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 ملقدملة -أوالا  
  إىل مفببب،أل األمبببم املتحبببدة الابببام  34/13طلبببل  لببب  إلنببب،  اقرابببان     ببب ا    -1

الاا سببو والثني ببق إللنببو الننبباع البب   تنينببد  بب  سببنتق حلنبب،  اقراببان نن  ببنطم   إطببا   و  بب  
و تناول ماألو التدابري النا  و االرف ا  بو وإلنب،  اقرابان  وطلبل إىل املف،ابسو الابامسو حلنب،  
اقراببان نن  نيببد  ن  بب ال عببن إللنببو الننبباع  لببىل بجملبب أل  ند بب  إىل اولبب  وع ابب  علسبب     و  بب  

 و هذا التن    إىل اول  بناءل على ذلىل الطلل.الاابنيو والثني ق. و دمت املف،اس
ن لبببب،ل/  14والجملبببب أل مببببن إللنببببو الننبببباع البببب   تنينببببد  بببب  سببببنتق  والبببب  ارنينببببد     -2

  هبب، إذ بباء وعبب  حسببا نلببحامب امل ببلحو   بببن 34/13  طبنببال لنبب ا  اولبب  2017 سبببتمر
لفبب  اذبباذ  ببدابري  ابب  و فببس م يلسببا  إلنبب،  اقراببان   األمببم املتحببدة  لأل بب  الاببل  الببذ  خ

ارف ا  و على التمتا حبن،  اقراان   البلدان املابت دففو وريبري املابت دففو  با. و بد  اربت إللنبو 
ارنطببات  بببا ل ا  اء والت ببا مب بببق الببدول األعًبباء وبببق  الننبباع ن ًببال منتببدصل  ،البب  فسبب  بببني

اقرابان وريبري ذلبىل مبن نلبحامب املؤساا  األ ا  سو ومنطما  اوتما املدين ويلسا  إلنب،  
 امل لحو  خب ،ص األ   الذ  ذلف  التدابري النا  و االرف ا  و على إلن،  اقراان.

و  بب   إللنببو رنبباع الاببنتق علببى املبب،ا   والتني، ًببا  النيامببو لتني  بب  املابباءلو وإ إلببو  -3
طبب،ت  ،جس سببو وسببا   ا.ببر. والجملبب أل من ببا هبب، بنبباء  ،افببو ا  اء علببى  طبب،   مبببا   نساسببسو و 

وحتد ببد ا لسببا  الةفسلببو بتنسببسم وذفسببل األ بب  الاببل  لتطبسببو التببدابري النابب  و االرف ا  ببو و فالببو 
املااءلو؛ ومتابنيو الت،لسا  ال    جت  ا إللنا  رناع الانتق وإللنا  النيم  الاابنو ال  

 2014و 2015نسببببند إلس ببببا  لبببب  إلنبببب،  اقراببببان وال ببببول بببببذلىل  والبببب  عتنببببد    نعبببب،ا  
ولبببببببببب  إلنبببببببببب،  اقراببببببببببان    و ن  بببببببببب  الل نببببببببببو االست ببببببببببا  و حلنبببببببببب،  اقراببببببببببان نو2013و
(A/HRC/28/74.) 
بب ها سببفري  -4 و بب نح إللنببو الننبباع ي ببل   ببس   لبب  إلنبب،  اقراببان عمبب   مًببان  و ا 

ب،لسفا  و وممثل ا الدا م لدص مةتبل األمبم املتحبدة   جنسبل   ب،    فبالريو. ح ،  و فن و ني ال
وأتلبل ف  ببو الننبباع مبن املنبب   ا بباص املنيبيب لأل بب  الاببل  للتبدابري النابب  و االرف ا  ببو   التمتببا 
حبنببب،  اقرابببان  إ   ببب  ا. ا ببب  ؛ وي ببببو عمسبببد ا.امنيبببو الدولسبببو مستاببب، و  سابببو  لسبببو النبببار،ن 

فس ببا )مسناببىل(  نلسنببا  وهببان؛ وعًبب، الل نببو االست ببا  و  جبب،ن ا جمللببري؛ وا بببري املاببتن  الببدو  
 املنييب إب امو رطا   و    ن اط  ومن ل  نلف  د    ااايح.

 افتتاح حلقة اليقايت -اثنياا  
افتتح ال  س  ا.لاو ونعطى الةلمو ملد  ة شنيبو امل ا  و امل،ااسنيسو واقج اءا  ا الو  -5

  التنمسبببو  بسجملببب  هبببسة   الببب  ن لبببت ببسبببان اسبببت ني  لسبببم املف،ابببسو الابببامسو حلنببب،  واحلبببو 
اقراان. وم  د مسا ِّ  املنا  و للم،ا،ت وإلد  رطا  املنا  و. ون ىل    عًب،   ف  بو الننباع 
ببساربب  االسببت ني   ت  لببت ذلببىل منبباة ة  فاعلسببو   ببا  و الببدول واملنطمببا  ريببري احلة،مسببو. و   

بب   ف  ببو الننبباع علببى  نيلسنببا  احلًبب،    جبب،لتق ا نتببق. و نعًبباء  هنا ببو املنا  ببو  ن ىل املسا ِّ
  نيإلطا   تامسو.

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/28/74
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وذ  ب   الاببسدة هببسة  إبعببنين وبب يمي عمبب  فسسنببا اللببذ ن  ثبان الببدول علببى االمتنببات  -6
ة؛ وللنببداء الببذ   تفببو مببا املنيببا ري الدولسببو؛ و سثببا  األمببم املتحببد عببن اذبباذ ن   ببدابري ارف ا  ببو ال

وج تبببب  الل نببببو املنينسببببو لحلنبببب،  اال ت ببببا  و واالجتماعسببببو والثنافسببببو إباببببافو بتنيببببد   تنيلببببو حبنبببب،  
 اقراان   املداوال  ب أن هذ  املاألو.

نجن هتببا مف،اببسو ( A/HRC/19/33ونشببا   الاببسدة هببسة  ن ًببال إىل   اسببو م،ااببسنيسو ) -7
البب  نولببت حسببا الببدول األعًبباء بت نيببل  طبسببو ن   ببدابري  ابب  و  ةبب،ن  ببا  إلنبب،  اقراببان 

ياث  سببببلبسو علببببى إلنبببب،  اقراببببان  و الببببو علببببى ناببببنيل الف ببببا  مببببن النبببباح. وعلببببى وجببببب  
ا  بب،ص  شببد   علببى وجبب،مب نن  فبب،  األ بب ت اق بباُّ الببذ   ةببن  ، ينيبب  مببن النينبب،ل  البب  

فببب   لبببىل النينببب،ل  مبببن ن ببب  سبببل   وعلبببى وجببب،مب ذل   مبببا  تفببب أل  بببد  قا بببو إلنببب،  اقرابببان
نن التببدابري النابب  و  إال إ ًببات  لببىل التببدابري لًببماي  مناسبببو بن ببد قا ببو إلنبب،  اقراببان.

