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 اقرير املقررة اقاصة سلا حقوق ا  سان املعنية حبقوق الشعوب األصلية  
  

 موجز 
اقدم املقررة اقاصة املعنية حبقـوق الشـعوب األصـلية  ـذا التقريـر مع اجلمعيـة العامـة         

. ويف  ـذا  24/9و  15/14عمر لالوالية املنوطة هبا مبوجب قـرار   لـا حقـوق ا  سـان     
التقريــرف اقــدم املقــررة اقاصــة مــوج ا لاأل شــتة الــذ اقــتلعت هبــا منــذ اقرير ــا الســال  مع  

 حقوق الشعوب األصلية. اجلمعية العامة وحتلير مواقيعيا لتدالري احلفظ وأثر ا على
من املناط  احملمية ميون أن اصون التنوع البيولـوج  لصـاا البشـرية ءعـاري  هنـري أتـا ارابتـت        
ــار      أيضــا لا تــتاكاو حقــوق ا  ســان للشــعوب األصــلية يف لقــاع كــدرية مــن العــا . وقــد أث

يف أعقــاب املقــررون اقاصــون مســنلة اال تــتاكاو املعقــدة الــذ اواجتتــا الشــعوب األصــلية    
التوســا املت ايــد للمنــاط  احملميــة والــي  ــرل العديــد مــن ال يــاراو القتريــة الــذ قــاموا هبــا    

 والرسائل العديدة الذ وجتو ا مع احلووماو.
ويتناول  ذا التقرير ما طرأ من اتوراو قا و ية وااللت اماو والتدالري املتخذة العتمـاد وـوا    

احلفظ كضر عن حتديد التحدياو الرئيسية املتبقيـة. وتتـتم   قائم على حقوق ا  سان يف  ال 
التقرير لتقدمي اوصياو لشنن كيفية اتوير عملية احلفظف من حيث السياسة واملمارسةف علـى  

 حنو حيترم حقوق الشعوب األصلية ويع   احلفظ املستدام للتبيعة.
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 املقدمة - أوال 
التقريـر مع اجلمعيـة العامـة    اقدم املقررة اقاصة املعنيـة حبقـوق الشـعوب األصـلية  ـذا       - 1

. ويف 24/9و  15/14ة هبــا مبوجــب قــرار   لــا حقــوق ا  ســان  ــــة املنوطــــعمــر لالوالي
الـذ اقـتلعت هبـا منـذ اقرير ـا السـال         ا لاأل شتة ــة موجــذا التقريرف اقدم املقررة اقاصــ 

ــة )  ــة العامـ ــوق      A/70/301مع اجلمعيـ ــى حقـ ــا علـ ــظ وأثر ـ ــدالري احلفـ ــيعيا لتـ ــير مواقـ ( وحتلـ
 األصلية. الشعوب

  
 أ شتة املقررة اقاصة - ثا يا 
 املشاركة يف املؤمتراو - ألف 

ــررة اق  - 2 ــاركت املقـ ــواراو    شـ ــن احلـ ــدد مـ ــتا يف عـ ــترع لواليتـ ــار االقـ ــة يف مطـ اصـ
 واملؤمتراو الدولية والوطنيةف مبا يف الي:

مؤمتر لاريا لألطراف يف اافاقية األمم املتحدة ا طارية لشنن اغـري املنـايف يف    )أ( 
. ولالتعاون ما موتب مفوقـية األمـم املتحـدة حلقـوق ا  سـان      2015كا ون األول/ديسمرب 

قاص املعين حبقوق ا  سان والبيئةف دعت املقررة اقاصـة مع مدرا  حقـوق ا  سـان    واملقرر ا
ــرف لضــرورة معاجلــة مســنلة        ــاريا  صــوصر اعت ــاريا. وأدرجــت يف اافــاق ل يف مقــرراو ل

  حقوق ا  سانف مبا يف الي حقوق الشعوب األصليةف يف ءيا التدالري املتعلقة لتغري املنايف
للعمــل الــدو ف و لــة  يـة لوندا سـاري الشــعوب األصــلية    ـدوة  ظمتــتا رالتــة  )ب( 

 2016املرأة والقـا ون الونديـة ورالتـة  سـاري الشـعوب األصـلية لونـدا يف كـا ون الدا /ينـاير          
لشــنن  ســاري الشــعوب األصــلية املفقــوداو والقتــيرو ملناقشــة التحريــاو الوطنيــة الــذ لــدأ ا    

  2015احلوومة يف كا ون األول/ديسمرب 
 2016احلــوار الركيــا املســتو  الــذ  جــر  يف أديــا ألالــا يف شــبا /كرباير   ) ( 

لشنن مشروع معايري البني الدو  البيئية واالجتماعية املتعلقـة لالشـعوب األصـليةف وقـد ركـ       
ــتا احلــرة       ــى اســتعمال مصــتل  الشــعوب األصــلية واشــترا  احلصــول علــى مواكقت احلــوار عل

رة اقاصة الحقاف لاالشتراك مـا رئـيا املنتـد  الـدائم املعـين      واملسبقة واملستنرية. وقامت املقر
لقضايا الشعوب األصلية وآلية اقرباري املعنية حبقوق الشعوب األصليةف لتوجيه رسالة مشـتركة  
ــ  لةقــعاف الضــما اوف مشــفوعة لاقتراحــاو      ــدو  لبعــراب عــن شــواهنل اتعل مع البنــي ال

   قاكة  صوص استدرك  ذا ا قعاف
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لشـنن اقـرباو يف الـدعاو  القضـائية      2016حلقة دراسـية يف شـبا /كرباير    )د( 
 انـاد  يف قضايا العنف قد املرأة وح  النسـاري يف الوصـول مع العدالـة يف هنواايمـاالف     املركوعة 

وحمامون لـر حـدودف كنـدا. وأشـادو املقـررة اقاصـة        حتالف كسر جدار الصمتمع عقد ا 
يف قضـية سـيبور  اركـو قـد االسـترقاق اجلنسـ         2016اير شبا /كرب 26لاحلوم الصادر يف 

لنســاري الشــعوب األصــلية مــن جا ــب اجلــي  الغواايمــا  أثنــاري الــتاع املســل  لوصــفه ا تصــارا  
لعدالـة لنسـاري الشـعوب األصـلية وقـحايا االسـترقاق اجلنسـ  يف ءيـا         حقـاق ا اارتيا متمـا   

  أحناري العا 
لشـنن الواليـة القضـائية للشـعوب األصـلية والوصـول       احللقة الدراسية الدولية  ) ـ( 

الــذ عقـدو لــدعوة مـن موتــب النائـب العــام.     2016مع العدالـة يف لوهنواــا يف شـبا /كرباير   
وشـددو مدا لتــتا علــى قــرورة  يــادة واــرية احلــوار والتعــاون يف  ــال املواريمــة لــني الواليــة  

  القضائية للشعوب األصلية والنظام القضائ  العاد 
 2016حلقة النقاش الذ  ظمتتا جامعـة كولومبيـا يف  يويـورك يف أيار/مـايو      )و( 

  لشنن مد  انثري التاعاو املسلحة ومفاوقاو السرم على الشعوب األصلية
اجتماع دعا مع عقده الصندوق االسـتئما  لبلـدان الشـمال األورول للبنـي      ) ( 

ــه   ــدو  يف ح يران/يو ي ــة قــمان حقــوق الشــعوب    . و اقشــت املقــررة 2016ال اقاصــة أةي
  األصلية يف مطار عملياو ولرامج البني الدو 

احللقتان الدراسيتان ا قليميتان اللتان شـاركت يف انظيمتمـا املقـررة اقاصـة      )ح( 
والفري  العامل الدو  لشؤون الشعوب األصلية وحلف الشـعوب األصـلية يف آسـيا ومؤسسـة     

االستدمار على حقوق الشعوب األصليةف يف ليمـا لالنسـبة ألمريوـا    ايبتيبا لشنن آثار معا داو 
الراينية ويف لا ووك لالنسبة ملنتقة آسياف واحللقة الدراسية العاملية الذ عقـدو يف  يويـورك يف   

ف للحصــول علــى معلومــاو مــن أجــل اقرير ــا املواقــيع  الدــا  عــن  ــذه     2016أيار/مــايو 
  2016حقوق ا  سان يف أيلول/سبتمرب مع  لا املقرر اقدميه املسنلة 
الدوراو العادية للمنتد  الدائم املعين لقضايا الشعوب األصلية وآليـة اقـرباري    ) ( 

املعنية حبقوق الشعوب األصلية. وعقدو املقررة اقاصة اجتماعـاو مـا أعضـاري  ـذه اتليـاو      
ف عقـدو   ـذه االجتماعـاو  ة لشنن السبل الوفيلة مبواصلة و يادة التنسي  كيمـا لينـتا. ومبـوا ا   

 أيضا اجتماعاو ما عدة وكود دول ومنظماو للشعوب األصلية.
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 ال ياراو القترية واالاصاالو -لاري  
منذ اقرير ا األ ري املقدم مع اجلمعيـة العامـةف قامـت املقـررة اقاصـة لـدرث  يـاراو         - 3

ف و نـدورا  يف  2015 قترية رمسية مع سامب  )كنلنـدا والنـرويج والسـويد( يف آب/أهنسـتا    
ــا / وكمرب   ــار    2015اشــرين الد ــل يف آاار/م ــذه    2016والربا ي ــن   ــارير ع . وســتقدم اق

 .2016ال ياراو مع  لا حقوق ا  سان يف أيلول/سبتمرب 
و رل  يارة املقررة اقاصة مع سـامب ف ركـ و علـى شـواهنلتا لشـنن حالـة حقـوق         - 4

دة التوجه حنو استخرا  املعـادن واتـوير مشـاريا    شعب ساميب يف األراق . والحظت أن  يا
 .مب التاقة املتجددة يف سامب   و أحد األ تار الرئيسية الذ  دد معمال حقوق شعب سا

ويف  نـــدورا ف أشـــارو املقـــررة اقاصـــة مع أن املشـــولة األساســـية الـــذ اواجتتـــا   - 5
وموارد ـا التبيعيـةف وعـدم    عدم االعتـراف حبقوقتـا يف أراقـ  أسـركتا       الشعوب األصلية  

اوكري احلمايـة اـا والتمتـا هبـا لصـورة كاملـةف ومكـرو مـراويب العنـف املت ايـد قـد الشـعوب             
األصلية من العقاب. و رل ال يارةف اجتمعت املقررة اقاصـة لالناشـتة لراـا كايسـرييا مـن      

ســـبب ( ل2016 آاار/مـــار  3تلـــت لعـــد أرلعـــة أشـــتر )يف شـــعوب لنوـــا األصـــليةف الـــذ ُق
احتجاجا ا على مشروع سد أهنوا  اركاف على الرهنم مـن أن جلنـة البلـدان األمريويـة حلقـوق      
ا  سان كا ت قد منحتتا ادالري محاية احترا ية. وستواصل املقررة اقاصـة رصـد التحقيقـاو    
يف جرمية قتل السيدة كايسرييا و   حتث الدولـة علـى حماسـبة اجلنـاة وكسـر احللقـة املفرهنـة        

   .و من العقابلبكر
وكيمــا يتعلــ  لالربا يــلف أعرلــت املقــررة اقاصــة عــن قلقتــا مــن أ ــه  ــرل الســنواو   - 6

الدما  املاقية الذ الت ال يارة الذ قام هبا سلفتاف ما  ال  ناك هنيـاب مـدري للقلـ  أل  اقـدم     
وأشـارو مع   .يف حل مسائل قد مضى عليتا  من طويل وااو أةية كبرية للشـعوب األصـلية  

وال ميوــن ها ــل  تــر  .اضـاكر اتــوراو شــو اــدعو للقلــ  و ــدد حقــوق الشــعوب األصــلية 
واعرب املقررة اقاصـة عـن أسـفتا     .اتثار ا ثنية القاالة يف  ذه السياقاو أو التقليل من شنتا

ألن عملياو قتل شعب كايوا هنوارا  يف مااو هنروسو وطرد م من أراقيتم لـالعنف مـا  اال   
 .مستمرين منذ أن قامت ل يار ا للمنتقة

وواصـــلت املقـــررة اقاصـــة مرســـال رســـائل مع احلوومـــاو يف املقـــام األولف لشـــنن   - 7
ــدول        ــذ ُأللغــت هبــاف واشــجا ال ــتاكاو حقــوق الشــعوب األصــلية ال حــاالو حمــددة مــن ا ت
ــة          ــا مــن أجــل حتســني حال ــد ول يف حــوار معت ــى  ــذه الرســائل وال ــرد عل ــى ال األعضــاري عل

 .األصلية الشعوب
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 احلفظ وحقوق الشعوب األصلية - ثالدا 
ــا  ال أحــد املواقــيا املتوــررة        - ٨ ــى الشــعوب األصــلية م ــظ عل ــادراو احلف ــنثري مب من ا

. وقـد  2001واملستمرة منذ م شاري والية املقرر اقاص املعين حبقوق الشعوب األصـلية يف عـام   
اواجتتا الشعوب األصلية مـن جـراري التوسـيا     أثار ءيا املقررين اقاصني مسنلة العواقب الذ

املت ايــد للمنــاط  احملميــة  ــرل العديــد مــن ال يــاراو القتريــة الــذ قــاموا هبــا والرســائل الــذ     
 وجتتو ا مع احلووماو.  

