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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 
 والسياسية واالقتصادية المدنية اإلنسان، حقوق جميع وحماية تعزيز

 بما في ذلك الحق في التنمية والثقافية، واالجتماعية

 وتكاوي  السالمي التجماع حرياة فاي باالحق المعناي الخاا  المقرر تقرير  
 *الجمعيات

 األمانة م  مقدَّمة مذكرة  
اإلنسررا  التق  رر  اي ا رريمس الررام  الرر    حقرر   جملرر  إىل حتيرر  برر   األمانرر  تتشرر   

بقررر ا    أعررردمل ايقررر   الررراحل ايمرررة بررراع  ل ح  ررر  التامرررا السرررلمس وت ررر  ن ا مميرررا  عمررر ا 
 عامرر  حملرر  التق  رر  مررن والثرراي األول الفرر عن ل الرراحل ايقرر   و مرر   .24/5و 15/21اجمللرر  
 .2016شربا//رباا    2٨و 2015/مرا   آذا  1 برن مرا الفرة  ل أنشرط  مرن به ا طَلا عما

 ل اعر  مما سر  علر  وأث ررا األصر لي  ظرار   التق  ر ، مرن الثالر  الف ع ل الاحل، ايق   و تناول
. و بحرر ، ل الفرر ع ال ابررا مررن التق  رر ، الرردو  اإل ررا  ا مميررا  وت رر  ن السررلمس التامررا ح  رر 

ال   مي ن أ   ؤد ه اع  ل ح  ر  التامرا السرلمس وت ر  ن ا مميرا  ل منرا انتشرا  التطر   
 الفررر ع ل ايصرررلح  أصرررحا  إىل خمتلررر  وت صرررياته اسرررتنتاجاته الررراحل ايقررر   و مررر  والتشررردد. 
  .التق    ر ا من الام 

__________ 

  اي عد النهائس ايق   لتقدميه ل س  تضمن آخ  ايستادا .ُقّدم ر ا التق    بمد  *
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تقرير المقرر الخاا  المعناي باالحق فاي حرياة التجماع السالمي وتكاوي    
 الجمعيات

 احملت  ا 
 الصفح  

 3  ..................................................................................... مقدم  - أولا  
 3  ................................................................................... األنشط  - ثانياا  

 3  ........................................................................... ال سائ  - أل    
 3  .................................................................... الز ا ا  القط    - باء   
 4  ......................................................... ايشا ك  ل مناسبا  خمتلف  - جيم   
 5  ............................ األص لي  وأث را عل  اع  ل ح    التاما السلمس وت   ن ا مميا  - ثالثاا  

 5  ............................................................................ مقدم  - أل    
 6  .......... ا ها  الفاعل  التابم  للدول وغري التابم  للدول: التفاع  بن األص لي  والسلط  - باء   
 7  ..................................................................... اإلطا  القان ي - جيم   
 10  ..................................................................... أص لي  الس   - دال   
 14  .................................................................. األص لي  السياسي  - راء   
 17  .................................................................... األص لي  الد ني  - واو   
 21  ............................................................ األص لي  الثقاربي  والق مي  - زا    

 24  ........................... دو  اع  ل التاما وت   ن ا مميا  ل سيا  تزا د التط   والتشدد -  ابماا  
 26  .................................................................... الستنتاجا  والت صيا  - خامساا  
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 مقدمة -أوالا  
ايمرة براع  ل ح  ر  التامارا السرلمس وت ر  ن  ُقدَّم ر ا التق   ، الر   أعردَّمل ايقر ا  الراحل  -1

الفرر ع األول   تنرراولو  .24/5و 15/21إىل جملرر  حقرر   اإلنسررا  عمرر ا بقرر ا   اجمللرر   ا مميررا ،
. 2016شربا//رباا    2٨و 2015آذا /مرا    1من التق    األنشط  ايضطلا هبا ل الفرة  مرا برن 

ا ممر  مم رن ،را، ل انتهراق اعر  ل ح  ر  التامرا السرلمس و تناول الف ع الثراي دو  األصر لي ، ب وسر
وت ر  ن ا مميررا . و بحرر  ايقرر   الرراحل، ل الفرر ع الثالر  مررن التق  رر ، دو  ربرر   قيرر د ل مررا  ،ررا 
 عل  اع  ل ح    التاما السلمس وت   ن ا مميا  ل ظهر   الرن م المقائد ر  األصر لي  ول ظهر  

  .ايصلح  أصحا  خمتل  إىل ت صيا  بت جيه  التق   وُُيتتم. التشدد
ومررن أجرر  إعررداد ررر ا التق  رر ، عقررد ايقرر   الرراحل مشرراو   خررااء ل ربل  نسررا، ب  طاليررا،  -2

، وررس مشراو   استضراربها م كرز  وبر    . كينرد  2015كان   األول/د سرما   11و 10   مس
مرن ايمل مرا  الرد قردمتها كيانرا  اجملتمرا  الراحل أ ضراا عق   اإلنسرا  ل أو وبرا. واسرتفاد ايقر   

. و م   ايق   (1)ايدي وكيانا  أخ ى استااب  لطلب ايمل ما  ال   وجهه عل  م قمه الشب س
، 15/21  اإلنسررا  حقرر   جملرر  لقرر ا  ووربقرراا التق  رر . ررر ا الرراحل عررن امتنانرره ل رر  مررن سررارم ل 
المناصرر  ذا  الصررل  مررن عناصرر  الممرر  ايتاحرر  داخرر  اجمللرر   أخرر  ايقرر   الرراحل ل اعتبررا مل أ ضرراا 

  .(2)ومن  م  األمم ايتحد 

 األنشطة -ثانياا  
 الرسائل -ألف 

   آذا / 1دولررر  ل الفرررة  مرررا برررن  70 سرررال  إىل  15٨وجررره ايقررر   الررراحل مرررا جمم عررره  -3
 الررردول إىل اي جهررر  ال سرررائ  علررر  م ح اتررره وتررر د .2016شررربا//رباا    29و 2015مرررا   
  (.A/HRC/32/36/Add.3) التق    ، ا إ ارب    ل عليها ال ا د  وال دود

 الزيارات القطرية -باء 
 )ان رررررر  2015أ ل ل/سرررررربتما  30إىل  21زا  ايقرررررر   الرررررراحل شرررررريلس ل الفررررررة  مررررررن  -4

A/HRC/32/36/Add.1،)  2016كررران   الثاي/ نرررا     29إىل  20مجه   ررر  ك   رررا ل الفرررة  مرررن و 
ا آ  لنرررد(. وزا  ايقررر   الررراحل ايمل ررر  ايتحرررد  لا طانيرررا الم مررر  و A/HRC/32/36/Add.2)ان ررر  
__________ 

 .  /http://freeassembly.net/discussions/fundamentalism ان   (1)
، ونشر ا  اع  مرا تشم  اعال  القط    اي ك    أدنامل حرال  كانرم م  ر عاا ل سرائ  سرابق  ُوجهرم إىل  (2)

صرررحفي  وتقرررا    أصرررد را م لفررر   ب ل رررا  ل إطرررا  اإلجررر اءا  الاصررر  ومسرررؤول    ربيمررر  ايسرررت ى ل األمرررم 
   .ايديمن ما  اجملتما ايتحد ، وتقا    صاد   عن الدول األعضاء وايؤسسا  ايتمدد  األط ا  و 

http://freeassembly.net/discussions/fundamentalism/
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متابمررر ا للز رررا   الرررد قرررام هبرررا إىل البلرررد  2016نيسرررا /أب     21إىل  1٨الشرررمالي  ل الفرررة  مرررن 
يقررر   الررراحل تق  ررر مل عرررن رررر مل الز رررا   إىل اجمللررر  ل دو تررره الامسررر  )وسررريقدم ا 2013عرررام  ل

ل ممرره البلرردا  الث ثرر  علرر  تماوتررا ايمترراز  ررر مل والث ثررن(. وررر   مرر   عررن شرر  مل ع  مررا 
 الز را ا  طلبرا  ت جيه بالتق   ، ايشم ل  الفة  خ ل الاحل، ايق   وجددإطا  ر مل الز ا ا . 
طلبرن إ راربين إىل رنردو ا   وس   لن ا وغ اتيمال وملرد  . ووجره أ ضراا  ايملق  إىل إك ادو 

 اربقتهمرا علر  ز ا تره ،مرا ي. ور   م   عن امتنانه لل ل ا  ايتحد  األم   ير  وت كيرا (3)ورنغا  ا
، علررر  التررر ام. و  مررر  ايقررر   الررراحل ل ز رررا   2017وكررران   الثاي/ نرررا    2016ل مت ز/  ليررره 

  .2016ل أ ل ل/سبتما  أذ بياا 

 في مناسبات مختلفةالمشاركة  -جيم 
 :(4)، من بن مناسبا  أخ ى عد د شا ق ايق   الاحل ل ايناسبا  التالي  -5

الرر   اينترردى المررايس للم كررز الرردوم للمما سرر  القان نيرر  غررري السرراعي  للرر ب ،  )أ( 
 (؛2015أ ا /ما    12-10) ،ست كه ملُعقد ل 
مشاو   الااء بش   تق  ر  ايقر   الراحل إىل الردو   التاسرم  والسرتن للاممير   ) ( 

 14و 13ل سررت كه مل ) ، الررد ُعقررد المامرر ، الررد ن متهررا اع كرر  الماييرر  مررن أجرر  الدميق اطيرر 
 (؛2015أ ا /ما   
و ئررري  الجتماعرررا  الرررد عقرررد  مرررا األمرررن المرررام ين مررر  الررردول األم   يررر   )ج( 

اجملل  الدائم للمن م  وايمثلن الردائمن لرد ها وأعضراء  نر  البلردا  األم   ير  عقر   اإلنسرا  
 (؛2015مت ز/  ليه  2٨ل واشنطن الماصم  )

الز ا   األكادميي  الد أج  م إىل كازاخستا  متابم ا للز ا   ال مسي  الرد أج  رم  )د( 
 (؛2015آ /أغسط   24-22) 2015ل كان   الثاي/ نا   

 4-1)ا مميررر  الماييررر  الثامنررر  للح كررر  الماييررر  مرررن أجررر  الدميق اطيررر ، سررري ل،  )ر( 
 ؛ (2015تش  ن الثاي/ن ربما 

 (؛2015تش  ن الثاي/ن ربما  9-7الز ا   األكادميي  الد ُأج  م إىل كمب د ا ) )و( 
ا من مرا  اجملتمرا ايردي اع ا ا  اإلقليمي  الد ن مها جمتما الدميق اطيا  م )ز( 

        نيسررررررا / 2٨و 27أم   ررررررا ال تينيرررررر  ومنطقرررررر  البحرررررر  ال ررررررا    )سررررررانتياغ ، مررررررن وح  مررررررا  

__________ 

 ل ط ع عل  مز د من ايمل ما  عن الز ا ا  القط   ، ان  : (3)
www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/CountryVisits.aspx.  

ل تق  رر مل السررن   عررن  2015مي ررن الطرر ع علرر  مز ررد مررن ايمل مررا  عررن أنشررط  ايقرر   الرراحل خرر ل عررام  (4)
   ./http://freeassembly.net/reports/2015-year-in-reviewعل  اي قا التام: طته ايتاح أنش

http://freeassembly.net/reports/2015-year-in-review/
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  20و 2015تشرررر  ن الثرررراي/ن ربما  5( ومنطقرررر  آسرررريا واحملرررريل ا،رررراد  )سرررري ل، 2015 أب  رررر 
 (؛2016كان   الثاي/ نا   

 ايمنير  وا هرا  واع  مرا  ايردي اجملتمرا من مرا  ما دا   الد ايشاو ا  )ح( 
( 2015آ /أغسرررط   27( ول اسرررطنب ل )2015نيسرررا /أب     29) سرررانتياغ  ل األخررر ى

( للمسرررراعد  ل إعررررداد ت صرررريا  عمليرررر  2015 تشرررر  ن األول/أكترررر ب  24و 23ول جنيرررر  )
لرراحل (، بالشررةاق مررا ايقرر   اA/HRC/31/66مشررةك  بشرر   اإلدا   السررليم  للتاممررا  )ان رر  

 ايمة حبال  اإلعدام خا ج القضاء أو ب ج اءا  م جز  أو تمسفاا؛
 حتاد األو و  واين ما  غرري اع  مير ، لالسابا عش  حق   اإلنسا  منتدى  )/( 

  (.2015كان   األول/د سما   4و 3ال   ُعقد ل ب وكس  )

 وتكوي  الجمعياتاألصولية وأثرها على الحق في حرية التجمع السلمي  -ثالثاا  
 مقدمة -ألف 

منرر  بدا رر  األلفيرر  ا د ررد ، شررهد  أشرر ال التمبررري عررن األصرر لي  ا تفاعرراا ملح ظرراا ل   -6
،  غررم كثرر   اسررت دامه، "األصرر لي "كثررري مررن السررياقا  ل مجيررا أملرراء المررامل. ومررا زال مصررطل  

  ررر ا ايصررطل  ومم ررم ، عنررد تنرراول أصررو نصررب الةكيررز  تم  فرراا دقيقرراا. مررا  مرر ّ قلّ اا مصررطلح
رر ا . و مرا كرا  (5)تما  فه ل الق امي ، عل  التقيرد الصرا م مام عر  ةردد  مرن ايبراد  الد نير 

صر   اإل ررابين ذو  اا مستحضر   ال    تباد  إىل ذررن مم رم النرا  لل رلر  األوىل،ر  التم    
 . ، من بن ص   أخ ىواع و  الطائفي  ،الدواربا الد ني 

الرد ن، ولر ا، ربر   ايقر    مفهر م أ  األص لي  مي ن أ  تشم  مفاريم أكث  ب ثرري مرنغري  -7
أنرره مي ررن، ل برر   نبغررس، تم  رر   وررر   متقرردالرراحل  تنرراول ررر ا ايصررطل  مررن زاو رر  أوسررا ب ثررري. 

