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أولا -مقدمة
 -1طلب جملرس حقروق اإلنسران ،يف قرااه  ،4/30إىل آلير اربرءاا انينير ققروق ال ريو
األصررلي ن جت رراي ةهان ر عررن اح ر يف ال ر وال رريو األص ررلي  ،م ررا اليزيررز عل ررا األط ررال
وال با ودقدمها إليه يف ةوهده الثالث والثالثني.
 -2وةعررل آلي ر ارب رءاا الرردول وال رريو األصررلي وان نسرران الوطني ر حقرروق اإلنسرران
وايهان األقرا صراحب ان رل إىل دقردع ميلومران مرن جرل إعرداة هرذ الدهانر  .وحدري
عل ررا موق ررا اللير ر ال رربكا الط ررالا عل ررا التق رراه ا الر رواهةة زلم ررا حم ر ن إذن ب ررذل  .و رراةن
الدهانر ض را مررن اليرراول الررح قح ردمل يف حلق ر اربرءاا الدهانرري انتيلقر بال رريو األصررلي
(انيقوةة يف  21و 22شباط /ءا ا  2016يف موني ال بكندا) الح نظمتها
واح يف ال
م وضي األم انت دة السامي حقوق اإلنسان وميهرد ةهانران التنمير الدولير ةامير مازغيرل.
ودرروة آلي ر ارب رءاا ن د رركا زلي ر احقرروق ةامي ر وزالنررد علررا الرردع الب ثررا الررذي قدمترره.
وقرد انتياضرل منظمر ال ر للبلرد ان األما كير الدهانر وقردمل ديليقران عليهرا و نررهمل
يف صياغ ن ا ها.

 -3وم ررا ن ه ررذ ه ررا ول ةهانر ر للير ر اربر رءاا داز ررز عل ررا احر ر يف ال ر ر  ،ر ر ن لآللير ر
ةهان رران ن ررابق دناول ررل بالب ررحل ال ررالن ب ررني اح ر يف الحتك ررام إىل اليدال ر وص ر نس رراا
ال رريو األصررلي و رااة ال رريو األصررلي ذوي اإلعاقر ) ،(A/HRC/27/65وآثرراه مبرراةهان احررد
مرن قارراه الكرواهى علررا صر ال ريو األصررلي ) ،(A/HRC/27/66و مهير الثقا رران واللغرران
ال يو األصلي ).(A/HRC/21/53
األصلي ل
والا ا لد ال يو األصلي ونا و مشرل بوجره عرام منره
 -4إن اإلطاه ان اهيما لل
ل ررد اعتم ررا الائيس ررا ،م ررن ان ررألو ن دحي ررد ال ر ر يف اإلط رراه ان رراهيما األول حقر را اة ر را
ومجاعي ا علا حد نواا ،حيدة عناصا بقروة زرل مرن اعتمرا احمللرا واألهل والبيئر الابييير  .وقرد
شاه اننتد الدائ انيين بقضا ا ال ريو األصرلي إىل ن احر يف ال ر س تعسرد عرن طا ر
ه ا ال اة ،وزرذل الا را الجتمراعا واليراط ا والاوحرا والثقرايف للمعتمرا احمللرا زكرلس (انظرا
 ،E/2013/43-E/C.19/2013/25ال قرراة  .)4غالبرا مررا د ررمل م رراهي ال رريو األصررلي لل ر ،
إض ررا إىل األبي رراة البدنير ر  ،بي رراةا هوحير ر وعاط ير ر وثقا ير ر واجتماعير ر  .ودت ررل ه ررذ ان رراهي
اد ررالا ل ن ر ب عمررال حقرروق قررا  ،منهررا احر يف دقا ررا ان ررري ،ويف التنمير  ،ويف الثقا ر ،
ويف األهل ،ويف اللغ  ،ويف البيئ الابييي .
 -5وزث رريا مررا دغ ررل نظ ر ال ر لغررري ال رريو األص رلي م هرروم ال رريو األصررلي لل ر
تن ررأ بالترراي ح رواجز زبرررية مررام إمكاني ر ح ررول هررذ ال رريو علررا اربرردمان ال ر ي (انظررا
 ،A/HRC/30/41ال قاة  .)31وعلا وجه ارب وص ،قد ديدب علا عدم ه اليوامل الجتماعير
والثقا ي النابي من مياه ال يو األصلي ومواق ها ومماهنرااا انت رل بال ر آثراه ضراهة با را
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هذ ال ريو  .ودسرعل ال ريو األصرلي علرا ال رييد اليرانا ميردلن ةراطا صر ي علرا مرن
ميدلاا لد نظريااا غري األصلي ودياين من حال ص ي نو مرن حالر دلر ود روق احتياجاارا
غررري انلبارراة مررن الاعا ر ال ر ي مثيلتهررا لررد ال رريو غررري األصررلي  .زمررا ن اإلةمررا القسرراي،
والتهميش السيانا والقت اةي ،والتمييز والت يرز ،وال قرا ،وغريهرا مرن مواه رحل النرتيماه عوامرل
ةن إىل انيدام مااقب ص ال اة وايماع .
 -6ول تاسررا نارراق هررذ الدهان ر إلج رااا حتليررل شررامل حال ر ال رريو األصررلي ال ر ي ،
لكنه تضمن عوض ا عرن ذلر حتلريالا نقرد ا نضرمون احر يف ال ر بالنسرب إىل هرذ ال ريو
وانتيااضا لاللتزامان القانوني للدول وايهان األقا يما تيل ب حقاقه.

ثانيا -الحق في الصحة والشعوب األصلية :اإلطار القانوني والسياساتي
ألف -اإلطار المعياري للحق في الصحة
اعي ق ال يو زا يف ال  ،وهو ما نر عليره ،مرثالا ،اإلعرالن اليرانا
 -7لاانا ح
حقرروق اإلنسرران ،ول نرريما يف انرراةة  25منرره الررح دررن علررا ن لكررل شررحل احر يف التمتررا
مب سررتو ميي ررا ك ررا لضررمان ال ر والا ررا لرره وألنراده ،مبررا ررمل انأزررل وانلرربس وانسرركن
والاعا الابي واربدمان الجتماعي الضاوه .
 -8و يي إعالن األم انت دة ب أن حقوق ال ريو األصرلي براحقوق ال ر ي لل ريو
تونررا يف بيرران ةتل رف بيرراة هررذ احقرروق وزي ي ر د اعلهررا مررا حقرروق قررا زرراح يف
األصررلي و ا
دقا ررا ان ررري .وديرري انرراةة  21مررن هررذا اإلعررالن ق ر ال رريو األصررلي يف حتسررني وضرراعها
القت اة والجتماعي مرن ةومنرا يييرز .وديري انراةة  23مرن اإلعرالن ن سره قر هرذ ال ريو
يف حتد ررد ولو رران ووض ررا ان رياديعيان نماهن ر حقه ررا يف التنمي ر  ،ول ن رريما ققه ررا يف ان رراهز
يسرها ويف إةاهارا عرن طا ر م نسرااا ارباصر قرده
الن ا يف وضا وحتد رد الرءاما ال ر ي الرح ا
انسررتااا .وديرري انرراةة  24مررن اإلعررالن قر ال رريو األصررلي يف طبهررا التقليرردي ،ويف اح ررا
علررا مماهنررااا انت ررل بال ر  ،ويف اح ررول علررا اربرردمان الجتماعي ر وال ر ي ةومنررا يييررز،
ود زد ن أل ااةها حقر ا متسراو ا مرا حر نرائا األ رااة يف التمترا برأعلا مسرتو ممكرن مرن ال ر
البدني ر ر واليقلي ر ر  .إضر ررا إىل ذل ر ر  ،ي رري اإلعر ررالن بأمهي ر ر إع ررالا احق ر روق ايماعي ر ر لل ر رريو
األصررلي  .و ق رريا ،دحلررزم انرراةة  )2(29مررن اإلعررالن الرردول باذرراذ درردابري يال ر لضررمان عرردم ذررز ن
م رواة قا رراة و ال ررتحلل منه ررا يف هاض ررا ال رريو األص ررلي و قاليمه ررا م ررن ةون موا قته ررا اح رراة
وانسبق وانستنرية.
 -9وديك ررس ان رراةة  24م ررن إع ررالن األم ر انت رردة ب ررأن حق رروق ال رريو األص ررلي ن ر
انرراةة  12مررن اليهررد الرردوي اربرراص برراحقوق القت رراة والجتماعي ر والثقا ي ر  ،وهررو مياهرردة
دكاس ح مجيا األشحلاص يف التمتا برأعلا مسرتو ممكرن مرن ال ر اليقلير والبدنير .
حملزم ا
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ض الاعا ال ي واحملدِّةان الجتماعير
اناةة  12من اليهد دكاس حق ا شامالا يف ال
زلتيهما ،و تضمن بيض احا ان والنت قاقان ،وخباص حا ال اة يف الت ك ب ر ته
لل
ال حل رري وحقرره يف التمتررا بنظررام لل ما ر ال ر ي ررو ا لرره اص را متكا ئ ر لبلررو علررا مسررتو
انكونران الائيسري األقرا حلرذا احر عردم التمييرز وانسراواة يف انياملر ،
ممكن بأموه ال ر  .ومرن ا
وما ن حت اق اليد د من عناصا هذا اح ماهون سب عماله ددهجيي اس نظاا إىل قل انواهة ،ر ن بيرض
اللتزامرران ،زيرردم التمييررز ،رروهي األثررا .وبررالاغ مررن ن انس ر ولي عررن إعمررال اح ر يف ال ر ،
دقرا علررا عرراد الرردول يف انقررام األول ،ر ن علرا مجيررا مكونرران اعتمررا دقا هررا ،و نبغررا ن دحترراح
رس إعمرال حقروقه  .و نبغرا للردول ن حتريم
لأل ااة اصر ان راهز يف عمليران صرنا القرااه الرح ي ا
وحت اقرره ودضررمن دررو ا ماا ر ونررلا وقرردمان الاعا ر ال ر ي  ،وإمكاني ر
اح ر يف ال ر وحتميرره ح
الوصول إليها ،ومقبوليتها ،وجوةاا (انظا  ،E/CN.4/2003/58ال قاة .)34
 -10ويف التيلي ر ر الير ررام هق ر ر  )2000(14ال ر رراةه ع ررن اللعن ر ر انيني ر ر بر رراحقوق القت ر رراة
والجتماعي والثقا ي ب أن اح يف التمتا بأعلا مستو ممكن من ال  ،دتونا اللعن يف بيان
اح ر يف ال ر بالنسررب إىل ال رريو األصررلي م رررياة إىل ح ر هررذ ال رريو يف ن دحن ررذ درردابري
حمدةة لز اةة إمكاني ح وحلا علا اربدمان والاعا ال يتني اللتني نبغا ن دكونا مالئمتني حلا
ثقا ي ا ودااعيا مماهنااا التقليد وطبها التقليدي .زما شراهن اللعنر إىل نره نبغرا للردول ن درو ا
انواهة لل يو األصلي لت م ها هذ اربدمان ودقدمها ويراهس الاقابر عليهرا .وديري اللعنر
بالبحيد ايماعا ن هروم ال ر لرد ال ريو األصرلي ودسرلا براألثا الضراه ب ر هرذ ال ريو
الذي نع عن نزوحها من قاليمها وبيئااا التقليد نتيع لتن يذ األن ا انت ل بالتنمي .
 -11ودحلررزم انرراةة  25مررن اد اقي ر منظم ر اليمررل الدولي ر  ،ليررام ( 1989هق ر  ،)169ب ررأن
ال يو األصلي والقبلير الردول بضرمان درو ري قردمان صر ي زا ير لل ريو األصرلي وبترو ري
مواهة حلا لتمكينها من د مي هذ اربدمان ودقدميها حتل هقابتها هرا .زمرا دقضرا انراةة 25
مبررن األ ضررلي لتررده ب ودوميررف عرراملني حمليررني يف جمررال ال ر يف اعتميرران احمللي ر  .و يرري
نر هررذ انراةة بأمهير اربرردمان ال ر ي انتيلقر بالاعا ر األولير ودلر القائمر علررا اعتميرران
احمللي و مهي التنسي ما التدابري الجتماعي والقت اة والثقا ي األقا  .وحدع دن يرذ حكرام
اناةة  25هذ بأحكام عدم التمييز (الواهةة يف اناةة  )3واألحكام انلزم للدول مب راوهة ال ريو
األصلي وضمان م اهزتها ال يال هبد حت اق موا قتها علا التدابري انقيح (اناةة .)6
 -12زمررا حيرري برراحقوق انت ررل بال ر يف صرركوك ةولي ر حملزم ر قررا  ،مررن بينهررا اد اقي ر
حقوق الا رل (انراةة  ،)24واد اقير القضراا علرا مجيرا شركال التمييرز ضرد انراة (انرواة ،)14-10
واد اقير حقرروق األشررحلاص ذوي اإلعاقر (انرراةة  ،)25والد اقير الدولير للقضرراا علررا مجيررا شرركال
التميير ررز الين ر رراي (ان ر رراةة  .)5ودحيل ر ررا بي ر ررض ال ر رركوك اإلقليمي ر ر ض ر ر ا اح ر ر يف ال ر ر  ،ومنه ر ررا
انيثرراق األ ا ق ررا حقرروق اإلنس رران وال رريو (ان رراةة  ،)16وانيثرراق األ ا ق ررا حقرروق وه اهي ر الا ررل
(ان رراةة  ،)14والءودوز ررول انتيل ر قق رروق ان رراة يف ا قي ررا انل ر بانيث رراق األ ا ق ررا حق رروق اإلنس رران
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وال ريو (انراةة  ،)14واإلعررالن األما كرا ب رأن حقرروق ال ريو األصرلي (انرراةة السرابي ع رراة).
وقررد قراران منظمر ال ر للبلرردان األما كير ضرا عرردةا مررن القرااهان انتيلقر قر ال رريو األصررلي
يف ال (.)1
 -13وقررد قثررل بيررض هيئرران انياهرردان وآليرران اإلجراااان ارباصر  ،ومنهررا انقر اراه اربرراص
انيين ق زل إنسان يف التمتا بأعلا مستو ممكن من ال ر البدنير واليقلير وانق اراه اربراص
انيين ققوق ال ريو األصرلي  ،احر يف ال ر مرن منظروه ال ريو األصرلي  .وح راه يف مجيرا
اوا هذا التقا ا إىل النتائا الائيسي الح انتهل إليها هذ الليان.

