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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة والثالثون
 املؤقتمن جدول األعمال  3و 2البندان 
التقريررر السررلوف ل اررو  اممررة ال تمرردة السرراما لمقرروق اإلنسرران 

 وتقارير ال اوضية السامية واممين العام
تعزيز وح اية ج يع حقوق اإلنسان، ال دنية والسياسية واالقتصادية 

 واالجت اعية والثقافية، ب ا فا ذلك المق فا التل ية

 ةحقوق الشعوب امصلي  
 تقرير ماو  اممة ال تمدة الساما لمقوق اإلنسان  

 موجز  
وي ضدددمن ممنومدددا  . 30/4يقددده ادددتا ال قميدددم عمددلس حقدددمان انددد   قددو  ا   دددان  

ال طدددددونا  لا  الملدددددنهب امل منقدددددهب وق دددددا  ويلقدددددا   قدددددو  ا   دددددان  ويمدددددم  األ  دددددطهب  عدددددن
امل حدددا ال ددامقهب  قددو  ا   ددان عنددق م دد و  املقددم و  اضددطنمت وددا مةوضددقهب األمدد   الددي

املقدددان  واددش ة  ددطهب   ددي     ددمويال ة ألدداه تعددلن األمدد  امل حدددا ح دد ن  قددو  ال ددمو  
 وي مل ال قميم الةدةا مدن ةيدان/ األصنقهب و نةقتاا  نةقتاس كاملس  وم احمهب مد  فمالقهب ا علن.

 .20١٦تىل ةيان/مايو  20١٥مايو 
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 مقدمة -أوالا  
امل منق حبقو  ا   ان وال دمو  األصدنقهب  30/4طنب ان   قو  ا   ان   قمانه  -١

تىل مةو  األم  امل حدا ال امش  قو  ا   ان ةن يواصل  قدمي  قميم سنوي تلقد  عدن  قدو  
ويلقددددا   قددددو  ال ددددمو  األصددددنقهب ي ضددددمن ممنومددددا  عددددن ال طددددونا  لا  الملددددنهب   اق ددددا  

وطنددب تلقدد  ةيضدداس تىل ةن يقددداه  قميددماس عددن األ  ددطهب الددي اضددطنمت وددا مةوضددقهب األمدد   ا   ددان.
امل حدا ال امقهب  قو  ا   ان )املةوضقهب( عنق م  و  املقم و  املقددان والدي   دي     دمويال 

 و نةقتاا  نةقتاس كاملس.ة ألاه تعلن األم  امل حدا ح  ن  قو  ال مو  األصنقهب وا ةاميا 
وحددددمس مدددن ةن يقدددده ادددتا ال قميدددم  عدددما عامدددهب وافقدددهب عدددن عمدددل املةوضدددقهب ح ددد ن  قدددو   -2

أل  ددطهب واملبددا نا  الددي اضددطنمت وددا لال ددمو  األصددنقهب  يمكددز عنددق حمددل األمحنددهب ال وضددقحقهب 
  تعمددال  قددو  ال ددمو  األصددنقهب املةوضددقهب عنددق صددمقد املقددم واملألا ددب املقدا قددهب والددي   ددي  

ن طددونا  األةددلا الددي طددمة  عنددق عمددل يلقددا  األمدد  ل اس وجز قددده ال قميددم مددكمددا ي  تعمددامس كدداملس.
 امل حدا  قو  ا   ان ح  ن ال مو  األصنقهب.

 أنشطة ماوضية اممة ال تمدة السامية لمقوق اإلنسان -ثانياا  
  واصددددنت املةوضددددقهب عمنيددددا   كحددددل مددددن ال ددددقاقا  لددددةويال   ممضددددهبامل الةددددةاةددددلل  -3

واسدد مم املةددو  ال ددامش   الدددعوا تىل ا ددةاه  قددو  ال ددمو   و نةقددته  نةقددتاس كدداملس. ا عددلن
  ةطددددددهب ت انا املةوضددددددقهب  حددددددان ا األصددددددنقهب. وا ددددددل قضددددددايا ال ددددددمو  األصددددددنقهب حدددددددوناا مألا ددددددهب

 منق حاألولوي ني املوضدوعق ني الميق دق ني امل محن دني   ي   مبا   للك ما(١)20١7-20١4 لنةةا
  وطقد امل اواا ومألافحهب ال مققز.

وم  ددزال املةوضددقهب من زمددهب حدددع  عمددل فميددق الدددع  امل ددةين حددني الوكددام  املمدد  حقضددايا  -4
منعومهب األم  ال مو  األصنقهب  وشانكت ةاصهب   عمن  الداع  لوضع ةطهب عمل عنق  طا  

امل حددا ح دد ن ال ددمو  األصددنقهب  واددش  وصددقهب ةساسدقهب لنمددؤ م المدداملش املمدد  حال ددمو  األصددنقهب 
  الدددونا امام ددهب ع ددما لنمن ددد  الددداي  املمدد  حقضددايا  (2). وةُطنقددت ةطددهب الممددل20١4عدداه 

عندق لوضدع جدال م  دق  20١٦ةيان/مدايو  20تىل  9ال مو  األصنقهب التي عقد   الةةا مدن 
 م  و  املنعومهب ل حققق غايا  ا علن. 

و  الوقدددت  ة ددد   م يدددزال عدددده ال نةقدددت وا  ةدددال  دددول  ون تعمدددال  قدددو  ال دددمو   -٥
ما كان  قنص امل ا ا  الدميقماطقهب وفم  ةطهب تمنايقدهب  ون مماعداا  . وكحلاس  اماس  األصنقهب تعمامس 

__________ 

 /www2.ohchr.org/english/OHCHRreport2014_2017/OMP_Web_versionالددددماحت ال ددددا    م ا ددددهب عنددددق (١)

media /pdf/0_THE_WHOLE_REPORT.pdf . 
 _www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/2016/Docs-updates/SWAP م ا دددددددهب عندددددددق الدددددددماحت ال دددددددا   (2)

Indigenous_Peoples_WEB.pdf . 
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ناء الةةا امل دمولهب حدال قميم. ومدن ال حدديا  لننزاع ةث مملدناس  امس  انا  ق ال مو  األصنقهب  
  وعددده م ددانك يا   صددنع املنيجددشال ددمو  األصددنقهب   أقددع ةعدداء المددا  ال مققددز   واجدد الددي 

سدددقما   تطدددان امل دددانيع الألددد   والملدددناعا  امسددد لماجقهب والممنقدددا  ال  دددميمقهب   القدددمانا   م
وال حدديا  الدي  مدة  ال دمو  األصدنقهب  وعده  مسق   دو  األناضش ومنح سندا  منألق يا 

المند  امل دنت عندق املددافمني  و يا ا الي  مقش   عزلهب طوعقهب ةو   مم نهب ام ملام  األولقهب 
 ن مو  األصنقهب.لعن  قو  ا   ان 

 امع ال التجارية والصلاعات االستخراجية وحقوق اإلنسان -ألف 
وثقق مع مؤس ا  وطنقهب  قو   ح أللقهب قدا قهب  احمهب لنمةوضممألا ب وعمنت عدا  -٦

 قدددو  ا   دددان لن دددمو  األصدددنقهب. فةدددش جندددو  ةفميققدددا   عددد   لبنددداء قددددنااا   ادددال ا   دددان
عدن األعمدال ال جانيدهب و قدو  ا   دان لزعمداء ا  ممدا  ا نقدهب  املأل ب ا قنقمش  نقدهب  ناسدقهب

مدع نندهب جندو  ةفميققدا  مشدةاينمقدهب حاواملؤس ا  الوطنقهب  قدو  ا   دان   املنطقدهب  ون ا قنق
 ةيندددول/ 30تىل  28 قدددو  ا   دددان. وعقدددد  ا نقدددهب الدناسدددقهب   جواا  ددد     الةدددةا مدددن 

  وملوي  ومدغ قم  و مباحوي  و امبقا  ت م انكني من جنو  ةفميققان  وضم20١٥سب م  
دددزين ومو امبقدددق. و دددوقش مبددددة املوافقدددهب ا دددما وامل دددبقهب وامل ددد نلا  و بددد ا ل امل دددانكون ةددد اا  ممكا

ةاصددهب عنددق ة  ددطهب ال مدددين   حنددداج . و ةددت املأل ددب ا قنقمددش ألمميألددا اننوحقددهب مبددا نا  مددع 
ددددزاس عنددددق ال ددددمو  األصددددنقهب  املؤس ددددا  الوطنقددددهب  قددددو  ا   ددددان   املنطقددددهب  ون ا قنقمقددددهب ممكا

 والملناعا  امس لماجقهب.
املةوضدددقهب   غوا قمدددام  نقدددهب عمدددل مدددع املؤس دددهب   عقدددد مأل دددب 20١٥و  ةيان/مدددايو  -7

امج ماعقددهب   سددقا  اسدد لمار املددوان   نزاعددا الوطنقددهب  قددو  ا   ددان نكددز  عنددق سددبل  ددلا ال
   ع  املأل ب  ونا   دنيبقهب عدن املبدا ا ال وجقيقدهب 20١٦الطبقمقهب وامل انيع ا منايقهب. و  عاه 

قدددنا  مددواةش املؤس ددا  الوطنقددهب  قددو   زيددزل مامل منقددهب حاألعمددال ال جانيددهب و قددو  ا   ددان 
 ا   ان.

 مدويل السقاسدهب ل نةقدت حألومدهب لنوقده مأل دب املةوضدقهب   غوا قمدام امل داعدا ال قنقدهب  -8
. ١97٥ دد ثام ح  ددققد م دموع سشقوك ددشس لنطاقددهب الأليممايقددهب   عدداه  ةصددنقاس  حمنقدداس  ا ممداس  33  

 قددو  ال ددمو  األصددنقهب نمقددع مددواةش و انا البق ددهب ل   ادداالدددع  لبندداء القدددنا   وقددده ةيضدداس 
 عن تعدا   ناسا   ققق  األثم البق ش.  نيواملوان  الطبقمقهب امل ؤول

  ة  ط   امل منقهب حبقو   امس  اناوشد  مأل ب املةوضقهب   املأل قك عنق ا ق    -9
كددل مدددن سدددو ونا   )  هبامل دددبقامس  ددانا مدددده ل حدددان ا ثدددلا  ددام وسددجل  ال ددمو  األصدددنقهب.

