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تتضمن ورقة غرفـة اججتماعـاه هـمل ماً ـار لاـرملومل املمدمـة مـن الـدول واللـةو األ ـا ة
عاــا اجبــتب ار الرامــس طال ابــتها شرا أــا الــرر تفضــع املماربــاه املتةامــة ــا ــن اعتمــاملل مــن
ت ــدااا وابـ ـاات ن اه تنا ــم مناب ــبة لبا ــوم ته ــدا طع ــار األم ــم املتح ــدة ال ــرر م ــو الل ــةو
األ ــا ة ،وذلــو وفم ـار ملــا لابــو اــس مــو اه ــار ق ـرارل  .13/27وعمــم مناقلــاه الــدورة
الثامن ــة ،بت ــت مع شل ــة اي ـقاق املةن ــة لم ــو الل ــةو األ ــا ة ه ــمل الو م ــة لتم ــد أا طال ا ــس
مو اه ار ملورتو الثا ني.
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لونا -مقدمة

 -1لاــم اــس مــو اه ــار ق ـرارل  8/18لةــام  2011طال شل ــة اي ـقاق املةن ــة لمــو
الل ــةو األ ــا ة تر س ــري ،ــاعدة ماوض ـ ة األم ــم املتح ــدة ال ــام ة حلم ــو اه ــار ،اب ــتب ا ار
الرر تفضـع املماربـاه ف مـا يتةاـ ـا ـن اعتمـاملل مـن تـدااا وابـاات ن اه تنا ـم منابـبة لباـوم
ته ـ ـ ـ ــدا طع ـ ـ ـ ــار األم ـ ـ ـ ــم املتح ـ ـ ـ ــدة ال ـ ـ ـ ــرر م ـ ـ ـ ــو الل ـ ـ ـ ــةو األ ـ ـ ـ ــا ة .ولا ـ ـ ـ ــم ا ا ـ ـ ـ ــس
قراريــو  )2012(24/21و )2013(10/24طال شل ــة اي ـقاق تر ت ــتمر طج ـراق اجبــتها اغ ـة
ابت مال موجزاه الرملومل الوارملة من تجـع عرضـأا عاـا ا اـس ملورت ـو الرااةـة والةلـرين وال ـااةة
والةلـ ـ ـرين عا ـ ــا التـ ـ ـواق .وج ـ ــدمل ا ـ ــس م ـ ــو اه ـ ــار ،قـ ـ ـرارل  13/27املـ ـ ـ ر  25تيا ـ ــول/
ب ــبتمق  ،2014الها ــم طال شل ــة ايـ ـقاق املةن ــة لم ــو الل ــةو األ ــا ة موا ــاة ه ــمل الةما ــة.
وي ــتند ه ــما التمري ــر طال التم ــارير املمدم ــة طال ا ــس م ــو اه ــار ملورات ــو احلاملي ــة والةلـ ـرين
والرااةة والةلرين وال ااةة والةلرين ( ،A/HRC/21/54و ،A/HRC/24/51و.)A/HRC/27/67
 -2وقـد قـرره شل ـة ايـقاق املةن ـة لمــو اللـةو األ ـا ة ،اةـد ابـتةراض اجبـتب ا اه املوزعــة
ال ـنواه ال ــاامة ،تر ــد هـمل اجبــتب ا اه طــد تب ـ ل وتوضـ يت املةاومــاه الــيت تاتم ــأا
مــن الــدول واللــةو األ ــا ة ،فض ـار عــن مراعــاة الو مــة ايتام ــة لاجتمــا الةــام الرف ــع امل ــتو
لانمة ــة الةامــة ،املةــرو اــامل متر الةــاملس الــرر اللــةو األ ــا ة (ق ـرار اامة ــة الةامــة .)2/69
ــنع الم ـرار،
ــاجه تمريــر امل ــال وامللــاركة
ويركــز اجبــتب ار املــنميت عاــا تفضــع املماربــاه
ــا ذلــو املوافمــة احلــرة وامل ــبمة وامل ــتناةل والثمافــة والاغــاهل وامل ــاواة وعــدم التم ــزل واألراضــس
واألق ــال م واملـ ـوارملل واملةاه ــداه واجتااق ــاه وغاه ــا م ــن الات ب ــاه البن ــاقةل والت ــدااا املتً ــمة لتةزي ــز
ومحايــة مــو الن ــاق واللــبا واأللاــال وامل ــنني واألوــًاا ذوي اهعاقــة وغــاهم مــن الائــاه
الضة اة اني اللةو األ ا ة.
 -3و ُ ــممال اجب ــتب ا اه املة ــدة جب ــتها شراق الل ــةو األ ــا ة وال ــدول ــا يراع ــس تك ــق
ق ــدر ــن م ــن اجت ــا ف م ــا ا نأ ــا ،وذل ــو م ــن تج ــع ت ــا ممار ــة ال ـرملومل وتول ــد تف ــار ال ــرر
الارا املتا ة هقامة وراكاه من تجع تنا ـم اهعـار .وت تن ـد تمل ـال ا ـع األبـئاة الـيت لر ـال
عا ــا ال ــدول والل ــةو األ ــا ة .و ــن اجل ــا عا ــا اجب ــتب ا اه ال اما ــة ،فضـ ـار ع ــن الـ ـرملومل
الوارملة ( ثما ي ذر املو) عاا املوقع اللب س آلل ة ايقاق(.)1
 -4وتلـ ـ ر شل ــة ايـ ـقاق م ــن رمل عا ــا اب ــتب اوا ه ــمل ال ــنة .وق ــد ورمله الـ ـرملومل م ــن ك ــع م ــن
تب ـاال ا وا ــاراغواي واورو ــدي وا ــاو و وم ــة غرينا ــد وال ــدافرن وو ـ اس وغوات م ــاج وفر ــا وكوا ــا
وكوبتاري ا وكولومب ا وال ااار.

( )1ن اجلا عا أا من الراال التاق:
.http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/QuestionnaireDeclaration.aspx
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 -5وتل ـ ر شل ــة اي ـقاق تيض ـار مــا ياــس مــن وــةو ت ــا ة ومنمتمــاه وه ئــاه متثاأــا عاــا مــا
قدمتو من رملومل عاا ابتب ار هـما الةـام :مركـز تلـديال (بـا ال لوبـ ا)ل ورااهـة قبا ـع ال و ـا املتحـدة
مــن تجــع ااغوا ــا (انمــا)ل وم ب ــة اللــب ة الولن ــة لن ــاق الةلــا ر والهوا ــف واللــةو األ ــا ة
اأوري ـ ـ ــة كولومب ـ ـ ــا ()REDCOMUINCACOLل وقب ا ـ ـ ــة طيان ـ ـ ــو تا ن ـ ـ ــاكس (الوجي ـ ـ ــاه
واألري ـ ـ ــا
املتح ـ ـ ــدة)ل ومنمتم ـ ـ ــة وت ـ ـ ــدقاق ب ـ ـ ــا وروو (اأوري ـ ـ ــة ال و غ ـ ـ ــو الد مرال ـ ـ ــة)ل ومنمتم ـ ـ ــة تملا ـ ـ ــور
(  )ADJMORغــا احل وم ــة (مــاق)ل وااعــة ريأواــو اابــاز ( ام ب ــا)ل والقملــار ال ــامس لانانــدال
ومنمتمة ت ماواين لاتنم ة ا تمة ة (اوت وا ا).
 -6وتتوجـ ــو شل ـ ــة اي ـ ـقاق االل ـ ـ ر تيض ـ ـار طال كا ـ ــة احلمـ ــو
ما قدمتو من م اعدة ابتةراض رملومل الدول.

جامةـ ــة ما تواـ ــا كنـ ــدا عاـ ــا

ثاني ا -ال عوع المقدمة م الدو وم ال عو األصلية
 -7يتضــمن هــما الاــر ماً ـار لاـرملومل الــيت قــدمتأا الــدول واللــةو األ ــا ة عاــا اجبــتب ار.
وجيم تج يغ م عن األذهار تر شراق الـدول واللـةو األ ـا ة الـوارملة الـرملومل قـد تتةـارض الـرر
فوا د التدااا املةتمدة لتنا م اهعار تو الرر اجباات ن اه املثاا لتنا مل.

للف -ا ر ا يجيات الريذيا الوطيية
 -8لــرا اجبــتب ار ال ـ ال التــاق عاــا الــدول :وهــع توجــد الدولــة اب ـاات ن ة تنا ــم ولن ــة
الـة اهجااـة اـنةم ،يرجـا تمـدل تاا ـ ع تتضـمن ملـاركة
واماة تتوخا ااوم تهـدا اهعـاريف
م ب ــاه الدول ــة والل ــةو األ ــا ة .وطذا كا ــال اهجاا ــة ا ــا :ه ــع توج ــد خه ــل لوض ــع ه ــمل
اجباات ن ةيفو.
 -9ي ـرتبل هــما ال ـ ال اــاجلتزام الــمي قدمتــو الــدول الو مــة ايتام ــة لام ـ متر الةــاملس الــرر
اللــةو األ ــا ة ،مــن خــال امل ب ــاه الــيت متثاأــا ،اوضــع وتنا ــم خهــة عمــع تو اب ـاات ن اه
تو غا ذلو من التدااا عاا ال ة د الولين ،ثما لزم األمر ،من تجع م تهدا اهعار.
 -10وتفامله مةمتم الدول الـيت رمله اروـا ج متاـو ابـاات ن ة تنا ـم ولن ـة وـاماة تـرتبل ديـدار
اباوم تهدا اهعـار ،غـا توـا تناولـال رملوملهـا ك ا ـة مةااـة توضـا و مـو اللـةو األ ـا ة
مــن خــال ابـاات ن اه التنم ــة الولن ــة ،فضـار عــن الـقامج وال ابــاه ايا ــة امهاعــاه ــدملة،
كال حة والتةا م.
 -11وتناول ــال غوات م ــاج اب ـاات ن ة وك ــاتور وي ـاا غوات م ــاج 2032و ،ال ــيت تُع ــده ل ــاركة
ا ـ ــة و ـ ــةو ت ـ ــا ة التاا ـ ــة غوات م ـ ــاج واالتلـ ــاور مةأ ـ ــا وه ـ ــس :املايـ ــا والغارياو ـ ــا والتل ـ ـ ن ا.
واباوـ ــده الدولـ ــة اايهـ ــة عماأـ ــا ع ـ ـن لري ـ ـ الاك ـ ــز عاـ ــا تما ـ ـ و الثغ ـ ـراه الو ـ ــول طال
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التةا ـ م ،و ــني ال ــحة ال ـ ع عــام ،و ــني فــرا الو ــول طال امل ــال ومراف ـ ال ــر ال ــحس
األبابـ ة .وااهضــافة طال ذلــو ،تاــرز رمل غوات مــاج تر قــا ور امل زا ــة الولن ــة ــو منــم عــام 2013
عا ــا وج ــو تر تم ــدم ه ئ ــاه تنا ــم امل زا ــة مةاوم ــاه تتةاـ ـ االائ ــاه ال ـ ـ ا ة امل ــتا دة م ــن
ارا أا ،ا ذلو مةاوماه تتةا ااأل ع اه ين.
 -12و كوب ــتاري ا ،تنا ــم اا ــة وزارة اللـ ـ ور ال ابـ ـ ة ابـ ـاات ن ة تتةاـ ـ االل ــةو األ ــا ة
ت ــتند طال تراةــة ــاور هــس :ب ابــة تلــاوريةل وب ابــة جب ـاملامل األراضــس واألقــال م وامل ـوارملل وشل ــة
لاحـوار مــع اللــةو األ ــا ة الــيت تمهــن  24طقا مـار الباــدل والتن ـ اــني امل ب ــاه .وتنــاول رمل
ــاجه
كوب ــتاري ا تيضـ ـار ع ــدة مب ــاملراه خا ــة امهاع ــاه ــدملة تتةاـ ـ االل ــةو األ ــا ة
ال حة والتةا م والةمالة.
 -13تمـا الـدول الــيت ج متاـو ابـاات ن ة ولن ـة فمــد تااغـال مـع ذلــو عـن تــدااا امـم ا لضــمار
مراعــاة تهــدا اهعــار وضــع ال ابــاه والـقامج .وتوــاره تبـاال ا ،عاــا بــب ع املثــال ،طال تر
وكــاجه وم ــة ذاه ــاة تتوا ــع ف مــا ا نأــا ال ـ ع و ـ ــول م ــا ع مرتبهــة طــما املوضــو
لضمار تخم اهعار احل بار.
 -14وتاــرز رمل ال ااــار ط لــاق اــس ابتلــاري رف ــع امل ــتو ية ـ ا ابــاه األينــو امل ــتمبا ة،
وحي ــع طال ت ــام اهعــار ذاه ال ــاة .وقــد وضــع هــما ا اــس املبــاملا األبابـ ة ل ابــاه األينــو
ااديدة ،مث ت لره ال ااار اس ملعـم ب ابـاه األينـو ملناقلـة تـدااا وـاماة وفةالـة للـةم األينـو،
تة س شراق هما اللةم.
 -15وتوــاره اــاراغواي طال تر لــديأا خه ـةر ولن ــة حلمــو اه ــار ت ــةا،
مةااة توجو الام اواة اهل ا ة والتم ز ا يتماوا مع تهدا اهعار.