باء -صكوك وعمليات سياساتية ووثائق أخرى رئيسية
ديه رردن ال رردول ان رراهز يف الجتم رراا الي ررام الا ي ررا انس ررتو للعميير ر
 -14يف ع ررام  ،2014ا
اليام  ،انياو بان ان يا اليرانا انيرين بال ريو األصرلي  ،بضرمان إمكانير يترا رااة ال ريو
األصررلي بررأعلا مسررتو ممكررن مررن ال ر البدني ر واليقلي ر علررا قرردم انسرراواة مررا نررائا األ رااة،
وبتكثي ررف جهوةه ررا الاامير ر إىل ق ررض مي رردلن اإلص رراب ب ررريوس نقر ر انناعر ر الب ررا /اإل د
واناله ررا والسررل واألم راال غررري السرراه يف ص ر و ه وإىل ضررمان إمكاني ر ح روحل علررا قرردمان
اعي ض ا بأمهي مماهنان ال يو األصرلي انت رل بال ر و مهير
ال
اينسي واإلجنابي  .و ح
()2
طبها التقليدي ومياه ها التقليد .
دتااق هدا التنمير انسرتدام انيتمردة يف عرام  ،2015إىل قضرا ا دت رل با را
 -15زما ا
()3
ال رريو األصررلي  .احلررد ( 3ضررمان يتررا ايميررا يف مجيررا األعمرراه بأمنرراط حيرراة ص ر ي ،
وديز ررز ه رراهه ) وجرره الرردول إىل اليمررل يف نرربيل حتقير دغاير صر ي شررامل  ،وهررو مررا قتضررا
منه ررا دق رردع ق رردمان إىل ال رريو األص ررلي  .زم ررا ن األه رردا انتيلق ر بالقض رراا عل ررا ال ق ررا،
وحتقي األمن الغذائا ،وضمان انساواة يف اص التيلي وجوةده ،وحتقير انسراواة برني اينسرني،
مهم ر لا ررا ال رريو األصررلي  .ولألهرردا ( 13ب ررأن دغررري اننرراخ) و( 14ب ررأن يا ر الررنظ
اإل كولوجير ) و( 15ب رأن التنمير انسررتدام ) مهير حموه ر يف إعمررال احقروق ال ر ي لل رريو
األصررلي  ،إذ إهنررا دتررداقل دررداقالا وثيق را مررا ح ر هررذ ال رريو يف دقا ررا ان ررري ويف انررتحلدام
هاض رريها و قاليمه ررا ومواهةه ررا التقليد ر  .م ررا احل ررد ( 16ب ررأن ض ررمان إمكاني ر الحتك ررام إىل
اليدال وبناا م نسان قاضي للمساال وشامل للعميرا) ،تيدرب علرا حتقيقره نترائا واضر
يمررا تيلر قر ال رريو األصررلي يف ال ر  ،ول نرريما مررن حيررحل جررء الضرراه .و قرريا ،رردعو
احلد ( 17الذي مل غا مستهد دتمثل يف دو ري بيانان م ل ) إىل ديز ز بناا القدهان
من جل اةة دو ا البيانان ،األما الذي نيساعد الدول علا حتد د وجره اإلج را يف جمرال
وميايتها.
ال

__________

()1
()2
()3

6

انظا ،علا نبيل انثال ،القااه .CD47.R18
قااه ايميي اليام .2/69
قااه ايميي اليام .1/70

GE.16-13843

A/HRC/33/57

 -16وللم اوضرران الررح جرران يف الرردوهة احاة ر والي ررا ن ن ر يا األط راا يف اد اقي ر األم ر
انت دة اإلطاه ب أن دغري انناخ مهي ضا لل يو األصلي  ،بالنظا إىل عدم دنانب ثا دغري
اننرراخ عليهررا .قررد اقتحتمررل دلر ان اوضرران باعتمرراة اد رراق برراه س الررذي اعي ررل األطراا يف
الد اقير ر يف ة باجت رره ،قق رروق ال رريو األص ررلي م رررياة ق وصر را إىل احر ر يف ال ر ر  .زم ررا
نلامل األطاا بأن إجاااان التكيف نبغا ن دنتها هنعا قاراي التوجيره قروم علرا ان راهز
و تسر بال ر ا ي الكامل ر و سررتند ،عنررد القتضرراا ،إىل ميرراه ال رريو األصررلي و سيشررد هبررا
(انظا انقاه /1م  ،21-انا ) .وما ن مهي ان اهز ال يال لل يو األصلي قد حشرري إليهرا
من قبل (انظا انقاه /1م  ،)16-ر ن اد راق براه س ذهرب إىل بيرد مرن ذلر ب شراهده صرااح ا
إىل حقوق اإلنسان ،حيحل شاه إىل ن الدول اعي ل بال الن القائم بني اللتزامان انت ل
بانناخ ،واح يف ال  ،وحقوق ال يو األصلي .
 -17و قريا ،دتس انباةئ التوجيهي انتيلق باألعمال التعاه وحقوق اإلنسان بأمهير بالغر
ضرا لل رريو األصررلي الررح دتيررال بقررده غررري متنانررب لتيررد ان علررا حقوقهررا ال ر ي ب يررل
األن ا انت ل بالتنمي الح دن ذها جهان اعل من غري الدول .وما ن هذ ايهان ليسرل
طاا را يف الد اقيرران الدولير حقرروق اإلنسرران ،هنررا مسر ول عررن احريام حقرروق اإلنسرران ،ومررن
الضرراوهي إلعمررال احقرروق ال ر ي لل رريو األصررلي إعمررالا دامرا ن دتقيررد دلر ايهرران هبررذ
انباةئ التوجيهي .

ثالث ا -الحقوق التعاهدية وتقرير المصير والصحة
رركل اح ر يف ال ر عن راا ل غررع عنرره مررن عناصررا وجرروة ال رريو األصررلي ذادرره
-18
ومكونا هئيسيا من مكونان حقها يف دقا ا ان رري .ورراة احر يف دقا را ان رري يف زرل مرن انراةة 3
ِّ
مررن إعررالن األم ر انت رردة ب ررأن حقرروق ال رريو األصررلي وانرراةة  1مررن اليهررد الرردوي اربرراص
برراحقوق القت رراة والجتماعي ر والثقا ي ر  .ومجيررا حقرروق اإلنسرران ميابا ر  ،مبررا يهررا اح ر يف
ال ر واح ر يف دقا ررا ان ررري .بال يررل ،ل ميكررن ن ت ق ر اإلعمررال التررام لل قرروق انت ررل
من ةون إعمال اح يف دقا ا ان ري ،وهرو حر غرري قابرل للتقييرد دقرين ب عمالره منرا ا
بال
وققوق اجتماعي وثقا ير قرا  .وهرذ اننرا ا ميكرن ن د رمل حتسرني
مت ل باح يف ال
()4
النظام الغذائا ،وانوامب علا التماهن الا اضي  ،وجتد د الهدباط باألحنس القت اة التقليد .
 -19ودن بيض انياهدان انءم برني ال ريو األصرلي والردول علرا آليران إلعمرال حر
هرذ ال ريو يف ال ر ويف دقا را ان رري .ومرن  ،ر ن هرذ الد اقران القانونير بالغر األمهير
ألي حتلرريالن لل ر يف ال ر  .يلررا نرربيل انثررال ،مشلررل انياهرردة هقر  ،6الررح صررب التررا
الء ااين وال يو األصلي يف زندا طا ني يها منذ نبيينيان القان التانا ع ا ،سمراة اة ب رأن
قزان األةو س وسماةة ب أن اعاع واألوبئ س ح اسادا لحق ا زضمانني لقيام الترا الء اراين بترو ري

__________

()4
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ودق رردع ق رردمان الاعا ر ر ال ر ر ي واألةو ر ر واإلم ررداةان لل رريو األص ررلي ( .)5ود ررن بي ررض
انياهرردان يف بلرردان قررا علررا دقا ررا ان ررري ،وهررو مررا تضر ارمن نرريااة ال رريو األصررلي علررا
لييسرا ذلر علرا ريرو غرري مباشرا إعمرال حقهرا يف ال ر .
القااهان انتيلق ب تها وه اههرا ،ا
ويف نيو لنردا ،حزرد حر شريب ‘مر يراوهي‘ يف ال ر دأزيردا يليرا مبوجرب مياهرردة وا ترانغا الررح
دررن علررا يا ر اح ر يف دقا ررا ان ررري ويا ر انمتلكرران الثقا ي ر (انلمون ر وغررري انلمون ر )،
ودقان صنا القااه ،وانساواة يف ان اهز يف اعتما ةومنا يييز.
 -20وقد قرال انق اراه اربراص انيرين براح يف ال ر إن احر يف ال ر ثرري مسرائل قانونير
هامر مثرل مسرأل احقروق التياهد ر يف ال ر ( .)6إذ د زرد انراةة  37مررن إعرالن األمر انت رردة
ب أن حقوق ال يو األصلي ن لل يو األصرلي احر يف العريا بانياهردان واللترزام هبرا
وإن اذها .وو ق ا للماةة  43من اإلعالن ،توقف بقاا ال يو األصرلي وص يرون زاامتهرا وه اههرا
علررا إعمررال احقرروق انيرري هبررا يرره ،مبررا يهررا احر يف ال ر واحر يف دقا ررا ان ررري واحقرروق
التياهد ر  .وعل ررا ال رراغ م ررن ن ض ررمان احر ر يف دقا ررا ان ررري واحر ر يف ال ر ر ل رريس ماهونر ر ا
برالعيا بانياهردان ،ر ن إةماجهمرا الا را يف انياهردان ركل آلير ل يروهنما و وطارد الترزام
الدول باليمل ما ال يو األصلي زعهان شا ك متكا ئر مرن جرل حتسرني حواحلرا انيي ري .
ومررن ر  ،نبغررا للرردول الررح ع دنض ر بيررد إىل هررذ انياهرردان ن دنظررا ه ي ر ا يف التسررلي هبررذ ن
احقني يف ما دحءمه من اد اقان ما ال يو األصلي .
 -21و رركل مبررد انوا قر احرراة وانسرربق وانسرتنرية عن راا صرريالا آقررا مررن عناصررا احر يف
دقا ا ان ري .و ياا هذا انبد ال يو األصلي اح يف الت د د ال يلرا لنترائا عمليران صرنا
يسررها ،وهررو رركل عملير ا وزررذل آلير ا موضرروعي  ،لضررمان احريام حقرروق ال رريو
القرااه الررح ا
األصررلي  .و نبغررا اح ريام مبررد انوا ق ر احرراة وانسرربق وانسررتنرية يف الق رااهان انتيلق ر بالت ررا يان
والسيانان والرءاما انت رل بال ر الرح يرس هرذ ال ريو  ،إذ زثرريا مرا دحتحلرذ هرذ القرااهان
م ررن ةون إج رااا ي م رراوهان بناررااة ميه ررا .و نبغ ررا ن دتقي ررد عملي ر ص ررنا السيان رران انتيلقر ر
بالاعا ال ي بكل من اناةة  12مرن اليهرد الردوي اربراص براحقوق القت راة والجتماعير
والثقا ي (ب أن اح يف ان اهز يف صنا القرااه) وإعرالن األمر انت ردة ب رأن حقروق ال ريو
األصرلي  ،و ن ديكررس انبرراةئ الررح حرردةاا آلير اربرءاا يف ةهانررتها انتيلقر برراح يف ان رراهز يف
صنا القااه (.)A/HRC/18/42

رابعا -حق الشعوب األصلية في الصحة :واجبات الدول
 -22دواجرره ال رريو األصررلي يف ش ر ريرراا اليرراع حتررد ان عد رردة م رريز يف بلررو علررا
مسررتو ممكررن مررن ال ر  .و ب ررحل هررذا التقا ررا هررذ الت ررد ان بانررتحلدام إطرراه مررد التررواا
__________

()5
()6
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وإمكاني الوصول وانقبولي وايوةة ،وحيدة واجبان الردول هبرذا ال رأن بانرتحلدام إطراه الحريام
واحما واإلحقاق .و تعاو إطراه مرد الترو ا وإمكانير الوصرول وانقبولير وايروةة حردوة البرع
الت تير الال م ر لتقرردع الاعا ر ال ر ي لي ررمل اناا ر والسررلا واربرردمان الررح د رركل احملرردِّةان
األناني للاعا ال ي  ،زميا ال ا انأمون والغذاا وقدمان الت اح الكا يني(.)7

ألف -إطار مدى التوفر وإمكانية الوصول والمقبولية والجودة
مدى التوفر

اليام والاعا ر ال ر ي بقرده زرا ك يف زرل
 -23نبغا ن دتو ا ماا ونلا وقدمان ال
ةولر دبير ا نسررتواها اإلمنررائا .غررري ن دو اهررا مقياررد يف الغالررب يف حالر ال رريو األصررلي وجمتميااررا
احمللي  .يلا نبيل انثال ،دنيدم البع الت تي للحلدمان ال ر ي يف منراط ميينر يف ا قيرا حيرحل
قان الاعراة البردو مرن ال ريو األصرلي واعتميران احمللير البدو ر األصرلي ( .)8وزرا د رب اناا ر
والسررلا واربرردمان متررو اة ،جيررب ضر ا ن دكررون اعلر ث كثرريا مررا دكررون اناا ر الواقير يف اننرراط
انأهولر ر ر بال ر رريو األص ر ررلي غ ر ررري عاملر ر ر ل تقاهه ر ررا إىل ان ر رروم ني واألةو ر ر ر واإلم ر ررداةان وانر ر رواة
النتهالزي األقا .
مدى إمكانية الوصول
 -24دتررألف األبيرراة األهبي ر إلمكاني ر الوصررول مررن عرردم التمييررز ،وإمكاني ر الوصررول انرراةي،
وإمكاني الوصول القت اةي ،وإمكاني الوصرول إىل انيلومران .وغالبرا مرا دترداقل هرذ األبيراة
األهبي ر يف حال ر ال رريو األصررلي الررح دتيررال علررا األهج ر للتمييررز يف إمكاني ر الوصررول إىل
انماض ررون وغريمهررا م ررن انهني ررني
ماا ر ون ررلا وق رردمان الاعا ر ال ر ي  .ق ررد ررا ض األطب رراا و ا
مياي ااة ال ريو األصرلي و قرد تي ارال ارباضريون مرنه لليرال
الياملني يف قااا ال
نيتقدان ومماهنان وجتاه يييز دغذي م اعا اربو وانيدام الثق لرد ه  ،وهرو مرا ز رد مرن
ثن رريه ع ررن ان ررتحلدام ماا ر ر الاعا ر ر ال ر ر ي  ،و ت رراق ه ررذا الوض ررا يف حالر ر األش ررحلاص ذوي
اإلعاق ر مررن ال رريو األصررلي  .بررل قررد د ر ةي الين ررا إىل إنررااة د ررحلي و عررال م راال
قاررية .ويثرل إمكانير الوصرول انراةي م رركل ا لل ريو األصرلي  ،حيررحل قارن اليد رد منهررا يف
مناط منيزل جغاا يا ،غالبا بسبب نزوحها و دي ادي شيو غري صلي علا هاضيها.
 -25ود ركل إمكانير الوصررول القت رراةي إىل ماا ر ونررلا وقرردمان الاعا ر ال ر ي حررد
ال واغل األقرا لل ريو األصرلي  ،إذ إهنرا عراةةا مرا دكرون مرن زثرا ئران اعتمرا امي ر ا مرن
الناحي الجتماعير  -القت راة  .ودتعلرا هرذ احقيقر بوجره قراص يف البلردان الرح د تقرا إىل
__________

