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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة عشرة

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
 التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان،        

   العامفوضية السامية واألمنياملوتقارير 
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  . ١٥/٧ و ١٢/١٣ بقراري جملس حقوق اإلنسان      هذا التقرير مقدم عمالً     

 هيئات وآليات حقوق اإلنسان ويلخـص       يفيتضمن معلومات عن التطورات ذات الصلة       
يف املقر وميـدانياً    األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      األنشطة اليت تضطلع هبا مفوضية      

 حقوق الـشعوب األصـلية ويف       بشأنواليت تسهم يف تعزيز أحكام إعالن األمم املتحدة         
 /وهذا التقرير يشمل الفترة من أيار     . اً كامالً، ومتابعة مسألة فعالية اإلعالن     تطبيقها تطبيق 

  .٢٠١١أبريل / إىل نيسان٢٠١٠مايو 
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  مقدمة  -  أوالً  
 املتعلقني حبقوق اإلنـسان     ١٥/٧ و ١٢/١٣طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراريه         -١

والشعوب األصلية، إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي تقرير سنوي إىل اجمللس عـن              
عوب األصلية يتضمن معلومات عن التطورات ذات الصلة الناشئة عـن أنـشطة             حقوق الش 

والـيت  اً  هيئات وآليات حقوق اإلنسان واألنشطة اليت تضطلع هبا املفوضية يف املقر وميـداني            
 حقوق الشعوب األصلية والتقيد هبـا ويف        بشأنتسهم يف تعزيز أحكام إعالن األمم املتحدة        

  .ة مسألة فعالية اإلعالنالتطبيق الكامل هلا، ومتابع
ويركز هذا التقرير باخلصوص على بعض األمثلة التوضيحية عن األنشطة واملبادرات             -٢

اليت تسهم يف التطبيق الكامل حلقوق الشعوب       واليت تضطلع هبا املفوضية يف املقر ويف امليدان،         
 بـشأن حقـوق    نظرة عامة شاملة عن عمل املفوضية    يهدف التقرير إىل إعطاء   وال  . األصلية

 التطورات األخرية املسجلة يف هيئات معاهدات       لى نظرة عامة ع   ، بل ُيلقي  الشعوب األصلية 
األمم املتحدة واإلجراءات واآلليات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان، مبا فيها االستعراض  

ـ     اًزت أمهية اإلعالن بأن أقرته مؤخر     وقد تعز . الدوري الشامل  بق أن   الدول األعضاء اليت س
  .٢٠٠٧صوتت ضد اعتماده يف اجلمعية العامة يف عام 

  أنشطة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  - ثانياً  
واصلت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، أثنـاء الفتـرة املـشمولة               -٣

لية وتطبيقه   حقوق الشعوب األص   بشأنباالستعراض، العمل على تعزيز إعالن األمم املتحدة        
ويعـد  .  خطتها لإلدارة االسـتراتيجية     صدارة  وترد هذه احلقوق بوضوح يف     . كامالً تطبيقاً

  .اإلعالن أداة وإطار عمل مشتركني يف هذا اجملال
، يف تقدمي اخلدمات إىل آلية اخلرباء املعنيـة        الدويلواستمرت املفوضية، على الصعيد       -٤

ضري للدورات السنوية آللية اخلرباء وتنظيمها وتنظيم بالشعوب األصلية بوسائل منها دعم التح  
وتواصل .  للمسامهة يف الدراسات املواضيعية اليت جتريها اآللية٢٠١١حلقة عمل تقنية يف عام   

تنظيم اجتماعات تنسيق بني آليات األمم املتحدة الثالث املخصصة للـشعوب  أيضاً املفوضية  
خلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية، ومنتدى األمـم        األصلية، ومنها آلية اخلرباء، واملقرر ا     

  .املتحدة الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
إدارة صندوق األمم املتحدة للتربعات لـصاحل الـشعوب         أيضاً  وواصلت املفوضية     -٥

. األصلية لدعم مشاركة منظمات الشعوب األصلية يف دورات آلية اخلرباء واملنتدى الـدائم            
 / شـباط  ١١ إىل   ٧دوق، يف دورته الرابعة والعشرين املعقودة يف الفترة مـن           وأوصى الصن 

 منحة ملمثلي الشعوب األصلية ومنظماهتا حلضور الدورة العاشـرة    ٣٠، بتقدمي   ٢٠١١ فرباير
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وعقـب توسـيع    .  منحة أخرى حلضور الدورة الرابعة آللية اخلـرباء        ٢٤للمنتدى الدائم، و  
 جملس أمناء الصندوق خّصص، ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثايناجلمعية العامة والية الصندوق يف

 دورات  - يف حدود مخـسة أيـام      -موارد لتمكني ممثلي الشعوب األصلية من أن حيضروا         
 ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ما بني جملس حقوق اإلنسان وهيئات املعاهدات اليت ستعقد يف الفترة          

  .٢٠١٢مارس  /آذارو

  املقر: املواضيعيالعمل   -ألف   
من التطورات املهمة اليت حدثت يف مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان              -٦

، وهي مبادرة ستعمل بواسـطة      "الشراكة بني األمم املتحدة والشعوب األصلية     "الشروع يف   
إىل جنب مع منظمة العمل الدولية، وبرنامج األمـم         اً  صندوق استئماين متعدد املاحنني، جنب    

 ٢٠ الشراكة يف    انطلقتوقد  . )اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     ،  املتحدة اإلمنائي 
وكان اهلدف الرئيس منـها تـسهيل   .  إبان الدورة العاشرة للمنتدى الدائم٢٠١١مايو  /أيار

حقوق الشعوب األصلية، واتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بالشعوب بشأن تنفيذ اإلعالن 
 برامج قطرية مـشتركة بـني   من خالل) ١٦٩رقم االتفاقية   (١٩٨٩م  لعااألصلية والقبلية،   

: وستمّول الشراكة الربامج يف اجملـاالت التاليـة       . األمم املتحدة والشعوب األصلية والدول    
مراجعـة التـشريعات    ) ج(الوصول إىل أراضـي األجـداد؛       ) ب(اللجوء إىل العدالة؛     )أ(

املـوارد  ) ه(ية ومؤسسات الشعوب األصلية؛     احلوكمة الدميقراط ) د(واإلصالح التشريعي؛   
  ).اتقاء الرتاعات، وفض املنازعات، وتقاسم الفوائد( والصناعات االستخراجية يعيةالطب
، أفردت املفوضية، يف االجتماع السنوي لرؤساء مكاتبها امليدانية،         ٢٠١١ويف عام     -٧

وقد ضـم   . لية واألقليات ملكافحة التمييز، مركّزةً على محاية حقوق الشعوب األص       اً  موضوع
 ٥٦البالغ عـددها    ، رؤساء مكاتبها امليدانية     ٢٠١١أبريل  /االجتماع، الذي عقد يف نيسان    

 استراتيجيات التغلب على التحديات اليت تواجههـا        ا؛ وتناولت النقاشات مواضيع منه    مكتباً
  .الشعوب األصلية يف إعمال حقوقها

 للمفوضية، نظم قسم الشعوب األصلية      يدانيةاملويف سياق توثيق التعاون مع املكاتب         -٨
 للمكاتـب  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٦ و١٥واألقليات مشاورة إقليمية يف ماناغوا يف  

 يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب لتبادل أفضل املمارسات يف جمال تعزيز حقـوق              امليدانية
. املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية    ومحايتها، ومن ذلك التركيز على مسألة        ليةالشعوب األص 
عمليات وآليات التشاور   أيضاً   املتصلة هبذا األمر اليت تناولتها املشاورة         األخرى ومن املواضيع 

  .مع الشعوب األصلية
واستجابة لتوصية قدمها املنتدى الدائم، تعاونت املفوضية ومنظمة العمـل الدوليـة       -٩

املؤشـرات واآلليـات    : التتبـع "جتماع خرباء موضوعه    وأمانة املنتدى الدائم على تنظيم ا     
قـد االجتمـاع يف جنيـف       وُع". والبيانات املتعلقة بتقييم إعمال حقوق الشعوب األصلية      
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بـاجلهود  اً أحاط اجملتمعون علمويف اجتماع اخلرباء،    . ٢٠١٠سبتمرب  /ل أيلو ٢١ و ٢٠ يومي
ة، وحبث السمات األساسية    املبذولة لوضع مؤشرات ومجع بيانات عن وضع الشعوب األصلي        

  .احملتملة إلطار متكامل للتقييم يساعد اجلهات الفاعلة على الصعيد احمللي والوطين والدويل
واستجابة لتوصية أخرى قدمها املنتدى الدائم بشأن عقد حلقة عمل عـن وضـع                -١٠

ئية للمبادئ  املسودة النها اً  الشعوب األصلية اليت تعيش يف عزلة طوعية، تراجع املفوضية حالي         
 عقب سلسلة من    ،وحديثة االتصال املنعزلة طوعاً    الشعوب األصلية    املتعلقة حبماية التوجيهية  

  . الالتينيةكااملشاورات يف أمري
 حقـوق   بـشأن وساعدت املفوضية، يف إطار جهودها اهلادفة إىل ترويج اإلعالن            -١١

 ٢أكتـوبر إىل    /ين األول  تـشر  ٣١ من    يف الفترة  الشعوب األصلية، على تنظيم مؤمتر دويل     
متثيل األقليـات والـشعوب     : من أجل برملانات جامعة   " بعنوان   ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 

واختـتم املـؤمتر   .  الربملاين الدويل وحكومة املكسيك  االحتاد مع   بشراكة" األصلية يف الربملان  
 الوثيقة اخلتاميـة    وتتضمن. أعماله يف تشياباس باعتماد الربملانيني احلاضرين إعالن تشياباس       

