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الدورة الثانية واألربعون
 ٢٧-٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
البندان  ٢و 3من جدول األعمال املؤقت
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
وتقارير املفوضية السامية واألمني العام
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان ،املدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية

تقري ررر مفوض ررة األم ررم املتح رردة الس ررامية حلق رروق اإلنس رران بشر ر ن حق رروق
الشعوب األصلية*

موجز
يُقددد هد ا التقريددر عمد ا بقدرا جملد حقددو اإلنسددان  .١3/3٩ويتضددمن معلومددا
عددن التطددو ا الددي شددهتد ا هيئددا وآليددا حقددو اإلنسددان ويعددر إبجيددا مددا اضددطلعت بد
مفوضددي األمد املتحددد السددامي حلقددو اإلنسددان يف املقددر ويف امليدددان مددن أنشددط تسدداه يف
تعزي ددز أحك ددا إعد د ن األمد د املتح ددد بشد د ن حق ددو الش ددعو األص ددلي واألحك ددا الد دوا يف
معاه دددا حق ددو اإلنس ددان الدولي د ذا الص ددل ومتابعتهت ددا وتطبيقهت ددا تطبيق د ا ك ددام ا .ويغط د
التقرير الفرت املمتد من  ١أاي /مايو  ٢٠١٨إىل  3١أاي /مايو .٢٠١٩

__________

*

قدددمت ه د ي الو يق د يف وقددت مت د متر إىل متدددما املددؤورا
اجلمعي العام  ٢٠٨/53ابء.
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وج د الفقددر  ٨مددن ق درا
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أوالا -مقدمة
 -١طلد د جملد د حق ددو اإلنس ددان يف قد درا ي  ١3/3٩املتعل د د حبق ددو اإلنس ددان والش ددعو
األص ددلي إىل املفوضد د الس ددامي حلق ددو اإلنس ددان أن تس ددتمر يف تزوي ددد اجمللد د بتقري ددر س ددنو ع ددن
حقددو الشددعو األصددلي يتضددمن معلومددا عددن التطددو ا ذا الصددل الددي تشددهتدها هيئددا
وآلي ددا حق ددو اإلنس ددان وعم ددا تض ددطل بد د مفوض ددي األمد د املتح ددد الس ددامي حلق ددو اإلنس ددان
(املفوضي ) يف املقر ويف امليدان من أنشط تسدهت يف تعزيدز أحكدا إعد ن األمد املتحدد بشد ن
حقو الشعو األصلي واحرتامهتا وتطبيقهتا تطبيق ا كام ا.
 -٢ويرك ددز ه د ا التقري ددر عل د بع د األمثل د ال ددي توض د م ددا اض ددطلعت ب د املفوض ددي علد د
الصددعيد القطددر واإلقليم د والعددامل مددن أنشددط ومبددا ا تسددهت يف إعمددال حقددو الشددعو
األص ددلي  .ويع ددر أيضد د ا آمت ددر التط ددو ا ال ددي ش ددهتد ا هيئ ددا وآلي ددا األمد د املتح ددد حلق ددو
اإلنسان فيما خيص الشعو األصلي .

اثنيا -حملررة عامررة ع ر أنش ر ة مفوضررية األمررم املتحرردة السررامية حلقرروق اإلنسرران
والت ورات األخرية يف هيئات وآليات حقوق اإلنسان
 -3مت ل الفرت قيد االستعرا عل الرغ من اخلطدوا الكبدة املتخد للنهتدو حبقدو
الشددعو األصددلي تبددن التقددا ير املقدم د مددن آليددا حقددو اإلنسددان التابع د لألم د املتحددد أن
التنفي الكام إلع ن األم املتحد بش ن حقو الشعو األصدلي والو يقد اخلتاميد ل جتمدا
العددا الرفيد املسددتو للجمعيد العامد املعددرو ابملددؤور العددامل املعددي ابلشددعو األصددلي هددو أبعددد
ما يكون عن التحقي  .ويف سيا تقلص املسداحا الدميقراطيد تددل االجتاهدا العامليد متد ل
هد ي الفددرت علد مواجهتد املدددافعن عددن حقددو اإلنسددان للشددعو األصددلي واملنظمددا واحلركددا
املدافع عن ه ي احلقو وال سيما تلك الي تداف عن حقدوقهت يف أ اضديهت ومدوا ه الطبيعيد
التقليدي د اعتددداءا واسددع النطددا والتجددرم يف بع د األحيددان .وع د و عل د ذلددك تشددك
املشاك الكامل والفعال للشعو األصدلي يف املسدال الدي مهتدا دا يف ذلدك وضد األولدواي
اإلمنالي مسؤولي من مسؤوليا حقو اإلنسان الي ما ال العديدد مدن الددول الدي تعدي فيهتدا
الشعو األصلي عاجز عن الوفاء هبا.
 -٤ومن أج معاجل ه ي الشواغ واصدلت املفوضدي تقددم املسداعد التقنيد واإل شدا ا
إىل الدددول األعضدداء والشددعو األصددلي ومنظمددا اجملتمد املدددي وهيئددا األم د املتحددد معددز
جهتو ها الرامي إىل إشراك الشعو األصلي يف مجي املبا ا الدولي الي تؤ ر عليهتا.
 -5وأ ناء الفرت املشمول ابلتقرير أُ جدت حقدو الشدعو األصدلي يف توصديا عدد مدن
هيئ ددا معاه دددا حق ددو اإلنس ددان ويف تق ددا ير املكلف ددن ب ددوالاي يف إط ددا اإلج دراءا اخلاص د
وب غا وأنشطتهت األمتدر  .وقددمت هد ي اآلليدا توصديا مواضديعي قطريد مفصدل إلعمدال
حقو الشعو األصلي حىت تتمكن من املطالب بتلك احلقو والتفاع عل قدد املسداوا مد
وسددل الضددوء أيض دا احلاج د إىل
السددلطا والقطددا اخلددا واآلليددا املعني د حبقددو اإلنسددانُ .
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ضمان أن مجي األطرا الي تؤ ر قرا ا ا يف حقدو الشدعو األصدلي مدن سدلطا الدولد إىل
املؤسسا التجا ي واملؤسسا املالي الدولي عل اي ابملعاية املنصو عليهتا يف اإلع ن.

ألف -الشعوب األصلية وخ ة التنمية املستدامة لعام 2030
 -٦تتي متط التنمي املستدام لعدا  ٢٠3٠والتزامهتدا ابحلدد مدن أوجد عدد املسداوا وعدد
تددرك أحددد متل د الرك د فرص د ابلغ د األمهي د للشددعو األصددلي  .فخط د عددا  ٢٠3٠تقددو عل د
مبددا العامليد وحقددو اإلنسددان واملشدداك واملسدداوا واالسددتدام البيئيد وتتضددمن إشددا ا صددر
إىل الشواغ اإلمنالي للشعو األصلي وميكن من مث أن حتول حيا .
 -٧ويف ه ا السيا قد مكتد املفوضدي يف ماغددالينا ميدديو بكولومبيدا تدد يبا للمددافعن
عن حقو اإلنسان للشعو األصلي بشد ن أهددا التنميد املسدتدام ومتطد التنميد املسدتدام
لعددا  ٢٠3٠واحل د يف بيئ د صددحي  .ولضددمان مشدداك الشددعو األصددلي يف مح د التحديددد
ال د اي للهتوي د ال ددي أطلقتهت ددا حكوم د غواتيم دداال قب د التع دددا ال ددوطي يس ددر مكت د املفوض ددي يف
غواتيمدداال اجتماعددا بددن ممثلد الشددعو األصددلي والسددلطا الوطنيد املعنيد ابلتعدددا  .وابلرتكيددز
عل د د أمهي د د أهد دددا التنمي د د املسد ددتدام حلقد ددو الشد ددعو األصد ددلي يسد ددر مكت د د املفوضد ددي يف
هند دددو ا يف كد ددانون الثاي/يند دداير  ٢٠١٩حلق د د عم د د بش د د ن حقد ددو اإلنسد ددان وتنفي د د متط د د
عا .٢٠3٠
وج مكت د املفوض ددي يف املكس دديك أله دددا التنمي د
 -٨ومت د ل الف ددرت قي ددد االس ددتعرا
املستدام يف املساعد التقني املقدمد إىل السدلطا ويف وسدال اإلعد مد الرتكيدز علد كيفيد
انطبا مبدأ ”عد ترك أ أحد متل الرك “ عل جمتمعا الشعو األصلي .
 -٩وشدداكت املقددر اخلاص د املعني د حبقددو الشددعو األصددلي يف املنتددد السياس د الرفي د
املسددتو لعددا  ٢٠١٨املعددي ابلتنميد املسددتدام ددا يف ذلددك القيددا بدددو احملدداو الرليسددي متد ل
حلق د نق ددا بش د ن ”ع ددد ت ددرك أ أح ددد متل د الرك د “ واملش دداك يف االستعراض ددا الوطني د
الطوعي  .ونظر املقر اخلاص يف تقريرهدا إىل اجلمعيد العامد يف عدا  ٢٠١٨يف الكيفيد الدي
ميكدن أن يسدهت هبددا احلكد الد اي للشددعو األصدلي يف حتقيد التنميد املسدتدام هلددا دا يف ذلددك
حتليد د لل ددرواب ب ددن توص دديا املق ددر ين اخلاص ددن املعني ددن ابلش ددعو األص ددلي مند د ع ددا ٢٠٠5
وغااي أهدا التنمي املستدام ).(A/73/176
 -١٠وأبل د املقددر اخلددا املعددي ابحل د يف التنمي د أبن بع د الدددول تعتددرب الشددعو األصددلي
جهتددا فاعلد تعمد علد اال تقدداء سددتو تنفيد أهدددا التنميد املسددتدام ددا يف ذلددك إ ا املدوا
الطبيعي عن طري املشاك يف الدوالر العام والتحاو معهتا ( A/HRC/39/51الفقر .)5٠

