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  موجز

  ، وهو التقرير األول املقدم مـن الربوفيـسور    ٦/١٢ُيقدَّم هذا التقرير وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان           
ويتطلب . ين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني       جيمس أنايا بصفته املقرر اخلاص املع     . س

القرار من املقرر اخلاص العمل يف مجلة أمور على ترويج إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب األصـلية                   
ـ       . والصكوك الدولية ذات الصلة بالنهوض حبقوق الشعوب األصلية        يالً وعلى هذا األساس يقدِّم املقرر اخلاص حتل

لإلعالن يف سياق الصكوك الدولية األخرى اليت تتعلق خاصة بالشعوب األصلية وصكوك حقوق اإلنـسان ذات                
ويعبِّر اإلعالن عن جمموع اآلراء الدولية املشتَركة فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية وبـذلك              . االنطباق العام 

 سياق الشعوب األصلية بالتحديد، مع تأكيد خاص علـى          يفصِّل املعايري اإلنسانية العامة من ناحية انطباقها على       
وحيلِّل القسم األخري من التقرير خمتلف التدابري . التدابري العالجية املطلوبة ملعاجلة اإلنكار التارخيي املعاصر حلقوقهم

ل املطلوبة لتنفيذ وتشغيل احلقوق املؤكدة يف اإلعالن، وهي عملية تنطوي على جهد مشترك من جانـب الـدو                 
  .ومنظومة األمم املتحدة والشعوب األصلية وفعاليات اجملتمع املدين ذات الصلة
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  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٤  ٥ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   مقدمة

  ٥  ١٣ -  ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملخص األنشطة  - أوالً 

  ٥  ٧ -  ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األنشطة اليت قام هبا املقرر اخلاص  - ألف   

  ٥  ١٣ -  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األنشطة املقبلة  - باء   

  ٦  ١٧- ١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرر اخلاصنطاق والية امل  - ثانياً 

اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية واجملموعة األوسع من املصادر الدولية   - ثالثاً
  ٧  ٤٣- ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذات الصلة

صكوك ال تتعلق خاصة بالشعوب األصلية ومعايري حقوق اإلنسان   - ألف 
  ٨  ٣٠- ٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذات االنطباق العام

  ١١  ٣٣- ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتفاقية منظمة العمل الدولية  - باء   

  ١٢  ٤٣- ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طابع اإلعالن وحمتواه العام  - جيم   

  ١٤  ٨٤- ٤٤  . . . آليات تشغيل احلقوق املؤكدة يف اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية  - رابعاً 

  ١٤  ٥٩- ٤٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدول  - ألف   

  ١٨  ٧٣- ٦٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظومة األمم املتحدة  - باء   

  ٢١  ٧٩- ٧٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشعوب األصلية  - جيم   

  ٢٢  ٨٤- ٨٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجملتمع املدين  - دال   

  ٢٣  ٩٠- ٨٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ستنتاجـاتاال - خامساً
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  مقدمة

 والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق       ٢٠٠١ أصالً يف عام      هي اليت أنشأت    جلنة حقوق اإلنسان   كانت  - ١
ومت متديد هذه الوالية مـن جانـب   ) ٢٠٠١/٥٧مبوجب القرار  (اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني      

 ٢٨ويف  ). ٥/١القرار  (وجملس حقوق اإلنسان    ) ٦٠/٢٥١القرار  (مة  واجلمعية العا ) ٢٠٠٤/٦٢القرار  (اللجنة  
 قرر جملس حقوق اإلنسان أن ُيجدِّد والية املقرر اخلاص لفترة إضافية تبلغ ثالث سـنوات                ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

  ). ٦/١٢القرار (بإعادة صياغة القرار األصلي للجنة 

جـيمس أنايـا، مـن      . بعة تعيني الربوفيسور س    قرر اجمللس يف دورته السا     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ويف    - ٢
وبعد أداء املقتضيات الرمسية املعروضة يف مدونة قواعد . الواليات املتحدة األمريكية، ليكون صاحب الوالية اجلديد

تقلَّـد  ) ٥، الفقـرة    ٥/٢القرار  (السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان           
  .٢٠٠٨مايو / أيار١ايا واليته يف الربوفيسور أن

يرغب من خالل هذا التقرير أن يقدم       هو   و ،وتعرض هذه الوثيقة التقرير األول للمقرر اخلاص إىل اجمللس          - ٣
 معايري حقوق اإلنسان اليت أكدها إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب             بتفعيلعدداً من األفكار املتعلقة     

فيتضمن القسم األول وصـفاً     . ويتألف التقرير من أربعة أجزاء    . خرى ذات الصلة  األصلية والصكوك الدولية األ   
، مبا يف ذلك خطة ٢٠٠٨أغسطس / آب١مايو إىل / أيار١موجزاً لألنشطة اليت قام هبا املقرر اخلاص يف الفترة من 

ر اخلاص وفقـاً للقـرار      املقرويعرض القسم الثاين نظرة عامة على والية        . عامة باألنشطة املقترحة للسنة القادمة    
ويقدِّم القسم الثالث حتليالً لإلعالن يف سياق الصكوك واملـصادر األخـرى            . من ناحية اتصاهلا باإلعالن    ٦/١٢

ويقدِّم القسم األخري تقييماً ملختلف اآلليات املطلوبـة        . لقواعد حقوق اإلنسان املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية      
  . لتعزيز تنفيذ اإلعالن

 هلذا التقرير موجزاً للرسائل اليت أُرسلت إىل احلكومات والردود الواردة عليها، إىل             ١ن اإلضافة   وتتضم  - ٤
 فهي تقرير صاحب الوالية السابق الربوفيسور رودولفو ستافنهاغن، ٢أما اإلضافة  . جانب تعليقات املقرر اخلاص   

  .)١(٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧ إىل نوفمرب/ تشرين الثاين٢٥عن بعثته الرمسية إىل بوليفيا يف الفترة من 

ويود املقرر اخلاص أن ُينوِّه ممتناً بالثقة اليت أوالها له جملس حقوق اإلنسان لالضطالع بواجباته ويود أن                   - ٥
يشكر املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وموظفيها ملساعدهتم املتفانية، وكذلك اخلرباء كل على حدة ممن ساعدوه 

ويرغب أيضاً يف أن ُينوِّه بالدعم املؤسسي املقدَّم إىل والية املقرر اخلاص من برنامج قانون               . التقريريف إعداد هذا    
وأخرياًَ يود املقرر اخلاص أيضاً أن ُيعرب عن امتنانه العميق وإعجابه . وسياسة الشعوب األصلية يف جامعة أريزونا

وسيهدف املقرر اخلاص إىل أداء عملـه       . و ستافنهاغن الكبري بأعمال صاحب الوالية السابق الربوفيسور رودولف      
بغرض حتقيق االستمرارية يف إجنازات السنوات السبع األخرية ومتابعة حتدياهتا بإحساس عميـق مـن التواضـع                 

  . اهلدفووضوح
                                                      

قُدِّمت مذكرة أولية تتضمن االستنتاجات الرئيسية لبعثة املقرر اخلاص السابق إىل بوليفيا إىل اجمللس أثناء  )١(
 .(A/HRC/6/15/Add.2)الدورة السادسة 
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   ملخص األنشطة- أوالً 
   األنشطة اليت قام هبا املقرر اخلاص- ألف 

 يف حوار أويل مع ممثلي عدة حكومات ومع         ٢٠٠٨مايو  / أيار ١يف  دخل املقرر اخلاص منذ تقلُّده واليته         - ٦
منظمات الشعوب األصلية واملنظمات غري احلكومية، وكذلك مع أفراد اخلرباء وأعضاء أمانـة األمـم املتحـدة                 

صلية، وهيئاهتا، مبا يف ذلك املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية وآلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األ               
  .ومع ممثلي الوكاالت املتخصصة، مبا فيها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة العمل الدولية والبنك الدويل

وبعد مبادرة من رئيس اجلمعية التأسيسية يف إكوادور وخمتلف منظمات الشعوب األصـلية، ويف إطـار                - ٧
ة اإلمنائي لذلك البلد قام املقرر اخلاص بزيارة إىل إكوادور برنامج املساعدة التقنية املقدمة من برنامج األمم املتحد       

، بغية املسامهة يف املناقشات اجلارية يف البلد بشأن عملية االستعراض           ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٩ إىل   ٢٨يف الفترة من    
ـ               . الدستوري اء مع أعضاء اجلمعيـة التأسي سية وأتيحت للمقرر اخلاص أثناء زيارته فرصة املشاركة يف حوار بّن

وقدم املقرر اخلاص عدداً . واخلرباء وممثلي منظمات الشعوب األصلية واحتاد قوميات الشعوب األصلية يف إكوادور
من املالحظات إىل احلكومة بشأن بعض القضايا املثارة أثناء زيارة العمل اليت قام هبا، وذلك يف ضـوء املعـايري                    

  ).A/HRC/9/9/Add.1انظر (الدولية ذات الصلة 

  األنشطة املقبلة - باء 

، يف إطار   ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٥ إىل   ١٤سيقوم املقرر اخلاص بزيارة رمسية إىل الربازيل يف الفترة من             - ٨
الدعوة املفتوحة املوجهة من احلكومة إىل اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة وبناء على طلب عدة منظمات مـن                 

ك املقرر اخلاص يف الوقت احلاضر يف حوار مع حكومة نيبال وباإلضافة إىل ذلك، يشتر. منظمات الشعوب األصلية
فيما يتعلق بإمكانية القيام ببعثة رمسية إىل البلد يف األشهر القادمة، وكذلك مع حكومات أخرى منها حكومات                 

  .االحتاد الروسي وإندونيسيا ومجهورية الكونغو

 املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املـرأة    هتصحب املقرر اخلاص،    سيشاركوبعد توصية من املنتدى الدائم        - ٩
العنف ضد  "وأسبابه ونتائجه، يف مشاورة للمنظمات غري احلكومية اإلقليمية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن               

ويقوم بتنظيم هذه املشاورة منتدى آسيا واحمليط اهلادئ        ".  احمليط اهلادئ  - نساء الشعوب األصلية يف منطقة آسيا       
  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦ و١٥باملرأة والقانون والتنمية وسُتعقد يف نيودهلي يف املعين 

اهليئات القائمة داخل منظومة األمم املتحدة اليت تضطلع بوالية حمددة يف موضوع            بغرض حتسني فعالية    و  - ١٠
 عمل مع أعضاء املنتـدى      حقوق الشعوب األصلية ولزيادة التنسيق بينها، يتعاون املقرر اخلاص يف تنظيم اجتماع           

ويقوم بتنظيم هذا االجتماع الفريق العامل الدويل لشؤون        . الدائم ومع آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية       
  .٢٠٠٩فرباير /وسينعقد يف مدريد يف شباط) املاسيغافريق (الشعوب األصلية والفريق العامل املشترك بني الثقافات 

اء بشأن القضايا املُِلّحة اليت هتم               عازماملقرر اخلاص   و  - ١١  على إشراك مجيع الفعاليات ذات الصلة يف حوار بّن
 يف ذلكومع االستفادة من املبادرات األخرى يف هذا الصدد، مبا . الشعوب األصلية، مبا فيها الشركات عرب الوطنية
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 والطلب املقدم من املنتدى الدائم إلجراء       احللقة الدراسية اليت ستنظِّمها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان للخرباء        
 يف اجتماع تقين    للمشاركةدراسة عن الشركات عرب الوطنية وغريها من املشاريع التجارية، خيطِّط املقرر اخلاص             

