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  جملس حقوق اإلنسان
  احلادية والعشرونالدورة 
   من جدول األعمال٣ و٢البندان 

 التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان،        
  األمني العامفوضية السامية واملوتقارير 

 املدنية والسياسية واالقتصادية    ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان    
  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بـشأن حقـوق               
  الشعوب األصلية

  موجز    
وهـو  . ١٨/٨ جملس حقوق اإلنـسان      ر بقرا هذا التقرير مقدم عمالً     

 هيئات وآليات حقوق اإلنسان     يفيتضمن معلومات عن التطورات ذات الصلة       
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     ويلخص األنشطة اليت تضطلع هبا مفوضية       

 حقوق  بشأنيف املقر وميدانياً واليت تسهم يف تعزيز أحكام إعالن األمم املتحدة            
.  كامالً، ومتابعة مسألة فعاليـة اإلعـالن       الشعوب األصلية ويف تطبيقها تطبيقاً    
  .٢٠١٢أبريل / إىل نيسان٢٠١١مايو  /وهذا التقرير يشمل الفترة من أيار
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  مقدمة  -أوالً  
 املتعلق حبقوق اإلنـسان والـشعوب       ١٨/٨ قرارهطلب جملس حقوق اإلنسان، يف        -١

مواصلة ، إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان       ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٩ واملعتمد يف    األصلية
ة يتضمن معلومات عن التطورات     تقدمي تقرير سنوي إىل اجمللس عن حقوق الشعوب األصلي        

األنشطة اليت تضطلع هبا املفوضية يف املقر       عن   هيئات وآليات حقوق اإلنسان و     يفذات الصلة   
وميدانياً واليت تسهم يف تعزيز أحكام إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية              

  .وتطبيقها تطبيقاً كامالً واحترامها
أنشطة ومبادرات املفوضية يف املقر     اليت توضح    األمثلة   ويركز هذا التقرير على بعض      -٢

تقدمي تلك  وال يهدف   . ويف امليدان، واليت تسهم يف التطبيق الكامل حلقوق الشعوب األصلية         
 إىل إعطاء نظرة عامة شاملة عن عمل املفوضية بشأن حقوق الشعوب األصلية، بـل               األمثلة

. ستوى القطري واإلقليمي وعلى مستوى املقر     لإلجراءات املتخذة على امل    إعطاء بعض األمثلة  
 األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان  كما يقدم التقرير استعراضاً آلخر املستجدات داخل آليات  

  .اليت يتعلق عملها بالشعوب األصلية

  أنشطة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -ثانياً  
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق     خالل الفترة املشمولة باالستعراض، واصلت        -٣

اإلنسان العمل يف فئة عريضة من السياقات لتعزيز اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصـلية              
وما تزال حقوق الشعوب األصلية متثل مسألة ذات أولويـة بالنـسبة   . وتطبيقه تطبيقاً كامالً 

 املفوضـية لـإلدارة   للمفوضة السامية، وترد قضايا الشعوب األصلية بشكل بارز يف خطـة   
  .٢٠١٣-٢٠١٢االستراتيجية للفترة 

وقد تناولت املفوضة السامية بانتظام حقوق الشعوب األصلية خـالل اتـصاالهتا              -٤
وأعربت عن قلقها بشأن حقوق الشعوب األصلية يف        . بالسلطات وغريها من اجلهات املعنية    

 البيان مبا يف ذلكة وغريها من احملافل، خمتلف البيانات اليت أدلت هبا يف احملافل احلكومية الدولي
 مبناسبة اليوم الدويل للـسكان      ٢٠١١أغسطس  / آب ٩يف  عالم  يف وسائط اإل  الذي أدلت به    

األصليني يف العامل والذي ركز على مسألة التشاور مع الشعوب األصلية وضرورة احلـصول              
السـتخراجية واملـشاريع    على موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية فيما يتعلق بالـصناعات ا         

وقد التقت املفوضة السامية بعدد كبري من ممثلي الشعوب األصلية يف جنيف وخالل             . اإلمنائية
 ٢٠١١يوليـه  /املكسيك يف متـوز و ٢٠١١مايو / أستراليا يف أياراليت مشلت زياراهتا القطرية   

الـشعوب  كما تناولت نائبة املفوضة السامية حقـوق        . ٢٠١٢مارس  /غواتيماال يف آذار  و
  .األصلية خالل زياراهتا إىل أوروغواي وباراغواي وشيلي ويف سياقات أخرى
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بدور فعال يف اجلهود املبذولة لتسليط الـضوء علـى          أيضاً  فوضية  املوقد اضطلعت     -٥
 من خالل دعمها آللية اخلـرباء  مبا يف ذلك  الشعوب األصلية يف إطار جملس حقوق اإلنسان،        

وعن طريق تنظيم أول حلقة نقـاش       ) ترد مناقشة ذلك أدناه   (لية  املعنية حبقوق الشعوب األص   
 الثامنـة عـشرة يف      انعقاد دورته جمللس حقوق اإلنسان عن قضايا الشعوب األصلية، خالل         

