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 موجز

    طلع              ً                        ، ويعرض موجزاً لألنشطة الرئيسية اليت اض  ١٢ / ٦ُ   َّ                  ً                          ُيقدَّم هذا التقرير وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان  
                                                                           َّ                        هبا املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني منذ أن قدَّم تقريره الثاين جمللس     

                                                                                          ويف غضون هذه الفترة، واصل املقرر اخلاص إحالة معلومات إىل احلكومات متعلقة بانتهاكات               .             حقوق اإلنسان 
                          واضطلع املقرر اخلاص كذلك       ).  ١             انظر املرفق    (           األصلية                                                   مـزعومة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب      

     ً           وأخرياً، يسترعي     ).  ٢             انظر املرفق    ( ُ                                                      وُيرفق هبذا التقرير مذكرة متهيدية عن هذه الزيارة           .                           ببعـثة رمسية إىل بوليفيا    
          هي املنطقة                                                                                         املقرر اخلاص انتباه اجمللس إىل بعض االعتبارات العامة املتعلقة حبالة حقوق الشعوب األصلية يف آسيا، و

   ). ٣           انظر املرفق  (                 ً     ً                 اليت أوالها اهتماماً خاصاً خالل هذا العام 

                                                                                                         ويركز املقرر اخلاص، يف هذا التقرير الثالث الذي يقدمه إىل اجمللس، موضوع حبثه على ما لتطبيق النهج                  
           عوب تتمتع                                                   فهذا النهج يتيح تعريف الشعوب األصلية بأهنا ش         .                                                    القـائم على حقوق اإلنسان من آثار على التنمية        

                                             ويتيح اإلعالن الذي اعتمدته األمم املتحدة يف         .                                                               حبقوق اإلنسان ويعترب إنفاذ هذه احلقوق اهلدف الرئيسي للتنمية        
ّ   ً                                                  اآلونة األخرية بشأن حقوق الشعوب األصلية إطاراً معيارياً ُمحّدداً لوضع سياسات وأعمال التنمية اليت تستهدف          ُ  ً        ً                                         

                                                   تقرير املصري؛ واملوافقة املسبقة، واحلرة، واملستنرية؛        :                       بادئ األساسية التالية                                         تنمية الشعوب األصلية باالستناد إىل امل     
ّ                                                                        واملشاركة الفّعالة، واالستقالل الذايت واإلدارة الذاتية؛ والسيطرة على األراضي، وعدم التمييز             .  
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 مقدمة

                                                                                    أنشئت والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني مبوجب قرار  - ١
                     الذي يدعو املقرر      ١٢ / ٦                                                وجدد جملس حقوق اإلنسان مدة الوالية يف قراره           .   ٥٧ /    ٢٠٠١                     جلـنة حقوق اإلنسان     

                                                  لعقبات القائمة اليت تعترض محاية حقوق اإلنسان واحلريات                                            النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتذليل ا     "          اخلاص إىل   
ّ          ً                                                                     األساسـية للسكان األصليني محايةً تامة وفّعالة، متشياً مع الوالية املسندة إليه، وحتديد أفضل املمارسات وتبادهلا                         ً                          

    ً         وفقاً لربنامج                                            تقدير تقرير إىل اجمللس عن تنفيذ واليته         "     ً       ، فضالً عن     ) ١            من الفقرة     )  أ (                 الفقرة الفرعية      " (          وتعزيـزها 
   ). ١          من الفقرة   )  ي (               الفقرة الفرعية    " (               عمل اجمللس السنوي

       واضطلع   . (A/HRC/4/32)                                                        ، قدم املقرر اخلاص تقريره الثاين إىل جملس حقوق اإلنسان            ٢٠٠٧           ويف عـام     - ٢
       ، وقدم  ٧   ٢٠٠      ديسمرب  /            كانون األول ٦         نوفمرب إىل  /             تشرين الثاين  ٢٥                                           ببعثة رمسية إىل بوليفيا خالل الفترة املمتدة من 
                                                     وعلى غرار السنوات املاضية، ظل املقرر اخلاص يتلقى           ).  ٢       املرفق   (                                               بشـأهنا مذكـرة متهيدية مرفقة هبذا التقرير         

                                                                                       ادعاءات بشأن انتهاكات حقوق السكان األصليني، أحيلت يف بعض احلاالت إىل احلكومات أو إىل جهات أخرى 
                                                   طي التقرير موجز هلذه البالغات والردود عليها             ويرفق  .                                                         معنـية عـلى هيئة نداءات عاجلة أو خطابات ادعاءات         

   ). ١      املرفق  (

                                                                                                وواصل املقرر اخلاص مجع معلومات عن حالة حقوق اإلنسان للسكان األصليني يف خمتلف أرجاء العامل،                - ٣
                                                                                                              وتـابع تطورهـا داخل منظومة األمم املتحدة، وشارك يف حلقات دراسية وطنية ودولية للخرباء، وبعثات فنية                 

                                           وجتدر اإلشارة بصفة خاصة إىل األنشطة املضطلع       .                                 ً       ً               وغريها من األنشطة املرتبطة ارتباطاً مباشراً بواليته                استشارية،
                                                        اليت نظمتها مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وسائر          )                           كمبوديا، والفلبني، ونيبال   (                          هبـا يف بلـدان آسيوية       

                                                 األنشطة، والبالغات العديدة اليت وردت يف األعوام           ً             وبناًء على هذه      .                                      منظمات السكان األصليني، واجملتمع املدين    
ُ                                                                                        األخرية، ُوضعت بعض االعتبارات العامة فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان للسكان األصليني يف آسيا، وترد كمرفق         

   ). ٣      املرفق  (            هبذا التقرير 

ّ                                                                     وقّدم املقرر اخلاص تقريره الرابع عن األنشطة اليت اضطلع هبا إىل الدورة الثانية - ٤                           والستني للجمعية العامة يف   
                                                       وشارك كذلك يف الدورة السادسة للمنتدى الدائم املعين بقضايا    ). A/62/286     انظر    (    ٢٠٠٧       أكتوبر  /          تشرين األول

ّ                                         وحييط علماً بالتوصيات اليت وّجهها إليه املنتدى الدائم من أجل            )     ٢٠٠٧      مايو   /              نيويورك، أيار  (                الشعوب األصلية                    ً         
      جنيف،  (                                                             كمـا حضر املقرر اخلاص الدورة السادسة جمللس حقوق اإلنسان             .                                 التخطـيط لألنشـطة املسـتقبلية     

                                                                                   ، حيث شارك يف املناقشة اليت جرت حول جتديد الوالية املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان               )    ٢٠٠٧         سـبتمرب    /       أيلـول 
   ).  ١٢ / ٦       القرار  (                                                                     واحلريات األساسية للسكان األصليني، واليت مت متديدها لفترة ثالثة أعوام إضافية 

                        ، برفقة املقرر اخلاص املعين     ٢٠٠٧      سبتمرب  /                                                  تجابة لدعوة من اجملتمع املدين، قام املقرر اخلاص، يف أيلول   واس - ٥
                      ِّ                                                                                   بالسـكن الالئق كعنصر مكمِّل للحق يف مستوى معيشي مناسب، السيد ميلون خوثاري، بزيارة إىل اجملتمعات                

ُ  ِّ  وُوجِّهت   ).       املكسيك (               يف والية غرييرو (La Parota)             ً       ً                                      املتضـررة تضرراً مباشراً من إنشاء املشروع الكهرمائي ال باروتا         بعد  
                                                                ً                          ذلك رسالة إىل حكومة املكسيك تتضمن مالحظات املقررين عن هذه احلالة، فضالً عن توصياهتما من أجل ضمان 

  .                          حقوق اجملتمعات احمللية املتضررة
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                              ة القائمة على مراعاة حقوق                                                                                     ويقدم املقرر اخلاص فيما يلي تقريره الثالث إىل اجمللس، حيلل فيه آثار التنمي             - ٦
                                                                                                         اإلنسـان، وهـي مسـألة تكتسب أمهية خاصة عقب اعتماد اجلمعية العامة إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق                 

                       ً                                      ويشكل اإلعالن بالفعل جزءاً من اإلطار املعياري الدويل الالزم           .     ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ١٣                   الشعوب األصلية يف    
      ترويج  "    ّ                                            ويكلّف اجمللس املقرر اخلاص، يف قراره بتجديد واليته ب    .  )١ (  يني                                   لتقييم حالة حقوق اإلنسان للسكان األصل

                                                                                                        إعـالن األمـم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية والصكوك الدولية ذات الصلة بالنهوض حبقوق الشعوب                
ّ                      واعتماد اإلعالن َيمّد الدول، والوكاالت       ).  ١            من الفقرة     )  ز (                        ، الفقـرة الفرعـية      (A/HRC/6/L.26  "         األصـلية    َ                

ٍ                                         واجلهات املاحنة الدولية، فضالً عن هيئات اجملتمع املدين بإطاِر عمٍل واضح من أجل رسم سياسات تنمية الشعوب      ِ                          ً                         
  .                          األصلية ووضعها موضع التنفيذ

                                                                                                  ومـن أجـل إعـداد هذا التقرير، اعتمد املقرر اخلاص، يف مجلة أمور أخرى، على الردود الواردة على            - ٧
                                     االحتاد الروسي، واألرجنتني، وإسبانيا،      :                  حكومات كل من       ٢٠٠٧   س      أغسط /                                االسـتبيان الـذي وزعته يف آب      

                                                                                                                 وأملانيا، والبوسنة واهلرسك، وبوليفيا، وتركيا، والدامنرك، والسويد، وشيلي، وصربيا، والعراق، وغيانا، وكندا،            
     سان،                            ً                                     وكذلك تلقى املقرر اخلاص ردوداً من املفوضية السامية حلقوق اإلن           .                                  وموريشـيوس، وهندوراس، واليابان   

            ، والصندوق  (UNIFEM)                                         ، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة       (UNICEF)                                 ومـنظمة األمم املتحدة للطفولة      
  ،  )(ILO                           ، ومنظمة العمل الدولية     (UNFPA)                                 ، وصندوق األمم املتحدة للسكان      (IFAD)                            الـدويل للتنمية الزراعية     

                                     ، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات      )(PAHO                                                                ووزارة الكمنولث الربيطانية، ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية        
                         منظمة للشعوب األصلية      ٣٥              ، وكذلك من    (UNDP)                                  ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي      (UN-Habitat)           البشـرية   

ٍ                   ويّود املقرر اخلاص أن ُيعرب عن خالص شكره ملا لقيه من دعٍم يف إعداد تقريره  .                 ومنظمة غري حكومية                                ُ                 ّ   .  

              الثغرة األخرى    :     نمية                    الشعوب األصلية والت   -   ً  أوالً 
               يف عملية اإلنفاذ

                                                                                              لقد أشار املقرر اخلاص يف خمتلف تقاريره السابقة إىل أن الثغرة اليت تعاين من آثارها الشعوب األصلية فيما  - ٨
ُ                                                          يتعلق بتوفري احلماية هلا تعتري جمموعة احلقوق املدنية بُرمتها، السياسية، واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، الفردية                                                   

                                                                                                 وميكن التصدي للعديد من االنتهاكات اليت تقع ضحيتها هذه الشعوب عرب آليات احلماية التقليدية                .               منها واجلماعية 
  .                                                                                                                  اليت باتت نظامية واليت تقدمها النظم القضائية أو املؤسسات غري القضائية، مثل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان               

ٍ                          لسياسية، وإن كانت قد ُوثّقت أيضاً أوجه قصوٍر أخرى كثرية يف                         ٍ                                 وينطبق ذلك بصفٍة خاصة على احلقوق املدنية وا                 ً       ّ  ُ                      
  .    ً خاصةً   )٢ (                                                                                        هذا املضمار وحاالت استمرار خلفت أشكال التمييز والعنصرية، اليت يقع ضحيتها نساء الشعوب األصلية

                                                      

                 ، باإلعالن بوصفه       ٢٠٠٧        أكتوبر   /                                                               على سبيل املثال، استشهدت حمكمة بليز العليا، يف تشرين األول           ) ١ (
     ١٧١              املطالبتان رقم                        انظر حمكمة بليز العليا،   .                                                             ذا حجية يف حكم لصاحل اجملتمعات احمللية لشعوب املايا األصلية يف طوليدو