يتعلق باخلربات وأفضل املمارسات والنماذج احملتَملة حلل املنازعات الناشئة عن االستخراج التجـاري للمـوارد               
وار بني احلكومات واملنظمات    احلهذا االجتماع، الذي سيعمل على تعزيز       و.  الشعوب األصلية  قاليمأالطبيعية يف   

مؤمتر (مركز كاتالونيا وكريدا التابع لليونسكو      سينظمه  غري احلكومية للشعوب األصلية والشركات عرب الوطنية،        
ـ         ) السالم الدويل للـدول والـشعوب واألقليـات           يف  ٢٠٠٩سـبتمرب   /ولومـن املتوقـع أن ينعقـد يف أيل

  .خيس بإسبانياتيس

وكما الحظ املقرر اخلاص السابق ميثل االعتراف بالُنظُم القانونية للشعوب األصلية وتنسيقها مع األنظمة   - ١٢
القانونية للدول موضوعاً آخر يثري حتديات معقّدة جيب مواجهتها من أجل حتقيق متتُّع الشعوب األصلية متتُّعاً كامالً 

 خيطط ، املبادرات العملية ملواجهة هذه التحدياتإنشاء وتعزيزوتوخياً للمساعدة يف . )٢(إلنسان اخلاصة هباحبقوق ا
. املقرر اخلاص إلقامة شراكة حبثية بشأن الُنظُم القانونية التعددية مع اجمللس الدويل لـسياسة حقـوق اإلنـسان                 

متعددة القطاعات الستعراض الترتيبات القضائية     وسينطوي ذلك على إجراء عمليات حبثية تشاورية مع فعاليات          
القائمة ودراسة أفضل املمارسات وصياغة اقتراحات موجهة حنو العمل من أجل االعتراف الفعلي بالُنظُم القانونية 

  .للشعوب األصلية

ملقرر وأخرياً ومع االستفادة من أعمال املقرر اخلاص السابق وأصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة يقوم ا               - ١٣
اخلاص بصياغة أساليب عمل لتعزيز فعالية تعامله مع الرسائل العديدة اليت يتلقاها وتّدعي انتـهاكات حقـوق                 

وستحقق أساليب العمل املذكورة استجابة للشعوب األصلية يف حـاالت اّدعـاءات            . اإلنسان للشعوب األصلية  
اً لعالج اهتماماهتا املشروعة بطريقـة مالئمـة؛         سبيالً مفيد  ، وتفتح أمامها  انتهاكات حقوق اإلنسان اخلاصة هبا    

تعيني وتقييم األسباب اجلذرية أو اجلهازية النتهاكات حقوق اإلنسان وليس جمرد املظاهر املباشـرة            ستؤدي إىل   و
اء            القتراح حلول للحاالت اليت تنطوي     للمشاكل األساسية؛ وإشراك الدول والفعاليات املعنية األخرى يف حوار بّن

  .، مع االستفادة مما حتقق بالفعل من تقدم وممارسات جيدة يف هذا الصددكلعلى مشا

   نطاق والية املقرر اخلاص- ثانياً 
، والية املقرر اخلاص ومنحته يف مجلة أمور سلطة ٢٠٠١/٥٧أنشأت جلنة حقوق اإلنسان، مبوجب قرارها   - ١٤

فيما يتعلق بانتهاكات حقـوق     " ملصادر ذات الصلة  مجع املعلومات والبيانات وتلقّيها وتبادهلا وطلبها من مجيع ا        "
هـذه  " ملنع... التقدم بتوصيات ومقترحات    "و" السكان األصليني أنفسهم وجمتمعاهتم ومنظماهتم    "اإلنسان ضد   
وإيالء " األخذ مبنظور يراعي نوع اجلنس    "وُدعي املقرر اخلاص كذلك إىل      ). ١الفقرة  " (وإنصافهم"االنتهاكات  

  ).٣ و٢الفقرتان (ة النساء من السكان األصليني عناية خاصة حلال

، بتوسيع القرار األصلي الصادر عن اللجنة، بأن أضاف إليه          ٦/١٢وقام جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         - ١٥
توجيهات للمقرر اخلاص بالعمل بالتعاون مع الدول والشعوب األصلية وهيئات األمم املتحدة واهليئات اإلقليمية              

                                                      

)٢( E/CN.4/2004/80. 
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 احلكومية، وإيالء اهتمام خاص لكال العقبات اليت متنع الشعوب األصلية من التمتع الكامل حبقوق               واملنظمات غري 
 يوجِّه املقـرر اخلـاص      ٦/١٢واألمر اهلام هو أن القرار      . اإلنسان وأفضل املمارسات للتغلب على هذه العقبات      

ك الدولية ذات الصلة بالنـهوض      ترويج إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية والصكو        "كذلك إىل   
، وهو ما ُيعطي أنشطة املقرر اخلاص إطـاراً         ))ز(١ ةالفقر" (حبقوق الشعوب األصلية، حيثما كان ذلك مناسباً      

  .واضحاً لوضع املعايري

ويف سياق إعادة تشكيل الوالية األصلية أبرز اجمللس دور املقرر اخلاص يف تعزيز وتسهيل احلـوار مـع                    - ١٦
لشعوب األصلية وأصحاب املصلحة اآلخرين للتوصل إىل طرق لتحقيق اإلعمال الكامـل حلقـوق              احلكومات وا 

الشعوب األصلية اليت أكدها اإلعالن واملصادر الدولية األخرى يف جو االحترام والتعاون والفهم املشترك الـذي                
  .يستند إليه اإلعالن

 هي املسامهة يف حتسني فهم اجمللس ومجيع األطراف وإحدى املهام الرئيسية للمقرر اخلاص عند أدائه لدوره  - ١٧
ومل . املعنية لآلثار القانونية والسياسية واالقتصادية واملؤسسية النامجة عن االعتراف الدويل حبقوق الشعوب األصلية
قوق يكن هذا اهلدف غائباً عن بال املقرر اخلاص عند صياغة تقريره األول هبدف إقامة الصلة بني اإلعالن بشأن ح

الشعوب األصلية، وهو أحدث وأوثق بيان بشأن احلقوق املعترف هبا دولياً هلذه الشعوب، واجملموعة األوسع من                
معايري وصكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة؛ ودراسة الطرق اليت ميكن هبا تفعيل اإلعالن متاماً ووضـعه                 

  . موضع التطبيق العملي

وب األصلية واجملموعـة    اإلعالن بشأن حقوق الشع    - ثالثاً 
  األوسع من املصادر الدولية ذات الصلة

يف العقود الثالثة األخرية أدت املطالبات باالعتراف بالشعوب األصلية يف كل أحناء العامل إىل تدرج ظهور   - ١٨
 يف  جمموعة مشتركة من اآلراء تتعلق مبحتوى حقوق هؤالء الشعوب استناداً إىل املبادئ القائمة منذ زمن طويـل                

وهذا الفهم املعياري املشترك يتعزز بالعمليات الدولية واإلقليميـة         . القوانني والسياسات الدولية حلقوق اإلنسان    
لوضع املعايري؛ ومبمارسة اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان وآلياهتا ووكاالهتا املتخصصة؛ وبعدد كبري من املؤمترات              

هذا الفهم املشترك مبزيد من التوضيح والدعم من خالل ممارسات          وقد حظي ظهور    . واجتماعات اخلرباء الدولية  
واإلعـالن بـشأن    . الدول املنتشرة ومن خالل اإلصالحات الدستورية والتشريعية واملؤسسية على الصعيد احمللي          

حقوق الشعوب األصلية هو أهم هذه التطورات على الصعيد العاملي، حيث جيسد بالفعل الفهم السائد على نطاق 
سع بشأن حقوق الشعوب األصلية، وهو فهم ظل يتطور مع مرور السنوات على أساس مصادر القانون الدويل                 وا

  .حلقوق اإلنسان، وهي مصادر كانت قائمة من قَبل

 للمعايري الدولية القائمة اليت تؤكد وتعزز حقوق واحملتوى العاممصادر للويقدم هذا القسم جتميعاً موجزاً   - ١٩
 وتشمل هذه املصادر، باإلضافة إىل اإلعالن ذاته، الصكوك الدولية اليت ال تتعلـق بالتحديـد                .الشعوب األصلية 

 تطبيقها من جانب هيئات وآليات  طريقةبالشعوب األصلية وقواعد حقوق اإلنسان ذات االنطباق العام، وخاصة          
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ت منظمة العمـل الدوليـة       عند التعامل مع قضايا الشعوب األصلية، ومن اتفاقيا        صاحبة السلطة حقوق اإلنسان   
  .)٣(املتعلقة بالشعوب األصلية

 بالشعوب األصـلية ومعـايري      خاصة صكوك ال تتعلق     - ألف  
  حقوق اإلنسان ذات االنطباق العام

 ١ وتعيد املـادة  .  األفراد والشعوب  لشعوب األصلية وأفرادها نفس احلقوق املعترف هبا جلميع       لمن املؤكد أن      - ٢٠
للشعوب األصـلية حـق يف التمتـع    "ملبدأ األساسي صراحة من خالل التأكيد على أن     من اإلعالن صياغة هذا ا    

الكامل، مجاعات وأفراداً، جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا يف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن     
يع مبادئ ومعايري حقـوق     ومن هذا املنظور تنطبق مج    . "العاملي حلقوق اإلنسان والقانون الدويل حلقوق اإلنسان      

 بصورة متساوية على الشعوب األصلية، ويتعني تفسريها وتطبيقها مع مراعاة الظروف التارخييـة               العامة اإلنسان
  . والثقافية واالجتماعية واالقتصادية اخلاصة هبذه الشعوب

ي للصكوك العاملية أو    وقد اعتنقت اهليئات واآلليات الدولية هذا النهج منذ زمن طويل يف تفسريها الرمس              - ٢١
وقد سامهت هيئات معاهدات األمم املتحدة مسامهة كبرية يف . اًماإلقليمية وقواعد حقوق اإلنسان اليت تنطبق عمو

وقامت هذه اهليئات بذلك مـن      . ذات الصلة  حقوق اإلنسان    من خالل تطبيق معاهدات   الفهم املعياري املشترك    
  . راءات الشكاوى أو إصدار تعليقات تفسريية أو توصياتخالل تقييم تقارير الدول األطراف أو إج

ومنذ أواخر الثمانينات قامت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بدور رائد يف صياغة جمموعة مـن املبـادئ                   - ٢٢
الفقهية املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية مبوجب عدة أحكام يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، مبا 

 ذلك احلق يف اخلصوصية ويف تكوين أسرة، وخاصة حقوق األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات إثنية أو دينية أو يف
 من العهد تفسرياً عريضاً ملعيار السالمة الثقافية ٢٧للجنة بشأن املادة ) ١٩٩٤(٢٣ويقدم التعليق عام رقم . لغوية

اعتباره يشمل مجيع جوانب ثقافة الشعوب األصلية، مبا فيها الدويل يف سياق الشعوب األصلية، وفهم هذا املعيار ب
 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان كـذلك يف        مبوجب إجراء تقدمي التقارير نظرت    و. )٤( واملوارد األراضياحلقوق يف   

  جوانب املشاركة السياسية للشعوب األصلية وحكمهم الذايت واستقالهلم الذايت يف إطار بند تقريـر املـصري يف                 
  .  من العهد١املادة 

وسامهت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف تعزيز فهم التزامات حقوق اإلنسان الواقعة على الـدول                - ٢٣
ويف عـام   . األطراف يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف صدد الشعوب األصـلية              

