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  00 10، السا ة 2019تشريل األول/ كتوبر   14 ، ثننياالاملعقودة ة املقر، ميويورك، يوم  
.  براون  السيد الرئيس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     (ل سمربغ) .

 احملتوايس 
 

 مل جدول األ مال  تعزيز اقوق اإلمسان ومحايتها 70البند 
 تنفيذ الص وك املتعلقة حبقوق اإلمسان ) (

ــان،  ا ة   ) ( ــائل اقوق اإلمســــــ ــان مســــــ ــني التمتف الفعلي حبقوق اإلمســــــ ذلك النهج البديلة لتحســــــ
 واحلرايس األإاإية

 ااالس اقوق اإلمسان والتقارير املقدمة مل املقرريل واملمثلني اخلاصني )ج(
 التنفيذ الشامل إل الن وبرانمج  مل ريينا ومتابعتهما )د(

 مل جدول األ مال  التنمية االجتما ية 25البند 
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 )اتبف(  من جدول األعمال: تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 70البند 
 A/74/40)  )اتبف(  تنفيذ الصكوو  اتتعلقة ققوق اإلنسكان )أ(

 A/74/56و  A/74/55و  A/74/48و  A/74/44و 
 A/74/233و  A/74/179و  A/74/148 و A/74/146 و
 (A/74/256 و A/74/254 و

مسكككككككككككاسكن حقوق اإلنسكككككككككككانة  كا    لك  النه  البكديلكة  )ب(
لتحسكككككككككككف التمتو الفعلا ققوق اإلنسكككككككككككككككان وا ر   

،  A/74/160 ، و A/74/159، و  A/74/147 )اتبف(  األسكككاسكككية
،  A/74/165، و A/74/164، و A/74/161 ،A/74/163و 
،  A/74/178 ، و A/74/176، و A/74/174، و A/74/167 و 
،  A/74/186، و A/74/185 ، و A/74/183، و A/74/181 و 
،  A/74/197، و A/74/191، و A/74/190، و A/74/189 و 
،  A/74/215، و A/74/213، و A/74/212 ، و A/74/198 و 
،  A/74/243 ، و A/74/229، و A/74/227، و A/74/226 و 
،  A/74/262، و A/74/261 ، و A/74/255، و A/74/245 و 
،  A/74/285، و A/74/277، و A/74/271 ، و A/74/270 و 
،  A/74/349، و A/74/335، و A/74/318، و A/74/314 و 
 A/74/460، و  A/74/358، و  A/74/351 و 

حكات  حقوق اإلنسكككككككككككان والتقكانير اتقكد مكة من اتقرنين  )ج(
،  A/74/188، و A/74/166)  )اتبف( واتمثلف اخلككككا كككككككككككف

،  A/74/275، و A/74/273و  A/74/268، و A/74/196 و 
، A/74/311 ، و A/74/303، و A/74/278، و A/74/276 و 
 ( A/74/342 و 

 التنفيكذ الشكككككككككككامكن إلع ن وبر م  عمكن ميينكا ومتكابعتهمكا )د(
 (A/74/36) )اتبف(

)وكيلة األمني العام للشـــــــيون الســـــــياإـــــــية   السكككككيدة ديوانلو - 1
وبنــا  الســــــــــــــالم(   رضـــــــــــــــ  تقرير األمني العــام  ل تعزيز دور األمم 
املتحدة ة زايدة رعالية مبد  إجرا  امت اابس دورية ومزيهة وتشــــــــــــ يف 

دة قــد زودس (، رقــالــ  إن األمم املتحــ A/74/285إقــامــة الــدةقرا يــة )
ــتـنادا إ  والية منو ة   55حنو   دولة  ضــــــــــــــو، بـنا   لا  لبهـا  و اإــــــــــــ

   لس األمل، ة إجرا  االمت اابس  لا مدى العامني املاضيني.

ــيون بنا  الســـالم  - 2 ــية و ـ ــياإـ ــيون السـ ووكيلة األمني العام للشـ
مســــيولة  ل كفالة التنســــيق واالتســــاق ة تقدن املســــا دة االمت ابية 
ــيف إ ار  ــيني،   توإـــــ  لا مطاق املنظومة. و لا مدى العامني املاضـــــ
الســـــــــــياإـــــــــــة الداملية ة إ ار اجلهود الرامية إ  كفالة  ن تقدم األمم 

. “ توايد األدا ”االمت ابية  ا يتما ـــــــا مف مبد    املتحدة املســـــــا دة
وال تزال إدارة الشيون السياإية وبنا  السالم ملتزمة ابلتعاون اإلقليمي 
القوي كما  هنا  ززس  ملها مف املنظماس اإلقليمية. وقد   تصــــــميم 
ــيا،  ــرق  إـ ــطة ابلتعاون مف رابطة  مم جنو   ـ وتنفيذ  دد مل األمشـ

ريبيــة، وجــامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة التعــاون و مــامــة اجلمــا ــة ال ــا
اإلإــــــــــــالمي، وامليينر الدو  املع   نطقة البحااس ال ربى، واجلما ة 
ــادية لدول ير   رريقيا، واجلما ة اإللائية لل نو  األرريقي،  االقتصـــــ

 كما   قيم   راكة جديدة مف جلنة احمليط ا ندي.
ــاز  - 3 ــاس الق رارقـــــ  و ضـــــــــــــــــــارـــــ  تقول إن التوتراس واملنـــ  ـــ

االمت ـاابس ة بع  الـدول مالل الفرتة املشــــــــــــــمولـة ابلتقرير  كـدس 
ــة  لا  ــيني مل احل ومة و ازا  املعارضـــــــــ ــياإـــــــــ جمددا  ن القادة الســـــــــ

إــوا  يتحملون املســيولية الرئيســية  ل إناخ االمت اابس. وتواج   اد
ــرة اخليار بني إ ادة  كيد ثق  كال ة األ راف الفائزة واأل راف اخلاإــــــــــ

 امة الناس ة النظام الســــياإــــي لبلدهم  و تقوي  الثقة ة  ــــر يت . 
وينبغي  ن تــدرك األ راف الفــائزة ة االمت ــاابس  ن جز مجا مل  هور 
النامبني يفضــل مر ــحمجا  و ازابمج  مرات وإاتاة اييز إــياإــي مناإــب 
لوجهـــــاس النظر امل تلفـــــةات واالمتنـــــاي  ل اات ـــــار الســــــــــــــيطرة  لا 

و مضـــــــــــايقة املعارضـــــــــــني. وينبغي لل اإـــــــــــريل ميإـــــــــــســـــــــــاس الدولة  
االمت ـاابس ة  مليـة ذاس مصـــــــــــــــداقيـة  ن ةتنعوا  ل اإل ـا   ن  ة

 . ر ية االمت اابس كام  يا
وريما يتعلق  سألة مشاركة املر ة وينثيلها ة اجملال السياإي،  - 4

  ـارس إ   ن املتوإـط العاملي للنسـبة املةوية للنسـا  ة جمالس النوا  
ــا   تقريبا منذ  ام   ــريعية ة الربملاانس قد تضــ  1997 و اجملالس التشــ

ة املــــائــــة. ول نــــ  ال يزال  قــــل ب ثا  24,3ة املــــائــــة إ   12,4مل 
املســــتوى املطلو  لتحقيق التوازن بني اجلنســــني املتوما ة إ الن  مل

ــل ـبـي ـني، وال ـيزال اـلـعـن  امـلرـت ـــــــب ضـــــــــــــــــــــد امـلر ة  ــاج  ـمـــــ وـمـنهـــــ
ول دون  ارإــتها حلقها ة املشــاركة، ويعوق الفر  االمت اابس   ة

املتااة لتحقيق املســــــــــاواة ة ينثيل النســــــــــا  والرجال ة صــــــــــنف القرار، 
ويضــع  العملياس وامليإــســاس الدةقرا ية. ولذلك ر ن د م اجلهود 
الق تبذ ا الدول األ ضـا  لتعزيز مشـاركة املر ة ة العملياس السـياإـية 

 األولوايس العليا للمنظمة. واالمت ابية هو إادى
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و  ـــــــــــارس إ  تقرير األمني العام، رذكرس إن  ثا اإلمرتم   - 5
ووإـــــــــــائل التواصـــــــــــل االجتما ي ة االمت اابس  إـــــــــــفر  ل  دايس 
معقدة للدول األ ضــا . وتتلكل الثقة بســبب الشــبهاس املثبطة ة  م  

تشار ة ل التال ب  ية معلوماس  و مطا ، كما ة ل  ن ييدي ام
مطــا  ال راهيــة  رب اإلمرتمــ  إ  تقوي  العمليــة االمت ــابيــة وإاثرة 
العن . و لا الريم مل  ن االإت ابة  ذه التحدايس ال تزال تتطور، 
رقد تريب الدول األ ضـــــــــا  ة الرتكيز  لا بنا  القدرة  لا الت ي  
مل مالل تعزيز التف ا النقدي وحمو األمية الرقمية ود م الصــــــــــــحارة 

هنية. وينبغي  يضــــا التشــــديد بشــــ ل ما   لا محاية األ ــــ ا  امل
الذيل يالبا ما ي ســــتهدرون  طا  ال راهية، مل قبيل النســــا  واألرراد 

 مل الفةاس الضعيفة.
ومضـــــ  تقول إم  مل  جل مســـــا دة الدول األ ضـــــا   لا  - 6

التغلــــب  لا التحــــدايس الق تواجههــــا ة إجرا  االمت ــــاابس، تورر 
ــة األ ــاد منظومـ ــاس تتســــــــــــــم ابحليـ ــدمـ ــات مـ ــد م االمت ـ ــدة للـ مم املتحـ

ــا دة متعددة األوج   ــي، و قودامج مل اخلربة الدولية، ومســـــــــ ــياإـــــــــ الســـــــــ
ــعيد  مل ــيق  لا الصــــ كياانس خمتلفة  لا مطاق املنظومة، ومركز تنســــ

العاملي. ومتم  بقو ا إن هذه املســــــــــــا دة االمت ابية قد صــــــــــــمم  
ـــــل األمشطة األمرى الق ت قوم هبا األمم املتحدة، ال إيما حبيث ت مـــــيا

ــيــادة القــامون،  د م االمتقــال الســــــــــــــلمي، واحلوكمــة الــدةقرا يــة، وإــــــــــــ
 واقوق اإلمسان، واملساواة بني اجلنسني.

)األمني العام املســـــــــــا د حلقوق اإلمســـــــــــان   السككككككككيد  يلمون - 7
ورئيس مفوضـــــــــية األمم املتحدة حلقوق اإلمســـــــــان ة ميويورك(   ر  
 ـددا مل تقـارير األمني العـام، رقـال إن تقرير األمني العـام  ل اقوق 

التـدابا ( يوجز  ـددا مل A/74/271اإلمســـــــــــــــان الواجبـة للمهـاجريل )
التشــــــــــــــريعية وياها مل التدابا الق ا ذس حلماية اقوق اإلمســــــــــــــان 
الواجبـة للمهـاجريل، ورقـا للمعلومـاس املقـدمـة مل الـدول األ ضـــــــــــــــا  
واملنظمـاس احل ومـية الدولـية واملنظمـاس يا احل ومـية. ويتـناول التقرير 

، 72/179 يضــــــــــــــا  ددا مل املســــــــــــــائل املذكورة ة قرار اجلمعية العامة  
ة ذلــك م ــارحــة كراهيــة األجــامــب والعــدا  للمهــاجريل، وكفــالــة   ــا

ين ل املهاجريل مل التمتف حبقوقهم االقتصـادية واالجتما ية  لا قدم 
املسـاواة مف اخمريل، وكفالة  ن ت ون قوامني ا  رة وإـياإـاما مرا ية 

لط الضــــــــو   يضــــــــا  لا   ية اارتام اقوق للمنظور اجلنســــــــاي . وإــــــــ 
اإلمســــــــــــــــــــان  لا احلــــــدود، بطرق منهــــــا االمتنــــــاي  ل  رن ا  رة 

ــف تدابا  يا ــان ة وضــ ــرو ة، واتباي هنج قائم  لا اقوق اإلمســ املشــ
 م ارحة اال ار.