  وةواك ددداكا(  وسدددمق تىل ا دددوان مدددع النعدددماء املمنقدددني )ا  ممدددا  ا نقدددهب  وال دددنطا  اماا يدددهب
 وال نطا  عنق م  و  الوميا   واألكا ميقني  وةصحا  األعمال( ملمانهب األوضاع.
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 ال تعددة امطرافالتل ية مصارف  -باء 
   لبنددك الدددو   وةسدديمت ن قدداس اما ا  لضدداندداني سدد مما  مشددانكت املةوضددقهب   ا -١0

امل موع الحاين لإلطان البق ش وامج ماعش لنبنك. ومشل للك  وصقا  عن م موع املمقدان امل مندق 
حال مو  األصنقهب. وُعني ة د مواةش املةوضقهب   فميق ال ة قش ال احع لنبنك )واو يلقهب م اءلهب 

ا صددددددان القدددددا ه لنةميدددددق عدددددن الددددددنو   لددددددع  20١٦م ددددد قنهب(    ق دددددان/ةحميل وةيان/مدددددايو 
 وامل منقهب حال مو  األصنقهب.  عاماس  22امل  لنملهب مما  ماك  لدي  من قضايا عنق مد  

وعنددق الملددمقد القطددمي   ماو ددت املةوضددقهب مددع البنددك الدددو  عنددق م ددموعني  ة ددد ا  -١١
ال مويضدددا   ندددقعيمكدددز عندددق تصدددلأل  قدددا ا األناضدددش   أيونيدددهب الألو خدددو الدميقماطقدددهب  وا ةدددم 

انماعقهب   كولومبقا. وينةَّت امل موعان حال  اون الوثقق مع منعما  ال مو  األصنقهب وحال ماون 
 مع ةفمقهب األم  امل حدا القطميهب.

نمج ممدا  األصدنقهب   قدا   قوقيدا الددع  ل ةيضداس مأل ب املةوضدقهب   كمبو يدا  قدهو  -١2
ل  املؤس هب املالقهب الدولقهب. وحا ضافهب تىل حناء حطميقهب ةفضل   سقا  م موع اس حماني ةططت 

قدنا  ا  مما  ا نقهب امل د ثما حامل دانيع   عقدت املةوضدقهب تىل مماقبدهب اج ماعدا  النجندهب الحلثقدهب 
املؤلةددهب مددن ال ددمكهب الددي  ندد م  ال مويددل مددن املؤس ددهب املالقددهب الدولقددهب  وممحنددش ال ددمو  األصددنقهب  

األطددما ع عنددق  وسددقطاس  ثالحدداس  ون الددتي ة  دد  املةوضددقهب حملددة يا طمفدداس وال ددنطا  ا نقددهب. وسدداعد الددد
ال ةاو  حب ن  قهب والبحث عن  نول لننزاعا  املمنقهب ح  ن ةناضش ال مو  األصنقهب وغاحاادا 

 املقدسهب.

 آليات اإلنذار ال بكر، ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان -جية 
ضقهب   المديد مدن امج ماعدا  واأل  دطهب ةلل الةةا امل مولهب حال قميم  شانكت املةو  -١3

مددن ةجددل اديددد تشددانا  ا  ددتان املم بطددهب ح طددونا  حمقنيددا قددد  ددؤ ي تىل اضددطماحا  و زاعددا . 
و وق ددت يلقددا  ا  ددتان املبألددم امل منقددهب حددالمن  املددم بت حاألناضددش  والنزاعددا   و قددو  ا   ددان 

وين. وسددنت امل ددانكون الضددوء عنددق   جنددو  شددم  يسددقا    اج مدداع  عم دد  املةوضددقهب   حددا أل
 حنددانو قضايا  ملول ال مو  األصدنقهب عندق األناضدش   كمبو يدا  ومالقزيدا  والةنبدني  و اينندد  

 . ةةم 
   قق مأل ب األم  امل حدا امل ةين  قو  ا   ان   أيونيهب 20١٥و  ةيان/مايو  -١4

ألبدددت ةثنددداء اجدددوه عندددق ا ممدددا  الألو خدددو الدميقماطقدددهب   ا  ياكدددا   قدددو  ا   دددان الدددي ان ُ 
 األقددزاه األصددنقهب   تقنددق   قددا زا  مبقاطمددهب كا ا خددا  وةسددةم عددن ةعمددال ق ددل واغ ملددا  واة طددا 

 واة ةاء ق مي وعن  دمل شامل لنمم نألا . 
 20١٥حمحدددهب حددني  ق دددان/ةحميل  40مبددا يزيدددد عنددق مأل دددب املةوضددقهب   غوا قمدددام وقدداه  -١٥

اع  قدو  ا   دان لممدال الزناعدهب مدن ال دمو  األصدنقهب  وةثدم لمصدد ةوضد 20١٦و ق دان/ةحميل 
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 ناعهب ا ملول الوا د عنق  قو  ا   ان لن مو  األصنقهب  والنزاعدا  امج ماعقدهب ا  مندهب ةو 
ال ملددداعديهب  محدددل النزاعدددا  الناأدددهب عدددن ة  دددطهب الملدددناعهب امسددد لماجقهب الدددي  دددؤثم   ال دددمو  

 قو  ا   ان   كحل من  نك البمحا . األصنقهب. وشانكت املؤس هب الوطنقهب  
المديدد مدن امللالةدا    ح وثقدق مأل ب املةوضدقهب   غوا قمدام  تضدافهب تىل للدك  وقاه  -١٦

ا جماءا  اننايقهب    ق ال مو  األصنقهب عن ةعمال  ُةت    سقا  م انيع ال مدين و ولقد 
ن ددمو  األصددنقهب حم جددزين ل  ا   ددان الطاقددهب الأليممايقددهب. وم يددزال كحددل مددن املدددافمني عددن  قددو 

قبدددل ا اكمدددهب ح يمدددهب ال دددضمم  وال حدددميل عندددق  ألدددوين أمقدددا  وال جمدددع ةدددانر  طدددا  القدددا ون  
 وان ألا  جماي  م  وجد ح  جا  داحل غل ا  جا يهب  محل امة طا .

 االحتكام إلى القضاء وتعزيز الم اية القانونية لمقوق الشعوب امصلية -دال 
  قددده املأل ددب ا قنقمددش ألمميألددا اننوحقددهب الدددع  ال قدد  مددن ةجددل تعدددا  20١٥عدداه    -١7

 ونا تلألةو قددهب لنجيددا  القضددايش ا كددوا وني عددن ا قددو  انماعقددهب وعدالددهب ال ددمو  األصددنقهب. 
ومن املواضقع الي  ناول يا الدونا  ال مو  األصنقهب حاع باناا صا بهب  قو    القدا ون الددو   

ماعقددهب   الدسدد ون  واملوافقددهب ا ددما وامل ددبقهب وامل دد نلا  وال وصددقا  امل منقددهب حاملوضددوع وا قددو  ان
الددي قدددم يا يلقددا   قددو  ا   ددان  والمدالددهب الممفقددهب لن ددمو  األصددنقهب وام  ألدداه تىل القضدداء. 

عنق اس لداه اته األ اا ا لألةو قهب  20١٦قا  ومداع عاه   سنهب  400وسقدنَّ  ةكحم من 
ملقاطمدددددا  الدددددي يقطنيدددددا ةكددددد  عدددددد  مدددددن ال دددددمو  األصدددددنقهب  الباسددددد ا ا  والألو وحاك دددددش    ا

 وال  قمبونا و  وال و خونااوا  واملونو ا. 
ل دددددنيب قدددددا ا  و   ولددددهب حولقةقددددا امل مدددددد ا القومقددددا   وضدددددع املأل ددددب القطددددمي حم ااددددداس  -١8

ال دمو  األصدنقهب عندق  مزيدز ا قدو  انماعقدهب و اي يددا وتعماملدا وفدق املمدايل الدولقدهب. وقدد كددان 
مددع الوكالددهب األملا قدددهب    وحامشدددةاينلن ددمو  األصددنقهبغددواناين البولقةقدددهب  جاممددهب للددك حال مدداون مدددع

  20١٦ن/ةحميل لن مدددداون الدددددو   وحدددددع  مددددن ااددددا  ال ددددمو  األصددددنقهب   حولقةقددددا. و   ق ددددا
مدن حندو    ايمداس  مدن  عمداء ال دمو  األصدنقهب   اج قدا  الددونا الدي سد ألون حندداس   عقماس  ١٦ جنح

  املندددااال الدناسدددقهب ح ددد ن األ حموحولوجقدددا  ال  دددامال األكدددا ميش المدددا ي لنجاممدددهب  وسددد دنر ةيضددداس 
 القا و قهب. 

الحا قدددهب مدددن سحم دددامال املايددداس الدددتي وواصدددل مأل دددب املةوضدددقهب   غوا قمدددام  نةقدددت املم ندددهب  -١9
. وي دددمق ال  دددامال  عدددن طميدددق ال قاضدددش امسدددةا قجش  تىل الددددفاع عدددن  قدددو  املأل دددب وضدددم 

ال مو  األصدنقهب   األناضدش امل دةكهب و  املمانسدا  الملدحقهب املليمدهب مدن النا قدهب الحقافقدهب و  
 طالبدداس  30حمددامني  و 9مألو ددهب مددن   تطددان ال  ددامال اموعددهب  تاملنألقددهب الحقافقددهب والةألميددهب. وُ نحدد

 ١3 يقدددمون امل دداعدا   القضددايا القا و قددهب  عنددق  قددو  ال ددمو  األصددنقهب. وشددانين فقدد  ةيضدداس 
. و  قجهب لتلك  سدقدنر ادؤمء األسدا تا ال قاضدش امسدةا قجش و قدو  ال دمو  جاممقاس  ةس الاس 

 األصنقهب    نوسي  اناممقهب.
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حبقدو   هب ألمدهب الدسد ونيهب امل منقدأل ألداه ا مدام اندقلس وةجم  مأل ب املةوضقهب   غوا ق -20
يددا ال ددمو  األصددنقهب تىل  ال ددمو  األصددنقهب. وةايددم    ددايال ال حنقددل  يددا ا   القضددايا الددي نفم
سددقما مددا ي منددق حبقدددو   ا دداك  و  األ ألدداه الددي صدددن  لملددا يا منددت حدددء حم ددامال املايددا  م

  ال حققدددق   قضدددايا ا  ياكدددا   اء غوا قمدددام  قددددماس . وة دددم  قضدددامس  دددانااألن  وا دددق   
 ةطلا  قو  ا   ان اقُةفت ةثناء النزاع امل نح الداةنش و  املل قا  القضايقهب امل ملنهب ح . 