توصيات بشأن أمور منها دور الربملانيني يف متابعة تنفيذ التوصيات املقدمة مـن أصـحاب               
 اإلنسان التابعة لألمـم املتحـدة، إضـافة إىل          قالواليات اخلاصة وهيئات معاهدات حقو    

  .باإلعالن التوعية
 الـدائم واالحتـاد     ويف أعقاب املؤمتر املذكور، انضمت املفوضية إىل أمانة املنتدى          -١٢

الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي لوضع كتيب لفائدة الربملانيني عـن اإلعـالن              
وأنشئ جملس استشاري مكون من خرباء وبرملانيني مرموقني        .  حقوق الشعوب األصلية   بشأن

لنسخة ومن املتوقع إصدار ا   .  يف قضايا الشعوب األصلية، وبدأت عملية الصياغة       متخصصني
  .٢٠١١ديسمرب /النهائية من الكتيب حبلول كانون األول

ومن أساليب ترويج اإلعالن األخرى تعاون املفوضية مع املؤسسات الوطنية حلقوق             -١٣
فقد نظمت املفوضية مشاورات شراكة مع جلنة نيوزيلندا حلقوق اإلنسان بـشأن            . اإلنسان

 حقـوق الـشعوب   بـشأن م املتحدة عالن األمإلالوطنية إعمال مؤسسات حقوق اإلنسان   
 املفوضية ومنتدى املؤسسات الوطنية     تقدم به كل من    املقترح الذي    هااألصلية لبحث أمور من   

حلقوق اإلنسان يف آسيا واحمليط اهلادئ والداعي إىل إصدار دليل عملي لفائدة املؤسـسات              
يف وكالند، بنيوزيلندا،   وعقدت املشاورات يف أ   . الوطنية حلقوق اإلنسان يف أحناء العامل قاطبة      

 إلقـرار ، وسيعقبها سلسلة من املشاورات      ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣ إىل   ١من  الفترة  
  .٢٠١١حمتوى الدليل العملي، الذي يتوقع استكماله يف هناية عام 

وإضافة إىل تطوير أدوات ترويج اإلعالن، ال تزال املفوضية تسهم يف عمل فريـق                -١٤
لوكاالت املعين بقضايا الشعوب األصلية، وهو آلية للتعاون الدويل معنية          الدعم املشترك بني ا   

 / أيلـول  ١٧ و ١٦ويف  . مع املنتـدى الـدائم    اً  وثيقاً  بقضايا الشعوب األصلية تتعاون تعاون    
 منظمة الصحة العاملية، يف مقرها جبنيف، االجتماع السنوي لفريق تضافت، اس٢٠١٠ سبتمرب
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وعالوة على ذلـك، شـارك مكتـب    . لشعوب األصلية الدعم الذي حبث موضوع صحة ا     
املفوضية اإلقليمي ملنطقة أمريكا الوسطى يف اجتماع فريق العمل اإلقليمـي املـشترك بـني         

  . أعضاء إقليميني يف األمم املتحدة١٠الوكاالت املعين بقضايا الشعوب األصلية، وضم 
ء القـدرات واكتـساب     ولكي يثمر اإلعالن نتائج ملموسة، تدعو احلاجة إىل بنا          -١٥

 الذي تديره   ،ويعد برنامج الزماالت اخلاص بالشعوب األصلية     . اخلربات على الصعيد الوطين   
، ٢٠١٠أبريـل   /فمنـذ نيـسان   .  من األدوات املهمة لبناء قدرات اجملتمع املدين       ،املفوضية

 من املفوضية وشركائها يف مقرها جبنيف بواسـطة بـرامج         اً  مكثفاً  تدريباً   شخص ٢٦ تلقى
 يف إطار جهودها إلعادة هيكلـة       ،ليزية واإلسبانية والفرنسية والروسية   اإلنك ، باللغات الزمالة

.  ملدة ثالثة أشـهر    ٢٠١١مايو  /والتحق أول زميل أقدم باملفوضية يف أيار      . الربنامج وحتسينه 
  . يف مكاتبها امليدانيةاًِمنح نهاإىل تعيني بعض من تلقوا مأيضاً وسعت املفوضية 

  املبادرات اإلقليمية  - باء  
 اً لـصياغة   مشروع ٢٠١٠ذ مكتب املفوضية اإلقليمي ألمريكا الوسطى يف عام         نفّ  -١٦

ل املكتب اإلقليمي وسّه.  حقوق اإلنسان للشعوب األصلية قصد وضع خطة عمل        حلالةتقييم  
د وق.  الشعوب األصلية من مخسة بلدان يف أمريكا الوسطى    أفرادإنشاء آلية تشاور إقليمية مع      

يف االرتقاء مبستوى املعرفة والوعي بآثار انتهاك حقوق الشعوب           فعاالًاً  أدت هذه اآللية دور   
واسترعت اآلليـة االنتبـاه إىل احلـق يف األرض          . األصلية، مبا يف ذلك فهم البعد اجلنساين      

إىل االسـتنتاجات، عقـد     اً  واستناد. وواجب االستشارة، إضافة إىل املوافقة احلرة واملستنرية      
 مبعية منظومة األمم املتحدة، ومسؤويل الـدول، ومنظمـات          شاُركاملكتب اإلقليمي دورة تَ   

الشعوب األصلية، من أجل وضع خطة عمل تسمح للمفوضية بتنفيذ مشروع مدته ثـالث              
  .سنوات يتعلق مبجاالت اهتمام خمتارة

وكاالت ويف آسيا، واصل مكتب املفوضية اإلقليمي جلنوب شرقي آسيا التعاون مع              -١٧
 اً الشعوب األصلية ومحايتها، مركّز    األمم املتحدة على الصعيد اإلقليمي من أجل تعزيز حقوق        

املـوارد الطبيعيـة ومـوارد الـرزق؛        ) ب(هنج للتنمية يقوم على احلقوق؛      ) أ: (على اآليت 
، ٢٠١٠يوليـه   /ويف متوز . متابعة آليات وعمليات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان        )ج(

ر املكتب اإلقليمي حلقة عمل عن التخطيط االستراتيجي لفرقة العمل املعنية بالـشعوب             حض
 آسيا، نظمها كل من حلـف الـشعوب األصـلية    ياألصلية التابعة لرابطة أمم جنوب شرق    

 على االعتراف بالـشعوب األصـلية داخـل         ملوركزت حلقة الع  . اآلسيوية ومنتدى آسيا  
  .الرابطة بلدان
مركز األمم املتحـدة    ( ساهم مكتب املفوضية اإلقليمي لوسط أفريقيا        ويف أفريقيا،   -١٨

يف تنظيم حلقة دراسية دون إقليمية عن تطبيق        ) حلقوق اإلنسان والدميقراطية يف وسط أفريقيا     
وكانت احللقة الدراسية، اليت نظمها     . املعايري واملبادئ الدولية املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية      
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 واألقليات التابع للمفوضية، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية           الشعوب األصلية  مقس
 يف ياوندي، هتـدف إىل  ٢٠١٠مايو / أيار٢٨ إىل  ٢٦اإلقليمي لوسط أفريقيا، يف الفترة من       

سبل األخذ باملعايري واملبادئ املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية يف تنفيذ الـربامج            أفضل  حبث  
ومجعت احللقة ممثلي احلكومات ومنظمـات      . طقة دون اإلقليمية  والسياسات الوطنية يف املن   

  .اجملتمع املدين وممثلي الشعوب األصلية

  املشاركة القطرية  - جيم  

  أنشطة الرصد  -١  
 هبا يف اجملاالت املتصلة بقضايا الـشعوب األصـلية علـى            املضطلعمشلت األنشطة     -١٩

ومبادرات التعـاون الـتقين وبنـاء       املستوى القطري الرصد، ودعم اإلصالحات القانونية،       
ويف أمريكا الالتينية، رصدت مكاتب املفوضية امليدانية جمموعة من         . القدرات، وإذكاء الوعي  

 حبقوق الشعوب األصلية، منها عمليات التشاور املتعلقة بالتنمية والصناعات          طةالشواغل املرتب 
  .ليةاالستخراجية، واالضطرابات والرتاعات، ومحاية الشعوب األص

 شكاوى من ممثلـي     )املتعددة القوميات  -دولة  (وتلقى مكتب املفوضية يف بوليفيا        -٢٠
يف تنفيـذ واجبـها املتمثـل يف    وتقصريها  مؤسسات الدولة تلكّؤشعوب أصلية شىت بشأن     

استشارة الشعوب األصلية يف التدابري القانونية ومشاريع البنية التحتية ومـشاريع الـصناعة             
 شكاوى تتعلق هبذه القضية خاصة بشأن مشاريع الـصناعة          ضيةتلقت املفو و. االستخراجية

واستمرت يف رصد عدم استـشارة      . االستخراجية اليت هلا آثار على حياة الشعوب األصلية       
لشعوب األصلية املتضررة من مشاريع البنية التحتية احملتملة، مثل مشاريع          لمؤسسات الدولة   

وعالوة على ذلك، تلقت املفوضية     .  َمِديدي ومنتزهو سيكوريه   الطرق اليت َتعُبر منتزه إِسيبور    
معلومات عن التلوث البيئي يف أراضي بعض جتمعات الشعوب األصلية بسبب التلوث الّسمي   

  . الصناعات االستخراجية يف منطقة شاكو وجبوار حبرية بوبوالناتج عن
لومبيا يف تنفيذ واليتـه     وإبان الفترة قيد االستعراض، استمر مكتب املفوضية يف كو          -٢١