أوسررا ب ثررري حبيرر   شررم  أ  ح كرر  ترردع  إىل التقيررد الصررا م واعرر ل بشرر   مصررطل  األصرر لي  
. ربقرد أدى التقيرد (6)تقدا  أو ايباد  األساسي ، ولري  اع كرا  الد نير  ربحسربمام ع  من ايم

. كمررا أ  "ب صرر لي  السرر  "مبراد   أمساليرر  السرر   اعرر  ، علر  سرربي  ايثررال، إىل ظهرر   مرا  سررم  
العتقررراد ا رررازم بتفررر   جمم عررر  إثنيررر  أو جرررن  أو قبيلررر  أو جنسررري  مي رررن أ   رررؤد  إىل مرررا مي رررن 

. و مررررا ل ت صرررر  أشرررر ال األصرررر لي  غررررري الد نيرررر  ررررر مل دائمرررراا ب تررررا "صرررر لي  الق ميرررر باأل"تسررررميته 
ء، أصرر لي ، ول ررن ايقرر   الرراحل  متقررد أ  بينهررا مجيمرراا أوجرره شرربه  ئيسرري ، منهررا أولا وقبرر  كرر  شررس

 أو اعيد عنها.  النقدإىل جمم ع  من ايمتقدا  الصا م  وايتمنت  الد ل تقب   استنادرا
قرر   الرراحل لرري  مهتمرراا برراي اء األصرر لي  ل حررد ذاقررا، وإةررا بتطبيرر  األصرر لي : أ  واي -٨

ت ررر   النتهاكررا  ايلم سرر  واحملرردد  للحرر  ل ح  رر  التامررا السررلمس وت رر  ن ا مميررا  الررد 
__________ 

   .www.oxforddictionaries.com/definition/english/fundamentalism: ان   (5)
 .  www.merriam-webster.com/dictionary/fundamentalism: ان   (6)
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  مل اي اء. ربمار د التقيرد ط عراا بن رام عقائرد  أصر م ل  شر   ل حرد ذاتره انتهاكرراا هبر مدرب عر 
واع  ل ح    الف   وال جدا  والرد ن ارا حقرا   ل ح    ال أ ا . ذلك أ  اع  عق   اإلنس

 من المهد الدوم الاحل باعق   ايدني  والسياسي .  19و 1٨م ف ل  م جب ايادتن 
عنردما  سرم  أصرحا  رر مل ايمتقردا  إىل رب  رها بط  قر  ترتح م  نشر  الطر   غري أ  -9

د تلرك ايما سر  قيارصر ،م خمتلفر ، عقر قهم أو تُ ررم أو أُ ؤ  ما ت    آ ال مما س  ايخ  ن، ال  ن 
رر أو ت دعهررا مهرردد ا  م  األربرر  الررد تمررد قيمرراا ة   رر  ل الررن م الدميق اطيرر . برر لك قرريم التمدد رر  وس 

و ر ى ايقرر   الراحل أ  بلرر   نقطر  التحرر ل  ردك عنرردما تشر   اي اء األصرر لي  األسرا  الرر   
  اكا  اع  ل ح    التاما السلمس وت   ن ا مميا .تستند إليه انته

ومي رن اعتبررا  ررر ا التق  رر  مثابرر  متابمرر  للتق  ر  الرر   قدمرره ايقرر   الرراحل إىل اجمللرر  ل  -10
اي رراط  الررد تتمرر   ،ررا الف ررا  األشررد ع  رر  لل طرر  عنررد مما سرر  حقهررا ل  عررن 2014عررام 

التق  ر  علر  الف را  الرد تُنتهرك ذلرك (. و كرز A/HRC/26/29التاما وت   ن ا مميرا  )ان ر  
حق قهرررا، والرررد تشرررم  األشررر احل ذو  اإلعاقررر ؛ والنسررراء؛ وايثليرررا  وايثليرررن ومزدوجرررس اييررر  

ى. و  كرز تق  ر  ايتابمرر  أخرر   ورب را  ؛ا نسرس ومغرا    ا،  رر  ا نسراني  وحراملس صررفا  ا نسرن
ما رس األ د  ل جيا  الرد و ر مل النتهاكا ،  عل  اعد ايخ  من ايمادل : أ  من رم م ت ب 

ترردربمهم، ومررا رررس التزامررا  الدولرر  برراحةام اعرر  ل ح  رر  التامررا السررلمس وت رر  ن ا مميررا  
 ما ته وإعماله ل ر ا السيا   حبو 

: التفاعااال باااي  األصاااولية الجهاااات الفاعلاااة التابعاااة للااادوع وليااار التابعاااة للااادوع -باء 
 والسلطة

عررر  ل ح  ررر  التامرررا السرررلمس وت ررر  ن لنتهاكرررا  ا داربمررراا  األصررر لي    مي رررن أ  ت ررر -11
الرد ت ت بهرا ا هرا  الفاعلر  التابمر  للرردول وا هرا  الفاعلر  غرري التابمر  للردول علرر   ا مميرا 
دومرراا. ول ررن ال ا رر  ررر  أ   وا ررحاا اعالرر  لرري   ملل ررر  غررم أ  الفرر   بررن ا نررا   حررد سرر اء،

م  عا ررر  الدولررر  أم ل، تطررر ح أكرررا قد رررد للحررر  ل ح  ررر  التامرررا األصررر لي ، سررر اء كانرررم حتررر
 تبنارررررا السرررلمس وت ررر  ن ا مميررررا  عنررردما ت ررر   م تبطرررر  ا تباطررراا وثيقررراا بالسررررلط ؛ أ  عنررردما 

، ولررر   رررمنياا، كيرررا  مرررا  تمترررا بالسرررلط  أو بال سرررائ  ال فيلررر  بفررر   المتثرررال لقيمررره  ق ررررا أو
 ري مباش . األص لي  قس اا بش   مباش  أو غ

وري رررا   مرررن األشررر ال: كالدولررر ، واع  مرررا اا ومي رررن ،ررر مل ايؤسسرررا  أ  تت ررر  عررردد -12
، واييليشرررريا ، واألحررررزا  السياسرررري ، وا ماعررررا  والتن يمررررا  الد نيرررر ، وغريرررررا.  الصررررغري  اع ررررم

بمر  وال اقا أ  ر مل ايؤسسا  كثررياا مرا تسرت دم الف ر  األصر م كر دا  مرن أدوا  السرلط . ول 
األحيررا ، قررد ل  ؤ ررد زعمرراء ررر مل ا ماعررا  ش صررياا الف رر  األصرر م ايمررة ول ررنهم قررد  متاونرره 

 ال  لضما  طاع  ايخ  ن ،م وكسب منفم  سياسي  أو اجتماعي  أو اقتصاد  . وسيل  ربمّ 
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التامررا وت رر  ن  اعرر  ل ح  رر ررر  تقييررد ل ررر ا السرريا  ولمرر  أبسررل أنرر اع النتهرراق  -13
  ب  ما  عن ط    إنفاذ سياسرا  أصر لي  ت عاررا الدولر . ومرن أمثلر  ذلرك ح ر  األحرزا  ا مميا

 السياسررررري  ايما  ررررر  ل الررررردول السرررررتبداد   ذا  اعرررررز  ال احرررررد أو ح ررررر  الررررردول لررررربم  المقائرررررد
 ايمتقدا  الد ني .  أو
الطبيميرررر    وقررررد تسررررتغ  ا هررررا  الفاعلرررر  غررررري التابمرررر  للدولرررر  أ ضرررراا )مررررا ربيهررررا األشرررر احل -14

والعتبررا     وا ماعررا  أو ا مميررا (  ررم  أجهررز  الدولرر  أو تممرر  بررالت اطؤ مررا مرر ظفس الدولرر . 
 ررد  ل جيا  الررد حت رر  برردعم األوقررد  شرر   بمضررها مجميررا   تمثرر  الغرر   ال حيررد منهررا ل نشرر  

 الدول  من أج  سد الط    عل  اين ما  ايستقل . 
ج اء عاز الدول  عن التصد  لتصر ربا  من النتهاكا  ول حال  أخ ى، قد تنش   -15

إخفررا  الدولرر  ل   شرر  أو عرردم  غبتهررا ل ذلررك. وعلرر  سرربي  ايثررال،  ،رراا هررا  غررري التابمرر  
محا رر  ايشرررا كن ل م ررار   سرررلمي  مررن عنررر  ايت ررار  ن األصررر لين اينرراوئن انتهاكررراا للحررر  ل 

لف رر  احملتاررن  أم ل  مسيرراا  ترر وجإذا كانررم الدولرر  ح  رر  التامررا السررلمس. ولرري  مررن ايهررم مررا 
 قررا علر  عاتقهررا واجرب محا رر  األشر احل الرر  ن ميا سر   حقهررم  رررس مرن الدولر أل  اينراوئن؛ 

ر   الردول أ ضراا ب اجبهرا ل التاما السلمس حىت إذا كران ا   وجر   ي اقر  مثرري  للاردل. وقرد  ُ 
انتهررررراق اعقررررر   وةاسرررررب  م ت بيهرررررا، وبتاارلهرررررا  ل اعما ررررر  ب خفاقهرررررا ل التحقيررررر  ل مرررررزاعم

 ألعمال النتقامي  الد تستهد  الضحا ا، وب خفاقها ل كفال  محا   حق   رب ا  بمينها. ل
قد تُ ت ب ر مل التااوزا  ببساط  عل  أ د  جها   وما ذلك، ول حال  أخ ى، -16

دو  ا هررا  الفاعلرر  التابمرر  للدولرر . و رردك ررر ا، علرر   ت اجررارباعلرر  غررري تابمرر  للدولرر  ل ظرر  
أو عنردما  فر   قراد  القر مس سبي  ايثال، عندما تنش  أط ا  خاص   سائ  التفر   الم قرس أو 

 اجملتمما  احمللي  قيمهم الثقاربي  عل  حسا  القيم ال اس   لدى ا ماعا  األخ ى. 

 اإلطار القانوني  -جيم 
والتسام  وسم  األرب  رس أسا  أ  دول  دميق اطي  ناجح  ومسرتق  . إ  قيم التمدد    -17

وال اقرررا أ  احمل مررر  األو وبيررر  عقررر   اإلنسرررا  أعلنرررم أنررره ل مي رررن أ  ت ررر   رنررراق دميق اطيررر  
( إىل أ  31، الفقررر   A/HRC/26/29أشرررا  )ان ررر  سرررب  للمقررر   الررراحل أ  . وقرررد (7)تمدد ررر  بررر 

دو مل ألسرربا  منهررا   ن ا مميررا  ررر  حر  أساسررس للغا ر ، اعر  ل ح  رر  التامرا السررلمس وت ر
اعاسررم ل تمز ررز التمدد رر . و رر رب  ررر ا اعرر   ميررا النررا  ل أ  جمتمررا، مررن ربرريهم ايهمشرر  ، 

  إحداك التغيري بط  ق  سلمي . منااا للتمب   والتن يم والمم  من أج 
وم الررررراحل بررررراعق   ايدنيررررر  وتقرررررا قررررريم التمدد ررررر  والتسرررررام  أ ضررررراا ل صرررررميم المهرررررد الرررررد -1٨

مرررن المهرررد بررر   تتمهرررد كررر  دولررر  طررر   ل رررر ا المهرررد  2مرررن ايررراد   1والسياسررري . وتقضرررس الفقررر   

__________ 

(7) Handyside v. United Kingdom, para. 49. 
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باحةام اعق   ايمة  هبا ربيه، وب فال  ر مل اعق    ميرا األربر اد اي جر د ن ل إقليمهرا والرداخلن "
الر أ  السياسررس  ن ، أو اللغر ، أو الررد ن، أول ول تهرا دو  أ  متييررز بسربب المرر  ، أو اللر  ، أو ا رر

أو غرررررري السياسرررررس، أو األصررررر  القررررر مس أو الجتمررررراعس، أو الثررررر و ، أو النسرررررب، أو غرررررري ذلرررررك مرررررن 
أ ر  دعر   إىل ال  ارير  الق مير  "من المهد  20من اياد   2  الفق   حت  عن ذلك،  وربض ا . "األسبا 

  ."التمييز أو المداو  أو المن أو المنص    أو الد ني  تش   حت  ضاا عل  
التررزام احررةام اعقرر   ومحا تهررا وإعما،ررا   قرراوم جررب القرران   الرردوم عقرر   اإلنسررا ،  -19

وقرد  بردو رر ا اللترزام مشر راا إىل حرد مرا ل سريا  األصر لي   عل  عات  الدول ل ايقرام األول.
 ُ ت ب عل  أ د  جها  رباعل  غري تابم  للدول . ن  اا إىل أ  بم  انتهاكا  حق   اإلنسا  

ول ررن التررزام الرردول حبما رر  اعرر  ل التامررا السررلمس وت رر  ن ا مميررا  وتيسررريمل  شررم  واجبرراا 
،ر ا اعرر . ول رس تضررطلا الردول ب اجباقررا ل ررر ا المرراد ن  تمثر  ل كفالرر  عردم انتهرراق األربر اد 

علرر  ب  رر ح نهررا سررن قرر انن وطنيرر  صررا م  تررن  م ،الصرردد،  نبغررس ،ررا أ  تت رر  مجلرر  إجرر اءا 
حق   ومسؤوليا  ا ميا، وإنشراء آليرا  إنفراذ وقضراء مسرتقل  وربمالر ، وإتاحر  سرب  انتصرا  

 ربمال  من انتهاكا  اعق  .
والتررزام الرردول حبما ررر  اعقرر   ررر  الترررزامك ممررة ك برره ل صررر  ق القرران   الرردوم عقررر    -20

ملررر  سررربي  ايثرررال، تقضرررس ربدوليررر  واإلقليميررر  عقررر   اإلنسرررا . اإلنسرررا  ومرررن جانرررب ا،ي رررا  ال
برر   تتمهررد الرردول األطرر ا  ربيهررا  التفاقيرر  الدوليرر  للقضرراء علرر  مجيررا أشرر ال التمييررز المنصرر  

با رراذ الترردابري ال زمرر  للتصررد   ميررا الرردعا ا  والتن يمررا  القائمرر  علرر  أرب ررا  أو ن   ررا  
ر مل التدابري إع   عدم ش عي  التن يما  واألنشط  الد ت وج التف   الم قس أو اإلثة. وتشم  

الرردول با رراذ إجرر اءا  مباشرر    ررد و ُلررزم ررر ا البنررد للتمييررز المنصرر   وحترر   عليرره، وح  رررا. 
  الد ت وج للتمييز المنص   أو حت   عليه. ،اا ها  الفاعل  غري التابم  

مررا  قررا علرر  الرردول األطرر ا  مررن التزامررا      اللانرر  ايمنيرر  حبقرر   اإلنسررا  أ ذَكررو  -21
إ ابي  ]...[ "لن  تم ال رباء هبا متاماا إل إذا ح س األرب اد حبما ر  الدولر ، لري  ربقرل ممرا  قر م بره 
م ظف را من انتهاكا  عق   المهد، ب  أ ضاا مما   ت به أرب اد بصفتهم الش صي  أو ما ت ت بره  

قرد  شر   إخفرا  الردول األطر ا  ل ا راذ و  .(٨)لمهردكيانا  من أربمال  ا   بالتمتا حبق   ا
التدابري ايناسب  أو ل ب ل المنا   ال اجب  ينا الضر   الر   تتسربب ربيره جهرا  رباعلر  غرري تابمر  

انتهاكاا ألح ام المهد الدوم الاحل باعق   ايدنير   ملأو ايماقب  عليه أو التحقي  ربيه أو جا  ،ا
"إم انير  مسراءل  الردول  اير أ   د التمييز عل  بالقضاء ايمني  اللان  أكد  وقد. (9)والسياسي 

 اعقر   انتهاكرا  ينا ال اجب  المنا   مل تب ل إذا خاص  جها  ت ت بها عن األعمال الداا أ ض

__________ 

( للانر  ايمنير  حبقر   اإلنسرا  بشر   طبيمر  اللترزام القران ي المرام ايفر و  2004)31ان   التملي  المرام  قرم  (٨)
  .٨عل  الدول األط ا  ل المهد، الفق   

 اي جا نفسه.  (9)
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 ة مرر  ت صررلم وقررد .(10)"م ت بيهررا وتمرر     ررحا ارا ومماقبرر  المنرر  أعمررال ل التحقيرر  أو
  .(11)مماث  استنتاج إىل اإلنسا  عق   األم   ي  البلدا 
ومررن ايفهرر م أ  القرران   الرردوم عقرر   اإلنسررا   قيررد سررلط  الرردول. ولرر ا، ربرر   قرران    -22

حق   اإلنسا  ل  تناول مباش   مسؤولي  ا ها  الفاعل  غري التابم  للردول،  غرم أ  الصر  ق 
تمز ررز حقرر   اإلنسررا  واحةامهررا. ل الفاعلرر  غررري التابمرر  للرردول الدوليرر  تتنرراول واجررب ا هررا  

وما ذلك، ربر   اتسراع نطرا  سرلط  ا هرا  الفاعلر  غرري التابمر  للردول ونف ذررا  شراما  علر  
است شا  السب  ال فيل  مساءل  تلك ا ها  قان ناا عن األربمرال الرد تنتهرك حقر   اإلنسرا  

(A/HRC/29/25  ول ظ  عدم ت ارب  اي اء 25-23، الفق ا .)  ا هرا  الفاعلر  بش   مساءل
وعرردم وجرر د مؤسسررا   غررري التابمرر  للرردول عررن انتهاكررا  حقرر   اإلنسررا  علرر  الصررميد المررايس

، ربررر   الدولررر  ت ررر  ا هررر  ال ئيسررري  اي لفررر  ب اجرررب اعما ررر  والقررراد   علررر  التصرررد  بررر لكتُمررر  
   ها  الفاعل  غري التابم  ،ا.للتااوزا  الد ت ت بها ا

ررررر ا بالنسررررب  إىل ا هررررا  الفاعلرررر  غررررري التابمرررر  للرررردول الررررد تتمرررردى، بسرررربب  ومررررا ممرررر  -23
أصرر ليتها، علررر  حررر  ايخررر  ن ل ح  ررر  التامرررا السرررلمس وت ررر  ن ا مميرررا   بصررر   الن ررر  عرررن 

