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  الدورة السابعة والستون
  *ن جدول األعمال املؤقت م٦٩بند ال

        حق الشعوب يف تقرير املصري
  حق الشعوب يف تقرير املصري    

  
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
إىل األمـني العـام أن يقـدم إليهـا تقريـرا             ،٦٦/١٤٥طلبت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا           

وهـذا التقريـر   .  والستني عن إعمـال احلـق العـاملي للـشعوب يف تقريـر املـصري        يف دورهتا السابعة  
  .مقدم وفقا لذلك الطلب

قـوق اإلنـسان واللجنـة املعنيـة        حبتهادات ذات الصلة للجنـة املعنيـة        ويوجز التقرير االج    
ــستندة إىل     ــد حقـــوق اإلنـــسان املـ ــة بـــشأن قواعـ ــة والثقافيـ ــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـ بـ

 واملتصلة بإعمال حق الـشعوب يف تقريـر املـصري، ويقـدم مـوجزا للتطـورات املتـصلة                معاهدات
  .بنظر جملس حقوق اإلنسان يف هذه املسألة، مبا يف ذلك إجراءاته اخلاصة
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  مقدمة  - أوال  
ديـسمرب  /كانون األول  ١٩ يف   اختذ، الذي   ٦٦/١٤٥أكدت اجلمعية العامة يف قرارها        - ١

 حقـوق اإلنـسان   من أجل ضـمان العاملي حلق الشعوب يف تقرير املصري       عمال  اإل، أمهية   ٢٠١١
بتقـدم ممارسـة احلـق يف تقريـر املـصري           العامـة   رحبـت اجلمعيـة     و. واحترامها علـى الوجـه الفعـال      

ــتعماري أو      ــتالل االس ــة حتــت االح ــشعوب الواقع ــتقالل  اخلــارجي أو األجــنيب  لل ــها االس ونيل
  . الدولة ذات السيادةتهاوإقام
، الـذي طلبـت فيـه اجلمعيـة     ٦٦/١٤٥ مـن القـرار   ٥وفقـا للفقـرة    مقـدم   ذا التقريـر    وه  - ٢

 حقـوق اإلنـسان،     اتواصل إيالء اهتمـام خـاص النتـهاك       يالعامة إىل جملس حقوق اإلنسان أن       
التــدخل أو العــدوان أو االحــتالل العــسكري    النامجــة عــن  ســيما احلــق يف تقريــر املــصري،     ال

 اجلمعية العامة إىل األمني العـام أن يقـدم تقريـرا عـن              ا طلبت فيه    اليت ٦للفقرة  وفقا  األجنيب، و 
  .هذه املسألة يف دورهتا السابعة والستني

 بإعمـال احلـق يف تقريـر املـصري يف إطـار             املتـصلة ألهـم التطـورات     مـوجزا   يقدم التقرير     - ٣
هـذا   يـشمل و. االستعراضب املشمولةأنشطة آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان خالل الفترة         

الحظات اخلتامية األخرية للجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان واللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية                  امل
يف التقـارير الدوريـة الـيت تقـدمها الـدول األطـراف يف          هـا   نظراستنادا إىل   واالجتماعية والثقافية   

 حلقوق االقتـصادية العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية، والعهـد الـدويل اخلـاص بـا         
 مــن ١املــادة الــذي تكفلــه االجتماعيــة والثقافيــة، فيمــا يتعلــق بإعمــال احلــق يف تقريــر املــصري  و

 نظر جملـس حقـوق اإلنـسان يف هـذه املـسألة، مبـا يف ذلـك املالحظـات                    أيضايشمل  و. العهدين
األصلية، واملقـرر  إىل اجمللس املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب  اليت قدمها   الواردة يف التقارير    

  .١٩٦٧الفلسطينية احملتلة منذ عام اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي 
    

جلنـة حقــوق اإلنـسان واللجنــة املعنيـة بــاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيــة       - ثانيا  
  والثقافية

،  مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية١املــادة مــن  ١ الفقــرة تؤكـد   - ٤
 مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          ١املـادة    من   ١والفقرة  

 مـن  ا معينـ امن العهدين جانبـ ١املادة من  ٢الفقرة  وتؤكد  . حق مجيع الشعوب يف تقرير املصري     
التـصرف  ”احملتوى االقتصادي هلذا احلق، أي حق الـشعوب، سـعيا وراء أهـدافها اخلاصـة، إىل              