   ).    ٢٠٠٧       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٨   ( )       موحدتان   (   ١٧٢     ورقم 
  .(E/CN.4/2004/80)                                                     انظر على سبيل املثال، تقرير املقرر اخلاص عن إقامة العدل   ) ٢ (
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      ً   حتديداً                                                        ً                               أما عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فيلزم أيضاً االستناد إىل سياسات عامة تستهدف - ٩
                                                                        وقد تسىن للمقرر اخلاص يف هذه السنوات أن يالحظ أن احلقوق االقتصادية              .                                الـتدخل مـن أجل هذه احلقوق      

                                                                                                            واالجتماعـية والثقافـية جتسد اجلانب الذي يتجلى فيه اتساع اهلوة بني األهداف املعلنة من جانب احلكومات                 
       ً     وانطالقاً من   .       ً                     ا عوضاً عن أن تأخذ يف التالشي                                                                 والواقـع الذي تعيشه الشعوب األصلية، فهي ثغرة يستمر اتساعه         

                                   ليست جمرد ثغرة قانونية تنعكس يف اهلوة   "                                                الثغرة القائمة يف عملية إنفاذ حقوق الشعوب األصلية "                هذا املفهوم، فإن 
    قوق               بني االعتراف حب    "            ثغرة إنفاذ  "       ً   مثة أيضاً     .  )٣ (                                                                   القائمة بني مظاهر التقدم التشريعية والقضائية احملرزة يف كل بلد         

                                                                                             الشعوب األصلية على الصعيدين الوطين والدويل وسياسات الدول وبراجمها اليت تستهدف الشعوب األصلية، واليت 
  .                                                   يف أحيان كثرية ال تأخذ يف االعتبار حقوقها أو تتعارض معها

                                                                                                    وبغية التصدي ملا عانت الشعوب األصلية طوال تارخيها من هتميش ومتييز، وضعت استراتيجيات متنوعة              -  ١٠
  :                                          وميكن إجياز هذه االستراتيجيات يف اجملالني التاليني  .                                                موضع التنفيذ هبدف تعزيز تقدم هذه الشعوب وتنميتها

                                                                          عندما تسود يف الدول الفكرة القائلة بأن اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية           :                    التحديـث والتكامل    ) أ ( 
  ً                                          عاً اليت تروج هلا السلطات تتمثل يف إدخال                                        ، كانت االستراتيجية األكثر شيو     "        بدائـية  "    أو    "         مـتخلفة  "          جمـتمعات   

                             ً     اقتصادي من شأنه أن يقدم حلوالً ملا -                              من أجل حفز إحداث تغيري اجتماعي   "       احلديثة "                          التكنولوجيا ووسائل اإلنتاج 
ُ                            كـان ُسمي خالل فترة طويلة ب                                                          وعمدت دول كثرية إىل تعزيز اإلدماج الثقايف ألطفال           ".                      مشكلة الشعوب األصلية     "    

                                                                                                    صـلية، عن طريق املدارس العامة والتبشريية، والتحول من دين إىل آخر، وفرض لغة وطنية واحدة،                            الشـعوب األ  
               وقد كانت نتائج   .                                                                                   وتطبيق مناهج دراسية موحدة، راجية من ذلك اختفاء السكان األصليني فيها مبرور جيل أو جيلني

                ُ                     ، ولكنه ال يزال ُيطبق يف بلدان عديدة؛                  ً                                               هذا النموذج سلبيةً بالنسبة إىل الشعوب األصلية، إذ ارتفع معدل الفقر

                                 ً     ً                           ً       لقي مفهوم التنمية االقتصادية رواجاً كبرياً خالل النصف قرن األخري، مرتكزاً على   :               النمو االقتصادي  ) ب ( 
                                                                    ً       ً                                       الفكـرة اليت تفترض منو االقتصادات الوطنية بنمو االقتصاد العاملي، وأنه عاجالً أم آجالً سيحصل السكان األصليون                 

                                             وعادة ما يصحب هذا النموذج إنشاء مشاريع         .                     على املنافع املأمولة     ")      فقراء "                          شرائح السكان املصنفني                كغريهـم من   (
                     صناعية، وسياحية،   -                                                                                           كربى يف أقاليم الشعوب األصلية يف جمايل اهلياكل األساسية، والتعدين، ومشاريع كربى زراعية              

                    النموذج قد مينح                   ويف حني أن هذا     .                 نتائج كارثية                                   ً                              وغريها، جلبت على هذه الشعوب، عموماً، عدا بعض االستثناءات،        
ٍ                             فرصاً للتقدم لعدٍد حمدد من األفراد أو الشركات             ، فقد كانت  )                                            الذين قد ينتمون إىل اجملتمعات احمللية يف هذه احلالة (    ً           

                                                                                                             لـه آثار عكسية على رفاه الشعوب األصلية املتضررة وأسهمت املشاريع املنشأة يف ظله يف زيادة حاالت الفقر                 
                                                                                           وقد اقترنت استراتيجية النمو االقتصادية يف اآلونة األخرية بفكرة التنمية املستدامة، القائمة          .                   والظـلم االجتماعي  

                                                                                                             بصـفة خاصـة على شواغل بيئية، وتستثىن من هذه الفكرة الشعوب األصلية، العتبارها خالية من أي أساس،                  
ّ            ولّعل املثال ال  .                                         ومسؤولة عن تدمري البنية اليت تعيش فيها        )٤ (                                         صارخ الذي ضربه املقرر اخلاص جمللس حقوق اإلنسان  

                                                                ً                                             يف هـذا الصدد، يتجلى يف برامج إنشاء املنتزهات واحملميات الطبيعية، خاصةً يف قطاعي األرض االستوائي وشبه                 
                                                      

                                                                                                            ظـر تقريـر املقـرر اخلـاص عـن تنفـيذ التدابري التشريعية والقضائية املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية                     ان  ) ٣ (
(E/CN.4/2006/78).  

) ٤ (  A/HRC/4/32 ٤١     إىل   ٢٥             ، الفقرات من  .  
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 ُ   ّ                                ً                     وُتركّز استراتيجية النمو العامة أحياناً على التنمية          ).                                          حيث يتمركز جزء كبري من السكان األصليني       (            االسـتوائي   
                                                                                                               حمللـية املتكاملة، القائمة على مشاركـة الشعوب واجملتمعات احمللية األصلية باعتبارها عناصر تسهم يف التنمية،                ا

                                             وجيري احلديث يف اآلونة األخرية عن التنمية مع احلفاظ   .                                                وهو اجلانب الذي تتضح فيه آثار التغيريات بصورة أكرب
   .          على اهلوية

ُ                               امج اإلمنائية واملوارد الكثرية اليت ُرصدت هلا خالل عقود، فإن النتائج                                    ورغـم الـتقدم احملرز يف هذه الرب        -  ١١                                
   ُ                                                                                 ومل ُتتح للشعوب األصلية الفرصة الكافية لكي تشارك يف منائها الذايت، ألهنا اعتربت               .                         امللموسـة كانت متواضعة   

                      اة حقوق اإلنسان، يطالب                  ً                                  أما اآلن، واستناداً إىل مفهوم التنمية القائم على مراع  .     ً                       هدفاً لسياسات رمسها هلا آخرون
                                                                      ً     ً                          العديد من الشعوب األصلية حبقي احلكم الذايت وتقرير املصري بوصفهما يشكالن إطاراً الزماً لتعزيز تنميتها الذاتية 

                                                                                                          وتفهـم التنمـية هنا باإلشارة إىل قيمها الثقافية اخلاصة، ال إىل التنمية كمفهوم منبثق عن االقتصاد                  (           وإدارهتـا   
                                                                                ل بأنه يف ظل غياب احلكم الذايت، ال قيام لتنمية حقيقية بشرية واجتماعية على النقيض من          وجيري القو   ).        الصناعي

                                                                   ويعترف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية حبقي تقرير            .                     ُ                  الـنمو االقتصادي الذي ُيقاس مبقداره     
  .                      ً                        املصري واحلكم الذايت حتديداً كحقوق إنسان هلذه الشعوب

  حقوق اإلنسان والشعوب األصلية هنج مراعاة-     ً ثانيا  

            ، ومؤمتر قمة     ١٩٩٦      ً                                                                          انطالقـاً مـن مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، املعقود يف كوبنهاغن يف عام         -  ١٢
  ،     ٢٠٠٥                                                                          ، ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، املعقود يف جوهانسربغ يف عام                ٢٠٠٠                          األلفـية املعقود يف عام      
                                وقد بدأت التنمية القائمة على هنج   .                                                عام حول االعتماد املتبادل بني التنمية وحقوق اإلنسان                     تبلور االتفاق الدويل ال

                                                  ً                                                              مراعاة حقوق اإلنسان، منذ أن أرستها األمم املتحدة مبدأً من مبادئها، تفرض نفسها كإطار مرجعي تسترشد به                 
  .                           صعيد الداخلي يف بعض البلدان                                                                              السياسـات االجتماعية واالقتصادية العامة على الصعيد الدويل، وكذلك على ال          

                                                                                                        وتنـتهج هذا النموذج اآلن الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة، ومؤسسات التعاون الفين الدويل، وبعض           
  .                                                 ً                             االستراتيجيات الوطنية للتنمية احمللية واإلقليمية، فضالً عن العديد من املنظمات املدنية

                                                             ه هذا النهج يف حتمية أن تكون مراعاة حقوق اإلنسان هدف                                                    ويتمـثل املبدأ األساسي الذي يرتكز علي       -  ١٣
               ُ                    ً                                                                          التنمية، ومن مث ُيفهم هذا اهلدف متجسداً يف عالقة بني أصحاب هذه احلقوق واملسؤولني عن االلتزامات املترتبة                 

        اآلثار                    ُ  َّ      ً                                                              وتشتمل كل الربامج املُعدَّة وفقاً هلذا النهج على مؤشرات حلقوق اإلنسان ترمي إىل مراقبة وتقييم       .        علـيها 
                                                                ويكمن جوهر هذا النهج يف اتصاله الواضح مبعايري حقوق اإلنسان            .                                              املترتـبة عـلى املشـاريع والربامج اإلمنائية       

  .              ُ                                                                                ومبادئها، اليت ُيحتكم إليها لتحديد الوضع األساسي الذي تنطلق منه التنمية، وأهدافها، وتقييم آثارها

                                             ج عملية التنمية وعليها يف حد ذاهتا على السواء،                                                 وتـنعكس أمهـية هنج مراعاة حقوق اإلنسان على نتائ     -  ١٤
                                                                                                                    وينـبغي أن تتوخى هذه العملية مبادئ أساسية مثل عدم قابلية حقوق اإلنسان للتجزئة وعامليتها؛ وعدم التمييز،               

                       ولذلك، تتطلب التنمية     .                                                                                  وال سـيما فيما يتصل جبماعات مستضعفة أو مهمشة؛ واملشاركة والتمكني؛ واملساءلة           
                                                                                     لى مراعاة حقوق اإلنسان إحداث تغريات ال يف أولويات التنمية ويف خطاهبا فحسب، بل تغريات سياسية          القائمة ع

  .              ً                                                          ومؤسساتية أيضاً، بإحالة التركيز من املشاريع الصغرى إىل السياسات العامة ككل
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             لية يف حتديد                                               ُ         ً       ً                           إن االعتراف بالشعوب األصلية بصفتها صاحبة حقوق ُيسند دوراً أساسياً إىل اجملتمعات احمل             -  ١٥
                                فعلى سبيل املثال، يف مشال شرق        .                                                                               أولويـات التنمـية واستراتيجياهتا، وخباصة يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية          

            ّ                                                                                        الكامريون، متكّن مكتب العمل الدويل من التحقق من أن االستراتيجيات الوطنية الرامية إىل احلد من الفقر ال حتترم 
                                                               ، الذي يعترب أن العوامل الرئيسية يف احلد من الفقر تتمثل           (Mbororo)       ورورو                                    بالضرورة أولويات شعب الرعاة مب    

                                                                                                         يف االعـتراف حبقوقـه اجلماعية يف األرض ويف املوارد الطبيعية ومحايتها؛ وكفالة أمن األشخاص واملمتلكات؛                
                وقها يف التعليم،      ً                                               فوفقاً لرؤية جمتمعات مبورورو احمللية، سوف تتحسن حالة حق  .                          وحتسني سبل الوصول إىل املراعي

  .                                              والصحة، والغذاء، إذا ما هتيأت هذه األحوال الثالثة

ٍ              ً       ً                         ومل تطـبِّق احلكومـات وال مؤسسات التعاون الدويل على حنٍو منهجٍي حىت اليوم هنجاً مراعياً حلقوق                  -  ١٦       ٍ                                        ِّ      
     يف                                  فمجرد ذكر حقوق الشعوب األصلية      .                                                                   اإلنسـان يف سياسات التنمية وبراجمها اليت تستهدف الشعوب األصلية         

