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  عوب األصليةاملنتدى الدائم املعين بقضايا الش
  الدورة السادسة عشرة

  ٢٠١٧أيار/مايو  ٥ -نيسان/أبريل  ٢٤نيويورك 
  *من جدول األعمال املؤقت ٤البند 

تنفيــذ اــاالت الســتة الــيت كُلّــف املنتــدى الــدائم 
األمم املتحدة بشـأن  بوالية بشأا يف ضوء إعالن 

        حقوق الشعوب األصلية
  من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانالواردة لمعلومات لجتميع     

    
 مذكرة من األمانة العامة    

 

  موجز  

هذا التقرير عبارة عن جتميع للردود الواردة مـن املؤسسـات الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان        
ــدى      ــة املنت ــه أمان ــذي أعدت ــى االســتبيان ال ــين بقضــايا الشــعوب األصــلية بشــأن     عل ــدائم املع ال

اإلجراءات املتخذة أو املقـررة املتعلقـة بالشـعوب األصـلية مـن أجـل حتديـد املمارسـات اجليـدة          
ــع        ــى املوق ــواردة مــن تلــك املؤسســات عل ــة ال ــردود الكامل وتعميمهــا. وســيتاح االســتبيان وال

 /https://www.un.org/developmentالشبكي املخصص للدورة السادسة عشرة للمنتدى الدائم (

desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2/sixteenth-session.html.(  
  

   

  
  

 *  E/C.19/2017/1.  
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  مقدمة  -  أوال  
يف إطار التعاون املستمر بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنتدى الدائم املعـين    - ١

    ــدائم بواســطة اســتبيان ــدى ال ــب املنت ــده مب بالشــعوب األصــلية، طل ــات عــن  تزوي ــأعلوم ل اعم
. واعترف املنتدى الـدائم يف دورتـه   )١(املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان مع الشعوب األصلية

ــوق اإلنســان        ــز حق ــوق اإلنســان يف تعزي ــة حلق اخلامســة عشــرة مبســامهات املؤسســات الوطني
ات يف دور ة تلــك املؤسســات، مبــا فيهـا حقــوق الشــعوب األصـلية، ورحــب مبشـارك   تـها ومحاي

  .)٢(املنتدى املقبلة
وتلقت أمانة املنتدى الدائم ردودا خطية على االسـتبيان املوجـه إىل املؤسسـات الوطنيـة       - ٢

وردت ردود وواملقـررة املتعلقـة بالشـعوب األصـلية.      املتخـذة حلقوق اإلنسان بشـأن اإلجـراءات   
   ــن مؤسســات ــتبيان م ــى االس ــا ونيكــاراغوا       عل ــدا وكيني ــبني وكن ــتراليا والفل يف األرجنــتني وأس

الحقــة. وســتتاح مجيــع وقــت ونيوزيلنــدا. وأفــادت مؤسســات أخــرى أــا ســتقدم ردودهــا يف  
 الـــردود الـــواردة علـــى املوقـــع الشـــبكي املخصـــص للـــدورة السادســـة عشـــرة للمنتـــدى الـــدائم  

)https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2/sixteenth-session.html(.  
وتضمن االستبيان أسـئلة حـول ثالثـة جمـاالت رئيسـية هـي: توصـيات املنتـدى الـدائم           - ٣

ومتابعــة املــؤمتر  ،املعــين بقضــايا الشــعوب األصــلية، وتعزيــز ومحايــة حقــوق الشــعوب األصــلية  
 . ٢٠١٤لعام  العاملي املعين بالشعوب األصلية

   

__________ 

اإلنسـان مـن املؤسسـات املعتمـدة لـدى جلنـة التنسـيق الدوليـة         مؤسسة وطنية حلقوق  ٧٥أُرسل االستبيان إىل   )١(  
يف  ١٩يف أفريقيـا، و   ٢٧يف منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ، و      ٢٣للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، منها 
يف أوروبـا. ومت اختيـار املؤسسـات املشـارِكة بنـاء علـى املعـايري         ٦أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب، و   

ــة: التا ــابقة؛   ‘ أ’لي ــدائم الس ــدى ال ــدمي ا‘ ب’املشــاركة يف دورات املنت ــام   تق ــتبيان ع ــى اس ــردود عل ؛ ٢٠١٦ل
البلدان اليت تقطن ا شعوب أصلية، مبـا يف ذلـك الشـعوب تصـف نفسـها بالشـعوب األصـلية. ووردت         ‘ج’

ــة حلقــوق اإلنســان (األرجنــتني وأســتراليا والفلــبني وكنــدا وكين    ٧ردود مــن  يــا ونيكــاراغوا مؤسســات وطني
ونيوزيلندا). وأفادت مؤسسات أخرى أا ستقدم ردودها يف وقت الحق. وميكـن االطـالع علـى مزيـد مـن      
املعلومات التفصيلية عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان على املوقع الشبكي للتحالف العاملي للمؤسسات 

 ).http://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspxالوطنية حلقوق اإلنسان (

  )٢(  E/2016/43 ٢٣، الفقرة. 
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  ردود املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان -  اثاني 
  الشعوب األصلية: الرتاع والسالم والتسوية :توصيات املنتدى الدائم - ألف 

الشـعوب األصـلية: الـرتاع والسـالم     ” ٢٠١٦عـام  ل املنتدى الدائم وضوع دورةمل وفقا  - ٤
طُلب من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسـان أن تقـدم معلومـات عـن أسـاليب       ،)٣(“والتسوية
  بالرتاع والسالم والتسوية ذات الصلة بالشعوب األصلية.املتعلقة القضايا يف عملها 

، عقـد القاضـي االحتـادي    يف األرجنـتني  جمتمعـات مابوتشـي  مـن  وبناء على طلب ستة   - ٥
بشـأن مسـار خـط سـياحي للسـكك احلديديـة.       ملقاطعة تشـوبوت جلسـة حـوار لتسـوية نـزاع      

علـى   تهوركـز مشـارك   ،لعمليـة السة أمني مظامل األمة بصفة مراقب/ضامن تلك اجلوشارك يف 
تعزيـز اآلليــات الســلمية الــيت تشــرك جمتمعـات الشــعوب األصــلية يف تســوية الرتاعــات وإدارــا   

  العمليات. تلكوعلى إبراز أمهية التشاور املسبق يف 
لجنة األسترالية حلقوق اإلنسان بأنه ال تزال هنـاك أعمـال كـثرية غـري منجـزة يف      وتقر ال  - ٦

