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  جملس حقوق اإلنسان
  اخلامسة عشرةالدورة 
   من جدول األعمال٣ و٢البندان 

  ة حلقوق اإلنسان،ألمم املتحدة السامية االتقرير السنوي ملفوض
  سامية واألمني العاموتقارير مفوضية األمم املتحدة ال

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية 
  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بـشأن حقـوق               
  الشعوب األصلية

  موجز    
وهـو يتـضمن     .١٢/١٣نسان  قرار جملس حقوق اإل   مقدم عمال ب  هذا التقرير     

معلومات عن التطورات ذات الصلة الناشئة عن هيئات وآليات حقوق اإلنسان ويلخـص   
األنشطة اليت تضطلع هبا املفوضية يف املقر وميدانياً واليت تسهم يف تعزيز أحكـام إعـالن                

ليـة  ، ومتابعـة مـسألة فعا     وتطبيقاً كامالً األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية       
   .٢٠١٠مايو / إىل أيار٢٠٠٩يناير / وهذا التقرير يشمل الفترة من كانون الثاين.اإلعالن
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  مقدمة  -أوالً   
 املتعلق حبقوق اإلنسان والـشعوب      ١٢/١٣طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -١

األصلية، إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي تقرير سنوي إىل اجمللس عـن حقـوق               
 عن أنـشطة هيئـات      الشعوب األصلية يتضمن معلومات عن التطورات ذات الصلة الناشئة        

وآليات حقوق اإلنسان واألنشطة اليت تضطلع هبا املفوضية يف املقر وميدانياً واليت تـسهم يف               
تعزيز واحترام أحكام إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الـشعوب األصـلية ويف التطبيـق       

  .الكامل هلذه األحكام، ومتابعة مسألة فعالية هذا اإلعالن
ير بوجه خاص على بعض األمثلـة التوضـيحية عـن األنـشطة             ويركز هذا التقر    -٢

 اليت تسهم يف التطبيق الكامل واليت تتم يف امليدان،واملبادرات اليت تضطلع هبا املفوضية يف املقر 
هيئات املسجلة يف إطار     ويقدم التقرير استعراضا للتطورات األخرية       .حلقوق الشعوب األصلية  

ءات واآلليات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك          ألمم املتحدة واإلجرا  امعاهدات  
  .االستعراض الدوري الشامل

  أنشطة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  - ثانياً  
خالل الفترة املشمولة باالستعراض، واصلت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق            -٣

ـ      اإلنسان العمل لتعزيز إعالن األمم املتحدة امل        اتعلق حبقوق الشعوب األصلية وتطبيقه تطبيق
وما تزال حقوق الشعوب األصلية متثل مسألة ذات أولوية بالنسبة للمفوضة السامية،            . كامال

ويشكل . رة االستراتيجية ابشكل بارز يف خطتها اجلديدة لإلد     ترد  قضايا الشعوب األصلية    و
         اة مـشتركة وإطـارا للعمـل يف       إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصـلية أد        

  .هذا اجملال
وتوضح الفروع أدناه بعض األنشطة اليت نفذهتا املفوضية يف إطار جهودها الرامية إىل   -٤

وهذه الفروع ال هتدف إىل تقدمي اسـتعراض شـامل لعمـل            .  وتنفيذه دعم تعزيز اإلعالن  
مي بعض األمثلة لإلجـراءات     املفوضية بشأن حقوق الشعوب األصلية، لكنها هتدف إىل تقد        

وعلـى الـصعيد العـاملي،      .  الصعيدين القطري واإلقليمي وعلى مستوى املقر      املتخذة على 
بالشعوب األصلية بوسائل منـها دعـم   املعنية ء  آللية اخلربا واصلت املفوضية تقدمي اخلدمات     

 ٢٠٠٩ عامي التحضري للدورات السنوية آللية اخلرباء وتنظيمها وتنظيم حلقات عمل تقنية يف    
وقد استحدثت املفوضية   .  للمسامهة يف الدراسات املواضيعية اليت جتريها آلية اخلرباء        ٢٠١٠و

فعلـى  . عددا من أدوات التوعية فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية واآلليات ذات الـصلة            
 سبيل املثال، تعاونت املفوضية مع الفريق العامل الدويل لشؤون الشعوب األصـلية إلنتـاج             

              للتوعية بعمل آلية اخلرباء، وهو متاح علـى اإلنترنـت ويف شـكل قـرص               فيديوشريط  
  .فيديو رقمي
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كما واصلت املفوضية إدارة صندوق األمم املتحدة للتربعـات لـصاحل الـشعوب               -٥
األصلية لدعم مشاركة منظمات السكان األصليني يف دورات آلية اخلرباء واملنتـدى الـدائم    

قضايا الشعوب األصلية، وهي تبحث أيضا، كما طلب إليها جملس حقوق اإلنـسان،   املعين ب 
اآلثار العملية الحتمال متديد والية الصندوق لتغطية نفقات دورات هيئات املعاهدات وجملس            

  .حقوق اإلنسان

  املشاركة القطرية  -ألف   
صلية يف امليدان   مشلت األنشطة اليت مت االضطالع هبا فيما يتعلق بقضايا الشعوب األ            -٦

. رصد ودعم اإلصالحات القانونية وأنشطة التعاون التقين وبناء القدرات وإذكـاء الـوعي            
وأتاحت األهداف اإلمنائية لأللفية وأنشطة الدعوة واجلهود الرامية إىل نشر النتائج والتوصيات    

وجود امليـداين  الصادرة عن كافة آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة توفري مداخل لل  
  .لالخنراط يف العمل يف جمال حقوق الشعوب األصلية

  أنشطة الرصد ودعم اآلليات  -١  
. قوق الشعوب األصلية  حين حاالت انتهاكات    وجود ميدا عدة جهات هلا     ترصد  -٧

تابع مكتب مفوضية حقوق اإلنسان يف املكسيك العديد من حاالت العنـف ضـد نـساء                
 خاص على حقهن يف األرض واملوارد الطبيعية ويف الوصول          الشعوب األصلية، مركزا بوجه   

ولدى صياغة تقرير مواضيعي عن حالة . إىل القضاء ويف االعتراف بالنظم املعيارية اخلاصة هبن 
، حدد مكتب املفوضية يف املكسيك التحديات  للشعوب األصلية املدافعني عن حقوق اإلنسان   
  .الع بأنشطتهم االضطبصدداخلاصة اليت كانوا يواجهوهنا 

وواصل مكتب مفوضية حقوق اإلنسان يف كولومبيا االهتمام عن كثـب حبالـة                -٨
، رصـد  ٢٠٠٩ويف عـام  . الشعوب األصلية وبالعديد من حاالت قتل السكان األصـليني   

املكتب، بناء على طلب من رئيس كولومبيا، التحقيقات اجلنائية اليت أجراها النائب العـام               
وتقّدم  املفوضية خالل التحقيقات     وأّمن حضور . تمع السكان األصليني  بشأن قتل أفراد من جم    

فضالً محاية الناجني والشهود وأسرهم     وضّمنها    نيطلع عليها كبار املسؤولني املعني    أَتوصيات  ب
  .التنفيذ الفوري خلطة حلماية الشعوب األصلية املهددةعن 
ن حاالت سـوء معاملـة      وتابع مكتب مفوضية حقوق اإلنسان يف نيبال العديد م          -٩

وواصل رصد االحتجاجات والتجمعـات     . املنتزهاتالسكان األصليني من جانب سلطات      
وباإلضافة إىل ذلك، اضطلع    . وتسهيل احلوار بني السكان األصليني واجلهات األخرى املعنية       

اماهتـا  املكتب ببعثة يف مقاطعة ساخنواسابا لتقييم اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة للوفاء بالتز           
ومسؤولياهتا حلماية حقوق السكان األصليني املتضررين يف إطار تنفيذ مشروع ضخم لتوليد            

  .الطاقة الكهرمائية، ولكفالة مشاركتهم يف صنع القرار املتعلق بأي أنشطة متعلقة باملشروع
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وواصل مكتب مفوضية حقوق اإلنسان يف كمبوديا رصد أثر االمتيازات العقاريـة              -١٠
، مثل مزارع املطاط، على السكان األصـليني وعلـى          الصناعة الزراعية ة ألغراض   االقتصادي

فغالبا ما كانت االمتيازات متنح الستغالل أراضي السكان األصليني بغض          . املزارعني الصغار 
النظر عن حقوق اجملتمع املتضرر، وباألخص دون احترام الشرط املتعلق باستشارة الـسكان             

  . لآلثار البيئية واالجتماعيةاألصليني وبإجراء تقييم
يف إطـار   ودأب الوجود امليداين للمفوضية على دعم عمـل املكلفـني بواليـات               -١١

وقدم املكتب اإلقليمي ملفوضية حقوق اإلنسان ملنطقة احملـيط اهلـادئ           . اإلجراءات اخلاصة 
ريات بشكل خاص دعما مهما للتحضري لبعثة املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحل            

 وأدرج التوصيات اليت نتجت عن ذلـك يف         ،سترالياأاألساسية للسكان األصليني املوفدة إىل      
كما التقى املكتب اإلقليمي مع العـاملني الـصحيني مـن           . سترالياأخطته للدعوة من أجل     

السكان األصليني قبل زيارة املقرر اخلاص املعين حبق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ميكن               
يف هادفـة   من الصحة البدنية والعقلية، وذلك من أجل مجع املعلومات وإسداء مشورة            بلوغه  

وقدم املكتب اإلقليمي للمفوضية ملنطقة أمريكا الوسـطى واملكتـب          . إطار التحضري للبعثة  
اإلقليمي ملنطقة اجلنوب األفريقي يف بريتوريا املساعدة إىل املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان             

