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 والسبعون الثانية الدورة
 )ب( من جدول األعمال  72البند 

تعزيززززززز إلنززززززوي اانسززززززان و اي  ززززززا  
مسززا ح إلنززوي اانسززان  لززا    لزز  
الن ج البديلة ل حسني ال م ع الفعلي 
    حبنوي اانسان واحلرايت األساسية 

   أفرينيا وسط   والدمينراطية اانسان حلنوي ااقليمي دون املركز  
  *تنرير األمني العام  

 موجز 
ويعرض حملة عامة عـن األعمـال الـا  ـام  7٠/١٦7يُقدَّم هذا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامة  

هبا املركز دون اإل ليمي حلقـو  اإلساـان والدرقراةيـة س وأـر قيريقيـا وعـن اإلاـا اق الـا لقق ـا  ـالل 
. ويتنـــاول التقريـــر قيحـــا التحـــد ق الـــا 2٠١7متو /يوليـــ   ٣١إىل  2٠١٥آب/قغاـــ    ١الفـــمة مـــن 

 قمام  لتعزيز قسش ت  س هذه املن قة دون اإل ليمية.واج  ا املركز بشكل  اص والفرص املتالة 
 

 
  

 
 

 .املاتجداق قلدث لتحمين  الن ائي املوعد اسقحاء بعد التقرير هذا ُ دم * 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/167
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 املندمة - أوال 
بنــاء   2٠٠١قُسشــا املركــز دون اإل ليمــي حلقــو  اإلساــان والدرقراةيــة س وأــر قيريقيــا س عــام  - ١

علــط ةلــد الــدول األعحــاء س اجلماعــة اد ت ــادية لــدول وأــر قيريقيــا  وعمــال بقــرار ا ذ ــ  جلنــة األمــم 
قثناء اجتماع ا الرابع املعقـود س  وسـد   املتحدة ادأتشارية الدائمة املعنية مباائل األمن س وأر قيريقيا

 قلف.  ٥4/٥٥قلف و  ٥٣/78  وعمال بقرار  اجلمعية العامة ١994س سياان/قبريل 
ويـــــملد  املركـــــز قيحـــــا م ـــــام املكتـــــد اإل ليمـــــي لوأـــــر قيريقيـــــا التـــــابع ملفو ـــــية األمـــــم املتحـــــدة  - 2

اإلساان )مفو ية لقو  اإلساان(  ييغ ي الـدول العشـر األعحـاء س اجلماعـة اد ت ـادية لـدول  حلقو 
وأان   ورواسدا  ة الكوسغو الدرقراةيةومج وري  ومج ورية قيريقيا الوأ ط  و شاد  قيريقيا )بوروسد  وأر

والكوسغـو(. ويعمـل املركـز  ويقـا للوديـة املنوةـة   والكـاموون  وغينيـا ادأـتوائية  وغـابون   ومي وبريناـيي
بــــ   علــــط  عزيــــز ونايــــة لقــــو  اإلساــــان والدرقراةيــــة مــــن  ــــالل قسشــــ ة الــــدعوة واحلــــوار وعلــــط  قــــد  
املاــاعدة التقنيــة و ــدماق املشــورة إىل احلكومــاق والقملــامق وقير ــة األمــم املتحــدة الق ريــة واململأاــاق 

 ماق اجملتمع املدين ووأائل اإلعالم والشركاء اآل رين.الوةنية حلقو  اإلساان ومنظ
  وغـابون  ويركز هذا التقرير علط قسش ة املركز واإلاـا اق الـا لقق ـا س أـان  ـومي وبريناـيي - ٣

والكوسغو. و تفاوق قشكال احلحور امليداين ملفو ية األمم املتحدة حلقو    والكاموون  وغينيا ادأتوائية
ودة س بلدان ق رى من هذه املن قة دون اإل ليمية كما  تفاوق ود ق اإلبالغ املوكلة هلا: اإلساان املوج

الكوسغــو  إذ يوجــد عن ــر متعلــ  إلقــو  اإلساــان س بع ــا الاــالم س مج وريــة قيريقيــا الوأــ ط ومج وريــة
بوروســد . الدرقراةيــةو وماتشــاران لشــملون لقــو  اإلساــان س رواســدا و شــادو ويوجــد مكتــد   ــر  س 

يت ر  هذا التقرير إىل املاتجداق الرئياية املتعلقة ابلاياأة والاالم واألمن س وأـر قيريقيـا الـا    ود
(. وإ ــاية إىل ذلــت  يــتم الت ــر  إىل لالــة لقــو  اإلساــان س S/2017/465 ناوهلــا س  قريــر آ ــر )اسظــر 

لــدان املن قــة دون اإل ليميــة س  قــارير يُعــدها كــل مــن العن ــرين املعنيـَّــعث إلقــو  اإلساــان س بع ــا بعــب ب
 .الاالم وماتشاَر  لقو  اإلساان واملكتد الق ر 

  
 املس جدات الر يسية امل صلة حبنوي اانسان   املنطنة دون ااقليمية - اثنيا 

اإل ليميــة   ــا الكــاموون و شــاد  متــاثران بــدرجاق متفاو ــة  د يــزال بلــَدان مــن بلــدان املن قــة دون - 4
. ورغــم 2٠١٣مــن متــرد مجاعــة بوكــو لــرام الــا قىــبحق  ــيمن علــط من قــة لــوض إلــوة  شــاد منــذ عــام 

التقدم اهلام الذ  قلر    البلدان املعنية س مكايحة هذا التمرد  د يزال الاكان يعاسون من هجماق مجاعـة 
دابو مكايحــة التمــرد املتَّ ــَذة ل ــدها. وس هــذا الاــيا     است ــاق  موعــة مــن لقــو  بوكــو لــرام ومــن  ــ

اإلساـان واحلــر ق األأاأــية  ود أــيما احلـ  س احليــاة وس األمــن الش  ــيو واحلـ  س لريــة التعبــو والــرق  
 والتعليم.و كوين اجلمعياق والتجمع الالمي وس لرية املعتقدو واحل  س الاكن الالئ  والغذاء 

وواىــل املركــز الــدعوة إىل قن متت ــل  ــدابو مكايحــة اإلرهــاب إىل املعــايو الدوليــة حلقــو  اإلساــان.  - ٥
ورغــم  قي ــد الكــاموون و شــاد علــط مــدى قك ــر مــن عقــدين مــن الــزمن بو ــف عقوبــة اإلعــدام  يقــد  حــمنق 

 فـرض عقوبـة قلكامـا  2٠١٥و  2٠١4 شريعاق مكايحة اإلرهـاب الـا اعتمـدها البلـدان  باعـا س عـامي 
  قُعــــدملم املشــــتب  س ار كــــاهبم اهلجمــــاق 2٠١٥اإلعــــدام علــــط مــــر كي األعمــــال اإلرهابيــــة. وس متو /يوليــــ  

بعـد ااكمـة أـريعة و بـل اسقحـاء امل لـة الزمنيـة الـا  2٠١٥اإلرهابية الا لدثق س اامينا س لزيران/يوسي  

https://undocs.org/ar/A/RES/53/78
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ذلـــت إىل است ـــاق لحـــمامق احملاكمـــة العادلـــة.  اـــمل للمشـــتب  يـــي م مبمارأـــة لق ـــم س ال عـــن  و ـــد ير ـــط 
 ولكن عموما ظلق إجراءاق ااكمة املشتب  س ار كاهبم جرائم إرهابية ب يئة س كال البلدين.