مجيع ذكر العملية الوطنية للتعايف واملصاحلة فيما يتعلق مبعاملة الشعوب األصلية يف أستراليا. وقد 
ــة مفوضــي ــة مــن الســكان       جلن ــزع امللكي ــة الســابقون واحلــاليون أن ممارســة ن ــة االجتماعي العدال
مـن املشـاكل    عـددا وسكان جزر مضيق تـوريس ودجمهـم يف اتمـع األسـترايل أثـارت       األصليني

ميكـن   . واستنادا إىل تقرير اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان، فإن هناك حاجـة عاجلـة وال  املزمنة
ــايف جمتمعــات الشــعوب األصــلية    ــيت ت إنكارهــا إىل تع ــال   فيهــا ســببمــن األضــرار ال فصــل أطف

أسرهم، وتشتيت تلك األسـر، والعنـف األسـري، واإليـداع يف السـجون،       الشعوب األصلية عن
بني اإلحصـاءات  واالنتحار، وإساءة اسـتعمال الكحـول واملخـدرات. وعلـى وجـه اخلصـوص، تـ       

جـزر مضـيق تــوريس يتعرضـن للعنــف     ســكانوالسـكان األصـليني   احلديثـة يف أسـتراليا أن نســاء   
  له النساء من غري الشعوب األصلية.ضعفا نسبة ما تتعرض  ٣٢العائلي مبا يعادل 

جمموعـة  ”وأنشأت اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان العديد من األدوات واملوارد، منها   - ٧
اللجنــة  م. وتقــد“أدوات لتطــوير عمليــات جمتمعيــة حلــل املنازعــات يف جمتمعــات األمــم األوىل 

التدريب والدعم يف جمال السياسات إىل جمتمعات الشعوب األصلية والسلطات احلكوميـة الـيت   
تسعى إىل وضع السياسات وحتديـد اإلجـراءات علـى الصـعيد اتمعـي. وقـد اسـتخدمت آليـة         
 تقدمي الشكاوى اليت أنشأا اللجنة يف حماوالت إجياد تسويات موعة متنوعة من القضايا اليت

، أصـدرت احملكمـة   ٢٠١٦متس الشعوب األصلية أو تتطلب إشراكها. ويف كانون الثاين/يناير 
التمييز املنـهجي ضـد أطفـال الشـعوب األصـلية       شكاوىالكندية حلقوق اإلنسان قرارات تؤيد 

__________ 

 .٦٤-٤٩املرجع نفسه، الفقرات   )٣(  
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يف خدمات الرعاية. وقُدمت عدة شكاوى بشأن التمييز فيما يتعلق بشروط األهليـة للتسـجيل   
عمـال بقـانون اهلنـود. وجنحـت اللجنـة أيضـا يف متثيـل املصـلحة         ‘‘ كـم احلـال  هنـدي حب ’’بصفة 

العامــة يف شــكاوى أخــرى متــس جمتمعــات الشــعوب األصــلية. ويف إحــدى احلــاالت، أيــدت     
احملكمــة الكنديــة حلقــوق اإلنســان شــكوى امــرأة مــن الشــعوب األصــلية منعــت مــن الترشــح     

عمـال بقـانون انتخـايب متييـزي اسـتبعد       مـي هلـا  الـيت تنت  األمـة األوىل  رئاسـة حكومـة  النتخابات 
  ترشيحها بناء على حالتها العائلية.

حلقـوق اإلنسـان القيـام بتسـوية املنازعـات بسـبل بديلـة        الكينيـة  وتعتزم اللجنة الوطنية   - ٨
(الوســاطة) بــني اتمعــات احملليــة املقيمــة يف الغابــات (شــعب أوغييــك يف منطقــة تشــيبكيتايل    

يف  ،احلايلا وطنهمو اأجداده يضايف غابة ماو)، اليت تطالب مبناطق تعتربها أر وشعب سنغوير
ــا أُ  ــاطق  حــني أ ــت من ــة علن ــام   غابوي ــذ ع ــة. ومن ــة  ٢٠١٤حممي ــة ، عقــدت اللجن ــدة الوطني ع

لغابات، وحكومات الكينية ل الدائرةاجتماعات تشاورية مع اللجنة الوطنية املعنية باألراضي، و
ممثلي جمتمعات الشـعوب األصـلية يف حماولـة إلدارة املنازعـات احملتملـة بـني       املقاطعات املعنية، و

لغابات. وعالوة على ذلك، تشارك اللجنة الوطنيـة يف الفريـق القـانوين    ا دائرةتلك اتمعات و
الذي يطالب السلطات القضائية بتفسري حقوق أفراد شعب أوغييك املهددين باإلخالء الـدائم  

جبـل إلغـون يف مقاطعـة بونغومـا. وقـد       الواقعـة يف منطقـة تشـيبكيتايل    أجـدادهم يف  يضامن أر
آخرهـا خـالل موسـم األمطـار يف      تتعرض هذا اتمع احمللـي لعمليـات إخـالء متكـررة، كانـ     

مرت بيوم وممتلكام. وال يزال كـثريون منـهم يعيشـون    حرقت ود، حني أ٢٠١٦ُمتوز/يوليه 
يف إعـادة بنائهـا، علـى     اإىل منـازهلم وبـدأو  عـادوا  بعضـهم  لـو أن  يف الكهوف اليت فروا إليها، و

الرغم مما ينطوي عليه ذلك مـن انعـدام األمـن بسـبب احتمـال التعـرض لإلخـالء مـرة أخـرى.          
جــري اللجنــة الوطنيــة أيضــا حتقيقــات يف مــزاعم انتــهاكات حقــوق اإلنســان املرتكبــة ضــد    وت

  جمتمعات الشعوب األصلية. 
ن الســالم واهلــدوء عنصــران ة حلقــوق اإلنســان يف نيكــاراغوا بــأوتقــر املؤسســة الوطنيــ  - ٩
متكـني الشـعوب األصـلية والسـكان املنحـدرين مـن أصـل أفريقـي مـن حتقيـق           يف غىن عنـهما   ال

بـأن حكومـة نيكـاراغوا شـجعت علـى       الوطنيـة  التنمية. ويف هـذا الصـدد، تفيـد هـذه املؤسسـة     
الرامية إىل استعادة حقوق اإلنسـان مـن أجـل     تنفيذ سلسلة من الربامج واملشاريع االستراتيجية

االســتراتيجية  ســاعدتحتقيــق الســالم والتنميــة يف مجيــع أحنــاء البلــد. وعلــى وجــه اخلصــوص،  
سـكان   ٢٠١٦-٢٠١٢الكـارييب ومنطقـة ألتـو وانكـي بوكـاي للفتـرة        البحـر  اإلمنائية لساحل

