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 الدورة الثالثة والستون
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    حق الشعوب يف تقرير املصري
 حق الشعوب يف تقرير املصري  
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
ــة العامــة، يف قرارهــا    ــرا إىل  ٦٢/١٤٤طلبــت اجلمعي ، إىل األمــني العــام أن يقــدم تقري

هتا الثالثـة والـستني عـن مـسألة اإلعمـال العـاملي حلـق الـشعوب يف تقريـر                اجلمعية العامة يف دور   
وهـو حيتـوي علـى مـوجز للتطـورات املتعلقـة            . وقد أعد هذا التقرير وفقـا هلـذا الطلـب         . املصري

ــة حقــوق اإلنــسان    . بنظــر جملــس حقــوق اإلنــسان يف املوضــوع   ــر أيــضا فقــه جلن ويــبني التقري
ــسا    ذا ــايري حقــوق اإلن ــصلة خبــصوص مع ــة بإعمــال حــق    ال ــستندة إىل املعاهــدات واملتعلق ن امل

 .الشعوب يف تقرير املصري
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 مقدمة -أوال  
، إىل جملــس حقــوق اإلنــسان أن يواصــل ٦٢/١٤٤طلبــت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا  - ١

إيــالء اهتمـــام خــاص ملـــا يــنجم عـــن التــدخل أو العـــدوان أو االحــتالل العـــسكري األجـــنيب      
انتهاك حلقوق اإلنسان، وال سيما احلق يف تقرير املصري، وطلبت إىل األمني العـام أن يقـدم                  من

بنـاء علـى    وقد أعد هذا التقريـر      .  دورهتا الثالثة والستني تقريرا عن املسألة      إىل اجلمعية العامة يف   
 .هذا الطلب

 هـذا   وحيتوي التقرير علـى مـوجز للتطـورات املتعلقـة بنظـر جملـس حقـوق اإلنـسان يف                   - ٢
.  يف دورتــه االســتثنائية الــسادسة ويف دوراتــه العاديــة الــسادسة والــسابعة والثامنــة       املوضــوع

املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا جلنة حقوق اإلنسان مـؤخرا، اسـتنادا إىل نظرهـا              يبني أيضا    وهو
يف التقــارير الدوريــة املقدمــة مــن الــدول األطــراف يف العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة     

 . من العهد١والسياسية بشأن إعمال احلق يف تقرير املصري املكفول يف املادة 
 

نــسان يف مــسألة إعمــال حــق الــشعوب يف تقريــر  نظــر جملــس حقــوق اإل -ثانيا  
 املصري

 األمـم    قدم رئيس جملس حقوق اإلنسان ونائب مفوضـة        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٠يف   - ٣
 السامية حلقوق اإلنسان، تقريرا يف دورة اجمللس السادسة، نيابة عـن املفوضـة الـسامية،                املتحدة

 حـــق الـــشعب اللـــذين يتنـــاوال ٣/١- و دإ١/١-بـــشأن جهودمهـــا لتنفيـــذ قـــراري اجمللـــس دإ 
امتثال إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، هلـذين القـرارين علـى           والفلسطيين يف تقرير املصري؛     

ــرار اجمللـــس إت  ــة حقـــوق اإلنـــسان يف األر ” املعنـــون ١/٢/النحـــو املطلـــوب يف قـ ــاحالـ  يضـ
ويف أعقـاب   . “٣/١- و دإ  ١/١-متابعـة قـراري جملـس حقـوق اإلنـسان دإ          : الفلسطينية احملتلـة  

 فيـه طلبـه إىل رئـيس جملـس حقـوق اإلنـسان            ، الـذي كـرر    ٦/١٨اختـذ اجمللـس القـرار       املناقشة،  
فوضة السامية أن يقدما تقريرا إىل اجمللـس يف دورتـه املقبلـة عـن جهودمهـا لتنفيـذ القـرارات                    املو

 ). أدناه٩انظر أيضا الفقرة . (املذكورة أعاله
وق الدينية والثقافية يف األراضي الفلسطينية احملتلـة،        ونظر اجمللس كذلك يف مسألة احلق      - ٤

ــرار      ــشرقية، واختــذ الق ــدس ال ــا الق ــا فيه ــة     ٦/١٩مب ــسلطة القائم ــه إســرائيل، ال ــا في ــذي دع ، ال
بــاالحتالل، إىل احتــرام احلقــوق الدينيــة والثقافيــة الــواردة يف اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان 