()7
()8
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نحظر دغاير صر ي شررامل و الررح داد ررا يهررا دكرراليف الاعا ر ال ر ي الررح ت ملهررا انسررتهل
ن سه .ما إمكاني وصول ال يو األصلي إىل انيلومان ،مقيادة ضا ،وهرو مرا قرد حيرز إىل
عدة من اليوامل منها :عدم درو ا انيلومران انتيلقر بال ر بلغران ال ريو األصرلي  ،واهد راا
ميرردلن األمي ر بررني رااة هررذ ال رريو ض رالا عررن حمدوة ر رراص التيلرري انتاح ر حل ر  ،وعرردم
الد ال مبقدما الاعا ال ر ي بسربب عردم درو اه  ،وشريوا انواقرف التمييز ر و األبو ر لرد
ه لا يف حال وجوةه .
مدى المقبولية
 -26لق ررد نر رلامل اللعنر ر انينير ر ب رراحقوق القت رراة والجتماعير ر والثقا ير ر ب ررأن احر ر يف
ان اهز يف احياة الثقا ي مل انالام الثقا ي الح نبغا ن دااعا عند دقدع قدمان الاعا
ال ر ي ( .)9ومررن ان نررف ن طبيي ر ماا ر ونررلا وقرردمان الاعا ر ال ر ي انتاح ر لل رريو
األصررلي غررري مقبول ر يف الغالررب .كث رريا مررا د ر ةي مماهن ر الين ررا بررني األشررحلاص و الين ررا
امررش بيررض األ رااة و دسررتبيده
البنيو ر إىل ن رروا نيانرران ومماهنرران علررا نارراق النظررام ا
ودقلا ر إمكاني ر وصرروحل إىل اناا ر والسررلا واربرردمان إىل ةل حررد .ومررن األمثل ر علررا حررد
مظرراها اإلق رراق األنانرري يف دررو ري مسررتو مقبررول مررن الاعا ر ال ر ي عرردم دقرردع اربرردمان
بلغ رران ال رريو األص ررلي (انظ ررا  ،)CEDAW/C/FIN/CO/7وه ررو م ررا ميث ررل ش رركالا م ررن ش رركال
الين ررا البنيو ر  .وهررذ اإلق اقرران ميكررن ن در ةي إىل قبررول ال رريو األصررلي ذهنيرا للوصررم
لتن أ بذل حواجز قا مام ح وحلا علا الاعا ر ال ر ي  .و ضرالا عرن ذلر  ،زثرريا مرا دحرالم
ال يو األصلي  ،ب ر اة ر و مجاعير  ،علرا إصرابتها برانال وعلرا احتياجاارا الابير  .زمرا
ن شرريوا انواقررف السررلبي وانيرردام انااعرراة الثقا ي ر يمررا بررني مقرردما الاعا ر ال ر ي يف بيررض
الول ان القضائي ثا يف قدهة ال يو األصلي علا التماس الاعا ال ي .
مدى الجودة
 -27نبغررا ن دكررون ماا ر ونررلا وقرردمان الاعا ر ال ر ي مالئم ر علمي را وطبي را وثقا ي را
وجيدة النوعير  .و قتضرا ذلر وجروة مروم ني طبيرني مهراة ،ودرو ا عقراقري ومير ادان مست ر يان
ميتمدة علمي ا وصراح لالنرتحلدام ،وميرا شرا مأمونر  ،وقردمان صرا صر ا زا ير  .وزثرريا
مررا وجررد د رراةم بررني اربرردمان السررائدة للاعا ر ال ر ي  ،انسررتندة إىل ةلر وانت رروه هنررا عالير
ايوةة بوجه عام ،وانماهنان التقليد ر للاعا ر ال ر ي الرح ديتمردها ال ريو األصرلي  ،ودنرده
األةلر عليهررا ليرردم إجرااا قرراى عنهررا يف الغالررب .لكررن نبغررا ل حيررد ذلر علررا وجرره اح ررا
م رردها للت ررودا ب ررني ال رريو األص ررلي ومق رردما ق رردمان الاعا ر ر ال ر ر ي الائيس رريني .كث ر رريا
مررا دواجرره اعتميرران احمللي ر األصررلي ن سررها حتررد ان ةاقلي ر يف السرريا إىل انوا ن ر بررني ال رنحر حها
ويف مياي قضا ا اجتماعي قا (.)10
التقليد واحد ث يف جمال ال

__________

( )9انظا ديلي اللعن اليام هق  )2009(21ب أن ح زل اة يف ن اهك يف احياة الثقا ي .
( )10دقا ا مقدم من جملس اإلنو ل القايب.
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باء -إطار الحترام والحماية واإلحقاق
الحترام
 -28حتظررا اناةدرران  )2(2و 3مررن اليهررد الرردوي اربرراص برراحقوق القت رراة والجتماعي ر
والثقا ير وانرراةة  24مرن إعررالن األمر انت رردة ب رأن حقرروق ال ريو األصررلي التمييرز يف إداحر
إمكاني ر اح ررول علررا الاعا ر ال ر ي وعلررا احملرردِّةان األنانرري لل ر  .إذ جيررب ن يتن ررا
الرردول عررن حامرران ال رريو األصررلي مررن إمكاني ر الوصررول إىل ماا ر ونررلا وقرردمان الاعا ر
ال ر ر ي اليامر ر و ع ررن دقيي ررد ه ررذ اإلمكانير ر  ،ول فض ررا ه ررذا اللتر رزام ال رروهي نب ررد اإلعم ررال
التدهجيا .زما نبغا للدول ن يتنا عرن حظرا و منرا انرتحلدام ال ريو األصرلي نرح حهرا الاعا ر
الوقائي التقليد وانماهنان اليالجي واألةو التقليد تني.
(مب راهز ال ريو األصرلي )
 -29و نبغا مااجي القوانني والسيانان والءاما انتيلق بال
وإلغراا عناصرراها التمييز ر و النتياضر عنهرا بيناصررا قررا  .و ررمل هرذا اللترزام القروانني الررح
لكن حلا ثاا غري متنانب علا ال يو األصرلي  .زمرا رمل
ليسل يييز من الناحي القانوني ا
اللت رزام برراحيام اح ر يف ال ر المتنرراا عررن إن رراذ ق روانني و مماهنرران يييز ر ع ر قررد ديدررب
عليها آثاه ضاهة بال  .ينبغا ،مثالا ،إلغاا القوانني والسيانان الح حجتيرز مماهنران زرالتيقي
القساي لنساا ال يو األصلي ود و ه األعضاا التنانلي األنثو .
 -30و ررمل اللترزام برراحيام احر يف ال ر ض را احريام احملرردِّةان األنانرري لل ر  .إذ
نبغررا للرردول ن يتنررا عررن دلو ررحل احل رواا وانيررا واليب ر علررا ريررو غررري م رراوا مبررا ررمل ،مررثالا،
الن ا ان ال ناعي الح ذلا ها ماا مملوز للدول و ال ناعان النتحلااجي  .ومن ال ائا جدا
ن دحن ررذ هررذ األن ررا علررا ه ك
ال مأهول ر بال رريو األصررلي  ،وقررد رركل ذل ر  ،إىل جانررب
()11
.
النتحلدام الزهاعا نبيدان ال ان ،انتهازا حقوقها انت ل بال
 -31وجيب ضا السماح لل يو األصلي بت د د هو ااا بذااا ةاقل الدول ،وهو ما من
شأنه ن يسا مجا بيانان م ال قسرب مييراه ال ر وغرري مرن انيرا ري بغرال يو رل إعمرال
حقوقهرا انت ررل بال ر ودقرردع انسراعدة إليهررا يف ذلر  .ومررا ن بيرض الول رران القضرائي قررد
حظرران مجررا بيانرران م اررل قسررب األصررل اإلثررين ألنرربا اضرراااه  ،إل نرره نبغررا ل دحابر
هذ القوانني ننا ال يو األصلي من حتسني مستو ه اهها(.)12
الحماية
الاا ر عن انماهنان الين ا يف وناط الاعا ر ال ر ي  ،برالاغ
 -32زثريا ما ا
دغض الدول ي
مررن شرريوا وانررتمااه وجرروة ةل ر علررا ميامل ر ال رريو األصررلي ميامل ر يييز ر  .و نبغررا للرردول ن
__________

( )11انظرا ،علرا نربيل انثرال،
).Social Rights v. Nigeria (2001
(Ian Anderson and others, “Indigenous and tribal peoples’ health (The Lancet–Lowitja Institute )12
).Global Collaboration): a population study”, The Lancet, vol. 388, No. 10040 (20 April 2016
Social and Economic Rights Action Centre and Center for Economic and
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دتحلررذ درردابري لضررمان انسرراواة يف انياملر ويف إمكانير الوصررول إىل ماا ر الاعا ر ال ر ي يف نارراق
الول ر القضررائي لكررل منهررا ،وزررذل حما ر ال رريو األصررلي مررن التمييررز الررذي مياهنرره ضرردها
مقدمو الاعا ال ي زأطاا ثالث  .زما نبغا للدول ن دنظرا يف دن يرذ ن را ويرالن لتوعير
وداو لنحر حها زثا مااعاة للثقا ان.
القو اليامل دناهض السلوك والتنميط الين ا ني ا
 -33و نبغا للدول ن حتما اعتميان احمللي األصلي من عمال ال رازان ارباصر و طراا
ثالث قا الح حتام ال يو األصلي من م اةه غذائها ونبادااا الابير ونربل ه قهرا مرن جرااا
ررمل
رراةة الضررغط علررا انررتحلدام األهاضررا و رراةة الترردهوه البيئررا و النررزوح .والقيررام بررذل
بالضاوهة احيام مبد انوا ق احاة وانسبق وانستنرية .و نبغا للدول ن ينا ي طاا ثالث من
الن رتيالا علررا ميرراه ال رريو األصررلي و ةو تهررا ومماهنررااا التقليد ر وحتو لهررا إىل نررلا .إذ
د زد انراةة  31مرن إعرالن األمر انت ردة ب رأن حقروق ال ريو األصرلي ن لل ريو األصرلي
احر ر يف اح ررا والس رريااة عل ررا دااثه ررا الثق ررايف ومياه ه ررا التقليد ر ر وديبرياا ررا الثقا ير ر التقليد ر ر
ويا تهررا وداو اهررا ،وزررذل احررال بالنسررب إىل مظرراها علومهررا ودكنولوجيااررا وثقا ااررا ،مبررا يف
ذل انواهة الب ا واييني  ،واألةو  ،وميا ق ائ احيوانان والنبادان ،والا اض واألليرا
التقليد  .زما ن حلذ ال يو احر يف دارو ا ملكيتهرا ال كا ر حلرذا الرياى الثقرايف وللميراه
التقليد والتيبريان الثقا ي التقليد .
 -34وعل ررا ال رراغ م ررن ن رره حير ر لل رريو األص ررلي ن دحيم ررل انماهن رران التقليد ر ر انت ررل
بالاعا ر ال ر ي  ،نبغررا للرردول اذرراذ قا روان لليمررل مررا اعتميرران احمللي ر األصررلي مررن جررل
القضرراا علررا انماهنرران الضرراهة زت ررو ه األعضرراا التنانررلي األنثو ر ( .)13و لررزم إجرااا انز ررد مررن
األقاى عن األةو واإلجاااان التقليد واألن ا التقليد األقا  ،بيد نره جيرب إجرااا هرذ
األقاى ،والضاالا بأي عمال دسو حمتمل  ،بال ااز ما ال يو األصلي .
 -35و نبغ ررا لل رردول ن دأق ررذ يف اعتباهه ررا هغب رران اعتمي رران احمللي ر األص ررلي اننيزل ر طوع را
و حد ث الد ال باعتما األونا ،اعيا ا منها بأن دأثاا هرذ اعتميران شرد ضري ا مرن غريهرا
و هنا شد حاج لل ما  .و نبغا للدول ن دست دى برااما وقائير حما ر صر هرذ ال ئران
بونائل منها ،علرا وجره ارب روص ،يا ر هاضريها و قاليمهرا مرن الضراه البيئرا ودراليف ن دنتقرل
إليها األماال الح د تقا هرذ ال ئران إىل انناعر الال مر نقاومتهرا .وجيرب ضرا ن دضرا الردول
قاا ا إلداح إمكاني اح ول علا األةو السائدة يف األنواق واألةو التقليد حيثمرا طحلبترا
ودضا قا للاواهئ لتن يذها يف حال دياضها رباا ال يوا الوشي حالن الو يان(.)14
__________

( )13ين حقوق الا ل ،التيلي اليام هق .11
(OHCHR and the Spanish Agency for International Development Cooperation, “Directrices de )14
protección para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la región amazónica,

) .el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay” (Geneva, May 2012وحتراح الطرالا علرا هرذ
اناةة عرء الراابط التراي:
.para-los-pueblos-indigenas-en-aislamiento-y-en-contacto-inicial_0.pdf

http://www.amazonia-andina.org/sites/default/files/directrices-de-proteccion-

12

GE.16-13843

A/HRC/33/57

 -36و قرريا ،نبغررا للرردول ن دضررمن وجرروة آليرران زا ير يررء الضرراه والنت ررا يف حررالن
التيررد ان عل ررا اح ر يف ال ر  ،وذل ر ع ررن طا ر الررنظ القض ررائي الائيسرري و ال ررنظ القض ررائي
رل يف ال ركاو .
ارباص بال يو األصلي ( )A/HRC/27/65الح حلا بيض انيرزان يمرا فر الب ا
ررا ال لبررني ،علررا نرربيل انثررال ،ح يررد بررأن شرركاو الينررف ضررد انرراة انياوضر علررا نظررام القضرراا
ل يها بساع ومبستو ان قبول ماد ي لد طاا ها(.)15
التقليدي قد بح ا
اإلحقاق
 -37نبغا للدول ن د و وديتمد انياديعيان وطني لضرمان إمكانير وصرول مجيرا األ رااة،
والسلا واربردمان ال ر ي الال مر لبلروغه علرا مسرتو ممكرن مرن
ةومنا يييز ،إىل ماا ال
ال ر  .و نبغررا ن د رراحب هررذ النرياديعيان الوطنير قاررط للتن يررذ وم شراان قاصر برراح
ضمان ا ل يالي عمليان الاصد والتقيي وانساال  .وو قر ا نرا ةعرا إليره انر يا اليرانا انيرين
يف ال
بال يو األصلي  ،نبغا للدول الياز حالي ا علا وضرا قارط عمرل وطنير لتن يرذ إعرالن األمر
انت دة ب أن حقوق ال يو األصرلي ن دضرمن اشرتمال هرذ اربارط علرا دردابري إلحقراق حر
ال ريو األصررلي يف ال ر  .وبررالنظا إىل ن حلررذ ال رريو احر يف ن دحن ررذ درردابري حمرردةة لز رراةة
إمكاني ح روحلا علرا اربردمان والاعا ر ال ر يتني ،ر ن الترزام الردول ال روهي بوضرا قارط وطنير
لل ر قتضررا منهررا دلبي ر احتياجرران ال رريو األصررلي يف إطرراه قا ر سعام ر س ،زمررا حرردى يف
غواديمررال( ،)16و قا ر من ررل لل ر قاص ر بال رريو األصررلي  ،زمررا يف ‘ان رياديعي ال ر
ماوهي‘ انسماة بر ‘ةثاه اليا ي ‘( )He Korowai Orangaبنيو لندا( .)17وإضرا إىل ذلر ،
ل يب ي
نبغا للدول الت د علا ال كوك الدولي انت ل باحقوق ال ر ي  ،زراإلعالن ،واد اقير منظمر
اليمل الدولي ب رأن ال ريو األصرلي والقبلير  ،ليرام ( 1989هقر  ،)169واليهرد الردوي اربراص
باحقوق القت اة والجتماعي والثقا ي  ،وإةماجها يف القوانني الوطني .

