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 ٢٨-١٠أيلول/سبتمرب ٢٠١٨
البندان  ٢و 3من جدول األعمال
التقريررر السررملوو ة وألررة اتح ر اةتمرردة السرراحاة قرروق اإلنسرران
وتقارير ح وألاة اتح اةتمدة الساحاة واتحني العام
تعزيز ومحاية مجاع حقروق اإلنسران اةدنارة والسااسراة واادتةرا ية
وااجتماعاة والثقافاة مبا يف ذلك ا ق يف التملماة

حشروع حبا ئ توجاهاة للدول بشأن اإلعمال ال عال للمق يف اةشاركة
يف الشؤون العاحة
تقرير ح وألاة اتح اةتمدة الساحاة قوق اإلنسان

موجز
ا ا ااو ا ا ا ااان عم ا ا ا
ل ااا
مشا ا اااايئ البا ا اااذه التوجمةما ا ااح وا ا اان ع ال دما ا ااح
ب راا ٢٢/33ع تتضمن موعح توجمةاا للادول بشاان التن مان ال لاال لل ا ي الشاااةح ي
الشاانون اللامااحش وتشااد عاادذ ماان الباااذه األساساامح الااد ينبيفاال أن ي ااد ااا ي التن ماان
ال لااال لل ا ي الشااااةح ي الشاانون اللامااح وييفااال ةتلااا األبلاااذ التلل ااح اانا ا ا ع ماائ
ال ةمااز عل اار الش ااااةح ي اللملم ااا ا تسابم ااحع وي ال ااما ا ااد ا تسابم ااح عل اار الد االمد
الدويلع و د متت صما ح توصما نا الشانش
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أواا -حقدحة
 -١مت ّكا اان الشا ااااةح ما اان النةا ااو تمما اائ ا ااو ا ا ااانش وتا اانذ ذواا امسا ااا ي تلزيا ااز
الدمي راطمااح وسااماذة ال ااا ون وا ذماااع ا جتماااعل والتنممااح ا تداااذيحش وواال ااروايح لل ااد ماان
أوجه عدم ال ااواة والداراعا ا جتماعماحش ةماا أراا اروايح أيضاا لتمكا األراراذ وااماعاا ع
وتش ا ّكل أ ااد اللناصاار األساساامح لل اناةى ال ا مااح علاار ااو ا ااان ماان أجاال ال ضاااء علاار
التةممش والتمممزش
 -٢وي ا أن ال اانولمح عاان اقاااا ال ارااا ت اائ ي رايااح الااااا علاار عااات ال االاا
اللامااحع راارن مشااااةح ةتلااا ااعااا اتتماائ متكاان ال االاا ماان رةاام بل ا ال ااا ل بدااواة
أعم ا ت وت اااعد علاار رديااد ال يف ارا ع رض ا عاان ارمااااا التا ااح ي ااال ال ماسااا اللامااح
والتشا اريلا وا دو ااا عل اار را ااا ا اادذة م اان األرا اراذ وااماع ااا ت ور ا ا التا اوا ن با ا الد ااا
التض اااابحش و تمذ ااح ل اانلاع يد اابا ا مك ااان اق اااا ا ارااا أة اار اس ااتنااة وم ااتدامحع وتك ااون
النس ا اللامح أة ر رلالمح وخا لح للم اءلح وتت م الش ارمحش وينذ الاا بادوا تلزياز
رعمح ال رااا الد تتسنوا الدول وحي م نولمح مجمئ أرراذ اتتمئ عنةاش
ااو ا ااان اوتمام ااا متزاي اادا ل ااالح ال اااواة ي الش ااااةح ي الش ااان
 -3وي ااويل لا ا
م ّو اامح األماام الت اادة ال اااممح ااو ا ااانع ي
ال ماساال واللااام()١ش و ااد طلاال اتلا
راا  ٢٢/33بشان ال اواة ب ااممئ ي الشااةح ي الشان ال ماسال واللاامع أن تلا ّد مشااايئ
مباااذه توجمةمااح مااوجزة وعملمااح الن اار تشا ّكل موعااح توجمةااا للاادول بشااان عمااال ا ا ي
الشااااةح ي الشاانون اللامااح عمااا رلااا ع علاار الن ااو الندااو علمااه ي الاااذة  ٢5ماان اللةااد
الادويل اراا ا ااو الد ماح وال ماسامحع وعلاار الن او ال دال ي أ كااام أخار اا صاالح ي
ال ا ون الدويل و ا انع وأن ت دم مشاايئ الباذه التوجمةمح اتل ي ذواتاه التاسالح
وال ا ش وطل اال اتل ا أيض ااا ال و اامح ال اااممح ااو ا ااان أن تم ّ اار عملم ااح ع ااداذ
مشاااايئ الباااذه التوجمةمااح بشااكل م تااوف و ا اا و ااامل ماان خا ل التشاااوا الرمساال ماائ الاادول
وااةا األخر صا بح الدل ح علر الدلمد ا لمملش
 -٤وبناء علر الاع ظمت ال و مح ال اممح و ا ان مخ مشاواا لمممح اد
امسم ااحع وأص اادا بم ااا طلب اات رمةم ااا مواراذ ااا بت اااايرع و ااد متسا ا ال ااا ع اان تل مة ااا اذوذا
من  65جةح صا بح مدال ح()٢ش وم ّكنات اللملماح مان و ائ مشااايئ البااذه التوجمةماح ا الماحع
الااد ت ااتند م اااخا واذ خ ا ل عملمااح التشاااوا واستد ا بت أم لااح مملةااا ي واانا
ال ما بشان أرضل المااسا ش
 -5وت ر الاذة  ٢5من اللةد الدويل ارا ا و الد مح وال ماسمح ا ا ي الشاااةح ي
الش اانون اللام ااحع عل اار ا ااو يش اامل اللناص اار ال ااح التالم ااح (أ) ا ا الش ااااةح ي ذااة الش اانون
اللامحت (ب) ا ي التدويت وا تسابت (ع) ا ي ت لد الوظا ا اللامحش
__________

()١
()٢
2
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 -6وتبدأ مشااايئ البااذه التوجمةماح ا اااة عادذ مان البااذه واللناصار األساسامح الاد
ينبيفاالع ور ااا لل ااا ون الاادويل ااو ا ااانع أن توجااه ا عمااال ال لااال لل ا ي الشااااةح ي
الشاانون اللامااحش ي ااار ال ةمااز علاار ا ا ي التدااويت وا تسااابع وا ا ي الشااااةح ي ذااة
الشاانون اللامااح والشااااةح علاار ال ااتوا الااد تتذاااو اادوذ الو يااح الوطنمااحع لااا ي الااا علاار
م تو النظما الدولمحش
 -٧والنظاار اااا مشاااايئ الباااذه التوجمةمااح والت ممااد ال اارو علاار عاادذ الكلمااا ع
ررن ون الباذه التوجمةمح لم ت املح و تلاجل مجمئ جوا ل ا ا ي الشاااةحع م ال ا ا ي
ال اااواة ي ت لااد الوظااا ا اللامااحت وال االع يشاااا بدااواة اااملح ا ااا التلل ااح لشااااةح
راااا ااادذة ماان األراراذ واتموعااا الااد ااد تكااون ملر ااح للتممماازش وتشااذئ الاادول علاار و اائ
الزي ااد م اان التوجمة ااا عل اار الد االمد ال ااوطة رمم ااا يتلل ا لش ااااةح ااماع ااا واألر اراذ اللر ا
للتةممش والتمممزع مئ ذماع النظوا اان اين بدواة منةذمحش
 -٨وينبيفل ال ول ي بدايح األمر ن الشااةح ال لالح ت توجل وجوذ التزام طويل األجل مان
جا ل ال لاا اللامحع جا ل رلمةا إبااذة سماسمح م ماحع وال ةماز علار م االح تا ض اوي
الد ما وتيفمد طري ح الت كد بشان جنا الةامش ومن أجل م اعدة الدول علر ر ما وانا
الت ااولع ت اادم مشاااايئ الباااذه التوجمةمااح ي موعااح توجمةااا ي بشااان ةم مااح مااام الاادول إبعمااال
ااو ا ااان ي
ا ا ي الشااااةح ي الشاانون اللامااح عمااا رلااا ع بناااء علاار طلاال ل ا
ا اراا ٢٢/33ش وتل ا ا ا مشا اااايئ البا اااذه التوجمةما ااح ن اتتما اائ الا اادينع لا ااا ي الا ااا وسا ااا ل
ا عا مع ميكان أن ي اااوم ي ااةاوذ الاد تباان ا الادول لتن مان التوصااما الاوااذة ي وان الباااذه
التوجمةمحش
 -٩وتشااد مشاااايئ الباااذه التوجمةمااحع عنااد ا تضاااءع يأص ا اب ا ااو يش ويباادو أن
واانا الدااالا وااو األ اال تاواء ةارااح أ ااكال الشااااةحع ووااو يشاامل الباااذاا الااد تتضاامن
مجمئ األرراذ التا رين أو اللنم ال رااا الارو حش
 -١٠ويااتم التاةمااد ي مشاااايئ الباااذه التوجمةمااح علاار أن تكنولوجمااا الللومااا وا تدااا
تا ااورر أذوا جديا اادة للمشا ااااةحع وتوسا اائ اا ااا الشا ااااةح الد ما ااحع وما اان ا ااارا أن تلا ااز وجا ااوذ
كوم ااا تت ل اار ب اادا أة اارب م اان ال اانولمح وقض اائ للم اااءلحش وتل ااد تكنولوجم ااا الللوم ااا
وا تد ااا مكمل ااح أل ااكال الش ااااةح الت لمدي ااح ألر ااا ت ااورر ررص ااا ااارمح للم اااواة والش ااااةح
ا اذرااحش وماائ الاااع تل ا ا مشاااايئ الباااذه التوجمةمااح ن تكنولوجمااا الللومااا وا تدااا
ميكاان أن تاان ر ساالبا علاار الشااااةحع والااا علاار ساابمل ال ااال عنااد شاار مللومااا وذعايااح ميفر ااح
ماان أجاال تضاالمل ال ااكان أو تتلاااا ماائ ا ا ي التمااا وتل اال الللومااا واألركاااا تمماائ
أ واعةا و لةاع بيف النظر عن ا دوذش
 -١١و ااد ت اااوم مشاااايئ الباااذه التوجمةمااح ي التن ماان ال لااال ألوااداا التنممااح ال ااتدامح ي
مجمئ الناط ش وي الوا ئع ررن خااح التنمماح ال اتدامح للاام  ٢٠3٠ترةاز ترةمازا خاصاا علار تلزياز
ومحايح مشااةح مجمئ أرراذ اتتمئ ي الشنون اللامحع و سمما ي طاا ا دا  ١6الن يشتمل
علر أوداا لضمان اقاا ال رااا علر او م تذمل ل تماجاا و اامل للذممائ وتشاااةل
ومت ملل علر مجمئ ال توا (اليفاياح  ٧مان ا ادا )١6ع وة الاح وصاول اامةاوا الللوماا
ومحاي ا ااح ا ا اارا األساس ا اامحع ور ا ااا للتشا ا اريلا الوطنم ا ااح وا ت ا ا ااا الدولم ا ااح (اليفاي ا ااح  ١٠م ا اان
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ا اادا )١6ش و جا اال ا اادا ١6ع راارن تن ماان واصااد خاااح التنممااح ال ااتدامح للااام ٢٠3٠
تتو ااا ةكاال علاار الشااااةح ا اذرااح امماائ ااةااا ال اعلااح ي اتتماائع و ساامما ال اااا األة اار
عر ح للتمممز والتسلا عن الرةلش
 -١٢وتشذئ الدول علر ترمجح مشاايئ الباذه التوجمةماح الليفاا ايلماحع وتلمممةاا علار
اااا واس اائع ل ااا ي الااا عل اار ال االاا ايلم ااحع و تة ااا ي ااكل ي ااةل ا ط ا علمااهش
والتوصما الوااذة ي مشااايئ البااذه التوجمةماح ا الماح ينبيفال رويلةاا تادابد مناسابح لل اما
ومتوار ح مئ اللايد الدولمح و ا انش
 -١3وينبيفل أ ي ّ ر أ جزء من مشاايئ الباذه التوجمةمح علار أ اه ياورر اداا مان ا ماياح
لل ي الشااةح ي الشنون اللامح و و ا ان األخر أ ل مما تنص علمه ال وا واللوا ا
الوطنمح و واعد وملايد و ا ان الدولمح وا لمممح الواجبح التابم ش

