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   مقدمة-  أوالً
، إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان          ٢/١٠٢طلب جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره         - ١

 وحتديث التقـارير   ،مواصلة االضطالع بأنشطتها وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان           
اسُتعرضت ) A/HRC/9/11(ق الشعوب األصلية وقد قُّدم تقرير مؤقت بشأن قضية حقو. ذات الصلة ت  والدراسا

فيه األنشطة الرئيسية اليت اضطلعت هبا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان من أجل تعزيـز ومحايـة                  
  .حقوق الشعوب األصلية

ة يف ، وهي تشمل استعراضاً للتطورات ذات الصلاملرحليوهذه الوثيقة هي التقرير النهائي املكّمل للتقرير   - ٢
إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، إىل جمال حقوق الشعوب األصلية، مبا يف ذلك إشارات حمددة 

وهي التطورات الناشئة عن أعمال هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة وأشكال الوجود امليداين للمفوضـية يف     
 من اإلعالن، اليت تـدعو      ٤٢ملسامهة يف تنفيذ املادة     ويهدف التقرير إىل ا   . ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٧الفترة من عام    

، والوكاالت املتخصصة، مبا يف ذلك      الشعوب األصلية األمم املتحدة وهيئاهتا، مبا فيها احملفل الدائم املعين بقضايا          
  . التطبيقهذاومتابعة فعالية بالكامل على املستوى القطري، والدول عامةً إىل تعزيز احترام أحكام اإلعالن وتطبيقها 

ويتضمن الفرع الثاين من التقرير استعراضاً ألعمال هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة بتسليط الضوء           - ٣
. )١(حبقوق الشعوب األصلية، مبا يف ذلك املمارسات اجليدة والتحـديات         فيما يتعلق   على القضايا األكثر تكراراً     

طلع هبا اجمللس، وخباصة تقارير املفوضة السامية بـشأن ميـاه      ويتناول الفرع الثالث األنشطة ذات الصلة اليت اض       
ويف الفرع الرابع، يعرض التقرير بعض املمارسات اجليدة ملمثلي الوجـود امليـداين             . الشرب املأمونة وتغري املناخ   

  . واإلقليميينطوللمفوضية يف جمال النهوض حبقوق الشعوب األصلية على الصعيدين ال

امية اجمللَس، يف التوصيات، إىل النظر يف طابع التقرير السنوي للمفوضية بشأن حقوق وتدعو املفوضة الس   - ٤
الشعوب األصلية والنظر يف جتميع كل التقارير املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية وتقدميها إىل اجمللس يف نفس الدورة 

  . العاممن

ض التطورات الناشئة من أعمال هيئات املعاهدات ا استعر–ثانياً 
  اإلجراءات اخلاصةو

   هيئات املعاهدات–ألف 

تناوهلا هيئات املعاهدات بشكل منتظم يف استعراض تتشمل القضايا اليت تؤثر على الشعوب األصلية واليت   - ٥
الفقر، والتعليم والصحة، واملشاركة والتشاور، ومسألة اللجوء إىل القضاء، وبيانات األراضي وقضايا الدول تقارير 

  .ين والتعريف الذايت للهوية وتسجيل احلالة املدنيةاإلحصاء السكا

                                                      

سيقدم املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني وآلية اخلرباء   )١(
 . جملس حقوق اإلنساناملتعلقة حبقوق الشعوب األصلية تقريريهما اخلاصني إىل
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وفيما يتعلق باألراضي، تناولت جلنة القضاء على التمييز العنصري هذه القضية يف سياق استعراض عدة                 - ٦
ــة  ــارير قطريـ ــر (تقـ  CERD/C/FJI/CO/17 وCERD/C/IND/CO/19 وCERD/C/CAN/CO/18انظـ

يف استعراض تقارير الـدول     قضايا األراضي   ا برزت   ، كم )CERD/C/ECU/CO/19 و CERD/C/NIC/CO/14و
واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    ) CCPR/C/PAN/CO/3انظر  (األطراف من قبل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        