ألساسية للسكان األصليني يف بعثاته إىل بنما وبريو وكينيا، بينما قدم مستـشار             واحلريات ا 
            حقوق اإلنسان يف االحتاد الروسي املساعدة إىل املقرر اخلاص للتحـضري لزيارتـه املرتقبـة              

  .إىل املنطقة

  أنشطة التعاون التقين والعمل املواضيعي  -٢  
امية حلقوق اإلنسان عملها بشأن جمموعة مـن        واصلت مفوضية األمم املتحدة الس      -١٢

 وضـع  يفاملبادرات املواضيعية   إحدى   ومتثلت. املواضيع الرئيسية املتعلقة بالشعوب األصلية    
عن العامل اخلـارجي أو هـي يف أوىل         مبادئ توجيهية فيما يتعلق بالشعوب األصلية املنعزلة        

وقد بدأ هذا العمل عقـب    . اكو غران تش  منطقةاألمازون و حوض  أو يف   مراحل االتصال به    
توصية قدمتها اجلمعية العامة يف إطار برنامج عمل العقد الدويل الثاين للشعوب األصـلية يف               

                ، وكذلك التوصيات الالحقة اليت قدمها املنتدى الدائم املعين بقـضايا          ٢٠٠٦العامل يف سنة    
  .الشعوب األصلية

رية، اختذت املفوضية عدة خطوات، بالتعاون مع معهد        ويف الثمانية عشر شهرا األخ      -١٣
تشجيع الدراسات االجتماعية والفريق العامل الدويل املعين بقضايا الشعوب األصلية، وبدعم           
مايل من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية، إلجناز املبادئ التوجيهية بشأن هذه 

يرد (لسبع املعنية للتعليق على مشروع املبادئ التوجيهية        ودعت املفوضية احلكومات ا   . املسألة
، ونظمـت سلـسلة مـن       )A/HRC/EMRIP/2009/6مشروع املبادئ التوجيهية يف الوثيقة      

، ويف باراغواي والربازيـل     ٢٠١٠مارس  /املشاورات الوطنية يف إكوادور وكولومبيا يف آذار      
ودعت إليها الـوزارات واإلدارات      ،٢٠١٠يوليه  /يف بوليفيا يف متوز   و،  ٢٠١٠مايو  /يف أيار 
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احلكومية املعنية والشعوب األصلية واملنظمات غري احلكومية وخرباء وممثلي منظومة األمـم            
لمبادئ التوجيهيـة يف  ل مبزيد تفصيل  هذه املشاورات الوطنية للمفوضية      مسحتوقد  . املتحدة

ياري باالعتماد على الصكوك    إطار ثالثة عناوين توضح املفاهيم الرئيسية، وحتديد اإلطار املع        
احلالية، مبا يف ذلك إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية واتفاقية منظمة العمل  

الـيت  ( ١٩٨٩ بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة لعـام           ١٦٩الدولية رقم   
حقـوق اإلنـسان     من نظم    والسوابق القضائية املستمدة  ) صدقت عليها مجيع البلدان املعنية    

 أو خطـة عمـل    العامة  ، واقتراح إطار للسياسات     األمريكيةاملشتركة بني البلدان    الدولية و 
  . وعرض هذا اإلطار أو خطة العمل على نظر احلكومات

 يف دولـة بوليفيـا      ٢٠١٠أغسطس  /وسوف يعقد اجتماع إقليمي ختامي يف آب        -١٤
عراض الصيغة األخرية من املبادئ التوجيهية والنظر       ، برعاية احلكومة، الست   القومياتاملتعددة  

ومن املزمع أن توضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية مقترنة بأمثلـة           . يف خيارات تنفيذها  
وحديثـة  عن العامل اخلارجي  عن أفضل املمارسات ومنشورات عن الشعوب األصلية املنعزلة         

  .٢٠١٠حبلول هناية عام به االتصال 
كتب مفوضية حقوق اإلنسان يف املكسيك املساعدة التقنية الالزمة إىل أمانة           وقدم م   -١٥

 تعديل دستوري يرمي إىل     إلدخالالشعوب األصلية يف دولة ميتشواكان فيما يتعلق باإلعداد         
كما أسدى املـشورة بـشأن      . محاية حقوق الشعوب األصلية لكي ينظر فيه الربملان الوطين        

اإلصـالحات  يترافـق مـع      الشعوب األصلية وثقافتـها،      وضع قانون حملي يتعلق حبقوق    
ترمي  ملدينة مكسيكو، يف عملية       والتشريعي التنفيذيالفرعني  الدستورية، وقدم املساعدة إىل     

السكان األصليني الذين يعيشون يف املدينة فيما يتعلق بصياغة مشروع قـانون            إىل استشارة   
 امتثال التشريعات للمعايري الدولية حلقوق      وترمي هذه األنشطة إىل كفالة    . حملي عن حقوقهم  

  .اإلنسان، مبا يف ذلك إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية
وعالوة على ذلك، تعاون مكتب مفوضية حقوق اإلنسان يف املكسيك مع املؤسسة              -١٦

ؤشرات حقوق   م توطيدالوطنية حلقوق اإلنسان واملعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا يف عملية          
وعرض املكتب تقدمي   . اإلنسان اليت ستصنف حسب األصل، بعد التحقق من صحة البيانات         

املساعدة إىل احملكمة العليا املكسيكية، لضمان اتساق قواعدها مع املعايري الدوليـة حلقـوق              
             اإلنسان، فيما خيص القضايا ذات الصلة، ال سيما فيما يتعلـق بـاحلق يف األرض واحلـق                

  .يف االستشارة
وقدم مكتب مفوضية حقوق اإلنسان يف كمبوديا املساعدة واملشورة القانونيـة إىل              -١٧

سلطات املقاطعات والسلطات احمللية وجمتمعات الشعوب األصلية واملنظمات غري احلكومية،          
وعمل املكتب مـع بعـض      . حصول هذه اجملتمعات على األرض واملوارد     فرص  بغية محاية   

ت املنتقاة لتشجيعها على تطبيق معايري إعالن األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنـسان،    الشركا
بفضل املشورة القانونية املقدمة وفعلى سبيل املثال، . لتتجاوز بذلك جمرد احترام القانون احمللي    
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من املكتب، أجرت إحدى الشركات املتعددة اجلنسيات احلاصلة على امتيـاز السـتغالل             
 الحتليمشل   تقييما إضافيا وموسعا لآلثار البيئية واالجتماعية        ،٢٠٠٩طاط، يف سنة    مزارع امل 

مـشاورات مـع    بعد ذلك   وأجرت  . لكيفية تطبيق اإلعالن على مزارع املطاط اليت متتلكها       
السكان األصليني املتضررين وصممت مشاريع للتخفيف من آثار هذه املزارع على أسـباب          

  .معيشة السكان وأراضيهم
ويف نيبال، عقدت جلنة متابعة مؤمتر ديربان االستعراضي، املنشأة بدعم من مكتـب               -١٨

            /مفوضية حقوق اإلنسان يف نيبال، اجتماعا مع رئـيس وزراء نيبـال يف كـانون الثـاين                
 وقدمت مذكرة تتناول شواغل السكان األصليني وتدعو إىل التنفيـذ الفعلـي             ٢٠١٠يناير  

 وإلعالن األمم املتحدة املتعلق حبقـوق الـشعوب         ١٦٩عمل الدولية رقم    التفاقية منظمة ال  
كما تابع مكتب املفوضية يف نيبال مع احلكومة التوصيات الصادرة عن جلنة القضاء             . األصلية

 للسكان األصليني يف عمليـة وضـع        واهلادفةعلى التمييز العنصري لكفالة املشاركة الفعالة       
  .الدستور اجلارية

كامريون، قدم املكتب اإلقليمي للمفوضية ألفريقيا الوسطى املشورة إىل وزارة          ويف ال   -١٩
الشؤون االجتماعية يف إطار اإلعداد ملشروع قانون يتعلق حبقوق السكان املهمشني، داعيا إىل 

. سن قانون يكون خمصصا لالعتراف حبقوق السكان األصـليني ومحايتـها يف الكـامريون             
 والتحديات اليت يواجهها السكان األصليون يف الكامريون قد         وكانت مسألة حقوق اإلنسان   

وقدم املكتب أيضا . أثريت أثناء صياغة إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للكامريون
مساعدة تقنية للصندوق العاملي للطبيعة إلعداد استراتيجية تفاوض لالتفاقات الرمسية املتعلقة           

بني السكان األصليني احمللـيني     املشتركة  الوطين يف شرق الكامريون     كامبو معان   منتزه  بإدارة  
  .٢٠٠٩أبريل /واإلدارة احمللية يف نيسان

وما برح مستشار حقوق اإلنسان يف إكوادور يعمل بتعاون وثيق مع وزارة العـدل             -٢٠
خلاصة وحقوق اإلنسان بشأن مسألة التنسيق بني األنظمة القضائية العادية واألنظمة القضائية ا           

كما وضـع وحـدات     . بالشعوب األصلية، من أجل إعداد مشروع قانون عن هذه املسألة         
تدريبية عن قضاء السكان األصليني، استهدفت رجال الشرطة واملؤسسات العسكرية الوطنية           
           واملوظفني العاملني يف جمال القـضاء، ونظـم حلقـات عمـل تدريبيـة رائـدة إلقـرار           

  . مضمون الوحدات
ويف نفس السياق، قدم مكتب مفوضية حقوق اإلنسان يف بوليفيا املشورة التقنية إىل               -٢١

 باالشتراك مع وزارة    ،كما نظم . وزارة العدل بشأن تعددية القوانني وقضاء السكان األصليني       
 حلقة دراسية دولية عن استقالل الشعوب األصلية وما لذلك من آثار على             ،االستقالل الذايت 

