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موجز
أجرت آلية اخلرباء املعنية حبقوو الشوعو األلوةية هوال الدةااوة املةعةقوة حبقوو الشوعو
األل ووةية ا او وويا اجو وودوت وا ،وورق والةشو وورت وج و و ق و وراةي جمةو ووو قو ووو ا و ووا 25/33
و.13/39
وُتةَووةل الدةااووة ملشوووةق ةقوول  12الووق مقوودمةا آليووة اخل ورباء املعنيووة حبقووو الشووعو
خ
األلووةية أشووس أاووبا وعواق و ه وورق أأنوواء الشووعو األلووةية ومشوورتهل ا اوويا الةزامووات
الدول ا جمال قو ا ا .
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أولا -مقدمة
 -1ق وورةت آلي ووة اخلو ورباء املعني ووة حبق ووو الش ووعو األل ووةية ا توة ووا اجاتي ووة عش وورق عمو و
أواليةةوا ادودتق وجو قوراةي جمةووو قوو ا وا  25/33و 13/39إعوودات هوال الدةااووة
عن قو الشعو األلةية ا ايا اجدوت وا ،رق والةشرت عةى النحو املبني ا إع األمول
املةحدق أشس قو الشعو األلةية.
 -2و،وواا الضوورق عقوودت آليووة اخل ورباء ةقووة تةااووية ا لوويا م موواي أةايةنوود يوووم  5و6
مش ورين ال/ووارب /و مرب  .2018واارتلوودت هووال الدةااووة لعووروق املقدمووة ا اجةقووة الدةااووية
وامل وواتات الوواةتق موون الوودول األععوواء والشووعو األلووةية ومؤا ووات قووو ا ووا الو نيووة
واألوااط األكاتميية وغريها من اجلةات(.)1
 -3وم ّقر آلية اخلرباء أعوروةق تةااوة امل واامل املةعةقوة لبوةة أوني ا ،ورق والشوعو األلوةية.
وإ حمدوتيووة العموومل الوواي أ ووز و اآل أشووس هوواا املو ووو ووا ا ذلووع عوودو وجوووت أيووا ت
مبنفة عن ه رق أأنواء الشوعو األلوةية مود مون هوال الدةااوة ويشوقمل ا الوقوت ف وه وا زا
جرااةا .والضرق من هال الدةااة هو أ مقو /اأة خطوق إىل األماو ا ةل قعااي الشعو
األلةية وا ةياجا ا من يث لةةةا جقو املنبوو عةيةوا ا إعو األمول املةحودق أشوس
ق ووو الش ووعو األل ووةية .وا وووب م ووةطةو األا ووبا والنة وواا والة وواة يم ووا يةعة وون ءأن وواء
الشعو األلةية املةنقةني من منظووة الشوعو األلوةية ومقودو املشووةق إىل الودول أشوس كيفيوة
ما محاية قوقةل ا هاا ال يا .
 -4وقد معين ا ،رق أموةا خمةةفة( .)2و يما خيص الشعو األلةية الوق مةنقومل موو املوااول
ألا ووبا معيش ووية وةو ي ووة مش ووقمل ا ،وورق أا ووةو م وون أا ووالي اجي وواق و يم ووا خي ووص الش ووعو
األخوورا الووق ا ةقةووت ا مقاليوودها إىل يوواق أك/وور ااووةقراةا قوود مقووو ا ،وورق رأووة جديوودق غووري
وا ة
مرغو يةا أمل رأة ق رية ووايةة لإل ت من أراثن العنف أو الفقر .ومؤثر ا ،رق
إىل أتثريه ووا ا اجق ووو الفرتي ووة ا اجق ووو اجلماعي ووة ألةمع ووات الش ووعو األل ووةية ومفعو و إىل
عواق و مةحمةةووا األةمعووات ءاوورها واأللوويا الوواين يضوواتةو مةووع األةمعووات وموون يرتكووو
وةاءه وول (ا ظ وور  .)E/2006/43-E/C.19/2006/11وعة ووى ال وورغل م وون أ االمف ووا الع ووامل م وون أج وومل
__________

()1
()2

2

ا و و و ووةةاو ي و و و ووو الع و و و ووروق عة و و و ووى ال و و و و وراأ الة و و و ووا
.BordersMigrationDisplacement.aspx
ا اوويا هووال الدةااووة يشووري مبووطة "ا ،وورق" إىل يووو اركووات الشووعو األلووةية تاخوومل البةوود أو عوورب اجوودوت
الدوليووةو ويشووري مبووطة "املةوواجر" إىل أي لوويص يوجوود خوواةو الدولووة الووق هووو موون موا نيةووا أو ةعاايهووا أو هووو ا
الووة األلوويا عوودمي اجلن ووية أي لوويص يوجوود خوواةو الدولووة الووق هو م ووق ةأاووه أو حموومل إقامةووه االعةياتيووة"
(ا ظوور "املبوواتو والةوجيةووات العمةيووة أشووس محايووة قووو ا ووا لةمةوواجرين الوواين يعيشووو ا وومل أو ووا هشووة"
املةا و و ووة عة و و ووى الو و و وراأ الة و و ووا www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines.pdfو
وي ووةيدو مبووطة "الةشوورت" ا اوويا املبوواتو الةوجيةيووة أشووس الةشوريد الووداخة عنوودما يقووو النووزوو تاخةيووا وق وراي
( E/CN.4/1998/53/Add.2املر ن) ويرت مبوطة "ال جو " عةوى النحوو املعورب ا املواتق (1ألوف)( )2مون االمفاقيوة
اخلالووة أو ووو ال جئووني أبوويضةةا املعدلووة لربوموكووول املةحوون وواو وميقوون أ يشووري مبووطة "اجوودوت" ا اوويا هووال
مفو ووية األم وول املةح وودق ال ووامية جق ووو
الدةاا ووة إىل اج وودوت الداخةي ووة أو الدولي ووة (أي أ ووني تول ذات ا ووياتق) .ا ظ وور ّ
ا ا املباتو واخلطوط الةوجيةيوة املولوى وا يموا يةعةون حبقوو ا وا عةوى اجودوت الدوليوة املةا وة عةوى الوراأ
الةا .www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines.pdf
www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/

GE.19-15972

A/HRC/EMRIP/2019/2/Rev.1

ا ،وورق اآلمن ووة واملنظم ووة والنظامي ووة يع وواج م ووسلة ا ،وورق الدولي ووة ا ووه يش ووممل الش ووعو األل ووةية
أولو ووفةا مو وون الفئو ووات العو ووعيفة لو وويو إال تو االع و ورتاب يبولو ووية رأةةو ووا املةعةقو ووة  ،و وورق.
وال يشري االمفا العامل أشس ال جئني إىل ال جئني من الشوعو األلوةية .وأتمومل آليوة اخلورباء
أ م ووةيدو هووال الدةااووة كيمووا ية ووت مةبيووة ا ةياجووات الشووعو األلووةية ا اوويا منفيووا مةووع
االمفاقات ومتشيا مو ا ع .
 -5وك/ريا ما كا االاةعماة أة ية لة اة الشعو األلةية يموا يةعةون جودوت وا ،ورق
ووول ت ووات مةف وورت ووا
والةش وورت .ومقةي ووداي كا ووت وجة ووة الش ووعو األل ووةية م وودوة ا الضالو و
الطبيع ووة ا وواء كا ووت األهن وواة أو الض ووا ت أو ا،ع ووا أو الةن وودةا ال ووق مة وواوز الدول ووة القومي ووة
املعالرق .أيد أ الدول واأل راب األخرا أكدت من خ ل عمةية االاةعماة ايطر ا عةوى
أةا و و الشو ووعو األلو ووةية ومواةتهو ووا و قوما و ووا وثقا ا و ووا .وا أعو ووي األ يو ووا او ووول مركو ووة
االاو ووةعماة ا و وواء كو ووا إمربايلي و وا أو قاامو ووا عةو ووى امل و ووةو نني( )3أأنو وواء الشو ووعو األلو ووةية إىل
"مةاجرين" من خ ل ةال دوت تولية عرب أو اهنل .وعةى ابيمل امل/ال قخ ّ ل ا قةويل الةقةيودي
الاات ا،وتينواوو يه ألمريقوا الشومالية املعوروب اول "جزيورق مرمومل" أوني تولةوني كنودا والووالايت
املةحوودق األمريقيووة مت واةس كوومل تولووة منةمووا اووةطةةا القبووريق عةيووه( .)4وع و وق عةووى ذلووع ووا
اآلاثة االجةماعية واالقةباتية وال/قا ية ل اةعماة الاي أ عى إىل قمل أاوالي يواق الشوعو
األل ووةية م وون جو وراء الةب وونيو والعومل ووة ووا ا ذل ووع املش وواةيو ا اااي ووة ال ووق وودت تايةه ووا وا ووبمل
عيشةا ك/ريا ما مد و الشعو األلةية إىل الةنقمل تاخةيا وعرب اجدوت الدولية .و خةبواة وا
خمةف ووات االا ووةعماة أعي وودق امل وودا .والش ووعو األل ووةية ال ووق مةنق وومل ومةع وورق لةةش وورت والةميي ووز
والعنووف أوومل و و لةموووت مةحموومل اليووا عواق و ال يااووات الةاةخييووة أطوور ال ابووى وغووري
مفةومة لقدة القاا ا قوا ني وايااات ا ،رق.
 -6وال و وويا اج و ووا لةة و وورق ال و وواي ينط و وووي عة و ووى ع و وودو االا و ووةقراة ال ياا و و و و ووعف
الوودميقرا يات واالاووةيداو الع ووقري لة ووةطة يعووو املةوواجرين موون الشووعو األلووةية ا الووة
هشووة لةضايووة .والةووسثري ال ووةد الاووةبدات النزعووة الشووعبوية ا ا ،وورق ع و عوون خطووا ال ووياتق
واألمن القوم كاةيعة د ا ،رق واملةاجرين يي ّ ر أمل يعوزز أ يوا ال يااوات األحفوة ا ون
الشووعو األلووةية و ا الوودول الووق كا ووت و اآل مةعا فووة معةووا .وإ امبووا هن و أك/وور
إ با ا وعدال ايعممل عةى إةااء هن قاال عةى اجقوو إزاء الوة املةواجرين ويعواين اال اهوات
الراهنة من منظوة اآلةاء العاملية واألو ا اخلالة لشعو األلةية(.)5

اثنيا -اإلطار القانوين
 -7يةمةووو أأنوواء الشووعو األلووةية وميووو اجقووو القا و يووة ال وواةية أوجووه عوواو ووا ا ذلووع
اجقووو الووق مقفةةووا الق ووا ني والبووقوح امليةةفووة أشووس الووة املةوواجرين وال جئووني ومةةم و
__________

()3
()4
()5

3

.www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14623520601056240

.www.oneidaindiannation.com/the-haudenosaunee-creation-story/
See Carlos Yescas, Indigenous Routes: A Framework for Understanding Indigenous Migration

).(International Organization for Migration (IOM), 2008
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قوو ا وا ا اوياقةا مون يوث لوةةةا لظوروب الةاةخييوة
الة وء .ومعو أ قاو ا ع
وال/قا ي ووة واالجةماعي ووة لةش ووعو األل ووةية وم ووة الع وووء عة ووى الط وواأو اجلم وواع  ،ووال اجق ووو
ومفوورق الةزامووات عةووى الوودول (ا ظوور  A/HRC/9/9الفقوورق  86و )A/HRC/39/62ا اووياقات
مشممل ايا ا ،رق واجدوت والةشرت.
 -8ومنص املاتق  7من ا ع عةى أ "أل رات الشوعو األلوةية اجون ا اجيواق وال و مة
البد يوة والعقةيووة واجريوة واألمووا الشيبو " و"لةشوعو األلووةية اجون اجلموواع ا أ معووي ا
ريووة وا و و وأموون أولووفةا لووعو مةميووزق وأال مةعوورق ألي عموومل موون أعمووال ا تق اجلماعيووة
أو أي عم وومل آخ وور م وون أعم ووال العن ووف ووا ية ووا النق وومل الق ووري أل ف ووال األموع ووة إىل جمموع ووة
أخرا" .ومنطبن هال اجقو الواةتق ا املاتق  7ا الة عودق ئوات مةبومل وال الدةااوة وهو
األخطوواة الووق وودت يوواق الشووعو األلووةية وأمنةووا ا أةووداهنا األلووةية وموودا لووعوةها ألمووا
أثنوواء ال ووفر والعبوووة وة اهةووا ا البةوودا املةةقيووة مووا ميقوون أ يشووممل املعامةووة الووق مةةقاهووا موون
توةية اجدوت ومن مو ف ا ،رق.
 -9ومقة و املوواتق  7أتيووة خالووة لنظوور إىل الةف ووري املواووو الوواي قدمةووه الة نووة املعنيووة
حبقووو ا ووا ا اآلو ووة األخووريق لةحوون ا اجيوواق عةووى النحووو ال وواةت ا املوواتق  6موون العةوود
ال وودو اخل ووا جق ووو املد ي ووة وال ياا ووية .وق وود ةأت الة ن ووة أ ال وودول ل وويو عةية ووا واج و و
الةبوودي لةظووروب العامووة الووق قوود ُتةوون ديوودا مبالورا لةحيوواق (م/وومل الةةديوودات وعمةيووات القةوومل
الق يةعرق ،ا املدا عو عن قو ا ا من الشعو األلةية وا عواتق الق ورية لاجا و )
ح وإاا أيعا لةظروب الق قد متنو األ رات من الةمةو حبقةل ا اجياق أقرامة .ومشممل هال
الظ ووروب م وودهوة البيئ ووة أ ووب الةة وووو ومض ووري املن وواي و رم ووا الش ووعو األل ووةية م وون أةا وويةا
وأقاليمةا ومواةتها وإمقا ية اجبول عةى الضااء وامليال والرعاية البحية واملسوا وغري ذلع مون
امل اامل الق ،ا أثر مبالر عةى ياق الشوعو األلوةية وا ا ذلوع ا اويا ا ،ورق( .)6ومؤكود
جلنة قو الطفمل والة نة املعنيوة حبمايوة قوو يوو العموال املةواجرين وأ ورات أاورهل أ "لقومل
ف وومل ا يو ووو األوقو ووات اجو وون األااا و و ا اجريو ووة وا عو وودو اخلعو ووو ل ة و وواز ا إ و وواة
ا ،رق  ...وأ ا ة از أي فمل أ ب و عه أو و و والديه ا ا ،رق يشقمل ا ةةاكا جقو
الطفمل ويةناىف موو مبودأ مبوال الطفومل الفعوةى .وينبضو أال خمة وز األ فوال أأودا ألاوبا مةعةون
أو ووعةل أو و ووو وال ووديةل كمة وواجرين وينبضو و لة وودول أ موق ووف أو مةضو و عة ووى وج ووه ال وورعة
و لقاممل ا ة از األ فال املةواجرين .وينبضو أ مظور القوا و أي لوقمل مون ألوقال ا ة واز
األ فال املةاجرين وينبض منفيا هاا اجظر منفياا كام ا املماةاة العمةية"(.)7
 -10ويع وورتب ج وون ا مقري وور املب ووري (ا ظ وور املو ووات  3و 4و 5م وون ا عو و ) أول ووفه ق ووا
أااايا مقوو عةيوه يوو اجقوو األخورا لةشوعو األلوةية (ا ظور  .)A/HRC/12/34وهوو يةبومل
حبن الشعو األلةية ا الةحقل ا مبريها والعي ا إ اة "أ ظمة مؤا ية إتاةية" واملشواةكة
__________