اثنا ا -اةبا ئ اتساساة الداعمة لإلعمرال ال عرال للمرق يف اةشراركة يف الشرأن
العام
ميك ا اان النظ ا اار ا ا ا ا ي الش ا ااااةح ي الش ا اانون ال ماس ا اامح واللام ا ااح لل ا اازل ا ا ااو
-١٤
األخ اار ش والمااس ااح ال لال ااح اانا ا ا ا تتال اال وج ااوذ بما ااح تراع اال متام ااا مجم اائ ااو ا ااان
وتك لةا للذممئع و سمما ا ي ال اواة وعادم التمممازع وا ا ي رياح الارأ والتلباد و رياح
التذمئ ال لمل وتكوين ااملما ش
 -١5وا ا ي الشااااةح ي الشاانون اللامااح ي ارتبط ااتباطااا و م ااا ا عمااال الكاماال لل ا ي
الوصااول الللومااا الاان يشااكلع بوص ا ه جاازءا ماان ا ا ي ريااح التلباادع عااام م اااعدا
علا اار ر م ا ا الشا ااااةح و ا اارطا أساسا ااما يك ا اال ا تا اااف و ا ا ارمح ال ا ارااا الا ااد تتسا اانوا الا اادول
وخضوعةا للم اءلحش
 -١6وي تضل ا ا ي الشاااةح ي الشانون اللاماح تاورد ا ماياح ي مجمائ األو اا ا مجمائ
أر اراذ اتتماائ ي ا ماااة وال ا مح الشسداامح وا ريااح واألماان واردوصاامحع لاان راامةم الد ا مون
والدارلون عن و ا انش
 -١٧وع ا وة علاار الاااع راارن ا ا ي الشااااةح يتالاال ذماااح بماااح ت اامّم وتراعاال عماال مجماائ
أراراذ اتتماائ وم اااخاذمع وتاادعم مشااااةتةم وتشااذئ علمةااا وتك اال متكماانةم وتزوياادوم اللااااا
وال داا ال مح للماالبح حب و ةم وممااستةاش
 -١٨ورمم ااا يل اال التوص ااما الا اوااذة ي الب اااذه األساس اامحع وا تماج ااا اا الد االح ال ااد
تشااكل جاازءا ماان ا ااد األذو للشاارو األساساامح عمااال ا ا ي الشااااةح ي الشاانون اللامااح
بدواة رلالحش
توصاات عملاة
 -١٩يملبغي للدول هتائة واستبقاء بائة آحملة وحواتاة ت ضي إىل ممارسة ا رق يف اةشراركة يف
الشؤون العاحة.
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يملبغي للدول أن تملشر إارارا دانونارا إلعمرال ا رق يف اةشراركة يف الشرؤون
(أ)
العاحررة عرري اريررق اطرراذ االزرروات الالمحررة لالنضررمام أو التةررديق عل ر اةعا رردات الدولاررة
واإلدلاماررة قرروق اإلنسرران ودبررول إج رراءات البال ررات ال ر يررة ذات الةررلة .ويملبغرري أن
تك ر ررو ال ر رردول إ راه تل ر ررك اةعا ر رردات علر ر ر الملم ر ررو الواجر ر ر يف الق ر رروانني والسااس ر ررات
واةمارسات الواملاة؛
(ب) يملبغي ااعراا ملةسراواة يف ا رق يف اةشراركة يف الشرؤون العاحرة ومحايتر
وتمل اذه مبوج الدساتري واتار القانوناة الواملاة؛
(ع) يملبغي أن تك و القوانني والسااسرات والاتابرات اةؤسسراة حشراركة اتفررا
واجلماعات حشاركة حتساوية يف وألع وتمل اذ وتقاا أو تشريع أو ائمرة تمليامارة أو سااسرة
أو برانحج أو اسااتاجاة تؤثر علاه  .ويملبغي إاتحة سبو انتةا فعالة يف حرال تعررض رذا
ا ق لالنتهاك()3؛
(ذ) يملبغ رري لل رردول ك ال ررة محاي ررة ا ق رروق ذات الة ررلة وإعما ررا مبوجر ر اتا ررر
القانوناررة الواملاررة وا سرراما ا رق يف حريررة ال ررأو والتعبررري ويشررمو ذلررك ا ررق يف ا ةررول
عل اةعلوحات وا ق يف حريرة التجمرع السرلمي ويف تكرويي اجلمعارات .ويملبغري إاتحرة سربو
انتةا فعالة يف حال تعرض ذه ا قوق لالنتهاك؛
(ه) يملبغي ااعاا مللدور اةشروع وا اوو الذو تضزلع ب اجلهات ال اعلرة
يف اجملتمرع اةردف فامرا يتعلرق ملةشراركة يف الشرؤون العاحرة .ويملبغري احراام اسرتقالل وتعد يرة
ذه اجلهات ومحايتها و عمهرا ويملبغري للردول أا ت ررض دارو ا ا حررر را علر دردرة رذه
اجلهات عل الوصول إىل التمويو حي حةا ر حملاة أو أجملباة أو ولاة؛
(و) يملبغي أن تعمو الدول عل تشجاع وهتائة اليرو اةالئمة لوجو وسرائ
إعررالم حسررتقلة وحتملوعررة .ويملبغرري سرري درروانني تعررزم و مرري حريررة وسررائ اإلعررالم وتشررجاع
تعد ية وسائ اإلعالم وألمان سالحة الةم اني والعراحلني يف سرائر وسرائ اإلعرالم علر
شبكة اإلنانت وخارجها؛
( ) يملبغرري للرردول أن مرري اجلهررات ال اعلررة يف اجملتمررع اةرردف مبرري يف ذلررك
الة ررم اون واة رردافعون ع رري حق رروق اإلنس رران وخاص ررة اة رردافعات ع رري حق رروق اإلنس رران
والةم اات حي مجاع التهديدات وااعتداءات واتعمال اانتقاحاة وأعمال الا ار الر
تستهدفه شخةا ا أو تستهد أفرا أسر أو شركائه أو ممثلاه القانوناني سواء أكان
ذلك عل شبكة اإلنانت أو خارجها .ويملبغي أن طضرع رذه اةمارسرات لتمقاقرات سرريعة
وكاحلة ونزيهة وأن يُقدم اجلملاة إىل العدالة وإاتحرة سربو انتةرا فعالرة .ويف رذا السرااق
يملبغي للدول أن تبذل العملاية الواجبة يف حملع التجاومات ال ترتكبها جهرات فاعلرة حري رري
ا كوحات؛
(ف) يملبغر رري ااع ر راا ن ا ر ررق يف اةشر رراركة يف الشر ررؤون العاحر ررة ر ررو ممارسر ررة
حتواصلة تقتضي وجو ت اعو ح توح وحقاقي بني السلزات العاحة ومجاع أفرا اجملتمع مبري
__________
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فرراه اتشررخاك اتكثررر عرألررة للتهمرراي أو التمااررز ويملبغرري تاسررريه بشرركو حسررتمر .ويف
ذا السااق حي اتمهاة مبكان وجو تعاون حع اجلهرات ال اعلرة يف اجملتمرع اةردف حري أجرو
ديد الثغررات وااحتااجرات وا لرول .ويملبغري اطراذ تردابري لتمقارق ااحراام اةتبرا ل وبملراء
الثقة والت ا بني السلزات العاحة وحمليمات اجملتمع اةدف.
 -٢٠يملبغ رري أن تع ررا ال رردول مل ررق يف اةس رراواة وع رردم التماا ررز ومحايتر ر وإعمالر ر وأن
تك و ممارسة ا ق يف اةشاركة يف الشؤون العاحة بةورة شاحلة للجماع.
يملبغي للدول أن تروفر ا مايرة للمرق يف اةسراواة وعردم التماارز وأن يرر
(أ)
مبوج الدستور واتار القانوناة الواملاة مجاع أشكال التمااز؛
(ب) يملبغ رري لل رردول أن تعتم ررد وتمل ررذ الق رروانني والسااس ررات والر رراحج اةملا ض ررة
للتمااررز مبررا يف ذلررك أشرركال التمااررز اةتعررد ة واةتداخلررة يف ا ارراة العاحررة واالاصررة عل ر
شبكة اإلنانت وخارجها؛
(ع) يملبغر رري ااع ر راا ملتثر ررر السر ررلذ للتماار ررز مبر ررا يف ذلر ررك أشر رركال التماار ررز
اةتعد ة واةتداخلرة علر اةمارسرة ال علارة للمرق يف اةشراركة يف الشرؤون العاحرة وا سراما
مللملسبة للملساء وال تاات والشباب واتشرخاك ذوو اإلعادرة والشرعوب اتصرلاة وكبرار
السرري واتشررخاك اةملتمررني إىل أدلاررات واتشررخاك اةةررابني ملةهررق واةثلاررات واةثلاررني
وحز وجرري اةاررو اجلملسرري وحغ رايرو ا ويررة اجلملسرراناة وحرراحلي ص ر ات اجلملسررني و ررري حرري
اجلماعات ال تتعرض للتمااز؛
(ذ) يملبغ رري حسر ر اادتض رراء أن ي ررملعكس تمل رروع اجملتمع ررات بة ررورة كافا ررة يف
حؤسسات الدولة وا ائات ا كوحاة؛
(ه) يملبغي ديد التدابري التشريعاة والسااساتاة الالمحة واعتما ا مبا يف ذلرك
التر رردابري االاصر ررة اةؤدتر ررة والاتابر ررات اةؤسسر رراة بغار ررة تعزير ررز وألر ررمان حشر رراركة اتف ر ررا
واجلماعررات اةهمشررة أو اةعرألررة للتمااررز حشرراركة حتسرراوية عل ر مجاررع حسررتو ت عملاررات
ص رملع الق ررار واةؤسسررات .ويملبغرري أن طضررع ررذه الترردابري إلعررا ة المليررر والتقاررا بةررورة
حستمرة تضرمي رذه اجملموعرات اةشراركة اةتسراوية والتمثارو اةتكراف يف اةمارسرة العملارة.
ويملبغي إيالء ا تمام خاك للتوامن اجلملساف يف اةؤسسات العاحة؛
(و) يملبغ رري ل رردو وأل ررع وتمل ا ررذ الت رردابري الراحا ررة إىل تعزي ررز اةش رراركة اةتس رراوية
حراع رراة أن اجملموع ررات اةهمش ررة أو اةعرأل ررة للتماا ررز د ررد تك ررون ش ررديدة التمل رروع وا تك ررون
احتااجات اتفرا اةملتمني إلاها أو التمد ت ال يواجهوهنا مماثلة؛
( ) يملبغر رري للر رردول أن تتشر رراور حر ررع الشر ررعوب اتصر ررلاة وأن ر ررام حقه ر ر يف
اةوافقة ا رة واةسبقة واةستملرية وتمل ذ ذا ا ق بةورة فعلاة عملد اعتمرا أو تمل ارذ تردابري
دررد تررؤثر علرراه  .ويملبغرري السررعي إىل ا ةررول عل ر حوافقررة الشررعوب اتصررلاة حرري خررالل
اةؤسسررات ال ر ثلهررا ومبررا يتوافررق حررع دواناملهررا وممارسرراهتا العرفاررة وعرري اريررق إج رراءات
د ا الشعوب اتصلاة ن سها؛
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(ف) يملبغرري ع ر مجررع بارراانت حة رمل ة وإعرردا ىررود دائمررة عل ر ات لررة بشررأن
اةشاركة يف الشؤون السااسراة والعاحرة بوصرل ذلرك عملةررا احر ا لتمديرد التردابري اةالئمرة
وال عالة الراحاة إىل تعزيز حشاركة اتفرا واجلماعات اةهمشة أو اةعرألة للتمااز.
 -٢١يملبغرري للرردول أن تضررمي اةسرراواة وال عالاررة يف الوصررول إىل العدالررة وإاتحررة سرربو
انتةا فعالة عملد ودوع انتهاكات للمق يف اةشاركة يف الشؤون العاحة.
يملبغرري أن يُترراح جلماررع أصررماب ا قرروق الوصررول إىل السررلزات القضررائاة
(أ)
أو اإل ارية أو التشريعاة اةختةة أو أية سلزة خمتةة أخرو يملص علاها المليرام القرانوف يف
الدولررة حرري أجررو ديررد حقه ر يف اانتةررا عملررد ودرروع انتهاكررات للمررق يف اةشرراركة يف
الشررؤون العاحررة .وترر أن تررتمكي مجا رع اجلهررات ال اعلررة يف اجملتمررع اةرردف مبررا يف ذلررك
حمليمررات اجملتمررع اةرردف حرري الوصررول إىل العدالررة .ويملبغرري ديررد وإمالررة العقبررات اجلملسرراناة
ال ملع الملساء وال تاات حي الوصول إىل العدالة؛
(ب) يملبغ ر رري أن تك ر ررون إجر ر رراءات الوص ر ررول إىل العدال ر ررة و ري ر ررا ح ر رري آلا ر ررات
اانتةررا عا لرة وحملةر ة وسرريعة وحراعاررة لملرروع اجلررملس وحعقولررة التكل ررة .ويملبغرري المليررر يف
إنشاء آلاات حساعدة حالئمة وفعالة مبرا يف ذلرك تقردمل اةسراعدة القانونارة حري أجرو إمالرة
أو تقلاررو ا ررواجز اةالاررة و ري ررا حرري ا ررواجز ال ر تعرروق الوصررول إىل إج رراءات اةراجعررة
القضائاة وا سراما مللملسربة للجماعرات واتفررا اةهمشرني أو اةعرألرني للتماارز وا سراما
الملساء وال تاات؛
(ع) يملبغي للردول أن تروفر آلارات انتةرا حملاسربة وفعالرة وفوريرة مبرا يف ذلرك
فع تعويضات عي انتهاكات ا ق يف اةشراركة يف الشرؤون العاحرة تكرون حراعارة لالعتبرارات
اجلملسرراناة وترك رز عل ر الضررما ودررا رة عل ر إحررداد التغاررري ل ائرردهت  .ويملبغرري للرردول أن
تك و اإلن اذ ال عال والسريع للقررارات الر تتخرذ ا امراك أو أو ائرات حسرتقلة ونزيهرة.
ويملبغي أن تكون ذه القرارات حتاحة للجمهور؛
(ذ) يملبغر رري أن تتر رراح تصر ررماب ا قر رروق اةعلوحر ررات اةملاسر رربة وبةر ررورة كر رري
الوصول إلاها بشأن العملاات واإلجراءات اةتاحة للوصول إىل العدالرة وآلارات اانتةرا
مب ررا يف ذل ررك يف حال ررة ع رردم التم رراو اةوافق ررة ا رررة واةس رربقة واةس ررتملرية للش ررعوب اتص ررلاة
أو عدم ا ةول علاها؛
(ه) يملبغي أن يت بةرورة حملتيمرة تعزيرز وتاسرري بملراء القردرات وبرراحج التردري
يف جم ررال القرررانون الررردوو قررروق اإلنسررران ل ائررردة حررروا ي القضررراء و ررري حررري اةهملارررني
القررانوناني وا سرراما فامررا يتعلررق مل ررق يف اةشرراركة يف الشررؤون العاحررة .ويملبغرري أن يُرردحج
اةمليور اجلملساف يف ذه الراحج؛
(و) يملبغررري للررردول إنشر رراء حؤسسرررات واملار ررة قررروق اإلنسر رران و عر ر عملهر ررا
مبررا يتماش ر حررع اةبررا ئ اةتعلقررة مبركررز اةؤسسررات الواملاررة لتعزيررز ومحايررة حقرروق اإلنسرران
(حبا ئ ملريس)؛
( ) يملبغ رري أن يك ررون للمؤسس ررات الواملا ررة ق رروق اإلنس رران الواي ررة واة رروار
الالمحررة لتلقرري الشرركاوو ورصررد اانتهاكررات ال ر ررس أو حرري اجلوان ر اةتعلقررة مل ررق يف
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اةشراركة يف الشررؤون العاحرة والتبلاررع عملهرا وا سرراما اانتهاكرات الر تسرتهد اجملموعررات
واتفرا اةهمشني أو اةعرألني للتمااز.
 -٢٢يملبغي للدول أن تضمي إعمال ا ق يف الوصول إىل اةعلوحات.
يملبغي أن تعا الدول مبوج الدسراتري واتارر القانونارة الواملارة مل رق
(أ)
يف الوصول إىل اةعلوحات ومحايت وإعمال ؛
(ب) يملبغي أن تكون القوانني واللوائح اةتعلقرة مل رق يف الوصرول إىل اةعلوحرات
حتوافقررة حررع القررانون الرردوو قرروق اإلنسرران وا سرراما حرري خررالل إ راه العملاصررر التالاررة
كمد أ ىن:
''١