  الكارييب على استرداد حقوقهم.البحر مشال ساحل 
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يف جمـال   وخـدمات  التنميـة قـوق اإلنسـان خـدمات احلمايـة و    الفلبينية حللجنة الوتقدم   - ١٠
السياسات مع إيالء االعتبار الواجب حلقوق اإلنسان اخلاصة بالشعوب األصلية. ويف حـني أن  
اللجنــة الوطنيــة املعنيــة بالشــعوب األصــلية هــي اإلدارة احلكوميــة احملــددة الــيت هلــا االختصــاص   

ز ومحايــة حقــوق الشــعوب األصــلية يف الفلــبني، فــإن اللجنــة الفلبينيــة   األساســي يف جمــال تعزيــ
اللجنـة أن العـدد    هـذه  حلقوق اإلنسان تتلقـى أيضـا عـددا كـبريا مـن طلبـات املسـاعدة. وتفيـد        

األكــرب مــن القضــايا املتعلقــة بالشــعوب األصــلية يتركــز يف مينــداناو، وخباصــة يف كاراغــا، ويف  
القــوات املســلحة الفلبينيــة وجــيش  اللجنــة ، أدانــت٢٠١٥ام دافـاو وجزيــرة زامبوانغــا. ويف عــ 

العديد من اجلـرائم  ”الشعب اجلديد التابع للحزب الشيوعي، إذ أفاد تقرير اللجنة أما ارتكبا 
على وجه االسـتعجال إىل الكـف عـن    اللجنة ، ودعت “يف مينداناواحمللية ضد جمتمعات لوماد 

  تلك االنتهاكات.
  

  تدى الدائم: املدافعون عن حقوق اإلنسان للشعوب األصليةتوصيات املن  - باء  
ستشمل الدورة اليت سيعقدها املنتدى الدائم التركيز على املدافعني عن حقـوق اإلنسـان     - ١١

تقدم معلومات  ؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أنلشعوب األصلية. وقد طُلب من املبا اخلاصة
  لشعوب األصلية.با اخلاصةوق اإلنسان باملدافعني عن حق املتعلقةعن أعماهلا 

اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان أن املقرر اخلـاص املعـين حبالـة املـدافعني عـن      أفادت و  - ١٢
. وأبـرز املقـرر اخلـاص    ٢٠١٦أستراليا يف تشرين األول/أكتـوبر  إىل حقوق اإلنسان قام بزيارة 

املدافعني عن حقـوق اإلنسـان،   بشأن حالة شواغل عدة ختام زيارته يف يف البيان الذي أصدره 
ال يزالون يواجهون عراقيل شديدة باملقارنة مع املدافعني  همومنها على اخلصوص أن العديد من

يتعرضون للتـهميش واحلرمـان مـن الـدعم      ورأى املقرر اخلاص أمعن السكان غري األصليني. 
ميـل احلكومـات املركزيـة إىل    بسبب ، وهو وضع يتفاقم من جانب حكومات الدول واألقاليم

لمـدافعني  لدعم تقدمي الـ التذرع بالنظام االحتادي باعتباره يقيد قدرا على حتمل املسؤولية عن 
عن حقوق الشـعوب األصـلية. ومـن املنتظـر أن يقـدم املقـرر اخلـاص تقريـرا إىل جملـس حقـوق           

املقــرر  أيضــا أن يقـوم  ، ومـن املتوقـع  ٢٠١٧اإلنسـان عـن زيارتــه القطريـة إىل أسـتراليا يف عــام     
  بزيارة أستراليا يف العام نفسه. اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية

وتقدم اللجنة الكندية حلقوق اإلنسـان الـدعم ألعمـال املـدافعني عـن حقـوق اإلنسـان          - ١٣
ومن خالل إتاحة آليـة لتقـدمي    ،جوائزمبنحها بإقرارها وتشجيعها يف البيانات العامة واخلطب و

التمييــز. وعلــى مــر الســنوات،   رفــع دعــاوىحلمايــة مــن االنتقــام بســبب  تتضــمن اوى الشــكا
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ألدوار اليت تؤديها خمتلف الشعوب األصلية واملنظمات اليت متثلها يف النـهوض  اأشادت اللجنة ب
  حبقوق اإلنسان يف جمتمعاا احمللية.

سـان سياسـة بشـأن    وضعت اللجنة الوطنية الكينيـة حلقـوق اإلن   ،ج تشاركي باتباعو  - ١٤
املدافعني عن حقوق اإلنسان، وسوف تدعو الدولـة إىل اعتمادهـا. وحـىت اآلن، قامـت اللجنـة      

علـى  قدراتـه   تسـنغوير وعـزز   شـعب عـن حقـوق اإلنسـان مـن     واحـد  بتدريب مدافع الوطنية 
أيضـا أن تـدرب مـدافعني عـن حقـوق       الوطنيـة  . وتعتزم اللجنةشعبه لدفاع بفعالية عن حقوقا

من جمتمعات أصـلية أخـرى. ومـن املقـرر عقـد اجتماعـات متـواترة مـع املـدافعني عـن            اإلنسان
حقوق اإلنسان واجلهات املسؤولة املعنية ملناقشة التحديات القائمة ورسم خارطـة الطريـق إىل   

. فعالـة حلقـوق اإلنسـان اخلاصـة بتلـك اتمعـات احملليـة األصـلية         محايـة تـوفري  األمام مـن أجـل   
ريفـت فـايل   مشـال  منطقـة  ات العلنية الـيت أجرـا اللجنـة بشـأن انعـدام األمـن يف       وأثناء التحقيق

، تلقـت اللجنـة عـرائض والتماسـات مـن املـدافعني       ٢٠١٥يف كينيـا يف عـام    يةطق الساحلاناملو
  تمعات األصلية.عدد من تلك الاملنتمني  عن حقوق اإلنسان

، نفـذت  ٢٠١٦كـاراغوا أـا يف عـام    وأفادت املؤسسة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان يف ني     - ١٥
نشاطا من أنشطة التوعية والتثقيف لتعزيز حقوق اإلنسـان، وأـا وسـعت نطـاق شـبكة       ٢٥٠

املؤسسة أيضا هذه . وأفادت خالل تلك السنة املكاتب احمللية التابعة هلا يف إطار دورها الرقايب
عتــداء أو أي نــوع مــن أنــواع  أــا مل تتلــق أي مطالبــات تتعلــق باملضــايقة أو االضــطهاد أو اال 

جهـات مدافعـة عـن حقـوق اإلنسـان       باعتبارهـا العاملـة  مكاتبها احمللية فيما يتعلق بعمل العنف 
  نيكاراغوا. يف

