة ــــا  يف ت

( كشــث  التم  ــ  اــد  ــري املــ ا نني  الــدول األ ــفا     2004) 30الةنةــفج  يف ت صــ تها خلقــم 
  مــاأو أرف  منهــا غــف مــن ح ــث ال  مــن التم  ــ   افحــل االخلمــابمل  أج تــداكري تتخــ خصــ اــما  

 ــري  وعــدحمل  خ ــا الةــفك أو الصــ   أو الن ــ  أو األصــ  القــ مال أو االرــل   اســتنا ا    مــ خلات
 امل ا نني لصتنم   الةنةفج أو االرل أو الق ال  النمط ل.

 
 ا عامري اإلق يمية - 2 

ــــل حقــــ ك االة ــــا  واحــــفايت األساســــ ل )املــــا ة  - 54 ( 14ىل ــــف اتفاق ــــل جمصــــ  أوخلو  حماي
املصحــــق  4املصحــــق  ــــا أج ةــــ   مــــن التم  ــــ   ك نمــــا يــــنه ال وت بــــ ل خلقــــم  12وال وت بــــ ل خلقــــم 

(. وت صال الصجنـل األوخلوك ـل مل افحـل الةنةـفيل والتةةـ   يف 2 لتفاق ل عصى حفيل التنق  )املا ة 
( كشــث  م افحــل الةنةــفيل يف ســ اك م افحــل 2004) 8ل  اســل الةامــل خلقــم   املتةصقــل ت صــ تها

االخلمـــاب  يف تصـــل أمـــ خل  ل  ت فـــ  الـــدول كطفيقـــل  ـــري مت   يـــل حفيـــل ت ـــ ين اجلمة ـــات والتةبـــري 
. وت صـال (63)تنف ـ مامـن  أج مت    من التشفيةات واألة مـل أو ةش قوالدين والتنق  واما  عدحمل 

  تت ــــمن تشـــفيةا ا ال  ن ـــل صـــفاحل احــــق يف عـــدحمل التةـــف  لصتم  ــــ  لأي ـــا ل  ت فـــ  الـــدول 
 .(64)الةنةفج كني احق ك اليت ل     تق  دما ح  يف حالت الط اخل 

ويــنه امل  ــاك األففيقــال حقــ ك االة ــا  والشــة ب عصــى احــق يف التحــفخل مــن التم  ــ  مــن  - 55
(. وتؤبــد الصجنــل األففيق ــل حقــ ك االة ــا  12حــق يف حفيــل التنقــ  )املــا ة ( وا2أج ةــ   )املــا ة 

قــ ك االة ــا  والشــة ب يف ســ اك م افحــل   املتةصقــلما الت ج ه ــل ق اعــدوالشــة ب  يف مبا  هــا و 
جن ــ ل أو ح ــاخلة أو  االخلمــاب لج  يــن أوه  ــ  عــدحمل خلكــ  (  أةــ2015االخلمــاب يف أففيق ــا )

تداكري م افحل االخلماب األففا  عصى أسا  مت   ج  مبا يف  ل ت تهد أوأ  ت ف  الدول   تاعل
أج تــداكري تتخــ  ملنــه أ  متت ــ  رلــع عصــى أســا  الةــفك أو االرن ــل أو الصــ   أو األصــ  القــ مال. و 

االخلمــاب وم افحتــه للت امــات الــدول مب جــ  القــاة   الــدوه حقــ ك االة ــا  والقــاة   االة ــاف 
نه عصى أةه ل     لصدول أ  ت تخدحمل م افحل االخلماب ب خليةل لتق  ـد تا وقاة   الالجئني. بم

احفايت األساس ل كة خلة  ـري قاة ة ـل وتة ـف ل. وعنـدما تقـه اةتهابـات حقـ ك االة ـا  يف سـ اك 
م افحـــل االخلمــــاب  فــــ   الــــدول مص مــــل ك فالــــل امل ـــاقلل وتــــ فري ســــب  الةتةــــا  واجلــــ  الفةالــــل 

__________ 

( املتةصقــــل  2004) 8ال  اســــات الةامــــل خلقــــم  اة ــــف املف اــــ ل األوخلوك ــــل ملنام ــــل الةنةــــفيل والتةةاــــ   ت صــــ ل (63) 
 مبنام ل الةنةفيل يف س اك م افحل االخلماب  الت ص ل ا ام ل ح  مات الدول األع اق.

 املفجه ةف ه  الت ص ل ال ا سل ح  مات الدول األع اق. (64) 
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صــ حمل كفوت بــ ل اتفاق ــل من مــل ال حــدة األففيق ــل ملنــه االخلمــاب عصــى رلــع  يُ  . وعــالوة(65)لصمت ــفخلين
 )مل((. 1-3يم  خلماك    )املا ة لالدول ل  ىل ف املةامصل التم   يل والةنةفيل لصمشتبه 

  ـــلماواعتمـــدت من مـــل الـــدول األمفي  ـــل عـــدة صـــ  مل تفمـــال    م افحـــل الةنةـــفيل وبف  - 56
اتفاق ــل البصــدا  األمفي  ــل مل افحــل و   اق ــل األمفي  ــل حقــ ك االة ــا األجاةــ   مبــا يف رلــع التف

الةنةفيل والتم    الةنةفج وما يتةـ  كـ لع مـن أ ـ ال التةةـ . ومبجـف   خـ ل التفاق ـل ح ـ  
الدول األ فا  ل  ت ف  عدحمل التم    كة خلة مبا فة أو  ري مبا ـفة التفاق ل األخرية النفار  تص حمل 

اجلماعات عصى أسا  الةفك أو الصـ   أو الن ـ  أو األصـ  القـ مال أو االرـل اد األ خاين أو 
 (.8)املا ة 

 
 ا عامري الو  ية -3 

التشــــفيةات  عصـــى الــــدول ك ـــما  امت ــــال وتنف ـــ ه مثـــل التــــ احمل يشـــري املقــــفخل ا ـــاين    أةــــ - 57
االة ـا  وقـاة   وال  اسات ال  ن ل مل افحل االخلماب لصقاة   الـدوه  مبـا يف رلـع قـاة   حقـ ك 

الالجئـني والقـاة   االة ــاف. ولـ لع  ـ  أ  متت ــ  أج تـداكري مل افحـل االخلمــاب ملبـا   الشــفع ل 
وال ــفوخلة والتناســ  وعــدحمل التم  ــ . وي ــةده أ  يالحــظ أ  الةديــد مــن الــدول قــد واــةت مةــايري 

وتشـم  مـ ه التـداكري و ن ل ل ما  امت ال أ فما احملص ل مل افحل االخلماب ملةايري حق ك االة ا . 
. وقد  فح  لتفةـ   (66)  الةق اق امل ق ت  كنو آل ات استةفا  مشاخليه الق اةني وم ئات الفقاكل 

 التاه عن املماخلسات اجل دة. فف كة  م ه التداكري يف ال
 

ا  ان  واللمييو ا  اياح  ية اا مار ات اجليدة ا جماا مكافحة الع وتمة وبت  -داا  
 مكافحة اإلر اب

 أ  تتشـــا فماصمماخلســـات اجل ـــدة الـــيت مي ـــن لي ـــرتعال املقـــفخل ا ـــاين الةتبـــاه    أم صـــل  - 58
هـا مةهـا. ويف م اقمتت فاخلما يف س اقات حمص ـل أو   لتاه مي ناملةصحل  و اجلهات صاحبل متص  