وةددلل الةددةا امل ددمولهب حددال قميم  ةصدددن  ا ألمددهب الدسدد ونيهب   غوا قمددام المديددد مددن  -2١
  مبا   ا  املبا نا  الي  ؤثم عنق  قوقي امس  انا قهب  األ ألاه امل ملنهب حبق ال مو  األصن

للددك مددا ي منددق حالملددناعا  امسدد لماجقهب وم ددانيع تمنايقددهب ةةددم . وعنقددت ا ألمددهب   ا ألمددني 
ا  ممددا   تىل  ددني امس  ددانا مددع األةددلين امل ملددنني مب ددانيع  مدددين  ددماةقص ال ددمكا  املمنقددهب

 ا نقهب امل  ثما. 
ح ددد ن تصدددلأل المدالدددهب  ُةدددت  وطنقددداس     عمدددت غوا قمدددام  دددواناس 20١٦ان/ةحميل و   ق ددد -22

حددددع   قددد  مدددن مأل دددب املةوضدددقهب   غوا قمدددام. و  تطدددان ا دددوان الدددوط   ُعقدددد  سن دددنهب مدددن 
عنيددا ةعمحددت  ا ددوانا  ا قنقمقددهب  مب دداعدا  قنقددهب مددن املةوضددقهب  نمددع ممنومددا  عددن ا ناء الددي

 ا  مع املدين وغلا  ح  ن عمنقهب ا صلأل الدس وني. ال مو  األصنقهب وةفما  
مأل ددب املةوضددقهب ا قنقمددش ننددو  شددم  يسددقا  قددده  20١٥و    ددمين الحدداين/ وفم   -23

 انا املن زاددا  الوطنقددهب    ايننددد ل نةقددت ال وصددقا  امل منقددهب حبقددو  ا   ددان الددي قدددم يا الدددع   
ددع الخاحدا  كمايقنددت كماشدان حاع بددانه موقمداس  مددن مواقدع الددةاا  نندهب الددةاا المداملش ح دد ن  مقدني اما

 ألومدددهب  المدداملش ملنعمدددهب األمددد  امل حددددا لنةحقددهب والمنددد  والحقافدددهب )القو  دددألو(. وحندداء عندددق طندددب ا
طدددهب الطميدددق الوطنقدددهب ل نةقدددت  وصدددقا  القو  دددألو  وقدددده ةان اسددد مم  املأل دددب ا قنقمدددش م دددموع 

لنحألومهب  منققا  شامنهب عن كقةقهب  بديد اواج  ا  مع ا نش األصنش التي يمدقش   ا مادع 
 املتكون. 

 حقوق امر  واممن الغذائا -هاء 
املألا ددددب املقدا قددددهب   يسددددقا ةعمددددال  جددددداول قددددو  األن  واألمددددن الخددددتايش  ملدددددن   -24

مأل ب املةوضقهب   كمبو يا ال مداون مدع و انا ت انا األناضدش والبنداء وواصل وةفميققا واألمميأل ني. 
 عدددد  جيددددو   مددددن ةجددددلوال لطددددقت ا ضددددمي  وا ألومددددا  ا نقددددهب  ومنعمددددا  ا  مددددع املدددددين  
ناضدددش امل دددةكهب  و دددوفل ال دددمو  األصدددنقهب    قددددمي طنبدددا  لنحملدددول عندددق سدددندا  منألقدددهب األ

  امل اعدا القضايقهب تىل ا  مما  ا نقهب الي عا ت من ا  ياين  قوقيا   األن .
وقدددمت املةوضددقهب الدددع  تىل المديددد مددن ا  ممددا  ا نقددهب األصددنقهب   عمنقددهب ا ملددول  -2٥

قدهب  وال دنطا  مدع و انا ال نمقدهب المية ت املةوضدقهبعنق سدندا  منألقدهب األناضدش انماعقدهب. و ماو د
ا ممددا  حمنقددهب ةصددنقهب   وا ي ين ددت. ومددن  8ا نقددهب   مقاطمددهب كددوه كو ددت  عنددق   ددجقل اويددهب 

ةلل عددا حمحدا  م دةكهب تىل املنطقدهب  سداعد  املةوضدقهب الدو انا وال دنطا   ون الوطنقدهب عندق 
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وضددددع تجددددماءا    ددددجقل اويددددهب ال ددددمو  األصددددنقهب  و ق ددددل حندددداء الحقددددهب حددددني ال ددددمو  األصددددنقهب 
 ال نطا   و وعقهب أقع ةصحا  اململنحهب حبقو  ال مو  األصنقهب.و 

ةسددما  30تىل  ونا  دنيبقددهب عددن سددندا  منألقددهب األناضددش انماعقددهب  وقددده املأل ددب ةيضدداس  -2٦
ممضددددهب لةقدددددان ةناضددددش ةجدددددا اا   قجددددهب املمددددن شددددمب ال ددددون ت األصددددنش   مقاطمددددهب حونسددددا  

لددددع   جتميبقددداس  اسدد ينات املةوضدددقهب م ددموعاس   20١٥لسدد قلء عنقيدددا. و    ددمين األول/ةك دددوحم ل
املناق ددا  واملةاوضددا  حددني ا ممددا  البو و ددت األصددنقهب مددن قميددهب حوسددما   مقاطمددهب مو دددولأللي 

 . و   ق دان/ادتا امم قدا وال مكهب اماصهب الي ُمنح ملدا ي منق حاألناضش حام قا  اق ملا ي امل  ثما 
ن ة ددد املواقددع املقدسددهب  وقطمددت ال ددمكهب  ميدددا    ةُحممددت ا ةاقددا   مويضددقهب ح دد 20١٦ةحميددل 

ددن  ١00واضحهب وحمد ا املدا حاس مما  ةكحم من  مطالبهب ققد ال  ويهب   ملدل حاألناضدش. وسُقملر
مأل ددب املةوضددقهب   كمبو يددا  طبققددني لن جدداو  الملددول ال ةدداعنش حنخدديع شددم ع البو و ددت والألددوي 

ش  وا قدددو  والممنقدددا  املم بطدددهب ح  دددجقل عندددق ممنومدددا  عدددن قدددا ون األناضددد   ويدددان األصدددنقني
 األناضش امل ةكهب  وامم قا ا  المقانيهب ألغما  اق ملا يهب   كمبو يا. 

واسدد مم املأل ددب ا قنقمددش لنجنددو  األفميقددش   ة اء  ون فاعددل   كحددل مددن املبددا نا   -27
 دان جن دا  امل ملنهب ح مزيز  قدو  ال دمو  األصدنقهب. وعقدد  نندهب جندو  ةفميققدا  قدو  ا  

اققق وطنقهب   ا  ياكا   قو  ا   ان حني ا مما  ةوي ان ا نقهب     دمين الحداين/ وفم  
. وعقد   نك انن ا    المديد مدن 20١٦و   ق ان/ةحميل  20١٥وكا ون األول/ ي م  

 مقاطما  جنو  ةفميققا حناء عندق شدألاو   نق يدا النجندهب مدن جم ند  ا ممدا  ةوي دان ا نقدهب
)اموي  وال ان  والناما  والخميألا  والألونا اا( ح  ن ا ملول عنق امدما  األساسقهب واألناضش 

 قميددددم يضدددد       قجددددهب انن ددددا  وسدددد دنرو سدددد ونيهب انماعددددا  األصددددنقهب   جنددددو  ةفميققددددا. 
 .  وصقا  منموسهب ونمبا ةطت عمل عن القضقهب ةيضاس 

كنمدهب   نمأل دب ا قنقمدش ألمميألدا اننوحقدهب  لممحل ةلقق   20١٦و  كا ون الحاين/ينايم  -28
منعمهب األغتيهب والزناعهب لألم  امل حدا )الةاو( ومنعمهب الن داء األصدنقا  املناضدل  لقاء  عم   

ي د يد  ملدا ني املنعم دني حم دامال ةوسدع  مدن وكدان ادتا النقداء جدزءاس  .  حدلو من ةجل  قوقين
قهب واملناضددل  مددن ةجددل  قددو  ا   ددان. املدددافاما  عددن  قددو  ا   ددان مددن ال ددمو  األصددن

ونكدددز  م دددا هب املأل دددب ا قنقمدددش عندددق املنعومدددهب الدولقدددهب  قدددو  ا   دددان مدددن منعدددون  قدددو  
حم دددامال األمددد  امل حددددا  حامشدددةاين مدددع   ملددددا  املةوضدددقهب  20١٥ال دددمو  األصدددنقهب. و  عددداه 

الماملقدددددهب  والةددددداو   ا مندددددايش  ومنعمدددددهب األمددددد  امل حددددددا لنطةولدددددهب )القو ق ددددد (  ومنعمدددددهب الملدددددحهب
شدددم ع الُقدددوه والوي دددش    مدددناألطةدددال  واملؤس دددهب الوطنقدددهب  قدددو  ا   دددان  أل مدددهب سدددوء  ختيدددهب

مقاطمهب سال ا  وةعد   ناسهب ل حديد الموامل امق ملا يهب وامج ماعقهب والحقافقهب الدي سدا ت   
 وفاا ةطةال ال مو  األصنقهب. 

غوا قمددام  حال ن ددقق مددع املؤس ددهب الوطنقددهب    وضددع مأل ددب املةوضددقهب  20١٥و  عدداه  -29
ملماقبهب  نةقت اسةا قجقهب ا ألومهب ملألافحهب سوء ال ختيدهب  مبدا   للدك حدني  اس  قو  ا   ان  منيج
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ال مو  األصنقهب  الي اش من ةكحم امل ضمنين من سوء ال ختيهب   البندد. و  تطدان ادتا الممدل  
عن القضقهب ُعم  عنق ا ألومهب  م ةكاس     ان  قميماس ةعد  املةوضقهب واملؤس هب الوطنقهب  قو  ا

وممحنددددددش ا  مددددددع املدددددددين. ويواصددددددل املأل ددددددب م احمددددددهب  نةقددددددت ال وصددددددقا  الددددددوان ا   ال قميددددددم. و  
نمؤس دهب الوطنقدهب  قدو  املأل دب  نقدا   دنيبقدهب ل ددنيب املن دقني ال داحمني ل  عد   20١٦ عاه

  األصددنقهب  و قددو  الممددل  وعنددق ا ثددان الددي ا   ددان عنددق األمددن الخددتايش  والملددحهب  وال ددمو 
 ادثيا  ناعهب ا ملول الوا د عنق  قو  ا   ان. 