وهذه القضايا  ). E/C.12/BOL/CO/2 و E/C.12/PRY/CO/3 و E/C.12/FIN/CO/5انظر  (واالجتماعية والثقافية   
ي اليت أثارهتا اللجان املذكورة أعاله تسلط الضوء على احلاجة إىل تعيني حدود أراضي وأقـاليم                املتعلقة باألراض 

وقد دأبت هيئات املعاهدات، يف احلاالت اليت يتعني فيهـا تـسوية            . ملكيتهادات  نسولشعوب األصلية   اف  السأ
يف اآلن ذاته من عمليات يتها ضمان محامطالبات باألراضي، على تشجيع إجراء مفاوضات مع اجملتمعات األصلية و

  .اإلخالء القسري وتفادي وضع أي قيود على النهوض التدرجيي حبقوق هذه اجملتمعات

لـشعوب  األصول اليت تنتمي إليها ابني الفقر و  االرتباط  وقد أشارت هيئات املعاهدات مرات عديدة إىل          - ٧
ديداً مثار قلق يف معظـم البلـدان اخلاضـعة    وال تزال مسألة احلصول على خدمات التعليم والصحة حت     . األصلية

إىل اعتماد نيكاراغوا خطة نظام التعليم يف       رتياح  وقد أشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري با       . لالستعراض
املناطق املتمتعة باحلكم الذايت، ولكنها أوصت باختاذ إجراءات خلفض معدالت األمية املرتفعة يف أوساط الشعوب               

 بالنسبة للحق يف الصحة، فقد رحبت اللجنة بقانون الصحة العامة الذي ميكّن املناطق املتمتعة باحلكم أما. األصلية
الذايت من حتديد منوذج الرعاية الصحية اخلاص هبا كمجتمعات أصلية، ولكنها أوصت ببذل جهود لضمان احلق                

اعية، مع االهتمام خاصةً خبفض معـدل       يف الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان االجتماعي واخلدمات االجتم        
كما سّر اللجنة أن تالحظ إدخال نظام تعليم ثنائي اللغة يف إكوادور ). CERD/C/NIC/CO/14(وفيات األمهات 

وأوصت بتعزيز الترتيبات القانونية الداعمـة      . يوفر التعليم ألطفال السكان األصليني باإلسبانية وبلغاهتم اخلاصة       
  ).CERD/C/ECU/CO/19(اصة بالسكان األصليني وبتخصيص املوارد الالزمة هلذا الغرض للهياكل املؤسسية اخل

  وفيما يتعلق بالقضايا ذاهتا، أويل اهتمام خـاص لنـساء وأطفـال الـشعوب األصـلية مـن قبـل                       - ٨
ــى   ــضاء عل ــة الق ــرأة  جلن ــد امل ــز ض ــر (التميي   CEDAW/NIC/CO/6 وCEDAW/CO/COL/CO/6انظ

وجلنــة حقــوق الطفــل ) CEDAW/C/SUR/CO/3 وCEDAW/C/PER/CO/6وCEDAW/C/BRA/CO/6 و
)CRC/C/CHL/CO/3 وCRC/C/HND/CO/3 وCRC/C/SUR/CO/2 وCRC/C/KEN/CO/2 وCRC/C/MYS/CO/1 
 الـشعوب  وأشري إىل مسألة االعتراف بالصحة اإلجنابية وحقوق نساء). CRC/C/TLS/CO/1وCRC/C/VEN/CO/2 و

حمـو  ستويات  ويف جمال التعليم، أشري إىل حتسني م      . ئيسياً لصحة هؤالء النسوة   األصلية ومحايتها بوصفها حتدياً ر    
  .األمية يف أوساط نساء وفتيات اجملتمعات األصلية باعتباره جماالً يقتضي عناية خاصة

  وجلنـة القـضاء    ) CERD/C/ETH/CO/15(كما أشارت كلٌ من جلنة القضاء على التمييز العنـصري             - ٩
 CRC/C/MYS/CO/1(وجلنــة حقــوق الطفــل ) CEDAW/C/BRA/CO/6(ة علــى التمييــز ضــد املــرأ