حبررا رة السررلزات العاحررة إىل الكشررل ملنتيررام عرري مجاررع اةعلوحررات ذات
اتمهاة العاحة ال تكون ىومهتا وتاسري الوصول إلاها؛

''٢

يملبغي أن تثو مجاع القاو للقانون الدوو قوق اإلنسان؛

''3

يملبغ رري أن تك ررون إجر رراءات الر ر اةعلوح ررات ذات اتمها ررة العاح ررة جمانا ررة
أو بتكل ررة حعقولررة وتترراح اةعاجلررة الس رريعة واةملة ر ة للزلبررات وتشررتمو
عل آلاات حراجعة حستقلة يف حاات الرفض؛

''٤

محايررة اتف ررا الررذيي يكش ر ون عرري حعلوحررات يعتقرردون إىل حررد حعقررول
ودررت الكشررل عملهررا أهنررا حقاقاررة وتشرركو هتديرردا أو ألررررا ةةررلمة عاحررة
حمررد ة (اةبلغررون عرري اةخال ررات) حرري التعرررض جل رزاءات دانوناررة أو إ اريررة
أو أت يباة؛

(ع) يملبغ ر رري لل ر رردول أن تاس ر ررر الوص ر ررول إىل اةعلوح ر ررات وا س ر رراما مللملسرر رربة
للمجموعررات واتف ررا اةهمشررني أو اةعرألررني للتمااررز .ودررد يشررمو ذلررك وألررع إج رراءات
لتقدمل اةساعدة تبدأ بةاا ة البات الوصول إىل حعلوحات وحىت استالحها حي أجرو تعزيرز
تكافؤ فرك الوصول إىل اةعلوحات؛
(ذ) يملبغي إنشاء آلاة ردابة حستقلة وحمايدة ودا رة عل الرصد واإلبالغ بشأن
تمل اذ ا ق يف الوصول إىل اةعلوحات .ويملبغي أن تكون تقارير ذه اآللاة حتاحة للجمهور.
 -٢3يملبغرري للرردول أن تعررزم حبررا ئ اان ترراح والشر افاة يف مجاررع جوانر عملاررات صررملع
القرار وحساءلة السلزات العاحة حي أجو إعمال ا ق يف اةشاركة يف الشؤون العاحة.
يملبغي ك الة اان تاح والش افاة واةسراءلة يف مجارع حراحرو صرملع القررار حري
(أ)
جان السلزات العاحة حي حرحلة التخزا اتوو إىل اةازنة والتمل اذ والرصد والتقاا ؛
(ب) يملبغري للردول أن تملشر آلارات فعالرة لضرمان حسراءلة اجلهرات ال اعلرة حرري
ررري الرردول مبررا يف ذلررك حؤسسررات اتعمررال التجاريررة اةشرراركة يف وألررع وتمل اررذ السااسررة
العاحة و ري ا حي القرارات العاحة؛
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(ع) يملبغرري للرردول أن تعررزم االت رزام بثقافررة اان ترراح والش ر افاة وأن تمليررر عملررد
اادتضاء يف اانضمام إىل الشراكة حري أجرو حكوحرات حسرتملرية و ري شربكة ولارة تسرع
إىل جعو ا كوحات أكثر ان تاح ا وخضوع ا للمساءلة وجتاوملا حع اجلمهور.

 -٢٤يملبغ رري لل رردول ك ررني أص ررماب ا ق رروق ح رري ممارس ررة ا ررق يف اةش رراركة يف الش ررؤون
العاحة.
يملبغ رري وأل ررع بر رراحج تربا ررة حدنا ررة وتمل ا ررذ ا كج ررزء ا يتجر رزأ ح رري اةمل ررا ج
(أ)
الدراس رراة يف ك ررو ح رري حؤسس ررات التعل ررا العاح ررة واالاص ررة .ويملبغ رري أن يك ررون ررد ررذه
ال رراحج كررني أصررماب ا قرروق وتعزيررز ثقافررة اةشرراركة و قاررق ثاررو حكرروانت اجملتمعررات
املاة؛
(ب) يملبغرري أن تشررمو ب رراحج الاباررة اةدناررة التعريررل ىقرروق اإلنسرران وأمهاررة
حشاركة اجملتمع وفه المليام اانتخايب والسااسي وحعرفة خمتلل ال ررك اةتاحرة للمشراركة
مبا يف ذلك فه اتار التشريعاة والسااساتاة واةؤسساة؛
(ع) يملبغرري ترروفري ب رراحج حمررد ة ا ررد يف جمررال بملرراء القرردرات والاباررة الواملاررة
ل ائ رردة اجلماع ررات واتفر ررا اةهمش ررني أو اةعرأل ررني للتماا ررز ويملبغ رري أن تض ررع يف ااعتب ررار
التمررد ت االاصررة حثررو اتحاررة وا ررواجز اللغويررة والثقافاررة فررد كررني ررذه ال ئررات حرري
اةشاركة الملشزة يف ا ااة العاحة .ويشمو ذلك اعتما تردابري لتعزيرز حشراركة واطرراع مجارع
اجلهررات ال اعلررة ذات الةررلة يف اجملتمررع اةرردف مبررا يف ذلررك وسررائو اإلعررالم والقاررا ات
اجملتمعا ررة والديملا ررة ح رري أج ررو إح ررداد ررول يف اةع ررايري والق ررا الر ر تقا ررد ممارس ررة ا ررق يف
اةشاركة يف الشؤون العاحة وا ساما مللملسبة للملساء.

