
GE.16-13843(A) 



 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة والثالثون

 من جدول األعمال 5البند 
 حقوق اإلنسانهيئات وآليات 

 مع التركيز على األطفال والشباب ،الحق في الصحة والشعوب األصلية  
 دراسة أجرتها آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب األصلية  

 موجز  
إىل آلير  اربرءاا انينير  ققروق ال ريو   30/4طلب جملس حقوق اإلنسان يف قرااه   

مررا اليزيررز علررا األط ررال  ،وال رريو  األصررلي األصررلي   ن ديرردا ةهانرر  عررن احرر  يف ال رر   
 وال با  ودقدمها إليه يف ةوهده الثالث  والثالثني.

ألف هذ  الدهان  من حتليل نقدي نضمون اح  يف ال    بالنسب  إىل ال يو  ودت 
وانررررتياال لاللتزامرررران القانونيرررر  للرررردول وايهرررران األقررررا   يمررررا  تيلرررر  ب حقرررراق  ،األصررررلي 

 اح . هذا
انقدمرررر  مررررن آليرررر  اربررررءاا ب ررررأن احرررر  يف ال رررر    9درررراة يف انا رررر  الن رررري   هقرررر  و  

 وال يو  األصلي .
 

 

 

 A/HRC/33/57 األم  انت دة

 Distr.: General الجمعية العامة 

10 August 2016 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/33/57 

GE.16-13843 2 

 احملتو ان
 ال     

 3  ..................................................................................... مقدم  -  ولا  
 4  ................................... اح  يف ال    وال يو  األصلي : اإلطاه القانوين والسيانايت - ثانياا  

 4  ..................................................... اإلطاه انيياهي لل   يف ال    -  لف   
 6  ....................................... صكوك وعمليان نيانادي  ووثائ   قا  هئيسي  - باا   

 7  ....................................................... احقوق التياهد   ودقا ا ان ري وال    - ثالثاا  
 8  ............................................... ح  ال يو  األصلي  يف ال   : واجبان الدول - هابياا  

 9  .................................... إطاه مد  التو ا وإمكاني  الوصول وانقبولي  وايوةة -  لف   
 11  ..................................................... إطاه الحيام واحما   واإلحقاق - باا   

 17  ..............................................  ط ال وشبا  ال يو  األصلي  واح  يف ال    - قامساا  
 21  ........................................... احقوق ال  ي  ل ئتني هئيسيتني من ال يو  األصلي  - ناةناا  

 21  ........................................................................ ص   انا ة -  لف   
 23  ............................................. ص     ااة ال يو  األصلي  ذوي اإلعاق  - باا   

 24  .................................... ال   الت د ان الااهن  انتيلق  بال يو  األصلي  واح  يف  - نابياا  
 24  ........................................................ األماال الساه   وغري الساه   -  لف   
 25  ...................................................... ص   البيئ  ودغري انناخ والنزوح - باا   

 انا   
 27  ................... انقدم  من آلي  اربءاا ب أن اح  يف ال    وال يو  األصلي  9الن ي   هق     

 



A/HRC/33/57 

3 GE.16-13843 

 مقدمة -أولا  
إىل آلير  اربرءاا انينير  ققروق ال ريو   ،30/4يف قرااه   ،طلب جملرس حقروق اإلنسران -1

مرررا اليزيرررز علرررا األط رررال  ،جتررراي ةهانررر  عرررن احررر  يف ال ررر   وال ررريو  األصرررلي  األصرررلي   ن
  يف ةوهده الثالث  والثالثني.إليه وال با  ودقدمها 

وةعرررل آليررر  اربرررءاا الررردول وال ررريو  األصرررلي  وان نسررران الوطنيررر  حقررروق اإلنسررران  -2
إعرداة هرذ  الدهانر . و حدري  مرن  جرل   صراحب  ان رل   إىل دقردع ميلومران وايهان األقرا 

علرررا موقرررا الليررر  ال ررربكا الطرررالا علرررا التقررراه ا الرررواهةة زلمرررا محرررن  إذن برررذل . و  ررراةن 
الدهانرر    ضرراا مررن اليرراول الررح قحرردمل يف حلقرر  اربررءاا الدهانرري  انتيلقرر  بال رريو  األصررلي  

ها تيف موني ال بكندا( الح نظم 2016شباط/ ءا ا  22و 21يف واح  يف ال    )انيقوةة 
 م وضي  األم  انت دة السامي  حقوق اإلنسان وميهرد ةهانران التنمير  الدولير  ةامير  مازغيرل.

ودرروة آليرر  اربررءاا  ن د رركا زليرر  احقرروق ةاميرر   وزالنررد علررا الرردع  الب ثررا الررذي قدمترره. 
ان األما كير  الدهانر  وقردمل ديليقران عليهرا و نررهمل انتياضرل منظمر  ال ر   للبلرد وقرد

 يف صياغ  ن اها. 
 لآلليررر  ن ررر ليررر  اربرررءاا دازرررز علرررا احررر  يف ال ررر  ، لومرررا  ن هرررذ  هرررا  ول ةهانررر   -3

ةهانررران نرررابق  دناولرررل بالب رررحل ال رررالن برررني احررر  يف الحتكرررام إىل اليدالررر  وصررر   نسررراا 
، وآثرراه مبرراةهان احررد (A/HRC/27/65)وي اإلعاقرر  ال رريو  األصررلي  و  ررااة ال رريو  األصررلي  ذ

، و مهير  الثقا رران واللغرران (A/HRC/27/66)مرن  قارراه الكرواهى علررا صرر   ال ريو  األصررلي  
 . (A/HRC/21/53)األصلي  ل    ال يو  األصلي  

 هو مشرل بوجره عرام منر ونا ل    والا ا  لد  ال يو  األصلي  ان اهيما لطاه اإلإن  -4
دحيرررد ال ررر   يف اإلطررراه ان ررراهيما األول حقررراا  اة ررراا مرررن انرررألو   ن ،  لرررد  اعتمرررا الائيسرررا

ومجاعياا علا حد نواا، حيدة عناصا  بقروة زرل مرن اعتمرا احمللرا واألهل والبيئر  الابييير . وقرد 
ا ر   شاه اننتد  الدائ  انيين بقضا ا ال ريو  األصرلي  إىل  ن احر  يف ال ر   س تعسرد عرن ط

ه ا  ال اة، وزرذل  الا را  الجتمراعا واليراط ا والاوحرا والثقرايف للمعتمرا احمللرا زكرلس )انظرا 
E/2013/43-E/C.19/2013/25 غالبرراا مررا د ررمل م رراهي  ال رريو  األصررلي  لل رر  ، 4، ال قرراة  .)

هي  إضرررا   إىل األبيررراة البدنيررر ،  بيررراةاا هوحيررر  وعاط يررر  وثقا يررر  واجتماعيررر . ودت رررل هرررذ  ان رررا
ب عمررال حقرروق  قررا ، منهررا احرر  يف دقا ررا ان ررري، ويف التنميرر ، ويف الثقا رر ،  ل  ن  رر اد ررالا 

  ويف األهل، ويف اللغ ، ويف البيئ  الابييي .
لي  م هررروم ال ررريو  األصرررلي  لل ررر   وزثررررياا مرررا دغ رررل نظررر  ال ررر   لغرررري ال ررريو  األصررر -5
علرررا اربررردمان ال ررر ي  )انظرررا هرررذ  ال ررريو   حرررواجز زبررررية  مرررام إمكانيررر  ح رررول تن رررأ بالتررراي 

A/HRC/30/41 وعلا وجه ارب وص، قد ديدب علا عدم  ه  اليوامل الجتماعير  31، ال قاة .)
والثقا ي  النابي  من مياه  ال يو  األصلي  ومواق ها ومماهنرااا انت رل  بال ر   آثراه ضراهة با را  
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هذ  ال ريو . ودسرعل ال ريو  األصرلي  علرا ال رييد اليرانا ميردلن ةراطا صر ي   علرا مرن 
ظريااا غري األصلي  ودياين من حال  ص ي   نو  مرن حالر  دلر  ود روق احتياجاارا ميدلاا لد  ن

غرررري انلباررراة مرررن الاعا ررر  ال ررر ي  مثيلتهرررا لرررد  ال ررريو  غرررري األصرررلي . زمرررا  ن اإلةمرررا  القسررراي، 
عوامرل والتهميش السيانا والقت اةي، والتمييز والت يرز، وال قرا، وغريهرا مرن مواه رحل النرتيماه 

 ص   ال اة وايماع . مااقب  انيدام  ةن إىل 
ول  تاسررا نارراق هررذ  الدهانرر  إلجررااا حتليررل شررامل حالرر  ال رريو  األصررلي  ال رر ي ،  -6

لكنه  تضمن عوضاا عرن ذلر  حتلريالا نقرد اا نضرمون احر  يف ال ر   بالنسرب  إىل هرذ  ال ريو  
  ل  ب حقاقه.وانتيااضاا لاللتزامان القانوني  للدول وايهان األقا   يما  تي

 الحق في الصحة والشعوب األصلية: اإلطار القانوني والسياساتي -ثانياا  
 اإلطار المعياري للحق في الصحة -ألف 

اإلعرالن اليرانا اعيح  ق  ال يو  زا   يف ال   ، وهو ما نر  عليره، مرثالا، لاانا  -7
التمتررا كررل شررحل  احرر  يف لدررن  علررا  ن منرره الررح  25انرراةة يف حقرروق اإلنسرران، ول نرريما 

سررتو  ميي ررا  ك ررا لضررمان ال رر   والا ررا  لرره وألنرراده، مبررا   ررمل انأزررل وانلرربس وانسرركن مب
  والاعا   الابي  واربدمان الجتماعي  الضاوه  .

و يي  إعالن األم  انت دة ب أن حقوق ال ريو  األصرلي  براحقوق ال ر ي  لل ريو   -8
ررا يف بيرران ةتلرر حقرروق  قررا  زرراح  يف مررا  هرراف  بيرراة هررذ  احقرروق وزي يرر  د اعلاألصررلي  و تونا

قررر  ال ررريو  األصرررلي  يف حتسرررني  وضررراعها  مرررن هرررذا اإلعرررالن 21ا رررا ان رررري. وديررري  انررراةة دق
قر  هرذ  ال ريو   مرن اإلعرالن ن سره 23ومنرا يييرز. وديري  انراةة ةمرن القت اة   والجتماعي  

يف حتد رررد  ولو ررران ووضرررا انرررياديعيان نماهنررر  حقهرررا يف التنميررر ، ول نررريما ققهرررا يف ان ررراهز  
الن ا  يف وضا وحتد رد الرءاما ال ر ي  الرح يسارها ويف إةاهارا عرن طا ر  م نسرااا ارباصر  قرده 

لتقليرردي، ويف اح ررا  قرر  ال رريو  األصررلي  يف طبهررا امررن اإلعررالن  24انسررتااا. وديرري  انرراةة 
علرررا مماهنرررااا انت رررل  بال ررر  ، ويف اح رررول علرررا اربررردمان الجتماعيررر  وال ررر ي  ةومنرررا يييرررز، 
ود زد  ن أل ااةها حقراا متسراو اا مرا حر  نرائا األ رااة يف التمترا برأعلا مسرتو  ممكرن مرن ال ر   

وق ايماعيرررر  لل رررريو  البدنيرررر  واليقليرررر . إضررررا   إىل ذلرررر ،  يرررري  اإلعررررالن بأمهيرررر  إعررررالا احقرررر
لضررمان عرردم ذررز ن الرردول باذرراذ درردابري  يالرر   ( مررن اإلعررالن2)29و قرررياا، دحلررزم انرراةة  األصررلي .

ةون موا قتهرررا احررراة مرررن  قاليمهرررا  األصرررلي   و ال ررريو الرررتحلل  منهرررا يف  هاضرررا  مرررواة قاررراة  و
   .وانستنريةوانسبق  

ب رررأن حقررروق ال ررريو  األصرررلي  نررر  مرررن إعرررالن األمررر  انت ررردة  24وديكرررس انررراةة  -9
مياهرردة  ة   والجتماعيرر  والثقا يرر ، وهررومررن اليهررد الرردوي اربرراص برراحقوق القت ررا 12 انرراةة

محلزم  دكااس ح  مجيا األشحلاص يف التمتا برأعلا مسرتو  ممكرن مرن ال ر   اليقلير  والبدنير . 
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  ي  واحملدِّةان الجتماعير  يف ال     ض  الاعا   الحقاا شامالا دكاس من اليهد  12اناةة  
 ر ته ت ك  بزلتيهما، و تضمن بيض احا ان والنت قاقان، وخباص  حا   ال اة يف اللل    

يف التمترررا بنظرررام لل ما ررر  ال ررر ي   ررو ا لررره  اصررراا متكا ئررر  لبلرررو   علرررا مسرررتو  حقررره ال حل رري  و 
 ، التمييرز وانسراواة يف انياملرال ر  . ومرن انكوانران الائيسري  األقرا  حلرذا احر  عردم بأموه  ممكن

بيرض  ر ن ماهون سب عماله ددهجييااس نظااا إىل قل  انواهة،  وما  ن حتقا  اليد د من عناصا هذا اح 
انسررر ولي  عرررن إعمرررال احررر  يف ال ررر  ،  مييرررز،  ررروهي األثرررا. وبرررالاغ  مرررن  ناللتزامررران، زيررردم الت

و نبغررا  ن دحترراح يررا مكونرران اعتمررا دقا هررا، ل،  رر ن علرا مجو علررا عرراد  الرردول يف انقررام األ دقرا
لأل ااة  اصر  ان راهز  يف عمليران صرنا القرااه الرح يرسا إعمرال حقروقه . و نبغرا للردول  ن حتريم 
قاررره ودضرررمن درررو ا ماا ررر  ونرررلا وقررردمان الاعا ررر  ال ررر ي ، وإمكانيررر   احررر  يف ال ررر   وحتميررره وحتح

  (.34، ال قاة E/CN.4/2003/58الوصول إليها، ومقبوليتها، وجوةاا )انظا 
 القت رررراة   برررراحقوق انينيرررر  ( ال رررراةه عررررن اللعنرررر 2000)14ويف التيليرررر  اليررررام هقرررر   -10

والثقا ي  ب أن اح  يف التمتا بأعلا مستو  ممكن من ال   ، دتونا اللعن  يف بيان  والجتماعي 
ال رريو  يف  ن دحن  رررذ دررردابري  احرر  يف ال ررر   بالنسررب  إىل ال ررريو  األصررلي  م رررريةا إىل حرر  هرررذ 

حمدةة لز اةة إمكاني  ح وحلا علا اربدمان والاعا   ال  يتني اللتني  نبغا  ن دكونا مالئمتني حلا 
ثقا ياا ودااعيا مماهنااا التقليد   وطبها التقليدي. زما  شراهن اللعنر  إىل  نره  نبغرا للردول  ن درو ا 

ربدمان ودقدمها ويراهس الاقابر  عليهرا. وديري  اللعنر  انواهة لل يو  األصلي  لت م  ها هذ  ا
  براألثا الضراه ب ر   هرذ  ال ريو  بالبحيد ايماعا ن هروم ال ر   لرد  ال ريو  األصرلي  ودسرلا 

 األن ا  انت ل  بالتنمي . نتيع  لتن يذ نزوحها من  قاليمها وبيئااا التقليد   الذي  نع  عن 
ب ررأن (، 169)هقرر   1989 ، ليرراممررن اد اقيرر  منظمرر  اليمررل الدوليرر  25ودحلررزم انرراةة  -11

الردول بضرمان درو ري قردمان صر ي  زا ير  لل ريو  األصرلي  وبترو ري ال يو  األصلي  والقبلير  
 25مواهة حلا لتمكينها من د مي  هذ  اربدمان ودقدميها حتل هقابتها هرا. زمرا دقضرا انراةة 

لني حمليررني يف جمررال ال رر   يف اعتميرران احملليرر . و يرري  مبررن  األ ضررلي  لتررده ب ودوميررف عررام
نر  هررذ  انراةة بأمهيرر  اربرردمان ال ر ي  انتيلقرر  بالاعا ر  األوليرر  ودلرر  القائمر  علررا اعتميرران 
احمللي  و مهي  التنسي  ما التدابري الجتماعي  والقت اة   والثقا ي  األقا . و حدع   دن يرذ  حكرام 

لزم  للدول مب راوهة ال ريو  ( واألحكام ان3يف اناةة الواهةة حكام عدم التمييز )بأهذ   25اناةة 
  (.6األصلي  وضمان م اهزتها ال يال  هبد  حتقا  موا قتها علا التدابري انقيح  )اناةة 

، مرررن بينهرررا اد اقيررر   قرررا  زمرررا  حيررري  بررراحقوق انت رررل  بال ررر   يف صررركوك ةوليررر  محلزمررر  -12
(، 14-10(، واد اقير  القضراا علرا مجيرا  شركال التمييرز ضرد انرا ة )انرواة 24)انراةة حقوق الا رل 

(، والد اقيرر  الدوليرر  للقضرراا علررا مجيررا  شرركال 25واد اقيرر  حقرروق األشررحلاص ذوي اإلعاقرر  )انرراةة 
(. ودحيلرررررا بيرررررض ال ررررركوك اإلقليميررررر    ضررررراا احررررر  يف ال ررررر  ، ومنهرررررا 5التمييرررررز الين ررررراي )انررررراةة 

 وه اهيررر  الا رررل األ ا قرررا حقررروق وانيثررراق ،(16 انررراةة) وال ررريو  اإلنسررران حقررروق األ ا قرررا انيثررراق
، والءودوزرررول انتيلررر  ققررروق انرررا ة يف   ا قيرررا انل ررر  بانيثررراق األ ا قرررا حقررروق اإلنسررران (14 انررراةة)
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ي  ع رراة(. (، واإلعررالن األما كرا ب رأن حقرروق ال ريو  األصرلي  )انرراةة السراب14وال ريو  )انراةة 
لقرر  قرر  ال رريو  األصررلي  وقررد  قرراان منظمرر  ال رر   للبلرردان األما كيرر    ضرراا عرردةاا مررن القررااهان انتي

   .(1)يف ال   
 اربرراص هانقرراا وقررد قثررل بيررض هيئرران انياهرردان وآليرران اإلجرراااان ارباصرر ، ومنهررا  -13

وانقرااه اربراص  واليقلير  البدنير  ال ر   من ممكن مستو  بأعلا التمتا يف إنسان زل ق  انيين
انيين ققوق ال ريو  األصرلي ، احر  يف ال ر   مرن منظروه ال ريو  األصرلي . و ح راه يف مجيرا 

  اوا هذا التقا ا إىل النتائا الائيسي  الح انتهل إليها هذ  الليان. 

