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 والسبعون   السادسة   الدورة 

 *المؤقت  األعمال جدول من )ب(  75 البند

  اإلنسااان    حقوق   مسااا   :  وحمايتها  اإلنسااان   حقوق  تعزيز 
  بحقوق   الفعلي   التمتع   لتحساااا     البديلة   النهج   ذلك  في  بما 

 األساسية   والحريات   اإلنسان 

   
  اإلنسان  وحقوق  اإلرهاب   

  
 العام  األم    تقرير  

  
 موجز

. ومعد فلــت كــ علــد عمك فح م ــا حــم  74/147يقــده اــلا التقعمع عمر رقعاج الةمالــم ال ــامــم   
اإلجاـــاب وااتعاه اقوإل اإلن ــــــــــــــــاح وك زمزاـــا  لن أن فح لنفع  للكمـــا عمك فنكمـــا اـــد ـــاح مت ـــامرح   

ال  ــــــــ ع  يةت فح يت ــــــــت مر عتداعلع وقا لم ك ال  الفعو   منفصــــــــرح  وفح  نفان القانوح والت ام    ال
ــدلد عمك فاملم الت اوح المةد  م  مةموعم من   ــا كلــــــ ــلم  لك اإلجااب. ومعد  ن التقعمع فيضــــــ المفضــــــ
الةكات الفاعمم المختمفم لضـــــماح التنفلل الف ال لم ـــــلاةـــــات العاملم  لك م ا حم اإلجااب ومن  الت ع  

ــمفي  ن الت  ــعم ات الو نلم المت مقم ال نلف. كما ي ـ ــمم رالتلـ ــتمعة المتصـ ــواس  الم ـ ــول عمك اللـ قعمع الضـ
رم ا حم اإلجااب  واك اع اإلجعالات القانونلم الواج م والمحاعمم ال ادلم  وك ثلع كداعلع م ا حم اإلجااب  

ه  عمك المةال المتاح لم م  المدنن. وإضـــــــا م  لك نل   يلـــــــاج  ن التقعمع  لك فنت لم يتحع  ةـــــــو  كقد
محدود  ن مقاضاة معك بن الةعا م الةن لم والةن انلم  ومتنفع  ن م  لم اإلنصا  اإلجعا ن واللواس  
اإلن ـانلم المعك  م رججعالات اإلدجا   ن قوا م الةزالات  وإجعالات الع   من كم  القوا م  ووضـ  جعايا  

ــمم رةماعات  جااعلم مدججم  ن قا مم ــت ت  ن فنكم عمك  ـ ــ ال الةدلدة  عمداح ثالثم يلـ الةزالات  واألشـ
 والناشئم من الت ع  ال نلف المفضن  لك اإلجااب.

 
 

  
 __________ 
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 مقدمة  -   أول  

الةمالـم  لك األملن ال ـاه   ن    مبـت   قـد.  74/147اـلا التقعمع عمر رقعاج الةمالـم ال ـامـم    يقـده - 1
ــ  لن     37الفقعة  ــادةـــم وال ـ من نل  القعاج  فح يقده  لك مةمس اقوإل اإلن ـــاح وإلك الةمالم   ن دوجككا ال ـ

 .القعاجكقعمعا عن كنفلل  

فعـدت الةماـلم من جـدـلد  دانتكـا القـا  ـم لةمل  فعمـال اإلجاـاب والت ع  ال نلف   القعاج   نلـ   و ن - 2
ــن  لك اإل ــات المت  م  ن اجك اعكا  فلنما اجكت بت المفضــ ــاللت والمماجةــ ــ الكا ومفااعاا  وليةــ جااب  ر   فشــ

وفيًا كاح معك بواا  رصــــــع  النفع عن دوا  كم. وشــــــددت عمك فح اإلجااب والت ع  ال نلف المفضــــــن  لك 
ت الةمالم فيضـــا  اإلجااب ال يم ن وال يةو  جب كما ر   ديانم فو جن ــــلم فو اضــــاجة فو جماعم  ثنلم. وفااع 

رـالـدول فح ك فـ  كوا ال التـداعلع العاملـم  لك م ـا حـم اإلجاـاب والت ع  ال نلف المفضــــــــــــــن  لك اإلجاـاب وإلك 
ةــــــــــــــلمـا القـانوح اـلدولن لحقوإل    افظ األمن القومن  م  االلتزامـات المتعكـ م عملكـا رموجـت القـانوح اـلدولن  وال

عن القما    الةمالمدولن اإلن ـــــانن. وإضـــــا م  لك نل   فععبت اإلن ـــــاح  والقانوح الدولن لرجئلن  والقانوح ال
اللــدلد   ال انتكاعات اقوإل اإلن ــاح والحعمات األةــاةــلم  وانتكاعات القانوح الدولن لرجئلن  والقانوح الدولن 
اإلن ــــانن   ن ةــــلاإل م ا حم اإلجااب والت ع  ال نلف المفضــــن  لك اإلجااب. واثت الةمالم الدول فيضـــا  

ــددا من عمك فح   ــل عــ كتخــ ــدولن  وفح  الــ ــانوح  ــت القــ رموجــ ــا  ــم عملكــ ــات المتعك ــ ــااللتزامــ رــ ــا  ــامــ كــ ــدا  كقلــ د  ــق كتقلــ
 . المحددة التداعلع

ــاعا ليملن  2021 لونلت/ازمعاح  لك 2019لوللت  /كمو  من الفتعة  التقعمع ومأ ن - 3   منل التقعمع ال ــــــ
د ال امم  الةمالم  لك قتده الل    (A/74/270ال اه )      ن الا التقعمع   ن دوجككا العار م وال ـــــــــ  لن. ومتلـــــــــدف

اقوإل اإلن ــاح وك زمزاا  لن أن النفع  للكما عمك فنكما اد اح مت امرح     ااتعاهعمك فح م ا حم اإلجااب  و 
 ن ةــــلاإل م ا حم اإلجااب  م  شــــواس  مت عجة كت ما رحقوإل اإلن ــــاح   ايضــــاالتقعمع    ن. وكِعدت  متزااماح ال

ــلات المقدمم من اقللات الدوللم لحقوإل اإلن ــــاح.  ــفم  ا ــــم  لك التو ــ ــاجة رصــ ه كمااإلشــ ــلات فلت  كتقدف   كو ــ
 رل ح كداعلع م لنم ل ن كنفع  لكا الدول األعضال. 

  
 اإلرهاب  مكافحة  في شام    نهج  اتباع  -  ثانيا  

ك ثلع ضــاج عمك التمت  ال ام  رحقوإل اإلن ــاح والحعمات األةــاةــلم.  كن كزعزع  اإلجااعلم ليعمال - 4
اةـتقعاج الح ومات  وك ع  ال ـره واألمن لمخ ع  وكقو  الديمقعا لم والحوكمم العشـلدة والمةتم  المدنن  

ــاديم  وكؤثع ك ثلعا  ــا عمك جا عاوككدد التنملم االجتماعلم واالقتصـــ ل واأل فال. و ن   ئات م لنم  رما  لكا الن ـــ
رما  لكا  اإلجااعلم   الةماعاتر ض الحاالت  ك انن الن ــــــــــــال واأل فال م فم فعمال ال نه التن كماجةــــــــــــكا  

 .الق ع   والزوا  االستصاب نل   ن رما الةن ن  ال نه كلم  التن  ال دلدةاالنتكاعات 

  اإلجاـاب  لمن   الـتداعلع  من عـددا  كتخـل  ـر ح   (2001) 1373  قعاجه   ن اـلدول  األمن مةمس  فلزه وقـد - 5
  م ا حــــــــــــــــــــــــمفج    منفح ك ف  الدول امتثال ف  كداعلع كتخلاا    ضــــــــــعوجة ن قعاجات الاقم    وفعد . وم ا حتت
اـله التـداعلع و قـا لمقـانوح   كل تمـد  وفح  الـدولن   القـانوح   رمقتضــــــــــــــكعملكـا    المتوج ـم  االلتزامـات  لةمل اإلجاـاب  
 .( 1) اإلن انن الدولن  والقانوح   لرجئلن الدولن والقانوح  اإلن اح لحقوإل  الدولن  القانوح   ةلما والالدولن  

 __________ 

األمن   (1)  الفقعة  (2003)  1456انفع قعاجات مةمس  الفقعة  (2005)  1624  و  (2004)  1535  و   6  المع ا   اقونـــــم  4   . و ن 
اج المةمس فيضــــا   ن قعاجاكت   لك فح اكخان كداعلع   الم لم ا حم اإلجااب وااتعاه اقوإل اإلن ــــاح والحعمات األةــــاةــــلم األ لعة  فشــــ

https://undocs.org/ar/A/RES/74/147
https://undocs.org/ar/A/RES/74/147
https://undocs.org/ar/A/74/270
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1456(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1456(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1535(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1535(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
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  كلــ    التناألمم المتحدة ال الملم لم ا حم اإلجااب     الةــتعاكلةلم ال ــار   االةــت عا   مؤ عا وفتجع   - 6
ــال واألمم المتحدة   ألنلـــــــــــ م األولن  المخ ي )انفع قعاج الةمالم    اإلجااب  م ا حممةال    نالدول األعضـــــــــ
الةمالم   ن نل  القعاج  عمك فح ااتعاه اقوإل اإلن ـــــــــــاح لمةمل  وةـــــــــــلادة    شـــــــــــددت   قد(. 75/291ال امم 

لم ــــــاعدة الدول    محددةاب. ومتضــــــمن القعاج فيضــــــا عنا ــــــع األةــــــاةــــــلم لم ا حم اإلجاالقانوح اما العكلزة  
ــال عمك الوـ ال ـرالتزامـاككـا     لحقوإل   اـلدولن لمقـانوح  اإلجاـاب  م ـا حـم  ـكداعلع امتـثال  رضــــــــــــــمـاح المت مقـماألعضــــــــــــ

 فح ال اممم  األ عقم  لةمل   لن أن  اإلجااب   م ا حم  لتن ــــــلا ال المن المتحدة األمم اكفاإل    اج  و ن.  اإلن ــــــاح
.  اإلجااب   م ا حم   ن  األعضال  الدول  دعم   لك  العاملم  جكوداا   ن  القانوح  وةلادة  اإلن اح  اقوإل   ااتعاه  ك ف 

  ك زمز  قبل  من  اإلجااب   م ا حم جكود  ن اإلن ـــــــــاح  اقوإل   نتك  عمك  ا ـــــــــا  كعكلزا عامرح   عمقاح  ومعكز
   ن المعفة   وإشعاك الةن انن   والمنفوجاإلن اح   اقوإل ك ملم معاعاة   وكلةل  وامالتكا   اإلجااب  ضحايا  اقوإل 

  كنفلل  ن كبلعة اةــــــتثماجات  2017 عاه  ن  نلــــــا ت منل اإلجااب   م ا حم م تت  ووظقه. ( 2) اإلجااب  م ا حم
 . اإلن اح اقوإل  كدم  التن القدجات  عنال ععام 

ــول و ن - 7 ــعوج    من  كقده  ما  ضـ ــال  لمدول الضـ ــماح  االاتماه من  مزمد   لرل  األعضـ   كداعلع  امتثال لضـ
  م ا حم كداعلع ر ض  كزال  وال.  ( 3) اإلن اح  لحقوإل  الدولن القانوح   نل    ن رما  الدولن   لمقانوح   اإلجااب  م ا حم
ــاح.  عكا   كنفل التن وال عإل   اإلجااب ــواس  كت ما رحقوإل اإلن ـــــــ    جعالات  كتقلد ال الدول  ر ض  فنكثلعاح شـــــــ
رةعا م  ولممتكملن  جااعلم فعماال اجك اعكم  ن لمملـت ت ال ادلم المحاعمم ضـمانات  ن اإل ر ام   الةنا لم  ال دالم

كما فح    ( 4) فو عقوبم جماعلم جا عةااالت  تعضــــــــت  لكا عقوبم   فيضــــــــا  اناكمتصــــــــمم راإلجااب. وقد ك وح  
 ال ن ـــــــــانلمظعو  ااتةا  األشـــــــــخان المتكملن راجك اب اله الةعا م فو المدانلن راجك اعكا  يم ن فح ك وح  

ــات كقو  جكود من  22الفقعة     A/HRC/45/27عوجــت  ــان )انفع   (. وكبلن األدلــم فح اــله الممــاجةـــــــــــــ
ادوث مفالم جدلدة  وكع د ضـعوبا من الخ اب يم ن لرجااعللن اةـتأرلكا من ضـمن وكت ـبت  ن    اإلجااب 

ــامات ال ع لم وال ا  لم.   ــت ممونكا  ن التةنلد  والةكود التن لبللونكا إلنكال االنق ـــ ــاللت التن ي ـــ   ومم ن األةـــ
ــلم  الفعو   ككلئم  من  كزمدلكله الحاالت فح  علل     تخما   والمخا ع  اإلجااب  من فعات    ادوث لك   المفضــــــــ

 .( 5) األمن وان داه لم نه  ص م  علئم
 __________ 

  مةمس  قعاجات  انفع.  اإلجااب  لم ا حم ناجح  م ــــ ك  ف  من  فةــــاةــــن جزلوةــــلادة القانوح ان فموج ي م  ك ق منكا اق ع ومدعمت و 
 .(2017) 2396و  (2017) 2395و  (2014) 2178و  (2014) 2170 و (2013) 2129 األمن

 ام   الفعما ال ام  الم نن عت زمز وامايم اقوإل اإلن اح وةلادة القانوح  ن ةلاإل م ا حم اإلجااب ودعم ضحايا اإلجااب  والفعما ال (2) 
 الم نن راعتماد نك  لعاعن االعت اجات الةن انلم  ن من  اإلجااب وم ا حتت.

انفع المرافات التن فدلك عكا األملن ال اه  ن المؤكمع العفل  الم ـتو  الثانن لعسةـال فجكزة م ا حم اإلجااب  ن الدول األعضـال   (3) 
-www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-06-28/secretary. متاح عمك العاري التالن:  2021ازمعاح/لونلت    28

generals-remarks-the-second-high-level-conference-of-heads-of-counter-terrorism-agencies-of-

member-states-delivered  . 

ــبل  المثال    (4)   United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) and Office of the Unitedانفع  عمك ةــ

Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Human rights in the administration of 

justice in Iraq: trials under the anti-terrorism laws and implications for justice, accountability and social 

cohesion in the aftermath of ISIL”, January 2020, p. 14 ــالــــــــــن ــتــــــــ الــــــــ الــــــــــعارــــــــــي  ــمــــــــــك  عــــــــ ــتــــــــــاح  مــــــــ  .:  
www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_Report_HRAdministrationJustice_Iraq_28January2020.pdf. 

