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  الدورة الرابعة والستون
   من جدول األعمال٦٨البند 

      حق الشعوب يف تقرير املصري
  حق الشعوب يف تقرير املصري    

  
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
، إىل األمـني العـام أن يقـدم إليهـا تقريـراً             ٦٣/١٦٣طلبت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا           

 وقـد   .ال العـاملي حلـق الـشعوب يف تقريـر املـصري           يف دورهتا الرابعة والستني بشأن مسألة اإلعمـ       
وهو حيتوي على موجز للتطورات املتعلقة بنظر جملـس        . ك الطلب أعد هذا التقرير استجابة لذا    

حقــوق اإلنــسان يف هــذا املوضــوع، ويــبني فقــه اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان وجلنــة احلقــوق 
 حقــوق اإلنــسان املــستندة إىل املعاهــدات  االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة ذا الــصلة مبعــايري 

  .املتعلقة بإعمال حق الشعوب يف تقرير املصري
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  مقدمة  -أوال   
 كـــــانون ١٨ الـــــذي اختذتـــــه يف ٦٣/١٦٣طلبـــــت اجلمعيـــــة العامـــــة، يف قرارهـــــا    - ١

وق اإلنسان أن يواصل إيالء اهتمام خاص ملا ينجم عـن           ، إىل جملس حق   ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
 األجــنيب مــن انتــهاك حلقــوق اإلنــسان، وال ســيما التــدخل أو العــدوان أو االحــتالل العــسكري

احلق يف تقرير املصري، وطلبت إىل األمني العام أن يقدم تقريرا عن هـذه املـسألة إىل اجلمعيـة يف                    
  .لتقرير استجابة لذلك الطلبوقد أعد هذا ا. دورهتا الرابعة والستني

وحيتوي التقرير علـى مـوجز للتطـورات املتعلقـة بنظـر جملـس حقـوق اإلنـسان يف هـذا                       - ٢
. املوضوع يف دورته االستثنائية التاسعة، ويف دوراته العاديـة التاسـعة والعاشـرة واحلاديـة عـشرة                

ــة حبقــوق ا      ــة املعني ــدهتا اللجن ــيت أب ــة ال ــضا املالحظــات اخلتامي ــبني أي ــة احلقــوق  وي ــسان وجلن إلن
االقتصادية واالجتماعية والثقافية مـؤخرا، اسـتنادا إىل نظرمهـا يف التقـارير الدوريـة املقدمـة مـن                   
الدول األطراف يف العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، والعهـد الـدويل اخلـاص                   

ريــر املــصري املكفــول يف بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، بــشأن إعمــال احلــق يف تق
  . من العهدين١املادة 

  
نظــــر جملــــس حقــــوق اإلنــــسان يف مــــسألة إعمــــال حــــق الــــشعوب يف   -ثانيا   

  املصري تقرير
/  أيلـول ٢٤ إىل ٨يف الدورة التاسعة جمللس حقوق اإلنسان اليت ُعقدت يف الفتـرة مـن          - ٣

ملصري يف إطار عدة بنـود      ، نظر اجمللس يف مسألة إعمال حق الشعوب يف تقرير ا          ٢٠٠٨سبتمرب  
، بشأن حالة حقـوق اإلنـسان يف فلـسطني ويف األراضـي             ٧ففي إطار البند    . من جدول أعماله  

العربيــة احملتلــة األخــرى، نــاقش اجمللــس تقريــر البعثــة الرفيعــة املــستوى لتقــصي احلقــائق يف بيــت 
انــت إحــدى  واعتــربت البعثــة يف اســتنتاجاهتا أن ســيادة القــانون ك    . (A/HRC/9/26)حــانون 

ضحايا القصف على بيت حانون، حيث مل تكن هنـاك مـساءلة بـشأن عمليـات قتـل املـدنيني،                    
وكـررت البعثـة أيـضاً    . وأكدت أن املساءلة تشمل توفري ُسـبل االنتـصاف والتعـويض للـضحايا      

التأكيد على أن عملية إحالل السالم ينبغي أن تعمل ضمن إطار القانون الدويل وأن تـسترشد                
. ميثــاق األمــم املتحــدة، والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويلبــاحترام 

 جتـاه أهـايل بيـت حـانون، وبـصورة أعـم           ويف حني دعت البعثة إسـرائيل إىل أن تفـي بالتزاماهتـا           
 أوصـت البعثـة     .سكان غزة احملتلة، وأن حتترم حقوق اإلنسان املتعلقـة هبـم وحتميهـا، وتفـي هبـا                

لة إسرائيل تعويضا مناسباً للضحايا وبدون تـأخري، وأن جتـرب الـضرر الـذي أحلقتـه                 بأن تدفع دو  
وتـشمل  . مبجتمع بيـت حـانون يف شـكل ختليـد للـضحايا ُيمثـل اسـتجابة الحتياجـات النـاجني                   
  .أشكال التعويض املمكنة األخرى إقامة مرفق صحي مثل مستوصف للعالج الطبيعي
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متابعــة القــرار ”، املعنــون ٩/١٨اجمللــس القــرار ، اختــذ ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٢٤يف   - ٤
انتهاكات حقوق اإلنسان النامجـة عـن التـوغالت العـسكرية اإلسـرائيلية يف األرض               : ٣/١-إ د