()6
()7

4

ا ظوور الة نووة املعنيووة حبقووو ا ووا الةعةيوون العوواو ةقوول  )2018(36أشووس املوواتق  6موون العةوود الوودو اخلووا
جقو املد ية وال يااية أشس اجن ا اجياق.
ا ظوور الةعةيوون العوواو املشوورتح ةقوول  )2017(4لة نووة املعنيووة حبمايووة قووو يووو العمووال املةوواجرين وأ ورات أاوورهل
وةقوول  )2017(23لة نووة قووو الطفوومل أشووس الةزامووات الوودول ا جمووال قووو ا ووا اخلالووة لطفوومل ا
ايا ا ،رق الدولية ا أةدا املنشس والعبوة واملقبد والعوتق الفقرات  5و 6و.10
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ا إ شااةا ومطويرها عةى قودو امل واواق موو اآلخورين( .)8ويعورتب جون ا مقريور املبوري أيعوا ا
املوواتق  1موون العةوود الوودو اخلووا جقووو املد يووة وال يااووية والعةوود الوودو اخلووا جقووو
االقةباتية واالجةماعية وال/قا ية .وو قا ملا ذكرمه الة نوة املعنيوة حبقوو ا وا ال ميقون بومل
املاتق  1عن أ قاو أخرا لةعةد وقواعد القا و الدو (.)9
 -11و يما ية اوز دوت الدول لةشعو األلوةية اجون ا اجفوال عةوى ع قا وا موو أ ورات
جمةمعةووا ادة و وك ووالع مووو األةمعووات ادةي ووة األخوورا تاخ وومل أةوود كوومل ل ووع منةووا أو خاةج ووه
ومطوووير مة ووع الع ق ووات (ا ع و امل وواتق  .)36وه وواا اج وون يشووممل وون الش ووعو األل ووةية ا
الة وواةق ا ال ووةو واخلوودمات عوورب اجوودوت (ا ظوور  E/C.19/2015/9الفقوورق  .)3ويفوورتق إعمووال
هوواا اجوون مقوودما لووق موون ألووقال الةنقوومل ك ووزء ال ية ووزأ موون يوواق أعووي الشووعو األلووةية
وثقا ا ووا .ومش ووممل اجق ووو املرمبط ووة ج وون ا مقري وور املب ووري ال ووق معة وورب مةم ووة لةضاي ووة ا ا وويا
اجوودوت وا ،وورق والةشوريد االعورتاب جوون ا األةق وا عوودو مر يوومل الشووعو األلووةية ق ورا
من أةا يةا أو أقاليمةا وعدو قةةا إىل مقا جديد تو أ معر عن موا قةةا اجرق وامل بقة
وامل ووةنريق (امل ووات  10و 25و 26و 27و 30و )32واجوون ا اجلن ووية (املوواتق  )6واجوون ا
ع و وودو الةع و وورق لةةميي و ووز وا الةمة و ووو حبق و ووو ا و ووا واجو و ورايت األااا و ووية أ و و وراتا أو اع و ووات
(امل ووات  1و )2واج وون ا الةمة ووو لةنمي ووة االقةب وواتية واالجةماعي ووة وال/قا ي ووة و ق ووو العم وومل
(املووات  17و 20و 21و 23و )44واجوون ا عوودو الةعوورق لةودم الق ووري أو لةوودمري ثقا ةةووا
(املوواتق  )8واجوون ا املشوواةكة ا لوونو القوراة واجبووول عةووى موا قةةووا اجوورق وامل ووبقة وامل ووةنريق
واجفال عةى أيئةةا ومحايةةوا (املووات  10و 11و 19و 28و 29و )32واجون ا محايوة املواقوو
الةاةخييووة وال/قا يووة والولووول إليةووا (املووات  11و )12واجوون ا اديوود هويةةووا (امل وواتق )33
الرت والةعويي (املاتق .)28
واجن ا ّ
 -12واوويقو أعووي هووال اجقووو مةمووا لةضايووة لن ووبة إىل ا ،وورق عوورب اجوودوت( .)10وعةووى
الوورغل موون أ يووو اجقووو الووواةتق ا ا عو مةبوومل وميووو الشووعو األلووةية يشوواة إىل كبوواة
ال وون والن وواء والشووبا واأل فووال واأللوويا ذوي ا عاقووة وامل/ةيووات وامل/ةيووني ومزتوجو امليوومل
اجلن ومضايري ا،وية اجلن ا ية و امة لفات اجلن ني مون الشوعو األلوةية مون يوث إهنوا
ووا ا ذلووع ووما ت اجمايووة موون يووو
م ووةدع اهةمامووا خالووا ا منفيووا قووو ا ع و
ألقال العنف والةمييز (املاتق .)22
 -13ومشممل اجقوو األخورا ذات البوةة وجو معاهودات األمول املةحودق جقوو ا وا
اجن الشاممل ا امل اواق وعدو الةمييز ومعد املاتق  12من العةد الدو اخلا جقوو املد يوة
وال يااية أشس اجن ا رية الةنقمل لر ا ال غت عنه لةةطوة اجر لةشيص .ويعةرب ون الفورت
ا ريووة الةنقوومل تاخوومل كاموومل أةا و الدولووة وا اخةيوواة مقووا إقامةووه مةوول لةضايووة لن ووبة إىل
__________

()8

S. James Anaya, “The Right of Indigenous Peoples to Self-Determination in the Post-Declaration
Era” in Claire Charters and Rodolfo Stavenhagen (eds.), Making the Declaration Work: The
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Copenhagen: International Work

).Group for Indigenous Affairs, 2009
( )9ا ظر معةين الة نة املعنية حبقو ا ا العاو ةقل  )1984(12أشس
( )10أي عبوة دوت الدولة من تولة إىل أخرا.
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الشووعو األلووةية .وةهنوا أووبعي القيوووت يشووممل وون الفوورت ا اخةيوواة مقووا إقامةووه اجمايووة موون
يووو أل وقال الةش وريد الووداخة الق ووري .ويشووممل هوواا اجوون ريووة مضوواتةق البةوود واجوون ا عوودو
رما الفرت "مع فا" من تخول أةدل وهو أمور يقة و أتيوة خالوة لن وبة إىل ال جئوني مون
الش ووعو األل ووةية ال وواين يةةم ووو الع وووتق الطوعي ووة إىل ال ووو ن .وه ووو يع ووين وومنا أيع ووا ظ وور
عمةيووات قوومل ال ووقا الق ورية أو وورتهل اجلموواع إىل أةوودا أخوورا( .)11وموونص املوواتق  7موون
العةد الدو اخلا جقو املد ية وال يااية واملاتق  3من امفاقية مناهعة الةعاي وغوريل مون
رو املعامةة أو العقوأة القااية أو ال إ ا ية أو املةينة معا عةى ظر إعاتق أي ليص إىل
تولة أخرا إذا كا ت هناح أابا جوهرية مدعو إىل االعةقات ء ه اويةعرق لةةعواي و ورو
املعامةة أو العقوأة القااية أو ال إ ا ية أو املةينة أبرب النظور عون الو وو القوا ورب لةشويص
أو ما إذا كا الشيص الجئا.
 -14ومع وورتب امل وواتق  27م وون العة وود ال وودو اخل ووا جق ووو املد ي ووة وال ياا ووية حبو ون أ و ورات
األقةيات ا الةمةو أ/قا ةةل اخلالة أو األاهرق أودينةل وإقاموة لوعاارهل وااوةيداو لضوةةل اخلالوة
اللو ورتاح م ووو ا وواار أ و ورات وواعةةل .وق وود ةأط ووت الة ن ووة ذل ووع اج وون ج وون ا مقري وور املب ووري
الووداخة واملشوواةكة ال ياا ووية (املوواتق  25م وون العةوود) و جقووو األخ وورا ال وواةتق ا ا ع و
إذ م وون أ امل وواتق " 27مق وورس ق ووا غ ووري قاأ وومل لةةب وورب لةش ووعو األل ووةية ا ري ووة مقري وور
و ووعةا ال ياا و و وال ووع إىل اقي وون منميةة ووا االقةب وواتية واالجةماعي ووة وال/قا ي ووة"( .)12ومت وون
املاتق  27اجقوو لةشوعو األلوةية الوق "موجود" ا تولوة موا إذ ال مةواو أأناههوا إىل أ يقو ووا
موون الرعووااي أو امل ووا نني أو املقيمووني الووداامني وال يةوقووف ا ورتاو قوووقةل عةووى اع ورتاب الدولووة
وول .ول ووالع ال ميق وون رم ووا العم ووال املة وواجرين أو و و الزااو ورين ا تول ووة م ووا م وون الش ووعو
األلوةية موون قوووقةل املنبووو عةيةووا ا املوواتق  .27وهووال اجقووو معوورتب ووا أيعووا ا املي/ووا
األ ريق و جقووو ا ووا والشووعو واالمفاقيووة األمريقيووة جقووو ا ووا وا ع و األمريق و
أشس قو الشعو األلةية(.)13
 -15والبع اآلخر ذو البةة أشس ا ،رق هو االمفاقية الدولية جماية قوو يوو العموال
املةاجرين وأ ورات أاورهل وا ا ذلوع املووات مون  64إىل  71الوق مةبومل أةعزيوز الظوروب ال وةيمة
والعاتلووة وا ووا ية واملشووروعة يمووا يةعةوون  ،وورق الدوليووة لةعمووال وأ ورات أاوورهل .وهنوواح أيعووا
املباتو الةوجيةية أشس الةشريد الداخة يموا يةعةون بواتو اجمايوة مون الةشوريد واجمايوة أثنواء
الةشريد واملباتو املةعةقة مل اعدق ا ا ية واملباتو املةعةقة لعوتق وإعاتق الةو ني واال دماو
(ا ظ وور  E/CN.4/1998/53/Add.2املر وون) .ويوج وود ل وودا املق وورةق اخلال ووة املعني ووة ل ووقن ال ا وون
كعنبوور موون عنالوور اجوون ا م ووةوا معيشو منااو و جوون ا عوودو الةمييووز ا هوواا ال وويا
والة نة املعنية جقو االقةباتية واالجةماعية وال/قا ية أ قاو ااأقة وموليات أشس ا خ ء

__________

( )11ا ظر معةين الة نة املعنية حبقو ا ا العاو ةقل  )1999(27أشس رية الةنقمل.
( )12ا ظر اا ي أيقيو د نةندا ( )CCPR/C/124/D/2668/2015الفقرق .8-6
( )13ا ظور IOM, Legal Aspects of Assisting Venezuelan Indigenous Migrants in Brazil (Brasilia, 2019),
.pp. 91–93
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الق ووري واجوون ا امل ووقن والةزامووات الوودول النالووئة عوون ذلووع وكووالع الةزاما ووا قبوومل عمةيووات
ا خ ء وأثناء مةع العمةيات وأعدها وابمل اال ةباب ا االت ا خ ء الق ري(.)14
 -16والبع اآلخر ذو البةة رق الشعو األلةية عرب اجدوت هوو امفاقيوة منظموة العمومل
الدولية أشس الشعو األلوةية والقبةيوة لعواو ( 1989االمفاقيوة ةقول  )169ا املواتق  32الوق
مةعةن أعروةق أ معممل اجقومات عةى م ةيمل الةعاو يما أني الشوعو األلوةية عورب اجودوت
واملوواتق  16أش ووس إعوواتق الة ووو ني .ويق وودو امفووا ة وواا ك ووا قو ()FCCC/CP/2010/7/Add.1
أرعايووة امفاقيووة األموول املةحوودق ا اةيووة أشووس مضووري املنوواي إ وواةا الع ورتاب الوودول حبركووات ا ،وورق
والنزوو وإعاتق الةو ني النا ة عن مضري املناي.

اثلث ا -األسباب والعوامل الكامنة وراء هجرة الشعوب األصلية
ألف -أمناط اهلجرة التقليدية
 -17مشقمل ا ،رق يما خيص الق/ري مون الشوعو األلوةية ون يةوا الرعواق الر وة البواميو
ا أةوودا الشوومال األوةول والقبااوومل األمازيضيووة ا يووو أروواء ووال أ ريقيووا أاووةو موون أاووالي
اجياق ة معبري عن هويةةا وثقا ةةوا واوبمل عيشوةا .وغالبوا موا مة واوز هوال األاوالي اخلالوة
حبيواق الشووعو األلووةية الووق مرجووو إىل ةيو ي وبن أق/ووري شوووء الوودول القوميووة اجدي/ووة وودوت
ظرق العامل واخلطوط ا قةيمية لةم ةمعات ادةية امل ةقرق.
 -18وقوود م ورمب هووال األاوواط اخلالووة وورق الشووعو األلووةية الطويةووة األموود وغريهووا موون
األاواط ماةاووات البويد الوربي ولوويد األتوواح و وو ال/موواة لةقفوواب ومرأيوة املوالو الووق ير وومل
ية ووا البش وور والقطعو ووا مع ووا العةبو وواةات الةضاي ووة والةقو وواثر وال وووالتق ومقةع و و ال وودوةات الدينيو ووة
أو اال ةفاليووة عوووة األ ورات ا أعووي املواقووو يوواء قواووةل .وموون األم/ةووة عةووى ذلووع الرعوواق
الر مل ولبه الر مل م/مل املاااي الاين يعيشوو ا كينيوا عةوى وول اجودوت موو ةوةيوة منزا يوا
املةحو وودق والقي و ووقاأو ا املق و وويع والو وووالايت املةحو وودق .واو وواول اةاو ووات الو وودول ا أعو ووي
األ يا مقييد هال الةنق ت أة يي األةا الةقةيدية ا كينيا ومقييد ا ،رق املوتية لةمالية
واألةمعات ادةية الرعوية ومعيين النظل البيئيوة لا يواء الربيوة (ا ظور  .)A/HRC/4/32/Add.3وقود
مناقبوت أيعوا الةقاليود البدويوة أفعومل ال يااوات الةعةيميوة واالجةماعيوة الةمييزيوة الوق مة ووب ا
إأعات أ فال الشعو األلةية عن أارهل وإيداعةل ا مداةس تاخةيوة وا ا ذلوع ا أاورتاليا
وكندا و نةندا والنروي واالاات ال و يايت(.)15
__________

()14

A/HRC/4/18; United Nations Human Settlements Programme, Assessing the Impact of Eviction:

) Handbook (2014عةو ووى ال و وراأ الشو ووبق الةو ووا
eviction-handbook/و واملباتو األاااية واملباتو الةوجيةية املةعةقة أعمةيات ا خ ء والرت يومل أودا و الةنميوة
املق وورة اخل ووا املع ووين ل ووقن ال ا وون ( )2007مةا ووة عة ووى الو وراأ الش ووبق www2.ohchr.org/english/
.issues/housing/docs/guidelines_en.pdf
https://unhabitat.org/books/assessing-the-impact-of-

()15

Human Rights and Equal Opportunity Commission, “Bringing them home: report of the National
”Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children from their Families

)(1997و وUnited Nations Children’s Fund (UNICEF) submissionو .CERD/C/CAN/CO/21-23
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 -19وال م و وزال جمموعو ووة لو ووضريق مو وون الشو ووعو األلو ووةية و وواجر عو وون ريو وون البحو وور .شو ووع
تاخوس وهو لع ألة حبّاة يعود لوعبا ريودا مون وعوه أل وه الشوع الو يود الواي يعوي
ا زواة ويةبووو ظوواو معةقوودات وأاووةو يوواق حبوريني عةيووا ووول إ دو ي وويا والفةبووني وموواليزاي.
وخيش ووى أ مو ووؤتي اد وواوالت الراميو ووة إىل ق وومل هو ووال الش ووعو إىل األةق ا م و ووعى إىل منويو ووو
امليا ر االقةباتية الق مواجةةا إىل القعاء عةى هويةةا ومدمري أاةو يا ا(.)16

