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 والسبعون الثانية الدورة
 *املؤقت األعمال جدول من 72 البند
    املصري تقرير يف الشعوب حق

 املصري تقرير يف الشعوب حق  
 

 العام األمني تقرير  
  

 موجز 
، أن يقــــــده  الاوــــــا    و  ــــــا 71/183طلبــــــت اامعاــــــا العامــــــا ار األمــــــ  العــــــا    ق ا  ــــــا  

تق ي اً عـن اععمـال العـاملق اـش ال ـعوق   تق يـ  املذـ ا و ـيا التق يـ  مجقـد   ا ـت ا ا  ،والسبع  الثاناا
 ليلك الطلبا

 أن ــطا اطــا    املذــ  تق يــ    شااــ إبعمــال املتعلقــا ال ئاســاا للتطــو ا  مــوجزاً  التق يــ  ويقــده  
 (اA/71/326) املسألا  يه   أن السا ش تق ي  تقدمي مني ال ئاساا املتحدة األمم أجوزة
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 مقدمة - أوال 
 تق يـ  اـش العاملق اععمال أن، 71/183 ق ا  ا من 1 الفق ة  ، جمد اً  العاما اامعاا أكهد  - 1

 افعهال حنو على وم اعا ا اعنسان حقوق لضمان أ ا ق ش ط املذ 
 العامــــا اامعاــــا فاوــــا طلبــــت لــــيا، 71/183 القــــ ا  مــــن 6 للفقــــ ة وفقــــاً  التق يــــ   ــــيا ويقــــد   - 2
 ااملسألا  يه عن تق ي اً  والسبع  الثاناا  و  ا   الاوا يقده  أن العا  األم  ار
 أن ــطا اطــا    املذــ  تق يــ    ااــش إبعمــال املتعلقــا ال ئاســاا للتطــو ا  مــوجزاً  التق يــ  ويقــده  - 3

 (اA/71/326) املسألا  يه   أن السا ش تق ي ال تقدمي مني ال ئاساا املتحدة األمم أجوزة
  ـــوا  ،اعنســـان حقـــوق جملـــ  اطـــا    املســـألا   النظـــ  ار اشـــا ا  أيضـــا التق يـــ  ويتضـــمن - ٤
 اخلـاا  وآلاـا اخلاصـا اعج ا ا  اطا     والاي  املكلف  من اجملل  ار املقدما التقا ي    أو ق ا اته  

 ااألصلاا ال عوق حبقوق املعناا
 املعناـا الل نـا عـن الذـا  ة اخلتاماـا املالحظـا  ار اشا ة، ذلك ار ابعضافا، التق ي  ويتضمن - ٥

 التقــا ي    نظ مهــا علــى  نــا ، والثقافاــا واالجتماعاــا االقتذــا يا اباقــوق املعناــا والل نــا اعنســان حبقــوق
 الــدوي والعوــد، والساا ــاا املدناــا اباقــوق اخلــا  الــدوي العوــد   األطــ ا  الــدول مــن املقدمــا الدو يــا
 تق يـــ    ال ـــعوق مجاـــ  حـــش إبعمـــال يتعلـــش فامـــا، والثقافاـــا واالجتماعاـــا االقتذـــا يا اباقـــوق اخلـــا 
 االعودين  يين    امل رتكا 1 املا ة   املكفول املذ 

  
 األمن جملس - اثنيا 

 ااالـا عـن األمـن جملـ  ار تق يـ اً  العـا  األمـ  قـده ، (2016) 228٥ األمن جمل  لق ا  وفقاً  - 6
 الســا ش التق يــ  منــي تطــو ا  مــن جــد مــا التق يــ  ويتنــاول(ا S/2017/307) الغ  اــا ابلذــح ا  يتعلــش فامــا

ــــ /ناســــان 19 املــــؤ   ــــا ويبــــ ( S/2016/355) 2016 أ  ي  املفاوضــــا  ووضــــ ، الواقــــ  أ ض علــــى ااال
، (2016) 228٥ األمـــن جملـــ  قـــ ا  وتنفاـــي، فاوـــا احملـــ   والتقـــد  الغ  اـــا ابلذـــح ا  املتعلقـــا الساا ـــاا

 واخلطــــوا  الغ  اــــا الذــــح ا    لال ــــتفتا  املتحــــدة األمــــم  عثــــا عملاــــا  تواجــــه الــــي ال ا نــــا واملذــــاعب
 اختــي  الــي القــ ا ا   ، الاــه أوعــز قــد األمــن جملــ  أن ار العــا  األمــ  وأشــا ا علاوــا للتغلــب املتخــية

 للطـــ ف  مقبــول  اا ــق حــ ” ار للتوصـــ  الطــ ف   ــ  املباشــ ة املفاوضـــا   تاســ ، 2007 عــا  منــي
 (ا81 الفق ة، S/2017/307 انظ )“مذ ه تق ي  الغ  اا الذح ا  ل عب يكف 

ا (2017) 23٥1 قـ ا ه اختـي، الـيك  السـال  العـا  األم  تق ي    األمن جمل  نظ  أن و عد - 7
 العــــا  األمـــ    عايـــا املفاوضـــا  ا ـــتفنا  ار، قـــ ا ه مـــن 8 الفقـــ ة  ، ابلطـــ ف  األمـــن جملـــ  وأ ـــاق

ـــــا وحبســـــن مســـــبقا شـــــ وط  ون ـــــا ااوـــــو  أخـــــي مـــــ ، نا  الالحقـــــا والتطـــــو ا  2006 عـــــا  منـــــي املبيول
 ل ـــعب يكفــ ، للطــ ف  ومقبــول و ائــم عــا ل  اا ـــق حــ  ار التوصــ  هبــد  وذلــك، ااســبان   هلــا

، ومقاصـــده املتحـــدة األمـــم ماثـــاق مبـــا   مـــ  تتماشـــى ت تابـــا   ـــااق   مذـــ ه تق يـــ  الغ  اـــا الذـــح ا 
 االذد   يا   ومسؤولاا  و  من للط ف  ما ار وأشا 
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 العامة اجلمعية - اثلثا 
 العـاملق اععمـال   ـأن ق ا  ـا ار اضـافاً ، العامـا اامعاـا اختي ، ابلتق ي  امل مولا الفرتة خالل - 8

ا املســـألا  ـــيه فاوـــا تعـــاج الـــي القـــ ا ا  مـــن عـــد اً (، 71/183 القـــ ا ) املذـــ  تق يـــ    ال ـــعوق اـــش
 حقــوق النتوــا  كو ــالا امل تزقــا وا ــتخدا ، الــياي اباكــم املتمتعــا غــ  ابألقــالام القــ ا ا   ــيه وتتعلــش
،  ـياا مذ ه تق ي    الفلسطاين ال عب وحش، مذ  ا تق ي    اقوا ال عوق مما  ا واعاقا اعنسان
 ومنذــ   ميق اطـق  وي نظـا  اقامـا أن، 71/190 ق ا  ـا مــن)أ(  6 الفقـ ة  ، العامـا اامعاـا وأكـد 
 حب يهـــا حتـــد  أن هلـــا لاتســـى، مذـــ  ا تق يـــ    ال ـــعوق مجاـــ  حـــش اعمـــال، يتطلهـــب مـــا ضـــمن، يتطلهـــب
 اوالثقافاا واالجتماعاا االقتذا يا تنماتوا حتقاش ار حب يها وتسعى، الساا ق وضعوا

 
 الذايت ابحلكم املتمتعة غري األقاليم - ألف 

 اباكــم املتمتعــا غــ  األقــالام شــعوق حــش أتكاــد، 71/103 ق ا  ــا   العامــا اامعاــا أعــا   - 9
 مذـااوا حيقـش مبـا املـوا   تلـك   والتذـ  ، الطباعاـا مبوا   ا التمت    وحقوا، مذ  ا تق ي    الياي
 شـعوق مـ  ابلتعـاون هبـا يضـطل  الـي األجنباـا االقتذـا يا اال ـتثما ا  قامـا وأكـد ا وجـه أفضـ  على

 االجتماعاـــا التنماـــا   جمـــد   ـــك  اع ـــوا   قذـــد ل غبا ـــا ووفقـــا الـــياي اباكـــم املتمتعـــا غـــ  األقـــالام
 مســـؤولاا أتكاـــد وأعـــا  ا واملالاـــا االقتذـــا يا األ مـــا  أوقـــا    وخباصـــا، األقـــالام لتلـــك واالقتذـــا يا

 النواحــــق مـــن الـــياي اباكــــم املتمتعـــا غـــ  ابألقـــالام النوـــوض عـــن املاثـــاق مبوجـــب ابع ا ة القائمـــا الـــدول
 موا   ــــا   ل ـــعوهبا امل ـــ وعا ااقـــوق أتكاـــد وأعـــا  ، والتعلاماـــا واالجتماعاـــا واالقتذـــا يا الساا ـــاا
 الـــي الطباعاـــا املـــوا   ا ـــتغالل ار ت مـــق أن ـــطا أي ا ا  قلقوـــا عـــن اععـــ اق اامعاـــا وكـــ   ا الطباعاـــا

