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 الدورة احلادية والسبعون
 من جدول األعمال املؤقت* 68البند 

    حق الشعوب يف تقرير املصري
 حق الشعوب يف تقرير املصري  

 
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
، أن يقـدمم إلياـا يف دور ـا    70/143طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام يف قرارها  

احلاديــة والســبعني تقريــراإل عــن اععمــال العــامليف حلــق الشــعوب يف تقريــر املصــري  وي قــد م هــ ا    
 التقرير وفقاإل ل لك الطلب 

ويقـدمم التقريـر مـوج اإل للتطــورائ الر يسـية املتعلقـة احلعمــال احلـق يف تقريـر املصــري يف         
حلقـو  اعنسـان واملنامـائ اعقليميـة الـ       إطار أنشطة أجا ة األمم املتحدة، وأنشـطة لليا ـا   

  (A/70/314)مّتت من  تقدمي التقرير املاضيف عن ه ه املسألة 
 
 

  

 
 

 * A/71/150  

http://undocs.org/ar/A/RES/70/143
http://undocs.org/A/70/314
http://undocs.org/ar/A/71/150


 A/71/326 

 

2/18 16-13993 

 

 مقدمة -أوال  
، أن اععمـال العـامليف حلـق الشـعوب     70/143أّكدئ اجلمعية العامة جمدداإل يف قرارها  - 1

 يف تقرير املصري شرط أساسيف لضمان حقو  اعنسان ومراعا ا على حنو فعمال 
، الـ   طلبـت فيـجل اجلمعيـة     70/143مـن القـرار    6ويقـد م هـ ا التقريـر وفقـاإل لل قـرة       - 2

 يف دور ا احلادية والسبعني تقريراإل عن ه ه املسألة  العامة إىل األمني العام أن يقدمم إلياا
ية املتعلقــة احلعمــال احلــق يف تقريــر املصــري يف ويقــدمم التقريــر مــوج اإل للتطــورائ الر يســ - 3

إطار أنشطة أجا ة األمم املتحدة الر يسية ولليا ا حلقـو  اعنسـان منـ  تقـدمي التقريـر املاضـيف       
(A/70/314)  األمـني     وهو يوج  املالحاائ الر يسية املتعلقة ااحلق يف تقرير املصري الـ  أاـداها

العـــام يف لتـــر تقـــاريره إىل جملـــا األمـــن اشـــأن احلالـــة فيمـــا يتعلـــق االصـــحرا  ال رايـــة           
(S/2016/355)     ويستعرض ه ا التقرير قرارائ اجلمعية العامة الـ  تشـري إىل حـق الشـعوب يف  

غـري املتمتعـة اـاحلام الـ اا، واسـتادام املرت قـة،       مبا يف ذلك يف سيا  األقاليم تقرير مصريها، 
وك لك فيما يتعلق حبق الشعب ال لسطيين يف تقرير مصريه  كما يوج  التقريـر التطـورائ يف   

 املنامائ اعقليمية تالل ال ترة املشمولة االتقرير 
مـن   ويشري التقرير إىل نار جملا حقو  اعنسان يف ه ه املسألة سوا  يف قرارائ، أو - 4

 تالل التقارير املقد مة إىل اجمللا من ِقَبل املال ني اواليائ يف إطار اعجرا ائ اخلاصة 
ويتضـمن التقريــر أيضـاإل معلومــائ عـن االجتــاادائ ذائ الصـلة لل نــة املعنيـة حبقــو        - 5

التقـارير  اعنسان والل نة املعنية ااحلقو  االقتصادية واالجتماعية والثقافية انا  على نارمهـا يف  
ــة والسياســية       ــاحلقو  املدني ــدوا اخلــاو ا ــة املقدمــة مــن الــدول األطــراا يف العاــد ال الدوري
والعاد الدوا اخلاو ااحلقو  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فيما يتعلق احلعمال حق كـل  

 من العادين  1الشعوب يف تقرير املصري ال   تا لجل املادة 
  

 جملا األمن -ثانيا  
، قدمم األمـني العـام تقريـراإل إىل جملـا األمـن      (2015) 2218وفقاإل لقرار جملا األمن  - 6

إىل املنطقـة     وأشار التقرير إىل زيارة األمـني العـام  (S/2016/355)عن احلالة يف الصحرا  ال راية 
الــ  ســـعى أثنا هــا إىل اـــ ل مســامهتجل يف عمليـــة     2016لذار/مـــار   7إىل  3يف املــدة مــن   

الت ــاوض، وأثــى علــى اعثــة األمــم املتحــدة لالســت تا  يف الصــحرا  ال رايــة )اعثــة االســت تا (،    
 وأفرادها، وشاد احلالة اعنسانية على الطبيعة وناقش مسا ل أترى ذائ أمهية 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/143
http://undocs.org/ar/A/RES/70/143
http://undocs.org/A/70/314
http://undocs.org/S/2016/355
http://undocs.org/ar/S/RES/2218(2015)
http://undocs.org/S/2016/355
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التقرير احلالة يف الصحرا  ال راية اأهنـا للـت مسـتقرة اوجـجل عـام  واتسـمت       ووصف  - 7
احلياة العامة على اجلانب ال ريب من اجلدار الرمليف اطااع سـلميف، ولـل ذلـك تناـيم اممعـائ      
يف مناسبائ اجتماعية يف املناطق احلضـرية، دون وقـوح حـادُ م اـم  ويف املـرمائ الـ  أماـن        

هدة على احلالة، لـوح  حضـور موسمـع لقـوائ األمـن امل رايـة  وأ الـ         فياا للبعثة أن تاون شا
  والحـ   1على النحو احملد د يف االت ا  العسار  رقـم  عن تر  حمتمل لوقف إطال  النار، 

ــق         ــع أو ت ري ــاد من ــة كاملعت ــاإل ملصــادر شــتمى، واصــلت الســلطائ امل راي ــجل، وفق ــام أن األمــني الع
يف تقريــر املصــري، وسياســائ العمالــة التميي يــة وغريهــا مــن  الت ممعــائ الــ  تركلــ  علــى احلــق 

 االقتصادية  -املسا ل االجتماعية 
والح  األمني العام أن م وضية حقو  اعنسان نشرئ اعثة تقنية يف خميمائ الالجـنيني   - 8

لب/أغســطا  4إىل متوز/يوليــجل  29، اــاجل ا ر، يف ال تــرة مــن ااالصــحرا  ال رايــة قــرب تنــدو
سبقت ه ه البعثة اعثة مماثلة يف مدينة العيون ومدينة الداتلـة يف الصـحرا  ال رايـة       وقد2015

  وقد مّانت هاتان البعثتان امل وضـية مـن يصـيل    2015نيسان/أاريل  18إىل  12يف املدة من 
معلومائ مباشرة ويقيق فام أكرب حلالة حقو  اعنسان وما يواجااا مـن يـدميائ يف املنطقـة،    

أشــاال للتعــاون يف املســتقبل لا الــة قايــة حقــو  اعنســان لل ميــع قايــة فعمالــة  واستاشــاا 
، أجريـت  2015أيلول/سـبتمرب   4(  كما أوضح األمني العـام أنـجل يف   65)املرجع ن سجل، ال قرة 

انتاااائ الدية، وألول مرة انتاااائ جاوية يف امل ـرب ويف الصـحرا  ال رايـة ااجلانـب ال ـريب      
ارمتمـجل  ووفقـا ملـا أماـن لبعثـة       ازح عليجل يف اعقلـيم الرمليف، على الرغم من الوضع املتنمن اجلدار 

تشاد أ  حادُ  غري أن األمـني العـام أعـاد إىل     االست تا  التحقق منجل، فحلن تلك االنتاااائ مل
دون شـروط  ”األذهان أس جل لعدم إجرا  م اوضائ فعلية اشأن الوضع الناا يف للصحرا  ال راية 

وأعلـن  “  وا حسن نيمة لتحقيق حالة يقبلاا الطرفان، تا ل تقرير مصري الصـحرا  ال رايـة   مسبقة
األمــني العــام أن احلــل السياســيف الــ   يقبلــجل الطرفــان ينب ــيف أن يشــمل حــل الــ اح علــى وضــع  
الصحرا  ال راية، مبا يف ذلك من تالل االت ا  على طبيعة وشال ممارسة تقرير املصري )املرجـع  

 ( 91 و 65و  9و  8 قرائ ن سجل، ال
اقولجل إن اعحباط املت ايد لدى أهاا الصحرا  ال رايـة، إضـافة إىل    واتتتم األمني العام - 9

توسُّــع الشــباائ اعجراميــة واملتطرفــة يف منطقــة الســاحل والصــحرا ، ي يــد مــن املاــاطر الــ  
ل اح الصحرا  ال رايـة    تتادد استقرار املنطقة وأمناا، وهو أمر خي ف من حدمتجل يقيق تسوية