ابء -املوافقررة احلرررة واملسررةقة واملسررتنرية واآلليررات االستشررارية ،مبررا يف ذلررك يف سررياق
األعمال التجارية والصناعات االستخراجية
 -١١ظل ددت الش ددعو األص ددلي تع دداي م ددن تق ددوي محاي د وتعزي ددز حقوقهت ددا مت د ل الف ددرت قي ددد
االس ددتعرا بس ددب ع ددد التنفيد د الفع ددال ملب دددأ موافقتهت ددا احل ددر واملس ددبق واملس ددتنة يف املش ددا ي
واخلط اإلمنالي الي ميكن أن تؤ ر عليهتا.
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 -١٢ويف سدديا العم د اجلددا ال د يضددطل ب د مكت د املفوضددي يف كولومبيددا بش د ن ع د
صياغ بروتوكوال املشاو اخلاص ابلشعو األصلي مت تقدم املشو والدع التقنين إىل ١5
جمتمع ا من جمتمعا الشعو األصلي يف منطق بوتومايو .وكنتيج ل لك أُحر تقد يف عملي
صياغ بروتوكول لع قا الشعو األصلي م األطرا الثالث ابالستنا إىل مبدأ املوافق احلر
واملسددبق واملسددتنة  .وقددد مكتد املفوضددي أيضدا الدددع التقددي إىل خمتلد اجلهتددا املعنيد بشد ن
حقددو الشددعو األصددلي والقضددااي البيئي د ددا يف ذلددك يف احلك د التددا خي ال د أعلددن متضددو
األمددا ون حلقددو وتدددابة أمتددر ددد إىل مكافح د إ ال د الغددااب موصددي ا الدول د بكفال د ح د
اجملتمع ددا احملليد د املتض ددر يف املش دداك واملش دداو  .وق ددد املكتد د أيضد دا ال دددع التق ددي والتوجيد د
جملتمع ددا الش ددعو األص ددلي يف انس ددا يف منطقد د بوتوم ددايو وإىل س ددلطا الدولد د وإىل إح ددد
شركا النف بش ن القواعد واملعاية الدولي بش ن احل يف بيئ صحي واحل يف املشداك وغدة
ذلك من حقو اإلنسان املت ر ابألضرا البيئي .
د د أحك ددا ص ددا ع ددن احملكمد د
 -١3وق ددا مكتد د املفوض ددي يف غواتيم دداال برص ددد تنفيد د
الدسددتو ي أمددر فيهتددا الدولد إبجدراء مشدداو ا مد الشددعو األصددلي يف منطق د سددانتا و ا نظ درا
ملد ددا السد ددتغ ل امل د دوا الطبيعي د د مد ددن آاث سد ددلبي عل د د حقد ددو الشد ددعو األصد ددلي  .ويف تش د درين
األول/أكتوبر  ٢٠١٨قد مكت املفوضي الدع لتنظدي اجتماعدا بدن أعضداء برملدان الزينكدا
ومت درباء وليددن بش د ن التدددابة الرامي د إىل تنفي د حك د احملكم د الدسددتو ي يف قضددي مددنج سددان
افالي د  .ويف احلك د الصددا أم ددر احملكم د الدول د ابلتش دداو م د شددع الزينك ددا املتض ددر  .ويف
عددا ُ ٢٠١٨عددر علد الكددونغر يف غواتيمدداال مشددروعا قددانونن بشد ن التشدداو مد الشددعو
األصلي  .وقد املكتد القطدر الددع التقدي إىل سدلطا الشدعو األصدلي األمدر الد أسدفر
عددن توجي د و يق د تددنظ املعدداية الدولي د حلقددو اإلنسددان بش د ن التشدداو واملوافق د احلددر واملسددبق
واملستنة إىل لي اللجن املعني ابلشعو األصلي يف الكونغر .
 -١٤وعق مشرو قدانون للمشداو ا قُدد إىل الكدونغر الدوطي يف أاي /مدايو  ٢٠١٨اجتمد
مكت مفوضي حقو اإلنسان يف هندو ا م ممثل الشعو األصدلي الد ين أعربدوا عدن معا ضدتهت
ملش ددرو الق ددانون وأع ددد حتل ددي ا قانونيد دا ملش ددرو الق ددانون م ددن اويد د املع دداية الدوليد د أُ سد د إىل خمتل د د
املؤسسا ا يف ذلك الكونغر وو ا العم والضدمان االجتمداع وو ا حقدو اإلنسدان والعدالد
واحلوكم وال مركزي وإ ا الشعو األصلي والشعو اهلندو اسي املنحد من أص أفريق .
 -١5وعقددد مكت د املفوضددي يف هندددو ا عددد اجتماعددا م د مؤسسددا الدول د مددن أج د
مناقش وتعزيز املعاية املتعلق ابلتشاو واملوافق فيما خيص حقو الشعو األصلي ا يف ذلك
م د و ا الطاق د وطلبددت ه د ي املؤسسددا إىل املكت د القطددر أن يددوفر بندداء القددد ا املتعلق د
س ل التشاو املسب .
صددد مكتد املفوضددي يف املكسديك عددد ا مددن حدداال
 -١٦ومتد ل الفددرت قيددد االسدتعرا
التشاو م جمتمعا الشعو األصلي يف سيا مشا ي واسدع النطدا وقدد املسداعد التقنيد
إىل مجيد األطدرا املعنيد  .وأوفددد املكتد بعثددا ميدانيد واجتمد مد ممثلد السددلطا املعني د
ددا فيهتددا و ا الطاقد واللجند الوطنيد للميدداي وو ا البيئد واملدوا الطبيعيد هبددد تعزيددز معددرفتهت
ابملعاية الدولي حلقو اإلنسان .وساه وجو املكت القطدر بوصدف جهتد فاعلد حتظد ابلثقد
يف حدوث اخنفا يف النزاعا وتيسة احلوا بن األطرا .
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 -١٧ويف الف ددرت م ددن وو /يوليد د  ٢٠١٨إىل نيس ددان/أبري  ٢٠١٩يف ش دديل ش ددا ك مكتد د
املفوضددي اإلقليم د ألمريكددا اجلنوبي د بصددف مراق د إىل جان د فري د األم د املتحددد القطددر يف
العمليد التشداو ي الدي أجر دا و ا التعلدي بشد ن االقدرتا التعليمد للمنداه املعندون ”لغد و قافد
الشددعو األصددلي “ .ويهتددد ه د ا االق درتا ال د أعددد و ا التعلددي إىل تعزيددز التعلددي املتعددد
الثقافددا وتعل د لغددا و قاف د شددعو األميددا ا والكيتش دوا والليكااننتددا والكددوال والدددايغيتا وال درااب
نو واملابوتش والكاويسكا والياغان يف املدا العام .
 -١٨ومت ل الفرت قيد االسدتعرا تناولدت جلند احلقدو االقتصدا ي واالجتماعيد والثقافيد
واللجن د املعني د حبقددو اإلنسددان وجلن د القضدداء عل د التمييددز العنصددر واللجن د املعني د ابلقضدداء
علد د التميي ددز ض ددد املد درأ ابس ددتمرا مسد د ل املوافقد د احل ددر واملس ددبق واملس ددتنة للش ددعو األص ددلي
فيما يتعل ابستغ ل املوا املوجدو علد األ اضد العرفيد وال سديما الصدناعا االسدتخراجي .
وأوصت اللجدان الددول بكفالد التشداو حبسدن نيد قبد إبدرا اتفاقدا مدن االمتيدا ا  .وأشدا
ك لك إىل ضرو مراعا تقاليدد األشدخا املعنيدن ومتصالصدهت الثقافيد  .وأوصدت أيضد ا الددول
أبن تكف مشاك الشعو األصلي مشاك جمدي يف صن القرا ويف اهليئا احلكومي (.)١
 -١٩وقدمت املقر اخلاص املعني حبقو الشعو األصلي ابإلضاف إىل معاجل حالد حقدو
الشددعو األصددلي يف أ اضدديهتا وأقاليمهتددا وموا هددا يف عددد ب غددا وكد لك يف تقا يرهددا املواضدديعي
وتقا ير الزاي ا القطري مدمت لصياغ تشري بش ن املشاو يف هندو ا وغواتيماال.
 -٢٠وكان ددت انتهتاك ددا حق ددو اإلنس ددان يف س دديا اس ددتغ ل امل د دوا الطبيعي د د م ددن جان د د
الشركا الوطني والدولي مس ل متكر أ ناء املنتد املعي ابألعمال التجا ي وحقو اإلنسان.
فسل املشاكون الضوء علد التحدداي املتصدل حبمايد األ اضد وتو يقهتدا وحاجد الشدركا إىل
الت ك ددد م ددن أن م ددن أ تد درامتيص أو اتفاق ددا م ددن جاند د احلكوم ددا يس ددتند إىل موافقد د ح ددر
ومسددبق ومسددتنة  .وشددد املشدداكون عل د أن الشددركا مسددؤول عددن تزويددد جمتمعددا الشددعو
األصلي علوما واضح وشامل وأن عليهتا أن تفهت وحترت عمليا صن القرا احمللي .
 -٢١واجتم أعضاء الفري العام املفتو العضوي املعي ابلشدركا عدرب الوطنيد وغةهدا مدن
مؤسس ددا األعم ددال فيم ددا يتعل د د حبق ددو اإلنس ددان م د د ممثل د د الش ددعو األص ددلي املتض ددر م ددن
العملي ددا التجا ي د مت د ل اي د لكيني ددا يف وو /يولي د  .٢٠١٨وأُب ددديت ش دواغ بش د ن حال د
الشددعو األصددلي حتديدددا وعددد وجددو تدددابة حلمايد ع قا ددا املتميددز ابأل واملدوا الطبيعيد .
والحظ الفري العام عد وجو نص حمد للتشاو م الشعو األصلي .
 -٢٢ويف نيسدان/أبري  ٢٠١٩عددا الفريد العامد املعددي ابسددتخدا املرتزقد كوسدديل النتهتدداك
حقو اإلنسان وإعاق مما س ح الشعو يف تقريدر مصدةها إىل عقدد و ي مشداو ا للخدرباء
بش ن البعد اجلنساي للشركا العسدكري واألمنيد اخلاصد والصدناعا االسدتخراجي  .ومت متد ل
تلددك االجتماعددا حتديددد نسدداء جمتمعددا الشددعو األصددلي وال سدديما نسدداء الشددعو األصددلي
املدافعا عن حقو اإلنسان عل أهنن يشكلن فئا معرض للخطر بشك متا .
__________
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جيم -حقوق األرض
 -٢3ال تدزال حقددو الشددعو األصددلي يف األ اض د ال حتظ د ابالع درتا أو حتظ د ابع درتا
غدة كدا يف كثددة مدن الدددول ممدا يعددو وتد الشدعو األصددلي حبقهتدا يف التنميد والسديطر علد
أ اضيهتا وأقاليمهتا وموا ها التقليدي .
 -٢٤ويف شددباف/فرباير  ٢٠١٩حضددر مكت د املفوضددي يف كينيددا اجتماع د ا لفرق د العم د الددي
أنش ا احلكوم وكلفتهتا بتنفي احلك التا خي للمحكم األفريقي حلقو اإلنسدان والشدعو يف
قضي شعو أوجيدك .وقددمت املفوضدي لفرقد العمد حملد عامد عدن التوصديا احملدد الصدا
عن خمتل آليا حقو اإلنسان ذا الصل بوالي فرق العمد دا يف ذلدك الب غدا املقدمد
من املكلفن بوالاي اإلجراءا اخلاص  .ويف أاي /مايو  ٢٠١٨قدد مكتد املفوضدي يف كينيدا
الدع أيض ا إىل اللجن الوطني الكيني حلقو اإلنسان لصدياغ تقريدر لدو ير البيئد بشد ن عمليدا
اإلمت ء الي جدر يف غابد إمبوبدو علد مدد السدنوا املاضدي والدي مسدت طالفد السدنغوير
وغ ددةه م ددن س ددكان الغ ددااب  .وس دداعد املفوض ددي علد د كفالد د أن التقري ددر يتض ددمن التوص دديا
الرليسددي وامل حظددا اخلتامي د الصددا عددن آليددا حقددو اإلنسددان ذا الصددل حبماي د حقددو
سكان الغااب .
 -٢5وابلتنسددي مد منظومد األمد املتحددد قددا مكتد املفوضددي يف غواتيمدداال برصددد الوضد
اإلنسدداي جملتمعددا املشددر ين ومعظمهت د مددن الشددعو األصددلي لدددع اللجن د الرائسددي لتنسددي
سياسا حقو اإلنسان ومكت املدع العا والشرط املدنيد الوطنيد ومكتد أمدن املظدام
يف وضد بروتوكددوال بش د ن عمليددا اإلمت د ء .وابإلضدداف إىل ذلددك قددا بتددد ي أفدرا اجملتم د
املدددي بش د ن التقاض د االس درتاتيج املتص د ابأل اض د واإلقلددي والبيئ د م د الرتكيددز عل د حقددو
نسدداء الشددعو األصددلي  .ويف إطددا املرحل د الثالث د مددن بدرانم املددااي قددد املكت د القطددر أيض د ا
ال دددع لتنفيد د ع ددد أحك ددا ص ددا ع ددن احملكمد د الدس ددتو ي بش د د ن احلي ددا اجلماعيد د للحق ددو
املتعلق ابأل .
 -٢٦ومت د ل الفددرت املشددمول ابلتقريددر امتتددت مكت د املفوضددي يف كولومبيددا عملي د اسددتعرا
حلالد إضددفاء الطدداب الرمسد علد حيددا أ اضد األجدددا وعلد أحدددث حيددا أل اضد  ١5مددن
شددعو بوتومددايو األصددلي عل د احلدددو م د إك دوا و  .وهندداك حالي د ا  ١١طلب د ا لتمليددك وتوسددي
األ اض اجلماعي للسدكان األصدلين ظلدت معلقد ألكثدر مدن  ١5عامد ا .ويف هد ا السديا قدد
املكت د القطددر مسدداعد تقني د إىل اجملتمعددا املعني د مددن شددعو بوتومددايو األصددلي بش د ن آلي د
محايد متاص د بع دوان ”طريد احلمايد اإل ني د “ .وأيددد أيض دا توجيد طل د مس د إىل و ا الدامتلي د
والوكال الوطنيد لأل اضد ووحدد إعدا األ اضد يف أاي /مدايو  ٢٠١٩حلمايد الشدعو األصدلي
من مت ل تلك اآللي .
 -٢٧ويف شباف/فرباير  ٢٠١٩عقدد مكتد املفوضدي يف املكسديك اجتماعد ا مد لدي جلند
الشددعو األصددلي يف جملد الشدديو ملناقشد الددربانم التشدريع للشددعو األصددلي مشددد ا علد
أمهي د االع درتا هبددا بوصددفهتا صدداحب حقددو مجاعي د والتشدداو معهتددا وضددمان مشدداكتهتا يف أ
نقا للتشريعا املتصل ابلقضااي الي تؤ ر عليهتا وال سيما عل حقوقهتا يف األ واإلقلي .
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 -٢٨ويف تشدرين الثدداي/نوفمرب  ٢٠١٨عقددد آليد اخلدرباء املعنيد حبقددو الشددعو األصددلي
اجتماع ا بن الدو ا يف شيان ما اتيلند بش ن موضو حقدو الشدعو األصدلي يف سديا
احلدو واهلجر والتشر  .وستكون هد ي املسد ل أيضد ا موضد تركيدز الد اسد املواضديعي املقبلد الدي
ستضطل هبا آلي اخلرباء والي ستُ َّ
قد إىل اجملل يف أيلول/سبتمرب .٢٠١٩
 -٢٩ويف تش د درين األول/أكتد ددوبر  ٢٠١٨عقد ددد املقد ددر اخلاص د د املعني د د حبقد ددو الشد ددعو
األصددلي مت د ل اي قامددت هبددا إىل كمبددو اي اجتماعددا م د عددد و ا ا م د الرتكيددز بوج د
متا عل تبسي عمليا وليك األ اض اجملتمعي للشعو األصلي .

