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تقرير انقررة اخلاصة انعنية حبقوق الشعوب األصلية
مذكرة أعدهتا األمانة
تتشرف األمانة أبن تق ّدم إىل جملس حقوو انناوان تقريور ارقور اخلاصوة ارننةوة وقوو
الش وونوأل األص وولةة ال ووعم أعدت و عم و ق ورا ا ل ووس  .12/33ويف ه ووعا التقري وور تش و ارق وور
اخلاصة نجالة إىل األنشطة اليت اضطلنت هبا منع تقدمي تقريرها األخ وتقدم د اسة مواضةنةة
عمووا يتنوور ل و ارووداحنون عوون حقووو انناووان للشوونوأل األصوولةة موون هجمووا و وورمي وتلق و
نظور مموع علووا تودا الووايوة واامايووة اروجوود  .ويتوتب توصووةا شويتن ال ة ةوة الوويت ون هبووا
وحتان ااماية.
لشىت اجلها ذا ارصلحة أن متنع االنتهاكا
ّ
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أواا -مقدمة
 -1تق وودم ارق وور اخلاص ووة ارننة ووة وق ووو الش وونوأل األص وولةة ه ووعا التقري وور إىل جمل ووس حق ووو
انناان عم ابلوالية اراند إلةها مبوجب ورا ا لس  .12/33ويف هوعا التقريور تشو ارقور
اخلاصووة نجالووة إىل األنشووطة الوويت اضووطلنت هبووا منووع تقوودمي تقريرهووا األخ و )A/HRC/36/46
وتقوودم د اسووة موضوووعةة عمووا يتنوور ل و ارووداحنون عوون حقووو انناووان للشوونوأل األصوولةة موون
هجما و رمي وتلق نظر ممع علا تدا الوواية وااماية اروجوود  .ويتوتب توصوةا شويتن
ال ة ةة اليت ن لشىت اجلها ذا ارصلحة منع االنتهاكا وحتاني ااماية.

اثنيا -أنشطة انقررة اخلاصة
 -2وامت ارقر اخلاصة منع أن ودمت تقريرها األخ إىل جملس حقوو انناوان واياي تني وطوريتني
مسةت و ووني األوىل إىل ار ا و ووة م و وون  8إىل  17تشو و ورين الث و ووا /نوحمرب )A/HRC/39/17/Add.2 2017
والثانةة إىل غواتةماال من  1إىل  10أاي /مايو .)A/HRC/39/17/Add.3 2018
 -3ويوورد حوور م صووع ألنشووطة ارقوور اخلاصووة يف تقريرهووا إىل اجلمنةووة النامووة )A/72/186
العم سلطت حةو الوووء علوا النموع اروضووع شويتن حوش الشونوأل األصولةة يف اا وب الوعا
والتشواو وارواحقوة ااوور واراوبقة واراوتن والشوونوأل األصولةة الويت تنووةل يف عايلوة طوعةووة أو يف
حالة اتصال أويل واالتصاال وغ ها من األنشطة.

اثلثا -تعرض الشعوب األصلية اليت تدافع عن حقودها ااعتداءات وللتجرمي
ألف -مقدمة
 -4تشنر ارقر اخلاصة ارننةة وقو الشونوأل األصولةة قلوش ابلوا إزاء الوايايد ال بو حةموا
تتنوور ل و الشوونوأل األصوولةة موون اعتووداءا وأعمووال عنووف و وورمي ولديوود ال سووةما تل و الوويت
حتووديف يف سووةا ارشووا يع ال ووربة ارتنلقووة ابلصووناعة االسووتلراجةة واألعمووال التجا يووة الاي اعةووة
وتشوةةد اهلةاكوع األساسوةة والاودود ال هروما،ةووة ووطوع األحوجا  .وحتوديف هوعا االنتهاكووا يف
سووةا ارناحاووة احملمومووة علووا ار ووا د الطبةنةووة واسووتء هلا مثلمووا لوووح أ نوواء ال واياي ا القطري ووة
وانن س يف تايايود أعوداد االدعواءا ذا الصولة .ويف النديود مون البلودان حوةن النايعوة الناو رية
ارتايايوود تاييوود موون التهديوودا الوويت يتنوور هلووا الاو ان األصوولةون .ولووعل ووور ارقوور اخلاصووة
إعداد تقرير موضوع لتوجة االهتمام إىل التصنةد اااصع يف هعا ارلاوف.
 -5ويقع الرتكةاي يف هعا التقرير علا اخلصا،ص ارمةواي ل عتوداءا والتجورمي اللوعين تتنور
هلمووا الشوونوأل األص ولةة الوويت تووداحع عوون حقووهووا ار ولووة مبوجووب إع و ن األمووب ارتحوود شوويتن
حقو الشنوأل األصلةة ومبوجب مناهدا حقو انناان مع التشديد علا االنتهاكا اليت
حتديف يف سةا ارشا يع انمنا،ةة .وتبحث ارقر اخلاصة يف هعا التقرير األ ور ال وردم واجلمواع
الواو ووع عل ووا الش وونوأل األص وولةة وتق ووةّب م وودة حنالة ووة ت وودا الوواي ووة وااماي ووة م ووع حتدي وود أحو ووع
ارما سووا والتحووداي الاووا،د الوويت تنوورت إعمووال توودا صايووة الشوونوأل األصوولةة .وت ح و
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ارقر اخلاصة أن الشنوأل األصلةة تتنر للتجرمي يف مجلة من الاةاوا منها الننصرية والتمةةاي
اهلة لةني وهو جمال ود ي ون موضوع التحلة والتقا ير يف اراتقبع.
 -6ومتاحووةا مووع الواليووة الوويت توووطلع هبووا ارقوور اخلاصووة تناولووت هووعا األخ و ابسووتمرا يف
تقا يرهووا ال رقطريووة ويف مووعكرالا إىل اا ومووا ويف نش ورالا الصووح ةة وغ هووا موون البةووا النامووة
الش وواغع إزاء اسووتهداف وةووادا الشوونوأل األصوولةة وأح وراد جمموعووا الشوونوأل األصوولةة والووعين
ياوونون إىل الوودحاع عوون حقووووهب حةووث يتنوور هووئالء ر حقووا جنا،ةووة وأعمووال أخوورة غ و
مش ووروعة مب ووا يف ذل و االعت ووداءا ارباح وور والقت ووع والتهدي وود والتلوي ووف والتح وور وغ ه ووا م وون
أح ال الننف.
 -7وود أ مثع هعا الشواغع أيوا من وِبوع آلةوا أخورة اقوو انناوان ات نوة ل موب

ارتحوود منهووا انجوراءا اخلاصووة األخوورة وهةتووا مناهوودا حقووو انناووان .حقوود و وّوش ارقوور
اخلاص ارنين والة ارداحنني عن حقوو انناوان أعموال الننوف والوصوب والتجورمي الويت تاوتهدف
األحلاص الناملني يف جمال الدحاع عون ااقوو البةتةوة وااقوو ارتنلقوة ابأل اضو مبون حوةهب يف
كث من اااال واد وأحراد جمتمنا الشنوأل األصلةة  .)A/71/281ووود أحوا النديود مون
التقووا ير يف الاوونوا األخ و إىل أوضوواع التجوورمي واألخطووا البةتةووة الوويت يواجههووا ارووداحنون عوون
حقووو انناووان ل نهووا مل تتنوواول هووعا الش وواغع ال موون زاويووة حقووو الشوونوأل األصوولةة وال موون
حةث األ ر اجلماع الواوع علا جمتمنوا الشونوأل األصولةة علوا وجو التحديود  )1وهو الثءور
اليت يانا هعا التقرير إىل سدها.

ابء -اننهجية
 -8اسووتنانت ارقوور اخلاصووة يف إعووداد هووعا التقريوور مبصوواد أولةووة واثنويووة .واسووتلدمت يف
ذلو منلومووا تلقتهووا مباحوور أ نوواء الواياي ا القطريووة حوو عوون ارووعكرا الوويت وجهتهووا الواليووة
شيتن االنتهاكا ارايعومة .)2
 -9وسنةا الستشا طا ،ة عريووة مون اجلهوا ال اعلوة أطلقوت ارقور اخلاصوة نوداء عاموا
لتقدمي إسهاما شيتن موضوع االعتداءا والتجورمي اللوعين تتنور هلموا الشونوأل األصولةة وموا
هلعا األعمال من أ ر مجاع علا جمتمنا الشنوأل األصلةة وإسوهاما شويتن التودا القا،موة
يف جمووال الووا،ةووة واامايووة .واسووتجا ة هلووعا النووداء تلقووت ارقوور اخلاصووة أكثوور موون  70ماووا ة
م تو ووة وتد أساسووا موون الشوونوأل األصوولةة وموون منظمووا حقووو انناووان موون منواطش حووىت
أغلبها من أمري ا ال تةنةة .وياتند التقرير أيوا إىل استنرا عدد كب من التقوا ير ذا الصولة
تناولت جوانب من اروضوع صاد عن منظما ا تموع ارود وآلةوا حقوو انناوان مبوا يف
ذل منظومة حقو انناان انولةمةة ومئساا وطنةة ماتقلة اقو انناان.
 -10وع و و علووا ذل و عقوود ارقوور اخلاصووة مشوواو ا مووع خ ورباء اسووتءروت يووومني يف
جنةف يوم  19و 20آذا /ما س  2018تناولت ماويتلة التجورمي واالعتوداءا اللوعين تتنور
__________

)1

)2
4

انظر أيوا

Inter-American Commission on Human Rights, Report on the Criminalization of Human

).Rights Defenders (2015
ن االط ع علا مجةع ارراس

اليت وجهها ار ل ون ابلوالاي علا ارووع .https://spcommreports.ohchr.org/
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هلما الشنوأل األصلةة اليت تانا إىل الدحاع عن حقووها والتما هبا .وأاتحت ارشاو حوواء
نجراء حوا ني ممثل الشنوأل األصلةة ومنظما ا تمع ارد وآلةا حقو انناان تناولوا
األخطا احملدد الويت تواجههوا الشونوأل األصولةة وأسوباهبا وعواوبهوا حوو عون النموع ارطلووأل
لتحا ووني صاي ووة الش وونوأل األص وولةة .وابنض وواحة إىل ذلو و ج وور مش وواو م ووع ممثلو و الش وونوأل
األصلةة يف نةاان/أ ريع  2018علا هامل ارنتدة الدا،ب ارنين قوااي الشنوأل األصلةة.