التقفيــف  ــري  ــامصل  ف يــا تقــدحمل حملــل عامــل عــن كةــ  حــني أ  املماخلســات اجل ــدة امل صــ فل يف مــ ا 
األجاة  والتم  ـ    لماالتداكري القاة ة ل وال  اسات ل واملؤس  ل اليت اعتمدت مل افحل الةنةفيل وبف 

املقــفخل ا ــاين التــداكري الــيت ا ــ  ا متصــ  اجلهــات الفاعصــل  يبحــثيف ســ اك م افحــل االخلمــاب. و 
رلـع الـدول واملن مـات الدول ـل واالقص م ـل واجملتمـه املـدف والقطـا  عصى متص  امل ـت ايت  مبـا يف 

ا ـاين.  ـري أ  مـن املهـم العـرتا  ل  كةـ  املماخلسـات قـد ىلتـ ج عصـى عناصـف   اك ـل وكةــ  

__________ 

 Principles and guidelines on human and peoples’ rights“اة ــف الصجنـــل األففيق ــل حقـــ ك االة ــا  والشـــة ب   (65) 

while countering terrorism in Africa”  2015  متاحل عصى الفاك .https://perma.cc/8TT6-MQ78. 

 Basic human rights“ففقــل الةمــ  املةن ــل  لتنف ــ  كشــث   ايــل حقــ ك االة ــا  يف ســ اك م افحــل االخلمــاب   (66) 

reference guide: conformity of national counter-terrorism legislation with international human rights law” 
(New York, 2014), paras. 55, 61. See also A/HRC/16/51, para. 19; A/HRC/14/46, para. 13. 
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مماخلسات ج دة ل يةل امنا تي ـد بالةناصف ال صب ل. ومن   ف   الستشها  مب   م ه التداكري  
 ت ه ج اةبها.

 ام ىدم اللمييو ا القوانني والسيا اتأحك - 1 
 املتةصقــلأحــف ت تقــدما يف تة يــ  احقــ ك  ةعديــد  ول املقــفخل ا ــاين أ  يالحــظ أ  في ــ - 59
 ـري رلـع مـن  مل اواة وعدحمل التم  ـ  عصـى أسـا  الةـفك أو الـدين أو األصـ  القـ مال أو االرـل أو 
 من خالل ت في ها يف التشفيةات وال  اسات ال  ن ل.  خلات امل

ح ـف التم  ـ  الةنةـفج وبفام ـل   وةـتولحظ املقـفخل ا ـاين أ  عـد ا مت ايـدا مـن الـدول  - 60
ت الـدول وأ خلجـس اق يف تشفيةات حمد ة مل افحل التم    أو تشفيةات عامل أخفى.  -األجاة  
  مل القاة ة ـل ال  ن ـل  مبـا يف رلـع يف القـ اةني الـيت يف جمم عل متن عل من الة يلمت      ريأح اما 

  والدسـاتري  التفاق ل الدول ل لصق ـاق عصـى ت ـه أ ـ ال التم  ـ  الةنةـفج يف القـاة   احملصـال دخلعتُ 
  والقــ اةني الــيت تــن م عمــ  وبــالت الســتخباخلات  وقــ اةني اهلجــفة والالجئــني  والقــ اةني اجلنا  ــل

نم   الةنةفج. ويفح  املقفخل ا اين   ه املبا خلات التشفية ل ويـ   بـ لع والق اةني اليت ىل ف الت
 أ  يشجه الدول عصى   خلاع أح احمل حمد ة كةدحمل التم    يف ق اة نها احملص ل مل افحل االخلماب.

وي ـــف املقـــفخل ا ـــاين أ  يالحـــظ اعتمـــا  خطـــ  عمـــ  واســـرتات ج ات وس اســـات و ن ـــل  - 61
 مـــاع الجتمـــاعال لافـــفا  املنتمـــني    األجاةـــ  وتة يـــ  اال  ـــلماتفمـــال    م افحـــل الةنةـــفيل وبف 

. ويقــدحمل ق ــم م افحــل التم  ــ  الةنةــفج التــاكه ملف اــ ل األمــم املتحــدة ال ــام ل حقــ ك (67)أقص ــات
. ويالحـظ (68)   الدول كشـث  واـه وتنف ـ  خطـ  الةمـ  ال  ن ـل مـ ه االة ا   خل ا ات عمص ل

البصــدا  أ خلع   ـاخلات صــفحيل    حقــ ك االة ــا  وعــدحمل التم  ــ   املقـفخل ا ــاين أ  عــد ا قصــ ال مــن
يف س اســا ا ال  ن ــل املتةصقــل مب افحــل االخلمــاب. فةصــى ســب   امل ــال   ــد  اســرتات ج ل م افحــل 

. ويف (69)التم   يــل التنمــ      منــه وصـم األقص ــات ومماخلســات يف تصــل أمــ خل  االخلمـاب يف س ي ــفا
امل ـاواة وعـدحمل التم  ـ  يف متصــ  مـدوانت ال ـص مل. ويف امل  ــ ع    جمـت مبــا  كصـدا  أخـفى  أُ 

. ويف ففة ـا  (70)تت من مدوةل ق اعد ال ص مل مل رفال ا دمل املدة ل الىلا يل ح ما كةدحمل التم   
األصـ   وأالـدين  وأ إلرن ـللشـف ل ال  ن ـل السـتخداحمل التم  ـ ج لعصـى اىل ف مدوةل ق اعد ال ـص مل 

__________ 

 (67) A/HRC/26/50 para 45, A/71/301. 
  خلقــــم املب ــــه األمــــم املتحـــدة :  ل ـــ  عمصــــال )منشـــ خلات لةمـــ  ل  ن ــــل مل افحـــل التم  ــــ  الةنةــــفج عـــدا  خطــــ   (68) 

E.13.XIV.3.) 

(  2015أيص ل/ســــبتم  ) ”Strategie der Schweiz zur Terrorismusbekämpfung“س ي ــــفا  اجملصــــ  الىلــــا ج   (69) 
 ) لصغل األملاة ل(. 1-5البند 

 (70) A/71/301, para. 77. 

https://undocs.org/A/HRC/26/50
https://undocs.org/A/71/301


 A/72/287 

 

22/31 17-13397 

 

م. وتنطبـق املدوةـل عصـى ت ـه املـ رفني الـ  ن ني امل صفـني  ـخاين بمشـتبه ستهدا  أ لالق مال 
 .(71)اةفار الق اةني  مبن ف هم أولئع ال ين ي طصة   ك را   اهلجفة وم افحل االخلماب

 
 آليات التقابة وا ساعلة - 2 

الحــظ املقــفخل ا ــاين  متمــاحمل أ  كةــ  الــدول اعتمــدت تــداكري تفمــال    اــما  امت ــال ي - 62
صقــــاة   الــــدوه حقــــ ك االة ــــا  والالجئــــني والقــــاة   ل افحــــل االخلمــــاب املتةصقــــل مبأ فمــــا احملص ــــل 

االة اف الدوه. وتشـم  مـ ه التـداكري واـه  جـفاقات  ل ام ـل لسـتةفا  التشـفيةات وال  اسـات 
ملقرتحـــل يف جمـــال م افحـــل االخلمـــاب  ف ـــال عـــن  ةشـــاق آل ـــات خلقاكـــل لص بـــالت املةن ـــل القا مـــل وا

 مب افحل االخلماب.
 