 صكوك وعمليات سياساتية ووثائق أخرى رئيسية -باء 
ررردن 2014يف عرررام  -14 الررردول ان ررراهز  يف الجتمررراا اليرررام الا يرررا انسرررتو  للعمييررر  ، ديها

بضرمان إمكانير  يترا   رااة ال ريو   ،انياو  بان  ان يا اليرانا انيرين بال ريو  األصرلي  ،اليام 
األصررلي  برررأعلا مسرررتو  ممكرررن مرررن ال ررر   البدنيررر  واليقليرر  علرررا قررردم انسررراواة مرررا نرررائا األ رررااة، 

إىل ق ررررض ميرررردلن اإلصرررراب  ب ررررريوس نقرررر  انناعرررر  الب ررررا  /اإل د   وبتكثيررررف جهوةهررررا الااميرررر 
واناله ررا والسررل واألمرراال غررري السرراه   يف صرر و ه  وإىل ضررمان إمكانيرر  ح رروحل  علررا قرردمان 
ال    اينسي  واإلجنابي . واعيح    ضاا بأمهي  مماهنان ال يو  األصرلي  انت رل  بال ر   و مهير  

   .(2)لتقليد  بها التقليدي ومياه ها اط
قضرا ا دت رل با را  ، إىل 2015دتاااق  هدا  التنمير  انسرتدام  انيتمردة يف عرام زما  -15

)ضررمان يتررا ايميررا يف مجيررا األعمرراه بأمنرراط حيرراة صرر ي ،  3 احلررد   .(3)ال رريو  األصررلي 
 قتضررا حتقيرر  دغايرر  صرر ي  شررامل ، وهررو مررا وديز ررز ه رراهه (  وجرره الرردول إىل اليمررل يف نرربيل 

منهرررا دقررردع قررردمان إىل ال ررريو  األصرررلي . زمرررا  ن األهررردا  انتيلقررر  بالقضررراا علرررا ال قرررا، 
وحتقي  األمن الغذائا، وضمان انساواة يف  اص التيلي  وجوةده، وحتقير  انسراواة برني اينسرني، 

)ب ررأن يا رر  الررنظ   14)ب ررأن دغررري اننرراخ( و 13مهمرر  لا ررا  ال رريو  األصررلي . ولألهرردا  
)ب رأن التنمير  انسررتدام (  مهير  حموه ر  يف إعمررال احقروق ال ر ي  لل رريو   15إل كولوجير ( وا

يف دقا ررا ان رررري ويف انرررتحلدام ال ررريو   قرراا مرررا حررر  هررذ دتررداقل درررداقالا وثيإهنرررا األصررلي ، إذ 
)ب رررأن ضرررمان إمكانيررر  الحتكرررام إىل  16 هاضررريها و قاليمهرررا ومواهةهرررا التقليد ررر .  مرررا احلرررد  

ل  وبناا م نسان قاضي  للمساال  وشامل  للعميرا(،  تيدرب علرا حتقيقره نترائا واضر   اليدا
  ال رريو  األصررلي  يف ال رر  ، ول نرريما مررن حيررحل جررء الضرراه. و قرررياا،  رردعو  يمررا  تيلرر  قرر

دو ري بيانان م   ل ( إىل ديز ز بناا القدهان   مستهد   دتمثل يف  الذي   مل غا) 17احلد  
حتد د  وجره اإلج را  يف جمرال علا ة دو ا البيانان، األما الذي نيساعد الدول   اةمن  جل 

 ال    وميايتها. 
__________ 

  .CD47.R18 انظا، علا نبيل انثال، القااه (1)

   .69/2قااه ايميي  اليام   (2)

   .70/1قااه ايميي  اليام   (3)
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 األمرر  اد اقيرر  يف األطرراا  نرر يا والي ررا ن احاة رر  لرردوهةيف اجرران وللم اوضرران الررح  -16
 مهي    ضاا لل يو  األصلي ، بالنظا إىل عدم دنانب  ثا دغري  انناخ دغري ب أن اإلطاه   انت دة

ان اوضرران باعتمرراة اد رراق برراه س الررذي اعي ررل األطرراا  يف دلرر  اننرراخ عليهررا.  قررد اقتحتمررل 
ققرررروق ال رررريو  األصررررلي  م ررررريةا ق وصرررراا إىل احرررر  يف ال رررر  . زمررررا  ،الد اقيرررر  يف ة باجترررره

نبغا  ن دنتها هنعاا قاراي التوجيره  قروم علرا ان راهز  نلامل األطاا  بأن إجاااان التكيف  
و تسرر  بال رر ا ي  الكاملرر  و سررتند، عنررد القتضرراا، إىل ميرراه  ال رريو  األصررلي  و سيشررد هبررا 

، انا  (. وما  ن  مهي  ان اهز  ال يال  لل يو  األصلي  قد  حشرري إليهرا 21-/م  1)انظا انقاه 
اد راق براه س ذهرب إىل  بيرد مرن ذلر  ب شراهده صرااح ا  ر ن  (،16-/م  1من قبل )انظا انقاه 

إىل حقوق اإلنسان، حيحل  شاه إىل  ن الدول اعي ل بال الن القائم  بني اللتزامان انت ل  
  بانناخ، واح  يف ال   ، وحقوق ال يو  األصلي .

مهير  بالغر  أبإلنسان نباةئ التوجيهي  انتيلق  باألعمال التعاه   وحقوق اادتس  و قرياا،  -17
بقررده غررري متنانررب لتيررد ان علررا حقوقهررا ال رر ي  ب يررل الررح دتيررال    ضرراا لل رريو  األصررلي 

األن ا  انت ل  بالتنمي  الح دن ذها جهان  اعل  من غري الدول. وما  ن هذ  ايهان ليسرل 
اإلنسرران، ومررن  مسرر ول  عررن احرريام حقرروق  هنررا  طاا رراا يف الد اقيرران الدوليرر  حقرروق اإلنسرران، 

ايهرران هبررذ  دلرر   ن دتقيررد إعمررالا دامرراا احقرروق ال رر ي  لل رريو  األصررلي  الضرراوهي إلعمررال 
 انباةئ التوجيهي . 

 تقرير المصير والصحةالتعاهدية و  حقوقال -ثالثاا  
ذادرره مررن عناصررا وجرروة ال رريو  األصررلي  ل غررع عنرره   رركل احرر  يف ال رر   عن ررااا  -18

 3من مكونان حقها يف دقا ا ان رري. و ررا ة احر  يف دقا را ان رري يف زرل مرن انراةة  ومكوِّناا هئيسياا 
مررن اليهررد الرردوي اربرراص  1مررن إعررالن األمرر  انت رردة ب ررأن حقرروق ال رريو  األصررلي  وانرراةة 

برراحقوق القت ررراة   والجتماعيررر  والثقا يررر . ومجيرررا حقررروق اإلنسررران مياباررر ، مبرررا  يهرررا احررر  يف 
  يف دقا رررا ان رررري.  بال يرررل، ل ميكرررن  ن  ت قررر  اإلعمرررال الترررام لل قررروق انت رررل  ال ررر   واحررر

دقا ا ان ري، وهرو حر  غرري قابرل للتقييرد دقرين ب عمالره منرا ا إعمال اح  يف بال    من ةون 
د رمل حتسرني ميكرن  ن هرذ  اننرا ا و مت ل  باح  يف ال    وققوق اجتماعي  وثقا ير   قرا . 

   .(4)باألحنس القت اة   التقليد  التماه ن الا اضي ، وجتد د الهدباط ا، وانوامب  علا النظام الغذائ
ودن  بيض انياهدان انءم  برني ال ريو  األصرلي  والردول علرا آليران إلعمرال حر   -19

هرذ  ال ريو  يف ال ر   ويف دقا را ان رري. ومرن  ،  ر ن هرذ  الد اقران القانونير  بالغر  األمهير  
، الررح  صررب  التررا  6لرريالن لل رر  يف ال رر  .  يلررا نرربيل انثررال، مشلررل انياهرردة هقرر  ألي حت

الء ااين وال يو  األصلي  يف زندا طا ني  يها منذ نبيينيان القان التانا ع ا، سمراةةا ب رأن 
ترو ري قزان  األةو  س وسماةة ب أن اعاع  واألوبئ س  حساادا لحقاا زضمانني لقيام الترا  الء اراين ب

__________ 

 دقا ا مقدم من اللعن  النيو  لند   حقوق اإلنسان. (4)
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ودررررن  بيررررض  .(5)ودقرررردع قرررردمان الاعا رررر  ال رررر ي  واألةو رررر  واإلمررررداةان لل رررريو  األصررررلي 
انياهرردان يف بلرردان  قررا  علررا دقا ررا ان ررري، وهررو مررا  تضررمان نرريااة ال رريو  األصررلي  علررا 
القااهان انتيلق  ب  تها وه اههرا، لييسارا ذلر  علرا ريرو غرري مباشرا إعمرال حقهرا يف ال ر  . 

نغا الررح يف ال ر   دأزيرداا  يليرراا مبوجرب مياهرردة وا ترا‘ مرراويهي‘ويف نيو  لنردا،  ح ز رد حرر  شريب 
دررن  علرررا يا رر  احررر  يف دقا ررا ان رررري ويا رر  انمتلكررران الثقا يرر  )انلمونررر  وغررري انلمونررر (، 

 ودقان  صنا القااه، وانساواة يف ان اهز  يف اعتما ةومنا يييز.
ن احر  يف ال ر    ثرري مسرائل قانونير  ه اربراص انيرين براح  يف ال ر   إانقراا قرال وقد  -20

مررن إعرالن األمر  انت رردة  37إذ د زرد انراةة  .(6)احقروق التياهد ر  يف ال رر  أل  هامر  مثرل مسرر
 ب أن حقوق ال يو  األصلي   ن لل يو  األصرلي  احر  يف العريا  بانياهردان واللترزام هبرا

ال يو  األصرلي  وصروين زاامتهرا وه اههرا  من اإلعالن،  توقف بقاا 43وإن اذها. وو قاا للماةة 
، مبررا  يهررا احرر  يف ال رر   واحرر  يف دقا ررا ان ررري واحقرروق  يررهاحقرروق انيرري  هبررا  إعمررالعلررا 

التياهد ررر . وعلرررا الررراغ  مرررن  ن ضرررمان احررر  يف دقا رررا ان رررري واحررر  يف ال ررر   لررريس ماهونررراا 
برالعيا  بانياهردان،  ر ن إةماجهمرا الا را يف انياهردان   ركل آلير  ل رويهنما و وطارد التررزام 

يمل ما ال يو  األصلي  زعهان شا ك  متكا ئر  مرن  جرل حتسرني  حواحلرا انيي ري . الدول بال
،  نبغررا للرردول الررح ع دنضرر  بيررد إىل هررذ  انياهرردان  ن دنظررا ه يرراا يف التسررلي  هبررذ ن  ومررن  ر

  ما دحءمه من اد اقان ما ال يو  األصلي . احقني يف
آقررا مررن عناصررا احرر  يف تنرية عن ررااا  صرريالا وانسررمبررد  انوا قرر  احرراة وانسرربق  و  رركل  -21

هذا انبد  ال يو  األصلي  اح  يف الت د د ال يلرا لنترائا عمليران صرنا و ياا دقا ا ان ري. 
ررها آليرر ا موضرروعي ، لضررمان احرريام حقرروق ال رريو  زررذل    رركل عمليرر ا و هررو و  ،القررااه الررح يسا

يف القررااهان انتيلقرر  بالت ررا يان وانسررتنرية سرربق  األصررلي . و نبغررا احرريام مبررد  انوا قرر  احرراة وان
دحتحلرذ هرذ  القرااهان  والسيانان والرءاما انت رل  بال ر   الرح يرس هرذ  ال ريو ، إذ زثررياا مرا

ةون إجرررااا  ي م ررراوهان بنارررااة ميهرررا. و نبغرررا  ن دتقيرررد عمليررر  صرررنا السيانررران انتيلقررر  مرررن 
هرد الردوي اربراص براحقوق القت راة   والجتماعير  مرن الي 12بالاعا   ال  ي  بكل من اناةة 

والثقا ي  )ب أن اح  يف ان اهز  يف صنا القرااه( وإعرالن األمر  انت ردة ب رأن حقروق ال ريو  
األصرلي ، و ن ديكررس انبرراةئ الررح حرردةاا آلير  اربررءاا يف ةهانررتها انتيلقرر  برراح  يف ان رراهز  يف 

   (.A/HRC/18/42صنا القااه )

 الدول واجباتحق الشعوب األصلية في الصحة:  -رابعاا  
يف بلررو   علرررا م رريز   ريرراا اليرراع حتررد ان عد رردة يف شرر  ال رريو  األصررلي  دواجرره  -22

مسررتو  ممكررن مررن ال رر  . و ب ررحل هررذا التقا ررا هررذ  الت ررد ان بانررتحلدام إطرراه مررد  التررو اا 
__________ 

  ومجيي  األم  األوىل. (Maskwacis Cree)احمللا ‘ مانكو سيس زاي‘ جمتما من انمقدم اندقا ا  (5)
   .2004د ا ن األول/ زتوبا  29اللعن  الثالث  للعميي  اليام ،  انوجه إىل بيانال (6)
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دول هبرذا ال رأن بانرتحلدام إطراه الحريام الرواجبان وإمكاني  الوصول وانقبولي  وايوةة، وحيدة 
الترو ا وإمكانير  الوصرول وانقبولير  وايروةة حردوة البرع مرد  واإلحقاق. و تعاو  إطراه واحما   

الاعا رر  ال رر ي  لي ررمل اناا رر  والسررلا واربرردمان الررح د رركل احملرردِّةان  الت تيرر  الال مرر  لتقرردع
  .(7)والغذاا وقدمان الت  اح الكا ينيأمون  األناني  للاعا   ال  ي ، زميا  ال ا  ان

 الوصول والمقبولية والجودةإمكانية التوفر و مدى  إطار -ألف 
 التوفرمدى   

 نبغا  ن دتو ا ماا   ونلا وقدمان ال    اليام  والاعا ر  ال ر ي  بقرده زرا ك يف زرل  -23
ال رريو  األصررلي  وجمتميااررا يف حالرر  ةولرر  دبيرراا نسررتواها اإلمنررائا. غررري  ن دو اهررا مقياررد يف الغالررب 

احمللي .  يلا نبيل انثال، دنيدم البع الت تي  للحلدمان ال ر ي  يف منراط  ميينر  يف   ا قيرا حيرحل 
وزرا د رب  اناا ر   .(8)تميران احمللير  البدو ر  األصرلي  قان الاعراة البردو مرن ال ريو  األصرلي  واع

كررون  اعلرر ث  كثرررياا مررا دكررون اناا رر  الواقيرر  يف اننرراط  والسررلا واربرردمان متررو اة، جيررب   ضرراا  ن د
انأهولررررر  بال رررررريو  األصررررررلي  غررررررري عاملرررررر  ل تقاههررررررا إىل انرررررروم ني واألةو رررررر  واإلمررررررداةان وانررررررواة 

   النتهالزي  األقا .

