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 مقدمة -أولا  
  إىل آليبببببخل اءبببببعاي املقنيبببببخل  نبببببو  12/12طلبببببل  لببببب  إلنبببببو  اقرابببببا     قببببب ا    -2

خل    ال  قزيز و ايخل إلنو  الشقو  ب ااخل إشد  الوصول إىل القدال    قّد  الشقو  األصليخل
 إىل اجملل    بو  ه ال اإقخل والقش ين.  ااألصليخل  و ندم

وبعبببببت آليبببببخل اءبببببعاي البببببدول والشبببببقو  األصبببببليخل واجل ببببباو ال اعلبببببخل غببببب  احلكوميبببببخل   -1
واملؤاابباو الوطنيببخل حلنببو  اقراببا   واجل بباو األخبب ى املقنيببخل  إىل  نببد  إياربباو ملابباعد ا   

جلم بببو  علببب  املوقبببع الشببببكع  ليبببخل  ختبببال البيارببباو البببن  تلناهبببا ا ليبببخل لقامبببخل االد اابببخل. و إجنببباز 
. واابببت ابو الد اابببخل  يضببباا مبببن املاببباقاو املندمبببخل   إللنبببخل مبببُ مخبببن  اقذ  إبببذلل (1)اءبببعاي

عمليباو  ن بع مببا   ذلبل اءعاي الد اايخل الدوليخل إشد  وصول الشقو  األصليخل إىل القدالبخل  
البببن و   1122آذا /مبببا    2إىل شبببباط/ عاي   17  ال بببرتي مبببن  املقنبببوبي  نبببانق وامل ببباحلخلاحل

شبببا      نظيم بببا م وضبببيخل األمبببم املتحبببدي الاببباميخل حلنبببو  اقرابببا   ومق بببد ب ااببباو إلنبببو  
اقراا  التاإع جلامقخل كولومبيا  وامل كز الدويل للقدالخل الرتناليبخل. و قب   آليبخل اءبعاي عبن  نبدي ها 

 ات ابو من ا.لن البياراو املندمخل  ال

 صو  الشعوب األصلية  ل  العدالةو  -ثانياا  
الن باذ إىل ياتلزا الوصول إىل القدالخل النبد ي علب  التمبا  اببس الرت باف مبن املظبا  و  -2

. (2)هذ  الابس  عن ط يق مؤاااو القدالبخل  ال ييبخل وغب  ال ييبخل  و نباا ملقباي  إلنبو  اقرابا 
عببن القدالببخل حلمايببخل و قزيببز  يببع إلنببو  اقراببا  األخبب ى. وقببد التزمببت األمببم املتحببدي  ول غببى

 .(3)إاُتاذ  يع اءطواو الن  ك س وصول اجلميع إىل القدالخل
ويتاببببم الوصببببول إىل القدالببببخل إدقيببببخل خاصببببخل ضإببببالنظ  إىل خطببببو ي النضببببايا الببببن  واجببببه  -2

قدالبببخل اجلنانيبببخل  ول اببيما  يمبببا  ببب  راببباي الشببقو  األصبببليخل  ومن بببا التمييبببز ضببدها   رظبببم ال
وشبببا  الشببقو  األصببليخل. ويشببكس ا   بباج رابببخل الابباناي مببن   بب اب الشببقو  األصببليخل شبباغلا 

. و ط ل مادلخل الوصول إىل القدالخل قضايا  تقلبق إالقدالبخل اقج انيبخل والقدالبخل املوضبوعيخل  (4)عامليااض
. النانمبخل علب  القبدل والنابط واقر باف ن ارت اكباو إلنبو  اقرابا مبومن ا ابس الرت اف 

ول أكن ب ااخل مادلخل الوصول إىل القدالبخل مبقبزل عبن املابانس األخب ى املتقلنبخل  نبو  اقرابا   
__________ 

 .www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/AccessToJustice.aspxارظ   (1)

(2) United Nations Development Programme, Programming for Justice: Access for All (Bangkok, 

2005), p. 5. 

 .17/2ارظ  ق ا  اجلمقيخل القامخل  (3)

 )إركليزي(. 2(  ص حخل A/HRC/21/52 ن ي  آليخل اءعاي عن بو  ا اءاماخل ) (4)
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ال بببحخل والتقلبببيم  وعبببدا العبببرتاف   ببب ص الوصبببول إىل ااقبببدارومن بببا التمييبببز ا يكلبببع  وال نببب   و 
 األ اضع واألقاليم واملوا ب.    الةنا خل و  إاحلق

للحبببق    ن يببب  امل ببب   ابببل     ختبببال للشبببقو  األصبببليخل اببببس الوصبببول إىل إعمبببالا و  -5
.  (5)القدالخل من اءا ج   ي من الدول  ومن الداخس  عن ط يبق البنظم األصبليخل الق  يبخل والتنليديبخل

 إىل القدالخل للشقو  األصليخل إ و ي   بيخل و اعيخل عل  الاواي. كما جتل إ اإلخل ابس الوصول
خبباص للوصببول إىل القدالببخل يتقلببق إالتملببل علبب  مظبباه  الظلببم والتمييببز الببن  خل إخقببدوثبب -1

طال  مد  ق ض الشقو  األصليخل  ا   املاضع  ومن ا مبا يتقلبق إاابتقما ها وم باب ي   اضبي ا 
و قاليم ا وموا بها. ومتةس مظاه  الظلم الن وققت   املاضع  والن   يخنت ف من ا إقد  إهارخل 

ي لك امخل الشقو  األصليخل. ويا م ذلل   ااتم ا  عبدا الةنبخل   مب  كذ هبذ  األ قبال  ماتم  
خاصخل عندما  كو  الدولخل هع الن  ّدعع الابلطخل علب  الشبقو  األصبليخل رتيابخل اءطبد التبا  ع 

 ر اه.
ول يزال الض   امل  بط مبظاه  الظلم التا  يخل ماتم اا إلُ ا    ومن مث ال  خبذ     -7
حلاببببا . ويبببنام الكةببب  مبببن التحبببدياو املقاصببب ي البببن  واج  بببا الشبببقو  األصبببليخل عبببن  خطببباي ا

 املاضع. 

 الوصو   ل  العدالة م   طار القانون الدول   -ثالثاا  
يخقبببّد إعبببل  األمبببم املتحبببدي إشبببد  إلنبببو  الشبببقو  األصبببليخل  إوصببب ه   بببس صبببل بويل  -8

ياببيخل للنظبب    احلنببو  ال  بيببخل واجلماعيببخل  ببذ  يتنبباول إلنببو  الشببقو  األصببليخل  رنطببخل ارطببل   ن
مببن اقعببل  احلكببم القبباا  21الشببقو   مبببا   ذلببل إلن ببا   الوصببول إىل القدالببخل. ومتةببس املببابي 

 الن هع  إلد املكوراو ال نيايخل. و ن  هذ  املابي عل  ما يلع  -املتقلق إابس الرت اف 
 ال ب اعاوخل مبن  جبس إلبس ومن ب  عابلبخلاألصبليخل احلبق   إجب اياو  للشقو  

  كمببا   هبذا الشبد  ابب يع قب ا األطبب اف األخب ى و  صبدو   واءل باو مبع البدول  و
. و  اع    واجلماعيخلعل  إلنوق ا ال  بيخل  ي  قد  من ا احلق   ابس ارت اف  قالخل 

 ورظم بباعبباباو الشببقو  األصببليخل املقنيببخل و ناليببدها وقواعببدها مببن هببذا النببوج  قبب ا   ي
 .الدوليخل وإلنو  اقراا ريخل النارو 

وأةبببس اقعبببل   باي لتحنيبببق القدالببببخل وإطبببا اا  ااابببياا م مبببباا قعمبببال إلنبببو  الشببببقو   -1
 األصليخل. ومن شد   ن يذ     يدعم وصول الشقو  األصليخل إىل القدالخل.

__________ 

رنبباجمل جمللبب  إلنببو  اقراببا  إشببد  وصببول الشببقو   املنبب   اءبباص املقبب   نببو  الشببقو  األصببليخل    إطببا  (5)
 .1121األصليخل إىل القدالخل   يلول/ابتمع 
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و شببمس األإلكبباا القديببدي ذاو ال ببلخل الببوا بي   اقعببل  احلنببو    آليبباو  قالببخل ملنببع  -21
 مبببو  وجعهبببا  ومن بببا احل مبببا  مبببن احلنبببو  الةنا يبببخل  وم ببباب ي األ اضبببع واألقببباليم واملبببوا ب    لبببخل

(؛ والرت بباف مببن خببلل آليبباو  قالببخل 8مببن املببابي  1والاببتيقا  واقبمبباج النابب يني )ال نبب ي 
 يمبببا يت بببس مبمتلكا بببا الشخ بببيخل وال ك يبببخل والدينيبببخل وال وإليبببخل البببن  خبببذو بو  موا نت بببا احلببب ي 

(؛ واجلبببع القبببابل واملن بببف   إلبببال إل ما بببا مبببن 22مبببن املبببابي  1اببببنخل واملابببتن ي )ال نببب ي وامل
(؛ والقمليببباو البببن  قبببرتف و نببب   نبببو  الشبببقو  األصبببليخل 11 اببببا  الببب ز  والتنميبببخل )املبببابي 

(؛ واحلبق   اجلبع  يمبا  ب  األ اضبع واألقباليم 17املتقلنخل إد اضي ا و قاليم با وموا بهبا )املبابي 
ملببببوا ب الببببن صببببوب و  و  خخببببذو  و اإلتخلببببت  و ااببببتخخدمت  و  خضبببب و بو  موا نت ببببا احلبببب ي وا

(؛ وا ليببباو ال قالبببخل لتبببو   جبببع عبببابل ومن بببف عبببن  نميبببخل  و 18واملاببببنخل واملابببتن ي )املبببابي 
(؛ 21مبببن املبببابي  2اابببتخداا  و اابببتملل املبببوا ب املقدريبببخل  و املانيبببخل  و املبببوا ب األخببب ى )ال نببب ي 

 ضبببببلا عبببببن رخظم بببببا  و عابا بببببا الناروريبببببخل  ق    طبببببوي  وصبببببو  هياكل بببببا املؤاابببببيخل  مبببببةلا واحلببببب
(؛ واحلق   صدو  ق ا  ا يع 27(؛ والعرتاف إاملقاهداو وم اعا ا وإعما ا )املابي 22 )املابي

إشببببببد  اقجبببببب اياو وابببببببس الرت بببببباف املتقلنببببببخل إببببببدي  قببببببد  علبببببب  إلنوق ببببببا ال  بيببببببخل واجلماعيببببببخل 
ويبببببن  القديبببببد مبببببن األإلكببببباا علببببب  الرت ببببباف مبببببن األخطببببباي التا  يبببببخل  مةبببببس  (.21 )املبببببابي
 .18 املابي

 العتراف القانون  وسبل النتصاف -ألف 
ينبمبببببع الارتشببببباب إدإلكببببباا اقعبببببل      اببببب  املقاهبببببداو الدوليبببببخل حلنبببببو  اقرابببببا   -22
القدالبببخل احلبببق يتقلبببق إوصبببول الشبببقو  األصبببليخل إىل القدالبببخل. و شبببمس عناصببب  الوصبببول إىل   يمبببا
اببيس ارت باف  قببال  والقدالبخل اقج انيبخل  وضبب و ي اُتباذ البدول  ببداإ  إااإيبخل لتياب  الوصببول   

 إىل القدالخل.
تقّمبق  يضباا   ويتاق اقعل  مع إلنو  الشبقو  األصبليخل   الوصبول إىل القدالبخل  وي -21

 (2181)211لدوليبببخل  قبببم هبببذ  احلنبببو   علببب  النحبببو املبببنّي   ا  اقيبببخل منظمبببخل القمبببس ا نبباول 
إشبببد  الشبببقو  األصبببليخل والنبليبببخل   البلبببدا  املابببتنلخل. و شبببمس هبببذ  احلنبببو      لبببخل إلنبببو  
 خ ى  متّكن هذ  الشقو  األصليخل من اُتباذ إجب اياو قاروريبخل حلمايبخل إلنبو  اقرابا  املك ولبخل 

طالبل ال  اقيبخل  يضباا (. و 8( وإلق الإلت اظ إقابا ا ومؤااا ا اءاصخل )املبابي 21 ا )املابي 
إببإيلي العتبببا  الواجببل  عنببد  طبيببق النببوارني واللببوان  الوطنيببخل علبب  الشببقو  األصببليخل  لقابا ببا 

؛ وإوضبببع إجببب اياو ملنمبببخل للببببت   املطالبببباو املتقلنبببخل (8ولنببوارني القببب ف اءاصبببخل  بببا )املبببابي 
 .(22إاأل اضع )املابي 

ج انيببببخل واملوضببببوعيخل ذاو ال ببببلخل  الببببن هببببع   الرت بببباف  وكببببذلل احلنببببو  اقاحلببببق و  -22
إاحلمايببببخل   اببببيا   موعببببخل كببببب ي مببببن هببببع إلنببببو  مشببببمولخل ضبببب و يخل لتببببدمني ابببببيس ارت بببباف  
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. وقد  بنّي  يئاو مقاهداو األمم املتحدي  ربه  عنبد  بو   اببخس الرت باف  (6)ال كو  الدوليخل
. وعببلوي علبب  (7)األشببخاص ينبمببع موايمت ببا علبب  عببو ي اعببع الضببقف اءبباص ل ئبباو مقينببخل مببن

ذلل  ل يخاتوىف واجل  بو   اخببس الرت باف إل إتنبد   قويضباو
. وقبد  دخبذ التقويضباو (8)
خل  والإلت بالو التذكا يبخل شكس  ب احلنو   وإعابي التدهيس  و بداإ  مبن قبيبس العتبذا او القلنيب

ما ابببباو ذاو ال ببببلخل    وضببببماراو عببببدا التكبببب ا   وإبخببببال  ميبببب او علبببب  النببببوارني واملالقامببببخل
. وقد ابق  ليخل اءبعاي التوصبيخل إبد   بويل البدول  (9)ومناضاي م  كذ ارت اكاو إلنو  اقراا 

لببدى جببع الضبب   الببذي حلببق إالشببقو  األصببليخل رتياببخل ملببا خل تببه قوارين ببا وايااببا ا مببن آثببا  
  A/HRC/21/53ابببلبيخل علي بببا  األولويبببخل   اي هبببذ  الشبببقو  ا بببوص  شبببكال اجلبببع امللنمبببخل )

 (.12 ال ن ي
وياتلزا احلق   املااواي  ماا احملاكم وا يئاو النضانيخل  وا   القدالخل اقج انيخل. ويشمس  -22

الت م إباملناابل علب  النحبو و  علب  وجبه الاب عخل ذلل    ايا  مواج خل التخ م اجلنانيخل  اقإبل 
ملاببباعدي اجملاريبببخل مبببن مبببرتجم إاابببتخداا لمبببخل منااببببخل؛ وال  بببال مبحببباا مبببن اختيبببا  الشبببخ ؛ وا

ش وي. وينبمع  إشكس خاص  اُتاذ  داإ   ك س    ي  م   ب اب الشبقو  األصبليخل مبا يخنبال   
اقج اياو الناروريخل و   يخ  م ما ينولوره  ي ا
. ويخقّد احل ول عل  املااعدي الناروريخل  مببا   (10)

ا  لضبما  التناضبع  مباا احملباكم. كمبا حاا  عن ب اا  ااابياا   كةب  مبن األإليباتقارخل مبذلل ال
وال  اقيبخل الدوليبخل  اءاص إاحلنو  املدريخل والاياابيخلالق د الدويل خل  صد  ن يذ كس من هيئ  ّولت