وأوع املقــررون اقاصــون الدرثــة املعنيــون حبقــوق الشــعوب األصــليةف منــذ م شـــاري          - 9
حقـوق ا  سـان الـذ حلقـت لالشـعوب األصـلية يف ءيـا         الواليةف ا تمامـا  اصـا ال تـتاكاو   

أحناري العا  من جراري ادالري احلفظف ال سيما من  رل مصادرة األراق ف والتشـريد القسـر ف   
املواقـا الدقاكيـة    وكقدانواحلرمان من احلوم الذايتف وا عدام مموا ية احلصول على سبل العي  

مع العدالـة واجلـربف مبـا يف الـي اسـترداد       اوصـوا  ومنـا  اوالروحيةف وعدم االعتـراف لسـلتا   
 .  او اااعويضواقدمي  تاحقوق
ويركــ   ــذا التقريــر علــى املنــاط  الربيــة احملميــةف ولقــدر حمــدودف علــى مواقــا التــراث   - 10

العــامل ف وال يرمــ  مع التقليــل مــن أةيــة العوامــل الرئيســية الــذ اتســبب يف اشــريد الشــعوب    
أراقــيتا و مــل اال تــتاكاو حلقوقتــا يف األراقــ  واألقــاليم لســبب الصــناعاو  األصــلية مــن 

وقــد  .االســتخراجية واوســا األعمــال التجاريــة ال راعيــة واتــوير ااياكــل األساســية الضــخمة  
كتب املقررون اقاصون السالقون اقارير مواقيعية عن الصـناعاو االسـتخراجية وا تـتاكاو    

   .ح  الشعوب األصلية يف التنمية
اعوــف علــى اعتمــاد اــدالري حفــظ  علــى التبيعــة احملاكظــةل املعنيــة وســا األورهنــم أن  - 11

حتترم حقوق ا  سان للشعوب األصليةف ال ا ال  ناك ثغراو كبرية يف التنفيذ وأ ذو اظتـر  
ولـذليف اراـنو املقـررة     .أ تار جديدة  دد عملية احلفظ القائمة على أسا  حقوق ا  سان

ويتنـاول  ـذا التقريـر     .وقت قد حان لبحث  ذا املوقوع املتم مب يـد مـن التعمـ    اقاصة أن ال
الت امـاو واـدالري العتمـاد وـوا  قـائم علـى حقـوق        ما اختذ من ما طرأ من اتوراو قا و ية و

وتتـتم التقريـر لتقـدمي     .ا  سان يف  ـال احلفـظ كضـر عـن حتديـد التحـدياو الرئيسـية املتبقيـة        
اتـوير عمليـة احلفـظف مـن حيـث السياسـة واملمارسـةف علـى حنـو حيتـرم            اوصياو لشنن كيفية

 .حقوق الشعوب األصلية ويع   احلفظ املستدام
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مصـممة أو منظمـة ومـدارة لتحقيـ      وتـ  منتقـة حمـددة جغراكيـا     كاملنتقة احملمية وأما  - 12
واملنــاط  احملميــة اتــنلف مــن وــاا  حفــظ  تلفــة عديــدةف مــن لينــتا    (1)أ ــداف حفــظ حمــددة

الغالاو واملنت  او الوطنية ومرااو األحيـاري الربيـة واملنـاط  البحريـة واحملميـاو الـذ يـدير ا        
القتــاع اقــاص واملنظمــاو هنــري احلووميــةف واملنــاط  احملميــة اقاصــة لالشــعوب األصــليةف          

ســبل العــي   التبيعــة وممارســُة كيتــا محايــُة  ــر  الــذ اعــ   واألراقــ  املشــتركة واملنــاط  األ
 .النظام ا يوولوج  املستدامة سرمَة

واملنــاط  احملميــة ميوــن أن اصــون التنــوع البيولــوج  لصــاا البشــرية ءعــاري  هنــري أتــا   - 13
كألكدـر   .لشعوب األصلية يف لقاع كدرية مـن العـا   لارابتت أيضا لا تتاكاو حقوق ا  سان 

ن قرنف واحلفظ جير  هبدف م ـرري املنـاط  احملميـة مـن ءيـا أشـوال الوجـود البشـر ف ممـا          م
واسـا مـن أراقـ  أجـداد ا     علـى  تـاق     اأد  مع التدمري الدقايف للشعوب األصـلية واشـريد  

واســببت اــدالري احلفــظ الســالقة لا تــتاكاو معقــدة ومتعــددة حلقــوق ا  ســان    .لاســم احلفــظ
   .شعوب األصليةاجلماعية والفردية لل

 ٨.7واضــاعفت مســاحة املنــاط  احملميــة اقريبــا  ــرل كتــرة العقــدين املاقــينيف مــن     - 14
ــومتر مرلــا يف عــام   ــا يف عــام   16.1مع  19٨0مريــني كيل ــون كيلــومتر مرل  .(2)2000ملي

و نــاك اــدا ل موــا  كــبري لــني األراقــ  التقليديــة للشــعوب األصــلية واملنــاط  الــذ حتــتفظ   
توياو التنـوع البيولـوج  العـا . واشـمل األقـاليم التقليديـة للشـعوب األصـلية حنـو          لنعلى مس

ــاط       22 ــألره ويوجــد يف  ــذه املن ــرب  ل ــة مــن الســت  ال ــوع   ٨0يف املائ ــة مــن التن يف املائ
يف املائـة مـن املنـاط  احملميـة يف      50واشـري التقـديراو مع أن    .(3)البيولوج  يف الورة األرقية

ا  قد ُأ شئت يف أراه اشغلتا واستخدمتا الشعوب األصليةف وأن  ـذه النسـبة   ءيا أحناري الع
يف املائــة يف أمريوـا الوســتى. واوجــد يف   90 ـ  األعلــى يف األمـريوتنيف حيــث قــد اتجـاو     

لوليفياف والربا يلف وشيل ف وكولومبياف كضر عـن كنـدا والواليـاو املتحـدة األمريويـةف  سـبة       
ية يف األراق  التقليدية للشعوب األصلية. و ذا التدا ل أمـر  ـام أيضـا    عالية من املناط  احملم

يف أستراليا و يو يلندا. ومعظم املناط  احملمية يف ااند و يبـال والفلـبني اشـمل أقـاليم الشـعوب      
األصلية. ولواسوا ا والوامريون وكينيا و اميبيا وجنوب أكريقيا وءتورية اتا يـا املتحـدة  ـ     

__________ 

 .2ا ظر اافاقية التنوع البيولوج ف املادة  (1) 

 (2) Jenny Springer and Fernanda Almeida, “Protected areas and land rights of indigenous peoples and local 

communities” (Washington, D.C., Rights and Resources Initiative, 2015). 
 (3)  Claudia Sobrevila, “The role of indigenous peoples in biodiversity conservation: the natural but often 

forgotten partners” (Washington, D.C., World Bank, 2008) . 
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ان األكريقيـة الـذ اوجـد كيتـا أجـ اري كـبرية مـن املنـاط  احملميـة الواقعـة يف أراقـ             من لني البلد
 .(4)أسرف الشعوب األصلية

وحتتفظ الشعوب األصـلية لـروالر روحيـة متينـة مـا النبااـاو واألشـجار واحليوا ـاو          - 15
ومــا الــيف كــةن أكــراد الشــعوب   .علــى أراقــيتا ولــذلي كــةن محايــة أراقــيتا واجــب مقــد  

ممـا أسـفر عـن عـدم اعتـراف ال       للبيئـة  لية قد ال يشريون مع أ فستم لوصفتم دعاة محايـة األص
و نــاك  .(5)يسـتتان لــه يف أوســا  أ صــار احلفــظ مبســاةة الشــعوب األصــلية يف عمليــة احلفــظ 

اعتراف مت ايد لنن أراق  أسـرف الشـعوب األصـلية حتتـو  علـى أكدـر الـنظم ا يوولوجيـة         
ــة واملســتدامة للحفــظ     ــوكر أكدــر األشــوال الفعال ــتغري و ــ  ا وقــد أثبتــت  .(6)الــذ   ميســتا ال

الدراساو أن أراق  الشعوب األصـلية الـذ منحـت حقوقـا لـامترك أراقـيتا حظيـت مبقـدار         
وما الـيف كـةن الـدور ااـام      .(7)يفوق لودري ما حظيت له األراق  املتامخة اا  ام من احلفظ

الذ  اؤديه الشعوب األصلية لاعتبار ا أوصـياري علـى البيئـة   ينـل حـو اتن االعتـراف الـذ         
يستحقه. ووكقا للمرك  العامل  لرصد حفظ التبيعة التـالا لرب ـامج األمـم املتحـدة للبيئـةف كـةن       

على  تاق العا  حتومتـا شـعوب أصـلية     2014املائة من املناط  احملمية يف عام يف  5أقل من 
 .(٨)و تمعاو حملية

عادة على أسا    ع ملوية األراقـ    واقوموكا ت جتود احلفظ ارك  على الدولة  - 16
مث وقــعتا حتــت ســيترة احلوومــة. وقــد اعرقــت الشــعوب األصــلية للتشــريدف وحرمــت مــن  

حرمــت مــن احلــ  يف ا كــادة مــن املــوارد التبيعيــة لتوســب عيشــتا منــتا احلوــم الــذايتف كمــا 
وواصـلت الشـعوب األصـلية املتمشـة      .وقتعت روالتتا التقليدية والروحيـة لـنره األسـرف   

__________ 

 (4) Stan Stevens, ed., Indigenous Peoples, National Parks and Protected Areas: A New Paradigm Linking 

Conservation, Culture and Rights (Tucson, Arizona, University of Arizona Press, 2014). 
 (5)  Grazia Borrini-Feyerabend and Roesmary Hill, “Governance for the conservation of nature”, in Graeme 

Worboys and others, eds., Protected Area Governance and Management (Canberra, Australia National 

University Press, 2015). 
 (6)  Stevens, Indigenous Peoples; Aili Pyhälä, Ana Osuna Orozco and Simon Counsell, “Protected areas in the 

Congo Basin, failing both people and biodiversity?” (London, Rainforest Foundation United Kingdom, 

2016) 
 (7) Sobrevila, “The role of indigenous peoples”; Pyhälä, Orozco and Counsell, “Protected areas in the Congo 

Basin”. 
 (٨) United Nations Environment Programme, Protected Planet Report 2014: Tracking Progress Towards 

Global Targets for Protected Areas (Cambridge, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

2014). 
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والفقــرية  ضــااا للوصــول مع أراقــيتا و يــل حقــوق حيا  ــاف ممــا أســفر عــن اشــتباك و ــ اع    
 .دائمني
وصاية الشعوب األصلية على أراقيتا ووقعتا حتـت   ومن منظور احلفظف كةن كقدان - 17

سيترة السلتاو احلووميـة الـذ كـدريا مـا كا ـت افتقـر مع القـدرة وا رادة السياسـية حلمايـة          
األره لفعاليةف ارك  ذه املناط  عرقة لرسـتيتان املـدمر والصـناعاو االسـتخراجيةف وقتـا      

ل راعيـة واتـوير ااياكـل األساسـية علـى      األشجار هنري املشـروعف واوسـيا األعمـال التجاريـة ا    
وحـو عنـدما اوـون السياسـاو والقـوا ني الوطنيـة اتتلـب كـره محايـة صـارمة            . تاق واسـا 

على املناط  احملميةف كةن الوكاالو احلوومية يف كدري من البلدان ال ا ال انان لةقامـة مشـاريا   
ود واق ا ــاو وشــ  التــرق التعـدينف واســتخرا  الــنفر والغـا ف وقتــا األشــجار ولنــاري السـد   
(9)السريعة وهنري ا من املشاريا يف اضارب مباشر ما أ داف احلفظ

. 
ــذ       - 1٨ ــدو  ال ــة حركــاو الشــعوب األصــلية مع محــرا  اقــدم يف القــا ون ال وأدو اعبئ

اعتــرف لــاحل  اجلمــاع  اــذه الشــعوب يف أراقــيتا التقليديــة ومع ا ديــاد الــوع  لــني أ صــار   
ام الــذ  اضـتلا لــه الشــعوب األصــلية يف حفـظ التنــوع البيولــوج ف و ــذه   احلفـظ لالــدور ااــ 

العوامل أدو مع حتـوالو حديدـة العتـد  سـبيا ولونـتا حتـوالو متمـة مـا الـي لاهـاه  يـادة            
وقــد أ ــذو املنظمــاو الرائــدة املعنيــة  .االعتــراف حبقــوق الشــعوب األصــلية يف ســياق احلفــظ

ملمارسـة احلفـظف    “جديـد  مـوا  ”ارمـ  مع اعتمـاد   لاحلفظ على عااقتا الت اماو وسياساو 
وما الـيف ال اـ ال  نـاك ثغـراو كـبرية لـني الـي         .مشفوع لاحترام حقوق الشعوب األصلية

   .السياساو وانفيذ ا انفيذا كعاال على أره الواقا
مــن لـني التحـدياو الرئيســية الـذ ال اــ ال اواجـه الشــعوب     كـةن  وعـروة علـى الــيف    - 19

الصعيد العامل  صعولاو يف احلصـول علـى االعتـراف القـا و  لامللويـة اجلماعيـة       األصلية على 
وكـدريا مـا اوـون     .ألراق  أجداد اف وخباصة وأ ه قد اقرر اعتبـار الـي األراه أراه حمميـة   

كالقوا ني املتعلقة لاحلفظ واحلراجة هنري متسقة عادة ما ما يصـدر   .التشريعاو الوطنية متناقضة
عاو الوطنية وأحوام القا ون الدو  املؤكدة علـى حقـوق الشـعوب األصـلية     الحقا من التشري

 .وكدريا ما افشل السلتاو املسؤولة عن م فاا  تلف القوا ني يف التنسي  يف ما لينتا
 

__________ 

ــر  (9)  ــا    A/HRC/33/42/Add.2و  A/HRC/4/32/Add.2ا ظــ ــر أيضــ  :Marcus Colchester, Salvaging Natureوا ظــ

Indigenous Peoples, Protected Areas and Biodiversity Conservation, United Nations Research Institute for 

Social Development Discussion Paper, No. 55 (Geneva, United Nations Research Institute for Social 

Development, 1994). 

http://undocs.org/A/HRC/4/32/Add.2
http://undocs.org/ar/A/HRC/33/42/Add.2؛
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 املعايري القا و ية واالجتتاداو القضائية املتعلقة حبقوق ا  سان - رالعا 
يد االلت اماو القا و يـة القائمـة لضـمان حقـوق     اادف من  ذا الفرع  و حتديد وانك - 20

وانبا حقوق الشـعوب األصـلية مـن  تلـف كـروع القـا ون        .الشعوب األصلية يف سياق احلفظ
الدو  وقد اتورو من  رل القا ون الدو  حلقوق ا  سان وقا ون العمل الـدو  والقـا ون   

ا قليميـة املتعلقـة حبقـوق ا  سـان مع     كما أدو االجتتاداو القضائية الدوليـة و  .البيئ  الدو 
ولـذلي كـةن اقيـيم     .التعجيل لوارية اتبي  احلقوق الرئيسية للشـعوب األصـلية يف  ـال احلفـظ    

وقا حقوق الشعوب األصلية يف القا ون الدو  كيما يتعل  لاحلفظ يتتلـب النظـر يف التـرالر    
ف وحقـوق امللويـة الدقاكيـةف واقـدير     لني  تلف احلقوقف وال سيما احل  يف اقريـر املصـري  القائم 

 .التوامل لني القا ون الدو  حلقوق ا  سان والقا ون البيئ  الدو 
ورهنم أن النتج القائمة على حقوق ا  سان م اري احلفظ أصبحت مقبولـة علـى  تـاق     - 21

هنامضـة  واسا يف أوسا  املنظماو هنري احلوومية املعنية لاحلفظف كةن وثائ  سياسا ا الدا ليـة  
ــاحلقوق احملــددة للشــعوب األصــلية     ــ  ل ــا كيمــا يتعل ــة   .أحيا  ــذكري  و ــذا يؤكــد أةي اوــرار الت

 .األحوام القا و ية الرئيسية املعمول هبال
 

 احل  يف اقرير املصري واحلقوق يف األراق  - ألف 
اقرير املصري  ـو حـ  يف حـد اااـه و ـو شـر  قـرور  مسـب  أيضـا للتمتـا حبقـوق             - 22

األ ــر . و ــذا احلــ  مبــدأ أساســ  يف القــا ون الــدو  وجــر  افســريه يف  موعــة    ا  ســان 
متنوعــة مــن الســياقاو القا و يــة. ويعتــرب اقريــر املصــري حقــا شــامر للشــعوب األصــلية لســبب  