وساهم كال النشاطني يف حتسني فهم مقترحات اإلصالح الرئيسية املتعلقـة           . انحقوق اإلنس 
  . بالسكان األصليني وتنفيذها، مبا يف ذلك أحكام الدستور اجلديد
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ويف إطار املشروع الرامي إىل املسامهة يف القضاء على العنصرية والتمييـز العرقـي                -٢٢
ني، قدم مكتب مفوضية حقوق اإلنسان      واجلنساين، ال سيما ضد النساء من السكان األصلي       

حلملة الوطنية للتعايش يف ظل التنوع      من ا  وإطالق املرحلة الثانية     لتصميميف غواتيماال الدعم    
 ." هذه احلقوق  بإعمالللنساء من السكان األصليني حقوق وحنن نطالب        : "الثقايف، وعنواهنا 

 التوصيات الواردة يف الدراسة     كما نشر بالتعاون مع رابطة البحوث والدراسات االجتماعية       
إتاحة اإلمكانية للـشعوب    " :املشتركة اليت أجرهتا املفوضية بالتعاون مع الرابطة حتت عنوان        

قـانون  منظـور   : األصلية لالحتكام إىل القضاء استنادا إىل هنج قائم على حقوق اإلنـسان           
                ممثلـي  علـى   خاصـة   ، ووزعهـا    " النظام القـضائي الرمسـي     منظورالسكان األصليني و  

  .السلطة القضائية

  أنشطة بناء القدرات  -٣  
عزز مكتب مفوضية حقوق اإلنسان يف جنيف جهوده للتشجيع علـى االنتفـاع               -٢٣

. بإعالن األمم املتحدة املتعلق بالشعوب األصلية يف عمل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان           
 ضـم جمموعـة     تماع خرباء يف بانكوك   م املكتب اج  ، نظ ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف كانون األول  

منتقاة من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وممثلي الشعوب األصـلية وهيئـات حقـوق             
  . مقترحات عملية جتري اآلن متابعتهاوأفضى إىلاإلنسان 

وخالل الفترة املشمولة باالستعراض، واصل املكتب تنفيذ برناجمه للزماالت الدراسية            -٢٤
 ونظم دورات تدريبية متعمقة عن إعالن       ،)املكون من أربعة عناصر لغوية    (للشعوب األصلية   

 بلدا،  ١٥األمم املتحدة املتعلق بالشعوب األصلية لثالثة وعشرين ممثال للشعوب األصلية من            
 منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم      فيهاوذلك مبساعدة وكاالت األمم املتحدة األخرى، مبا        

 والثقافة ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث وبرنامج األمم املتحدة          املتحدة للتربية والعلم  
كما وضع املكتب برامج وطنية للزماالت الدراسية       . اإلمنائي واملنظمة العاملية للملكية الفكرية    

، مت تعيني أشخاص ممن حصلوا على زماالت دراسية         ٢٠٠٩ويف سنة   . على املستوى القطري  
كتب املفوضية بغواتيماال ويف موسكو للمسامهة يف العمل يف هذه          من السكان األصليني يف م    

  .املكاتب بشأن قضايا السكان األصليني
وواصلت املفوضية، يف املقر ومن خالل وجودها امليداين، تقدمي الدعم إلقامة سـبل              -٢٥

 املفوضية مع منظمة    وشاركت. الربط الشبكي بني جمتمعات الشعوب األصلية ولبناء قدراهتا       
 سلسلة من حلقات العمل يف مناطق أفريقيا الوسطى بالتعـاون مـع             رعايةلعمل الدولية يف    ا

مكتب املفوضية اإلقليمي ألفريقيا الوسطى، هبدف تعزيز تغيري التشريعات والسياسات املتعلقة           
  .بقضايا الشعوب األصلية، من خالل تسهيل احلوار بني احلكومات والسكان األصليني

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، نظم مكتب املفوضية يف املكسيك عدة           وبالتعاون مع   -٢٦
 بتنفيذ إعالن األمم املتحدة املتعلق بالشعوب األصلية، ضمت ممثلي          يتصلحلقات عمل فيما    



A/HRC/15/34 

9 GE.10-14981 

كما قدم املكتب اإلقليمي ملفوضـية حقـوق اإلنـسان    . خمتلف جمتمعات الشعوب األصلية 
حلقة دراسية إقليمية عن احلق يف السكن       رعاية  اركة يف   ألمريكا الوسطى يف بنما الدعم باملش     

الالئق وحظر عمليات اإلخالء القسري، وحلقة عمل لصاحل النساء من السكان األصليني يف             
بنما، ملناقشة التحديات أمام التمتع باحلقوق الفردية واجلماعية والتعاون املمكن مع آليـات             

 مكتب املفوضية يف نيبال مع منظمة العمل الدولية  واشترك. حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية   
يف تنظيم حلقات عمل عن حقوق السكان األصليني، مع التركيز على حتقيق فهم واضح حلق               

  .الشعوب األصلية يف تقرير مصريها وحقها يف إبداء املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية
 املنطقة دون اإلقليمية، نظم     ومن أجل تعزيز فهم أفضل حلقوق الشعوب األصلية يف          -٢٧

مكتب املفوضية اإلقليمي جلنوب شرق آسيا يف بانكوك، بالتعاون مع برنامج األمم املتحـدة             
اإلمنائي، حوارين إقليميني تفاعليني ركزا على إعالن األمم املتحدة املتعلق بالشعوب األصلية            

 املتحدة وغريهم من ممثلي األمم      وضما الشركاء املعنيني، مبا يف ذلك املنسقون املقيمون لألمم        
املتحدة من منطقة جنوب شرق آسيا وممثلي اجملتمع املدين، وذلك ملناقشة التحديات وأفضل             

  .املمارسات يف جمال تنفيذ أحكام اإلعالن
وواصل مستشار حقوق اإلنسان يف االحتاد الروسي العمل لبناء قدرات الـشعوب              -٢٨

ات تدريبية يف موسكو وجنيف عن نظم حقوق اإلنسان         األصلية من خالل تيسري تنظيم دور     
الدولية والوطنية، لثمانية من ممثلي جمتمعات الشعوب األصلية من االحتاد الروسـي، حتـت              

  . الروسيةللناطقني باللغةرعاية برنامج زماالت املفوضية 
على ويعمل مكتب املفوضية يف كمبوديا مع الشركاء اإلمنائيني واملؤسسات الوطنية             -٢٩

الدعوة إىل حتسني تنفيذ اإلطار الوطين الذي حيمي أراضي السكان األصليني، مبـا يف ذلـك      
  .سندات ملكية أراضي السكان األصليني

ويف الكامريون، واصل مكتب املفوضية اإلقليمي ألفريقيا الوسـطى تعاونـه مـع               -٣٠
تمع املدين، بتقـدمي    وعمل املركز على بناء قدرات منظمات اجمل      . الشعوب األصلية يف املنطقة   

الدراية التقنية واخلدمات االستشارية ملمثلي جمتمعات الشعوب األصـلية واملنظمـات غـري        
وتشاد ومجهورية  احلكومية الدولية واحلكومات وشركاء منظومة األمم املتحدة من بوروندي          

وتلقى . ونغوورواندا وغابون والكامريون والك  الدميقراطية  أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو     
 واملنظمات غري احلكومية احمللية تدريبا على إعـالن         املنتزهاتممثلو اإلدارات احمللية وسلطات     

األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية ومبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية وغـري             
  .٢٠٠٩أبريل /ذلك من معايري حقوق اإلنسان يف نيسان

ر بني جمتمعات الباتوا والسلطات احمللية يف بوروندي، ممـا أدى           وأجري بنجاح حوا    -٣١
 إمكانية وصـول هـذه      وحتسنيإىل زيادة معدالت التحاق أطفال جمتمعات الباتوا باملدارس         

وواصل أيضا مستشار حقوق اإلنسان ملنطقة البحريات الكربى توفري         . اجملتمعات إىل أراضيها  



A/HRC/15/34 

GE.10-14981 10 

ية االنتخابية، ال سيما فيما خيص احلقوق السياسية هلـذه          املشورة التقنية املستمرة بشأن العمل    
  .اجملتمعات ومشاركتها، وكذلك حقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وباإلضافة إىل ذلك، ساعد مكتب املفوضية اإلقليمي ملنطقة أمريكا الوسطى يف بنما              -٣٢
 إدماج تعزيـز ومحايـة الـشعوب        زيادةالرامية إىل   أفرقة األمم املتحدة القطرية يف جهودها       

ونظم املكتب يف نيكاراغوا تدريبا خاصا ملوظفي الفريق القطـري علـى       . األصلية يف عملها  
باالشـتراك  ( بشأن مسائل الشعوب األصلية      اإلمنائيةاملبادئ التوجيهية جملموعة األمم املتحدة      

ـ     ) مع وكاالت األمم املتحدة األخرى     ق يف الغـذاء، مـع      ودورة تدريبية للمدربني على احل
التركيز على الشعوب األصلية واملنحدرين من أصل أفريقي، استهدفت سبعة وعشرين مـن             

  .موظفي الفريق القطري يف بنما
يئـات معاهـدات    املكاتب امليدانية استخدام املفوضية هل    العديد من   تواجد  وسهل    -٣٣

ت األصلية على تقدمي وساعد مكتب املفوضية يف كمبوديا الشعوب واملنظما   . حقوق اإلنسان 
وترمجت توصيات اللجنة إىل لغة اخلمري،      . تقرير مواز إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري       

وساعد مكتب املفوضية يف املكسيك عددا من       . كما دعم املكتب أنشطة املتابعة ذات الصلة      
حبالة حقوق   مراسالت إىل املقرر اخلاص املعين       صياغةأفراد ومنظمات الشعوب األصلية على      

  .اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني
ومن خالل توفري املشورة التقنية، عزز مكتب املفوضية اإلقليمي ملنطقـة أمريكـا               -٣٤