 حتمي  بأهنابشأن الشعوب األصلية وفسرت قاعدة عدم التمييز         ٢٣، اعتمدت اللجنة توصيتها العامة رقم       ١٩٩٧
                                                      

ول من املقـرر     للمعايري الدولية واحمللية املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية يف التقرير األ          يلورد مسح أو   )٣(
 مشدِّداًواستكمل املقرر اخلاص هذا املسح بعد ذلك . ٣٣- ٦، الفقرات E/CN.4/2002/97 اخلاص إىل جلنة حقوق اإلنسان

بصفة خاصة على عمليات اإلصالح القانوين والدستوري احمللية والقرارات القضائية وممارسات هيئات حقوق اإلنـسان           
 .١٣- ٧رات ، الفقE/CN.4/2006/78انظر . الدولية

 .٢٥ و٢٤الفقرتان  )٤(
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، وكذلك تنميتهم االقتصادية واالجتماعية ومشاركتهم الفعالـة         ولغتهم جوانب اهلوية الثقافية للشعوب األصلية    
نساين  التمييز اجلنسي واجلمسائل التوصيات العامة التالية للجنة وتناولت. وحقوقهم يف األراضي واألقاليم واملوارد

ضد نساء الشعوب األصلية والتمييز ضد الشعوب األصلية يف إدارة العدالة، مبا يف ذلك إنكار األنظمة القانونيـة                  
يف فحصها   واستناداً إىل هذه التفسريات لالتفاقية أخذت جلنة القضاء على التمييز العنصري          . )٥(للشعوب األصلية 

يف مكافحة خمتلف أشكال التمييز ضد الشعوب       بصورة متزايدة    طاًنش تؤدي دوراً    للتقارير األطراف يف االتفاقية   
اللجنة أو تقوم برصدها مبوجب إجرائها اخلاص باإلنـذار املبكـر           ومعظم احلاالت القطرية اليت قامت      . األصلية

  . والتصرف العاجل تتعلق باجملتمعات والشعوب األصلية

 بالشعوب املتصلةددة احملعيارية املثار اآلقافية باملثل بتعيني وقامت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والث  - ٢٤
وتـشمل  .  أكدها العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالنامجة عن احلقوق اليتاألصلية  

 ويف؛  )٦(راههذه احلقوق احلق يف املسكن الكايف، مبا يف ذلك احلماية القانونية من حاالت إخالء املساكن بـاإلك                
يف ؛ و )١٠( املـاء  ويف؛  )٩( أعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغـه       ويف؛  )٨( التعليم بدون متييز   ويف؛  )٧(الغذاء الكايف 

  .)١١(االستفادة من اإلنتاج العلمي أو األديب أو الفين

 من اتفاقية حقوق الطفل بالتحديد على حقوق أطفال الشعوب األصـلية يف             ٣٠ و ٢٩وتنصب املادتان     - ٢٥
واستناداً إىل هذه األحكام وغريها من أحكام االتفاقية كرست جلنة حقوق الطفل اهتماماً . قافتهم ودينهم ولغتهمث

كما قامت جلنة . )١٢(الحتياجات والظروف اخلاصة ألطفال الشعوب األصلية يف استعراضها لتطبيق االتفاقيةلكبرياً 
 وجلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم        مناهضة التعذيب وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة       

. بإيالء اهتمام حمدد حلالة األشخاص من الشعوب األصلية يف استعراضاهتم الدورية لتنفيذ الدول لالتفاقيات املعنية     
ـ                 لية يف  وقامت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة مبعاجلة الظروف اخلاصة اليت تواجهها املرأة من الشعوب األص

  .)١٣(بشأن املرأة والصحة) ١٩٩٩(٢٤التوصية العامة رقم 

                                                      

 .٤١ و٣٦ و٢٧، الفقرات ٣١؛ التوصية رقم ٢، الفقرة )٢٠٠٠(٢٥التوصية العامة رقم  )٥(

 .١٠، الفقرة ٧التعليق العام رقم  )٦(

 .١٣، الفقرة ١٢التعليق العام رقم  )٧(

 .٥٠، الفقرة ١٣التعليق العام رقم  )٨(

 .٢٧و) ب(١٢، الفقرتان ١٤التعليق العام رقم  )٩(

 .١٦ و٧، الفقرتان ١٥رقم التعليق العام  )١٠(

 .‘٣‘)ب(- ١٨ و٤٥ و٢٣ و٩الفقرات ) ٢٠٠٦(١٧التعليق العام رقم  )١١(

 تـشرين   ٣انظر بالتحديد توصيات يوم املناقشة العامة بشأن حقوق أطفـال الـشعوب األصـلية،                )١٢(
 .٢٠٠٣أكتوبر /األول

 .٦الفقرة  )١٣(
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درجت أحكام تتصل اتصاالً مباشراً حبقوق وباإلضافة إىل أنشطة آليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة أُ  - ٢٦
جل قضايا  اإلنسان للشعوب األصلية يف اإلعالنات والبيانات الربناجمية الصادرة عن مؤمترات األمم املتحدة اليت تعا             

 إعالن وخطة عمل فيينا الصادرة عن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان           وعلى األخص، دعا  . حمددة اليت تعقد منذ عدة سنوات     
اختاذ خطوات إجيابية متضافرة لكفالة احترام مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني، على "إىل الدويل 

  . )١٤(" والتسليم بقيمة وتنوع هوياهتم املتميزة وثقافاهتم وتنظيمهم االجتماعيأساس املساواة وعدم التمييز،

. )١٥(مـؤخراً ) اليونسكو(وقد أقرت الصكوك اليت اعتمدهتا منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافية          - ٢٧
وباإلضافة إىل ذلـك    . لعاملمبسامهة الشعوب األصلية يف التنوع الثقايف والتراث الثقايف غري املادي يف كل أحناء ا             

 واألقاليم واملوارد يف عدد من الصكوك البيئة املتصلة باألرضأدجمت املبادئ املستمدة من حقوق الشعوب األصلية 
من اتفاقية التنوع البيولوجي اليت تؤكد حق الشعوب األصـلية يف           ) ي(٨ويشمل ذلك أحكام املادة     . )١٦(الدولية

ومتثل اهتمامات الشعوب . شاركة الشعوب األصليةمب آلية متابعة حمددة ضت عن إنشاءمتخاليت و ،معرفتها التقليدية
األصلية أيضاً حمور املناقشات اجلارية يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية فيما يتعلق حبماية املعرفة التقليدية واملوارد 

  . اجلينية والتعبري الثقايف التقليدي

دت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكية حلقـوق           وعلى الصعيد اإلقليمي أ     - ٢٨
 من السوابق القانونية فيما يتعلق حبقـوق الـشعوب األصـلية يف             بارزةاإلنسان دوراً رائداً يف صياغة جمموعة       

فسري اإلعـالن   وقد قامت هاتان اهليئتان بت    . األمريكتني، وما جنم عن ذلك من أثر معياري هام يف مناطق أخرى           
األمريكي حلقوق اإلنسان وواجباته بطريقة تراعي الظروف اخلاصة بالشعوب األصلية واجملتمعات القبليـة مـع               

؛ وحق ملكية األراضي واألقاليم واملـوارد       )١٧(التأكيد على حقهم يف احلياة، مبا يف ذلك املعيشة اجلماعية الكرمية          
  ؛ واحلـق يف املـشاركة الـسياسية وفقـاً ألمنـاطهم            )١٩(واملوافقـة ، مبا يف ذلك احلق يف املشاورة        )١٨(الطبيعية

                                                      

 .٢٠الفقرة  )١٤(

  اتفاقية محايـة التـراث الثقـايف غـري         ؛ و ٤، املادة   )٢٠٠١(إعالن اليونسكو بشأن التنوع الثقايف       )١٥(
 .الفقرة السادسة من الديباجة) ٢٠٠٣(املادي 

املتعلق بتحقيق توافق عاملي يف اآلراء      وألمم املتحدة   الصادر عن ا  بيان املبادئ الرمسي غري امللزم قانوناً        )١٦(
اتفاقية األمـم   و؛  ١٢ و ٦- ٥ و ٢، الفقرات   )١٩٩٢(الغابات وحفظها وتنميتها تنمية مستدامة      أنواع  بشأن إدارة مجيع    

؛ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف تلك البلدان اليت تعاين ٣املادة  ،)١٩٩٢(املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ 
 ).ه(٢- ١٠، املادة )١٩٩٤(أو التصحر، وخاصة يف أفريقيا /من حاالت شديدة من اجلفاف و

، السلسلة جيم )غواتيماال. (Masacre de Plan de Sanchezنسان، حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإل )١٧(
 ).٢٠٠٤) (١٠٥العدد (

 Awas Tingni Mayagna (Sumo)Indigenous Communityحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،  )١٨(

v. Nicaragua,  ٢٠٠١) (٧٩العدد (، السلسلة جيم( ؛Moiwana Community v. Surinam  السلسلة جيم ،)  العـدد
؛ )٢٠٠٥) (١٢٥العـدد  (، السلـسلة جـيم   Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay؛ )٢٠٠٥) (١٢٤

Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay,  ٢٠٠٦) (١٤٦العدد (، السلسلة جيم.( 

 ). ٢٠٠٥) (١٢٧العدد (السلسلة جيم ، Yatama v. Nicaragua، حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان )١٩(
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تعبرياً إضافياً عـن    ) ٢٠٠١( من ميثاق البلدان األمريكية ملنظمة الدول األمريكية         ٩وتتضمن املادة   . )٢٠(الثقافية
  .التزام خاص جتاه تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية

ـ        قررت اللجنة األفريقية حلقوق    ٢٠٠٠ويف عام     - ٢٩ ـ   عـامالً  اً اإلنسان والشعوب أن تنـشئ فريق  اً معني
وكانت التقريـر املوضـوعي األول      . اجملتمعات األصلية يف إطار نظامها لإلجراءات اخلاصة املوضوعية       /بالشعوب

الـسوابق   من أحكام امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، وكذلك          اًالصادر عن الفريق العامل يفسر عدد     
ومنذ ذلك احلني واصل فريق . )٢١(ة، بطريقة تتسق مع الفهم الدويل السائد حلقوق الشعوب األصلية        للجن القانونية

  . العمل أنشطته فيما يتعلق بقضايا الشعوب األصلية مبا يف ذلك االضطالع بعدد من الزيارات القطرية

 فهم حلقوق   تشكيلة يف   قود األخرية مسامهة كبري   عوقد سامهت ممارسات اهليئات واآلليات الدولية يف ال         - ٣٠
قـد سـاهم    و. الشعوب األصلية استناداً إىل معايري حقوق اإلنسان العامة وجمموعة واسعة من الصكوك الدولية            

التفسري الرمسي هلذه املعايري يف التدرج يف بلورة فهم مشترك عاملي للمحتوى األدىن حلقوق هذه الشعوب باعتبار                 
وكان هذا الفهم املشترك موضعاً ملزيـد مـن         . دويل والسياسة الدولية  ذلك موضوعاً من موضوعات القانون ال     

  .التوضيح والتعزيز والتفصيل من خالل اعتماد صكوك دولية تركز بالتحديد على حقوق الشعوب األصلية

   اتفاقية منظمة العمل الدولية- باء 

 وسياسات دولية حمـددة تتعلـق   كانت منظمة العمل الدولية تارخيياً هي أول منظمة دولية تروج ملعايري       - ٣١
 اتفاقية تتعلق حبماية وإدمـاج الـسكان   ١٩٥٧يف عام   وبعد مبادرات أوىل اعتمدت املنظمة    . بالشعوب األصلية 