للنضبببباي علبببب   يببببع  شببببكال التمييببببز القن بببب ي  هببببذين ال ببببكني إد مببببا يشببببمل  احلنببببو    
 .(11)الاتقارخل مبحاا   النضايا املدريخل واجلنانيخل

وجل النارو  الدويل  ال عل  الدول اُتاذ  بداإ  إااإيبخل متّكبن مبن إعمبال إلنبو  ومب -25
اقراببا   إطبب   من ببا إزالببخل القنببباو القت ببابيخل والجتماعيببخل والةنا يببخل الببن  قببرتض الوصببول إىل 

__________ 

مةس الق د الدويل اءاص إاحلنو  املدريخل والاياايخل. وقد  إب زو هيئباو مقاهبداو إلنبو  اقرابا  احلاجبخل إىل  (6)
اللانبببخل املقنيبببخل  الوصبببول إىل اببببس ارت ببباف  قالبببخل لضبببما  إعمبببال القديبببد مبببن إلنبببو  اقرابببا . ارظببب   مبببةلا 

(؛ واللانبخل املقنيبخل إالنضباي علب  التمييبز 2118)1إاحلنو  القت ابيخل والجتماعيخل والةنا يخل  التقليق القاا  قم 
 .1121متوز/يوليه  21  ا  اي املقتمدي   28/1118ضد امل  ي  البل   قم 

 .25(  ال ن ي 1112)22اللانخل املقنيخل  نو  اقراا   التقليق القاا  قم  (7)

(  1121)18؛ اللانببخل املقنيببخل إالنضبباي علبب  التمييببز ضببد املبب  ي  التوصببيخل القامببخل  قببم 21امل جببع ر اببه  ال نبب ي  (8)
 .21ال ن ي 

 .21  ال ن ي 22اللانخل املقنيخل  نو  اقراا   التقليق القاا  قم  (9)

 .21  املابي 211ا  اقيخل منظمخل القمس الدوليخل  قم  (11)

(  وجلنببخل النضبباي علبب  التمييببز القن بب ي  1117)21ا   التقليببق القبباا  قببم ارظبب  اللانببخل املقنيببخل  نببو  اقرابب (11)
 (.1115)22التقليق القاا  قم 
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 ةني يبخل . ويشبمس ذلبل اعتمباب  بداإ   شب يقيخل وقبد يشبمس  يضباا  بداإ  إبا يبخل وماليبخل و (12)قدالخلال
ببببخس الرت ببباف النضبببانعو     و ببب(13)تماعيبببخلواج اخ

هيئببباو  خببب ى    وإرشببباي جلبببا  وطنيبببخل  و(14)
. و بببنيل للانببخل املقنيببخل إبباحلنو  القت ببابيخل والجتماعيببخل والةنا يببخل    التببداإ  اقااإيببخل (15)مناابببخل

 شببمس الببن ينبمببع للببدول اُتاذهببا  يمببا يتقلببق إإعمببال احلنببو  القت ببابيخل والجتماعيببخل والةنا يببخل 
إ اإلخل و يا  اخببخس الرت باف املنااببخل  وإرشباي  مباكن منااببخل للرت باف كاحملباكم   و ا يئباو 
النضببانيخل   و ا ليبباو اقبا يببخل الببن  ختببال للاميببع علبب  قببدا املابباواي  مبنببن  ببي م ال جببال والنابباي 

صبببليخل  جتبببد  . و  ضبببوي الرت اكببباو التا  يبببخل البببن  ق ضبببت  بببا الشبببقو  األ(16)األشبببد إل مارببباا 
اقشبببا ي إشبببكس خببباص إىل ال  اقيبببخل الدوليبببخل للنضببباي علببب   يبببع  شبببكال التمييبببز القن ببب ي  إذ 

  اّلم هذ  ال  اقيخل إاحلاجخل إىل اُتاذ  داإ  خاصخل ملواج خل التمييز.

 القضائية اإلقليمية بشصن حقوق اإلنسان الجتهادات  -باء 
  اقرابببا   مببببا   ذلبببل ال  اقيبببخل األم يكيبببخل  بببن  ال  اقيببباو اققليميبببخل املتقلنبببخل  نبببو  -21

حلنو  اقرابا   وال  اقيبخل األو وإيبخل حلمايبخل إلنبو  اقرابا  واحل يباو األااابيخل  علب  احلبق   
ابيس ارت اف. وين  امليةا  األ  ينع حلنبو  اقرابا  والشبقو  علب  إلبق كبس شبخ       

ارت باف. وطلببت جلنبخل البلبدا  األم يكيبخل اببيس و   وهبو مبا يابتلزا إالضب و ي  ب يخاتمنع لنضيته 
اُتببببباذ إجببببب اي إابببببا  قزالبببببخل القنبببببباو البببببن  قبببببرتض الوصبببببول إىل إىل البببببدول حلنبببببو  اقرابببببا  

 .(17)القدالخل
  وقد التمات الشقو  األصبليخل القدالبخل   إطبا  النبارو  البدويل والقمليباو امل  بطبخل إبه -27

آ اي و ا يئببباو الدوليبببخل حلنبببو  اقرابببا  ل ابببيما   ابببيا   خطببب  إلنبببو  اقرابببا . كمبببا  صبببد  
 القدالببخل املوضبوعيخل للشبقو  األصببليخلمبن شببد ا     اباعد    بو    تقلبق  ببذ  احلنبو  وقب ا او 

  وايع رناط وصو ا إىل القدالخل.  و 

__________ 

؛ والق ببببد الببببدويل اءبببباص إبببباحلنو  1مببببن املببببابي  1الق بببد الببببدويل اءبببباص إبببباحلنو  املدريببببخل والايااببببيخل  ال نبببب ي  (12)
لنضاي عل   يبع  شبكال التمييبز ضبد املب  ي  ؛ وا  اقيخل ا1من املابي  2القت ابيخل والجتماعيخل والةنا يخل  ال ن ي 

 .2؛ وا  اقيخل إلنو  األشخاص ذوي اقعاقخل  املابي 1املابي 

 .7(  ال ن ي 2111)2اللانخل املقنيخل إاحلنو  القت ابيخل والجتماعيخل والةنا يخل  التقليق القاا  قم  (13)

 .5امل جع ر اه  ال ن ي  (14)

 .2(  ال ن ي 2112)27اا  قم جلنخل النضاي عل  التمييز القن  ي  التقليق الق (15)

 .12(  ال ن ي 1115)21التوصيخل القامخل  قم  (16)

 Inter-American Commission on Human Rights, Access to Justice as a Guarantee ofارظبب   (17)

Economic, Social and Cultural Rights (OEA/Ser.L/V/II. 129 Doc 4, 2007). 



A/HRC/EMRIP/2013/2 

GE.13-13471 8 

النضببانيخل الدوليبببخل املتقلنببخل  نببو  اقرابببا  علببب  الجت بباباو و شببمس األمةلببخل اقااإيببخل  -28
. و شببمس (18)دف إىل  واببيع رطببا  احلمايببخل الداخليببخل حلنببو  الشببقو  األصببليخلالنبب ا او الببن  بب

شبببقل ابببا اماكا ضبببد هبببذ  األمةلبببخل قببب ا  حمكمبببخل البلبببدا  األم يكيبببخل حلنبببو  اقرابببا    قضبببيخل 
األقليبببباو م كبببز إلنبببو    وقببب ا  اللانبببخل األ  ينيبببخل حلنبببو  اقراببببا  والشبببقو    قضبببيخل ابببو يناا

دوليببببخل للببببد اج عببببن إلنببببو  األقليبببباو إااببببم  لبببب   عايببببخل  تمببببع والتنميببببخل )كينيببببا( واجملموعببببخل ال
. و شببكس هببذ  النبب ا او  ااابباا ملزيببد مببن اقجبب اياو مببن جارببل الشببقو  اقرببدو يني ضببد كينيببا

شقل اا اماكا ما يلع  ضإ ا قاعدي لل ويخل   تدلف من العرتاف لوإلظ ا وص  األصليخل. وقد
نو  األصبليخل الدوليبخل( ومبن العبرتاف املوضبوعع شقل اا اماكا هم  صحا  احل   اب الناروين )

)هم مخلل    اضي م ولدي م إلنو    املشا كخل و نااخم املوا ب و نييم األث (ض
(19). 

 العالقة بين الوصو   ل  العدالة والحقوق األخرى للشعوب األصلية -رابعاا  

  قر ر المصير -ألف 
للشقو  األصليخل  نبع منه  يبع احلنبو  األخب ى. يخقّد احلق    ن ي  امل   إلناا م كزياا  -21

و يما يتقلق إالوصول إىل القدالخل  يؤكد إلق  ن ي  امل   إلق الشقو  األصليخل   احملا ظبخل علب  
 .اءاصخل  انوارني وال ع افاألمؤااا ا الناروريخل و قزيزها  وإلن ا    طبيق 

خل  إذا اختببببا و ذلببببل    احليبببباي وللشببببقو  األصببببليخل  يضبببباا احلببببق   ضاملشببببا كخل الكاملبببب -11
. و  هببذا اقطبببا   ياببتلزا إلببق  ن يببب  (20)الايااببيخل والقت ببابيخل والجتماعيببخل والةنا يبببخل للدولببخلض

امل   العرتاف إامل كز الناروين للشقو  األصليخل كاماعخل مرتاإطخل  وإاملؤاااو الن متةل با    
ذ  احلببالو  اببل    الرت بباف    هبب . إببس إ  اببس(21)التمبا  الرت بباف   احملا ببس املناابببخل

  كو   اعيخل.

__________ 

 لخل  إا  يل ماكليم.إللنخل ب اايخل إشد  الوصول إىل القدا (18)

امل إلبع ر ابه. ضإزيببابي الهتمباا إببالتمي او املطلبو  إبخا ببا علب  النبارو  الببداخلع  وإزيبابي بقببخل الوصبف الببذي  (19)
يندمببه النببارو  الببدويل  ببذ  التميبب او  يببزباب بو  التببدخ س      ببخل إلنببو  اقراببا  الدوليببخل وإلنببو  الشببقو  

و قاروريخل ملمواخل أكبن العبرتاف  با عمليباانن مبن جاربل النظباا النباروين األصليخل  اجمل بي رابياا  إىل ااتحناقا
الببداخلع املقببب   و بببزباب قببوي األابببا  البببذي ي اببيه  ي قببب ا  قببباروين بويل للتقبئببخل الاياابببيخل للشبببقو  األصبببليخلض. 

 )امل جع ر اه(.

 .5الشقو  األصليخل  املابي إعل  األمم املتحدي إشد  إلنو   (21)

 .the submission of Natural Justice: Lawyers for Communities and the Environment   مةلا ارظ  (21)
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 العقبات -1 
  اببببيس احل بببول علببب  الإلبببرتاا البببدويل صبببقوإاو كبببب ي واج بببت الشبببقو  األصبببليخل  -12

والببببوط  حلن ببببا    ن يبببب  امل بببب . ويخقببببزى ذلببببل جزنيبببباا إىل خببببوف الببببدول مببببن    ينببببّوض هببببذا 
 يخل الذا يخل للدول   و األشكال األخ ى للالطخل.العرتاف الالطخل الناروريخل والقت ابيخل والةنا 

 ب خل و د   آليخل اءعاي الشبكاوى الندأبخل األزل للشبقو  األصبليخل إشبد  ا تنا هبا إىل ال -11
الايابي وإلق  ن ي  امل   مبوجل النارو  الدويل من   ع شكاوى ا وص ا تنابها الن متكن ا 

وذلل عل  غ ا  ما   قله البدول لشقو  والدول  إر اذ املقاهداو املعمخل إني هذ  ا ا وص و 
 .مةلا  ماا حمكمخل القدل الدوليخل

 نتصافلُسُبل ا -2 
  اببيا   نبباول إلببالو عببدا العببرتاف  ينبمببع اقشببا ي إىل األإلكبباا النضببانيخل ال بباب ي  -12

علبببببببب   يببببببببع املاببببببببتوياو والببببببببن  قببببببببرتف إالشخ ببببببببيخل الناروريببببببببخل اجلماعيببببببببخل للشببببببببقو  األصببببببببليخل 
لحببببق ي. وثببببخل إلببببس آخبببب  جبببب ى حتديببببد  هببببو وضببببع ضإ و وكببببول اختيببببا يض طببببوعع (22)ا بببباومباتمق
. وإوجببه خباص  يتضببمن مشب وج اقعببل  األم يكبع إشببد  إلنبو  الشببقو  األصببليخل (23)إباقعل 

يبببس البببدول  و الشبببقو  األصبببليخل املنازعببباو املتقلنبببخل إاملقاهبببداو وال  اقببباو  إلكمببباا ينضبببع إبببد  حتخ
 .(24) ى    إلال عدا إمكاريخل  اويت ا  إىل ا يئاو املخت خلوالرت يباو البّنايي األخ

 عدم التميي  -باء 
 نضع الناعدي النطقيخل املتقلنخل إقدا التمييز  الذي هو  كبن  ااابع   النبارو  البدويل  -12

الشبببقو  األصبببليخل   الوصبببول إىل القدالبببخل علببب  قبببدا املاببباواي مبببع عامبببخل حلنبببو  اقرابببا    بببق 
 الاكا .

 اتالعقب -1 
لتمييبز كنتيابخل ل   هبم مق ضبو   كةب  مبن غب هم الشقو  األصليخل    يبع املنباطق   اب  -15

ا يكلبع   كةب  مبن األإليببا   ألوضباج اقت بابيخل واجتماعيبخل متدريببخل   شبمس ال نب  وعبدا  كببا ؤ 
 ببب ص احل بببول علببب  التقلبببيم املناابببل  واءبببدماو ال بببحيخل  و ببب ص القمبببس  والتبببد يل امل ببب  

ع القوامس الن  ؤث    قد ي الشقو  األصبليخل كبد  اب و اعباو علب  الوصبول إىل وه -والاكن 
 القدالخل.

__________ 

 (.2117)12مةلا  جلنخل النضاي عل  التمييز القن  ي  التوصيخل القامخل  قم  (22)

 بايل اامبو.إللنخل ب اايخل إشد  الوصول إىل القدالخل   (23)

(24) Permanent Council of the Organization of American States, “Record of the current status of 

the draft American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples” (OEA/Ser.K/XVI, 

GT/DADIN/doc.334/08 rev. 7), May 2012. 
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و شببمس  يضبباا التحببدياو الببن  واج  ببا هببذ  الشببقو  النببوارني واملما ابباو التمييزيببخل   -11
  وعببدا ك ايببخل (25)وعببدا  ببوا   األمببوال اللزمببخل للتمببا  القدالببخل  مبببا   ذلببل املابباعدي الناروريببخل

لنضببباي واحملبببامني مبببن الابببكا  احملليبببني  ومظببباه  التحيبببز ضبببد الشبببقو  األصبببليخل و   ابهبببا عبببدب ا
 املتناضني. من

 ُسبل النتصاف -2 
مبببا يشببمس  عنببد القتضبباي  اببل علبب  الببدول     ببو   ابببس الرت بباف  والتقويضبباو   -17

ت اكبببباو إلببببق وضببببماراو عببببدا  كبببب ا  ار  والإلت ببببالو التذكا يببببخل القلنيببببخل  العتببببذا او القلنيببببخل
 .(26)الشقو  األصليخل   عدا التق ض للتمييز

 الحقوق الثقامية -جيم 
 شبببببمس احلنبببببو  الةنا يبببببخل للشبببببقو  األصبببببليخل العبببببرتاف إنظم بببببا النضبببببانيخل و ا ابببببا ا  -18
(A/HRC/21/53 وكبببذلل اعبببرتاف احملببباكم واقجببب اياو الناروريبببخل إدع ا  بببا وقيم بببا 12  ال نببب ي  )

 .(27)ولما ا التنليديخل

 العقبات -1 
عابيا ما  خضنم احلنبو  الةنا يبخل. و كتنبف إعمبال احلنبو  اللمويبخل  مبةلا  حتبدياو من با عبدا  -11

األ بب اب إا ليبباو  وجببوب مرت ببني شبب ويني ثنببانيع اللمببخل وعببدا  نببد  التببد يل إاللمبباو األصببليخل قإببل 
  غوا يمبال إىل     1121. وقبد  وصبلت ب اابخل  خج يبت   عباا (28)الن  يّا  وصو م إىل القدالبخل
اءبدماو الناروريبخل إاللمبخل حي بلوا علب     من املنتمني إىل الشقو  األصليخل مقظم رزلي ااو  خمتا ي

 .(29)املقلوماو املتقلنخل إاإلتاازهم إلما م األصليخل و  يتلنوااملناابخل 

 نتصافلُسبل ا -2 
ملتخبذي لضبما  اابتخداا اللمباو األصبليخل  شمس األمةلخل اقااإيخل لاببس الرت باف التبداإ  ا -21

 .(31)  و ند  التد يل للماؤولني إشد   ا يخ الشقو  األصليخل و ناليدها و ع ا  ا(30)  احملاكم
__________ 

 .(CCPR/C/AUS/CO/5)ارظ   مةلا  امللإلظاو اءتاميخل للانخل املقنيخل  نو  اقراا  إشد   ارتاليا  (25)

 .21  ال ن ي 18خل إالنضاي عل  التمييز ضد امل  ي  التوصيخل القامخل  قم اللانخل املقني (26)

 ( الن قدمت ا آليخل اءعاي.1121)2ارظ  املشو ي  (27)

 the report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers on herارظب   مبةلا   (28)

mission to Mexico (A/HRC/17/30/Add.3), paras. 80-81. 