الوسطى قدرات جمتمعات ومنظمات الشعوب األصلية لتوجيه انتباه املقرر اخلاص ومنظومـة          
. عاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنـسان البلدان األمريكية حلماية حقوق اإلنسان إىل االد 

وقدم مكتب املفوضية يف نيبال عرضا متهيديا لعملية االستعراض الدوري الشامل لعدد كـبري      
القضايا املتعلقة بالـسكان األصـليني يف التقريـر    وسهر على إدماج   من السكان األصليني،    

كمـا سـاعد    .  املستويات الوطين، من خالل دعم املشاورات بشأن هذه القضايا على مجيع         
 جمموعات مهمشة، مبا تتألف من -تابعة مؤمتر ديربان االستعراضي ملاملكتب على تكوين جلنة 

 أعدت عرضا منفـصال ألصـحاب املـصلحة يف إطـار           - السكان األصليني فيها جمموعة   
  .االستعراض الدوري الشامل

  أدوات التوعية  -٤  
مواد جيدة إلذكاء الـوعي بـإعالن   ميدانياً اجلهات املتواجدة    العديد من    استحدث  -٣٥

 واإلسـهام يف التطبيـق      هفهمحتسني  األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية وتعزيز        
 الشعوب األصلية يف     حق  مكتب املفوضية يف املكسيك دراسة عن      واستهل. الكامل ألحكامه 

الدراسة اليت أجريت بالتـشاور     وهذه  . أن تستشار يف إطار املشاريع اإلمنائية الواسعة النطاق       
          وكـاالت  ومع الشعوب األصلية والسلطات الفيدرالية واحملليـة واألوسـاط األكادمييـة            
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 ،األمم املتحدة، هتدف إىل حتديد املبادئ التوجيهية العملية لتنفيذ حق االستشارة يف املكسيك            
  .٢٠١٠عام الدراسة يف هناية ومن املقرر أن تتاح 

، بالتعاون مـع مكتـب      الكربى مستشار حقوق اإلنسان ملنطقة البحريات       وأجرى  -٣٦
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، دراسة موسعة لتحديد األشخاص عـدميي            

وهذه الدراسة ساعدت على مواصلة إذكاء الوعي بـضرورة تزويـد           . اجلنسية يف بوروندي  
يكفل هلم التمتع باحلقوق املدنية والسياسية واحلصول       جمتمع الباتوا بوثائق اهلوية الوطنية، مبا       

  .على اخلدمات العامة
ومن أجل نشر معلومات عن حقوق اإلنسان للشعوب األصلية، واصـل مكتـب               -٣٧

املفوضية اإلقليمي ملنطقة أفريقيا الوسطى إدارة شبكة معلومات على اإلنترنت ختدم ما يزيـد       
ب األصلية من أفريقيا الوسطى وغريهـا مـن         فرد، معظمهم من قادة الشعو     ٤ ٠٠٠على  

البلدان اليت تتلقى وتتبادل املعلومات عن القضايا املتعلقة بالشعوب األصلية وباألقليـات يف             
وقد مت نشر وتبادل املعلومات عن برنامج الزماالت الدراسية للشعوب          . املنطقة دون اإلقليمية  

 اإلنسان، ومبادرات املنظمات غري احلكومية  األصلية يف مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق      
احمللية لتعزيز حقوق الشعوب األصلية، ودعوات حضور احللقات الدراسية، وتبادل التقـارير         

ليوم الـدويل   باكما شارك املكتب يف االحتفال الرمسي الثاين        . قترحاتامل إىل تقدمي    ةوالدعو
  .٢٠٠٩ أغسطس/ آب٩ للشعوب األصلية يف العامل الذي نظم يف الكامريون يف

وأعد مكتب املفوضية اإلقليمي ملنطقة أمريكا الوسطى يف بنما أدوات تدريبية عـن               -٣٨
 وإعـالن  ١٦٩مقارنة بني اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  مشلت  حقوق الشعوب األصلية،    

 ودعم مستشار حقوق اإلنسان يف إكـوادور      . األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية     
إصدار عدد من املنشورات لتعزيز حقوق الشعوب األصلية، يف حني نشر مكتب املفوضية يف              

  .كولومبيا دليال عن احلق يف إبداء املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية
وأدى عدد من حاالت الوجود امليداين إىل إصدار إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق          -٣٩

وترجم مكتب املفوضية يف املكسيك اإلعالن إىل       . ن األصليني غات السكا بلالشعوب األصلية   
تسع لغات من لغات السكان األصليني، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واللجنـة              

ودعم مكتب املفوضية يف كمبوديا ترمجة اإلعالن إىل لغة اخلمري          . الوطنية للتنمية يف املكسيك   
ويف عـام  .  املفوضية يف نيبال اإلعالن إىل تسع لغـات   وترجم مكتب  ،وإصداره بنفس اللغة  

اليت أصدرها حبجم    ،من اإلعالن  ، نشر املكتب أيضا على نطاق واسع نسخته النيبالية        ٢٠٠٩
وترجم مكتب مستشار حقوق اإلنسان يف االحتاد الروسي اإلعالن العـاملي           . كتاب اجليب 

  .صليني لالحتادحلقوق اإلنسان إىل حنو عشر لغات من لغات السكان األ
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  الربامج واألنشطة املشتركة بني الوكاالت  -باء   
على الصعيد العاملي، واصلت مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان               -٤٠

املشاركة يف الفريق املشترك بني الوكاالت لدعم املنتدى الدائم املعـين بقـضايا الـشعوب               
 وسـامهت   ،٢٠٠٩سـبتمرب   /قود يف أيلول  فقد شاركت يف اجتماعه السنوي املع     . األصلية

 من أمانة اتفاقية التنوع     رك بني الوكاالت دعا إىل عقده كل      مسامهة ملموسة يف اجتماع مشت    
البيولوجي والفريق العامل املعين باملؤشرات التابع للمنتدى الدويل للشعوب األصـلية املعـين       

وتنميتها املستدامة، مع التركيـز     بالتنوع البيولوجي، ملناقشة مؤشرات رفاه الشعوب األصلية        
وقد ساد االجتماع شعور بأن العمل احلايل الذي تضطلع به املفوضية           . على املعارف التقليدية  

يتصل اتصاال وثيقا بالعمل بشأن املؤشرات املتعلقة بالشعوب األصلية وبأنـه مـن املمكـن      
وهي النهج اليت وضـعتها      ،جالنتائالقائم على   نهج  الاستخدام النهج اهليكلي والنهج العملي و     

  .ؤشرات للمساعدة على قياس تنفيذ حقوق الشعوب األصليةاملاملفوضية لتحديد 
، أنشأت املفوضية، باالشتراك مع منظمـة العمـل الدوليـة           ٢٠١٠مايو  /ويف أيار   -٤١

، الشراكة بني األمم املتحدة والشعوب األصلية كإطار لتعزيز          اإلمنائي ألمم املتحدة اوبرنامج  
وسوف يدعم صندوق اسـتئماين     . قوق الشعوب األصلية ومحايتها على الصعيد القطري      ح

 تعزيـز   ألمور من بينها  متعدد املاحنني املبادرات والربامج العاملية واإلقليمية واحمللية املكرسة،         
كما واصلت املفوضية عملها مع برنـامج األمـم         . اآلليات القائمة على التشاور واملشاركة    

برنامج األمم املتحـدة حلقـوق الـسكن،        يف إطار    ،)املوئل (ستوطنات البشرية املتحدة للم 
  .وسامهت يف إصدار منشور مشترك عن الشعوب األصلية يف املناطق احلضرية واهلجرة

وعلى الصعيد القطري، قاد مكتب املفوضية اإلقليمي ملنطقة أمريكا الوسطى يف بنما              -٤٢
 مكـون مـن تـسع    بقضايا الشعوب األصليةعين مبني الوكاالت  فريق عامل مشترك    عمل  

وقد اضطلع الفريق العامل بسلسلة من األنشطة، منـها تنظـيم           . وكاالت من األمم املتحدة   
حلقتني دراسيتني إقليميتني عن إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية، مجعتـا             

ية حلقوق اإلنـسان ومنظمـات      اهليئات واآلليات املعنية حبقوق اإلنسان واملؤسسات الوطن      
الشعوب األصلية من منطقة أمريكا الوسطى ومنطقة الكارييب، وعقد اجتماع جلهات التنسيق    

 مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان من أمريكا الالتينيـة         ١٢املعنية بقضايا الشعوب األصلية من      
 عامل إقليمـي    ملناقشة أفضل املمارسات والتحديات يف رصد اإلعالن وتنفيذه، وإنشاء فريق         

            استشاري معين بالشعوب األصلية، كآلية للتشاور بـني الـشعوب األصـلية ووكـاالت              
  .األمم املتحدة
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  هيئات وآليات حقوق اإلنسان  - ثالثاً  

   حبقوق الشعوب األصليةاملعنيةآلية اخلرباء   -ألف   

  البحوثالدراسات واملشورة القائمة على   -١  
، أعدت آلية اخلرباء دراسة عـن الـدروس         ٩/٧س حقوق اإلنسان    عمال بقرار جمل    -٤٣

         حـق الـشعوب األصـلية يف التعلـيم        بإعمال  فيما يتعلق   القائمة  املستخلصة والتحديات   
حتليل نطاق ومضمون احلـق يف      ) أ: (وتتناول هذه الدراسة ما يلي    ). A/HRC/12/33الوثيقة  (

ظم واملؤسسات التعليمية اخلاصـة بالـشعوب       الن) ب(التعليم من منظور حقوق اإلنسان؛      
التحديات القائمة والتدابري الالزمة إلعمـال حـق        ) د(الدروس املستخلصة؛   ) ج(األصلية؛  

 اليت قدمتها آلية اخلرباء بشأن حق الشعوب        ١املشورة رقم   )    ه(الشعوب األصلية يف التعليم؛     
وقد قدمت الدراسة إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة، مرفقا هبا تقريـر             . ية يف التعليم  األصل