إىل احلاجة إىل إدراج بيانات مصنفة يف نظام البيانات الوطين تتناول بالتحديد الشعوب             ) CRC/C/VEN/CO/2و
وإضافة إىل ذلك،   . األصلية، بنسائها وأطفاهلا، من أجل التصدي ألوضاع الفقر اليت يواجهها أفراد هذه الشعوب            

ظت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين الوضع اخلاص للمهاجرين من الشعوب األصلية وأوصت باختاذ تـدابري               الح
  ).CMW/C/BOL/CO/1(خاصة حلمايتهم 
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  ومشلت القضايا األخرى املتعلقة بالشعوب األصلية واليت تكررت إشـارة هيئـات املعاهـدات إليهـا                  - ١٠
شاركة، أشارت كلٌ مـن جلنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري       ففي جمال امل  . مسأليت املشاركة والتشاور  

)CERD/C/ECU/CO/19و CERD/C/NIC/CO/14 (     ــرأة ــد امل ــز ض ــى التميي ــضاء عل ــة الق وجلن
)CEDAW/CO/COL/CO/6 و CEDAW/C/PER/CO/6 و CEDAW/C/SUR/CO/3 و CEDAW/C/NZL/CO/6 ( إىل

ساء هذه الشعوب، يف الشؤون الـسياسية والعامـة          وخباصة ن  التحدي الكامن يف ضمان مشاركة الشعوب األصلية،      
  .ومواقع صنع القرار يف مجيع امليادين وعلى مجيع املستويات اإلدارية

أما بالنسبة ملسألة التشاور فقد أوصت هيئات املعاهدات بعقد مشاورات يف حاالت االضطالع بأنشطة                - ١١
افية لدى الشعوب األصلية، ويشمل ذلك السعي للحصول أو التخطيط هلا يف املناطق اليت ختتص بأمهية روحية أو ثق

كما شددت هيئات املعاهدات على احلاجة إىل التشاور قبل         .على املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية هلذه الشعوب      
يف أراضي الشعوب األصلية وقبـل مـنح        ) مثالًحمميات طبيعية   كإنشاء  (البدء يف مشاريع إمنائية واسعة النطاق       

ات االستغالل االقتصادي ألراضٍ متنازع عليها أو قبل أي استغالل للموارد الطبيعية يف أراضي الـشعوب                امتياز
  ).CCPR/C/PAN/CO/3وCCPR/C/CHL/CO/5  وCERD/C/ETH/CO/15 وCERD/C/IND/CO/19انظر (األصلية 

القاسية أو الالإنسانية أو    وقد اعتمدت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة               - ١٢
املهينة مبادئ توجيهية أولية لوضع آليات وقاية وطنية تنشئها كل دولة طرف أو تعينها يف غضون عام واحد من                   

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية     وغريه من ضروب املعاملة      نفاذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     
). CAT/OP/SWE/1(قها على هذا الربوتوكول أو انضمامها إليـه         يصدتام واحد من    أو املهينة أو يف غضون ع     

وتنص املبادئ التوجيهية بالتحديد على أن تتسم عضوية آلية الوقاية الوطنية بالتوازن بني اجلنسني وأن تشتمل على 
  .متثيل كاٍف للمجموعات اإلثنية واألقليات والشعوب األصلية

. اليت تتكرر يف استعراض تقارير الدول األطراف مـسألة اللجـوء إىل القـضاء             ومن القضايا األخرى      - ١٣
فباإلضافة إىل التدابري الالزمة لضمان إمكانية جلوء اجلميع إىل القضاء دون متييز، اعترفت جلنة القضاء على التمييز 

لعدالـة الوطنيـة   العنصري بأمهية احترام ُنظم العدالـة التقليديـة واالعتـراف هبـا وبتوافقهـا مـع ُنظـم ا         
)CERD/C/ECU/CO/19و CERD/C/CAN/CO/18.(  

كما أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة القضاء على التمييز                 - ١٤
وترى هـذه اللجـان   . العنصري إىل ما تواجهه الشعوب األصلية من معوقات لغوية يف سياق اللجوء إىل القضاء  