 بب ال  تفب فأل  ون م اعبباة ن  هبا علببى إلنبب،  اقرابان  ببا  امل اعباة و ون  نسببسم و لببد  ال االرف ا  بو
ف لت النين،ل    البن  علبى إعفباءا   ما ال مناسبق و ون إ إلو سب  ارت ا  مني مو. و ثري 

ن ص إىل ارت ا با   للحبو    مبا الل،اا  الطبسو و فبا نن با  وهب، نو وااحو ق إلو ش اء األريذ و
 وللحو   احلساة   هنا و املطا . -الجملذاء واحلو   املسا  واحلو   ال حو 

 لى األس لو التالسو:ت ش نيت الاسدة هسة  نعًاء ف  و النناع على اقجابو ع -8
 د ف ا  انيسفول للفني  مبن   سل  ةن   مسم النين،ل  على حن،   نيل ا ال   

 الاةان انيفال؟

 وما ه  الًماي  ال   ةن واني ا عند ف أل  لىل التدابري؟ 

   ،ومببا البببذ   ةببن إجببب ار  مببن اسبببتني األ و لبببد لتنسببسم ن ببب  التببدابري علبببى إلنببب
  بحسحسو ف،  بو عنبدما  ةب،ن النينب،ل   بد اقراان  و سل  ةن اذاذ  بدابري 

 نإلد ت رتا ي سلبسو؟

 و سل  ةن أتطري املااءلو وا.ر   هذا الاسا ؟ 

 ملوجز اوداوالت -اثلثاا  
بب  املنا  ببو  سببفري ح ،  ببو فنبب و ني الب،لسفا  ببو وممثل ببا الببدا م لببدص مةتببل األمببم  -9 بب  مسا ِّ ذ  

طا   االسبت نيلسو  بنمبو بلبدان إل  بو عبد  االحنسباا  املتحدة   جنسل   ،    فالريو  ن ناء منيإل
  إلسببب  2016البب  عتنببد    ج  بب ة ما ري  تببا    ح ،  ببو فنبب و ني الب،لسفا  ببو    ن ل،ل/سبببتمر 

ن ان  رسبباء الببدول واحلة،مببا  امل،اففنببو علببى التببدابري النابب  و االرف ا  ببو وف افبب ا   ارت ببا  ملسثببا  
سسما ملبا   عد  التد    و ن    امل ري  واستننيل البدول الب   و   والاألمم املتحدة والنار،ن الد

 تفبب أل علس ببا  لببىل املما سببا . وي ص الاببسد فببالريو  ببد ال إباالببو  لببىل التببدابري البب   نبب، أل إلنبب،  
 اقراان و نا ال ني،مب من حتنسو التنمسو اال ت ا  و واالجتماعسو الةاملو.
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 ايتملسامهات أعضاء فريق اليق -ألف 
ن بببد املنببب   ا ببباص املنيبببيب لأل ببب  الابببل  للتبببدابري الناببب  و االرف ا  بببو   التمتبببا حبنببب،   -10

اقرابببان  إ   ببب  ا. ا ببب    نن املببببدن األساسببب     نببباول التبببدابري الناببب  و االرف ا  بببو  تمثببب    
عتتمبد  ون  ب   احلاال  ال   ة،ن فس ا  لىل التدابري  د ا الرت س  على احلسل،لو  ون اذاذها. و 

سببلبال   إلنبب،  اقراببان   نبجملبب  نن  ةبب،ن احلببو   سبببس  ارت ببا  متاإلببال للفنيبب  و مسببال علببى 
عبد  وجب،  مثب  هبذ  ا لسبا  إ بنيل  بببنيا االلت امبا   املات،ص ال،طيب واق لسم  والدو . و 

 األساسسو املة َّسو   منيطم منياهدا  إلن،  اقراان.
م،عببول مببن ا لسببا  النار،رسببو امليتتلفببو البب  ن إلببت سبببنيل ممةنببو وولببل املنبب   ا بباص   -11

لًحااي التدابري النا  و االرف ا  و     طبالب،ا ب،سبا   ارت با  وجبر. بسبد نن  لبىل التبدابري    
التنيببب، ا لاطببب ا   ن إلبببت الد جبببو املطل،ببببو مبببن سبببب  االرت بببا  نو ال،ا بببا النيملببب   ي  ال مبببا

 متبباس سبب،ص للببدول  مببن  بسبب   ةمببو النيببدل الدولسببو البب  رطبب   املتًبب  ة. فبببنيا ا لسببا  ريببري
األر ببطو النياببة  و للفنيبب     ار،رسببو النينبب،ل  اال ت ببا  و  ،جببل النببار،ن الببدو . ففبب   ًببسو 

  جباء    ب ا  وشب  النياة  و   رسةا اري،ا وادها )رسةا اري،ا اد الب،الاي  املتحبدة األم  ةسبو(
 نس ِّبببد الت بببا ة مبببا  ولبببو مابببت دففو من ببب، ة علبببى احلببباال  الببب   احملةمبببو نن إل  بببو فببب أل  بببدابري

 نط،  فس ا  لىل التدابري على ارت ا  الت اما  يش و عن منياهدة  ا مو. ونشا  املن   ا باص  ال
إذا  اربت التبدابري الناب  و االرف ا  بو  إىل نر   ،ا است دا   ن  است ا   مبن احملةمبو ملني فبو مبا

ال. ومببن ا لسببا  امل ببرت و بببق  ل بب عو الدولسببو حلنبب،  اقراببان  ار،رسببول ن البب   ببد  تنيببا أل مببا ا
الببدول ن ًببال الل ببب،ء إىل هس ببو  اببب، و املنااعببا    منطمببو الت بببا ة النياملسببو   إلالبببو فبب أل  ولبببو 

مثب   لبىل احلباال    ب جح نن  نيتبد  عً،   املنطمو عن،ل  على  ولو ن  ص عًب، فس با. و 
( مبببن اال فبببا  النيبببا  ب بببأن 21نببب،ل  لسبببتثناءا   تنيلبببو لألمبببن )املبببا ة الدولبببو الببب   فببب أل الني

 التني  فا  ا.م  سو والت ا ة. و تم  نسسم منب،لسو الدفات      إلالو على إلدة.
ب ةل لافب ا  والةسباي  املتًب  ة   ًب مب املنب   ا باص  وفسما -12  تنيلو ل لسا  املتاإلبو مباشف

 ناولببت  ًببااي  تنيلببو بتببدابري  و و ولسببو. فاحملببا م ال،طنسببو ي  ال مببانمثلبو علببى يلسببا  وطنسببو وإ لسمسبب
 ا  و ارف ا  و  ناوالل مت اسال. وللنابو لآللسا  اق لسمسو  نشا  املن   ا اص إىل احملا م األو وبسو  
 أمثلببو علس ببا. فببالنين،ل  البب   ف ابب ا االحتببا  األو وُّ ذًببا مل اجنيببو  ًببا سو  املببو مببن  ببب  

النيدل األو وبسو. وشد  املن   ا اص على نن احملا م  بد  ا مبت   ب و  ال، بت   م،عبو  ةمو 
 سبباي   ًببنيت لتببدابري  نسسد ببو.  رينسببو مببن الابب،ابو النًببا سو    ًببااي ع افبب ا علس ببا نفبب ا  نو

بنيا احلاال   جنح املدع،ن    لىل النًااي   إسنات نمسا  م من  ا مو امل بم،لق بتلبىل  و 
 . و تمتببا احملةمببو األو وبسببو حلنبب،  اقراببان ل ت بباص البببت   النًببااي البب   ني ابب ا النينبب،ل

 سبباي   ار،رسببو بابببل ارت ا ببا  ا فا سببو  لبب  نو ول حلما ببو إلنبب،  اقراببان  علس ببا نفبب ا  نو
واحلبب اي  األساسببسو. و ببد رطبب   احملةمببو للفنيبب     ًببااي  تنيلببو للنينبب،ل   ولبب، علببى رطببا  

األ ببالسم البب   ابو النًببا سو ال ببا  ة عن ببا ا ت بب   علببى ن ببالسم الببدول األعًبباء نوناببسو. فالابب، 
  اسط  علس ا هذ  الدول.