 البحـــ  منطقـــا  ، األصـــلاون الســـكان فاوـــا مبـــا، الـــياي اباكـــم املتمتعـــا غـــ  األقـــالام ل ـــعوق ا ث  ـــق
 مبذـااوا يض  حنو على، الب  يا موا   ا ا تغالل وار، األخ ى واملناطش اهلا   احملاط ومنطقا الكا ييب
 اقتذــا يا أن ــطا أيــا جتنــب ار اااجــا أتكاــد وأعــا  ا املــوا   تلــك   التذــ     حقوــا مــن وحي موــا
 الذـد   يا   وذكه  ، الياي اباكم املتمتعا غ  األقالام شعوق مبذاحل تض  الي األن طا من وغ  ا
ـــا ابع ا ة القائمــا الــدول ـــا أبهنـ ـــن ومســا لا   مسؤولـ ـــ   أي عــ ـــد ضـ ا األقــالام لــكت شــعوق مبذــاحل يلحــش قــ
 املمكنـا التـدا   مجاـ  اختاذ ار املتحدة األمم ملنظوما التا عا واملؤ سا  ااكوما  مجا  اامعاا و عت
 وصـوهنا الطباعاـا موا   ـا علـى الـياي اباكم املتمتعا غ  األقالام ل عوق الدائما الساا ة احرتا  لضمان
 للتذــ   القا ــ  غـ  ااــش لذـون فعالــا تـدا   اختــاذ علــى ابع ا ة القائمـا املعناــا الـدول وحثــتا ابلكامـ 
 املـــوا   تلـــك تنماـــا علـــى الســـاط ة و  الطباعاـــا موا   ـــا   الـــياي اباكـــم املتمتعـــا غـــ  األقـــالام ل ـــعوق

 ابع ا ة القائمـــــا الــــدول ار وطلبــــت، ااـــــش ذلــــك ولضــــمان الســــاط ة تلـــــك علــــى واافــــا  املســــتقب   
 ابلـــدول أيضـــا وأ ا ـــتا األقـــالام تلـــك ل ـــعوق امللكاـــا حقـــوق امايـــا الال مـــا اخلطـــوا  مجاـــ  تتخـــي أن

 تقـــام وأن متاازيـــا عمـــ  ظـــ و  ع ا  ـــا اخلاضـــعا األقـــالام   تســـو  أال تكفـــ  أن ابع ا ة القائمـــا املعناـــا
 امتااز أي  ون السكان مجا  على ينطبش لألجو  عا ال نظاما اقلام ك   

 األمــن وجملــ  العامــا اامعاــا تســلام أن أتكاــد، 71/10٤ ق ا  ــا  ، العامــا اامعاــا وأعــا   - 10
 مما  ـا ار الـياي اباكم املتمتعا غ  األقالام شعوق تطلعا  مب  وعاا املتحدة األمم أجوزة من وغ مها
ا ال ــعوق لتلــك املالئمــا املســاعدة أشــكال مجاــ  تقــدمي، طباعاــا كنتا ــا،  يســتتب  املذــ  تق يــ    حقوــا
  تــوف   ــخاا عــ وض، تقــدمي مواصــلا أو، تقــدمي ار الــدول مجاــ ، 71/10٥ ق ا  ــا  ، اامعاــا و عــت
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ـــياي ااكـــم  عـــد تنـــ  مل الـــي األقـــالام لســـكان وتد يباـــا   ا ـــاا تســـواال  ،  القاـــا  وار اال ـــتقالل أو ال
 اقدوموم احملتم  الطالق لسف  الال ما األموال  توف ، ذلك أمكن كلما
 جملـ   ـدأ ا الـي املفاوضـا  لعملاـا أتياـد ا عن، 71/106 ق ا  ا  ، العاما اامعاا وأع  ت - 11

 تق يـ  الغ  اـا الذـح ا  ل ـعب ويكفـ  الط فـان يقبلـه  ائم عا ل  اا ق ح  ار وص الت أج  من األمن
ا الذــد   ــيا   الغ  اــا للذــح ا  ال خذــق ومبعوثــه العــا  األمــ   ــيهلا الــي اباوــو  وأشــا  ، مذــ ه
 االنتقــال أجـ  مـن للحـوا  مـؤا  منـا    والعمـ  الساا ـاا اع ا ة ا ـدا  مبواصـلا الطـ ف  ابلتـزا  و ح بـت

 امسبقا ش وط و ون ناا حبسن، املكثفا املفاوضا  من جديدة م حلا ار
 العــا  الفونــو جملــ   قــ ا  العامــا اامعاــا اعرتفــت، تــوكاالو مســألا   ــأن 71/107 القــ ا  و  - 12
 علمــا وأحاطــتا املســتقب    املذــ  لتق يــ  اجــ ا  أي اختــاذ   النظــ  تــوكاالو تؤجــ  أن، 2008 عــا   

 وغ  ـــا اعمنائاـــا أولواي ـــا حتديـــد هبـــد  الوطناـــا اال ـــرتاتا اا خطتوـــا ا ـــتع اض مواصـــلا تـــوكاالو ابعتـــزا 
 اعقلـام هبـا  ـا  ي الـي والكافاـا املذـ  تق يـ  مسـألا   أيضـا والنظـ ، 201٥ عـا   عـد ما أولواي  من

 اابع ا ة القائما الدولا م  ابلتعاون املذ  تق ي    أن حمتمال ا تفتا 
 ااــــش أتكاــــد، األم يكاــــا  ــــاموا مســــألا   ــــأن 71/108 ق ا  ــــا  ، العامــــا اامعاــــا وأعــــا   - 13
  ـاموا شـعب أن أيضـا جديـد مـن وأكـد ، املذـ  تق ي    األم يكاا  اموا ل عب للتذ   القا   غ 

ا حب يــــا املســــتقب    الساا ــــق م كــــزه حيــــد  أن   ااــــش صــــاحب املطــــا  هنايــــا    ــــو نفســــه األم يكاــــا
 املعناــا واهلافــا  اعقلــام حكومــا مــ  ابلتعــاون، القاــا  ار ابع ا ة القائمــا ابلدولــا الذــد   ــيا   وأ ا ــت

 حبقـــه األم يكاـــا  ـــاموا شـــعب لتوعاـــا لإلقلـــام  اا ـــق تثقاـــ   ـــ ام  إبعـــدا ، املتحـــدة األمـــم منظومـــا  
 قضــااي   ــأن قـدما ابملضــق يتعلــش فامـا اعقلــام حكومــا  ـه قامــت الــيي ابلعمـ  و حبــتا املذــ  تق يـ   

، واالقتذا ي الساا ق الذعادين على تقد  عح ا  الياتاا وااوكما احمللق الياي وااكم الساا ق امل كز
 االحتا يــــا والعالقــــا  الد ــــتو  م اجعــــا وعملاــــا الساا ــــق ابمل كــــز املعــــين املكتــــب إبن ــــا  أيضــــا و حبــــت

 ا2016 أ  ي /ناسان  
 القا ـ  غـ  ااـش، أنغـاال مسـألا   ـأن 71/109 ق ا  ـا  ، جديـد مـن العاما اامعاا وأكد  - 1٤

 هنايــا    ــو نفســه أنغــاال شــعب أن أيضــا جديــد مــن وأكــد ، املذــ  يــ تق     أنغــاال ل ــعب للتذــ  
 الذـــد   ـــيا   اامعاـــا وأ ا ـــتا حب هِّيـــا املســـتقب    الساا ـــق م كـــزه حتديـــد   ااـــش صـــاحب املطـــا 
، املتحـدة األمـم منظومـا   املعناـا واهلافـا  اعقلـام حكومـا مـ  ابلتعاون، تقو  أن ابع ا ة القائما ابلدولا
 ااملذ  تق ي    حبقه ال عب لتوعاا لإلقلام  اا ق تثقا    ام  إبعدا 
 أتكاــــــد،   مــــــو ا مســــــألا   ــــــأن 71/110 ق ا  ــــــا  ، جديــــــد مــــــن العامــــــا اامعاــــــا وأعــــــا   - 1٥
   مـــــو ا شـــــعب أن أتكاـــــد أيضـــــا وأعـــــا  ، املذـــــ  تق يـــــ    للتذـــــ   القا ـــــ  غـــــ    مـــــو ا شـــــعب حـــــش
ــــا    ــــو ــــا املســــتقب    الساا ــــق م كــــزه حتديــــد   ااــــش صــــاحب املطــــا  هناي  اامعاــــا وأ ا ــــتا حب ي
 منظومـا   املعناـا واهلافـا  اعقلـام حكومـا مـ  ابلتعـاون، تقـو  أن ابع ا ة القائما ابلدولا الذد   يا  

 ااملذ  تق ي    حبقه ال عب لتوعاا لإلقلام  اا ق تثقا    ام  إبعدا ، املتحدة األمم
 شــعب حــش أتكاــد اامعاــا أعــا  ، الايطاناــا فــ جن جــز  مســألا   ــأن 71/111 القــ ا  و  - 16
 فــ جن جــز  شــعب أن أتكاــد أيضــا وأعــا  ، املذــ  تق يــ    للتذــ   القا ــ  غــ  الايطاناــا فــ جن جــز 

 اامعاـا و عـتا حب يـا املستقب    الساا ق م كزه حتديد   ااش صاحب املطا  هنايا    و الايطاناا
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 منظومـــا   املعناــا واهلافــا  اعقلــام حكومــا مــ  ابلتعــاون، للقاــا  ابع ا ة القائمــا الدولــا الذــد   ــيا  
 ااملذ  تق ي    حبقه ال عب لتوعاا لإلقلام  اا اا تثقافاا   ام  إبعدا ، املتحدة األمم
ــــد العامــــا اامعاــــا أعــــا  ، الايطاناــــا كاميــــان جــــز  مســــألا   ــــأن 71/112 القــــ ا  و  - 17  أتكا
 شـعب أن أتكاـد أيضـا وأعـا  ، املذـ  تق يـ    للتذـ   القا ـ  غـ  الايطاناـا كاميان جز  شعب حش
ا حب يــا املســتقب    الساا ــق م كــزه حتديــد   ااــش صــاحب املطــا  هنايــا    ــو الايطاناــا كاميــان جــز 