وكرر دعوتـجل للطـرفني إىل التعـاون يدميـة مـع املبعـوُ اخلـاو وأن يواصـال وياث ـا جاودمهـا           
حل سياسيف يقبلجل الطرفـان، يا ـل لشـعب الصـحرا  ال رايـة تقريـر مصـريه،        ”للت اوض اشأن 

 ( 91و  88)املرجع ن سجل، ال قرتان  (2015) 2218حسب طلب جملا األمن يف قراره 

http://undocs.org/ar/S/RES/2218(2015)
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وقد نار جملا األمـن يف تقريـر األمـني العـام عـن احلالـة يف الصـحرا  ال رايـة واعتمـد           - 10
عـن أسـ جل   ، ال   أعرب فيجل جملـا األمـن   2016نيسان/ااريل  9يف  (2016) 2285القرار 

أن قـدرة اعثـة االسـت تا  علــى أدا  واليتـاا أدا  تامـاإل قـد تــأّثرئ اسـبب ع ـ  معاـم عنصــرها          
املدين، مبا يف ذلك املول ون السياسيون، عـن أدا  واجبـا م يف نطـا  منطقـة عمليـائ البعثـة،       

طرفني كاملـة  كمـا أهـاب اجمللـا اـال     وأّكد على احلاجة امللحمة لعـودة البعثـة إىل أدا  ولا  اـا    
أن يواصال الت اوض ارعاية األمـني العـام، دون شـروط مسـبقة وحب سـن نيمـة، مـع أتـ  اجلاـود          

والتطــورائ الالحقــة يف احلســبان، وذلــك صــدا التوصــل إىل حــل   2016املب ولــة منــ  عــام 
سياسيف عادل ودا م ومقبول للطرفني، يا ل لشعب الصحرا  ال رايـة تقريـر مصـريه يف سـيا      

ــا  األمــم املتحــدة ومقاصــده  وأكــد اجمللــا جمــدداإل الت امــجل      ترتيبــائ تتماشــى ــادث ميث مــع مب
 مبساعدة الطرفني يف ه ا الشأن، والح  دور الطرفني ومسؤوليا ما يف ه ا الصدد 

  
 اجلمعية العامة -ثالثا  

ــة، إضــافةإل إىل قرارهــا اشــأن       - 11 ــة العام ــالتقرير، ايــ ئ اجلمعي ــرة املشــمولة ا تــالل ال ت
العـامليف حلـق الشـعوب يف تقريـر املصـري، عـدداإل مـن القـرارائ الـ  تعـار فياـا اصـورة             اععمال 

مباشرة ه ه املسألة  وتتعلق هـ ه القـرارائ ااألقـاليم غـري املتمتعـة اـاحلام الـ اا، واسـتادام         
ة ممارسـة الشـعوب حلقاـا يف تقريـر مصـريها،      قـ املرت قة كوسيلة النتـاا  حقـو  اعنسـان وإعا   

، أكـدئ  70/149 لسطيين يف تقرير مصـريه  هـ ا، ويف قـرار اجلمعيـة العامـة      وحق الشعب ال
اجلمعية أن إقامة ناام دوا دميقراطيف ومنصف يتطّلب، ضمن مـا يتطّلـب، إعمـال حـق  يـع      

سـيف، وتسـعى حبريمـة إىل    الشعوب يف تقريـر مصـريها، ليتسـى أـا أن يـدد حبريمـة وضـعاا السيا       
 يقيق تنميتاا االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 
 األقاليم غري املتمتعة ااحلام ال اا -ألف  

ــة والسياســية والعاــد     3-1تشــري املــادة  - 12 املشــتركة اــني العاــد اخلــاو اــاحلقو  املدني
طـراا  ألمسـؤولية الـدول ا   اخلاو ااحلقو  االقتصادية واالجتماعية والثقافية إشارةإل حمـددةإل إىل 

عن إدارة األقاليم غري املتمتعـة اـاحلام الـ اا واألقـاليم املشـمولة االوصـاية وتقتضـيف مـن هـ ه          
ــا          ــام ميثـ ــع أحاـ ــق مـ ــا يت ـ ــري، مبـ ــر املصـ ــق يف تقريـ ــرام احلـ ــال واحتـ ــ ز إعمـ ــدول أن تعـ الـ

 املتحدة  األمم
تأكيـد حـق شـعوب األقـاليم غـري املتمتعـة        70/95وأعادئ اجلمعية العامة يف قرارهـا   - 13

ااحلام ال اا يف تقرير مصريها، وحقاا يف التمتـع مبواردهـا الطبيعيـة، وحقاـا يف التصـرا يف      

http://undocs.org/ar/S/RES/2285(2016)
http://undocs.org/ar/A/RES/70/149
http://undocs.org/ar/A/RES/70/95
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تلك املوارد مبا حيقق مصاحلاا على أفضل وججل  كمـا أعـادئ تأكيـد مسـؤولية الـدول القا مـة       
ثا  عن الناوض ااألقاليم غري املتمتعة ااحلام ال اا من النواحيف السياسـية  ااعدارة مبوجب املي

واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية  وأعرات اجلمعية عـن قلقاـا إزا  األنشـطة الـ  ترمـيف إىل      
است الل املوارد الطبيعية ال  هيف إرُ لشـعوب األقـاليم غـري املتمتعـة اـاحلام الـ اا، مبـا فياـا         

صليون، يف منطقة البحر الااري،ي، ومنطقـة احملـيل اأـادث واملنـاطق األتـرى، وإىل      الساان األ
است الل مواردها البشـرية علـى حنـو يضـر مبصـاحلاا وحيرماـا مـن حقاـا يف التصـرا يف تلـك           

م أجا ة األمـم املتحـدة مبشـروعية    تسلي نتأكيد أ 70/96املوارد  وأعادئ اجلمعية يف قرارها 
تطلعائ شعوب األقاليم غري املتمتعة ااحلام ال اا إىل ممارسة حقاا يف تقريـر املصـري يسـتتبع،    
كنتي ـة طبيعيــة، تقــدمي  يــع أشــاال املسـاعدة املال مــة لتلــك الشــعوب  وطلبــت اجلمعيــة يف   

إىل الل نـــة اخلاصـــة املعنيـــة حبالـــة تن يـــ  إعـــالن مـــنح االســـتقالل للبلـــدان   70/231قرارهـــا 
والشــعوب املســتعمرة مواصــلة الســعيف إىل إ ــاد س ــبل مناســبة لتن يــ  اععــالن فــوراإل واشــال     
ــة فيمــا يتعلــق االعقــدين الــدوليني الثــاين       ــام ااألعمــال الــ  وافقــت علياــا اجلمعي كامــل، والقي

 االستعمار يف  يع األقاليم ال  مل متار  اعد حقاا يف تقرير املصري والثالث للقضا  على 
عن تأييدها لعمليـة امل اوضـائ الـ  اـدأها      70/98وأعرات اجلمعية العامة يف قرارها  - 14

طرفــان يا ــل لشــعب  جملــا األمــن مــن أجــل التوصُّــل إىل حــل سياســيف عــادل دا ــم يقبلــجل ال   
الصحرا  ال راية تقرير مصريه، وأشـادئ اـاجلاود الـ  اـ أا األمـني العـام ومبعوثـجل الشاصـيف         

 للصحرا  ال راية يف ه ا الصدد 
ــة العامــة يف قرارهــا   - 15 اشــأن مســألة كاليــدونيا اجلديــدة، عــن    70/99وأعراــت اجلمعي
ياا أن التدااري املال مة عجرا  املشاورائ اشأن احلصول على السـيادة الااملـة، مبـا يف ذلـك     رأ

وضع قوا م انتاااائ عادلة ون ياـة وذائ مصـداقية وشـ افة، علـى النحـو املنصـوو عليـجل يف        
ات ا  نوميـا، هـيف أمـور أساسـية لتقريـر املصـري اصـورة حـرمة ون ياـة وحقيقيـة، مبـا يتسـق مـع              

م املتحدة ومبادث األمم املتحدة وممارسـا ا  ودعـت يف هـ ا الصـدد الدولـة القا مـة       ميثا  األم
ااعدارة إىل النار يف وضع ارنامج تثقي يف ععالم شعب كاليدونيا اجلديدة اشأن طبيعـة تقريـر   
املصـري حــك ياـون مســتعداإل اشــال أفضـل اليــاذ قـرار اشــأن هــ ه املسـألة مســتقبالإل  وحثــت      

طـراا املعنيـة، التماسـاإل ملصـلحة شـعب كاليـدونيا اجلديـدة، ويف إطـار ات ـا           اجلمعية  يـع األ 
نوميـا، علــى االسـتمرار يف حوارهــا، اـروت مــن التــملف واالحتـرام املتبــادل مـن أجــل مواصــلة      
العمــل لتاينيــة إطــار يا ــل تقــدُّم اعقلــيم ســلمياإل حنــو عمليــة لتقريــر املصــري تاــون فياــا  يــع      