 الذي تضمن اقتراحات مقدمة للمجلس للنظر فيها واملوافقة عليها،          ٢٠٠٩دورة اآللية لعام    
             حق الشعوب األصـلية يف املـشاركة يف  حول  دراسة مواضيعية   إجراء  فيما يتعلق ب   ال سيما   

  .نع القراراتص
 إىل آلية اخلرباء أن جتري دراسة عـن الـشعوب           ١٢/١٣وطلب اجمللس يف قراره       -٤٤

األصلية واحلق يف املشاركة يف صنع القرارات، وأن تقدم تقريراً مرحلياً إىل اجمللس يف دورته               
اء وقد أعدت آلية اخلـرب    . اخلامسة عشرة، وأن تقدم الدراسة النهائية إىل دورته الثامنة عشرة         
وقدم عدد  . ٢٠١٠يوليه  /صيغة متطورة من التقرير املرحلي ملناقشته يف دورهتا الثالثة يف متوز          

كبري من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ووكاالت األمم املتحـدة واملنظمـات غـري              
احلكومية وكذلك املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للـشعوب            

  .امات موضوعية يف التقرير املرحلياألصلية، إسه

  خرىاألنشطة األ  -٢  
شاركت آلية اخلرباء يف العديد من األنشطة هبدف تعزيز التعاون مع املقرر اخلـاص                -٤٥

املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية واملنتدى الدائم املعين بقضايا    
. ٦/٣٦ من قرار اجمللـس      ٥لفقرة  طبقا ل ،   عملها االزدواجية مع الشعوب األصلية، وتفادي    

وشاركت آلية اخلرباء بفعالية يف الدورتني الثامنة والتاسعة للمنتدى الدائم، يف حني حـضر              
             املقرر اخلاص وممثلو املنتدى الدائم الدورتني الثانيـة والثالثـة الـسنويتني آلليـة اخلـرباء                

  .وسامهوا فيهما
لك، شاركت آلية اخلرباء يف احللقة الدراسية الدولية الـيت عقـدها            وعالوة على ذ    -٤٦

والية حمددة  املناطة ب اخلرباء بشأن إعمال حقوق الشعوب األصلية ودور آليات األمم املتحدة           



A/HRC/15/34 

GE.10-14981 14 

فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية، واليت نظمها الفريق العامل الدويل لـشؤون الـشعوب              
، وشاركت يف اجتماع آليات     ٢٠٠٩ملتعدد الثقافات يف سنة     األصلية وفريق املاسيغا العامل ا    

حبث قضايا الشعوب األصلية وأماناهتـا،      تتمثل يف   األمم املتحدة الثالث اليت هلا والية حمددة        
الذي نظمته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وأمانة املنتدى الدائم املعين بقضايا             

  .٢٠١٠يناير /اينالشعوب األصلية يف كانون الث
 وذلك مـن خـالل      ،كما قدمت آلية اخلرباء إسهاما مهما يف عمل املنتدى الدائم           -٤٧

على  الهما أمانة املنتدى الدائم، وتناو    املشاركة يف اجتماعي فريق اخلرباء الدويل اللذين نظمت       
 من  ٤٢املادة  الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية يف تنفيذ        األمم املتحدة   منتدى  دور  التوايل  

، )٢٠٠٩ينـاير   /كـانون الثـاين    (إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصـلية       
 من إعالن األمم املتحدة    ٣٢ و ٣املادتان   -"التنمية يف ظل الثقافة واهلوية    : الشعوب األصلية "و

   ).٢٠١٠يناير /كانون الثاين ("املتعلق حبقوق الشعوب األصلية

  صة وهيئات املعاهداتاإلجراءات اخلا  -باء   

  املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية  -١  
شارك املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية للـشعوب               -٤٨

 لرصد حالة حقـوق اإلنـسان للـشعوب         مبوجب واليته، يف جمموعة من األنشطة     األصلية  
، عمال بإعالن األمم املتحدة املتعلق حبقـوق        أوضاعهاع أرجاء العامل وحتسني     األصلية يف مجي  

وسوف تعرض هذه األنشطة مبزيد     . الشعوب األصلية والصكوك الدولية األخرى ذات الصلة      
 من التفصيل يف تقريره الذي سيقدم إىل الدورة اخلامسة عشرة جمللـس حقـوق اإلنـسان                

  ).A/HRC/15/37الوثيقة (
املقرر اخلاص، عموما، إىل وضع أساليب عمل موجهة حنو إقامة حوار بنـاء           وسعى    -٤٩

مع احلكومات، والشعوب األصلية، واملنظمات غري احلكومية، ووكاالت األمـم املتحـدة            
املعنية، واجلهات الفاعلة األخرى، بغية معاجلة القضايا واألوضاع اليت متثل حتديا، والتأسيس            

  .على التقدم احملرز بالفعل
هبذه الروح بأهنا   املقرر اخلاص متحلياً    وميكن وصف خمتلف األنشطة اليت اضطلع هبا          -٥٠

تشجيع املمارسات اجليدة؛ والدراسات    : تقع ضمن أربعة جماالت مترابطة من األنشطة، وهي       
كمـا سـعى   . املواضيعية؛ والتقارير القطرية؛ وحاالت االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان   

 الدول الـيت مل تـصوت العتمـاده يف         جانبىل النهوض بتأييد اإلعالن من      املقرر اخلاص إ  
  .٢٠٠٧اجلمعية العامة يف سنة 
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املقرر اخلاص يف إجـراء     العمل الذي يقوم به     بتعزيز أفضل املمارسات    ومما له صلة      -٥١
وب الدراسات املتعلقة بالقضايا أو املواضيع اليت حتظى باهتمام الشع        أو املشاركة يف إجراء،     /و

 كما واصل املقرر اخلاص املسامهة يف عمل آلية         .األصلية عرب احلدود ويف خمتلف مناطق العامل      
  .اخلرباء بشأن حقوق الشعوب األصلية

وباإلضافة إىل ذلك، قام املقرر اخلاص بزيارات إىل العديد من البلدان بغرض إعداد               -٥٢
لك البلدان، مبا يف ذلك الزيارات      تقارير لتقييم أوضاع حقوق اإلنسان للشعوب األصلية يف ت        

 إىل  والزيارة اليت قام هبا مـؤخراً     ،  أستراليا وشيلي وكولومبيا  وا إىل االحتاد الروسي     اليت قام هب  
  .إقليم سامبي الذي يضم األراضي التقليدية للسكان الصاميني يف بلدان مشال أوروبا

 املعلومات الـيت تقـدمها      ويتعلق أحد اجلوانب املستمرة لعمل املقرر اخلاص بتلقي         -٥٣
الشعوب األصلية ومنظماهتا واملنظمات غري احلكومية ومصادر أخرى للمقرر اخلـاص عـن            

وباختاذ اإلجراءات املبنية على    ،  إدعاءات انتهاكات حقوق الشعوب األصلية يف أوضاع حمددة       
ع ممثلـي   كما عقد املقرر اخلاص اجتماعات منفصلة م      . تلك املعلومات، يف احلاالت املناسبة    

           بالغات أثناء الدورات السنوية آلليـة اخلـرباء املتعلقـة حبقـوق            الالشعوب األصلية لتلقي    
  .الشعوب األصلية

وقام املقرر اخلاص ببذل جهود منسقة للتعاون مع احلكومات على حنو بناء بـشأن                -٥٤
الت حمددة، من خالل    املعلومات املوثوقة املتعلقة بإدعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان يف حا        

          /القيام بزيارات مواقعية لبحث حاالت خاصة، مثل الزيارة اليت قام هبا إىل بـريو يف متـوز                
  .  لتقييم أحداث باغوا املأساوية٢٠٠٩يوليه 

  خرىاألاصة اخلجراءات اإل  -٢  
خالل الفترة املشمولة باالستعراض، عاجل العديد من املقررين اخلاصـني شـواغل              -٥٥

 املقرر اخلاص املعين باآلثـار      وشدد. الشعوب األصلية، باعتبارها جزءا من أنشطتهم املنتظمة      
مة واخلطرة بصورة غري مشروعة علـى التمتـع         االضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات الس     

واد خالل الدورة الثانية للمؤمتر الدويل املعين بإدارة امل       يف البيان الذي أدىل به      حبقوق اإلنسان،   
، على أنه ينبغي ألي هنج قائم على احلقـوق          ٢٠٠٩مايو  /نيف يف أيار  جب ةالكيميائية املعقود 

جمموعة مـن أضـعف     وهي  (إلدارة املواد الكيميائية أن يتضمن مشاركة الشعوب األصلية         
يف وضع استراتيجيات وسياسـات إدارة املـواد        ) باملواد الكيميائية اجملموعات املتأثرة سلباً    

  . هذه االستراتيجيات والسياسات ورصدهاية اليت تعنيهم ويف تنفيذلكيميائا
 البعثة اليت قامت    عنوركزت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد يف التقرير             -٥٦

ــاين  ــشرين الث ــشعبية يف ت ــة ال ــة الو الدميقراطي ــا إىل مجهوري ــوفمرب /هب  ٢٠٠٩ن
(A/HRC/13/40/Add.4)  ف األرواحيني أو معتنقي عبادة األسـالف،       أو أعرا  ، على معتقدات

 وهي تعطي حملة    ،كما ركزت املقررة اخلاصة   . الو األصلية تالل  وبشكل أساسي أفراد قبائل     
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 على ما قد يترتـب علـى بعـض التقاليـد الـضارة      ،عامة عن هذه املعتقدات واألعراف   
  .انحقوق اإلنسعلى واملمارسات القاسية لدى هذه القبائل األصلية من آثار 

ونظر املقرر اخلاص املعين حبق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغـه مـن                  -٥٧
، يف مجلـة    ٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين الصحة البدنية والعقلية، خالل زيارته إىل أستراليا يف         

