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 مقدمة -أواا  
تقووودم ارقووور   اخلاصوووة ارننةوووة وقوووو  الشووونوأل األصووولةة هوووعا التقريووور إىل جملوووس حقوووو   -1

التقريور  تشو  ارقور   . ويف هوعا 33/12انناان عم   ابلوالية اراند  إلةها مبوجب ورا  ا لس 
(  A/HRC/36/46اخلاصوووة  نجالوووة إىل األنشوووطة الووويت اضوووطلنت هبوووا منوووع تقووودمي تقريرهوووا األخووو   

موون لشوونوأل األصوولةة انناووان ل اسووة موضوووعةة عمووا يتنوور  لوو  ارووداحنون عوون حقووو  وتقوودم د
هجما  و رمي  وتلق  نظر  ممع علا تدا   الوواية وااماية اروجوود . ويتوتب  توصوةا   شويتن 

 ال ة ةة اليت   ن لشىت اجلها  ذا  ارصلحة منع االنتهاكا  وحتاني ااماية.

 أنشطة انقررة اخلاصة -اثنياا  
 واياي تني وطوريتني  حقوو  انناوان  منع أن ودمت تقريرها األخ  إىل جملس  وامت ارقر   اخلاصة -2

(  A/HRC/39/17/Add.2  2017تشوووووورين الثووووووا /نوحمرب  17إىل  8موووووون  ار اووووووة األوىل إىل    مسةتووووووني
 (.A/HRC/39/17/Add.3  2018أاي /مايو  10إىل  1والثانةة إىل غواتةماال من 

(  A/72/186 م صووع ألنشووطة ارقوور   اخلاصووة يف تقريرهووا إىل اجلمنةووة النامووة  ويوورد حوور    -3
النموع اروضووع   شويتن حوش الشونوأل األصولةة يف اا وب الوعا   العم سلطت حةو  الوووء علوا 

يف  وأالشوونوأل األصولةة الويت تنووةل يف عايلوة طوعةووة والتشواو  وارواحقوة ااوور  واراوبقة واراوتن    و 
   واالتصاال   وغ ها من األنشطة. حالة اتصال أويل

 تعرض الشعوب األصلية اليت تدافع عن حقودها ااعتداءات وللتجرمي -اثلثاا  
 مقدمة -ألف 

تشنر ارقر   اخلاصة ارننةة وقو  الشونوأل األصولةة  قلوش ابلوا إزاء الوايايد  ال بو   حةموا  -4
تتنوور  لوو  الشوونوأل األصوولةة موون اعتووداءا  وأعمووال عنووف و وورمي ولديوود  ال سووةما تلوو  الوويت 
حتووديف يف سووةا  ارشووا يع ال ووربة ارتنلقووة ابلصووناعة االسووتلراجةة  واألعمووال التجا يووة الاي اعةووة  

ةد اهلةاكوع األساسوةة والاودود ال هروما،ةووة  ووطوع األحوجا . وحتوديف هوعا االنتهاكووا  يف وتشوة
سوووةا  ارناحاوووة احملموموووة علوووا ارووووا د الطبةنةوووة واسوووتء هلا  مثلموووا لووووح  أ نووواء الووواياي ا  القطريوووة 
وانن س يف تايايود أعوداد االدعواءا  ذا  الصولة. ويف النديود مون البلودان  حوةن النايعوة الناو رية 

رتايايوود  تاييوود موون التهديوودا  الوويت يتنوور  هلووا الاوو ان األصوولةون. ولووعل  ووور   ارقوور   اخلاصووة ا
 إعداد تقرير موضوع  لتوجة  االهتمام إىل التصنةد اااصع يف هعا ارلاوف. 

ويقع الرتكةاي يف هعا التقرير علا اخلصا،ص ارمةواي  ل عتوداءا  والتجورمي اللوعين تتنور   -5
إعووو ن األموووب ارتحووود   شووويتن لةة الووويت توووداحع عووون حقووهوووا ار  ولوووة مبوجوووب هلموووا الشووونوأل األصووو

ومبوجب مناهدا  حقو  انناان  مع التشديد علا االنتهاكا  اليت  حقو  الشنوأل األصلةة
حتديف يف سةا  ارشا يع انمنا،ةة. وتبحث ارقر   اخلاصة يف هعا التقرير األ ور ال وردم واجلمواع  

صووولةة وتقوووّةب مووودة حنالةوووة تووودا   الووايوووة واامايوووة  موووع حتديووود أحووووع الواووووع علوووا الشووونوأل األ
رما سووا  والتحووداي  الاووا،د  الوويت تنوورت  إعمووال توودا   صايووة الشوونوأل األصوولةة. وت حوو  ا
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ارقر   اخلاصة أن الشنوأل األصلةة تتنر  للتجرمي يف مجلة من الاةاوا  منها الننصرية والتمةةاي 
 ي ون موضوع التحلة   والتقا ير يف اراتقبع. اهلة لةني  وهو جمال ود

مووع الواليووة الوويت توووطلع هبووا ارقوور   اخلاصووة  تناولووت هووعا األخوو   ابسووتمرا  يف  ومتاحووةا   -6
تقا يرهووا القرطريووة ويف مووعكرالا إىل اا ومووا  ويف نشوورالا الصووح ةة وغ هووا موون البةووا   النامووة 

ألصووولةة وأحوووراد جمموعووا  الشووونوأل األصووولةة والوووعين الشووواغع إزاء اسوووتهداف وةوووادا  الشوونوأل ا
ياوونون إىل الوودحاع عوون حقووووهب  حةووث يتنوور  هووئالء ر حقووا  جنا،ةووة وأعمووال أخوورة غووو  
مشوووروعة  مبوووا يف ذلووو  االعتوووداءا  ارباحووور  والقتوووع والتهديووود والتلويوووف والتحووور  وغ هوووا مووون 

 أح ال الننف.
ع آلةوا  أخورة اقوو  انناوان ات نوة ل موب من ِوبو وود أ    مثع هعا الشواغع أيوا   -7

ارقوور  ارتحوود   منهووا انجووراءا  اخلاصووة األخوورة وهةتووا  مناهوودا  حقووو  انناووان. حقوود و ّووش 
والوصوب والتجورمي الويت تاوتهدف أعموال الننوف  اخلاص ارنين والة ارداحنني عن حقوو  انناوان

وااقوو  ارتنلقوة ابأل اضو   مبون حوةهب يف   األحلاص الناملني يف جمال الدحاع عون ااقوو  البةتةوة
مون (. ووود أحوا   النديود A/71/281كث  من اااال  واد  وأحراد جمتمنا  الشنوأل األصلةة  

إىل أوضووواع التجووورمي واألخطوووا  البةتةوووة الووويت يواجههوووا اروووداحنون عووون التقوووا ير يف الاووونوا  األخووو   
موون زاويووة حقووو  الشوونوأل األصوولةة وال موون  حقووو  انناووان  ل نهووا مل تتنوواول هووعا الشووواغع ال

  وهو  الثءور  (1 حةث األ ر اجلماع  الواوع علا جمتمنوا  الشونوأل األصولةة علوا وجو  التحديود
  اليت يانا هعا التقرير إىل سدها.

 اننهجية -ابء 
اسووتنانت ارقوور   اخلاصووة يف إعووداد هووعا التقريوور مبصوواد  أولةووة واثنويووة. واسووتلدمت يف  -8

عوون ارووعكرا  الوويت وجهتهووا الواليووة  ومووا  تلقتهووا مباحوور  أ نوواء الوواياي ا  القطريووة  حووو   ذلوو  منل
 .(2  شيتن االنتهاكا  ارايعومة

 وسنةا  الستشا   طا، ة عريووة مون اجلهوا  ال اعلوة  أطلقوت ارقور   اخلاصوة نوداء  عاموا   -9
شونوأل األصولةة وموا لتقدمي إسهاما   شيتن موضوع االعتداءا  والتجورمي اللوعين تتنور  هلموا ال

هلعا األعمال من أ ر مجاع  علا جمتمنا  الشنوأل األصلةة وإسوهاما   شويتن التودا   القا،موة 
ماووا ة  70يف جمووال الووا،ةووة واامايووة. واسووتجا ة هلووعا النووداء  تلقووت ارقوور   اخلاصووة أكثوور موون 
اطش حووىت  م تو ووة  و تد  أساسووا  موون الشوونوأل األصوولةة وموون منظمووا  حقووو  انناووان موون منوو

إىل استنرا  عدد كب  من التقوا ير ذا  الصولة  أغلبها من أمري ا ال تةنةة. وياتند التقرير أيوا  
تناولت جوانب من اروضوع صاد   عن منظما  ا تموع ارود  وآلةوا  حقوو  انناوان  مبوا يف 

 ذل  منظومة حقو  انناان انولةمةة ومئساا  وطنةة ماتقلة اقو  انناان.
وعووو و  علوووا ذلووو   عقووود  ارقووور   اخلاصوووة مشووواو ا  موووع خووورباء اسوووتءروت يوووومني يف  -10

تناولت ماويتلة التجورمي واالعتوداءا  اللوعين تتنور   2018آذا /ما س  20و 19جنةف يوم  
__________ 

 Inter-American Commission on Human Rights, Report on the Criminalization of Human أيوا   انظر (1 

Rights Defenders (2015). 
 . /https://spcommreports.ohchr.org  ن االط ع علا مجةع ارراس   اليت وجهها ار ل ون ابلوالاي  علا ارووع  (2 

https://spcommreports.ohchr.org/
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هلما الشنوأل األصلةة اليت تانا إىل الدحاع عن حقووها والتما  هبا. وأاتحت ارشاو   حوواء  
  الشنوأل األصلةة ومنظما  ا تمع ارد  وآلةا  حقو  انناان تناولوا نجراء حوا   ني ممثل

عون النموع ارطلووأل  األخطا  احملدد  الويت تواجههوا الشونوأل األصولةة  وأسوباهبا وعواوبهوا  حوو   
لتحاووووني صايووووة الشوووونوأل األصوووولةة. وابنضوووواحة إىل ذلوووو   جوووور  مشوووواو   مووووع ممثلوووو  الشوووونوأل 

  علا هامل ارنتدة الدا،ب ارنين  قوااي الشنوأل األصلةة. 2018األصلةة يف نةاان/أ ريع 

 اإلطار انعياري -رابعاا  
مووون الوووورو م حهوووب طبةنوووة حقوووو  الشووونوأل األصووولةة رناوشوووة التووودا   ال زموووة ناتحوووة  -11

اللجوء إىل الندالة وااصول علا التنويوا  وعلا ضما   حقو  انناان األخرة يف سوةا  
االعتووووداءا  والتجوووورمي واألعمووووال األخوووورة الوووويت تتنوووور  هلووووا الشوووونوأل األصوووولةة نتةجووووة راوووواعةها 

 .ع عنهاللتما  وقووها والدحا 
حاالعتداءا  والتجرمي أعمال تئ ر علا طا، ة واسونة مون حقوو  انناوان. ويتنوني حهوب  -12

أسووباأل وآاث  التجووورمي والننوووف اللوووعين تتنووور  هلموووا الشووونوأل األصووولةة ومناجلتهوووا ضووومن انطوووا  
  والص وك الدولةوة وانولةمةوة اقوو  ع ن األمب ارتحد   شيتن حقو  الشنوأل األصلةةاحملدد ن

انناووان. حهووعا ارصوواد  القانونةووة الدولةووة تنوورتف وقووو  الشوونوأل األصوولةة يف تقريوور ارصوو  ويف 
أ اضوووةها وأوالةمهوووا وموا دهوووا الطبةنةوووة التقلةديوووة  ويف إدا   حوووئواا  ن اوووها  ويف  قاحالوووا وسوووبع 

ناوان عةشها. وابلنابة للشنوأل األصلةة  حةن التمتع أبغلب هعا ااقو  وغ ها من حقو  ان
ي وووون مجاعةوووا   وهوووو موووا ين وووس الن ووووة اخلاصوووة هلوووعا الشووونوأل أب اضوووةها وأوالةمهوووا وموا دهووووا 

 الطبةنةة التقلةدية اليت تش ع هويتهب اجلماعةة و قاءهب ارادم واالوتصادم والثقايف.
( مون 1 9و (1 6ن ارواداتو مون انعو ن النوار  اقوو  انناوان  3ارواد   ووود كّرسوت -13

من إع ن األموب ارتحود   شويتن حقوو   7دويل اخلاص اباقو  اردنةة والاةاسةة واراد  النهد ال
. وجوواء  ماووئولةة الدولووة عوون صايووة ااووش يف ااةووا  وااريووة واألموون الشلصوو  الشوونوأل األصوولةة

 لتاياموا  الاولبةة وانبا ةوة علوا حود سوواءج حمون جهوة  بوب علوا الودول هعا ارواد مشمولة ل
مون جهوة أخورة    يف حوني ينبءو  هلوا  عن انتهاك حقو  ارداحنني عن حقو  انناوانأن متتنع 

. أن تبعل النناية الواجبة رنع انتهاكا  حقو  انناوان والتحقةوش حةهوا وتقودمي اجلنوا  إىل الندالوة
لا عدم جواز القةام أبنشوطة   إذ تئكد عمن إع ن األمب ارتحد  أ ةة أيوا   30اراد  وت تا  

 أن تنورألترب ها مصلحة عاموة وجةهوة  أو  إال أنرية يف أ اض  الشنوأل األصلةة وأوالةمها عا 
   ع حرية عن مواحقتها علةها أو طلبها هلا. الشنوأل األصلةة ارننةة

ت  وع عودم تنوريي أم حولص ل عتقوال أو الويت وما   الالنهد من  9وحتدد اراد   -14
أم . و ن أحد من حريتو  إال ألسوباأل يونص علةهوا القوانونحرما أن  ال بوزاالحتجاز التنا    و 

إىل  وتقد وو  حووو ا   القووبي علةوو  أبسووباأل  عنوود القووبي علةوو   يقووبي علةوو   يتنووني إ  غوو   حوولص
ال بووز أن ي وون احتجواز القاض   وحماكمت  يف غووون حورت  زمنةوة منقولوة أو إطو   سوراح . و 

 .النامةاألحلاص العين ينتظرون احملاكمة هو القاعد  
موون  14ويقووو  ااووش يف مراعووا  أصووول احملاكمووة ويف حماكمووة عادلووة ار ووّرس يف اروواد   -15

النهوود أبن مجةووع النوواس متاوواوون أمووام احملوواكب وأبن ل ووع حوورد ااووش يف أن تنظوور حم مووة  تصووة 



A/HRC/39/17 

GE.18-13273 6 

ش إدانتو . و وثبت تإىل أن  ينترب  ريتا   وماتقلة وناييهة يف ووةت   صو   عادلة وعلنةة وااش يف أن
علوووا ويف ااصوووول جموووا   علوووا ماووواعد  وانونةوووة و   حةووو مبوووالا وووع حووورد يف أن  ووواكب دون مخووو  ل

إعووو ن األموووب ويقوووو   .اللءوووة اراوووتلدمة يف احمل موووة بماووواعد  مووورتجب حووو وم إذا كوووان ال ي هووو
ان ن تتلوع الودول تودا   حنالوة لووممنو  أب 13ارتحد   شيتن حقو  الشنوأل األصولةة يف ارواد  

