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  مقدمة

املتحدة الـسامية  األمني العام ومفوضة األمم كلٍّ من  إىل ٢/١٠٢ه  يف مقررطلب جملس حقوق اإلنسان     - ١
 ،إلنسانقوق امواصلة االضطالع بأنشطتهما، وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة ح      "حلقوق اإلنسان   

 األنشطة املضطلَع هبـا     م هذا التقرير املؤقت معلوماٍت عن بعض      ويقدِّ. "ذات الصلة ت  وحتديث التقارير والدراسا  
ويرِد التقرير . حتت رعاية املفوضية خالل فترة الثمانية عشر شهراً األخرية لتعزيز حقوق الشعوب األصلية ومحايتها

  .A/HRC/9/9حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية يف الوثيقة املقدَّم من املقرِّر اخلاص املعين 

  إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية - أوالً 
 األمم  فوضية، اضطلعت م  إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية      منذ اعتماد اجلمعية العامة       - ٢

وعقدت املفوضية . طٍة هتدف إىل تعزيز فهمه وتنفيذه ونشره على نطاقٍ واسعاملتحدة السامية حلقوق اإلنسان بأنش
          الوكـاالت    بني       املشترك      لفريق بالتعاون مع مكتب العمل الدويل، اجتماعاً ل،٢٠٠٨فرباير / شباط٢٧ و٢٦يف 

    وقد   .            دة وسياساهتا                                      ملناقشة إدماج اإلعالن يف برامج األمم املتح      األصلية       الشعوب       بقضايا     املعين       الدائم       املنتدى     لدعم
                          ً           َّ                ً       ْ                                           استحدثت املفوضية استراتيجيةً لالتصال تضمَّنت إصداراهتا نسخةً حبجم اجلْيب من اإلعالن بكل لغات األمـم               

ُ     ً             املتحدة وُملصقاً لتروجيه و                 ِّ  ً                       ، كما مشلت كتيِّباً للقارئ العام يتناول            ألغراض اإلعالم    ً                  قصرياً تستخدمه املفوضية      ً  فيلماً         
     ُ ِّ      كما قُدِّمت    .           خالل العام  ُ                                  سُيتاح االطالع على هذه املنشورات       و  .                 هذا الصك اجلديد                                األحكام الرئيسية الواردة يف     

           املعقـود يف         اخلاصة         اإلجراءات              بواليات يف إطار                السنوي للمكلفني                اإلعالن يف االجتماع      بشأن               إحاطات إعالمية 
                 يقارن بني اإلعالن         َّ                  ً      أعدَّت املفوضية استعراضاً         كما  .                   من هيئات املعاهدات              عدة هيئات        وإىل        ٢٠٠٨       يونيه   /      حزيران

                             املكاتب امليدانية للمفوضـية    ِ      ِشطت   َ َن و  .                                  بشأن الشعوب األصلية والقبلية       ١٦٩                                      واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      
  .                                                 ً                                        فعلى سبيل املثال، أصدر مكتب املفوضية يف نيبال نسخةً من اإلعالن باللغة النيبالية                            الترويج لإلعالن؛    يف      ً  أيضاً  

    ِّ    ٍ              لكـلِّ حكـمٍ مـن                           ِّ       ً      ف رامسي السياسات ويقدِّم شروحاً           ٍ                   اد دليلٍ عن اإلعالن يستهد       ِّ              ً        وختطِّط املفوضية أيضاً إلعد   
   .    ٢٠٠٩            يف بداية عام            هذا الدليل                      ُ      أحكامه، ومن املقرر أن ُيتاح 

  األصلية الشعوب حبقوق املتعلقة ءاخلربا آلية -       ًثانيا 
ِ   ستعِقد  -  ٣ ـ         األصلية       الشعوب     حبقوق        املتعلقة  ء    اخلربا                 الدورة األوىل آللية                 تـشرين   ٣     إىل  ١        رة مـن          يف الفت

              جون هينريكسني    :      َّ                        ٍ     َّ                                   وتتألَّف آلية اخلرباء من مخسة أعضاٍء معيَّنني من قبل رئيس اجمللس هم             .     ٢٠٠٨        أكتوبر   /    األول
  ،  )       ريكا      كوستا (                        خوسيه كارلوس موراليس     و   ،   )      الفلبني (                         خوسيه مينسيو مولينتاس     و   ،   )       ماليزيا (               جيين السيمبانغ    و   ،   )       النرويج (
     َّ                                           وتتمثَّل والية هذه اهليئة اجلديدة يف مساعدة جملس حقوق    ).                       رية الكونغو الدميقراطية   مجهو (                   كاثرين أودميبا كومب  و

