
  مق�ر مع��� م� م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي
  ال��انات في آل�ات ت���ل ال���ع ال���ل�جي

ال��ع�ة ��أن ال��انات في ال��ج�ه�ة ، ال�� اع��� ���ج�ه م�ت�� األ��اف ال��اد� 

أو ت���� ن�� /ب�� الع�ل�ات القائ�ة ل����� و مع ال�ق�ی� على أوجه ال�قارب ال�ي ت�ه�
 و���عال��انات آلل�ات ال����ل وال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة لالتفاق�ة ��أن ال��انات في آل�ات ت���ل ال���ع ال���ل�جي، 

 ج��ع ه�ه الع�ل�ات على م�اصلة ال�ج�ع إلى ال��اد� ال��ج�ه�ة م� أجل خل� تقارب أك��؛

لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة م� أجل �قائها على ق�� ال��اة 
ُ                                                           ��ا ی��اشى مع االل��امات واأل �� ال�ول�ة، م�ل إعالن األم� ال����ة ��أن حق�ق ال�ع�ب األصل�ة،                           1 

ب األصل�ة وال���ك وال�ق�رات وال��اد� ال��ج�ه�ة التفاق�ة ال���ع ال���ل�جي، ��ا في ذل� ال��ار�ة ال�املة والفعالة لل�ع� 

� خالل ال��س�ات ال�ي ل�ة وال����عات ال��ل�ة م
م�افق�ها ال��ة ال���قة ع� عل�، أو م�افق�ها ال���قة ع� عل� أو الق��ل 

 ل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وفقا للع�ل�ات ال����ة، وال��اسات، وال����عات، ح�� االق��اء؛

�أه��ة ح�ازة ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة لألراضي وال��اه �ال���ة ل�ع� األ��اف، 
للع�ل�ات ال����ة، �ق�ة ال�����ة هي الزمة �ال�الي ل�ل� األ��اف، وفقا 

ات العاملة في اآلل�ة ال�ال�ة ال�ا�عة على وجه ال���ص �الع�ل�ات ال�ي ت��لع بها ال��ان
التفاق�ة األم� ال����ة اإل�ار�ة ��أن تغ�� ال��اخ ل����� و�ن�اء وت���� ن�� لل��انات ال�ي تغ�ي �ل ال����ل ال���ل 

االج��اع�ة ض�اناته ال����ة و  ��ی�على وجه ال���ص �ع�ل�ة م�ف� ال���ة العال��ة الس�ع�اض وت
اس��ات����ه ال��ی�ة لل��ف�� ��أن �اإلضافة إلى إرشاداته لل�ه�ض �االع��ارات ال���ان�ة في 
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ال��انات في آل�ات ت���ل ال���ع ال���ل�جي  14/15ال�ق�ر 
  ف،اإن م�ت�� األ�� 

، ال�� اع��� ���ج�ه م�ت�� األ��اف ال��اد� 12/3إلى ال�ق�ر  إذ ����
 ؛آل�ات ت���ل ال���ع ال���ل�جي

مع ال�ق�ی� على أوجه ال�قارب ال�ي ت�ه� ��ل� ال��ء -
ال��انات آلل�ات ال����ل وال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة لالتفاق�ة ��أن ال��انات في آل�ات ت���ل ال���ع ال���ل�جي، 

ج��ع ه�ه الع�ل�ات على م�اصلة ال�ج�ع إلى ال��اد� ال��ج�ه�ة م� أجل خل� تقارب أك��؛
لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة م� أجل �قائها على ق�� ال��اة �أه��ة ح�ازة األراضي ال�قل���ة  ��ل� -

ُ                                                           ��ا ی��اشى مع االل��امات واأل �� ال�ول�ة، م�ل إعالن األم� ال����ة ��أن حق�ق ال�ع�ب األصل�ة،و��ائ� ح�اتها،                            
وال���ك وال�ق�رات وال��اد� ال��ج�ه�ة التفاق�ة ال���ع ال���ل�جي، ��ا في ذل� ال��ار�ة ال�املة والفعالة لل�ع� 

 وفقا لل����عات ال����ة؛وال����عات ال��ل�ة 

ل�ة وال����عات ال��ل�ة م�أه��ة ال��اورات وال�عاون مع ال�ع�ب األص��ل� أ��ا  -
م�افق�ها ال��ة ال���قة ع� عل�، أو م�افق�ها ال���قة ع� عل� أو الق��ل ت��لها، ح�� االق��اء، م� أجل ال���ل على 

ل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وفقا للع�ل�ات ال����ة، وال��اسات، وال����عات، ح�� االق��اء؛
�أه��ة ح�ازة ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة لألراضي وال��اه �ال���ة ل�ع� األ��اف، ��ل� ��ل�  -