علووا الشوونوأل األصوولةة لووومان ووود    كووعل   و الءالوويف اسووتنمال حووش الشوونوأل األصوولةة صايووة 
تووووح  الرتمجوووة وذلووو   انجوووراءا  الاةاسوووةة والقانونةوووة واندا يوووة  سوووةا   ال هوووب وعلوووا انحهوووام يف

لةووة ات اوةووة منظمووة النمووع الدولةووة  شوويتن الشوونوأل األصوولةة والقبإذا اسووتلايم األموور. وتبوونّي  الشوو وية
أحراد لنقواب  اجلنا،ةة علا حر  ات وةع عند الن منها أ 10اراد  يف  (169  وب  1989لنام 

 .غ  الاجناألخرة لنقواب  ي ون لينبء   الا ان األصلةني
ابلناوبة للشونوأل األصولةة ل ونو   حا،قوة أ ةة ي تا أساس   حشتقرير ارص  إن مبدأ  -16

وااووش يف . قةووش تنمةتهووا االوتصووادية واالجتماعةووة والثقاحةووةيئكوود حقهووا يف أن تاوونا وريووة إىل حت
ارشووورتكة  وووني النهووود الووودويل اخلووواص اباقوووو  االوتصوووادية  1تقريووور ارصووو  حوووش م ووورس يف ارووواد  

مون إعو ن  3ويف ارواد    واالجتماعةة والثقاحةة والنهد الدويل اخلواص اباقوو  اردنةوة والاةاسوةة
انعوو ن ارتنلووش وووش وماووئولةة األحووراد وينوورتف  .لشوونوأل األصوولةةاألمووب ارتحوود   شوويتن حقووو  ا

ارنووورتف هبوووا وااوووراي  األساسوووةة واجلماعوووا  وهةتوووا  ا تموووع يف تناييووواي وصايوووة حقوووو  انناوووان 
" الوعم يقووم قوةبالنموع ابل" وذلو  ابنوورا مبشروعةة الودحاع عون ااقوو  ارتنلقوة ابأل اضو   عارةا  
انناووان يف القووواء علووا االنتهاكووا   مبووا يف ذلوو  تلوو  النامجووة عوون ن عوون حقووو  و ارووداحن وو  

" حي االعرتاف وش الشنوأل يف تقرير مص ها وحش كع حنب يف مما سة سةادت  ال املة علوا 
 . " روات  وموا دا الطبةنةة

و اء انتهاكووا   الر،ةاوو  الوودحنيااقووو  ارتنلقووة ابأل اضوو  الاووبب ويشوو ع عوودم ممووني  -17
  يف إعووو ن األموووب ارتحووود   شووويتن حقوووو  الشووونوأل األصووولةة. ويئكووود نوأل األصووولةةحقوووو  الشووو

والاوةطر  وأوالةمهوا يف اموت ك أ اضوةها منو   حوش الشونوأل األصولةة  32و 27و 26و 25 ارواد
منهووا   19إىل  14يف ارووواد موون   169   ةنمووا ت ووّرس ات اوةووة منظمووة النمووع الدولةووة  وووب علةهووا

 .رتنلقة ابأل اض حقو  الشنوأل األصلةة ا
إعوووو ن األموووب ارتحوووود   شوووويتن حقووووو   موووونوااوووش يف التنمةووووة حووووش تئكوووودا عووود  أح ووووام  -18

الوويت توونص علووا أن للشوونوأل األصوولةة ااووش يف  32الشوونوأل األصوولةة  وال سووةما أح ووام اروواد  
هووووا حتديوووود وترتةووووب األولووووواي  واالسوووورتاتةجةا  ارتنلقووووة  تنمةووووة أو اسووووتلدام أ اضووووةها أو أوالةم

علا أن تتشاو  الدول وتتناون وان نةوة موع عن ذل   . ويئكد انع ن حو   وموا دها األخرة
الشنوأل األصلةة ارننةة من خ ل ارئساا  اليت متثلها للحصول علوا مواحقتهوا ااور  واراوتن   

صوووول علوووا اا وتن ةوووع التووودا   التشووورينةة واندا يوووة الووويت وووود توووئ ر حةهوووا  وينبءووو  أيووووا  وبوووع إوووورا  
أوالةمهووا وموا دهووا األخوورة   مواحقتهووا ااوور  واراووتن   وبووع إووورا  أم مشووروع يووئ ر يف أ اضووةها أو

 ارووا د األخوورة ارا،ةووة أو اسوتء ل اروووا د ارندنةوة أو اسووتلدام أو سوةما حةموا يتنلووش  تنمةوة أو وال
حوووش أن علوووا  آ ا،هوووا   يف أحووود اللجنوووة ارننةوووة وقوووو  انناوووانحووودد  و (. 32و 27 ارووواداتن 

 بووبارشوا كة يف عملةوة ايوواذ القورا ا  حالتشوواو ج "نطوا  الشونوأل األصولةة يف ارشووا كة يتجواوز 
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ارواحقووة ااوور  واراووبقة   ووع يقتووو  أيوووا    شوواو الت يقتووو  لووةس جمووردأن ت ووون حنالووة  وهووو أموور 
 .(3 "أحراد ا تمعمن واراتن   

التجموووووووع الاوووووولم  ويف حريوووووووة ت وووووووين اجلمنةوووووووا  يف ااووووووش يف وو د التنصووووووةص علوووووووا  -19
ااووش يف  كرورِّس    يف حوونيمون النهوود الودويل اخلواص اباقووو  اردنةوة والاةاسوةة 22و 21 اروادتني

ويئكوود إعوو ن األمووب موون النهوود.  25ارشووا كة يف تاووة  الشووئون النامووة ويف صوونع القوورا  يف اروواد  
أن للشونوأل األصولةة ااوش يف ارشوا كة  ن ذلو عو حوو   ارتحد   شيتن حقوو  الشونوأل األصولةة 
مون خو ل ممثلوني يتوا هب   حقووهوامن حيتاا أن توئ ر يف يف اياذ القرا ا  ارتنلقة ابراا،ع اليت 

  وكووعل  ااووش يف ح وو  وتطوووير مئساووالا هبووا إلجووراءا  اخلاصووةل ن اووها وحقووا   هووعا الشوونوأل
  .(34و 27و 20و 18و 5د اخلاصة هبا اليت تقوم ابياذ القرا ا   اروا

الشونوأل األصولةة  لوومان مت نونماوبش  ومت وني ااصوول علةهوا حور ارنلوما   وإاتحة -20
التمواس ارنلوموا  ( مون النهود ااوش يف "2 19. وت  وع ارواد  ارشا كة يف عملةا  التشواو من 

 " ابعتبا  ذل  جايءا  من ااش يف حرية التنب .وتلقةها ونقلها
أن تتيتكد الدول  علامشا يع مقرتحة  بب  ةارشاو ا   شيتن أي يتاىن إجراء ووبع أن -21

ا  القانونةوة ارلايموة تنهودالود أرجريوت. و  ةالبةتةوعلا حقو  انناان علا تقةةما  األ ر من أن 
 أ((  الويت تقتوو  مون الودول (1 14وةوة التنووع البةولووج   ارواد  يف هعا الصدد موجود  يف ات ا

أن ت ووون هلووا آاث  سوولبةة  يوورج الوويت ]التا نووة هلووا  ارقرتحووة  لمشووا يعلإجووراء "تقةووةب األ وور البةتوو  
  مبشوا كة اجلمهوو  يف ا اومال. .و. خط   علا التنوع البةولوج   ءةة  نب أو تقلةع هعا اآلاث 

علوا و((  (1 4 شيتن تء  ارناخ  ارواد   ا يةات اوةة األمب ارتحد  انط". وتئكد هعا انجراءا 
لتل ةوف مون لووطلع هبوا ت ور ارشوا يع أو التودا   الويت أل ا تقةةموإجراء الدول  واجب حنو مما ع

تءوو  ارنوواخ أو الت ةووف منوو    ءةووة التقلةووع إىل أد  حوود موون اآلاث  الوووا   علووا الصووحة الناموووة 
حةووث  لووا عوودد   نووومام مجةووع دول النوامل تقريبووا  اب حظةتووا نارناهودات ااتنهوو. و وعلوا نوعةووة البةتووة

 دولة. 197 دولة ويف الثانةة 196 الدول األطراف يف األوىل
منو   10اربودأ  يف  1992 عوام إع ن  يو  شيتن البةتة والتنمةة  العم اعتمد يفويعكر  -22

ارتنلقوووة ارنلوموووا  لوووا ارنلوموووا   مبوووا يف ذلووو  عصوووول اا مووونكوووع حووورد أنووو  يتنوووني أن يوووتم ن  
تةاور الودول حرصوة ارشوا كة يف عملةوة صونع  وأناحمللو     جمتمنو اليت يوطلع هبا ضومنألنشطة اب

إىل الندالووة  مبوووا يف ذلووو  الووتظلب واالنتصووواف يف القووووااي  ةوووا  حنلأن تتوووة  إم انةووة اللجووووء القوورا  و 
الووويت تتوووة  إم انةوووة قوووو  ااأ ةوووة هوووعا "علوووا   ووور مأل األموووب ارتحووود  للبةتوووة. ووووود حووودد البةتةوووة

 .(4 لمااءلةواخلاضنة ل ة للجمةعلامالش احة والش ندا   البةتةةاالوصول" يف تنايياي 
ارقر  اخلواص ارنوين مباويتلة التاياموا  حقوو  انناوان ارتنلقوة ابلتمتوع  بةتوة آمنوة وحدد   -23

ا  اآلاث  علووا أنو  ل و  يتاوىن صايووة حقوو  انناوان  ينبءو  لتقةةموو ونظة وة وصوحةة وماوتدامة
رشووا يع والاةاسووا  ارقرتحووة موون انن اسووا  ابحووث أيوووا  مووا   وون أن يرتتووب علووا تأن البةتةووة 

والاو ن  ةوااعلا التمتع جبمةع ااقو  ذا  الصولة  مبوا حةهوا ااوش يف ااةوا  والصوحة والءوعاء وار
__________ 

 .6-7  ال قر  (CCPR/C/95/D/1457/2006   وما  وما ضد   و انظر (3 
 4) "UNEP: implementing principle 10 of the Rio Declaration  آأل/ 19"   ور مأل األموب ارتحود  للبةتوة 

 .2016أغاطس 
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راعووو    أن تينبءوووحرصوووا  حقةقةوووة للمشوووا كة الناموووة  و  ا لتقةةموووأن تتوووة  هوووعا اوينبءووو  . والثقاحوووة
تنوواول مجةووع اآلاث  البةتةووة احملتملووة  مبووا حةهووا اآلاث  النووا ر  للحوودود ينبءوو  أن تارقرتحووا  البديلووة  و 

وينبءو  أن ياو ر التقةوةب   أنشوطة أخورةموع ت اعع ارقرت   حتديف نتةجةواآلاث  الرتاكمةة اليت ود 
 للمراجنةةةب والقرا  النها،  وينبء  أن خيوع التق اآلاث   وضو   يشر عن إعداد تقرير م توأل 

(. ويقتووو  هووعا االلتووايام  ابلناووبة للشوونوأل األصوولةة  أن A/HRC/37/59  هةتووة ماووتقلة موون ِوبووع
ت ون ارنلوما  الوا د  يف تقةةب األ ر علا حقو  انناان متاحة  لءالا ويف ح ع يناسبها من 

 الناحةة الثقاحةة.
يف  ن انتهاكوا  حقوو  انناوانعوع انتصواف حنوال تووح  سوبة الدولوة  لقد ت ّرس التايام -24

 مورت ي ذل  تقودميوياتلايم .  أ( من النهد الدويل اخلاص اباقو  اردنةة والاةاسةة(3 2اراد  
ويئكود إعو ن األموب ارتحود   شويتن . (5 مما اقهبالوحااي  إنصافإىل الندالة و  هعا االنتهاكا 

إجووراءا  االسووت اد  موون لشوونوأل األصوولةة يف ا ( علووا حووش40 اروواد  حقووو  الشوونوأل األصوولةة 
أن موووع الوودول أو األطوووراف األخووورة ويف  وارنازعووا  اخل حوووا تاوووية عادلووة ومنصووو ة موون أجوووع 

علووا  ااووش يف سووبع انتصوواف حنالووة موون أم تنوود   عوون حووو   يف هووعا الشوويتن   حو يووة ا ووورا   تتلووع
شونوأل األصولةة ارننةوة وتقالةوودها عوادا  ال ا قورا  ال هوعاوتراعوا يف . حقووهوا ال رديوة واجلماعةوة

 .ووواعدها ونظمها القانونةة وحقو  انناان الدولةة
موون إعوو ن األمووب ارتحوود   شوويتن حقووو  الشوونوأل  8اروواد   عوون ذلوو   ت ووّرس حووو   و  -25

موون الشوونوأل األصوولةة  ريوود األصوولةة ااووش يف آلةووا  حنالووة رنووع أم عمووع يهوودف أو يووئدم إىل 
علوووا أنووو  ال بووووز  10نص ارووواد  توووو . االنتصوووافمت ةنهوووا مووون و موا دهوووا و أو أوالةمهوووا أ هاأ اضوووة

. مواحقتهوووا ااووور  واراوووبقة واراوووتن   أعطوووت إال إذاترحةوووع الشووونوأل األصووولةة واووورا  مووون أ اضوووةها 
وعنوودما حتووديف تلوو  االنتهاكووا   ي ووون للوووحااي ااووش يف ااصووول علووا جوورب منصووف  مبووا يف 

وإذا تنووع  . خةووا  النووود  إىل أ اضووةها موونحةثمووا أم وون   هووا مت ةنذلوو   د ااقووو  والتنووويي و 
تنويي عادل ومنصف ومقاط حةموا خيوص األ اضو   ااصول علا يف ت ون عندها حمقةذل   

واألوووووالةب واروووووا د الوووويت كانووووت متتل هووووا  صوووو ة تقلةديووووة أو كانووووت تشووووءلها أو تاووووتلدمها  والوووويت 
ويقوووودم التنووووويي يف صووووو   أ ا   .صووووود   أو أخووووع  أو احتلووووت أو اسووووتلدمت أو أضوووو  

وأوووالةب وموووا د م احتووة موون حةووث النوعةووة وااجووب وارركوواي القووانو  أو يف صووو   تنووويي نقوودم أو 
 (.28أم جرب آخر مناسب  اراد  

لشركا  عرب الوطنةة وغ ها من مئساا  األعمال أن حترتم حقوو  انناوان  وينبء  ل -26
ةهةوة ارتنلقوة ابألعموال التجا يوة وحقوو  انناوانج تن ةوع إطوا  علا النحو اربني يف اربواد  التوج

قووم علوا  و يف  كوا،اي هو ج واجوب الدولوة ي عماالحرتام واننصاف"  الوو ماية "اااألمب ارتحد  
 ارئساوووا يف اامايووة موون انتهاكووا  حقوووو  انناووان الوويت ترت بهووا أطوووراف اثلثووة  مبووا يف ذلوو  

إىل  ضوورو   إاتحووة إم انةووة اللجوووءو   حوورتام حقووو  انناووانماووئولةة الشووركا  عوون ا  و التجا يووة
. لووووحااي انتهاكوووا  حقوووو  انناوووان ارتصووولة ابألعموووال التجا يوووةابلناوووبة سوووبع انتصووواف حنالوووة 