                                                                                                             اإلنسان على تنفيذ واليته بتوفري اخلربة املوضوعية يف جمال حقوق الشعوب األصلية بالطريقة والـشكل اللـذين                 
ٍ         تناداً إىل دراساٍت وأحباث     ِّ                    ٍ                              وستركِّز اخلربات املوضوعية بصفٍة أساسية على إسداء املشورة اس  .             يطلبهما اجمللس     كما   .      ً         

 ُ                                وُيتاح االطالع على جـدول األعمـال     .                                                                ميكن آللية اخلرباء تقدمي اقتراحات إىل اجمللس للنظر فيها واملوافقة عليها 
   .                                      املؤقت للدورة على املوقع الشبكي للمفوضية
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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية -       ًثالثا 
 املنتدى الـدائم املعـين بقـضايا      لعمل  عليا  تحدة السامية حلقوق اإلنسان أولويةً      ُتويل مفوضية األمم امل     - ٤

 ٢أبريـل إىل    / نيـسان  ٢١، وقد شاركت يف دورته السابعة املعقودة يف نيويورك يف الفترة من             الشعوب األصلية 
 القيادي الدور: قالرز وسبل كسب البيولوجي والتنوع املناخ تغّير"ودار موضوع الدورة حول . ٢٠٠٨مايو /أيار

، وأسهمت املفوضية يف إعداد ورقٍة مشتركة بني الوكاالت بـشأن تغـري   "اجلديدة والتحديات األصلية للشعوب
وجَّهت املفوضية االنتباَه إىل الدراسة اجلارية اليت طَلب إليها ما ك. املناخ والشعوب األصلية ومنظومة األمم املتحدة

 أعضاء املنتدى الدائم حقوق اإلنسان، والتمست مشاركةثر تغري املناخ على جملس حقوق اإلنسان إعدادها بشأن أ
     اخلاص     ملقرراوبناًء على طلب املنتدى، ساعدت املفوضية كالًّ من . وممثلي الشعوب األصلية فيها مشاركةً نشطة

    يف          التعلـيم   يف       بـاحلق        املعـين      اخلاص      املقرر و       األصلية       للشعوب        األساسية        واحلريات       اإلنسان     حقوق     حبالة     املعين
                                                                                 من جهودها املبذولة يف سبيل دعم التعاون بني املنتدى واآلليات الدولية حلقـوق                   كجزء                        مشاركتهما يف املنتدى    

    ً                 ممثالً ملنظمات الشعوب   ٧٨             املساعدة إىل  ني     األصلي     سكان  ال     لصاحل        للتربعات       املتحدة     األمم      صندوق   َّ   وقدَّم   .       اإلنسان
   .   تدى                                األصلية لتمكينهم من املشاركة يف املن

   التعاون بني الوكاالت-  رابعاً
       املنتدى     لدعم        الوكاالت   بني       املشترك     فريق  للاستضافت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع السنوي   - ٥

                         ويتألف الفريق من مراكـز     ).     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ١٩-   ١٧ (             يف مونتريال       األصلية       الشعوب       بقضايا     املعين       الدائم
                  تعزيز التعـاون     يف         الغرض منه    َّ   يتمثَّل           دولية، و       ً  حكوميةً      ً  منظمةً  ٣٠                  لشعوب األصلية يف حنو                         التنسيق املعنية بقضايا ا 

ُ   ٍ                                      قضايا الشعوب األصلية بُسبلٍ منها املشاركة يف املنتدى الدائم                                          كاالت األمم املتحدة فيما يتعلق ب         و   بني         وطلبـت    .                      
                    عوب األصلية يف الربامج               دماج قضايا الش إل                         شترك إعداد مبادئ توجيهية               إىل الفريق امل       اإلمنائية       املتحدة     األمم      جمموعة

                                                                   فوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة العمل الدولية                َّ      وقد أعدَّت م    .            ألمم املتحدة                    القطرية التابعة ل  
 واتفاقية منظمة العمل إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية        ً      استناداً إىل                هلذه املبادئ               املعياري        َ اإلطاَر

وجيهية      ئ الت           على املباد       اإلمنائية       املتحدة     األمم      جمموعةوافقت و.  بشأن الشعوب األصلية والقبلية١٦٩دولية رقم ال
التابعـة  املكاتـب امليدانيـة     إىل مجيع   و وأُحيلت منذ ذلك التاريخ إىل املنسِّقني املقيمني         ٢٠٠٨فرباير  /يف شباط 
ئ التوجيهية علـى املوقـع الـشبكي         واإلسبانية من املباد   ى النسختني اإلنكليزية  وُيتاح االطالع عل  . للمفوضية
، جرت املوافقة على خطة عملٍ لتنفيذ املبادئ التوجيهية وتشكِّل مفوضية           ٢٠٠٨أغسطس  /ويف آب  .للمفوضية