و   يع قطاعائ الساان على أسـا  مبـدأ أن تاـون لسـاان     اخليارائ م توحة وتصون حق
 كاليدونيا اجلديدة حرية اتتيار طريقة تقرير مصريهم 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/96
http://undocs.org/ar/A/RES/70/231
http://undocs.org/ar/A/RES/70/98
http://undocs.org/ar/A/RES/70/99
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اشــأن مســـألة اوليني يـــا   70/100وأكــدئ اجلمعيـــة العامـــة مــن جديـــد يف قرارهـــا    - 16
ة هـو يف هنايـة املطـاا صـاحب احلـق يف أن حيـدد حبريمـة        ال رنسية، أن شعب اوليني يـا ال رنسـي  
اجلمعية الدولة القا مـة اـاعدارة إىل القيـام، االتعـاون مـع       تمرك ه السياسيف يف املستقبل  ودع

حاومــة اعقلــيم واأينيــائ املعنيــة يف مناومــة األمــم املتحــدة، احلعــداد ارنــامج تثقي ــيف سياســيف   
حوارهـا  يـا ال رنسـية حبقـجل يف تقريـر املصـري، وتاثيـف       لإلقليم صدا زيادة توعية شعب اوليني 

مع اوليني يا ال رنسية من أجل تيسري إحراز تقدُّم سريع حنو إرسا  عمليـة ن ياـة وفعالـة لتقريـر     
ــر املصـــري وجـــدول      ــحلجرا  لتقريـ ــة اـ ــا علـــى الشـــروط املتعلقـ ــتم االت ـــا  يف إطارهـ املصـــري، يـ

 لتن ي ه  زمين
وأ ثريئ أيضاإل مسا ل تقرير املصري فيما يتعلق اتوكيالو  وقـد أحاطـت اجلمعيـة العامـة      - 17

ــة      70/101يف قرارهــا  ــجل االســتراتي ية الوطني ــيم مواصــلة اســتعراض تطت ــاعت ام اعقل علمــاإل ا
، مبـا يف ذلـك الناـر    2015ائ مـا اعـد عـام    صدا يديد أولوياتجل اعمنا ية وغريها من األولويـ 

يف مسألة تقرير املصري والاي يـة الـ  سـي ر  صـا اعقلـيم اسـت تا  حمـتمال اشـأن تقريـر املصـري           
 االتعاون مع الدولة القا مة ااعدارة 

ــرار  - 18 ــاموا األمر   70/102ويف الق ــا ل س ــودا، وجــ ر    اشــأن مس ــيال، وارم ــة، وأن  ياي
فرجن الربيطانيـة، وجـ ر كاميـان، وغـوام، ومونتسـريائ، وايـتارين، وسـانت هيالنـة، وجـ ر          
تركا وكاياو ، وج ر فرجن التااعة للواليائ املتحدة، أعادئ اجلمعية العامة التأكيد اأنـجل  

أيضـاإل حقـاإل أساسـياإل مـن      لال اديل يف عملية إهنا  االستعمار عن مبدأ تقرير املصـري الـ   يشـال   
حقــو  اعنســان، وأن شــعوب األقــاليم ن ســاا هــيف يف هنايــة املطــاا صــاحبة احلــق يف يديــد   

املستقبل حبرية وفقا ألحاـام ميثـا  األمـم املتحـدة ذائ الصـلة، وإعـالن       مرك ها السياسيف يف 
دد  وكـررئ  منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة وقرارائ اجلمعية العامة يف ه ا الص

دعو ا املوجاـة منـ  زمـن طويـل إىل الـدول القا مـة اـاعدارة للقيـام، االتعـاون مـع حاومـائ            
األقــاليم واأينيــائ املعنيــة يف مناومــة األمــم املتحــدة، احلعــداد اــرامج تثقيــف سياســيف ل قــاليم     

 سياسيف لتوعية الشعوب حبقاا يف تقرير املصري طبقاإل للايارائ املشروعة املتعلقة ااملرك  ال
ــو          - 19 ــة حبق ــة املعني ــاون الل ن ــاا أن تتع ــة طلب ــة العام ــ ا الصــدد، كــررئ اجلمعي ويف ه

االستقالل للبلـدان و الشـعوب املسـتعمرة،    منح اعنسان مع الل نة اخلاصة املعنية اتن ي  إعالن 
ــدوا اخلــاو        ــد ال ــر املصــري، حســبما وردئ يف العا ــاحلق يف تقري ــة ا ــاا املتعلق يف إطــار واليت

 قو  املدنية والسياسية، صدا تبادل املعلومائ ااحل

http://undocs.org/ar/A/RES/70/100
http://undocs.org/ar/A/RES/70/101
http://undocs.org/ar/A/RES/70/102
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استادام املرت قة كوسيلة النتاا  حقو  اعنسان وإعاقة ممارسـة حـق الشـعوب     -اا   
 يف تقرير املصري

ــة العامــة يف قرارهــا    - 20 ــت اجلمعي ــة املضــطلع  70/142أدان ــدان   أنشــطة املرت ق صــا يف ال
نامية، وتاصة يف مناطق ال اح، وما تشالجل من تطر على سالمة واحتـرام الناـام الدسـتور     
لتلك البلدان وممارسة شعوصا حلق تقرير املصري  وأكـدئ أمهيـة أن يناـر ال ريـق العامـل املعـين       

ب يف مبســالة اســتادام املرت قــة كوســيلة النتــاا  حقــو  اعنســان وإعاقــة ممارســة حــق الشــعو
ــ         ــة واألنشــطة ال ــدوافع السياســية للمرت ق ــة وال ــر املصــري، يف املصــادر واألســباب اجل ري تقري
يقومون صا  وطلبت إىل م وضية حقو  اعنسـان التعريـف علـى نطـا  واسـع اااثـار السـلبية        
ــدمي اخلــدمائ االستشــارية حســب         ــر املصــري وتق ــة يف حــق الشــعوب يف تقري ألنشــطة املرت ق

 الدول املتضررة من تلك األنشطة االقتضا  إىل 
 

 حق الشعب ال لسطيين يف تقرير املصري -جيم  
حـق الشـعب ال لسـطيين يف تقريـر      70/141أكدئ اجلمعية العامـة جمـدداإل يف قرارهـا     - 21

لسـطني  كمـا حثـت اجلمعيـة الـدول      املصري، مبا يف ذلك احلق يف أن تاون لجل دولتجل املستقلة، ف
والوكـــاالئ املتاصصـــة ومؤسســـائ مناومـــة األمـــم املتحـــدة علـــى مواصـــلة دعـــم الشـــعب 

  (1)أقرب وقتال لسطيين ومساعدتجل على نيل حقجل يف تقرير املصري يف 
ــرار  - 22 ــة،   70/12ويف الق ــة العام ــت اجلمعي ــة     ، طلب ــة املعني ــر الل ن ــد ناــرئ يف تقري وق

مبمارسة الشـعب ال لسـطيين حلقوقـجل غـري القاالـة للتصـرا، إىل الل نـة، فيمـا طلبـت، مواصـلة           
مبـا فياـا حقـجل يف     ،ا ل كل اجلاود لايف ينال الشعب ال لسطيين حقوقجل غـري القاالـة للتصـرا   

 تقرير املصري 
صري، أعـادئ اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا     وفيما يتعلق ااجلانب االقتصاد  حلق تقرير امل - 23
 تأكيد حق الشعوب يف السيادة على مواردها الطبيعية  70/225
  

 اجمللا االقتصاد  واالجتماعيف -رااعا  
الـ   ، أوصى اجمللا االقتصاد  واالجتماعيف اعـدد مـن التـدااري    16/2015يف القرار  - 24

ينب يف للوكـاالئ املتاصصـة واملؤسسـائ الدوليـة املرتبطـة اـاألمم املتحـدة أن تعتمـدها تأييـداإل          

__________ 

كمـا دعــت اجلمعيـة العامــة إىل إعمـال حقــو  اعنســان للشـعب ال لســطيين، مبـا فياــا حـق تقريــر املصــري، يف        (1) 
  16 ، ال قرة70/90من الديباجة، والقرار  18يف ال قرة  70/87، والقرار 21، ال قرة 70/15القرار 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/142
http://undocs.org/ar/A/RES/70/141
http://undocs.org/ar/A/RES/70/12
http://undocs.org/ar/A/RES/70/225
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ل قــاليم غــري املتمتعــة اــاحلام الــ اا  وأعــاد اجمللــا التأكيــد علــى أن اعتــراا اجلمعيــة العامــة  
وجملــا األمــن وغريمهــا مــن أجاــ ة األمــم املتحــدة مبشــروعية تطلعــائ شــعوب األقــاليم غــري     