ضووا    حنلةووة أو حمتملووة آاث  ةأن تقوووم ارئساووا  التجا يووة  تحديوود وتقةووةب أيوو 18اربوودأ وياووتلايم 

__________ 

(  شيتن طبةنوة االلتوايام القوانو  النوام ار ورو  علوا 2004 31اللجنة ارننةة وقو  انناان  التنلةش النام  وب  (5 
 .دول األطراف يف النهدال
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ابعتبوا  ذلو   الويت  تموع ووووع الوور  هبوام مع ال توا  وقو  انناان من خ ل التشاو  ا د
 .ال يتجايأ من مائولةتها عن احرتام حقو  انناان ا  جايء

 األسباب اجلذرية والدوافع اليت تقف وراء ااعتداءات والتجرمي  -خامساا  
يف ح ووم   تواطوئ حركا  خاصة   حتركهااحتداد ارناحاة علا اروا د الطبةنةة اليت إن  -27
تاوونا إىل صايوووة أ اضووةها التقلةديوووة يف الوويت جمتمنووا  الشوونوأل األصووولةة  جنوووعنووي األحةووان   

 . الضطهادطلةنة اراتهدحني اب
عنودما الننوف  يف منظوب ااواال   و التجورمي  حوواديف  تنشيت ةاخلاص  ارقر   ومثلما و ّقت  -28

ارتنلقوووووة  ةال ووووورب  العووووورتا  علوووووا ارشوووووا يعابالشووووونوأل األصووووولةة وأحوووووراد جمتمنوووووا  وووووواد   بووووواهر
ابلصوووناعا  االسوووتلراجةة واألعموووال التجا يوووة الاي اعةوووة واهلةاكوووع األساسوووةة والاووودود ال هرما،ةوووة 

الشونوأل األصولةة وعوةل أسالةب حةا  عندما ترنتربت يف حاال  أخرة  تنشيت  و األحجا . ووطع 
سووبع النووةل   األموور الووعم يووئدم إىل حظوور ح وو  البةتووةمووع سةاسووا   ةتنا ضوومغوو  وانونةووة أو 

االعتقال واالحتجاز والطرد القارم وانتهاكا  اقو  انناوان إىل التقلةدية للشنوأل األصلةة و 
إىل اجلمنةووة  ارقوور   اخلاصووةهووعا اروضوووع يف تقريوور  وووثجوورة ووود و . األخوورة للشوونوأل األصوولةة

التل ةوف    ايواذ توداإىل هوو اراوا عة  آخور  ودأ يظهور تود بةا  حواغع (. ومثوة A/71/229  النامة
حقوو  الشونوأل األصولةة  خيشوا أن تقوّو  الويتوه  التدا    والت ّةف من   ارناخ ّ  من آاث  تء

هوعا اراويتلة يف  ةاخلاصو  ارقور  . وود وثوت حقو  انناانأساس صاية إال أن ت ون مبنةة علا 
 (.A/HRC/36/46اان  م إىل جملس حقو  اننتقرير سا ش ودِّ 

  ارلموسووة ةموون ارشووا يع ال وورب  الواليووة  عووددا  هووعا منووع تولووت ر   اخلاصووة  لقوود حووهد  ارقوو -29
 غواتةموووووووووووووواالو   (A/HRC/33/42/Add.1) الربازيووووووووووووووعإىل الرمسةووووووووووووووة  ازاي الوووووووووووووو أ نوووووووووووووواءمبووووووووووووووا يف ذلوووووووووووووو  

(A/HRC/39/17/Add.3)   ار اوووة  و(A/HRC/39/17/Add.2)   هنووودو اسو (A/HRC/33/42/Add.2)  
الاوووووويد و النووووورويأل يف ومنطقوووووة سوووووامب    (A/HRC/36/46/Add.1) الووووووالاي  ارتحووووود  األمري ةوووووةو 
 ا ابسوووووووتمرا لقوووووووتإىل حوووووووهادا  عديووووووود  وت تووووووووود اسوووووووتمن .(A/HRC/33/42/Add.3) حنلنوووووووداو 

الب غوووا  ارتنلقوووة ابالنتهاكووووا   تووودعوها لتنووواول  مهامهوووا مبوجوووب الواليووووة يف إطوووا منلوموووا   
تاووببت روودمر  علووا الشوونوأل األصوولةة الوويت اآلاث  ا الوويت تتحووديف عوونارايعومووة اقووو  انناووان  

االجتموواع   هاومتاسوو  هووادم إىل آاث  سوولبةة خطوو   علووا نظووب ح مأ نووي ارشووا يع  ممووا حةهووا 
 ةاا.يف الءعاء وار هاوحقوو تهاوصح تهاو ةت هاوسبع عةش

هووووو عوووودم احوووورتام ااقووووو   ااالةووووة ار ث ووووة االعتووووداءا و اء كووووامن حاسووووب  ومثووووة سووووبب  -30
مون حقووهوا يف  جمتمنا  الشونوأل األصولةةمت ني  عدماجلماعةة للشنوأل األصلةة يف األ اض  و 

 هواوأوالةم هاعون أ اضوة   نالةوة علا الدحاع ا دو ا ود ل ألن ذل  يقّو  ارل ةة النقا ية اآلمنة 
ارقوووور   اخلاصووووة هووووعا    ووووود أاثو ال ووووربة. ارشووووا يع  الوووويت تتاووووبب حةهوووواموووون األضوووورا   هوووواوموا د

 صدد  الوضع ا ةد أن اااجة ارلحة إىل مناجلة هع .2001منع إنشاء الوالية يف عام  االنشءال
ويف ة مووون  ووواوز. ارشوووا يع ال ووورب  حةموووا تاوووبب التوسوووع الاوووريع ابلنظووور إىل  جديووود    نووود   اكتاووواأل

 حتاووني علووا صوونةدلةة لشوونوأل األصوواراووا ة اهلامووة الوويت   وون أن تقوودمها ا حووةنالووووت ن اوو   
يف تقووا ير  الوويت عوجلووت  تءوو  ارنوواخ والت ةووف منوو والتل ةووف موون آاث  البةتووة ح وو  اسوورتاتةجةا 
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إذا كانوت حقوو  الشونوأل أن تبلا كاموع طاوتهوا   ن ( ال A/HRC/36/46و A/71/229حديثة  
 حمع اعرتا .أل اض  ال تايال ارتنلقة اباألصلةة 

يف  ةاألصوولة للشوونوألقووو  اجلماعةووة اا نووي البلوودان تشوورينا  امايووة  لقوود اعتموود  -31
. حمون الشوا،ع أن ت وون عملةوا  هعا ااقو   مكةد تنرت ال تايال هناك حتداي  ل ن األ اض   

لشووونوأل اموووع حقوووو   ةناوووجمغووو  م موووث    اراجوووة والتنووودين ووطووواع الطاووووةاب التشوورينا  ارتنلقوووة
 . لمصاحل التجا يةل خدمة  تجاهع هعا ااقو  ت نارتنلقة ابأل اض  وأ األصلةة

وووع حقوووو  الشووونوأل األصووولةة يف مل ةوووة أ اضوووةها التقلةديوووة يولّووود تووووترا  ومووون    -32 و اهر
أعمووال الننووف والتجوورمي  ألن الشوونوأل األصوولةة تصووب   ووعل  متنديووة علووا أ اضووةها أو حمتلووة هلووا 

االحووت ل غوو  أو  "اغتصوواأل حووش الءوو " صووو   غوو  وانونةووة  وهووو مووا ينرضووها لووتهب جنا،ةووة مثووع 
القانو   وي ونون  عل  عررضة لنملةا  انخ ء القارم والطرد من األ   الويت ينّولوون علةهوا 
يف ممني أ زاوهب واا اظ علا متاس هب االجتمواع  والثقوايف وعلوا تقالةودهب الروحةوة. ويف أسووأ 

التوووووا خي  للشوووووونوأل األصوووووولةة  إىل  ابلتهمووووووةل ااووووواال   ي ووووووو  التصوووووونةد الناووووو رم  مقوووووورت   
ووووانني متنلقووة ومايووة األموون القوووم  وأخوورة متنلقووة مب اححووة اسووتهداف هووعا الشوونوأل مبقتوووا 

يف مواجهووة  صووواص  ان هوواأل  وهووو مووا بنلهووا يف خووط ارواجهوووة مووع اجلووةل والشوورطة  وأحةووا   
 (. A/HRC/24/41/Add.3اجلةل والشرطة  

 اوموا دهوو ا التقلةديووةوأوالةمهوو اصايووة أ اضووةههوو  أل األصوولةة لشوونو ابلناووبة لاألولووواي  و  -33
يف اوبب يتو  هواتجاهوع حقووييف منوذج إمنوا،   وا م ووت تش   الشنوأل األصلةة . و الطبةنةة

 .لبةتة واروا د الطبةنةة اليت تنتمد علةها للبقاء علا وةد ااةا لضر  ال   ن جربا 
ل و  موا متوعواد  الويت إزاء الايايد  الارينة يف هعا ارشوا يع  ابلا  قلش ةاخلاص  شنر ارقر  تو  -34

 ةصووولحتصوووب أساسوووا  يف مار اسوووب ارالةوووة ألن ات اووووا  اسوووتثما  دولةوووة و نا،ةوووة   علوووا أسووواس
 نياحمللةووووو نياألصووووولةالاووووو ان قوووووو  جمتمنوووووا  ا ال ي رت وووووون كثووووو ا  اراوووووتثمرين األجانوووووب الوووووعين 

الشنوأل إىل زايد  لمةل وإحقا  يف كث  من األحةان    يعهعا ارشا   . وتئدماماية البةتةة الو 
البنةووة القانونةووة هلووعا ت ووون . وعوو و  علووا ذلوو   موا دهووا الطبةنةووة  اووبب توودم األصوولةة ارتوويت ر  

ارمّولووة موون خوو ل ات اوووا  االسووتثما  مصووممة  وجوو  عووام وةووث ال توودع للمجتمنووا  ارشووا يع 
 (. A/HRC/33/42و A/70/301االنتصاف واجلرب   ارتور   أية إم انةة اللتماس سبع

هة وووع يف سوووةا  الشووونوأل األصووولةة الووويت تتنووور  هلوووا  يف االعتوووداءا التصووونةد و وووديف  -35
وتنمووع علووا الوودول  موون التوويت   كبوو ا    ووود ا  الشووركا  اخلاصووة  الووعم متووا س حةوو ارنحوورف  الاوولطة

 ا وةووووة أعماهلوووو مبووووا ياييوووود مووووناألنظمووووة والاةاسووووا  وات اوووووا  االسووووتثما  مصوووممة  وةوووث ت ووووون
إذ خووور آ يف االوتصوواد النوووار  حتوووداي   الشوووركا هةاكوووع  الووعم ي تنوووف دةوووتنقيشووو ع الو . التجا يووة

علوا عرولوة ااصوول  ينمع حمامو أصحاأل هعا الشركا  العين يتاب عملهب ابلءموو  وانهبوام
الننايوة الواجبوة التوايام  مدةالقطاع اخلاص عن  مااءلةاجلهود الرامةة إىل ينةقون ارنلوما  و علا 
 .حقو  انناانإزاء 
قوو  التجاهوع اراوتمر مون االنوار   هوعا الناوش بوالا القلوش إزاء  ةاخلاصو  شنر ارقور  تو  -36

 الويت تقوام علواإزاء اآلاث  الاولبةة للمشوا يع انمنا،ةوة  هواعن ولق اليت تنرأل علنا  الشنوأل األصلةة 
 ودون التمواسدون التشواو  موع الشونوأل األصولةة ارننةوة    وعموا تن كثو ا  وهوعا ارشوا يع  . أ اضةها
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لتشووواو  موووع لتووودا   علةهوووا. ويف ااووواال  الووويت ايوووع  حةهوووا واحقتهوووا ااووور  واراوووبقة واراوووتن   م
هوا حنادو ت تقور إىل حاون النةوة و  غ  م ،مة  قاحةا  هعا التدا    تناما ك الشنوأل األصلةة  كث ا  

لاووما  لنةووة أم  دون  مما لووة ووود حصوولت ابل نووع علووا ارواحقووة تلقا،ةووا  مشووا يع  الر،ةاوو  هووو أن
ارايعومة يف كث  هعا ارشاو ا  ود أد  و ها. وتن ةع هايف تصمةم حنلةا   نظر أو ارشا كةالإبعاد  

 لصناعة القرا . ي مئساا  الشنوأل األصلةةيقو إىل تانقااما  و إحدايف إىل من األحةان 
اص ارنوين ابروداحنني عون حقوو  انناوان مون أن اننودام ارنلوموا  وود حّع  ارقور  اخلو -37

لةات جمورد عةووأل  ،ةاوةة يف تن ةوع ارشوا يع انمنا،ةوة التنتةب علا عملةة اياذ القرا  والش احةة  و 
إىل تووووهني وإضوووناف اروووداحنني وا تمنوووا  ارتووويت ر  وإىل تقوووويي  ال وووربة   وووع إاوووا توووئدم أيووووا  

وعةة الووووودول واألطوووووراف مووووون غووووو  الووووودول ارشوووووا كة يف هوووووعا ارشوووووا يع حوووووديد رصوووووداوةة ومشووووور 
 A/68/262.) 