 الق اةنيمشاخليه استةفا  
ي ــف املقــفخل ا ــاين أ  يالحــظ أ  عــد ا مــن الــدول قــد اســتحد   جــفاقات لتق ــ م األرــف  - 63

ااخل لق اةني م افحل االخلمـاب   عصى حق ك االة ا   مبا يف رلع أج أرفنياة  ه القيخل ااحملتم  ملش
ال ملـا    كـالغة   يصنـدا وبنـدا يف  نياب الةـام  طص  من النـعصى فئات مة نل. وعصى سب   امل ال  يُ 

يبدو أ  مشفو  قاة   ل يتفق مه الت امات البصد يف جمـال حقـ ك االة ـا  مب جـ  القـاة    عندما
يف املمص ـل املتحـدة  يصتـ حمل الـ  يف امل ـؤول  1998مب ج  قاة   حق ك االة ـا  لةـاحمل و . (72)احملصال

مـدى ت افـق مشـفو  القـاة   مـه التفاق ـل عن ال ملا      ك ا  م ت ب كتقد قاة   العن مشفو  
. ويفى املقفخل ا ـاين أ  مـ ه اآلل ـات مهمـل  أليـا ت ـمن أ  ت ـ   (73)األوخلوك ل حق ك االة ا 

التشـــفية ل عصـــى عصـــم  آلاثخل احملتمصـــل عصـــى حقـــ ك االة ـــا  عنـــد ســـن أو تةـــدي  تشـــفيةات  اهل ئـــل
 م افحل االخلماب.

صمؤس ــات ال  ن ــل حقــ ك لهــم املستشــاخلج الدوخل عصــى الــاملقــفخل ا ــاين ال ــ ق  ي ــص و  - 64
  ـــاواة  الـــيت مي ـــن أ  تقـــدحمل خ ا ـــا لصح  مـــات مـــن خـــالل تـــ فرياملةن ـــل  ملاالة ـــا  واهل ئـــات 

. (74)حقـــ ك االة ـــا عصـــى  قـــ اةني وس اســـات م افحـــل االخلمــاب مشــاخليه متةمقـــل ألرـــفتق  مــات 
عــن الصجنــل الففة ــ ل ال  ن ــل الستشــاخليل حقــ ك  2016آراخل/مــاخل   17 يةــد الــفأج الةــا خل يفو 

االة ـا  كشـث  مشـفو  قـاة   م افحـل اجلفميـل املن مـل واالخلمـاب م ـال ج ـد عصـى رلـع. ويف مــ ا 
ت الصجنـل عـن قصقهـا   اق ت سـ ه ســصطات  ةفـار القـاة   ف مـا يتةصـق كةمص ـات التحقــق الـفأج  أعفكـ

__________ 

 (71) Commission nationale de déontologie de la sécurité, saisine No. 2009.77. 

 (.1990) 7(  ة   يصندا  مشفو  قاة   احق ك  البند 1985) 1-4بندا  قاة   و اخلة الةدل  البند  (72) 

 (.1998) 10  البند 42  قاة   حق ك االة ا   الفة  ل يطاة ا الة مى وأيفلندا الشمال لاملمص ل املتحدة  (73) 

  ”National human rights structures: protecting human rights while countering terrorism“ اة ــــــف جمصــــــ  أوخلو  (74) 
 .https://perma.cc/TV74-629K. متاح عصى الفاك  2016باة   األول/ ي م   6
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مـــن اهل يـــل. واةتقـــدت الصجنـــل  يف تصـــل أمـــ خل  عـــدحمل   خلاع اـــماانت اـــد التطب ـــق التم  ـــ ج هلـــ ه 
 .(75)تةالح اال
 

 اال فا  والستةفا  امل تمفا 
حقــ ك االة ــا   أةشــثت كةــ  عصــم املقــفخل ا ــاين أةــه كغ ــل اــما  الت ــاك مــه مةــايري  - 65

. (76)الـــدول آل ـــات خلقاكـــل م صفـــل  ســـتةفا  تشـــفيةات ومماخلســـات وســـصطات م افحـــل االخلمـــاب
  التنف  يــــلو   رلــــع اهل ئــــات الداخص ــــلويشــــم  مــــ ه اآلل ــــات أ ــــ ال متصفــــل   ومي ــــن أ  تتخــــ 

كنــ   اةق ــاق . و الاــافل    رلــع  أ خلجــت كةــ  الــدول (77)واملتخةةــل  والق ــا  ل  وال ملاة ــل
 .(78)ف ها  تتطص  هديدا  وخلاي لق اةني م افحل االخلماب أو أح احمل مة نل م ق تل
ويــفى املقــفخل ا ــاين أ  مــ ه اآلل ــات مهمــل   ر أيــا ت فــ  الســتةفا  امل ــتمف لتــداكري  - 66

شـجه اح  مـات وتناسـبها وفةال تهـا. وتُ   وافوخل ا  م افحل االخلماب  مما ي مح كتق  م  فع تها
مــه مةــايري  عــدحمل ات ــاقها  ــحف يف قــ اةني ومماخلســات م افحــل االخلمــاب الــيت يتن ــعصــى م اصــصل ال

وتةــديصها. ومــن أم صــل رلــع ق ــاحمل مفــ   حقــ ك االة ــا  يف   حقــ ك االة ــا  ومبــدأ عــدحمل التم  ــ 
   ةــن املفــ   يف قــاة   م افحــل 2016ك لنــدا  ســتةفا  قــاة   م افحــل االخلمــاب. ويف عــاحمل 

مــه الت امــات   يت ــق يف تصــل أمــ خل احمل مــل الدســت خليل. وقــال    التشــفيه اجلديــد ل االخلمــاب أمــاحمل
وتــ فف أة مــل   البصــد يف جمــال حقــ ك االة ــا  أل  كةــ  األح ــاحمل ت ــتهد  املــ ا نني األجاةــ 

 .(79) ايل  ري متمارصل لصم ا نني الب لنديني و ري امل ا نني
 جـــفاق اســـتةفا  م ـــتمف ل ـــصطات م افحـــل اكـــل قف لوعـــالوة عصـــى رلـــع  ت فـــ  آل ـــات ا - 67

نح االخلماب املمن حل ل   من ال بالت اح  م ل وال  اانت األمن ل ا اصـل. ويف احـالت الـيت مُتـ
ف ها سصطات تقديفيـل  تـ فف آل ـات الفقاكـل اـماانت اـد السـتخداحمل التة ـفال أو  ـري املةقـ ل أو 

أيــا ت ــاعد عصــى منــه التطب ــه أو ال جــ   عــات مة نــل. بمــا االتم  ــ ج هلــ ه الةــالح ات اــد ت
__________ 

 (75) Légifrance, “Avis sur le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur 

financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale”  4  2016ح يفا /ي ة ه. 

 Report on counter-terrorism measures“ ,(Venice Commission) من خالل القاة   ل األوخلوك ل لصدميقفا  لالصجن (76) 

and human rights”  4  2010ح يفا /ي ة ه. 
 Basic human rights“  ففقـــل الةمـــ  املةن ـــل  لتنف ـــ  كشـــث   ايـــل حقـــ ك االة ـــا  يف ســـ اك م افحـــل االخلمـــاب (77) 

reference guide”; A/HRC/16/51; A/HRC/14/46. 