اثلثا -أبعا ا ق يف اةشاركة يف الشؤون العاحة :أشكال اةشاركة وحستو هتا
ألل -اةشاركة يف اانتخاملت
 -٢5ت لط الاذة  ٢١من ا ع ن اللالل و ا ان الضاوء علار ذوا ا تسااا الاد
تنظم بدواة ذوايح و م مح ي اةمد متكن أ اسص مان الشاااةح ي الشانون اللاماح ي بلاد ش
وتنص الاذة ( ٢5ب) من اللةد الدويل ارا ا و الد مح وال ماسمح علر ا ةال ماواطن
ي أن ينتسا اال وينتسا اال ي ا تسا اااا زيةا ااح ا اار ذواا ا ا ا ا اللا ااام وعلا اار ا اادم ال ا اااواة
والتدويت ال ر ع وتضمن التلبد ا ر عن ااذة الناخب ش وت ئ ا تسااا ي صاممم اللملماح
الدمي راطمحع وول تزال الوسملح الر م مح الد ميكن من خ ا لألرراذ ممااسح ةم ي الشاااةح
ي الشنون اللامحش
 -٢6وا ااارح متك ا أص ا اب ا ااو ماان الشااااةح ي ذااة الشاانون اللامااح ةناااخب
أو مر ا ع ومتكماانةم التااايل ماان الشااااةح ع اان طري ا مم ل ا ةتااااينع ونااا بل ا اللملمااا
ا تسابما ااح الا ااد متكا اان ما اان الشا ااااةح البا ا اارةع ةما ااا وا ااو ا ا ااال الن ا اابح لتنظا اامم ا سا اات تاءا ش
واللملما ا تسابمح النزيةح روايح أيضا لضمان م اءلح الم ل رمما يتلل لمااسح ال لاا
التشريلمح أو التن منيحش
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 -٢٧وال ااا ون ال اادويل ي اار أ ظ ااام ا تس ااا بلمن ااهع و يوج ااد ي اال وا ااد يناس اال
اامماائي أو اال يضاامن جناااف اللملمااا ا تسابمااحش وتتمتاائ الاادول ااامش ت اادير ةبااد ي واانا
ال اما ش ومائ الااع ينبيفاال أن تل اد ا تسااا ا م ماح ي مناااح ي اوذ ا ا ام اللاام ااو
ا ان والتمتئ اع علر أسا م تمرع ذون متممز أو موذ تل مح أو د مل ولحش
 -٢٨و ااد ت ااورر تكنولوجم ااا الللوم ااا وا تدا ااا األذوا ال ما ااح لت ا ا الشا ااااةح ي
ا تساااا وتلزيااز الش ا ارمحش والاادول الااد تنظاار ي ذخااال ا بتكااااا التكنولوجمااح ماان أجاال
ر الشااةح ي اللملما ا تسابمح ينبيفل أ ت لل الا بلد تنظمم مح توعمح واسالح
النا ااا و جا اراء مش اااواا م اائ مجم اائ أص ا ا اب الد اال حع وة اانلا بل ااد أن تك ااون ااد أج اار
ذااسا جدو املح وتشاوايحش ومن األرضل ذخال ا بتكاااا الر مماح ة ال للمشااةل الاد
ميكن أن تلو مددا مح اللملمح ا تسابمح أو بول تا ذةاع ولم ةيفايح ي د ااذاش
 -٢٩ورممااا يلاال توصااما ماان ااارا أن ت ااةم ي التدااد للل بااا الااد ااد تواجااه بل ا
ااماعااا واألراراذع و ساامما الن اااءع الاانين يتلر ااون للتمممااز أو التةماامش ي ممااسااح ةاام ي
التدويت وال ا ل تساا ع وتك ل تنظمم عملما ا تسابمح املح للذممئش
توصاات عملاة
 -3٠يملبغرري أن تضررع الرردول إاررارا دانونارا فعررااا ةمارسررة ا قرروق اانتخاباررة مبررا يف ذلررك
حررا يتعلررق مللمليررام اانتخررايب وآلاررات تسرروية اةملامعررات اانتخاباررة وذلررك احتثررااا التزاحاهتررا
الدولاررة يف جمررال حقرروق اإلنسرران وعرري اريررق اعتمررا عملاررة ررري اازيررة وشر افة وتشرراركاة
وحراعاة للممليور اجلملساف.
 -3١يملبغرري للرردول أن تتخررذ ترردابري اسررتباداة لتعزيررز التمثاررو واةشرراركة اةتسرراوية للم ررأة
وال ئات اةعرألة للتمااز يف العملاات اانتخاباة .وتشمو ذه التدابري حا يلي:
يملبغرري للرردول أن تعتمررد وتمل رذ ب عالاررة نيررام ا ةررص وطةرراص حقاعررد يف
(أ)
ا ائر ررات اةملتخبر ررة للملسر رراء وال ئر ررات اةتدنار ررة التمثار ررو إذا تبر ررني أن ر ررذه التر رردابري ألر رررورية
وحالئمة وذلك بعد إجراء تقاا حتعمق ةا تملزوو علا خمتلل أنواع التدابري االاصة اةؤدترة
حرري دامررة حمتملررة مبررا يف ذلررك أتثري ررا امتمررو يف السررااق املرري امررد واآلاثر اجلانباررة ررري
اةقةو ة امتملة؛
(ب) يملبغي عملد اادتضاء أن تعتمرد الردول تردابري خاصرة حؤدترة أخررو لرز ة
حش رراركة اةر ررأة مب ررا يف ذل ررك :تملي ررا بر رراحج تدريبا ررة لبمل رراء د رردرهتا علر ر الاش ررح؛ وإ خر رال
تعديالت عل لوائح ويو ا مالت قرق تكرافؤ ال ررك للمرشرمات؛ وتقردمل حروافز حالارة
لألحزاب السااساة الر قرق ات ردا امرد ة سرل ا فامرا يتعلرق بتمقارق التروامن اجلملسراف
لدو اختاار اةرشمني أو اةملتخبني؛ ووألع براحج رعاية صماة لدع حشاركة اةرأة يف ا ااة
العاحة واالاصة؛
(ع) يملبغرري المليررر عملررد ديررد حةررص حلزحررة أو طةرراص حقاعررد يف إنشرراء
آلاات فعالة وش افاة لرصد ااحتثال وفرض جزاءات عل عدم ااحتثال.
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 -3٢يملبغي أن تقان التدابري القانوناة أو السااساتاة لرز ة ثارو اةررأة وال ئرات اةعرألرة
للتمااررز مببررا رات رردفها التةرردو للتمررد ت اةتمثلررة يف اةوادررل واةمارسررات التماازيررة
مبررا يف ذلررك القوالر الملمزاررة اجلملسرراناة الضررارة واافااألررات السررلباة بشررأن درردرة الملسرراء
والشباب واتدلاات واتشخاك ذوو اإلعادة عل اةسامهة يف الشؤون العاحة.
 -33يملبغرري تعزيررز ترردري الةررم اني و ررري حرري العرراحلني يف وسررائ اإلعررالم حرري أجررو
التةدو للقوال الملمزاة اجلملسراناة وتردف ثارو اةررأة يف وسرائ اإلعرالم وتوعارة العراحلني
يف وسررائ اإلعررالم ومجهررور الملرراخبني بشررأن ا اجررة إىل حشرراركة اة ررأة يف اةملاص ر القاا يررة
وحا يات عل ذلك حي حزا .
 -3٤يملبغي للوائح التمليامارة اةتعلقرة مبؤسسرات البرا اإلذاعري الروري ووسرائ اإلعرالم
أن تتاح فرص ا عا لة جلماع اةرشمني أثملاء ا مالت اانتخاباة لكي حيةرلوا علر حرا يك ري
حي فاات وحاز البا عر وسائ اإلعالم العاحة.
 -35يملبغر رري أن تك ر ررو الر رردول يف إار ررار نيمهر ررا اانتخابار ررة هتائر ررة الير رررو اةتسر رراوية
للمرشمني اةستقلني لاتمكملوا حي خوض اانتخراملت وأا ت ررض شرروا ا رري حعقولرة علر
ترشمه .
 -36يملبغي للدول أن تزيو العقبات ري اةعقولة ال ول ون تسجاو الملاخبني مبرا يف
ذلررك اةتزلبررات اإل اريررة اةر قررة واةعقرردة للمةررول علر الواثئررق الالمحررة ةمارسررة ا ررق يف
التةررويت وا سرراما الملسرراء واتدلاررات والشررعوب اتصررلاة وحرري يعاشررون يف حملررااق انئاررة
واتشخاك اةشر يي اخلا ا.
 -3٧يملبغي للدول أن تتخرذ تردابري مايرة سرالحة اةرشرمني اةعرألرني للعملرل والتخويرل
خالل العملاة اانتخاباة وا ساما اةرشرمات مبرا يف ذلرك ا مايرة حري العملرل القرائ علر
نوع اجلملس.
 -3٨يملبغي للدول أن تعدل اتحكام القانونارة الواملارة الر رد حري حرق التةرويت علر
أساو ات لاة القانونارة وأن تعتمرد التردابري القانونارة الالمحرة لضرمان ترع مجارع اتشرخاك
ذوو اإلعادة وا ساما ذوو اإلعادة الذ ملاة أو المل ساة ااجتماعاة ىقه يف التةويت.
 -3٩يملبغي أن تتخرذ الردول تردابري لضرمان إحكانارة وصرول اتشرخاك ذوو اإلعادرة إىل
مجاع جوان العملاة اانتخاباة وذلك عي اريق مجلة أحور حملها:
ك ال ررة حري ررة اتش ررخاك ذوو اإلعاد ررة يف التعب ررري ع رري إرا هتر ر كمل رراخبني
(أ)
والس ررماح ة رري يتع ررذر عل رراه ممارس ررة حقهر ر يف التة ررويت ون حس رراعدة ملختا ررار ش ررخص
بملاء عل البه ؛
يساعد عل التةويت ا
(ب) ألررمان وصررول اتشررخاك ذوو اإلعادررة إىل إجرراءات التةررويت وحرافقر
وعملدحا يتعذر ألمان الوصول الكاحو يملبغي توفري ترتابرات تاسرريية حعقولرة لضرمان كرمله
حي ممارسة حقه يف التةويت بشكو فعال؛

(ع) توفري التدري للمسرؤولني عري اانتخراملت بشرأن حقروق اتشرخاك ذوو
اإلعادة يف اانتخاملت؛
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(ذ) التأكر ررد حر رري أن تكر ررون أ وات اانتخر رراملت والتةر ررويت حالئمر ررة وحاسر رررة
لألشخاك ذوو اإلعادة مبختلل حااهت وسهلة ال ه وااستعمال مللملسبة .
 -٤٠يملبغ رري لل رردول أن تملي ررر يف حواءح ررة ا ررد ات ىن لس رري التة ررويت وات لا ررة للاشر رح
لالنتخاملت بغاة تشجاع حشاركة الشباب يف ا ااة السااساة.
 -٤١يملبغرري أا تسررتبعد الرردول اتشررخاك امتج رزيي ر رري اماكمررة حرري ممارسررة حقهر يف
التةررويت كررءجراء اباعرري يقرروم علر ا ررق يف افرااض الرراءة إىل أن تثبررت اإل انررة مبوج ر
القانون.
 -٤٢يملبغرري للرردول أا ت رررض وتعم ر بةررورة تلقائاررة حيررر ا ررق يف التةررويت مللملسرربة
لألشخاك الرذيي يقضرون عقوبرة مللسرجي أو بعرد انقضراء فراة العقوبرة علر يرو ا يراعري
اباعة وخزورة اجلر ة أو حدة العقوبة.
 -٤3يملبغي للدول عملد اادتضاء أن تزيو العقبات العملارة الر درد تعروق ممارسرة ا رق
يف التةويت مللملسبة لألشخاك الذيي يقضون عقوبة مللسجي.
 -٤٤يملبغي للدول أن تاسر التدداق اةستقو يف عملاة التةويت وفررم اتصروات مبرا يف
ذلك عي اريق إاتحة الوصول إىل أحاكي اادااع وعد وفرم الملتائج.
 -٤5يملبغي أن تكون ائرات إ ارة اانتخراملت درا رة علر العمرو بشركو حسرتقو ونزير
بغض الملير عي تكويملها .ويملبغي ذه ا ائات أن تكون ح توحة وشر افة إىل أدةر حرد وأن
تكون دراراهتا ذات اباعة استشارية وتتراح وصرول مجارع اجلهرات اةعملارة إىل اةعلوحرات ذات
الةلة.
 -٤6يملبغرري للرردول التأكررد حرري أن إاار ررا القررانوف يررملص عل ر حررق اةرشررمني يف الزعرري
ب عالاة يف نتائج اانتخاملت ويوفر سبو انتةا سرريعة وحالئمرة وفعالرة وواجبرة اإلن راذ يف
إاار اجلدول الزحين لالنتخاملت.
 -٤٧يملبغرري للرردول أن تمليررر يف كررني اةرروااملني اةوجررو يي بةر ة ائمررة أو حؤدتررة خرراره
البلد حي ممارسة حقه يف التةرويت عري اريرق إجرراء حشراورات واملارة حالئمرة وحشراورات
حع الدول اةضا ة وحع حراعاة مجاع العواحو ذات الةلة.
 -٤٨يملبغرري للرردول أن تمليررر يف توسرراع نزرراق حررق التةررويت لاشررمو ررري اةرروااملني بعررد
فاة إداحة دانوناة حملتيمة أو اويلة اتجو وذلك عل اتدو يف اانتخاملت املاة.

