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 تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبقوق الشعوب األصلية  
 

 م جز 
. ويف الففع األول من التقفيفق 33/12هــ ا التقفيف مقــد   م  بقفاة جم س حق ا اإلنســــــــــــــــا   

ققد  املقفةة اااةـــــة املانلة وق ا الشـــــا أل األةـــــ لة وةـــــفا ليفنشـــــاة ال  ا ـــــا ا   ا يف أ نا  الاا  
  وق ا نســا  وأافال الشــا أل األةــ لة. ويف الففع الناقق قناق  املا ــ ق وقا ع   ع  م  ا ملما يت ــ

حع الشـــــا أل األةـــــ لة يف اايتـــــتق ل ال ا، أو اارم ال ا،ق ة تباة كلا شاةيتـــــة اع ق ا الشـــــا أل 
ققفيف امل ريق وق يل قفكلزا يف ه ا ال دد لتحديد ما قشتم    له الرتقلبات القائمة من  ناةف إجيابلةق  يف

نف ا من قل د وحتدايتق كما ققد  ق ةـــــــــــــلات بشـــــــــــــذ  يتـــــــــــــب  امل ـــــــــــــ  قدما يف إنفاك ه ا ااع وما يرت
 كا . بشر 
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 مقدمة - أوال 
ه ا التقفيف ه  آخف ققفيف ققدمه املر فة حاللا ب اية املقفةة اااةـــــــــــــــة املانلة وق ا الشـــــــــــــــا أل  - 1

ك ةب سق إىل اجلمالة الاامة. ويف الففع األول من التقفيفق ققد  املقفةة اااةـــة   - األةــــ لةق ملرت ةاي  ويل
(ق ول ام  ال ي قام  به بشذ  A/73/176وةفا م جزا ليفنشاة ال  ا ا ا   ا من  ققفيفها السابع )

حق ا نسا  وأافال الشا أل األة لة. ويف الففع الناقق قناق  املقفةة اااةة باض اجل انب املتا قة وع 
 ققفيف الشـا أل األةـ لة يف اايتـتق ل ال ا، أو اارم ال ا،ق ة تباة كلا شاةيتـة اع ق ا الشـا أل يف

امل ــــــــــــريق وق يل قفكلزا يف ه ا ال ــــــــــــدد لتحديد ما قشــــــــــــتم    له الرتقلبات القائمة من  ناةــــــــــــف إجيابلةق 
يرتنف ا من قل د وحتدايتق كما ققد  ق ةـــــــــــــلات بشـــــــــــــذ  يتـــــــــــــب  امل ـــــــــــــ  قدما يف إنفاك ه ا ااع  وما

 كا . بشر 
  

 2019و  2018األنشطة اليت اضطلعت هبا صاحبة الوالية يف عامي  - اثنيا 
ق ومن  أ  قدم  ققفيفها الســــــــــــابع إىل 2019 و 2018  واةــــــــــــ   املقفةة اااةــــــــــــةق يف  ام - 2

اجلمالة الاامةق الام  ال ي ق ـــــــــــــــا ع به يف إااة امل ا  الفئلســـــــــــــــلة املن اة  اق أي إ داد الدةايتـــــــــــــــات 
 مة اق ا امل ا ـــــــــــــــلالـةق وإجفا  التقللمـات القافيةق واايتـــــــــــــــت ـابة ااات  ددة من اانت ـاكات املز 

 اإلنسا ق وقش لع املماةيتات ااملدة.
ق أجفت املقفةة اااةــــــــة ةايةة ة لة إىل 2018قشــــــــفين الناق/ن مم   29إىل  19ويف الفرتة من  - 3

ق الـــ ي ينل   ع أ  إك ادوة ب ـــد متاـــدد 2008إك ادوة لتقللم االتزامـــات ال اةدة يف ديتـــــــــــــــت ة  ـــا  
األةـــ لة. وخ  ـــ  إىل أ  الديتـــت ة ي مف أيتـــايتـــا البا ي اتمد  الق ملاتق من أج  محاية حق ا الشـــا أل

  له يف بنا  ب د أمل  إىل ايتــتلااأل اجلملع وإىل األخ  ةلتاددية النقاملة. ويف ح  أ فب  املقفةة اااةــة 
 ن قفحلب ا ةاا ات ال  اخت هتا اار مة من خ ل اا اة مع الشـــــا أل األةـــــ لة بشـــــذ  التا لم الننائ  

املتادد النقاماتق مقد شــــــــددت   ع أنه ا يزال هنامم الرنري شا يتا  القلا  به من حل  اا رتا  ال غة 
وق ا اإلنســـــا  األيتـــــايتـــــلة ل شـــــا أل األةـــــ لة يف الب د وق ملاهتا وجمتمااهتا ا  لةق وا يتـــــلما ملما يتا ع 

ي ــــــــا ق ق ا إةا  ما قتاف  له وق ا يف ققفيف امل ــــــــري وحق ق ا يف أةا ــــــــل ا وأقاللم ا وم اةدها. وأكدت أ
حق ا الشا أل األة لةق مبا يف كلا الشا أل األة لة املازولة واادينة ااخت طق من آاثة بسبب إي   
أول ية ليفنشـــــــاة اايتـــــــتعفاجلةق وإةا   د  إحفاة ققد  كا  يف التنســـــــلع ب  نلم الادالة الاادية والنلم 

 .(1)اااةة ةلشا أل األة لة
للشــــــــ ق  - ق بزايةة قلم ة2019نلســــــــا /أبفي   16إىل  8قفةة اااةــــــــة يف الفرتة من وقام  امل - 4

حل  ا ا ا  بتقللم  دد من الق ااي ال  متس الشا أل األة لةق ومن ا نلم الادالة الافملة واألةا   
املشاع والتا لم والتدابري املت  ة ةافظ والترلف مع قغري املناخ والتعفلف من آاثةه. وبلنما أ فب  املقفةة 

الادالة الافملة ولغات الشا أل األة لة وقا لم اق  اااةة  ن ققديفها ل هتما  ال ي ق لله اار مة لنلم
مقد ككفت أهنا قشـــاف ةلق ع إةا  آاثة األنشـــاة اايتـــتعفاجلة ال  قف اها الدولةق وإةا  التشـــفيد القســـفيق 

__________ 

 (1) A/HRC/42/37/Add.1. 

https://undocs.org/ar/A/73/176
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واامتقاة إىل إااة قنللم  م ئم ملما يتا ع ةألةا ــــ  التق لدية ل شــــا أل األةــــ لةق واةقفاع مادل يتــــ   
 .(2)يف الب دالتغ ية املزمن 

ق يتتقد  املقفةة اااةة إىل جم س حق ا اإلنسا  ققفيفا م ا لالا  ن 2019ويف أي  ل/يتبتم   - 5
 .(3)مسذلة نلم الادالة لدى الشا أل األة لة

ق وج   املقفةة اااةة أكنف 2019مت ة/ي لله  1و  2018حزيفا /ي نله  30ويف الفرتة ما ب   - 6
دولةق وإىل كلاانت أخفىق من  الشــفكات اااةــة واملنلمات اار ملة  30 ةيتــالة إىل أكنف من 117من 

 .(5)ك لا أةـــدةت نشـــفات ةـــحفلة بشـــذ  حاات مســـتا  ة أو م  ـــع ق ع ب ـــفة خاةـــة  .(4)الدوللة
وواةـــــ   قااوهنا مع املنتدى الدائم املاا بق ـــــااي الشـــــا أل األةـــــ لة وآللة اا ا  املانلة وق ا الشـــــا أل 

 يتلما ملما يتا ع مبسذلة حع الشا أل األة لة يف اايتتق ل ال ا، أو اارم ال ا،.األة لةق وا 
وقام  املقفةة اااةـــــــــة بزايةات أكاد،لة  ديدةق     ب داان من ا أيتـــــــــرتاللا وكمب داي وك ل مبلا  - 7

فات واملرســـــــــــلاق وقدم  املشـــــــــــ ةة التقنلة ق بلة لا ب الدول األ  ـــــــــــا . وواةـــــــــــ   أ مال متاباة املؤمت
وااجتما ات الدوللة كات ال ــــ ة وق ا الشــــا أل األةــــ لةق من  دوةات مؤمتف األافا  يف اقفاقلة األمم 
املتحدة اإلااةية بشـــذ  قغري املناخ واملنتدى الســـلايتـــ  الفملع املســـت ى املاا ةلتنملة املســـتدامة. وةإل ــامة 

املتحدة من أج  قازيز حق ا الشـــــــا أل إىل كلاق ايتـــــــتمفت املقفةة اااةـــــــة يف الام  مع كلاانت األمم 
ق د ت ا منلمة 2019األةـــــــ لة يف إااة الام  ال ي ق ـــــــا ع به ق ا الرلاانت. ويف كان   الناق/ينايف 

 2019األمم املتحدة ل رتبلة والا م والنقامة )الل نسر ( ل مشاةكة كمتر مة ةئلسلة يف منايتبة إ     ا  
 .السنة الدوللة ل غات الشا أل األة لة

  
 نساء وأطفال الشعوب األصلية  - اثلثا 

واية املقفةة اااةــــــة من ا أ  ق يل  ناية خاةــــــة اق ا اإلنســــــا  واافايت األيتــــــايتــــــلة  قتا ب - 8
 . (6)ال اجبة ألافال ونسا  الشا أل األة لةق وأ  ق ع املنل ة اجلنساق يف اا تباة  ند أدا  وايت ا

بنســـــا  وقد نلفت ةـــــاحبة ال اية يف ال ق  الفاهن وأيتـــــ م ا يف حالة حق ا اإلنســـــا  املتا قة  - 9
الشـا أل األةـ لة ةل اتق مبا يف كلا من خ ل إدةاأ أقسـا   ددة يف التقاةيف املتا قة بزايةاهتم القافيةق 

 .(7)والرتكلز   ع اااات ال  قبا    ع الق ع بشر  خاص

__________ 

ـــــــــــــــع اااـــــــــــــــ ع ،ـــــــــــــــرـــــــــــــــن (2)  ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــل ـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــع املـــــــــــــــ ـــــــــــــــمـــــــــــــــة هنـــــــــــــــاي ـــــــــــــــع  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــايل: املـــــــــــــــ ق ـــــــــــــــت  ال
www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24492&LangID=E. 

 (3) A/HRC/42/37. أي ا وانلف A/HRC/42/37/Add.2. 
 من ما  مــــــــات يف إاــــــــاة ال ايــــــــةق انلفل ا ع   ع قفــــــــاةــــــــــــــــلــــــــ   لع مــــــــا باــــــــ  من ةيتــــــــــــــــــــــائــــــــ  ومــــــــا وةد  (4) 

https://spcommreports.ohchr.org. 
 .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?MID=SR_Indigenous_People انلف (5) 
 )ح(. 1 الفقفة ق33/12 اإلنسا  حق ا جم س قفاة (6) 
 الشـــــا أل من ومتلات نســـــا  ختفا وا قت  مســـــذلة مله قناول ال ي الســـــابعق ال اية ةـــــاحب ققفيف املنالق يتـــــبل    ع انلف (7) 

 (.A/HRC/27/52/Add.2) كندا  يف األة لة

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24492&LangID=E
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/37
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/37
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/37/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/37/Add.2
https://spcommreports.ohchr.org/
https://spcommreports.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?MID=SR_Indigenous_People
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?MID=SR_Indigenous_People
https://undocs.org/ar/A/RES/33/12
https://undocs.org/ar/A/RES/33/12
https://undocs.org/ar/A/RES/33/12
https://undocs.org/ar/A/RES/33/12
https://undocs.org/ar/A/HRC/27/52/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/27/52/Add.2
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وكفيتـ  املقفةة اااةـة ققفيفام م ا ـلالام ملسـذلة نسـا  ومتلات الشـا أل األةـ لةق قدمته إىل جم س  - 10
وواةـــــــ   أي ـــــــا إي   اهتما  خاص االة حق ا اإلنســـــــا  املتا قة  .(8)2015 ا اإلنســـــــا  يف  ا  حق

بنســـــــــــا  الشـــــــــــا أل األةـــــــــــ لة يف  لع ةايةاهتا القافيةق و قدت اجتما ات منف ـــــــــــ ة ما ن ح  قتناول 
ق ا شـــــــــــ او  ن ا ددة وققد  ق ةـــــــــــلات يف ه ا الشـــــــــــذ ق   ع النح  املب  يف ققاةيفها. وملما يتا ع و

الاف ق قناول  املقفةة اااةــــة الشــــ او  القائمة يف جماات التا لم وال ــــحة والف اية خاةأ املنزل وق ــــا  
 األحداث. وةاةت املداةس ومفامع ااحت اة اااةة ةلنسا  وةلق ف.

وح ــفت املقفةة اااةــة اجتما ات ةكزت   ع مســائ  قت ــ  وق ا نســا  الشــا أل األةــ لةق  - 11
والانف  ـــــد نســـــا  الشـــــا أل األةـــــ لة وقت  اإلانث وأهدا   (9)إمرانلة ال     إىل الق ـــــا  مبا يف كلا

وكان    ــ ة يف ح قة نقان نلم  يف الدوةة ااادية والســت  ل  نة و ــع املفأة.  ق(10)التنملة املســتدامة
فةــد التقد  واشــرتك  يف املناقشــات املتا قة بقت  واختفا  نســا  من الشــا أل األةــ لة يف كنداق وقام  ب

ا فة يف التحقلقات ال انلة. وه  قشـــــــاةمم يف األنشـــــــاة املت ـــــــ ة ةاحتفال ةل كفى الســـــــن ية ااامســـــــة 
الام  من أج  املساواة والتنملة والس مق ال ي يتتعتتم ةجتماع ةملع  :والاشفين ل مؤمتف الاامل  الفابع ل مفأة

 .املساواة ب  اجلنس  ومتر   لع النسا  والفتلاتم   ع حتقلع  بشذ  2020املست ى ياقد يف  ا  
  

إعمال حق الشعععععععوب األصععععععلية يف تقرير املالععععععا عن طريق اال ععععععتق ل الذا   - رابعا 
 واحلكم الذا 

 ف ـــ  املقفةة اااةـــةق يف التقفيف الســـابع ال ي قدمته إىل اجلمالة الاامةق  ة  امة  ن مســـذلة  - 12
األةــــ لة يف ققفيف امل ــــري واارم ال ا،ق ونلفت يف اجل انب الداخ لة واااةجلة ل مســــذلة. حع الشــــا أل 

وانقشــــــــــــ  اإلااة الدويل اق ا اإلنســــــــــــا  كا ال ــــــــــــ ةق وةكزت   ع أ لة إ ماله من أج  حتقلع التنملة 
ه ا  املســـــــــتدامة ووريها من األهدا  الدوللة. وشـــــــــددت أي ـــــــــا   ع اااجة إىل املزيد من الام  بشـــــــــذ 

امل  ــــــــــ عق من خ ل دةايتــــــــــة املماةيتــــــــــات واا  ل اجللدة ل تغ ب   ع الاقبات املت ــــــــــ ة  نفاك حق ا 
 .(11)الشا أل األة لة يف ققفيف امل ري واايتتق ل ال ا، أو اارم ال ا،

ت ويف ه ا التقفيفق قشــــــــــــري املقفةة اااةــــــــــــة إىل الرتقلبات والام لات القان نلة والرتقلبات والام لا - 13
األخفى القائمة ال  يت  ع مل ا اا رتا  وع الشــــــا أل األةــــــ لة يف اايتــــــتق ل ال ا، أو اارم ال ا، 
وإ مال كلا ااعق أو ال  من شـــــــــــــــذهنا أ  قف ـــــــــــــــ  إىل كلاق بغلة حتديد الاناةـــــــــــــــف اإلجيابلة يف ق ا 

__________ 

 (8) A/HRC/30/41. 
ح قة دةايتـــلة ل ع ا  قتا ع ةا ات املرتســـبة يف إجفا ات التقا ـــ  يف حاات الانف  ـــد املفأة وإمرانلة جل   املفأة إىل الق ـــا   (9) 

ومنلمة املفأة قغري الااملق وه  منلمة وري  “ ام   ب  حدود”الففع الرندي هللئة  2016يف أمفيرا ال يتــــــــــــــاعق نلم ا يف  ا  
التعالط من أج  التغلري: حن  إجفا  حتقلع واا وو ــــــــــــــع خاة  م  وانلة ’’؛ وندوة  ن م  ــــــــــــــ ع حر ملة مقفها و اقلماا

 التحالف النسائ  الرندي ل ام  الدويل وةاباة النسا  األة لات يف كندا. 2016ق نلم ا يف  ا  ‘‘ماالة
 .2017  ا  يف مانل ق يف )الل نلسلف( ل اف لة املتحدة األمم منلمة نلمته اجتماع (10) 
 أقاللم يف املســــتدامة التنملة” م  ــــ ع بشــــذ  الدويل اا ا  مفيع اجتماع ققفيف  ا حتل  ال  الاامة األمانة م كفة أي ــــا انلف (11) 

 (.27 الفقفة قE/C.19/2018/7)“ األة لة الشا أل

https://undocs.org/ar/A/HRC/30/41
https://undocs.org/ar/E/C.19/2018/7
https://undocs.org/ar/E/C.19/2018/7
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يف اإلنفاك املنايتــب  املماةيتــات وما يرتنف ا من قل د وحتدايتق وققدت ق ةــلات بشــذ  يتــب  امل ــ  قدما
 اع الشا أل األة لة يف بنا  جمتماات أكنف   ا و دا. 