  .، حيث مت ختصيصها ملوضوع لغات الشعوب األصلية وثقافتها٢٠١١سبتمرب /أيلول

  م املتحدةمبادرة الشراكة للشعوب األصلية الصادرة عن األم  -ألف  
مبـا   واصلت املفوضية االضطالع بدور فعال يف خمتلف املبادرات املشتركة بني الوكاالت،   -٦

كمـا  .  يف إطار فريق الدعم املشترك بني الوكاالت املعين بقضايا الشعوب األصلية           يف ذلك 
 أصبحت مبادرة الشراكة للشعوب األصلية الصادرة عن األمم املتحدة جاهزة للعمل متاماً يف            

 املبادرة املشتركة بني مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان          وبدأ تنفيذ . ٢٠١١عام  
ومنظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وإطار عمل األمم املتحدة للمـساعدة             

ـ     األمم املتحدة   اإلمنائية وبرنامج    ـ    ـاإلمنائي لتعزيز التعاون بني وك دة ـاالت األمـم املتح
النهوض بتعزيز حقوق الشعوب األصلية وإنفاذها، كما هو        وهدفها هو   . شعوب األصلية وال

ـ  ـة العم ـعليه يف اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية ويف اتفاقية منظم         منصوص   ة ـل الدولي
 بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة، ال سيما عن طريـق             )١٩٨٩(١٦٩رقم  

 ،٢٠١١مـايو   / أيـار  ٢٠وقد أطلقت املبادرة رمسياً يف نيويورك يف        . لقطريالعمل على املستوى ا   
مبشاركة نائب األمني العام لألمم املتحدة ورئيس املنتدى الدائم املعـين بقـضايا الـشعوب             

  .األصلية وكذلك اإلدارة العليا للوكاالت املعنية
ساً للسياسات ضم وبعد إطالق املبادرة، شكلت منظمات األمم املتحدة الشريكة جمل        -٧

وقـد وردت  . خرباء من الشعوب األصلية وممثلني من األمم املتحدة على املـستوى اإلداري   
ترشيحات خرباء الشعوب األصلية من املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية واملنتدى            

 وانتخبت  .الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية وآلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية          
املفوضية رئيساً مشاركاً عن منظمات األمم املتحدة املشاركة وانتخب خـرباء الـشعوب              

ويضم خرباء الشعوب األصلية األعضاء     . األصلية راجا ديفاسيش روي رئيساً مشاركاً عنهم      
وزير شؤون الشعوب األصلية، يف حكومـة واليـة    (يف اجمللس السيد أديلفو رجيينو مونتيس       

مديرة مركز دراسات اهلنود األمـريكيني،      (، والسيدة أنغيال رايلي     ) املكسيك أواكساكا يف 
وأستاذة القانون يف جامعة كاليفورنيا يف لوس أجنلوس، ورئيسة احملكمة العليا ملواطين أمـم              

منـسق  (والسيد هندو أومارو إبراهيم من تشاد       ) بوتاواتومي، يف الواليات املتحدة األمريكية    
  ). األصلية يف تشادرابطة نساء الشعوب

وقد اختذ عدد من القرارات الرئيسية خالل اجتماع جملس الـسياسات املعقـود يف           -٨
 ما يتعلق بوضع الصيغة النهائيـة       ، مبا يف ذلك   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨-٢٧يومي  



A/HRC/21/23 

5 GE.12-14467 

 استعرضكما  . ٢٠١٥-٢٠١١الختصاصات جملس السياسات واإلطار االستراتيجي للفترة       
ج القطرية الستة التالية لألمم املتحدة باإلضافة إىل برنامج إقليمي واحد وأقرهـا             اجمللس الربام 

             مجيعاً لتدعمها مبادرة الشراكة للشعوب األصلية الصادرة عن األمم املتحدة مببلـغ إمجـايل             
وباإلضافة إىل الكيانات التابعـة    .  من دوالرات الواليات املتحدة    دوالر ١ ٣٢٠ ٠٠٠قيمته  
مم املتحدة املدرجة أدناه، تتضمن كافة املشاريع الشراكة مع الشعوب األصلية والسلطات            لأل

  :يف البلدان املعنية
ومفوضية األمم  ) شريك رائد (منسق مقيم   (دولة بوليفيا املتعددة القوميات       )أ(  

  للـسكان  اإلمنائي وصندوق األمم املتحـدة    األمم املتحدة   املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وبرنامج      
، لدعم تطوير التشريعات وإنفاذ حـق  )ةومنظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة العمل الدولي    

  التشاور واملشاركة للشعوب األصلية مع التركيز على الشعوب األصلية األكثر ضعفاً؛
) شريك رائـد  (مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       (الكامريون    )ب(  

 لدعم اإلصالحات القانونية واملؤسسية يف الكامريون هبدف تعزيـز          )ليةومنظمة العمل الدو  
  احترام مبدأ احلصول على املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية للشعوب األصلية؛

وصندوق ) شريك رائد (ومنظمة العمل الدولية    (مجهورية أفريقيا الوسطى      )ج(  
نني والسياسات واخلـدمات لتنفيـذ      ، لدعم استعراض احلكومة للقوا    )األمم املتحدة للسكان  

 بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املـستقلة         ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      
  الشعوب األصلية؛حقوق وأحكام اإلعالن بشأن 