(29) Procurador de los Derechos Humanos, “Los derechos humanos de personas indígenas privadas de 

libertad en el marco de pluralismo jurídico” (2012). 

 .the submissions of Finland and Norwayارظ   مةلا   (31)

(31) Submission: Canadian Human Rights Commission. 
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ةِّبببس حمكمبببخل لمبببخل الكببب ي األصبببليخل  -22 نظ    ُتبببت  إبببال ي انببب  وهبببع حمكمبببخل بCree Courtومتخ
 رشبببد ا حمكمبببخل مناطقبببخل اااكا شبببوا       النضبببايا اجلنانيبببخل واملابببانس املتقلنبببخل  مايبببخل األط بببال

القدالبخل إط ينبخل ملنمبخل ثنا يباا. و ابتخدا  و  جل بوب ال اميبخل إىل ضبما   بعلب  اكندا  مةبالا إبا زاا 
شباع هبذ  احملكمبخل مشبا كخل قبابي اجملتمبع  جلابا ا  و   جبزي من با  و  طبوالكمخل لمخل الك ي احمل

اجملتمبببع   بعبببم الضبببحايا واملت مبببني علببب  الابببواي.   رظببباا القدالبببخل اجلنانيبببخل إب اكببباا من بببا لبببدو  
 .(32)احملكمخل النيم التنليديخل امللنمخل ثنا ياا    إلكام ا و  اعع

حةةا الشةةعوب األصةةلية مةة  الوصةةو   لةة  ب لنهةةو المجةةالت الرئيسةةية ل -خامساا  
 العدالة

  ع    الوصو   ل  العدالة عن طر ا المحاكم الوطنية -ألف 
لببببه كمّ  الاببببرتا ياع  علبببب  ال بببقيدين الببببوط  واققليمبببع  الببببذي  مبببن شببببد  التناضبببع -21

. (33) رشطخل التوعيخل والدعوي     يقزز وصول الشقو  األصليخل إىل القدالخل ويو    ا ابس احلمايخل
و إلببد األمةلببخل علبب  ذلببل هببو إ رببام  مايببا املشببرت    غوا يمببال  وهببو إ رببام  ي ببدف إىل متكببني 

العببرتاف  نوق ببا. ويشببمس العرببام   نببد   للتمببا لتناضببع امنظمبباو الشببقو  األصببليخل مببن 
نببببو  الشببببقو  األصببببليخل   األ اضببببع واألقبببباليم؛ املتقلنببببخل  التببببد يل الببببذي ي كببببز علبببب  النضببببايا 

والتقلببيم الةنببانع اللمببخل املشبببرت  إببني الةنا بباو؛ وا ويببخل؛ و قزيبببز اللمبباو األصببليخل. و لببت النتبببان  
هكتبببببببا اا إىل  تمبببببببع  2 285إعبببببببابي ملكيبببببببخل إ ه احملكمبببببببخل اقااإيبببببببخل للعربببببببام  إلكمببببببباا  صبببببببد  

Kaqchikel Maya  إلببدي  Chuarranchoلعببرتاف إد اضببع د قبب ا  احملكمببخل  ااابباا قاروريبباا ل. ويبخقنبب
 األجداب وإدشكال التنظيم اءاصخل إالشقو  األصليخل. 

عن  ا شقل البينيت ضد إلكومخل  وغندا إابل إجلن م   قو  ايا  قضيخل راجحخل  -22
  اضي م   شا  ال  يبق القامبس التباإع للانبخل األ  ينيبخل حلنبو  اقرابا  والشبقو  إىل    التناضبع 

مبن  جبس  النضبالوصول الشقو  األصليخل إىل القدالخل ويشباق ا علب   رناطيااعد عل   وايع 
 .(34)ريس إلنوق ا إالابس الناروريخل

__________ 

 .www.sasklawcourts.ca/index.php/home/provincial-court/cree-court-pc  ارظ (32)

(33) Abraham Korir Sing’Oei, at the Human Rights Council panel discussion on access to justice. 

 ,Report of the African Commission’s Working Group on Indigenous Populations/ Communities“ارظب  (34)

research and information visit to the Republic of Uganda” (2006). 

http://www.sasklawcourts.ca/index.php/home/provincial-court/cree-court-pc
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. (35)إالبدعم مبخل القبدل الدوليبخلمشا كخل الضحايا   احملاكماو الن  باشب ها حمكوحتظ   -22
 و شاع آليخل اءعاي الشقو  األصليخل عل  مواصلخل ذلل كخيا  عند القتضاي. 

 المسائل المتعلقة بحقوق الشعوب األصلية م  األراض  واألقاليم والموارد -باء 
العببببرتاف  نببببو    ببببدف إىلو ن يببببذ عمليبببباو  يؤكببببد اقعببببل  واجببببل الببببدول وضببببعن  -25

(. و صبد و احملكمبخل املشبرتكخل 17خل املتقلنبخل إد اضبي ا و قاليم با وموا بهبا )املبابي الشقو  األصلي
 للشبقو  األصبليخلإىل     بو   البدول  يدعوإني البلدا  األم يكيخل واملقنيخل  نو  اقراا  إلكماا 

إبد  ينضبع ايي لتاويخل مطالبا ا املتقلنخل إد اضع  جدابها  و  كابيس ارت اف يتام إال قاليخل وال
قيام ببببا إببببذلل ي قبببب  إىل ماببببتوى ارت ببببا  احلببببق   حماكمببببخل عابلببببخل و  احلمايببببخل النضببببانيخل  عببببدا
 .(36)ال قالخل

 العقبات -1 
 واجه الشقو  األصليخل صقوإاو  قرتض وصو ا عل  النحو املناابل إىل القدالبخل  يمبا  -21

ل  األ بب اب  و يتقلببق  نوق ببا   األ اضببع واألقبباليم واملببوا ب  ل اببيما عنببدما  ببدعع الببدول  و املبب
او عببدا إمكاريبببخل  بببقوإالشبب كاو  و غبب هم ملكيبببخل  لببل األ اضببع واألقببباليم واملببوا ب. و شببمس ال

 مبببن  جبببسالوصبببول إىل اءبببدماو الناروريبببخل  والتواطبببؤ إبببني كيارببباو النطببباج اءببباص واحلكومببباو 
حببت .  ببإذا من(37)إل مببا  الشببقو  األصببليخل مببن ابببس الوصببول إىل القدالببخل  يمببا يتقلببق إد اضببي ا

 احملاكم للشقو  األصليخل إلنوقاا  تقلق إاأل اضع  يتقني عل  الدول  ن يذ هذ  الن ا او.
و غم التزاا الشب كاو إباإلرتاا النبارو  البدويل حلنبو  اقرابا    واجبه الشبقو  األصبليخل  -27

صببقوإاو   التمببا  التقويضبباو عببن ارت اكبباو إلنببو  اقراببا  الببن  اببببت  ي ببا الشبب كاو. 
ذلببل  قببد ل  وجببد آليبباو للرت بباف  يمببا يتقلببق إاملاببانس الناشببئخل عببن املشببا يع وعببلوي علبب  

اجلابببيمخل حلنبببو  مببب  كذ الرت اكببباو اقمنانيبببخل ومشبببا يع النطببباج اءببباص   بببا يبببؤبي إىل إ بببلو 
 .(38)من القنا  اقراا 

وقببببد  ق ضببببت قيبببباباو و  بببب اب الشببببقو  األصببببليخل ألشببببكال خمتل ببببخل مببببن اقيببببذاي  من ببببا  -28
نخل والقنبببببف اجلابببببدي والنتبببببس بو  حماكمببببباو  إاببببببل مابببببارد م للحمبببببلو املناهضبببببخل املضببببباي

__________ 

(35) Seminar on access to justice: John Washburn. 

 .Case of the Indigenous Community Yakye Axa v. Paraguay, judgement of 17 June 2005ارظ   (36)

 .E/C.19/2007/CRP.6ارظ   مةلا  الوثينخل  (37)

اببيكو  وضببع الشببقو  األصببليخل  يمببا يتقلببق مبنببع ا ثببا  الاببلبيخل لمرشببطخل التاا يببخل هببو موضببوج  ن يبب  لل  يببق  (38)
    ندأببه القامبس املقب  مباببدلخل إلنبو  اقرابا  والشبب كاو عبع الوطنيبخل وغ هببا مبن مؤااباو األعمببال  مبن املنب

 .1122إىل اجلمقيخل القامخل   عاا 
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ببب  . إبببس (39)لمرشبببطخل التاا يبببخل     اضبببع الشبببقو  األصبببليخل او جنانيبببخل ضبببد إجببب اي إليارببباا  خباشن
ابتخدا وابانط اقعبلا لوصبف منظماو الشقو  األصليخل الااعيخل إىل الد اج عن إلنوق ا  و خ 

 جاعو  إس و  مو .    اب الشقو  األصليخل إد م

 سبل النتصاف -2 
األ اضببع  املت ببلخل إإلنببو  الشببقو  األصببليخل  تنبباولل رشببد إقببد الببدول آليبباو خاصببخل  -21

 مةس قارو  حمكمخل املطالباو احملدبي   كندا  وجلنخل  ينما     الن وي . 
ألمةببس وقببد   و حمكمببخل البلببدا  األم يكيببخل حلنببو  اقراببا      ب األ اضببع هببو الشببكس ا -21
. و  و جلنخل النضاي عل  التمييز القن  ي  ربه  (40)  إلالخل ارت ا  احلنو  املت لخل إاأل اضع للاع

  إلالبببخل مبببا إذا إل مبببت الشبببقو  األصبببليخل  بو  موا نبببخل من بببا عبببن طيبببل خببباط  وعبببن إينبببخل  مبببن 
اببل األ اضببع واألقبباليم الببن كارببت متلك ببا  نليببدياا  و  اببكن ا  و  اببتخدم ا إببدي ط ينببخل  خبب ى  

علببب  الدولبببخل اُتببباذ خطبببواو قعبببابي  لبببل األ اضبببع واألقببباليم. ول جتبببوز الاتقاضبببخل عبببن احلبببق   
الاببرتباب إبباحلق   التقببويد القببابل واملن ببف ال ببو ي إل إذا  قببذ  ذلببل ألابببا  واققيببخل. وينبمببع 

 .(41)   يكو  ذلل التقويد   شكس   اض  و قاليم كلما كا  ذلل  كناا 

 الشعوب األصليةم  أوساط متعلقة بإقامة العدالة الجنائية المسائل ال -جيم 
  عبابي مبا  كبو  م   قبخل زيابي رابخل    اب الشقو  األصبليخل     ش  البياراو املتاإلخل إىل  -22

الببن ي  كب ببا  (42)ضببحايا للابب انمهببم مق ضببو   كةبب  مببن غبب هم للوقببوج رظبباا القدالببخل اجلنانيببخل  إذ 
هببم  يضبباا مق ضببو   كةبب  مببن غبب هم للوقببوج إببني يببدي الشبب طخل و  ؛خل  بب اب مببن غبب  الشببقو  األصببلي

 .  (43)جزاي ما ا  كبو  من ج انمخل ولقنوإاو مشدبي باراقإا  كا  ج انم  و لل اا و 

 العقبات -1 
لبببدى وقبببوج   ببب اب الشبببقو  األصبببليخل ضبببحايا للاببب انم   إليارببباا مبببا  كبببو  الابببتااإخل غببب    -21

   من ببا عببدا ك ايببخل الببدعم الببذي  ندمببه الدولببخل حل ببظ األمببن كا يببخل  ويخقببزى ذلببل إىل  لببخل  ابببا

__________ 

(39) Asian Legal Resource Center, at the Human Rights Council panel discussion on access to justice. 

 .Case of the Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, judgement of 29 March 2006ارظ   (41)

 .5 ي   ال ن12التوصيخل القامخل  قم  (41)

  الوليبباو املتحببدي األم يكيببخل  مببةلا   زيببد رابببخل اببكا   م يكببا األصببليني الببذين ينقببو  ضببحايا جلبب انم القنببف  (42)
  إببببدكة  مببببن ضببببق ني علبببب  رابببببخل عامببببخل الاببببكا  الببببذين ينقببببو  ضببببحايا هببببذ  اجلبببب انم )وزا ي القببببدل األم يكيببببخل

“American Indians and Crime: a BJS Statistical Profile, 1992-2002” (2004)). 

 Office of the Correctional Investigator of Canada, “Spirit matters: aboriginal peopleارظب   مبةلا   (43)

and the Corrections and Conditional Release Act”, 2012. 
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الوصبببول إىل ياتق بببع . وقبببد (45)   و عبببدا رزاهبببخل  ج بببزي إر ببباذ النبببارو (44)علببب  النحبببو املناابببل
لت بب ف لمببوي ع إر بباذ النببارو  ااببتقداب القدالببخل   إلببال عببدا  ببوا    ج ببزي إر بباذ النببارو   و عببدا 

يس الشبكاوى  و عبدا إجب اي حتنينباو رزي بخل. و إليارباا عل  النحو الاليم  ويشمس ذلبل عبدا  ابا
ما  قزف الالطاو احلكوميخل عن اُتاذ إج اياو قضانيخل   احلالو البن يكبو   ي با الضبحايا مبن 

. كما ينس اإلتمال إإل  الضبحايا مبن الشبقو  األصبليخل عبن اجلب انم امل  كببخل (46)الشقو  األصليخل
  ن م. 