اوبع ابللتنبتوة االجتماعةوة و ابهعا ارشوا يع  أكثر حيتكثر علاالشنوأل األصلةة تنرت  و  -38
 تووتهب أباوووا عووا،ش أموووام ها صايووة أ اضوووة مووون الشوونوأل األصووولةة الوويت تووودعو إىل انتقامووا  . و القانونةووة
ووواد  وجمتمنوا  الشوونوأل . وووود اسوترهدف ارصوواحل الوطنةوة مبووا خيوالفنموع أباووا تالتنمةوة و حتقةوش

وسوبع  هباآلاث  الالبةة للمشوا يع علوا حقووو خبصوص بحواغله إاث  إىل  وناني العيناألصلةة 
لقتوووووع والتشوووووريد القاووووورم والتهديووووود والتلويوووووف حتنرضووووووا ل. تهب هبجموووووا  عنة وووووةو ةتوووووعةشوووووهب 

أو مروول مة علوا  غامووة أو و ةوةما كانوت  غالبا  لب جنا،ةة هت هلب أبن ورجّ وللموايقة اخلبةثة 
إس ا  أم  هو  كانت ابلننف أو ابلقانون  سواء  االعتداءا واهلدف من هعا . مبالا حة  حنو

التجا يوة ومنوع الشونوأل األصولةة مون مما سوة  ارشوا يعالشنوأل األصلةة علوا جانب منا ضة من 
 .حقووها

  قوورا  موون احمل مووة االعوورتا  علووا ارشووا يعالشوونوأل األصوولةة موون   نتووتموحووىت عنوودما  -39
ووووا،ةة  ووعل   متووو  الشووركا  مووع ذلوو  يف مشووا ينها متجاهلووة األواموور أواموور وعنوودما تصوود  

ن احملواكب إإذ  ابلوا قلوش  ةاخلاصو  شونر ارقور  ت عون ذلو   حوو   و القوا،ةة  تنلةش تل  ارشوا يع. 
يف حماولوة  كوربةمشوا يع   الشوروع يف تن ةوعمشواو ا   نود إبجوراء  أمر   يف ووااي حديثوة النلةا 

ارتنلقة ناي  الدولةة . وهعا األسلوأل ال يت ش مع ارناي  الدولةةار ابمتثالللمطالبة  أب ر  جن   
 (.37  ال قر  A/HRC/39/17/Add.3ابلتشاو  وارواحقة  انظر 

 أزمة عانية مل تنته فةوهلا بعد -سا ساا  
للمقووور  اخلووواص ارنوووين والوووة اروووداحنني عووون حقوووو  انناوووان  حديثوووةد اسوووا  وجهوووت  -40

)71/281(A/  6 إحووا ا  تنبةوو وارقوور  اخلوواص ارنووين وقووو  انناووان والبةتووة) أزمووة عارةووة"   وجووود"
علووا أن  مشوودد   ن عوون حقووو  انناووان البةتةووة  و ارووداحن الوويت يتنوور  هلووااالعتووداءا  متمثلووة يف 

 .أحراد جمتمنا  الشنوأل األصلةةهب من  نيئالء ارداحنالنديد من ه
ويف تقرير عن ارداحنني عن حقو  انناان الوعين ورتلووا يف  تلوف أحنواء النوامل صود  يف  -41
  وذكووروا  لوودا   27عوون حقووو  انناووان يف  مووداحنا   312و ّووش أصووحاأل التقريوور وتووع  2017عوام 

__________ 

 6) John Knox, Policy Brief: Environmental Human Rights Defenders — A Global Crisis (Versoix, 

Switzerland, Universal Rights Group, 2017). 
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ننتوووون ابلووودحاع عووون ااقوووو  ارتنلقوووة ابأل اضووو  وااقوووو  يف ارا،وووة مووون الوووعين ورتلووووا كوووانوا ير  67أن 
حوود ت يف سووةا  إموواز مشووا يع  البةتةووة وحقووو  الشوونوأل األصوولةة  ومجةووع حوواال  القتووع تقريبووا  

يف ارا،وووة مووون  80عم ووووة وأنشوووطة الصوووناعة االسوووتلراجةة وأعموووال  ا يوووة كوووربة. وحوووديف حنوووو 
. وو ووش مصوود  (7 ل لبووني وكولومبةووا وار اووة حوواال  القتووع يف أ  نووة  لوودان حقووط هوو  الربازيووع وا

 ا  ضحةتها أ س كانوا يداحنون عون  2016حد ت يف عام   لدا   24حالة وتع يف  200آخر 
أ اضوووةهب وغووواابلب وأاوووا هب يف مواجهوووة أ ابأل الصوووناعة االسوووتلراجةة. وخلروووص أصوووحاأل هوووعا 

مووون الوووعين ورتلووووا هوووب مووون أحوووراد الشووونوأل األصووولةة وأن أكثووور  يف ارا،وووة تقريبوووا   40ارصووود  إىل أن 
 . (8 يف ارا،ة من هعا اااال  وونت يف أمري ا ال تةنةة 60 من
والحظت ارقر   اخلاصة يف إطا  واليتها وجود تصنةد مقلش ل عتداءا  الننة وة وةوث  -42

وع الشووونوأل األصووولةة ياوووتدع  إصووودا    غوووا  وإجوووراء زاي ا  وطريوووة لتقصووو  ااقوووا،ش. إن ووووو
عرضة ل عتداءا  أ نواء سونةها للودحاع عون أ اضوةها حوّ ع منوع أمود  نةود مصود  ولوش للم لوف 
هبوعا الواليوة  غو  أن التصوونةد الشوديد يف مثوع هوعا األعمووال اااصوع يف الاونوا  األخوو   اب  

كوووادو  إاءا  يف موون هووعا االعتوود ومتايايوودا   كبوو ا    ولووش ابلووا. وسووّجلت ارقوور   اخلاصووة عووددا  مثووا  
  علا سبةع ارثال والربازيع و  و وغواتةماال وال لبني وكولومبةا وكةنةا وار اة  واهلند وهندو اس

ال ااصوور. وأحووا   آلةووا  أخوورة اقووو  انناووان ومنظمووا  ا تمووع اروود   الوويت تنووىن  رصوود 
علووووا أن هووووعا  االعتوووداءا  علووووا الشوووونوأل األصووولةة  إىل هووووعا البلوووودان ن اووووها ووووودمت دال،ووووع

للءايوووة  حقووود جووورة حوووث سووولطا  هوووعا البلووودان مووورا ا  علوووا ايووواذ  مقلقوووا   البلووودان تشووو ع وضووونا  
 إجراءا  لتحاني صاية الشنوأل األصلةة ل نها مل ت نع. 

مقلش للءايوة   ةود أن هوعا اال اهوا  ارقلقوة مودها يف  حالوضع يف البلدان ارعكو   آن ا   -43
قووودم الصوووو   يالتشوووديد علوووا أن عووودد االعتوووداءا  اربلوووا عنهوووا ال    وينبءووو  لووودان أخووورة أيووووا  

ال املة ألن مثة عوامع عديد  تئ ر علا القود   علوا ان و ن عون هوعا ااواال . ومون  وني هوعا 
النواموووع  رنووود أمووواكن وجوووود الشووونوأل األصووولةة  ومووودة إم انةوووة الوصوووول إىل وسوووا،ع االتصوووال  

أصووولةة.   إن مووودة ووووو   نوأل األصووولةة  وصووو ها حووونواب  والتنووووّع اللءووووم  وعووودم االعووورتاف ابلشووو
جمموعا  ا تمع ارد  الوطنةة ارننةوة وقوو  انناوان ومودة تواصوع منظموا  حقوو  انناوان 

مون االعتوداءا  الويت  كبو ا    احمللةة عام ن آخران يئ ران يف ان و ن. وال  ود مون احورتا  أن عوددا  
صلةة  يف أجاياء واسنة من النامل  ال يبل ا عنها وال تتحديف يتنر  هلا ارداحنون عن الشنوأل األ

 عنها وسا،ع انع م وط. 
وإذا كووان وتووع ارووداحنني عوون الشوونوأل األصوولةة يشوو ع أ شووع انتهوواك اقووو  انناووان   -44

يف سووةا  أعمووال الننووف والتهديوود الوويت تاووتهدحهب هووب  حووةن مثووع هووعا االعتووداءا  حتووديف غالبووا  
ةها أعمال االخت اء القارم وانخ ء القارم وارووايقا  القووا،ةة واالعتقوال وجمتمنالب  مبا ح

وحوور  وةووود علووا حريووة التنبوو  وحريووة التجمووع والوصووب وارراوبووة وحظوور الاوو ر  واالحتجوواز تناوو ا  
 والتحر  اجلنا .

__________ 

 7) Front Line Defenders, Annual Report on Human Rights Defenders at Risk in 2017 (Dublin, 2018). 
 8) Global Witness, Defenders of the Earth: Global Killings of Land and Environmental Defenders in 

2016 (London, 2017). 
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وابلوورغب موون وجووود  نووي التقووديرا  النارةووة لنوودد ارووداحنني عوون حقووو  انناووان الووعين  -45
لووووا  ال توجوووود منلوموووا  تبوووونّي حووواال  اروووووايقا  القووووا،ةة والووووتهب اجلنا،ةوووة الوووويت اسووووتهدحت ورت

و وووديف  ووورمي الشووونوأل األصووولةة يف سوووةاوا  حوووىت وهووو  تاوووتند إىل مجهووور   الشووونوأل األصووولةة.
ووووب  إىل أحووووراد الشوووونوأل األصوووولةة الووووعين  واسوووونة موووون األح ووووام اجلنا،ةووووة. حموووون الشووووا،ع أن توّجوووو  لر

از مشوا يع كوربة و واولون نشور منلوموا  وتنظوةب جمتمنوالب ويطلبوون ااصوول ينرتضون علا إم
علووا منلومووا  ويطووالبون اباووش يف ارشووا كة يف ارشوواو ا  ويف التموواس مووواحقتهب ااوور  واراووبقة 
 واراتن  . وتراتهدتف القةادا  ابعتبا  ذل  اسرتاتةجةة لقمع وإس ا  جمتمنالا احمللةة  رمتها.

ابلنديوود موون ااوواال  الوويت وتووّدمت حةهووا هةتووا  خاصووة  ةطووت ارقوور   اخلاصووة علمووا  وأرح -46
منلومووا  مءلوطووة أو ادعوواءا  ال أسووواس هلووا موون الصووحة ضووود مووداحنني عوون حقووو  انناوووان. 
وتتووووعكرر تقووووا ير أن ووووووا  ومووووّدعني عووووامني سووووا وا يف إسوووواء  اسووووتلدام القووووانون اجلنووووا،   قبوووووهلب 

إحووووا  دون أدلوووة كاحةوووة والاوووما  مب حقوووا  ال مووورب  هلوووا نن ووواذ حوووهادا  زو  وإصووودا  أوامووور 
القووانون ولت اوو ا  صووو   غوو  ال،قووة هبوودف  وورمي ارووداحنني عوون حقووو  الشوونوأل األصوولةة. وووود 

ي ووون ارشوورعون متو طووون  صووو   مباحوور  يف عملةووا  التجوورمي  ل وونهب ياووا ون يف ذلوو  موون  ال
علا التنب  عن ااقو  مثع حرية التنب  والتجمع أو  خ ل اعتماد ووانني تناوب  ء  وج  حش

. حقود (9 ارواحقة علا ووانني حتتوم علا تنري ا  حو اضة جلرا،ب منها اجلرا،ب اخلطو   كان هواأل
أعر ووت حم مووة البلوودان األمري ةووة اقووو  انناووان عوون القلووش إزاء أوجوو  التحةّوواي وانتشووا  القوالووب 
النمطةة يف التنلة   ارتبنة يف أح ام احملاكب الوطنةة عندما يتنلش األمر مبحاكمة أحراد الاو ان 

 .(10 األصلةني مبوجب وانون ان هاأل كما يف حالة حنب موابح  يف حةل 
بوووع تقووودمي الوووتهب اجلنا،ةوووة  عووواد  موووا ترشووون صووو   تشوووه  وتشووووي  عووون طريوووش وسوووا،ع وو -47

هووب مبناهوووة التنمةووة التواصووع االجتموواع  ضوود الشوونوأل األصوولةة ووادلووا وجمتمنالووا متهمووني إاي
والنمووع ضوود ارصوواحل الوطنةووة. وتاييوود خطووااب  ال راهةووة علووا أسوواس عنصوورم ومتةةووايم موون حوود  

أسووووأ ااووواال   تصوووّو  وسوووا،ع التواصوووع االجتمووواع  أحوووراد الشووونوأل صووو   التشووووي  تلووو . ويف 
األصلةة علا أاب عناصر عصوااب  إجرامةوة ومةلةشوةا   و يوة وإ هوا ةون ولديود ل مون القووم . 

موووووا تقوووووف و اء صووووو   التشوووووه  هوووووعا جهوووووا  مووووون وطووووواع األعموووووال التجا يوووووة  انظووووور  وغالبوووووا  
A/HRC/39/17/Add.2  ف أو مبّطن من مائولني ح ومةني حاسودين (   دعب م شو 67  ال قر

 عن أ اضةهب. ممن تتيت ر مصااهب ارالةة  نشا  أحراد الشنوأل األصلةة دحاعا  
ما توج   لب  جنا،ةة متنودد  وواسونة وغو  حمودد   مبوا يف ذلو  التنودم واغتصواأل  وكث ا   -48

حوريي علوا اجلر وة. ويف النديود أ   الء  والتآمر واالختطاف وانكوراا وإ ابك النظوام النوام والت
ووو  لموووة ا ت ووواأل جر وووة اغتصووواأل أ   الءووو   ظوووروف مشووودد  ضووود  مووون البلووودان  كثووو ا   موووا توج 

اروووداحنني عوووون حقووووو  الشوووونوأل األصوووولةة ارتنلقوووة ابأل اضوووو   واعتروووورب أن ارتنوووودين ورووووبي علووووةهب 
نوواي  الدولةووة اقووو  متلباووني وهووو مووا ينووين حوور  وةووود علووا ااووش يف الوودحاع ار  ووول مبقتوووا ار

__________ 

 9) Inter-American Commission on Human Rights, Report on the Criminalization of the Work of 

Human Rights Defenders, paras. 57 and 63−71. 
 10) Inter-American Court of Human Rights, Norín Catrimán and others v. Chile, judgment of 29 May 

2014, para. 228. 
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انناان. ويرتدد علا نطا  واسع أن حاال  الطوا   تقر  من أجع تنلةش الوما   القووا،ةة 
 .(11 وتربير القمع واالحتجاجا  االجتماعةة الالمةة

  تصد  أوامر ابلقبي علا أسواس منواي  إ بوا  واهةوة وإحوادا  حوهود ال سوند وأحةا    -49
  لووةس يف هووعا الووتهب الووتهب واألحنووال ارناووو ة للمتهمووني. وأحةووا    هلووا وحةووث ال توجوود صوولة  ووني

حتديوود للماووئولةة ال رديووة عوون األحنووال ارايعومووة  وموون ذلوو  علووا سووبةع ارثووال عنوود إصوودا  أواموور 
ابراووئولةة عوون حنووع جنووا،   ابلقووبي علووا عوود  أحووراد موون الشوونوأل األصوولةة متهمووني إايهووب مجةنووا  

  كع حرد منهب  وهو ما يبدو أن  عقاأل مجاع   تمع حمل  أبسرا. وحةد مثع القتع دون  ةان دو 
ويف  نووي ااوواال   ال تن ووع أواموور القووبي علووا الشوولص عموودا   ووع توورتك منّلقووة  وهووو مووا بنووع 

 .من جراء التهديد اراتمر ابلقبي علة  يف الووت العم تراا الالطا  مناسبا   الشلص متيت را  
موا ترنور  الووما   انجرا،ةوة عرضوا   وااوال أن أحوراد الشونوأل األصولةة منِاورين  وكث ا    -50

للءايووة وووود ال  ل ووون انم انةووا  لطلووب خوودما  حمووام. وموون اروورج  أال ي ونوووا يف وضووع ياووم  
هلووب  طلووب ماوواعد  موورتجب حووو م  ذلوو  أنوو  يف منظووب البلوودان الوويت يرتحووّديف حةهووا  لءووا  الاوو ان 

ون   موا ت وون موجوود   وال د خدما  الرتمجة ال و ية يف النظام القووا،  أو  د ا  األصلةني ال توج متت
نرظرووب الندالووة التقلةديووة أو الناديووة كثوو  اعتبووا  يووعكر  أو ال متوون  أم اعتبووا  علووا انطوو    ألعووراف 

وأل وتقالةوود الشوونوأل األصوولةة ونظمهووا القانونةووة. ومووا  ةّوواي االضووطهاد الووعم يتنوور  لوو  أحووراد الشوون
سووةما يف  عوود  سوونوا   ال األصوولةة هووو االحتجوواز ل وورتا  مطولووة وبووع احملاكمووة  وووود يوودوم أحةووا   

حالة واد  الشنوأل األصلةة. واهلدف من هعا االسرتاتةجةة هو حرمان هعا ا تمنا  من التنبو . 
 وحىت يف حالة ترب،ة هئالء  ولما  صع أحراد الشنوأل األصلةة علا االنتصاف.