وورقا للســــــــــــــيد ييلمور رقد ركز تقرير األمني العام  ل احلق  - 8
ــلة بني احلق ة التنمية وا دف A/74/167التنمية ) ة  17(  لا الصــــــ

ـــتدامـة، املتعلق ابلشــــــــــــــراكـاس العـاملـية. ود ـا  مل  هـداف التنمـية املســــــــــــ
ــلحة إ  تعزيز  ــا  وياها مل  صـــحا  املصـ األمني العام الدول األ ضـ

ــاـئل امـلالـية،  ـا ة ذـلك ـما   يتعلق منهـا ابلنظم التـعاون اـلدو  ة املســــــــــــ
ــة  الضــــــــــــــريبيــــة الفعــــالــــة، واجلهود املبــــذولــــة مل ــــارحــــة التــــدرقــــاس املــــاليـ

املشــرو ة، وتورا التمويل ألقل البلدان لوا والبلدان املتقدمة النمو  يا
ــا   ــا  ن تســــــــد الدول األ ضــــــ و ســــــــني إدارة الديون. و وصــــــــا  يضــــــ

الشــــــــــــــمـال الف واس الت نولوجيـة كمـا د ـاهـا إ  إـــــــــــــــد الف وة بني 
واجلنو   ل  ريق تعزيز  صـــــــــواس البلدان النامية و قل البلدان لوا ة 

 .احلوكمة العاملية
ــام  ل اقوق اإلمســــــــــــــــــان  - 9 واتبف يقول إن تقرير األمني العــ

( ي تســـي   ية ماصـــة ة  اد يزداد  وملة A/74/212والتنوي الثقاة )
شــــــــــــــهـد زايدة ة النز ـة الو نيـة وردة رعـل  نيفـة ضـــــــــــــــد االاتفـال وي

ــاملـة  ل اجلهود  ابالمتالرـاس الثقـاريـة. ويقـدم التقرير حملـة  ـامـة  ـــــــــــــ
املبذولة لتعزيز التنوي الثقاة، اإــــتنادا إ  املعلوماس املقدمة مل الدول 
األ ضـــــــــــا  ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقارة )اليومســـــــــــ و( 

مل املنظماس يا احل ومية. كما  م  يســــلط الضــــو   لا   ية   و دد
مشـــــاركة الشـــــبا  ة اجلهود الرامية إ  تعزيز التنوي ة التعبا الثقاة، 
ويشـــــــــــــــدد  لا احلـاجـة إ  مزيـد مل التعـاون الـدو  بشـــــــــــــــأن الربامج 
واملشــاريف واملناإــباس مل  جل  قيق تقدم تدرلي  لا  ريق إ مال 

 ادية واالجتما ية والثقارية.احلقوق االقتص
ــال ل  الن املتعلق  - 10 ــام  ل التعزيز الفعـــــ وتقرير األمني العـــــ

حبقوق األ ــــــــــــــ ــا  املنتمني إ   قليــاس قوميــة  و إثنيــة وإ   قليـاس 
ــا فة A/74/215دينية ولغوية ) ــرورة بذلك جهود مضـ ــدد  لا ضـ ( يشـ

ابلريم مل ا تماد العديد مل الص وك الدولية واقوق اإلمسان وذلك  
الق إـــــــا دس  لا إبراز مســـــــألة اقوق األقلياس بشـــــــ ل كبا. وة 
هذا الصــــــــدد، تشــــــــ َّف الدول األ ضــــــــا   لا تعزيز  ثر املنتدى املع  

 بقضااي األقلياس.
وريمـــا يتعلق بتقرير األمني العـــام  ل م ـــارحـــة التعصــــــــــــــــب  - 11

لبية والوصـــــــــم والتمييز والتحري   لا العن  و ارإـــــــــت  والقولبة الـســــــــ 
(، قال A/74/229األ ــــــــــــ ا  بســــــــــــبب دينهم  و معتقدهم ) ضــــــــــــد

العديد مل الورقاس ذاس الصــلة الق تلقتها مفوضــية األمم املتحدة  إن
ــان تع س اقيقـــة  ن اإلجرا اس احل وميـــة  ينيـــل إ  حلقوق اإلمســــــــــــــ

الرتكيز  لا األ ر الدإـتورية والتشـريعية. وبنا   لا ذلك، ر ن األمني 

https://undocs.org/ar/A/74/271
https://undocs.org/ar/A/RES/72/179
https://undocs.org/ar/A/RES/72/179
https://undocs.org/ar/A/74/167
https://undocs.org/ar/A/74/212
https://undocs.org/ar/A/74/215
https://undocs.org/ar/A/74/229
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العـــام يـــد و إ  زايدة الرتكيز  لا اإلجرا اس العمليـــة و ـــث الـــدول 
األ ضـــــــــا   لا مرا اة األبعاد اجلنســـــــــامية للتمييز القائم  لا  إـــــــــاس 

تبسيط الديل  و املعتقد. وتش َّف الدول األ ضا   يضا  لا النظر ة  
العمليــــة املوازيــــة القــــائمــــة لتقــــدن التقــــارير مل جــــامــــب جملس اقوق 
اإلمســان واجلمعية العامة  ل  ريق تعديل األ ر الزمنية لتقدن التقارير 

 لتصبح مرتني ة السنة.
و ضــــــــــــــــاف يقول إن األمني العــام  برز ة تقريره  ل محــايــة  - 12

اإلرها    اقوق اإلمســــــــان واحلرايس األإــــــــاإــــــــية ة إــــــــياق م ارحة
(A/74/270 التقــــــدم احملرز ريمــــــا يتعلق ابارتام اقوق ضــــــــــــــحــــــااي )

اإلرها ، و  ـــــــــــار  يضـــــــــــا إ  ضـــــــــــرورة بذل املزيد مل اجلهود ل فالة 
إم امية جلو  الضــحااي إ  القضــا . وإــلط الضــو   يضــا  لا  ــوايل 

طة بتدابا م ارحة اإلرها ، مل قبيل اقوق اإلمســــان املســــتمرة املرتب
التعريفاس الفضــفاضــة ل رها  ة العديد مل القوامني الو نية والقيود 
ــتب   املفر ة  لا ارية التعبا و اهل ضــــــماانس احملاكمة العادلة للمشــــ
ة  هنم إرهــابيون. واــث الــدول األ ضــــــــــــــــا   لا الــدمول ة اوار 

تصــدي بفعالية  كرب هادف مف خمتل   صــحا  املصــلحة مل  جل ال
ـلدوارف التطرف العني  واأل مـال اإلرهـابيـة. ود ـا  يضـــــــــــــــا اـلدول إ  

ت فــل التوارق ة تــداباهــا املتعلقــة   ــارحــة اإلرهــا  مف اقوق   ن
اإلمســــــــان وإــــــــيادة القامون. و وصــــــــي األمني العام  ن تتحمل الدول 

ــتب  ة  هنم مقاتلون إر  ــيوليتها  اه ر اايها املشـــــ ــا  مســـــ هابيون األ ضـــــ
 جامب  ل  ريق تورا اخلدماس القنصـــــــــــلية الواجبة وكفالة  ن ت ون 
جهودها الرامية إ  إ ادة املقاتلني األجامب املشـــــتب  ريهم مف  إـــــرهم 

 إ   و اهنم متما ية مف التزاماما الدولية ة جمال اقوق اإلمسان.
واتبف قائال إن تقرير األمني العام  ل إـــــــــــالمة الصـــــــــــحفيني  - 13

( يتضــــــــــــــمل حملــة  ــامــة A/74/314ألــة اإلرالس مل العقــا  )ومـســـــــــــــــ 
اإلجرا اس الق ا ـذمـا الـدول ومنظومـة األمم املتحـدة واملنظمـاس   ل

اإلقليمية واجملتمف املدي حلماية الصـــــــــــحفيني. ورل  هذه اإلجرا اس 
والتـدريـب، والتعـاون  لا وضــــــــــــــف  ليـاس جهود الـد وة، والرصـــــــــــــــد،  

ــياس حمددة تتما ـــا  ــا توصـ ــمل التقرير  يضـ ــا لة. ويتضـ للســـالمة واملسـ
  هداف التنمية املستدامة. مف
و ردف يقول إن تقرير األمني العـام  ل املركز دون اإلقليمي  - 14

( يعر  A/74/460حلقوق اإلمســــــــــان والدةقرا ية ة وإــــــــــط  رريقيا )
ـــياقـية، وال إــــــــــــــيمـا  بـياانمج موجزا  مشــــــــــــــطـة املركز ويقـدم معلومـاس إــــــــــــ

يتعلق حباالس اقوق اإلمســــــــان ة بورومدي وال اماون  هورية  ريما
ــية  ال ومغو. ويراب األمني العام بتعاون ا ومة ال اماون مف مفويضـ

ــا ال ــان. ويشــــ ــامية حلقوق اإلمســــ تقرير إ   ن املركز األمم املتحدة الســــ
ـــية بـنا   لا  يغطي بوروـمدي  قـب إيالق امل ـتب القطري للمفوضــــــــــــ
 لـب احل ومـة. وجرى التـأكيـد  يضـــــــــــــــا  لا احلـاجـة إ  موارد كـاريـة 

 لتم ني املركز مل الورا  بواليت .
و  قـب ذـلك ابلقول إن تقرير األمني العـام  ل اـاـلة اقوق  - 15

(، يوج  A/74/268الدةقرا ية )اإلمســـــــــان ة  هورية كوراي الشـــــــــعبية  
االمتباه إ  القيود الصـــــــــارمة املســـــــــتمرة املفروضـــــــــة  لا احلقوق املدمية 
ــوايل املتعلقة  ــيل  ل الشـــــ ــا تفاصـــــ ــية ة البلد، ويقدم  يضـــــ ــياإـــــ والســـــ
بظروف السـ نا  ومعاملــــــــــــــــتهم ة مرارق االات از، وال إـيما إـ ل 
ا،  ــمج ــاة بع  احملت زيل جو ـ ــارير  ل ورـ جومغورى، ايـــث  رـــادس التقـ
وتعر  البع  اخمر للضــــــر  ابمتظام  لا  يدي اراس الســــــ ون، 
ــان مل العالج الطا ألمرا  مطاة. و  وصــــــــــــــي التقرير  ن  واحلرمـــ
تصدق احل ومة  لا اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكو ا االمتياري، 

الســـــــــــياإـــــــــــيني، و ن تســـــــــــويي ااالس   و ن تفرج  ل  يف الســـــــــــ نا 
االات ـاز التعســــــــــــــفي، و ن ت فـل ا ـاذ اإلجرا اس القضـــــــــــــــائـية ورقـامج 
للمعايا الدولية. وريما يتعلق ابحلقوق االقتصـادية واالجتما ية،   ـار 
ــاد املســـــــتشـــــــرية ة البلد. ويراب  شـــــــاركة  التقرير إ  مشـــــــ لة الفســـــ

و ــا ميمرا مج احل ومــة ة  مليــة االإــــــــــــــتعرا  الــدوري الشــــــــــــــــامــل وقب
توصـية صـادرة  ن . يا  ن احل ومة ال تزال ترر   يف   ـ ال  132

التعاون مف املقرر اخلا  املع  حبالة اقوق اإلمسان ة  هورية كوراي 
الشـعبية الدةقرا ية وم تب املفوضـية ة إـيول. ويشـ ف األمني العام 

اإلمســان.   احل ومة  لا التعاون مف  يف  لياس األمم املتحدة حلقوق
ويربز التقرير ضــــــــــرورة قيام اجملتمف الدو  بتحســــــــــني إدماج الشــــــــــوايل 
املتعلقة حبقوق اإلمسان ة احلوار اجلاري بشأن السالم واألمل، وكفالة 
 ــدم إ ــادة موا    هوريــة كوراي الشــــــــــــــعبيــة الــدةقرا يــة الــذيل  ربوا 
احلـــــدود الـــــدوليـــــة بشــــــــــــــ ـــــل يا مظـــــامي إ  و نهم، وا ـــــاذ مزيــــد 

ــلبيـة  مل ــاميـة الســــــــــــ اخلطواس للتقليـل إ   د  اـد مل اخاثر اإلمســـــــــــــ
 املقصودة املرتتبة  لا اجلزا اس. يا
واتبف يقول إن األمني العام   ر  ة تقريره  ل االة اقوق  - 16

اإلمسـان ة  هورية القرم املتمتعة ابحل م الذا  ومدينة إـيفاإـتوبول، 
ــا ) ــة حلقوق A/74/276 وكراميــ ــاس املنه يــ ــاكــ (  ل القلق إزا  االمتهــ

اإلمســـــــــــــان،  ا ة ذلك التعذيب، واالات از التعســـــــــــــفي، واالمتفا  
القســــــري، واإلجرا اس الرامية إ  منف  و قمف االمتقاداس واملعارضــــــة. 
ــا لة  ل امتهاكاس اقوق  ــامج  ن هناك ارتقارامج  امامج للمســـــ والاظ  يضـــــ

مســــــــان الق يرت بها املووفون احل وميون و ن الســــــــ ان األصــــــــليني اإل

https://undocs.org/ar/A/74/270
https://undocs.org/ar/A/74/314
https://undocs.org/ar/A/74/460
https://undocs.org/ar/A/74/268
https://undocs.org/ar/A/74/276
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يتـأثرون بشــــــــــــــ ـل مفر، ببع  االمتهـاكـاس، مل قبيـل تفتي  املنـازل 
ومدا اس الشـــــــر ة الق تشـــــــمل اإـــــــت دام القوة بشـــــــ ل مبال . وة 

، ال يزال 2017خمالفة ألمر صـــــــــــادر  ل حم مة العدل الدولية ة  ام  
ــطة ا ــا  لا  مشـ ــية احلظر مفروضـ ــة التمثيلية الرئيسـ ــسـ جمللس، وهو امليإـ

لشــــــــــــــعب تتار القرم. وال يزال تورا التعليم ابللغة األوكرامية ة  ــــــــــــــب  
جزيرة القرم  مذا ة االخنفا . وملص التقرير إ   ن اال اد الروإي 
 ال يفي ابلتزامات  بوصف  إلطة قائمة ابالاتالل ة  ب  جزيرة القرم.

ــان   وريمـا يتعلق بتقرير - 17 األمني الـعام  ل االة اقوق اإلمســــــــــــ
( قـــال إن التقرير يع س A/74/273 هوريـــة إيران اإلإــــــــــــــالميـــة ) ة

ــ عة مل قبيل اخنفا   دد ااالس اإل دام ة   قا   تطوراس مشــــــ
تعـديـل قـامون م ـارحـة اال ـار ابمل ـدراس، وا تمـاد تشــــــــــــــريف حلمـايـة 

وق األ ـ ا  ذوي اإل اقة، واخلطواس اإللابية الق ا ذس ريما اق
ــا  اإليرامياس مل  اب   ــية   فال النســـ يتعلق ابلقامون الذي ينظم جنســـ
 جامب. يا  م  لواظ   يضا  دايس مطاة. ويوجد ة البلد  اد 
  لا معــــدالس تطبيق  قوبــــة اإل ــــدام ة العــــاد، كمــــا إن  مليــــاس 

. ويتضــــــــمل التشــــــــريف املتعلق 2019ل  ة  ام  إ دام األ فال تواـصـــــــ 
ابأل ـــــــ ا  ذوي اإل اقة لغة مهينة ويضـــــــف  قباس  ول دون تلقي 
الر ــايــة الصــــــــــــــحيــة والتعليم. وال تزال هنــاك اــاجــة إ  قوامني حلمــايــة 
النســـــا  واأل فال مل العن  ووضـــــف اد لزواج األ فال، كما ال يزال 

مة. وة هذا الصـــــــــــدد، قال املدارعون  ل اقوق املر ة يواجهون احملاك
إن األمني العــام د ــا إ  إلغــا   يف القوامني واملمــارإـــــــــــــــاس الق ينيز 

املر ة ة  هورية إيران اإلإــــالمية. و  ــــار  يضــــامج إ  ما   بل   ن   ضــــد
اات از ومضايقة للمحامني ة جمال اقوق اإلمسان، وللمدارعني  مل

لعمل، والصـحفيني،  ل اقوق اإلمسـان، والنا ـطني ة جمال اقوق ا
و مصــــــــار البيةة، والر ااي املزدوجي اجلنســــــــية والر ااي األجامب. و   ر  
 ل القلق إزا  تدهور صــــــــحة  دد مل هيال  األ ــــــــ ا  واإــــــــتمرار 
ــا قوامني  ــول  لا الر اية الطبية ال ارية. وهناك  يضـ ارماهنم مل احلصـ

ضــي بل وتســمح ينييزية إــارية  رم العالقاس اجلنســية بني املثليني ابلرتا
 بتطبيق  قوبة اإل دام ة مثل هذه احلاالس.