ــه الشــامل لعــدة قتاعــاو وأل ــه يؤكــد حقتــ       حبريــة مع حتقيــ  انميتــتا    اســعىيف أن  اطالع
ة. و ـو يتمتـا لنةيـة قصـو  لالنسـبة ملسـنلة اجلتـود املبذولـة         االقتصادية واالجتماعيـة والدقاكيـ  

ــاو     ــاركة يف العمليـ ــ  يف املشـ ــ  واحلـ ــه لـــاحلقوق يف األراقـ ــبب عرقتـ ــ  لسـ حلفـــظ األراقـ
والقراراو الذ اؤثر على  ذه الشعوبف من قبيل م شاري ومدارة مناط  حممية. واحلـ  يف اقريـر   

ف 1966قـاص لـاحلقوق املد يـة والسياسـية )    املصري  و ح  منصوص عليـه يف العتـد الـدو  ا   
( 1ف املـادة  1966( والعتد الدو  اقاص لاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والدقاكية )1املادة 

(. 3ف املــادة 2007و ــو مــدر  يف معــرن األمــم املتحــدة لشــنن حقــوق الشــعوب األصــلية )  
ــاوااو ــوق ا  ســانف وال ســيما    املنشــنة مبوجــب  يئ ــداو حق ــوق   ن أمعا  ــة حبق ــة املعني اللجن

ا  سـانف واللجنـة املعنيـة لـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والدقاكيـة واللجنـة املعنيـة لالقضــاري          
أن اقـر   يتـا على التميي  العنصر ف قد أكـدو ءيعتـاف لنصـوص متشـاهبةف أن الـدول جيـب عل      
ــة واســتخدام أراقــي     ــة ومراقب تا املشــتركة وحتمــ  حقــوق الشــعوب األصــلية يف امــترك وانمي
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وقد أكدو اللجنة املعنيـة لـاحلقوق    .(10)واملشاركة يف مدارة وحفظ املوارد التبيعية املرابتة هبا
االقتصادية واالجتماعية والدقاكيـة واللجنـة املعنيـة حبقـوق ا  سـان أةيـة اـوكري سـنداو ملويـة          

مـن العتـد الـدو      27أراق  األسرف لرلر احلـ  يف اقريـر املصـري لـاحلقوق الدقاكيـة )املـادة       
مـن العتـد الـدو  اقـاص لـاحلقوق االقتصـادية        15اقاص لاحلقوق املد ية والسياسية واملـادة  

( 169)رقـم   19٨9واور  اافاقيـة الشـعوب األصـلية والقبليـةف      .(11)واالجتماعية والدقاكية(
ــواد مــن         ــوق الشــعوب األصــلية يف األراقــ  يف امل ــة حق ــل الدولي ــة العم (. 19مع  14ملنظم

ومعرن األمم املتحدة لشنن حقوق الشعوب األصليةف الـذ  يوطـد حقـوق الشـعوب األصـلية      
املعتــرف هبــا أصــر يف صــووك حقــوق ا  ســان األ ــر ف ومــن  ــرل االجتــتاداو القضــائية 
للتيئاو املنشنة مبوجب معا داو حقـوق ا  سـان الدوليـةف يؤكـد حـ  الشـعوب األصـلية يف        

 (.27و  26و  25هبا )املواد امترك أراقيتا والتحوم 
 

 املشاركة واملواكقة احلرة املسبقة املستنرية   -لاري  
من احترام احل  يف املشاركة واملواكقة احلرة املسبقة املستنرية  و شر  ال هنىن عنه مـن   - 23

شرو  النتوه الفعال حبقوق الشعوب األصلية عمليـا. وحتـدد اافاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة       
اجب الدول يف استشارة الشعوب األصلية عن طري  مجـرارياو مرئمـةف و اصـة    و 169رقم 

عن طري  اايئاو الذ متدلـتاف كلمـا جـر  النظـر يف اختـاا اـدالري اشـريعية أو مداريـة ميوـن أن          
(. واايئاو املنشنة مبوجب معا داو حقـوق ا  سـان قـد    6اؤثر عليتا لصورة مباشرة )املادة 

واكقــة احلــرة املســبقة املســتنرية للشــعوب األصــلية يف املســائل املتعلقــة أكــدو لاســتمرار مبــدأ امل
 .(13) ولاحلفظ (12)حبقوقتا ومصاحلتاف وحتديدا يف ما يتعل  لنراق  أجداد ا

ــظ يف        - 24 ــددة مع احلفـ ــارة حمـ ــلية مشـ ــعوب األصـ ــوق الشـ ــ  حبقـ ــرن املتعلـ ــري ا عـ ويشـ
 حفـظ ومحايـة البيئـة والقـدرة املنتجـة      ف الذ انص على أن للشعوب األصـلية احلـ  يف  29 املادة

ــرامج ملســاعدة الشــعوب         ــذ ل ــدول لوقــا وانفي ــب ال ــا ويتال ــا وموارد  ألراقــيتا أو أقاليمت
__________ 

  واملرحظـاو اقتاميـة املتعلقـة    23ا ظر اللجنة املعنيـة لالقضـاري علـى التمييـ  العنصـر ف التوصـية العامـة رقـم          (10) 
  CERD/C/DEC/SUR/1  CCPR/C/KEN/CO/3  وا ظـر أيضـا   335ف الفقـرة  A/56/18لسر  ال وا يف الوثيقة 

E/C.12/KHM/CO/1. 
 Ben Saul, Indigenous Peoples and Human Rights: International and Regional Jurisprudenceا ظــــــــــــــــر  (11) 

(Portland, Oregon, Hart Publishing, 2016). 

ــم       (12)  ــبر  رق ــريوف ال ــا قــد ل ــة حبقــوق ا  ســانف أ ــير لومــا لوم ــة املعني ــة  1457/2006اللجن ــة املعني   اللجن
 .23لالقضاري على التميي  العنصر ف التوصية العامة رقم 

 .CCPR/C/KEN/CO/3 وا ظر أيضًا الوثيقة  E/C.12/TZA/CO/1-3 ا ظر (13) 

http://undocs.org/ar/A/56/18
http://undocs.org/ar/CERD/C/DEC/SUR/1؛
http://undocs.org/ar/CCPR/C/KEN/CO/3؛
http://undocs.org/ar/E/C.12/KHM/CO/1
http://undocs.org/ar/E/C.12/KHM/CO/1
http://undocs.org/ar/E/C.12/TZA/CO/1
http://undocs.org/ar/CCPR/C/KEN/CO/3
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األصلية يف احلفظ واحلمايةف دووا متيي . وعروة على الـي يؤكـد ا عـرن علـى أن للشـعوب      
لتنميـــة أو اســـتخدام  األصـــلية احلـــ  يف حتديـــد ومعـــداد األولويـــاو واالســـتراايجياو املتعلقـــة

أراقيتا أو أقاليمتا وموارد ا األ ـر ف وأن علـى الـدول أن اتشـاور واتعـاون حبسـن  يـة مـا         
ــتا للحصــول علــى مواكقتــتا احلــرة       ــة مــن  ــرل املؤسســاو الــذ متدل الشــعوب األصــلية املعني

سـيما  املستنرية قبل مقرار أ  مشـروع يـؤثر علـى أراقـيتا أو أقاليمتـا وموارد ـا األ ـر ف ال        
كيمــا يتعلــ  لتنميــة أو اســـتخدام أو اســتغرل املــوارد املعد يـــة أو املائيــة أو املــوارد األ ـــر         

 .(32 )املادة
 

 التشريد القسر  واحل  يف التعويض مبا يف الي استرداد احلقوق -جيم  
( من العتد الـدو  اقـاص لـاحلقوق املد يـة والسياسـية اـنص علـى حـ          1) 12املادة  - 25

حريــة التنقــل وحريــة ا تيــار موــان مقامتــه. و ــذا احلوــم يشــمل احلمايــة مــن ءيــا     الفــرد يف
ولألشخاص الذين انتتي حقوقتم أو حريـا م مبوجـب    (14)أشوال التشريد الدا ل  القسر 

ــبني يف املــادة         ــال علــى النحــو امل ــد احلــ  يف املتالبــة لا تصــاف كع ــا يتعلــ   3) 2العت (. وكيم
لعملياو ا  رري القسر ف أكـدو اللجنـة املعنيـة لـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والدقاكيـة        

ياو م رري قسر  وأن اوفـل م فـاا القـا ون حبـ      أ ه يتعني على الدول أن متتنا عن القيام لعمل
واؤكد املبادئ التوجيتيـة املتعلقـة    .(15)ممدليتا أو أطراف ثالدة متار  عملياو ا  رري القسر 

لالتشرد الدا ل  على أن الدول يقـا علـى عااقتـا واجـب  ـاص لتـوكري احلمايـة قـد اشـريد          
ا  اصـا علـى أراقـيتا أو اتعلـ  هبـا      الشعوب األصلية واجلماعاو األ ر  الـذ اعتمـد اعتمـاد   

(. ولــالنظر مع العرقــة اقاصــة الــذ اــرلر الشــعوب األصــلية لــاألره ومــا للتشــريد   9)املبــدأ 
القسر  من آثار عميقة على لقائتا على قيـد احليـاةف لـذا مـا ا فوـت اايئـاو املنشـنة مبوجـب         

عوب األصــليةف وقــد م اري التشــريد القســر  للشــ تــامعا ــداو حقــوق ا  ســان اعــرب عــن قلق
حدت الدول علـى اقـدمي اعويضـاو اـاف مـا التركيـ  علـى واجـب الـي الـدول لـرد أراقـيتا             

وينبغ  اـوكري اـدالري التعـويض وكقـا للمعـايري الدوليـةف وعنـد االقتضـاريف ينبغـ  أن           .(16)األصلية

__________ 

 .7ف الفقرة CCPR/C/21/Rev.1/Add.9ا ظر (14) 
 .٨ف الفقرة 7التعلي  العام رقم جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والدقاكيةف  (15) 
    ا ظـــر أيضـــا الـــوثيقتني23ا ظـــر اللجنـــة املعنيـــة لالقضـــاري علـــى التمييـــ  العنصـــر ف التوصـــية العامـــة رقـــم    (16) 

CERD/C/BWA/CO/16 و CERD/C/NAM/CO/12 ف اللـــــتني  وقشــــــتا يف املرجــــــا “Addressing past wrongs: 

indigenous peoples and protected areas — the right to restitution of lands and resources”, Forest Peoples 

Programme Occasional Paper, 2002. 

http://undocs.org/ar/CERD/C/BWA/CO/16
http://undocs.org/ar/CERD/C/NAM/CO/12
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انتــو  علــى عناصــر رد احلقــوق والتعــويض ومعــادة التن يــل والترقــية واقــدمي قــما او          
   (17)التورار. لعدم
مـن ا عـرن    10واملـادة   169من اافاقية منظمة العمل الدولية رقم  16وانص املادة  - 26

لشنن حقوق الشعوب األصلية على أ ه ال جيـو  مجـرري الشـعوب األصـلية قسـرا مـن أراقـيتا        
كـةن اـا   مال لناري على مواكقتتا احلرة املسبقة املستنرية. وماا وقعـت ا تـتاكاو مـن  ـذا القبيـلف      

ف حيدمـا  اـا  اواعويضـ دكـا  احل  يف احلصول على جـرب عـادل مبـا يف الـي اسـترداد حقوقتـا و      
مـن ا عـرن أيضـا علـى      2٨. واؤكد املـادة  ا يار العودة مع أراقيتمنحتا أمونف كضر عن 

ح  الشعوب األصـلية يف اجلـرب لتـرق ميوـن أن اشـمل اسـترداد احلقـوق أوف ماا اعـذر الـيف          
األراقـ  واألقـاليم واملـوارد الــذ     يــخص عـويض العـادل واملنصـف واملقسـرف كيمــا     احلـ  يف الت 

أو اســتخدمتاف والــذ   اعــي  كيتــا كا ــت متتلوتــا لصــفة اقليديــة أو كا ــت خبــرف الــي       
 .صودرو أو أ ذو أو احتلت أو استخدمت أو ُأالفت دون مواكقتتا احلرة املسـبقة املسـتنرية  

 والصـفة اليم ومـوارد مواكئـة مـن حيـث النوعيـة واحلجـم       ويقدم التعويض يف صورة أراه وأق
أو يف صورة اعويض  قـد  أو أ  جـرب آ ـر مناسـبف مـا   اواكـ  الشـعوب املعنيـة          ةالقا و ي

 .مواكقة حرة على هنري الي
 

 األ ظمة ا قليمية حلقوق ا  سان -دال  
مريويــة حلقــوق وكــرو جلنــة البلــدان األمريويــة حلقــوق ا  ســان وحمومــة البلــدان األ   - 27

( املنصـوص عليتـا يف االافاقيـة    21ا  سانف ما ا شارة لوجه  اص مع حقوق امللوية )املـادة 
األمريويــة حلقــوق ا  ســانف اجتــتاداو قضــائية رئيســية لشــنن حقــوق الشــعوب األصــلية يف    

ا  األراق  املشتركةف مبا يف الي يف سياق املناط  احملمية. و ل  احلوـم الصـادر يف قضـية أو   
 2001اينغين قد  يواراهنوا الذ لتت كيتا حمومة البلدان األمريويـة حلقـوق ا  سـان يف عـام     

ــ م يؤكــد أن حقــوق الشــعوب األصــلية يف األراقــ          ــه كــان أول حوــم مل ــة أل  ســالقة  ام
 .(1٨)اجلماعية انشن حبوم شغلتا اقليديا على الرهنم من عدم وجـود سـند ملويـة قـا و  رمسـ      

وعروة على اليف قررو احملومة أن الشعوب األصلية حتاكظ على حقوق امللوية حو عنـدما  
ا رهنم علـى مغـادرة أراقـيتا التقليديـة أو عنـدما افقـد ملويتـتا اـاف مبـا يف الـي احلـاالو الـذ             

__________ 

 .16ف الفقرة 2004 فCCPR/C/21/Rev.1/Add. 13 الوثيقة  وا ظر أيضا 60/147ا ظر قرار اجلمعية العامة  (17) 
حمومة البلدان األمريوية حلقوق ا  سانف ءاعة ماياهننا )سومو( آوا  ايـنغين قـد  يوـاراهنواف احلوـم الصـادر       (1٨) 

 .  79ف اسلد جيمف الرقم 2001آب/أهنستا  31يف 

http://undocs.org/ar/CCPR/C/21/Rev.1/Add


A/71/229 
 

 

16-13163 15/34 

 

ــا ا       ــي لرقــ ــةف مال ماا   الــ ــراف ثالدــ ــتا مع أطــ ــل ملويتــ ــيتا أو ا نقــ ــا أراقــ ــادر كيتــ ا صــ
 .(19) ية وحبسن
الصــادر يف  كال ن ييا ولوكو ييو وييد مييور نا   شيي يقضيي ة ويشــول حوــم احملومــة يف  - 2٨