ٍ                                      خطاب التنمية ال يشري بالضرورة يف بعض احلاالت إىل هنٍج قائٍم على مراعاة احلقوق، قادٍر بالفعل على التعايش                                          ٍ      ٍ                                             
   .                                                  مع أمناط إمنائية قدمية ال تسهم يف تعزيز فعلي هلذه احلقوق

  مبادئ حقوق اإلنسان فيما يتعلق بتنمية الشعوب األصلية-     ً ثالثا  

 صاحبة حقوق الشعوب األصلية بصفتها -ألف 

                                            ٌ                                                            إن النهج القائم على مراعاة حقوق اإلنسان هو جزٌء من مفهوم للتنمية يركز على حتديد أصحاب احلق،                  -  ١٧
                                               ومن هنا، تشتد احلاجة إىل حتديد هوية الشعوب األصلية   .                            ً                      ولـيس جمـرد السكان بوصفهم هدفاً لسياسات عامة       

                                             هبذه احلقوق يف صكوك دولية شىت، وال سيما يف          ُ        وُيعترف    .                                                 بصفتها صاحبة حقوق مجاعية تكمل احلقوق الفردية      
                        ً                                ويكمل اإلعالن مببادئه صكوكاً دولية أخرى ويثريها، مثل          .                                               إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية      

                                                         املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة،         ١٩٨٩         لعام      ١٦٩                                           اتفاقـية مـنظمة العمـل الدولية رقم         
  .                                                ات اليت تديل هبا األجهزة املنبثقة عن عهود األمم املتحدة             وكذلك التعليق

                                                                                                   وترسـي هذه املبادئ األساس ملضامني التنمية وإجراءاهتا يف سياق الشعوب األصلية، وينبغي أن تكون                -  ١٨
  :                                    التنمية يف هذا السياق على النحو التايل

                            أجل مواجهة احتياجات اجلماعة؛                                              نابعة عن الشعوب األصلية ذاهتا وجمتمعاهتا احمللية من   :     حملية  ) أ ( 

                                                                  إذ ينبغي أن تستند إىل املوافقة احلرة واملستنرية للشعوب األصلية واجملتمعات   :                  قائمة على املشاركة  ) ب ( 
                        ُ                     وال ينبغي قيام أي مشروع ُيفرض عليها من اخلارج؛  .                                                 احمللية األصلية، اليت جتب مشاركتها يف كل مراحل التنمية

                                                                 جيـب أن تسـتجيب إىل االحتياجات اليت حتددها الشعوب األصلية              إذ  :                ً      مسـؤولة اجتماعـياً     ) ج ( 
ّ                        واجملتمعات احمللية األصلية، وأن توطّد مبادراهتا اإلمنائية                                                            وجيب، يف الوقت ذاته، أن تعزز متكني الشعوب األصلية           .                               

                       ونساء هذه الشعوب خاصة؛

                            ييز، وأن تسهم يف احلد من                   َ   َّ                                           حيث ينبغي أن َتعمَّ الفائدة على أعضائها كافة، دومنا مت           : ُ        ُمنصـفة   ) د ( 
                       حاالت الظلم ودحر الفقر؛
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                                                 ً                       إذ ينبغي أن ترسي األساس لتحسني املستوى املعيشي تدرجيياً ألعضاء اجملتمع             :                  ذاتـية االستدامة      ) ه ( 
                         احمللي كافة يف األجل الطويل؛

                              مستدامة وحتترم التوازن البيئي؛  ) و ( 

                      ايف لألشخاص املشمولني هبا؛            ً                             مالئمة ثقافياً حبيث تتيح الرقي البشري والثق  ) ز ( 

                      االقتصادية، والتقنية،   (                                                       حيـث ينبغي أن يدير أصحاب املصلحة أنفسهم املوارد            :                ذاتـية اإلدارة    ) ح ( 
ٍ                                  من خالل أمناٍط للتنظيم واملشاركة خاصة هبم وجمربة؛  )                    واملؤسسية، والسياسية            

                       اه سكاهنا، حتترم تعدد                ُ                                                  إذ ينـبغي أن ُتعـول على دعم دولة دميقراطية ملتزمة برف             :           دميقراطـية   ) ط ( 
                                                                                           الثقافات، وتنعم بإرادة سياسية لتحمي حقوق اإلنسان لكل مواطنيها وتعززها، وللشعوب األصلية خاصة؛

                                                                                  إذ جيب أن تكون العناصر الفاعلة املسؤولة عن التنمية قادرة على املثول أمام               :                  قابلـة للمساءلة    ) ي ( 
  .           ت عن أعماهلا                                         اجملتمع احمللي واجملتمع برمته لتوافيهما بإيضاحا

                          الدول، والوكاالت املتعددة     :                          املسـؤولون عن االلتزامات    -    باء 
                          األطراف، وعناصر فاعلة أخرى

                                                                                                               مـن النتائج املنطقية املترتبة على اتباع هنج مراعاة حقوق اإلنسان يف تنمية الشعوب األصلية التزام الدول                  -  ١٩
                                                        ام حقوق الشعوب األصلية، ومحايتها، وضماهنا، وتعزيزها،                                                                   بتنفيذ جمموعة دنيا من السياسات العامة الرامية إىل احتر        

                 ً                            ً                           وال يقتضي ذلك تغرياً يف خطاب التنمية فحسب، بل حتوالً يف عمل املؤسسات               .     ً                            بـدءاً من حتسني أحواهلا املعيشية     
      طراف،                                                                    فإضافة إىل الدول، كذلك تعد اجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األ           .                                  ً       العامـة ومؤسسات التعاون الدويل أيضاً     

                                                                                                   والوكاالت الدولية، ويف ظروف حمددة، الشركات اخلاصة عناصر فاعلة رئيسية يف التنمية القائمة على مراعاة حقوق 
  .                      ً                                                                     اإلنسان، ومن مث فهي أيضاً مسؤولة عن التزامات متصلة بالسياسات والربامج اليت تستهدف الشعوب األصلية

                                                  األصلية التباع هنج مراعاة حقوق اإلنسان يف تنمية                                                            وقـد روج املنـتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب           -  ٢٠
                    ُ                                                                               ً   الشعوب األصلية، وقد أُخذ به يف أنشطة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واتبعته كذلك منظمة العمل الدولية، طبقاً 

  .                       من اتفاقية حقوق الطفل  ٤٥                                           ، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة بتطبيقه املادة    ١٦٩             لالتفاقية رقم 

                                        وكالة للتعاون من أجل التنمية إىل         ٢٧        على       ٢٠٠٣    ٌ                                        حتليلٌ أجراه برنامج شعوب الغابات يف عام                وانتهى   -  ٢١
ّ      ومنذ ذلك احلني، ُحّدثت   .                                                                     أن مثاين وكاالت فحسب تنتهج بعض السياسات اخلاصة بالتعاون مع الشعوب األصلية  ُ               

                         لوكالة الدامنركية للتنمية                                                                              بعـض هذه السياسات، ويشمل ذلك تنقيح استراتيجية دعم الشعوب األصلية اخلاصة با     
                                                 التعاون من أجل التنمية مع الشعوب األصلية يف         "            ً                                                   الدولية، فضالً عن القيام يف اآلونة األخرية بإطالق استراتيجية          

                                                                         اخلاصة باملؤسسة األملانية للتعاون، واعتماد إسبانيا الستراتيجية التعاون          "                                         أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
           وتتضمن هذه   .    ١٦٨                  ً                                                     الشعوب األصلية جنباً إىل جنب تصديقها على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم             اإلسبانية مع 

                                                                                                السياسـات االعتراف باحلقوق األساسية للشعوب األصلية املنصوص عليها يف اإلعالن، مثل حتديد اهلوية الذاتية،    
                                           ديد أمناط تنميتها الذاتية وتنفيذها، ويف                                                                            واالعـتراف بارتباط الشعوب األصلية بأراضيها وأقاليمها، وحبقها يف حت         



A/HRC/6/15 
Page 10 

 

          وقد اعتمد   .                                                                                      املوافقة احلرة، واملسبقة، واملستنرية، مبا يف ذلك احلق يف عدم قبول أي أنشطة تتعارض مع هذه احلقوق
               وتشتمل سياسات    .                                             ، املتعلقة بأنشطته اليت متس الشعوب األصلية        ١٠- ٤                                            البـنك الدويل السياسة التنفيذية املنقحة       

ٍ                           ُ                   خـرى، مثل البنك الياباين للتعاون الدويل، على أحكاٍم حمددة خاصة بالشعوب األصلية ُيعترف فيها                وكـاالت أ                                                 
  .                                        بالدور احملوري الذي يؤديه احترام هذه احلقوق

  املوافقة احلرة، واملسبقة، واملستنرية-جيم 

                    لى أنه على الدول                                                                                   تنص إحدى املواد األساسية يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ع             -  ٢٢
                                                                                               أن تتشاور وتتعاون حبسن نية مع الشعوب األصلية املعنية من خالل املؤسسات اليت متثلها للحصول على موافقتها  "

   ).   ١٩      املادة    " (                                                                                         احلرة واملسبقة واملستنرية وذلك قبل اعتماد وتنفيذ التدابري التشريعية أو اإلدارية اليت ميكن أن متسها
                                                                                  يما يتعلق بربامج التنمية ومشاريعها اليت تستهدف اجملتمعات احمللية األصلية والشعوب                                       ويعـد تطبـيق هذا املبدأ ف      

  .           ً      ً       ً             ً                                  األصلية شرطاً مسبقاً أساسياً وذلك احتراماً حلق الشعوب األصلية يف تقرير املصري

عين ويتضمن مبدأ املوافقة املسبقة، واحلرة، واملستنرية، بصيغته املوضوعة من جانب املنتدى الدائم امل -٢٣
 :)٥(بقضايا الشعوب األصلية، العناصر التالية

        ّ                              ينبغي جتّنب القسر، والترويع، واالستغالل؛  ) أ ( 

                                                                                               ينـبغي السعي إىل احلصول على املوافقة قبل وقت كاف من القيام بإجازة األنشطة أو الشروع                  ) ب ( 
    ية؛                          توافق اآلراء مع الشعوب األصل /                                             فيها واحترام املقتضيات الزمنية لعمليات التشاور

                                   طبيعة أي مشروع أو نشاط مقترح،        :                اجلوانب التالية   )          على األقل  (         ُ                          ينـبغي أن ُتقدم معلومات تشمل         ) ج ( 
                                 أو النشاط وهدفه أو أهدافه؛ ومدته  /                                                                           وحجمـه، وسرعة سريه، وقابلية إصالحه، ونطاقه؛ وسبب أو أسباب املشروع و           

                                                      قتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والبيئية احملتملة، مبا يف                                                                  واملناطق اليت سوف تتأثر من جراء قيامه؛ وتقييم أويل آلثاره اال         
                                                                                            ذلك تقييم املخاطر احملتملة؛ وتوزيع عادل ومنصف للمنافع يف إطار احترام مبدأ الوقاية، وجوانب أخرى؛

                                                                                  ينبغي أن حتدد الشعوب األصلية أي املؤسسات اليت متثلها حيق هلا أن تبدي املوافقة باسم الشعوب   ) د ( 
ـ   ٍ                                                       تمعات احمللـية اليت متسها أنشطة التنمية، على حنٍو يضمن حتقيق توازن بني اجلنسني ويراعي آراء األطفال                أو اجمل                                          

                     والشباب، حبسب األحوال؛

                                 ُ                                                             ينـبغي أن تكون املعلومات دقيقة وأن ُتعرض على حنو يتيح للشعوب األصلية إمكانية االطالع                   ) ه ( 
                                             ً     ً    أخرى، عرضها بلغات تفهمها الشعوب األصلية فهماً تاماً؛                                           عليها وأن تكون مفهومة، كما ينبغي، ضمن أشياء

          ُ                ً                             وينبغي أن ُتجري األطراف حوراً يسمح هلا بإجياد حلول           .                                   ينـبغي إجراء املشاورات حبسن نية       ) و ( 
َ                                                مناسـبة يف جو من االحترام املتبادل َحَسن النية، واملشاركة الكاملة واملنصفة             َ                                وتقتضي املشاورات إتاحة الوقت      .                                