 التعــاون  مقتــضيات بثرواهتــا ومواردهــا الطبيعيــة دومنــا إخــالل بأيــة التزامــات منبثقــة عــن  احلــر
ال جيـوز يف أي حـال      و. االقتصادي الدويل القائم على مبدأ املنفعة املتبادلة وعن القانون الدويل         
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 مــن العهــد ١املــادة  مــن ٣ الفقــرة وتفــرض. “عيــشه اخلاصــةأســباب حرمــان أي شــعب مــن 
، مـن العهـد الـدويل اخلـاص         ١مـن املـادة      ٣احلقوق املدنية والـسياسية والفقـرة       الدويل اخلاص ب  

لـك الـدول الـيت تقـع        باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على الدول األطراف، مبـا يف ذ          
ولية إدارة األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت واألقـاليم املـشمولة بالوصـاية،                 ؤعلى عاتقها مس  
ســيما   إعمــال هــذا احلــق واحترامــه، وفقــا ألحكــام ميثــاق األمــم املتحــدة، وال   واجــب تعزيــز

  .١ املادة  من٢ الفقرة
قــوق اإلنــسان واللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتــصادية      املعنيــة حبلجنــة ال توقــد تناولــ   - ٥

 يف تقـارير الـدول األطـراف الدوريـة     لـدى نظرمهـا  واالجتماعية والثقافية احلق يف تقريـر املـصري         
 مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية،               ٤٠ملقدمة على التوايل مبوجب املـادة       ا

.  مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة  ١٧ و ١٦واملــادتني 
ــاهو ــرد أدن ــصلة مــوجز ل ي ــة ذات ال ــرة  الــيت اعتمــدتلمالحظــات اخلتامي  املــشمولة خــالل الفت
  .االستعراضب

  
  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان  - ألف  

قــوق اإلنــسان العديــد مــن املعنيــة حبلجنــة ال تناولــتخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،   - ٦
  .املتعلقة باحلق يف تقرير املصري يف إثيوبيا وغواتيماالاملسائل 

ــة،   - ٧ ــارت اللجنــ ــة وأشــ ــا اخلتاميــ ــةيف مالحظاهتــ ــاب املتعلقــ اعتمــــدت يف والــــيت ، إثيوبيــ
االعتـراف حبقـوق اجملتمعـات اإلثنيـة واللغويـة يف تقريـر املـصري علـى                 إىل  ،  ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٥

ــا    ــة وفقـ ــي للدولـ ــستوى اإلقليمـ ــة ل”املـ ــة العرقيـ ــا  “لفيدراليـ ــيت نـــص عليهـ ــتور الـ ــر ( الدسـ انظـ
CCPR/E/ETH/1   األقليـات  بن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم االعتراف        غري أ ). ١٤-٤، الفقرات

.  يف احليـاة العامـة     تهاشارك ومبـ   احملـددة هلـا    “املنـاطق العرقيـة   ”ية واللغوية اليت تعـيش خـارج        العرق
وجــود األقليــات العرقيــة باللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان بــأن تعتــرف الدولــة الطــرف  وأوصــت 
 كتها الكافيـة  مـشار متثيلـها الـسياسي الكـايف و      أن تكفـل     و ةإقليميـ واليـة    يف كل     املختلفة واللغوية

  ).٢٦، الفقرة CCPR/C/ETH/CO/1انظر (واالحتاد اإلقليمية الواليات على مستوى 
يف الــــيت اعتمــــدت غواتيمــــاال، ب املتعلقــــة يف مالحظاهتــــا اخلتاميــــة ،اللجنــــةوأقــــرت   - ٨

-٢٠٠٩  الفتــرة، التــدابري الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف، مثــل برنــامج ٢٠١٢مــارس /آذار ٢٨
 كان الغرض منـها   ، اليت   ٢٠٠١وب األصلية واإلصالحات الدستورية لعام       لتنمية الشع  ٢٠١٢

ــرام حقــوق الــشعوب األصــلية، ولكنــ    ــهاضــمان احت ــة الطــرف ألن ا عــن أســفه ت أعرب   الدول
.  حقــوقهممتــس الــيت اتعمليــات صــنع القــراريف  فعليــااستــشارة الــشعوب األصــلية تقــوم ب ال

ومـستنرية مـع    أوليـة   إجراء مـشاورات    بـ هتا الدولية    االمتثال اللتزاما  إىلودعت اللجنة غواتيماال    
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املــشاريع الــيت متــس حقوقهــا، وفقــا  ب املتــصلةميــع القــرارات يف مــا يتعلــق جبالــشعوب األصــلية 
ميـع  جبالدولـة الطـرف أن تعتـرف         علـى    أن إىل    اللجنـة أيـضا    أشـارت و.  مـن العهـد    ٢٧للمادة  