أةية  اصة لالنسبة حلقـوق الشـعوب األصـلية يف سـياق احلفـظف       2015اشرين الدا / وكمرب 
وكا ـت حتـول ج ئيـا دون     اويتعل  احلوم لدرث حممياو طبيعية منشنة على أراق  أجـدادة 

احملومــة يف حومتــا الدولــة لتنفيــذ سلســلة مــن الضــما او لعــدم   وأمــرو .(20)مليتــا اوصــوام
التورارف مبا يف الي االعتراف القا و  لاحلقوق ا قليميـة وهنري ـا مـن حقـوق ءيـا الشـعوب       
األصــلية والقبليــة يف ســورينام. وعــروة علــى الــيف  لصــت احملومــة مع أن احتــرام حقــوق     

احملاكظة على البيئة ولالتـا  ينبغـ  اعتبـار حقـوق     الشعوب األصلية قد يوون له أثر مجيال على 
. ويف شـبا /كرباير  مقصـائية الشعوب األصلية والقوا ني البيئية الدولية حقوقا اوميلية ال حقوقا 

ــتف 2015 ــررة اقاصــة   أدل ــادةاملق ــى حــ    كيتــا نكــدوكشــا د  ــبري يف القضــية   ك لةك عل
ظ وحقتا يف استرداد حقوقتـا يف األراقـ    الشعوب األصلية يف املشاركة الفعالة يف مدارة احلف

الذ ق مت مع مناط  حمميـة دون مواكقتـتا. وأكـدو علـى ثرثـة مبـادئ أساسـية كيمـا يتعلـ           
ــرف حبقــوق الشــعوب         ــدول أن اعت ــى ال ــا : أوالف جيــب عل ــى النحــو الت ــةف عل ــاط  احملمي لاملن

موارد ا اجلماعيـة وأن حتمـ    األصلية يف امترك وانمية ومراقبة واستخدام أراقيتا وأقاليمتا و
ما يتصل جبميا جوا ب املناط  احملميـة جيـب أن     ذه احلقوق  وثا ياف أن عملية صنا القرار يف

هر  مبشاركة كعالة مـن قبـل الشـعوب األصـلية ومبواكقتـتا عنـد اقتـراح كـره أ  قيـود علـى           
ن أشــوال اجلــرب حقوقتــا  وثالدــاف من للشــعوب األصــلية احلــ  يف اســترداد حقوقتــا وهنري ــا مــ 

 .(21)عندما اوون أراقيتا قد ق مت مع مناط  حممية دون مواكقتتا

__________ 

احملومة األمريوية حلقوق ا  سانف ءاعـة يـاكي  أكسـا للشـعوب األصـلية قـد لـاراهنوا ف احلوـم الصـادر يف           (19) 
  ءاعة ساو وياماكسا للشعوب األصـلية قـد لـاراهنوا .    125ف اسلد جيمف الرقم 2005ح يران/يو يه  17

 .146. اسموعة جيمف الرقم 2006آاار/مار   29احلوم الصادر يف 
كالينيــا ولوكو ــو قــد ســورينامف احلوــم الصــادر يف   ومــة البلــدان األمريويــة حلقــوق ا  ســانف قضــية شــعيب حم (20) 

. و لصـت احملومـة مع أن سـورينام مسـؤولة عـن      309ف اسلـد جـيمف الـرقم    2015اشرين الدـا / وكمرب   25
يويـة حلقـوق ا  سـان(  احلـ  يف     مـن االافاقيـة األمر   3ا تتاكاو احل  يف االعتراف لالشخصية القا و ية )املادة 

مـن االافاقيـة األمريويـة(  واحلـ  يف احلمايـة القضـائية        23و  21امللوية اجلماعية واحلقـوق السياسـية )املاداـان    
 من االافاقية األمريوية(. 25)املادة 

كورلـو ف أمـام    - و شتادة اقبري الذ أدلت هبا املقررة اقاصة املعنيـة حبقـوق الشـعوب األصـليةف كيوتوريـا اـا       (21) 
شـبا /كرباير  3حمومة البلدان األمريوية حلقوق ا  سان لشنن قضية شعوب كالينيا ولوكو و قد سورينامف يف 

-http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/en/press-releases/58 : ف وميوــن االطــرع عليتــا يف املوقــا2015

unsrip-conservation-policies. 
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ويف النظـــام األكريقـــ  حلقـــوق ا  ســـانف قـــررو اللجنـــة األكريقيـــة حلقـــوق ا  ســـان  - 29
أن حقـوق شـعب م ـدورويا     22قض ة جملس رعا ة ش ب إ دورو س ود ك ن اوالشعوب يف 

راقــيه التقليديــة لعــد حتويــل الــي األراقــ  مع   قــد ا تــتوت عنــدما حــرم مــن الوصــول مع أ  
. ووجـدو اللجنـة أن الدولـة الوينيـة كـان مـن واجبـتا        1973الربية يف عـام   لألحياريحممياو 

االعتراف حبقوق شعب م دورويا األصل  يف األراق  اجلماعية وأن اقدم له التعويض واـرد  
يف  تاقتا و وعيتتا لتلـي األراقـ     له حقوقه لةعادة أراقيه مليه أو اوكري أراه لديلة مساوية

والي لاالافاق ما  تما الشعب األصل . ومما  و جدير لاألةية أن اللجنة قررو أن شـعب  
الربيـةف  ـو الوصـ      لألحيـاري م دورويا األصل ف على الرهنم من أن أراقيه قد أصبحت حممية 

ا يوولـوج  احلسـا     على أراق  أسركه ولالتا  كة ـه األكدـر جـدارة لاحلفـاى علـى  ظامتـا      
كةن التعد  عليتا ال يتناسب مـا احلاجـة    ومن مثَّوأن حرما ه من أراقيه يتدد وجوده الدقايف 

 العامة مليتا.
 

 اافاقية لشنن التنوع البيولوج  - اري  
ــام   - 30 ــة التنـــوع البيولـــوج  يف عـ ــارا مـــن 1992اعتمـــدو اافاقيـ ــه  5ف واعتبـ متو /يوليـ

واشـري االافاقيـة مع    .(23)196لدعم واسا النتاق من األطراف الــ  ف حظيت االافاقية 2016
معارف الشعوب األصلية والتوارا ا وممارسـا ا املتعلقـة حبفـظ التنـوع البيولـوج  واسـتخدامه       

) ( مـــن االافاقيـــة الـــدول األطـــراف لـــاحترام وصـــون معـــارف   ٨التقليـــد . والـــ م املـــادة 
واحملليــة ااو الصــلة لــاحلفظ واالســتخدام املســتدام  والتوــاراو وممارســاو استمعــاو األصــلية

ــراف صــرحيا حبقــوق ا  ســان للشــعوب       ــة ال اتضــمن اعت ــد أن االافاقي ــوج . لي ــوع البيول للتن
 األصلية.  

واملناط  احملمية    من لـني املسـائل الشـاملة الـذ اتناواـا اافاقيـة التنـوع البيولـوج .          - 31
لا ملــؤمتر األطــراف يف االافاقيــة لر ــامج عمــل يتعلــ  ف اعتمــد االجتمــاع الســا2004ويف عــام 

لاملنــاط  احملميــة. وجــاري يف الرب ــامج أن م شــاري ومدارة ورصــد املنــاط  احملميــة ينبغــ  أن جيــر     
ــرام التــام حلقوقتــاف مبــا يتفــ  مــا      لاملشــاركة الواملــة والفعالــة مــا الشــعوب األصــليةف واالحت

__________ 

كــ  انميــة حقــوق األقليــاو )كينيــا( واملنظمــة الدوليــة لفريــ  حقــوق األقليــاو لاســم  لــا رعايــة شــعب     مر (22) 
. و لصــت اللجنــة مع 2009اشــرين الدــا / وكمرب  25ف 276/2003أ ــدورويا قــد كينيــاف الــبر  رقــم  

( وحلقـه كشـعب   من امليداق األكريقـ  حلقـوق ا  سـان والشـعوب     14وجود ا تتاكاو للح  يف امللوية )املادة 
مـن   22من امليداق األكريق ( واحلـ  يف التنميـة )املـادة     21يف التصرف حبرية يف ثروااه وموارده التبيعية )املادة 

 .امليداق األكريق (
 .  4-1٨و  2-17) ( و  10) ( و  ٨األحوام ااو الصلة هد ا يف املواد  (23) 
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ــة ال    ــاو الدولي ــة وااللت ام ــوا ني الوطني ــ  الق ــة التتبي ــلف طلــب مع   . (24)واجب ــامج العم ويف لر 
األطراف أن اضمن أن ال جير  أ  معادة اوطني للمجتمعاو األصلية  تيجـة   شـاري أو مدارة   
مناط  حممية مال مبواكقتتا املسبقة املسـتنرية الـذ جيـو  اـا أن اعتيتـا وكقـا للتشـريعاو الوطنيـة         

ف اعتمـد مـؤمتر األطـراف قـرارا أكـد كيـه       2014 عام وااللت اماو الدولية الواجبة التتبي . ويف
وجوب عدم مقامة مناط  حممية و ظم مدارية مال مبواكقة الشعوب األصـلية ومشـاركتتا والـي    
احترامــا حلقــوق  ــذه الشــعوب. كمــا اعتــرف القــرار مبســاةة مبــادراو احلفــظ الــذ اختــذ ا     

 .(25)تنوع البيولوج  ااامةالشعوب األصلية يف أراقيتا يف احلفظ الفعال ملواقا ال
ويف قوري األ داف الذ حدد ا األطراف يف االافاقية من أجـل اوسـيا  تـاق املنـاط       - 32

يف  10يف املائة من املناط  الربية واملناط  املائية الدا ليـة و سـبة    17احملمية مع ما ال يقل عن 
املقـررة اقاصـة علـى قـرورة      ف اشـدد 2020املائة من املناط  الساحلية والبحرية حبلـول عـام   

ــراف حبقــوق الشــعوب       ــدالري ارمــ  مع االعت ــذ ا ــاحلفظ لتنفي ــة ل ــدول واملنظمــاو املعني ــام ال قي
 .(26)األصلية لاعتبار الي مسنلة ااو أولوية

 
 ممارساو احلفظ األولية والنتائج املترابة عليتا   -  امسا 

طريــ  مصــادرة أراقــ  وأقــاليم أ شــئت املنــاط  احملميــة ألهنــراه حفظتــا أصــر عــن   - 33
الشعوب األصلية واستمعاو احملليـة. واسـتولت ا داراو االسـتعمارية وا داراو الـذ جـاريو      
ــة دون       ــة لاعتبار ــا أراه للدول ــا أحنــاري العــا  علــى األراقــ  اجلماعي لعــد االســتعمار يف ءي

صصـت  ة العركيـة. مث    اعتبار حلقـوق امللويـة واالسـتخدام التقليـديني القـائمني مبوجـب احليـا        
ــل االســتيتان       ــدةف مد ــالوني جــدد الســتخدامتا اســتخداماو جدي  ــذه األراقــ  املصــادرة مل
ــتني       ــة أول منتق ــاو املتحــدة األمريوي ــة الوالي ــدما أ شــنو حووم واالســتغرل واحلفــظ. وعن

)منتـــ ه  1٨90)منتـــ ه يلوســـتون الـــوطين(ف ويف عـــام  1٨72يف عـــام  “حـــديدتني”حمميـــتني 
وطين( كةتا جلنو مع العنـف لتـرد األمـريويني األصـليني الـذين كـا وا يعيشـون يف        يوسيمذ ال

الــي املنتقــتني ويعتمــدون علــى مواردةــا التبيعيــة. وقــد اــنثر  ــذا النــتج لتصــور املنت  ــاو    
ب الور  الية من البشر ومـن االسـتخدام البشـر ف كمـا اـنثر لرهنبـاو أصـح        “لرار”لصورة 

__________ 

 ..UNEP/CBD/COP/DEC/VII/28ا ظر (24) 
 ..UNEP/CBD/COP/DEC/VII/12ا ظر (25) 
املتعلـ  لـالتنوع    11ف  ـدف آيتشـ  رقـم    2020-2011ا ظر اقتـة االسـتراايجية للتنـوع البيولـوج  للفتـرة       (26) 

 . UNEP/CBD/COP/10/INF/12/Rev.1 البيولوج . وا ظر

http://undocs.org/ar/UNEP/CBD/COP/10/INF/12/Rev.1
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ن اتـوير املنت  ـاو ألهنـراه السـياحة. وكا ـت الشـعوب األصـلية        املصاا الذين كا وا يريـدو 
 .(27) ذه املصاا على طريف  قيض منعترب ا 

وكا ت  ذه املناط  احملمية اقوم على االكتراقاو التالية: ينبغ  للـدول م شـاري منـاط      - 34
التركيـ   حممية ومدار ا  وينبغ  أن يوون اادف من املناط  احملمية حفظ التبيعة الصـرف مـا   

على أن حفظ التنوع البيولـوج  ومدارة املنـاط  احملميـة يتتلبـان أن اوـون املنـاط  احملميـة هنـري         
وكا ــت القــوة القســرية يف أســوأ أشــوااا   .من ولــة لالنــا  وال يســتخدمون موارد ــا التبيعيــة 

 .(2٨)اعترب مربرة قا و يا وأ رقيا لترد الشعوب املقيمة كيتا ومحاية التنوع البيولوج 
ا قصــائ  يف مدارة املنــاط  احملميــة مــن أمريوــا الشــمالية مع   “احلصــن”وا تشــر تــج  - 35

وظـل   .أكريقيا وأستراليا و يو يلنـدا واالحتـاد الروسـ ف ومع أجـ اري مـن آسـيا وأمريوـا الراينيـة        
ة النموا  املتيمن  دارة املناط  احملمية ألكدر مـن قـرن مـن ال مـان وال اـ ال اركتـه املتمحـور       

وعلـى الـرهنم مـن أ نـا لـن       .حول الدولة اؤثر انثريا كـبريا علـى جتـود احلفـظ حـو يومنـا  ـذا       
 ـتمون ألــدا مـن حتديــد العـدد الوامــل لألشـخاص الــذين جـردوا مــن ممتلوـا م مــن الشــعوب       
األصلية لسبب عدم وجود سجرو دقيقةف كةن  ناك أدلة كدرية على هريد أعداد كـبرية مـن   

واشــري التقــديراو مع أن عــدد األشــخاص الــذين رمبــا اعرقــوا        . ماألشــخاص مــن ممتلوــا  
 .(29)للتشريد يف ءيا أحناري العا  يبلغ املريني

ومـــن منظـــور الشـــعوب األصـــليةف كةتـــا كا ـــت اعتـــرب م شـــاري منـــاط  حمميـــة  تـــة    - 36
اســتعماريةف ألن العواقــب الــذ حتملتــتا الشــعوب األصــلية الــذ عا ــت منــتا كا ــت اتمدــل يف   

 ضاعتا وكقدان أراقيتاف واستقراا الذايت وحومتا الذايتف كضر عن كقـدان مـوارد ر قتـا    م
 اوكرقــت املنـاط  احملميــة اقاقـعة لســيترة الدولـة قوا ينــ    .ومت يـ  روالتتـا الدقاكيــة والروحيـة   