تمتعة ااحلام ال اا إىل ممارسة حقاا يف تقريـر املصـري يترتـب عليـجل، كنتي ـة طبيعيـة، تقـدمي        امل
 كل ما يل م لتلك الشعوب من مساعدة مال مة، على أسا  كل حالة على حدة 

 
 جملا حقو  اعنسان -تامسا  

 القرارائ -ألف  
ــجل التاســعة والعشــرين،      - 25 ــو  اعنســان يف دورت ــن  ايــ  جملــا حق ــرة م ــودة يف ال ت املعق
اشأن حقو  اعنسان وت يمر املنـا.  وأّكـد    29/15متوز/يوليجل القرار  3ح يران/يونيجل إىل  15

اجمللا يف ذلك القرار أن ااثار السلبية لت يمـر املنـا. تترتـب علياـا جمموعـة مـن ااثـار املباشـرة         
 اشرة على التمتع متتعاإل فعااّل حبقو  اعنسان، مبا يف ذلك حق تقرير املصري وغري املب

ح يـران/   15واي  جملا حقو  اعنسـان يف دورتـجل الـثالثني، املعقـودة يف املـدة مـن        - 26
ملرت قة كوسيلة النتاا  حقـو   اشأن استادام ا 30/6، القرار 2015متوز/يوليجل  3يونيجل إىل 

اعنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصـري  وأدان اجمللـا أنشـطة املرت قـة والتاديـد      
ــر       ــدان وممارســة احلــق يف تقري ــرام الناــام الدســتور  للبل ــ   تشــّالجل االنســبة لســالمة واحت ال

درجــائ أقصــى املصــري  كمــا حــث  يــع الــدول علــى أن تتاــ  اخلطــوائ الالزمــة وتتــوتى  
اليقاــة إزا  احلاــر الــ   تشــّالجل أنشــطة املرت قــة، وعلــى أن تتاــ  التــدااري التشــريعية الالزمــة  
لا الة عدم استادام أراضـياا واألراضـيف األتـرى اخلاضـعة لسـيطر ا، وكـ لك رعاياهـا، يف        
انيـد املرت قـة وحشــدهم ومتويلـام وتدريبــام وقايتـام ونقلــام مـن أجــل التاطـيل ألنشــطة       

دا إىل إعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري أو اعطاحة حباومـة أ  دولـة أو القيـام،     
اصورة كليمـة أو ج  يـة، اتقـويو أو إضـعاا السـالمة اعقليميـة أو الوحـدة السياسـية للـدول          

 املستقلة وذائ السيادة ال  تتصرا مبا يت ق مع احترام حق الشعوب يف تقرير املصري 
ال   اي  يف الدورة ن سـاا   30/2وأكد جملا حقو  اعنسان من جديد، يف قراره  - 27

اشأن حقو  اعنسان والتدااري القسرية االن رادية، أن جلميع الشعوب احلق يف تقريـر مصـريها   
سيف وأن تسعى حبريمة إىل يقيـق تنميتـاا   وأن أا مبقتضى ه ا احلق أن يدد حبريمة مرك ها السيا

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
ــدة مــن       - 28 ــثالثني، املعقــودة يف امل ــة وال ــجل احلادي ــاول جملــا حقــو  اعنســان يف دورت وتن
، مسألة إعمال حق الشعب ال لسـطيين يف تقريـر   2016لذار/مار   24شباط/فرباير إىل  29

  وأّكـد اجمللـا مـن جديـد يف قـراره      31/36و  31/34و  31/33املصري من تـالل قراراتـجل   

http://undocs.org/ar/A/RES/29/15
http://undocs.org/ar/A/RES/30/6
http://undocs.org/ar/A/RES/30/2
http://undocs.org/ar/A/RES/31/33
http://undocs.org/ar/A/RES/31/34
http://undocs.org/ar/A/RES/31/26
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عب ال لسطيين غري القاال للتصرا والدا م وغري املشروط يف تقرير مصـريه،  حق الش 31/33
مبــا يف ذلــك حقــجل يف العــيش يف لــل احلريــة والعدالــة والارامــة، وحقــجل يف دولتــجل املســتقلة           
فلسطني  وأكد أن حق الشعب ال لسـطيين يف السـيادة الدا مـة علـى ثرواتـجل ومـوارده الطبيعيـة        

تجل يف التنمية الوطنيـة، ورفـاه الشـعب ال لسـطيين، وك ـ   مـن        ب أن ي ستادم مبا فيجل مصلح
إعمال حقجل يف تقرير املصري، وحث  يع الدول على اياذ التدااري املطلواة لتع ي  إعمـال حـق   
الشعب ال لسطيين يف تقرير مصريه، ومساعدة األمم املتحدة يف يمُّـل املسـؤوليائ املنوطـة صـا     

 مال ه ا احلق مبوجب امليثا  فيما يتعلق احلع
علـى ضـرورة انسـحاب إسـرا يل مـن       31/34وشدمد جملا حقو  اعنسان يف قراره  - 29

ــام     ــ  ع ــة من ــتماني الشــعب     1967األراضــيف ال لســطينية احملتل ــد  الشــرقية، ل ــا الق ــا فيا ، مب
كمـا أهـاب اجمللـا يف قـراره      يف تقريـر املصـري   ال لسطيين من ممارسـة حقـجل املعتـرا اـجل عامليـاإل      

احلســرا يل، الســـلطة القا مـــة اـــاالحتالل، أن تضــع حـــداإل جلميـــع انتـــااكائ حقـــو     31/36
اعنســان املرتبطــة اوجــود املســتوطنائ، وال ســيما احلــق يف تقريــر املصــري، والوفــا  االت اما ــا    

 ية اتوفري سبل انتصاا فعالة للضحايا الدول
 

 اعجرا ائ اخلاصة -اا   
تناولــت املقــررة اخلاصــة املعنيــة حبقـــو  الشــعوب األصــلية، التااعــة جمللــا حقـــو           - 30

اعنسان، يف تقريرها إىل الدورة السبعني لل معية العامة، تأثري االستثمارائ الدوليـة وات اقـائ   
الت ــارة احلــرة علــى حقــو  اعنســان للشــعوب األصــلية  وذكــرئ املقــررة اخلاصــة، يف هــ ا     

صــياغة االت اقــائ القانونيــة الــ  تــؤثر   عــنب األصــلية مــن املســامهة الصــدد، أن ع ــ  الشــعو
مـن إعـالن األمـم املتحـدة      3فيام، ميثل انتااكاإل حلقام يف تقرير مصريهم، وفقاإل ألحاام املـادة  

ررة اخلاصـة يف  (  وأوضـحت املقـ  37 ، ال قـرة A/70/301اشأن حقو  الشعوب األصلية )انار 
تقريرها إىل الدورة الثالثني جمللا حقو  اعنسان أن حق تقرير املصري هو ركـن مـن األركـان    

ــر     ــار لتقري ــجل تي ــاإل يف   املركــ  األساســية لإلعــالن، ويعــرما اأن ــجل حق السياســيف فضــال عــن كون
ا اتـجل   السيطرة على تنميتاا االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ورأئ أن تقرير املصري هـو حـق  

ي عترب شرطاإل مسبقاإل للوفا  اسا ر احلقو   كما أارزئ انتااكائ احلق الواسـع يف تقريـر املصـري    
للشعوب األصلية، تلك االنتااكائ املتوطنة يف املاضيف واحلاضر، مبا فياا االعتدا ائ ال ادحـة  

ة وناــم واملســتمرة علــى الســالمة الثقافيــة للشــعوب األصــلية، واالســتا اا اــالقوانني العرفيــ   
احلام وعدم االعتراا صا، وعدم وضع أ طر تا ـل للشـعوب األصـلية مسـتويائ مال مـة مـن       
احلام ال اا، واملمارسائ ال  يـرم الشـعوب األصـلية مـن السـيادة علـى أراضـياا ومواردهـا         

(  وكان من اـني مـا أوصـت اـجل، أن يقـق      12و  11، ال قرتان A/HRC/30/41الطبيعية )انار 

http://undocs.org/ar/A/RES/31/33
http://undocs.org/ar/A/RES/31/34
http://undocs.org/ar/A/RES/31/36
http://undocs.org/A/70/301
http://undocs.org/ar/A/HRC/30/41
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الدول توازناإل اني احتـرام حـق  اعـائ الشـعوب األصـلية يف تقريـر املصـري، ومسـؤوليتاا عـن          
قاية نسا  وفتيائ الشعوب األصلية اوصـ ان مواطنـائ يف تلـك الـدول وصـاحبائ حقـو        

 )ج((    79)املرجع ن سجل، ال قرة 
خلربا  املعنية حبقو  الشعوب األصلية علـى جملـا حقـو  اعنسـان يف     وعرضت هينية ا - 31

، موج ها للردود على االستبيان امللتما ارا  الدول والشعوب األصـلية اشـأن   دورتجل الثالثني
ــو  أهــداا       ــ  االســتراتي يائ لبل ــة وتن ي ــدااري املال مــة املمان أفضــل املمارســائ املتعلقــة االت