ابء -العوامل الجتماعية القتصادية
 -20وواجر الش ووعو األل ووةية أيع ووا أ ووب الفق وور ا ووعيا إىل كفال ووة أق وواء جمةمعا ووا ادةي ووة
وا ووني يا ووا .و لنظوور إىل الظووروب املروعووة الووق معيشووةا لووعو ألووةية ك/ووريق (مشووقمل  5ا
املااوة مون اوقا العوامل ولقنةوا مت/ومل  15ا املااوة مون الفئوة األلود قورا)( )17وا قراةهوا املةعةوون
لةنق وومل تاخةي ووا أو تولي ووا ال ي وودعو إىل االا ووةضرا ك/و وريا وعنب وور اخلي وواة م ووسلة قاأة ووة لةنق ووا .
والشعو األلةية ا الدول النامية حمرومة لةضاية وه معارب من معدالت غري مةناابة من الفقور
والةةمووي و"موورتح خةووف الرك و " ا جةوووت الةنميووة( .)18والفقوور واجرمووا مظةوورا موون مظوواهر
ا ةةاكووات قووو ا ووا واووببا موون أاووبا ا و ةي ةووا موون ةاا ةووا وقوود ي وؤتاي إىل ا ،وورق
الداخةية والعاأرق لةحدوت ا ا ذلع ا ،رق من املنوا ن الريفيوة إىل املنوا ن اجعورية وا يشوممل
ه و وورق الشو ووبا  .ويشو وواة عةو ووى او ووبيمل امل/و ووال إىل ا ةقو ووال الشو ووعو األلو ووةية مو وون ةوةيو ووة الو
الدميقرا ية الشعبية إىل يةند أو ه رق لعو األمياةا ( 76ا املااة) وكيشا ( 9ا املااوة) إىل
إل ألةو اثرب أكرب مدينة ا تولة أوليفيا املةعدتق القوميات.
 -21ويووؤتي الةمييووز الوود ني اجلوواوة وود الشووعو األلووةية وعوودو امل وواواق أينةووا وأووني غريهووا
أيع ووا توةا ا العوام وومل ا،يقةي ووة م /وومل ع وودو امل وواواق ا اجب ووول عة ووى الرعاي ووة الب ووحية والةعة وويل
وا ا ووقا والعمال ووة واألةا و و ال ووق ميق وون أ م وود و إىل ا ،وورق غ ووري الطوعي ووة .وا غواميم وواال
ال م ووة/مر الدولووة اوووا  45اوونةا ا لووؤو الشووعو األلووةية مقاأوومل كوومل كية وزال م ووة/مرل ا
ال قا غري األلةيني عةى الرغل من أ بة ال قا غري األلةيني مبةم  41ا املااة(.)19
 -22ويدعل ا ع اجركة الطوعية لةشعو األلةية تاخةيا وعرب اجدوت الدولية وال ايما
املوات  3و 4و 5أشس مقرير املبري واملاتق  36أشس اجن ا اجفوال عةوى ع قا وا ال/قا يوة موو
جمةمعا ووا ادةيووة والة وواةق ا ال ووةو واخلوودمات عوورب اجوودوت .ومعووزز املووات  12و 27موون العةوود
ال وودو اخل ووا جق ووو املد ي ووة وال ياا ووية أش ووس اج وون ا الةنق وومل تاخ وومل الدول ووة و وون أأن وواء
الش ووعو األل ووةية ا الةمة ووو أ/ق ووا ةةل اخلال ووة واأل وواهرق أ وودينةل وإقام ووة ل ووعاارهل أو اا ووةيداو
لض ووةةل الل ورتاح م ووو ا وواار أ ورات وواعةةل مق ووروء الق ورتا م ووو اج وون ا مقري وور املب ووري ا
املاتق  1أيعا الرأي القاامل إ اخلبااص املميزق ألاةو ياق الشعو األلةية وثقا ةةوا غالبوا
ما مقةع م ةوا معينا من الةنقمل قد مقو له أابا مةعدتق.

__________

(.Zacot submission )16
(.www.un.org/en/events/indigenousday/ )17
( Australia submission; World Bank, “Understanding Poverty, Indigenous Peoples” )18عةوى الوراأ الشوبق
.www.worldbank.org/en/topic/indigenouspeoples#1
(.Guatemala submission )19
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جيم -أسباب التشريد القسري واهلجرة
 -1عدم العرتاف والنقل
ووا يووؤتي إىل عوودو كفايووة
 -23ال معوورتب أعووي الوودول لشووعو األلووةية عةووى ا و
اجمايووة القا و يووة ،ووا وألةا وويةا ويشووقمل ا الوقووت ف ووه اووببا موون أاووبا الةشوورت و ةي ووة لووه.
و و ا أعووي البةوودا الووق مشووري إىل الشووعو األلووةية ءتوواء أخوورا منةووا "لووع الووة ل"
ا يةن وود و"القباا وومل" أو "األقةي ووات ا ثني ووة" ا ا،ن وود وأ وونض تي أو "الش ووع القةي وومل الع وودت"
ا االا ووات الروا و م و و ع وودو االع ورتاب أةة ووع الش ووعو األل ووةية قوقة ووا ويع ووعفةا وه ووو
مووا يعووزز ا ،وورق .وا تول أخوورا قةووت الشووعو األلووةية ا وواء ةخييووا أو مووؤخرا ألاووبا
ايااية أو أل لعو غري ألةية كا ت مرغ ا اجبول عةى أةا يةا .وعةى ابيمل امل/ال ا
القر ني الةااو عشر والعشرين قةت الوالايت املةحدق قبااومل ا،نووت ءكمةةوا إىل أقواليل جديودق
وغالبووا مووا كا ووت العمةيووة وود إةات ووا ا وواالت أتت إىل شوووء النزاعووات اجاليووة أووني الشووعو
األلةية أشس اجدوت والوالية القعااية .وا األةأعينات قومل الةةواة مون القورو موو نةل األلوة
كعقوأووة اعيووة ر ووةةا اجقومووة ال ووو يامية عةووى اتعوواءات "معوواوهنل مووو أملا يووا النازيووة" و و
يومنوا هواا وعةوى الورغل مون اجلةووت املباولوة عواتق أتهيومل مةواة القورو ةول يعوا و مون لودمات
ف ية منةقمل عرب أجيا،ل ومن عواق ه ر ل الق رية ا ا ذلع اخل اةق ا املنازل واألةا و
واجقو ال/قا ية.
 -24وميّ/و ومل ع وودو االعو ورتاب حبق ووو الش ووعو األل ووةية ووا ا ذل ووع اال ووة ل والةمةي ووع
ال ب الاي يقمن وةاء مباتةق األةا والةشرت وا ،رق( .)20وميقن أ يؤتي عودو االعورتاب
حبقو الشعو األلةية ا األةا الةقةيدية أيعا إىل اال ةقاة إىل اخلدمات األاااية كما هو
اجووال ا النق و ا إا وراايمل يووث يعووي البوودو ا قوورا "غووري معوورتب ووا" موون تو خوودمات
(ا ظور  .)A/HRC/18/35/Add.1و و ا الودول الوق معورتب تاوامريها حبقوو األةمعوات اوريعا
ما يةبدت اجن ا العي وا اةاة اوبمل الورز ا الضوا ت عنودما مبوب األةق اوةعة أاااوية
مووا مل مقوون مةووع اجقووو مقفولووة أق ووا ني متقينيووة .وا االاووات الروا و ُتشووى أعووي الشووعو
األلوةية أ اورو مون أةا ويةا أ وب قووا و "ا،قةواة ا الشور األقبوى" الواي خيبوص هقةوواةا
وا دا من األةا جلميو املوا نني( .)21وا الربازيمل ةغل االعرتاب جون ا األةا و الةقةيديوة
ا الدا ووةوة االا وواتي لع وواو  1988ال يو وزال معة وويل اج وودوت معةق ووا وال مو وزال الش ووعو األل ووةية
حمبوةق ا حمميات م/مل لع غواةارب  -كيوا ا مامو غرواو تو اول.
 -2األنشطة التجارية والسياسات املتعلقة ابألراضي
 -25مووؤثر األ شووطة الة اةيووة اليوووو ووا ا ذلووع مشوواةيو الطاقووة واملشوواةيو العوويمة ةوواو
األغايووة موون أجوومل الةبوودير والةبووديو ا،يوودةو وااووةيراو املعووات والضوواز والوونف وامليووال أتث وريا
اةبيا ا أةا الشعو األلةية ومد عةا إىل ا ،رق( .)22ويعةرب متدت األ شطة الوااعة النطا
__________

( )20آلية اخلرباء املعنية حبقو الشعو األلةية املشوةق ةقل 2
(.NGO “Yakutia – Our opinion” submission )21
(.UNICEF Australia )22
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م/وومل زةاعووة قبو ال ووقر وزيووت النييوومل ومق/يووف مرأيووة املالووية واملنوواجل املعد يووة وغووري املعد يووة
والطاق ووة القةرمااي ووة عوام وومل م ووةل كةة ووا ا الةش وورت( .)23و ق وودت الش ووعو األل ووةية ا م وواليزاي
وإ دو ي وويا األةا و اجرجيووة لبووال م وزاة زيووت النييوومل( )24وا إثيوأيووا قيوومل إ مطوووير البنيووة
الةحةية يةدت أةشريد ما يقدة أنحو  1.5مةيو ليص من الرعاق كشع غوامبي ( .)25ومشوري
الةقووديرات إىل أ مواووو زةاعووة الوقوووت األ يوواا اوويؤتي إىل ووري رووو  60مةيووو لوويص موون
الشعو األلةية ا آايا(.)26
 -26وا الة املشاةيو ا اااية عةى أةا الشعو األلةية مةعةون أعوي اجلوا و األك/ور
لووعوأة أعوودو كفايووة ا جوراءات و/أو الةشوريعات ال زمووة لةحبووول عةووى موا قةةووا اجوورق وامل ووبقة
وامل ةنريق وأةقدمي الةعويي املناا و ما مقااول املنوا و (ا ظور  .)A/HRC/39/62وا أعوي
األ يووا مةقةوومل إج وراءات الطعوون ا املشوواةيو لن وواو كمووا هووو اج وال ا عوواو  2016عنوودما
احبت أنما مشرو ةو أ قو القةرماا ا أعقوا لوقاوا مقدموة أشوس قوو ا وا
ا إ وواة آليووة الةنميووة النظيفووة( )27أعوود اتعوواءات مةعةوون لةش وريد وأتثووريل ا األةا و الةقةيديووة
واملواقو ال/قا ية لشع ضال (ا ظر .)A/HRC/36/46
 -27ومووؤتي البووناعات االاووةيراجية توةا كبوريا ا اويوومل األةا و ومقييوود إمقا يووة الولووول
إىل األقاليل الةقةيدية (ا ظر  .)A/HRC/24/41/Add.3وميقن أ موؤثر أيعوا ا الونظل ا يقولوجيوة
والبيئة أفعمل الفيعا ت والةةوو ال او ومةويث مباتة امليال وإ عاب اجياق النباميوة واجيوا يوة
ال زمة لةشعو األلةية لق مبنو عامةا أو م ةيدمةا ا الطو ( .)28وهنواح أتلوة ا آاويا
م/بووت أ البووناعة االاووةيراجية غو ّوريت أاووبا معيشووة الشووعو األلووةية ا منووا ن ءكمةةووا.
وا و ووال أ ريقيو ووا أخو وورو األمو ووازيم مو وون أةا و وويةل الةقةيديو ووة أ و ووب االاو ووةي ء عةو ووى األةا و و
وااةض ل املواةت الطبيعية( .)29وأ يد ء خ أ أي الضاز الاي ميةد من خةي البنضوال ا واليوة
ةاخني قد أاةل ا مشريد الروهينضيا(.)30
 -28وأ عى أناء ال دوت أيعا إىل الةشريد الداخة وا ،رق عرب اجودوت .وأتا اود اواةتاة
اوواةو اة عةووى هنوور ةموواتا ا ا،نوود الوواي ختلوون ا عوواو  2017ةغوول اال ة اجووات القويووة إىل
مش و وريد م ووا ال يق وومل ع وون  200 000ل وويص يش ووقمل ل ووع أتيفاا و و ر ووو  57.6ا املااو ووة
موونةل( .)31وا أوة يووو خلوورت  10 000لوويص موون الشووعو األلووةية ا عوواو  2011أ ووب
__________

(.Guatemala submission )23
(.Asia Indigenous Peoples Pact submission )24
(Elliot Fratkin, “Ethiopia’s pastoralist policies: development, displacement and resettlement”, )25
).Nomadic Peoples, vol. 18, No. 1 (2014
(.Asia Indigenous Peoples Pact, “Overview of the State of Indigenous Peoples in Asia” (2014) )26
( )27ميقن ا إ اة اآللية أ مق مشاةيو خفي اال بعااثت ا البةدا النامية أةلدق خفي اال بعااثت.
(.Documentation and Information Network for Indigenous Peoples’ Sustainability submission )28
(.Congrès Mondial Amazigh submission )29
(.Expert Mechanism seminar, Chiang Mai, Thailand, November 2018 (see para. 2) )30
(.Asia Indigenous Peoples Pact submission )31
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ا وود ك ووو ال وواي غم وور  700كية ووومرت مرأ ووو م وون األةا و ( .)32ومع وورة  6 000ل وويص م وون
الشعو األلةية عق اهنياة ال ود ا ةوةيوة الو الدميقرا يوة الشوعبية ا متوز/يوليوه .2018
ومعةورب لوعو مراو وأووتي الوق معوي ا منطقوة النةور ا واتي أوموو أثيوأيوا أك/ور الشوعو
املةدتق من أني  200 000ليص أ ب أناء اد عةى النةر( .)33وا الربازيمل ودت فواايت
الةعدين ياق األةمعات ادةية لةشعو األلةية(.)34
 -29وك /وريا مووا مقووو املشوواةيو ا ااايووة مبووحوأة لعنووف والق قوومل واال ووطرا ت ال يااووية
واالجةماعي ووة األم وور ال وواي ي ووؤتي إىل ا ،وورق .وأ ع ووت زايتق أعم ووال العن ووف والةةدي وودات ال ووق
م ووةةدب الش ووعو األل ووةية أثن وواء محاي ووة أةا وويةا إىل ا ،وورق .وا الفةب ووني ا ةزع ووت ل ووعو
هي ض وواو و لق وووق مو وون أةا وويةا مو وون أج وومل زةاع ووة زيو ووت النيي وومل (ا ظو وور A/HRC/24/41/Add.4
الفقرات .)137-135
 -3احلفظ والتنمية السياحة
 -30ك /وريا م ووا م وودو مشو وريد الش ووعو األل ووةية وون ية ووا الش ووعو ال ووق متةة ووع األةا و و
الةقةيدي ووة امل و و ةة ق ووا و أ ووب ال ياا ووات الرامي ووة إىل معزي ووز اجف ووال عة ووى املةنزه ووات الو ني ووة
وإ شوااةا( .)35وا ةوةيووة القو ضوو الدميقرا يووة جورا إخو ء لوع البوواموا ا مةنوزل كوواهوزي -
أيضا أقيفو اجلنوأية أو شية من تو معويي ا ال بعينات وألوب أعود ذلوع موقعوا مون مواقوو
الورتاو العووامل الووق وودت ا منظمووة األموول املةحوودق لةرتأيووة والعةوول وال/قا ووة (اليو ووقو) .ومل مبوومل
أأناء هاا الشع أعد عةى اال ةباب من العدالة(.)36
 -31وا يةنود ةبوت اجقوموة مبونيف املةنوزل الوو ين كينوم كرالون ومن مةنزهوات الورتاو
الع ووامل ا ع وواو  2013تو الةش وواوة م ووو ل ووع ك وواةين األل ووة ادة و  .ول ووةد ل ووع ك وواةين
عمةيووات إخو ء ق ووري وموودمري املنووازل وادالوويمل وموقيووف واخةفوواء ق ووري (ا ظوور .)A/71/229
وا  12زيرا /يو ي ووه  2018ق وورةت ادقم ووة ا تاةي ووة العةي ووا ا قمة ووا النة وواا ا القع ووية
ا تاةية اجمراء ةقل  OS 4/2561أ أ عال امل ؤولني اجقوميني الاين لاةكوا ا مدمري األةا و
و رقةا غري قا و ية.
 -32ومع وورق الرع وواق املااو وواي ا منطق ووة البو وويد لوليو وودو اخلا ووعة لةرقاأو ووة لنزاع ووات عةو ووى
األةا و وعمةيووات إخ و ء وأعمووال عنووف عةووى موودا العقوووت األخووريق ةي ووة لةحفوون والةنميووة
ال يا ية .وا عاو  2017يدعى أ عمةيات ا خ ء الق ري من األةا الةقةيدية امل ةة