(؛  2011) 21  البنــد 23اة ــف مــ ال  املمص ــل املتحــدة  قــاة   كشــث  تــداكري منــه االخلمــاب والتحق ــق  الفةــ   (78) 
(؛ أســــرتال ا  2013) 12  البنــــد 9  الفةــــ  Statutes of Canada (Bill S-7)بنــــدا  قــــاة   م افحــــل االخلمــــاب  

 (.2002) 4البند   65قاة   تةدي  التشفيةات األمن ل )االخلماب(  خلقم 

 The Commissioner for human rights challenges the Anti-Terrorism“  مف اـ ل حقــ ك االة ــا اة ـف ك لنــدا   (79) 

Act before the Constitutional Tribunal”,  11  متاحل عصى الفاك  2016مت  /ي ل ه .https://perma.cc/NHA7-

J364. 
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. وقد سبق لصمقفخل ا ـاين أ  (80)مل افحل االخلماب  تحد الدا م لصةالح ات الست نا  ل اليت ت
تناول الـدوخل اهلـاحمل الـ ج ت ـطصه كـه م ئـات الفقاكـل عصـى  ةفـار القـ اةني يف التةـدج ملماخلسـات مـن 

  مـ ه اهل ئـات  مـه ت سـ ه ةطـاك سـصطات  ةفـار تة يـ وتـ  ا  أ  ـلقب   التنم   الةنةفج واالرـل. 
 .(81)القاة   يف س اك م افحل االخلماب

وأخريا  يالحظ املقفخل ا اين أ  كةـ  آل ـات الفقاكـل مـثرو  هلـا كتصقـال الشـ اوى الفف يـل  - 68
ةصــى ســب   امل ــال  ي جــد لــدى الــداافمل والنــفويج وال ــ يد فومةاجلتهــا.   ــحااي التم  ــ  الةنةــفجل

يتصقـــ   الشـــ اوى اـــد اـــباو و م تـــ  املـــدعال الةـــاحمل    ةـــبتياصـــ   الةفـــار القـــ اةني م رفـــ   خ
 مةاجلـــلل همـــ. ويةتقـــد املقـــفخل ا ـــاين أ  آل ـــات الفقاكـــل الـــيت ت ـــطصه مب(82)الشـــف ل وحيققـــ   ف هـــا

 أ  تؤ ج  وخلا حا ا يف اما  ال ص ل    الةدالل وسب  الةتةا . ت تط هالش اوى 
  لماهما يف م افحل الةنةفيل وبف مكل مي ن أ  ت هم  سهاما افقلات اوتبني األم صل أ  آل  - 69

ةطــاك     أ  املقــفخل ا ــاين  ومــه رلــع  يشــري األجاةــ  والتم  ــ  يف ســ اك م افحــل االخلمــاب. 
مــ ه امل ــا ل يت قــ  عصــى جمم عــل متن عــل مــن الة امــ   مبــا يف رلــع ال ليــل وال ــصطات القاة ة ــل 

الةــصل  وتـ افف املـ اخل  ال اف ــل  ووجـ   آل ـات مدة ــل م ـتقصل يف   ـاخل ة ــم لآلل ـات رات املمن حـل 
 .(83)الفقاكل املتةد ة امل ت ايت

 
  وخل الق اق

  ـلماي   املقفخل ا اين أ  يؤبد الدوخل املفب ج لصمفاجةل الق ا  ل يف م افحل الةنةـفيل وبف  - 70
 ـن احملـابم مت  عديـدةاألجاة  والتم    يف س اك م افحل االخلمـاب. وي ـةده أ  يالحـظ أ   ول

أج ق اةني ل تتفق مـه مةـايري حقـ ك االة ـا   أو اعتمـا  تف ـري لصتشـفيه يصتـ حمل  لقـاة     لغاقمن 
 .(84)الدوه حق ك االة ا 

تشـفيةات  فاجةـلالح ات ملمـ ه الةـ يف كة  البصـدا   استخدمت ال صطل الق ا  ل وقد - 71
أو أح ـاحمل متةصقــل مب افحــل االخلمــاب. فةصــى ســب   امل ــال  منةــت احمل مــل الةص ــا يف ب ن ــا اال ــالك 

ألســـباب تتةصــق  ألمــن القــ مال. وخلأت احمل مــل أ  اال ـــالك  رلــع أ كــ عم املقــفخل ملخــ م لجئــني 

__________ 

 Basic human rights  نف   كشث   ايل حق ك االة ا  يف س اك م افحل االخلمابففقل الةم  املةن ل  لت (80) 

reference guide”; A/HRC/16/51; A/HRC/14/46 . 
 . A/71/301; A/HRC/29/46اة ف عصى األخه (81) 
 (82) A/HRC/29/46, paras 52-54; A/71/301 para 66. 
 Basic human“  ففقــل الةمــ  املةن ــل  لتنف ـــ  كشــث   ايــل حقــ ك االة ـــا  يف ســ اك م افحــل االخلمـــاب (83) 

rights reference guide”; A/HRC/16/51; A/HRC/14/46 . 

 Basic human rights“  ففقــل الةمــ  املةن ــل  لتنف ــ  كشــث   ايــل حقــ ك االة ــا  يف ســ اك م افحــل االخلمــاب (84) 

reference guide”; para. 57; A/HRC/16/51. 

https://undocs.org/A/HRC/29/46
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  2015. ويف عــاحمل (85) نــلســ      ــري قــاة ف ومت  ــ ج ألةــه ي ــتهد  لجئــني مــن أقص ــل  رن ــل مة
 .(86)ألغت احمل مل الةص ا يف البصد التةديالت املقرتحل لتشفيةا ا املتةصقل مب افحل االخلماب

ومن  كدق حالل الط اخل   ااطصةت احملـابم الففة ـ ل كـدوخل مـاحمل يف العـرتا  عصـى تـداكري  - 72
 ا أ  ـــل خاصـــل أل  مـــ ه  ديـــدا لامـــن القـــ مال. وي ت ـــ  مـــ اعتـــ و ااجل يـــل اـــد أفـــفا   االقامـــل

يـا اسـتخدمت كشـ    ـري متناسـ  اــد ل أف ــدالتـداكري اال اخليـل ل تتطصـ   ران ق ـا  ا م ـبقا  و 
يف مفاجةــل خطــ  خل   ــ ا . وقــد ت ــ   احملــابم الففة ــ ل أي ــا عنةــفا (87)امل ــصمني وأقص ــات أخــفى

 .(88)الةا ج ت الط اخل  عن  فيق تدوينها يف القاة   اجلنا ال واال اخلجصالح اتطب ه 
ص ــصطل الق ــا  ل يف الــ لايت املتحــدة األمفي  ــل  وخل فةــال يف تةص ــق أمــف تنف ــ ج ل بــا و  - 73
يق ــال   ــف  خــ ل مــ ا ل ســبةل كصــدا  رات أ صب ــل م ــصمل    البصــد. وعقــ   جــفاقات   مؤقتــا

تنف ــ ج ف أمــ دخ ل   حــت احمل مــل الةص ــا لصبصــد مــؤخفا كــاكةــل لصــ لايتقاة ة ــل يف عــدة ب ــاانت 
ق   ا ببرية وست تمه    حجج كشث  الق  ل يف  عص ه نفار.  ري أ  احمل مل ففاتال ح  مةدَّل 

 .(89)2017وقت لحق من عاحمل 
و مل ــ   عــ   قــفاخل صــدخل مــؤخفا عــن احمل مــل الةص ــا يف املمص ــل املتحــدة احقــ ك االجفا  ــل  - 74