ااــة تمــور ،طال

 -16وذك ــره ا ــاو تو ــا تض ــع خه ــة ولن ــة ل نأ ــا ت ل ــره ع ــام  2010وزارة الثماف ــة ال ــيت
تضــم ااــة لــوزارة وـ ور التةدمليــة الثماف ــة .وقالــال طر هــمل الن ااــة م ـ ولة الـ ع مباوــر عــن تنا ــم
ال اب ــاه ايا ــة االل ــةو األ ــا ة واامل ــاعدة التمن ــة ،االتن ـ ـ م ــع ال ا ــاه الةام ــة ذاه
ال ــاة ،انــاقر عاــا ـوار مــع منمتمــاه اللــةو األ ــا ة .وتضــافال تر هــمل الن ااــة م ااــة ا ـ ملارة
عزلـة حـإ طرامل ـا تو مـا زالـال
احملم اه اهقا م ة الـيت تُ لـئال لالـةو األ ـا ة الـيت تةـ
مر اة اجت اجه األول ة.
 -17ورغ ــم تر كولومب ــا تضـ ــع اب ـ ـاات ن ة تنا ــم ولن ـ ــة و ــاماة ،فم ــد ركـ ــزه رمله ــا عاـ ــا
ــاق ال ــحة
قوا نأ ــا وب اب ــا ا الولن ــة الرام ــة طال تةزي ــز ومحاي ــة م ــو الل ــةو األ ــا ة
والتةا م.
 -18وتو ــاره اورو ــدي طال تو ــا وض ــةال ب اب ــاه وابـ ـاات ن اه لتح ــني األ ـ ـوال املة لـ ـ ة
اجه األرض وال حة والتةا م.
للةم الباتوا خ و ار
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 -19ولُــرا ب ـ ال ا ــع عاــا اللــةو األ ــا ة هــو :وهــع ل ــدي م خهــة عمــع تو اب ـاات ن ة
وــاماة لتحم ـ غايــاه اهعــاريف طذا كا ــال اهجااــة اــنةم ،يرجــا تمــدل تاا ـ ع عــن اب ـاات ن اه
التنا ــم ،تل ــمع ك ا ــة طوـ ـران الل ــةو األ ــا ة .وطذا كا ــال اهجاا ــة ا ــا ،ه ــع هن ــان تي خه ــل
لوضع اباات ن ة من هما النو يفو.
 -20وتف ــامله مةمت ــم منمتم ــاه الل ــةو األ ــا ة اة ــدم وجـ ـومل ابـ ـاات ن اه تو خه ــل عم ــع
ولن ــة لتحم ـ غايــاه اهعــار .وتاــرزه رملومل اللــةو األ ــا ة ضــرورة النمتــر طال اهعــار كــرملاة
عمع لا اباه الولن ة اليت ت اع تةزيز ومحاية مو اللةو األ ا ة.

شاب -ق د المصي وال

الاا ال

 -21ل ــرا اجب ــتب ار ال ـ ال الت ــاق عا ــا ال ــدول والل ــةو األ ــا ة :ه ــع اعتم ــده اا ــدكم
تــدااا تلـرية ة تو ب ابــات ة تو طملاريــة ــدملة تتةاـ اتمريــر امل ــا واحل ــم الــمايتيف طذا كا ــال اهجااــة
اــنةم ،يرجــا تمــدل تاا ـ ع .وطذا كا ــال اهجااــة اــا ،يرجــا طعهــاق ماًــو عــن تي خهــل لوضــع
تدااا تلرية ة تو ب ابات ة تو طملارية هما ا الو.
 -22ولهامل ــا تك ــد عم ــع شل ــة اي ـقاق عا ــا ت ــة تمري ــر امل ــا ،ــا ذل ــو الدراب ــاه ال ــيت
ــنع الم ـرار
تجر ــا ع ــن الو ــول طال الةدال ــة (ا متــر  A/HRC/24/50و )A/HRC/27/65واملل ــاركة
(ا مت ـ ــر ال ـ ــو متني  A/HRC/18/42و .)A/HRC/21/55وتك ـ ــده شل ـ ــة اي ـ ـقاق مـ ـ ـرارار تر تمري ـ ــر امل ـ ــا
عن ر تبابس هعمال احلمو األخر .
 -23وتوــاره اةــإ الــدول رملوملهــا عاــا اجبــتب ار طال توــا تلـرا
تمرير امل ا ،وهس تل ع جزقار من قوا نأا الولن ة.
ااحل
-24
ملخ ــع
وةم
ٌ

ـ ون ملول ــة تةــا

وتوــاره الــدافرن و ومــة غرينا ــد طال المــا ور املتةاـ اــاحل م الــمايت غرينا ــد ،الــمي
ــز النا ــاذ تلـ ـرين األول/تكت ــوار  .2009وية ــا ه ــما الم ــا ور ا ــرر و ــةم غرينا ــد
تمرير م ال.
وجم الما ور الدوق ولو احل

 -25ويةـ ــا ملبـ ــتور اـ ــاراغواي اوج ـ ـومل اللـ ــةو األ ـ ــا ة ،كمـ ــا يةـ ــا لمأـ ــا اج تاـ ــا
طويتأــا اه ن ــة وتهويرهــا ،واجع ـاا انمتمأــا ال اب ـ ة والما و ــة ،فض ـار عــن ما تأــا ااماع ــة ملــا
ي ا ــس م ــن األراض ــس م ــن ــف الن ــو وال ــم ،لامحافمت ــة عا ــا ل ــر ا ــا ايا ــة وتهويره ــا.
ويةــا الدب ــتور الغوات م ــاق نماع ــاه ط ن ــة ــدملة منأ ــا و ــةم املايــا وي ــنو عا ــا ا ـاام وتةزي ــز
لر ا ا وتعرافأا وتمال دها ولغا ا وتزيا أا التما دية.
 -26و تبـ ـ ـاال ا ،يم ـ ــر ق ـ ــا ور اجعـ ـ ـاا اال ـ ـ ـ ار األ ـ ــا ني وبـ ـ ـ ار ج ـ ــزر مضـ ـ ـ ت ـ ــور
لة ــام  2013ا ــرر ال ـ ـ ار األ ــا ني وبـ ـ ار ج ــزر مضـ ـ ت ــور ه ــم الل ــةو األوال ألبـ ـاال ا.
وج ي ـزال ر ـ س الــوزراق ماتزم ـار ا ـ جراق ابــتاتاق لتضــمني الدبــتور اعااف ـار اال ـ ار األ ــا ني وب ـ ار
جزر مض تور لاول عام .2017
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 -27و وـ ـ ـ ـ اس ،س ـ ـ ــري عما ـ ـ ــة تل ـ ـ ــاور ـ ـ ــرة وم ـ ـ ــبمة وم ـ ـ ــتناة لال ـ ـ ــةو األ ـ ـ ــا ة من ـ ـ ــم
عــام  ،2014ت ــةا وزارة التنم ــة اججتماع ــة مــن خاهلــا طال ط لــاق م ب ــاه جديــدة تثبــال ـ
اللــةو األ ــا ة تةزيــز مأــا احل ــم الــمايت وتمريــر امل ــا .وقــد قــرره اللــةو األ ــا ة
الباد ط لاق متـام لامنـالس الولن ـة لتمث ـع كـع وـةم مـن اللـةو املًتااـة (مااوتلـس وت ـارا ورااـا
ـ ــوي وتتاكامـ ــا وك لـ ــووا وملياغ تـ ــا وكاواو ـ ـ ار وياغـ ــار) .وكـ ــار هنـ ــان تيض ـ ـار وممـ ــاا لوضـ ــع خهـ ــة
ب ابـاه وم ــة جعتمــامل الامركزيــة والتنم ــة اهقا م ــة وـ اسو ،تةــا نهمــة تروكا ــا او ــاأا
منهمة متةدملة الموم اه والثمافاه اعاافار منأا الةم مااوتلس.
 -28وف مــا يتةا ـ اتمريــر امل ــا ،تركــز التــدااا الــيت امــم ا اــاو عاــا ــالني ا نــني .األول هــو
امــاذ خه ـواه لتح ــني التةــر عاــا اللــةو األ ــا ة وت ــن اأا .تمــا الثــاين فأــو اجع ـاا ل ـ
عزلـة حـإ طرامل ـا تو مـا زالـال مر اـة اجت ـاجه
تمرير امل ا لالةو األ ـا ة الـيت تةـ
األول ة ،ا ذلو اجعاا ااحملم اه اهقا م ة ومحايتأا.
 -29و الــة كوبــتاري ا ،كا ــال احل ومــة وقــال تمــدل التمريــر ت يــد ملــرو قــا ور عــن احل ــم
المايت لالةو األ ا ة سري مناقلتو ا اس التلريةس.
 -30وتو ـ ــاره كولومب ـ ــا ،ااهض ـ ــافة طال طاـ ـ ـراز ت ـ ــديمأا عا ـ ــا اتااق ـ ــة منمتم ـ ــة الةم ـ ــع الدول ـ ــة
رقــم  169لة ــام  ،1991طال املربــوم رق ــم  1953لة ــام  ،2014وهــو مرب ــوم وضــع متام ـار خا ـار
ــاجه ال ــحة والتةا ـ ـ م وامل ــال
ألق ــال م الل ــةو األ ــا ة يتةا ـ ـ ا ملار ــا لا ــنمتم ايا ــة ط ــا
وال ر ال حس.
 -31وتااوتــال رملومل اللــةو األ ــا ة تااوتـار كبـاار .فمــد تفــامله رااهــة قبا ــع ال و ــا املتحــدة مــن
تجــع ااغوا ــا ،هــما ال ــدمل ،اــرر وــةم ال و ــا يتمتــع اــاحل م الــمايت عاــا تراضـ و (كوماركــا ملي
غو ا ياج) انما منم عـام  ،1935ام ـاملة اـس وـ و ال و ـا الةـام ،الـمي ثـع  49تمةـار .و
ــاجه تخ ــر  ُ ،ــام تا ــو احلم ــو الواق ــع رغ ــم تر اهل ــار الم ــا وين ي ــنو عا ــا م ــتوياه
مرتاةـ ــة مـ ــن احل ـ ــم الـ ــمايت .وتخ ـ ـاار ،توـ ــاره اةـ ــإ ال ـ ـرملومل طال ـ ــاجه مـ ــا زالـ ــال ف أـ ــا الم ـ ـوا ني
وامل ب ـاه احملا ـة ج تةـا االلـةو األ ـا ة (تمريـر منمتمـة تملاـور غـا احل وم ـة عـن الوضـع
م ــاق ،وتمري ــر ااع ــة ريأوا ــو ااب ــاز ع ــن الوض ــع ام ب ــا ،وتمري ــر منمتم ــة ت ماو ــاين لاتنم ــة
ا تمة ة عن الوضع اوت وا ا).