 إمكانية الوصولمدى   
انرراةي، دتررألف األبيرراة األهبيرر  إلمكانيرر  الوصررول مررن عرردم التمييررز، وإمكانيرر  الوصررول  -24

وإمكاني  الوصول القت اةي، وإمكاني  الوصرول إىل انيلومران. وغالبراا مرا دترداقل هرذ  األبيراة 
دتيرررال علرررا األهجررر  للتمييرررز يف إمكانيررر  الوصرررول إىل  الرررح األهبيررر  يف حالررر  ال ررريو  األصرررلي 

ماا ررر  ونرررلا وقررردمان الاعا ررر  ال ررر ي .  قرررد  رررا ض األطبررراا وانمااضرررون وغريمهرررا مرررن انهنيرررني 
الياملني يف قااا ال    مياي    ااة ال ريو  األصرلي   و قرد  تيراال ارباضريون مرنه  لليرال  

 ز رد مرن دام الثق  لرد ه ، وهرو مرا عا اربو  وانينيتقدان ومماهنان وجتاه  يييز   دغذي م ا
عرررن انررررتحلدام ماا ررر  الاعا ررر  ال رررر ي ، و ت ررراق  هرررذا الوضررررا يف حالررر  األشررررحلاص ذوي ثنررريه  

اإلعاقرر  مرررن ال ررريو  األصررلي . برررل قرررد درر ةي الين رررا   إىل إنرررااة د ررحلي   و عرررال   مررراال 
حيررحل  قارن اليد رد منهررا يف  قاررية. ويثرل إمكانيرر  الوصرول انراةي م رركل ا لل ريو  األصرلي ،

 مناط  منيزل  جغاا ياا، غالباا بسبب نزوحها  و ديداي شيو  غري  صلي  علا  هاضيها. 
نررلا وقرردمان الاعا رر  ال رر ي   حررد ماا رر  و ود ركل إمكانيرر  الوصررول القت رراةي إىل  -25

مرن  زثرا  ئران اعتمرا امي راا مرن إهنرا عراةةا مرا دكرون ال واغل األقرا  لل ريو  األصرلي ، إذ 
القت راة  . ودتعلرا هرذ  احقيقر  بوجره قراص يف البلردان الرح د تقرا إىل  -الناحي  الجتماعير  

__________ 

  .14اللعن  انيني  باحقوق القت اة   والجتماعي  والثقا ي ، التيلي  اليام هق   (7)

(8) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, State of the World’s Indigenous 

Peoples: Indigenous Peoples’ Access to Health Services, second volume (New York, 2015). 
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دغايرر  صرر ي  شررامل   و الررح داد ررا  يهررا دكرراليف الاعا رر  ال رر ي  الررح  ت ملهررا انسررتهل  نحظرر  
قرد  حيرز  إىل   مقيادة   ضاا، وهرو مرا .  ما إمكاني  وصول ال يو  األصلي  إىل انيلومان،ن سه

األصرلي ، واهد راا ال ريو  لغران  ا انيلومران انتيلقر  بال ر   بعدة من اليوامل منها: عدم درو 
، وعرردم انتاحرر  حلرر  حمدوة رر   رراص التيلرري  ضررالا عررن ال رريو  هررذ  ميرردلن األميرر  بررني   ررااة 

لرد  انواقرف التمييز ر   و األبو ر   ، وشريوابسربب عردم درو اه الد ال مبقدما الاعا   ال ر ي  
  يف حال وجوةه .ه لا 

 المقبوليةمدى   
لقرررد نرررلامل اللعنررر  انينيررر  بررراحقوق القت ررراة   والجتماعيررر  والثقا يررر  برررأن احررر  يف  -26

عند دقدع قدمان الاعا    ان اهز  يف احياة الثقا ي    مل انالام  الثقا ي  الح  نبغا  ن دااعا
ومرررن ان نررف  ن طبييررر  ماا رر  ونرررلا وقرردمان الاعا ررر  ال رر ي  انتاحررر  لل ررريو   .(9)ال رر ي 

الين ررا   بررني األشررحلاص  و الين ررا    مماهنرر  األصررلي  غررري مقبولرر  يف الغالررب.  كثرررياا مررا درر ةي
رررش بيرررض األ رررااة  و دسرررتبيده  البنيو ررر   إىل ن ررروا نيانررران ومماهنررران علرررا ناررراق النظرررام اما

ودقلاررر  إمكانيررر  وصررروحل  إىل اناا ررر  والسرررلا واربررردمان إىل  ةل حرررد. ومرررن األمثلررر  علرررا  حرررد 
ا رر  ال رر ي  عرردم دقرردع اربرردمان مسررتو  مقبررول مررن الاع دررو ريمظرراها اإلق رراق األنانرري  يف 

(، وهرررو مرررا ميثرررل شررركالا مرررن  شررركال CEDAW/C/FIN/CO/7انظرررا األصرررلي  )ال ررريو  لغررران ب
 ن درر ةي إىل قبررول ال رريو  األصررلي  ذهنيرراا للوصررم  ميكررن اإلق اقرران وهررذ  . البنيو رر الين ررا   

 ضرالا عرن ذلر ، زثررياا مرا دحرالم و لتن أ بذل  حواجز  قا   مام ح وحلا علا الاعا ر  ال ر ي . 
 ، علرا إصرابتها برانال وعلرا احتياجاارا الابير . زمرا ال يو  األصلي ، ب ر    اة ر   و مجاعير

 ن شرريوا انواقرررف السررلبي  وانيررردام انااعرراة الثقا يررر   يمرررا بررني مقررردما الاعا رر  ال ررر ي  يف بيرررض 
 قدهة ال يو  األصلي  علا التماس الاعا   ال  ي . يف   ثا القضائي  الول ان 

 الجودةمدى   
مان الاعا رر  ال ررر ي  مالئمرر  علميررراا وطبيرراا وثقا يررراا  نبغررا  ن دكررون ماا ررر  ونررلا وقرررد -27

وجيدة النوعير . و قتضرا ذلر  وجروة مروم ني طبيرني مهراة، ودرو ا عقراقري وميرداان مست ر يان 
زثررياا ميتمدة علمياا وصراح  لالنرتحلدام، وميرا  شرا  مأمونر ، وقردمان صرا  صر ا زا ير . و 

 هنررا عاليرر  سررتندة إىل  ةلرر  وانت ررو ه  ، انان السررائدة للاعا رر  ال رر يبررني اربرردممررا  وجررد د رراةم 
بوجه عام، وانماهنان التقليد ر  للاعا ر  ال ر ي  الرح ديتمردها ال ريو  األصرلي ، ودنرده ايوةة 

األةلرر  عليهررا ليرردم إجررااا  قرراى عنهررا يف الغالررب. لكررن  نبغررا  ل  حيررد ذلرر  علررا وجرره اح ررا 
كثرررررياا الاعا رررر  ال رررر ي  الائيسرررريني.  مان قرررردم رررردهاا للتررررودا بررررني ال رررريو  األصررررلي  ومقرررردما 

دواجررره اعتميررران احملليررر  األصرررلي  ن سرررها حترررد ان ةاقليررر  يف السررريا إىل انوا نررر  برررني الرررنرحهحا  مرررا
  .(10)ويف مياي  قضا ا اجتماعي   قا  ل   يف جمال ا التقليد   واحد ث 

__________ 

 يف احياة الثقا ي .  ن   اهك( ب أن ح  زل  اة يف 2009)21انظا ديلي  اللعن  اليام هق   (9)

 دقا ا مقدم من جملس اإلنو ل القايب. (10)
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 والحماية واإلحقاقإطار الحترام  -باء 
 الحترام  

مرررن اليهررد الررردوي اربررراص برراحقوق القت ررراة   والجتماعيررر   3( و2)2 اناةدررران حتظررا -28
مرن إعررالن األمر  انت رردة ب رأن حقرروق ال ريو  األصررلي  التمييرز يف إداحرر   24والثقا ير  وانرراةة 

إمكانيررر  اح رررول علرررا الاعا ررر  ال ررر ي  وعلرررا احملررردِّةان األنانررري  لل ررر  . إذ جيرررب  ن يتنرررا 
 ررريو  األصرررلي  مرررن إمكانيررر  الوصرررول إىل ماا ررر  ونرررلا وقررردمان الاعا ررر  الررردول عرررن حامررران ال

ال ررر ي  اليامررر   و عرررن دقييرررد هرررذ  اإلمكانيررر ، ول فضرررا هرررذا اللترررزام ال ررروهي نبرررد  اإلعمرررال 
التدهجيا. زما  نبغا للدول  ن يتنا عرن حظرا  و منرا انرتحلدام ال ريو  األصرلي  نرحهحرا الاعا ر  

 هنان اليالجي  واألةو   التقليد تني. الوقائي  التقليد   وانما
 ال ريو  األصرلي (مب راهز  و نبغا مااجي  القوانني والسيانان والءاما انتيلق  بال    ) -29

التمييز رر   و النتياضرر  عنهرا بيناصررا  قررا . و  ررمل هرذا اللتررزام القرروانني الررح عناصرراها وإلغراا 
 ثااا غري متنانب علا ال يو  األصرلي . زمرا   رمل ليسل يييز   من الناحي  القانوني  لكنا حلا 

اللتررزام برراحيام احررر  يف ال رر   المتنرراا عرررن إن رراذ قررروانني  و مماهنرران يييز رر   عررر  قررد ديدرررب 
يرز مماهنران زرالتيقي   عليها آثاه ضاهة بال   .  ينبغا، مثالا، إلغاا القوانني والسيانان الح جتح

   و ه األعضاا التنانلي  األنثو  .القساي لنساا ال يو  األصلي  ود
احرريام احملرردِّةان األنانرري  لل رر  . إذ   ضرراا و  ررمل اللتررزام برراحيام احرر  يف ال رر    -30

، مررثالا، مبررا   ررملدلو ررحل احلررواا وانيررا  واليبرر  علررا ريررو غررري م رراوا  عررن نبغررا للرردول  ن يتنررا 
ماا   مملوز  للدول   و ال ناعان النتحلااجي . ومن ال ائا جداا الح ذلا ها الن ا ان ال ناعي  

 ن دحن  ررذ هررذ  األن ررا  علررا  هالك مأهولرر  بال رريو  األصررلي ، وقررد   رركل ذلرر ، إىل جانررب 
 .(11)انتهازاا حقوقها انت ل  بال   النتحلدام الزهاعا نبيدان ال ان، 

الدول، وهو ما من بذااا ةاقل و ااا وجيب   ضاا السماح لل يو  األصلي  بت د د ه -31
مرال شأنه  ن  يسا مجا بيانان م  ال  قسرب مييراه ال ر   وغرري  مرن انيرا ري بغرال يو رل إع

قررد القضرائي  حقوقهرا انت ررل  بال ر   ودقرردع انسراعدة إليهررا يف ذلر . ومررا  ن بيرض الول رران 
ه  ، إل  نرره  نبغررا  ل دحاب رر  ألنرربا  اضررااا اإلثرريناألصررل  حظرران مجررا بيانرران م  اررل  قسررب

  .(12)  األصلي  من حتسني مستو  ه اههاهذ  القوانني ننا ال يو 

 الحماية  
برالاغ  ماهنان الين ا   يف  وناط الاعا ر  ال ر ي ، انما دغضا الدول الااي ر عن  زثرياا  -32

وجرروة  ةلرر  علررا مياملرر  ال رريو  األصررلي  مياملرر  يييز رر . و نبغررا للرردول  ن مررن شرريوا وانررتمااه 
__________ 

 Social and Economic Rights Action Centre and Center for Economic andانظرا، علرا نربيل انثرال،  (11)

Social Rights v. Nigeria (2001). 

(12) Ian Anderson and others, “Indigenous and tribal peoples’ health (The Lancet–Lowitja Institute 

Global Collaboration): a population study”, The Lancet, vol. 388, No. 10040 (20 April 2016). 
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نارراق  يفدتحلررذ درردابري لضررمان انسرراواة يف انياملرر  ويف إمكانيرر  الوصررول إىل ماا رر  الاعا رر  ال رر ي  
لكرررل منهرررا، وزرررذل  حما ررر  ال ررريو  األصرررلي  مرررن التمييرررز الرررذي مياهنررره ضررردها القضرررائي  الول ررر  

ال  ي  زأطاا  ثالث . زما  نبغا للدول  ن دنظرا يف دن يرذ  ن را  ويرالن لتوعير  مقدمو الاعا   
 القو  اليامل  دناهض السلوك والتنميط الين ا ني وداوا  لنرحهحا  زثا مااعاة للثقا ان. 

ان ارباصر  و طراا   عمال ال رازاعتميان احمللي  األصلي  من  و نبغا للدول  ن حتما -33
مرن جرااا ام ال يو  األصلي  من م اةه غذائها ونبادااا الابير  ونربل ه قهرا الح حتثالث   قا  

الضررغط علررا انررتحلدام األهاضررا  و   رراةة الترردهوه البيئررا  و النررزوح. والقيررام بررذل    ررمل   رراةة 
. و نبغا للدول  ن ينا  ي  طاا  ثالث  من وانستنريةبالضاوهة احيام مبد  انوا ق  احاة وانسبق  

التقليد ررر  وحتو لهرررا إىل نرررلا. إذ  امماهنرررااو  ةو تهرررا تيالا علرررا ميررراه  ال ررريو  األصرررلي  و النررر
حقروق ال ريو  األصرلي   ن لل ريو  األصرلي  مرن إعرالن األمر  انت ردة ب رأن  31اةة د زد انر

 التقليد رررر  الثقا يرررر  وديبريااررررا التقليد ررر  ومياه هررررا الثقررررايف دااثهررررا علرررا والسرررريااة ح ررررا احررر  يف ا
 يف مبرررا وثقا اارررا، ودكنولوجياارررا علومهرررا مظررراها احرررال بالنسرررب  إىل وزرررذل  وداو اهرررا، يا تهررراو 

 واألليرا  والا اض  ،والنبادان احيوانان ق ائ  وميا   ،واألةو   ،واييني  الب ا   انواهة ذل 
 لميراه ول الثقرايف الرياى حلرذا ال كا ر  ملكيتهرادارو ا  يف احر حلذ  ال يو  زما  ن . التقليد  
  .التقليد   الثقا ي  والتيبريان التقليد  

انماهنررران التقليد ررر  انت رررل   ن دحيمرررل وعلرررا الررراغ  مرررن  نررره حيررر  لل ررريو  األصرررلي   -34
بالاعا رر  ال رر ي ،  نبغررا للرردول اذرراذ قارروان لليمررل مررا اعتميرران احملليرر  األصررلي  مررن  جررل 

و لررزم إجررااا انز ررد مررن  .(13)ألعضرراا التنانررلي  األنثو رر  ررو ه االقضرراا علررا انماهنرران الضرراهة زت
إجرااا هرذ  األقاى عن األةو   واإلجاااان التقليد   واألن ا  التقليد   األقا ، بيد  نره جيرب 

  ، والضاالا بأي  عمال دسو   حمتمل ، بال ااز  ما ال يو  األصلي .األقاى
اعتميررران احملليررر  األصرررلي  اننيزلررر  طوعررراا و نبغرررا للررردول  ن دأقرررذ يف اعتباههرررا هغبررران  -35

 شرد ضري اا مرن غريهرا دأثاا هرذ  اعتميران بأن ، اعيا اا منها األوناحد ث  الد ال باعتما   و
. و نبغا للدول  ن دست دى برااما وقائير  حما ر  صر   هرذ  ال ئران و هنا  شد حاج  لل ما  

و قاليمهرا مرن الضراه البيئرا ودراليف  ن دنتقرل  اهبونائل منها، علرا وجره ارب روص، يا ر   هاضري
إليها األماال الح د تقا هرذ  ال ئران إىل انناعر  الال مر  نقاومتهرا. وجيرب   ضراا  ن دضرا الردول 

  التقليد   حيثمرا طحلبترا قاااا إلداح  إمكاني  اح ول علا األةو   السائدة يف األنواق واألةو 
 .(14)اا ال يوا الوشي  حالن الو ياندياضها ربل قا  للاواهئ لتن يذها يف حا ودضا

__________ 

   .11ين  حقوق الا ل، التيلي  اليام هق   (13)

(14) OHCHR and the Spanish Agency for International Development Cooperation, “Directrices de 

protección para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la región amazónica, 

el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay” (Geneva, May 2012). ا هرذ  و حتراح الطرالا علر
-http://www.amazonia-andina.org/sites/default/files/directrices-de-proteccion عرء الراابط التراي:اناةة 

para-los-pueblos-indigenas-en-aislamiento-y-en-contacto-inicial_0.pdf . 
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و قرررياا،  نبغررا للرردول  ن دضررمن وجرروة آليرران زا يرر  يررء الضرراه والنت ررا  يف حررالن  -36
التيرررد ان علرررا احررر  يف ال ررر  ، وذلررر  عرررن طا ررر  الرررنظ  القضرررائي  الائيسررري   و الرررنظ  القضرررائي  

يض انيرزان  يمرا فر  البرلا يف ال ركاو . ب الح حلا( A/HRC/27/65ارباص  بال يو  األصلي  )
  ررا ال لبررني، علررا نرربيل انثررال،  ح يررد بررأن شرركاو  الينررف ضررد انررا ة انياوضرر  علررا نظررام القضرراا 

   .(15)ستو ان قبول ماد ي  لد   طاا هاالتقليدي قد بحلا  يها بساع  ومب

 اإلحقاق  
، األ رااة نبغا للدول  ن د و  وديتمد انياديعيان وطني  لضرمان إمكانير  وصرول مجيرا  -37

ةومنا يييز، إىل ماا   ال    والسلا واربردمان ال ر ي  الال مر  لبلروغه   علرا مسرتو  ممكرن مرن 
النررياديعيان الوطنيرر  قاررط للتن يررذ وم شرراان قاصرر  برراح  هررذ  ال رر  . و نبغررا  ن د رراحب 

انر يا اليرانا انيرين وو قراا نرا ةعرا إليره اناا ل يالي  عمليان الاصد والتقيي  وانساال . يف ال    ضم
قارط عمرل وطنير  لتن يرذ إعرالن األمر   بال يو  األصلي ،  نبغا للدول الياز   حالياا علا وضرا