ويســتند التقفيف إىل البح ث املســتق ةق واملســا ات املقدمة من الدول األ  ــا  إ ف د  ة وج    - 14
لتقدت ما  مات  ن نلم اارم ال ا، ل شـــــــــــا أل األةـــــــــــ لةق وإىل التقاةيف كات ال ـــــــــــ ة  2018يف  ا  

دمة من ةـــــاحبة ال اية وهلئات األمم املتحدة املانلة وق ا اإلنســـــا . ويتـــــالا إىل اا ـــــ ل   ع آةا  املق
اجلاةي شاةيتت ا ونلم  إ املةق شاةك  املقفةة اااةة يف قنللم اجتماع ملناقشة قفقلبات اايتتق ل ال ا،
اجتماع املا د  ال اا اارم ال ا، ال  ق ــــــا ا الشــــــا أل األةــــــ لة يف يتــــــلاقات  ت فة. وايتــــــت ــــــا  ا

 .(12)ل شا أل األة لة التابع ار مة املرسلا
 

 الطابع اإلجيايب والتحويلي حلق الشعوب األصلية يف تقرير املالا - ألف 
قؤكد املقفةة اااةـــــة من جديد أ  حع الشـــــا أل األةـــــ لة يف ققفيف امل ـــــري ه  أيتـــــايتـــــا حع من  - 15

ر  قتمتع الشــــــا أل األةــــــ لة نملع حق ا اإلنســــــا  اجلما لة حق ا اإلنســــــا . وإ ماله أمف ا ول  نه ل
والففدية املت ــــــــــــــ ة  ا. ول لا ااع باد خاةج  وداخ   يت ســــــــــــــد من خ ل يتــــــــــــــلافة ق ا الشــــــــــــــا أل 

حلــاهتــاق واملشــــــــــــــــاةكــة يف  لع القفاةات ال  قــد قؤ ف   ل ــاق ومقــا ليف ــاط النقــاملــة وهلــاكــ  الســــــــــــــ اــة    ع
 .(13) ا اااةة
و،رن إ مال حع الشـــــــا أل األةـــــــ لة يف ققفيف امل ـــــــري من خ ل اايتـــــــتق ل ال ا، أو اارم  - 16

من إ    األمم املتحدة بشذ  حق ا الشا أل األة لة. ويستتبع  4ال ا،ق ومع املن  ص   له يف املادة 
 لقان   ال ااقاا رتا    ا ااع وإ ماله التزامات   ع الدولق من بلن ا إدماجه ةلشــر  املنايتــب يف ا

 .(14)كما يستتبع مسؤوللات   ع الشا أل األة لة نفس ا أ  قتحم  ا
وقد كا  ل  رتا  وع الشا أل األة لة يف ققفيف امل ري أ ف إجيايب أم ع إىل التح ل يف القان    - 17

ل اا. الدويل. و  وة   ع كلاق ،رن ل  رتا  ب لا ااع أ  يدث حت ات  ند إ ماله   ع ال الد ا
وقشـــدد املقفةة اااةـــة أ    ع اإلنفاك املنايتـــب ل لا ااع يســـتتبع قغلريات يف اإلداةة الاامة ل دولق األمف 

__________ 

 يف ااع ملاهف من مل فا ة تباة ا ال ا، واارم ال ا، اايتـــــتق ل يف ةاع املتا قة الدوللة الدةايتـــــلة ا قة ايتـــــت ـــــام  (12) 
 .2019 آكاة/ماةس 13 إىل 11 من الفرتة يف يتل ق مرسلر  يف املرسلاق خاةجلة وةاةة   األة لة ل شا أل امل ري ققفيف
 الشــــا أل بق ــــااي املاا الدائم واملنتدى اإلنســــا ق اق ا األمفيرلة الب دا  وجلنة اااةــــةق املقفةة الدةايتــــلة اا قة نلم وقد

 ابالباق ومؤيتــســة األةــ لةق الشــا أل لشــؤو  الدويل الاام  والففيع األةــ لةق الشــا أل وق ا املانلة اا ا  وآللة األةــ لةق
 اإلنسا . اق ا املتحدة األمم مف  لة مع ةلتااو 

 (13) S. James Anaya, Indigenous Peoples in International Law, 2nd ed. (New York, Oxford University Press, 

2004); S. James Anaya, “The right of indigenous peoples to self-determination in the post-Declaration era”, 

in Making the Declaration Work: The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 

Claire Charters and Rodolfo Stavenhagen, eds. (Copenhagen, IWGIA, 2009)و ؛ A/HRC/9/9. ع ول ا ع   
  .A/HRC/15/35 و A/73/176 انلف املفاجعق من مزيد

 (14) Catherine J. Iorns Magallanes, “International Law Association interim report on a commentary on the 

Declaration of the Rights of Indigenous Peoples”, Victoria University of Wellington Legal Research Paper, 

No. 50/2012 (2012). 

https://undocs.org/ar/A/HRC/9/9
https://undocs.org/ar/A/HRC/9/9
https://undocs.org/ar/A/73/176
https://undocs.org/ar/A/73/176
https://undocs.org/ar/A/HRC/15/35
https://undocs.org/ar/A/HRC/15/35
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ال ي يتــلحدث ري ريا بنا  ملما يتا ع ةامتنال اق ا اإلنســا ق والتا يض  ن التمللز و د  املســاواةق وبنا  
 . (15)عق وقازيز شف لة الدولة نفس اجمتماات أمل  إىل الد،قفاالة وأكنف ايتتلااة ل  مل

  
احلعععاإعععة إا التفعععاقم بني الثقعععاععععات من أإعععق إعمعععال احلق يف اال عععععععععععتق ل العععذا  أو  - ابء 

 الذا  احلكم
  ع الفوم من التقد  ا فة يف ريكلد حع الشـــــــا أل األةـــــــ لة يف ققفيف امل ـــــــري ويف اايتـــــــتق ل  - 18

 ق واألكاد، ق قفى املقفةة اااةـــــــــــــــة أنه مل يرفس اهتما  كا  ال ا، أو اارم ال ا، يف ااااأل القان
ل تفســـــري ال ي قااله الشـــــا أل األةـــــ لة نفســـــ ا هل ه ااق اق أو ل مبادةات ال  قافح ا إل ماهلا. وه  
قفى أ  قفســـري الشـــا أل األةـــ لة ينبغ  أ  يشـــر  املنا ع ل  ـــع وا تماد التدابري القان نلة والســـلايتـــاقلة 

  ةمة إل مال ق ا ااق ا.واإلداةية ال
وااع يف اايتـــــــتق ل ال ا، أو اارم ال ا،ق من ه من  ااق ا اااةـــــــة مب رلة األةا ـــــــ  وامل اةدق  - 19

للس جمفد مف    قان ق ةلنســــبة ل شــــا أل األةــــ لةق وإ ا ه  مســــذلة مفقباة ةجل انب الفئلســــلة ل ج د ق ا 
وي ف م ااع يف ققفيف امل ــري   ع أنه ااع يف الســلافة   ع ما ــ  ق ا  .(16)الشــا أل كم تماات متمايزة

الشــا أل وحا ــفها ومســتقب  ا: مالســلافة   ع املا ــ  قاا و ــع يتــفدها اااص لتاةط ا؛ وقشــري الســلافة 
  ع ااا ــــــــــــــف إىل القدةة   ع اافاا   ع الاناةــــــــــــــف ال  متلزها كم تماات  ت فة؛ أما الســــــــــــــلافة   ع 

 م   ااامئنا  إىل مافمة أهنا يتتر   قادةة   ع البقا  كشا أل متن  ة ومع شفوا ا اااةة.املستقب ق 
ويف مالم ااــااتق كــانــ  الــدول حتــدد من جــانــب واحــد خلــاةات التمتع  ــ ه ااق ا. وكــا   - 20
داةية بد من قرللف مقرتحات الشــا أل األةــ لة الشــا أل األةــ لة مع األاف القان نلة والســلايتــاقلة واإل ا

القائمة. ويف أحلا  كنرية أدى مف  أاف الدولة  ند قنفل  قفقلبات اايتـــــتق ل ال ا، أو اارم ال ا، إىل 
وي ز  اقباع هنج شـــــــام  يت ـــــــمن مفاهلم الشـــــــا أل . “كاقلا اجملزأة الرلاانت املســـــــتق ة”ما ،رن قســـــــملته 

 م لات  قد  ملما ي ز  اا ا ع به مناألة لة لإلق لم والسلافة والس اة والا قات. وا ،رن إحفاة ق
 .(17)بنا  الدولة إا من خ ل التفاهم وااقفاا املتبادل ب  الدول والشا أل األة لة

وما متئ  املقفةة اااةة ق ة  فوةة اا اة ب  النقامات من أج  و ع قفسريات مشرتكة بشذ   - 21
ا بد من بنا  النقة املتبادلة لر  ير   ه ا م ـــم   حق ا الشـــا أل األةـــ لة ونااق ا ويتـــب  إ ماهلا. و 

اا اة منمفا. ومن ال ـــــــــفوةي إجفا  قغلري يف الن ج ال ي قتباه الدول إةا  ماالبات الشـــــــــا أل األةـــــــــ لة. 
__________ 

 (15) Anaya, “The right of indigenous peoples to self-determination”; Mattias Åhrén, Indigenous Peoples’ Status 

in the International Legal System (Oxford, Oxford University Press, 2016)و ؛ Mattias Åhrén, Indigenous 

Peoples’ Status in the International Legal System (Oxford, Oxford University Press, 2016)و ؛ Sheryl 

Lightfoot, Global Indigenous Politics: A Subtle Revolution (Abingdon, United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland, Routledge, 2016)و ؛ Magallanes, “International Law Association interim report”. 
 (16) E/C.19/2018/728 الفقفة ق. 
 (17) Asier Martínez de Bringas, “Autonomías indígenas en América Latina: una mirada comparada a partir de 

las dificultades para la construcción de un derecho intercultural”, Revista d'Estudis Autonòmics i Federals-

Journal of Self-Government, vol. 28 (December 2018)؛و Pedro García Hierro and Alexandre Surrallés, 

Antropología de un Derecho: Libre Determinación de los Pueblos Indígenas como Derecho Humano 

(Copenhagen, IWGIA, 2009). 

https://undocs.org/ar/E/C.19/2018/7
https://undocs.org/ar/E/C.19/2018/7
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م  ه املاالبات ينبغ  ا تباةها ق ــــــــااي قتا ع ةلادالة وحق ا اإلنســــــــا ق إكا ب ح  ا بشــــــــر  منايتــــــــبق 
وا ينبغ  ق ـــــــ يف مســـــــذلة إ مال حق ا الشـــــــا أل األةـــــــ لة   ع أهنا لب د كر . ا يتـــــــتا د ةلفائدة   ع

قر فة. م لا امل قف ط ع ق قفات ا لزو  هلا ب  الشــــا أل األةــــ لة والدولة ومئات الســــرا  امل لمنة يف 
م   وري  قالب دق بســبب قازيز مرفة أ  الشــا أل األةــ لة قاالب ةمتلاةات ا م ة هلا.   وة   ع كلا

اكة ال ـــفوةية ال  يؤكد   ل ا إ    األمم املتحدة بشـــذ  حق ا الشـــا أل األةـــ لة. واإل    م اقلة ل شـــف 
نفســـهق ال ي يشـــر  إااةا ق امقلا ا تمدقه اجلمالة الاامةق ه  ال ي ي مف أم ـــ  أيتـــاس لبد  أو م اةـــ ة 

 بادل.اا اة ب  النقامات بشذ  كلفلة إنفاك حق ا الشا أل األة لة يف مناخ من التااو  املت
 

 العناصر الشاملة ملمار ة اال تق ل الذا  أو احلكم الذا  - إيم 
 السيطرة على األراضي واألقاليم واملوارد الطبيعية - 1 

قفى املقفةة اااةة أ  متتع الشا أل األة لة وق ق ا يف أةا ل ا وأقاللم ا وم اةدها الابلالة ه   - 22
ويف ال اقعق مإ  اهلد  الفئلس  من  شاةيتة ايتتق ل أو حرم ا ال ا،.أهم شفط يتلح ل شا أل األة لة 

اايتــــتق ل ال ا، أو اارم ال ا، ةلنســــبة ل رنري من الشــــا أل األةــــ لة ه  أ  قر   قادةة   ع اافاا 
   ع   قت ا نةا ــــل ا وأقاللم ا وم اةدهاق ال  حتدد  قاماهتا وه ايهتا ب ةــــف ا شــــا ة متملزة. وقد    
ةيتـــــــــــــتمفاة األ لة الباةةة هل ه ااق ا م  ـــــــــــــع ريكلد مترفة من جانب األمم املتحدة واهللئات اإلق لملة 
اق ا اإلنســـــا  واا ا  القان نل  والشـــــا أل األةـــــ لة نفســـــ اق و ط قفكلز دائم يف شاةيتـــــات الدول  ن 

ا  أي ا جانبا أيتايتلا من افيع ا تماد قشفياات وقدابري أخفى إلنفاك ه ه ااق ا. ويشر  ه ا اا رت 
 .(18)ج انب اإلن ا  وامل ااة

وةلتايلق مإ  ال ـــــــــما  الفا   اع الشـــــــــا أل األةـــــــــ لة يف اايتـــــــــتق ل ال ا، أو اارم ال ا،  - 23
،رن أ  يتحقع إا ةإل مال امل ئم اق ق ا يف األةا ـــــــــ  واألقاللم ال  ما متئ  متت ر ا أو قشـــــــــغ  ا  ا

ل  ايتتعدمت ا أو اكتسبت ا خب   كلا. والتدابري ال  قؤدي إىل جتزئة األةا   وجا  ب فة قق لدية أو ا
 ال اية الق ائلة  دودة قافق  شاةيتة اايتتق ل ال ا، أو اارم ال ا،.