)CCPR/C/CRI/CO/5 و CERD/C/NIC/CO/14 و CEDAW/C/PER/CO/6 (       أن إعمال حق الـشعوب األصـلية يف 
  .استخدام لغاهتا اخلاصة يف اإلجراءات القضائية ال يزال يشكل حتدياً يف بلدان عدة

ورحبت اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، يف مالحظاهتـا اخلتاميـة علـى تقريـر كوسـتاريكا                      - ١٥
)CCPR/C/CRI/CO/5(             باستحداث منصب لدى احملكمة العليا خيتص بقضايا الشعوب األصلية وبإنشاء فريـق ،

مترمجني خمتص مبختلف لغات الشعوب األصلية املنطوقة يف البلد باعتبارمها ممارسة جيدة يف جمال تيسري اللجوء إىل 
  .ليةكما رحبت اللجنة بنشر مذكرة توعز إىل القضاة بالتشاور مع الشعوب األص. القضاء
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وجلنة ) E/C.12/SLV/CO/2(وتناولت كلٌ من اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            - ١٦
وأشارت اللجنتـان إىل    . القضاء على التمييز العنصري مسأليت بيانات اإلحصاء السكاين والتعريف الذايت للهوية          

مبدأ التعريف الذايت للهوية يف منهجية اإلحـصاء        ضرورة إجراء إحصاء سكاين وطين للشعوب األصلية وتطبيق         
كما رأت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن بإمكان الدول األطراف، عند النظر يف مسألة الشعوب       . السكاين

األصلية على الصعيد الوطين، أن حتدد مفهوم الشعوب األصلية ومتعن فيه النظر انطالقاً من مفهومه يف القـانون                  
ذةً يف االعتبار إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم                الدويل آخ 

ــة  ١٦٩ ــلية والقبليـ ــشعوب األصـ ــشأن الـ   CERD/C/NIC/CO/14 وCERD/C/ECU/CO/19( بـ
كما الحظت اللجنة دور اإلعالن كمرجع معياري مشريةً        ). CERD/C/USA/CO/6 و CERD/C/FJI/CO/17و

انية االسترشاد به يف تفسري التزامات الدول األطراف مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز                إىل إمك 
  ).CERD/C/USA/CO/6انظر (العنصري يف جوانبها املتعلقة بالشعوب األصلية 

ة واللجنة كما تشمل املسائل اليت تشري إليها بانتظام جلنة حقوق الطفل وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأ  - ١٧
وقد شـددت اللجـان الـثالث يف مالحظاهتـا اخلتاميـة            . املعنية حبقوق اإلنسان مسألة تسجيل احلالة املدنية      

)CRC/C/HND/CO/3و  CEDAW/C/PER/CO/6وCCPR/C/PAN/CO/3 (    على ضـرورة إعطـاء األولويـة
ضية ذاهتا، رحبت اللجنـة     وخبصوص الق . للتسجيل الفوري جلميع املواليد، من أطفال اجملتمعات األصلية خاصة        

 يف مالحظاهتـا اخلتاميـة علـى تقريـر بـاراغواي            ،املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة        
)E/C.12/PRY/CO/3(،      وأشارت . شمل اجملتمعات األصلية  يتسجيل احلالة املدنية ل   نطاق   بالتقدم احملرز يف توسيع

ضع اخلاص للنساء الاليت ال يستطعن ممارسة حقوقهن بـسبب عـدم            جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة إىل الو       
  .ميالدشهادة حيازهتن أي 

، عقدت جلنة حقوق الطفل يوم مناقشة عامة بشأن حقوق أطفال اجملتمعات األصـلية،              ٢٠٠٣ويف عام     - ١٨
ديات اليت تواجه ، حيث ُسلط الضوء على العديد من التح)٢( من اتفاقية حقوق الطفل٣٠بإشارة حمددة إىل املادة    

على صـياغة   العمل  جلنة حقوق الطفل    واصلت  أثناء الفترة املستعرضة    و. سالمة ورفاه أطفال اجملتمعات األصلية    
 مع اجملتمع املدين واملقرر اخلاص املعين       تعليق عام بشأن حقوق أطفال الشعوب األصلية وتشاورت يف هذا اإلطار          

حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني ومنظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة               
  .٢٠٠٩وُينتظر اعتماد هذا التعليق العام يف عام ). اليونيسيف(

شر تقاريرها املوجهة هليئات املعاهدات     وأخرياً، شجعت هيئات معاهدات عديدةٌ الدولَ األطراف على ن          - ١٩
 CCPR/C/BWA/CO/1 و CCPR/C/CRI/CO/5(توصـيات بلغـات الـشعوب األصـلية         ما يتـصل هبـا مـن        و
  ).CAT/C/MEX/CO/4 وCRC/C/CHL/CO/3و CCPR/C/PAN/CO/3و

                                                      

  من اتفاقية حقوق الطفل على أنه يف الدول اليت توجد فيها أقليات إثنية أو دينيـة أو                 ٣٠تنّص املادة     )٢(
لغوية أو أشخاص من السكان األصليني، ال جيوز حرمان الطفل املنتمي لتلك األقليات أو ألولئك السكان من احلق يف أن 

 . وممارسة شعائره، أو استعمال لغتهه، بثقافته، أو يف اإلجهار بدينيتمتع، مع بقية أفراد اجملموعة
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   اإلجراءات اخلاصة–باء 

يا األراضي التقليديـة واملـشاركة      تناول املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصة القطرية واملواضيعية قضا         - ٢٠
  .٢٠٠٨- ٢٠٠٧والتشاور والفقر املتعلقة بالشعوب األصلية، خالل الفترة 

فقد تناول ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمـشردين داخليـاً قـضية األراضـي التقليديـة                    - ٢١
)A/HCR/4/38/Add.3(اد الشعوب األصلية، ومنها ضمان ، فحدد عدة حتديات يواجهها املشردون داخلياً من أفر

استعادة أراضيهم، مبا يف ذلك تسجيل األراضي بامسهم، ومنع استخدام حمميات الـشعوب األصـلية ألغـراض                 
 رّحب املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغـذاء بـاعتراف بوليفيـا             ،وخبصوص القضية نفسها  . عسكرية أو غريها  

). A/HRC/4/30/Add.2(امج اخلاصة بإعادة أراضي اجملتمعات األصلية       باألشكال التقليدية حليازة األراضي والرب    
ويف هذا السياق، أوصى املقرر اخلاص بتحسني محاية أراضي اجملتمعات األصلية يف إطار برنامج اإلصالح الزراعي               

  ).A/HRC/7/5/Add.2(وتنظيم إصدار صكوك امللكية اجلماعية لألراضي 

املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنـسان يف          سياق تنفيذ والية     وتربز قضايا األراضي كذلك يف      - ٢٢
حبظر بيع األراضي ومنح االمتيازات  ،)A/HRC/4/36 (٢٠٠٧فقد أوصى املمثل اخلاص، يف تقريره لعام . كمبوديا

ُتـسجل مطالبـات    العقارية االقتصادية وغريها من االمتيازات يف املناطق اليت تقطنها اجملتمعات األصلية ريثمـا              
الشعوب األصلية املتعلقة باألراضي وُتنجز عملية إصدار صكوك امللكية اجلماعية، وبوضع آليات حلماية أراضـي        
الشعوب األصلية يف انتظار تسجيل صكوك امللكية اجلماعية لألراضي، وبإمتام عملية تسجيل صـكوك امللكيـة                

، بـأن   )A/HRC/7/42 (٢٠٠٨ اخلاص، يف تقريره لعام      كما أوصى املمثل  . اجلماعية ألراضي الشعوب األصلية   
حتمي احلكومة حقوق السكان األصليني وغريهم من األشخاص غري امللّمني بالقانون أو إجراءاته أو قواعد إجراء                

  .املعامالت االقتصادية أو اقتصاد السوق، ألسباب ترتبط باألمية أو األعراف أو غري ذلك من األسباب

ضييت املشاركة والتشاور من منظور املشردين داخلياً من أفراد الشعوب األصلية وكذلك            وجرى تناول ق    - ٢٣
بـإجراء   ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمـشردين داخليـاً         فقد أوصى   . من منظور صلتهما بالسكن   