 تغير ال لاخ وحقوق الشعوب امصلية -واو 
أمت الدونا ا ا يهب والم مون ملؤ م األطما    ا ةاققدهب األمد  امل حددا ا طانيدهب ح د ن  -30

والقطدددداع   الدددددولحددددني   20١٥ألول/ ي ددددم   خددددل املندددداق  الددددي عقددددد    حدددداني    كددددا ون ا
 قو  ا   ان. و  البق هبمنقهب حواملنعما  امل  اماص
املقددمنا اماصددهب املمنقددهب حبقددو  ال ددمو  األصددنقهب واملقددمن امدداص  توةددلل الدددونا  شددانك -3١

 عم دد  املةوضددقهب ال ددامقهب  قددو  ا   ددان. وشددد   لقدداء صددحةش املمد  حبقددو  ا   ددان والبق ددهب  
قدددمن امددداص املمددد  حبقدددو  ا   دددان والبق دددهب   حقا ددد  عندددق ةن  خدددل املنددداق ي دددداةل مدددع  قدددو  امل

ا   ان  وةن عنق الددول ةن ادمص عندق الوفداء حال زاماادا امل منقدهب حبقدو  ا   دان عندد ا الادا 
 نداقسسفي   قو  ا   ان و خل املتجماءا  ح  ن  خل املناق  وة ال تىل  قميم املةوضقهب املمنون 

. وةشان  املقمنا اماصهب املمنقهب حبقدو  ال دمو  األصدنقهب 20١٥  مين الحاين/ وفم   2٦املؤنق 
 خل املناق  مبا   للك م دانك يا الةاعندهب   الددونا ل امت األمامش   تىل  ون ال مو  األصنقهب

ا ا يهب والم مين ملؤ م األطما  و   ونا  ان   قو  ا   ان ح  ن القمانا  الي  محت حدني 
  قو  ا   ان و خل املناق. 

مدن ال دمو  األصدنقهب   الددونا ا ا يدهب والم دمين ملدؤ م  منددوحاس  2٥0وشانين ةكحم مدن  -32
    ددم الددتي    و عددوا تىل ت نار  قددو  ال ددمو  األصددنقهب   ا ةددا  حدداني  املنددزه قا و دداس األطددما 

 مايهب  قو  ال مو  األصنقهب.  يباج   تشانا  

 وضع خطط ع ل وطلية -زاف 
قدددده املأل دددب    ولدددهب حولقةقدددا امل مدددد ا القومقدددا  امل ددداعدا ال قنقدددهب لوضدددع ةطدددهب عمدددل  -33

مدددع الوثققدددهب ام امقدددهب للج مددداع المددداه  ألصدددنقهب  ا  دددجاماس وطنقدددهب ح ددد ن تعمدددال  قدددو  ال دددمو  ا
المفقددع امل دد و  لنجممقددهب المامددهب املمددمو  حدداملؤ م المدداملش املمدد  حال ددمو  األصددنقهب )قددمان انممقددهب 

(. وشدددجع املأل دددب ا ألومدددهب عندددق وضدددع امطدددهب حال  ددداون مدددع ال دددمو  األصدددنقهب ٦9/2المامدددهب 
نر   امطددهب اسددةا قجقهبس لنمصددد كددش يألددون ال نةقددت وحاسدد ممان م ددانكهب ةصددحا  ا قددو   وةن  ددد

. وقددا  الممنقددهبع و انا امانجقدهب وشددانين فقيددا م ددؤولون مدن و انا ال لطددقت ا منددايش  وجيددا  فمدامس 
 ةةم    ال نطهب ال نةقتيهب  وممحنون لن مو  األصنقهب.
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 هيئات وآليات حقوق اإلنسان -ثالثاا  
 ة فا ع ليات اممة ال تمدةمشاركة الشعوب امصلي -ألف 

  كددل عدداه  ضددطنع املةوضددقهب حمددد  مددن ة  ددطهب حندداء القدددنا  حبقددث   دد طقع ال ددمو   -34
 األصنقهب ةن  نماش مممف يا وق ا  ويلقا  األم  امل حدا  قو  ا   ان و زيد م انك يا فقيا. 

  لن ددمو  األصددنقهب مددن اماددا  الموسددش ممددحلس  3١  الةددةا امل ددمولهب حددال قميم  شددانين و  -3٥
  وشدددقنش  وأيونيدددهب الألو خدددو الدميقماطقدددهب  وجدددزن سدددنقمان  وانزايدددم  وحدددلو  وحو  دددوا ا  وال ا يدددل

  والنددمويال  و امقبقددا  واملأل ددقك  وكولومبقددا  وكندددا  وكمبو يددا  والألدداملون  والةنبددني  وغوا قمددام
حم امال الزمام  لن مو  األصنقهب ال نوي الدتي عقدد واندونا      واملند  و قألاناغوا  و قبال

. ولنمدما ١8ومدن الن داء  ١3. وكان عد  امل انكني مدن المجدال 20١٥  جنق     و /يولق  
ال  ددامال اشدد مل و   األوىل  شددانين شددلص لو تعاقددهب مددن ال ددمو  األصددنقهب   حم ددامال الزمددام 

لقدددا  الدولقدددهب  قدددو  ا   دددان. الملدددألوين وا عدددن عندددق  ونا  عدددن منعومدددهب  قدددو  ا   دددان و 
لقضايا لا  األ قهب اماصهب لن مو  األصنقهب  محل  قدو  مضت عنق امل انكني   ال  امال اوعُ 

ا   ددان لن ددمو  األصددنقهب   سددقا  األعمددال ال جانيددهب والملددناعا  امسدد لماجقهب  واملؤس ددا  
نددهب  لقددهب امدد اء املمنقددهب حبقددو  املالقددهب الدولقددهب و قددو  ا   ددان. و ضددم أقددع الددزملء الدددونا الحام

ود  عددن موضدوع ت انا األناضددش وال ددمو   ةاصدداس  جا بقدداس  ال دمو  األصددنقهب  قدث  عمددوا   داطاس 
األصدنقهب. وشددانين ثلثدهب  مددلء  ضدموا الدددونا   جنقد     مددام  وطنقدهب مددع مألا دب املةوضددقهب 

 القطميهب   أيونيهب  نزا قا اماا يهب  وكمبو يا  وكولومبقا.
ةشديم  4لألبان الزملء من ال مو  األصدنقهب عندق مدد   حم اااس  و عمت املةوضقهب ةيضاس  -3٦

  جداء  كبدلا الدزملء مدن  قبدال وةشدمكت     ديقل 20١٥ل قدمي  دنيب حاملمانسدهب. و  عداه 
   ددنيب صدانه عدن  الةمالقا  وتعدا  املنلملا  ال حنقنقدهب وال قدانيم وامطدب. وشدانكت ةيضداس 

   ددان ا  اسددهب  و ضددم   ونا  اندد   قددو  ا   ددان ويلقددهب امدد اء املمنقددهب قضددايا  قددو  ا
حبقددو  ال ددمو  األصددنقهب. و ألنددت مددن ال وعقددهب حقضددايا ال ددمو  األصددنقهب    قبددال  وكا ددت مددن 
 ضددمن ا دداونين     ددداأ جددا   ةثنددداء الدددونا ال اسددمهب والم دددمين  ندد   قدددو  ا   ددان ح ددد ن

  داء وحنددا  ال دمو  األصددنقهب   أقدع ةعدداء    مدم  لدد  ند  الددتيالم القددن غددل امل ناسدب مددن
البمحهب الدايمهب لنوميا  امل حدا األمميألقدهب لدد  مأل دب األمد   حمعايهب الن اأع انا   وكانالما . 

 امل حدا واملنعما  الدولقهب األةم    جنق .
مميألددددا اننوحقددددهب وةددددلل الةددددةا امل ددددمولهب حددددال قميم   عدددد  مأل ددددب املةوضددددقهب ا قنقمددددش أل -37

ومأل دب ةمددني املعددا  حدداألنجن ني  نقددا  عمددل لبندداء القدددنا    اددال املمددايل وا لقددا  الدولقددهب 
 لزعماء ال مو  األصنقهب   مقاطميع سال ا وجوجوي.

صددا   الدددتكم  ال ددنويهب الحلثدددني لملددندو  األمددد   20١٥ويضددا  تىل للددك ةن عددداه  -38
امل حدا لن  عا  لملاحل ال دألان األصدنقني. و ُعمدت سن دنهب مدن األ  دطهب ح ندك املناسدبهب  منيدا 
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يعيددددم ة قددددهب  (3)ممددددم  ةثندددداء الدددددونا الحلثددددني  ندددد   قددددو  ا   ددددان  وتصدددددان شددددميت مميددددش
 يدددا ا م دددانكهب ال دددمو  األصدددنقهب   عمنقدددا  صدددنع القدددمان   الملدددندو  عندددق مدددد  ال دددنني   

 األم  امل حدا  األمم التي ةسي    النيو  حبقو  ال مو  األصنقهب عنق الملمقد الدو .
وعنددق مددد  ال ددنهب املاضددقهب  واصددل صدددندو  األمدد  امل حدددا لن  عددا  لملدداحل ال دددألان  -39

نقددهب األصددنقهب    ونا  املن ددد  الددداي  األصددنقني  عدد  م ددانكهب منعمددا  ال ددمو  وا  ممددا  ا 
املمدد  حقضددايا ال ددمو  األصددنقهب  ويلقددهب امدد اء املمنقددهب حبقددو  ال ددمو  األصددنقهب  واندد   قددو  

  ا   ان ويلقهب امس مما  الدوني ال امل ال احمهب ل   تضافهب تىل اق ا  املماادا .
قهب امل دددانكهب   الددددونا مدددن ال دددمو  األصدددن شدددمباس  98  اسددد طاع ممحندددو 20١٥و  عددداه  -40

الماحمدهب ع دما لنمن دد  الددداي  املمد  حقضدايا ال ددمو  األصدنقهب والددونا الحامنددهب  لقدهب امد اء املمنقددهب 
حبقدددو  ال ددددمو  األصدددنقهب  وكددددتلك    ونا  انددد   قددددو  ا   دددان  والةميددددق المامدددل املمدددد  

جنهب املمنقهب حا قو  امق ملا يهب حامس مما  الدوني ال امل  والنجنهب املمنقهب حبقو  ا   ان  والن
وامج ماعقددهب والحقافقددهب  والنجنددهب املمنقدددهب حالقضدداء عنددق ال مققددز ضدددد املددمةا  وننددهب  قددو  الطةدددل  
والنجنددهب املمنقددهب حبقددو  األشددلاص لوي ا عاقددهب  وننددهب منااضددهب ال مددتيب  وننددهب القضدداء عنددق 