و الل الفمة املاتعر ـة  ثثـرق لالـة لقـو  اإلساـان س البلـدان الماـة الـا يركـز علي ـا هـذا  - ٦
س عـــدة بلـــدان من ـــا. ومـــع قن ادست ـــاابق جـــرق س منـــا   التقريـــر مـــن ادست ـــاابق الرجأـــية الـــا جـــرق

أـــــلمي ساـــــبي ا س مج وريـــــة قيريقيـــــا الوأـــــ ط وأـــــان  ـــــومي وبريناـــــيي وغينيـــــا ادأـــــتوائية  يقـــــد ا اـــــمق 
ادست ــاابق الــا دارق س  شــاد وغــابون والكوسغــو ابلتنــا ا علــط ستائج ــا وابســددا قعمــال عنــف عقــد 

 اكاق حلقو  اإلساان س البلَدين األ وَين. وابإل ـاية إىل ذلـت    ادست اابق قيحق إىل ار كاب است
 قييــــد ةارأــــة احلــــ  س لريــــة الــــرق  والتعبــــو  ود أــــيما ابلناــــبة للنقــــاابق العماليــــة  ومنظمــــاق لقــــو  
اإلساـــان  ولريـــة  كـــوين اجلمعيـــاق والتجمـــع الاـــلمي  قثنـــاء العمليـــاق ادست ابيـــة الـــا دارق س  شـــاد  

الكوسغـــوو يعلـــط أـــبيل امل ـــال   امـــق الاـــل اق بق ـــع  ـــدماق اإلسمســـق ووأـــائل التواىـــل وغـــابون  و 
ادجتماعي  الل الفماق ادست ابية. وس بعـب احلـادق  ُير ـق  يـود علـط لريـة التنقـل ستيجـة لتـدابو 
ا ــذ ا الاــل اق للت ـــد  ألعمــال العنـــف الــا قعقبـــق ادست ــاابق. ورغـــم إعــراب بعـــب البلــدان عـــن 

زام ـــا بتحاـــع املشـــاركة الاياأـــية للمـــرقة وغوهـــا مـــن الفئـــاق الـــا عـــادة مـــا  تعـــرض للتمييـــز س احليـــاة الت
 الاياأية  مل  ـُت  ذ ق   دابو ملموأة س هذا ال دد علط ماتوى التشريعاق قو الاياأاق.

وبلـــــق وس من قــــا الشــــمال الغــــرر واجلنــــوب الغــــرر النــــاةقتع ابإلسكليزيــــة مــــن الكــــاموون    - 7
التجاجاق احملامع واملدر ملأع الا قداسق الت ميش املزعوم لنظام القـاسون العـام األسكلوأكاـوين وللنظـام 
التعليمـــي وااولــــة ةماــــ  س بعـــب األليــــان بــــردود  اأـــية مــــن  ملبــــل  ـــواق األمــــن   حــــمنق است اكــــاق 

 و شــــــرين ال ــــــاين/ جاــــــيمة مزعومــــــة حلقــــــو  اإلساــــــان. ومنــــــذ اســــــددا األ مــــــة س  شــــــرين األول/قكتــــــوبر
   ظلـــــق احملـــــاكم والعديـــــد مـــــن املـــــداريف مغلقـــــة س هـــــا ع املن قتـــــع. وس كـــــاسون األول/2٠١٦ ســـــويمق
   فا مــق األ مــة ولب ــق قعــداد كبــوة مــن أــكان هــا ع املن قتــع النــداءاق الــا وج  ــا 2٠١٦ دياــمق

احتاد اجملتمع املدين الكامووين النـاة  ابإلسكليزيـة إىل التظـاهر و ـد الـق ادلتجاجـاق لـادق ع ـيان 
ــــواء  لــــت ادلتجاجــــاق  لظــــرق احلكومــــة سشــــا  ادحتــــاد وأــــا ئر مــــدين وإ ــــراابق. وس ااولــــة دلت

اجلماعـــاق املر ب ـــة بـــ   مبـــا س ذلـــت  لـــت الـــا دعـــق إىل ادسف ـــال  و  عـــق اد  ـــادق عـــق شـــبكة 
اإلسمســـق س املن قتـــع ملــــدة  نـــاهز ثالثــــة قشـــ ر. وقلقــــي القـــبب علــــط بعـــب  ــــادة ادلتجاجـــاق ومتــــق 

 ــوارى    بينمــا2٠١4اــاكمت م س احملكمــة العاــكرية س  وســد  مبوجــد  ــاسون مكايحــة اإلرهــاب لعــام 
آ ــرون عــن األسظــار قو يــروا مــن البلــد. وقعربــق مفو ــية األمــم املتحــدة حلقــو  اإلساــان وكيــامق ق ــرى 
اتبعة ملنظومة األمم املتحدة واإلجراءاق الاىة جملل  لقو  اإلساان س رأائل وسداءاق عاجلة موج ة 

 دسيع س اكمة عاكرية. إىل لكومة الكاموون ومن  الل بيامق عامة  عن ادسشغال من ااكمة م
آب/قغا    قمر الـرئي  ابإليـراع عـن املعتَقلـع مـن  عمـاء وقعحـاء اجلماعـة الناةقـة  ٣٠وس  - 8

ابإلسكليزيــة. وس بيــان ىــدر س اليــوم سفاــ   رل ــد األمــع العــام هبــذا القــرار معــراب  عــن قملــ  س قن  ــملد  
  عزيـــز احلـــوار الاياأـــي. وشـــجع األمـــُع العـــام هـــذه ال ـــوة إىل   دة الت فيـــف مـــن لـــدة التـــو راق وإىل

الاــل اقمل قيحــا علــط مواىــلة ج ودهــا الراميــة إىل معاجلــة مظــامل اجلماعــة الناةقــة ابإلسكليزيــة وعلــط  عزيــز 
 دابو امل احلة الوةنية من قجل إجيـاد لـل دائـم لة مـة. وكـرر األمـع العـام  ـددا اأـتعداد األمـم املتحـدة 

  ود. ملواىلة دعم  لت اجل
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إىل  2015آب/أغسزط   1اليت اضطلع هبا املركزز الز ا الفزمة مز   األنشطة - اثلثا 
 2017متوز/يوليه  31

 2٠١٥ ــالل الفــمة املشــمولة ابلتقريــر  ا ــ لع املركــز ابألسشــ ة املدرجــة س بــرمم  عملــ  لعــام  - 9
ال اين/ينـــاير إىل )مـــن كـــاسون  2٠١7 و 2٠١٦)مـــن آب/قغاـــ   إىل كـــاسون األول/دياـــمق( ولعـــامي 

. 2٠١7-2٠١4متو /يوليـ (  س إةــار األولـو ق املوا ــيعية ل ـة إدارة مفو ــية لقـو  اإلساــان للفــمة 
و ـــد الـــق هـــذه األولـــو ق:  وأـــيع احليـــز الـــدرقراةيو وإدمـــاع لقـــو  اإلساـــان س التنميـــة وس اجملـــال 

نــزاا والعنـف واسعـدام األمـنو ومكايحــة اد ت ـاد و واإلسـذار املبكـر ونايـة لقـو  اإلساـان س لـادق ال
اإليـــالق مـــن العقـــاب و عزيـــز املاـــاءلة وأـــيادة القـــاسونو و عزيـــز يعاليـــة اآلليـــاق الدوليـــة حلقـــو  اإلساـــان 

 والت وير التدرجيي للقاسون الدويل حلقو  اإلساان ومعايوها الدولية. 
 