�ق�ة ال�����ة هي الزمة �ال�الي ل�ل� األ��اف، وفقا و�أن ض�انات شاملة وق��ة ت�ع�ها ال��اءلة ال�فافة وال
 وال��اسات، وال����عات، ح�� االق��اء؛

على وجه ال���ص �الع�ل�ات ال�ي ت��لع بها ال��ان ���� عل�ا -
التفاق�ة األم� ال����ة اإل�ار�ة ��أن تغ�� ال��اخ ل����� و�ن�اء وت���� ن�� لل��انات ال�ي تغ�ي �ل ال����ل ال���ل 

 �ال��اخ في إ�ار م��ول��ها؛

على وجه ال���ص �ع�ل�ة م�ف� ال���ة العال��ة الس�ع�اض وت ی�ح� -
�اإلضافة إلى إرشاداته لل�ه�ض �االع��ارات ال���ان�ة في  وال��� ذات ال�لة في و�االته،

                                         
 .، ال��ف�61/295ق�ار ال��ع�ة العامة 

  

  

                        م�ت�� األ��اف في االتفاق�ة
                  االج��اع ال�ا�ع ع��
                ش�م ال��خ، م��، 

              م� ج�ول األع�ال   9      ال��� 
 

إن م�ت�� األ�� 
إذ ����

آل�ات ت���ل ال���ع ال���ل�جي
1-

ال��انات آلل�ات ال����ل وال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة لالتفاق�ة ��أن ال��انات في آل�ات ت���ل ال���ع ال���ل�جي، 
ج��ع ه�ه الع�ل�ات على م�اصلة ال�ج�ع إلى ال��اد� ال��ج�ه�ة م� أجل خل� تقارب أك��؛

2-
و��ائ� ح�اتها، 

وال���ك وال�ق�رات وال��اد� ال��ج�ه�ة التفاق�ة ال���ع ال���ل�جي، ��ا في ذل� ال��ار�ة ال�املة والفعالة لل�ع� 
وال����عات ال��ل�ة 

3-
ت��لها، ح�� االق��اء، م� أجل ال���ل على 

ل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وفقا للع�ل�ات ال����ة، وال��اسات، وال����عات، ح�� االق��اء؛ل ال��ار�ةو 
4-

و�أن ض�انات شاملة وق��ة ت�ع�ها ال��اءلة ال�فافة وال
وال��اسات، وال����عات، ح�� االق��اء؛

5-
التفاق�ة األم� ال����ة اإل�ار�ة ��أن تغ�� ال��اخ ل����� و�ن�اء وت���� ن�� لل��انات ال�ي تغ�ي �ل ال����ل ال���ل 

�ال��اخ في إ�ار م��ول��ها؛
6-

وال��� ذات ال�لة في و�االته،
                                                

ق�ار ال��ع�ة العامة  1
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ال��ف� إلى إ�الغ  و��ع�س�ف ت���� على ج��ع ال��ار�ع ال�ي ���لها ال��ف�،  ال��ائجمع مالح�ة أن  ،االع��ارات ال���ان�ة
� ��ف�ة م�اعاة ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة لالتفاق�ة ��أن ال��انات في آل�ات ت���ل ال���ع ال���ل�جي في م�ت�� األ��اف ع

 ع�ل��ه الهامة؛

األ��اف وم���ات أص�اب ال��ل�ة األخ�� وغ��ها م� ال��س�ات على م�اصلة اس���ام ال��اد�  ��� -7
ال��ج�ه�ة ال��ع�ة لالتفاق�ة ��أن ال��انات في آل�ات ت���ل ال���ع ال���ل�جي في ت���� وت�غ�ل آل�ات ت���لها وفي إن�اء 

 ه�ا ال�ق�ر؛ب��ف� اللقائ�ة ال��جع�ة ال�اردة في أن���ها ال��علقة �ال��انات، واالس�فادة، ح�� االق��اء، م� ا

وم���ات أص�اب ال��ل�ة  وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة،وال���مات األخ��، ، األ��اف ی�ع� -8
األخ�� وغ��ها م� ال��س�ات إلى ال��اه�ة �آرائها ��أن ال���ات والف�ص وال��ارات لل�ه�ض ب����� ال��اد� ال��ج�ه�ة 

 ت���� وت�غ�ل آل�ات ت���ل ال���ع ال���ل�جي؛على تفاق�ة ��أن ال��انات في آل�ات ت���ل ال���ع ال���ل�جي ال��ع�ة لال