وهبـذا املعـىنف كـان ينظـر مع املنـاط  احملميـة        .جديدة من سيترة املؤسساو احلوومية وأشواال
ــد اراوــب الوــدري مــن    .(30)يلة مــن وســائل االســتيعاب القســر  للشــعوب األصــلية   كوســ وق

ــاو القــرن       ــل  ا ين اال تــتاكاو الســاكرة حلقــوق ا  ســان للشــعوب األصــلية لاســم احلفــظ قب

__________ 

 (27) Springer and Almeida, “Protected areas and land rights”  (.2)ا ظر احلاشية 
 (2٨) Stevens, Indigenous Peoples  (4)ا ظر احلاشية. 
 (29) Daniel Brockington and James Igoe,“Eviction for conservation: a global overview”, Conservation and 

Society,vol. 4, No. 3 (2006); Mark Dowie, Conservation Refugees: The Hundred-Year Conflict between 

Global Conservation and Native Peoples, (Cambridge, Massachusetts, Massachusetts Institute of 

Technology Press, 2009). 
 (30) Stevens, Indigenous Peoples. 
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ــارياملاقــ ف مدــل التشــريد القســر  عقــب م شــاري منت  ــاو     ــا األحي ــة يف أكريقي ــ ال  .الربي وال ي
 .و يف العديد من البلدان يؤثر على ممارستتا حلقوقتاا رث املستمر اذه اال تتاكا

جديــدة حلفــظ التبيعــة. كقــد اواافــت      والتوــرو  ــرل العقــدين املاقــيني طــرقر     - 37
الشعوب األصلية ولدأو مبمارسـة حقوقتـا التقليديـة يف األراقـ  لـدعم مـن املعـايري القا و يـة         
الدولية املتتورة لصاا حقوقتا يف السبعيناو والدما يناو من القـرن املاقـ . ولـدأو الـدولف     

 سـيما يف أمريوـا اجلنوليـة.    لدور اف القيام لةصرحاو اعترف قا و ـا لـبعض  ـذه احلقـوقف ال    
ف اعتــرف دســتور كــل مــن البلــدين حبقــوق  199٨والربا يــل عــام  1991ويف كولومبيــا عــام 

ــة        ــدا السياســاو املتعلق ــدا و يو يلن ــتراليا وكن الشــعوب األصــلية يف أراقــيتا. واغــريو يف أس
ومنـذ   .(31)الاملناط  احملمية اغـريا اـدرجييا حنـو االعتـراف حبقـوق الشـعوب األصـلية يف أراقـيت        

منتصف التسعيناو مـن القـرن املاقـ ف منحـت احلوومـة األسـترالية صـووك ملويـة الشـعوب          
ــعوب     ــة أو مدارة الشـ ــاط  احملميـ ــتركة للمنـ ــدو ا دارة املشـ ــلية وأيـ ــعوب األصـ ــلية للشـ األصـ

 .(32)اا األصلية
اعتـرف   وشتدو املناط  احملمية يف البلدان الذ   اقم لـةجراري مصـرحاو قا و يـة و     - 3٨

حبقوق الشعوب األصلية يف األراق  اجلماعية أعلـى معـدل ال تـتاكاو حقـوق ا  سـان قـد       
الشعوب األصلية وأكدر ا استمرارا. وعروة على اليف كةن النتائج الذ أسفرو عنـتا جتـود   
احلفظ الذ لذلت يف البلدان الذ ظلت كيتـا الشـعوب األصـلية متمشـة كا ـت األقـل اسـتدامة        

 ا شجا على التدقي  يف سياساو احلفظ الدوليـة. وعلـى الـرهنم مـن أن احلفـظ أ ـذ      و احاف مم
ر اــ ال  نــاك حتـدياو كــبرية يف قــمان  كـ اــدرجييا النـتج القــائم علــى حقـوق ا  ســانف    يتـبىن 

 التنفيذ الفعال له.
 

 2003اغيري النموا  منذ عام  -سادسًا  
ــدو  حل    - 39 ــوع االحتــاد ال ــامل ف يت ــى الصــعيد الع ــة    عل ــة رســم السياســة املتعلق فــظ التبيع

 1 351 ف2016يف  يسـان/ألريل   فلاملناط  احملمية. واالحتاد منظمة اضم أعضاري للـغ عـدد م  
ــي    ــا يف ال ــةف و  ٨9عضــواف مب ــة و   12٨دول ــة حوومي ــا و  4٨وكال ــن   112كرع ــة م منظم

ية. واشـمل  منظمة من املنظماو هنري احلوومية الوطن 974املنظماو هنري احلوومية الدوليةف و 
__________ 

 (31) Springer and Almeida, “Protected areas and land rights”. 
 (32) Toni Bauman and Dermot Smyth,“Indigenous partnerships in protected area management in Australia: 

three case studies( ”Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies and The 

Australian Collaboration, 2007). 
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منظمــة مــن منظمــاو الشــعوب األصــلية. وكــل أرلــا ســنواوف جيتمــا   12الفئتــان األ رياــان 
أعضــاري االحتــاد يف املــؤمتر العــامل  حلفــظ التبيعــةف حيــث يتخــذون قــراراو لشــنن السياســاو     
املتعلقــة حبفــظ التبيعــةف كمــا جيتمــا املــؤمتر العــامل  للحــدائ  مــرة كــل عشــر ســنواو ملناقشــة   

العاملية املتعلقـة لاملنـاط  احملميـة. ويشـول املـؤمتر العـامل  للحـدائ  أ ـم حمفـل عـامل             االلت اماو
لوقا املعايري واملبادئ التوجيتية الدولية للمناط  احملمية. ويف املـؤمتر الـذ  عقـد يف ديرلـان يف     

حلفـظ   “وـوا  جديـد  ”ف أعلن ألر  اقرباري يف شؤون حفظ التبيعة يف العا  عـن  2003عام 
ناط  احملمية حيترم حقوق الشعوب األصلية واستمعاو احمللية. واعتمد  ـذا التحـول ااـام يف    امل

ــة         ــر  أن النمــاا  التقليدي ــذ  ي ــام  ال ــام املتن ــرأ  الع ــة اســتجالة لل ــظ التبيع ــتج م اري حف الن
ــا ومدار ــا           ــا مــن انظيمت ــة ظلم ــة اقصــ  الشــعوب األصــلية واستمعــاو احمللي ــاط  احملمي للمن

 .(33)ا مشت أو
. (34)ولتنفيذ  ـذه الرييـة اجلديـدة حلفـظ التبيعـةف اعتمـد اافـاق و تـة عمـل ديرلـان           - 40

والحظت  تة العمل أن استمعاو احمللية    الذ اتوبد ظلمـا اوـاليف  ظـام املنـاط  احملميـة      
العامليةف لذا اعتركت اقتة صراحة حبقوق الشعوب األصلية يف املوارد التبيعية وحفـظ التنـوع   

لبيولوج  ولنن  ظام املناط  احملمية جيب أن يراع  متاما حقوق ومصـاا واتلعـاو الشـعوب    ا
قــمان األصـليةف كضـر عــن رهنبتـتا يف اـنمني ومحايــة أراقـيتا وأقاليمتـا وموارد ــا مـن أجـل         

 لقائتا االجتماع  والدقايف.
ركة الشـعوب  ودعا االافاق مؤمتر األطراف يف اافاقية التنوع البيولـوج  لضـمان مشـا    - 41

يف م شاري ومدارة املنـاط  احملميـة ووقـا آليـاو اضـمن       اامةاألصلية واستمعاو احمللية مشاركة 
اا حصة يف املنـاكا اسنيـة مـن  ـذه املنـاط . ولاملدـلف شـجا االافـاق السـلتاو املسـؤولة عـن            

عالة للشـعوب  املناط  احملمية على اوكري الشرو  وقمان الوسائل الوفيلة لتحقي  املشاركة الف
األصلية واستمعاو احمللية وهنري ا من أصـحاب املصـلحة احمللـيني يف حفـظ التبيعـة. وحـددو       

  تة العمل املتعلقة لاالعتراف لالشعوب األصلية وقمان حقوقتا ثرثة أ داف رئيسية:  
قــوق م شــاري ومدارة ءيــا املنــاط  احملميــة القائمــة واملســتقبلية علــى حنــو ميتدــل امتدــاال كــامر حل 

 الشعوب األصلية والشعوب الرحَّل واستمعاو احمللية 

__________ 

 (33) Conservation Initiative on Human Rights,“Human rights in conservation: progress since Durban”White 

Paper, November 2014.. 
 https://cmsdata.iucn.org/downloads/durbanaccorden.pdf  ا ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر (34) 

 ..https://cmsdata.iucn.org/downloads/durbanactionen.pdfو

https://cmsdata.iucn.org/downloads/durbanaccorden.pdf
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ــة يف شــؤون مدار ــا لشــول         ــاط  احملمي ــ  املن ــة ممدل ــار الشــعوب األصــلية واستمعــاو احمللي ختت
 يتناسب ما حقوقتا ومصاحلتا 

آليـاو اشـاركية لـرد األراقـ  واألقـاليم التقليديـة للشـعوب         2010ا وقا وانفذ حبلول عـام  
 الذ ق مت مع املناط  احملمية دون مواكقتتا احلرة املستنرية.األصلية 

ــن          - 42 ــدة ع ــ ال لعي ــان ال ا ــل ديرل ــة يف  تــة عم ــداف الدرث ــةن  ــذه األ  ولألســفف ك
التحقي . ليد أن أعضـاري االحتـاد اختـذوا عـددا مـن اقتـواو مـن أجـل حتقيـ   ـذه األ ـدافف            

دةف مبـا يف الـي اعتمـاد معـرن األمـم املتحـدة       واختذ املؤمتر العامل  حلفظ التبيعـة قـراراو جديـ   
(ف وأ ـاب جبميـا أعضـاري االحتـاد     200٨) 4.052لشنن حقـوق الشـعوب األصـلية يف القـرار     

اتبيقه يف أ شتة كل منـتم. ويف املـؤمتر العـامل  للحـدائ  الـذ  عقـد يف سـيد ف أسـترالياف يف         
التــ امتم  “د رييــة ســيد وعــ”ف كــرر أعضــاري االحتــاد الــدو  حلفــظ التبيعــة يف  2014عــام 

ــذه         ــة ا ــارف العريق ــد واملع ــراف لالتقالي ــا االعت ــا الشــعوب األصــليةف م لالعمــل يف شــراكة م
 الشعوب وحقوقتا اجلماعية يف األراق  واملياه واملوارد التبيعية والدقاكة.

هنري أ ه جر  اوجيه الودري من النقـد لسـبب ابـاطؤ التنفيـذ الفعـال للنمـوا  اجلديـدف         - 43
ــ  املمارســة     وا ــورق مع حي ــ  ال ــن حي ــدة م ــال السياســاو اجلدي ــاطؤ ا تق ــت  . (35) ب ــد اعترك وق

ف أطلـ  االحتـاد   2009املنظماو الرائدة املعنية حبفظ التبيعـة لعـدم محرا  ـا للتقـدم. ويف عـام      
الدو  حلفظ التبيعة وسبا من املنظمـاو هنـري احلووميـة الدوليـة املعنيـة حبفـظ التبيعـة مبـادرة         

حقوق ا  سانف هبدف حتسني السياساو واملمارساو املتعلقة حبفـظ التبيعـة مـن    حفظ لشنن 
والت مــت ءيــا املنظمــاو املعنيــة لــاحلفظ الــذ  ــ    (36) ــرل اع يــ  احتــرام حقــوق ا  ســان

أعضاري يف املبادرة لنرلعة مبادئ أساسية لرسترشاد هبا يف مدما  حقوق ا  سـان يف سياسـاو   
مبـــا يف الـــي االلتـــ ام لعـــدم ا ســـتام يف ا تـــتاكاو حقـــوق  وممارســـاو كـــل منظمـــة منـــتاف

 .(37)ا  سان

__________ 

 (35) Forest Peoples Programme, “Conservation and indigenous peoples: assessing the progress since Durban”, 
2008; Janis Bristol Alcorn and Antoinette G. Royo, “Conservation’s engagement with human rights: 

traction, slippage or avoidance?”, Policy Matters, No. 15 (July 2007). 
مبادرة احلفظ لشنن حقوق ا  سان     موعة اتنلف من املنظمة الدولية حلياة التيور واملنظمة الدولية حلفـظ   (36) 

ية لألراق  الرطبةف وءعيـة حفـظ   التبيعة واالحتاد الدو  حلفظ التبيعةف ومنظمة حفظ التبيعةف واملنظمة الدول
 األحياري الربية والصندوق العامل  للحياة الربية.

 (.33)ا ظر احلاشية  “حقوق ا  سان يف  ال حفظ التبيعة”مبادرة احلفظف  (37) 
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ــد معــداد  ــذا التقريــرف عقــدو املقــررة اقاصــة اجتماعــا اشــاوريا دعــت مليــه           - 44 وعن
املنظمــاو األعضــاري يف مبــادرة احلفــظ مــن أجــل ابــادل املعلومــاو عــن التقــدم احملــر  يف اع يــ   

ل الردود اتوراو مجيالية ووعيـا قويـا ألةيـة لنـاري     احترام حقوق الشعوب األصلية. وأظتر  م
شراكاو ما الشعوب األصلية على أسا  االعتراف الصري  حبقوقتا واحترام الـي احلقـوق.   