 ال مققز المنملمي. 
لن دمو  األصدنقهب  ضدون الددونا امام دهب  ممدحلس  ٥٦  اة دل 20١٦و ىت ا ن   عاه  -4١

ع ما لنمن د  الداي  املم  حقضايا ال مو  األصنقهب والدونا ال اسدمهب  لقدهب امد اء املمنقدهب حبقدو  
ال مو  األصنقهب  وكتلك    ونا  ان   قو  ا   دان  والةميدق المامدل املمد  حامسد مما  

ء عنددددق ال مققددددز المنملددددمي  والنجنددددهب املمنقددددهب حددددا قو  الدددددوني ال ددددامل  والنجنددددهب املمنقددددهب حالقضددددا
امق ملا يهب وامج ماعقهب والحقافقهب  والنجندهب املمنقدهب حالقضداء عندق ال مققدز ضدد املدمةا  ونندهب  قدو  

 الطةل  الي عقد  من كا ون الحاين/ينايم تىل  زيمان/يو ق . 
عددددا  يلقددددا   قددددو  و  ضددددوء الطنددددب الددددتي م ية دددد  ي زايددددد عنددددق امل ددددانكهب   اج ما -42

ا   ددددان  وحددددالنعم تىل األثددددم ا رددددا  ملددددته امل ددددانكهب مددددن  قددددث عددددد  ا شددددانا  تىل ال ددددمو  
األصنقهب   الةق  القا وين الدو   ةوصق ان  صندو  األم  امل حدا لن  عدا  لملداحل ال دألان 

ومنعمددددا    ممددددا  حمنقددددهب  تضددددافقاس  ممددددحلس  38لدددددع  م ددددانكهب  األصددددنقني حوضددددع مقزا قددددهب جا بدددداس 
لن دمو  األصدنقهب    ونا  اندد   قدو  ا   ددان  والةميدق المامدل املمدد  حامسد مما  الدددوني 

 . 20١7تىل يلان/مان   20١٦ال امل  واق ا  املماادا   املقمن عقداا من  و /يولق  
صددددندو  األمدددد  امل حدددددا لن  عددددا  لملدددداحل ال ددددألان األصددددنقني  قددددده  20١٦و  عددداه  -43

ج ماعني اس حنايقني عن الوثققهب ام امقدهب لنمدؤ م المداملش املمد  حال دمو  األصدنقهب  م ةيضاس الدع  
 نقددهب عمددل عددن وميددهب يلقددهب امدد اء املمنقددهب حبقددو  ال ددمو  األصددنقهب وعمنقددهب ال  دداون   انممقددهب 
المامددددهب املا فددددهب تىل  يددددا ا م ددددانكهب ممحنددددش ال ددددمو  األصددددنقهب   اج ماعددددا  األمدددد  امل حدددددا الددددي 

__________ 

 . https://vimeo.com/38094562 م األ عنق الماحت ال ا   (3)
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. ولدع  امل انكهب القويهب   اتين املن ديني امسةا قجقني  ةوصق ةعضاء اند  الملدندو    اي 
 لن مو  األصنقهب    نك امل اونا .  ممحلس  28ح واق  جزء كبل من مقزا ق   ل  يقل  ضون 

سدقما  وحُتلت جيو  ل وطقد  ون الملدندو  حبقدث ي جداو  ادم   عد  ال دةم املباشدم  م -44
امل د ةقدين مند  وامل دا هب   اطدماطي  الةاعدل   يلقدا   قدو  ا   دان. و ُعمدت لبناء قددنا  

 ونا   مميةقددهب و ونا   دنيبقددهب   اددال  قددو  ا   ددان لددتلك الخددم    تطددان  ونا  املن ددد  
 الداي  املم  حقضايا ال مو  األصنقهب ويلقهب ام اء املمنقهب حبقو  ال دمو  األصدنقهب وحال مداون مدع

 ل مو  األصنقهب لن وثقق  والبحث وا علهس.سممكز ا
وةدددلل الةدددةا امل دددمولهب حدددال قميم  اسددد مم  يلقدددا  األمددد  امل حددددا الدددحلا امللململدددهب  -4٥

 قددو  ال ددمو  األصددنقهب  واددش  يلقددهب امدد اء املمنقددهب حبقددو  ال ددمو  األصددنقهب  واملقددمنا اماصددهب 
 حقضدددايا ال دددمو  األصدددنقهب     وثقدددق املمنقدددهب حبقدددو  ال دددمو  األصدددنقهب  واملن دددد  الدددداي  املمددد 

 20١٥ال مددداون  حوسدددايل منيدددا عقدددد اج ماعدددا   ن دددقققهب ةثنددداء  ونا يلقدددهب امددد اء    و /يولقددد  
 . 20١٦و ونا املن د  الداي    ةيان/مايو 

 آلية الخبراء ال علية بمقوق الشعوب امصلية -باء 
 قهب ةثندددداء  وناددددا الحامنددددهب    ددددو /عقددددد  يلقددددهب امدددد اء املمنقددددهب حبقددددو  ال ددددمو  األصددددن -4٦
 نقهب  قاش عن  قو  ا   ان لن مو  األصنقهب ومؤس دا  األعمدال  ومناق دهب  20١٥ يولق 

و قو  ا   ان  وم اونا مع الدول وال مو  األصدنقهب  20١٥ح  ن ةطهب ال نمقهب ملا حمد عاه 
غايدا  ا عدلن.  ح  ن ةطدهب الممدل   تطدان منعومدهب األمد  امل حددا لوضدع جدال م  دق ل حققدق

واس ألمنت يلقهب ام اء واع مد   ناسدهب عدن  مزيدز  قدو  ال دمو  األصدنقهب و اي يدا  ملدوص 
(  حطددددم  منيدددا م ددددانك يا   ا قددداا ال قاسددددقهب والمامدددهب. وقُدددددمت A/HRC/30/53 ماثيدددا الحقدددا  )

 . 20١٥الدناسهب تىل ان   قو  ا   ان    ون   الحلثني   ةينول/سب م  
الددتي  30/١١  اع مددد اندد   قددو  ا   ددان القددمان ةيضدداس  20١٥  ةينول/سددب م  و  -47

طنب فق  تىل مةوضقهب األم  امل حدا ال امقهب  قو  ا   دان ةن  مقدد  نقدهب عمدل لنلد اء عندق 
مد  يومني   انين فقيا الدول وال مو  األصنقهب وجيا  ةةم  صدا بهب مملدنحهب  مبدا   للدك 

وأمدددت  نقدددهب  .م دددا ا  ةطقدددهب  مسددد مما  وميدددهب يلقدددهب امددد اء عدددن طميدددق  عوادددا تىل  قددددمي
م انين  من حقني  ممحنون لندول  ١00  عو 20١٦ ق ان/ةحميل  ٥و 4الممل  الي عقد    

عددن  نقددهب الممددل  وال ددمو  األصددنقهب وجيددا  ةةددم  صددا بهب مملددنحهب. وقدددمت املةوضددقهب  قميددماس 
(A/HRC/32/26) 20١٦لحلثني    زيمان/يو ق  تىل ا ن     ون   الحا قهب وا . 

   عمدت املةوضدقهب  نقدهب  ناسدقهب لنلد اء   مو ةيدال  حألنددا  20١٦و  شباأ/ف ايم  -48
حامشةاين مع جاممهب ماكخقل. وكان املد  الميق ش من ا نقدهب الدناسدقهب أدع ممنومدا  ةساسدقهب 

 صنقهب.لندناسهب الي ةعداا يلقهب ام اء عن ا ق   الملحهب وال مو  األ
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 ال قررة الخاصة ال علية بمقوق الشعوب امصلية -جية 
اضطنمت املقمنا اماصهب املمنقهب حبقو  ال مو  األصنقهب ح   طهب عددا   ةنحمدهب ادام   -49

  وام  ياكا  املزعومهب  قو  ا   دان  مةاحطهب  اش   مزيز املمانسا  انقدا  وال قانيم القطميهب
والدناسددا  املواضددقمقهب. واسدد ند  املقددمنا اماصددهب   كددل اددال مددن ا ددام  تىل ةسددالقب الممددل 
الحاح ددهب الددي ين يجيددا عددا ا املألنةددون حوميددا    تطددان ا جددماءا  اماصددهب ال احمددهب  ندد   قددو  

 عن طميق تجماء  قدمي البلغا .  ا   ان لن ملدي م  ياكا   قو  ا   ان املزعومهب
فقمددا ي منددق ح مزيددز املمانسددا  انقدددا  واصددنت املقددمنا اماصددهب  قدددمي امل دداعدا ال قنقددهب و  -٥0

 لنحألومددددا    جيو اددددا المامقددددهب تىل وضددددع القددددوا ني وال قاسددددا  امل ملددددنهب حال ددددمو  األصددددنقهب.
  األصددنقهب   ةفميققددا الددتي وشددانكت   اج مدداع  عمدد  الةميددق المامددل املمدد  حال ددمو /ا  مما

ة  دد    النجنددهب األفميققددهب  قددو  ا   ددان وال ددمو  ح دد ن م احمددهب الوثققددهب ام امقددهب لنمددؤ م المدداملش 
املمددد  حال دددمو  األصدددنقهب والددددونا ا ا يدددهب والم دددمين ملدددؤ م األطدددما    ا ةاققدددهب األمددد  امل حددددا 

الددددونا األوىل لنةميدددق المامدددل ا ألدددومش  ا طانيدددهب ح ددد ن  خدددل املنددداق. وةلقدددت الألنمدددهب الميق دددقهب  
الدو  املة وأل المضويهب املم  حال دمكا  عد  الوطنقدهب وغلادا مدن مؤس دا  األعمدال فقمدا ي مندق 

  وشانكت    دوا  امت يدومني ُعقدد  حبقو  ا   ان  املألن  حإعدا  صك  و  منزه قا و اس 
هب و نةدايين عدن ق دل   داء وف قدا  مدن   جاممهب ةو اوا مع ققا ا    ايقهب مدن ال دمو  األصدنق

 ال مو  األصنقهب واة ةايين وملناق هب تمألا قهب وضع تطان واقألل ل حققق وط .
  شدددانكت املقدددمنا اماصدددهب    نقدددهب  ناسدددقهب  ولقدددهب عدددن قضددداء 20١٦و  شدددباأ/ف ايم  -٥١