تقوم اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان بتيسري احلوار بني املدافعني عن حقوق اإلنسـان  و  - ١٦
اللجنة أا هذه لالنتصاف. وتفيد  ةذلك آليلشعوب األصلية وإدارات الدولة باعتبار اخلاصة با

واملسـاعدة القانونيـة واملاليـة    تشدد علـى التـدابري الوقائيـة، وأـا أيضـا تقـدم خـدمات التحقيـق         
اليت تناولتـها اللجنـة الشـكاوى املقدمـة مـن زعمـاء القبائـل        املسائل بعض األحيان. وتشمل  يف
. وأنشـأت  أولئـك الزعمـاء   مقتـل أحـد   بشأن حادثبوكيدنون ضد القوات شبه العسكرية  يف

 تعزيــز حقــوق اإلنســان للتركيــز علــى اللجنــة مكتبــا جديــدا معنيــا بقضــايا الشــعوب األصــلية   
، وبتنسـيق مـع اللجنـة    ٢٠١٦منظور الشعوب األصلية. ويف تشرين الثاين/نوفمرب من  ومحايتها

لجنـة بتيسـري إجـراء حـوار     ة، قامـت ال يـ الوطنية للشعوب األصـلية وإدارة املـوارد الطبيعيـة والبيئ   
وشــركة كاراســكال  ،بونســونالشــعوب األصــلية يف جزيــرة تشــاوري يف مدينــة بوتــوان بــني  

. وتشمل الشواغل الـيت متـت مناقشـتها التـدهور     والتنمية فنترز للتعدينسيوشركة مار ،للتعدين
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ــى أر    ــدين علـ ــطة التعـ ــدي أنشـ ــي وتعـ ــاالبيئـ ــة   يضـ ــداد اململوكـ ــلية يف األجـ ــعوب األصـ   للشـ
  بونسون. - وبومان
  

  تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية  - جيم  
ــام         - ١٧ ــوق الشــعوب األصــلية يف ع ــم املتحــدة بشــأن حق . ٢٠٠٧مت اعتمــاد إعــالن األم

، طُلـب مـن املؤسسـات الوطنيـة     ٢٠١٧واحتفاال بالذكرى السـنوية العاشـرة لإلعـالن يف عـام     
  جنازات اليت حتققت يف تنفيذه. حلقوق اإلنسان أن تقدم معلومات لتقييم املكاسب واإل

وأفاد مكتب أمـني املظـامل يف األرجنـتني أن تنفيـذ بـرامج االعتـراف مبلكيـة اتمعـات           - ١٨
أيضــا  أمــني املظــامل أبلــغ مكتــبباإلضــافة إىل ذلــك، . ومــن حمافظــة إىل أخــرىاحملليــة ختتلــف 
، الذي أنشـئ مبوجبـه الـس االستشـاري والتشـاركي      PEN 672/2016الوطين  بإصدار املرسوم

عـدة   ولكـن للشعوب األصلية يف مجهورية األرجنتني بدون إجـراء مشـاورات واسـعة النطـاق،     
نـاقش القواعــد الـيت ســتنظم   لتنظمـات الشــعوب األصـلية   إلتاحــة الفرصـة مل اجتماعـات سـتعقد   

وطنيا للشعوب األصلية أنشـئ   اصحي اأن برناجم أيضا . وأفاد مكتب أمني املظاملتنفيذ املرسوم
لشــؤون الشــعوب األصــلية   نشــئت وزارةٌضــمن وزارة الصــحة. وعلــى مســتوى احملافظــات، أُ  

ــالتا   ــة سـ ــة يف حمافظـ ــة اتمعيـ ــئت   ،والتنميـ ــا أُنشـ ــةٌكمـ ــلية يف    أمانـ ــعوب األصـ ــؤون الشـ لشـ
يـوكني قـانون   ، اعتمـدت اهليئـة التشـريعية حملافظـة ن    اتخوخوي. وفيما يتعلق بالتشـريع  حمافظة

  التشاور املسبق لصياغة نصوص قانون الصحة لشعب مابوتشي.
واضطلعت اللجنـة األسـترالية حلقـوق اإلنسـان بعـدد مـن األنشـطة اهلامـة ذات الصـلة            - ١٩

بــالترويج إلعــالن األمــم املتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب األصــلية وتنفيــذه، منــها وضــع دليــل 
، وإعـداد دورة تعلميـة   األمـم املتحـدة   بشأن إعـالن  الوطنية حلقوق اإلنسان اتللمؤسسعملي 

باالشــتراك مــع منتــدى آســيا واحملــيط اهلــادئ للمؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ومفوضــية  
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان. ويف شراكة مع املؤمتر الوطين لشعوب أسـتراليا األوىل، عقـدت   

واجلهـات احلكوميـة ودوائـر األعمـال     اللجنة سلسـلة مـن جلسـات احلـوار للمجتمعـات احملليـة       
وزيادة فهمه. وواصـلت اللجنـة    باإلعالنالتجارية واملنظمات غري احلكومية بغية إذكاء الوعي 

أعمال الدعوة بواسطة التقارير املتعلقة بالعدالة االجتماعية وسـندات ملكيـة الشـعوب األصـلية     
والسياسات والربامج احلاليـة   وغري ذلك من السبل من أجل استعراض مدى امتثال التشريعات

ــة إىل       ــوق الشــعوب األصــلية. ودعــت اللجن ــم املتحــدة بشــأن حق  إدراج إعــالن إلعــالن األم
ــم ــام        األم ــوق اإلنســان لع ــانون حق ــوارد يف ق ــوق اإلنســان ال ــف حق  ٢٠١١املتحــدة يف تعري

  (التدقيق الربملاين).
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ــوق اإلنســان يف رئاســة ال      - ٢٠ ــة حلق ــة الكندي ــق وتشــترك اللجن ــإعالن   فري ــين ب ــل املع العام
املتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب األصــلية، وذلــك يف إطــار الرابطــة الكنديــة لوكــاالت     األمــم

القانون، اليت تعمل بوصفها منظمة جامعة للجان االحتاديـة  يف  املنصوص عليها حقوق اإلنسان
العامـل لينظـر   وقـد أنشـئ الفريـق    واإلقليمية وجلان احملافظات املعنية حبقوق اإلنسـان يف كنـدا.   

الكيفية اليت ميكن ـا ملؤسسـات حقـوق اإلنسـان يف كنـدا أن متضـي قـدما يف تنفيـذ إعـالن           يف
الفريـق العامـل املشـورة إىل أعضـاء الرابطـة الكنديـة لوكـاالت حقـوق          يويسداألمم املتحدة. 