ومفوضية األمم املتحدة السامية    ) شريك رائد (منظمة العمل الدولية    (نيبال    )د(  
حقوق  واإلعالن بشأن    ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      لدعم تنفيذ   ) حلقوق اإلنسان 

  الشعوب األصلية من خالل اللجان احمللية املعنية بالرصد والتخطيط وامليزنة؛
مسؤول تنسيق مقيم وآلية األمم املتحدة للتشاور مع الـشعوب     (نيكاراغوا    )ه(  
ألصلية بغية تيسري تنفيـذ     لدعم تعزيز آليات املعارف والتشاور من أجل الشعوب ا        ) األصلية

  ؛١٦٩اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
ومنظمـة العمـل    ) شريك رائد (منظمة األمم املتحدة للطفولة     (الكونغو    )و(  

اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومفوضـية األمـم         األمم املتحدة   الدولية وبرنامج   
لدعم إنفاذ القانون الوطين بشأن الـشعوب األصـلية إىل          ) ية حلقوق اإلنسان  املتحدة السام 

  ؛١٦٩جانب الدعوة إىل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
املركز اإلقليمي التابع لربنامج األمـم املتحـدة        (منطقة جنوب شرق آسيا       )ز(  

فوضية األمم املتحدة السامية حلقوق     وم) شريك رائد (اإلمنائي يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ       
لدعم الربنامج اإلقليمي بشأن الشعوب األصلية مع التركيز على استعراض القوانني           ) اإلنسان
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اإلقليمية حول احلقوق يف األراضي وحول املـوارد الطبيعيـة اخلاصـة            /واحلوارات الوطنية 
  . بالشعوب األصلية

  بناء القدرات  -باء  
وسعة، نقحت املفوضية شكل برناجمها املتعلق بالزمـاالت        عقب إجراء مشاورات م     -٩

وكان الربنامج يتألف فيما مضى من أربعة عناصر لغوية متميزة          . الدراسية للشعوب األصلية  
تفعيلها خالل مراحل خمتلفة على مـدار       يتم  ) هي اإلنكليزية واإلسبانية والروسية والفرنسية    (

 مكونات برنامج الزماالت الدراسية، أحدوهو ، نظم برنامج جنيف،     ٢٠١١ويف سنة   . السنة
للمرة األوىل يف إطار برنامج تدرييب واحد يضم اجملموعات اللغوية األربع مجيعها حيث ضم              

 من املتمتعني بزماالت من السكان األصليني ممن يتحدثون اإلنكليزيـة واإلسـبانية             ٢٥معاً  
 ٢٢يونيـه إىل    / حزيـران  ٢٠والروسية والفرنسية يف برنامج تدريب خالل الفتـرة مـن           

 اجلديد كافة املتمتعني بزماالت من إجراء مالحظـات         الربنامج بشكله وقد مكن   . يوليه/متوز
 واملشاركة بفعالية يف الدورة السنوية آللية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية وأتاح للمتمـتعني             

. ة من خمتلف املناطق يف العامل     بالزماالت مزيداً من الفرص للتفاعل مع ممثلي الشعوب األصلي        
ويف إطار إصالح برنامج الزماالت الدراسية للشعوب األصلية، أدرجت املفوضـية الزمالـة             

وقد انضم أول زميل أقدم من السكان األصليني إىل قسم الشعوب           . األقدم للشعوب األصلية  
  . ٢٠١١يوليه /وز مت٢٩مايو إىل / أيار٩األصلية واألقليات التابع للمفوضية يف الفترة من 

وقد عقدت املفوضية عدداً من دورات التدريب واإلحاطة اإلعالمية كجـزء مـن               -١٠
جهودها للنهوض باإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية، مبا يف ذلك جلسات اإلحاطـة             

كما شاركت املفوضـية يف     . اإلعالمية ملوظفي املفوضية وهليئات معاهدات حقوق اإلنسان      
ة نظمت للفريق القطري التابع لألمم املتحدة يف الكونغو بـشأن قـضايا             حلقة عمل تدريبي  

وقد عقدت حلقة العمل اليت نظمتها أمانة       . ٢٠١١نوفمرب  /الشعوب األصلية يف تشرين الثاين    
املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية باالشتراك مع مكتب الفريق القطري يف إطـار              

ية جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية بشأن قضايا الشعوب األصـلية          بدء العمل باملبادئ التوجيه   
 الذي صدر   ٢٠١١-٥وركزت على التوصيات الصادرة عن اآلليات الدولية والقانون رقم          

  .مؤخراً وذلك لتعزيز حقوق الشعوب األصلية يف الكونغو ومحايتها
ية، الذي تـديره    وقد واصل صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل الشعوب األصل          -١١

املفوضية على أساس مشورة جملس أمناء الصندوق، دعم مشاركة منظمات السكان األصليني       
وقد اختار جملس أمناء    . يف دورات آلية اخلرباء واملنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية         

نتدى  ممثالً جلماعات ومنظمات السكان األصليني حلضور الدورة العاشرة للم         ٣٠الصندوق  
 من مقدمي الطلبات من السكان األصليني حلضور        ٢٤ و ٢٠١١مايو  /الدائم املعقودة يف أيار   

