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  فيه يعيشون الذي البلد مواطني من ليسوا الذين لألفراد اإلنسان حقوق إعالن
 40/144 العامة الجمعية قرار

 أثارهتاا قد كانت فيه يعيشون الذي البلد مواطين من ليسوا الذين لألفراد اإلنسان حقوق مسألة 
 ساياق ضامن وذلا  والعشرين، اخلامسة دورهتا خالل األقليات ومحاية التمييز ملنع الفرعية اللجنة مرّة أّول
 مان ناو  أي مبناع يتعلا  فيماا اإلنساان حقاوق جلناة إىل توصايات تقادم يف املتمثلة األساسية واليتها تنفيذ
 الااادورة، هاااذ  يف الفرعياااة اللجناااة واعتمااادت األساساااية  واحلرياااات اإلنساااان حبقاااوق املتصااالة التميياااز أناااوا 

 حقااوق جلنااة تنظاار بااأن فيااه أوصاات الااذي (25-)د 8 القاارار ،1972 آب/أغساا   شااهر يف املعقااودة
 الاذين لألفاراد اإلنساان حلقاوق الدولية القانونية باحلماية املعنية احلالية الالئحة ان باق مشكلة يف اإلنسان
 اإلنساان حقاوق جماال يف اختاذهاا املفّضا  مان الاي التادابر ويف فيه، يعيشون الذي البلد مواطين من ليسوا
  ( E/CN.4/Sub.2/332 الفرعية، اللجنة )تقرير

 اململكاااة مااان اقااا ا  علااا  وبناااا  والعشااارين التاساااعة دورهتاااا يف اإلنساااان، حقاااوق جلناااة واعتمااادت 
 آذار/مااااااار  21 املااااا ر  (29-)د 8 القاااااارار (،E/CN.4/L.1240/Rev.1و  E/CN.4/L.1240) املتحااااادة
 االقتصاااااادي اجمللااااا  وأوصااااات (25-)د ٨ الفرعياااااة اللجناااااة بقااااارار علماااااا فياااااه أحاطااااات الاااااذي 1973

 يف والعشاارين، السادسااة دورهتااا خااالل األولويااة، ساابي  علاا  بااالنظر الفرعيااة للجنااة يااأذن بااأن واالجتماااع 
 ماواطين مان ليساوا الاذين لألفاراد اإلنساان حقاوق محاياة جماال يف القائماة الدولياة األحكاا  ان بااق مشكلة
 يف تنظار باأن الفرعياة اللجناة أيضاا اإلنساان حقاوق جلناة أوصات القارار هاذا ويف فياه  يعيشاون الاذي البلد
 إمكانيااة ذلاا  يف مبااا اإلنسااان، حقااوق جمااال ضاامن تتخااذ أن ميكاان الااي التاادابر ماان مستصااوب هااو مااا

 الثالثاان دورهتااا يف األولويااة ساابي  علاا  فيهااا تنظاار لكاا  مالئمااة بتوصاايات تزودهااا وبااأن إعااالن، إصاادار
 االقتصاااااادي اجمللاااا  اعتمااااد التوصااااية، هلااااذ  وتلبيااااة مث، وماااان ( E/5265 اإلنسااااان، حقااااوق جلنااااة )تقرياااار

  1973 أيار/مايو 18 امل ر  (54-)د 1790 القرار واخلمسن، الرابعة دورته يف واالجتماع ،
 آب/ 21 املا ر  (27-)د 10 القارار والعشارين، الساابعة دورهتاا يف الفرعياة، اللجناة واعتمادت 
 مبهماة إليهاا وعهادت املوضاو ، هلاذا خاصاة مقاررة إيلاي  البارونة مبوجبه عّينت الذي ،1974 أغس  
 ماان ليسااوا الااذين لألفااراد اإلنسااان حقااوق محايااة جمااال يف القائمااة الدوليااة األحكااا  ان باااق مشااكلة دراسااة
 ( E/CN.4/Sub.2/354 الفرعية، اللجنة )تقرير فيه يعيشون الذي البلد مواطين

 قدمتااه الااذي التقرياار ماان جااز  والعشاارين، الثامنااة دورهتااا يف الفرعيااة، اللجنااة علاا  معروضااا وكااان 
 يف الفرعية اللجنة عل  تعرضه لك  تقريرها إمتا  من تتمّكن مل أّّنا اخلاصة املقّررة وذكرت اخلاصة  املقّررة
 احلكومااات عاادد قلّااة بسااب  وأيضااا وتشااعبها الدراسااة أوجااه تعااّدد بسااب  وذلاا  والعشاارين الثامنااة دورهتااا