القانون بشأن املسـائل املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان اخلاصـة بالشـعوب       املنصوص عليها يف اإلنسان 
األصلية يف كندا، ويقترح األنشـطة ذات الصـلة الـيت ميكـن لألعضـاء االضـطالع ـا للنـهوض         

، استضـاف الفريـق العامـل حلقـة     ٢٠١٦احلقوق. وعلى سبيل املثـال، يف حزيران/يونيـه   بتلك 
ة باعتبــاره إطــارا للمصــاحلة. الن األمــم املتحــدنقــاش بشــأن اســتراتيجيات النــهوض بتنفيــذ إعــ 

الفريق العامل أيضا بصياغة جمموعة من االقتراحات املشـتركة مـن أجـل النـهوض حبقـوق       وقام
الشعوب األصلية يف كندا وتعزيـز إعـالن األمـم املتحـدة، ومنـها الـدعوة إىل إنشـاء هيئـة رقابـة          

دة يف تقريـر جلنـة احلقيقـة واملصـاحلة يف     الـوار  وطنية مستقلة لرصـد تنفيـذ الـدعوات إىل العمـل    
. وخالل السنة املاضية، مت عرض مشروعي قانونني على الربملان بشأن تنفيذ ٢٠١٥كندا لعام 

كومـة مجيـع   احلعلـى أن تتخـذ    C-262القـانون   ويـنص مشـروع  إعالن األمم املتحدة يف كنـدا.  
مـم املتحـدة. ويـنص مشـروع     التدابري الالزمة لضمان أن قـوانني كنـدا منسـجمة مـع إعـالن األ     

على أن يقوم وزيـر شـؤون الشـعوب األصـلية وشـعوب الشـمال بإعـداد تقريـر          C-332القانون 
سنوي عن مـدى وفـاء كنـدا خـالل السـنة السـابقة بالتزاماـا املتعلقـة بـإعالن األمـم املتحـدة.            

قُـدم تقريـر    حني، ٢٠١٧كانون الثاين/يناير قبل  يصدر أي من املشروعني يف صيغة قانون ومل
  . اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان إىل أمانة املنتدى الدائم

الكينية حلقوق اإلنسان اسـتراتيجية دعـاوى املصـلحة العامـة     الوطنية واعتمدت اللجنة   - ٢١
ــدها، وخباصــة حقــوق شــعب أوغييــك يف أراضــي       ــة حبقــوق الشــعوب األصــلية وتأكي للمطالب

. بشـأن حقـوق الشـعوب األصـلية     إعـالن األمـم املتحـدة   مـن   ١٠أجداده احملمية مبوجب املادة 
دعاوى املصلحة العامة إىل منع عمليات اإلخـالء مـن منطقـة    اللجنة الوطنية من خالل وتسعى 

ا شعب أوغييك. ويتضمن دستور كينيا الصادر يف عـام  تشيبكيتايل اليت يهد إطـارا   ٢٠١٠د
يــا. وعلــى الــرغم مــن أن الدســتور يف كين حلمايــة حقــوق األقليــات واتمعــات املهمشــةرائــدا 

لشـعوب  ايشري حتديدا إىل الشعوب األصلية، فإن أحكامه املشار إليهـا يف هـذه الوثيقـة متـنح      ال
 الوطنيــة تطــابق املبــادئ الــواردة يف إعــالن األمــم املتحــدة. وتــرد واليــة اللجنــة  محايــة األصــلية 

دسـتور لكفالـة تعزيـز حقـوق اإلنسـان      مـن ال  ٢٤٩و  ٥٩الكينية حلقـوق اإلنسـان يف املـادتني    
 . ويف إطــار هــذا املســعى، تتــوىل اللجنــة١٠وضــمان احتــرام املبــادئ املبينــة يف املــادة  تــهاومحاي
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سلطة تلقي شكاوى االنتهاكات املزعومـة حلقـوق اإلنسـان والتحقيـق فيهـا، والتمـاس        الوطنية
، وإجـراء البحـوث وتقـدمي    االنتهاكات، وتثقيف الناس بشأن حقـوقهم تلك اجلرب املناسب عن 

املشورة إىل احلكومة بشأن التزاماا يف جمال حقـوق اإلنسـان، وكفالـة وفـاء الدولـة بالتزاماـا       
اإلقليمية والدولية مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان. وباإلضافة إىل احلقـوق املنصـوص عليهـا    

تقليـديا جمتمعـات    يف شرعة احلقوق، يصف الدستور أراضـي األجـداد واألراضـي الـيت تقطنـها     
تعيش على الصيد والقطف باعتبارها أراضي مجاعية، وهو شكل من أشـكال حيـازة األراضـي    

، الذي ينص على ٢٠١٦راضي اجلماعية لعام األاملعترف ا يف كينيا. كما سنت كينيا قانون 
، يف إطــار االســتعراض الــدوري ٢٠١٥لتســجيل األراضــي اجلماعيــة وإدارــا. ويف عــام  إطــارٍ

ــة الشــامل، أوصــت اللجنــة   ــى     الوطني ــة عل ــأن تصــدق الدول ــل الدوليــة    ب ــة العم اتفاقيــة منظم
بشأن الشعوب األصلية والقبلية، وأن تتخـذ خطـوات لتنفيـذ إعـالن األمـم املتحـدة        ١٦٩ رقم

ــانون إجــراءات        ــة وق ــانون األراضــي اجلماعي ــوق الشــعوب األصــلية، وأن تصــدر ق بشــأن حق
تعمل على التنفيذ التـام لقـرار اللجنـة األفريقيـة حلقـوق اإلنسـان        اإلخالء وإعادة التوطني، وأن

والشعوب بشأن قضية شعب إندورويس وقـانون تـوفري الوقايـة واحلمايـة واملسـاعدة للنـازحني       
  داخليا واتمعات احمللية املتضررة.

