
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	إإنالعن  وواارروس  وويف  بییاناتت  ااتاعامتجالت  اازولزااررةیی  ااةفلتخمل

	معاییییر ااعمتجمل اايندمل
	
من ااازتلاھھم بدعم ااعمتجمل اايندمل في 	اااقالطن 

	(خطة  عمل  سولل  ووااازتلامم  سانتییاغو  ووإإعامجع  باماكو)،،  ییؤكد  مجلس  اادإلدااررةة  لمجتمع  ااارقمییدلاططتاییت  إإھھنامیی
	بالدوورر ااماھھلم اايذلي ییؤددھھیی ااعمتجمل اايندمل في جمییع نواايح اامكحل ااارقمییدلاططي ووااةییمنتل.

	
	

	ووااارتعااف منھھ بأھھھھةییم االساحة ااییندملة ااةییوقل وونییكمت ااعمتجمل اايندمل ووھھتییوقت،، ییخطط مجلس اادإلدااررةة أأنن یینسق
	أألامعل ااودلولل اااضعألء في مجتمع ااارقمییدلاططتاییت لترووجیی ااعمتجمل اايندمل ووزییزعت حماییتھھ بالداالخ ووااراخلرجج
	في موااةھھج اادوییقلد اايتل تفرضض على ااعمتجمل اايندمل ووااةحاسل ااةییندمل في جمییع أأاحنء ااملاعل. ووإإانن نؤكد أأنن
	قوةة ووةییوییح ااممأل ااارقمییدلاططةیی تعتمداانن على قوةة ااةحاسل ااةییندمل ووطاشنط ااعمتجمل اايندمل ووااواشتلورر ااداھھلدفف
	بیین ااتاموكحلت ووااعمتجمل اايندمل لتعزییز اامالسلم وواااخرلء ووااةییمنتل ااطولطةیین ووررھھھافھةیی جمییع ااسانلس. ووإإانن نعربب
	عن قلقنا ااییمعلق إإززاءا فرضض اارییثكل من ااتاموكحلت قییودداا على ااةحاسل ااةییندمل السییما على ااقحل في حرییة
	اارییبعتل ووةییرح تكویین ااتاییعمجلت ووااعمجتل اايملسل سواءا من خاللل االاصتالل باإلنترنت أأوو غییر ذذكل،، مما

	
	
	
	

	بالعمل سوییا لتعزییز مشاررةك ااعمتجمل اايندمل وواادرلد على

	ییتعاررضض مع اادابملدئئ ااارقمییدلاططةیی.
	
	
	وومزتلتم ااتاموكحلت اااضعألء في مجلس اادإلدااررةة

	اادوییقلد ااازتملاةدییة على ااةحاسل ااةییندمل في اانوناقلن وواارامملرةس مما ییقوضض قدررةة ااعمتجمل اايندمل على أأدداءا ددووررهه
	ااماھھلم.

	
	نسعى إإىل ضمانن ااقییسنتل االاعفلل للجھھودد ااةدییدعلة ااراجلرةیی بالفعل لتحقییق ھھھھهذه ااةییاغل،، وونم ذذكل ما ھھھھو من -	

	خاللل منظومة ااممأل ااةدحتملة ووزییزعتل ددانمع لتلك ااتاییلآلت ااةییلاحل لحماییة ووةییوقت ااعمتجمل اايندمل.
	

	ندعم بالقوةة جھھودد حماییة ااةحاسل ااةییندمل اايتل ییبذلھھا ااضوفملض اايماسل لحقوقق ااناسنإلن ووسلجم حقوقق -	
	ااناسنإلن من خاللل مرااھھتعج ااودلوررةیی وواايتل ییبذلھھا ااررقملروونن اانوصاخلن لدىى ااممأل ااةدحتملة وورییغ ذذكل من

	ااارجإلءاااتت ااةصاخل ااىرخألى ذذااتت ااةلصل سواءا على مستوىى ااممأل ااةدحتملة أأوو ااىوتسملى اايمییلقإل.
	
	
	

	سنعمل جاھھھھنیید كمثالل ییحتذىى على ترووجیی اااوقلانیین ووااارقلاررااتت ااةییساییسل وواارامملرتاست اايتل ترعى تمكیین -	
	ااةحاسل   ااةییندمل   بما   ییتماشى   مع   ااازتلالاتامت   ااةیینوناقل   ااودلوةییل   ووتعاررضض   ااتاعییرشتلت   وواالسییاساتت

	وواارامملرتاست اايتل من شأنھھا ااارفإلاطط في إإةقاع ااعمتجمل اايندمل.
	

	ددامع للمباددئئ ااةقباسل،، سنسعى إإىل اااوتلالص مع ااعمتجمل اايندمل لبحث كییفییة حماییة ووزییزعت وونییكمت -	
	ااعمتجمل اايندمل وواالماعتل معھھ.