رابعا -اإلطار انعياري
 -11م وون الو وورو م حه ووب طبةن ووة حق ووو الش وونوأل األص وولةة رناوش ووة الت وودا ال زم ووة ناتح ووة
اللجوء إىل الندالة وااصول علا التنويوا وعلا ضما حقو انناان األخرة يف سوةا
االعت ووداءا والتج وورمي واألعم ووال األخ وورة ال وويت تتن وور هل ووا الش وونوأل األص وولةة نتةج ووة را وواعةها
للتما وقووها والدحاع عنها.
 -12حاالعتداءا والتجرمي أعمال تئ ر علا طا ،ة واسونة مون حقوو انناوان .ويتنوني حهوب
أسووباأل وآاث التجوورمي والننووف اللووعين تتنوور هلمووا الشوونوأل األصوولةة ومناجلتهووا ضوومن انطووا
احملدد نع ن األمب ارتحد شيتن حقو الشنوأل األصلةة والص وك الدولةوة وانولةمةوة اقوو
انناووان .حهووعا ارصوواد القانونةووة الدولةووة تنوورتف وقووو الشوونوأل األصوولةة يف تقريوور ارص و ويف
أ اض ووةها وأوالةمه ووا وموا ده ووا الطبةنة ووة التقلةدي ووة ويف إدا ح ووئواا ن ا ووها ويف قاحال ووا وس ووبع
عةشها .وابلنابة للشنوأل األصلةة حةن التمتع أبغلب هعا ااقو وغ ها من حقو انناوان
ي ووون مجاعة ووا وه ووو م ووا ين ووس الن و ووة اخلاص ووة هل ووعا الش وونوأل أب اض ووةها وأوالةمه ووا وموا ده ووا
الطبةنةة التقلةدية اليت تش ع هويتهب اجلماعةة و قاءهب ارادم واالوتصادم والثقايف.
كرسوت ارواد  3مون انعو ن النوار اقوو انناوان وارواداتن  )1 6و )1 9مون
 -13ووود ّ
النهد الدويل اخلاص اباقو اردنةة والاةاسةة واراد  7من إع ن األموب ارتحود شويتن حقوو
الشوونوأل األصوولةة ماووئولةة الدولووة عوون صايووة ااووش يف ااةووا وااريووة واألموون الشلصو  .وجوواء
هعا ارواد مشمولة ل لتاياموا الاولبةة وانبا ةوة علوا حود سوواءج حمون جهوة بوب علوا الودول
أن متتنع عن انتهاك حقو ارداحنني عن حقو انناوان يف حوني ينبءو هلوا مون جهوة أخورة
أن تبعل النناية الواجبة رنع انتهاكا حقو انناوان والتحقةوش حةهوا وتقودمي اجلنوا إىل الندالوة.
وت تا اراد  30من إع ن األمب ارتحد أ ةة أيوا إذ تئكد علا عدم جواز القةام أبنشوطة
عا رية يف أ اض الشنوأل األصلةة وأوالةمها إال أن ترب ها مصلحة عاموة وجةهوة أو أن تنورأل
الشنوأل األصلةة ارننةة ع حرية عن مواحقتها علةها أو طلبها هلا.
 -14وحتدد اراد  9من النهد الوما الويت ت وع عودم تنوريي أم حولص ل عتقوال أو
االحتجاز التنا وأن ال بوز حرمان أحد من حريتو إال ألسوباأل يونص علةهوا القوانون .وأم
حوولص يقووبي علةو يتنووني إ غو عنوود القووبي علةو أبسووباأل القووبي علةو وتقد و حووو ا إىل
القاض وحماكمت يف غووون حورت زمنةوة منقولوة أو إطو سوراح  .وال بووز أن ي وون احتجواز
األحلاص العين ينتظرون احملاكمة هو القاعد النامة.
 -15ويقو و ااووش يف مراعووا أصووول احملاكمووة ويف حماكمووة عادلووة ار و ّورس يف اروواد  14موون
النهوود أبن مجةووع النوواس متاوواوون أمووام احملوواكب وأبن ل ووع حوورد ااووش يف أن تنظوور حم مووة تصووة
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وماتقلة وناييهة يف ووةت صو عادلة وعلنةة وااش يف أن ينترب ريتا إىل أن تثبت إدانتو  .و وش
ل ووع ح وورد يف أن وواكب دون مخ و مب ووالا حة و ويف ااصووول جم ووا عل ووا ماوواعد وانونة ووة وعل ووا
ماوواعد موورتجب ح و وم إذا كووان ال ي ه وب اللءووة اراووتلدمة يف احمل مووة .ويقو و إع و ن األمووب
ارتحد شيتن حقو الشنوأل األصولةة يف ارواد  13منو أبن تتلوع الودول تودا حنالوة لوومان
صايووة حووش الشوونوأل األصوولةة يف اسووتنمال لءالوا وكووعل لووومان ووود الشوونوأل األصوولةة علووا
ال هووب وعلووا انحهووام يف سووةا انج وراءا الاةاسووةة والقانونةووة واندا يووة وذل و توووح الرتمجووة
الشو وية إذا اسووتلايم األموور .وتبو ّوني ات اوةووة منظمووة النمووع الدولةووة شوويتن الشوونوأل األصوولةة والقبلةووة
لنام  1989وب  )169يف اراد  10منها أن الت وةع عند حر النقواب اجلنا،ةة علا أحراد
الا ان األصلةني ينبء ي ون للنقواب األخرة غ الاجن.
 -16إن مبدأ تقرير ارص حش أساس ي تا أ ةة حا،قوة ابلناوبة للشونوأل األصولةة ل ونو
يئكوود حقهووا يف أن تاوونا وريووة إىل حتقةووش تنمةتهووا االوتصووادية واالجتماعةووة والثقاحةووة .وااووش يف
تقريوور ارص و حووش م وورس يف اروواد  1ارشوورتكة ووني النهوود الوودويل اخلوواص اباقووو االوتصووادية
واالجتماعةة والثقاحةة والنهد الدويل اخلواص اباقوو اردنةوة والاةاسوةة ويف ارواد  3مون إعو ن
األمووب ارتحوود شوويتن حقووو الشوونوأل األصوولةة .وينوورتف انع و ن ارتنلووش وووش وماووئولةة األحوراد
واجلماعووا وهةتووا ا تمووع يف تناييوواي وصايووة حقووو انناووان واا وراي األساسووةة ارنوورتف هبووا
عارةا مبشروعةة الودحاع عون ااقوو ارتنلقوة ابأل اضو وذلو ابنوورا "ابلنموع القوةب" الوعم يقووم
و ارووداحنون عوون حقووو انناووان يف القووواء علووا االنتهاكووا مبووا يف ذل و تل و النامجووة عوون
" حي االعرتاف وش الشنوأل يف تقرير مص ها وحش كع حنب يف مما سة سةادت ال املة علوا
روات وموا دا الطبةنةة".
 -17ويشو ع عوودم ممووني ااقووو ارتنلقووة ابأل اضو الاووبب الر،ةاو الوودحني و اء انتهاكووا
حق ووو الشو ونوأل األص وولةة .ويئك وود إعو و ن األم ووب ارتح وود ش وويتن حق ووو الش وونوأل األص وولةة يف
ارواد  25و 26و 27و 32منو حوش الشونوأل األصولةة يف اموت ك أ اضوةها وأوالةمهوا والاوةطر
علةهووا ةنمووا ت و ّورس ات اوةووة منظمووة النمووع الدولةووة وووب  169يف ار وواد موون  14إىل  19منهووا
حقو الشنوأل األصلةة ارتنلقة ابأل اض .
 -18واا ووش يف التنمة ووة ح ووش تئك وودا ع وود أح ووام م وون إعو و ن األم ووب ارتح وود ش وويتن حق ووو
الشوونوأل األصوولةة وال سووةما أح ووام اروواد  32الوويت توونص علووا أن للشوونوأل األصوولةة ااووش يف
حتديو وود وترتةو ووب األولو ووواي واالس و ورتاتةجةا ارتنلقو ووة تنمةو ووة أو اسو ووتلدام أ اضو ووةها أو أوالةمهو ووا
وموا دها األخرة .ويئكد انع ن حو عن ذل علا أن تتشاو الدول وتتناون وان نةوة موع
الشنوأل األصلةة ارننةة من خ ل ارئساا اليت متثلها للحصول علوا مواحقتهوا ااور واراوتن
وبووع إو ورا وتن ةووع التوودا التش ورينةة واندا يووة الوويت ووود تووئ ر حةهووا وينبء و أيوووا ااصووول عل ووا
مواحقتهووا ااوور واراووتن وبووع إو ورا أم مشووروع يووئ ر يف أ اضووةها أو أوالةمهووا وموا دهووا األخوورة
وال سوةما حةموا يتنلووش تنمةوة أو اسووتلدام أو اسوتء ل ارووا د ارندنةوة أو ارا،ةووة أو ارووا د األخوورة
اروواداتن  27و .)32وحوودد اللجنووة ارننةووة وقووو انناووان يف أحوود آ ا،هووا علووا أن حووش
الشونوأل األصولةة يف ارشوواكة يتجواوز نطوا التشوواو ج "حارشواكة يف عملةوة ايوواذ القورا ا بووب
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أن ت ووون حنالووة وهووو أموور يقتوو لووةس جموورد التشوواو ووع يقتوو أيوووا ارواحقووة ااوور واراووبقة
واراتن من أحراد ا تمع" .)3
 -19وو د التنصو و ووةص علو و ووا ااو و ووش يف التجمو و ووع الاو و وولم ويف حريو و ووة ت و و وووين اجلمنةو و ووا يف
اروادتني  21و 22مون النهوود الودويل اخلواص اباقووو اردنةوة والاةاسوةة يف حووني رك ِّورس ااووش يف
ارشوواكة يف تاووة الشووئون النامووة ويف صوونع القورا يف اروواد  25موون النهوود .ويئكوود إعو ن األمووب
ارتحد شيتن حقوو الشونوأل األصولةة حوو عون ذلو أن للشونوأل األصولةة ااوش يف ارشواكة
يف اياذ القرا ا ارتنلقة ابراا،ع اليت من حيتاا أن توئ ر يف حقووهوا مون خو ل ممثلوني يتوا هب
هووعا الشوونوأل ن اووها وحقووا لإلجوراءا اخلاصووة هبووا وكووعل ااووش يف ح و وتطوووير مئساووالا
اخلاصة هبا اليت تقوم ابياذ القرا ا ارواد  5و 18و 20و 27و.)34
 -20وإاتحة ارنلوما ومت وني ااصوول علةهوا حور ماوبش لوومان مت ن ون الشونوأل األصولةة
من ارشاكة يف عملةا التشواو  .وت وع ارواد  )2 19مون النهود ااوش يف "التمواس ارنلوموا
وتلقةها ونقلها" ابعتبا ذل جايءا من ااش يف حرية التنب .
 -21ووبع أن يتاىن إجراء ارشاو ا شيتن أية مشا يع مقرتحة بب علا الدول أن تتيتكد
من أن تقةةما األ ر علا حقو انناان وعلا البةتةة ود أرجريوت .والتنهودا القانونةوة ارلايموة
يف هعا الصدد موجود يف ات اوةوة التنووع البةولووج ارواد  )1 14أ)) الويت تقتوو مون الودول
إج وراء "تقةووةب األ وور البةت و للمشووا يع ارقرتحووة [التا نووة هلووا الوويت يوورج أن ت ووون هلووا آاث سوولبةة
خط علا التنوع البةولوج ءةة نب أو تقلةع هعا اآلاث و ...الاوما مبشواكة اجلمهوو يف
هعا انجراءا " .وتئكد ات اوةة األمب ارتحد انطا ية شيتن تء ارناخ ارواد  )1 4و)) علوا
حنو مما ع واجب الدول إجراء تقةةموا أل ور ارشوا يع أو التودا الويت تووطلع هبوا للتل ةوف مون
تء و ارنوواخ أو الت ةووف من و ءةووة التقلةووع إىل أد حوود موون اآلاث الوووا علووا الصووحة النامووة
وعلوا نوعةووة البةتووة .وهوااتن ارناهوداتن حظةتووا ابنووومام مجةووع دول النوامل تقريبووا حةووث لووا عوودد
الدول األطراف يف األوىل  196دولة ويف الثانةة  197دولة.
 -22ويعكر إع ن يو شيتن البةتة والتنمةة العم اعتمد يف عوام  1992يف اربودأ  10منو
أنو و يتن ووني أن ي ووتم ن ك ووع ح وورد م وون ااص ووول عل ووا ارنلوم ووا مب ووا يف ذلو و ارنلوم ووا ارتنلق ووة
ابألنشطة اليت يوطلع هبا ضومن جمتمنو احمللو وأن تةاور الودول حرصوة ارشواكة يف عملةوة صونع
الق ورا وأن تتووة إم انةووة اللجوووء حنلةووا إىل الندالووة مبووا يف ذل و الووتظلب واالنتصوواف يف القوووااي
البةتة ووة .وو وود ح وودد وور مأل األم ووب ارتح وود للبةت ووة عل ووا أ ة ووة ه ووعا "ااق ووو ال وويت تت ووة إم انة ووة
الوصول" يف تنايياي اندا البةتةة الش احة والشاملة للجمةع واخلاضنة للمااءلة .)4
 -23وحدد ارقر اخلواص ارنوين مباويتلة التاياموا حقوو انناوان ارتنلقوة ابلتمتوع بةتوة آمنوة
ونظة وة وصوحةة وماوتدامة علووا أنو ل و يتاوىن صايووة حقوو انناوان ينبءو لتقةةموا اآلاث
البةتةووة أن تبحووث أيوووا مووا وون أن يرتتووب علووا ارشووا يع والاةاسووا ارقرتحووة موون انن اسووا
علا التمتع جبمةع ااقو ذا الصولة مبوا حةهوا ااوش يف ااةوا والصوحة والءوعاء وارةواا والاو ن
__________
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والثقاح ووة .وينبء و أن تت ووة ه ووعا التقةةمو وا حرص ووا حقةقة ووة للمش وواكة النام ووة وينبء و أن تراعو و
ارقرتحووا البديلووة وينبءو أن تتنوواول مجةووع اآلاث البةتةووة احملتملووة مبووا حةهووا اآلاث النووا ر للحوودود
واآلاث الرتاكمةة اليت ود حتديف نتةجة ت اعع ارقرت موع أنشوطة أخورة وينبءو أن ياو ر التقةوةب
عن إعداد تقرير م توأل يشر اآلاث وضو وينبء أن خيوع التقةةب والقرا النها ،للمراجنة
موون وِبووع هةتووة ماووتقلة  .)A/HRC/37/59ويقتوو هووعا االلتوايام ابلناووبة للشوونوأل األصوولةة أن
ت ون ارنلوما الوا د يف تقةةب األ ر علا حقو انناان متاحة لءالا ويف ح ع يناسبها من
الناحةة الثقاحةة.
 -24لقد ت ّرس التايام الدولوة تووح سوبةع انتصواف حنوال عون انتهاكوا حقوو انناوان يف
اراد  )3 2أ) من النهد الدويل اخلاص اباقو اردنةة والاةاسةة .وياتلايم ذل تقودمي مورت ي
هعا االنتهاكا إىل الندالة وإنصاف الوحااي مما اقهب  .)5ويئكود إعو ن األموب ارتحود شويتن
حقووو الشوونوأل األصوولةة اروواد  )40علووا حووش الشوونوأل األصوولةة يف االسووت اد موون إج وراءا
عادلووة ومنص و ة موون أجووع تاوووية اخل حووا وارنازعووا مووع الوودول أو األط وراف األخوورة ويف أن
تتلووع وورا ا حو يووة يف هووعا الشوويتن حوو عوون ااووش يف سووبع انتصوواف حنالووة موون أم تنوود علووا
حقووهوا ال رديوة واجلماعةوة .وتراعوا يف هوعا القورا ا عوادا الشونوأل األصولةة ارننةوة وتقالةوودها
ووواعدها ونظمها القانونةة وحقو انناان الدولةة.
 -25وحو و عوون ذل و ت و ّورس اروواد  8موون إع و ن األمووب ارتحوود شوويتن حقووو الشوونوأل
األصوولةة ااووش يف آلةووا حنالووة رنووع أم عمووع يهوودف أو يووئدم إىل ريوود الشوونوأل األصوولةة موون
أ اضووةها أو أوالةمهووا أو موا دهووا ومت ةنهووا موون االنتصوواف .وت ونص اروواد  10علووا أن و ال بوووز
ترحةووع الشوونوأل األصوولةة وا ورا موون أ اضووةها إال إذا أعطووت مواحقتهووا ااوور واراووبقة واراووتن .
وعنوودما حتووديف تل و االنتهاكووا ي ووون للوووحااي ااووش يف ااصووول علووا جوورب منصووف مبووا يف
ذل و د ااقووو والتنووويي ومت ةنهووا حةثمووا أم وون موون خةووا النووود إىل أ اضووةها .وإذا تنووع
ذل ت ون عندها حمقة يف ااصول علا تنويي عادل ومنصف ومقاط حةموا خيوص األ اضو
واألو ووالةب وارو ووا د ال وويت كان ووت متتل ه ووا صو و ة تقلةدي ووة أو كان ووت تش ووءلها أو تا ووتلدمها وال وويت
ص ووود أو أخ ووع أو احتل ووت أو اس ووتلدمت أو أضو و  .ويق وودم التن ووويي يف ص ووو أ ا
وأوووالةب ومووا د م احتووة موون حةووث النوعةووة وااجووب وارركوواي القووانو أو يف صووو تنووويي نقوودم أو
أم جرب آخر مناسب اراد .)28
 -26وينبء للشركا عرب الوطنةة وغ ها من مئساا األعمال أن حترتم حقوو انناوان
علا النحو اربني يف اربواد التوجةهةوة ارتنلقوة ابألعموال التجا يوة وحقوو انناوانج تن ةوع إطوا
األمب ارتحد "ااماية واالحرتام واننصاف" الوعم يقووم علوا و يف كوا،اي هو ج واجوب الدولوة
يف اامايووة موون انتهاكووا حقووو انناووان الوويت ترت بهووا أط وراف اثلثووة مبووا يف ذل و ارئساووا
التجا يووة وماووئولةة الشووركا عوون اح ورتام حقووو انناووان وضوورو إاتحووة إم انةووة اللجوووء إىل
سووبع انتصوواف حنالووة ابلناووبة لوووحااي انتهاكووا حقووو انناووان ارتصوولة ابألعمووال التجا يووة.
وياووتلايم اربوودأ  18أن تقوووم ارئساووا التجا يووة تحديوود وتقةووةب أي وة آاث حنلةووة أو حمتملووة ضووا
__________
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وقو انناان من خ ل التشاو ا دم مع ال توا الويت تموع ووووع الوور هبوا ابعتبوا ذلو
جايءا ال يتجايأ من مائولةتها عن احرتام حقو انناان.