 توسيع احليز الدمينراطي  - ألف 
 ين م  ال مييز   احلياة السياسية مشاركة الفئات اليت تعا - 1 

والكوسغــو  ُقلــر  بعــب التقــدم بفحــل اجل ــود   والكــاموون  وغــابون  س أــان  ــومي وبريناــيي - ١٠
الرامية إىل  عزيز مشاركة الشـعوب األىـلية  واألشـ اص ذو  اإلعا ـة وغـوهم مـن الفئـاق الـا  عـاين مـن 

 التمييز س احلياة الاياأية.
ت ـــــــاابق الرجأـــــــية الـــــــا جـــــــرق س أـــــــان  ـــــــومي وبريناـــــــيي وغـــــــابون والكوسغـــــــو س و بـــــــل ادس - ١١

   ـــد م املركـــز الـــدعم التقـــء مـــن  ـــالل بنـــاء  ـــدراق قعحـــاء اهليئـــاق ادست ابيـــة 2٠١٦و  2٠١٥ عـــامي
وهيئــــاق إدارة ادست ــــاابق و ــــوعيت م بحــــرورة  عزيــــز مشــــاركة األشــــ اص ذو  اإلعا ــــة وقيــــراد الشــــعوب 

ــــت س   دة مشــــاركة املــــرقة س األىــــلية والناــــاء  س الشــــملون الاياأــــية والشــــملون العامــــة. و ــــد أــــاهم ذل
ادست ـــاابق الرجأـــية الـــا دارق س أـــان  ـــومي وبريناـــيي وغـــابون والكوسغـــو. ويعـــزى هـــذا التقـــدم جزئيـــا 
 قيحـا إىل اجل ـود الــا بـذلت ا اتلــف األلـزاب الاياأــية م ـل اعتمـاد  ــوائم مرشـحع  تحــمن سفـ  العــدد
 مـــــن املرشـــــحع الرجـــــال والناـــــاء قثنـــــاء للقـــــة عمـــــل وةنيـــــة سظم ـــــا املركـــــز س مدينـــــة ليقييـــــل س قيلـــــول/

ـــــــون عـــــــن األلـــــــزاب الاياأـــــــية واملنظمـــــــاق الناـــــــائية واألشـــــــ اص 2٠١٥ أـــــــبتمق   شـــــــارق يي ـــــــا ة ل
 اإلعا ة. ذو 
 لـ  هيئــة إدارة  وس الكـاموون  بفحـل ج ـود التوعيـة والــدعوة الـا  ـام هبـا املركــز   ـرر قعحـاء - ١2

ادست ــاابق  املعرويــة ابأــم است ــاابق الكــاموون   نقــيل القــاسون ادست ــار لتحــمين  لكمــا يــن  علــط 
حتقي  التكايمل بع الرجل واملرقة س  وائم مرشحي األلزاب الاياأية. وستيجة ألسش ة الدعوة الا  ام هبـا 

  ة عمل  شج ع   دة مشاركة املرقة واألشـ اص  املركز  التزمق األلزاب الاياأية س الكاموون بو ع
. و امـق 2٠١8ذو  اإلعا ة والشعوب األىلية س ادست اابق التشريعية والرجأية الا أتجر  س عام 

هيئة إدارة ادست اابق وشركاؤها قيحا بتعزيز قسش ت م الدعوية من قجل اعتماد أياأة  ن  علط متكـع 
ول علـط ب ا ـة اهلويـة الوةنيـة  ـام مـن قجـل  ياـو إمكاسيـة مشـاركت م األش اص ذو  اإلعا ة مـن احل ـ

س الت ــويق. وواىــل املركــز العمــل مــع هيئــة إدارة ادست ــاابق لحــمان العمــل هبــذه الاياأــة  بــل موعــد 
. وعمال بنداءاق املركز   ع ي هيئـة إدارة ادست ـاابق األولويـة 2٠١8ادست اابق املقرر إجراؤها س عام 

 .لتعيع ة لع عن الشعوب األىلية س اللجان ادست ابية احمللية امل تل ة لاليا
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 وال عبري الرأي إلرية اإلمام - 2 
ش دق ماا ة وأائل اإلعالم س العملياق ادست ابية الا جرق ممل را س املن قة دون اإل ليمية  - ١٣

  اشــمق املركــز ومكتــد األمــم 2٠١٦ حتاــنا بشــكل عــام مقارســة ابدست ــاابق الاــابقة. وعلــط امتــداد أــنة
املتحدة اإل ليمي لوأر قيريقيا س  نظيم ألالة من الدوراق التدريبية لفائدة العاملع س وأـائل اإلعـالم س 
البلــدان الــا كــان مــن املقــرر قن تــر  است ـــاابق يي ــا. وس هــذا ال ــدد     نظــيم أــق دوراق  دريبيـــة س 

ط  وأـــان  ـــومي وبريناـــيي  وغـــابون  وغينيـــا ادأـــتوائية  والكوسغـــو. وهلـــذا  شـــاد  ومج وريـــة قيريقيـــا الوأـــ 
 راجعــق معــددق بــاب ال ــاابق املفعمــة ابلكراهيــة قو التحــريب علــط العنــف س وأــائل اإلعــالم  وأــعط 
اإلعالميـــــون إىل  عزيـــــز دورهـــــم س الـــــموي  لعمليـــــاق است ابيـــــة أـــــلمية  مبـــــا س ذلـــــت بتوعيـــــة الـــــرق  العـــــام  

الـقام  الاياأـية  بـل ب  ـا قو حتريرهـا مـن قجـل  فـاد  بـاب ال ـاابق املفعمـة ابلكراهيـة  و ـويو   اجيل قو
  سظ ـــم املركـــز للقـــة عمـــل 2٠١٦منـــق مفتـــوا للتواىـــل مـــع مجيـــع الفـــاعلع الاياأـــيع. وس آب/قغاـــ   

الوةنيـة حلقـو   إ ليمية عن ادست اابق ولقو  اإلساان س دواد ابلكاموون   م ق ة لع عن اململأاـاق
ـــز املشــاركون علــط الوأـــائل الكفيلــة بتعزيــز ونايـــة  اإلساــان وهيئــاق إدارة ادست ـــاابق س وأــر قيريقيــا. ورك 
احلقــو  املدسيــة والاياأــية س أــيا  ادست ــاابق  وقوىــوا مسشــاء آليــاق مشــمكة بــع الق ــاا العــام والق ــاا 

  اابق املفعمة ابلكراهية.الاص  عىن بوأائل اإلعالم  بغية مكايحة سشر ال
 

 احلماية النانونية حلنوي اانسان - 3 
ييما يتعل  ابلت وراق اجلديدة الا لدثق  الل الفمة املشمولة ابلتقرير  قُجر  إىالا دأـتور   - ١4

س الكوسغو قدى إىل  عزيـز نايـة لقـو  اإلساـان وإلغـاء عقوبـة اإلعـدام. وإ ـاية إىل ذلـت   2٠١٥س عام 
اكتمــــل اأــــتعراض املراأــــيم اهلاديــــة لتنفيــــذ القــــواسع الــــا حتمــــي الشــــعوب  2٠١٦سون األول/دياــــمق س كــــا

  .2٠١7  ويُر قد إىداره س آب/قغا   2٠١٣األىلية الذ  كان املركز يدعو إىل إجرائ  منذ عام 
عزيـز معـايو مسـل بت 2٠١٦وس الكاموون  اعتمـد القملـان  ـاسوم جنائيـا جديـدا س لزيران/يوسيـ   - ١٥

لقو  اإلساان  ود أيما ييما يتعل  بتويو احلماية للمرقة  مبا س ذلت س إةـار احلـ  س امللكيـة  ولظـر 
املمارأاق ال قايية الحارة  م ل ةقويف الممل  وكي ال د   و شوي  األعحاء التناأـلية لـثمث. وإ ـاية 