  .٢٠١١يوليه /الدورة الرابعة آللية اخلرباء يف متوز
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، ٢٠١٢فرباير  /ومتكن جملس األمناء يف دورته اخلامسة والعشرين املعقودة يف شباط           -١٢
 ممثالً فحـسب    ٢٣ت اليت مت تلقيها، من اختيار       آخذاً يف احلسبان االخنفاض الكبري يف التربعا      

عن مجاعات ومنظمات السكان األصليني حلضور الدورة احلادية عشرة للمنتدى الدائم املعين            
 ممثالً فقط عن السكان األصليني      ١٦ و ٢٠١٢مايو  /يارأبقضايا الشعوب األصلية املعقودة يف      
ية املوسعة للصندوق، أوصى الـصندوق      لوالبا وعمالً. حلضور الدورة اخلامسة آللية اخلرباء    

أيضاً بتقدمي أربع منح لتمكني ممثلي السكان األصليني من حضور الـدورة الثالثـة عـشرة                
لالستعراض الدوري الشامل وبتوفري منحة واحدة لتمكني أحد ممثلي السكان األصليني مـن             

 أمريكياًراً  دوال ٥٢ ٣٩٤مبلغ  خصص  كما  . حضور الدورة العشرين جمللس حقوق اإلنسان     
سبعة عشر ممثالً عن مجاعات ومنظمات السكان األصليني يف االجتماعـات            اختيارليتسىن  

أغسطس /مايو واملقرر عقدها يف آب    /يف أيار  عقدت   اليتاالفتراضية الثالثة فيما بني الدورات      
حلضور دورات هيئات معاهدات حقوق اإلنسان ودورات        ٢٠١٢نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  

عراض الدوري الشامل وجملس حقوق اإلنسان اليت ستعقد يف الفتـرة املمتـدة مـن               االست
وعقد اجمللس أيضاً اجتماعه السنوي مع املـاحنني      . ٢٠١٣مارس  /آذارإىل   ٢٠١٢يوليه  /متوز
  .٢٠١٢فرباير / شباط٩يف 

  األدوات التوجيهية  -جيم  
ق اإلنسان املعنية فيمـا     واصلت املفوضية تعاوهنا الوثيق مع املؤسسات الوطنية حلقو         -١٣

ويف االجتماع التشاوري الذي نظمته املفوضية يف جنيف يف         . خيص قضايا الشعوب األصلية   
، قام ممثلو املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان من االحتاد الروسي وأستراليا           ٢٠١١يوليه  /متوز

وناميبيا ونيوزيلنـدا   وبنما وبريو وجنوب أفريقيا والسلفادور والفلبني وكندا وكينيا وماليزيا          
تناول حقوق الشعوب األصـلية علـى    ميكن أن تكون جيدة ل    بتبادل أمثلة حمددة وممارسات     

 والوسـاطة وتـسوية    ؛ الشكاوى تعزيز التثقيف والتوعية؛ وتناول   املستوى القطري من أجل     
 واستعالمات اجلمهور بشأن حقوق معينة؛ والتحقيقات التشريعية وإصـالحات          ؛املنازعات

انني؛ واملشاركة مع اآلليات الدولية أو اإلقليمية، والعمل يف الشراكات مـع الـشعوب              القو
كما أقامت املفوضية شراكات مع منظمة العمل الدولية وبرنامج األمـم املتحـدة             . األصلية

اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية للوقوف على طريقـة عمـل              
وقد . حلقوق اإلنسان للنهوض حبقوق الشعوب األصلية يف أمريكا الالتينية        املؤسسات الوطنية   

 ملناقشة أمثلة   ٢٠١١أكتوبر  /نظم اجتماع يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات يف تشرين األول         
  .عملية للعمل الذي اضطلعت به املؤسسات الوطنية يف املنطقة

قوق اإلنسان يف الدليل الـذي    وقد أسهمت تلك األنشطة مع املؤسسات الوطنية حل         -١٤
 منتدى آسيا واحمليط اهلادئ للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان        تعده املفوضية بالتعاون مع     

واللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان حول الطريقة اليت ميكن هبا للمؤسسات الوطنية حلقـوق             
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د مت تلقي قدر كـبري      وق. اإلنسان املضي قدماً بتنفيذ اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية        
من املعلومات والعديد من التعليقات املفيدة خالل االجتماعات املذكورة أعاله وسـترد يف             

 . ٢٠١٢الصيغة النهائية للدليل املقرر استكماله حبلول هناية عام 

املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، نظمت املفوضـية         وبالتعاون مع أمانة      -١٥
 لفائـدة    املعد كتيبمسودة ال  يف نيويورك ملراجعة     ٢٠١١أكتوبر  /اجتماعاً يف تشرين األول   

وحضر االجتماع جملس استشاري من     .  حقوق الشعوب األصلية   بشأنالربملانيني عن اإلعالن    
. االحتاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي      اخلرباء والشركاء املؤسسيني، مبن فيهم      

 .٢٠١٢ومن املقرر إصدار صيغة هنائية للكتيب حبلول عام 

 حالة الشعوب األصلية املنعزلة طوعاً    وقد واصلت املفوضية توجيه اهتمام خاص إىل          -١٦
 يف عزلـة    اليت تعيش  بشأن الشعوب األصلية     ٢٠١٢مايو  /وأصدرت مبادئ توجيهية يف أيار    