 ,United Nations University (UNU) Centre for Policy Research and Institute for Integrated Transitionsانفع   (5) 

The Limits of Punishment: Transitional Justice and Violent Extremism (UNU, 2018), pp. 53 and 62  ؛
ـرت   ك . انفع فيضــــــــــــــا البـلاح اال تـتاان اـلل  فدل 36و   30و   28و   26  الفقعات A/70/674؛ و 20و   19ن  ل   الفقعك A/HRC/43/46 و 

https://undocs.org/ar/A/RES/75/291
https://undocs.org/ar/A/RES/75/291
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/27
https://undocs.org/ar/S/RES/2129(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2129(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2395(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2395(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
http://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-06-28/secretary-generals-remarks-the-second-high-level-conference-of-heads-of-counter-terrorism-agencies-of-member-states-delivered
http://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-06-28/secretary-generals-remarks-the-second-high-level-conference-of-heads-of-counter-terrorism-agencies-of-member-states-delivered
http://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-06-28/secretary-generals-remarks-the-second-high-level-conference-of-heads-of-counter-terrorism-agencies-of-member-states-delivered
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_Report_HRAdministrationJustice_Iraq_28January2020.pdf
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/46
https://undocs.org/ar/A/70/674
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  داع  واو النكا ن  الكد  م  اإلجااب  م ا حم ةـــــــــــلاإل   ن اإلن ـــــــــــاح  اقوإل  ااتعاه عده  ومت اج  - 8
  علن  ـرالم ــــــــــــــاواة   النكو   نلـ    ن  رمـا  وك زمزاـا   اإلن ــــــــــــــاح اقوإل  امـاـيم   لك  لتنفع  فالق   ومن أن.  ( 6) اإلجاـاب

 . ( 7) اإلجااب م ا حم لنةاح فةاةلم شعوط ع  اةتعاكلةلم  فو  كنفلليم عق ات فنكا  عمك الةن لن 

  ( 8) قد فةـــــكما  ن كقمل  اةم فعمال اإلجااب ال  ـــــ ع   والت ام العسم من فح  نفان القانوح   وعمك - 9
اا لل ـــت كافلم الةـــتئصـــال شـــ  م اإلجااب رلـــ   دا م )قعاج الةمالم ال امم     72/284 جح اله التداعلع وادل

ــعات وكتو ع(. 9 الفقعة ــحم  مؤشـ ــا    جدعكا فو  من كا  يم ن ال  اإلجااعلم األعمال فح  عمك  واضـ ــ عمم رالوةـ  ال  ـ
اا  . وعروة عمك نل   وكما شــدد المقعج الخان ال ــاعا الم نن عت زمز  ( 9) ال وم  المد  عمك ةــلما وال وادل

ال عما المؤد   لك التلـــــدد ”وامايم اقوإل اإلن ـــــاح والحعمات األةـــــاةـــــلم  ن ةـــــلاإل م ا حم اإلجااب   جح 
ــم    دوح فح  “الةلب” و  “الد  ” عد  وللس م ــــــاجا   لا  واو لتضــــــمن عددا من عوام   كملزه ةــــــمم  ا ــــ

(. ومن اـنا ـك كن فامـلم الـتداعلع الوقـا ـلم التن ككـد   لك م ـالةـم  15الفقعة    A/HRC/31/65)انفع   “وااـدة
 لك كصـــــــــاعد اإلجااب  والحاجم  لك  كم شـــــــــام  لم وام  ال امنم وجال    المفضـــــــــلم  والمحملم المحددةالفعو   

 . ( 10) ام  الد   والةلب التن كة   نزعم الت ع  كتحول  لك  جاابعو 

 فح  ومم ندجاةـــات مختمفم ليمم المتحدة  لك عوام  ملـــتعكم كؤد   لك انتلـــاج اإلجااب.  وفشـــاجت - 10
ــاِعدة ال وام   علن من  ي وح  ــاد   وانتكاعات الحقوإل    الم ــــــ ــال االجتماعن واالقتصــــــ ــلم الفقع  واإلقصــــــ الع ل ــــــ

والنزاعات التن لم كح  ر دت  وضـــ ه المؤةـــ ـــات  وان داه   البنلوماح ل ـــلاةـــلم  وال نصـــعمم والتمللز  المدنلم وا
  انتلــــــاج م   الت ام  مةعدمن  اإلجااب  ال   ومت مت.  ( 11) اإلن ــــــاح  اقوإل   وكةاو ات  انتكاعات  عنالم ــــــاللم  

 __________ 

ــاح فنلاك  ن ال  ــامن لحقوإل اإلن ـ ــاح  مفو  األمم المتحدة ال ـ ــم والثرثلن لمةمس اقوإل اإلن ـ . متاح  2017ازمعاح/لونلت    6  ن  دوجة الخام ـ
 . https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21687 : عمك العاري التالن 

اإلن ــاح  علاح فدلت رت مفوضــم األمم المتحدة ال ــاملم لحقوإل اإلن ــاح  ن ةــلاإل الحواج اال تعاضــن م  الةكات اللــعم م  ن مةال اقوإل  ( 6)  
ــتـــــــت   ـــن   ــحـ ــ ـــــــا ـ ومـ اإلجاـــــــاب  ــ   ــنـ ــمـ لـ ف ضــــــــــــــــــــ   ــون   ــمـ نـ ــنـــــــال  عـ رلــــــــــــــــــــ ح  ــن  ــمـــــــدنـ الـ ــ   ــمـ ــتـ ــةـ ــمـ الـ ــن  ــو    25و ـ .  2021فيـــــــاج/مـــــــالـ

  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27111&LangID=E  and انـــــــــــــــفـــــــــــــــع 
https://reliefweb.int/report/world/20-years-after-adopting-landmark-anti-terrorism-resolution-security-

council-resolves . 

ــال فجكزة م ــا حــم اإلجاــاب  ن المرافــات التن فدلك عكــا األملن ال ــاه  ن مؤكمع األمم المتحــدة العفل  الم ــــــــــــــتو  الثــا (7)  نن لعسةـــــــــــــ
 األعضال.  الدول

الناجمم عن اإلجااب لم اه الخامس عمك التوالن  ر د   الوفلات  2019عاه   ن  انخفضــــــت   2020ل اه    ال المن  اإلجااب  لمؤشــــــعو قا  (8) 
ة  انخفا  عن  م 2014فح عمأت نجوككا  ن عاه   .2019 و 2018 ن الما م  ن الوفلات علن عامن  15,5  وةت

ح ك زمز من  عرح م ت ه االكحاد األ عمقن العفل  الم ـــــتو  ال ـــــنو  ال ـــــادا لمم  وثلن الخا ـــــلن والوةـــــ ال رلـــــ   12انفع الفقعة   (9) 
ــوع:   ــتقعاج  ن ف عمقلا  اول موضـ ــ اتال ـــره واألمن واالةـ ــعمن األول/ -البنادإل   ” ةـ ــمحم “  كلـ ــا م والةماعات الم ـ   اإلجااب والوةـ

ــالــن2015فعــتــوبــع   ــتـــــ ال الــعارــي  عــمــك  ــاح  مــتـــــ  .:  https://au.int/sites/default/files/documents/38313-doc-12_auc-

mediation-retreat-windhoek-declaration-22-10-2015.pdf. 

 (10) Fionnuala Ní Aoláin, “The complexity and challenges of addressing the conditions conducive to 

terrorism”, in Using Human Rights to Counter Terrorism, Elgar Studies in Human Rights, Manfred 

Nowak and Anne Charbord, eds. (30 March 2018), p. 167. 

 United Nations Development Programme (UNDP), Journey to؛ و  12 لك   9  الفقعات من  A/72/621انفع  (11) 

Extremism in Africa: Drivers, Incentives and the Tipping Point for Recruitment (New York, 2017), 

p. 5 ؛ وA/HRC/33/29 13  الفقعة. 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/284
https://undocs.org/ar/A/RES/72/284
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/65
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21687
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27111&LangID=E
https://reliefweb.int/report/world/20-years-after-adopting-landmark-anti-terrorism-resolution-security-council-resolves
https://reliefweb.int/report/world/20-years-after-adopting-landmark-anti-terrorism-resolution-security-council-resolves
https://au.int/sites/default/files/documents/38313-doc-12_auc-mediation-retreat-windhoek-declaration-22-10-2015.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/38313-doc-12_auc-mediation-retreat-windhoek-declaration-22-10-2015.pdf
https://undocs.org/ar/A/72/621
https://undocs.org/ar/A/HRC/33/29
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. ومةت وضـ   ( 12) اةـتأرلكا  اإلجااعلوح  لوا ـ   التن  المفالم  م الةم  ن  اقلقلا  اةـتثماجا  وقوعت   ر داإلجااب  
 اد عاج  لكله الحمقات المفعسم. 

ــتعاكلةلات من  اإلجااب  ال عد من التماا  ولضــــــــماح - 11  من واةــــــــ م   ا فم وجس    منفوجاتنةاح اةــــــ
مفوضـــــم األمم المتحدة ال ـــــاملم لحقوإل    اددت وقد.  ( 13) والضـــــحايا  المدنن المةتم   لكا  رما الفاعمم   الةكات

اإلن ـاح    لحقوإل  ممتثمماإلن ـاح ال نا ـع المت عجة أل ضـ  المماجةـات والدجوا الم ـتفادة رلـ ح وضـ  ععام   
ــم . وم ا حتكما  واإلجااب  ال نلفككد   لك من  الت ع    ــع اله وكلــــــ ــعاك  ال نا ــــــ المةتم ات المحملم     شــــــ

  عندما  الوقا لم   التداعلع اله ومث فله وبال(.   - جار ا الفععاح   A/HRC/33/29وكم لن اللــــــــــــــ اب )انفع 
 يم ن م لنم  محملم ل ـلاقات   صـلصـا ومصـممم لمةمل  شـاممم  وك وح  الةن ـانلم   المنفوجات   ـعاام كعاعن

 عمك المةتم ات  قدجة م ونات من  ج ل ــــن  م وح   ناكت اد  ن واو الثقم  ك ــــوده مناخ  ك زمز عمك  ك ــــاعد فح
ــمود ــماح  المدنن  الحلز امايم  جح العوح   وبكله. الصـــ ــاجكم وضـــ ــ اح  ملـــ   عملكم   كؤثع  التن ال مملات   ن  ال ـــ

القدجة عمك الصــــــــمود    لبنال  فدنلاح مت م اح  اما  اإلجااب   لم ا حم  كداعلع وضــــــــ    ن الملــــــــاجكم نل    ن رما
وال ـره والتنملم. وشـة ت الةمالم ال امم الدول األعضـال   ن قعاجاا رلـ ح االةـت عا  ال ـار  لرةـتعاكلةلم 

  المـدنن   لممةتم    مـممر  علـئم  و ــــــــــــــوح   ككلـئم عمك(   10 الفقعة  75/291ال ـالمـلم لم ـا حـم اإلجاـاب )القعاج 
 .وك زمزه المدنن الحلز امايم  رل ح التوجلكلم رالملكعة ونوات

  ـــملم   ن الضـــحايا وضـــ  عمك فيضـــا  لتوقه  ومن ت  اإلجااب  لم ا حم  ناجحم  كداعلع اكخان  فح عما - 12
(. ول فالم اإلدما   9  و 7الفقعكاح     A/74/790) الةكود اله  ن  ااةــــــــــم دوج  ولمضــــــــــحايا. المبلولم الةكود

الكـاد  لكم  ن كـداعلع م ـا حـم اإلجاـاب ومن ـت   ر عـد من  ةــــــــــــــمـاع ف ــــــــــــــواككم  وكم لنكم من المةول  لك 
ــتعاكلةلات ــاامم  ن االةــــ ــاح المةال الر ه لكم لمم ــــ ــه عن الحقلقم  وإ  ــــ ــال  وال لــــ   النك الوقا لم.  القضــــ

  م ـةدل اول الضـحايا الل  اةـتخدمتت لةنم التحقلا المم لم النلو ممنديم  ن الكةوه اإلجااعن عمك  المتمحوج
 فح رضـــعوجة  المةنم فقعت   قد  او مماجةـــم جلدة   ن نل  الصـــدد. 2019فناج/ماجا  15 ن   ععاي ـــتلـــع 

  المتو لن   وفةــع الناجلن  م  اجتماعات عدة  المةنم فعضــال  وعقد.  التحقلا   ــملم   ن  واللــكود الناجوح   ي وح 
 ك ـــتعشـــد  ول ن  المتضـــعجمن   األشـــخان  ف ـــوات  ةـــماع ل فالم  نلو ممندا   ن الم ـــممم  الةاللم  ف عاد  م  وكلل 

 .  ( 14) رآجا كم التحقلا لةنم

 لضــــــــــــحايا  ف ضــــــــــــ  دعم  كقديم عمك الو نلم   البعلمانات ةــــــــــــلما وال الدول   قدجات  ك زمز  فج   ومن - 13
  البعلمانن   واالكحاد  والةعممم   رالمخدجات  الم نن المتحدة األمم  وم تت  اإلجااب  م ا حم  م تت نفقم  اإلجااب 

. وكانت االجتماعات  2021 و  2020 ن عامن   المواضلالمةم مم من الملاوجات المتخصصم    م اً  الدولن 
راألا اه  ال م  عدلت  ةــــــــلت ملن. و باإلجاا  ضــــــــحايا رلــــــــ ح نمونجلم كلــــــــعمالم فا اه  وة فولك  ن  ــــــــلاسم  

  2021  عـــاه   نةــــــــــــــل قـــد    الـــل النمونجلـــم  ن مؤكمع األمم المتحـــدة ال ـــالمن األول لضــــــــــــــحـــايـــا اإلجاـــاب  
 . 2022 عاه فو
  

 __________ 

ــال فجكزة م ــا حــم اإلجاــاب  ن  (12)  المرافــات التن فدلك عكــا األملن ال ــاه  ن مؤكمع األمم المتحــدة العفل  الم ــــــــــــــتو  الثــانن لعسةـــــــــــــ
 األعضال. الدول

 .(2014) 2178و  (2005) 1624انفع قعاج  مةمس األمن  (13) 

-https://christchurchattack.royalcommission.nz/the-report/voices-of-the-community/who-weانــــــــــفــــــــــع   (14) 

engaged-with. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/33/29
https://undocs.org/ar/A/RES/75/291
https://undocs.org/ar/A/RES/75/291
https://undocs.org/ar/A/74/790
https://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
https://christchurchattack.royalcommission.nz/the-report/voices-of-the-community/who-we-engaged-with
https://christchurchattack.royalcommission.nz/the-report/voices-of-the-community/who-we-engaged-with
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 اإلنسان   حقوق  اعتبارات  -  ثالثا  

   الر يسية  الشواغ  -  ألف 

ــلع - 14 ــواس   ر ض  لك فدناه الفعع يلـــــــــ ــعم ات الو نلم لم ا حم اإلجااب    المت عجة  اللـــــــــ المت مقم رالتلـــــــــ
والمحـاعمـم ال ـادلـم  وكـللـ  كـ ثلع كـداعلع م ـا حـم اإلجاـاب عمك الحلقز  الواج ـمالقـانونلـم   اإلجعالاتوك بلقكـا  و 

ــواس  كت ما  ــا موجزا للـــــ ــمن فيضـــــ ــا لم   ر دهالمدنن. ومتضـــــ ــ مالمراقم القضـــــ ــلم  الةعا م عمك المناةـــــ   الةن ـــــ
 . اإلجااب قاتةلا  ن والةن انلم

 
 اإلرهاب   مكافحة   تشريعات  -   1 

راإلجااب.  الق فح جكود المقاضــــــاة   المتصــــــمم الةعا مالدول   وات كبلعة لمحاةــــــ م معك بن    اكخلت - 15
 ك عق كا فو راإلجااب   المتصــمم  الةعا م ك عِق كزال   ن الأالت  م تمدة عمك كلــعم ات لم ا حم اإلجااب ال  ال

 وفللاتال ـامن لحقوإل اإلن ـاح  المفو دفب   وقد(.  18  و 17الفقعكاح     A/HRC/45/27سامضـم ) ر عمقم
ــاح   ــلم  عمكاألمم المتحدة لحقوإل اإلن ــ ــت ع  ر حالتو ــ ــعم اككا الدول  ك ــ  من  اإلجااب  رم ا حم  المت مقم  كلــ

 كحددفح   اللععلم ومبدف  القانونن  اللقلن مبدف. ومت مت  ( 15) ن اقت وكضللا نلمالم   الةعا م  ك عمف كوضلح  فج 
. الةعه الا مث   اجك اب  عواقت وكلل   جتعملا    ر  كلـ ق  التن والتصـع   ال ـموك فنواع عدقم الةنا لم  القوانلن
 رالتزامات  اإل رل    ع  عمك  المحفوج  ال موك  رل ح متوق   واضح  ش اج  كقديم دوح   ف  ال   كةعمم  ومن و  

 . ( 16) من ال كد الدولن الخان رالحقوإل المدنلم وال لاةلم  15من قبل  االلتزامات المنصون عملكا  ن المادة  

ــلاإل  فن - 16 ــاة  ةــــــ ــمم ع   جعا م  معك بن  مقاضــــــ ــبل  المثال   م  موجز   داعش   تنفلمنات  ــــــ عمك ةــــــ
ــ ح  اإلجااب  م ا حم  لمةنم  التنفلليم  مدلعممكحملمن لم ــاة  رلــــــــ ــال  مقاضــــــــ  لك وجود   داعش عتنفلم معك  ات  ن ــــــــ