	
	نعتزمم أأاضیی مشاررةك أألضف اارامملرتاست في ددمع وونییكمت ااةحاسل االمدنییة وواالماعتل مع ااعمتجمل اايندمل -	

	كشركاء في اااوحلارر.
	

	سنسعى إإىل ااماییقلم بعمل ددبلوماسي ووقسنم كلما ددتع ااورضلوررةة إإىل ذذكل لدعم ااعمتجمل اايندمل في -	
	ااادلبلانن اايتل ییتعرضض ااعمتجمل اايندمل فییھھا للتھھدیید ووإإىل ااعافدلع عن ااتاییرحلت ااةییساسأل في اارییبعتل وونییوكت
	ااتاییعمجلت ووااعمجتل اايملسل بدوونن تمییییز من أأيي نوعع ووذذكل من خاللل مجموعة االمعل ااةصاخل بحرییة

	اارییبعتل ووةعومجم االعمل ااةصاخل بتمكیین ووةییامح ااعمتجمل اايندمل على سبییل االاثملل ال اارصحل.
	
	
	

	كما نعتزمم أأاضیی االمعل على تطوییر ططقرق جدییدةة ووةركتبمة لتقدییم اامعدل ااينفل وواايلامل وواايتسجولل لتعزییز -	
	ووةییامح حق اامجلییع في حرییة تكویین االجمعییاتت حتى ییتمكن ااعییمجل من اااوتلالص ااداھھلدفف مع ااةموكحل

	ووااراشملرةك ااةلاعفل في منظوماتت تعزییز ررھھھافھةیی بلداامھھن.



	
	
	
	

	معاییییر ااعمتجمل اايندمل
	

	وويف  خضم كل ھھھھهذه اادوھھجلد،، ییعتزمم مجلس اادإلدااررةة ووااودلولل اااضعألء موااةلص االماعتل مع ممثلي ااعمتجمل
	اايندمل ووھھھرییغھم من ااطألطارافف ااةیینعمل ووذذكل من خاللل ااواشتلورر مع ااةنجلل ااةییھھییجوتل ااودلوةییل اايتل تمثل عمادد

	ااعمتجمل اايندمل في مجتمع ااارقمییدلاططتاییت لمساعدتنا في فھھم ااتاییدحتلت اايتل تواااھھھھج وواابلغتل علییھھا.
	

	لقد عقدنا اامزعلم على متابعة ھھھھاذا اانأشلن. وومزتعنم االمعل سوییا ططاوالل اااونسلاتت ااداقلدةم لضمانن رردد ددوويل قويي
	وولاعفل  على  تكاثر اادوییقلد اايتل  تفرضض  على ااعمتجمل اايندمل.  وووعدن  ممثلي ااعمتجمل اايندمل  ووااتاسسؤملت
	ااطولطةیین لحقوقق ااناسنإلن ووااعمتجمل اايرییخلي ووااعاطقلع ااصاخلص ووااتائییھھلت متعدددةة ااطألطارافف ووااتاموكحلت ااىرخألى

	للمشاررةك معنا في ددمع ااعمتجمل اايندمل ووااعافدلع عنھھ.
	

	جدییر  بالذكر  أأانن  نخطط  أأنن  نعمل  على  ااصالختسص  مباددئئ  وورییوطت  أألضف  اارامملرتاست  في  ااةقالعل  بیین
	ااتاموكحلت ووااعمتجمل اايندمل وونییكمت ساحة مدنییة قوییة ووططبل ددمع ووااعس لھھذاا ااھھییجوتل. ووفوسف نقومم ببحث
	كییفییة تعزییز ووةییامح ااقوقحلق اايتل من شأنھھا اانییكمتل للساحة ااةییندمل ووااةنمضمل فییما ییشارر إإھھییل غالبا بـا"اقاثییملق
	ااودلويل  لحقوقق  ااناسنإلن"  (وواايذلي  ییشمل  اانالعإلن  اايملاعل  لحقوقق  ااناسنإلن،،  اادھھعل  ااودلويل  ااصاخلص  بالحقوقق
	ااداصتقالدةیی ووااةییعامتجال ووااةییفاقثل وواادھھعل ااودلويل ااصاخلص بالحقوقق ااةییندمل ووااةییساییسل) ووااةنمضمل كذلك في
	إإنالعن ااممأل ااةدحتملة ااقلعتمل بحق وووؤسموةییل ااارفألادد ووااتاعامجلت ووھھھھتائییت ااعمتجمل في تعزییز ووةییامح حقوقق

	ااناسنإلن ووااتاییرحلت ااةییساسأل اافرتعملف بھھا عالمییا (إإنالعن في شأنن ااادملانییعف عن حقوقق ااناسنإلن).