اإلجـراءات   املتمثلة يف رصد انتهاكات حقوق اإلنسان للشعوب األصلية، ومشلت رصـد          
القضائية الرامية إىل التحقيق يف اجملزرة اليت ذهب ضحيتها ما ال يقل عن سبعة أفـراد مـن                  

ة، لقضايا االحتجاز التعسفي لزعماء الشعوب األصـلي      أيضاً   خاص ماموأويل اهت . شعب آوا 
  . الشعوب األصلية أثناء الرتاعات املسلحة الداخليةواحتباسوهتديد سالمتهم الشخصية، 

يف عملية استعراض آليات احلماية اليت      اً  ويشارك مكتب املفوضية يف كولومبيا حالي       -٢٢
إىل قرار مـن جلنـة البلـدان    اً أنشئت لفائدة شعب إمبريا كاتيو من منطقة ألتو سينو استناد    

والعملية جارية بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين . ٢٠٠١حلقوق اإلنسان يف عام األمريكية  
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وتشمل املشاركة زيارات ميدانية للمجتمـع      .  كاتيو واملسؤولني احلكوميني   برياوسلطات إم 
  .احمللي املعين واجتماعات مع املسؤولني احلكوميني املعنيني

من الشعوب األصلية يف فايل ديل    اً   شعب ١٢ورصد مكتب غواتيماال عمليات تشريد        -٢٣
ويف سياق تصاعد الرتاعات االجتماعية املقترنة باسـتغالل املـوارد       . بولوتشيك، وألتا فياباز  

الطبيعية واحلصول على األراضي، أويل اهتمام بالغ حلاالت االحتجـاز التعـسفي لزعمـاء            
منهم يف كيربادا سيكا،     سالمتهم الشخصية، واغتيال أربعة زعماء       ديدالشعوب األصلية، وهت  

  .إيزابال
من بعثات الرصد بشأن حقـوق الـشعوب        اً  ويف املكسيك، نظمت املفوضية عدد      -٢٤

اكا مقاَبلة مع الـسلطات    هومشلت بعثة إىل أوا   . األصلية وهتديد املدافعني عن حقوق اإلنسان     
ـ   يهتّمانوزعماء الشعوب األصلية بشأن قتل مدافَعني عن حقوق اإلنسان           شعوب  حبقوق ال

 عن حقوق اإلنسان من الشعوب األصلية يف غرييرو،         ملدافعنياألصلية، ورصد حماكمة أحد ا    
  .أفرج عنه يف هناية األمر بعد أن ُبّرئ من مجيع التهم

بعثة رصد إىل تشياباس لتقييم آثار أنشطة التعـدين علـى           أيضاً  ونظمت املفوضية     -٢٥
" مدن قروية مـستدامة   "يف وضع مبادرة    حقوق اإلنسان وتقييم استشارة الشعوب األصلية       

وإبان زيارة ميدانيـة إىل جمتمـع   . اليت هتدف إىل توفري سبل تلقي التعليم واخلدمات الصحية     
باسو ال رينا احمللي، نظرت املفوضية يف مسألة استشارة الشعوب األصـلية يف إطـار بنـاء                 

  .كهرمائي سد
ت االمتيـازات العقاريـة،     ويف آسيا، رصدت مكاتب املفوضية القطريـة حـاال          -٢٦

.  اليت تؤثر يف اجملتمعات احمللية للشعوب األصـلية        ،، وقضايا السُّْخرة   االحتجاجية واملظاهرات
وواصل مكتب مفوضية حقوق اإلنسان يف كمبوديا رصد أثر االمتيازات العقارية االقتصادية            

 واملنيهوت، وأنشطة    الزراعية، مثل مزارع املطاط    الصناعةواالستيالء على األراضي ألغراض     
وُمنحـت االمتيـازات يف بعـض       . التعدين واألنشطة النفطية، اليت تضر بالشعوب األصلية      

احلاالت دون احترام واجب استشارة جمتمعات الشعوب األصلية، األمر الذي يهدد مـوارد             
 ليهـا  ع  عن بعض قضايا األراضي املتناَزع     موجن. رزقها وثقافاهتا وتقاليدها ومقابرها وغاباهتا    

الناشطني يف جمال حقوق األرض، إضافة إىل أفراد جمتمعـات حمليـة نـازعوا يف              ضد  عنف  
وسعى مكتب كولومبيا يف بعض احلاالت إىل تيسري احلوار بني أعضاء           . طردهم من أراضيهم  

 عوباحلكومة، وممثلي الشركات اخلاصة، ومنظمات اجملتمع املدين، وزعماء جمتمعات الـش          
  . على األراضيالتنازع احترام حقوق اإلنسان يف سياق األصلية، قصد تشجيع

 حتديـد ويف إطار برنامج قيد التنفيذ، يساعد مكتب كمبوديا اجملتمعات احمللية على              -٢٧
 وتسجيلها لدى وزارة إدارة األراضي حبيث حيق هلـا          ،أصليةاً   باعتبارها شعوب  بنفسهاهويتها  

 وينص على هذه العملية قانون األراضي    .اًتقدمي طلبات احلصول على سندات األراضي مجاعي      
 الذي يعترف مبجتمعات الشعوب األصلية على أهنا كيانات قانونيـة           ٢٠٠١الصادر يف عام    
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على مساعدة شـعوب    اً  وتركز اجلهود اليت تبذهلا املفوضية حالي     . قبل تأمني احليازة القانونية   
، حلمايـة حقوقهـا يف ضـوء        الفنونغ اليت تعيش يف بلدة بوصرة، يف مقاطعة موندولكوري        

وتركز .  أسرة ٨٠٠ اليت هتدد باإلضرار بأكثر من       ٢٠٠٨االمتيازات العقارية االقتصادية لعام     
تسريع عملية تسجيل جمتمعـات الـشعوب       ) أ: (جهود املفوضية يف هذا املضمار على اآليت      

ريق توفري ملكية   تقدمي املساعدة عن ط   ) ب(كيانات قانونية؛   ك هبا بعد    اليت مل ُيعترف  األصلية  
  . األصلية للتأكد من أن حيازهتم مؤمَّنةعوبأهلية لألراضي لفائدة جمتمعات الش

ويف نيبال، واصلت املفوضية رصد االحتجاجات واملظاهرات اليت نظمتها الشعوب            -٢٨
األصلية يف مجيع أحناء البالد مطالبةً بتقرير املصري وإنشاء واليات مستقلة يف نظـام نيبـال                

يف مناطق تتسم بوضع   اً  وقائياً  وأدت املفوضية، برصدها شىت احلاالت، دور     . ادي املقترح االحت
رصد تنفيذ قرار احملكمة العليا الصادر أيضاً وواصل مكتب املفوضية يف نيبال . سياسي متقلب

 والذي يأمر احلكومة بأن تنفذ القوانني القائمة اليت حتظر استغالل األطفـال،             ٢٠٠٦يف عام   
وأنشئت شبكات على صعيد املقاطعات واألقاليم بفضل       . )١( ذلك ممارسة الكاماالري   يف مبا

مبعية املنظمات احمللية اليت تركز على إنقاذ األطفـال الـذين           املكتب  العمل الذي يضطلع به     
  .يعملون يف إطار الكاماالري وإعادة تأهيلهم

  أنشطة التعاون التقين وبناء القدرات  -٢  
 احلكومات يف جمال قضايا الشعوب األصلية بواسطة جمموعة مـن           دعمت املفوضية   -٢٩

املتعـددة   -دولـة   (فقد واصل مكتب املفوضية يف مجهورية بوليفيا        . أنشطة التعاون التقين  
.  دعم اإلجراءات الرامية إىل تغيري أمناط التمييز يف حق الشعوب األصلية وإقصائها            )القوميات

من تطورات تشريعية ومؤسسية تتعلق بتنفيذ أحكام       اً   جزء راءاتوكان العديد من تلك اإلج    
اجتماعـات مائـدة    لعدة  وقدمت املفوضية الدعم التقين، ومنه التحليل القانوين،        . الدستور

وقدم املكتب الدعم عن    . ملكافحة العنصرية ومجيع أشكال التمييز    اً  مستديرة صاغت مشروع  
تعمار، وهو اجلهـة املـسؤولة عـن     االس اءطريق حلقة عمل لفائدة مكتب وكيل وزارة إهن       

اً التصدي للعنصرية والتمييز العنصري بواسطة خطة عمل؛ وتلقى املكتب يف سبيل ذلك دعم            
  .املقر من
ملكتب وكيل وزارة عدالة الشعوب األصلية إلجراء عمليـة         اً  وقدمت املفوضية دعم    -٣٠

ريق نشر معلومات   ومت ذلك عن ط   . تشاور بشأن مشروع قانون عن حدود الوالية القضائية       
عن املشروع، وتنظيم جمموعة من حلقات العمل والدورات التدريبية عن حقوق الـشعوب             

 حقـوق الـشعوب   بـشأن  يف إطار إعالن األمم املتحدة    وراألصلية، مع التركيز على التشا    
األصلية، ورصد املشاورات يف حد ذاهتا، واملشاركة يف مناقشات املوائـد املـستديرة الـيت               

__________ 

 شكل من أشكال السخرة، إذ ُيرسل أطفال شعب ثارو األصلي للعمل لـدى عـائالت                ممارسة الكاماالري  )١(
 .موسرة، وغالباً ما يتعرضون لالعتداء اجلسدي واالستغالل اجلنسي
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ويف أثناء املـشاورات،    .  أثناء عملية التشاور   مت جتميعها اليت  العناصر   مشروع القانون  َضّمنت
 بيد أن الصيغة النهائية من املشروع،       مشروع؛للأعرب ممثلون للشعوب األصلية عن دعمهم       