وة متــام كلمتــ  قــال إن التقرير إــــــــــــــلط الضــــــــــــــو   لا  ثر   - 18
اجلزا اس  لا التمتف ابحلقوق االقتصـــــــــــــــاديـة واالجتمـا يـة ة  هوريـة  
إيران اإلإـــــــــــالمية. والاظ  ن القيود املصـــــــــــررية تعوق تنفيذ العملياس  
ــيما   ــامية والربامج اإللائية لوكاالس األمم املتحدة ة البلد، وال إــ اإلمســ

إلياثة مل الفيضـاانس. وراب األمني العام ة تقريره  ة إـياق جهود ا
ــامـية حلقوق   ـــية األمم املتحـدة الســــــــــــ بتعـاون احل ومـة املعزيز مف مفويضــــــــــــ

اإلمســــــــان. وة هذا الصــــــــدد،  اتا  بعثة انئبة مفو  األمم املتحدة 
ــان إ   هران ة  ام  ــامية حلقوق اإلمســـــــ ، الق ركزس  لا  2019الســـــــ

، ررصـة إلجرا  مناقشـة مف السـلطة الو نية  إقامة العدل و قوبة اإل دام
 حلقوق اإلمسان بشأن إبل وضف اد إل دام األ فال اجملرمني.

)اململ ـــــة املتحـــــدة(  قـــــالـــــ  إن  السكككككككككككيككككدة  ككككانين ب   - 19
كان واادامج مل  كثر السنواس دموية  لا اإل الق ابلنسبة   2018  ام

ــامج، وإـــ  ل  كثر مل    99للصـــحفينيات رقد ق تل   ،  ـــ ص   300 ـــ صـ
 ــ صــا رهينة. وتضــطلف وإــائط اإل الم احلرة واملســتقلة   60واات  ز  

ـبدور ايوي ة محـاـية اقوق اإلمســـــــــــــــان وتعزيز اـلدةقرا ـية واالزدهـار 
االقتصـــــــــــــادي. وقد ورر امليينر العاملي حلرية اإل الم، الذي  ـــــــــــــارك  

اإــــــتضــــــارت  اململ ة املتحدة وكندا، منربا إل الق  هد  املي حلرية  ة
 الم، و ال  حلرية وإــائط اإل الم، ورريق مربا  مســتقل وإــائط اإل

ــائط اإل الم، وررقة  ــندوق  املي للدراي  ل وإـــــ ــتوى، وصـــــ رريف املســـــ
 مـل دولـية معنـية  طط العمـل الو نـية. وتســـــــــــــــا ـل   ل اإلجرا اس 
األمرى الق ة ل ا ــاذهــا حلمــايــة اقوق الصــــــــــــــحفيني وزايدة اــدة 

 ر هبم.العواقب ملل يسعا إ  إحلاق الضر 
) وكراميا(  قال إن ورد بلده يعلق   ية   السكككككككيد يلتشكككككككنوو - 20

ــة  ــامــــ ــة العــــ ، 72/190، و 71/205كباة  لا تنفيــــــذ قراراس اجلمعيــــ
ــول اخلياس الدولية  ، وال73/263 و ــمان وصــــــ ــيما ريما يتعلق بضــــــ إــــــ

حلقوق اإلمســان دون قيود إ   ــب  جزيرة القرم، ايث د ب  الســلطة 
. 2014القـائمـة ابالاتالل  لا  ـاوزاس اقوق اإلمســـــــــــــــان منـذ  ـام 

ــان ة  وكراميا  و ثىن ابإــــــــــــــم وـرد بـلده  لا  مـل بعـثة اقوق اإلمســــــــــــ
ــلة التعاون الوثي ــا دس و  ر   ل التزام   واصـــــــ ق مف البعثة. وقد إـــــــ

ــيــاس البعثــة  وكراميــا  لا إاراز تقــدم حنو الورــا    لا معــايا  توصــــــــــــ
 اقوق اإلمسان.

و ضـــــــاف يقول إن مفويضـــــــية األمم املتحدة الســـــــامية حلقوق  - 21
اإلمســـــــــان بذل  جهودا مج جبارة ة إ داد تقرير األمني العام  ل االة 

ــان ة  هوريـــة القرم املتمتعـــة  ابحل م الـــذا  ومـــدينـــة اقوق اإلمســــــــــــــ
ــتوبول،  وكراميا،  لا الريم مل  ن اال اد الروإــــي  ول دون  ــيفاإــ إــ
وصو ا إ   ب  اجلزيرة األوكرامية. ومف ذلك، ينبغي  ن تستند التقارير 
مف  لا األر ، ولــذلــك رــ ن ورــد  ة املقــام األول إ  األدلــة الق   

 فـالـة وصــــــــــــــول بلـده  ـث اجملتمف الـدو   لا مضـــــــــــــــا فـة جهوده ل
ال ياانس املعنية دون  وائق إ   ــب  جزيرة القرم، دون  ــرو، مســبقة 

ـــية،  ـند تـقدن 68/262وورـقا لقرار اجلمعـية الـعاـمة   . وينبغي للمفوضــــــــــــ
تقاريرها إ  اجلمعية العامة،  ن تو  اهتمامامج ماصــامج لألإــبا  اجلذرية 

https://undocs.org/ar/A/74/273
https://undocs.org/ar/A/RES/71/205
https://undocs.org/ar/A/RES/71/205
https://undocs.org/ar/A/RES/72/190
https://undocs.org/ar/A/RES/72/190
https://undocs.org/ar/A/RES/73/263
https://undocs.org/ar/A/RES/73/263
https://undocs.org/ar/A/RES/68/262
https://undocs.org/ar/A/RES/68/262
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لرئيســـــية المتهاكاس و اوزاس اقوق اإلمســـــان ة  ـــــب  جزيرة القرم، ا
ــبــ  اجلزيرة مل جــامــب  وهي العــدوان األجنا واالاتالل امليقــ  لشــــــــــــ
اال اد الروإــــي. وورقا للتقرير، يشــــ ف اال اد الروإــــي مقل املوا نني 
الروس إ   ـــــــب  جزيرة القرم، ة حماولة لتغيا ا ي ل الدةغراة لشـــــــب  

ة، وهو ما يشـــــــــــ ل امتهاكا للقامون الدو . وتســـــــــــا ل ة اخلتام اجلزير 
اإلجرا اس الق ينبغي  ن تت ــذهــا اجلمعيــة العــامــة واألمم املتحــدة   ل

  لا مطاق  وإف ة هذا الصدد.
) هورية إيران اإلإــالمية(  قال   السككيد حممد داد ب  و ا - 22

ــان ة   هوريــة إيران إن تقرير األمني العــام  ل اــالــة اقوق اإلمســـــــــــــ
اإلإـــــــالمية يســـــــتند إ  والية ليســـــــ  إـــــــوى  داة ل كراه والت وي . 
ويرى مييدو هذه التقارير مل مدي ي الفضــــيلة  ن إصــــدار  ربعة تقارير 
ــيلة  ــان ة إيران جمرد وإـــ ــنواي  ل االة اقوق اإلمســـ ــب  متطابقة إـــ  ـــ
ــد الشـــعب  ــغو، القصـــوى ضـ ــة الضـ ــياإـ ــموم  إـ ــة ما يسـ  مرى ملمارإـ

ــبوا  مفســــــــــــهم  وصــــــــــــيا   لا اإليراي. وا لف رة القائلة  ن الذيل مصــــــــــ
ــيـلة العـاملـية، وييـيدون دون قـيد  و  ــــــــــــــر، االاتالل األجنا،  الفضــــــــــــ
واحلرو  الوقائية، والعنصــــــــــــرية، والتدمل ة  ــــــــــــيون الدول األمرى، 
والتعذيب، يهتمون اقا حبقوق اإلمســان ة بلده، إلا هي ر رة هزلية 

ــيـنة، إذ ال ة ل لـلدول ال ق  ـا إــــــــــــــ ـل اثـب  ة  ـدم الورـا  ومشــــــــــــ
ــيـــادة القـــامون والـــدةقرا يـــة  ابلتزامـــامـــا وامتهـــاك مبـــادي العـــدالـــة وإــــــــــــ

ــان  و تتدمل ة العملياس   ن  تفظ ابحلق ة تفســـــــا اقوق اإلمســـــ
 املتصلة حبقوق اإلمسان.

ــي إ   - 23 ــام املــتحــيز ةضــــــــــــ واتـبف ـيقـول إن ـتقـرـير األمـني اـلعـــــ
ــان اإل ا   ن امليل اجلنســـــــي   اد ــائل اقوق اإلمســـــ ــألة مل مســـــ مســـــ

معرتف هبا دوليا. وما يزيد األمر وضـــــــــــــواا هو  ن التقرير يشـــــــــــــا إ  
ــابق مل تب التحقيقاس اال ادي للوالايس املتحدة ال يزال   ميل إـــــــــــ
م ـان وجوده جمهوالمج ول نـ  ال يشــــــــــــــا إ  العشــــــــــــــراس مل اإليراميني 

ن، و  ـــ ا   ل ريهم اامل، و إـــاتذة جامعيون، ومســـنو  -األبراي   
الذيل   القب   ليهم وإــــــــــــ نهم   - تاجون إ  ر اية  بية  اجلة  

وحمـاكمتهم ة اخلـارج بســـــــــــــــبب امتهـاكـاس مز ومـة للـتدابا القســــــــــــــرـية 
 القامومية الق ررضتها الوالايس املتحدة األمري ية  لا بلده. يا
وذكر  ن اإليراميني، وهم  صــــــــــــــحــــا  املصــــــــــــــلحــــة املعنيون  - 24

ون مســـــــــــألة اقوق اإلمســـــــــــان  لا حممل اجلد. و ن الوايدون، أيمذ
ــان للموا نني  ــا  ن تعزيز اقوق اإلمســــــــ ا ومة بلده تقدير يناما  يضــــــــ
ليســ  مســيولية قامومية و مالقية رحســب، بل  يضــا  مر رائق األ ية 
ألمنــــ  الو  . وامتتم كلمتــــ  ابلقول إن ا ومــــة بلــــده تــــد و،  لا 

شـــــــــــــــارك مشـــــــــــــــاركـة كـامـلة الصــــــــــــــعـيد اـلدو ، إ  تعـددـية األ راف وت
  ملياس مل قبيل االإتعرا  الدوري الشامل. ة
)املغر (  قال  إن امتهاكاس احلقوق   السكككككككيدة بو كككككككي ا - 25

املدمية والســــــــياإــــــــية واالقتصــــــــادية واالجتما ية والثقارية هي الســــــــبب 
ــلحة تقريبا، وابلتا  ر هنا تقو  التنمية  اجلذري جلميف النزا اس املســـــــ

هذا الصدد، تسا ل   ل ال يفية الق ة ل هبا تعميم املستدامة. وة  
 .2030مرا اة اقوق اإلمسان ة تنفيذ مطة التنمية املستدامة لعام 

)اال اد الروإــــــي(  قال إن ورد بلده يرر    السككككيد  ا ككككايي   - 26
والية تقرير األمني العام  ل االة اقوق اإلمسان ة  هورية القرم املتمتعة  

ــتوبول،  وكرامـيا. ـرالقرار اـلذي تقوم  لـي   ابحل م اـلذا  و  ــيـفاإـــــــــــ ـمديـنة إـــــــــــ
ــال   ــحة التزوير، رضـ ــتند إ  معلوماس يا ميكدة وواضـ ــيَّس ويسـ الوالية مسـ

ــويــ . وقــال إن  اــالــة    ل  ن التقرير د ي عتمــد إال بعــد الل و  إ  التصـــــــــــ
اقوق اإلمسان ة القرم وإيفاإتوبول تش ل مصدر قلق لال اد الروإي  

ــان ة وال  ــد اقوق اإلمســ ــمل والية بعثة رصــ  وكراميا. وة اخلتام   تندرج ضــ
قال إن ا ومة بلده مســتعدة للتعاون بشــأن قضــااي اقوق اإلمســان وهي  

تورد هذه    لا اإـــــتعداد الإـــــتضـــــارة بعثاس الرصـــــد الدولية،  ـــــريطة  ن 
 .البعثاس اب تبارها زايراس إ  اال اد الروإي 

ورية كوراي الشـــــــــعبية الدةقرا ية(   ) ه   م  يو   السكككككككيد  ي   - 27
قال إن ورد بلده يرر  ررضــا قا عا تقرير األمني العام  ل االة اقوق  
اإلمـسان ة  هورية كوراي الـشعبية الدةقرا ية، الذي يـستند إ  اررتا اس  
و كاذيب ملفقة ة إ ار حماولة تقوم هبا قوى معادية لتشــوي  صــورة بلده  

ــا االجتمــــ  ــامهــ ــة بنظــ ــااــ ــده لل تقبــــل واإل ــ ــة بلــ ــال إن ا ومــ ا ي. وقــ
ــان    و  ــالــــة اقوق اإلمســـــــــــــــ تعرتف  بــــدا بواليــــة املقرر اخلــــا  املع  حبــ
ــأن   ة  ــعبية الدةقرا ية  و قراراس اجلمعية العامة بشــــــــ  هورية كوراي الشــــــــ

جمرد متاج الـسياإـة   االة اقوق اإلمـسان ة بلده، ألهنا ليـس   كثر مل 
 .القوى املعادية  ده بتحري  مل العدائية املستمرة الق تت ذ ضد بل 

و ردف يقول إن التسييس واالمتقائية وتطبيق املعايا املزدوجة  - 28
ريما يتعلق حبقوق اإلمســــــــــــــان  مر ال ة ل تربيره ولب الت لص من . 
و لب ابإـــــــــــــم ورد بلده إ  األمم املتحدة وجملس اقوق اإلمســـــــــــــان 
ــو ية واحلياد  ند  ــييس واملوضـــــــــــ التقيد  بادي الالامتقائية و دم التســـــــــــ

قوق اإلمســـــــــــان، وكفالة  دم اإـــــــــــت دام اقوق مظر ا ة قضـــــــــــااي ا
اإلمســـان ذريعة المتهاك إـــيادة الدول األمرى،  و التدمل ة  ـــيوهنا 
الداملية،  و  ارإـة الضـغط  لا الدول والشـعو . وقال إن ا ومة 
بلده إتواصل ضمان تعزيز اقوق اإلمسان ومحايتها واإلإهام بنشا، 
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وار والتعـاون احلقيقيني بشـــــــــــــــأن ة اجلهود الـدوليـة الراميـة إ  تعزيز احل
 مسائل اقوق اإلمسان.