ا   اج رابخل  ق  ض   ب اب الشبقو  األصبليخل للإلتاباز.   بع ىل إالبياراو املتاإلخل  ش و  -22
. (47)ضببق اا  22 اببرتاليا  مببةلا  ي ببس اإلتمببال اببان البببالمني مببن   بب اب الشببقو  األصببليخل إىل 

 . (48)وجوب متييز    يع م اإلس رظم القدالخل اجلنانيخل عل  هذ  األ قاا و دل
شببد احملتاببزين للحببب  الر بب ابي وأل اإلتمببال  قبب ض   بب اب الشببقو  األصببليخل يزيببدوقببد  -22

تازو     وضاج متدريخل ل  خ اقج اياو األمنيخل ول علب  لح ب ب ص كا يبخل لتال  بم  ي با   وقد حيخ
 رتياببخلخاصببخل صببقوإاو لابباو  إاالإلتابباز إضببا خل إىل ذلببل  قببد ياببّبل . اءببدماو األاااببيخل

 عزل الااناي عن  ا  م و تمق م وثنا ت م.
و  قد ي   ب اب الشبقو  األصبليخل علب  املشبا كخل ال قالبخل   اقجب اياو وقد  كتنف الشك -25

اجلنانيبببببخل احملليبببببخل  ابببببواي كضبببببحايا  ا كمت مبببببني. ويخقبببببزى ذلبببببل إىل عبببببدب مبببببن القوامبببببس الةنا يبببببخل 
 يةما  خ حل  اجلواربل البن  نطبوي علب  التمييبز   النبوارني  كما  رهالقت ابيخل.   -والجتماعيخل 

كا يباا   نضاي  عمليخل إر اذ هذ  النوارني  لن يكو    ب الوصول إىل رظم الاجلنانيخل  و يةما  خ حل 
 .(49)ل  القدالخلع ول لضما  احل

 سبل النتصاف -2 
 ناولببت هيئبباو األمببم املتحببدي املنشببدي مبوجببل مقاهببداو إلنببو  اقراببا  القديببد مببن  -21

نببخل النضبباي علبب  التمييببز مظبباه  عببدا املابباواي هببذ .   يمببا يتقلببق إإقامببخل القببدل  مببةلا  بعببت جل
القن  ي الدول إىل ضما   كا ؤ   ص الوصول إىل القدالخل  ماا  يع اجلماعباو  وذلبل إتبو   

الببد اج  لبب املابباعدي الناروريببخل  و يابب  املطالببباو اجلماعيببخل  و شببايع املنظمبباو غبب  احلكوميببخل ع
ؤولني النضببانيني ألوجببه عببن إلنببو  اجملتمقبباو احملليببخل؛ وضببما  م اعبباي الاببلطاو النضببانيخل واملابب

__________ 

(44) Asian Legal Resource Center, Human Rights Council panel discussion (footnote 39). 

 ”Permanent Forum on Indigenous Issues “Mission to Bolivia: report and recommendations   مةلا  ارظ (45)

(2009). 

(46) United States Government Accountability Office, “U.S. Department of Justice declinations of 

Indian country criminal matters” (13 December 2010), p. 3. 

(47) Australian Bureau of Statistics, “Prisoners in Australia”, p. 8. Available from www.ausstats.abs. 
gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/7B05CD44A0E2FC8ACA25795F000DBD0F/$File/45170_2011.pdf. 

 .Moana Jackson, “The Maori and the criminal justice system” (1987)ارظ   مةلا   (48)

(49) Submission: National Indian Youth Council (United States), p. 4. 
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احلمايببخل املد جببخل   ال  اقيببخل؛ و شببايع اجملتمقبباو النانمببخل علبب  الناببل علبب  القمببس   الشبب طخل 
. وقبببد  شبببا  عبببدب مبببن البببدول  من بببا الياإبببا  و نلنبببدا (50)و بببويل ويبببانف إر ببباذ النبببارو  والقدالبببخل

ي عل  التملل عل  مظاه  عدا والن وي     إيارا ا املندمخل إىل آليخل اءعاي  إىل  داإ  للمااعد
 املااواي هذ . 

و يما يتقلق إإصدا  األإلكاا  ين  النارو  البدويل علب  م اعباي اء بان  القت بابيخل  -27
  ضبيس  ابباليل مببع   هباوالجتماعيبخل والةنا يبخل للشببقو  األصبليخل عنببد  ب ض عنوإباو علبب     اب

قبببوارني  و   إقبببد احلبببالو    . وقبببد اعتمبببدو إقبببد البببدول(51)إعبببابي التدهيبببس علببب  الابببان
 اُتذو مباب او   هذا ال دب. 

ويتضمن قارو  القنوإباو   إب و عبدباا مبن األإلكباا ال اميبخل إىل ضبما  م اعباي احلنبو   -28
الةنا يخل للشقو  األصليخل  مبا   ذلل ُت يف األإلكاا  و اقع اي من ا   إلالخل ا  كبا  املبت م 

. و  كندا   خبذل ج وب (52)مقاي  ثنا يخل خمتل خل نطبق علي ا لشقو  األصليخل ج أخل إىل ااملنتمع 
   من ا مبابئ غلبيو قصدا  األإلكاا الن  بدف و ااالإلتااز إال ملقاجلخل ا   اج ماتوياو

وذلبل إىل مقاجلخل ياه ي ا   باج راببخل   ب اب الشبقو  األصبليخل احملتابزين   الاباو   إ   مكبن  
لشبببقو  إىل ا  عنبببد  ن يببب  عنوإبببخل منااببببخل للمت مبببني املنتمبببني عنايبببخل خاصبببخل إببببذلإبببإلزاا النضببباي 

 . (53)للشقو  األصليخل ولتا   ا الجتماعع اءاصخلاألصليخل  للظ وف 

 النظم القانونية للشعوب األصلية -سادساا  
.   ببببع إقبببد احلببببالو  شبببمس رظببببم القدالبببخل لببببدى إبببالتنوج رظببببم القدالبببخل النبليببببخل  تابببم -21

ناضبباي احلضببو يخل    إلببني  لاببد رظببم  خبب ى إىل  اببويخل النزاعبباو الشببقو  األصببليخل عمليبباو امل
الوضبقع   لشقو  األصليخل النارو  املدول   وإاطبق القديد من احملاكم اءاصخل يإالط   الق  يخل. و 

لنوارني الق  يخل غ  املدورخل  والتناليد  واملما اباو البن  خكتابل إا  إلني  ارتشد حماكم  خ ى 
قع رظم القدالبخل اءاصبخل إالشبقو   . وعابي ما (54)وي احلانخل والتقاليم الش ويخلالند إا باج ااااا 
شبب عيت ا. و ببؤبي   دكيببد ابب م     و  بباو خلق عببن ثنا بباو هببذ  الشببقو  اا بقينبب  قببب اا  األصببليخل

__________ 

 .12و 11و 12(  ال ن او 1111)11التوصيخل القامخل  قم  (51)

 .211ا  اقيخل منظمخل القمس الدوليخل  قم  (51)

(52) Submission: Peru. 

  .Native Women’s Association of Canada. “What is Gladue?”, available from: www.nwac.caارظب   (53)
The Gladue principles have been eroded by recent legislative amendments. However, the Supreme 

Court of Canada recently reinforced the principles and expanded their application to the residential 

school legacy (see R v. Ipeelee, judgement of 23 March 2012). 

 Ada Pecos Melton, “Indigenous justice systems and tribal society,” available fromارظب   مبةلا   (54)

www.aidainc.net/Publications/ij_systems.htm. 
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راباي الشببقو  األصببليخل    إقبد الةنا بباو  بو اا م مبباا  مةبس رابباي شببقل راغبا    ببال شبب   
 . (55)ا ند
ى القديبببد مبببن الشبببقو  األصبببليخل    املقببباي  والنبببوارني الق  يبببخل البببن  بببنظم القلقببباو ويببب   -51

. وعببابي مببا  كببو  آليبباو (56)منبولببخل وصببحيحخل وم يببدي   إقامببخل علقبباو و تمقبباو مناببامخل
القدالبببخل الق  يبببخل  ياببب  منبببالا مبببن البببنظم احلكوميبببخل احملليبببخل  رظببب اا إىل األقيبببخل الةنا يبببخل  بببذ  ا ليببباو 

 وق  ا.  و وا  ها
و غبببم اابببتخداا البببنظم الناروريبببخل للشبببقو  األصبببليخل منبببذ زمبببن طويبببس  قبببد  وجبببد  يضببباا  -52

حتدياو  ب  بط إإقامبخل القدالبخل التنليديبخل. و شبمس هبذ  التحبدياو ال بقوإاو البن  كتنبف  طبيبق 
حدياو املقاي  املقندي الن قد  ت اوو   او اا كب اا من  تمع حملع إىل آخ . وقد  شمس هذ  الت

عل  احلنو  ال  بيخل  كمبا   ابيا  القنبف  متن  الشواغس اجلماعيخل األابنيخل  يضاا القملياو الن
 املنزيل  و اجلناع ضد النااي وال تياو. 

ببا    شببكال القدالببخل اقصببلإليخل   القديببد مببن املنبباطق. وعلبب  عكبب  القديببد مببن  -51 ومتخ
خل اقصلإليخل   كة  من األإليا  عل  مقاجلخل الضب    ا ااو القدالخل اجلنانيخل القامخل    ّكز القدال

النبباجم عببن األرشببطخل  و عببن األ قببال اجلنانيببخل. ولتحنيببق هببذا ا ببدف    ّكببز القدالببخل اقصببلإليخل 
علببب  إشببب ا   يبببع املتبببدث ين إالنشببباط  مببببن  بببي م األطببب اف واألاببب  و  ببب اب اجملتمبببع. وقبببد يتاببباوز 

 مقاجلبببخل القلقببباو إبببني  طببب اف النبببزاج. و اببب مت هبببدف القدالبببخل اقصبببلإليخل النبببزاج القاجبببس إىل
مبا   بال النخ   اقصبلإليخل إ بو ي  عبّم  ي و   ا ااو القدالخل اقصلإليخل للشقو  األصليخل   

 .(57)إدانس للنخ   القناإيخل  و النانمخل عل  الن اص

 العتراف الدول  والحكوم  بنظم العدالة الخاصة بالشعوب األصلية -ألف 
ئببباو األمبببم املتحبببدي  ومن بببا هيئببباو مقاهبببداو إلنبببو  اقرابببا  واقجببب اياو  إببب زو هي -52

اءاصببخل   ضببلا عببن ا ليبباو اققليميببخل  احلاجببخل إىل العببرتاف إاليبباو القدالببخل اءاصببخل إالشببقو  
األصبببليخل   البببنظم الناروريبببخل. و خبببوىل  ولويبببخل  نيابببيخل    نبببا ي  اقجببب اياو اءاصبببخل حلبببق الشبببقو  

.  مبببةلا   لبببت بواعبببع النلبببق مبببا يلبببع  النيبببوب (58) بببا الناروريبببخل الذا يبببخلاألصبببليخل    طبيبببق رظم
امل  وضببببخل علبببب  وليببببخل الاببببلطاو النضببببانيخل للشببببقو  األصببببليخل؛ والشببببرتاطاو املتقلنببببخل   ببببول 

__________ 

التن يبببب  اءتببببامع  ليببببخل اءببببعاي عببببن الد ااببببخل املتقلنببببخل إالشببببقو  األصببببليخل واحلببببق   املشببببا كخل   صببببنع النبببب ا او  (55)
(A/HRC/18/42 ال ن ي  )28. 

(56) Seminar on access to justice: Ramy Bulan. 

 امل جع ر اه. (57)

  وامللإلظاو اءتاميخل للانخل النضباي علب  التمييبز القن ب ي املتقلنبخل A/HRC/17/30/Add.3ارظ   مةلا  الوثينخل  (58)
(  ال نبببب ي CERD/C/GTM/CO/12-13  وغوا يمببببال )27(  ال نبببب ي CERD/C/CMR/CO/15-18إالكببببام و  )

8. 
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القدالخل التنليديبخل علب   بد يل  يبع    بال النبارو ؛ ومبن  شا كو    إقامخل األشخاص الذين ي
ج رظبم القدالببخل اءاصبخل إالشبقو  األصبليخل لبنظم القدالبخل القابيببخل؛ شب اباو لكببا  اءبعاي؛ وخضبو 

وعببدا  وعيبببخل املابببؤولني النضبببانيني  نببو  الشبببقو  األصبببليخل   إقامبببخل رظبباا القدالبببخل اءببباص  بببا 
(A/HRC/17/30/Add.3  82و 81  ال ن  ا.) 

هببذ   اخت بباصويت بباوو  يضبباا اعببرتاف الببدول إببنظم القدالببخل اءاصببخل إالشببقو  األصببليخل وإ -52
املابببببانس اجلنانيبببببخل.  قلبببب  املابببببتوى احمللبببببع   قبببببرتف إقببببد البببببدول  ييببببباا إبببببنظم القدالبببببخل إنظببببب  الببببنظم 
. و   م يكببا الل ينيببخل  يقببرتف القديببد مببن األطبب  الداببتو يخل الوطنيببخل  مبببا   ذلببل مقظببم (59)التنليديببخل

   طبيبق النبوارني    إالوليبخل النضبانيخل لابلطاو الشبقو  األصبليخل وإابلطت ا(60)إلدا  منطنبخل األربديز
الق  يببخل. ويشببرتط قببارو  إلنببو  اقراببا  الكنببدي      اعببع اللانببخل الكنديببخل حلنببو  اقراببا  وا يئبباو 

 .(61)النضانيخل واحملاكم  عند  طبيق النارو   التناليد الناروريخل والنوارني الق  يخل لممم األوىل
 جبببس ريبببس العبببرتاف  و واصبببس الشبببقو  األصبببليخل    كةببب  مبببن األإليبببا   النضبببال مبببن -55

مبؤاابببا ا ورظم بببا  مببببا   ذلبببل البببنظم الناروريبببخل  والنبببوارني التنليديبببخل  والبببنخ   املتقلنبببخل إإقامبببخل 
القدالخل. و إلياراا ما حتظ  النوارني الق  يخل إالعرتاف   التش يقاو  ولكن عبابيا مبع  ب ض قيبوب  

رني الق  يببخل مببا    تضببا   مببع إببالنواومن ببا مببا يتقلببق إشبب ط البببطل  الببذي ينضببع إببد  يخقببرتنف 
. و نببّوض هببذ  األإلكبباا الببنظم الناروريببخل للشببقو  األصببليخل و شببكس متييببزاا (62)النببوارني الداخليببخل

ضببدها. غببب   رببه قبببد يوجبببد اعببرتاف متزايبببد إاحلاجبببخل إىل مزيببد مبببن الابببلطخل النبليببخل علببب  املابببانس 
 ي   الوليبباو املتحببدي   عبباا اجلنانيبخل  وهببو مببا  ؤكببد   مببةلا  إعببابي اببن قببارو  القنببف ضببد املبب  

إليببث  ضببمن النببارو  اجلديببد  إلكامبباا إببا زي  نلبب  النيببوب احلكوميببخل علبب  الخت بباص  1122
النضببانع النبلببع ومتّكببن الاببلطاو النبليببخل لاببكا   م يكببا األصببليني مببن مناضبباي اببكا   م يكببا 

 غ  األصليني عن املخال او امل  كبخل عل  األ اضع النبليخل.
مببا  بب  د الببدول املما ابباو النضببانيخل للشببقو  األصببليخل  وحتببت    ذلببل إببد   و إلياربباا  -51

ل  تاببببق مببببع املقبببباي  احملليببببخل  و الداخليببببخل. وجتببببد  اقشببببا ي إىل     و هببببع الببببنظم الق  يببببخل متييزيببببخل 
اقعل  يشرتط المتةال للمقاي  الدوليخل حلنو  اقراا   ولكنه ل يتضمن إلكمباا  باثلا إشبد  

 . (63)طنيخلالنظم الو 
__________ 

 .the submissions of the Bolivarian Republic of Venezuela and Peruارظ   مةلا   (59)

(  وإكبببببوابو  1111  2112(  وبولبببببخل إولي يبببببا املتقبببببدبي النوميببببباو )2112(  وإببببب و )2112كولومبيبببببا ) (61)
 (.2111(  و  و يخل  نزويل البولي ا يخل )1118  2118)

(61) Submission: Canadian Human Rights Commission. 

(62) Submission: Natural Justice: Lawyers for Communities and the Environment. 