 االساااتبيان أسااا لة علااا  رّدت الاااي احلكومياااة غااار واملنظماااات اإلقليمياااة واملنظماااات املتخصصاااة والوكااااالت
 يف التقريااار هااذا تقاادم أجااا  ماان وسااعها يف ماااا كاا  سااتبذل بأّّناااا وأفااادت اخلاصااة  املقاااّررة وضااعته الااذي
 ( E/CN.4/Sub.2/364 الفرعية، اللجنة )تقرير والعشرين التاسعة الدورة

 آب/أغسااا   ٣١ املااا ر  (30-)د 4 القااارار الثالثااان، دورهتاااا يف الفرعياااة، اللجناااة واعتمااادت 
 E/CN.4/Sub.2/392) اخلاصااااة املقااااررة أعاااادهتا الااااي الدراسااااة يف النظاااار بعااااد فيااااه، طلباااات الااااذي ١٩٧٧

 للنظار الدراساة تل  مرف  يف الوارد اإلعالن مشرو  احلكومات إىل يقد  أن العا  األمن إىل (،Corr.1 و
 يف الفرعيااة اللجنااة علاا  تعاار  أن القاارار، هااذا ختااا  يف اخلاصااة، املقااررة إىل وطلباات عليااه  والتعلياا  فيااه
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 هاااذ  يف عناااه اإلعاااراب مت وماااا احلكوماااات ردود يف تراعااا  مااانق  إعاااالن مشااارو  والثالثااان احلادياااة دورهتاااا
 ( E/CN.4/Sub.2/399 الفرعية، اللجنة )تقرير املسألة مناقشة خالل آرا  من الدورة

 أيلاااول/ ١٣ املاا ر  (31-)د 9 القاارار والثالثاان، احلادياااة دورهتااا يف الفرعيااة، اللجنااة واعتماادت 
 املاااااااانق  اإلعااااااااالن مشااااااارو  يف النظاااااااار بعاااااااد اخلاصااااااااة، املقاااااااررة إىل فيااااااااه طلبااااااات الااااااااذي ١٩٧٨ سااااااابتمر

(E/CN.4/1336) يف اإلنسااان حقاوق جلناة إىل تقاّد  أن (،30-)د 4 القاارار مبوجا  املقاّررة أعدتاه الاذي 
 االق احااات ضااو  علاا  املعدلااة بصاايهته املاانق  اإلعااالن مشاارو  وأيضااا الدراسااة   والثالثاان اخلامسااة دورهتااا
 ( E/CN.4/Sub.2/417 الفرعية، اللجنة )تقرير والثالثن احلادية دورهتا يف الفرعية اللجنة إىل املقدمة

 املااااا ر  (35-)د ١٦ القااااارار اإلنساااااان حقاااااوق جلناااااة اعتمااااادت والثالثااااان، اخلامساااااة دورهتااااا ويف 
 ناا  ويف اخلاصااة املقااررة أعاادهتا الااي الدراسااة يف النظاار بعااد فيااه، اق حاات الااذي ١٩٧٩ آذار/مااار  ١٤

 مشاارو  ناا  يف ينظاار أن واالجتماااع  االقتصااادي اجمللاا  علاا  الدراسااة، هااذ  يف الااوارد اإلعااالن مشارو 
 ويف ( E/1979/36 اإلنساان، حقاوق جلناة )تقريار فياه تنظار لكا  العاماة اجلمعية عل  عرضه بهية اإلعالن
 مبوجباااه قااارر الاااذي 1979/٣٦ املقااارر واالجتمااااع  االقتصاااادي اجمللااا  اعتماااد ،١٩٧٩ أيار/ماااايو 10
 دورهتاا يف اإلنساان حقاوق جلنة وإىل عليه تعليقاهتا تبدي لك  األعضا  الدول إىل اإلعالن مشرو  إحالة

 دورتااه يف اجمللاا  إىل املسااألة عاان تقرياارا وتقااّد  الااواردة، التعليقااات ويف فيااه، تنظاار لكاا  والثالثاان السادسااة
  ١٩٨٠ لعا  األوىل العادية

 املاااا ر  (36-)د 19 القاااارار اإلنسااااان حقااااوق جلنااااة اعتماااادت والثالثاااان، السادسااااة دورهتااااا ويف 
 (31-)د ٩ الفرعياااة اللجناااة بقاارار علماااا أحاطاات أن بعاااد فياااه، أوصاات الاااذي ١٩٨٠ شااباف/فراير ٢٩