)اجلمهورية العربية الســــورية(  قال إن التدابا   السككككيد اخللين - 29
ــد بلده تقو  قدرت   لا تنفيذ جدول   مال  ــرية املت ذة ضــــــــ القســــــــ

. و ن األمم املتحدة   ـــــــــــارس ة  دد مل املناإـــــــــــباس إ  2030 ام  
هنا تنتهك اقوق اإلمســــــــــان للســــــــــوريني هذه التدابا يا قامومية و   ن

ــرورية كاأليذية واألدوية. وتعمل الدول  ــلف الضـــــــ  نعهم مل تلقي الســـــــ
الرا ية ل رها  مل مالل  ال  يا قاموي  مشئ مارج إ ار األمم 
املتحـدة ملنف التنمـية وـتدما اقتصـــــــــــــــاد بلـده. كمـا دمرس البنـية التحتـية 

ــاه، ــة امليـ ــاجلـ ــاس معـ ــل حمطـ ــة مل قبيـ ــد ال هراب ،  احليويـ ــاس توليـ وحمطـ
واملسـتشـفياس، واجلسـور، وهي رائقة األ ية للتنمية. ورر  ابإـم ورد 
بلده الســــماخ ابلتال ب تلياس اقوق اإلمســــان بغية ز ز ة اإــــتقرار 
بلــدان مثــل اجلمهوريــة العربيــة الســــــــــــــوريــة و هوريــة إيران اإلإــــــــــــــالميــة 

ــعبية الدةقرا ية، ريما ي غ  ال طرف  ل امتهاكاس و هورية كوراي الشـ
 اقوق اإلمسان الق ترت بها دول  مرى.

)األمني العام املســـــــــــا د حلقوق اإلمســـــــــــان   السككككككككيد  يلمون - 30
ورئيس مفوضــــــــــــــية األمم املتحدة حلقوق اإلمســــــــــــــان ة ميويورك(  قال 

إــــالمة الصــــحفيني هي  اد الشــــوايل لدى املســــيولني  لا   لا  إن
ــام  و ز إ  م تبـــ  مســــــــــــــتوايس األمم املتحـــدة. وذكر  ن األمني  العـ

ــف مزيد مل التدابا  ــية  لا وضـــ ــ و واملفوضـــ اخلا  للعمل مف اليومســـ
 حلماية الصحفيني بش ل  رضل.

واتبف قائال إن التعليقاس الق  د  هبا  ثل  وكراميا تتما ـــــا  - 31
إ  اد كبا مف التقرير املتعلق حبالة اقوق اإلمســان ة  هورية القرم 
ــتوبول،  وكراميا. وكما الاظ  ــيفاإـــــــــ املتمتعة ابحل م الذا  ومدينة إـــــــــ
 ثل اال اد الروإــــــــي، د تتم ل املفوضــــــــية مل القيام بزايرة إ   ــــــــب  
جزيرة القرم. وقـال إمـ  يرى  ن التقرير املتعلق حبـالـة اقوق اإلمســـــــــــــــان 

 هوريــة إيران اإلإــــــــــــــالميــة متوازن، ألمــ  يــذكر التقــدم احملرز ويربز  ة
 بع  املشاكل ادث متي ة لل زا اس املفروضة. ن 

وواصـل كالم  قائال إن املفوضـية تعمل ابإـتمرار  لا تعميم  - 32
. 2030مرا اة اقوق اإلمســــــــان ة اجلهود الرامية إ  تنفيذ مطة  ام  

وهي ال تركز  لا احلقوق املدمية والســـياإـــية رحســـب، بل  يضـــا  لا 
ثقـاريـة، مف الرتكيز بوجـ  مـا  احلقوق االقتصـــــــــــــــاديـة واالجتمـا يـة وال

 لا  دم ترك  اد يت ل   ل الركب والتمسـك  بادي  دم التمييز 
 و دم االإتبعاد.

ورر  االد ــا   ن التقرير املتعلق حبــالــة اقوق اإلمســــــــــــــــان  - 33
 هورية كوراي الشــــــعبية الدةقرا ية يســــــتند إ  اررتا اس و كاذيب.  ة

جلمف املعلومــــاس. ومظرا لعــــدم رقــــد    ــــد إثر  مليــــة م ثفــــة للغــــايــــة 
الســــــــــــــماخ للمفوضــــــــــــــية بزايرة البلد، رقد   جربس  لا  ف معلوماس 

 ماكل  مرى وال ة ل ا تبارها مســيولة  ل  دم الدقة. وإذا ر س  ة
ــية  احل ومة  ن املعلوماس يا دقيقة، رينبغي  ا  ن تســـــــــمح للمفوضـــــــ

ــل جبمف املعلومــــاس ة البلــــد. ومل يا املعقول  ن يننف د ول مل قبيـ
 هورية كوراي الشــعبية الدةقرا ية واجلمهورية العربية الســورية املفوضــية 
ــيهـا ح تشــــــــــــــ و مل  ـدم صــــــــــــــحـة الوـقائف امـلذكورة  مل دمول  راضــــــــــــ

التقارير. و  ر   ل دهشــت  مل  ن  ثل اجلمهورية العربية الســورية  ة
ــية املدمية،   ــاإــ ــفياس وياها مل ا ياكل األإــ ــتشــ لا ذكر تدما املســ

 ا تبار القواس املسيولة  ل معظم تلك األضرار.
)مديرة  ــــــــعبة التنمية االجتما ية الشــــــــاملة،   السككككككيدة    - 34
إدارة الشـيون االقتصـادية واالجتما ية(   رضـ  تقرير األمني العام  ة

 ل التســــــــــــــهيالس اخلــاصــــــــــــــــة بــذوي اإل ــاقــة واــالــة اتفــاقيــة اقوق 
(، رقال  A/74/146تياري )األ ـــ ا  ذوي اإل اقة وبروتوكو ا االم

إن التقرير يقــــدم حملــــة  ــــامــــة  ل احلــــالــــة العــــامليــــة الراهنــــة ريمــــا يتعلق 
إبم ـــاميـــة الوصــــــــــــــول واجلهود الق تبـــذ ـــا احل ومـــاس واألمم املتحـــدة 
ة واجملتمف املــدي لزايدة إم ــاميــة الوصــــــــــــــول. وذكرس  ن االتفــاقيــة  دا 

تســـــــــــت دم ة تعزيز  اد  ـــــــــــامل ومتاخ ويتســـــــــــم ابالإـــــــــــتدامة، وهي 
ــبب ري  النزا اس وال وارث الطبيعية  ذاس ــة ة وق  تتســــ   ية ماصــــ

واألمرا  و ـــــــــــــي ومة الســـــــــــــ ان ة زايدة  دد األ ـــــــــــــ ا  الذيل 
إيصابون  اد    ال اإل اقة مالل ايامم. ويتضمل التقرير  ددا 

احلاجة إ   سـني إم امية الوصـول إ  مل التوصـياس الرامية إ  تلبية  
املنت ـاس واخلـدمـاس والبيةـاس. ويتســــــــــــــبـب  ـدم إم ـاميـة الوصــــــــــــــول 

ــيامج  مام تنفيذ  ة ــاإـــــــ ــتبعاد، وابلتا  رهو ال يشـــــــــ ل  ائقامج  إـــــــ االإـــــــ
 .2030بل  يضا  مام تنفيذ جدول   مال  ام  ،االتفاقية رحسب

مســـــــــــــان(  )رئيس الل نة املعنية حبقوق اإل  السككككككككككيد متل ه - 35
ــان ) (، رقـــــال A/74/40 ر  تقرير الل نـــــة املعنيـــــة حبقوق اإلمســــــــــــــــ

تقريرا مل تقـارير الـدول األ راف منـذ  23الل نـة اإــــــــــــــتعرضـــــــــــــــ   إن
. و  ــــار إ   ن الفريق العامل 2018املنعقدة ة ينوز/يولي     123 دورما

تـقدن التـقارير وجـد  ن اإلجرا  رعـيال ومفيد املع  ابإلجرا  املبســــــــــــــط ل
و مــ  مفي   ــب  تقــدن التقــارير الواقف  لا كــاهــل الــدول األ راف، 
وإن كان ةثيل ضـــــغطا إضـــــاريا  لا الل نة واألمامة. وذكر  ن   ضـــــا  
ــاركة.  ــون  ل مو ية احلوار الناجم، وكذلك الدول املشـــــــــــ الل نة راضـــــــــــ

https://undocs.org/ar/A/74/146
https://undocs.org/ar/A/74/40
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اإلجرا  املبســــــــط لتقدن   123ا  ولف  إ   ن الل نة ا تمدس ة دورم
التقــارير ك يــار دائم و ــــــــــــــ عــ   يف الــدول األ راف  لا قبولــ . 
وقررس الل نة  يضــا  ن تســعا إ  تقليص  دد األإــةلة ة كل قائمة 

 إياال. 25مل املسائل إ  
و ضــــاف قائال إن ر إــــا  هيةاس معاهداس اقوق اإلمســــان   - 36

اددوا ريها ر يتهم املشــــــرتكة   2019قدموا ورقة موق  ة ازيران/يومي  
ملســــتقبل مظام هيةاس املعاهداس، وتشــــمل هذه الر ية الســــماخ جلميف  
الدول ابالإــــــــتفادة مل اإلجرا  املبســــــــط لتقدن التقاريرات والســــــــعي إ  
احلــــد مل االزدواجيــــة الق ال لزوم  ــــاات و قيق املوا مــــة ة تفــــا الس  

حة وة  ــــ ل احلواراس  هيةاس املعاهداس مف اجلهاس صــــاابة املصــــل 
ا ة وة املنه ية املســـــت دمة لوضـــــف املالاظاس اخلتاميةات وضـــــمان  البني 

ــبــة ومركزة وملموإــــــــــــــــة ومرتبــة    ن ت ون املالاظــاس اخلتــاميــة مقتضــــــــــــ
ايــث األولويــةات وزايدة قــدرة هيةــاس املعــاهــداس  لا اإــــــــــــــتعرا    مل

قررس  تقارير الدول األ راف والبالياس الفردية. و  ــــار إ   ن الل نة 
ا تمــاد دورة اإــــــــــــــتعرا  ة ل التنبي هبــا مــدمــا  ــاي  126دورمــا  ة

إـنواس ل فالة تقدن تقارير منتظمة مل جامب  يف الدول األ راف،  
. وقررس الل نــة  يضـــــــــــــــا االمتقــال  68/268ورقــا لقرار اجلمعيــة العــامــة 

ا املشـــــــــــــــاركـة إ  لوذج قـائم  لا  ـدم املشـــــــــــــــاركـة  لوذج قـائم  ل  مل
ــت دام   ريما ــط لتقدن التقارير، واإــــــــ ــت دام اإلجرا  املبســــــــ يتعلق ابإــــــــ

ــة   ــلة دراإــــــ اإلجرا  املبســــــــط لتقدن التقارير ة التقارير األولية، ومواصــــــ
رة ة تقدن   ــي ــية ة الدول األ راف املقصـــ ــياإـــ االة احلقوق املدمية والســـ

دها الرامية إ  موا مة  إــــــــاليب  ملها وقوائم التقارير، ومواصــــــــلة جهو 
ــائلهــا مف ــاليــب وقوائم ا يةــاس األمرى املنشـــــــــــــــأة  وجــب   مســـــــــــــ  إـــــــــــــ

 .معاهداس 
ــا  القـــــدراس املنشـــــــــــــــــــأ  وجـــــب  - 37 ــائال إن برانمج بنـــ واتبف قـــ

ــار  68/268 القرار إ   ن الل نـة اقق نــااــا كباا ان اخن. و  ـــــــــــــ
 ـــــــارك  ة  دد مل االجتما اس مف هيةاس  مرى منشـــــــأة  وجب 
معاهداس مل  جل تبادل األر ار ومقارمة املمارإـــــــــــاس. و مل  مف 
الل نـة املعنيـة ابحلقوق االقتصـــــــــــــــاديـة واالجتمـا يـة والثقـاريـة، ة إ ـار 
ــاـئل احملـاـلة قـبل تقـدن  امتـبار  ريا، ال تمـاد ـقائمـة منســــــــــــــقـة للمســــــــــــ

ير ريمــــا يتعلق بــــدولــــة وااــــدة. وذكر  ن الل نتني إــــــــــــــت راين التقــــار 
ــتعراضـــاس متتالية لتقارير الدول كلما  م ل ذلك، وذلك لتم ينها  اإـ

 مل  سني موا مة مالاظاما اخلتامية.
ومضـــــــــــا يقول إن الل نة املعنية حبقوق اإلمســـــــــــان ا تمدس  - 38

ول االمتياري قرارا هنائيا بشــأن البالياس املقدمة  وجب الربوتوك  147

ــيــة منــذ  ــيــاإــــــــــــ امللحق ابلعهــد الــدو  اخلــا  ابحلقوق املــدميــة والســــــــــــ
ــا ــ  123 دورمــ ــة، تواجــ ــاجيــ . و لا الريم مل اــــدوث زايدة ة اإلمتــ

الل نــة تراكمــا متزايــدا ة الباليــاس الفرديــة مظرا لزايدة وتاة احلــاالس 
املســــــــــــــ لة. وة اني  ن الل نة مســــــــــــــتعدة لدراإــــــــــــــة  دد   كرب مل 

ــبـل منهـا مقـل بع  تلـك األ مـال إ  الباليـا س مالل دورامـا، بســــــــــــ
اـلدوائر، ال ة ل معـاجلـة الرتاكم دون زايدة كباة ة قـدرة األمـاـمة  لا 
التعامل مف تلك البالياس. وا ترب  ن احلالة الراهنة ينثل مديدا مطاا 

 ملصداقية الل نة املعنية حبقوق اإلمسان.
ذس  دة تدابا لتحسـني مو ية واإـرتإـل قائال إن الل نة ا  - 39

 ملهـــا، مل قبيـــل وضــــــــــــــف إجرا  ملعـــاجلـــة الباليـــاس املت ررة وا تمـــاد 
توجيهاس بشــأن  ديد احلاالس الق إــتقدم بشــأهنا تعليقاس  ــفوية. 