حت احمل مل أةـه  ـ  مـنح املت ـفخلين احـق يف البصد. وأوا خاخلع يف الرتح      املتةصقل  لطة  
الســتئنا  أمــاحمل حم مــل حمص ــل قبــ  تــفح صهم. ويف حــني أ  الق ــ ل تتةصــق مبجــفمني أجاةــ   فــ   

ن يف رلــع مــن يشــتبه ليــم املنطــق ينطبــق  لت ــاوج عصــى أج  ــخه  ــفج تفح صــه أو  كةــا ه  مبــ
 .(90)اجلن  ل من تجفيدالاملتثرفو  كتداكري و    خلماك   

 ويف أملاة ــــا  ســــا ت ال ــــصطل الق ــــا  ل يف  حــــدا  ىلــــ ل يف الــــنهج   اق عنــــ  ال مــــني - 75
فــال املااــال  مل تن ــف ال ــصطات الةامــل وال ــصطل الق ــا  ل يف اهلجمــات املن مــل اــد ف. املتطــف 

الالجئـني  مبـا يف رلــع اهلجمـات  لقناكـ  واهلجمــات املتةمـدة عصـى مالجــر الالجئـني  ب خلمــاب. 

__________ 

 .https://perma.cc/6775-C3CMاة ف  (85) 

 Peter Kagwanja   “Ruling on anti-terrorism law a triumph for Kenya’s judiciary”, Daily Nation, 28  اة ــــــف (86) 

February 2015  متاح عصى الفاك  https://perma.cc/JK7E-WFCZ. 

 .https://goo.gl/YT71yKاة ف م ال   (87) 

 .”France: don’t ‘normalize’ emergency powers“ من مل م  من خلايت  ووتة  (88) 

(89)  “Why the Supreme Court’s travel ban ruling may not be a win for Trump”, Sabrina Siddiqui  
The Guardian  26 2017 ح يفا /ي ة ه. 

 Kiarie and Byndloss, R (on the applications of) v. Secretary of State for theاملمص ل املتحدة  احمل مل الةص ا   (90) 

Home Department, [2017] UKSC 42, Judgment of 14 June 2017. 
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حيـابم ف هـا  الـيتو  ألاملـفة ا المـ (Freital) اـد مـا ي ـمى  ماعـل ففيتـال األخريةابمل وباةت احمل
 .(91)ق امهم  الخلمابتاعل مي ن ل متطففل ل أع اق

 مجع البيامت ا و فة - 3 
ةـنفل عـن املب ـاانت الوته وةشـف  هجال يؤبد املقفخل ا اين من جديد أ  ل الت ج   املن - 76

. وي ــةده أ  يالحــظ أ  كةــ  (92)وبفام ــل األجاةــ  وخطــاب وجــفا م ال فام ــلالتم  ــ  الةنةــفج 
الــدول قــد اســتحدرت ة ــم جلمــه الب ــاانت عــن جــفا م ال فام ــل  مبــا يف رلــع اجلــفا م املفت بــل اــد 

كصـن الـدين. وأُ  وأامل ا نل  وأاألففا  عصى أسا  الةفك أو الص   أو االرن ل أو األص  أو مفب  األقص ل 
ل  كةـــ  الـــدول همـــه ك ـــاانت تتةصـــق ىلديـــدا  جلـــفا م الةنةـــفيل الـــيت يفت بهـــا أفـــفا  اجلماعـــات 

أةـــه يف   ـــاب االحةـــاقات الف  ـــل يف كةـــ   ي اـــحاملتطففـــل. ومـــ  يفحـــ   ـــ ه املبـــا خلات. بمـــا 
الدول  ت طصه املؤس ات ال  ن ل حق ك االة ا  واملن مات  ري اح  م ل كـدوخل مفبـ ج يف تـه 

ـــلك فـــال ال ـــ ان   ت رـــق  ـــب ل ت ـــج   الةنـــ  الةنةـــفج ف. (93) ـــاانت مةـــنفل عـــن جـــفا م ال فام 
رتحمل ىلـــحـــ ا   عنةـــفيل وىلصـــ  الهامـــات ال م ـــل والن ع ـــل املتةصقـــل  لةنـــ  الةنةـــفج يف البصـــد. و 

ــــدأ ال ــــفيل ويــــتم  كــــالغ احــــ ا      الشــــب ل  و   اجلهــــات صــــاحبل   ــــاخلة    أج املةــــصحل مب
. وتةــدخل الشــب ل أي ــا ت صــ ات    اح  مــل وت ــاعد ال ــصطات املةن ــل (94)ةــ لالب ــاانت الشخ

أعفكــت عــن اخلت احهــا فقــد   لمتصفــ لح ــت الصجنــل رغــفات وجمــالت ىل ــني لــئنعصــى تنف ــ ما. و 
الةــاحمل   اق اســتجاكل ال ــصطات ال  انة ــل لت صــ ا ا. فةصــى ســب   امل ــال  اتبةــت اح  مــل ت صــ ات 

ومـال مماخلسـل ج ـدة حـد  ا  -ةنةـفيل يف عـدة مـد  الفا م اجلاصني كشث  لتة ني مدعني عامني خ
 .(95)الشب ل عصى أسا  الب اانت اليت تةتها

ويف ســــ اك م افحــــل االخلمــــاب  يشــــري املقــــفخل ا ــــاين    أ  ــــل تــــه الب ــــاانت املةــــنفل.  - 77
رفما عصى فئات مت ن الب اانت الدول من تق  م فةال ل تشفيةات وس اسات م افحل االخلماب وأ  ر

مة نــــل. ومي نهــــا  عصــــى ســــب   امل ــــال  أ  ت شــــ  عــــن قــــ اةني أو مماخلســــات تفبــــ  المتمــــاحمل  ــــري 
املتناســــ  عصــــى األقص ــــات الةفق ــــل واالرن ــــل عصــــى أســــا  الق الــــ  النمط ــــل الــــيت تفكطهــــا  جلفميــــل 

مةاجلـل اآلاثخل واالخلماب. واستنا ا    م ه املةففل  مي ـن لصـدول أ  تةـمم تـداكري ما فـل تفمـال    
ال ــصب ل املرتتبــل عصــى تــداكري م افحــل االخلمــاب يف جمــال حقــ ك االة ــا . وت ــمح الب ــاانت أي ــا 

__________ 

 Terror trial in Dresden for Freital neo-Nazi group”, Deutsche Welle, 6 March 2017 , Ben Knight“ اة ـــــــــــــــــــف  (91) 
 ؛  ;https://perma.cc/4WGA-CYEEمتاح عصى الفاك  

European Civil War, “What is the ‘German right-wing terrorist’ ‘Freital Group’? And what can it teach us about 

processing resistance”  متاح عصى الفاك  https://perma.cc/87M8-HCSN. 