حـسباهنا   يـات التـشاور وتأخـذها يف   فيمـا يتعلـق بعمل  تخـذها الـشعوب األصـلية      تالقرارات اليت   
  ).٢٧، الفقرة CCPR/C/GTM/CO/3انظر  (على النحو الواجب

  
  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - باء  

تناولت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة اجلوانـب ذات الـصلة                - ٩
األرجنـتني ونيوزيلنـدا وبـريو فيمـا يتعلـق      بـشأن  ق يف تقرير املصري يف مالحظاهتا اخلتامية  من احل 

  .حبقوق الشعوب األصلية
كـانون   ٢ يف  املعتمـدة  يف مالحظاهتـا اخلتاميـة بـشأن األرجنـتني،           ، اللجنة بقلق  أشارت  - ١٠

انون  مبوجــب القــالــذي وســع نطاقــه  (٢٦١٦٠أن القــانون رقــم إىل ، ٢٠١١ديــسمرب /أألول
 الــشعوب األصــلية تقليــديا، تقــيم فيهــااألراضــي الــيت وملكيــة تعلــق حبيــازة امل، )٢٦٥٥٤ رقــم
ــأخر  أيــضا أعربــت و. كامــلبالينفــذ  مل ــدعــن قلقهــا إزاء ت  جمتمعــات الــشعوب األصــلية  تزوي

ويف هذا الصدد، حثت اللجنة الدولـة الطـرف علـى           .  ملكية هذه األراضي أو األقاليم     بسندات
 الــصعيدين ســواء علــى  ٢٦١٦٠/٢٦٥٥٤ رقــم نيلقــانونل الكامــل واملنــسق  ضــمان التنفيــذ 

 إجـراءات حتديـد كـل    الدولة الطرف  تنهيأوصت اللجنة بأن    و. مستوى املقاطعات االحتادي و 
احملافظات، على النحو املتـوخى يف الدسـتور والقـوانني القائمـة، وأن تـسرع يف مـنح جمتمعـات                    

  ).٨، الفقرة E/C.12/ARG/CO/3انظر  ( األراضيسندات ملكية الشعوب األصلية
 هتديـدات    مـا تتعـرض لـه الـشعوب األصـلية مـن             قلقهـا إزاء   أيضا عن  أعربت اللجنة    و  - ١١

 للـــشعوب األصـــلية مـــن أراضـــيها التقليديـــة يف العديـــد مـــن بالقوة وإجالءمـــستمرة وتـــشريد 
الـشعوب  عـات   عمليات التشاور مـع جمتم اليت تعتري وجه القصور   ألتأسف أيضا   و. املقاطعات
 بعض احلـاالت إىل اسـتغالل املـوارد الطبيعيـة يف األراضـي              وهو ما يؤدي يف   املتضررة،  األصلية  

 احلـرة واملـسبقة    احلـصول علـى موافقتـهم    دوناجملتمعـات مـن   هذه أو تـستخدمها     تـسكنها اليت  
) ٧٥املـادة   (للدسـتور   وهـو مـا يـشكل انتـهاكا         منـصف،    و دون تعويض عـادل   من  واملستنرية و 

.  بشأن الشعوب األصلية والقبليـة يف البلـدان املـستقلة          ١٦٩منظمة العمل الدولية رقم     فاقية  اتو
 ساليناس منطقة اســتغالل الليثيــوم يف إزاء مــا يــسببه بوجــه خــاص هــاقلقعــن اللجنــة أعربــت و

ــات عيش وطريقة واملياه بالبيئة ضارة  من آثار)سالتا وخوخوي مقاطعيت يف(غراندس   جمتمعــــ
، أوصـت اللجنـة بـأن تتخـذ الدولـة           ما يتصل هبذا األمـر    يف  و. رزقهم وموارد الشعوب األصلية 

الطرف التدابري الالزمـة لوقـف انتـهاكات حقـوق الـشعوب األصـلية، وحماسـبة املـسؤولني عـن                    
لـدخول  علـى ا  الطـرف   حثـت اللجنـة الدولـة       ويف هـذا الـصدد،      . املخالفة للقـانون   األفعالهذه  
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ــع جمتم   ــة م ــشاورات فعال ــشعوب األصــلية  عــات دائمــا يف م ــازات  ال ــنح امتي ــل م الســتغالل اقب
اليت درجـت هـذه اجملتمعـات علـى االسـتيطان فيهـا أو اسـتغالهلا                 واملناطقاالقتصادي لألراضي   