انت دة ب أن حقوق ال يو  األصرلي   ن دضرمن اشرتمال هرذ  اربارط علرا دردابري إلحقراق حر  
وبررالنظا إىل  ن حلررذ  ال رريو  احرر  يف  ن دحن  ررذ درردابري حمرردةة لز رراةة  يو  األصررلي  يف ال رر  .ال رر

قارط وطنير  بوضرا إمكاني  ح روحلا علرا اربردمان والاعا ر  ال ر يتني،  ر ن الترزام الردول ال روهي 
قارر  سعامرر س، زمررا حرردى يف إطرراه لل رر    قتضررا منهررا دلبيرر  احتياجرران ال رريو  األصررلي  يف 

انررياديعي  ال رر   ‘،  و قارر  من  ررل  لل رر   قاصرر  بال رريو  األصررلي ، زمررا يف (16)مررالغوادي
إضرا   إىل ذلر ، و . (17)( بنيو  لنداHe Korowai Oranga)‘اليا ي   ة ثاه‘ انسماة بر‘ ل يب ماويهي

 نبغا للدول الت د   علا ال كوك الدولي  انت ل  باحقوق ال ر ي ، زراإلعالن، واد اقير  منظمر  
(، واليهرد الردوي اربراص 169)هقر   1989اليمل الدولي  ب رأن ال ريو  األصرلي  والقبلير ، ليرام 

 ي . باحقوق القت اة   والجتماعي  والثقا ي ، وإةماجها يف القوانني الوطن

 التيسري  
و قررراا لل ررر  يف دقا رررا ان رررري،  نبغرررا للررردول  ن درررو ا مرررواهة زا يررر  للمعتميررران احملليررر   -38

قرردمان هااررا ارباصرر  هبررا يف جمررال الاعا رر  ال رر ي .  عرروةة ةلل رريو  األصررلي  لتضررا ودن ررذ مبا
مرا دكرون  علرا مرن الاعا   انقدم  من اننظمران ارباضري  لاقابر  اعتميران احمللير  األصرلي  غالبراا 

دل  انقدم  يف إطاه اربدمان السائدة، األما الذي  ز د إىل حد زبري من درو ا الاعا ر  ال ر ي  
وإمكانير  اح رول عليهرا. وبالتراي،  ب مكران منظمران ال ريو  األصرلي   ن دحن رد حلقر  ييردة 

ال ريو  األصرلي   أل رااةدو ا  اص اليمل يف قااعا ال    واليمال  لتكون مبثاب  جهان باه ة 
ودسررراعد يف مكا  ررر  ال قرررا يف اعتميررران احملليررر  األصرررلي .   رررا  نرررياليا،   رررغال قاررراا الاعا ررر  

__________ 

   يف آنيا. نساا ال يو  األصلي دقا ا مقدم من شبك   (15)

   غواديمال.دقا ا مقدم من  (16)

  .www.health.govt.nz/our-work/populations/maori-health/he-korowai-oranga انظا: (17)
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شرحل  و قردم قدمادره إىل  زثرا  4 000ال  ي  ارباضا لاقاب  اعتميران احمللير  األصرلي  ريرو 
   الكرررء ، قررراه  اناازرررز احضرررا الرررذ ن  يي رررون يف انائررر  مرررن   رررااة ال ررريو  األصرررلي   60مرررن 

مبسررررتو   ةاا   رررروق مسررررتو   ةاا اربرررردمان السررررائدة و قرررراا للمل ررررو  مررررن ان شرررراان  سررررعل و 
يف انائررر  مرررن انررروم ني انهنيرررني اليررراملني يف مست ررر ا  80. ويف زولومبيرررا،  ن رررده (18)الائيسررري 

 صرلي ، وهرو إجنرا  مهر  شريو   صرول مبد ن  با يردوباه مرن بلد   بو بلو بييو لل يو  األصلي ، 
  .(19)الت اعل الثقايفمماهنان  يما ف  

رررا إمكانيررر  اح رررول علرررا قررردمان الاعا ررر  ال ررر ي  بت سرررني  -39 زمرررا  نبغرررا للررردول  ن ديسا
زرل ط رل احر  ديارا  من اد اقي  حقوق الا رل  7اناةة  عمليان دسعيل انواليد، عند القتضاا. 

 يمررا فرر  يف  ن  حسررع ل  رروه ولةدرره. إل  ن اليد ررد مررن نظرر  دسررعيل انواليررد ل دررزال غررري زا يرر  
مواليررد ال رريو  األصررلي . ووجرروة نقرر  يف دسررعيل انواليررد ويف إصررداه وثررائ  احلو رر  حيررول مباشرراةا 

ن احلو ر  شراطاا ل مراا ةون إمكاني  الوصول إىل ماا   ونلا وقدمان الاعا   ال  ي  م  زان إثبرا
مجرا البيانران ان  رل ، وهرا ةون مباشراةا ( وزمرا حيرول CRC/C/CRI/CO/4لل  ول علا الاعا ر  )

عملير  حيو رر  لاصرد الت اودرران يف حالر  الاعا رر  ال ر ي  انقدمرر  إىل ةتلرف ال ئرران الياقير . وميكررن 
،  و بتييرررني (20)ءا  رررلديسرررري دسرررعيل انواليرررد بررر طالق يرررالن دسرررعيل موجهررر ، زمرررا حررردى يف ال

موم ني لتسعيل ال يو  األصرلي   و إن راا قسر  لتسرعيل  قليران ميينر  مب نسران الدولر ، زمرا 
ميردلن  رل علرا القرابالن التقليرد ان ميكرن  ن  ا را حدى يف بنما وبريو ودا لنرد، وإل  ر ن التيو 

 كررون دسررعيل انواليررد و نبغررا، مررا ذلرر ،  ل  .(21)دسررعيل انواليررد، زمررا حرردى يف غانررا وماليز ررا
  شاطاا ل ماا للتمكان من اح ول علا قدمان الاعا   ال  ي .

 التو ري   

علا الراغ  مرن  ن بيرض ال ريو  األصرلي  قرد صرااحل بأنره  نبغرا للمعتميران احمللير   -40
 رر ن  ،(22) ن دترروىل بن سررها الت رردي نررا  ن ررأ مررن   مرران ودقلررل اعتماةهررا علررا الرردع  اربرراهجا

 قا انتيلق  بتو ري الدع  اناي وغري  من  شكال الدع . و   ةاا واجباااذل  ل  حي ا الدول من 
بترررررو ري الترررررأمني ال ررررر ا وماا ررررر  الاعا ررررر  ال ررررر ي  الال مرررررني  علرررررا عررررراد  الررررردول الترررررزام قررررراص

(، وهرررو حررر  حمررردة مبوجرررب اليهرررد الررردوي اربررراص بررراحقوق القت ررراة   والجتماعيررر  وذ ن)للمحيررر
. بررل حرر  يف ال رريان الررح د ررتد  يهررا قلرر  انررواهة،  نبغررا يا رر  األ ررااة وايماعرران (23)والثقا يرر 
__________ 

(18) Kathryn Panaretto and others, “Aboriginal community controlled health services: leading the way 

in primary care”, Medical Journal of Australia, vol. 200, No. 11 (16 June 2014). 

(19) Anna R. Coates and others, “Indigenous child health in Brazil: the evaluation of impacts as a 

human rights issue”, Health and Human Rights Journal, vol. 18, No. 1 (16 May 2016). 

 اناجا ذاده. (20)

(21) United Nations Children’s Fund, “Birth registration: right from the start”, Innocenti Digest series 

No. 9 (March 2002). 

   اإلنو ل القايب.دقا ا مقدم من جملس  (22)

  .14اللعن  انيني  باحقوق القت اة   والجتماعي  والثقا ي ، التيلي  اليام هق   (23)
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(. E/1991/23-E/C.12/1990/8ضرريا  احرررال باعتمرراة برررااما موجهرر  منحل ضررر  التكل رر  نسررربياا )
ل قرد د رمو  .وميكن للدول اعتماة دردابري، ب ر   م قتر   و ةائمر ، نياير  مراهاة التمييرز احليكلرا

 علررا مسررتو  هررد  بلررو  وضررا بررااما  و التمو ررل  و دررو ري مررواهة  قررا  لت قيرر  هررذ  الترردابري 
  ممكن من ال   .

و نبغرررا للررردول   ضرررراا  ن درررو ا بيرررض انررررواهة ه ثمرررا دحن رررد ال رررريو  األصرررلي  قرررردمااا  -41
مرن  ارباص  هبا وزواةهها من القو  الياملر .  يلرا نربيل انثرال، يف حرال عردم وجروة عردة زرا 

األصلي ،  نبغا للدول  ن دو ا قدمان ال يو  لغان ت دى بانهنيني الابيني القاةه ن علا ال
اليمجرر  ال رر و   لتيسررري التواصررل ال يررال يف  ونرراط الاعا رر  ال رر ي ، زمررا  يلررل النرراو ا، حيررحل 

ا بالتيرراون مرردررو  ا علررا مررداه السرراع   ن ررأن قدمرر  لليمجرر  ال رر و   مررن لغرران السرراما وإليهررا 
ميسرروهة التكل رر  يف مررن هررذ  الررءاما . وميكررن لرردول  قررا   ن دن ررذ نسررحلاا (24)ال رريو  األصررلي 

مرررل دزا رررد انت ررراه التغايررر  ب ررربكان احلوادرررف احملمولررر  يف شررر   ريررراا اليررراع. زمرررا ميكرررن ميايررر  
يف عردة انروم ني الابيرني يف األقرالي  النائير  لل ريو  األصرلي  بترده ب للرنق    الن الياجلاح

  ال يو  األصلي  وإةماجه  يف نظ  الاعا   ال  ي .  ااة مماهنا الاب التقليد ني من 

 التيز ز  
 ن بررررااما اليمررررل انتيلقرررر  بأقرررراى الاعا رررر  ال رررر ي  ديرررري  التأزررررد مررررن  نبغررررا للرررردول  -42

. وقرررد  ررر ةي عررردم مجرررا بيانررران عرررن ال ررر   م  ارررل  بال ررريو  األصرررلي  ود رررمله ا بقرررده زرررا ك
،  و صرر   النتمرراا إىل شرريب  صررلا حمررد ة احلو رر  ذاديرراا،  و قسررب احلو رر  اإلثررينقسررب األصررل 

مرررا، برررالتوا  ، بيانررران م  رررل   الثقا يررر ، إىل إق ررراا  وجررره إج رررا  برررالأ. لرررذل ،  نبغرررا  ن جتح
عملير  صرنا السيانران  ن دكرون   يف ال ر   وضرمان لت د د احواجز الح دييل التمتا باح

 -للعميرررا. و نبغرررا  ن دتنررراول هرررذ  البيانررران مسرررائل زنررروا ايرررنس واحالررر  الجتماعيررر  شرررامل  
القت ررراة   واإلعاقررر  نظرررااا إىل  ن البيانررران الرررح دازرررز دازيرررزاا قتررراا علرررا صررر   النتمررراا إىل شررريب 

 رررااة ال ررريو  األصرررلي  انهما رررني بسررربب جوانرررب  صرررلا ل ديكرررس بالكامرررل احقررروق انازابررر  أل
 .(25) قا  من هو اا 

وزا دكون ماا   ونلا وقدمان الاعا   ال  ي  مقبولر  لرد  ال ريو  األصرلي  جيرب  -43
 ستلزم التواصل باحيام وعلا ريو   مل ايميا مبا ميكارن اناضرا هذا  ن دكون مالئم  ثقا ياا. و 

ا و الاعا رر  ال رر ي  لييملررقرردمان ا اليالقرران بيرنه  وبررني مقرردما القررااه و سرره  يف بنررا اذرراذمرن 
. وحتقيقراا لرذل ،  لرزم اذراذ ثرالى (26)لاعا ر دمان امياا من  جل ضرمان  ق را  يالير  ممكنر  ربر

قاررروان علرررا الن رررو التررراي:  نبغرررا إحرررداى دغيرررريان لتيمررري  ماا ررر  ونرررلا وقررردمان الاعا ررر  
__________ 

   الناو ا. دقا ا مقدم من (24)

 ال يو  األصلي  واح  يف ال   .حلق  اربءاا الدهاني  انتيلق  بةوه ن ةمياس، عال مقدم إىل  (25)

(26) National Aboriginal Health Organization, Cultural Competency and Safety: A Guide for Health 

Care Administrators, Providers and Educators (Ottawa, 2008). 
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لاعا رر  دمان اال رريو  األصررلي  لي ررب وا مقرردمني ربررال رر ي ، و نبغررا دررده ب انز ررد مررن   ررااة 
 ال  ي ، و نبغا انت داى قدمان قاص  بال يو  األصلي . 

منرراها الررءاما دحرر ةي ولت سررني مسررتو  اربرردمان السررائدة،  نبغررا للرردول ضررمان  ن  -44
ن د ررمل ذررا ا مهنيررني مرر هلني ثقا يرراا. و نبغررا  إىل التده بيرر  الابيرر  وانتيلقرر  بالاعا رر  ال رر ي  

(، وثقا ر  ال ريو  األصرلي  نابقراا هذ  الرءاما التوعير  بتراه ال النرتيماه وإهثره )مر  زران ذلر  مح 
ررا الاررب التقليد رر (، ومرراهايت التنمرريط والين ررا  ، والت اودرران القائمرر  يف جمررال  )مبررا يف ذلرر  نرحهح

  التواصررل الاعا رر  ال رر ي  و وجرره الظلرر  الجتمرراعا. زمررا  نبغررا  ن د ررمل ميلومرران عررن مسررأل
ال يال ما ال يو  األصلي . وميكن   ضاا انت داى بااما دده بي  حمدةة دحيع ب ر   ال ريو  
األصلي ، ز هاةة التحل   يف ال    اليقلي  ألط ال وشبا  ال يو  األصلي ، انمنوح  مرن 

ميرران جاميرر  زولومبيررا الء اانيرر  ال ررمالي  )للاررال  الررااغبني يف مماهنرر  هررذا التحل رر  يف اعت
الرح  ن رأاا ‘ انباةهة انتيلق  ب ر   الا رل األما كرا األصرلا‘احمللي  النائي  لل يو  األصلي ( و

 األزاةميي  األما كي  لاب األط ال )وها ة    للاعا   ال  ي  لل يو  األصلي (. 
رررا ايرررااط انهنيرررني اننتمرررني إىل ال ررريو  األصرررلي  يف  -45 جمرررال اليمرررل يف و نبغرررا للررردول  ن ديسا

. وميكن  ن  تحلرذ ايرااط القرو  الياملر  ليسل ممثل   يه حالياا سيثيالاس زا ياا الاعا   ال  ي ، ذل   هنا 
، مرررثالا، عرررن طا ررر  الترررده ب مرررا  ت قررر  األصرررلي  يف هرررذا اعرررال  شررركالا عد ررردة منهرررامرررن ال ررريو  

دهانررري  انحل ا ررر  و/ و بررردلن نظرررام اح ررر  النسررربي  و/ و التمو رررل انحل اررر   و انرررن  ال تابيررر ب
السررر ا. زمرررا ميكرررن  ن  تلقرررا   ررررااة ال ررريو  األصرررلي  الترررده ب انهررررين هبرررد  التقا رررب برررني اناا رررر  

هرذا الترده ب دحتروقا يف األصرلي . و نبغرا  ن لل ريو  واعتميران احمللير   ،واربدمان والسلا السرائدة
 .  وعدم الت يز ضدهاانت ل  بال    دل  الابي  و مااعاة مياه  ال يو  األصلي  ومماهنااا 

بتقردع ميلومران مالئمر  ثقا يراا عرن  منراط احيراة ال ر ي  زما  نبغا للدول ديز ز ال     -46
والتغذ   ال  ي ، واألماال واألةواا )مبا يف ذل  األماال اليقلي (، وانماهنان التقليد ر  الضراهة، 

دحسررت دى آليرران إعالميرر  دتضررمن  ن لغرر  انررا ض و ودررو ا اربرردمان. و نبغررا  ن دقررد م انيلومرران ب
انيتقردان وانماهنران الثقا ير .   را بيرض مااعاة الد ال غري ال  و  ،  ضالا عن دوا ا  ناليب 

األصرررلي ، ل  رررزال اربرررول يف بيرررض القضرررا ا، ز رررريوس نقررر  انناعررر  لل ررريو  اعتميررران احملليررر  
اامرررراا،  الب ررررا  /اإل د  وال رررر   اينسرررري  واإلجنابيرررر ، ديرررراون الرررردول مررررا منظمرررران  ن لررررذل ،  ررررو حمح

 بني هذ  اعتميان.  وناط  ال يو  األصلي  مسأل  حيو   لتن يذ يالن دوعي  مالئم  ثقا ياا يف
انماهنررران التقليد ررر  للاعا ررر  الرررح دناررروي عليهرررا الاوحيررر  والابيررر  احيو ررر   وائرررد وميكرررن لل -47

رررنها وحت ارررز اد رررال  غرررري  األ رررااةال ررر ي  واألةو ررر  التقليد ررر   ن ديرررز  صررر   ال ررريو  األصرررلي  وحتسا
انيا رني بنظ  الاعا   ال  ي ، لتتيسا بذل  إمكاني  ح وحل  علرا الاعا ر .  بردلا مرن دنمريط هرذ  

دنظرررا يف إةماجهمرررا يف  ن ررراتها انتيلقررر  انماهنررران واألةو ررر  وقمرررا انت ررراهمها،  نبغرررا للررردول  ن 
 بالتحلايط والتيز ز ال  يني. 
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بتزو ردها وذلر  قيراهان مسرتنرية ب رأن صر تها، عتمراة و نبغا ةعر  ال ريو  األصرلي  يف ا -48
اربيررراهان ال ررر ي ، ومنهرررا مماهنررر  الن ررراط اعتمررراة ديسرررري دامرررا إىل بانيلومررران واذررراذ الررردول دررردابري 

ال ررريو  األصرررلي  يف  ونررراط  ن دررراوا  األنظمررر  الغذائيررر  ال ررر ي  والتقليد ررر   البررردين. و نبغرررا للررردول
قما   مماهنااا الزهاعي  التقليد  ، وإطالق يرالن دثقي ير ، ودرو ري األغذ ر  ال ر ي  مباشراة  و دقردع 

اا النائيرر  حيررحل زثررري  إعانرران اقت رراة   لل  ررول عليهررا، عنررد القتضرراا، ول نرريما يف اننرراط  الا  يرر   و
 ما دكون األغذ   ان ناي   و انغلا    نهل دو ااا و  سا دكل  ا لل يو  األصلي . 