ا ــة س املشــاركة س ادست ــاابق  ود أــيما إىل ذلــت  يمــي القــاسون ادست ــار لــ  األشــ اص ذو  اإلع
من  الل مواد  ن  علط  ويو مراكـز ا ـماا مالئمـة دلتياجـا م وحتحـو مـواد است ابيـة مالئمـة لحـمان 
إمكاسيــة وىــوهلم إلي ــا. وواىــل املركــز العمــل مــع القملــان مــن قجــل  قــد  الــدعم التقــء ألعحــائ  وموظفيــ  

 ق امل مشة يعليًّا س العملياق الاياأية.وبناء  در م علط إشراق الفئا
 

 إدماج إلنوي اانسان   ال نمية و  اجملاا االق صادي - ابء 
اأــتمر املركــز س العمــل بنشــا  س  ــال لقــو  اإلساــان واألعمــال التجاريــة مــن  ــالل قسشــ ة  - ١٦

ية هبـد   عزيـز التزام ـا إلمايـة الدعوة وإأداء املشورة إىل الدول والشركاق العاملة س املن قة دون اإل ليم
 .لقو  اإلساان

يفي الكاموون   ح لع ثالث شركاق )والدة  اىة واثنتـان ملـت للدولـة( اعمـال ر ديـة س  - ١7
 ـــال إ امـــة قعمـــال تاريـــة مراعيـــة حلقـــو  اإلساـــان ستيجـــة  ملـــا بذلـــ  املركـــز مـــن ج ـــود علـــط ماـــتوى بنـــاء 

 “هيفـــي كـــام”ة الـــا قجراهـــا. و ـــد قيحـــط مشـــروا قُةلـــ  مـــع شـــركة القـــدراق والتوعيـــة وللـــز راق امليداسيـــ
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(Hevecam الكامووسية الاىة لل ناعاق الزراعية س عام )إىل إسشـاء آليـة دا ليـة  تـيل للعمـال 2٠١4 
 قد  الشكاوى وإىل إ امـة هياكـل حتـاور بـع الشـركة واجملتمعـاق احملليـة املتـاثرة اسشـ ت ا س من قـة كـريي 

قيحــا أياأــة دا ليــة للــموي   “هيفــي كــام”   اعتمــدق شــركة2٠١٥س جنــوب البلــد. وس عــام الوا عــة 
لتنفيــذ املبــادت التوجي يــة بشــان األعمــال التجاريــة ولقــو  اإلساــان بعــد قن  ــام املركــز بتــدريد موظفي ــا 

 قيحــا إعــالم دا ليــا بشــان لقــو  اإلساــان يــدد   ــة عمــل “هيفــي كــام”اإلداريــع. واعتمــدق شــركة 
 مت لة إلقو  اإلساان األأاأية س الشركة.

وبعـــد اـــاا التجربــــة مـــع مملأاــــة   ـــوير ال ا ــــة الك رابئيـــة   واىــــل املركـــز مــــع مملأاـــة  نميــــة  - ١8
الكـــاموون  وهـــي ةين شـــركة س البلـــد مـــن ليـــاب عـــدد العـــاملع بعـــد الق ـــاا العـــام إذ  شـــغ ل قك ـــر مـــن 

الشــمال الغــرر واجلنــوب الغــرر. ولرىــد التقــدم الــذ   عامــل س العديــد مــن املــزارا س من قــا 22 ٠٠٠
ىـــحفيا مـــن هـــا ع  ٣٠قلر  ـــ  مملأاـــة  نميـــة الكـــاموون قـــو إدمـــاع لقـــو  اإلساـــان   ـــام قك ـــر مـــن 

املن قتـــع بـــز رة م ـــاسع وقجـــروا مقـــابالق مـــع ُمـــديرها بعـــد قن  لق ـــوا  ـــدريبا مـــن املركـــز س  ـــال األعمـــال 
و ـــق دلــــ   شـــارق كبـــار املاــــملولع س اململأاـــة و موعــــة اتـــارة مــــن التجاريـــة ولقـــو  اإلساــــان. وس 

ال حفيع س للقة عمل لتـدريد املـدر بع بشـان لقـو  اإلساـان واألعمـال التجاريـة دارق  ـالل الفـمة 
. وبــدعم مــن املركــز     نظــيم دوراق  دريبيــة ةاثلــة ملــوظفع 2٠١٦ شــرين ال ــاين/سويمق  ١٠إىل  8مــن 

  .2٠١7داد أنة آ رين علط امت
و ـــد مسحـــق هـــذه التجــــارب للمركـــز ان يتـــل مو عـــا اأــــما يجيا إلرأـــاء و شـــجيع احلـــوار مــــع  - ١9

الشركاق من الق اعع العام والاص من قجل  عزيـز لقـو  اإلساـان ونايت ـا س مجيـع  ـادق قعماهلـا. 
 دأتوائية والكوسغو.ويقوم املركز  درجييا بتكرار التجربة مع الكاموون س غابون وغينيا ا

 
 اانذار املبكر و اية إلنوي اانسان   إلاالت النززاع والعنف وانعدام األم  - جيم 

واىـل املركـز املشــاركة بنشـا  س ادجتماعـاق الــا  عقـدها جلنـة األمــم املتحـدة ادأتشـارية الدائمــة  - 2٠
ُعقــدق  ــالل الفــمة املشــمولة ابلتقريــر س  املعنيــة مباــائل األمــن س وأــر قيريقيــا. وقثنــاء ادجتماعــاق الــا

ابسغــي وس أــان  ــومي وس  وســد    ــام املركــز بتوجيــ  اهتمــام الــدول األعحــاء إىل لالــة لقــو  اإلساــان س 
املن قــة دون اإل ليميــة ودعاهــا إىل محــاعفة ج ودهــا الراميــة حلمايــة لقــو  اإلساــان. ورو ع املركــز قيحــا إىل 

األمم املتحدة حلقو  اإلساان وإىل   دة  حاير اجل ـود الراميـة إىل  نفيـذ  وىـيا ا.  وةيد التعاون مع آلياق 
وس  لـــت املناأـــباق  دعـــا املركـــز بشـــكل  ـــاص إىل الـــمام لقـــو  اإلساـــان ونايت ـــا س أـــيا  العمليـــاق 

 .ادست ابية وس أيا  مكايحة اإلرهاب  مع مراعاة احلالة الاائدة س املن قة دون اإل ليمية
و واىل  عزيز التعاون بع املركز ومكتد األمـم املتحـدة اإل ليمـي لوأـر قيريقيـا بتعيـع ماتشـار  - 2١

حلقو  اإلساان لدى املم ل الاص لةمـع العـام لوأـر قيريقيـا  يوجـد مقـر عملـ  س ليقييـل ةـا قدى إىل 
يــة. يعلــط أــبيل امل ــال  شــارق ا بــاا  ــ  قك ــر ا اــا ا إ اء  حــا  لقــو  اإلساــان س املن قــة دون اإل ليم

املركـــز س بع ـــة املاـــاعي احلميـــدة الـــا قجراهـــا املكتـــُد إىل الكوسغـــو  بـــل إجـــراء ادست ـــاابق الرجأـــية الـــا 
. وُعقـــدق اجتماعـــاق مـــع كبـــار املاـــملولع احلكـــوميع س أـــان  ـــومي 2٠١٦آذار/مـــاريف  2٠دارق س 
ـــا ادأـــتوائية  وغـــابون  وبريناـــيي والكوسغـــو  ملنا شـــة آةر عـــدم ادأـــتقرار الاياأـــي   والكـــاموون  وغيني