ي  -الم اركة ال صيع الق ار والموا قة ال ة والمساقة والمسريي ة
 -32ل ــرا اجب ــتب ار ال ـ ـ ال الت ــاق عا ــا ال ـ ـدول والل ــةو األ ــا ة :وهـ ــع اعتم ــده تـ ــدااا
ــنع المـ ـرار ،ــا
تلـ ـرية ة تو ب اب ــات ة تو طملاري ــة ــدملة هعم ــال احلم ــو املت ــاة ااملل ــاركة
ذلــو اجلت ـزام ااحل ــول عاــا موافمــة ــرة وم ــبمة وم ــتناةيف طذا كا ــال اهجااــة اــنةم ،يرجــا تمــدل
تاا ـ ـ ع .وطذا كا ــال اهجاا ــة ا ــا ،يرج ــا طعه ــاق ماً ــو ع ــن تي خه ــل لوض ــع ت ــدااا تلـ ـرية ة
تو ب ابات ة تو طملارية هما ا الو.
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امللـاركة تنا ـم اهعـار ،ـا ذلـو
 -33وتناولال شل ة ايقاق الـدور الـمي ي مليـو احلـ
ــنع الم ـراراه ( ،)A/HRC/18/42والــيت ذكــره ف أــا تر ـ
الدرابــة الــيت تجر ــا عــن امللــاركة
امللــاركة ج ينا ــع عــن غــال مــن مــو اللــةو األ ــا ة اــع هــو م ـااال مةأــا ،كــاحل تمريــر
األراضس واألقال م واملوارمل.
امل ا واحلمو
ــنع المـ ـراراه يلـ ـ ع
 -34وتو ــاره ع ــدة ملول طال تر ـ ـ الل ــةو األ ــا ة املل ــاركة
جــزقار مــن المــا ور احملا ــس .طذ يــنو المــا ور الل ـ اس عاــا بــب ع املثــال عا ــا طج ـراق يت ـ يت لال ــةو
األ ا ة اجضها ادور ابتلـاري تمـين عنـدما تتًـم احل ومـة تـدااا تلـرية ة تو طملاريـة تـ ر عا أـا
ــنع الم ـراراه
تــر اار مباوـرار تو غــا مباوــر .و غوات مــاج ،يــنو المــا ور عاــا احلـ امللــاركة
الباــد ،وتةزيــز الةاقــاه املن ــنمة اــني الثمافــاه
طــد ضــمار ا ـاام ا ــع الثمافــاه واللــةو
وامللاركة الةما اه الد مرال ة.
 -35ورّمله الــدافرن و ومــة غرينا ــد اــالمول طر
تعضاق القملار واحل ومة ينحدرور من وةم ط ويال.

ومــة غرينا ــد منتًبــة مل مرال ـار وطر ا ــع

 -36وتو ــاره اة ــإ ال ــدول طال ت ــو عا ــا ال ــرغم م ــن ع ــدم اعتمامله ــا تلـ ـريةاه ــدملة ه ــما
ا ــال ،ف وــا ا ــدمل وضــع اروتوكــوجه لاتلــاور .طذ تمــوم اــاراغواي واــاو ،عاــا بــب ع املثــال ،اوضــع
اروتوكوجه لاتلاور االتن مع منمتماه اللةو األ ا ة.
 -37وتفــامله فر ــا اــرر اعتمــامل الم ـوا ني الــرر كال ــدو ا ااديــدة ( )1999واول ن زيــا الار ـ ة
( )2004تتاا م تمـدم كبـا امللـاركة التامـة والاةالـة لالـةو األ ـا ة المـراراه الـيت تـ ر
عا أــا تــر اار مباوـرار تو غــا مباوــر .وقــد زامله ملرجــة احل ــم الــمايت مــع كــع قــا ور مــن هــمل المـوا ني
املتتال ة .و غويا ا الار ة ،تمرر ط لاق اس تلاوري لاأنومل األمري ني والبوو ن ننس.
 -38وتواره كولومب ا طال ط لاق ملا ـرة ا تًاا ـة خا ـة ،وجـم الدبـتور ،ج تًـا تعضـاق مـن
ا ــس الل ـ و والن ـوا  .وتلمــال كولومب ــا الضــوق تيض ـار عاــا انــة
تمةــاه اللــةو األ ــا ة
احل ـوار الدا مــة ،الــيت ت ــر احل ـوار اــني اللــةو األ ــا ة والدولــة ف مــا يتةا ـ نم ــع التــدااا اهملاريــة
والتلـرية ة الـيت ـن تر تـ ر عا أـا .وقالـال طر اللــةو األ ـا ة تلـارن هــمل اآلل ـة مـن خــال
مخس منمتماه جامةة.
 -39وتلمال ملول تخـر الضـوق عاـا الةما ـاه الد مرال ـة الةامـة قا اـة طوـا تـوفر فر ـار لالـةو
نع المرار .وتلمـال اورو ـدي ،عاـا بـب ع املثـال ،الضـوق عاـا ال ـبع املةتمـدة
األ ا ة لاملاركة
النمتام اج تًايب الولين لتمث ع وةم الباتوا.
 -40وف مــا يتةا ـ ا ـرملومل اللــةو األ ــا ة ،تفــامل القملــار ال ــامس لانانــدا اــرر المــا ور الانانــدي
ج ي ــنو عا ــا تي ت ــام تل ــا احل ــول عا ــا املوافم ــة احل ــرة وامل ــبمة وامل ــتناة .ل ــن القمل ــار
ال ــامس تمــدم اــاقااا لتةــديع المــا ور يلــا عاــا ال ــاهاه طج ـراق مااوضــاه ل ــن ــة ــد
طال اجتاا مع القملار ال امس الرر التدااا اهلامة اليت ت ر عاا ترض اللةم ال امس ومركزل.
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 -41وتوــاره رااهــة قبا ــع ال و ــا املتحــدة مــن تجــع ااغوا ــا طال ت ــو ا ــبم املركــز ايــاا ملنهمــة
غو ــا يــاج يتةــني عاــا احل وم ـة التلــاور مــع وــةم ال و ــا قبــع تنا ــم ملــاريع كبــاة تراض ـ و .و
ه ــما ال ــدمل ،رف ــإ ا ــس و ـ و ال و ــا ع ــدة مل ــاريع ألو ــا ــدمل ال ــامة اهقا م ــة ألراض ـ أم.
ل ــنأم تكــدوا تر عما ــاه التلــاور هــمل ُ ــام املنــال األخــر لالــةو األ ــا ة انم ــا،
خ و ار تراضس وةيب غايب اوغاس و ابو.
 -42ورمله منمتم ـ ـ ــة ت ماو ـ ـ ــاين لاتنم ـ ـ ــة ا تمة ـ ـ ــة قا ا ـ ـ ــة طر الل ـ ـ ــةو األ ـ ـ ــا ة اوت ـ ـ ـ ـوا ا
ج تُ تلار طجّ عند طجراق ملاوراه ـول م ـرلة ـدملة مـن خـال اجتماعـاه تما ديـة تو سمةـاه
تو لمــاقاه قرويــة .ل ــن هــما النمتــام ج يــرجيت كاــة شراق اللــةو األ ــا ة ،وطفــا يُ اوــد الةــاملة
اآراق ووجأاه متر ا تمع املأ من لد اماذ المراراه.