 املعناـا واهلافـا  اعقلام حكوما م  ابلتعاون، للقاا  ابع ا ة القائما الدولا الذد   يا   اامعاا و عت
 ااملذ  تق ي    حبقه ال عب لتوعاا لإلقلام  اا اا تثقافاا   ام  إبعدا ، املتحدة األمم منظوما  

 شـعب حـش أتكاـد، غـوا  مسـألا   أن 71/113 ق ا  ا  ، جديد من العاما اامعاا وأعا   - 18
 املطــا  هنايــا    ــو غــوا  شــعب أن أتكاــد أيضــا وأعــا  ، املذــ  تق يــ    للتذــ   القا ــ  غــ  غــوا 

 ابلدولـــا الذـــد   ـــيا   اامعاـــا وأ ا ـــتا حب يـــا املســـتقب    الساا ـــق م كـــزه حتديـــد   ااـــش صـــاحب
 إبعـدا ، املتحـدة األمـم منظوما   املعناا واهلافا  اعقلام حكوما م  ابلتعاون، القاا  ار ابع ا ة القائما
 القائمــا ابلدولــا أخــ ى مــ ة وأ ا ــتا املذــ   تق يــ   حبقــه ال ــعب لتوعاــا لإلقلــام  اا ــق تثقاــ   ــ ام 

 1987 عـــــا  ا ـــــتفتا    غـــــوا  انخبـــــو أيـــــد ا الـــــي ال ـــــامو و ل ـــــعب املعلنـــــا اع ا ة ت اعـــــق أن ابع ا ة
 وشـــ عت، ال ـــامو و ل ـــعب املذـــ  تق يـــ  جبوـــو  يتعلـــش فامـــا الحـــش وقـــت   غـــوا  قـــانون علاوـــا ونـــ 
 ضـــ و ة وأكـــد ، املوضـــو    ـــأن مفاوضـــا    الـــدخول علـــى اعقلـــام وحكومـــا ابع ا ة القائمـــا الدولـــا
 ااعقلام   عاما  ذفا كثب عن ااالا  صد مواصلا

 القا ـ  غـ  ااـش أتكاد، مونتس ا  مسألا   أن 71/11٤ ق ا  ا  ، العاما اامعاا وأعا   - 19
 نفســـــه مونتســـــ ا  شـــــعب أن أتكاـــــد أيضـــــا وأعـــــا  ، املذـــــ  تق يـــــ    مونتســـــ ا  ل ـــــعب للتذـــــ  

ــــا    ــــو ــــا املســــتقب    الساا ــــق م كــــزه حتديــــد   ااــــش صــــاحب املطــــا  هناي  اامعاــــا وأ ا ــــتا حب هِّي
 منظومـا   املعناـا واهلافـا  اعقلـام حكومـا مـ  ابلتعـاون، تقـو  أن ابع ا ة القائما ابلدولا الذد   يا  

 ااملذ  تق ي    حبقه ال عب لتوعاا لإلقلام  اا ق تثقا    ام  إبعدا ، املتحدة األمم
 القا ـــ  غـــ  ااـــش،  اتكـــ ن مســـألا   ـــأن 71/11٥ ق ا  ـــا  ، جديـــد مـــن اامعاـــا وأكـــد  - 20

 هنايـا    ـو نفسه  اتك ن شعب أن أيضا جديد من وأكد ، املذ  تق ي     اتك ن ل عب للتذ  
 الذـــد   ـــيا   اامعاـــا و عــتا حب يـــا املســـتقب    الساا ـــق م كــزه حيـــد  أن   ااـــش صـــاحب املطــا 
، املتحـدة األمـم منظومـا   املعناـا واهلافـا  اعقلـام حكوما م  ابلتعاون، القاا  ار ابع ا ة القائما الدولا
 الــي ااوــو   كــ  و حبــتا املذــ  تق يــ    حبقــه ال ــعب لتوعاــا لإلقلــام  اا ــق تثقاــ   ــ ام  إبعــدا 
 هبـــد  اعقلـــام ار التنفاييـــا املســـؤولاا  مـــن مزيـــد لنقـــ  اعقلـــام وحكومـــا ابع ا ة القائمـــا الدولـــا تبـــيهلا
 ااحمللا  املوظف  تد يب منوا  سب ، تد جياا الياي ااكم نطاق تو ا 
 شـــعب حـــش،  االنـــا  ـــانت مســـألا   ـــأن 71/116 ق ا  ـــا  ، جديـــد مـــن اامعاـــا وأكـــد  - 21

  االنــا  ــانت شــعب أن أيضــا جديــد مــن وأكــد ، املذــ  تق يــ    للتذــ   القا ــ  غــ   االنــا  ــانت
 اامعاــا وأ ا ــتا حب يــا املســتقب    الساا ــق م كــزه حتديــد   ااــش صــاحب املطــا  هنايــا    ــو نفســه

 منظومـا   املعناـا واهلافـا  اعقلـام حكومـا مـ  ابلتعـاون، تقـو  أن ابع ا ة القائما ابلدولا الذد   يا  
 ااملذ  تق ي    حبقه ال عب لتوعاا لإلقلام  اا ق تثقا    ام  إبعدا ، املتحدة األمم
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ـــــا العامـــــا أتكاـــــد  71/117 و  القـــــ ا  - 22 ـــــ ك  وكـــــايكوي، أعـــــا   اامعا   ـــــأن مســـــألا جـــــز  ت
شــعب جــز  تــ ك  وكــايكوي غــ  القا ــ  للتذــ     تق يــ  املذــ ، وأعــا   أيضــا أتكاــد أن شــعب  حــش
الساا ـــق   املســـتقب  حب يـــاا  تـــ ك  وكـــايكوي  ـــو   هنايـــا املطـــا  صـــاحب ااـــش   حتديـــد م كـــزه جـــز 

املعناـا  وأ ا ت اامعاا    يا الذد  ابلدولا القائما ابع ا ة القاا ، ابلتعـاون مـ  حكومـا اعقلـام واهلافـا 
 ا  منظوما األمم املتحدة، إبعدا    ام  تثقافاا  اا اا لإلقلام لتوعاا ال عب حبقه   تق ي  املذ 

 العامـا اامعاـا أعا  ، املتحدة للوالاي  التا عا فـ جن جز  مسألا   أن 71/118 الق ا  و  - 23
 وأعــا  ، املتحـدة للـوالاي  التا عــا فـ جن جـز  ل ـعب املذــ  تق يـ    للتذـ   القا ــ  غـ  ااـش أتكاـد
 حتديـد   ااـش صـاحب املطـا  هنايـا    ـو املتحـدة للـوالاي  التا عـا ف جن جز  شعب أن أتكاد أيضا
ـــا الذـــد   ـــيا   اامعاـــا وأ ا ـــتا حب يـــا املســـتقب    الساا ـــق م كـــزه ، تعـــده  أن ابع ا ة القائمـــا ابلدول

 لإلقلـــام  اا ـــق تثقاــ   ـــ ام ، املتحـــدة األمــم منظومـــا   املعناــا واهلافـــا  اعقلـــام حكومــا مـــ  ابلتعــاون
 ااملذ  تق ي    حبقه ال عب لتوعاا
، ااديــــدة كالاــــدوناا مســــألا   ــــأن 71/119 ق ا  ــــا  ، جديــــد مــــن العامــــا اامعاــــا وأكـــد  - 2٤
 الساا ــــق م كــــزه حيــــد  أن   ااــــش صــــاحب املطــــا  هنايــــا    ــــو نفســــه ااديــــدة كالاــــدوناا شــــعب أن
ـــــا املســـــتقب    ـــــت، ونزا ـــــا حب ي ـــــا، الذـــــد   ـــــيا  ، وأ ا  ـــــا  ار ابع ا ة القائمـــــا ابلدول  ابلتعـــــاون، القا
 لإلقلـــام  اا ـــق تثقاـــ   ـــ ام  إبعـــدا ، املتحـــدة األمـــم منظومـــا   املعناـــا واهلافـــا  اعقلـــام حكومـــا مـــ 

ا الساا ـــق ابمل كـــز املتعلقـــا امل ـــ وعا للخاـــا ا  طبقـــاً  املذـــ  تق يـــ    حبقـــه ال ـــعب توعاـــا  اي ة هبـــد 
 الســـاا ة علـــى ااذـــول   ـــأن املقبلـــا امل ـــاو ا  عجـــ ا  املالئمـــا التـــدا   أن  أيوـــا عـــن اامعاـــا توأع  ـــ

 املنذــو  النحــو علــى، وشــفافا مذــداقاا وذا  ونزيوــا عا لــا انتخا اــا قــوائم وضــ  ذلــك   مبــا، الكاملــا
 املاثــاق مــ  يتســش مبــا وحقاقاــا ونزيوــا حــ ة  ذــو ة املذــ  لتق يــ  أ ا ــاا أمــو   ــق، نوماــا اتفــاق   علاــه

 انــا اطــا    األطــ ا   ــ  املســتم  اباــوا  الذــد   ــيا   و حبــتا ومما  ــا ا املتحــدة األمــم ومبــا  
ـــا اتفـــاق علـــى ع املـــوقه   قـــوائم وضـــ  ي ـــم  مبـــا، املذـــ  لتق يـــ  حامســـا عملاـــا عجـــ ا  معـــاي  لوضـــ  نوما