خووووونت مئساووووا  ومنظمووووا  الشوووونوأل األصوووولةة للروا ووووة والتاووووجةع وارصوووواد   وووووود  -51
 صو   غ  وانونةة يف سةاوا  حوىت  مثوع مراوبوة التمويوع ارمنوو  مون جهوا  خا جةوة. والقووانني 

للتاجةع والروا ة علا متويع  ني ارنظما  تووِنف وود   الشونوأل األصولةة  اليت ت ر  حروطا  
موووا يتاوووع نطوووا   الوووعم تتلقووواا مووون منظموووا  ا تموووع ارووود . وكثووو ا  علوووا التنبتوووة وتقةّووود الووودعب 

اسووورتاتةجةة إسووو ا  أحوووراد الشووونوأل األصووولةة لتشووومع منظموووا  ا تموووع ارووود  واحملوووامني الوووعين 
مون الشونوأل األصولةة   اولون مااعدلا. وابل نوع  مثوة حواال  تنوّر  حةهوا حموامون مثّلووا أحورادا  

 وع ضحةة إعدام خا ج إطا  القانون.العتداءا  جادية  ومنهب من و 
ويتطلب التنامع مع النقبا  اندا ية والقانونةة اليت يواجهها أحراد الشونوأل األصولةة يف  -52

مثووع هووعا األوضوواع تلقوو  دعووب حمووّدد وهووادف موون ا تمووع اروود  وموون ا تمووع الوودويل خيتلووف عوون 
االعتوووداءا  اجلاووودية. والتجووورمي الوودعب الوووعم  تووواجون إلةوو  عنووودما يقنوووون ضوووحااي التهديوودا  و 

ماووويتلة حااسوووة يف نظووور ا تموووع الووودويل الوووعم ال يرغوووب يف أن ينظووور إلةووو  علوووا أنووو  يتووودخع يف 
النملةا  القانونةة احمللةة. علا أن األطراف الدولةة  مثع ارصا ف انمنا،ةة ارتنودد  األطوراف أو 

للمنووواخ  حوووني تووودعب الشوووركا  أو ارئساوووا  ارالةوووة الدولةوووة أو الصوووناديش كالصوووندو  األخوووور 
 اا وما  اليت م  هعا ارما سا   ود تااهب يف هعا التجرمي أو تاييد من حدت .

__________ 

 A Deadly Shade of Green: Threats to Environmental Human Rights Defenders in Latin  19ارواد   (11 

America (London, 2016), p. 40و  Protection International, Criminalisation of Human Rights 

Defenders: Categorisation of the Problem and Measures in Response (Brussels, 2015), pp. 23−24. 
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وتلقوووت ارقووور   اخلاصوووة  أ نووواء إعوووداد هوووعا التقريووور  منلوموووا  عووون متوووا  مووون حووواال   -53
ألوضواع  ووودمت االعتوداء والتجورمي الويت وونوت يف  تلوف أحنوواء النوامل. ون وراز التودهو  النوام يف ا

وور   أمثلووة حديثووة مشوودد   علووا أاووا لووةس ارقصووود هووو إعطوواء صووو   واحةووة وإمنووا أن تقوودم   تحان
لقطوووا  مووون األزموووة الووويت مل تنتووو  حصووووهلا  نووود. وااوووال أن هوووعا األمثلوووة تنطووو  ابل نوووع ح ووور  عووون 

 الوضع الراهن.
   وطريوووة  مسةوووة وحووونر  ارقووور   اخلاصوووة ابنايعووواج حوووديد إذ الحظوووت  أ نووواء أحوووديف زاي -54

الاو ان اروداحنون عون   الوضوع ارريوع الوعم ينوا  منو  2018أجرلا إىل غواتةماال يف أاي /مايو 
 يف هعا البلد. حقد حرجنت رقتع سبنة من واد  الاو ان األصولةني أ نواء و ورنتةزود زاي لوا. نياألصلة

س أو يف الظهور وورتع هئالء يف أماكن  تل ة و طر   تل ةج حبنوهب أرطلش علة  الرصاص يف الورأ
ووّوهت أجاووادهب ابلاووواط . وكووانوا كلهووب  ثلووون منظمتووني  وطرنِوون آخوورون علووا ماووتوة الروبووة وحر
للموووايا عني مووون الاووو ان األصووولةني يطوووالبون وقوووووهب ارتنلقوووة ابأل اضووو  ومبشوووا كتهب الاةاسوووةة. 

للءايوة مون  ووونت عملةا  القتوع يف سوةا  وطوين عوام اتاوب ورموان ا تموع ارود   صوو   مئذيوة
وسوووونت   عووووداءا رنظمووووا  حقووووو  انناووووان  نووووي ال ووووواءا . وأ وووودة  ،ووووةس غواتةموووواال علنووووا  

ووسا،ع التواصع  (12 مشا يع ووانني منروضة أمام الربران إىل تقةةد عمع ارنظما  غ  اا ومةة
تحريي من جها  خاصة  وعمد إىل وصب الا ان األصلةني الوعين يوداحنون عون  االجتماع  

  A/HRC/39/17/Add.3للتنمةوووة  انظووور  نيناهووووارو  نيوان هوووا ةني اب ووورمحقوووووهب وإىل وصووو هب 
 (. 58و 54ال قراتن 

 -وةووع إاوا ابرتووا   -وزايد  علوا هوعا الوضووع  مثوة تصواعد يف عوودد الشو اوة اجلنا،ةوة  -55
ارقدموووة إىل احملووواكب يف غواتةمووواال ضووود وةوووادا  وأحوووراد مووون الاووو ان األصووولةني. ومشوووا كة هةتوووا  

مووووع  خاصووووة مشووووا كة حثةثووووة يف تقوووودمي الشوووو اوة يوووووح  أبن موووودعني عووووامني وووووووا  متواطتووووون
الشووركا  وموو ك األ اضوو  يف  نوووي هووعا ااوواال . وأ نوواء وجوووود ارقوور   اخلاصووة يف غواتةمووواال  

مونهب لودحاعهب عون  زا   النديد من وةادا  الا ان األصلةني العين يقبنون يف الاوجن انتقاموا  
ااقووو  ارتنلقوووة ابأل اضوو  وحمووواواللب  حووع وووووااي نيقوواف إمووواز مشووا يع كوووربة علووا أ اضوووةهب. 

إىل حوهادا  ال سوند هلوا. ومثوة  وأرصد   أوامر ابلقبي  تهب غاموة ويف  ني ااواال  اسوتنادا  
تنلةش مت ر  جللاا  احمل ما  واحتجاز ل رتا  مطولة وبع احملاكمة وهوو موا ينتهو  ضوما   

 (.58-52ادلة  اررجع الاا ش  ال قرا  احملاكمة الن
اخلاصووة عوون القلووش إزاء حالووة النديوود موون الشوونوأل  ويف كةنةووا  طارووا أعر ووت واليووة ارقوور   -56

مووون الاووو ان األصووولةني  ال سوووةما حووونب سوووةنءوير وحووونب أوجةووو  وحووونب ماسوووام  وخاصوووة 
يتنلش مبشوا يع ح و  البةتوة ومواجهوة تءو  ارنواخ. ويف الاونتني اراضوةتني  حوديف تصونةد يف  حةما

  مت ر   إبخ ء أحراد حنب الننف يف غا ة إمبو و  حةث وامت مصلحة الءااب  ال ةنةة مرا
وود وونت هعا األعمال ابلرغب  .(13 سةنءوير وحر  منازهلب والقبي علا أحراد من هعا اجلماعة

طورف يف نواياع ينرتضوون حةو  علووا عملةوا  إخو ء وصود  أمور مون احمل موة مبنووع  مون أن الاونءوير
__________ 

 IACHR and"وجلنووة البلوودان األمري ةووة اقووو  انناووان   م وضووةة األمووب ارتحوود  الاووامةة اقووو  انناوووان (12 

OHCHR condemn murder of campaigners and activists supporting indigenous peoples and 

peasants in Guatemala"  2018حاييران/يونة   27   ةان صح   مشرتك. 
 .https://spcommreports.ohchr.org  تقريران متاحان علا ارووع KEN 1/2017 and KEN 7/2017انظر  (13 
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عملةا  انخ ء  يثما تنظر يف األمر. وأطلش  جوال مصولحة الءوااب  ال ةنةوة النوا  علوا النديود 
. ومّولووت 2018موون أحووراد الاوونءوير  مبوون حووةهب  اعوو  موون الاوونءوير ورتووع يف كووانون الثا /ينوواير 

يف إطوووا  مواجهوووة تءووو  ارنووواخ يف ارنطقوووة  وكانوووت مصووولحة الءوووااب   مشوووروعا   ار وضوووةة األو و ةوووة
دعوت حةوو  إىل  ال ةنةوة مون  وني اجلهووا  الويت تلقوت التمويووع. وأصود   ارقور   اخلاصوة نووداء  عاموا  

احووورتام هوووعا ارشوووروع حقوووو  انناوووان  وموووا هووو  إال أايم حوووىت وووور   ار وضوووةة األو و ةوووة تنلةوووش 
 .(14 تقةةب مدة امتثال  اقو  انناانارشروع يف انتظا  

ويف ال لبني  يتنر  الا ان األصلةون للوصب ويورت همون أباب أعواء يف اجلةل الشني  -57
اجلديوود الشووةوع  ويتنرضووون ل عتووداءا  والتشووريد القاوورم واالعتقووال التناوو   والتهديوود. وووود 

عوودد حوواال  انعوودام خووا ج نطووا   يف الاوونوا  األخوو   وزاد تصوواعد  النايعووة الناوو رية سوورينا  
القووووواء زايد  ها،لووووة. وتنرضووووت جمتمنووووا  الاوووو ان األصوووولةني موووون حوووونب لوموووواد يف مةنوووودا و 

 .(15 ل ستهداف  صو   خاصة
مون اجلهوا  الويت أعر وت عون القلوش إزاء تصواعد الننوف  ذركور  ارقور   اخلاصوة  وانتقاموا   -58

وووها  رحقوووة   600عووون حقوووو  الاووو ان األصووولةني وحنوووو آخووورين مووون ارنوووروحني  ووودحاعهب  30ن ار
موون وزا   النوودل تطلووب حةهووا أبن  2018حوولص يف ا موووع يف عريوووة مقدمووة يف حووبا /حرباير 

تصوونِّف حم مووة  يف مووانة  ااووايأل الشووةوع  ال لبةوووين واجلووةل الشووني اجلديوود منظمتووني إ هوووا ةتني 
ن ماووئولني وأعوواء منووروحني يف وخوا جتني عون القووانون. وتوايعب هووعا النريووة أن األحووراد اروعكو ي

ارنظمتني. وترحي ارقر   اخلاصة  شد  هعا االلاما  علوا أاوا ال أسواس هلوا مون الصوحة وغو  
مائولة. وإن وصب ارداحنني عن حقو  انناان والتشه  هبب ينر  األمن لللطر. وتود ارقر   

وحتث ا تمع الدويل علا  (16 قتهااخلاصة أن تنرأل عن تقديرها لنبا ا  الدعب والتوامن اليت تل
 مواصلة  صد حالة ارداحنني عن حقو  انناان وس متهب يف ال لبني.

ويف كولومبةوووا  حتووودريف منظوووب عملةوووا  وتوووع اروووداحنني عووون حقوووو  انناوووان يف ارنووواطش  -59
ي  ومون اجلةل الشون -أماكن تواجد القوا  ارالحة الثو ية ل ولومبةا  الري ةة اليت كانت ات خيةا  

  A/HRC/37/3/Add.3هبووووعا النملةووووا  هووووب أحووووراد الاوووو ان األصوووولةني  انظوووور   ووووني األكثوووور م وووورا  
(. ومثووة ح وور  ماووبقة  اسوولة تقوورن الاوو ان األصوولةني ابلنصووااب  الثو يووة. ومنووع 11-8ال قوورا  

يف  اجلوةل الشوني -التووةع علا ات ا  الا م  ني اا وموة والقووا  اراولحة الثو يوة ل ولومبةوا 
عن ذل   حةن استمرا  وجود  من وةادا  الا ان األصلةني. وحو    50  ورتع حنو 2016عام 

واعتووداءالا هووو ممووا ياييووود  جووةل التحريوور الوووطين وتايايوود لديووودا  مجاعووا  حووب  عاوو رية سوووا قا  
__________ 

 Indigenous rights must be"م وضووةة حقووو  انناوان   انظوور أيووا   .OTH 1/201و KEN 1/2018انظور  (14 

respected during Kenya climate change project, say UN experts"    كوانون الثوا /  15   ةوان صوح 
 .2018يناير 

 15) PHL 4/2015و  PHL 8/2017و  PHL 16/2017و  PHL 2/2018. 
قوووور  اخلوووواص ارنووووين والووووة ارووووداحنني عوووون حقووووو  انناووووان  م وضووووةة حقووووو  انناووووان  موووون  ووووني هووووعا اجلهووووا  ار (16 

"Accusations against UN expert a retaliation by Philippines, say fellow rapporteurs"  8 / آذا 
والربروان األو و،  (  واالحتاد الدويل لصون الطبةنة  و ر مأل األمب ارتحد  للبةتة  وجملس الصوامةني  2018 ما س

 ر مأل األمب ارتحد  للتناون وارنتدة الدا،ب ارنين  قوااي الشنوأل األصلةة  وجلنة القواء علا التمةةاي الننصرم  و 
  وآلةوووة اخلووورباء ارننةوووة وقوووو  يف جموووال خ وووي االنبنوووااث  النامجوووة عووون إزالوووة الءوووااب  وتووودهو ها يف البلووودان النامةوووة

   وآخرين.‘خط الدحاع األمام ‘القانون البةت  الدويل  ومنظمة الن و الدولةة  ومنظمة  الشنوأل األصلةة  ومركاي
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. ويواصوووع أموووني ارظوووامل ارنوووين وقوووو  انناوووان إطووو   حتوووعيرا  مووون االعتوووداءا  الوضووع تووودهو ا  
هديوودا  ضوود الاوو ان األصوولةني يف  تلووف ارنوواطش  كمووا حووع   احمل مووة الدسووتو ية موون أن والت

وأ سووولت ارقووور   اخلاصوووة عووود   .(17 مووون الاووو ان األصووولةني يف البلووود ابتووووا عررضوووة ل نوووداث  عوووددا  
وعون االحتجواز  (18 مراس   عن وتع واد  من الا ان األصولةني علوا أيودم مجاعوا  ماولحة

التناووو   واالضوووطهاد واسوووتلدام القووووو  ار رطوووة مووون وبوووع القوووووا  اا ومةوووة ضووود احملتجوووني موووون 
 .(19 الا ان األصلةني

انناوووان والربازيوووع هووو  البلووود األخطووور يف النوووامل   ثووو  ابلناوووبة للموووداحنني عووون حقوووو   -60
انظوووووووووور   2016. حيت نوووووووووواء زاي   ارقوووووووووور   اخلاصووووووووووة إىل الربازيووووووووووع يف عووووووووووام للشوووووووووونوأل األصوووووووووولةة

A/HRC/33/42/Add.1 أظهووور هلوووا أحوووراد جمتموووع حملووو  يف مووواتو غروسوووو دو 31و 18  ال قوووراتن  )
سول آاث  جرو  علا أجاادهب من إط   الرصاص علةهب وأخعوها إىل أماكن ورتوع حةهوا أحوراد 

حوواال  موون االحتجوواز التناوو   والتنووعيب والتجوورمي لقووادالب.  موون ذويهووب. ووّصوووا علةهووا أيوووا  
من اا ومة ومن منظما  ا تمع ارد  الناملوة موع الاو ان األصولةني علوا الاوواء إىل ومسنت 

 وااي  مايعجووووة  شوووويتن وجووووود منووووط منووووتظب موووون التهديوووود والقتووووع والتلويووووف يناووووب إىل أطووووراف 
وانحووو   مووون النقووواأل حوووا،ع حةموووا يتنلوووش ابالعتوووداءا  وعملةوووا  القتوووع  .(20 ح ومةوووة وخاصوووة

أحوووراد الاووو ان األصووولةني  وهوووو ينشووويت عووواد  حوووني  ووواول الاووو ان والتلويوووف الووويت يتنووور  هلوووا 
إىل جنووووب مووووع  وووورمي ووووواد  الاوووو ان  األصوووولةون التماوووو  وقووووووهب علووووا األ اضوووو  وياوووو  جنبووووا  

 األصلةني.
(  الحظووت ارقوور   A/HRC/33/42/Add.2  2015وأ نوواء زاي لووا إىل هنوودو اس يف عووام  -61

الحتجاجوووا  الاووولمةة علوووا أنشوووطة وطوووع أحوووجا  اخلاصوووة أن التجووورمي  وووديف عووواد  يف سوووةا  ا
وووكب ووواد  موون الاوو ان األصوولةني  ووتهب  الءووااب  أو التنوودين أو ارشووا يع ارا،ةووة ال هراب،ةووة. وووود حر
منهوا علوا سووبةع ارثوال االسووتة ء علوا أ اضوو  وإاوا  الووور  مبمتل وا  خاصووة. والتقوت ارقوور   

يس اليت ورتلت حةما  ند  اوبب منا ضوتها لاود اخلاصة  أ ناء وجودها يف هندو اس   ب ات كاس  
 أغوا زا كا. وتنر  مداحنون آخرون من س ان لةناا األصلةني ل عتداء والقتع.

