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احملتويات
البند  7٢من جدول األعمال :تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها (تابع)
(ت) املســائل املتعلقــة قــوق اإلنســان ،ــا يف جلــب الــنملهملع البديلــة املتبعــة لتحســني التمتــع
الفعلي قوق اإلنسان واحلريات األهلاهلية (تابع)
(ج)

حاالت حقوق اإلنسان والتقارير املقدمة من املقررين واملمثلني اخلاصني (تابع)

هذا احملضر قابل للتصويب.
وينبغي إدراج التصويبات يف نسخة من احملضر مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفـد املعـو وإرهلـايفا يف أقـرت وقـ
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إىل أن وضــع ايفياكــل اإلداريــة أمــر أهلاهلــي لكفالــة التصــد
افتتحت اجللسة الساعة .10:05
البنــد  7٢مــن جــدول األعمــال :تعزيــز حقــوق اإلنســان حلاالت التشرد الدا)لي بأهلـلوت ممنـهع ومنسـق وقـائم علـى
حقوق اإلنسان.
ومحايتها (تابع) ()A/70/40

(ت) املسائل املتعلقة قوق اإلنسان ،ا يف جلـب النـهع  - ٢وقـــال إن أهـــم )نـــوة تســـتنيع الـــدول ا اجهـــا يف
البديلـــة املتبعـــة لتحســـني التمتـــع الفعلـــي قـــوق مواجهــة املســتويات ملــو املســبوقة مــن التشــرد الــدا)لي علــى
اإلنســــان واحلريــــات األهلاهلــــية (تااااابع) ( A/70/56مستوى العامل هي منع هـذا التشـرد مـن احلـدوأ .وأشـار إىل
و  A/70/111و  A/70/154و  A/70/166و  A/70/167أنــح حــا يف احلــاالت الــت بكــن التنبــس فيهــا ــدوأ التشــرد،
و  A/70/203و  A/70/212و  A/70/213و  A/70/216تكون التدابو املتخذة للوقاية يف كثو من األحيان ملو كافيـة.
و  A/70/217و  A/70/255و  A/70/257و  A/70/258وأرد قائالً إنح جيب علـى السـلنات علـى يـع املسـتويات
و  A/70/259و  A/70/260و  A/70/261و  A/70/263أن تكـــون مســـتعدة وز)ـــذة بزمـــام املبـــادرة واالبتكـــار وأن
و  A/70/266و  A/70/270و  A/70/271و  A/70/274صص مز يدًا مـن املـوارد للوقايـة مـن التشـرد وتقيـيم ـاعره
و  A/70/275و  A/70/279و  Corr.1و  A/70/285والتخفيف من زثاره والتكيف معـح ،وهـي أمـور هامـة بشـكل
و  A/70/286و  A/70/287و  A/70/290و ) A/70/297ــاع ألن بلــدان أ)ــرى قــد أصــبح يــتعني عليهــا مواجهــة
و  A/70/303و  A/70/304و  A/70/306و  A/70/310احتمـال التشــرد الــدا)لي علــى ننــاق كــبو يف حالــة حــدوأ
و  A/70/316و  A/70/334و  A/70/342و  A/70/345كــوارأ بســبب تغــو املنــاأ .وجكــر أن الســلنات بكنــها أن
و  A/70/347و  A/70/361و  A/70/371و  A/70/405تــسد دورًا جوهريــًا علــى تلــف املســتويات ،كمــا بكــن
ملختلــف املسهلســات الوعنيــة حلقــوق اإلنســان أن تــسد دورًا
و  A/70/414و  A/70/415و )A/70/438
أهلاهلـــياً يف الوقايـــة مـــن التشـــرد الـــدا)لي باهلـــتخدام زليـــات
(ج) حـــاالت حقـــوق اإلنســـان والتقـــارير املقدمـــة مـــن
لإلنذار املبكر.
املقــــررين واملمــــثلني اخلاصــــني (تااااابع) (A/70/313
ال إنــح عنــدما يقــع التشــرد ،يــتعني علــى
و  A/70/332و  A/70/352و  A/70/362و  - ٣ A/70/392وأضــا قــائ ً
و  A/70/393و  A/70/411و  A/70/412و  A/C.3/70/2الــدول أن تكفــل تــوافر ترتيبــات إدارة األزمــات والترتيبــات
املسهلســـية يف أهلـــرمم وقــ ممكـــن .وأشـــار إىل أن الصـــكوك
و  A/C.3/70/4و )A/C.3/70/5
الوعنيــة مــن قبيــل األعــر القانونيــة وأعــر السياهلــات ،القائمــة
 - ١الســيد بيــاي (املقــرر اخلــاع املعــو قــوق اإلنســان على معـايو دوليـة مـن بينـها املبـادو التوجيهيـة بشـأن التشـرد
للمشــــردين دا)ليــــا) :قــــدم تقريــــره ( ،)A/70/334وقــــال إن الــدا)لي ،هــي أدوات أهلاهلــية يف تعزيــز االهلــتجابات احملليــة
التقرير يركز على هياكل اإلدارة والترتيبـات املسهلسـية املتبعـة حلاالت التشرد الدا)لي وحتديد أدوار ومسسوليات الـوزارات
ملنــع وإدارة االهلــتجابات حلــاالت التشــرد الــدا)لي .وأضــا
احلكومية وملوها من ايفيئـات الوعنيـة بشـكل واضـح ،وأيضـا
قائالً إن واجب ومسسولية االهلتجابة للتشـرد الـدا)لي يقعـان يف كفالــة تــوافر امليزانيــات املالئمــة .وجكــر أنــح جيــب تــو
يف املقــام األول علــى عــاتق الســلنات الوعنيــة .ومــع جلــب ،القيــادة علــى أعلــى مســتوى مــن )ــالل إنشــاء جهــة تنســيق
هلرعان ما قد تصبح أزمات التشرد الدا)لي كاهلحة .وأشـار
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مسهلســـية متخصصـــة .وجيـــب أن تملتـــاا للمشـــردين دا)ليـــا
االهلـــتفادة مـــن الـــقامع علـــى قـــدم املســـاواة مـــع الســـكان
ملــــو املشــــردين .وينبغــــي للــــدول أيضــ ـًا أن حتــــرع علــــى
تلقــــي الســــلنات احملليــــة كلــــها مــــا يكفــــي مــــن املــــوارد
والدعم والتدريب.
 - ٤وأرد قائالً إنّ االهلتجابات الـت تقـدمها السـلنات
احملليــة جيــب أن تنتقـــل ،بعــد أن أصـــبح التشــرد منـــوال ،إىل
التصـــد لالحتياجـــات واملســـائل النويلـــة األجـــل املتعلقـــة
بالقــدرة علــى التكيــف والتعــايف ،حــا يــتم التوصــل حللــول
دائمة .وجيب تقييم السيناريو املتنور للتشرد الدا)لي بشـكل
كامــل ،ويشــمل جلــب إمكانيــة العــودة إىل األمــاكن األصــلية،
واإلدمــاج احمللــي أو إعــادة التــوعني يف مكــان ز)ــر يف البلــد،
علــى أن يــتم إيــالء املراعــاة التامــة لرملبــات املشــردين دا)ليــا
أنفســهم .وينبغــي للســلنات الوعنيــة أيضــا أن تنش ـ زليــات
فعالة ومسسولة ،تشمل الشركاء اإلمنائيني فضال عن الشـركاء
يف العمل اإلنساي ،وأن تضنلع باملسسولية عـن مراقبـة ودعـم
احللول الدائمة ورصد النتائع.
 - ٥وجكر أنح )الل الفترة املشمولة بـالتقرير ،قـام بزيـارة
اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية والعـــراق والفلـــبني وأوكرانيـــا
و هورية أفريقيا الوهلـنى وجنـوت السـودان وبلـدان أ)ـرى
تعاي من النـزاعات والكوارأ .وأشار إىل أنح جيـب ،يف كـثو
مــن احلــاالت يف يــع أعــاء العــامل ،التصــد بشــكل عاجــل
ملســـألة انعـــدام احلكـــم الرشـــيد إزاء التحـ ـديات ايفائلـــة الـــت
يشــكلها التشــرد الــدا)لي .وقــال إنــح بــدون احلكــم املالئــم
والدعم اإلنساي املستمر من اجملتمـع الـدو  ،بكـن أن يـسد
التشرد الدا)لي إىل مركز الالج والبحث عـن اللجـوء .فقـد
أهلــفر الصــرامم القــائم يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية الــذ
د)ــل عامــح اخلــامس عــن فــرار  ٤ماليــني شــخص مــن البلــد.
وأضــا أن مــن بقــوا مشــردين دا)ليــا ،ويبل ـ عــددهم عــو
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 9ماليني شخص ،هليلتمسـون أيضـا اللجـوء )ـارج البلـد إجا
اهلتمر مليات األمن وفـرع العمـل والكرامـة واحتـرام حقـوق
اإلنسان .وأشار إىل أنح جيب إيالء اهتمام أكـق إلجيـاد حلـول
هلياهلــــية للنـــــزاعات ولتــــوفو احلمايــــة للســــكان املــــدنيني
املتضررين ،ـن فـيهم املشـردون دا)ليـا ،يف بلـداصم األصـلية.
وجيـب علــى اجملتمــع الــدو أن يواصـل العمــل كشــريب دائــم
يف العمــل اإلنســاي مــن أجــل دعــم الــدول وإنقــاج األرواا يف
امليدان ،حا وإن كان الشراكات مع الدول صعبة.
 - ٦وأشــار إىل وجــود نقــص )نــو يف ومويــل العمليــات
اإلنسانية يف العراق واجلمهورية العربية السورية ،وإىل أ ّن هـذا
النقص يعيق األعمـال األهلاهلـية الـت تقـوم جلـا اجلهـات املعنيـة
ال
بالعمل اإلنساي ويسـبب )سـائر يف األرواا .وأضـا قـائ ً
إنح حا مـع تـوافر األعـر القانونيـة وأعـر السياهلـات وهياكـل
احلكـم األهلاهلــية ،لــن تسـتنيع االهلــتجابات املقدمــة ألزمــات
التشــرد فيــف املعانــاة بــدون تــوافر مــوارد كافيــة .وحــث
املاعني على زيادة التمويل الـذ يقدمونـح لتلبيـة االحتياجـات
اإلنســانية ملــو املســبوقة .وأوضــح أن وكــاالت األمــم املتحــدة
وملوهــا مــن املنظمــات اإلنســانية واإلمنائيــة الوعنيــة والدوليــة
ملالبا ما تضنلع بأعمايفا يف ظل ظرو )نـرة ،وهـي بـذلب
تســتحق أفضــل دعــم ممكــن .وجيــب توهلــيع ننــاق التمويــل
ليتجاوز األجل القصو ويسلّم بأ ّن حـاالت التشـرد يف تنـاول
واألشــخاع املشــردين دا)ليــا اجــة إىل الــدعم بعــد مرحلــة
النوارو بفترات.
 - 7وقــال إ ّن علــى اجملتمــع الــدو منلــوت منــح أن يقــوم
بدور يف تقدمي املسـاعدة التقنيـة يف الـاالت تشـمل التسـجيل،
ووضــع القــوانني والسياهلــات الوعنيــة ،واهلــتعادة املمتلكــات،
وتقدمي التعويضات .وينبغي لـح أيضـا أن ييسـر نقـل املعـار ،
ال هلـــيما مـــن )ـــالل حتديـــد املمارهلـــات اجليـــدة والـــدرو
املســتفادة مــن تلــف حــاالت التشــرد .وقــال إن مــن دواعــي
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اآلمنـــة والكربـــة والنوعيـــة إىل أمـــاكن إقامتـــهم األصـــلية.
وأعرب ـ عــن اتفاقهــا مــع املقــرر اخلــاع أن احللــول الدائمــة
ينبغــــي تناويفــــا مــــن املنظــــور اإلنســــاي واإلمنــــائي ،وينبغــــي
أال تتوقــف هــذه احللــول علــى التوصــل إىل تســوية هلياهلــية.
وقال ـ إن هــذا النــهع تدعمــح أيضــا قــرارات اجلمعيــة العامــة
بشأن األشخاع املشـردين دا)ليـاً يف جورجيـا .وأضـاف أن
حكومة بلدها قد دع املقـرر اخلـاع إىل االضـنالمم بزيـارة
متابعة إىل جورجيا.

هلــروره أن يــرى إشــارات قويــة تــدعو إىل ضــرورة التصــد
ملســألة التشــرد الــدا)لي واملشــردين دا)ليــا يف )نــة التنميــة
املســتدامة لعــام  ،٢٠٣٠ال هلــيما يف هلــياق حــاالت النـــزامم
ال إنــح ال بــد ،مــع بــدء
وحــاالت مــا بعــد النـــزامم .وتــابع قــائ ً
مرحلة تنفيذ )نة التنمية ،من تفـاد أ)نـاء املاضـي وال بـد
للدول من دمـع املشـردين دا)ليـا يف الـقامع اإلمنائيـة الوعنيـة
بوصفهم شركاء يف تنفيذها ومستفيدين منـها .وحـث الـدول
والشــــركاء اإلمنــــائيني علــــى كفالــــة أن تعكــــس األولويــــات
واألهــدا واملسشــرات الوعنيــة احتياجــات املشــردين دا)لي ـًا  - ١٠الســيد جبــار (العــراق) :قــال إن بلــده يواجــح العديــد
وحقوق اإلنسان الواجبة يفم.
مــن التحــدياتد فقــد أثــر اافــان أهلــعار الــنف هلــلبًا علــى
 - ٨الســـيد راي (املغـــرت) :قـــال إن هنـــاك  ٢٤مليـــون االقتصاد ،كما كان للحرت املستمرة من أجل القضاء علـى
شــخص يعيشــون حاليــا مشــردين يف  ٥٠بلــدا .ولــذلب جيــب تنظـــيم الدولـــة اإلهلـــالمية يف العـــراق والشـــام عواقـــب ماليـــة
تلبيـــة احتياجـــامم وإدمـــاجهم يف هلياهلـــات التنميـــة الوعنيـــة .وإنســانية .فقــد دمــر التنظـــيم منــازل األشــخاع املشـــردين،
ال إن الـــدول املتـــأثرة بالتشـــرد والـــدول املاعـــة وزرمم األلغـــام يف املنـــاعق الـــت اهلـــتوىل عليهـــا وحـــاول د
وأرد قـــائ ً
ومنظومة األمـم املتحـدة تقـوم بـدور حيـو يف تنفيـذ الـقامع اإلرهــابيني يف أوهلــاش املشــردين دا)ليــا .وقــال إن األعفــال
الـــت تـــوفر الفـــرع والتـــدريب املهـــو إلكســـات األشـــخاع واحلوامــل واملرضــى واألشــخاع جو اإلعاقــة بثلــون نســبة
املشردين دا)ليا املهارات الالزمة للوصـول إىل هلـوق العمـل ،عاليـــة مـــن املشـــردين دا)ليـــا ،وهـــم تـــاجون إىل مســـاعدة
والهلـــــتعادة حقـــــوقهم األهلاهلـــــية وكرامتـــــهم .توجـــــح إضــافية .وقــد فقــد العديــد مــن األشــخاع املشــردين دا)لي ـًا
الســـيد راي بالســـسال إىل املقـــرر اخلـــاع حـــول كيفيـــة أ)ـــذ وثائق ايفوية الرمسية اخلاصـة جلـم ،وال بكنـهم تقـدمي مـا يثبـ
مســألة املشــردين دا)ليــا يف االعتبــار بشــكل كامــل يف تنفيــذ هويتــهمد ويشــعرون يف كــثو مــن األحيــان باإلحبــاش الشــديد
ألصــم أعبعــدوا عــن أهلــرهم وعــن املنــاعق الــت كــانوا يعيشــون
)نة التنمية املستدامة لعام .٢٠٣٠
 - 9الســـيدة كـــوبرادز (جورجيـــا) :قالـ ـ إن زيـــارة فيهــا ،األمــر الــذ زاد مــن عزلتــهم وقلــص د)لــهم وأجــقهم
املقرر اخلاع إىل جورجيا يف عـام  ٢٠١٣مثلـ معلمـاً هامـًا على االعتماد علـى املسـاعدة .وأفـاد بـأ ّن حكومـة بلـده تبـذل
يف توثيق احلالة الراهنة للمشردين دا)ليـا يف بلـدها .وأشـارت جهــودًا كــبوة للقضــاء علــى اإلرهــات وحتريــر البلــد وإعــادة
إىل أنح قام )الل زيارتح بتقيـيم جهـود حكومـة بلـدها الراميـة املشردين دا)ليا إىل ديـارهم .وأرد قـائالً إن األمـم املتحـدة
إىل إجيــاد حلــول دائمــة ،وبــالوقو علــى التحــديات املتعلقــة بنيئة يف توفو املسـاعدة لألشـخاع املشـردين دا)ليـا مقارنـ ًة
بــاحلق يف العــودة بأمــان وكرامــة .وأردف ـ قائلــة إن الســلنة جـــم التحـــد  .وشـــكر يـــع البلـــدان املاعـــة علـــى تقـــدمي
القائمة باالحتالل عردت بالقوة األشـخاع املشـردين دا)ليـا املساعدة وحثّها على مواصـلة دعمهـا .وتوجـح بالشـكر أيضـًا
يف جورجيا من ديارهم وحرمتهم حقهم األهلاهلـي يف العـودة للمقـرر اخلـاع علـى مناشــدتح اجملتمـع الـدو تـوفو املســاعدة
اإلنسانية للمشردين دا)ليا.
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 - ١١الســـيد دوجـــاك (النمســـا) :قـــال إن ارتفـــامم عـــدد
املشــردين دا)ليـاً يــقز ضــرورة أن تســتجيب الــدول .وتوجــح
بالسسال إىل املقرر اخلاع عن أهم التدابو الوقائيـة الـت ينبغـي
أن تنفـذها احلكومـات ،ال هلـيما احلكومـات القليلـة اخلـقة يف
التعامل مع أزمات التشرد .وعلب أيضا إىل املقـرر اخلـاع أن
يوضح توصيتح بشـأن إنشـاء مركـز تنسـيق مسهلسـي مسـسول
عن تنسيق االهلتجابات حلاالت التشرد الدا)لي ،ـا يف جلـب
املستوى الذ ينبغي تعينح ملركز التنسيق ،وعلب منح توضـيح
أفضل املمارهلات يف هذا الصدد.
 - ١٢الســـــيد د بوهلـــــتامانت (املراقـــــب عـــــن االحتـــــاد
األوروي) :علـب إىل املقـرر اخلـاع شـرا أفضـل املمارهلــات
يف الال البيانات واألمناش .و ا أن السلنات الوعنية قد تفقـد
بســــرعة قــــدرما االهلــــتيعابية يف حــــاالت التشــــرد الــــدا)لي
املفاجئــة ،وبــالنظر إىل الــدور التكميلــي الــذ يسديــح اجملتمــع
الدو  ،هلأل املتكلّم املقرر اخلاع عـن الـدور الـذ بكـن أن
تقوم بح املنظمات اإلقليمية يف هذا الصدد.
 - ١٣السيدة كوبرادزي (جورجياا ،اائةاة الارئيس تولات
رئاسة اجللسة.
 - ١٤الســــيدة بــــايق (ليختنشــــتاين) :قالــ ـ إن عــــدد
املشردين دا)لياً ز)ذ يف االرتفامم وإن التشرد النويـل األجـل
صــار أكثــر شــيوعاً .ويف هــذا الســياق ،توجهـ بالســسال إىل
املقرر اخلاع عن الكيفية الـت بكـن جلـا للـدول حتسـني تنفيـذ
تــدابو احلمايــة ،وتلبيــة احتياجــات املشــردين دا)ليـاً ،وكفالــة
حتسني اهلتعداد املسهلسات الوعنية لتقـدمي املسـاعدة .وهلـأل
أيضا عن مدى تأثو التنورات األ)ـوة يف اجلمهوريـة العربيـة
الســورية علــى حالــة األشــخاع املشــردين دا)ليــا ،ال هلــيما
فيما يتعلق بالوصول إىل اخلدمات املقدَّمة.