  وجــدير االــ كر أن (A/HRC/30/54)قــو  الشــعوب األصــلية إعــالن األمــم املتحــدة اشــأن ح
املوج  يقدمم ت اصيل عن الردود الواردة مـن الـدول اشـأن تـدااري تشـريعية وسياسـاتية وإداريـة        

 حمددة تتعلق حبق تقرير املصري واالستقالل 
عين اااثار املترتبة يف جمال حقو  اعنسان على إدارة املـواد  اخلاو امل رويف تقرير املقر - 32

والن ايــائ اخلطــرة والــتال  منــاا اطــر  ســلمية اينييــاإل، املقــدم إىل جملــا حقــو  اعنســان يف  
، ذكر أن ك الة قدرة األفراد على ممارسة حق املوافقة علـى دتـول مـواد    2015متوز/يوليجل  8

لعديد من حقو  اعنسان، مبا يف ذلـك احلـق يف تقريـر    تطرة يف أجسادهم تتراال وتتشااك اا
االارامــة والصــحة، فضــالإل عــن احلــق يف عــدم التمييــ   كمــا أوضــح أن  املصــري ومتتُّــع اعنســان 

للشعوب األصـلية احلـق يف إعطـا  موافقتـاا احلـرة واملسـبقة واملسـتنرية اشـأن اسـت الل املـوارد           
ا أو مناطقاـا، يانـب   الـتال  منـاا يف أراضـي   على أراضـياا، واشـأن يـ ين املـواد اخلطـرة وا     

، A/HRC/30/40حقــو  أتــرى تتطلــب احلصــول علــى معلومــائ اشــأن املــواد اخلطــرة )اناــر  
 ( 28و  27ال قرتان 

عنسـان  ويف تقرير ال ريق العامـل املعـين ااسـتادام املرت قـة كوسـيلة النتـاا  حقـو  ا        - 33
تشـــرين  2وإعاقـــة ممارســـة حـــق الشـــعوب يف تقريـــر املصـــري، املقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف   

، ذكر ال ريق أنجل يف البداية نشأ حـق الشـعوب يف تقريـر املصـري يف سـيا       2015الثاين/نوفمرب 
ــت يضــع لالســتعباد والســيطرة           ــة اــاحلام الــ اا، الــ  كان ــاليم والشــعوب غــري املتمتع األق

ل من جانب أجانب اطريقة ينشأ عناا احلق القانوين يف االستقالل  غـري أنـجل الحـ     واالست ال
أن حق الشعوب يف تقرير املصري، يف شالجل املعاصر، يشمل النضال السياسـيف مـن أجـل تع يـ      
الدميقراطيــة وحقــو  اعنســان، وال ســيما كشــال مــن أشــاال مــا يســمى اــاحلق الــداتليف يف  

ــة اــاحلق  ــر املصــري، مقارن ــر املصــري مبعــى احلــق القــانوين يف االســت    تقري الل  قاخلــارجيف يف تقري
والح  ال ريق العامل أن املقاتلني األجانب ال يعوقون اصـورة حتميـة احلـق يف تقريـر املصـري،      
ورمبا يتحما املقاتلون األجانـب إىل االنضـمام إىل  اعـة مسـلحة مـن غـري الـدول ملسـاعد ا         

http://undocs.org/ar/A/HRC/30/54
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، أو القتال ااسـم  اعـائ مسـلحة تـدعيف ممارسـة هـ ا احلـق        على ممارسة احلق يف تقرير املصري
 ( 40و  38و  37، ال قرائ A/70/330)انار 
وعـرض املقـرر اخلـاو املعــين اااثـار السـلبية للتـدااري القســرية االن راديـة علـى التمتــع          - 34

و  اعنسـان كـان ممـا ناـر فيـجل كي يـة إزالـة أو ي يـف         حبقو  اعنسان، تقريراإل على جملا حق
ــة علــى حقــو  اعنســان وتقــدمي ســبل جلــرب الضــرر       ــدااري القســرية االن رادي ــار الســلبية للت ااث
وتوجياائ للضحايا وفقاإل ألحاام القانون الدوا، وقانون حقو  اعنسان والقـانون اعنسـاين   

التدااري القسرية كـأداة للسياسـة اخلارجيـة    وقال إن أوضح إجااة على ذلك هيف رفو الدوا  
مـن كـل مـن العاـد الـدوا       1اعترافاإل ااملبدأ الشامل حلق تقرير املصري املنصوو عليجل يف املـادة  

اخلـاو اـاحلقو  املدنيـة والسياسـية والعاـد الـدوا اخلـاو اـاحلقو  االقتصـادية واالجتماعيـة           
(  والحـــ  املقـــرر اخلـــاو يف تقريـــره إىل اجلمعيـــة العامـــة أن A/HRC/30/45والثقافيـــة )اناـــر 

احتــرام حــق تقريــر املصــري لــجل صــلة وثيقــة االقاعــدة الــ  متنــع أ  دولــة مــن تشــ يع اســتادام  
ــة أتــرى          ــى دول ــدااري للضــ ل عل ــن الت ــوح لتــر م ــدااري االقتصــادية أو السياســية أو أ  ن الت

الــ ول عــن ممارســة حقوقاــا الســيادية وللحصــول منــاا علــى أ  م ايــا )اناــر  عجبارهــا علــى 
A/70/345 28، ال قرة ) 

  
 اأينيائ املنشأة مبوجب معاهدائ حقو  اعنسان -سادسا  

من كل من العاد الدوا اخلـاو اـاحلقو  املدنيـة والسياسـية والعاـد       1تؤكد ال قرة  - 35
اخلاو ااحلقو  االقتصادية واالجتماعية والثقافية حق  يع الشعوب يف تقريـر املصـري    الدوا 

االقتصـادية  والل نـة املعنيـة اـاحلقو      (2)ويف ه ا السيا ، تناولت الل نة املعنية حبقو  اعنسان
تماعية والثقافية احلق يف تقرير املصري لدى نارمها يف التقارير الدورية للـدول األطـراا    واالج

وتـــرد فيمـــا يلـــيف املالحاـــائ اخلتاميـــة ذائ الصـــلة الـــ  اعت مـــدئ تـــالل ال تـــرة املشـــمولة   
 ااالستعراض 

 
 املالحاائ اخلتامية لل نة املعنية حبقو  اعنسان -ألف  

تالل ال ترة املشمولة االتقرير، تناولت الل نة املعنيـة حبقـو  اعنسـان احلـق يف تقريـر       - 36
ــك حــق الشــعوب األصــلية،     ــا يف ذل ــك املصــري، مب ــاميتني اعتمــد ما يف  وذل يف مالحاــتني تت

  116و  114 دورتياا

__________ 

  (، )اجمللد األول(HRI/GEN/1/Rev.9، )انار 12انار أيضاإل الل نة املعنية حبقو  اعنسان، التعليق العام رقم  (2) 

http://undocs.org/ar/A/70/330
http://undocs.org/ar/A/HRC/30/45
http://undocs.org/ar/A/70/345
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ويف املالحاـــائ اخلتاميـــة لل نـــة علـــى التقريـــر الـــدور  الرااـــع جلماوريـــة ف ويـــال    - 37
( أحاطــت الل نــة علمــاإل مــع االرتيــات ااعطــار   21، ال قــرة CCPR/C/VEN/CO/4بولي اريــة )ال

تجل الدولة الطرا فيما يتعلق حبقو  الشعوب األصـلية، مبـا يف ذلـك    ضعالقانوين املوس ع ال   و
اا معلومـائ كافيـة اشـأن    ينة عن أس اا لعدم تلقلاالعتراا ااحلق يف مشاور م  وأعرات الل 

التطبيق العمليف للحق يف املشاورة املسبقة فيما يتعلـق مبـنح تـراتي  للتنقيـب عـن الثـروائ أو       
ــيم احلـــدود، وإزا      ــق إزا  الـــبل  يف عمليـــة تعلـ ــاور الل نـــة القلـ ــاليمام  وسـ اســـت الأا يف أقـ

عوب األصـلية تعرمضـت ألفعـال عنـف ارتابتـاا      املعلومائ ال  تلقتاا وال  ت يد اأن اعو الش
جاائ حاومية وغـري حاوميـة  وأوصـت الل نـة اـأن يتاـ  البلـد التـدااري الالزمـة مـن أجـل            
ــع الشــعوب األصــلية ا ــرض         ــة م ــة إجــرا  املشــاورائ املســبقة الالزم ــاا ك ال ــور، من ــة أم  ل

أ  مـن التـدااري الـ  قـد      احلصول على موافقتاا احلرة واملسـبقة واملسـتنرية قبـل اعتمـاد وتن يـ      
تؤثر تـأثرياإل كـبرياإل علـى منـل عيشـاا وثقافتـااي وتسـريع عمليـة تعلـيم حـدود أراضـيف الشـعوب             
األصلية وإمتاماـا يف أقـرب وقـت مماـني وقايـة الشـعوب األصـلية علـى حنـو فعـال مـن  يـع             