 اجمللا  بقرار عمال األعضا  الدول من الواردة بالتعليقات مشفوعا اإلعالن مشرو  يف أخرى مرة ونظرت
 االقتصاااااادي اجمللااااا  حييااااا  باااااأن (،Add.1-6 و E/CN.4/1354) 1979/36 واالجتمااااااع  االقتصااااادي

 مان الاواردة والتعليقاات اإلعاالن مشارو  نا  والثالثان اخلامساة دورهتا يف العامة اجلمعية إىل الجتماع وا
 املوضاو ، عن إعالن اعتماد يف العامة اجلمعية تنظر بأن نفسه القرار يف اللجنة وأوصت األعضا   الدول
 اإلنسااااااان، حقااااااوق جلنااااااة )تقرياااااار األعضااااااا  الاااااادول ماااااان الااااااواردة للتعليقااااااات الالزمااااااة املراعاااااااة إيااااااال  مااااااع

E/1980/13 ) ١٩٨٠/٢٩ القااااااارار واالجتمااااااااع  االقتصاااااااادي اجمللااااااا  اعتماااااااد ،١٩٨٠ أيار/ماااااااايو ٢و 
 الشأن  هبذا

 للجناااة تاااابع العضاااوية مفتاااو  عامااا  فريااا  تاااوىل العاماااة، للجمعياااة والثالثااان اخلامساااة الااادورة ويف 
 للمجلا  السانوي باالتقرير املتعلا  اللجناة أعماال جادول بند إطار ضمن اإلعالن مشرو  يف النظر الثالثة

 إعاااالن مشااارو  نااا  بشاااأن ّناااائ  اتفااااق إىل التوصااا  مااان ياااتمّكن مل أنّاااه بياااد واالجتمااااع   االقتصاااادي
 العامااااا ، الفريااااا  )تقريااااار فياااااه يعيشااااون الاااااذي البلاااااد ماااااواطين مااااان ليسااااوا الاااااذين لألفاااااراد اإلنساااااان حقااااوق

A/C.3/35/14 و Corr.1 ) جلنتهاااا مااان توصاااية علااا  بناااا    العاماااة، اجلمعياااة اعتمااادت نفساااها، الااادورة ويف 
 أن فيه الحظت الذي 1980 ل/ديسمراألو  كانون 15 امل ر  35/199 القرار (،A/35/741) الثالثة
 وقااررت مهمتااه، بإّنااا  لااه يساام  مل الوقاات ولكاانّ  مفياادة أعماااال أجنااز قااد العضااوية املفتااو  العاماا  الفرياا 
  اإلعالن  مشرو  صياغة عملية إمتا  أج  من والثالثن السادسة دورهتا يف إنشائه إعادة

 الثالثاااة جلنتهاااا مااان توصاااية علااا  بناااا  العاماااة، اجلمعياااة اعتمااادت والثالثااان، السادساااة الااادورة ويف 
(A/36/792،) بعاد علماا، فياه أحاطات الذي ١٩٨١ األول/ديسمر كانون ١٦ امل ر  ٣٦/١٦٥ القرار 
 أعماااال أجنااز قااد العاماا  الفرياا  بااأنّ  (A/C.3/36/11) العضااوية املفتااو  العاماا  الفرياا  تقرياار يف نظاارت أن
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 اجلمعيااة قااررت نفسااه، القاارار ويف احملاادد  الوقاات يف مهمتااه إّنااا  ماان أخاارى ماارة يااتمّكن مل ولكنّااه مفياادة
  مهمته  ينجز حىت العام  الفري  إنشا  والثالثن السابعة دورهتا يف تعيد أن لذل  تبعا العامة

 الثالثاااة جلنتهاااا مااان توصاااية علااا  بناااا  العاماااة، اجلمعياااة اعتمااادت والثالثااان، الساااابعة الااادورة ويف 
(A/37/745،) مان علماا فياه أحاطت الذي 1982 األول/ديسمر كانون 17 امل ر  37/169 القرار 

 قااد العاماا  الفرياا  بااأنّ  (،A/C.3/37/8) العضااوية املفتااو  العاماا  الفرياا  تقرياار يف نظاارت أن بعااد جديااد،
 قااررت لااذل ، وتبعااا احملاادد  الوقاات يف مهمتااه إّنااا  ماان أخاارى ماارة يااتمّكن مل ولكنّااه مفياادة أعماااال أجنااز

 القااارار ويف مهمتاااه  ينجاااز حاااىت العامااا  الفريااا  إنشاااا  والثالثااان الثامناااة دورهتاااا يف تعياااد أن العاماااة اجلمعياااة
 املتحاااادة األمااا  وهي اااات احلكوماااات إىل حييااا  أن العاااا  األمااان إىل أيضاااا العاماااة اجلمعياااة طلبااات نفساااه،
 حتادي  إىل يادعوها وأن اآلن، حاىت تقاارير مان العاما  الفريا  قّدماه ماا املعنية الدولية واملنظمات املختصة