عا  -الثقا ات واللغات
 -43ل ــرا اجب ــتب ار ال ـ ـ ال الت ــاق عا ــا الـ ــدول والل ــةو األ ــا ة :وهـ ــع اعتُم ــده تـ ــدااا
تل ـ ـرية ة تو ب ابـ ــات ة تو طملاريـ ــة ـ ــدملة هعمـ ــال احلمـ ــو املتةامـ ــة االثمافـ ــاه والاغـ ــاهيف طذا كا ـ ــال
اهجااــة اــنةم يرجــا تمــدل تاا ـ ع .وطذا كا ــال اهجااــة اــا ،يرجــا طعهــاق ماًــو عــن تي خهــل
لوضع تدااا تلرية ة تو ب ابات ة تو طملارية هما ا الو.
 -44ت ت ــس لغــاه و مافــاه اللــةو األ ــا ة ت ــة تباب ـ ة حلمايــة وتةزيــز مــو اللــةو
األ ــا ة .وكمــا قالــال شل ــة اي ـقاق ملــور ا ــول هــما املوضــو  ،ف ــو وينبغــس تر ي ــور اهعــار
الــرر مــو اللــةو األ ــا ة تباب ـار يُ ــتند طل ــو ا ــع اهج ـراقاه ،ــا ذلــو اهج ـراقاه
التلـرية ة وال ابــات ة املتةامــة لمايــة وتةزيــز مــو اللــةو األ ــا ة ابــتًدام لغا ــا و مافا ــاو
( ،A/HRC/21/53املرف  ،الامرة .)5
 -45ووضـةال اــاراغواي خهــة ولن ــة لاغــاه اللــةو األ ـا ة مــن خــال عما ــة ملــاوراه ــرة
وم ــبمة وم ــتناة م ــع ثا ــس  19و ــةبار م ــن الل ــةو األ ــا ة البا ــد .وا ــدته تما ــة ال اب ــاه
الاغويــة ت لــهة ــد طال تو ـ وط ــاق لغــاه اللــةو األ ــا ة ،ج ب ـ ما الاغــاه املأــدملة ال ـ ع
خ ــاا .واُــملال تيضـ ـار جأـ ـومل هذك ــاق ال ــوعس الة ــام عا ــا ال ــة دين ال ــولين وال ــدوق رك ــز لغ ــاه
اللةو األ ا ة.
 -46و كوبــتاري ا ،تل ـ ع احلمــو الثماف ــة لالــةو األ ــا ة ت ــد احملــاور ايم ــة لا اب ـة
الولن ـ ــة الـ ــرر احلمـ ــو الثماف ـ ــة .ويأـ ــد هـ ــما احملـ ــور طال تةزيـ ــز التنـ ــو والث ـ ـراق الثمـ ــا لالـ ــةو
األ ــا ة ،ملاخــع تراض ـ أا وخارجأــا .وتلــنع طملارة التةا ـ م املتةــدمل الثمافــاه وزارة الاا ــة اــدورها
ا اام وتةزيز مافاه اللةو األ ا ة ولغا ا.
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 -47واعتمــده ال ااــار قــا ور تةزيــز مافــة وــةم األينــو عــام  ،1997الــمي يةــزز مافــة ولغــاه
وــةم األينــو فض ـار عــن تةزيــز فأــم اامأــور لتــاريد هــما اللــةم .ومــن املمــرر افتتــاا مركــز ولــين
ه اق مافة األينو عام .2020
ــال احلم ــو
 -48وملرا ــال ا ــاو م ــو اس ايدم ــة املد ــة عا ــا ال ــة دين ال ــولين واهقا م ــس
الاغويــة ووا ــاال عماأ ــا عا ــا زي ــاملة ع ــدمل املااــني التحري ـريني والا ــوريني ال ــمين يم ــدمور خ ــدما م
ااغاه اللةو األ ا ة .وتفامله ااو تيضار تر لديأا وبا ل طعام ااغاه اللةو األ ا ة.
 -49وتوــاره غوات مــاج طال تر لــديأا قا و ـار ولن ـار حلمايــة اهر الثمــا وتر الدبــتور والم ـوا ني
الولن ة تدعم التةا م الثنا س الاغة كوب اة لترك د وتةزيز هوية ا تمةاه احملا ة وق مأا الثماف ة.
 -50وتةمــع و ـ اس عاــا ااــورة عما ــة تلــاور ولــين مــع اللــةو األ ــا ة الت ــةة و ـ اس مــن
تج ــع ط ل ــاق وزارة لاثماف ــة .وم ــن و ــرر ال ــوزارة اادي ــدة تر ت ــوفر ملعمـ ـار وم ـ ـار لال ــةو األ ــا ة
ط ــد محاي ــة وط ــاق مافا ــا ولغا ــا .ويوج ــد تيض ـ ـار ار ــامج جب ــاجا وط ــاق لغ ــاه الل ــةو
األ ا ة وهو ار امج يوفر تلا ار وتو ال ملعم تخر .
 -51وتو ــاره فر ــا طال ط ل ــاق ا ــس لاثماف ــة والتةاـ ـ م والب ئ ــة م ــايوه االتل ــاور م ــع و ــةم
مــايوه .وقــد تُ ل ـ ار ــامج مــا طقا مــس يركــز عاــا ــاجه الاغــة واألمل والانــور .و كال ــدو ا
ااديدة ،افتُتيت مركـز س بـاو الثمـا عـام  1998لتةزيـز مافـة ال ا ـان .وتةتمـد وزارة الثمافـة الار ـ ة
ب ابــة لــهة ــد طال تةزيــز الثمافــة البول ن زيــة .ويوجــد اول ن زيــا الار ـ ة عاــا وجــو اي ــوا
متحا ـ ـ ــار ،وتكامل ـ ـ ــة فن ـ ـ ــور ،وملار ماف ـ ـ ــة وتكامل ت ـ ـ ــار (األكامل ـ ـ ــة البول ن زي ـ ـ ــة وتكامل ـ ـ ــة ج ـ ـ ــزر
مارك ــا ) .وتمــدم احل ومــة الار ـ ة الــدعم عنــد الاــزوم ،خ و ـار ب ـ ا الهابــاه ال ـوارملة مــن
اول ن زيــا لضــمار اجع ـاا واقــع مة نــة قا مــة ال ـاا الةــاملس الــيت تضــةأا منمتمــة األمــم املتحــدة
لااا ـة والةاــم والثمافــة (ال و ـ و) .ووفم ـار جتااق ــة محايــة ال ـاا الثمــا غــا املــاملي ،اــدته فر ــا
اوضع قا مة جرمل تلمع لمو ماراكس غ ا ا و منهمة تجيس  -ترو كال دو ا ااديدة.
 -52وتفــامله م ب ــة اللــب ة الولن ــة لن ــاق الةلــا ر ولوا ــف اللــةو األ ــا ة واألريــا طال
مراعـاة التةاـ م الثنــا س الاغــة التــدااا التلـرية ة وال ابــات ة واهملاريــة كولومب ــا .وتوــاره منمتمــة
تملاور غا احل وم ة طال ت ـو رغـم تةزيـز مافـاه اللـةو األ ـا ة مـاق مـن خـال ملعـم توـ ال
التةبا والثمافاه التما دية ،وتةاـ م لغـاه اللـةو األ ـا ة املـدار اجاتدا ـة ،فـ ر تاـو الـقامج
ج تــدوم لــويار ال ثــا مــن األ ــار ا ــبم ق ـومل امل زا ــة .و انمــا ،اعتمــد وــةم ال و ــا التةاـ م
الثنــا س الاغــة مــدار منالمــو خــال ال ــنواه الةلــر املاضـ ة ،االتن ـ مــع ا اــس الةــام .ول ــن
متــام التةا ـ م الــولين عموم ـار ج ياــس ااج ت اجــاه احملــدملة للــةم ال و ــا ،وهــو يبةــدهم ال ثــا
من األ ار عن هويتأم الثماف ة والاغوية.
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هاب -ادم الرمييا والمساواة
 -53ل ــرا اجب ــتب ار ال ـ ـ ال الت ــاق عا ــا الـ ــدول والل ــةو األ ــا ة :وهـ ــع اعتُم ــده تـ ــدااا
تلـرية ة تو ب ابـات ة تو طملاريــة ـدملة تتةاـ اةــدم التم ـز وامل ـاواةيف طذا كا ــال اهجااـة اـنةم ،يُرجــا
تم ــدل تاا ـ ـ ع .وطذا كا ــال اهجااـ ــة ا ــا ،يُرجـ ــا طعهـ ــاق ماً ــو عـ ــن تي خه ــل لوضـ ــع تـ ــدااا
تلرية ة تو ب ابات ة تو طملارية هما ا الو.
 -54وع ــدم التم ــز وامل ــاواة مب ــدت تباب ــس م ــن مب ــاملا م ــو اه ــار .وت ــنو امل ــاملة  2م ــن
اهعــار عاــا مــا ياــس :واللــةو األ ــا ة وتفراملهــا ت ـرار ومت ــاوور مــع بــا ر اللــةو واألف ـرامل،
وهل ــم احلـ ـ تر يتح ــرروا م ــن تي ــو م ــن ت ـ ـوا التم ــز ارب ــة م ــوقأم ،وج بـ ـ ما التم ــز
ابتناملار طال منلئأم األ اس تو هويتأم األ ا ةو.
 -55وتوــاره اةــإ الــدول ،ــا ف أــا كواــا واــاراغواي ،طال تر قا ووــا الــولين حيمتــر التم ــز ،ف مــا
ت تــف كوبــتاري ا ااهوــارة طال قوا نأــا وب ابــا ا احملا ــة ،وطفــا تهرقــال طال ت ــديمأا عاــا ـ ون
ملول ــة حلمــو اه ــار متــر ا ــع توـ ال التم ــز .وقــد اعتمــده كوبــتاري ا ب ابــة ولن ــة مــن تجــع
كاالــة خاــو تمةأــا مــن الةن ـرية والتم ــز وكــرل األجا ــم ،وهــس ب ابــة ترمــس طال ــني المتــرو
املة ل ة لالةو األ ا ة ،فضار عن تةزيز اجعاا لموقأا (ووةو ا موعاه األخر ).
 -56وتوــاره غوات مــاج طال ت ــو ااهضــافة طال الم ـوا ني الولن ــة مل افحــة التم ــز الةن ــري ،ف ـ ر
ــاجه
ل ــديأا ب اب ــة ولن ــة لانأ ــوض ا ــاملرتة تة ــزز مل ــاركة ــاق املاي ــا والغارياو ــا والتلـ ـ ن ا
التنم ة اجقت املية واججتماع ة وال اب ة والثماف ة.
 -57ومـن املمـرر تر سـري ومــة ال ااـار عـام  2015ملرابـة ابتم ــا ة ولن ـة الـرر قضــايا
وــةم األينــو ملةرفــة و ا ــع م ــتو فأــم اامأــور احلــاق مل ــرلة التم ــز ضــد األينــو و ديــد الــة
التم ــز الاةاــس الــمي يتةرضــور لــو .وبتُ ــتًدم تــا ج هــمل الدرابــة لــد وضــع ب ابــاه م ــتمبا ة
هما اللرر.
 -58واممه ااو خهـواه لتح ـني فـرا الو ـول طال ايـدماه ال ـح ة ،ـا ذلـو ت ـف
ايــدماه مــع اج ت اجــاه احملــدملة لالــةو األ ــا ة .و ــع ذلــو عما ــة ولن ــة متةــدملة المهاعــاه
ا ــال ال ــحس وــارن مــن خاهلــا ا تمــع املــدين ومنمتمــاه اللــةو األ ــا ة طعــدامل
لاتن ـ
اجه فاو مو املناعة البلرية/اهيدز واملاريا وال ع.
ور د تنا م املما اه
 -59وتب ـ ــمل وم ـ ــة اورو ـ ــدي جأـ ـ ـوملار لتغ ـ ــا الت ـ ــوراه ال ـ ــاب ة ع ـ ــن و ـ ــةم الب ـ ــاتوا ل ـ ــد
البورو ــديني اآلخ ـرين .ويمــر الدبــتور البورو ــدي تيض ـار اــرر ا ــع امل ـوالنني مت ــاوور تمــام المــا ور.
وعاوة عاا ذلو تتضمن ال ابة الولن ة حلمو اه ار ف ار يتةا خ ار الةم الباتوا.
 -60وعاا غـرار الـرملومل احل وم ـة ،توـاره عـدة رملومل مـن اللـةو األ ـا ة طال ت ـام ملبـتورية
وغــا ملبــتورية تتةا ـ اةــدم التم ــز وامل ــاواة تمــام المــا ور .ل ــن هــمل ال ـرملومل تكــده تيض ـار وج ـومل
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غـراه وابــةة عاــا ــة د التنا ــم وتر اللــةو األ ــا ة مــا زالــال تمــع ضــح ة التم ــز ،ــا
التم ز احل ول عاا ايدماه اججتماع ة.