ملء -اةشاركة يف الساادات ري اانتخاباة
 -٤٩تشااد اللذنااح اللنمااح حب ااو ا ااانع ي تللم ةااا اللااام ا اام )١٩٩6( ٢5ع أن ذااة
الش ا اانون اللام ا ااح م ة ا ااوم واس ا اائ النا ا ااا يش ا اامل مجم ا اائ جوا ا اال ا ذااة اللام ا ااح وص ا ااما ح وتن م ا اان
ال ماس ااا عل اار الد االد ال اادويل وال ااوطة وا لمم اال وايل االش وي التللما ا الل ااام ااهع تلا ا ا
اللذنح ا ي الشااةح البا رة ي ذااة الشنون اللامحش
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 -5٠وونااا اللديااد ماان الااار المكنااح لمااسااح ا ا ي الشااااةح البا اارة ي ذااة الشاانون
اللام ااحش رالش ااااةح البا اارة ميك اان أن تت ا ا ع عل اار س اابمل ال ااالع عن ااد م ااام أصا ا اب ا ااو
اختماا الدساتد أو تلديلةا أو البت ي م ا ل عامح عن طري است تاء عامش
 -5١وتلا ا اللذنااح ي التللما اللااام  ٢٨ن الشااااةح البا اارة تت ا عاان طريا ا ضاامام
السولااح ساالاح اقاااا ال ارااا ي ال ااا ل ايلمااح أو ي اانون مجاعااح ملمنااحع
اتااال الشاالبمح ّ
مشاااةح أصا اب ا او
وا ت اب وماا يتم تكوينةا التشاوا مئ ا كومحش ةما تت
ي ذااة الشنون اللامح عن طري ممااسح الن وا مان خا ل النا شاا اللاماح وا اواا مائ مم لامةمع
أو من خ ل داذم علر تنظمم أ ةمش
 -5٢واللملمح التشاوايح الد جر ي طاا عداذ مشاايئ الباذه التوجمةماح ا الماح بمّنات أ اه
ار ي ىت أااء اللامل تن من عدذ مان مبااذاا الشاااةح البا ارة الاد ت اةم ي ر ما الشاااةح
وتكملةا عن طري مم ل منتسب ش
 -53و ااد تت ا ا الش ااااةح ي عملم ااا ص اانئ ال ا اراا عل اار ةتل ااا ال ااتوا ع م اان ت ااد
الللوما ع عن طري التشاوا وا وااع الشراةح أو الشااةح ي صاما ح ال ارااا ش وتتللا وان
ال ااتوا بداجااح الشااااةح أو ية ارااحي مشااااةح أصا اب ا ااو ي ةتلااا مرا اال عملمااح صاانئ
ال راا (أ و ئ جدول األعمالع والدما حع وصنئ ال رااع والتن منع والرصد و عاذة الدما ح)ش
 -5٤وطرا الشااةحع وول علر وجه الت ديد األذوا ال مح لتم اد الشاااةحع م ال الوا ائ
الش اابكمحع وا ما ا ع واللذ ااان ال ااد تض اام أصا ا اب مد اال ح متل اادذينع وجل ااا ا س ااتما
اللامااحع والانمترا ع والشاااواا واألرر ااح اللاملااحع ااد قتلااا اخاات ا م ااتو الشااااةح ومر لااح
ينبيفل مان الشااةح ي مجمئ الرا ال التلل اح بدانئ ال ارااع رلام
عملمح صنئ ال رااش وي
ونا موعح طرا ادذة ميكن التوصمح ا ي مجمئ ال ما ا ش
ازوذ الاادول باابل ا ا اااذا بشااان ةم مااح اامان مت ّكان أص ا اب
 -55والتوصااما التالمااح تا ّ
ا و من الشااةح وممااسح التا د بدواة واذرح ي عملمح صنئ ال راا الد د تن ر علمةمش
توصاات عملاة
(أ) اإلاار اةؤسسي لضمان ااشااك حع السلزات العاحة يف صملع القرار
 -56يملبغي إنشاء ااكو ائمرة روارة تك رو أن تكرون اةشراركة يف عملارات صرملع القررار
ح هوحة علر نزراق واسرع وحقبولرة حري جانر السرلزات العاحرة وأصرماب ا قروق وتتمقرق
بشركو حعترا  .و كري أن تشرمو رذه ا ااكررو ائرة لتملسراق اةشراركة يف ا كوحرة وحملسررقني
أو حاسريي للمشاركة يف الومارات وجمالس حشاكة بني القزراع العرام واجملتمرع اةردف وجلران
وأفردة عاحلة و ائات أخررو أو ات ادرات إااريرة برني السرلزات العاحرة واجلهرات ال اعلرة يف
اجملتمع اةدف لدع اةشاركة.
 -5٧يملبغرري أن تكررون ااكررو اةشرراركة الرواررة حتاحررة وشرراحلة جلماررع اجلماعررات واتفررا
اةهمش ررني أو اةعرأل ررني للتماا ررز مب رري ف رراه اةملتما ررون إىل خل ا ررات اجتماعا ررة وادتة ررا ية
ألعا ة وا ساما الملساء وال تاات .ويملبغي إنشاء آلاات ائمة حمد ة تُعىن مبشراركة ال ئرات
GE.18-12071
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اةستبعدة اترخيارا أو الر تُراعر آراا را وتُلرت احتااجاهترا علر الملمرو اةالئر يف عملارات
صملع القرار حثو الشعوب اتصلاة واتدلاات واتشخاك ذوو اإلعادة.
 -5٨لكي تك و ذه ا ااكو واآللاات إاتحة فرصة حقاقاة للمشاركة يملبغري علر أدرو
تقدير أن يُراع فاها حا يلي:
(أ)

أن يت تةمامها مبشاركة أصماب ا قوق اةعملاني؛

(ب) أن تتمرررو الملزا ررة يف توجار آراء أصررماب ا قرروق اةعملاررني يررو العملاررات
ال علاة لةملع القرار؛
(ع) أن تت رروفر ررا حازانا ررة كافا ررة وح رروار بشر ررية ل ررديها خ رررة فملا ررة فام ررا يتعل ررق
مبختلل اجملموعات ال يملبغي تشجاعها و كاملها حي اةشاركة؛
اجلماع.

(ذ)

كرري الوصررول إلاهررا وشرراحلة للجماررع وحراعاررة للممليررور اجلملسرراف و ث رو

 -5٩عملدحا يكرون لعملارات صرملع القررار أتثرري علر الز رو يملبغري أن تك رو الردول حرق
اتا ال يف التعبري عي آرائه ىرية ويف ااستماع إلاه مبا يف ذلك إشراكه بزريقة ا فرة
عي اريق إنشاء آلاات حالئمة للز و وتراعي حسألة العمر وال وارق اجلملساناة وشاحلة.
 -6٠يملبغر رري للر رردول أن تملير ررر يف إار ررار عملار ررات السر ررالم وحر ررا بعر ررد المل ر رزاع وا ر رراات
اإلنسرراناة يف إنشرراء ااكررو رواررة إلش رراك اجلماعررات واتفررا اةتضرررريي أو اتكثررر تضررررا
حرري المل رزاع حثررو اتا ررال والش رباب واتدلاررات واتشررخاك ذوو اإلعادررة واةشررر يي
اخلا را والالجئررني والملسرراء وال تاررات يف وألررع مجاررع التش رريعات والسااسررات واالرردحات
والراحج وتمل اذ ا ورصد ا .ويملبغي أن تةم ا ااكو الالمحة إلعمال حرق رؤاء اتفررا يف
ااختاار ا ر واةستملري للملول اةستداحة اةتعلقة ف .
 -6١يملبغي لإلاار اةؤسسي للمشاركة أن كي يف مجاع اتودات حي إتا واسرتخدام
ارائ ر ررق جدي ر رردة للمش ر رراركة مب ر ررا يف ذل ر ررك ح ر رري خ ر ررالل اس ر ررتخدام تكملولوجا ر ررا اةعلوح ر ررات
وااتةاات.
 -6٢يملبغي تقاا أ اء اتار التشاركاة بةورة حملتيمة مبا يف ذلك ا ااكرو واإلجرراءات
فد تكاال ات اء و سامل والتوصو إىل ارق حبتكرة للمشاركة وهتائة ال ررك لتمقاقهرا
عل أساو احتااجات أصماب ا قوق اةعملاني.
(ب) التدابري الراحاة إىل ك الة اةشاركة ال عالة يف خمتلل حستو ت صملع القرار
 -63التوصرراات التالاررة تقرردم إرشررا ات للسررلزات العاحررة اةعملاررة يف الدولررة بشررأن ك الررة
اةشاركة ا ا فة دبو وأثملاء عملاة صملع القرار وبعد ا.