س بببا  املن بببأة  ،جبببل منياهبببدا  ا وفسمبببا خببب  ا لسبببا  الدولسبببو  ي ببب  املنببب   ا ببباص  -13
لامم املتحدة. فبنيا هبذ  ا لسبا     بطب  ةباه ايل عني بو حبالبو األشبيتاص  التابنيوإلن،  اقراان 
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 ةب،ن   ةب،ن متاإلبو عنبدما ال الذ ن ارتت ةبت إلنب،  م باببل النينب،ل . بسبد نن  لبىل ا لسبا  ال
  املنببب   ا بببباص إل  بببال  اببببارد البببدول الببب   فبببب أل النينببب،ل  ط فببببال   ال بببىل ذ  ال بببلو. و ببببد  

 نح ب    احلباال   البدول الالت امبا  عبن األاب ا . ف وابؤولسمل ا املحتاست دا  مااءلو الدولو و 
إلبببدو فها   ت ببباوا  لبببىل االلت امبببا   بببدابري  اببب   علبببى إ لسم بببا هببب  فنببب   وإ بببافس بببا  نيتمبببد الببب  
ت   ا ا ج. لبذلىل   نبجملب  حتمسب  ن   ولبو  فب أل ا وااأل  ؤ    علىألن نفنيال الدولو  د  سو لسماق

 ي عن  لىل النين،ل .ن ن  ارت ا ا  حلن،  اقراان  نتت ع عن،ل  املاؤولسوف 

 تنيلبو إبجب اء االرت با  البذ   تنيبق اذباذ   و ريم نن هس و املنياهدة  د   د    ا ال فسما -14
 ةبب،ن مل مببو  ببار،يل  مببن  ببب   ولببو مببن الببدول  مببن  بسبب   فببا  نيبب، ا للًببحااي  فبب ن   ا اهتببا ال

تابل فس با  بدابري  اب  و  إلن،  اقراان ال  رت ا ا  ل فو. فال ةاوص املتنيلنوللدول املات دِّ 
إىل يلسببو إجبب اء    ن ًببال إىل اقجبب اءا  ا الببو ولبب  إلنبب،  اقراببان  نوارف ا  ببو  ةببن نن  نببدَّ 

  ندمي ال ةاوص التابا ل .
نيو ولببب  األمبببن   اابببوا تبببتم املنببب   ا ببباص ع اببب  ل بببرتاس إر ببباء .نبببو للتني، ًبببا   -15
طلل إىل البدول الب  ف ابت ب،اسطو ا فا سو متنيد ة األط ا . و ةن نن  ت الل نو  ء  لىلإر ا نو

  دابري  ا  و ارف ا  و على  ول ن  ص الترت مالسال لتلىل الل نو.
بب -16 نلسنببا  وهببان  ي بببو عمسببد جامنيببو مستابب، الدولسببو و  ساببو  لسببو النببار،ن الببدو   توإلاج 

فس ببا  للنبب،ل إن األ بب  الببذ  ذلفبب  التببدابري النابب  و االرف ا  ببو   ببب  األ بب  النبباجم عببن هتد ببدا  
إإلبببداض اابببط امب   إلبببىل إىل   بببب   بببؤ   إىل ياث  سبببلبسو ن ببب ص للابببلم واألمبببن البببدولسق  إذ

التنمسبببو االجتماعسبببو واال ت بببا  و لل بببني،مب   حسبببا نحنببباء النيبببا    جببب، مبببن  علبببى   مبتنبببد  ال
 ني  فبال واابحال ملاهسبو   الالم. وما ذلىل   اتل   منا  و وسا   االرت ا   نوالل و ب     ش ء

لقاببافو إىل التببدابري النابب  و االرف ا  ببو ريببري النار،رسببو   ال،ا ببا  مببا م اعبباة ا لسببا  املاببتيتدمو 
 ستيتدام ا ومنالد   إىل جارل   و  الفني  الف،  و والط، لو املدص.ع،ا ل ا

وا رتإلبببت الابببسدة  وهبببان إعبببا ة النيمببب  ئلسبببا   ن ببب  احلنبببا و التابنيبببو ولببب  األمبببن  -17
 ا رتإلبت .  مبااالرف ا  بوالتبدابري الناب  و  الب   علبىوا.منيسو النيامبو لعتبا هبا شبةنيل مبن نشبةال 

ا الو ويلسا  ن  ص  بنيو ول  إلن،  اقراان  من  بس  هس با  اقج اءا   الل ،ء فنينيل إىل
 املنياهدا  وإج اء  ندمي ال ةاوص.

و علبى األشبيتاص  تنيلو للب  و  الف،  بو علبى التبدابري الناب  و االرف ا  بو الب   طبَّب وفسما -18
لبدص  ةمبو  طنيبنالالةسان النار،ين احلو    النار،رسق   نبجمل  نن  نح ال يت  نو الطبسنيسق نو

إ ا  و  إذا  م مدص  ار،رسو التدابري واذاذ   ا  ب أن نرال عن،بو جنا سو نووطنسو   ةن ا نن  نس ِّ 
ت اسبتدع  من البت م الب  الةسان النار،ين املات د   نو الطبسني   ال يت  ببت    ل   األم . ف ذا ما

بببنح الدولبببو الببب   تيتبببذ من الةسبببان   بببا ذلبببىل ال بببيت  نواذببباذ  بببدابري  اببب  و ارف ا  بببو   إلنببب    ت
طلببل و ببل النيمبب  بتلببىل التببدابري  و ت،جببل عند ببذ و ببل  النببار،ين  بب  امليتبباب ة منيبب  لببنيإلسوف 

  الةسبببان النبببار،ين املابببت دف  حسبببا احلببباال    ةببب،ن لل بببيت  الطبسنيببب  نو النيمببب   بببا فببب، ال. و 
 اجبو.ال، ءا  النار،رسو للتدابري احلو    ا مو ما م اعاة حسا اماي  اقج ا

 لبببساريوالببب  و  الط، لبببو املبببدص علبببى التبببدابري الناببب  و االرف ا  بببو   بببم وال ببببد مبببن نن   -19
ريببري  ار،رسببو.  اعتبببا  نر ببطو مببا  ني  بل وااببح لتلببىل التببدابري وللمنيببا ري البب   ةببن لالسببتنا  إلس ببا
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ل  مبن جاربل البدول الب   فب أل النينب،  سبتيتدا نما  إساءة اال فنيد  وج،   ني  ل نفاح اوالف 
على إلد س،اء. لذلىل  فب ذا  اربت وسبسلو الًبجمل  الب   ابتيتدم ا   والدول ال   ة،ن هدفال  ا

 ةبن نن  وال ارفب ا ايل   ة   بدبريال  اب ايل   ولو من الدول  ار،رسو  ،جل النار،ن الدو   ف هنا ال
 .ر الً  .   ة  سببال للمااءلو نو

 طبب،ا  علببى نعلببى ماببت،ص    ببدو   بب ا  وإلاببل  ن  الاببسدة  وهببان   نبجملبب  اذبباذ  -20
 جملسبري  عن ا.منيسو النيامبو  مبثنيل  ملنبا اعتمبا  و طبسبو  بدابري  اب  و ارف ا  بو. فنينبد  اولبو  ولبو مبا

 بؤ   إىل ر بب،مب رب ات بسن مببا   نبجملب  الاببني  إىل التاب، و ن  وسببسلو مببن  سبل،   ولببو ن ب ص  ببا
 اب، و املنااعبا    منطمبو الت با ة النياملسبو   ال،سا   الالمسو املتاإلو   نيب أل املابألو علبى هس بو

 على سبس  املثال  ال   تناول  طبسو النين،ل  اال ت ا  و.
والنطا  ب مت   الذ   نط،  على  طبسو عن،ل   د ة األهدا    نبجمل   نيد ل  إل لال  -21

املات دِّفو فب، ال  على  ند   اماي  م اعاة اقج اءا  النار،رسو ال،اجبو. و نبجمل  نن    ت الدولو
إ ا   إىل  لب  األمبن م بف،ت    ال، بت رفاب   نيل،مبا  عبن الطب       فا طلبل جنبا   نو

املنييب )نو إىل  ل  نو ول   إلال  نيلو األم  بتدابري  نسسد بو  طبن با االحتبا  األو وُّ(. و نبجملب  
  فا النين،ل  احملد ة ا د  إذا  بتت ب اءة الط   املنييب.