إيـوي  ورحبت اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان بقيام املنتدى الوطين لزعماء شعب   - ٢٢
بإنشاء آلية رصد مستقلة معنية بإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية. وتواصل 

ــة. و     ــاعدة التقنيـ ــة واملسـ ــدمات األمانـ ــدها خبـ ــة بتزويـ ــذه اآلليـ ــدعم إىل هـ ــدمي الـ ــة تقـ يف اللجنـ
ــام ــق         ،٢٠١٣ ع ــا الفري ــيت أجراه ــات الدســتورية ال ــاء احملادث ــة أثن ــة هام ــة وثيق عرضــت اللجن

الدستوري الذي عينته احلكومـة. ودافعـت تلـك الوثيقـة علـى املوقـف القائـل بـأن          االستشاري
الترتيبــات الدســتورية الســارية  ، وأنامعاهــدة وايتــانغي هــي الوثيقــة التأسيســية لدولــة نيوزيلنــد

عاهـدة.  تلـك امل نيوزيلندا، أي قيمها وقواعدها ومؤسساا وممارساا، ينبغـي أن تنبثـق عـن     يف
، وهـو االسـم   ظم احلكم والقـانون يف آوتيـاروا  عاهدة على تعايش ناملك، تنص وعالوة على ذل

من أجل إعمال احلق يف تقرير املصري للنيوزيلنـديني   ،نيوزيلنداعلى  الذي يطلقه شعب املاوري
ــة بشــأن مســتقبل         ــات اللجن ــل تطلع ــن الشــعوب األصــلية وغــري األصــلية. وتتمث املنحــدرين م

ــدا ــز   نيوزيلن ــتم تعزي ــراف    يف أن ي ــد االعت ــة حبقــوق اإلنســان وأن يزي اجلــوهري أحكــام احلماي
  .التأسيسية هلذا البلد ةوثيقالعاهدة بوصفها املب

ــباط/فرباير   - ٢٣ ــاراغوا ل ٢٠١٤ويف شـ ــتور نيكـ ــيح دسـ ــمينه ا، مت تنقـ ــود  تضـ ــرار بوجـ إلقـ
لواجبـات  ابـاحلقوق و  وكفالـة متـتعهم  الشعوب األصلية والسكان املنحدرين من أصل أفريقـي،  

هم يف صـون وتطـوير هويتـهم وثقافتـهم، ويف     وقحق الضمانات املكرسة يف الدستور، وخباصةو
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احملليـة، ويف احلفـاظ علـى امللكيـة      ماخلاصة يف التنظيم االجتماعي وإدارة شؤو أساليبهماتباع 
. وينص الدستور أيضـا علـى   الوطنية نيانواجلماعية ألراضيهم واستخدامها والتمتع ا وفقا للق

ــة يف ســاحل   اال ــذايت للمجتمعــات احمللي ، ٢٠١٥الكــارييب. ويف آذار/مــارس  البحــر ســتقالل ال
دعما  بشأن حقوق الشعوب األصلية اعتمدت اجلمعية الوطنية لنيكاراغوا إعالن األمم املتحدة

والتزمت مبواصلة العمل علـى تكييـف    ،للوثيقة اخلتامية للمؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية
لدسـتور. وقامـت املؤسسـة    لووفقـا  األمـم املتحـدة    عات الوطنيـة مبـا يتماشـى مـع إعـالن     التشري

الوطنية حلقوق اإلنسان يف نيكاراغوا، يف إطار استراتيجيتها املتعلقة بالتوعية والتثقيف، بإعداد 
أنشطة تدريبيـة لعامـة السـكان واملـوظفني العمـوميني بشـأن حقـوق الشـعوب األصـلية، ومشـل           

  عن إعالن األمم املتحدة. ذلك معلومات
النـهوض  يتعلقان بصياغة نصني قانونيني يف وشاركت اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان   - ٢٤

حتديــد  الــنص األولبتنفيــذ إعــالن األمــم املتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب األصــلية. وتضــمن   
املبادئ التوجيهية لرصـد االمتثـال الـوطين لقـانون حقـوق اإلنسـان يف قطـاع التعـدين. وأقـرت          

تتعلـق حبقـوق اإلنسـان ودعـت      تلك املبـادئ التوجيهيـة صـراحة بـأن الشـواغل البيئيـة شـواغلٌ       
تلـك  احلكومةَ إىل تطبيـق ـج قـائم علـى حقـوق اإلنسـان مـن أجـل محايـة البيئـة. وأوضـحت            

ومنـها التلـوث    ،توجيهية أيضا أن اآلثار السلبية الـيت حتـدثها أنشـطة التعـدين يف البيئـة     املبادئ ال
، ماديـة واضطراب سبل كسب العيش والرفاه لألفراد أو اتمعات احمللية، إذا مت تأييـدها بأدلـة   

ستعترب إساءات وانتهاكات حلقوق اإلنسان. وال تزال هذه املبادئ التوجيهية قيـد نظـر الـس    
التشـجيع علـى اعتمـاد    تنسيقي لقطاع التعدين. وشاركت اللجنة أيضا يف اجلهود الراميـة إىل  ال

مشروع قانون املناطق واألقاليم احملميـة التابعـة للشـعوب األصـلية واتمعـات احملليـة. ويهـدف        
ــة التنــوع البيولــوجي وإعــالن األمــم املتحــدة بشــأن حقــوق      مشــروع القــانون إىل تنفيــذ اتفاقي

  األصلية، ويسعى إىل اإلعمال التام حلقوق الشعوب األصلية يف الفلبني. الشعوب 
  

  متابعة املؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية  - دال  
نظمت األمم املتحدة املؤمتر العـاملي األول املعـين بالشـعوب     ،٢٠١٤يف أيلول/سبتمرب   - ٢٥

االلتزامـات املتعلقـة مبؤسسـات     األصلية. ويف ذلـك املـؤمتر، قطعـت الـدول األعضـاء عـددا مـن       
خطـط  (أ) الرئيسـية الثالثـة التاليـة:     ذات األمهيـة  حقوق اإلنسان. ويتناول هذا الفرع اـاالت 

ــرى الرا   ــدابري األخـ ــتراتيجيات أو التـ ــة أو االسـ ــل الوطنيـ ــالن   العمـ ــات إعـ ــق غايـ ــة إىل حتقيـ ميـ
املؤسسـات الـيت متثلـها؛     من خالل هااملتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية بالتعاون مع األمم
عمليـات  (ج) ؛ وأفرادهـا  منع وإاء مجيع أشكال العنف والتمييز ضد الشـعوب األصـلية   (ب)
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ــوق الشــعوب األصــلية     ــراف حبق ــاليم  يف االعت ــت    األراضــي واألق ــا والب  ــهوض ــوارد والن وامل
  قضائيا.  فيها

  
 أهـداف لراميـة إىل حتقيـق   خطط العمل الوطنيـة أو االسـتراتيجيات أو التـدابري األخـرى ا      -  ١  

من خالل املؤسسـات   هاإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية بالتعاون مع
  اليت متثلها

ــاليم واحلكومــة       - ٢٦ ــق عامــل بدراســة ســبل تشــجيع املقاطعــات واألق يف كنــدا، يقــوم فري
، مبـا يف ذلـك   بشأن حقوق الشـعوب األصـلية   االحتادية على دعم أو تأييد إعالن األمم املتحدة

من خالل سن التشـريعات. وعلـى سـبيل املثـال، تعـد صـياغة رسـائل جوهريـة بشـأن احلقـوق           
عـالن  اإلاملنصوص عليها يف إعالن األمم املتحـدة جهـدا تعاونيـا لتشـجيع احلكومـة علـى تأييـد        

  واالمتثال له.
ان واللجنـة الوطنيـة للشـؤون اجلنسـانية     الكينيـة حلقـوق اإلنسـ   الوطنيـة  وتشترك اللجنة   - ٢٧

واللجنة الوطنية لألراضي وممثلو الشعوب األصلية والوكاالت احلكوميـة ذات الصـلة يف وضـع    
  خطة عمل وطنية لتنفيذ إعالن األمم املتحدة.