النحــو  أفعــال العنــف واحلــرو علــى تقــدمي مــرتا،ي هــ ه األفعــال إىل العدالــة ومعاقبتــام علــى  
 الواجب، وحصول الضحايا على تعويضائ مال مة 

 38، ال قرتــان CCPR/C/SWE/CO/7ويف املالحاــائ اخلتاميــة لل نــة اشــأن الســويد ) - 38
(، رحبت الل نة االت ام السـويد مبواصـلة تع يـ  مصـاش الشـعب الصـاميف وإعمـال حقـجل         39و 

يف تقرير املصري، وأحاطت علما االتعديالئ ال  أ دتلت على اعطار الدسـتور  والقـانوين يف   
ه ا املضمار  ايد أهنا ال تـ ال تشـعر اـالقلق إزا  الـبل  يف إهنـا  امل اوضـائ مـن أجـل اعتمـاد          
ات اقية صامييف الدان الشمال، وقلة املوارد املاصصة للربملان الصاميف، ونطا  واجب التشـاور  
مــع ممثلــيف الشــعب الصــاميف يف املشــاريع االســتاراجية واعمنا يــة، والصــعواائ الــ  يواجااــا    
الصاميون يف تأمني احلقو  يف األراضيف واملوارد  ومن مث، أوصـت الل نـة اـأن ت سـام السـويد      
صممة ودون تأتري ال مربر لجل يف اعتماد ات اقية صامييف الدان الشمالي وأن تا ل تـوفري املـوارد   

افيــة للربملــان لتماينــجل مــن أدا  واليتــجل ا اعليــةي وأن تســتعرض التشــريعائ والسياســائ         الا
واملمارسائ القا مة ال  تـنام األنشـطة الـ  قـد تـؤثر يف حقـو  الشـعب الصـاميف ومصـاحلجلي          
ــة لقــرى الصــاميني يف املنازعــائ القضــا ية اشــأن حقــو       ــة الاافي وأن متــنح املســاعدة القانوني

 تن  على عب  إثبائ معقول يف القضايا املتعلقة اتلك احلقو   األرض والرعيف، وأن
 

 املالحاائ اخلتامية لل نة املعنية ااحلقو  االقتصادية واالجتماعية والثقافية -اا   
تناولت الل نة املعنية ااحلقو  االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة جوانـب هامـة للحـق      - 39

ادسة واخلمسني والسااعة واخلمسـني والثامنـة واخلمسـني يف    يف تقرير املصري تالل دورا ا الس

http://undocs.org/ar/CCPR/C/VEN/CO/4
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مالحاا ا اخلتامية اشأن غيانا والعرا  وامل رب وكينيا وناميبيا وأن وال و هندورا  والسـويد  
 فيما يتعلق حبقو  الشعوب األصلية 

ــر     - 40 ــا )اناـــ ــأن غيانـــ ــة اشـــ ــة لل نـــ ــائ اخلتاميـــ ، E/C.12/GUY/CO/2-4ويف املالحاـــ
، ولانـاا  2006(، رحبت الل نة ااعتماد قانون اأنود األمـريايني يف عـام   17-14 ال قرائ

للت قلقة اشال تاو إزا  أوججل قصـور القـانون، مبـا يف ذلـك كثـرة االسـتثنا ائ الـ  ايـ          
ــام اأنشــطة التعــدين وقطــع أشــ ار ال ااــائ دون احلصــول علــى      للمســتثمرين اخلــارجيني القي

مستنرية مـن الشـعوب األصـلية املتضـررة، وعـدم وجـود سـبل انتصـاا         موافقة حرة ومسبقة و
قانونيــة فعالــة تســمح للشــعوب األصــلية االتمــا  اســترداد أراضــياا الــ  يســيطر علياــا طــرا 
ثالث  ومن مث، أوصت الل نة غيانا اأن تا ل االعتـراا واحلمايـة الاـاملني حلقـو  السـاان      

مواردهـا، وتا ـل احلصـول علـى موافقتـام احلـرة       اأنود األمـريايني يف أراضـيام ومنـاطقام و   
واملســبقة واملســتنرية لــدى إقــرار أ  قــانون و/أو سياســة و/أو مشــروح مــؤثر يف أراضــيام أو    
أقاليمام وغريها من املوارد  وأعراـت الل نـة عـن قلقاـا إزا  املشـاكل الـ  يواجااـا السـاان         

ضـيف، مبـا يف ذلـك التـأتري يف إمتـام      اأنود األمريايون يف احلصول على سـندائ ملايتـام ل را  
ــ  تــدعم أنشــطة       ــام اعمليــائ ت تــيش، وإزا  اعــو األحاــام القضــا ية ال ــة، وعــدم القي العملي
التعدين دون احلصول على املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية من اجلماعائ املتضررة، وقـدمت  

 توصيائ يف ه ا الشأن 
 ،E/C.12/IRQ/CO/4تقريـــر العـــرا  )اناـــر   ويف املالحاـــائ اخلتاميـــة لل نـــة علـــى     - 41

(، أعراـت الل نــة عـن قلقاــا إزا  اسـتمرار املنازعـائ علــى األراضـيف اــني      14و  13 ال قرتـان 
األشوريني وحاومـة كردسـتان اعقليميـة، وأوصـت اـأن تتاـ  العـرا  تـدااري حلـل املنازعـائ           

كمـا دعـت     ض االسـتثمار وإهنا  االستيال  املتارر على األراضـيف اململوكـة ل شـوريني ألغـرا    
 العرا  إىل ك الة إن اذ األحاام القضا ية ال  تأمر احلعادة األراضيف ل شوريني 

ــر       - 42 ــرر )اناـــ ــن املقـــ ــدم مـــ ــر املقـــ ــى التقريـــ ــة علـــ ــة لل نـــ ــائ اخلتاميـــ ويف املالحاـــ
E/C.12/MAR/CO/4 ئ الل نة اععراب عن قلقاا إزا  عـدم التوصـل   (، كرر6و  5، ال قرتان

إىل حل ملسألة حق تقرير املصري للصحرا  ال راية، وحالة عدم اسـتقرار الالجـنيني الصـحراويني    
تـ ال   لدى عود م، ولاون مشـاركة الصـحراويني يف اسـتادام واسـت الل املـوارد الطبيعيـة ال      

جــل التوصــل إىل حــل للــ اح اشــأن ت حتـرم  وأوصــت الل نــة امل ــرب اتع يــ  جاــوده مـن أ   ال
ــرام حقــو  الالجــنيني       ــدااري ترمــيف إىل احت ــة األمــم املتحــدة، وايــاذ ت ــة، ارعاي الصــحرا  ال راي
الصــحراويني لــدى عــود م، وك الــة احتــرام مبــدأ احلصــول علــى املوافقــة احلــرة واملســبقة           

http://undocs.org/ar/E/C.12/MAR/CO/4
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النت ــاح كليــاإل واملســتنرية مــن الصــحراويني كــيف يتســى أــم ممارســة حقاــم يف حريــة التمتــع وا 
 اثروا م ومواردهم الطبيعية 

ــا )    - 43 ــر كينيـ ــى تقريـ ــة علـ ــة لل نـ ــائ اخلتاميـ ــر ويف املالحاـ ، E/C.12/KEN/CO/2-5اناـ
( أعراــت الل نــة عــن أســ اا ألن امل اوضـائ املتعلقــة اــحلارام ات ــا  شــراكة  16-13 ال قـرائ 
اا تقيــيم ألثــر االت ــا  يف قة اــني دول  اعــة شــر  أفريقيــا وااليــاد األورويب مل يســباقتصــادي

التمتع ااحلقو  االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة، وأوصـت كينيـا ااغتنـام فرصـة املشـاورائ         
الــ  ســت ر  قبــل التصــديق علــى االت ــا  لتحديــد لثــاره الســلبية، واعتمــاد التــدااري الالزمــة     

عـن قلقاـا إزا  التـأتر الطويـل يف تن يـ  قـرار الل نـة األفريقيـة         ا أعراـت الل نـة   مكوي ي اا  
املعنية حبقـو  اعنسـان والشـعوب، املتعلـق اشـعب األنـدورويا، علـى الـرغم مـن قبـول قـرار            
الل نة األفريقية  ومع مالحاتاا إنشا  فرقة العمل املعنية اتن ي  قرار الل نة األفريقية، أعراـت  

دم متثيل األندورويا يف فرقة العمل ولعـدم التشـاور معاـم اصـورة كافيـة اشـأن       عن أس اا لع
أعماأا  ومن مث، أوصت الل نة اأن تن ـ  الدولـة الطـرا القـرار مـن دون م يـد مـن التـأتري،         
وأن تضمن متثيل األندورويا متثـيال مناسـبا والتشـاور معاـم يف  يـع مراحـل عمليـة التن يـ ،         