__________

( )32املرجو ف ه.
(.Fratkin, “Ethiopia’s pastoralist policies” )33
(www.vice.com/en_us/article/jpn84x/how-a-mining-disaster-devastated-an-indigenous-group-in- )34
 brazilوhttp://www.reuters.com/article/us-vale-sa-disaster-indigenous/indigenous-village-faces-
.existential-threat-from-brazil-dam-burst-idUSKCN1PO002
(International Institute for Environment and Development, Harry Jonas, Jael Makagon and Dilys )35
Roe, discussion paper, “Conservation standards: from rights to responsibilities” (2016), available

.at http://pubs.iied.ord/14666IIED
( )36الدوةق العاتية اجاتية وال ةو لة نة األ ريقية جقو ا
ال/ارب /و مرب .2017
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قووا و ال م وزال م ووةمرق( .)37وعةووى الوورغل موون أ موون املفوورتق أ مةوقووف عمةيووات ا خ و ء ا
مشرين ال/ارب /و مرب  2017ال يزال م ةقبةةا غري مؤكد(.)38
 -33وا املق و وويع كو ووا دميو ووة الض و و ب اجيو وووي ا أعو ووا خةو ووي كاليفوة يو ووا وتلةو ووا هنو وور
كولوووةاتو الووق أ شووئت ا عوواو  1993وألووبحت ال قووا موقعووا موون مواقووو ال ورتاو العووامل الووق
وودت ا اليو ووقو أث وور ا ووةد ا ب ووول ل ووعو كوك ووا عة ووى املو وواةت الطبيعي ووة م /وومل مب ووااد
األتاح(.)39
 -34وم اعد أعوي ال يااوات اجقوميوة أشوس اجفون عةوى نو ا ،ورق م/ومل ال يااوات
املةعةقووة وقووو ةام وواة (موون امفاقيووة األةا و الر بووة ذات األتيووة الدوليووة وخالووة أولووفةا موووا
لةطيووة املاايووة (امفاقيووة ةام وواة)) ا الربازيوومل الووق امو امليووال واألةا و الر بووة لعوودت موون أةا و
الشووعو األلووةية ومشوورح الشووعو األلووةية ا امل وواامل اخلالووة ووا( .)40وأ عووت مبوواتةق معوورب
ال "موزاييع" إىل ا ني الةن ين ألغراق محايوة أةا و الشوعو األلوةية ا وال واليوة ةا
وغر والية أما (.)41

 -35وأكدت أعي الشعو األلوةية أن واو قوقةوا كموا هوو اجوال ا قعوية ةوي اويزا
وآخرين د املدع العاو ا أوم وا  .وا عاو  2006ةأت ادقموة العةيوا أ أأنواء الشوعو

األلووةية الوواين وورتوا موون حمميووة لوويد كاالهوواةي الواووطى رم ووا موون يووازق أةا وويةل القا و يووة.
وعةووى ال وورغل موون أ حمقم ووة االاووةئناب أي وودت مةووع القع ووية أثووريت ل وواغمل مةعةوون حدوتي ووة
ا فاذ (ا ظر  A/HRC/24/41/Add.4الفقرات .)20-17
 -36واح البنع الدو ا أعي األ يا الةمويمل كما هو اجوال ا أور م محايوة أأوراو
امليال والةيفيف مون آاثة مضوري املنواي والةقيوف معوه ا كينيوا أعود أ خةوص البنوع ا مقريورل إىل
أ تااوورق الضووا ت ا كينيووا أتةووت اجقووو العر يووة لة وونضوير و بقووت ايااووة عمةيووات ا خ و ء.
وعةى الرغل من هاا األمر ومن اح الةمويمل مون االاوات األوةول مفيود الةقواةير ء عمةيوات
ا خ ء الق ري المزال م ةمرق وأ أغةبية أ رات ال ونضوير يعيشوو ا الوقوت اجا ور ا وروب
غري لحية ومة ل الكةظال(.)42

__________

()37

Edward Porokwa, “Tanzania”, in The Indigenous World 2018, Pamela Jacquelin-Andersen (ed.),

.(International Work Group for Indigenous Affairs, Copenhagen, 2018) pp. 486 and 487
(A/HRC/15/37/Add.1 )38و و A/HRC/24/41/Add.4الفقر  215و351و وPorokwa, “Tanzania”, in The
.Indigenous World 2018, pp. 486 and 487
(.Mexico submission )39
(.www.mma.gov.br/informma/item/14770-noticia-acom-2018-05-2997.html )40
(www.institutoiepe.org.br/2013/01/governo-reconhece-primeiro-mosaico-que-inclui-terras- )41
.indigenas/
(A/HRC/31/59/Add.1; Amnesty International, “Families torn apart: forced eviction of indigenous )42
 .people in Embobut Forest, Kenya”, 15 May 2018عةى الراأ الةا
.www.amnesty.org/download/Documents/AFR3283402018ENGLISH.PDF
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 -4العسكرة والنزاع
 -37غالبا ما يقو الةشورت ةي وة لةع وقرق والنوزا  .ومون األم/ةوة عةوى ذلوع ه ورق الشوعو
()43
األلةية من مياااة إىل يةنود ومون أمريقوا الواوطى عورب ودوت املق ويع/الوالايت املةحودق
وم وون كولومبي ووا (ل ووع العو ووا) إىل إكو وواتوة (ا ظ وور  )CERD/C/ECU/CO/23-24والةش وورت تاخ وومل
كولومبيا.
 -38وأجربت زايتق اجلماعات امل ةحة ا ال أ ريقيا ا ال ونوات األخوريق األموازيم الواين
اعةوواتوا الةنقوومل حبريووة أووني اجلزااوور وأوةكينووا ااووو وليبيووا ومووا وموةيةا يووا والني وور ومووو و عةووى
الف وراة موون وور ا ،وورق املعةوواتق .وا أوةكينووا ااووو ا ةشوورت ا ،مووات الووق مشوونةا اجلماعووات
املةطر ووة منووا أدايووة العوواو ا ةشوواةا ا وريعا ا يووو أروواء البةوود وأتت إىل زايتق الةووومرات ا ثنيووة
ف  6زيرا /يو يوه كوا قود خلورت موا جمموعوه  170 000لويص( .)44ولوالع أيعوا أغةقوت
اجدوت الدولية أني اجلزاار وليبيا واملضر ( .)45وم ةل عواممل العنف واالأةزاز والةةديد ووجوت
اجلرمية املنظمة كةةا ا الةشريد.
 -39وال م وزال منطقووة أةا و هعووبة لوويةاغو م ا أوونض تي وا وودق موون أك /ور املنووا ن ذات
الببضة الع قرية ا العامل ا أعقا ااةيطا لوعو غوري ألوةية ا أةا و الشوعو األلوةية
وما م ها من زاعات( .)46و مل/مل ا الطاأو الع قري ا وال لور ا،نود النواجل عون ورق
قووا و عوواو  1958املةعةوون لق ووات امل ووةحة (ال ووةطات اخلالووة) وا منووا ن مينوودا و كوووةتيريا
وميندا و لفةبني قد م ب ا ه ورق ومشوريد الشوعو األلوةية تاخومل اجودوت الو نيوة وعربهوا.
وكا ت النزاعات أني األةمعات ادةية عةى ال ةطة ال يااية واجدوت ا قةيمية النا ة عن عودو
االعرتاب لشعو األلةية ا األةا (ا ظر  )A/HRC/39/17/Add.2ه العوامومل الوق ذكورت
ا مشيا س ملق يع عةى أهنا وةاء مر يمل  5 000ليص من الشوعو األلوةية (معظمةول
م وون الن و وواء والق/و ووري مو وون اجوامو وومل) ا مش و ورين ال/و ووارب /و مرب  2017و ووا أتا إىل وقو ووو أزمو ووة
إ ووا ية .وك /وريا مووا م ووةضمل أ وراب أخوورا هوواا الن وزا وون يةووا اجلماعووات امل ووةحة واأل وزا
ال يااية و /ةو القنااو.
 -40ومفو ّور الشووعو األلووةية أيعووا موون اتعوواءات مةعةوون أةوة ةووا ا جمموعووات مقامةووة و وورمي
املوودا عني عوون قووو ا ووا  .ويشوواة عةووى اووبيمل امل/ووال إىل ا ،مووات عةووى أاوواس لووقوح
ال أا و وواس  ،و ووا م و وون الب و ووحة ا أ الةوم و ووات ا الفةب و ووني مةوة و ووو ا جمموع و ووات مقامة و ووة (ا ظ و وور
 .)A/HRC/39/17وهناح مقاةير مفيد ء لعو العفور وكو موا ي وةةد و ا إةيورتاي وا ا وطر
عدق آالب منةا إىل الفوراة إىل إثيوأيوا( .)47ولودا جلنوة الةحقيون املعنيوة حبقوو ا وا ا إةيورتاي
أاووو معقولووة ل عةقووات ء امل ووؤولني ا ةيرتيووني مرمووو لووعو العفوور وكو مووا ا ةيرتيووة أبوووةق

__________

(.www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/StatementonIPstopped_at_the_borderJune2018.pdf )43
(www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2019-07/un-office-for-west-africa-and-the- )44
.sahel.php
(.Congrès Mondial Amazigh submission )45
(.Asia Indigenous Peoples Pact submission )46
( )47ا ظوور  .A/HRC/29/41وا ظوور أيعووا  conference room paper A/HRC/29/CRP.1عةووى املوقووو الشووبق
.www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Pages/ListReports.aspx
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قااووية ومةعموودق موون اجقووو األاااووية ووا خيووالف القووا و الوودو العةبوواةات إثنيووة وه و مقف و
ثبو ووات اةمقو ووا ل جرميو ووة اال و ووطةات الو ووق مشو ووقمل جرميو ووة و وود ا و ووا ية وج و و ظو وواو ةومو ووا
األااا (.)48
 -41وا أعقووا الن وزا مل مقوون الشووعو األلووةية مشوومولة لعووروةق ا امفاقووات ال و و
ومل ان أةا يةا جماية وكا الةشوريد ةي وة بيعيوة لوالع .وكولومبيوا هو ااوة/ناء لنظور إىل
إتةاو بومل إثوين ا امفوا ال و و وإ كوا ا مر ةووة مةوسخرق مون العمةيوة يعورتب لةوسثري غووري
املةنااو لةنوزا امل ووة الووداخة ا القولووومبيني املنحوودةين موون ألوومل أ ريقو والشووعو األلووةية
وأعووروةق إِل وراكةل ا عمةيووة أنوواء ال و و( .)49وكووالع ووا وجوووت الشووعو األلووةية ا املنووا ن
اجدوتيوة قوود ال يعورتب أووه اعرتا وا كا يووا وعةوى اووبيمل امل/وال لوودا معةويل اجوودوت مون جا و هيئووة
الةحقوويل أووني إةيوورتاي  -الوويمن وجلنووة اجوودوت ا ثيوأيووة  -ا ةيرتيووة .ولوويو موون امل ورج أ يقووو
ادقمو امليةاةو لةمحاكل عةى تةاية حبقو الشعو األلةية ا املنا ن اجدوتية(.)50
 -5تغري املناخ والكوارث الطبيعية
 -42ال ميقوون إ قوواة اآلاثة املفاجئووة والبطيئووة الظةوووة النا ووة عوون مضووري املنوواي أولووفةا أاووبا
لةة رق( .)51وميقن لةدهوة البيئة ةي ة لةعمةيات البطيئة الظةوة أ يؤثر أشقمل غري مةناا
ا الش ووعو األل ووةية ال ووق ك/و وريا م ووا معةم وود اعةم وواتا مبال و ورا عة ووى أيئةة ووا ا مةبي ووة ا ةياجا ووا
األاااووية ووا يةوودت الةمةووو الفعة و حبقوقةووا ا الضووااء وامليووال واخلوودمات البووحية وومن قووو
أخرا"( .)52وإ ااةمراة اجلفاب والفيعا ت والةبحر والةةوو املركوز لةميوال العاأوة وزايتق
النشوواط الزلوزا أو الربكووارب وأتثووري العوالووف والةحووات والضموور وا فوواق أ شووطة لوويد األتوواح
وأةا و الب وويد املنة ووة ومض ووري أا وواط األمط وواة و راا وون الض ووا ت والةح ووات ال ووا ة واةمف ووا
م ووةوا ا ووط البح وور واألمو وراق عوام وومل م ووةل كةة ووا ا إةغ وواو الش ووعو األل ووةية عة ووى م وورح
أةا يةا(.)53
 -43واخةفوواء حبووريق أوأووو ا تولووة أوليفيووا املةعوودتق القوميووات أ وود األم/ةووة عةووى ذلووع يووث
كا ووت ثقا ووة ل ووع األوةو م ووةند إىل مة ووع البح ووريق( )54وإ جزي وورق كيفالين ووا ا أالا ووقا ا
ريقةووا إىل الوقووو واالخةفوواء ا ميووال البحوور( .)55وأجةيووت الشووعو األلووةية عوون حبووريق اووا ت
ماةمن ا كندا أ ب لواغمل مةعةن لفيعوا وروري مو ينةوا ا منطقوة أعةوى اةمفاعوا .وأ عوت

__________

()48
()49
()50
()51
()52
()53

ا ظوور  .A/HRC/32/47وا ظوور أيعووا  conference room paper A/HRC/32/CRP.1عةووى املوقووو الشووبق
.www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session32/Pages/ListReports.aspx
.www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/StatementVisitColombia3Dec2018_EN.pdf
ا ظر ”.Jonas, “Conservation Standards
ا ظو و و و و وور www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/Key_Messages_HR_CC_Migration.pdf
وا ظر أيعا  A/HRC/27/66و.A/HRC/37/35
.https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_slow_onset_of_Climate_Change_EN.pdf
Documentation and Information Network for Indigenous Peoples’ Sustainability, Mexico, and