اخلــــاع مــــن أجــــل تــــوفو معلومــــات وتوصــــيفات أفضــــل
ال إن مصـفوفة تتبـع
لألشخاع املشـردين دا)ليـاً .وأرد قـائ ً
التشــرد التابعــة للمنظمــة الدوليــة للــهجرة مــا زال ـ تضــنلع
بدور هام يف تقييم حاالت التشرد يف يع أعاء العامل ،هلـواء
النا ة عـن النــزاعات أو عـن الكـوارأ النبيعيـة ،وهـي تـوفّر
كميات من البيانات املصنفة بشكل متزايد .وعلب من املقرر
اخلاع حتديـد املمارهلـات الواعـدة يف الـال مواءمـة البيانـات،
هلــــواء كانــ ـ فيمــــا بــــني الوكــــاالت أو بــــني الوكــــاالت
واحلكومـــات ،ومـــا قـــد يكـــون لديـــح يف هـــذا الســـياق مـــن
اقتراحات بشأن صفوفة تتبـع التشـرد .وأشـار إىل أن املنظمـة
الدوليــة للـــهجرة قــد وضـــع إعــارًا بشـــأن احلــ ّل التـــدرجيي
حلاالت التشرد .ويملنبق هذا اإلعار منظورًا قائمـًا علـى التنقـل
يف التوصــل إىل حلــول دائمــة .وقــال إن هــذا اإلعــار ،الــذ
يتجــاوز الســكان املشــردين ليشــمل أيضــا الســكان املهــاجرين
املتضررين ،يدرج بالكامل كذلب املعامل القياهلية الثمانية الـت
حددما اللجنة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت لقيـا مـدى
حتقيق التوصل إىل حل دائم .وتوجح للمقـرر اخلـاع بالسـسال
عما إجا كان قـد صـاد أمثلـة جيـدة يفيئـات أو أفرقـة عاملـة
تســـتفيد اهلـــتفادة كاملـــة مـــن املبـــادو التوجيهيـــة التنفيذيـــة
واالهلـــتراتيجيات املختلفـــة ،دون تكـــرار ايفياكـــل املوجـــودة
بالفعل.

 - ١٦السيدة كانتادا (الفلبني) :قال إن املقرر اخلاع قـد
قــــيم يف تقريــــره االهلــــتجابة الــــت قدمتــــها حكومــــة بلــــدها
فيما يتعلق بالتشرد الدا)لي الناجم عن إعصار هايان والتقـدم
احملرز يف تـوفو املنـازل االنتقاليـة والدائمـة ويف اهلـتعادة فـرع
كســـب الـــرزق لألشـــخاع املتضـــررين .وأردفـ ـ قائلـــة إن
حكومـــة بلـــدها ملتزمـــة بتلبيـــة احلاجـــة إىل مســـاكن دائمـــة
ومأمونة والئقة لألشخاع املشردين دا)ليا وبضـمان عـودمم
 - ١٥الســـيد ر تـــر (املنظمـــة الدوليـــة للـــهجرة) :قـــال إن إىل حيامم النبيعية يف أقرت وق ممكن .وهليتم تـوفو أمـوال
املنظمــة الدوليــة للــهجرة تكــرر الــدعوة الــت توجــح جلــا املقــرر إضـــافية يف امليزانيـــة الوعنيـــة لعـــام  ٢٠١٦ملواصـــلة جهـــود
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اإلنعاش واإلصالا والتعمو يف اجملتمعات احمللية الـت تضـررت
من إعصار هايان ويف مناعق النـزامم املتضررة يف مينداناو.
 - ١7السيدة أماديو (الواليات املتحـدة األمريكيـة) :قالـ
إن حكومة بلدها ترحـب بالتعـاون القـو بـني املقـرر اخلـاع
واملنظمـــات اإلقليميـــة والدوليـــة ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدي،
وجبهـــوده املســـتمرة مـــن أجـــل تعزيـــز تنفيـــذ اتفاقيـــة االحتـــاد
األفريقـــي حلمايـــة املشـــردين ومســـاعدة النـــازحني دا)ليـ ـًا يف
أفريقيــا ،الــت ينبغــي أن تكــون منوججــاً لوضــع أعــر معياريــة
إقليمية مماثلة .وهلأل املقرر اخلاع عن اخلنـوات الـت يعمـل
على ا اجها من أجل تشجيع املزيـد مـن البلـدان علـى اعتمـاد
أعر قانونية وأعر هلياهلات وعنية شاملة بشـأن التشـردد وعـن
التحـــديات الـــت يواجههـــا يف هـــذا الصـــددد وعمـــا إجا كـــان
يســتنيع تقــدمي أمثلــة إضــافية آلليــات الرصــد الفعالــة ونظــم
اإلنذار املبكر الـت اعتمـدما الـدول ،نظـراا ألييـة العمـل علـى
عو اهلتباقي من أجل منع التشرد .،وعلب إليح أيضا توضـيح
الدور الفريـد الـذ تسديـح املنظمـات اإلنسـانية ملـو احلكوميـة
والدولية يف االهلتجابة للتشـرد ،وشـرا توصـيتح بانشـاء أفرقـة
عاملة إقليميـة أو تعـيني مقـررين إقليمـيني معنـيني بالتشـرد مـن
أجل معاجلـة ورصـد حـاالت التشـرد ،وتوضـيح كيفيـة إدراج
تلــب اآلليــات اإلقليميــة يف ايفيكــل اإلنســاي القــائم وإمكانيــة
أن تكملح.

يــع أعــرا النـــزامم املســلح القــانون اإلنســاي
إجا احترم ـ
الدو  ،وإنح ال بد من التشجيع على اتبامم صع وقـائي بشـكل
أكق فيمـا يتعلـق بالتشـرد .وعلـب مـن املقـرر اخلـاع تسـلي
الضــوء علــى بعــل األمثلــة املتعلقــة بأفضــل املمارهلــات الــت
عملــ مــن )اليفــا الــدول واحلكومــات احملليــة مــع اجملتمــع
الــدو إلجيــاد حلــول للمشــردين ،وهلــألح عــن الــدرو الــت
بكــن االهلــتفادة منــها يف املســتقبل مــن أجــل إجيــاد حلـــول
عويلة األمد.
 - ١9السيد ياربنكو (أوكرانيا) :تكلّم بالنيابة عـن منظمـة
الدبقراعيـــة والتنميـــة االقتصـــادية (ملـــوام) ،فقـــال إن الـــدول
األعضــاء يف ملــوام مهتمــة باالضــنالمم بأعمــال متابعــة بعــد
الزيارات الت جيريها املقرر اخلاع .وأضـا قـائالً إن التشـرد
اجلمــــاعي يف الموعــــة بلــــدان ملــــوام أدى إىل الكــــثو مــــن
التحديات اخلنوة .فقد تضـرر أكثـر مـن  ٦٠مليـون شـخص
بسبب النــزامم املسـلح النـاجم عـن العـدوان األجـنت ،و تـاج
هـــــسالء إىل احلمايـــــة واملســـــاعدة والـــــدعم .وأشـــــار إىل أن
االهلتجابات الوعنية لألزمـة اإلنسـانية قـد ا ـذت صجـاً يقـوم
على حقوق اإلنسـان ،وأن احلكومـات هلتواصـل حتسـني أمـن
ومحاية املشردين دا)ليا والعمل من أجل إجيـاد حلـول دائمـة.
وأوضــح أ ّن مــن بــني التحــديات الــت يلــزم التصــد مســألة
احلصـــول علـــى الســـكن املســـتدام ،واخلـــدمات االجتماعيـــة،
واملســـاعدات املاليـــة املســـتهدفة .وقـــال إن الموعـــة الـــدول
األعضاء يف ملوام تسمن تعتقـد جازمـا بـأن الشـواملل اإلنسـانية
للســـكان املتضـــررين ،ـــن فـــيهم املشـــردون دا)ليـــا ،ينبغـــي
إعناءها أولوية كبوة ،بالرملم من عدم إحراز تقـدم يف عمليـة
تسوية النـزامم.

 - ١٨السيد لينغـروأ (النـرويع) :قـال إن التحـديات الـت
تواجــح املشــردين دا)ليــا تتزايــد يف احلجــم والتعقيــد .وأعــرت
عـن أمــل حكومــة بلـده يف أن يــو اجملتمــع الـدو املزيــد مــن
االهتمام لتعزيز االهلتجابة الت يقدمها اعيـا .وأفـاد بـأنّ ـة
حاجة واضـحة إىل أن تعمـل يـع اجلهـات الفاعلـة ،ـا فيهـا
ال إن حكومـــات الموعـــة بلـــدان ملـــوام
الوكــاالت اإلنســانية واإلمنائيــة ،معــًا مــن أجــل التوصــل إىل  - ٢٠وأرد قـــائ ً
حلول دائمة للتحديات الت ينرحهـا التشـرد النويـل األجـل .تسعى جاهدة إىل توفو ما يكفـي مـن احلمايـة واملسـاعدة مـن
وقــــال إنّ التشــــرد بكــــن منــــع وقوعــــح يف أحيــــان كــــثوة) ،ــالل إنشــاء اآلليــات وتنــوير وتعزيــز التشــريعات الوعنيــة.
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وأشـــــار إىل أن املـــــوارد والقـــــدرات حمـــــدودة وحتتـــــاج إىل
اهلتكمال ،ال هليما أن التشرد يشكل يف بعل احلـاالت أزمـة
مستمرة ،وهو يف حاالت أ)رى قـد أصـبح مشـكلة ومتـد عـق
أجيــال .وقــال إن كفالــة العــودة اآلمنــة والكربــة للمشــردين
دا)ليا والالجئني هي األهللوت األمثـل لتحقيـق حلـول دائمـة
وهي من التحديات الرئيسية الت تواجح اجملتمـع الـدو  .ولـئن
كان الموعة الدول األعضاء يف ملـوام عازمـة علـى مواجهـة
االحتياجــات األمنيــة واإلمنائيــة للســكان املتضــررين ،فــان ــة
حاجـــة ماهلـــة إىل أن يهـــتم اجملتمـــع الـــدو بشـــكل متجـــدد
ال
ومتواصل ألهلبات اجلذرية للتشـريد القسـر  .وأضـا قـائ ً
إن إصاء النـزاعات يف دول اجملموعـة علـى أهلـا ميثـاق األمـم
املتحــدة ،ال هلــيما مبــادو الســيادة والســالمة اإلقليميــة جلميــع
الدول دا)ل حدودها املعتر جلا دوليـا ،مـن شـأنح أن يسـهم
مســاية كــبوة يف حســم مســألة األشــخاع املشــردين دا)ليــا
والالجئني ،وأن يكتسي أيية بالغة فيما يتعلق بضمان السـالم
واملصاحلة والتنمية الدائمني .وحث املتكلّم املقررَ اخلاع على
مواصلة التركيز على السكان املشردين يف الـدول األعضـاء يف
الموعــة ملــوام والــدعوة إىل زيــادة التعــاون والتضــامن والعمــل
اإلنساي على الصعيد الدو لدعم من هم اجة إىل الدعم.

االجتماعيــة والتقنيــة .ومــا فتئ ـ احلكومــة تعمــل أيضــا علــى
تــوفو فــرع عمــل لألشــخاع املشــردين دا)ليــاً ،وتواصــل
إمــداد العــاعلني عــن العمــل مــن املشــردين دا)ليــا ســاعدات
شـــهرية .وقـــد م ،علـــى مـــدى الســـنوات العشـــرين املاضـــية،
صـيص مبلـ  ٥،٥بليــون دوالر ملســاعدة املشــردين دا)ليـاً،
فيمــا تســتمر الزيــادة يف النســبة املخصصــة مــن ميزانيــة الدولــة
يفذه املسألة.