 .واسعدام األمن علط التمتع إلقو  اإلساان
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  قويــد املركــز بع ــة لتقيــيم لالــة 2٠١٦متو /يوليــ   2٥لزيران/يوسيــ  إىل  ١٣و ــالل الفــمة مــن  - 22
ط اأـتنتاجا    لقو  اإلساان إىل الكوسغـو بعـد اسـددا األ مـة الـا  لـق ادست ـاابق وقةلـع احلكومـة علـ

الا  حمنق  قد   وىياق من قجل معاجلة التحد ق املتعلقة إلقو  اإلساان. وعلط وجـ  ال ـوص  
دعــا املركــز إىل إةــال  أــراا املعتقلــع الاياأــيع وإىل ا ــاذ  ــدابو ق ــرى لبنــاء ال قــة مــن قجــل الت فيــف 

لزيران/يوسيــــ  إىل  2٠ ل الفــــمة مــــنمــــن لــــدة التــــو راق س من قــــة بــــول. وقويــــد املركــــز بع ــــة متابعــــة  ــــال
  لتقيـــيم  نفيـــذ  وىـــيا   ولتقيـــيم احلالـــة  مبـــا س ذلـــت س من قـــة بـــول. وقةلـــع املركـــز 2٠١7متو /يوليـــ   ٥

احلكومة علط شواغل  املتعلقة بتدهور لالة لقو  اإلساان الا قدق إىل  شريد دا لي ألعداد كبوة مـن 
اإلساـــاسية ذاق ال ـــلة. و لـــط ذلـــت لـــوار رييـــع املاـــتوى بـــع  النـــايف وقةرق عـــددا متزايـــدا مـــن الشـــواغل

 لكومة الكوسغو واملفوض الاامي حلقو  اإلساان   التوىل قثناءه إىل ا فا اق متابعة ملموأة.
وس الكــاموون  مــن قجــل  ــمان إدمــاع لقــو  اإلساــان س الت  ــير للعمليــاق اإلساــاسية وس  - 2٣

عزيز ا ت اىاق  با  احلماية املتعلقة إلقو  اإلساان س عدة وكـادق ادأتجابة هلا  قأ م املركز س  
اتبعـــة لةمـــم املتحـــدة  عمـــل س من قـــة ق  ـــط الشـــمال  لتشـــمل قمـــورا مـــن بين ـــا حتديـــد القحـــا  املتعلقـــة 
ابست اكــاق وتــاو اق لقــو  اإلساــان وإلالت ــا إىل الاــل اق امل ت ــة. و ــام املركــز قيحــا ابلتحــاور مــع 

احملليـع عـن إسفـاذ القـاسون س  لـت املن قـة لكفالـة  ـويو املزيـد مـن احلمايـة لالجئـع عقـد ورود املاـملولع 
بالغاق عن محايقاق  عر ض هلا الالجئون الذين ُيشـتب  س ق ـم علـط ىـلة مباـااا إرهابيـة وبالغـاق عـن 

   ـام 2٠١7ريف وآذار/مـا 2٠١٦اعتقال والتجا  دجئع عنـد مغـادر م امل يمـاق. وس قيلول/أـبتمق 
املركــز بتــدريد  موعــة مــن منظمــاق اجملتمــع املــدين العاملــة س من قــة ق  ــط الشــمال علــط رىــد لقــو  

منظمـــة مـــن منظمـــاق اجملتمـــع املـــدين  ٣٠اإلساـــان واإلبـــالغ عن ـــا. وستيجـــة لـــذلت  قىـــبحق قك ـــر مـــن 
  تبادل املعلوماق مع املركز بشان لالة لقو  اإلساان س  لت املن قة.

 
 مكافحة ااف ت م  العناب وتعزيز املساءلة وسيادة النانون - داا 

كمـــــــا ذُكـــــــر قعـــــــاله  ير ـــــــق  ـــــــواسع مكايحـــــــة اإلرهـــــــاب املعتمـــــــدة س الكـــــــاموون و شـــــــاد س  - 24
علــط التــوايل عقوبــة اإلعــدام علــط األشــ اص املــداسع بت مــة اإلرهــاب رغــم قن  2٠١٥و  2٠١4 عــامي

عامــا. وعـالوة علـط ذلــت  س كـال البلـدين   اــبد  2٠دة قك ـر مـن البلـدين  قي ـدا بو ــف هـذه العقوبـة ملــ
ا اــاا س ــا  هــذا القــاسون س التعــد  علــط نايــة احلــر ق األأاأــية. ولــذلت دعــا املركــز إىل إلغــاء هــذه 
القواسع. وس الكاموون  اأتمر املركـز س الـدعوة إىل الـمام اإلجـراءاق القاسوسيـة الواجبـة وإىل الـمام لـ  

 . اص املت مع ابر كاب قعمال إرهابية س ااكمة عادلةاألش
 اب ا من  واق الدرق والشـرةة ولـواء التـد ل الاـريع املوجـودين  ٣٠و ام املركز بتعزيز  دراق  - 2٥

ــل ماــملوليا م س  ــال نايــة لقــو  اإلساــان س أــيا   س من قــة ق  ــط الشــمال علــط قداء دورهــم وحتم 
بــع النتــائ  اإلجيابيــة هلــذا التــدريد ةلــدر  د مــ  املشــاركون لتنظــيم منتــدى مكايحــة اإلرهــاب. وكــان مــن 

للحـــوار مـــع الفـــاعلع مـــن اجملتمـــع املـــدين و ـــبا  احلمايـــة التـــابعع لةمـــم املتحـــدة واملنظمـــاق اإلساـــاسية 
األ رى بشان التحد ق الا  ـتم مواج ت ـا س امليـدان وكيـف ركـن لكـل ةـر  قن يـدعم ال ـر  اآل ـر 

 .قد   قوض مكايحة اإلرهاب لقوَ  اإلساان لحمان
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تعزيزز فعاليززة االيزات الدوليززة حلنزوي اانسززان وال طزوير ال ززدرلي للنزانون الززدو  حلنززوي  - هاء 
 اانسان ومعايريها الدولية

 ال صديق على الصكوك الدولية وااقليمية حلنوي اانسان - 1 
املن قــة دون اإل ليميــة ق يــة لامســة للتشــجيع علــط يكتاــي التحــاور ابأــتمرار مــع الاــل اق س  - 2٦

الت دي  علط ال كوق الدوليـة. يعلـط أـبيل امل ـال  س أـان  ـومي وبريناـيي وغينيـا ادأـتوائية  اعميـق 
الاــل اق ا يــة ج ــود التوعيــة الــا يقــوم هبــا املركــز  ود أــيما س ىــفو  القملــاسيع  ابلناــبة للت ــدي  

 .قو  اإلساان واإلبالغ عن  نفيذهاعلط ال كوق الدولية حل
وس أان  ومي وبرينايي  بعد ج ود الدعوة املتواىلة الا  ام هبـا املركـز  بـدعم مـن يريـ  األمـم  - 27

املتحـــــــدة الق ـــــــر   ىـــــــد  ق احلكومـــــــة علـــــــط مجيـــــــع ال ـــــــكوق الدوليـــــــة حلقـــــــو  اإلساـــــــان  قريبـــــــا. وس 
ت ـــدي  علـــط الع ـــد الـــدويل الـــاص ابحلقـــو    قودعـــق احلكومـــة ىـــكوق ال2٠١٦ال ـــاين/سويمق   شـــرين

املدسيــة والاياأــيةو والع ــد الــدويل الــاص ابحلقــو  اد ت ــادية وادجتماعيــة وال قاييــةو واد فا يــة الدوليــة 
حلمايــة لقــو  مجيــع العمــال امل ــاجرين وقيــراد قأــرهمو واد فا يــة الدوليــة للقحــاء علــط التمييــز العن ــر  

اهحــة التعــذيد وغــوه مــن  ــروب املعاملــة قو العقوبــة القاأــية قو الالإساــاسية بكايــة قشــكال و وا فا يــة من
امل ينــة. وىـــد  البلــد قيحـــا علــط القو وكـــول اد تيــار  ال ـــاين للع ــد الـــدويل الــاص ابحلقـــو  املدسيـــة  قو

 .والاياأية واهلاد  إىل إلغاء عقوبة اإلعدام
ي  الـــو راء املاـــملول عـــن لقـــو  اإلساـــان التـــزاَم وس غينيـــا ادأـــتوائية  قكـــد النائـــد ال الـــاب لـــرئ - 28

لكومتــ  بتعزيــز لقــو  اإلساــان قثنــاء لفــل ايتتــاا للقــة عمــل لبنــاء القــدراق لفائــدة منظمــاق اجملتمــع 
ومـن قجـل ماـاعدة البلـد علـط حتاـع  عاوسـ  مـع آليـاق  املدين وموظفي املديرية الوةنية حلقو  اإلساـان.