، الـذي أهـاب فيـه جبميـع األطـراف املعنيـة أن تكفـل          “الفلسطينية احملتلة وقـصف بيـت حـانون       
وأوصى اجمللـس أيـضا     . يذاً تاماً وفورياً   تنف  الواردة يف تقريره   تنفيذ توصيات بعثة تقصي احلقائق    

أن يقـدم   العـام  األمـني بأن تنظـر اجلمعيـة العامـة يف التقريـر مبـشاركة أعـضاء البعثـة وطلـب إىل                  
  .تقريراً إىل اجمللس يف دورته القادمة بشأن تنفيذ توصيات البعثة

ة مـن جانـب     ويف سياق نظر اجمللس يف مسألة حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذ            - ٥
واحد، أكد اجمللس من جديد أن جلميع الشعوب احلق يف تقرير مصريها ومبقتـضى هـذا احلـق،               
أن حتدد حبرية مركزها السياسي وأن تسعى حبريـة إىل حتقيـق تنميتـها االقتـصادية واالجتماعيـة                  

  ).٥، الفقرة ٩/٤القرار (والثقافية 
ــانون ١٢  و٩ويف   - ٦ ــاينكـ ــاير / الثـ ـــ ٢٠٠٩ينـ ــد جمل ــه  ، عقـ ــسان دورتـ ــوق اإلنـ س حقـ

االستثنائية التاسـعة الـيت ُخصـصت للنظـر يف االنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق اإلنـسان يف األرض                  
 ٩/١-طـاع غـزة احملتـل، واختـذ القـرار د إ     الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك العدوان األخري علـى ق  

اح البــشرية يف الــذي أدان فيــه مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــدنيني، وأســف للخــسائر يف األرو 
سياق احلالة الراهنة، وطالب إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بـاالحتالل، بـأن تـسحب علـى                

الـسامية   املتحـدة  األمـم وطلب اجمللس إىل مفوضـة  . الفور قواهتا العسكرية من قطاع غزة احملتل   
تكبـة مـن    حلقوق اإلنسان أن تقدم تقريرا عن انتهاكات حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين املر           

تعزيــز ) أ: (ِقَبــل إســرائيل، بوصــفها الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، وذلــك باختــاذ التــدابري التاليــة   
الوجود امليداين ملفوضية حقوق اإلنسان يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، وخباصـة يف قطـاع غـزة                  

قــوق احملتــل، ونــشر مــا يلــزم مــن مــوظفني وخــربات لرصــد وتوثيــق االنتــهاكات اإلســرائيلية حل 
ــه ممتلكــاهتم؛     ــة إىل  ) ب(اإلنــسان للفلــسطينيني والتــدمري الــذي تعرضــت ل تقــدمي تقــارير دوري

  ).١١الفقرة (اجمللس عن تنفيذ هذا القرار 
وباإلضافة إىل ذلك، طلـب اجمللـس مـن مجيـع املعنـيني مـن املكلفـني بواليـات يف إطـار                        - ٧

 حقـــوق اإلنـــسان يف األراضـــي اإلجـــراءات اخلاصـــة، وال ســـيما املقـــرر اخلـــاص املعـــين حبالـــة 
، القيـام علـى وجـه الـسرعة بالتمـاس ومجـع املعلومـات عـن                 ١٩٦٧الفلسطينية احملتلة منـذ عـام       

انتهاكات حقـوق اإلنـسان للـشعب الفلـسطيين وتقـدمي تقـاريرهم إىل اجمللـس يف دورتـه املقبلـة                     
  ).١٢الفقرة (
ة عاجلـة لتقـصي احلقـائق       وعالوة على ذلك، قـرر اجمللـس أن يوفـد بعثـة دوليـة مـستقل                 - ٨

يعينها رئيس للمجلس، للتحقيق يف مجيع انتهاكات القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون                
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اإلنساين الدويل املرتكبة مـن ِقَبـل إسـرائيل بوصـفها الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، ضـد الـشعب                     
ــة، وخباصــة يف قطــاع غــز      ــسطينية احملتل ــع أحنــاء األرض الفل ــسطيين يف مجي ــل، نتيجــة  الفل ة احملت

  ).١٤الفقرة (للعدوان العسكري 
وفضال عن ذلك، طلب اجمللس إىل األمني العـام أن حيقـق يف اسـتهداف مرافـق وكالـة                     - ٩

ــة وتــشغيل الالجــئني الفلــسطينيني يف الــشرق األدىن     ــروا(األمــم املتحــدة إلغاث يف غــزة، ) األون
 الفلـسطينيني، ومـن بينـهم نـساء         يف ذلـك مدارسـها، ممـا أسـفر عـن مقتـل عـشرات املـدنيني                 مبا

  ).١٦الفقرة (يف هذا الشأن  العامة اجلمعيةوأطفال، وأن يقدم تقريراً إىل 
، نظــر ٢٠٠٩مــارس /ارذ آ٢٧ إىل ٢ويف دورتــه العاشــرة الــيت ُعقــدت يف الفتــرة مــن   - ١٠

ــه    ــة قرارات ــس يف متابع ــوق    ٩/١-د إ  و٩/١٨  و٧/٣٠اجملل ــة حق ــسألة حال ــر يف م ــاء النظ  أثن
 مــن جــدول  ٧نــسان يف فلــسطني ويف األراضــي العربيــة احملتلــة األخــرى، يف إطــار البنــد        اإل