الشـعوب األصـليةف الوصـية علـى لعـض األمـاكن       ”وكما اكرو منظمة احلفـظ الدوليـةف كـةن    
لـدور كريـد ال يقـدر لـدمن يف     األكدر انوعا من الناحية البيولوجية على وجـه األرهف اضـتلا   

احملاكظـة علـى املـوارد احليويـة للتبيعـة وكـدريا مـا اسـتلتم معاركتـا التقليديـة لتصـمم ممارسـاو             
وأجـرو املقـررة اقاصـة مشـاوراو أيضـا مـا الشـعوب األصـلية          (3٨)“مدارية أ سب ألراقيتا

 املوقوع.  ذا لشنن
ملـؤمتر العـامل  حلفـظ التبيعـةف العديـد      واختذ االحتاد الدو  حلفظ التبيعـةف مـن  ـرل ا    - 45

من القراراو الذ اؤكد حقوق الشعوب األصلية  ليـد أن كـل منظمـة عضـو يف االحتـاد اقـوم       
لتصميم وانفيذ السياساو واملبادئ التوجيتية الدا ليـة اقاصـة هبـا. وهنالبيـة منظمـاو احلفـظ       

ووقـا العديـد منـتا    الوبرية قـد اعتمـدو سياسـاو حمـددة لشـنن حقـوق الشـعوب األصـليةف         
مبادئ اوجيتية حمددة لشنن كيفية انفيذ املواكقة احلرة املسـبقة املسـتنرية يف مشـاريعتا. وكـان     
الصندوق العامل  للتبيعة  و أول منظمـة حفـظ دوليـة اعتمـد مبـادئ لشـنن حقـوق الشـعوب         

 .  1996األصلية يف عام 
مقـاكية مـن أجـل  شـر      ويعترف معظم منظمـاو احلفـظ لـنن  نـاك حاجـة مع مـوارد       - 46

السياساو وادريب املوظفني على الصعيد الوطين من أجـل اع يـ  التتبيـ  العملـ  للسياسـاو      
واملبادئ التوجيتية املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية. وعـروة علـى الـيف كـةن رصـد االمتدـال       

 العديـد مـن   والتقدم احملر  يف النتوه حبقوق الشعوب األصلية ال يـ ال عمليـا لتيئـا للغايـة يف    
علـى الوجـه الصـحي      احملـر   منظماو احلفظ. ولدون  ـذه املؤشـراوف ال ميوـن اقيـيم التقـدم     

 حقوق الشعوب األصلية  اقصة من الناحية العملية. معمالوستظل الشفاكية لشنن 
ومن لني التحدياو الرئيسية الذ أللغت عنتا منظمـاو احلفـظ أثنـاري العمـل مـن أجـل        - 47

صــعيد الــوطين الســياقاو السياســية والقا و يــة هنــري املواايــة الــذ ال ي عتــرف كيتــا  التنفيــذ علــى ال
لالشعوب األصـلية. ومـا الـيف ولـالنظر مع املوقـف القـو  الـذ  اتمتـا لـه املنظمـاو املعنيـة            

السلتاو يف البلدان النامية الـذ اضـعف كيتـا سـيادة القـا ونف كة ـه ينبغـ  اـا أن          لد لاحلفظ 
ا من  فوا لشول أكضل وأكدر مجياليـة مـن أجـل التـنثري يف السـلتاو الوطنيـة       استخدم ما لديت

__________ 

 .2016أيار/مايو  3التقرير املقدم من منظمة احلفظ الدولية مع املقررة اقاصةف  (3٨) 



A/71/229 
 

 

16-13163 23/34 

 

والدعوة مع مجراري مصرح اشريع ف واتبي  املواكقة احلرة املسـبقة املسـتنرية واسـتعادة أراقـ      
ــ  حــو اتن حبقــوق الشــعوب       ــراف الفعل أســرف الشــعوب األصــلية. و ظــرا مع عــدم االعت

وموارد ا التبيعية التقليدية يف العديـد مـن البلـدانف كـةن منظمـاو      األصلية لنراقيتا وأقاليمتا 
اشـجا  أن احلفظ ميونتا أن اؤد  دورا رئيسـيا يف دعـم الشـعوب األصـلية يف  ـذه املسـاع  و      

 احلوار ما السلتاو من أجل حتقي   ذه الغاية. واذا كةن انكيد العديـد مـن منظمـاو احلفـظ    
العديـد مـن البلـدان يعتـرب اتـورا مجياليـا. ليـد أن املقـررة         أتا اضتلا مبدل  ذه اجلتـود يف   على

ــة          ــدعم التحــوالو القا و ي ــى اوســيا  تــاق  ــذه املســاع  مع حــد كــبري ل اقاصــة حتــث عل
 والسياسااية يف البلدان الذ ال اعترف حبقوق الشعوب األصلية.

العـامل  حلفـظ   واشمل األمدلة عن أكضل املمارساو عملية املس  الذ ييسـر ا االحتـاد    - 4٨
ــة      التبيعــة يف أمريوــا الوســتىف والــذ حــددو أن اجلــ ري األكــرب مــن الغالــاو واملــوارد البحري

 املبـادرة  أن االحتـاد  يـر  املتبقية اقا دا ل األراق  التقليدية للشـعوب األصـلية أو هاور ـا. و   
دلير واقحا على قيمة وأةية دعم حقوق الشعوب األصلية وحيا  ا من أجـل حتقيـ     قدمت

أ ــداف احلفــظ. ويؤكــد الصــندوق العــامل  للتبيعــة يف م دو يســيا أ ــه حتــول  ــرل الســنواو   
اقما املاقية من مدرا  العمل ما الشعوب األصلية يف مطار أ داف احلفـظ مع جعلـه  ـدكا    

سيما من  رل العمل مباشـرة مـا الشـعوب األصـلية مـن أجـل اوثيـ         حمددا يف حد اااهف وال 
 تر احلوومةف والي هبدف متتني االعتراف حبقوق الشـعوب األصـلية   يف  تاأراقيتا ومدماج

وجعـل مدار ـا أكدــر كعاليـة وم صــاكا. ويبـذل الصــندوق العـامل  للتبيعــة يف الوـامريون جتــودا       
ادئ اوجيتيــة وطنيــة رمسيــة للمواكقــة احلــرة  اضــا متتلبــاو ومبــ أن لــد  احلوومــة مــن أجــل 

املسبقة واملسـتنرية. ومـن األمدلـة ا قـاكية علـى املمارسـاو ا جياليـة املبلـغ عنـتا الـدعم الـذ             
قدمتـه الشــركاو عـرب الوطنيــة لتــنمني احلقـوق اجلماعيــة يف األراقـ  يف م دو يســيا وءتوريــة     

 اتا يا املتحدة.
لشـواو  والـتظلم أو  ـ     لتقـدمي ا  عنيـة لـاحلفظ آليـاو   وليا لد  معظم املنظماو امل - 49

يف املرحلة األوع من مراحـل وقـا  ـذه اتليـاو. وكمبـادرة مجياليـةف اعوـف منظمـة احلفـظ          
للــداف لالتشــاور مــا   14لشــواو ف ســيعمل هبــا يف  ا لتقــدمي الدوليــة حاليــا علــى اصــميم آليــة 

 جـراري   (Whakatane) آلية واكـااني  ف أ شن االحتاد2011 تمعاو الشعوب األصلية. ويف عام 
اقييماو مشفوعة لتوصياو من أجـل التوسـر يف احلـاالو الـذ اتـنثر كيتـا الشـعوب األصـلية         

ــيمني هــريبيني يف عــام      ــنثريا ســلبيا لتــدالري احلفــظ. وُأجــر  أول اقي ف يف 2012و  2011ا
ليـة اوقـف و ـو يتتلـب     جبل ملغون لوينياف ومنت ه أوب لوا غ الوطين لتايلند. ولون انفيـذ ات 

 موارد ودعما مقاكيني من أعضاري االحتاد قبل أن اصب  جا  ة للعمل.  
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وأللغت عدة منظماو معنية حبفظ التبيعةف مبا يف الي االحتاد العامل  حلفـظ التبيعـةف    - 50
والصــندوق العــامل  للتبيعــة ومنظمــة احلفــظ الدوليــة لنتــا علــى ااصــال منــتظم مــا املنتــدياو    

للشعوب األصلية أو أتا ادعم مشاركة ممدل  الشعوب األصلية يف املناقشـاو الرئيسـية   الدولية 
املعنية لالبيئة وحفظ التبيعة. وقد أ شن لعض املنظماو املعنية حبفظ التبيعـة  يئـاو استشـارية    
اضــم ممــدلني مــن شــعوب أصــلية وكفلــت متديــل الشــعوب األصــلية يف املناصــب العليــا دا ــل     

الي  ـالا مدارا ـا. ويف اتـور مجيـالف يعمـل االحتـاد العـامل  حلفـظ التبيعـة           منظمتتاف مبا يف
حاليا على انقي  شرو  العضوية كيهف لغية متوـني امل يـد مـن منظمـاو الشـعوب األصـلية مـن        

 اال ضمام واملشاركة رمسيا يف املناقشاو لشنن السياساو واملمارساو املتعلقة لاحلفظ.
 

 ص الرئيسية يف  ال احلفظ  التحدياو والفر - سالعا 
القى كل مقرر من املقـررين اقاصـني املعنـيني حبقـوق الشـعوب األصـليةف منـذ م شـاري          - 51

ف العديـد مـن االدعـارياو عـن وقـوع ا تـتاكاو واسـعة النتـاق حلقـوق          2001الوالية يف عـام  
ألصـلية  الشـعوب ا  حتملتـتا الشعوب األصلية يف سياق اـدالري احلفـظ. ومـن لـني العواقـب الـذ       

لعد التشريد القسر  من املناط  احملمية التتمي  والفقر وكقدان سـبل العـي ف وا عـدام األمـن     
الغذائ ف وعملياو القتل  ار   تاق القضاريف وقتا روالتتا لاملواقا الروحيـة وحرماتـا مـن    
الوصــول مع العدالــة وســبل اال تصــاف. وأثــار املقــررون اقاصــون املتعــاقبون شــواهنل  تــرية   

شنن األثر الذ   لفته املناط  احملمية على الشعوب األصلية يف طائفة واسعة من البلـدانف مبـا   ل
يف الـي االحتــاد الروسـ  ومثيوليــا واألرجنـتني ومكــوادور ولواسـوا ا وجنــوب أكريقيـا وشــيل       

 .(39)وكينيا واملوسيي و اميبيا و يبال والوالياو املتحدة األمريوية
تتاكاو ال ا ال قائمة يف البلدان الذ أ شئت كيتـا منـاط  حمميـة    والعديد من  ذه اال  - 52

البلدان الذ ال ا ال كيتا ا صرحاو القا و يـة الـذ   يف قبل اعتماد احلفظ القائم على احلقوق و
اعمل لصاا حقوق الشعوب األصلية مصرحاو  اقصة. وا عـدام احلقـوق اجلماعيـة للشـعوب     

رئيسـية أمـام قـمان أن يصـب  احلفـظ القـائم علـى احلقـوق         األصلية يف األراق  يشـول عقبـة   
القواعـد القا و يـة املتضـارلة وعـدم انفيـذ التشـريعاو انفيـذا كعـاال. كمـا أن           على هنـرار كعاالف 

__________ 

ــر (39)  )شــــيل (   A/HRC/32/53 )لواســــوا ا(   E/CN.4/2002/97/Add.1)األرجنــــتني(   A/HRC/21/47/Add.2 ا ظــ
A/HRC/4/32/Add.2    )ــوادور ــا(    A/HRC/9/9/Add.1)مكـــــ ــدورا (   A/HRC/33/42/Add.2 )مثيوليـــــ ) نـــــ
A/HRC/4/32/Add.3ف A/HRC/15/37/Add.1 وA/HRC/26/21    )كينيـــا(E/CN.4/2004/80/Add.4   )املوســـيي(; 

A/HRC/12/34/Add.3ف A/HRC/9/9/Add.1   )ــال ــاد الروســــــــــــ (    A/HRC/15/37/Add.5) يبــــــــــ )االحتــــــــــ
E/CN.4/2006/78/Add.2    )جنوب أكريقيا( A/HRC/15/37/Add.1   )أوهنندا(A/HRC/21/47/Add.1   الوالياو(

 .حدة األمريوية(املت
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معتــاري املنــاط  احملميــة صــفة التــراث العــامل  يضــيف امل يــد مــن التعقيــداو. و  اتبــ  ا دارة   
قبل الشعوب األصلية حـو اتن مال علـى  تـاق حمـدودف     وا دارة املشتركة للمناط  احملمية من 

تع يــــ  احلفــــظ علــــى حنــــو حيتــــرم ويعــــ   حقــــوق  ل كــــبريةولونــــتما يتمتعــــان لةموا ــــاو 
 األصلية. الشعوب

 
التشــريد القســر  وعــدم االعتــراف لــاحلقوق اجلماعيــة يف األراقــ ف واألقــاليم    - ألف 

 واملوارد التبيعية
يف كينيــاف أعــرب مقــررون  اصــون متعــاقبون عــن شــواهنل طــال أمــد ا كيمــا يتعلــ      - 53

ــي          ــا يف ال ــن الشــعوب األصــليةف مب ــد م ــاو ا  ــرري والتشــريد القســر  للعدي لتوــرار عملي
األوهنييــي والســنغوير مــن أراقــ  أجــداد م الــذ أعلنــت منــاط  حمميــة. واعــره األوهنييــي    

حلرجية منذ م شاري منت ه جبـل ملغـون الـوطين يف    لعملياو م رري متوررة من أراق  أجداد م ا
الربيـة   لألحيـاري كضر عن االستيرري على أراقيتم لتحويلـتا مع منتـ ه اشـيبويتا      196٨عام 

منـذ السـبعيناو    تعره للتشريد من هنالاو ممبـوو يالسنغوير  شعب . وما  ال2000يف عام 
مــن القــرن املاقــ . ولةلعــاد الشــعوب األصــلية قســرا عــن أراقــيتا كةتــا ا حــرم مــن ممارســا ا   
الدقاكية واملعيشية. والشعوب األصلية الذ حتاول العودة مع أراقيتا اتعـره لرعتقـال لا تظـام    

 “بيئــةحــرا  ال”واوجــه مليتــا  مــة الصــيد هنــري املشــروع أو اتعــره حــو للقتــل علــى أيــد   
املســلحني. ورهنــم أن الشــعوب األصــلية يف كينيــا أكــدو مــرارا علــى رهنبتــتا يف املشــاركة يف  
حفــظ التبيعـــةف كـــةن صـــعولاو اســـوية قضـــايا حيـــا ة األراقـــ  اجلماعيـــة ال اـــ ال اشـــول  

 رئيسية. عقبة
ــام      - 54 ــاو املتــرية ع ـــ  2016و لصــت دراســة أجر ــا مؤسســة الغال ــن   34ل ــة م منتق

يف مخســة للــدان يف حــوه الوو غــو )الوــامريون وءتوريــة أكريقيــا الوســتى   املنــاط  احملميــة 
وءتوريـــة الوو غـــو وءتوريـــة الوو غـــو الدميقراطيـــة وهنـــالون( مع أن  تمعـــاو الشـــعوب   

ــة يف أ        ــة ألراقــيتا التقليدي ــا ة آمن ــن  حي ــا ل ــا كعلي ــد األصــلية ال اتمت ــنلل ــدان   ــذه م البل
منتقة حممية مع التشرد أو النقـل اجل ئـ  أو الوامـل     26اقمسة. وأسفر م شاري ما ال يقل عن 

ستمعاو الشعوب األصلية احمللية وال راعية الذ كا ت اعي  يف املنتقة قبل م شـاري املنتـ ه. و    
يبلغ يف أ  حالة من الي احلاالو عن دكا أ  اعويضاو للمجتمعاو الذ اشردو. وعـروة  

اط  احملميـة الـذ أجريـت عليتـا الدراسـةف اـبني أن       منتقـة مـن املنـ    34على اليف من أصل الـ 
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منتقـة متدا لـة مـا امتيـا او      19منتقة منتا كا ـت حتـد امتيـا او لقتـا األشـجارف و       25
 .(40)مناط  متدا لة ما امتيا او  فتية 9للتعدين و 

يف املائة من  موع الوتلـة الربيـة يف  يبـال. وال يـنص      20واشول املناط  احملمية حنو  - 55
قا ون املنت  ـاو الوطنيـة وحفـظ األحيـاري الربيـة يف الـي البلـد علـى االعتـراف حبـ  الشـعوب            
األصلية يف التشاور معتـا أو الوصـول مع أراقـيتا وموارد ـا التقليديـة. و ـرل  يـارة قتريـة         

ف القــى اقــارير عــن قيــام حــرا  منتــ ه شــيتوان الــوطين  2009قــام هبــا املقــرر اقــاص يف عــام  
ريني لةسارية معاملة القرويني من الشعوب األصليةف وال سيما  سـاري الشـعوب   ومسؤولني عسو

 األصـــــليةف واحتجـــــا  م لصـــــورة اعســـــفية واالعتـــــداري اجلنســـــ  علـــــى  ســـــائتن )ا ظـــــر  
HRC/12/34/Add.337الفقرة  ف.) 