إلى األم��ة ال��ف���ة ت���ع ال���� م� ال�عل�مات ع� اس���ام وق��ة ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة  ��ل� -9
م� اإلرشادات ذات ال�لة ���ج� االتفاق�ة م� جان�  لالتفاق�ة ��أن ال��انات في آل�ات ت���ل ال���ع ال���ل�جي وغ��ها

وم���ات أص�اب ال��ل�ة األخ�� وال��س�ات  وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة،وال���مات األخ��، ، األ��اف
 ال�ول�ة ف��ا ی�عل� ب�ضع وت���� أن��ة ال��انات ذات ال�لة؛

ه �ع��� ع�ل م���ل في ب�نامج الع�ل ال���امل إلى األم��ة ال��ف���ة أن ت�رج، لل��� ف� أ��ا ��ل� -10
، وضع إ�ار ض�انات 2020واألح�ام ال���لة بها، ض�� إ�ار ال���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ) �( 8ت�اما ��أن ال�ادة 

ل��اد�                                                             ً                          ��أن ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ���ج� االتفاق�ة، اس��ادا  إلى ال��اد� وال�عای�� وا 2020م��د ل�ا �ع� 
مع  ��ا في ذل� اع��ارات ال��اواة ب�� ال�����، ال��ج�ه�ة ال�ع���ة ���ج� االتفاق�ة، ومعال�ة أ� ثغ�ات إضاف�ة م��دة،

 ال�ام�اإلشارة إلى أنه س��� إع�اد قائ�ة إرشاد�ة �الع�اص� وال�هام ال����ة ل�ي ی��� ف�ها م�ت�� األ��اف في اج��اعه 
 .واألح�ام ال���لة بها في اج��اعه ال�اد� ع��) �(8ل�ع�ي �ال�ادة ع�� و��ل� الف��� العامل ا

  ال��ف�
  ل��انات في آل�ات ت���ل ال���ع ال���ل�جي في إ�ار اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جيم�جع�ة ل قائ�ة

��أن ال��انات في آل�ات ���� اس���ام األس�لة ال�ال�ة �قائ�ة م�جع�ة لالم��ال ل���ل�ات ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة لالتفاق�ة 
  .ت���ل ال���ع ال���ل�جي

  ال��ال العام ع� الغ�ض م� ال��ادئ ال��ج�ه�ة ال��ع�ة لالتفاق�ة ��أن ال��انات في آل�ات ت���ل ال���ع ال���ل�جي
األصل�ة هل ل�� آل�ة ال����ل ن�ام ض�انات یه�ف �فعال�ة إلى ت��� أو ت�ف�ف آثارها غ�� ال�ق��دة على حق�ق ال�ع�ب 

  وال����عات ال��ل�ة وس�ل ع��ها، وفقا لل����ع ال���ي، و�لى ز�ادة ف�ص دع�ها؟
ی��غي االع��اف ب�ور ال���ع ال���ل�جي وو�ائف ال��� اإل���ل�ج�ة م� أجل س�ل الع�� ال��ل�ة : ال���أ ال��ج�هي ألف

  .��ار وت���� وت�ف�� آل�ات ت���ل ال���ع ال���ل�جيوالق�رة على ال���د، ف�ال ع� الق�� ال��ه��ة لل���ع ال���ل�جي، في اخ
 ع���ور ال���ع ال���ل�جي وو�ائف ال��� اإل���ل�ج�ة في س�ل الع�� ال��ل�ة والق�رة على ال���د ُ       � ع��ف بهل   1-ألف

  وت����ها وت�ف��ها؟ال����ل اخ��ار آل�ة 
  ؟الق�� ال��ه��ة لل���ع ال���ل�جيُ       � ع��ف �هل   2-ألف

أو أص�اب ال��ل�ة في آل�ات ت���ل ال���ع /ق�ق وم��ول�ات ال�هات الفاعلة وی��غي أن ت��د ح: �ج�هي �اءال���أ ال�
فعالة م� ج��ع ال�هات الفاعلة ال�ع��ة، ال��ار�ة مع الال���ل�جي �ع�ا�ة، على ال�ع�� ال���ي، ����قة عادلة وم��فة، 

����عات �ع�ب األصل�ة واللاوم�ار�ة  أو ق��ل ال��افقة ال���قة ع� عل�أو  ،ال���قة ع� عل�ال��ة ��ا في ذل� ال��افقة 
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إعالن األم� ح�� االق��اء، ال��ل�ة، مع م�اعاة اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي ومق�راتها و�رشاداتها وم�ادئها ذات ال�لة، و 