 والحق في الصحة الشعوب األصليةشباب أطفال و  -خامساا  
اليهرررد الررردوي اربررراص بررراحقوق القت ررراة   والجتماعيررر  والثقا يررر  وإعرررالن إىل جانرررب  -49

مرن اد اقير  حقروق الا رل الردول  24دحلرزم انراةة األم  انت دة ب رأن حقروق ال ريو  األصرلي ، 
باذاذ دردابري منانرب  لضرمان بلرو  األط رال  علرا مسرتو  ممكرن مرن ال ر  . وقرد  شراهن ينر  

(، ب ررأن  ط ررال ال رريو  األصررلي  وحقرروقه  2009)11، يف ديليقهررا اليررام هقرر  حقرروق الا ررل
 يررانون مررن حالرر  صرر ي   نررو  مررن  مبوجررب الد اقيرر ، إىل  ن  ط ررال ال رريو  األصررلي  زثرررياا مررا

حال   ط ال ال ريو  غرري األصرلي  نظرااا إىل دراةاي اربردمان ال ر ي  انتاحر  حلر  وعردم إمكانير  
ح ررروحل  عليهرررا، وإىل  نررره قرررد  لرررزم اذررراذ دررردابري إجيابيررر  للقضررراا علرررا األوضررراا انسررربب  للتمييرررز 

قير . وحثارل اللعنر  الردول علرا النظرا وضمان انساواة يف التمتا باحقوق انك ولر  مبوجرب الد ا
يف دن يذ ددابري قاص  لضمان عدم التمييز ضرد  ط رال ال ريو  األصرلي  وقردها  علرا اح را  

 ل وهرررو  ،إىل  ن علرررا الررردول األطررراا  واجبررراا حتميررراا اللعنررر  علرررا هو ررراا  الثقا يررر ، و شررراهن 
م انسرراواة مررا نررائا ضررمان ح ررول  ط ررال ال رريو  األصررلي  علررا اربرردمان ال رر ي  علررا قررد

نرروا التغذ رر ، وزررذل  األوضرراا انسرربب  لو يرران الاضاررا واألط ررال والو يرران كا  رر  األط ررال وم
( ب رأن حر  الا رل يف التمترا برأعلا مسرتو  2013)15ديلي  اللعن  اليام هقر  الن اني . ويف 

لنمررو ممكررن مررن ال رر  ،  سارران اللعنرر  حرر  مجيررا األط ررال يف ال رر   بأنرره   ررمل حقهرر  يف ا
ررنه  مررن بلررو   علررا مسرررتو  مررل والتنميرر  حرر   بلغرروا زامررل قرردهاا  ويف اليرريش يف   حرروال يكا

 بتن يذ الدول بااما دتناول احملدِّةان األناني  لل   . وذل  ممكن من ال    
محقلقررر  جرررداا يف م شررراان صررر   الا رررل برررني د اودررران وممرررا   نرررف لررره انرررتمااه وجررروة  -50

يف  ريررراا اليررراع.  رررال درررزال ميررردلن و يررران الاضارررا يف شررر  ألصرررليني السررركان األصرررليني وغرررري ا
وقرررد  .(27)يف اعتميررران الائيسررري نظرياارررا لرررد  جمموعررران ال ررريو  األصرررلي   علرررا بكثرررري منهرررا 

 .(28)سروا التغذ ر  واألنيميرا واناله را كون نساا و ط ال ال يو  األصلي  عحاضر  للينرف واإلصراب  ب
يف احملرررردِّةان الجتماعيرررر  لل رررر  . إذ  يرررريش عرررردة   ررررواهق و حيررررز  بيررررض هررررذ  الت اودرررران إىل 

( 11بقررده غررري متنانررب مررن  ط ررال ال رريو  األصررلي  يف حالرر   قررا )التيليرر  اليررام هقرر   زبررري
__________ 

 (.12إ ان  ند انون وآقاون )انظا احاشي   (27)

 دقا ا مقدم من شبك  نساا ال يو  األصلي ، باحلند. (28)
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مناط  نائي ، ب مكاني  حمدوةة لل  ول علا الاعا   ال  ي  و راص التيلري  اييرد وان راهز   ويف
  ، انا   الثالحل(.E/C.19/2005/2م إىل القضاا )انظا ولالحتكا

ول دزال ال يو  األصلي  دتيال ل دمان ن سي  عء  جياحلا جراااا انترزاا  ط احلرا مرن   -51
 لهادني انماهنتني آثاه بالغر  علرا صر   الا رل د رمل  وإحاقه  مبداهس ةاقلي .زنف  ناه  

اإلصرراب  بررأماال عقليرر ، والتيررال لالعتررداا البرردين واينسررا، وإ ررذاا الررن س والنت رراه، وإةمرران 
علرا ةتلرف األجيرال ادني انماهنرتني انحلدهان  و الك ول. وقد ثبل وجروة عالقر  برني آثراه هر

  .(30)نسا يف ماحل  الا ول العتداا ايوالتيال ل (29)وبني النت اه
لنتهازرران حقرروق ييررد، إىل حررد ب ،زمررا  ن  ط ررال وشرربا  ال رريو  األصررلي  عاضرر  -52

لتمييررز الررذي دتيررال لرره ال رريو  األصررلي .  لرر   عمرراهه  والاررابا انتررداقل لاإلنسرران نظررااا إىل 
  حيررري  داهفيررراا باألط رررال وال ررربا  زأصررر ا  حقرررروق، و نابررر  ذلررر  ق وصررراا علرررا  ط ررررال

امون من حقوقه  األناني  انتيلق  بأناه  وجمتمياا  احمللي   ال يو  األصلي  الذ ن زثرياا ما حيح
مقينرراا بيرردم  ،وهو رراا . وقررد  ة   ثررا ال رردمان الن سرري  الناشررئ  عررء  جيررال ال رريو  األصررلي 

ررراة اديرررالتقررردم يف إعمرررال حقوقهرررا اإلنسررراني ، إىل ديررراال اليد رررد مرررن  ط احلرررا إىل جتررراه  حي   مبكا
والنت رراه  ،واإلصرراب  بررأماال عقليرر  ،مررا عااضرره  رباررا اعررتالل ال رر  وصرراةم  ل ح ررا حلررا، 

  .(31)والتيال إلجاااان نظام القضاا اينائا
برني لغراا  وعراةاا  وقريمه   ا  ال ريو  األصرلي   ن سره  حماصرا نوزثرياا مرا جيرد شرب -53

غالبرراا مرا  احتلررون هر  . و ، مررن جهر  ثانيرر وقيمره ولغران اعتمررا األزرء وعاةادررهمرن جهرر  األصرلي  
مرررن جمتميررراا  احملليررر  التقليد ررر  إىل اننررراط  احضرررا   قثررراا عرررن انز رررد مرررن  ررراص اليمرررل والتيلررري  

ال رر ي .  هرر لا ال رربا  ل  يررانون مررن ميرردلن باالرر   انحلرراطامررن  نز ررديف ذلرر  و تياضررون 
هر    ضراا برل ،   سرب ل ريو  غرري األصرلي اشبا  يف ص و  نظاائه  من ثيالاا  علا من م

مرن النترائا ارباررية علرا ال ر   انيدبر  علرا  ا  ودياطا انواة انحلرداهة وغرري ذلر عحاض  لالزتئ
 التمييز. ومماهن  غيا  الدع  الجتماعا القوي 

 مكانيرر  اح ررول  يمررا  تيلرر  بوإضررا   إىل ال رريوبان الررح دواجههررا ال رريو  األصررلي   -54
علا قدمان ص ي  منانب  وجيدة،  واجه  ط ال هذ  ال يو  وشباهبا ثالى م رازل هئيسري  

وحردة األنرراة واعتميرران و ، دتيلر  بررالتيلي هررا و  ،الجتمرراعا والقت راةي حالرر  حامراهن دح راق  
 ، وال    اليقلي .احمللي 

__________ 

 ال يو  األصلي  واح  يف ال   .حلق  اربءاا الدهاني  انتيلق  بة هين، عال مقدم إىل  ها  (29)

 ال يو  األصلي  واح  يف ال   .حلق  اربءاا الدهاني  انتيلق  بعال مقدم إىل  غا غوهي زوهونكو، (30)

(31) Hannah McGlade, Our Greatest Challenge: Aboriginal Children and Human Rights (Canberra, 

Aboriginal Studies Press, 2013). 
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 التعليم  
 ر   ال ريو  األصرلي . ومرن انرألو  اهد راا ةان األنانري  ل  كل التيلي   حد احملدِّ  -55

احتمرال الت راق يف حرني  ن ، (CERD/C/EDU/CO/20-22)ميدلن األمي  لد  هذ  ال ريو  
، وهررو مررا  سرره  يف مثيلرره لررد   ط ررال ال رريو  غررري األصررلي بكثررري عررن  قررل  ط احلررا باندهنرر  

يف جمررال ال رر   اي ررال مسررتو  حمررو  ميررته  سرربب إضرريا  صرر    ط ررال ال رريو  األصررلي  ب
ط اي رررال وقسررراها  اننرررا ا الكثررررية وغرررري انباشررراة لهد ررراا مسرررتو  الت  ررريل الدهانرررا. و رررادب

بظراهايت الت ررااة و رراط نسررب  األ ررااة اننتمررني إىل ل  ن  رر س اهدباطرراا مسرتو  الت  رريل الدهانررا س
. وزثرياا ما  كون اي رال مسرتو  ان راهز  يف التيلري  (32)ال يو  األصلي  ةاقل نظام السعون

الا ررا نامجرراا عررن مررز ا مررن عرردم دررو ا  اصرره وعرردم إمكانيرر  اح ررول عليرره وعرردم مقبوليترره وعرردم 
جوةدرره. وحرر  يف حررال يكررن البنررني والبنرران اننتمررني إىل ال رريو  األصررلي  مررن اح ررول علررا 

م ةهانرا مغرا اة.  يلرا نربيل انثرال، دنقارا عرن ميدلن إيرااربدمان التيليمي ،  ه   سعلون 
يف انائررر  مرررن بنررران ال ررريو  األصرررلي  انياوحررر   عمررراههن برررني الثانيررر  ع ررراة  89الدهانررر  نسرررب  

 (. 68، ال قاة A/HRC/29/40/Add.2والساةن  ع اة يف بريو )انظا 
لنتهازران  جرل جرء الضراه النراج  عرن هرذ  امرن و نبغا للدول بذل انز د من ايهد  -56

ررراة ألط رررال ال ررريو  األصرررلي  بتيلررريمه  ودقررردع  لل قررروق ال ررر ي .  النرررتثماه يف التنميررر  انبكا
نريل  بالغر  ال يالير  يف احرد مرن  وجره اإلج را  هرو و  اليبي ، مثالا( جمالالدع  إىل  ناه  )يف 

ال رردةث يف جمررال ال رر  . زمررا  نبغررا للرردول التيرراون علررا ضررمان دن يررذ  ن ررا   يالرر  يف هررذا 
 يلا نبيل انثال، زحيا ل ال اازان انيقوةة بني األنا وانماضني لتابيقهرا يف اعتميران احمللير  

و نبغررا للرردول  ن  .(33)األصررلي  بيررد  ن ثبتررل  ياليتهررا يف الول رران انت رردة األما كيرر لل رريو  
لوصررول إليهررا بسرربل منهررا دررو ا اناا رر  التيليميرر  يف انرراحلتني األنانرري  والثانو رر  ودترري  إمكانيرر  ا

عررن بحيررد  و ب ن رراا مررداهس منوذجيرر  لل رريو  األصررلي  البدو رر   ءاما اإلذاعيرر  وبررااما التيلرري الرر
 (. 11)التيلي  اليام هق  

 ة والمجتمع المحليألسر وحدة ا  
ل ميكن النتهان  بأمهي  احمليط األناي واعتميرا ال ر ا ألط رال ال ريو  األصرلي .  -57

 رو اان للا رل منرا ا صر ي  بدنير  وعقلير  واجتماعير   ،ز ربكتني للردع   ،واعتما احمللرا األناة 
القردهة علرا عء األجيال ويف بناا انتواصل و ساعدان يف زسا احلقان انست كرم  من احامان 

يليقها يف د ، شاهن اللعن  انيني  باحقوق القت اة   والجتماعي  والثقا ي  اعاهب  وانقدهة. وقد
إىل  ن اح ررا  علرا م رراف الا ررل ال ضرلا وعلررا وحرردة األنراة لررد  ال رريو   ،11اليرام هقرر  

عنرررد انرررت داى برررااما ال ررر   الرررح دحااعرررا األصرررلي   نبغرررا  ن  كرررون  حرررد العتبررراهان الائيسررري  
__________ 

 ب ا ندا غرني من جامي  مانيتوبا بكندا. دقا ا مقدم من (32)

   دقا ا مقدم من  نياليا. (33)
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وغريهررا. لكررن مررا األنررف، ل  ررزال  ط ررال ال رريو  األصررلي   حنتزعررون مررن منررا حل  مبيرردل  علررا 
مررن انيرردل الررذي  سررعله نظررااعه  مررن ال ريو  غررري األصررلي ، وهررو مررا قررد  سرربب إصرراب  بكثرري 

 ضرالا عرن ذلر ،  أط رال ال ريو  األصرلي  و ال اة ب دمان ن سري  شرد دة يف ماحلر  الا ولر . 
و نبغررا للرردول  ن ينررا اذرراذ  ي إجرراااان علرريه .  انوةرعررون حتررل هعا رر  الدولرر  عحاضرر  لالعتررداا

ررام   ررااة ال رري ، ز  ررداعه  يف م نسرران ، مررن هو رراا  الياقيرر األط ررال و  األصررلي ، مبررن  رريه حتر
 الاعا   البد ل ، و ن جتء الضاه الواقا عليه  يف حال اذاذ مثل هذ  اإلجاااان. 

 الصحة العقلية  
  كل اهد اا ميدل انت اه األماال اليقلي  والنت اه  يمرا برني ال ريو  األصرلي  مراهاة  -58

، ول نررررريما  يمرررررا برررررني شرررررباهبا. و وجرررررد اليد رررررد مرررررن عوامرررررل احما ررررر  مرررررن النت ررررراه مقلقررررر  جرررررداا 
انتهرررررا  حرررررد قرررررد و . (A/HRC/21/53)وانرررررياديعيان الوقا ررررر  منررررره، زالنتمرررررااان الثقا يررررر  القو ررررر  

النتيااضررران اننهعيررر  حلرررذ  اليوامرررل والنرررياديعيان إىل  ن انرررياديعيان الوقا ررر  مرررن النت ررراه 
و ن لررد  الاررال  اندهنرر  قررد حرردان مررن حررالن الزتئررا  وال رريوه برراليعز عمررل القائمرر  علررا 
التيا   ي ديلي   ئان حمدةة من اعتميان احمللي  زي ي  ) ‘حاهس البواب ‘مهم   ةاا التده ب علا 

( قرررد ه ررا مسرررتو  انيا رر  والقررردهة الال مترررني األ رررااة انياضررني ربارررا النت رراه وزي يررر  ةعمهرر علررا 
األشررحلاص انياضررني رباررا النت رراه. وميكررن   ضرراا  ن د قررذ يف العتبرراه النررياديعيان نسرراعدة 

 .(34)ز جااا الك ف عن انيااضني رباا النت اه  األقا  ال يال  يف اعتميان احمللي  غري األصلي ،
الوقا ر  و نبغا  ن دتقان  اعتميان احمللي   يمرا بينهرا انيلومران انتيلقر  بأ ضرل مماهنران  -59

من األماال اليقيل  والنت اه. وقد  ثبترل األقراى الرح  جا رل يف انناقر  القابير   مهير  األن را  
الرح ميكرن انرتحلدامها يف منراط  سيشردة بالثقا ران، ائم  علا اعتميران احمللير  وانوالتقييمان الق

الررذي  (Rising Sun) ‘ال ررمس ان رراق ‘ودسرراعد م رراه ا التنسرري  اإلقليميرر ، زم رراوا  .(35) قررا 
 .(36)دقانرر  البيانرران ومضرراهاة األن ررا  جملررس انناقرر  القابيرر  ال ررمالي ، يفدرروىل ديسررري دن يررذ  

ررا   ال رر ي ‘ءنرراما زو قرررياا،  نبغررا دق اررا مبرراةهان جد رردة واعرردة    قرروة  بررال لبني الررذي‘ الك ا
 .(37) ب علا بناا القدهة علا اعاهب التده عملي   يه األط ال 

__________ 

(34) Anton Clifford, Christopher Doran and Komla Tsey, “A systematic review of suicide prevention 

interventions targeting indigenous peoples in Australia, United States, Canada and New Zealand”, 

BMC Public Health, vol. 13 (2013). 