، قدمت نائبة املفوضـة الـسامية حلقـوق اإلنـسان تقـارير             ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٣ويف  . األعمال
حلقـوق اإلنـسان واألمـني      كل من املفوضة السامية حلقـوق اإلنـسان، ومفوضـية األمـم املتحـدة               

 )١(٧/٣٠دول األعمـال املـذكور أعـاله، وفـق مـا طلبـه اجمللـس يف قراريـه                   العام يف إطار بند جـ     

ــسان    )٢(٩/١٨ و ــة حقــوق اإلن ــرار جلن ــر املطلــوب مبوجــب ق ، واملتابعــة )٣(٢٠٠٥/٧، والتقري
  .)٤(٩/١-لقرار اجمللس د إ

ــراً       - ١١ ــه دو شــاتر، تقري وبعــد ذلــك، قــدم املقــرر اخلــاص املعــين بــاحلق يف الغــذاء، أوليفيي
يابــة عــن التــسعة املعنــيني املكلفــني بواليــات يف إطــار االجــراءات اخلاصــة علــى النحــو موحــدا ن

وقــد الحــظ الــسيد دو شــاتر أنــه، رغــم . (A/HRC/10/22) ٩/١-الــذي طلبــه قــرار اجمللــس د إ
تركيز التقرير على اآلثار الواقعة على حقوق اإلنسان للفلسطينيني من جراء العملية العـسكرية              

سعة النطاق، فقد كانت احلالة العامة حلقوق اإلنسان يف غزة خطرية طوال حنـو              اإلسرائيلية الوا 
وقـد  .  شهرا قبل تصاعد العنف، وُتعزى يف جزء كبري منها إىل احلصار املفروض على غزة              ٢٠

غطــى التقريــر املوحــد طائفــة مــن التوصــيات، منــها يف مجلــة أمــور، التوصــية بــأن توقــف مجيــع  
 الـيت تنتـهك القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين                 أطراف الرتاع كافة األعمـال    

وأوصى التقرير، بصفة خاصة، بأن تنهي السلطة القائمة باالحتالل احلصار علـى غـزة              . الدويل
وأوصى أيضا بأن تنشئ مجيع األطراف آليـات للمـساءلة          . الذي كان له أثر سليب على املدنيني      

__________ 
  )١(  A/HRC/10/15 و Add.1.  
  )٢(  A/HRC/10/27.  
  )٣(  A/HRC/10/35.  
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٠، املعتمد يف )٧٢٦الفقرة (، A/HRC/10/29انظر تقرير اجمللس   )٤(  
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 حتقيقـات يف االنتـهاكات املزعومـة للقـانون الـدويل حلقـوق              الختاذ اإلجـراءات الالزمـة إلجـراء      
اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل تكــون قائمــة علــى القــانون، ومــستقلة، ونزيهــة، وشــفافة   
وميكن الوصول إليها، مبا يف ذلك انتـهاكات مبـادئ التمييـز، والتناسـب والتحـوط، واعتـرب أن                   

يهـا املالبـسات والعـدد الكـبري مـن املـدنيني الـذين        أثـارت ف  عدداً كبرياً من احلوادث قد وقعـت        
قُتلــوا يف هجــوم واحــد للوهلــة األوىل، دواعــي قلــق مــن أن تكــون اهلجمــات قــد نفــذت دون   

  .احترام لتلك املبادئ
 متابعـة ” املعنـون    ١٠/٢١ويف أعقاب املناقشات اليت تلـت ذلـك، اختـذ اجمللـس القـرار                 - ١٢
ــرار ــشأن ٩/١- اجمللــس د إق ــهاك ب ــسطينية   االنت ــسان يف األرض الفل ــوق اإلن ات اجلــسيمة حلق

احملتلة، وخباصة االنتهاكات الناشـئة عـن اهلجمـات العـسكرية اإلسـرائيلية األخـرية علـى قطـاع                   
الــذي طلــب فيــه إىل رئــيس اجمللــس مواصــلة جهــوده الدؤوبــة لتعــيني بعثــة دوليــة  “ غــزة احملتــل

لطة القائمــة بــاالحتالل، بــأن تيــسر مــستقلة لتقــصي احلقــائق؛ وطالــب إســرائيل، بوصــفها الــس 
  .ألعضاء البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق عملهم وأن تسهل هلم سبلهم دون عوائق

 اجمللــس اختــذسألة إعمــال حــق الــشعب الفلــسطيين يف تقريــر املــصري،   مبــ وفيمــا يتعلــق  - ١٣
للتصرف والـدائم   حق الشعب الفلسطيين غري القابل      أكد فيه من جديد      الذي   ،١٠/٢٠ القرار

كرامــة ويف وغــري املــشروط يف تقريــر مــصريه، مبــا يف ذلــك حقــه يف العــيش يف حريــة وعدالــة و 
 ).١ الفقـرة ( وذات السيادة والقابلـة للبقـاء        دميقراطيةالستقلة و املتصلة األراضي و  دولته امل إقامة  

علـى دعــم  وحـث فيـه مجيــع الـدول األعـضاء واهليئــات ذات الـصلة يف منظومـة األمــم املتحـدة        
ــال حقــه   الــشعب الفلــسطيين  ــر املــصري  ومــساعدته علــى أن ين ــرر  يف أقــرب وقــت يف تقري ، وق