يهــا القــدس الــشرقية، وإىل الــسماح بوصــول املــصلني      األراضــي الفلــسطينية احملتلــة، مبــا ف    يف
ــة   ــهم الديني ــائق إىل أماكن ــسطينيني دون ع ــرا    . الفل ــدم تقري ــسامية أن تق وطلــب إىل املفوضــة ال

 .اجمللس عن تنفيذ ذلك القرار يف دورته املقبلة إىل
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 كـانون   ٢٤ و   ٢٣لس، يف دورتـه االسـتثنائية الـسادسة الـيت عقـدت يف              اجملوقد تناول    - ٥
ات العـسكرية اإلسـرائيلية     حـ تياج، انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن اال      ٢٠٠٨يناير  /ثاينال

ويف ختـام الـدورة،    . لألراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس ومدينة نـابلس بالـضفة الغربيـة            
 الـــذي أعـــرب فيـــه عـــن بـــالغ قلقـــه إزاء اهلجمـــات العـــسكرية  ٦/١-اختـــذ اجمللـــس القـــرار دإ

ــيت       اإلســرائيلي ــل، ال ــزة احملت ــة، وال ســيما يف قطــاع غ ــسطينية احملتل ة املتكــررة يف األراضــي الفل
أسفرت عن خسائر يف األرواح وإصابات يف صـفوف املـدنيني الفلـسطينيني ومـن بينـهم نـساء                   

ودعا اجمللس إىل اختاذ تدابري دولية عاجلة لوضع هناية فورا لالنتـهاكات اخلطـرية الـيت                . وأطفال
ــسلط  ــها ال ــها      ترتكب ــة، ومــن بين ــسطينية احملتل ــاالحتالل، إســرائيل، يف األراضــي الفل ة القائمــة ب

سلسلة اهلجمات واالجتياحات العسكرية اإلسرائيلية املستمرة واملتكررة هناك وحـصار قطـاع            
غزة احملتل؛ وطالب بأن ترفع السلطة القائمة باالحتالل، إسرائيل، فـورا احلـصار الـذي فرضـته                 

ل، وأن تعيـد اإلمـداد املـستمر بـالوقود والغـذاء والـدواء وتعيـد فـتح معـابر                    على قطاع غزة احملت   
ــا اجمللـــسو. احلـــدود  إىل تـــوفري محايـــة فوريـــة للمـــدنيني الفلـــسطينيني يف األراضـــي    أيـــضادعـ

 .الفلسطينية احملتلة امتثاال لقانون حقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل
حق الـشعب الفلـسطيين يف تقريـر         بشأن ٧/١٧راره   ق لساجملاختذ  ويف دورته السابعة،     - ٦

والــدائم وغــري املــصري، الــذي أعــاد فيــه تأكيــد حــق الــشعب الفلــسطيين، غــري القابــل للتــصرف  
املشروط، يف تقرير املصري، ودعمه للحل املتمثل يف وجـود دولـتني تعيـشان جنبـا إىل جنـب يف          

 النظـر يف هـذه املـسألة يف دورتـه           وقرر اجمللس كذلك مواصلة   . سالم وأمن، فلسطني وإسرائيل   
 .٢٠٠٩مارس /اليت ستعقد يف آذار

ــالقرار دإ      - ٧ ــال بـ ــس عمـ ــدم إىل اجمللـ ــا املقـ ــسامية يف تقريرهـ ــة الـ ــت املفوضـ  ٦/١-ودعـ
(A/HRC/7/76)    قطـاع  يف إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحكومة األمـر الواقـع    ( مجيع األطراف

ء آليـات للمـساءلة تـضمن إجـراء حتقيقـات قائمـة             إىل إنـشا  ) غزة حتت السيطرة الفعلية حلمـاس     
على أساس القانون وتتـسم باالسـتقاللية والـشفافية ويـسهل الوصـول إليهـا يف صـدد ادعـاءات          

الــدويل وذلــك وفقــا لاللتزامــات  اإلنــساين خــروق القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان والقــانون  
 . اك للقانونللضحايا إذا ثبت حدوث انتهاجلرب اخلاصة بكل منها وتوفري 

لس أيـضا يف تقريـر الفريـق العامـل املعـين باسـتخدام املرتزقـة                اجملالدورة ذاهتا، نظر    يف  و - ٨
 (A/HRC/7/7)كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حـق الـشعوب يف تقريـر املـصري                