 -3٠ومت ل الفرت املشمول ابلتقرير مشلت التدابة اإلجيابي الي اخت ا الدول بش ن حقو
األ اض د د املسد ددل عليهتد ددا الضد ددوء يف إطد ددا االسد ددتعرا الد دددو الشد ددام مشد ددرو اتفد ددا عد ددريف
حلي ددا األ اض د د وإط ددا ا لإلب د د غ وتس ددوي املنا ع ددا ووقف د د ا إلق د درا اس ددتخدا أ اض د د الدول د د
للصناعا الز اعي .

دال -املدافعون ع حقوق اإلنسان
 -3١مت د ل الف ددرت قي ددد االسددتعرا عرف ددت التهتدي دددا واالعتددداءا املوجهت د إىل الس ددكان
األصلين وجترم هؤالء السكان متاص املدافعون منهت عن أ اضديهت ومدوا ه تصداعدا مسدتمرا
يف العدي ددد م ددن البل دددان ددا يف ذل ددك يف س دديا املش ددا ي الواس ددع النط ددا املتعلقد د ابلص ددناعا
االستخراجي واألعمال التجا ي الز اعي ومشا ي اهلياك األساسي والسدو الكهترمالي .
 -3٢وتلق د د مكت د د املفوضد ددي يف كولومبي ددا معلومد ددا مو وق د د تفي ددد أبن عد ددد ا متزاي دددا مد ددن
امل دددافعن ع ددن حق ددو اإلنس ددان للش ددعو األص ددلي ق ددد قُتل دوا وه ددو اجت دداي يق ددو بش ددك متط ددة
احلقو األساسي للشعو األصلي .
 -33وغالب ا ما يكون املدافعون عن حقو اإلنسدان املعنيدون حبقدو األ يف غواتيمداال مدن
عماء الشعو األصلي  .وي حظ مكت املفوضي يف غواتيماال أهند ُجيَّرمدون وُ داكمون يف كثدة
من احلاال  .وقد املكت القطر ابلتعاون م مكت أمن املظام تقريرا مشرتكا يغط الفرت
مددن  ١كددانون الثاي/يندداير  ٢٠١٧إىل  3٠نيسددان/أبري  ٢٠١٩عددن حالد املدددافعن عددن حقددو
اإلنسددان م د الرتكيددز بصددف متاص د عل د عوام د اخلطددر وأمندداف االعتددداء والتهتديددد والرتهي د
والتد ة عل د املدددافعن عددن الشددعو األصددلي  .وقددا املكت د القطددر أيض دا برصددد عددد حدداال
طا ل د تتعل د حبماي د املدددافعن عددن حقددو اإلنسددان للشددعو األصددلي فتحق د مددن املعلومددا
وحق فيهتا م الضحااي واألسر ومؤسسا الدول دا يف ذلدك الشدرط املدنيد الوطنيد ومكتد
امل دددع الع ددا  .وواص د املكتد د أيض د ا تق دددم املس دداعد يف ح دداال جت ددرم امل دددافعن ع ددن حق ددو
اإلنس ددان للش ددعو األص ددلي واملش دداك يف جلس ددا االس ددتما القض ددالي والقي ددا بد دزاي ا إىل
السجون الي ُ تجزون فيهتا.
 -3٤وقددا مكتد املفوضددي يف املكسدديك بتو يد حدداال عددد مدددافعن عددن حقددو اإلنسددان
للشددعو األصددلي قُتل دوا مت د ل الفددرت قيددد االسددتعرا  .وقددد الدددع التقددي إىل اجملتمعددا احمللي د
واملدددافعن املعرضددن للخطددر وقددا بعم د الدددعو لددد السددلطا بش د ن التزاما ددا .ومت د ل الفددرت
املشددمول ابلتقريددر أصددد املكتد القطددر مثانيد بيدداان عامد أعددر فيد عددن قلقد إ اء حدداال
GE.19-12172
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متاص وحث السلطا علد التحقيد وضدمان سد م املددافعن عدن حقدو اإلنسدان وأسدره .
ووثلددت إحددد احل دداال الناجح د يف اإلف دراج ع ددن مدددافعن مرمددوقن ع ددن حقددو اإلنسددان م ددن
أعضدداء منظم د مددن منظمددا شددعو ميفددا األصددلي نظ درا لعبددا ا القل د القوي د الصددا عل د
الصدعيدين الدوطي والدددو  .وسداه املكتد القطددر يف محايد املددافعن عددن حقدو اإلنسدان مددن
مت ل احلوا املستمر م السلطا ومن مت ل اسرتاتيجي إع مي .
 -35وقد تقرير املقر اخلاص املعني حبقو الشعو األصلي إىل جمل حقدو اإلنسدان يف
أيلول/سبتمرب  ٢٠١٨حمل عام عاملي عن التهتديدا املوجهت إىل املددافعن عدن حقدو اإلنسدان
للشعو األصلي وحيدزه املخصدص ألغدرا التعبئد السدلمي بوجد متدا يف سديا املشدا ي
االستخراجي واإلمنالي ).(A/HRC/39/17
 -3٦واعتمد ددد اللجن د د املعني د د حبد دداال االمتتفد دداء القسد ددر مبد ددا توجيهتي د د للبحد ددث عد ددن
األشددخا املختفددن مشددد عل د أمهي د مراعددا السددلطا املكلف د ابلبحددث واحرتامهتددا لألمندداف
واملما سا الثقافي جملتمعا الشعو األصلي فيما يتعل ابمتتفاء أحد أفرا ه ي اجملتمعا أو
وفات  .ومن أج ضمان إجراء حبدث فعدال ينبغد للسدلطا املكلفد ابلبحدث أن تدوفر متددما
الرتمج الشفوي إىل لغا الشعو األصلي .