ذلــو

واو -األراضال واألقالي والموارع
 -61ل ــرا اجب ــتب ار ال ـ ـ ال الت ــاق عا ــا الـ ــدول والل ــةو األ ــا ة :وهـ ــع اعتُم ــده تـ ــدااا
تلـ ـرية ة تو ب اب ــات ة تو طملاري ــة هعم ــال احلم ــو املت ــاة ااألراض ــس واألق ــال م وامل ـ ـوارمليف طذا كا ــال
اهجااة انةم ،يُرجـا تمـدل تاا ـ ع .وطذا كا ـال اهجااـة اـا ،يُرجـا طعهـاق ماًـو عـن تي خهـل
لوضع تدااا تلرية ة تو ب ابات ة تو طملارية هما ا الو.
 -62تكــده شل ــة اي ـقاق مـرارار ت ــة مــو اللــةو األ ــا ة املت ــاة ااألراضــس واألقــال م وامل ـوارمل،
ا ذلو ب ا الو ول طال الةدالة ،والاغاه ،والثمافاه ،واحلد من خهر ال وار .
 -63وتواره ااو طال تر ط ـدار بـنداه ما ـة ألراضـس تمةـاه اللـةو األ ـا ة الـيت ت ـ ن
الغااــاه تمــر تبابــس حلمايــة احلمــو األخــر هلــمل اللــةو  .وتناــم اــاو ملــروعار يأــد طال ط ــدار
بــنداه ألراضــس تمةــاه اللــةو األ ــا ة األمــازور وت ــن اأا .ووــرعال اــاراغواي ط ــدار
ب ــنداه ملا ــة األراض ــس لة ــدة تمة ــاه ا ــة ،وه ــس جأـ ـومل ا ــال م ــاملرة تراض ل ــا لا ا ــة
بايأوياماك ا وفمار لاح م المي ت درتو مة البادار األمري ة حلمو اه ار عام .2006
 -64وتفــامله كولومب ــا عــن مب ــاملرة لتة ــني ــدومل األمــاكن املمدب ــة منهمــة ب ـ اا ا ــاملا ملي
بــا تا مارتــا ا ــبع منأــا اللــرو عما ــة تلــاور مــع اللــةو األ ــا ة املةن ــة .وتااغــال كولومب ــا
تيض ـار عــن تــدااا عامــمه لتةزيــز اجبــتمال الــمايت لالــةو األ ــا ة و ــوكمتأم ملوا ــر تمازو ــا
وغواين ا وفاواس.
 -65وتوــاره فر ــا طال تر اتااقــاه وم ــا كال ــدو ا ااديــدة تمــر طق ـرارار تام ـار اارتبــا وــةم
ال ا ان ارتبالار خا ار ااألرض.
 -66وتو ــاره ال ــدافرن و وم ــة غرينا ــد طال تر قـ ــا ور احل ــم ال ــمايت لغرينا ــد ي ــنو عاـ ــا
اضــها غرينا ــد نموعــة مــن ــاجه امل ـ ول ة ااديــدة وتملخــع ترت بــاه جديــدة تتةاـ ار لــهة
املوارمل املةد ة غرينا د.
 -67و غوات م ـ ــاج تت ـ ــوال وزارة وـ ـ ـ ور األراض ـ ــس م ـ ـ ـ ول ة تن ـ ـ ـ تنا ـ ــم ال اب ـ ــاه املتةام ـ ــة
ااألراض ــس ،ــا ذل ــو احل ــول عا ــا األراض ــسل وت ــوية زاع ــاه األراض ــسل والو ــول طال ت ــول
منتنــة تخــر ل وطم ا ــة التنب ـ وال مــني المــا وين .وهنــان ج حــة تــنمتم اهج ـراقاه اهملاريــة لت ــن ع
واــع هـما ال ـ ا مئتــا وــًو
متـام احل ـازة ااماع ــة لاراضــس تمةـاه اللــةو األ ــا ةُ .
(ا ــنأم قــاملة ،وبــاهاه خا ــة االلــةو األ ــا ة ،وبــاهاه عامــة ،وتكــامل ور ،ومــا ور) ملناقلــة
ت ـ ــة األراضـ ــس الـ ــيت متا أـ ــا ا تمةـ ــاه احملا ـ ــة واحلاجـ ــة طال ه ئـ ــاه ا ئ ـ ــة عامـ ــة .وتخ ـ ـاار تتا ـ ــال
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غوات ماج ال مني الما وين ألراةـة تمةـاه ا ـة مـن ال تلـس مايـا ت ـ ن املنهمـة الةازلـة حملم ـة
ب اا ملي ج م نا احل وية ،طذ اعافال ا ة ا تمع احملاس لبةإ تراضس األجدامل.
 -68وف مــا يتةا ـ ااألراضــس واألقــال م وامل ـوارمل ،توــاره اةــإ الــدول طال ضــرورة مراعــاة م ــا
األلرا الثالثة وغا ذلو من امل ا الةامة.
 -69وقــدمال ال ااــار تمثاــة عــن الو ــول طال امل ـوارمل .فةاــا بــب ع املثــال ،منحــال احل ومــة احملا ــة
وةم األينو طذ ار اا ه امل مسو ال امور امل ال الداخا ة حلماية لموبأم التما دية.
 -70وتف ــامله الـ ـرملومل الـ ـوارملة م ــن م ب ــة الل ــب ة الولن ـ ـة لن ــاق الةل ــا ر والهوا ــف والل ــةو
األ ــا ة واألريــا (كولومب ــا) ومــن منمتمــة تملاــور غــا احل وم ــة (مــاق) اوجـومل تــدااا حلمايــة تراضــس
ومـوارمل اللــةو األ ــا ة ل نأــا توــاره طال الضــةف اللــديد تنا ــم هــمل التــدااا .وتوــاره منمتمــة
ت ماوـ ــاين لاتنم ـ ــة ا تمة ـ ــة طال تر قـ ــا ور األراضـ ــس المبا ـ ــة اوت ـ ـوا ا ابـ ــتًُدم لتل ـ ـريد اللـ ــةو
األ ا ة من تراض أا ال ذريةة اظ الب ئة والتنم ة اججتماع ة واجقت املية لاباد.

زاي -المعاهدات وان ذاقات وغي ها م الر ياات الايابة الما مة مع الدو
 -71ل ــرا اجب ــتب ار ال ـ ـ ال الت ــاق عا ــا الـ ــدول والل ــةو األ ــا ة :وهـ ــع اعتُم ــده تـ ــدااا
تل ـرية ة تو ب اب ــات ة تو طملاري ــة ــدملة لتنا ــم احلم ــو املت ــاة ااملةاهــداه واجتااق ــاه وغاه ــا م ــن
الات ب ــاه البن ــاقة املقم ــة م ــع ال ــدوليف طذا كا ــال اهجاا ــة ا ــنةم ،يُرج ــا تم ــدل تاا ـ ـ ع .وطذا كا ــال
اهجااــة اــا ،يُرجــا طعهــاق ماًــو عــن تي خهــل لوضــع تــدااا تلــرية ة تو ب ابــات ة تو طملاريــة
هما ا الو.
 -72رملار عاــا هــما ال ـ ال ،توــاره مةمتــم الــدول طال بــة أا طال تنا ــم املةاهــداه الدول ــة حلمــو
اه ـ ــار كاتااق ـ ــة منمتمـ ــة الةمـ ــع الدول ـ ــة رقـ ــم  169واتااق ـ ــة المضـ ــاق عاـ ــا ا ـ ــع تو ـ ـ ال التم ـ ــز
الةن ــري ،اــدجر مــن اهوــارة طال مةاهــداه تو اتااقــاه انــاقة تخــر مــع اللــةو األ ــا ة .وذكــره
اــاو توــا تــقم تي مةاهــداه مــع اللــةو األ ــا ة ،ل نأــا توــاره طال وج ـومل اتااقــاه منبثمــة عــن
عما ــاه التلــاور ،الــيت جيــم تر متتثــع المـوا ني الولن ــة املتةامــة االتلــاور امل ــب  .وتااغــال كولومب ــا عــن
عزل ــة لوع ــة تو م ــا زال ــال مر ا ــة
ت ــدااا تتً ــمها لض ــمار محاي ــة الل ــةو األ ــا ة ال ــيت تة ـ
اجت اجه األول ة.
 -73وهن ــان رمل وا ــد ورمل م ــن الل ــةو األ ــا ة يتن ــاول م ــرلة الات ب ــاه البن ــاقة ا ــني ال ــدول
واللــةو األ ــا ة االتحديــد ،ــف تلمــال رااهــة قبا ــع ال و ــا املتحــدة مــن تجــع ااغوا ــا الضــوق
عاــا اع ـاا الدولــة عــام  1938ارقــال م ال و ــا ،واعاافأــا ا ــاها م ( اــس و ـ و ال و ــا الةــام)
عـ ــام  .1953وتوـ ــاره تيض ـ ـار طال ق ـ ـوا ني ولن ـ ــة ديثـ ــة حلمايـ ــة اهر الثمـ ــا واحلـ ــر التما ديـ ــة
للةم ال و ا وطال ط لاق طقا م غايب اوغاس لالةو األ ا ة عام .1997
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حاب -اليسو وواب وال و وواا واألطذو ووا والمسو وويون واأل و ووخاع قوو اإلااقو ووة وغي و و ه م و و
الذئات الاعيذة شي ال عو األصلية
 -74لــرا اجبــتب ار ال ـ ال التــاق عاــا الــدول :وهــع امــمه الدولــة تي تــدااا خا ــة لتةزيــز
ومحايــة تف ـرامل اللــةو األ ــا ة م ــن ــاق ووــبا وتلاــال وم ــنني ومةــوقني وغــاهم مــن الائ ــاه
الضة اة مـن ال ـ ار (املثا ـاه واملثا ـور ومزملوجـو امل ـع اان ـس ومغـايرو اهلويـة اان ـا ة مـثار)يف طذا
كا ال اهجااة انةم ،يُرجـا تمـدل تاا ـ ع .وطذا كا ـال اهجااـة اـا ،يُرجـا طعهـاق ماًـو عـن تي
خهل لوضع تدااا تتةا طمل ا موعاهو.
 -75ووجأ ــال شل ــة ايـ ـقاق اج تب ــال ،ملراب ــة متااة ــة تجر ــا ع ــن الو ــول طال الةدال ــة ،طال تر
تف ـرامل اللــةو األ ــا ة املنتمــني طال فئــاه ضــة اة تخــر يتةرضــور ال ثــا مــن األ ــار لاتم ــز
الم ــا م عا ــا تب ــس متة ــدملة ،م ــا ــن تر يةرض ــأم حلال ــة رم ــار و ــديد ف م ــا يتةا ـ ـ لم ــوقأم.
و ــحال شل ـة ايـقاق الــدول اامــاذ تــدااا وملةااــة األبــبا اامريــة ألوـ ال التم ــز املتةــدملة الــيت
تواجأأــا هــمل الائــاه ،ــا ف أــا التح ــز املنأنــس ابــتًدام ال ــاهاه التمديريــة والامــر والتأمـ
والةنف المي ُ ار عاا اق اللةو األ ا ةو ( ،A/HRC/27/65املرف  ،الامرة .)8
 -76ورملار عاــا هــما ال ـ ال ،توــاره الةديــد مــن الــدول طال ب ابــاه عامــة ــد طال مةااــة
وضع الن اق واللبا وامل نني واألوـًاا ذوي اهعاقـة .و يتضـيت مـن الـرملومل مـا طذا كا ـال هنـان
ارامج دملة ت تأد األوًاا املنتمني طال وةو ت ا ة من اني همل الائاه.
 -77ومنــم عــام  ،2012تناــم كولومب ــا ار ا ـار حلمايــة مــو ــاق اللــةو األ ــا ة املل ـرملة
ملاخا ار ،يأد طال مةااة األ ر غا املتنابـم الـمي ياكـو التلـريد الم ـري جـراق النزاعـاه امل ـاحة
عاـ ــا هـ ــمل الائـ ــة .وتمـ ــوم هـ ــمل ال ابـ ــة الةامـ ــة تباب ـ ـار عاـ ــا اجع ـ ـاا لاجـ ــة ـ ــاق اللـ ــةو
األ ــا ة املل ـرملاه حلماي ــة خا ــة م ــن جا ــم الدولــة .و ــع ت ــم م ه ــما الق ــامج مل ــاوراه م ــع
اللــةو األ ــا ة .ومتاــو كولومب ــا تيض ـار خهــة عمــع ولن ــة حلمايــة مــو اه ــار ايا ــة ان ــاق
اللةو األ ا ة.
 -78وبــاهال اــاو الضــوق عاــا ــا فئــاه ضــة اة ال ـ ع خــاا ب ابــاه الدولــة ،هــس:
ال ـ ار األ ــا ور الــمين ل ــال لــوز م و ــا هويــة ،مــا جيةــع تغ ــبأم ب ابــاه الدولــة واقة ـار
م ــتمرارل وال ـ ار األ ــا ور الــمين ية لــور املنــال احلدومليــة وي ــةم الو ــول طل ـ أمل و ــاق
اللةو األ ا ة ،من ف طملماجأن ايهل وال اباه الولن ة املةن ة انو اانس ديدار.
 -79و ال ااـار ،تــنو ايهــة األبابـ ة الثالثـة الــرر امل ــاواة اــني اان ـني ،الــيت تقر ــا احل ومــة
عــام  ،2010عاــا ضــرورة امــاذ تــدااا حلمايــة ــاق األينــو احلــاجه الــيت يتةرضــن ف أــا طال
توضا ةبة ا بم جن أن.
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 -80وبــاهال كوبــتاري ا الضــوق عاــا م ثاقأــا مــن تجــع ااــد جــام عع وماتــوا تمــام اام ــع ،وهــو
ار ـ ــامج يرمـ ــس طال الت ـ ــدي لاض ـ ــةف امل ـ ـزملوا الـ ــمي يتةـ ــرض ل ـ ــو األوـ ــًاا ذوو اهعاقـ ــة ال ـ ــمين
ينحدرور كملو من فئاه ضة اة تخر  ،منأا اللةو األ ا ة.
 -81و دمله اـاراغواي اـرامج لات ـدي لاةنـف المـا م عاـا ـو ااـنس وت لـره مراكـز تمة ـة
عديدة ي تأد اةضأا اللةو األ ا ة احلضرية ديدار.
 -82ول ــرا اجب ــتب ار ال ـ ال الت ــاق عا ــا الل ــةو األ ــا ة :وه ــع ُام ــمه تي ت ــدااا خا ــة
لتةزيز ومحاية مو تفرامل اللةو األ ا ة مـن ـاق ووـبا وتلاـال ووـ و ومةـوقني وغـاهم مـن
الائ ــاه الض ــة اة م ــن ال ـ ـ ار (مث ــع املثا ــني واملثا ــاه ومزملوج ــس امل ــع اان ــس ومغ ــايري اهلوي ــة
اان ــا ة)يف طذا كا ــال اهجااــة اــنةم ،يُرجــا تمــدل تاا ـ ع .وطذا كا ــال اهجااــة اــا ،يُرجــا طعهــاق
ماًو عن تي خهل لوضع تدااا تتةا طمل الائاهو.
 -83وكا ــال ال ـرملومل عامــة جــدار ،ملور ترك ــز ــدمل عاــا تاــو الائــاه مــن اللــةو األ ــا ة الــيت
تةاين التم ز عاا تبس متةدملة.