خامس ا -األسباب اجلذرية والدوافع اليت تقف وراء ااعتداءات والتجرمي
 -27إن احتداد ارناحاة علا اروا د الطبةنةة اليت حتركها حركا خاصة تواطوئ ح ووم يف
نووي األحةووان جنووع جمتمنووا الشوونوأل األصوولةة الوويت تاوونا إىل صايووة أ اضووةها التقلةديووة يف
طلةنة اراتهدحني ابالضطهاد.
 -28ومثلما وّقت ارقر اخلاصة تنشيت حوواديف التجورمي والننوف يف منظوب ااواال عنودما
بو وواهر وو وواد وأح و وراد جمتمنو ووا الشو وونوأل األصو وولةة ابالع و ورتا علو ووا ارشو ووا يع ال و ووربة ارتنلقو ووة
ابلصووناعا االسووتلراجةة واألعم ووال التجا يووة الاي اعة ووة واهلةاكووع األساس ووةة والاوودود ال هرما،ة ووة
نترب أسالةب حةا وعوةل الشونوأل األصولةة
ووطع األحجا  .وتنشيت يف حاال أخرة عندما تر ت
غ و وانونةووة أو متنا ض وة مووع سةاسووا ح و البةتووة األموور الووعم يووئدم إىل حظوور سووبع النووةل
التقلةدية للشنوأل األصلةة وإىل االعتقال واالحتجاز والطرد القارم وانتهاكا اقو انناوان
األخوورة للشوونوأل األصوولةة .وووود جوورة وووث هووعا اروضوووع يف تقريوور ارقوور اخلاصووة إىل اجلمنةووة
النامة  .)A/71/229ومثوة حواغع آخور ودأ يظهور تود بةا هوو اراوا عة إىل ايواذ تودا التل ةوف
من آاث تء ّ ارناخ والت ةّف من وه التدا الويت خيشوا أن تق ّوو حقوو الشونوأل األصولةة
إال أن ت ون مبنةة علا أساس صاية حقو انناان .وود وثوت ارقور اخلاصوة هوعا اراويتلة يف
تقرير سا ش و ِّدم إىل جملس حقو انناان .)A/HRC/36/46
 -29لقوود حووهد ارقور اخلاصووة منووع تولووت هووعا الواليووة عووددا موون ارشووا يع ال ووربة ارلموسووة
مب و و و و و ووا يف ذلو و و و و و و أ ن و و و و و وواء زاي الو و و و و و وا الرمسة و و و و و ووة إىل الربازي و و و و و ووع ) (A/HRC/33/42/Add.1وغواتةم و و و و و وواال
) (A/HRC/39/17/Add.3وار اووة ) (A/HRC/39/17/Add.2وهنوودو اس )(A/HRC/33/42/Add.2
وال و وووالاي ارتح و وود األمري ة و ووة ) (A/HRC/36/46/Add.1ومنطق و ووة س و ووامب يف الن و وورويأل والا و ووويد
وحنلن و و وودا ) .(A/HRC/33/42/Add.3وو و و وود اس و و ووتمنت إىل ح و و ووهادا عدي و و وود وتتلقو و و وا ابس و و ووتمرا
منلوم ووا يف إط ووا مهامه ووا مبوج ووب الوالي ووة ت وودعوها لتن وواول الب غ ووا ارتنلق ووة ابالنتهاك ووا
ارايعومووة اقووو انناووان الوويت تتحووديف عوون اآلاث اروودمر علووا الشوونوأل األصوولةة الوويت تاووببت
حةهووا نووي ارشووا يع ممووا أدم إىل آاث سوولبةة خط و علووا نظووب ح مهووا ومتاس و ها االجتموواع
وسبع عةشها و ةتتها وصحتها وحقووها يف الءعاء وارةاا.
 -30ومث ووة س ووبب حاس ووب ك ووامن و اء االعت ووداءا ار ث ووة ااالة ووة ه ووو ع وودم احو ورتام ااق ووو
اجلماعةة للشنوأل األصلةة يف األ اض وعدم مت ني جمتمنا الشونوأل األصولةة مون حقووهوا يف
يقو دو ا ود لا علا الدحاع نالةوة عون أ اضوةها وأوالةمهوا
ارل ةة النقا ية اآلمنة ألن ذل ّ
وموا ده ووا م وون األضو ورا ال وويت تتا ووبب حةه ووا ارش ووا يع ال ووربة .وو وود أاث ارق وور اخلاص ووة ه ووعا
االنشءال منع إنشاء الوالية يف عام  .2001ةد أن اااجة ارلحة إىل مناجلة هعا الوضع صدد
اكتاوواأل نوود جدي وود ابلنظوور إىل التوسووع الا وريع حةمووا تاووبب ارش ووا يع ال ووربة موون وواوز .ويف
الووووت ن او حووةن اراووا ة اهلامووة الوويت وون أن تقوودمها الشوونوأل األصولةة علووا صوونةد حتاووني
اسورتاتةجةا ح و البةتووة والتل ةووف موون آاث تءو ارنوواخ والت ةووف منو الوويت عوجلووت يف تقووا ير
GE.18-13273

9

A/HRC/39/17

حديثة  A/71/229و )A/HRC/36/46ال ن أن تبلا كاموع طاوتهوا إذا كانوت حقوو الشونوأل
األصلةة ارتنلقة ابأل اض ال تايال حمع اعرتا .
 -31لقوود اعتموود نووي البلوودان تش ورينا امايووة ااقووو اجلماعةووة للشوونوأل األصوولةة يف
األ اض ل ن ال تايال هناك حتداي تنرت مكةد هعا ااقو عملةوا .حمون الشوا،ع أن ت وون
التش ورينا ارتنلقووة اباراجووة والتنوودين ووطوواع الطاوووة مووث غ و مناووجمة مووع حقووو الشوونوأل
األصلةة ارتنلقة ابأل اض وأن تتجاهع هعا ااقو خدمة للمصاحل التجا ية.
اه ووع حق ووو الش وونوأل األص وولةة يف مل ة ووة أ اض ووةها التقلةدي ووة يولّوود ت وووترا وم وون
 -32و ر
أعمووال الننووف والتجوورمي ألن الشوونوأل األصوولةة تصووب ووعل متنديووة علووا أ اضووةها أو حمتلووة هلووا
صووو غو وانونةووة وهووو مووا ينرضووها لووتهب جنا،ةووة مثووع "اغتصوواأل حووش الءو " أو االحووت ل غو
ينولوون علةهوا
القانو وي ونون عل رعرضة لنملةا انخ ء القارم والطرد من األ الويت ّ
يف ممني أ زاوهب واا اظ علا متاس هب االجتمواع والثقوايف وعلوا تقالةودهب الروحةوة .ويف أسووأ
اا و وواال ي وو و و التص و وونةد الناو و و رم مق و وورت ابلتهم و ووةل الت و ووا خي للش و وونوأل األص و وولةة إىل
اسووتهداف هووعا الشوونوأل مبقتوووا وووانني متنلقووة ومايووة األموون القوووم وأخوورة متنلقووة مب اححووة
ان هوواأل وهووو مووا بنلهووا يف خووط ارواجهووة مووع اجلووةل والشوورطة وأحةووا يف مواجهووة صوواص
اجلةل والشرطة .)A/HRC/24/41/Add.3
 -33واألولووواي ابلناووبة للشوونوأل األصوولةة هو صايووة أ اضووةها وأوالةمهوا التقلةديووة وموا دهوا
الطبةنةة .والشنوأل األصلةة تش يف منوذج إمنوا ،وا م ووت يتجاهوع حقووهوا ويتاوبب يف
ضر ال ن جربا للبةتة واروا د الطبةنةة اليت تنتمد علةها للبقاء علا وةد ااةا .
 -34وتشنر ارقر اخلاصة قلش ابلا إزاء الايايد الارينة يف هعا ارشوا يع الويت عواد موا متوول
علووا أس وواس ات اوووا اس ووتثما دولة ووة و نا،ةووة ألن ار اس ووب ارالة ووة تصووب أساس ووا يف مص وولحة
اراو ووتثمرين األجانو ووب الو ووعين ال ي رت و ووون كث و و ا اقو ووو جمتمنو ووا الا و و ان األصو وولةني احمللة و وني
وال اماية البةتةة .وتئدم هعا ارشا يع يف كث من األحةان إىل زايد لمةل وإحقا الشنوأل
األصوولةة ارتوويت ر اووبب توودم موا دهووا الطبةنةووة .وع و و علووا ذل و ت ووون البنةووة القانونةووة هلووعا
ارمولووة موون خ و ل ات اوووا االسووتثما مصووممة وج و عووام وةووث ال توودع للمجتمنووا
ارشووا يع ّ
ارتور أية إم انةة اللتماس سبع االنتصاف واجلرب  A/70/301و.)A/HRC/33/42
 -35و ووديف التصوونةد يف االعتووداءا الوويت تتنوور هلووا الشوونوأل األصوولةة يف سووةا هة ووع
الاوولطة ارنحوورف الووعم متووا س حة و الشووركا اخلاصووة ووود ا كب و ا موون التوويت علووا الوودول وتنمووع
وة ووث ت ووون األنظم ووة والاةاس ووا وات او ووا االس ووتثما مص ووممة مب ووا يايي وود م وون وة ووة أعماهلو وا
التجا يووة .ويش و ع التنقة ود الووعم ي تنووف هةاكووع الشووركا يف االوتصوواد النووار حتووداي آخوور إذ
ينمع حمامو أصحاأل هعا الشركا العين يتاب عملهب ابلءموو وانهبوام علوا عرولوة ااصوول
علا ارنلوما وينةقون اجلهود الرامةة إىل مااءلة القطاع اخلاص عن مدة التوايام الننايوة الواجبوة
إزاء حقو انناان.
 -36وتشنر ارقور اخلاصوة بوالا القلوش إزاء هوعا الناوش النوار مون التجاهوع اراوتمر اقوو
الشنوأل األصلةة اليت تنرأل علنا عن ولقهوا إزاء اآلاث الاولبةة للمشوا يع انمنا،ةوة الويت تقوام علوا
أ اضةها .وهوعا ارشوا يع كثو ا موا تن وع دون التشواو موع الشونوأل األصولةة ارننةوة ودون التمواس
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مواحقته ووا اا وور وارا ووبقة وارا ووتن علةه ووا .ويف اا وواال ال وويت اي ووع حةه ووا ت وودا للتش وواو م ووع
الشنوأل األصلةة كث ا ما كانت هعا التدا غ م ،مة قاحةا وت تقور إىل حاون النةوة وداحنهوا
الر،ةا و هووو أن مشووا يع مما لووة ووود حصوولت ابل نووع علووا ارواحقووة تلقا،ةووا دون أم نةووة للاووما
إبعاد النظر أو ارشاكة حنلةا يف تصمةمها وتن ةعها .وود أد هعا ارشاو ا ارايعومة يف كث
من األحةان إىل إحدايف انقااما وإىل تقويي مئساا الشنوأل األصلةة لصناعة القرا .
 -37وود ح ّع ارقور اخلواص ارنوين ابروداحنني عون حقوو انناوان مون أن اننودام ارنلوموا
والش احةة والتنتةب علا عملةة اياذ القرا لةات جمورد عةووأل ،ةاوةة يف تن ةوع ارشوا يع انمنا،ةوة
ال ووربة ووع إا ووا ت ووئدم أيو ووا إىل ت وووهني وإض ووناف ار ووداحنني وا تمن ووا ارت وويت ر وإىل تق ووويي
ح و ووديد رص و ووداوةة ومش و ووروعةة ال و وودول واألطو و وراف م و وون غو و و ال و وودول ارش و وواكة يف ه و ووعا ارش و ووا يع
.)A/68/262
 -38وتنرت الشنوأل األصلةة أكثر حيتكثر علا هعا ارشوا يع ابلتنبتوة االجتماعةوة وابلاوبع
القانونةووة .وانتقامووا موون الشوونوأل األصوولةة الوويت توودعو إىل صايووة أ اضووةها تووتهب أباووا عووا،ش أمووام
حتقةوش التنمةوة وأباووا تنموع مبووا خيوالف ارصوواحل الوطنةوة .وووود اسوترهدف ووواد وجمتمنوا الشوونوأل
األصلةة العين يانون إىل إاث حواغلهب خبصوص اآلاث الالبةة للمشوا يع علوا حقوووهب وسوبع
عةش و ووهب و ةتو و وتهب هبجم و ووا عنة و ووة .حتنرضو و ووا للقت و ووع والتشو و وريد القا و وورم والتهدي و وود والتلوي و ووف
وللموايقة اخلبةثة أبن رو ّجهت هلب لب جنا،ةة غالبا ما كانوت غامووة أو و ةوة أو رموولمة علوا
حنو مبالا حة  .واهلدف من هعا االعتداءا سواء كانت ابلننف أو ابلقانون هو إس ا أم
منا ضة من جانب الشنوأل األصلةة علوا ارشوا يع التجا يوة ومنوع الشونوأل األصولةة مون مما سوة
حقووها.
 -39وحووىت عنوودما تووتم ن الشوونوأل األصوولةة موون االعورتا علووا ارشووا يع قورا موون احمل مووة
وعنوودما تصوود أواموور ووووا،ةة ووعل متو و الشووركا مووع ذل و يف مشووا ينها متجاهلووة األواموور
القوا،ةة تنلةش تل ارشوا يع .وحوو عون ذلو تشونر ارقور اخلاصوة قلوش ابلوا إذ إن احملواكب
النلةا أمر يف ووااي حديثوة إبجوراء مشواو ا نود الشوروع يف تن ةوع مشوا يع كوربة يف حماولوة
للمطالبة أب ر جن ابمتثال ارناي الدولةة .وهعا األسلوأل ال يت ش مع ارناي الدولةة ارتنلقة
ابلتشاو وارواحقة انظر  A/HRC/39/17/Add.3ال قر .)37