ورغم أهنا كانت تعبرياً إىل     ). ١٠٧رقم  (األصليني وغريهم من السكان القبليني وشبه القبليني يف البلدان املستقلة           
وتستند إىل افتراضات تنصب علـى      كانت سائدة يف ذلك الوقت وتتسم بأهنا أبوية         حد ما عن االفتراضات اليت      

، فإن االجتاه احلمائي لالتفاقية ساهم مع ذلك يف إبراز احلاجة إىل االهتمام والتعاون الـدوليني بـشأن                  االندماج
  .الشعوب األصلية

 يف شكل صك    ١٠٧ح االتفاقية رقم    ويف منتصف مثانينات القرن املاضي قرر مؤمتر العمل الدويل أن ينق            - ٣٢
يف عام  ) ١٦٩رقم  ( عن ذلك اعتماد االتفاقية املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة             وجنم ،جديد
 يف ذلـك  أخذ يتـشكل ويوضح هذا القرار تطور الفهم املعياري املتعلق حبقوق الشعوب األصلية الذي           . ١٩٨٩

قشات اجلارية يف إطار األمم املتحدة، من أجل صياغة إعالن خاص حبقوق الشعوب الوقت، وخاصة من خالل املنا
ن الشعوب األصلية وهي تتيح أ خطوة هائلة يف دعم النظام الدويل املعاصر بش١٦٩وكانت االتفاقية رقم . األصلية

فية؛ والتشاور واملشاركة؛   اعترافاً هاماً باحلقوق اجلماعية للشعوب األصلية يف جماالت رئيسية منها السالمة الثقا           
واحلكم الذايت واالستقالل الذايت؛ واحلقوق يف األراضي واألقاليم واملوارد؛ وعدم التمييز يف اجملاالت االجتماعية              

                                                      

  ، السلـسلة جـيم   Saramaka People. v. Suriname حمكمة البلدان األمريكية حلقـوق اإلنـسان،   )٢٠(
 ).٢٠٠٧) (١٧٢العدد (

اجملتمعات األصلية التابع للجنة األفريقية، الذي اعتمدتـه        /تقرير فريق اخلرباء العامل املعين بالشعوب      )٢١(
 ). ٢٠٠٥(هتا العادية الثامنة والعشرين اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب يف دور
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وبعد ذلك تطورت املعايري املتجسدة يف االتفاقية من خالل املمارسات التفسريية هليئات اإلشراف يف . واالقتصادية
 من دسـتور    ٢٤ة، وهي جلنة اخلرباء واللجان الثالثية جمللس اإلدارة اليت تعمل مبقتضى املادة             منظمة العمل الدولي  
  .منظمة العمل الدولية

وصدقت معظم الدول من أمريكا الالتينية، إىل جانب بعض الدول األخرى من مناطق أخـرى، علـى                   - ٣٣
ورغم صغر عدد التصديقات نسبياً من . آلن تصديقاً حىت ا١٩ جمموع التصديقات  بلغ، وبذلك١٦٩االتفاقية رقم 

خارج نصف الكرة الغريب فإن األساس املعياري العام ومبادئ حقوق اإلنسان اخلاصة الواردة يف االتفاقية كانت                
.  ساعد على دعم املستوى الدويل للفهم املعياري املشترك بشأن حقوق الـشعوب األصـلية              حتفيزوال تزال مبثابة عامل     

  يف  مبا يف ذلـك    -عمليات عديدة من اإلصالحات الدستورية والقانونية واملؤسسية على الصعيد احمللي           ويتضح ذلك يف    
  .  وكذلك يف صياغة صكوك وبرامج وسياسات دولية أخرى-الدول اليت ال متثل جزءاً رمسياً من االتفاقية 

   طابع اإلعالن وحمتواه العام- جيم 

أثرت باملناقشات اجلارية يف األمم املتحدة بشأن مبادرة صـياغة           كانت قد ت   ١٦٩مع أن االتفاقية رقم       - ٣٤
 سامهت بدورها يف عملية أدت يف النهاية ١٩٨٩إعالن حلقوق الشعوب األصلية فإن صياغة االتفاقية ذاهتا يف عام 

ل وكانت املفاوضات الطويلة اليت امتدت طـوا      . ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٣إىل اعتماد إعالن األمم املتحدة يوم       
عقدين ونصف عقد من الزمن وانتهت باعتماد اإلعالن قد شهدت مشاركة الدول والشعوب األصلية واخلـرباء                
املستقلني يف مناقشات طويلة متعددة األطراف كانت عنصراً جوهرياً يف ظهور جمموعة مشتركة من اآلراء علـى           

  .الصعيد الدويل بشأن حقوق الشعوب األصلية

 بأغلبية ساحقة من الدول األعضاء حيـث        ٦١/٢٩٥امة اإلعالن مبوجب قرارها     واعتمدت اجلمعية الع    - ٣٥
ويف حني أن البيانات التفسريية الصادرة      .  عن التصويت  ١١ وامتناع   ٤ دولة تأييداً هلا مع معارضة       ١٤٣ تتصوَّ

توضح )  األمريكيةأستراليا وكندا ونيوزيلندا والواليات املتحدة(عن الدول األربع اليت صوتت ضد اعتماد اإلعالن 
 عن قبول عـام     هذه الدول هي األخرى    أعربت   فقد من عملية االعتماد،     اًاختالفاً مع صياغة مواد بعينها أو قلق      

  . للمبادئ والقيم الرئيسية اليت يتضمنها اإلعالن

 األصلية من  عانته الشعوب " من الديباجة اليت تقر مبا       ٦ويرد التربير املعياري األساسي لإلعالن يف الفقرة          - ٣٦
أشكال ظلم تارخيية، جنمت عن أمور عدة منها استعمارها وسلب حيازهتا ألراضيها وأقاليمها ومواردها، وبالتايل 

وبذلك شـددت ديباجـة     ". منعها بصفة خاصة من ممارسة حقها يف التنمية وفقاً الحتياجاهتا ومصاحلها اخلاصة           
 تأكيد حق خاص حبد ذاته ولكنه كـان         قط اإلعالن   اولحيومل  . اإلعالن على الغرض العالجي اجلوهري للصك     

 من حقوق اإلنسان األساسية اليت أكدهتا لإلنكار التارخيي حلق تقرير املصري وغريهيهدف إىل إصالح اآلثار اجلارية 
  . الصكوك الدولية ذات االنطباق العام

بارات تعيد صياغة األحكام املشتركة  حق الشعوب األصلية يف تقرير املصري بع٣ويؤكد اإلعالن يف املادة    - ٣٧
وتأكيد حق تقرير املصري يف اإلعالن يوضح حالة القانون         . ١٩٦٦من العهدين الدوليني اخلاصني لعام       ١يف املادة   
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الدويل املعاصر فيما يتصل هبذا املبدأ كما يوضح مطالب الشعوب األصلية نفسها ويعترب ذلك متوافقاً مع مبـدأ                  
   )٢٢(والوحدة السياسية للدولالسالمة اإلقليمية 

املعايري الدنيا من أجل بقاء "وعلى أساس هذه األرضية، يقدم اإلعالن قائمة تفصيلية باحلقوق اليت تشكل   - ٣٨
ويؤكد اإلعالن من جديد احلقوق الفردية األساسية يف ). ٤٣املادة " (الشعوب األصلية يف العامل وكرامتها ورفاهها

احلياة والسالمة الشخصية واحلرية واجلنسية والوصول إىل العدالة؛ ويطالب بإيالء اهتمام           املساواة وعدم التمييز و   
وي اإلعاقة من الشعوب   ذخاص للحقوق واالحتياجات اخلاصة للمسنني والنساء والشباب واألطفال واألشخاص          

ايت وباملؤسسات املستقلة ويف الوقت نفسه يؤكد اإلعالن حقوقاً ذات طبيعة مجاعية تتصل باحلكم الذ. )٢٣(األصلية
والسياسية والقانونية واالجتماعية والثقافية؛ والسالمة الثقافية، مبا يف ذلك األغراض الثقافية والروحية واللغـات              
وغري ذلك من مظاهر التعبري الثقايف؛ واألراضي واألقاليم واملوارد الطبيعية؛ واخلدمات االجتماعيـة والتنميـة؛               

  .ت وغري ذلك من الترتيبات البناءة؛ والتعاون عرب احلدودواملعاهدات؛ واالتفاقا

وإىل جانب تأكيد جوانب تقرير املصري املتصلة باالحتفاظ مبجاالت االستقالل الذايت، يعرب اإلعالن عن                - ٣٩
الفهم املشترك بأن تقرير املصري للشعوب األصلية ينطوي يف نفس الوقت على ارتباط تشاركي وتفـاعلي مـع                  

ويف هذا السياق يؤكد اإلعالن على حق الشعوب . جملتمعية األكرب يف البلدان اليت تعيش فيها هذه الشعوباهلياكل ا
املشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، يف احلياة الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة               "األصلية يف   

 تؤثر عليها بغرض احلصول علـى موافقتـها         ؛ وعلى أن يتم التشاور معها فيما يتعلق بالقرارات اليت         )٢٤("للدولة
  . )٢٥(املسبقة واحلرة واملستنرية

وال يؤكد اإلعالن وال ينشئ حقوقاً خاصة منفصلة عن حقوق اإلنسان األساسية اليت تعترب ذات انطباق                  - ٤٠
ة واالقتصادية عاملي، ولكنه يفصل بدالً من ذلك تلك احلقوق األساسية يف الظروف الثقافية والتارخيية واالجتماعي      

ويشمل ذلك القواعد األساسية للمساواة وعدم التمييز، وكذلك حقـوق اإلنـسان            . اخلاصة بالشعوب األصلية  
املنطبقة عموماً يف جماالت مثل الثقافة أو الصحة أو امللكية، اليت تعترف هبا الصكوك الدولية األخرى واليت تنطبق                  

  . انطباقاً عاملياً

 أن اإلعالن ليس ملزماً بنفس الطريقة اليت تتسم هبا املعاهدات فإنه يتصل بالتزامات ورغم أنه من الواضح  - ٤١
على الدول قائمة بالفعل يف جمال حقوق اإلنسان، وهو ما أثبتته أعمال هيئات معاهدات األمم املتحدة وغريها من 

                                                      

  ).١(٤٦املادة  )٢٢(
  ).١(٢٢املادة  )٢٣(
يف اختاذ القرارات املتعلقة باملسائل     "اليت تؤكد على احلق يف املشاركة        (١٨انظر أيضاً املادة    . ٥املادة   )٢٤(

  ").اليت متس حقوقها
عنية من خالل املؤسسات على الدول أن تتشاور وتتعاون حبسن النية مع الشعوب األصلية امل ("١٩املادة )٢٥(

اليت متثلها للحصول على موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية قبل اختاذ وتنفيذ أية تدابري تـشريعية أو إداريـة ميكـن أن             
  ).A/HRC/9/0/Add.1(ولتحليل مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية، انظر التعليقات املتعلقة بإكوادور "). متسها
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. ئ العامـة يف القـانون الـدويل     آليات حقوق اإلنسان، وبالتايل ميكن اعتبار أن اإلعالن جيسد إىل حد ما املباد            
وباإلضافة إىل ذلك وبقدر ارتباط بعض جوانب أحكام اإلعالن بنمط دائم من املمارسات، سواء كانت ممارسات 

وعلى . )٢٦(دولية أو ممارسات الدول، فإن هذه اجلوانب ميكن أيضاً اعتبارها تعبرياً عن قواعد القانون الدويل العريف
تباره قراراً اعتمدته اجلمعية العامة بأغلبية ساحقة من الدول األعضاء، ميثل التزاماً من             أي حال فإن اإلعالن، باع    