صليني يف حـاالت    مشاورات وإنشاء آليات قائمة على املشاركة للعثور على حلول وتوفري املساعدة للسكان األ            
وإعاقة  الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان      ومن جهته أوصى    . التشرد الداخلي 

، بإنشاء آلية تشاور مسبق مبوجب اتفاقية       )A/HRC/7/7/Add.2(، يف تقريره    ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري     
وأخرياً، قال املقرر اخلـاص     . أن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة       بش ١٦٩منظمة العمل الدولية رقم     

املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب إن مشاركة السكان األصليني، بوسائل                
  ).A/HRC/4/18/Add.2(تشمل إنشاء هيئات متثيلية وطنية، هو أمٌر ضروري يف سياق القرارات اليت متّس مصاحلهم 

وتطرق بعض املكلفني بواليات كذلك إىل قضية الفقر والشعوب األصلية، فأوصوا باعتماد سياسـات                - ٢٤
وأوصى املمثل اخلاص لألمني العام املعـين حبقـوق اإلنـسان           . لشعوب األصلية اليت تكابد الفقر    لصاحل ا وبرامج  

د هنج متمايز ملساعدة األشخاص واجملتمعـات ذات        باعتما) A/HRC/4/38/Add.3(للمشردين داخلياً يف تقريره     
املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر        كما أوصى   .االحتياجات اخلاصة، ومنها الشعوب األصلية    
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جملتمعات األصلية، تتضمن متويالً خاصاً موجهاً لصاحل ا باعتماد استراتيجية إسكان احلق يف مستوى معيشي مناسب
  ).A/HRC/7/16/Add.4 وA/HRC/4/18/Add.2(يفة كالشعوب األصلية للفئات الضع

إىل ) A/HRC/4/29(وأشار املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم يف تقريره بشأن حق املعوقني يف التعليم                 - ٢٥
ها الشعوب  لتمييز اليت يعانيها املعوقون املنحدرون من هويات أو فئات اجتماعية معينة، مبا في            لاألشكال املتعددة   

إىل ) A/HRC/8/10(كما أشار املقرر اخلاص يف تقريره بشأن احلق يف التعليم يف ظل حاالت الطـوارئ   . األصلية
إزاء الفئات املهشمة، كالنساء والفتيـات واملعـوقني        تفاقم ممارسات عدم املساواة والتمييز يف أوقات الطوارئ         

  .قليات اإلثنية وجمتمعات الشعوب األصلية وجمتمعات املهاجريناإليدز واأل/واملصابني بفريوس نقص املناعة البشري

   األنشطة ذات الصلة اليت اضطلع هبا جملس حقوق اإلنسان–ثالثاً 
مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن جتري ، إىل مفوضية األ٢/١٠٤طلب جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره   - ٢٦

قوق اإلنسان ذات الصلة باحلصول العادل على مياه الـشرب واملرافـق   دراسة مفصلة بشأن نطاق ومضمون التزامات ح      
وتضمن . األخرى صاحبة املصلحةالصحية وفقاً للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، آخذة يف االعتبار آراء الدول واجلهات           

ففي السياق العام   . صليةإشارة إىل الشعوب األ   ) A/HRC/6/3(تقرير املفوضة السامية املقدم إىل اجمللس يف دورته السادسة          
ملبدأي املساواة وعدم التمييز أشارت املفوضة السامية إىل أن ضمان احلصول على مياه الشرب املأمونة، يف حالة الشعوب                  

ياه ومحاية مواردهم املائية الطبيعيـة،      املاألصلية، قد يقتضي اختاذ إجراءات لتأمني ترتيباهتم التقليدية اخلاصة للحصول على            
 بـشأن الـشعوب األصـلية والقبليـة         ١٩٨٩ لعام   ١٦٩لنحو الذي تنّص عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          على ا 