مـن التعـديالت ال يعكـس      اً  ، تتضمن عدد  ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٩املعتمدة يف   
 -دولـة   (وإذا كان دستور مجهورية بوليفيا      . أثناء عملية التشاور  تعليقات الشعوب األصلية    

 ٣٧٦٠ نون ينص على احلق يف التشاور مع الـشعوب األصـلية، والقـا    )املتعددة القوميات 
 حقوق الشعوب األصلية بوصـفه      بشأن يتضمن إعالن األمم املتحدة      ٢٠٠٧الصادر يف عام    

ة إىل تنظيم املـشاورات مل ُتعتمـد حـىت اآلن            فإن التشريعات الوطنية الرامي    اً،وطنياً  قانون
  .الستغالل اهليدروكربونات إال
لتنفيذ خطة حلماية شعب آوا األصلي،        متواصالًاً  ويف كولومبيا، تقدم املفوضية دعم      -٣١
ومن جهود الدعم استـضافة     . ٢٠٠٩ملا أمرت به احملكمة الدستورية لكولومبيا يف عام         اً  وفق

 املـساعدة   يفدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية والتعاون معه       مستشار وطين بتمويل من إ    
وقدم مكتب املفوضية يف كولومبيا، مبعية برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي   . طةعلى تنفيذ اخل  

، مشورة تقنية لدعم إنشاء جلنة رفيعة املستوى لتقدمي توصيات تتعلـق            املنسق املقيم ومكتب  
  .ة الشعوب األصليةبالسياسات العامة من أجل محاي

وقدم مكتب املفوضية يف كولومبيا مشورة تقنية ملسؤويل احلكومة وأعضاء الربملـان             -٣٢
ويتضمن . أثناء مناقشة مشروع قانون بشأن ضحايا الرتاع املسلح الداخلي وإعادة األراضي          

 على  مشروع القانون الواجب امللقى على الدولة بأن تستشري اجلماعات اإلثنية بغية احلصول           
مبادرة هتدف إىل إجراء عمليات َتشاُرك وطنية واسعة النطاق   أيضاً   املكتب   تهلواس. موافقتها

مع اجلماعات اإلثنية لبحث رؤاها وتطلعاهتا وشواغلها وتعليقاهتا وجتارهبـا بـشأن مبـدأ              
 ويف  .قانونـاً اً  ملزماً  االستشارة واملوافقة احلرتني واملسبقتني واملستنريتني، على أن يصبح صك        

 خربة املقرر اخلـاص املعـين       مبساعدة املرحلة األوىل من املشروع      أجنزت،  ٢٠١٠يوليه  /متوز
  .حبقوق الشعوب األصلية

وعقد مكتب املفوضية يف غواتيماال حلقات عمل عن واجـب االستـشارة مـع                -٣٣
مسؤويل احلكومة، وسلطات الشعوب األصلية، ومنظمات اجملتمـع املـدين، والـصحفيني،     

وشارك املكتـب يف    . للمعايري الدولية اً  ع اخلاص، للمسامهة يف فهم هذا الواجب وفق       والقطا
 الدول الـشعوب    اجتماعات مع جلنة حكومية مكلفة بوضع تشريع عن واجب أن تستشري          

املكتب الضوء على أن هذا الصك القانوين ينبغي أن يتقيد باملعايري الدوليـة             وسلّط  . األصلية
  .د إىل مشاورات واسعة مع جمتمعات الشعوب األصلية ومنظماهتاحلقوق اإلنسان وأن يستن

ويف أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، انتهى مكتب املفوضية يف غواتيماال مـن تنفيـذ                -٣٤
سيما يف حـق     املسامهة يف استئصال العنصرية والتمييز اإلثين واجلنساين، ال       "املشروع املعنون   

لجنة الرئاسية ملناهضة العنصرية والتمييز يف حق الـشعوب         ، مبعية ال  "نساء الشعوب األصلية  
وعملت املفوضـية علـى تعزيـز       .  الشعوب األصلية  املدافعني عن نساء   ومكتب   ية،األصل
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مع املدعني العامني من مجيـع      أيضاً  الوحدتني القانونيتني للمنظمتني، وُعقدت حلقات عمل       
  .يز ومالحقة مرتكبيهأحناء البلد لتعزيز عملية التحقيق يف قضايا التمي

ل مكتب املفوضية يف غواتيماال احلوار بني السلطات احلكومية وممثلي شعوب           وسّه  -٣٥
غاريفونا األصليني، واملساعدة على إدماج الغاريفونا وإشراكهم يف املؤسـسات احلكوميـة            

  .املكلفة بالتصدي للعنصرية والتمييز
ء تابع لربملان االحتاد ملناقشة مشروع      ويف املكسيك، شاركت املفوضية يف فريق خربا        -٣٦

مشروع قانون بشأن التـشاور مـع       "قانون عن حق الشعوب األصلية يف االستشارة بعنوان         
، وحبثت مسألة التوفيق بينه وبني املعايري الدولية، خاصة إعالن          "الشعوب واجملتمعات األصلية  

  . حقوق الشعوب األصليةبشأن ةاألمم املتحد
ب أكادميية بريو القضائية للمساعدة التقنية، نظم املكتـب اإلقليمـي           وبناء على طل    -٣٧

 والقضاة من األكادميية بشأن التطبيق املباشـر  نيألمريكا اجلنوبية دورة تدريبية للمدعني العام     
وركـزت  . واآلثار املترتبة على تفسري املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان يف احملاكم احملليـة           

ر، على الصكوك الدولية املتعلقة بالشعوب األصلية وعلى مواضيع مثـل            يف مجلة أمو   ة،الدور
حضور إجباري ) أ: (ما يليعلى  الدورة اليت دامت شهرين واشتملت على. التعددية القانونية

يف ليمـا؛   ) ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٥-١١سبتمرب و / أيلول ٢٤-٢٠(ملدة أسبوعني   
ويف األسبوع األول، شـارك،     . بعة على اإلنترنت  متا) ج(تقييم على ثالثة مستويات؛     ) ب(

بري، أحد قضاة احملكمة الدستورية بكولومبيا، ومسؤول قانوين من حمكمة البلـدان            اخلبصفة  
األمريكية حلقوق اإلنسان، ومسؤولون قانونيون من منظمة العمل الدولية، واملمثل اإلقليمي           

 وُبثت الدورة مباشرة يف منـاطق       اً،اضيوقاً  عاماً   مدعي ٥٥وحضر الدورة   . للمفوضية ونائبه 
  .منها املناطق اليت تسكنها شعوب أصلية يف بريو

 وما يرافقها مـن   ويف آسيا، عملت املفوضية على معاجلة تعقيدات اإلطار القانوين            -٣٨
 اليت عرضت الشعوب األصلية خلطر االستيالء       ، وهي التعقيدات  متطلبات إجرائية يف كمبوديا   

ويدعم مكتب املفوضية يف كمبوديا شبكات احلكومـة        . دان موارد رزقها  على أراضيها وفق  
، واألمم املتحدة، واجملتمـع املـدين،       ) والداخلية ضي،وزارات التنمية الريفية، وإدارة األرا    (

واجملتمعات احمللية األصلية، يف جمال تعزيز قدرة الشعوب األصلية وشركائها ضـمن اإلطـار    
ويقدَّم الدعم بواسطة املشورة التقنيـة      .  أجل أمن حيازة األراضي    القانوين احمللي وتنفيذه من   

  .والدورات التدريبية وحلقات العمل
وانضم مكتب املفوضية اإلقليمي لوسط أفريقيا إىل حكوميت الكامريون والكونغـو             -٣٩

، يف نغاميب تيكـار     ٢٠١٠أغسطس  / آب ٩يف االحتفال باليوم الدويل للشعوب األصلية يف        
على التوايل، إلذكاء وعي احلكومتني وممثلـي الـشعوب         ) الكونغو(وبرازافيل  ) نالكامريو(

وبالتحديد، دعـم املكتـب اإلقليمـي،       .  الواردة يف اإلعالن   باألصلية حبقوق هذه الشعو   
بالتعاون مع شركاء منظومة األمم املتحدة، حكومة الكونغو أثناء أسبوع أنـشطة التوعيـة              



A/HRC/18/26 

GE.11-14387 12 

. ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٩مية ومعرض وحماضرة تفاعلية يف      والتواصل، مبا فيها جلسة إعال    
 واحلكومة على الصعيد الوطين،     ةحوار مهم بني ممثلي الشعوب األصلي     قيام  وسهلت األنشطة   

  .وإصداره حقوق الشعوب األصلية بشأنوأذكت الوعي بأمهية اعتماد قانون وطين 
 يف الكونغو، انـضم     ولتسهيل اعتماد القانون الوطين بشأن حقوق الشعوب األصلية         -٤٠

شركاء آخرين  سائر  مكتب املفوضية اإلقليمي لوسط أفريقيا إىل منظومة األمم املتحدة و         أيضاً  
 / كـانون األول   ٣٠واعتمد الربملان وجملـس الـشيوخ القـانون يف          .  مبادرات الدعوة  يف

هـو  هذا القانون   .  اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية     قرر ُبعيد زيارة امل   ٢٠١٠ ديسمرب
األول من نوعه يف أفريقيا، وميثل خطوة مهمة يف طريق االعتراف حبقوق الشعوب األصـلية               
املهمشة يف البلد ومحايتها، ومنها شعوب الباكا، واملبيندجيلي، وامليكايا، واللوما، والغييلـي،   

  .والتوا، والبابونغو
مريون، وبعثات  وعالوة على ذلك، عقد املكتب اإلقليمي اجتماعات ثنائية مع الكا           -٤١