وقد ا ــــا ا  ةــــاحبة ال اية وأيتــــ م ا بتح ل   م لة إنفاك حق ا الشــــا أل األةــــ لة املتا قة  - 24
ايةاهتم القافية ومن خ ل الاديد من الفيتـــــــــائ . و  ع الفوم من قســـــــــ لم م ةلتقد  ةألةا ـــــــــ  يف  لع ة 

ا فة ملمــا يتا ع ةا رتا  القــان ق بت ــا ااق ا وقنللم ــا يف باض الب ــدا ق مقــد احل ا أ  اجل  د 
ةـــــ لة يف اااللة ا قزال قنا ي   ع قل د شـــــديدة. مح  يف الب دا  ال  ي ارت  مل ا وق ا الشـــــا أل األ

األةا ـــــــ  وامل اةدق مل ق  ـــــــع التدابري ال ةمة من أج  إ مال ه ه ااق ا أو مل جيف إ ماهلا. وا ،ن   د  
__________ 

 (18) A/72/186 ؛ وMagallanes, “International Law Association interim report”, p. 10؛ و Study of the 

Problem of Discrimination against Indigenous Populations (United Nations publication, 

Sales No. E.86.XIV.3)؛ و Inter-American Commission on Human Rights, Case of the 

Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Series C, No. 79, 31 August 2001 ؛
 Case of؛و Case of the Moiwana Community v. Suriname, Series C, No. 124, 15 June 2005و 

the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, Series C, No. 125, 17 June 2005 ؛ وCase 

of the Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, Series C, No. 146, 29 March 

 ,Case of the Xakmók Kasék Indigenous Community v. Paraguay, Series C, No. 214؛ و 2006

24 August 2010 ؛ وA/HRC/9/9 ؛ وA/HRC/27/52. 

https://undocs.org/ar/A/72/186
https://undocs.org/ar/A/72/186
https://undocs.org/ar/A/HRC/9/9
https://undocs.org/ar/A/HRC/9/9
https://undocs.org/ar/A/HRC/27/52
https://undocs.org/ar/A/HRC/27/52
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اقســـــــــــــــاا اإلااة القان ق ال اا الاا ق و د  كفاية اا رتا  مب  ـــــــــــــــ ع ه ه ااق اق و دودية ال اية 
 د ق ل  من املشاك  ال  ب حتديدها.الق ائلةق واامتقاة إىل األنلمة الق ائلة املنايتبةق يت ى  د

ومن املسائ  الفئلسلة يف ه ا ال دد مسذلة امل اةد الابلالة امل ج دة يف أقاللم الشا أل األة لة.  - 25
ممالم انت اكات حق ا اإلنســــــــــــا  اجلما لة والففدية ل شــــــــــــا أل األةــــــــــــ لةق مبا يف كلا حق ا يف االاة 

ومن األ لة  .(19)ة داخ  أقاللم ا وايتــتغ هلاد اةد الابلالة امل ج  واألمنق قفقبط  مرانلة اا ــ ل   ع امل
مبرا  أ  قت ةــــــ  الدول والشــــــا أل األةــــــ لة إىل قفاهم مشــــــرتمم واقفاقات متبادلة بشــــــذ  ه ه املســــــذلةق 

 يشم  ااحرتا  الرام  اق ا اإلنسا  ال اجبة ل شا أل األة لة.  مبا
  لطات ومؤ سات الشعوب األصلية - 2 

متاةس الشا أل األة لة حق ا يف اايتتق ل ال ا، أو اارم ال ا،ق نبااده الداخ لة واااةجلةق  - 26
من خ ل يت ااهتا ومؤيتساهتا اااةة  اق ال  قد قر   يت اات ومؤيتسات قق لديةق ولرن ،رن أي ما 

الرتقلبات املتاددة . وجيب أ  قق     قة ه ه املؤيتسات ةلدولة كر  يف إااة التذيتلسأ  قر   حدينة 
 النقامات ال  ق ا ا الدول والشا أل األة لة من أج  إ مال ااع يف ققفيف امل ري.

و،رن أ  قر   املماةيتــات اجللدة املتا قة ةا رتا  بســ اات الشــا أل األةــ لة ومؤيتــســاهتاق  - 27
أ  يتــــــ اة اختاك القفاةات  وري .(20)مبا يف كلا نلم الادالة اااةــــــة  اق م ج دة يف  دد كبري من الب دا 

املع لة لســـ اات الشـــا أل األةـــ لة خت ـــعق يف مالم الب دا ق هللئات الدولة و م لات ةـــنع القفاة مل ا. 
ويف كنري من الب دا ق ا يزال اا رتا  ةملؤيتــــــــســــــــات اااكمة ل شــــــــا أل األةــــــــ لة ياتمد   ع  م لات 

ع القفاةات السلايتلة وااجتما لة والنقاملة قس ل  وا رتا  حر ملة وري منايتبة قتدخ  دو  م ة يف ةن
ل شـــــــــــــــا أل األةـــــــــــــــ لــة. ويؤدي التــدخــ  اار م  يف قال  الز مــا  التق لــدي  إىل قق يض اارم الــ ا، 

 .(21)ل شا أل األة لة بشدة
و  وة   ع كلاق وبســـــــبب اللفو  اااللة أو التاةطلةق مقد  ـــــــاف  مؤيتـــــــســـــــات الشـــــــا أل  - 28

األةــــ لة وهلاك  اارم ال ا، اااةــــة  اق وقد ي زم ا الد م ح  قتمرن من أدا  و ائف ا واا ــــا ع 
ية لتازيز مبســــــــؤوللاهتا. وقد حن  املقفةة اااةــــــــة الدول مفاةام وقرفاةام   ع ققدت الد م   ع يتــــــــبل  األول  

 يت اات الشا أل األة لة ومؤيتساهتا. 
 

 اال تق ل الذا  للشعوب األصلية وإعمال حقها يف التنمية اخلاصة هبا  بق وو ائق متويق وظائف - 3 
من إ    األمم املتحدة بشـــــذ  حق ا الشـــــا أل  34 و 4حســـــب املن ـــــ ص   له يف املادق   - 29

يتـــب  وويتـــائ  مت ي  م ا  اايتـــتق ل ال ا، املن اة  ا. وقاتمد األةـــ لةق مإ  ل شـــا أل األةـــ لة ااع يف 
كلفلة إ مال كلا ااع   ع الاديد من الا ام ق ةلنلف إىل أ  الشـــــــا أل األةـــــــ لةق يف باض ااااتق 

قراللف أدا   ير   لدي اق أو قد ير   لدي اق امل اةد ال ةمة لر  قغا  بنفســـــــــــــــ اق إما ك لام أو جزئلامق

__________ 

 (19) A/HRC/39/17 و ؛39-27 الفقفاتق A/HRC/24/41و ؛ A/HRC/21/47و ؛ A/HRC/18/35. 
 (20) A/HRC/42/37. 
 (21) A/HRC/15/35 50 و 49 الفقف  ق. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/39/17
https://undocs.org/ar/A/HRC/24/41
https://undocs.org/ar/A/HRC/21/47
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/35
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/37
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/37
https://undocs.org/ar/A/HRC/15/35
https://undocs.org/ar/A/HRC/15/35
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إاــاة اايتـــــــــــــــتق ل الــ ا،ق بلنمــا جيا  ــا نزع امل رلــةق يف حــاات أخفىق قاتمــد   ع الــد م و ــائف ــا يف 
 اااةج  ح  قتمرن من ايتتاادة السلافة   ع حلاهتا. وقد ي ز  اختاك قدابري خاةة يف كلا ال دد.

 الاديد وق جد قفقلبات ماللة مع كلاانت الشــــا أل األةــــ لة ال  قتمتع ةايتــــتق ل ال ا، ة لا يف - 30
من الب دا ق ولرن يف مالم ااااتق قر   الدولة ه  ال  ققفة أول ايت ايتــــــــــــتعدا  التم ي  ال ي ققدمه 

يتم ق جله التح ي ت أحلاانم من خ ل الس اات  قالدولة داخ  أقاللم الشا أل األة لة. و  وة   ع كلا
هق كما قت ىل إداةة امل اةد وقســــتعد  جز ا اار ملة ا  لةق ال  قتحرم يف ايتــــتعدام ا وقفف  شــــفوا ا   ل

ا نس به من ا ألوفا  أخفى. ومن املشــــــــاك  القائمة أي ــــــــا اإلجفا ات اإلداةية وري املنايتــــــــبة من ال ج ة 
 .(22)النقاملة ال  قنا ي   ع قدة مففط من البريوقفاالة ل  ة ل إىل األم ال واايتتفادة من ا

ري الدولة ل تدابري اااةـــــة ال ـــــفوةية ول عدمات األيتـــــايتـــــلة أمف ويف ال ق  نفســـــهق ي د ع أ  ق م - 31
يســــتعد  ك للة ل ســــلافة واايتــــتلااألق شا ي ــــاف متتع الشــــا أل األةــــ لة ةايتــــتق ل ال ا، أو اارم 
ال ا،ق بدا من أ  يازةه. ومن ال ـــــــــــــــفوةي أ  يدمج متاما يف ق ا التدابري واادمات اهلد  املتمن  يف 

 .(23)ة لة يف هناية املاا  من السلافة   ع شؤوهنا اااةة يف  لع جماات االاةمتر  الشا أل األ
ويف كلا الســــلااق قرفة املقفةة اااةــــة ريكلد أ  قدةة الشــــا أل األةــــ لة   ع ققفيف مســــاةات  - 32

ال ا، ل  ائف ا. التنملة اااةــة  ا والســلافة   ل ا  ن ــف ةئلســ  يف أدا  اجملتماات املتمتاة ةايتــتق ل 
وينبغ  احرتا  ود م أول ايت الشـــــــــــــــا أل األةـــــــــــــــ لة و اكج ا ومقرتحاهتاق مع مفا اة أ  إ مال ااع يف 
اايتـــــتق ل ال ا، أو اارم ال ا، يت قف يف مالم اااات   ع قدةة الشـــــا أل األةـــــ لة   ع الســـــلافة 

   ع أةا ل ا وأقاللم ا وم اةدها الابلالة وايتتعدام ا.
 

اال عععععتق ل الذا  أو احلكم الذا  للشععععععوب األصعععععليةم  موعة متنوعة من السعععععياقات  - دال 
 والرتتيبات

إ  الشــا أل األةــ لة امل ج دة يف  ت ف أحنا  الاامل ه  شــا أل متن  ة بشــر  كبري. مقد مفت  - 33
ت نلف  ت فة ق ا الشـــا أل بتاةيت  ت ف من اايتـــتاماة والا قات مع اجملتماات ا لاةق ولدي ا وج ا

بشــــــذ  الاامل وهلاك  اجتما لة ويتــــــلايتــــــلة واقت ــــــادية و قاملة متباينة. وه  قال  يف    نلم إير ل جلة 
 ت فةق وةلتايل مقد ايتتحد   نلما  ت فة لرسب الفةا قتنايتب   ع أمن  وجه مع أةا ل ا وأقاللم ا. 

 فة يف دول خ ا  لام لات بنا  ليفمة وةإل امة إىل كلاق م   قال  يف يتلاقات قان نلة ويتلايتلة  ت
أيتـــــــــــــــففت  ن هلاك  متلز  م ما  ـــــــــــــــد باض قاا ات اجملتمع وقر   أق  ققب  ل تن ع. وقتســـــــــــــــم ق ا 

 التن  ات ةلديناملة وقتا ة وقترلف ةيتتمفاة مع  م لات  ةطلة واجتما لة وايتاة النااا.
ة حق ا يف اايتــــــــتق ل ال ا، أو اارم ويف ه ا الســــــــلاا البال، التن عق متاةس الشــــــــا أل األةــــــــ ل - 34

ال ا،ق وحت ل كلا ااع من جمفد وةا إىل واقع م م سق أو قســـــــــــــاع إىل كلا. وقدةمم املقفةة اااةـــــــــــــة أ  
الرتقلبات الف لة القائمة ه ق يف مالم ااااتق  م لات مســــــــــتمفة وا قســــــــــت لب إا جزئلام ل باد الرام  

__________ 

 (22) A/HRC/27/52/Add.2ــــفــــقــــفات ق ــــفــــقــــفة قA/HRC/21/47/Add.1 و ؛45-42 ال  قA/HRC/15/37/Add.3 و ؛70 ال
 .83 الفقفة

 (23) A/HRC/12/34/Add.2و ؛61 و 25 الــــــــفــــــــقــــــــف   ق A/HRC/15/37/Add.4؛70-66 و 49-32 الــــــــفــــــــقــــــــفات ق 
 .CAN 2/2016 و ؛CAN 2/2012 و؛  A/HRC/36/46/Add.2 و
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فى من املفلد دةايتـــــــــة وققللم ااقائع القائمة ايتـــــــــتع ص ايتـــــــــتنتاجات ل حع يف ققفيف امل ـــــــــري. بلد أهنا ق
واافوأ بت ةلات ،رن أ  ريخ ها الدول والشا أل األة لةق   ع حد يت ا ق يف اا تباة من أج  إ مال 

 حع الشا أل األة لة يف اايتتق ل ال ا، أو اارم ال ا، وقنفل  ال اجبات كات ال  ة املن اة ةلدولة.
يقد  ه ا الففع  ة  امة  ن باض املماةيتـــــــــــــــات القائمةق مبا يف كلا التدابري القان نلة ووريها و  - 35

من التدابريق ال  قفســح اجملال أما  إحفاة ققد  ملما يتا ع وع الشــا أل األةــ لة يف اايتــتق ل ال ا، أو 
وا متن   اولة لت ــنلف  اارم ال ا،ق أو من شــذهنا أ  قف ــ  إىل إ ماله. وه ه ال محة للســ  شــام ةق

ااقائع الفاهنة أو ققللدها  دةاج ا يف  اكأ اثبتة. مالغف  من الفئات الاامة ال اةدة أدانه ه  بلا  باض 
 الام لات اجلاةية.

 
 املمار ة الفعلية ل  تق ل الذا  واحلكم الذا  - 1 

ال ا، أو اارم ال ا، وفية  متاةس الشــــــــــا أل األةــــــــــ لة يف باض املنااع حق ا يف اايتــــــــــتق ل - 36
ب ــف  النلف  ن ا رتا  الدولة. ما ع يتــبل  املنالق قفةت الشــا أل األةــ لة املازولة يف ح   األماةو  
ومناقة وفا  قشـــاك  جتنب الت اةـــ  مع الغفة . و،ن  كلا القفاة قابري ه ه الشـــا أل  ن ققفيف امل ـــري. 

املتاــددة الق ملــات( أو ك ل مبلــاق  -اةيــ  وب للفلــا )دولــة وقــد ا تمــدت ب ــدا   ــديــدةق منــ  إك ادوة وال  
قشفياات أو يتلايتات  امة احرتا  كلا املبدأق ول نل   ع قدابري ل حمايةق ا يتلما ملما يتا ع وماية 

 .(24)األقاللم التق لدية من التاف    ل ا
يناد  وج د الدولةق وير   ويال  الاديد من الشـــا أل األةـــ لة يف منااع انئلة حل  يندة أو  - 37

قفا   ق ا الشــــــــــــا أل مل ا  دودما مع اجملتماات واملفاكز الســــــــــــرانلة اااةجلة. يف ق ا ااالةق قســــــــــــتمف 
الشــــا أل األةــــ لة يف الســــلافة   ع أةا ــــل ا وم اةدهاق ويف شاةيتــــة ال  ائف اار ملة اااةــــة  اق ح  

ب ج دها. وقد ق ـــــــبح ق ا املماةيتـــــــة الفا لة  ف ـــــــة مل يرن هنامم ا رتا  من الدولة وق ق ا أو ح   ل 
ل عاف  ندما قرتسب منااع الشا أل األة لة ه ه قلمة ةلنسبة ل دولة نفس ا أو ألافا  مانلة أخفى 

 بفا  األيتباأل ااقت ادية أو اايترتاقل لة أو وريها. 
ف يف شاةيتة  لع ويتلح   ز الدولةق أليتباأل ماللة وأيتباأل أخفىق ل شا أل األة لة أ  قستم - 38

و ائف اارم ال ا، أو با ــــــــــ ا. ما ع يتــــــــــبل  املنالق ا يام  نلا  الق ــــــــــا  الاادي يف باض الب دا  
يف منااع  دودة من األةا ـــــــــــ  ال انلةق وحتتفظ جمتماات الشـــــــــــا أل األةـــــــــــ لة بنلم الادالة الافملة  إا

من الشـا أل األةـ لة يام    يف ملدا  ماافاس  .(25)اااةـة  اق وحتقع نتائج جلدة يف جمال منع الانف

__________ 

 (24) A/HRC/39/17/Add.1اإلنســـــــــــا ق اق ا املتحدة األمم مف  ـــــــــــلةو  ؛ “Directrices de protección para los pueblos 

indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial de la región amazónica, el Gran Chaco y la región 

oriental de Paraguay”, Geneva, May 2012و ؛ Inter-American Commission on Human Rights, Indigenous 

Peoples in Voluntary Isolation and Initial Contact in the Americas (OEA/Ser.L/V/II, Doc. 47/13, 2013). 
 الـــــفـــــقـــــف  ق A/HRC/39/17/Add.3 وانـــــلـــــف وـــــ اقـــــلـــــمــــــــاا. يف الـــــف ـــــلــــــــة اإلح ــــــــــــــــــــــا ات قـــــبـــــلـــــنــــــــه مــــــــا حســــــــــــــــــــــب (25) 

 .A/HRC/42/37/Add.2 و ؛A/HRC/42/37/Add.1 ؛و79و78
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أمن اجملتمع ومحاية األةا ــــ  يف الاديد من أقاللم الشــــا أل األةــــ لة يف ب دا  من بلن ا إك ادوة وك ل مبلا 
 .(26)واملرسلا