 كنتــهاواليــة الفريــق العامــل املعــين باســتخدام املرتزقــة كوســيلة ال  بــشأن  ٧/٢١واختــذ القــرار 
 . وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصريحقوق اإلنسان

مايو، زارت البعثـة الرفيعـة املـستوى لتقـصي احلقـائق الـيت كانـت         / أيار ٢٨ و   ٢٧ويف   - ٩
مكونة مـن األسـقف ديزمونـد توتـو مـن جنـوب أفريقيـا، والربوفـسور كريـستني شـينكني مـن                       

أثناء زيارهتـا لقطـاع     يف   بيت حانون مدينة  ،   لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    اململكة املتحدة 
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 مبوجـب   ٢٠٠٦نـوفمرب   /لس قـد أنـشأ البعثـة يف تـشرين الثـاين           اجملوكان  . غزة الفلسطيين احملتل  
 مـــن املـــدنيني ١٩، يف أعقـــاب اهلجـــوم اإلســـرائيلي الـــذي أســـفر عـــن وفـــاة   ٣/١-قـــراره دإ

 الرفيعـة املـستوى     تقصي احلقائق وسيقدم التقرير النهائي للجنة     . طفالالفلسطينيني منهم سبعة أ   
 .٢٠٠٨سبتمرب /لس يف دورته املقبلة اليت ستعقد يف أيلولاجملإىل 
 دورتـــه الثامنـــة، يف تقريـــر املقـــرر يفلـــس، اجمل، نظـــر ٢٠٠٨يونيـــه / حزيـــران١٦ويف  - ١٠

 ١٩٦٧سطينية احملتلــة منــذ عــام اخلــاص الــسابق املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان يف األراضــي الفلــ
(A/HRC/7/17)                   اقترانا مع تقرير املفوضة السامية عن التقـدم احملـرز فيمـا يتعلـق بتنفيـذ قـراري ،

وأجـــرى اجمللـــس بعـــد ذلـــك حـــوارا . (A/HRC/8/18) ٦/١٩ و (A/HRC/8/17) ٧/١اجمللـــس 
نية احملتلـة منـذ عـام       تفاعليا مع املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف األراضـي الفلـسطي               

 املعني حديثا، السيد ريتشارد فولك، أعقبته مناقشة عامة بشأن حالـة حقـوق اإلنـسان                ١٩٦٧
وقد تركز التقريـر األول الـذي قدمتـه املفوضـة           . يف فلسطني وغريها من األراضي العربية احملتلة      

لعنـف ضـد    ووصـف تـأثريات ا    . السامية علـى إغـالق غـزة وأثـره علـى التمتـع حبقـوق اإلنـسان                
وتركـز التقريـر الثـاين علـى مـسألة          . السكان املـدنيني، واالنتـهاكات األخـرى حلقـوق اإلنـسان          

ــة     ــسطينية احملتل ــة يف األراضــي الفل ــاكن الديني ــسطينيني إىل األم ــة  . وصــول الفل ووصــف الكيفي
حالــت هبــا العقبــات الــيت تقــف يف طريــق حريــة التنقــل، مــن قبيــل إغــالق غــزة، ونظــام       الــيت

 .، واجلدار العازل، دون هذا الوصولالتصاريح
 

 املالحظات اخلتامية للجنة حقوق اإلنسان -ثالثا  
.  مــن ميثــاق األمــم املتحــدة ١ مــن املــادة ٢ ةإن مبــدأ تقريــر املــصري مكــرس يف الفقــر  - ١١

 مـن   ١ من املادة من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية والفقـرة              ١ ةوتؤكد الفقر 
ــادة  ــع        ١امل ــة حــق مجي ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــن العهــد ال م

 مـن العهـد اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          ١ مـن املـادة      ٣وتفـرض الفقـرة     . الشعوب يف تقرير املصري   
 من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             ١ من املادة    ٣والسياسية والفقرة   
ل األطراف، ومـن بينـها تلـك الـيت تقـع عليهـا املـسؤولية عـن إدارة األقـاليم                     والثقافية على الدو  

املتمتعة باحلكم الذايت واخلاضعة للوصاية، التزاما بتعزيز إعمال ذلك احلـق واحترامـه طبقـا                غري
 .ألحكام امليثاق