اإلنسررا ، ربرر   ايقرر   ا هررا  الفاعلرر  غررري التابمرر  للرردول ل جمررال حقرر   بشرر   التزامررا  ا رردال 
الاحل  متقد اعتقاداا  اس اا أ  تص ربا  ر مل ا ها ، س اء كانم تتر ل  مرن أشر احل طبيميرن 

 .  تناولهإىل انتهاق اعق  . ور ا احتمال ل بد من من الناحي  المملي  أم اعتبا  ن، قد تؤد  
لت  رري  النتهاكررا  احملتملرر  وربهررم  "األصرر لي "ومررن ايهررم اتبرراع تررل واسررا النطررا  لفهررم  -24

رب   حتد د وتفضي  د ن أو أ د  ل جي  ما للدول  قد  شراا عل  سبي  ايثال، و مسؤوليا  الدول. 
الرد انا  األخر ى. وأ  ن رام سياسرس  قر م ا هرا  الفاعلر  غرري التابمر  للردول علر  التمصرب إزاء 

كرا  التمصرب الر   ت عرامل الدولر  شربه مؤكرد لةسرل التمصرب، سر اء   عل  حز  واحرد رر   رما ك 
ؤد  الطرررا   ررر ل جيا  السياسررري  األخررر ى. وقرررد   رررداألحيرررال  أو الررر   ت عرررامل جهرررا  خاصررر ،

ترررر ددمل الش صرررريا  القياد رررر  السياسرررري  البررررا ز  إىل شررررن رامررررا  علرررر  الرررر   القرررر مس ايتطرررر   
   رم.ايهاج  ن وعل  من ما  اجملتما ايدي ايمني  بقضا ا

با رراذ عررن ط  رر  ايبرراد   اعقرر    "محا رر "ايتمثرر  ل  -اإل ررا  لرردول و شررم  واجررب ا -25
اإلحارررام عرررن ت  يرررد النتهاكرررا  أو التم رررن منهرررا، وقي ررر  بي ررر  ت فررر   - تررردابري ينرررا انتهاكهرررا

 ايساوا  ل اعق   بن مجيا الف ا ، بص   الن   عما تتمتا به آ اؤرا من شمبي . 
 قدم ايق   الاحل أمثل  علر  الط  قر  الرد مي رن أ  حتفرز هبرا األصر لي  ول الف وع التالي ،  -26

التمصب ال    ؤد  إىل انتهاق اع  ل التاما السلمس وت   ن ا مميا ، و سرلل الضر ء علر  
__________ 

( بشر   المنر   رد اير أ ، 1992)19ان   اللان  ايمني  بالقضاء علر  التمييرز  رد اير أ ، الت صري  المامر   قرم  (10)
 ،2( بشرر   تنفيرر  الرردول األطرر ا  للمرراد  200٨)2ان رر  أ ضرراا  نرر  منارضرر  التمرر  ب، التمليرر  المررام  قررم  .9الفقرر   
   .1٨الفق   

(11) Velásquez Rodríguez case, Judgment, Inter-American Court of Human Rights, series C, No. 4 

(1988), para. 172. 
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مسرررؤوليا  الررردول وا هرررا  غرررري التابمررر  ،رررا عرررن منرررا رررر مل النتهاكرررا  وتررر ربري سرررب  النتصرررا  
  ف ا  ال ئيسي  األ با التالي  ل س  سه  ال ج ع إليها، ورس:لضحا ارا. وقد استُ دمم ال

 ؛أص لي  الس   )أ( 
 ؛األص لي  السياسي  ) ( 
 ؛األص لي  الد ني  )ج( 
 .األص لي  الثقاربي  والق مي  )د( 

 أصولية السوق -داع 
 أصررر لي  السررر   اعررر   عم مررراا )ايشرررا  إليهرررا أ ضررراا ل رررر ا التق  ررر  بمبرررا   مي رررن وصررر  -27
ب ترررا العتقررراد أ  السياسرررا  القتصررراد   القائمررر  علررر  ح  ررر  السررر   ررررس  ("أصررر لي  السررر  "

أربض  ط  ق  ع  ايشاك  القتصاد   والجتماعي . ربهس  سياسا  ممص م  عن الط ، وبالتام
بالعتقراد أ  إنتراج الثر و  القتصراد   ب قصر  حرد رر  أمر  جيرد اا وثيقاا و  تبل ر ا ايفه م ا تباط

للماتمررا وألربرر ادمل، وأ  سرر م  القتصرراد أرررم وأوىل مررن مصررا  اجملتمررا األخرر ى. ولرر ا، بطبيمترره 
ربر   ررر ا ايفهرر م مي ررن أ   ررؤد  إىل ربرر   جمم عرر  مررن الق اعررد الررد ل ت خرر  ل حسررباتا آثررا مل 

 . (12)البد ل    أو النهل القتصاد  يا انب
و مترررا أصررر لي  السررر   أ  التررردخ  ل السررر  ، ول سررريما تن يمهرررا مرررن قبررر  اع  مررر ،  -2٨

إىل حت  رر   عنرد السررمسجتنبرره ، ورر  قصرر    نبغرس قصر  ك  ررد مرن قررد   القتصراد علرر  إنتراج الثرر و 
  مضر ك . ومث  من  متقد اعتقاداا صا ماا أ  التدخ  ل تن ريم السر  مم ن األس ا  إىل أقص  حد

إىل التدخ  بال اد ل تن ريم  مناص وملبالقتصاد، ومن مث باجملتما ك  ، ور  اعتقاد  دع  أشد 
 الس   أو عدم التدخ  ربيه إط قاا.

وت جررررا جرررر و  أصرررر لي  السرررر   اعرررر   إىل الن   ررررا  القتصرررراد   األكادمييرررر  الررررد غالبرررراا  -29
سياسرا  حت  ر  القتصراد. غرري أ  ربر   يرد مستمد  مرن واقرا التا بر  لت   ُ ستشهد هبا ك دل  ما

مسررر ل  م ث قيررر  رررر مل الن   رررا  مسررر ل  مثرررري  للاررردل، ول سررريما أل  علرررم القتصررراد رررر  علرررم 
اجتماع  م  بد اس  م   ع متشابك ومتن ع، أل ور  م   ع السرل ق البشر   والرن م البشر    

 . وقرد ازداد  ريمنر  مبراد  د اسا  تارن عل  ع   ر مل الن   ابايث  اينش ، وأل  رناق 
القتصرررادا   علررر  أ  السررر   اعررر   خص صررراا بمرررد اتيرررا  الشررري عي ، الررر   اعترررامل كثرررريو  دلررري ا 

__________ 

 سررلم ايقرر   الرراحل برر   رنرراق أن اعرراا أخرر ى مثررري  للارردل أ ضرراا مررن األصرر لي  القتصرراد  ، مثرر  ن ررام القتصرراد  (12)
ومي رن مشرارد  أمثلر   .م كز راا  واألسرما  والردخ اي جه عل  الط  ق  الشي عي ، ال   حتدد ربيه اع  مر  اإلنتراج 

ي اط  ر ا الن ع من األص لي  ل ك با ومجه     ك   ا الشمبي  الدميق اطير  ومجه   ر  ربنرزو   الب ليفا  ر ، ل با ز  
مجلررر  بلررردا  أخررر ى، حيررر  ت ررر   مما سررر  اعررر  ل التامرررا وت ررر  ن ا مميرررا  ل سررريا  األزمرررا  القتصررراد   

غررري أ  ايقرر   الرراحل اختررا  الةكيررز علرر  أصرر لي  السرر   اعرر    .قبررا  كثرررياا مررا  تمرر   التغلررب عليهرراةف ربرر ا بم
   .بسبب ريمنتها النسبي  ل عامل الي م
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. وتلم ذلك حقب  اتسمم محدود   التساؤل عن ايثا  اإل ابي   واستداماا أكث  جناحاللياالي  
 أص لي  الس  . عل  مت ن  وقد ساعد ر ا ال  اوالسلبي  لنهل الس   اع  ، 

ول   كررز ايقرر   الرراحل ل تق  رر مل علرر  دقرر  ررر مل الن   ررا  أو األرب ررا  ايتناربسرر  ل ررر ا  -30
الصدد. ب   ساو مل باألح ى قل  إزاء اعال  الد  ص  ربيها تشدد أنصا  مبراد  السر   اعر   

 ا . إىل حد   ملهم  تمدو  عل  ح  من ُيالف تم ال أ  ل التاما وت   ن ا ممي
ول شررك ل أ  األسرر ا  اعرر   سرراام ل إنترراج كميررا  كبررري  مررن الثرر و  النقد رر  ول  -31

حتقي  تط  ا  ت ن ل جي  م رل . وما ذلك، رب   السمس إىل ر مل الث و  سرارم أ ضراا، ل بمر  
اعرررال ، ل تررردمري البي ررر  وتزا رررد التفررراو  ل ت ز رررا الررردخ  وتررردر   نُ رررم محا ررر  الُمّمرررال. ومرررن 

ألايررر  م رررا  كفالررر  تسررراو  أنصرررا  رررر مل الن   ررر  ومما  ررر را ل اع  رررا  وتيسرررري السرررب  الرررد ا
مت نهم من التمبري عن آ ائهم بط  ق  سلمي . وعل  مل  ما شدد عليه ايق   الاحل مر ا اا،  نبغرس 

مصررلح  ايؤسسررا  التاا  رر  علرر  مصررلح  اجملتمررا ايرردي، وإةررا اا تلقائيررألّ تُقرردم كرر لك للرردول  
، الرد تتمثر  ل اتبراع ترل منصر  وشرفا  "المردل برن القطاعرا " نبغس ،ا أ  تمتمرد سياسر  

  (.A/70/266الدولي  )ان    ونز ره  ستند ربيه تن يم ك  قطاع إىل القان   الدوم وايما رري والق اعد
ربرر   ايقرر   الرراحل لحرر  المد ررد مررن اعررال  الررد تؤ ررد ربيهررا  وعلرر  الرر غم مررن ذلررك، -32

ق انن الدول ومما ساقا، س اء با راذ إجر اءا  أو عردم ا راذ إجر اءا ، الرنهل األصر م ألنصرا  
 ن     الس   اع  . 

ربملرررر  سرررربي  ايثررررال، ترررر بل بمرررر  البلرررردا  اسررررتغ ل ايرررر ا د الطبيميرررر  بايصررررا  األمنيرررر   -33
يّررد  برر لك اعرر  ل التامررا وت رر  ن ا مميررا  بشرر   ررر مل األنشررط . ول حررن قررد ال طنيرر ، مق

ت ر   للح  مررا  مصررلح  مشرر وع  ل محا رر  اينراط  اي  سرر  لسررتغ ل ايرر ا د الطبيميرر ،  ررب 
 رررر و     اينررراط أ  تتررر خ  اعررر   الشررررد د لضرررما  أ  ت ررر   القيررر د ايف و رررر  ل رررر مل عليهرررا 

 د ل جمتما دميق اطس ل س ت    ما   م جب القران   الردوم عقر   ومتناسب  ما ا،د  اينش
ل شر   م رار ا   مشرا  ا اسرتغ ل اير ا د الطبيمير ، سر اء كانري  السرلميوايما  ر  اإلنسا . 

مرن الناحير  القتصراد   وقرد  صرمب علر   " غرري جمد ر"    تقد  أو مجاعا  من اجملتما احمللس،
الدواربا ال حبي . ول ن القان   الدوم  ف   حتقي  الت از  بينها وبن   الدول وايؤسسا  التاا  

 ربررر   ذلرررك، إىل وباإل رررارب . ايما  ررر  جرررب إربسررراح وتمز رررز اجملرررال ،ررر ا النررر ع مرررناعلررر  الررردول و 
يصلح  ال طنير  أو السياسري  أو القتصراد   أو اع  مير  ليسرم م داربراا لألمرن الر طة أو الن رام ا

  (.31، الفق   A/HRC/31/66المام )ان   
ألنه وسا نطرا  تم  ر  األمرن  2015وقد انُتقد القان   ال ند  ي اربح  اإل را  لمام  -34

. ربفرررس إطرررا  رررر ا التم  ررر ، مي رررن وصررر  (13)"اقتصررراد كنررردا أو اسرررتق ا را ايرررام"الررر طة ليشرررم  
ط  ر  لقطرا األشراا  ل إحردى اي و  علر  ربيه ومينم   احتااج سلمس  ن مه ايداربم   عن البي   

__________ 

اا: ان ررررررررررر  أ ضرررررررررررو . /https://bccla.org/2015/03/8-things-you-need-to-know-about-bill-c-51: ان ررررررررررر  (13)
A/HRC/30/27،  القضي CAN 1/2015. 

https://bccla.org/2015/03/8-things-you-need-to-know-about-bill-c-51/
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الغابررررا  ب نرررره قد ررررد لألمررررن القرررر مس. و غررررم أ  النشررررا/ القتصرررراد  مهررررم، رب نرررره لرررري  سرررربباا مررررن 
تقييرد اعر  ل  ل رس  يرز هبرااألسبا  الد  مددرا المهد الدوم الاحل باعق   ايدني  والسياسري  

قرراا ةف ربرراا باي رراط  عنرردما ترر م األول  رر  التامررا السررلمس وت رر  ن ا مميررا . وتسررلك الرردول ط  
علر  اا أبدتسم    نبغس أل ع    األس ا  عل  حسا  ح    البش . ربحق   ايستثم  ن القتصاد  

   حق   اإلنسا  األساسي  اينص حل عليها ل المهد.
( ايت رررار  ن مرررن) الممررر  أمررراكن محا ررر  بايثررر  قررران   األسرررةالي  تامسانيرررا ول ررر  وسرررنم -35
، الرر   ُ ررّ م ايشررا ك  ل أ  احتارراج  م قرر  أو مينررا نشرراطاا جتا  رراا أو ال صرر ل إىل 2014 ملمررا

ول وقرم كتابر  رر ا التق  ر ،   (.AUS 3/2014 ، القضري A/HRC/28/85منش   جتا    )ان   أ ضاا 
  ال ل رر  علرر  كانررم ول رر  غرر   أسررةاليا تن رر  ل تشرر  ا مماثرر . وقررد حرر  ايقرر   الرراحل ب يررا

 . (14)القان   ذلك التص  م  د مش وع
وأد  أص لي  الس   اع   ل ال ل ا  ايتحد  األم   ي  إىل ت اجا حر  الممرال ل ح  ر   -36

 26، ول سرريما ل ال ل را  الررر القضرائي  ت ر  ن ا مميرا  ت اجمرراا منهايراا ل المد رد مررن ال ل را 
. وحت ر  رر مل القر انن علر  النقابرا  التفراو  علر  "اعر  ل الممر "شر  ا الد سنم ما  سم  بت

عقررر د تشرررة/ علررر  مجيرررا الممرررال الررر  ن مترررثلهم نقابررر  دربرررا  سررر م للنقابررر . و سرررت دم مؤ ررردو رررر مل 
لتا رر  ت  يردرم ،ررا قررائلن إنره  نبغررس للمرر ظفن "أ   قرر  وا  ح  ر  السرر  القر انن مصررطلحا  ن   رر  

. ول ررررن قرررران   (15)"ب نفسرررهم مررررا إذا كرررران ا   غبرررر   أم ل ل النضررررمام إىل نقابرررر  أو دعمهررررا ماليرررراا 
. ل وحررد  التفرراو  ال ل ررا  ايتحررد   قضررس ل ال قررم نفسرره برر   متثرر  النقابررا  مجيررا ايرر ظفن

رررر "اعرررر  ل الممرررر "ن قرررر انن ، ربرررر   األثرررر  النرررراجم عررررومررررن مث ن الممررررال الرررر  ن  تمثرررر  ل أتررررا مت ا
 رردربم    سرر م الشررةاق ل النقابررا  مررن السررتفاد  مررن خرردماقا جمانرراا، أ  أتررم  نرر   الف ائررد  ل

الررد تفاو ررم عليهررا النقابرر  مررن دو  أ   ضررط وا إىل دربررا الت ررالي . ومررن شرر   ررر ا أ   ضررم  
قرد  إىل ثرة  تشر  مي  و متا ايق   الاحل ر مل الق انن مثابر  ع اقير النقابا  ل األج  الط   ، 

 عن مما س  حقهم ل ح    ت   ن ا مميا  ل م ا  المم .  النا  عمداا 
وج د النقابا  الممالي  ل حد ذاته، اا عم م د  ل جي  الس   اع   األص لي  تما   أو  -37

عناصر  احت ا  ر  تت عرب " السائد عن ر مل النقابا  رر  أتراإذ  تل أحد ايؤلفن ب   التص   
قليرر ( علرر  حسررا  ايخرر  ن )األغلبيرر ، مررا ل ذلررك األبسررم  الممرر  لصررا  الرربم  )أ  لصررا  

. و مترررا ايقررر   الررراحل منارضررر  الممررر  النقرررا  جانبررراا (16)"ايسرررتهل    والممرررال غرررري النقرررابي  (
أصرر لي  السرر   اعرر  ، أل  اعرر  ل التن رريم النقررا  ل م ررا  مقلقرراا، حب ررم طبيمترره، مررن ج انررب 

الممرر  ررر  حرر   ميرره المهررد الرردوم الرراحل برراعق   ايدنيرر  والسياسرري  والمهررد الرردوم الرراحل 
  باعق   القتصاد   والجتماعي  والثقاربي  وخمتل  اتفاقيا  من م  المم  الدولي .