وأجرى املقـرر   . أمور منها املسائل املتعلقة حبصول الشعوب األصلية على اخلدمات الصحية         
يما آلثار الظروف االجتماعية واالقتصادية السيئة واإلمهال وقلة املوارد على متتـع            اخلاص تقي 

كما نظر يف مستوى التحصيل التعليمي، واحلصول على        . الشعوب األصلية باحلق يف الصحة    
املرافق األساسية، والقوى العاملة يف جمال الصحة واملشاركة السياسية، واملبادرات احلكومية           

  .لقة برفاه الشعوب األصليةاألخرية املتع
وتناولت املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مـستوى               -٥٨

السكن الالئـق   يف جمال توفري    وضع  ال  يف عدم التمييز يف هذا السياق      معيشي مناسب وباحلق  
الـشعوب  ويف كندا، تناولت مسألة حصول      . للشعوب األصلية يف بعض البلدان اليت زارهتا      

على أيدي  ستغالل  ال خلطر ا  ّرضاتووضع نساء السكان األصليني املع    األصلية على األراضي    
ويف الواليات املتحدة األمريكية، أعربت املقررة اخلاصة عـن         . العقارات والعصابات مالكي  

 ويف تقريـر . قلقها حيال حالة السكن املتردية اليت تعاين منها بعض القبائل األمريكية األصلية          
مسألة حـصول   هذه األخرية   متابعة التوصيات القطرية الذي أعدته املقررة اخلاصة، تناولت         

السكان األصليني يف املكسيك على السكن الالئق وعلى األراضي، وكذلك وضـع نـساء              
وباملثل، ويف تقرير آخر بشأن متابعة التوصيات       . السكان األصليني يف املناطق الريفية يف بريو      

، تناولت املقررة اخلاصة مسألة حـصول الـسكان         )A/HRC/13/20/Add.2يقة  الوث(القطرية  
منح الشعوب األصلية سـندات ملكيـة       واألصليني على األراضي واملياه واملوارد الطبيعية،       

كما حبثت يف عملها املواضيعي القضايا املتعلقة بالـشعوب         . األراضي يف الربازيل وكمبوديا   
الئق على ضـرورة    السكن  الخلاصة عن تغري املناخ واحلق يف       األصلية، وشدد تقرير املقررة ا    

  . األصليةلتشمل الشعوب  فوائدها تعميمتقدمي املساعدة على التكيف بشكل يضمن 
          وأشار املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء حتديدا إىل حقوق الـشعوب األصـلية،               -٥٩

، اقتـرح   ٢٠٠٩يونيه  /ويف حزيران . غالهلاال سيما فيما يتعلق باحلصول على األراضي واست       
الدنيا األحد عشر السارية علـى حيـازة واسـتئجار          حقوق اإلنسان   املقرر اخلاص مبادئ    

انظـر الوثيقـة    (األراضي على نطاق واسع، اليت يكرس أحدها خصيصا للشعوب األصلية           
A/HRC/13/33/Add.2 .(    مبوجـب  حتظى الشعوب األصـلية،     : "وهذا املبدأ ينص على اآليت

وينبغي أن تتـشاور الـدول    . القانون الدويل، بأشكال حمددة من محاية حقوقها يف األراضي        
وتتعاون حبسن نية مع الشعوب األصلية املعنية هبدف احلصول على موافقتها احلرة واملستنرية             
           قبل إقرار أي مشروع يؤثر على أراضيها أو أقاليمهـا أو مواردهـا األخـرى، ال سـيما                 

 وأوىل املقـرر  ."فيما يتصل بتهيئة أو استخدام أو استغالل املعادن أو املياه أو موارد أخـرى   
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اخلاص عناية خاصة إىل حقوق الشعوب األصلية، خالل بعثاته إىل غواتيمـاال ونيكـاراغوا              
وأصدر يف كل حالة توصـيات      . ٢٠٠٩أكتوبر  /سبتمرب وتشرين األول  /والربازيل يف أيلول  
تعزيز محاية حصول الـشعوب األصـلية علـى          ترمي إيل  الطرف املعنية    خاصة إىل الدولة  

كما أجرى املقرر اخلاص دراسة عن احلصول على األراضي واحلـق يف الغـذاء،              . األراضي
وهـو يعتـزم    . ستنشر يف التقرير الذي سيقدمه إىل الدورة اخلامسة والستني للجمعية العامة          

  . األصلية من هذا التقرير لقضايا الشعوبفرعتكريس 
             وحبث املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعلـيم، خـالل زيارتـه إىل بـاراغواي يف                 -٦٠

احلالة التعليمية للسكان األصليني حبثا دقيقا      ) A/HRC/14/25/Add.2انظر الوثيقة    (٢٠٠٩سنة  
  . السكان األصلينييف صفوفوركز بوجه خاص على معدل األمية 

فون بواليات مبوجب إجراءات خاصة حالة الشعوب األصلية عـن          كما عاجل املكل    -٦١
طريق إرسال بالغات إىل احلكومات تقوم على اإلدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان     

             / إىل نيـسان   ٢٠٠٩ينـاير   /ويف الفترة من كانون الثـاين     . اليت يتلقوهنا من مصادر خمتلفة    
 ٣٦ بالغا متعلقا حبقوق الشعوب األصـلية إىل         ٣٦الية   مكلفا بو  ١٥، أرسل   ٢٠١٠أبريل  

  .بلدا يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية

  أنشطة هيئات املعاهدات  -٣  
واصلت جلنة القضاء على التمييز العنصري إيالء اهتمام خاص إىل حالة الـسكان               -٦٢

العمل العاجل والتوصيات العامـة الـيت       األصليني يف إطار إجرائها اخلاص باإلنذار املبكر و       
  .تصدرها ولدى النظر يف تقارير الدول األطراف

والتوصـيات  وخالل الفترة املشمولة باالستعراض، جرى توجيه املالحظات اخلتامية      -٦٣
كما بعثت اللجنة برسائل    .  دولة طرف يف االتفاقية    ١٤املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية إىل      

 بلدا مبوجب إجرائها اخلاص     ١٢طروحة إزاء حالة السكان األصليني يف       تعرب عن الشواغل امل   
  . باإلنذار املبكر والعمل العاجل

 بشأن معىن ونطاق التدابري اخلاصـة       ٣٢كما أصدرت اللجنة توصيتها العامة رقم         -٦٤
 :ييز العنصري، اليت توضح ما يلـي   الواردة يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التم        

              بني التدابري واحلقوق اخلاصة املتعلقة بفئـات معينـة مـن األشـخاص            عدم اخللط   ينبغي  "
حقـوق دائمـة    وهذه احلقوق   . [...] حقوق الشعوب األصلية     ]...[أو اجلماعات، مثل    

يف صكوك حقوق اإلنسان، مبا فيها الصكوك املعتمدة يف إطـار           هبا كحقوق دائمة    ومعترف  
  ."ووكاالهتا املتخصصةاألمم املتحدة 

وأعربت اللجنة يف استعراضها للتقارير الدورية للدول األطراف عن أسـفها لعـدم        -٦٥
ـ              فـيهم   نتقدمي عدد من الدول األطراف معلومات عن التركيبة اإلثنية واللغوية للسكان، مب

فيـذ  متكن اللجنة والدولة الطرف من إجراء تقييم أفضل لتن        من شأهنا أن    السكان األصليون،   
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كما أوصت اللجنة الدول املعنية بتقدمي بيانات إحصائية مفصلة . االتفاقية على الصعيد الوطين 
فيما يتعلق باحلصول على خدمات التعليم واخلدمات الصحية واخلدمات العامة، وأكـدت             
على ضرورة تقدمي املعلومات لكفالة تطبيق التشريعات املناسبة من أجل ضمان متتع الشعوب             

  .  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على قدم املساواة مع اآلخريناألصلية
وكررت اللجنة بوجه خاص توصيتها بأن تتخذ الدول األطراف اخلطوات الالزمـة              -٦٦

 لوضع استراتيجيات هبدف توفري     ىصلية على النحو املطلوب وأن تسع     لالعتراف باللغات األ  
 اللجنة الدول األطراف املعنية بأن تضمن احلماية الفعالـة          كما أوصت . التعليم الثنائي اللغة  

  .للعمال الذين ينتمون إىل الشعوب األصلية فيما يتعلق بتشغيلهم وشروط استخدامهم
إحدى الدول األطـراف بـأن      املوجهة إىل   وأوصت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية        -٦٧

 الشعوب األصلية يف سـجالت      تضاعف الدولة املعنية جهودها لضمان تسجيل مجيع مواليد       
كما شجعت اللجنة الدولة الطرف علـى       .  وثائق اهلوية الشخصية   األحوال املدنية، ومنحهم  

  .جعل مراكز األحوال املدنية قريبة من أماكن عيش الشعوب األصلية
وأعربت اللجنة يف عدة مناسبات عن قلقها الشديد إزاء عدم التشاور مع الشعوب               -٦٨

 االمتيازات العقارية والحظت أن حقوق السكان األصـليني يف امـتالك            األصلية قبل منح  
ووجهت اللجنة انتبـاه    . أراضيهم ومواردهم وتنميتها ومراقبتها واستغالهلا ليست مضمونة      

 املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية اليت تدعو الدول       ٢٣الدول األطراف إىل التوصية العامة رقم       
ن تقر وحتمي حقوق الشعوب األصلية يف امـتالك وتنميـة           األطراف، يف مجلة أمور، إىل أ     

وشجعت اللجنة أيضا الـشركات     . ومراقبة واستخدام أراضيها وأقاليمها ومواردها املشاعة     
على أن تأخذ بعني االعتبار، عند حصوهلا على امتيازات اقتصادية السـتغالل األراضـي،              