أثناء الفترة الـيت يـشملها هـذا التقريـر تناولـت جلنـة حقـوق اإلنـسان عـدة مـسائل              يف  و - ١٢
علــق بــاحلق يف تقريــر املــصري أثنــاء نظرهــا يف التقــارير الدوريــة الــيت قدمتــها الــدول األطــراف   تت

ويعـرض فيمـا يلـي    .  مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية       ٢٠مبوجـب املـادة   
 .موجز هلذه املالحظات
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دهتا يف أشــارت جلنــة حقــوق اإلنــسان، يف مالحظاهتــا اخلتاميــة بــشأن شــيلي الــيت اعتمــ - ١٣
، إىل مــا أعربــت عنــه الدولــة الطــرف مــن نيــة مــنح الــشعوب األصــلية ٢٠٠٧مـارس  / آذار٢٦

 التقارير اليت تـشري باسـتمرار إىل عـدم تلبيـة          شىت قلق إزاء الاعترافا دستوريا، لكنها أعربت عن      
بعــض مطالبــات الــشعوب األصــلية، ال ســيما املابوتــشي، وبــشأن بــطء التقــدم احملــرز يف تعــيني  

وانزعجـت اللجنـة عنـدما    .  أراضي الشعوب األصـلية، ممـا تـسبب يف تـوترات اجتماعيـة       حدود
مـا زال يهـددها توسـع احلراجـة واملـشاريع الـضخمة يف جمـايل                “ أراضي األسالف ”علمت أن   

 ).٢٧ و ١املادتان (البنية التحتية والطاقة 
مــا يف وســعها أن تبــذل كــل ) أ: (وأوصــت اللجنــة بــأن تقــوم الدولــة الطــرف مبــا يلــي - ١٤

كيما تفضي مفاوضاهتا مـع مجاعـات الـشعوب األصـلية إىل التوصـل فعليـا إىل حـل تراعـي فيـه            
 ٢٧ من العهد ومع املـادة  ١ من املادة    ٢حقوق هذه اجلماعات يف أراضيها مبا يتفق مع الفقرة          

 توارثهـا   املساعي الرامية إىل االعتراف هبذه األراضي اليت      بوينبغي للدولة الطرف اإلسراع     . منه
، مبواءمته مـع املـادة     ١٨٣١٤أن تعدل القانون رقم     ) ب(أبناء الشعوب األصلية عن أسالفهم؛      

 من العهد، وأن تعيد النظر يف التشريع القطاعي الـذي قـد يتعـارض مـضمونه مـع احلقـوق                     ٢٧
أن تتشاور مع اجملتمعـات احملليـة قبـل مـنح رخـص مـن أجـل االسـتغالل          ) ج(احملددة يف العهد؛    

قتــصادي لألراضــي موضــع اجلــدل، وأن تكفــل أن هــذا االســتغالل لــن يــؤدي يف أي حــال   اال
 .)١٩الفقرة  (األحوال إىل املساس باحلقوق املعترف هبا يف العهد من
وأشارت جلنة حقوق اإلنـسان يف مالحظاهتـا اخلتاميـة بـشأن الـسودان، الـيت اعتمـدت               - ١٥
ها الدولـة الطـرف بـشأن مـسألة تقريـر املـصري             ، إىل اجلهود الـيت بذلتـ      ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٦يف  

 مـن الدسـتور الـوطين االنتقـايل،         ٢٢٢جلنوب السودان، وأحاطت علما، بصفة خاصة، باملادة        
وأعربـت اللجنـة عـن أسـفها لعـدم تقـدمي            . اليت تـنص علـى إجـراء اسـتفتاء بـشأن تقريـر املـصري              

. نالدولــــــة الطــــــرف معلومــــــات عــــــن حالــــــة حقــــــوق اإلنــــــسان يف جنــــــوب الــــــسودا 
CCPR/C/SDN/CO/3)،  ٧الفقرة.( 

وأوصت اللجنة بأن توفر الدولة الطرف مجيع املوارد البشرية واملاديـة الالزمـة إلجـراء                - ١٦
 وأوصـت اللجنـة أيـضا      .االستفتاء املنصوص عليه يف الدستور الوطين االنتقايل يف التاريخ احملدد         

علومات عن حالـة حقـوق اإلنـسان        أن تكفل تضمني تقريرها الدوري القادم م      بالدولة الطرف   
 .)٧، الفقرة (CCPR/C/SDN/CO/3 أحناء السودان، مبا يف ذلك جنوب السودان  مجيعيف
 