 مناةــــتخداه كم  الةعا م  لك  دانم ن ــــال لمةعد كونكن    وفد .  الفضــــفاضــــماعتماد مفعط عمك ر ض الةعا م 
   وعلا عداعش  لكا المعفة   اجك اط ي وح  قد التن  الدججم معاعاة دوح   المزعوملن  داعش كنفلم  مقاكمنفةــع   ف عاد

ــا عمك نحو لت اج  م  الم اللع الدوللم. . وعوقت ف( 17) ق ــــــــــعما فو من األ فال    لم دلدادث     قد فال فيضــــــــ
ــاقتكم جمـاعـم  جاـاعـلم م ــــــــــــــمحـم فو مـدججـم  ن قـا مـم الةزالات  لك التةنـلد اإلجـ اج   فو جـندككم   الـللن ةــــــــــــ

  قب   الم ولاالاتةا   واجكوا فح ن المقاه األول   الضــــــــــــحايا  م اممم  ي املموا  فحمن  عدالاةــــــــــــتخدمتكم   فو

 __________ 

ــال    (15)  الــــــمــــــثـــــ ــ   ــبــــــلـــــ ةـــــــــــــــــ عــــــمــــــك  الــــــفــــــقــــــعة  A/HRC/28/28انــــــفــــــع   و  22   الــــــفــــــقــــــعة  A/HRC/43/46/Add.1؛  )ف(؛    60  
   CCPR/C/FIN/CO/7 ؛ و12و   11  الفقعكلن  CCPR/C/BEL/CO/6؛ و 23و   22  الفقعكلن  CCPR/C/GNQ/CO/1 و

و  11و    10اـلـفـقعـكـلن   اـلـفـقعـكـلن  CCPR/C/KEN/CO/4؛  و17و    16   اـلـفـقع CCPR/C/TUN/CO/6  ؛  ؛  32و    31ـكـلن    
 .30و  29  الفقعكلن CCPR/C/BHR/CO/1 و

ــال  (16)  الــــمــــثـــــ ــ   ةــــــــــــــــــبــــلـــــ عــــمــــك  الــــفــــقــــعةCCPR/C/ETH/CO/1  انــــفــــع   ؛ 20الــــفــــقــــعة     CCPR/C/KOR/CO/4  و؛  15    
الفقعة  CCPR/C/BEL/CO/6 و و  11   الفقعكلن  CCPR/C/KEN/CO/4؛  و17و    16      CEDAW/C/CHL/CO/7  ؛ 

ــن   ــلـــــــــ ــعكـــــــــ ــقـــــــــ ــفـــــــــ ــم؛  31و    30الـــــــــ ــعةـــــــــــــــــــــــــالـــــــــ ــن   p. 6   SAU 12/2020  والـــــــــ ــالـــــــــ ــتـــــــــ الـــــــــ ــي  ــعارـــــــــ الـــــــــ ــك  ــمـــــــــ  :عـــــــــ
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25726. 

 (17) Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, “CTED Analytical Brief: the prosecution of 

ISIL-associated women”, August 2020, p. 3–4  .الــــــــــــــتــــــــــــــالــــــــــــــن الــــــــــــــعارــــــــــــــي  عــــــــــــــمــــــــــــــك   :مــــــــــــــتــــــــــــــاح 
www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/files/documents/2021/Jan/

cted_analytical_brief_the_prosecution_of_isil-associated_women.pdf. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/45/27
https://undocs.org/ar/A/HRC/28/28
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/46/Add.1
https://undocs.org/ar/CCPR/C/GNQ/CO/1
https://undocs.org/ar/CCPR/C/BEL/CO/6
https://undocs.org/ar/CCPR/C/FIN/CO/7
https://undocs.org/ar/CCPR/C/KEN/CO/4
https://undocs.org/ar/CCPR/C/TUN/CO/6
https://undocs.org/ar/CCPR/C/BHR/CO/1
https://undocs.org/ar/CCPR/C/ETH/CO/1
https://undocs.org/ar/CCPR/C/KOR/CO/4
https://undocs.org/ar/CCPR/C/BEL/CO/6
https://undocs.org/ar/CCPR/C/KEN/CO/4
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/CHL/CO/7
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25726
http://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/files/documents/2021/Jan/cted_analytical_brief_the_prosecution_of_isil-associated_women.pdf
http://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/files/documents/2021/Jan/cted_analytical_brief_the_prosecution_of_isil-associated_women.pdf
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. وفشـاجت المفوضـم ال ـاملم  ( 18) م ـمحم  جماعم  لك المتصـوج  االنتمال  فةـاا عمك  ممتدة ومحاعماتالمحاعمم  
اةـــتنتاجلم   علناتلحقوإل اإلن ـــاح   ن كقعمعاا  لك مةمس اقوإل اإلن ـــاح   لك فح ر ض الدول اعتمدت عمك 

 ن فنكم  جااعلوح    ملـــــــــت ت فشـــــــــخان مقاضـــــــــاة لد ك اط عند ك بلا جعا م االنتمال فو االج  محدودة  فدلم فو
لكؤالل األشـــــــخان.   الدلنلمفو   ال ا  لم االنتمالات  لكاعت اجات ديمأعافلم فو   لك ن نل  فةـــــــاةـــــــا  م ـــــــتندةً 

 االنتمال جعا م عمك المقاضـاة عمك   التعكلز. واإلج اج اإلععاه   ل نصـع    ممموا  اعت اج  لولكومبدو فنت لم ي ن  
ــموك  ال ام   الن اإل  كلــــــــــه  لك الأالت   ن لؤد   ال  واالجك اط ــال  لعك  ت الل  الةنا ن لم ــــــــ   جماعم فعضــــــــ
ــم  ــاعلـ ــا   جاـ ــ     ن  رمـ ــاالت  ر ض   ن  نلـ ــد  التن  الحـ ــا  ي وح   قـ ــد  م نلوح   ف عاد   لكـ ــم  جعا م   ن  كوج وا  قـ   دوللـ

(A/HRC/45/27  53 والفقعة  32  لك 30 نم الفقعات .))ب( 

 كلــتعطعمك نل    جح وضــ  وكنفلل كلــعم ات سلع د لقم و ضــفاضــم لم ا حم اإلجااب  ال   وعروة - 17
ــموك وجود فالانا ــت  الفقعكاح   ةـــــــــ ر ض  جعقمت   قد(. 17 و 16عنلف  فمع ل  ث عمك القما )المعج  نف ـــــــــ
ــ مل   اإلجااب  م ا حم  قوانلن ــمً   فنلـــ ــلع ألعمال  جااعلم سامضـــ ــمم   واهلمل ك وح    قدو   ك عمفكا  ن كحضـــ  رف  الصـــ

  كلــــــــ   قد التلــــــــعم ات واله.  ( 19) “كمةلده” فو عنت  “الد اع” فو  اإلجااب  “كلــــــــةل ” مث  ونل  جعامن   من  
 . واللععلم  القانونن  اللقلن مبدف  عمك   لعا  ك ديا

 
   العدل   إقامة  -   2 

ــاجت - 18 ــواس  كت ما  فشـــــــ ــاح  لك عدة شـــــــ اإلجعالات القانونلم    راك اعفللات األمم المتحدة لحقوإل اإلن ـــــــ
عمختمه معاا  اإلجعالات الةنا لم التن    رلالواج م   اله وكلــــــــم ملــــــــت ت  ن فنكم  جااعلوح.  رحا ك اشــــــــل
ــواس  ــاعا  الم ول االاتةا   اللـ ــتخداه  ( 20) لممحاعمم  ال ـ ــول الت للت واةـ   الم ول  االاتةا   لفثنا الم اممم  وةـ

  ( 22) المحاعم  ن فدلمً  راإلععاه  المنتزعم  االعتعا ات واةــتخداه   ( 21) األمن وقوات  اللــع م فلد   عمك  ليشــخان

 __________ 

   التاةـــــ م   ةـــــن دوح  ر ضـــــكم فر ععا لا   1  159  كاح 2021نل ـــــاح/فععم     فنمنفمم األمم المتحدة لم فولم )اللونل ـــــه(  لو قا  (18) 
داعش. و ـــــدجت  كنفلماجك ا كم الف من فو المزعوه رةماعات م ـــــمحم  وال ةـــــلما  محتةزمن عتكم نات  ـــــمم راألمن القومن  كلـــــم 

ــا ر ثم األمم المتحدة لتقديم الم ـــــاعدة  لك ال عاإل    15ةـــــنوات و   5كتعاوح علن   رال ـــــةنرحا م فم األ فال فا اه   ةـــــنم. انفع فيضـــ
ن  ل   الفقعك2020دالم  ن ال عاإل“  كانوح الثانن/لنالع  ومفوضـلم األمم المتحدة ال ـاملم لحقوإل اإلن ـاح  ”اقوإل اإلن ـاح  ن ك بلا ال 

 .32و  31ن ل  الفقعكCRC/C/OPAC/DZA/CO/1 ؛ و36و  20

 (19) A/HRC/16/51  ــاح فح جعا م و .  31  الفقعة ــادة” عروة عمك نل   فعع ت المةنم الم نلم رحقوإل اإلن ــــــ  “ كمةلده” راإلجااب فو  “ اإلشــــــ
ــعوج  فو سلع متناةــــــــت م  اعمم الت  “ كبعمعه”  فو ــماح فالق كؤد   لك كدا   سلع ضــــــ ــوح لضــــــ  بلع  انفع المةنم  يةت فح كحدفد عوضــــــ

 .46رل ح اعمم العف  واعمم الت بلع  الفقعة  (2011) 34الم نلم رحقوإل اإلن اح  الت ملا ال اه جقم 

ــال  (20)  الــمــثـــــ ــ   ــبــلـــــ ةـــــــــــــ عــمــك  الــفــقــعة  CAT/C/NER/CO/1  انــفــع   و15   الــفــقــعكــلــن  CCPR/C/SEN/CO/5  ؛  ؛  35و    34  
 .11  الفقعة CAT/C/BFA/CO/2 و؛ 32  الفقعة CCPR/C/KEN/CO/4 و

ــثـــــــال    ( 21)   ــمــ الــ ــلـــــــ   ةـــــــــــــــــبــ ــك  ــمــ عــ ــع   ــفــ ــن  A/HRC/43/46/Add.1انــ مــ ــعات  ــقــ ــفــ الــ ــك    30   و  32 لــ ــعة  A/HRC/37/5؛  ــقــ ــفــ الــ ؛  26  
الفقعة  CCPR/C/MRT/CO/2 و  و  26   الفقعكلن  CAT/C/KWT/CO/3؛  و 14و    13   الفقعكلن CAT/C/BFA/CO/2  ؛     19  
 United Nations Assistance Mission in Afghanistan and OHCHR, Preventing Torture and Upholding؛ و  20 و 

the Rights of Detainees in Afghanistan: A Factor for Peace (2021)     ــمــــــــــك ــالــــــــــن:   الــــــــــعارــــــــــي   عــــــــ ــتــــــــ  الــــــــ

www.ohchr.org/Documents/Countries/AF/2021report/2021-Torture-Public-Report.pdf, p. 30;   و A/75/334   
 . 19الفقعة  

ــبل  المثال    (22)  ــالم  14و    13  الفقعكلن CAT/C/BFA/CO/2  و ؛105و   104  الفقعكلن  A/HRC/28/69انفع  عمك ةـــــــــ ؛ والعةـــــــــ
BHR 4/2020 من الن  اإلن ملز (. 10 لك  1  الصفحات من( 

https://undocs.org/ar/A/HRC/45/27
https://undocs.org/ar/CRC/C/OPAC/DZA/CO/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/16/51
https://undocs.org/ar/S/RES/34(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/34(2011)
https://undocs.org/ar/CAT/C/NER/CO/1
https://undocs.org/ar/CCPR/C/SEN/CO/5
https://undocs.org/ar/CCPR/C/KEN/CO/4
https://undocs.org/ar/CAT/C/BFA/CO/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/46/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/5
https://undocs.org/ar/CCPR/C/MRT/CO/2
https://undocs.org/ar/CAT/C/KWT/CO/3
https://undocs.org/ar/CAT/C/BFA/CO/2
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/AF/2021report/2021-Torture-Public-Report.pdf
https://undocs.org/ar/A/75/334
https://undocs.org/ar/A/HRC/28/69
https://undocs.org/ar/CAT/C/BFA/CO/2
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المت مقم راإلجااب    اإلجعالات وعقد   ( 23) ر نف ـكم  لكم الملـت ت  يختاجه  قانونن  رم ـتلـاج  االكصـالوكقللد  م انلم  
 .( 24) القضال اةتقرللم عمك لؤثع قد مما مأمقم  فعواب  مه

رةعا م نات  ــــــــــــــمـم ـراإلجاـاب فمـاه محـاعم   لنمحـاعمـم ف عاد متكم  الحـاالت  ر ض  نكةع     وكـاـنت - 19
.  فن الصــــــومال  عمك ( 25) ال ادلم لممحاعمم  الدوللم  لمم اللع كمتث  ك ن ا ــــــم فو ع ــــــ عمم  ن  جعالات لم 
ــت ت  ــا لا ملـ ــبل  المثال  لواا قضـ ــ اب  اعكم  من  لكمةـ ــايا وجمل  داعش وكنفلم اللـ ــمم  األ ع   القضـ   المتصـ

 الهما  عضـــــــــت    وكثلعا. ( 26)  جعا لم  اقوإل  فو كافلم  شـــــــــفافلم دوح  ع ـــــــــ عمم محاعم  فماه  واوكموا راإلجااب 
ــتنادا  لك القانوح الةنا ن ل  عقوبمالمحاعم  ــا ن من  دوح  ن نل    متصـــع مً   1962اه اإلعداه اةـ  شـــعا  قضـ

ــاح  لد  نفعاا  ن محاعمم مدنللن فماه  ــومال. وف ــــعت المةنم الم نلم رحقوإل اإلن ــ المح مم ال ملا  ن الصــ
 عملكا المنصون الضمانات جمل محاعم ع  عمم فو محاعم  ا م  عمك ضعوجة فح كو فع لكله المحاعمات  

ــا فح اـله   14المـادة    ن من ال كـد اـلدولن الخـان ـرالحقوإل المـدنـلم وال ـــــــــــــــلاةـــــــــــــــلم. والافـت المةـنم فيضــــــــــــ
 فح ومن أنالمحاعمات قد كثلع ملـــــــاع    لعة فلما لت ما رجقامم ال دل رصـــــــوجة منصـــــــفم ومحالدة وم ـــــــتقمم 

 .( 27)  ا م فو  ع  عمم محاعم فماه االةتثنال راب  من  المدنلوح  يتحاعلم

اإل  فثاجت ر ثم األمم المتحدة لتقديم الم ـاعدة  لك ال عاإل ومفوضـلم األمم المتحدة ال ـاملم ال ع  و ن - 20
ــاح شـــــــواس  رلـــــــ ح محاعمات رموجت قوانلن م ا حم اإلجااب عمك فةـــــــاا عده   اللم التمثل   لحقوإل اإلن ـــــ

تزعـم ـراإلععاه  وكـلـل  الـقانونن  ومحـدودـيم  م ـانـلات ال  ن  ن األدـلم  واإل عاط  ن االعتمـاد عمك اعتعاـ ات من 
ــاة رموجت الا اإل اج  ( 28) كافلم  م الةم  ر دت  ك ال   لمادعالات مت عجة رالت للت  ــا فح المقاضـــ . والافت فيضـــ

  “االجك اط ”والأامض  لك اد مفعط لرجااب وما لتص  رت من جعا م  كعكز عمك   الفضفا  عت عمفتالقانونن   
اعلـم  دوح التمللز رمـا فلـت ال فـايـم علن من شــــــــــــــاجكوا  ن فعمـال رمنفمـم  جاـاعلـم فو ناالنتمـالن  لك منفمـم  جاـ 

    ال قمقكا عن فيضا  وفععبت.  ( 29) اإلععاه   عما عنفو /و ال قال  فج  من داعش كنفلمعنه ومن انضموا  لك 
  الـدولن  القـانوح  رموجـت  المقعجة “الةعا مف  ع ”  عت ـم   لك  كعقك  ال قضـــــــــــــــايـا   ن  اتك  اإلعـداه   عقوبـم   ع 

 .  ( 30) اإلن اح لحقوإل 

 __________ 

ــ (23)  ــثـــــ ــمـــ الـــ ــ   ــلـــــ ةــــــــــــــــــبـــ ــك  ــمـــ عـــ ــع   ــفـــ ــعة  CAT/C/UZB/CO/5ال   انـــ ــقـــ ــفـــ الـــ و  35   ــعة  CCPR/C/TUN/CO/6؛  ــقـــ ــفـــ الـــ ؛  31  
 .27  الفقعة CCPR/C/MUS/CO/5 و

 .39  الفقعة A/HRC/47/55؛ و 36و  9  الفقعكلن A/HRC/44/21؛ و 26  الفقعة A/HRC/44/49/Add.1انفع  (24) 

ــالم و ؛  11  الفقعة  CCPR/C/CMR/CO/5  ؛ و 26  الفقعة  CCPR/C/JOR/CO/5  انفع  ( 25)   ــفحت EGY 2/2018العةـــ   5 و   4ن ل   الصـــ
 . https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments  : )من الن  اإلن ملز (  متاام عمك العاري التالن 

رـــاإلجاـــاب  انفع  (26)  المحـــاعم ال  ــــــــــــــ عمـــم  ن الصــــــــــــــومـــال لمحـــاعمـــم ف عاد متكملن رةعا م نات  ــــــــــــــمـــم   فلمـــا لت ما رـــاةــــــــــــــتخـــداه 
UNU and Institute for Integrated Transitions, The Limits of Punishment,Error! Hyperlink reference 

not valid. p. 34. 