األشببيتاص  ت الاببسدة  وهببان للنبب،ل إربب   نبجملبب  نن  ةبب،ن الةسبباي  النار،رسببو نوو تمبب -22
إذا  ان فني  من  الطبسنيس،ن  ا   ن على  ندمي طني،ن لدص ا س ا  امليتت و النا  ة على  ن    ما

األفنيببال  نببا اببمن رطببا  التببدابري النابب  و االرف ا  ببو  وعلببى األمبب   عنببد اال تًبباء  للبب   علببى 
 لحل ،ل على  ني، ا من الدولو املاؤولو عن . ذلىل الفني  نو

ونشببا  جببان ا جمللبب   عًبب، ا س ببو االست ببا  و  إىل نن التببدابري النابب  و االرف ا  ببو  نت ببىل  -23
على النيم،  احلن،  اال ت ا  و واالجتماعسو والثنافسو  إىل جارل احلو   التنمسو املابتنلو  وهب، 

اسو لد    ب  بًا سن،ا . وببق  جبان ا جمللب   سبل  ن  نع بت عن  الل نو االست ا  و      
نن التببببدابري النابببب  و االرف ا  ببببو  نت ببببىل لسببببتم ا  إلنبببب،  اقراببببان لاببببةان الببببدول البببب  ذًببببا 
للنينببب،ل . و بببد ار بببجمللت الل نبببو االست بببا  و نساسبببال للط  نبببو الببب   بببؤ    بببا التبببدابري الناببب  و 

سبذها  ننسبال. فبالنين،ل    بتجمل  لسبتم ا  علبى  ني بو االرف ا  و وةسفت با وللط  نبو الب   بتم  با  نف
ماببت،اي   وب بب   النطبب  عببن ن   ولببو  ةبب،ن  ببد فت اببت علس ببا  لببىل النينبب،ل . فبببا   ذ  
بببدء  هنببا   نيببد  علببى النيني ببا  ا ا جسببو للدولبببو املاببت دفو. اثرسببال   تببد   الدولببو البب   فببب أل 

اساسبببسو ال،طنسبببو للدولبببو الببب   طبَّبببو علس بببا النينببب،ل    الاساسبببا  اال ت بببا  و واالجتماعسبببو وال
 النين،ل . اثلثال    افو النين،ل  قلو  لحفسو حتاول  ر  ها.

ونشببا  الاببسد ا جمللبب  إىل إلالببو التببدابري النابب  و االرف ا  ببو البب   طبن ببا البب،الاي  املتحببدة  -24
س  البببب،الاي  املتحببببدة األم  ةسببببو علببببى ح ،  ببببو فنبببب و ني الب،لسفا  ببببو. فالتببببدابري البببب  اعتمببببدها   بببب

 ببب  بفتببب ص الدولبببو   البببد ،ل إىل  2017يمب/نريابببط   24األم  ةسبببو   ويلبببد   امبببل    
األسببب،ا  املالسبببو. و  افبببو  لبببىل التبببدابري  بببد ي    الاساسبببو ال،طنسبببو واال ت بببا   وقلبببو لبببحفسو 

طبت لالرنببنيمب ل ب عنو التبدابري الناب  و االرف ا  بو. وشبب   الاببسد ا جمللب   بذلىل الطب و  الب  نإلا
علببببى األلببببنيدة الثني ببببو لسببببتيتدا   1973 علببببى احلة،مببببو املنتيتبببببو   ن اطسببببال   شببببسل    عببببا 

 التدابري النا  و االرف ا  و املنيال ة.
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نجنبب   املنبب   ا بباص مببن عمبب   ب ببأن األ بب  الاببل  الببذ  ذلفبب   و إل ببل الاببسد ا جمللبب   ببا -25
،  اقرابببان ول رتاإلببب  إر ببباء .نبببو  لًبببب  التبببدابري التبببدابري الناببب  و االرف ا  بببو علبببى التمتبببا حبنببب

 النا  و االرف ا  و ول،ْاا إلد  ا هنا سال وإىل األبد.
بببد ا ببببري املابببتن  املنيبببيب إب امبببو رطبببا   و    ن اطببب  ومن بببل  الابببسد نلف  بببد     -26 ون  

 بببل. فنبببد ااايح  نن فبب أل التبببدابري الناببب  و االرف ا  ببو   بببد  إعمبببال رطببا   و    ن اطببب  ومن
 بت نن هذ  التدابري  تابل   ا   ها   ألشد سةان النيا  انيفال  بسنما  نح األ ،ايء سط،ة 

عا  مرتاب  وريري ماتن   من شأن الت  فا  األإلا  و ال   ن،   ا  ولو واإلدة نن  مف طو. و 
هتبببا اال ت بببا  و  ًببب  إبعمبببال احلنببب،     افبببو نحنببباء املنيمببب، ة. فنبببد ة البببدول علبببى ال،فببباء للت اما

واالجتماعسببو والثنافسببو   ببسب ا ال ببل  عنببدما  ني  بب  الت بب فا  األإلا  ببو  بب،فري ا ببدما  النيامبببو 
لسارو ا سا   األساسسو البالجملو الًب و ة. و بد ناث  فباعل،ن    با  إلنب،  اقرابان واقريا بو  نو

وم،عببا  م م ببو   خسببال.  اقراببارسو شبب،اري  ب ببأن الًبب   البببق ِّ الببذ   ابببب  التببدابري االرف ا  ببو
عبد  مبن  وهذا ه، الاببل البذ  ن اربت ألجلب  نريلبسبو مبن البدول  لبىل التبدابري مب ا ال و ةب ا ال و 

 احملاف  الدولسو امليتتلفو.
اسبتم ا     اقسب ا التبدابري الناب  و االرف ا  بو مبن طبسنيبو وبقَّ ا بري املاتن   سبل نن  -27

املتنيلنببو بت و بببد حاعببا  مابببلحو لألسبببلحو  التبببدابريفس بببا  اارت بببا  إلنبب،  اقرابببان   بب إلبباال 
فاعلق من ريري الدول  و سل نن طبسنيت ا هذ      تست دفاوإل ا  ري ة وعملسا  النت  ال  

 البب  واببنيت ا األمببم املتحببدة. و ببال ن ببا  س،ن وج ببا    لل  سبب ة األساسببسو للاببلم واألمببن الببدولسق
ونفبب ا  مببن اوتمببا املببدين إن فبب أل  ببدابري  ابب  و ارف ا  ببو لبباإلبو م ببلحو علببى ال ببنيسد الببدو  