الشراكة بني األمم   "دبلوماسية شىت، ووزارة الشؤون اخلارجية يف الكامريون إلبالغها بإنشاء          
إىل حشد الدعم والتربعات للشراكة بوصفها أداة لتعزيـز         اً  سعي" املتحدة والشعوب األصلية  

 مرحلة  إقرار  وأشار املكتب اإلقليمي إىل رغبته يف اإلسهام يف       .  وبناء القدرات  ينالتعاون التق 
 وزارة الشؤون اخلارجية بشأن تعريف الشعوب األصلية يف الكامريون بغية جتريهاحبث دراسة 

  .وضع مشروع قانون عن محاية الشعوب األصلية يف هذا البلد
من الـشعوب     واستضاف املكتب اإلقليمي جلنويب أفريقيا، ملدة أربعة أشهر، زميالً          -٤٢

برنامج املفوضية السنوي للزماالت اً وأمت الزميل مؤخر. على منحة األصلية من ناميبيا، حاصالً
اخلاص بالشعوب األصلية يف جنيف، ويندرج ذلك ضمن جهود مقر املفوضية الراميـة إىل              

  .يف املكاتب القطرية" أثناء العمل" وتوفري تدريب وطنيةإجياد فرص زماالت 
خلاص بالشعوب األصلية عـن     ودعم مكتب املفوضية يف موسكو برنامج الزماالت ا         -٤٣

، إضافة إىل ذلك،     املكتب وركز. طريق استضافة زميل من الشعوب األصلية ملدة ثالثة أشهر        
على بناء القدرات واالرتقاء مبعارف الشعوب األصلية اليت تتعامل مع آليات األمم املتحـدة              

بية يف موسكو   ، يسرت املفوضية تنظيم دورات تدري     ٢٠١٠ عام   ويف. املعنية حبقوق اإلنسان  
وجنيف عن نظم حقوق اإلنسان الدولية والوطنية حضرها مثانية من ممثلي جمتمعات الشعوب             
األصلية، بالتعاون مع جامعة الصداقة بني الشعوب يف االحتاد الروسي، ووكـاالت األمـم              

ترمجـة اإلعـالن    أيضاً   االحتاد الروسي    ويسر املكتب يف  . كوميةاحلنظمات غري   املاملتحدة، و 
واختَتم هذا العملُ سلسلة مـن      . بريميان وطباعته  - لعاملي حلقوق اإلنسان إىل لغة الكومي     ا

  . لغات تتكلمها شعوب أصلية١٠ترمجات اإلعالن إىل 
 )املتعددة القوميـات   -دولة  (ويف أمريكا الالتينية، قدم مكتب املفوضية يف بوليفيا           -٤٤

مع املدين كي تشارك يف الـدورة الثامنـة         مساعدة يف جمال بناء القدرات إىل منظمات اجملت       
ومسحت . مع خرباء اللجنة  اً  والسبعني للجنة القضاء على التمييز العنصري حيث أجرت حوار        
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وبناء على  . ، بأن تتوصل إىل فهم شامل للوضع يف البلد        مبعية احلكومة ،   للجنة هذه املشاركة 
 الغواراين عـن املـشاركة       دورة تدريبية لزعماء   ١٠٠طلب مجعية شعب الغواراين، ُنظمت      

ودعمت املفوضـية   . )املتعددة القوميات  -دولة  (وحقوق نساء الشعوب األصلية يف بوليفيا       
 التاسعة والعاشرة للمنتدى الدائم املعـين بقـضايا         اجتماعات شعب الغواراين أثناء الدورتني    
  .الشعوب األصلية اللتني عقدتا يف نيويورك

 دورة تدريبية دامت ثالثـة  )املتعددة القوميات -دولة ( ونظمت املفوضية يف بوليفيا    -٤٥
وكانت الـدورة أوىل ثـالث    .  من الشعوب األصلية   اً ُمحاور ٣٠لفائدة  أيام يف كوتشابامبا    

ووضع املشاركون كتيبات عن    . دورات تركز على الصكوك والقيم الدولية حلقوق اإلنسان       
  . اليت تتحدثها اجملتمعات احمللية األصلية ُترمجت إىل اللغاتاإلنساناإلعالن العاملي حلقوق 

وأذكى مكتب املفوضية يف كولومبيا الوعي مبحتوى إعالن األمم املتحـدة املتعلـق         -٤٦
 مـع  فنيـة حبقوق الشعوب األصلية عن طريق خطابات عامة واجتماعات وحلقات عمـل      

فوضية اإلعالن  ووزعت امل . الشعوب األصلية ومنظمات اجملتمع املدين واملسؤولني احلكوميني      
 به على أصحاب مصلحة شىت، من بينـهم قـضاة احملكمـة             صلةووثائق األمم املتحدة املت   

  .الدستورية، هبدف االرتقاء مبعرفتهم حبماية الشعوب األصلية
، شارك مكتب املفوضية يف كولومبيا يف برنـامج         ٢٠١٠أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٤٧

يني يف اجليش ونظم دورة خاصة عن احلقوق واحلريـات          تدرييب لفائدة كبار املوظفني القانون    
وعاجلت املفوضية يف هذا اإلطار شواغل حمددة تتعلق بالعمليات         . األساسية للشعوب األصلية  

 األصلية، مع التركيز خاصة على استغالل األراضي واألقـاليم          شعوبالعسكرية وحقوق ال  
أيـضاً  ومن القضايا اليت طرحت     . واملستنريةواملوارد الطبيعية، ومبدأ املوافقة احلرة واملسبقة       

 ومحاية  ،احتماالت التشريد بسبب حضور اجليش والعمليات العسكرية، وتقييد حرية التنقل         
  .الشعوب األصلية من اجلماعات املسلحة غري الشرعية

ويف سياق برنامج املايا، فرغ مكتب املفوضية يف غواتيماال من املرحلة األوىل مـن                -٤٨
االستراتيجية بشأن حقوق   القضائية   حقوق اإلنسان    مبنازعاتلتدريب التقين اخلاص    برنامج ا 

ووضـع  . ملنظمات الشعوب األصـلية   ممثال٢٤ًواً  طالب ٣٢الشعوب األصلية، وقد حضرها     
بـشأن التـشاور، واملـوارد    ( االستراتيجية  القضائية للدعاوىاً  تقنياً   برناجم ١٢الطلبة وأمتوا   

وُوضـعت الـربامج التدريبيـة      ).  وعدم التمييز، واحلقـوق الثقافيـة      الطبيعية، واألراضي، 
  .الثانية للمجموعة

من اً  زعيم٥٤حلقة عمل دامت يومني مع أيضاً ونظم مكتب املفوضية يف غواتيماال        -٤٩
زعماء الشعوب األصلية من منطقة أمريكا الالتينية لتبادل اخلربات بشأن محايـة احلقـوق              

  .ية يف إطار استغالل املوارداجلماعية للشعوب األصل
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: احلقوق يف التشاور"عن موضوع اً ونظم مكتب املفوضية يف املكسيك منتدى إقليمي  -٥٠
 ٢٨ و ٢٧يـومي   "  واملـوارد الطبيعيـة    والترابأثر مشاريع التنمية على احلقوق يف األرض        

اليات ات الشعوب األصلية من و    وتبادلت منظم . اكا دي خواريز  ه، يف أوا  ٢٠١٠مايو  /أيار
 وفرياكوز، خرباهتا يف الدفاع عن حقوقها يف سياق مـشاريع           تشياباس،اكا، وغرييرو، و  هأوا

على إعالن األمم اً عن املعايري الدولية، مركزة أساساً وقدمت املفوضية عروض . التنمية الكربى 
  . حقوق الشعوب األصليةبشأناملتحدة 

منظمة التنسيق الوطين اليت متثـل      ودعم مكتب املفوضية اإلقليمي ألمريكا الوسطى         -٥١
من هذه الشعوب إىل التصديق على اتفاقية منظمة العمـل          اً  سبعة شعوب أصلية يف بنما سعي     

 عن طريق تقدمي التدريب على بناء القدرات بشأن حمتـوى االتفاقيـة يف              ١٦٩الدولية رقم   
ـ  ونتيجة لذلك، أنشأت وزارة ال    .  شعوب أصلية  تقطنهامقاطعات عدة وأقاليم     اً داخلية فريق

بـالنظر  اً لبحث املسألة؛ وأثناء االستعراض الدوري الشامل، قطعت حكومة بنما تعهد  عامالً
  .يف االنضمام إىل االتفاقية املذكورة

أنشطة تدريبية لتسهيل جلوء    أيضاً  ونظم مكتب املفوضية اإلقليمي ألمريكا الوسطى         -٥٢
ووضع املكتب، بدعم مـن مقـر       . سانالشعوب األصلية ومنظماهتا إىل هيئات حقوق اإلن      

إىل اً  لتعزيز قدرات التنسيقية الوطنية لنساء الشعوب األصلية يف بنما استناد         اً  املفوضية، برناجم 
اإلعالن، واتفاقية القضاء على    ( بشأن اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان       لمدرِّبنيمنهجية معدة ل  

لتعزيز التفاعل بـني    ) قوق اإلنسان مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وصكوك دولية أخرى حل        
مع أفرقة األمم املتحـدة     اً  وثيقاً  وتعاون املكتب تعاون  . آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    

 للتأكد من أخذ شواغل الشعوب األصلية يف احلسبان عند وضع           السلفادورالقطرية يف بنما و   
  .اإلمنائيةالتقييم القطري املوحد وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة 

، شارك املكتب اإلقليمي ألمريكا اجلنوبيـة يف حلقـة          ٢٠١٠مايو  / أيار ٥ و ٤ويف    -٥٣
الدول مع الشعوب األصلية يف بـريو وأمريكـا         تشاور  واجب  "دراسية دولية عن موضوع     