 - ٢٢وأشــارت إىل أن تبعــات التشــرد اجلمــاعي ومثــل عبئ ـًا
علــى أجربيجــان ،الــت مــا زال جــزء كــبو منــها يــرزا حت ـ
االحتالل األرمـيو بصـورة ملـو قانونيـة .وعلـى الـرملم مـن أن
أجربيجان ممتنة للمساعدة والدعم املقدمني للمشردين دا)ليـاً،
فان املساعدة املالية ملو كافيةد لذلب يكتسي جتديـد االهتمـام
جلــذه املســألة أييــة بالغــة .وأضــاف قائلــة إن التــزام حكومــة
بلدها باجياد حلول دائمـة للتشـرد ال ينبغـي أن يملعفـي الـواقفني
وراء األهلبات اجلذرية للتشرد من املسسولية .وقال إن إجيـاد
حل للنـزامم وضمان احلق يف العودة ال يـزاالن يشـكالن أكثـر
احللول النويلة األجل فعالية .ويف هذا الصدد ،أهاب بـاملقرر
اخلــاع أن يواصــل جهــود الــدعوة الــت يبــذيفا دا)ــل منظومــة
األمم املتحدة ولدى الدوائر اإلنسانية ودوائر حقـوق اإلنسـان
 - ٢١الســيدة إبراهيموفــا (أجربيجــان) :قال ـ إن حكومــة األوهلــع نناقــا .وكــررت دعــوة حكومــة بلــدها إليــح بزيــارة
بلدها تواصل محاية ومساعدة األشخاع الذين شـردوا نتيجـة أجربيجان وقال إصا تتنلع الهلتمرار التعاون معح.
العدوان الذ شنتح أرمينيا على أجربيجـان .وقـد تسـبب عـدم  - ٢٣الســيد هلركيســيان (أرمينيــا) :قــال إن بلــده تعــرن
إحـــــراز تقـــــدم يف تســـــوية النــــــزامم واهلـــــتمرار االحـــــتالل حلاالت تشرد واهلعة النناق نا ة عن عمليات الترحيل أثنـاء
ملو املشرومم يف تشـريد جيـل بأكملـح .وأفـادت بـأنّ حكومـة اإلبــادة اجلماعيــة األوىل يف القــرن العشــريند وعــن الكــوارأ
بلــدها قــد هلــن تشــريعات حلمايــة حقــوق املشــردين دا)ليــا النبيعية ،ال هليما الزلـزال املـدمر الـذ وقـع يف عـام ١9٨٨د
الــذين م مــنحهم األوليــة الشــاملة يف يــع الــقامع احلكوميــة والعــدوان العســكر الــذ وقــع يف اآلونــة األ)ــوة .وأوضــح
جات الصلة ،وإشـراكهم يف عمليـة التشـاور واإلعـداد املسـتمر أ ّن أرمينيــا قــد ن ّفــذت ،منــذ أوائــل تســعينات القــرن املاضــي،
يفــذه الــقامع .وقــد أوف ـ حكومــة بلــدها بالتزامهــا بالقضــاء هلياهلات إدماج واهلعة النناق للمشردين ،ـا يف جلـب وضـع
علــى املخيمــات املسقتــة وأعــادت تــوعني الســكان يف  ٣٦مــن )نة عمـل ترمـي إىل زيـادة إمكانيـة احلصـول علـى اخلـدمات
اجملتمعات احمللية اجلديـدة ،مـع مـا يلـزم مـن ايفياكـل األهلاهلـية
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االجتماعيــــة والصــــحية ،واإلهلــــكان ،والتعلــــيم ،والعمالــــة
لألشــخاع املشــردين دا)ليــا والالجــئني .وبــدال مــن إقامــة
املخيمات أو املراكز اجلماعية ،ا)تـارت حكومـة بلـده تركيـز
جهودها على التوصل إىل حلول مستدامة إلدماج األشـخاع
املشردين على عو كامل يف اجملتمـع ،ومل تقـم منلقـًا بتسـييس
مســـألة املشـــردين دا)ليــاً والالجـــئني علـــى حســـات حقـــوق
اإلنسان والكرامة الواجبة يفم .وجكر أنـح ينبغـي إدمـاج النـهع
القــائم علــى حقــوق اإلنســان بشــكل كامــل يف بنــاء الســالم
وإجياد حل للنـزامم على ناملورنو  -كاراباأ.
 - ٢٤وقال إنّ اجلزء الذ )صصح املقرر اخلاع يف تقريـره
لزيارتــح إىل أجربيجــان يننــو علــى تفســوات ملســألة النـــزامم
علــى نــاملورنو  -كارابــاأ الــت تتســم ساهلــيتها السياهلــية.
وعق عن أهلف حكومة بلده الحتواء التقرير على زراء ملفقـة
وملـــو دقيقـــة ،وقـــال إصـــا ال ومثـــل موقـــف اجملتمـــع الـــدو
وال تســتند إىل بيانــات وحقــائق إحصــائية ،وهــي تتنــا مــع
ال إن التسـوية السـلمية
نـز اهة واليـة املقـرر اخلـاع .وتـابع قـائ ً
للنـزامم من شأصا أن تسد إىل حلـول دائمـة جلميـع املشـردين
دا)لياً .وجكر أن النرائق واملبادو والعناصر الـت تقـوم عليهـا
تلـــب التســـوية قـــد صـــاملها املشـــاركون يف رئاهلـــة الموعـــة
مينسب التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبـا ،الـت تشـكل
املنتدى الوحيد املأجون لـح دوليـا فاوضـات للسـالم .وأرد
ال إن تنفيــذ عمليــة الســالم يعتمــد علــى اإلرادة السياهلــية
قــائ ً
لــدى يــع األعــرا املعنيــة ،وإن أرمينيــا تسيــد تأييــدا تامــا
املقترحات املقدمة ،وهي ملتزمة التزاما قويـا بتحقيـق تقـدم يف
مفاوضات السالم .وقال إنّ حكومة بلده حتث املقرر اخلـاع
علــــى التثبــ ـ أكثــــر مــــن أهلــ ـبات عــــدم إحــــراز تقــــدم يف
املفاوضــات ،ألصــا ال ترملــب يف تكــوين اننبــامم بــأن املقــرر
اخلـــاع يتـــب زراء الفـــة آلراء اجملتمـــع الـــدو فيمـــا يتعلـــق
بالتوصل إىل تسوية هللمية للنـزامم يف ناملورنو  -كاراباأ.

8/25

ال إنـــح ال ينبغـــي للمشـــردين دا)ليـــا أن
 - ٢٥وأرد قـــائ ً
يواجهــوا التمييــز عنــد التمــا احلمايــة واملســاعدة .وقــال إن
املقــرر اخلــاع قــدر عــدد املشــردين األرمــن املقــيمني حاليـًا يف
هورية نـاملورنو  -كارابـاأ بــ  ٣٠٠ ٠٠٠شـخص .وقـال
إنح جيـر حرمـاصم مـن احلصـول علـى اخلـدمات الـت تقـدمها
مفوضية األمم املتحدة السـامية لشـسون الالجـئني ،وإجـراءات
األمم املتحدة اخلاصة ،واملقـرر اخلـاع .وهلـأل املقـرر اخلـاع
عمــا إجا كــان مكتبــح قــد ا ــذ )نــوات عــو حتقيــق إمكانيــة
الوصــــول دون عــــائق إىل األشــــخاع املشــــردين دا)ليــــا يف
نــاملورنو  -كارابــاأ جلــد ومكينــهم مــن إعمــال حقــوقهم
اإلنسانية.
 - ٢٦وقــال إن وفــد بلــده يــرفل بشــدة االدعــاءات الــت
هلاقها ضد بلـده ممثـل أجربيجـان الـذ مل يتنـرق ولـو بكلمـة
واحدة إىل مسـألة إقامـة حـوار بـني يـع أعـرا النــزامم مـن
أجــل حتســني حقــوق اإلنســان الواجبــة للمشــردين دا)ليــا،
وجلب بغـل النظـر عـن جنسـيتهم أو أصـلهم .وأشـار إىل أنـح
ينبغــي تــذكو وفــد أجربيجــان بالعــدوان الــذ شــنح بلــده يف
حربح على السكان املدنيني يف نـاملورنو  -كارابـاأ وأرمينيـا،
الذ أفضى إىل  ١٠٠ ٠٠٠مـن الالجـئني واملشـردين دا)ليـًا
األرمــن .وجكــر أن جــزءًا مــن أراضــي نــاملورنو  -كارابــاأ
وأرمينيـــا ال تـــزال حتـ ـ االحـــتالل .وأوضـــح أن الســـلنات
األجربيجانيــة ال تــرفل فق ـ التعــاون بشــأن مســألة األرمــن
املشردين دولياً يف ناملورنو  -كارابـاأ ،بـل حتـول أيضـا دون
وصــول املنظمــات الدوليــة ،ــا يف جلــب اإلجــراءات اخلاصــة
لألمم املتحدة ،وكذلب تعيق اضـنالعها بواليتـها فيمـا يتعلـق
باألشخاع املشردين دا)ليا يف ناملورنو  -كاراباأ.
 - ٢7السيدة مسـيال (نيجويـا) :قالـ إن انعـدام االهلـتقرار
السياهلي والكوارأ النبيعية وتغو املناأ واألعمـال اإلرهابيـة
يعهــا يف تشــريد املاليــني مــن
والنـــزاعات املســلحة أهلــهم
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وقال ـ إنــح مــن ملــو املقبــول )فــل مــوارد وقــدرات األمــم
املتحــدة املخصصــة للمشــردين دا)ليــا يف حــني قــد بل ـ عــدد
هـسالء مســتوى قياهلــيا .وأوضــح أن هــذه املســألة ال تتعلــق
بانشـــاء هياكـــل جديـــدة ،بـــل بتحســـني التنســـيق والتعـــاون
فيمــا بــني تلــف اجلهــات الفاعلــة ،وحشــد األمــوال الالزمــة
وتـــوفو اإلرادة السياهلـــية ملنـــع التشـــريد القســـر  ،ومحايـــة
األشــخاع وحتســني هلــبل مســاعدمم والتشــجيع علــى إجيــاد
احللــول املســتدامة ،ــا يف جلــب احللــول السياهلــية .وهلــأل
املقــرر اخلـــاع عـــن التـــدابو الالزمــة لتعزيـــز ايفيكـــل الـــدو
املكر لألشخاع املشردين دا)لياً ،وكيـف بكـن للمجتمـع
الدو أن يسهم يف احلرع على مراعاة االحتياجـات الفريـدة
لألشخاع املشردين مراعاة أفضل يف )نـ التنميـة الوعنيـة.
وحث الدول األعضاء على التعاون بنشاش مع املقرر اخلـاع
من أجل )دمة مصاحل املشردين دا)ليا يف بلداصا.

النــا يف يــع أعــاء العــامل ،وإن الغالبيــة العظمــى منــهم مــن
النساء واألعفـال .وأضـاف قائلـة إن وضـع الالجـئني وعـالت
اللجوء واألشخاع املشردين ،ال هلـيما النسـاء والفتيـات ،قـد
اهلــترعى االنتبــاه العــاملي إىل ضــرورة حتســني محايــة الالجــئني.
وأوضــح أن األعمــال اإلرهابيــة ،الــت هــي مــن األهلــبات
الرئيسية للتشرد والوفيات هلواء دا)ل الدول أو عق احلـدود،
تشــكل )نــرًا كــبوًا يهــدد الســلم واألمــن الــدوليني ويقــون
قــدرات الــدول علــى حتقيــق التنميــة املســتدامة .وومثــل هــذه
األفعال اعتداءً علـى األمـن اجلمـاعي وهـي بـذلب تتنلـب ردًا
اعي ـاً .وجكــرت أن بعض ـًا مــن أشــد أزمــات التشــرد تعقيــدًا
توجد يف أفريقيا .لذلب اعتمد االحتاد األفريقي اتفاقية االحتـاد
األفريقـــي حلمايـــة املشـــردين ومســـاعدة النـــازحني دا)ليـ ـًا يف
أفريقيــا ،املعروفــة أيض ـا باهلــم اتفاقيــة كمبــاال ،والــت تشــكل
)نــوة هامــة عــو تعزيــز األعــر القانونيــة والتنظيميــة الوعنيــة
واإلقليمية الت توفر احلماية واملساعدة للمشردين يف أفريقيا - ٣٠ .السيد ريد (اململكة املتحدة) :قال إنح جيـب السـماا
 - ٢٨وقالـ ـ إن حكومـــة بلـــدها قـــد أعلقـ ـ  ،يف اليـــوم لألشخاع املشردين دا)لياً باالنتقال إىل مواقع زمنـة تتناهلـب
الســابق ،برنــامع املشــاركة املتعــدد األعــرا املعــو بالعمــل واحتياجـــامم مـــن احلمايـــة ،وجيـــب اإلصـــغاء إىل )يـــارامم
اإلنســاي يف املننقــة الشــمالية الشــرقية وجلــب لفائــدة ضــحايا واحترامهــا .وأشــار إىل أن اجملتمعــات املضــيفة حتتــاج إىل دعــم
عمليــات ومــرد اعــة بوكــو حــرام ومــن أجــل تعزيــز قــدرات لكي تستوعب وترعى األشخاع املشردين دا)لياً ،واجلهـات
منظمات اجملتمع املـدي القائمـة ،ال هلـيما يف املنـاعق الشـمالية اإلنســانية الفاعلــة ال بــد يفــا مــن هلــبل الوصــول حــا تقــيم
الشــرقية ،واملســاعدة يف تنــوير املسهلســات األ)ــرى .ويوجــد احتياجــات كــل مــن املشــردين دا)ليــا واجملتمعــات املضــيفة.
مــن بــني األعــرا صــاحبة املصــلحة الوكالــة الوعنيــة إلدارة وجيــب أن تملراعــى ،منــذ بدايــة التشــرد ،االحتياجــات النويلــة
حاالت النوارو ،واملبادرة الرئاهلية ملننقـة الشـمال الشـرقي ،األجل لألشخاع املشردين دا)ليا ،ا يف جلب التعليم وهلـبل
كســب الــرزق ،واهلــتعادة الكرامــة .وجكــر أن حتســني امتثــال
وصندوق دعم الضحايا ،ومبادرة املدار اآلمنة.
 - ٢9الســيدة كويــانو كــربينس (هلويســرا) :قال ـ إن أعرا النــزامم للقـانون اإلنسـاي الـدو مـن شـأنح يف الكـثو
ازدياد أعداد املشردين دا)ليا ومتوهل عول فترة التشرد تـثو من احلـاالت أن بنـع وقـومم التشـرد أصـال .وتوجـح إىل املقـرر
قلقـ ـاً بالغـ ـاً .وأوضـــح أنّ اجملتمـــع الـــدو عليـــح أن يركـــز اخلاع بسسال عـن كيفيـة اهلـتغالل مبـادرات األمـم املتحـدة،
اهتمامح علـى السـعي للوصـول إىل حلـول مسـتدامة مـن أجـل مثل مبادرة احلقوق أوالً ومسومر القمة العـاملي للعمـل اإلنسـاي
حتسني االهلتجابة لالحتياجات احملددة لألشخاع املتضـررين .لعام  ،٢٠١٦بوصفها فرصاً لتناول مسألة إجياد حلول لدائمة
للمشــردين دا)ليـاً ،وكيفيــة مشــاركة املسهلســات مثــل البنــب
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الـــدو مـــع الشـــركاء يف اجملـــال اإلنســـاي مـــن أجـــل وضـــع نــاملورنو  -كارابــاأ وأجربيجــان هــي مــن املبــادو األهلاهلــية
للتوصــل إىل تســوية هلــلمية للنـــزامم يف نــاملورنو  -كارابــاأ،
حلول دائمة.
 - ٣١الســيدة إبراهيموفــا (أجربيجــان) :تكلمــ ممارهلــة الــت ترفضــها أجربيجــان بالفعــل .وجكــر أن وفــد بلــده مســتعد
حلق الرد ،فقال إن وفد بلـدها يـرفل يـع االدعـاءات الـت ملناقشة هذه املسألة ودعا وفد أجربيجان إىل العمل باملثل.
عرحها وفـد أرمينيـا الـت حتتـل بصـورة ملـو مشـروعة أراضـي  - ٣٣الســيد بيــاي (املقــرر اخلــاع املعــو قــوق اإلنســان
أجربيجــان يف انتــهاك لقــرارات اللــس األمــن  )١99٣( ٨٢٢للمشــردين دا)لي ـاً) :قــال إن يــع أهــدا التنميــة املســتدامة
جيــب أن تنفــذ مــن منظــور األشــخاع املشــردين دا)لي ـًا مــن
و  )١99٣( ٨٥٣و  )١99٣( ٨7٤و .)١99٣( ٨٨٤
ال
وأوضــح أن مليــون أجربيجــاي قــد حملرمــوا مــن حقــوقهم حيث حتديث القامع والسياهلات واملسشرات .وأضا قـائ ً
األهلاهلـــية أثنـــاء عـــدوان أرمينيـــا املتواصـــل علـــى أجربيجـــان .إن أهــدا التنميـــة املســتدامة جيـــب أن تــدرج يف امليزانيـــات
وأشارت إىل أن أرمينيـا ارتكبـ جـرائم عديـدة ـق املـدنيني الوعنيــة ،وأنّ التخنــي والقالــة جيــب أن تملن ّفــذ باتبــامم صــع
مـــن بينـــها :ايفجمـــات العشـــوائية ،والقتـــل ،وأ)ـــذ الرهـــائن ،إنســاي وإمنــائي موحــد .وجكــر أن أعــر السياهلــات الوعنيــة
واحتجـــاز أهلـــرى احلـــرت ومعاملتـــهم بشـــكل ملـــو إنســـاي املعنية باملشردين دا)ليا ينبغي أن تأ)ذ أيضـاً بأهـدا التنميـة
وإعــدامهم ،والــتنهو العرقــي يف األراضــي احملتلــة .وقال ـ إن املستدامة ،وجيب أن يتم االضنالمم بالتخني النويل األجـل
أرمينيا ال ومتلب أهلاهلاً قانونياً أو أ)القيـاً لتعنـي دروهلـًا أل الذ يأ)ذ باحللول الدائمة منذ البداية.
شخص عن احترام حقوق اإلنسان والقانون الدو .
 - ٣٤وقــال إ ّن العــراق ال يتلقــى مــا يكفــي مــن املســاعدة
 - ٣٢السيد هلركيسيان (أرمينيـا) :قـال إنـح يف التسـعينات
من القرن املاضـي كـان هنـاك مئـات اآلال مـن الالجـئني يف
أرمينيا وأجربيجان وناملورنو  -كاراباأ .وعلى الرملم مـن أن
أرمينيـــا لـــديها أشـــخاع مشـــردون أكثـــر ممـــا يوجـــد لـــدى
أجربيجان ،فاصا مل تسيس حمنتـهم قـ  ،واهلـتخدم مواردهـا
احملدودة من أجل مساعدمم علـى االنـدماج الكامـل .وأرد
ال إنـــح لـــو كـــان لـــدى قيـــادة أجربيجـــان اهتمـــام صـــادق
قـــائ ً
بالتوصل إىل حلول مستدامة لالجئني واملشردين دا)لياً فيهـا،
لكان حقق جلب على مدى العقدين املاضـيني .وأشـار إىل
أنح بدال مـن اهلـتخدام ميزانيتـها ،الـت تغـذيها بشـكل أهلاهلـي
دوالرات الـــنف  ،يف إجيـــاد حـــل دائـــم ،قـــررت أجربيجـــان
اهلــتغالل هــذه القضــية واهلــتخدم دوالرامــا النفنيــة لشــراء
كميات ضخمة مـن األهلـلحة واملعـدات العسـكرية .وقـال إن
عودة الالجـئني واملشـردين دا)ليـًا مـن األرمـن ونظـرائهم مـن
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اإلنسانية ألنح مصنف علـى أنـح مـن البلـدان متوهلـنة الـد)ل.
وأوضــح أنــح ال بــد مــن وضــع تــدابو تأهــب يف العــراق بغيــة
اهلتقبال األشخاع املشردين بسبب تدابو مكافحة التمـرد يف
أمــاكن مثــل املوصــل واألنبــار .وأكــد أن التأهــب هــو أهــم
التـــدابو التحوعيـــة الـــت بكـــن أن تتخـــذها الـــدول .وتشـــمل
التــدابو األ)ــرى تقيــيم املخــاعر ،وتــدابو التخفيــف ،وحتقيــق
التكامل بني صجـي املسـاعدة اإلنسـانية واإلمنائيـة منـذ البدايـة،
واحللول الدائمة ،وأعر السياهلات واألعر القانونية.
 - ٣٥وأوضح أنح من األيية كان تـوفّر ايفياكـل التنسـيقية
وجهات االتصال الت تسـتجيب للتشـرد الـدا)لي ،ألن جلـب
من املسائل املتعددة القناعات .و ة أمثلة ألفضـل املمارهلـات
يف الــال تنســيق اآلليــات وايفياكــل الدائمــة يف كــوت ديفــوار
ويف هــايت ،وهنــاك أمثلــة جيــدة علــى احلكومــات احملليــة الــت
تعمل مع اجملتمع الدو يف أفغانستان وكينيا .و ة أيضـا أمثلـة
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جيدة عن تصنيف البيانات يف صربيا ويف جورجيا ،وأيضـا يف
الـــدائرة املشـــتركة بـــني الوكـــاالت واملعنيـــة بتحديـــد مســـات
املشردين دا)ليـا ،ومصـفوفة تتبـع التشـرد الـت أعـدما املنظمـة
الدولية للهجرة ،والعمل الذ يضنلع بح مركز رصـد التشـرد
الدا)لي يف جنيف .وأوضح املقرر اخلاع أنح قد م ،على إثـر
الزيــارة الــت قــام جلــا إىل هلــر النكــا ،إجــراء تقيــيم مشــترك
لالحتياجات بغية إجياد حلـول دائمـة .وقـال إنـح مـن الصـعب
جــدا حتديــد ممارهلــات فضــلى يف الــال مواءمــة البيانــات ،ألن
كــل الوكــاالت تعمــل بأنظمــة بيانامــا اخلاصــة ،والعديــد مــن
البلــدان يعمــل بــنظم بيانــات تلفــة أيض ـاً .وقــال إن الواليــة
املســــندة إليــــح قــــد دعــ ـ مــــرارا وتكــــرارا للمواءمــــة بــــني
نظم البيانات.
 - ٣٦وأضــا قــائال إنّ املنظمــات اإلقليميــة ومكنــ مــن
ا اج إجراءات متضافرة أكثر من أجل التصد ملسألة التشـرد
الدا)لي ،وجلب مـثال مـن )ـالل تعزيـز األعـر اإلقليميـة علـى
ملرار اتفاقية كمباال .وجكّر بأن مسومرات القمة العامليـة للعمـل
اإلنســاي قــد شــددت علــى دور املنظمــات اإلقليميــة يف تعزيــز
هــذه األعــر .وقــال إنّ واليتــح هلــتقوم تابعــة تلــب النتــائع يف
اهلــننبول يف أيارامــايو  .٢٠١٦وهــي حتــاول تعزيــز زليــات
الرصد الفعالة على الصعيد الوعو من )ـالل اللجـان الوعنيـة
حلقوق اإلنسان .ومن أمثلة جلب الفلـبني حيـث تعمـل اللجنـة
الوعنية حلقوق اإلنسان بنشاش كـبود وكينيـا ،حيـث م دمـع
البعثة الوعنية حلقوق اإلنسان يف الفريـق العامـل الـوعو املعـو
باملشردين دا)لياًد وجورجيا ،حيث أصدر أمني املظامل تقريرًا
معنيـاً باملشــردين دا)ليــا .وأشــار إىل أنــح قــد زار جلنــة البلــدان
األمريكية حلقوق االنسان يف زجارامار  ،٢٠١٥وهو يعتـزم
حضور اجتمامم هليعقد يف تشرين الثايانوفمق يف ملامبيـا بـني
جلنــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنســان واللجنــة األفريقيــة
حلقــوق اإلنســان والشــعوت .وأوضــح أ ّن التكامــل والتضــامن
أمـــور هامـــة إلنشـــاء زليـــة رصـــد وعنيـــة .وقـــال إن االمتثـــال
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للقــانون اإلنســاي الــدو ولغــوه مــن األعــر هــو مــن األمــور
األهلاهلــية .وجكــر أن ايفــد مــن مبــادرة احلقــوق أوال هــو
التأكــد علــى الصــعيد القنــر مــن أن أفرقــة األمــم املتحــدة
القنرية وبعثامـا تأ)ـذ قـوق اإلنسـان ،ـا يف جلـب احلقـوق
الواجبة للمشردين دا)لياً.
 - ٣7وأشار املقرر اخلـاع إىل أن إمكانيـة الوصـول كانـ
ومثــل مشــكال يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية .وأفــاد بأنــح قــد
ومكــن يف زيارتــح األ)ــوة مــن الــذهات إىل دمشــق والالجقيــة،
ولكــن يــع املنــاعق األ)ــرى تعـذّر الوصــول إليهــا .فالقــدرة
علــى الوصــول كان ـ مشــكلة يف املنــاعق الــت تســينر عليهــا
احلكومـــة وأيضـــا يف املنـــاعق الـــت يســـينر عليهـــا املتمـــردون
واإلرهابيون .ومن ناحية أ)رى ،أعرت عـن ترحيبـح بالتـدابو
الت جير ا اجها يف الفلبني يف مننقة مينداناو وضـمن هلـياق
ال تشرد جراء الكوارأ النبيعية .وقال إنح مـن الواضـح أن ـة
مشـــــكلة هلياهلـــــية كامنـــــة وراء النــــــزامم علـــــى األرن يف
نــاملورنو  -كارابــاأ .وقــال إن واليتــح واليــة إنســانية تركــز
على حقوق اإلنسان وتقوم على االهلـتقالل والنــزاهة .وجكـر
أنــح قــد اجتمــع مــع البعثــة الدائمــة ألرمينيــا يف أعقــات زيارتــح
لتوضيح الشواملل احملينة بـالتقرير الـذ قدمـح .وأشـار إىل إنـح
هليواصل العمل مع كل من أرمينيا وأجربيجان ،وهليسو علـى
)نى عملية مينسب فيما يتعلق بقضية املشردين دا)لياً.
ال إنــح قــد اجتمــع مــع البنــب الــدو مــن
 - ٣٨وأرد قــائ ً
أجل التركيز على دمع التنميـة يف األنشـنة اإلنسـانية ،ووجـد
جتاوبــا إجيابيــا للغايــة جلــذا الشــأن .وجكــر أن البنــب الــدو
يستخدم نظم بيانات ونصوصًا تتعلق بـالالجئني .ونـوه إىل أن
النهع الذ يتبعح البنب يستحق الثناء وينبغي تشجيع اجلهـات
اإلمنائيــة الفاعلــة األ)ــرى علــى أن حتــذو حــذوه .وأوضــح أن
الوالية تعمل ،من )الل املناقشات مع البنب الدو وبرنـامع
األمــم املتحــدة اإلمنــائي ،علــى تعزيــز )رينــة عريــق مشــتركة
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لتحقيق التنمية واألنشنة اإلنسانية معا .وقـال إن دور الواليـة
املسندة إليح يف حاجة إىل إعادة التقيـيم .وأشـار إىل أنـح يوجـد
حاليا ما يزيد عـن  ٣٨مليـون مـن املشـردين دا)ليـاً ،يف حـني
بـات الواضـح أن وجـود واليـة وحيـدة ،تعمـل لـبعل الوقـ
وبشــكل تنــوعي ،هــو أمــر ال يكفــي حــا وإن كان ـ هــذه
الوالية تعمل مع شركاء.