 النظـ  ار ابع ا ة القائمـا ابلدولـا الذـد   ـيا   وأ ا ـتا االتفـاق   علاـه منذـو   ـو كمـا،  انتخا اا
 مسـتعدا يكـون حـى املذـ  تق يـ  طباعـا   ـأن ااديـدة كالاـدوناا شـعب ععـال  تثقافـق  ـ انم  وض   

 التما ــا، املعناــا األطــ ا  مجاــ  اامعاــا وحثــتا مســتقبال املســألا  ــيه   ــأن قــ ا  الختــاذ أفضــ    ــك 
 التـلل  مـن  ـ و ، حوا  ـا   اال ـتم ا  علـى، نوماـا اتفـاق اطـا  و ، ااديـدة كالاـدوناا شـعب ملذلحا
 املذـ  لتق يـ  عملاـا حنو  لماا اعقلام تقد  يكف  اطا  لتوافا العم  مواصلا أج  من املتبا ل واالحرتا 

 تكــون أن مبـدأ أ ــاي علـى، السـكان قطاعــا  مجاـ  حقـوق وتذــون مفتوحـا اخلاـا ا  مجاــ  فاوـا تكـون
 امذ ه تق ي  ط يقا اختاا  ح يا ااديدة كالادوناا ل عب

 ااــش، الف نســاا  ــولانازاي مسـألا   ــأن 71/120 ق ا  ــا  ، جديــد مـن العامــا اامعاــا وأكـد  - 2٥
 شـــعب أن أيضـــاً  جديـــد مـــن وأكـــد ، املذـــ  تق يـــ    الف نســـاا  ـــولانازاي ل ـــعب للتذـــ   القا ـــ  غـــ 

ا حب يـا املسـتقب    الساا ـق م كزه حيد  أن   ااش صاحب املطا  هنايا    و نفسه الف نساا  ولانازاي
 واهلافـا  اعقلـام حكوما م  ابلتعاون، تقو  أن ابع ا ة القائما ابلدولا، الذد   يا  ، اامعاا وأ ا ت
  ـولانازاي شـعب توعاـا  اي ة هبـد  لإلقلـام  اا اا تثقافاا   ام  إبعدا ، املتحدة األمم منظوما   املعناا

  ـ ي  تقـد  احـ ا  تاسـ  أجـ  من الف نساا  ولانازاي م  حوا  ا تكث  وأن املذ  تق ي    حبقه الف نساا

https://undocs.org/ar/A/RES/71/117
https://undocs.org/ar/A/RES/71/118
https://undocs.org/ar/A/RES/71/119
https://undocs.org/ar/A/RES/71/120
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 لتق يــ  إبجـ ا  املتعلقـا ال ــ وط علـى اطا  ـا   االتفـاق يــتم، املذـ  لتق يـ  وفعالـا نزيوــا عملاـا ا  ـا  حنـو
 التنفايه  مين وجدول املذ 

 
استتتتت دام املرتكقتتتتة نوستتتتيلة النتستتتتاع حقتتتتتو  ا نستتتتان و  اقتتتتة  ارستتتتة حتتتتق الشتتتتتعوب  - ابء 

 املصري تقرير يف
 وتــوخق الال مــا اخلطــوا  اختــاذ علــى الــدول مجاــ ، 71/182 ق ا  ــا  ، العامــا اامعاــا حثــت - 26

 لكفالـــــا الت ـــــ يعاا التـــــدا   واختـــــاذ امل تزقـــــا أن ـــــطا ت ـــــكله الـــــيي اخلطـــــ  ا ا  الاقظـــــا   جـــــا  أقذـــــى
 امل تزقـــا جتناـــد    عااي ـــا اشـــرتا  وعـــد  لســـاط  ا اخلاضـــعا األخـــ ى واأل اضـــق أ اضـــاوا ا ـــتخدا  عـــد 
 اعاقـــا ار  ـــد  ألن ـــطا التخطــاط أجـــ  مـــن نقلوـــم أو محــايتوم أو تـــد يبوم أو متـــويلوم أو ح ــد م أو

 كلاــا  ذـو ة، القاـا  أو هبـا اعطاحــا أو  ولـا أي حكومـا و عزعـا املذــ  تق يـ    حقوـا ال ـعوق مما  ـا
 الـي السـاا ة ذا  املسـتقلا للـدول الساا ـاا الوحـدة أو اعقلاماـا السالما اضعا  أو  تقويض، جزئاا أو

 اعنســـان حقـــوق جمللــ  التـــا   العامـــ  الف يــش ار وطلبـــتا املذــ  تق يـــ    ال ـــعوق اــش وفقـــا تتذــ  
 تق يــ    ال ــعوق حــش مما  ــا واعاقــا اعنســان حقــوق النتوــا  كو ــالا امل تزقــا ا ــتخدا  مبســألا واملعــين
 يتعلـش فامـا واالجتا ـا ، واملظـا  ، الناشـفا والقضـااي، واأل باق املذا   وحتديد   ا ا يواص  أن املذ 

 تق يـــــ    ال ـــــعوق حـــــش وخباصـــــا، اعنســـــان حقــــوق   وأتث  ـــــا ابمل تزقـــــا املتذـــــلا األن ـــــطا أو ابمل تزقــــا
 ابآلاث  وا ـــ  نطـــاق علـــى التع يـــ  اعنســـان اقـــوق املتحـــدة األمـــم مفوضـــاا ار أيضـــا وطلبـــتا مذـــ  ا
 املتضـ  ة الـدول ار اال ت ـا يا اخلـدما  وتقـدمي املذ  تق ي    ال عوق حش   امل تزقا ألن طا السلباا

 ااألن طا تلك من
 

 حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري -جيم  
حـــش ال ـــعب الفلســـطاين   تق يـــ  املذـــ ،  71/18٤أكـــد  اامعاـــا العامـــا جمـــد اً   ق ا  ـــا  - 27
ا و  ذلـك القـ ا ، حثـت اامعاـا العامـا أيضـاً   ذلك ااش   أن تكـون لـه  ولتـه املسـتقلا، فلسـط  مبا

الــدول والوكــاال  املتخذذــا ومؤ ســا  منظومــا األمــم املتحــدة علــى مواصــلا  عــم ال ــعب الفلســطاين 
ومســاعدته لناــ  حقــه   تق يــ  املذــ    أقــ ق وقــتا و عــت اامعاــا أيضــاً ار اعمــال حقــوق اعنســان 

 ا71/98و  71/9٥و  71/23 ا ،   ق ا ا لل عب الفلسطاين، مبا فاوا حش تق ي  املذ
، طلبت اامعاا العاما، وقد نظ     تق ي  الل نـا املعناـا مبما  ـا ال ـعب 71/20و  الق ا   - 28

(، ار الل نا، فاما طلبت، أن تواص   يل ك  ااوو  A/71/35الفلسطاين اقوقه غ  القا لا للتذ   )
للتذ  ، مبا فاوا حقه   تق ي  املذ ا و عت اامعاـا  لكق ينال ال عب الفلسطاين حقوقه غ  القا لا

مجا  ااكوما  واملنظما  ار التعاون م  الل نا ومساعد ا   أ ا  مواموا، م  ة ار  عو ا املتكـ  ة 
مجا  الدول والوكاال  املتخذذا ومؤ سا  منظوما األمم املتحدة ار مواصلا  عم ال عب الفلسطاين 

حقـــه   تق يـــ  املذـــ    أقـــ ق وقـــت، مبـــا   ذلـــك ااـــش   أن تكـــون لـــه  ولتـــه  ومســـاعدته علـــى ناـــ 
 املستقلا، فلسط ا

، 71/2٤7وأعـــا   اامعاـــا العامـــا أتكاــــد ااانـــب االقتذـــا ي اــــش تق يـــ  املذـــ    ق ا  ــــا  - 29
   ا الطباعاا، فاما يتعلش ابل عب الفلسطايناحش ال عوق   الساا ة على موا   أي
  

https://undocs.org/ar/A/RES/71/182
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 اجمللس االقتصادي واالجتما ي -رابعا  
، الوكـــــــــاال  املتخذذـــــــــا 2016/20أوصـــــــــى اجمللـــــــــ  االقتذـــــــــا ي واالجتمـــــــــاعق،   قـــــــــ ا ه  - 30

واملؤ سا  األخ ى التا عا ملنظومـا األمـم املتحـدة أبن تتخـي، أو طلـب الاوـا أن تتخـي عـد ا مـن التـدا   
لألقـالام غـ  املتمتعـا اباكـم الـيايا وأعـا  اجمللـ  التأكاـد علـى أن اعـرتا  اامعاـا العامـا وجملـ    عماً 

غــ  املتمتعــا اباكــم الــياي  األمــن وغ مهــا مــن أجوــزة األمــم املتحــدة مب ــ وعاا تطلعــا  شــعوق األقــالام
مــــا يلــــز  لتلــــك ال ــــعوق  تقــــدمي كــــ مما  ــــا حقوــــا   تق يــــ  املذــــ  يرتتــــب علاــــه، كنتا ــــا طباعاــــا،  ار
 مساعدة مالئما، على أ اي ك  حالا على حدةا من
  

 جملس حقو  ا نسان -خامسا  
 القرارات -ألف  

حزي ان/يوناــه  13اختـي جملــ  حقــوق اعنســان    و تــه الثاناــا والثالثــ ، املعقــو ة   الفــرتة مــن  - 31
  أن  32/33https://undocs.org/ar/A/RES/32/33، الق ا  2016متو /يولاه  8متو /يولاه و   1ار 