الشااةح بل اقاا ال راا
 -6٤يملبغي حرملح أصرماب ا قروق ال رصرة للمشراركة يف صراا ة جردول أعمرال عملارات
صررملع القرررار لض ررمان حراعرراة أولررو هت واحتااج رراهت فامررا يتعلررق بتمدي ررد حوألرروع وحمت رروو
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اةملادش ررة .و ك رري القا ررام ب ررذلك علر ر س ررباو اةث ررال ح رري خ ررالل حش رراورات علر ر ش رربكة
اإلنانت وتمليا جلسات استماع عاحة أو حملتد ت أو تشكاو أفردة عاحلة أو جلران حؤل رة
حرري ممثلررني عرري السررلزات العاحررة وأف ررا اجملتمررع .ولرردو إنشرراء اتفردررة العاحلررة أو اللجرران
يملبغي للسلزات العاحة اةعملاة اعتما حعرايري وعملارات شر افة وشراحلة حري أجرو ثارو أفررا
ال ئات الضعا ة.
 -65يملبغي للممثلني اةملتخبرني أن يضرزلعوا بردور حاسر يف عر رذه العملارات مبرا يف
ذلك عي اريق اةشاركة و ثاو وائر اانتخاباة ال خيضعون للمساءلة أحاحها.
 -66يملبغي ديد وإخزار أصماب ا قوق اةتأثريي بةورة حباشررة أو حمتملرة أو الرذيي
دد تكون حةلمة يف ادااح يتعلق مبشروع أو خزة أو برانحج أو دانون أو سااسة عاحة.
ويملبغرري أن يقرردم اإلخزررار إىل مجاررع أصررماب ا قرروق يف الودررت اةملاس ر وبزريقررة حالئمررة
وفعالة .وملإلألافة إىل ذلك يملبغي تاسري حشاركة سائر أصماب ا قروق الررا بني يف ذلرك.
ويملبغي اعتبرار اجلمارع ألرمي اةترأثريي امتملرني عملردحا يشرمو أتثرري القررارات كرو أيراء البلرد
أو يكون واسع الملزاق إىل حرد كبرري وذلرك علر سرباو اةثرال عملرد وألرع سرتور أو إجرراء
عملاات إصالح.
 -6٧يملبغرري أن تتضررمي اةعلوحررات اةتعلقررة بعملاررة صررملع الق ررار ديررد ات رردا بةررورة
واألمة ووادعاة وعملاة حري أجرو تلبارة تودعرات اةشراركني .ويملبغري كمرد أ ىن أن تتضرمي
اةعلوحات اةتعلقة مللعملاة العملاصر التالاة:
نر رروع أو اباعر ررة القر ر ررار دار ررد الملير ررر .ويشر ررمو ذلر ررك توألر رراح اةوأل ر رروع
(أ)
وحعلوحات عي اتساو اةملزقي للقرارات اةتودع اطاذ را ونروع القررارات الر يملبغري اطاذ را
يف كو حرحلة حي حراحو العملاة؛
(ب) نزاق االاارات ال يتعني حملادشتها والبت فاها يف كو حرحلة مبرا يف ذلرك
اةشاكو والبدائو و/أو ا لول واتثر امتمو لملتائجها؛
(ع) اجلداول الزحملاة للمشاركة يف كو حرحلة حي حراحو العملاة الر يملبغري أن
تعرردل تبع را لليرررو االاصررة (عل ر سررباو اةثررال حس ر رجررة تعقاررد اةسررألة اةزروحررة
أو عد أصماب ا قوق اةترأثريي مللقررار) وإاتحرة فرصرة كافارة تصرماب ا قروق إلعردا
وتقدمل حسامهات بملاءة؛
ديررد اةرروا ني العمرروحاني واةؤسسررات اةشرراركة ودرردرهتا علر ااألررزالع
(ذ)
بدور ا (أو ور كو حملها وخمتلل اةهام يف كو حرحلة حي حراحو العملاة)؛
(ه)

ديد السلزة العاحة اةسؤولة عي اطاذ القرار؛

(و) اإلج ر رراءات اةتوخر رراة لتمقار ررق حشر رراركة أصر ررماب ا قر رروق مبر ررا يف ذلر ررك
اةعلوحات اةتعلقة مبا يلي:

GE.18-12071

''١

اتريخ بداية وهناية اإلجراء؛

''٢

محرران وحكرران التمل اررذ مبررا يف ذلررك ترروفري حعلوحررات عرري ا ااكررو اتساسرراة
ال يتاح الوصول إلاها يف أو عملاات تشاركاة حتوخاة؛
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''3

ارائق ودواعد تمل اذ العملاة التشاركاة؛

''٤

ا ائة العاحة أو اةسؤول الروي اللذان توج إلاهما التعلاقات أو اتسرئلة
أو كر رري أن يزل ر ر حملهمر ررا حعلوحر ررات إأل ر رافاة عر رري الق ر ررار دار ررد الملير ررر
واإلجراء اةتبع لالستجابة وإااره الزحين.

 -6٨يملبغرري أن يكررون أصررماب ا قرروق دررا ريي عل ر ا ةررول عل ر حعلوحررات الكافاررة
والضرررورية بزريقررة كرري الوصررول إلاهررا فررور حعرفتهررا لتمكاررمله حرري ااسررتعدا للمشرراركة
ال عالة وفق ا ةبدأ الكشل عي اةعلوحات إىل أدة حد ممكي(.)٤
 -6٩يملبغ رري نش ررر اةعلوح ررات ذات الة ررلة بش رركو اس ررتبادي ع رري اري ررق إاتحته ررا بزريق ررة
حالئمررة لليرررو املاررة حررع حراعرراة ااحتااجررات االاص رة للجماعررات واتف ررا اةهمشررني
أو اةعرألني للتمااز( .)5ويملبغي أن يشمو ذلك حا يلي:
توفري حعلوحات جماناة أو بتكل ة حعقولة و ون داو ا حرر را علر إعرا ة
(أ)
استملساخها واستخداحها عل شبكة اإلنانت وخارجها؛
(ب)

تقدمل حعلوحات تقملاة للخراء وحوجزات ري تقملاة لعاحة اجلمهور؛

(ع) نشر اةعلوحات بزريقة واألمة وحاسورة ااسرتخدام و كري الوصرول إلاهرا
وحراعاررة للسرري واجلوان ر الثقافاررة ملللغررات املاررة مبررا يف ذلررك لغررات الشررعوب اتصررلاة
واتدلاات .ودد يستلزم ذلك كتابتها بزريقة برايو وبةاع سهلة القراءة وبلغة حبسزة؛
(ذ) نشررر اةعلوحررات ذات الةررلة عل ر أوسررع نزرراق ممكرري مبررا يف ذلررك حرري
خررالل اةودررع الشرربكي للسررلزة أو السررلزات العاحررة ذات الةررلة إذا كانررت ررذه الزريقررة
فعالررة .ودررد تشررمو دملرروات الملشررر اتخرررو وسررائ اإلعررالم اةزبوعررة املاررة واةلةررقات
واللوحررات اإلعالناررة ووسررائ اإلعررالم (التل زيررون أو اإلذاعررة) وحةررا ر أخرررو علر شرربكة
اإلنانت؛
(ه) المليررر يف اعتمررا أسررلوب اإلخزررارات ال ر يررة عملررد اادتضرراء حررع إيررالء
ااعتبار الواج ماية البااانت الشخةاة.

الشااةح أ ناء عملمح اقاا ال راا
 -٧٠يملبغي أن يتمكي أصماب ا قوق حي اةشاركة يف عملارة صرملع القررار حملرذ حراحلهرا
اةبكرررة عملرردحا تكررون مجاررع االاررارات ح توحررة .ويتزلر ذلررك علر سررباو اةثررال أا تتخررذ
السلزات العاحة أو دررارات روارة ا رجعرة فاهرا دبرو بردء العملارة .كمرا يتزلر عردم اطراذ
أو خزرروات حرري شررأهنا تقررويض اةشرراركة العاحررة يف اةمارسررة العملاررة ويشررمو ذلررك عل ر
سباو اةثال بذل جهو كبرية ل ائدة أحد االاارات أو االتزام بتمقاق نتائج حعاملة مبا فاها
تلررك اةت ررق علاهررا حررع ائررة أخرررو حرري ائررات الدولررة أو جهررة فاعلررة ررري اتبعررة للدولررة
أو لدولة أخرو.
__________

()٤
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 -٧١يملبغي نشرر أو تملقراح أو رديا ةسرو ات الواثئرق اةتعلقرة مللقررار (القررارات) فرور
توافر ا.
 -٧٢يملبغرري ح رملح أصررماب ا قرروق الودررت الكررايف إلعرردا حسررامهاهت وتقررد ها خررالل
عملاررات صرملع القررار .ويتزلر ذلررك علر سررباو اةثررال ك الررة أا تترزاحي ال رررك اةتاحررة
للمشاركة أو جزء كبري حملها حع فاات العزالت حثرو اتعارا الديملارة والعزرالت الواملارة
أو فاات العزالت الرئاساة يف الدولة اةعملاة.
 -٧3يملبغرري إعزرراء أصررماب ا قرروق ا ررق يف تقرردمل أو حعلوحررات أو لرراالت أو آراء
ذات صررلة حباشرررة مللسررلزة العاحررة وذلررك يف صرراغة إلكاوناررة أو خزاررة .ويملبغرري أن تكررون
فرك تقدمل التعلاقات حاسرة وجماناة و ون شكلاات ح راة.
 -٧٤يملبغرري إاتحررة إحكاناررة تقرردمل تعلاقررات خزاررة عرري اريررق شرربكة اإلنانررت إىل جان ر
إاتحررة فرررك اةشرراركة بةررورة شخةرراة .و ررذا الغرررض يملبغرري للرردول أن تمليررر علر سررباو
اةثال يف إنشاء جلان تشارك فاها خمتلل اجلهات صاحبة اةةرلمة و/أو ائرات استشرارية
وتمليا حلقات راساة للخراء و/أو حلقات نقاش وجلسات عاحة ح توحة إلاتحة اةشراركة
ال عالة يف مجاع حراحو عملاات صملع القرارات العاحة .وعملد إنشاء ااكرو حري رذا القبارو
يملبغ رري اعتم ررا حع ررايري وعملا ررات تتسر ر مللشر ر افاة وش رراحلة ح رري أج ررو ثا ررو أفر ررا ال ئ ررات
الضعا ة.
 -٧5يملبغرري أن تكررون اةملاسرربات التشرراركاة جماناررة وأن تعقررد يف أحرراكي حمايرردة ويسررهو
الوصررول إلاهررا مبررا يف ذلررك مللملسرربة لألشررخاك ذوو اإلعادررة وكبررار السرري .ويملبغرري للرردول
أيض ا أن توفر الاتابرات التاسرريية اةعقولرة حسر اادتضراء .وتبعر ا لليررو املارة والقررار
اةعررين كرري اسررتكمال اةشرراركة الشخةرراة وات حتاحررة عل ر شرربكة اإلنانررت حس ر
اادتضاء.
 -٧6اةسامهات الوار ة عي اريق حملةات شربكة اإلنانرت يملبغري أن تُعزر الرومن الرذو
ي ب التعلاقات اةقدحة عر وسائو خاره شبكة اإلنانت.
 -٧٧يملبغي تعزيرز القردرات التقملارة واالررات مللملسربة للمروا ني العمروحاني اةسرؤولني عري
إ ارة العملاررات القائمررة عل ر اةشرراركة مبررا يف ذلررك يف جمرراات مجررع اةعلوحررات وتاسررري
ااجتماعررات وصرراا ة ااس رااتاجاات وطزررا اإلج رراءات واإلبررالغ عرري نتررائج عملاررة
صملع القرار.
 -٧٨يملبغر رري تزر رروير ني ر ر حالئمر ررة جلمر ررع البار رراانت وإ ارهتر ررا و لالهر ررا و ر ررذ وح ر ر
اةعلوحات الوار ة عر شربكة اإلنانرت وخارجهرا وك الرة شر افاة تةرما رذه الرملي وكا ارة
حعاجلة البااانت وااحت اظ فا.