ومراعــاة االلتــزام باحلــصول علــى موافقــة حــرة  شــركات مملوكــة للدولــة أو أطــراف ثالثــة، إىل 
أصـت اللجنـة    وو.  بتلـك األنـشطة االقتـصادية      ومسبقة ومستنرية من اجملتمعات احمللية اليت تتـأثر       

إىل انتــهاك يف أي حــال مــن األحــوال يــؤدي هــذا االســتغالل  الدولــة الطــرف أيــضاً بكفالــة أال
. احلقوق املعترف هبا يف العهـد، ومـنح جمتمعـات الـشعوب األصـلية تعويـضات عادلـة ومنـصفة          

 تنفيـذ   وب األصـلية أثنـاء    جمتمعـات الـشع   ضـمان محايـة     أيـضا إىل    دعت اللجنة الدولة الطـرف      و
، حثـت  غرانـدس بـساليناس  وفيمـا يتعلـق   . التعـدين يف قطاع  االستغالل  ومشاريع االستكشاف   

إىل أشـارت اللجنـة يف هـذا الـسياق     و. اللجنة الدولة الطرف على االمتثال لقرار احملكمـة العليـا     
ــا احلقــوق بــشأن التزامــات الــدول األطــراف فيمــا يتعلــق بقطــاع الــشركات و        الــصادر بياهن

  ).٩، الفقرة E/C.12/ARG/CO/3  وE/C.12/2011/1انظر (االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 فيهــا زيــادة اســتخدام أحــدثتوأخــريا، أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء احلــاالت الــيت    - ١٢

املبيدات الكيماوية وبذور الصويا املعدلة وراثيا يف مناطق مأهولة بالسكان أو تستعملها بـصفة              
وختـشى اللجنـة أن جتـد       .  هـذه اجملتمعـات    الشعوب األصلية تـأثريا سـلبيا علـى       تقليدية جمتمعات   

هـذا مـن مث     صبح  يـ قـد   وة التقليديـة،    يـ  الزراع هاهذه اجملتمعات صعوبة متزايـدة يف تطبيـق أسـاليب         
 اللجنـة بقلـق     وأشـارت .  يف احلـصول علـى أغذيـة سـليمة وكافيـة وبأسـعار معقولـة               كبريةعقبة  
ــات   إىلأيــضا  ــات  حجــم عملي ــة الغاب ــواطنني إىل حــد إزال ــانون   ،أجــرب امل ــرغم مــن الق  علــى ال
 بـصفة    محاية الغابات علـى تـرك أراض درجـوا علـى اسـتيطاهنا أو اسـتغالهلا                 بشأن ٢٦٣٣ رقم

دون مــن يف كـثري مــن األحيـان   تنفــذ ن هـذه األنـشطة   أيـضا بــالقلق أل تـشعر اللجنــة  و. تقليديـة 
حثـت اللجنـة الدولـة الطـرف علـى      و. فئات املتضررة مـن الـسكان    التشاور املسبق الفعال مع ال    

ومتـــتعهم بـــاحلقوق الـــشعوب األصـــلية   جمتمعـــاتوســـائل عـــيشلمحايـــة فعالـــة تـــوفري ضـــمان 
 مــشاركة لكفالــة الــضمانات املؤســسية واإلجرائيــة وإنــشاءاالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، 

وأوصـت  .  اليت تؤثر علـيهم    املسائل ت بشأن ايف صنع القرار  الفعالة   الشعوب األصلية  جمتمعات
 وغـريه مـن التـشريعات       ٢٦٣٣ للقانون رقم    التامالدولة الطرف التنفيذ    تكفل  اللجنة أيضا بأن    

ــددة      ــري املتجـ ــوارد غـ ــة املـ ــة حبمايـ ــة الغابـــات      لاملتعلقـ ــة إزالـ ــدف مكافحـ ــرف هبـ ــة الطـ لدولـ
  ).١٠ الفقرة ،E/C.12/ARG/CO/E انظر(

ــة يف م و  - ١٣ ــت اللجنــ ــدا،   أعربــ ــشأن نيوزيلنــ ــة بــ ــا اخلتاميــ ــدت الحظاهتــ ــيت اعتمــ  يف الــ
شعوب لـ ا محايـة كافيـة حلقـوق     ال تـوفر  ، عـن قلقهـا ألن الدولـة الطـرف           ٢٠١٢مايو  /أيار ١٨