، نظمته جمموعة من منظمات الشعوب األصلية، واملنسق الوطين حلقوق اإلنـسان،            "الالتينية
وقدم املكتب اإلقليمي الكلمـة الرئيـسية       .  للتعاون والتنمية  سبانيةالة اإل وأوكسفام، والوك 

االفتتاحية والتعليقات اخلتامية، اليت سلطت الضوء على دور الصكوك الدولية وأمهية التشاور            
 مشارك، واهتمت هبا وسـائل      ٢٠٠وحضر احللقة الدراسية أكثر من      . مع الشعوب األصلية  

ينظم حمتوى  اً  ، اعتمد الربملان قانون   ٢٠١٠مايو  / أيار ١٩ يف و .اًكبرياً  اإلعالم يف بريو اهتمام   
واجب التشاور مع الشعوب األصلية ومبادئه وإجراءاته، وهو األول من نوعـه يف أمريكـا               

واعتمـد الربملـان    . الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ وينتظر القانون أن يصادق عليه الرئيس         
 بني املسؤولني احلكوميني ومنظمات الشعوب      املكثّفةاوضات   أشهر من املف   ١٠القانون بعد   

 حبقوق اإلنسان واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان       املعنيةاألصلية واملنظمات غري احلكومية     
وبعد االعتماد، نظم املكتب اإلقليمي أنـشطة متابعـة مـع           . وغريها من أصحاب املصلحة   
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 ومكتب منظمة العمل الدولية     سان حلقوق اإلن  منظمات الشعوب األصلية واحملامني املناصرين    
 هـذا   وبعد مضي مخسة أسابيع على اعتماد الربملان للقانون، رفض رئيس بـريو           . اإلقليمي
  .وحىت تاريخ هناية الفترة املشمولة بالتقرير، مل يدخل القانون بعد حّيز التنفيذ. القانون
قليمي ألمريكا اجلنوبية دورة    ، نظم املكتب اإل   ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ويف    -٥٤

مـن  اً   شـاب  ٣٠ قضايا الشعوب األصلية لفائدة      تعاجلتدريبية عن آليات األمم املتحدة اليت       
 إدارة حقـوق اإلنـسان يف وزارة         النشاط مت هذا ونظّ. الشعوب األصلية من شيلي    زعماء

 وتوزيعها  صلية الدورة نشر الكتب واملواد بشأن الشعوب األ       اولتوتن. نتياغواس اخلارجية يف 
  .على املشاركني

م املكتب اإلقليمي لوسط أفريقيا، مبعية منظمة العمل الدولية ومنظمة املشروع            ونظّ  -٥٥
، دورة تدريبيـة عـن      ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٨الدويل لكفالة األطفال، يف الكامريون، يف       

ات تنـسيق   جه حقوق الشعوب األصلية إبان حلقة عمل لفائدة         بشأنإعالن األمم املتحدة    
 منها الشؤون االجتماعية، والزراعـة، والعـدل، والـشؤون          زارية، إدارات و  ١٠ من   فنية

وأصدر املكتب سلسلة من مواد التوعية إلذكاء الوعي حبقوق الشعوب األصـلية،          . اخلارجية
وتضمنت مـواد   . وأسهم يف فهم اإلعالن فهما أفضل، إضافة إىل التطبيق الكامل ألحكامه          

األمم صندوق   يف الكونغو، ومكتب     يسيف معلومات، بدعم من مكتب اليون     ةجمموعالتوعية  
. املتحدة للسكان يف الكونغو، واالحتاد األورويب، ووزارة الشؤون االجتماعية يف الكونغـو           

 عبارة عن أسئلة وأجوبة بشأن الـشعوب األصـلية           هي كتيب ١ ٠٠٠ اجملموعةوتضمنت  
 نيةخة من صحيفة وقائع بشأن آلية اخلرباء املع        نس ٦٠٠وحقوق اإلنسان يف وسط أفريقيا، و     

  . الشعوب األصلية يف الكونغوأعّدهتاحبقوق الشعوب األصلية، ومئات النسخ وامللصقات اليت 
إحـدى  درِّبني، بالتعاون مع    املم مكتب املفوضية يف نيبال دورة تدريبية لفائدة         ونظّ  -٥٦
زامه االعتيادي بتعزيـز قـدرات نـشطاء        مع الت اً  وطنية للشعوب األصلية، متشي   ال اتنظمامل

نوفمرب /وعقدت الدورة يف تشرين الثاين   . آليات حقوق اإلنسان  ب فيما يتصل الشعوب األصلية   
 إىل إدراج حقوق الشعوب األصلية يف دستور        لدعوة هبدف مساعدة املشاركني على ا     ٢٠١٠

  .للمعايري الدوليةاً نيبال وفق

  انهيئات وآليات حقوق اإلنس  - ثالثاً  

  آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  - ألف  
. ٢٠١٠يوليه  /عقدت آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية دورهتا الثالثة يف متوز            -٥٧

اً وإضافة إىل مناقشة تنفيذ االتفاقية املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية، اعتمدت اآللية تقريـر             
. شعوب األصلية واحلـق يف املـشاركة يف صـنع القـرار           عن دراستها املتعلقة بال   اً  مرحلي
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مارس، استضافت املفوضية حلقة عمل خرباء عن احلق يف املـشاركة يف            / آذار ١٠و ٩ ويف
وكان اهلدف الرئيس من حلقة العمل احلصول على املزيـد مـن            . صنع القرار لفائدة اآللية   

سـيما خبـصوص      أعدهتا اآللية، ال   التعليقات اجلوهرية على الدراسة املواضيعية اخلتامية اليت      
التوصـيات  ) ب( ملشاركة الشعوب األصلية يف صنع القرار؛        ليمةاملمارسات الس ) أ: (يلي ما

. املقدمة لتنفيذ احلق يف املشاركة، مع التركز على مبدأ املوافقة احلرة واملـسبقة واملـستنرية              
لية اخلرباء كـي تعتمـدها،      واسُتكملت الدراسة بعد االنتهاء من حلقة العمل وقُدمت إىل آ         

  . )٢(٢٠١١يوليه / الرابعة يف متوزا يف دورهت٢إضافة إىل املشورة رقم 

  معاهداتاملنشأة مبوجب يئات اهلاإلجراءات اخلاصة و  - باء  

  اإلجراءات اخلاصة  -١  
عـدة، منـها نيوزيلنـدا      اً  زار املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية بلـدان          -٥٨

ودعـم مكتـب   . وسورينام وكوستاريكا ) فرنسا(لكونغو وكاليدونيا اجلديدة    وغواتيماال وا 
املفوضية يف غواتيماال، على سبيل املثال، زيارة املقرر اخلاص اليت ركـزت علـى واجـب                

موضوع االستشارة داخـل البلـد،      حول   مناقشات مستفيضة    رةوأثارت الزيا . االستشارة
. ختاذ احلكومة مبادرة لتنظـيم هـذا احلـق        وزادت الوعي يف القطاع اخلاص وأفضت إىل ا       

وسيقدَّم يف تقرير املقرر اخلاص إىل جملس حقـوق اإلنـسان يف دورتـه الثامنـة عـشرة                  
)A/HRC/18/35 (املزيد من تفاصيل األنشطة اليت اضطَلع هبا.  

واستمر املقرر اخلاص يف اإلسهام يف عمل املنتدى الدائم وآلية اخلرباء عـن طريـق                 -٥٩
وعقد اجتماعات منفصلة مع ممثلي الشعوب األصلية لتلقي البالغـات  . ت واحلوار االجتماعا

  .أثناء الدورات السنوية للمنتدى الدائم وآلية اخلرباء
وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، نظر أصحاب واليات خاصـة أخـرى يف وضـع                -٦٠

ملسألة من زوايا شىت،    وعاجل أصحاب واليات مواضيعية ا    . الشعوب األصلية يف إطار والياهتم    
املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبـه         اً  ه مؤخر تيف التقرير الذي قدم     مثالً

)A/HRC/17/26 (           ،مبا يف  إىل جملس حقوق اإلنسان، مع التركيز على أشكال التمييز املتعددة
ين باحلق يف الغذاء، يف     واستكشف املقرر اخلاص املع   .  نساء الشعوب األصلية   ذلك التمييز ضد  

، التهديدات اليت )A/65/281(التقرير الذي قدمه إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسة والستني 
.  للـشعوب األصـلية    خـاص  على األراضي، مع إيالء اهتمـام        ايدةتفرضها الضغوط املتز  

دويل احترام احلق   واستكشف املقرر اخلاص يف تقريره الكيفية اليت ميكن هبا للدول واجملتمع ال           

__________ 

)٢( A/HRC/EMRIP/2011/2. 
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 أفضل، وذلك باالعتراف أكثر باحلق يف األرض على أنـه           بشكليف الغذاء ومحايته وإعماله     
  .حق من حقوق اإلنسان

وعاجل بعض املكلفني بواليات مواضيعية حقوق الشعوب األصلية أثنـاء زيـاراهتم              -٦١
ية إىل الربازيـل يف تـشرين       إىل بعثة اخلبري املستقل يف جمال احلقوق الثقاف       اً  واستناد. القطرية
، درس اخلبري، يف مجلة ما درس، احلقوق الثقافية للـشعوب األصـلية             ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

)A/HRC/17/38/Add.1 .(         وألقى املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات
ـ             اء الـرتاع   األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب الضوء على كون الفظائع اليت ارتكبت أثن

املسلح الداخلي يف بريو أضرت مبجتمعات الشعوب األصلية وفالّحيها، وترتب عليها عـدم             
وسلط املقرر اخلاص   ). A/HRC/16/51/Add.3( األصلية   بوجود سياسة شاملة تتعلق بالشعو    