التيسري
 -38و ق را لل ر يف دقا ررا ان ررري ،نبغ ررا لل رردول ن د ررو ا م رواهة زا ي ر للمعتمي رران احمللي ر
لل رريو األصررلي لتضررا ودن ررذ مباةهااررا ارباصر هبررا يف جمررال الاعا ر ال ر ي  .عرروةة قرردمان
الاعا انقدم من اننظمران ارباضري لاقابر اعتميران احمللير األصرلي غالبر ا مرا دكرون علرا مرن
دل انقدم يف إطاه اربدمان السائدة ،األما الذي ز د إىل حد زبري من درو ا الاعا ر ال ر ي
وإمكانير اح رول عليهرا .وبالتراي ،ب مكران منظمران ال ريو األصرلي ن دحن رد حلقر ييردة
واليمال لتكون مبثاب جهان باه ة دو ا اص اليمل أل رااة ال ريو األصرلي
يف قااعا ال
ودسرراعد يف مكا ر ال ق ررا يف اعتميرران احمللي ر األص ررلي  .ررا ن رياليا ،رغال قا رراا الاعا ر
__________

( )15دقا ا مقدم من شبك نساا ال يو األصلي يف آنيا.
( )16دقا ا مقدم من غواديمال.
( )17انظا.www.health.govt.nz/our-work/populations/maori-health/he-korowai-oranga :
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ال ي ارباضا لاقاب اعتميران احمللير األصرلي ريرو  4 000شرحل و قردم قدمادره إىل زثرا
مررن  60يف انائ ر م ررن رااة ال رريو األص ررلي ال ررذ ن يي ررون قرراه انااز ررز احض ررا الك ررء ،
و س ررعل مبس ررتو ةاا رروق مس ررتو ةاا ارب رردمان الس ررائدة و ق ر ر ا للمل ررو م ررن ان ش ر راان
الائيس رري ( .)18ويف زولومبي ررا ،ن ررده  80يف انائ ر م ررن ان رروم ني انهني ررني الي رراملني يف مست ر ر ا
بلد بو بلو بييو لل يو األصلي  ،مبد ن با يردوباه مرن صرول شريو صرلي  ،وهرو إجنرا مهر
يما ف مماهنان الت اعل الثقايف(.)19
ديسررا إمكاني ر اح ررول علررا قرردمان الاعا ر ال ر ي بت سررني
 -39زمررا نبغررا للرردول ن ا
عمليان دسعيل انواليد ،عند القتضاا .اناةة  7من اد اقي حقوق الا رل ديارا زرل ط رل احر
يف ن حسررعل رروه ولةدرره .إل ن اليد ررد مررن نظ ر دسررعيل انواليررد ل د رزال غررري زا ي ر يمررا ف ر
مواليررد ال رريو األصررلي  .ووجرروة نقر يف دسررعيل انواليررد ويف إصررداه وثررائ احلو ر حيررول مباشرراةا
ةون إمكاني الوصول إىل ماا ونلا وقدمان الاعا ال ي م زان إثبران احلو ر شراطا ل مرا
لل ول علا الاعا ر ( )CRC/C/CRI/CO/4وزمرا حيرول مباشراةا ةون مجرا البيانران ان رل  ،وهرا
عملير حيو ر لاصرد الت اودرران يف حالر الاعا ر ال ر ي انقدمر إىل ةتلرف ال ئرران الياقير  .وميكررن
ديسررري دسررعيل انواليررد ب ر طالق يررالن دسررعيل موجه ر  ،زمررا حرردى يف الءا ررل( ،)20و بتييررني
موم ني لتسعيل ال يو األصرلي و إن راا قسر لتسرعيل قليران ميينر مب نسران الدولر  ،زمرا
حدى يف بنما وبريو ودا لنرد ،وإل ر ن التيو رل علرا القرابالن التقليرد ان ميكرن ن ا را ميردلن
دسررعيل انواليررد ،زمررا حرردى يف غانررا وماليز ررا( .)21و نبغررا ،مررا ذل ر  ،ل كررون دسررعيل انواليررد
شاط ا ل م ا للتم اكن من اح ول علا قدمان الاعا ال ي .

التو ري
 -40علا الراغ مرن ن بيرض ال ريو األصرلي قرد ص اراحل بأنره نبغرا للمعتميران احمللير
ن دترروىل بن سررها الت رردي نررا ن ررأ مررن مرران ودقلررل اعتماةهررا علررا الرردع اربرراهجا( ،)22ر ن
ذل ل حي ا الدول من ةاا واجبااا انتيلق بتو ري الدع اناي وغري من شكال الدع  .و قا
علر ررا عر رراد الر رردول الت ر رزام قر رراص بتر ررو ري التر ررأمني ال ر ر ا وماا ر ر الاعا ر ر ال ر ر ي الال مر ررني
(للمي روذ ن) ،وهررو ح ر حمرردة مبوجررب اليهررد الرردوي اربرراص برراحقوق القت رراة والجتماعي ر
ح
()23
والثقا ي ر  .بررل ح ر يف ال ريان الررح د ررتد يهررا قل ر ان رواهة ،نبغررا يا ر األ رااة وايماعرران

__________

()18
()19

Kathryn Panaretto and others, “Aboriginal community controlled health services: leading the way
).in primary care”, Medical Journal of Australia, vol. 200, No. 11 (16 June 2014
Anna R. Coates and others, “Indigenous child health in Brazil: the evaluation of impacts as a
).human rights issue”, Health and Human Rights Journal, vol. 18, No. 1 (16 May 2016

( )20اناجا ذاده.
(United Nations Children’s Fund, “Birth registration: right from the start”, Innocenti Digest series )21
).No. 9 (March 2002
( )22دقا ا مقدم من جملس اإلنو ل القايب.
( )23اللعن انيني باحقوق القت اة والجتماعي والثقا ي  ،التيلي اليام هق .14
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ضرريا احررال باعتمرراة ب رااما موجه ر منحل ض ر التكل ر نسرربيا (.)E/1991/23-E/C.12/1990/8
وميكن للدول اعتماة دردابري ،ب ر م قتر و ةائمر  ،نياير مراهاة التمييرز احليكلرا .وقرد د رمل
هررذ الترردابري وضررا برااما و التمو ررل و دررو ري م رواهة قررا لت قير هررد بلررو علررا مسررتو
ممكن من ال .
 -41و نبغ ررا لل رردول ضر ر ا ن د ررو ا بي ررض انر رواهة ه ثم ررا دحن ررد ال رريو األص ررلي ق رردمااا
ارباص هبا وزواةهها من القو الياملر  .يلرا نربيل انثرال ،يف حرال عردم وجروة عردة زرا مرن
انهنيني الابيني القاةه ن علا الت دى بلغان ال يو األصلي  ،نبغا للدول ن دو ا قدمان
اليمجر ال ر و لتيسررري التواصررل ال يررال يف ونرراط الاعا ر ال ر ي  ،زمررا يلررل النرراو ا ،حيررحل
ن ررأن قدمر لليمجر ال ر و مررن لغرران السرراما وإليهررا دررو ا علررا مررداه السرراع بالتيرراون مرا
ال رريو األصررلي ( .)24وميكررن لرردول قررا ن دن ررذ نسررحلا مررن هررذ الرءاما ميسرروهة التكل ر يف
مررل دزا ررد انت رراه التغاي ر ب رربكان احلوادررف احملمول ر يف ش ر ريرراا اليرراع .زمررا ميكررن مياي ر
احالن الياجل للرنق يف عردة انروم ني الابيرني يف األقرالي النائير لل ريو األصرلي بترده ب
مماهنا الاب التقليد ني من ااة ال يو األصلي وإةماجه يف نظ الاعا ال ي .

التيز ز
 -42نبغ ررا لل رردول التأز ررد م ررن ن بر رااما اليم ررل انتيلقر ر بأق رراى الاعا ر ر ال ر ر ي دي رري
بال رريو األصررلي ود ررملها بقررده زررا ك  .وقررد ر ةي عرردم مجررا بيانرران عررن ال ر م ا ررل
قسررب األصررل اإلثررين ،و ص ر النتمرراا إىل شرريب صررلا حمرردة احلو ر ذادي را ،و قسررب احلو ر
الثقا ي ر  ،إىل إق رراا وج رره إج ررا ب ررالأ .ل ررذل  ،نبغ ررا ن حجتم ررا ،ب ررالتوا  ،بيان رران م ررل
لت د د احواجز الح دييل التمتا باح يف ال ر وضرمان ن دكرون عملير صرنا السيانران
شررامل للعميررا .و نبغررا ن دتنرراول هررذ البيانرران مسررائل زنرروا ايررنس واحال ر الجتماعي ر -
القت رراة واإلعاق ر نظ راا إىل ن البيانرران الررح دازررز دازي رزا قت را علررا ص ر النتمرراا إىل شرريب
انهم ررني بس رربب جوان ررب
صررلا ل ديك ررس
بالكام ررل احق رروق اناازب ر أل رااة ال رريو األص ررلي ا
()25
قا من هو اا .
 -43وزا دكون ماا ونلا وقدمان الاعا ال ي مقبولر لرد ال ريو األصرلي جيرب
ن دكون مالئم ثقا ي ا .وهذا ستلزم التواصل باحيام وعلا ريو مل ايميا مبا مي اكرن اناضرا
مرن اذرراذ القرااه و سرره يف بنرراا اليالقرران بيرنه وبررني مقرردما قرردمان الاعا ر ال ر ي لييملروا
ميا من جل ضرمان ق را يالير ممكنر ربردمان الاعا ر ( .)26وحتقيقرا لرذل  ،لرزم اذراذ ثرالى
قار روان عل ررا الن ررو الت رراي :نبغ ررا إح ررداى دغير رريان لتيم رري ماا ر ر ون ررلا وق رردمان الاعا ر ر

__________

( )24دقا ا مقدم من الناو ا.
( )25ةوه ن ةمياس ،عال مقدم إىل حلق اربءاا الدهاني انتيلق بال يو األصلي واح يف ال .
(National Aboriginal Health Organization, Cultural Competency and Safety: A Guide for Health )26
).Care Administrators, Providers and Educators (Ottawa, 2008
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ال ر ي  ،و نبغررا دررده ب انز ررد مررن رااة ال رريو األصررلي لي ررب وا مقرردمني رب ردمان الاعا ر
ال ي  ،و نبغا انت داى قدمان قاص بال يو األصلي .
 -44ولت سررني مسررتو اربرردمان السررائدة ،نبغررا للرردول ضررمان ن دحر ةي منرراها ال رءاما
التده بي ر الابي ر وانتيلق ر بالاعا ر ال ر ي إىل ذررا ا مهنيررني م ر هلني ثقا ي را .و نبغررا ن د ررمل
هذ الرءاما التوعير بتراه ال النرتيماه وإهثره (مر زران ذلر حمنابقرا) ،وثقا ر ال ريو األصرلي
(مبررا يف ذلر نرح حهررا الاررب التقليد ر ) ،ومرراهايت التنمرريط والين ررا  ،والت اودرران القائمر يف جمررال
الاعا ر ال ر ي و وجرره الظلر الجتمرراعا .زمررا نبغررا ن د ررمل ميلومرران عررن مسررأل التواصررل
ال يال ما ال يو األصلي  .وميكن ضا انت داى بااما دده بي حمدةة دحيع ب ر ال ريو
اليقلي ألط ال وشبا ال يو األصلي  ،انمنوح مرن
يف ال
األصلي  ،ز هاةة التحل
جامي ر زولومبيررا الء ااني ر ال ررمالي (للاررال الرااغبني يف مماهن ر هررذا التحل ر يف اعتميرران
احمللي النائي لل يو األصلي ) و‘انباةهة انتيلق ب ر الا رل األما كرا األصرلا‘ الرح ن رأاا
للاعا ال ي لل يو األصلي ).
األزاةميي األما كي لاب األط ال (وها ة
ديسررا اي رااط انهنيررني اننتمررني إىل ال رريو األصررلي يف اليمررل يف جمررال
 -45و نبغررا للرردول ن ا
الاعا ال ي  ،ذل هنا ليسل ممثل يه حاليا سيثيالاس زا يا .وميكن ن تحلرذ ايرااط القرو الياملر
م ررن ال رريو األص ررلي يف ه ررذا اع ررال ش رركالا عد رردة منه ررا م ررا ت ق ر  ،م ررثالا ،ع ررن طا ر الت ررده ب
بتابي ر نظ ررام اح ر النسرربي و /و التمو ررل انحل ا ر و انررن الدهان رري انحل ا ر و /و ب رردلن
السر ر ا .زم ررا ميك ررن ن تلق ررا ر رااة ال رريو األص ررلي الت ررده ب انه ررين هب ررد التقا ررب ب ررني اناا ر ر
واربدمان والسلا السرائدة ،واعتميران احمللير لل ريو األصرلي  .و نبغرا ن دحتروقا يف هرذا الترده ب
وعدم الت يز ضدها.
مااعاة مياه ال يو األصلي ومماهنااا الابي ودل انت ل بال
بتقردع ميلومران مالئمر ثقا يرا عرن منراط احيراة ال ر ي
 -46زما نبغا للدول ديز ز ال
والتغذ ال ي  ،واألماال واألةواا (مبا يف ذل األماال اليقلي ) ،وانماهنان التقليد ر الضراهة،
ودررو ا اربرردمان .و نبغررا ن دقرردم انيلومرران بلغ ر انررا ض و ن دحسررت دى آليرران إعالمي ر دتضررمن
دوا ا ناليب الد ال غري ال و  ،ضالا عن مااعاة انيتقردان وانماهنران الثقا ير  .را بيرض
اعتمي رران احمللي ر لل رريو األص ررلي  ،ل رزال ارب ررول يف بي ررض القض ررا ا ،ز ررريوس نق ر انناع ر
الب ررا /اإل د وال ر ر اينس رري واإلجنابي ر ر  ،ححماام ر را ،ول ررذل  ،ر ر ن دي رراون ال رردول م ررا منظمر رران
ال يو األصلي مسأل حيو لتن يذ يالن دوعي مالئم ثقا ي ا يف وناط بني هذ اعتميان.
 -47وميك ررن لل وائ ررد الاوحي ر والابي ر احيو ر ال ررح دنا رروي عليه ررا انماهن رران التقليد ر للاعا ر
وحتسررنها وحت ا ررز اد ررال األ رااة غررري
ال ر ي واألةو ر التقليد ر ن ديررز ص ر ال رريو األصررلي ا
انيا رني بنظ الاعا ال ي  ،لتتيسا بذل إمكاني ح وحل علرا الاعا ر  .بردلا مرن دنمريط هرذ
انماهن رران واألةو ر ر وقم ررا انت رراهمها ،نبغ ررا لل رردول ن دنظ ررا يف إةماجهم ررا يف ن رراتها انتيلقر ر
بالتحلايط والتيز ز ال يني.
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 -48و نبغا ةعر ال ريو األصرلي يف اعتمراة قيراهان مسرتنرية ب رأن صر تها ،وذلر بتزو ردها
بانيلومرران واذ رراذ الرردول د رردابري دامررا إىل ديس ررري اعتم رراة اربيرراهان ال ر ي  ،ومنهررا مماهن ر الن رراط
الب رردين .و نبغ ررا لل رردول ن د ر اراو األنظم ر الغذائي ر ال ر ي والتقليد ر يف ون رراط ال رريو األص ررلي
قما مماهنااا الزهاعي التقليد  ،وإطالق يرالن دثقي ير  ،ودرو ري األغذ ر ال ر ي مباشراة و دقردع
إعانرران اقت رراة لل ررول عليهررا ،عنررد القتضرراا ،ول نرريما يف اننرراط الا ير و النائير حيررحل زثررريا
ما دكون األغذ ان ناي و انغلا نهل دو اا و سا دكل ا لل يو األصلي .