.Guatemala submissions

(.www.earthisland.org/journal/index.php/articles/entry/bolivias_disappearing_lake/ )54
(.www.dw.com/en/climate-change-a-village-falls-into-the-sea/a-18717942 )55
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تع وووا اعي ووة م وون أأن وواء مة ووع الش ووعو األل ووةية إىل مع ووويي قيمة ووه  90مةي ووو توالة (ا ظ وور
 A/HRC/24/41/Add.4الفق و ورات  .)52-47وا أ و ووا غيني و ووا اجلدي و وودق ق و وومل أأن و وواء الش و ووعو
األلوةية مون جزيور ل اآلخواق ا اال وداثة كاةمريوت إىل الياأ وة ا مقا عوة أوغا فيومل وا منطقووة
القط و الشووما يووؤثر مضووري املنوواي ا ةع و الر ووة واألموون الضووااا واووبمل العووي ويفووة ذو
اجلةيد البحاة ملزيد من ركة املروة وا أ ريقيا مد و الظروب املناخية العاةق الرعاق إىل البحوث
ع وون املراع و و ا املن ووا ن غ ووري الةقةيدي ووة ووا ي ووةةبو ارك ووات تاام ووة لةقطع ووا ا اجلن ووو م وون
أوةكينا ااو إىل كوت تيفواة وغا وموغو وأنن( .)56ومفيد الةقاةير ء القط الشما الروا
ل و ووةد و و وواق ف و وومل م و وون الش و ووعو األل و ووةية وأك /و وور م و وون  2 300ل و وويص م و وون ةع و وواق الر و ووة ا
عاو  2016ا أتا إىل إج ء الشعو األلةية وذلع أفعمل مفش اجلمرق اخلبي/ة الق يعةقود
أهنووا كا ووت ووة عوون مضووري املنوواي( .)57وا ا،نوود جوورا إجو ء لووع األتيفااوويو وهوول اووقا
الضووا ت (يبةووم عوودتهل رووو  2مةيووو لوويص) ءموور موون ادقمووة العةيووا ك ووزء موون جةوووت ا،نوود
جمايووة البيئووة( .)58وا أنمووا ظوول لووع غوواةتي اوووغدا ( ووا  1 000لوويص) عمةيووة
قةووه أنف ووه إىل الوورب الراي و البنم و وجو مبوواتو لووبه اجلزيوورق أشووس الةشوورت أ ووب املنوواي ا
تاخ وومل ال وودول .وك ووا ال وودا و وةاء ا ةقال ووه ه ووو اةمف ووا م ووةوا ا ووط البح وور واأل ووداو اخلط ووريق
املةبةة أةضري املناي(.)59
 -44وينص ا ع عةى ن الشعو األلةية ا أةا ويةا وأقاليمةوا ومواةتهوا وعةوى محايوة
البيئووة (ا ظوور  E/C.19/2018/9و( )A/71/229امل ووات  27-25و 29و 30و )32مووا يةووزو الوودول
وهو عامومل مةول ا منوو ا ،ورق غوري الطوعيوة.
أي ء االعرتاب واجماية القا و يني ،ال األةا
ومظر أيعا الرت يومل الق وري لةشوعو األلوةية أبورب النظور عون الودا و ويطالو أعودو جوواز
قةة وول إىل مق ووا جدي وود تو إع و ورا الش ووعو األل ووةية املعني ووة ع وون موا قةة ووا اج وورق وامل و ووبقة
وامل ووةنريق (املوواتق  .)10وعةووى النحووو الوواي أل وواة إليووه املقوورة اخل وا ينةةووع الةش وريد أ ووب
مشوواةيو الةنميووة الوااووعة النطووا قووو الشووعو األلووةية (ا ظوور  .)A/HRC/39/17وأو ووحت
هيئات معاهودات األمول املةحودق وا،يئوات ا قةيميوة أيعوا م وسلة املوا قوة اجورق وامل وبقة وامل وةنريق
(ا ظ وور  .)A/HRC/39/62ول ووالع ميق وون أ مبة ووم اجلة وووت ال ووق مب ووا،ا ال وودول لرت ي وومل الش ووعو
األلةية عن أةا يةا تو موا قةةل دا مشقمل يه ا ةةاكات لإلع ولةقا و الدو أشوقمل
أعل .وأبرب النظر عن الةشورت ميقون لو اثة ال وةبية لا شوطة الة اةيوة (الةةووو ملووات ال وامة
ومةوووو امليووال واأل وراة البيئيووة ومضووري املن وواي) الووق م ووةل ا ه وورق الش وعو األلووةية أيع ووا أ
مقوق ن الشعو األلةية ا اجياق أقرامة (املاتق  7من ا ع واملاتق  6مون العةود الودو
اخلووا جقووو املد يووة وال يااووية) .وقوود يةعوورق قةووا ا اجيوواق مووو غووريل موون اجقووو امل زمووة
أيعا لةةديد مبالر أ ب الع قرق والنزا و رمي املدا عني عن قو ا ا .
__________

()56
.West Africa and the Sahel: towards peaceful coexistence” (Dakar, UNOWAS, 2018), pp. 24 and 25
(.www.theguardian.com/world/2016/aug/01/anthrax-outbreak-climate-change-arctic-circle-russia )57
(www.thisisplace.org/i/?id=4c301717-3e7f-4dca-95fe-02a0441cea74&fbclid=IwAR3ITbUcI9q )58
.kz4hkrQwtUG76Lm3mQUAy6McWqjFegqKia5JsmYzfuavgYKo
(Displacement Solutions “The Peninsula Principles in action: climate change and displacement in )59
.the Autonomous Region of Guyanala, Panama”, mission report, July 2014
United Nations Office for West Africa and the Sahel (UNOWAS) study, “Pastoralism and security in
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رابع ا -التحدايت التالية اهلجرة
ألف -فقدان الثقافات واللغات واألراضي وسبل كسب الرزق
 -45يةم /وومل أ وود أك وورب الةح وودايت أم وواو ا ،وورق الداخةي ووة وا ،وورق ع وورب اج وودوت ا اق ووة
الشووعو األلووةية موون أةا وويةا ومووا يرتم و عةووى ذلووع موون قوودا معوواةب الشووعو األلووةية
ولةةةا الرو ية العميقة ألةق وأ بمل ك ةزقةوا وأةضا وا وثقا ا وا .وميقون أيعوا أ مفعو
ا ،وورق إىل قوودة كبووري موون املشوواكمل البووحية ووا ا ذلووع البووحة العقةيووة واال ةحوواة ع و عوون
ا تمو ووا عةو ووى امليو وودةات ومعو ووا القحو ووول (ا ظو وور  .)A/HRC/30/57ومو ووؤثر ه و وورق الشو ووعو
األلوةية أيعوا أتثوريا اوةبيا ا األةا و ف وةا الوق كا وت معوي عةيةوا ا ويو وامو منوعةووا
البيولوووج ومعةموود عةيةووا ا ك و ةزقةووا .ويعووعف هوواا االقووة أيعووا ظوول قمةووا الوواايت
و قةا ا مقرير مبريها و اةاة ثقا ةةا ولضةةا اللرتاح مو ااار أ رات اعةةا.
 -46وي ووةل عوودو م و يمل املواليوود أو ا عووداو واثاوون اجلن ووية أووني أأنوواء الشووعو األلووةية ا
عفةل لودا ا ،ورق .وهوو أمور مود مون ور بوو،ل عةوى اخلودمات العاموة األاااوية وا ا
ذلووع البووحة والةعةوويل وميقوون أ يشووقمل عقبووة اووول تو متووةعةل حبريووة الةنقوومل م/وومل ال ووفر عوورب
ا قةيل الةقةيودي (ا ظور  .)A/HRC/24/41/Add.3ومفيود مقواةير ء األموازيم والطوواة رمووا مون
اجلن ووية الةيبيو ووة وأ ةب ووات األمو ووازيم املةعةق ووة حببو ووو،ل عة ووى ج و ووازات ا ووفر قو وود ة عو ووت ا
اجلزااوور( )60وأ البوودو ا القويووت قوود قوودوا جن وويةةل( .)61وإ ا ةقوواة لووعو الوواةاو وأيمووو
القاتموة موون ةوةيووة نووزوي البوليفاةيووة إىل الربازيوومل إىل واثاوون ا،ويووة يع ّقوود عمةيووة الةنظوويل القووا ورب
لو و تخو،ا كشعو مةاجرق أو مقيمة أو الجئة( .)62ويبع اةيمل ه رق الشوعو األلوةية
أ ووب عوودو وجوووت أيووا ت مبوونفة وه و م ووسلة مشووقمل اووداي ا مقيوويل منفيووا أهووداب الةنميووة
امل ةدامة(.)63

ابء -احلقوق السياسية
 -47ميقن أ مؤثر ه رق الشعو األلةية أيعا ا قو الةبوويت ومون يف ا مشواةكةةا
ال يااووية .وا كينيووا يق وول النظوواو ال ياا و القوواال العديوود موون األةمعووات ادةيووة ووا ا ذلووع
األ وودةويو وال وونضوير إىل و وودات إتاةيووة وا ةياأيووة خمةةفووة .وهوواا يقةوومل موون عاليووة مت/يةةووا ا
الربملا ومشاةكةةا ا لنو القراةات ادةية ألهنا قد ال اظى ألعودات ال زموة لةةبوويت لةقواتق
من جمةمعا ا (ا ظر .)A/HRC/4/32/Add.3

__________

(.Congrès Mondial Amazigh submission )60
(.The National Project to Resolve the Kuwaiti Bedoon Case submission )61
( )62ا ظر  IOM, Legal Aspects of Assisting Venezuelan Indigenous Migrants in Brazilو.A/HRC/41/18
(.Guatemala submission )63
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جيم -التحدايت يف إطار النتقال من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية

()64

 -48معارب الشعو األلةية ا يو املنا ن من ادايت خالة أثنواء اال ةقوال مون املنوا ن
الريفيوة إىل املنووا ن اجعورية .ومنووا عواو  1996اةمفعووت وبة ال ووقا األلوةيني واووقا جووزة
معين موةيو الاين يعيشو ا املنا ن اجعرية من  73إىل  79ا املااة( .)65ويعي أك/ر مون
بف ال قا الباميني ا نةندا ا املنا ن اجعرية خاةو مو ن الباميني(.)66
 -49وعةووى الوورغل موون أ العديوود موون الشووعو األلووةية موورتح البيئووات الريفيووة كوورتق عوومل عةووى
ةووة أموووة منةووا عوودو م ووا ر اخلوودمات ووا ا ةياجا ووا ال مةوود تومووا أدةجووة أ عوومل ا املنووا ن
اجع و ورية .وك /و وريا مو ووا يشو ووقمل ولو ووو،ا عبئو ووا عةو ووى ا،ياكو وومل األاااو ووية اجع و ورية املمةو وودق لفعو وومل
واألةمعات ادةيوة القااموة .وا ك/وري مون األ يوا ال مةواو لةعموال مون الشوعو األلوةية وروب
عممل الاقوة أو البوحة أو ا اوقا أو النقومل أو الةعةويل .وقود يور ي ةوبةل ااوةئ اة العقواةات
واملطوواعل واد و ت الة اةيووة .وإ ووا ة إىل الةمييووز مشووممل العواموومل ال ووببية اال ةقوواة إىل االهةموواو
أو ووعةل موون النووا يةني ال يااووية والقا و يووة وا ة ووا الشووعو األلووةية ا ال وويا اجعووري
واال ةقاة إىل ةل خبولية هال الشعو الق عاتق ما منةقمل أبفة اعية عو وا عون اال ةقوال
أبفة رتية.
 -50وميقن أ ي وةل اال ةقواة إىل الودعل أوني ال/قا وات ا املنوا ن اجعورية ا ويا ا،ويوة.
ورري ا أعوي املود األمريقيوة إ شواء مراكوز عورية لةشوعو األلوةية لةحفوال عةوى الورواأ
ال/قا ية ومو ري اخلدمات البحية وغريها مون اخلودمات .وقاموت جمموعوة مون لوعو مريقو الوق
ا ةقةووت موون واليةةووا األلووةية واهاكووا إىل مق وويقو اوويق أش وراء األةا و وأكوودت وون مقريوور
املبري اجلماع ا موقعةا اجلديد وه الة معرتب ا مق يقو ايق ةتيا.

دال -التحدايت احملددة الناشئة عن اهلجرة عرب احلدود
 -1على احلدود
 -51ك/ريا ما مشقمل املعاأر اجدوتية يما خيوص يوو املةواجرين (اوواء أكوا وا مون الشوعو
األلو ووةية أو غو ووري األلو ووةية) مواقو ووو ل عةقو ووال واال ة و وواز الةع و ووفيني ( و ووا ا ذلو ووع ااو ووةيداو
ال و ) واوء املعامةة والطورت الةع وف واجلمواع والةنموي العنبوري واالأةوزاز واالخةطواب
واال و وواة مليو وودةات واال و وواة لبشو وور و و وواالت الو و وواق واال ةقو وواة إىل إمقا يو ووة الولو ووول إىل
اخلوودمات البووحية امل امووة أو الضووااء أو امليووال أو املووسوا وا عووداو اجوون ا اداكمووة و وون األلووول
القا و يو ووة أو ا و ورتاو اجقو ووو (ا ظو وور  .)A/HRC/39/17/Add.2وقو وود يفع و و اال ة و وواز ذامو ووه إىل

__________

()64
()65

https://unhabitat.org/books/urban-indigenous-peoples-and-migration-a-review-of-policies-

.programmes-and-practices/
– Australian Bureau of Statistics, 2071.0 – Census of population and housing: reflecting Australia
stories from the Census, 2016 – Aboriginal and Torres Strait Islander Population, 2016, 31

()66

.October 2017
https://lacris.ulapland.fi/fi/publications/safeguarding-cultural-rights-of-smi-children-and-youth-infinland-with-special-emphasis-on-the-linguistic-part-of-cultural-identity--current-

.challenges(556f7f3e-08b1-480f-85de-fca0c62b990f).html
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ألوقال أخورا مون اووء املعامةوة م/وومل اال ةقواة إىل خودمات الرت وة الشوفوية أو بومل األ فووال
عوون والووديةل أو الظووروب غ وري البووحية أو الطعوواو الوواي ال يبووة لاكوومل أو الرعايووة الطبيووة
الرتيئ ووة أو املة ووسخرق .وإىل جا و و م ووا متاةا ووه ال ووةطات م وون أا ووالي مش ووممل ا ا وواءق الةفظي ووة
واالعةووداءات البد يووة و ريوود األلوويا موون م أ ووةل ومعريعووةل لوودةجات وراةق منيفعووة
أو مرمفعوة لةضايوة قود مبةووم هوال املعامةوة إذا اةمقبووت مون قبومل مووو فني قووميني أو أودو محايووة
الدولة دا مشقمل يه ا ةةاكا جقو ادة زين.
 -52ومشو ووري الةقو وواةير األخو ووريق( )67إىل عو وودو ةو وول اال ةياجو ووات واجقو ووو ادو وودتق لةشو ووعو
األلووةية ا املعوواأر اجدوتيووة .وموون يووث الةضووة يوجوود ا ك/ووري موون األ يووا ا ورتاق مفوواتل أ
الشعو األلةية الق معرب اجدوت الدولية مةحدو أةضة تولوة املضواتةق أو أ ودو تخوول كموا هوو
اجووال عةووى وودوت املق وويع/الوالايت املةحوودق يووث مفيوود الةقوواةير أ ووة مرت ووني لووفويني
ابا ية ق ألأناء الشعو األلةية عةى الورغل مون أهنول ال يةحودثو اووا أةضوات لوعو ل.
وقد أاوةل ذلوع ا واالت اووء الفةول وعودو كفايوة الةم/يومل القوا ورب وعودو موو ري الرعايوة الطبيوة
ا االت اال ة از عةى اجدوت(.)68
 -53ومع ووارب الش ووعو األل ووةية أيع ووا أب وووةق غ ووري مةناا ووبة م وون الةميي ووز م /وومل أتث ووري اجل وودةا
اجدوتية كرات لةة رق عةى الشعو األلوةية كموا هوو اجوال عةوى ودوت املق ويع/الوالايت
املةحوودق .ويووؤثر اخلوووب موون الةمييووز وعوودو وجوووت واثاوون ا،ويووة أيعووا ا اديوود هويووة جمموعووات
الشعو األلةية عةى اجدوت ا يؤثر ا إتماجةا ا عمةيات االاة اأة ا ا ية(.)69
 -54ومؤتي الةقاةير عن مشاةكة الشر ة االااتية ا واتو العنوف ود الشوعو األلوةية
وإ و ت مرمقبيةووا موون العقووا إىل ا عووداو ال/قووة أووني الشووعو األلووةية ا ال ووةطات اجدوتيووة
(ا ظر  .)A/HRC/33/42/Add.1ويشقمل رمي ا ،رق غري النظامية أيعا اداي كما هو اجال ا
إعوواتق ة وواق األلوويا أعوود مووو ل أثنوواء عبوووة اجوودوت ف و أةيووزو معوواج األموول القبةيووة ذلووع
تاخةيا اةيداو األموال القبةية.
 -55ومؤثر ا ،مات عورب اجودوت ا الشوعو األلوةية ا كينيوا يوث عا وت لوعو غواأرا
الووق معووي لقوور موون اجوودوت ا ثيوأيووة موون هووال ا ،مووات الووق يشوونةا اوواةقو املالووية املرمبطووو
جلماعووات امل ووةحة .وألوواةت لووعو الربج و واملو يووااياي وأوةمووا ا غاةي ووا إىل لووقاوا اثةووة
(ا ظر .)A/HRC/4/32/Add.3
 -2بعد عبور احلدود
 -56يؤثر الو و القا ورب لةشعو األلةية املا معرب اجدوت الدولية ا م سلة محايةةا .وقد
يق ووو أأن وواء مة ووع الش ووعو ع ودمي اجلن ووية أو معر ووني خلط وور ا ع ووداو اجلن ووية ووا يف وواقل م وون
ووعفةل( )70كمووا هووو اجووال ا منطقووة امليقو ووم يووث ال مةوواو لةق/ووري موون الشووعو األلووةية