ودافعت اللجنـة النيوزيلنديـة حلقـوق اإلنسـان علـى ضـرورة وضـع اسـتراتيجية وطنيـة            - ٢٨
الـيت  توصـيات  الاملتحدة. ووضعت هذه اللجنة خطة عمل وطنية تستند إىل لتنفيذ إعالن األمم 

، وهـي تعتـزم إدمـاج اإلجـراءات     ٢٠١٤يف االستعراض الدوري الشامل لعام قدمتها احلكومة 
املتعلقة بإعالن األمم املتحدة يف تلك اخلطـة خـالل األشـهر املقبلـة. وجـرت مناقشـات ـدف        

  .يف هذا الصددستقلة لرصد إعالن األمم املتحدة العمل مع احلكومة ومع اآللية امل
عـن  تقريـرا  املؤسسة الوطنية حلقـوق اإلنسـان يف نيكـاراغوا     توكما ذُكر أعاله، قدم  - ٢٩

ــة لســاحل   ألتــو وانكــي بوكــاي، الــيت أســهمت   الكــارييب ومنطقــة البحــر االســتراتيجية اإلمنائي
ليات التشـاركية مـن أجـل احلـد     زيادة إمكانية احلصول على اخلدمات وعززت الفرص واآل يف

  من الفقر والنهوض بالتنمية البشرية.
الـوطين بشـأن    جرى اللجنة الفلبينية حلقـوق اإلنسـان االستقصـاءَ   تس، ٢٠١٧عام ويف   - ٣٠

ــد    ــة للشــعوب األصــلية يف البل ــة الراهن ــا      احلال ــيت تواجهه ــول للمشــاكل ال ــن أجــل إجيــاد حل م
ق اآلراء بـني الشـعوب األصـلية واحلكومـة ومنظمـات      األصـلية عـن طريـق بنـاء توافـ     اتمعـات  

اتمع املدين الرئيسية. ومن املتوقع أن متكن عمليات االستقصاء الـوطين ونتائجـه النهائيـة مـن     
قوق الشعوب األصلية.حل التفعيل التام ملرصد  
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  وأفرادها منع وإاء مجيع أشكال العنف والتمييز ضد الشعوب األصلية  -  ٢  

أطفــال الســكان األصــليني وســكان    اللجنــة األســترالية حلقــوق اإلنســان أن     أفــادت  - ٣١
م الرعايـة خـارج املـرتل.    امحايـة الطفـل ونظـ    بـرامج مضيق توريس ممثلون متثـيال زائـدا يف    جزر

وتبني اإلحصاءات احلالية أن احتمـال وجـود أطفـال السـكان األصـليني وسـكان جـزر مضـيق         
أضـعاف احتمـال وجـود أطفـال السـكان غـري        ٩,٥رتل يبلـغ  توريس يف نظم الرعاية خارج امل

ــنظم  ــك ال ــذكرى الســنوية العشــرين لصــدور    ٢٠١٧. وإذ يصــادف عــام  )٤(األصــليني يف تل ال
، ستحتفل اللجنة ذه املناسـبة بالـدعوة إىل عـدم تكـرار     ‘‘إعادم إىل منازهلم’’التقرير املعنون 

طفال عن أسرهم، وستنظر يف سبل الدعوة إىل املمارسات والسياسات التارخيية اليت فصلت األ
  إجياد حلول للمشاكل اليت يواجهها أطفال الشعوب األصلية يف نظم الرعاية.

ا يف اري، اشتركت اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان مع نظ٢٠١٦ل آب/أغسطس يبوقُ  - ٣٢
ضــد نســاء  املقاطعــات واألقــاليم يف تأييــد الــدعوة إىل وضــع خطــة عمــل وطنيــة بشــأن العنــف 

ــودات         ــق مســتقل وشــامل يف حــاالت املفق ــدء حتقي ــها ب ــك بســبل من الشــعوب األصــلية، وذل
ــلية.   ــعوب األصــ ــات الشــ ــاء وفتيــ ــن نســ ــيالت مــ ــة   والقتــ ــة االحتاديــ ــد أعلنــــت احلكومــ وقــ

تحقيـق يف حـاالت املفقــودات والقتـيالت مـن نســاء     يف ال أـا بــدأت  ٢٠١٦آب/أغسـطس   يف
  وفتيات الشعوب األصلية.

ــة  وتع  - ٣٣ ــة كــف اللجن ــة حلقــوق اإلنســان ع الوطني ــى صــياغة تشــريعات يف إطــار   الكيني ل
، اليت تنص على اختاذ إجراءات إجيابية لفائدة التمثيل السياسي الوطيندستور المن  ١٠٠ املادة

  لألقليات والنساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة.
٣٤ -  بيانات وتقارير بشـأن منـع العنـف    صدر اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان بانتظام وت

تسلط فيها الضـوء علـى املعـدل غـري املتناسـب ألعمـال العنـف املرتكبـة ضـد نسـاء            ،ضد املرأة
  وأطفال شعب املاوري.

  
األراضـي واألقـاليم واملـوارد والنـهوض     يف عمليات االعتراف حبقوق الشـعوب األصـلية     -  ٣  

  ا والبت فيها قضائيا

األسترالية حلقوق اإلنسان مشروع حقـوق الشـعوب األصـلية يف امللكيـة،     تؤيد اللجنة   - ٣٥
التغلـب علـى    والـذي يهـدف إىل   ،الذي يقوده السكان األصليون وسكان جزر مضيق توريس

__________ 

  )٤(  Australian Institute of Family Studies, “Child protection and Aboriginal and Torres Strait Islander 

children”, Child Family Community Australia Resource Sheet, October 2016 متاح على املوقع) .
https://aifs.gov.au/cfca/publications/child-protection-and-aboriginal-and-torres-strait-islander-children.( 
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كــة للشــعوب األصــلية. ويتفــق ذلــك  التنميــة يف األراضــي اململوحتقيــق العقبــات الــيت تعتــرض  
الشــعوب األصــلية، الــيت تــنص علــى  ن حقــوق مــن إعــالن األمــم املتحــدة بشــأ  ٢٦املــادة  مــع
وغــري ذلــك مــن املــوارد واســتخدامها   هللشــعوب األصــلية احلــق يف امــتالك األراضــي وامليــا  أن