اجلنائيــة .و ــول االفتقــار إىل البيانــات دون قيــام احلكومــات
بتقيــيم وجــود وننــاق االنتــهاكات ضــد األقليــات يف نظــام
العدالة اجلنائية ،وبالتـا يـسد إىل عـدم وضـع تـدابو مضـادة
فعالــة .وشــجع الســيدة إهلــحاق الــدول علــى ــع بيانــات
شاملة ومصنفة على أهلا حتديـد األفـراد يفويتـهم وموافقتـهم
عليهــــا ،مــــع مراعــــاة ضــــرورة محايــــة البيانــــات الشخصــــية
واخلصوصية.

وإىل أقليات دينيـة ولغويـة ( ،)A/70/212وقالـ إصـا ا)تـارت
التركيز علـى عمليـة العدالـة اجلنائيـة ألصـا تلقـ عـددًا مفزعـًا
مــن االدعــاءات بوقــومم انتــهاكات حلقــوق اإلنســان ارتكب ـ
ضـــد األقليـــات يف إعـــار إقامـــة العدالـــة اجلنائيـــة .وتوجهـ ـ
بالشكر للدول الت ردت علـى اهلـتبياصا وأعربـ عـن أهلـفها
ألصــا مل تتلــق املزيــد مــن الــردود .وتضــمن التقريــر النظــر يف
العقبات الت حتول دون حصول ضحايا اجلـرائم مـن األقليـات
على العدالة ،وهو ينـاق كيفيـة كفالـة التنـومم وعـدم التمييـز
ومشاركة األقليـات يف إقامـة العـدل .وقالـ إن التقريـر لـيس
جامعــاً ألنــح ال يتنــاول االنتــهاكات الــت يرتكبــها املوظفــون
املكلفــون بانفــاج القــوانني )ــارج إعــار عمليــة العدالــة اجلنائيــة
الرمسيــــة ،أو االنتــــهاكات الناشــــئة عــــن القــــانون اجلنــــائي
املوضوعيد وتستحق هذه اجملاالت املزيد من البحث.

 - ٤٣الســـيد العبيـــد (العـــراق) :قـــال إن العـــراق يتميـــز
بتنومم األديان والنوائف واألعراق فيح ،ـن فـيهم املسـيحيون
والصــابئون والشـــبب واليزيــديون ،الـــذين عاشــوا يف املننقـــة
وهلايوا يف اجملتمع منذ زال السـنني .إج يفـم ،ككـل النـا ،
حقــوق ومســسوليات متســاوية أمــام القــانون .وأشــار إىل أن
األقليات عان من أهلـوأ الفظـائع وأكثرهـا دمويـة يف أعقـات
اهلــتيالء عصــابات تنظــيم الدولــة اإلهلــالمية علــى بعــل أعــاء
العراق ،ا يف جلب حمافظـة نينـوى ،حيـث تعـي معظـم هـذه
األقليات .وجكر أن اجملموعات اإلرهابية التابعة لتنظيم الدولـة
قــد ارتكب ـ أبشــع اجلــرائم ضــدهم وأجــقمم علــى مغــادرة
أراضـــيهم وقامـ ـ صـــادرة ممتلكـــامم وأمالكهـــمد وقتلـ ـ
الرجــال ،واهلــترق النســاء وباعتــهن ،واهلــتغل األعفــالد
وفجرت دور العبادة ومقابر األنبياءد ودمـرت املراكـز الثقافيـة
واألدبيــة ومواقــع التــراأ الثقــايف .وبعــد حتريــر قــوات األمــن
لبعل املناعق ،اكتملشف مقـابر اعيـة ملـدنيني مـن اليزيـديني
أعدمتهم العصابات اإلرهابية التابعـة لتنظـيم الدولـة .وقـال إن

 - ٣9وقــال إنــح هلــيقوم بزيــارات متابعــة إىل الموعــة بلــدان
ملوام يف عـام  .٢٠١٦وهـو قـد علـب أيضـا القيـام بزيـارة إىل  - ٤٢وأردفـ ـ قائلـــة إن الـــدورة الثامنـــة للمنتـــدى املعـــو
نيجويا يف عام  ٢٠١٦لتقييم الوضع يف مشال نيجويـا وللنظـر بقضايا األقليات هلتركز أيضاً علـى األقليـات يف نظـام العدالـة
اجلنائيـــة وهـــي هلـــتملعقد يف تشـــرين الثـــايانوفمق  ٢٠١٥يف
يف التشرد الناجم عما تقوم بح اعة بوكو حرام.
 - ٤٠الســـيدة إهلـــحاق (املقـــررة اخلاصـــة املعـــو بقضـــايا جنيـــف .وهلتشـــارك فيهـــا العديـــد مـــن اجلهـــات احلكوميـــة
يـع
األقليــات) :عرضــ تقريرهــا عــن التعزيــز الفعــال لإلعــالن وملو احلكومية واخلقاء يف الال العدالة اجلنائية ،ودع
املتعلـق قــوق األشــخاع املنــتمني إىل أقليــات قوميــة أو إثنيــة الدول إىل االنضمام إىل املنتدى واملساية يف أعمالح القيمة.

 - ٤١وأضاف قائلة إنح يف كثو من األحيان توجد صـعوبة
يف احلصــول علــى البيانــات امليســورة ،وال تقــوم العديــد مــن
الــدول جبمــع البيانــات املصــنفة عــن األقليــات يف نظــام العدالــة
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حكومة بلـده شـكل جلنـة وزاريـة رفيعـة املسـتوى مـن اليـوم إقامتهم وبني األشـخاع الـذين لـيس يفـم هلـوى وضـع املقـيم
األول مــن ايفجمــات الــت شــنتها العصــابات اإلرهابيــة لتنظــيم إقامة دائمة.
الدولـــة وجلـــب مـــن أجـــل رصـــد حالـــة املشـــردين دا)ليـ ـاً - ٤٦ ،السيد ريـو هلانشـيز (املكسـيب) :قـال إن دهلـتور
وال هلــيما املنتمــون إىل األقليــات ،ولتلبيــة احتياجــامم .وقــد عــام  ١99٢قــد نــص علــى االعتــرا القــانوي باألقليــات يف
حررت قوات األمن الكثو مـن األفـرادد ومملنحـ املسـاعدات املكسيب كما أقـر بـأن املكسـيب أمـة متعـددة الثقافـات .ويف
املالية للنسـاء اليزيـديات املشـردات دا)ليـاًد وم إنشـاء مراكـز عــام  ،٢٠٠١أعد)ــل نــص صــريح يف املــادة  ١مــن الدهلــتور
لألقليــات الــذين يريــدون االنضــمام إىل قــوات األمــن .هــذا ،ظــر يــع أشــكال التمييــز ــا يف جلــب التمييــز علــى أهلــا
وجي ر تقـدمي املسـاعدة مـن أجـل الوصـول إىل نظـام العدالـة .األصــل اإلثــو أو علــى أهلــا القوميــة أو الــدين .وقــد أرهلــى
وجــدد الســيد العبيــد دعوتــح إىل اجملتمــع الــدو مــن أجــل قانون اإلجراءات اجلنائية ،الـذ صـدر يف عـام  ،٢٠١٤مبـدأ
زيادة املعونة الدولية املقدمة إىل العـراق يف يـع امليـادين بغيـة املساواة أمام القانون ونص على أن يـع األعـرا املشـاركة
املســـاعدة علـــى تلبيـــة احتياجـــات ضـــحايا عصـــابات تنظـــيم يف اإلجــراءات اجلنائيــة ينبغــي أن تعامــل علــى قــدم املســاواة
الدولة اإلرهابية.
ويفــا نفــس احلقــوق القانونيــة .وقــد وضــع املكســيب زليــة