 .٢٠١٠مارس /آذارمواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته الثالثة عشرة يف 

 مـن جـدول األعمـال، نظـر اجمللـس يف تقريـر              ٣أثناء الدورة ذاهتا، ويف إطار البند       ويف    - ١٤
مبسألة استخدام املرتزقة كوسـيلة النتـهاك حقـوق اإلنـسان وإعاقـة ممارسـة            الفريق العامل املعين    

ــصري     ــر امل ــشعوب يف تقري ــرارواختــذ) A/HRC/10/14(حــق ال ــشأن ١٠/١١  الق ــتخدام ” ب اس
  .“مصريهااملرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير 

س جملــس حقــوق اإلنــسان القاضــي ريتــشارد  ن رئــي، عــي٢٠٠٩َّأبريــل /نيــسان ٣ويف   - ١٥
 لربيطانيــا العظمــى كريــستني شــينكني مــن اململكــة املتحــدةوغولدســتون مــن جنــوب أفريقيــا، 

، وهينا جيالين، احملامية باحملكمة العليا يف باكستان، وديزموند ترافرز، العقيـد            وأيرلندا الشمالية 
الـيت كُلفـت    )٥(لية املستقلة لتقصي احلقـائق  يف البعثة الدو  املتقاعد من اجليش األيرلندي، أعضاء      

__________ 
  .١٤، الفقرة ٩/١-أُنشئت مبوجب قرار اجمللس دإ  )٥(  
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يف مجيع انتهاكات القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل الـيت         ”بالتحقيق  
 يف قطـاع  اضـطلع هبـا   رمبا تكون قد ارُتكبت يف أي وقـت يف سـياق العمليـات العـسكرية الـيت                  

، ٢٠٠٩ينـاير   /كـانون الثـاين    ١٨  إىل ٢٠٠٨ديـسمرب   /ون األول  كـان  ٢٧غزة أثناء الفتـرة مـن       
 وكانــت ٢٠٠٩ مـايو /أيـار  ٤ وبـدأت البعثـة عملـها يف   . “ أو أثناءهـا أو بعـدها  العمليـات قبـل  
ــر      ال ــذا التقري ــدمي ه ــها وقــت تق ــزال تواصــل واليت ــةوأرســلت. ت ــع    البعث ــة جلم ــات ميداني  بعث

 يف قطـاع  وعقـدت جلـسيت اسـتماع عـام     ذات الـصلة بواليتـها،      سائل  املـ معلومات مباشرة عن    
قدم البعثـة   وسـت  .غزة وجلستني أخريني يف جنيف مع املـسؤولني واخلـرباء والـضحايا والـشهود             

 . ٢٠٠٩ سبتمرب/يف أيلول  الثانية عشرة،يف دورتهتقريرها إىل اجمللس 

ــه /حزيــران١٦يف   - ١٦ ــة عــشرة ٢٠٠٩يوني ــه احلادي ــاء دورت ــه /حزيــران ١٩-٢ (، وأثن يوني
جـدول األعمـال،     من   ٧ن جلسة مناقشة عامة بشأن البند       ، عقد جملس حقوق اإلنسا    )٢٠٠٩
 لقــرار وفقــابيــان مــن رئــيس اجمللــس يف مــا يتعلــق ببعثــة تقــصي احلقــائق الــيت أنــشئت     ســبقها 
 فيــه حالــة حقــوق اإلنــسان يف غــزة،  قّيمــتوأدلــت املفوضــة الــسامية ببيــان . ٩/١-دإ اجمللــس
 .٩/١-لوبة مبوجب قرار اجمللس دإة املط آخر املعلومات عن حالة التقارير الدوريوقدمت

أعـاد اجمللـس    ) ١١/٤القـرار   (ويف سياق نظره يف مسألة تعزيز حق الشعوب يف السلم             - ١٧
حريــة  هلــا مبقتــضى هــذا احلــق وأنجلميــع الــشعوب احلــق يف تقريــر مــصريها، التأكيــد علــى أن 

  .ماعية والثقافيةإىل حتقيق تنميتها االقتصادية واالجتتقرير وضعها السياسي وحرية السعي 
  

املالحظــات اخلتاميــة للجنــة حقــوق اإلنــسان وجلنــة احلقــوق االقتــصادية     - الثثا  
 واالجتماعية والثقافية

. مــن ميثــاق األمــم املتحــدة  ١مــن املــادة  ٢يف الفقــرة مكــرس مبـــدأ تقريــر املــصري إن   - ١٨
 ١والـسياسية، والفقـرة      من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة         ١من املادة    ١وتؤكد الفقرة   

 من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، حـَق مجيـع                   ١من املادة   
 مـن العهـدين علـى الـدول األطـراف،         ١من املادة    ٣وتفرض الفقرة   . الشعوب يف تقرير املصري   

ــدول الــيت تقــع علــى عاتقهــا مــسؤولية      ــاليم غــري املتمتعــ مبــا فيهــا ال ــذايت  إدارة األق ــاحلكم ال ة ب
 .احترامه، طبقاً ألحكام امليثاقإعمال ذلك احلق وواألقاليم املشمولة بالوصاية، التزاما بتعزيز 