 .األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان جزءاً من جلنة اإلدارة

   طواعيةً الشعوب األصلية املنعزلة-  خامساً
 للعقد الـدويل الثـاين للـشعوب األصـلية يف العـامل           معية العامة، يف إطار برنامج العمل       أوصت اجل   - ٦

(A/60/270)        وكان ملفوضية األمـم املتحـدة      .  طواعيةً ، بإنشاء آليٍة شاملة لرصد حالة الشعوب األصلية املنعزلة
ـ                يف ذه التوصـية، فنظَّمـت      السامية حلقوق اإلنسان دوُر الريادة داخل منظومة األمم املتحدة يف االسـتجابة هل

يف مـنطقيت األمـازون     طواعيةً  حلقةَ خرباٍء دراسية بشأن الشعوب األصلية املنعزلة         ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين 
الفريق ة و احتاد الشعوب األصلية البوليفي   حكومة بوليفيا و  تا كروث، ببوليفيا، بالتعاون مع      وغران تشاكو يف سان   
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مستمدة من املنطقة وأعدَّت ت  حاالونظرت احللقة الدراسية يف دراسات. األصلينيالعامل الدويل لشؤون السكان 
وأوصت، يف مجلة أمورٍ أخرى، بأن تِعدَّ املفوضية، بالتعاون مع دول املنطقة وغريها مـن               مشتركاً  منهاج عملٍ   

. بشأن هـذه املـسألة    األطراف املعنية، مبادئ توجيهية من أجل تقدمي املساعدة فيما ُينتهج من سياساٍت عامة              
 تـشرين   ٢٠- ١٩(يف كيتـو    ة الدراسية، بدعمٍ من املفوضية، حلقة عمـل أخـرى           وُنظِّمت عقب هذه احللق   

وقد وردت تعقيباٌت على مشروع املبادئ التوجيهية الذي أعدته املفوضية، وُخطِّط لعقد            ). ٢٠٠٧أكتوبر  /األول
  .٢٠٠٨نوفمرب /اينة يف تشرين الثملٍ إضافية لوضع صيغتها النهائيحلقة ع

   الشعوب األصلية يف البيئات احلضرية-  سادساً
  ت            للمـستوطنا        املتحدة     األمم       برنامجواصلت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تعاوهنا مع   - ٧

                                                                بشأن مسألة احلق يف السكن الالئق والشعوب األصلية، فنشرت دراسة مشتركة   )     ملوئل   ا-   ة      املتحد    ألمم ا (  ة       البشري
          دراسية       ٍ   خرباءٍ           ِ  تنظيم حلقةِ         وئل يف      وامل                    اشتركت املفوضية        ٢٠٠٧      مارس   /        ويف آذار   .     ٢٠٠٦                       يف هذا الصدد يف عام      

عوة كلتا  د عن احللقة الدراسيةوأسفرت. ييف سانتياغو دي شيلُعقدت  واهلجرة  احلضريةالشعوب األصلية     بشأن 
اآلن اإلعـداد   وجيري  . بشأن الشعوب األصلية يف البيئات احلضرية     ودليلٍ للسياسات   املنظمتني إىل إعداد دراسٍة     
  . يف هناية هذا العام  املتوقع اعتماد وثيقٍة هنائيةلصياغة دليل السياسات ومن

  األصلية للشعوب الدراسية الزماالت برنامج -  سابعاً
    ً                                       ً       بناًء على توصية اجلمعية العامة باعتباره جزءاً من       األصلية       للشعوب         الدراسية       لزماالت ا       برنامج          جاء إنشاء   -  ٨

   ويف   .                             اآلن أعماله للعام احلادي عشر         الربنامج                                          الدويل األول للشعوب األصلية يف العامل، ويباشر   عقد  لل             برنامج العمل 
       ٍ           بترشـيحٍ مـن                     الشعوب األصـلية                من أبناء        ٌ زمالٌء         أشهر    ٥-  ٤     مدة                                    ، انضم إىل الربنامج الذي يدوم           ٢٠٠٨     عام  

            مـن مجاعـة    (        ، بـريو   )        كيتـشوا  (            ، بوليفيـا   )    بورو (        إنديا  :            َّ                                    منظماهتم، ومثَّل الربنامج البلدان واجلماعات التالية 
        ، كينيا  )     باستو (           ، كولومبيا  )        تزوتوجيل  -       مايا (           ، غواتيماال  )    ليسو (         ، تايلند  )                                تشينشايكوتشا ومجاعة أواجون وميبيسا