 - ٤٤السيد د بوهلتامانت (املراقب عن االحتـاد األوروي) :وعنية ملنع التعذيب يف إعار اللجنـة الوعنيـة حلقـوق اإلنسـان،
قــال إ ّن الوصــول إىل العدالــة وإىل احملاكمــة العادلــة ينبغــي أن وهي هيئة مستقلة ولة بالقيام بزيارات إىل مراكـز االحتجـاز
يملكفل لألشخاع املنتمني إىل أقليات يف يـع مراحـل العمليـة يف يع أعاء البلد.
القانونيـــة .وأشـــار إىل أن التـــدريب املالئـــم يف الـــال حقـــوق  - ٤7الســيد دوجــاك (النمســا) :قــال إن املشــاركة الفعالــة
اإلنســـان للعـــاملني ضـــمن قناعـــات إنفـــاج القـــانون والنظـــام لألقليات يف يع جوانب عملية العدالة اجلنائية وإقامة العـدل
القضائي والسجون هـو مـن العناصـر ايفامـة يف التشـجيع علـى جيــب أن تملكفــل مــن )ــالل إزالــة احلــواجز الــت تعيــق حتقيــق
عدم التمييز وعلـى التنـومم الثقـايف .وعلـب مـن املقـرر اخلـاع العدالــة لضــحايا اجلــرائم ،إضــافة إىل توظيــف أفــراد األقليــات
تقدمي أمثلة للبلدان الت هلاعد فيها ع البيانات املصـنفة علـى واهلــتبقائهم وترقيتــهم يف شــا التخصصــات املهنيــة يف نظــام
وضع تدابو فعالة للقضاء على التمييز.
العدالـة اجلنائيـة .وينبغـي أن تـوفر دورة املنتـدى املعـو بقضــايا
 - ٤٥الســيدة شليتشــكوفا (االحتــاد الروهلــي) :قالــ إ ّن
التقريــر يتضــمن عــددًا مــن األمثلــة الــت توضــح كيــف يــسثر
االنتمـــاء ألقليـــات لغويـــة أو ثقافيـــة أو إثنيـــة أو دينيـــة علـــى
األحكــام الــت تصــدرها احملــاكم وعلــى املواقــف الــت تتبناهــا
هيئات إنفاج القوانني .وهلأل املقرر اخلاع عما إجا كـان قـد
وجد يف ثح أ ومييز يف هذا الصـدد بـني األشـخاع املنـتمني
إىل أقليــات مــن الشــعوت األصــلية ممــن ملــون جنســية بلــد
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األقليــات الــت هلــتعقد يف تشــرين الثــايانوفمق  ٢٠١٥منــقا
مركزيــا دا)ــل األمــم املتحــدة لتعزيــز احلــوار والتعــاون بشــأن
قضــايا األقليــات ،يســتنيع أن يســهم إهلــهامًا كــبوًا يف إبــراز
حقــوق األقليــات ،وتوجيــح االنتبــاه إىل اجملــاالت الــت تتنلــب
العمـــل ،وتوضـــيح أفضـــل املمارهلـــات والتوصـــيات لواضـــعي
السياهلات .وهلـأل السـيد دوجـاك عـن الكيفيـة الـت بكـن أن
تســهم جلــا الواليــة يف الوقايــة والتصــد بفعاليــة للعنــف ضــد
األشخاع املنتمني إىل أقليات.
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 - ٤٨الســـيدة بروبســ  -لـــوبيز (هلويســـرا) :قالــ إن
وفد بلدها يوافق على أن املشـاركة الفعالـة لألقليـات يف يـع
جوانــب إقامــة العــدل أمــر ضــرور للقضــاء علــى التمييــز.
وأشارت إىل أنح يسيد على وجح اخلصوع التوصـية الـت تفيـد
بــــأن الــــدول ينبغــــي أن تضــــمن احتــــرام مبــــدأ التناهلــــب
والضــرورة يف أ اهلــتخدام للعنــف ،هلــواء كــان أو مل يكــن
موجهاً ضد األشخاع املنتمني إىل أقلياتد وينبغـي أن ضـع
أ انتــهاكات إلجــراء حتقيــق مســتقل ونـــزيح .وشــددت علــى
أييــة حــق يــع احملتجــزين يف التواصــل مــع العــامل اخلــارجي،
وتلقي الزيارات والتواصل مع املمـثلني الـدينيني أو اجملموعـات
الثقافية من اخلارج .وهلأل عن الكيفية الت بكن جلـا للـدول
أن تعــني مــوظفي اتصــال موثــوق جلــم يقومــون بــاحالل الثقــة
الكافية يف اعات األقليات من أجل تشجيعهم علـى املنالبـة
بالدعم يف محاية حقوقهم .وعلب إىل املقرر اخلـاع أيضـًا أن
يقدم املزيد من التفاصيل عن منوجج االهلتراتيجية الوعنيـة ملنـع
التمييز ضد األقليات يف إقامة العدل.

التنمية عَ بيانات مصنفة من أجل التصد للتمييـز .وأرد
قائالً إن مكافحة التمييـز بكـن أن تصـبح قـوة حمركـة حقيقيـة
ومكـــن مـــن بلـــو األهـــدا املتصـــلة باإلدمـــاج االجتمـــاعي،
وإنشــاء التمعــات شــاملة ومرنــة ،والتنــرق للركــائز الــثالأ
للتنمية املستدامة .وقـال إن هنغاريـا حتـث املقـرر اخلـاع علـى
مواصلة دعم تنفيذ )نة التنمية وهي تتنلع إىل الدورة الثامنة
للمنتــدى املعــو بقضــايا األقليــات ،الــت تشــكل مناهلــبة هامــة
لتحديد أفضل املمارهلات.

 - ٥١الســيدة شــنايدر كــالزا (القازيــل) :قالـ إن التمييــز
يعيـــق ثقـــة األشـــخاع املنـــتمني إىل أقليـــات يف نظـــام العدالـــة
اجلنائية وبالتا يقون شـعورهم باالنتمـاء إىل اجملتمـع الـوعو
ككل .وأردف قائلة إن ة حاجـة إىل بنـاء القـدرات وزيـادة
والتثقيـف والتــدريب اخلــاع علــى حقــوق اإلنســان مــن أجــل
بلـــو ايفـــد املنشـــود املتمثـــل يف القضـــاء علـــى التنمـــي
العنصــر وملــوه مــن املمارهلــات التمييزيــة ضــمن الــال إقامــة
العدل .وعلب إىل املقرر اخلاع أن يسل الضوء على املزيـد
 - ٤9الســيد توربوملســن (النــرويع) :هلــأل عمــا إجا كــان من األمثلة املتعلقـة باملمارهلـات اجليـدة الـت أهلـهم يف احلـد
لــدى املقــرر اخلــاع أ أمثلــة علــى التحــديات فيمــا يتعلــق مـــن التـــوتر وبنـــاء الثقـــة بـــني قـــوات الشـــرعة واملنـــتمني إىل
عاجلــة وضــع األقليــات الدينيــة .وهلــأل أيضــا كيــف بكــن األقليات ممن يعانون من التمييز.
للـــدول أن تتصـــدى علـــى أفضـــل وجـــح للتحـــد املتمثـــل يف  - ٥٢الســيد ملارهلــيا (الواليــات املتحــدة األمريكيــة) :قــال
العنــف ضــد األقليــات الــذ يفلــ مرتكبــوه مــن العقــات .إن األحـــداأ األ)ـــوة يف الواليـــات املتحـــدة ،الـــت شـــهدما
وا)تتم حديثح بالسـسال عمـا إجا كانـ هنـاك معلومـات عـن مدينتا فوملسون وبلتيمـور وملويـا مـن املـدن ،أعنـ حـافزًا
الكيفيـــة الـــت ومــ جلـــا متابعـــة التوصـــيات الــــ  ٨9٥املتعلقـــة مهمـ ـًا للمجتمـــع املـــدي واحلكومـــة لكـــي يـــد)ال يف حـــوار
باألقليات القومية أو اإلثنية والدينية واللغويـة الـت قـدم مـن منلــوت جــدا بشــأن التــدابو املتخــذة للتصــد للتمييــز مــن
)الل االهلتعران الدور الشامل.
جانب الشرعة ومساءلة الضباش الذين ارتكبـوا جـرائم .ولقـد
 - ٥٠الســـيد هيتيســـي (هنغاريـــا) :قـــال إن )نـــة التنميـــة
املستدامة لعام  ٢٠٣٠توفر فرصـة ممتـازة جلميـع البلـدان لكـي
تراجع وضعها ضمن ما يتعلق كافحـة التمييـز .وأعـرت عـن
أمــل هنغاريــا يف أن تشــترش املسشــرات الــت هلــتملعتمد يف )نــة

14/25

م إحراز تقدم بالرملم من أنح ال تزال هناك أعمال هامة يـتعني
القيــام جلــا حلمايــة األقليــات ضــمن إعــار نظــام العدالــة اجلنائيــة
بالواليات املتحدة .فعلى هلبيل املثال ،يوضـح األمـر التنفيـذ
الــذ أنشــئ وجبــح فرقــة العمــل الرئاهلــية املعنيــة بالعمــل
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واألوهلــاش األكادبيـــة واجملتمــع املـــدي واملنظمــات اإلقليميـــة
والدولية ،حـا يـتمكّن هـسالء مـن وضـع تـدابو للقضـاء علـى
التمييــز ولزيــادة املشــاركة الفعالــة يف منظومــة إقامــة العدالــة
برمتــها .وينبغــي ــع البيانــات علــى أهلــا حتديــد األفــراد
يفويتــهم وموافقتــهم عليهــا ،حيثمــا أمكــن ،وينبغــي أن تراعــى
فيها شواملل اخلصوصية والبيانات الشخصـية .ونوهـ إىل أ ّن
الشــرعة تقــوم بــدور حاهلــم يف العمليــة بأكملــها .بيــد أنــح إجا
كــان عــدد ملــو متناهلــب مــن األفــراد قــد وجــدوا أنفســهم يف
مواجهــة مــع الشــرعة ،فــا ّن ومثيلــهم هلــيكون زليــا ممــثال أيضــا
بشكل ملو متناهلب يف العملية بأكملها.

الشـرعي يف القــرن احلـاد والعشــرين ومــا صـدرها عنــها مــن
تقارير الحقا ،التزام الواليات املتحدة ماية حقوق األقليـات
يف نظــام العدالــة اجلنائيــة مــن )ــالل اإلصــالا القــائم علــى
التعــــاون ،الــــذ يهــــد إىل بنــــاء الثقــــة بــــني الوكــــاالت
واجملتمعات احمللية الت ـدموصا وجلـب بتـوفو وهلـيلة للتحـول
ال إن البحــوأ
التنظيمــي بشــأن مســائل حمــددة .وأضــا قــائ ً
اجليدة تعزز النتائع اجليدة .وقد قدم املقرر اخلاع أداة حتليليـة
ممتــازة يف هــذا الصــدد .وعلــب إىل املقــرر اخلــاع أن يوضــح
األهلــــبات الــــت جتعلــــح يفضــــل ــــع البيانــــات املصــــنفة،
وكيفيــة معاجلــة الشــواملل املتصــلة بامكانيــة إهلــاءة اهلــتخدام
هذه البيانات.
 - ٥٥وأشارت إىل وجود بعل املمارهلات اجليدة يف الـال
 - ٥٣الســـيدة إهلـــحاق (املقـــررة اخلاصـــة املعـــو بقضـــايا أعمال الشـرعة .ففـي اململكـة املتحـدة وكنـدا وإهلـبانيا يـتعني
األقليات) :قال إن العديـد مـن احلكومـات تعـز عـن ـع علــــى الشــــرعة تقــــدمي هلــــجل أل شــــخص يــــتم توقيفــــح
البيانات املصنفة وتشو إىل شواملل متعلقـة باخلصوصـية أو إىل أو اهلتجوابح أو تفتيشح يفيد باألصـل العرقـي للشـخص واهلـم
حدوأ حـاالت إلهلـاءة اهلـتخدام تلـب املعلومـات مـن أجـل ضـــاب الشـــرعة ،وتـــاريس ومكـــان وهلـــبب اإلجـــراء ،وهـــي
اضنهاد األقليـات .وقـد عـق عـدد كـبو مـن األقليـات اإلثنيـة ممارهلة ينبغي أن تنفذها يع وكاالت إنفـاج القـانون .وتقـوم
أو العرقية عن رملبتهم يف الظهـور للعيـان مـن )ـالل البيانـات ايفنــد بتنفيــذ برنــامع مسلــف مــن  ١٥نقنــة لرعايــة األقليــات.
إجا كـان جلــب هلــيمكّن الســلنات مـن وضــع هلياهلــات فعالــة ويركــز هــذا القنــامع علــى إيــالء اهتمــام )ــاع لألقليــات
ملعاجلة عدم املساواة االجتماعيةد ولكنـهم أعربـوا ،مـع جلـب ،فيما يتعلق بتوظيفهم يف الدولـة ويف قـوات الشـرعة احلكوميـة
عــن قلقهــم مــن أن تســتخدم البيانــات إلظهــار وجــود معــدل املركزية ،فضال عن ضمان ومثيل األقليات احملرومة يف تشـكيلة
جربة أعلى بني األقليات أو من أن حتتفظ الشـرعة علومـامم جلــان اال)تيــار .ويف هنغاريــا واململكــة املتحــدة شــكل ضــباش
الشخصـــية حـــا يف حـــال عـــدم الكشـــف عـــن أ جربـــة .الشــرعة املنــتمني إىل أقليــات شــبكات دعــم ،وهــو أمــر يتســم
وأشارت إىل أنح ينبغي التصد يفذه الشواملل من )الل عـدم بأيية قصوى فيما يتعلق بدعم األقران والرب الشبكي.
الكشـــف عـــن اهلـــم صـــاحب البيانـــات وحتديـــد زجـــال ملـــدة  - ٥٦وأردف قائلة إنح ال بد من ومثيـل أفضـل لألقليـات يف
االحتفاظ باملعلومات الشخصية.
يع أجهزة احلكومة ،وينبغي أن تكون هناك درجة أكق مـن
 - ٥٤وقالــ إنــح ينبغــي للــدول أن جتمــع بيانــات شــاملة
ومصنفة فيما يتعلق باشراك األشخاع املنـتمني إىل أقليـات يف
يـــع جوانـــب نظـــام العدالـــة اجلنائيـــة .وينبغـــي أن تكـــون
اإلحصــــاءات الغملفتــــل متاحــــة للتحليــــل مــــن قبــــل احلكومــــة
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التشـــاور مـــع اجملتمعـــات احملليـــة املعنيـــة .وال بـــد مـــن إشـــراك
األقليـــات يف عمليـــة التـــدريب ،ـــا يف جلـــب وضـــع النمـــاجج
التدريبيـــة وتنفيـــذها .وال بـــد أن يكـــون التـــدريب مســـتمراً،
حيثمــا أمكــن ،وأن ينصــب تركيــزه أو ًال علــى كبــار املــوظفني
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ـــا يضـــمن تـــوفو القيـــادة .وجيـــب وضـــع الـــقامع التعليميـــة
املناهلــبة ملــوظفي إنفــاج القــانون والنظــام القضــائي ومــوظفي
الســـجون .وأضـــاف أنـــح مـــن املهـــم تعزيـــز العالقـــات بـــني
اجملموعــات اإلثنيـــة الدينيـــة .وقالــ إن مثـــا ًال جيـــدًا يف هـــذا
الصـدد يوجــد يف االحتــاد الروهلــي حيـث عملـ الشــرعة مــع
ممثلــي األقليــات العرقيــة علــى تنــوير منــاجج تدريبيــة للشــرعة
تغنــي اخللفيــات الثقافيــة والدينيــة جملتمعــات األقليــات .ويف
الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة ،أعـــد املركـــز الـــوعو حملـــاكم
الواليات مـواد تدريبيـة للقضـاة بشـأن التحديـد الـذاي للهويـة
وجتنب التحيز الضمو .ومـن األمثلـة اجليـدة علـى جلـب أيضـًا
قيام مكتـب التحقيقـات االحتـاد جبمـع البيانـات عـن جـرائم
الكراهية وتصنيف تلف التحيـزات يف اجلـرائم املرتكبـة ضـد
الموعات شا دا)ل اجملتمع.

يف إنكلتـــرا وويلـــز إىل أن  ٥يف املائـــة مـــن احملتجـــزين تعـــود
أصــويفم للغجــر والرومــا والرحــل ،يف حــني أن نســبة الســكان
الت ترجع إىل هذه األصول تقدر بــ  ٠.١يف املائـة فقـ  .ويف
بعل مراكز التدريب املأمونة ،وصـل نسـبة الرومـا والرحـل
والغجر إىل عو  ١٢يف املائة.
 - ٥٨وقالـ الســيدة إهلــحاق إنــح علــى الــرملم مــن صــعوبة
إثبات إلقاء القبل علـى شـخص أو إيقافـح مـن قبـل الشـرعة،
أو احلكم عليح بالسجن املسبـد ،بسـبب انتمائـح إىل أقليـة ،فانـح
بكــن مالحظــة وجــود بعــل األمنــاش ،وجيــب أن يملس)ــذ هــذا
األمر على حممل اجلد وتتم معاجلتح.