(63) Alexandra Xanthaki, “The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and collective 

rights: what’s in the future for indigenous women?” in Stephen Allen and Alexandra Xanthaki, 

eds., Reflections on the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Oxford, Hart 

Publishing, 2011), p. 413. See also Alexandra Xanthaki, “Multiculturalism and international law: 

discussing universal standards”, Human Rights Quarterly, vol. 32, No. 1 (2010), p. 40. 
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وعنببدما  ضبببع   ببب اب الشبببقو  األصبببليخل لنبببوارني هبببذ  الشبببقو  و يضببباا للبببنظم النضبببانيخل  -57
احلكوميببخل  يمببا  بب  األ قببال ر ابب ا املببدع  ا  كا ببا   ببإ م يواج ببو  خطبب  التقبب ض للمناضبباي 
ا مبوجل رظامني قاروريني. و ت اقم هبذ  املشبكلخل عنبدما ل يقبرتف رظباا القدالبخل احلكبومع إالنظبا

 الناروين للشقو  األصليخل. و  هذ  احلالو  ينبمع إيلي  ولويخل للنظاا النبلع. 

 الربط بين نظام العدالة الخاص بالشعوب األصلية ونظام العدالة الحكوم  -باء 
لتقببباو  ااعبببرتاف البببدول إبببالنظم الناروريبببخل للشبببقو  األصبببليخل و علببب   وجبببد  مةلبببخل إااإيبببخل  -58

  املانبخل مبن  بوج الشببا  ولكنببه  11ث أةّبس الشببا  املبباو ي راببخل مق با.   بع ريوزيلنبدا  إليب
ّةس رابخل  وللو  مبن (64)  املانخل من الشبا  املاثلني  ماا احملاكم 52أخ   يخلإلظ    الشبا  قد حيخ

رظبباا القدالببخل التنليببدي إىل احملبباكم املا يببخل الببن  ببدف إىل إعببابي  إببط الشبببا  املبباو ي إةنببا ت م 
شببا كخل ا اب ببخل لمابب  والنبانببس   عمليببخل قضبباي األإلببدام مببن  جببس اقابب اا   احلببد و شببايع امل

 .(65)من خط  القوب
وإقبد ب اابخل عمليبباو صبنع الاببلا البن متا اب ا  مببخل را باهو وقبانببس  خب ى   الوليبباو  -51

  املتحببدي وكنببدا  بعببا م كببز جتديببد احملبباكم  وهببو منظمببخل غبب  إلكوميببخل متو ببا احلكومببخل الحتابيببخل
را بباهو إىل املابباقخل   إعببداب إ رببام  ل ببنع الاببلا يشببا    يببه إىل  مببخل صببارقع الاببلا املنتمببني 

  بب اب مببن غبب  الشببقو  األصببليخل   إلببع  بهببو   إعوكلببني  إالوليبباو املتحببدي. ويطبِّببق العرببام  
 . (66)إلالياا مبابئ صنع الالا    اويخل املنازعاو

  بع  .و  إىل  دوين النوارني الق  يخل للشبقو  األصبليخلوقد اقت الدول    إقد احلال -11
ببببا   إلببببُ عبببباا  علبببب   اببببا  النببببارو  اجلنببببانع لقبببباا  1121غ ينلرببببد  كارببببت القدالببببخل اجلنانيببببخل متخ

. و ذا النارو  جذو     م اهيم شقل غ ينلرد األصلع للقدالخل  وهو ي كز إىل إلبد كبب  2152
مؤااباو م توإلبخل  جد ااو   نليديبخل   غ ينلربد  وإمنباعل  إعابي التدهيس. ورتياخل لذلل     و 

و مببببا  ضبببقو  للقبببلج  مبببع إمكاريبببخل اابببتم ا هم    أكبببث  بببا اجلنببباي  إقبببد احلكبببم علبببي م   بببرتيا 
  إببد  ر بباذ قببارو  جديببد ومخببنن  1121البحببث عببن  بب ص القمببس  و التببد يل. واعتبببا اا مببن عبباا 

يخبنع عل  مبد  إعابي التدهيس واقبس مبن املمكبن  يضباا  إشد  إقامخل القدالخل   غ ينلرد  وهو قارو 
 .(67)مقاقبخل م  كذ اجل انم إدخول ما يام  املؤاااو ر ف اململنخل

و رشدو وليخل اا اوا     ماليزيا   ل  احملا ظخل عل  األعب اف   بدف احملا ظبخل علب   -12
و  بب اب اجملتمقبباو األصببليخل  األعبب اف األصببليخل. وقبباا اجمللبب     إطببا  عمليببخل التشبباو  مببع شببيو  

__________ 

(64) Submission: New Zealand Human Rights Commission, Te Kahui Tika Tangata. 

 امل جع ر اه. (65)

 .www.courtinnovation.org/project/peacemaking-programارظ   (66)

(67) Seminar on access to justice: Mille Sovndahl Pedersen. 
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إتببدوين النببارو  القبب    واختببا  اجمللبب  النخاببخ الببن يشببيع  طبين ببا    يببع اجملتمقبباو مببن  جببس 
ضببببما  امل ببببداقيخل واملنبوليببببخل. ومببببن املمكببببن    ييابببب  التببببدوين عمليببببخل البببب إط إببببني رظبببباا القدالببببخل 

وصببول األجيببال اجلديببدي وعامببخل احلكببومع ورظبباا القدالببخل القبب    كمببا  رببه ي يببد  مببةلا     يابب  
النا  إىل النظم املقندي و يا    م م  ذ  النظم. ومبن شبد  التبدوين    ياب م  يضباا   زيبابي 

. و    علبب  ال ببقيد احمللببعقبببول النبب ا او الببن  تخببذها  مببةلا   ببال  الكبببا   و  ببال  الشببيو 
وغ  ال يبع للنبوارني الق  يبخل األصبليخل  تم الوقت ر اه  من املمكن    يؤث  التدوين   الطاإع امل

 .(68)والاا يخل

 وصو  مئات محددة  ل  العدالة -اا سابع 

 النساء -ألف 

 العقبات -1 
مببببن األابببببا  اجلذ يببببخل ل تنببببا  رابببباي وال نبببب  يخقتببببع التمييببببز املتقببببدب والقنببببف ا يكلببببع  -11

راببببخل م   قبببخل األصبببليخل راببباي الشبببقو  متةبببس الشبببقو  األصبببليخل إىل اببببس الوصبببول إىل القدالبببخل. و 
  إقببببد  لإلببببظ     عببببدابهن  تزايببببديخ رظبببباا القدالببببخل اجلنانيببببخل و   منا رببببخل إمبببب هن مببببن النابببباي 
  1121 شبب ين الةبباين/رو مع   رابباي الشببقو  األصببليخل إلمببت رابببخل احلببالو. و  كنببدا  مببةلا  

ةببس زيببابي   وهببو مببعلبب  ماببتوى الحتبباباببايناو ال  املانببخل مببن  مببوج  22.1مببا يزيببد علبب   ا أخ
 .(69)  املانخل عل  مدى القند املاضع 85.7قد ها 

كببب ي بو  وصببول رابباي الشببقو  األصببليخل إىل عنببباو    القديببد مببن املنبباطق  حتببول و  -12
إينمبببا  واجبببه رابباي الشبببقو  األصبببليخل  زايببد إلبببالو القنبببف النضبباي اجلنبببانع    يبببع امل اإلببس. و 

رطببببا  حتخببببد النيببببوب الببببن    ضبببب ا الدولببببخل علبببب  و   مبببببا   ذلببببل القنببببف اجلناببببع  املوجببببه ضببببدها
الببذي الشببقو  األصببليخل مببن قببد  ا علبب  مقاجلببخل قضببايا القنببف اءاصببخل إرظببم القدالببخل اخت بباص 
و  إقد احلبالو  قبد  كبو  هنبا  إلاجبخل إىل رظبم القدالبخل  رااي الشقو  األصليخل.يات دف 
ابباي و تيبباو الشببقو  األصببليخل مببن قببد  ا علبب   ايببخل روإىل  شببايع هببذ  الببنظم و قزيببز النبليببخل 

__________ 

(68) Seminar on access to justice: Ramy Bulan. 

 .27(  ال ن ي 22ضقضايا  وإليخلض )احلاشيخل  قم  "Spirit matters"مكتل م تش اقصلإلياو   كندا   (69)
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رخظببببببم القدالببببببخل عببببببلوي علبببببب  ذلببببببل  و  إقببببببد األإليببببببا   يخاببببببيط  ال جببببببال علبببببب   .(70)القنببببببف
 .عل  النحو الكا  املوا بإىل رااي الشقو  األصليخل ر اذ وقد ل  خقاجل مادلخل   (71)التنليديخل

راببباي الشبببقو  وإليةمبببا ل  ابببتطيع رظبببم القدالبببخل التنليديبببخل مقاجلبببخل قضبببايا القنبببف ضبببد  -12
علبببي ن ال جبببوج إىل رظبببم القدالبببخل الوطنيبببخل. ولكبببن  و  إقبببد احلبببالو  هنبببا  ابببل األصبببليخل  

ابعبباياو  ببدوم ارت اكبباو علبب  يببد الشبب طخل  مبببا   ذلببل الاببتخداا امل بب ط للنببوي والعتببداي 
 ا يرت  راباي الشبقو  األصبليخل   وضبع إلب ج  مباا خيبا او قليلبخل  يمبا   (72)اجلادي واجلناع

 وجبببد  تقلبببق إببباقإل  عبببن إلبببالو القنبببف. وإالناببببخل للبببواي يقشبببن   املنببباطق النانيبببخل   نبببد لي
  ا ببب ي جببب اي حتنينببباو  و يبببخلقلنظببب    إلغبببا ن  و علببب  عبببني املكبببا  لإر ببباذ النبببارو   ابببلطاو

ببب ى  حببوص الطبببل الشببب عع الببن الن ببباذ إىل املقنيببباو علببب  النابباي يتقبببذ   وقببد تاميبببع لعبببابي جتخ
 ابيخل عل  إلدوم القنف اجلناع. األبلخل امل

 سبل النتصاف -2 
النارو  الدويل حلنو  اقراا  إد   تخذ الدول كا خل التداإ  لضما  املاباواي  مباا ينضع  -15

وعل  الدول  يضاا     ك س للم  ي إلنوقاا مااويخل حلنو  ال جس   إإب اا القنبوب وإبا ي  .(73)النارو 
ضبببباي علبببب  التمييببببز ضببببد املبببب  ي إنلببببق الببببنن    عببببدب النابببباي ولإلظببببت جلنببببخل الن .(74)املمتلكبببباو
وبعت إىل  نظيم إ ام   (76)  الالطخل النضانيخل  (75)رااي الشقو  األصليخليشمس مبا  القاملو 

األعبب اف     النببوارني  ولإلظبت كمببا  .(77) د يبيبخل للتوعيببخل اجلناباريخل ل انببدي مبوي ع رظبباا القدالبخل
شبو ي الناروريبخل  و وصببو ن إىل اببس الرت باف  مباا احملبباكم  و البن  نبّوض إل بول النابباي علب  امل

 .(78) خقطع قيمخل  قس لش ابي النااي   نت ل احلق   املااواي  ماا النارو 

__________ 

 ض ن يبب  عببن اجتمبباج   يببق اءببعاي الببدويل إشببد  موضببوج ضمكا حببخل القنببف ضببد رابباي الشببقو  األصببليخل و تيا ببا (71)
(E/C.19/2012/6 ال ن ي )25. 

 املندمخل من ط ف حتالف الشقو  األصليخل   آايا.الو قخل ل  ارظ   عل  ابيس املةا (71)

 Those who take us away: abusive policing and failures inض ارظ   عل  ابيس املةال م صد إلنبو  اقرابا   (72)

protection of indigenous women and girls in northern British Columbia, Canada( 1122ض). 

 .25عل   يع  شكال التمييز ضد امل  ي  املابي ا  اقيخل النضاي  (73)

 امل جع ر اه. (74)

 .1121شباط/ عاي   18  ا  اي املقتمدي   21/1118ارظ  البل   قم  (75)

 .12ارظ  التوصيخل القامخل  قم  (76)

 ) (.12(  ال ن ي 2111)21القامخل  قم التوصيخل  (77)

 .8(  ال ن ي 2112)12التوصيخل القامخل  قم  (78)
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 الشعوب األصلية وشباب أطفا   -باء 

 العقبات -1 
 وجبببببد إيارببببباو من ايبببببخل ضبببببئيلخل  تقلبببببق إشببببببا  الشبببببقو  األصبببببليخل   خشببببب  إينمبببببا  -11

 ولإلظبببت جلنبببخل إلنبببو  .(79)إ متبببه   رظببباا القدالبببخلإىل كةببب ي  عبببدابهم تاإلبببخل املاقإل ببباياو 
ا   اج مقدلو احلب  إشكس غ  متناابل    إنلق (2119)22الط س     قلين ا القاا  قم 

إىل التمييبببز املن ابببع البببذي يابببت دف هبببؤلي     إقبببد األإليبببا   ذلبببل يقبببوب  شبببا و إىل   و 
 .(74)ال ن ي اجملتمع   باخس رظاا القدالخل و الشبا  

ثب  النبوارني ذاو األلإلتاباز إاببل لومن امل ج     يتق ض شبا  الشبقو  األصبليخل  -67
التمييزي  من قبيس قوارني خ   إلظ  التابول وضالر ب افض  البن  بؤث  إشبكس م ب ط   شببا  
الشببببقو  األصببببليخل الببببذين ياببببتخدمو  األمبببباكن القامببببخل إشببببكس كببببب  ك ضبببباي ثنببببا  وللتامببببع 

  مبببن وإقبببد إيببداع م الابببان .(80)لتواصببس الجتمببباعع إابببل  بببدين ماببتوياو إليبببازي امللكيببخلوا
 و غببب  ذلبببل مبببن  املابببتبقد    يابببت يد شببببا  الشبببقو  األصبببليخل مبببن  بببداإ  القدالبببخل الت ببباحليخل

واملقاملخل الناايخل  مبن  (81)   يتق ضوا ألشد التداإ  القناإيخلامل ج    ومن التداإ  البديلخل للحب 
 .(82)احلب  حتت احل ااخل املشدبيقبيس 

 سبل النتصاف -2 
جل انم األإلبدام بو  اللابوي للت دي بعت جلنخل إلنو  الط س الدول إىل اُتاذ  داإ   -18

مبُ كاربت إىل اقج اياو النضانيخل قد  املاتطاج وبعم البنظم التنليديبخل للقدالبخل الت باحليخل  يضباا 
انبببخل البببدول إىل وضبببع رظبببم قضببباي األإلبببدام كمبببا بعبببت الل .(83)ُتبببدا م بببال الط بببس ال ضبببل 

إطبا  خبدماو ملنمبخل ثنا يباا    بو   إالتشاو  مبع الشبقو  األصبليخل وإّينبت كبذلل احلاجبخل إىل 
 .(84)قضاي األإلدام
__________ 

اجتمبببباج   ي البببدانم املقببب  إنضببببايا الشبببقو  األصبببليخل  املبببذك ي امل اهيميبببخل املندمبببخل ارظببب  منتبببدى األمبببم املتحبببد (79)
الك البخل  بو  املبوبعني   احلبب  و هبن العتنبال و الشقو  األصبليخل وشبا  اءعاي الدويل إشد   ط ال    يق

   . متاإلخل عل  املوقع الشبكع التايل2(  ال  حخل 1111)والذين يتم  بني م 
http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/MeetingsandWorkshops/EGM2010IndigenousChildr

enandYouth.aspx. 
 الوطنيخل للخدماو الناروريخل للاكا  األصليني واكا  جز  مضيق  و ِّ .ا يئخل من الو قخل املندمخل  (81)

 Christopher Hartney, “Native American youth and the juvenile justice system”, Views fromارظب   (81)

the National Council on Crime and Delinquency (2008). 

 for example, Terry L. Cross, “Native Americans and juvenile justice: aارظب  علب  اببيس املةبال   (82)

hidden tragedy”, Poverty & Race, vol. 17, No. 6 (November/December 2008). 