(35) Jennifer Redvers and others, “A scoping review of indigenous suicide prevention in circumpolar 

regions”, International Journal of Circumpolar Health, vol. 74 (2015).  

   دقا ا مقدم من جملس اإلنو ل القايب. (36)

 ال يو  األصلي  واح  يف ال   .حلق  اربءاا الدهاني  انتيلق  بةوموغو، عال مقدم إىل  يلوبيهنيب (37)
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 الشعوب األصلية لحقوق الصحية لفئتين رئيسيتين منا -سادساا  
 صحة المرأة -ألف 

 مررررن وميقرررردة األوجرررره ومتيرررردةة وانرررري  جمموعرررر  إىل األصررررلي  ال رررريو  نسرررراا دتيررررال -60
زثرررياا مررا د ررمل ، والررح  (A/HRC/30/41) القررا منهررا زررل  رراق  ح  الررح اإلنسرران حقرروق انتهازرران

 من إمكاني  اح ول علا اربدمان الابي .  احاماندتعاو  حد ال  ي   نانتهازان حقوقه
صررر تهن اينسررري  يا ررر   مرررام  أولا، دواجررره نسررراا ال ررريو  األصرررلي  حرررواجز عد ررردة ررر -61

واإلجنابي  وإعمال حقوقهن انت ل  هبرا.  يردم درو ا قردمان الاعا ر  ال ر ي  حلرن وعردم إمكانير  
هررا حمدوة رر  إمكانيرر  ح رروحلن علررا هعا رر  جيرردة، ح روحلن عليهررا وعرردم مقبوليتهررا،  ضررالا عررن 

دسرره  علررا ريررو غررري متنانررب يف اهد رراا ميرردلن الو يرران الن انرري  ويررل انااهقرران يف عوامررل 
صرر و هن واهد رراا ميرردلن إصررابتهن برراألماال اننقولرر  جنسررياا واي ررال ميرردلن انررتحلدامهن 

ألصررلي  مررن النررت اةة مررن قرردمان لونررائل منررا احمررل، إذ غالبرراا مررا دحسررتبيد نسرراا ال رريو  ا
ال رريو  اننتميرران إىل ال رر   اإلجنابيرر . زمررا ميكررن  ن  حيررز  اهد رراا ميرردلن يررل انااهقرران 

  األصلي  إىل بيض األنبا  احليكلي  زنق  ديلي  البنان والزوا  باإلزاا .
ثانياا، دياين نساا ال ريو  األصرلي  بانرتمااه مرن اهد راا ميردلن اعرتالل صر   األمهران.  -62

مثيالاررا لررد  نسرراا ال رريو  هرر لا النسرراا  علررا علررا الرردوام مررن لررد   ميرردلن الو يرران الن انرري  
وزثرررياا مررا دتيررال نسرراا ال رريو  األصررلي  رباررا اإلصرراب  بررنق  التغذ رر  واألنيميررا  .(38)غررري األصررلي 

غريهررررا مررررن  مرررراال نقرررر  التغذ رررر ، وبررررأماال زسرررركاي احمررررل، وزثرررررياا مررررا دقررررل  و دنيرررردم إمكانيرررر  و 
   .(39)للولةة والاعا    ثنااها وبيدهاح وحلن علا اربدمان األناني  للاعا   السابق  

تياضررران للينرررف مبيررردلن  علرررا مرررن ال نسررراا ال ررريو  األصرررلي  وبناارررا  درررز  و قررررياا، ل -63
( مرررن إعرررالن األمررر  انت ررردة ب رررأن 2)22يف صررر و  عمررروم السررركان. وو قررراا للمررراةة ثيالارررا م

حقرروق ال رريو  األصررلي ،  نبغررا للرردول  ن دتحلررذ درردابري لضررمان يتررا نسرراا ال رريو  األصررلي  
قما ررر  زاملررر  مرررن مجيرررا  شررركال الينرررف والتمييرررز. بيرررد  ن نسرررب  ضررر ا ا الغت رررا  والعترررداا 

اا ال رريو  األصررلي  ل دتنانررب مررا نسررب  ضرر ا ا  شرركال وغريمهررا مررن  شرركال الينررف مررن نسرر
اليد رررد مرررن  شررركال ومثررر  عن رررا قررروي م ررريك برررني األجيرررال يف الينرررف هرررذ  مرررن نرررائا النسررراا. 

لرح التهمريش ومواه رحل النرتيماه اس ضد نساا ال يو  األصلي ، وها دنع  عن الينف انماهر 
يز العتداا  و يكان منه الينف ضد انا ة علا ص تها وقوا الح ذل  مماهن  ثاه الومن  .(40)جتح

، واإلصراب  بررأماال منقولر  جنسرريا، وانيانرراة مرن م ررازل  مرراال النسراا، واإلصرراب  بررأماال  ذ 
__________ 

   اناجا ذاده. (38)

(39) Michael Gracey and Malcolm King, “Indigenous health part 1: determinants and disease patterns”, 

The Lancet, vol. 374, No. 9683 (July 2009). 
 ال يو  األصلي  واح  يف ال   .حلق  اربءاا الدهاني  انتيلق  ب إلني غابا يل، عال مقدم إىل (40)
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عقلي ، وإةمان انرواة انحلرداهة. و ر ثا الينرف ضرد انرا ة   ضراا علرا األط رال انياضرني لره، ودكرون 
 . (41)نواهاثيالاا لد  ماعتالحل  وو ياا   علا من ميدلن 

وميكن التغلب علا هذ  الت د ان بال ااز  ما ال يو  األصلي .  يلا نبيل انثرال،  -64
اعتميررران احملليررر  يف النتظررراه يف ةوه ست ررر يان وةوه احوامرررل و ان نرررهمل  جن ررر  احوامرررل يف 

وقرررد  سررره  إشرررااك  .(42)ياررر  برررالولةة يف برررريو وغواديمرررالاحرررد مرررن انحلررراطا انت رررل  برررال ية احمل
و  راةة درده بهن عليره يف  الاعا ر  ال ر ي لتقردع احد ث  القابالن التقليد ان يف انتحلدام النرحهحا 

ق ض ميدي اعتالل األمهان والو يان الن اني . و نبغا للدول  ن دنظا يف  راص التيراون برني 
فرر  انيررا ري ان رريز  برررني بلرردان اينررو  يف جمررال ال ررر   اينسرري  واإلجنابيرر ، ول نرريما  يمرررا 

 . (E/2013/43-E/C.19/2013/25)الثقا ان 
 علررا بكثررري  األصررلي لل رريو  ول  ررزال ميرردل انواليررد يف اليد ررد مررن اعتميرران احملليرر   -65

األمهيرر  الررح ديلاقهررا هررذ  اعتميرران علررا  ،يف جررزا منررهمررن انتونررط الرروطين، وهررو مررا  يكررس، 
الاررررب علررررا صرررييد دم هرررذ  الهاا  حيانرررراا بانيتقررردان السرررائدة األمومررر  واإلجنرررا . وقررررد د رررا

ا انت ررو ه بررني ا  نررتالائيسررا  يمررا  تيلرر ، مررثالا، مبماهنرران التوليررد وونررائل منررا احمررل. إل  ن ال
حقرروق ال رريو  األصرررلي  وحقرروق انررا ة ومهرررا يف الغالرربث  لاانررا نررريل اليد ررد مررن ال ررريو  

نتهكر  حقروق انرا ة، زرالزوا  براإلزاا  والينرف انماهنران اليا ير  األصلي  إىل إلغراا القروانني  و ان
اننزي. و نبغا  ل حتظا الدول انماهنان التقليد   األقا   و ان ضارل  لرد  ال ريو  األصرلي ، 

انباعردة  ب رأنبل  نبغا بردلا مرن ذلر  إجرااا حرواه مرا هرذ  ال ريو  علرا ريرو  ااعرا ثقا اارا 
 تحلدام ونائل منا احمل واليبي . بني حالن احمل وان

القرائ  علرا  ينرفت ردي ألعمرال الوجيب  ن دبرذل الردول انز رد مرن ايهرد مرن  جرل ال -66
ما ل دحتاح لنساا ال يو  األصلي  وبنااا نبل انت ا  قانوني   يالر    كثرياا  ناس نوا اينس. 

، ميرراهس بيررض مرروم ا الدولرر  زررأ ااة ال رراط  القضررائي . ويف بيررض الول رران هررذ  األعمررالمررن 
والقوان اليسركا   وشربه اليسركا   الينرف ضرد النسراا. ويف مثرل هرذ  احرالن، دتيرال النسراا 

الررح ن سررها مررن جانررب الليرر  إن ررا هن لنتهرراك مررزةو ث  ولا، لتياضررهن للينررف، وثانيرراا، ليرردم 
هررذا الينررف وضررمان  ن دتررو ا ماهنررل الينررف ضرردهن. وجيررب علررا الرردول اذرراذ قارروان ننررا 

دحتراح حلرن مجييراا  ن لضاه الواقا عليهن جااا هذ  النتهازران و ء ايميا النساا آليان مقبول  ي
 إمكاني  النت اةة منها. 

__________ 

الياني ، سالينف انماهرس ضرد انرا ة مرن قبرل شرا كها انياشرا والينرف اينسرا انمراهس ضردهاس، منظم  ال     (41)
 (. و تررررررراح الطررررررالا عليهررررررا عرررررررء الرررررراابط التررررررراي:2016)زررررررانون الثاين/ نررررررا ا  239صرررررر ي   الوقررررررائا هقررررررر  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/ar/  . 
(42) United Nations Population Fund and the Spanish Agency for International Development 

Cooperation, “Promoting equality, recognizing diversity: case stories in intercultural sexual and 

reproductive health among indigenous peoples” (Panama, August, 2010). 
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 ذوي اإلعاقة الشعوب األصليةأفراد صحة  -باء 
لا مرن  سعل األشحلاص ذوو اإلعاق  اننتمون إىل ال يو  األصلي  ميدلن إعاق   ع -67

مير  دة األشكال وال قرا واحرواجز الن ظالتمييز انتيمثل حواجز مث  لد  عموم السكان. و مثيالاا 
ققرروقه  اإلنسرراني  يتيرراا زررامالا. وديرري  هرر لا األشررحلاص  دسرره  يف عرردم يترراواناة رر  والينررف 

يب  الررح ( وبررالظاو  ال رر25اد اقيرر  حقرروق األشررحلاص ذوي اإلعاقرر  برراح  يف ال رر   )انرراةة 
ل   واجهها األشحلاص ذوو اإلعاق  انياضون ألشكال متيدةة  و  مرن التمييرز، مبرن  ريه  مسرت   

 اننتمون إىل ال يو  األصلي  )الد باج (. 
نرررلوزي  ديررريل ميررر  و ظو واجررره  ط رررال ال ررريو  األصرررلي  ذوو اإلعاقررر  حرررواجز ماة ررر  ونح  -68

ويف النرررت اةة مرررن برررااما إعررراةة التأهيرررل  إعمرررال حقهررر  يف التيلررري  ويف اح رررول علرررا اربررردمان
انت ررررل  باإلعاقرررر . ويف  غلررررب األحيرررران،  تيررررال  ط ررررال ال رررريو  األصررررلي  ذوو اإلعاقرررر  للتمييررررز 
والعتداا والت اش من جانب  قااهن  ومقدما الاعا   حل  و  رااة جمتميراا  احمللير . وزثررياا مرا درتال م 

 .(43)عاق  الذهني  والس عنحالح اإل ص   النتماا إىل شيب  صلا ما
ال ررريو  األصرررلي  لترررأقا العررريا  اننتمرررون إىل وقرررد  تيرررال األشرررحلاص ذوو اإلعاقررر   -69

قالته  جاااا مماهن  الين ا    و التمييز ضده ،  و ح  للمبالغ  يف د حلي  إعاقراا  الذهنير  
التمييرز ان نسرا ‘ ر ةي  قرد ضالا عن ذلر ، و . (44)الت يز الثقايف ضده   ثناا    ه بسبب 

إىل حعرررب  ةواا ع دح رررحل    يرررراين منهرررا األشرررحلاص ان ررررابون ‘ علرررا  نررراس اإلعاقررر  البدنيرررر 
ل إىل  مررراال  ،، ديرررز  إىل إعررراقته ابته  بررأي  عررراال طبيررر  غرررري طبيييرر إصررر إنب عاقرر ، حيرررحل 

وا واحتمرررال حرردوى ذلررر  زبررري يف صررر و    ررااة ال ررريو  األصررلي  نظرررااا إىل شررري .(45)من  ررل 
 واجهونه من م ازل لغو   وغريها من حواجز الد ال وإىل عردم دوعير  انهنيرني اليراملني يف  ما

قارراا ال رر  . و نبغرررا  ن   ررمل مضرررمون اننرراها التده بيرر  والدهانررري  ذان ال ررل  احتياجررران 
 ال يو  األصلي  من  جل دوعي  انماهنني.  اننتمني إىلاألشحلاص ذوي اإلعاق  

ب عراةة القراطنون يف منراط  نائير  ان رابون ب عاقر  و ال يو  األصلي    ااة ا  حلزرم مزثرياا و  -70
عرن طا ر  اننظمران الابير  انازز ر  ليظلروا مسرت قني إلعانر  اإلعاقر ، األمرا ةوه اا إثبان إعاقته  

الذي   ر ا علريه . و نبغرا للردول وايهران ال اعلر  األقرا  العريا  بتيردة  عبراا التمييرز الرح 
  ال يو  األصلي  والت دي حلا.اننتمون إىل  نوا هبا األشحلاص ذوو اإلعاق  

__________ 

(43) Matthew Frize, Dianna Kenny and C.J. Lennings, “The relationship between intellectual disability, 

indigenous status and risk of reoffending in juvenile offenders on community orders”, Journal of 

Intellectual Disability Research, vol. 52, No. 6 (June 2008). 

 اناجا ذاده. (44)

 ا ا مقدم من شبك  األشحلاص ذوي اإلعاق  من ال يو  األوىل.قد (45)
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 المتعلقة بالشعوب األصلية والحق في الصحة راهنةالتحديات ال -سابعاا  
 األمراض السارية وغير السارية -ألف 

ديررراين ال ررريو  األصرررلي  مرررن اهد ررراا غرررري متنانرررب يف نسرررب إصرررابتها برررأماال محيد ررر    -71
ز ريوس نق  انناع  الب ا  /اإل د  واناله ا والسل ومن دزا د قارا إصراب    ااةهرا انراحتلني إىل 
اننرراط  احضررا   ب ررريوس نقرر  انناعرر  الب ررا  . و نبغررا للرردول العرريا  باهد رراا نسررب  جوانررب 

حلرا نظرياارا غرري األصرلي  الرح دتيرال حلرا ال ريو  األصرلي  عرن نسرب  دلر  الرح دتيرال انحلاطا 
 يمررا فرر  اإلصرراب  هبررذ  األمرراال، وبتيرردة  عبرراا التمييررز الررح دنرروا هبررا ال رريو  األصررلي  بيررد 

إضرررا   إىل ذلررر ، ديررراين ال ررريو  األصرررلي  بقرررده غرررري متنانرررب مرررن و . األمررراالإصرررابتها هبرررذ  
ليقرررا، وايرررذام، وةاا زالياقومرررا، و مررراال الررردوة انيررروي، والرررداا الي سمحهملررر س مررراال انرررتوائي  

و نبغا  ن دنظرا الردول يف مياير  هرذ  احرالن علرا ناراق وانرا  و مجراعا  .(46)األناوانيان
ررد ة يو ررل  ن ررا  ال رر   ارباصرر   بررالتوا   مرر  وحجرردن  ةو رر   يالرر  حلررا. ومررن انهرر    ضرراا  ل حيح

ي  علررا  نرراس مسررتو  عا يتهررا، ول نرريما يف اعتميرران احملليرر  احملاومرر   صررالا. بال رريو  األصررل
  ررا الحترراة الاونررا، انررتححلدم دزا ررد نسررب  اإلصرراب  بالسررل يف اعتميرران احملليرر  األصررلي  زمييرراه 

 . (47)إلعانان الحتاة    و ق ض قيمتهاليدم انوا ق  علا من  ا
ألصلي  براألماال غرري السراه   اهد اعراا هرائالا   ضراا، وقد اهد يل نسب  إصاب  ال يو  ا -72

إذ دسررعل اهد اعرراا غررري متنانررب يف ميرردلن اإلصرراب  بررأماال القلررب واألوعيرر  الدمو رر  ومررال 
  ررااة ال رريو  األصررلي  مررن اننرراط  الا  يرر  إىل هبعرراة السرركاي. ودررادبط هررذ  انيرردلن اناد يرر  

لت رررمل الرررنظ  الغذائيررر  احد ثررر  اناد يررر  السرررياان  احضرررا  ، حيرررحل دتغرررري  منررراط حيررراا  بسررراع 
.   رررررا ال لبرررررني، مرررررثالا،  نررررره  داررررروه انماهنررررران الزهاعيررررر  ودغرررررري (48)احااه ررررر  والررررردهون وانلررررر 

األ ضرررليان الغذائيررر  يف حررردوى اهد ررراا شرررد د يف ميررردلن اإلصررراب  مبرررال السررركاي و مررراال 
 ضررالا عررن ذلرر ، و  .(49)الرردم والسرراطاندمو رر  واهد رراا ضررغط الكلررا و مرراال القلررب واألوعيرر  ال

ال رررريو  والترررردقني لررررد    ررررااة اهد رررراا ميرررردلن دنرررراول الك ررررول  اليانيرررر  علرررراالبيانرررران دل درررر
 األصلي ، ول نيما الاجال. 