ولقـد تناولـت اللجنـة املعنيــة حبقـوق اإلنـسان وجلنــة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيــة          - ١٩
 ى نظرمها يف التقـارير الدوريـة      والثقافية، أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، احلق يف تقرير املصري لد         

من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          ٤٠ مبوجب املادة     تباعا قدمتللدول األطراف اليت    
مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة               ١٧و   ١٦والسياسية، واملـادتني    
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 ُتؤكد على جانب معـني مـن   اليتمن العهدين   ١من املادة    ٢والثقافية، مع التركيز على الفقرة      
 االقتصادي للحق يف تقرير املصري، وهو حتديـداً حـق الـشعوب، عنـد سـعيها لتحقيـق                   املضمون

ثرواهتـا ومواردهـا الطبيعيـة دومنـا إخـالل بأيـة التزامـات        ب احلـر التـصرف  ”أهـدافها اخلاصـة، يف   
ة املتبادلة وعـن القـانون      منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدويل، القائم على مبدأ املنفع         

وفيمــا يلــي . “يف أيــة حــال حرمــان أي شــعب مــن أســباب عيــشه اخلاصــة  ال جيــوز و .الــدويل
  .اخلتامية ذات الصلةموجز للمالحظات 

  
 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  - ألف  

تناولت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان يف أثنـاء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، عـدة مـسائل                     - ٢٠
مـا يتعلـق    فيهتـا اخلتاميـة بـشأن بنمـا والـسويد           تتعلق باحلق يف تقريـر املـصري، وذلـك يف مالحظا          

 . بالشعوب األصلية

، أعربـت  ٢٠٠٨أبريـل  /ففي مالحظاهتـا اخلتاميـة بـشأن بنمـا الـيت اعُتمـدت يف نيـسان             - ٢١
مـصادر غـري    إزاء املعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف واليت وردت مـن             اللجنة عن قلقها  

حكومية عن وجود أشكال من التعصب العنصري ضد الشعوب األصـلية بـني عامـة الـسكان،        
وكذلك عن العديد مـن املـشاكل الـيت تـؤثر يف اجملتمعـات األصـلية، مبـا يف ذلـك أوجـه قـصور                         

أراضــيها؛ وغيــاب خطــرية يف اخلــدمات الــصحية والتعليميــة؛ وعــدم تــوافر وجــود مؤســسي يف 
 للحصول على املوافقـة املـسبقة واحلـرة واملـستنرية للمجتمعـات احملليـة علـى                 عملية تشاور سعيا  

 أناســتغالل املــوارد الطبيعيــة يف أراضــيها؛ وســوء املعاملــة والتهديــدات واملــضايقات الــيت أُفيــد  
 اهلياكـل   أفراد اجملتمعات احملليـة قـد تعرضـوا هلـا يف مناسـبة االحتجاجـات ضـد مـشاريع تـشييد                    

 عمليـات التعـدين أو املرافـق الـسياحية علـى أراضـيها؛ وعـدم            وأ،  ةلكهرومائيااألساسية للطاقة   
ــراف  ــشعوب    االعت ــات ال ــاملركز اخلــاص جملتمع ــات     األصــلية اب ــست ضــمن أحــد جتمع ــيت لي ل
 ).من العهد ٢٧ و ٢٦ و ١ املواد (كوماركا

أن تـضمن علـى حنـو فعَّـال حـق           ) أ: ( الطـرف علـى    ةوأوصت اللجنة بأن تعمـل الدولـ        - ٢٢
أن ) ب( ذلــك التعلــيم الحتياجــاهتم اخلاصــة؛ مالءمــةشعوب األصــلية يف التعلــيم وأن تكفــل الــ

أن ُتجــري ) ج(لــى خــدمات صــحية كافيــة؛ عصول مجيــع الــشعوب األصــلية حــتكفــل حريــة 
السـتغالل االقتـصادي    لعملية تشاور مـع جمتمعـات الـشعوب األصـلية قبـل مـنح أيـة تـراخيص                   

تكفــل أال ُيــسمح بــأي حــال مــن األحــوال أن ينتــهك هــذا لألراضــي الــيت يعيــشون فيهــا، وأن 
أن تعتـرف حبقـوق جمتمعـات الـشعوب األصـلية           ) د(ل احلقوق املعترف هبا يف العهـد؛        االستغال

ــيش   ــيت تع ــاعي ألراضــي        ال ــتخدام اجلم ــك حــق االس ــا يف ذل ــا، مب ــات الكومارك ــارج جتمع خ
  ).٢١، الفقرة CCPR/C/PAN/CO/3(أجدادهم 
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، أفـادت   ٢٠٠٩ أبريـل / اخلتامية بشأن السويد اليت اعُتمـدت يف نيـسان         ويف مالحظاهتا   - ٢٣
 غـزالن الرنـة     بتربيـة  الدولة الطرف قد فوَّضت بعض املسؤوليات املتعلقة         نالحظ أ ت أهنااللجنة  

 قلقــة بــسبب النطــاق احملــدود الــذي قــد ُيــشارك الربملــان  ال تــزال أهنــاإىل الربملــان الــصامي، إال 
الـشعب الـصامي     املتعلقـة بأراضـي      سائلاملـ مليـة صـنع القـرارات بـشأن         الصامي يف إطـاره يف ع     