وقفى املقفةة اااةــــة أ   د  إ ــــفا  الاابع الف     ع حق ا الشــــا أل األةــــ لة ي دد نا  ا  - 39
وامل ــــــاج اااةجلة. ومن واجب الدول أ  ق ــــــف  الشــــــف لة   ع ق ا ااق اق  ماتمدة   ع إةادة الدولة

وقا ب الشــا أل األةــ لة  من خ ل قدابري قان نلة وإداةية م ئمة ق  ــع يف قااو  مع الشــا أل األةــ لة.
وإ  كان  باض الشا أل واألمم واجملتماات األة لة قف   يف  ق(27)يف الاديد من الب دا  ه ا اا رتا 

للفو  أ  قل  وري مارت   اق وأ  قتع ع  ن أشــــــــــــرال ااماية ال  ق ــــــــــــحب اا رتا ق من باض ا
 .(28)أج  اافاا   ع السلافة   ع هلاك  ا وايتتق هلا

وقـــد ير    ـــد  كفـــايـــة التـــدابري القـــان نلـــة واإلداةيـــة املتعـــ ة من أجـــ  اا رتا  الف   وق ا  - 40
ةا ـــل ا وأقاللم ا وم اةدهاق قد أيتـــفف  ن قداخ  يف ال اايت الشـــا أل األةـــ لةق وا يتـــلما ملما يتا ع ن

الق ــــائلة واحت ل أافا  اثلنة ألقاللم الشــــا أل األةــــ لةق شا أدى إىل شك  يتــــلافة الشــــا أل األةــــ لة 
  ل ا وايتـــتعدام ا هلا. ومل اج ة ه ا ال  ـــعق قفةت باض الشـــا أل األةـــ لة ريكلد ايتـــتق هلا ايتـــتاادة 

ق لملة  ن قشـــــــــــــــرل  اار مة اإل 2015وأقاللم ا. مف  بريوق أ   ن كاقلا يف  ا   الســـــــــــــــلافة   ع حلاهتا
. ويفيد شــاب ااملتمتاة ةارم ال ا، ألمة وامبلسق باد ا تماد النلا  األيتــايتــ  ل حرم ال ا، اااص  

 دا ق ويف كنري من الب .(29)وامبلس الدخ ل يف ح اة مع الدولة من أج  اا رتا  بســــ ااقه داخ  الدولة
ق أو مقرتحات شا  ة من ‘خاط االاة’و ـــا  الشـــا أل األةـــ لة مبادةات ل حرم ال ا،ق أو ما يســـمع 

أج  ةيتــم مســتقب  ا داخ  أةا ــل ا وأقاللم اق وه  قا ب من الدول احرتا  ق ا املبادةات أو املقرتحات 
 ود م قنفل ها.

 
 البناءةاملعاقدات واالتفاقات وغاقا من الرتتيبات  - 2 

ا رتم   دة ب دا  ة لام وع الشـا أل األةـ لة يف اايتـتق ل ال ا، أو اارم ال ا،ق يتـ ا  من  - 41
خ ل إدةاأ أحرا  يف الديتـــــــــت ة أو يف القان   الاا ق أو من خ ل و ـــــــــع مااهدة ة لة أو اقفاا ة   

 ا رتا  ب لا ااع وقنفل ه.قفقلب بنا  ب  الدول والشا أل األة لة. ويتفاوت نااا ومست ايت ا أو
وقد وّقع التاأ ال يااق وق ى ايتــــتاماةية أخفى مااهدات  ةطلة يف إااة  م لة اايتــــتلاا  يف  - 42

األمفيرت  ووفأل أمفيقلا وآيتــلاق وقشــر  ق ا املااهدات  ة أيتــايتــلة يف الا قات ب  الدول والشــا أل 
وال اايت املتحــدة األمفيرلــة. وواةـــــــــــــــ ــ  دول مــا باــد األةـــــــــــــــ لــة يف ب ــدا  من بلن ــا كنــداق ونل ةي نــداق 

__________ 

 (26) A/HRC/15/37/Add. 3  ؛ و 62 و 24 ق الفقفA/HRC/39/17/Add.2 ؛ و 52ق الفقفةA/73/176 ؛ 74ق الفقفة
 .A/HRC/42/37/Add.1 و

 نل ةي ندا ويف (22 الفقفة A/HRC/36/46/Add.2 و 14 الفقفة ق(A/HRC/15/37/Add.4 أيتـــــــــرتاللا يف املنالق يتـــــــــبل    ع (27) 
(A/HRC/18/35/Add.447 و 46 الفقف   ق.) املد   مع ةلتااو  األةـ لةق الشـا أل منلمات شـ ا  و اقلمااق ويف 

 األةــــــــ لة. ل شــــــــا أل الافملة ةلادالة ل  رتا  ديتــــــــت ةي قادي  إجفا    ع اإلنســــــــا ق حق ا مف  ــــــــلة من وبد م الاا ق
 (.GTM 1/2017 التادي )انلف كلا ةمض الن األ جم س أ  له يؤيتف وشا

 (28) A/HRC/15/35 املرســـــــــــلاق يف أمن ة أي ـــــــــــا وانلف ؛51الفقفةق E/CN.4/2004/80/Add.2) و 68 و 55-54 الفقفاتق 
A/HRC/39/17/Add.2 املتحدة وال اايت (53 الفقفةق (E/C.19/2018/725 الفقفة ق.) 

 (29) A/73/176و ؛77 الفقفة ق E/C.19/2018/7. 
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اايتــــتاماة ه ه املماةيتــــةق كما ه  ااال يف اقفاا ق امع اإلةادات ال ي وقاته شــــل   وم ا شــــاب الفاة 
من إ    األمم املتحدة بشــــذ  حق ا الشــــا أل  37وومقا ملا قنل   له املادة  .(30)1888ن ى يف  ا  

األيتــاس لتازيز الشــفاكة ب  الشــا أل األةــ لة والدول ايتــتنادا إىل حسـن  األةــ لةق مإ  املااهدات قشــر 
النلة واا رتا  املتبادل وامل امقةق وينبغ  إنفاكها والتقلد  ا واحرتام ا. ماملااهدات ق مف األيتـــــــــــــــاس ال ي 

 رتا  يق     له ققفيف الشا أل األة لة مل ريها. وينبغ  أ  يسري إنفاك املااهدات جنبا إىل جنب مع اا
 .(31)ةلشا أل األة لة ة تباةها كلاانت يتلايتلة هلا ة حلات متذة ة خت ل هلا التمتع ةارم ال ا،

تنفلــ  والتســـــــــــــــ يــة املتا قــة ةملاــاهــدات التــاةطلــة يف الاــديــد من الوقــد ب بتامع حت لــ   م لــات  - 43
ا ع به ةـــــــاحبة ال اية من خ ل اجتما ات اا ا  ال  قف اها األمم املتحدة ويف إااة الام  ال ي ق ـــــــ

وقد شــــــدد أةــــــحاأل ال ايةق يتــــــ ا  يف ال ق  الفاهن أو قب  كلاق   ع  .(32)الفيتــــــائ  والزايةات القافية
أ لة قفســـــري املااهدات وقنفل ها ومقا لفوح ا األةـــــ لة والق ـــــد األةـــــ   من ا و  ع النح  ال ي قف مه 

ق ا اإلنســـا  املتا قة ةلشـــا أل األةـــ لةق وبافيقة الشـــا أل األةـــ لةق يف  ـــ   أحرا  القان   الدويل ا
وقشم  الا ام  امل مة األخفى  فوةة مااجلة اخت ل ق اة   .(33)قازة حع ق ا الشا أل يف ققفيف امل ري

الق ى يف مفاو ـــــــــات التســـــــــ يةق ووج د آللات قل م منايتـــــــــبةق من   رمة وايتانغ  يف نل ةي نداق وإدماأ 
 .(34)ألاف القان نلة ال انلةاملااهدات بشر  منايتب يف ا

مااهدة  25وجيفي أي ا التفاو  بشذ  و ع مااهدات حدينة وقنفل ها. مقد ب يف كندا إنفاك  - 44
مااهدة قشـــــــــــــــتم    ع قفقلبات ل حرم  22ق من ا 1975جديدة مع الشـــــــــــــــا أل األةـــــــــــــــ لة من   ا  

مل مة أحرامما بشــــذ  اارم ال ا،. ويف مناقة اإلن ي ق يت ــــمن ا نا  من ااقفاقات األةباة ا .(35)ال ا،
. وك ز  من 1999ق ودخ  حلز التنفل  يف  ا  1993وأبف  اقفاا ن انم ت ملاالبات األةا ـــــــ  يف  ا  

التسـ يةق ينل اقفاا يتـلايتـ  يفد يف قان   ن انم ت   ع إنشـا  حر مة إق لملة لن انم تق يتمتع مب جب ا 
ى انادا  متنل  شاب اإلن ي  يف مناةب اإلداةة ةار مة  لع يترا  ن انم ت وق ا متساوية. وقد أد

وااد ا ات القائ ة ننه ا جيفي ةلشـــر  الرايف إدماأ املااة  التق لدية لشـــاب اإلن ي  والام   ا إىل 
متح ةأل املناقشــة يف أويتــاط شــاب إن ي  ن انم ت بشــذ  إةيتــا  حرم كا، بدي ق يف األةا ــ  املم  كة 

__________ 

 (30) IWGIA, “The human rights of the Rapa Nui people on Easter Island: report of the international observers’ 

mission to Rapa Nui 2011”, Report No. 15, 2012. انلف الفاهنق ال  ـــــــــــــــع بشـــــــــــــــــــــذ  ما  مــــــات   ع ل ا ع 
CHL 1/2010و ق CHL 4/2010و ق CHL 1/2011و ق CHL 1/2016. 

 (31) E/CN.4/2006/78/Add.3و ؛ A/HRC/27/52/Add.2و ؛39 و 9 الفقف   ق A/HRC/21/47 Add.13 الفقفة ق. 
 (32) A/HRC/EMRIP/2014/CRP.1. 
 (33) E/CN.4/2005/88/Add.3 و E/CN.4/2005/88/Add.3/Corr.1و ؛ A/HRC/27/52/Add.2و ؛ A/HRC/18/35/Add.4. 
 قA/HRC/18/35/Add.4 انلف نل ةي نداق يف امل ـــــــــــادمة والتحدايت ا فة التقد  بشـــــــــــذ  املا  مات من مزيد   ع ل ا ع (34) 

 .12 الفقفةق CERD/C/NZL/CO/21-22 و؛ E/CN.19/2013/18 و ؛54-7 الفقفات
 (35) E/CN.4/2005/88/Add.3ةاي. الففع ق 

https://undocs.org/ar/E/CN.4/2006/78/Add.3
https://undocs.org/ar/A/HRC/27/52/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/21/47%20Add.1
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2005/88/Add.3
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2005/88/Add.3
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2005/88/Add.3/Corr.1
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2005/88/Add.3/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/27/52/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/27/52/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/35/Add.4
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/35/Add.4
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/35/Add.4
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/35/Add.4
https://undocs.org/ar/E/CN.19/2013/18
https://undocs.org/ar/E/CN.19/2013/18
https://undocs.org/ar/CERD/C/NZL/CO/21-22
https://undocs.org/ar/CERD/C/NZL/CO/21-22
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2005/88/Add.3
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2005/88/Add.3
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ققــديف. كــ لــا يارتي الت قف الا قــات مع القاــاع ال ـــــــــــــــنــا   يف جمــال قنملــة امل اةد  لإلن يــ    ع أقــ 
 .(36)الابلالة

قشــــــــــرتمم الدا فمم ووفين ند يف  م لة   كجلة  قوحســــــــــب ما ب التذكلد   له يف التقفيف الســــــــــابع - 45
وجتفي املناقشات يف أيترتاللا أي ا من  .(37)هتد  إىل الت ة  إىل اقفاا لتقفيف امل ري  ن افيع التفاو 

ويف ب دا  الشـــــمال األوةويبق قشـــــر  اقفاقلة شـــــاب ال ـــــام ق ال  اقبع مل ا هنج  .(38)أج  إبفا  مااهدة
امل  يف الســــــ يدق ومن نداق والنفويجق مناا   ع أحد اجل  د ال  اشــــــرتك   ابف ل حدود إةا  حق ا ال ــــــ

مل ا مؤخفا الدول والشــــــــــا أل األةــــــــــ لة من أج  و ــــــــــع ةــــــــــا م ز  قان ان. وقد بدأت ق ا الام لة يف 
ق أنشـــــق مفيع خ ا  ل  ـــــلاوة يتذلف من يتـــــتة أ  ـــــا ق   ع النح  التايل: 2001. ويف  ا  1986  ا 

م ك  دولة من ق ا الدول و   ة آخفين يالن م ال ملا  ال ـــــــــــــــام  يف ك  من ق ا    ة أ  ـــــــــــــــا  قالن 
  ع  ق2005الب دا . واشـــــتم  مشـــــفوع ال ـــــاق ال ي أيتـــــففت  نه ق ا الام لة وال ي ةـــــدة يف  ا  

   أحرا  قتا ع بتقفيف امل ريق و د  التمللزق واا كمةق وال غةق والنقامةق والتا لمق وااق ا املتا قة ةألةا
ق ب ااقفاا   ع   كأ 2010وامللاه ويتـــــــــــــــب  الال ق ةإل ـــــــــــــــامة إىل أحرا  قتا ع بتنفل ه. ويف  ا  

وانت   يف  2011ل مفاو ـــــات  د  و ـــــع ال ـــــلغة الن ائلة ل قفاقلة. وقد بدأت املفاو ـــــات يف  ا  
 .(39) ة. وااقرتاح قلد النلف حاللا من قب  حر مات الب دا  الن 2017كان   الناق/ينايف 

ك لا ب الت قلع   ع اقفاقات وقفقلبات بنا ة أخفى ب  الدول والشــــــــــــــا أل األةــــــــــــــ لة كنتل ة  - 46
لام لات الســـــــــــــ  ق وكا  كلا  ادةم إ ف  ق د ا ي ة من النزا ات الناشـــــــــــــئة  ن  د  اا رتا  ةاق ا 

 انب  ت فة من األيتــــــــايتــــــــلة ل شــــــــا أل األةــــــــ لة و د  احرتام ا. ويارت  ة لا باض ق ا ااقفاقات ن
 ج انب حع الشا أل األة لة يف اايتتق ل ال ا، أو اارم ال ا،. 