ل مو  ال مو  األصنقهب وام  ألاه تىل القضاء   حوغو ا   قث شجمت ا وان وال ماون حني ا
األصددنقهب وال ددنطا  ا ألومقددهب ح دد ن م دد لهب تقامددهب المدددل. و  ال دديم  ة دد   شددانكت    نقددهب 
 ناسقهب عن جتان  املنا عا    قضايا المن  املمان  عنق املمةا وا  ألاه الن اء تىل القضداء   
ةمميألددا الوسددطق  ةاصددهب   غوا قمددام   قددث  ألنمددت عددن  دددعق  ا  ألدداه الن دداء تىل القضدداء 

  شددانكت املقددمنا اماصدهب    نقددهب  ناسددقهب  ولقددهب 20١٦اي ين مددن المندد . و   ق دان/ةحميل و د
عن ةثم ا ةاقا  امس حمان امل منقهب حبقو  ال مو  األصنقهب قملد أدع ممنومدا  ل قميمادا القدا ه 

 تىل ان   قو  ا   ان عن ام ةاقا  الحنايقهب وا ةاقا  ال جانا ا ما. 
ا اماصدهب ح د ن ال قدانيم القطميدهب ال حققدق   األوضداع المامدهب  قدو  وي مل عمل املقمن  -٥2

ا   ان لن مو  األصدنقهب   حمدل البنددان ونفدع  قدانيم عنيدا. وةدلل الةدةا امل دمولهب حدال قميم  
ةجدددم  املقدددمنا اماصدددهب  يدددانا م احمدددهب لنوقدددو  عندددق ةوضددداع ال دددمب الملدددامش   ال دددويد وفنننددددا 

. و  حقددان جايددهب البمحددهب  ةعمحددت عددن قنقيددا مددن وضددع  قددو  (20١٥والنددمويال )ي /ةغ ددط  
األن  لن دددمب الملدددامش حدددالنعم تىل اشددد دا  ام ددددفاع عدددو اسددد لمار املمدددا ن واسددد خلملا ووضدددع 

   ان  املقددددمنا 20١٥م ددددانيع لنطاقددددهب امل جددددد ا   منطقددددهب سددددامبش. و    ددددمين الحدددداين/ وفم  
ألصنقهب م اعق حدامعةا  وا مايدهب الألدامنني اماصهب اندونا   قث ةشان  تىل ةن ال مو  ا

وم   م ع حبقوقيا   ةناضش ةجدا اا وةقالقمي  ومدوان ا  الطبقمقدهب. ةضد  تىل للدك ةن  عميدا 
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لنحوكمددددهب م  ُدددددعَّ   ومؤس ددددااما م يُمددددة  وددددا  وم ُي ددددمح ملددددا حددددإ انا موان اددددا الطبقمقددددهب ةو 
 امس ةا ا من  عميا لنمدالهب الممفقهب. 

  ةجددم  املقددمنا اماصددهب  يددانا م احمددهب تىل ال ا يددل. وةشددان    20١٦و  يلان/مددان   -٥3
. 2008اس للص املمنوما  لنيايهب البمحهب تىل عده ت ما   قده منت حمحهب املقدمن ال داحق   عداه 

  ال دقاقا  الدي  مقدد  ما  ألون ا  قامداس  وم عت حقنق ةاص ةن املجما  وةعمال الق ل كحلاس 
ل دددمو  األصدددنقهب ا ددد لل ةناضدددش ةجددددا اا حمدددد فدددةا  طويندددهب مدددن ا  عدددان ام  يددداء مدددن فقيدددا ا

ةعمق لزيانااا القطميهب    ونا اند   عمنقا   مسق  ا دو . وسو   قده املقمنا اماصهب  قققماس 
 . 20١٦ قو  ا   ان الحالحهب والحلثني   ةينول/سب م  

 دددام  حمدددد ا م  ياكدددا  مزعومدددهب  قدددو   وكا دددت املقدددمنا اماصدددهب   ملدددد  حاسددد ممان -٥4
    ةسددةالقا  الددهب  مددحلس  ٥4ا   ددان. فةددش ةددلل ال ددنهب امل  ممعضددهب  ا ددت  تجددماءا    عددو 

وأيونيددهب مو   وأيونيددهب  نزا قددا امل حدددا  وحددلو  وحنقددز  وال ا يددل وحددموين  وت دو ق ددقا  وتكددوا ون
  وكنددددا  وفققدددت  ددداه  وفنننددددا  والةنبدددني  وا قمددداموغ  وشدددقنش  وسدددنخافونا  الدميقماطقدددهب ال دددمبقهب

والوميدددا    وانددددونا   واملندددد  و قو يننددددا  و قألددداناغوا  واملأل دددقك  ومالقزيدددا  وكقنقدددا  وكولومبقدددا
 والقاحان.  امل حدا األمميألقهب

وة   ال ةدداو  مددن طددم  النجنددهب امق ملددا يهب ألمميألددا الل قنقددهب والألدداني  ح دد ن صددك  -٥٥
 دددددددق   ا ملدددددددول عندددددددق املمنومدددددددا   وامل دددددددانكهب  والمدالدددددددهب   القضدددددددايا البق قدددددددهب تقنقمدددددددش عدددددددن ا

( تىل تصددددان المديدددد مدددن املألنةدددني حوميدددا    تطدددان ا جدددماءا  20١٥ةك دددوحم األول/   دددمين)
. وشدانكت املقددمنا اماصددهب    وققدع نسددالهب ةطقددهب مبمقادهب مألنةددني حوميددا    م ددةكاس  اماصدهب حقا دداس 

اصددهب وةدد اء مددن منعومددهب البندددان األمميألقددهب  قددو  ا   ددان اددث  ألومددهب  تطددان ا جددماءا  ام
كندددا عنددق اج حدداا جددتون ا فددماأ   المندد  وال مققددز    ددق   دداء وف قددا  ال ددمو  األصددنقهب 

(. كما شانكت    وققع عد  من المسايل مع مألنةدني يةدمين حوميدا    20١٦)شباأ/ف ايم 
نسالهب  م ب حاأل ألاه امل منقدهب ردماي     دق ا   دا قهب الدي  تطان ا جماءا  اماصهب  من حقنيا

ةصدناا حمألمهب غوا قمالقهب    ق م ؤولعني ع دألميَّني سداحقني  وةةدم   ددعو الوميدا  امل حددا 
سددقما املقدداه املنوثدددهب  تىل حددتل املزيددد مدددن انيددو  لن ملدددي لن يديددددا  البق قددهب  قددو  ا   دددان  م

 ن  الددي كددان ملددا عواقددب وةقمددهب عنددق صددحهب ةشددد األطةددال ضددمةاس حالمصدداص   فننددت  ومق ددقخا
 (. 20١٦)يلان/مان  

وفقمدددا ي مندددق حالدناسدددا  املواضدددقمقهب  قددددمت املقدددمنا اماصدددهب  قميمادددا الحددداين تىل انددد   -٥٦
حددد ن  ق يدددا كا دددت امسددد ممان   الةكقدددز عندددق    عنمددداس 20١٥ قدددو  ا   دددان   ةينول/سدددب م  

و  ال مو  األصنقهب امق ملا يهب وامج ماعقهب والحقافقهب والبق قهب. وُكم   قميماا امل ايل املم بطهب حبق
م  ياكدا   قدو  ا   دان امل منقدهب حن داء وف قدا   ةملقملداس  (A/HRC/30/41الحاين تىل ا ن  )

(  كمسددت الةددمع املواضددقمش A/70/301ال ددمو  األصددنقهب. و   قميماددا الحدداين تىل انممقددهب المامددهب )
ل حنقل الألقةقهب الي  ؤثم وا ا ةاقا  امس حمان الدولقهب وشموأ امسد حمان    ُعد  ال جدانا ا دما 
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مددن ا دام  املحددلا لنقنددق     قدو  ال ددمو  األصدنقهب. و ناولددت املقدمنا اماصددهب   ال قميددم عدد اس 
األصددنقهب وال دد ثل البنقددوي لددنع  ال جددانا  وامل منقددهب حألددل مددن ام  ياكددا  املباشددما  قددو  ال ددمو 

 ا ما    قاا ال مو  األصنقهب وا ممااا ا نقهب. 

 هيئات ال عاهدات -دال 
  ةددددلل الةددددةا امل ددددمولهب حددددال قميم  لُكددددم   قددددو  ال ددددمو  األصددددنقهب   ال وصددددقا   -٥7

 واملل عا  ام امقهب لنمديد من اق ا  املماادا .
قهب حبقو  ا   ان   ال وصقا  امل ملنهب حامل ايل الي    ال دمو  و عم  النجنهب املمن -٥8

و قو يننددددا   و امقبقدددا  وكوسددد انيألا  وال دددويد  ونوا ددددا  األصدددنقهب الدددي قُددددمت تىل جندددو  ةفميققدددا
البولقةانيددددهب(  وكندددددا  -(  وفم  ددددا  وفنددددزويل )أيونيددددهب ١١٥(  وسددددونيناه )الدددددونا ١١٦)الدددددونا 
النجندددهب   مل عاادددا ام امقدددهب قضدددايا مدددن قبقدددل ال مققدددز  وا قدددو     (. و ناولدددت١١4)الددددونا 

 قميم اململل وامعةا   وامف قان تىل البقا ا  اململنةهب  وفقدان النخهب والحقافهب  و  جقل املوالقد. 
ونكز  مل عا  ةةم  عندق  ة ادش المند  امل دنت عندق   داء ال دمو  األصدنقهب  والةجدوا   

  و  دددبهب   ددداء ال دددمو  األصدددنقهب الضدددمقةهب   مواقدددع صدددنع القدددمان  وفدددمص األجدددون حدددني انن دددني
 وصدقا  عدن ا مايدهب القا و قدهب و ق دل سدبل  الممل امل ا هب ألول ك الن اء. وقدمت النجنهب ةيضداس 

ام  ملدددا   و  دددبهب ا دددب  املم ةمدددهب  وت ةدددال القدددوا ني وتقامدددهب المددددل  وامعدددةا  حدددالب  ال قنقديدددهب 
وضع  قو  األن  لن مو  األصنقهب  ةاصهب مدا  منادق حاسد لمار املدوان    اس لنحوكمهب. وةثل ةيض

وسقاسددا  تعددا ا األناضددش  وا ملددول عنددق املوافقددهب ا ددما وامل ددبقهب وامل دد نلا لن ددمو  األصددنقهب 
ح  ن القمانا  الي   ي  وةناضقي . وضمت النجنهب طنبا  لنممنوما  عدن ال دمو  األصدنقهب 