  .                                              واتباع نظام فعال لالتصال فيما بني أصحاب املصلحة        الالزم هلا
                                                      

)٥( E/C.19/2005/3 ٤٨-٤٦، الفقرات. 
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                                                                                                 ومـن بـني خمـتلف الـتجارب اإلجيابـية ميكـن اإلشارة إىل جتربة شعب جزيرة كورون، كاالميان                    -  ٢٤
               ُ                                 ، الذي جنح يف أن ُيعترف حبقه يف أراضيه اليت ورثها عن  )      الفلبني (            ، يف باالوان، (Calamian Tagbanua)         تاجبانوا 

                                                             ويعترف هذا القانون حبق الشعوب األصلية يف اإلدالء باملوافقة           .                         ون حقوق الشعوب األصلية                     أسـالفه مبوجب قان   
                                                                                                              املسـبقة، واحلرة، واملستنرية على أي برنامج أو مشروع إمنائي يستهدف اجملتمعات احمللية، وهلذه العملية متكلم                

                              ت هذه العملية للمجتمعات احمللية         وقد أتاح  .                    الذي ميثل اإلقليم كله  (mame'pet)                             رئيسـي يتمثل يف جملس الكبار    
ٍ           ً                                              األصـلية أن تديـر أراضيها اليت تنتسب إليها بصفة تقليدية على حنٍو أفضل، فضالً عن أن تسهم، يف مجلة أمور                                                                               

  .                                                   أخرى، يف إدرار الدخل وذلك بالسيطرة على السياحة احمللية

  .            واملوافقة   ً                             ضاً فيما يتصل بعملييت املشاورة                       جتارب إجيابية أي   (Haida)           وهايدا   (Inuit)                            ويف كندا، خاض شعب اإلينو       -  ٢٥
ّ       ومن األمثلة اجليدة على ذلك االتفاق الذي أُبرم بني كل من شركة فويزي ّيب نيكل                          ُ                                      (Voisey Bay Nickel Company) ،  

                            ، والذي يعترف باحلق الدستوري (Asociación Inuit de Labrador)                                           وشـعب اإليـنو، ورابطـة إنويـت دي لربادور     
          وقد أتاح    .                                                                                             لية األصلية يف األرض وحقها يف اإلدالء باملوافقة على مزاولة أنشطة التعدين على هذه األرض                           للمجتمعات احمل 

                                                                                                                     هـذا االتفـاق إشـراك الشـعبني األصليني يف تصميم املشاريع، واختاذ تدابري يف جماالت العمل، ومحاية البيئة، واألمن                    
  .                      االجتماعي ومحاية الثقافة

   َّ                                                                  ترسَّخ يف تشريعات بلدان عديدة ويف سياساهتا، فال تزال منظمات الشعوب األصلية                     ومع أن هذا املبدأ قد  -  ٢٦
                                                    ففي حالة االحتاد الروسي، على سبيل املثال، أجابت منظمات   .                    ً                      حتيط املقرر اخلاص علماً حباالت القصور يف تنفيذه

        بشأن      ٢٠٠٠                    انون االحتادي لعام                                                          ً                          الشعوب احمللية عن االستبيان الذي أرسله املقرر اخلاص مسترعيةً االنتباه إىل الق           
                                                                                                         الشـعوب األصلية يف الشمال، ويف سيبرييا، ويف الشرق األقصى لالحتاد الروسي، الذي يتضمن مبدأي املشاورة                

      وتشهد   .                                        ُ           ً     ً                                               واملوافقـة، إال أهنا أشارت إىل أن القانون ال ُيطبق تطبيقاً فعاالً يف كل حاالت استغالل املوارد الطبيعية            
                                                                                     ة، حيث ال تزال منظمات الشعوب األصلية مستمرة يف التبليغ عن فشل آلية املشاورة                           ً             كولومبـيا حالـةً مشـاهب     

  .    ١٩٩٨       لعام     ١٣٢٩                          املنصوص عليها يف املرسوم رقم 

  املشاركة والتمكني-دال 

                                                                                                 تكتسـب كـل مـن املشاركة والتمكني، باعتبارمها مبدأين أساسيني ومترابطني من مبادئ هنج مراعاة حقوق          -  ٢٧
                                                                                                      ق عـلى التنمية، أمهية خاصة بالنسبة إىل الشعوب األصلية اليت باتت مستثناة أو مهمشة على الدوام من                       َّ      اإلنسـان املطـبَّ   

                                                                                وعليه، يعترف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية باحلق يف املشاركة              .                                  عمليات اختاذ القرارات اليت متسها    
      املادة    " (                                   ً                من خالل ممثلني ختتارهم هي بنفسها ووفقاً إلجراءاهتا اخلاصة                                             يف اختاذ القرارات املتعلقة باملسائل اليت متس حقوقها "

  :                     من اإلعالن على ما يلي  ٢٣                            وعلى وجه التحديد، تنص املادة   .             ً                     ، بوصفه جزءاً من حقها يف تقرير املصري )  ١٨

                                                                                        للشـعوب األصـلية احلق يف حتديد وتطوير أولويات واستراتيجيات من أجل ممارسة حقها يف               "  
                                                                                       وللشـعوب األصلية احلق بصفة خاصة يف أن تشارك مشاركة نشطة يف حتديد وتطوير برامج                 .          التنمـية 

                                                                                                 الصحة واإلسكان وغريها من الربامج االقتصادية واالجتماعية اليت متسها، وأن تضطلع، قدر املستطاع،             
   ".                                      بإدارة تلك الربامج من خالل مؤسساهتا اخلاصة
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                                       ً     ً                  أسهمت فيها مشاركة الشعوب األصلية إسهاماً فعاالً يف حتقيق                                                   ومثـة العديـد من األمثلة اإلجيابية اليت        -  ٢٨
                        ففي األرجنتني، أنشأ املعهد   .                                                                         أهـداف التنمـية، ويف الوقت ذاته، يف تعزيز القدرات املؤسسية ألصحاب احلقوق     

         وقد لعب    .                                                                                            الوطين لشؤون السكان األصليني جملس مشاركة السكان األصليني، هبدف تعزيز احلوار بني الثقافات            
        ً      ً                                                                                            جمللس دوراً حمورياً يف رصد حالة أراضي السكان األصليني يف البلد، وال سيما بعد اعتماد قانون الطوارئ املتعلق             ا

                                                      ويف بوليفيا، كانت مشاركة الشعوب األصلية أساسية يف           ).    ١٦٠-  ٢٦     رقم   (                                  بامللكية اجلماعية للشعوب األصلية     
  .                           ُ         ً          إعداد التشريع اجلديد الذي اعُتمد مؤخراً يف البلد

                                                                                                       ويف أفريقيا، يزداد عدد القوانني واملشاريع اليت تسمح مبشاركة اجملتمعات احمللية األصلية، كما هو احلال                -  ٢٩
                     ، ومجهورية الكونغو    )    ٢٠٠١ (           ، وغابون    )    ١٩٩٤ (                                                             يف قوانـني الغابـات الصـادرة يف كـل مـن الكـامريون               

 ُ                                  ملُعد بدعم من البنك الدويل، إىل الربط                                                  ، ويعمد برنامج قطاع الغابات والبيئة يف الكامريون، ا )    ٢٠٠٢ (           الدميقراطية 
                                                                                                   بني مشاركة اجملتمعات احمللية األصلية يف اإلدارة احمللية ملوارد الغابات وتشريع حقوقها يف ملكية أراضيها ومواردها 

              إطار التخطيط   (          ُ   ِّ                                                   ويف كينيا، ُتضمِّن احلكومة مشاركة الشعوب األصلية يف التخطيط            .                            الطبيعـية ويف اسـتخدامها    
                             اإلنتاجية الزراعية والتنمية    (  "                                                     مشروع إنتاجية الزراعة واإلدارة الزراعية املستدامة      "             كجزء من     )    صلية            للشـعوب األ  

                                            ً         ومن املهم اإلشارة إىل أن مبدأ املشاركة، ليس قصراً على      .                                      ولكنه مل يوضع بعد موضع التنفيذ       )                  املسـتدامة لكينيا  
                                                       للشعوب األصلية إمكانية تقاسم املنافع اليت تؤتيها                                                             ً         ختطيط املشاريع وتنفيذها وتقييمها فحسب، بل إنه يتيح أيضاً        

ّ            وعليه، جيري اآلن يف نيجرييا التفاوض من أجل التوصل إىل اتفاق بشأن تقاسم املنافع اليت يدّرها استغالل   .        التنمية                                                                                
  .       احمللية(Ogoni)                                          البترول يف دلتا النيجر، يشمل جمتمعات األوغوين 

       ً     ً                   اهتماماً كبرياً للعناصر املكونة      "                            برنامج تعزيز حقوق اإلنسان    "     يويل                                       ويف إطـار مـنظومة األمم املتحدة،         -  ٣٠
                              ُ                                                                                  املتصـلة بقضايا الشعوب األصلية، وُينفذ بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واملفوضية السامية حلقوق               

ّ                                                          وقد أتاح هذا الربنامج، الذي متّوله الوكالة القطالنية للتعاون من أجل التنمية،               .       اإلنسان                         إنشاء آليات تركز على                                
          اإلكوادور،   :                                                                                                    مشاركة الشعوب احمللية يف التخطيط لعمل األفرقة املعنية هبذا الشأن يف بلدان أعضاء باألمم املتحدة              

                                                                                وقـد أنشأ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الربنامج اإلقليمي للشعوب األصلية، الذي دعمته     .                      وبوليفـيا، وكينـيا   
                                    ويف إندونيسيا، أتاح الربنامج إجراء      .                                        ايلند، والفلبني، وفييت نام، وكمبوديا                                      حكومـات كـل من إندونيسيا، وت      

                                                                                                         اسـتعراض حتليلي للقوانني شاركت فيه احلكومات، وجلنة حقوق اإلنسان، والشعوب األصلية بغية التوفيق بني               
  .                                    السياسات والقوانني وتطلعات هذه الشعوب

                                                       بالضرورة بتعزيز لقدرات املنظمات، واجملتمعات احمللية                                               ً       وينبغي أن تكون تنمية الشعوب احمللية مصحوبةً       -  ٣١
       ً                                   وانطالقاً من هذا املفهوم، مثة زيادة تدرجيية يف   .                                                       األصـلية، والشـعوب األصلية، حىت تتمكن من ممارسة حقوقها    

   ية                                        فعلى سبيل املثال، بدأت املؤسسة األملان       .                                                                    الـربامج اليت تربط بني أهداف املشاركة والتأهيل والتعزيز املؤسسي         
                   ، كما تضع وكاالت     "                                                  تعزيز منظمات الشعوب األصلية يف أمريكا الالتينية       "                  تنفيذ برنامج        ٢٠٠٦                 للتعاون يف عام    

  .                                                                                     تعاون أخرى تعزيز قدرة الشعوب األصلية يف مقدمة أولوياهتا مثل الوكالتني اإلسبانية والدامنركية

                                          يف مركز دراسات التنمية الريفية والرقي                                      ُ                              وتتجلى إحدى التجارب النموذجية املُحققة على الصعيد احمللي          -  ٣٢
                                                       ، الذي عمد إىل ربط أهداف التعليم باستفادة رشيدة          )      املكسيك (                                              والتنمـية االجتماعيتني، يف جبال مشال بويبال        

                                 وقد انبثقت عن هذا املشروع مخس        .                                 ً                                       ومسـتدامة للموارد وإدراج أكثر عدالً لإلنتاج اجملتمعي احمللي يف األسواق          
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                                              ّ                                   ملكتب املركزي للخدمات الزراعية؛ وبرنامج دعم الفالّحات؛ ومكتب تعزيز املؤسسات           ا  :                   جهـات مؤسسية هي   
                         وقد انتهجت هذه املدارس      .                                                                                    الريفـية؛ واملدارس الريفية لإلعداد للعمل؛ ومدرسة الفنيني وأصحاب املهن الريفيني          
                             بصفة رمسية بالدرجات اليت          ً                                                                                  منوذجـاً لإلعـداد املهين ثنائي اللغة ومتعدد الثقافات، وتعترف وزارة التعليم العام            

                      ً      ً                                                               ويضم املشروع اآلن برناجماً جامعاً للشعوب األصلية الفالحية، وضع على أساس النموذج الذي استحدثه       .      متنحها
                                                                        ويتم دعمه مبوارد اقتصادية وبشرية تقدمها اجملتمعات احمللية، عالوة على            )     كندا (                               شعب اإلينو يف منطقة نونافوت      

  .                                     من الدولة، واالحتادات، والوكاالت الدولية                        التمويل الذي متدها به كل 