 .A/70/335عصى األخه   اة ف (92) 

 (93) A/HRC/26/50, para 46. 
 (94) A/HRC/32/50/Add.1, paras 35-38. 
 .Annual report 2016‘‘  pp. 17-19’’الةنةفج   ب ل ت ج   الةن   (95) 

https://undocs.org/A/70/335
https://undocs.org/A/HRC/26/50
https://undocs.org/A/HRC/32/50/Add.1
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كتق  م فةال ل م ه التدخالت. وعالوة عصى رلع  ت تخدحمل الب اانت بث اة ل اي ة  فاف ل وم ـاقلل 
صـل أل  الةديـد مل افحل االخلماب. وي ت   م ا أ  ـل خا صالح ات متصعاجلهات الفاعصل اليت 

من الدول قد  و ت وبالت  ةفار القاة   وال صطات احملص ل ك صطات تقديفيـل واسـةل ف مـا يتةصـق 
الب ـاانت  نح  والتفتـ ة واسـتخداحمل التـداكري اال اخليـل. وأخـريا  متـ كةمص ات التحقق من اهل يل والت ق

 وص هلم    الةدالل وسب  الةتةا . ام اة ل ص ا ووجها لص حااي  ومن   ىل ن
ةـــفب املقـــفخل ا ـــاين عـــن تقـــديفه أل  كةـــ  الـــدول همـــه  ةت ـــاحمل ك ـــاانت مةـــنفل عـــن يو  - 78

مماخلسات  ةفار القاة  . ويف كة  البصـدا   أ ى رلـع    تغ ـريات م ـتنرية يف مماخلسـات الشـف ل  
ألقص ـات الةفق ـل واالرن ـل ف ـال عـن مما جةـ  مـ رفال  ةفـار القـاة   أب ـف احرتافـا يف سـص بهم هـاه ا

عامل ال  ا . فةصى سب   امل ال  يص حمل القاة   ال يطاف الشف ل يف  ة صرتا وويص  كت ـج   ك ـاانت 
  والبحـث. ويطصـ  مـن قـ ات الشـف ل يف كةـ  البصـدا   صـداخل  مةنفل  رن ا عن مماخلسات الت ق
  وم يــل الشــخه  ــســب  الت ق عــن  تت ــمن تفاصــ   يــتم تــ ق فهم يةــالت لا ــخاين الــ ين 

   سـباة ا  مبـا خلة ممارصـل (Fuenlabrada) . وقـد واـةت كصديـل فـ ينالكفا ا(96)وااك  الشف ل  املةل
 مـن أجـ شجه املقفخل ا اين م ه املبا خلات  عتباخلما أساسـ ل ي. و (97)كدعم من املف ا ل األوخلوك ل

خــ  جمتمةــات األقص ــات. ومي ــن أ  تح ــني ال قــل يف الشــف ل  الالق ــاق عصــى التنمــ   الةنةــفج و 
 ـتخدحمل عنـد التمـا  ت ل لـأ حااي التنم   الةنةـفج لت فف أ  ال ت ج   لقاقات الشف ل أي ا 

الةتةــــا . بمــــا عصــــم املقــــفخل ا ــــاين ل  تة ــــل امل ــــاعدة القاة ة ــــل يف مدينــــل ة  يــــ خلمل أ صقــــت 
فت بها أففا  ليت يخالفات اامل"كفانمج م اقلل الشف ل"  ومال قاعدة ك اانت تت من مةص مات عن 

بم ف مــا ا . وقــد أةشـئت قاعــدة الب ــاانت مل ـاعدة احملــامني الةــامني يف جص ـات احملــ  الشـف ل احملص ــ
يتةصق ك  ق سص مل م رفال الشف ل. ومي ن أ  يؤ ج استخداحمل م ه املةص مات لفصد أ اق مـ رفال 

خــــالل  لــــ امهم  لعتمــــا  عصــــى  ةفــــار القــــاة      احــــد مــــن صــــالح ا م التقديفيــــل الفف يــــل مــــن 
فج مؤ فات م ا ع ل لال تباه كدل من الرتب   عصـى الة امـ  ال ات ـل عنـد ا ـار قـفاخل كشـث  مـن  ـ

 .(98). وقد ربت أ  م ه املماخلسل اجل دة تؤ ج     اي ة بفاقة الشف لهف ت ق
 

 اللدرم  - 4 
عصـــى أ  ـــل الت ق ـــ    املتحـــدةتاكةـــل لامـــم   الختصفـــلامل  ـــد ت آل ـــات حقـــ ك االة ـــا  - 79

صمــ رفني امل صفــني اةفــار القــ اةني ل  والتــدخلي  يف جمــال حقــ ك االة ــا  ف مــا يتةصــق كةــدحمل التم  ــ 
ي ف املقفخل ا اين أ  يالحظ أ  الةديد  ا. ول (99)و ريمم من امل رفني املةن ني مب افحل االخلماب

__________ 

 (96) A/HRC/29/46, para 62. 
 املفجه ةف ه. (97) 

 املفجه ةف ه. (98) 

؛ جلنــل الق ــاق عصــى التم  ــ  الةنةــفج  الت صــ ل الةامــل خلقــم 14  الفقــفة CERD/C/CHL/CO/19-21اة ــف مــ ال   (99) 
 53   الفقـفةA/64/211( كشث  تدخلي  م رفال  ةفار القاة   عصـى تـ فري احمايـل حقـ ك االة ـا ؛ 1993) 13

https://undocs.org/A/HRC/29/46
https://undocs.org/CERD/C/CHL/CO/19
https://undocs.org/A/64/211
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 املتةصـق  التدخلي  الةاحمل والتدخلي  من الدول ب فت ووسةت ةطاك أةشطل التدخلي  م ه اليت تشم
واجلـــفا م الةنةــفيل وبفام ـــل األجاةــ  والتـــدخلي  عصــى مماخلســـات حمـــد ة  لطــاب ال فام ـــل الةنةــفيخب

 مل افحل االخلماب.
  امل ــاواة وعــدحمل التم  ــ  يف جمــالتــدخلي  صويف امل  ــ ع  أةشــر مةهــد ة ص ــ   ماةــديال ل - 80
ت كصدا  أخفى  وخلات تدخليب ل يف جمـال التنـ   استحدر. و (100)ةامل النا  وم رفال ا دمل املدة لل

. وأصدخلت ال  ان  ت صـ ات مل افحـل الةنـ  (101)اق القطا  الةاحمل واح اس ل ال قاف ل يف متص  أ
الةنةــفيل وبفام ــل األجاةــ   مبــا يف رلــع مــن خــالل ىل ــني تــدخلي  الشــف ل القــا م عصــى املت ايــد 

. و مل ـــ   واـــةت  ســـباة ا مشـــفوعا تـــدخليب ا (102)الةنةـــفيلجلـــفا م   ف مـــا يتةصـــقواجلهـــا  الق ـــا ال 
ـــــد احـــــ ا   الةنةـــــفيل وبفام ـــــل  يهـــــد     ت ق ـــــ  الشـــــف ل وقـــــ ات األمـــــن احملص ـــــل كشـــــث  ىلدي

 .(103)األجاة 
كصـــن املقـــفخل ا ـــاين أي ـــا لم صـــل متصفـــل عـــن التـــدخلي  الـــ ج ت ـــطصه كـــه وبـــالت  ةفـــار وأُ  - 81

ه م رف مــا. ولــدى   اخلة التحق قــات مياخلســواالرــل الــ ج  القــاة   لصق ــاق عصــى التنمــ   الةنةــفج
االســــالحمل يقـــدما  املشــــ خلة والتــــدخلي     اــــباو  ــــؤو  اجلنا  ـــل الىلا يــــل يف كصج  ــــا خبـــريا  يف 

ةهم عصـــى عـــدحمل العتمـــا  عصـــى  شـــجتالشـــف ل الـــ ين ي ـــطصة   مب ـــؤول ات م افحـــل االخلمـــاب و 
لتدخلي  عصى  ةفار القـاة    خصـه املقـفخل ا ـاين . وف ما يتةصق  (104)الق ال  النمط ل أو التنم  