اقفاا الســـــــــــــــ   املتا ع مبمفات ق ل شـــــــــــــــلتاو ن، من جانب حر مة  1997مقد وقع يف  ا   - 47
بنغ دي  وحزأل ةةةقلا شــا وفا  جاان يتــام ا، يتــامل . ويتــ م الافما  ب ــفوةة النل   ع ةد اا تباة 

 ـــفةين من النزاعق وقازيز نلم اارم ال ا، ل مناقةق وهتلئة اجملال إلجياد ح   ادل ل نزا ات املت ـــ ة ل مت
ةألةا ـــ . وطت ف النلا  القان ق واإلداةي يف شفات ق ل شـــلتاو ن،  ن وريه من النلم يف إااة اهللر  

ا شن   اار مة املفكزية )من خ ل م  ف  املفكزي ل ب د. مالس اة اإلداةية شبه املستق ة يف املناقة يتقا  
القفىق واجملالس  وشـــل خاملقاااات واملقاااات الفف لة(ق وةؤيتـــا  املؤيتـــســـات التق لديةق والز ما  ا  ل   

املنتعبة   ع مســــت ى املقاااات و  ع املســــت ى اإلق لم ق ال  قتذلف أيتــــايتــــا من أ  ــــا  من الشــــا أل 
ة شـــؤو  شفات ق ل شـــلتاو ن،. وقد يتـــن  قشـــفياات لتنفل  األحرا  األةـــ لةق وقشـــف    ع اجلملع وةاة 

املت  ة ةارم ال ا،ق لرن  د  ا رتا  ديتت ةاي ةاقفاا ي ع قنفل هق ب  وايتتمفاةهق حت  ةمحة اإلةادة 
الســلايتــلة ل حر مة املفكزية. وقد كفةت آللات األمم املتحدة اق ا اإلنســا ق مبا يف كلا املقفةة اااةــةق 

__________ 

 (36) IWGIA, “Indigenous peoples’ rights to autonomy and self-government as a manifestation of the right to self-

determination”آكاة/ 13 إىل 11 من الفرتة يف يتـــــــــــــــل ق مرســـــــــــــــلر  يف املاق دة الـــدوللـــة ل نـــدوة أ ـــدت وةقـــة وه  ق 
 .33-31 ال فحات ق2019 ماةس

 (37) A/73/176 80 الفقفةق. 
 (38) A/HRC/36/46/Add.2أ(. 107 و 25 و 24 الفقفات ق( 
 (39) A/HRC/33/42/Add.3 و؛ A/HRC/18/35/Add.2و ؛ A/HRC/15/37/Add.6. ع متـــاح ل قفـــاقلـــة اإلنر لزي والنل   

 .www.sametinget.se/105173 التايل: الفابط

https://undocs.org/ar/A/73/176
https://undocs.org/ar/A/HRC/36/46/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/33/42/Add.3
https://undocs.org/ar/A/HRC/33/42/Add.3
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/35/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/35/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/15/37/Add.6
https://undocs.org/ar/A/HRC/15/37/Add.6
http://www.sametinget.se/105173
http://www.sametinget.se/105173
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إل فاأل  ن الق ع إةا   د  إحفاة ققد  كا  يف التنفل ق وا يتلما ملما يتا ع ةألحرا  الفئلسلة املت  ة ا
 .(40)ةألةا   وامل اةد

ق ب الت قلع   ع ااقفاا املتا ع   ية وحق ا الشا أل األة لةق ة تباةه واحدا 1995ويف  ا   - 48
  والد ودائم ب  حر مة و اقلماا وااحتاد الن ةي اقفاقا ل ســــ   قشــــر  ماا اقفاا اةيتــــا  يتــــ  12من 

ال اا الغ اقلمايل. وينل ااقفااق يف إااة الف ـــــــــــــ  املتا ع ةاق ا املدنلة والســـــــــــــلايتـــــــــــــلة وااجتما لة 
وااقت ـــاديةق   ع قدابري قتا ع ةا رتا  بســـ اات الشـــا أل األةـــ لة؛ واااجة إىل و ـــع هلر  إداةي 

ســــت ايت أ  ع من مشــــاةكة الشــــا أل األةــــ لة   ع  لع أةــــادة ةــــنع القفاةق امفكزي؛ و ــــفوةة ب    م
يف كلا  ن افيع ا تماد آللات ل تشاوة. واشتم  ااقفاا أي ا   ع د  ة إىل اا رتا  بنلم الادالة  مبا

ق 2005ويف  ا   اااةـــة ةلشـــا أل األةـــ لةق وقناول باض الق ـــااي املتا قة ةاق ا املت ـــ ة ةألةا ـــ .
 ي  ااقفاقات إىل قان   واا. وةأت األمانة املانلة ةلســـــــــــــــ   يف و اقلماا أ  خاع قنفل  اقفاا حت ب

اةيتـــــــــا  يتـــــــــ   والد ودائم بالئةق وه  شـــــــــاو  ما متئ  كلاانت األمم املتحدة واهللئات اإلق لملة اق ا 
اا رتا    ع النح  الرايف وحسب ما أشاةت إلله املقفةة اااةةق م م يتم باد  .(41)اإلنسا  قافأل  نه

ةايتتق ل ال ا، أو اارم ال ا، ل شا أل األة لةق مبا يف كلا احرتا  املؤيتسات اارم اااةة بت ا 
الشـــــــــــــــا ألق وقزيد من شك  كلا اا رتا  املؤيتـــــــــــــــســـــــــــــــات املنبنقة من النلا  الزةا   والق ان  املتا قة 

  .(42)ةل مفكزية
 

  تق ل الذا  أو احلكم الذا  للشعوب األصليةاالعرتاف الد توري ابال - 3 
ب يف الاديد من الب دا  اا رتا  ديتـــت ةايم ن انب من حع الشـــا أل األةـــ لة يف ققفيف امل ـــريق  - 49

مبا يف كلا شاةيتـــــــــــة اايتـــــــــــتق ل ال ا، أو اارم ال ا،. ويرتاوح ه ا اا رتا  ما ب  اإلقفاة ةل  ائف 
املتا قة ةألةا   جمم  ة وايتاة من ااق ا    عاايتتشاةية وبباض مؤيتسات الشا أل األة لة والنل 

والقـان ق األكنف  واارم الـ ا،. ومن حلـ  النل   ع ق ـا ااق اق ق جـد أاف اا رتا  الـديتـــــــــــــــت ةي
ققدمام يف أمفيرا ال قلنلة. وقت ــمن باض الديتــاقري يف آيتــلا قفقلبات ل يتــتق ل ال ا،ق وقارت  ةلقان   

قشـــــتم  باض الديتـــــاقري يف أمفيقلا   ع ا رتا   الافيف ل شـــــا أل األةـــــ لة وولاةة األةا ـــــ  الافملةق بلنما
بباض ج انب اارم ال ا،ق من  الســـــــــ اات التق لدية. وأخرياق شـــــــــف   ب ـــــــــاة ب دا  يف  م لات بنا  

 ليفمةق ب ةف ا النتل ة الابلالة ل  رتا  ةلاابع املتادد الق ملات واأل فاا والنقامات جملتمااهتا.

__________ 

 (40) E/C.19/2011/6و ؛ E/C.19/2014/4و ؛ Raja Devasish Roy, “Challenges for juridical pluralism and customary 

laws of indigenous peoples: the case of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh”, Arizona Journal of 

International and Comparative Law, vol. 21, No. 1 (Spring 2004)و ؛ A/HRC/9/9/Add.1و ؛50 الفقفة ق BGD 

 .12 الفقفة قCCPR/C/BGD/CO/1 و ؛4/2014
 (41) Peace Secretariat of Guatemala, Agenda Política de la Paz 2017–2026: Compromisos por Cumplir, 

(Guatemala City, April 2017)و ؛ A/HRC/39/17/Add.3و ؛103-102 و 35 و 18 - 17 الفقفات ق Inter-

American Commission on Human Rights, Situation of Human Rights in Guatemala: Diversity, Inequality 

and Exclusion (OEA/Ser.L/V/II, Doc. 43/15, 31 December 2015)أي ــــــــــــــــــــا وانلف ؛ E/CN.4/2003/90/Add.2 
 .16-15 الفقف   قCERD/C/GTM/CO/16-17 و

 (42) A/HRC/39/17/Add.3103 و ق75-73 و ق63 الفقفات ق. 

https://undocs.org/ar/E/C.19/2011/6
https://undocs.org/ar/E/C.19/2011/6
https://undocs.org/ar/E/C.19/2014/4
https://undocs.org/ar/E/C.19/2014/4
https://undocs.org/ar/A/HRC/9/9/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/9/9/Add.1
https://undocs.org/ar/CCPR/C/BGD/CO/1
https://undocs.org/ar/CCPR/C/BGD/CO/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/39/17/Add.3
https://undocs.org/ar/A/HRC/39/17/Add.3
https://undocs.org/ar/A/RES/43/15
https://undocs.org/ar/A/RES/43/15
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2003/90/Add.2
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2003/90/Add.2
https://undocs.org/ar/CERD/C/GTM/CO/16-17
https://undocs.org/ar/CERD/C/GTM/CO/16-17
https://undocs.org/ar/A/HRC/39/17/Add.3
https://undocs.org/ar/A/HRC/39/17/Add.3
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وق ا الشـا أل األةـ لة يف أمفيرا ال قلنلة إ ـفا  الاابع الف    وقد أ ح اا رتا  الديتـت ةي - 50
  ع النماكأ املعت فة ل يتــــــــــــتق ل ال ا، واارم ال ا، ل شــــــــــــا أل األةــــــــــــ لة   ع املســــــــــــت ايت املتا قة 
ةألةا ـــــ  واألقاللم والب دايت. وقد أدجم  مالم الديتـــــاقري باض حق ا الشـــــا أل األةـــــ لةق إىل جانب 

املتاــــدد األ فاا والنقــــامــــات ل م تماــــات يف املناقــــةق وإ  كــــانــــ  باض النغفات قــــد  اا رتا  ةل اقع
ل حل  يف قنفل  االتزامات الديتـــــــــــت ةيةق وا يتـــــــــــلما االتزامات املنبنقة من األحرا  املتا قة ةألةا ـــــــــــ  

 ن البانات ال   واألقاللم وامل اةد الابلالةق ومت  إاثةة ه ه املســـــذلة يف التقاةيف املقدمة من ةـــــاحبة ال اية
 .(43)مت  إىل ب دا  املناقة

وحدد الاـديد من الديتــــــــــــــــاقري يف املناقـة اإلااة القـان ق ل نمـاكأ املتقـدمة ليفةا ـــــــــــــــ  املتمتاة  - 51
ةايتــــــتق ل ال ا،ق حل  قنل ق ا الديتــــــاقري   ع شاةيتــــــة اايتــــــتق ل ال ا، داخ  األةا ــــــ  ا ددة 

ا أول ب د يف أمفيرا ال قلنلة يارت  ةاق ا يف امل رلة اجلما لة جملتماات الشــــا أل األةــــ لة. وكان  بنم
ليفةا ــ  واايتــتق ل الســلايتــ  واإلداةي ل شــا أل األةــ لة من خ ل إنشــا  منااع ل شــا أل األةــ لة. 

ق ب اا رتا  خبمســـــــــة من منااع الشـــــــــا أل األةـــــــــ لة من خ ل ق ان  قتا ع ب لا. 1938ومن   ا  
ق داخ  منااق اق وق ق ا املتا قة ةمل رلة اجلما لة ألةا ــل اق ومبســت ايت  اللة وقتمتع الشــا أل األةــ لة

من اارم ال ا،ق مبا يشــم  انتعاأل يتــ ااهتا اااةــة والســلافة   ع شــؤوهنا الداخ لة. وه  قتمتع أي ــا 
 . (44)ةلسلافة الف لة   ع امل اةد الابلالة وري املت ددةق وإ  مل يرن كلا دائما بدةجة ماالة

  ع ا رتا  ب اقع الب د املتادد النقامات واأل فااق  1991يشـــــــتم  ديتـــــــت ة  ا   قويف ك ل مبلا - 52
إىل جانب جمم  ة من حق ا الشـــا أل األةـــ لةق من بلن ا انتعاأل ا ن  من شن   الشـــا أل األةـــ لة يف 

أقاملل ا املارت   ا.  جم س الشــل خق وشاةيتــة ق ا الشــا أل ل حرم ال ا، وافا الادالة اااةــة  ا داخ 
وينل الديتـــــــت ة   ع ج اة إنشـــــــا  كلاانت إق لملة ل شـــــــا أل األةـــــــ لةق قت قع م اةد من الدولة من أج  
شاةيتــة ال  ائف املن اة  ا يف إااة اايتــتق ل ال ا،. وبســبب  د  و ــع اإلااة القان ق ال ة  إلنشــا  

ة لة املارت  ةيتتق هلا ال ا،. وقد أنشق حن  ه ه الرلاانتق     ا ملات قشر  أقاللم الشا أل األ
 ملةق وإ  كان  خاع التقد  ا فة يف إةــــــــــــــداة يتــــــــــــــندات م رلة األةا ــــــــــــــ  وخت لل إجفا اهتا  719
ك لا يؤ ف حت ي  األم ال ال انلة  ن افيع الب دايت ري ريا يتـــــــــــــــ بلا   ع يتـــــــــــــــ اة جمتماات   .(45)بالئة

 .(46)القفاةالشا أل األة لة ملما يتا ع ب نع 
  ع ا رتا  ةجلما ات الافقلة والشـــا أل األةـــ لة  1987ويف نلراةاو اق يشـــتم  ديتـــت ة  ا   - 53

لســــــــاح  ا لط األا ســــــــ  ووق ا يف اقباع أيتــــــــاللب ا اااةــــــــة يف التنللم ااجتما   ويف اانتعاأل ااف 

__________ 

 (43) A/72/186 ؛ و 31-27ق الفقفاتFund for the Development of the Indigenous Peoples of Latin America and the 

Caribbean, Derechos de los Pueblos Indígenas: Marcos Jurídicos e Institucionales en los Estados Miembros 

del FILAC (La Paz, January 2019) ؛ وJosé Aylwin, “Los derechos de los pueblos indígenas en América Latina: 

avances jurídicos y brechas de implementación”, in Jane Felipe Beltrão and others, Derechos humanos de los 

grupos vulnerables (Barcelona, Red de Derechos Humanos y Educación Superior, 2014). 
 (44) A/HRC/27/52/Add.1. 
 .http://cntindigena.org التايل: الفابط   ع املتاح األة لةق الشا أل ألقاللم ال انلة ل  نة الشبر  امل قع انلف (45) 
 انلف والقــــــان نلــــــةق الــــــديتـــــــــــــــت ةيــــــة االتزامــــــات بتنفلــــــ  يتا ع ملمــــــا التقــــــد  اناــــــدا  بشـــــــــــــــــــــذ  ما  مــــــات   ع ل ا ع (46) 

A/HRC/15/37/Add.3 و E/CN.4/2005/88/Add.2 و E/C.19/2011/3. 

https://undocs.org/ar/A/72/186
https://undocs.org/ar/A/72/186
https://undocs.org/ar/A/HRC/27/52/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/27/52/Add.1
http://cntindigena.org/
http://cntindigena.org/
https://undocs.org/ar/A/HRC/15/37/Add.3
https://undocs.org/ar/A/HRC/15/37/Add.3
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2005/88/Add.2
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2005/88/Add.2
https://undocs.org/ar/E/C.19/2011/3
https://undocs.org/ar/E/C.19/2011/3
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ةق  ن افيع ا تماد النلا  أنشـــــــق هلر  إداةي مســـــــتق  لت ا املناق قلســـــــ ااهتا وشن ل ا. ويف نفس الاا 
(. وباد  قد من الزمنق نل 28األيتـــــايتـــــ  ل حرم ال ا، ملنااع يتـــــاح  ا لط األا ســـــ  )القان   ةقم 

 .(47)  ع قا يف باض ج انب االاةة اجلما لة ليفةا ـــــ  والســـــ اات ا  لة (2008) 445القان   ةقم 
وق جد داخ  املنااع املتمتاة ةارم ال ا،   ث ابقات من اارم: الس اات ا  لةق واجملالس اإلق لملة 
)املؤلفة من الســـ اات ا  لة يف نفس ال حدة اإلق لملة( واار مات اإلق لملة املتمتاة ةايتـــتق ل ال ا،. 