عد ممللَّف جيمع التوىـياق ال ـادرة عـن آليـاق لقـو  اإلساـان ويعـرض األمم املتحدة حلقو  اإلساان  قُ 
لالــة الت ــدي  علــط ىــكوق لقــو  اإلساــان بــدعم مــن بــرمم  األمــم املتحــدة اإل ــائي واملركــز. وعمومــا  
س البلــدان الــا ال ــا التقريــر   ــام املركــز بتعزيــز  ــدراق ة لــي احلكومــاق واململأاــاق ومنظمــاق اجملتمــع 

ــــاق املعاهــــداق وملتابعــــة  نفيــــذ املــــدين ييمــــ مــــة إىل هيئ ــــة اجلديــــدة ل ــــياغة التقــــارير املقدَّ ا يتعلــــ  ابملن جي
التوىياق ال ادرة عـن آليـاق لقـو  اإلساـان. وقدى ذلـت إىل  يـام احلكومـاق  بـدعم مـن املركـز ويريـ  

الــــدور  األمــــم املتحــــدة الق ــــر   بتجميــــع كــــل التوىــــياق املنب قــــة عــــن هيئــــاق املعاهــــداق وادأــــتعراض 
 .الشامل واإلجراءاق الاىة  وإىل و ع   ة عمل وةنية لتنفيذ  لت التوىياق

وعـــالوة علـــط ذلـــت  بفحـــل اجل ـــود الدؤوبـــة الـــا بـــذهلا املركـــز  لـــدثق   دة  درجييـــة س عـــدد  - 29
 .ال كوق اإل ليمية الا ىد  ق علي ا دول املن قة دون اإل ليمية

 
 نوي اانسان وم ابعة ال وصياتتندمي ال نارير إىل آليات إل - 2 

قلـــر ق عـــدة بلـــدان س املن قـــة دون اإل ليميـــة  قـــدما علـــط ماـــتوى  قـــد  التقـــارير إىل آليـــاق  - ٣٠
لقــــو  اإلساــــان. وس أــــان  ــــومي وبريناــــيي وغــــابون وغينيــــا ادأــــتوائية والكوسغــــو  ا داد وعــــي قعحــــاء 

اإلساـــان  اللجـــان املشـــمكة بـــع الـــو اراق املعنيـــة إلقـــو  اإلساـــان والقملـــامق واململأاـــاق الوةنيـــة حلقـــو 
واملنظمـــاق غـــو احلكوميـــة إلالـــة الت ـــدي  علـــط ال ـــكوق الدوليـــة حلقـــو  اإلساـــان ومبـــا يت ـــل هبـــا مـــن 
التزامـاق بتقـد   قـارير. وس  لـت البلـدان   ـام املركـز بتـدريد قعحـاء اللجـان الوةنيـة املاـملولة عـن  قـد  
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نفيـذ التوىـياق ال ـادرة عـن آليـاق التقارير مـن قجـل  عزيـز  ـدر ا علـط ىـياغة التقـارير و ـمان متابعـة  
 لقو  اإلساان.

وبفحـــل الـــدعم التقـــء املقـــدَّم مـــن املركـــز  قلـــر ق غينيـــا ادأـــتوائية والكـــاموون  قـــدما كبـــوا مـــن  - ٣١
ليــاب  قــد  التقــارير إىل اللجنــة املعنيــة ابحلقــو  اد ت ــادية وادجتماعيــة وال قاييــة وجلنــة لقــو  ال فــل. 

رير الدور  الرابـع املقبـل للكـاموون املوجَّـ  إىل اللجنـة املعنيـة ابحلقـو  اد ت ـادية و د اكتملق ىياغة التق
  و د ق ر    جلنة مشـمكة بـع الـو اراق معنيـة بتقـد  2٠١٦وادجتماعية وال قايية س  شرين األول/قكتوبر 

نيـا ادأـتوائية  متك ـن بـدعم مـن املركـز. وس غي 2٠١7التقارير قثناء للقة عمل    نظيم ا س آذار/ماريف 
قعحاء اللجنة الوةنية املعنية إلقو  ال فل من حتاـع  ـدر م علـط إعـداد التقـارير بفحـل التـدريد الـذ  

  .2٠١٦اشمق س  نظيم  كل من املركز ومنظمة األمم املتحدة لل فولة )اليوسيايف( س متو /يولي  
در ا إىل جلنـة مناهحــة التعـذيد. غـو قسـ   ــد وبـدعم مـن املركـز  قعـدق غــابون  قـارير دوريـة لتقـ - ٣2

ث ــر إسشــاء آليــة وةنيــة ملنــع التعــذيد كمــا قوىــق بــذلت جلنــة مناهحــة التعــذيد ودعــا إىل ذلــت املركــُز 
 بابد اسددا األ مة الا  لق ادست اابق واحلوار الوةء الذ  ست  عن ا.

ندو  األمـــم املتحـــدة للاـــكان  متك نـــق وبفحـــل الـــدعم التقـــء واملـــايل املقـــد م مـــن املركـــز ومـــن ىـــ - ٣٣
لكومــة أــان  ــومي وبريناــيي مــن ىــياغة قول  قريــر هلــا عــن  نفيــذ ا فا يــة القحــاء علــط مجيــع قشــكال 

  .2٠١7التمييز  د املرقة و دمت  س عام 
وقشــار املركــز إىل قن لكومــاق املن قــة دون اإل ليميــة  ــد بــذلق ج ــودا قكــق لتنفيــذ التوىــياق  - ٣4

عن آلياق األمم املتحدة حلقو  اإلساـان. وعلـط وجـ  ال ـوص  قعـد ق لكومـاق أـان  ـومي  ال ادرة
والكوسغو  بدعم من املركز  ممللفـاق تم ـع التوىـياق   والكاموون  وغينيا ادأتوائية  وغابون  وبرينايي

املنب قــــــــة عــــــــن هيئــــــــاق املعاهــــــــداق وادأــــــــتعراض الــــــــدور  الشــــــــامل واإلجــــــــراءاق الاىــــــــة. وعمــــــــدق 
والكوسغـو قيحـا إىل و ـع   ـر عمـل وةنيـة لتنفيـذ  لـت التوىـياق. و ـد   والكـاموون  ادأـتوائية نياغي

شـــبكة  حـــم قعحـــاء اللجـــان  (١)قسشـــاق البلـــدان الناةقـــة ابلفرساـــية س املن قـــة دون اإل ليميـــة ومدغشـــقر
املشــمكة بــع الــو اراق مــن قجــل  عزيــز التعــاون مــع آليــاق األمــم املتحــدة حلقــو  اإلساــان إثــر املشــاركة س 