سا سا -أزمة عانية مل تنته فةوهلا بعد
 -40وجه ووت د اس ووا حديث ووة للمق وور اخل وواص ارن ووين وال ووة ار ووداحنني ع وون حق ووو اننا ووان
) (A/71/281وارقوور اخلوواص ارنووين وقووو انناووان والبةتووة إحووا ا تنبة و  )6وجووود "أزمووة عارةووة"
متمثلووة يف االعتووداءا الوويت يتنوور هلووا ارووداحنون عوون حقووو انناووان البةتةووة مشوودد علووا أن
النديد من هئالء ارداحنني هب من أحراد جمتمنا الشنوأل األصلةة.
 -41ويف تقرير عن ارداحنني عن حقو انناان الوعين ورتلووا يف تلوف أحنواء النوامل صود يف
عوام  2017و وّوش أصووحاأل التقريوور وتووع  312مووداحنا عوون حقووو انناووان يف  27لوودا وذكووروا

__________
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أن  67يف ارا،ووة موون الووعين ورتل ووا كووانوا يرننتووون ابلوودحاع عوون ااقووو ارتنلقووة ابأل اض و وااقووو
البةتةووة وحقووو الشوونوأل األصوولةة ومجةووع حوواال القتووع تقريبووا حوود ت يف سووةا إموواز مشووا يع
عم و ووة وأنش ووطة الص ووناعة االس ووتلراجةة وأعم ووال ا ي ووة ك ووربة .وح ووديف حن ووو  80يف ارا ،ووة م وون
حوواال القتووع يف أ نووة لوودان حقووط هو الربازيووع وال لبووني وكولومبةووا وار اووة  .)7وو ووش مصوود
آخر  200حالة وتع يف  24لدا حد ت يف عام  2016ا ضحةتها أ س كانوا يداحنون عون
أ اض ووةهب وغ وواابلب وأا ووا هب يف مواجه ووة أ ابأل الص ووناعة االس ووتلراجةة .وخلرووص أص ووحاأل ه ووعا
ارصوود إىل أن  40يف ارا،ووة تقريبووا موون الووعين ورتل ووا هووب موون أح وراد الشوونوأل األصوولةة وأن أكثوور
من  60يف ارا،ة من هعا اااال وونت يف أمري ا ال تةنةة .)8
 -42والحظت ارقر اخلاصة يف إطا واليتها وجود تصنةد مقلش ل عتداءا الننة وة وةوث
ياووتدع إصوودا غووا وإج وراء زاي ا وطريووة لتقص و ااقووا،ش .إن وو ووع الشوونوأل األصوولةة
عرضة ل عتداءا أ نواء سونةها للودحاع عون أ اضوةها حو ّ ع منوع أمود نةود مصود ولوش للم لوف
هبوعا الواليوة غو أن التصوونةد الشوديد يف مثوع هوعا األعمووال اااصوع يف الاونوا األخو اب
وجلت ارقوور اخلاصووة عووددا كب و ا ومتايايوودا موون هووعا االعتووداءا يف إك ووادو
مثووا ولووش ابلووا .وسو ّ
والربازيع و و وغواتةماال وال لبني وكولومبةا وكةنةا وار اة واهلند وهندو اس علا سبةع ارثال
ال ااصوور .وأحووا آلةووا أخوورة اقووو انناووان ومنظمووا ا تمووع اروود الوويت تنووىن رصوود
االعت ووداءا عل ووا الش وونوأل األص وولةة إىل ه ووعا البل وودان ن ا ووها وو وودمت دال ،ووع عل ووا أن ه ووعا
البلوودان تش و ع وضوونا مقلقووا للءايووة حقوود جوورة حووث سوولطا هووعا البلوودان م ورا ا علووا ايوواذ
إجراءا لتحاني صاية الشنوأل األصلةة ل نها مل ت نع.
 -43حالوضع يف البلدان ارعكو آن ا مقلش للءايوة ةود أن هوعا اال اهوا ارقلقوة مودها يف
ل وودان أخ وورة أيو ووا وينبء و التش ووديد عل ووا أن ع وودد االعت ووداءا اربل ووا عنه ووا ال يق وودم الص ووو
ال املة ألن مثة عوامع عديد تئ ر علا القود علوا ان و ن عون هوعا ااواال  .ومون وني هوعا
النوام ووع رن وود أم وواكن وج ووود الش وونوأل األص وولةة وم وودة إم انة ووة الوص ووول إىل وس ووا،ع االتص ووال
والتنو ّووع اللءوووم وع وودم االع ورتاف ابلش ونوأل األصوولةة وص و ها حوونواب أص وولةة .إن موودة و ووو
جمموعا ا تمع ارد الوطنةة ارننةوة وقوو انناوان ومودة تواصوع منظموا حقوو انناوان
احمللةة عام ن آخران يئ ران يف ان و ن .وال ود مون احورتا أن عوددا كبو ا مون االعتوداءا الويت
يتنر هلا ارداحنون عن الشنوأل األصلةة يف أجاياء واسنة من النامل ال يبلا عنها وال تتحديف
عنها وسا،ع انع م وط.
 -44وإذا كووان وتووع ارووداحنني عوون الشوونوأل األصوولةة يش و ع أ شووع انتهوواك اقووو انناووان
حووةن مثووع هووعا االعتووداءا حتووديف غالبووا يف سووةا أعمووال الننووف والتهديوود الوويت تاووتهدحهب هووب
وجمتمنالب مبا حةها أعمال االخت اء القارم وانخ ء القارم وارووايقا القووا،ةة واالعتقوال
واالحتجوواز تناو ا وحوور وةووود علووا حريووة التنبو وحريووة التجمووع والوصووب وارراوبووة وحظوور الاو ر
والتحر اجلنا .
__________
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 -45وابلوورغب موون وجووود نووي التقووديرا النارةووة لنوودد ارووداحنني عوون حقووو انناووان الووعين
ورتلو ووا ال توج وود منلوم ووا تب و ّوني ح وواال ارو ووايقا القو ووا،ةة وال ووتهب اجلنا،ة ووة ال وويت اس ووتهدحت
الش وونوأل األص وولةة .و ووديف وورمي الش وونوأل األص وولةة يف س ووةاوا ح ووىت وه و تا ووتند إىل مجه وور
توجو و رل ووب إىل أحو وراد الش وونوأل األص وولةة ال ووعين
واس وونة م وون األح ووام اجلنا،ة ووة .حم وون الش ووا،ع أن ّ
ينرتضون علا إماز مشوا يع كوربة و واولون نشور منلوموا وتنظوةب جمتمنوالب ويطلبوون ااصوول
علووا منلومووا ويطووالبون اباووش يف ارشوواكة يف ارشوواو ا ويف التموواس م وواحقتهب ااوور واراووبقة
اتهدف القةادا ابعتبا ذل اسرتاتةجةة لقمع وإس ا جمتمنالا احمللةة رمتها.
واراتن  .وتر ت
 -46وأرحةطووت ارقوور اخلاصووة علمووا ابلنديوود موون ااوواال الوويت وتو ّدمت حةهووا هةتووا خاصووة
منلومووا مءلوطووة أو ادعوواءا ال أسوواس هلووا موون الصووحة ضوود مووداحنني عوون حقووو انناووان.
وتتووع ركر تق ووا ير أن وو ووا ومو و ّدعني ع ووامني س ووا وا يف إس وواء اس ووتلدام الق ووانون اجلن ووا ،قب وووهلب
حووهادا زو وإصوودا أواموور إحوووا دون أدلووة كاحةووة والاووما مب حقووا ال موورب هلووا نن وواذ
القووانون ولت ا و ا صووو غ و ال،قووة هبوودف وورمي ارووداحنني عوون حقووو الشوونوأل األصوولةة .وووود
ال ي ووون ارشوورعون متو طووون صووو مباحوور يف عملةووا التجوورمي ل وونهب ياووا ون يف ذلو موون
خ ل اعتماد ووانني تناوب ء وج حش علا التنب عن ااقو مثع حرية التنب والتجمع أو
ارواحقة علا ووانني حتتوم علا تنري ا حو اضة جلرا،ب منها اجلرا،ب اخلطو كان هواأل  .)9حقود
أعر ووت حم مووة البلوودان األمري ةووة اقووو انناووان عوون القلووش إزاء أوجو التحةّوواي وانتشووا القوالووب
النمطةة يف التنلة ارتبنة يف أح ام احملاكب الوطنةة عندما يتنلش األمر مبحاكمة أحراد الاو ان
األصلةني مبوجب وانون ان هاأل كما يف حالة حنب موابح يف حةل .)10
 -47ووبووع تقوودمي الووتهب اجلنا،ةووة عوواد مووا ترشوون ص و تشووه وتشوووي عوون طريووش وسووا،ع
التواصووع االجتموواع ضوود الشوونوأل األصوولةة ووادلووا وجمتمنالووا متهمووني إايهووب مبناهوووة التنمةووة
والنمووع ضوود ارصوواحل الوطنةووة .وتاييوود خطووااب ال راهةووة علووا أسوواس عنصوورم ومتةةووايم موون حوود
ص و التشوووي تل و  .ويف أس ووأ ااوواال تصو ّوو وسووا،ع التواصووع االجتموواع أح وراد الشوونوأل
األصلةة علا أاب عناصر عصوااب إجرامةوة ومةلةشوةا و يوة وإ هوا ةون ولديود ل مون القووم .
وغالب و ووا م و ووا تق و ووف و اء ص و و التش و ووه ه و ووعا جه و ووا م و وون وط و وواع األعم و ووال التجا ي و ووة انظ و وور
 A/HRC/39/17/Add.2ال قر  )67دعب م شوف أو مبطّن من مائولني ح ومةني حاسودين
ممن تتيت ر مصااهب ارالةة نشا أحراد الشنوأل األصلةة دحاعا عن أ اضةهب.
 -48وكث ا ما توج لب جنا،ةة متنودد وواسونة وغو حمودد مبوا يف ذلو التنودم واغتصواأل
أ الء والتآمر واالختطاف وانكوراا وإ ابك النظوام النوام والتحوريي علوا اجلر وة .ويف النديود
م وون البل وودان كث و ا م ووا توج و لم ووة ا ت وواأل جر ووة اغتص وواأل أ الء و ظ ووروف مش وودد ض وود
ار ووداحنني ع وون حق ووو الش وونوأل األص وولةة ارتنلق ووة ابأل اضو و واعتر وورب أن ارتن وودين ورووبي عل ووةهب
متلباووني وهووو مووا ينووين حوور وةووود علووا ااووش يف الوودحاع ار ووول مبقتوووا ارنوواي الدولةووة اقووو
__________

)9

)10
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انناان .ويرتدد علا نطا واسع أن حاال الطوا
وتربير القمع واالحتجاجا االجتماعةة الالمةة .
)11

تقر من أجع تنلةش الوما

القووا،ةة

 -49وأحةا تصد أوامر ابلقبي علا أسواس منواي إ بوا واهةوة وإحوادا حوهود ال سوند
هلووا وحةووث ال توجوود صوولة ووني الووتهب واألحنووال ارناووو ة للمتهمووني .وأحةووا لووةس يف هووعا الووتهب
حتديوود للماووئولةة ال رديووة عوون األحنووال ارايعومووة وموون ذلو علووا سووبةع ارثووال عنوود إصوودا أواموور
ابلقووبي علووا عوود أحوراد موون الشوونوأل األصوولةة متهمووني إايهووب مجةنووا ابراووئولةة عوون حنووع جنووا،
وحةد مثع القتع دون ةان دو كع حرد منهب وهو ما يبدو أن عقاأل مجاع تمع حمل أبسرا.
ويف نووي ااوواال ال تن ووع أواموور القووبي علووا الشوولص عموودا ووع توورتك منلّقووة وهووو مووا بنووع
الشلص متيت را من جراء التهديد اراتمر ابلقبي علة يف الووت العم تراا الالطا مناسبا.
 -50وكث ا موا ترنور الووما انجرا،ةوة عرضوا وااوال أن أحوراد الشونوأل األصولةة ِ
مناورين

للءايووة وووود ال ل ووون انم انةووا لطلووب خوودما حمووام .وموون اروورج أال ي ونووا يف وضووع ياووم
هلووب طلووب ماوواعد موورتجب حووو م ذلو أنو يف منظووب البلوودان الوويت يرتحو ّديف حةهووا لءووا الاو ان
األصلةني ال توجد خدما الرتمجة ال و ية يف النظام القووا ،أو د ا موا ت وون موجوود وال تمتون
ألعوراف
نرظرووب الندالووة التقلةديووة أو الناديووة كثو اعتبووا يووعكر أو ال متوون أم اعتبووا علووا انطو
وتقالةوود الشوونوأل األصوولةة ونظمهووا القانونةووة .ومووا ةّوواي االضووطهاد الووعم يتنوور ل و أح وراد الشوونوأل
األصوولةة هووو االحتجوواز ل ورتا مطولووة وبووع احملاكمووة وووود يوودوم أحةووا عوود سوونوا ال سووةما يف
حالة واد الشنوأل األصلةة .واهلدف من هعا االسرتاتةجةة هو حرمان هعا ا تمنا من التنبو .
وحىت يف حالة ترب،ة هئالء ولما صع أحراد الشنوأل األصلةة علا االنتصاف.