__________ 

 .  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17047&LangID=E: ان   (14)
   .www.nrtw.org/rtws.htm: ان   (15)
(16) Steve Hughes and Nigel Haworth, The International Labour Organization (ILO): Coming in from 

the Cold (Routledge, 2010) . 

http://www.nrtw.org/rtws.htm
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اعررررر  ، مرررررا مررررر و  ال قرررررم، ل السياسرررررا   السررررر  لن   ررررر   الرررررنهل األصررررر موقرررررد أثررررر   -3٨
وايما سا  اع  مي  بط  ق  أ    حبق   الممال ل ت   ن ا مميا . ول ال ل ا  ايتحد ، 

إىل شرر ك  رب ل سررفاغن  قرردم ال ول رر  تينيسررس  التقررا    برر   ايسررؤولن تفيرردعلرر  سرربي  ايثررال، 
تشراتان غا  خل إنتاج جد رد إىل مصرنا رب مقاب  إ املي   دول   300ح اربز مالي  مبلغ  نارز 

. (17)عرررردم ا ررر ا/ عمالرررره ل نقابررررا باسرررتم ا  اا م ر نررررسرررتثما  ل ايصررررنا   رررر   الشررر  ط  أ  
، (1٨)بتصر  ا  علنير  مناوئر   هر د التن ريم النقررا  هاأدىل حراكم ال ل ر  وغرريمل مرن مسررؤولي وقرد
و تمررا   ررر ا مررا مبرردأ عرردم قابليرر    ررد التن رريم النقررا . ايطررا صرر   الممررال ل تا رر  قررد و 

حقرر   اإلنسررا  للت لررس عنهررا. وعلرر  الصررميد الرردوم، شرر ع ائررت   ل ابطررا  أ بررا  الممرر  ل 
إىل إلغرراء السرر اب  القضررائي   (19)محلرر  متمرردد  السررن ا  داخرر  من مرر  الممرر  الدوليرر  ت مررس علنرراا 

 .(20)الد تؤ د اع  ل اإل  ا 
وترردخ  اي اء األصرر لي  ايؤ ررد  لن   رر  السرر   اعرر   أ ضرراا ل صررميم مم ررم مماررردا   -39

 12التاا   الدولي ، مث  اتفرا  الشر اك  القتصراد   السرةاتياي  للمحريل ا،راد ، الر   وقمتره 
. وتنم أح ام ممين  من ر ا التفرا ، 2016دول  من دول حارب  احمليل ا،اد  ل شبا//رباا   

 دخ  حيز النفاذ بمد، عن حتيز وا   لتفضري  ايصرا  القتصراد   للمؤسسرا  التاا  ر   ال   مل
ربر   ايلير   عل  حسا  حق   غري ايستثم  ن ل التاما وت   ن ا مميا . وعل  سبي  ايثرال،

اينشرر   ل إطررا  ررر ا التفررا  لتسرر    اينازعررا  بررن ايسررتثم  والدولرر  تمطررس الشرر كا  اعرر  ل 
. ومي ررن الطمررن ل تلررك القرر انن (21)اوسياسرراقالدولرر  قرر انن  مررا  ضرر  اسررتثما اقا مررنربي الطمررن

، ومي ررن اسررت دام تلررك (22)خررا ج ن ررام احملرراكم الماد رر  للبلرردوالسياسررا  أمررام رب  رر  ة مررن، 
الطمرر   يهامجررر  القرر انن الرررد حتمررس حقررر   الممرررال والبي رر  واعررر  ل التامررا السرررلمس وت ررر  ن 

 مباشر   تتي  لألرب اد أو من ما  اجملتما ايردي الطمرنم ارب   ول  نشئ التفا  آلي   ا مميا .
 . (23)ربيما ت ت به الش كا  أو الدول من جتاوزا  عق   اإلنسا 

إزاء عردم مشرا ك  اجملتمرا ايردي مشرا ك  ربملير   عرن انزعاجره البرالغايق   الراحل و م    -40
  القتصرررراد   عم مرررراا. وقررررد أشررررا  ايقرررر   الرررراحل، وآخرررر و  ل إطررررا  اتفاقررررا  التاررررا   وايسررررائ

__________ 

 .   /http://uaw.org/uaw-withdraws-volkswagen-election-objections: ان   (17)
 . /http://thinkprogress.org/economy/2014/02/24/3321591/uaw-nlrb-interference: ان   (1٨)
 www.phnompenhpost.com/national/groups-tell-ilo-retract-%E2%80%98right-strike%E2%80: ان   (19)

%99-claim. 
 .  www.ituc-csi.org/IMG/html/newsletter_ilo.html: ان   (20)
 . https://ustr.gov/sites/default/files/TPP-Final-Text-Dispute-Settlement.pdf: ان   (21)
 . http://aftinet.org.au/cms/isds-sue-governments-tpp-2013: ان   (22)
: للحصرررر ل علرررر  مز ررررد مررررن ايمل مررررا  عررررن اتفررررا  الشرررر اك  القتصرررراد   السررررةاتياي  للمحرررريل ا،رررراد ، ان رررر  (23)

www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17005&LangID=E  . 

http://uaw.org/uaw-withdraws-volkswagen-election-objections/
http://thinkprogress.org/economy/2014/02/24/3321591/uaw-nlrb-interference/
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عنصرر   ئيسررس "، ل السرراب  إىل أنرره  نبغررس اعتبررا  اعرر  ل ح  رر  ت رر  ن ا مميررا  مثابرر  (24)ممرره
. وبنراء علر  ذلرك، (25)للح  األساسس ايتص  به وايتمث  ل ايشا ك  ل الشؤو  المام  "م م 

ح ب ج د ا مميرا  ربحسرب؛ وإةرا  رب عليهرا أ  تسرم  رب   الدول ل مي ن أ  ت تفس بالسما 
اجملتمررا ايرردي وأ  قيررئ ال رر و  الررد مت ررن ررر ا القطرراع مررن الزدرررا  ايشررا ك  الفاعلرر  مررا إىل 

وأداء دو  رام ل اعيا  المام . و  ى ايق   الاحل أ  اع  ل ح    التاما السلمس  ؤد  دو اا 
 تمتا باع  ل ايشا ك  ل الشؤو  المام . مماث ا باعتبا مل وسيل  ت ف  ال

درا بالتزاماقررا تقيّرربمشررا ك  اجملتمررا ايرردي  حيررالاتبرراع الرردول تارراا أكثرر   رر لا  تملرر  ل و  -41
  يت أ ضاا بف ائد عملي  عل  اجملتمرا  ر ا النهل الدولي  ل جمال حق   اإلنسا  ربحسب. ذلك أ 

 من خ ل ت ربري منف   تي  للنا  ايشا ك  ل القضا ا الد مت  حياقم مشا ك ا بناء  وسلمي . 

 األصولية السياسية -هاء 
 د  ل جير  سياسري  ممينر  أ مسر رنا لإلشرا   إىل  "األص لي  السياسي " ست دم مصطل   -42

دولر  ممرن علر  ايخر  ن إىل د جر  حترد مرن قرد   مرن ُيالف نرره  أو حرز  سياسرس ممرن أو زعريم
ل  ل التف ري عل  التمبري عن آ ائهم اي الف . و  ى ايق   الاحل أ  ر مل ال رار   أكثر  شري عاا 

الدول ذا  اعز  ال مسس ال احد أو الد   مها عملياا حز  واحرد، حير  ت ر   ريمنر  جتمرا 
أو ل ايما سر  المملير . وقرد ت ر   رر مل التاممرا  السياسري   سياسس واحد م  سر  ل القران  

مسررتند  إىل ربلسررف  سياسرري  أو متارر    ل حتالفررا  بررن أربرر اد  تمرراون   لسررتمال  جهرراز الدولرر  
 رياكر  أواألوت ق اطير  الرن م الرن م ايل ير  ايطلقر  أو ينفمتهم الش صري . وتشرم  م ار ررا األخر ى 

 ل  د رب د واحد أو جمم ع  صغري  من األرب اد.  سلط   مسياا الحي  تةكز اع م ايماثل ، 
مرررن  ررر و  األصررر لي  ألترررا  تمرررد  ررر باا  و ررر ى ايقررر   الررراحل أ  رررر مل الرررن م السياسررري  -43

تقتضررس النضررمام المقائررد  إىل منرراب  اعررز  ال مسررس أو إعرر   الرر لء لررزعيم ممررن. والتمبررري عررن 
ب عليره بشرد  ل تلرك الرن م ألترا  ا  اي الفر  رر  أمر  مي رن أ   ُرَماقَرايما    السلمي  أو األرب

تطالب النرا  بطاعر  المقيرد  السياسري  ايهيمنر . وغالبراا مرا ت ر   مما سر  اعر  ل ح  ر  التامرا 
سرررت دم ك سررريل  دميق اطيررر  للتمبرررري عرررن ايما  ررر  السرررلمس وت ررر  ن ا مميرررا ، الررر   عررراد  مرررا  ُ 

. ومما  دع  لألس  أ  عض    األمم ايتحد  للغا  بناء للح  م ، ةدود ا السلمي  وعن النقد ال
تتضمن قائم  ط  ل  مرن الردول الرد تمراي مرن األصر لي  السياسري  برد جا  متفاوتر . ول  سرم  
ايقرر   الرراحل إىل تقرردة قائمرر  شررامل  بتلررك الرردول، برر   مطررس برراألح ى أمثلرر  ترراز الط  قرر  الررد 

  ع من األص لي  عل  اع  ل التاما السلمس وت   ن ا مميا . ر ا الن  ؤث  هبا
ومررن أشررد أمثلرر  األصرر لي  السياسرري  تط ربرراا ل المررامل مجه   رر  ك   ررا الشررمبي  الدميق اطيرر .  -44

  سررر نغ والرر   ت أسررره سرر لته مرررن ذلررك اعرررن،  ررربحررز  الممرررال ال رر   ، الررر   أسسرره كررريم إ
__________ 

   .73، الفق   A/HRC/20/27؛ و26للان  ايمني  حبق   اإلنسا ، الفق    (1996)25ان   التملي  المام  قم  (24)
  .25المهد الدوم الاحل باعق   ايدني  والسياسي ، اياد   (25)
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أحرررزا  سياسررري   ول  سرررم  البلرررد ب جررر دعامررراا.  70ميسرررك بسرررد  اع رررم منررر  مرررا  قررر   مرررن 
هرراو  مررا مما  رر  اعررز  اعرراكم. ووربقرراا يررا ذك ترره  نرر  التحقيرر  ايمنيرر  حبقرر    تمما  رر ، ول 

تلارر  الشرر ط  وقرر ا  األمررن ل مجه   رر  ك   ررا "اإلنسررا  ل مجه   رر  ك   ررا الشررمبي  الدميق اطيرر ، 
مما س  المن  ورب   المق با ، ما  ُمّد انتهاكاا جسيماا الشمبي  الدميق اطي ، بص    منهاي ، إىل 

عق   اإلنسا ، وذلك من أج  إ اد منرا  مرن الر     رب  أ  مما  ر  لن رام اع رم اعرام 
 مؤسسرررررا  مرررررن ايما سرررررا  رررررر مل ل ُ سررررراءل ايت  طررررر   ول ولأل د  ل جيررررر  الرررررد  قررررر م عليهرررررا.

(. و قردَّ  أ  عردد 56، الفقر   A/HRC/25/63  . )ان ر"اإلرب   مرن المقرا  س د و  .ومسؤولن
سران )اي جرا  120 000و سران ٨0 000الساناء السياسين احملتاز ن حالياا  ةاوح بن 

قلقرره الشررد د إزاء السررتنتاجا  "(. وقررد أعرر   جملرر  حقرر   اإلنسررا  عررن 61السرراب ، الفقرر   
اع ما  من اع  ل ح    الف   وال جردا   ل  الد قدمتها  ن  التحقي  ل تق   را، ما ربيهاايفصّ 

 .(26)"والد ن ومن اع  ل ح    ال أ  وح    التمبري وح    ت   ن ا مميا 
عل  أ  اعز  الشي عس ر  الق   ال ائد  المليرا للماتمرا  ، ربين دست   مجه     ك با أما -45

األشررررر احل الررررر  ن  متنقررررر   اا ربمليرررررداا بررررر لك والدولررررر  ل تن ررررريم ا هررررر د ايشرررررةك  وت جيههرررررا، جمررررر ا 
ل جيا  خمالفرر  مررن القررد   علرر  ايشررا ك  بشرر   جررد  ل اعيررا  المامرر . و غررم أ  الدسررت       رردأ

 ل مي رن اسرت دامه عمليراا  رر ا اعر   ف  اع  ل ح    التاما السلمس وت   ن ا مميا ، رب   
اعتقلرم، أرباد  التقا    بر   الشر ط  ي  ايثال، لنتقاد اعز  اعاكم أو سياساته سلمياا. ربمل  سب

واعتررد  علرريهم جسررد اا عنرردما كرران ا  ت ررار و  سررلمياا ل احملتاررن ، جمم عرر  مررن 2012ل عررام 
(. ومررن الناحيرر  CUB 5/2011، القضرري  A/HRC/20/30راربانررا  ررد ا رر ع والفقرر  ل البلررد )ان رر  

، ول ن ريمن  اعرز  الشري عس 1992 من  عامالن    ، أباح القان   وج د أحزا  سياسي  أخ ى 
دو  حترر ل والقيرر د ايف و رر  علرر  اعمرر   النت ابيرر  وال ررط ع باألنشررط  السياسرري    الدسررت   

  أداء أ  جمم ع  من ر مل اجملم عا  دو  حز  مما   حقيقس.
، A/HRC/29/42إنفاذ رياك  سياسي  قائم  علر  حرز  واحرد ل إ  ة را )ان ر  اا أ ض و ط ح -46

( VNM 5/2014و VNM4/2014  ا، القضررررررررررريتA/HRC/27/72( وربييرررررررررررم نرررررررررررام )ان ررررررررررر  34الفقررررررررررر   
 أمرامخطرري   عقبرا ( LAO 2/2013، القضري  A/HRC/26/21لو الدميق اطير  الشرمبي  )ان ر   ومجه   ر 

 التمتا باع  ل التاما السلمس وت   ن ا مميا . 
و رررردك قمررررا مماثرررر  للحرررر  ل ح  رررر  التامررررا السررررلمس وت رررر  ن ا مميررررا  ل الررررن م  -47

الرررررد تةكررررز كررررر  السررررلط  السياسررررري  ربيهرررررا ل  ررررد شررررر   واحررررد أو أسررررر   واحرررررد  األوت ق اطيرررر  
وجتر ام  (27)ايثال، حت   ايمل   الم بي  السرم د   األحرزا  السياسري ت  َّك. ربمل  سبي   ما وغالباا 

، "ةاولررر  تشررر  ه مسمررر  ايمل ررر  الم بيررر  السرررم د  " و"الررر وج علررر  وم األمررر "أربمرررالا مرررن قبيررر  
مررررا احتاررررز  وسررررانم النشررررطاء اينتقررررد ن للح  مرررر  و ررررا قتهم ب شرررر ال أخرررر ى رررررم  وكثرررررياا 

__________ 

 .  1، الفق   31/1٨ان   ق ا  اجملل   (26)
 . https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/saudi-arabia: ان   (27)

https://spdb.ohchr.org/hrdb/27th/public_-_UA_Vietnam_26.03.14_%284.2014%29.pdf
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 ، القضري A/HRC/28/85و؛ SAU 14/2014، القضري  A/HRC/29/50)ان ر  واين ما  الد تنتقدرا 
SAU 11/2014 و؛A/HRC/27/72 القضي ، SAU 5/2014 .) 