 2625سبسما من با  ب ا  ا.منيسبو النيامبو  ا.منيسبو النيامبو  وال أتسسابسو لبا  ة عبن  نا ا   ا ا 
د املتمث    إ امو عني ا  و  و تنيلو للنيني ا  ال،  و بق الدول. فا د  امل،إل ِّ امل( 25)الدو ة 
مببببا  ببببؤون الدا لسببببو للببببدول األعًبببباء األ بببب ص شبببب طان جتنببببل التببببد     ال وواجببببلت  مببببن  وهنِّ

 حنو التنيا   الالم  بق الدول. ت ال
وشدَّ  ا بري املاتن  على نن النار،ن الدو  الاا   علبى التبدابري الناب  و واابح ب بة   -28

فب أل عنب،ل   لو سبلطوف نن  ل  األمن ه، ا س و ال،إلسدة امليت،َّ  بق  مسثا  األمم املتحدة فالفت. 
لليتطب    ،جبل  نني ابامنن الابلم واألمبن البدولسق  بنيبد اسبتنتاج إال عنب،ل  ةن فب أل  ونر  ال
د ا بببري املاببتن   ن  بب  الل نببو الف عسببو لتني  بب  وقا ببو وفًببنيل علببى ذلببىل  ن  بب .مببن املسثببا  39املببا ة 

لتبببدابري الناببب  و ( البببذ  جببباء فسببب  نرببب   بببل نن  ةببب،ن اE/CN.4/Sub.2/2000/33إلنببب،  اقرابببان )
 فبا م اال بتنيال     ،ا با   نبجملب  نال  ً  للاةان األبب ايء   مبا  دو ة   ال من ونر   نبجمل  نال

نرطمبو نن ن ني سو. بب   نبجملب  إ ببا   ال  ؤ   إىل ر ،ء مما سا  جتا  و ريري  ار،رسو نو الد   ونال
 ا عندما  ببدو جلسبال نهنبا ريبري فنيالبو  النين،ل  متناسبو. و ل إ ًاع ا لل لد  و ايل وإهناء النيم 

  تابل   ارت ا ا   طرية حلن،  اقراان. نو
ا ببببري املابببتن  للنببب،ل إن النينببب،ل  املتنيبببد ة األطببب ا   بببد ربتف ِّبببذ  بن ببباس    وإلببباج   -29

 مةافحبببو النين ببب  و واالسبببتنيما  والف ببب  النين ببب     جنببب،مب نف  نسبببا. ولملثببب   مبببن شبببأن إلطببب ِّ 
ب ببة    مبب   إذا  ببانعببدة نطبب ا  نن  ةبب،ن  ار،رسببال وفنيبباالل   ال، ببت رفابب   تفببو علسبب   نسببلحوِّ 
اسبترت  لة بل عبن امل  بد ممباالنينبل. ونولبى ل ال  إىل  ني    الالم واحللب،ل الدبل،ماسبسو لحسح

مببا  البنيريببا    األرطمببو االرف ا  ببو علببى إلنبب،  اقراببان عببن ط  ببو إلبب،ا ل فببالًبب   الببذ  ذ مببن
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  تنبببدَّ  ب،اسبببطو يلسبببا  ال بببةاوص الف   بببو وببببق البببدول التابنيبببو  س بببا  اقجببب اءا  ا البببو  الببب 
 نولى  نا  ت ا   سسا  االستني األ الدو   ال ام . املنياهدا    ما

و  ا تببا   بببقَّ ا بببري املاببتن   سببل نن إطببا  املابباءلو علببى الًبب   الببذ   تابببل فسبب   -30
الةببا . ففبب  احلبباال  البب  ن   فس ببا النينبب،ل  إىل   للنببد  طبب،َّ   التببدابري النابب  و االرف ا  ببو  

االرت ببا . بسببد نن  جببرواجببل املابباءلو و بداهببول ه بب ة حاعسببو   ن ببأ  ربب ات نو إلببدوض  اعببو نو
 تبببب،ف  بنيببببد. ويشببببد ا بببببري     اق ا ة الاساسببببسو النيامببببو قر بببباء هببببذا اقطببببا  الًبببب و   وإرفبببباذ

 ان نن  تنيباون علبى إر باء يلسبا   ًبمن وسبا  ف املاتن  الدول األعًاء    لب  إلنب،  اقراب
 علببى  ابب  و اذبذهتا  ول   جبب  اء  بدابريالطنيبن واحل ب،ل علببى ا.بر وم،عببا  الابةان البب   نيباين 

 .ال دم ت مً  للابس  اليشدها نن  دافا عن  نيد  و األط ا  لعتبا ها     ماارف ا   حن،

 التضاعلية ياقشةاو -ابء 
ب،لسفسببا  الببدول التالسببو: ا. ا بب   ب،لسفسببا ) ولببو ،النيامببو   نبباول الةلمببو ممثلببن نبباء املنا  ببو  -31

ببو التفةبري(  إ ب،ا و     اناملتنيد ة الن،مسا (  ال بق   ب،ل )رساببو عبن  م،عبو البدول النامسبو املت
م بببب  )رسابببببو عبببببن  م،عببببو الببببدول الني بسبببببو وب ببببفت ا ال،طنسببببو(  فس ببببب   إ بببب ان )ح ،  ببببو إ ببببب ان 

ببسببببان رسابببببو عببببن منطمببببو املببببؤ   اقسببببنيم   تالنيبببب ا   رسةببببا اري،ا  ل اببببتان )ن لبببب اقسببببنيمسو( 
وب فت ا ال،طنسو(   ط   االحتا  ال وس   الا، ان   ب،ر  )رساببو عبن  م،عبو البدول األف  نسبو(  
اقمبببا ا  الني بسبببو املتحبببدة )لسبببم البحببب  ن وم ببب  اململةبببو الني بسبببو الابببني،  و(  فنببب و ني )ح ،  بببو 

 الب،لسفا  و( )ن لت ببسان رسابو عن إل  و بلدان عد  االحنساا وب فت ا ال،طنسو(  امباب، .فن و ني 
املؤساببببا  ال،طنسبببو حلنبببب،  اقرابببان واملنطمببببا  ريبببري احلة،مسببببو  ،و نببباول الةلمببببو ممثلببب -32

التالسببو: اولبب  الببدو  لببدعم احملا مببو النيا لببو وإلنبب،  اقراببان  منطمببو التنمسببو الني ا سببو  مؤساببو 
 ابطبببو و   األمببم املتحبببدة  لبببد ج للابببلم والتنمسببو  .نبببو  طببب  ال،طنسببو حلنببب،  اقراببان  هس بببو منيببا

 .Verein Südwind Entwicklungspolitikاو فسند للاساسا  اق ا سو 
رف ا  ببو نهنببا ارت ببا  حلنبب،  اقراببان   الببول الوولببل منيطببم امل ببا  ق هببذ  التببدابري ا -33

من ن   البلبدان  ب،ال. ونشبا  منبدوب،ن ن ًبال إىل  يمسو نوبلدان إلو  يتذ  لىل التدابري  تَّ عندما  بت 
ً  لحلو   التنمسبو ولحلنب،  اال ت با  و واالجتماعسبو والثنافسبو   التدابري النا  و االرف ا  و نن 
ال ببو  واحلببو   ال ببحو  واحلببو   الجملببذاء    فس ببا احلببو   التنيلببسم واحلببو   ماببت،ص منيس بب  ببا

ن ب  علبى   بان للتبدابري الناب  و االرف ا  بو فس با. ونشا  بنيا امل ا  ق إىل إلاال   ءاواحلو   امل
واحلببو    إل  ببو التننبب  واحلببو   ا  ،لببسوسببسما علببى احلببو    احلنبب،  املدرسببو والاساسببسو  وال
  ا مو عا لو واحلو   احلساة.