      نوفمرب  /                ويف تشرين الثاين     ).       أونيدا (                              ، الواليات املتحدة األمريكية      )         تيلبانيكا (          يكاراغوا      ، ن  )      غورونغ (          ، نيبال    )    ياكو (
                                     ٍ        الشعوب األصلية يف االحتاد الروسي يف برنامجٍ              أبناء                               سيشارك مثانية أشخاص من       ،    ٢٠٠٨       ديسمرب   /            وكانون األول 

  يف                          اقة الشعوب، واجلزء اآلخـر                   ُ   َّ    ٌ                                                      يدوم مدة شهرين، سُينفَّذ جزٌء منه يف موسكو بالتعاون مع اجلامعة الروسية لصد        
     ً   منحاً     ٢٠٠٨   و    ٢٠٠٧      َّ               ً        وقد قدَّمت املفوضية أيضاً يف عامي   .                                              مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف جنيف    مقر 

                                  لمفوضية يف إكوادور وبنما وشيلي      ل                  املكاتب امليدانية            أشهر يف              ِّ                          سابقني لتمكِّنهم من قضاء أربعة              ة زمالء         إىل أربع 
   .       وطنيني    ً زمالًء           سيك بوصفهم     واملك

  صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل السكان األصليني -  ثامناً
 ٤٠/١٣١صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل السكان األصليني عمالً بقرار اجلمعية العامـة             أُنشئ    - ٩

 املشاركة  مساعدة ممثلي مجاعات الشعوب األصلية ومنظماهتا على بغرض١٩٨٥ديسمرب / كانون األول١٣املؤرخ 
ت ة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان اليت حلّ      يف مداوالت الفريق العامل املعين بالسكان األصليني التابع للجنة الفرعي         

املقدمة التربعات  ة من   ياملتأتِّحملها اآلن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية، وذلك مبّدهم باملساعدة املالية             
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عت اجلمعية العامة نطاق    وسَّقد  و.  احلكومية والكيانات العامة أو اخلاصة األخرى      من احلكومات واملنظمات غري   
ـ    قـرَّ   بأن ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ١٩خ   املؤر ٥٦/١٤٠قرارها  مبوجب  والية الصندوق    ستخدم رت أن ُي

 بقـضايا   دورات املنتدى الدائم املعين   اهتا على حضور    الصندوق ملساعدة ممثلي مجاعات الشعوب األصلية ومنظم      
 ومبـشورة  املتحدة، لألمم املايل للنظام وفقًا قالصندو ةإدار العام األمني يتوىلو. ني بصفة مراقبالشعوب األصلية

احلكومات واملنظمات غري احلكومية والكيانات العامـة أو اخلاصـة           لألوصياء، وميكنه تلقِّي التربعات من       جملسٍ
 منحة سفر إىل ممثلـي      ٧٨ طلباً مقبوالً وأوصى بتقدمي      ١٥٤يف  ، نظر جملس األوصياء     ٢٠٠٨ويف عام   . األخرى

دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة، ليمكِّنهم من        ٢٠٩ ٠٦٦ الشعوب األصلية، بلغت قيمتها اإلمجالية قرابة     
  نظـر جملـس األوصـياء    إضافةً إىل ذلك، و. األصلية الشعوب حبقوق املعنية حضور الدورة األوىل آللية اخلرباء

 ٣٥٧ ١٩٩ منحةً إىل ممثلي الشعوب األصلية بقيمة إمجالية تبلغ زهاء           ٧٨ طلبات مقبولة وأوصى بتقدمي      ٣٠٣يف  
  املعـين بقـضايا    دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة ليمكِّنهم من حضور الدورة السابعة للمنتـدى الـدائم               

  .الشعوب األصلية

   األنشطة املضطَلع هبا يف أفريقيا-  تاسعاً
 (A/60/270) للعقد الثاين للشعوب األصلية يف العامل     أوصت اجلمعية العامة لدى اعتمادها برنامج العمل          - ١٠

اجلماعات األصلية، التابع للجنة األفريقية حلقـوق  /امل املعين حبقوق السكان األصليني الفريق الع بإقامة تعاوٍن مع    
 أفريقيا يف تنفيذ برنامج عمل العقـد الثـاين   يف صليةمشاركة الشعوب األ رفع مستوى   ُبغية   ،اإلنسان والشعوب 