وقرررد سرررب  للمقررر   الررراحل أ  أشرررا  إىل أ  ح  ررر  ت ررر  ن ا مميرررا  ل ُعمرررا ، وررررس  -4٨
  القرران    شررة/ م اربقرر  اع  مرر  وتماوتررا و قابتهررا إ، إذ "ت رراد ت رر   ممدومرر "مَل يرر  مطلقرر ، 

(. و  ررر  البلررد األحرررزا  37، الفقرر   A/HRC/29/25/Add.1  ان رر) مشررر وع إلنشرراء أ  مجميرر  
 أو ا مميررررا  غررررري ايسررررال  )ان رررر و/السياسرررري ، و تمرررر   ايشررررا ك   ل التاممررررا  السررررلمي  

A/HRC/29/50ا، القضريت  OMN 5/2014 وOMN 1/2015انت رام للمضرا ق  مرن قبر  الدولر ، ( ب
وقد ُسان واحد عل  األقر  مرن ايرداربمن عرن اإلصر ح الردميق اطس، رر  سرميد جرداد، بمرد أ  

  .(2٨)2014لبلد ل عام لالتق  ايق   الاحل خ ل ز ا ته ال مسي  
أ   ، ل قمرا ايما  ر  بشرد  منر الد تمتمد  مسياا ن ام مل ي  دسرت    عم البح  ن، وش َ  -49

. 2011بررردأ  ح كررر  احتاررراج كبرررري  تررردع ، ل مجلررر  أمررر  ، إىل ز ررراد  اع  ررر  السياسررري ، ل عرررام 
، (29)زال ايقرررر   الرررراحل  شررررم  بقلرررر  بررررالغ إزاء حررررب  زعرررريم ايما  رررر ، الشرررريل علررررس سررررلما  ومررررا
مضرررررا ق  واحتاررررراز ايرررررداربمن عرررررن حقررررر   اإلنسرررررا  اين ررررر طن ل اين مرررررا  ايداربمررررر  عرررررن  وإزاء

(، BHR 13/2014، القضررررري  A/HRC/28/85 نسرررررا ، مرررررن ربررررريهم نبيررررر   جرررررب )ان ررررر اإل حقررررر  
، (30)(، وز نرررررب ال اجررررر BHR 18/2011، القضررررري  A/HRC/19/44 ا،ررررراد  ال اجررررر  )ان ررررر  وعبرررررد
 ،A/HRC/28/85( وغررريرم )ان رر  BHR 4/2011، القضرري  A/HRC/18/51 ا ليرر  السررن ي  )ان رر  وعبرد
 (. BHR 12/2014و BHR 10/2014  االقضيت
لن رررام دولررر  متمررردد  األحرررزا ، ول نررره اا و ؤسررر  دسرررت   مجه   ررر  الصرررن الشرررمبي   مسيررر -50

. وما ذلك، ربر   مما  ر  (31) ب أ   ق د ر ا الن ام" اعز  الشي عس الصية" ن  عل  أ  
رب رررر  اعررررز  اعرررراكم ررررررس ربمرررر ك  ُماقررررب عليرررره عقابررررراا شررررد داا، علرررر  ملرررر  مرررررا جتلررررس مررررن قمرررررا 

ل أملرراء عررد   2011الحتااجررا  السررلمي  ايؤ ررد  للدميق اطيرر  الررد انرردلمم ل شرربا//رباا   
ىل إتراء ن رام الت نسري . وكرا  ايت رار و   ردع   السرلطا  إ "بث    اليرامسن"من البلد مستلهم  

التحرر    علرر  تقرر    "اعررز  ال احررد؛ وقررد أُلقررس القررب  علرر  كثررري مررنهم ووجهررم ،ررم قمرر  
 (. CHN 5/2011، القضي  A/HRC/18/51)ان    "سلط  الدول 

بالدول القائمر  علر  تمردد األحرزا  الرد تفر   اع  مرا  اا و يل ايق   الاحل علماا أ ض -51
ومما سرر ا، علر  حرر  مما  رس األحررزا  اعاكمرر ، الر  ن  ما  رر   سياسررا   ربيهرا قيرر داا مف طر ، قان نرراا 

تلرررك األحرررزا  أو  ررردع   إىل التغيرررري الجتمررراعس، ل ح  ررر  التامرررا وت ررر  ن ا مميرررا . ومرررن برررن 
ع رررررم اعرررررز  نفسررررره أو الفررررر د نفسررررره منررررر  عقررررر د،   الررررردول، الرررررد ظررررر  المد رررررد منهرررررا خا رررررماا  رررررر مل

__________ 

 .  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15525&LangID=E: ان   (2٨)
 .  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15541&LangID=E: ان   (29)
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15460&LangID=E: ان   (30)
 . www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/2007-11/15/content_1372962.htm: ان   (31)
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(، وكازاخسرررررتا  )ان ررررر  KHM 1/2014و KHM 2/2014  اضررررريت، القA/HRC/26/21)ان ررررر   كمب د رررررا
A/HRC/29/25/Add.2  (، و وانررررردا )ان ررررررA/HRC/26/29/Add.2 ( وزمبرررررراب   )ان رررررر A/HRC/25/74 ،

 الق  ررررر (. وحرررررىت ل الررررردميق اطيا  ZWE 1/2014، القضررررري  A/HRC/26/21و ؛ZWE 3/2013القضررررري  
القائمررر  علررر  تمررردد األحرررزا ، قرررد تسرررتغ  األحرررزا  ايهيمنررر  ل بمررر  األحيرررا  سرررلطتها التشررر  مي  

التنفي  ررر  لتقييرررد حررر  مرررن  ما  ررر   سياسررراقا ل ح  ررر  التامرررا وت ررر  ن ا مميرررا . وقرررد لحررر   أو
(، وماليز رررررا )ان رررر  ال ثيقررررر  59، الفقرررر   A/70/266ايقرررر   الرررراحل أمثلررررر  علرررر  ذلرررررك ل كنرررردا )ان ررررر  

A/HRC/29/50ا، القضيت  MYS 1/2015 وMYS 8/2014 (32)(، وايمل   ايتحد  . 
و ؤكررد ايقرر   الرراحل أ  اعرر  ل ح  رر  ت رر  ن ا مميررا   شررم  اعرر  ل ت رر  ن األحررزا   -52

بايثرر ، . و "سياسري "السياسري  الرد تتنرارب  علر  السرلط  وغريررا مررن ا مميرا  الرد قرد تُمترا أررداربها 
 شرررم  اعررر  ل ح  ررر  التامرررا السرررلمس اعررر  ل ايشرررا ك  ل اي رررار ا  السياسررري . وال اقرررا أ  أحرررد 
األغرر ا  األساسرري  اينشرر د  مررن ررر مل اعقرر    تمثرر  ل اعفررا  علرر  قررد   النررا  علرر  التمبررري عررن 

زا رد م ايهم سلمياا للقاد  السياسين. و شاب ايقر   الراحل الت جره الر   أ رح  شرائماا بشر   مت
وايتمثرر  ل اللررل بررن مصررا  الدولرر  ومصررا  اعررز  السياسررس اعرراكم، وررر   متقررد أ  تررل اع ررم 

   ر ا منا  يباد  الدميق اطي  والقان   الدوم عق   اإلنسا  و وح ميثا  األمم ايتحد .

 األصولية الدينية -واو 
حت رر  األصرر لي  الد نيرر  بارتمررام كبررري اليرر م، ول سرريما مسرر ل  اإل رررا  ذ  الرردواربا الد نيرر .  -53

و شم  ايق   الاحل با زع الشد د من تصاعد التط   واإل را  ال   متا سره ا ماعرا  الرد تمبرئ 
  حررر ام  رررد  ل جيا  د نيررر ، مثررر  تن ررريم الدولررر  اإلسررر مي  ل المررر ا  والشرررام وب كرررأالنرررا  باسرررت دام 

 وغرياا، و  ى أ  ر مل ايش ل  من أكث  ايشاك  ايقلق  الد ت اجه المامل الي م. 
غري أ  ايق   الراحل  ؤكرد، مرن حير  ايبردأ، أ  األصر لي  ليسرم ح ر اا علر  أ  مجاعر   -54

، راجم مسيحس أص م ل ك ل  ادو، بال ل را  ايتحرد  األم   ير ، 2015د ني  بمينها. ربفس عام 
 عرن أسرف  ممراغرري ال حبير ؛ " Planned Parenthood"اد  مرن عيرادا  تن ريم األسر   ترد  را مجمير  عير
ول السن ا  األخري ، تسبب ا،ندو  األص لي   ل ا،نرد ل م جر  مرن  .(33)ت  ث ث  أش احلمق

أعمرررال المنررر  الرررد اسرررتهدربم ايسرررلمن وايسررريحين، والرررد كرررا  بمضرررها برررداربا أكررر  ايسرررلمن 
. ول ال قم نفسره، ل إسر ائي  (34)وايسيحين ع م البق  ) متا البق  مقدساا ل الد ان  ا،ندوسي (

__________ 

 .  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19854&LangID=E: ان   (32)
-http://thinkprogress.org/justice/2015/12/01/3727084/yes-the-planned-parenthood-shooter: ان ررررررررررررررر  (33)

was-a-christian-terrorist/  . 
 .  www.dalitcry.org/dalits/Hindu-American-Perspective-On-Beef.htm#.V0hN22YmXgf: ان   (34)

file://///conf-share1/conf/Groups/Editing%20Section/HR%20editors/Sanderson/www.dalitcry.org/dalits/Hindu-American-Perspective-On-Beef.htm
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ايسرراجد ل   مسررتهدربن، نفرر   هرر د أصرر لي   رامررا  مت رر     ررد ايسررلمن، ول دولرر  ربلسررطن
 . (35)كثري من األحيا 

وأمثل  المن  ر مل رس أمثل  مقلق  للغا   عل  الط  ق  الرد مي رن هبرا لألصر لي  الد نير ،  -55
ايق   الاحل  جبميا أن اعها، أ  تض  باع  ل ح    التاما السلمس وت   ن ا مميا . ول ن

 تنرراول األصرر لي  الد نيرر  مررن زاو رر  أوسررا ب ثررري و متررا أتررا ل تقتصرر  علرر  األعمررال ايتط ربرر  أو 
اإل رابيررر  القائمررر  علرررر  المنررر . ذلررررك أ  النتهاكرررا  اي تبطررر  باإل رررررا  أو األعمرررال ايتط ربرررر  

. منهرا ير  األقر  خطر   األخ ى رس انتهاكا  ناد   اعدوك نسبياا بايقا ن  ما النتهاكا  الي م
وعررر و  علررر  ذلرررك، ربقرررد جررر ى تنررراول أسررربا  اإل ررررا  وآثرررا مل باستفا ررر  ل سرررياقا  أخررر ى؛ 

 ول لك، رب   ايق   الاحل ل   كز عليها ل ر ا الف ع. 
النررا   إقامرر مف طرر  علرر  اا و سرراو  ايقرر   الرراحل قلرر  شررد د إزاء الرردول الررد تفرر   قيرر د -56
شرمائ  د رنهم. ومرن  إقامر ل رس ميتنمر ا متامراا عرن  همونه أو الد تضغل عليشمائ  الد ن ال   ُيتا  ل

مرررن المهرررد الررردوم  1٨ال ا ررر  أ  رررر مل القيررر د ترررؤث  علررر  التمترررا بررراع  اينصررر حل عليررره ل ايررراد  
الاحل باعق   ايدني  والسياسي ، الد ت ف  محا   اعر  ل ح  ر  الف ر  وال جردا  والرد ن. ول رن 

فر   علر  ح  ر  ت ر  ن ا مميرا  الد نير  و/أو النضرمام إىل التاممرا  الد نير  ترؤث  القي د الد تُ 
ت ثرياا مباش اا أ ضاا عل  اعر  ل ح  ر  التامرا السرلمس وت ر  ن ا مميرا . و ر ى ايقر   الراحل أ  

 ح  ر عس أترا حترةم اعر  ل التامرا السرلمس وت ر  ن ا مميرا  عنردما جُتر م الدول ل مي ن أ  تدّ 
عررن األرب ررا  إعمررال اعرر  ل ح  رر  ايمتقررد والتمبررري  مررد و والف رر  الررد نَين )أو غررري الررد نَين( التمبررري 

ببسرراط  ررر  شرر / مسررب  يما سرر  اعرر  ل ح  رر  التامررا السررلمس وت رر  ن ا مميررا  الرر    ترري  
 لألش احل ايتقا بن ل التف ري التمبري عن أنفسهم مجاعياا.

خ ى غري األد انا  الصا م  عل  مما س  شمائ  اا بي  السم د   قي دوتف   ايمل   الم   -57
يا جاء ل تق    صد  عن إحدى من ما  اا ووربق .اإلس مالنهل ال را  من اي رب السة ل 

 فر  محا ر  كاملر  تُ عبراد  عامر  لغرري ايسرلمن ول  سرم  ب نشراء أمراكنل  ُ  هرب نر" اجملتما ايدي،
. و رر م القرران   التاررد   (36)"شررمائ  د ررنهم ل السررياقا  الاصرر  إقامرر ل عرر  غررري ايسررلمن 

عليهرا اقرب عُ الرد د  )أ  ال ترداد عرن اإلسر م( والر    ،)أ  اعيد عن اي رب اإلس مس للدول (
باإلعررردام؛ وقرررد اسرررُت دمم رررر مل ا ررر ائم وغريررررا  رررد الناشرررطن الررر  ن  نتقررردو  سياسررر  الدولررر  

بالردع   رب د أو مجاع  قيام (. و متا القان   أ ضاا SAU 11/2015، القضي  A/HRC/32/53)ان   
التشر يك ل ث ابرم الرد ن اإلسر مس مثابر  ربمر  بإىل رب   إعاد  بر   شر   مرن األشر ال أو 

__________ 

-www.adl.org/israel-international/israel: ؛ وان رررررررر  أ ضرررررررراا ISR 7/2013القضرررررررري   ،A/HRC/25/74: ان رررررررر  (35)

middle-east/content/backgroundersarticles/price-tag-attacks.html. 
(36) International Humanist and Ethical Union, "The freedom of thought report 2015", pp. 367-372 

 . /http://freethoughtreport.com/download-the-reportاي قا التام:  متاح عل 

https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/public_-_UA_Israel_02.08.13_%287.2013%29.pdf
http://freethoughtreport.com/download-the-report/
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أج تره مؤسسر  اسرتط ع للر أ  . ومن ا د   بال ك  ل ر ا السيا  أ  نتائل (37)إج امس إ را 
ل ايائ  من س ا  ايمل   الم بير  السرم د    5إىل أ  أشا    2012م ل عا(Gallup)غال   

 . (3٨)"نغري متد ن"ل ايائ  من الس ا  أتم  19 صف   أنفسهم ب تم ملحدو ، بينما  متا 
ول  مررررة  دسررررت   مجه   رررر  إ رررر ا  اإلسرررر مي  إل برررر  با رب ررررا  د نيرررر  رررررس: ايسررررلم    -5٨

مرن حقهرم ل ح  ر  التامرا اا ربمليراألخ ى المقائد م أتباع  َ حي  . و ُ والز ادشتي   واليه د وايسي
السررلمس وت رر  ن ا مميررا  ل سرريا  د ررة. و نتشرر  التمييررز  ررد البهررائين علرر  نطررا  واسررا، 

. وقد تلق  ايق   الاحل (39)ما حُت   عل  أرب اد ر مل الطائف  ايشا ك  ل أ  جتما سلمسوعاد  
، A/HRC/25/74أ ضرراا للمضررا ق  )ان رر  اا ايسرريحي  ايمررة  هبررا  مسيررتقررا    عررن تمرر   الط ائرر  

  (.IRN 8/2013القضي  
ال رنررا لتمد ررد البلرردا  الررد   جررد ربيهررا متييررز مماثرر   ررد األقليررا  الد نيرر   تسررا اجملررول  -59

وايلحرررد ن أل  القائمررر  ط  لررر  للغا ررر . وتشرررري إحررردى من مرررا  اجملتمرررا ايررردي ل تق  ررر  صرررد  
منهررررا  ماقررررب عليرررره اا بلررررد 13بلررررداا  رررر م اإلعرررراد جت ميرررراا ربمليرررراا وأ   19إىل أ   2015عررررام  ل

وما  شاهبه من نقد للد ن. و ساو  ايقر   الراحل قلر   "التاد  "اا بلد 55. و  ام (40)باإلعدام
 بالغ إزاء آثا  تلك الق انن عل  اع  ل ح    التاما السلمس وت   ن ا مميا . 