هاء -آليات اإلنذار املةكر ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان
 -3٧قددا مكت د املفوضددي يف كولومبيددا بدددو نش د يف ع د أعمددال جلن د الس د اإل ددي الددي
أعددد متطد عمد للفددرت  ٢٠١٩-٢٠١٨ملعاجلد حالد حقددو اإلنسددان اخلطددة الددي تواجهتهتددا
الش ددعو اإل ني د فس ددل الض ددوء علد د التح ددداي ال ددي تواجد د التنفي د الفع ددال التف ددا السد د
ومواطن ضع قا جمتمعا الشعو األصلي واملخاطر الي يواجهتوهنا.
 -3٨وشا ك مكت املفوضي يف املكسيك بنشداف يف وضد متطد طدوا يف واليد تشديواوا  -وهد
آليد د ترمد د إىل مند د ح دددوث االعت ددداءا علد د الص ددحفين وامل دددافعن ع ددن حق ددو اإلنس ددان يف
املس ددتقب  .ويش ددم ال ددربانم أيضد د ا احلاجد د إىل اخت دداذ ت دددابة محايد د مجاعيد د جملتمع ددا الش ددعو
األصد ددلي  .ويف تش د درين األول/أكتد ددوبر  ٢٠١٨أجد ددر املكت د د القطد ددر بعث د د ميداني د د يف والي د د
تشيااب لتو ي عد حاال تشريد امتل قسدر للشدعو األصدلي  .ومند أاي /مدايو ٢٠١٨
بد دددأ املكت د د القطد ددر يرصد ددد التش د دريد القسد ددر ألحد ددد جمتمعد ددا الشد ددعو األصد ددلي يف والي د د
اكاتيكددا مددن جاند مشددغل مددنج للفضد  .وأجددر املكتد أ بد بعثددا ميدانيد وعقددد عددد
اجتماعددا م د ممثل د اجملتم د احملل د والشددرك والدول د مددن أجد ع د احل دوا بددن الشددرك واجملتم د
احملل بغي معاجل األضرا الواقع .
 -3٩ومت ل الفرت قيد االستعرا أصدد املقدر اخلاصد املعنيد حبقدو الشدعو األصدلي
ب غا بش ن أكثر من  ١٠٠قضي  .وجير حاليا إ سال عد متزايد مدن الب غدا مباشدر إىل
املؤسسا التجا ي اخلاص املتو ط يف االنتهتاكا املزعومد حلقدو اإلنسدان يف البلددان املسدجل
فيهتا ه ي الشركا .

8

GE.19-12172

A/HRC/42/19

 -٤٠و حبددت اللجن د املعني د ابلقضدداء عل د التمييددز ضددد امل درأ ابس درتاتيجيا الوقاي د والرتفي د
إللغدداء ق دوانن القددب عل د األشددخا ال د ين ال ملددون أو ا هوي د وحمدداكمتهت اإللزامي د م د
مراعا نتال عمليا التشاو م الشعو األصلي (انظر .)CEDAW/C/AUS/CO/8

واو -الوصول إىل العدالة واحلماية القانونية حلقوق الشعوب األصلية
 -٤١ق ددا مكتد د املفوض ددي يف كمب ددو اي ب دددع عملي ددا الوس دداط ب ددن جمتمع ددا الش ددعو
األصلي يف بصر وموندولكة من جهت وشرك سدوكفن مدن جهتد أمتدر وهد امتيدا عقدا
اقتصددا إلنتدداج املطدداف .ويف تشدرين األول/أكتددوبر  ٢٠١٨أصددد أفدرا اجملتمعددا احملليد بيدداانا
مش ددرتك ا أعلند دوا فيد د أهند د توص ددلوا إىل اتف ددا وأن غ ددااب املقدسد د ومق ددابره وأ اض دديهت احملج ددو
حظيددت ابع درتا الشددرك وأُعيددد إىل اجملتمعددا احمللي د  .وقددد املكت د القطددر عم دا مالي دا إىل
الددر املسدداعد القانوني د يف كمبددو اي ملس دداعد جمتمعددا السددكان األص ددلين املشدداك يف عملي د
الوساط ويف طلبا من أج احلصول عل سندا ملكي األ اض اجملتمعي بعد الوساط .
 -٤٢وقد مكت املفوضدي يف كولومبيدا إىل قضدا الواليد القضدالي اخلاصد مدن أجد السد
مساعد تقني بش ن تعزيز ومحاي احلقو اإل نيد أ نداء صدياغ لوالحهتدا الدامتليد  .ونتيجد لد لك
املعتمد أحكام ا حمدد بشد ن التنسدي مد نظد عدالد الشدعو األصدلي وإنشداء
تتضمن اللوال
َ
جلن إ ني مكلف برصد تطبي النهت اإل ي  -العرق يف مجي أعماهلا والتحق من ذلك.
 -٤3وتعاون مكتد املفوضدي يف غواتيمداال مد أماند الشدعو األصدلي للقضداء لتنظدي أ بعد
ددا يف ذلددك
اجتماعددا إقليمي د لتعزيددز التنسددي بددن الشددعو األصددلي ونظ د القضدداء العددا
فيما يتعل ابلعن ضد نساء الشدعو األصدلي  .وعلد الدرغ مدن اسدتمرا القيدو املفروضد علد
وصول الشعو األصلي إىل العدالد ال سديما بسدب احلدواجز اجلغرافيد والثقافيد واللغويد فدهنهن
جل د د د وا بصد د ددو متزايد د ددد إىل النظد د ددا القضد د ددال حلماي د د د حقد د ددوقهت  .وعرفد د ددت حد د دداال التقاض د د د
االسرتاتيج ساعد تقني من مكت املفوضي تطو ا هام مث ا يف احلك املتعلد ابحليدا
القانوني لأل اض ابلنسب جملتم سامانزاان الثاي يف كوابن ألتا فةااب .
 -٤٤وفيمددا يتعل د ابلعدال د االنتقالي د أُحددر تقددد ات خي د مت د ل الفددرت املشددمول ابلتقريددر يف
احملاكم د ددا املتعلق د د د ابجل د د درال املرتكب د د د أ ن د دداء الن د د دزا املس د ددل ال د دددامتل يف غواتيم د دداال .ومشل د ددت
األحكا الرالد احلك ال أصد ت احملكم أبن شعو إكسي األصلي من املااي كانوا ضحااي
إاب مجاعي د د وج د درال ض ددد اإلنس دداني  .وحض ددر مكت د د املفوض ددي يف غواتيم دداال مجي د د جلس ددا
االسددتما وقددا بدددو ليس د يف ضددمان محاي د الضددحااي ومقدددم الشددكاو والقضددا واملدددعن
العامن املعنين.
 -٤5وق ددا مكت د املفوض ددي يف هن دددو ا برص ددد االس ددتجااب املؤسس ددي احلكومي د حل دداال
معين د مددن انتهتاكددا حقددو اإلنسددان مددن قب د ق دوا األمددن مددث ا يف جمتم د ميسددكيتو بوا ونتددا
عزل من امليسكيتو مت ل عمليد عسدكري يف أاي /مدايو  .٢٠١٩وحصد
حيث قُت
جال َّ
املكت د د القطد ددر عل د د شد ددهتا ا مد ددن أ ام د د الضد ددحااي وأمهتد ددا و افقهت د د يف اجتماعد ددا م د د
السددلطا احلكوميد يف تيغوسدديغالبا .وقددا املكتد القطددر أيضدا برصددد امل حقد القانونيد ألحددد
أعضاء الشرط العسكري يف حماكمت بش ن الوفيا الث ث.
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 -٤٦واختد د مكتد د املفوض ددي يف املكس دديك إجد دراءا بشد د ن وص ددول الش ددعو األص ددلي إىل
العدال يف حاال االحتجا  .وكان أحد األمثل يتعل ابمرأ من السكان األصدلين مهتداجر مدن
غواتيماال احتُجز يف عا  ٢٠١٤واضطُر إىل التوقي عل بيان جتر ب نفسهتا ون التمكن
من فهتد الدتهت املوجهتد إليهتدا ألهندا ال تدتكل اللغد اإلسدباني وم تُدوفَّر هلدا متددما مدرتج شدفو .
وسدداعد املكتد القطددر الضددحي وأسددر ا يف تفدداع مد سددلطا السددجون مددن أجد ضددمان
س د متهتا البدني د  .ونتيج د ل د لك منحددت الضددحي ح د احلصددول عل د متدددما مددرتج شددفو
واستطاعت تقدم وايتهتا لألحداث أما املدع العا .
 -٤٧ويف حال د أمتددر مزي د تلق د مكت د املفوضددي يف املكسدديك معلومددا عددن انتهتاكددا
حمتملد د لإلجد دراءا القانونيد د الواجبد د يف حالد د س ددت م دددافعن ع ددن الش ددعو األص ددلي يف جمتمد د
ت نيكو بوالي مكسيكو مت جتدرميهت يف سديا فداعهت عدن حقهتد يف املداء .وكاندت الوسداط الدي
ييسددرها املكت د القطددر حامس د يف احلصددول عل د حتريددر املدددافعن بعددد احتجددا ه ملددد تراوحددت
بدن  ١3و ١5سدن  .وقدد حتقد ذلدك مدن متد ل تو يد احلالد واالجتمدا ابلسدلطا املختصد
وإصدددا نشددر صددحفي شددامل ووضد اسدرتاتيجي إع ميد علد شددبكا التواصد االجتمدداع
ددا يف ذل ددك ش دري في ددديو يظهتددر مق دداب م د امل دددافعن عددن حق ددو اإلنس ددان الس ددت  .ونتيج د
لد د لك ب دددأ الس ددلطا االحتا يد د ددت ابلقض ددي وأُف ددرج ع ددن امل دددافعن ع ددن حق ددو اإلنس ددان
وأُسقطت التهت املوجهت إليهت .
 -٤٨وبندداءا عل د طل د األشددخا مسددلوي احلري د مددن املابوتش د يف مركددز احتجددا تيموكددو
شدديل قددد مكت د املفوضددي اإلقليم د ألمريكددا اجلنوبي د ابلتعدداون م د املؤسس د الوطني د حلقددو
اإلنسان املساعد التقنيد إىل سدلطا السدجن لكفالد كدون لوالحهتدا م لمد قافيد ا للمحتجدزين
مددن الشددعو األصددلي  .ويف عددا  ٢٠١٩نظد املكتد اإلقليمد حلقد اسددي وليد يف تيموكددو
بشد ن تشدريعا مكافح د اإل هددا ومعدداية حقددو اإلنسددان للقضددا واملدددعن العددامن واحملددامن
العامن واألكا ميين.
 -٤٩ومت د ل الفددرت قيددد االسددتعرا أوصددت اللجن د الفرعي د ملن د التع د ي الدددول ددا يل د
(أ) أن تكف د د اح د درتا حقد ددو الشد ددعو األصد ددلي يف الد دددفا وأن حتم د د عل د د النحد ددو الواج د د
املعلوم ددا املتعلقد د ابحتج ددا ه وحقهتد د يف اس ددتخدا لغ ددتهت ( ) أن أتمتد د يف االعتب ددا قافد د
أف د د درا الشد د ددعو األصد د ددلي ووضد د ددعهت االقتصد د ددا واملهتد د ددي عند د ددد األمد د ددر ابختد د دداذ تد د دددابة وقالي د د د
( CAT/OP/BOL/3الفقر .)١١١
 -5٠ويف امل حظا اخلتامي أعربت جلن مناهضد التعد ي عدن قلقهتدا إ اء حداال العند
ضدد السددكان األصددلين وا تفددا معدددل حبسددهت ووثديلهت املفددرف يف السددجون والعند القددال علد
أو القسد د د ددر (انظد د د ددر CAT/C/CHL/CO/6
د د د ددا يف ذلد د د ددك التعقد د د ددي اإلجبد د د ددا
ند د د ددو اجلد د د ددن
و.)CAT/C/CAN/CO/7