على أمهية برنامج التعويضات اجلماعية يف بريو، وهو وسـيلة مهمـة لتلبيـة              أيضاً  الضوء  
 ةوأعربت املقرر .  املتنوعة للشعوب األصلية املتضررة من الرتاع املسلح الداخلي        االحتياجات

 كـانون   ٢١ يف بيان اختتـام بعثتـها يف         ن،اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسا      
 يف اهلند، عن قلقها بشأن من يدافعون، يف مجلة أمـور، عـن حقـوق                ٢٠١٠يناير  /الثاين

  ).ليةالشعوب القب(األديفاسيس 

  معاهداتاملنشأة مبوجب يئات اهل  -٢  

  جلنة القضاء على التمييز العنصري  )أ(  
واصلت جلنة القضاء على التمييز العنصري إيالء اهتمام بالغ لوضع الشعوب األصلية              -٦٢

يف مالحظاهتا اخلتامية املعتمدة بعد النظر يف تقارير الدول األطراف، وكذلك أثناء النظـر يف               
وذكّرت اللجنة، يف بعض    . طار إجرائها اخلاص باإلنذار املبكر والعمل العاجل      األوضاع يف إ  

. بشأن حقوق الـشعوب األصـلية     ) ١٩٩٧(٢٣ اخلتامية، بتوصيتها العامة رقم      هتامالحظا
وخالل الفترة املشمولة باالستعراض، ُوجهت املالحظات اخلتامية اليت تتعلق حبقوق الشعوب           

  .األصلية إىل مثاين دول أطراف
عدم تقدمي عدد من الدول األطراف معلومـات عـن          لوأعربت اللجنة عن أسفها       -٦٣

التركيبة اإلثنية واللغوية لسكاهنا، مبن فيهم الشعوب األصلية، األمر الذي ميكّن كـالًّ مـن               
اللجنة والدولة الطرف املعنية من تقييم تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال               

 توصـيتها   اخلصوصذا  هبوأكدت اللجنة   . أفضلاً   على الصعيد الوطين تقييم    يرالتمييز العنص 
اليت تدعو الدول األطراف إىل اعتماد تدابري أو أدوات إحصائية مناسبة للتأكد من أن حتديد               

وعاجلت اللجنة .  المالوسيلة الرئيسة لتحديد كون املرء من الشعوب األصلية أ هواً اهلوية ذاتي
اعتراف بعض الدول األطراف بالشعوب األصلية يف القانون، مبا يف ذلـك            قضية عدم   أيضاً  

  .سيما احلق يف أرض األجداد االعتراف باحلقوق اجلماعية للشعوب األصلية، ال
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واستمرت اللجنة يف إيالء االهتمام لألنشطة اليت تضطلع هبا الشركات عرب الوطنية               -٦٤
وواصلت معاجلة  .  التقليدية للشعوب األصلية   شالعيثر سليب على طريقة     أواليت قد يكون هلا     

قضية املشاركة الفاعلة والتمثيل الفاعل للشعوب األصلية يف الشؤون العامـة والـسياسية،             
معاجلة قضية متتع الشعوب األصـلية التـام        أيضاً  وواصلت  .  صنع القرار  ئاتوكذلك يف هي  

لقة إزاء قضايا اللجوء العملي إىل      وظلت اللجنة ق  . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
  .العدالة وسبل االنتصاف القضائي واإلداري للشعوب األصلية

وكتبت اللجنة رسائل وقدمت توصيات، يف إطار إجرائها اخلاص باإلنذار املبكـر              -٦٥
 وباخلصوص، أعربت عن    .اً بلد ١٤والعمل العاجل، تعرب فيها عن حالة الشعوب األصلية يف          

عقارية، مبا يف ذلك عدم     المتيازات  االم التشاور مع الشعوب األصلية قبل منح        قلقها إزاء عد  
التماس موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية قبل االضطالع بأنشطة التعدين أو غريهـا مـن               

وأوصـت  . املشاريع على أراضي أجداد تلك الشعوب، األمر الذي قد يضر بطريقة عيشها           
شاور مع الشعوب األصلية قبل اإلقدام على أنشطة التعدين أو          اللجنة الدول األطراف بأن تت    

ويف عدد من احلاالت،    .  احلرة واملسبقة واملستنرية   اغريها من املشاريع واحلصول على موافقته     
األثر الـسليب الـذي      يف إطار اإلجراء اخلاص باإلنذار املبكر والعمل العاجل، حبثت اللجنة         و

، وأوصت الدول األطراف بأن جتري تقييمات مستقلة لآلثار         حتدثه أنشطة التعدين على البيئة    
  .اليت قد تترتب على تلك األنشطة

  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  )ب(  
، املائةدرست اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تقرير إحدى الدول األطراف يف دورهتا              -٦٦

  املنازل؛ والعمل يف املنـازل     وأعربت عن بالغ قلقها إزاء حالة النساء والفتيات العامالت يف         
ويف إطـار   . ، يف املقام األول، بالنساء والفتيات الريفيات ونساء الـشعوب األصـلية           يضر

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، أشارت اللجنة إىل أهنـن             ٢٦ و ٣ املادتني
  .وبال أجر أو بأجر زهيدمن الساعات اً مفرطاً يتعرضن لظروف عمل قاسية للغاية، ويعملن عدد

  جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  )ج(  
ُوجهت املالحظات اخلتامية املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية إىل عدد مـن الـدول             -٦٧

. األطراف أثناء الدورة الرابعة واألربعني للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           
االعتراف بلغة رمسية للشعوب األصلية؛ ووضـع تـدابري ملموسـة             املقدمة التوصيات ومن

 البنية التحتية والبناء والتعدين وقرارات التنفيذ التـام الـيت           مبشاريعالعمليات املتعلقة    ملراجعة
 ،شاركتهامبأصدرهتا احملكمة الدستورية؛ واعتماد تشريعات بالتشاور مع الشعوب األصلية، و         

التفاقيـة منظمـة    اً  وافقة احلرة واملسبقة واملستنرية، وذلك وفق     تنص صراحة على احلق يف امل     
 املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية، وقرارات احملكمـة الدسـتورية          ١٦٩ رقم   يةالعمل الدول 

املتصلة باملوضوع؛ ورسم استراتيجيات حمددة توفر فرص العمل؛ وتسجيل أطفال الـشعوب           
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اء الشعوب األصلية املشردات بفعـل الرتاعـات        األصلية حديثي الوالدة؛ ومحاية حقوق نس     
  .املسلحة الداخلية

وأبلغت اللجنة، يف دورهتا اخلامسة واألربعني، إحدى الدول األطراف بشواغل أحد             -٦٨
.  على األراضي اليت طرد منـها      اًبأن تؤّمن عودته وبقاءه مطمئن    وأوصتها  . الشعوب األصلية 

شعب من أجل التشاور معه والتماس موافقته، وكذا        بإنشاء هيئة متثل ذلك ال    أيضاً  وأوصتها  
  .١٦٩ يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم رف الدولة الطتنظر

  جلنة مناهضة التعذيب  ) د(  
الحظت جلنة مناهضة التعذيب، لدى نظرها يف تقرير إحدى الدول األطـراف، أن               -٦٩

افية، وأن عمليات االعتقال ُتستعمل وسيلةً لوصـم   عوزها األدلة الك  ت ما   أوامر االعتقال غالباً  
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن         ٢املادة  (مجاعات معينة، مثل الشعوب األصلية      

وأوصت اللجنة الدولة الطـرف     ).  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       املةضروب املع 
اري الوقائي وعمليات االحتجاز اجلماعية،     تدابري للقضاء على عمليات االحتجاز اإلد     باختاذ  

وأعربت عن قلقهـا    . ذ التوصيات اليت قدمها الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي        يتنفوب
.  إىل ضحايا التشريد القسري الذين طالبوا بـالعودة إىل أراضـيهم           املوجهة تهديداتإزاء ال 

ب األصـلية، يف مجلـة      والحظت اللجنة أن املتضررين من ذلك بوجه خاص هم الـشعو          
 من االتفاقية، إزاء اسـتيالء      ١٤وقالت اللجنة إن القلق يساورها، يف إطار املادة         . تضررينامل

 على األراضي اليت كانت مملوكة لألشخاص الذين شردوا،         شروعةاجلماعات املسلحة غري امل   
واحدة أو استغالل واليت بيعت يف بعض األحيان ألطراف ثالثة الستغالهلا يف زراعة احملاصيل ال          

وعلى هذا، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تؤّمن إعـادة األراضـي             . مواردها الطبيعية 
 مجلـة   مـن لشعوب األصـلية،    موعات ا  جمل األراضيلضحايا التشريد واحترام مبدأ ملكية      

  .جمموعات أخرى

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  )ه(  
 باملعلومات املقدمة مـن     اًلقضاء على التمييز ضد املرأة علم     نية با أحاطت اللجنة املع    -٧٠

الدولة الطرف عن إعداد مسودة مشروع القانون املتعلق بالتنسيق والتعاون بني نظام حمـاكم         
، على مبـدأ الرقابـة      ١٩ و ٤الشعوب األصلية ونظام احملاكم العادية الذي ينص، يف مادتيه          

عدم توفر معلومات كافية ال يف التقرير الـدوري للدولـة     وعربت عن قلها إزاء     . الدستورية
الطرف وال يف ردود الوفد عن كيفية تسوية تنازع االختصاص القـضائي بـني النظـامني                

 لـضمان لذا، فقد أوصت الدولةَ الطرف بأن تتخذ ما يلزم من تـدابري             ). ١٦ و ٢املادتان  (
ي ونظريه لدى الشعوب األصـلية،       نظام العدالة العاد   تسوية تنازع االختصاص القضائي بني    