  .2٠١٦دورة  دريبية إ ليمية سظم ا املركز س دواد س قيلول/أبتمق 
 

 دور اجل ات الفاعلة األالرى   عمليات إعداد ال نارير - 3 
بنــاء القــدراق الــا بــذهلا املركـز قىــبحق منظمــاق اجملتمــع املــدين س الكــاموون علــط  بفحـل ج ــود - ٣٥

علـــم ابآلليــــاق الدوليـــة حلقــــو  اإلساـــان واأــــاليد عمل ــــا و  إشـــراك ا بفعاليــــة س إعـــداد و قــــد  التقــــارير 
و قـد   قـارير     امق عدة منتد ق ملنظماق اجملتمع املدين س الكـاموون معـداد2٠١٥املوا ية. ومنذ عام 

موا يـــة  مـــن بين ـــا املنتـــدى املعـــء ابحلقـــو  اد ت ـــادية وادجتماعيـــة وال قاييـــة واملنتـــدى املعـــء إلقـــو  ال فـــل 
املعـــرو  ابأـــم شـــبكة لقـــو  ال فـــل س الكـــاموون. و ـــام املركـــز قيحـــا بتوةيـــد  عاوســـ  مـــع اململأاـــة الوةنيـــة 

اا ة س التقارير الـا  قـدم ا الدولـة. وكـان بعـب قعحـاء حلقو  اإلساان  مبا س ذلت بتعزيز  در ا علط امل
املنتــد ق قعحــاء قيحــا س اللجنــة املشــمكة بــع الــو اراق املعنيــة بتقــد  التقــارير إىل جلنــة لقــو  ال فــل  الــا 
 شـــر  علي ـــا و ارة الن ـــوض ابملـــرقة وشـــملون األأـــرة والـــا  لقـــق ماـــاعداق  قنيـــة ابستظـــام مـــن املركـــز. كمـــا 

__________ 

  ندرع قيحا  من قسش ة بناء القدراق املت لة هبيئاق املعاهداق الا يقوم هبا املركز. (١) 
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نظمــاق اجملتمــع املــدين الــا  ركــز علــط املنــاة  مــن الكــاموون املتحــررة مــن اإلرهــاب  شــو ب ــورة قىــبحق م
ــــد رىــــدها دست اكــــاق لقــــو  اإلساــــان. و ــــد  ــــدمق  ــــة حلقــــو  اإلساــــان عن ــــدة إىل ال ــــكوق الدولي متزاي

 .معلوماق بشان لقو  اإلساان إىل الال اق وإىل اهلياكل الوةنية حلقو  اإلساان
ل  س غينيـــا ادأـــتوائية   عمقـــق معريـــة منظمـــاق اجملتمـــع املـــدين  ليـــاق لقـــو  اإلساـــان وابمل ـــ - ٣٦

عقــــد الــــدوراق التدريبيــــة الــــا سظم ــــا املركــــز. وقىــــبحق هــــذه املنظمــــاق اآلن ق ــــل لــــذرا مــــن  بــــُل س 
 فاعال ا مع املنظماق الارجية واملمولع الارجيع  وشرعق س سقل معلوماق عن بعب التحد ق س 
 ــال لقـــو  اإلساـــان الـــا يواج  ـــا البلـــد. وإ ــاية إىل ذلـــت   ـــد مق  لـــت املنظمـــاق ا مالـــاق بشـــان  
كيفية دعم منظماق اجملتمع املدين لكي  ااعد علط  نفيذ التوىـياق ال ـادرة عـن آليـاق األمـم املتحـدة 

 حلقو  اإلساان.
 

 ال عاون مع ااجراءات اخلاصة - ٤ 
  مل يقـــم ق  ماـــملول مكلَّـــف بوديـــة س إةـــار اإلجـــراءاق الاىـــة 2٠١٥منـــذ كـــاسون ال اين/ينـــاير  - ٣7

بز رة أان  ومي وبرينايي قو غابون قو غينيا ادأـتوائية قو الكـاموون قو الكوسغـو. وييمـا لـ  الكـاموون  
أـتقالل ظلق ةلبـاق الـز رة الـا قرأـل ا الفريـ  العامـل املعـء ابدلتجـا  التعاـفي واملقـررة الاىـة املعنيـة اب

القحاة واحملامع دون جواب. ومع ذلت   بلق لكومة الكاموون ةلد الز رة الذ  قرأـلت  املقـررة الاىـة 
املعنيــة ببيـــع األةفـــال واأـــتغالهلم جناــيا   مبـــا س ذلـــت بغـــاء األةفــال واأـــتغالل األةفـــال س املـــواد اإلابليـــة 

فــال  ووج  ــق دعــوة إىل املقــررة الاىــة املعنيــة وغوهــا مــن املــواد الــا  ن ــو  علــط اعتــداء جناــي علــط األة
إلقو  الشعوب األىلية. ولكن مل تر هذه الز راق بعُد. قما غابون يلم تد بعُد علـط ةلـد الـز رة الـذ  
قرأــلت  املقــررة الاىـــة املعنيــة ببيــع األةفـــال واأــتغالهلم جناـــيا . وإ ــاية إىل ذلــت  د يـــزال ال لبــان اللـــذان 

ة الاىــة املعنيــة ابأــتقالل القحــاة واحملــامع لــز رة غينيــا ادأــتوائية وأــان  ــومي وبريناــيي س  ــدمت ما املقــرر 
استظــار رد من مــا. وس إةــار ج ــوده الدعويــة  مــا يتــا املركــز يشــجع لكومــاق دول املن قــة دون اإل ليميــة 

 علط املوايقة علط   راق املكلفع بود ق س إةار اإلجراءاق الاىة.
 

 ال عاون مع الدوا األعضاء - 5 
ةالع ـم علـط قسشـ ة اينظم املركز جلااق إعالمية ابستظام لفائدة املم لع الدبلوماأيع هبـد   - ٣8

املركز. و د قعرب هملدء املم لون عن  قديرهم للج ود الـا يبـذهلا املركـز ملاـاعدة احلكومـاق علـط حتاـع 
إىل   دة هــذه املاــاعدة باــبل مــن بين ــا التواىــل مــع أــجال ا س  ــال لقــو  اإلساــان  ودَعــوا اجمللــ  

املنظماق دون اإل ليمية من قجل و ع اأما يجية مشمكة للدعوة إىل ا اذ التـدابو املالئمـة  علـط أـبيل 
 .امل ال للت فيف من لدة التو راق الا  لق ادست اابق س غابون والكوسغو

  
 ال حدايت - رابعا 

اسعــدام األمــن س املن قــة دون اإل ليميــة  ود أــيما س لــوض إلــوة  شــاد  وعــدم لقــد  ــرق  زايــد  - ٣9
ادأتقرار الاياأـي س غـابون والكوسغـو  قثـر ا ابلغـا علـط  ـدرة املركـز علـط  نفيـذ قسشـ ت  س  لـت البلـدان. 

دق. و ـــد ا داد لجـــم عمـــل املركـــز ألســـ   عـــع  عليـــ  قن يقـــوم اسشـــ ة مل  كـــن مقـــر رة ملواج ـــة  لـــت احلـــا
يتمك ن املركـز مـن  لبيـة بعـب ال لبـاق املقدَّمـة مـن احلكومـاق واجملتمـع املـدين س  لـت البلـدان باـبد  ومل
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احلالة األمنية الاائدة بعد إجراء ادست ـاابق. ولـدثق قيحـا   دة س ال لـد علـط قسشـ ة بنـاء القـدراق 
ال  لـــت اململأاـــاق  ـــعيفة  دعمـــا للحكومـــاق وللمملأاـــاق الوةنيـــة حلقـــو  اإلساـــان. وعمومـــا  د  ـــز 

 ولذلت ي ي إلاجة إىل احل ول علط دعم  قء ابأتمرار.
  