حقـــوق اعنســـان وتغـــ ه املنـــا ا وأكـــد اجمللـــ    ذلـــك القـــ ا  أن لـــناث  الضـــا ة النامجـــا عـــن تغـــ  املنـــا  
املباشـ ة، الـي تـؤث    التمتـ  الفعلـق حبقـوق اعنسـان والـي ت ـم   وعا من االنعكا ا  املباش ة وغـ جمم

 ق ي  املذ اااش   ت
ار  13واختــــــي جملــــــ  حقــــــوق اعنســــــان    و تــــــه الثالثــــــا والثالثــــــ ، املعقــــــو ة   الفــــــرتة مــــــن  - 32
  أن ا تخدا  امل تزقا كو الا النتوا  حقوق اعنسان واعاقـا  33/٤، الق ا  2016أيلول/ بتما  30

 ـاما   منـاطش  ا امل تزقـا، والمما  ا حش ال عوق   تق ي  املذـ ا و  ذلـك القـ ا ، أ ان اجمللـ  أن ـط
 ـالما واحـرتا  النظـا  الد ـتو ي للبلـدان ومما  ـا  يوـد  خطـ  مـن األن ـطا  ـيه علاـه تنطوي وماالنزا ، 

ااش   تق ي  املذ ا وحث مجا  الدول على أن تتخي اخلطوا  الال مـا وتتـوخى أقذـى   جـا  الاقظـا 
ا ا  اخلط  اليي ت كله أن طا امل تزقـا، وعلـى أن تتخـي التـدا   الت ـ يعاا الال مـا لكفالـا عـد  ا ـتخدا  

ى اخلاضـــعا لســـاط  ا، وكـــيلك  عااي ـــا،   جتناـــد امل تزقـــا وح ـــد م ومتـــويلوم أ اضـــاوا واأل اضـــق األخـــ  
وتــد يبوم ومحــايتوم وعبــو  م مــن أجــ  التخطــاط ألن ــطا  ــد  ار اعاقــا مما  ــا ااــش   تق يــ  املذــ  
واعطاحـــا حبكومـــا أي  ولـــا أو القاـــا ،  ذـــو ة كلاـــا أو جزئاـــا،  تقـــويض أو اضـــعا  الســـالما اعقلاماـــا 

مبـــا يتســـش مـــ  احـــرتا  حـــش ال ـــعوق حـــدة الساا ـــاا للـــدول املســـتقلا وذا  الســـاا ة الـــي تتذـــ   الو  أو
ألن ـطا امل تزقـا  تق ي  املذ ا وك   أيضا طلبه ار مفوضاا األمـم املتحـدة اقـوق اعنسـان أن تعلـن مـا  

 يا واألمناــــا دما  العســــكوال ــــ كا  اخلاصــــا الــــي تقــــد  املســــاعدة العســــك يا وامل ــــو ة وغ مهــــا مــــن اخلــــ
، وأن تجقـــده  خـــدما  ا ت ـــا يا الســـوق الدولاـــا مـــن آاث   ـــلباا علـــى حـــش ال ـــعوق   تق يـــ  املذـــ   
 الدول املتض  ة من  يه األن طاا ار
الــيي اختــي   الــدو ة نفســوا   ــأن  33/3وأكــد جملــ  حقــوق اعنســان مــن جديــد،   قــ ا ه  - 33

ا  ال عوق ااش   تق ي  مذـ  ا لاتسـى هلـا أن حتـد  حب يـا اقاما نظا   وي  ميق اطق ومنذ ، أن ام
 وضعوا الساا ق وتسعى حب يا ار حتقاش تنماتوا االقتذا يا واالجتماعاا والثقافااا

شـباط/فااي   27وتناول جمل  حقوق اعنسان    و ته ال ا عا والثالث ، املعقو ة   الفرتة من  - 3٤
 ألا اعمــال حــش ال ــعب الفلســطاين   تق يــ  املذــ  مــن خــالل ق ا اتــه، مســ2017آذا /مــا ي  2٤ار 

https://undocs.org/ar/A/RES/32/33
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ـــد اجمللـــ  مـــن جديـــد   قـــ ا ه ا3٤/31و  3٤/30و  29/3٤ حـــش ال ـــعب الفلســـطاين  3٤/29 وأكه
القا ــ  للتذــ   والــدائم وغــ  امل ــ وط   تق يــ  مذــ ه، مبــا   ذلــك حقــه   العــا    ظــ  اا يــا  غــ 

وأكــد أن حــش ال ــعب الفلســطاين   الســاا ة  ، اقامــا  ولــا فلســط  املســتقلاوالعدالــا والك امــا، وحقــه  
لوطناــا و فا ــه وأن يكــون جــز اً الدائمــا علــى ث واتــه ومــوا  ه الطباعاــا جيــب أن يجســتخد  لتحقاــش تنماتــه ا

اعمــال حقــه   تق يــ  مذــ ه، وحــث مجاــ  الــدول علــى اختــاذ التــدا   حســب مقتضــى ااــال لتعزيــز  مــن
ل ــعب الفلســطاين اقــه   تق يــ  مذــ ه، وتقــدمي املســاعدة لألمــم املتحــدة    ــااق اضــطالعوا اعمــال ا

 3٤/30 ابملسـؤولاا  الـي كجلهفـت هبـا مبوجــب املاثـاق خبذـو  اعمـال  ــيا ااـشا وشـد  اجمللـ    قــ ا ه
ال ـ قاا، ، مبـا فاوـا القـدي 1967على ض و ة انسـحاق ا ـ ائا  مـن األ ض الفلسـطاناا احملتلـا منـي عـا  

  تق يـــ  مذــ ها و عـــا اجمللـــ   مــن أجـــ  متكـــ  ال ــعب الفلســـطاين مـــن مما  ــا حقـــه املعـــرت   ــه عاملاـــاً 
ــــــ  انتواكــــــا  حقــــــوق اعنســــــان امل تبطــــــا  وجــــــو   3٤/31 قــــــ ا ه   ا ــــــ ائا ، ار أن تضــــــ  حــــــدا اما

ضــاا  تــوف   ــب  انتذــا   ــاما ااــش   تق يــ  املذــ ، وأن تفــق ابلتزاما ــا الدولاــا القا املســتوطنا ، وال
 فع الا للضحاايا

 
 ا جراءات اخلاصة وآلية اخلرباء املعنية حبقو  الشعوب األصلية -ابء  

 فعتـه قدمت املق  ة اخلاصا جمللـ  حقـوق اعنسـان املعناـا حبقـوق ال ـعوق األصـلاا،   تق ي  ـا  - 3٥
ــــاال  مواضــــاعاا لتــــدا   اافــــ  وأث  ــــا علــــى حقــــوق ار اامعاــــا العامــــا    و  ــــا ااا يــــا والســــبع ، حتل

(ا وأشــــا   املقــــ  ة اخلاصــــا ار أن تقاــــام وضــــ  حقــــوق ال ــــعوق A/71/229ال ــــعوق األصــــلاا )انظــــ  
ذـ ، وااقـوق األصلاا   القانون الدوي فاما يتعلش اباف  يتطلـب النظـ    الـرتا ط القـائم  ـ  تق يـ  امل

(ا وقالـت ان تق يــ  املذـ  يعتـا حقــا شـامال لل ــعوق 20الثقافاـا وحقـوق امللكاــا )امل جـ  نفسـه، الفقــ ة 
األصــلاا  ســبب طا عــه ال ــام  لعــدة قطاعــا  وألنــه يؤكــد حقوــا   أن تســعى حب يــا ار حتقاــش تنماتوــا 

ـــــا ـــــا والثقافا ـــــدما و (22امل جـــــ  نفســـــه، الفقـــــ ة ) االقتذـــــا يا واالجتماعا ت املقـــــ  ة اخلاصـــــا   تق ي  ـــــا ق
فاقــــــا  اال ــــــتثما  الدولاـــــــا، ( حتلــــــاال آلاث  اتA/HRC/33/42اجمللــــــ     و تــــــه الثالثــــــا والثالثـــــــ  ) ار
ة ااـــــ ة،     اتفاقـــــا  الت ـــــا  ذلـــــك معا ـــــدا  اال ـــــتثما  الثنائاـــــا والفذـــــول املتعلقـــــا ابال ـــــتثما   مبـــــا

حقــوق الســكان األصــلا ا وأشــا   ار أن ال ــعوق األصــلاا يعــرت  هلــا اباــش   تق يــ  مذــ  ا  علــى
اال ـــتثما  الـــي تعـــاج قضـــااي  (ا وأوصـــت أبن تعـــز   افـــا  تســـويا منا عـــا 13 )امل جـــ  نفســـه، الفقـــ ة

الدولاـــا، وذلـــك أثـــ  علـــى حقـــوق ال ـــعوق األصـــلاا تقـــاط  حقـــوق اعنســـان مـــ  اتفاقـــا  اال ـــتثما   هلـــا
 سب  منوـا االعـرتا  ابآلاث  ال ـديدة للم ـا ي  الكبـ ة علـى حقـوق ال ـعوق األصـلاا   تق يـ  مذـ  ا 

(ا وأوصـت أيضــا أبن متتثــ  الــدول املضـافا لواجبوــا املتمثــ    التنظــام 96و فا وـا )امل جــ  نفســه، الفقــ ة 
تسى هلا أن حتد  ط ق تنماتوـا االجتماعاـا ذي الذلا حبقوق ال عوق األصلاا   تق ي  املذ ، وحباث ي