مل مظامها   97و  ـــــــــــــار إ   ن الل نة اإـــــــــــــتعرضـــــــــــــ ،  مال ابملادة  
ــية ة يررتني مالل دورتيها    13الداملي،   م  . وقا126و    125قضــــــــــ

ــا بتنقيح مظامها الداملي ل فالة  ن يع س  لا النحو الواجب   يضــــ
التطوراس املســــــــــــــت دة ة  إــــــــــــــاليب  ملها واجتهاداما القضــــــــــــــائية. 

ــام رقم  ــاة  (2018) 36وا تمــــدس التعليق العــ بشــــــــــــــــــأن احلق ة احليــ
ومدف إ  اإـــــــــت مال القرا ة األو  ملشـــــــــروي التعليق   124دورما   ة

 .127العام بشأن احلق ة الت مف السلمي ة دورما 
و ردف قائال إن ااتمال  دم امعقاد الدورة الســـــــــــنوية الثالثة  - 40

لل نة كام  إـــــــــترتتب  لي   واقب وميمة ابلنســـــــــبة للدول األ راف 
ة. و الوة  لا ذلك، الســــــ  املقرر اإــــــتعرا  تقاريرها ة تلك الدور 

ــيتعني  لا الل نة  ن تيجل النظر ة  كثر مل    ـــــــــ وى   40كان إـــــــ
رردية،  ا إــــــــييدي إ  زايدة األ مال املرتاكمة. وامتتم كالم  ابلقول 
إن الل نة  لا اإــــتعداد للتعاون مف الدول األ ضــــا  وتعميم  ر ارها 

املالية بشـــــأن إـــــبل  ســـــني مظام هيةاس املعاهداس، مف مرا اة احلالة  
 لنظام هيةاس املعاهداس. 2020الصعبة، ة إياق اإتعرا   ام 

)املراقب  ل اال اد األوروت(  قال إن ورد   السيد مونا س - 41
بلــده يراــب بعمليــاس االمضــــــــــــــمــام األماة إ  العهــد الــدو  اخلــا  
ابحلقوق املدمية والســياإــية وبروتوكول  االمتياري ويشــ ف  يف الدول 

دق بعد  لا هذيل الصــــ ني  لا  ن تفعل ذلك. و  ــــار الق د تصــــ 
إ   ن اال اد األوروت يســاوره القلق، كما ة الســنواس الســابقة، إزا  
 ـدد التقـارير املتـأمرة و ـدد الـدول األ راف الق د تتعـاون مف الل ـنة 
املعنية حبقوق اإلمســــــــان. وان ــــــــد الدول األ راف االمتثال اللتزاماما. 

يب ورد بلده بتنفيذ اإلجرا  املبســــــــــط لتقدن التقارير. و  ر   ل ترا
وذكر  ن ورد بلده يييد  يضـــا االقرتاااس الواردة ة الورقة يا الرمسية 

https://undocs.org/ar/A/RES/68/268
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لنظام ا يةاس املنشأة  وجب معاهداس   2020املتعلقة ابإتعرا   ام  
ــم  دد  ــتاري ا ابإــــ ــان، الذي قدمت  كوإــــ األمم املتحدة حلقوق اإلمســــ

ــا  ل  مـا إذا كـان هـناك  ي تـعاون  مر مف هيـةاس مل اـلدول. وتســــــــــــ
 مرى منشـــــــأة  وجب معاهداس ريما يتعلق  وا مة  إـــــــاليب العمل، 
و ما إذا كام  قد  جرس تقييما مشــــــــــــــرتكا ل جرا  املبســــــــــــــط لتقدن 
التقارير. وامتتم كالم  ابلقول إم  مهتم  يضــا  عررة ال يفية الق ة ل 

نـــــة املعنيـــــة حبقوق اإلمســــــــــــــــــان هبـــــا للـــــدول األ راف  ن تـــــد م الل 
جهودهـــا الراميـــة إ   ســــــــــــــني كفـــا ة ا يةـــاس املنشــــــــــــــــأة  وجـــب  ة

 معاهداس ة إياق اإتعرا  النظام.
)اململ ة املتحدة(    ر   ل ترايب ورد   السكيد سكيلفسكر - 42

ــان.  بلده إبينام  قد  يف الدوراس املقررة لل نة املعنية حبقوق اإلمســــــــــ
رير تفيـــــد بت وي  املـــــدارعني  ل اقوق وقـــــال إن مـــــا ورد مل تقـــــا

اإلمســـــــــــــــان والصــــــــــــــحفيني وياهم واالمتقـام منهم لتعـاوهنم مف الل نـة 
ــار إ   ن ورد بلده يث   لا التزام  يشـــــــــ ل مصـــــــــدر قلق ابل . و  ـــــــ
الل نة بتحســـني رعالية وكفا ة رصـــد املعاهداس ويراب بقرار ا يةاس 

ا و إــــاليب  ملها. املنشــــأة  وجب معاهداس  ســــني موا مة إجرا ام
و  ر   ل اهتمــامــ   عررــة  ي مل املقرتاــاس الواردة ة ورقــة املوق  
املقدمة مل ر إـــــــــــا  ا يةاس املنشـــــــــــأة  وجب معاهداس ة ل تنفيذه 
 إــــري ما ة ل. وتســــا ل  يضــــامج  ل ال يفية الق إــــت فل هبا الل نة 

ا  قدرما  لا إجرا  تقييم مســــــــــــــتفي  ملدى تنفيذ العهد الدو  اخل
ابحلقوق املدمية والسـياإـية مل جامب الدول املقصـيرة ة تقدن التقارير 

 إذا ما ا ت مدس دورة اثبتة لتقدن التقارير.
)الوالايس املتحدة األمري ية(    رب   السكككيدة سكككيمبسكككون - 43

 ل قلق ورد بلدها إزا  ميل الل نة إ  تفســــــــــــا العهد الدو  اخلا  
ة وااللتزاماس القامومية النا ــــــــــةة ة إ اره ابحلقوق املدمية والســــــــــياإــــــــــي

تفســـــــاا واإـــــــعا جدا. وقال  إن بع  التعليقاس العامة، مثل التعليق 
بشــــــــــــــــأن احلق ة احليــاة، ينتقص مل جممــل   مــال  (2018) 36رقم 

الل نة املعنية حبقوق اإلمســـــــــــان وقد يقوي  اإـــــــــــتنتاجاما. وإـــــــــــأل  
ــارـية ملعـاجلة إذا كـاـم  الل ـنة ـقد مظرس ة ا ـاذ  ي تـ   مـا دابا إضــــــــــــ

الباليـاس الفرديـة الق د ينظر ريهـا بعـد، ابلنظر إ   ن تزايـد األ مـال 
املرتاكمة قد يعر  قدرة الل نة  لا االضــــــطالي  هامها األإــــــاإــــــية 
لل طر. وامتتمـ  كالمهـا ابلقول إن وـرد بـلدهـا يراـب ابلتزام الل نة 

الق ة ل هبا   ابإلصالخ وإي ون مهتما ابال الي  لا  رضل السبل
للدول  ن تشـــــــــــ ف ا يةاس األمرى املنشـــــــــــأة  وجب معاهداس  لا 

ا تماد إصــــــــــــــالااس جمدية ة األجل القصــــــــــــــا مل  جل  قيق ر ية 
 الر إا   لا النحو املبنيي ة ورقة املوق  الصادرة  نهم.

)امل ســــــــــــــيـك(    ر   ل التزام   السكككككككككككيكد دليزونكدو بيلكدن - 44
ــدرها الل نة ا ومة بلده  عاجلة املال ــتصـــ ــياس الق إـــ اظاس والتوصـــ

ــبوي  ــان بعد النظر ة وق  الاق مل ذلك األإـــــ املعنية حبقوق اإلمســـــ
التقرير الدوري الســـادس لبلده. وقال إن امل ســـيك إـــتظل منفتحة  ة

 لا التدقيق وتراب ابلد م الدو  الذي إــــــــــــيســــــــــــا دها  لا تعزيز 
 إ ارها القاموي الو  .

)تشــــي يا(  قال  إن ورد بلدها يراب   السكككيدة بريوريلوما - 45
ابلتصـــــــــديقاس اجلديدة  لا العهد ويشـــــــــ ف  يف الدول  لا العمل 
ــديق العاملي  لا الصـــــــــــك وتنفيذه بفعالية. ور س  م   مل  جل التصـــــــــ
ينبغي اإل ــــــــــــــــادة ابلل نـــة  لا التقـــدم احملرز بشــــــــــــــــأن التعليق العـــام 

ــيــايـة تعليق  ـام   (2018) 36 رقم املتعلق ابحلق ة احليــاة وقرارهـا صــــــــــــ
جديد بشــــأن احلق ة الت مف الســــلمي. و  رب   ل ريبة ورد بلدها 

توجيــ  االمتبــاه إ  املبــادي التوجيهيــة للــدول ريمــا يتعلق ابإل مــال  ة
الفعال للحق ة املشـــــــــــاركة ة الشـــــــــــيون العامة، مشـــــــــــاة إ   ن هذه 

ــهلة املبادي متااة اخن  لا  ـــ  ــه إـ ب ة اإلمرتم  بعدة لغاس ة مسـ
ــاس  ــا يشــــــــــــــ ف  يف احل ومـ ــدهـ ــد بلـ ــال. وذكرس  ن ورـ االإــــــــــــــتعمـ
والســـــــــــــلطاس احمللية وا يةاس الدولية  لا اتباي املبادي التوجيهية  ند 
ــة املـــدميـــة ة قوامينهـــا  ــة احلق ة املشـــــــــــــــــاركـ ــايـ إدراج تـــدابا لتعزيز ومحـ

ة نها ة هذا الصـدد وإـياإـاما. وامتتم  كالمها ابلقول إن الدول  
ــان التعاون التق   ــية األمم املتحدة حلقوق اإلمســــ  ن تطلب إ  مفوضــــ

 واملسا دة ة جمال بنا  القدراس.
)ملدي (  قال  إن اجلهود احملمودة الق  السككككككيدة حسككككككف - 46

تبـــذ ـــا الل نـــة لتعزيز  القتهـــا مف هيةـــاس املعـــاهـــداس األمرى تيكـــد 
 ميهــا خمتل  املعــاهــداس واحلــاجــة إ   الطــابف املرتابط للحقوق الق

ــألــ   ــاربــة. وإـــــــــــــ معــاجلــة  وجــ  التــدامــل احملتملــة وااللتزامــاس املتضـــــــــــــ
ــا ــة تعتزم إ الي الـــدول األ راف  لا تطوراس  إذا  مـ ــامـــ  الل نـ كـ

التعاون اجلاري ومتائ   احملتملة. و  رب   ل ترايب ورد بلدها  يضا 
ــا ـد  لا اب تمـاد اإلجرا  املبســــــــــــــط لتـقدن التقـارير، ا ـلذي إــــــــــــــيســــــــــــ

الت في  مل  ــب  تقــدن التقــارير  لا الــدول الصــــــــــــــغاة. وة هــذا 
الصـــــــدد، تنتظر ا ومة بلدها بفارغ الصـــــــرب تعيني مســـــــتشـــــــار قطري 

، وذلك 2018حلقوق اإلمســان، اإــت ابةمج للطلب الذي قدمت  ة  ام  
ملســـــــــــــــا ـدمـا  لا الورـا  ابلتزامـامـا املتعلقـة بتقـدن التقـارير. وامتتمـ  

مهـا ابلقول إن ا ومـة بـلدهـا ملتزمـة ابالمتـثال للعهـد وـقد ا ـذس كال
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ــيـة للتحقيق  مطواس حمـددة للقيـام بـذلـك، مثـل إمشـــــــــــــــا  جلنـة ر إــــــــــــ
 جرائم القتل واالمتفا . ة
)املغر (  قال  إن ا ومة بلدها تعمل   السككيدة بو ككي ا - 47

مني  لا محاية وتعزيز اارتام احلقوق املدمية والســياإــية مل مالل القوا 
والسـياإـاس واملمارإـاس و لياس الرصـد املناإـبة. وإـأل   ل ال يفية 
الق تعـاوـم  هبـا الل ـنة املعنـية حبقوق اإلمســـــــــــــــان مف ا يةـاس األمرى 

 .2030املنشأة  وجب معاهداس لتعزيز تنفيذ مطة  ام 
)مصـــر(  قال إن ورد بلده يييد يناما العملية  السككيد موسكك  - 48