 - ٥9وأبــدت اهلــتعدادها إلجــراء مناقشــات مــع حكومــة
العــراق بشــأن زيــارة قنريــة حمتملــة تتعلــق بكيفيــة الســعي إىل
زيــادة املســاعدة املقدمــة فيمــا يتعلــق ســألة التعــذيب والعنــف
 - ٥7وأضــاف قائلــة إن األوهلــاش األكادبيــة واملنظمــات الت ترتكبها جهات ملو تابعة للدولة ضد األقليات.
ملو احلكومية قام جبمع بعل البيانات املصنفة .وقالـ إصـا
 - ٦٠وفيما يتعلق بتعـيني مـوظفي اتصـال ،قالـ إن العمـل
زارت القازيــل حيــث ملهلــمح يفــا بالوصــول إىل كــل األمــاكن
مع املنظمات ملو احلكوميـة الـت تـرتب جموعـات األقليـات
الـــت علبــ زيارمـــا .وقـــد قـــدرت حكومـــة القازيـــل نســـبة
مسألة تسـتحق االهتمـام .فهـسالء املوظفـون وممثلـو اجملتمعـات
الســجناء الســود ب ــ  7٥يف املائــة مــن إ ــا نـــزالء الســجون
احمللية بكنهم املساعدة يف بنـاء الثقـة بـني الشـرعة واألقليـات.
القازيلية .وبل عدد ضحايا جـرائم القتـل  ٥٠ ٠٠٠شـخص
وأشـــــارت إىل أن التوصـــــيات بشـــــأن العمـــــل الشـــــرعي يف
يف عـــام  ،٢٠١٤كـــان مـــن بينـــهم  ٣٠ ٠٠٠ضـــمن الفئـــة
ال جيداً جداً فيما يتعلـق
اجملتمعات املتعددة األعراق تشكل دلي ً
العمرية  ١٥إىل  ٢9هلنةد وقد مثّل السود نسـبة  77يف املائـة
مارهلـات اخلفـارة اجملتمعيـة .وعلـى الـرملم مـن وجـود بعــل
منهم .وأردف قائلة إنح وفقـا للمجلـس الـوعو للعدالـة ،فـان
املمارهلـات اجليــدة ،قالـ إصــا مل تصــاد اهلــتراتيجية حمــددة
نســبة القضــاة الســود أقــل مــن  ١٦يف املائــة بــالرملم مــن أن
بكن أن توصي جلا بوصفها مبادرة عيبة.
 ٥٢يف املائـــة مـــن الســـكان ينحـــدرون مـــن أصـــول أفريقيـــة.
وبالرملم من أن الواليات املتحدة حتقق تقدماً يف التغلّـب علـى  - ٦١وأفــاد املتكلّمــة بأصــا قــد نظــرت يف يــع التوصــيات
التحديات الت تواجهها ،فانّ احتماالت تعـرن السـود للقتـل الــــ  ٨9٥جات الصـــلة بوضـــع األقليـــات الـــواردة يف الـــدورة
على يد الشرعة تبل ثالثة أضعا احتماالت تعرن البـيل .األوىل من االهلتعران الدور الشامل ،وأصا تتنلع إىل القيـام
وأقل مـن ثلـث املقتـولني السـود علـى يـد الشـرعة كـانوا حمـ ّل بـــذلب يف الــــدورة الثانيــــة ،وإىل متابعـــة اجلولــــة األوىل مــــن
شبهة بارتكات جرائم عنف أو كـانوا ملـون هلـالحا ناريـا .التوصـــيات وكيـــف م تنفيـــذها .وفيمـــا يتعلـــق نـــع العنـــف،
ويف اململكة املتحدة ،أشارت دراهلة أجرمـا مفتشـية السـجون
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أشـــارت إىل التوصـــيات الـــواردة يف التقريـــر الـــذ قدمتـــح يف
عام .)A/69/266( ٢٠١٤
 - ٦٢وقــد كانــ هنــاك مبــادرة يف إعــار الفريــق العامــل
الســابق املعــو باألقليــات مــن أجــل اعتمــاد مبــادو توجيهيــة
بشــأن اإلدمــاج املقتــرن بــالتنومم يف أعمــال الشــرعة .وقال ـ
السـيدة إهلـحاق إنــح ال بـد مــن إعـادة النظــر مسـتقبال يف هــذه
املبادرة .وشجع مسهلسات حقوق اإلنسان على إنشاء زليـة
حمــددة مكرهلــة لتلبيــة حقــوق األقليــات ،ــا يف جلــب يف إعــار
نظام العدالة اجلنائية ،مما هليساعد على منع ومعاجلـة الشـواملل
النا ة عن قلة ومثيلهم يف يع مراحل العملية.
 - ٦٣الســيد هيلــر (املقــرر اخلــاع املعــو ــق اإلنســان يف
احلصـــول علـــى ميـــاه الشـــرت املأمونـــة و)ـــدمات الصـــر
الصــحي) :قــدم تقريــره ( )A/70/203وقــال إنــح قــد أجــرى يف
هذا التقرير تقييمـا ملـدى امتثـال تلـف أنـوامم )ـدمات امليـاه
والصــــر الصــــحي والنظافــــة الصــــحية (الــــرب بشــــبكات
األنابيــب ،واملرافــق اجملتمعيــة واملشــتركة ،واحللــول الفرديــة يف
املوقع) وكذا تلف مناجج اإلدارة (املرافق ومقـدمو اخلـدمات
على نناق حمدود ،و)دمات اإلمداد الذاي) حلقـوق اإلنسـان
يف امليـــاه والصـــر الصـــحي .وهلـــل الضـــوء علـــى الفوائـــد
احملتملــة وأوجــح القصــور يف كــل نــومم مــن أنــوامم اخلــدمات،
وما ينجم عنها من شـواملل تتعلـق قـوق اإلنسـان .وأضـا
قــائال إ ّن إعمــال حقــوق اإلنســان يف امليــاه والصــر الصــحي
يتــأثر بالنريقــة الــت يــتم جلــا تقــدمي هــذه األنــوامم املختلفــة مــن
اخلـــدمات ومـــدى إشـــرا الدولـــة علـــى اخلـــدمات املقدمـــة،
وكذلب على السـياقات اجليوفيزيائيـة والسياهلـية واالقتصـادية
ال إن التحليــل
وامليــوالت االجتماعيــة والثقافيــة .وأرد قــائ ً
أظهــر أنــح ال يوجــد حــل واحــد يصــلح للجميــع ويفــي عــايو
حقوق اإلنسان يف يع الظرو .
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 - ٦٤وقال إن منالبة الـدول باإلعمـال التـدرجيي للحـق يف
امليــاه ومرافــق الصــر الصــحي تنقســم إىل عنصــرين :أويفمــا
التدرج يف ومكني اجلميـع مـن اخلـدمات عـق تزويـد املزيـد مـن
النا جلـا ،والعمـل يف الوقـ نفسـح علـى التحسـني التـدرجيي
للخدمات الت صل عليهـا يـع األشـخاع مـن أجـل تلبيـة
معايو حقوق اإلنسان .وأرد قائالً إنح جيب على الـدول أن
حتـــدد كيفيـــة وضـــع األولويـــات مـــن أجـــل إعمـــال حقـــوق
اإلنسان ،وأن تأ)ـذ كـل هلـياق )ـاع يف االعتبـار .وأوضـح
املـــتكلّم أ ّن إعـــار حقـــوق اإلنســـان يـــوفّر معـــايو هامـــة يفـــذه
العمليــة .وأشــار إىل أن حتســني اخلــدمات يتــوفر يف كــثو مــن
األحيان لألشخاع الذين يتمتعون فعالً سـتوى أهلاهلـي مـن
اخلدمــة ،يف حــني يــتم إيــال االحتياجــات امللحــة لألشــخاع
الـــذين يفتقـــرون لفـــرع احلصـــول علـــى أبســـ اخلـــدمات
األهلاهلية .وجكر أن إعار حقوق اإلنسان يقتضـي مـن الـدول
أن تزيد التركيز على حتقيق املستويات ألهلاهلية من اخلـدمات
للجميـــع كحـــد أد  .فايفـــد النـــهائي هـــو بلـــو مســـتوى
معيشي الئق للجميع ،حيث تستخدم كل دولة احلد األقصـى
ال إنـح
من املوارد املتاحة وتكفل اهلتخدامها بكفاءة .وتابع قـائ ً
جيب على الدول أن تواجح تلب التحديات باعتمـاد التخنـي
املالئم ،على املدى القصو واملدى النويل كليهما.
 - ٦٥وأوصى الدول بأن تستخدم إعار حقوق اإلنسـان يف
احلصــول علــى امليــاه و)ــدمات الصــر الصــحي والنظافــة
الصحية من أجل حتديد األنوامم املناهلبة من اخلدمات وكفالـة
أن تكــون اخلــدمات متــوافرة ومأمونــة ومقبولــة ويف املتنــاول
وميســــورة التكلفــــةد وبــــأن تراعــــي الســــياق االجتمــــاعي
واالقتصاد والسياهلي والثقايف والبيئي يف تقييم امتثال أنـوامم
اخلدمات حلقوق اإلنساند وتركّز علـى مـن ال صـلون علـى
اخلــدمات ومــن ال صــلون علــى قــدر كــا منــها ،باعتبــار
جلب مسألة جات أولوية.
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و  ٣٢مليــون مــن املعلمــني والتالميــذ يف املنــاعق الريفيــة .ويف
عام  ، ٢٠١٥هلـتقوم الصـني بانشـاء شـبكة رصـد علـى ننـاق
البلد من أجل تتبع نوعيـة إمـدادات املـاء يف يـع أعـاء البلـد.
وجكـــر أن التقريـــر املشـــترك ملنظمـــة األمـــم املتحـــدة للنفولـــة
(اليونيسـيف) ومنظمـة الصـحة العامليـة املعنـون ”التقـدم احملـرز
يف املرافق الصحية ومياه الشرت :اهلـتكمال وتقيـيم األهـدا
اإلمنائية لأللفية لول عام  “٢٠١٥يبني أن  9٥يف املائـة مـن
الســــكان الصــــينيني صــــلون علــــى ميــــاه شــــرت مأمونــــة،
كما صل  ٨7يف املائة على )دمات صـر صـحي جيـدة.
وقــد حققـ الصــني بالفعــل األهــدا جات الصــلة باحلصــول
على مياه الشـرت وعلـى )ـدمات الصـر الصـحي املأمونـة،
مـــن األهـــدا اإلمنائيـــة لأللفيـــة .وقـــال إن حكومـــة بلـــده
هلتواصل التركيز على حتسني صحة النا وايفياكل األهلاهلـية
يف املراكز احلضرية واملناعق الريفية على حـد هلـواء مـن أجـل
ضمان إمكانيـة احلصـول املتكـاف علـى اخلـدمات العامـة بغيـة
الــدفع قــدمًا بالتنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية .وأشــار إىل أنــح
وفقا لتقرير املقـرر اخلـاع ،مـا زال  ٢.٤بليـون شـخص علـى
مســــتوى العــــامل ال يصــــلون إىل مرافــــق الصــــر الصــــحي
وال يســـتنيع  9٤٦مليـــون شـــخص ،معظمهـــم مـــن البلـــدان
النامية ،احلصول على املراحيل د وهلأل مـا هـي االقتراحـات
الــــــت بكــــــن أن يقــــــدمها املقــــــرر اخلــــــاع يف مواجهــــــة
تلب التحديات.