والثقافاـــا واالقتذـــا يا، وحفـــ  وتطـــوي  مؤ ســـا ا وأع افوـــا وعملاـــا  صـــن  القـــ ا  فاوـــا )امل جـــ  نفســـه، 
 (ا103 الفق ة
ومنذـــــ    التق يـــــ  الـــــيي قدمـــــه  وأشـــــا  اخلبـــــ  املســـــتق  املعـــــين إبقامـــــا نظـــــا   وي  ميق اطـــــق - 36
و تـــه الثالثـــا والثالثـــ ، ار أن الـــدول األطـــ ا    العوـــد الـــدوي اخلـــا  جملـــ  حقـــوق اعنســـان     ار

يقــ  علـــى عاتقوــا التـــزا  أبن تســعى ار اعمـــال حــش تق يـــ  املذــ  وال ميكنوـــا  اباقــوق املدناــا والساا ـــاا 
ـــ ا  اتفاقـــا  جتا يـــا حتـــ   ال ـــعوق  ذـــو ة فعلاـــا مـــن موا   ـــا الطباعاـــا أو تتســـبب   انتـــزا   تقويضـــه إب 

         (ا19، الفق ة A/HRC/33/40)  اضق أو ت  يد السكاناأل

https://undocs.org/ar/A/71/229
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أمها الف يش العام  املعين مبسألا ا تخدا  امل تزقـا كو ـالا النتوـا  حقـوق اعنسـان واعاقـا مما  ـا  - 37
ار اامعاـا العامـا    و  ـا ااا يـا والسـبع  حش ال عوق   تق ي  املذـ  فقـد الحـ    تق يـ ه املقـد  

، A/71/318أنه ميكن أن يكون لك  من امل تزقا واملقاتل  األجانب أتث  حمد  على تق ي  املذ  الوطين )
مجاعــــا  املتمــــ  ين والثــــوا  كثــــ ا (ا والحــــ  أن املقــــاتل  األجانــــب، الــــيين قــــد يقــــاتلون مــــ  7٥الفقــــ ة 

حيملــــون الســــال     ــــبا  تق يـــــ  املذــــ  الــــوطين أو    ــــبا    يـــــا  اا ــــاا معانــــا للدولــــا وميكـــــن  مــــا
(ا والحـــ  الف يـــش   تق يـــ ه 76 يقوضـــوا تق يـــ  املذـــ  كمـــا ميكـــن أن يـــدعموه )امل جـــ  نفســـه، الفقـــ ة أن
ن أقــ  أمهاــا ممــا ميكــن أن حيــدث    عــض ااــاال  مســألا تق يــ  املذــ  الــوطين   حــد ذا ــا قــد تكــو  أن
يقو  اجملتم  الدوي أو أجزا  موما منه  دعم املقاتل  األجانب   جوو  م ال اماا ار اعطاحا  دول  ملـها

 ذا   اا ة )امل ج  نفسه(ا
اا احملتلـا و  التق ي  اليي قدمه املق   اخلا  املعـين حبالـا حقـوق اعنسـان   األ اضـق الفلسـطان - 38

ار جملــ  حقـوق اعنسـان    و تــه ال ا عـا والثالثــ ، قـا   د ا ـا ااالــا ال ا نـا اقــوق  1967منـي عـا  
اعنسان   األ ض الفلسطاناا احملتلـا، مـ  الرتكاـز   ـك  خـا  علـى  و  املـدافع  عـن حقـوق اعنسـان 

(ا واعتـا أن الت ـ يعا  املتذـلا إبضـفا  ال ـ عاا علـى البـؤ  A/HRC/34/70والتحداي  الـي يواجووهنـا )
)امل جــ  نفســه،  اال ــتاطاناا تــوحق  ــتقل  مســتم  لفــ   الفلســطانا    اعمــال حقوــم   تق يــ  املذــ 

، وقــال ان  ــيه (ا وفامــا يتعلــش  غــزة، أشــا  املقــ   اخلــا  ار القاــو  املف وضــا علــى ح يــا التنقــ 8الفقــ ة 
 (ا20القاو  تؤث  أتث ا  لباا على حش الفلسطانا    تق ي  املذ  )امل ج  نفسه، الفق ة 

وال ـــــــ كا  عـــــــا الوطناـــــــا وغ  ـــــــا  واعـــــــرت  الف يـــــــش العامـــــــ  املعـــــــين مبســـــــألا حقـــــــوق اعنســـــــان - 39
لســــبع ، أبن عــــد ا ا ااا يــــا وامؤ ســــا  األعمــــال،   تق يــــ ه املقــــد  ار اامعاــــا العامــــا    و  ــــ مــــن
ال ـ كا  قـد أقـ  ابملقتضـاا  األخالقاـا والعملاــا لاللتـزا  ابحـرتا  املوافقـا ااـ ة املسـبقا املســتن ة وأبن  مـن

، A/71/291عـــدة شـــ كا  التزمـــت  ـــيلك  ون تف يـــش  ـــ  ال ـــعوق األصـــلاا وغـــ  ال ـــعوق األصـــلاا )
(ا وذكــ  الف يــش العامــ    تق يــ ه أنــه ابلنظــ  ار اخلذــائ  املماــزة لل ــعوق األصــلاا وحقوقوــا 7٤ الفقــ ة

ااماعاـــا املتعلقـــا  تق يـــ  املذـــ ،  ـــاكون تنفاـــي  ـــيا االلتـــزا  اتلفـــا ابلضـــ و ة   اجملتمعـــا  احمللاـــا الـــي 
 ا )امل ج  نفسه(اتوجد لديوا اهلااك  املؤ ساا والقوان  والعملاا  الع فاا اخلاصا هب ال

ذكـــــــ   املقــــــــ  ة اخلاصـــــــا   جمــــــــال ااقــــــــوق الثقافاـــــــا،   تق ي  ــــــــا الـــــــيي  فعتــــــــه ار جملــــــــ  و  - ٤0
اعنسان    و ته ال ا عا والثالث ، أن ااقوق الثقافاا، الي تجفَوم على أهنا مدجما متاما   منظوما  حقوق

ا  التنــــــو  الثقــــــا  والعاملاــــــا واملســــــاواة حقــــــوق اعنســــــان، تــــــدعو ار ح يــــــا تق يــــــ  املذــــــ  لألفــــــ ا  واحــــــرت 
(A/HRC/34/56 ا9٥، الفق ة) 

وع ضــت آلاـــا اخلـــاا  املعناـــا حبقــوق ال ـــعوق األصـــلاا علـــى جملــ  حقـــوق اعنســـان،    و تـــه  - ٤1
 ا تطال  آ ا  الدول وال ـعوق األصـلاا   ـأن الثالثا والثالث ، موجز ا لل  و  على اال تباان ال امق ار

أفض  املما  ا  املتعلقا مبـا ميكـن اعتمـا ه مـن تـدا   وا ـرتاتا اا  تنفاـي منا ـبا لبلـوع أ ـدا  اعـالن 
ـــ  و  (ا ويقـــد  املـــوجز تفA/HRC/33/58األمـــم املتحـــدة   ـــأن حقـــوق ال ـــعوق األصـــلاا ) اصـــا  عـــن ال

الــوا  ة مــن الــدول   ــأن تــدا   ت ــ يعاا و اا ــاتاا وا ا يــا حمــد ة تتعلــش حبــش تق يــ  املذــ  واال ــتقالل 
(ا و  الدو ة ذا ا، قدمت آلاـا اخلـاا  املعناـا حبقـوق ال ـعوق األصـلاا 2٤-16)امل ج  نفسه، الفق ا  

اباــش   الذــحا وال ــعوق األصــلاا، مــ  الرتكاــز  ار اجمللــ  أيضــا التق يــ  الــيي يتضــمن الد ا ــا املتعلقــا
(ا وذجكـــــ    الد ا ـــــا أن ااـــــش   الذـــــحا،   مجلـــــا أمـــــو ، A/HRC/33/57علـــــى األطفـــــال وال ـــــباق )

https://undocs.org/ar/A/71/318
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/70
https://undocs.org/ar/A/71/291
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/56
https://undocs.org/ar/A/HRC/33/58
https://undocs.org/ar/A/HRC/33/57
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(ا 18الفقــ ة ا )امل جــ  نفســه، مكــوِّهن  ئاســق مــن مكــوان  حــش ال ــعوق األصــلاا   تق يــ  مذــ    ــو
الــي قــدمتوا آلاــا اخلــاا    ــأن ااــش   الذــحا وال ــعوق األصــلاا، نذــحت اآللاــا  9النذــاحا  قــم  و 

ــــــ  املذــــــ   ــــــدعوة ار االعــــــرتا  حبقوقوــــــا الذــــــحاا وحقوــــــا   تق ي ال ــــــعوق األصــــــلاا  تعزيــــــز جوــــــو  ال
 (ا29نفسه، امل فش، الفق ة  )امل ج 

  
 معاهدات حقو  ا نساننشأة مبوجب اهليئات امل -سادسا  

مـن كـ  مـن العوـد  1مـن املـا ة  1ي   الن ه على حش مجا  ال عوق   تق ي  املذ    الفقـ ة  - ٤2
الــــدوي اخلــــا  اباقــــوق املدناــــا والساا ــــاا والعوــــد الــــدوي اخلــــا  اباقــــوق االقتذــــا يا واالجتماعاـــــا 

االقتذــا يا واالجتماعاــا والثقافاــا والل نــا  والثقافاــاا ففــق  ــيا الســااق، تناولــت الل نــا املعناــا اباقــوق
ااــــش   تق يــــ  املذــــ  عنــــد نظ مهــــا   التقــــا ي  الدو يــــا املقدمــــا مــــن الــــدول  ،(1)املعناــــا حبقــــوق اعنســــان