ّ                                   وُتدلل أفضل ممارسات مشاركة الشعوب األصلية ومتكينهم باعتبارها عناصر مكّونة لنهج مراعاة حقوق              -  ٣٣                                                                 ُ 
                                                                                                    اإلنسان على ضرورة ختطي النمط اإلمنائي القدمي واقتران التنمية بعملييت االستقالل الذايت واإلدارة الذاتية للشعوب 

  (Antioquia)                              تعزيز قدرات شعوب أنتيوكيا      "             ُ                               ومن األمثلة املُجددة يف هذا الصدد مشروع          .       صـلحة            صـاحبة امل  
                       ، الذي تدعمه املؤسسة     "                                                            ّ                        األصـلية من أجل ممارسة حقوقها واستقالهلا الذايت يف سياق الصراع املسلّح الكولوميب            

                            وكيا األصلية ومنظمتا موغاريك                                                                    األوروبية من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وشاركت فيه منظمة شعوب أنتي
                                ويشجع املشروع متكني سلطات أنتيوكيا   .                غـري احلكوميتني (Almáciga)     ِ       وأملاِثجـا  (Mugarik Gabe)      غـاب  

                                                                                                 ومنظماهتا النسائية يف مسار ثالثي األبعاد يشمل تعزيز االستقالل الذايت للشعوب األصلية، مع إيالء اهتمام خاص  
                                                                  وب األصلية يف املشاركة السياسية داخل جمتمعاهتا احمللية؛ ومباشرة احلوار مع                                للدور الذي تضطلع به منظمات الشع

  يف   "                        دبلوماسية الشعوب األصلية "                                                                    سلطات الدولة ومع عناصر فاعلة غري منتمية جملتمعات الشعوب األصلية؛ وإرساء 
  .                                 ّ            العالقات مع عناصر فاعلة دولية ومعنّية بالتعاون

ّ                         وكـلما تعـّزز متكني أصحاب احلق       -  ٣٤                                                           وق واملسؤولني عن االلتزامات، حظي احلوار املؤسسي مبساحة أكرب              
                                                                                  وكان هذا هو احملور الذي ارتكز عليه مشروع تابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي               .                          ً      وازداد إنفـاذ احلقوق فعاليةً    

               الوعي والنقاش                                                                                                   بالتعاون مع املركز الصحفي للمجتمعات احمللية، التابع ملنظمة فلبينية غري حكومية، هبدف تعزيز              
ّ                                                                                             العاّمني فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، وضم املشروع منظمات اجملتمعات احمللية واملؤسسات العامة على السواء، مبا يف      

                                 وعلى سبيل املثال، أتاح املشروع       .                                                                             ذلـك اللجـنة الفلبينـية حلقوق اإلنسان واللجنة الوطنية للسكان األصليني           
                                                                    إلويلو، يف إقليم فيساياس الغريب، أن جتتمع لالحتجاج على مشروع بناء سد،                               للمجتمعات احمللية األصلية يف حمافظة

                                                                                احمللية مع املنظمات احمللية على القيام ببعثات استطالعية وعلى نشر نتائج هذه          (TVE)                          وتعاونت جريدة يت يف إي      
  .         ية األصلية                                                                            البعثات، من أجل النهوض بوعي اجلمهور العام بآثار بناء هذا السد على اجملتمعات احملل

                                                                                      وتتيح مشاركة أصحاب احلقوق واملسؤولني عن االلتزامات ومتكينهم التوصل إىل حلول ثقافية مناسبة يف  -  ٣٥
                                                                                            ففـيما يتعلق بتعليم جمتمعات الرحل احمللية، شجعت منظمة إنقاذ الطفولة، وهي منظمة غري                .               حـاالت حمـددة   

َ                              حكومـية، عـلى خلـق تفـاهم بني سلطات كََرموجا احمللية              َ                                (Karamoja))   وجمتمع كَرَِميجونغ احمللي     )       أوغندا               َِ َ       
(Karamojong) يف املائة من السكان  ٩٠                                                                 ، الذي يقتات على الرعي التقليدي، بغية التصدي لألمية املتفشية بنسبة                    .  

                            ُ                                                                                     ويسمح نظام التعليم البديل املُعد يف إطار املشروع مبزج مشاركة األطفال من اجلنسني يف أنشطة الرعي التقليدية                 
ْ                                 ً                                               يـتلقْوهنا يف أول اليوم وآخره، حيضرها أيضاً أولياء األمور الراغبون يف التعلم                    بـدروس                        وحيظى الربنامج بإدارة     .      

                                                    ُ                                                            مشتركة تتقامسها اجملتمعات احمللية األصلية وسلطات األحياء، وُيسمح للتالميذ أن يطلبوا االنتقال إىل نظام التعليم             
ّ                                وقد عّزز نظام التعليم البديل، يف الواق  .      الرمسي َ                                ع، التحاق أطفال كََرميجونغ من اجلنسني باملدارس الرمسية      َ                 .  
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  االستقالل الذايت واإلدارة الذاتية-هاء 

                                                                        يف االستقالل الذايت أو احلكم الذايت يف املسائل املتصلة بشؤوهنا الداخلية            "      ّ                              إن لتمـّتع الشعوب األصلية حبقها        -  ٣٦
                                      من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق         ١٤       املادة     " (     قاللية           ً                                                واحمللـية، فضـالً عـن سبل ووسائل متويل تلك املهام االست           

ّ                                                               فهذا احلق يكّمل مبدأ املشاركة يف مشاريع التنمية وبراجمها اليت تديرها             .                       أمهية خاصة يف تنميتها     )                   الشـعوب األصـلية               
  .     ذاتية                                                                               ً              عناصر فاعلة خارجة عن الشعوب األصلية مببدأ يوجب اعتبار هذه الشعوب عناصر فاعلة أيضاً يف تنميتها ال

                                                                                            ويف أمريكا الالتينية، على سبيل املثال، شهدت عملية إصالح الدولة وإرساء سياسة الالمركزية ظهور ممثلني  -  ٣٧
   ويف   .                                                                                                         سياسيني من الشعوب األصلية شرعوا يشاركون يف هياكل صنع القرار بالدولة، وال سيما على الصعيد احمللي               

      ١٩٩٦        يف عام (Cotacachi)                ً             ليكون أحدمها عمدةً لكوتاكاشي                                                     إكوادور، انتخب اثنان من زعماء الشعوب األصلية        
                                          ، وجاء ذلك نتيجة لعملية حشد منظمات الشعوب     ٢٠٠٠        يف عام (Cotopaxi)           ً                   واآلخر حاكماً حملافظة كوتوباكسي  

                                                                             ً                    وجنحت السلطات احمللية، من جانبها يف إصالح مؤسسات احلكومات اإلقليمية، لتتيح بذلك فرصاً جديدة                .       األصلية
       وتتجلى   .                                                                                               لمجتمعات احمللية األصلية باحلصول على موارد التنمية، وتوزيعها، والسيطرة عليها، واستخدامها                 تسمح ل 

                     ُ                                                        ، يف جنوب شيلي، حيث انُتخب أول عمدة للدميقراطية من الشعوب األصلية يف             (Tirúa)                            حالة أخرى مماثلة يف تريوا      
ِ         ة احمللية حتقيق منافع ملموسة جملتمعات مابوِش                                                          ومنذ ذلك احلني، أتاحت إمكانية الوصول إىل اإلدار         .     ١٩٩٦     عام                                        -  

ِ   الفكينِش       (Mapuche-Lafkenche) على ثالثة مستويات، يتمثل املستوى األول يف إعادة توجيه املوارد حنو اجملتمعات                                                                      
ُ                                  احمللـية األصـلية، وال سـيما فيما يتصل باهلياكل واخلدمات األساسية؛ والثاين جيسده إنشاء أمناط ُمجددة لتعزيز                                                                                                   
ُ                 املشاركة يف التخطيط للتنمية اجملتمعية؛ أما املستوى الثالث فيتعلق بإنتاج شبكات جديدة للتنمية ُمعززة مبجموعة من                                                                                         

ّ            املمثلني الوطنيني والدوليني، لعبت فيها البلدية دوري امليّسر واملستشار                                                    .  

                         تنمية الشعوب األصلية                                                                                  ومـن الـتجارب األخـرى اهلامة املتعلقة باالستقالل الذايت أو احلكم الذايت يف              -  ٣٨
     فعلى   .                                                                                                     اضـطالع هذه الشعوب واجملتمعات احمللية األصلية مبسؤولية إدارة السياسات العامة للدولة بشكل مباشر             

  ،     ٢٠٠١                    الذي أنشئ يف عام       )       املكسيك (                                                                     سبيل املثال، يضم جملس سلطات قطاع ثوجوشو يف جبال مشال أواكساكا            
                                                      ، تعمل، عن طريق إحدى منظمات التنسيق بني اجملتمعات        (Zapotecas)      ً     ً                           جمـتمعاً حملـياً لشعوب ثابوتيكاس          ٢١

                                                                                                         احمللـية، على أساس القانون العريف، على تنفيذ أنشطة يف جماالت إعادة التقييم الثقايف، وحتسني اهلياكل األساسية         
    هذه                                                  وتتوىل السلكات اخلاصة بكل قطاع تغطية تكاليف          .                                                     واخلدمـات التعليمية والصحة، وحفز اإلنتاج الزراعي      

  .                           ُ                                                             األنشطة، أما املشاريع الكربى فُتنفذ بإدارة األموال املتأتية من مؤسسات الدولة واملؤسسات االحتادية

ُ                                                          ً                          ّ                        وَتُربز إحدى التجارب اإلجيابية للحكم الذايت، يف ميدان التعليم حتديداً، يف برنامج األمازون البريواينّ إلعداد                -  ٣٩  َ 
                                                                    خذت بزمامها كل من مجعية التنمية املشتركة بني األعراق يف الغابة                                                               املعـلمني ثنائـيي اللغـة، وهي مبادرة مشتركة أ         

                                                                                        ويهدف الربنامج إىل تنفيذ منوذج التعليم الثنائي اللغة واملتعدد الثقافات يف اجملتمعات              .                                      البريوانية ووزارة التعليم البريوانية   
                                     ني ثنائيي اللغة ينتمون إىل الشعوب                                                          ً                              احمللـية األصـلية، بـإعداد مواد تعليمية ومناهج دراسية، فضالً عن إعداد مدرس             

       مجاعة   ١٥                 مدرس ينتمون إىل    ٨٠٠                          ، يف تدريب ما يربو على         ١٩٨٨                                        وقد جنح الربنامج، منذ إنشائه يف عام          .         األصـلية 
    عام   )         بالربازيل (                                                                          ويعد برنامج تيكونا التعليمي، الذي أنشئ يف إقليم مرتفعات سوليمويس             .                          خمتلفة من الشعوب األصلية   

ّ        ً                                                                    جارب املشاهبة، حيث جّسد منوذجاً للمراجع الوطنية اخلاصة باملناهج الدراسية يف مدارس الشعوب                         ، إحدى الت      ١٩٩٨                   
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                                                ّ                                               ورغم ما أمثرت عنه هذه الربامج من نتائج إجيابة، يتعذّر إدماجها يف نظام التعليم العام،                 .                                 األصلية التابعة لوزارة التعليم   
  .                  ة من التعاون الدويل                           ً              ُ      ويبقى اعتمادها األساسي قائماً على املوارد املُتحصل

      ، على     ١٩٩٧                                        للتعليم يف اهلند، اليت بدأ تنفيذها يف عام (Madhya Pradesh)                         وترتكز خطة مادهيا براديش  -  ٤٠
                     ، وجهاز اإلدارة احمللية (Madhya Pradesh)                                                          الـتعاون القائم بني ثالث جهات متمثلة يف حكومة مادهيا براديش  

                                                                        ية، وتستهدف نشر التعليم االبتدائي الشامل يف اجملتمعات احمللية األصلية                          ، واجملتمعات احملل  (Panchayat)          بانشايات  
ُ                         وبـني مجاعات أخرى ُمهمشة يف هذه الدولة                                                              وتتوىل حكومة الدولة توفري التمويل الالزم إلعداد املدرسني ودفع   .                