  عود   والاي  يف إطا  انجوراءا  اخلاصوةآخرين م ل ني وأ سلت ارقر   اخلاصة  مع  -62
ةني الوداعمني رشوروع سود  سا،ع عون هوعا ااالوة إىل كوع مون ح وموة هنودو اس واراوتثمرين اروال

عوود  جهووا  ماووتثمر   مبووا حةهووا الشووركة اهلولنديووة للتمويووع  ووور  وعقووب ذلوو    .(21 أغوووا زا كووا
  انمنوا،  ومصوورف أمري ووا الوسووطا للت امووع االوتصووادم والصووندو  ال نلنوودم للتنوواون الصووناع 

  خلرووص حريووش حتقةووش ينوورف ابسووب حريووش كووام     . و نوود حتقةووش اسووتءر  عامووا  شووروعارمتويووع تنلةووش 
إىل أن عناصر ات نة ا ومة هندو اس  2017اخلرباء االستشا م الدويل يف تشرين الثا /نوحمرب 

__________ 

 .2009كانون الثا /يناير   26ارئ خ  004/09  وأمر احمل مة الدستو ية  وب /www.defensoria.gov.coانظر  (17 
 18) COL 1/2014 وCOL 7/2016.  
 19) COL 6/2016. 
 20) BRA 7/2015و  BRA 1/2016و  BRA 6/2016. 
 21) HND 3/2014و  HND 2/2016و  HND 4/2016  وHND 4/2017. 

file:///C:/Users/Valued%20Customer/Documents/Bonnie%20Wordsmith/Documents%202018/July-Aug/See%20www.defensoria.gov.co/
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تواطوئوا  Desarrollos Energéticos Sociedad Anónimaوماوئولني كبوا  يف الشوركة ال هروما،ةوة 
 .(22 ةال والتارت علة يف التلطةط لنملةة اغتةال   ات كاس يس وتن ةع االغت

وحةمووا خيووص اهلنوود  و د  ادعوواءا   شوويتن عوودم ك الووة ااووش يف ارواحقووة ااوور  واراووبقة  -63
واراتن   يف والاي  جا كانود ومواداي و وراديل وتشهاتةشوءا  وتة نءوا  وذلو  يف سوةا  مشوا يع 

وموووا د أدي اسوو . ويف احملاحظووة علووا البةتووة الوويت تووئ ر يف أ اضوو  وطووع أحووجا  الءووااب  والتنوودين و 
ناوواء  عنوود وةووامهب مبظوواهر   7أحوولاص  موونهب  10  أرلقوو  القووبي علووا 2017آأل/أغاووطس 

أسر   منهب جمموعة أدي اس   نتةجة للمشروع النمو   الوعم  40 000سلمةة رنا ضة ترحةع 
 وأعر ووت الواليووة عوون القلووش يف .(23 يهوودف إىل إوامووة سوود سووا دا  سووا وحا  يف وادم اوور   مووادا

مشال حر  اهلند خبصوص أحراد أدي اس  العين تنرضوا ل عتداء والوصب  ودعوة صولتهب جبماعوة 
الناكاووالةت الشووةوعةة اراويووة وتنرضووووا ل ضووطهاد مبوجووب ووووانني أمنةوووة  مبووا يف ذلوو  يف واليووويت 

 .(24 تشهاتةشءا  وتة نءا 
هديوووووود واروووووووايقة والحظووووووت أن الت 2017وزا   ارقووووور   اخلاصووووووة ار اووووووة  يف عووووووام  -64

من حيتاا تقويي الطوا ع والتجرمي إبزاء أحراد جمموعا  الا ان األصلةني أ ناء عملةا  التشاو  
حوووراد وبةلوووة ايكووو  لشوووىت أنوووواع أهلوووعا ارشووواو ا . ومووون ذلووو  علوووا سوووبةع ارثوووال  يتنووور   "ااووور"

از وللمطالبووووة االعتووووداء والتهديوووود والتجوووورمي رنا ضووووتهب إنشوووواء ونووووا  ما،ةووووة اصووووطناعةة وأنبوووووأل غوووو
علوا أ اضوةهب.  ماراوتن   علوا ارشوا يع الويت تقوامبشاو ا  وأن تلوتمس موواحقتهب ااور  واراوبقة و 

 ووتهب جنا،ةووة كالاووروة ححوورم  2014واحترجوواي مووا يو لووو   أحوود ووواد  الاوو ان األصوولةني  يف عووام 
 يوووايال يتنووور  مووون ااريوووة  صوووو   غووو  وانونةوووة لقةووواد  احتجاجوووا  أهلةوووة. ومنوووع انحوووراج عنووو   ال

للتهديوود واالعتوووداء  غووب النوووداءا  الصوواد   مووون اللجنووة الوطنةوووة اقووو  انناوووان لووومان صايتووو  
توووودا   حتوطةووووة لصوووواحل جمموعووووة ايكوووو  يوووواذ اوطلووووب جلنووووة البلوووودان األمري ةووووة اقووووو  انناووووان 

 الوضووع اخلطوو  موون االعتووداء والننووف علووا الاوو ان األصوولةني يف والحظووت أيوووا   .(25 الاوو انةة
 مناطش جبال غ يرو  وسة ا ات اهوما ا  تشةهواوا(  وتشةاابس. 

ويف انكووووادو   أ ووو   أوجووو  ولوووش إزاء النديوووود مووون ااووواال   منهوووا االعتوووداءا  علووووا  -65
وةادا  جمموعة سوااب ا و ور هب  مبون حوةهب غلوو اي أوحوةءوا  وتهب ا ت واأل أعموال إ ها ةوة ويريوب 

 .(26 ل الن ط علا أ اض  الا ان األصلةنيوانعاوة ل عرتا  علا استء 
ويف اتيلنوود  حرظوور  سووبع  ز  الاوو ان األصوولةني مثووع تنوواوأل احملاصووةع وتر ةووة النحوووع  -66

 غوب إ بوا  ماوا ة مما سوا  النوةل  "منواطش حممةوة"وطررد س ان أصلةون من أ اض  أرعلن أاوا 
التقلةدية للا ان األصلةني يف ح و  التنووع البةولووج  والتل ةوف مون آاث  تءو  ارنواخ والت ةوف 

 (. A/HRC/24/41/Add.3و  A/HRC/6/15/Add.3و  A/71/229من   

__________ 

 22) Roxanna Alphol and others, Dam Violence: The Plan that Killed Berta Cáceres (International 

Advisory Group of Experts, 2017). 
 23) IND 8/2017 وIND 9/2017.  
 24) IND 1/2016 وIND 2/2017.  
 25) MEX 10/2015 وMEX 7/2017.  
 26) ECU 2/2017.  
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   وووورّأ  احمل مووووة النلةووووا يف  وووو و ارداحنووووة عوووون سوووو ان كةشوووووا 2017أاي /مووووايو  3ويف  -67
صلةني  الاةد  ماكاةما أكونةا دم تشاو،  اليت النمت ابحوت ل أ    صوو   غو  وانونةوة. األ

للمنووادن  تنرضووت لنوود  اعتووداءا  وللتلويووف وحموواوال   Yanacochaو اووبب منا ضووتها حووركة 
ف  الطوورد موون أ ضووها واروووايقة القوووا،ةة. ويف مرحلووة االسووتتناف  أر ر،ووت موون مجةووع الووتهب واعوورتر

م ل وووني وأ سووولت ارقووور   اخلاصوووة ارننةوووة وقوووو  الشووونوأل األصووولةة  موووع ا أ ضوووها. وقووهوووا علووو
أكونةووا دم   عوود   سووا،ع خبصوووص ووووةة الاووةد   وووالاي  يف إطووا  انجووراءا  اخلاصووةآخوورين 
إزاء إدانووة الاووةد والوورت أدو يوورم  وا،وود جمموعووة أ ووا ا  الووعم  وأعر ووت عوون القلووش أيوووا   (27 تشوواو،

 تهموة التاوبب يف اضوطرااب  يف سوةا   2017بع سونوا  يف متوز/يولةو  حر ب علة  ابلاجن سو
 .(28 االحتجاج علا مشروع امتةازا  تندينةة يف منطقة  ونو يف   و

ويف إ ةو ةوووووا  جووووور  حماكموووووة اروووووداحنني عووووون حقوووووو  سووووو ان أنوووووواك األصووووولةني ارتنلقوووووة  -68
لاووووجن وتنرضوووووا ابأل اضوووو  مبوجووووب وووووانون م اححووووة ان هوووواأل وصوووود   يف حقهووووب عقووووواب  اب

 .(29 للتنعيب وللحبس االن رادم
ووووانون النمووو ء "  أصووود   سووولطا  االحتووواد الروسووو  موووا عووورف ابسوووب 2012ويف عوووام  -69

هووعا القووانون  بووب علووا كووع منظمووة غوو  ح ومةووة أن تنلوون عوون ن اوووها . ومبوجووب "األجانووب
الرا طوة الروسوةة مون اخلوا ج. وتنود  إذا كانت متا س أنشطة سةاسةة وتتلقا أموواال   "أجنبةا   عمة   "

  عل قوت 2012ارنظمة اجلامنوة الر،ةاوةة للاو ان األصولةني. ويف عوام  لشنوأل الشمال األصلةة
وزا   النودل عملةالوا رود     ووة أحوهر وجوة عوودم مواءموة النظوام األساسوو  للمنظموة موع القووانون 

األصووولةني مووون الاووو ر مووون االحتووواد   مرنوووع ا نوووان مووون اروووداحنني عووون الاووو ان 2014اجلديووود. ويف 
الروسوو  إىل نةويووو ك اوووو  ارووئمتر النووار  ارنووين ابلشوونوأل األصوولةة وجوور  حموواوال  رنووع ا نووني 

 .(30 آخرين من الا ر
  احتأل  آالف من احملتجني  منهب أمري ةون أصلةون  علا  نواء أنبووأل 2016ويف عام  -70

يف  Standing Rock Sioux  ابلقورأل مون حممةوة داكوات للتوصةع علا حدود مشال وجنوأل داكوات
يطوووالبون احملتجوووني ابا ووواظ علوووا  Siouxالووووالاي  ارتحووود  األمري ةوووة. و ةنموووا كوووان وووواد  حووونب 

الالمةة   ا  موظ و إن اذ القانون اا ومةون  وهب من حركا  أمنةة خاصة ومن اارس الوطين 
حوولص أرلقوو   400. ووةووع إن أكثوور موون لشوومال داكوووات  يواجهووون احملتجووني ابلطوور  الناوو رية

  مبوون حووةهب الوور،ةس Standing Rock Sioux ةموونهب ينتمووون إىل وبةلوو حلصووا   90علةوو  القووبي  
دايف أ تشامبولت الثا . وحتد ت منظما  ا تمع ارد  عون اسوتلدام القوو  ار رطوة وأسوالةب 

 .(31 (74-63را    ال ق/1Add./36/46A/HRCانذالل أ ناء القبي علا هئالء  انظر 

__________ 

 27) PER 1/2014 وPER 3/2015 وPER 1/2016 . 
 28) PER 9/2017.  
 29) ETH 3/2016.  
 30) RUS 7/2012 وRUS 8/2014.  
 31) USA 7/2016 14/2016و.  
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 اانعكاسات الفر ية واجلماعية -سابعاا  
يووئ ر اسوووتهداف أحووولاص الشوونوأل األصووولةة علوووا حوورادة جمتمنوووا  الشووونوأل األصووولةة  -71

وعلا جمتمنالب ك ع علا حد سواء. ويابب وتع واد  الشنوأل األصلةة وأحراد هعا ا تمنا  
أل األصولةة. وتقوع هوعا االعتوداءا   نةوة ال   ن إص ح  وي ت  ابلناةأل ا تمن  للشونو  ضر ا  

صر ة نس الا وإ ابك منظمالا وإعاوة ود لا علا انعراأل عن دواع  ولقها إزاء اراا،ع الويت 
تووووئ ر يف جمتمنووووا  هووووعا الشوووونوأل.   إن وجووووود جمتمنووووا  الشوووونوأل األصوووولةة يف أموووواكن  ،ةووووة 

عون تقودمي اامايوة وتقودمي اجلنوا  إىل  وحمدودية إم انةوة وصووهلب إىل الاولطا  اا ومةوة اراوئولة
 .حديدا   الندالة حملاسبتهب هو مما بنع الشنوأل األصلةة تنا  ضن ا  

و رمي أحوراد جمتمنوا  الشونوأل األصولةة يتاوبب هوو اآلخور يف انن اسوا  واسونة النطوا   -72
  القتع  ود تئ ر علا األحلاص ارتهمني وعلا أسرهب وعلا ا تمع  صو   عامة. و ةنما يف حاال

ي ون ارهامجون يتصورحون ااواأل جهوة خاصوة  ح و  حالوة االضوطهاد ت وون الاولطا  اا ومةوة 
 عن أعمال وصب أحراد وجمتمنا  الشنوأل األصلةة وتنريوهب لللطر. مائولة  وضو  وحنلةا  

ومثلموووا سوووبقت انحوووا    عووواد  موووا ياوووبش اضوووطهاد أحوووراد جمتمنوووا  الشووونوأل األصووولةة  -73
 نووربا  عنصوورية أو متةةاييووة واضووحة  يف حماولووة لتشوووي  مسنووتهب ولتقووويي    وأحةووا   صوو   تشووه 

حوووش الشووونوأل األصووولةة الشووورع  يف ارشوووا كة ويف إمسووواع  أيهوووب يف اراوووا،ع الووويت توووئ ر حووووةهب ويف 
 أ اضةهب وأوالةمهب وموا دهب.