__________

( )67ا ظر .IOM, Legal Aspects of Assisting Venezuelan Indigenous Migrants in Brazil
(David Taylor, “Why did a little Guatemalan girl die after crossing the US border?”, Guardian, 17 )68
.December 2018
(.Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) submission )69
عةى املزيد من املعةومات ا ظر الراأ الةا .www.refworld.org/statelessness.html
( )70ل
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واثاوون ا،ويووة .وموورتح الوودول الووق مل موقووو عةووى االمفاقيووة اخلالووة أو ووو ال جئووني م/وومل يةنوود
العديد من الشعو األلةية ا و و معةن وكا أمقاهنا االاةفاتق من محاية ال جئني.
 -57وال يو وزال أع ووي ال جئ ووني م وون الش ووعو األل ووةية ا املييم ووات أو امل جو و ل وونوات.
و و و أيةول/ا ووبةمرب  2018ك ووا هن وواح  97 345الجئ ووا (وه وول أااا ووا م وون ل ووعو ك وواة
وك وواةيين) م وون مياا وواة يعيش ووو ا م ووعة خميم ووات ل جئ ووني ا يةن وود( .)71وا فع ووت امل وواعدق
ا ووا ية املقدمووة إىل هووال املييمووات مووو كوومل مووا يرتم و عةووى ذلووع موون ةوواا مشووممل املشوواكمل
النف وية و وواالت االغةبوا ومعووا امليودةات وال ي ووةطيو املةواجرو العوووتق .و ّورت مووؤخرا
لعو ألةية األخورا م/ومل لوع أيموو (روو  800لويص) مون ةوةيوة نوزوي البوليفاةيوة
لق معي مو أقاة ا عةى اجلا الربازية مون اجودوت .ومل يقون األقواة م وةعدين الاوةقبا،ا
وهوول يواجةووو ا الوقووت اجا وور اوودايت يمووا يةعةوون أقوودة ل عةووى تعوول جمووةمعةل ادةو اآلخووا
ا الةواو.
 -58وك/وريا مووا روود العمووال املةوواجرو موون الشووعو األلووةية أ ف ووةل ا الووة موون العووعف
عة ووى النح ووو ال وواي مق و ّورل الة ن ووة املعني ووة لعم ووال املة وواجرين (ا ظ وور  .)CMW/C/BOL/CO/1ومث ووة
مقاةير عن عدو كفاية اجماية القا و ية لةعمال الوزةاعيني مون الشوعو األلوةية والعموال املنوزليني
وأك/وريةةل مون الن واء والفةيوات ون ال ممةوو واثاون مون أمريقوا الواوطى ا املق ويع الواين
يبةضو عن اوء روب العمومل وا يوااء اجلن و واالاوةبعات االجةمواع وعودو اجبوول عةوى
ال ةم وواء إىل الش ووعو األل ووةية (ا ظ وور E/C.19/2012/6
امل وواةت العامووة أ ووب و ووعةل اخلووا
()72
و A/HRC/39/17/Add.2و . )A/HRC/11/7/Add.2ويعو و ووارب أأنو و وواء الشو و ووعو األلو و ووةية الو و ووق
اا ووةقرت لق وور م وون اج وودوت ا تول ووق أوليفي ووا املةع وودتق القومي ووات و ةاغ وواي ومعظمة وول م وون
العمال الزةاعيني الاين يعربو اجدوت ةظاو لةعممل من الةةديودات وال ويرق وعبوتيوة الوديو
(ا ظر  .)CMW/C/PRY/CO/1وا كواةاةيقا يةعرق العمال املةاجرو من الشعو األلوةية
أشوودق ل اووةبعات القووا ورب واالجةموواع وال اوويما أولئووع الوواين لووديةل و ووااف مؤقةووة ا موزاة
النب والن اء املةاجرات العام ت ا املنازل (ا ظر .)CERD/C/CRI/CO/19-22
 -3حتدايت العيش عرب احلدود
 -59يواجه أأناء الشعو األلةية الاين مفبمل أينةل اجودوت الدوليوة ويعيشوو موا وةاء مةوع
اجوودوت اوودايت ك/ووريق .وغالبووا مووا مةقوووق قوودةق الشووعو األلووةية عةووى اجفووال عةووى ثقا ا ووا
و اةا ووا ا الةقةيدي ووة( .)73ومش ووممل الةح وودايت الول ووول إىل أةا وويةا وإىل املي ووال وأم وواكن الب وويد
الةقةيدية واملواقو الق ،ا أتية ةمزية لن بة إليةا والفبمل أني الشعو ولعو ت اجفال عةوى
الرواأ ال/قا ية والةضوية .وهناح مشاكمل أخرا مةعةن أنقمل الرموز الفاخرق ال/قا ية الةقةيديوة م/ومل
ةي الن ر اال ةفوا والقور واخلشوي وك/وريا موا مواجوه عمةيوات قةةوا عورب اجودوت اودايت
__________

()71

www.unhcr.or.th/en; International Work Group for Indigenous Affairs, “Indigenous World 2018

.report”, pp. 306–314
( )72ا ظر أيعا ).the Violence and Harassment in the World of Work Convention, 2019 (No. 190
(Shin Imai and Kathryn Gunn, “Indigenous belonging: membership and identity in the UNDRIP: )73
).articles 9, 33, 35, and 36” (2018
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مةم/مل ا عدو ةمةا وعدو وجوت قوا ني ا هاا الشس  .ومعارب الشعو األلةية الوق معوي ا
عزلووة وعيووة ا األمووازو موون الووة ووعف لووديد عنوود عبوووة اجوودوت (كساووةو لةحيوواق أو موون
جراء الةةديدات) أ ب عزلةةا ذا ا إ ا ة إىل كوهنا لي ت حمقومة لعروةق عورتاب الودول
أةعةيل اجدوت.
 -60ومواج ووه ل ووعو موهو ووو أوته وواو ال ووق مع ووي أ ووني ال وووالايت املةح وودق ووالي ووة ا ووو وةا ا
املق وويع لووعو ت ا اجبووول عةووى الةبوواةي أو الةسل وريات جعوووة ا ةفوواالت تينيووة أو زايةق
األقاة  .ومفيد لعو أخرا أفورق لوروط إأو ر مرهقوة لةةنقومل عورب أةا ويةا الةقةيديوة وا ا
ذلووع ا حمميووة أكوي ااووين أووني الوووالايت املةحوودق وكنوودا يووث لوواةت األموول األوىل مطال و
اليووا أةقوودمي مقريوور إىل توااوور اجوودوت ا قوواط الةفةووي اجدوتيووة أعوود أ اعرت ووت عةووى وورس
اجدوت الاين ممةو أاةحة ةية( .ا ظر  .)A/HRC/27/52/Add.2كما وةتت مقاةير عن ورق
أتلوريات عةووى األموازيم الوواين يةنقةوو أووني ليبيوا واملضوور ألاوبا ا ةهووا املزعوموة( .)74ويووؤتي
النزا امل ة إىل مفاقل الظروب املعيشية عرب اجدوت كما هو اجال لن وبة لشوعو اويو الوق
معي أني كولومبيا وإكواتوة(.)75
 -61وأتا إغ اجدوت الدولية إىل مفواقل مشواكمل األموازيم أعود إغو اجودوت أوني اجلزااور
وليبيا وأني اجلزاار واملضر ا أتا إىل بمل أ رات األارق ومع ّاة زايةق األاورق عورب اجودوت وأيوو
املالية ولراء األتوية(.)76
 -62وا أعووي األ يووا ا األموواكن الووق معووي يةووا الشووعو األلووةية عةووى ووول اجوودوت
الدوليووة مش ووقمل مبووةحة الدول ووة ا مراقبووة ا ،وورق ا وود ذا ووا اووببا م وون أاووبا زايتق وج وووت
الشر ة والع وقر عةوى أةا و الشوعو األلوةية .ومةعورق الشوعو األلوةية لعوض مون الودول
م وون أج وومل ااةع ووا ة أجة ووزق إ ف وواذ الق ووا و وا ووةطات ا ،وورق عة ووى أةا وويةا وك/و وريا م ووا مةع وورق
لةمعووايقة ويطة و إىل أأنااةووا الةعريووف عوون هووويةةل ا جمةمعووا ل ادةيووة ومضةوون أمووامةل أ ووا ت
الوودخول إىل أةا وويةل عوورب اجوودوت ويةعر ووو ل ة وواز والعنووف عةووى أيوودي ال ووةطات هوواا موون
ية( .)77ومن ية أخرا ا أةا الشوعو األلوةية ميقون أ موؤتي توةا هاموا ا محايوة
"األةا الو نية" عةى اجدوت وال ايما عندما ينعدو وجووت ال وةطات اجقوميوة وهواا عو ء
ك/ريا ما مة اهةه الدولة واجلةات األخرا.
 -4التحدايت اخلاصة عرب احلدود الداخلية
 -63اوودو مشوواكمل إ ووا ية لن ووبة لةشووعو األلووةية ا الوودول االااتيووة .وا كولومبيووا
الربيطا ية وكندا متةد أمة كااقا عةى ول أةأو والايت قعااية (ث و والايت وتولة اااتيوة)
__________

(.Congrès Mondial Amazigh submission )74
(.https://cejil.org/en/iachr-issues-precautionary-measures-indigenous-group-risk-extinction-colombia )75
(.Congrès Mondial Amazigh submission )76
(www.hcn.org/articles/indian-country-news-on-the-tohono-oodham-mexico-border-colonial- )77
violence-goes-unpunishedو http://www.usatoday.com/border-wall/story/tohono-oodham-nation-
arizona-tribe/582487001/و www.hcn.org/issues/50.5/tribal-affairs-how-the-u-s-mexico-border-
.has-split-the-tohono-oodham
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مووا يعووو ركةةووا وال اوويما عنوودما يةعةوون األموور لبوويد الةقةيوودي واجبووات وقوودة ا عةووى الةمةووو
جقوول الوواايت .وا ةاهوموواةا ا املق وويع خيةوون اال ق وواو أووني البةوودايت امليةةفووة زاعووا أووني
الش و ووعو األلو و ووةية ا أةو و ووديةني خمةةفةو و ووني( .)78وا االاو و ووات الروا و و و مو و وورت اجقو و ووو ال يااو و ووية
واالقةبواتية وال/قا يووة لةقوواةيةيني ا ةوةيوة كاةيةيووا ا الداووةوة والقووا ني القاةيةيووة ا ووني أ
القوواةيةيني الوواين يعيشووو ا منطقووة مفراووقااي ال يةمةعووو ا ووا جوون ا االاووةق ل ال/قوواا.
وميقو وون لشو ووعو يو ووبو الو ووق معو ووي ا ةوةيو ووة كاةيةيو ووا مو وون االاو ووات الروا و و اجبو ووول عةو ووى
ااو ووةحقاقات املعال و ووات الةقاعدي و ووة ا و ووني أ الش و ووعو األخ و وورا ال و ووق مع و ووي ا املنطقة و ووني
األخريني ارو من مةع الفرلة.

هاء -اتفاقات فريدة من نوعها
 -64اوودت أعووي ال ودول والشووعو األلووةية واوواامل مبةقوورق جوومل أعووي الةحوودايت املوواكوةق
أعو و ل .ومع وورتب معاه وودق ج وواي املربم ووة ا ع وواو  1794ا أمريق ووا الش وومالية جق ووو اخلال ووة
املعوورتب ووا ا عب وووة وودوت كن وودا/الوالايت املةحوودق يم ووا خي ووص ل ووع ا،وتينوا ووورب ول ووعو
أخرا .وال مزال لعو كيقاأو الق معي ا املق يع والوالايت املةحدق ريدق من وعةا من
يووث اع ورتاب قومووة الوووالايت املةحوودق ووا ك ماعووة موون الشووعو األلووةية مزتوجووة اجلن ووية
ميقنةا ،ا املروة حبرية بيا عرب اجدوت أني املق يع والوالايت املةحدق.
 -65وكا ووت قبيةووة اووقوا ايك و ا أةيووزو لوووالايت املةحوودق أول أمووة قبةيووة معووو أطاقووة
هويووة قبةيووة حم وونة ومبوودةها وم ووري قبااوومل أخوورا اآل عةووى هن ةووا م/وومل قبيةووة كوووميين إيووداهو.
ومدير القبيةة ف ةا الرب م االااتي .وا عواو  2017أعةنوت كنودا عون موداأري ملعاجلوة أعوي
م اامل عبوة دوت كندا/الوالايت املةحدق يما خيص األمل األوىل ا ا ذلع معيني عدت أكورب
م وون م ووو ف اج وودوت م وون الش ووعو األل ووةية ومعزي ووز الة وودةي أش ووس ثقا ووات الش ووعو األل ووةية
ملو ف وكالة تواار اجدوت(.)79
 -66وا أةدا الشمال األوةول مق ل اجدوت أةا األجدات الباميني .ومةفاوق نةندا
والنروي وال ويد موو الشوع البوام عةوى امفاقيوة أشوس البواميني ا أةودا الشومال األوةول.
وعةووى الوورغل موون أ االمفاقيووة مل معةموود أعوود قوود ولووفت ءهنووا "املبوواتةق األك/وور مو ووا ملعاجلووة
امل اامل العاأرق لةحودوت وامل/وال الواي يبوني الطريقوة الوق ميقون وا ،واا االعورتاب أ يةعواي موو
املفاهيل امل بقة ل ياتق الدولة وأ يقوف ا وجةةوا"( .)80وموجود معاهودات ثناايوة أخورا قااموة
م/وومل مةووع املعاهوودق املربمووة أووني ال ووويد والنووروي الووق مةووي لرعوواق الر ووة البوواميني موون الشووعو
األلةية من ال ويد ااةيداو أةا النروي والعقو لعقو.
 -67وجمةو ا ويت القطود هوو م/وال آخور عةوى القيفيوة الوق عمةوت وا الشوعو األلوةية
معووا أن وواو قامووة ةواأ و عوورب اجوودوت الدوليووة لةةبوواتل ال/قوواا والةن ووين ال ياا و ( .)81ووقعووت
__________