هداس ويشــارك بنشــا، ة اجلهود الرامية إ  تعزيز املتعلقة هبيةاس املعا
ــا ــدة   دا  مظــام هيةــاس املعــاهــداس. وا ترب  ن بنــا  القــدراس واملســـــــــــــ
التقنية، املقدمني  وارقة الدول األ راف املعنية وابلتشــاور معها،  مران 
اامسان لضــــــمان االمتثال ال امل والفعيال للمعاهداس الدولية حلقوق 

ــيما   ــان، وال إــ ــا ل  ما  ارز مل تقدم اإلمســ ة البلدان النامية. وتســ
بشـــــــــــــــأن التـدابا الراميـة إ  تعزيز مظـام هيةـاس املعـاهـداس،  لا حنو 

ــا  هيةاس املعاهداس وة قرار  ما ورد ة ورقة املوق  املقدمة مل ر إــــ
 ل ال يفية الق ة ل هبا . وتســـــــــــا ل  يضـــــــــــا  68/268اجلمعية العامة  

ــا   ــان  ن تعزز تعاوهنا مف الدول األ ضـــــــــــ لل نة املعنية حبقوق اإلمســـــــــــ
 يتعلق  ولوايس التعليقاس العامة واملناقشاس املواضيعية. ريما
)اال اد الروإـي(  قال إم  ال يوجد  إـاس   السكيد دنيو كف - 49

قوق اإلمســـــــــــــــان قـاموي للقرار االمفرادي الـذي ا ـذتـ  الل نـة املعنيـة حب
ميمرا بتغيا إجرا اس تقـدن التقـارير العـاديـة املعتمـدةات واـدهـا الـدول 
األ راف ة العهد الدو  اخلا  ابحلقوق املدمية والســــــــــــــياإــــــــــــــية وة 
الربوتوكولني االمتيـاريني األول والثـاي  ـا إــــــــــــــلطـة ا ـاذ قرار مل هـذا 

بســــــط لتقدن النوي. و ضــــــاف قائال إن ورد بلده يعترب ا تماد إجرا  م
التقارير امتهاكا للعهد ولذلك ال يعتزم اخلروج  ل إجرا  تقدن التقارير 

ــا 40املنصـــــــو   لي  ة املادة  . و  ر   ل قلق ورد بلده البال   يضـــــ
مل  ملية صنف القرار املسيَّسة إ  ادي كبا ة الل نة، مثل قرار إدامة 

ما يتعلق إبجرا اس اال اد الروإــــــــــــــي ابمتهاك الربوتوكول االمتياري ري
 اما مل امضــــــــمام الدولة إ  ذلك الصــــــــك.   50ي ز م  هنا وقع  قبل  

وهـذا الت ـاهـل الصـــــــــــــــارد ملبـادي القـامون الـدو   مر يا مقبول. وة 
اني مـــــــا رتئ التـــــــأمر املثا لل زي ة النظر ة التقـــــــارير الو نيـــــــة 

ئل والبالياس الفردية يتفاقم، يبدو  ن الل نة تعمل بنشــــــــا، ة مســــــــا
ــألــة   مــال الرتهيــب واالمتقــام  مــارجــة  ل مطــاق واليتهــا، مثــل مســـــــــــــ

ــد ــتها  ضـ األرراد واجلما اس الق تعاوم  مف الل نة وإ  جامب  ارإـ
لضــــــــــــغو،  ــــــــــــرإــــــــــــة ابتغا  دمج  ملها بعمل الل نة املعنية ابحلقوق 

ــادية واالجتما ية والثقارية. و هنا كالم  قائال إم  ينبغي لل نة  االقتصـــ
قوق اإلمســــــــــــان  ن توق  هذه األمشــــــــــــطة و ن تركيز  وضـــــــــــا املعنية حب

ذلـــك  لا ضــــــــــــــمـــان الورـــا  بواليتهـــا  وجـــب العهـــد وبروتوكولـــ    ل
 االمتياري  لا حنو يا مسيَّس.

) يرلنـدا(  قـال إمـ  لـب  لا اجملتمف الـدو   السكككككككككككيكد ت ي - 50
ــد األ ـــــــــ ا    ن يت ذ إجرا اس  اجلة ملنف األ مال االمتقامية ضـــــــ

الذيل يسهمون ة   مال جملس اقوق اإلمسان. و  ر   ل ترايب 
ورـد بلـده بتم يل الل نـة مل  قـد دورمـا الثـالثـة  ـذا العـام  لا الريم 
مل الت فيضـــــــاس ة امليزامية، ومتم كالم  قائال إم  مهتم  عررة ماهية 
اإلجرا اس الق ة ل ا اذها لضــــــــــــــمان اصــــــــــــــول الل نة  لا ينويل 

، ابلنظر ــبب   كاف  ــتمر ة التســـــ ــغو، املالية ة ل  ن تســـــ إ   ن الضـــــ
 مشاكل  لا املدى الطويل. ة
ــتـاري ـا(  ـقال إن وـرد بـلده   السكككككككككككيكد  امكات بونا  - 51 )كوإــــــــــــ

ــتعرا  ة ل  يراب اب تماد اإلجرا  املبســــط لتقدن التقارير ودورة اإــ
التنبي هبا بدرجة  كرب. وتســا ل  ل األثر الذي ة ل  ن  دث  القيود 

ملفروضة  لا امليزامية  لا  مل الل نة و ما إذا كام  زايدة التنسيق ا
ــأة  وجب معاهداس قد  اتا   اجلديرة ابلثنا  ريما بني ا يةاس املنشـــ

 اجملال ملعاجلة  ي مل الصعوابس النا ةة  ل االة الل نة املالية.
)رئيس الل نة املعنية حبقوق اإلمســــان(  قال  السكككيد متل ه  - 52
ملرة الوايدة الق اضــطلع  ريها ا يةاس املنشــأة  وجب معاهداس  إن ا

بعمل مشـرتك هي  ثنا  االجتماي السـنوي للر إـا . بيد  م  إذا  قدس  
هيةتــان مل هــذه ا يةــاس دوراس متــداملــة، رــ هنمــا إــــــــــــــتحــاوالن  قــد  
اجتماي مشـــرتك. وإـــتعقد كل مل الل نة املعنية حبقوق اإلمســـان وجلنة  

 .ية واالجتما ية والثقارية اجتما ا مشرتكا  ما قريباحلقوق االقتصاد
ــان  - 53 ومضــــــــــــــا يقول إن اق الل نــــة املعنيــــة حبقوق اإلمســـــــــــــــ
إصـــــــــدار توصـــــــــياس إ  الدول األ راف ة  ـــــــــ ل تعليقاس  امة  ة

ــادة  ــدميـــــة  40م رس ة املـــ ــد الـــــدو  اخلـــــا  ابحلقوق املـــ مل العهـــ
لتعليقاس العامة والســــــــــــــياإــــــــــــــية. و ا  م  ال ة ل تعديل العهد، ر ن ا

وإـيلة ضـرورية لضـمان اإـتمرار   يت  ومال مت . وقد و ضـف كل تعليق 
 ـام  لا  إـــــــــــــــاس تقرير   ـديه مقرر مـا  وتعليقـاس قـديمتهـا الـدول 
األ راف واألوإـــــــا، األكادةية واملنظماس املعنية واجملتمف املدي. وقد 

ة. وة ب ذل كل جهد   ل لضــــــمان  ن ت ون التعليقاس العامة متوازم
االة  دم ين ل   ضــا  الل نة مل التوصــل إ  توارق ة اخرا  بشــأن 

 تعليق  ام، يطرخ النص للتصوي ، ورقا للنظام الداملي لل نة.
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ــان مقتنعة  ن اإلجرا  املبســـــــــــط   - 54 والل نة املعنية حبقوق اإلمســـــــــ
 ــ ل صــحيح لتقدن التقارير  وجب العهد، الذي ال  دد الشــ ل   هو 

ي  ن تقــــديم ريــــ  التقــــارير. وهي د تتصــــــــــــــرف مــــارج مطــــاق الــــذي ينبغ 
امتصــــــــــاصــــــــــها ة ا تماد إجرا  جديد لتقدن التقارير، ألن العهد ينص  
 لا  م  ينبغي  ا  ن تضــــــــــــــف مـظامـها الداملي اخلا  هبا. و الوة  لا  
 .ذلك، ر ن اإلجرا  اجلديد د ي فر ات وللدول األ راف ارية االمسحا  

ــان ابلفعـل بتنفـيذ الـعديد وتقوم   - 55 الل ـنة املعنـية حبقوق اإلمســــــــــــ
ــا  ا يةاس  ــار إليها ة ورقة املوق  الق قدمها ر إــــــــ مل التدابا املشــــــــ
املنشـــــــأة  وجب معاهداس. وهي تعمل  لا تبســـــــيط إجرا اس تقدن 
التقارير، واحلد مل االزدواجية يا الضـرورية، وموا مة  ملها مف  مل 

أة  وجــب معــاهــداس، وضــــــــــــــمــان  ن ت ون ا يةــاس األمرى املنـشــــــــــــــ 
ــة قصــــــــــــــاة ومركزة، و ن تتنــــــاول  ــــــددا  كرب  ــاميــــ ــا اخلتــــ ــامــــ مالاظــــ

البالياس الفردية. وينثيل هذه التدابا  يضـــــــا تقدما كباا حنو تنفيذ  مل
يتهـا  وجـب ، وتتوقف الل نـة  ن تفي بوال68/268قرار اجلمعيـة العـامـة  

 ذلك القرار ابل امل ة يضون العام املقبل.
ــان ليس  - 56 و ردف ـقائال إن  مـل الل ـنة املعنـية حبقوق اإلمســــــــــــ

متحيزا وليس ل   ابف إـــــــياإـــــــي. وتســـــــميي الدول األ راف ة العهد 
الدو  اخلا  ابحلقوق املدمية والســـــياإـــــية   ضـــــا  الل نة وتنت بهم، 

ريي  ل املر ـــــــــــحني. وتعيني الرئيس وتقف  لا  اتقها مســـــــــــيولية التح
 مليـة مطولـة تنطوي  لا قـدر كبا مل التواصـــــــــــــــل بني املر ــــــــــــــحني 
والدول األ راف. و الوة  لا ذلك، د ي ل   ضـا  الل نة ااضـريل 
 ثنـا  النظر ة التقـارير املقـدمـة مل دو م  و ة الباليـاس الفرديـة الق 

با ـرة. وال  اول الل نة تتعلق ببلداهنم، إـوا  بصـورة مبا ـرة  و يا م
املعنيــة حبقوق اإلمســــــــــــــــان دمج  ملهــا بعمــل الل نــة املعنيــة ابحلقوق 
ــياإـــــــــيةات را يةتان املنشـــــــــأاتن  وجب  االقتصـــــــــادية واالجتما ية والســـــــ
ــيق ريما بينهما  لا النحو الذي  ــا ة ابلتنســــــــ معاهداس تقومان ببســــــــ

. وتن ر، الل ـنة ة تنســــــــــــــيق 68/268 لبـت  اجلمعـية الـعاـمة ة قرارهـا 
  اثل مف ا يةاس األمرى املنشأة  وجب معاهداس.

ومتم كالم  قائال إن القيود املالية تثا قلقا ابلغا لدى الل نة   - 57
ــنوية الثالثة   ــان. رمل  جل منف إلغا  دورما الســـــــــــ املعنية حبقوق اإلمســـــــــــ

ــة  2019 ــام  ة ، كــان  لا الل نــة  ن  تمف ابألمني العــام واملفوضـــــــــــــ
السامية حلقوق اإلمسان، ابإلضارة إ  إرإال  دد مل الرإائل اخلطية  
هبذا الشـــأن. والصـــعوابس املالية الق تواجهها الل نة هي متي ة للحالة  
ــعبة الق تواجهها األمم املتحدة ك ل. ومتم كالم  قائال إم     املالية الصــ

يشـــــــ ف الدول األ ضـــــــا   لا ضـــــــمان اصـــــــول الل نة املعنية حبقوق  

اإلمسـان  لا املوارد الالزمة للورا  بواليتها،  ا ة ذلك  ل  ريق درف  
ا ــــــــــــــرتاكـامـا الو نـية ة الوـق  املـناإــــــــــــــب. ود ـتذكر ورـقة املوق  الق 

 .قدمها ر إا  ا يةاس املنشأة  وجب معاهداس امليزامية
ــة ابحلقوق    نيب و ليوالسكككككككككككيكككد  نبيي - 58 ــة املعنيـ )رئيس الل نـ

االقتصـــــــــــادية واالجتما ية والثقارية(   ر  تقريرا  ـــــــــــفواي  ل   مال  
ــاديـــة واالجتمـــا يـــة والثقـــاريـــة، وقـــال  الل نـــة املعنيـــة ابحلقوق االقتصــــــــــــــ

ــد الــــدو  اخلــــا  ابحلقوق   إن ــد مل الــــدول األ راف ة العهــ ــديــ العــ
 تزال تقديم تقاريرها الدورية متأمرة  االقتصــــادية واالجتما ية والثقارية ال

إــــــــــــــنواس.   10 و ال تقــديمهــا  بــدا، وبع  التقــارير متــأمر  كثر مل 
و ردف قـائال إن الل ـنة قـامـ  بتبســــــــــــــيط إجرا اس تقـدن التقـارير الق 
ا   نــــد تلقي التقرير بــــدال مل  لــــب   ــــال امتظــــارهــــا ببــــد  اوار بنــــي

ــارية كتابيا، وذلك ة إ ار اجلهو  ــ يف  معلوماس إضــــــ د الق تبذ ا لتشــــــ
تقــدن التقــارير، وقــد  ديى ذلــك إ  تقــدن  ــدد مل التقــارير املتــأمرة. 
ــا دة ريما يتعلق   ــ يف الدول األ راف الق  تاج إ  مســـــ وقال إم  يشـــــ
ــا  القـــدراس  يةـــاس   ــادة مل برانمج بنـ ــتفـ ــارير  لا االإــــــــــــ بتقـــدن التقـ