لمببببا    بببا  للمسثبببا  ولارت انهنببب التبببدابري الناببب  و االرف ا  بببووولبببل بنيبببا املتةلمبببق  -34
للنيني بببا  ال،  بببو والتنيببباون ببببق البببدول وفنبببال  و  إعبببنين مببببا   النبببار،ن البببدو  املتنيلنببباملة َّسبببو 

نما  بل،غ نهبدا  التنمسبو املابتدامو املد جبو  وملسثا  األمم املتحدة. واعتر هذ  التدابري ن ًال عنب
 71/193،   ببب ا  ا.منيسبببو النيامبببو . وذ ببب  بنيبببا ال،فببب2030  طبببو التنمسبببو املابببتدامو لنيبببا   

 لعتبا   لةال  د ن اعتما   لىل التدابري.
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ال لنب ا ا  نفَّبذ طبنبومس   بنيا املنبدوبق ببق التبدابري الناب  و االرف ا  بو والنينب،ل  الب   ت  -35
اوتمببا الببدو  حلبب  الن اعببا     انيتببر هببذ  األ ببرية ن وا  فنيالببول  اببتيتدم ت  لبب  األمببن. فبسنمببا 

 التدابري النا  و االرف ا  و وسسلو للنينامب ا.ماع .هذ  ال،ف، ت رفات ا   نيتر
علبى الف با   نشبدلتبدابري الناب  و االرف ا  بو ياث  ا   النيد بد مبن امل با  ق علبى ننوشد   -36

الف بو الب   ابتحو اهتمامبال ن بر     وهباونهنا   ة   سس ال   إلن ب االًنيسفو من الناح من ريريه
من البدول ومبن  لب  إلنب،  اقرابان. ومبن اوم،عبا  الب   تًب   ب بة   باص مبن التبدابري 
الناببببب  و االرف ا  بببببو الناببببباء واألطفبببببال واملابببببن،ن واألشبببببيتاص ذوو اقعا بببببو وال بببببني،مب األلبببببلسو 

 واأل لسا  اق نسو والد نسو والفنيإل،ن والفن اء.
لسابت    إلبىل لب، نهنباملندوبق  نلرت الت  بو علبى نن هبذ  الف با نإلد ا  ن  وإلال -37

نول من  نياين من  بنياهتا. واعتر املتةلم،ن  لىل التدابري ف هنا تلىل التدابري  ب ألساحاملات دففو ل
ا م، با ال عمباء البذ ن  تب ا   با  نيب  ِّ  ريري فني الو ب  أتيت بنية  النتا ي املت، اة من با  ألهنبا  ثبريال مبا

 ا ا   م.اق
وذ    بنيا امل ا  ق نن التدابري النا  و االرف ا  و  نت بىل إلنب،  اقرابان للنباح مبن  -38

ًببب  حبنببب،  اقرابببان ملببب،اطيب البببدول  فو. بببب  إن بنيبببا التبببدابري  بببد ريبببري سبببةان البببدول املابببت دف 
 املات دِّفو.

  ن ببببد   وإلاببببل  ن  عببببد  مببببن امل ببببا  ق  فبببب ن التببببدابري النابببب  و االرف ا  ببببو ن وا  -39
ن ب  البلبدان  ب،ال  ن ب ص مبنًجمل  على بلبدان يمسبو و نن  األ ،ايء  ةن  ا للبلدان األ ث   ندمال 

هببذا ارت ببا  للنببار،ن  الببدول املتندمببو. و  ،افنببو  ىحتطبب نرطمببو ا ت ببا  و وسساسببسو ال البب   بن ببت
 هبب  تبا نن ذ   إلن با البدو  النيبا  ألرب    بة   بد نيل   إلببو ال بني،مب    ن  ب  م بريها و 

نرطمت ببا اال ت ببا  و والاساسببسو. فتلببىل التببدابري النابب  و لساببت ارف ا  ببو فحاببل وإ ببا هبب  ن ًببال 
ولببل نإلبببد  بببد ول نابببنيل من ببا. و   د ،ج  بببا ابب  إلسبب  إن البببدول الن، ببو واإلبببد اجتببا ذا  

لنب،ارق ببق ا ووااصال،ف،  التدابري الناب  و نهنبا جإجب اءا  ريبري عابة  و للًبجمل  علبى البلبدانج  
البب  حتةببم الن اعببا  املاببلحو مببن نجبب  قا ببو املببدرسق وبببق ابب و ة قا ببو إلنبب،  اقراببان  ومببن 

 حلت ا احلو   التنمسو  لاشيتاص وال ني،مب املتأ  ة للتدابري النا  و االرف ا  و.
تبدابري ومن حلو إلاال  التدابري النا  و االرف ا  و ال  ذت ب   ن نباء املنا  بو التفاعلسبو ال -40

ذ  مؤ  ال   إلو  ط  وح ،  و فن و ني الب،لسفا  و  والتبدابري الب   تطببو   إلبو امبباب،   ال  اذي
والسمن و ولو فلاطق )ري ة( وح ،  و إ  ان اقسنيمسو والني ا  ن ناء إلنببو التابنيسنسا  مبن النب ن 

ببب   بنيسن بببا  مثببب  ذ    إلبببو  م،عبببااملااببب . ونشبببا   منطمبببا  ريبببري إلة،مسبببو إىل  بببدابري اذي
 من  ب  املجمل مب وطا فو ال وهسنجملسا من  ب  مسا ا . و قاةان ال ح اال

والإلطبت إإلبدص منطمببا  اوتمبا املببدين نن نعًباء ف  ببو الننباع حتببد ،ا إىل إلبد  بببري  -41
 ار،رسبببو التبببدابري الناببب  و خمتلفبببو ب بببأن وج بببا  رطببب   وجببب، و  علبببى الببب ريم مبببن مبببن رفببب  املنطلفببب
لب،ا  عد  ن ر من األ رسو  ر  ها. ونع مب نإلد املندوبق عن نسف  لنيد  وج، االرف ا  و وإمةا

جمليب الننبباع. ونشببا   ببان سببست   هببذ  األلبب،ا    التببدابري  ار،رسببو ألن وجبب، اعتببب ص إمةارسببو ا فبب البب 
هببب  الاببببل    لبببو املببب،ا    نساسبببال  فومبببتةلم ي ببب  إىل نن مما سبببا  الفابببا    البببدول املابببت دف 

ابببب ا  التببببدابري النابببب  و االرف ا  ببببو حبنبببب،  اقراببببان. إب نربببب  ن بببب راببببان  مببببا قعمببببال إلنبببب،  اق
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وا رتإلببببت  م،عببببو مببببن الببببدول التمسسبببب  بببببق عملسببببا  املناطنيببببو واحل ببببا  وبببببق التببببدابري النابببب  و 
فو االرف ا  ببو  رطبب ال ألن عملسببا  املناطنيببو واحل ببا   ةبب،ن مببر ةل عنببدما  تنيتنببد نن الببدول املاببت دف 

 اق هامب. عم د
وإلثت نريلبسو  برية من امل ا  ق الدول على االمتنات عبن اعتمبا   بدابري  اب  و ارف ا  بو  -42

إىل اذبباذ   ن م مبب،ا ني م مببن النسببا  بببذلىلن  ة ِّببمم بب    حسببا األإلبب،ال. و عببا  ثببريون مببن م ن ًببال 
  اقراببان.  ببدابري  نببا  والل اثلثببو مببن اعتمببا   ببدابري  ابب  و ارف ا  ببو  نت ببىل النببار،ن الببدو  حلنبب، 

  حتنسبببو نهبببدا    اببباعد   التنفسبببذ الفني بببال قعبببنين وبببب يمي عمببب  فسسنبببا وال فتلبببىل التبببدابري ال
 التنمسو املاتدامو.