الشااةح ي عملمح اقاا ال راا
 -٧٩يملبغي نشره نتائج عملاة اةشاركة يف الودرت اةملاسر وبزريقرة شراحلة وشر افة عري
اريق الوسائو اةالئمة عل شبكة اإلنانت وخارجها .وبوج خاك يملبغي توفري حا يلي:
(أ)
GE.18-12071
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(ب) تعلاقررات توألررح كا اررة اتخررذ ملةسررامهات اةقدحررة حرري أصررماب ا قرروق
صر الملير عمل واةررات لرذلك .فعلر سرباو اةثرال
أو استخداحها وحا أُ راه حملها وحا ُ
كرري نشررر تقريررر إىل جان ر الق ررار اةتخررذ (الق ررارات اةتخررذة) ودررد يشررمو ذلررك اباعررة
اإلسهاحات الوار ة وتقدمل ات لة عل كا اة اتخذ فا .ويتزل ذلرك طةراص ودرت كرا
بني هناية العملاة القائمة عل اةشاركة واطاذ القرار الملهائي؛
(ع) حعلوح ررات ع رري اإلجر رراءات اةتاح ررة لتمك ررني أص ررماب ا ق رروق ح رري اط رراذ
إجراءات إ ارية ودضائاة حملاسبة فاما يتعلق مللوصول إىل آلاات ااستعراض.
 -٨٠يملبغي حملح اتشخاك اةشاركني فرصة اةشاركة يف عملارة التقارا وذلرك حري أجرو
توثارق الرردروو اةسرت ا ة واسررتخداحها يف التمسراملات حسررتقبالا .و قاقرا ررذه الغايرة يملبغرري
أن تملير السلزات العاحة اةعملاة يف إجرراء راسرات استقةرائاة أو حملادشرات مجاعارة حركرزة
مب ررا يف ذل ررك ح رري خ ررالل إنش رراء حواد ررع ش رربكاة خمتة ررة أو ع رري اري ررق ا رراتل أو اةش رراركة
الشخةرراة بغاررة مجررع اةعلوحررات اةتعلقررة مبختلررل جوانر اةشرراركة يف مجاررع حراحررو عملاررة
صملع القرار .ويملبغي للدول ك الة أن تكون اةعلوحرات اجملمعرة يف رذا السرااق حراعارة لتعرد
أصماب ا قوق الذيي شاركوا.
 -٨١يملبغرري أن تقرردم الرردول حعلوحررات عرري العملاررة حرري أجررو إاتحررة اةشرراركة ا ا فررة يف
تقاا عملاة صملع القرار مبا يشمو اآليت:
(أ)

عد وصاع الرسائو اةستخدحة إلخزار أصماب ا قوق؛

(ب)

اةوار اةخةةة للعملاة؛

(ع)

عد اتشخاك الذيي شاركوا يف خمتلل حراحو عملاة صملع القرارات؛

(ذ)
الشخةاة؛

بااانت ح ةلة عي اةشاركني حرع إيرالء ااعتبرار الواجر

(ه)

ارائق اةشاركة؛

(و)

إحكاناة الوصول والاتابات التاسريية اةعقولة.

مايرة الباراانت

 -٨٢يملبغي ك الة اةشاركة يف تمل اذ القرارات اةتخذة .ويملبغي أن يت بةورة استباداة ويف
مجاع حراحو التمل اذ توفري حعلوحات كي الوصول إلاهرا ويسرهو اسرتخداحها .و كري قارق
ذلك عل سباو اةثال عري اريرق إنشراء حوادرع شربكاة خمةةرة رذا الغررض و/أو إرسرال
إخزر ررارات عر رري ارير ررق الرير ررد اإللكر رراوف أو تملير ررا حملاسر رربات أو حر ررؤ رات أو حملتر ررد ت
أو حلقات راساة.
 -٨3يملبغي للردول أن تمليرر عملرد اادتضراء يف إنشراء شرراكات اسرااتاجاة حرع اجلهرات
ال اعل ررة يف اجملتم ررع اة رردف ح ررع احر راام اس ررتقال ا بغا ررة تعزي ررز اةش رراركة يف تمل ا ررذ القر ررارات
اةتخذة.
 -٨٤يملبغ ر رري ك ال ر ررة اةش ر رراركة والشر ر ر افاة يف رص ر ررد تمل ا ر ررذ القر ر ررارات اةتخ ر ررذة .ويملبغ ر رري
اسر ررتمداد أار ررر حملاسر رربة لتقار ررا أ اء الر رردول فامر ررا يتعلر ررق بتمل ار ررذ القر رروانني أو السااسر ررات
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أو اةشاريع أو الرراحج ذات الةرلة .ويملبغري أن تتضرمي اتارر ديرد ات ردا وحؤشررات
أ اء حمررد ة محملا ر ا ودابلررة للقارراو مبررا يف ذلررك بشررأن حشرراركة أصررماب ا قرروق يف حتابعررة
أنشزة التمل اذ .والتقارير اةرحلاة اةتعلقرة مللتمل ارذ يملبغري إعالهنرا ونشرر ا علر نزراق واسرع
مب ررا يف ذلرررك ح رري خرررالل اس ررتخدام تكملولوجا ررا اةعلوح ررات وااتةررراات وتملي ررا حرررؤ رات
أو حملتد ت أو حلقات راساة ذه الغاية.
 -٨5يملبغي أن يُتاح تصماب ا قوق الوصول إىل اةعلوحات اتساساة بغاة كامله حري
اةشرراركة ال عالررة يف رصررد وتقاررا التقرردم امرررم يف تمل اررذ القررارات .واةعلوحررات اةقدحررة عرري
عملاة التمل اذ يملبغي أن تشمو حا يلي:
(أ)
(ب)

ديد السلزة اةسؤولة عي عملاة التمل اذ وحعلوحات عي كا اة ااتةال فا؛
اةوار اةالاة و ري اةالاة اةستخدحة ت راض التمل اذ؛

(ع) حررا إذا كرران التمل اررذ يملزرروو علر شرراكة بررني القزرراعني العررام واالرراك وإذا
كان ا ال كذلك يت توفري مجاع اةعلوحات اةتعلقة بدور اجلهة ال اعلرة (اجلهرات ال اعلرة)
وحعلوحات عي كا اة ااتةال فا؛
(ذ)

ال رك اةتاحة للمشاركة يف عملاة التمل اذ.

 -٨6يملبغر رري أن تر ررت اةشر رراركة يف الرصر ررد والتقار ررا بةر ررورة حسر ررتمرة وأن تشر ررتمو عل ر ر
استخدام أ وات اةساءلة ااجتماعارة حثرو عملارات حراجعرة ات اء ااجتمراعي و راسرات
استقة ررائاة لتتب ررع اإلن رراق الع ررام وبزاد ررات لتقا ررا ات اء ح رري جانر ر اجملتمع ررات املا ررة
وبررواملت شرربكاة لتقاررا الش ر افاة وتمليررا جلسررات اسررتماع تشررارك فاهررا وسررائ اإلعررالم
اجملتمعاة وعاحة اجلمهور.

تكنولوجما الللوما وا تدا

من أجل تلزيز الشااةح الت اويح وا اذرح

 -٨٧أ وات تكملولوجاا اةعلوحات وااتةاات يملبغي أن تثو قوق اإلنسان حي حاا
التةررما ويملبغرري أن تلتررزم اةشرراركة عرري اريررق تكملولوجاررا اةعلوحررات وااتةرراات ملةبررا ئ
ن سها اةتعلقة ملةشاركة ملستخدام وسائو خاره شبكة اإلنانت( .)6ويستلزم ذلك ك الة أن
يكون تزوير تكملولوجاا اةعلوحات وااتةاات ونشر ا مبا يف ذلك التكملولوجارات اجلديردة
القائمررة علرر البارراانت ال ر تسررتخدم ت ررراض اةشرراركة عملاررة تساشررد مللقررانون الرردوو
قرروق اإلنسرران وطضررع لر مبررا يف ذلررك حبررا ئ اةسرراواة بررني اجلملسررني حرري أجررو جتملر أو
آاثر ألارة ىقوق اإلنسان للجماعرات واتفررا اةعرألرني للتهمراي أو التماارز سرواء أكران
التأثري حقةو ا أو ري حقةو .
 -٨٨يملبغ رري اس ررتمداد وتمل ا ررذ ت رردابري فعال ررة لس ررد ال ج رروة الردما ررة وا س رراما مللملس رربة
للملساء واتشخاك ذوو اإلعادة وكبار السي واتشخاك الرذيي يعاشرون يف حملرااق ري ارة
والش ررعوب اتص ررلاة .ويملبغ رري يف ررذا الس ررااق اعتم ررا ت رردابري اس ررتباداة إلاتح ررة تكملولوجا ررا
اةعلوحررات وااتةرراات علر نزرراق واسررع وبتكل ررة حاسررورة مبررا يف ذلررك يف اةملررااق الملائاررة
__________

()6
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أو الري اة و ون ااز حي أو نوع .ويملبغي أن يشمو ذلك عل سباو اةثال تقدمل الردع
ددر اإلحكان إلمالة ا واجز ااجتماعاة واةالاة والتكملولوجاة الر تقارد وصرول اجلمهرور إىل
اإلنانت حثو ارت اع تكالال الرب ملإلنانت وألعل اةوصولاة.
 -٨٩يملبغرري تعزيررز إش رراك خمتلررل أصررماب اةةررلمة مبررا يف ذلررك اجلهررات ال اعلررة يف
اجملتم ررع اة رردف وحؤسس ررات اتعم ررال التجاري ررة يف تة ررما وتز رروير واس ررتخدام تكملولوجا ررا
اةعلوحات وااتةاات .ويملبغي يف رذا السرااق إيرالء ااعتبرار الواجر للمبرا ئ التوجاهارة
اةتعلقة ملتعمال التجارية وحقوق اإلنسان.
 -٩٠يملبغرري اسررتخدام تكملولوجاررا اةعلوحررات وااتةرراات حرري أجررو هتائررة ا اررز وال رررك
تصررماب ا قرروق للمشرراركة ا ا فررة يف جمموعررة حتملوعررة حرري اتنشررزة خررال ااتةرراات
وتبررا ل اةعلوحررات .ويملبغرري أن تقرردم التكملولوجاررا فرص ر ا حقاقاررة للتررأثري يف عملاررات صررملع
القرارات وذلك عل سباو اةثال فاما يتعلق بتقدمل حقاحات تشرريعاة وسااسراتاة والتعلارق
والتةررويت علاهررا .ويملبغرري للرردول أن تمليررر عملررد اادتضرراء يف إاتحررة اةزيررد حرري ال رررك
التكمالاة للمشاركة بوسائو خاره شبكة اإلنانت.
 -٩١يملبغي ترمجرة ات وات ا الارة لتكملولوجارا اةعلوحرات وااتةراات اةتعلقرة ملةشراركة
إىل خمتلل اللغات املارة مبرا يف ذلرك اللغرات الر تتمردثها اتدلارات والشرعوب اتصرلاة
وأن تك و إحكاناة وصول اتشخاك ذوو اإلعادة إلاها.
 -٩٢يملبغر رري تضر ررمني اةملر ررا ج الدراسر رراة الروار ررة و ر ررري الروار ررة ب ر رراحج تتعلر ررق مللتثقار ررل
اإلعالح رري وحم ررو اتحا ررة الردما ررة بغا ررة ك ررني اتش ررخاك ح رري اةش رراركة ا ا ف ررة ع ررر ش رربكة
اإلنانررت .فعل ر سررباو اةثررال يملبغرري أن تركررز ررذه ال رراحج عملررد اادتضرراء عل ر اتسررس
التقملاررة لإلنانررت وتزرروير الت كررري الملقرردو حرري أجررو حسرراعدة أصررماب ا قرروق يف ديررد
وتقاا حا ير حي خمتلل اةةا ر حي حعلوحات وحمتوو.
 -٩3يملبغ ر رري أن يتمل ر رراول التثقا ر ررل يف جم ر ررال وس ر ررائ اإلع ر ررالم وتكملولوجا ر ررا اةعلوح ر ررات
وااتةاات اةسائو اةتعلقة خبزاب الكرا اة وكرره اتجانر والتمارز اجلملسراف والقوالر
الملمزاة اجلملساناة الضارة والعملةرية وأو شكو آخر حي أشكال التعة بوص ها عواحو
تزيد حي حدة هتماي وإدةاء بعض اتفرا واجلماعات حري ا اراة العاحرة .ويملبغري عر ور
اجلهررات ال اعلررة يف اجملتمررع اةرردف مبررا يف ذلررك وسررائ اإلعررالم يف تقرردمل خزرراب إتررايب
حضا عر شبكة اإلنانت مبا يف ذلك حي أجو حكافمة خزاب الكرا اة.
 -٩٤يملبغرري إعرردا وتمل اررذ برراحج ترردري شرراحلة واستشررافاة مررو اتحاررة يف جمررال وسررائ
اإلعالم وتكملولوجاا اةعلوحات وااتةاات ل ائردة اةروا ني العمروحاني اةسرؤولني عري تمل ارذ
العملاات القائمة عل اةشاركة حي أجو قاق ااست ا ة الكاحلة حري إحكراانت تكملولوجارا
اةعلوحات وااتةاات.