فـي حـني ُتالحـظ اللجنـة عـزم الدولـة الطـرف علـى                فوعـالوة علـى ذلـك،       . وأنشطته التقليدية 
 واملـوارد عــن طريـق مــشروع   يضــامعاجلـة التوصـيات املتعلقــة حبقـوق الــصاميني يف ملكيـة األر    

 التقـدم احملـدود الـذي    ، الحظـت اللجنـة أيـضا   ٢٠١٠مـارس  / إىل الربملان يف آذار    سيقدمقانون  
للجنـة احلـدود    الصالحيات املقيـدة     عن    جمال احترام حقوق الصاميني فضال     أُحرز حىت اآلن يف   

 .)٢٧ و ٢٥ و ١ املواد (بدراسة حقوق الصامينياملتعلقة واالستفسارات األخرى 

طـوات إلشـراك الـصاميني      وأوصت اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باختاذ مزيد من اخل           - ٢٤
ينبغـي  و. يف اختاذ القرارات املتعلقة بالبيئة الطبيعية وبوسائل العيش الـضرورية للـشعب الـصامي      

الـيت قـدمها   بات املتعلقة باألراضي واملوارد  للمطالرف أن تضمن حال عادال وسريعا     لدولة الط ل
ت الــصامية احملليــة الــشعب الــصامي، عــن طريــق ســن تــشريعات مالئمــة بالتــشاور مــع اجملتمعــا 

)CCPR/C/SWE/CO/6٢٠ ، الفقرة .( 
  

 جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - باء  
 يف  للحـق تناولت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اجلوانـب ذات الـصلة              - ٢٥

ــاراغواي والربا     ــشأن أســتراليا وب ــة ب ــر املــصري، وذلــك يف مالحظاهتــا اخلتامي ــا  تقري ــل وبوليفي زي
 . يتعلق بالشعوب األصليةماوكمبوديا في)  املتعددة القوميات- دولة(

، الحظـت   ٢٠٠٩مـايو   /ويف مالحظاهتا اخلتامية بشأن أسـتراليا الـيت اعُتمـدت يف أيـار              - ٢٦
ــهقلــق مــع الاللجنــة   رغــم اإلصــالحات الــيت أُدخلــت علــى نظــام ملكيــة الــشعوب األصــلية    أن

 علــى املطبقــةوقواعــد اإلثبــات الــصارمة  تعقــدها ، وفــة املطالبــاتتكل ارتفــاع نإفــلألراضــي، 
ــة    ــانون ملكي ــات مبوجــب ق ــل   املطالب ــشعوب األصــلية لألراضــي، عوام ــى   ال ــر ســليب عل ــا أث هل

 . ومحاية ذلك احلقالشعوب األصلية يف أراضي أجدادهمحبق االعتراف 

نظـام ملكيـة    داء  أوأوصت اللجنة بأن تقـوم الدولـة الطـرف بزيـادة جهودهـا لتحـسني                  - ٢٧
 جــزر مــضيق تــوريس،  وســكانالـشعوب األصــلية لألراضــي، بالتــشاور مــع الـشعوب األصــلية  

ـــ   ــول دون إعمـ ــات الــــيت حتــ ــع العقبــ ــة مجيــ ــيها وإزالــ ــلية يف أراضــ ــشعوب األصــ ــق الــ  ال حــ
)E/C.12/AUS/CO/4٣٢ ، الفقرة .( 
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ألصـلية،  غـات الـشعوب ا     للمـسح الـوطين للُ      وفقـا  أنـه  مـع القلـق   كما الحظـت اللجنـة        - ٢٨
 لغـة املقـدرة أصـال    ٢٥٠الــ  لغـة فقـط مـن        ١٤٥يف الدولـة الطـرف حـوايل        آنـذاك   وجد  يكان  

وتـشعر اللجنـة أيـضا بـالقلق، مـن           .خلطـر االنقـراض   للشعوب األصلية، معظمها معّرض بـشدة       
 حقوق امللكية الثقافية والفكرية للـشعوب األصـلية يف الدولـة الطـرف حبمايـة كافيـة،                  متتععدم  

 . اليدويةالفنون واحلرفقطاع عم لدربنامج الوطين الامج الوطنية، مبا يف ذلك رغم الرب

جهودهــا الراميــة إىل تعزيــز ) أ: (مبــا يلــي الدولــة الطــرف تقــوموأوصــت اللجنــة بــأن    - ٢٩
مبـا يف  ، ١٥ و  ١ ويتهم وثقافتـهم مبوجـب املـادتني      هبضمان حقوق الشعوب األصلية يف التمتع       

 لغــات  صــيانةنظــر يف حتــسني برنــامجال) ب(لغــاهتم التقليديــة؛ ذلــك عــن طريــق احلفــاظ علــى 
ــشعوب األصــلية؛   ــيم بلغــتني  صــون ) ج(وســجالت ال ــز التعل ــدارس؛ وتعزي  إصــالح) د(يف امل

حبيـث يـشمل     القانونيـة    تـه هبدف توسـيع نطـاق محاي      ١٩٨٦قانون حقوق التأليف والنشر لعام      
يـة حيمـي احلقـوق اجلماعيـة للـشعوب         للملكية الفكر وضع نظام خاص    ) هـ(لشعوب األصلية؛   ا

وأوصـت  . التقليديـة وطبـهم التقليـدي     العلميـة، ومعـارفهم     نـواجتهم   األصلية، مبا يف ذلك محاية      
 بأن ُيفـتح سـجل حلقـوق امللكيـة الفكريـة للـشعوب األصـلية، وبـأن تكفـل الدولـة                    اللجنة أيضاً 