 -51وو وود خو وونت مئسا ووا ومنظم ووا الش وونوأل األص وولةة للروا ووة والتا ووجةع وارص وواد
صو غ وانونةة يف سةاوا حوىت مثوع مراوبوة التمويوع ارمنوو مون جهوا خا جةوة .والقووانني
اليت ت ر حروطا للتاجةع والروا ة علا متويع ني ارنظما توونِف وود الشونوأل األصولةة
عل ووا التنبت ووة وتقةّ وود ال وودعب ال ووعم تتلق وواا م وون منظم ووا ا تم ووع ار وود  .وكثو و ا م ووا يتا ووع نط ووا
اسو ورتاتةجةة إسو و ا أحو وراد الش وونوأل األص وولةة لتش وومع منظم ووا ا تم ووع ار وود واحمل ووامني ال ووعين
اولون مااعدلا .وابل نوع مثوة حواال تن ّور حةهوا حموامون مثّلووا أحورادا مون الشونوأل األصولةة
العتداءا جادية ومنهب من ووع ضحةة إعدام خا ج إطا القانون.
 -52ويتطلب التنامع مع النقبا اندا ية والقانونةة اليت يواجهها أحراد الشونوأل األصولةة يف
مثووع هووعا األوضوواع تلقو دعووب حمو ّدد وهووادف موون ا تمووع اروود وموون ا تمووع الوودويل خيتلووف عوون
الوودعب الووعم توواجون إلة و عنوودما يقنووون ضووحااي التهديوودا واالعتووداءا اجلاوودية .والتجوورمي
ماوويتلة حااس ووة يف نظ وور ا تم ووع ال وودويل ال ووعم ال يرغ ووب يف أن ينظ وور إلة و عل ووا أن و يت وودخع يف
النملةا القانونةة احمللةة .علا أن األطراف الدولةة مثع ارصا ف انمنا،ةة ارتنودد األطوراف أو
ارئساووا ارالةووة الدولةووة أو الصووناديش كالصووندو األخووور للمنوواخ حووني توودعب الشووركا أو
اا وما اليت م هعا ارما سا ود تااهب يف هعا التجرمي أو تاييد من حدت .
__________

 )11ارواد 19

A Deadly Shade of Green: Threats to Environmental Human Rights Defenders in Latin

 America (London, 2016), p. 40و
.Defenders: Categorisation of the Problem and Measures in Response (Brussels, 2015), pp. 23−24
Protection International, Criminalisation of Human Rights
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 -53وتلقووت ارق وور اخلاص ووة أ ن وواء إع ووداد ه ووعا التقري وور منلوم ووا ع وون مت ووا م وون ح وواال
االعتوداء والتجورمي الويت وونوت يف تلوف أحنوواء النوامل .ون وراز التودهو النوام يف األوضواع ووودمت
أمثلووة حديثووة مشوودد علووا أاووا لووةس ارقصووود هووو إعطوواء صووو واحةووة وإمنووا أن تقوودم تح ناوور
لقطووا موون األزمووة الوويت مل تنت و حصوووهلا نوود .وااووال أن هووعا األمثلووة تنط و ابل نووع ح وور عوون
الوضع الراهن.
 -54وحوونر ارقوور اخلاصووة ابنايعوواج ح ووديد إذ الحظووت أ نوواء أحووديف زاي وطريووة مسة ووة
أجرلا إىل غواتةماال يف أاي /مايو  2018الوضوع ارريوع الوعم ينوا منو اروداحنون عون الاو ان
األصلةني يف هعا البلد .حقد حرجنت رقتع سبنة من واد الاو ان األصولةني أ نواء وور تنزةود زاي لوا.
وورتع هئالء يف أماكن تل ة و طر تل ةج حبنوهب أرطلش علة الرصاص يف الورأس أو يف الظهور
وحو ّووهت أجاووادهب ابلاوواط  .وكووانوا كلهووب ثلووون منظمتووني
وطرنِوون آخوورون علووا ماووتوة الروبووة ر
للمو وايا عني م وون الاو و ان األص وولةني يط ووالبون وق ووووهب ارتنلق ووة ابأل اضو و ومبش وواكتهب الاةاس ووةة.
ووونت عملةا القتوع يف سوةا وطوين عوام اتاوب ورموان ا تموع ارود صوو مئذيوة للءايوة مون
ن ووي ال و وواءا  .وأ وودة  ،ووةس غواتةم وواال علن ووا ع ووداءا رنظم ووا حق ووو اننا ووان وس وونت
مشا يع ووانني منروضة أمام الربران إىل تقةةد عمع ارنظما غ اا ومةة  )12ووسا،ع التواصع
االجتماع تحريي من جها خاصة وعمد إىل وصب الا ان األصلةني الوعين يوداحنون عون
حق ووووهب وإىل وص و هب اب وورمني وان ه ووا ةني وارناهو وني للتنمة ووة انظ وور A/HRC/39/17/Add.3
ال قراتن  54و.)58
 -55وزايد علوا هوعا الوضووع مثوة تصواعد يف عوودد الشو اوة اجلنا،ةوة  -وةووع إاوا ابرتووا -
ارقدمووة إىل احملوواكب يف غواتةموواال ضوود وةووادا وأح وراد موون الا و ان األصوولةني .ومشوواكة هةتووا
خاص ووة مش وواكة حثةث ووة يف تق وودمي الش و و اوة ي وووح أبن م وودعني ع ووامني ووو ووا متواطت ووون م ووع
الشووركا وم و ك األ اض و يف نووي هووعا ااوواال  .وأ نوواء وجووود ارقوور اخلاصووة يف غواتةموواال
زا النديد من وةادا الا ان األصلةني العين يقبنون يف الاوجن انتقاموا مونهب لودحاعهب عون
ااقووو ارتنلقووة ابأل اض و وحموواواللب حووع ووووااي نيقوواف إموواز مشووا يع كووربة علووا أ اضووةهب.
وأرصد أوامر ابلقبي تهب غاموة ويف ني ااواال اسوتنادا إىل حوهادا ال سوند هلوا .ومثوة
تنلةش مت ر جللاا احمل ما واحتجاز ل رتا مطولة وبع احملاكمة وهوو موا ينتهو ضوما
احملاكمة النادلة اررجع الاا ش ال قرا .)58-52
 -56ويف كةنةووا طارووا أعر ووت واليووة ارقوور اخلاصووة عوون القلووش إزاء حالووة النديوود موون الشوونوأل
م وون الاو و ان األص وولةني ال س ووةما ح وونب س ووةنءوير وح وونب أوجةو و وح وونب ماس ووام وخاص ووة
حةما يتنلش مبشوا يع ح و البةتوة ومواجهوة تءو ارنواخ .ويف الاونتني اراضوةتني حوديف تصونةد يف
الننف يف غا ة إمبو و حةث وامت مصلحة الءااب ال ةنةة مرا مت ر إبخ ء أحراد حنب
سةنءوير وحر منازهلب والقبي علا أحراد من هعا اجلماعة  .)13وود وونت هعا األعمال ابلرغب
مون أن الاونءوير طورف يف نواياع ينرتضوون حةو علووا عملةوا إخو ء وصود أمور مون احمل موة مبنووع
__________

 )12م وضووةة األمووب ارتحوود الاووامةة اقووو انناووان وجلنووة البلوودان األمري ةووة اقووو انناووان "

IACHR and

OHCHR condemn murder of campaigners and activists supporting indigenous peoples and

 "peasants in Guatemalaةان صح مشرتك  27حاييران/يونة .2018
 )13انظر  KEN 1/2017 and KEN 7/2017تقريران متاحان علا ارووع .https://spcommreports.ohchr.org
GE.18-13273
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عملةا انخ ء يثما تنظر يف األمر .وأطلش جوال مصولحة الءوااب ال ةنةوة النوا علوا النديود
ومولووت
موون أح وراد الاوونءوير مبوون حووةهب اع و موون الاوونءوير ورتووع يف كووانون الثا /ينوواير ّ .2018
ار وضووةة األو و ةووة مشووروعا يف إطووا مواجهووة تء و ارنوواخ يف ارنطقووة وكانووت مصوولحة الءووااب
ال ةنةوة مون وني اجلهووا الويت تلقوت التمويووع .وأصود ارقور اخلاصوة نووداء عاموا دعوت حةو إىل
اح ورتام ه ووعا ارش ووروع حق ووو اننا ووان وم ووا ه و إال أايم ح ووىت و وور ار وض ووةة األو و ة ووة تنلة ووش
ارشروع يف انتظا تقةةب مدة امتثال اقو انناان .)14
 -57ويف ال لبني يتنر الا ان األصلةون للوصب ويورتهمون أباب أعواء يف اجلةل الشني
اجلديوود الشووةوع ويتنرضووون ل عتووداءا والتش وريد القاوورم واالعتقووال التنا و والتهديوود .وووود
تصوواعد النايعووة الناو رية سورينا يف الاوونوا األخو وزاد عوودد حوواال انعوودام خووا ج نطووا
القوو وواء زايد ها،لو ووة .وتنرضو ووت جمتمنو ووا الا و و ان األصو وولةني مو وون حو وونب لومو وواد يف مةنو وودا و
ل ستهداف صو خاصة .)15
 -58وانتقاموا مون اجلهوا الويت أعر وت عون القلوش إزاء تصواعد الننوف ذركور ارقور اخلاصوة
ن را ووها رحق ووة  30آخو ورين م وون ارن ووروحني وودحاعهب ع وون حق ووو الاو و ان األص وولةني وحن ووو 600
حوولص يف ا موووع يف عريوووة مقدمووة يف حووبا /حرباير  2018موون وزا النوودل تطلووب حةهووا أبن
تصوونِّف حم مووة يف مووانة ااووايأل الشووةوع ال لبةووين واجلووةل الشووني اجلديوود منظمتووني إ هووا ةتني
وخوا جتني عون القووانون .وتوايعب هووعا النريووة أن األحوراد اروعكو ين ماووئولني وأعوواء منووروحني يف
ارنظمتني .وترحي ارقر اخلاصة شد هعا االلاما علوا أاوا ال أسواس هلوا مون الصوحة وغو
مائولة .وإن وصب ارداحنني عن حقو انناان والتشه هبب ينر األمن لللطر .وتود ارقر
اخلاصة أن تنرأل عن تقديرها لنبا ا الدعب والتوامن اليت تلقتها  )16وحتث ا تمع الدويل علا
مواصلة صد حالة ارداحنني عن حقو انناان وس متهب يف ال لبني.
 -59ويف كولومبة ووا حت و روديف منظ ووب عملة ووا وت ووع ار ووداحنني ع وون حق ووو اننا ووان يف ارن وواطش
الري ةة اليت كانت ات خيةا أماكن تواجد القوا ارالحة الثو ية ل ولومبةا  -اجلةل الشوني ومون
ووني األكث وور م و ورا هب ووعا النملة ووا ه ووب أح و وراد الا و و ان األص وولةني انظ وور A/HRC/37/3/Add.3
ال قورا  .)11-8ومثووة ح وور ماووبقة اسوولة تقوورن الاو ان األصوولةني ابلنصووااب الثو يووة .ومنووع
التووةع علا ات ا الا م ني اا وموة والقووا اراولحة الثو يوة ل ولومبةوا  -اجلوةل الشوني يف
عام  2016ورتع حنو  50من وةادا الا ان األصلةني .وحو عن ذل حةن استمرا وجود
جووةل التحريوور الوووطين وتايايوود لديوودا مجاعووا حووب عا و رية سووا قا واعتووداءالا هووو ممووا ياييوود
__________