 .22رل ح الحا  ن الم اواة فماه المحاعم و ن محاعمم عادلم  الفقعة  (2007) 32المةنم الم نلم رحقوإل اإلن اح  الت ملا ال اه جقم   (27) 

ــلم األمم المتحدة لحقوإل اإلن ــــــــــــاح  ”اقوإل اإلن ــــــــــــاح  ن ك بلا ال دالم   (28)  ر ثم األمم المتحدة لتقديم الم ــــــــــــاعدة  لك ال عاإل ومفوضــــــــــ
 ال عاإل“.  ن

 )من الن  اإلن ملز (. 14المعج  نف ت  الصفحم  (29) 

 (.اإلن ملز   الن )من  12و  5نف ت  الصفحتاح  المعج  (30) 

https://undocs.org/ar/CAT/C/UZB/CO/5
https://undocs.org/ar/CCPR/C/TUN/CO/6
https://undocs.org/ar/CCPR/C/MUS/CO/5
https://undocs.org/ar/A/HRC/44/49/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/44/21
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/55
https://undocs.org/ar/CCPR/C/JOR/CO/5
https://undocs.org/ar/CCPR/C/CMR/CO/5
https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments
https://undocs.org/ar/S/RES/32(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/32(2007)
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عده وجود    ك ثلعفوكعانلا  عمك ةــبل  المثال  قدمت ر ثم ج ــد االم اقوإل اإلن ــاح كقعمعا عن   فن - 21
. الةعممم لتصـنلف  التقدلعمم  ةـم تت راةـتخداه لردعال ي ـمح مما الةعا م   كصـنلف رلـ ح مدونمفنفمم قانونلم  

ــمح الثأعة واله ــأي  ال اه لردعال ك ــــــ   راإلجااب  ككم عت بلا ككدلدام  عما عن لرعتعا   األ عاد عمك  رالضــــــ
 .( 31) ك اونكم عده اال  ن ق وة فشد

 
 والمدني   الديمقراطي   الحّ ز   على   التأث ر  -   3 

كقم  الحلز الل  يم ن لم ـــــــ اح   لكاإلجااب    م ا حم  قوانلنالأامضـــــــم الواجدة  ن   المفاهلم  كؤد  - 22
فح لنخع وا فلت رلـــــــــ   مةد وفمن  ن عمملات  ـــــــــن  القعاج التن كصـــــــــو  الاككم وم ـــــــــتقبمكم. و ن ر ض 

ــتخداه اله  ــال اةـ ــوجة  القوانلنالبمداح  ي ـ ــفم ناإلجاابن   رصـ ــاإل  ـ المدنن    المةتم  من رفاعملنمنتفمم إللصـ
   عاقم عكد  راإلجااب   متصـمم  جعا م  عمكقضـا لا    اقتكمومر   ( 32) اإلن ـاح  اقوإل   عنرما  ن نل  المدا  وح 

. و ن ااالت ف ع   اةـــــــتتحدثت كداعلع لم ا حم اإلجااب من فج  كقللد ( 33)  ن مةال اقوإل اإلن ـــــــاح  عممكم
ــول   ــتعا اتالمدنن عمك التموم   و مادة    المةتم  الئاتاصــــ ــأي من  مزمد  لك لؤد   مما اإلعر    اشــــ   الضــــ

ــمً   القما  لثلع  ومما.  ( 34) عملكا  المبعج سلع ــد االنتقاملم األعمال   ا ــــــــــ   اقوإل   عن  والمدا  ات المدا  لن ضــــــــــ
ــاح ــم الةكات الفاعمم  ن المةتم  المدنن )انفع   ( 35) اإلن ـ ــبت( 64 الفقعة   A/HRC/43/70وو ـ  عممكا ر ـ

 عما  ةـــــــــــــــالة اةــــــــــــــتخــداه كلــــــــــــــعم ــات   عنضـــــــــــــــدام    مـاجاي نلـ   كثلعا مـا     ح  الــث  المتحــدة   األمم  م 
 اإلجااب.  م ا حم

ــا م - 23 ــلم   ملـــاجكلن  لك لك نل   وجكت    وإضـ ــلاةـ   جعا م  راجك اب  ككم ن ااتةاجات و ن م اجضـــم ةـ
ــمم  نات ــم راإلجااب  ــــ ــبل   عمك  نل اجاسوا    فن.  ك عمفكا الث من سامضــــ ــتخدمت المثال  ةــــ ــم ات اةــــ   ال ــــ

ــعم ات ــد اإلجااب  م ا حم  كلـــــ ــاح  ن  متفااعمن  ضـــــ ــحفللن ( 36) 2018فععم   /نل ـــــ . وفد  نل   لك اعتقال  ـــــ

 __________ 

ــاح  ن فوكعانلا  و ن الفتعة علن عامن  لو قا  (31)  ــد اقوإل اإلن ـ    جح الأالبلم ال فمك ممن فقعوا رالتكم الموجكم  2020  و  2014  ثم ج ـ
التنفلل. فما من لم يتقعوا    يقا   م ات   للكم فدلنوا عتكمم االنتمال  لك كل لرت م محم سلع قانونلم  وا م عملكم  رصوجة عامم  ر قوب

ــا لا  رصــــــوجة عامم  عتكمم االنتمال  لك منفمم  جااعلم  وا م عملكم  مرالتكم الموجكم  للك كصــــــ   لك   دلمد رال ــــــةن   قد لواقوا قضــــ
ــا. انفع المزمــــد  ن   14 ــامــ  OHCHR, “Human rights in the administration of justice in conflict-relatedعــ

criminal cases in Ukraine: April 2014–April 2020”, 2020, para. 92 and footnote 117   :عمك العاري التالن  
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine-admin-justice-conflict-related-cases-en.pdf . 

 .59  الفقعة A/HRC/46/35 و؛ 61 لك  49  الفقعات من A/HRC/44/22انفع  عمك ةبل  المثال   (32) 

 (33) Procuraduría  de  los  Derechos  Humanos  and  OHCHR-Guatemala  ,Situación  de  las  Procuraduría 

de los Derechos Humanos and OHCHR-Guatemala, Situación de las personas defensoras de derechos 

humanos en Guatemala: Entre el compromiso y la adversidad (2019), para. 29عمك العاري التالن    متاح:  
http://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/PUBLICACIONES/Informe_pers

onas_defensoras.pdfفيضـــــــــــــــــــــا    ؛ الـفـقـعة  A/HRC/44/49/Add.1وانـفـع  و  27   الـفـقـعة  CAT/C/NER/CO/1؛  ؛  31  
ــم ــعةــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــ ــ   CHN 18/2019 والــــــــــــــــ ــنالــــــــــــــــ ــالــــــــــــــــ ــتــــــــــــــــ الــــــــــــــــ ــي  ــعارــــــــــــــــ الــــــــــــــــ ــك  ــمــــــــــــــــ عــــــــــــــــ ــم  ــااــــــــــــــــ ــتــــــــــــــــ  :مــــــــــــــــ

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/SR/OL_CHN_18_2019.pdf. 

ــبل  المثال    (34)     CCPR/C/TJK/CO/3 ؛ و19  الفقعة  A/HRC/43/46/Add.1؛ و  67  الفقعة  A/HRC/47/49انفع  عمك ةــــــــ
 .51الفقعة 

 .34 لك  32  والفقعات من 3  المع ا األول  الفقعة A/HRC/39/41انفع  عمك ةبل  المثال   (35) 

 (36) OHCHR, “Nicaragua debe poner fin a la ‘caza de brujas’ contra las voces disidentes, dicen expertos 

de la ONU”, 9 August 2018   الـــــــــتـــــــــالـــــــــن الـــــــــعارـــــــــي  عـــــــــمـــــــــك   /www.ohchr.org/SP/NewsEvents:  مـــــــــتـــــــــاح 

https://undocs.org/ar/A/HRC/43/70
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine-admin-justice-conflict-related-cases-en.pdf
https://undocs.org/ar/A/HRC/44/22
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/35
http://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/PUBLICACIONES/Informe_personas_defensoras.pdf؛
http://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/PUBLICACIONES/Informe_personas_defensoras.pdf؛
http://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/PUBLICACIONES/Informe_personas_defensoras.pdf؛
http://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/PUBLICACIONES/Informe_personas_defensoras.pdf؛
https://undocs.org/ar/A/HRC/44/49/Add.1
https://undocs.org/ar/CAT/C/NER/CO/1
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/SR/OL_CHN_18_2019.pdf
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/49
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/46/Add.1
https://undocs.org/ar/CCPR/C/TJK/CO/3
https://undocs.org/ar/A/HRC/39/41
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23434&LangID=S
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23434&LangID=S
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23434&LangID=S
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عن اقوإل    ومدا  لن  ةــلاةــلم  م اجضــم و لادات  اجتماعلم  و لادات(  18  الفقعة   A/HRC/42/18)انفع 
. وشــــممت التداعلع ا  منفمات لممةتم  المدنن علجم م فنلــــ م  جااعلم مزعومم ( 38) ومتفااعمن   ( 37) اإلن ــــاح
 (. 20الفقعة   A/HRC/42/18)انفع 

 الملـمولم  األنلـ م من  ا فم لتضـم راإلجااب متصـمم  لةعا م   ضـفاضـمعدة دول    قت  ـل    و ن - 24
 المثال  ةـــــــبل   عمك  كتضـــــــمن   األنلـــــــ م واله.  ( 39) الةمالات  ك ومن  واعمم  الت بلع اعمم    اج  ن رالحمايم

. وا ـلا   فن جمكوجمـم  نزومر ( 40) اإلن ـــــــــــــــاح  اقوإل   عن  والـد ـاع  العف    ن  واال تر   ال ــــــــــــــممن  االاتةـا 
 وكةعمم لو ــــــم واإلجااب  المنفمم  رالةعممم كتصــــــ  الصــــــلاسم  سامضــــــم جعملم  ف  الاةــــــتتخدمت   البوللفاجمم 

 .( 41) اإلعره ووةا ي المدنن  المةتم 

األثع ال ــــــــــــــمبن لـتداعلع م ـا حـم اإلجااب عمك الحلز المـدنن كـفاقمـا  رل األ مم الـناجمـم عن   وا داد - 25
.  اةـــــــــــتثنا لم  كداعلع  لك كثلعة  دول  لة ت لمةا حم   التصـــــــــــد    اج   فن(.  19-كوجونا )عو لد  لعوا مع 

 مث  القا مم   لمحقوإل  م اشـــــع  كقللد  لك ف ع    دول  لة ت عامم   واجئ   ااالت الدول ر ض فعمنت الن و ن
  القانوح    ن  عملكا المنصــــــــــون الحدود لتةاو   رما  الةمالات  وك ومن ال ــــــــــممن  والتةمق   والت بلع التنق  اعمم

 __________ 

Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23434&LangID=S  و  OHCHR, “Nicaragua: la espantosa pérdida 

de vidas debe detenerse inmediatamente”, 17 July 2018     :ــن الــــــــــتــــــــــالــــــــ الــــــــــعارــــــــــي  عــــــــــمــــــــــك  مــــــــــتــــــــــاح 
www.oacnudh.org/nicaragua-la-espantosa-perdida-de-vidas-debe-detenerse-inmediatamente/. 

 (37) OHCHR, Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua 18 

de abril – 18 de agosto de 2018 (2018), paras. 35–38.   ــن الــــــــــتــــــــــالــــــــ الــــــــــعارــــــــــي  عــــــــــمــــــــــك  :  مــــــــــتــــــــــاح 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanRightsViolationsNicaraguaApr_Aug 

2018_SP.pdf. 
راإلجااب وكموم  اإلجااب واال ت ا  والةعممم المنفمم والا ة   ككم ن ااتةاجات عدججات متفاوكم  شـــــــــــاجكوافشـــــــــــخان     لك  وجكت (38) 

وثـقت منفمـات المةتم  المـدنن ااالت ما ال يـق  عن و (.  41  الفقعة  A/HRC/42/18فةــــــــــــــمحـم رصــــــــــــــوجة سلع ملــــــــــــــعوعم )انفع  
 OHCHR, Violaciones de derechos  الاتةاجات  )انفععتكم كتصـــــــــ  راإلجااب  ن ةـــــــــلاإل ا عملكم   ضشـــــــــخصـــــــــا  85

humanos y abusos, para. 33.) 