طاب -م وواركة ال ووعو األص وولية ووال وض ووع و يذي ووا الر ووداشي الر و و دعية لو السيا ووا ية
لو اإلعاردة الرال مسه
 -84ل ــرا اجبـ ــتب ار ال ـ ـ ال التـ ــاق عا ــا الـ ــدول والل ــةو األ ـ ــا ة :وطال تي م ــد تلـ ــارن
اللــةو األ ــا ة ا ــأا وضــع وتنا ــم التــدااا التل ـرية ة تو ال ابــات ة تو اهملاريــة الــيت مت ــأايف
وهع يلا الما ور موافمتأا احلرة وامل بمة وامل تناة عاا همل التدااايفو
 -85لثــال شل ــة ايـقاق ملور امللــاركة تنا ــم اهعــار ،ــا ذلــو مبــدت املوافمــة احلــرة وامل ــبمة
ــنع الم ـرار ،تر يــة ق ـوا ني وب ابــاه مة نــة
وامل ــتناة .وج متــال ،ملرابــتأا الــرر امللــاركة
ن تر ت ملي طال تهب هما املبدت ا ورة فةالة ( ،A/HRC/18/42الامرة .)63
 -86واضــهاةال اــاو اـ ـ  19عما ــة تلــاور مــع اللــةو األ ــا ة ،متًضــال  8ملــاوراه منأــا
ــا اآلر عــن اتااقــاه .و اــال امل ــا ع الــيت تناولتأــا هــمل امللــاوراه :الر ــد الب ئــس ،وامللــاركة
ه ئ ــاه الرقاا ــة ،والةمال ــة .كم ــا متم ــال ا ــاو ام ــة م ــات ملول ــة ع ــن املل ــاوراه امل ــبمة قه ــا
اهل دروكراو اه هتا ة وج ممارر وتباملل الدرو امل تًا ة هما ا ال.
 -87وتل ــاوره وم ــة كولومب ــا الولن ــة م ــع الل ــةو األ ــا ة ال ــرر ا ــع الت ــدااا اهملاري ــة
مـار (T-129
والتلرية ة اليت مت ـأا ،مـن خـال انـة احلـوار الدا مـة .وت ـدره احمل مـة الدبـتورية
لةــام  )2011حيــدمل احلــاجه اجبــتثنا ة الــيت جيــم ف أــا التمــا املوافمــة احلــرة وامل ــبمة وامل ــتناة
لالــةو األ ــا ة .وتلــمع هــمل احلــاجه امللــاريع الــيت تنهــوي عاــا تلـريد ا تمةــاه األ ــا ة مــن
تراضـ أا تو خــزر اايـاه بــامة عاــا تراضـ أا تو الــيت تنهـوي عاــا ش ــار اجتماع ـة تو ماف ــة تو ا ئ ــة
ج مة عاا تمةا ا.
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 -88وتوضحال و اس تر لديأا ه ئاه ولن ة متثع اللةو األ ا ة وجيري التلـاور مةأـا بـ ا
وضع الموا ني وال اباه .و ااراغواي ،سـري ملرابـة ملـرو قـا ور يضـمن امللـاركة الاةالـة لالـةو
األ ــا ة طعــدامل امللــاريع الــيت قــد ي ــور هلــا ش ــار بــاب ة عاــا فــل مة لــتأا وتراض ـ أا وا ئتأــا .و
غوات ماج ،جيري النمتر ملرو قا ور ول التلاور مع اللةو األ ا ة ال و غر .
 -89وابتل ــأده كوب ــتاري ا ات ــديمأا عا ــا اتااق ــة منمتم ــة الةم ــع الدول ــة رق ــم  169و ب ــدت
املوافمة احلرة وامل بمة وامل تناة املدرا قوا نأا احملا ة ،وفمار ملمتض اه همل اجتااق ة الدول ة.
 -90وتع ــده اورو ــدي ،االتة ــاور م ــع املنمتم ــاه غ ــا احل وم ــة ،مل ــاريع تنم ــة ذات ــة
الرعس والزراعة وغا ا ،مع الباتوا لزياملة مدخوهلم وتاب ة متهابا م من غا األغمية.

ــاق

 -91وتو ــار القمل ــار ال ــامس لانان ــدا طال األ ــام ال ــيت اعتم ــدها القمل ــار الانان ــدي متام ــو
الــداخاس الــرر اجلت ـزام ااجبــتما طال اللــةم ال ــامس .ووفم ـار هلــمل األ ــام ،جيــم عاــا الانــار
الــيت تبحــف ملــاريع الم ـوا ني احل وم ــة تو غاهــا مــن امل ــا ع الــيت تةــين اللــةم ال ــامس تر ــتاظ
ملمثا ــو لمأ ــم الالب ــة الانن ــة .غ ــا تو ــا ج تل ــا عا ــا الانن ــة تر ترخ ــم مما ــاه القمل ــار
ال امس اةني اجعتبار.

داب -قكاب الواال ش أن اإلاالن
 -92لرا اجبتب ار ال ال التـاق عاـا الـدول :وهـع امـمه الدولـة تـدااا هذكـاق الـوعس الـرر
اهعــار اــني وــا و ـرا يت ا تمــع ،ــا ذلــو القملــا ور وبــاو المضــاق ومو اــو ايدمــة املد ــة
وال ار األ ا وريفو.
 -93تلزمــال الــدول ت ا ــأا ،الو مــة ايتام ــة لام ـ متر الةــاملس الــرر اللــةو األ ــا ة ،اتةزيــز
ال ــوعس ا ــاهعار لـ ــد ا ــع و ـ ـرا يت ا تمـ ــع ،ــا ذل ــو تعضـ ــاق اهل ئ ــاه التل ـ ـرية ة والمضـ ــا ة
وايدمة املد ة (قرار اامة ة الةامة  ،2/69الامرة .)7
 -94وتواره ملول عديدة طال توا قـد تعـ ّده مـوارمل ،منأـا مـوامل تدريب ـة ،وعمـده امـاه عمـع
الــرر اهعــار .وتعـ ّده الاننــة الولن ــة األبـاال ة حلمــو اه ــار تمــارير ومـوارمل مل ــاعدة ال ـ ار
فأــم مــوقأم ومحايتأــا .وعمــد ماــوض الةدالــة اججتماع ــة
األ ــا ني وبـ ار جــزر مضـ تــور
لا ار األ ـا ني وبـ ار جـزر مضـ تـور  ،االتةـاور مـع املـ متر الـولين ل ـ ار تبـاال ا األوا ـع،
اجتماع ــاه ع ــامس  2013و 2014ــال عنـ ـوار و ـ ـوار اهع ــارو م ــع ا تمة ــاه األ ـ ـا ة
وا ت اق تباال ا طد طذكاق الوعس الرر اهعار.
 -95وتف ــامله ال ــدافرن و وم ــة غرينا ــد ااا ــة و ل ــر الةدي ــد م ــن ال ـ ـ ون الدول ــة حلم ــو
اه ـ ـ ــار ااغـ ـ ــة غرينا ـ ـ ــد ،ـ ـ ــا ذلـ ـ ــو اهعـ ـ ــار واتااق ـ ـ ــة منمتمـ ـ ــة الةمـ ـ ــع الدول ـ ـ ــة رقـ ـ ــم .169
و ّد ارملار غرينا ـد عاـا اهعـار مر اـة مب ـرة ملاع ـار طال تةزيـز ااأـومل الرام ـة طال تةم مـو
توبا الةامة و املراف التةا م ة.
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 -96وامــمه اــاراغواي تــدااا ه ال ــة امللـ ّـرعني واحملــامني والمض ــاة وال ــاهاه اهملاريــة ار ــة
تةزيــز مــو اللــةو األ ــا ة ،ااك ــز خــاا عاــا اهعــار .وتع ـ ّده ،االتةــاور مــع اج ــامل مــن
تجـع ـ اللــةو األ ــا ة تمريـر امل ــا ،كت بـار عــن مـو ال ـ ار األ ــا ني و مــو اه ــار
ايا ة طم ،در ادع عم مـن ار ـامج األمـم املتحـدة اهفـا س .و عـام  ،2013قـ ّدم ملـرو الةدالـة
م ــو
ــال امل ــماهم الما و ــة
والل ــةو األ ــا ة م ــاعدة تمن ــة مل ــو اس ب ــاو المض ــاق
اه ار وا هباقأا م دار طقامة الةـدل .ووـاركال اللـةو األ ـا ة عما ـة طعـدامل املـوامل وتمـدل
املةاوماه عن عاملا ا وتمال دها.
 -97و اــمه غوات مــاج عــدة ا ـرامج لتةم ـ فأــم املــو اني املــد ني وامل ب ــاه الةامــة وا تمــع
املــدين حلمــو اللــةو األ ــا ة .وكــار مــن ا نأــا ار ـامج لاًــرجيني الــرر مــو اه ــار و مــو
اللــةو األ ــا ة والةن ـرية والتم ــز الةن ــري ،موجأ ـار ملــو اس بــاو المضــاق ،وج ب ـ ما المضــاة
وم اتــم الــدفا الةــام لــد احملــاكم اانا ــة .وهنــان ملورة تدريب ــة الــرر مــو اه ــار والةن ـرية
والتم ــز الةن ــري ،حي ــع خرجيوه ــا م ــن امل ــو اني املـ ـد ني التا ــف م ب ــاه اهل ئ ــة التنا مي ــة
وتعضاق ا تمع املدين ال افةني ،عاا وأاملة هما ا ال.
 -98وتع ـ ّده اــاو تراةــة كت بــاه تدريب ــة ،منأــا كت ــم عــن مــو اللــةو األ ــا ة
ال الب ئة الرر همل المضايا لتةزيز ال ااقة.
لتدريم املو اني والماملة الةاماني