 تعليقاااات تقااادم إىل أو ١٩٧٩/٣٦ واالجتمااااع  االقتصاااادي اجمللااا  ملقااارر وفقاااا قااادمتها الاااي التعليقاااات
  ١٩٨٣ حزيران/يونيه ٣٠ تاريخ حبلول جديدة

 الثالثااااة جلنتهااااا ماااان توصااااية علاااا  بنااااا  العامااااة، اجلمعيااااة اعتماااادت والثالثاااان، الثامنااااة الاااادورة ويف 
(A/38/680،) ماان علمااا فيااه أحاطاات الااذي 1983 األول/ديساامر كااانون 16 املاا ر  38/87 القاارار 

مااة التعليقااات يف نظاارت أن بعااد جديااد،  اإلقليميااة واملنظمااات املتخصصااة والوكاااالت احلكومااات ماان املقدَّ
 العاماااا  الفرياااا  تقرياااار ويف (Add.1 و A/38/147) املختصااااة املتحاااادة األماااا  وهي ااااات الدوليااااة واحلكوميااااة
 حااىت الوقاات ماان مزيااد إىل حيتااا  مااازال العاماا  الفرياا  بااأنّ  (،Corr.1 و A/C.3/38/11) العضااوية املفتااو 
 والثالثااان التاسااعة دورهتاااا يف تعيااد أن لااذل  تبعاااا عامااةال اجلمعياااة قااررت نفسااه، القااارار ويف مهمتااه  ينجااز
 مهمته  ينجز لك  العام  الفري  إنشا 

 الثالثاااة جلنتهاااا مااان توصاااية علااا  بناااا  العاماااة، اجلمعياااة اعتمااادت والثالثااان، التاساااعة الااادورة ويف 
(A/39/700،) علماااا، فياااه أحاطااات الاااذي 1984 األول/ديسااامر كاااانون 14 املااا ر  39/103 القاارار 

 املتخصصااة والوكااالت احلكوماات ماان الساابقة األرباع هتاااادور  خاالل املقدَّماة التعليقااات يف نظارت أن بعاد
 املفتااو  العاماا  الفرياا  تقرياار ويف املختّصااة املتحاادة األماا  وهي ااات الدوليااة واحلكوميااة اإلقليميااة واملنظمااات
 القاااارار ويف مهمتااااه  إجناااااز ماااان بعااااد يااااتمّكن مل العاماااا  الفرياااا  بااااأنّ  (،Corr.1 و A/C.3/39/9) العضااااوية
 ينجاااز لكااا  العامااا  الفريااا  إنشاااا  األربعااان دورهتاااا يف تعياااد أن لاااذل  تبعاااا العاماااة اجلمعياااة قاااررت نفساااه،
 التعليقاات من املزيد إبدا  إىل احلكومات يدعو أن العا  األمن إىل العامة اجلمعية طلبت وأخرا، مهمته 
 ملشاارو  الراهنااة واحلالااة العاماا  الفرياا  أحاارز  الااذي التقااد  مراعاااة مااع برّمتااه، اإلعااالن مشاارو  علاا  واآلرا 

 إىل العااا  األماان ساايدقّدمه الااذي التقرياار يف واآلرا  التعليقااات هااذ  إدرا  يتااي  وقاات يف وذلاا  اإلعااالن،
 األربعن  دورهتا يف اجلمعية

 املقااّد  العااا  األماان تقرياار الثالثااة اللجنااة علاا  معروض ااا كااان األربعاان، العامااة اجلمعيااة دورة ويف 
 املفتاااو  العامااا  الفريااا  تقريااار وكاااذل  (Add.1-3 و A/40/638) ٣٩/١٠٣ العاماااة اجلمعياااة بقااارار عماااال

 تقريرهااااا يف الثالثااااة، اللجنااااة أوصاااات ،1985 ل/ديساااامراألو  كااااانون 9 ويف ( A/C.3/40/12) العضااااوية
 الاااذين لألفاااراد اإلنساااان حقاااوق إعاااالن” اجلمعياااة تعتماااد باااأن (،A/40/1007) العاماااة اجلمعياااة إىل املقاااّد 
 اجلمعياة اعتمادت ،1985 ل/ديسامراألو  كاانون 13 ويف  “فياه يعيشاون الذي البلد مواطين من ليسوا
 اإلعالن  ن  مرفقه يف يتضمن الذي 40/144 القرار تصويت بدون العامة

 