 - ٦٦الســيد هلــوبنتر (إندونيســيا) :قــال إن حــق يــع
اإلندونيســـيني يف احلصــــول علــــى املـــاء مكــــر يف دهلــــتور
إندونيســيا ،الــذ يــنص علــى أن األراضــي وامليــاه واملــوارد
النبيعية )اضعة لسينرة الدولة ويتم اهلتغاليفا لتحقيق أقصـى
فائدة للشعب .وقال إن حكومة بلده تواصل ،بالتعـاون البنـاء
مــع الشــركاء ،تنفيــذ لــة هلياهلــات مــن بينــها بنــاء مرافــق
الصــر الصــحي للمجتمعــات احملليــة ووضــع برنــامع لتــوفو
ميــاه الشــرت .وأشــار إىل نســبة األهلــر الــت لــديها إمكانيــة
الوصول إىل مرافق الصر الصحي احملسنة ارتفـع مـن  ٥٣يف
املائــة يف عــام  ٢٠١٠إىل  ٦9يف املائــة يف عــام  .٢٠١٣و ــة
نظــام يضــمن إتاحــة إمكانيــة الوصــول والقــدرة علــى حتمــل
تكـــاليف احلصـــول علـــى ميـــاه الشـــرت املأمونـــة و)ـــدمات
الصر الصحيد ويف بعل املناعق ،يتم تـوفو امليـاه واملرافـق
الصـحية الانـاً .ومـع جلـب ،قـال إن إندونيسـيا ،بوصـفها بلــدًا
مكتظ ـاً بالســكان ويتســم بنبيعــة أر)بيليــة ،مــا زال ـ تواجــح
حتديات يف الال ضـمان قـدرة اجلميـع علـى حتمـل التكـاليف،
يف يــع األوقـــات ويف يـــع األمـــاكن .وعلـــب مـــن املقـــرر
اخلــاع إبــداء رأيــح فيمــا يتعلــق بأفضــل الســبل للعمــل بفعاليــة
علــــى تلبيــــة احتياجــــات الوصــــول ،والقــــدرة علــــى حتمــــل
التكـــاليف ،ونوعيـــة امليــــاه ،و)ـــدمات الصـــر الصــــحي،
وبالكيفيــة الــت بكــن جلــا ضــمان تــوافر واهلــتدامة إدارة امليــاه
واملرافــق الصــحية للجميــع ،ومشــيًا مــع ايفــد  ٦مــن أهــدا
التنمية املستدامة.
 - ٦9السيدة تشامبا (املراقبة عن االحتـاد األوروي) :قالـ
إن االحتاد األوروي يعتـق تقريـر املقـرر اخلـاع نقنـة مرجعيـة
 - ٦7استأاف السيد هالل (املغرب ،رئاسة اجللسة.
 - ٦٨الســيد ليــو شــاوزوان (الصــني) :قــال إن تــوفو امليــاه لوضــع السياهلــات يف اجملــال السياهلــي واإلدار  .وعلبـ إىل
النظيفــة واملأمونــة وبنــاء مرافــق الصــر الصــحي يف املنــاعق املقـرر اخلـاع أن يقــدم تفاصـيل عـن اقتراحــح لنمـوجج حمتمــل
الريفيــة يشــكالن أولويــة بالنســبة حلكومــة بلــده .ففــي عــام لالهلــتعران واملتابعــة املســتقبليني ألهــدا التنميــة املســتدامة
 ،٢٠٠٥أعلقــ الصــني مشــروعاً مليــاه الشــرت املأمونــة يف وأن دد التحديات الرئيسية الـت يتوقعهـا فيمـا يتعلـق بتنفيـذ
املنــاعق الريفيــة اهلــتفاد منــح  ٤١٠مليــون مــن هلــكان الريــف )نة التنمية املستدامة لعـام  .٢٠٣٠وعلبـ إليـح أيضـا جكـر
بعــل املمارهلــات اجليــدة أو التوصــيات بشــأن النريقــة الــت
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بكن جلا حتقيق مستوى مالئم من املشاركة املسـتنوة واملفيـدة
للنساء والفتيات يف عمليات صنع القرار.
 - 7٠السيدة تامليكاكيابو (فيجي) :قالـ إن فيجـي تقـوم
راجعة تقـارير صـادرة عـن عـدد مـن الوكـاالت التقنيـة علـى
أهلــا معلومــات تقنيــة وعلميــة متعلقــة بتــوافر امليــاه وزليــات
التوزيــع .وأضــاف قائلــة إن التقــارير مــن قبيــل تقريــر املقــرر
اخلاع من شأصا أن تساعد ،يف ظـل التنصـيص علـى احلـق يف
املياه النظيفة واملرافق الصحية املالئمة يف الدهلتور اإلندونيسـي
لعام  ،٢٠١٣يف ومكني واضعي السياهلات ومقدمي اخلـدمات
مــن النظــر يف صــع يقــوم علــى حقــوق اإلنســان عنــد تقــدمي
)ــدمامم .ويف ضــوء اعتمــاد اجملتمعــات احملليــة الريفيــة واجلــزر
النائية بشكل رئيسي على املياه اجلوفية ومياه األمنار ،تسـبب
التلــوأ النــاجم عــن االفتقــار إىل )ــدمات الصــر الصــحي
وعــن التوعيــة ،وكــذا انقنــامم إمــدادات امليــاه ،وال هلــيما يف
أعقات األعاصو وملوها من الكـوارأ ،يف صـعوبات إضـافية
يف ضــمان حلصــول علــى امليــاه النظيفــة واملأمونــة والكافيــة يف
يــع األوقــات .وأشــارت إىل أن مــا جيــر مــن انفجــارات
متكررة وتسريبات )لفية واهلتخدام معدات قدبـة يف أنابيـب
اإلمــدادات يف اجلــزر الرئيســية يشــكل أيض ـًا حتــديات هامــة.
ويــزداد تفــاقم الضــغوش علــى ايفياكــل األهلاهلــية يف أوقــات
اجلفا والفيضانات وملوها مـن األحـداأ املتصـلة بـالظواهر
اجلوية املائية القاهلـية .وجكـرت أن فيجـي قـد عقـدت شـراكة
مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــن أجــل تــوفو املــراحيل يف
األهلــواق احملليــة حيــث تقضــي البائعــات مــن املنــاعق الريفيــة
باألهلــا الليــل فيهــا ،وبالتــا ــتجن إىل )ــدمات صــر
صـــحي مأمونـــة وميســـورة .وبـــالنظر إىل أن بعـــل التزامـــات
حقـوق اإلنسـان املتعلقـة بالنظافـة الصـحية بكـن اهلتخالصـها
مـن احلقـوق يف امليـاه و)ـدمات الصـر الصـحي ،والصـحة،
والغــذاء ،واخلصوصــية والكرامــة اإلنســانية ،قال ـ إن فيجــي
تقوم بتحديـد أولويـات السياهلـات واإلجـراءات املتصـلة جلـذه
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احلقوق .وقال إصـا تتنلـع إىل العمـل مـع املقـرر اخلـاع عـن
كثب )الل زيارة قنرية يقـوم جلـا إىل فيجـي ،وشـجعتح علـى
النظر يف زثار تغو املناأ على القـدرة علـى اإلعمـال التـدرجيي
للحــق يف احلصــول علــى امليــاه و)ــدمات الصــر الصــحي،
بوصفح موضوعاً للتركيز.
 - 7١الســـيدة مفلـــح (املغـــرت) :قالـ ـ إ ّن املغـــرت يتبـــع
هلياهلــة إلدارة مــوارد امليــاه مكنتــح مــن تعبئــة املــوارد التقليديــة
بكفــــاءة .واهلــــتنردت قائلــــة إن اهلــــتراتيجية إنشــــاء تســــع
وكــــاالت معنيــــة بــــأحوان امليــــاه تتضــــمن إدارة متكاملــــة
والمركزية للموارد املائية ،وهـي قـد أفضـ إىل حصـول 9٤
يف املائة من هلكان األريا على ميـاه شـرت مأمونـة يف صايـة
عــام  ٢٠١٤وإىل تدشــني برنــامع للتغنيــة الكليــة يف املنــاعق
احلضـــرية .ويف إعـــار القنـــامع الـــوعو خلـــدمات الصـــر
الصحي ،م إنشـاء سـس حمنـات ملعاجلـة امليـاه والبـدء يف ١٢
حمنــة أ)ــرى جديــدة يف عــام  .٢٠١٤ويف عــام  ،٢٠١٥م
تدشني  ١٦حمنة جديدة فضالً عن برنامع خلـدمات الصـر
الصــحي للمخلفــات الســائلة يف املنــاعق الريفيــة .وتوجهــ
السيدة مفلـح إىل املقـرر اخلـاع بسـسال عـن اخلنـوات التاليـة
من أجل كفالة أن يس)ـذ احلـق يف احلصـول علـى ميـاه شـرت
و)ـــدمات صـــر صـــحي مأمونـــة يف االعتبـــار عنـــد تنفيـــذ
أهدا )نة التنمية املستدامة لعام .٢٠٣٠
 - 7٢السيد ريـو هلانشـيز (املكسـيب) :قـال إن دهلـتور
املكســيب يعتــر ــق يــع األشــخاع يف احلصــول علــى
)دمات الصر الصـحي وعلـى امليـاه لالهلـتعمال الشخصـي
واملنـــز وبقــدر كــا ومــأمون ومقبــول وميســور التكلفــة.
وأضا قائالً إن إدارة موارد امليـاه باهلـتخدام صـع قـائم علـى
املساواة واإلدماج االجتماعي يف اهلتخدام املياه يـوفر األهلـا
املشــترك للقضــاء علــى الفقــر املــدقع واجلــومم .وأشــار إىل أن
االهلتثمارات يف ايفياكل األهلاهلية للمياه أمر أهلاهلـي إلعـالق
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العنـــان إلمكانيـــات النمـــو االقتصـــاد  .وقـــال إن اجلوانـــب للمبادو التوجيهية الرئيسـية املتعلقـة بضـمان احلصـول املتكـاف
املختلفة لـإلدارة املتكاملـة للميـاه ينبغـي أن تس)ـذ يف االعتبـار على مياه الشرت و)دمات الصر الصحي.
مــن أجــل وضــع هلياهلــات عامــة شــاملة يف كــل القناعــات - 7٤ ،السيد أهلـبو ( هوريـة إيـران اإلهلـالمية) :قـال إ ّن
بداية باملسهلسات احلكومية ووصـوالً إىل املسهلسـات اخلاصـة ،إيــران قــد كرهلـ احلــق يف احلصــول علــى امليــاه يف دهلــتورها
وضــمن إعــار األركــان الثالثــة للتنميــة املســتدامة .وجكــر أن وصاملتح يف تشريعاما الوعنية .وأشار إىل أن االهلتخدام احمللـي
حكومـة بلــده اقترحـ إنشــاء فريـق معــو بامليـاه مشــترك بــني واإلقليمي للمياه ال بكن إدارتح على حـدة ،وأن إيـران تعتمـد
احلكومــــات لتنــــوير اهلــــتراتيجيات تكيــــف جديــــدة تتــــيح علــى التعــاون الــدو يف هــذا الصــدد .وأعــرت عــن ترحيــب
االهلــتعداد بشــكل أفض ـل مــن أجــل التصــد آلثــار الظــواهر إيــران بالــدعوة الــت توجه ـ جلــا املفوضــية الســامية حلقــوق
اجلويـــة جات احلـــدة املتزايـــدة ،وإلجيـــاد حلـــول ممكنـــة إلدارة اإلنســـان ل إجـــراء اهلـــتبيان عـــن احلـــق يف امليـــاه و)ـــدمات
موارد املياه بشكل رشيد ومستدام حـا عـام  ،٢١٠٠وجلـب الصــــر الصــــحي ،تملســــأل فيــــح الــــدول عــــن السياهلــــات
اهلـــتنادًا إىل اهلـــتعران وتقيـــيم أحـــدأ املعلومـــات العلميـــة واملمارهلــات الــت وضــعتها مــن أجــل تــأمني إمــدادات ميــاه
والتقنية واالجتماعية واالقتصادية يف الال املياه .وقـد التزمـ
الشــــرت و)ــــدمات الصــــر الصــــحي .وقــــال إنّ الــــدول
حكومة بلده التزاماً ثابتاً عاجلة مسـألة األمـن املـائي ،وكفالـة تســـتنيع بـــذلب أن تـــتعلم مـــن بعضـــها مـــن )ـــالل تبـــادل
حق اإلنسان يف امليـاه و)ـدمات الصـر الصـحي األهلاهلـية ،اخلقات املتعددة األعرا .
وتــوفو دعــم موضــوعي ومســتدام للســكان مــن )ــالل إجــراء
 - 7٥السيدة شـنايدر كـالزا (القازيـل) :قالـ إن املبـادو
حتسينات شاملة يف الـال امليـاه ،ـا يف جلـب تقـدمي اخلـدمات.
التوجيهية واالهلتراتيجيات احملددة يف اخلنـة الوعنيـة القازيليـة
بيــد لنجــاا هــذه االهلــتراتيجيات ال بــد مــن ا ــاج إجــراءات
األهلاهلية للصر الصحي ،الـت صـيغ شـاركة الموعـات
بعيــدة األثــر تســتجيب بفعاليــة لعمليــات التحــديث ،وتراعــي
مـــن اجملتمـــع املـــدي واملنظمـــات ملـــو احلكوميـــة والنقابـــات
حقــوق اإلنســان يف يــع األوقــات وتعــا التحــديات املاثلــة
واألعمال التجارية واملسهلسات األكادبية وأعلق يف كـانون
أمام تقدمي اخلدمات واآلثار املالية املترتبة عليها.
األولاديسمق  ،٢٠١٣تعكس العديـد مـن املسـائل املـذكورة
 - 7٣وهلأل السيد هلانشيز املقرر اخلاع عـن أفضـل هلـبيل ،يف تقريــر املقــرر اخلــاع .وقال ـ إن حكومــة بلــدها ملتزمــة
خبال احلد األد مـن املعـايو الـت ينبغـي أن تتبعهـا الـدول يف التزام ـاً تام ـًا بالقضــاء علــى الفقــر واحلــد مــن أوجــح التفــاوت.
ضمان حق اإلنسان يف احلصـول علـى ميـاه الشـرت و)ـدمات وأضاف قائلة إن السياهلات العامـة ينبغـي أن تعنـي األولويـة
الصــر الصــحي ،لكفالــة تــوافر منــوجج للخــدمات ولــإلدارة الالزمة للفئات األكثر ضعفاً واألكثر تعرضـًا للتمييـز والوصـم
املالئمــة يراعــي تلــف الســياقات الوعنيــة .وهلــأل أيضــا عــن وإىل أفقــر قناعــات الســكان ،ــا يف جلــب األشــخاع الــذين
املعايو األهلاهلية الت ينبغي أن تأ)ذ جلا الدول مـن أجـل وضـع يعيشــون يف مســتوعنات ملــو رمسيــة .وأشــارت إىل أن ضــمان
نظام رصد فعال يقيس بفعالية التقـدم احملـرز يف حتقيـق حصـول توفو ما يكفـي مـن ميـاه الشـرت املأمونـة و)ـدمات الصـر
اجلميع على املياه و)دمات الصر الصحي والنظافة الصحية .الصحي يسثر تأثوا إجيابيا على املساواة بـني اجلنسـني ويسـاعد
وا)تتم حديثح عالباً من املقـرر اخلـاع إعنـاء أمثلـة ملمارهلـات على مكافحة العنف واإليذاء ضـد النسـاء والفتيـات .وعلبـ
جيدة تشريعية أو براالية قام جلا دولة من الدول وامتثل جلـا
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إىل املقرر اخلاع إبداء رأيح بشـأن أثـر )نـة التنميـة املسـتدامة
لعام  ٢٠٣٠يف تعزيز احلق يف احلصـول علـى امليـاه و)ـدمات
الصر الصـحي والـدور الـذ بكـن أن تقـوم بـح الشـركات
الدولية يف هذا الصدد.
 - 7٦الســيدة هوملــان (أملانيــا) :هلــأل املقــرر اخلــاع أن
يشـــرا أفضـــل الســـبل الـــت تتـــيح للـــدول رصـــد ايفـــد ٦
مـــــن أهـــــدا التنميـــــة املســـــتدامة ومـــــا يتصـــــل بـــــح مـــــن
الغايــات  ١-٦و  ٢-٦و  ،٣-٦فضــال عــن احلــد مــن أوجــح
عــدم املســاواة .وهلــأل أيضــا مــا هــو الــدور الــذ ينبغــي أن
تسديــح الــقامع الدوليــة ،مــن قبيــل برنــامع رصــد قنــامم امليــاه
واملرافــــق الصــــحية املشــــترك بــــني منظمــــة الصــــحة العامليــــة
واليونيسـف ،يف هـذا الصـدد .ويف اخلتــام ،وفيمـا يتعلـق بــب ء
التقدم احملرز يف حتسني املرافق الصـحية مقارنـة بتـوفو إمكانيـة
احلصـــول علـــى ميـــاه الشـــرت املأمونـــة ،هلـــأل عـــن أوجـــح
اال)تال بني توفو ما يكفـي مـن )ـدمات امليـاه ومـا يكفـي
من )دمات الصر الصحي.
 - 77الســيدة زاهــر (ملــديف) :قال ـ إن تــوفو اخلــدمات
العامة األهلاهلية يف الـال احلصـول علـى ميـاه الشـرت املأمونـة
و)ــدمات الصــر الصـــحي هــي مـــن األولويــات الرئيســـية
بالنســبة مللــديف ،وهــي أمــور وردت صــراحة يف الدهلــتور.
وأوضــح أنــح بســبب النبيعــة اجلغرافيــة للملــديف وضــحالة
منســوت امليــاه النبيعيــة ،تتعــرن عبقــة امليــاه العذبــة الرقيقــة
للتلوأ بسهولة وتتالشي نتيجة لكثرة النلـب ،وأيضـا لزيـادة
امللوحـة بســبب اإلفــراش يف االهلـتخراج وتســرت امليــاه املاحلــة
جــراء ارتفــامم مســتوى هلــنح البحــر .وأشــارت إىل أن تقــدمي
اخلدمات إىل السكان املوزعني على ننـاق واهلـع ،والعمـل يف
الوق نفسح على مواجهة الصعات املتصـلة بتلبيـة احتياجـات
جزيرة ماليح العاصـمة املكتظـة بالسـكان ،ليسـا بـاألمر السـهل
ولكنــهما قــابلني للتحقيــق .ففــي ماليــح ،يــتم تزويــد الســكان
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كلــهم بامليــاه احملــالة نظــرا لعــدم وجــود حيــز لتخــزين ميــاه
األمنـــار .ويـــتم تـــوفو امليـــاه املأمونـــة يف العديـــد مـــن اجلـــزر
األ)ـــرى مـــن )ـــالل حتليـــة امليـــاه وجتميـــع ميـــاه األمنـــار.
واهلـتنردت قائلـة إن كفالـة اهلـتدامة اخلـدمات كانـ صــعبة
إىل حـــد كـــبو بســـبب ضـــعف البلـــد ،الـــذ جتلـــى )ـــالل
التسونامي الذ وقع يف عام  ٢٠٠٤حيث تلوث عبقة امليـاه
العذبة الرقيقة واجلزر املتضررة بشدة ،وحلق الـدمار ـا يقـرت
مــن  ٥٠يف املائــة مــن يــع )زانــات ميــاه األمنــار .و)ــالل
أزمــة امليــاه يف ماليــح يف كــانون األولاديســمق  ،٢٠١٤فقــد
 ١٠٠ ٠٠٠من السكان إمكانيـة الوصـول إىل إمـدادات امليـاه
النظيفة ألكثر من أهلبومم بعد اندالمم حريق يف منشـأة لتحليـة
املياه .وهلـأل السـيدة زاهـر املقـرر اخلـاع عـن كيفيـة تعزيـز
االهلــتدامة بصــورة فعالــة يف ضــوء التحــديات الفريــدة لــبعل
البلــدان وباعتبــار الكــوارأ الوعنيــة .ورددت الســيدة زاهــر
تعليقــات ممثــل فيجــي قائلــة إن هنــاك حاجــة إىل النظــر يف أثــر
تغو املناأ على احلق يف احلصول على مياه مأمونة.
 - 7٨الســـيدة بروبســ  -لـــوبيز (هلويســـرا) :قالــ إن
مبادو حقـوق اإلنسـان جيـب أن تسـود يـع جوانـب عمليـة
إعمــال احلــق يف احلصــول علــى ميــاه شــرت مأمونــة وعلــى
)ــدمات صــر صــحي .وقال ـ إن حكومــة بلــدها تشــاعر
الرأ القائل بأنح إجا وجـد نــزامم بـني توهلـيع ننـاق احلصـول
علــى امليــاه أو حتســني نوعيتــها ،فــا ّن مبــدأ املســاواة يقتضــي
التركيز على احملرومني من األفـراد واجلماعـات .وينبغـي إيـالء
اهتمام )اع الحتياجات النساء والفتيات.
 - 79وأوضــــح أ ّن هلويســــرا ملتزمــــة بالتنفيــــذ الفعــــال
للهد  ٦من )نة التنمية املستدامة لعام  ،٢٠٣٠وشـجع
يع الدول علـى املسـاية بفعاليـة يف حتديـد مسشـرات مفيـدة
ووضع زلية رصد فعالة .وهلأل املقرر اخلاع عـن املسشـرات
الــت ينبغــي إدراجهــا لرصــد ايفــد  ،٦والــت مــن شــأصا أن
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تضمن إعمال حق اإلنسـان يف احلصـول علـى امليـاه والصـر
الصحي وأن تدعم الغاية السياهلية الواردة يف هذا ايفد .
 - ٨٠السيدة رشيد (املراقبة عن دولة فلسـنني) :قالـ إن
هناك أزمة حقوق اإلنسان حـادة نا ـة عـن احـتالل إهلـرائيل
لدولــة فلســنني علــى مــدى سســني عامــا .وتابع ـ قائلــة إن
إهلرائيل تعيق حصول الفلسنينيني على املياه يف الضفة الغربية
بتحويـــل املصـــادر املائيـــة مـــن املـــدن والقـــرى الفلســـنينية إىل
املسـتوعنات اإلهلــرائيلية ملــو القانونيــة .إ تج يملمنــع الفلســنينيون
مـــن حفـــر اآلبـــار دون تصـــريح ،ونـــادراً مـــا بنحـــون تلـــب
التصــاريح .وأشــارت إىل أن الضــس مــن اآلبــار املســموا جلــا
يقتصــر علــى امليــاه الضــحلة ،ممــا يــسد إىل ارتفــامم معــدالت
التلـوأ .وعــالوة علــى جلــب ،قــام املســتوعنون اإلهلــرائيليون،
الـــذين يبلـ ـ عـــددهم حاليـــا  ٥٥٠ ٠٠٠نســـمة يعيشـــون يف
مستوعنات إهلـرائيلية ملـو قانونيـة يف الضـفة الغربيـة ،ـا فيهـا
القـــد الشـــرقية ،بتـــدمو وهلـــرقة ينـــابيع امليـــاه الفلســـنينية.
وأضــاف قائلـــة إن املســـتوعنني اإلهلـــرائيليني ملـــو الشـــرعيني
يســتهلكون مــا يقــرت مــن هلــتة أضــعا كميــة امليــاه الــت
يستخدمها  ٢.٦مليـون فلسـنيو يعيشـون يف الضـفة الغربيـة،
وتتسع هذه ايفوة أكثر إجا أع)ذت املياه املسـتخدمة يف الزراعـة
يف االعتبار .وأشارت إىل أن موارد امليـاه احملـدودة الـت صـل
عليهــا الشــعب الفلســنيو ال تــزال ملوثــة بســبب إلقــاء ميــاه
اجملار من املستوعنات اإلهلرائيلية.
 - ٨١وقالــ إن احلالـــة يف ملـــزة أكثـــر ترديــًا نتيجـــة قيـــام
إهلرائيل بتدمو ايفياكـل األهلاهلـية للميـاه )ـالل حروجلـا علـى
ملــزة وحصــارها ملــو القــانوي وملــو األ)القــي يفــذا القنــامم.
وج ّكــرت بــأن األمــم املتحــدة أشــارت إىل أن  9٠إىل  9٥يف
املائـــة مـــن امليـــاه يف ملـــزة ملـــو صـــاحلة لالهلـــتهالك البشـــر ،
بينما وصف املقرر اخلاع السـابق املعـو باحلصـول علـى ميـاه
الشــرت املأمونــة و)ــدمات الصــر الصــحي الوضــع يف ملــزة