 ).٣٣ ، الفقرةE/C.12/AUS/CO/4( منها املتأتيةالطرف استفادهتم مباشرة باألرباح 

مـــدت يف الـــيت اعتاملتعـــددة القوميـــات بوليفيـــا دولـــة ويف مالحظاهتـــا اخلتاميـــة بـــشأن   - ٣٠
سـيما احلـق يف    احلق يف ملكيـة األرض، وال ، أعربت اللجنة عن قلقها من أن    ٢٠٠٨مايو  /أيار

 والحظـت  .، ليـست مـضمونة علـى النحـو الواجـب للـشعوب األصـلية              األجدادملكية أراضي   
 يف ٧  األراضـي ال ميلكهـا سـوى   جممـوع يف املائـة مـن      ٧٠  مـا يقـرب مـن       أن مـع القلـق   ة  اللجن

احلقـوق اجلماعيـة للـشعوب األصـلية،        أن    أيـضا   مـع القلـق    والحظت اللجنة . املائة من السكان  
سيما احلق يف احلصول على األرباح املتأتية من املنتجات اليت ينتجوهنا، مبا يف ذلـك الطـب                  وال

ــةًالتقليــــدي، ليــــس ــو الواجــــب يف  ت حمميــ ــة  علــــى النحــ ــا دولــ املتعــــددة القوميــــات بوليفيــ
)E/C.12/BOL/CO/2 ، ٢٤ و ٢٣الفقرتان .( 

يم علـ  اللجنة الدولة الطرف علـى زيـادة جهودهـا الراميـة إىل تـسريع عمليـة ت            شجعتو  - ٣١
دء بـ وينبغـي    .وإعادهتـا إىل الـشعوب األصـلية      واألقـاليم املوروثـة عـن األجـداد         األراضي  حدود  

إنعــاش اجملتمعــات احملليــة، واخلطــة الوطنيــة لتوزيــع األراضــي احلكوميــة واخلطــة  العمــل بقــانون 
الوطنيــة للمــستوطنات البــشرية يف أقــرب وقــت ممكــن لــضمان اســتمرار التقــدم يف عمليــة مــنح 

الدولـة  بـأن تـضع     كذلك واصلت اللجنة توصـياهتا      . لشعوب األصلية لراضي  األسندات ملكية   
 للملكية الفكرية حيمي احلقوق اجلماعيـة للـشعوب األصـلية، مبـا يف ذلـك                اصانظاما خ الطرف  

بـأن  ولبلوغ هذه الغاية أوصـت اللجنـة         .النتاجات العلمية واملعارف التقليدية والطب التقليدي     
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أن تكفـل الدولـة الطـرف اسـتفادهتم         وبـ فتح سجل حلقوق امللكية الفكرية للشعوب األصـلية،         ي
 ).٣٧ و ٣٦الفقرتان ، E/C.12/BOL/CO/2( منها يةاملتأتمباشرة باألرباح 

، أعربــت ٢٠٠٩مــايو /ويف مالحظاهتــا اخلتاميــة بــشأن الربازيــل الــيت اعُتمــدت يف أيــار  - ٣٢
اللجنــة عــن قلقهــا إزاء بــطء التقــدم املُحــرز يف عمليــة اإلصــالح الزراعــي بــالرغم مــن احلقــوق  

شريعات لتـسهيل عمليـة تعلـيم حـدود         الدستورية يف امللكيـة وتقريـر املـصري، فـضالً عـن سـن تـ               
األراضـي اململوكـة للــشعوب األصـلية، واعتمــاد الدولـة الطــرف إلعـالن األمــم املتحـدة بــشأن       

 ١٦٩وتـصديقها علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم               ) ٢٠٠٧(حقوق الشعوب األصلية    
 .املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة

ــة بــأن تــ وأوصــت الل  - ٣٣ ــيم حــدود أراضــي    جن ــة تعل ــة الطــرف يف إمتــام عملي سارع الدول
ــصها   ــشعوب األصــلية وختصي ــاال ــوانني املعمــول هبــا  وفق ، E/C.12/BRA/CO/2 ( للدســتور والق

  . )٩ الفقرة
، أعربـت  ٢٠٠٩مـايو  /ويف مالحظاهتا اخلتاميـة بـشأن كمبوديـا الـيت اعُتمـدت يف أيـار         - ٣٤

حـدث مــسح عـاملي للغابـات أجرتــه منظمـة األغذيـة والزراعــة      اللجنـة عـن قلقهــا العميـق إزاء أ   
احلرجـي املـداري   يف املائـة مـن غطائهـا     ٢٩قـد خـسرت   وجاء يف تقديراتـه أن الدولـة الطـرف        

وأن أحـد أخطـر احلـاالت التـدمري املـستمر لغابـة             على مدى السنوات اخلمس املاضية،      األصلي  
الزيـادة   أيـضا إزاء التقـارير الـيت مفادهـا أن             وساور اللجنـة القلـق     .بري لونغ يف مشايل كمبوديا    

 يف الـسنوات القليلـة املاضـية حـىت داخـل             ألغراض اقتصادية  امتيازات األراضي  السريعة يف منح  
 علـى البيئـة     ثر سـلبا  األمر الذي ُيـؤ   املناطق احملمية، هي العامل الرئيسي لتدهور املوارد الطبيعية،         