خامسا -أطفال وشباب الشعوب األصلية والحق في الصحة
 -49إىل جانررب اليه ررد ال رردوي ارب رراص برراحقوق القت رراة والجتماعي ر والثقا ي ر وإع ررالن
األم انت دة ب رأن حقروق ال ريو األصرلي  ،دحلرزم انراةة  24مرن اد اقير حقروق الا رل الردول
باذاذ دردابري منانرب لضرمان بلرو األط رال علرا مسرتو ممكرن مرن ال ر  .وقرد شراهن ينر
حقرروق الا ررل ،يف ديليقهررا اليررام هقر  ،)2009(11ب ررأن ط ررال ال رريو األصررلي وحقرروقه
مبوجررب الد اقي ر  ،إىل ن ط ررال ال رريو األصررلي زث رريا مررا يررانون مررن حال ر ص ر ي نررو مررن
راةي اربردمان ال ر ي انتاحر حلر وعردم إمكانير
حال ط ال ال ريو غرري األصرلي نظراا إىل د ا
ح رروحل عليهررا ،وإىل نرره قررد لررزم اذرراذ درردابري إجيابي ر للقضرراا علررا األوضرراا انسرربب للتمييررز
وضمان انساواة يف التمتا باحقوق انك ولر مبوجرب الد اقير  .وحثارل اللعنر الردول علرا النظرا
يف دن يذ ددابري قاص لضمان عدم التمييز ضرد ط رال ال ريو األصرلي وقردها علرا اح را
عل ررا هو رراا الثقا ير ر  ،و ش رراهن اللعنر ر إىل ن عل ررا ال رردول األط راا واجبر ر ا حتمير ر ا ،ل وه ررو
ضررمان ح ررول ط ررال ال رريو األصررلي علررا اربرردمان ال ر ي علررا قرردم انسرراواة مررا نررائا
الاضررا واألط ررال والو يرران
األط ررال ومكا ر نرروا التغذ ر  ،وزررذل األوضرراا انسرربب لو يرران ا
الن اني  .ويف ديلي اللعن اليام هقر  )2013(15ب رأن حر الا رل يف التمترا برأعلا مسرتو
ممكررن مررن ال ر  ،اسرران اللعن ر ح ر مجيررا األط ررال يف ال ر بأنرره ررمل حقه ر يف النمررو
والتنمي ر ح ر بلغ روا زامررل قرردهاا ويف اليرريش يف مررل ح روال ي اكررنه مررن بلررو علررا مسررتو
وذل بتن يذ الدول بااما دتناول احملدِّةان األناني لل .
ممكن من ال
 -50وممررا ن ررف ل رره ان ررتمااه وج رروة د اود رران حمقلق ر ج رردا يف م ش راان ص ر الا ررل ب ررني
الاضررا يف
السرركان األصررليني وغررري األصررليني يف ش ر ريرراا اليرراع .ررال د رزال ميرردلن و يرران ا
جمموعرران ال رريو األصررلي علررا بكثررري منهررا لررد نظريااررا يف اعتميرران الائيسرري ( .)27وقررد
كون نساا و ط ال ال يو األصلي حعاضر للينرف واإلصراب بسروا التغذ ر واألنيميرا واناله را(.)28
وحير ررز بير ررض هر ررذ الت اودر رران إىل ر رواهق يف احملر رردِّةان الجتماعي ر ر لل ر ر  .إذ ير رريش عر رردة
زبررري بقررده غررري متنانررب مررن ط ررال ال رريو األصررلي يف حال ر قررا (التيلي ر اليررام هق ر )11

__________

( )27إ ان ند انون وآقاون (انظا احاشي .)12
( )28دقا ا مقدم من شبك نساا ال يو األصلي  ،باحلند.
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ويف مناط نائي  ،ب مكاني حمدوةة لل ول علا الاعا ال
ولالحتكام إىل القضاا (انظا  ،E/C.19/2005/2انا الثالحل).

ي و راص التيلري اييرد وان راهز

 -51ول دزال ال يو األصلي دتيال ل دمان ن سي عء جياحلا ج ارااا انترزاا ط احلرا مرن
زنف ناه وإحاقه مبداهس ةاقلي  .لهادني انماهنتني آثاه بالغر علرا صر الا رل د رمل
اإلصرراب بررأماال عقلير  ،والتيررال لالعتررداا البرردين واينسررا ،وإ ررذاا الررن س والنت رراه ،وإةمرران
انحلدهان و الك ول .وقد ثبل وجروة عالقر برني آثراه هرادني انماهنرتني علرا ةتلرف األجيرال
وبني النت اه( )29والتيال لالعتداا اينسا يف ماحل الا ول (.)30
 -52زمررا ن ط ررال وشرربا ال رريو األصررلي عاض ر  ،إىل حررد بييررد ،لنتهازرران حقرروق
اإلنسرران نظ راا إىل عمرراهه والاررابا انتررداقل للتمييررز الررذي دتيررال لرره ال رريو األصررلي  .ل ر
حي رري داهفير را باألط ررال وال رربا زأصر ر ا حق رروق ،و نابر ر ذلر ر ق وصر را عل ررا ط ررال
ال يو األصلي الذ ن زثريا ما ححيامون من حقوقه األناني انتيلق بأناه وجمتمياا احمللي
وهو رراا  .وقررد ة ثررا ال رردمان الن سرري الناشررئ عررء جيررال ال رريو األصررلي  ،مقينر ا بيرردم
التقرردم يف إعمررال حقوقهررا اإلنسرراني  ،إىل دير ارال اليد ررد مررن ط احلررا إىل جترراه حيادي ر مب اكرراة
عاضرره رباررا اعررتالل ال ر  ،واإلصرراب بررأماال عقلي ر  ،والنت رراه
وصرراةم ل ح ررا حلررا ،مررا ا
()31
والتيال إلجاااان نظام القضاا اينائا .
 -53وزثريا مرا جيرد شربا ال ريو األصرلي ن سره حماصرا ن برني لغراا وعراةاا وقريمه
األصرلي مرن جهر ولغران اعتمررا األزرء وعاةادرره وقيمره ،مررن جهر ثانير  .وهر غالبرا مرا احتلررون
م ررن جمتمي رراا احمللي ر التقليد ر إىل انن رراط احض ررا قث ر ا ع ررن انز ررد م ررن رراص اليم ررل والتيل رري
و تياضررون يف ذل ر نز ررد مررن انحلرراطا ال ر ي  .هر لا ال رربا ل يررانون مررن ميرردلن باال ر
علا من مثيالاا يف ص و نظاائه من شبا ال ريو غرري األصرلي سرب ،برل هر ضرا
حعاض لالزتئا ودياطا انواة انحلر ادهة وغرري ذلر مرن النترائا ارباررية علرا ال ر انيدبر علرا
غيا الدع الجتماعا القوي ومماهن التمييز.
 -54وإضررا إىل ال رريوبان الررح دواجههررا ال رريو األصررلي يمررا تيل ر ب مكاني ر اح ررول
علا قدمان ص ي منانب وجيدة ،واجه ط ال هذ ال يو وشباهبا ثالى م رازل هئيسري
دح راق حالر حامراهن الجتمرراعا والقت راةي ،وهررا دتيلر بررالتيلي  ،ووحردة األنرراة واعتميرران
اليقلي .
احمللي  ،وال
__________

( )29هاة هين ،عال مقدم إىل حلق اربءاا الدهاني انتيلق بال يو األصلي واح يف ال .
( )30غا غوهي زوهونكو ،عال مقدم إىل حلق اربءاا الدهاني انتيلق بال يو األصلي واح يف ال .
(Hannah McGlade, Our Greatest Challenge: Aboriginal Children and Human Rights (Canberra, )31
).Aboriginal Studies Press, 2013
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التعليم
احملدةان األنانري ل ر ال ريو األصرلي  .ومرن انرألو اهد راا
-55
كل التيلي حد ِّ
ميدلن األمي لد هذ ال ريو ) ،(CERD/C/EDU/CO/20-22يف حرني ن احتمرال الت راق
ط احلررا باندهن ر قررل بكثررري عررن مثيلرره لررد ط ررال ال رريو غررري األصررلي  ،وهررو مررا سرره يف
إضرريا صر ط ررال ال رريو األصررلي بسرربب اي ررال مسررتو حمررو ميررته يف جمررال ال ر
وقسرراها اننررا ا الكثرررية وغررري انباشرراة لهد رراا مسررتو الت رريل الدهانررا .و رادبط اي ررال
مسرتو الت رريل الدهانررا ساهدباطر ا ل ن ر س بظراهايت الت راراة و رراط نسررب األ رااة اننتمررني إىل
ال يو األصلي ةاقل نظام السعون( .)32وزثريا ما كون اي رال مسرتو ان راهز يف التيلري
الا ررا نامجرا عررن مررز ا مررن عرردم دررو ا اصرره وعرردم إمكانير اح ررول عليرره وعرردم مقبوليترره وعرردم
جوةدرره .وح ر يف حررال يكررن البنررني والبنرران اننتمررني إىل ال رريو األصررلي مررن اح ررول علررا
اربدمان التيليمي  ،ه سعلون ميدلن إيرام ةهانرا مغرا اة .يلرا نربيل انثرال ،دنقارا عرن
الدهان ر نسررب  89يف انائ ر مررن بنرران ال رريو األصررلي انياوح ر عمرراههن بررني الثاني ر ع رراة
والساةن ع اة يف بريو (انظا  ،A/HRC/29/40/Add.2ال قاة .)68
 -56و نبغا للدول بذل انز د من ايهد مرن جرل جرء الضراه النراج عرن هرذ النتهازران
لل قرروق ال ر ي  .النررتثماه يف التنمي ر انب اكرراة ألط ررال ال رريو األص ررلي بتيلرريمه ودق رردع
الدع إىل ناه (يف جمال اليبي  ،مثالا) وهرو نريل بالغر ال يالير يف احرد مرن وجره اإلج را
يف جمررال ال ر  .زمررا نبغررا للرردول التيرراون علررا ضررمان دن يررذ ن ررا يال ر يف هررذا ال رردةث
يلا نبيل انثال ،حزيا ل ال اازان انيقوةة بني األنا وانماضني لتابيقهرا يف اعتميران احمللير
لل رريو األصررلي بيررد ن ثبتررل ياليتهررا يف الول رران انت رردة األما كي ر ( .)33و نبغررا للرردول ن
دررو ا اناا ر التيليمي ر يف انرراحلتني األنانرري والثانو ر ودترري إمكاني ر الوصررول إليهررا بسرربل منهررا
ال رءاما اإلذاعي ر وب رااما التيلرري عررن بحيررد و ب ن رراا مررداهس منوذجي ر لل رريو األصررلي البدو ر
(التيلي اليام هق .)11
وحدة األسرة والمجتمع المحلي
 -57ل ميكن النتهان بأمهي احمليط األناي واعتميرا ال ر ا ألط رال ال ريو األصرلي .
األناة واعتما احمللرا ،ز ربكتني للردع  ،رو اان للا رل منرا ا صر ي بدنير وعقلير واجتماعير
و ساعدان يف زسا احلقان انست ركم من احامان انتواصل عء األجيال ويف بناا القردهة علرا
اعاهب وانقدهة .وقد شاهن اللعن انيني باحقوق القت اة والجتماعي والثقا ي  ،يف ديليقها
اليرام هقر  ،11إىل ن اح ررا علرا م رراف الا ررل ال ضرلا وعلررا وحرردة األنراة لررد ال رريو
األصررلي نبغررا ن كررون حررد العتبرراهان الائيسرري الررح دحااعررا عنررد انررت داى ب رااما ال ر
__________

( )32دقا ا مقدم من با ندا رغ ين من جامي مانيتوبا بكندا.
( )33دقا ا مقدم من نياليا.
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وغريهررا .لكررن مررا األنررف ،ل رزال ط ررال ال رريو األصررلي حنتزعررون مررن منررا حل مبيرردل علررا
بكثرري مررن انيرردل الررذي سررعله نظرااعه مررن ال ريو غررري األصررلي  ،وهررو مررا قررد سرربب إصرراب
ال اة ب دمان ن سري شرد دة يف ماحلر الا ولر  .و ضرالا عرن ذلر  ،أط رال ال ريو األصرلي
انوةعررون حتررل هعا ر الدولر حعاضر لالعتررداا علرريه  .و نبغررا للرردول ن ينررا اذرراذ ي إجراااان
ر
رحتررام رااة ال رريو األصررلي  ،مبررن رريه األط ررال ،مررن هو رراا الياقير  ،ز ررداعه يف م نسرران
الاعا البد ل  ،و ن جتء الضاه الواقا عليه يف حال اذاذ مثل هذ اإلجاااان.
الصحة العقلية
كل اهد اا ميدل انت اه األماال اليقلي والنت اه يمرا برني ال ريو األصرلي مراهاة
-58
مقلق ر ر جر رردا ،ول نر رريما يمر ررا بر ررني شر ررباهبا .و وجر ررد اليد ر ررد مر ررن عوامر ررل احما ر ر مر ررن النت ر رراه
وانر ر رياديعيان الوقا ر ر ر من ر رره ،زالنتم ر ررااان الثقا ير ر ر القو ر ر ر ) .(A/HRC/21/53وق ر ررد انته ر ررا ح ر ررد
النتيااض رران اننهعير ر حل ررذ اليوام ررل والن رياديعيان إىل ن انر رياديعيان الوقا ر م ررن النت رراه
القائمر علررا عمررل اندهنر قررد حر ادن مررن حررالن الزتئررا وال رريوه برراليعز لررد الاررال و ن
التده ب علا ةاا مهم ‘حاهس البواب ‘ ( ي ديلي ئان حمدةة من اعتميان احمللي زي ي التيا
علررا األ رااة انياضررني رباررا النت رراه وزي ي ر ةعمه ر ) قررد ه ررا مسررتو انيا ر والقرردهة الال متررني
نسرراعدة األشررحلاص انياضررني رباررا النت رراه .وميكررن ضر ا ن د قررذ يف العتبرراه الن رياديعيان
انياضني رباا النت اه(.)34
األقا ال يال يف اعتميان احمللي غري األصلي  ،ز جااا الك ف عن ا

 -59و نبغا ن دتقان اعتميان احمللي يمرا بينهرا انيلومران انتيلقر بأ ضرل مماهنران الوقا ر
من األماال اليقيل والنت اه .وقد ثبترل األقراى الرح جا رل يف انناقر القابير مهير األن را
والتقييمان القائم علا اعتميران احمللير وانسيشردة بالثقا ران ،الرح ميكرن انرتحلدامها يف منراط
قررا ( .)35ودسرراعد م رراه ا التنسرري اإلقليمير  ،زم رراوا ‘ال ررمس ان راق ‘ ) (Rising Sunالررذي
درروىل ديسررري دن يررذ جملررس انناقر القابير ال ررمالي  ،يف دقانر البيانرران ومضرراهاة األن ررا (.)36
و قرريا ،نبغررا دق اررا مبرراةهان جد رردة واعرردة زءنرراما ‘الك ا ررا ال ر ي ‘ بررال لبني الررذي قرروة
يه األط ال عملي التده ب علا بناا القدهة علا اعاهب (.)37

__________

()34

Anton Clifford, Christopher Doran and Komla Tsey, “A systematic review of suicide prevention
interventions targeting indigenous peoples in Australia, United States, Canada and New Zealand”,

()35

).BMC Public Health, vol. 13 (2013
Jennifer Redvers and others, “A scoping review of indigenous suicide prevention in circumpolar