الااديةق وقنســــــــــع اخت ــــــــــاةــــــــــاهتا مع اار مة  وقت قع ق ا اار مات التم ي  من خ ل امللزانلة ال انلة
املفكزية من خ ل املؤيتــــــســــــات كات ال ــــــ ة. وا قزال اجملتماات ا  لة ل شــــــا أل األةــــــ لة داخ  املنااع 
املتمتاة ةايتــــــــتق ل ال ا، قااق من ولاأل التقد  يف قفيتــــــــلم اادود وخت لل يتــــــــندات م رلة أةا ــــــــل ا 

 .(48)حلاةهتا ألةا ل اق وةلتايل شاةيتة يت ات اوأقاللم ا التق لديةق شا يا ا  ما  
أما خاةأ أمفيرا ال قلنلةق ملشـــــــتم  ديتـــــــت ة ااحتاد الفويتـــــــ    ع ا رتا  ةارم ال ا، ا     - 54

كحع ديتت ةي ا يقت ف   ع الشا أل األة لة. وو ع قشفيع احتادي يتناول   ع وجه التحديد إ مال 
ويف ب دا  الشـــمال األوةويبق ينل ديتـــت ة النفويج   ع أ   .(49)كلا ااع من جانب الشـــا أل األةـــ لة

قتحم  الدولة مســــؤوللة هتلئة اللفو  ال  متّرن الشــــاب ال ــــام  األةــــ   من اافاا   ع لغته و قامته 
ق   ع ا رتا  2011وأيتـــــــــ  أل حلاقه وقا يفها. ويشـــــــــتم  ديتـــــــــت ة الســـــــــ يدق ب ـــــــــلغته املادلة يف  ا  

قازيز االاة النقاملة وااجتما لة ل  ــامل  وحق م يف شاةيتــة ة   الفنةق ةل ــامل  كشــابق وينل   ع 
من ديتـــــت ة من ندا   ع ا رتا  ةلشـــــاب ال ـــــام  كذحد الشـــــا أل األةـــــ لةق  121بلنما قشـــــتم  املادة 

 .(50)و  ع أ  له ااع يف اارم ال ا، ملما يتا ع ةل غة والنقامة يف مناقته األة لة
لب دا  اآليتـل يةق م نح  باض الشـا أل األةـ لة مفكزا قان نلا خاةـا أ نا  الفرتة ويف الاديد من ا - 55

واهلند. وقد جت ع كلا ال  ــع احقما يف  قاايتــتاماةيةق كما ه  ااال يف إندونلســلاق وبنغ دي ق وماللزاي
وواي  ةـــباح باض الديتـــاقري والق ان ق من  األحرا  الديتـــت ةية املتا قة ةل اايت يف  ال شـــفا اهلندق 

 . (51)ويتاةاوامم يف ماللزاي
ويقســــم ديتــــت ة ماللزاي ااحتادي الســــ اة الديتــــت ةية ب  اار مة ااحتادية واار مات واهللئات  - 56

التشـــفيالة ل اايهتا الن ث  شـــفة. وباد ان ـــما  واي  ةـــباح ويتـــاةاواممق ووالبلة يتـــراهنما من الشـــا أل 
األةـــــ لة يف أو الشـــــا أل ‘ ل ســـــرا  األةـــــ ل ’األةـــــ لةق إىل ااحتادق أدةج  ةلديتـــــت ة أحرا  خاةـــــة 

هاق  ال ايت  )ولرن للس ل شـــــــا أل األةـــــــ لة يف شـــــــبه جزيفة ماللزاي(. وقتمتع وايتا ةـــــــباح ويتـــــــاةاوامم 

__________ 

 (47) Fund for the Development of the Indigenous Peoples of Latin America and the Caribbean, Derechos de los 

Pueblos Indígenas, pp. 42 and 59. 
 قNIC 2/2018 انلف الــ ا،ق ةايتـــــــــــــــتق ل املتمتاــة املنــااع يف ةاــالــة املتا قــة الشـــــــــــــــ اوــ   ن ما  مــات   ع ل ا ع (48) 

 .NIC 1/2013 و قNIC 5/2015 و
 (49) A/HRC/15/37/Add.558 ال فحة ق. 
 أي ـــــــــــــا وانلف ؛A/HRC/18/35/Add.2 و A/HRC/33/42/Add.3 انلف قنفل هاق وحالة التشـــــــــــــفياات املزيد   ع ل ا ع (50) 

E/C.19/2013/18. 
 (51) Stefania Errico, The Rights of Indigenous Peoples in Asia: A Human Rights-based Overview of National 

Legal and Policy Frameworks against the Backdrop of Country Strategies for Development and Poverty 

Reduction (.2017 الدوللةق الام  منلمة )جنلفق 

https://undocs.org/ar/S/RES/445%20(2008)
https://undocs.org/ar/A/HRC/15/37/Add.5
https://undocs.org/ar/A/HRC/15/37/Add.5
https://undocs.org/ar/A/HRC/33/42/Add.3
https://undocs.org/ar/A/HRC/33/42/Add.3
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/35/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/35/Add.2
https://undocs.org/ar/E/C.19/2013/18
https://undocs.org/ar/E/C.19/2013/18
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بســـ اة مســـتق ة ملما يتا ع ةلتشـــفياات املت ـــ ة ةألةا ـــ ق وما ةال  الق ان  ال  و ـــا  خ ل ااقبة 
ية القان نلة  ة م مة ل نلا  القان ق وقشر  التادد .(52)اايتتاماةية بشذ  حق ا األةا   الافملة يتاةية

 املاللزيق إك يارت  الديتت ة ةلقان   التشفيا  والقان   الاا  والقان   الافيف.
يف  دة  “القبائ  امل ــــــنفة”ق   ع حق ا 1950الســــــادس لديتــــــت ة اهلندق لاا   اجلدولوينل  - 57

اإلق لملة املتمتاة ةايتـــــــــــتق ل ال ا، يف  واايت يف  ال شـــــــــــفا اهلند. وجي ة جملالس املقاااات واملنااع
ا ــــلعق ومن ط  ا واية ق ــــائلة ملما يت ــــ   قامة ه ه ال اايت أ  قســــن قشــــفياات بشــــذ   دد من امل  

ةاي من امللناا  ـــــــــماانت ديتـــــــــت ةية ل شـــــــــا أل  371ألف و  371 الادل واألةا ـــــــــ . وقاا  املاد  
ايلق مبا يشـــم  قان هنا الافيف وأنلمة الادالة التق لدية اااةـــة األةـــ لة يف واي  انوالند وملزوةا ق   ع الت  

 ــاق و قــامــاهتــا وأةا ـــــــــــــــل ــا وم اةدهــا. وا ،رن قابلع أي ق ان  بفملــانلــة قؤ ف   ع املمــاةيتــــــــــــــــات الــدينلـة 
وااجتما لة والقان   الافيف وم رلة األةا ــــــــــــــ  وامل اةد ونق  ا دو  م امقة اجلمالة التشــــــــــــــفيالة يف ك  من 

وينل اجلدول ااامس   ع إنشــا  جمالس ايتــتشــاةية قب لة قتذلف من أ  ــا  من  .(53)ايت  امل ك ةق ال  
ينل  الشا أل األة لة يف اجلمالات التشفيالة ااحتادية واااةة ةل اايت يف املنااع امل نفة املا نةق كما

 .(54)  ع باض أشرال ااماية املتا قة ةاق ا اااةة ةألةا  
أكنف الديتــاقري أخ ا ةلاابع التقدم  يف آيتــلا من حل   أحد 1987،ن  ديتــت ة الف ب  لاا  و  - 58

( قنل   ع أ  حتم  الدولة حق ا 5اا رتا  وق ا الشـــــــــا أل األةـــــــــ لة. ماملادة النانلة  شـــــــــفة )البند 
   والنقايفق اجملتماات النقاملة األةـــ لة يف أةا ـــ  أجدادهاق من أج  كفالة ةماه ا ااقت ـــادي وااجتما

(   ع أ  قارت  الدولة 17ةهنا بســـــــــــلايتـــــــــــات وبفامج التنملة ال انلة. وقنل املادة الفاباة  شـــــــــــفة )البند 
وق ا اجملتماات النقاملة األةــ لة يف اافاا   ع  قاماهتا وققاللدها ومؤيتــســاهتا وقنملت اق و  ع أ  حترت  

ق   ع إنشــــــــــــــــا  منــااع قتمتع 19إىل  15و  1البن د  ق10ق ــا ااق ا وحتمل ــاق يف ح  قنل املــادة 
ةارم ال ا، يف ك ةدي رياس ويف مناقة ملنداانو املســـــــــــــــ مة. وقد ق ب  مشـــــــــــــــفوع قان   إنشـــــــــــــــا  مناقة 

حل   ق(1998و  1990ك ةدي رياس املتمتاة ةارم ال ا، ةلفمض مفق  يف ايتـــــــــــــــتفتا ين )يف  ام  
ةأت الشــــا أل األةــــ لة أ  ام حاهتا ،رن أ  قتحقع بشــــر  أم ــــ  من خ ل التنفل  املنايتــــب لقان   

(ق ال ي يقنن اائفة وايتـــــــاة من 8371)القان   اجلم  ةي ةقم  1997حق ا الشـــــــا أل األةـــــــ لة لاا  
قفيف امل ــريق حق ا الشــا أل األةــ لةق مبا يف كلا ااق ا املتا قة نةا ــ  األيتــ  ق واارم ال ا،ق وق

 .(55)و د  املساس ةلنقامةق وامل امقة اافة واملسبقة واملستنرية
__________ 

  ن 2013 لاا  ماللزاي يف اإلنســــــا  اق ا ال انلة ال  نة ققفيف انلف الق ان ق ق ا قنفل  بشــــــذ  ما  مات   ع ل ا ع (52) 
 ةألةا  . املتا قة األة لة الشا أل حق ا مسذلة يف ال اا التحقلع

 ةاي 371 واملادة بناوالندق يتا ع ملما ق1962 لاا  (13 )التادي  الديتت ةي القان   افيع  ن )أدجم  ألف 371 املادة (53) 
 الت ةـــ  باد ااالت  يف كلا وكا  مبلزوةا ق يتا ع ملما ق1986 لاا  (53 )التادي  الديتـــت ةي القان   افيع  ن )أدجم 

 املناقت . ك   يف أمدها اال نزا ات إلهنا  اقفاقات إىل
 (54) E/C.19/2013/18و ؛ Raja Devasish Roy and John B. Henriksen, “Relevant constitutional provisions in other 

countries and safeguards on indigenous peoples’ rights in other laws”, addendum to the study on the theme 

“The constitutional reform in Nepal: indigenous peoples’ rights” (؛2010 الـــدوللــــةق الامــــ  منلمــــة )جنلفق 
 Raja Devasish Roy, “Traditional customary laws and indigenous peoples in Asia”, Minority Rights Group و

International, March 2005. 
 (55) E/CN.4/2003/90/Add.3. 

https://undocs.org/ar/E/C.19/2013/18
https://undocs.org/ar/E/C.19/2013/18
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2003/90/Add.3
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2003/90/Add.3
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وب فة  امةق مإ  الرتقلبات ااحتادية أو املتا قة ةارم ال ا، ال  قفف    ع أةا   الشا أل  - 59
هاق األةـــ لة وأقاللم اق وا قر   نتل ة اقفاقات مشـــرتكة ل ـــما  حع الشـــا أل األةـــ لة يف ققفيف م ـــري 

وينبغ  إ ادة النلف  .(56)قؤدي ةل ـــفوةة إىل قازيز اايتـــتق ل ال ا، لت ا الشـــا أل أو حرم ا ال ا، ا
يف األحرا  الديتت ةية وك لا التشفياات امل    ة يف باض الب دا  اآليتل ية ملما يتا ع وق ا الشا أل 

ن   الدويل اق ا اإلنســـــا  املتا قة األةـــــ لةق وا يتـــــلما الق ان  املتا قة ةألةا ـــــ ق يف  ـــــ   أحرا  القا
 .(57)وق ا الشا أل األة لةق وا يتلما إ    األمم املتحدة بشذ  حق ا الشا أل األة لة

جيفي حتقلع ققد  ملما يتا ع ةا رتا  ةلشــا أل األةــ لة يف أمفيقلاق  قو  ع املســت ى اإلق لم  - 60
لشــــــــــا أل وا رمة األمفيقلة اق ا اإلنســــــــــا  كما يت ــــــــــح من  م  ال  نة األمفيقلة اق ا اإلنســــــــــا  وا

والشــا أل. وق مف ق ــلتا األندوةويس و شــاب أوجلا إةشــادات أيتــايتــلة بشــذ  إ مال حق ا الشــا أل 
 .(58)األة لة

وق حظ املقفةة اااةـــــــــــــــة أ  الب دا  األمفيقلة قد قا دت ةلتزامات يف ه ا اجملال يف إااة آللة  - 61
 ق(60)وأنه جيفي و ع قشفياات جديدة كات ة ة ق(59)حق ا اإلنسا  اايتتافا  الدوةي الشام  جمل س

وق دمج يف األاف  .(61)وأ  ا اكم قؤدي دوةام هامام ملما يتا ع وق ا الشــــــا أل األةــــــ لة يف باض الب دا 
القان نلة والســــــلايتــــــاقلة مســــــاحة ل  رتا  بباض من و ائف اايتــــــتق ل ال ا، واارم ال ا،ق حســــــب 

 ايةق يتـــــــ ا  يف ال ق  الفاهن أو ملما يتـــــــبعق يف ةايةاهتم لباض الب دا  األمفيقلةق وإ  أةـــــــحاأل ال ةآه ما

__________ 

 (56) A/HRC/12/34/Add.3 62-59 الفقفاتق. 
 (57) A/HRC/24/41/Add.3. 
 (58) African Commission on Human and Peoples’ Rights and IWGIA, Report of the African Commission’s 

Working Group of Experts on Indigenous Populations/Communities (Copenhagen, 2005)و ؛ African 

Commission on Human and Peoples’ Rights, 276/03 Centre for Minority Rights Development (Kenya) and 

Minority Rights Group International on behalf of the Endorois Welfare Council v. Kenya, decision of 2 

February 2010و ؛ African Court on Human and Peoples’ Rights, African Commission on Human and 

Peoples’ Rights v. Republic of Kenya, Application No. 006/2012, judgment of 26 May 2017 
 (A/HRC/38/8 و A/HRC/10/69) وب قســـــــــــــــ اان (A/HRC/19/16) ألووندا الشـــــــــــــــام  الدوةي اايتـــــــــــــــتافا  ققاةيف انلف (59) 

 وكلنلا (A/HRC/11/21) والرـامريو  (A/HRC/31/8 و A/HRC/17/4) وةواندا (A/HRC/19/4) املتحـدة قنزانلـا و   ةية
(A/HRC/15/8.) 

 الر نغ  يف األةـــــــــــــــ ل  الســـــــــــــــرــــــا  حق ا ومحــــــايــــــة قازيز بشــــــــــــــــــــذ  2011-5 ةقم القــــــان   املنــــــالق يتـــــــــــــــبلــــــ    ع (60) 
 كلنلا.  يف (2016 لاا  27 )ةقم املشاع األةا   وقان   (A/HRC/18/35/Add.5 )انلف

 (61) Albert Kwokwo Barume, Land Rights of Indigenous Peoples in Africa, 2nd ed., Document 128 

(Copenhagen, IWGIA, 2014)و ؛ African Commission on Human and Peoples’ Rights and IWGIA, Report 

of the African Commission’s Working Group of Expertsو ؛ ILO and African Commission on Human and 

Peoples’ Rights, Overview Report of the Research Project by the ILO and the African Commission on Human 

and Peoples’ Rights on the Constitutional and Legislative Protection of the Rights of Indigenous Peoples in 

24 African Countries (Geneva and Banjul, 2009). 

https://undocs.org/ar/A/HRC/12/34/Add.3
https://undocs.org/ar/A/HRC/24/41/Add.3
https://undocs.org/ar/A/HRC/19/16
https://undocs.org/ar/A/HRC/19/16
https://undocs.org/ar/A/HRC/10/69
https://undocs.org/ar/A/HRC/10/69
https://undocs.org/ar/A/HRC/38/8
https://undocs.org/ar/A/HRC/38/8
https://undocs.org/ar/A/HRC/19/4
https://undocs.org/ar/A/HRC/19/4
https://undocs.org/ar/A/HRC/17/4
https://undocs.org/ar/A/HRC/17/4
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/8
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/8
https://undocs.org/ar/A/HRC/11/21
https://undocs.org/ar/A/HRC/11/21
https://undocs.org/ar/A/HRC/15/8
https://undocs.org/ar/A/HRC/15/8
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/35/Add.5
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/35/Add.5
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كان  خاع التقد  ا فة يف الق ـــلة األيتـــايتـــلة املتمن ة يف  ـــما  حق ا الشـــا أل األةـــ لة يف أةا ـــل ا 
 .(62)وأقاللم ا ا قزال بالئة

ق “الشــــا أل األةــــ لة”وقنل ديتــــاقري وانلة  ديدة يف أمفيقلاق ةوم  د  ايتــــتعدام ا مل ــــا ح  - 62
  ع اا رتا  وق ا ومبادئ هلا ةـــــــــ ة مب تماات الشـــــــــا أل األةـــــــــ لة داخ  ق ا الب دا ق من  التن ع 

نـــدا وجن أل أمفيقلـــا(ق وااع يف النقـــامـــة )أوو ق(63)النقـــايف واإل ا )أوونـــداق و   ةيـــة أمفيقلـــا ال يتـــــــــــــــاع
والر نغ ( و ــد  التمللز )   ةيــة قنزانلــا املتحــدةق و   ةيــة الر نغ  الــد،قفاالــةق والرــامريو ق وانملبلــا(ق 
والتدابري املتا قة بتازيز مشــــاةكة الشــــا أل األةــــ لة يف االاة الســــلايتــــلة ل ب د )ب ةوندي( والتدابري اااةــــة 

الد،قفاالةق وةامبلا(. وينل ديتـــــت ة الرامريو  )   ةية الر نغ   “اجملم  ات امل مشـــــة”املتع ة بشـــــذ  
ق ويشتم  ديتت ة    ةية الر نغ  الد،قفاالة   ع التزا  ب ما  “حق ا السرا  األة ل ”  ع محاية 

محاية الفئات ال ــــــالفة وقازيزها. ويت ــــــمن ديتــــــت ة إ ل بلا ا رتاما ةاع يف ققفيف امل ــــــري ليفمم والق ملات 
 منه   ع محاية خاةة ل ف اة.  40من املادة  5والشا ألق وقنل الفقفة 

الاديد من الديتـــــــــــــــاقري ال انلة يف أمفيقلا   ع ا رتا  ةلقان   الافيف والســـــــــــــــ اات  ويشـــــــــــــــتم  - 63
يت ـــــــــمن ا رتاما ب  ـــــــــع ة ما  القبائ   1996من ديتـــــــــت ة جن أل إمفيقلا لاا   12التق لدية. مالف ـــــــــ  

افيف وينل   ع محايت ا. وه  يســـــــــــــــمح ل ســـــــــــــــ اات التق لدية وو ائف م وأدواةهم ا ددة ومقما ل قان   ال
ةلام  يف إااة النلا  القان ق ل ب دق وينل   ع أ  قابع ا اكم القان   الافيف  ند ااقت ـــــــــــــــا ق ةهنا 

ق بــحع ققفيف امل ري 235نحرا  الديتت ة والتشفياات ال انلة كات ال  ة. وي ارت  أي اق مب جب املادة 
 لة. و  وة   ع كلاق ينل الديتـــــــــــــــت ة   ع ةد ااق ا ل م تماات ا  لة ال  جفدت ل م تماات ا 

ويســـــــدي اجمل س ال اا لشـــــــل خ القبائ   (64)ق أو قا ي ـــــــ ا1913حزيفا /ي نله  19من املمت رات باد 
 املش ةة ل حر مة ال انلة بشذ  دوة هؤا  الشل خ وبشذ  القان   الافيف. 