 )14انظور  KEN 1/2018و .OTH 1/201انظوور أيووا م وضووةة حقووو انناوان "
 "respected during Kenya climate change project, say UN expertsةوان صوح  15كوانون الثوا /
يناير .2018
 PHL 4/2015 )15و PHL 8/2017و PHL 16/2017و.PHL 2/2018
 )16م وون ووني ه ووعا اجله ووا ارق وور اخل وواص ارن ووين وال ووة ار ووداحنني ع وون حق ووو اننا ووان م وض ووةة حق ووو اننا ووان
" 8 "Accusations against UN expert a retaliation by Philippines, say fellow rapporteursآذا /
ما س  )2018واالحتاد الدويل لصون الطبةنة و ر مأل األمب ارتحد للبةتة وجملس الصوامةني والربروان األو و،
وارنتدة الدا،ب ارنين قوااي الشنوأل األصلةة وجلنة القواء علا التمةةاي الننصرم و ر مأل األمب ارتحد للتناون
يف جم ووال خ ووي االنبن ووااث النامج ووة ع وون إزال ووة الء ووااب وت وودهو ها يف البل وودان النامة ووة وآلة ووة اخل ورباء ارننة ووة وق ووو
الشنوأل األصلةة ومركاي القانون البةت الدويل ومنظمة الن و الدولةة ومنظمة ‘خط الدحاع األمام ‘ وآخرين.
Indigenous rights must be
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الوضووع توودهو ا .ويواصووع أمووني ارظووامل ارنووين وقووو انناووان إط و حتووعيرا موون االعتووداءا
والتهديوودا ضوود الاو ان األصوولةني يف تلووف ارنوواطش كمووا حووع احمل مووة الدسووتو ية موون أن
عووددا موون الا و ان األصوولةني يف البلوود ابت ووا رعرضووة ل نووداث  .)17وأ سوولت ارقوور اخلاصووة عوود
مراس عن وتع واد من الا ان األصولةني علوا أيودم مجاعوا ماولحة  )18وعون االحتجواز
التناو و واالض ووطهاد واس ووتلدام الق ووو ار رط ووة م وون وب ووع القو ووا اا ومة ووة ض وود احملتج ووني م وون
الا ان األصلةني .)19
 -60والربازي ووع ه و البل وود األخط وور يف الن ووامل ث و ابلنا ووبة للم ووداحنني ع وون حق ووو اننا ووان
للش و و و وونوأل األص و و و وولةة  .حيت ن و و و وواء زاي ارقو و و و وور اخلاص و و و ووة إىل الربازي و و و ووع يف ع و و و ووام  2016انظو و و و وور
 A/HRC/33/42/Add.1ال ق وراتن  18و )31أظهوور هلووا أح وراد جمتمووع حمل و يف موواتو غروسووو دو
سول آاث جرو علا أجاادهب من إط الرصاص علةهب وأخعوها إىل أماكن ورتوع حةهوا أحوراد
ووص ووا علةهووا أيوووا حوواال موون االحتجوواز التنا و والتنووعيب والتجوورمي لقووادالب.
موون ذويهووبّ .
ومسنت من اا ومة ومن منظما ا تمع ارد الناملوة موع الاو ان األصولةني علوا الاوواء إىل
وااي مايعج ووة ش وويتن وج ووود من ووط من ووتظب م وون التهدي وود والقت ووع والتلوي ووف ينا ووب إىل أطو وراف
ح ومةووة وخاصووة  .)20وانح و موون النقوواأل حووا،ع حةمووا يتنلووش ابالعتووداءا وعملةووا القتووع
والتلوي ووف ال وويت يتن وور هل ووا أحو وراد الاو و ان األص وولةني وه ووو ينش وويت ع وواد ح ووني وواول الاو و ان
األص وولةون التماو و وق ووووهب عل ووا األ اضو و وياو و جنب ووا إىل جن ووب م ووع وورمي و وواد الاو و ان
األصلةني.
 -61وأ نوواء زاي لووا إىل هنوودو اس يف عووام  )A/HRC/33/42/Add.2 2015الحظووت ارقوور
اخلاصووة أن التج وورمي ووديف ع وواد يف س ووةا االحتجاج ووا الا وولمةة عل ووا أنش ووطة وط ووع أح ووجا
الءووااب أو التنوودين أو ارشووا يع ارا،ةووة ال هراب،ةووة .وووود رحوووكب ووواد موون الاو ان األصوولةني ووتهب
منهوا علوا سووبةع ارثوال االسووتة ء علوا أ اضو وإاوا الووور مبمتل وا خاصووة .والتقوت ارقوور
اخلاصة أ ناء وجودها يف هندو اس ب ات كاس يس اليت ورتلت حةما ند اوبب منا ضوتها لاود
أغوا زاكا .وتنر مداحنون آخرون من س ان لةناا األصلةني ل عتداء والقتع.
 -62وأ سلت ارقر اخلاصة مع م ل ني آخرين والاي يف إطا انجوراءا اخلاصوة عود
سا،ع عون هوعا ااالوة إىل كوع مون ح وموة هنودو اس واراوتثمرين اروالةني الوداعمني رشوروع سود
أغ ووا زاكووا  .)21وعقووب ذل و ووور عوود جهووا ماووتثمر مبووا حةهووا الشووركة اهلولنديووة للتمويووع
انمنوا ،ومصوورف أمري ووا الوسووطا للت امووع االوتصووادم والصووندو ال نلنوودم للتنوواون الصووناع
تنلةووش متويووع ارشووروع .و نوود حتقةووش اسووتءر عامووا كووام خلرووص حريووش حتقةووش ينوورف ابسووب حريووش
اخلرباء االستشا م الدويل يف تشرين الثا /نوحمرب  2017إىل أن عناصر ات نة ا ومة هندو اس
__________

 )17انظر
 COL 1/2014 )18و.COL 7/2016
.COL 6/2016 )19
 BRA 7/2015 )20و BRA 1/2016و.BRA 6/2016
 HND 3/2014 )21و HND 2/2016و HND 4/2016و.HND 4/2017
www.defensoria.gov.co/
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وماوئولني كبوا يف الشوركة ال هروما،ةوة
يف التلطةط لنملةة اغتةال ات كاس يس وتن ةع االغتةال والتارت علة

Energéticos Sociedad Anónima
)22

.

 Desarrollosتواطوئوا

 -63وحةمووا خيووص اهلنوود و د ادعوواءا شوويتن عوودم ك الووة ااووش يف ارواحقووة ااوور واراووبقة
واراتن يف والاي جاكانود ومواداي و وراديل وتشهاتةشوءا وتة نءوا وذلو يف سوةا مشوا يع
وطووع أحووجا الءووااب والتنوودين واحملاحظووة علووا البةتووة الوويت تووئ ر يف أ اض و ومووا د أدي اس و  .ويف
آأل/أغاووطس  2017أرلقو القووبي علووا  10أحوولاص موونهب  7ناوواء عنوود وةووامهب مبظوواهر
سلمةة رنا ضة ترحةع  40 000أسر منهب جمموعة أدي اس نتةجة للمشروع النمو الوعم
يهوودف إىل إوامووة سوود سووا دا سووا وحا يف وادم اوور مووادا  .)23وأعر ووت الواليووة عوون القلووش يف
مشال حر اهلند خبصوص أحراد أدي اس العين تنرضوا ل عتداء والوصب ودعوة صولتهب جبماعوة
الناكاووالةت الشووةوعةة اراويووة وتنرض ووا ل ضووطهاد مبوجووب و ووانني أمنةووة مبووا يف ذل و يف واليوويت
تشهاتةشءا وتة نءا .)24
 -64وزا ارق و وور اخلاص و ووة ار ا و ووة يف ع و ووام  2017والحظ و ووت أن التهدي و وود وارو و ووايقة
والتجرمي إبزاء أحراد جمموعا الا ان األصلةني أ ناء عملةا التشاو من حيتاا تقويي الطوا ع
"ااوور" هلووعا ارشوواو ا  .وموون ذل و علووا سووبةع ارثووال يتنوور أح وراد وبةلووة ايك و لشووىت أن وواع
االعت ووداء والتهدي وود والتج وورمي رنا ض ووتهب إنش وواء ون ووا ما،ة ووة اص ووطناعةة وأنب وووأل غ و واز وللمطالب ووة
مبشاو ا وأن تلوتمس موواحقتهب ااور واراوبقة واراوتن علوا ارشوا يع الويت تقوام علوا أ اضوةهب.
واحترجوواي مووا يو لووو أحوود ووواد الاو ان األصوولةني يف عووام  2014ووتهب جنا،ةووة كالاووروة ححوورم
موون ااريووة ص ووو غ و وانونة ووة لقةوواد احتجاج ووا أهلةووة .ومن ووع انح وراج عن و ال ي وايال يتن وور
للتهديوود واالعتووداء غووب النووداءا الصوواد موون اللجنووة الوطنةووة اقووو انناووان لووومان صايت و
وطل ووب جلن ووة البل وودان األمري ة ووة اق ووو اننا ووان اي وواذ ت وودا حتوطة ووة لص وواحل جمموع ووة ايك و و
الاو انةة  .)25والحظووت أيوووا الوضووع اخلطو موون االعتووداء والننووف علووا الاو ان األصوولةني يف
مناطش جبال غ يرو وسة ا ات اهوما ا تشةهواوا) وتشةاابس.
 -65ويف انكو ووادو أ و و أوجو و ول ووش إزاء الندي وود م وون اا وواال منه ووا االعت ووداءا عل ووا
وةادا جمموعة سوااب ا و ور هب مبون حوةهب غلوو اي أوحوةءوا وتهب ا ت واأل أعموال إ ها ةوة ويريوب
وانعاوة ل عرتا علا استء ل الن ط علا أ اض الا ان األصلةني .)26
 -66ويف اتيلنوود رحظوور سووبع ز الا و ان األصوولةني مثووع تنوواوأل احملاصووةع وتر ةووة النحووع
وطررد س ان أصلةون من أ اض أرعلن أاوا "منواطش حممةوة" غوب إ بوا ماوا ة مما سوا النوةل
التقلةدية للا ان األصلةني يف ح و التنووع البةولووج والتل ةوف مون آاث تءو ارنواخ والت ةوف
من  A/71/229و A/HRC/6/15/Add.3و.)A/HRC/24/41/Add.3
__________

)22
)23
)24
)25
)26
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 -67ويف  3أاي /م ووايو  2017و ّورأ احمل م ووة النلة ووا يف و و و ارداحن ووة ع وون سو و ان كةش و ووا
صوو غو وانونةوة.
األصلةني الاةد ماكاةما أكونةا دم تشاو ،اليت ا نلمت ابحوت ل أ
و اووبب منا ضووتها حووركة  Yanacochaللمنووادن تنرضووت لنوود اعتووداءا وللتلويووف وحموواوال
الطوورد موون أ ضووها واروووايقة القوووا،ةة .ويف مرحلووة االسووتتناف أر ر،ووت موون مجةووع الووتهب واعو رورتف
وقووهووا عل وا أ ضووها .وأ سوولت ارقوور اخلاصووة ارننةووة وقووو الشوونوأل األصوولةة مووع م ل ووني
آخ ورين وووالاي يف إطووا انج وراءا اخلاصووة عوود سووا،ع خبصوووص ووووةة الاووةد أكونةووا دم
تشوواو )27 ،وأعر ووت عوون القلووش أيوووا إزاء إدانووة الاووةد والوورت أدو يوورم وا،وود جمموعووة أ ووا ا الووعم
رح ب علة ابلاجن سوبع سونوا يف متوز/يولةو  2017تهموة التاوبب يف اضوطرااب يف سوةا
االحتجاج علا مشروع امتةازا تندينةة يف منطقة ونو يف و .)28
 -68ويف إ ةو ةو ووا جو وور حماكمو ووة ارو ووداحنني عو وون حقو ووو س و و ان أن و وواك األصو وولةني ارتنلقو ووة
ابأل اضو و مبوج ووب و ووانون م احح ووة ان ه وواأل وص وود يف حقه ووب عق ووواب ابلا ووجن وتنرضو ووا
للتنعيب وللحبس االن رادم .)29
 -69ويف عووام  2012أصوود سوولطا االحتوواد الروس و مووا عوورف ابسووب "وووانون النم و ء
األجانووب" .ومبوجووب هووعا القووانون بووب علووا كووع منظمووة غ و ح ومةووة أن تنلوون عوون ن اووها
"عمة أجنبةا" إذا كانت متا س أنشطة سةاسةة وتتلقا أموواال مون اخلوا ج .وتنود الرا طوة الروسوةة
لشنوأل الشمال األصلةة ارنظمة اجلامنوة الر،ةاوةة للاو ان األصولةني .ويف عوام  2012علقوت
وزا النودل عملةالوا رود ووة أحوهر وجوة عوودم مواءموة النظوام األساسو للمنظموة موع القووانون
اجلديوود .ويف  2014رمنووع ا نووان موون ارووداحنني عوون الا و ان األصوولةني موون الا و ر موون االحتوواد
الروس و إىل نةويووو ك اوووو ار وئمتر النووار ارنووين ابلشوونوأل األصوولةة وجوور حموواوال رنووع ا نووني
آخرين من الا ر .)30
 -70ويف عام  2016احتأل آالف من احملتجني منهب أمري ةون أصلةون علا نواء أنبووأل
داكوات للتوصةع علا حدود مشال وجنوأل داكوات ابلقورأل مون حممةوة  Standing Rock Siouxيف
الوووالاي ارتحوود األمري ة ووة .و ةنمووا كووان و وواد حوونب  Siouxيطووالبون احملتج ووني ابا وواظ عل ووا
الالمةة ا موظ و إن اذ القانون اا ومةون وهب من حركا أمنةة خاصة ومن اارس الوطين
لشوومال داكوووات يواجهووون احملتجووني ابلطوور النا و رية .ووةووع إن أكثوور موون  400حوولص أرلق و
علة و القووبي  90حلصووا موونهب ينتمووون إىل وبةل وة  Standing Rock Siouxمبوون حووةهب ال ور،ةس
دايف أ تشامبولت الثا  .وحتد ت منظما ا تمع ارد عون اسوتلدام القوو ار رطوة وأسوالةب
انذالل أ ناء القبي علا هئالء انظر  A/HRC/36/46/Add.1ال قرا .)31 )74-63