زاي -احلقوق االجتماعية والثقافية للشعوب األصلية
 -5١مت د د ل الف ددرت قيد ددد االس ددتعرا قد ددد مكت د د املفوض ددي يف كمبد ددو اي ال دددع إىل د د
جمتمعا كوو يف مقاطع كامبون تو وقريي بوا يف مقاطع بو سدا وجمتمد تشدون واحدد
يف مقاطع كوي كوند للحصدول علد االعدرتا هبويتهتدا كشدعو أصدلي مدن و ا التنميد الريفيد
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وهددو شددرف مسددب لبدددء عملي د وليددك األ اض د اجملتمعي د  .وقددد أيض دا الدددع إىل جمتمعددن م ددن
جمتمع ددا بونوند د لتس ددجيلهتما ككي ددانن ق ددانونين ل ددد و ا الدامتليد د  .وق ددد املكتد د القط ددر
املسدداعد أيض د ا إىل أ بع د جمتمعددا مددن الشددا ا والكرون د لتحقي د االع درتا هبويتهتددا كشددعو
أصلي من و ا التنمي الريفي .
 -5٢ويف آذا /ما  ٢٠١٩نشر املكت القطر لي ا الغر مند أن يكدون أ ا تعليميد
بش د ن عملي ددا التملي ددك اجلماعي د لأل اض د لتوض ددي العملي د احلالي د للس ددلطا الوطني د و ون
الوطني وجملتمعا الشعو األصلي الي ور ابلعملي وملنظما اجملتم املدي الي تساعدها.
 -53ويف غواتيماال قد مكت املفوضي املساعد التقني إىل سدلطا الشدعو األصدلي يف
سدانتا كاات يندا إيكتاهوانكدا مقاطعد سدولوال وسداعدها يف حوا هدا مد و ا التعلدي لوضد متطد
لتنفيد تعلدي ندال اللغد ومتعدد الثقافدا يف اجملتمد احمللد وشدي ا مد حكد صدد عدن احملكمد
الدستو ي يف عا .٢٠١٦
 -5٤وقد مكت املفوضي يف كينيا املشو التقني إىل املكت الوطي لإلحصاءا من أج
مج البياان عن أفرا الشعو األصلي إل اجهتا يف التعدا الوطي املقب وذلك إبعدا قالمد
مددن توصدديا هيئددا املعاهدددا الددي تطلد مددن احلكومد أن جتمد البيدداان عددن أفدرا السددكان
األصلين لضمان إاتح الفرص هل للتحديدد الد اي للهتويد  .ونتيجد لد لك يتضدمن التعددا أ ا
جلم البياان يشم قضااي الشعو األصلي .
 -55ويف آ /أغسد ددط  ٢٠١٨أجد ددر مكت د د املفوضد ددي يف املكسد دديك بعث د د إىل شد دديواوا
للمشدداك يف عمليد وضد متطد طدوا يندداق فيهتددا أصددحا احلقددو ومنظمددا اجملتمد املدددي
والسددلطا التدددابة واإلجدراءا املتصددل ابلتنميد االقتصددا ي واالجتماعيد والثقافيد ددا يف ذلددك
احلص د ددول عل د د املي د دداي والص د ددح ملختل د د الش د ددعو األص د ددلي واجملتمع د ددا الريفي د د  .ويف ش د ددباف/
فرباير  ٢٠١٩يف إطا اليو الدو للغ األ نشر املكتد سدت منتجدا مسعيد بصدري قصدة
بلغا الشعو األصلي عل الشبكا االجتماعي .
 -5٦ويف أيلول/سبتمرب  ٢٠١٨انض مكت املفوضي يف أوغنددا إىل جلند تكدافؤ الفدر وممثلد
الشددعو األصددلي لتسددلي التمددا إىل لددي الربملددان بش د ن املسددال الددي تددؤ ر عل د حقددو الشددعو
األص ددلي  .ومشل ددت الشد دواغ املع ددر عنهت ددا يف االلتم ددا االفتق ددا إىل أ وا قانونيد د وإىل إحص دداءا
إل شددا التدددمت االس درتاتيجي امل لم د وحمدو ي د اسددتخدا لغددا الشددعو األصددلي يف األمدداكن
العام مث املدا والصعواب املواجهت يف احلصول عل التعلي والصح بسب التهتمي .
 -5٧وقد مكت املفوضي اإلقليم ألمريكا اجلنوبي املشو إىل ماتش سيليستينو كو واب
وهو عي وح للمابوتش مسلو احلري يف شيل وأيد مطالبت أما سلطا السجن حبقوق
املتعلق د ابلصددح وحري د الدددين .ونتيج د ل د لك أُعط د ل د إذن مغددا السددجن مددن أج د إج دراء
حفد جتديددد وحد يف جمتمعد احمللد األصددل  .وأيددد املكتد اإلقليمد أيضد ا فريد األمد املتحددد
القطر يف الربا ي يف تنظي محل شبكي ل حتفدال ابليدو الددو للشدعو األصدلي  .ويف تشدرين
األول/أكتوبر  ٢٠١٨نظ املكت اإلقليم و تد يبي يف الربا ي بش ن النظا الدو حلقو
اإلنسان لفالد  3٠ممث ا للشعو األصلي .
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 -5٨وسد ددل املقد ددر اخلد ددا املعد ددي حب د د اإلنسد ددان يف احلصد ددول عل د د ميد دداي الشد ددر امل مون د د
ومتدما الصر الصح الضدوء علد احلاجد إىل سياسدا حمدد األهددا إل مداج الشدعو
األص ددلي إ ماجد د ا ص ددحيح ا يف احلص ددول علد د املي دداي ومت دددما الص ددر الص ددح وعلد د حاجد د
الشددعو األصددلي إىل احلصددول عل د متدددما مناسددب تتوافد م د قدديمهت الثقافي د  .وأولددت املقددر
اخلاصد املعنيد حبقددو األشددخا ذو اإلعاقد أمهيد متاصد حلالد األشددخا ذو اإلعاقد مددن
الشعو األصلي مت ل اي ا لكندا يف نيسدان/أبري  ٢٠١٩موجهتد االنتبداي إىل أوجد التبداين
يف وت األشخا ذو اإلعاق من الشعو األصلي ابحلقو ا يف ذلدك عدد احلصدول علد
اخلدددما األساسددي وتشددجي املشدداو ا البندداء بددن احلكوم د االحتا ي د وحكومددا الشددعو
األصددلي بشد ن تطبيد التشدريعا االحتا يد املتعلقد إبمكانيد الوصددول ووويد اخلدددما وتقدددميهتا
إىل األشخا ذو اإلعاق من الشعو األصلي يف احملميا .
 -5٩والحظ املقر اخلا املعي حب ك إنسان يف التمت أبعلد مسدتو ممكدن مدن الصدح
البدني والعقلي عوام متطر شامل لعد قطاعدا تدؤ ر يف صدح الشدعو األصدلي واحلاجد إىل
إعدا و م لم قافي ا.
 -٦٠وتناولدت التوصديا املنبثقد عدن االسدتعرا الددو الشدام بشد ن احلقدو االجتماعيد
والثقافي د للشددعو األصددلي ابسددتمرا مس د لي الصددح والتعلددي ددا يف ذلددك توصدديا لتكثي د
اجلهت ددو الرامي د إىل تعزي ددز وحف ددظ لغ ددا الش ددعو األص ددلي م ددن مت د ل النظ ددا التعليم د واخت دداذ
التد دددابة املناسد ددب حلماي د د ال د درتاث الثقد ددايف غد ددة املد ددا واالسد ددتثما يف حفد ددظ اللغد ددا املهتد ددد
ابالنداث  .ومشلدت توصديا أمتدر طلد إ الد مجيد املما سدا التمييزيد ضدد الشدعو األصدلي
يف حص ددوهلا علد د ال دددع واخل دددما الص ددحي والتعليميد د واالجتماعيد د وكد د لك ض ددمان التنميد د
االجتماعي  -االقتصا ي والثقافي املستدام للشعو األصلي .