).regions”, International Journal of Circumpolar Health, vol. 74 (2015
( )36دقا ا مقدم من جملس اإلنو ل القايب.
( )37بينيلوبيه ةوموغو ،عال مقدم إىل حلق اربءاا الدهاني انتيلق بال يو األصلي واح يف ال
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سادسا -الحقوق الصحية لفئتين رئيسيتين من الشعوب األصلية
ألف -صحة المرأة
 -60دتي ررال نس رراا ال ر رريو األص ررلي إىل جمموع ر ر وان رري ومتي رردةة األوجر رره وميق رردة مر ررن
انتهازرران حقرروق اإلنسرران الررح ح رراق زررل منهررا القررا ) ،(A/HRC/30/41والررح زثرريا مررا د ررمل
انتهازان حقوقهن ال ي دتعاو حد احامان من إمكاني اح ول علا اربدمان الابي .
 -61ر رأولا ،دواج رره نس رراا ال رريو األص ررلي حر رواجز عد رردة م ررام يا ر ر صر ر تهن اينس رري
واإلجنابي وإعمال حقوقهن انت ل هبرا .يردم درو ا قردمان الاعا ر ال ر ي حلرن وعردم إمكانير
ح روحلن عليهررا وعرردم مقبوليتهررا ،ضرالا عررن حمدوة ر إمكانير ح رروحلن علررا هعا ر جيرردة ،هررا
عوامررل دسرره علررا ريررو غررري متنانررب يف اهد رراا ميرردلن الو يرران الن انرري ويررل انااهقرران يف
صر و هن واهد رراا ميرردلن إصررابتهن برراألماال اننقولر جنسرري ا واي ررال ميرردلن انررتحلدامهن
لونررائل منررا احمررل ،إذ غالب ر ا مررا دحسررتبيد نسرراا ال رريو األصررلي مررن النررت اةة مررن قرردمان
ال ر اإلجنابي ر  .زمررا ميكررن ن حيررز اهد رراا ميرردلن يررل انااهقرران اننتميرران إىل ال رريو
األصلي إىل بيض األنبا احليكلي زنق ديلي البنان والزوا باإلزاا .
 -62ثانيا ،دياين نساا ال ريو األصرلي بانرتمااه مرن اهد راا ميردلن اعرتالل صر األمهران.
ميرردلن الو يرران الن انرري لررد هر لا النسرراا علررا علررا الرردوام مررن مثيالاررا لررد نسرراا ال رريو
غررري األصررلي ( .)38وزث رريا مررا دتيررال نسرراا ال رريو األصررلي رباررا اإلصرراب بررنق التغذ ر واألنيميررا
وغريه ررا م ررن مر راال نقر ر التغذ ر ر  ،وب ررأماال زس رركاي احم ررل ،وزثر رريا م ررا دق ررل و دني رردم إمكانير ر
ح وحلن علا اربدمان األناني للاعا السابق للولةة والاعا ثنااها وبيدها(.)39
 -63و ق رريا ،ل دررزال نسرراا ال رريو األصررلي وبنااررا تياضرران للينررف مبيرردلن علررا مررن
مثيالا ررا يف صر ر و عم رروم الس رركان .وو ق را للم رراةة  )2(22م ررن إع ررالن األم ر انت رردة ب ررأن
حقرروق ال رريو األصررلي  ،نبغررا للرردول ن دتحلررذ درردابري لضررمان يتررا نسرراا ال رريو األصررلي
قما ر زامل ر مررن مجيررا شرركال الينررف والتمييررز .بيررد ن نسررب ض ر ا ا الغت ررا والعتررداا
وغريمهررا مررن شرركال الينررف مررن نس راا ال رريو األصررلي ل دتنانررب مررا نسررب ض ر ا ا شرركال
الينررف هررذ مررن نررائا النسرراا .ومث ر عن ررا قرروي م رريك بررني األجيررال يف اليد ررد مررن شرركال
انماهس ضد نساا ال يو األصلي  ،وها دنع عن التهمريش ومواه رحل النرتيماه الرح
الينف ر
()40
حجتيز العتداا و ي اكن منه  .ومن الثاه الح ذل مماهن الينف ضد انا ة علا ص تها وقوا
ذ  ،واإلصراب بررأماال منقولر جنسرريا ،وانيانرراة مرن م ررازل مراال النسراا ،واإلصرراب بررأماال
__________

( )38اناجا ذاده.
(Michael Gracey and Malcolm King, “Indigenous health part 1: determinants and disease patterns”, )39
).The Lancet, vol. 374, No. 9683 (July 2009
( )40إلني غابا يل ،عال مقدم إىل حلق اربءاا الدهاني انتيلق بال يو األصلي واح يف ال .
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عقلي  ،وإةمان انرواة انحلر ادهة .و ر ثا الينرف ضرد انرا ة ضر ا علرا األط رال انياضرني لره ،ودكرون
ميدلن اعتالحل وو ياا علا من مثيالاا لد نواها(.)41
 -64وميكن التغلب علا هذ الت د ان بال ااز ما ال يو األصلي  .يلا نبيل انثرال،
نررهمل جن ر احوامررل يف انست ر يان وةوه احوامررل وةوه النتظرراه يف اعتميرران احمللي ر يف
اح ررد م ررن انحل رراطا انت ررل ب ررال ية احمليا ر ب ررالولةة يف ب ررريو وغواديم ررال( .)42وق ررد س رره إش رااك
القابالن التقليد ان يف انتحلدام النحر حها احد ث لتقردع الاعا ر ال ر ي و راةة درده بهن عليره يف
ق ض ميدي اعتالل األمهان والو يان الن اني  .و نبغا للدول ن دنظا يف راص التيراون برني
بلرردان اينررو يف جمررال ال ر اينسرري واإلجنابي ر  ،ول نرريما يمررا ف ر انيررا ري ان رريز بررني
الثقا ان ).(E/2013/43-E/C.19/2013/25
 -65ول رزال ميرردل انواليررد يف اليد ررد مررن اعتميرران احمللي ر لل رريو األصررلي علررا بكثررري
مررن انتونررط الرروطين ،وهررو مررا يكررس ،يف جررزا منرره ،األمهي ر الررح ديلاقهررا هررذ اعتميرران علررا
األمومر ر واإلجن ررا  .وق ررد د ررادم ه ررذ الهاا حيانر ر ا بانيتق رردان الس ررائدة عل ررا ص ررييد الا ررب
الائيسررا يمررا تيل ر  ،مررثالا ،مبماهنرران التوليررد وونررائل منررا احمررل .إل ن التن را ا انت رروه بررني
حقرروق ال رريو األصررلي وحقرروق انررا ة ومهررا يف الغالرربث لاانررا نرريل اليد ررد مررن ال رريو
األصلي إىل إلغراا القروانني و انماهنران اليا ير اننتهكر حقروق انرا ة ،زرالزوا براإلزاا والينرف
ضرل لرد ال ريو األصرلي ،
اننزي .و نبغا ل حتظا الدول انماهنان التقليد األقا و ان ا
بل نبغا بردلا مرن ذلر إجرااا حرواه مرا هرذ ال ريو علرا ريرو ااعرا ثقا اارا ب رأن انباعردة
بني حالن احمل وانتحلدام ونائل منا احمل واليبي .
 -66وجيب ن دبرذل الردول انز رد مرن ايهرد مرن جرل الت ردي ألعمرال الينرف القرائ علرا
ناس نوا اينس .كثريا ما ل دحتاح لنساا ال يو األصلي وبنااا نبل انت ا قانوني يالر
مررن هررذ األعمررال .ويف بيررض الول رران القضررائي  ،ميرراهس بيررض مرروم ا الدول ر زررأ ااة ال رراط
والقوان اليسركا وشربه اليسركا الينرف ضرد النسراا .ويف مثرل هرذ احرالن ،دتيرال النسراا
لنتهرراك مررزةو ث ولا ،لتياضررهن للينررف ،وثاني ر ا ،ليرردم إن ررا هن مررن جانررب اللي ر ن سررها الررح
ماهنررل الينررف ضرردهن .وجيررب علررا الرردول اذرراذ قا روان ننررا هررذا الينررف وضررمان ن دتررو ا
يميا النساا آليان مقبول يء الضاه الواقا عليهن جااا هذ النتهازران و ن دحتراح حلرن مجييرا
إمكاني النت اةة منها.
__________

انماهس ضرد انرا ة مرن قبرل شرا كها انياشرا والينرف اينسرا انمراهس ضردهاس،
( )41منظم ال
الياني  ،سالينف ر
ص ر ر ر ي الوقر ر ررائا هق ر ر ر ( 239زر ر ررانون الثاين /نر ر ررا ا  .)2016و تر ر رراح الطر ر ررالا عليهر ر ررا عر ر ررء ال ر ر راابط التر ر رراي:
.http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/ar/
United Nations Population Fund and the Spanish Agency for International Development
()42
Cooperation, “Promoting equality, recognizing diversity: case stories in intercultural sexual and
).reproductive health among indigenous peoples” (Panama, August, 2010
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باء -صحة أفراد الشعوب األصلية ذوي اإلعاقة
 -67سعل األشحلاص ذوو اإلعاق اننتمون إىل ال يو األصلي ميدلن إعاق علا مرن
مثيالاا لد عموم السكان .ومث حواجز مثل التمييز انتيدة األشكال وال قرا واحرواجز النظمير
واناة ر والينررف دسرره يف عرردم يتررا هر لا األشررحلاص ققرروقه اإلنسرراني يتيرا زررامالا .وديرري
اد اقي ر حقرروق األشررحلاص ذوي اإلعاق ر برراح يف ال ر (انرراةة  )25وبررالظاو ال ريب الررح
واجهها األشحلاص ذوو اإلعاق انياضون ألشكال متيدةة و مسرت ل مرن التمييرز ،مبرن ريه
اننتمون إىل ال يو األصلي (الد باج ).
 -68و واج رره ط ررال ال رريو األص ررلي ذوو اإلعاق ر ح رواجز ماة ر ونحظمي ر ون ررلوزي دي رريل
إعم ررال حقهر ر يف التيل رري ويف اح ررول عل ررا ارب رردمان ويف الن ررت اةة م ررن بر رااما إع رراةة التأهي ررل
انت ررل باإلعاق ر ر  .ويف غل ررب األحي رران ،تي ررال ط ررال ال رريو األص ررلي ذوو اإلعاق ر ر للتميي ررز
والعتداا والت اش من جانب قااهن ومقدما الاعا حل و رااة جمتميراا احمللير  .وزثرريا مرا درتال م
ص النتماا إىل شيب صلا ما حالح اإلعاق الذهني والسعن(.)43
 -69وقررد تيررال األشررحلاص ذوو اإلعاق ر اننتمررون إىل ال رريو األصررلي لتررأقا الع ريا
جااا مماهن الين ا و التمييز ضده  ،و ح للمبالغ يف د حلي إعاقراا الذهنير
قالته ا
()44
ه  .و ضالا عن ذلر  ،قرد ر ةي ‘التمييرز ان نسرا
بسبب الت يز الثقايف ضده ثناا
عل ررا ن رراس اإلعاقر ر البدنير ر ‘ إىل حع ررب ةواا ع دح ررحل ي رراين منه ررا األش ررحلاص ان ررابون
ب عاق ر  ،حيررحل إن إص رابته بررأي ع راال طبي ر غررري طبييي ر  ،ديررز إىل إعرراقته  ،ل إىل م راال
من ررل ( .)45واحتمررال حرردوى ذل ر زبررري يف ص ر و رااة ال رريو األصررلي نظ راا إىل شرريوا
ما واجهونه من م ازل لغو وغريها من حواجز الد ال وإىل عردم دوعير انهنيرني اليراملني يف
قارراا ال ر  .و نبغررا ن ررمل مضررمون اننرراها التده بي ر والدهانرري ذان ال ررل احتياجرران
األشحلاص ذوي اإلعاق اننتمني إىل ال يو األصلي من جل دوعي انماهنني.
 -70وزثريا ما ح رلزم ااة ال يو األصلي ان رابون ب عاقر والقراطنون يف منراط نائير ب عراةة
إثبان إعاقته ةوه ا عرن طا ر اننظمران الابير انازز ر ليظلروا مسرت قني إلعانر اإلعاقر  ،األمرا
الذي ر ا علريه  .و نبغرا للردول وايهران ال اعلر األقرا العريا بتيردة عبراا التمييرز الرح
نوا هبا األشحلاص ذوو اإلعاق اننتمون إىل ال يو األصلي والت دي حلا.
__________

()43

Matthew Frize, Dianna Kenny and C.J. Lennings, “The relationship between intellectual disability,
indigenous status and risk of reoffending in juvenile offenders on community orders”, Journal of

).Intellectual Disability Research, vol. 52, No. 6 (June 2008
( )44اناجا ذاده.
( )45دقا ا مقدم من شبك األشحلاص ذوي اإلعاق من ال يو األوىل.
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سابعا -التحديات الراهنة المتعلقة بالشعوب األصلية والحق في الصحة
ألف -األمراض السارية وغير السارية
 -71ديرراين ال رريو األصررلي مررن اهد رراا غ ررري متنانررب يف نسررب إصررابتها بررأماال حميد ر
ز ريوس نق انناع الب ا /اإل د واناله ا والسل ومن دزا د قارا إصراب ااةهرا انراحتلني إىل
اننرراط احضررا ب ررريوس نق ر انناع ر الب ررا  .و نبغررا للرردول الع ريا باهد رراا نسررب جوانررب
انحلاطا الرح دتيرال حلرا ال ريو األصرلي عرن نسرب دلر الرح دتيرال حلرا نظرياارا غرري األصرلي
يمررا ف ر اإلصرراب هبررذ األم راال ،وبتيرردة عبرراا التمييررز الررح دنرروا هبررا ال رريو األصررلي بيررد
إصررابتها هب ررذ األم راال .وإض ررا إىل ذل ر  ،دي رراين ال رريو األص ررلي بق ررده غ ررري متنان ررب م ررن
سمهمل ر س زالياقوم ررا ،و م راال ال رردوة اني رروي ،وال ررداا اليليق ررا ،واي ررذام ،وةاا
م راال ان ررتو(ائي )46ح
األناوانيان  .و نبغا ن دنظرا الردول يف مياير هرذ احرالن علرا ناراق وانرا و مجراعا
بررالتوا م ر حوجرردن ةو ر يال ر حلررا .ومررن انه ر ض را ل ححيرردة يو ررل ن ررا ال ر ارباص ر
بال رريو األصررلي علررا نرراس مسررتو عا يتهررا ،ول نرريما يف اعتميرران احمللير احملاومر ص رالا.
ررا الحترراة الاونررا ،انررتححلدم دزا ررد نسررب اإلصرراب بالسررل يف اعتميرران احمللير األصررلي زمييرراه
ليدم انوا ق علا من اإلعانان الحتاة و ق ض قيمتها(.)47
 -72وقد اهد يل نسب إصاب ال يو األصلي براألماال غرري السراه اهد اعر ا هرائالا ضر ا،
إذ دسررعل اهد اع را غررري متنانررب يف ميرردلن اإلصرراب بررأماال القلررب واألوعي ر الدمو ر ومررال
السرركاي .ود رادبط هررذ انيرردلن اناد ي ر هبعرراة رااة ال رريو األصررلي مررن اننرراط الا ي ر إىل
احضررا  ،حي ررحل دتغ ررري منرراط حي رراا بس رراع لت ررمل ال ررنظ الغذائي ر احد ث ر اناد ي ر الس ررياان
احااه ر ر وال ر رردهون وانل ر ر ( .)48ر ررا ال لب ر ررني ،م ر ررثالا ،ن ر رره دا ر رروه انماهن ر رران الزهاعي ر ر ودغ ر ررري
األ ض ررليان الغذائير ر يف ح رردوى اهد رراا ش ررد د يف مي رردلن اإلص رراب مب ررال الس رركاي و مر راال
الكلررا و مراال القلررب واألوعير الدمو ر واهد رراا ضررغط الرردم والسرراطان( .)49و ض رالا عررن ذل ر ،
در ردل البيان رران اليانير ر عل ررا اهد رراا مي رردلن دن رراول الك ررول والت رردقني ل ررد ر رااة ال رريو
األصلي  ،ول نيما الاجال.
__________

()46

Peter Hotez, “Aboriginal populations and their neglected tropical diseases”, PLoS Neglected