                     ربنامج؛ بينما تضطلع                                      فيتوىل إدارة األموال املخصصة لل     (Panchayat)                                            األجور؛ أما جهاز اإلدارة احمللية بانشايات       
       ً                                           وإدراكاً هلدف نشر التعليم االبتدائي الشامل، حيق         .                                                                 اجملـتمعات احمللية املعنية مبسؤولية تنفيذ النظام برمته وتقييمه        

                    ويعد املستوى العايل      ).     ً                 طفالً يف هذه احلالة      ٢٥         من أجل    (                                                      للمجـتمعات احمللـية األصلية املطالبة بإنشاء مدرسة         
ُ           ات احمللية األصلية، فضالً عن االعتراف بالدور اهلام الذي يلعبه اجملتمع املدين كُمحفز                               للمشاركة من جانب اجملتمع                                                   ً                    

                         ْ     فقد كان هذان العامالن حموريْين،   .                                                                           عـلى تغـيري السياسات العامة، اثنني من الشواهد اإلجيابة على هذه التجربة        
              ً               التعليم، عالوةً على ضمان                                                                                     ضمن سياق سياسي موات، يف ضمان أهلية الرجوع إىل القضاء فيما يتصل باحلق يف             
  .                                                                          االستدامة الذاتية للعمليات اليت ال تعتمد فيها السلطات على متويل من اجلهات املاحنة

      ، اليت (Jambi Huasi)                                                                    ويف ميدان الصحة، دعم صندوق األمم املتحدة للسكان إنشاء عيادة جاميب هواسي  -  ٤١
                                 ومن احملاور اليت قام عليها هذا        .                 لية يف اإلكوادور       احمل (Quechua)           ً                                أصـبحت مـرجعاً حتتذي به جمتمعات كيشوا         

                                                                 ً                                الربنامج التركيز على حتويل اخلدمات العامة إىل خدمات جمتمعية أكثر مالءمةً الحتياجات اجملتمعات احمللية األصلية 
   نب                                                                                 وقد أتاحت هذه العملية إدماج معارف الشعوب األصلية يف جمال توفري اخلدمات الصحية، فإىل جا  .          وأولوياهتا

                          ُ         ً                                                                            تقـدمي اخلدمـات الطبـية الرمسية ُتوفر أيضاً خدمات طبية تقليدية، مبا يف ذلك صيدلية للنباتات األصلية متاحة              
  .                 للمطببني التقليديني

ُ           ً                                                          وقـد اُتـبع نوع الُنُهج هذا أيضاً يف اخلطط الوطنية الرامية إىل احلد من الفقر                -  ٤٢                        ومن األمثلة على ذلك،      .      ُ          ُ 
ٌ     املرتفعات الغربية يف نيبال، الذي كان أحد أول املشاريع الذي طُبق عليه هنٌج                             مشروع التخفيف من حدة الفقر يف          ُ                                                          

ٍ                                             ُ               مـراٍع حلقوق اإلنسان يف سياق اجملتمعات احمللية األصلية واملُهمشة                                                  ويهدف املشروع، وهو مبادرة مشتركة من        .    
                               منها إنشاء منظمات أساسية                                                                                           الصندوق الدويل للتنمية الزراعية واحلكومة النيبالية، إىل تعزيز األمن الغذائي بسبل          

        ومع أن    .                    َ                                                                                      تصـبح فـيما بعـد عواملَ رئيسية يف تعبئة املوارد والتأكيد على مسؤولية العناصر الفاعلة احلكومية                
ُ                     ً       ً                                      القطاعـات الـيت يعمـل يف إطارها املشروع هي قطاعات ُمهمشة، فقد أحرز تقدماً ملموساً يف تنمية اهلياكل                                                                

                                       ويف السنتني األولتني من عمل املشروع، استفاد   .                        تطوير وسائل إنتاج بديلة                                األساسية واخلدمات العامة، وكذلك يف 
  .     مرتل ٤     ٠٠٠        شخص يف   ٢٠     ٠٠٠                     من خدماته ما ينيف عن 

  السيطرة على األراضي-واو 

                                                                                                         تعـد عدم قابلية حقوق اإلنسان للتجزئة واعتمادها املتبادل بعضها على بعض من املبادئ األساسية اليت                 -  ٤٣
        ّ                                                               ولطاملا جلّت الشعوب األصلية يف استرعاء االنتباه، ومن هنا، يعكس نص             .             حقوق اإلنسان                       يرتكـز علـيها هنج      

                                            وغريها من املوارد اليت كانت بصفة تقليدية           ...                                                عالقتها الروحية مبا هلا من األراضي واألقاليم         "                 اإلعـالن أمهـية     
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                          لياهتا يف هذا الصدد جتاه                                                                                  متـتلكها أو كانـت خبالف ذلك تشغلها وتستخدمها، وهلا احلق يف االضطالع مبسؤو             
                                                                                   فاحترام حقوق الشعوب األصلية يف امتالك أراضيها اليت تنتسب إليها بصفة تقليدية               ).   ٢٥       املادة     " (              األجيال املقبلة 

                                                   ً                                                          ومواردها الطبيعية، ويف السيطرة واحلصول عليها ميثل شرطاً يرهن ممارستها حلقوق أخرى، مثل احلق يف الغذاء،                
    ّ                                      ولعلّ ظاهرة هجرة أعضائها إىل املراكز احلضرية   .                                  الئق، ويف الثقافة، أو يف ممارسة الدين                     ويف الصحة، ويف السكن ال

                                                                                                      أو إىل بلدان أخرى اآلخذة يف التزايد ال تتناقض مع ضرورة إحكام السيطرة على أراضي اجملتمعات احمللية األصلية       
  .                                   ديدة، سوى حماولة يائسة بديلة للتنمية             ً                                                  باعتباره جزءاً من التنمية، لكنها تعززها، ومل تكن اهلجرة، يف حاالت ع

                   ُ   ِّ                                                                   ويقضي أحد املبادئ املُترسِّخة يف الصكوك وأحكام القضاء الدوليني بأن حق الشعوب األصلية يف أراضيها  -  ٤٤
ُ                                                                             وأقاليمها اليت تنتسب إليها بصفة تقليدية ُمترتب على واجب الدول يف إنفاذ هذه احلقوق بترسيمها هذه األقاليم                                                         

      من   ٣        الفقرة   (                            ً                                                           زة الشعوب األصلية هلا، احتراماً لتقاليدها، وعاداهتا، ونظمها اخلاصة حبيازة أراضيها                          واعترافها حبيا 
                                              ً                                    وتعد مشاركة اجملتمعات احمللية املتضررة ومتكينها، فضالً عن تعزيز اآلليات القضائية              ).               مـن اإلعالن     ٢٧         املـادة   

  .                                               واإلدارية للدولة، من املكونات األساسية هلذه التجارب

            ، يف الربازيل  "                                          ترسيم حمميـات الشعوب األصلية يف منطقة األمازون "                                 ويعـد املشروع املتعدد األطراف ل      -  ٤٥
                             ، قدم املشروع الدعم ملؤسسة         ٢٠٠٦            إىل عام        ١٩٩٦                       ففي الفتـرة من عام       .                                     من املبادرات الرائدة يف هذا الصدد     

                      ً                 ، واملوافقة عليها، رمسياً، وتسجيلها،                                                                           اهلنود الوطنية من أجل ترسيم أراضي الشعوب األصلية يف حوض األمازون          
     ً                                                                                                             داعماً يف الوقت ذاته اجلهود اليت تبذهلا هذه الشعوب على هيئة حوافز ترمي إىل احلفاظ على أراضيها واستدامة                  

                                                                                              وملا كان هذا املشروع قد صمم كمشروع مفتوح، فقد جنح يف حتقيق هدفه املتمثل يف ضمان نسبة                   .          استخدامها
ـ         ٧٠                              يف املائة من الشاغلني غري        ٥٠                                                       ي الشعوب األصلية، إال أنه مل يتم إقصاء سوى نسبة                                      يف املائـة مـن أراض

                                                  ً                      ، وضعت الوكالة األملانية للتعاون موضع التنفيذ مشروعاً ملتابعة محاية              ٢٠٠٧         ويف عام     .                       القانونيني هلذه األراضي  
ّ                األراضـي املرّسـمة وحفظها                              ثال ذلك دعمها لعمليات                                                        كما اضطلعت الوكالة الدامنركية مببادرات مشاهبة، وم        .           

                                                                                                            تسـجيل أراضـي اجملـتمعات احمللـية حول أكرب اثنني من مناطق احلماية يف نيكاراغوا، ومها حمميتا بوساواس                   
(Bosawas) وإنديو مايث              (Indio Maíz).  

  .                                                                        ، ازدادت عمليات منح سندات ملكية أراضي الشعوب األصلية يف بوليفيا              ٢٠٠٦        ً                 واعتـباراً مـن عـام        -  ٤٦
            ً                ماليني هكتاراً من األراضي        ٣,٧                       ، منحت سندات ملكية         ٣٥٤٥                                      إعادة توجيه اجملتمعات احمللية رقم                    فبموجب قانون 

       وكذلك،   .                  ً                                                                          عـلى حنو امتثل متاماً لنهج مراعاة حقوق اإلنسان وكانت لذلك آثار كبرية على تنمية الشعوب األصلية   
                                        لقة برصد ممارسة األنشطة اهليدروكربونية                                                                              فإن املراسيم العليا بشأن مشاورة الشعوب األصلية ومشاركتها وتلك املتع         

َ                       يف أراضـي الشعوب األصلية وجمتمعات الفالحني احمللية، تعترف حبق هذه الشعوب يف أن ُتشاَور وأن ُتشَرك                   ُ       َ     ً  وفقاً   ،                                                                      ُ   
                                                            ً                                                              ألهدافهـا وتقاليدها، يف القرارات املتصلة بأراضيها وأقاليمها طبقاً ملا نصت عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم                 

ُ                                   وقـد ُسجلت يف بوليفيا ما يربو على         .    ١٦٩                                                            مبادرة لترويج السياحة اجملتمعية وتستهدف سياسة احلكومة إقامة   ٨٠    
ّ                                                                             روابط بني هذه املُجّمعات السياحية اإلقليمية والشعوب األصلية لتتوىل هذه الشعوب بنفسها إدارة السياحة  ُ               .  

ّ                    مشروع التنمية القبلية ألوريّسا، يف اهلند،                                                                   ومـن األمثلة األخرى املهمة على هذا النموذج من املبادرات          -  ٤٧                            
                                              وباعتبار أنه مشروع يهدف إىل حتقيق التنمية         .     ١٩٩٨            إىل عام        ١٩٨٧                                           الـذي جـرى تنفيذه يف الفترة من عام          

ّ                                       الشاملة، فقد تضّمن بني عناصره املكونة تسجيل أراضي الشعوب األصلية يف والية أوريّسا ومواءمتها مع النظم                                                                          ّ                
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                                                                                 ك االعتراف الرمسي باألراضي الزراعية وأراضي الغابات اليت استخدمتها الشعوب األصلية بصفة                 السارية، مبا يف ذل
ّ        ً                 وهكذا، مل يتحقق االعتراف حبق اجملتمعات احمللية املعنية يف ملكية األراضي فحسب، بل تعّززت أيضاً                 .          تقلـيدية                                                                           

  .                                                           عمليتا استعادة التوازن البيئي وحتسني مستوى إنتاجية هذه األراضي

     ُ                                                                                                 كما أُجنزت أنشطة جيدة فيما يتعلق مبسألة املناطق احملمية، اليت امتزج فيها هدف احلماية البيئية بعمليات          -  ٤٨
ٍ                                 حتـّوٍل مؤسسي ومتكني للشعوب األصلية       ّ                       ، وهو مبادرة تعاون    (Ereto)                      ، عمد مشروع إريتو         ١٩٩٨           فمنذ عام     .  