 تنيلبو لملب،ا   والتني، ًبا  الًب و  و لتني  ب   و د   بنيا امل ا  ق ا رتاإلا  وا نيسبو فسمبا -43
إلنببب،  اقرابببان  ومبببن حلت بببا  املاببباءلو ووسبببا   ا.بببر. و نبجملببب  اسبببتيتدا  حسبببا يلسبببا   لببب 

ا لسبببا  املن ببببأة  ،جبببل منياهببببدا   وا لسبببا  املاببببتندة إىل املسثبببا  ويلسببببو االسبببتني األ الببببدو   
ال ام   من نج  منيا.و ارت ا ا  إلن،  اقراان الناحو عن التبدابري الناب  و االرف ا  بو و.بر 

 الً   الناجم عن ا.
،مو األمم املتحدة حلن،  اقراان  ة َّح لةفالو و عا  ثريون إىل إر اء يلسو امن منط -44

املابباءلو ووسببا   ا.ببر. و ةبب،ن الجملا ببو مببن  لببىل ا لسببو منببا  طبسببو  ببدابري  ابب  و ارف ا  ببو جد ببدة 
بببذ من بببا للفنيببب  و ببب،فري ا.بببر الةامببب  عبببن ط  بببو اقعبببا ة والتنيببب، ا  والتيتفسبببل مبببن ياث  مبببا اذي

 ا مببو   نيتمببدها  لبب  إلنبب،   شببة  هس ببو مؤ تببو نووالرتاببسو. و ةببن نن  ةبب،ن  لببىل ا لسببو   
منياهببدة  ا مببو بببذاهتا. وا ببرتس منببدوب،ن ن ًببال إر بباء  إعببنين نو اقراببان ب،اسببطو  بب ا  عببا   نو

س   م     لت، سبو ارت ا با  إلنب،  اقرابان الناحبو عبن  بدبري  اب   ارفب ا  . و ةب،ن  لبىل 
املببا   وا طب،ت الت،جس سبو   ءل مل  بد مبن  ا لسو وذا  الاب   امل  ب   وسبسلتق مبن وسبا    ني  ب 

اقاببب ا  حبنببب،  اقرابببان باببببل التبببدابري الناببب  و االرف ا  بببو. و ابببا ان ن ًبببال   مما سبببو   اببببو 
اال ت ببا  و علببى حنبب،  بب  حبسبباة النبباح  والتأ ببد    ن اطسببو علببى اسببتيتدا  الاببلطو الاساسببسو نو

 نالد املسثا . تناىف وم إذا  ارت مما سو  لىل الالطو ال مما
ا س و الب   ةِّن با  ب،فري ا.بر اوبد  واحلنسنب   واست لى امل ا  ،ن   املنا  و ا لسو نو -45

والفنيال للًحااي املتً   ن من  دابري  ا  و ارف ا  و و سفسو  ني    املااءلو عن ا. و ااءل البنيا 
لسبو بجملسبو االلتفبا  علبى مما سبو بد مبن اذاذهبا قر باء مثب   لبىل ا  عن ا ط،ا  احملد ة ال  ال

الدول الن، و إلوَّ الفست، وه  الدول ال   ف أل  لىل التدابري. و ناولبت نسب لو  ن ب ص عبد  وجب،  
عببد  فنيالست ببا  واأل بب  الاببل  الببذ  ذلفبب     بب،  ا لسببا  امل،جبب، ة نو يلسببو مببن هببذا النبسبب   نو

وعلببى سببسا ة الببدول  و ببذلىل علببى يفببا  التببدابري النابب  و االرف ا  ببو علببى رطببا   و    ن اطبب  
  ،فري ا.ر ملن ما ت  لىل التدابري حبن،  م اقراارسو.

 أجوبة أعضاء فريق اليقايت -جيد 
شبببد   املنببب   ا ببباص املنيبببيب لأل ببب  الابببل  للتبببدابري الناببب  و االرف ا  بببو   التمتبببا حبنببب،   -46

ري الناب  و االرف ا  بو   ال،اث بو ال مسسبو اقراان على اللب  الدبل،ماس  الذ   نيرت   نباولف التبداب
 ببؤ   إىل ا ببتني  البلببدان النامسببو والبلببدان املتندمببو   أتو ل ببا. فنببد  ن  بنيببا الببدول نن  ممببا

التبدابري الناب  و االرف ا  ببو  نت بىل النبار،ن الببدو   بسنمبا  ن   ول ن ب ص عببد  وجب،   لسب  علببى 
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يمسببو  نن  نيبب مب  لببدول  سبب،اء  ارببت متندمببو نوذلببىل. والإلببق املنبب   ا بباص نربب   نبجملبب  .مسببا ا
عن ي ا  ا  ، سال لف م م رت   د   . ونشبا  إىل نن  ب،ن مببدن احل بارو مبن اال ت باص احمللب  

نح ب  من  ،افو ا  اء  لالستنا  إىل الاساسو ال مسسبو الب   نت   با  ماألو حتنَّو ب أهنا  د   ال
نببار،ن الببدو  حلنبب،  اقراببان  ببا  ال علببى قا ببو النبباح   االحتببا  األو وُّ. و نبجملبب  نن  ةبب،ن ال

و ت الالم للند  رفاب   علبى األ ب   البذ   مب  بب  النبار،ن البدو  اقراباين النباح   و بت 
بب  ن ًببال نن حسببا الببدول  إبعنيهنببا اعتمببا  نهببدا  التنمسببو املاببتدامو   ببد جببد    احلبب مب. وذ  

ال نيسد ن ال،طيب والدو . وألن ا لسا  النا مو لسات فنيالو مؤ  ال الت ام ا باسا ة النار،ن على 
للنبببد  الةبببا    منيا.بببو األ ببب  الابببل  النببباجم عبببن التبببدابري الناببب  و االرف ا  بببو للناببببو حلنببب،  

 اقراان  ف ن ا سا  األفً   تمث    منا اعتما   لىل التدابري.
 تنببباول مابببألو التبببدابري الناببب  و  ونع ببببت نلسنبببا  وهبببان عبببن نسبببف ا ألن النناشبببا  الببب  -47

ببب  ن ثببب  ممبببا ببب  علبببى سبببسا ة النبببار،ن.  االرف ا  بببو       نبجملببب  علبببى الاساسبببو النيامبببو ببببدالل مبببن نن     
جتل قا و سسا ة النار،ن علبى ال بنيسد البدو . وألجب  ذلبىل   بد  لنب  وابا  ني  بل  بار،ين  إذ

  الاساسبسو احملسطببو  با. فببالنين،ل  للتبدابري النابب  و االرف ا  بو الًبب،ء علبى النيد ببد مبن الابب اال
 ب،ف   ن  ابماي  إج ا سبو. ومبن يإلسبو  احملد ة ا د    ة   ارت ا ال   إلد ذاهتا رط ال ألهنبا ال

ن بب ص  لببس  حسببا  بباوال  التببأ ري علببى  ول ن بب ص خمالفببال للنببار،ن؛ فنيلببى سبببس  املثببال   ةببن 
 م. وهنبا  يلسبا  لتب،فري وسبا   ا.بر؛ بسبد نن اعتما   دابري مًبا ة   إطبا  النبار،ن البدو  النبا

عنبدما   تاب  إر باء يلسبا  فنيالبو إال  بؤ   وةسفت با علبى النحب، املطلب،مب  ولبن هذ  ا لسا  ال
  ة،ن نو إل،ا  إلنسن  ب أن هذ  املاألو بق حسا األط ا  املنينسو.