  .ان احملليني ورفاههماملسؤولية االجتماعية للشركات فيما يتعلق حبقوق السك
وكررت اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء عدد من حاالت نزوح السكان األصـليني               -٦٩

وأوصت اللجنة إحدى الدول األطراف باختـاذ التـدابري الالزمـة           . من أراضيهم التقليدية  
لإلسراع بعملية إعادة أراضي األجداد إىل الشعوب األصلية وبوضع آلية تكـون مهمتـها              

وشجعت اللجنـة أيـضا   . ف حبقوق الشعوب األصلية يف أراضيها ومواردها الطبيعية  االعترا
 أخرى على مواصلة املفاوضات مع الوزارات املعنية بشأن إنشاء هيئـة حتـضريية              اًدولة طرف 

  .جديدة تكلف بالتوصل إىل حل يف نزاع متعلق باستغالل األراضي ميس السكان األصليني
مـع  للتـشاور   جلهود اليت تبذهلا بعض الدول األطراف       ورغم أن اللجنة الحظت ا      -٧٠

جمتمعات الشعوب األصلية املتضررة، فإهنا أوصت كذلك الدول األطراف بأن تسعى، عنـد             
، إىل   ومـصاحلها  اختاذ قرارات تشريعية أو إدارية قد تؤثر على حقوق الـشعوب األصـلية            

أوصت اللجنة يف مالحظاهتـا     و. التشاور مع هذه الشعوب واحلصول على موافقتها املستنرية       
بشكل منـسق   إحدى الدول األطراف، بأن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ         املوجهة إىل   اخلتامية  

 اجملتمعات املتضررة، بغية ضمان أن تكون مجيع        باستشارةتشريعاً ينظم احلق يف القيام مسبقاً       
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            املـستنرية  املشاورات اليت تتم بشكل مسبق قد جرت بـصورة حتتـرم املوافقـة احلـرة و               
  .للمجتمع املتأثر

وأعربت اللجنة أيضا عن أسفها لعدم وجود إطار تشريعي حمدد يكفـل إعمـال                -٧١
وحثت اللجنة الدول األطراف املعنيـة علـى ضـمان          . احلقوق اجلماعية للشعوب األصلية   

ضـيها  أراواسـتغالل  االعتراف القانوين باحلقوق اجلماعية للشعوب األصـلية يف امـتالك           
، وفقاً للقوانني العرفية والنظام التقليدي حليازة األراضي، واملشاركة يف اسـتغالل            ومواردها

  . ذات الصلة بذلك، وإدارهتا وحفظهاطبيعيةالوارد امل
إحدى الدول األطراف، مبشروع قانون     املوجهة إىل   ورحبت اللجنة، يف مالحظاهتا       -٧٢
من احلصول على املوافقة احلـرة واملـسبقة        الشعوب األصلية ومشاركتها يض   استشارة  عن  

واملستنرية هلذه الشعوب فيما يتعلق مبشاريع اهلياكل األساسية اليت قد تؤثر علـى حقوقهـا،         
وشجعت اللجنة الدول األطراف على اعتماد قوانني حمددة بالتشاور مع الشعوب األصلية من           

  .اف أخرىخالل ممثليها، يف عدد من مالحظاهتا املوجهة إىل دول أطر
 ٢٠٠٩احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خالل عام املعنية بلجنة الواعتمدت   -٧٣

ففي تعليق اللجنة   . تعليقني عامني هلما أمهية خاصة بالنسبة للنهوض حبقوق الشعوب األصلية         
 ذكرت احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  التمتع ب  بشأن عدم التمييز يف      ٢٠العام رقم   

اللجنة بأهنا دأبت على اإلعراب عن قلقها بشأن التمييز الشكلي واملوضوعي الذي تتعرض له              
الشعوب األصلية واألقليات العرقية وغريها فيما خيص طائفة واسعة من احلقوق املنـصوص             

وحثت اللجنة الدول األطراف على اختاذ تدابري ملموسة وحمددة األهـداف           . عليها يف العهد  
حق األفراد وجمموعات األفـراد     ضمان  على التمييز، كما دعت الدول األطراف إىل        للقضاء  

 املشاركة يف   مبا مينعهم من  الذين قد ُيميَّزون عن غريهم لسبب أو أكثر من األسباب احملظورة            
وينبغي للدول األطراف أن ُتقيِّم بانتظـام       . عمليات صنع القرار املتعلقة باختيار تلك التدابري      

  .ية التدابري املختارة يف الواقع العمليمدى فعال
 حبقـوق الـشعوب     املتعلقوأشارت اللجنة كذلك إىل أحكام إعالن األمم املتحدة           -٧٤

وحثت .  بشأن حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية          ٢١األصلية يف تعليقها العام رقم      
ارسة احلق يف املـشاركة      مم تشملالدول األطراف على أن تتخذ التدابري الالزمة لضمان أن          

على إيالء االعتبار الواجب لقيم احلياة الثقافية، اليت قد تكون ذات بعد مجاعي قوي أو اليت                
وأوضحت اللجنة أن   . ال ميكن أن تعرب عنها الشعوب األصلية وتتمتع هبا إال بصفتها اجلماعية           

لوجودها ورفاهها وتنميتها   البعد اجلماعي القوي للحياة الثقافية للشعوب األصلية ال غىن عنه           
 احلق يف األراضي واألقاليم واملوارد اليت دأبت على امتالكها أو شـغلها  وهو يشملالكاملة،  

وينبغي النظر باحترام إىل القيم الثقافية للـشعوب        . تقليدياً، أو اليت استخدمتها أو اكتسبتها     
ة ومحاية هذه القيم واحلقوق،     األصلية وحقوقها املرتبطة بأراضي أسالفها وعالقتها مع الطبيع       
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بغية منع تدهور منط حياهتا، مبا يف ذلك سبل عيشها، وفقدان مواردها الطبيعية وكـذلك،                
  .، يف هناية املطافهويتها الثقافية

ويؤكد التعليق العام أيضا على ضرورة أن تتخذ الدول األطراف التـدابري الالزمـة            -٧٥
 وتنميتـها   القبليةالك أراضيها وأقاليمها ومواردها     لالعتراف حبقوق الشعوب األصلية يف امت     

 وحلماية هذه احلقوق، وأن تتخذ اخلطوات الالزمة، حيثما يكون  ،واستخدامهاوالتحكم فيها   
أو استخدامها دون احلصول على موافقة حرة ومستنرية من هـذه           مت استيطان األراضي    قد  

 أن للشعوب األصلية احلق يف العمل       ويوضح. الشعوب، إلعادة هذه األراضي واألقاليم إليها     
بشكل مجاعي على ضمان احترام حقها يف احلفاظ والسيطرة على تراثها الثقايف ومعارفهـا              

، وكذلك األمر بالنسبة ملظاهر     وتطويرهاالتقليدية وأشكال تعبريها الثقايف التقليدية ومحايتها       
رية واجلينية والبذور واألدوية ومعرفة     علومها وتكنولوجياهتا وثقافاهتا، مبا يف ذلك املوارد البش       

خصائص احليوانات والنباتات والتقاليد الشفوية واآلداب والرسـوم والرياضـة بأنواعهـا            
  .واأللعاب التقليدية والفنون البصرية والفنون االستعراضية

كما أوضحت اللجنة أنه ينبغي للدول األطراف أن حتترم مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة               -٧٦
وعلـى وجـه    . ملستنرية للشعوب األصلية يف مجيع املسائل اليت تغطيها حقوقها اخلاصـة          وا

اخلصوص، ينبغي للدول األطراف أن حتصل على املوافقة املسبقة احلـرة واملـستنرية هلـذه               
الشعوب عندما تكون مواردها الثقافية، وبصفة خاصة تلك املرتبطة بأسلوب حياهتا وبتعبريها            

  .خطرالثقايف، معرضة لل
 األطراف، عن قلقها    الدول وأعربت اللجنة، يف معرض نظرها يف التقارير املقدمة من          -٧٧

إزاء العواقب الوخيمة الستغالل املوارد الطبيعية، وال سيما التعدين والتنقيب عن الـنفط يف              
أقاليم الشعوب األصلية، مما ميثل خرقا حلقوق هذه الشعوب يف أرض أجـدادها ومواردهـا            

ة، وأوصت اللجنة الدول األطراف املعنية حبماية اهلوية الثقافية للـشعوب األصـلية             الطبيعي
املتضررة وأراضي أجدادها وبضمان عدم حرمان السكان األصليني من التمتـع حبقـوقهم             

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية بسبب امتيازات استغالل الغابات
ر معاناة السكان األصليني مـن أوجـه        كما أعربت اللجنة عن أسفها إزاء استمرا        -٧٨
مساواة والظلم االجتماعي يف عدد من البلدان، ال سيما يف احلصول على العمل والتعليم              الال

  .وأوصت اللجنة الدول األطراف املعنية باختاذ تدابري حمددة حلماية حقوق الشعوب األصلية
الدول األطـراف، أن    ير  لتقار ها الطفل، استناداً إىل استعراض    والحظت جلنة حقوق    -٧٩

كثرياً من الدول األطراف ال تويل االهتمام الكايف عند تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية حلقوق    
 التعليق العام   ٢٠٠٩واعتمدت اللجنة الحقا يف عام      . منائهمأطفال الشعوب األصلية ولتعزيز     

تناول كذلك التعليق   وي.  بشأن أطفال الشعوب األصلية وحقوقهم مبوجب االتفاقية       ١١رقم  
  . القضايا املتعلقة بالشعوب األصليةأن ُيستمع آلرائه بشأن حق الطفل يف ١٢العام رقم 
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 على أمهية حق الطفل يف التسجيل ويف التعليم الثنـائي  ١١ويشدد التعليق العام رقم    -٨٠
يؤكد علـى   و.  يف كافة اجملاالت   اللغة ويف الصحة ويف الثقافة والدين واللغة، ويف املشاركة        