)A/HRC/6/3 ٢٤، الفقرة.(  

، االضطالع بدراسة حتليلية مفصلة بشأن العالقة بني تغري املناخ          ٧/٢٣كما طلب اجمللس إىل املفوضية، يف قراره          -٢٧
وتستعرض املفوضـية، يف الفـصل      . سامهات الدول واجلهات األخرى صاحبة املصلحة     وحقوق اإلنسان، باالستناد إىل م    

، انعكاسات شىت لتغري املناخ على حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق فئات            )A/HRC/10/61(الثاين من تقريرها هبذا الشأن      
اخ بالنسبة للشعوب األصـلية،     ويف هذا السياق يسلط التقرير الضوء على انعكاسات تغري املن         . معينة كالشعوب األصلية  

وإضـافة إىل   . كانعكاساته على قضايا إعادة التوطني وضغطه على مصادر العيش التقليدية واهلوية الثقافية هلذه الشعوب             
ذلك، فإن اإلطار املعياري املتعلق بالتهديدات النامجة عن تغري املناخ يتضمن العديد من احلقوق واملبادئ الواردة يف إعالن                  

  .)٣( املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةاألمم

إلعالن العـاملي   صدور ا ، عقد اجمللس دورة لالحتفال بالذكرى الستني ل       ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٢ويف    -٢٨
وُدعي ممثل للشعوب األصلية أثناء الدورة إلطالع املشاركني على أفكاره وآرائه بشأن ذكرى اإلعـالن          . حلقوق اإلنسان 
  .بة للشعوب األصليةوأمهيته بالنس

  

                                                      

 .٦١/٢٩٥قرار اجلمعية العامة   )٣(



A/HRC/10/51 
Page 9 

 املمارسات اجليدة ملمثلي الوجود امليداين ملفوضية األمم املتحدة –رابعاً 
  السامية حلقوق اإلنسان

، بأنشطة هتدف إىل تعزيز ومحاية حقـوق  ٢٠٠٨-٢٠٠٧اضطلع ممثلو الوجود امليداين للمفوضية، خالل الفترة       -٢٩
إعالن األمم املتحدة بـشأن     رويج  وكان ت . حلكومات والشعوب األصلية  الشعوب األصلية يف بلدان عديدة، بالتعاون مع ا       

وفيما يلي وصف بعض املمارسات اجليدة الـيت لوحظـت يف           . حقوق الشعوب األصلية عنصراً مركزياً يف هذه األنشطة       
  .بلدان تقع يف مناطق خمتلفة

ية وبالتشاور مع الشعوب األصلية، دليالً العدل والداخليت ففي كولومبيا وضع املكتب القطري، بالتعاون مع وزار  -٣٠
عن اإلجراءات اخلاصة بضمان احلق يف التشاور املسبق قبل االضطالع بأي أنشطة استكشاف أو استغالل للموارد املعدنية           

وقد ُوضع الدليل يف سـياق قـضية شـعوب أووا األصـلية             . أو غريها من املوارد الطبيعية يف أراضي الشعوب األصلية        
وتتمثـل إحـدى   . ملطالبـة حبقوقهـا  يف ا التشاور كما ستستخدمه الشعوب األصلية  اتعملييف  ه احلكومة   وستستخدم

املمارسات األخرى اجليدة يف املشاورة اليت أجراها املكتب القطري يف بوليفيا مع الشعوب األصلية قبل الزيارة القطرية اليت   
  .ريات األساسية للسكان األصلينيقام هبا املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحل

وقدم مستشار حقوق اإلنسان يف إكوادور مشورة خبري إىل وزارة العدل بشأن مشروع قانون يتعلق بنظام عدالة          -٣١
ويف . للشعوب األصلية، كما وضع وحدات تدريبية بشأن حقوق الشعوب األصلية، موجهة جلهاز القضاء وجهات أخرى

.  القطري يف نيبال سلسلة رسوم متحركة لتوعية اجملتمعات األصلية حبقها يف اللجوء إىل القضاء  اجملال نفسه، أصدر املكتب   
إىل القضاء من منظور القوانني العرفيـة       لشعوب األصلية   ا ،جلوءإمكانية  ويف غواتيماال، نشر املكتب القطري دراسة عن        