  .ةحق�ق ال�ع�ب األصل���أن ال����ة 
  ة؟وم��ف ب�قة م��دة ال��ل�ة أص�اب أو/و الفاعلة ال�هات وم��ول�ات حق�ق هل   1- �اء
  هل �ان� ه�اك م�ار�ة فعالة م� جان� ج��ع ال�هات الفاعلة ال�ع��ة في ت��ی� ه�ه األدوار وال���ول�ات؟  2- �اء
ال�ع�ب األصل�ة وم�ار�ة م�  ق��لأو  ، أو م�افقة م��قة ع� عل�م��قة ع� عل�ح�ة هل �ان� ه�اك م�افقة   3- �اء
  وال���ول�ات؟ال����عات ال��ل�ة في ت��ی� ه�ه األدوار و 
إعالن األم� ح�� االق��اء، تها وم�ادئها ذات ال�لة، و �رشادااآلل�ة اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي ومق�راتها و  راع�هل   4- �اء

  ال����ة ��أن حق�ق ال�ع�ب األصل�ة؟
، وأن ی�� ت����ها ی��غي أن ت���� ال��انات في آل�ات ت���ل ال���ع ال���ل�جي إلى ال��وف ال��ل�ة: ال���أ ال��ج�هي ج��

، و��ل� ال����عات واألول��ات ال����ة، وأن تأخ� في ال�لةذات  الع�ل�ات ال���دة/ ���ة                          ُ ��ا ی��اشى مع الع�ل�ات الق  
االع��ار االتفاقات واإلعالنات واإلرشادات ال�ول�ة ذات ال�لة ال�ي وضع� في إ�ار اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي، وح�� 

تغ�� ال��اخ، وال�عاه�ات ال�ول�ة ل�ق�ق اإلن�ان، و�عالن األم� ال����ة ��أن م� ال����ة اإل�ار�ة االق��اء، اتفاق�ة األ
  .��أن حق�ق ال�ع�ب األصل�ة، وغ��ها

  ؟هل ت�ت�� ض�انات آل�ة ال����ل على ال��وف ال��ل�ة  1-ج��
  ل� ال����عات واألول��ات ال����ة؟ذات ال�لة، و��الع�ل�ات ال���دة /الق���ةهل ت��� ال��انات مع الع�ل�ات   2-ج��
تغ�� ال��اخ، ��أن واتفاق�ة األم� ال����ة اإل�ار�ة  أعاله 4- ال���ك ال����رة في ال�ق�ة �اء ت�اعي ال��اناتهل   3-ج��

  وغ��ها، ح�� االق��اء؟، وال�عاه�ات ال�ول�ة ل�ق�ق اإلن�انواتفاق�ة الق�اء على ج��ع أش�ال ال����� ض� ال��أة، 
ت��� األ�� ال��س��ة ال��اس�ة والفعالة �أه��ة ق��� �ال���ة لل��انات ال�ي ی��غي أن ت��ن جاه�ة : ال���أ ال��ج�هي دال

للع�ل، و���غي وضعها م�ضع ال��ف��، ��ا في ذل� آل�ات اإلنفاذ وال�ق��� ال�ي ت�فل ال�فاف�ة وال��اءلة، ف�ال ع� االم��ال 
  .لل��انات ذات ال�لة

  ت�ج� أ�� م�س��ة م�اس�ة وفعالة ل��ان ت���� ال��انات؟ هل  1-دال
  ؟وال�ق��� نفاذهل ���ل ن�ام ال��انات آل�ات اإل  2-دال
  ؟م��ل�ات ال�فاف�ة وال��اءلة ت� إدراجهل   3-دال
  ؟ذات ال�لة ال��اناتال��ار��� یل��م�ن �هل ج��ع أص�اب ال��ل�ة   4-دال

ات وال��ادئ ذات ال�لة ���ج� اتفاق�ة ال���ع رشادال�ق�رات واإل وضع� ب�اء على وس���ل األس�لة اإلضاف�ة ال�ي 
  :ال���ل�جي ما یلي

  ال��افع؟ تقاس� في ال��اواة  ع�م م�ا�� م� ال�� أو لل����ع على اإلن�اف، أح�ام ت�ج� هل  -هاء
ت��ی�ا اح��ام الق�� ال�وح�ة لل�ع�ب ؟ وهل ت��ل ��اناتإج�اءات تق��� األث� ال�قافي في أدوات ال ت� إدراج هل  -واو

  األصل�ة وال����عات ال��ل�ة؟
  ؟في ت��� ال��ا�� �أل�فاالس���ام ال ت� م�اعاة هل  - زا�
�ال�عارف ال�قل���ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال س��ا ف��ا ی�عل� ال��انات ذات ال�لة ت�ج�  هل  -اءح

   ���ا�ة حق�قها ال�ع�ف�ة؟
_________ 