، عقب سلـسلة    تشاكوال منطقةاألمازون و حوض  طوعية واليت جرى معها اتصال مبدئي يف        
مشلت إكوادور وباراغواي والربازيل ودولة بوليفيا املتعـددة        من املشاورات يف املنطقة،     

وجيري حالياً تنفيذ العديد مـن      . كولومبيامجهورية فرتويال البوليفارية و   القوميات وبريو و  
البعثات امليدانية للمفوضية وبالتعاون مع السلطات املعنية، لتعزيز تلـك األداة           ات مع   املبادر

 .اجلديدة اليت أثرت بالفعل يف عمليات صنع القرار على املستوى الوطين

  أنشطة البعثات امليدانية  -دال  
اضطلعت البعثات امليدانية للمفوضية بطائفة من األنشطة بشأن حقـوق الـشعوب              -١٧

ة على املستويني اإلقليمي والقطري، مبا يف ذلك رصد ودعـم مبـادرات اإلصـالح               األصلي
وقد مت تسليط الضوء    . القانوين والتعاون التقين وبناء القدرات، فضالً عن إذكاء الوعي العام         

مبادرة الشراكة للشعوب األصلية الصادرة على بعض تلك املبادرات أعاله فيما يتعلق بأنشطة 
  . ويرد يف الفقرات التالية وصف لبعض األنشطة اإلضافية املنتقاةةعن األمم املتحد

بتقيـيم   مكتب املفوضية اإلقليمي ملنطقة أمريكا الوسطى     قام  ،  ٢٠١١وخالل عام     -١٨
بنما والسلفادور وغواتيمـاال وكوسـتاريكا      حالة حقوق اإلنسان للشعوب األصلية يف       

يز حقـوق الـشعوب األصـلية       وعليه، وضعت خطة عمل لتعز    . ونيكاراغوا وهندوراس 
مبشاركة الشعوب األصلية من خالل آلية إقليمية للتشاور مع الـشعوب األصـلية أنـشأها              

 . ٢٠١٠املكتب اإلقليمي يف عام 

وواصل املكتب يف غواتيماال دعم دور سلطات السكان األصليني يف محاية احلق يف               -١٩
تنظيم اجتمـاع باالشـتراك مـع       وقد تضمنت األنشطة    . األراضي واألقاليم وحق التشاور   

، الدويل للسكان األصليني يف العـامل       مبناسبة اليوم  توتونيكابانسلطات السكان األصليني يف     
 االجتماع مناقشة الوضـع     ىوتوخ. مبشاركة سلطات السكان األصليني من مجيع أحناء البلد       
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 إىل األراضـي    احلايل ألراضي الشعوب األصلية واالستراتيجيات املشتركة حلمايـة النفـاذ         
، نفذ املكتب املرحلة الثالثـة   )الذي مولته حكومة النرويج    (ويف سياق برنامج املايا   . واألقاليم

على التقاضي االستراتيجي يف جمال حقوق اإلنسان دفاعاً عـن          برنامج التدريب التقين    "من  
ت وبدأت مخس عشرة منظمة بالفعل عرض حاالهتا أمام اهليئـا         ". حقوق الشعوب األصلية  

 . اإلدارية والقضائية، مبا يف ذلك أمام احملكمة الدستورية لغواتيماال

ويف إكوادور، شارك مستشار حقوق اإلنسان يف العديد من جلـسات االسـتماع        -٢٠
وحلقات العمل اليت نظمتها جلنة القضاء مع هيكل الدولة للمجلس الوطين باالشـتراك مـع     

لية بشأن مشروع القانون املتعلق بالتنسيق والتعاون       اخلرباء واألكادمييات وقادة الشعوب األص    
كما أصدر مستشار . فيما بني أنظمة القضاء العادية وأنظمة القضاء اخلاصة بالشعوب األصلية

حقوق اإلنسان باالشتراك مع وزارة العدل ووزارة حقوق اإلنسان والطوائف الدينية ووزارة            
ويصور ثالث حاالت حقيقية    " العيش بعدالة  "املواريث يف إكوادور شريط فيديو حيمل عنوان      

لقضاء السكان األصليني هبدف النهوض باملناقشات املستنرية بشأن قضاء السكان األصـليني            
كما وضع أربع وحدات تدريبية بشأن حقـوق        . وعالقته بنظام القضاء الرمسي يف إكوادور     

واملؤسسة الوطنية حلقـوق    الشعوب األصلية يف جماالت الشرطة الوطنية واملؤسسة العسكرية         
وقدمت أيضاً املساعدة التقنية لقضاة حمكمة العدل العليا واحملكمة         . اإلنسان وموظفي القضاء  

 . فيما خيص الشعوب األصليةاملعايري الدولية حلقوق اإلنسانالدستورية بشأن 

املتحدة القسم املعين حبقوق اإلنسان والعدالة التابع ملكتب األمم        ويف بوروندي، نظم      -٢١
ونظم املكتب أيـضاً    . جملتمع الباتوا األصلي  حلقة عمل إلذكاء الوعي حبالة حقوق اإلنسان        