من الدول األعضاء الد لد ها د ن  مسرس للدولر ،  غرم أ  رر ا األمر  اا ق عدد كبري نسبيورنا -60
ل  رررؤد  بالضررر و   ل حرررد ذاتررره إىل األصررر لي  أو إىل ربررر   قيررر د ل داعرررس ،رررا علررر  اعررر  ل ح  ررر  
التامررا وت رر  ن ا مميررا . ول البلرردا  الررد   جررد ربيهررا د ررن  مسررس للدولرر ،  متقررد ايقرر   الرراحل أ  
األح ام القان ني  الصا م  الد ت ف  محا   األقليا  الد ني  تتسم ب اير  حامسر  وأ  أتبراع د رن الدولر  

  .ك لك دائماا  لي  اعال أ  ايؤس  ومن نبغس أل  صل ا عل  أ  امتيازا  خاص . 
اجملرررار   "حررر  غررري ايسررلمن ل الدسررت   و مررس  ،ربفررس ماليز ررا، اإلسررر م ررر  الررد ن ال مسرررس -61

ا  . غري أ  ايق   الاحل تلق  شر اوى تفيرد بر   اين مرا  الرد تر وج لتفسرري "بد نهم وإقام  شمائ مل
إلسرر م تم  رررم للمضررا ق  مرررن جانررب اع  مررر ، ول سرريما مرررن جانررب اجمللررر  الرررد ة لاا أكثرر  حتررر   

 .  (41)الحتاد  )ور  ممهد  قا  د ة تابا ل ئاس  ال ز اء(
مرررا ترررؤث  األصررر لي  الد نيررر  علررر  حررر  النسررراء أكثررر  مرررن غرررريرن ل ح  ررر  التامرررا اا وغالبررر -62

السرررلمس وت ررر  ن ا مميرررا . ول أم   رررا ال تينيررر ، علررر  سررربي  ايثرررال، واجهرررم ا مميرررا  الرررد 
ت ررررارب  مررررن أجرررر  إعمررررال اعقرررر   اإلجنابيرررر  مقاومرررر  شررررد د  مررررن جانررررب ال نيسرررر  ال اث لي يرررر  

__________ 

 .https://www.hrw.org/news/2014/03/20/saudi-arabia-new-terrorism-regulations-assault-rights: ان   (37)
 .  www.winmr.com/web/files/news/14/file/14.pdf: ان   (3٨)
(39) International Humanist and Ethical Union, "The freedom of thought report 2015", p. 304 . 
(40) International Humanist and Ethical Union, "The freedom of thought report 2015". 
 "Komuniti Muslim Universal" ان ر ، علر  سربي  ايثرال، التق  ر  ن ايقردمن إىل ايقر   الراحل مرن من مر  (41)

 )ال ل ا  ايتحد  األم   ي (. "Muslims for Progressive Values" )ماليز ا( ومن م 
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. وقررد وثّقررم (42)جنيليررن، الرر  ن  ما  رر   اإلجهررا  وتن رريم األسرر   مما  رر  قاطمرر وايسرريحين اإل
ايق    الاص  ل جمال اعق   الثقاربي  األث  السل  ال   مي ن أ  حتدثره األصر لي  اإلسر مي  علر  

 . (43)متتا اي أ  باع  ل ح    التاما وت   ن ا مميا  ل عدد من البلدا  ت ثيقاا مستفيضاا 
القلرر  عنرردما تسررتغ  الرردول الملمانيرر  ظار  رراا التمرراليم عررن اا ايقرر   الرراحل أ ضرر و مرر   -63

الد نيرر  األصرر لي  لتقييررد حرر  رب ررا  ممينرر  ل ح  رر  التامررا السررلمس وت رر  ن ا مميررا . ربملرر  
( وأوغنررردا )ان ررر  NGA 1/2014 ، القضررري A/HRC/26/21سررربي  ايثرررال، اسرررتغلم نياري رررا )ان ررر  

A/HRC/26/21 القضي ، UGA 1/2014 مما    األغلبي  ايسيحي  للمثلي  ا نسي  لف   ق انن )
صا م  تقيد بشد  ح  ايثليا  وايثلين ومزدوجس ايي  ا نسس ومغا    ا،    ا نسري  وحراملس 
صفا  ا نسن أرب اداا ومجاعا  ل ح    التاما السلمس وت   ن ا مميا  )ان  ، عل  سربي  

 (. UGA 5/2012، القضي  A/HRC/22/67و ؛NGA 4/2013، القضي  A/HRC/25/74ايثال، 
لاها  الفاعل  غري التابم  للدولر ، وتشرايا الدولر  الفمرال لوكثرياا ما تؤد  األص لي  الد ني   -64

أو الضررمة ،رر مل األصرر لي ، إىل انتهرراق اعرر  ل ح  رر  التامررا السررلمس وت رر  ن ا مميررا . ربقررد أثررا  
بم  ال ربا  الب ذ ن البا ز ن ل مياةا ، ور  بلد ذو أغلبير  ب ذ ر ، محلر  غضرب وعنر  ش سر   رد 

. وتفيررد (44)  مسررلم  ل تمررة  هبررا اع  مرر  كمام عرر  إثنيرر  قائمرر  برر اقاشررمب ال ورنايررا، وررر  أقليرر
التقرررا    بررر   اع  مررر  مل تت ررر  أ  إجررر اء  ررر ك  للتصرررد  ،ررر مل اعملررر ، ممرررا أدى إىل انررردلع أعمرررال 
عنررر  مت ررر     رررد ال ورنايرررا. وعررر و  علررر  ذلرررك، ول أعقرررا  أعمرررال الشرررغب الرررد وقمرررم برررن 

، قرررران   الطرررر ا   2012رب  ررررم اع  مرررر ، ل حز  ا /  نيرررره   اخررررن، رررر  ل ول نالبرررر ذ و ال ورنايررررا 
، الرر   مينررا اجملم عررا  الرد تترر ل  مررن وسرر  أشر احل أو أكثرر  مررن التامررا ل األمرراكن 144  قرم

الرد  باألنبراءالمام . وتفيد التقرا    بر   رر ا اع ر  مل  نفَّر  إلّ علر  ال ورنايرا. و  حرب ايقر   الراحل 
اع ر  الشرام  حرال   شردد علر  أ   ، ول نره2016  الط ا    ربمم ل آذا /ما   تفيد ب   حال

 سيما عندما تُنف  عل  جمم ع  بمينها ربقل.  ر مل تنتهك اع  ل ح    التاما السلمس، ول
و ؤكرررد ايقررر   الررراحل أ  الررردول تتحمررر  مسرررؤولي  محا ررر  حررر  مجيرررا النرررا  ل التامرررا  -65

ىت إذا كانررم آ اؤرررم خمالفرر  لرر أ  األغلبيرر  أو كرران ا  نتمرر   إىل السررلمس وت رر  ن ا مميررا ، حرر
أقليرر  د نيرر . وتشررم  ررر مل ايسررؤولي  واجررب محا رر  األربرر اد وا ماعررا  مررن ا،امررا  الررد تشررنها 

 ، وكفال  ايساءل  عن ر مل ا،اما  عند حدوثها. للدول جها  رباعل  غري تابم  
ألصررر لي  ايماد ررر  للرررد ن مي رررن أ  تضررر  بررراع  ل ا أ   شرررري ايقررر   الررراحل إىل اا،وأخرررري  -66

التاما وت   ن ا مميا  ش تا ل ذلك ش   األص لي  الد ني . ربفس ربييم نام،  مس الدست   
ح  رر  الررد ن ن   رراا، ول ررن ايقررر   الرراحل تلقرر  تقررا    تفيررد بررر   الدولرر  تضررا   ا ماعررا  غرررري 

__________ 

 www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/IAD9794%20Repro: ان ررررررررررررررر  (42)

%20Rights_web.pdf . 
(43) Karima Bennoune, Your Fatwa Does Not Apply Here (W.W. Norton & Company, 2013).  
 . /www.burmapartnership.org/2014/07/burma-must-find-a-path-to-a-more-tolerant-society: ان   (44)

file://///conf-share1/conf/Groups/Editing%20Section/HR%20editors/Sanderson/www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/IAD9794%20Repro%20Rights_web.pdf
file://///conf-share1/conf/Groups/Editing%20Section/HR%20editors/Sanderson/www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/IAD9794%20Repro%20Rights_web.pdf
file://///conf-share1/conf/Groups/Editing%20Section/HR%20editors/Sanderson/www.burmapartnership.org/2014/07/burma-must-find-a-path-to-a-more-tolerant-society/
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  ح  ميرررررر  تدخليرررررر  علرررررر  أنشررررررطتها )ان رررررر  ال مسيرررررر  الررررررد ل متتثرررررر  للرررررر ائ  الررررررد تفرررررر    قابرررررر
A/HRC/27/72  القضي ،VNM 7/2014 ،وقد أشا  ايق   الاحل ايمرة حب  ر  الرد ن أو ايمتقرد .)

ايف و ر  علر  الط ائر  الد نير  ال مسير ،  "ال قاب  ايشدد "، إىل 2014عقب ز ا ته البلد ل عام 
 "م اقبر  مسررتم   و   رر  ومضررا ق  وا ررطهاد"وإىل مرا تتمرر   لرره الط ائرر  غرري ايمررة  هبررا مررن 

(. ول الحتراد ال وسرس، أغلقرم السرلطا  اين مرا  الد نير  احملليرر  A/HRC/28/66/Add.2)ان ر  
، القضري  A/HRC/31/79)ان ر   "تن ريم متطر  "التابم  لشه د  ه مل حبا  أ  رر مل الطائفر  ررس 

RUS 6/2015.) 
نزعررررا  المررررا ت رررر   نتيارررر  اا ماد رررر  للررررد ن غالبررررو متقررررد ايقرررر   الرررراحل أ  األصرررر لي  اي -67
ستبداد  ، أ  أتا م ه  من م ار  خ   اع  م  من ت جه النا  إىل مصراد  سرلط  بد لر  ال

لسررررلط  الدولرررر . وررررر    حرررر  أ  اع  مررررا  الررررد تتحررررال  مررررا األد ررررا  ايهيمنرررر  تفمرررر  ذلررررك 
اسرتغ ل سرلط  المقيرد  يصرلحتهم    ر ا الن ع من التحالفرا   تري  للقراد إألسبا  مماثل ، إذ 

. وهبرر ا ايمرر ، ت رر   األصرر لي  ل حيرراقم الاصرر  الاصرر  حررىت إذا مل    نرر ا متررد ننالسياسرري  
 السلط  ل واقا األم . وأدا  من أدوا   ،جم د ستا  ل أغلب األحيا 

 األصولية الثقافية والقومية -زاي 
 "أربضر "ممينر  لغرا  أو تقاليرد  وأاد بر   ثقاربرا  ت ص  األص لي  الثقاربي  ب تا العتق -6٨

 مفه مس األص لي  الثقاربي  والق مي ، ال طني الثقاربي  و  تنا،      خلل . وكثرياا ما (45)من غريرا
ور ر ا،  تنراول ررر ا الفر ع األصر لي  الثقاربير  واألصر لي  الق مير  باعتبا اررا  .مرث ا  ل سريا  ا،ار  

 مفه من متداخلن إىل حد كبري. 
ومُتيَّز األص لي  الثقاربي  واألص لي  الق مي  أحياناا عرن المنصر    وكر مل األجانرب مرن ناحير   -69

الق مي  ولي  عل  المنص  أو ل   البش  (، ومن  وأايفه م )ألتما   كزا  عل  السما  الثقاربي  
اإلعر ء مرن شر   ناحي  الطا  )جتنباا لنتهاق القان   الدوم عق   اإلنسا (. وقد ل  ش   

ثقاربرر  )ق ميرر ( ممينرر  علرر  غريرررا ل حررد ذاترره متييررزاا علرر  غرر ا  التف قرر  علرر  أسررا  المنصرر . ومررا 
 تشر لها األصر لي  الثقاربير  واألصر لي  الق مير  علر  ذلك،  شدد ايق   الاحل عل  األخطا  الد

 التمتا باع  ل ح    التاما السلمس وت   ن ا مميا . 
وقرررد عرررزز  ايشررراع  ايماد ررر  للهاررر  ، الرررد تسرررتند إىل األ رررد  ل جيا  الق ميررر  والثقاربيررر ،  -70

  بم األحررزا  الق ميرر شرمبي  المد ررد مرن األحررزا  السياسري  اليمينيرر ، ول سرريما ل أو وبرا. وقررد جر
 ل بلردا  مثر  النمسررا والرداة ق وس  سرر ا ورنغا  را، ل مجلر  بلرردا  أخر ى، ت  يررداا كبررياا ل النت ابررا 

__________ 

(45) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and National Institute for 

Educational Policy Research of Japan, “An international symposium commemorating the 50th 

anniversary of Japan’s participation in UNESCO: Message to the children of the twenty-first 

century”,.  http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001260/126048e.pdfاي قا التام:  متاح عل . p.64 



A/HRC/32/36 

GE.16-13829 22 

. و سرراو  ايقرر   الرراحل قلرر  بررالغ أل  قبرر ل األطرر ا  الفاعلرر  السياسرري  ي اقرر  التفرر   (46)األخررري 
إىل إ ررفاء طررابا شرر عس علرر  المنصرر    وكرر مل األجانررب.  القرر مس وتبنيهررا ،ررا أد ررا تررد  ياا  وأالثقررال 

التررا  ل مرر ا اا وت رر ا اا. و شرردد ايقرر    هوررر ا أمرر ك مي ررن أ  ت رر   لرره آثررا  مرردم  ، علرر  ملرر  مررا أثبترر
   الاحل عل  أ  الدول ملزم  با اذ التدابري ال زم  لد ء ر ا الحتمال.