اــاو،

 -99و ال ااــار ،توــاره ال ابــة ايا ــة اــاألينو طال ت ــام اهعــار ذاه ال ــاة .كمــا تُــرجم
اهعار ا و طال الاغة ال ااا ة.
 -100ول ــرا اجب ــتب ار ال ـ ـ ال الت ــاق عا ــا الل ــةو األ ــا ة :وه ــع ام ــم تي ت ــدااا هذك ــاق
الوعس ااهعار عاا وا امل توياه ا تمة ة واحل وم ة بة ار طال تةزيز طم ا اه تنا مليفو.
 -101وتوــاره رملومل اللــةو األ ــا ة طال امــاه الةمــع ايا ــة ابنــاق المــدراه وطعــدامل م ـوامل
تدريب ة .وودمله اللب ة الولن ـة لن ـاق الةلـا ر والهوا ـف واللـةو األ ـا ة واألريـا عاـا ت ـة
طع ــدامل مـ ـوامل تةا م ــة ي ــأع فأمأ ــا واب ــتًدام وب ــا ل اجت ــاجه والنمت ــام التةا م ــس لب ــف ه ــمل
املةار  .كما توـاره رااهـة ت ـدقاق بـا ورو طال الم ـومل املال ـة الـيت ت ّـةم و ـوهلا طال املمالةـاه
النا ــة ووـراق امل ــا ة اهعام ــة الازمــة أل لــهة النلــر اهعامــس ،رغــم توــا اضــهاةال االاةــع ثــع
همل األ لهة طلار منمتمتأا و ا تمةاه المريبة.

كام -الر و ووددات ال ةيسو ووية الرو ووال عر و و
لهدام اإلاالن

اارمو وواع و ووداشي و يذيو ووا ا و وور ا يجيات لالو وووإ

 -102لـرا اجبـتب ار ال ـ ال التــاق عاـا الـدول واللـةو األ ــا ة :ومـا هـس التحـدياه الر ـ ة
اليت تةاض اعتمامل تدااا وتنا م اباات ن اه لباوم تهدا اهعاريفو.
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 -103وتوــاره الــدول طال لا اــة مــن التحــدياه الــيت ــول ملور ااــوم تهــدا اهعــار ،ــف
بــال اةضــأا الضــوق عاــا تراــة اهعــار طال لغــاه اللــةو األ ــا ة كتحـ عـد م ــتم عر طزاق تي عمــع
ـ ـ ــاو البـ ـ ــاتوا او ـ ـ ــاو ـ ـ ــديار،
امل ـ ـ ــتمبع .و ـ ـ ــدمله اورو ـ ـ ــدي ارتاـ ـ ــا مةـ ـ ــدجه األم ـ ـ ــة
ف ما تواره و اس طال عد خاا تواجأـو هـما ا ـال يتمثـع تنـو اللـةو األ ـا ة الباـد،
ما يتهام طلارار ما ار يتناول اجختافاه اني اللةو األ ا ة.
 -104وتوــاره اــاو طال مــو الب ا ــاه الولن ــة ومــا يثــال مــن ملــاكع تمــام التنا ــم .وذكــره تر
التلــاور يلـ ع ــديار ملــا يمتضـ و مــن انــاق قــدراه مــو اس المهــا الةــام وق ــاملاه اللــةو األ ــا ة
عاا ال واق .وتكده التحدي املتمثع تنو اللةو األ ا ة وتارقأا عاا تراض أا.
 -105وتو ـ ــاره غوات م ـ ــاج طال احلاج ـ ــة طال تةزي ـ ــز اآلل ـ ــاه امل ب ـ ـ ـ ة حلماي ـ ــة م ـ ــو الل ـ ــةو
األ ــا ة ،فض ـار ع ــن احلاج ــة طال مزي ــد م ــن التة ــاور ا ــني الوك ــاجه وا تم ــع امل ــدين م ــن تج ــع ر ــد
األ لهة والتدااا الرام ة طال تنا م اهعار الرر مو اللةو األ ا ة و م كامع تهدافو.
 -106وذكــره كولومب ــا ا ــة ــدياه هــما ال ــدمل تتمثــع  :طعــاملة طربــاق تبــس ال ــام
تراضس اللةو األ ـا ة الـيت ج تـزال تةـاين ـةوااه جـراق النزاعـاه امل ـاحةل وال ـةوااه املرتبهـة
اتنا ــم ال ابــاه وال ـقامج ا ــبم التلــتال ااغ ـرا لالــةو األ ــا ة الباــدل والنزاعــاه املتةامــة
االتمث ع اني او اةإ املنمتماه/ا تمةاه األ ا ة.
 -107وتك ـ ــده اة ـ ــإ ال ـ ــدول ض ـ ـرورة طتا ـ ــة امل ـ ـوارمل املال ـ ــة الازم ـ ــة لتنا ـ ــم اهع ـ ــار ،ج ب ـ ـ ما
ف ما يت ع اتةزيز الاغاه وط ا أا.
 -108و ا ــال التح ــدياه الر ـ ة ال ــيت ــدمل ا الل ــةو األ ــا ة م ــا يا ــس :اجفتم ــار طال اهراملة
ال ابـ ـ ة ،و م ــو اهمل ــام ا ــاهعار وت ام ــو ا ــني ال ــاهاه احملا ــةل وتة ــارض م ــو الل ــةو
األ ا ة مع مو عامة ال ار كثا من األ ار.

نم -الممار ات الواادة
 -109لــرا اجبــتب ار ال ـ ال التــاق عاــا الــدول واللــةو األ ــا ة :و ضــوق املةاومــاه الـوارملة
تع ــال ،يرج ــا تم ــدل تمثا ــة عا ــا املمارب ــاه الواع ــدة ف م ــا يتةا ـ ـ ــا ــن اعتم ــاملل م ــن ت ــدااا
واباات ن اه تنا م مناببة لباوم تهدا اهعارو.
 -110ووـ ــدمله اةـ ــإ الـ ــدول عاـ ــا احلاجـ ــة طال تم ـ ـ م ت ـ ــر ال ابـ ــاه وال ـ ـقامج الـ ــيت تُ اـ ــع
االننــاا والتأ ـ لتنراــة ـُ ُأــج جديــدة .وتكــده تبـاال ا ضــرورة تر ت ــتند اجبـاات ن اه الرام ــة طال
تب ــين تفض ــع املمارب ــاه طال ا ا ــاه واض ــحة ترك ــز عا ــا م ـ ـ ت ــا ج عما ــة ،ــا ي ا ــع متً ــإ
ال اباه عن تـا ج م م ـة عاـا ترض الواقـع .وج اـد مـن طوـران اللـةو األ ـا ة هـما الـنأج
الما م عاا ديد امللاكع و اأا.
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 -111و و ـ اس ،عماــال امل ب ــة اهفا ــة الولن ــة لالــةو األ ــا ة مــع وزارة الب ئــة عــن كثــم
و ــمال مةأ ــا لتم ــدل ال ــدعم التم ــين طال املل ــاوراه م ــع ال ـ ـ ار األ ــا ني ف م ــا ــو عما ــاه
التم م الب ئس.
 -112وب ــاهال غوات م ــاج الض ــوق عا ــا اا ــة مب ــاملراه ب اب ــات ة وم ب ـ ـ ة ،م ــن ا نأ ــا ط ل ــاق
م تــم لالــةو األ ــا ة والتةدمليــة الثماف ــة عــام  ،2014ــام مما ــاه هج ـراق ط ــا اه
ب اب ـ ة وطملاريــة وقا و ــة ترك ـز عاــا التنم ــة اللــاماة واملا مــة ماف ـار لالــةو األ ــا ة .ويضــم هــما
امل ت ــم تعض ــاق م ــن اهل ئ ــة التنا مي ــة و ثا ــس و ــةو املاي ــا والغارياو ــا والتل ـ ن ا األ ــا ة .ويل ـ ع
م تم الدفا عن اق اللةو األ ـا ة مثـاجر شخـر عاـا املماربـاه الاضـاا هـما ا ـال ،وهـو
م ب ــة وم ــة تةمـ ـع م ــع ــاق الل ــةو األ ــا ة لبا ــورة ب اب ــاه وخه ــل واـ ـرامج ملن ــع ا ــع
تو ال الةنف والتم ز ضد اق اللةو األ ا ة وابتئ اهلا ومحايتأن منأا.
 -113وتو ـ ــاره ا ـ ــاو طال تر ت ـ ــدريم املاا ـ ــني الل ـ ــاويني والتحريـ ـ ـريني مس ـ ــيت اتم ـ ــدل اي ـ ــدماه،
ج ب ما ايدماه ال ح ة ،ااغاه التااـة ،فضـار عـن امل ـاعدة الـيت يمـدمأا املااـور اللـاويور
عما اه التلاور.
 -114وذكـر القملـار ال ــامس لانانـدا تر فنانـدا وال ــويد والنـرويج اـدته مااوضــاه الـرر مةاهــدة
ــال تورواــا ،طــد مواقمــة التلـريةاه املتةامــة االلــةم ال ــامس .وقــد اــال
لالــةم ال ــامس
همل املااوضاه القملا ـاه ال ـام ة الباـدار الثا ـة ،غـا توـا متوقاـة الوقـال احلاضـر .وعُمـده
م ـ تهــدا
كــملو م ـ متراه ملوريــة لباــدار اللــمال األورويب مــن تجــع مناقلــة التمــدم احملــرز
الو مة ايتام ة لام متر الةاملس الرر اللةو األ ا ة ،لاركة من اللةو األ ا ة.
 -115ووــدمله اللــب ة الولن ــة لن ــاق الةلــا ر والهوا ــف واللــةو األ ــا ة واألريــا عاــا ت ــة
مت ني ا تمةاه األ ـا ة عـن لريـ التـدريم والتوع ـة .وبـاهال رااهـة قبا ـع ال و ـا املتحـدة مـن تجـع
راعو من تجع م اجبتمال المايت و ع اجعاا .
ااغوا ا الضوق عاا جناا وةم ال و ا