 مقاطعة مورامفيا سلسلة من املناسبات لالحتفال باليوم الدويل للسكان األصليني يف العامل يف            
 .٢٠١١يف عام 

يات يف إطـار    كما دأبت البعثات امليدانية للمفوضية على تأييد عمل املكلفني بوال           -٢٢
فعلى سبيل  . اإلجراءات اخلاصة وقدمت الدعم للزيارات القطرية اليت جتريها املفوضة السامية         

املثال، قدم املكتب اإلقليمي يف منطقة احمليط اهلادئ الدعم لزيارة املفوضة السامية إىل أستراليا              
الن بشأن حقـوق  حيث رحبت باالعتذار القومي من جانب أستراليا واعترافها الرمسي باإلع        

السكان األصليني وسكان جزر مـضيق      الشعوب األصلية، معربة مع ذلك عن قلقها بشأن         
االسـتجابة يف   املتخذة يف إطـار     تدابري  ال وداعية إىل إعادة التفكري بشكل جذري يف         تورِس

كما التمس املكتب اإلقليمي تيسري احلوار مـع الـوزير          . حاالت الطوارئ يف إقليم الشمال    
" حنو مستقبل أفضل  " بشؤون السكان األصليني فيما يتعلق مبشروع التشريع املعنون          املختص

 .االستجابة يف حاالت الطوارئ يف إقليم الشمالواملقترح لالستعاضة عن التشريع اخلاص ب

وشرعت املفوضية أيضاً يف عملية إلعداد توجيهات لبعثاهتا امليدانية بشأن التـشاور              -٢٣
عن طـريق مجـع املمارسات املتبعة حىت اآلن يف شىت املناطق سـواء            مع السكان األصليني    
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فيما يتعلق بعمل املكتب اإلقليمي يف منطقة جنوب شرق آسيا واملكتب القطري يف كمبوديا              
 .أو بعمل البعثات امليدانية يف أمريكا الوسطى واجلنوبية

  هيئات وآليات حقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  ة حبقوق الشعوب األصليةآلية اخلرباء املعني  -ألف  
 .٢٠١١يوليـه   / دورهتا الرابعة يف متوز    آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية      عقدت  -٢٤

وإىل جانب مناقشة تنفيذ اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية، اعتمدت آليـة اخلـرباء              
يف صـنع   تقريرها النهائي بشأن دراستها عن الشعوب األصلية وحق الشعوب يف املشاركة            

بشأن الشعوب األصلية وحقها يف املشاركة يف       ) ٢٠١١(٢القرار، مبا يف ذلك مشورهتا رقم       
وقدمت الدراسة مع عدد من املقترحات اليت أصدرهتا آلية اخلـرباء إىل جملـس              . صنع القرار 

واليت تضمنت   ،٢٠١١سبتمرب  /حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة عشرة اليت عقدت يف أيلول         
  .حواراً تفاعلياً مع ممثلي آلية اخلرباءألول مرة 

، نظمت املفوضية حلقة عمل للخرباء حول لغات الشعوب         ٢٠١٢مارس  /ويف آذار   -٢٥
وكان اهلدف الرئيسي حللقة العمل . األصلية وثقافاهتا بالتعاون مع كلية احلقوق جبامعة برونيل 

 اليت أجرهتا آلية اخلـرباء      هو احلصول على إسهامات إضافية موضوعية يف الدراسة املواضيعية        
بشأن دور اللغات والثقافات يف تعزيز حقوق وهوية الشعوب األصلية ومحايتها، ملناقشتها يف             

 . ٢٠١٢يوليه /الدورة اخلامسة آللية اخلرباء يف متوز

واضطلعت آلية اخلرباء بعدد من األنشطة فيما بني الدورات، مبا يف ذلك اإلسهام يف                -٢٦
 ويف التشاور مع منظمة اليونسكو حول تعاوهنا مع    ة حلقوق اإلنسان والشعوب   اللجنة األفريقي 

الشعوب األصلية ويف احملفل املعين بقضايا األقليات ويف االجتماعات األولية املواكبة لتنظـيم             
املؤمتر العاملي بشأن الشعوب األصلية ويف الدورتني العاشرة واحلادية عشرة للمنتدى الـدائم             

وعالوة على ذلك، أنشأت آلية اخلرباء شبكة       .  املعين بقضايا الشعوب األصلية    لألمم املتحدة 
أكادميية غري رمسية إلقامة عالقات صداقة مع األكادمييات اليت يتناول عملها قضايا الشعوب             

 . األصلية على املستويني احمللي والدويل

  معاهداتاملنشأة مبوجب يئات اهلاإلجراءات اخلاصة و  -باء  
رج خمتلف األنشطة اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية            تند  -٢٧

تعزيز املمارسات اجليدة والتقارير القطريـة      : يف السنة املاضية ضمن أربعة جماالت للعمل هي       
وفيما يتعلق  . واالستجابة حلاالت االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان والدراسات املواضيعية       

رسات اجليدة، شارك املقرر اخلاص على سبيل املثال يف مناقـشات مـع قـادة               بتعزيز املما 
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الشعوب األصلية واملسؤولني احلكوميني يف بريو والربازيل بشأن تطوير آليات التشاور مـع             
  .الشعوب األصلية