 غم أ  ربررعلرر  الرردوام. اا علنيرر  أو الق ميرر  ألصرر لي  الثقاربيررقررد ل   رر   الرردعم السياسررس لو  -71
إىل اخت ربا  د نير ، رب نره  ظار  اا  التمييز  د ال ورنايا ل مياةا ، عل  النح  ايبن أع مل،  ستند

رر ك أ ضرراا ب  رراءا  ق ميرر  سياسرري  أد ، ل مجلرر  أمرر  ، إىل ح مررا  كثررري مررن ال ورنايررا ل  أبنرراء ةمَّ
ح م ايق    الاص  ايمني  حبال  حقر   اإلنسرا  ل مياةرا  بقلر  ل. وقد  نسيا من  اخن ول   

. و شررم  ررر ا والساسرر  األقليررا  الررد وجههررا الزعمرراء الررد ني   ررد   اريرر  والدعرر ا  التحرر    
، ونشرر  ربيررد   وعلرر  إقصررائهمترر  / ا ماعررا  الق ميرر  ل التحرر    علرر  التمييررز  ررد ال ورنايررا 

زعررريم أحرررد األحرررزا  السياسررري  إىل قتررر  ال ورنايرررا، وعررردم إدانررر   علررر  شرررب   اإلنةنرررم  ررردع  ربيررره
 رر  ربيرره  اع  مرر  ،رر مل التصرر  ا  الررد ترردع  إىل التمييررز، وسرران أحررد األربرر اد ألنرره ألقرر  خطابرراا 

 (. 31و 30، الفق تا  A/70/412)ان    است دام الب ذ   ك دا  للتط   الق مس عل  عدم
 رد  ل جيا  مرن خر ل األاربي  وا ماعا  الق مي  عرن رر مل وقد  ما أنصا  األص لي  الثق -72

اي ررار ا  والتاممررا . وأحررد األمثلرر  علرر  ذلررك، مجاعرر  األو وبيررن الرر طنين  ررد أسررلم  الغرر   
(adigeP،) اجررا الثقاربرر  ل أيانيررا، الررد تررؤمن برر   سياسررا  ا،ارر   الررد تطبقهررا الدولرر  تررؤد  إىل ت 

مرررا جتتررر   اي رررار ا  الرررد تن مهرررا رررر مل ا ماعرررا  الق ميررر  مت رررار  ن منارضرررن  األيانيررر . وكثررررياا 
 اينارضرر ألرب ا ررا  تاممرر   دعمرراا للتسررام  والتنرر ع، ممرا  مرر  إدا   ررر مل التاممررا  والتاممررا  

تثررري التاممررا  ايتما  رر  ترر ت ا  تز ررد مررن احتمررال حرردوك أعمررال و رر ج  أ  ،ررا مرردعا  للقلرر . 
ررد أ ضرراا حاجرر  أكررا إىل إدا   مرر ظفس إنفرراذ القرران   وتيسررريرم ،ررا بشرر  عنرر ، ولرر ا رب تررا ت   ج 

. وربيمرررا  تصررر  بالتاممرررا  الرررد ن متهرررا  ابطررر  الررردرباع اإلن ليز ررر  ل ايمل ررر  ايتحرررد ، الرررد ةا رررد
، انُتقد  الش ط  ألتا است دمم أساليب أد  إىل ثرة ايت رار  ن إس مي نزع  ما تمتامل  تما  

عرن ايشرا ك  ل التاممرا . وقرد أدى ذلرك إىل تصر   وجر د حتيرز  رد الطائفر  احملتملن ايضاد ن 
. و شردد ايقر   الراحل علر  (47)ايسلم  أل  أعضاء  ابط  الدرباع اإلن ليز   مل ُيضم ا لقير د مماثلر 
  ، أ  ت فر  ل رل ر مل السرياقا  أنه  نبغس للدول، ل تماملها ما اي ار ا  واي ار ا  ايضاد 

مجاعر  إم انيرر  مما سر  حق قهررا مرن دو  أ  ترردخ  ل مررا  لره مررن جانرب السررلطا  أو ايشررا كن 
 (. 24، الفق   A/HRC/31/66ل اي ار   ايضاد  )ان   

__________ 

  .www.bbc.com/news/world-europe-36150807: ان   (46)
(47) Netpol, “Report on the policing of the English Defence League and counter protests in Leicester 

on 4th February 2012” اي قررا الترررام: . مترراح علررر https://netpol.org/wp-content/uploads/2012/12/ 

Report-on-the-Policing-of-the-EDL-and-Counter-Protests-in-Leicester2012.pdf . 

https://netpol.org/wp-content/uploads/2012/12/Report-on-the-Policing-of-the-EDL-and-Counter-Protests-in-Leicester2012.pdf
https://netpol.org/wp-content/uploads/2012/12/Report-on-the-Policing-of-the-EDL-and-Counter-Protests-in-Leicester2012.pdf
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وبينما تتمث  م ار  األص لي  الثقاربي  والق مي  ل بم  البلدا  ل إقصاء األربر اد الر  ن  -73
، تسرم  بلردا  أخر ى إىل اسرتيما  األقليرا  اإلثنير  مرن خر ل "الثقاربر  الق مير "ل  ت اربق   ما 
 الق مي  عليها. ايهيمن  أو رب   الثقارب  

و ساو  ايق   الاحل القل  إزاء التقا    الد تفيد بفر   قير د علر  ح  ر  مما سر  الرد ن  -74
ثقاربتهررا، وإزاء و وتملرريم تا ُيهررا ل إطررا  اعيررا  الثقاربيرر  وعلرر  اسررت دام وتررد    لغررا  األقليررا  

ينايانغ و غررر   ايتمتمترررن بررراع م الررر ايت. شرررربررر   اسرررت دام اللغررر  الصررريني  ل منطقرررد التبرررم و 
وعرر و  علرر  ذلررك، ق بلررم اي ررار ا  السررلمي  اينارضرر  ،رر مل الترردابري ل منطقرر  التبررم ايتمتمرر  

مررا متنررا السررلطا  برراع م الرر ايت باسررت دام  مفرر / للقرر   واعتقررال  تمسررفس للمت ررار  ن. وكثرررياا 
 . (4٨)جتمما  األرب اد، ما ل ذلك ألغ ا  إقام  الشمائ  الد ني 

أمررررا ربيمررررا ُيرررر  إندونيسرررريا، ربقررررد تلقرررر  ايقرررر   الرررراحل تقررررا    تفيررررد برررر   إنفرررراذ السررررلطا   -75
 صرر  إىل حررد قمررا اي ررار ا  الررد تن مهررا أقليرر   "الدولرر  ال حدو رر "الق ميرر  ايتمثلرر  ل  د  ل جيرر  ألل

. و شررررردد ايقررررر   الررررراحل علررررر  أ  الدولررررر  تتحمررررر  مسرررررؤولي  محا ررررر  وتيسرررررري (49)الغ بيررررر  اإلثنيررررر  بررررراب ا
 الحتااجا  الد تداربا عن اي اء السياسي  والثقاربي  اي الف  ي اء اع  م ، ب  وحىت ايما    ،ا. 

وأرب  قيررا  وتُمتررا الررُن م الطبقيرر  اي جرر د  ل بمرر  البلرردا  ل جنرر   آسرريا والشرر   األوسررل -76
، ول نهررا تبررن أ ضرراا (50)ومنطقرر  آسرريا واحملرريل ا،رراد   رر باا مررن  رر و  التمييررز علرر  أسررا  النسررب

األصرر لي  الثقاربيرر  الررد تنتهرررك حقرر   األشرر احل الرر  ن تمترررارم أدط م انرر . والررن م الطبقيرر  و اثيررر  
وعلررر  مرررا الرردنيا  بطبيمتهررا، ربهرررس حترردد حالررر  الممررر  وايهنرر ، الرررد تقتصرر  علررر  مرررا  سررم  بال ظرررائ 

الن م الطبقي  مما سا  النبر  الرد تقر م علر  اعتقراد أ  ير   . وتشم  أ ضاا "ث ايل ا " سم  بال ظائ  
أو متنمهرا، مثر  الرزواج  ، والرد تثر  عرن أوجره التفاعر  ربيمرا برن الطبقرا "مل اك"أرب اد الطبقا  الدنيا 

 (. 2٨، الفق   A/HRC/31/56)ان    لدما وتناول الطمام مجاعياا والشةاق ل السلا أو ل ا
ول ا،ند،  ت   التمييز  د أرب اد الطبق  الدنيا، أ  طبق  داليم، أش الا خمتلف ، منها  -77

للمنرر   فتيررا النسرراء و وتمرر   ال، وتم  ررهم ألخطررا  قرردد حيرراقم إىل القضرراء،صررم ب   رر ئهم 
  الحتااجرا  الرد تن مهرا طبقر  داليرم برالمن  وبالسرت دام ايفر / مرا تقابَراا . وكثري ا نساي

للقرر   مررن جانررب أربرر اد الطبقرر  الماليرر  ومرر ظفس إنفرراذ القرران  . و تمرر   الناشررط   اينتمرر   إىل 
. وعلر  الصرميد (51)طبق  داليم أ ضاا ل حتااز وايقا ا  بنراء علر  قرم خطرري ، مثر  اإل ررا 

نرررد عقبرررا  للحيل لررر  دو  اعتمررراد اللانررر  ايمنيررر  باين مرررا  غرررري ايتمررردد األطررر ا ، و رررمم ا،
__________ 

  .95إىل  90الفق ا  من  ،A/HRC/22/47/Add.4؛ وCHN 8/2012 القضي  ،A/HRC/22/67: ان   (4٨)
   .ومن م  الف نسيس ا  الدولي  ،تاب لمن م  و  ،التقا    ال ا د  من التحال  الدوم لباب ا (49)
 ،وا،نرررد ،ونيبرررال ،وم   تانيرررا ،ومدغشرررق  ،والسرررنغال ،ت جرررد الرررن م الطبقيررر  ل بلررردا  شرررىت، منهرررا سررر   لن رررا (50)

 (.  45إىل  31الفق ا  من  ،A/HRC/31/56واليابا ، واليمن )ان  
(51) Human Rights Watch and Center for Human Rights and Global Justice, "Hidden apartheid", pp. 78 and 

   .https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/india0207webwcover_0.pdf اي قا التام: متاح عل . 79
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اع  مير  )ورررس  نر  دائمرر  تابمرر  للمالر  القتصرراد  والجتمرراعس( للشرب   الدوليرر  للتضررامن 
 مل، ورس من م  غري ح  مي  دولي  ت كرز علر  التمييرز الطبقرس وغرري "داليم"رب   ما ايهمشن من 

 (. 74، الفق   A/69/365سا  المم  والنسب )ان   من أش ال التمييز القائم عل  أ
وتُمررد نسررب  كبررري  مررن أرب ادرررا  ررحي  للرر    ،"مبيرردالطبقرر  "اعرر اطن رب رر  متررا  ول م   تانيررا،  -7٨

الناشرطن اين مرا  و (. وتفيرد التقرا    بر   39، الفقر   A/HRC/31/56وايما سا  الشبيه  بره )ان ر  
أنشررطتهم، بطرر   منهررا ايضررا ق  والةريررب والعتقررال بسرربب ع  مرر  اينارضررن للرر     اجهرر   قمررا ا

لقررس القرب  علرر  أعضراء مبرراد   انبمراك اع كرر  النمتاقير  ومن مرر  التملريم والممرر  . ربقرد أُ (52)التمسرفس
 ÉducationetTravailpourleProgrèsdesDroitsdel’Homme ) مرن أجر  تقردم حقر   اإلنسرا 

(KAWTAL)) أثنررراء مشرررا كتهم ل  ،2014 من مررر  غرررري ح  ميررر ، ل تشررر  ن الثررراي/ن ربما، وررررس
محل  ي اربح  ال    لم تن يم جتمما  وعقد اجتماعا  عام  وةا ر ا . وقرد ُسران المد رد مرن 

عقب إدانرتهم برتهم منهرا ايشرا ك  ل جتمرا غرري مر ذو  بره والتمر د ومقاومر   2015الناشطن ل عام 
 (.  97، الفق   A/HRC/29/25/Add.3 العتقال )ان  

أما ربيما ُي  أش ال التمبري األخر ى عرن األصر لي  ايبينر  أعر مل، ربرريى ايقر   الراحل أ   -79
 وأماعررا  ا  وأربرر اد األحاررل التفرر   الثقررال والقرر مس مررن أو  قبلرر   اسررتغ ل مررن  سررت دم   

 ا،  ر  ايقر   الراحل علر  تمز رز علر  األقليرا . ولرالنفر ذ سلطا  غالباا مرا  سرم   إىل مما سر  ال
التن ع والتسام  ومحا تهما باعتبا اا وسريل  ل فالر  مما سر  اعر  ل ح  ر  التامرا السرلمس وت ر  ن 

 ومنا نش   النزاعا .  ،تمز ز التماسك الجتماعس واع م الدميق اطسو  ،ا مميا  مما س ا ربملي 

دور الحاااق فاااي التجماااع وتكاااوي  الجمعياااات فاااي ساااياق تزاياااد التطااار   -رابعاا  
 والتشدد

 فس  ايق   الاحل األص لي ، عل  النحر  ايفصر  أعر مل، باعتبا ررا ظرار   واسرم  النطرا   -٨0
 ل كثررري مررن األحيررا  عررن  أ  أغلبيرر  مثلمررا مي ررن أ  تمررا عررن  أ  أقليرر . غررري أنرره مي ررن أ  تمررّا 

، مثرر  متشرردد خمتلفرراا متامرراا، ربررالتط   ررر  الرردع   إىل ا رراذ ترردابري متط ربرر  أو  متررا التطرر   شرري اا 
مررا  متنرر  ايتط ربررر   آ اء اا ومما سرر  المنرر  واإل ررررا . وكثررري مررا اسررت دام المنرر  لإلطاحرر  حب  مررر  

و سراو  ايقر    .مت زمترناا دائمرأص لي  و تص رب   باسم رر مل اي اء، ول رن رراتن ال رار تن ليسرتا 
احل قل  بالغ إزاء تزا د التط   ل عامل الي م، ور   متقد أ  التط   رر  أحرد الم امر  ال ئيسري  ال

  التامرا السرلمس الد تسهم ل اسرتم ا  قمرا اع  را  الدميق اطير  ل المرامل، مرا ربيهرا اعر  ل ح  ر
 .  (53)وت   ن ا مميا 

__________ 

   .(Freedom Now) تق    مقدم من من م  اع    اي  (52)
ررررر ا الرررر أ ، و شررررري إىل سرررر ء اإلدا    تفرررر  التق  رررر  األخررررري لألمررررن المررررام عررررن م اربحرررر  التطرررر   المنيرررر  مررررا  (53)

الفقرررر ا   ،A/70/674: ان رررر  .طرررر  توانتهاكررررا  حقرررر   اإلنسررررا  وسررررياد  القرررران   ب صررررفها الم امرررر  احمل كرررر  لل
  .31إىل  24 من
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 تح مر ا الد  ميش   ربيها، ل س وتدربا النا  حاج  غ  ز   إىل ايشا ك  ل اجملتمما   -٨1
ل عصر   مر مل اعاج  تماظمرإل أ  حياقم.  بقد  ما و ماوا عن حنقهم و سن ا مصريرم ل

زداد وعس النا  ب ثري باي امل الد ابُتل  هبا عاينا. ربقرد اورب   ايمل ما  ال   نميش ربيه، حي  
أصررب  النررا  أكثرر  ت اصرر ا ببمضررهم وأكثرر  اط عرراا علرر  حقرر قهم وأكثرر  جرر أ ، علرر  األ جرر ، 
عل  ايطالب  هب مل اعق   من أ  وقم مض  مرن ترا  ل البشر   . وقرد أصربحم ،رم  ؤ ر  للمرامل 

 ك  ل حتقيقهرا. و متقرد ايقر   الراحل أ  رر مل ال غبر  ل ال    ميش   ربيره وررم   غبر   ل ايشرا
ايشا ك  والتحسن رس  غب  إ ابي  ل األسا  ورس أحرد الردواربا ا،امر  للتقردم البشر  . ول رن 

 ل س ت    ر مل ال غب  منتا  وسلمي ،  ب إعطاء النا  األدوا  ايناسب  لتحقيقها. 
ربهرس  .ل ح  ر  التامرا السرلمس وت ر  ن ا مميرا  ل اع اا حتد دوتتمث  ر مل األدوا   -٨2

تترري  للنررا  رب صرر  التامررا لتقاسررم جتررا هبم وحتررد  ال  ررا الرر ارن وحتد ررد ايشرراك  وحلهررا. ورررس 
مت ننررا مررن بنرراء جمتممررا  مسررتدام  شررامل  للاميررا تررنمم بالسررتق ا  والسرر م والزدرررا . واعرر  ل 

تمز رز اعقر   ايدنير  والثقاربير  والقتصراد   والسياسري  التاما وت   ن ا مميا  ر  منا يما سر  و 
(. ربرر غ   من مرر  إنسرراني  غررري ح  مرر ، علرر  سرربي  A/HRC/23/39والجتماعيرر  األخرر ى )ان رر  

 ا  ض  مجيا من  ستفيدو  من عملها. ةايثال، ل  ش   إران  للماملن ربيها ربحسب، وإ
وت رر  ن ا مميررا  باتررم تنتررزع بسرر ع  وممررا  رردع  لألسرر  أ  أدوا  التامررا السررلمس  -٨3
 سررب  ،ررا مثيرر  ل مجيررا أملرراء المررامل. وتشررري البيانررا  ايسررتمد  مررن إحرردى من مررا  اجملتمررا  مل