).Tropical Diseases, vol. 8, No. 1 (January 2014
( )47الحتاة الاونرا ،قرانون احكومر الحتاة ر هقر  217انر هخ  10آذاه/مراهس  2009ب رأن انوا قر علرا شراوط
دو ررا اإلعان رران م ررن انيزانير ر الحتاة ر ر عل ررا زيان رران الحت رراة الاون ررا ل رردع التنمير ر القت رراة والجتماعير ر
لل يو األصلي يف مشال الحتاة الاونا ويف نيبري ا وال اق األق ا الاونا.
( )48ما كل غا سا ومالكوم زينأ (انظا احاشي .)39
( )49بينيلوبيه ةوموغو ،عال مقدم إىل حلق اربءاا الدهاني انتيلق بال يو األصلي واح يف ال .
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 -73و نبغررا للرردول ن دتحلررذ قا روان حمرردةة نكا ر هررذ اليلررل الررح ديدررب عليهررا عبرراا
هائل ر ر علر ررا ال ر رريو األصر ررلي  .و نبغر ررا ضر ررمان إمكاني ر ر اح ر ررول علر ررا األةو ر ر األنانر رري ،
زاإلنسرولني ومضرراةان اهد رراا ضررغط الرردم ،بتكل ر ميسرروهة ،إذ قررد ر ةي اهد رراا دكالي هررا الررح
ت ملها انا ض ن سه إىل ددهوه نا ا يف حالته ال ي ميكن الوقا منه .زما نبغرا النظرا يف
دن يررذ مبرراةهان لتقرردع اربرردمان الدوائير عررن بحيررد و اربرردمان ال ر ي انتنقلر مررن جررل هصررد
احال ال ي أل ااة ال يو األصلي ان ابني بأماال حمزمن القراطنني يف منراط نائير  .و نبغرا
عدم النتهان بأمهي مماهن التماه ن والا اض من حيحل الوقا من األماال غري السراه ضرالا
عرن ال وائررد ال ر ي غرري انباشرراة حلررذ انماهنر  ،زز رراةة النرردما يف اعتمرا والعتررداة بررالن س.
ررا ص ر و ال رربا األن رياي اننتمررا إىل ال رريو األصررلي  ،مررثالا ،دوجررد عالق ر طاة ر بررني
ان رراهز انبل ررأ عنه ررا ذادي را يف األن ررا الا اض ر ونتائعه ررا اإلجيابي ر عل ررا ال ر  ،مب ررا يف ذل ر
ال ر اليقلي ر ث قررد ثبررل ن مماهن ر الا اض ر درراةا ج راائ األحررداى( .)50ومررن ان ررعا جرردا
مبرراةهة بيررض الرردول حالي ر ا إىل ةع ر ودرراو ا األحررداى انت ررل باألليررا والا اضرران التقليد ر ،
‘زاألليررا الياني ر لل رريو األصررلي ‘ الررح نحظمررل يف عررام  ،2015نظ راا إىل ةوههررا يف الوقا ر
من األماال وحتسني مستو التمتا باليا ي .
مهنير جيردة مهير بالغر ضر ا.
 -74ولتمتا األشحلاص اننتمني إىل ال يو األصلي ب
يلررا نرربيل انثررال ،ديرراين بيررض ال رريو األصررلي مررن مررال الس ر اه السرريليكا نتيع ر لرريةي
مسررتو النظا ر ال ر ي انهنير يف م ررانا مياير األحعرراه ،ود رركل هررذ ال ررناع حررد نرربل
الا ق التقليد يف بيض قالي ال يو األصلي يف الحتاة الاونرا .و نبغرا للردول يا ر صر
ااة ال يو األصلي الياملني يف زل من ال ناعان التقليد والسائدة(.)51

باء -صحة البيئة وتغير المناخ والنزوح
داةي ص البيئ حد شواغل ال يو األصلي  .وقد لقرل ينر حقروق الا رل
 -75لاانا زان ا
الضوا علا مهي ص البيئ للا ل واعي ل بأن دغري البيئ كل اد دا طاهئرا جردا ل ر ط رال
ال رريو األص ررلي و من رراط حي رراا  ،م ررريةا إىل ن رره نبغ ررا لل رردول ن دض ررا ال رواغل انت ررل ب ر
الا ر ررل يف صر ررمي ان ر رياديعيااا انتيلق ر ر بر ررالتكيف مر ررا دغر ررري اننر رراخ وذ ير ررف آثر رراه (التيلي ر ر الير ررام
هقر )15ث إذ دتيررال ال ئرران الضرريي صرالا ألنررو آثرراه دغررري اننرراخ ( .)A/HRC/31/52يلررا نرربيل
انثررال ،سرره دغررري اننرراخ حالي را ،إىل حررد زبررري ،يف انيرردام األمررن الغررذائا ل رريو اإلنو ررل يف
هقبيررل القاررب ال ررماي الكنرردي ،إذ ه ر ادةن الريسرراهان احلائل ر ألهاضرريها الثلعي ر انحل ر
__________

( )50دقا ا مقدم من مجاع البقاا الثقايف ).(Cultural Survival
( )51الوثيقر اربتامي ر حلق ر اربرءاا الدهانرري انيقرروةة بينروانFinno-Ugric peoples and sustainable development:" :
 ،"health of indigenous peoplesيف  25و 26اه/ما و  2016يف بييو ا وةن بالحتاة الاونا.
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للقن بقاا مماهنااا انتيلق بالقن وال يد( .)52والنتياض عن م اةه الغذاا التقليد هنراك
باليناصا الغذائي السائدة مسأل باهظ التكل يف مثل هذ األمازن وحلا ةاطاها ال ي .
 -76وق ررد ذ ر ارل األن ررا انت ررل بالتنمي ر ال ررح دن ررذها الدول ر و ط راا ثالث ر  ،زال ررازان
انتيدةة اينسيان ،ضا ،باحملردةان األنانري ل ر ال ريو األصرلي زالغرذاا وميرا ال را
انأمونر وقرردمان الت ر اح .وميكررن ن حيرردى ذلر جرااا نررزوح ال رريو األصررلي مررن هاضرريها
التقليد ر و ج راااا دلرروى هاضرريها ومياههررا ،ومررا يدررب علررا ذل ر مررن ديررد ان علررا حقهررا يف
وحقوقها األقا  ،مبا يهرا احر يف احيراة( .)53وقرد حيردى التلروى ضر ا جرااا انرتحلدام
ال
()54
مبيدان ال ان احملظوهة يف بيض الدول والح دح ده ،هغ ذل  ،ودحستحلدم يف ةول قرا .
وليل من بني نتائا التنمير واليونر نتيعر مثررية للسرحلا  ،ل وهرا زرون ال ريو األصرلي علرا
الدوام من زثرا ال ئران عاضر لنيردام األمرن الغرذائا واإلصراب بسروا التغذ ر واألمراال انزمنر ،
هغ ر امتالزهررا ثرراوة مررن انيرراه التقليد ر انت ررل بررالييش انسررتدام ،ال ر ا ،يف إطرراه الررنظ
البيئي ر الا ي ر  .ونرراع التررأثا هررذ واقررا ديي رره اليد ررد مررن ال رريو األصررلي ث قررد ثبررل وجرروة
عالق نببي بني إصابتها مبال السكاي و ماال القلب واألوعي الدمو من جه  ،والنتيماه
ونزا ملكي هاضيها و قاليمها ومواهةها ،من جه ثاني (.)55
 -77و نبغا بذل جهوة من جل ديز ز التياون بني ال يو األصلي وال ازان ودقلي ثا
التنمي السليب إىل ةل حرد ممكرن ،زمرا دوضر بيرض األمثلر انسرتمدة مرن الحتراة الاونرا(.)56
زما ن حتد د حقوق ال يو األصلي يف األهاضا والغابران وانرواهة الب ا ر وغريهرا مرن انرواهة
الابييي مسرأل حيو ر لل را علرا نربل ه قهرا ولا اههرا .وديري ال ركوك القانونير اإلقليمير
ضا بأمهي اح ا علا اليالق باألهل( .)57ن حيكن ال يو األصلي من العتنراا بأهاضريها
واح ررا عليهررا ،دن ررأ حلق ر ييرردة قررا ث حيررحل دحسررتحلدم ان رواهة الابييي ر علررا ريررو ز ررد مررن
ان ررتدامتها ودتر روا ا رراص عم ررل ودت س ررن احالر ر ال ر ر ي اليامر ر للمعتمي رران احمللير ر  .ينبغ ررا
لل رريو األص ررلي ن دحبقررا ن ررياااا عل ررا عملي ر ص ررنا الق رااه يم ررا تيل ر هبررذ ان رواهة ض ررمانا
لك ا ر منهررا الغررذائا والتغررذوي ،وخباص ر يف اعتميرران احمللي ر الررح ديتمررد علررا ان رواهة الب ا ر
والء للبقاا علا قيد احياة (.)E/2005/43-E/C.19/2005/9

__________

.

شيال ان  -زلوديري ،عال مقدم إىل حلق اربءاا الدهاني انتيلق بال يو األصلي واح يف ال
( )52ي
( )53انظرا ،علرا نربيل انثرالXákmok Kásek Indigenous Community v. Paraguay, Inter-American Court :
.of Human Rights, 24 August 2010
( )54دقا ا مقدم من اعلس الدوي نياهدان احلنوة.
Royal Commission on Aboriginal Peoples, Report of the Royal Commission on Aboriginal
()55
).Peoples: Volume 3 — Gathering Strength (Ottawa, Canada Communication Group, 1996
(United Nations Development Programme, Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs and )56
Global Compact Network Russia “United Nations Global Compact Network Russia: corporate
”.social responsibility practices

( )57انظا اد اقي الحتاة األ ا قا حما ومساعدة النا حني ةاقليا يف ا قيا ،اناةة .)5(4
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المرفق
النصيييحة رق ييم  9المقدميية م يين آلييية الخبي يراء بشييين الح ييق فييي الص ييحة
والشعوب األصلية
ألف -نصائح عامة
مكاس يف صكوك ةولي ووطني متيردةة ،زمرا نره
 -1إن ح ال يو األصلي يف ال
ا
رركل جررزاا مهمرا مررن قررانون حقرروق اإلنسرران .و تررداقل هررذا احر مررا حقرروق نانرري عد رردة
مست ق لل يو األصلي  ،منها اح يف دقا ا ان ري ،ويف التنمي  ،والثقا  ،واألهل ،واألقالي
وانواهة ،واللغ  ،والبيئ الابييي .
 -2وم رراهي ال رريو األص ررلي لل ر ر وان رري وش ررامل  ،إذ د ررمل ،إض ررا ا إىل ال ر ر
البدني ر  ،بيرراةا هوحي ر وبيئي ر وثقا ي ر واجتماعي ر  .وقررد ة اإلةمررا الثقررايف القسرراي لل رريو
األصررلي  ،ونررزا ملكيتهررا ألهاضرريها ،وانررتحلدام هررذ األهاضررا ألغراال ال ررناعان النررتحلااجي ،
وامي ها السيانا والقت راةي ،وال قرا ،وغرري ذلر مرن مواه رحل النرتيماه ،إىل انيردام مااقبر
قل ب عمال احقوق ال ي لل يو األصلي .
ص ال اة وايماع و ا

 -3ودوض ر اإلح ررااان الياني ر لل ر حال ر احامرران الررح دقانرريها ال رريو األصررلي مررن
وعاض ررتها ن ررازل ص ر ي زث رررية ،مب ررا يه ررا
حي ررحل إمكاني ر ح روحلا عل ررا الاعا ر ال ر ي ايي رردة ح
اإلصاب باألماال الساه وغرري السراه  .و واجره زرل مرن نسراا ال ريو األصرلي وشرباهبا و ااةهرا
ذوي اإلعاقر حتررد ان قاصر يف هررذا اعررال ،منهررا اهد رراا ميرردي الو يرران الن انرري والنت رراه عررن
مثيليهما لد نظاائه من ال يو غري األصلي  ،و تياضون ألشكال من التمييز متيدةة األوجه.

باء -نصائح موجهة إلى الدول
نبغا للدول ن ديي ق ال يو األصرلي يف ال ر وديرز يا تره بالت رد علرا
-4
اد اقير ر منظمر ر اليم ررل الدولير ر لي ررام ( 1989هقر ر  ،)169ب ررأن ال رريو األص ررلي والقبلير ر ،
واليهد الدوي ارباص باحقوق القت اة والجتماعي والثقا ير  ،وانياهردان األنانري األقرا
حقوق اإلنسان وإةماجها يف قوانينها احمللي  ،وباذاذ قاوان حمدةة لتن يذ إعالن األمر انت ردة
ب أن حقوق ال يو األصلي .
 -5و نبغا للدول ن ديري براح األصريل لل ريو األصرلي يف دقا را مسرتقبلها بن سرها،
مبررا يف ذل ر مررن حيررحل مااقب ر ص ر ااةه ررا .و نبغررا للرردول ن دنظررا يف إب راام مياهرردان م ررا
ال ريو األصرلي  ،دك ررل صرااح ا صررون حقهرا يف دقا را ان ررري وحقهرا يف ال ر  ،و ن دن رذ مررا
قا علا عادقها من اللتزامان التياهد ذان ال ل .
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مكونا نانيا من مكونان وجوة ال يو األصلي وبقائها وحقهرا يف
 -6ود كل ال
احياة بكاام وحقها ويف دقا ا مستقبلها بن سها .ولذل  ،نبغا للدول ن دلرتمس انوا قر احراة
رس صر تها
وانسرربق وانسررتنرية لل رريو األصررلي قبررل دن يررذ ي قروانني و نيانرران و برااما ير ا
و حقوقها ال ي .
ال يو األصلي مب اهز زامل
 -7و نبغا للدول ن دن ذ قاا ا وطني قاص ب
قبل هذ ال يو ومبوا قتها احاة وانسربق وانسرتنرية ،و ن دضرا قاارا وطنير لل ر د
بااما ونيانان قاص بال يو األصلي و ن دي ادل ارباط الوطنير القائمر انتيلقر بال
لتحرردما يهررا مثررل هررذ ال رءاما والسيانرران .زمررا نبغررا للرردول ن درردما اح ر يف ال ر
صلب قاط عمل وطني لتن يذ إعالن األم انت دة ب أن حقوق ال يو األصلي .