20

GE.18-12071

A/HRC/39/28

جا  -ا ق يف اةشاركة يف الشؤون العاحرة علر حسرتوو يتجراوم حردو الوايرة الواملارة
مبا يف ذلك عل حستوو اةمليمات الدولاة
 -٩5اع رت اللذنح اللنمح حب و ا انع ي تللم ةاا اللاام ا ام ٢5ع ن ا ا ي الشاااةح
ي ذااة الشاانون اللامااح يشاامل و اائ وتن ماان ال ماسااح اللامااح علاار الداالمدين الاادويل وا لمماالش
وعلاار الاار م ماان أخمااح الشااااةح علاار الداالمد الاادويلع ي ازال عماال النظمااا الدولمااح امضااا
الن بح للظم النا ()٧ش
 -٩6وعملمااح صاانئ ال ارااا علاار الداالمدين ا لمماال والاادويل ميكاان أن يكااون ااا ا ااد ةبااد
علا اار عما ااال ا ااو ا ا ااانع ألن اقا اااا و اان ال ا ارااا ي اان ر علا اار التش ا اريلا وال ماسا ااا
والمااسا علر الدلمد الوطةش ولنلاع رمن الضروا أن تتسان وان ال ارااا باري اح ا ارح
وخا االح للم اااءلحع لشااااةح ااةااا الااد سااتتا ر اااع وي بماااح ر ا م ا اارا اللامااح األساساامح
الد ينبيفل أن رظر ا مايح أيضا علار الدالمد الادويلش وااةاا ال اعلاح ي اتتمائ الادين الاد
قت اااا الش ااااةح ي ا جتماع ااا ا لممم ااح والدولم ااح ا اال أن تك ااون من ااح وأ تتل اار ألعم ااال
ا ت اممحش
 -٩٧وي ة ااد م اان األ م ااانع تت ااو ااة ااا الش ااااةح عل اار م ااتو يتذ اااو اادوذ الو ي ااح
الوطنمااح ل اات ا تبااا اتتماائ الاادويل الشاوا ل ايلمااح والوطنمااحع رمااتم ماان يّ الاربط با ال ااتوي
الدويل وايللش رللر سبمل ال الع تضالئ ااةا ال اعلح ي اتتمئ الادين بادوا رلاال ي اذة
الوعل علر الدلمدين ا لممل والدويل حب و اتموعا الةمشاح أو اللر اح للتمممازع ومتكمنةاا
و مسا صوذاش وت اوم ون الشاااةح أيضاا ي التداد لل واعاد ا جتماعماح وال اراح ال اا دة ي
النظما ا لمممح والدولمحش
 -٩٨و ااد قتلااا أ ااكال وطرا ا مشااااةح أصا اب ا ااو علاار الداالمد الاادويل اخاات ا
كل و واعد اي ل الدويل اللةع وطبملح ومر لح اللملمحش وميكان أن تك ال الشاااةح مان خا ل
وس ااا ل متل اادذةع ل ااا ي ال ااا م اانا ااة ااح اللنم ااح مرة ااز مرا اال أو استش اااا أو مش اااا ت ور ااتا
عض ااويح اللذ ااان ا ستش اااايح أم ااام ااة ااا ص ااا بح الد اال حت وع اارب منت اادا ا ا اواات والب ا ا
الش اابكل لأل اادا ت و طا ا ذعا اوا عام ااح لت ااد تللم ااا ش و ب ااد م اان ااح الوصا اول
الللوما ع لكل يت ىن ألص اب ا و الشااةح بدواة رلالح علر الدلمد الدويلش
توصاات عملاة
 -٩٩يملبغي للدول احاام ومحاية وتاسري ا رق يف حريرة التعبرري وحريرة التجمرع السرلمي
وتكويي اجلمعاات يف سااق ممارسة ا ق يف اةشاركة عل الةعاديي الدوو واإلدلامي.
 -١٠٠يملبغرري السررماح مبشرراركة اجملتمررع اةرردف يف اجتماعررات اةمليمررات واآللاررات الدولاررة
وامافررو اتخرررو ذات الةررلة واةبررا رة إىل التشررجاع علاهررا يف مجاررع حراحررو عملاررة صررملع
القرار.
__________
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الدويليع ويا جتماعا والنتدا الدولمحي علر أرا تشمل ال تو ا لمملش
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 -١٠١يملبغي إاتحة الوصول إىل امافو الدولاة واإلدلاماة ون ااز حي أو نوع.
 -١٠٢يملبغر ري لل رردول أن تض ررع ح رردا جلما ررع أعم ررال التخوي ررل واانتق ررام الر ر تس ررتهد
اجله ررات ال اعل ررة يف اجملتم ررع اة رردف اةتعاون ررة أو الس رراعاة إىل التع رراون ح ررع اماف ررو الدولا ررة
و/أو اةش رراركة يف أو فعالا ررات ذات ص ررلة .وعمل ررد ود رروع أعم ررال تر ار ر أو انتق ررام يملبغ رري
للرردول أن قررق يف مجاررع اا عرراءات وأن ترروفر سرربو انتةررا فعالررة وتعتمررد وتمل ررذ ترردابري
ودائارة ةملررع تكرار ررا .وحرري العملاصرر اتساسرراة يف ررذا السررااق فهر وحعاجلررة أشرركال اانتقررام
القائ عل نوع اجلملس.
 -١٠3يملبغرري للرردول أن تضررع حعررايري حوألرروعاة وحتسررقة وش ر افة حرري أجررو التعجاررو مبررملح
حمليمات اجملتمع اةدف حركرز حرادر أو استشرارو أو حشرارك يف اةمليمرات الدولارة .ويملبغري
إاالع اةمليمات ال تُرفض الباهترا علر أسرباب الررفض وأن رملح وسرالة لالسرتئملا أحرام
ائة أخرو أو أعل .
 -١٠٤يملبغري للرردول أن تملررع عري القاررام ون حرررر مبملررع اجلهرات ال اعلررة يف اجملتمررع اةرردف
حرري ا ةررول عل ر ااعتمررا ل ردو اةمليمررات الدولاررة أو سررم اعتما ررا بةررورة تعس ر اة
أو التأجاو اةستمر للملير يف البات اعتما ا.
 -١٠5يملبغي إنشاء ااكو ائمة تك و استمرار حشراركة اجملتمرع اةردف يف امافرو الدولارة
وذلك عل سرباو اةثرال حري خرالل إنشراء حملترد ت ةمليمرات اجملتمرع اةردف .ويملبغري إنشراء
ررذه ا ااكررو عرري اريررق عملاررات تكررون نزيهررة و ررري اازيررة وش ر افة ودائمررة عل ر اةاركررة
كما يملبغي أن تكون شاحلة وحتاحة جلماع اجلماعات واتفرا الذيي يواجهون التمااز.
 -١٠6يملبغي تشجاع استخدام ُهنُج حبتكرة وفعالة حي حاا التكل رة وعملارة مبرا يف ذلرك
حي خالل استخدام تكملولوجاا اةعلوحات وااتةاات (حثرو البرا عرر اإلنانرت والترداول
عي اريق ال اديو و ري ا حي ات وات اةتاحرة علر شربكة اإلنانرت) حري أجرو تعزيرز م ة
وتملوع حشاركة اجملتمع اةدف عل الةعاد الدوو.
 -١٠٧يملبغي للدول أن تاسرر إصردار أتشرريات لألشرخاك الررا بني يف اةشراركة يف امافرو
الدولاة.
 -١٠٨يملبغي توفري التمويو لتاسري اةشاركة اجملدية واةتساوية يف امافرو الدولارة وا سراما
مللملسرربة للمرردافعات عرري حقرروق اإلنسرران وحمليمررات اجملتمررع اةرردف الةررغرية عل ر حسررتوو
اجملتمعات املاة.
 -١٠٩يملبغ رري تعزي ررز د رردرة أص ررماب ا ق رروق علر ر اةش رراركة ا ا ف ررة يف اماف ررو الدولا ررة
وا ساما اتشخاك اتدو حعرفة ملإلجراءات ال تملي اةشاركة عل الةعاد الردوو حثرو
اةمليمررات الشررعباة وحمليمررات اجملتمررع اةرردف املاررة العاحلررة حررع مجاعررات أو أف ررا حعرألررني
للتهماي أو التمااز.
 -١١٠يملبغرري للرردول أن تشررجع امافررو الدولاررة عل ر وألررع جمموعررة سااسررات وإج رراءات
واألررمة وشر افة بشررأن اةشرراركة وإاتحتهررا ونشررر ا علر نزرراق واسررع لكرري يتسررىن الوصررول
إىل ذه امافو بةورة أكثر اتسادا وحوثوداة .ويملبغي وألع حعايري حوألوعاة وواسعة الملزراق
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اعتمررا اةشرراركة يف ااجتماعررات كمررا يملبغرري أن تكررون إج رراءات التس رجاو سررهلة ال ه ر
و كي الوصول إلاها.
 -١١١حشرراركة أصررماب ا قرروق يف اجتماعررات امافررو الدولاررة يملبغرري أن تشررمو الوصررول
إىل اةعلوحررات ذات الةررلة حثررو الواثئررق وحسررو ات التعلاقررات واةوادررع الشرربكاة ذات
الةلة بعملاة اطراذ القررار وتعمرا الباراانت االزارة والتمكرني حري خماابرة اجللسرات وذلرك
ون اةسرراو بقرردرة ررذه اةملتررد ت الدولاررة عل ر ديررد أولررو ت عملهررا وتزباررق أنيمتهررا
الداخلاررة .وتر اإلعررالن عرري أو حعررايري تتعلررق بتقاررا حرردو حالءحررة اةرروا كمررا يملبغرري أن
تكون عملاة تقدمل ااعااألات ش افة وتتاح الودت الكايف لالستجابة حري جانر حمليمرات
اجملتمع اةدف.
 -١١٢يملبغي للدول أن تزل حبا رة امافو الدولاة إىل إاتحة اةعلوحات اةتعلقة بعملاات
صملع القرار يف الودت اةملاس وجبماع اللغات الرواة للممليمات أو امافو الدولارة اةعملارة
وذلررك ملسررتخدام تكملولوجاررا اةعلوحررات وااتةرراات و ري ررا حرري الوسررائو اةالئمررة .ويملبغرري
اعتمررا سااسررات اةمليمررات الدولاررة فامررا يتعلررق مللوصررول إىل اةعلوحررات عرري اريررق اطرراذ
د ررارات و ري ررا حرري آلاررات ا وكمررة ويملبغرري أن تكررون حتوافقررة حررع القررانون الرردوو قرروق
اإلنسان.
 -١١3يملبغي حا اةمليمات الدولارة علر تعارني حروا ي إعرالم أو اتةرال يكل رون بتاسرري
تدفق اةعلوحات إىل أصماب ا قوق.
 -١١٤يملبغي للدول أن تملشر ب عالاة ويف أشكال يسهو اااالع علاها وملللغرات املارة
نتائج القرارات اةتخذة يف امافو الدولاة مبا يف ذلك التوصاات الةا رة عي ائات اتحر
اةتمرردة والكارراانت اةعملاررة برصررد تمل اررذ التزاحررات الرردول مبوج ر القررانون الرردوو قرروق
اإلنسان.
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