  مع الفريق العامل واللجنة األفريقية،عالقاهتاقد طوّرت املفوضية  و. املنطقة قضايا الشعوب األصلية يفوتعزيز فهم
 أنشطةً تستهدف التوعية بقضايا الـشعوب       ٢٠٠٧نوفمرب  /مايو وتشرين الثاين  /يف أيار هذه األخرية   ونظَّمت مع   

 ٢٠٠٨نـوفمرب   /د الدورة املقبلة للجنة األفريقية يف تشرين الثاين       اعقانوستنظم املفوضية لدى    . ألصلية يف املنطقة  ا
إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق فيما يتعلق ب ال سيمابالتعاون مع اللجنة، و اطة اإلعالميةاإلحجلسات مزيداً من 

  .الشعوب األصلية

تقدمي املشورة التقنية إليها    للقَّته من طلبات من مجهورية الكونغو الدميقراطية        وقد استجابت املفوضية ملا ت      - ١١
يف املفوضية إىل وزارة العدل وحقوق اإلنـسان        وقد أرسلت   . اغة قانون بشأن الشعوب األصلية    فيما يتعلَّق بصي  

، على تكييف الوثيقة    مشروع القانون ملساعدة صائغيه، بصفٍة خاصة     على  مجهورية الكونغو الدميقراطية تعليقاٍت     
كما نظَّمت . إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية مع ال سيمامع املعايري القائمة حلقوق اإلنسان، و

عمل بشأن مـشروع    حلقيت  منظمة العمل الدولية والوزارة واملنظمات غري احلكومية، و       باالشتراك مع   املفوضية،  
عمـلٍ  الياً على تنظيم حلقة     وتعكف وزارة العدل وحقوق اإلنسان ح     . ٢٠٠٦يوليه  /مايو ومتوز /القانون يف أيار  

، يف براّزافيل، تستهدف أعضاء الربملان من أجل تيسري عملية إقـرار            ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٩ و ١٨إضافية يف   
   .مالياً وموضوعياً على حدٍّ سواءإىل حلقة العمل دعماً وتقدم املفوضية . الربملان للقانون
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  اسة بشأن املمارسات اجليدة در-  عاشراً
يف بوليفيا  القائمة  دراسة عن املمارسات اجليدة     صدر تكليف بإجراء    ،  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧يف غضون عامي      - ١٢

اص املعين حبالة الشعوب األصلية وجلنـة       يف جمال تنفيذ التوصيات املقدمة من كلٍّ من املقرر اخل         وإكوادور وبريو   
. يعترض عملية تنفيذها من عقباٍت وحتـديات      ما  على التمييز ضد املرأة، و      واللجنة املعنية بالقضاء   حقوق الطفل 

 من أصل أفريقي، املنحدرةوالشعوب وب األصلية ج األنديز املتعلق حبقوق الشعـويشكِّل املشروع جزءاً من برنام
مـم املتحـدة    وقد شارك يف تنظيمه ومتويله كلٌّ من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة األ              

فهـمٍ أفـضل    التوصل إىل   ويتمثَّل الغرض من هذه الدراسة يف       . صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    وة،  لللطفو
على العملي ة ومدى تطبيقها  بني القوانني وااللتزامات احلكوميلألسباب املفضية إىل ما يسمى بثغرة التنفيذ القائمة

  .نشرها خالل العام رعاة املشروعتوىل  وسي٢٠٠٨يوليه /وزالدراسة يف متجنزت وقد أُ. أرض الواقع

  خامتة

ة بالشعوب األصلية اليت اضطلعت هبـا       قلقت معلوماٍت عن بعض األنشطة املتع     م هذا التقرير املؤ   يقدِّ  - ١٣
لس وُيقترح أن ُيقدَّم إىل جم. شهراً األخريةلثمانية عشر مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان خالل ا  

 املفوضية املتصلة بالشعوب األصلية معلوماٍت عن أنشطةيتضمن حقوق اإلنسان يف دورته العاشرة تقرير هنائي 
تطورات ذات الصلة اليت أسفر عنـها        استعراضٍ لل  ، فضالً عن  ٢٠٠٨املقار امليدانية يف عام     واملضطلع هبا يف    

 ُيوصى بأن ينظر اجمللس كما. لدوري الشاململية االستعراض اعمل هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة وع
يف جتميع كل التقارير املتعلقة بالشعوب األصلية، مبا فيها تلك املقدمة من املقرر اخلاص وآلية اخلرباء واملفوضة 
السامية، مرةً واحدة يف العام للتيسري على الوفود احلكومية وإتاحة مستوًى أكرب مـن مـشاركة منظمـات           

  . عمل اجمللس بشأن هذه املسألةالشعوب األصلية يف

_ _ _ _ _  