. ضرورة مجع البيانات وتصنيفها بغية حتديد احلاالت اليت من احملتمل أن يقع فيهـا التمييـز               
وحيث الدول األطراف على أن تضمن حصول أطفال الشعوب األصلية على خدمات مالئمة             
لثقافتهم يف جماالت الصحة والتغذية والتعليم والترفيه والرياضـة واخلـدمات االجتماعيـة             

  .املرافق الصحية وقضاء األحداثوالسكن و
كما يدعو التعليق العام الدول األطراف إىل اعتماد تدابري خاصـة بغيـة ضـمان                 -٨١

كما يلزم الدول األطراف باستشارة جمتمع      . املمارسة الفعالة حلقوق أطفال الشعوب األصلية     
، ومـنح   الشعوب األصلية فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات وشؤون أطفال هذه الشعوب         

الشعوب األصلية فرصة املشاركة يف حتديد املصاحل الفضلى ألطفاهلا بشكل عـام بأسـلوب              
مشاركة مشاركة أطفال الشعوب األصلية     تشمل هذه االستشارة    وينبغي أن   .  ثقافتهم يراعي

  .قدر اإلمكانهادفة، 
ق حقـو أن يستمع آلرائـه       يف  بشأن حق الطفل   ١٢كما يتناول التعليق العام رقم        -٨٢

ويدعو الدول األطراف إىل بذل اجلهود من أجل االعتراف حبـق           . أطفال الشعوب األصلية  
أطفال الشعوب األصلية وغريهم من األطفال الذين ال يتحدثون لغة األغلبية يف التعبري عـن               

وفيما يتعلق بإعمال حقوق الطفل بشكل عام، أعربت اللجنة من جديد عن فهمها             . آرائهم
وذكرت بأنه ينبغي أال تكون اإلجراءات خاصةً باألطفـال بـصفة           . لطفلالواسع ملشاركة ا  

فردية وفئات األطفال احملددة بوضوح فحسب، وإمنا ينبغي أن تشمل األطفال عموماً ومـن              
بينهم أطفال الشعوب األصلية مثال، الذين يتأثرون بشكل مباشر أو غري مباشـر بظـروف               

كما واصلت اللجنة تناول مسألة     . افية داخل جمتمعهم  االجتماعية أو االقتصادية أو الثق    العيش  
             متتع أطفال الشعوب األصـلية حبقـوقهم كجـزء مـن استعراضـها الـدوري لتقـارير             

  .فاطراألالدول 
وخالل الفترة املشمولة باالستعراض، أعربت جلنة حقوق اإلنسان عن أسفها لغياب             -٨٣

الـدول  إحـدى  وطلبت اللجنة من . من البلداناالعتراف بوجود الشعوب األصلية يف عدد       
األطراف إجراء دراسة فيما يتعلق باألقليات وجمتمعات الشعوب األصلية يف الدولة الطـرف             

 الثقايف وطريقـة عيـشها التقليديـة،        تراثهاواعتماد تشريعات حمددة وتدابري خاصة حلماية       
رف باستـشارة جمتمعـات     كما أوصت اللجنة الدولة الط    . واحلفاظ عليهما والنهوض هبما   

الشعوب األصلية قبل إنشاء حمميات الصيد أو منح ُرخص الصيد أو إقامة مشاريع أخـرى               
وطلبت اللجنة، يف مالحظاهتا املوجهة إىل      .  املتنازع عليها  على أراضي أجدادها أو األراضي    

معات دولة طرف أخرى، أن تتخذ الدولة الطرف املعنية اخلطوات الالزمة لضمان محاية جمت            
  .الشعوب األصلية من التمييز وحصوهلا على سبل االنتصاف القانونية الفعالة يف هذا الصدد
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وما يزال القلق يساور اللجنة لعدم استشارة الشعوب األصلية بشكل كاف يف عملية    -٨٤
وأوصت الـدول   . صنع القرارات املتعلقة باملسائل اليت تؤثر على حقوقها يف عدد من البلدان           

 املعنية بأن تضاعف جهودها من أجل استشارة السكان األصليني بصورة فعالة لدى             األطراف
كما أوصت إحدى الدول األطـراف      . قرارات يف كل اجملاالت اليت تؤثر يف حقوقهم       الاختاذ  

  .باملوارد الكافيةوتزويدها هيئة وطنية متثل السكان األصليني بإنشاء 
للجنة الدول األطراف على ضمان البـت       وفيما يتعلق بقضايا األراضي، شجعت ا       -٨٥

بشكل عادل وعاجل يف املطالبات اليت تتعلق باألراضي واملوارد واليت يتقدم هبـا الـسكان               
. األصليون املعنيون، وذلك من خالل اعتماد تشريع مالئم بالتشاور مع الشعوب األصـلية            

اضي أجدادهم ألسباب وتناولت اللجنة أيضا مسألة اإلخالء القسري للسكان األصليني من أر
تتعلق بالسيطرة على املوارد الطبيعية، وأوصت اللجنة الدولة الطرف املعنية بالعمل على إجراء          

  .مسح عقاري قانوين ملمتلكات الشعوب األصلية
جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة مناهضة التعـذيب حالـة            أيضاً  وتناولت    -٨٦

  .التقارير الدوريةالشعوب األصلية، عند النظر يف 

  االستعراض الدوري الشامل  -جيم   
 القضايا املتعلقة بالشعوب األصلية يف إطار االستعراض الدوري          وتكراراً أثريت مراراً   -٨٧

 املتعلقة باالحتاد الروسي وأوروغواي وبليـز       االستعراضعمليات  الشامل، وال سيما خالل     
مجهورية الو الدميقراطية الـشعبية والـسلفادور       و) دولة بوليفيا املتعددة القوميات   (وبوليفيا  

والسويد وشيلي وغيانا وفيجي وفييت نام والكامريون وكمبوديا وكندا والكونغو وكينيـا            
  . وماليزيا واملكسيك والنرويج ونيجرييا ونيكاراغوا ونيوزيلندا

را من  لوا قس حِّوتعلقت التوصيات جبملة أمور منها قضية السكان األصليني الذين رُ           -٨٨
أراضيهم وضرورة ضمان التشاور الفعال مع الشعوب األصلية قبل منح تراخيص اسـتغالل             

وعالوة على ذلك، مت تسليط الضوء يف بعض السياقات علـى           . ألغراض اقتصادية األراضي  
           ضرورة اعتماد تدابري للقضاء على اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقـوق اإلنـسان،             

تهاكات املرتكبة ضد نساء الشعوب األصلية، وأشار عدد مـن التوصـيات إىل             ال سيما االن  
ضرورة تعزيز اجلهود الرامية إىل إعمال حقوق الشعوب األصلية يف جماالت مثـل الـسكن               

ويف . واحلق يف الغذاء وإمكانية احلصول على التعليم والرعاية الصحية واملـساعدة القانونيـة     
إعالن األمم املتحدة املتعلـق حبقـوق الـشعوب         إىل  صراحة   مت االستناد عدد من احلاالت،    

األصلية، وأشري إىل ضرورة تنفيذ توصيات هيئات املعاهدات واملقرر اخلاص املعـين حبالـة              
  .حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية
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  االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
ضية األمم املتحـدة الـسامية      خالل الفترة املشمولة باالستعراض، عززت مفو       -٨٩

 ،حلقوق اإلنسان عملها للنهوض حبقوق الشعوب األصـلية علـى الـصعيد القطـري             
وضاعفت جهودها لتوضيح املفاهيم الواردة يف إعالن األمم املتحـدة املتعلـق حبقـوق              

كما قامت املفوضية، من خالل برناجمها للزماالت الدراسية واألنشطة         . الشعوب األصلية 
اليت تضطلع هبا بالتعاون مع األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة واحلكومـات            املختلفة  

  .واجملتمع املدين، ببناء قدرات السكان األصليني وغريهم من املعنيني
وعالوة على ذلك، شجعت املفوضية التعاون والتنسيق داخل منظومـة األمـم              -٩٠

آلية اخلرباء املعنية   : عوب األصلية وهي  املتحدة وبني الواليات الثالث املكرسة لقضايا الش      
حبقوق الشعوب األصلية واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية            

ومما عزز أوجه التآزر    . للشعوب األصلية واملنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية       
اص وآلية اخلرباء معا على     بني هذه الواليات أنه مت عرض هذا التقرير وتقريري املقرر اخل          

  .نفس دورة جملس حقوق اإلنسان
وباإلضافة إىل العمل املهم الذي اضطلعت به اآلليات املكرسة حلقوق الـشعوب              -٩١

األصلية، سلطت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان وعملية االستعراض الدوري الشامل           
وض حبقوق الشعوب   الضوء بشكل متكرر على وجود ثغرات وأوصت باختاذ تدابري للنه         

وميكـن لـبعض    . األصلية وفقا إلعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصـلية         
املبادرات املقترحة اليت جيري النظر فيها حاليا، مثل اقتـراح توسـيع واليـة صـندوق        
التربعات لصاحل السكان األصليني، أن تعزز إبراز قضايا السكان األصليني يف إطار جملس             

  .نسان وهيئات املعاهداتحقوق اإل
وأكد إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية مكانته باعتباره أداة             -٩٢

الدعم املوجه إىل هذه األداة     ورئيسية لألمم املتحدة يف النهوض حبقوق الشعوب األصلية،         
، واصـلت   وخالل الفترة املشمولة باالستعراض   . آخذ يف التزايد   اًمعلماً مميز اليت تشكل   
خمتلف آليات حقوق اإلنسان االضطالع مبجموعة واسعة من األنـشطة          معها  املفوضية و 

ملساعدة الدول األعضاء والشعوب األصلية وغريها من اجلهات املعنية على التأكد من أن             
  .مبادئ اإلعالن تنعكس يف القوانني والسياسات واملمارسات

       