 
 عدم االاساق يف التشريعاو الوطنية أو سوري اتبيقتا - لاري 

ا قم منتـ ه ملووكـو  الـوطينف الـذ  يتـدا ل      طلبت شعوب أوا األصلية يف كولومبي - 56
مع أراقــيتا وأن يوقــا حتــت  كــامرقــما ا قلــيم الــذ  متتلوــه لصــورة قا و يــةف مــا ج ئيــا 

وصايتتا. ويعتـرب شـعب  ُأوا أَن للمنتقـة أةيـة روحيـة وثقاكيـة  اصـةف لاعتبـار أن اروة جبـل          
دون احلصـول علـى مان مـن     كوك     موطن لألرواح واتاة وال ميوـن أن اتن ـا قـدمر مـن    
ف قبـل اعتمـاد الدسـتور    1977السلتاو الروحية لشعب ُأوا. وقد أقيم املنتـ ه الـوطين يف عـام    

والتشــريا الــوطين لشــنن حقــوق الشــعوب األصــلية يف أراقــيتاف وال يــ ال املنتــ ه حتــت واليــة  
بـل وقـد   علـى اجل  والسـائحني سلتاو البيئة احلووميـة. ويـركض شـعب ُأوا وجـود املسـتوطنني      

أعرب عن قلقه م اري اد ور املنتـ هف مـدعيا أن السـلتاو املسـؤولة عـن املنتـ ه ال اقـوم حبمايتـه         
كما يلـ م. ويف املناقشـاو الـذ جـرو مـا السـلتاو احلووميـةف ركـض شـعب ُأوا مقترحـاو           

 السلتة البيئية املولفة حبماية املنت ه.    و ن عي َّ داراه لصورة مشتركة وطالب لنن ي 
ويف ااندف ما ال شعب أديفاسيا وشعوب قبلية من حممياو النمور ا تـرد منـتا منـذ     - 57

عقودف وهنالبا دون احلصول على أ  شول من أشـوال التعـويض. و ـذا مـا  ال حيـدث علـى       
موائـل  ”ف الـذ  ال يسـم  لـا جرري مـن     2006الـرهنم مـن سـن قـا ون حقـوق الغالـاو لعـام        

قرر علميا أن املوئل يتعـره لضـرر ال رجعـة كيـه وأن التعـاي       ماّل ماا ا “األحياري الربية احلرجة
هنــري مموــن. ويــنص قــا ون حقــوق الغالــاو علــى عــدم جــوا  ا جــرري حــو عنــد حتقــ  الــي    
الشــرو  مال لعــد احلصــول علــى مواكقــة حــرة مســبقة مســتنرية. ليــد أ ــه يف املمارســة العمليــةف  

ا أحنــاري اانــد ألســباب همــا لــني ســوري   يــ ال ا جــرري مــن املنــاط  احملميــة مســتمرا يف ءيــ   ال
__________ 

 (40) Pyhälä, Orozco and Counsell, “Protected areas in the Congo Basin”  (6)ا ظر احلاشية. 
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التفسري وا كراه وا هنراري. وافيد التقارير لنن الشعوب القبليـة اواجـه احملاكمـة علـى اراوـاب      
 .(41)يف املناط  احملميةف مدل املمارسة التقليدية املتمدلة يف ءا العسل “جرائم”
ومؤسسـية وقـعت لنمـوا     وال ي ال العديد من الدول موبر لنطر قا و ية وانظيمية  - 5٨

صارم حلفظ احلياة الربيـة. وعـادة مـا اوـون الوكـاالو املسـؤولة عـن املنـاط  احملميـة والتـراث           
الدقــايف مســتقلة مــن الناحيــة املؤسســية عــن اايئــاو احلووميــة األ ــر  محايــًة اــا مــن الفســاد   

ية سيادية عـن اختـاا   واملصاا التجارية. وقد ُأعتيت الوكاالو املستقلة أو شبه املستقلة مسؤول
القــراراو دا ــل املنــاط  احملميــة لشــول  ــالف لألحوــام الدســتورية والقا و يــة األ ــر  الــذ  

 حتم  حقوق الشعوب األصليةف مما أد  مع ادا ل اال تصاصاو.
و لـص حتليــل قامــت لــه مبــادرة احلقــوق واملــوارد للمنظمــاو هنــري احلووميــة يف عــام   - 59

ر التاعاو كيتا على الشـعوب األصـلية يف املنـاط  احملميـة مع أن     للدا حيث اؤث 21لـ  2015
عدم كفاية التشريعاو واناقضتا وسوري انفيذ ا يشول عائقا رئيسيا أمام اع يـ  احلفـظ القـائم    

أن ا صرحاو القا و ية الـذ   االقـترع هبـا منـذ املـؤمتر       على احلقوق. والحظ التقرير اااه
الـذ    “النمـوا  اجلديـد  ”اوكر قدرا من االسـتجالة للبلـدان م اري    2003العامل  للحدائ  عام 

حتدث عنه اافاق ديرلان. وأظتر استعراقتا للتشريعاو اجلديدة املعتمدة يف الفتـرة لـني عـام     
أن  ذه السنواو كا ت متدل مع حد كـبري كرصـة قـائعة. كلـم يقـم سـو         2014و  2003

أو مصـرح اشـريعا ا املتعلقـة لـاحلقوق يف     للـدا لسـن اشـريعاو     21للدان كقـر مـن أصـل     ٨
األراق  واملوارد استمعية لاملناط  احملميـة  ـرل  ـذه الفتـرة ال منيـة. وماا أجريـت مدـل  ـذه         
ا صــرحاوف كةتــا كا ــت يف الغالــب اركــ  علــى متوــني ا دارة املشــتركة أو وقــا أحوــام     

 ظــم املنــاط  احملميــة مع يتا للمجتمعــاو احملليــة الــذ متلــي أراه أصــر مــن أجــل قــم أراقــ  
 .(42)الوطنية

 
 مواقا التراث العامل  والسياحة - جيم 

وكما أشـار املقـرر    .اتدا ل املناط  احملمية ما مواقا التراث العامل  يف حاالو متعددة - 60
 ملنظمــة العــامل  التــراث مواقــا اــنثري كــةن (42-33الفقــراو  فA/67/301 اقــاص الســال  )ا ظــر

 مستمرف قل  مصدر ميدل األصلية والدقاكة )اليو سوو( على الشعوب والعلم للترلية املتحدة األمم

__________ 

 (41) Harry Jonas, Dilys Roe and Jael E. Makagon, Human Rights Standards for Conservation: An Analysis of 

Responsibilities, Rights and Redress for Just Conservation (London, International Institute for 

Environment and Development, 2014). 
 (42) Springer and Almeida, “Protected areas and land rights”  (.2)ا ظر احلاشية 

http://undocs.org/ar/A/67/301
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 اـا  وكان األصلية الشعوب ما التشاور دون عديدةف مناسباو يف أعلنتف املواقا  ذه أن سيما ال

وأدو املنــاط  احملميــة الــذ اــا صــفة مراكــ  اــراث يف عــدة   .حقــوقتم علــى  تــرية ســلبية آثــار
علـى قـدر ا علـى     شـديدة حاالو مع الترحيل القسـر  للشـعوب األصـلية أو مع كـره قيـود      

وعـروة علـى الـيف هنالبـا مـا يـؤد  مدرا         .(43)الوصول مع موارد الر ق واألماكن املقدسـة 
ومــا الــيف كــةن  .قة يف عــدد الســائحنيأمــاكن يف قــوائم مواقــا التــراث مع  يــادة هنــري مســبو 

ــذ حــددو مجــرارياو اســجيل       ــراث العــامل ف ال ــة الت ــذ اافاقي ــة لتنفي ــة التنفيذي ــادئ التوجيتي املب
ــب مشــاركة الشــعوب        ــاف ال اتتل ــظ املواق ــة وحف ــامل  ومحاي ــراث الع املمتلوــاو يف قائمــة الت

ديــد لتع يــ  حقــوق  وءيــا آليــاو األمــم املتحــدة الــدرث املورســة علــى وجــه التح    .األصــلية
الشعوب األصليةف و   منتـد  األمـم املتحـدة الـدائم املعـين لقضـايا الشـعوب األصـليةف وآليـة          
اقــرباري املعنيــة حبقــوق الشــعوب األصــلية واملقــرر اقــاصف دعــت مع مجــراري مصــرحاو لشــنن 

نفيذيـة  كيفية اتبي  االافاقيـةف وشـددو علـى احلاجـة امللحـة مع مصـرح املبـادئ التوجيتيـة الت        
الذ جير  مبوجبـتا اقيـيم املواقـا التراثيـة احملتملـةف حبيـث اتماشـى مـا ا عـرن املتعلـ  حبقـوق            
ــتنرية     ــبقة املســـ ــرة املســـ ــة احلـــ ــمان املواكقـــ ــرارياو لضـــ ــاد مجـــ ــليةف واعتمـــ الشـــــعوب األصـــ

 األصلية. للشعوب
و ناك أمدلة عديدة على منـاط  حمميـة اـا صـفة مركـ  اـراث أعرلـت شـعوب أصـلية           - 61

عن مشاعر قل  لشنتا. ويف كينياف ُأعتيت حممية حبرية لوهنوريا الوطنية صفة موقا مـن مواقـا   
من دون مواكقة  تما شـعب م ـدورويا األصـل ف علـى الـرهنم       2011التراث العامل  يف عام 

ومـة األكريقيـة حلقـوق ا  سـان والشـعوب لصـاا حقـوق شـعب         من احلوم الذ  أصدراه احمل
. وأعرب شعب م دورويا عن قلقه من أن حوومـة كينيـا   2009م دورويا األصل  يف عام 

ــرار            ــى ق ــاري عل ــه لن ــترداد حقوق ــن اس ــه م ــة حلرما  ــامل  كذريع ــراث الع ــد اســتخدم صــفة الت ق
 .(44)احملومة
أ ـه   2011 يـارة قتريـة قـام هبـا يف عـام      ويف األرجنتنيف الحظ املقرر اقاص  ـرل   - 62

كموقا من مواقـا التـراث العـامل  يف     “كويربادا  وما واكا”لعد أن قامت اليو سوو لةدرا  
ف طرأو  يادة  ائلة على عدد السـائحني وعلـى القيمـة االقتصـادية لألراقـ  الـذ       2003عام 

ــة ســنداو ملو   .األصــلية الشــعوب اعــي  كيتــا  ــة أراه ملســتدمرين  وأصــدرو احلوومــة احمللي ي
__________ 

 (43)  Stephan Disko and Helen Tugendhat, eds., World Heritage Sites and Indigenous Peoples’ Rights 

(Copenhagen, International Work Group for Indigenous Affairs, Forest Peoples Programme, Gundjeihmi 

Aboriginal Corporation, 2014).  
 .2016الفري  العامل الدو  لشؤون الشعوب األصليةف اقرير مقدم مع املقررة اقاصةف أيار  (44) 
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أجا ـبف و تيجـة لـذليف ســلبت ملويـة استمعـاو األصـلية احمليتــة ألراقـيتا وا فـض حجــم         
و  اشـــارك استمعـــاو احملليـــة يف مدارة املوقـــا و  حتصـــل علـــى أ  منـــاكا    .موارد ـــا املائيـــة

 )ا ظـر وأوصى املقرر اقاص ل يـادة مشـاركة الشـعوب األصـلية يف مدارة املوقـا       .اقتصادية منه
A/HRC/21/47/Add.297و  50الفقراان  ف). 

ــام        - 63 ــوطين يف ع ــاينغ كرااشــن ال ــ ه ك ــة مدرا  منت ــت احلووم ــدف طلب  2013ويف اايلن
كـارين األصـل  احمللـ .     بدون التشـاور مـا شـع    2013كمنت ه له صفة اراث عامل  يف عـام  

ــاو م ــرري قســر ف ولتــدمري مســاكنه وحماصــيله ولرعتقــاالو     واعــره  شــعب كــارين لعملي
ف ا تفـــى مـــداكا عـــن حقـــوق  2014 يســـان/ألريل  17وحـــاالو اال تفـــاري القســـر . ويف 

دعـو  قضـائية قـد املسـؤولني عـن املنتـ ه        حـول  ااجتماعـ  أن حضـر ا  سان من كـارين لعـد   
. واعتــرف املســؤولون عــن املنتــ ه    2010/2011لتــدمري م املســاكن يف كــارين يف الفتــرة    

لاحتجا ه يف وقت سال  مـن الـي اليـوم حليا اـه هنـري املشـروعة لعسـل لـر ف ولونـتم ادعـوا           
أتم أكرجوا عنه الحقـا. وال يـ ال مصـريه  تـوال حـو اتن. وقـد أعـرب شـعب كـارين عـن           

ؤد  الـي مع  قلقه من احتمال مدرا  املنت ه كموقا من مواقا التراث العـامل   وكـا مـن أن يـ    
 يادة عملياو ا  رريف وحظـر ءـا العسـل الـرب  واألعشـابف و يـادة عـدد السـائحنيف ممـا          
سيؤثر على البيئة انثريا سلبياف وتل  مشاكلف ال سـيما كيمـا يتعلـ  لـةدارة النفايـاو. وأللغـت       

ومـة  مفوقية األمم املتحدة حلقوق ا  سان جلنة التراث العامل  لضرورة قـمان أن هـر  احلو  
ف واالمتنـاع عـن القيـام    مكـارين لوفالـة احتـرام حقـوقت     أ ـا  التايلندية مشـاوراو شـاملة مـا    

لعملياو ا  رري والتنكد من قدرة  ذه استمعاو علـى أن اشـارك يف مدارة املنتـ ه ماا ُأعتـ      
 .(45)صفة موقا من مواقا التراث العامل 

ــارية ومبواكقــة الشــعوب األصــلية     و - 64 ماا جــرو اســمية مواقــا التــراث العــامل  لتريقــة لن
ــوق          ــة حق ــة يف صــون ومحاي ــدم مســاةة كعال ــةن  ــذه الصــفة ميوــن أن اق ــةف ك صــاحبة العرق

ــام  كالشــعوب األصــلية.   ــ  ع ــة     2011ف ــارَّا الغني ــة كو غ ــامل  منتق ــراث الع ــة الت ف قــمت جلن
ين الذ  له صفة موقا من مواقا التراث العـامل  والـي لنـاري    لاليورا يوم مع منت ه كاكادو الوط