(.Mexico submission )78
(.Report on First Nation border crossing issues, 31 August 2017 )79
(.Imai and Gunn, “Indigenous Belonging” )80
( )81املرجو ف ه.
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منطقووة ينووةو و ةوةيووة كوووم ا االا وات الروا و امفاق وا لعووما امل وواواق ا معامةووة الر وومل موون
ةعاق الر ة ا ا قةيمني املة اوةين.
 -68وم ووم معاهوودق معووين موووةيو حبريووة الةنقوومل تو جوواز اووفر أو أتلووريق (وإ كووا مووو
لروط مباةي لاةمة) أوني اعوات أاورتاليا و أووا غينيوا اجلديودق مون أجومل األ شوطة الةقةيديوة
جمايووة أاووةو اجيوواق الةقةيوودي ل ووقا جووزة معووين موووةيو وال ووقا ال ووا ةيني ا أووا غينيووا
اجلديدق(.)82
 -69وي وونص قو وراة اجلماع ووة االقةب وواتية ل وودول غ وور أ ريقي ووا أش ووس ل ووةاتق الرت ووال الرع وووي
الدوليووة عةووى اجقووو وااللةزامووات الرعويووة ا يووو أروواء منطقووة اجلماعووة االقةبوواتية لوودول غوور
أ ريقيا( .)83وهدب هاا االمفا هو متقني اجيوا ت من املروة حبرية عرب اجودوت ا يوو الودول
األععاء ومو ذلع ال مزال هناح عقبات معرتق منفيال( .)84وإعو واكشووط هوو امفوا أوني
أةوودا ال ووا مل ال ووةة (أوةكينووا ااووو ومشووات ومووا وموةيةا يووا والني وور وال وونضال) يؤكوود أتيووة
الرع أولفه قا من قو الشعو الرعوية(.)85

واو -الرتكيز على الشعوب األصلية اليت تعيش يف ظل أوضاع هشة
 -70معارب ئات الن اء واأل فال واألليا ذوي ا عاقوة وامل/ةيوات وامل/ةيوني ومزتوجو
امليوومل اجلن و ومضووايري ا،ويووة اجلن ووا ية و ووامة لووفات اجلن ووني موون ا ،وورق أك/وور موون الفئووات
األخوورا ومووزتات مةووع املعووا ق أفعوومل األلووقال املةعوودتق واملةداخةووة لةةمييووز عةووى أاوواس اجلوا و
امليةةفة لةةوية واجلنو وال ن واأللمل ا ثين.
 -71ويشقمل اال ةقاة إىل أيا ت مبونفة و وو اجلونو وال ون والعوامومل األخورا ذات
الب ووةة وإىل ظ وول جلم ووو أي ووا ت ع وون ا ةش وواة وواالت ا عاق ووة أ ووني أ ف ووال الش ووعو األل ووةية
ول ووبا ا وع وون ا ةةاك ووات حم وودتق جق وووقةل ا ووا ية عقب ووة جدي ووة أم وواو مقي وويل الةح وودايت ال ووق
يواجةوهنوا وا ا ذلوع ا اويا ا ،ورق( .)86وموون املورج أ مزيود ا اويا ا ،ورق العوااون الووق
يواجةةا أأناء الشعو األلةية من ذوي ا عاقة عةى رو ما أعرأوت عنوه الة نوة املعنيوة حبقوو
األلوويا ذوي ا عاقووة .عةووى اووبيمل امل/ووال أعرأووت الة نووة عوون قةقةووا إزاء القووا و البوواتة ا
يةن وود ال وواي ي ووةبعد األل وويا ذوي ا عاق ووة غ ووري الةايةن ووديني م وون االا ووةفاتق م وون اخل وودمات
واالاةحقاقات .كما أ العديد من األ فال والبالضني ذوي ا عاقة غري م ةني أ ب ا ةشواة
ولول األلوويا الوواين يعوورب ءهنوول ذوو إعاقووة (ا ظوور  .)CRPD/C/THA/CO/1وموون ادةموومل أ
__________

(.Australia submission )82
( )83قراة اجلماعة االقةباتية لدول غر أ ريقيا  .A/DEC.5/10/98ويبةم إ ا عودت ال وقا الرعووي ا  15تولوة
من الدول األععاء ا اجلماعة االقةباتية لدول غر أ ريقيا عشرات امل يني.
(Danjuma D. Jise, ECOWAS draft paper, “The ECOWAS Protocol relating to the regulation on )84
”.transhumance between ECOWAS member States 1998/2003: challenges of implementation
The Nouakchott Declaration on Pastoralism: mobilizing jointly an ambitious effort to ensure
()85
 pastoralism without bordersاالمفا املربو ا  29مشرين األول/أكةوأر .2013
(European Parliament, “The situation of indigenous children with disabilities”, 18 December 2017, )86
.CRPD/C/BRA/CO/1; CRPD/C/KEN/CO/1
22

GE.19-15972

A/HRC/EMRIP/2019/2/Rev.1

يبب اجبول عةى اخلدمات األاااية م/ومل الةضايوة والبوحة والةعةويل أك/ور لوعوأة ا اويا
ا ،رق واألليا ذوو ا عاقة هل أك/ر عر ة لةعنف وا يااء واالاةض ل(.)87
 -72ويعو الةمييز اجلن ارب اء الشعو األلةية ا االت من الععف وال ايما أثناء
ا ،ورق .وُتةةووف خوورب ن عوون ظورااةن موون الوواكوة ووا ا ذلوع مووا يةعةوون ءتواةهوون وامل ووؤوليات
املنو ووة وون( .)88ومةووسثر الن وواء أك/وور موون غووريهن ةةاكووات قوووقةن ويعووا ني موون االاووةض ل
وا يااء ا ا ذلع العنف اجلن واجلن ارب(.)89
 -73وموون أا ووأ املشوواكمل الووق مواجةةووا وواء و ةيووات الشووعو األلووةية ه و اةمفووا خطوور
معر ووةن ل وواة لبش وور والعموومل الق ووري واالاووةض ل اجلن و ووا ا ذلووع م ووا يةعةوون أن وواء
مي و ووقيةو ا يقو وواةاغوا وهنو وودوةاس (ا ظو وور  .)A/HRC/30/41وأ و وود العوامو وومل الو وواي ي و ووةل ا
اال وواة لبشوور هووو عوودو م و يمل املواليوود أو واثاوون اجلن ووية ومووا يرتم و عةووى ذلووع موون ا عووداو
اجلن ية ا أعي البةدا  .وهاا مد أيعوا مون إمقا يوة بوول الن واء واأل فوال عةوى اخلودمات
العامة األاااية ا ا ذلع البحة والةعةويل .وإ اال ةقواة إىل املوواةت مون أجومل موداأري مقا حوة
اال اة لبشر ي ةل ا هال الظاهرق (ا ظر .)CEDAW/C/HND/CO/7-8
 -74ومبوودو املنووا ن اجدوتيووة وكسهنووا مشووقمل جموواال موون األوواالت األك/وور عر ووة خلطوور اال وواة
لبشو وور ألغ و وراق جن و ووية .وقو وود ا و وةّمت خمةةو ووف اجلةو ووات الفاعة و ووة االجةماعيو ووة واملؤا و ووات
ا قةيمية وال ةطات الو نية منا أمد أعيد ء منطقة اجدوت ال /ثية ا األمازو يث مةةق
كولومبيووا والربازيوومل وأووريو مشووقمل مبوودة قةوون خط وريا .واالاووةض ل اجلن و لا فووال ألغ وراق
اةيووة موجوووت ا ث ثووة عةووى األقوومل موون القطاعووات االقةبوواتية ا منطقووة اجوودوت ال /ثيووة وه و
ال ووفر وال وويا ة وقط ووا الةع وودين واال وواة ملي وودةات .وا املع وواأر اجدوتي ووة قي وومل إ وواء
الشعو األلةية يةعر ن لةمعايقة واالأةزاز واالغةبا عةى أيدي موو فني قووميني .ومفيود
الةقوواةير ا يقوواةاغوا وهنوودوةاس ء وواء الشووعو األلووةية الة ووايت يعوورب اجوودوت الو نيووة كوومل
ي وووو لةعم وومل ا أةا وويةن أو ا ووو النب ووا ت الطبي ووة يةعر وون ا ووةمراة لةعن ووف اجلن و (ا ظ وور
.)A/HRC/30/41
 -75وخ و ل الن وزا امل ووة اا ووةيدو العن ووف اجلن و واجلن ووارب ووا ا ذل ووع االغةب ووا
واجموومل الق ووري ك و و ووعاب عزميووة جمةمعووات الشووعو األلووةية أثنوواء املنازعووات امل ووةحة
عةى األةا واملواةت ( .)E/2012/43-E/C.19/2012/13ورند أ فال الشعو األلةية لةمشواةكة
ا النزاعات امل ةحة (.)E/2016/43-E/C.19/2016/11
 -76ومووؤثر أعووي أاووبا ا ،وورق أبووفة خالووة عةووى الن وواء وه و مةعةوون لةعوورق لةةمييووز
تاخومل جمةمعوا ن ادةيووة كموا هوو اجووال موو املااواي ا كينيووا يوث يةبوو إةو األةق اخلطوووط
األأويووة .و يووث إ اال ةقوواة إىل األةا و يقةوومل موون لووس و ووو وواء الشووعو األلووةية قوود
ت عووت هووال ال يااووة ع ةووة ه وورق وواء الشووعو األلووةية إىل املوود  .ويةعةوون م/ووال آخوور عةووى
الةمييووز تاخوومل األةمعووات ادةيووة أة رأووة امورأق مضووايرق ا،ويووة اجلن ووا ية ا قا ةوة موون أأنوواء الشووعو
__________

(.UNICEF submission )87
(.Minority Rights Group International, Expert Mechanism seminar, Thailand, November 2018 )88
(.UNHCR submission )89
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األلووةية الفوواةين موون يقوواةاغوا قوود أكوودت أ ووه مل يقوون أمامةووا موون خيوواة اوووا موورح جمةمعةووا
القبة ا ان ال/ا ية عشرق أو مواجةة عواق وخيمة عةى يد قومةةا القبةية(.)90
 -77وا أةوودا أخوورا م/وومل يةنوود وأوونض تي ميقوون أ يةقوووق و ووو املورأق موون الشووعو
األلووةية إذا مل معوود مبوومل إىل الضاأووة الووق معةموود عةيةووا ا ك و ةزقةووا كمووا هووو اجووال ا إ ةوواو
األتويووة .وإذا ألضيووت إمقا يووة الولووول إىل الضاأووة يةضووري و ووو املورأق ا األةمووو مووا يش و و عةووى
ا ،ورق ويفعو إىل قودا املعوواةب الةقةيديووة( .)91وهنواح م وواامل أخوورا مود و إىل ه وورق الن وواء
م/مل العنف املنز واهنياة الزواو وموت األزواو املبقر.
 -78ومواجووه وواء الشووعو األلووةية اوودايت خالووة ا اال ةقووال موون األموواكن الريفيووة إىل
األموواكن اجعورية .وروود أ ف ووةن ا و ووو أك/وور ووعفا إذ مل يعوود خيعووعن لةحمايووة وجو
()92
الق ووا و الةقةي وودي وال ي وو/قن لش وور ة أ ووب الةحي وز ويةعر وون ل وووء ال ووةوح وا ي ووااء
ووا رعةة وون عر ووة ل وواة لبش وور والعم وومل الق ووري والبض وواء (.)E/2004/43-E/C.19/2004/23
ويزيود
وا كندا هناح خطر مةزايد من مضبة أ مةعرق اء الشعو األلةية لةعنف اجلن
ا ةمووال معر ووةن لةقةوومل ث ثووة أ ووعاب عوون ا ةمووال معوورق الن وواء موون غووري الشووعو األلووةية.
ويرمفووو معوودل مت/يوومل وواء الشووعو األلووةية أدةجووة عاليووة ا البضوواء كمووا هووو اجووال ا ووا قو ر
ي ووث مبة ووم ووبة وواء الش ووعو األل ووةية م وون أ ووني البض ووااي  80ا املاا ووة( .)93ويواج ووه أ ف ووال
الشعو األلةية ادايت حمدتق أيعا ا ا ذلوع ا جموال الةمةوو حبقووقةل ا الةعةويل والبوحة
وال/قا ووة ويعو ووا و أبو وووةق غو ووري مةنااو ووبة م وون الفقو وور املو وودقو والو يو ووات واالاو ووةض ل اجلن و و
والةشريد وال ن واال فبال عن والديةل ).(E/2004/43-E/C.19/2004/23

__________

(.https://transgenderlawcenter.org/archives/13983 )90
(.Minority Rights Group International, Expert Mechanism seminar, Thailand, November 2018 )91
( )92املرجو ف ه.
( )93املرجو ف ه.
24

GE.19-15972

A/HRC/EMRIP/2019/2/Rev.1

املرفق
املشورة رقم  12آللية اخلرباء بشأنن أسأباب وعواقأب هجأرة أبنأاء الشأعوب
األصلية وتشردهم يف سياق التزامات الدول يف جمال حقوق اإلنسان
 -1مق وودو آلي ووة اخلو ورباء املش وووةق الةالي ووة أش ووس أا ووبا وعواقو و ه وورق أأن وواء الش ووعو األل ووةية
ومشوورتهل ا اوويا الةزامووات الوودول ا جمووال قووو ا ووا  .وإ مولوويات ا،يئووات األخوورا م/وومل
املنةوودا الووداال املعووين أقعووااي الشووعو األلووةية( )1واألموعووة العامليووة املعنيووة  ،وورق( )2واملقوورةق اخلالووة
املعنيووة حبقوو الشووعو األلووةية عو عوون املقوورةق اخلالووة املعنيووة حبقووو ا ووا لةمشوورتين تاخةيووا
وهيئات معاهدات األمل املةحودق وغريهوا مون آليوات قوو ا وا وثيقوة البوةة ملو وو وينبضو
جلميووو األ وراب أ اووي عةمووا ووا ووا ا ذلووع ا اوويا منفيووا االمفووا العووامل موون أجوومل ا ،وورق
اآلمنة واملنظمة والنظامية ومةاأعةه وااةعرا ه.
 -2ومش و الدول عةى االعرتاب حباالت الظةل املا وية واجلاةيوة وو وو ةوول جديودق ومبةقورق
لةةح وودايت امل وواكوةق أع و ل والةع وواو م ووو الش ووعو األل ووةية وم ووو أعع ووةا ال ووبعي لةحدي وود ق ووو
الشووعو األلووةية ا مةووع ال ووياقات ومعاجلةةووا .ومراعوواق الشووعو األلووةية ا أةووداهنا األلووةية ه و
إ وودا الطوور الووق مقفوومل ،ووا مووا يةووزو موون اجركووة واجريووة لةة وورق الطوعيووة ومتنووو أيعووا ا ،وورق والةشوورت
أبوووةق غووري وعيووة .ور و أ مخةيووا يووو هووال الةووداأري و قووا جقووو الشووعو األلووةية ا املشوواةكة
وملعي وواة املوا ق ووة اج وورق وامل ووبقة وامل ووةنريق .وينبض و و أ ا وون املنظم ووات ا قةيمي ووة والدولي ووة مش وواةكة
الشعو األلةية واجواة معةا.
 -3وينبض و لةوودول اُتوواذ الةووداأري ال زمووة ا اوويا هووال الدةااووة لةنفيووا إع و األموول املةحوودق
أشووس قووو الشووعو األلووةية واملعاهوودات ا قةيميووة ومعاهوودات األموول املةحوودق جقووو ا ووا
ولة نو ا ةةوواح قووو الشووعو األلووةية .ويشووممل ذلووع اجقووو الفرتيووة ا اجيوواق وال و مة البد يووة
والعقةية و ن الفرت ا اجرية وا األما عةى ليبه واجن اجلماع ا مقريور املبوري وعودو الةمييوز
واألةق والةضووة وال/قا ووة .وينبضو لةوودول الةبوودين عةووى يووو املعاهوودات ذات البووةة عةووى أ أتخووا
ا اعةباةهووا الةفوواوت ا محايووة أولئووع الوواين يعووربو اجوودوت أ ووب املعاهوودات الووق مل مبوود عةيةووا
أعي الدول.
 -4وينبضو و لة وودول االعو ورتاب حبق ووو الش ووعو األل ووةية أي اجف ووال عة ووى ع قا ووا م ووو أ و ورات
جمةمعةا ادة ا ا ذلع عبوة اجدوت والةمةو أ/قا ةةوا وااوةيداو لضةةوا واألواهرق أودينةا اللورتاح
مو ااار أ رات اعةةا واجن ا اجلن ية و قةوا ا أةا ويةا وأقاليمةوا ومواةتهوا والةشواوة واملوا قوة
اجوورق وامل ووبقة وامل ووةنريق وا اجيوواق ( ووا ا ذلووع اجيوواق القرميووة) واجريووة واألموون واجقووو االقةبوواتية
واالجةماعيووة وال/قا يووة و قووو العموومل واجوون ا ريووة الةنقوومل وا عوودو الةعوورق لةةعوواي أو املعامةووة
أو العقوأة القااية أو ال إ ا ية أو املةينة (ا ظر الفقرق  11من الدةااة).
__________