 تىل حنخل يش وكولومبقا.   قايمهب امل ايل املوجيهب
و عم  النجنهب املمنقهب حالقضاء عنق ال مققز ضد املمةا    قانيم اماا  الموسش  وحولقةقا  -٥9

البولقةانيدددددهب(  وسدددددا ت فن دددددنت وجدددددزن غميندددددا ين  وال دددددويد. وسدددددنطت الضدددددوء    -)أيونيدددددهب 
ايهب الملحقهب  وامدما  مل عااا ام امقهب عنق حمدو يهب فمص  نقاش   اء ال مو  األصنقهب المع

امج ماعقهب  وام  ألاه تىل  عاه المدالهب. وعن   اء ال مو  األصنقهب  قدمت النجندهب  وصدقا  
ح  ن ا د من ممدم  الةقم والبطالهب املم ةمهب  واس  ماء المن  القاي  عندق  دوع اندن   وا دد 

حدددا قو  وسدددبل تعماملدددا   مدددن  زايدددد القاحنقدددهب لن ددد ثم حدددالألوانا الطبقمقدددهب  وان ةددداع م ددد و  الدددوعش
و يددا ا م ددانكهب الن دداء   مواقددع صددنع القددمان المفقمددهب و  ا قدداا المامددهب وال قاسددقهب. و حددت النجنددهب 
الدددول األطددما    ا ةاققددهب القضدداء عنددق أقددع ةشددألال ال مققددز ضددد املددمةا عنددق ال ملدددي للجتددان 

مانسا  الممفقهب ضانا  وا ال حن اء ال مو  األصنقهب  و  مني  قوقين عندما  ألون القوا ني وامل
 ددددداحل  عمددددال  قددددوقين   ةناضددددش األجدددددا   و  سددددبل المددددقش  و  املوافقددددهب ا ددددما وامل ددددبقهب 
وامل دددد نلا. وةحددددم   النجنددددهب تضددددافهب تىل للددددك ا اجددددهب تىل حقا ددددا  مملددددنةهب عددددن   دددداء ال ددددمو  

مةا تىل القضدددداء  ( امل منقددددهب حنجددددوء املدددد20١٥)33ع مددددد  ال وصددددق ني المددددام ني نقددد  األصدددنقهب  وا
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( 20١٦)34وص   داء ال دمو  األصدنقهب  ونقد   قث نُكز عنق ال زاما  الدول األطما   ملد
 ح  ن  قو  املمةا الميةقهب.

و عدم  النجنددهب املمنقددهب حالقضدداء عنددق ال مققدز المنملددمي    قددانيم سددونيناه  وكوسدد انيألا   -٦0
هب والحمددا ون(  والألمسددش المسددو  ومنخولقددا وكولومبقددا  واولندددا  والنددمويال  والنقجددم )الدددونا ال دداحم

)الدونا الحامنهب والحما ون(  ونوا دا  وتسبا قا )الدونا ال اسدمهب والحمدا ون(. وةعمحدت عدن قنقيدا ت اء 
ال مققز املقألنش التي  ملطده ح  كحل من ال مو  األصنقهب  وعده ال ناسب   ممدم  الةقدم  

المعايددهب الملددحقهب النددتين يماعقددان الحقافددهب )ةاصددهب لةايدددا وا ددواجز الددي اددول  ون  نقاددش ال منددق  و 
ال مو  الما ال(  وال ألن  وال واق   واملقاه النققهب  و عاه المدالدهب  وسدبل ام  ملدا  القدا وين. 
وةوصدددت حددد ن   لدددت الددددول األطدددما    ام ةاققدددهب الدولقدددهب لنقضددداء عندددق أقدددع ةشدددألال ال مققدددز 

ا وين ح ناضددش ال ددمو  األصددنقهب وموان اددا  واملوافقددهب ا ددما المنملددمي تجددماءا  لندعقرددل امعددةا  القدد
وامل ددبقهب وامل دد نلا  ملددوص ةي ة  ددطهب قددد  دد  ال ددمو  األصددنقهب  و ددق ال ددمو  األصددنقهب   

مددن المندد  املمددان  عنددق ال ددمو  األصددنقهب  مبددن فقيددا   قميددم مملددلاا. وةعمحددت عددن قنقيددا ةيضدداس 
حقددل ال قاسددش  والة قدل الق ددمي  وةشددألال ال مققددز الن داء واملدددافمني عددن  قدو  ا   ددان  وال م

امل مددد ا  و قددو  ال ددمو  األصددنقهب الددي  مددقش   عزلددهب طوعقددهب و  مم نددهب ام ملددام  األولقددهب. 
مدن الددول األطدما  عندق النعدم   ال ملدديق عندق ا ةاققدهب منعمدهب الممدل الدولقدهب  وشجمت عدد اس 

وقددمت  وصدقا  تىل تسدبا قا  واولنددا   (.١٦9)نق   ١989ح  ن ال مو  األصنقهب والقبنقهب  
والنددمويال  ملددوص ة  ددطهب ال ددمكا  الددي يقددع مقماددا ضددمن وميااددا القضددايقهب  لألنيددا  ممددل   
امانر  وا ثان ال نبقهب ملته األ  طهب عنق ال مو  األصنقهب ا نقهب. ووجيت نسالهب قنق تىل حاحوا 

ممل الماجل ح  ن  قدل منألقدهب ةناضدش ال دمو  غقنقا انديدا   تطان تجماءعي ا  تان املبألم وال
 األصنقهب.

  قددده مأل ددب املةوضددقهب   غوا قمددام امل دداعدا ال قنقددهب تىل   دداء 20١٦و  ةيان/مددايو  -٦١
ال دمو  األصددنقهب كددش ي  دد  ملددن تعدددا   قميددم مدوا ص عددن م احمددهب  وصددقا  النجنددهب املمنقددهب حالقضدداء 

 عدددددددم     قميدددددددمعي غوا قمدددددددام    ق دددددددان/عندددددددق ال مققدددددددز المنملدددددددمي. وطنبدددددددت النجندددددددهب  الدددددددي  
    مل عاادددددا ام امقدددددهب تىل ا ألومدددددهب ةن  ددددددااا مبمنومدددددا  عدددددن  نةقدددددت ثدددددلا 20١٥ ةحميدددددل

 وصددقا   ت دددااا عددن  مزيددز ا طددان القددا وين الددوط   ملددوص ال ددمو  األصددنقهب  وةةددم  عددن 
 (.34  الةقما CERD/C/GTM/CO/14-15 مزيز امل انكهب ال قاسقهب لن مو  األصنقهب )ا عم 

وةلقددددت النجنددددهب املمنقددددهب حددددا قو  امق ملددددا يهب وامج ماعقددددهب والحقافقددددهب الضددددوء عنددددق عددددده  -٦2
 ناسدددب  جددد  ال مققدددز  والبطالدددهب  والةقدددم  وعدددده امل ددداواا  الدددتي يواجددد  ال دددمو  األصدددنقهب   

 -وفنزويل )أيونيهب   وغقا ا  وشقنش  و اينند  وحونو دي  مل عااا ام امقهب عن  قانيم ةوغندا
و امقبقددا )الدددونا  مددن امام ددهب وامم ددني تىل ال دداحمهب وامم ددني(.   وكقنقددا  وكندددا  نيددهب(البولقةا

وةوصددت حددد ن ينعددم عدددد  مددن الددددول األطددما    ال ملدددديق عنددق ا ةاققدددهب منعمددهب الممدددل الدولقدددهب 
(  وةن  ن دددددزه حال نةقدددددت ال ددددداه  عدددددلن ١٦9)نقددددد   ١989ح ددددد ن ال دددددمو  األصدددددنقهب والقبنقدددددهب  
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 وصدددقا  ح ددد ن النخدددهب وال مندددق   ن  قدددو  ال دددمو  األصدددنقهب. وقددددمت ةيضددداس امل حددددا ح ددد  األمددد 
وا ةاظ عنق الحقافهب  وا ملول عنق المعايهب الملدحقهب  وال مندق   ومقداه ال دم  امل مو دهب وةددما  
الملم  الملحش وامل اعدا القا و قهب  واألثم غل امل ناسب التي  دث   خل املنداق عندق ال دمو  

افقددهب ا ددما وامل ددبقهب وامل دد نلا  األصددنقهب. و  مل عددا  ة امقددهب ةةددم   نكددز  النجنددهب عنددق املو 
و قدددا ا األناضدددش ومنألقدددهب املدددوان   وةثدددم اسددد خلل املدددوان  عندددق ال دددمو  األصدددنقهب. وةعمحدددت عدددن 
اددواج    منددق  ضددوع ال ددمو  األصددنقهب لنممدددل الق ددمي  وف ددا  شددقوق القددم    ا  ممدددا  

امال الدي  ددع  ال دمو  ا نقهب األصنقهب  والمن  القاي  عنق  دوع اندن   و ملدقص األمدوال لند  
األصنقهب. و ةت  ا جماء املب ت ل قدمي ال قانيم    وناا ال احمهب وامم ني  وطنبت ممنومدا  

( ح  ن 20١٦)22اع مد   منققعقيا المامني نق  من  قو ينندا عن شم ع املاوني والباسقةقألا. و 
ال م ع ح موأ عمدل عا لدهب ( ح  ن ا ق   20١٦)23لملحهب انن قهب وا جناحقهب ونق  ا ق   ا

وموا قددهب. و  كددل ال منققددني المددامني  ةشددان  النجنددهب تىل ال ددمو  األصددنقهب  مم دد اس تيااددا ف ددهب مددن 
 النا  يأل  ش ح  جا ا ق   عده ال مققز   كل سقا  ة قهب ةاصهب. 