ــلن  انفع   عمك  ( 39)   ــبل  المثال  فلما لت ما عكون  كون   الصـــــــــ  OHCHR, “Press briefing note on China/Hong Kongةـــــــــ

SAR”, 3 July 2020      والـــــــــــعةــــــــــــــــــــــــالـــــــــــمCHN 18/2019      :ــالـــــــــــن ــتـــــــــ الـــــــــ الـــــــــــعارـــــــــــي  ــمـــــــــــك  عـــــــــ ــااـــــــــــم  ــتـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ
www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/SR/OL_CHN_18_2019.pdf ــع   لــتــ ــمــا   وفــلــمـــــــا   ؛   ع انــفــ  رــمصـــــــــــــ

OHCHR, “Press briefing note on Egypt – detention of human rights defenders”, 20 November 

 OHCHR, “Switzerland’s new ‘terrorism’ definition sets a dangerousوفلما لت ما ر ــــــــــوم ــــــــــعا  انفع    ؛ 2020

precedent worldwide, UN human rights experts warn”, 11 September 2020 مفوضــم  وفلما لت ما عتعكلا  انفع    ؛
علاح شــــــــــفكن عن الم ــــــــــتةدات  ن الدوجة ال ــــــــــادةــــــــــم واألجب لن لمةمس اقوإل اإلن ــــــــــاح     األمم المتحدة ال ــــــــــاملم لحقوإل اإلن ــــــــــاح 

الـــــــــــتـــــــــــالـــــــــــن:    عـــــــــــمـــــــــــك    2021 شــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــاط/ ـــــــــــبـــــــــــعالـــــــــــع  26  /www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pagesالـــــــــــعارـــــــــــي 

DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=26806  . وجت عدد من المقعجمن  2019 لك نل    ن فناج/ماجا    وباإلضــــــا م  
الــــعةــــــــــــــــــــالـــــــم   )انــــفــــع  ســــواكــــلــــمـــــــاال  جةــــــــــــــــــــالـــــــم  لــــك  ــلــــن  الــــتـــــــالــــن   الــــعارــــي   عــــمــــك الــــمــــتـــــــااـــــــم      GTM 3/2018الــــخـــــــا ـــــــــــــــ

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Legislation/OL-GTM-3-2018.pdf  ) القانوح   ملــعوع   رلــ ح  
ــا. انفع  راإلجااب  متصــــ  عمن  ضــــفا  جدلد لف   ج   ك عمف   وضــــ     لكما   جع    المللن    5239 جقم  القانوح   ملــــعوع   و   5266 جقم   فيضــ

A/HRC/46/74      73  الفقعة   المع ا . 
 .23  الفقعة CCPR/C/TJK/CO/3 الوثلقم؛ و SAU 12/2020العةالم  (40) 
 (41) A/HRC/47/55  ــا  و .  60 لك    57  الفقعات من فيضــــــــــــــــ انفع  نف ــــــــــــــــــت   رـــــاالكةـــــاه     75  الفقعة  A/HRC/40/52فلمـــــا لت ما 

 )ف(. 75  الفقعة A/HRC/40/52 و

https://undocs.org/ar/A/HRC/42/18
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/18
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23434&LangID=S
http://www.oacnudh.org/nicaragua-la-espantosa-perdida-de-vidas-debe-detenerse-inmediatamente/
https://undocs.org/ar/S/RES/2018(2018)
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanRightsViolationsNicaraguaApr_Aug%202018_SP.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanRightsViolationsNicaraguaApr_Aug%202018_SP.pdf
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/18
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/18
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/18
https://undocs.org/ar/A/RES/18/2019
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/SR/OL_CHN_18_2019.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=26806
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=26806
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=26806
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=26806
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Legislation/OL-GTM-3-2018.pdf
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/74
https://undocs.org/ar/CCPR/C/TJK/CO/3
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/55
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/52
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/52
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  اقوإل  ر ض عمك  م لنم قلود رفع   ي ـمح اإلن ـاح  لحقوإل  الدولن  القانوح   كاح ولئن.  اإلن ـاح  لحقوإل  الدولن
ــتلفال يةت ال امم   الصــــــحم امايم  فج  من اإلن ــــــاح   القانوح  م  متوا قم القلود ك وح  ل ن م لنم شــــــعوط اةــــ

 وفح  القوانلن    ن  عملكا منصـو ـا  التداعلع اله  ك وح   فح  وجوباللـعوط  اله وكلـم .  اإلن ـاح  لحقوإل  الدولن
 .  ( 42) كمللزمم  وسلع  ومتناة م  ضعوجمم   ك وح 

 التصـــــد   فج  من  اةـــــتثنا لم  ةـــــم ات  جانت  لك  اإلجااب  م ا حمر ض الدول كداعلع    واةـــــتخدمت - 26
 اإلن ـــــاح  اقوإل   عن مدا  لن اعتقال  فج   من  اإلجااب  م ا حم  كداعلع  فيضـــــا واةـــــتتخدمت. 19-كو لد  لةا حم

 ك  ــفن ااتةا   ادوث من لتزعم  ما عمك يحتةوح   كانوا  ف عادومن فج  اعتقال   ( 43) الةا حم   رل  و ــحفللن
 . ( 44) الةا حم  رل أل عاد

 
 اإلرهاب   سياقات   في   الجنسي   العنف   مرتكبي   مقاضاة  -   4 

 لت ما فلما  التقده  ان داه   او   جااعلم   فعماال   اجك اعكم    ن   الملت ت  رمقاضاة   المتصمم   األ ع    اللواس    من  -   27
الةن ـــــــــن  من ِقب    لم نه  جلدا   كوثلقا   الموثا   االةـــــــــتخداه  من  العسم   عمك  الةن ـــــــــن   ال نه   معك بن  رمحاةـــــــــ م 

  من   متنوعـم كـقاجمع األمم المتحـدة  لك وجود مةموعـم   وكلـــــــــــــلع (.  72الفقعة    S/2020/95الةمـاعـات اإلجاـاعـلم ) 
  من  فو  النبل  فو   لو ــم ا  من    و ا  اإلعر   عن  الضــحايا   اةاه   نل     ن   رما  القصــوج   الا    ن  ك ــكم  التن  ال وام  
ــول  لكم اإللماه رالخلاجات المتاام  وعده   االنتقاه   فعمال  ــات     لمحصـــ ــم ات    ن   واالجكلاب عمك الةبع والومضـــ   ال ـــ

 (. 33  و   32  والفقعكاح  11الفقعة    S/2021/312)   القانوح   نفان  موظفن   فو  القضال  فو 

ــبل   عمك  نلةلعما   فن - 28 وثقا  عما التحقلا الح ومن الخان الم نن رال نه الةن ــــــــــــن  المثال  ةــــــــــ
ااالت من ااالت ال نه الةن ــــــــــــن المتصــــــــــــ  رالنزاع اجك بتكا  صــــــــــــا   عوكو اعاه  ن    210 والةن ــــــــــــانن

 اله من عنت  لتبم  ما عددلزال   الوم  نل    .  ( 45)   رما  ن نل  االستصـــــــــــــاب والزوا  الق ـــــــــــــع  2020 عاه

الل  كت ع  لت ن ــال و تلات كثلعات  نا عتع  فنكن ك عضــن  الو ــم ر ــبتالحقلقن  عدداافق  من   الةعا م
 جن ن.  ل نه

 فناج/ 1 ن    األلزمدياتال عاإل  كاح   ـــــداج مةمس النواب االكحاد  ال عاقن لقانوح الناجلات  و ن - 29
 قعاج    وجالمن ال نه الةن ـــــــــــن المعك ي رالنزاع.   الناجلات اتلاجاتنحو م الةم ا اامم  وة    2021ماجا 

  لك الم ــاعدة لتقديم المتحدة األمم  ر ثم   ن اإلن ــاح  اقوإل   م تت عللكا  موةــ مالا القانوح  ن فعقاب جكود 
ــناديقكا وبعامةكا  ن ال عاإل  التن ك م  م  الناجلات من ال نه  وسلعه  ال عاإل من وكاالت األمم المتحدة و ــــ

جمل  الناجلات  كأ نو  الدوللم  الم اللع ك ــتو ن  كلــعم ات ةــن  لك الدعوةالةن ــن المتصــ  رالنزاع من فج   
من الا التقده  وا ـــمت المحاعم الةنا لم ال عا لم اةـــتخداه   العسم وعمكمن ال نه الةن ـــن المتصـــ  رالنزاع. 

 __________ 

 (42) OHCHR, “Emergency measures and COVID-19: guidance”, 27 April 2020     :التـــــــالن العاري  عمك  متـــــــاح 
www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_COVID19.pdf. 

ــبل  المثال (43)   OHCHR, “Egypt uses terrorism trials to target human rights activists, say UN  انفع  عمك ةـــــــ

experts”, 8 October 2020   :الـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــعارـــــــــــــــــــــي  عـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــك  مـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــااـــــــــــــــــــــم 
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26364&LangID=E. 

ــم   (44)  ــعةــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــ ــالـــــــــــــــــــن:  EGY 10/2020الـــــــــــــــــ ــتـــــــــــــــــ الـــــــــــــــــ ــي  ــعارـــــــــــــــــ الـــــــــــــــــ ــك  ــمـــــــــــــــــ عـــــــــــــــــ ــم  ــااـــــــــــــــــ ــتـــــــــــــــــ مـــــــــــــــــ   
spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25457. 

 ./www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/nigeria انفع (45) 

https://undocs.org/ar/S/2020/95
https://undocs.org/ar/S/2021/312
http://www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_COVID19.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26364&LangID=E
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25457
http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/nigeria/
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ــاة ف عاد من  ــملن دوح  داعش كنفلمف ع م ا حم اإلجااب لمقاضــــــــــ  جن ــــــــــــن عنه فعمال  راجك اب ككم كضــــــــــ

(S/2021/312   33 الفقعة .)  ــدج لم  وكلل ــوجمم ال عبلم الةمكوجمم  ن  كصـــــــ   جعا م  راجك اب  دانات ف  ال ـــــــ
 (.57)المعج  نف ت  الفقعة  الزمن من عقدا داه الل  ال وج   النزاع  رل جن لم

 
والشاااااااااواغا  اإلنساااااااااانياة المرتبياة بامجراءات اإلدرا  في قوا   الجزاءات     اإلجراءات  نزاهاة -  باء 

 وإجراءات الرفع م  تلك القوا  

ــنلف الةماعات واأل عاد عمك فنكم  جااعلوح يت ـــتخده  عمك الصـــ لدلن الو نن والدولن   ال - 30 لزال كصـ
 . الم تكدل لنلفع  جزالات محددة 

المعك  لن عتنفلم القاعدة واعكم  ال اح رموجت قعاج    راأل عاد المت مانفاه الةزالات الدولن   وفنلئ - 31
دت نفــاه  (1999)  1267مةمس األمن   دل رقعاجات الاقــم واــق   المعك  لن   واأل عاد  ال لــانــات  كصــــــــــــــنلف. وعــت

ــاعلــــم   ــاعــــات  جاــ  (2014)  2170 ن قعاجمــــت    المةمس   وفوكــــ .  ( 46) عملكم  جزالات  و ع   مصــــــــــــــنففــــمرةمــ
ــافلم  (2014) 2178 و  (1999)  1267  القعاجات  رموجت ال اممم األمن  مةمس لةنم  لك  م ــــــــــؤوللات  ضــــــــ
)داعش( وكنفلم القاعدة   واللاه  ال عاإل   ن  اإلةرملم  الدولم كنفلم  رل ح  (2015)  2253و  (2011)  1989 و
التكدلد   عن  كقاجمع  عتقديم المت مقم الواليم  ةـــــلما وال  وكلانات  ومؤةـــــ ـــــات  وجماعات  ف عاد من  عكما  لعك ي ماو 

  كداعلع الل  ك عات الةماعات المعك  م عتنفلم القاعدة والمقاكملن اإلجااعللن األجانت  وكقديم كو ــلات رلــ ح 
 .  اكخاناا المم ن المواجكم

 ومم نالصـــــــــ لد الو نن.  عمك الةزالات قوا معدة م ـــــــــاجات إلدجا  المنفمات واأل عاد  ن   كوجدو  - 32
 رل    منفو     قملمـلم   دجا    جعالاتفو    األمن  لمةمس   جعالاتل ممـلم اإلدجا  اـله فح كتم  مـا نتلةـم لتنفـلل  

 .الةزالات قا مم  ن عكا المعك  لن األ عادفو /و فعضا كا وف/وكلانات ف ع   رجدجا  كقضنمحملم   جعالات

لحفع ال ــــــفع فو كةملد األ ــــــول    الةزالات  قوا م   ن فةــــــماسام  المدججم  األ عاد يخضــــــ  فح  ومم ن - 33
ــادجة الممتم ـات  من علن   فو  ن مةـال اقوإل    اـامـم. وـقد لتعـكت عمك اـله الـتداعلع عواـقت ف ع    ـكداعلعمصــــــــــــ

(. وعروة عمك نل   فعع ت المقعجة الخا ــم الم نلم عت زمز اقوإل اإلن ــاح 13الفقعة    A/67/396اإلن ــاح )
  لمةزالات  الن اإل  الواةـــ م اقثاج اإلن ـــاح   اقوإل   مةمس  لك  كقعمع   ن  اإلجااب   م ا حم  ةـــلاإل  ن وامالتكا

  كمت كن  عمك  لؤثع  مما والفتلات  الن ـــــــــال عمك  القوا م   ن ولردجا   اإلجااب  رم ا حم لت ما  فلما  المفعوضـــــــــم
(. كما فععبت المفوضــم  16 الفقعة   A/HRC/46/36) والثقافلم  واالقتصــاديم  واالجتماعلم  ال ــلاةــلم رالحقوإل 

الل  وضــــ ت مةمس األمن   منكا  والع   ا مالقو ال ــــاملم لحقوإل اإلن ــــاح عن قمقكا   ال ك ثلع نفاه اإلدجا   ن 
عمك اقوإل اإلن ـــــاح لممتضـــــعجمن وفةـــــعام  النفاه نل   لتنفلل المتخلةاإلجعالات الو نلم نات الصـــــمم   ك ثلعو 
(A/HRC/16/50   22-21  الفقعكـــاح  .)ــاح   وعروة ــاجت المةنـــم الم نلـــم رحقوإل اإلن ــــــــــــــ عمك نلـــ   فشــــــــــــــ

 عمك  كبلع  ك ثلع لكا  ي وح  فح  يم ن  التن القوا م التحديات المعك  م رججعالات  دجا  فةــــــــــــــمال األ عاد  ن   لك
   CCPR/C/94/D/1472/2006)  وال ـــــــــــم م  والخصـــــــــــو ـــــــــــلم  واألةـــــــــــعة والمم لم التنق   ن  األ عاد  اقوإل 

 (.13-10 و 12-10 الفقعكاح

 __________ 

  (2005) 1617 و  (2004)  1526و    (2003)  1455و    (2002)  1452و    (2002)  1390و    (2000)  1333قعاجات مةمس األمن   (46) 
 .(2009) 1904و  (2008) 1822و  (2006) 1735و 

https://undocs.org/ar/S/2021/312
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/A/67/396
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/36
https://undocs.org/ar/A/HRC/16/50
https://undocs.org/ar/CCPR/C/94/D/1472/2006
https://undocs.org/ar/S/RES/1333(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1333(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1390(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1390(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1452(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1452(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1455(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1455(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1617(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1617(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1735(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1735(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1822(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1822(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1904(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1904(2009)
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 منصـــــــــــفمواكخل مةمس األمن   وات لتح ـــــــــــلن نفاه الةزالات من فج  ضـــــــــــماح اك اع  جعالات   - 34
التقنن لتنفلل قعاج مةمس   الدلل ن ـــــــخم محدثم من  نتلـــــــعت  2019دي ـــــــمبع  /األول  كانوح   فن. ( 47) وشـــــــفا م

  م ا حم  لمةنم  التنفلليم المدلعمم  فعدككا  رالموضــــــــــــوع   الصــــــــــــمم نات  األ ع    والقعاجات (2001) 1373األمن 
  الــدولن  القــانوح الــدولن  وال ةــــــــــــــلمــا    القــانوح   فا ــاهالتقنن    الــدللــ   ع ومب المع ا(.     S/2019/998)  اإلجاــاب

 األمن  مةمس  قعاجات  عتنفللالصـــــمم   نات  اإلن ـــــانن  الدولنوالقانوح   لرجئلن الدولن  والقانوح   اإلن ـــــاح  لحقوإل 
ــمم نات ــم   قد لمدولم  الدوللم  لرلتزامات  وك  ا. الصـــ فا اه ال كد الدولن الخان   الت بلا  الواجت  القانوح  يلـــ

ــا م  لك  ــاديم واالجتماعلم والثقافلم  راإلضـ ــلم وال كد الدولن الخان رالحقوإل االقتصـ ــلاةـ رالحقوإل المدنلم وال ـ
 اإلن اح.  رحقوإل الدوللم األ ع  المت مقم  الص وكفا اه 

  اإلجاــاعللن ل  فموا  عتةملــد  يقضــــــــــــــن  قــانونن  ن   الــدوللــد     ي وح لمــدللــ  التقنن  لن أن فح    وو قــا - 35
  الةزالات قوا م  وفح كنلـئ فللم لتحدلد األةـمال ألسعا   دجاجكا  ن (2001)  1373رالقعاج  عمر وف ـولكم

نا كانت   ما   ن النفع  ضعوجةم  معاعاة ما لمزه من  جعالات قانونلم واج م. وملدد الدلل  التقنن فيضا عمك 
 ال لانات فو  ليشـــــخان  متاام والمحالدة والم ـــــتقمم  الف الم ال ـــــب  من ااةـــــب  االنتصـــــا  القضـــــا لم فو سلع 

 . )54و  51  المع ا  الفقعكاح S/2019/998( األ ول كةملد قعاجات  ن ال  ن ألسعا 

ــم   ووضـــــــــــ ت - 36 ــت ت  لكم   األشـــــــــــخان ومةا اة   رجدجا  المت مقمر ض الدول  جعالاككا الخا ـــــــــ الملـــــــــ
ــانوح الو نن لرجاـــاب فو   فو ــدانلن رموجـــت القـ (. 16الفقعة     A/HRC/46/36)  “الت ع ”المتكملن فو المـ

رأع   دجا  منفمات وف عاد    “األعمال اإلجااعلم”فو   “ااباإلج ” لـــــــــــ    ضفاضمومؤد  اةتخداه ك اجمف و نلم 
 اإلن ـاح  لحقوإل  المتحدة األمم فللات وفععبت.  ( 48) انتكاك اقوإل اإلن ـاح مخا ع ن قوا م الةزالات  لك نلـول 

  ال كصـــنلف محتةلن ةـــممللن ومنفمات المةتم  المدنن عمك فنكم  جااعلوح  مما فد   لك  ع     قمقكا  عن
 . ( 49) جزالات عملكم  مث  افع ال فع وكةملد األ ول

 __________ 

عمك كنفلم القاعدة واعكم  ال اح رجنلـال م تت فملن المفالم    مالةزالات المفعوضـعمك ةـبل  المثال  ك ز ت ال دالم اإلجعا لم لنفاه  (47) 
م  نل   كعج فملن المفالم الحالن الت علد عمك وجود و لتمقن  م ات من ف عاد وكلانات ك ــــ ك  لك ج   فةــــما كا من قا مم الةزالات.  