العدالـة االجتماعيـة عـددا مـن      مفـوض ، عقد ٢٠١٦-٢٠١٥الفترة  خاللوالسيطرة عليها. و
األصـلية يف امللكيـة.   اجتماعات املائـدة املسـتديرة بشـأن التنميـة االقتصـادية وحقـوق الشـعوب        

وحــددت تلــك االجتماعــات خيــارات التصــدي للتحــديات الــيت يواجههــا الســكان األصــليون 
وسكان جزر مضيق توريس يف يئة فـرص التنميـة االقتصـادية دون املسـاس حبقـوق الشـعوب       
األصلية يف مستندات امللكية أو حقوقها املتعلقة باألراضـي. وتشـمل هـذه التحـديات العقبـات      

قـوق غـري   حبأو  ، حتول دون االستفادة من حقوق امللكية، سواء تعلق األمر حبقـوق مجاعيـة  اليت
قوق مكتسبة مبوجب نظم احلق حبأو  ،قابلة للتصرف مبوجب سندات ملكية الشعوب األصلية

يف األراضي. وجترى حاليا صياغة مشروع إطار للمضـي قـدما يف جتديـد احلـوار بـني احلكومـة       
وثقافتـهم  أجـدادهم  تـوريس بشـأن أراضـي    مضيق ن األصليني وسكان جزر األسترالية والسكا

  وخيارام يف جمال التنمية االقتصادية.
أصدرت و. ٢٠١٥وأصدرت جلنة احلقيقة واملصاحلة يف كندا تقريرها النهائي يف عام   - ٣٦

وة دعـ  ٩٤بيانا علنيا حيـث حكومـة كنـدا علـى تنفيـذ      إثر ذلك اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان 
إىل العمل وجهتها جلنة احلقيقـة واملصـاحلة. ويشـري عـدد مـن تلـك الـدعوات إىل إعـالن األمـم          

تنفيـذه الكامـل. وقـد التزمـت احلكومـة احلاليـة       أمهيـة  وبشأن حقوق الشعوب األصلية  املتحدة
نطالق عمليـة  ا، أعلنت احلكومة عن ٢٠١٦لدعوات. ويف كانون األول/ديسمرب ا تنفيذ تلكب

، املبينة يف التقريروطين للمصاحلة من أجل املساعدة على تنفيذ التوصيات النهائية  إنشاء جملس
  توصية. ٩٤والبالغ عددها 

الكينية حلقوق اإلنسان يف صياغة قـانون األراضـي اجلماعيـة     الوطنية شاركت اللجنةو  - ٣٧
كومـة  تفويض سـلطات احل العمل بنظام ، ودعت إىل ٢٠١٦وقانون التعدين لعام  ٢٠١٦لعام 

السـبل البديلـة لتسـوية املنازعـات يف دسـتور       آلية ألراضي. وقد وردتلاللجنة الوطنية إنشاء و
أيضـا إىل جعـل آليـات العدالـة التقليديـة متتثـل للمعـايري الدوليـة         الوطنيـة  اللجنـة  تسـعى  و. كينيا

  حلقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني.
املاوري اليت هلا شواغل شعب  باللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان جمتمعات تتصلاو  - ٣٨

بشــأن العمليــة احلكوميــة املتعلقــة بالتفــاوض علــى تســوية املطالبــات الــواردة يف إطــار معاهــدة    
عــرف هــذه العمليــة باســم سياســة التجمعــات الطبيعيــة الكــربى وتركــز علــى          وايتــانغي. وت

ى اللجنة أن من شأن ذلك أن يغفـل شـواغل بعـض اموعـات     اموعات األكرب حجما. وتر
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املشــاركة والتمثيــل، إىل جانــب التــأثري علــى اهلويــة   مــن حيــثالصــغرية (مثــل جمموعــة هــابو) 
مـن إمكانـات احلصـول مباشـرة علـى الفوائـد العمليـة        هلـا  الثقافية املتميزة لتلك اموعات وما 

إطـار اسـتجابة اللجنـة يف إحـدى احلـاالت، اجتمعـت       تفاوض بشأا. ويف للتسوية التعاهدية امل
اللجنة مع اموعة املعنيـة ومـع الوكالـة احلكوميـة املسـؤولة عـن املفاوضـات، وشـجعت علـى          

  مواصلة احلوار للبحث عن حلول واقعية يف سبيل التوصل إىل تسويات عادلة ودائمة. 
ســب إفــادة املؤسســة ح ،٢٠١٦ و ٢٠٠٧ بــني عــاميالفتــرة ، خــالل نيكــاراغوايف و  - ٣٩

ــة حلقــوق اإلنســان، أصــدرت احلكومــة      ــن ســ  ٢٣الوطني ندات ملكيــة األراضــي اجلماعيــة   م
قــد و .أســرة ٣٩ ٥٣١جمتمعــات حمليــة مــن الشــعوب األصــلية، تعــيش فيهــا  ٣٠٤جمموعــه  ملــا

كيلــومترا  ٣٧ ٨٤١,٩٩بلــغ مســاحتها الواقعــة يف منطقــة تســندات ملكيــة األراضــي منحــت 
  املائة من مساحة البلد.يف  ٣١,٦أي  ،مربعا

  
  خامتة  - هاء  

ردودها على يف ستة من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان قدمت أن  خالصة القول  - ٤٠
عـن  تقـارير  االستبيان معلومـات عـن أعماهلـا يف جمـال تسـوية الرتاعـات. وقـدمت مخسـة منـها          

أعماهلا فيما يتعلق باملدافعني عن حقـوق اإلنسـان. وقـدم مجيـع ايـبني معلومـات عـن التـدابري         
اليت اختذوها لتعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية. وفيمـا خيـص متابعـة املـؤمتر العـاملي املعـين       

خطـط عمـل   وبالشعوب األصلية، قـدم سـتة مـن ايـبني معلومـات عـن صـياغة اسـتراتيجيات         
إعالن األمم املتحدة، وقـدم أربعـة منـهم معلومـات      أهدافة واختاذ تدابري أخرى لتحقيق وطني

عن جهوده الرامية إىل منع وإاء مجيع أشكال العنف والتمييـز ضـد الشـعوب األصـلية، وأفـاد      
ــوق الشــعوب األصــلية         ــراف حبق ــة لالعت ــات وطني ــهم عــن إطــالق عملي األراضــي يف ســتة من

  نهوض ا والبت فيها قضائيا.واألقاليم واملوارد وال
  
 