جانب األمم املتحدة والدول األعضاء بأحكامه، يف إطار االلتزامات املنشأة مبوجب ميثاق األمم املتحدة لتعزيـز                
  .ومحاية حقوق اإلنسان على أساس غري متييزي

ن كان ميثل ذروة اجلهود املبذولة طوال العقود اليت شهدت وضع املعايري املتصلة ويف حني أن اعتماد اإلعال  - ٤٢
حبقوق الشعوب األصلية فإنه من املهم أيضاً أن يالحظ أن منظمة الدول األمريكية ال تزال تشارك يف عملية صياغة 

تشارك الشعوب األصلية   وكما حدث أثناء صياغة إعالن األمم املتحدة        . إعالن أمريكي حلقوق الشعوب األصلية    
  .مشاركة نشطة يف البحث عن توافق مشترك يف اآلراء مع الدول بشأن هذا الصك

 القائم بشأن احلقوق الفردية واجلماعية للشعوب األصـلية بطريقـة           الدويلويوضح إعالن األمم املتحدة التوافق        - ٤٣
وسيعاً ألحكامها، كما يتسق مع التطورات األخرى مبا         ملنظمة العمل الدولية وميثل ت     ١٦٩متسقة مع أحكام االتفاقية رقم      

ونظراً ألن اإلعالن ميثل التعبري الرمسي . فيها تفسريات صكوك حقوق اإلنسان األخرى من جانب اهليئات واآلليات الدولية
  .قاألول عن هذا التوافق فإنه يتيح إطاراً للعمل صوب حتقيق احلماية الكاملة والتنفيذ الكامل هلذه احلقو

آليات تشغيل احلقوق املؤكدة يف اإلعالن        - رابعاً 
  بشأن حقوق الشعوب األصلية

   الدول- ألف 

احلاجة امللحة إىل احترام وتعزيز احلقوق الطبيعيـة للـشعوب   "تؤكد الفقرة السابعة من ديباجة اإلعالن         - ٤٤
 حمورياً على فعاليات الدول واإلعالن، مثله مثل أي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان، يضفي دوراً". األصلية

 لصكلوالدور املركزي للدولة يتعزز أيضاً بفضل التوجه األساسي         . يف تعزيز ومحاية احلقوق املؤكدة يف اإلعالن      
 يتطلب من الدول اختاذ تدابري إجيابية ملكافحة املشاكل اجلهازية اليت تواجهها الـشعوب              صوب التعويض، حيث  

  . ان اخلاصة هبا بطرق تتسق مع مساهتا الثقافية اخلاصة ومع رغباهتا املعلنة حبقوق اإلنسمتتعهااألصلية يف 

  اختاذ تدابري إجيابية أو خاصة

أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصلية، التدابري املالئمة، مبا فيها           "يتطلب اإلعالن من الدول       - ٤٥
ويزداد تفصيل هذه الوالية العامـة يف     ). ٣٨املادة  " (عالنالتدابري التشريعية، لتحقيق الغايات املنشودة يف هذا اإل       

  .  الدول فيما يتصل بكل احلقوق املؤكدة يف اإلعالن تقريباًمطلوبة منأحكام أخرى بتدابري إجيابية حمددة 

                                                      

 OP-ED: The UN Declaration on the Rights of"،  أنايـا وسـيغفريد ويـسنري   جيمس. انظر س )٢٦(

Indigenous Peoples: Towards Re-empowerment," Jurist )٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٣.(  
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وهكذا فإن نوع اإلجراءات املطلوبة من الدول لتفعيل احلقوق املؤكدة يف اإلعالن تـستدعي برناجمـاً                  - ٤٦
من اإلصالحات القانونية والسياسية، واإلجراءات املؤسسية والتعويضات عن املظامل السابقة، ويدخل يف            طموحاً  

وقد وصفت الرئيسة الـسابقة للفريـق    .  كل يف جمال ختصصه    العناصر الفاعلة يف الدول   ذلك جمموعة واسعة من     
أي " بناء متأخر للدولـة   "لية باعتبارها   يرين دايس، هذه العم   إ - ريكا  إيالعامل املعين بالسكان األصليني السيدة      

 من خالهلا للشعوب األصلية أن تشارك، على أسس عادلة ومتفق عليها اتفاقـاً مـشتركاً، مجيـع                  ميكن"عملية  
وهذه الروح مـن    . )٢٧("الشعوب األخرى اليت تتكون منها الدولة، وذلك بعد سنوات كثرية من العزلة واإلقصاء            

التعاون والفهم املتبادل بني الدول والشعوب األصلية هو املوضوع السائد يف كل أجزاء اإلعالن، مبـا يف ذلـك                   
احلكم الذي يربز قيمة املعاهدات أو االتفاقات التارخيية أو احلديثة باعتبارها آليات للنهوض بعالقات التعاون بني                

  ).٣٧املادة (الشعوب األصلية والدول 

ويتعني أن تصل التدابري اإلجيابية أو اخلاصة املطلوبة لتفعيل اإلعالن إىل الترتيبـات املؤسـسية واألطـر                   - ٤٧
 االحتياجـات   السـتيعاب السياسية احمللية القائمة يف الوقت احلاضر، واليت قد يتعني يف بعض احلاالت إصالحها              

وقد يتطلب األمر، حسب السياق احمللـي، سياسـات   . اخلاصة للشعوب األصلية على النحو الذي يربزه اإلعالن 
وينبغي . وبرامج ومؤسسات حمددة لتعزيز اإلجراءات املتضافرة للوكاالت احلكومية فيما يتعلق بالشعوب األصلية           

يف البلدان اليت توجد فيها بالفعل هذه السياسات والربامج واملؤسسات إعادة تشكيل اختصاصاهتا وأهـدافها يف                
  .واملبادئ اليت يؤكدها اإلعالنإطار احلقوق 

التنمية االقتصادية واالجتماعية، والثقافة، (ويف إطار األنشطة العامة اجلارية يف اجملاالت الصادر هبا تكليف   - ٤٨
قامت دورات املنتدى الدائم واجتماعات اخلرباء اليت نظمتها األمانة ) والبيئة، والتعليم، والصحة، وحقوق اإلنسان

ة هامة من التوصيات احملددة اليت ميكن أن تكون أداة مفيدة للدول يف ختطيط وتنفيذ التدابري املطلوبة بإصدار جمموع
هي " سياسات تعليمية وطنية شاملة للشعوب األصلية"وتوصيات املنتدى االجتماعي بشأن وضع   . لتفعيل اإلعالن 

  .)٢٨(مثال للتوصيات اليت وضعت خصيصاً لتتالءم مع سياسات الدول

 يف  ن من اإلعال  ٣٩ و ٤وباإلضافة إىل الدعوة إىل اختاذ إجراءات حمددة من جانب الدول تشترك املادتان               - ٤٩
مطالبة الدول بتوفري الدعم املايل والتقين لتشغيل مؤسسات احلكم الذايت للشعوب األصلية دون أن ميـس ذلـك                  

د بصورة طبيعية من االعتراف الفعال بـنظم        واحلاجة إىل هذا الدعم تتول    . الدعم املقدم من خالل التعاون الدويل     
احلكم أو االستقالل الذايت للشعوب األصلية اليت تتصل بالضرورة باهلياكل السياسية واملؤسـساتية األوسـع يف                

وباإلضافة إىل ذلك يساعد هذا الدعم من الدول على متكـني الـشعوب             . البلدان اليت تعيش فيها هذه الشعوب     
دورها يف  باتية وعلى توفري اخلدمات االجتماعية، مثل اخلدمات يف جمال التعليم، اليت تساهم             األصلية يف إدارهتا الذ   

  . تنفيذ االلتزامات العامة للدولة بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمواطنني

                                                      

-Some Considerations on the Right of Indigenous Peoples to Self " ،يرين دايـس إ - ريكا إي )٢٧(

Determination", 3 Transn'l L. & Contemp. Probs. 1, 9 (1993).  
)٢٨( E/2004/43 - E/C/19/2004/23 ١٩، الفقرة.  
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  .اإلصالح القانوين واإلجراءات القضائية

 اعتماد قوانني جديدة أو تعديل التشريعات القائمة        ري تنفيذه أو تيس يتطلب تنفيذ اإلعالن    من الطبيعي أن      - ٥٠
ويتطلب . املالئمة" التدابري التشريعية" من اإلعالن اليت تطالب باختاذ ٣٨على الصعيد احمللي، وهو ما تتوخاه املادة 

. معظم البلـدان  األمر أيضاً يف األحوال العادية وجود أطر تنظيمية جديدة ال تزال غري موجودة أو غري كافية يف                  
ومن املهم أن يالحظ أن التحوالت القانونية واملؤسسية اليت يتطلبها اإلعالن ال تتحقق بدرجة كافية مبجرد سـن        

 أيضاً على    األمر  ينطوي من الطبيعي أن  بصورة حمددة، كما فعلت دول كثرية، ولكن        " قوانني للشعوب األصلية  "
  . االت رئيسيةإعادة تشكيل اهلياكل القانونية األوسع يف جم

االسـتقالل  "وينطبق ذلك على سبيل املثال فيما يتعلق بأحكام اإلعالن املتصلة حبق الشعوب األصلية يف                 - ٥١
احلفـاظ علـى مؤسـساهتا      "ويف  ) ٤املادة  " (الذايت أو احلكم الذايت يف املسائل املتصلة بشؤوهنا الداخلية واحمللية         

مبا يف ذلـك إدارة العدالـة       ) ٥املادة  " (اعية والثقافية املتميزة وتعزيزها   السياسية والقانونية واالقتصادية واالجتم   
وتنطوي أنظمة االستقالل الذايت أو احلكم الذايت للشعوب األصلية على عدد من اآلثار على   ). ٣٥ و ٣٤املادتان  (

حيث ال يزال االستقالل    ، وهي آثار مل يتم االعتراف هبا متاماً يف معظم البلدان،             للحكم يف الدولة    األوسع اإلطار
وينطبق ذلـك   . سليمةبدون ضمانات قانونية    و حبكم الواقع    قائماًالذايت أو احلكم الذايت للشعوب األصلية أمراً        

 ٢٦أيضاً يف ما يتصل حبقوق الشعوب األصلية يف أراضيها وأقاليمها ومواردها الطبيعية، وفقاً ملا تؤكده املواد من 
ويف حني أن هذه احلقوق حتظى باالعتراف عموماً يف كثري من البلدان          . حكام العهد ، وما يتصل هبا من أ     ٢٨على  

فإن إعماهلا ينطوي على جمموعة كاملة من التحوالت القانونية واإلدارية وخاصة فيما يتعلق بقـوانني امللكيـة                  
  . واملوارد الطبيعية وإدارهتما

نوناً يعطي أحكام اإلعالن أثراً قانونيـاً كـامالً يف          قا بوليفيا    اعتمدت ٢٠٠٧نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    - ٥٢
وميثل القانون البوليفي مبادرة هامة .  مبادرات مشاهبة يف اهليئات التشريعية لبلدان أخرىومت تطبيق. )٢٩(القانون احمللي

أن تعترب كافيـة    ومع ذلك فإن هذه التدابري وحدها ال ينبغي         . من ناحية أنه عالمة على التزام الدولة بتنفيذ اإلعالن        
 اللوائح واإلدارة احلكوميـة     فيها تؤثر ألغراض التفعيل الكامل للحقوق املؤكدة يف اإلعالن يف جماالت حمددة عديدة          