وةوادا  الشونوأل أما علا اراتوة ال ردم  حةن الدولوة  إبصودا ها أوامور ابلقوبي علوا  -74
األصوولةة دون سووند و ووتهب غاموووة  تاوونا إىل تقةةوود ووود لب علووا مواصوولة دو هووب ارهووب يف متثةووع 
جمتمنووالب. ووصوووب وةوووادا  الشووونوأل األصوولةة  ننوووتهب اب ووورمني ينطووووم علووا تلموووة  أباوووب لةاووووا 

خووووع ممثلووووني حمرتمووووني هلووووعا ا تمنووووا   وياووووبب هلووووب انهانووووة الشلصووووةة  ويهوووودف إىل عووووايهلب دا
عووون ذلووو   حوووةن االدعووواء أباوووب جمووورمني  جمتمنوووالب وإىل ت  ةووو  االناوووجام االجتمووواع . وحوووو   

إىل تقةةووود  العتوووداءا  عنة وووة. و  ووون أن يوووئدم ذلووو  أيووووا   ينرضوووهب  شووود  ألن يصوووبحوا هووودحا  
حريتهب يف ااركة وإ غامهب علا التل   داخوع أووالةمهب أو التللو  عون جمتمنوالب و مبوا يودحنهب 

 إىل العهاأل إىل ارن ا. -واب ماتوة التهديدا  اليت يتنرضون هلا  -
وحماكمة أحراد الشنوأل األصلةة ينطوم علا انن اسا  وخةمة علا ن اوةتهب و حواههب  -75

البووود  وعلوووا حوووالتهب االوتصوووادية علوووا حووود سوووواء. حهوووب يووووطرون إىل صووورف الوووووت واروووال يف 
 ر وحوو  جلاا  احملاكب  كوع ذلو  بنلهوب عرضوة الدحاع عن أن اهب وإىل دحع ت الةف الا

ل قدان أ زاوهب. وإم ا لب حمدود  للدحاع عن حقو  جمتمنالب ألن موا دهب وطاوالب وود تن ود 
 يف الدحاع عن أن اهب لدحع التهب اجلنا،ةة عنهب.

نوالب. عون أسورهب وجمتم ما  تجاي أحراد الشنوأل األصلةة يف مراحش احتجاز  نةودا   وكث ا   -76
وخيلووف االحتجوواز ارطووول وبووع احملاكمووة واحملاكمووا  ن اووها انن اسووا  طويلووة األموود علووا سووبع 
عووةل األسوور  ألن الشوولص احملتجوواي ووود ي ووون ارنةووع الر،ةاوو  أو ووود ت وووِّ  هووعا األسوور موسووب 
الاي اعة أو ااصاد. وود يشنر أحراد آخرون يف جمتمع لا ان أصلةني  ممون عوانوا مون انن اسوا  

مون االنتقوام أو  اكمة   قةود تدحنهب إىل التووف عن الدعاية خبصوص حوواغع جموتمنهب خوحوا  احمل
الوووع أن اهب عرضة لتهب جنا،ةة. ويف مثع هعا اااال   ت ون احملاكما  اجلنا،ةة ود أحلحت 
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يف زعايعووة اسووتقرا  التنظووةب االجتموواع  والاةاسوو   تمنووا  الشوونوأل األصوولةة ارننةووة. وحماكمووة 
د  الشووونوأل األصووولةة التقلةوووديون أو الثقووواحةون أو الروحةوووون  الوووعين يقوموووون  ووودو  حموووو م يف ووووا

  استمرا  تقالةد حنوهبب ومئساالب االجتماعةة والاةاسةة والثقاحةة  يش ع مصد  ولش ابلا.
حملاكموووة حووورتا  نا،ةوووة  وووود ياوووتءر  االحتجووواز وبوووع اوحوووىت عنووودما يوووتب إسوووقا  الوووتهب اجل -77

إىل عوووام أو أكثووور. وابلناوووبة لل ووورد  وووود ياوووتمر الوصوووب النووواجب عووون ذلووو  وحقووودان مطولوووة تصوووع 
الوظة ووووة والووووروا ط األسوووورية وا تمنةووووة ل وووورت  طويلووووة ويصوووونب أو ياووووتحةع إصوووو ح . ويف اايووووة 
ارطوواف  تووئدم أعمووال التجوورمي الوويت تنةووش مشووا كة أحووراد الشوونوأل األصوولةة يف حتديوود األولووواي  

واسووووتلدام أ اضوووووةهب أو أوووووالةمهب وسووووا،ر موووووا دهب إىل زايد  التهموووووةل  واالسوووورتاتةجةا  لتنمةووووة
 واالخت ال  االجتماعةة.

وعوو و  علووا ذلوو   تنووا  ناوواء الشوونوأل األصوولةة ال ،وو  يتنرضوون للتجوورمي موون اآلاث   -78
اجلناانةة هلعا التجرمي. ححمو   التشونةع دأ وت علوا اسوتهداف ناواء الشونوأل األصولةة وذلو  

ا  أباوون ناوواء غوو  حووري ا  مسووتهن ملطلووة النتهوواكهن تقالةوود الشوونوأل األصوولةة  نشوور الشووا،ن
ابرشووا كة يف أنشووطة علنةووة وابلدعايووة لشووواغع جمتمنووالن. واهلوودف موون هووعا التشووه  هووو  ريوود 
النااء من إم ا لن وعايهلن ضمن أسرهن وجمتمنالن. وإذا كوان أغلوب أحوراد الشونوأل األصولةة 

جنا،ةوة  جوال  حوةن الناوواء يوتحملن عوبء غةواهبب إذ علوا ارورأ  أن تتحّمووع  الوعين يواجهوون لموا  
وحةوود  مجةووع اراووئولةا  لتوويتمني اروووا د ال زمووة نعالووة أسوورلا  مبووا يف ذلوو  الءووعاء وسووبع إ سووال 
أط اهلا إىل ارد سة. والتقت ارقور   اخلاصوة  أ نواء زاي لوا القطريوة األخو   إىل غواتةمواال  ابلنديود 

نااء الا ان األصولةني ال ،و  كوان أزواجهون حمتجوايين واسوتمنت إىل  وااي  مونهن مباحور  من 
  عن النواوب الوخةمة اررتتبة علا النااء واألسر ارتيت ر .

 تدابري الوداية واحلماية -اثمناا  
بوووب علوووا الووودول ايووواذ تووودا   رنوووع أعموووال الننوووف الووويت تاوووتهدف الاووو ان األصووولةني  -79

ها. ومن األ ةة مب ان يف هعا الصدد إ سواء آلةوة راواءلة اراوئولني عون االعتوداءا  وصايتهب من
الووويت يتنووور  هلوووا أحوووراد الشووونوأل األصووولةة. حانتشوووا  انحووو   مووون النقووواأل علوووا أعموووال الننوووف 
اروجهووة ضوود أحووراد الشوونوأل األصوولةة يف  تلووف أحنوواء النووامل يووئدم إىل اسووتمرا  استوووناف هووعا 

 الشنوأل ولمةشها.
 فال م وور موون أن تنوورت   اعتووداءا و  مووا تتنوور  لوو  الشوونوأل األصوولةة موون ناياعووا نووع ور -80

يف تقريوور  احقهوو وابألخووصوقووو  الشوونوأل األصوولةة    وعلووا أعلووا اراووتواي   علنووا  الاوولطا  
ارصووو   مبوووا يف ذلووو  ااوووش يف حتديووود األولوووواي  ارتنلقوووة  تنمةوووة أ اضوووةها أو أوالةمهوووا وموا دهوووا 

موون إعوو ن األمووب ارتحوود   شوويتن حقووو   32. ومثلمووا نصووت علةوو  اروواد  هااسووتلدامأو  األخوورة
علا الدول أن تتشواو  وتتنواون واون نةوة موع الشونوأل األصولةة ارننةوة الشنوأل األصلةة  يتنني 

موون خوو ل ارئساووا  الوويت متثلهووا للحصووول علووا مواحقتهووا ااوور  واراووتن   وبووع إووورا  أم مشووروع 
أوالةمهوووا وموا دهوووا األخووورة  وال سوووةما حةموووا يتنلوووش  تنمةوووة أو اسوووتلدام أو  يوووئ ر يف أ اضوووةها أو

 . استء ل اروا د ارندنةة أو ارا،ةة أو اروا د األخرة
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إن لةتوووة  ةتوووة آمنوووة للشووونوأل األصووولةة للووودحاع عووون حقووهوووا أمووور يف غايوووة األ ةوووة. ووووود  -81
ا  امايووة ارووداحنني عوون حقووو  اعتموود   نووي البلوودان تشوورينا  وسةاسووا  و وورامأل لتوووح  آلةوو

انناووووان  مبووووا يف ذلوووو  ووووواد  الشوووونوأل األصوووولةة وارووووداحنون عوووون هووووعا الشوووونوأل. ح وووو  أمري ووووا 
ال تةنةووة  اسووتحد ت باووة  لوودان  الربازيووع وغواتةموواال وكولومبةووا وار اووة  وهنوودو اس(  وورامأل 

. وأ ووورز  تقةةموووا  وطنةووة تتوووة    ناووب مت اوتوووة  توودا   امايوووة اروووداحنني عوون حقوووو  انناووان
امايووة الشوونوأل األصوولةة   هلووعا الووربامأل أ ةووة ايوواذ توودا   مجاعةووة وم ،مووة  قاحةووا   أجريووت مووئخرا  

واااجووووووة إىل مراعووووووا  اجلوانووووووب ارتنلقووووووة ابامايووووووة ومناجلووووووة األسووووووباأل الدحةنووووووة للننووووووف  انظوووووور 
2Add./39/17A/HRC/  32 (68  ال قر). 

 دوال  وتشوجع  هواتنايياي علوا الدول الويت توجود حةهوا  ورامأل اامايوة  ةاخلاص  شجع ارقر  تو  -82
 اسوتحدايفأخرة علا اعتماد سةاسا  وتشرينا  وطنةة لصاحل ارداحنني عن حقوو  انناوان و 

ومراعةووة ل عتبووا ا   تهب. وحتتوواج توودا   اامايووة ال نلةووة إىل أن ت ووون م ،مووة  قاحةووا  مووايا وورامأل 
اك مع ا تمنا  ارننةة. ومثة مثال علا تد   جرة ت ةة   لةناوجب اجلناانةة وأن توضع ابالحرت 

احمللةوني يف   "حورس مون الاو ان األصولةني"مع مطالب جمموعة من الاو ان األصولةني هوو تنةوني 
ارننةووة ابامايووة  انظوور  كولومبةووا   وودعب مووايل موون الوورب مأل الوووطين للحمايووة   لووون حمووع الشوورطة

A/HRC/37/3/Add.3 وايع إجراء آخر م ةد  تمنا  الاو ان األصولةني متثوع يف 21    ال قر .)
 تايويد ارناطش النا،ةة ابالتصاال  الناملة ابلطاوة الشماةة لتحاني ااماية. 

وووود طووّو   جمتمنووا  موون الشوونوأل األصوولةة اسوورتاتةجةالا للحمايووة وينبءوو  اسووتل ص  -83
اسوتحديف اروداحنون عون الاو ان األصولةني  الد وس من مثع هوعا التودا  . ح و   نوي البلودان 

حوووب ا  دعوووب حملةوووة وإولةمةوووة تتوووة  الت  ووو  وتبوووادل ارنلوموووا  وارشوووو   القانونةوووة وحتلةوووع ااالوووة 
وأنشويت   نوي جمموعوا   .(33 والتلطةط االسرتاتةج   شيتن كة ةة حتاني ااماية يف جمتمنوالب

نوووع االعتوووداءا  الننة وووة علةهوووا ودخوووول الشووونوأل األصووولةة نظوووب الرصووود اخلاصوووة هبوووا يف أوالةمهوووا ر
أطوووراف اثلثوووة غووو  مووورّخص هلوووا ابلووودخول. ومحوووت جمتمنوووا  أخووورة مووون الشووونوأل األصووولةة يف 

تنةني اادود  مون وووف عملةوا  ارطالبة اباقو  النرحةة يف األ اض  ومت نت    وع عملةا  
موون ووووف موون   أيوووا  انخوو ء وتقلووةص االعتووداءا  علووا جمتمنالووا. ومتّ نووت جمتمنووا  أخوورة 

لصوووواحل هووووعا  تووووراخةص رشووووا يع كووووربة عوووون طريووووش استصوووودا  أواموووور موووون حموووواكب ايووووع  ووووورا ا 
ا تمنووا  لنوودم التشوواو  منهووا ولنوودم ااصووول علووا مواحقتهووا ااوور  واراووبقة واراووتن  . و صووو   

ب اامايووة إمجالةووة  يتطلووب األموور تناييوواي نرظرووب ااوكمووة اخلاصووة ابلشوونوأل األصوولةة ل وو  يتاووىن لوونظ
 اليت تديرها هعا الشنوأل اكتااأل اراييد من ال نالةة.