 ول ن بب ص   و ببال جببان ا جمللبب  إن  طبب   ارببت م،ابب،ت عنبب،ل  ارف ا  ببو طبنت ببا علس ببا -48
ونن هببذا األمبب   ارببت لبب  ع،ا ببل و سمببو علببى سببةاهنا للنطبب  إىل نن البلببد  اببت،   النيد ببد مببن 
الالا األساسسو من ا با ج. لبذلىل  فب ن النينب،ل  املف وابو علبى  طب  ريبري  ار،رسبو و بل إهنباء 

 بل  فبا إذا  بان  هذ  احلالو   تمتا  ةمو النيدل الدولسبو ل ت باص  ن  ب  مبا النيم   ا. و 
 ني، ا لاةان  ط . ف فا التبا ل الت ا   ما  ولبو ن ب ص لبس    إلبد ذا ب  ارت ا بال للنبار،ن 
الدو ؛ ولةن هذا ال فا   بح  دبريال منافسال للنار،ن عندما  تنيسو إعمال احلو   التنمسبو. وذ  ب  

النا  و االرف ا  و  ي ص إبهناء اذاذ التدابري الاسد ا جملل  نن  ل  إلن،  اقراان ي ص نول ما
 تجملبببري ال ببب ء الةثبببري    . ومنبببذ ذلبببىل التبببا      19/32  عنبببدما اعتمبببد  ببب ا   2012   عبببا 

مناطو مث  ري ة و ،ل   نياين ج  اء اذاذ التدابري النا  و االرف ا  و منذ سن،ا . ونع مب عبن نملب  
جببان ا جمللبب  لألمببق النيببا    ابب   األمبب  رفابب  علببى ح ،  ببو فنبب و ني الب،لسفا  ببو. واست بب د   نال

 تنيلبببو حبنببب،  اقرابببان  إن الًبببمري  الابببابو لامبببم املتحبببدة   ببب،  نين  البببذ   بببال مببب ة  فسمبببا
اقرابباين  تبلبب،  جولةببن ببب، رية جببب  مببن ا.لسببدج. و ببتم مدا لتبب   ناشببدة حسببا ا. ببا  لبباإلبو 

رف ا  بو الب   نت بىل إلنب،  امل لحو نن  انيى إىل إر اء  اعدة جد دة حتطت  التبدابري الناب  و اال
  ًا الني ا س  نما  التمتا لحلو ا.ماع    التنمسو. اقراان نو

 نبب، أل النطببا   و ببال ا بببري املاببتن  املنيببيب بتني  بب  رطببا   و    ن اطبب  ومن ببل إن مببا -49
إل ببا ال علببى  ول ن بب ص  ون م،افنببو  لبب   الببدو  هبب، فبب أل  ول  ب ببة  نإلببا   عنبب،ل  نو

  إ إلو وسا   ارت ا  عن ط  و و ل النيم  للتدابري ت عبن ط  بو مبنح  نيب، ا األمن. و نبجمل
للًبحااي    ب  مببن البدول املابت دففو والبلببدان الثالثبو. فببالنين،ل  الب  فت ابت علببى  طب   تنبباىف 



A/HRC/37/31 

GE.17-21424 12 

)البببدو ة ا امابببو والني ببب ون(  وإبمةبببان الدولبببو نن  نبببد    2625 امبببال مبببا  ببب ا  ا.منيسبببو النيامبببو 
دول نمببا  الل نببو املنينسببو حبنبب،  اقراببان. وا ببرتس ا بببري املاببتن  ن ًببال نن  ات ببد  إجبب اء بببق البب

ا.منيسو النيامبو مبن  ةمبو النيبدل الدولسبو  نايل است با ايل ب بأن التبدابري الناب  و االرف ا  بو. وشبد  
. ا ببببري املابببتن  علبببى نن املببببا   النيامبببو للنبببار،ن  تنت بببىل لحل بببا  وبجملبببري  مبببن التبببدابري الناببب  و

فاملبببا   النيامببو هبب   وس النببار،ن ومن بببا  تاببتل م النببار،ن؛ ومببن حلبببو هببذ  املبببا   إلاببن النسبببو 
واقريني  احلتةمب  وعبد  التنيابل. و  بة   بدابري احلطب  اال ت با   االرف ا  بو ببدو ها ارت ا بال 

 نيبد    ملبدن املنياهدة ش  نيو املتنياهد ن و ةن اعتبا ها شبةنيل جد بدال مبن نشبةال االسبتنيما . ف ب 
علببببى اال ت الببببا  الاببببسا  و. ونشببببا  ا بببببري املاببببتن  إىل ارنيببببدا  إلاببببن النسببببو   النيد ببببد مببببن 
 اال  األعمال الت ا  و الب   ابتفسد مبن إجب اءا   اب، و املنااعبا  االسبتثما  و علبى إلابامب 

 نب، ِّأل  بد ة البدول علبى  فالبو  لبىل احلنب،    إلن،  اقراان األساسسو للاةان املتً   ن  ممبا
لةن بببا  ت ببب   ب بببة  خمتلبببل عنبببدما  تًببب   جتا هتبببا مبببن  بببدابري  اببب  و ارف ا  بببو. وهببب  ي  ال و 
 ني أل منااعبا  م با و مبا البدول املابت دِّفو علبى امل  ب  البدو  لتاب، و منااعبا  االسبتثما   ما

   إلالو التدابري النا  و االرف ا  و.

 ايتيتاجات -رابعاا  

جرا  يف حلقرة  والتوصريات التاليرة اوسرتمدة  راعرم ملدير اوياقشرة االيرتيتاجات  -50
 اليقايت:
ييبغ  مليع اختاذ تدابا قسرية انضرايية؛ ملن شأن انتهاكات حقوق اإلنسران  )ن( 

الررل تتسرربه فيهررا تلررك الترردابا أن تسررتتبع تعررريل الرردو  للمسرر ولية الدوليررة، وملررن      
 حتميلها واجَه يفع تعويضات للضسااي؛

تهدمل اجلهررروي اوبةولرررة لتسديرررد التررردابا القسررررية االنضراييرررة ييبغررر  أن تسررر )مب( 
بتعريرررف أوضرررا ترررة، التررردابا، وأن يشرررمل التعريرررف اورررواري اوم يرررة ويررربل ا صرررو  علررر  

 تعويضات؛
ييبغررر  أن يركرررز جملرررس حقررروق اإلنسررران والررردو  ااعضررراء علررر  ا ليرررات  )ج( 

 عن تدابا قسرية انضرايية؛اووجوية عيد التدقيق يف ويائل جرب ااضرار اليامجة 
 الدو  مجيعها ملدعوة     نشاء آليات جرب حملية؛ ) ( 
ييبغ  جمللس حقوق اإلنسران أن ييررر يف  نشراء جليرة تعرويل وجررب لضائردة  )ه( 

ااشخاص الةين يعتقدون أن حقوقهد اإلنسانية قد أتثرت يلباا جّراء اعتماي تردابا قسررية 
 انضرايية؛
حقرروق اإلنسرران أيضرراا أن ييرررر يف  نشرراء ملركررز واثئررق  رراص  ييبغرر  جمللررس )و( 

 حباالت انتهاكات حقوق اإلنسان الياشئة عن تدابا قسرية انضرايية.
    

 