حاء -العنف ضد نساء وفتيات الشعوب األصلية
 -٦١نظ د مكت د املفوضددي يف غواتيمدداال مسددابق ومعرض دا ابلتنسددي م د شددبك انسددجا
املااي لتعزيز حقو امللكي الفكري واحلقو الثقافي املتعلق ابملنسوجا حتت عنوان ”مدا سدعر
ه د ا القمدديص“ .وشددجعت املسددابق التفاع د البندداء العمل د لقددد ا  ١5٠طال د مددن ط د
اجلامعددا ال د ين كددانوا عل د اتصددال مباشددر م د ح دوا  ٢٠٠انسددج مددن املددااي للتوعي د ابلتددا ي
والتقالي ددد والقيمد د الثقافيد د الغنيد د للمنس ددوجا يف س دديا االحتف ددال ابلد د كر الس ددنوي الس ددبعن
لإلع د ن الع ددامل حلق ددو اإلنس ددان .وق ددد املكت د القط ددر ال دددع أيض د ا إىل منظم ددا انس ددج
الشددعو األصددلي الددي كانددت تقددو ابلدددعو يف الكددونغر للموافق د عل د قددانون م د حقددو
ملكي ددتهت الفكريد د ددا يتماشد د مد د األم ددر الزج ددر املؤق ددت الد د أص ددد ت احملكمد د الدس ددتو ي
لصاحلهت يف عا .٢٠١٧
 -٦٢ويف غواتيم د دداال اعرتف د ددت احملكم د د د الدس د ددتو ي ابمل ءم د د د الثقافي د د د لق د دداب الش د ددعو
األصد ددلي فقد دددمت احلماي د د الوطني د د لقد دداب املد ددااي والزينكد ددان والغد ددا يفوان يف حك د د صد ددا يف
آذا /ما  .٢٠١٩وقدد املكتد القطدر املسداعد التقنيد يف إطدا بدرانم املدااي إىل القداب
يف القض ددي مم ددا أ إىل حكد د أمتد د يف االعتب ددا املع دداية الدوليد د حلق ددو اإلنس ددان فيم ددا يتعلد د
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بصددح األمهتددا واملواليددد وطلد إىل الدولد أن حتددرت التقاليددد والعددا ا واملما سددا
املنظو الثقايف و ون وييز.

وشدديا م د

 -٦3ويف نيسان/أبري  ٢٠١٨قا مكت املفوضي اإلقليم ألمريكا اجلنوبيد ابلتعداون مد
اجتما الو اء والسلطا العليا للنساء يف املخروف اجلنوي وسفا إسبانيا يف أو وغوا بتيسدة
حلقد د عمد د إقليميد د ملمثلد د منظم ددا الس ددكان املنح ددد ين م ددن أصد د أفريقد د ونس دداء الش ددعو
األصددلي يف املخددروف اجلنددوي يف مونتيفيددديو .ومجعددت الدددو التد يبي د  ٤٠ام درأ مددن األ جنتددن
والربا ي د واب اغ دوا وأو وغ دوا وتناولددت النظددا الدددو حلماي د حقددو اإلنسددان واآلليددا ذا
الصل الرامي إىل مكافح التمييز العنصر واجلنساي.
 -٦٤ونظ د الفري د العامد املعددي سد ل حقددو اإلنسددان والشددركا عددرب الوطني د وغةهددا مددن
مؤسسددا األعمددال التجا يد مشدداو ا عامليد ل سرتشددا هبددا يف إعدددا تقريددري إىل جملد حقددو
اإلنسان بش ن األبعا اجلنساني للمبدا التوجيهتيد املتعلقد ابألعمدال التجا يد وحقدو اإلنسدان
(انظد ددر  .)A/HRC/41/43ومت د د ل املشد دداو ا نوقشد ددت حال د د نسد دداء الشد ددعو األصد ددلي واآلاث
املتكبد يف سيا األنشط التجا ي .

طاء -حقوق الشعوب األصلية واملؤسسات املالية
 -٦5يف تشد درين األول/أكت ددوبر  ٢٠١٨أص ددد مكتد د املفوض ددي يف كمب ددو اي تقريد درا بعند دوان
”تقيددي فددر االلتمددان املتاح د جملتمعددا الشددعو األصددلي يف كمبددو اي الددي حتددو عقددد ملكي د
مجداع لأل اضد “ .ويف هد ا التقريدر اسدتعر املكتد الظدرو االقتصدا ي جملتمعدا الشددعو
األص ددلي ال ددي حص ددلت عل د د ملكي د د مجاعي د د لأل اض د د وق ددد توص دديا إىل حكوم د د كمب ددو اي
واملؤسسا املالي ومنظما اجملتم املدي واجملتمعدا احملليد للشدعو األصدلي بشد ن املسدال
املتصل بعمليا التمليك اجلماع لأل اض وعمليا القدرو االلتمانيد واحلمايد الدي حتتاجهتدا
اجملتمعا احمللي للشعو األصلي .
 -٦٦ويف ش ددباف/فرباير  ٢٠١٩عق ددد مكتد د املفوض ددي يف املكس دديك اجتماعد د ا مد د الوكالد د
الفرنسددي للتنميد الددي تتعدداون مد و ا الطاقد املكسدديكي بشد ن القددرو املاليد  .وأوضد املكتد
القطددر أمهي د التشدداو م د الشددعو األصددلي بوصددفهتا آلي د لضددمان املشدداك واالمتثددال حلقددو
أساسي أمتر .
 -٦٧ويف آ /أغسددط  ٢٠١٨ق ددد املكت د القط ددر مدددمت إلع دددا مش ددرو االحت ددا
األو وي بش د ن موضددو السددلوك التجددا املسددؤول يف أمريكددا ال تيني د ومنطق د البحددر الكددا ي
ال سيُ َّنف ابلتعاون م منظم العم الدولي ومنظم التعاون والتنمي يف امليدان االقتصا .

 -٦٨وأوصددت اللجن د املعني د ابلقضدداء عل د التمييددز ضددد امل درأ الدددول بتخصدديص م دوا مالي د
لزاي فر احلصول عل القرو املتناهي الصغر والقرو العا ي وغةها من أشكال االلتمدان
املدا للمدرأ مدن أجد تعزيدز اي األعمدال احلددر ووكيدنهتن اقتصدا ايا متاصد فيمدا يتعلد بنسدداء
الشعو األصلي .
 -٦٩وقامددت املفوضددي ابالش درتاك م د مؤسس د هدداينري بددول بنشددر تقريددر ددد انتهتاكددا
حقو اإلنسان عل مستواي عديد فيمدا يتعلد بتنميد اهلياكد األساسدي الكدرب مدن بصدم
GE.19-12172
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املشددا ي إىل املاليد علد مسددتو االقتصددا الكلد وسياسددا االسددتثما ( .)٢ويسددع املؤلفددون يف
املنشو إىل اإلسهتا يف املزيد من التوا ن يف مناقش حقو وواجبا احلكوما والقطا اخلدا
وعام اجلمهتو فيما يتعل ابإلطا القانوي ل ستثما يف اهلياك األساسي الكرب و و حقدو
اإلنسددان والقددانون البيئد  .وأُهددد املنشددو إىل بددةات كاسدةي عيمد الشددعو األصددلي واحلددالز
علد جددالز غولدددمان البيئيد الددي قُتلددت يف هندددو ا يف آذا /مددا  ٢٠١٦ملعا ضددتهتا مشددرو
س ددد أغ دوا اك ددا .وه ددو يعتم ددد كث دةا علد د اخل دربا املكتس ددب م ددن الش ددعو األص ددلي فيم ددا يتعلد د
ابملشا ي الكرب للنق والطاق واهلياك األساسي للمياي.