ارئوتوووة الوويت طلبتهوووا جلنووة البلووودان التحوطةووة و التووودا   ت تاوو  وعلووا الصوونةد انولةمووو    -84
األمري ةة اقو  انناان وحم مة البلدان األمري ةة اقو  انناوان أ ةوة كبو   ألاوا تئكود علوا 

__________ 

 Towards a Comprehensive Policy to Protect Humanجلنة البلدان األمري ةوة اقوو  انناوان   أيواانظر  (32 

Rights Defenders (2017)  ابنسووبانةة  ستصووود  الطبنووة انن لةاييووة وريبووا(  ومنظموووة اامايووة الدولةووة ومركووواي 
 The Time is Now for Effective Public Policies to Protect the Right toالندالوة وحقوو  انناوان  

Defend Human Rights (Brussels/San José, 2017), pp. 106−111.  
 33) Peace Brigades International, I Think, Therefore I Resist: Grassroots Experiences of Alternative 

Protection and Promotion of Human Rights in the Context of Large-Scale Economic Investments 

(London, 2016).  
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داهب. خلطر ارنرضة جمتمنا  الشنوأل األصلةة و صاية وس مة أحراد  مائولةة الدولة عن ضمان
وتنرأل ارقر   اخلاصة عن ابلوا أسو ها إذ ابلورغب مون ايواذ هوعا التودا   علوا اراوتوة انولةمو    

ما ت ون تدا   ااماية الوطنةة غ  م ،مة  مثلما يتجلا   وع أسوف مون وتوع النديود مون  كث ا  
ووواد  الشوونوأل األصوولةة وموون اسووتمرا  االعتووداءا  والتهديوودا   مثووع مووا جوورة يف حووش جمموووعيت  

 كو ايتش  وايك  يف ار اة   و ا جمموعتان سبش منحهما مثع هعا التدا  .
 لعم أصد ت  احمل مة األحريقةة اقوو  انناوان والشونوأل يف أاي /وأما اا ب التا خي  ا -85

يف غا ووة لصوواحل حوونب أوجةةوو  يف كةنةووا حةئكوود ااقووو  اجلماعةووة لشوونب أوجةةوو   2017مووايو 
مووواو ويوجووو   سوووالة وويوووة يف ارنطقوووة  وووورو   صايوووة حقوووو  الشووونوأل األصووولةة ارتنلقوووة ابأل اضووو  

 .(34 وووف عملةا  انخ ء القارم
 شووويتن انتهووواك حقوووو  الشووونوأل    ايوووع الربروووان األو و، وووورا ا  2018متوز/يولةووو   3ويف  -86

األصلةة يف النامل أدان حة  استمرا   رمي العين يداحنون عون حقوو  الشونوأل األصولةة وعون ااوش 
يف األ   يف  تلوووف أحنووواء النوووامل. ويف هوووعا القووورا   حووودد الربروووان األو و، علوووا أنووو  بوووب علوووا 

لشوووونوأل األصوووولةة انناووووان لد األو و، وعلووووا الوووودول األعووووواء حةوووو  إاث   ماوووويتلة حقووووو  االحتووووا
وارووداحنني عوون حقووو  انناووان للشوونوأل األصوولةة يف ار اوضووا  الثنا،ةووة وارتنوودد  األطووراف ويف 
ارراسوووو   الد لوماسووووةة وأن يوووووءطوا موووون أجووووع انحووووراج عوووون ارووووداحنني عوووون حقووووو  انناووووان 

و و، والوودول األعووواء حةوو  إىل النمووع علووا ك الووة تقوودمي ح ومووا  اراووجونني  ودعووا االحتوواد األ
 لوودان اثلثووة اامايووة ارناسووبة  تمنووا  الشوونوأل األصوولةة وللمووداحنني عوون حقووو  انناووان  وإىل 

وترحب ارقر   اخلاصوة ابروووف النلوين القووم  .(35 تقدمي مرت ي اجلرا،ب يف حش هئالء إىل الندالة
 يف منع االنتهاكا . هاما   و و، والعم   ن أن يئدم دو ا  العم ايعا االحتاد األ

 أمووووووا علووووووا الصوووووونةد الوووووودويل  حقوووووود اعتموووووود  وووووور مأل األمووووووب ارتحوووووود  للبةتووووووة  يف آذا / -87
 "Promoting greater protection for environmental defenders"  سةاسوة  ننووان 2018 موا س

الشونوأل األصولةة تشو ع مصود  ولوش ابلوا مبوا يتطلوب اعترب حةها أن االنتهاكا  اليت تتنر  هلا 
علووا جنووا  الاوورعة تناييوواي توودا   اامايووة والووايووة. وتتوووخا هووعا الاةاسووة إنشوواء آلةووة ل سووتجا ة 
الارينة للتحديف عن اااال  ال ردية والودعو  لاوةاد  القوانون يف اراوا،ع البةتةوة. وأطلوش  ور مأل 

الوويت حتووث اا ومووا  علووا تناييوواي  مبوواد   ااقووو  البةتةووة  األمووب ارتحوود  للبةتووة ابلتووايامن مووع ذلوو
القوود ا  ارئساووةة لووديها  ءةووة وضووع وتن ةووع أطوور سةاسووةة ووانونةووة ك ةلووة ومايووة ااقووو  البةتةووة 

 .(36 ولدف إىل مااعد  مئساا  األعمال علا حان حهب التايامالا يف جمال ااقو  البةتةة
ار  يف جمال الوواية ه  انطوا  التحلةلو  للووايوة مون ومثة مباد   أخرة علا الصنةد الن -88

ارننةوان مبنوع انابد  اجلماعةوة التا نوان ل موب ارتحود  اراتشوا ان اخلاصوان اجلرا،ب البشنة وضونها 
لتقةوووةب  وواطر وووووع إابد  مجاعةووة وجوورا،ب ضوود انناوووانةة  ابعتبووا ا دلووة    وابراووئولةة عوون اامايووة

وجرا،ب اارأل من زاوية اننعا  ارب ر. وابالستنانة هبوعا انطوا   تاوتطةع حوىت األطوراف ال اعلوة 
__________ 

 .African Commission on Human and Peoples’ Rights vاحمل موة األحريقةوة اقوو  انناوان والشونوأل   (34 

Republic of Kenya (application 006/2012) 2017أاي /مايو  26  اا ب الصاد  يوم.  
 +www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0279+0انظووووووور  (35 

DOC+XML+V0//EN.  
  .www.environmentalrightsinitiative.orgانظر  (36 

file:///C:/Users/Valued%20Customer/Documents/Bonnie%20Wordsmith/Documents%202018/July-Aug/www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do%3fpubRef=-/EP/TEXT+TA+P8-TA-2018-0279+0+DOC+XML+V0/EN
file:///C:/Users/Valued%20Customer/Documents/Bonnie%20Wordsmith/Documents%202018/July-Aug/www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do%3fpubRef=-/EP/TEXT+TA+P8-TA-2018-0279+0+DOC+XML+V0/EN
http://www.environmentalrightsinitiative.org/
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إطوو   جوورس اننووعا  أو تناييوواي انجووراءا  أو حتاووني الرصوود أو اننووعا  ارب وور وماوواعد  الوودول 
تنوورتم ووود الا واسوورتاتةجةالا للووايووة موون ال ظووا،ع. وياووتنمع  األعووواء علووا حتديوود الثءوورا  الوويت

توئدم أن هعا انطا  جلمع ارنلوما  وإجراء تقةةما  ل وضواع الويت   ون  اراتشا ان اخلاصان
 .(37 جرا،ب  شنة أو التحريي علةهاإىل 

 ااستنتاجات والتوصيات -اتسعاا  
 ااستنتاجات -ألف 

عون مومان دودرة الشوعوب األصولية علوة  ارسوة  تتحمل الدول انسؤولية الرئيسوية -89
حقودها بةورة آمنة وإدرار انساءلة عن اانتهاكات اليت تسوتهد  انودافعع عون الشوعوب 

إن اختوواذ إجووراءات متفووق عليهووا مطلوووب بةووورة عاجلووة لودووف اا ووا  انتةوواعد األصووليةو و 
ون انتهاكووووات موووود لالعتووووداءات والتجوووورمي واإلفووووالت موووون العقوووواب ابلنسووووبة للووووذين يرتكبوووو

 الشعوب األصليةو
وتعوود انشوواريع اإلةائيووة الكوول  العاموول الرئيسووت الووذي يووؤجت تةوواعد ااعتووداءات  -90

علة الشعوب األصلية و رميهاو فتنفيذ هذ  انشاريع بةورة متكررة  ون مشاورات حقيقية 
مسووبقة ومسووتنرية وا توودابري التموواا موافقووة الشووعوب األصوولية انعنيووة عليهووا موافقووة حوورة و 

 "التنميوووة"جيووون أن يتودوووفو والشوووعوب األصووولية ا تعوووارض التنميوووةا لكنهوووا تووورف  ةووواذ  
انفروموووة عليهوووا  ون مشووواركتها والووويت تقوووو ض حقهوووا يف تقريووور مةوووريها وحقهوووا يف  ديوووود 

 أولوايهتا اخلاصة هبا لتنمية أراميها وأداليمها وموار هاو

 التوصيات -ابء 
 توج ه انقررة اخلاصة إىل الدول التوصيات التالية:  -91

جيون التحقيوق بسوورعة ونزاهوة يف مجيووع ااعتوداءات العنيفووة علوة انوودافعع   أ( 
 عن الشعوب األصلية واختاذ تدابري تتيح سبل اجلل والتعوي  الفعلية؛

جيوون اعتمووا  لووت علووة أعلووة انسووتوايت احلكوميووة يقحووت بعوود  التسووامح  )ب( 
مووع دتوول انوودافعع عوون حقوووق اإلنسووان للشووعوب األصوولية ومووع أعمووال العنووف الوويت  مطلقوواا 

تسووتهدفه و وجيوون علووة مجيووع انووويفع العموووميع اامتنووات عوون وصوو  جمتمعووات السووكان 
األصووليع انتوو ثرة ابنشوواريع اإلةائيووة الكوول  والووذين يوودافعون عوون حقوووده ا وااعوو ا   ن 

 عملية ترمت إىل أتمع التنمية انستدامة؛ عنةر مشروت يفشواغله  
ينبغت للدول كفالة اشتمال تشريعاهتا علة التزامات ابحلرص الواجن علة  ) ( 

الشركات انسجلة ممن وايتهوا القحوائية وتلوك التابعوة لفروعهوا حيثموا وجود خطور انتهوا  
 حقوق اإلنسان للشعوب األصلية؛

__________ 

 www.un.org/en/genocideprevention/documents/publications-and resources/Framework%20ofانظور  (37 

%20Analysis%20for%20Atrocity%20Crimes_EN.pdf.  

file:///C:/Users/Valued%20Customer/Documents/Bonnie%20Wordsmith/Documents%202018/July-Aug/www.un.org/en/genocideprevention/documents/publications-and%20resources/Framework%20of%20Analysis%20for%20Atrocity%20Crimes_EN.pdf
file:///C:/Users/Valued%20Customer/Documents/Bonnie%20Wordsmith/Documents%202018/July-Aug/www.un.org/en/genocideprevention/documents/publications-and%20resources/Framework%20of%20Analysis%20for%20Atrocity%20Crimes_EN.pdf
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ء مراجعووووة شووواملة للقوووووانع الوطنيووووة تتطلووون معاجلووووة مسوووو لة التجووورمي إجوووورا ) ( 
واعتما  دوانع تكفل مراعواة اإلجوراءات القانونيوة وإلغواء القووانع واإلجوراءات اجلنائيوة الويت 
تنتهوك مبوودأ الشوورعية وتتنواد  مووع االتزامووات الدوليوةو وينبغووت إلغوواء التشوريعات الوويت  وور   

 ف الثمار؛سبل عيش الشعوب األصلية كالزراعة التناوبية والةيد ودط
ينبغوووت تكييوووف التشوووريعات والسياسوووات لووودع  محايوووة جمتمعوووات الشوووعوب  )ه( 

جبوانون  و وينبغت أن تكفل تدابري احلماية التكفل فعلياا صرحياا  األصلية واندافعع عنها  عماا 
احلماية الفر ية واجلماعيوة علوة حود سوواءا ابلتشواور احلثيول موع الشوعوب األصولية انعنيوةو 

نبوووا رات الووويت تطلقهوووا الشوووعوب األصووولية يف جموووال احلمايوووة يف ااعتبوووار عنووود وينبغوووت أخوووذ ا
تةمي  مجيع انبا رات اليت تعتمدها السلطات لةاحل جمتمعوات الشوعوب األصولية انعرموة 

 للخطر؛
نعاجلة األسباب اجلذرية لالعتداءات والتجرميا ابود مون ااعو ا  حبقووق  )و( 

رامتو ويتطلن ذلكا يف مجلة ما يتطلبها وجو  إجراءات الشعوب األصلية اجلماعية يف األ
تكوون متاحوة وفوريوة وفعليووة للفةول يف سوندات ملكيوة األرامووت؛ وإعوا ة الننيور يف القوووانع 
انتعلقووة بنووزت انلكيووة؛ ووجووو  آليووات مالئمووة لتسوووية اننازعووات علووة األرامووت؛ واحلمايووة 

الرصود يف ننيو  و ريوق ننيو  اإلنوذار انبكور الفعلية من التجاوز علوة احلوقا مبوا يف ذلوك عون ط
 عع انكان؛ وحنير اإلخالء القسري؛

ينبغوووت تووودرين انوووويفع انكلفوووع نينفووواذ القووووانع وانووودعع العوووامع علوووة  )ز( 
عن  معايري حقوق اإلنسان واامتنات عن  رمي أفرا  الشعوب األصلية الذين يدافعون سلمياا 

 ار ؛حقوده  انتعلقة ابألرامت وانو 
لكووت يتسوووا إعموووال حووق الشوووعوب األصووولية يف التشوواور معهوووا ويف طلووون  )ح( 

موفقتهوا احلورة وانسوبقة وانسووتنريةا ابود أن تكوون هوذ  العمليووات دائموة علوة حسون النيووةو 
فال غوا عون نيكوع الشوعوب األصولية مون انشواركة احلقيقيوة ومون احلةوول علوة انعلوموات 

يفهمولاو ويتطلن ذلك اخنراطه  يف مجيع انراحولا مبوا يف ذلوك وبلغة  بطريقة مناسبة ثقافياا 
 يف تقيي  اآلاثر علة حقوق اإلنسان والتخطيط للمشاريع والتنفيذ والرصدو

وتوصووت انقووررة اخلاصووة  ن ترادوون مؤسسووات وطنيووة مسووتقلة حلقوووق اإلنسووان عوون   -92
موع جمتمعوات الشوعوب وار كثن الشكاو  انتعلقة ابنشاريع اإلةائية الكل  من خالل احلو

 األصلية انت ثرة انعرمة خلطر ااعتداءات وزايرهتا ابنتنيا و
 وتوصت انقررة اخلاصة  ن تقو  الشركات اخلاصة مبا يلت: -93

وأخوووذ  بوووذل العنايوووة الواجبوووة بشووو ن حقووووق اإلنسوووان يف مجيوووع العمليوووات  أ( 
 ؛التزامات سياسية وامحة هلذا الغرض

مجيوووع  موووا  ووو في ابسوووتمرارإجوووراء تقييموووات األثووور علوووة حقووووق اإلنسوووان  )ب( 
 ؛ت مشاركة كاملةأتثر تكون دد انشاريعا مبشاركة جمتمعات الشعوب األصلية اليت حيتمل أن 

  نن مجيع أفعال التشهري اليت تلط خ مسعة الشعوب األصليةو ) ( 
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ة الدوليووة واجلهووات انا ووةا وتوصووت انقووررة اخلاصووة بحوورورة ديووا  انؤسسووات اناليوو -94
عن الوكاات احلكومية اليت تقود  انسواعدة الدوليوةا بودع  وتنفيوذ الحومايت البي يوة  فحالا 

 وااجتماعية اننسجمة مع االتزامات انتعلقة حبقوق اإلنسانا مبا يف ذلك ما يلت:
 اش اط إجراء تقييمات أثر مجيع انشاريع علة حقوق اإلنسان؛  أ( 
 إ را  أصنا  من احلماية احملد ة للسكان األصليع؛ )ب( 
 اش اط مشاركة جمتمعات السكان األصليع انت ثرين مشاركة فعلية؛ ) ( 
  الت كد من وجو  إجراءات فعالة التماا سبل اانتةا و ) ( 

وتوصت انقررة اخلاصة اجملتمع الودو   ن يوددق نعرفوة مود  إجوراء تقييموات األثور  -95
حقووووق اإلنسوووان ومووود  إيوووالء عنايوووة خاصوووة نشووواركة جمتمعوووات السوووكان األصوووليع علوووة 

  واحتياجاهت  إىل احلمايةو وينبغت  ع  آليات انساءلةو
وتوصووت انقووررة اخلاصووة  ن يواصوول اجملتمووع انوود  تقوودمي الوودع  وانشووورة القانونيووة  -96

  يما يتعلق بتدابري احلمايةولسكان األصليع فاوالعمل علة تيسري تبا ل التجارب لةاحل 
    