 عملية التن ي  ورصدها، مبشاركة شعب األندورويا مشاركة فعالة  وأن ت نشئ للية لتيسري
ــر      - 44 ــا )اناـ ــر ناميبيـ ــى تقريـ ــة علـ ــة لل نـ ــائ اخلتاميـ ، E/C.12/NAM/CO/1ويف املالحاـ

ا ااجملتمعـائ  (، أعراـت الل نـة عـن قلقاـا مـن أن تشـريع ناميبيـا ال يعتـر        16و  15ال قرتان 
وب األصـلية، ومـن أن أوجـجل االسـتادام واحليـازة التقليديـة       عاحمللية الـ  تعتـرب ن سـاا مـن الشـ     

ل راضيف لدى الشعوب األصلية ال ياى ااالعتراا واحلمايـة  ومـن مث، كـان ممـا أوصـت اـجل       
احلـرة   الل نة قيام ناميبيا ااعتماد تشريع تصحيحيف، وضمان احترام مبدأ احلصول على املوافقة

 واملسبقة واملستنرية على املشاريع اعمنا ية 
ــوال )اناــر       - 45 ــر أن  ــة اشــأن تقري ــة لل ن ــائ اخلتامي ، E/C.12/AGO/CO/4-5ويف املالحا

ن (، أعراــت الل نــة عــن قلقاــا مــن أن الدولــة الطــرا ال تعتــرا االســاا20و  19ال قرتـان  
األصليني ال ين يعيشون يف إقليماا  كما أعرات عن قلقاا إزا  التميي  املبّلـ  عنـجل يف احلصـول    
على الطعام واملا  وتدمائ الصحة والتعلـيم، الـ   يعـاين منـجل السـاان األصـليون، مـع تلقـيف         
رد غري شاا من الدولة الطرا  كـ لك أعراـت الل نـة عـن قلقاـا مـن أن األنشـطة اعمنا يـة         

لساان األصليني من الوصول إىل أراضيام، ومن عدم وجود إطار قـانوين للتشـاور مـع    تعو  ا
ومن مث، فقد كـان مـن اـني مـا أوصـت اـجل        اجملتمعائ املتضررة قبل الشروح يف تلك األنشطة 

الل نــة أن تعتمــد أن ــوال تشــريعاإل يعتــرا اوضــع الســاان األصــليني الــ ين يعيشــون يف أن ــوال  
  تدااري حمـددة لتحسـني إماانيـة حصـول السـاان األصـليني علـى        وضمان حقوقام، وأن تتا

http://undocs.org/ar/E/C.12/KEN/CO/2
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اخلدمائ االجتماعيـة وأن تضـمن أن تـن  ات اقـائ التـرتي  مـع املؤسسـائ الت اريـة علـى          
تقــدمي تعــويو كــاا للم تمعــائ املتضــررة، مــع التمــا  املوافقــة احلــرة واملســبقة واملســتنرية   

الت اريـة للقيـام اأنشـطة اقتصـادية علـى      للساان األصليني قبـل مـنح تـراتي  إىل املؤسسـائ     
 أراض مملوكة حبام املأثور للساان األصليني أو حمتلة أو يستادماا الساان األصليون 

ويف املالحاائ اخلتامية لل نة على تقرير هنـدورا  االـ   مل يصـدر اعـدع، أعراـت       - 46
املسبقة للحصـول علـى املوافقـة    الل نة عن قلقاا إزا  التقارير ال  ت يد خبر  احلق يف املشاورة 

احلـرة واملســبقة واملســتنرية للسـاان األصــليني فيمــا يتعلـق اقــرارائ قــد يتضـررون منــاا  كمــا     
أعرات عن قلقاـا مـن عـدم أتـ  رأياـم غالبـا يف احلسـبان لـدى مـنح أذون السـت الل املـوارد            

نجل على الرغم مما تب لـجل  الطبيعية أو غري ذلك من املشاريع اعمنا ية  والحات الل نة مع القلق أ
الدولـة الطـرا مـن جاـود اشــأن تعلـيم أراضـيف السـاان األصــليني، فـحلن قايـة حـق الســاان           
األصــليني يف التصــرا حبريــة يف أراضــيام وثــروا م ومــواردهم الطبيعيــة هــيف قايــة حمــدودة     
ــة الطــرا أن تتشــاور اانتاــام مــع الســاان األصــليني للحصــول علــى      ــة الدول وأوصــت الل ن

قتام احلرة واملسبقة واملستنرية فيما يتعلق االقرارائ ال  قـد تـؤثر يف حقـوقام االقتصـادية     مواف
واالجتماعية والثقافية وأن تا ل احترام لرا ام  كما أوصت اأن تب ل الدولـة الطـرا م يـدا    
مــن اجلاــود لضـــمان حــق الســـاان األصــليني يف التصــرا حبريـــة يف أراضــيام، ومنـــاطقام       

 ية ومواردهم الطبيع
ــر     - 47 ــويد )اناـ ــر السـ ــى تقريـ ــة علـ ــة لل نـ ــائ اخلتاميـ ، E/C.12/SWE/CO/6ويف املالحاـ

(، أعرات الل نة عن قلقاا من أن الشعب الصاميف ال ي ال يواجـجل عقبـائ   14و  13ال قرتان 
مبــا فياــا حصــوأم علــى أراضــيف أســال فاــم،   يــول دون متتعــجل متتعــاإل كــامالإل حبقوقــجل األصــلية،   

واحل اظ على أسـاليب معيشـتام التقليديـة  والحاـت أن هـ ه احلالـة ي اقماـا ت ايـد املشـاريع          
أو اــالقرب منــاا  ومــن مث، فقــد االســتاراجية واعمنا يــة الــ  ت  ــرى علــى األراضــيف الصــامية  
علقة ااألراضيف الصامية، اسـبل  أوصت اأن تضاعف السويد جاودها حلل املنازعائ املتبقية املت

ــاه           ــى املي ــدم املســاواة ااحلصــول عل ــى ق ــع الصــاميني عل ــع  ي ــى األتــ  ضــمان متتُّ ــاا عل من
واألراضيف، وإعادة النار يف موق اا فيما يتعلـق اعـب  اعثبـائ يف الـدعاوى القضـا ية اخلاصـة       

لعملية، ا ل اجلاـود  حبقو  الصاميني يف األراضيف، وذلك اأن تا ل، من الناحيتني القانونية وا
الضرورية للحصول على املوافقة احلرة واملسـبقة واملسـتنرية لاـل الشـعب الصـاميف فيمـا يتعلـق        
االقرارائ ال  قد تضرمه، وتقدمي املساعدة القانونية لجل يف هـ ا الشـأن، واـأن تراجـع تشـريعا ا      

حقـو  الشـعب الصـاميف    وسياسا ا وممارسا ا ذائ الصلة ال  تنام األنشطة ال  قـد تـؤثر يف   
 ومصاحلجل 

 

http://undocs.org/ar/E/C.12/SWE/CO/6
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 املنامائ اعقليمية -سااعا  
 

 أفريقيا -ألف  
، اي  جملا السـالم واألمـن التـااع لاليـاد األفريقـيف قـراراإل       2016نيسان/أاريل  6يف  - 48

اشأن احلالة يف الصحرا  ال راية، كان ممـا نـ  عليـجل أن رحمـب ا يـارة األمـني العـام للصـحرا          
، وأحاط ابال  القلق علمـا ااحلالـة اعنسـانية احلـادة الـ  يعيشـاا       2016ار  ال راية يف لذار/م

شعب الصحرا  ال راية، وحـث جملـا األمـن علـى إعـادة تأكيـد واليـة اعثـة االسـت تا ، مبـا يف           
  (3)ذلك تنايم است تا  لتقرير حق شعب الصحرا  ال راية يف تقرير مصريه

، ال  متّثـل إطـاره االسـتراتي يف للتحـول     2063كما وضع االياد األفريقيف تطة عام  - 49
االجتمــاعيف واالقتصــاد  للقــارة علــى مــدى الســنوائ اخلمســني القادمــة، فضــال عــن اخلطــة     
العشرية األوىل لتن ي ها، وال  تسعى إىل تع يل التحـول السياسـيف واالجتمـاعيف واالقتصـاد      

  (4)اأادفة إىل يقيق تقرير املصريوالتانولوجيف ألفريقيا، مع استمرار قلة البلدان األفريقية 
 

 األمرياتان -اا   
ح يران/يونيــجل  15اعت مــد اععــالن األمرياــيف اشــأن حقــو  الشــعوب األصــلية يف        - 50

تـالل الـدورة العاديـة السادسـة واألراعـني لل معيـة العامـة ملنامـة الـدول األمريايـة،            2016
اـاحلق األساسـيف للشـعوب األصـلية      عاماإل  ويعترا ه ا اععـالن  17اعد م اوضائ استمرئ 