. وإــــــــــتواصــــــــــل  68/268املعاهداس املنشــــــــــأ  مال بقرار اجلمعية العامة 
ــادـية واالجتمـا ـية والثقـارـية الســــــــــــــمـاخ   الل ـنة املعنـية ابحلقوق االقتصــــــــــــ
ــت دام اإلجرا  املبســـــط لتقدن التقارير، بينما تناق   لبع  الدول ابإـــ
ــبـل إلاتاـة هـذا اإلجرا  جلميف الـدول األ راف ك ز     رضـــــــــــــــل الســــــــــــ

ا مف القرار الــذي ا ــذه  دورة إبالغ  مل ة ل التنبي هبــا،  ــا يتمشــــــــــــــي
ر إــــــــــــــــا  هيةــاس املعــاهــداس. واتبف قــائال إن الل نــة املعنيــة ابحلقوق  
االقتصــــــــــــــادية واالجتما ية والثقارية إــــــــــــــت تمف قريبا مف الل نة املعنية  
حبقوق اإلمسـان للتعلم مل  ربتها ة هذا الصـدد. را دف مل تبسـيط  

ير هو تبسيط الت طيط واإل داد، و في   ب   إجرا اس تقدن التقار 
تقــدن التقــارير  لا الــدول األ راف، والتم ني مل  صــــــــــــــيص املوارد  

الوقـ  املنـاإـــــــــــــــب. و ضـــــــــــــــاف قـائال إمـ  ينبغي  ال يغيـب   وتوراهـا ة
اإلجرا  املبســـط الذي يقلل مل العب  الواقف  لا الدول   البال  ن  ل

قا  لا ا يةاس املنشأة  وجب  كبا مل  ب  العمل املل  يزيد إ  اد
ــأمــ    معــاهــداس ومــدمــاس الــد م الق تقــدمهــا، األمر الــذي مل  ــــــــــــــ

يتطلـب قـدرة حبثيـة إضـــــــــــــــاريـة ل ي تتم ل هـذه ا يـةاس مل إ ـداد    ن
ــائل قبل تقدن التقارير. ومل ح ر ن التحول إ  دورة تقدن   قوائم املســــــــ

املبســـــــــطة لتقدن   تقارير ة ل التنبي هبا واالإـــــــــت دام العام ل جرا اس 
التقـــارير يتوقفـــان  لا توارر املوارد الالزمــة. وتفتقر ا يةـــاس املنشــــــــــــــــأة  

 . وجب معاهداس االيا إ  املوارد ال ارية للورا  بوالايما القائمة
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واإــــــــرتإــــــــل قائال إم  يرايب بتصــــــــديق  متيغوا وبربودا ميمرا  - 59
 لا العهد الدو  اخلا  ابحلقوق االقتصــــــــادية واالجتما ية والثقارية 
ويشــــــــــ يف  يف الدول الق د تنضــــــــــم بعد إ  الصــــــــــك  لا  ن  ذو 
ــديق  لا  اــذوهــا. وقــال إمــ  يشــــــــــــــ يف الــدول األ راف  لا التصـــــــــــــ

 لا  ن تنظر الل ـنة ة الباليـاس الربوتوكول االمتيـاري، اـلذي ينص  
الفردية، وهو ابلتا   نصـــــــــــر ااإـــــــــــم ة النظام القائم حلماية احلقوق 
ــاديــة واالجتمــا يــة والثقــاريــة. وقــد تلقــ  الل نــة مــا جممو ــ   االقتصـــــــــــــ

ديم  160 باليـــــا منهـــــا  97باليـــــامج  وجـــــب الربوتوكول االمتيـــــاري، قـــــ 
داي، اـيث د تتم العـام املـاضــــــــــــــي. ويطرخ تزاـيد ا م الباليـاس  ـ  ة

املوارقة  لا  صـــــيص موارد إضـــــارية لالجتما اس لدراإـــــة البالياس 
الفردـية. ومتي ـة ـلذـلك، اجتمف الفريق العـامـل املع  ابلباليـاس مـارج 
إـــــــا اس العمل العادية وريما بني الدوراس. ولذلك ر م  يد و الدول 

رـا  األ راف إ   ن  صــــــــــــــص لل نـة مـا تطلبـ  مل الوقـ  واملوارد للو 
ــندما إليها  وجب الربوتوكول االمتياري. ويشـــــــــــ يف  ابلوالية الق  إـــــــــ
الـدول األ راف، ة ضــــــــــــــو  ترابط اقوق اإلمســـــــــــــــان و ـدم قـابليتهـا 
للت زئة،  لا ا تبار الل نة املعنية ابحلقوق االقتصـــــــــــادية واالجتما ية 

 والثقارية  لا قدم املساواة مف الل نة املعنية حبقوق اإلمسان.
، ا تمــدس الل نــة املعنيـة 2019ا يقول إمــ  ة  ــام ومـضـــــــــــــ  - 60

ابحلقوق االقتصـــــــــادية واالجتما ية والثقارية بياان بشـــــــــأن التعهد بعدم 
ــا  مــــــل E/C.12/2019/1ترك  ي  اــــــد مل  الركــــــب ) (، وهو مــــ

 لا الصــــــــعيديل   ي ون  ثابة توجي  ة جمال الســــــــياإــــــــة العامة  ن ة
الو   والــدو . ومل مالل تنفيــذ الــدول األ راف التزامــامــا  وجــب 
ــاديــة واالجتمــا يــة والثقــاريــة،  العهــد الــدو  اخلــا  ابحلقوق االقتصـــــــــــــ
ــة وت فـــل  ــدامـ ــتـ ــة املســــــــــــ ــداف التنميـ ــا  لا  قيق  هـ ــدرمـ إــــــــــــــتعزز قـ

ــا بياان مشــــــــرتكا   ال يت ل   اد  ل الركب. و صــــــــدرس الل نة  يضــــــ
ــأن  ربف هي مف ــأة  وجب معاهداس بشـــــ ةاس  مرى مل ا يةاس املنشـــــ

اقوق اإلمســـــان وتغا املناد. وقد إـــــبق  ا  ن  صـــــدرس بياان بشـــــأن 
(، قديم  ري  إر ــــــــــــاداس للدول E/C.12/2018/1تغا املناد والعهد )

جب العهد مل مالل ا اذ بشــأن كيفية ضــمان االمتثال اللتزاماما  و 
تــدابا للت في  مل  اثر تغا املنــاد والت ي  مف  اثره الق ال ة ل 
تفاديها. وينبغي  ن ت مل هذه اإل الانس التوجيهاس احملددة املقدمة 

 إ  الدول بعد اإتعرا  التقارير الو نية والبالياس الفردية.
 يةاس املنشـــــأة واتبف يقول إم  ريما يتعلق ابإـــــتعرا  مظام ا - 61

ــدول األ راف  لا البحـــث  ــ  يشــــــــــــــ يف الـ ــ مـ ــداس، رـ ــاهـ ــب معـ  وجـ
إبل مستدامة لضمان قدرة هذه ا يةاس  لا االضطالي بعملها   ل

القييم. ومل املش ف  ن الورقة يا الرمسية الق قدمتها كوإتاري ا ابإم 
ــرتكة مف ورقة املوق   ــمل العديد مل النقا، املشــــ  دد مل الدول تتضــــ

ا تمدها ر إـــــــــــا  ا يةاس املنشـــــــــــأة  وجب معاهداس. وال ة ل الق  
لنظام هذه ا يةاس  ن يصـبح  كثر كفا ة ورعالية بدون الد م ال امل 

 مل الدول األ راف.
ــة   السكككككككككككيككدة حممككد - 62 ــالـــ  إن قرار الل نـــة املعنيـ )ملـــدي (  قـ

ة   ابحلقوق االقتصـادية واالجتما ية والثقارية ابلنظر ة التقارير املوادة
ول وروف معينة مطوة إلابية لضــــــمان إجرا  تقييماس التنفيذ الو    
للعهد الدو  اخلا  ابحلقوق االقتصــــادية واالجتما ية والثقارية بطريقة  
 ـــــــــاملة. وقال  إن ا ومة بلدها بصـــــــــدد التصـــــــــديق  لا الربوتوكول  
االمتياري امللحق ابلعهد. وقال  إن بلدها،  ــــــــــأم   ــــــــــأن العديد مل  

لصــــغاة األمرى، يواج   دايس ة التعاون مف ا يةاس املنشــــأة  الدول ا
ــرية احملدودة. ولذلك ر هنا   ــبب قدرت  التقنية والبشـ  وجب معاهداس بسـ
تشــــــــ ف الل نة املعنية ابحلقوق االقتصــــــــادية واالجتما ية والثقارية  لا  
ــرتكة الق تواجهها الدول األ راف ريما   ــلة  ديد التحدايس املشــــ مواصــــ

إب ــداد التقـــارير ومعـــاجلــة هــذه التحـــدايس. وقــالــ  إن ا ومـــة  يتعلق 
ــتفادة كاملة مل ــتفيد اإــــــ ــان   بلدها إــــــــتســــــ  لياس جملس اقوق اإلمســــــ

املتااة لبنا  قدراما. ومتم  كالمها ابلقول إن تعيني مسـتشـار ميداي  
بلدها مل  ــــأم   يضــــا  ن يســــا د ملدي    لشــــيون اقوق اإلمســــان ة 

 تعلقة بتقدن التقارير.  لا الورا  ابلتزاماما امل
)املراقب  ل اال اد األوروت(  قال إن ورد   السكككككككيد مونا س - 63

ــادر  ل  س مل ا يةاس   اال اد األوروت يراب ابلبيان املشـــــــرتك الصـــــ
املنشـــــــــــــــأة  وجـب معـاهـداس بشـــــــــــــــأن اقوق اإلمســـــــــــــــان وتغا املنـاد، 

مواجـهة  زـمة املـناد املتـفاقمـة. و  ر   ل تراـيب الوـرد بزايدة التـعاون   ة 
ــأة    ــيعية  ريما بني ا يةاس املنشـــ ــااي املواضـــ ــأن القضـــ وجب معاهداس بشـــ

ــاقا ورعالية   ــاليب العمل،  ا يســـهم ة إقامة مظام  كثر اتسـ املشـــرتكة و إـ
 ـذه ا يـةاس. يا  ن الل ـنة املعنـية ابحلقوق االقتصــــــــــــــادـية واالجتمـا ـية  
والثـقارـية تربز بوصــــــــــــــفـها ا يـةة التـعاـهدـية الواـيدة الق د تقر بـعد املـبادي 

لقــــة   ــــارحــــة   مــــال الرتهيــــب  و االمتقــــام. وإـــــــــــــــــأل  التوجيهيــــة املتع 
كــامــ  الل نــة تنظر ة إقرار املبــادي التوجيهيــة ومــا إذا كــامــ    إذا   مــا 
 . يين  مقررا  و جهة تنسيق معنية   مال الرتهيب  و االمتقام  قد 
ومضـا يقول إن اال اد األوروت يرايب بوضـف اإلجرا  املبسـط   - 64

 ـدد التقــارير املرتاكمــة الق د ينظر ريهــا بعــد.  لتقــدن التقــارير وبت في  
وإــأل  ما ة ل  مل  لتحســني إدارة  دد البالياس الفردية املتزايد الق  
د ينظر ريهـا بـعد. وامتتم كلمـت  بتســــــــــــــليط الضــــــــــــــو   لا مـبادرة اال اد  
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األوروت لقصص اقوق اإلمسان اجليدة، الق مدف إ   ر  التطوراس  
 جمال اقوق اإلمسان. م امية إاراز تقدم ة اإللابية كتذكا إب

)إريرتاي(  قال  إن االلتزام الدو  بتنفيذ   السككككككيدة جنيويدان  - 65
 هداف التنمية املســـــتدامة قد اإـــــرت ا امتباها جديرا ابلرتايب إ   مل  
الل نـــة املعنيـــة ابحلقوق االقتصــــــــــــــــاديـــة واالجتمـــا يـــة والثقـــاريـــة. وقـــالـــ  

حلقوق االقتصـــــــــــــــاديــة واالجتمــا يــة والثقــاريــة  العهــد الــدو  اخلــا  اب  إن 
والعهد الدو  اخلا  ابحلقوق املدمية والســــــياإــــــية مرتابطني، ألن التمتف  
ابحلقوق املـدمـية والســـــــــــــــياإـــــــــــــــية ال ة ل  ن يتحقق دون اارتام احلقوق  
االقتصــــــــادية واالجتما ية والثقارية. وة هذا الســــــــياق،  لب  معلوماس  

نــــة املعنيــــة ابحلقوق االقتصــــــــــــــــــاديـــــة   ل  ي تعــــاون اــــديــــث بني الل  
يسا د   واالجتما ية والثقارية والل نة املعنية حبقوق اإلمسان مل  أم   ن 
 .الدول األ راف  لا الورا  ابلتزاماما ة جمال اقوق اإلمسان 

ــاا إ   دم قابلية   السكككيد لوبيز أونتيز - 66 ــباميا(  قال، مشــ )إإــ
ــاديـة اقوق اإلمســـــــــــــــان للت زئـة، إن الل نـة املعن يـة ابحلقوق االقتصـــــــــــــ

واالجتما ية والثقارية هيةة هامة مل ا يةاس املنشأة  وجب معاهداس 
تضـــطلف بعملها جبدية واجتهاد. يا  م  لب  ســـني  إـــاليب  ملها 
لتم ينهـا مل التعـامـل مف العـدد املتزاـيد مل الباليـاس الفردـية املقـدمـة. 