__________ 

(46) Peter Hotez, “Aboriginal populations and their neglected tropical diseases”, PLoS Neglected 

Tropical Diseases, vol. 8, No. 1 (January 2014). 

ب رأن انوا قر  علرا شراوط  2009آذاه/مراهس  10انر هخ  217الحتاة الاونرا، قرانون احكومر  الحتاة ر  هقر   (47)
دو  رررا اإلعانررران مرررن انيزانيررر  الحتاة ررر  علرررا زيانرررران الحتررراة الاونرررا لررردع  التنميررر  القت ررراة   والجتماعيرررر  

 نيبري ا وال اق األق ا الاونا.يف لل يو  األصلي  يف مشال الحتاة الاونا و 

 (.39حاشي  ما كل غا سا ومالكوم زينأ )انظا ا (48)

 ال يو  األصلي  واح  يف ال   .حلق  اربءاا الدهاني  انتيلق  بةوموغو، عال مقدم إىل  يلوبيهنيب (49)
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اليلررل الررح ديدررب عليهررا  عبرراا و نبغررا للرردول  ن دتحلررذ قارروان حمرردةة نكا  رر  هررذ   -73
مكانيررررر  اح رررررول علرررررا األةو ررررر  األنانررررري ،  علرررررا ال ررررريو  األصرررررلي . و نبغرررررا ضرررررمان إهائلررررر  

الررح زاإلنسررولني ومضرراةان اهد رراا ضررغط الرردم، بتكل رر  ميسرروهة، إذ قررد  رر ةي اهد رراا دكالي هررا 
إىل ددهوه نا ا يف حالته ال  ي  ميكن الوقا   منه. زما  نبغرا النظرا يف ن سه انا ض  ت ملها 

اربرردمان ال رر ي  انتنقلرر  مررن  جررل هصررد دن يررذ مبرراةهان لتقرردع اربرردمان الدوائيرر  عررن بحيررد  و 
احال  ال  ي  أل ااة ال يو  األصلي  ان ابني بأماال محزمن  القراطنني يف منراط  نائير . و نبغرا 

 ضرالا عدم النتهان  بأمهي  مماهن  التماه ن والا اض  من حيحل الوقا   من األماال غري السراه   
، زز رراةة النرردما  يف اعتمرا والعتررداة بررالن س. اهنر  رر ي  غرري انباشرراة حلررذ  انمالعرن ال وائررد 

  ررا صرر و  ال رربا  األنررياي اننتمررا إىل ال رريو  األصررلي ، مررثالا، دوجررد عالقرر  طاة رر  بررني 
ان ررراهز  انبل رررأ عنهرررا ذاديررراا يف األن رررا  الا اضررر  ونتائعهرررا اإلجيابيررر  علرررا ال ررر  ، مبرررا يف ذلررر  

ومرررن ان رررعا جررردا  .(50)الا اضررر  دررراةا جررراائ  األحرررداىاهنررر  ال ررر   اليقليررر ث  قرررد ثبرررل  ن مم
مبرراةهة بيررض الرردول حاليرراا إىل ةعرر  ودرراو ا األحررداى انت ررل  باألليررا  والا اضرران التقليد رر ، 

، نظررااا إىل ةوههررا يف الوقا رر  2015يف عررام نحظمررل الررح ‘ زاألليررا  اليانيرر  لل رريو  األصررلي ‘
  .اليا ي التمتا بمن األماال وحتسني مستو  

  ضراا. بالغر  ولتمتا األشحلاص اننتمني إىل ال يو  األصلي  ب    مهنير  جيردة  مهير   -74
 يلررا نرربيل انثررال، ديرراين بيررض ال رريو  األصررلي  مررن مررال السرر اه السرريليكا نتيعرر  لرريةي 
مسررتو  النظا رر  ال رر ي  انهنيرر  يف م ررانا ميايرر  األحعرراه، ود رركل هررذ  ال ررناع   حررد نرربل 

الحتاة الاونرا. و نبغرا للردول يا ر  صر     يف بيض  قالي  ال يو  األصلي  يف  الا ق التقليد
 . (51)ال ناعان التقليد   والسائدةزل من   ااة ال يو  األصلي  الياملني يف  

 صحة البيئة وتغير المناخ والنزوح -باء 
حقروق الا رل لاانا زان داةاي ص   البيئ   حد شواغل ال يو  األصلي . وقد  لقرل ينر   -75

الضوا علا  مهي  ص   البيئ  للا ل واعي ل بأن دغري البيئ    كل اد داا طاهئراا جرداا ل ر    ط رال 
ال ررريو  األصرررلي  و منررراط حيررراا ، م رررريةا إىل  نررره  نبغرررا للررردول  ن دضرررا ال رررواغل انت رررل  ب ررر   

آثررررراه  )التيليررررر  اليرررررام الا رررررل يف صرررررمي  انرررررياديعيااا انتيلقررررر  برررررالتكيف مرررررا دغرررررري اننررررراخ وذ يرررررف 
 يلررا نرربيل (. A/HRC/31/52(ث إذ دتيررال ال ئرران الضرريي    صررالا ألنررو  آثرراه دغررري اننرراخ )15 هقرر 

يف انيرردام األمررن الغررذائا ل رريو  اإلنو ررل يف  ،إىل حررد زبررريحاليرراا، انثررال،  سرره  دغررري اننرراخ 
ضرريها الثلعيرر  انحل  رر   هقبيررل القاررب ال ررماي الكنرردي، إذ هررداةن الريسرراهان احلائلرر  ألها

__________ 

 .(Cultural Survival) دقا ا مقدم من مجاع  البقاا الثقايف (50)
 ":Finno-Ugric peoples and sustainable developmentالوثيقرر  اربتاميرر  حلقرر  اربررءاا الدهانرري  انيقرروةة بينرروان: (51)

"health of indigenous peoples ، يف بييو ا وةن  بالحتاة الاونا. 2016  اه/ما و  26و 25يف 
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والنتياض  عن م اةه الغذاا التقليد   هنراك  .(52)دللقن  بقاا مماهنااا انتيلق  بالقن  وال ي
  باليناصا الغذائي  السائدة مسأل  باهظ  التكل   يف مثل هذ  األمازن وحلا ةاطاها ال  ي .

وقرررد ذرررلا األن رررا  انت رررل  بالتنميررر  الرررح دن رررذها الدولررر   و  طررراا  ثالثررر ، زال رررازان  -76
انتيدةة اينسيان،   ضاا، باحملردةان األنانري  ل ر   ال ريو  األصرلي  زالغرذاا وميرا  ال را  

نررزوح ال رريو  األصررلي  مررن  هاضرريها  ن حيرردى ذلرر  جررااا انأمونر  وقرردمان الت رر اح. وميكررن 
مررن ديررد ان علررا حقهررا يف   هاضرريها ومياههررا، ومررا  يدررب علررا ذلرر  اااا دلرروىالتقليد رر   و جرر

انرتحلدام   ضراا جرااا قرد حيردى التلروى و  .(53)األقا ، مبا  يهرا احر  يف احيراةال    وحقوقها 
. (54)مبيدان ال ان احملظوهة يف بيض الدول والح دح د ه، هغ  ذل ، ودحستحلدم يف ةول  قرا 

لتنمير  واليونر  نتيعر  مثررية للسرحلا  ،  ل وهرا زرون ال ريو  األصرلي  علرا وليل من بني نتائا ا
الدوام من  زثرا ال ئران عاضر  لنيردام األمرن الغرذائا واإلصراب  بسروا التغذ ر  واألمراال انزمنر ، 
هغرر  امتالزهرررا ثررراوة مرررن انيررراه  التقليد ررر  انت رررل  برررالييش انسرررتدام، ال ررر ا، يف إطررراه الرررنظ  

 . ونرراع  التررأثا هررذ  واقررا ديي رره اليد ررد مررن ال رريو  األصررلي ث  قررد ثبررل وجرروة البيئيرر  الا  يرر
، والنتيماه من جه  عالق  نببي  بني إصابتها مبال السكاي و ماال القلب واألوعي  الدمو  

  .(55)ا ومواهةها، من جه  ثاني هملكي   هاضيها و قاليمونزا 
ال يو  األصلي  وال ازان ودقلي   ثا  و نبغا بذل جهوة من  جل ديز ز التياون بني -77

.  (56)التنمي  السليب إىل  ةل حرد ممكرن، زمرا دوضر  بيرض األمثلر  انسرتمدة مرن الحتراة الاونرا
زما  ن حتد د حقوق ال يو  األصلي  يف األهاضا والغابران وانرواهة الب ا ر  وغريهرا مرن انرواهة 
الابييي  مسرأل  حيو ر  لل  را  علرا نربل ه قهرا ولا اههرا. وديري  ال ركوك القانونير  اإلقليمير  

ك ن ال يو  األصلي   .(57)اليالق  باألهل  ضاا بأمهي  اح ا  علا  أهاضريها ا بمن العتنرا  ن يح
دحسررتحلدم انررواهة الابيييرر  علررا ريررو  ز ررد مررن حيررحل واح ررا  عليهررا، دن ررأ حلقرر  ييرردة  قررا ث 

 رررراص عمررررل ودت سررررن احالرررر  ال رررر ي  اليامرررر  للمعتميرررران احملليرررر .  ينبغررررا ودترررروا ا انررررتدامتها 
 لل ررريو  األصرررلي   ن دحبقرررا نرررياااا علرررا عمليررر  صرررنا القرررااه  يمرررا  تيلررر  هبرررذ  انرررواهة ضرررماناا 

لك ا رر   منهررا الغررذائا والتغررذوي، وخباصرر  يف اعتميرران احملليرر  الررح ديتمررد علررا انررواهة الب ا رر  
 (.E/2005/43-E/C.19/2005/9والء   للبقاا علا قيد احياة )

__________ 

 ال   .اح  يف زلوديري، عال مقدم إىل حلق  اربءاا الدهاني  انتيلق  بال يو  األصلي  و   - شييال  ان (52)

 Xákmok Kásek Indigenous Community v. Paraguay, Inter-American Court انظرا، علرا نربيل انثرال: (53)

of Human Rights, 24 August 2010. 

 دقا ا مقدم من اعلس الدوي نياهدان احلنوة. (54)

(55) Royal Commission on Aboriginal Peoples, Report of the Royal Commission on Aboriginal 

Peoples: Volume 3 — Gathering Strength (Ottawa, Canada Communication Group, 1996). 

(56) United Nations Development Programme, Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs and 

Global Compact Network Russia “United Nations Global Compact Network Russia: corporate 

social responsibility practices”. 

 (.5)4يف   ا قيا، اناةة  انظا اد اقي  الحتاة األ ا قا حما   ومساعدة النا حني ةاقلياا  (57)
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 المرفق

آليييية الخبيييراء بشيييين الحيييق فيييي الصيييحة المقدمييية مييين  9رقيييم  النصييييحة  
 والشعوب األصلية

 نصائح عامة -ألف 
ال يو  األصلي  يف ال    مكااس يف صكوك ةولي  ووطني  متيردةة، زمرا  نره  إن ح  -1

  رركل جررزااا مهمرراا مررن قررانون حقرروق اإلنسرران. و تررداقل هررذا احرر  مررا حقرروق  نانرري  عد رردة 
مست ق  لل يو  األصلي ، منها اح  يف دقا ا ان ري، ويف التنمي ، والثقا  ، واألهل، واألقالي  

 البيئ  الابييي .وانواهة، واللغ ، و 
، إذ د ررررمل، إضررررا  ا إىل ال رررر   وانرررري  وشررررامل م رررراهي  ال رررريو  األصررررلي  لل رررر   و  -2

لل ررريو   البدنيررر ،  بيررراةاا هوحيررر  وبيئيررر  وثقا يررر  واجتماعيررر . وقرررد  ة  اإلةمرررا  الثقرررايف القسررراي
، هاضررا ألغرراال ال ررناعان النررتحلااجي هررذ  األ، وانررتحلدام ألهاضرريها األصررلي ، ونررزا ملكيتهررا

مااقبر  إىل انيردام  ،مرن مواه رحل النرتيماه سيانا والقت راةي، وال قرا، وغرري ذلر الامي ها و 
  احقوق ال  ي  لل يو  األصلي . قلا ب عمال ص   ال اة وايماع  و 

ودوضرر  اإلح ررااان اليانيرر  لل رر   حالرر  احامرران الررح دقانرريها ال رريو  األصررلي  مررن  -3
 ررر  ال ررر ي  اييررردة وعحاضرررتها ن رررازل صررر ي  زثررررية، مبرررا  يهرررا حيرررحل إمكانيررر  ح ررروحلا علرررا الاعا

 ااةهرا اإلصاب  باألماال الساه   وغرري السراه  . و واجره زرل مرن نسراا ال ريو  األصرلي  وشرباهبا و 
لو يرران الن انرري  والنت رراه عررن ذوي اإلعاقرر  حتررد ان قاصرر  يف هررذا اعررال، منهررا اهد رراا ميرردي ا

   .متيدةة األوجه من التمييزو تياضون ألشكال  يو  غري األصلي ، ليهما لد  نظاائه  من المثي

 موجهة إلى الدولنصائح  -باء 
بالت رد   علرا يا تره   ال يو  األصرلي  يف ال ر   وديرز  ق نبغا للدول  ن ديي   -4

ب ررررأن ال رررريو  األصررررلي  والقبليرررر ، (، 169)هقرررر   1989اد اقيرررر  منظمرررر  اليمررررل الدوليرررر  ليررررام 
واليهد الدوي ارباص باحقوق القت اة   والجتماعي  والثقا ير ، وانياهردان األنانري  األقرا  

، وباذاذ قاوان حمدةة لتن يذ إعالن األمر  انت ردة احمللي حقوق اإلنسان وإةماجها يف قوانينها 
 ب أن حقوق ال يو  األصلي . 

، بن سرهالي  يف دقا را مسرتقبلها ل ريو  األصراألصريل ل  احو نبغا للدول  ن ديري  بر -5
صررر     ااةهرررا. و نبغرررا للررردول  ن دنظرررا يف إبررراام مياهررردان مرررا مااقبررر  مبرررا يف ذلررر  مرررن حيرررحل 

مررا دن رذ  ن حقهرا يف دقا را ان ررري وحقهرا يف ال رر  ، و صررون صرااح ا دك ررل ال ريو  األصرلي ، 
  اللتزامان التياهد   ذان ال ل . قا علا عادقها من 
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مكوناا  نانياا من مكونان وجوة ال يو  األصلي  وبقائها وحقهرا يف ود كل ال     -6
لذل ،  نبغا للدول  ن دلرتمس انوا قر  احراة و . بن سهاويف دقا ا مستقبلها وحقها احياة بكاام  

لل رريو  األصررلي  قبررل دن يررذ  ي قرروانني  و نيانرران  و بررااما يررسا صرر تها وانسررتنرية وانسرربق  
  حقوقها ال  ي .  و
و نبغا للدول  ن دن ذ قاااا وطني  قاص  ب    ال يو  األصلي  مب اهز  زامل  من  -7

وطنير  لل ر   د رمل  دضرا قااراا  ن ،  و وانسرتنريةهذ  ال يو  ومبوا قتها احاة وانسربق  قبل 
ل ر    ن ديدال ارباط الوطنير  القائمر  انتيلقر  بابااما ونيانان قاص  بال يو  األصلي   و 

لتحررردما  يهرررا مثرررل هرررذ  الرررءاما والسيانررران. زمرررا  نبغرررا للررردول  ن دررردما احررر  يف ال ررر   يف 
 قاط عمل وطني  لتن يذ إعالن األم  انت دة ب أن حقوق ال يو  األصلي .صلب 

 ن دضمن إداح  إمكاني  وصرول ال ريو  األصرلي  علرا ريرو زامرل   ضاا  نبغا للدول و  -8
لاعا ر  ال ر ي  الرح  حرد اها القاراا اليرام، وزرذل  إىل اناا ر  والسرلا إىل ماا   ونلا وقدمان ا

ال را  انأمونر  والغرذاا زتو ا ما  ك ا مرن ميرا  واربدمان انت ل  باحملداةان األناني  لل     
. ومن الونائل احيو   لت قي  هذا احلد  إقرااه ودن يرذ قروانني شرامل  ال ا  ال  اوقدمان 

 .وانتحلدامها ا بيانان م  ل نكا    التمييز ومج
و  و نبغا  ن دلغا الردول القروانني والسيانران الرح دسرم  مبماهنر  الينرف ضرد ال ري -9

يررز  ولررو ضررمنياا  دتحلررذ قارروان للت رردي ألعمررال الينررف انادكبرر  مررن جانررب  ن ، و األصررلي   و جتح
ظررا صررااح ا مماهنرر  الينررف يف  ونرراط سررل  ( و طرراا  ثالثرر . و نبغررا  ن حتح ممثليهررا )زررالقوان ان

الاعا ررر  ال ررر ي ، زرررالتيقي  القسررراي ود رررو ه األعضررراا التنانرررلي  األنثو ررر ، وزرررذل  التمييرررز ضرررد 
 انثليان وانثليني ومزةوجا انيل اينسا ومغا اي احلو   اينساني  من   ااة ال يو  األصلي . 