ــة  ةاألصــلي ــة ومواردهــا    وا وأقاليمهــا أراضــيهللتــصرف يف غــري القابل مياههــا ومناطقهــا البحري
كمـا يتجلـى ذلـك يف عـدم مراعـاة املوافقـة احلـرة واملـستنرية لـشعب املـاوري بـشأن                       ،  األخرى
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اللجنــة الدولــة الطــرف إىل أن تــدرج ودعــت . اســتخدام هــذه املــوارد واســتغالهلا بــصفة دائمــة
على حنو راسخ يف تشريع الدولة الطرف وتنفذ كما ينبغي حقوق شـعب املـاوري غـري القابلـة                   

ه ومياهــه ومناطقــه البحريــة ومــوارده األخــرى، وكــذلك احتــرام  للتــصرف يف أراضــيه وأقاليمــ
اللجنــة حثــت و. املوافقــة احلــرة واملــسبقة واملــستنرية لــشعب املــاوري بــشأن أي قــرارات ختــصه

أيضاً الدولة الطرف على اختاذ التـدابري الالزمـة لـضمان حـق شـعب املـاوري يف التعـويض عـن                      
ق منــها تنفيــذ توصــيات إجــراءات حمكمــة  الــضرر النــاجم عــن انتــهاكات هــذه احلقــوق، بطــر  

وايتـاجني، ولـضمان تلقــي التعـويض املناسـب والتمتــع بالفوائـد امللموسـة النامجــة عـن اســتغالل        
  ).١١، الفقرة E/C.12/NZL/CO/3انظر  (موارده
مـايو  /أيـار  ١٨ يف   الـيت اعتمـدت    يف مالحظاهتا اخلتاميـة بـشأن بـريو،          ،أعربت اللجنة و  - ١٤

الــشعوب عــدم وجــود ســعي منــهجي إلجــراء مــشاورات فعليــة مــع   ن ، عــن قلقهــا مــ ٢٠١٢
يف عمليـات صـنع القـرار املتعلقـة     جانبـهم  من وللحصول على موافقة مستنرية ومسبقة  األصلية  

وأوصت اللجنة بأن تكفـل الدولـة الطـرف أن      .  التقليدية مباستغالل املوارد الطبيعية يف أراضيه    
التعـدين والطاقـة، وكـذلك القـانون     ب املتعلـق ية الوطنية، البيئ من السياسة ٥اجلزء تنفيذ يتضمن  

،  معهـم  سبقاملـ لتـشاور   يف ا  املتعلق حبـق الـشعوب األصـلية أو الـشعوب األصـلية              ٢٩٧٨٥رقم  
إجراء مـشاورات فعليـة مـع الـشعوب األصـلية واحلـصول علـى موافقتـهم املـسبقة يف مـا يتعلـق               

ــوارد الطبيعيـــة   ــتغالل املـ ــودة باسـ ــيهاملوجـ ــة  ميف أراضـ ــر (التقليديـ ، E/C.12/PER/CO/2-4انظـ
  ).٢٣ الفقرة

    
  جملس حقوق اإلنسان  - ثالثا  
  القرارات  - ألف  

مـارس  /آذار ٢٣إىل  فربايـر   /شباط ٢٧يف دورته التاسعة عشرة، املعقودة يف الفترة من           - ١٥
جملس حقوق اإلنسان يف مسألة إعمـال حـق الـشعوب يف تقريـر املـصري يف إطـار       نظر  ،  ٢٠١٢
 بـشأن حـق الـشعب الفلـسطيين يف تقريـر      ١٩/١٥ واختـذ القـرار   ، من جـدول األعمـال     ٧ البند

الـدائم وغـري    وغـري القابـل للتـصرف       حـق الـشعب الفلـسطيين       أكد اجمللس من جديـد      و. مصريه
ويف إقامـة  ، مبـا يف ذلـك حقـه يف العـيش يف حريـة وعدالـة وكرامـة،                   هصريمـ املشروط يف تقريـر     

وحـث  . قراطيـة وتتـوفر هلـا مقومـات البقـاء ومتـصلة األراضـي            دولة ذات سـيادة ومـستقلة ودمي      
جملس حقوق اإلنسان مجيـع الـدول األعـضاء واهليئـات ذات الـصلة يف منظومـة األمـم املتحـدة                     

  . يف وقت مبكر يف تقرير املصريإعمال حقهدعم ومساعدة الشعب الفلسطيين يف على 
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  اإلجراءات اخلاصة   - باء  
ملقرر اخلاص املعـين حبقـوق الـشعوب األصـلية، تقـاريره إىل جملـس               قدم جيمس أنايا،  ا      - ١٦