 األط ا ا وت   أ انه املالحظا  اخلتاماا ذا  الذلا الي اعتجمد  خالل الفرتة امل مولا ابلتق ي ا
 

 للجنة املعنية ابحلقو  االقتصادية واالجتما ية والثقافية املالحظات اخلتامية -ألف  
أع  ــت الل نــا املعناــا اباقــوق االقتذــا يا واالجتماعاــا والثقافاــا،   مالحظا ــا اخلتاماــا   ــأن  - ٤3

ــــدو ي اخلــــام  لكو ــــتا يكا ) ــــ  ال املعتمــــدة    و  ــــا التا ــــعا واخلمســــ ،  (،E/C.12/CRI/CO/5التق ي
ــــــــو    7أيلول/ ــــــــبتما ار  19املعقــــــــو ة   الفــــــــرتة مــــــــن  ، عــــــــن قلقوــــــــا ألن 2016ت ــــــــ ين األول/أكت

ال ــعوق األصــلاا   الت ــاو  معوــا مســبقاً لاتســى هلــا اعطــا  موافقتوــا ااــ ة واملســبقا واملســتن ة فامــا  حــش
  قــد  ا علــى مما  ــا حقوقوــا، وال  ــاما حقوقوــا االقتذــا يا يتعلــش  عملاــا  صــن  القــ ا  الــي قــد تــؤث  

وأع  ــت الل نــا أيضــا عــن قلقوــا مــن أن م ــ و  القــانون  واالجتماعاــا والثقافاــا، غــ  حمــرت   ذــو ة  ائمــاا
شــــــك  قــــــانون، وأنــــــه علــــــى الــــــ غم   ــــــأن التنماــــــا املســــــتقلا لل ــــــعوق األصــــــلاا مل يذــــــد  حــــــى اآلن   

أب اضق السكان األصـلا ، اال أن العديـد مـن تلـك األ اضـق ي ـغلوا   الواقـ   الدولا قد اعرتفت أن من
أشخا  غ  أصلا ، و و وض  أ ى ار ظوـو  صـ اعا  خطـ ةا وأوصـت الل نـا كو ـتا يكا اباـ   
علــى الت ــاو  مــ  ال ــعوق األصــلاا   ــك  منــتظم  جغاــا ااذــول علــى موافقتوــا ااــ ة واملســبقا واملســتن ة 

ش  عملاــا  صــن  القــ ا  الــي قــد تــؤث    قــد  ا علــى مما  ــا حقوقوــا االقتذــا يا واالجتماعاــا فامــا يتعلــ
وتســ ي  املناق ــا   اخــ  اامعاـا الت ــ يعاا فامــا يتعلــش مب ـ و  القــانون   ــأن التنماــا املســتقلا  والثقافاـا 

ان ومحايــــــا وضــــــم للســــــكان األصــــــلا  ووضــــــ  اطــــــا   مــــــين حمــــــد  للتع اــــــ  ابعتمــــــا  م ــــــ و  القــــــانون 
ال ــعوق األصــلاا   امــتال  األ اضــق واألقــالام واملــوا   الطباعاــا الــي حتو  ــا وا ــتخداموا وتطوي  ــا  حــش

محايــــا قانوناــــا، وضــــمان متكانوــــا والســــاط ة علاوــــا، مبــــا   ذلــــك مــــن خــــالل مــــا قــــد يلــــز  مــــن اعــــرتا  و 
 (ا9و  8الفق اتن ا تعا ة األ اضق الي ي غلوا أشخا  غ  أصلا  )امل ج  نفسه،  من
و  املالحظــــا  اخلتاماــــا   ــــأن التق يــــ  ااــــام  للتق يــــ ين الــــدو ي  اخلــــام  والســــا ي للفلبــــ   - ٤٤

عتجمـد  أيضـا   الـدو ة التا ـعا واخلمسـ  لل نـا املعناـا اباقـوق ا(، الـي E/C.12/PHL/CO/5-6 )انظ 
ـــا الطـــ   امايـــا حقـــوق اال قتذـــا يا واالجتماعاـــا والثقافاـــا، الحظـــت الل نـــا ااوـــو  الـــي  ـــيلتوا الدول

ال ــعوق األصــلاا، ولكنوــا أع  ــت عــن قلقوــا ا ا  التضــا ق  ــ  محايــا أ اضــق أجــدا  ال ــعوق األصــلاا 

_________________ 

 ا(HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I)))انظ  الوثاقا  12انظ  أيضا: الل نا املعناا حبقوق اعنسان، التعلاش العا   قم  (1) 

https://undocs.org/ar/E/C.12/CRI/CO/5
https://undocs.org/ar/E/C.12/PHL/CO/5
https://undocs.org/ar/HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I)
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 مــــن جوــــا، 1997مــــن قــــانون حقــــوق ال ــــعوق األصــــلاا لعــــا   ٥6 و ٥املنذــــو  علاوــــا   املــــا ت  
مــن جوــا أخــ ى،  197٤وقــانون اصــال  الغــااب    الفلبــ  لعــا   199٥وأحكــا  قــانون التعــدين لعــا  

والتنفاــي غــ  امل ضــق لقــانون  فضــاًل عــن التــأخ    اعتمــا  م ــ و  القــانون الــوطين ال ــتخدا  األ اضــق 
وحمدو يـا واليـا  حقوق ال عوق األصلاا فاما يتعلـش  رت ـام حـدو  أ اضـق ال ـعوق األصـلاا وتسـ الوا 

وقــد ة الل نــا الوطناــا املعناــا ابل ــعوق األصــلاا وال ــكو  املعــ ق عنوــا   ــأن مــدى قــد  ا علــى العمــ   
 كوافـــا مســـتقلا حقـــا مـــن أجـــ  تعزيـــز حقـــوق اجملتمعـــا  الثقافاـــا األصـــلاا وال ـــعوق األصـــلاا ومحايتوـــا 

اـــ ة واملســـبقا واملســـتن ة علـــى ا اواخفـــاق الدولـــا الطـــ     أن تكفـــ  لل ـــعوق األصـــلاا ااـــش   املوافقـــ
تغاـــ    ا ـــتخدا  أ اضـــاوا وأقالاموـــا، و  أن تطبـــش التمثاـــ  اعلزامـــق لل ـــعوق األصـــلاا    افـــا   أي

وت  يد ال عوق األصلاا، وال  اما تلـك املوجـو ة   مانـداانو،  سـبب النـزا  املسـل   صن  الق ا  احمللاا 
وقلـا فـ   حذـول  ملاـا  اال ـتخ اجاا وعملاـا  ا الـا األحـ ا   والنزاعا   ـ  القبائـ ، فضـال عـن الع

)امل جــــــ  نفســــــه،  ال ــــــعوق األصــــــلاا علــــــى ال عايــــــا الذــــــحاا والتعلــــــام واخلــــــدما  األ ا ــــــاا األخــــــ ىا
 (ا13 الفق ة
 1997ن تنفـــي الفلبـــ  تنفاـــيا كـــامال قـــانون حقـــوق ال ـــعوق األصـــلاا لعـــا  أبوأوصـــت الل نـــا  - ٤٥

الن األمـــم املتحـــدة   ـــأن حقـــوق ال ـــعوق األصـــلاا، االعـــرتا  الكامـــ  حبقـــوق لكـــق تكفـــ ، وفقـــاً ععـــ
ال عوق األصلاا   أ اضاوا وأقالاموا وموا   ا ومحايا  يه ااقوق محايـا كاملـا، وااذـول علـى املوافقـا 

ت ـــ يعا  أو  اا ـــا  أو م ـــا ي  ااـــ ة واملســـبقا واملســـتن ة لل ـــعوق األصـــلاا فامـــا  ـــ  اعتمـــا  أي 
وأن متـــن  األولويـــا العتمـــا  م ـــ و  القـــانون الـــوطين  ثـــ    أ اضـــاوا أو أقالاموـــا وموا   ـــا األخـــ ى أت هلـــا

ال ــتخدا  األ اضــق وتذــدق علــى اتفاقاــا منظمــا العمــ  الدولاــا   ــأن ال ــعوق األصــلاا والقبلاــا لعــا  
  ا وأن تتخــي مجاــ  وأن تعــز  واليــا الل نــا الوطناــا املعناــا ابل ــعوق األصــلاا وقــد ( 169) قــم  1989

وأن تتخــي  التــدا   الال مــا لتعزيــز ا ــتقالهلا وفعالاتوــا، لكــق تســتعاد مذــداقاتوا لــدى ال ــعوق األصــلاا 
اخلطـوا  الال مــا لكفالــا تســ ا  أ اضــق ال ــعوق األصــلاا،  طــ ق منوــا حتســ  عملاــا املطالبــا  ســندا  

ة واملسـبقا واملسـتن ة مـن ال ـعوق األصـلاا املعناـا وأن تكف  ااذول على املوافقا اا   األ اضق ااماعاا 
قب  من  ت اخا  ل  كا  خاصا، ومتثا  ال عوق األصـلاا مبمثلـ  مـن اختاا  ـا    افـا  صـن  القـ ا  

وأن تعتمـــد التـــدا   املالئمـــا للتخفاـــ  مـــن أثـــ   احمللاـــا، مثـــ  جمـــال  التعـــدين احمللاـــا والوحـــدا  اعمنائاـــا 
 ا فاوـــا النزاعـــا   ـــ  القبائـــ ، ومـــن أثـــ  الكـــوا ث الطباعاـــا   ال ـــعوق األصـــلاا النزاعـــا  املســـلحا، مبـــ