  .على اجلوانب اليت تعين الشعوب األصلية

 ويف عدد من احلاالت قد يتطلب االعتراف بالشعوب األصلية وحقوقهم وفقاً ملا يتطلبه اإلعالن تغـيريات                 - ٥٣
واستناداً إىل هذا الفهم، اسُتعمل اإلعالن فعالً كمرجع معياري يف عمليات املراجعة الدستورية . ذات طابع دستوري

  . اليت جرت مؤخراً أو ال تزال جتري، مثل حالة بوليفيا وإكوادور ونيبال

. ملا تؤكده املعايري الدولية   وتؤدي احملاكم احمللية أيضاً دوراً رئيسياً يف تفعيل حقوق الشعوب األصلية وفقاً               - ٥٤
وحىت . وينبغي أن تسعى احملاكم احمللية إىل أن تكون قراراهتا مطابقة لإلعالن يف القضايا اليت ختص الشعوب األصلية                

إذا مل تكن احملاكم احمللية خمولة ألن تطبق اإلعالن تطبيقاً مباشراً فإهنا تستطيع، بل وينبغي، أن تـستعمل اإلعـالن                    
ومن املمارسات اجليدة يف هذا الصدد قرار احملكمة العليا يف بوليفيا           . ي يف تطبيق أحكام القانون احمللي     كدليل تفسري 

                                                      

 ).٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٧ (٣٠٣٩، اجلريد الرمسية، العدد ٣٧٦٠القانون رقم  )٢٩(
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، وهي قضية استعملت فيها احملكمة اإلعالن وغريه من املصادر الدولية           رى املايا ضد احملامي العام    ق  مؤخراً يف قضية  
  . )٣٠(ايا يف أراضيها التقليديةدليالً هلا يف تفسري دستور بليز للدفاع عن حق قرى امل

واالعتراف القانوين والعمل القضائي مها جمرد شروط مسبقة ممكنة لتفعيل حقوق الشعوب األصلية مبوجب                - ٥٥
وقد الحظ املقرر اخلاص السابق أن العمليات األخرية من اإلصالح الدستور والقانوين يف . اإلعالن على الصعيد احمللي

ثغـرة  "خض بالضرورة عن تغريات فعلية يف احلياة اليومية للشعوب األصلية وأنه ال تزال هناك               خمتلف البلدان مل تتم   
ويتطلب سد هذه الثغرة إجراءات متضافرة موجهة حنـو         . )٣١("التشريع واحلقائق اليومية  "بني  " قائمة يف جمال التنفيذ   

االت اختصاصاهتا، وينطوي على وجود     حتقيق األهداف من جانب العديد من اجلهات الفاعلة احلكومية يف نطاق جم           
  .خليط من اإلرادة السياسية والقدرة التقنية وااللتزام املايل

  تعميم املراعاة والتوعية

ويف حني أن تفعيل اإلعالن يتطلب إجراءات من جانب الدول يف شكل سياسات وبـرامج ومؤسـسات                   - ٥٦
 ينبغي تعميم مراعاة املبادئ واحلقوق املعروضـة يف         وإصالحات قانونية تنصب بالتحديد على الشعوب األصلية فإنه       

اإلعالن يف خمتلف القطاعات التنفيذية للحكومة وينبغي وضعها يف االعتبار يف سياق العمليـات األوسـع لـصنع                  
  .السياسات عند وضع األولويات الربناجمية

 حقوق الـشعوب األصـلية      ويتسم ذلك بأمهية خاصة يف جماالت شدد عليها اإلعالن وفيها يرتبط إعمال             - ٥٧
ارتباطاً ال فكاك منه مع السياسات العامة للدولة، مثل السياسات يف جماالت التعليم والثقافة أو الثقافة أو الـصحة،       

ويف هذا الصدد أدى املنتدى الدائم ووكاالت األمم املتحدة مثل منظمة  . ويف االستراتيجيات واخلطط اإلمنائية للدولة    
امج األمم املتحدة اإلمنائي دوراً رائداً يف التعاون مع الدول يف تعميم مراعاة حقـوق الـشعوب                 العمل الدولية وبرن  

  .)٣٢(األصلية يف استراتيجيات البلدان للحد من الفقر هبدف الوفاء لألهداف اإلمنائية لأللفية

يز التغيريات القانونيـة  ولكي ميكن تعميم مراعاة اإلعالن تعميماً فعاالً يف السياسات العامة للدولة ولتعز           - ٥٨
واملؤسسية املطلوبة لتفعيل اإلعالن ينبغي للحكومات أن تكفل وعي خمتلف اجلهات الفاعلة املعنية لديها باإلعالن               

وبناًء على ذلك ينبغي للدول أن تبذل جهودها يف جمال التوعية وتوفري التـدريب              . وفهمها أحكامه فهماً كافياً   
وأعضاء السلطة التشريعية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان والسلطات القضائية         التقين للمسؤولني احلكوميني    

  .ومجيع الفعاليات األخرى ذات الصلة، مبا فيها اجملتمع املدين والشعوب األصلية نفسها

ويسلم املقرر اخلاص متاماً بالصعوبات التقنية الكبرية، إىل جانب العقبـات االقتـصادية واالجتماعيـة                 - ٥٩
ياسية، اليت تواجهها الدول عند االضطالع هبذا النوع من اإلجراءات واإلصالحات املطلوبة على مـستوى               والس

                                                      

 ١٧٢ و١٧١، حمكمة بليز العليا، املطالبتان رقم مانويل كول وآخرون ضد احملامي العام لبليز وآخرين   )٣٠(
 )٢٠٠٧أكتوبر /األول تشرين ١٩(

)٣١( E/CN.4/2006.78 ٥، الفقرة. 

)٣٢( E/2005/43-E/C.19/2005/9 ٢١- ١٧، الفقرات. 
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أجهزة الدولة من أجل حتقيق االحترام الكامل والفعال حلقوق الشعوب األصلية ولتغيري اجتاه أمناط سوء املعاملـة                 
الصعوبات تعترب منظومة األمم املتحدة حالة      ويف ضوء هذه    . والتمييز اليت تواجهها هذه الشعوب منذ زمن طويل       

الشعوب األصلية موضوعاً من مواضيع االنشغال العاملي ويتسم بأولوية ملحة، وتعترب ذات دور هـام يف دعـم                  
  .إجراءات الدول لتنفيذ اإلعالن

   منظومة األمم املتحدة- باء 

وراً هاماً ومستمراً تؤديه يف تعزيز ومحاية لألمم املتحدة د" من الديباجة أن  ٢٠ويؤكد اإلعالن يف الفقرة       - ٦٠
وقد سبق أن أكدت اجلمعية العامة الدور اخلاص لألمم املتحـدة يف إعالهنـا   ". حقوق اإلنسان الشعوب األصلية  

، وبعد ذلك يف إعالن العقـد الـدويل األول     )٣٣(١٩٩٣الرمسي للسنة الدولية للسكان األصليني يف العامل يف عام          
  .)٣٥( والعقد الثاين وخطة العمل)٣٤()٢٠٠٤- ١٩٩٤(يف العامل للسكان األصليني 

 من األجهزة والوكاالت املتخصصة التابعة      ٤١ونظراً هلذا الدور اخلاص يطالب اإلعالن صراحةً يف املادة            - ٦١
عاون لإلعالن، مبا يف ذلك يف مجلة أمور من خالل حشد الت" يف التنفيذ التام... أن تساهم "ملنظومة األمم املتحدة 
 التأكيد على دور هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املخصصة فتطلـب           ٤٢وتواصل املادة   . املايل واملساعدة التقنية  

. فعالية تنفيذها " متابعة"وأن تعمل على    " وتطبيقها التام ] هذا اإلعالن [تعزيز احترام أحكام    "منها أن تعمل على     
ليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، وهي تشمل تلـك          وهذه مهمة مشتركة تقع خاصة على عاتق هيئات وآ        

اهليئات واآلليات اليت تضطلع بوالية خاصة يف صدد حقوق الشعوب األصلية، دون أن تقتصر على هذه اهليئات                 
  .واآلليات، وكذلك خمتلف برامج األمم املتحدة اليت متس بطريقة أو أخرى قضايا الشعوب األصلية

  سان هيئات وآليات حقوق اإلن

كما شاهدنا أدت آليات وهيئات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة دوراً حامساً يف تعزيز ومحاية حقـوق      - ٦٢
. الشعوب األصلية، مع املسامهة يف الوقت نفسه يف تطوير فهم معياري مشترك يتعلق باحملتوى األدىن هلذه احلقوق                

ية التعبري األكثر حجِّية  عن الفهم املشترك، وهـو          ويف الوقت احلاضر ميثل اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصل        
بذلك يشكل أداة هامة يف األنشطة التروجيية واحلمائية العادية اليت تضطلع هبا هذه اهليئـات يف إطـار والياهتـا                 

  .واختصاصاهتا املعيارية

مة لتعزيز احلقوق   ومتثل آلية االستعراض الدوري الشامل اليت بدأها جملس حقوق اإلنسان مؤخراً أداة ها              - ٦٣
ونظراً لطابع التكامل والتشابك يف القانون الدويل وحقوق اإلنسان، وكذلك الفقه القانوين            . املؤكدة يف اإلعالن  

القائم والناشئ بشأن خمتلف معاهدات حقوق اإلنسان يف إطار اهليئات واآلليات الدولية، فمن الواضح أن أحكام               

                                                      

 .٤٥/١٦٤قرار اجلمعية العامة  )٣٣(

 .٤٨/١٦٣قرار اجلمعية العامة  )٣٤(

 .٥٩/١٧٤قرار اجلمعية العامة  )٣٥(
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ند تفسري االلتزامات الدولية للدول يف جمال حقوق اإلنسان وعنـد تقيـيم   اإلعالن ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان ع 
وميكن أن نتوقع أن اإلعالن، مع التدرج يف        . التطورات اإلجيابية والتحديات اليت تظهر عند تنفيذ هذه االلتزامات        

ترسخاً يف عملية تعميم مراعاته وتفعيله يف ممارسات كال الدول وهيئات وآليات حقوق اإلنسان، سيصبح جانباً م 
االستعراض الدوري الشامل، وبذلك يساهم يف تعريف التزامات الدول موضع االستعراض يف جمال حقوق اإلنسان 

  .وأن يوجه توصيات الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل التابع للمجلس بشأن الشعوب األصلية

ة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ولكنه يؤثر أيضاً وينبغي وال يقتصر األثر املعياري لإلعالن على منظوم      - ٦٤
ويف املاضي كانت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان        . أن يؤثر على أعمال اهليئات اإلقليمية حلقوق اإلنسان       

امة تستعمل نص مشروع إعالن األمم املتحدة كدليل على عناصر حقوق الشعوب األصلية اليت حتتويها املبادئ الع    
 أشارت حمكمة البلدان األمريكية إىل      شعب ساراماكا ضد سورينام    ففي القرار الصادر يف قضية    . )٣٦(للقانون الدويل 

اإلعالن واتصاله باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، من أجل دعم وحتديد أسس حقوق الشعوب األصلية والقبلية               
اإلعالن عن أثـر معيـاري       نتوقع أن يتمخض     وميكن أن . )٣٧(عوبيف املوارد الطبيعية املوجودة يف أقاليم هذه الش       

  يف إطار املعاهـدات  األصلية مشابه يف منظومات حقوق اإلنسان األفريقية واألوروبية عند معاجلة قضايا الشعوب       
  .ذات الصلة

  آليات األمم املتحدة املتعلقة خاصة بالشعوب األصلية 

  ألمم املتحدة اليت تضطلع بواليات تتعلق خاصة بالشعوب األصـلية          تشمل اآلليات القائمة داخل منظومة ا       - ٦٥
منتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية؛ وآلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية؛              : ما يلي 

  .اإلعالنوهذه اآلليات تضطلع بأدوار خاصة يف تعزيز تفعيل . ووالية املقرر اخلاص

 من اإلعالن صراحةً املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية باعتبـاره صـاحب         ٤٢املادة  وتذكر    - ٦٦
وباعتبار أن املنتدى الدائم هيئة فرعية تابعة للمجلـس االقتـصادي           . مسؤولية عن تعزيز احترام أحكام اإلعالن     

للمجلـس،  "ثية اليت تتمثل يف أن يوفر        الثال واالجتماعي فإن املنتدى يستعمل اإلعالن كأداة جوهرية لتنفيذ واليته        
؛ "مشورة اخلرباء وتوصيات بشأن قضايا الشعوب األصـلية     ... وكذلك لربامج األمم املتحدة وصناديقها ووكاالهتا       

؛ "وتنـسيقها ... على دمج هذه األنشطة املتعلقة بقضايا السكان األصليني داخل منظومة األمم املتحدة             "وأن يعمل   
   .)٣٨("املعلومات عن قضايا الشعوب األصلية"شر وأن يقوم بإعداد ن

                                                      

)٣٦( Marie and Carrie Dann v. United States, Report No. 75/02, Case 11.140 (2002), para. 118; 

Maya Indigenous Communities of the Toledo District v. Belize, Report No. 40/04, Case 12.053 (2004), para. 118. 