وفيما يتعلق بالنظر يف حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان، تلقى املقرر اخلاص عدداً              -٢٨
اءات بانتهاكات حلقوق الشعوب األصلية يف حاالت حمددة وأبلغ احلكومـات           دعاكبرياً من   

وأجرى املقرر اخلاص خـالل الـسنة       . دعاءاتالاملعنية يف مناسبات عديدة بقلقه إزاء تلك ا       
/ نـوفمرب ويف كـانون األول     /إلـى األرجنتني يف تشرين الثاين    : املاضية زيـارتني قطريتني  

. ٢٠١٢مـايو   /أبريل ويف أيـار   /تحدة األمريكية يف نيسان    وإىل الواليات امل   ٢٠١١ديسمرب  
وفيما خيص العمل املواضيعي، يركز املقرر اخلاص يف مسألة الصناعات االستخراجية تنفـذ             

 .عملياهتا يف أقاليم السكان األصليني أو بالقرب منها

ية ومـع  وواصل املقرر اخلاص تعاونه مع املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصل        -٢٩
واجتمع هبما لتبادل جداول العمل وحتديد نقاط       . آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية     

االضطالع بعملـهما بـأكثر     القوة يف واليـة كالً منهما وحدودها واستكشاف أساليب         
 .فعالية الطرق

اءات واليات يف إطار اإلجـر    بقام مكلفون آخرون    وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير،       -٣٠
 .نظر أصحاب واليات خاصة أخرى وضع الشعوب األصلية يف إطار والياهتماخلاصة بدراسة 

املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد يف تقريره عن زيارتـه إىل     فعلى سبيل املثال، شجع     
احلكومة على االهتمام بشكل أكثر انتظامـاً        A/HRC/19/60/Add.1)انظر الوثيقة   (باراغواي  

يف سـياق األنـشطة     لضعف اهليكلي ألفراد الشعوب األصلية وال سيما يف املناطق الريفية           با
املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء قضايا الشعوب األصلية يف عدد من            كما تناول   . التبشريية

انظــر الوثيقــة (الــسياقات، مبــا يف ذلــك يف تقريــره عــن زيارتــه إىل املكــسيك 
A/HRC/19/59/Add.2 (لفت االنتباه ضمن مجلة أمـور إىل الفـروق امللحوظـة يف             حيث 

 .املؤشرات ذات الصلة باحلق يف الغذاء بني السكان األصليني والسكان غري األصليني

  معاهداتاملنشأة مبوجب يئات اهل  -جيم  
تناول العديد من اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق الـشعوب األصـلية يف               -٣١

 املشمولة بالتقرير، حيث قدمت مالحظات بشأن مواضيع تنوعت بـني           دوراهتا خالل الفترة  
سبل احلصول على الرعاية الطبية وضرورة احترام مبدأ احلصول على املوافقة احلرة واملـسبقة            

  .واملستنرية فيما يتعلق باألنشطة االقتصادية يف األراضي واألقاليم التقليدية للشعوب األصلية
دت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان دورهتا الثالثة بعد املائـة يف           فعلى سبيل املثال، عق     -٣٢

 حيث أشـارت إىل     ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤أكتوبر إىل   / تشرين األول  ١٧الفترة من   
). CCPR/C/NOR/CO/6انظر الوثيقة   (الشعوب األصلية يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن النرويج        
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 دورهتا السادسة واألربعني    ادية واالجتماعية والثقافية  اللجنة املعنية باحلقـوق االقتص   وعقدت  
 وأثارت مسائل تتعلق بالشعوب األصلية يف االحتاد        ٢٠١١مايو  / أيار ٢٠ إىل   ٢يف الفترة من    

ويف الدورة السابعة واألربعني املعقودة يف الفتـرة   ) E/C.12/RUS/CO/5انظر الوثيقة   (الروسي  
، تناولت اللجنـة قـضايا      ٢٠١١ديسمرب  /ون األول  كان ٢نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ١٤من  

 ).E/C.12/ARG/CO/3انظـر الوثيقـة     (الشعوب األصلية يف املالحظات اخلتامية املتعلقة باألرجنتني        
 ١٧مـايو إىل    / أيار ٣٠وعقدت جلنة حقوق الطفل دورهتا السابعة واخلمسني يف الفترة من           

ن الـشعوب األصـلية يف       وأصدرت استنتاجات وتوصـيات بـشأ      ٢٠١١يونيه  /حزيران
) CRC/C/FIN/CO/4انظـر الوثيقـة     (وفنلندا  ) CRC/C/CRI/CO/4انظر الوثيقة   (كوستاريكا  

) CRC/C/PAN/CO/3-4انظر الوثيقـة  (وتناولت نفس اللجنة قضايا الشعوب األصلية يف بنما    
/  األول  تشرين ٧سبتمرب إىل   / أيلول ١٩خالل دورهتا الثامنة واخلمسني املعقودة يف الفترة من         

ـ           . ٢٠١١أكتوبر    رةـوعقدت جلنة القضاء على التمييز العنصري دورهتا التاسعة والسبعني يف الفت
 وأثارت القضايا املتعلقة بالشعوب األصلية      ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢أغسطس إىل   / آب ٨من  