ــة عــشرة    ــه الثامن ــة شــعب ســامي يف منطقــة املتعلقــة حبحقــوق اإلنــسان يف دورت  مــن  ســامبيال
ــدا   ــسويد وفنلن ــرويج وال ــشعوب األصــلية يف    و،)Add.2/A/HRC/18/35انظــر (الن ــة ال عــن حال

ــو   ــة الكونغ ــر (مجهوري ــنو) A/HRC/18/35/Add.5انظ ــة ع ــدونيا  شــعب حال ــاك يف كالي  الكان
  ).A/HRC/18/35/Add.18انظر (اجلديدة 

 الـصعيد تقريـر املـصري علـى    يف سـامي  حـق شـعب     ا خاصـ  ا املقرر اخلـاص اهتمامـ     أوىل   - ١٧
 أراضـيه   يفسـامي   شـعب   ، وحقـوق    ةساميالـ  ميـارس مـن خـالل الربملانـات          على حنو ما  الوطين،  

 بلـدان الـشمال األورويب      يف أن القوانني والـسياسات       أنه يف حني    إىل  وأشار . وموارده مناطقهو
 اإلعمــال تعتــرض ســبيل قائمــةشعب ســامي متقدمــة نــسبيا، ال تــزال هنــاك حــواجز  بــ املتعلقــة

ــل  ــصعيد    حلــق شــعب الكام ــى ال ــصري، ســواء عل ــر امل ــابر ســامي يف تقري ــى وألحــدود ل  الع  عل
  .الوطين الصعيد
م أراضـيه   قـسّ أنـه عـاىن تارخيـا        نرغم مـ  الب أن شعب سامي،  وذكر املقرر اخلاص أيضا       - ١٨

 بذل جهودا ملحوظة لـصون وتعزيـز الـروابط عـرب احلـدود الوطنيـة                فقدوشعبه بني أربع دول،     
وقـد مت تـشكيل عـدة مؤسـسات عـرب احلـدود            . ا واحـد  اشـعب مـن حيـث كونـه       وحتقيق مصاحله   

ات  وضع سياسـ   هام يف  دورب لتضطلع و سامبيلتمثل مصاحل شعب سامي يف مجيع أحناء منطقة         
الحظ املقـرر اخلـاص بارتيـاح أن حكومـات     و.  الدولةإطارنطبق خارج تسامي لشعب   خاصة

بني شعب سـامي      فيما ة القائم  العالقات ال تقف عائقا أمام   ،  يف معظم احلاالت  بلدان الشمال،   
  .بعض األحيان، بل إهنا تيسر تلك العالقات يف عرب احلدود

 مـن أجـل اعتمـاد اتفاقيـة         اضطُلع بـه  أمهية العمل الذي    إىل  ص   املقرر اخلا  أشاروأخريا،    - ١٩
ــة الـــشمال األورويب،   ــامي يف منطقـ ــة الـــشمالية  لـــشعب سـ ــالتزام الـــدول األوروبيـ ورحـــب بـ

  . من أجل اعتماد االتفاقية٢٠١١املفاوضات يف عام الستئناف سامي شعب وبرملانات 
 جهودهـا   أن تواصـل وتعـزز    ويب   توصياته، دول الـشمال األور     يفناشد املقرر اخلاص    و  - ٢٠

 ات املتعلقـة  يف صـنع القـرار    حقـا    تـؤثر    ، وأن الرامية إىل تنفيذ حق شعب سامي يف تقرير املصري        
إىل كفالـة احلـصول علـى        تـسعى    فعليـة ترتيبات تشاور   ب فالقيام.  هذا الشعب  اجملاالت اليت هتم  ب

يـه   عل ةقرارات الـيت تـؤثر مباشـر      اللشعب سامي يف ما يتعلق بـ      املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية     
إدخـال  بدول الـشمال  تقـوم  أن بـ أوصى املقـرر اخلـاص   و. هذه الغاية يف حتقيق ساعدميكن أن ت  

 املمثـل األعلـى     اسـامي، بوصـفه   شـعب   برملانـات   حتظى  أن  لكفالة   حسب االقتضاء إصالحات  
ينبغــي يف املقابــل، و. مؤســسات الدولــة والــسلطاتعــن مــن االســتقالل مبزيــد لــشعب ســامي، 
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 لتكـون قـادرة علـى       بـاألموال الكافيـة   سـامي   شـعب    برملانـات    أن تزود لدول الشمال األورويب    
  . بفعاليةممارسة وظائف احلكم الذايت