تتخي مجا  التدا   الال ما لكق تجكَف  لل عوق األصلاا امكاناا ااذول   ك  كام  علـى ال عايـا  وأن
 (ا1٤الذحاا والتعلام واخلدما  األ ا اا األخ ى )امل ج  نفسه، الفق ة 

  معــ ض    ـا علــى ال ــواغ  الـي أاث  ــا الل نــا،  عـض املعلومــا  اعضــافاا وقـدمت الفلبــ ،  - ٤6
  ـــأن املســـائ  املتعلقـــا ابل ــــعوق األصـــلاا، وال  ـــاما مــــا يتعلـــش منوـــا ابلت ــــاو  مـــ  ال ـــعوق األصــــلاا 
وااذــول علــى املوافقــا ااــ ة واملســبقا واملســتن ة فامــا يتعلــش  عملاــا  صــن  القــ ا  الــي تــؤث    حقوقوــا 

 ا(2)وجب العود الدوي اخلا  اباقوق االقتذا يا واالجتماعاا والثقافاامب
 

_________________ 

  ار الل نــا املعناــا اباقــوق االقتذــا يا واالجتماعاــا متا عــا التق يــ ين الــدو ي  اخلــام  والســا ي املقــدم - انظــ : الفلبــ  (2) 
ــــــــــــــــ ا ط التــــــــــــــــاي:  ــــــــــــــــا، الوثاقــــــــــــــــا متاحــــــــــــــــا علــــــــــــــــى ال  %http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Sharedوالثقافا

20Documents/PHL/INT_CESCR_COB_PHL_26757_E.pdfا 

https://undocs.org/ar/http:/tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%25%2020Documents/PHL/INT_CESCR_COB_PHL_26757_E.pdf
https://undocs.org/ar/http:/tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%25%2020Documents/PHL/INT_CESCR_COB_PHL_26757_E.pdf
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 املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقو  ا نسان -ابء  
مالحظا ـــا اخلتاماـــا   ـــأن التق يـــ   118اعتمـــد  الل نـــا املعناـــا حبقـــوق اعنســـان    و  ـــا الــــ  - ٤7

( وأحاطـــت الل نـــا علمـــا ابملبـــا  ة املغ  اـــا للتفـــاوض CCPR/C/MAR/CO/6الـــدو ي الســـا ي للمغـــ ق )
  أن نظا  ااكم الياي ملنطقا الذح ا  الغ  اا وابملعلوما  اعضافاا الي قدمتوا الدولـا الطـ  ، لكنوـا 

دو  الـــيي حَتقـــش   مســـألا تق يـــ  مذـــ  شـــعب الذـــح ا  ال تـــزال ت ـــع  ابلقلـــش ا ا  مـــا يلـــق: التقـــد  احملـــ
الغ  اـــا  واملعلومـــا  الــــي تفاـــد أبن الدولــــا الطـــ   ال تتخــــي مجاـــ  التــــدا   الال مـــا للت ــــاو  مـــ  شــــعب 
الذـح ا  الغ  اـا   ا ـتغالل املـوا   الطباعاــا   الذـح ا  الغ  اـا  ووجـو  ااــدا  ال ملـق الـيي يقاـد ح يــا 

الغ  اا نظ ا ار قلا املداخ  املتاحا للمدنا  ووجو  ألغـا  أ ضـاا ومتف ـ ا  أخـ ى  تنق  شعب الذح ا 
ض حاــاة الســكان   املنــاطش اجملــاو ة وأمــنوم للخطــ ا وأوصــت مــن الفــا  ااــ ق علــى طــول ااــدا  تعــ هِّ 

ح ا  الل نـــا أبن يواصـــ  املغـــ ق ويـــدعم ااوـــو  الـــي  ـــيهلا   اطـــا  عملاـــا التفـــاوض املتعلقـــا  وضـــ  الذـــ
الغ  اا، الي  عا ا األم  العا ، من أج  اعمال حش شعب الذح ا  الغ  اا   تق ي  مذـ ه  وأن يـدعم 
عملاـــا الت ـــاو  مـــ  شـــعب الذـــح ا  الغ  اـــا  غاـــا ااذـــول علـــى موافقتـــه ااـــ ة واملســـبقا واملســـتن ة علـــى 

تمكـــ  شـــعب الذـــح ا  الغ  اــــا ا لم ـــا ي  التنماـــا والعملاـــا  اال ـــتخ اجاا  وأن يتخـــي التـــدا   الال مـــ
التنقــ  حب يــا وأمــان علــى جــانيب ااــدا  ال ملــق ويواصــ  تنفاــي  ــ انم  ا الــا األلغــا  علــى طولــه ويقــد   مــن

 (ا10و  9التعويضا  للضحاايا )امل ج  نفسه، الفق اتن 
  

 االستنتاجات -سابعا  
ل متتتن العستتتد التتتدو  متتتن نتتت ١يتتترد التتتن ح  لتتتو حتتتق الشتتتعوب يف تقريتتتر مصتتتريها يف املتتتادة  - ٤8

اخلاص ابحلقو  املدنية والسياسية والعسد الدو  اخلاص ابحلقو  االقتصادية واالجتما ية والثقافيتة  
مصريها بنفسسا  وهي مبقتضتو هتذا احلتق حترة يف تقريتر  اليت جاء فيسا أن جلميع الشعوب حق تقرير

 جتما ية والثقافية مرنكها السياسي ويف السعي  ىل حتقيق تنميتسا االقتصادية واال
وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير  واصلت األجسكة الرئيسية لألمم املتحدة  مبتا فيستا جملتس   - ٤9

األمن واجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتما ي  مناقشة واختاذ القترارات التيت تشتري  ىل هتذا 
بعتة للجمعيتة العامتة  مناقشتة واختتاذ احلق  وواصل جملتس حقتو  ا نستان أيضتا  وهتو هيئتة فر يتة ا

 القرارات اليت تشري  ىل هذا احلق 
نمتتتتا  قشتتتتت ا جتتتتراءات اخلاصتتتتة جمللتتتتس حقتتتتو  ا نستتتتان وآليتتتتة اخلتتتترباء املعنيتتتتة حبقتتتتو   - ٥0

الشعوب األصلية مسألة   مال احلق يف تقرير املصري  وخباصة فيما يتعلق ابلتحتدتت التيت تواجسستا 
جمتتال حقتتتو  ا نستتان والتتترتاب  بتتتني احلتتق يف تقريتتتر املصتتري واحلقتتتو  الثقافيتتتة الشتتعوب األصتتتلية يف 

وحقتو  امللكيتتة يف هتتذا الستيا  واحلتتق يف الصتتحة بوصتفر مكتتوكح   تتورت متن مكتتو ت حتتق الشتتعوب 
 األصلية يف تقرير مصريها 

 نستتتتان احلتتتتق يف تقريتتتتر املصتتتتري  وتناولتتتتت اهليئتتتتات املنشتتتتأة مبوجتتتتب معاهتتتتدات حقتتتتو  ا - ٥1
ختتالل مالحظا تتتا اخلتاميتتة بشتتتأن التقتتارير الدوريتتة املقدمتتتة متتن التتتدول األ تترا  يف املعاهتتتدات  متتن
 الصلة  ذات

https://undocs.org/ar/CCPR/C/MAR/CO/6
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ويقع  لو  اتق مجيع الدول التكاٌم بتعكيك   مال احلتق يف تقريتر املصتري  واحترتام هتذا احلتق  - ٥2
الحظت اللجنة املعنية حبقتو  وفقا ألحكام ميثا  األمم املتحدة  واب ضافة  ىل ذلك  و لو حنو ما 

لسياستتتية  ينبلتتتي للتتتدول األ تتترا  ا نستتتان فيمتتتا يتعلتتتق ابلعستتتد التتتدو  اخلتتتاص ابحلقتتتو  املدنيتتتة وا
ابيتتة لتيستري   متتال حتق الشتتعوب دولتة  أن تت تتذ  جتراءات  ج ١69العستد والبتتالد  تددها حاليتتا  يف
جراءات ا جابية متسقة مع التكامات وجب أن تكون تلك ا   (3)تقرير املصري واحرتام هذا احلق يف

جتتب أن نتنتتع التتدول  تتن التتتدخل التتدول مبوجتتب امليثتتا  والقتتانون التتدو   و لتتو وجتتر اخلصتتوص  
الشتتنون الداخليتتة للتتدول األختترري والتتتأريري بتتذلك  ريتتريا  ستتلبيا  يف  ارستتة احلتتق يف تقريتتر املصتتري   يف

التمتتع بقتتدر أنتترب متتن حقتتو  ا نستتان والستتالم  وسيستسم التنفيتتذ الفعتتال للحتتق يف تقريتتر املصتتري يف
 اواالستقرار  وبذلك مينع نشوب النكا ات

 

_________________ 

ا (HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I)))انظـــ  الوثاقـــا  6، الفقـــ ة 12انظـــ : الل نـــا املعناـــا حبقـــوق اعنســـان، التعلاـــش العـــا   قـــم  (3) 
 3أيضــــــــــــــاً: انــــــــــــــا القضــــــــــــــا  علــــــــــــــى التمااــــــــــــــز العنذــــــــــــــ ي، التوصــــــــــــــاا العامــــــــــــــا ااا يــــــــــــــا والع ــــــــــــــ ون، الفقــــــــــــــ ة  انظــــــــــــــ 

 اHRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II)) )انظ  الوثاقا

https://undocs.org/ar/HRI/GEN/1/Rev.9%20(Vol.%20I)
https://undocs.org/ar/HRI/GEN/1/Rev.9%20(Vol.%20II)