، ل تدابري لتقييد 2010و 2004بلداا ن  ، ل الفة  ما بن عامس  50ايدي إىل أ  أكث  من 
اا بلرد 96وخلصم د اس  أخ ى إىل أ   (54)أنشط  اجملتما ايدي أو اعتمد تدابري من ر ا القبي 

. ول غضر   (55)ا    مرؤخ اا خطر ا  ينرا اين مرا  غرري اع  مير  مرن الممر  ب امر  طاقتهرا
ذلرررك، تسرررت دم دول مرررن مجيرررا أملررراء المرررامل م اربحررر  التطررر   ك   مررر  لتقييرررد حقررر   اإلنسرررا  

 األساسي  ل ال قم ال    نبغس ربيه ت سيا نطاقها. 
وحبرررر  تزا ررررد القيرررر د بشرررر   مسررررتفي ، وقررررد وثرررر  ايقرررر   الرررراحل بنفسرررره ررررر ا الت جرررره  -٨4

(، والقير د ايف و ر  علر  A/HRC/23/39ايف و   عل  حصر ل اجملتمرا ايردي علر  اير ا د )ان ر  
(، ونررزوع الرردول إىل A/68/299اعر  ل التامررا وت رر  ن ا مميرا  ل سرريا  النت ابررا  )ان ر  

(، والقي د ايف و   علر  A/70/266اا    عل  اين ما  غري ال حبي  )ان   تفضي  ايؤسسا  الت
(. وقرررد أد  رررر مل A/HRC/29/25مشرررا ك  النرررا  ربيمرررا  تملررر  باسرررتغ ل ايررر ا د الطبيميررر  )ان ررر  

اي ج  ايتزا د  من القي د إىل تقلي  اعيز ايتاح يشا ك  النا  مشرا ك  سرلمي  ل ا راذ القر ا ا  
 ت ثرياا عميقاا عل  حياقم. الد تؤث  

__________ 

  .www.icnl.org/research/journal/vol17ss1/Rutzen.pdf: ان   (54)
  .www.civicus.org/index.php/en/media-centre-129/reports-and-publications/socs2015: ان   (55)
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وح مررا  النررا  مررن حيررز ايشررا ك  السررلمي  والقان نيرر  والبنرراء  ل  برردد شررم  رم بالغضررب  -٨5
والي   والستياء. ب  إنه  دربمهم ببساط  إىل دربن ر مل ايشراع  ل دواخلهرم حرىت تتر جل وتتحر ل 

   اليا  ال حيد ايتبقس. إىل مشاع  عنيف . و زدر  التط   ل مث  ر مل البي ا  ألنه     
وررر ا مررا حررردك ل ا مه   رر  الم بيرر  السررر     ول ليبيررا ول بلرردا  أخررر ى. ربقررد ظلرررم  -٨6

األصررر ا  ايما  ررر  واينشرررق  مقم عررر  منررر  زمرررن ط  ررر ، ممرررا ع قررر  ةررر  من مرررا  اجملتمرررا ايررردي 
لرررك البلررردا ،  مررن ذلرررك، عنررردما تزعرررزع اسررتق ا  ح  مرررا  ت السررلمي  والبنررراء  ونضررر جها. وبررردلا 

ربضرر  اسرتمداداا للتردخ  ومرر ء ررس األ، مررن الرا جكانرم ا ماعرا  ايتط ربر ، مررا ربيهرا مجاعرا  
السررلط . وررر مل السررينا   را  رررس نترراج لن ررام مل  فسرر  اجملررال للمشررا ك  ايدنيرر  السررلمي .  ربرر ا 
لمررامل المرر  . ممررا ررر  عليرره ل مم ررم بلرردا  ا ل ترر ن ، ربقررد كررا  اجملتمررا ايرردي أكثرر  تطرر  اا  أمررا
ل غررر  عنهرررا ل حتقيررر  السرررتق ا  النسررر ، علررر  صرررم بته،  سرررارم اجملتمرررا ايررردي مسررراا ا  قررردو 

 . (56)جبائز  ن ب  للس م عل  مساااته ر مل ورباز
والدول الد تدعس أتا حتا   اإل را  ول نها تقيد مشا ك  اجملتما ايدي ل ال قم نفسه  -٨7

مرن الم امر  ارا عرام    ج د جمتما مدي ق   واحةام حق   اإلنسرا  عم مراا ربإةا تلمب بالنا . 
اعامس  ل م اربح  التط   ول ت جيه أساليب التمبري عن ايما    واإلحبرا/ بط  قر  مشر وع  مرن 

ومنفتحراا للممرر  اا خر ل الن رام. ول البي را  الدميق اطيرر ،  ر رب  اجملتمرا ايردي للرردول شر   اا مشر وع
واإلعرر ا  عررن آ اء النررا  بط  قرر  علنيرر  وشررفارب . وتشرراا مما سرر  اعرر  ل التامررا السررلمس  ممهررا

وت   ن ا مميا  عل  حت    النقاش بن عام  النا ، األم  ال   مي ان مرن إقامر  الم قرا  و ز رد 
التماسررك الجتمرراعس و شرراا التسررام . وررر مل كلهررا أمرر   تسرراعد علرر  تمز ررز العترردال وم اربحرر  

  جها  ايتط رب ، وست    نتائاها أكث  استدام  من نتائل القما القصري  األج .الت  
و تفرر  ايقرر   الرراحل مررا مفرر   األمررم ايتحررد  السررامس عقرر   اإلنسررا  ل أنرره  ررب  -٨٨

من ذلك عل  حقر    وأ  ت كز بدلا  "األمة التقليد "نهل العل  الدول األعضاء أ  تبتمد عن 
لد هم مساح  للتمبري حب    عن "ل جمتمماقا حىت  شم  النا  أ   "اي ون تمز ز "اإلنسا  وعل  

 . (57)"أنفسهم وايشا ك  ل اعيا  السياسي  والشؤو  المام  مشا ك  كامل 
و شم  ايق   الاحل بالنزعاج ممرا  بردو مرن ت اربر  ل آ اء بمر  الردول مفرادمل أ  اعر   -٨9

حرررر  خطررر  ل  سررربب الف  رررر  ربحسرررب، بررر   مررررزز  ل ح  ررر  التامرررا وت رررر  ن ا مميرررا  رررر 
لرن   قر   . ور    رب  رر ا الر أ   ربضراا قاطمراا و ؤكرد أ  تقييرد رر ا اعر (5٨)التط   واإل را 

__________ 

  .https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2015/press.html: ان   (56)
   .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ViolentExtremism.aspx?platform=hootsuite: ان   (57)
  ؛ ETH 2/2015 القضي  ،A/HRC/29/50: ان   (5٨)

؛ www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16966&LangID=Eو
؛ www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16709&LangID=Eو
-https://www.cambodiadaily.com/news/government-releases-video-warning-excessive-rights-useو

113193/ . 

https://spdb.ohchr.org/hrdb/29th/UA_Ethiopoa_26.02.15_%282.2015%29_Corr.1.pdf
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مرررن ل قمرررا اعررر  ل التامرررا السرررلمس وت ررر  ن ا مميرررا ،  الطررر   بررر  إ  انتشرررا  التطررر  . 
الررردول األعضررراء علررر  أل تنشررر  سررريما ل األجلرررن ايت سرررل والط  ررر . و ررر  ايقررر   الررراحل  ول

خطا  ال   ل سيا  م اربحتها للتطر  . ذلرك أ  اعر  ل ح  ر  التامرا السرلمس وت ر  ن 
ا مميا  ل  شاا التط   أو الف    أو المن  حب م طبيمته. وال اقا أنره أربضر  ت  را  لرد نا 

  ميا ر مل المل . 

 االستنتاجات والتوصيات -خامساا  
ة أحد الشوالل المهيمنة في عصارنا، ولكا  المقارر الخاا  يعتقاد أن تعّد األصولي -90

فهمنا لهذه الظاهرة ما زاع لير واضح. ذلك أن األصولية ال تنحصر فقط في اإلرهاا  أو 
التطاااار  أو حتااااى فااااي الاااادي . وقنمااااا هااااي أساساااااا عقليااااة تقااااو  علااااى عااااد  التسااااامح مااااع 

اا أو ثقافياا أو اقتصادياا أو بأي شكل آخر. أو سياسيعلمانياا االختال ، سواءا كان دينياا أو 
وال تشااكل هااذه العقليااة فااي حااد ذاتهااا انتهاكاااا للحااق فااي حريااة التجمااع الساالمي وتكااوي  

ياااديولوجي الاااذي األالجمعياااات أو للحقاااوق األخااار . ولكنهاااا يمكااا  أن تشاااكل األساااا  
أيضااا أن تكاون دافعااا تستند قليه هذه االنتهاكات. وفي أسوأ األحواع، يمك  لهذه العقلياة 

  الرتكا  أعماع متطرفة.
ويؤكد المقرر الخا  أن الحق في حرياة التجماع السالمي وتكاوي  الجمعياات هاو  -91

 حااق يجااا كفالتااه لكاال فاارد ماا  دون تمييااز. ويشاامل هااذا األصااوليي  وماا  يخااالفهم الاارأي
أساساياا فاي  . ويؤدي الحق في حرية التجماع السالمي وتكاوي  الجمعياات دوراا على السواء

تعزياز التسااامح وسااعة األفااق والتنااوي والتعدديااة. ويجاا علااى الاادوع أن تحقااق توازناااا دقيقاااا 
بااي  حقااوق مختلااف الجماعااات، كمااا يجااا عليهااا أن تكفاال عااد  تفضاايل مجموعااة علااى 

 الحقااوق هااذه فاا ن ولااذا،الممارسااة العمليااة. فااي سياسااات أو الأخاار ، سااواء ماا  خااالع 
 . أيضاا  تيسيرها يجا وقنما فحسا، حمايتها يجا ال
وفااي هااذا الصاادد، يكاارر المقاارر الخااا  التوصاايات الااواردة فااي التقااارير السااابقة  -92

 بقدر انطباقها في هذا السياق، ويقد  التوصيات التالية قلى الدوع:
أن تصدق علاى جمياع صاكوق حقاوق اإلنساان الدولياة ذات الصالة التاي  )أ( 

  التجمع السلمي وتكوي  الجمعيات؛ تحمي الحق في حرية
أن تتخذ جميع التادابير الالزماة لضامان القضااء علاى التميياز القاائم علاى  ) ( 

أساااس محظاااورة بموجاااا القاااانون الااادولي لحقاااوق اإلنساااان، بماااا فاااي ذلاااك التميياااز فاااي 
التشااريعات أو فااي الممارسااة، سااواء كااان ممارساااا علااى يااد الدولااة أو الجهااات الفاعلااة لياار 

 ابعة لها؛الت
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أن تتخذ تدابير قيجابياة لكفالاة قادرة جمياع األفاراد المنتماي  قلاى الف اات  )ج( 
األصاوليي  علاى ممارساة حقاوقهم ممارساةا فعلياة، بماا فاي ما  ساتهدا  االالمعرضة لخطر 

 ذلك الحق في حرية التجمع السلمي وتكوي  الجمعيات؛
 التجمااااع حريااااة فااااي حقااااه لممارسااااته شااااخ  أي تجااااريم عااااد  تكفاااال أن )د( 
للتهدياااد للعناااف أو جمعياااات، وعاااد  تعااار  أي شاااخ  ال تكاااوي  حرياااة فاااي أو السااالمي
  لمضايقة أو االضطهاد أو التخويف أو األعماع االنتقامية؛لأو  ه،باستخدام
أن تكفل تدريا الموظفي  اإلداريي  والموظفي  المكلفي  ب نفاذ القاواني   )ر( 

ماا  سااتهدا  االلخطاار المحتماال تعرضااهم حااق األفااراد وحمايااة احتاارا  تاادريباا مالئماااا علااى 
الجماعات األصولية أثناء ممارستهم حقهم في حرية التجمع السلمي وتكاوي  الجمعياات، 

  الحماية؛في مجاع وال سيما فيما يتعلق باحتياجاتهم الخاصة 
نتماي  أن تكفل خضوي سلطات قنفاذ القانون التي تنتهك حق األفاراد الم )و( 

الجماعااااات األصااااولية للمساااااءلة بشااااكل ماااا  سااااتهدا  االقلااااى الف ااااات المعرضااااة لخطاااار 
 شخصي وكامل أما  هي ة رقابة مستقلة وديمقراطية وأما  المحاكم؛

رقابة أو تعزز اآللياات الموجاودة ما  خاالع البرلماناات للأن تنشئ آليات  )ز( 
الممارسااات األصاولية التااي ومواجهاة تحدياد ما  أجاال  ،ماثالا  أو مؤسساات حقاوق اإلنسااان

 تقيد الحق في التجمع وتكوي  الجمعيات؛
 مرتكبااااي األفعاااااع لمقاضاااااة العاديااااة الجنااااائي القااااانون أحكااااا  تسااااتخد  أن )ح( 
 الدينيااااة األنشااااطة تحديااااداا  تسااااتهد  تشااااريعات ساااا  وأن تمتنااااع عاااا  اإلرهابيااااة، أو المتطرفااااة

   عنها؛ والمدافعي  اإلنسان حقوق مجاع في والناشطي  المدني والمجتمع الدينية والمنظمات
تنظيم المجتماع المادني والحاق فاي حرياة على أن تخفف القيود التي تفرضها  )/( 

التجمااع الساالمي وتكااوي  الجمعيااات، وأن تتااذكر أن الديمقراطيااة والتسااامح ومشاااركة الجميااع 
   عتداع في األجل الطويل.تحقيق األم  واالزدهار وااللأكثر المؤشرات الموثوقة م  هي 
ويشجع المقرر الخا  مرة أخر  اللجنة المعنية بحقوق اإلنساان علاى النظار فاي  -93

مااا  العهاااد الااادولي الخاااا  باااالحقوق  22و 21اعتمااااد تعليقاااي  عاااامي  بشاااأن الماااادتي  
المدنية والسياسية، مع التركيز بشكل خا  على التحاديات التاي تطرحهاا األصاولية وعلاى 

 األصوليي .م  ستهدا  االعرضة لخطر المالف ات 
ويشجع المقارر الخاا  الادوع ومجموعاات المجتماع المادني علاى اتخااذ مباادرات  -94

تثقيف الناا ، وال سايما الشابا ، بأهمياة التعددياة القائمة م  أجل وتوسيع نطاق المبادرات 
 والتسامح والتنوي في المجتمعات الديمقراطية.



A/HRC/32/36 

29 GE.16-13829 

  بأن يعزز المجتمع المادني البحاوا التاي تتنااوع انتهاكاات ويوصي المقرر الخا -95
تلك االنتهاكات ورصد الحق في التجمع السلمي وتكوي  الجمعيات في سياق األصولية، 

 وتوثيقها.
ويجا على الزعماء الدينيي ، على وجه الخصو ، بذع مزيد م  الجهاود لتعزياز  -96

ومااع الطوائااف  ،الطوائااف الدينيااة األخاار ع مااو  ،بااي  أتباااي دياناااتهمفيمااا الحااوار والتسااامح 
لياااار الدينيااااة. وينبيااااي أن ياااادينوا اسااااتخدا  العنااااف قدانااااةا قاطعااااة، وأن يوضااااحوا أن ماااا  
 يستخدمون العنف أو يدعون قلى استخدامه ال يتصرفون باسم عقيدتهم بصورة مشروعة. 

ي يوصااااي المقاااارر الخااااا  بااااأن تزيااااد الاااادوع ومنظمااااات المجتمااااع الماااادن اا،وأخياااار  -97
والمؤسساااات المتعاااددة األطااارا  والجهاااات المانحاااة األخااار  التمويااال المخصااا  لتعزياااز 
الديمقراطيااة، وال ساايما التموياال المرصااود للمنظمااات المحليااة والناشااطي  المحليااي . وياار  
 ،المقرر الخا  أن تعزيز الديمقراطية هو أفضال اساتراتيجية طويلاة األجال لمكافحاة التطار 

أن لهام النا  بناء على آراء متطرفاة أو عنيفاة عنادما يشاعرون ر  حيث يقل احتماع أن يتص
 .مصلحة في مجتمعاتهم

    