صررلي  للحلاررا بارراق منهررا دلو ررحل و نبغررا للرردول  ل ديرراال صرر   بيئرران ال رريو  األ -10
اناا   انملوز  للدول   و  ي  ن ا   قا . زمرا  نبغرا للردول  ن ا  احلواا  و انيا  واليب  ب يل 

 طراا  ثالثر  يف وقوعهرا  ن دتحلذ قاوان حما   ال يو  األصلي  من  ي  ضرااه بيئير  دتسربب 
علررا ال رر   البدنيرر    قاصرر  ب رر )زال ررازان ارباصرر ( بتقلرري   ثررا ال ررناعان النررتحلااجي  

 واليقلي  لل يو  األصلي  إىل  ةل حد ممكن، عن طا   اذاذ ددابري د ا يي  وعملي .
ةاقرل متميرزة عرن غريهرا ز ئان الذادي   و نبغا السماح لل يو  األصلي  بت د د هو ااا  -11

ال رريو  األصررلي . ان م  ررل  عررن الرردول و نبغررا للرردول  ن دتحلررذ درردابري إجيابيرر  لضررمان مجررا بيانرر
علررررا قرررردمان الاعا رررر  ال رررر ي  هررررذ  ال رررريو  ح ررررول ا للرررردول   ضرررراا  ن ديسررررا إمكانيرررر  غررررو نب

بت سررني عمليرران دسررعيل انواليررد وب لغرراا وجررو  دسررعيل انواليررد ز رراط مسررب  لل  ررول علررا 
 قدمان الاعا   ال  ي .

صرلي  ويا ر  و نبغا للردول  ن دتحلرذ قاروان لردع  اح را  علرا ثقا ران ال ريو  األ -12
ال يو  من انتيالا  طاا  ثالث  علا مياه ها و ةو تها الابي  ومماهنااا التقليد   األقرا  هذ  

وحتو لهرا إىل نرلا. و نبغررا السرماح لل رريو  األصرلي  مبماهنرر  الارب التقليرردي والتمترا مبنا يرره، 
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ضرراهة انتيدا رر  انماهنرران الالقضرراا علررا ، علررا مررا هررذ  ال رريو ، بال ررااز  اليمررللكررن  نبغررا 
 د و ه األعضاا التنانلي  األنثو  .مماهن  علا حقوق  قا ، ز

زما  نبغا للدول  ن دو ا لل ريو  األصرلي  مرواهة زا ير  لتيسرري إن راا وإةاهة مباةهاارا  -13
مباشررراة، يف حرررال عررردم وجررروة قررردمان  ن درررو ا حلرررا ارباصررر  هبرررا يف جمرررال الاعا ررر  ال ررر ي   و 

مرررا  لرررزم مرررن يو ، برررااما و ن رررا  يف هرررذا اعرررال بونرررائل منهرررا دن يرررذ قاضررري  لاقابررر  هرررذ  ال ررر
  التدابري ارباص  إلعمال حقوقها ال  ي  إعمالا داماا.

يف منرراط  نائيرر ، ودلرر  الررح ديرريش و نبغرا للرردول  ن دضررمن لل رريو  األصررلي  البدو ر   -14
إمكانيررر   ،  األصرررلي ألشرررحلاص احملتعرررز ن اننتمرررني إىل ال ررريو ويف منررراط  متضررراهة بنزاعررران، ول

ح وحل  علا قردمان جيردة للاعا ر  ال ر ي ، مبرا  يهرا قردمان الاعا ر  الوقائير ، بونرائل منهرا 
  عن بحيد ودكنولوجيان انيلومان والد الن.الح دحقدام اليياةان انتنقل  واربدمان الدوائي  

درو ا قردمان اليمجر  ال ر و   للماضرا اننتمرني إىل ال ريو  دك رل و نبغا للدول   ضراا  ن  -15
للردول، اعيا راا منهررا يف  ونراط الاعا رر  ال ر ي . زمرا  نبغررا التواصرل األصرلي  ضرماناا لك ا ر  مسررتو  

 األصلي  يف هذ  األوناط.ال يو  لغان عملي  اليال ،  ن ديز  انتحلدام يف  بدوه اللغ 
يف جمرال الاعا ر  ال ر ي  اننتمرني إىل الياملني لتده ب  و نبغا للدول  ن دتحلذ قاوان -16

ال رريو  األصررلي  واعتمرراة انماهنررني يف جمرررال ال رر   اننتمررني إىل هررذ  ال رريو  وضرررماه  إىل 
ررن منرراها التررده ب يف جمررال الاعا رر  ال رر ي   نظرر  الاعا رر  ال رر ي . و نبغررا للرردول   ضرراا  ن حتسا

دسررررت دى بررررااما  ن دع قرررردمان مالئمرررر  ثقا يرررراا، و لتررررده ب اليرررراملني يف هررررذا اعررررال علررررا دقرررر
وقدمان لتوعي  انماهنني يف جمال ال     يمرا  تيلر  بيرال  األشرحلاص اننتمرني إىل ال ريو  

 األصلي  والتيامل ميه .
و نبغا  ن دحيدا ال يو  األصلي  ودن ا، بال ااز  ما الدول،  ةوان وميلومران لتيز رز  -17

 جل الوقا   من األماال الساه   وغري الساه  . و نبغا ذ ي  مواهة  ال    مالئم  ثقا ياا من 
دضرررررا زا يررررر  ليتسرررررع د رررررمي  برررررااما إعالميررررر  عرررررن  منررررراط احيررررراة ال ررررر ي  و نبغرررررا للررررردول  ن 

انررياديعيان حمرردةة للوقا رر  مررن األمرراال السرراه   وغررري السرراه   بال ررااز  مررا ال رريو  األصررلي  
 . تنريةوانسومبوا قتها احاة وانسبق  

اعتمراة و نبغا للدول  ن دن ذ د ا يان ونيانان وبرااما دردع  ال ريو  األصرلي  يف  -18
قيرراهان مسررتنرية ب ررأن صرر تها ود ررمل مبرراةهان لت سررني قياهااررا ب ررأن احملرردةان األنانرري  

 لل   ، زالغذاا ال  ا والن اط البدين. 
إىل و نبغررا  ن درروي الرردول األولو رر  لذرراذ مبرراةهان ديلي -19 ميرر  قاصرر  بال رريو  األصررلي  نظرراا ا

الت  ريل الدهانرا. و نبغرا للردول  ن دضرمن مسرتو  قوة اليالق  انباشاة وغرري انباشراة برني ال ر   و 
إمكانيرر  ح ررول زررل مررن  ط ررال ال رريو  األصررلي  علررا  رراص التيلرري  األنانررا والثررانوي وإمكانيرر  

 ح ول مجيا   ااة ال يو  األصلي  علا انواهة التيليمي  انت ل  بال   . 
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ل ريو  األصرلي  مراهاة اهد راا ميردل انترزاا  ط رال اانتق اا  نبغا  ن دواصل الدول و  -20
والثاه ال  ي  بييدة اند  لل دمان  ،من زنف  ناه  وجمتمياا  احمللي  علا ال ييد اليانا

الن سري  النامجر  عرء األجيررال عرن مماهنر  النتررزاا هرذ  وعرن إ ررداا األط رال يف انرداهس الداقليرر  
ة لررد  ال رريو  وماا رر  الاعا رر  األقررا . و نبغررا  ن دحتحلررذ قارروان لل  ررا  علررا وحرردة األنررا 

األصررلي  و قررراا حقررروق الا ررل وضرررمان ح رررول مجيرررا األشررحلاص اننتمرررني إىل ال ررريو  األصرررلي  
ان رابني مبثرل هرذ  ال ردمان الن سري  علرا قردمان الاعا ر  ال ر ي  الوقائير  واليالجير  الال مرر  

 للت دي ألي آثاه مراضي  قد ديدب علا هذ  ال دمان زاإلصاب  بأماال عقلي .
 ن دتحلررذ الرردول، بالتيرراون مررا ال رريو  األصررلي ، قارروان  وه رر  رب ررض ميرردل  وجيررب -21

انت اه   ااة ال يو  األصلي  اناد ا عانياا، ول نيما يف ص و  األط ال وال با . و نبغرا  ن 
و ن دحن  رررذ يف اعتميررران احملليررر  انياضررر  بنسرررب  ماد يررر  حلرررذا اربارررا دررردابري وقائيررر  محثبتررر  ايررردو ، 

  أل ااة ال يو  األصلي .اليقلي  حال  ال    اهة زا ي  إلجااا حتسينان حقيقي  يف مو ذ   
الاعا رر  ال رر ي  انالئمرر  ثقا يرراا إىل النسرراا، لتررو ري و نبغررا للرردول  ن دررو ا مررواهة ومررواة  -22

 وخباص   يما  تيل  ب    األمهان وال    واحقوق اينسي  واإلجنابي .
ضررمن يا رر  النسرراا مررن التيررال للينررف ب ن رراذ القرروانني اينائيرر  زمررا  نبغررا للرردول  ن د -23

والنرررت اةة مرررن الليررران القضرررائي  ارباصررر  بال ررريو  األصرررلي . و نبغرررا للررردول   ضررراا  ن دقررردم إىل 
  انواهة انالي  عند القتضاا.دقدع النساا الالئا  تياضن للينف قدمان ومواهة لدعمهن، د مل 

ذوي ال ررريو  األصرررلي    رررااة حلرررذ قاررروان نكا  ررر  التمييرررز ضرررد و نبغرررا للررردول  ن دت -24
بتن يررذ د ررا يان ونيانرران وبررااما اررد  إىل ذلرر  وانررت داى آليرران حما رر  هرر لا اإلعاقرر  

قررردمان )عالجيررر  درررو ا األشررحلاص مرررن انتهررراك  طررراا  ثالثررر  حقررروقه . زمرررا  نبغرررا للررردول  ن 
و  األصلي  مرن حيرحل حتد رد اإلعاقر  وزي ير  وغريها( مالئم  ثقا ياا، ما مااعاة احتياجان ال ي

 التيامل ميها. 
باراق و نبغا للردول  ن دراوا  مماهنر  األليرا  والا اضران التقليد ر  لل ريو  األصرلي ،  -25
 ، مثالا، األليا  الياني  لل يو  األصلي .منها
 ن ومواهةها و و لزم  ن ديي  الدول قانونياا ق  ال يو  األصلي  يف  هاضيها و قاليمها  -26

األصيل  باح  صل  هذا اح  ، ب قااه قوانني ونيانان منانب ، بالنظا إىل مبوجب القانونحتميه 
 يف ال    واح  يف الغذاا.

و نبغا للدول  ن دضا قااراا حمردةة لتن يرذ  حكرام اد راق براه س، والتحل يرف مرن الثراه  -27
دضرررالا هبرررا يف قاررراا ال ررر   مرررن  جرررل  الضررراهة لتغرررري اننررراخ، ودكييرررف عمليررران التحلاررريط الرررح

 غري متنانب .  ب وهةبال يو  األصلي  ضاة التأهب نواجه  آثاه دغري انناخ انت ل  بال    وان
يء الضاه والنت ا  يف حرالن مالئم  آليان وجوة و نبغا للدول   ضاا  ن دضمن  -28

إما عن طا   الرنظ  القضرائي  الائيسري  التيداي علا احقوق ال  ي ، مبا  يها احقوق التياهد  ، 
قضرررائي  ارباصررر  بال ررريو  لررنظ  الدكرررون ل و الررنظ  القضرررائي  ارباصررر  بال رريو  األصرررلي . وقرررد 

 يض انيزان  يما ف  البلا يف ال كاو  انتيلق  بانتهازان احقوق ال  ي .األصلي  ب
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 شعوب األصليةال موجهة إلىنصائح  -جيم 
األصلي   ن ديرز  جهروة الردعوة إىل العريا  ققوقهرا ال ر ي  وحقهرا يف  نبغا لل يو   -29

دقا ررا ان ررري، هبررد  انررت داى ماا رر  ونررلا وقرردمان للاعا رر  ال رر ي  ممو لرر  ب ن ررا  وقاضرري  
 لاقاب  اعتميان احمللي  األصلي  دتميز بتو اها وإمكاني  الوصول إليها ومقبوليتها وجوةاا.

صررلي   ن دواصررل الرردعوة إىل دنانررب يثيلهررا وم رراهزتها احقيقيرر  يف و نبغررا لل رريو  األ -30
دواصررل ة ررا الرردول إىل ضررمان اح ررول  ن اذرراذ القررااهان السيانررادي  انتيلقرر  بالاعا رر  ال رر ي  و 

  .يس هاقبل دن يذ القوانني والسيانان وان اه ا الح وانستنرية علا موا قتها احاة وانسبق  
تحلذ ال يو  األصلي  ددابري حما   الاب التقليدي وانماهنران انقينر  بره وميكن  ن د -31

الرردول قرر  هررذ  ال رريو  يف اح ررول علررا يا رر  زاملرر  اعرريا  وديز زمهررا، د ررمل الرردعوة إىل 
 للمنررا ا وانن ررف اليرراةل والتقانرر  ايينيرر  انررواهة علررا اح ررول ب ررأن ناغو ررا باودوزررولمبوجررب 
، وإىل ةمررا اليررال  البيولرروجا التنرروا باد اقيرر  انل رر  ، وهررو الءودوزررولانررتحلدامها عررن الناشررئ 

  التقليدي وانماهنان الابي  التقليد   يف اربدمان السائدة للاعا   ال  ي .
و نبغا لل يو  األصلي   ن دضمن اذراذ قاروان يف جمتمياارا احمللير  حما ر  األط رال  -32

حلررا آثرراه نررلبي  علررا ال رر  ، مبررا  يهررا إنررااة انررتحلدام الك ررول  وال رربا  مررن انماهنرران الررح
 ديمل ما الدول من  جل مياي  هذ  القضا ا.  ن واليقاقري، و 

 المنظمات الدولية موجهة إلىنصائح  -دال 
منظمر  ال ر   للبلردان األما كير  بينما ديي  آلي  اربءاا باألعمرال الرح اضراليل هبرا  -33

دقريح  ن دنظرا منظمر  ال ر   اليانير  يف دييرني منسار  عرانا  حيرع بالقضرا ا   هنا يف هذا اعال، 
علرا ال رييد دثراه انت ل  ب    ال ريو  األصرلي  لييرال علرا ريرو   ضرل ال رواغل انل ار  الرح 

  اليانا ب أن إعمال احقوق ال  ي  لل يو  األصلي .
الدولير  األقرا   ن د رداة علرا  مهير  دقردع  و نبغا لألم  انت ردة ووزالارا واننظمران -34

حررالن النت رراه  دتحلررذ قارروان للت رردي ن قرردمان ال رر   اليقليرر  إىل ال رريو  األصررلي  و 
، ول نيما  ط احلا وشباهبا. زما  نبغا ننظمر  ال ر   اليانير   ن يف ص و    ااة هذ  ال يو 

. و نبغا للمنظمان انذزوهة  عرال   ن دنس  إجااا انز د من األقاى عن ماهاة انت اه ال با 
  األصلي  يف مياي  هذ  القضي .لل يو  دتقان  انيلومان وددع  اعتميان احمللي  

و نبغا ل ندوق األم  انت دة للسكان  ن  أقذ يف اعتبراه  حقروق ال ريو  األصرلي ،  -35
، نظرااا إىل عردم دنانرب نسائها وشباهبا، يف عمليان التحلايط الح  ضرالا هبراحقوق ول نيما 

إعمررال جمررال عرربا العررتالل والو يرران الررذي دنرروا برره نسرراا ال رريو  األصررلي  ووجرروة ثغرراان يف 
 حقوقهن انت ل  بال    اينسي  واإلجنابي . 
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و نبغا ننظم  ال    الياني  والبن  الدوي واننظمان الدولير  األقرا   ن جتراي  قاثراا  -36
يلق  بالاعا   ال  ي  ارباضي  لاقاب  اعتميان احمللي ، ودن ا ميلومان عن   ضل انماهنان انت

 عن هذ  انماهنان، من  جل اليو ا لعتماةها. 
زمررا  نبغررا للوزررالن انتيرردةة األطرراا  والكيانرران األقررا ، بالشررياك مررا الرردول،  ن  -37

وميسروهة التكل رر  لألمرراال دسرتثما انز ررد مررن انرواهة يف إجررااا  قرراى لزت را  عالجرران جد رردة 
   همل  الح دياين منها ال يو  األصلي  بقده غري متنانب ويف داو ا هذ  اليالجان.انالنتوائي  

و نبغا ننظم  ال    الياني  وغريها من وزالن األم  انت ردة  ن ديمرل مرا ال ريو   -38
ب ةمرا  انيراه  التقليد ر   مبراةئ دوجيهير  للسيانران اليامر   يمرا بتيلر وضا األصلي  من  جل 

هرذ   بل منها العيا  بأ ضل مماهنرانلل يو  األصلي  يف النظ  الوطني  للاعا   ال  ي ، بس
  يف جمال ال   .ال يو  

    