د ة مـــ  األب ـــف احملـــ   أ  التـــدخلي  الةمصـــال املـــفتب  ك ـــصطات و جـــفاقات وأةشـــطل  ةفـــار القـــاة   
 .(105)فةال ل
املماخلسـات التم   يـل مل افحـل االخلمـاب عـن ه ل مي ن الق اق عصـى ويقف املقفخل ا اين لة - 82

رلـع  مي ــن أ  ي ـهم تـدخلي  مـ رفال  ةفـار القـاة    ســهاما    فيـق تـداكري التـدخلي  وحـدما. ومـه
ببريا يف م افحل الةنةفيل وبفام ل األجاة  يف س اك م افحل االخلماب. وي ـاعد التـدخلي  عصـى 

عـال  و اي ة الـ عال اقاة   م افحل التم    والتح ـ  الالو شث  ت ق   اجلهات الفاعصل رات الةصل ك
 اجلهــــــات صــــــاحبليــــــد  ــــــفك  اي ة ال قــــــل كــــــني متصــــــ  كشــــــث  اةتشــــــاخل وع اقــــــ  التم  ــــــ   وىلد

__________ 

  الفقــفة A/HRC/23/56/Add.1؛ 84  الفقــفة A/HRC/23/56/Add.2؛ 112  الفقــفة A/HRC/35/41/Add.1)ج(؛ 
 .71  الفقفة A/HRC/32/50/Add.1؛ 84

(100) A/71/301 77  الفقفة. 

(101) A/HRC/29/46  57و  56  الفقفا. 

(102) A/HRC/32/50/Add.1 21  الفقفة. 

(103) A/HRC/23/56/Add.2 24  الفقفة. 

(104)  Rachel Neild   Reducing Ethnic Profiling in the European Union: A Handbook of Good Practices 
(New York, Open Society Foundations, 2012) p.133. 

(105) A/HRC/29/46 71  الفقفة. 

https://undocs.org/A/HRC/35/41/Add.1
https://undocs.org/A/HRC/23/56/Add.2
https://undocs.org/A/HRC/23/56/Add.1
https://undocs.org/A/HRC/32/50/Add.1
https://undocs.org/A/71/301
https://undocs.org/A/HRC/29/46
https://undocs.org/A/HRC/32/50/Add.1
https://undocs.org/A/HRC/23/56/Add.2
https://undocs.org/A/HRC/29/46
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شـــاخلمل يف م افحـــل ت تصـــع اجلهـــات صـــاحبل املةـــصحل. ومبـــا أ   ا فـــل واســـةل مـــن (106)املةـــصحل
االخلماب  ينبغال أ  ي تهد  التدخلي  تصع اجلهات الفاعصل عصى الةة دين ال  ل واحملصـال )م ـ  

وأجهـ ة السـتخباخلات ومـ رفال األمـن؛ أع اق ال صطل الق ـا  ل واملـدعني الةـامني وقـ ات الشـف ل 
ومــ رفال مفاقبـــل احـــدو  ومـــ رفال اهلجـــفة؛ واملةصمــني  والةـــحف ني  ومقـــدمال خـــدمات االةرتةـــت  

 ومنةات وسا   الت اص  الجتماعال(.
 

 اللثقيف واللوىية - 5 
يؤبـــد املقـــفخل ا ـــاين مـــن جديـــد الـــدوخل احاســـم لصتةصـــ م يف تف  ـــع التح ـــ ات والق الـــ   - 83

 يــؤ ج الت ق ــ   وتة يــ  الت ــامح والتفــامم والتنــ    و  ــا  قــ م وم اقــ  جديــدة. ومــن   النمط ــل
يل وا طاب املنام  لصم ـصمني واملهـاجفين   هما يف التةدج لصتثرري ال ص  لصحفبات الشةبم وخلا 

ا طــاب    خلكـ  كةــ  اجلماعــات  اؤ ج مــ يـ. ويف ب ــري مـن البصــدا   تصـع احفبــات الـ ج تةــ  ه
 الةنةفيل وبفام ل األجاة . املةاانة منيف ت ايد رلع تجصى ي الخلماب  ومن   

والت ع ـل   ق ـ وي ف املقفخل ا اين أ  يالحظ أ  كة  الدول اعرتفت ل  ل مبا خلات الت - 84
تةةـ  والق ـاق  من أج  منه الةنةفيل والتم    الةنةفج وبفام ل األجاة  وما يتة  ك لع مـن

عص هــا. ويف األخلجنتــني  أ ى التــدفق ال بــري لالجئــني ال ــ خليني واملخــاو  مــن وقــ   مجــ حمل  خلمــا  
    اثخلة ا ــ   مــن االســالحمل. ومل اجهــل مــ ه املشــاعف  أعــد البصــد خطــل لصت ع ــل والتــدخلي  جلم ــه 

 ــ  الطــالب امل ــصمني مــن خــالل ت ق اــداملــداخل . و ــد  ا طــل    م افحــل اجلهــ  والتح ــ  
التح ـــ ات الـــيت تــــفك  امل ـــصمني والةــــفب  لت اــــ حاخليـــإل االســــالحمل واملةتقـــدات االســـالم ل   كشـــث 

فمــال    تة يــ  ت. وتشــم  املماخلســات اجل ــدة األخــفى  ــالت عامــل وأةشــطل ت ع ــل (107) الخلمــاب
حصقـات الت امح واحرتاحمل التن   ال قـايف. وتشـم  مـ ه األةشـطل تن ـ م فةال ـات رقاف ـل ومنتـدايت و 

شــجه املقــفخل ا ــاين مـ ه املبــا خلات الــيت تتــ ح اجملــال لصحــ اخل والتفاعــ  ي خلاسـ ل وةشــف منشــ خلات. و 
 كني ال قافات.

 وخلا أساس ا يف ت ق   اجلمهـ خل تؤ ج وأخريا  يشري املقفخل ا اين    أ  وسا   االعالحمل  - 85
 2014يف تقفيـفه لةـاحمل  الت صـ ات الـ اخل ة ةـصحت وقـدوتة ي  الت امح وم افحل خطاب ال فام ل. 

املقـــدحمل    جمصـــ  حقـــ ك االة ـــا   والـــيت تنـــاول ف هـــا ىلـــدايت الةنةـــفيل وخطـــاب ال فام ـــل عصـــى 
. (108)صمماخلسات اجل ـدة الـيت ينبغـال اتباعهـالثم صل باالعالحمل الجتماع ل      ب ل االةرتةت ووسا 

صمماخلســات اجل ـدة الــيت حــد ما املقــفخل لآخــف  األخلجنتــني م ـاليف أمــني امل ــامل املةـل  ألعــالحمل يةـد و 
أمـــني امل ـــامل  يف تصـــل أمـــ خل  اجـــفاق  ـــ   كشـــث  الـــدوخل الـــ ج تؤ يـــه وســـا   ُي صـــ  ا ـــاين. و 
__________ 

 .Fundamental Rights Report 2017, p. 9وبالل الىلا  األوخلو  لصحق ك األساس ل   (106)

 Alan Soria Guadalupe   “Capacitarán a alumnos para que entiendan de qué se trata el islam”, Laاة ـــــــــــــــــــــف  (107)

Nación, 13 Septiembre 2016.    متاح عصى الفاك.https://perma.cc/3ZB9-C6GF 

(108) A/HRC/26/49. 