                                               ة، إىل إشراك جمتمعات الرعي احمللية يف اجلهود املبذولة                                                                 ثنائية األطراف بني ترتانيا والوكالة الدامنركية للتنمية الدولي       
                                                                وميثل املزج بني احترام الرعي التقليدي واحلفاظ عليه أحد أهم            .                                              يف احلفـاظ على املوارد يف منطقة نغورونغورو       

ٍ                             عناصر املشروع باعتبارها أهدافاً تعّضد بعضها بعضاً، ال عناصر متناقضة بالضرورة، كما هو جاٍر يف سياسات                                                      ً             ّ    ً                             
                                                                                     ويعد متكني اجملتمعات احمللية والدعم الذي تتلقاه مبادراهتا يف جمال الرعي من العوامل احملورية اليت   .              البلدان األخرى

  .  ُ                               اسُتشهد هبا لبيان أسباب جناح املشروع

       وينطبق   .                  ً                                                             ويف حاالت أحدث عهداً، تطور منوذج اإلدارة املشتركة ليشمل فئات جديدة من املناطق احملمية  -  ٤٩
                                                                                                       األقاليم املسماة باحملميات األصلية يف بوليفيا، حيث تنفرد اجملتمعات األصلية، يف ظل االعتراف الكامل                       ذلك على 

                                                                                                     حبقوقها اإلقليمية احمللية، بالسيطرة على املناطق احملمية جامعة بذلك بني أهداف حفظ األقاليم، وتنميتها، والسيطرة 
                                      ، الذي يرجع أصل إنشائه كمنطقة حممية إىل (Isiboro Sécure)                                    أما عن املنتزه الوطين إسيبورو سيكوريه   .      عليها
                                                            إىل منطقة تشمل نظام حمميات ثنائي يتمثل يف كل من املنتزه الوطين     ١٩٩٠                      ، فقد جرى حتويله يف عام     ١٩٦٥    عام 

                                   ، توصلت إدارة املنتزهات الوطنية      )          يف األرجنتني  (          ويف نوكني     .                                              واإلقلـيم األصلي، نتيجة حشد الشعوب األصلية      
                                  ُ                            إىل اتفاق من أجل إنشاء نظام إدارة ُيشرك اجملتمعات احمللية األصلية (Mapuche Neuquén)                 اد مابوشي نوكينا    واحت

                                                                                                                    يف اختـاذ القـرارات ذات الصلة مبسائل مثل تربية املاشية، أو السياحة، أو استغالل منتجات الغابات يف املناطق                   
ّ             وقد استخدم هذا النظام يف تسع مناطق حمّمية           .        احملمـية                    ً                                  جديدة يديرها حالياً اجمللس االستشاري الوطين للشعوب                                          

  .                                                                                      األصلية، الذي يضم ممثلني للمجتمعات احمللية األصلية اليت تعيش داخل هذه املناطق أو يف مناطق جماورة

                                                                                                     وتعـد جتربة سلسلة جبال الكوندور، يف اإلكوادور، من التجارب املماثلة يف هذا الصدد، حيث أثارت                 -  ٥٠
ّ                                                                ً                   زه وطين، رّوجت هلا منظمات البيئة، اعتراض اجملتمعات احمللية األصلية، كما أثارت جدالً حول                               خطـة إنشاء منت             

                                                                       وأسفرت املفاوضات اليت جرت بني اجملتمعات احمللية ووزارة البيئة يف هذا             .                                       التشـريعات السـارية يف جمال البيئة      
   ".               إقليم شوار احملمي "                           الصدد عن اخلطة احلالية إلنشاء 

                                                                  ، الذي يقطن منذ عهد أسالفه املنطقة املعروفة اآلن باسم منتزه           (Toro)                       سيا، أقدم شعب تورو               ويف إندوني  -  ٥١
  ،     ٢٠٠٠          إىل عام    ١٩٩٣                                                ، يف سوالويسي، على تنفيذ خطة خاصة يف الفترة من عام (Lore Lindu)                لور ليندو الوطين 

  .                                رائط القائم على املشاركة ألقاليمه                                                      ً                   اشتملت على توثيق احلق العريف للمجتمعات احمللية املعنية، فضالً عن رسم اخل         
                                                                                                             وكانـت هذه اخلطة األساس الذي ارتكز عليه التفاوض على اتفاق رمسي مع السلطات املسؤولة عن منتزه لور                  

                                 ومن املنافع اليت أمثر عنها هذا        .                                                                                   ليندو الوطين، واءم بني االعتراف بإقليم تورو األصلي ونظام مناطق املنتزه الوطين           
                                ُ                    ً                                       ع قطع األشجار غري املشروع الذي كان ُيزاول يف املنتزه، عالوةً على تعزيز نظام السلطات                                  املشـروع تعميم من   

  .(adapt)                                                       والنظام العريف الذي حيكم استخدام املوارد الطبيعية ومحايتها (desa)           التقليدية 
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ِ                   أمـا عن قوم ِسكياال األول        -  ٥٢            (Squiala)        أنه متكّن من                                                        ، يف كولومبيا الربيطانية، فقد أعلم املقرر اخلاص ب        ّ      
                                                                                                         السيطرة على أراضيه اليت ينتسب إليها بصفة تقليدية، وذلك بفضل االتفاق االنفرادي الذي توصل إليه مع وزارة       

        ً                                                                              واستناداً إىل هذا االتفاق، وضعت اجملتمعات احمللية قانون األراضي اخلاص هبا، الذي ميثل               .                     شؤون اهلنود يف كندا   
                                                ً                 راضي الالزمة محايتها هبدف حفظها أو ألهداف روحية، فضالً عن حتديد املناطق                 ُ  ِّ             اإلطار القانوين املُنظِّم لتحديد األ

 ُ              ُ                                                                وُتدار املنافع املُتحصلة من هذه التنمية، واليت ينفرد هبا اجملتمع احمللي، عن              .                                       الضـرورية لتحقيق التنمية االقتصادية    
  .        ّ                                   طريق أدلّة خاصة بأمور احلكم واملسؤولية املالية

                                                                                     قة كيف حتدد الشعوب األصلية بنفسها ومببادرة ذاتية منها تنميتها، اليت تعترف هبا                                 وتعكس األمثلة الساب   -  ٥٣
                                                                                                    الدول عن طريق اتفاقات رمسية تفضي إىل إقامة عالقات تعاون تنظم اإلدارة املستدامة ألراضيها اليت تنتسب إليها   

                                 اركتها يف عملييت اإلدارة واإلصالح                                                                  إن تنمية قدرات اجملتمعات احمللية األصلية املعنية، بإتاحة مش          .                بصـفة تقليدية  
           فقد أتاحت    .                                                                                               املؤسسـي على الصعيد احمللي، مفتاح جناح هذه التجارب القائمة على هنج مراعاة حقوق اإلنسان              

                                         ُ                      ً                                            خمـتلف استراتيجيات السيطرة على األراضي اليت طُبقت على هذه احلاالت قدراً أكرب من متتع الشعوب األصلية                 
  .               حبق تقرير املصري                     واجملتمعات احمللية األصلية

  عدم التمييز-زاي 

                                                                                                يلقي هنج مراعاة حقوق اإلنسان يف جمال التنمية الضوء على اآلثار املترتبة على مبدأ العدالة وعدم التمييز،  -  ٥٤
ّ                              كما يشّدد إعالن األمم املتحدة على        .                                           َّ                               وعلى ضرورة منح األولوية لرعاية اجلماعات املهمَّشة واملستثناة من اجملتمع                

               وضاع االقتصادية  ]  لأل [                                                          تدابري فعالة، وعند االقتضاء، تدابري خاصة لضمان التحسني املستمر  "              اختاذ الدول ل        ضرورة 
                                                          اهتمام خاص للحقوق واالحتياجات اخلاصة للمسنني والنساء والشباب  "                       للشعوب األصلية، مع إيالء   "           واالجتماعية

   ).  ٢١  ة          من املاد ٢       الفقرة    " (                                واألطفال واملعوقني من الشعوب األصلية

                          ً        ً                                                                    وكمـا أشـار املقرر اخلاص مراراً وتكراراً، تعد نساء الشعوب األصلية ضحايا ملستويات تراكمية من                 -  ٥٥
                                                 ُ                                                    فقد أثبتت العديد من الدراسات أنه يف كثري من األحيان ُتستثىن النساء من عملييت املشاركة واختاذ                  .  )٦ (         التميـيز 

                       ً      ً            ومع أن النساء يلعنب دوراً حمورياً يف اجملالني    .            لية األصلية                                                          القـرار يف مشـاريع التنمـية وبراجمها يف اجملتمعات احمل          
                                                             ً                                              االجـتماعي واالقتصادي جملتمعاهتن احمللية، إال أن أولوياهتن ال تنعكس عادةً يف أعمال التنمية، األمر الذي يسهم             

            ة على دور                                                ّ                    وهلذا، فإن أفضل ممارسات تنمية الشعوب األصلية تعلّق أمهية خاص           .                              بدوره يف توطيد حالة هتميشهن    
  .                           النساء يف إطار ثقافاهتن اخلاصة

            احمللية يف   (Maasai)      ّ                                                                                وقـد دلّلت أنشطة الصندوق الدويل للتنمية الزراعية بالتعاون مع جمتمعات املاساي              -  ٥٦
           فقد أبرزت    .                                                                                                      ترتانـيا أمهية مراعاة الدور الذي تؤديه النساء واملسؤوليات اليت يضطلعن هبا داخل جمتمعاهتن احمللية              

                                                                             ً                   نشطة الدور األساسي الذي تلعبه نساء املاساي يف رعاية املاشية، اليت يتعاملن هبا يومياً عن طريق حلبها             هـذه األ  
ُ  َّ    وبيع لبنها، وأهنّن أصبحن عناصر فاعلة رئيسية يف برامج تعزيز الرعي يف جمتمعات الُرحَّل                                                           ّ                     وحىت يتسىن االنتهاء إىل   .                

ّ                                                     مفّصلة ومصنفة حسب نوع اجلنس من أمهية خاصة يف هذا                             ّ                                      هـذه النـتائج، فقد تبّين ما لالستناد إىل معلومات              
                                                      

 .٧٢ إىل ٦٧، الفقرات من A/HRC/4/32انظر  )٦(
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                              ومن التجارب املماثلة يف هذا       .                                                                                   املضمار، واليت أسهمت كذلك يف إعادة تقييم املعارف التقليدية اليت تبثها النساء           
ّ                 الصدد مركز حبوث الزراعة والغابات يف الفلبني، الذي أمّد جمتمعات سوبانني                                                   (Subanen)فيما                    احمللية بالدعم الفين       

      ّ    كما دلّل    .                                                                         ً                                    يتعلق بتوثيق معارفها التقليدية عن أصل النباتات ومواردها املتنوعة بيولوجياً ومشوهلا باحلماية القانونية            
                                                                                                                   املشـروع على أن النساء ميتلكن املعرفة باألصل الوراثي جملموعة متنوعة من املوارد البيولوجية، اليت تعد أساسية                 

  .                                                  هتن احمللية، مبا يف ذلك معرفتهن بأنواع شىت من حماصيل األرز                              لضمان توفر الغذاء والصحة جملتمعا

                                                                                                 ويكتسب كل من تعزيز عمل املنظمات والتمكني أمهية فائقة يف ضمان مشاركة نساء الشعوب األصلية                -  ٥٧
ّ                                              يف عملـية التنمية، وهلذا، تضم بعض املشاريع املتكاملة اآلن عناصَر مكّونة حمّددة تستهدف تعزيز دور أصحاب                       ّ     َ                                                         

ّ                للتنمية الزراعية املستدامة ومحاية البيئة، يف بنما، بني عناصره املكّونة           (Darién)                       فقد ضم مشروع دارين       .    قوق  احل                                                               
                                                                                                            عنصـر االعتراف القانوين مبنظمات نساء الشعوب األصلية وإنشائها فيما يتعلق بإدارهتا ألنشطتها ومشاريعها،              

     وعلى   .                                                 ات إىل شعوب أصلية وجمتمعات حملية عرقية خمتلفة            ً                                                     معـززاً إضافة إىل ذلك التعاون فيما بني النساء املنتمي         
                                                    وتنميتها، يف غواتيماال، مشاركة نساء الشعوب األصلية يف (Quiché)                                      غرار ذلك، اعترب مشروع إعادة بناء كيشيه 

  ء                          فقد استهدف املشروع ختفيف عب  .                                                                   إعادة بناء وحدة اجملتمع احمللي يف أعقاب احلرب األهلية أحد أهدافه الرئيسية
                                                                                          ً            عمل النساء يف األنشطة اليومية بغية ضمان فعالية مشاركتهن يف العملية السياسية الختاذ القرار، عالوةً على تعزيز 

  .                                                  منظمات نساء الشعوب األصلية واملؤسسات الصغرية اخلاصة هبا

         وهكذا،  .                                                                               ولقد أتاحت عمليات التعزيز املؤسسي اخنراط منظمات نساء الشعوب األصلية يف إدارة الربامج -  ٥٨
     ً       ً                                                                دوراً أساسياً يف أنشطة تعزيز اخلدمات الصحية وخدمات الصحة اإلجنابية يف            (Ngöbe)                          لعبت مجعية نساء نغوبيه     

                                                      وقد كان ملصداقية اجلمعية دور هام يف وصول أنشطتها إىل نساء   .       ً     ً                      جمتمعاً حملياً لشعب نغوبيه يف بنما  ٣٠        أكثر من 
  .                                         اإلناث، وكذلك إىل أزواج هؤالء النساء وآبائهن                                   اجملتمعات احمللية املعنية وإىل أطفاهلا من 