رير ويييد اإــــــت دام  وقد اإــــــت دم بلده اإلجرا  املبســــــط لتقدن التقا
 ييدا كامال كوإـــــــــــيلة لتعزيز اإل مال التدرلي للحقوق االقتصـــــــــــادية 
واالجتما ية والثقارية. وتسـا ل  ما إذا كان هنج الل نة مسـتقبال إزا  
احلق ة املياه ومدماس الصــــــرف الصــــــحي، وهو  نصــــــر مل  ناصـــــر 
ــتوى معيشــــــي الئق  لا النحو املنصــــــو   لي  ة املاد ة احلق ة مســــ

ــا يـــة  11 مل العهـــد الـــدو  اخلـــا  ابحلقوق االقتصـــــــــــــــــاديـــة واالجتمـ
بشــأن احلق   (2002)  15والثقارية، إــيظل يســرت ــد ابلتعليق العام رقم  

 ة املا ، الذي ا ت مد منذ بع  الوق .
)الربتغال(  قال إم  مهتم  عررة اإلجرا اس   السيد ماونيسيو - 67

احملـددة الق ا ـذمـا الل ـنة املعنـية ابحلقوق االقتصـــــــــــــــادـية واالجتمـا ـية 
ــتدامة ة  ملها، ورقا لتعهدها  والثقارية إلدماج  هداف التنمية املســـــــــــ

ــأل  ل ر ي الل ـنة ة الردود   بـعدم ترك  ي  اـد مل  الركـب. وإــــــــــــ
ــأة  وجب  ــتبيان املتعلق إبصــــالخ مظام ا يةاس املنشــ الواردة  لا االإــ
ــان إ  الدول  ــامية حلقوق اإلمسـ ــية السـ ــلت  املفوضـ معاهداس الذي  رإـ
ــا ، و ل العقباس الق قد تعوق إجرا  إصــــالخ جري  ورعيال.  األ ضــ

ــا ــتماي إ  تقييم الل نة األو    و هنا كالم  قائال إم  مهتم  يضــــ ابالإــــ
لت ربتهـــا ة تنفيـــذ اإلجرا  املبســــــــــــــط لتقـــدن التقـــارير والتغيااس الق 

   دمل   لا إجرا  متابعة املالاظاس اخلتامية.

دايدجو )الصــــــــني(  قال  إن اجملتمف الدو    السككككككيدة  ككككككو - 68
ــاديـة واالجتمـا يـة والثقـا ال ريـة، يو  اهتمـامـا كـاريـا للحقوق االقتصـــــــــــــ

و قيق التنميـــة العـــامليــة.  2030وهي اقوق هـــامـــة لتنفيـــذ مطـــة  ـــام 
 وإأل   ما ة ل  مل  لتصحيح هذا الوضف.

ــتاري ا(  قال إن ورد بلده   السكككككككيد سكككككككامات بونا  - 69 )كوإـــــــ
ــا الل نــــة املعنيــــة ابحلقوق االقتصــــــــــــــــــاديــــة  يراــــب ابجلهود الق تبــــذ ــ

مف  إـــــــــــــــالـيب  مـل  واالجتمـا ـية والثقـارـية ملوا مـة  إـــــــــــــــالـيب  ملهـا
ــاف قائال إم  يييد  ــأة  وجب معاهداس. و ضــــــ ا يةاس األمرى املنشــــــ
بقوة تعزيز ا يةاس املنشـــــــــأة  وجب معاهداس وهو يشـــــــــارك بنشـــــــــا، 

 ملية االإـــــــتعرا ،  ا ة ذلك  ل  ريق املســـــــا دة ة  ف  را   ة
ــأة  وجب معاهداس  ــا  واجملتمف املدي وا يةاس املنشــــــــ الدول األ ضــــــــ

 ديد اجملاالس الق تشـــــ يل  رضـــــية مشـــــرتكة. وة هذا الصـــــدد،   بغية
إأل  ل العناصر الق تتقامسها الورقة يا الرمسية الق قديمها ورد بلده 
وورقة املوق  الق ا تمدها ر إــا  ا يةاس املنشــأة  وجب معاهداس. 
و هنا كالم   البا  مثلة حمددة  ل  ثر تغا املناد  لا التمتف ابحلقوق 

 االقتصادية واالجتما ية والثقارية.
)الربازيـل(  قـال  السكككككككككككيكد نامو  د  ألينوكان دا  وسكككككككككككتكا - 70
ورــــد بلــــده يراــــب ابجلهود الق تبــــذ ــــا الل نــــة املعنيــــة ابحلقوق  إن

االقتصــــــــــــــــاديــة واالجتمــا يــة والثقــاريــة لت في   ــب  تقــدن التقــارير 
ن النــاميــة. الــدول األ راف، وهو  مر مفيــد جــدا ل ثا مل البلــدا  ل

ومضـــــــــــا يقول إن العصـــــــــــر الرقمي قد  ديى إ  زايدة  دم املســـــــــــاواة 
توزيف الثروة،  ـا يطرخ  ـدايس مطاة  مـام  قيق  هـداف التنميـة  ة

املسـتدامة. وتسـا ل  ما ة ل  مل  لتوزيف املوارد املنت ة بفضـل الثورة 
 الت نولوجية توزيعا  كثر إمصارا.

قال إم  يبدو  ن احلقوق االقتصــــادية    )اجلزائر( السكككيد  امن - 71
ــة   ــدميـ ــا  وزه احلقوق املـ ــل  ـ ــا  قـ ــامـ ــة  وز اهتمـ ــاريـ ــة والثقـ ــا يـ واالجتمـ
ــيــة،  لا الريم مل  ن هــذه احلقوق مرتابطــة. وإــــــــــــــــأل   ــيــاإــــــــــــ والســــــــــــ

اخلطواس الق تعتزم الل نة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتما ية    ل
ــان،  والثقــاريــة ا ــاذهــا لتعزيز تعــاوهنــا مف  الل نــة املعنيــة حبقوق اإلمســـــــــــــ

ضــــــــــــــو  هــذا الرتابط. واتبف قــائال إن البلــدان النــاميــة ملتزمــة بتعزيز   ة
احلقوق االقتصـــــــــادية واالجتما ية والثقارية ومحايتها، ول نها مضـــــــــطرة  
 يضـــــا إ  التصـــــدي للتحدايس اإللائية الق  اهبها مثل الفقر واألوبةة  

ية وحمدودية القدراس. وتســـــا ل ة هناية وال وارث الطبيعية والقيود املال 
ــادية   ــبل الق تعتزم هبا الل نة املعنية ابحلقوق االقتصــــــــــ كالم   ل الســــــــــ

 .واالجتما ية والثقارية إدماج  هداف التنمية املستدامة ة  ملها
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)رئيس الل نـة املعنيـة ابحلقوق  السكككككككككككيكد  يربيي نيب و ليكاو - 72
  قـال إن الل ـنة تراـب ابجلهود االقتصـــــــــــــــادـية واالجتمـا ـية والثقـارـية(

ــديق  لا الربوتوكول االمتياري امللحق ابلعهد  الق تبذ ا الدول للتصــــ
الـــدو  اخلـــا  ابحلقوق االقتصــــــــــــــــاديـــة واالجتمـــا يـــة والثقـــاريـــة.  مـــا 

يتعلق   مـال االمتقـام، رقـال إن الل نـة ا تمـدس بيـاان بشـــــــــــــــأن  ريمـا
يـة واالجتمـا ـية املـدارعني  ل اقوق اإلمســـــــــــــــان واحلقوق االقتصـــــــــــــــاد

ــان  ــأن امـلدارعني  ل اقوق اإلمســــــــــــ والثقـارـية  ـدد وجهـة مظرهـا بشــــــــــــ
ــأن مــا ة ل  ن تفعلــ  الــدول حلمــايتهم. وكــامـ   ويقــدم التوجيــ  بشـــــــــــــ
الل نــة قــد قررس ة دورمــا احلــاليــة  ن ي ون م تــب الل نــة هو مركز 

 التنسيق املع    مال الرتهيب  و االمتقام.
ــادية وريما يتعلق   - 73 ابلتعاون بني الل نة املعنية ابحلقوق االقتصــــ

واالجتمـا يـة والثقـاريـة والل نـة املعنيـة حبقوق اإلمســـــــــــــــان،  قـد م تبـا 
ــة اإلجرا  املبســــــــــط لتقدن  الل نتني ابلفعل اجتما ا مشــــــــــرتكا ملناقشــــــــ
ــة  ــة املعنيـ ــا الل نـ ــذمـ ــة الق مفـ ــاجحـ ــاراس النـ ــارير وياه مل االبت ـ التقـ

 قد اجتماي متابعة ة املستقبل القريب.حبقوق اإلمسان وقررا  
ــة  - 74 ــاديـ ومضــــــــــــــا يقول إن الل نــــة املعنيــــة ابحلقوق االقتصـــــــــــــــ

واالجتما ية والثقارية تبذل قصــارى جهدها لدراإــة البالياس الفردية 
الق تلقتهـــا، ول ل مواردهـــا حمـــدودة إ  اـــد كبا. وهي تقوم بتقييم 

ــبل  ســـني إجرا اما  يف اخلياس املتااة  ا االيا مل  جل  دي د إـ
 ة جمال صنف القرار.

وامتقـــل إ  موضــــــــــــــوي احلق ة امليـــاه ومـــدمـــاس الصــــــــــــــرف  - 75
مل العهــــد، املتعليقــــة ابحلق  11الصــــــــــــــحي، رقــــال إمــــ  يتعلق ابملــــادة 

مســــــــــــــتوى معيشــــــــــــــي الئق. وـلذـلك  اثرس الل نـة هـذه املســـــــــــــــأـلة  ة
ــلة هبذا املوـضــــــــ اواراس بني  ة وي. ا ة و صـــــــــدرس تعليقاس  امة متصـــــــ

، 11وتندرج املســـــألة احلامسة املتعلقة بتغا املناد  يضـــــامج ة مطاق املادة  
ــبــا ،  10وكــذلــك املــادة  املتعلقــة حبمــايــة األإــــــــــــــرة واأل فــال والشــــــــــــ

ــحة 12 واملادة ــتوى   ل مل الصـ ، املتعلقة ابحلق ة التمتف   لا مسـ
 ، املتعلقة ابحلق ة التعليم.13البدمية والعقلية، واملادة 

ــليط الضـــو   - 76 ــتمرار تسـ ــتهدف ابإـ و ردف قائال إن الل نة تسـ
ــتدامة مل مالل   لا الروابط بني  هداف العهد و هداف التنمية املســـ
احلواراس البنا ة والواثئق الق تصـــــــــــدرها كتوجي  للدول. وة ل للدول 
ــا ـة إلـابـية بتـقدن تقـاريرهـا اـلدورـية ة الوق   األ راف  ن تـقدم مســــــــــــ

ل الل ـنة مل اال الي  لا مـا تقوم ـب  اـلدول املـناإـــــــــــــــب، ان تتم 
وتقدن التوجي  املالئم، ة مالاظاما اخلتامية،   2030لتنفيذ مطة  ام  

بشــــــأن الروابط بني تلك اجلهود واإلجرا اس الالزمة لضــــــمان االمتثال 

ملواد حمددة مل العهد. وقال إم  مل املم ل  يضا إ راك م تب األمم 
األمم املتحــدة الق  ــا م ــاتــب ة الــدولــة املتحــدة القطري ووكــاالس 

حمركا   2030الطرف ة هذه اجلهود. وه ذا ة ل  ن ت ون مطة  ام  
ــة  للتلزر دامل منظومة األمم املتحدة. وقد  جرس الل نة لتوها مناقشـــ
 ـامـة بشـــــــــــــــأن األر  والعهـد الـدو  اخلـا  ابحلقوق االقتصـــــــــــــــاديـة 

تحضــــــاية لوضــــــف مشــــــروي واالجتما ية والثقارية ك ز  مل األ مال ال
تعليق  ام بشـأن املوضـوي، وهو مثال  لا موضـوي تعمل  لي  ويرتبط 

 ارتبا ا وثيقا  هداف التنمية املستدامة.
 وقال إن هناك العديد مل العناصـــــــــر املشـــــــــرتكة ة الورقة يا - 77

الرمسية املقدمة مل كوإــــــــــــتاري ا، وورقة املوق  الق ا تمدها ر إــــــــــــا  
. 68/268 وجـب معـاهـداس، وقرار اجلمعـية العـامـة  ا يةـاس املنشـــــــــــــــأة  

وتتعلق ورقة موق  الر إا  ة املقام األول ابالإتفادة املثلا مل مظام 
 تقدن التقارير.

ــاديـة  - 78 ومتم كالمــ  قــائال إن الل نــة املعنيــة ابحلقوق االقتصـــــــــــــ
ما رتة  تف ر ة مسـألة توزيف املوارد ة العصـر   واالجتما ية والثقارية

مل العهـد، يقف  لا  ـاتق اـلدول األ راف   15الرقمي. و مالمج ابملـادة 
التزام بضــــــــــــــمـان اصــــــــــــــول كـل ررد  لا الت نولوجيـا الرقميـة. وينبغي 

ــا د  لا   ن ــامج  ن الت نولوجيا ة ل  ن تســــــ يوضــــــــف ة اال تبار  يضــــــ
هد،  لا النحو املبني ة املادة ضــــــــــــــمان اارتام العديد مل  ا ام الع

من . رعلا إــــــــــبيل املثال، إــــــــــهيل  التطوراس الت نولوجية م ارحة  2
 الفساد تسهيال كباا.

 
 )اتبف( (  A/74/184)  من جدول األعمال: التنمية اتجتماعية   25البند  
)األمني العام املســـــــــــا د حلقوق اإلمســـــــــــان   السككككككككيد  يلمون - 79

ــان ة ميويورك(   ــية األمم املتحدة حلقوق اإلمســــ ورئيس م تب مفوضــــ
 ر  تقرير األمني العام  ل  دايس التنمية االجتما ية الق يواجهها 

ر يركز  لا (، رقال إن التقريA/74/184األ ـــ ا  املصـــابون ابملهق )
احلواجز الق يواجهها األ ـــ ا  املصـــابون ابملهق ريما يتعلق ابلر اية 
ــية واالجتما ية  ــياإــ ــاركة ة احلياة الســ الصــــحية والتعليم والعمالة واملشــ
ــا   ــا حبث التحدايس احملددة الق تواجهها النســـــ والثقارية. وجرى  يضـــــ

ا اذ  لتقرير  نواأل فال املصابون ابملهق. و هنا كالم   ا ملص إلي  ا
تدابا حمددة  مر ابل  األ ية لضـمان  دم  ل  األ ـ ا  املصـابني 

ابإلدماج  َمَهق  ل الركب  و ارماهنم مل التمتف حبقوق اإلمسان  وابل  
 االجتما ي  و الرراه.
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