ــبقة       ــرة واملســ ــة احلــ ــاور، ويف املوافقــ ــالفام، ويف التشــ ــيف أســ ــري، ويف أراضــ ــر املصــ يف تقريــ
  (5)واملستنرية

ــراإل يف      أو - 51 ــو  اعنســــان تقريــ ــة حلقــ ــة البلــــدان األمريايــ ــدرئ جلنــ كــــانون  31صــ
واالسـت الل   اشأن قاية حقو  اعنسان يف سـيا  أنشـطة االسـتاراج    2015األول/ديسمرب 

تنميــة، وال ســيما فيمــا خيــ  الشــعوب األصــلية، واجملتمعــائ املنحــدرة مــن أصــل أفريقــيف     وال
واملوارد الطبيعية  ولوح  يف التقرير أن ال عالية الااملة للحق يف تقرير املصـري وثيقـة االرتبـاط    
مبمارسة حقو  حمددة أترى للشعوب األصلية تضـمن وجـودهم كشـعوب، والـ  مـن أمهاـا       

حلق يف السالمة ويف اأوية الثقافية  كما جـا  يف اععـالن أن مـن العناصـر األساسـية األتـرى       ا
__________ 

-http://www.peaceau.org/en/article/the-588th-meeting-of-the-au-peace-and-security-council-on-theاناـــــــر  (3) 

situation-in-in-western-sahara   

   http://www.au.int/en/agenda2063انار  (4) 

 (5) http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2016/082.asp   

http://www.peaceau.org/en/article/the-588th-meeting-of-the-au-peace-and-security-council-on-the-situation-in-in-western-sahara
http://www.peaceau.org/en/article/the-588th-meeting-of-the-au-peace-and-security-council-on-the-situation-in-in-western-sahara
http://www.peaceau.org/en/article/the-588th-meeting-of-the-au-peace-and-security-council-on-the-situation-in-in-western-sahara
http://www.au.int/en/agenda2063
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2016/082.asp
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للحق يف تقرير املصـري عالقـة الشـعوب األصـلية اأراضـياا ومناطقاـا ومواردهـا الطبيعيـة، الـ           
تعتربها الشعوب األصـلية أساسـاإل للاويـة الثقافيـة واملعرفـة والقـيم الروحيـة، وكمـا قالـت جلنـة           

هـيف شـرط الزم الستنسـا. ثقافتـام، ولتنميتـام ال اتيـة،       ”لبلدان األمريايـة حلقـو  اعنسـان    ا
  (7()6)“ولتحقيق طموحا م يف احلياة

 
 أورواا -جيم  

، تأكيـد التـ ام   2015متوز/يوليـجل   20أعاد جملـا االيـاد األورويب يف ايـان صـادر يف      - 52
ال لسـطيين، علـى أسـا      -للـ اح اعسـرا يليف   االياد األورويب اتحقيـق تسـوية عادلـة ودا مـة     

ــة ل لســطني مســتقلة         ــب مــع دول ــا إىل جن ــة إســرا يل جنب ــدولتني، تعــيش مبقتضــاه دول حــل ال
ودميقراطيـــة ومتصـــلة األراضـــيف وذائ ســـيادة تتـــوافر فياـــا مقومـــائ البقـــا  يف ســـالم وأمـــن  

  (8)متبادل واعتراا
  

 االستنتاجائ -ثامنا  
مـن كـل مـن العاـد الـدوا       1يف املـادة   ريـر مصـريها جمسمـد   ق الشعوب يف تقإن ح - 53

اخلاو ااحلقو  املدنية والسياسية والعاد الدوا اخلاو ااحلقو  االقتصـادية واالجتماعيـة   
والثقافية، وال  تن  على أن جلميع الشعوب حق تقريـر مصـريها ان سـاا، وهـيف مبقتضـى      

لســعيف لتحقيــق منا اــا االقتصــاد  هــ ا احلــق حــرة يف تقريــر مرك هــا السياســيف وحــرة يف ا 
 واالجتماعيف 

يتعلـق   وقد واصلت اجلمعية العامة نشاطاا تالل ال ترة املشمولة ص ا التقرير فيما - 54
حبق تقرير املصري، مبا يف ذلك يف سيا  تدشني أهـداا التنميـة املسـتدامة يف أيلول/سـبتمرب     

إىل اياذ امل يد من التـدااري     ولدى تدشني اجلمعية العامة لتلك األهداا، دعت20015
ــال        ــ  يــول دون اععم ــائ ال ــة العقب ــدوا، عزال ــانون ال ــا للق ــة، وفق واعجــرا ائ ال عال

أو االحتالل األجـن،ي،   الاامل للحق يف تقرير املصري للشعوب الرازحة يت نري االستعمار
اا أيضـا )اناـر القـرار    وال  ما زالت تؤثر سلبا يف تنميتاا االقتصادية واالجتماعية ويف اينيت

__________ 

أصل  أريقيلو ملوالوو      انار جلنة البلدان األمرياية حلقو  اعنسان، الشعوب األصلية، واجملتمعائ املتحدرة من  (6) 
، متات 239 ، ال قرة2015) ولطبيعية؛ محاقة حيوق وإلنسان يف سياق أنشطة والستخيوج ملوالستغالل ملولتنمية

   http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/ExtractiveIndustries2016.pdf على الراال التاا:

 ,Inter-American Court of Human Rights, Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, Meritsاناـــــــــــر  (7) 

reparations and costs, Judgment of 17 June 2005, para. 146   

   /http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/07/20-fac-mepp-conclusionsانار  (8) 

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/ExtractiveIndustries2016.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/07/20-fac-mepp-conclusions/
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يضـا احلـق يف   أوضح يف ه ا التقرير، تناولت اجلمعيـة العامـة   (  وكما أ 35، ال قرة 70/1
تقرير املصري من تـالل عـدد مـن القـرارائ املتعلقـة تصوصـا ااسـتادام املرت قـة كوسـيلة          

ارسة حق الشعوب يف تقرير مصريها  وقد انضمت إلياـا  النتاا  حقو  اعنسان وإعاقة مم
ــن وجملــا            ــا جملــا األم ــ ة ر يســية أتــرى ل مــم املتحــدة، مبــا فيا ــ ا الصــدد أجا يف ه

 اعنسان  حقو 
وواصلت اأينيائ املنشأة مبوجب معاهدائ حقو  اعنسان التوسُّـع يف حـق تقريـر     - 55

الحاا ـا اخلتاميـة علـى تقـارير الـدورة      املصري، من تالل اجتاادا ا، وال سيما من تالل م
املقدمــة مــن الــدول األطــراا للمعاهــدائ ذائ الصــلة  و ــدر االــ كر أن الل نــة املعنيــة   
ااحلقو  االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة قـدمت اقتراحـائ اشـأن تشـريعائ وسياسـائ       

االت اما ــا  الــدول مــن كــل املنــاطق، قــد ت يــد يف إرشــاد  يــع الــدول الســاعية إىل الوفــا     
 مبوجب القانون الدوا ااحترام احلق يف تقرير املصري 

وتـــالل ال تـــرة املشـــمولة اـــالتقرير ناقشـــت اعجـــرا ائ اخلاصـــة جمللـــا حقـــو   - 56
اعنسان أيضا إعمال احلق يف تقرير املصري، وال سـيما فيمـا يتعلـق اتـأثري االسـتثمار الـدوا       

 للشعوب األصلية، وفيما يتصل ااملواد اخلطرة والت ارة احلرة على حقو  اعنسان 
و يع الدول ملت مة اتع ي  إعمال احلق يف تقرير املصري، واحترام هـ ا احلـق طبقـاإل     - 57

ألحاام ميثا  األمم املتحدة  ه ا، وكما الحات جلنة حقو  اعنسان فيمـا يتعلـق االعاـد    
للـــدول األطـــراا يف العاـــد، الـــدوا اخلـــاو اـــاحلقو  املدنيـــة والسياســـية، فحلنـــجل ينب ـــيف  

الشـعوب يف تقريـر   ، أن تتا  إجرا ائ إ ااية لتيسري إعمال واحتـرام حـق   168 وعددها
ــدول       (9)مصــريها ــة متماشــية مــع الت امــائ ال ــتعني أن تاــون تلــك اعجــرا ائ اع ااي وي

مبوجــب امليثــا  والقــانون الــدوا  و ــدر االــ كر أنــجل يتوجــب علــى الــدول االمتنــاح عــن   
تل يف الشــؤون الداتليـة للــدول األتـرى ممــا يــؤثر سـلبا علــى ممارسـة احلــق يف تقريــر     التـد 

املصري  وال ريب أن اععمال ال عمال حلق تقريـر املصـري سـوا ي سـام يف م يـد مـن التمتـع        
 حبقو  اعنسان، والسالم، واالستقرار 

 

__________ 
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