 الطبيعيـة،  ه ومـوارد ه أراضـي  يفسـامي كفالـة حـق شـعب       أن   علـى املقرر اخلاص   وأكد    - ٢١
 أمر أساسي لتقريـر مـصريه،      ،كما هو احلال مع غريه من الشعوب األصلية يف مجيع أحناء العامل           

قائمـا   ا مـستقال   شـعب  البقـاء ويعترب شرطا أساسيا لشعب سامي ليكون قادرا على االستمرار يف           
املقــرر اخلــاص بــاجلهود الــيت تبــذهلا حكومــات بلــدان ففــي حــني أقــر يف هــذا الــصدد، و. بذاتــه

 علـى   احثهـ فقـد   ،  ه ومـوارد  ه ومناطقه  أراضي يف سامي   شعبلنهوض حبقوق   من أجل ا  الشمال  
ــه   أســاس مــستدام تلــك لــضمان حتقيــق  مــضاعفة جهودهــا  لــشعب ســامي يف مــا يتعلــق بتنميت

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 إىل  أعقاب مهمته الـيت قـام هبـا        يف ،قدم املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية      و  - ٢٢

ــه ال      ــسان يف دورت ــوق اإلن ــس حق ــره إىل جمل ــو، تقري ــة الكونغ ــشرة  مجهوري ــة ع ــنثامن ــة ع  حال
تعزيـز  يـرى أن    املقرر اخلـاص    فـ ). A/HRC/18/35/Add.5انظر  (البلد  ذلك  الشعوب األصلية يف    

لمبـادرات املتخـذة للنـهوض حبقـوق الـشعوب          أمـر أساسـي إذا أريـد ل       املشاركة يف صنع القرار     
مـم  يتطلـب هـذا، وفقـا إلعـالن األ    و. أن تـنجح يف مجيـع جوانـب تنفيـذها     األصلية يف الكونغـو     

ــقاملتحــدة  ــشعوب األصــلية،  حب املتعل ــشعوب األصــلية يف    إتاحــةقــوق ال ــد مــن الفــرص لل  املزي
 مؤســسات الدولــة علــى مجيــع املــستويات، فــضال عــن   يفاملــشاركة يف عمليــات صــنع القــرار  

ــراف  ــلطاهتا   ؤســسات صــنع  مباالعت ــشعوب األصــلية وس ــرار لل ــزالق ــك املؤســسات  ، وتعزي  تل
حـق  إعمـال  بعاد أداة فعالة يف    األكة الشعوب األصلية يف خمتلف      مشارف. واستيعاهبا والسلطات

 تـــسودها يف ظـــروف اتقريـــر املـــصري ومتكـــني الـــشعوب األصـــلية يف الـــسيطرة علـــى مـــصائره
جهـود  بـذل    يتطلـب أيـضا      اتشاركة الـشعوب األصـلية يف صـنع القـرار         والنهوض مبـ  . املساواة

ــصة يف مواجهــة   ــاتخمل ــيت حتــول دون  العقب ــصبح أفــ  ال ــن   راد أن ي ــشعوب األصــلية جــزءا م ال
وينبغــي اختــاذ تــدابري . ، وإزالــة تلــك العقبــاتالعمليــات الــسياسية للدولــة ومؤســسات احلكــم 

ــوافر ــة تـ ــلية يف العمليـــات التـــشريعية    لكفالـ ــة ملـــشاركة الـــشعوب األصـ ــة وكافيـ  فـــرص كاملـ
ضــع لوالالزمــة  كــل اجلهــود أن تبــذلوينبغــي . واملؤســسات احلكوميــة علــى مجيــع املــستويات

  .برامج مالئمة للسياق الكونغويل بالتشاور مع الشعوب األصلية نفسها
أن إىل  إىل كاليــدونيا اجلديــدة، وأشــار املقــرر اخلــاص، يف أعقــاب مهمتــه الــيت قــام هبــا  - ٢٣

. العريف لشعب الكاناك ميثل جزءا هامـا مـن ممارسـة احلكـم الـذايت وتقريـر املـصري                  القضاء  نظام  
حيتـرم، مبوجـب القـانون      علم أن نظام الدولة القـانوين        سروره عندما    عناملقرر اخلاص   وأعرب  

 أوصـى غـري أنـه     .  يف النظـام العـريف فيمـا يتعلـق باملـسائل املدنيـة             الـيت تتخـذ   القرارات  الفرنسي،  
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الطبيعيـة،  أراضـيه ومـوارده     بذل اجلهود لتعزيز سيطرة شعب الكانـاك علـى جمتمعاتـه و           مبواصلة  
 العرفيـة،   هموقوانينـ تهم  سلطواملتعلقة بـ  ملؤسسات اخلاصة هبم    بافعلي  مبا يف ذلك تقدمي اعتراف      