ةـــتقرللم م تت فملن المفالم. وعمك وجت الخصـــون  فعع  فنت اإلجعا ن وا  راإلنصـــا نفس التحديات التن فثاجاا فةـــر ت فلما لت ما  
( عند اكخان قعاج عنال عمك م مومات ةـعمم ال يم ن 1مبدف اإلنصـا  من ناالتلن: )ر  اإل رل ن   اج  جعالات فملن المفالم يم ن ” 

م لت ـــنق لعةـــالم علاح األةـــ اب فح كفصـــح (  نا ل2وال يم نت الت ملا عملكا؛ )  ال مت  ف  ال ي ع كا مقده  ال متاإل صـــاح عنكا لمقده  
 لكا   لتقعجالمةنم  وال ةلما  ن الحاالت التن  قعاجعن جمل  األة اب التن ك وح   ن جف  فملن المفالم  ضعوجمم لفكم    ال متلمقده  

قعاج مةمس  فيضــــــــا انفع  (.  32و   31  انفع فيضــــــــا رقلم الفقعة  31  ةالفقع    S/2019/112)  .“ اإلرقال عمك االةــــــــم مدججا  ن القا مم
 .45  الفقعة S/2021/122و   34  الفقعة S/2020/106و  ؛20  الفقعة (2009) 1904األمن 

 OHCHR, “UN experts call for removal of rights defenders Ramy Shaath andانفع  عمك ةـــــــــبل  المثال    (48) 

Zyad El-Elaimy from ‘terrorism entities’ list”, 21 February 2021الــــــــتــــــــا الــــــــعارــــــــي  عــــــــمــــــــك  مــــــــتــــــــاح  :  لــــــــن   
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26739. 

ــال    ( 49)   ــ  المثـ  OHCHR, “UN experts decry US rhetoric on  و ؛  20  الفقعة  A/HRC/43/46/Add.1انفع  عمك ةـــــــــــــبلـ

designation of terrorist groups”, 19 June 2020 ــالــــــــــــــن ــتــــــــــــ الــــــــــــ الــــــــــــــعارــــــــــــــي  ــمــــــــــــــك  عــــــــــــ ــتــــــــــــــاح  مــــــــــــ    :  
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25980&LangID=E  و ؛  Sri Lanka, 

United Nations Act, No. 45 of 1968, The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka: 

Extraordinary, No. 2216/37 (5 February 2021)  :ــالــــــــــــــن ــتــــــــــــ الــــــــــــ ــي  ــعارــــــــــــ الــــــــــــ ــك  ــمــــــــــــ عــــــــــــ ــاح  ــتــــــــــــ مــــــــــــ   
http://fiusrilanka.gov.lk/docs/UNSCR/List/2216_37/2216_37_E.pdf . 
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http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26739
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http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25980&LangID=E
https://undocs.org/ar/E/RES/2216/37
http://fiusrilanka.gov.lk/docs/UNSCR/List/2216_37/2216_37_E.pdf
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  األنلـــــــــ م ك  ل   لك  اإلجااب عتكممفيضـــــــــا فح كؤد   جعالات اإلدجا   ن قوا م الةزالات    ومم ن - 37
كت عقـ  فنلــــــــــــــ ـم الةكـات الفـاعمـم  ن مةـال ال مـ     قـد(.  44  و  39الفقعكـاح    S/2021/423)  اإلن ــــــــــــــانلـم

اإلن ــــــــانن والةكات الموجدة لكا والةكات المقدمم لمخدمات فلما لت ما عتقديم الم ــــــــاعدة اإلن ــــــــانلم لم ــــــــ اح 
ل ع عملكا ةـــــــارقا. وقد عتللت جكود  ن  الموجودلن  ن منا ا ك ـــــــل ع عملكا جماعات  جااعلم فو كانت ك ـــــــ 

الدول عمك   74/147اثت الةمالم ال امم   ن قعاجاا    قد.  لمقما المثلعة الم ـــ لم الهاألمم المتحدة لم الةم  
ــ  م  جمل   ــانلم وال بلم فو التوا ـــــ ــ م اإلن ـــــ ــعم ات وكداعلع م ا حم اإلجااب األنلـــــ فح ك ف  فالق ك عق  كلـــــ

مةمس األمن فيضــا   ن   وفقعالقانوح الدولن اإلن ــانن.   ن  متو كالةكات الفاعمم نات الصــمم  ا ــ ما او 
اـلدول  التزامـات  ـرالحـاجـم  لك كفـاـلم فح ي وح كنفـلل فا ـاه القعاج عمك نحو لت ــــــــــــــا م   (2019) 2462قعاجه  

والقانوح الدولن لحقوإل اإلن ــاح والقانوح الدولن   اإلن ــانن الدولن  القانوح  نل    ن  رما الدولن رموجت القانوح  
األنلــــــــــــــ ـم اإلن ـــــــــــــــانلـم  ”م اإلجاـاب عمك  لرجئلن  واـث الـدول عمك معاعـاة التـ ثلع المحتمـ  لتـداعلع م ـا حـ 

عمك  المحالدة  التن كضــــ م  عكا الةكات الفاعمم  ن المةال اإلن ــــانن  األنلــــ م ال بلم  لكارما    المحضــــم 
الفعما ال ام  الم نن عت زمز    ومقوه(. 24)المعج  نف ـــــــــت  الفقعة   “اإلن ـــــــــانن الدولننحو لت ـــــــــا م  القانوح  

  معج ن دلل  عوضـ اإلجااب ودعم ضـحايا اإلجااب    م ا حم  ةـلاإلانوح  ن  وامايم اقوإل اإلن ـاح وةـلادة الق
   2021 عاه   ن  ةلنلع  الل   الدلل    و ن.  اإلجااب  م ا حم  ةلاإل   ن  المنفمات  افع رل ح  اإلن اح  لحقوإل 

  المنفمات كصــــنلفالفعما ال ام  ك ــــ م م ادئ لضــــماح االمتثال ال ام  لحقوإل اإلن ــــاح  رل عمملم  يحدد
  جااعلم. عمنفمات

اةـتثنت ر ض   قدال م  اإلن ـانن.   ق اع ر نلـ مظكعت ر ض المماجةـات الواعدة فلما لت ما  وقد - 38
ــ م  عكا منفمات  ن ـــــ  ــ م التن كضـــ ــاد ونلو ممندا  األنلـــ ــعم ات اإلجااب   الدول  مث  كلـــ انلم محالدة من كلـــ

وقدمت  عفالات لمضـــــــعوجة اإلن ـــــــانلم من افع ال ـــــــفع  لك منا ا  اضـــــــ م لنفون جماعات مصـــــــنفم عمك 
 . “ جااعلم” فنكا

 
 داعش  بتنظي   صلة  على  أنه   في  يشتبه  ثالثة  بلدان  رعايا  وضع -  جي  

ــارقوح  ن     ن ت تيلـــــــ ال ـــــــوجملن وال عاقللن وجعايا عمداح ثالثم    فال لزال   ال - 39 ــال ةـــــ   كنفلم فنكم فعضـــــ
ــال  ن   داعش    مخلمات  ن  مزجمم  ظعو    ن  محتةزمن  التنفلم فو يفتع  فح لكم  ـــــــرت فةـــــــعمم ر عضـــــ
.  فن مخلم الكول  يحتةز ( 50) ةـوجما شـعإل  شـمال   ن الواق  األمع  ةـم ات  ل ـل عة   اضـ م منا ا   ن  النزوح

   S/2020/95)  داعش كنفلملةعا م   لعة اجك بكا   ضحايامنكم    كثلعوح ن ال وف فال من جن لم عمداح ثالثم   
   A/HRC/45/27)  المخلم  رمأادجة  لكم  م موح وسلع(   ن ممحا منفص   محعوملن من اعمتكم   44الفقعة  
 .  ( 51) المخلم  ن  لداعكم  ن مةد رل   ال  ن عمك قادجمن  سلع  كم نل  وم (  49 الفقعة

اإلن ـــــــانلم التن  ال فمداا  ن شـــــــمال شـــــــعإل ةـــــــوجما و ن مخلمات النزوح ال يم ن لكا فح   والحالم - 40
  وإ ـــحاح  والألال   والملاه  الم و   من ال ا م ـــتو    لك اال تقاج  ر ـــبت ةـــلئم  الماللـــلم   الفعو ك ـــتمع. 

 __________ 

 (50) S/2020/774     و  5الفقعة و  43الفقعة      S/2021/98؛   OHCHR, “Syria: UN  و.  74و    22الفقعكــــــاح     A/75/729؛ 

experts urge 57 States to repatriate women and children from squalid camps”, 8 February 2021. 

ــالــــــــم   (51)  الــــــــعةـــــــــــــــــــ الــــــــمــــــــثــــــــال   ــبــــــــلــــــــ   ةـــــــــــــــــــ عــــــــمــــــــك   :الــــــــتــــــــالــــــــن  الــــــــعارــــــــي  عــــــــمــــــــك  الــــــــمــــــــتــــــــااــــــــم   BEL 1/2021انــــــــفــــــــع  
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25977. 

https://undocs.org/ar/S/2021/423
https://undocs.org/ar/A/RES/74/147
https://undocs.org/ar/A/RES/74/147
https://undocs.org/ar/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/ar/S/2020/95
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/27
https://undocs.org/ar/S/2020/774
https://undocs.org/ar/S/2021/98
https://undocs.org/ar/A/75/729
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25977
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ــا دلن وال نه  األمن ان داه وب ـــــبت الصـــــحلم   والععايم  الت ملم  و عن  البلئم   ر ـــــبت كفاقمت وكمكا   ( 52) ال ـــ
  الخدمات ر ض  كقديم  وقه  لك 19-كو لد  لعوا كفلـــــــــــــن  فد   نل    لك  وإضـــــــــــــا م.  ( 53) 19-كو لد  جا حم

واله الفعو  مةتم م كخما    ( 54) الكول مخلم  ن  ليشـــخان الم ـــاعدة  يقدموح   الللن الموظفلن عدد  و فض
 (. 11الفقعة   S/2020/95م )علئم ي وداا الل ا ونزعم الت ع   وال ةلما  ن  فو  الفئم الل اعل 

األمم المتحــــدة لم فولــــم    لمنفمــــم   و قــــا.  ( 55) رــــالأــــا  قمقــــا  كثلع  الكول  مخلم   ن  األ فــــال  اــــالــــم   ح - 41
عمدا  ن مخلمات  ن شمال شعإل ةوجما  60 فر فجنبلا من نحو  27 260)اللونل ه(  ال لزال ما يقدج عــــــــــ 

ت  (. وكبم  ن  م ة اح المخلم ممن ام دوح ةن الثانلم علعة ما مةموع 13الفقعة     S/2021/98)انفع فيضا 
 فةـعمم   ـرت عوجود الملـت ت  األ فال  ي وح   وقد.  الما م   ن 50  الخام ـم ةـن دوح   ام وممن  الما م  ن   90
  اـله  من  امـالتكم  ومةـت  الق ــــــــــــــع    التةنلـد لخ ع   ـان  عوجـت  ععضـــــــــــــــم  فجـانـت    جاـاعللن  رمقـاكملن  لكم

 فح  رــالــدول  (2017)  2396مةمس األمن   ن قعاجه    فاــاب  وقــد(.  34  الفقعة   A/HRC/40/28)  المخــا ع
 ام  األ فال  رصــــــــــفم  من يلــــــــــت ت  ن فنكم مقاكموح وبلن ف عاد فةــــــــــعام المعا قلن لكم. ومةت فح ي   علنكملز  

 ليا اه  و قا الفضــمك  ومصــالحكمم  اقوقكم وكعامتكم  كتفا ر عمقمج ل ــلم  كضــحايا  ال كتكدلدات فمنلم   
 . ال ف  اقوإل  اكفا لم و صو ا الدولن   القانوح  من ال اجمم

 جح   وال عاإل   ةــوجماالن قبمت ر ض الدول عددا كبلعا من موا نلكا القادملن من شــمال شــعإل  و ن - 42
ــتلــــكد راعت اجات كت ما راألمن  موا نلكادوال ف ع  ال كقب     الق عمك فةــــاا ك  االم عمك ادة  وكثلعا ما ك ــ

القومن  وك  ن األولومم لي فال سلع المصــــحوبلن فو اللتامك. واعه عدد من الدول األشــــخان الموجودلن 
  األشـــخان   فولئ يصـــ ح  وقد.  جن ـــلتكم من داعش  كنفلم ن ةـــوجما فو ال عاإل والملـــت ت  ن انضـــمامكم  لك 

ــلم   عديمن نل   رف    من  اعمانكم   ن ال  ن  ن   ملا اقا  الحاالت  ر ض   ن  يمنحوا   فح دوح  من الةن ــــ
ــلتكم ــلما عندما لؤد  نل  ( 56) جن ــ ــلم فو  قدانكا فثاج كبلعة عمك اقوإل اإلن ــــاح  وال ةــ . ولمحعماح من الةن ــ

ععضــــم عدججم كبلعة لمحعماح من اقوإل اإلن ــــاح األةــــاةــــلم    األ عادجه  عدو  ية    الل  لك ان داه الةن ــــلم  
األ ع . ومةت فح يمتث  الحعماح من الةن ـلم فو  قدانكا امتثاال  ـاجما لمقانوح الدولن  وال ةـلما فلما لت ما 

ح سعضـا ملـعوعا  وف ارحفع الحعماح الت  ـفن من الةن ـلم. والحعماح من الةن ـلم فو  قدانكا يةت فح يخدم
 __________ 

 (52) Bo Viktor Nylund, “Two children killed in al-Hol camp in Syria”, UNICEF, 24 March 2021. 

؛  2021فناج/مــاجا   30حــالــم  ن ةــــــــــــــوجمــا   انفع  عمك ةــــــــــــــبلــ  المثــال مرافــات األملن ال ــاه فمــاه الةمالــم ال ــامــم رلـــــــــــــــ ح ال (53) 
 OHCHR, “Bachelet urges States to help their nationals stranded in Syrian camps”, 22 June 2020 و

and S/2021/423, para. 32. 

ــم   (54)  ــعةــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــ ــم   AUT 1/2021الــــــــــــــــ ــااــــــــــــــــ ــتــــــــــــــــ ــمــــــــــــــــ ــك  الــــــــــــــــ ــمــــــــــــــــ ــي  عــــــــــــــــ ــعارــــــــــــــــ ــن   الــــــــــــــــ ــالــــــــــــــــ ــتــــــــــــــــ   :الــــــــــــــــ
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25928   

pp. 1–2 و؛ A/75/729   22 و 7الفقعكاح. 