على طلب مشترك قدمته حوومـة أسـتراليا وأصـحاب األره األصـليونف و ـم قبيلـة دجـوكف        
 .(46)و ذا منا كعليا أ  استخرا  للمعادن يف املنتقة يف املستقبل

 
__________ 

اشــرين  26ملتحــدة حلقــوق ا  ســان املقدمــة مع جلنــة التــراث العــامل  لليو ســووف        اقــارير مفوقــية األمــم ا   (45) 
 .2014الدا / وكمرب 

 .2016الفري  العامل الدو  لشؤون الشعوب األصليةف اقرير مقدم مع املقررة اقاصةف أيار  (46) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/21/47/Add.2
http://undocs.org/ar/A/HRC/21/47/Add.2
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 مدارة الشعوب األصلية للمناط  احملمية -دال  
 رل العقد املاق  التـرالر لـني احليـا ة اتمنـة للشـعوب األصـلية        أيدو أدلة مت ايدة - 65

حفـظ التبيعـةف و ـذه النتـائج  ـ  يف لعـض األحيـان         ألراقيتا وحتقي   تـائج مجياليـة يف  ـال   
أكضل من الي الذ حتققـت يف املنـاط  احملميـة الـذ اـدير ا الدولـة. ولـاو معروكـا جـدا مـد            

ــذ متلوتــا الشــع   ــة األراقــ  ال ــل.   كعالي ــاو يف الربا ي ــة الغال فــ  كوب األصــلية يف مقاومــة م ال
 اميبياف أدو مدارة احلياة الربية استمعيـة مع وـو كـبري يف أعـداد احليوا ـاو الربيـةف ال سـيما يف        
املنــاط  الــذ افشــت كيتــا أعمــال الصــيد هنــري املشــروع. ويف أســتراليا والواليــاو املتحــدة           

ة الفعالة للمناط  احملمية أو املشـاركة يف مدار ـاف مـن    رلا دااألمريويةف اقوم الشعوب األصلية 
 رل الشراكاو الدينامية واملستدامة الـذ اسـعى مع اصـحي  سياسـاو ا قصـاري يف املاقـ .       
ويف الفلــبنيف يتضــمن قــا ون احلقــوق الوطنيــة للشــعوب األصــلية حومــا يــنص علــى أن اظــل    

اد أو املتدا لـة معتـا أراه حمميـة علـى أن اتحمـل      املناط  احملمية الواقعة دا ل أراقـ  األجـد  
 تمعاو الشعوب األصلية املسؤولية الرئيسية عن صون ومحاية  ذه املناط . والقـا ون النـاظم   
للمناط  احملمية يف الفلبنيف و و قا ون املنـاط  احملميـة الوطنيـة املتواملـةف يـنص علـى مشـاركة        

احملميـة. ومـا الـيف ال اـ ال  نـاك لعـض العقبـاو.        الشعوب األصلية يف  الا مدارة املنـاط   
يـل مـن جـراري    قكعلى سبيل املدالف اصادف مشاركة الشـعوب األصـلية يف اسـالا ا داريـة عرا    

االكتقــار مع التــدريب والتوجيــه للشــعوب األصــلية لشــنن األدوار واملســؤولياو الــذ جيــب أن  
 .(47)م لغة اقنية لشول مفر اضتلا هبا وا دار  ذه االجتماعاو يف الغالب لاستخدا

ف لالقــدرة ا داريــة للشــعوب األصــلية كجــ ري مــن وــوا  احلفــظ اجلديــد. ِروقــد اعت ــ - 66
األقاليم واألراق  احملميـة للشـعوب   ”والت م االحتاد الدو  حلفظ التبيعة لالدعوة لرعتراف لـ 

دارة جديــدة. علــى أ ــه يف سياســة حفــظ التبيعــة لاعتبار ــا كئــة م “األصــلية واستمعــاو احملليــة
حير   رل العقد املاق  سو  اقدم حمدود حنو االعتراف هبـا وال اوجـد مدـل  ـذه ا دارة       

ــة مــن  5مال يف أقــل مــن  ــاط      مــوعيف املائ ــ ال التوســا الوــبري يف املن ــة. وال ي ــاط  احملمي املن
ــة مــا الشــعوب     األصــلية  اقاقــعة  دارة الشــعوب األصــليةف مع جا ــب مقامــة شــراكاو قوي

لتبـادل املعـارفف يشـورن كرصـتني رئيسـيتني متــاحتني للـدول وأ صـار حفـظ التبيعـة لتفعيــل          
 مشاركة الشعوب األصلية يف عملية احلفظ.

وملا كان الـ  م النـاجم عـن م شـاري منـاط  حمميـة واملبـادراو اجلديـدة حلفـظ التبيعـة            - 67
سـيما  فـض اال بعاثـاو الناءـة عـن م الـة        ي داد قوة لفضل املبادراو املتعلقة لتغري املنـايفف ال 

__________ 

 (47) Springer and Almeida, “Protected areas and land rights” (.2 )ا ظر احلاشية 
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ــ         ــاوف واع ي ــظف وا دارة املســتدامة للغال ــةف ودور احلف ــدان النامي ــد ور ا يف البل ــاو وا الغال
  و او كرلون الغالاو يف البلدان الناميـةف اـذا كـةن املشـاركة النشـتة للشـعوب األصـلية يف        

تواصـل املقـررة اقاصـة رصـد  ـذه       ذه العملياو أمر أساس  لو  حتق   احـا مسـتداما. وس  
 التتوراو اجلارية.

  
 االستنتاجاو - ثامنا 

يف حني أن املعدل املرافا للتنوع البيولوج  يف أراق  أسـرف الشـعوب األصـلية     - 6٨
مدبتر متاماف كةن مساةة الشعوب األصلية يف حفـظ التبيعـة ال اـ ال هنـري معتـرف هبـا متـام        
االعتراف. ورهنم التقدم الذ  أحـر ه النمـوا  اجلديـد القـائم علـى احلقـوق لشـنن حفـظ         

كة ـه ال يـ ال يف مراحـل اتبيقـه األوليـة. وال اـ ال اعتـره         التبيعة  رل العقود األ ريةف
ادالري احلفظ القائمة على احلقوق اركُة اال تتاكاو املاقية وعدم اعتـراف الـدول اعتراكـا    
قا و يا حبقوق الشعوب األصلية. ولوسا منظماو احلفظ ومنظماو الشـعوب األصـلية أن   

دلة حلماية التنـوع البيولـوج  ومحايـة التبيعـة     اوون حلفاري أقوياري يف أ داكتا املشتركة املتبا
من التتديداو اقارجيـة مدـل االسـتغرل هنـري املسـتدام للمـوارد. كاملنـاط  احملميـة ال اـ ال          

 ا من جراري الصناعاو االستخراجية والتاقـة ومشـاريا   داتوساف ولون األ تار الذ اتتد
لحـة مع التصـد  الفعـال والتعـاو      ااياكل األساسية ات ايد أيضـاف ولالتـا  كـةن احلاجـة امل    

والتويل األجل ملسنلة حفظ التبيعة اوتس  أةية لالغة. وي رب  اصـاعد حـاالو قتـل دعـاة     
 .(4٨) محاة البيئة من الشعوب األصلية أةية اضاكر قو   ؤالري الـدعاة والشـعوب األصـلية   

صـلية علـى اـوكري    وال ا ال حيا ة األراق  اجلماعية هنري اتمنـة اقـوه قـدرة الشـعوب األ    
احلمايـــة الفعالـــة ألراقـــيتا وأقاليمتـــا وموارد ـــا التبيعيـــة التقليديـــة. وينبغـــ  أن اســـتغل  
املنظمــاو املعنيــة لــاحلفظ اســتغرال أكــرب مــا لــديتا مــن  فــوا لــد  الــدول لتحملــتا علــى     

 االعتراف القا و  حبقوق الشعوب األصلية على الصعيد الوطين.
ق الشعوب األصلية يف أراقـيتا ومشـاركتتا ةـا شـرطان     واالعتراف الوامل حبقو - 69

أساسيان للتمون من حفظ التبيعة لصورة مسـتدامة. وقـد أ ـذو األوسـا  املعنيـة حبفـظ       
التبيعة على عااقتا الت امني قـويني ةـا  تـة عمـل ديرلـان الـذ اـنص علـى قـرورة مدارة          

ميتدل امتداال اامـا حلقـوق الشـعوب     وم شاري ءيا املناط  احملمية القائمة واملستقبلية على حنو
األصليةف وريية سيد  الذ وعدو لن ه ينبغ  اقدمي اعويض وانمني اال تصـاف لضـحايا مـا    

__________ 

 (4٨) Global Witness, 2015's Deadly Environment; the Killing and Criminalization of Land and Environmental 

Defenders Worldwide, June 2016. 
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وقا من مظـا  يف املاقـ  ومـا  ـو مسـتمر اليـوم والـي طبقـا لرافاقـاو الدوليـة. واعتقـد            
ا  احلفظ القـائم علـى   املقررة اقاصة أن التنفيذ الفعل  اذين االلت امني ميون أن يضا وو

 حقوق ا  سان على طري  التنفيذ.
 

 التوصياو -ااسعا   
 اوصياو مع الدول:

اختاا ءيا التدالري الر مـة مـن أجـل التنفيـذ الفعـال  عـرن األمـم املتحـدة لشـنن           - 70
حقوق الشعوب األصلية والتصدي  على اافاقية الشعوب األصـلية والقبليـة ملنظمـة العمـل     

 .169رقم الدولية 
اختاا ءيا ما يل م من التدالري السياسااية والقا و ية وا دارية مـن أجـل االعتـراف     - 71

الوامل حبقوق الشـعوب األصـلية يف أراقـيتا وأقاليمتـا وموارد ـا علـى النحـو املنصـوص         
 عليه يف القا ون الدو  حلقوق ا  سان.

ؤسســ  مــا الت اما ــا كيمــا يتعلــ  اســتعراه ومواريمــة ا طــار البيئــ  والقــا و  وامل - 72
حبقــوق الشــعوب األصــلية وقــمان اتبيــ  تــج قــائم علــى احلقــوق م اري م شــاري أو اوســيا    

 املناط  احملمية القائمة. 
االمتدال لواجب التشاور واحلصول على املواكقة احلرة املسبقة املسـتنرية للشـعوب    - 73

 ؤثر على حقوقتا.  األصلية قبل اختاا مبادراو حفظ التبيعة الذ قد ا
دعــم الشــراكاو لــني الســلتاو احلووميــة والشــعوب األصــلية مــن أجــل اشــجيا  - 74

احلـوار لـني الدقاكـاو مـن أجـل لنـاري الدقـة والتعـاون لصـاا األ ـداف املشـتركة املتمدلــة يف            
 احلفظ املستدام.

ــة حلقــوق ا  ســان     - 75 ــة وا قليمي ــاو الرصــد الدولي آلي ــراراو  ــال ألحوــام وق  االمتد
 لشنن حقوق الشعوب األصلية.

آلياو للمسـاريلة والتعـويض لشـنن ا تـتاكاو حقـوق الشـعوب األصـلية يف         - 76 م شاري 
 سياق احلفظ وكشف جوا ب الظلم التارتية واملعاصرة.

 
 اوصياو مع املنظماو املعنية حبفظ التبيعة:

القـا ون الـدو    احترام ودعم حقوق الشعوب األصلية على النحو املعترف هبـا يف   - 77
حلقوق ا  سان واع ي  قـدر ا علـى املشـاركة يف احلفـظ مـن  ـرل الـدعوة مع االعتـراف         

 حبقوقتا اجلماعية.
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حتويل النموا  اجلديد من حي  الورق مع حي  املمارسة  واعتماد سياسـاو قائمـة    - 7٨
حقـوق الشـعوب األصـليةف وقـمان النشـر الفعـال       م اري على حقوق ا  سانف مبا يف الـي  

ــة للمــوظفني العــاملني يف  ــال احلفــظف وال ســيما     اــذه السياســاو وانظــيم دوراو ادريبي
 املشاركون يف التنفيذ على الصعيد الوطين واحملل .  

وكجــ ري مــن العنايــة الواجبــةف حتســني الرصــد ومدرا  االمتدــال حلقــوق الشــعوب     - 79
التنكــد مــن أن املعلومــاو املســتقاة مــن  والتقيــيم املنــتظم للمشــاريا. األصــلية يف عمليــاو 

  رل الرصد وا لر  اتسم لالشفاكية وستولة الوصول مليتا.
آليـاو لشـراكاو قويـة مـن أجـل التواصـل املنـتظم واملسـتمر مـا الشـعوب             - ٨0 وقـا 

ورصـد مبـادراو   األصليةف مبا يف الي كفالة مشاركتتا الواملة والفعالة يف اصميم وانفيذ 
 حفظ التبيعة.

ــادراو احلفــظ اقاصــة هبــا واحملاكظــة عليتــا       - ٨1 دعــم الشــعوب األصــلية يف وقــا مب
وابادل اقرباو معتـا يف  ـال مدارة احلفـظ. و ـذا سـوف يتـي  كرصـة للـتعلم مـن اـدالري           
احلفـظ التقليديـة للشـعوب األصـلية و قـل املتـاراو التقنيـة  شـراك الشـعوب األصـلية يف           

 رة املناط  احملمية.مدا
آلياو اقدمي الشواو  املرئمـة ثقاكيـا للشـعوب األصـلية للتعـبري عـن        - ٨2 كفالة مااحة 

شـــواهنلتا م اري مبـــادراو حفـــظ التبيعـــة ومبـــادراو دعـــم حقـــوق الشـــعوب األصـــلية يف 
 اال تصاف يف احلاالو الذ اؤثر كيتا أ شتة احلفظ انثريا سلبيا على حقوقتا.

 
 :او املاحنةاوصياو مع اجلت

متالبة منظماو احلفظ لنن اعتمد سياساو حقوق ا  سـان ورصـد اتبيـ  لـرامج      - ٨3
 احلفظ القائم على حقوق ا  سانف ال سيما كيما يتعل  حبقوق الشعوب األصلية.

اــوكري التمويــل املباشــر مــن أجــل دعــم مبــادراو احلفــظ الــذ اقــوم هبــا الشــعوب      - ٨4
 األصلية دعما أكضل.

 
 مع اليو سوو:اوصياو 

مصرح املبـادئ التوجيتيـة التشـغيلية الـذ جيـر  مـن  راـا انفيـذ اافاقيـة التـراث            - ٨5
العــامل  ملواريمتــتا مــا معــرن األمــم املتحــدة لشــنن حقــوق الشــعوب األصــلية واعتمــاد           

 مجرارياو لضمان املواكقة احلرة املسبقة املستنرية للشعوب األصلية.
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آلياو رصد حقوق  ا  سان و يئاو ووكاالو األمم املتحدة ااو الصلة: اوصياو مع 
رصد أثـر اـدالري احلفـظ علـى الشـعوب األصـليةف مـن        لاوريا امل يد من اال تمام  - ٨6

أجــل اشــجيا اابــاع تــج قــائم علــى احلقــوق يف مدارة املنــاط  احملميــة مــن قبــل الســلتاو    
 احلوومية واملنظماو املعنية حبفظ التبيعة.

 