22/25

بأنــح مديــد )نــو لصــحة وكرامــة الشــعب الفلســنيو الــذ
يعــي هنــاك ودعــا إىل ا ــاج تــدابو فوريــة مــن أجــل كفالــة
اإلعمـــال التـــام حلـــق الفلســـنينيني يف احلصـــول علـــى امليـــاه
و)ـــدمات الصـــر الصـــحي .ويف ضـــوء تلـــب الـ ـدعوات،
وحيث أنّ مسومر األمم املتحـدة للتجـارة والتنميـة قـد قـدر أنـح
لول عام  ٢٠١٦هلتجعل اآلثار املدمرة للتلوأ مسـتودعات
املياه اجلوفية يف ملزة ملو صاحلة لالهلتعمال وأن ملـزة هلـتكون
ملو صاحلة للسكن لول عام  ،٢٠٢٠هلـأل السـيدة رشـيد
املقرر اخلاع عـن التـدابو أو اخلنـوات الـت ا ـذها مـن أجـل
التصد ألزمة املياه النا ة عن االحتالل اإلهلرائيلي يف يـع
أعاء دولة فلسنني احملتلة .وهلأل أيضـا عمـا بكـن أن يفعلـح
اجملتمع الدو حلمل إهلرائيل على االمتثال اللتزاماما القانونيـة
بوصفها هللنة قائمة باالحتالل ،وعلـى وقـف يـع هلياهلـاما
وممارهلـاما الــت تســتخدم امليــاه كســالا ضــد الشــعب احملتــل.
وا)تتم حديثها بسسال املقرر اخلـاع عمـا إجا كانـ لديـح
أ )نــ لزيـــارة األراضـــي الفلســـنينية احملتلـــة مـــن توجيـــح
االنتباه العاجل إىل أزمة املياه هناك.
 - ٨٢الســيد الرميحــي (قنــر) :قــال إن قنــر قــد جعل ـ
احلصـــول علـــى ميـــاه الشـــرت املأمونـــة و)ـــدمات الصـــر
الصحي أولوية وجلب قتضى رؤية قنر الوعنيـة  ٢٠٣٠الـت
تشــدد علــى أييــة حتقيــق تــوازن بــني االحتياجــات اإلمنائيــة،
ومحايــة املــوارد النبيعيــة ،ودعــم اجلهــود الدوليــة الراميــة إىل
التخفيف من اآلثار السـلبية لـتغو املنـاأ ،والسـعي إىل حتسـني
ايفياكـــل األهلاهلـــية املائيـــة ،والتأكـــد مـــن قـــدرما علـــى تلبيـــة
االحتياجــــات يف املســــتقبل .وأشــــار إىل إن قنــــر عضــــو يف
الموعة أصدقاء املياه وهي ومنح ،ضمن هلياق أهـدا التنميـة
املستدامة ،أولوية للميـاه بوصـفها وهلـيلة هامـة لتحقيـق األمـن
ال إن
الغــذائي ومكافحــة الفقــر وحتقيــق التنميــة .وأرد قــائ ً
بلده يسكد الـدداً التزامـح عـايو حقـوق اإلنسـان يف احلصـول
على امليـاه و)ـدمات الصـر الصـحي جلميـع املـواعنني علـى
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قـــدم املســـاواة ،وبكفالـــة أن تكـــون هـــذه اخلـــدمات متاحـــة
وزمنة وميسورة.
 - ٨٣الســيدة مســيال (نيجويــا) :قال ـ إن نيجويــا ترحــب
بالرؤيـة األفريقيــة للميــاه لعــام  ،٢٠٢٥الــت مــد إىل تنــوير
إدارة واهلــتخدام املــوارد املائيــة يف أفريقيــا زيــد مــن املســاواة
واالهلــتدامة مــن أجــل التخفيــف مــن حــدة الفقــر ،والتنميــة
االجتماعية واالقتصادية ،والتعاون اإلقليمـي ،والبيئـة ،ودعـ
اجملتمــع الــدو إىل دعــم هــذه املبــادرة .وأضــاف أن بلــدها
ال يــزال ثابتــا يف التزامــح بتحســني القــدرات الوعنيــة يف الــال
تشغيل وإدارة مصادر مياه الشـرت املأمونـة مـن )ـالل ومويـل
املشاريع الـت مـن شـأصا التعجيـل بتنميـة قنـامم امليـاه بواهلـنة
الشــراكات بــني القنــامم العــام واخلــاع .وأشــارت إىل أنــح يف
حــني ال تــزال هنــاك حتــديات كــبوة يف تــوفو ميــاه الشــرت
املأمونــة و)ـــدمات الصــر الصـــحي ،فــان حكومـــة بلـــدها
ال تزال ملتزمة عاجلة تلب القضايا كجزء من اجلهـود الراميـة
إىل حتسـني نوعيـة حيـاة النـيجويني ودعـم حقهـم يف احلصـول
على مياه شرت نظيفة ومرافق مالئمة للصر الصحي.
 - ٨٤الســــيد توربوملســــن (النــــرويع) :قــــال إن يــــع
اهلــتخدامات امليــاه ــا يف جلــب لألملــران املنـــزلية ،جيــب أن
تقــوم علــى أهلــا تقيــيم ملــدى اهلــتدامة مــوارد امليــاه املتاحــةد
وعلب إىل املقرر اخلاع تقدمي مزيد من التوضيح بشأن جلـب
التحد  .وأضا أنّ التقرير كان من املمكـن أن يركـز أكثـر
على الـدور الـذ جيـب علـى الدولـة أن تضـنلع بـح يف وضـع
اآلليــــات التنظيميـــة ملختلــــف منــــاجج اإلدارة جلــــد حتقيــــق
ال إن
اإلعمــال التــدرجيي ملبــادو حقــوق اإلنســان .وتــابع قــائ ً
املقــرر اخلــاع مل يقــيم الــنظم الــت وملكهــا وتشــغلها ايفيئــات
العامــة أو اخلاصــة الــت تســتهد الــربح أو الــت ال تســتهد
الربحد وهلأل عما إجا كان املقرر اخلاع يوافق على أن وضـع
لوائح مناهلبة ملختلف مناجج اإلدارة ،ا يف جلب النمـاجج الـت
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تستهد الـربح أو الـت ال تسـتهد الـربح ،هـو مـن األمـور
البالغة األيية يف إعمال حقوق اإلنسان يف احلصول على ميـاه
الشرت املأمونة و)دمات الصر الصـحي والنظافـة الصـحية
للفئــات احملرومــة والفئــات الــت تنقصــها اخلــدمات وتلــب الــت
ال حتصل على اخلدمات.
 - ٨٥الســيدة أورتيغــا ملــوتيويز (إهلــبانيا) :قال ـ إن وفــد
بلدها يوافق بصفة عامـة علـى رأ املقـرر اخلـاع القائـل بأنـح
ينبغـي أن تتكيــف هلــبل تقيــيم اخلـدمات مــع تلــف الثقافــات
واملنــاعق ،ولكــن هنــاك )نــر مــن احتمــال أن يملنتــهب مبــدأ
عاملية احلقوق ورفل النسبية الثقافيـة .وهلـأل املقـرر اخلـاع
كيـــف بكـــن أن يكـــون هنـــاك تـــوازن بـــني هـــذين املبـــدأين.
وكــذلب هلــأل املقــرر اخلــاع عمــا إجا كــان يعتــزم مواصــلة
التركيز علـى إمكانيـة حصـول األشـخاع جو اإلعاقـة علـى
اخلدمات ،وهي مسألة تشعر حكومة بلدها حيايفا بقلق بـال .
وجكرت أن النظافة الصحية حظي باهتمـام أقـل ممـا تسـتحق
يف )نة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠د وهلأل املقرر اخلـاع
كيـــف بكـــن ضـــمان أن تتلقـــى النظافـــة الصـــحية االهتمـــام
وجب احلق يف احلصول على مياه الشرت املأمونة و)ـدمات
الصــر الصــحي ،وكيــف بكــن لألهــدا األ)ــرى للتنميــة
املســتدامة املتعلقــة قــوق أ)ــرى أن تــسد دورًا يف تشــجيع
النظافة الصـحية ،مـع مراعـاة البيئـة السياهلـية والثقافيـة واملاليـة
الت تملتخذ فيها القرارات.
 - ٨٦السـيد بركــان (إهلــرائيل) :قــال إن التعــاون اإلقليمــي
الذ دعا إليـح ممثـل هوريـة إيـران اإلهلـالمية مـن أجـل حـل
مشاكل املياه قائم بالفعل بني إهلـرائيل واألردن ويلقـى ااحـا
كبوا .وأضا أن إهلرائيل تنسق أيضا مع العديد من البلـدان
العربية يف هذا الصدد .وأشار إىل أن مشكلة املياه يف إهلـرائيل
تفاقم بسبب النمو السكاي ولكن م حلها بشـكل أهلاهلـي
ال إن املراقبــة عــن دولــة
عــن عريــق حتليــة امليــاه .وأرد قــائ ً
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فلســنني حاولــ تضــليل اجملتمــع الــدو مــن )ــالل عــدم يف حتقيق هذه األهدا  .وأشار إىل أ ّن بعل الـدول هلـتحتاج
اإلشــارة إىل حتليــة امليــاه والعــرن املغلــوش ملشــكلة مل يعــد يفــا إىل دعم دو أقوى يف هذا الصدد.
ال إن األهــدا املتعلقــة بامليــاه و)ــدمات
وجود .وقال إنح من حق اإلهلرائيليني والفلسنينيني على حـد  - ٨٨وتــابع قــائ ً
هلواء اهلتخدام املياه بالكميات الت يريـدوصا ،وال يوجـد حـد الصــر الصــحي والنظافــة الصــحية ينبغــي النظــر فيهــا مــن
لكمية املياه الت بكـن لسـكان الضـفة الغربيـة وملـزة احلصـول منظــور يشــمل تلــف القناعــات .فــاجا أحــرز تقــدم جيــد يف
عل يها .وجكر أن املياه تقدم بواهلنة نظام املياه اإلهلرائيلي مـن هــذه األهــدا  ،هلــيكون هنــاك تــأثو كــبو علــى األهــدا
حمنـــات حتليـــة امليـــاه املنشـــأة علـــى هلـــاحل البحـــر األبـــيل والغايات األ)ـرى ،مثـل القضـاء علـى الفقـر وحتسـني الصـحة
املتوهلــ  .وأشــار إىل أن الفلســنينيني لألهلــف بتنعــون عــن والقضاء على أوجـح عـدم املسـاواة .وقـال إن ضـمان حصـول
معاجلة مياه اجملار يف الضفة الغربية ،مما يـسد إىل مزيـد مـن أكثــــر فئــــات الســــكان حرمانــــا علــــى امليــــاه هــــو أفضــــل
التلف يف مستودعات املياه اجلوفيـة .وقـال إن إهلـرا هلـكان هلـــبيل ملســـاية قنـــامم امليـــاه واملرافـــق الصـــحية يف األهـــدا
ملزة يف ضس املياه أدى إىل وملح يع زبار املياه وعبقات امليـاه والغايات األ)رى.
اجلوفيــة بأكملــها .ونتيجــة لــذلب ،ومــد إهلــرائيل حالي ـاً ملــزة
 - ٨9وأشــار إىل أن ــة حاجــة إىل وجــود إعــار أقــوى يف
بكامل احتياجاما مـن امليـاه احملـالة الـت مل تكـن ملـزة لتحصـل
الــال الرصــد .وجكــر أن برنــامع رصــد قنــامم امليــاه واملرافــق
عليهــا لــو مل تتوصــل إهلــرائيل إىل هــذا احلــل ولــو مل تــنخفل
الصحية املشترك بني منظمة الصـحة العامليـة واليونيسـف يـوفّر
أهلــعار حتليــة امليــاه بشــكل كــبو .وبــد ًال مــن نشــر الشــائعات
هيكال أوليا جيدا جداً جلذا الشـأن ،ولكـن جيـب ـع بيانـات
واملعلومات اخلاعئـة ،قـال إنـح ينبغـي للفلسـنينيني أن يتعـاونوا
إضــافية لوضــع منــهجيات مــن أجــل معاجلــة بعــل اجلوانــب
مع إهلرائيل يف بناء نظام مياه صحي للجميع.
اجلديدة من األهدا والغايات .فعلى هلـبيل املثـال ،ينبغـي أن
 - ٨7الســيد هيلــر (املقــرر اخلــاع املعــو ــق اإلنســان يف تتوافر عملية رصد قوية لتقييم جودة املياه والقدرة على حتمـل
احلصـــول علـــى ميـــاه الشـــرت املأمونـــة و)ـــدمات الصـــر
تكـــاليف احلصـــول عليهـــا مـــن أجـــل حتديـــد مـــا إجا كانـ ـ
الصحي) :قـال إن )نـة التنميـة املسـتدامة لعـام  ٢٠٣٠ومثـل ،الفجوات بـني تلـف قناعـات اجملتمـع يف تنـاقص .وجكـر أن
باملقارنة مع األهدا اإلمنائية لأللفية ،تقـدماً بـال األييـة مـن ة حاجة إىل بيانـات مصـنفة عـن الشـعوت األصـلية وهلـكان
حيــث األهــدا والغايــات املتصــلة بامليــاه والصــر الصــحي املنـــاعق الريفيـــة واملـــرأة واملســـتوعنات العشـــوائية يف املنـــاعق
والنظافـــة الصـــحية ،ورحـــب بوجـــح )ـــاع بـــادراج النظافـــة احلضرية مـن أجـل مقارنـة أكثـر الفئـات حرمانـا مـع السـكان
الصــحية يف ايفــد  .٢-٦وأضــا قــائ ً
ال إن اجلهــود الراميــة بشكل عـام ورصـد الكيفيـة الـت بكـن جلـا التغلـب علـى هـذه
إىل حتقيق هذه األهدا ينبغي أن تتضمن املشـاركة وااللتـزام الفجوة على مدى السنوات اخلمس عشرة املقبلة.
واالاراش بثبات مـن جانـب الـدول الـت يملنتظـر أن تكـون يفـا
 - 9٠وأشــار إىل أن تغــو املنــاأ يشــكل حتــديا يف احلصــول
هلياهلات و)ن ومسهلسات قويـة مكرهلـة للميـاه و)ـدمات
علـــى امليـــاه و)ـــدمات الصـــر الصـــحي .وقـــال إن الواليـــة
الصــر الصــحي والنظافــة الصــحية .فبــدون هــذه اجلهــود،
املنــــوش بــــح تتلقــــى معلومــــات متعلقــــة ــــاالت اجلفــــا
هلتواجح البلدان النامية على وجـح اخلصـوع صـعوبات كـبوة
والفيضانات الت تبني بوضـوا الكيفيـة الـت بكـن جلـا حلقـوق
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اإلنســان أن تتعــرن للخنــر يف هــذه احلــاالت .وأضــا أنــح
ينبغي وضع )ن للنوارو من أجل التنبس بآثار تغو املناأ.
 - 9١واهلتنرد قائالً إن هناك ا)تالفـات هامـة بـني احلـق يف
احلصول علـى املـاء واحلـق يف احلصـول علـى )ـدمات الصـر
الصحي .ولـذلب فانـح يسيـد تأييـدا كـامال التوصـية الداعيـة إىل
تسلي الضوء على احلق يف )دمات الصـر الصـحي بوصـفح
حقاً منفصالً ألنّ األمر يتنلب رفع إبراز أيية للعيان.
 - 9٢واقترا بدء حوار ثنائي من أجل معاجلة القضـايا الـت
أثارهــا ممثــل املكســيب .وقــال إنــح يعتــزم زيــارة املكســيب يف
عــام  ٢٠١٦وإنــح علــى درايــة باملناقشــات الــت جتــر يف هــذا
البلــد حــول القــانون الــوعو للميــاه .وقــال إنــح مســتعد أيض ـًا
للمشــاركة يف حــوار ثنــائي مــع إهلــرائيل والدولــة الفلســنينية
للنظر يف كيفية حتسني الوضع يف تلب املننقة.
 - 9٣الســيدة رشــيد (املراقبــة عــن دولــة فلســنني) :علبـ
إىل املقرر اخلاع أن يرد باجياز على األهلئلة الت عرحهـا وفـد
بلدها ،يف ضوء التعليقات الت أدىل جلا ممثل إهلرائيل بأن دولـة
فلسنني تقوم بنشر الشـائعات ،وبـالنظر إىل أن الوضـع حـرج
جــداً ،كمــا أوضــح اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة لغــري
زهليا ،واملقرر اخلاع املعو الة حقوق اإلنسـان يف األراضـي
الفلسنينية احملتلة منذ عام .١9٦7
 - 9٤الســيد هيلــر (املقــرر اخلــاع املعــو ــق اإلنســان يف
احلصـــول علـــى ميـــاه الشـــرت املأمونـــة و)ـــدمات الصـــر
الصحي) :قـال إنـح يلـزم التوصـل إىل فهـم أعمـق للوضـع قبـل
اإلعرات عن رأ صائي بشأن احلالة يف الضفة الغربية وقنـامم
ملــزة .وقــال إنــح مســتعد علــى الــرملم مــن جلــب لالشــتراك يف
حوار مع الدولتني ،وتلقي معلومات إضـافية وأكثـر وضـوحاً،
وزيارة املننقة.
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