__________

)27
)28
)29
)30
)31

GE.18-13273

 PER 1/2014و PER 3/2015و.PER 1/2016
.PER 9/2017
.ETH 3/2016
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سابع ا -اانعكاسات الفر ية واجلماعية
 -71يووئ ر اسووتهداف أحوولاص الشوونوأل األصوولةة علووا ح ورادة جمتمنووا الشوونوأل األصوولةة
وعلا جمتمنالب ك ع علا حد سواء .ويابب وتع واد الشنوأل األصلةة وأحراد هعا ا تمنا
ضر ا ال ن إص ح وي ت ابلناةأل ا تمن للشونوأل األصولةة .وتقوع هوعا االعتوداءا نةوة
صر ة نس الا وإ ابك منظمالا وإعاوة ود لا علا انعراأل عن دواع ولقها إزاء اراا،ع الويت
ت ووئ ر يف جمتمن ووا ه ووعا الش وونوأل .إن وج ووود جمتمن ووا الش وونوأل األص وولةة يف أم وواكن ،ة ووة
وحمدودية إم انةوة وصووهلب إىل الاولطا اا ومةوة اراوئولة عون تقودمي اامايوة وتقودمي اجلنوا إىل
الندالة حملاسبتهب هو مما بنع الشنوأل األصلةة تنا ضن ا حديدا.
 -72و رمي أحوراد جمتمنوا الشونوأل األصولةة يتاوبب هوو اآلخور يف انن اسوا واسونة النطوا
تئ ر علا األحلاص ارتهمني وعلا أسرهب وعلا ا تمع صو عامة .و ةنما يف حاال القتع ود
ي ون ارهامجون يتصورحون ااواأل جهوة خاصوة ح و حالوة االضوطهاد ت وون الاولطا اا ومةوة
مائولة وضو وحنلةا عن أعمال وصب أحراد وجمتمنا الشنوأل األصلةة وتنريوهب لللطر.
 -73ومثلم ووا س ووبقت انح ووا ع وواد م ووا يا ووبش اض ووطهاد أح وراد جمتمن ووا الش وونوأل األص وولةة
صو تشووه وأحةووا نوربا عنصورية أو متةةاييووة واضووحة يف حماولووة لتشوووي مسنووتهب ولتقووويي
ح ووش الش وونوأل األص وولةة الش وورع يف ارش وواكة ويف إمس وواع أيه ووب يف ارا ووا،ع ال وويت ت ووئ ر ح ووةهب ويف
أ اضةهب وأوالةمهب وموا دهب.
 -74أما علا اراتوة ال ردم حةن الدولوة إبصودا ها أوامور ابلقوبي علوا وةوادا الشونوأل
األصوولةة دون سووند و ووتهب غاموووة تاوونا إىل تقةةوود ووود لب علووا مواصوولة دو هووب ارهووب يف متثةووع
جمتمنووالب .ووصووب وةووادا الشوونوأل األصوولةة ننووتهب اب وورمني ينطوووم علووا تلمووة أباووب لةا ووا
ممثل ووني حمرتم ووني هل ووعا ا تمن ووا ويا ووبب هل ووب انهان ووة الشلص ووةة ويه وودف إىل عو وايهلب داخ ووع
جمتمنووالب وإىل ت ة و االناووجام االجتموواع  .وحو و عوون ذل و حووةن االدعوواء أباووب جموورمني
ينرضووهب شوود ألن يصووبحوا هوودحا العتووداءا عنة ووة .و وون أن يووئدم ذل و أيوووا إىل تقةةوود
حريتهب يف ااركة وإ غامهب علا التل داخوع أووالةمهب أو التللو عون جمتمنوالب و مبوا يودحنهب
 واب ماتوة التهديدا اليت يتنرضون هلا  -إىل العهاأل إىل ارن ا. -75وحماكمة أحراد الشنوأل األصلةة ينطوم علا انن اسا وخةمة علا ن اوةتهب و حواههب
البوود وعلووا حووالتهب االوتصووادية علووا حوود س وواء .حهووب يوووطرون إىل صوورف الووووت وارووال يف
الدحاع عن أن اهب وإىل دحع ت الةف الا ر وحوو جلاا احملاكب كوع ذلو بنلهوب عرضوة
ل قدان أ زاوهب .وإم ا لب حمدود للدحاع عن حقو جمتمنالب ألن موا دهب وطاوالب وود تن ود
يف الدحاع عن أن اهب لدحع التهب اجلنا،ةة عنهب.
 -76وكث ا ما تجاي أحراد الشنوأل األصلةة يف مراحش احتجاز نةودا عون أسورهب وجمتمنوالب.
وخيلووف االحتجوواز ارطووول وبووع احملاكمووة واحملاكمووا ن اووها انن اسووا طويلووة األموود علووا سووبع
عووةل األسوور ألن الشوولص احملتجوواي ووود ي ووون ارنةووع الر،ةا و أو ووود ت و ِّوو هووعا األسوور موسووب
الاي اعة أو ااصاد .وود يشنر أحراد آخرون يف جمتمع لا ان أصلةني ممون عوانوا مون انن اسوا
احملاكمة قةود تدحنهب إىل التووف عن الدعاية خبصوص حوواغع جموتمنهب خوحوا مون االنتقوام أو
الوووع أن اهب عرضة لتهب جنا،ةة .ويف مثع هعا اااال ت ون احملاكما اجلنا،ةة ود أحلحت
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يف زعايعووة اسووتقرا التنظووةب االجتموواع والاةاس و تمنووا الشوونوأل األصوولةة ارننةووة .وحماكمووة
و وواد الش وونوأل األص وولةة التقلة ووديون أو الثق وواحةون أو الروحة ووون ال ووعين يقوم ووون وودو حم ووو م يف
استمرا تقالةد حنوهبب ومئساالب االجتماعةة والاةاسةة والثقاحةة يش ع مصد ولش ابلا.
 -77وحووىت عنوودما يووتب إسووقا الووتهب اجلنا،ةووة ووود ياووتءر االحتجوواز وبووع احملاكمووة ح ورتا
مطولووة تصووع إىل عووام أو أكثوور .وابلناووبة لل وورد ووود ياووتمر الوصووب النوواجب عوون ذل و وحقوودان
الوظة و ووة والو ووروا ط األس و ورية وا تمنةو ووة ل و وورت طويلو ووة ويصو وونب أو ياو ووتحةع إص و و ح  .ويف اايو ووة
ارطوواف تووئدم أعمووال التجوورمي الوويت تنةووش مشوواكة أح وراد الشوونوأل األصوولةة يف حتديوود األولووواي
واالس و ورتاتةجةا لتنمةو ووة واسو ووتلدام أ اضو ووةهب أو أوو ووالةمهب وسو ووا،ر م و ووا دهب إىل زايد التهمو ووةل
واالخت ال االجتماعةة.
 -78وع و و علووا ذل و تنووا ناوواء الشوونوأل األصوولةة ال  ،و يتنرضوون للتجوورمي موون اآلاث
اجلناانةة هلعا التجرمي .ححمو التشونةع دأ وت علوا اسوتهداف ناواء الشونوأل األصولةة وذلو
نشوور الشووا،نا أباوون ناوواء غو حوري ا مسووتهن ملطلووة النتهوواكهن تقالةوود الشوونوأل األصوولةة
ابرشوواكة يف أنشووطة علنةووة وابلدعايووة لش وواغع جمتمنووالن .واهلوودف موون هووعا التشووه هووو ريوود
النااء من إم ا لن وعايهلن ضمن أسرهن وجمتمنالن .وإذا كوان أغلوب أحوراد الشونوأل األصولةة
تتحمووع
الوعين يواجهوون لموا جنا،ةوة جوال حوةن الناوواء يوتحملن عوبء غةواهبب إذ علوا ارورأ أن ّ
وحةوود مجةووع اراووئولةا لتوويتمني ارووا د ال زمووة نعالووة أسوورلا مبووا يف ذلو الءووعاء وسووبع إ سووال
أط اهلا إىل ارد سة .والتقت ارقور اخلاصوة أ نواء زاي لوا القطريوة األخو إىل غواتةمواال ابلنديود
من نااء الا ان األصولةني ال ،و كوان أزواجهون حمتجوايين واسوتمنت إىل وااي مونهن مباحور
عن النواوب الوخةمة اررتتبة علا النااء واألسر ارتيت ر .

اثمنا -تدابري الوداية واحلماية
 -79بووب علووا الوودول ايوواذ توودا رنووع أعمووال الننووف الوويت تاووتهدف الا و ان األصوولةني
وصايتهب منها .ومن األ ةة مب ان يف هعا الصدد إ سواء آلةوة راواءلة اراوئولني عون االعتوداءا
ال وويت يتن وور هل ووا أح وراد الش وونوأل األص وولةة .حانتش ووا انح و م وون النق وواأل عل ووا أعم ووال النن ووف
اروجهووة ضوود أحوراد الشوونوأل األصوولةة يف تلووف أحنوواء النووامل يووئدم إىل اسووتمرا استوووناف هووعا
الشنوأل ولمةشها.
 -80ورنووع مووا تتنوور لو الشوونوأل األصوولةة موون ناياعووا واعتووداءا ال م وور موون أن تنوورتف
الاوولطا علنووا وعلووا أعلووا اراووتواي وقووو الشوونوأل األصوولةة وابألخووص حقهوا يف تقريوور
ارصو و مب ووا يف ذلو و اا ووش يف حتدي وود األول ووواي ارتنلق ووة تنمة ووة أ اض ووةها أو أوالةمه ووا وموا ده ووا
األخوورة أو اسووتلدامها .ومثلمووا نصووت علةو اروواد  32موون إعو ن األمووب ارتحوود شوويتن حقووو
الشنوأل األصلةة يتنني علا الدول أن تتشواو وتتنواون واون نةوة موع الشونوأل األصولةة ارننةوة
موون خو ل ارئساووا الوويت متثلهووا للحصووول علووا مواحقتهووا ااوور واراووتن وبووع إوورا أم مشووروع
ي ووئ ر يف أ اض ووةها أو أوالةمه ووا وموا ده ووا األخ وورة وال س ووةما حةم ووا يتنل ووش تنمة ووة أو اس ووتلدام أو
استء ل اروا د ارندنةة أو ارا،ةة أو اروا د األخرة.
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 -81إن لةتووة ةتووة آمنووة للشوونوأل األصوولةة للوودحاع عوون حقووهووا أموور يف غايووة األ ةووة .وووود
اعتموود نووي البلوودان تشورينا وسةاسووا و ورامأل لتوووح آلةوا امايووة ارووداحنني عوون حقووو
اننا ووان مب ووا يف ذل و و و وواد الش وونوأل األص وولةة وار ووداحنون ع وون ه ووعا الش وونوأل .ح و و أمري ووا
ال تةنةووة اسووتحد ت باووة لوودان الربازيووع وغواتةموواال وكولومبةووا وار اووة وهنوودو اس) ورامأل
وطنةووة تتووة ناووب مت اوتووة توودا امايووة ارووداحنني عوون حقووو انناووان .وأ وورز تقةةمووا
أجريووت مووئخرا هلووعا الوربامأل أ ةووة ايوواذ توودا مجاعةووة وم ،مووة قاحةووا امايووة الشوونوأل األصوولةة
واااج و ووة إىل مراعو و ووا اجلوانو و ووب ارتنلقو و ووة ابامايو و ووة ومناجلو و ووة األسو و ووباأل الدحةنو و ووة للننو و ووف انظو و وور
 A/HRC/39/17/Add.2ال قر .)32 )68
 -82وتشجع ارقر اخلاصة الدول الويت توجود حةهوا ورامأل اامايوة علوا تناييايهوا وتشوجع دوال
أخرة علا اعتماد سةاسا وتشرينا وطنةة لصاحل ارداحنني عن حقوو انناوان واسوتحدايف
ورامأل امووايتهب .وحتتوواج توودا اامايووة ال نلةووة إىل أن ت ووون م ،مووة قاحةووا ومراعةووة ل عتبووا ا
اجلناانةة وأن توضع ابالحرتاك مع ا تمنا ارننةة .ومثة مثال علا تد جرة ت ةة لةناوجب
مع مطالب جمموعة من الاو ان األصولةني هوو تنةوني "حورس مون الاو ان األصولةني" احمللةوني يف
كولومبةووا وودعب مووايل موون الوورب مأل الوووطين للحمايووة لووون حمووع الشوورطة ارننةووة ابامايووة انظوور
 A/HRC/37/3/Add.3ال قر  .)21وايع إجراء آخر م ةد تمنا الاو ان األصولةني متثوع يف
تايويد ارناطش النا،ةة ابالتصاال الناملة ابلطاوة الشماةة لتحاني ااماية.
 -83وووود طو ّوو جمتمنووا موون الشوونوأل األصوولةة اسورتاتةجةالا للحمايووة وينبءو اسووتل ص
الد وس من مثع هوعا التودا  .ح و نوي البلودان اسوتحديف اروداحنون عون الاو ان األصولةني
حووب ا دعووب حملةووة وإولةمةووة تتووة الت و وتبووادل ارنلومووا وارشووو القانونةووة وحتلةووع ااالووة
والتلطةط االسرتاتةج شيتن كة ةة حتاني ااماية يف جمتمنوالب  .)33وأنشويت نوي جمموعوا
الشوونوأل األصوولةة نظووب الرصوود اخلاصووة هبووا يف أوالةمهووا رنووع االعتووداءا الننة ووة علةهووا ودخووول
ورخص هل ووا ابل وودخول .ومح ووت جمتمن ووا أخ وورة م وون الش وونوأل األص وولةة يف
أط وراف اثلث ووة غ و م و ّ
ارطالبة اباقو النرحةة يف األ اض ومت نت وع عملةا تنةني اادود مون وووف عملةوا
انخ و ء وتقلووةص االعتووداءا علووا جمتمنالووا .ومت ّ نووت جمتمنووا أخوورة أيوووا موون ووووف موون
تو وراخةص رش ووا يع ك ووربة ع وون طري ووش استص وودا أوام وور م وون حم وواكب اي ووع وو ورا ا لص وواحل ه ووعا
ا تمنووا لنوودم التشوواو منهووا ولنوودم ااصووول علووا مواحقتهووا ااوور واراووبقة واراووتن  .و صووو
إمجالةووة يتطلووب األموور تناييوواي نرظرووب ااوكمووة اخلاصووة ابلشوونوأل األصوولةة ل و يتاووىن لوونظب اامايووة
اليت تديرها هعا الشنوأل اكتااأل اراييد من ال نالةة.
 -84وعلووا الصوونةد انولةم و ت تا و التوودا التحوطةووة وارئوتووة الوويت طلبتهووا جلنووة البلوودان
األمري ةة اقو انناان وحم مة البلدان األمري ةة اقو انناوان أ ةوة كبو ألاوا تئكود علوا

__________

 )32انظر أيوا جلنة البلدان األمري ةوة اقوو انناوان
) Rights Defenders (2017ابنسووبانةة ستصوود الطبنووة انن لةاييووة وريبووا) ومنظمووة اامايووة الدولةووة ومركوواي
الندالوة وحقوو انناوان The Time is Now for Effective Public Policies to Protect the Right to
.Defend Human Rights (Brussels/San José, 2017), pp. 106−111
Peace Brigades International, I Think, Therefore I Resist: Grassroots Experiences of Alternative )33
Towards a Comprehensive Policy to Protect Human

Protection and Promotion of Human Rights in the Context of Large-Scale Economic Investments