                                                     ً      ً                              كمـا كـان التعزيز املؤسسي ملنظمات نساء الشعوب األصلية عامالً حمورياً يف النهوض باحترام حقوق     -  ٥٩
ّ                                     اإلنسـان يف مواجهة الظواهر اليت متسهّن بصفة خاصة، مثل العنف بني اجلنسني     ّ     واستناداً إىل هذا املفهوم، رّوج   .                                                  ً        

ٍ                          املتحدة اإلمنائي للمرأة للتأهيل والتعزيز املؤسْسني للمنظمات النسائية يف بلداٍن مثل غواتيماال،                          صـندوق األمـم                                 ْ                                           
                                                                                                          واملكسـيك، وإكوادور، وبوليفيا، وبريو، وللتعرف على أشكال العنف ضد النساء واألطفال من اإلناث وعلى               

                           لعرف التقليدي على مستوى                                                                                    آلـيات التصدي لـه، من خالل إقامة العدل على مستوى الدولة والعدل حسب ا             
  .                               جمتمعات الشعوب األصلية على السواء

  االستنتاجات-     ً رابعا  

ّ                                                      ْ                    رغم كثرة اجلهود واملوارد اليت كُّرست خالل اخلمسني سنة املاضية للتغلب على الفقر والتهميش الذْين                -  ٦٠ ُ                            
ِ                                                    ً                               َيِصمان كيان معظم الشعوب األصلية، فإهنا ال تزال تعكس عموماً ويف أرجاء العامل                                           كافة أدىن مستويات التنمية    َ 

                            ُّ                              إن إحدى املسائل اجلوهرية يف تفهُّم حمدودية تأثري سياسات           .                                                االقتصـادية، واالجتماعية، والبشرية على اإلطالق     
                                                                                                              التنمية يف هذا السياق تكمن يف أن هذه السياسات مل توجه هجماهتا حنو األسباب اهليكلية وراء هتميش الشعوب                  

   ً       ً                                                              صاالً مباشراً بالقصور يف االعتراف حبقوق اإلنسان، الفردية واجلماعية، اخلاصة هبا،                          األصلية، وهي أسباب تتصل ات
  .                                    ويف محاية هذه احلقوق، ويف ضمانات إنفاذها
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ٍ                                                                                 إن توخـي هنـج مراٍع حلقوق اإلنسان يسمح بتحديد هوية الشعوب األصلية بصفتها مصاحبة حلقوق                 -  ٦١               
                                                               وكما أثبتت العديد من املمارسات اجليدة احملققة يف خمتلف أحناء            .                                               اإلنسان ويعترب إنفاذها اهلدف الرئيسي للتنمية     

                                    ً                                                                             العـامل، يتسـىن حتقـيق تنمية حملية ومستدامةً إذا ما ارتكزت هذه التنمية على احترام حقوق الشعوب األصلية                  
  .    ّ              وتطلّعت إىل إنفاذها

                         حقوق الشعوب األصلية هي                                                                                   إن التجارب الراهنة املتعلقة بأفضل ممارسات التنمية اليت تقوم على مراعاة             -  ٦٢
ّ                                                  ً              ً                عمليات اجتماعية وسياسية تتصّدرها جمتمعات حملية أصلية ومنظمات للشعوب األصلية ممارسةً حلقوقها ودفاعاً                                         

                                                                                                      فهي عمليات متكني تستلزم امتالك الشعوب األصلية حلقوقها، وتعزيز تنظيمها وقدراهتا كي تطالب بإنفاذ                .     عنها
  .                      ارسة مشاركتها السياسية                             هذه احلقوق ومبمارستها، وكذلك مبم

                                ً                      ُ                                                          يتيح هنج مراعاة حقوق اإلنسان نظاماً من املبادئ اليت ميكن أن ُيسترشد هبا يف رسم السياسات وإبرام االتفاقات                   -  ٦٣
                                                        فاعتماد إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية          .                                                             البناءة بني الدول والشعوب األصلية، ويف تنفيذها، وتقييمها       

ّ  مؤخراً يزّود   .                                                                                            العناصر الفاعلة للتنمية بإطار معياري حمدد ينظم سياسات التنمية وأعماهلا اليت تستهدف هذه الشعوب     ً   

    ففي   .                                                                                                تـتفاعل احلقوق واملبادئ املعترف هبا يف اإلعالن مع املبادئ العامة للنهج املراعي حلقوق اإلنسان               -  ٦٤
                                               للشعوب األصلية يف سياق التنمية وتتمثل يف                                                                       إطار اإلعالن، ينطوي هنج احلقوق على احترام مبادئ تقرير املصري         

                                                                                                  املوافقة املسبقة، واحلرة، واملستنرية؛ واملشاركة والتمكني؛ واالستقالل الذايت واحلكم الذايت؛ وتوطيد السيطرة على 
  .                    األراضي؛ وعدم التمييز

  التوصيات-     ً خامسا  

                                 ت إىل احلكومات، وبصفة خاصة إىل          ً                                                            وفقـاً لالعتبارات السابقة، يقدم املقرر اخلاص فيما يلي توصيا          -  ٦٥
                                                                                                         الوكـاالت املعنـية بالسياسات االجتماعية وبالتنمية؛ وإىل وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية؛ وإىل              
                                                                                                         املؤسسـات الدولـية املالـية ووكاالت التعاون؛ وإىل املنظمات غري احلكومية احمللية والدولية، وكذلك إىل                

  .                      الشعوب األصلية ومنظماهتا

  توصيات عامة- ألف

                                                                                       ينبغي أن تسترشد عملية وضع السياسات العامة وتنفيذها باحلقوق املعترف هبا يف إعالن األمم املتحدة  -  ٦٦
                             ، ويف غريها من الصكوك الدولية،    ١٦٩                                                            بشأن حقوق الشعوب األصلية، ويف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

  .                               ويف أحكام قضاء هيئات حقوق اإلنسان

                                                                                      تعزز أهداف السياسات والربامج االجتماعية واإلمنائية اليت يتم وضعها لصاحل الشعوب                       ينـبغي أن   -  ٦٧
                      وعلى هذا، ينبغي أن      .                                                                                   األصـلية احترام حقوق اإلنسان، الفردية واجلماعية، اخلاصة هبا، وضماهنا، وإنفاذها          
                      ويستلزم ذلك، القيام     . ُ                                                                                     ُيراعى يف وضع هذه السياسات والربامج وتقييمها مدى إسهامها يف إدراك هذه الغاية            

                                                                                               بالتعاون مع الشعوب األصلية، بوضع معايري تنفيذية تربط بني األنشطة اليت تضطلع هبا خمتلف العناصر الفاعلة 
  .                                                 املشاركة واملؤشرات الالزمة لقياس اآلثار املترتبة عليها
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                  وق اإلنسان اخلاصة                                                                                      وال ينبغي بأي حال من األحوال أن تتعارض أنشطة التنمية مع املبادئ العامة حلق              -  ٦٨
      ً                                                                                     وحتقيقاً هلذه الغاية، تنبغي املطالبة بإجراء دراسات تقييم اآلثار االجتماعية، والثقافية،             .                  بالشـعوب األصلية  

  .                               ُ                                       والبيئية املترتبة على أي مشاريع ُتقام على أراضي الشعوب األصلية وأقاليمها

                                   خلاصة بالشعوب األصلية إىل املوافقة                                                                    ينـبغي أن تسـتند السياسات والربامج االجتماعية واإلمنائية ا          -  ٦٩
                                                    كما ينبغي ضمان املشاركة الفعالة هلذه اجملتمعات يف          .                                                      املسـبقة، واحلرة، واملستنرية للمجتمعات احمللية املعنية      

                                                                                                                حتديـد أولوياهتا، ويف إعداد أنشطة التنمية، وتنفيذها، وتقييمها، اليت ينبغي أن تسهم يف تعزيز قدرات هذه                 
ّ                           وينبغي أن ُتمنح األولوية ملبادرات التنمية اليت حتددها وتعّرفها الشعوب األصلية بنفسها  .   هتا              اجملتمعات ومنظما                                           ُ          .  

                                                                                     ينبغي أن ينطلق وضع السياسات والربامج االجتماعية واإلمنائية اليت متس الشعوب األصلية من معرفة  -  ٧٠
                                   إبراز األسباب الكامنة وراء التمييز،                                                                حالة حقوق اإلنسان الفردية واجلماعية للمجتمعات احمللية املشمولة هبا، ب

ّ                                              وينبغي يف هذه العملية أن ُيحّدد أصحاب احلقوق، مع إيالء اهتمام خاص للجماعات   .                    واالستثناء، والتهميش   ُ                        
ّ                               ً                                            املستضعفة أو املهّمشة يف اجملتمعات احمللية األصلية، فضالً عن حتديد املسؤولني عن االلتزامات اليت تستتبعها                .  

                                                                                  د السياسات والربامج االجتماعية واإلمنائية اليت تستهدف الشعوب األصلية على بنود                          ينبغي أن تعتم   -  ٧١
ّ                                  ميزنة متضّمنة يف امليزانية العادية للدول                                   ّ                          ُ                 وينبغي أن يقوم النهج امليزين املّتبع على مراعاة احلقوق، وأن ُتتخذ             .          

  .                 التمييز، واملشاركة                                 ً                                 القرارات يف مجيع مراحل العملية طبقاً ملبادئ الشفافية، واملساءلة، وعدم 

  توصيات مقدمة إىل اجلهات املاحنة والوكاالت الدولية-باء 

                                                                                                        ينبغي للعناصر الفاعلة يف جمال التعاون أن متتنع عن دعم أي مشاريع أو برامج تسهم أو قد تسهم،                   -  ٧٢
  .          ات التنمية                                                                  ُ   ّ          على حنو مباشر أو غري مباشر، يف انتهاك حقوق الشعوب األصلية يف البلدان املُتلقّية ملساعد

   ّ                                                                                                     يتعـّين عـلى العناصر الفاعلة يف جمال التعاون أن تعزز العمل املباشر مع اجملتمعات احمللية األصلية                  -  ٧٣
  .                     ومنظمات الشعوب األصلية

                                                                                                         ينـبغي أن تعكـف العناصر الفاعلة يف جمال التعاون من أجل التنمية على توجيه أنشطتها حنو تعزيز                   -  ٧٤
                                                                 شعوب األصلية وحكومات البلدان اليت تعيش فيها، وأن حتدد اجلوانب اليت هلا                           عالقات احلوار والتعاون بني ال

  .                                               األولوية واملوارد الالزمة إلنفاذ حقوق الشعوب األصلية

                                                                                                          ينبغي للعناصر الفاعلة يف جمال التعاون من أجل التنمية أن توجه عناية خاصة لتعزيز قدرات العناصر                 -  ٧٥
                                                              إلنفاذ حقوق الشعوب األصلية، مبا يف ذلك دعم اإلصالحات الالزمة                                            الفاعلـة احلكومـية ويف اجملتمع املدين      

  .                                              إلدراج هذه احلقوق يف التشريعات ويف السياسات العامة

                                                                                       وكذلك، ينبغي دعم تعزيز آليات املشاركة السياسية واملساءلة اليت تدعم بدورها الشعوب األصلية يف  -  ٧٦
  .                             حتديد أولوياهتا واملطالبة حبقوقها
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                                            ة مقدمة إىل كل من مفوضية األمم املتحدة السامية     توصي -    جيم 
                                       حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

                                                                                     ينبغي أن توضع مبادئ هنج مراعاة حقوق اإلنسان يف تنمية الشعوب احمللية موضع التنفيذ حبيث يتسىن  -  ٧٧
                                   ، تطبيقها يف التنمية فيما يتصل                                               ً                                للقائمني على السياسات العامة والتعاون، فضالً عن الشعوب األصلية نفسها         

             وفيما يتعلق    .                                                                                         بوضـع السياسـات والـربامج واملشاريع اليت تستهدف هذه الشعوب، وبتنفيذها، وتقييمها            
                                                                                     ً                        بالعناصـر الفاعلـة الرئيسية يف تعزيز هنج مراعاة حقوق اإلنسان يف التنمية، يوصي املقرر اخلاص كالً من                  

                                                          نسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بإعداد دراسات عن املمارسات                                   مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإل
ٍ                                                                                      اجلـيدة، عـالوةً عـلى دليٍل عن تطبيق هنج مراعاة حقوق اإلنسان على األنشطة اإلمنائية اليت تشترك فيها                          ً           

  .             الشعوب األصلية

- - - - - 

 