من
رمل
ر
يف

 -8و نبغا للدول ض ا ن دضمن إداح إمكاني وصرول ال ريو األصرلي علرا ريرو زامرل
إىل ماا ونلا وقدمان الاعا ر ال ر ي الرح حرد اها القاراا اليرام ،وزرذل إىل اناا ر والسرلا
زتو ا ما ك ا مرن ميرا ال را انأمونر والغرذاا
واربدمان انت ل باحمل ادةان األناني لل
وقدمان ال ا ال ا .ومن الونائل احيو لت قي هذا احلد إقرااه ودن يرذ قروانني شرامل
نكا التمييز ومجا بيانان م ل وانتحلدامها.
 -9و نبغا ن دلغا الردول القروانني والسيانران الرح دسرم مبماهنر الينرف ضرد ال ريو
األصررلي و حجتيررز ولررو ضررمنيا ،و ن دتحلررذ قاروان للت رردي ألعمررال الينررف انادكبر مررن جانررب
ممثليهررا (زررالقوان انسررل ) و ط راا ثالث ر  .و نبغررا ن ححتظررا ص رااح ا مماهن ر الينررف يف ونرراط
الاعا ر ال ر ي  ،زررالتيقي القس رراي ود ررو ه األعض رراا التنانررلي األنثو ر  ،وزررذل التميي ررز ض ررد
انثليان وانثليني ومزةوجا انيل اينسا ومغا اي احلو اينساني من ااة ال يو األصلي .
 -10و نبغررا للرردول ل دير ارال ص ر بيئرران ال رريو األصررلي للحلاررا بارراق منهررا دلو ررحل
احلواا و انيا واليب ب يل ن ا اناا انملوز للدول و ي ن ا قا  .زمرا نبغرا للردول
ن دتحلذ قاوان حما ال يو األصلي من ي ضرااه بيئير دتسربب يف وقوعهرا طراا ثالثر
(زال ررازان ارباص ر ) بتقلرري ثررا ال ررناعان النررتحلااجي ب ر قاصر علررا ال ر البدني ر
واليقلي لل يو األصلي إىل ةل حد ممكن ،عن طا اذاذ ددابري د ا يي وعملي .
 -11و نبغا السماح لل يو األصلي بت د د هو ااا الذادي ز ئان متميرزة عرن غريهرا ةاقرل
الرردول و نبغررا للرردول ن دتحلررذ درردابري إجيابير لضررمان مجررا بيانران م ررل عررن ال رريو األصررلي .
و نبغر را لل رردول ضر ر ا ن ديس ررا إمكانير ر ح ررول ه ررذ ال رريو عل ررا ق رردمان الاعا ر ر ال ر ر ي
بت سررني عمليرران دسررعيل انواليررد وب لغرراا وجررو دسررعيل انواليررد ز رراط مسررب لل ررول علررا
قدمان الاعا ال ي .
 -12و نبغا للردول ن دتحلرذ قاروان لردع اح را علرا ثقا ران ال ريو األصرلي ويا ر
هذ ال يو من انتيالا طاا ثالث علا مياه ها و ةو تها الابي ومماهنااا التقليد األقرا
وحتو لهرا إىل نرلا .و نبغررا السرماح لل رريو األصرلي مبماهنر الارب التقليرردي والتمترا مبنا يرره،
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لكررن نبغررا اليمررل ،بال رااز مررا هررذ ال رريو  ،علررا القضرراا علررا انماهنرران الضرراهة انتي اد ر
علا حقوق قا  ،زمماهن د و ه األعضاا التنانلي األنثو .
 -13زما نبغا للدول ن دو ا لل ريو األصرلي مرواهة زا ير لتيسرري إن راا وإةاهة مباةهاارا
ارباصر ر هب ررا يف جم ررال الاعا ر ر ال ر ر ي و ن د ررو ا حل ررا مباش رراة ،يف ح ررال ع رردم وج رروة ق رردمان
قاضرري لاقاب ر هررذ ال ريو  ،ب رااما و ن ررا يف هررذا اعررال بونررائل منهررا دن يررذ مررا لررزم مررن
التدابري ارباص إلعمال حقوقها ال ي إعمالا دام ا.
 -14و نبغرا للرردول ن دضررمن لل رريو األصررلي البدو ر ودلر الررح ديرريش يف منرراط نائير ،
ويف من رراط متض رراهة بنزاع رران ،ولألش ررحلاص احملتع ررز ن اننتم ررني إىل ال رريو األص ررلي  ،إمكاني ر
ح وحل علا قردمان جيردة للاعا ر ال ر ي  ،مبرا يهرا قردمان الاعا ر الوقائير  ،بونرائل منهرا
اليياةان انتنقل واربدمان الدوائي الح دحق ادم عن بحيد ودكنولوجيان انيلومان والد الن.
 -15و نبغا للدول ضر ا ن دك رل درو ا قردمان اليمجر ال ر و للماضرا اننتمرني إىل ال ريو
األصرلي ضرمانا لك ا ر مسررتو التواصرل يف ونراط الاعا ر ال ر ي  .زمرا نبغررا للردول ،اعيا را منهررا
بدوه اللغ يف عملي اليال  ،ن ديز انتحلدام لغان ال يو األصلي يف هذ األوناط.
 -16و نبغا للدول ن دتحلذ قاوان لتده ب الياملني يف جمرال الاعا ر ال ر ي اننتمرني إىل
ال رريو األصررلي واعتمرراة انماهنررني يف جمررال ال ر اننتمررني إىل هررذ ال رريو وضر ارمه إىل
حتسررن منرراها التررده ب يف جمررال الاعا ر ال ر ي
نظر الاعا ر ال ر ي  .و نبغررا للرردول ضر ا ن ا
لت ررده ب الي رراملني يف ه ررذا اع ررال عل ررا دقر ردع ق رردمان مالئمر ر ثقا ير ر ا ،و ن دس ررت دى بر رااما
يمرا تيلر بيرال األشرحلاص اننتمرني إىل ال ريو
وقدمان لتوعي انماهنني يف جمال ال
األصلي والتيامل ميه .
 -17و نبغا ن دحي اد ال يو األصلي ودن ا ،بال ااز ما الدول ،ةوان وميلومران لتيز رز
مالئم ثقا يا من جل الوقا من األماال الساه وغري الساه  .و نبغا ذ ي مواهة
ال
زا ي ر ر ليتسر ررع د ر ررمي ب ر رااما إعالمي ر ر عر ررن منر رراط احير رراة ال ر ر ي و نبغر ررا للر رردول ن دضر ررا
انرياديعيان حمرردةة للوقا ر مررن األمراال السرراه وغررري السرراه بال رااز مررا ال رريو األصررلي
ومبوا قتها احاة وانسبق وانستنرية.
 -18و نبغا للدول ن دن ذ د ا يان ونيانان وبرااما دردع ال ريو األصرلي يف اعتمراة
قيرراهان مسررتنرية ب ررأن ص ر تها ود ررمل مبرراةهان لت سررني قياهااررا ب ررأن احملرردةان األنانرري
لل  ،زالغذاا ال ا والن اط البدين.
 -19و نبغررا ن درروي الرردول األولو ر لذرراذ مبرراةهان ديليمير قاصر بال رريو األصررلي نظراا إىل
قوة اليالق انباشاة وغرري انباشراة برني ال ر ومسرتو الت ريل الدهانرا .و نبغرا للردول ن دضرمن
إمكاني ر ح ررول زررل مررن ط ررال ال رريو األصررلي علررا رراص التيلرري األنانررا والثررانوي وإمكاني ر
ح ول مجيا ااة ال يو األصلي علا انواهة التيليمي انت ل بال .
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 -20و نبغا ن دواصل الدول انتق اا مراهاة اهد راا ميردل انترزاا ط رال ال ريو األصرلي
من زنف ناه وجمتمياا احمللي علا ال ييد اليانا ،والثاه ال ي بييدة اند لل دمان
الن سري النامجر عرء األجيررال عرن مماهنر النترزاا هرذ وعرن إ ررداا األط رال يف انرداهس الداقلير
وماا ر الاعا ر األقررا  .و نبغررا ن دحتحلررذ قاروان لل ررا علررا وحرردة األنرراة لررد ال رريو
األصررلي و ق را حقرروق الا ررل وضررمان ح ررول مجيررا األشررحلاص اننتمررني إىل ال رريو األصررلي
ان رابني مبثرل هرذ ال ردمان الن سري علرا قردمان الاعا ر ال ر ي الوقائير واليالجير الال مر
للت دي ألي آثاه رماضي قد ديدب علا هذ ال دمان زاإلصاب بأماال عقلي .
 -21وجيررب ن دتحلررذ الرردول ،بالتيرراون مررا ال رريو األصررلي  ،قاروان وه ر رب ررض ميرردل
انت اه ااة ال يو األصلي اناد ا عاني ا ،ول نيما يف ص و األط ال وال با  .و نبغرا ن
دحن ررذ يف اعتميرران احمللي ر انياض ر بنسررب ماد ي ر حلررذا ارباررا درردابري وقائي ر حمثبت ر ايرردو  ،و ن
اليقلي أل ااة ال يو األصلي .
مواهة زا ي إلجااا حتسينان حقيقي يف حال ال
ذ
 -22و نبغررا للرردول ن دررو ا م رواهة وم رواة لتررو ري الاعا ر ال ر ي انالئم ر ثقا ي ر ا إىل النسرراا،
واحقوق اينسي واإلجنابي .
األمهان وال
وخباص يما تيل ب
 -23زمررا نبغررا للرردول ن دضررمن يا ر النسرراا مررن التيررال للينررف ب ن رراذ الق روانني اينائي ر
والنررت اةة مررن الليرران القضررائي ارباص ر بال رريو األصررلي  .و نبغررا للرردول ض ر ا ن دقرردم إىل
النساا الالئا تياضن للينف قدمان ومواهة لدعمهن ،د مل دقدع انواهة انالي عند القتضاا.
 -24و نبغررا للرردول ن دتحلررذ قا روان نكا ر التمييررز ضررد رااة ال رريو األصررلي ذوي
اإلعاق ر بتن يررذ د ررا يان ونيانرران وب رااما اررد إىل ذل ر وانررت داى آليرران حما ر ه ر لا
األشررحلاص مررن انتهرراك ط راا ثالث ر حقرروقه  .زمررا نبغررا للرردول ن دررو ا قرردمان (عالجي ر
وغريها) مالئم ثقا ي ا ،ما مااعاة احتياجان ال يو األصلي مرن حيرحل حتد رد اإلعاقر وزي ير
التيامل ميها.
راو مماهنر األليرا والا اضران التقليد ر لل ريو األصرلي  ،باراق
 -25و نبغا للردول ن د ا
منها ،مثالا ،األليا الياني لل يو األصلي .
 -26و لزم ن ديي الدول قانوني ا ق ال يو األصلي يف هاضيها و قاليمها ومواهةها و ن
حتميه مبوجب القانون ،ب قااه قوانني ونيانان منانب  ،بالنظا إىل صل هذا اح األصيل باح
واح يف الغذاا.
يف ال

 -27و نبغا للدول ن دضا قاار ا حمردةة لتن يرذ حكرام اد راق براه س ،والتحل يرف مرن الثراه
الض رراهة لتغ ررري انن رراخ ،ودكيي ررف عملي رران التحلا رريط ال ررح دض ررالا هب ررا يف قا رراا ال ر م ررن ج ررل
وانضاة بال يو األصلي ب وهة غري متنانب .
التأهب نواجه آثاه دغري انناخ انت ل بال
 -28و نبغا للدول ض ا ن دضمن وجوة آليان مالئم يء الضاه والنت ا يف حرالن
التي ادي علا احقوق ال ي  ،مبا يها احقوق التياهد  ،إما عن طا الرنظ القضرائي الائيسري
و الررنظ القضررائي ارباص ر بال رريو األصررلي  .وقررد دكررون للررنظ القضررائي ارباص ر بال رريو
البل يف ال كاو انتيلق بانتهازان احقوق ال ي .
األصلي بيض انيزان يما ف
ا
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جيم -نصائح موجهة إلى الشعوب األصلية
 -29نبغا لل يو األصلي ن ديرز جهروة الردعوة إىل العريا ققوقهرا ال ر ي وحقهرا يف
دقا ررا ان ررري ،هبررد انررت داى ماا ر ونررلا وقرردمان للاعا ر ال ر ي ممولر ب ن ررا وقاضرري
لاقاب اعتميان احمللي األصلي دتميز بتو اها وإمكاني الوصول إليها ومقبوليتها وجوةاا.
 -30و نبغررا لل رريو األصررلي ن دواصررل الرردعوة إىل دنانررب يثيلهررا وم رراهزتها احقيقير يف
اذرراذ القرااهان السيانررادي انتيلقر بالاعا ر ال ر ي و ن دواصررل ة ررا الرردول إىل ضررمان اح ررول
علا موا قتها احاة وانسبق وانستنرية قبل دن يذ القوانني والسيانان وان اه ا الح يسها.
 -31وميكن ن دتحلذ ال يو األصلي ددابري حما الاب التقليدي وانماهنران انقينر بره
وديز زمهررا ،د ررمل الرردعوة إىل اع ريا الرردول ق ر هررذ ال رريو يف اح ررول علررا يا ر زامل ر
مبوجررب باودوزررول ناغو ررا ب ررأن اح ررول علررا ان رواهة اييني ر والتقانر اليرراةل وانن ررف للمنررا ا
الناشررئ عررن انررتحلدامها ،وهررو الءودوزررول انل ر باد اقي ر التنرروا البيولرروجا ،وإىل ةمررا اليررال
التقليدي وانماهنان الابي التقليد يف اربدمان السائدة للاعا ال ي .
 -32و نبغا لل يو األصلي ن دضمن اذراذ قاروان يف جمتمياارا احمللير حما ر األط رال
وال رربا مررن انماهنرران الررح حلررا آثرراه نررلبي علررا ال ر  ،مبررا يهررا إنررااة انررتحلدام الك ررول
واليقاقري ،و ن ديمل ما الدول من جل مياي هذ القضا ا.

دال -نصائح موجهة إلى المنظمات الدولية
 -33بينما ديي آلي اربءاا باألعمرال الرح اضراليل هبرا منظمر ال ر للبلردان األما كير
منسر عرانا حيرع بالقضرا ا
يف هذا اعال ،هنا دقريح ن دنظرا منظمر ال ر اليانير يف دييرني ا
ال ريو األصرلي لييرال علرا ريرو ضرل ال رواغل انل ا ر الرح دثراه علرا ال رييد
انت ل ب
اليانا ب أن إعمال احقوق ال ي لل يو األصلي .
 -34و نبغا لألم انت ردة ووزالارا واننظمران الدولير األقرا ن د ر ادة علرا مهير دقردع
قرردمان ال ر اليقلي ر إىل ال رريو األصررلي و ن دتحلررذ قا روان للت رردي حررالن النت رراه
يف ص و ااة هذ ال يو  ،ول نيما ط احلا وشباهبا .زما نبغا ننظمر ال ر اليانير ن
دنس إجااا انز د من األقاى عن ماهاة انت اه ال با  .و نبغا للمنظمان انذزوهة عرال ن
دتقان انيلومان وددع اعتميان احمللي لل يو األصلي يف مياي هذ القضي .
 -35و نبغا ل ندوق األم انت دة للسكان ن أقذ يف اعتبراه حقروق ال ريو األصرلي ،
ول نيما حقوق نسائها وشباهبا ،يف عمليان التحلايط الح ضرالا هبرا ،نظراا إىل عردم دنانرب
عرربا العررتالل والو يرران الررذي دنرروا برره نسرراا ال رريو األصررلي ووجرروة ثغراان يف جمررال إعمررال
اينسي واإلجنابي .
حقوقهن انت ل بال
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 -36و نبغا ننظم ال
الياني والبن الدوي واننظمان الدولير األقرا ن جتراي قاثر ا
عن ضل انماهنان انتيلق بالاعا ال ي ارباضي لاقاب اعتميان احمللي  ،ودن ا ميلومان
عن هذ انماهنان ،من جل اليو ا لعتماةها.
 -37زمررا نبغررا للوزررالن انتيرردةة األط راا والكيانرران األقررا  ،بالش رياك مررا الرردول ،ن
دسرتثما انز ررد مررن انرواهة يف إجرااا قرراى لزت را عالجرران جد رردة وميسروهة التكل ر لألمراال
النتوائي انهمل الح دياين منها ال يو األصلي بقده غري متنانب ويف داو ا هذ اليالجان.
-38
األصلي
لل يو
ال يو

32

الياني وغريها من وزالن األم انت ردة ن ديمرل مرا ال ريو
و نبغا ننظم ال
من جل وضا مبراةئ دوجيهير للسيانران اليامر يمرا بتيلر ب ةمرا انيراه التقليد ر
األصلي يف النظ الوطني للاعا ال ي  ،بسبل منها العيا بأ ضل مماهنران هرذ
يف جمال ال .
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