 الدروس املس فادة - الامسا 
 ــالل الفــمة املشــمولة ابلتقريــر  مســل الــدعم التقــء املقــد م مــن املركــز والــن    العمليــة الــا يتبع ــا  - 4٠

الراميــة إىل مواءمــة التشــريعاق والاياأــاق  بتحقيــ  ستــائ . و ــد  فاعلــق عــدة بلــدان إجيابيــا مــع املبــادراق
 .الوةنية مع املعايو واملبادت الدولية حلقو  اإلساان وإىل  عزيز اململأااق

ومســـل التعــــاون مـــع قير ــــة األمـــم املتحــــدة الق ريـــة واملنظمــــاق دون اإل ليميـــة ود أــــيما اجلماعــــة  - 4١
 قـة البحـواق الكـقى مبـرا  مكاسـة املركـز وبتياـو اد ت ادية لدول وأر قيريقيـا واملـملمتر الـدويل املعـء مبن

عملــــ  س املن قــــة دون اإل ليميــــة. وعــــالوة علــــط ذلــــت  حتققــــق ستــــائ  متجاساــــة بفحــــل  نفيــــذ قسشــــ ة 
مشمكة   تحمن املتابعة املنتظمة  مع مكتد األمم املتحدة لوأر قيريقيـا وبـرمم  األمـم املتحـدة اإل ـائي 

ساـان س بع ـاق الاـالم. وعلـط أـبيل امل ـال  أـاعد التعـاون مـع بـرمم  األمـم والعناىر املعنيـة إلقـو  اإل
املتحدة اإل ائي وىـندو  األمـم املتحـدة للاـكان ومنظمـة األمـم املتحـدة لل فولـة ومكتـد األمـم املتحـدة 
املعــء ابمل ــدراق واجلررــة  علــط احلــد مــن ا دواجيــة اجل ــود وبــرهن علــط جــدواه مــن ليــاب قثــر األسشــ ة 

ح لع هبا. ومسحق ج ود الدعوة واألسش ة املشمكة مع املكتد اإل ليمي لوأر قيريقيـا ومـع املناـقع امل
املقيمـــع س أـــان  ـــومي وبريناـــيي وغـــابون وغينيـــا ادأـــتوائية والكوسغـــو بتوةيـــد  عـــاون هـــذه البلـــدان مـــع 

 آلياق األمم املتحدة حلقو  اإلساان.
علـــط مـــر الاـــنع مـــن قجـــل بنـــاء  ـــدراق العـــاملع س وأـــائل وبفحـــل اجل ـــود الـــا بـــذهلا املركـــز  - 42

اإلعالم وثهيل  موعة من ال حفيع س  ـال لقـو  اإلساـان س هـذه املن قـة دون اإل ليميـة  أـا ق 
وأائل اإلعالم بشكل كبو س ااا عمل املركز عق حتاع التحاـي  والتوعيـة بقحـا  لقـو  اإلساـان. 

مـــع وأـــائل اإلعـــالم يشـــكل عن ـــرا اأـــما يجيا س ج ـــود املركـــز الراميـــة لتعزيـــز  ود يـــزال التفاعـــل املاـــتمر
مقــاد س  ١84  ُسشـر قك ــر مـن 2٠١٦لقـو  اإلساـان والدرقراةيــة س املن قـة دون اإل ليميــة. وس عـام 

سظ م ـا  ال حاية امل بوعة واإللكموسية بشان األسش ة الرامية إىل الموي  حلقو  اإلساان والدرقراةية الـا
 .املركز س املن قة دون اإل ليمية  ابإل اية إىل باب العشراق من التقارير التلفزيوسية واإلذاعية

  
 اخلامتة وال وصيات - سادسا 

تدهورت إلنوي اانسان واحلالزة األمنيزة   املنطنزة دون ااقليميزة بسزب  عزدة عوامزح مز   - 4٣
ردود األمنيززة علززى أنشززط  امس وقززد احزز  األزمززات بين ززا اسزز مرار  اعززة بوكززو إلززرام   النشززا  والزز

السياسززية األالززرية   املنطنززة دون ااقليميززة وآاثرهززا السززلبية علززى ال م ززع حبنززوي اانسززان ب سززليط 
الضزوء أيضززا علززى ضزرورة زايدة األنشززطة الراميززة إىل  ايزة إلنززوي اانسززان وتعزيزهزامس وأجززرى املركززز 

والكونغززززو هبززززدك تزويززززد كيززززاملت األمززززم امل حززززدة املعنيززززة  تنييمززززات حلنززززوي اانسززززان   الكززززامريون
 لعلومات ع  إلالة إلنوي اانسان   هذي  البلدي مس
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ويززيدي املركززز م امززه إلاليززا ابالع مززاد علززى عززدد وززدود جززدا مزز  املززو فني مزز  بيززن م  ثززح  - 44
ومو ززف  إقليمززي ومززدير  ومس شززار إقليمززي معززي ابلدمينراطيززة  ومو فززان لشززيون إلنززوي اانسززان 

وطزززززي للزززززفامج  ومو زززززف معزززززاون لشزززززيون االتصزززززاالت والزززززدعوة  ومسزززززاعدان لشزززززيون الزززززفامج  
مزززو فني للزززدعممس ويسززز فيد املركزززز أيضزززا مززز  بزززرملمج للزمزززاالت لزززه  زززعبية كبزززرية أنشززز     ومخسزززة
لفا دة امل نيني الشباب مز  املنطنزة دون ااقليميزةمس وي ضزم  هزذا الزفملمج زمزاالت    2002 عام
إلنوي اانسان والدمينراطية واملساواة بزني اجلنسزني وإلنزوي اانسزان لزدى املزرأة ويزوفر كزذل   جماا

 الواث ق امل صلة هبذه اجملاالتمس
وال يزززاا ال عززاون مززع احلكومززات   جمززاالت وززددة صززعبا  وال سززيما   جمززاا  ايززة إلنززوي  - 4٥

عزيزززز امليسسزززات الوطنيزززة حلنزززوي اانسزززان للفئزززات الضزززعيفة  وال عزززاون مزززع ااجزززراءات اخلاصزززة  وت
اانسززانمس ومززع أن املركززز يواصززح أنشززط ه الدعويززة بززدون توقززف  ن ت اززذ غززابون وغينيززا االسزز وا ية 
 والكونغو بعُد تدابري ل عزيز ميسساهتا الوطنية املعنية حبنوي اانسان لضمان ام ثاهلا ملبادئ ابري مس

ندَّمة إليه ل نييم إلالزة إلنزوي اانسزان   بلزدان ويواجه املركز زايدة واضحة   الطلبات امل - 4٦
املنطنززززة دون ااقليميززززة ول نززززدمي املسززززاعدة ال ننيززززة هلززززا  لززززا    لزززز  ل عزيززززز قززززدرات احلكومززززات 
وامليسسات الوطنية حلنوي اانسزان   املنطنزة  ولزدعم أعمزاا األمزم امل حزدة واملنإلمزات ااقليميزة 

لطلبززات سزز  طل  مزز  الززدوا األعضززاء رصززد املزيززد مزز  املززوارد واجمل مززع املززدينمس بيززد أن تلبيززة تلزز  ا
البشززززرية واملاليززززة  وهلززززذا أهيزززز  ابلززززدوا األعضززززاء   املنطنززززة  بشززززكح الززززا   أن تنإلززززر   زايدة 
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