انملبلا   ع ا رتا  ةلقان   الافيف وينل   ع إنشــا  جم س ايتــتشــاةي  وةملن ق يشــتم  ديتــت ة - 64
(ق اا رتا  ن انب من 2000لاا   25لشــل خ القبائ . وجيفيق مب جب قان   الســ اات التق لدية )ةقم 

من  1من البنـــد  1اارم الـــ ا، ل م تماـــات التق لـــديـــة ال  قارت   ـــا الـــدولـــة. و م  ةلبنـــد الفف   
قت ىل الســـــ اات التق لدية إداةة شـــــؤو  الق ان  الافملة وقنفل هاق وه  املســـــؤولة  ن محاية وقازيز القان  ق 

النقامة وال غة والتقاللد والقلم التق لدية اااةة ةجملتمع ا   ق واافاا   ع امل اقع النقاملة واأل مال الفنلة 
 .(65)   ا مت ي م من اار مة ألدا  و ائف اوااحتفاات التق لدية. وقت قع الس اات التق لدية املارت 

وينل ديتــــت ة ب قســــ اان   ع وج د جم س لفؤيتــــا  القبائ  يناط به دوة ايتــــتشــــاةي جتاه اجلمالة  - 65
قبائ  يف الب د. وينل الديتـــــــــت ةق يف البند الفف   لال انلة والســـــــــ اة التنفل ية بشـــــــــذ  املســـــــــائ  املتا قة ة

افية التنق   د  كفالة ااماية ل ب  ا  أو  ـــــــــــــــما  ةماه م. وقداة  ق   ع ققللد  14)أ( من البند  3
__________ 

 ؛A/HRC/4/32/Add.3) وكلنلا) ؛(E/CN.4/2006/78/Add.2) أمفيقلا جن أل إىل امل مدة البانات  ن املقدمة التقاةيف انلف (62) 
 .A/HRC/24/41/Add.1)) وانملبلا ؛A/HRC/18/35/Add.5) ) والر نغ  ؛A/HRC/15/37/Add.2) ) وب قس اان

 لاا  والقب لة األةــ لة ةلشــا أل املتا قة الدوللة الام  منلمة اقفاقلة   ع 2010  ا  يف ال يتــاع أمفيقلا    ةية ةــدق  (63) 
 (.169 )ةقم 1989

 التاةيت كلا قب  املمت رات من جفدت ال  ا  لة ل م تماات شا  ة قدابري ة تماد السابق  ال اية أةحاأل أحد أوةع (64) 
(E/CN.4/2006/78/Add.287 الفقفة ق.) 

 (65) A/HRC/24/41/Add.151 الفقفة ق. 

https://undocs.org/ar/E/CN.4/2006/78/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/4/32/Add.3
https://undocs.org/ar/A/HRC/15/37/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/35/Add.5
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2006/78/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/24/41/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/24/41/Add.1
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شـــــــــــؤو  اارم   ع مســـــــــــت ى اجملتمع ا    من خ ل نلا  اجتما ات ةؤيتـــــــــــا  القبائ  واألحلا ق ال ي 
ق وه  نلا  انبنع من أ فا  قســـــــــــ اانق وإ  مل يرن ةل ـــــــــــفوةة منايتـــــــــــبا Bogosiيارت  به وينلمه قان   

 .(66)انلةل شا أل وري التس  
ــــــــــــــــاجملتماات ال ــالفة وامل مشــةق املافمة  2010ويت ــمن ديتــت ة كلنلا لاا   - 66  دة أحرا  قتا ع بـ

 .(67)  ع حن  يتفع مع ال ـــــــلغة املســـــــتعدمة يف إ    األمم املتحدة بشـــــــذ  حق ا الشـــــــا أل األةـــــــ لة
ةاق ا النقاملة والفرفية لت ا ويشــــ ع الديتــــت ة ال غات األةــــ لة وينل   ع محايت اق ويت ــــمن ا رتاما 

اجملتمااتق ووق ا يف اةدواأ اجلنســـــــلةق وه  أمف م م ل شـــــــا أل األةـــــــ لة ال  قال     اادود ال انلةق 
كما يت ــــــــــــمن أحراما قتا ع ةلتدابري اإلجيابلة. وملما يتا ع ةايتــــــــــــتق ل ال ا، واارم ال ا،ق يشــــــــــــري 

يتــــ اة اختاك القفاةات إىل الســــ اات   ع املســــت ى دو  ال ااق الديتــــت ة إىل نق  الســــ اةق شا ياا نق  
ا  األمف ال ي من شــــذنه ةايدة مشــــاةكة جمتماات الشــــا أل األةــــ لة يف اا كمة  م ما. وه  يت ــــمن أي ــــم
قدابري لزايدة املشــــــاةكة يف االاة الســــــلايتــــــلة ل دولةق ةإل ــــــامة إىل م ــــــ   ن األةا ــــــ  والبلئة ينل   ع 

جملتماات األةــ لةق وه  ق ــلة أيتــايتــلة ب قناوهلا مبزيد من التف ــل  يف قان   األةا ـ  اا رتا  نةا ــ  ا
 (ق وك لا من خ ل إنشا  جلنة األةا   ال انلة.2016لاا   27املشاع ال ي ةدة مؤخفا )ةقم 

وقفى املقفةة اااةــــــــــــــة أ  التدابري واالتزامات القان نلة والســــــــــــــلايتــــــــــــــاقلة امل ك ةة أ  هق وك لا  - 67
ااجت ادات الق ـــائلة اإلق لملة املتزايدة بشـــذ  حق ا الشـــا أل األةـــ لةق قد ق مف من ا ل دول والشـــا أل 
األةـــ لة لبد  أو م اةـــ ة النقان بشـــذ  كلفلة امل ـــ  قدما يف م ا مة ق ا االتزامات والتدابري مع أحرا  

د   ع الدوة البّنا  ال ي القان   الدويل اق ا اإلنســا    ع ةــالد حق ا الشــا أل األةــ لة. وه  قشــد
،رن أ  يؤديه يف ه ا ال دد التااو  ما اق ب فت ا ةاحبة ال ايةق ومع نلم ومنلمات حق ا اإلنسا  

 اإلق لملة وك لا مع املؤيتسات ال انلة اق ا اإلنسا .
 

 االعرتاف بتعدد القوميات وعمليات بناء األمة - 4 
ق يســـتد   إ ادة ققد  لة يف ققفيف امل ـــريق حســـب ما إ  اا رتا  الرام  وع الشـــا أل األةـــ - 68

ق ـــــــــ ة الدولة. وقد   ف جل  جديد من الديتـــــــــاقري والتشـــــــــفياات ال حقة نتل ة امرتا  الاابع املتادد 
الق ملات ل دولق كما   ف ا رتا  ةااجة إىل جتديد  م لات بنا  األمة لتشــم  الشــا أل األةــ لة   ع 

 النح  املنايتب. 
ينل   ع أ  إك ادوة دولة متاددة الق ملات والنقامات. وه  يشتم   2008مديتت ة إك ادوة لاا   - 69

  ع ا رتا  وق ا الق ملات والشــــــــا أل واجملتماات األةــــــــ لة يف اافاا   ع  اكج ا اااةــــــــة ةلتنللمات 
وقابلع نلم الادالة والســ اات ااجتما لة وقا يفهاق وشاةيتــة يتــ اات الشــا أل األةــ لة ل   ائف الق ــائلةق 

اااةــة بت ا الشــا أل. وه  ينل أي ــا   ع حق ا الشــا أل األةــ لة يف أةا ــل ا وأقاللم ا التق لديةق و  ع 
أنه جي ة لت ا الشــــــا أل أ  قنشــــــق لنفســــــ ا دوائف إق لملة قتمتع ةايتــــــتق ل ال ا،ق جيفي دجم ا مســــــتقب  يف 

أ  التاقلد ال ي قتسم به  م لة إنشا  ق ا الدوائفق واامتقاة  اهللر  السلايت  واإلداةي ل دولة ال مفكزية. وري

__________ 

 (66) A/HRC/15/37/Add.2 91 و 51 و 50 و 16 و 11 و 10 الفقفاتق. 
 (67) Barume, Land Rights of Indigenous Peoples in Africa, p.127و ؛ A/72/186و ؛ E/C.19/2013/18. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/15/37/Add.2
https://undocs.org/ar/A/72/186
https://undocs.org/ar/E/C.19/2013/18
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إىل الد م اار م ق وإخ ـــــــــــــاع النم كأ ل تقســـــــــــــلم اإلداةي واإلجفا ات اإلداةية ل دولةق ه    ام  ،رن أ  
 .(68)قفسف ق ة اهتما  الشا أل األة لة  نشا  الدوائف امل ك ةة

  ع أ  ل شــــــا أل األةــــــ لة ااع يف  2009ملات لاا  وينل ديتــــــت ة دولة ب للفلا املتاددة الق   - 70
ققفيف امل ــــريق مبا يف كلا ااع يف اايتــــتق ل ال ا، واارم ال ا، والنقامة واملؤيتــــســــات وااع يف ق حلد 

قشـــــــــــــفين الناق/ن مم   7املؤةخ  3760الرلاانت اإلق لملة اااةـــــــــــــة  ا. وقد بق من خ ل القان   ةقم 
م املتحدة بشـــــــذ  حق ا الشـــــــا أل األةـــــــ لة  ـــــــمن القان   ال اا. ويســـــــمح ق دمج إ    األم2007

 19املؤةخ  31القان   اإلااةي املتا ع ةلرلاانت املتمتاة ةايتـــــــــــــــتق ل ال ا، واألخ  ةل مفكزية )ةقم 
كلاانت قتمتع ةايتــتق ل ال ا، ل ف ح  من الشــا أل األةــ لة والســرا  ”(  نشــا  2010مت ة/ي لله 
ق وه  ما ،رن أ  يتم  ن افيع التح ل إىل ب دايت أو كلاانت إق لملة. و  ع الفوم من أ  “ األةــــــــــــ ل

اإلااة القان ق يتا ب إجفا ات ماقدة ل ترلف وأ  الام لة اإلداةية ا ي ة ل غاية وبريوقفاالةق مإ  باض 
 .(69)  ه ا اإلااةالشـــا أل األةـــ لة ب ـــدد إنشـــا  كلاانت مســـتق ة خاةـــة  ا قتمتع ةارم ال ا، داخ

وه ه ه  حالة كلا  شـــــــــاب الغ اةاق املســـــــــتق  كاقلا يف قشـــــــــاةاو ا إايم ق ال ي ا تمد نلا  أيتـــــــــايتــــــــ  
ق ب انتعاأل شن   جلملع اهللئات 2016ويف  ا   .(70)2015ايتـــــــــــــــتق له ال ا، يف أي  ل/يتـــــــــــــــبتم  
. وقد  ب  أ  قنفل  ه ا النم كأ من خ ل هلئات ةــــــــنع 2017املســــــــتق ة كاقلاق وق ل ا م ام م يف  ا  

القفاة اجلما لة التق لدية أمف ةـــــــــــــــابق كلا أنه يســـــــــــــــتد   اختاك قفاةات هلر لة ق امقلة داخ  حدود 
التق لدية وقشـــم  يتـــراان من وري الســـرا  األةـــ ل .  ايتـــتق ل كا، ا قتاابع مع التقســـلمات اإلق لملة

ومع كلاق مإ  حر مة قشــــــــاةاو ا إايم  املســــــــتق ة كاقلا قق   بت ــــــــملم أدوات لتعالط وإداةة األةا ــــــــ  
مســـــــــت حاة من النماكأ النقاملة ل م تمع ا   ق وا تماد يتـــــــــب  ل تنســـــــــلع مع هلاك  الســـــــــ اة التق لدية. 

ك لا ال ـــــــا ةت ال  قنا ي   ل ا  م لة شاةيتـــــــة اايتـــــــتق ل ال ا، وق  ـــــــح ه ه ااالة اإلمراانت و 
ا كبريما  ن واقع وشـــاةيتــــــــــــــــــات ومناع  أو اارم الـــ ا، من خ ل أاف ل تعالط واإلداةة ختت ف اخت مـــم

 الشا أل األة لة نفس ا.
ديتـــــــــــــــت ة  وبدأت نلبال خ ل مرتة اانتقال إىل الد،قفاالة املتاددة األحزاأل من خ ل ا تماد - 71
ق ب ا تمــاد قــان   2002 م لــة  ةطلــة ل  رتا  وق ا الق ملــات األةـــــــــــــــ لــة. ويف  ــا   1990  ــا 

املؤيتــســة ال انلة ل ن    بق ملات الشــا أل األةــ لة. وقتمن  ااا ات ال ا دة املتع ة ةــ أل اا رتا  
ا أل األةــ لة والقب لة وق ا الشــا أل األةــ لة يف الت ــديع   ع اقفاقلة منلمة الام  الدوللة بشــذ  الشــ

ال ي ينل   ع باض ااق ا النقاملة  2007(ق وا تماد الديتــــــــت ة املؤق  لاا  169)ةقم  1989لاا  
 2007وحق ا املشاةكة. وقد خ ا  مشاةكة الشا أل األة لة يف  م لة و ع ديتت ة جديد باد  ا  

ةـــــــــــة ل  رتا  ةيتـــــــــــتق هلا ال ا، وإقامة دولة احتاديةق األمف ال ي كان  الق ملات األةـــــــــــ لة قفى أنه مف 

__________ 

 .(A/HRC/42/37/Add.1) انلف 2018  ا  يف الب د كلا إىل اااةة املقفةة بانة قفكلز   ة الديتت ة إنفاك  م لة شر   (68) 
من ا  كلاان  21يق    حل  ال ا،ق اارم حتقلع  م لة األةـــــ لة ل شـــــا أل املســـــتق ة الرلاانت من كلاان  36ما جمم  ه  بدأ (69) 

 ,IWGIA) األةـــــــــ لة ل شـــــــــا أل إق لملةتح ل إىل كلاانت ال خ ل من كلاان  15 و ب دايتقب لا من خ ل التح ل إىل 

The Indigenous World (Copenhagen, 2018), p. 181). 
 ال ا،. ةايتتق ل يتمتع كلا   إلنشا  رييلدهم  ن خ له من املشاةك   وأ  ن 2009  ا  يف أجفي ايتتفتا  باد (70) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/42/37/Add.1


 A/74/149 

 

24/27 19-11889 

 

ا يارس بشر  كا  قا اات  2015وحرم ا ال ا،ق لقل د متزايدةق كما أ  الديتت ة املاتمد يف  ا  
 .(71)ومقرتحات الق ملات األة لة

 
 اال تق ل الذا  من خ ل قياكق احلكم احمللي - 5 

نلةق وأيتــــــاللب االاةق واا ــــــائل من ا ما ه  نتاأ ل تاةيتق وليف اط الســــــر قأليتــــــباأل  ديدة - 72
الد،غفاملة ل ســــــــــــرا ق و م لات اايتــــــــــــتلاا  وبنا  األمةق واأل ا ف القان نلةق متاةس الشــــــــــــا أل األةــــــــــــ لة 
ةــــــــــــــ حلات اايتــــــــــــــتق ل ال ا، أو اارم ال ا،ق يف باض الب دا  أو املنااع ال اقاة داخ  ب د ماق من 

املاتاد ل ب د. ويارت   دد من الب دا  يف آيتـــــــــــلا بدةجات خ ل اار مات ا  لة داخ  اهللر  اإلداةي 
 .(72)متفاوقة ةملؤيتــــســــات التق لدية ل شــــا أل األةــــ لة ة تباةها الســــ اات القان نلة   ع املســــت ى ا   

 (74)وو اقلماا (73)وه ا ه  أي ا حال ب دايت الشا أل األة لة امل ج دةق   ع يتبل  املنالق يف إك ادوة
 واملرسلا.