الكانـاك يف  مبـشاركة  مـا يتعلـق    يفو.  مع املعايري العاملية حلقوق اإلنسانتتفق فيهإىل احلد الذي  
 السياسة واحلكم باعتبار ذلك جانبا أساسيا من احلق يف تقرير املـصري للـشعوب األصـلية،                 جمال
علـى مـستوى     االعتراف    تأكيده ضرورة   اتفاق نوميا على الرغم من     إىل أن   املقرر اخلاص  أشار

ات علـى الـصعيد الـوطين، ال تـزال مثـة حاجـة إىل       الكاناك يف صـنع القـرار  شعب  شاركة  عال مب 
انظــر  (املنــاطق علــى مــستوى ات الكانــاك يف صــنع القــرار مــشاركة شــعب لتعزيــزبــذل املزيــد

A/HRC/18/35/Add.6 .(  وكالـة  إجنـازات   ب املقـرر اخلـاص      أقراألراضي واملوارد،   ب ويف ما يتعلق
شــعب ة مــساحات كــبرية مــن األراضــي إىل ملكيــة إعــاداألراضــي يف ختطــيط التنميــة الريفيــة و

فرنـسا وحكومـة كاليـدونيا اجلديـدة        تبذل  أن  بوأوصى أيضا   . هتمسيطروضعها حتت   الكاناك و 
ميـع  التوصـل إىل حلـول جل      والتأكـد مـن      ،كل اجلهود الالزمة لتسهيل تسوية املطالبـات املعلقـة        

  .املتعلقة باألراضي الكاناك الشرعية  شعبمطالبات
 املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلـسطينية           ،ريتشارد فوك أشار    - ٢٤

 املقــدم إىل الــدورة العــشرين جمللــس حقــوق اإلنــسان، بعــد تقريــره، يف ١٩٦٧منــذ عــام احملتلــة 
 حـق الفلـسطينيني     إلعمـال اجلهود املبذولة    منها تقييم    ملة أمور جب،   اضطلع هبا للقيام    اليت مهمته

ال جمـال للخـالف يف حـق الـشعب الفلـسطيين            أنـه   إىل  ،  )A/HRC/20/32انظر  (يف تقرير املصري    
العهـد  كـل مـن    مـن    ١ الـذي أكدتـه املـادة        ، تقريـر املـصري    يفغري القابل للتـصرف     حبقه  تمتع  بال

والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق ،  بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــةالــدويل اخلــاص
وأشـار أيـضا إىل أن      . املدنية والسياسية، وعلى النحـو املنـصوص عليـه يف ميثـاق األمـم املتحـدة               

 حــق يعــود إليــه حــق تقريــر املــصري للــشعب الفلــسطيينأن اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن أكــدا 
بنـاء  تعتـرب    وأن حمكمة العدل الدولية      ،حل مستدام للرتاع  من خالل   ق  ، وينبغي أن يتحق   وحده

 مـصريه    األراضي الفلسطينية احملتلة انتهاكا حلق الشعب الفلسطيين يف تقرير         علىاجلدار العازل   
  ).A/HRC/20/32انظر (

أعــرب املقــرر اخلــاص عــن قلقــه بــشأن مــسألة املــستوطنات يف األراضــي الفلــسطينية  و  - ٢٥
املترتبـة علـى    عـن قلقـه املـستمر بـشأن حقـوق اإلنـسان واآلثـار اإلنـسانية                 أيضا  أعرب  و. احملتلة

احلرمـان  بـشأن    السلطة القائمة باالحتالل على قطاع غزة، و       الذي تفرضه حلصار غري القانوين    ا
  .استمرار احتالل غزةالناجم عن من احلق يف تقرير املصري 
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  اخلالصة  - رابعا  
 مـن العهـد الـدويل اخلـاص         ١ري هـو حـق منـصوص عليـه يف املـادة             احلق يف تقريـر املـص       - ٢٦

 مـــن العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتـــصادية ١بـــاحلقوق املدنيـــة والـــسياسية ويف املـــادة 
ــة  ــة والثقافي ــسان، وجملــس     . واالجتماعي ــشأة مبعاهــدات حقــوق اإلن ــات املن ــد واصــلت اهليئ وق

جلهــات املكلفــة بواليــات، خــالل الفتــرة حقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك اإلجــراءات اخلاصــة وا
  .املشمولة بالتقرير، تناول املسائل املتعلقة بإعمال ذلك احلق

  