 . أعاله٢٨انظر الفقرة  )٣٧(

 .٢، الفقرة ٢٠٠٠/٢٢قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )٣٨(
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االلتـزام  "اإلعالن وأخذ على عاتقه      رّحب املنتدى الدائم باعتماد      اإلعالنويف الدورة األوىل بعد اعتماد        - ٦٧
 سيكون إطـاره    اإلعالن وأكد املنتدى الدائم كذلك أن       .)٣٩("جبعله وثيقة حية يف مجيع ما يضطلع به من أعمال         

 يف صياغة توصياته بشأن اجملاالت املواضيعية اليت تشملها واليتـه،           اإلعالنأ تطبيق أحكام حمددة من      القانوين وبد 
 وباإلضافة إىل ذلك بـدأ املنتـدى      .)٤٠(وكذلك يف أعمال املنتدى يف إطار مناقشاته املوضوعية وأولوياته األخرى         

اإلجنازات والتحديات واإلجراءات اليت تتخذ     "بشأن  " حوار بناء "الدائم ينظر إىل الدول باعتبارها شريكاً مباشراً يف         
  .)٤١("اإلعالنيف املستقبل فيما يتعلق بقضايا الشعوب األصلية يف كل بلد على حدة مبقتضى 

 الذي أنشأ آلية اخلرباء املتعلقة ٦/٣٦اإلعالن يف ديباجة قرار جملس حقوق اإلنسان وترد إشارة صرحية إىل   - ٦٨
وهذه اإلشارة تعطي آللية اخلرباء إطاراً مرجعيـاً        . )٤٢(٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  حبقوق الشعوب األصلية يف   

عن حقوق الشعوب األصلية، وخاصة من      " خبربة موضوعية "معيارياً واضحاً بشأن تنفيذ واليتها يف تزويد اجمللس         
 آلية اخلرباء بأمهيـة     ولذلك ستتسم الدراسات اليت ستجريها    . )٤٣(خالل الدراسات واملشورة القائمة على األحباث     

رئيسية يف تفعيل احلقوق املؤكدة يف اإلعالن ويف تعميم مراعاة هذه احلقوق يف األنشطة العامة للمجلس بـشأن                  
  .تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

واآللية الثانية جمللس حقوق اإلنسان اليت تضطلع بوالية حمددة بشأن قضايا الشعوب األصلية هي واليـة                  - ٦٩
اص، وهذه الوالية، كما ناقشنا، تكلف حامل الوالية مبسؤولية تعزيز اإلعالن وغريه من الصكوك الدولية املقرر اخل

ويسلم املقرر اخلاص متاماً بضرورة التعاون الوثيق والشراكة مـع املنتـدى   . ذات الصلة حبقوق الشعوب األصلية   
ويلتزم املقرر  . ز تفعيل احلقوق املؤكدة يف اإلعالن     الدائم ومع آلية اخلرباء بغرض العمل معاً يف الواجب اهلام لتعزي          

  .اخلاص بإخالص هبذا الواجب يف إطار أنشطته القادمة

  الوكاالت املتخصصة

يعترب اإلعالن صراحة أن الوكاالت املتخصصة وبرامج األمم املتحدة وصناديقها من اجلهات الفاعلة اهلامة   - ٧٠
" التعاون املايل واملساعدة التقنية" مبسامهة الوكاالت املتخصصة يف جمال ويطالب اإلعالن بالتحديد. لتنفيذ اإلعالن

). ٤٢املـادة   (ويطالب كذلك بتعميم مراعاة اإلعالن يف أنشطة الوكاالت على الصعيد القطـري             ) ٤١املادة  (
ـ        "وباإلضافة إىل ذلك يتطلب اإلعالن أن تكفل أنشطة الوكاالت             يت مشاركة الشعوب األصـلية يف املـسائل ال

  ).٤١املادة (متسها 

                                                      

)٣٩( E/2008/43-E/C.19/2008/13 ١٢٨، الفقرة. 

 .١٣٢املرجع نفسه، الفقرة  )٤٠(

 .١٣٣ نفسه، الفقرة املرجع )٤١(

  .الفقرة الثانية من الديباجة )٤٢(
 .١الفقرة  )٤٣(
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وُيالحظ التأكيد على الدور اهلام للوكاالت املتخصصة يف تعزيز الشعوب األصلية بإنشاء املنتدى الدائم                - ٧١
وتكليفه بوالية حمددة من اجمللس االقتصادي واالجتماعي للتفاعل مع وكاالت األمم املتحدة لتعميم مراعاة قضايا               

 أنشأت الوكاالت الفريق املشترك بني الوكاالت       ٢٠٠١ويف عام   . مم املتحدة الشعوب األصلية داخل منظومة األ    
لدعم املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، وهو يعمل مبثابة مركزاً لتنسيق إجراءات خمتلف أعضائه لدعم 

ياسات أو برامج أو    ويف السنوات األخرية اعتمدت بعض الوكاالت األعضاء يف الفريق س         . أعمال املنتدى الدائم  
مبادئ توجيهية جديدة أو قامت بتعديل ما هو موجود منها يف صدد الشعوب األصلية بطرق حتقق االتساق العام              

ويشمل ذلك يف مجلة أمور .  مع املبادئ واحلقوق املؤكدة يف اإلعالن-  وإن مل حتقق االتساق الكامل بالضرورة - 
  وسياسـة عمليـة البنـك      ) ٢٠٠١( للعمل مع الـشعوب األصـلية        اليت اعتمدها الربنامج  " سياسة املشاركة "

كما يشمل على الصعيد اإلقليمي سياسة عمليـات  ) ٢٠٠٥) (OP/BP 4.10(الدويل املتعلقة بالشعوب األصلية 
  ).٢٠٠٦) (OP-765(مصرف التنمية للبلدان األمريكية بشأن الشعوب األصلية 

باستعراض سياساهتا وبراجمها " من الوكاالت املتخصصة أن تقوم وبعد اعتماد اإلعالن طلب املنتدى الدائم  - ٧٢
مع التأكيد خاصة على كفالة احترام حق تقرير املصري واحلق يف املوافقـة             ]" اإلعالن[امتثاالً لألحكام الواردة يف     

ملتعلقة بقـضايا   ومن املبادرات املشجعة يف هذا الصدد اعتماد املبادئ التوجيهية ا         . )٤٤(احلرة واملسبقة  واملستنرية   
الشعوب األصلية اليت وضعتها جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية بغرض مساعدة منظومة األمم املتحدة على تعمـيم                

وباإلضافة إىل ذلك يعمـل     . مراعاة حقوق الشعوب األصلية يف أنشطتها التنفيذية وبراجمها على الصعيد القطري          
مم املتحدة اإلمنائي يف الوقت احلاضر على صياغة سياسات داخلية تتعلق  املوئل وبرنامج األ- برنامج األمم املتحدة 

  . بالشعوب األصلية يف إطار اإلعالن

وقد قام املقرر اخلاص السابق بتحليل آثار اإلعالن على أعمال الوكاالت املتخصصة يف تقريره عن النهج           - ٧٣
 الوكاالت الدولية باعتبارها جهـات متمـايزة   ويعني. (A/HRC/6//15)القائم على حقوق اإلنسان إزاء التنمية       

أن متتنع عن دعم أي مشاريع أو برامج تسهم أو قد تسهم، على حنو "تتحمل واجبات يف هذا الصدد ويطلب منها 
ويوصي بعد ذلك أطراف التعاون مـن       ). ٧٢الفقرة  " (مباشر أو غري مباشر، يف انتهاك حقوق الشعوب األصلية        

 أنشطتها حنو تعزيز عالقات احلوار والتعاون بني الشعوب األصلية وحكومات البلدان اليت توجيه"أجل التنمية على 
  ).٧٤الفقرة (حقوق هذه الشعوب " تعيش فيها، وأن حتدد اجلوانب اليت هلا األولوية واملوارد الالزمة إلنفاذ

   الشعوب األصلية- جيم 

عالقات التوافق والتعاون بني الدولة " اإلعالن تعزيز ينص اهلدف املعلن يف الفقرة الثامنة عشرة من ديباجة  - ٧٤
على إشراك جمتمعات الشعوب األصلية وسلطاهتا ومنظماهتا باعتبارها عناصر فاعلة أساسية يف " والشعوب األصلية

وتأكيد اإلعالن على احلق يف تقرير املصري ومتديد هذا احلق ليشمل خمتلف            . إعمال احلقوق املؤكدة يف هذا الصك     
االت حياة الشعوب األصلية يتطلب مشاركة إجيابية بروح من الشراكة من جانب الدول والشعوب األصـلية                جم

  . معاً، وهي شراكة ال تتحقق بدوهنا لإلعالن أية فعالية قط

                                                      

)٤٤( E/2008/43-E/C.19/2008/13 ١٣٦، الفقرة.  
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ولذلك فإن التأكيد الواسع حلقوق الشعوب األصلية يف اإلعالن ال ينشئ فقط التزامات إجيابية على الدول   - ٧٥
وهذا التفاعل بني تأكيد احلقوق واالضطالع    . في أيضاً مسؤوليات هامة على أصحاب احلقوق أنفسهم       ولكنه يض 

باملسؤوليات يتسم بأمهية حامسة خاصة يف اجملاالت اليت يؤكد فيها اإلعالن على درجة عالية من االستقالل الذايت                 
  . للشعوب األصلية يف إدارة شؤوهنا الداخلية واحمللية

إلجيايب من جانب الشعوب األصلية نفسها يتطلب حسب تعريفه ممارسة حقوق هذه الشعوب يف والعمل ا  - ٧٦
ويقر اإلعالن يف نفس الوقت باآلثار االقتصادية للحكم        . احلفاظ على مؤسسات وآليات للحكم الذايت وتطويرها      

ى املساعدة املالية والتقنية الذايت أو االستقالل الذايت للشعوب األصلية، ويؤكد على حقوق الشعوب يف احلصول عل
  ).٣٩ و٤املادتان (من الدولة وعلى التعاون الدويل من أجل ممارسة حقوقها وأداء مسؤولياهتا يف هذا الصدد 