).(London, 2016
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مائولةة الدولة عن ضمان صاية وس مة أحراد وجمتمنا الشنوأل األصلةة ارنرضة خلطر داهب.
وتنرأل ارقر اخلاصة عن ابلوا أسو ها إذ ابلورغب مون ايواذ هوعا التودا علوا اراوتوة انولةمو
كث ا ما ت ون تدا ااماية الوطنةة غ م ،مة مثلما يتجلا وع أسوف مون وتوع النديود مون
ووواد الشوونوأل األصوولةة وموون اسووتمرا االعتووداءا والتهديوودا مثووع مووا جوورة يف حووش جمموووعيت
كو ايتش وايك يف ار اة و ا جمموعتان سبش منحهما مثع هعا التدا .
 -85وأما اا ب التا خي العم أصد ت احمل مة األحريقةة اقوو انناوان والشونوأل يف أاي /
مووايو  2017لصوواحل حوونب أوجةةو يف كةنةووا حةئكوود ااقووو اجلماعةووة لشوونب أوجةةو يف غا ووة
موواو ويوج و سووالة وويووة يف ارنطقووة ووورو صايووة حقووو الشوونوأل األصوولةة ارتنلقووة ابأل اض و
وووف عملةا انخ ء القارم .)34
 -86ويف  3متوز/يولة و  2018اي ووع الربر ووان األو و ،و ورا ا شوويتن انته وواك حق ووو الش وونوأل
األصلةة يف النامل أدان حة استمرا رمي العين يداحنون عون حقوو الشونوأل األصولةة وعون ااوش
يف األ يف تلووف أحنوواء النووامل .ويف هووعا الق ورا حوودد الربرووان األو و ،علووا أن و بووب علووا
االحت وواد األو و ،وعل ووا ال وودول األعو وواء حة و و إاث ما وويتلة حق ووو اننا ووان للش وونوأل األص وولةة
وارووداحنني عوون حقووو انناووان للشوونوأل األصوولةة يف ار اوضووا الثنا،ةووة وارتنوودد األطوراف ويف
ارراس و و الد لوماسو ووةة وأن يوو ووءطوا مو وون أجو ووع انح و وراج عو وون ارو ووداحنني عو وون حقو ووو انناو ووان
اراووجونني ودعووا االحتوواد األو و ،والوودول األعووواء حةو إىل النمووع علووا ك الووة تقوودمي ح ومووا
لوودان اثلثووة اامايووة ارناسووبة تمنووا الشوونوأل األصوولةة وللمووداحنني عوون حقووو انناووان وإىل
تقدمي مرت ي اجلرا،ب يف حش هئالء إىل الندالة  .)35وترحب ارقر اخلاصوة ابروووف النلوين القووم
العم ايعا االحتاد األو و ،والعم ن أن يئدم دو ا هاما يف منع االنتهاكا .
 -87أمو و ووا علو و ووا الصو و وونةد الو و وودويل حقو و وود اعتمو و وود و و وور مأل األمو و ووب ارتحو و وود للبةتو و ووة يف آذا /
موا س  2018سةاسوة ننووان ""Promoting greater protection for environmental defenders
اعترب حةها أن االنتهاكا اليت تتنر هلا الشونوأل األصولةة تشو ع مصود ولوش ابلوا مبوا يتطلوب
علووا جنووا الاوورعة تناييوواي توودا اامايووة والووايووة .وتتوووخا هووعا الاةاسووة إنشوواء آلةووة ل سووتجا ة
الارينة للتحديف عن اااال ال ردية والودعو لاوةاد القوانون يف اراوا،ع البةتةوة .وأطلوش ور مأل
األمووب ارتحوود للبةتووة ابلت وايامن مووع ذل و مبوواد ااقووو البةتةووة الوويت حتووث اا ومووا علووا تناييوواي
القوود ا ارئساووةة لووديها ءةووة وضووع وتن ةووع أطوور سةاسووةة ووانونةووة ك ةلووة ومايووة ااقووو البةتةووة
ولدف إىل مااعد مئساا األعمال علا حان حهب التايامالا يف جمال ااقو البةتةة .)36
 -88ومثة مباد أخرة علا الصنةد النار يف جمال الوواية ه انطوا التحلةلو للووايوة مون
اجلرا،ب البشنة وضونها اراتشوا ان اخلاصوان التا نوان ل موب ارتحود ارننةوان مبنوع انابد اجلماعةوة
وابراووئولةة عوون اامايووة ابعتبووا ا دلووة لتقةووةب وواطر وووووع إابد مجاعةووة وج ورا،ب ضوود انناووانةة
وجرا،ب اارأل من زاوية اننعا ارب ر .وابالستنانة هبوعا انطوا تاوتطةع حوىت األطوراف ال اعلوة

__________

 )34احمل موة األحريقةوة اقوو انناوان والشونوأل

African Commission on Human and Peoples’ Rights v.

)Republic of Kenya (application 006/2012

 )35انظ و و وور

اا ب الصاد يوم  26أاي /مايو .2017

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0279+0+

.DOC+XML+V0//EN
 )36انظر .www.environmentalrightsinitiative.org
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إطو جوورس اننووعا أو تناييوواي انجوراءا أو حتاووني الرصوود أو اننووعا ارب وور وماوواعد الوودول
األعووواء علووا حتديوود الثءورا الوويت تنوورتم ووود الا واسورتاتةجةالا للووايووة موون ال ظووا،ع .وياووتنمع
اراتشا ان اخلاصان هعا انطا جلمع ارنلوما وإجراء تقةةما ل وضواع الويت ون أن توئدم
إىل جرا،ب شنة أو التحريي علةها .)37

اتسعا -ااستنتاجات والتوصيات
ألف -ااستنتاجات
 -89تتحمل الدول انسؤولية الرئيسوية عون مومان دودرة الشوعوب األصولية علوة ارسوة
حقودها بةورة آمنة وإدرار انساءلة عن اانتهاكات اليت تسوتهد انودافعع عون الشوعوب
األصووليةو وإن اختوواذ إجوراءات متفووق عليهووا مطلوووب بةووورة عاجلووة لودووف اا ووا انتةوواعد
لالعت ووداءات والتج وورمي واإلفو ووالت م وون العقو وواب ابلنس ووبة لل ووذين يرتكب و وون انتهاك ووات مو وود
الشعوب األصليةو
 -90وتعوود انشوواريع اإلةائيووة الكوول العاموول الرئيسووت الووذي يووؤجت تةوواعد ااعتووداءات
علة الشعوب األصلية و رميهاو فتنفيذ هذ انشاريع بةورة متكررة ون مشاورات حقيقية
وا توودابري التموواا موافقووة الشووعوب األصوولية انعنيووة عليهووا موافقووة حوورة ومسووبقة ومسووتنرية
جي وون أن يتود ووفو والش ووعوب األص وولية ا تع ووارض التنمي ووةا لكنه ووا ت وورف ة وواذ "التنمي ووة"
انفروم ووة عليه ووا ون مش وواركتها وال وويت تق وووض حقه ووا يف تقري وور مة ووريها وحقه ووا يف دي وود
أولوايهتا اخلاصة هبا لتنمية أراميها وأداليمها وموار هاو

ابء -التوصيات
 -91توجه انقررة اخلاصة إىل الدول التوصيات التالية:
جيون التحقيوق بسوورعة ونزاهوة يف مجيووع ااعتوداءات العنيفووة علوة انوودافعع
أ)
عن الشعوب األصلية واختاذ تدابري تتيح سبل اجلل والتعوي الفعلية؛
(ب) جيوون اعتمووا لووت علووة أعلووة انسووتوايت احلكوميووة يقحووت بعوود التسووامح
مطلقو ا مووع دتوول انوودافعع عوون حقوووق اإلنسووان للشووعوب األصوولية ومووع أعمووال العنووف الوويت
تسووتهدفه و وجيوون علووة مجيووع انووويفع العموووميع اامتنووات عوون وص و جمتمعووات السووكان
األصووليع انتو ثرة ابنشوواريع اإلةائيووة الكوول والووذين يوودافعون عوون حقوووده ا وااعو ا ن
شواغله عنةر مشروت يف عملية ترمت إىل أتمع التنمية انستدامة؛
( ) ينبغت للدول كفالة اشتمال تشريعاهتا علة التزامات ابحلرص الواجن علة
الشركات انسجلة ممن وايتهوا القحوائية وتلوك التابعوة لفروعهوا حيثموا وجود خطور انتهوا
حقوق اإلنسان للشعوب األصلية؛
__________

 )37انظور
.%20Analysis%20for%20Atrocity%20Crimes_EN.pdf

www.un.org/en/genocideprevention/documents/publications-and resources/Framework%20of
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( ) تتطل وون معاجل ووة مسو و لة التج وورمي إجو وراء مراجع ووة ش وواملة للق وووانع الوطني ووة
واعتما دوانع تكفل مراعواة اإلجوراءات القانونيوة وإلغواء القووانع واإلجوراءات اجلنائيوة الويت
تنتهوك مبوودأ الشوورعية وتتنواد مووع االتزامووات الدوليوةو وينبغووت إلغوواء التشوريعات الوويت وور
سبل عيش الشعوب األصلية كالزراعة التناوبية والةيد ودطف الثمار؛
(ه) ينبغووت تكييووف التش وريعات والسياس ووات لوودع محايووة جمتمعووات الش ووعوب
األصلية واندافعع عنها عما صرحياو وينبغت أن تكفل تدابري احلماية التكفل فعليا جبوانون
احلماية الفر ية واجلماعيوة علوة حود سوواءا ابلتشواور احلثيول موع الشوعوب األصولية انعنيوةو
وينبغووت أخووذ انبووا رات الوويت تطلقهووا الشووعوب األصوولية يف جمووال احلمايووة يف ااعتبووار عنوود
تةمي مجيع انبا رات اليت تعتمدها السلطات لةاحل جمتمعوات الشوعوب األصولية انعرموة
للخطر؛
(و) نعاجلة األسباب اجلذرية لالعتداءات والتجرميا ابود مون ااعو ا حبقووق
الشعوب األصلية اجلماعية يف األرامتو ويتطلن ذلكا يف مجلة ما يتطلبها وجو إجراءات
تكوون متاحوة وفوريوة وفعليووة للفةول يف سوندات ملكيوة األرامووت؛ وإعوا ة الننيور يف القوووانع
انتعلقووة بنووزت انلكيووة؛ ووجووو آليووات مالئمووة لتسوووية اننازعووات علووة األرامووت؛ واحلمايووة
الفعلية من التجاوز علوة احلوقا مبوا يف ذلوك عون طريوق ننيو اإلنوذار انبكور وننيو الرصود يف
عع انكان؛ وحنير اإلخالء القسري؛
(ز) ينبغووت توودرين ان ووويفع انكلفووع نينفوواذ الق وووانع وانوودعع العووامع عل ووة
معايري حقوق اإلنسان واامتنات عن رمي أفرا الشعوب األصلية الذين يدافعون سلميا عن
حقوده انتعلقة ابألرامت وانوار ؛
(ح) لكووت يتسووا إعمووال حووق الشووعوب األصوولية يف التشوواور معهووا ويف طلوون
موفقتهوا احلورة وانسوبقة وانسووتنريةا ابود أن تكوون هوذ العمليووات دائموة علوة حسون النيووةو
فال غوا عون نيكوع الشوعوب األصولية مون انشواركة احلقيقيوة ومون احلةوول علوة انعلوموات
بطريقة مناسبة ثقافي ا وبلغة يفهمولاو ويتطلن ذلك اخنراطه يف مجيع انراحولا مبوا يف ذلوك
يف تقيي اآلاثر علة حقوق اإلنسان والتخطيط للمشاريع والتنفيذ والرصدو
 -92وتوصووت انقووررة اخلاصووة ن ترادوون مؤسسووات وطنيووة مسووتقلة حلقوووق اإلنسووان عوون
كثن الشكاو انتعلقة ابنشاريع اإلةائية الكل من خالل احلووار موع جمتمعوات الشوعوب
األصلية انت ثرة انعرمة خلطر ااعتداءات وزايرهتا ابنتنيا و
 -93وتوصت انقررة اخلاصة ن تقو الشركات اخلاصة مبا يلت:
ب ووذل العناي ووة الواجب ووة بشو و ن حق وووق اإلنس ووان يف مجي ووع العملي ووات وأخ ووذ
أ)
التزامات سياسية وامحة هلذا الغرض؛
(ب) إج وراء تقييمووات األثوور علووة حقوووق اإلنسووان ابسووتمرار فيمووا و مجيووع
انشاريعا مبشاركة جمتمعات الشعوب األصلية اليت حيتمل أن تكون دد أتثرت مشاركة كاملة؛
( )
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 -94وتوصووت انقووررة اخلاصووة بحوورورة ديووا انؤسسووات انالي وة الدوليووة واجلهووات انا ووةا
فحالا عن الوكاات احلكومية اليت تقود انسواعدة الدوليوةا بودع وتنفيوذ الحومايت البي يوة
وااجتماعية اننسجمة مع االتزامات انتعلقة حبقوق اإلنسانا مبا يف ذلك ما يلت:
أ)

اش اط إجراء تقييمات أثر مجيع انشاريع علة حقوق اإلنسان؛

(ب)

إ را أصنا من احلماية احملد ة للسكان األصليع؛

( )

اش اط مشاركة جمتمعات السكان األصليع انت ثرين مشاركة فعلية؛

()

الت كد من وجو إجراءات فعالة التماا سبل اانتةا و

 -95وتوصت انقررة اخلاصة اجملتمع الودو ن يوددق نعرفوة مود إجوراء تقييموات األثور
عل ووة حق وووق اإلنس ووان وم وود إي ووالء عناي ووة خاص ووة نش وواركة جمتمع ووات الس ووكان األص ووليع
واحتياجاهت إىل احلمايةو وينبغت ع آليات انساءلةو
 -96وتوصووت انقووررة اخلاصووة ن يواصوول اجملتمووع انوود تقوودمي الوودع وانشووورة القانونيووة
والعمل علة تيسري تبا ل التجارب لةاحل السكان األصليع فيما يتعلق بتدابري احلمايةو
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