 رلـــــــــ حوكل  األملن ال اه  م تت األمم المتحدة لم ا حم اإلجااب  ن اجتماع مةمس األمن المفتوح الم قود رصـــــــــلأم فجما   علاحانفع   (55) 
كـــانوح   29  ”األ فـــال والنزاع الم ــــــــــــــمح   عـــادة األ فـــال من منـــا ا النزاع  لك فو ـــانكم: من المخلمـــات  لك المنـــا ل  نـــدال لم مـــ “ 

 (.4  المع ا  الصفحم S/2021/192) 2021  لنالع/الثانن

ــال    (56)  المثـ ــ   ــلكعة  ال؛ و 51و    50  الفقعكلن  CCPR/C/NLD/CO/5  ؛ و60الفقعة    A/74/270انفع  عمك ةــــــــــــــبلـ ــممـ ــدمـ  من  المقـ
ــا ـــــــــــــــــــــ ةاـلمــقعج  ــا  ماـلخـــــ ـــفـتكـــــ ــ  رصــــــــــــ ــم    م ـــــــــــــــــــــدـيقـــــ ــلـــــ قضــــــــــــ ـ ن  ــم  ــمـلـممـحـ ـمـــــ ــمــلمـــــ ــاـلن ـعـلأـوه  شــــــــــــ اـلتـــــ اـلعاـري  عــمك  ــم  ــااـــــ مـتـــــ     :

www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/SR/2020_05_29_FINAL_Begum_Intervention.pdf و ــن  .
علأوه ال يم ن فح ي وح لكا    شــــملممالقضــــلم نف ــــكا  قبمت المح مم ال ملا  ن الممم م المتحدة لبعم انلا ال فمك وفلعلندا اللــــماللم فح 

علأوه ضـــد المةنم الخا ـــم  من  ن ال  ن  ن الحعماح من الةن ـــلم فثنال وجوداا  اج  البمد )المح مم ال ملا لمممم م المتحدة   اا  
 (.2021ش اط/ بعالع  26  الح م  UKSC 7 [2021]  القضلم جقم لم  وح المت مقم رالكةعة وف عا  ف ع  

https://undocs.org/ar/S/2020/95
https://undocs.org/ar/S/2021/98
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/28
https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ar/S/2021/423
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25928
https://undocs.org/ar/A/75/729
https://undocs.org/ar/S/2021/192
https://undocs.org/ar/A/74/270
https://undocs.org/ar/CCPR/C/NLD/CO/5
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. وللل   انكام  المصمحم التن ةلحمل   لنمتناةب   افق  الوةا   كد ر لتحقلا النتلةم المنلودة  وفح ي ون   اي ون 
 القانوح الدولن يتقلقد كقللدا  ــــــــــاجما الفعو  التن يم ن  ن ظمكا اعت اج كداعلع  قداح الةن ــــــــــلم فو الحعماح 

 (. 4الفقعة   A/HRC/25/28ملعوعا ) كخده سعضا كداعلعل كتفضن  لك ان داه الةن لم  التنمنكا  

 شــــــــــعإل   شــــــــــمال  ن المخلمات   ن  موجود شــــــــــخ   ل   دا مم  امول  يةاد  لك  ممحم  ااجم  واناك - 43
ــلم  الحمول اله  ك وح  فح ومةت  ةـــــــوجما   ام  الللن  لي عاد  الفع ـــــــم  ع ال  ومن أن. الدولن  القانوح   م  متماشـــــ

ــلما وال المخلمات   ن  األجانت ال ـــــــ اح من  جزل ــال ةـــــ   األ ـــــــمن  عمدام   لك  ال ودة  فج  من  واأل فال  الن ـــــ
  لك اإلعادة رلـــــــــــ ح الدول ر ض  مواقه  ن  الناشـــــــــــئم التحوالت  مرافم  الملـــــــــــة م. ومن األموج ( 57)  وعا

ف  عتن ــلا كقديم الدعم  لك الدول األعضــال  ل . ومقوه م تت م ا حم اإلجااب  رالت اوح م  اللونل ــ ( 58) الو ن
  دماجكم  وإعادة  ك المكم  وإعادة  وال عاإل   ةـــــــــوجما شـــــــــمال مخلمات من  ال ا دلن مقاضـــــــــاة ل فالم ك م ت التن
 .الفضمك ال ف  ومصالح اإلن اح لحقوإل  الدوللم  الم اللع  م  لتماشك رما

 
   اإلرهاب  إلى  المفضي  العنيف  التيرف  م   والناشئة  الجديدة  األشكال -  دال 

الفتعة الملمولم رالتقعمع  رما  ن نل  االةت عا  ال ار  الل  ا تتم مؤ عا الةتعاكلةلم األمم    رل - 44
المتحدة ال الملم لم ا حم اإلجااب  فععبت الدول عن قما متزالد   ال انتلـــــــــــاج فشـــــــــــ ال جدلدة وناشـــــــــــئم من 

)من الن    2 الصــــــــــــــفحـم   75/291فع قعاج الةمالـم ال ـامـم  الت ع  ال نلف المفضــــــــــــــن  لك اإلجاـاب )ان 
  والم ــــــــــــــمملن    ال ــــــــــــــاملـم  م ـاداة   عمك  المن ومـم  ال عاهلـم(. واـله األشــــــــــــــ ـال كلــــــــــــــمـ   36  والفقعةاإلن ملز (  

  وفشـــــ اال ف ع  من الت ع  ال نلف نات دوا   “االةـــــت ر لم”لممعفة واإللدلولوجلات   الم اديم واأللدلولوجلات
ــ ال التنفلم  ــلم وفشــ ــلاةــ ــعمم ودلنلم وإثنلم. و ن الن قد كختمه المآجب ال ــ   جح  الت ع    عكلا المعك  معنصــ

 اجك  ــا  مـا  عاكثل   ال عاهلــم    ــاب  نلـ    ن  رمــا  عنصــــــــــــــعمـم   وبـدوا    األجـانـت كعاهلــم  عـدا    وال عاهلــم  ال نه
. والجت فللات األمم المتحدة لحقوإل اإلن ــــــاح من ( 59) المةتم    ن  األ عاد م انم من  الحي  عمك يقوه  رخ اب

. والافت المقعجة الخا ـم  ( 60) األلدلولوجلات  كم  كضـمع جماعات عن الناجم لم نهالتكدلد المت ـاجع عالملا  
 __________ 

 Peter Zimonjic, Rosemary Barton and Philip Ling, “It’s ‘absolutely essential’ Canada  انفع  عمك ةبل  المثال  ( 57)  

repatriate citizens in Syrian camps: António Guterres”, CBC News, 26 March 2021  و ؛ OHCHR, 

“Bachelet urges States to help their nationals stranded in Syrian camps”, 22 June 2020  و ؛ A/HRC/45/27    
 ن اجتمـاع مةمس األمن المفتوح الم قود    اإلجاـاب    لم ـا حـم  المتحـدة  األمم   م تـت  ال ـاه    األملن  وكلـ    بلـاح ؛ و A/74/270؛ و 56الفقعة 

 UNICEF, “UNICEF urges repatriationو   (؛ 4المع ا  ن      S/2021/192)   2021  نالع ل / كانوح الثانن   29رصلأم فجما   ن  

of all children in Syria’s Al-Hol camp following deadly fire”, 28 February 2021  ؛ وOHCHR, “Syria: UN 

experts urge 57 States to repatriate women and children from squalid camps” . 

ــبل  المثال  فلما لت ما ر ندا (58)   Janice Dickson, “Foreign affairs committee recommends Ottawa   انفع  عمك ةـــــ

repatriate children detained in Syria”, 10 June 2021  رـــــــالـــــــدانمعك   ؛ لت ما   Reuters, “Denmark toوفلمـــــــا 

repatriate women, children from Syrian camps”, 18 May 2021. 

 (59) Institute for Economics and Peace, Global Terrorism Index 2020: Measuring the Impact of Terrorism 

(Sydney, November 2020), p. 86. 

المقعجة الخا ــــــم الم نلم راألشــــــ ال الم ا ــــــعة لم نصــــــعمم والتمللز    وبلاح؛  28الفقعة     A/HRC/43/46انفع  عمك ةــــــبل  المثال    (60) 
جم ــم  اا م ا تعاضــلم مفتوام لمةنم م ا حم اإلجااب  رلــ ح االكةااات    نال نصــع  وكعه األجانت وما لتصــ  علل  من ك صــت  

 كلـــــعمن 9الناشـــــئم  ن الت ع  ال نلف المفضـــــن  لك اإلجااب والتصـــــد  لمت ع  ال نلف من  رل نك  قا م عمك اقوإل اإلن ـــــاح  
؛  53الــــــفــــــقــــــعة    ؛ A/HRC/41/45/Add.1  و؛  89   لــــــك  81  مــــــن  الــــــفــــــقــــــعات   A/HRC/34/56  و  ؛2020فعــــــتــــــوبــــــع  /األول

ــعة     A/HRC/44/58 و ــقـ ــفـ ــعة     CCPR/C/AUT/CO/5؛  12الـ ــقـ ــفـ و  15الـ ــعة   CERD/C/AUT/CO/18-20؛  ــقـ ــفـ ؛  11  الـ
 .12 الفقعة  CAT/C/GRC/CO/5-6؛ و 21الفقعة   CERD/C/IRL/CO/5-9 و

https://undocs.org/ar/A/HRC/25/28
https://undocs.org/ar/A/RES/75/291
https://undocs.org/ar/A/RES/75/291
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/27
https://undocs.org/ar/A/74/270
https://undocs.org/ar/S/2021/192
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/46
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/56
https://undocs.org/ar/A/HRC/41/45/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/44/58
https://undocs.org/ar/CCPR/C/AUT/CO/5
https://undocs.org/ar/CERD/C/AUT/CO/18-20
https://undocs.org/ar/CERD/C/IRL/CO/5-9
https://undocs.org/ar/CAT/C/GRC/CO/5-6
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ــعمم   ــعة لم نصــ ــ ال الم ا ــ ــت فنت الم نلم راألشــ ــ  علل  من ك صــ ــع  وكعه األجانت وما لتصــ والتمللز ال نصــ
ــد  لممخا ع التن يم ن فح  لم ــو   جعالات محدودة لمتصــ ــ مكالتخل ةــ ال ع لم واإلثنلم والدلنلم  األسمبلات كلــ

 .( 61) عمك جماعات األقملات

ــتعاكلةلم األمم األملن ال اه   ن كقعمعه عن فنلـــ م منفومم األمم المتحدة  ن مةال كنفل  وفشـــاج - 45 ل اةـ
 ن جمل  فنحال ال الم   وال نلفم المت ِأضـــــــمالمتحدة ال الملم لم ا حم اإلجااب   لك نلـــــــول اله األلدلولوجلات 

  عت ــــــــــعم  وكنوم ت     كتمقاه الل  الدعم   مادةمن فج    19-راةــــــــــتأرل ف مم جا حم كو لد م لنمو لاه جماعات 
 .( 62) الثقا ن والترعت االجتماعن االةتق اب ضر عن  قب   من موجودة اكةااات

األملن ال اه   ن   م عممت لمن  الت ع  ال نلف  عمك ضــــــــعوجة اعتماد ةــــــــلاةــــــــات عامم   ومؤكد - 46
 األشــــــــــــــ الالدا  م  لك  لم وام كتةاو  كداعلع م ا حم اإلجااب التن كعكز عمك الةانت األمنن  وكتصــــــــــــــد  

  الةوانت  عمك  األةــاةــن  التعكلز  فح  لتبلن وقد(. 6 الفقعة   A/70/674) ال نلف الت ع  من والناشــئم الةدلدة
 نحو عمك   ( 63) ع  ــــــــــــلم  عنتا    ي كنقد  وفنتع     لمتصــــــــــــد  لمتكدلد كا  سلع  ال نلف  الت ع   لمن  األمنلم

 (.49 الفقعة  A/HRC/31/65)انفع  اإلجااب رم ا حم لت ما فلما لواظ ما

  اللم التداعلع العاملم  لك التصــد  لةمل  فشــ ال ومفااع الت ع  ال نلف المفضــن  لك  ولضــماح - 47
اإلجااب  فيقا ك ن دوا  ـت   جح اله الـتداعلع لن أن فح ك وح معك زة عمك األدلم ومتوا ـقم م  اقوإل اإلن ــــــــــــــاح 

و ــــم فقملات    لك كؤد و الت ع  ال نلف    من البعام  التن يتقصــــد عكا    وكؤد وسلع كمللزمم وشــــاممم لمةمل .  
 فح  يم ن مت عـ م ألـلدلولوجـلاترمـثاـرم كعـبم  صـــــــــــــــ م   ـعدوجاـا وـقد ك وح  ان    الةفـال   اـاـلمم لـنم   لك كفـاقم 

 .( 64) عنه فعمال  لك  كؤد 

 نلـــــ    ن  رمـــــا  األلـــــدلولوجلـــــات   اـــــله  من  النـــــار   ال نلف  الت ع   من    لك  العاملـــــم  الةكود  و ن - 48
 عمك  نلو ممنـدا    فن.  كحلز  ف   من   ـاللـم  التـداعلع  ك وح   فح  لن أن   “ لـماالةــــــــــــــت ر” الةمـاعـات  فلـدلولوجلـات

 __________ 

الافت المقعجة الخا ـم ال ـارقم الم نلم رقضـايا األقملات فح ظكوج األازاب ال ـلاةـلم القوملم ال ع لم لتزامن م  جةـا   قوملم   علل   (61) 
   A/HRC/28/64)  فعبعفعع  من النا بلن  وبالتالن  كد    ن الخ اب ال ــــــــــــا د ر ــــــــــــكولم   قاعدة ك ــــــــــــتكو  عع لم فعثع ك وجا  

 (.79 الفقعة

 United Nations, “Secretary-General spotlights re-emerging crisis of فيضا. انفع  10الفقعة     A/75/729  انفع (62) 

antisemitism, warning ‘We can never lower our guard’, at Holocaust Memorial Ceremony”, press 

release, SG/SM/19951, 27 January 2020  ؛ وUN News, “In Geneva, UN urges upholding human rights 

amid rising populism and extremism”, 27 February 2017. 

ت الح ومات سلع الديمقعا لم يم ن فح لؤد   عمك ةـــــــبل  المثال  فظكعت كةعبم ف لعة  ن من قم ال ـــــــاا   فح ك زمز الةلش  ن البمداح نا  (63) 
عن سلع قصــــــد   لك ج   الت ع  ال نلف فعثع جانعلم لمفئات المكملــــــم منل  تعة  وممم  والتن قد يضــــــ ع ف عاداا  لك ا تلاج االنحلا   لك  

)انفع  المحملـــــــم  ال نلفـــــــم  المت ع ـــــــم  الةمـــــــاعـــــــات  فو  القمالـــــــم   Eric Rosand and Marc Sommers, “Militarized  الح ومـــــــم 

counterterrorism in Africa: moving beyond a failed approach”, Just Security, 30 October 2020) . 