كما طرحت  ). CERD/C/PRY/CO/1-3انظر الوثيقة   (يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن باراغواي      
 الشعوب األصلية يف باراغواي يف املالحظات اخلتامية الصادرة عـن جلنـة مناهـضة               قضايا

أكتوبــر  / تشرين األول  ٣١التعذيب خالل دورهتا السابعة واألربعني املعقودة يف الفترة من          
والـصادرة عـن   ) CAT/C/PRY/CO/4-6انظر الوثيقة  (٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥إىل  

 ٣لى التمييز ضد املرأة خالل دورهتا اخلمسني املعقودة يف الفترة من            اللجنة املعنية بالقضاء ع   
وعلقت نفس ). CEDAW/C/PRY/CO/6(انظر الوثيقة  (٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١إىل  

اللجنة على وضع الشعوب األصلية يف نيبال يف دورهتا التاسعة واألربعني املعقودة يف الفتـرة               
 ).CEDAW/C/NPL/CO/4-5انظر الوثيقة  (٢٠١١يوليه / متوز٢٩ إىل ١١من 

  االستعراض الدوري الشامل  -دال  
كثرياً ما كانت تعاجل القضايا املتعلقة بالشعوب األصـلية يف سـياق االسـتعراض                -٣٣

فقد أثريت تلك القضايا يف العديد من التقارير الوطنيـة          . الدوري الشامل طيلة دورته األوىل    
وملخصات املعلومات والتوصيات الصادرة عن أصحاب       جتميعات معلومات األمم املتحدة   و

فعلى سـبيل   . املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك تلك الصادرة يف الدورتني املشمولتني هبذا التقرير           
 ١٣ إىل  ٢املثال، يف دورة االستعراض الدوري الشامل احلادية عشرة املعقودة يف الفترة مـن              

اجلديدة بابوا غينيا إىل الشعوب األصلية يف ، صدرت توصيات تشري بوضوح ٢٠١١مايو /أيار
 تـشرين   ١٤ إىل   ٣ وخالل الدورة الثانية عشرة املعقـودة يف الفتـرة مـن             وسورينامالدامنرك  و

، صدرت توصيات تـشري إىل الـشعوب األصـلية يف سـياق             ٢٠١١أكتوبر  /األول
  .ويال البوليفاريةجبمهورية تنـزانيا املتحدة وجبمهورية فرتاالستعراضات املتعلقة بأوغندا و
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  االستنتاجات  -رابعاً  
لقد ظلت حقوق الشعوب األصلية تشكل أولوية بالنسبة ملفوضية األمم املتحدة             -٣٤

 وعليه، كان اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصـلية املرجـع           .السامية حلقوق اإلنسان  
 تكراراً إىل   واملفوضة السامية نفسها أشارت   . الرئيسي للمفوضية واإلطار األساسي لعملها    

معايري اإلعالن يف حوارها مع السلطات والشعوب األصلية وكان دور اإلعالن حمورياً يف             
برنامج الزماالت الدراسية   وتراوحت بني   الشعوب األصلية   اليت تناولت   األعمال األخرى   

تقدمي املشورة التقنية وتعزيـز مـشاركة   بني وغريها من األعمال املتعلقة ببناء القدرات و    
  .شعوب األصلية يف صنع القرار على املستويني الدويل والوطينال

كما قدمت املفوضية الدعم لطائفة واسعة من أعمال الواليات املكرسة للشعوب             -٣٥
األصلية، ال سيما أعمال املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية وآلية اخلرباء املعنية             

جهود املبذولـة   دمت املفوضية الدعم لل   وعالوة على ذلك، ق   . حبقوق الشعوب األصلية  
لتعزيز إبراز حقوق الشعوب األصلية يف االستعراض الدوري الشامل جمللـس حقـوق             

ويسر ذلك بشكل أكرب التوسع الـذي       . اإلنسان ويف هيئات معاهدات حقوق اإلنسان     
، املكلـف  األصليني السكان لصاحل للتربعات املتحدة األمم صندوقشهدته مؤخراً والية 

هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان ويف جملـس      آلن بدعم مشاركة الشعوب األصلية يف       ا
 .حقوق اإلنسان على حد سواء

وجيري معظم عمل املفوضية املتعلق بالشعوب األصلية على املستويني اإلقليمـي             -٣٦
وقد قدمت املفوضية توجيهات جديدة بشأن التحديات دون اإلقليمية مثـل           . والقطري

لشعوب األصلية اليت تعيش يف عزلة طوعية، واضطلعت البعثات امليدانيـة           تأمني حقوق ا  
بطائفة من املبادرات األخرى للنهوض بتنفيذ اإلعالن وغريه مـن الـصكوك الرئيـسية           

 .اخلاصة حبقوق اإلنسان

من أجل  وقد انضمت املفوضية خالل السنة إىل غريها من كيانات األمم املتحدة              -٣٧
. احلد األقصى من التأثري التراكمي لعملها يف الشعوب األصـلية         ضمان حتقيق االتساق و   

ومن األمثلة البارزة على ذلك التقدم احملرز يف إطار مبادرة الشراكة للشعوب األصـلية              
األوىل لوضـعها موضـع     الربامج القطرية واإلقليمية    ختيار  الصادرة عن األمم املتحدة با    

 .التنفيذ

        
  