  وشددقنش  وحددلو  وحددنخل يش  وال ا يددل  و عددم  ننددهب  قددو  الطةددل    قددانيم تثقوحقددا -٦3
واولنددددددا )مدددددن الددددددونا ال اسدددددمهب وال ددددد ني تىل الددددددونا ا ا يدددددهب   وانددددددونا   واملأل دددددقك  وكقنقدددددا

وال ددبمني(. وةلقددت الضددوء عنددق عددده  ملددقص مددوان  كافقددهب ألطةددال ال ددمو  األصددنقهب  وال مققددز 
املقألندددش الدددتي يواجيددد  ادددؤمء األطةدددال  وا   دددان الةقدددم حقدددني . وةوصدددت حددد ن   ملدددد  الددددول 

اققددددهب  قددددو  الطةددددل ل ثددددان ال ددددنبقهب مل ددددانيع  نمقددددهب املددددوان  عنددددق صددددحهب ةطةددددال األطددددما    ا ة
ال مو  األصنقهب  و يا ا فمص  ملومل  عنق المعايهب الملدحقهب وال ملدحاأل  وال مندق  انقدد  وغدل 
للك من امدما  امج ماعقهب األساسقهب  و اي ي  من املمانسا  الحقافقهب الضانا. ومن امل ايل 

ا النجنهب ا ثان ال نبقهب لإلةلء الق مي عندق ةول دك األطةدال  وكحدما ام  حدان األةم  الي ةثانا
 مددما  ةطةددال ال ددمو  األصدنقهب لنمندد  وامجتددان. و حددت  يدا ا حدني شددبا  ال ددمو  األصددنقهب  و 

النجنهب الدول األطما  عنق ا ال ا جماءا  الل مهب الدي  ألةدل ألطةدال ال دمو  األصدنقهب ا دق 
( ح د ن تعمدال  قدو  20١٦)20هب. واع مد  ال منقق الماه نق  قا ا  مملنة  املويهب  وأع ح

الطةل ةثناء املمااقهب   قث ةشان  تىل ا اجدهب تىل  دداحل ةاصدهب ملألافحدهب ا   دان ال مققدز والةقدم 
وا ممددان مددن النخددهب وال قالقددد الددتي يواجيدد  املمااقددون مددن ال ددمو  األصددنقهب  مصدداس عنددق تعمددال 

 . اماس   قوقي  تعمامس 
وقدددمت النجنددهب املمنقددهب حبقددو  األشددلاص لوي ا عاقددهب  وصددقا  ح دد ن ةفددما  ال ددمو   -٦4

  مل عااددا ام امقدددهب عددن  قددانيم ال ا يددل وغددداحون وكقنقددا )الدددونا الماحمدددهب  هباألصددنقهب لوي ا عاقدد
ع ما(  وشقنش  و اينند  وةوغندا )الدونا امام هب ع ما(. وسنطت الضوء عنق ةشدألال ال مققدز 

 مددد ا و ددام  ا قملدداء القملددو  والةقددم املدددقع الددي يملددطده وددا المديددد مددن ةفددما  ال ددمو  امل
. و حدت الدددول األطدما    ا ةاققددهب  قدو  األشددلاص لوي ا عاقدهب عنددق هباألصدنقهب لوي ا عاقدد

. وةوصت الدول هبأع حقا ا  مملنةهب و ملقص موان  كافقهب ألفما  ال مو  األصنقهب لوي ا عاق



A/HRC/33/27 

17 GE.16-12550 

  مبددددا   للددددك حنخددددا  ال ددددمو  هبل املمنومددددا  ح شددددألال   م ندددداول لوي ا عاقدددداألطددددما  ح ددددوف
 األصنقهب.

 االستعرا  الدورف الشامل -هاء 
 ندددداول عددددد  مددددن  وصددددقا  امسدددد مما  الدددددوني ال ددددامل امل ددددايل امل منقددددهب حال ددددمو   -٦٥

ثندداء الدددونا  حنددداس لنمددما الحا قددهب ة 42األصددنقهب. فةددش الةددةا امل ددمولهب حددال قميم  اسُ ممضددت  الددهب 
 ال اسددمهب ع ددما والم ددمين وا ا يددهب والم ددمين لنةميددق المامددل املمدد  حامسدد مما  الدددوني ال ددامل.

وأيونيدهب مو   وجامايألدا  وحنمدا  ال مو  األصنقهب تىل كل مدن ةسدةالقاح  ن  وُقدمت  وصقا 
  واندددونا   و قبددال  ومقامنددان  ومددلوي  وكقنقددا  وغقا ددا  وال ددويد  ونوا دددا  الدميقماطقددهب ال ددمبقهب

تمدددا ال ملدددديق عندددق ا ةاققدددهب ح ددد ن  والوميدددا  امل حددددا األمميألقدددهب. وقُددددمت مدددما  عددددا  وصدددقا 
( ةو  نةقددتاا  وتمددا ١٦9)نقدد   ١989منعمددهب الممددل الدولقددهب ح دد ن ال ددمو  األصددنقهب والقبنقددهب  

ح د ن مدا   ال نةقت ال اه  علن األم  امل حدا ح د ن  قدو  ال دمو  األصدنقهب. وقُددمت  وصدقا
غدل    وضدع ةطدت عمدل وطنقدهب ملماندهب امل دايل الدي  دؤثم عندق ال دمو  األصدنقهب  د ثلاس ةيضاس ينش 

م ناسب  محدل الةقدم  واألمقدهب  وممددم    دجقل املوالقدد املنلةضدهب  وجدماي  الألمااقدهب  واع مدا  
ةةدم   م دايلةثدل    سدقا  امسد مما  الددوني ال دامل و   ميع شامل عن مألافحهب ال مققز. 

  ملدددل ح دددبل  ملدددول ال دددمو  األصدددنقهب عندددق ال مندددق   ةاصدددهب حنخاادددا األه  وامل ددداواا    نقدددش 
امددددما  الملدددحقهب  ومقددداه ال دددم  امل مو دددهب  والمدالدددهب  وامل دددانكهب ال قاسدددقهب. وقُددددمت  وصدددقا  
تضافقهب عن المن  امل نت عنق   اء ال مو  األصنقهب واملدافمني عدن  قدو  ا   دان مدن ادته 

وامعددددةا  حبقددددو  ةناضددددش األجدددددا   وت مدددار ال ددددمو  األصددددنقهب   عمنقددددا  صددددنع  ال دددمو  
القددمان. وةوصددش ح نةقددت  ددداحل لنحددد مددن الةقددم وامسدد بما  امج مدداعش حددني ال ددمو  األصددنقهب   
انددونا   و وطقدد  ايدهب  قدو  ادته ال دمو  األصدنقهب  مبدا   للدك ةناضدش األجددا    كقنقددا  

امل دددايل الدددي اميددد   و عددد  سدددمقيا تىل ال م دددع حبقيدددا   ةناضدددش ومدددوان   واس  ددداناا حا  عددداه  
ةجدددا اا  واع مددا   ددداحل ل ددوفل  ايددهب فمنقددهب لألناضددش املقدسددهب مددن اسدد خلل البق ددهب و ددداوناا   

 الوميا  امل حدا.
مددا  عمددت املةوضددقهب جيددو  م احمددهب ال وصددقا  امل منقددهب حبقددو  ال ددمو  األصددنقهب  وكحددلاس  -٦٦

الددي قُدددمت ةثندداء امسدد مما  الدددوني ال ددامل. فمنددق سددبقل املحددال  قبنددت املأل ددقك المديددد مددن 
. لتا  قده مأل ب املةوضقهب   هب بقامس  انا امل ال وصقا  الي   ملل حبق ال مو  األصنقهب  

ل قنقدددهب ل ددددعق  امم حدددال لنممدددايل الدولقدددهب. وشدددانكت املةوضدددقهب مدددع اموعدددهب املأل دددقك امل ددداعدا ا
  عن امس  انا امل بقهب.  اةل ال نطهب ال نةقتيهب   عمنقهب صقاغهب قا ون
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 االستلتاجات -رابعاا  
ما كان تقلص ال ساحات الدي قراطية وفر  خطرة إن ائيرة دون مراعراة حرق  كثيراا  -٦7

لللرررزاث أثلررراء الاتررررة ال شررر ولة برررالتقرير  ومرررن  مصررردراا  الشرررعوب امصرررلية فرررا أن تستشرررار
، وعردم ال لهجرا التمديات التا تعتر  الشعوب امصلية فا ج يرع أنمراء العرالة الت ييرز

سررري ا فرررا إطرررار ال شررراريع الكبررررت وقطررراث الصرررلاعات  مشررراركتها فرررا صرررلع القررررارات  ال
اضرا ومرلس سرلدات ملكيتهرا، االستخراجية والع ليات التشريعية(، وعدم ترسية حدود امر 

والتمررديات التررا تواجههررا الشررعوب امصررلية التررا تعررية فررا عزلررة طوعيررة أو فررا مرحلررة 
االتصررراالت اموليرررة، وتلررراما العلرررف ال سرررلط علرررى ال ررردافعين عرررن حقررروق اإلنسررران مرررن 
الشررعوب امصررلية  ومررا اناكررل حقرروق الشررعوب امصررلية تشرركةل أولويررة ل اوضررية اممررة 

مرن إجراءاتهرا فرا السرياقات القطريرة ذلرك ية لمقروق اإلنسران، ك را يتجلةرى ال تمدة السام
واإلقلي ية ومن دع ها القوف آلليرات مجلرس حقروق اإلنسران والهيئرات المكوميرة الدوليرة 

 امخرت، وللع ليات الدولية 
، وسعل ال اوضية نطاق ع لهرا بشر ن اللهرو  بمقروق ال ستعرضة وخالل الاترة -٦8

ة على الصعيد القطرف، واالرتقاء بالتعاون بين الوكاالت، وتوثيق ال شراركة الشعوب امصلي
مررع الكيانررات اإلن ائيررة ال تعررددة امطررراف السررتمداي أدوات وتمقيررق نتررائ  مسررتدامة  
ويستلد كثير من ذلك الع ل إلى الوثيقة الختامية لالجت اث العام الرفيع ال ستوت للج عيرة 

عرال ا ال علرا بالشرعوب امصرلية، حيرم ألزمرل الردول ناسرها العامة ال عروف برال تت ر ال
بوضع خطة ع ل وطلية قصد تمقيق غايات إعالن اممرة ال تمردة بشر ن حقروق الشرعوب 

بإعررداد  امصررلية وتعزيررز واليررة آليررة الخبررراء  وسررتدعة ال اوضررية رسررة تلررك الخطررط، مررثالا 
ال اوضررية دعررة ع ررل  دليرل وإسررداء ال شررورة علرى أسرراة كررل حالرة علررى حرردة  وستواصرل

أعضاء فريق الدعة ال شترك بين الوكاالت ال علا بقضايا الشعوب امصرلية وغيرهرا لتعزيرز 
 متابعة الوثيقة الختامية على نطاق ال لظومة  

ويتضرر ن هررذا التقريررر معلومررات عررن إنجررازات عرردة علررى الصررعيد الرردولا وبعرر   -٦9
يتعررين بررذل ال زيررد مررن الجهررود لسررد اللجاحررات علررى ال سررتوت القطرررف  لكررن، ال يررزال 

الاجرروة فررا السياسررات واالسررتراتيجيات الوطليررة ولتمقيررق االمتثررال التررام ل عررالن وللوثيقررة 
 الختامية 

    