 تعـويض عـادل  لشعوب األصلية من أراضيهم من دون تشريد اوينجم عنه والتنوع البيولوجي،   
الــيت تعتمــد يف الريفيـة  احملليــة إىل فقــدان سـبل العــيش للمجتمعـات   يـؤدي  إعـادة تــوطني، و ال و

 .موارد األراضي والغاباتبقائها على 

ويف توصياهتا، حثت اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن ُتعيـد النظـر يف سياسـتها املتعلقـة                       - ٣٥
ــة  بــميــة إىل امتيــازات اقتــصادية وذلــك  ق احملبتحويــل املنــاط ــار البيئي إجراء عمليــات تقيــيم لآلث

ــا يف ذلـــك املـــشاورات مـــع أصـــحاب املـــصلحة    املعنـــيني واجملتمعـــات احملليـــة  واالجتماعيـــة مبـ
الصلة مع املراعـاة الواجبـة حلقهـم يف املـشاركة يف اختـاذ القـرارات املـستنرية الـيت ُتـؤثر يف              ذات

 عمليـة مـنح امتيـازات       يفبقوة بأن ُيؤخذ باحلسبان     لى ذلك، أوصت اللجنة     وعالوة ع . حياهتم
ن يــشترك مجيــع الكمبــوديني يف االســتفادة  احلاجــة ألاقتــصادية احلاجــة إىل التنميــة املــستدامة و 

 اللجنة مـن الدولـة الطـرف     تطلب و .مبنافع التقدم بدالً من أن تكون مكاسب لفئة خاصة فقط         
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ــدم  ــدو أن ُتق ــا ال ــن التقــ    يف تقريره ــصلة ع ــات مف ــادم، معلوم ــذه   ري الق ــذ ه دم احملــرز يف تنفي
 .)١٥ الفقرة، E/C.12/KHM/CO/1( السياسات

  /ويف مالحظاهتــــا اخلتاميــــة بــــشأن بــــاراغواي الــــيت اعُتمــــدت يف تــــشرين الثــــاين         - ٣٦
تنفـذ تنفيـذا   مل  ١٩٩٦عن أسفها ألنَّ معظـم توصـياهتا يف عـام       اللجنة  أعربت  ،  ٢٠٠٧نوفمرب  
الدولة الطرف مل تعاجل بطريقة أكثر فعاليـة دواعـي القلـق الرئيـسية، املتـصلة بتقريرهـا                   تاما وأن 

، مبـا يف ذلـك الـوترية البطيئـة لعمليـة اإلصـالح               حينئـذٍ  تـزال ذات صـلة     األويل، واليت كانـت ال    
ويف حني أشارت اللجنة إىل أنَّ معهد الرعاية الريفية قد أصبح املعهـد الـوطين لتنميـة                 . الزراعي

ألصـلية، الـذين    إزاء وضع املزارعني والـشعوب ا      لريف واألراضي، كررت اإلعراب عن قلقها     ا
 مـع القلـق   والحظـت اللجنـة      .يستطيعون الوصول إىل أراضيهم التقليدية وأراضي أجـدادهم        ال

 يف املائـة    ٤٥ ن حنـو  أ عـن    نسبة صغرية جداً من السكان، فضال     تركز ملكية األراضي يف أيدي      
 م، وبالتــايل فهــأجــدادهمية ال حيملــون ســندات ملكيــة قانونيــة ألراضــي  مــن الــشعوب األصــل 

  ).١٨ و ١٢الفقرتان ، E/C.12/PRY/CO/3(عرضة لعمليات إخالء قسري 
أوصت اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها الراميـة إىل اإلسـراع يف تعلـيم حـدود              - ٣٧

تابعة توزيع األراضي على املـزارعني       وإعادهتا إىل الشعوب األصلية، وم     األجدادأراضي وأقاليم   
ــل   ــدابري مث ــوفريمــع اختــاذ ت ــة، واملــدخالت، واألدوات،   ت ــات البالغــة   املــساعدة التقني واالئتمان

وجيــب علــى  . األساســية، فــضالً عــن شــبكات الــري والكهربــاء ياكــلوالتــدريب واهلالــصغر، 
ــمان أال تُ  ــرف ضـ ــة الطـ ــوَّالدولـ ــة املحـ ــالح الزراعـــ ل امليزانيـ ــصة لإلصـ ــسارها  خصـ ــن مـ ي عـ

)E/C.12/PRY/CO/3، ب( ٢٣ الفقرة.(( 

وحثــت اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ التــدابري الالزمــة، مبــا يف ذلــك التــدابري             - ٣٨
 ؛شعوب األصـلية الـذين حيتلـون األرض       منـع طـرد أسـر الفالحـني والـ         ) أ: (التشريعية، من أجل  

وضـمان عـدم تعرضـهم       األصـلية    الـشعوب ومعاجلة املطالبات املقدمة من أسـر الفالحـني         ) ب(
 كمـا حثـت اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة لـضمان حـصول                .للقمع

، E/C.12/PRY/CO/3( ملكيـــة قانونيـــة ألراضـــيهم األصـــلية ســـنداتالـــشعوب األصـــلية علـــى 
  ).٢٩و ) ب(و ) أ (٢٨الفقرتان 

  
  