()1
()2
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 -5وينبض و لقوومل تولووة إعوواتق النظوور ا إ اةهووا الووو ين لةةسكوود موون أ ووه مم و قووو الشووعو
األلةية ويعززها يما يةعةن  ،رق ا ا ذلع عدو رمي ا ،ورق غوري القا و يوة .وينبضو لةودول كفالوة
عوودو ااووةيداو قوا ينةووا أو إاوواءق ااووةيداو قوا ينةووا لة ورمي أعمووال املوودا عني عوون قووو ا ووا موون
الشووعو األلووةية وكفالووة الةحقيوون ا اتعوواءات االعةووداء أشووقمل وووةي وم ووةقمل ولوواممل وحماكمووة
مرمقبيةا.
 -6وينبضو لةوودول كفالووة ا عمووال القاموومل جوون الشووعو األلووةية ا ريووة الةنقوومل عوورب أةا وويةا
الةقةيدي ووة تاخةي وا وع وورب اج وودوت الدولي ووة ع وون ري وون مي ووري ه ر ووا الطوعي ووة لةع وواو م ووو الش ووعو
األلووةية ا وواء كووا ذلووع لةحفووال عةووى الع قووات أو لةووسمني اووبمل عيشووةا ووا ا ذلووع الة وواةق.
ومش و الدول أيعا عةوى اُتواذ الةوداأري ال زموة لةةسكود مون متقون الشوعو األلوةية مون اجفوال عةوى
أاةو يا ا الةقةيدي ومن يف ن قةةا إىل مقا جديد.
 -7وينبض و لةوودول االع ورتاب لشووعو األلووةية أبووفةةا هووال لق و مةسكوود موون إعمووال يووو
قوقةا ا ا ع إعماال كام وال ايما قةا ا األةق الاي يشقمل أمنه القوا ورب أمورا أاااويا
لةحوود موون النزاعووات ووا ا ذلووع الن وزا أووني الطوااووف ع و عوون معزيووز ا تاةق ا قةيميووة لةشووعو
األلةية .وينبض لةدول أيعا تعل م وية املطالبات املةداخةة أوني الشوعو األلوةية النالوئة عون قةةوا
إىل مقووا جديوود ا وواء أكووا ق وراي أو غووري ذلووع عوون ريوون امل وواةت املاليووة وغريهووا موون امل وواةت م/وومل
خوودمات م ووية املنازعووات .وينبض و أ معوومن الوودول مووو ري اووبمل اال ةبوواب واجلوورب والةع وويي عوون
اجاالت املا ية واجلاةية املةعةقة أةشريد الشعو األلةية و قةةا إىل مقا جديد.
 -8وينبض لةدول كفالة ا رتاو قو الشعو األلةية عند منفيا املشواةيو الة اةيوة وا ااايوة
والةيفي ووف م وون آاثة مض ووري املن وواي ومش وواةيو اجف وون ووا ا ذل ووع قة ووا ا املش وواوةق واملوا ق ووة اج وورق
وامل ووبقة وامل ووةنريق واعةمو ووات مول وويات عةو ووى النح ووو املش وواة إليو ووه ا الدةاا ووة أشو ووس ه وواا املو و ووو
( )A/HRC/39/62ومق وودمي اجل وورب والةع وويي عة ووى النح ووو ال وواةت ا ا ع و  .وينبض و إل وراح الش ووعو
األل ووةية ا ااو ورتامي يا ا املةعةق ووة أةض ووري املن وواي وذل ووع م وون أج وومل االا ووةفاتق م وون معاة ة ووا الةقةيدي ووة
والقيّمة جفن النظل ا يقولوجية.

 -9وينبضو و أ مق ووو الش ووعو األل ووةية عة ووى تةاي ووة حبقوقة ووا وجو و الق ووا و ال وودو جق ووو
ا ووا ووا ا ذل ووع ا عو و واخلي وواةات املةا ووة ملعاجل ووة القع ووااي عة ووى الب ووعد ادةو و وا قةيمو و
والدو .

 -10وينبض لةدول و أيا ت مبنفة عن الشعو األلوةية واةيةةوا لةعواو أو المفوا موو
الشووعو األلووةية ووا ا ذلووع عةووى أاوواس الةضووة و وو اجلوونو وال وون وا عاقووة و يووو الوواين
يعربو اجدوت (الداخةية والدولية) دب و و ال يااات والربام .
 -11وينبضو و لة وودول ا ةة وواو اياا ووات مشو و و عة ووى مقري وور املب ووري لةش ووعو األل ووةية و نو و
ايااووات الوودم والرتكيووز عةووى حموووة مةعوودت ال/قا ووات لعووما أ يووةمقن األلوويا الوواين هوواجروا
من أةا أجداتهل ا يشممل ا ،رق من املنا ن الريفية إىل املنوا ن اجعورية مون ا أقواء عةوى لوةة
أ/قا ة الشعو األلةية و ويةةا .وميقن أ يشممل ذلع مراكوز الشوعو األلوةية ا املنوا ن اجعورية
موون أجوومل مةبيووة ا ةياجا ووا ومووو ري امل وواعدق ووا ا ذلووع آليووات تعوول العوووتق الطوعيووة إىل األةمعووات
األلةية .ومقة املشاةكة الفعالة والقامةة لةشوعو األلوةية مون خو ل املؤا وات الوق مت/ةةوا أتيوة
لضة ا و و ال يااات الق مؤثر عةيةا وةتةا ومنفياها.
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 -12وينبضو لةوودول كفالووة يئووة ووروب معيشووية م امووة لةشووعو األلووةية عو عوون اخلوودمات
االجةماعي و ووة العو و ووروةية وامل امو و ووة ثقا يو و ووا و و ووا ا ذلو و ووع اخلو و وودمات ذات البو و ووةة لةفئو و ووات العو و ووعيفة
ولاليا الفاةين من النزا ما يعمن االعرتاب ةياجا ل وعدو زايتق معا ل.
 -13وينبض لةدول كفالوة زايتق االاوة/ماةات والفور ا ااايوة املةا وة ا املنوا ن الريفيوة لةشوعو
األل ووةية م و وو الرتكي ووز عة ووى املة وون الةقةيدي ووة واال و ورتاو القام وومل ملف وواهيل الةنمي ووة اخلال ووة لش ووعو
األلةية.
 -14وينبض و لةوودول ااووةيداو عمةيووة أهووداب الةنميووة امل ووةدامة ا و ووو ال يااووات واملماةاووات
اجقومية اجلديدق لةنفيا األهداب املةعةقة  ،رق.
 -15وينبض و لةوودول إتةاو قعووااي الشووعو األل ووةية ا قطووا الةنميووة الدوليووة ءكمةووه والنظ وور ا
الطريق ووة ال ووق ميق وون ووا لةم وواةت املةا ووة ا القط ووا أ م وواعد ال وودول النامي ووة عة ووى الةب وودي لةشو وريد
الشعو األلةية و قةةا إىل مقا جديد وإعاتق مو ينةا(.)3
 -16وينبض و لة وودول العم وومل م ووو الش ووعو األل ووةية م وون أج وومل اعةم ووات الة ووداأري الرامي ووة إىل ا ووني
اديوود هويووة الشووعو األلووةية عةووى اجوودوت (الداخةيووة والدوليووة) واالاووة اأة ال ةياجا ووا ادوودتق موون
يث الرت ة الشفوية وا جراءات القا و ية الواجبة واخلودمات الوق مراعو االعةبواةات ال/قا يوة ولونو
الق وراةات اعيووا مووو مراعوواق اال ةياجووات اخلالووة لةفئ وات العووعيفة (الن وواء واأل فووال واأللوويا
ذوو ا عاق ووة وامل/ةي ووات وامل/ةي ووو ومزتوج ووو املي وومل اجلن و ومض ووايرو ا،وي ووة اجلن ووا ية و ووامةو ل ووفات
اجلن ووني) وكووالع الشووعو الووق جوورا الةوالوومل معةووا مووؤخرا والشووعو األلووةية الووق معووي ا عزلووة
وعية مو ا رتاو أ عةيا ا.
 -17وينبض و لةوودول اعةمووات العووما ت ال زمووة لةفوواتي الةمييووز واوووء املعامةووة عةووى أاوواس و ووو
اال ةموواء إىل الش ووعو األل ووةية م وون جا و اجقوم ووات املةةقي ووة واألةمع ووات ادةي ووة املع وويفة واجلة ووات
الفاعةة األخرا.
 -18وينبض لةدول اديد قرينة مناقعة ال ة از املةاجرين ا ا ذلع إهنواء ا ة واز املةواجرين
من األ فال واألار ومنو بمل األ فال عون آ اةول وعون مقودم الرعايوة( .)4وينبضو ،وا القيواو عةوى
الف وووة أةحدي وود هوي ووة األ ف ووال واألا وور ال وواين ا فب ووةوا م وون ج وراء اياا ووات ا ،وورق أو إ ف وواذ الق ووا و
والعممل عةى مل ةةل.
 -19وينبضو و لة وودول كفال ووة مةقو و امل ووؤولني اجق وووميني وم ووو ف اج وودوت واجلم وواةح والش وور ة
الةدةي ا جموال قوو الشوعو األلوةية وا ا ذلوع ا عو لعوما مفةمةول أتيوة املمةةقوات
ال/قا ية وا ا ذلوع امل أوو الدينيوة والنبوا ت واألتويوة ال زموة يواء الطقووس ومي وري مروةهوا عورب
اجوودوت لق و م ووةيدمةا الشووعو األلووةية .وميقوون أ رووري هوواا الةوودةي مووو الشووعو األلووةية
ادةية وميقون أ ي وفر عون امفاقوات معاو يوة ومبواتو موجيةيوة لةةعامومل موو املووات اج ااوة ا عمةيوق
ا ،رق واجلماةح.

__________

()3
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مفو ية األمل املةحدق جقو ا ا مباتو وخطوط موجيةية مدعومة أةوجيةات عمةية أشوس محايوة قوو
ا ا لةمةاجرين ا األو ا ا،شة منفياا ل مفا العامل .
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 -20ومش و الدول عةوى القعواء عةوى الةحودايت والعقبوات الوق اوول تو اجقول الواايت ومقريور
املبري النالئة عن اجدوت الداخةيوة لةدولوة م/ومل معودت الووالايت القعوااية واخة ةوا مون خو ل إأوراو
معاهوودات وامفاقووات وغريهووا موون الرتميبووات البنوواءق .وينبض و لةوودول أ مقفوومل أال مووؤتي االخة ووات
القاامووة أووني الووالايت القعووااية عةووى امل ووةوا ا قةيمو أو عةووى م ووةوا البةوودايت إىل يئووة الظووروب
لعدو امل اواق واجرما والةمييز أني الشعو األلةية.
 -21وينبضو لةوودول ومنظمووات األموول املةحوودق ووكاال ووا الووق مشوواةح ا العوووتق الطوعيووة لةشووعو
األلوةية اال و عةوى أورام العووتق وو وو مةووع الوربام و قوا خلبووااص اةاوات الشوعو األلووةية
ا لوونو الق وراةات اعيووا ولةحقووو ال وواةتق ا ا ع و وعنوود االقةعوواء لةمبوواتو الةوجيةيووة أشووس
الةش وريد ال ووداخة ( E/CN.4/1998/53/Add.2املر وون) .وينبض و  ،ووا الةسك وود م وون ة وول م ووا معني ووه الع وووتق
الطوعية لةشعو األلةية ي ب األ رات واديد املةطةبات األاااوية ملوا يعةورب العووتق الطوعيوة اآلمنوة
لةش ووعو األل ووةية يم ووا يةعة وون ألو ووا ال وواادق ا البة وود األل ووة  .وق وود يش ووممل ذل ووع اا ووةعاتق
األةا و ريقة معاجلة ذلوع ل مة/وال عةوى وجوه الةحديود جقوو الشوعو األلوةية واملبواجة عةوى
أااس مراعواق ثقا وة الشوعو األلوةية ومقاليودها موو مشواةكة الشوعو األلوةية ا عمةيوات ال و و
وامل اامل املةعةقة تماو وابمل الةبدي لةةةمي .
 -22وينبض و لةوودول االع ورتاب ء ا ،وورق عوورب اجوودوت م ووسلة إقةيميووة وعامليووة ويةعووني مناو،ووا عةووى
ه وواين امل ووةويني أط وور منة ووا مش وواةكة جمموع ووات إقةيمي ووة م /وومل ةاأط ووة أم وول جن ووو ل وور آا وويا
أو الة ووا ا قةيمي ووة جق ووو ا ووا وك ووالع م وون خو و ل عمةي ووة االا ووةعراق املنب ووو عةية ووا ا
االمفا العامل مو مراعاق القا و الدو وا ع .
 -23ومش و الدول عةى الدخول ا امفاقات ثناايوة وإقةيميوة وا ا ذلوع ا واالت النوزا عورب
اجوودوت أو ي/م ووا مضة وون اج وودوت الدولي ووة ملعاجل ووة امل وواامل الع وواأرق لةح وودوت م /وومل أطاق ووات هوي ووة أأن وواء
الشعو األلةية (الق معرتب ا الدول عرب اجدوت).
 -24ومش و و ال وودول املة ووسثرق  ،وورق ع وورب اج وودوت عة ووى م وواكري أعع ووةا ال ووبعي ء اخل ووروو ع وون
الةزاما ا وج ا ع وغريل من البقوح الدولية جقو ا ا ي وةل ا ا ،ورق .وينبضو لةودول
املةووسثرق أيعووا املشوواةكة والعموومل معووا رووات ةووول تأةومااووية جمايووة قووو الشووعو األلووةية عةووى
البعيد ادة وا ايا ا ،رق.
 -25وينبض و لة وودول كفال ووة إي و ء اهةم وواو خ ووا لةش ووعو األل ووةية ال ووق مع ووي ا وومل أو ووا
ووعف ومقوودمي امل وواعدق إليةووا ا وووء اةمفووا خطوور العنووف واالخةفوواء واال وواة لبشوور وامليوودةات
واالاةض ل اجلن واالاةض ل ا العممل.
 -26وينبض و لةوودول كفالووة املقا وواق ا يووو اتعوواءات العنووف الووق يرمقبةووا مو فووو قوميووو
م/مل ورس اجودوت واأل ورات الع وقريني وأ ورات الشور ة وا ا ذلوع األ عوال املرمقبوة ود أ ورات الفئوات
الععيفة وال ايما ا االت النزا .
 -27وينبضو لةودول والشوعو األلوةية مشو يو إقاموة ةاأطوات ولوبقات ةتيوة وغوري ةتيوة لن وواء
الشعو األلةية الةوايت يعمةن من أجمل زايتق ة اهةن وةأس ما،ن االجةماع .
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