ايء -وضع خ ط عمل وطنية
 -٧٠يف حزيران/يوني د  ٢٠١٨ش ددا ك مكتد د املفوض ددي يف أوغن دددا يف حلقد د عمد د نظمتهت ددا
إ ا الشؤون االقتصا ي واالجتماعي بش ن موضو ”التنمي الشامل يف أوغنددا يف إطدا إعد ن
األم د املتح ددد بش د ن حق ددو الشددعو األص ددلي “ تب ددا ل فيهت ددا ممثلددو الش ددعو األص ددلي م د كر
كيسددو و الددي حتددد ش دواغلهت ومطددالبهت لتحسددن التمت د الكام د حبقددو اإلنسددان اخلاص د هب د .
واتف املشاكون عل ضرو وض برانم عم إجياي وطي بش ن الشدعو األصدلي يف أوغنددا.
وطلب ددت و ا الش ددؤون اجلنس دداني والعم د والتنمي د االجتماعي د إىل املفوض ددي أن تش ددا ك يف ع د
تددابة العمد اإلجيدداي وبندداء القددد ا فيمددا يتعلد حبقددو الشددعو األصددلي  .وعد و علد ذلددك
يتع د دداون املكتد د د القط د ددر مند د د تشد د درين الث د دداي/نوفمرب  ٢٠١٨مد د د إ ا الش د ددؤون االقتص د ددا ي
واالجتماعي وهيئ األم املتحد للمساوا بن اجلنسن ووكن املرأ (هيئ األم املتحدد للمدرأ )
لتقدددم املسدداعد التقنيد إىل و ا الشددؤون اجلنسدداني والعمد والتنميد االجتماعيد مددن أجد وضد
متط عم وطني ُوضعت هلا متريط طري وجدول مي واتُّف عليهتا.
 -٧١ويف آذا /م ددا  ٢٠١٩ق ددا مكتد د املفوض ددي يف املكس دديك كمراقد د برص ددد أح ددد
حماف د التش دداو بش د ن اخلط د اإلمنالي د الوطني د بقي ددا املعهت ددد ال ددوطي للس ددكان األص ددلين وق ددد
توصيا من اوي حقدو اإلنسدان .وقدد املكتد أيضد ا املسداعد إىل العمليد اجلا يد املتمثلد يف
إع د دددا ال د ددربانم ال د ددوطي اجلدي د ددد بش د د ن حق د ددو اإلنس د ددان د ددا يف ذل د ددك األج د دزاء ذا الص د ددل
جتمعا الشعو األصلي .

 -٧٢وقددا مكتد املفوضددي يف كولومبيددا برصددد وتتبد عمليد التشدداو املسددبق للخطد اإلمناليد
الوطني اجلديد للفرت  ٢٠٢٢-٢٠١٨بعنوان ”ميثا كولومبيا ميثا للمسداوا “ .ومت التغلد
علد التحدداي يف املفاوضدا بددع مدن املكتد القطدر وامتتتمدت العمليد إب اج فصد حمدد
بش ن قضااي الشعو األصلي يف متط التنمي الوطني .
 -٧3وميكدن آلليد اخلدرباء املعنيد حبقدو الشدعو األصدلي يف إطدا واليتهتدا َّ
املعدلد أن تسدداعد
ال دددول األعض دداء و/أو الش ددعو األص ددلي بن دداءا علد د طلبهت ددا يف حتدي ددد ض ددرو املش ددو التقنيد د
وتق دددميهتا فيم ددا يتعلد د بوضد د تشد دريعا وسياس ددا امتليد د تتعلد د حبق ددو الش ددعو األص ددلي
وقدددمت املفوضددي الدددع إىل آلي د اخل درباء يف ه د ا العنصددر الرليس د مددن واليتهتددا مددن مت د ل بعث د
التعاون التقي إىل نيو يلندا يف نيسان/أبري  ٢٠١٩بناءا علد طلد اآلليد املسدتقل لرصدد إعد ن
__________
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األم املتحدد بشد ن حقدو الشدعو األصدلي يف آوتيدا وا نيو يلنددا ابسد منتدد ؤسداء قبالد
اإليو واللجن النيو يلندي حلقو اإلنسان .وقدمت آلي اخلرباء املشو بشد ن وضد متطد عمد
وطني لتنفي إع ن األم املتحد بش ن حقو الشعو األصلي .
 -٧٤ومت د ل و م ددن و ا املنت ددد املع ددي ابألعم ددال التجا ي د وحق ددو اإلنس ددان يف تش درين
الثد دداي/نوفمرب ُ ٢٠١٨متصصد ددت جلس د د كامل د د للشد ددعو األصد ددلي  .ومشلد ددت الرسد ددال الرليسد ددي
ألصحا املصلح الدعو الي وجهتتهتا مجاع الشعو األصلي إىل مجي اجلهتدا الفاعلد الحدرتا
حقوقهتددا والتشدداو م د جمتمعددا الشددعو األصددلي بش د ن مشددا ي األعمددال التجا ي د  .ومت التشددديد
عل د الدددو الرليس د للدددول يف الوفدداء ابلتزاما ددا جتدداي الشددعو األصددلي ددا يف ذلددك مددن مت د ل
متط عم وطني وعند اختاذ التدابة املناسب ضد الشركا الي تنتهتك حقو تلك الشعو .

اثلثا -مشاركة الشعوب األصلية يف عمليات األمم املتحدة
 -٧5قددد مكت د املفوض ددي يف كولومبيددا ال دددع التقددي إىل منظمددا الش ددعو األصددلي ال ددي
قدمت بياانا مكتوابا إىل االسدتعرا الددو الشدام لكولومبيدا يف أاي /مدايو  ٢٠١٨أشدا فيد
إىل احلالد املرت يد ل متثددال ل لتزامددا الددي تعهتددد هبددا الدولد سدواء مددن حيددث حقددو اإلنسددان
أو الفص اإل ي من اتفا الس .
 -٧٦ويف كددانون األول /يسددمرب  ٢٠١٨نظمددت املفوضددي اجتماعد ا إقليميد ا واسد النطددا يف
كا اتمتينا كولومبيا مج بن ممثل الشعو األصلي من الربا يد وبوليفيدا وكوسدتا يكا وكولومبيدا
واملكسدديك وهندددو ا  .وكددان مددن بددن املشدداكن أيض دا السددلطا احلكومي د ومت درباء وليددون مددن
األم د املتح ددد واللجند د األمريكيد د حلق ددو اإلنس ددان .ونوقش ددت أفضد د املما س ددا بشد د ن كيفيد د
التغل د عل د التحددداي القالم د عل د أ الواق د واسددتخدا بروتوكددوال مسددتقل مددن خمتل د
البل دددان .وأب ددر املش دداكون ض ددرو الب دددء يف حتدي ددد الش ددركا اخلاصد د املهتتمد د حقد د ا ابلعمد د مد د
جمتمعدا الشدعو األصدلي وشديا مد املعدداية والقواعدد الدوليد  .وشدا ك هد ا احلددث يف الدددعو
إىل اسد ددتخدا بروتوكد ددوال مسد ددتقل وتشد ددجي اس د درتاتيجي إقليمي د د مد ددن مت د د ل شد ددبك متعد ددد
القطاعا من أصحا املصلح .
 -٧٧ويف تشدرين الثدداي/نوفمرب  ٢٠١٨قددد مكت د املفوضددي يف غواتيمدداال املسدداعد التقني د
إىل عيم ددن م ددن عم دداء ش ددعو الكيكشد د األص ددلي ليتمكند دوا م ددن املش دداك يف املنت ددد املع ددي
ابألعم ددال التجا يد د وحق ددو اإلنس ددان حي ددث عرض ددا قض ددااي تتعلد د أبش ددكال ال ددر املعاص ددر يف
مقدداطعي ألتددا فدةااب وبيتددن الددي تقددو هبددا الشددركا يف صددناع يددت النخيد  .ومشلددت احلدداال
أيضا انتهتاكا حقو الشدعو األصدلي بسدب التوسد يف مشدا ي تنميد واسدع النطدا وجتدرم
شىت عماء الشدعو األصدلي العرتاضدهت علد تنفيد تلدك املشدا ي الدي مت إقرا هدا ون احلصدول
عل موافقتهت احلر واملسبق واملستنة .
 -٧٨و عد املكتد القطددر يف غواتيمدداال  ٤3مجاعد مددن مجاعددا الشددعو األصددلي اشددرتكت
يف إعدا وتقدم تقرير بدي شام إىل اللجن املعني ابلقضاء علد التمييدز العنصدر  .وابلتعداون مد
املنتد الدو ملكافح اإلف من العقا قدد املكتد القطدر أيضدا املسداعد التقنيد إىل وفدد
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الشعو األصلي ال شا ك يف الدو الثامن والتسعن للجن يف جني وال
األصلي من الكيش والكاكشيكي واإلكسي واملا والتزوتوجي .