ق ا رتامما وع الشـــــــا أل 2001ويت ـــــــمن ديتـــــــت ة املرســـــــلاق باد قادي ه املنري ل  دل يف  ا   - 73
ااع يف كلا األةـــ لة يف ققفيف امل ـــريق وإ  كا  كلا اا رتا  م ـــح ة بقل د جتا  من ال ـــاب إنفاك 

 أل األةــــ لة ملما يتا ع ويت ــــمن الديتــــت ة أي ــــا ا رتاما ةايتــــتق ل ال ا، ل شــــا .(75)املماةيتــــة الام لة
نم ة من ا قابلع النلم القان نلة اااةـــــة  ا لتســـــ ية النزا ات الداخ لةق وانتعاأل يتـــــ ااهتا أو شن ل ا يف 
اار مة الداخ لة ومقا لق ا دها وإجفا اهتا وأ فام ا. وبســــــــبب القل د الديتــــــــت ةية ااارية وك لا اامتقاة 

ع يف ققفيف امل ــريق و ــا  الشــا أل األةــ لة يف املرســلا افقما إىل قشــفياات مترلنلة من أج  قفال  اا
 ت فة ملماةيتـــــــة اايتـــــــتق ل ال ا، واارم ال ا،. ومن الســـــــمات اهلامة يف ه ا ال ـــــــدد ماالبة الب دايت 
واجملتماات األةــ لة ةنتعاأل يتــ ااهتا من خ ل نلام ا الافيف. وينل ديتــت ة واية أواكســاكا   ع ه ا 

( ةختلاة يتــــ ااهتا من خ ل  م لاهتا اانتعابلة الافملة ودو  570ب دية )من إ ايل  417ااعق وقق   
وج د أحزاأل يتـــــلايتـــــلة. و قب التادي  ال ي أدخ    ع الديتـــــت ةق وج    دة ب دايت ق ـــــم شـــــا ة 

تعاةت أةـــــ لة ندا  إىل ا اكم ال انلة ل نتعاةت قاالب مله ةا رتا  ةألنلمة اانتعابلة الافملة ل ن
الب دية. وه ا ه  ااال اآل  يف قشــــــريا  )ملتشــــــ اكا (ق وآي ق  دو ل س لل يس )ورييفو( وأوكســــــتشــــــ مم 

 (76) )قشلاةس(
 

__________ 

 (71) A/HRC/12/34/Add.3 ةقم الق لة أي ا وانلف؛ NPL 5/2012 ةقم والق لة AL 15/10/2012 يف A/HRC/24/41/Add.4 
 .23 و 22 الفقف   قCERD/C/NPL/CO/17-23 و

 (72) Errico, The Rights of Indigenous Peoples in Asia, p. 27. 
 (73) A/HRC/42/37/Add.1. 
 (74) A/HRC/39/17/Add.3. 
 (75) E/CN.4/2004/80/Add.2و ؛57 الفقفة ق A/HRC/39/17/Add.296 و 50-49 و 2 الفقفات ق. 
 (76) A/HRC/39/17/Add.251 الفقفة ق. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/12/34/Add.3
https://undocs.org/ar/A/HRC/24/41/Add.4
https://undocs.org/ar/CERD/C/NPL/CO/17-23
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/37/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/37/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/39/17/Add.3
https://undocs.org/ar/A/HRC/39/17/Add.3
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2004/80/Add.2
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2004/80/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/39/17/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/39/17/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/39/17/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/39/17/Add.2
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 الكياانت املستقلة العاملةم ممار ة اال تق ل الذا  أو احلكم الذا  يف قطاعات حمددة - 6 
ي جد أي ــــا ا رتا  قائم   ع أيتــــاس  فق  ةايتــــتق ل  ق(77)حســــب ما ككف يف التقفيف الســــابع - 74

ال ا، أو اارم ال ا، ل شــــــــــــا أل األةــــــــــــ لة يف قاا ات  ددة يف باض الب دا ق و،رن أ  ،اةس خاةأ 
حدود أةا ــــــــــ  الشــــــــــا أل األةــــــــــ لة. ولرتقلبات اايتــــــــــتق ل ال ا، ال  لف  ه ه أ لة يف يتــــــــــلاا اهل فة 

ة لة ةلب  يف ق ااي قؤ ف   ع أمفاد ق ا الشا أل خاةأ أةا ل م والتح فق ألهنا قد قسمح ل شا أل األ
وأقاللم م. ومن األمن ة   ع ه ه املماةيتـــــــــــة املتا قة ةايتـــــــــــتق ل ال ا، اختاك القفاةات املت ـــــــــــ ة ةلق ان  

 . والسلايتات التا لملةق مبا القفاةات املت  ة نافال الشا أل األة لة املقلم  خاةأ األقاللم التق لدية
 حاالت دائمة للشراكة واحلوار بني الثقاعات - 7 

  فت نتائج إجيابلة ل ج د  م لات وهلئات مؤيتــــــســــــلة ل ح اة ب  النقامات والتااو  املســــــتمف  - 75
ب  الشــــــا أل األةــــــ لة والدول. وق مف ال ملاانت ال ــــــاملة يف ب دا  الشــــــمال األوةويب مناا و لع ال ــــــ ة 

 دت ال  نة الدائمة ل تشــــاوة مع الشــــا أل األةــــ لة ومنلماهتاق ال  قنســـع ويف ك ل مبلاق يتــــا .(78)ب لا
ب  مؤيتــســات الدولة والشــا أل األةــ لةق   ع ايتــتمفاة اا اة ح  يف اللفو  ال ــابةق و  ع الفوم من 

وق جد هلئات مشرتكة ب  الدول والشا أل األة لة يف الاديد من  .(79)القل د املففو ة   ع كلا اا اة
ق وإ  كان  يتــــ اة الشــــا أل األةــــ لة يف ق ا الب دا   ادة ما قر    دودة. ومن ال ــــفوةي أ  الب دا 

قســــــمح ه ه اآلللات ةختاك قفاةات مشــــــرتكة حقلقلة قت اوة جمفد األدواة اايتــــــتشــــــاةية. وينبغ  ل دول أ  
 .(80)قنلف يف اآلللات ال  ققرتح ا أو قنشئ ا الشا أل األة لة نفس ا

  
 اال تنتاإات والتوصيات -خامسا  

إن اإلعمال الكامق حلق الشعععععوب األصععععلية يف اال ععععتق ل الذا  أو احلكم الذا  يسععععتل م  - 76
 .“بناء الدولة املتأخر”ما يطلق عليه حد تغياات عميقة يف البناء القانوين واهليكلي للدولة، تالق إا 

غا أنه من املمكن العثور  .(81)تعاجلها ابلكامقويف معظم احلاالت، مل تعرتف الدول هبذه اآلاثر أو 
، وقد توعر إرشادات ونقاط عملية مفيدة للتفكا “املمار ات اليت تبعث على األمق”على أمثلة من 

 يف اإلعمال الكامق حلقوق اإلنسان اجلماعية والفردية للشعوب األصلية.
العرتاف الد توري والقانوين املنا ب وتشمق املمار ات اإلجيابية اليت تتبعها الدول حاليا ا - 77

 حبق الشعوب األصلية يف تقرير املالا واحلق ذي الاللة املتعلق ابال تق ل الذا  أو احلكم الذا .
ويوعر اإلقرار ابلطابع املتعدد القوميات واملتعدد الثقاعات للدول اليت تعيش عيها الشعععوب األصععلية، 

، ووضع معاقدات واتفاقات إديدة أو ترتيبات بناءة تقوم على والتفسا البناء للمعاقدات وتنفيذقا

__________ 

 (77) A/73/17688 و 68 الفقف   ق. 
 (78) A/HRC/33/42/Add.3و ؛59-56 و 37-36 و 20 الفقفات ق A/HRC/18/35/Add.2و ؛ A/HRC/15/37/Add.6؛ 

 .82 الفقفة قA/73/176 و
 (79) A/HRC/15/37/Add.346 الفقفة ق. 
 (80) A/73/17682 الفقفة ق. 
 (81) A/HRC/9/951 الفقفة ق. 

https://undocs.org/ar/A/73/176
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https://undocs.org/ar/A/HRC/33/42/Add.3
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/35/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/35/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/15/37/Add.6
https://undocs.org/ar/A/HRC/15/37/Add.6
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https://undocs.org/ar/A/73/176
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https://undocs.org/ar/A/73/176
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ا قوايأ لكن أن تبك عليه الشععععراكة ال شمة بني الدول والشعععععوب  حسععععن النية والثقة املتبادلة، أ ععععا ععععأ
  األصلية.

وقد اعتمدت تدابا قانونية وإدارية و ععيا ععاتية تتعلق حبقوق الشعععوب األصععلية يف أراضععيها  - 78
ا  ععععلطات الشعععععوب األصععععلية ومؤ ععععسععععات  ومواردقا الطبيعية يف عدة بلدان.وأقاليمها  وتتمتع أيضععععأ

 احلكم الذا  والوالايت القضائية اخلاصة هبا بدرإات متفاوتة من االعرتاف يف عدد كبا من البلدان.
 .كذلك وضعت مبادرات لتع ي  احلوار واالشرتاك، إا حد ما، يف صنع القرار

خمتلفة قائمة عيما يتعلق بطرق وو عععععائق متويق وظائف احلكم الذا  اخلاصععععة وقناك ترتيبات  - 79
ابلشععععوب األصعععلية، مثق التحوي ت املنتظمة من املي انية الوطنية أو األموال املتفق عليها من خ ل 

واعتمدت أيضعععععا تدابا خاصعععععة يف بعمل البلدان ملكاعحة عدم املسعععععاواة  عمليات تنفيذ املعاقدات.
 .  ياق احلالة االإتماعية واالقتالادية اليت تواإهها الشعوب األصلية يف كثا من البلدانوالتميي  يف

وعلى الرغم من تلك املمار ات اإلجيابية، ترى املقررة اخلاصة أن معظم ترتيبات اال تق ل  - 80
الواقعة على الذا  أو احلكم الذا  احلالية ال تفي بشععععكق كامق اباللت امات الدولية حلقوق اإلنسععععان 

  عاتق الدول عيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية.
 :وتوصي املقررة اخلاصة مبا يلي - 81

ينبغي أن تنص الدول يف نظمها القانونية الوطنية، مبا يف ذلك يف د ععاتاقا الوط ،  )أ( 
احلكم  على حق الشععععوب األصعععلية يف تقرير املالعععا واحلق ذي الالعععلة املتعلق ابال عععتق ل الذا  أو

 الذا ؛
ينبغي للدول أن تعتمد وتنفذ مجيع التدابا ال شمة لضمان االعرتاف الكايف حبقوق  )أل( 

الشععععععععوب األصعععععععلية يف أراضعععععععيها وأقاليمها ومواردقا الطبيعية، ألن قذا االعرتاف لثق ح ر ال اوية 
  ال تق هلا الذا  وحكمها الذا  وقو ضروري لبقائها كشعوب متمي ة؛

ينبغي إعععادة النظر يف الرتتيبععات القععائمععة عيمععا يتعلق ابال عععععععععععتق ل الععذا  واحلكم  )ج( 
الذا  للشعوب األصلية من حيث إوانبها الداخلية واخلارإية، ومواءمتها مع معايا حقوق اإلنسان 

وق املعرتف هبا دولياأ عيما يتالعق حبقوق الشععوب األصعلية، وال  عيما إع ن األمم املتحدة بشعأن حق
 الشعوب األصلية؛

ينبغي االشرتاك يف إنشاء آليات ذات طابع رمسي يتفق عليها بشكق متبادل إلقامة  )د( 
 حوار دائم متعدد الثقاعات بني الدول والشعوب األصلية؛

جيب على الدول أن تعتمد التدابا ال شمة لتوعا السبق والو ائق لتمويق وظائف  )هـ( 
وينبغي أن تكون نظم احلالععععععول على موارد الدولة وا ععععععت دامها  ية.احلكم الذا  للشعععععععوب األصععععععل

وينبغي للدول أن متتنع عن عرض أولوايهتا  م ئمة ثقاعياأ وحتت السععيطرة املباشععرة للشعععوب األصععلية.
 اخلاصة على ا ت دام أموال الدولة امل الالة حلكومات الشعوب األصلية املتمتعة ابحلكم الذا ؛

أن توعر اخلدمات االإتماعية، وأن تتيح، عند االقتضععاء، تدابا من واإب الدول  )و( 
وجيب أال يت ذ  خاصععععة للشعععععوب األصععععلية من أإق التمتع حبقوق اإلنسععععان األ ععععا ععععية الواإبة هلا.

ومن قذا املنطلق، جيب تقييم مجيع التدابا احلالية أو املقرتحة  الوعاء بذلك االلت ام آلية للسعععععععععععيطرة.
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األمر، يف ضععععععععععوء مسععععععععععألتني رئيسععععععععععيتني، زام ما إذا كانت تلك التدابا تع ش حق  وتعديلها، إذا ل م
الشعوب األصلية يف تقرير مالاقا، أم على العكس من ذلك تدعع هبا إا خطط تؤدي إا االندماج 
 أو اال تيعاب، وما إذا كانت قد وضعت وجيري تنفيذقا يف شراكة حقيقية مع الشعوب األصلية؛

إا إحعععداغ تغيا يف عقليعععة العععدول واثتمععععات حبيعععث لكن اعتبعععار مثعععة حعععاإعععة  )ة( 
الشععععععععوب األصعععععععلية وثقاعاهتا إ ءأا قيالمأا من قوية الدولة نفسعععععععها، والتعامق مع مطالبات الشععععععععوب 
األصععلية ابعتبارقا قضععية أ ععا ععية يف  ال حقوق اإلنسععان والعدالة، وليسععت هتديدا هلياكق الدولة أو 

 طنية للتعليم والعدالة، عض  عن و ائق اإلع م، دور قام يف قذا الالدد؛وللنظم الو  رعاقها.
أخاا، من املهم التشععععديد على أن الشعععععوب األصععععلية نفسععععها قد ا ذت خطوات  )ح( 

 للتمتع حبقها يف اال ععععتق ل الذا  أو احلكم الذا ، ووضعععععت مقرتحات موضععععوعية يف قذا الالععععدد.
 .عم تلك املقرتحاتوينبغي للدول أن تعطي أولوية لد

وترى املقررة اخلاصععة، إذ تضععع يف اعتبارقا املمار ععات اإلجيابية القائمة والتحدايت املتعددة  - 82
أنه يل م بناء قدرات الدول والشعععععوب األصععععلية، على حد  ععععواء، عيما يتعلق  اليت ال ت ال مطروحة،

لى صعيد إعمال حق تلك الشعوب مبمار ة الدول لواإباهتا وحتمق الشعوب األصلية ملسؤولياهتا ع
وينبغي تشععععععع يع ودعم التبادل والتعاون عيما بني الشععععععععوب  يف اال عععععععتق ل الذا  أو احلكم الذا .

األصعععلية نفسعععها بشعععأن حارهبا ولاحاهتا والتحدايت اليت تواإهها، وكذلك تشععع يع ودعم احلوار بني 
 .الدول بشأن قذه املسألة

ملقررة اخلاصعععععععععععة منظومة األمم املتحدة، وكذلك النظم اإلقليمية ويف قذا السعععععععععععياق، تدعو ا - 83
حلقوق اإلنسععان واملؤ ععسععات الوطنية حلقوق اإلنسععان، إا دعم بناء القدرات، واحلوار بني الثقاعات، 
وتبادل املعلومات عيما بني الدول والشعععععععوب األصععععععلية، بغية حتقيق اإلعمال الكامق حلق الشعععععععوب 

 .الذا  أو احلكم الذا األصلية يف اال تق ل 
 