 .75و 72  ال ن  ا  22ا  قم التقليق القا (83)

 .75امل جع ر اه  ال ن ي  (84)
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آليببخل اءببعاي  لنببت وإقببد التببداإ  امللنمببخل هببع قيببد التن يببذ. وعلبب  ابببيس املةببال   -11
املببببذكو   عببببل . و يمبببا يتقلببببق إالشبببببا   وزيلنبببدا()ري  املببببا اي رظببباا احملبببباكم مقلومببباو إشببببد  

مبببن خبببلل القبببوب إىل احلبببد مبببن خطببب  املقنيبببخل إبببد  اب شبببقل املبباو ي وإلبببداو  بببدف ال  احملتاببزين
و  بم كي يبخل و نبدي  ثنبا ت م  إوصب  م ينتمبو  إىل  اعبخل املباو ي  مااعدي املشا كني عل    بم 

  دث ها  ي م و   ا هم و تمقا م احملليخل.
آليخل اءعاي  يضاا مقلوماو إشبد   قيبخل إشب ا  شببا  الشبقو  األصبليخل  البذين و لنت  -71

    عمليبباو البحببث عببن الايااببيخلهببم ع ضببخل للقنببف املن اببع بو     يقخببوا  اببباإه التا  يببخل و 
القدالبخل للتمبا  الشببا  علب  اقاب اا   عمليباو  وابع ذلبل    ياباعد احلنينخل. ومبن شبد  

 .(85)األالف الناجني من املظا  والرت اكاو التا  يخلتاا   و   يق ف إ

 األشخاص ذوو اإلعاقة المنتمون  ل  الشعوب األصلية -جيم 

 العقبات -1 
يتقبب ض األشببخاص ذوو اقعاقببخل املنتمببو  إىل الشببقو  األصببليخل إىل التمييببز املتقببدب  -72

حتبول بو  متبتق م  نبوق م عنباو وضع الشقو  األصليخل واقعاقخل  وغالباا ما يواج و  إابل 
 إشكس كامس.

 ببخل  مببن عنببباو األشببخاص ذوو اقعاقببخل املنتمببو  إىل الشببقو  األصببليخل ويواجببه  -71
لو  اثبببخل اإلتمبببقبببارو  األاببب ي     إطبببا صبببقوإخل الوصبببول إىل احملببباكم احملليبببخل  و التنليديبببخل. و قبيبببس 

 .(86)ن األشخاص ذوي اقعاقخلكب ي    يخنتزج األط ال من إيئت م األا يخل إذا كا  الوالدا  م
األشبببببخاص ذوي املتاإلبببببخل إىل    مقبببببدلو الاببببباناي مبببببن املقلومببببباو النليلبببببخل  خشببببب  و  -72

وهنبا  قلبق إشبد  مقباملت م  .(87)اقعاقخل املنتمني إىل الشقو  األصليخل م   قبخل إشبكس م ب ط
ي علببب  اءبببدماو الضبب و يخل  مببببا   ذلبببل املاببباعدقبببد حي مبببو  مببن احل بببول   الابباو   إليبببث 
 .(89)من إني حتدياو  خ ى  (88)الن ايخل والن ااريخل

__________ 

 إللنخل ب اايخل موضوع ا الوصول إىل القدالخل  امل كز الدويل للقدالخل الرتناليخل. (85)

شبباط/ عاي   2للمزيد من املقلوماو  ارظب  متكبني املب  ي   ابالخل إىل جلنبخل النضباي علب  التمييبز ضبد املب  ي مؤ خبخل  (86)
 كع التايل  . متاإلخل عل  املوقع الشب1122

www.womenenabled.org/pdfs/Feb2013_CEDAW.pdf. 

الوطنيببببببخل للخببببببدماو الناروريببببببخل للاببببببكا  األصببببببليني واببببببكا  جببببببز  مضببببببيق  ببببببو ِّ   ا يئببببببخل مببببببن و قببببببخل مندمببببببخل  (87)
citing Edward Heffernan et al., “Prevalence of mental illness among Aboriginal and Torres Strait 

Islander people in Queensland prisons” (2012). 

 Handbook on Prisoners with Special Needs, pp. 43 ffمكتبل األمبم املتحبدي املقب  إاملخبد او واجل أبخل   (88)

(2009). 
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القنليبببخل املنتمبببني إىل  ين مبببن األشبببخاص ذوي اقعاقبببخلو خةببب  األعبببداب الكبببب ي للمحتابببز  -72
 مب اض عنليبخل  و إعاقباو  ك يبخل  و الذين يقبارو  الشقو  األصليخل قلناا لكو  هؤلي األشخاص 

 خب ى  مببا   ذلبل احل بول  يخلإرابار اا إلنوقب مبا  احل. ويشبمس خلاللزمبإالقنايخل إب اكيخل ل حيظو  
زيبابي  يضباا إىل ضب و ي يخنبِّبه عل  خدماو صحيخل ملنمبخل وخبدماو اقابكا  وال عايبخل والبدعم. و 

الضببط اإاو الببن   ببيل األجنببخل إبب ام  التببد يل والتوعيببخل إشببد  اقعاقبباو القنليببخل  مبببا يشببمس 
 .(90)لخلل اندي موي ع رظاا القدارتياخل  ناول الكحول  

 سبل النتصاف -2 
نبو  األشبخاص ذوي اقعاقبخل مبن الشببقو  خبباص حليبدعو اقعبل  إىل  وجيبه اهتمباا  -75

ا  اقيبببخل إلنبببو  األشبببخاص ذوي   تنببباول. و (22و 21خل )املاب بببا  األصبببليخل واإلتياجبببا م اءاصببب
 اقعاقخل وضع األشخاص ذوي اقعاقخل املق ضني ملختلف  شبكال التمييبز  و بن  علب      ك بس
البببدول األطببب اف وصبببول األشبببخاص ذوي اقعاقبببخل إىل القدالبببخل علببب  قبببدا املاببباواي مبببع ا خببب ين 

 (.13 قال )املابي إشكس 
وعلنببببت جلنببببخل إلنبببببو  األشببببخاص ذوي اقعاقببببخل   ملإلظا بببببا اءتاميببببخل علبببب  وضبببببع  -76

األشبببخاص ذوي اقعاقبببخل مبببن الشبببقو  األصبببليخل ووصبببو م إىل القدالبببخل. وإىل يومنبببا هبببذا  كبببزو 
 قيببببخل  ببببوا   إياربببباو علبببب  و   (91)ظا ببببا ذاو ال ببببلخل علبببب  ضببببما  املابببباواي وعببببدا التمييببببزملإل

 .(93)احلاجخل إىل النظ    وضع  ط ال الشقو  األصليخل  ضلا عنم  لخل؛  (92)وإإل اياو

 الوصو   ل  العدالة والحقيقة والمصالحة والشعوب األصلية -ثامناا  

 تقاليةالشعوب األصلية وعمليات العدالة الن -ألف 
وصبول وابيلخل لاتكشباف اببس  خشكس القمليباو وا ليباو امل  بطبخل إالقدالبخل الرتناليبخل  -77

احلكبم  الشقو  األصليخل إىل القدالخل  وهبع  بتم إكي يبخل   بدي اجملتمقباو اءا جبخل مبن النبزاج  و
 النمقع ملخل او ارت اكاو إلنو  اقراا .

__________ 

ارظببب  علببب  اببببيس املةبببال  اللانبببخل األو وإيبببخل ملكا حبببخل التقبببذيل وغببب   مبببن ضببب و  املقاملبببخل  و القنوإبببخل الناابببيخل  (89)
 .1ال  حخل   (CPT/Inf (2013) 3ينخل   ن ي  إلول زيا  ا إىل غ ينلرد )اللإرااريخل  و امل   و

 الوطنيخل للخدماو الناروريخل للاكا  األصليني واكا  جز  مضيق  و ِّ .ا يئخل من و قخل مندمخل  (91)

 (.CRPD/C/PER/CO/1( وإ و )CRPD/C/ARG/CO/1ارظ  امللإلظاو اءتاميخل إشد  األ جنتني ) (91)

 .CRPD/C/PER/CO/1و CRPD/C/ARG/CO/1ارظ   (92)

 .CRPD/C/PER/CO/1ارظ   (93)
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كببن لمهببداف الكامنببخل و اي القدالببخل الر -78 ببذو اببقياا لتحنين ببا وأخ تناليببخل والتببداإ  الببن اُتخ
إإقامبببخل القبببدل الاببببس الك يلبببخل ملبببا يشبببكس     نابببام مبببع  هبببداف الشبببقو  األصبببليخل و  بببو ا ا 

   ضببببع الاببببلم علبببب  املببببدى البقيببببد. وينبمببببع لقمليبببباو وآليبببباو القدالببببخل الرتناليببببخل    وإإلببببلل 
عليبه مبن ارت اكباو حلنبو  اقرابا   مببا  و ت دى ملا قد يرت بل العتبا  األابا  اجلذ يخل للنزاج

. و يمببا يتقلببق إالشببقو  األصببليخل  يشببمس يتماشبب  مببع النواعببد واملقبباي  الدوليببخل حلنببو  اقراببا 
يخشببكس الابببكا   ذلببل ارت اكبباو إلنببو  اقرابببا  النا ببخل عببن إلبببالو النببزاج  إليببث غالبببباا مببا

إ نبببدا  الشبببقو  األصبببليخل امل  بطبببخل  والشبببكاوىاألصبببليو   علببب  راببببخل مبببن الابببكا  الضبببحايا  
وارت اكباو املقاهبداو وال  اقباو والرت يبباو البنبايي   للايابي وملكيبخل األ اضبع واألقباليم واملبوا ب
 .جتا  ا املشرتكخل  يما يتقلق إالاتقما  اذاألخ ى إني الشقو  األصليخل والدول  وك

املتحببدي   وضببع  بب  الببدويل الببذي ااببتخدمته األمببم  التن يببذيويبب ب اقطببا  املقيببا ي و  -71
القدالبببخل الرتناليبببخل النبببانم علببب  إلنبببو  اقرابببا    البببوثينتني التببباليتني   موعبببخل املببببابئ احملدثبببخل 
املتقلنخل  مايخل إلنبو  اقرابا  و قزيزهبا مبن خبلل اقجب اياو ال اميبخل إىل مكا حبخل اق بلو مبن 

توجي يببببخل إشببببد  احلببببق   األاااببببيخل واملبببببابئ ال واملبببببابئ  (E/CN.4/2005/102/Add.1)القنببببا  
الرت بباف واجلببع لضببحايا الرت اكبباو اجلاببيمخل للنببارو  الببدويل حلنببو  اقراببا  والرت اكببباو 

 .(94)اءط ي للنارو  اقرااين الدويل
)يخقبب ف علبب  احلببق   املق  ببخل ينببوا و خبب ّوج  موعببخل املبببابئ احملدثببخل مل  ببوا  وااببع للقدالببخل  -81

وهببذ   وضببماراو عببدا التكبب ا .واحلببق   القدالببخل واحلببق   اجلببع  ( يضبباا إبباحلق   مق  ببخل احلنينببخل
احلنبببببو   خقززهبببببا التزامببببباو قاروريبببببخل بوليبببببخل د العبببببرتاف  بببببا صببببب اإلخل   القديبببببد مبببببن املقاهبببببداو 

مبببببا   ذلببببل ال  اقيببببخل الدوليببببخل حلمايببببخل  يببببع ) لدوليببببخل واققليميببببخل حلنببببو  اقراببببا وال ببببكو  ا
 .(األشخاص من الخت اي النا ي

ويبببن  احلبببق   مق  ببببخل احلنينبببخل علبببب  إلبببق  يببببع األشبببخاص   مق  ببببخل احلنينبببخل إشببببد   -82
والظ وف واألابا  الن  بو إلي ا. وللضبحايا شنيقخل األإلدام املاضيخل املتقلنخل إا  كا  ج انم 

و ابببب هم  علبببب  وجببببه اء ببببوص  احلببببق   مق  ببببخل احلنينببببخل إشببببد  الظبببب وف الببببن ا  كبببببت  ي ببببا 
الضببببحيخل   إلالببببخل الو بببباي  و الخت بببباي. وياببببتلزا واجببببل  نببببد   الرت اكبببباو وا ببببوص م بببب 

الضببماراو قعمببال احلببق   املق  ببخل     ك ببس الببدول  مببن  لببخل  مببو   عمببس الاببلطخل النضببانيخل 
 إشكس ماتنس و قال  وأكن    يشمس إ ااي جلا  إلنينخل  اتكمس عمس الالطخل النضانيخل.

والبدول ملزمبخل  إوجببه القببدل؛    بال إقامبخل خل ويخشب  احلبق   القدالبخل إىل واجببباو الدولب -81
 وحمباكمت م ملإلنخل املاؤولني عن اجل انم اجلايمخل مبوجل النبارو  البدويلاء وص  إد   ك س 

الضحيخل إد   قوِّض . وينطوي احلق   التقويد عل  التزاا الدولخل ومقاقبت م عل  النحو الواجل

__________ 

 .امل  ق  11/227ق ا  اجلمقيخل القامخل  قم  (94)
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ويتضببمن احلبق   التقبويد  بداإ   تقلببق  رت با .مبن م  كبل الاجلببع إمكاريبخل التمبا  و تبي   با 
 وإعابي التدهيس  والرتضيخل.  الارتباب والتقويد املايلإ

مبن و  و تدلف القدالخل الرتناليخل من كس من القملياو وا لياو النضانيخل وغب  النضبانيخل  -82
مببزي    و وإبب ام  التقببويد واقصببلل املؤااببع والبحببث عببن احلنينببخل امللإلنببخل النضببانيخل إين ببا 

وهببذ  ا ليبباو مرتاإطببخل ول  خقببّوض إإلببداها األخبب ى. و يمببا  خ كببز  .(95)منااببل مببن هببذ  القناصبب 
لزمببخل لضببما  احلببق   الخبب ى األتببداإ  ال   شببمس يكببب  إد جببخل  هببذ  الد ااببخل علبب  جلببا  احلنينببخل 

 ا  التحنيببببقوجلبببب مق  ببببخل احلنينببببخل والقدالببببخل احملبببباكم اجلنانيببببخل الدوليببببخل واقجبببب اياو اجلنانيببببخل الوطنيببببخل
بب ي جلنببخل إلنببو  اقراببا  ملاليزيببا  واحمل ويبباو ال ييببخل واملشببا يع التا  يببخل. وعلبب  ابببيس املةببال  جتخ

إلاليبباا ااتن ببايا وطنيبباا إشببد  إلنببو  الشببقو  األصببليخل   إليببازي األ اضببع   ماليزيببا  يخ كببز علبب  
 إاحلنو  الق  يخل   ملكيخل األ اضع.املت لخل األابا  اجلذ يخل للمشاكس 

إلنوق با  ينبمبع  كييببف عمليباو القدالببخل إعمببال ولتلبيبخل اإلتياجباو الشببقو  األصبليخل و  -82
الرتناليبببخل لضبببما  مليمت بببا ثنا يببباا وا اببباق ا مبببع امل ببباهيم واملما اببباو الناروريبببخل الق  يبببخل املتقلنبببخل 

نضبايا إالقدالخل و اويخل النزاعاو. وابتخة ي هبذ  القمليباو إجب اياو القدالبخل الرتناليبخل. وإالناببخل ل
ال ظبببانع اجلماعيبببخل امل  كببببخل ضبببد الشبببقو  األصبببليخل  مبببن قبيبببس اقإبببابي اجلماعيبببخل  وجببب انم احلببب   
واجلبببب انم ضببببد اقرابببباريخل  ينبمببببع الاببببتقارخل إاملما ابببباو الق  يببببخل     ببببميم اياابببباو القدالببببخل 

 الرتناليخل و ن يذها عند القتضاي.