  .وذلك باتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف القانون
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. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء نقص سبل جلوء نساء الشعوب األصلية إىل العدالة              -٧١
وطلبت، يف املالحظات اخلتامية املتعلقة هبذا املوضوع، أن تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري             

لة العراقيل اليت تواجهها املرأة يف جمال جلوئها إىل العدالة ووضع تـدابري تيـسر               املناسبة إلزا 
وأوصت الدولة الطرف باخلصوص بأن ترفع مستوى وعـي النـساء           .  اللجوء إليها  لنساءل

حبقوقهن بواسطة برامج حمو األمية القانونية واملساعدة القانونية، واحلرص علـى أن يكـون              
ن العامون وحمامو املساعدة القضائية على علم حبقوق النساء، مبـن           القضاة واحملامون واملدعو  

  .التزامات الدول األطراف مبقتضى االتفاقيةبفيهن نساء الشعوب األصلية، وكذا 
 تلقي  لقلة فرص ويف أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت اللجنة إيالء اهتمام بالغ             -٧٢

أوصت الدولة الطرف بسد الفجوات القائمـة يف        نساء الشعوب األصلية الرعاية الصحية، و     
  .معدالت وفاة الرضع واألمهات يف صفوف السكان األصليني وغري األصليني

وال تزال اللجنة قلقة إزاء عدم وجود تدابري خاصة مؤقتة يف شكل حتديد حـصص                 -٧٣
يف احلياة  وأهداف إلزامية ملعاجلة نقص متثيل نساء الشعوب األصلية يف مناصب صنع القرار، و            

وأكدت اللجنة يف هذا الصدد توصيتها الداعيـة إىل أن تعتمـد الـدول              . السياسية والعامة 
 من االتفاقية وتوصية اللجنة العامـة       ٤ من املادة    ١للفقرة  اً   مؤقتة وفق  ةاألطراف تدابري خاص  

  .٢٥رقم 

  جلنة حقوق الطفل  )و(  
 دورهتـا الرابعـة     طراف يف نظرت جلنة حقوق الطفل يف تقارير عدد من الدول األ           -٧٤

رضت بعضها يف إطار الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل          عواخلمسني؛ واست 
بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية والربوتوكول االختيـاري             

ة بشأن الـشعوب    وتناولت املالحظات اخلتامي  .  يف املنازعات املسلحة   طفالشراك األ إبشأن  
 من  ٤ و ٣ اختاذ مجيع التدابري املناسبة، يف ضوء املادتني         ضرورةاألصلية، يف مجلة ما تناولت،      

االتفاقية، بأقصى ما تسمح به املوارد املتاحة؛ وتوفري اعتمادات كافية من امليزانية للخـدمات       
 إىل املقاطعـات     األطفال، وإيالء اهتمام خاص حلماية حقوق األطفال املنـتمني         ىلاملقدمة إ 

والفئات احملرومة، مبن فيهم أطفال الشعوب األصلية؛ وترمجة االتفاقية والربوتوكولني امللحقني         
  .هبا إىل لغات الشعوب األصلية؛ وتنفيذ استراتيجية لتسجيل مواليد الشعوب األصلية

ـ اً   بلد ١١ونظرت اللجنة، يف دورهتا اخلامسة واخلمسني، يف تقارير           -٧٥  يف  ١٠(اً  طرف
شراك األطفـال يف    إإطار كال الربوتوكولني، وواحد يف إطار الربوتوكول االختياري بشأن          

 الدولة الطرف   مسألة اختاذ وتناولت املالحظات اخلتامية، يف مجلة أمور،       ). املنازعات املسلحة 
 سنة مـن  ١٨ من الربوتوكول القتالع جذور جتنيد األشخاص دون     ٤ ادةتدابري مبوجب امل  لل

تابعة للدولة، مع إيالء اهتمام بالغ ملنع جتنيد أطفال الـشعوب           السلحة غري   املماعات  اجلقبل  
األصلية، والتأكد من أن تلك التدابري قد وضعت بالتشاور مع اجملتمعات احملليـة املتـضررة؛            
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 والتمييز يف حق جمتمعات أصلية بعينها؛ واستحداث نظام للرعايـة           عنصريةوالتصدي حلالة ال  
واسـترعت اللجنـة    . األبعاد الثقافية لفائدة نساء وأطفال الشعوب األصلية      ب ذيأخالصحية  
  . بشأن أطفال الشعوب األصلية١١إىل تعليقها العام رقم أيضاً االنتباه 

ونظرت اللجنة، يف دورهتا السادسة واخلمسني، يف تسعة تقارير قدمتها دول أطراف              -٧٦
ات اخلتامية املتعلقة بالشعوب األصلية، يف مجلة       وتناولت املالحظ . يف إطار كال الربوتوكولني   

ما تناولت، دعم هوية جمتمع بذاته من جمتمعات الشعوب األصلية قادرٍ على املطالبة حبقوقـه               
 وفقاً للمعايري الدولية؛ وحتسني وضع األطفال املنتمني إىل مجاعات أصلية واالعتراف            يةالتقليد

  .ق أطفال الشعوب األصلية يف أن ينعموا بثقافتهمباحلقوق الواردة يف املعاهدات؛ وضمان ح

  االستعراض الدوري الشامل  - جيم  
أثريت مراراً وتكراراً القضايا املتعلقة بالشعوب األصلية يف إطار االستعراض الدوري             -٧٧

سيما خالل عمليات االستعراض املتعلقة بأسـتراليا، وبنمـا، ومجهوريـة الو             الشامل، وال 
وتناولت التوصيات، يف مجلة أمـور،      . بية، والسويد، وغيانا، وكينيا، ونيبال    الدميقراطية الشع 

؛ وتنفيذ توصيات املقرر اخلاص املعـين       ١٦٩ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       علىالتصديق  
حبقوق الشعوب األصلية؛ وتنسيق األطر القانونية احمللية واملعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان؛             

جنة األفريقية حلقوق اإلنسان وحقوق الـشعوب؛ وتـدابري املـشاركة           وتنفيذ توصيات الل  
  .السياسية الفاعلة

نظمات الـشعوب األصـلية يف      مل اهلادفةودعم مكتب املفوضية يف نيبال املشاركة         -٧٨
ويف أثناء إعداد االستعراض، اختذ املكتب مبـادرات إلذكـاء          . االستعراض الدوري الشامل  
ني بقضايا  تاملناقشة والدعوة املتعلق  أيضاً  وسهل  . يحها االستعراض الوعي بفرص الدعوة اليت يت    

 أصحاب املصلحة من قبيل املؤسـسات الوطنيـة         يف صفوف  التوصياتالشعوب األصلية و  
مـشاركة الـشعوب    أيـضاً   ودعم املكتب   . حلقوق اإلنسان واجملتمع الدويل واجملتمع املدين     

  .ستعراضاللاألصلية يف إعداد تقارير الدول املقدَّمة 

  االستنتاجات  - رابعاً  
خالل الفترة املشمولة باالستعراض، عززت مفوضية األمم املتحـدة الـسامية             -٧٩

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

 )املتعددة القوميات  -دولة  ( بوليفيا   يفعمليات التشاور    ل العمل سّهو. الشعوب األصلية 
 اعتماد تشريعات جديدة، منها القانون املتعلق بالشعوب األصـلية          كما سّهل ويف غريها،   

  .الكونغو يف
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على بناء قدرات الشعوب األصلية للنهوض حبقوقهـا،        أيضاً  وعملت املفوضية     -٨٠
اليت اضطلعت هبا بالتعاون مع األفرقة القطرية التابعـة    وذلك من خالل األنشطة املختلفة      

  .لألمم املتحدة واحلكومات واجملتمع املدين
وعالوة على ذلك، شجعت املفوضية التعاون والتنسيق داخل منظومـة األمـم              -٨١

ومـن  . الثالث املكرسة لقضايا الـشعوب األصـلية  األمم املتحدة املتحدة وبني واليات  
، اليت تسعى   "الشراكة بني األمم املتحدة والشعوب األصلية      "إطالقالتطورات امللحوظة   

، بالتعاون مع الـشعوب   " متحدة واحدة  أمم"إىل االرتقاء مبستوى تنفيذ اإلعالن باعتباره       
  .األصلية والدول

وباإلضافة إىل العمل الذي اضطلعت به اآلليات املكرسـة حلقـوق الـشعوب               -٨٢
وعملية االسـتعراض   املنشأة مبوجب معاهدات    ان  األصلية، سلطت هيئات حقوق اإلنس    

على وجود ثغرات، وأوصت باختاذ تدابري للنهوض اً وتكراراً الدوري الشامل الضوء مرار   
 صندوق التربعـات    واليةوسيسمح اآلن توسيع    . لإلعالناً  حبقوق الشعوب األصلية وفق   

املنشأة يئات  اهلرات  لصاحل السكان األصليني بزيادة عدد الشعوب األصلية اليت حتضر دو         
  .مزيد التعريف بقضاياهامعاهدات وجملس حقوق اإلنسان قصد مبوجب 

ويف أثناء الفترة املشمولة باالستعراض، صدق املزيد من الدول األعضاء علـى              -٨٣
 حقوق الشعوب األصلية، وتأكد دور اإلعالن باعتبـاره أداة          بشأنإعالن األمم املتحدة    

واصلت املفوضية، ومعها خمتلـف آليـات حقـوق         كما  . قعاملية للنهوض بتلك احلقو   
 األنشطة واملبادرات ملساعدة الدول األعـضاء       ناإلنسان، االضطالع مبجموعة كبرية م    

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

        
  