اإلاا م اإلعرملم   جم ـــمر شـــ ال ال نصـــعمم الم ا ـــعة   ن   مالم نل  مالخا ـــ  ةرت المقعج   فدلت  الل  البلاحانفع  عمك ةـــبل  المثال    (64) 
ــ ح االكةـااـات النـاشــــــــــــــئـم  ن الت ع  ال نلف؛   عقـدككـاالمفتواـم التن  ؛  15  الفقعة A/HRC/43/46  ولةنـم م ـا حـم اإلجاـاب رلــــــــــــ

من  الت ع     جكودالمتحـدة اإلنمـا ن فيضـــــــــــــــا فح    األممالاظ ععنـام   و . 26  الفقعة  A/70/674  ؛ و39  الفقعة A/HRC/31/65 و
ال نلف ععمتكا  ن ر ض البمداح كعكز عمك الت ع  ال نلف المتدثع را الة اإلةـــــــره  مما لؤد   لك اةت فشـــــــ ال الت ع  األ ع   

 UNDP, Assessing Progress Made, and the Future of Approaches)    لك الو ـــم واالةـــتق ابالتن يم ن فح كؤد

to Preventing Violent Extremism: Report of the United Nations Development Programme Second 

Global meeting on Preventing Violent Extremism, “Oslo II” (Oslo, 2018), p.20). 

https://undocs.org/ar/A/70/674
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/65
https://undocs.org/ar/A/HRC/28/64
https://undocs.org/ar/A/75/729
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/46
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/65
https://undocs.org/ar/A/70/674
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وك  ل  نلــــــــــا كم  وال ةــــــــــلما   اإلجااعللن  اعتلــــــــــا كحديات   ( 65) المم لم التحقلا  لةنم  لقمت المثال  ةــــــــــبل 
  اعتلـــا كموالصـــ وبات التن كواجككا فجكزة االةـــتخ اجات واألمن وإنفان القانوح  ن   رمفعداا   ال اممم ال نا ـــع

ــا كم  ووقه ــت  لك فح الئات م ا حم اإلجااب جكزت   ن المقاه األول  عمك ما ي تبع ككدلد ( 66) نلــ . و مصــ
. وفو ـت لةنم التحقلا ( 68) “مر مسلعل ”  التعكلز نل   واعتبعت   ( 67) اإلةـرهرا الة   المتدثعاإلجااب المت ع  

  الت ع  ككدلداتالمم لم ر ح كقوه الح ومم عوضـ  وكنفلل اةـتعاكلةلم موجكم لمةمكوج لمتصـد  لمت ع  ومن   
ــئم  الحاللمال نلف واإلجااب  ــا كا والناشـــــــــــ ــدوج كقعمع المةنم  اكخل جكا    واعتلـــــــــــ ــد  لكا. ومنل  ـــــــــــ والتصـــــــــــ

 ـــــــ لد  عمك المبلولم جكوده   ن لتصـــــــد    فحضـــــــماح االةـــــــتخ اجات األمنلم النلو ممند  الخ وات الر مم ل
 . ( 69) مت ددة وإجااعلم عنلفمم ا حم اإلجااب  لمتكدلدات الناجمم عن جماعات مت ع م 

ــادج  كقعمع   ن الو نلم   المخاععات مدلع م تت فعد  األمعم لم  المتحدة الواليات و ن - 49  /فناج   ن  ــــــــــ
 فح  من  والج  عع لم  فو عنصــــــعمم دوا   نوو  عنلفوح  مت ع وح  يلــــــ متعمك التكدلد الل     ( 70) 2021ماجا 
 القومن األمن  مةمس ف ــــــــدج الصــــــــدد  الا و ن. لتزالد قد “الدا ملوح   ال نلفوح اإلجااعلوح ” فةــــــــماه ما    ع

. ( 71) “الدا مناإلجااعن ” لمتكدلد لمتصـــد    صـــلصـــا  وضـــ ت التن األولك االةـــتعاكلةلم  مؤ عا  األعلض والبلت
 كصــاعدا شــكد الل    “اللملنن  ال نلفالت ع   ”  ي ــملت فلما  را قعاد نلــ ا  دوجا  فيضــا األوجوبن االكحاد  ومؤد 

 .( 72) األ لعة ال نوات  ن

التصـد  لفااعة الت ع  ال نلف المفضـن  لك اإلجااب فيضـا كحديات من الناالم المفاهلملم   ومثلع - 50
(A/HRC/31/65     و   13 لك    11الفقعات من  A/HRC/43/46     مصــــــــــــــ مح  10الفقعة  .)”  الت ع“  

ــاح والحعمات   ف ادتمصــــــــــ مح سامض  وو قا لما  ــم الم نلم عت زمز وامايم اقوإل اإلن ــــــــ رت المقعجة الخا ــــــــ
قــــانونلــــم دوللــــم ممزمــــم  ــاةــــــــــــــلــــم  ن ةــــــــــــــلــــاإل م ــــا حــــم اإلجاــــاب   ــــجنــــت ال ي ــــــــــــــتنــــد  لك م ــــاللع  األةـــــــــــــــ

(A/HRC/43/46/Add.1    15الفقعة .)الت ع  ال نلف”المت مقم عــــــــــــــــــــــ   الةعا ميةت فح كعكز    الن  و ن“ 
  ك بلع  وضـــعوبعمك م ـــاج ال ـــموك ال نلف   قد اةـــتتخده الا المصـــ مح   ن ر ض األالاح  لتةعمم فعمال 

ــبل  المثال     رموجت رالحمايم  ملــــــــمولم ــاح )انفع  عمك ةــــــ    A/HRC/31/65القانوح الدولن لحقوإل اإلن ــــــ
مــــن     A/HRC/33/29  و(؛  21الــــفــــقــــعة   و  24 لــــك    17الــــفــــقــــعات  ؛ 13الــــفــــقــــعة     A/HRC/43/46؛ 

 __________ 

 (65) New Zealand, Royal Commission of Inquiry, “Executive summary”, in Ko Tō Tātou Kāinga Tēnei: 

Report of the Royal Commission of Inquiry into the Terrorist Attack on Christchurch masjidain on 

15 March 2019, vol. I (2020). 

 .24المعج  نف ت  الفقعة  (66) 

 .28المعج  نف ت  الفقعة  (67) 

 .31المعج  نف ت  الفقعة  (68) 

ــبل  المثال  سلقع جكا    (69)  ــالم عمك ةـ ــال جةـ ــتخدمكا لو ـــه التكدلدات عكد   يصـ ــ محات التن ي ـ المخاععات األمنلم النلو ممند  المصـ
واضــــــــــــــحـم مفـاداـا فح ااتمـامـت او رمت ع لن وإجاـاعللن عنلفلن نو  فلـدلولوجلـات مختمفـم  وفنـت ال لعكز اصــــــــــــــعا عمك وااـدة منكـا   

 the statement by the Director-General, New Zealand Security Intelligence Service, at the open انفع)

session of the Intelligence and Security Committee, 24 March 2021.) 

 (70) United States of America, Office of the Director of National Intelligence, “Domestic violent 

extremism poses heightened threat in 2021”, 1 March 2021. 

 .2021 لونلت/ازمعاح  “ االةتعاكلةلم الو نلم لم ا حم اإلجااب الدا من” الواليات المتحدة  مةمس األمن القومن   (71) 

 (72) Sofija Voronova, “Understanding EU counter-terrorism policy”, January 2021. 
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ــ   متصمم  سامضم جعا م(. وكثلعا ما كت تخده 75و   26  الفقعكلن   A/HRC/47/49 و   فج  من  “الت ع ”عــــــــــ
ج  سلع  التقللــد   اعمــات  نلــ    ن  رمــا  الةمالــات   وك ومن  ال ــــــــــــــممن  والتةمق   الت بلع  واعمــم  الــدلن  لحعمــم  المبعف

ــلن ــللن  الم اجضــــ ــلاةــــ ــحفللن  ال ــــ ــبل  عمك)انفع   والصــــ ؛ 18الفقعة     A/HRC/43/46/Add.1 المثال   ةــــ
 (.20 الفقعة  CCPR/C/UZB/CO/5 ؛ و23الفقعة   CCPR/C/TJK/CO/3 و

  لك  رقوة م ـــــــــــــتندة ال نلف الت ع   من   لك  العاملم  التداعلع  ك وح  فح ضـــــــــــــماح نحو فولك  وكخ وة - 51
ــلادة  اإلن ــــاح  اقوإل   فعمال عوضــــوح كحدد رحلث ضــــلا    اج  ن التلــــعم ات  كصــــملم  لن أن   ( 73) القانوح  وةــ

ــتـــــ ـــــع  ــلـــــف  الـــ ــنـــ ــ ـــ ــقـــــعة     A/70/674)انـــــفـــــع    الـــ ــفـــ ــقـــــعة     A/HRC/31/65  و)ك(؛    50الـــ ــفـــ ؛ 21الـــ
ــععلم واللقلن.  46الفقعة     CCPR/C/GC/34؛ و 15الفقعة    A/HRC/43/46 و   و ن(  و قا لمبدف  اللـــــــــــ

ــلاإل   ــال   ن   رالدولال امم   الةمالم فااعتالا ال ـــــ  مبدف  كحتعه فح  75/291 قعاجاامن  37 الفقعةاألعضـــــ
ــاواة  ملكا من التزامات رموجت القانوح الدولن لحقوإل اإلن ــــاح  وفح كتخل التداعلع  لما ع و قا  التمللز وعده  الم ــ
ــد الر مم  ــعة وسلع  لمتصــــــــ ــ ال م اشــــــــ ــعةلما كعو  لت الةماعات اإلجااعلم من فشــــــــ  الدلنن  التمللز من م اشــــــــ

  وال نصـــــــعمم   األجانت  كعاهلم  فةـــــــاا  عمك نل    ن  رما وال نه   وال عاهلم ال دال عمك  والتحعمض  وال نصـــــــع  
 .الم تقد فو الدلن راةم فو األ ع   الت صت وفش ال

ــعاكت  - 52 ــاعد ك ثعا األعثع المحملم والمةتم ات المدنن المةتم   ن الفاعمم  الةكات مختمه  وإشــــــــــ  عتصــــــــــ
 رال  فمع او   وكنفللاا وكقللمكا  التداعلع اله  كصـــــــــــملم   ن  ال نلف  الت ع  من والناشـــــــــــئم الةدلدة  األشـــــــــــ ال

 ن الةكود   مكما. وم ـــــــكم ممثمو المةتم ات المحملم والمنفمات سلع الح وملم  ةـــــــكاما ( 74) لنةااكا األاملم
ككدلدات  نلــــــــــــولكحدلد الفعو  المؤديم  لك  من عدلاالمبلولم  ن مةال م ا حم اإلجااب والت ع  ال نلف  

م  المةتم ات المحملم. وك ـــــــــكم   جدلدة والتصـــــــــد  لكا رف اللم   لك عنال الثقم من  رل الحواج واللـــــــــعاعات
ملـــــــــاجكتكم  ن  يةاد امول ةـــــــــمملم وقاعمم لرةـــــــــتمعاج  ومم ن فح ك ـــــــــاعد  ن الحمايم من األضـــــــــعاج سلع 

 المقصودة الناجمم عن كداعلع م ا حم اإلجااب ومن  الت ع  ال نلف. 

  
 والتوصيات   الستنتاجات  -  رابعا  

افحتاه على مادا العقود المااضاااااااااياة  بماا في ذلك  الجهود المباوولاة لمنع اإلرهااب ومكا تمخضااااااااا  - 53
  .أشاااااكاله   وتنوع   اساااااتمر اإلرهاب  أن  ب د .مهمةالجهود المبوولة في األم  المتحدة  ع  تحق ق إنجازات  

  ولتلك .اإلرهاب  مكافحة  تداب ر جميع  صاااااال  في  اإلنسااااااان  حقوق   إلى  المسااااااتندة  النُّهج  تكون  أن وينبغي
أيضا    وينبغي  .القانون   وسيادة  اإلنسان  حقوق   معاي ر في  التجور  مت    شمولي  نهج  اتباعالغاية  ل بد م   

 مقترنة    اإلرهاب   ألعمال  التصااااااااد   إلى  والرامية  اإلنسااااااااان  لحقوق   الممتثلةأن تكون تداب ر إنفاذ القانون  
ع الدول األعضااااء على    ولولك  .اإلرهاب  انتشاااار إلى  المؤدية  الظروف  لمعالجة  موجهة  وقا ية  بتداب ر تشاااجا

تخصاايا الموارد وإبداء الدع  السااياسااي  على الصااع دي  الوطني والدولي على السااواء  م  أج  ضاامان  
 .اإلرهاب لمكافحةإدما  حقوق اإلنسان وسيادة القانون في جميع الجهود المبوولة 

 __________ 

ــتعاكلةلم األمم   (73)  ــا العكلزكاح األولك والعار م من جكا ز اةــ ؛ وقعاج 51  الفقعة  A/73/347المتحدة ال الملم لم ا حم اإلجااب. انفع فيضــ
 .6  الفقعة 72/246الةمالم ال امم 

  (74 ) UNDP, Assessing Progress Made and the Future of Approaches to Preventing Violent Extremism, p. 15 . 
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  لسااااتراتيجية  السااااابع  السااااتعرا   بشااااأن  75/291نحو ما جاء في قرار الجمعية العامة    وعلى - 54
  الجنساانية  والمساا    اإلنساان  حقوق   إدما   تكف   أن  للدول  ينبغي اإلرهاب   لمكافحة  العالمية  المتحدة األم 

  والموارد  الهتمااميكفي م     ماا  توجياه  لهااينبغي    الغااياة لهاو    وتحقيقاا  .اإلرهااب  مكاافحاة  تاداب ر  جميع  في
  حقوق   على تركز  التي اإلرهاب   لمكافحة  العالمية  المتحدة  األم   اسااتراتيجية  ركا ز م   الرابعة الرك زة  لتنف و

وفقا للقانون   األربع   الساااااتراتيجية  ركا ز جميع في  اإلنساااااان  حقوق   وإلدما   القانون   وسااااايادة  اإلنساااااان
  الدولي لحقوق اإلنسان.

للدول  على وجه الخصاااااوا  كفالة أّل تقو  تداب ر مكافحة اإلرهاب الح ز الديمقراطي   وينبغي - 55
  أعماالوالمادني  وأن تتمك  الجهاات الفااعلاة في المجتمع المادني م  أداء دورهاا بفعاالياة دون  وف م   

نظ    تّتبع أن وينبغي  .المعارضااة أو  المخالفة  إلسااكات ذريعة    اإلرهاب  مكافحة  جهود  تسااتخدم وألّ   انتقامية 
  وتنف وها  اإلرهاب مكافحة  تداب ر  تصامي   ينبغي كما ومنصافة  واضاحة  إجراءاتالجزاءات المتعلقة باإلرهاب  

التقل   إلى أدنى حد م  المخاطر واألضارار الناجمة ع     وابتغاء  .اإلنسااني  العم   على سالبا  تؤثر ل  بح ث
لنظر في السااااااااابا  الكف لاة بامجراء تق ي  على نحو  التاد تت في مجاال مكاافحاة اإلرهااب  تاحاّث الادول على ا

 منتظمة   بصاااورةهو  اآلثار    واساااتعرا أكثر منهجية  آلثار تداب ر مكافحة اإلرهاب على حقوق اإلنساااان   
 .المدني المجتمع سيما ول المصلحة  صاحبة الجهات مختلف إشراك منها بوسا  

 ويج   .القلق  على تبعث  اإلرهاب  لجرا   مفرطة بصاورةتزال التعاريف والتفسا رات الفضافاضاة    ول - 56
  تيسااااااا ر وينبغي  .القانوني  واليق   الشااااااار ية  لمبدأ  ممتثلة  اإلرهابية  واألعمال  اإلرهاب  تعاريف  تكون  أن

  .القوان   رجعية وعدم التم  ز عدم لمبدأ  تمتث  وأن بدقة  تصاغ أن ينبغي كما عل ها  الطتع

  الحقيقة اساااتجتءضااامان حقوق ضاااحايا اإلرهاب في ساااب  انتصااااف فعالة  بما في ذلك   ويج  - 57
إيتء اهتمام  اا لحقوق   وينبغي  .اإلنسااااااااان  لحقوق   الدولي  القانون  مع  يتماشااااااااى بما  والجبر والعدالة  

ية لجو ه  إلى القضاااء   في سااياق اإلرهاب  بسااب  منها ضاامان إمكان  والجنسااانيضااحايا العنف الجنسااي  
  وحمايته  م  الوص  أو التم  ز.

ناهجا تأ و في العتبار عوام  الدفع المعقدة  ول سااااااااايما الظروف    لإلرهاب  الفعالالمنع   ويتيل  - 58
  القا مة  األيديولوجيات  أدت  وقد إلى التيرف العنيف  وعوام  الجوب الناشااااائة ع  دوافع فردية.  المفضاااااية

  إلى  المفضااااااي  العنيف  التيرف م   وناشاااااائة  جديدة  أشااااااكال إلى  المجتمع في  األفراد  مكانة م  الحط  على
تتخو التداب ر المناساااااابة للتصااااااد  للتهديدات الجديدة والناشاااااائة التي ييرحها    أن  للدول وينبغي  .اإلرهاب

أو التي  كراهية األجان  والعنصاارية وغ ر ذلك م  أشااكال التعصاا     م   النابعةتصاااعد الهجمات اإلرهابية  
  المخاااطر  تق ي   أدوات  تكون   أن  كفااالاة  ذلاك   على  عتوة  للاادول   وينبغي  تانفااو بااسااااااااا  الادي  أو المعتقااد.

 وصاا     أو  اإلنسااان   لحقوق   انتهاكات إلى  تؤد  وألّ   أدلة   على مرتكزة  العنيف  التيرف منع في  المسااتخدمة
 .المجتمعات دا   استقياب   أو مع نة  ليوا ف
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