 لجان الحقيقة -باء 
ا  إلنينبببببخل   إلبببببدا   قبببببيش  ي بببببا شبببببقو   صبببببليخل   مناابببببباو عديبببببدي   خرشبببببئت جلببببب -85

وعاجلبببت    إقبببد األإليبببا   مشببباكس  واجبببه الابببكا  األصبببليني إلبببُ عنبببدما   يكوربببوا حمبببط 
  ببع    شببا    صببلا   اهتمبباا خبباص. و تببباين مابباقخل الشببقو  األصببليخل   هببذ  القمليبباو 

 بد شب دو إرشباي جلبا  إلبالو إلديةبخل القو  املناإبس هنبا    هذ  القملياو   إقد احلبالو
إلنينخل من  جس الت دي لرت اكاو إلنو  الشبقو  األصبليخل إالتحديبد  وقباب خل با الابكا  

 األصليو  القملياو مبباب ي من م.
جلنببخل احلنينببخل وامل بباحلخل   كنببدا  وجلنببخل احلنينببخل وامل بباحلخل إشببد  ذلببل  ومببن األمةلببخل علبب   -81

. و نظبببب  اللانببببخل   الوليبببباو املتحببببدي األم يكيببببخل   وليببببخل املببببني شببببقل واإاربببباكع عايببببخل  ط ببببال و 
الدولببببخل والببببذي حلببببق إدط ببببال الببببذي  اببببببت  يببببه الكنديببببخل  إنيببببابي الشببببقو  األصببببليخل    الضبببب   

 شببمل ا ب ااببخل  طببول  ببرتي وهببع علبب  األ جبب  عامبباا   251الشببقو  األصببليخل و ابب هم علبب  مببدى 
  وليبخل شبقل واإارباكع د   عايبخل  ط بال جلنخل إلنينخل. و اق  جلنبخل احلنينبخل وامل باحلخل إشب نوا  ا 

__________ 

  1121مببذك ي األمببني القبباا اق شببابيخل إشببد   بب  األمببم املتحببدي إزاي القدالببخل الرتناليببخل  ال بباب ي   آذا /مببا    (95)
 .1ال  حخل 
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وإىل رظبباا  عايببخل الط ببس التبباإع للوليببخل؛ إطببا    هببذا الشببقل املببني إىل  وثيببق مببا  قبب ض لببه  ط ببال 
يتضببمن وإببدي عمليببخل الشبب اي؛ وإصببدا   ن يبب   مجتببا  إ اإلببخل ال  صببخل أل بب اب شببقل واإاربباكع لتنااببم 

 و ا هم.شقل واإاراكع   عايخل  ط ال   ال  وصياو عن   ضس املما ااو 
الشبقو  األصبليخل  مببا  ي ا جلا  احلنينبخل ارت اكباو إلنبو  ثخل إلالو عديدي  ناولت و  -87

بو       األ جنتني وإا اغواي وإ و وشيلع وغوا يمال وريكا اغوا  من إني إلدا   خ ى  ذلل 
التا  يخل   نق كشف احلناو  إلالخل جلنخل   شكس إلنو  هذ  الشقو  موضوج الرتكيز األاااع 

  وإالنظ  إىل ب جخل مقاراي شبقل املايبا 2111إىل  2117غوا يمال  الن عملت   ال رتي من 
 كبزو اللانبخل    ايبخل   2111و 2111رتياخل للنزاج املال  الداخلع الذي با    ال برتي إبني 

ابي  عمبببال إإبببا  كببببت الدولبببخل وخل بببت إىل    إشبببكس كبببب    املطببباف علببب  وضبببع شبببقل املايبببا
  اعيخل ضد الشقو  األصليخل.

ومبببع ذلبببل     بببتمكن جلبببا  احلنينبببخل    القديبببد مبببن احلبببالو  مبببن  لبيبببخل اإلتياجببباو  -88
د جتاهبببس الشببقو  األصبببليخل إشببكس كامبببس   نببد الشببقو  األصببليخل إبببدّي شببكس مبببن األشببكال. 

 و  يتم التشاو  مق ا ول إش اك ا.ي ب ذك ها   التنا ي   و 

تةة  الةة ع عانالبحةةع عةةن الحقيقةةة مةةن أجةةل رمةة  الظلةةم أمةةام القائمةةة التحةةد ات  -جيم 
 الشعوب األصلية

؛ قيت انينببخل ضببما  ااببتنلليخل اللاببا  وم ببداواج  ببا جلببا  احل شببمس التحببدياو الببن  خ  -81
والتدخس الاياابع؛ وقلبخل التمويبس؛ وضبما  اابتم ا  مشبا كخل اجملموعباو امل مشبخل واجملتمبع املبدين 

 إالضحايا.واملنظماو املقنيخل 
لرتنباب  يضباا إابببل ضبقف النتبان  الببن إلننت با والتن بب    لو ق ضبت جلبا  احلنينببخل  -11

عنببدما  إلببُ تن يببذ ضببقي اا إشببكس عبباا ال. وكببا  علبب  النحببو الكببا   ن يببذ  وصببيا ا  و متاإقت ببا
كشبببف احلنببببانق كاربببت التوصبببياو صبببا مخل. وعلبببب  اببببيس املةبببال    يبببتم  ن يببببذ  وصبببياو جلنبببخل  

. و  إلالبخل حمكمبخل وايتبارمع (96)ضاملننوصبخلإاحلنينبخل  با  بى إىل مبا يخابم  ض  ينبمبع يخل كماالتا  
املن   اءاص املق   نو  صد و ارتناباو من ج او عدي  ومن إين ا    و  ووا )ريوزيلندا(  
  ببببد احلكومببببخل الاببببتنتاجاو الببببن خلخ ببببت إلي ببببا ومبببب ب  لببببل الرتنبببباباو الشببببقو  األصببببليخل  

 .(97)  إقد النضايا امل مخل احملكمخل
واببلط التن بب    التن يببذ الضببوي علبب  مشببكس  كببع  لببي  لببه علقببخل إالنتببان  الن انيببخل  -12
البببن   ضبببع إىل التن يبببذ واللتبببزاا  إتنبببا ي  اللابببا   وإمنبببا لبببه علقبببخل إدوجبببه الن بببو    القمليبببخل  و

__________ 

 الوصول إىل القدالخل   ل ا و إو .إشد  إللنخل ب اايخل  (96)

 .11(  ال ن ي E/CN.4/2006/78/Add.3ءاص عن البقةخل الن قاا  ا إىل ريوزيلندا ) ن ي  املن   ا (97)
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العببرتاف  ببق الشببقو   غبب  قبباب ي علبب  حتنيببقاللاببا  وإلببدها إ     ايببخل املطبباف. و  إببذلل
 مي  إلد ما. إيد  ره  قد  كو  للقملياو الن  خناز إلو با  مببا عل  األصليخل    ن ي  امل    و 

  الند ي عل  إإلدام التمي . و ذا   غبم    روعيبخل التوصبياو البن إرشاي األط  املناابخل  ذلل 
تاج جلبا  احلنينبخل أل   كبو  جبزياا مبن  خندم ا جلا  احلنينخل م مخل    ع غ  كا يخل. ولتن يذها حت

 .(98)عمليخل اياايخل  واع  ب  حتال او و وا ناا   ا  اي
لشبقو  األصبليخل  هنبا  حتبدياو  يضباا  تقلبق إط ينبخل عمبس واقع اومن إليث مليمت ا ل -11

جلببا  احلنينببخل  مبببا   ذلببل رزعت ببا إىل الرتكيببز إاألاببا  علبب  الرت اكبباو إلديةببخل الق ببد وعلببب  
الوإلدي الوطنيخل وامل احلخل. و يما يتقلق إامل احلخل الوطنيخل  وهع ا دف الذي  ابق  إليبه  خطا 

اللاا     غلل األإليا    اايل إقد امل اقبني عما إذا كا  ال  م احلايل للم احلخل ملنماا   
تقزيببز ا ويببخل الوطنيببخل امل يمنببخل علبب  إلاببا  يتقلببق إخطبب  رظبب اا لوجببوب اببيا  الشببقو  األصببليخل  

 .(99) وياو األخ ىا
ةل ببببا عمليبببباو البحببببث عببببن احلنينببببخل.  -12 وهنبببا  قلببببق  يضبببباا إشببببد  ا  اي الابببباندي والببببن متخ
   م الااندال   شمس   ماا للقدالخل واحلنينخل قد  تلف عن  ؤيخل خاصخل للقا لشقو  األصليخل ل 

و  األصبليخل الشبقعمومباا . إاقضا خل إىل ذلل    شبمس عمليباو البحبث عبن احلنينبخل   اجملتمع
منبذ امل اإلبس األوىل    يبع  عمبال اللابا  هذ  الشقو   وكا  ال إش ا   عل  النحو الكا 
 و   ن يذ رتانا ا.

عمليباو البحبث عبن احلنينبخل البن  نوبهبا الشبقو  وثخل صبقوإاو قانمبخل إلبُ   إطبا   -12
نينخل وامل احلخل   كندا كو  األصليخل. وعل  ابيس املةال  من إني الرتناباو املوج خل إىل جلنخل احل

رطبببا  وليت بببا حمبببدوب جبببداا  ويابببتبقد  مبببةلا  النظببب    النضبببايا املتقلنبببخل إبببالطل  الن بببا يني   
 .(100)الشقو  األصبليخل   كنبدا اعارت من الن املدا   الداخليخل و   شكال  خ ى من الض   

 خلاجلماعيبب    يضبباا األضبب ا   تنبباول إالببدينبمببع للاببا     يبب ى البببقد  رببه  يمببا  بب  املببدا   و 
   مبا   ذلل املظا  التا  يخل.اجملتمقاو احملليخل كبد ا  نال خلوالةنا ي

__________ 

 ورزليز.غالوصول إىل القدالخل  إبوا بو إشد  إللنخل ب اايخل  (98)

 Strengthening Indigenous Rights through Truth( 1121امل كببببز الببببدويل للقدالببببخل الرتناليببببخل ) (99)

Commissions: A Practitioner’s Resource (2012) 2  ال  حخل. 

(111) Paige Arthur, “Indigenous self-determination and political rights: practical recommendations for truth 

Commissions”    امل كز الدويل للقدالخل الرتناليخل  Strengthening Indigenous Rights 21  ال  حخل. 
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حقةةةوق الشةةعوب األصةةةلية لتنةةاو     مكةةن أن  تبعهةةةا لجةةان الحقيقةةةة التةةة السةةبل -دا  
 وشواغلها بشكل معا 

و  األصبليخل الشبق  بو  ذلبل   با قبد  تابق  كةب  مبع مزايبا عديبدي مبن لاا  احلنينبخل ل -15
كن بببا     ؛(101)إ  بببع املظبببا  اياابببعالتبببزاا  بببد ع عبببو ثنا ا بببا؛ وقبببد مبببع للقدالبببخل و   قبببزز   بببم وأخ
  نبببو  إلااابببخل اياابببياا مبببن قبيبببس احلبببق    ن يببب  امل ببب املتقلنبببخل الشبببقو  األصبببليخل مطالبببباو 

 ببال . وإ بب خل عامببخل  ل  ببزال جلببا  احلنينببخل مؤاابباو يارقببخل  وإالتببايل هنببا  وجتلببل الببدعم  ببا
 وااع قث ان ا من خلل  كيي  ا مع  ا ااو الشقو  األصليخل.

إلنبو  الشبقو  األصبليخل وشبواغل ا إشبكس   ضبس  اببل  نباول ومبع ذلبل  ومبن  جبس  -11
  العتببا  ابيا  الشبقو  األصبليخل واألاببا   ضبع عل  آلياو وعملياو القدالخل الرتناليخل    

 اجلذ يخل للظلم الذي عارت منه.
خل ارطل    خقد مشا كخل الشقو  األصليخل  ااايخل    يع امل اإلس. وقبدمت جلنبخل وكننط -17

احلنينخل والقدالخل وامل احلخل   كينيبا مةبالا إااإيباا علب  التبزاا الشبقو  األصبليخل. و غبم   با     كبز 
عبببن قضبببايا الشبببقو  ال ببب ي  علببب  الشبببقو  األصبببليخل إالتحديبببد  و ببب و اللانبببخل منتبببدى للتقبببب  

و غبم ال بقوإاو البن واج ت با اللانبخل ملتقلنخل إالظلم التا  ع والت ميش والتبو   اقثب . األصليخل ا
 إ با إلننبت جناإلباو مبن مبشبا كخل الشبقو  األصبليخل  ابيما  يمبا يتقلبق  ول  جواربل  خب ى  

 قيبني   ب اب الشقو  األصليخل منذ امل اإلس األوىل. وقامت اللانخل مبا يلع  إين ا مشا كخل منظماو 
ال  صبببخل موي ي ببا؛ عنبببد جلابباو علنيبببخل  خ يحببت  ي بببا مبببل  لابببكا  األصببليني كابببزي مببن امببن 

املاااي؛  نظبيم  رشبطخل  وعيبخل ل انبدي منظمباو لمخل إلماو خمتل خل  مبا   ذلل لإلبلي إالش ابي 
و  كولومبيبببا  إليبببث اببب ي رنببباجمل  .(102)الشبببقو  األصبببليخل  ناولبببت موضبببوج إلنوق ببباو اعببباو 

ارت اكببباو إلنبببو  اقرابببا  امل  كببببخل  ثنببباي النبببزاج املابببل  البببداخلع  إشبببد  كي يبببخل  قبببويد ضبببحايا
الدان    البلد  اضطلقت الشقو  األصليخل إدو   يابي   إصدا  م ابوا يخقباجل مابدلخل  قبويد 

 من  صس    ينع.املنحد ين لكولومبيني الشقو  األصليخل و املنتميخل إىل ااجملتمقاو احملليخل 
 ربه ل ينبمبع رتناليبخل   ابيا  الشبقو  األصبليخل  للقدالبخل الومن إني الش وط اقضبا يخل  -18

اعتبا  عملياو البحث عن احلنينخل وايلخل قض اي الش عيخل عل  هياكس احلكم احلاليبخل إبس ينبمبع 
. عبلوي علب  ذلبل  ينبمبع      بمم القمليباو (103)القمس عل   اا  ضمن شبقل إىل شبقلض
وينبمبع  يضباا  .(104)صب ي البن  اب  و عبن ضب    باعععل  عو ي كز علب  املظبا  التا  يبخل واملقا

__________ 

(111) Deborah J. Yashar, “Indigenous rights and truth commissions: reflections for discussion”     امل كبز
 .22  ال  حخل Strengthening Indigenous Rightsالدويل للقدالخل الرتناليخل  

(112) Laura Young, “A challenging nexus: transitional justice and indigenous peoples in Africa” املنبدا  
 (.1121  جنو     ينيا ) إىل مق د الد اااو األ  ينيخل

(113) Courtney Jung “Transitional justice for indigenous peoples in non-traditional society” (2009). 