واجلدير باملالحظة أن الشعوب األصلية مطالبة باالضطالع مبسؤولياهتا عن حفظ تراثها الثقايف ومظـاهر           - ٧٧
وينوه اإلعالن كذلك مبسؤوليات الشعوب األصلية جتاه األجيال املقبلة مبا يف         . )٤٥(التعبري عنه وممارستها وتطويرها   

  ).٢٩ و٢٥املادتان (ذلك اإلشراف البيئي، يف صدد أراضيها وأقاليمها ومواردها التقليدية 

ويف ممارسة هذه احلقوق واملسؤوليات مبوجب اإلعالن ينبغي للشعوب األصـلية نفـسها أن تـسترشد                  - ٧٨
ويتطلب تنفيذ اإلعالن حتماً من الشعوب األصلية حسن النية واملشاركة النشطة بروح .  املعيارية لإلعالنبالركائز

من التعاون املتبادل عندما تتشاور الدول وفقاً لواجباهتا مع الشعوب األصلية يف املوضوعات اليت تؤثر على حقوقها 
وينبغي حتقيق هدف الطرفني من هذه املشاورات باتفاق        . لغرض احلصول على موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية      

  .متبادل يقوم على أساس شراكة متناسقة

وقد يتطلب تنفيذ اإلعالن من جانب الشعوب األصلية أيضاً قيامها بتطوير أو تنقيح مؤسساهتا أو تقاليدها   - ٧٩
تشغيل مؤسسات الشعوب األصـلية     ويذكر اإلعالن بأن    . أو عاداهتا من خالل إجراءات اختاذ القرار اخلاصة هبا        

للحقـوق  "ويطالب بإيالء اهتمـام خـاص       ) ٣٤املادة  " (وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان الدولية    "ينبغي أن يكون    
، مبا يف "واالحتياجات اخلاصة للمسنني والنساء والشباب واألطفال واألشخاص ذوي العالقة من الشعوب األصلية

ومع توفر الفهم   ). ٢٢املادة  (عنف ضد األطفال والنساء يف الشعوب األصلية        ذلك إلغاء مجيع أشكال التمييز وال     
الصحيح هلذه األحكام فإن اإلعالن ميثل أداة قوية يف يد الشعوب األصلية لتعميم مراعاة حقـوق اإلنـسان يف                   

  . جمتمعاهتا بطرق حتترم ثقافتها وقيمها

   اجملتمع املدين- دال 

يريات األساسية من النوع املطلوب لتفعيل اإلعالن على الصعيد احمللي يف هناية            وأخرياً ال ميكن حتقيق التغ      - ٨٠
املطاف بدون مشاركة اجملتمع الواسع ومشاركة القطاعات االجتماعية مثل النظام التعليمي ووسـائط اإلعـالم               

  . والفنون واجملموعات الدينية وجمتمع رجال األعمال على سبيل املثال
                                                      

حقها يف لغاهتـا    ) (١(١٣؛ املادة   )حق الشعوب األصلية يف تقاليدها الدينية والروحية      ) (١(١٢املادة   )٤٥(
 ).اهتاحقها يف معرفتها التقليدية لتكنولوجي) (١(٣١؛ املادة )وآداهبا وفلسفاهتا
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عية شرط ال بد منه من أجل القضاء على التمييز املترسخ والتحيزات ضـد الـشعوب                واملشاركة اجملتم   - ٨١
يعرب التعليم واإلعالم   "ويف هذا الصدد يطالب اإلعالن بأن       . األصلية، وخاصة يف ميادين التعليم والثقافة واإلعالن      

ويتسع ذلك  ) ١، الفقرة   ١٥دة  املا" (وتقاليدها وتارخيها وتطلعاهتا  ] ثقافات الشعوب األصلية  [تعبرياً صحيحاً عن    
واحترام املمتلكات الثقافيـة واملعـارف   ). ٢، الفقرة ١٦املادة " (وسائل اإلعالم اململوكة ملكية خاصة "ليشمل  

التقليدية للشعوب األصلية ميس كذلك أنشطة القطاعات اجملتمعية األخرى مبا فيها الكنائس واملؤسسات األكادميية 
  . والبحثية واملتاحف

ويف ضوء تأثري املشاريع التجارية احمللية وعرب الوطنية على األنشطة واحلياة اليومية للشعوب األصلية فإن                 - ٨٢
ويتسم . هذه املشاريع تضطلع هي األخرى مبسؤولية هامة يف احترام وتعزيز احلقوق واملبادئ الواردة يف اإلعالن              

 من اإلعالن بشأن مشاريع التنمية أو استخراج        ٣٢ ذلك بأمهية خاصة فيما يتصل بالضمانات املعروضة يف املادة        
ويف هذا الصدد طالب املنتدى الدائم الشركات عرب الوطنية احترام    . املوارد اليت تؤثر على أقاليم الشعوب األصلية      

  . )٤٦(املعايري املؤكدة يف اإلعالن

ائية احلكومية عنـدما تتـصل    وعلى نفس املنوال ينبغي تعزيز واحترام اإلعالن من جانب الفعاليات اإلمن            - ٨٣
وكما حدث يف حالة الدول والوكاالت الدولية ال يقتصر اإلعـالن علـى إعطـاء        . أنشطتها بالشعوب األصلية  

املنظمات غري احلكومية جمموعة من األولويات الربناجمية الواضحة يف أنشطتها اإلمنائية اليت تؤثر على الـشعوب                 
. )٤٧( من املبادئ التوجيهية اليت ينبغي أن تنظم تصميم وتنفيذ هذه األنشطة           األصلية ولكنه يزودها أيضاً مبجموعة    

وباإلضافة إىل ذلك ينبغي أن يشجع اعتماد اإلعالن على تعميم مراعاة حقوق الـشعوب األصـلية يف أنـشطة                   
  .املنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية املختصة حبقوق اإلنسان

ن املنظمات غري احلكومية احمللية والدولية بأداء دور حموري وخاصة يف دعم ويف املاضي القريب قام عدد م  - ٨٤
وينبغي أن ننظر إىل هذه     . مطالب الشعوب األصلية وتعزيز احترام حقوقها، وال ينبغي أن ننسى هلا ذلك الصنيع            

اء بـني الـدول     املنظمات اآلن باعتبارها جهات فاعلة رئيسية يف نشر حمتوى اإلعالن ويف تسهيل إقامة حوار بن              
ويشارك بعض هذه املنظمات بالفعل . والشعوب األصلية وأصحاب املصلحة اآلخرين من أجل تعزيز تنفيذ اإلعالن

  . يف هذه األنشطة وهو ما ينبغي أن تدعمه الدول وجمتمع املاحنني عموماً

  االستنتاجات - خامساً 
ماً مشتركاً ذا حجية على الصعيد العاملي       إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية فه       ميثل    - ٨٥

للمحتوى األدىن من حقوق الشعوب األصلية، ويقوم على قاعدة تتألف من خمتلف مصادر القانون الـدويل                
وكان اإلعالن نتاج عملية طويلة من الصياغة تناولت املطالب اليت عربت عنها الـشعوب              . حلقوق اإلنسان 

عن معايري حقوق اإلنسان ذات االنطباق العام ولبنة أخرى يف بناء هـذه      األصلية نفسها، وبذلك كان تعبرياً      

                                                      

)٤٦( E/2008/43-E/C.19/2008/13 ٢٦، الفقرة.  
  .٢٠٠٨فرباير /الشعوب األصلية، شباطجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، املبادئ التوجيهية املتعلقة بقضايا  )٤٧(
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املعايري، كما فسرهتا وطبقتها هيئات معاهدات األمم املتحدة واملعاهدات اإلقليمية، وهو يستند أيضاً إىل املعايري 
  .ت الصلة ملنظمة العمل الدولية وغريها من الصكوك والعمليات ذا١٦٩اليت تنص عليها االتفاقية رقم 

ومن هنا فإن اإلعالن ليس حماولة إلضفاء جمموعة من حقوق اإلنسان اخلاصـة أو اجلديـدة علـى                    - ٨٦
الشعوب األصلية، ولكنه يقدم بدالً من ذلك صياغة نصية ملبادئ حقوق اإلنسان واحلقوق العامة من ناحيـة            

واملعايري املؤكدة يف اإلعالن . عوب األصليةاتصاهلا بالظروف التارخيية والثقافية واالجتماعية اليت ختتص هبا الش
تشترك يف طابع عالجي يف جوهره وتلتمس عالج ما واجهته الشعوب األصلية من عقبات جهازية ومتييز يف                 

ومن هذا املنظور فإن معايري اإلعالن تتصل بالتزامات الدول القائمة مبوجب           . متتعها حبقوق اإلنسان األساسية   
  . خرىصكوك حقوق اإلنسان األ

ومن أجل تفعيل اإلعالن متاماً جيب على الدول أن تسعى إىل تطبيق جمموعة من التـدابري اإلجيابيـة                    - ٨٧
وينطوي ذلك على عملية معقـدة مـن        . اخلاصة اليت تشرك خمتلف مؤسسات وضع القوانني واإلدارة العامة        

وهي . دابري التعويضات اخلاصة  اإلصالح القانوين واملؤسسي واإلجراءات القضائية والسياسات املخصصة وت       
عملية تتطلب من الدول املشاركة السياسية الكاملة وااللتزام املايل، وهي ال ختلو من العقبات والـصعوبات                

  . جبميع أشكاهلا

ومنظومة األمم املتحدة، مبا فيها هيئات وآليات حقوق اإلنسان والوكاالت املتخصصة واآلليات ذات   - ٨٨
تؤدي مجيعاً دوراً   ) املنتدى الدائم وآلية اخلرباء واملقرر اخلاص     (خاصة بالشعوب األصلية    الواليات اليت تتعلق    

واملبادئ واحلقوق املؤكدة يف اإلعالن تشكل أو تـضيف         . حمورياً يف تعزيز تنفيذ اإلعالن على الصعيد احمللي       
هتا املتخصصة مـن ناحيـة      أطراً معيارية ألنشطة مؤسسات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة وآلياهتا ووكاال          

اتصاهلا بالشعوب األصلية، مبا يف ذلك ما يتعلق بالتعاون اإلمنائي املوجه لصاحل الشعوب األصلية وغري ذلك                
  .من األنشطة اليت قد تؤثر بطريقة أو أخرى على مصاحل الشعوب األصلية

إلعالن وذلـك ألن تنفيـذ      والشعوب األصلية متثل يف مجيع األحوال عناصر فاعلة حامسة يف تفعيل ا             - ٨٩
اإلعالن يتوقف على إقامة شراكات قوية بني الدول والشعوب األصلية وجيب عليهمـا معـاً االضـطالع                  

ومعظم أحكام اإلعالن، مبا فيها املواد اليت تفصِّل عناصر تقريـر املـصري للـشعوب           . مبسؤوليات يف إطارها  
سالمة الثقافية ويف اجملاالت االجتماعية، تتطلب مشاركة       األصلية يف جمال احلكم الذايت واالستقالل الذايت وال       

  .نشطة حبسن نية من جانب الشعوب األصلية مع الدول واهلياكل السياسية واجملتمعية الواسعة

وفعاليات اجملتمع املدين، مبا فيها القطاع التعليمي ووسائط اإلعالم واجملموعات الدينية واملنظمات غري   - ٩٠
اخلاص، تؤدي هي األخرى أدواراً لدعم التغيريات اجملتمعية العريضة اليت تقوم احلاجة إليها احلكومية والقطاع 

  . ملواجهة التحديات يف سبيل حتويل إعالن األمم املتحدة إىل حقيقة واقعة

 -  -  -  -  -  

  