مث شدعو املدااي

 -٧٩وقد ددد مكت د د املفوضد ددي يف كينيد ددا الد دددع إىل منظمد ددا اجملتم د د املد دددي املعني د د حبقد ددو
الشعو األصلي للمشاك يف االستعرا الدو الشام فقد هلا الدع املا والتقي.
 -٨٠ومت د د ل ال د دزاي الد ددي قامد ددت هبد ددا املفوض د د السد ددام حلقد ددو اإلنسد ددان إىل املكسد دديك يف
نيس ددان/أبري  ٢٠١٩كفد د مكتد د املفوض ددي حض ددو ممثلد د الش ددعو األص ددلي يف اجتماعا ددا
حبيددث ميكددنهت أن يشدداطروها بعد التحددداي الددي تواجهتهتددا جمتمعددا الشددعو األصددلي ددا يف
ذلددك بش د ن القضددااي املتصددل بعددد التشدداو وحقددو ملكي د األ اض د واحل د يف امليدداي وجتددرم
املدافعن عن حقو اإلنسان للشعو األصلي .
 -٨١ومتد ل الفددرت قيدد االسددتعرا نظد مكتد املفوضدي اإلقليمد ألمريكدا اجلنوبيد برانجمدا
تد يبيا بش ن استخدا آليا احلماي الدولي يف شيل  .ونتيج لد لك مشد العديدد مدن التقدا ير
ال ددي ق دددمتهتا منظم ددا اجملتمد د امل دددي يف إط ددا اجلولد د الثالثد د م ددن االس ددتعرا ال دددو الش ددام
لشيل للمر األوىل إسدهتاما مدن الشدعو األصدلي  .وعد و علد ذلدك قدد ممدث منظمتدن
من منظما الشعو األصلي تقريرين فر ين.
 -٨٢وقددد مكت د املفوضددي يف ت ددون الدددع يف جم ددال بندداء الق ددد ا إىل منظمددا اجملتم د
املدددي األما يغي د بش د ن العمد مد نظددا األم د املتحددد حلقددو اإلنسددان .وقددد املكت د القطددر
الدع أيضا إىل منظما اجملتم املددي األما يغيد يف محد الددعو مد الربملدان مدن أجد تنفيد
قدانون بشد ن التمييددز العنصددر  .وأكدد املكتد أن التمييددز العنصددر يدؤ ر علد السددكان األصددلين
يف البلددد وال سدديما يف جمددال احلقددو الثقافي د عل د حنددو مددا أشددا إلي د اللجن د املعني د ابلقضدداء
عل التمييز العنصر يف أحدث استعرا أجرت للحال يف تون ).(CERD/C/TUN/CO/19
 -٨3ومتد د د ل الف د ددرت قي د ددد االس د ددتعرا ُعق د ددد يف الف د ددرت م د ددن  ١٨حزيران/يونيد د د إىل ١3
وو /يوليد  ٢٠١٨بدرام الزمدداال السددنوي للشددعو األصددلي للمفوضددي يف أ بع د عناصددر لغوي د
(اإلنكليزي واإلسباني والفرنسي والروسي ) وه أمش مبا تد يبي موجو يف جني يف إطدا
منظوم األم املتحد مصمم متصيص ا للشعو األصلي  .وشا ك يف االجتما  35مي ا (١٩
امرأ و ١٦ج ا) من  ٢٩بلدا و مي أقد واحدد مدن شديواوا املكسديك .وفيمدا خيدص العنصدرين
اللغددوين اإلسددباي والروسد بدددأ الددربانم بدددو حتضدةي يف جامعد ويسددتو يف بيلبدداو إسددبانيا
واجلامع الروسي للصداق بن الشعو يف موسكو عل التوا .
 -٨٤وتشك برام الزماال الد اسي للشعو األصلي أيضا فرصد هامد للتعداون فيمدا بدن
الوكدداال وتسدداعد عل د تعزيددز الدددع املقددد إىل قضددااي الشددعو األصددلي امت د منظوم د األم د
املتحددد ألهنددا تنطددو عل د مشدداك عددد مددن وكدداال األم د املتحددد وبراجمهتددا ددا فيهتددا منظم د
العمد الدوليد ومنظمد األمد املتحددد للرتبيد والعلد والثقافد (اليونسددكو) وهيئد األمد املتحددد
للمرأ واملنظم العاملي للملكي الفكري .
 -٨5وظد صددندو األم د املتحددد للتربعددا لصدداح الشددعو األصددلي يددؤ و ا حامس د ا يف
ضددمان مسددا أص دوا الشددعو األصددلي امت د منظوم د األم د املتحددد  .ومت د ل الفددرت املشددمول
ابلتقريددر قددد الصددندو الدددع إىل  ٤5مشدداكا يف الدددو الثامن د عشددر للمنتددد الدددال املعددي
16

GE.19-12172

A/HRC/42/19

بقض ددااي الش ددعو األص ددلي و ٤5مش دداكا يف ال دددو الثانيد د عش ددر آلليد د اخلد درباء املعنيد د حبق ددو
الشددعو األصددلي و ٤٠منح د إىل و ا هيئددا معاهدددا حقددو اإلنسددان وجمل د حقددو
اإلنسد ددان واالسد ددتعرا ال د دددو الشد ددام و ١٤منح د د للمش د دداك يف مشد دداو بش د د ن الت د دددابة
اإلضافي املمكن لتعزيز مشاك ممثل ومؤسسا الشعو األصلي يف اجتماعا األم املتحدد
ذا الصل بش ن املسال الي وسهت  .ونظ املشاو ا لي اجلمعي العام مت ل و املنتد
الدال املعي بقضااي الشعو األصلي يف نيسان/أبري  .٢٠١٩وابإلضاف إىل تقدم الدع املا
ملشدداك الشددعو األصددلي يف اجتماعددا األم د املتحددد يقددو الصددندو أيض د ا ببندداء القددد ا
وكفال مشاك الشعو األصلي مشاك بناء يف اجتماعا األمد املتحدد واآلليدا واملسدامه
يف تعزيز و ع عملهتا بعد العو إىل أوطاهنا.

رابعا -االستنتاجات
 -٨٦خرلل الفر ة املشرمولة ابلتقريررر ،ظلر الشررعوب األصرلية يف أجرزاء كثررية مر العررام
تواجه العديد م التحدايت الكةرية يف امل الةة حبقوقهرا اإلنسرانية ،علر حنرو مرا أبرزتره أيضر ا
آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسران .ويف هرذا السرياق ،اضر لع املفوضرية مبجموعرة مر
األنشر ة الق ريررة واإلقليميررة والدوليررة لتيسررري احلرروار الةنرراء والتفاعررل بررني الشررعوب األصررلية
والسل ات الوطنية واملوظفني العموميني والق اع اخلاص.
 -٨٧ودعم املفوضية املشاركة اجملدية للشعوب األصرلية ومتكينهرا حرى تسرت يع القيرام
ب رردور نش ررط يف اخت رراذ القر ررارات .واضر ر لع ب رردور رئيسر ر يف تيس ررري احل رروار واجلم ررع ب ررني
الشعوب األصلية واجلهات املسؤولة ،وتعزيز بناء الثقة ،ومشاركة الشعوب األصلية مشراركة
فعالة يف القرارات اليت تؤثر بصورة مةاشرة أو غري مةاشرة يف منط حياهتا ،وأراضيها وأقاليمها
التقليدية ،وسلمتها الثقافية بوصفها شعوابا أصلية هلا حقوق مجاعية.

 -٨٨وإدراك را م ر املفوضررية أن خ ررة التنميررة املسررتدامة لعررام  2030تترري فرصررة ابلغررة
األمهية لك ت الب الشعوب األصلية حبقوقهرا ،فإهنرا دعمر تنفيرذها ،مبرا يف ذلرك أهردا
التنميرة املسررتدامة ومررا يررتةط هبررا مر غراايت ذات أمهيررة فوريررة للشرعوب األصررلية وال يرزال
حتسني مجع الةياانت املصنفة حسب نروع اجلرنس وحتليلهرا ونشررها أمررا ابلر األمهيرة إلجرراء
تقييم شامل ملدى ون اق التحدايت اليت تواجهها الشعوب األصلية اليوم
رجل خ ررلل الفر ر ة املش ررمولة ابلتقري ررر زايدة مقلق ررة يف ح رراالت االعت ررداء
 -٨٩وق ررد ُس ر ت
والتجرررم الرريت تتعرررض هلررا الشررعوب األصررلية الرريت ترردافع ع ر حقوقهررا ،وخباصررة حقوقهررا يف
أراضيها ومواردها ال ةيعية التقليديرة .وال يرزال االفتقرار إىل اعر ا قرانوي حبقروق الشرعوب
األصررلية يف أراضرريها وإىل محايررة كافيررة هلررا واقع ر ا معاش ر ا يف العديررد م ر الةلرردان .وواصررل
املفوض ررية دعمه ررا لل رردول واملؤسس ررات الوطني ررة حلق رروق اإلنس رران واجملتم ررع امل رردي يف متك ررني
األفراد واجملتمعات احمللية م رصد األوضاع املتدهورة .ودعم أيضا وضع نظم ملنع ورصد
النزاعات ،ال سيما فيما يتعلرق أبراضر الشرعوب األصرلية ومواردهرا ال ةيعيرة ،وركرزت علر
ال ريقة اليت تؤثر هبا أنش ة املؤسسات املالية الدولية عل حقوق الشعوب األصلية.
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 -٩٠وواصررل املفوضررية أيضرا دعمهررا للرردول يف متتررني قرردرهتا علر محايررة املرردافعني عر
حقوق اإلنسان للشعوب األصلية ووفائها بواجةها املتمثل يف التشاور والتعاون مع الشعوب
األصلية للحصول عل موافقتها احلرة واملسرةقة واملسرتنرية قةرل اعتمراد وتنفيرذ التردابري الريت
قد تؤثر فيها.
 -٩١وتواجه الشعوب األصلية يف مجيع أحناء العام العديد م التحدايت يف الوصرول إىل
نظررم العدالررة احلكوميررة .وقام ر املفوضررية ،م ر خررلل عملهررا ،مبسرراعدة الرردول يف حتسررني
ف رررص وص ررول الش ررعوب األص ررلية إىل س ررةل االنتص ررا القانوني ررة ومتكينه ررا مر ر ال رردعوة إىل
االع ر ا ب ررنظم العدال ررة اخلاصررة هب ررا .وس رراعدت ال رردول أيض ر ا يف تعزي ررز مش رراركة الش ررعوب
األصلية يف وضع وتنفيذ السياسات والتشريعات احمللية حلماية حقوقها.
 -٩٢ونس ر رراء الش ر ررعوب األص ر ررلية وفتياهت ر ررا معرض ر ررات بش ر رركل خ ر رراص خل ر ررر اإلقص ر رراء
االجتماع ألهن كثريا ما يتعرض ألشكال متعددة ومتقاطعة م التمييز القائم علر أسرا
نرروع اجلررنس واألصررل اإلثرري .ولررذلك ،ركررزت املفوضررية بشرركل خرراص عل ر متكررني نسرراء
الشعوب األصلية وفتياهتا م املشراركة مشراركة كاملرة ومتسراوية وفعاليرة يف احليراة السياسرية
واالقتصادية والثقافية واالجتماعية.
 -٩3وكما يُ َّ
وض يف هذا التقرير ،ال برد جلميرع اجلهرات صراحةة املصرلحة ،والردول علر
وجه اخلصوص ،أن تةذل اجلهود لتضم ابلفعرل متترع مجيرع الشرعوب األصرلية حبقوقهرا متتعر ا
اتمر ا ومتسرراوايا مررع غريهررا ،مر خررلل قرروانني وسياسررات واسر اتيجيات تراعر القضررااي ذات
األمهيررة للشررعوب األصررلية ،مبررا يتماش ر مررع إعررلن األمررم املتحرردة بش ر ن حقرروق الشررعوب
األصررلية والتزامررات حقرروق اإلنسرران ذات الصررلة والوثيقررة اخلتاميررة للمررؤمتر العررامل املعرري
ابلشعوب األصلية.
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