مي  -اآلراب المرعلقة شدور آلية الخا اب
 -116لــرا اجبــتب ار ال ـ ال التــاق عاــا الــدول واللــةو األ ــا ة :و ضــوق الامــرة  28مــن
الو مة ايتام ة لام متر الةـاملس الـرر اللـةو األ ـا ة (قـرار اامة ـة الةامـة  ،)2/69يرجـا اهفـاملة
اـآرا م الـرر ال ـبع الـيت ـن تر تتـ يت آلل ـة ايـقاق اجضـها اـدور تكثـر فةال ـة تةزيـز التم ــد
ااهعار وم اعدة الدول ال ع تفضع ر د تنا م تهدافو وتم م هما التنا م و نوو.
 -117وق ــد ملع ــال اامة ــة الةام ــة ا ــس م ــو اه ــار ،الام ــرة  28م ــن الو م ــة ايتام ــة
لام ـ ـ ـ ـ متر الةـ ـ ـ ــاملس الـ ـ ـ ــرر مـ ـ ـ ــو اللـ ـ ـ ــةو األ ـ ـ ـ ــا ة ،طال وتر يمـ ـ ـ ــوم ،شخـ ـ ـ ــمار اجعتبـ ـ ـ ــار شراق
اللــةو األ ــا ة ،اابــتةراض وجيــاه شل اتــو الما مــة ،وج بـ ما شل ــة ايـقاق املةن ــة لمــو اللــةو
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األ ا ة  ...اغ ة تةديع و ني شل ـة ايـقاق ل ـس يت ـ هلـا تر تةـزز امـدر تكـق مـن الاةال ـة ا ـاام
اهعــار ،اوبــا ع منأــا ــني م ــاعدة الــدول األعض ـاق ر ــد م ـ تهــدا اهعــار ،وتم ـ م
ذلو و نوو.
 -118وتو ــاره تب ـاال ا طال تر م ــدور شل ــة اي ـقاق تر ت ــاعد ال ــدول ع ــن لري ـ تماب ــم األمثا ــة
الناجحــة لاتــدااا الــيت تةتمــدها ملول تعضــاق تخــر  .واقا ــال اــاراغواي تر تةمــع شل ــة اي ـقاق مــع
الــدول لوضــع مبــاملا توج أ ــة وم وـراه تملاق يُ اوــد طــا تنا ــم تهــدا اهعــار و ــني ر ــد
تنا ــمها .وتيّــده غوات م ــاج مم ــاا وض ــع امل و ـراه ،مما ـةر تيض ـار تر س ــري شل ــة اي ـقاق ملراب ــاه
طقا م ـ ــة تبحـ ــف خ ـ ــا و وـ ــا املنـ ــال  ،ـ ــا ذلـ ــو اختافا ـ ــا ال اب ـ ـ ة والثماف ـ ــة .واقا ـ ــال
غوات مــاج كــملو تر تةمــع شل ــة اي ـقاق مــع الــدول لتول ــد م ب ــا ا الولن ــة امل ااــة اتةزيــز مــو
الل ــةو األ ــا ة .وتيّــده ا ــاو ال ــدعوة طال وض ــع م وـ ـراه مو ــدة لر ــد األملاق ،مل ــاةر طال تر
مدور شل ة ايقاق تر ت ور اار لتباملل املةاوماه وتفضع املمارباه اني الدول.
 -119وتجــا القملــار ال ــامس لانانــدا اــرر تنا ــم اجلتزامــاه وجــم اهعــار ينبغــس تر ضــع
لر ــد من ــتمتم ،مضـ ـ اار تر ه ــما الر ــد ينبغ ــس تر يت ــف م ــع ك ــع ملول ــة عا ــا ــدة ،وتر ي ــميت
الدولــة املةن ــة .كمــا اقــاا القملــار ال ــامس لانانــدا
ااجبــتما طال اللــةو األ ــا ة الــيت تة ـ
ط دار تو اه طال الدول من تجع تةزيز فةال ة تنا م اهعار.
 -120واقا ــال م ب ــة تنم ــة تمــع ت ماوــاين األ ــاس تر ت ــاعد شل ــة ايـقاق الــدول
تلريةا ا احملا ة مع ت ام اهعار.

مواقمــة

ثالث ا -الرعليقات الخرامية
 -121لا شووآ آليووة الخاو اب المعييووة ش قوووق ال ووعو األصوولية او قوودد ها الاووال للو عوع الرووال
لقرها الب ا رايانها م الدو ومو ال وعو األصولية وميتما هواد قود ل احوآ لهوا هوا الو عوع
يذيووا مو ميتووور
قيوي شعوأ لو ووت الرقودم الم و ز وال يذيووا اإلاوالن والر وددات الرووال عرو
الوودو وال ووعو األصوولية معو اد شيوود لنهووا أ ووف لعوودع الو عوع الموويخذأ نسوواي ا وألن العددوود مو
الوودو الرووال ق يهووا ووعو لصوولية ل و قوودم لي معلومووات ا و قوانييهووا و يا ووا ها وممار ووا ها
المرصلة شريذيا اإلاالند
 -122قوود اقرص و ت غالايووة ال و عوع المقدمووة م و الوودو الووب معلومووات اامووة ووداد ورغ و
قدد معلومات ا القواني والسيا ات والاو ام المرعلقوة شال وعو األصوليةل لو قودم لي
معلومات ق داوا وي لوب مودا عاليوة الروداشي المرخواةد واكرذوآ معتو الودو شرقودد رعوع
شاإلدجا الب األ ئلةل ال حوي لن الو عوع السولاية دم و لن سوااد وال قيوع هو لاموع
للعقاات الرال وا هها الدو ال يذيا اإلاالند
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 -123وم ووع لن العدد وود مو و ال وودو لشلغ ووآ او و يذي ووا ما وواعرات ق ااي ووة ه وودم ل ووب يذي ووا
اإلاالن ال مجانت مثم الرعلي والص ة والسيا ات الايئيةل ونن اودعا قلويالا ميهوا لشلو او
و وووع ا وور ا يجيات لو ع ووو امووم وطييووة لريذيووا اإلاووالن شال اموومد ولو قوودم معلومووات او
لي ع ووو لوض ووع مث ووم ه ووا ان وور ا يجيات لو ع ووو العم وومل رغو و الرو واام ال وودو األاا وواب
شووالف ووال الوثيقووة الخراميووة للمووم م العووالمال ش ووأن ال ووعو األصووليةد ونتو ا لرو اشو ال قوووق
المدر ووة ووال اإلاووالن و املهووال وونن يذيوواها دقراووال نوهج وا و و ابات وواملةل الووب الي ووو
الواي وولو اليووت الاوووب وال الوثيقووة الخراميووة للمووم م د اوالوة الووب قلووفل وونن عور ال ووعو
األصلية ومم سا ها الرمثيلية ال اداع ها المااعرات ن داا ماهما ال شعأ ال انتد
 -124و مكوود آليووة الخا و اب لن المسوواواة الموضووواية قوود قراووال معاملووة ال ووعو األصوولية
شوص ووذها مجموا ووات ممي وواة وا ووت و و و ا د وودة مو و نواه وواد وق وود ق ووآ عو ادد وودة ل ووب
الراامهووا شالمسوواواة والمعامل وة المرسوواودة لجميووع مواطييهووا شمو ووه قوانييهووا الم ليووةد غي و لن
شعووأ ال و عوع ل ووارت لووب لن المسوواواة دم و ذسووي ها لحيانو ا ش ت و شو ام مخصصووة هوودم
لووب يذيووا لهوودام اإلاووالند و الحووب آليووة الخا و اب لن اإلطووار الميصوووع اليووت ووال اإلاووالن
د ووي ل ووب ال ا ووة ل ووب اارم وواع ووداشي عاص ووة لل ووعو األص وولية ا ووم مرعه ووا ش ووال قوق
وال دووات الرووال درمرووع شهووا غي هووا م و المووواطيي د ودراووم اإلاووالن شالذعووم لح ام و ا اددوودة
ي لب الرداشي الخاصة ددداد
 -125وثمووة قوودم م ووجع ووي ايووت رعوع العددوود م و الوودو الووب صووعيد الجهوووع المااولووة
نارماع دعات وطيية رعلوع ش وع ال وعو األصولية وال الم واركة وال امليوة صويع القو ارد
غيو و لن ووت ل وويس واضو و ا عاةمو وا م ووا قا كان ووآ ال وودو يذ ووا الراامه ووا شالرم ووا الموا ق ووة ال و و ة
والمس وواقة والمس ووريي ة له ووا ال ووعو ل و نم ووا ل ووارت عو ادد وودة ل ووب الر وواور المس وواع د
و ووجع آليووة الخا و اب الوودو الووب ضوومان ووي امليووات الر وواور وال ا جووا الرمووا الموا قووة
ال ة والمساقة والمسريي ة لل عو األصليةد
 -126ولا ش ووآ شع ووأ ال وودو او و قلقه ووا زاب م ووا د ح ووت ي وووا ال ووعو األص وولية و ذ قه ووا
غ ا يو ا وغيووا صوووت موحوود لهووا م و مصووااه الووب صووعيد شلووورة السيا وواتد و الحووب آليووة
الخا اب لن اإلاالن دعر م شريوا ال عو األصولية ود حوه شوتد وقود دورمخأ هواا الريووا او
احريا ووات وآراب مراادي ووة لل ووعو األص وولية الر ووال ع وويه ووال نذ ووس الدول ووةل وه ووو م ووا دياغ ووال
الرصدي لت الب الي و المالة للمساادة الب يذيا اإلاالند
 -127ولش و زت شعووأ الوودو ل ووال رعوعهووا الووب ان وورايانل ووداشي اامووة ش ووأن اوودم الرمييووا
والمس واواة شووي الجيسووي وحمادووة ئووات ضووعيذة معييووةد و ووال حووي وويد آليووة الخا و اب شا خوواق
الوودو هووا الرووداشي ل ننهووا ووجعها الووب مواصوولة اليت و ووال السووام ال ذيلووة شالرصوودي الووب
ل ام و ت ل الة ال عو األصلية واأل اع الاد دعانون الرمييا الب ل س مرعدعةد
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 -128و ا ووميآ رعوع ال ووعو األص وولية لمثل ووة ال ووب ال وويه واألن و و ةل مو و قاي ووم ال ووداوة
والروايووةل ووضووع موووارع رعلووع شوواإلاالنل و وودرده مجرمعووات ال ووعو األصوولية وميتما هووال
و مووة اإلاووالن لووب لغا هوواد غيو لن القليووم مو ال ووعو األصوولية الرووال رعت الووب ان وورايان
اقر حوآ ا وور ا يجيات شعيوودة الموودا لريذيووا اإلاووالند وقود د ووع قلووف اةيوا لووب امووم معتو
ممثلوال ال ووعو األصولية الوواد ل واشوا او ان ورايان الووب الصوعيد الم لووال وضويع كووا ه
و و اب القي وووع المالي ووة و ووال شع ووأ ال ووانت ا رق ووار مم س ووات الدول ووة ل ووب اإلراعة السيا ووية
للرعاون مع ال عو األصلية و اكهاد
 -129ول وواعت معتو و ميتمووات ال ووعو األصوولية شقل ووة اهرمووام ال وودو شوواإلاالن وش ق وووق
ال عو األصلية اموم اد وهال واغم و عون يذيا اإلاالن شصورة عالةد
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