 .the submission from France on the role played by collectives in relevant proceedingsارظ   يضاا  (114)
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 اببت دف مقاجلببخل ارت اكبباو إلنببو  اقراببا  اجلا يببخل رطاقبباا اعتبا هببا جببزياا مببن ااببرتا يايخل  واببع 
من ببا الشببقو  األصببليخل  مبببا   ذلببل علبب  ابببيس املةببال  التمكببني الايااببع وإعمببال  قبباين الببن 

ل     كببو  جلبببا  احلنينببخل   متنبباول الشبببقو  احلنببو  القت ببابيخل والجتماعيببخل والةنا يبببخل. وابب
الرت بخل ال و يبخل  واببل  بو   األصبليخل  وقبد يشبمس ذلبل إجب اي القمليبباو إاللمباو األصبليخل و/ و 
التابببا   املؤملبببخل قبببد حيبببدم     خك ببس مشبببا كخل راببباي الشبببقو  األصبببليخل والشببببا . وأل   ناابببم 

 خدماو بعم ملنمخل ثنا ياا. و   صدماو جديدي  ال 
 ر ب  النبد  مبن األقيبخل القمليخل  د ذا با ورتيات با  مبا و  األخ   ينبمع العرتاف إد  -11

وينبمبببع     شبببمس اللابببا  املشببباو او الواابببقخل اجلا يبببخل مبببع الشبببقو   .(105)  جنبببال جلبببا  احلنينبببخل
األصبببليخل    يبببع امل اإلبببس. وينبمبببع     تشببباو  احلكومببباو  ابببن ريبببخل مبببع الشبببقو  األصبببليخل و   

 س عل  موا نت ا احل ي واملابنخل واملاتن ي إشد  التداإ  التش يقيخل واقبا يخل الن  قني ا.حت 

__________ 

 و رايا ليعيزي.الوصول إىل القدالخل   لإشد  إللنخل ب اايخل  (115)
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 مرماال

الوصةةةةو   لةةةة  ( المقدمةةةةة مةةةةن آليةةةةة الخبةةةةراء  2112)5المشةةةةورة رقةةةةم   
 العدالة م  مجا   ع    حقوق الشعوب األصلية وحما تها

 لمحة عامة -ألف 
الدعامببخل الببن  ي إشببد  إلنببو  الشببقو  األصببليخلإعببل  األمببم املتحببدشببكس ينبمببع    يخ  -1

ي  كببز علي ببا كببس عمببس  مبببا   ذلببل علبب  املاببتويني التشبب يقع والايااببع  ياببت دف  قزيببز إلببق 
الشقو  األصليخل   الوصول إىل القدالخل و ايته. وينبمع النظ  إىل  ن يذ اقعل  علب   ربه إطبا  

 صليخل إىل القدالخل.من  جس امل احلخل وابيس إىل حتنيق وصول الشقو  األ
اإلبببرتاا احلبببق    ن يببب  امل ببب  العبببرتاف إبببنظم الشبببقو  األصبببليخل واحلاجبببخل إىل  تبعويابببت -1

التملببل علببب  القوامببس التا  يبببخل ومببا يت بببس  بببا مببن عوامبببس مقاصبب ي البببن  ببؤث  ابببلباا   الشبببقو  
التناضببع  . وعلبب  ال ببقيدين الببوط  واققليمببع  مببن شببد خلاحلكوميبب الببنظماألصببليخل لببدى  طبيببق 

 وصبول إىل القدالبخل واحلمايبخل ليشبمسالرطبا  الارتا ياع  ماتكملا إالتوعيخل والدعوي     يوابع 
 إلنوقاا  خ ى من إلنو  الشقو  األصليخل.

كببن     تلببف   بببم الشببقو  األصبببليخل ملقببى  -2   الوصبببول إىل القدالببخل عبببن   ببم البببدولوأخ
مبن  ا اباو ويقب   اومبا يب  بط  بالبخل اءباص للقد  م با ذلل   ا  ارتشبد   إقبد احلبالو إ

  مببع إىل اإلببرتاا و قزيببز و ايببخل وصببول إديببخل  رشببطخل قبببس الضببطلج ينبمببع منببذ البدايببخل و   رببه هببذا
الشببقو  األصببليخل إىل القدالببخل  التوصببس إىل   ببم مشببرت  إشببد    ضببس الابببس إىل حتنيببق الوصببول 

   صنع الن ا او الن  قني ا.إىل القدالخل  مبا ي اعع إلق الشقو  األصليخل   املشا كخل 
 قبباين الببن اأِلشببكال املتقببدبي    وجببه احل مببا  املقاصبب ي و الظلببم التببا  ع ويخابباهم  -4

رظببباا  مببباا الشبببقو  األصبببليخل مةبببول   ببب اب مبببن مبببن اإلتمبببال يزيبببد الشبببقو  األصبببليخل  مبببا من بببا 
صبببليخل ورظبببم القدالبببخل القلقبببخل البببن  ببب إط إبببني الشبببقو  األالنظببب  إىل النضببباي. وإالتبببايل  ل أكبببن 

اجلنانيببببخل   منببببدى عببببن القوامببببس التا  يببببخل  و الوضببببع القت ببببابي والجتمبببباعع والةنببببا  البببب اهن 
للشببقو  األصببليخل. عببلوي علبب  ذلبببل   ببؤث   ببالو  خبب ى مبببن  ببالو النببارو   مبببا   ذلبببل 

علببب  لبببول احل نت ببب  قبببارو  األاببب ي وقبببارو   ايبببخل الط بببس والنبببارو  املبببدين   هبببذ  القلقبببخل. ول 
الوضببع مقاجلببخل إببس  شببمس  يضبباا  ببداإ  مببن  جببس   إصببلل رظببم القدالببخل اجلنانيببخل إببذا ا  حاببل

 القت ابي للشقو  األصليخل. - الجتماعع
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 الدو  -باء 
ق الشبببببقو  األصبببببليخل    ن يببببب  امل ببببب  واحلكبببببم البببببذاي  ينبمبببببع     قبببببرتف م اعبببببايا حلببببب -5

كمببا ينبمببع     تشبباو  مببع الشببقو  و ببدعم ا   خل لشببقو  األصببلياءاصببخل إاإببنظم القدالببخل  الببدول
رظببببم القدالببببخل اءاصببببخل إالاببببكا  األصببببليني  احلببببوا  والتقبببباو  إببببنيابببببس األصببببليخل إشببببد    ضببببس 

 .احلكوميخل والنظم
وينبمع     قمس الدول جنبباا إىل جنبل مبع الشبقو  األصبليخل مبن  جبس الت بدي للمشباكس  -1

 إىل القدالخل عل  قدا املااواي مع غ ها. ال نيايخل الن حتول بو  وصول الشقو  األصليخل
رابباي الشببقو  األصببليخل   اببيما لوينبمببع     قمببس الببدول إالشبب اكخل مببع الشببقو  األصببليخل   -7

 من  جس   ميم  جدى الارتا ياياو الك يلخل إتذليس القنباو  ماا الوصول إىل القدالخل.
  األصبببليخل إىل اببببس وصبببول الشبببقو و تبببي    البببدول عبببلوي علببب  ذلبببل  ينبمبببع     خياببب -8

لشبقو  األصبليخل مبن  جبس اجملتمقباو احملليبخل لالرت اف الناروريخل وينبمع     دعم  نميبخل قبد او 
 مااعد ا عل    م النظم الناروريخل واللاوي إلي ا.

والايااباو املتقلنبخل إوصبول الشبقو  األصبليخل إىل النبوارني  ثب       اعع لدول لوينبمع  -1
البن  تقبا ض  ي با هبذ  اجملبالو والنطاعباو    خنابز إصبلإلاو    عملياو إلنو  اقرابا  و 

   هذا ال دب.اجلوه يخل ااواي املالاياااو مع متتع الاكا  األصليني إالنوارني و 
وينبمببببع     قببببرتف البببببدول   النببببوارني  نببببو  الشبببببقو  األصببببليخل   إليببببازي   اضبببببي ا  -21

 ا مع  ع اف الشقو  األصليخل الن متلل األ اضبع قوارين وانم و قاليم ا وموا بها  كما ينبمع    
و اببتخدم ا. وعلبب  الببدول الببن كاببل  ي ببا الاببكا  األصببليو  قضببايا  تقلببق مبلكيببخل األ اضببع 

. وابل علب  احلكومبخل والنطباج اءباص قضبانيخل وغ ها مبن النضبايا  مباا احملباكم     خن بذ قب ا او
شبببقو  األصبببليخل مبببن الوصبببول إىل إل مبببا  الجتنبببل  ي شبببكس مبببن  شبببكال ال  بببا  ي بببدف إىل 

 القدالخل.
النبارو  إر باذ ملبوي ع ويخوص  إتند  التد يل والتوعيبخل إشبد  إلنبو  الشبقو  األصبليخل  -22

 وموي ع النضاي.
و يمببا  بب  القدالببخل اجلنانيببخل  ينبمببع     تشبباو  اببلطاو الدولببخل و تقبباو  مببع الشببقو   -21

ةل ا   من  جس ما يلع األصليخل واملؤاااو الن متخ
  ا القدالخل اجلنانيخل إىل صناعخل  خب وج لن اب ا و ابت يد مبن ا   باج اتحول رظيضما     ل

 عداب الااناي من الاكا  األصليني؛ 

  مابدلخل ا   باج  عبداب الضبحايا مبن الابكا  األصبليني كس من خطط عمس ملقاجلخل  وضع
   رظم القدالخل اجلنانيخل احملليخل؛مقاملخل الشقو  األصليخل مادلخل و 
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  الاببببكا  وقببببوج  ( )ايبببباو ملنمببببخل مببببن  جببببس  ببببع إياربببباو شبببباملخل إشببببد  وضببببع من
 و) (احملاكم   بت  ي ا الن   مبا يشمس مقلوماو عن عدب النضايا ضحايا األصليني

خل  اببببل الاببببن ورببببوج اجلببببن  الإلتابببباز  م ببببن م اكببببز وضببببع الاببببكا  األصببببليني   
 واقعاقخل؛

  إديلبخل يبا او األخبذ ابس من با الشبقو  األصبليخل  إاباملنتمني إىل خ د عدب الااناي
  مببن قبيببس ااببتخداا الببن   الت بباحليخل التنليديببخل و بب  إعببابي التدهيببس  مببن عببن الاببان

  خ ى.    لخل 

  يما يتقلق إالياو القدالخل الرتناليخل و  -22
  ينبمع التشاو  مع الشقو  األصليخل واملؤاااو الن متةل با وإشب اك ما    يبع م اإلبس

 لخل الرتناليخل و ن يذها؛ياو القداإ ااي آل

  ملتحبدي إشبد  إلنبو  الشبقو  األصبليخلإعل  األمبم اإبجلبا  احلنينبخل ينبمع     ارتشد 
 ؛و    ش  إشا ي ص حيخل إىل اقعل 

  الابببكا  األصبببليو   عبببان من بببا  نالببب خلالتا  يبببإاملظبببا  ينبمبببع     قبببرتف جلبببا  احلنينبببخل
 بببق العبببرتاف  ماضبببياا وإلاضببب اا  وينبمبببع  بببا  يضببباا     نببب  إبببد  عبببدا و ت بببدى  بببا  

  ؛الشقو  األصليخل    ن ي  امل   هيد الظ وف لرت ا  إلنو  اقراا 

  التوعيبببخل  وابببع رطاقببباا    بببايل عمليببباو البحبببث عبببن احلنينبببخل   بببوب ينبمبببع     ببب  بط
 ن يببب    هبببم قضبببايا القدالبببخل  مبببن قبيبببسشببب ل والتةنيبببف. وينبمبببع     شبببمس هبببذ  اجل بببوب 

 اجلم و ؛قامخل لامل    

     إط ينبببخل حتببببرتا ثنا بببباو اجلببببع إببب ام  عمليببباو البحببببث عبببن احلنينببببخل و  خ ببببملم ينبمبببع
 الشقو  األصليخل وقيم ا.

 الشعوب األصلية -جيم 
إببنظم الببدعوي مببن  جببس العببرتاف  رشببطت ا املتقلنببخل إينبمببع     خقببزز الشببقو  األصببليخل  -22
 .اءاصخل  ا لقدالخلا

الشببقو  األصببليخل حتببّ   النابباي واألط ببال مببن  يببع اءاصببخل إ قدالببخلالينبمببع     ضببمن رظببم  -25
  شكال التمييز و    ك س وصول األشخاص ذوي اقعاقخل من الشقو  األصليخل إىل القدالخل.

 نظببببيم عمليبببباو البحببببث عببببن احلنينببببخل ابببببس ينبمببببع     اتكشببببف الشببببقو  األصببببليخل  -21
 اءاصخل  ا وإبا  ا.
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إبمبباج م بباحل ا اءاصببخل إشببكس مببن  جببس جاهببدي ينبمببع     اببق  الشببقو  األصببليخل  -27
ص ي    مباب او القدالخل الرتناليخل    لل النضايا الن متةس  ي ا الشبقو  األصبليخل واإلبدي مبن 

 اجملموعاو الن عارت من ارت اكاو إلنو  اقراا .
    يبببع األشبببخاص  ةلبببو  إشبببكس  قبببال   مبببن الشبببقو  األصبببليخل  تدكبببد ينبمبببع     -28

 النااي. ايما لدالخل الرتناليخل  آلياو الق

 المؤسسات الدولية -دا  
   الكياراو التاإقخل ملنظومخل األمبم املتحبدي ووليا با  مبباينبمع    يخ شد اقعل  ج وب  -21

 ذلل املنّ   اءاص املق  إتقزيز احلنينخل والقدالخل واجلع وضماراو عدا التك ا .
 بببد يل إشبببد  إلنببببو  إببب ام    و ن يبببذملبببوا ب لوضبببع ينبمبببع     خكببب   األمبببم املتحبببدي ا -11

الابببلطخل إر بباذ النبببارو  و عضبباي مبببوي ع الشببقو  األصببليخل املتقلنبببخل إالوصببول إىل القدالبببخل ل انببدي 
 .إالتقاو  مع الشقو  األصليخل   وذللالنضانيخل وموي ع النضاي

دعم الشقو  ينبمع ملنظومخل األمم املتحدي     اق  إىل  وايع رطا  العام  املوج خل ل -12
األصبببليخل   األخبببذ إبببن   التناضبببع الابببرتا ياع للبببد اج عبببن إلنوق بببا وزيبببابي  ببب ص وصبببو ا إىل 

 القدالخل.
ينبمببع     قمببس األمببم املتحببدي يببداا   يببد مببع الشببقو  األصببليخل مببن  جببس املابباقخل    -11

ي النبد او وإنبا امل باحلخل للشبقو  األصبليخلحتنيبق احلنينخل و كشف الت ك  إشد  إج اياو  متاإقخل 
 .  هذا اجملال

وينبمببع      صببد اقجبب اياو اءاصببخل ذاو ال ببلخل التاإقببخل لممببم املتحببدي  ن يببذ عمليبباو  -12
   الببدول  دخببذ إتوصببياو جلببا  مببن   ببا حتببرتا مبببابئ اقعببل   و لتتدكببد مببن القدالببخل الرتناليببخل 

 احلنينخل   الوقت املناال و خن ذ إ ام   قويد الشقو  األصليخل.

 مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية -هاء 
كببن ملؤاابباو إلنببو  اقراببا  الوطنيببخل  إشبب اكخل مببع الشببقو  األصببليخل      ببؤبي  -12 وأخ

تشبايع إوابانس من با الالاكا  األصليني إىل القدالبخل  وصول بو اا م ماا   ضما  حتاني   ص 
ذ اقعبببل  علببب  و قزيبببز  ن يبببوبعم بببا الشبببقو  األصبببليخل اءاصبببخل إقدالبببخل الالعبببرتاف إبببنظم علببب  

للنضباي املاتوى الوط . و ماا مؤااباو إلنبو  اقرابا  الوطنيبخل   صبخل اباعخل لتنبد  التبد يل 
  وذلبببل إالشببب اكخل مبببع الشبببقو  إشبببد  إلنبببو  الشبببقو  األصبببليخل املتقلنبببخل إالوصبببول إىل القدالبببخل

 .األصليخل
    