https://undocs.org/A/HRC/26/49
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األجاة  كني اجلمه خل. ويفح  املقـفخل ا ـاين  ـ ه   لمااالعالحمل يف وصم كة  ال  ا  وتة ي  بف 
مـه أمـني امل ـامل ل اـه مـدوانت  املماخلسل اجل دة ويشجه وسا   االعالحمل والةـحف ني عصـى الةمـ 

ســص مل أخالق ــل   ع ــل وتــداكري وس اســات ومماخلســات تن ــ م رايت مل افحــل الةنةــفيل. بمــا يشــجه 
االعـالحمل اجملتمة ـل الـيت   احـ اف  والـدعم ل سـا  تـ فري الدول عصى اما  تن   األص ات من خـالل

 .(109)و  ا  ص  م احااي الةنةفيل ت ص   ال  ق عصى تت ح
 

 اال ل لا ات واللوزيات - اثلثا 
دفع تواىد اهلجمات اإلر ابية ا اآلوناة ا خارية الادوا ا فل اف م اا ا العاا      - 86

ا قاتر ا اال بضاتورة اختااذ ماع اىافاة اختاذ جمموىة مل وىة من تدابري مكافحة اإلر ااب  و 
الفئااات تلااأثت بشااكل  ااري ن بعاا   معااتب ىاان ق قااح  الاادوا تاادابري  كافحااة اإلر اااب  ف نااح

مل ا   بلدابري مكافحة اإلر اب  وال تلعارض  ذه اللدابري مع مبدأ ىدم اللمييو فحسا   
 ة من اللملع الكامل مبجموىة وا عة من حقوح اإلنسان ا ختى أثت بل مت ع اجمللمعات ا ل

بشاأن  60/288ومشري ا قتر ا ال    أناح م بغال  متشايا ماع قاتار اجلمعياة العاماة  - 87
ا ااافاتيجية ا ماااام ا لحااادة العا يااااة  كافحااااة اإلر ااااب  أن مكااااون م اااع الع وااااتمة واللمييااااو 
الع وتج وبتا ية ا  انا  وماا ملوال باذلك مان تعوا   اوعا ال ملجاوأ مان أج ا افاتيجية 

 30ومكافحلااااح  وا  ااااذا الواااادد  مشااااري أمضااااا    اللوزااااية العامااااة رقاااام  اإلر اااااب  ااااع 
جل ة القضاع ى ن اللمييو الع واتج   الوادرة ىنمييو ضد  ري ا وا  ني ( بشأن الل2004)
دم انطااواع اللاادابري ا ل ااذة ىااالااا تاا ى ى اان أنااح ملعااني ى اان الاادوا ا  ااتاة أن تكفاال و 

ا ثت  ى ن متيياو قاا م ى ان أ ااع الع وات أو ال اون  وأ كافحة اإلر اب  من حيث الغتض 
عتقااال  وموزااال ا قاااتر ا اااال لن تااادر  الااادوا تااادابري أو السااااللة أو ا زااال القاااومل أو ال

م مو ة وآليات م ا بة   ع الع وتمة وبتا ية ا  ان  ا أ ت ا الو  ية  كافحة اإلر ااب  
وتشااامل  اااذه اللااادابري أحكاماااا تلع اااا بعااادم اللميياااو ا الواث اااا القانونياااة والسيا ااااتية ذات 

ك فة مبتا عاة تشاتمعات ورار اات و ا طات الو ة  فضال ىن  نشاع آليات رقابية م ا بة م
 مكافحة اإلر اب 

مد أن مجع البيامت ا و فة بوورة م هجية ملسام ليياة من  دا قتر ا ال ؤبد وم - 88
خازااة ا  اااياح مكافحاااة اإلر ااااب  وموزااال اماااع بياااامت و حوااااعات موااا فة ىااان ىااادد 

لسااا طات  مباااا ا ذلاااك ال سااابة ا ئوماااة ا هباااا ب ااا تُ ا  انااا  الاااا  ياااة احااااالت الع واااتمة وبت 
ل لحقيقات وا الحقات القضا ية الا أ تمت ىق   ذه الشكاوى ونلا جهاا  وموزال أمضاا 
لن جتمااع الاادوا بيااامت ىاان رار ااات  نفاااذ القااانون وا اال دام اللاادابري اإلدارمااة  وا  ااذا 

الشاااات ة دام شااااجع الاااادوا ى اااان تعومااااو ت فيااااذ ا مار ااااات اجلياااادة  مثاااال ا اااال الواااادد  مُ 
__________ 

(109) A/HRC/35/41/Add.1  116-114  والفقفات 81و  80  الفقفا. 

https://undocs.org/A/HRC/35/41/Add.1
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تفليش ا  ااا  وميكن أن تاوفت  اذه   لمارات تسجيل مجيع ىم يات اللحقا من اهلومة أوال
 قا هم مع الشت ة ميكان ا ال دامح بادليل ى اد لضحااي الل ميط الع وتج  جال لا نكاا 

 اللماع االنلواة 
لكافيااة وىااالوة ى اان ذلااك  موزاال ا قااتر ا ااال لن تكفاال الاادوا تااوفري ا ااوارد ا - 89

ل لدرم  ا جماا حقوح اإلنساان وىادم اللميياو جلمياع ا اوملفني ا ع ياني مبكافحاة اإلر ااب  
واللوىياة  ومادىو  ثقياف هاود اللادرم  مباادرات ناام ة ل ل واح ومشدد ى ن ضتورة أن ت
خااى     القيااام  مااالت ومبااادرات ىامااة مساالمتة ماان أ اال تغيااري  ا قااتر ا ااال  ى اان ا

اىيااة وا وقااف العااام جتاااه ا ساا مني وا هااا تمن وم لمساال ال جااوع والال ئااني  ال ظااتة اال لم
وتااااؤدج و ااااا ط اإلىااااالم والوىماااااع السيا اااايون والاااادم يون دورا  امااااا ا مكافحااااة خطاااااب 

مسالوايت  أرفاع ل ذالكتا ية والقوال  ال مطية  وا  ذا الودد  موزل ا قتر ا ال لن ت
لسيا ااااية مواقااااف واضااااحة وقومااااة ال لااااب  فيهااااا ضااااد مجيااااع ا حااااواب ا اتاحلكومااااة وقياااااد

ا ااال دام الع وااتمة واللميياااو الع واااتج  واب ثااال  طااا  ى اان و اااا ط اإلىاااالم أن متل اااع ىااان 
باابش فااداع  واللوااتعات الع وااتمة  اختاااذ م  القوالاا  ال مطيااة ا لع قااة بكتا يااة ا  اناا   و 

م بغاال بمااا ن ال حااو الوا اا    ى ااة ا لااور ني فيهااا وم بغاال اللحقيااا ا  ااذه ا فعاااا و ابماا
مدوناة  ا وح حسان تلضامن أحكاماا  كافحاة الع واتمة اد ىلمالو ا ط اإلىالم والوحفيني 

 وبتا ية ا  ان  
قدمااح ا ك ااف احلاااي ابلوالمااة  مااود ا قااتر م ااذا اللقتماات  ااو آخاات تقتماات نظااتا    أن و  - 90

لعمال او  شااربلهم املياا وفاتل  منأتيح لح ا ال أن مشكت أىضاع اجلمعية العامة ى ن ما 
 .هبذه الوفةمعهم 

 

 