ت الشعوب األصلية ولنظام القضاء، إىل تسليط الضوء        وهتدف هذه الدراسة، اليت أُعّدت لسلطا     . الرمسيئي  نظام القضا الو
  .على التدابري اليت يتيحها هذان النظامان القضائيان لتلبية مطالب الشعوب األصلية املتعلقة باللجوء إىل القضاء

 ونفذ املكتب القطري يف نيبال مشروعاً مدته ثالثة أشهر الستعراض حالة الشعوب األصلية بغية تطوير أنـشطته           -٣٢
ـ  اًتقريرحيث أعد   كما اضطلع مستشار حقوق اإلنسان يف ليبرييا بنشاط مماثل          . الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوقها      اً خاص

فيه إنشاء فرقة عاملة بالتعاون مع احلكومة وبعثـة         صف  وويتناول النهوض حبقوق الشعوب األصلية واألقليات يف ليبرييا،         
  .الة الشعوب األصلية اليت تعيش وتعمل يف مزارع املطاطحمعاجلة األمم املتحدة يف ليبرييا هبدف 

يف مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية يف وسط أفريقيا ليكون منسقاً          ساعد  ويف الكامريون، ُعّين خبري م      - ٣٣
وقد أّدى ذلك إىل وضع برنامج خاص للشعوب األصلية يركز . للقضايا املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية واألقليات

نشطة التوعية وبناء القدرات، كتنظيم يوم مفتوح بشأن حقوق الشعوب األصلية كُّرس لوسائل اإلعـالم،               على أ 
ودعم إنشاء شبكة إعالمية إقليمية للشعوب األصلية، واالحتفال ألول مرة باليوم الدويل للشعوب األصلية بالتعاون 

  .مع وكاالت األمم املتحدة وحكومة الكامريون

 ممثلني للوجود امليداين للمفوضية بنشر إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب              وقد اضطلع عدة    - ٣٤
وعمل املكتب القطري يف نيبال ومستشار حقوق اإلنسان يف إكوادور على نشر اإلعالن بلغات الشعوب . األصلية
نامج األمم املتحدة اإلمنائي    كما نظّم املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، بالتعاون مع بر          . األصلية
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واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية وبرنـامج            
. لشعوب األصلية واملمثلني احلكوميني بشأن مضمون اإلعالن وتنفيذهملمثلي ااألغذية العاملي، حلقة دراسية إقليمية 

  . القدراتحقوق اإلنسان والدميقراطية يف وسط أفريقيا إىل دمج اإلعالن يف أنشطته اخلاصة ببناءويف أفريقيا، عمد مركز 

   التوصيات–خامساً 
، يتضمن  واحداً بشأن حقوق الشعوب األصلية    تقريراً جممعاً   سنوياً  توصي املفوضة السامية بأن تقدم        - ٣٥

آليات حقوق اإلنسان واألنشطة اليت تضطلع معلومات عن التطورات ذات الصلة الناشئة عن أنشطة هيئات و
هبا املفوضية ميدانياً ويف املقر واليت تساهم يف إعمال احلقوق اليت يكرسها إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق                 

وهبذا املعىن، ستكون التقارير السنوية للمفوضـية بـشأن         .  من اإلعالن  ٤٢الشعوب األصلية، وفقاً للمادة     
مكملة للتقارير اليت يقدمها املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان واحلريـات             حقوق الشعوب األصلية    

  .األساسية للسكان األصليني وتقارير آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية

كما توصي املفوضة السامية بتجميع كل التقارير املتعلقة بالشعوب األصلية، مبا فيها تقارير املقـرر                 - ٣٦
ملعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني وتقارير آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق             اخلاص ا 

ومن شـأن هـذا     . ، وتقدميها إىل اجمللس يف نفس الدورة من العام         وتقارير املفوضة السامية   الشعوب األصلية 
ر اخلاص وآليـة اخلـرباء، ومـشاركة      الترتيب أن ييسر نظر الوفود احلكومية يف القضية، والتعاون بني املقر          

  .منظمات الشعوب األصلية يف أعمال اجمللس

 -  -  -  -  -  

  


