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  مجلس حقوق اإلنسان
  ونعشر وال السابعة الدورة
  من جدول األعمال 3البند 

ــــــة والسياســــــية  ــــــع حقــــــوق اإلنســــــان، المدني ــــــة جمي ــــــز وحماي تعزي
  في ذلك الحق في التنمية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما

تقرير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الشـعوب األصـلية، فيكتوريـا تـولي      
  كوربوز

  موجز    
حبقــــوق  ةاملعنيــــ ةاخلاصــــ ةاملقــــرر  مــــنحقــــوق اإلنســــان مقــــدم إىل جملــــس هــــذا التقريــــر   

ريـر وهو التق. 24/9و 15/14 ي السقرار ب عمالً  ،الشعوب األصلية فيكتوريا تويل كوربوز
وتقــدم املقــررة اخلاصــة يف . 2014 يونيــه/حزيــران 2واليتهــا يف  منــذ بدايــةاألول الــذي قدمتــه 

 ،التقرير بعض األفكار األولية عن حالـة تفعيـل املعـايري الدوليـة املتعلقـة بالشـعوب األصـليةهذا 
كلهـا مسـتمدة  إضـافات  ةعـدويتضـمن التقريـر . يف هذا السياق ةخاص ةمقرر كورؤيتها لعملها  

  . السابق املقرر اخلاصمقدمة من تقارير  من

 ميكـن االسـتناد إليـه بغيـة قـوي أساس قانوين وسياسـايت وجود ةاخلاص ةالحظ املقرر تو   
قــد حتقــق الكثــري مــن التقــدم الــذي تأمــل حقــوق الشــعوب األصــلية، و  إعمــاليف اً ملضــي قــدما

العديـــد مــــن هنـــاك تـــزال  مـــاومـــع ذلـــك، . خـــالل واليتهـــا هوثيقـــوت تهدراســـيف  ةاخلاصـــ ةاملقـــرر 
لقـــرار جملـــس حقـــوق  وفقـــاً و . أحنـــاء العـــامل شـــىتالشـــعوب األصـــلية يف  الـــيت تواجـــهالتحـــديات 

واليــة املقـــررة اخلاصـــة دراســـة ســـبل ووســـائل ل ةساســـياألانـــب و فـــإن مـــن اجل، 15/14اإلنســان 
. صـليةاحلماية الكاملة والفعالة حلقوق الشعوب األتوفري  اليت حتول دونالتغلب على العقبات 

إىل جملــس حقــوق اإلنســان،  الــذي تقدمــهإىل أن هــذا التقريــر هــو األول اً ونظــر كخطــوة أوىل، و 
إىل حـد مـا يف مجيـع البلـدان الـيت  املوجودةالعقبات  بعض بشكل عام ةاخلاص ةاملقرر تستعرض 
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  .شعوب أصليةفيها تعيش 
و تلكؤ احلكومات أ إخفاق) أ(يف القسم الثالث من التقرير تشمل  الواردةالعقبات و   

) ج(وضــع تــدابري تنفيــذ عمليــة؛ ب املتعلقــةالتحــديات ) ب(الشــعوب األصــلية؛ بالعــرتاف يف ا
املواقـف السـلبية املسـتمرة جتـاه ) د( ؛املصـاحلة والتعـويض عـن األخطـاء التارخييـةعدم استكمال 

تماعيـة الظـروف االج )ه(و اليت يعيشون فيهـا؛كرب الشعوب األصلية من جانب اتمعات األ
. لشــــعوب األصــــليةاملكفولــــة ل حلقــــوق اإلنســــان اإلعمــــال التــــامحتــــول دون الــــيت واالقتصــــادية 

ـــالطبع، فـــإن و  العقبـــات الـــيت مت حتديـــدها كمـــا أن ،  حصـــريةهـــذه القائمـــة ليســـت شـــاملة وال ب
اجلوانــب الــيت تــوفري إطــار لفهــم غايــة هــي المــع ذلــك، فــإن و . ن اجلوانــبكثــري مــاليف مرتابطــة 
عــرتف ت ويف حـني. وضــع تـدابري للعمــل علـىملســاعدة بغيـة ازيــد مـن العمــل املإىل  اجـةتكـون حب

، والتغلـب عليهـا تلك املشاكل املستمرةاملتعلقة مبواجهة الصعوبات ب اعرتافاً تاماً  ةاخلاص ةاملقرر 
  .واليتها فرتة حتقيق تقدم يف معاجلة بعض العقبات خاللتمكن من أن تيف ا تأمل فإ

 يف اـاالتتنفيذ عملهـا  ةاخلاص ةعتزم املقرر تيض املمنوح هلا من الس، للتفو اً وفقو   
تعزيـز املمارسـات : املستهدفة عادة من قبل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، أي

، قـــــوق اإلنســـــاناملزعومـــــة حلنتهاكـــــات البابالغـــــات املتعلقـــــة اجليـــــدة والتقييمـــــات القطريـــــة، وال
األمم يت ستنسق أنشطتها مع آلياالت، يف تلك ا هاأثناء تأدية عملو . يةوالدراسات املواضيع

مــع هيئــات عــن التنســيق  فضــالً بشــأن الشــعوب األصــلية،  حمــددةً  واليــةً اللتــني ُمنحتــا املتحــدة 
مـن خـالل هـذا العمـل  وـدف املقـررة اخلاصـة. املعاهدات واألنظمة اإلقليمية حلقوق اإلنسـان

هنـــاك العديـــد مـــن و . عزيـــز املالحظـــات والتوصـــيات املقدمـــة مـــن أســـالفهاتابعـــة وتإىل القيـــام مب
قيـق احلـد األقصـى مـن التـأثري، مـن أجـل حتو ومع ذلـك، . االهتمام املوضوعيديرة بالقضايا اجل

تركيـــز جهـــود خاصـــة خـــالل الســـنوات الـــثالث املقبلـــة مـــن واليتهـــا علـــى  ةاخلاصـــ ةعتـــزم املقـــرر ت
  .ليةدية واالجتماعية والثقافية والبيئية للشعوب األصالقضايا املتعلقة باحلقوق االقتصا
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  مقدمة  -أوالً   

حبقـوق الشـعوب  ةاملعنيـ ةاخلاصـ ةاملقـرر  مـنحقـوق اإلنسـان مقدم إىل جملس هذا التقرير   -1
وهو التقرير األول الذي . 24/9و 15/14 ي السقرار ب عمالً  ،فيكتوريا تويل كوربوز األصلية
 هاشـكر تعـرب عـن املقـررة اخلاصـة أن  وتـود. 2014 يونيه/حزيران 2واليتها يف  منذ بداية قدمته

 ــعلــى لــس حقــوق اإلنســان ــذه ملا الكبــريةهمــة املذه تكليفهــا الواليــة، تمثلــة يف االضــطالع
كمـا . للمتطلبات اليت حددها الس وبناءة وفقاً  نزيهةبطريقة  بإجناز املهمة أعربت عن التزامهاو 

شـــرعت بالفعـــل يف األصـــلية الـــيت الشـــعوب جمموعـــات ومنظمـــات ختلـــف ملأعربـــت عـــن امتناـــا 
املسـؤولية ببتواضـع  واعرتفـتمقـررة خاصـة، كدورها  بـالتزامهـا القـوي  تواليتها، وأكدالتعاون مع 

  .لقاة على عاتقهاامل

التقريـر بعـض األفكـار األوليـة عـن حالـة تفعيـل املعـايري ملقررة اخلاصة يف هذا ا وتستعرض  -2
ويتـــألف . يف هـــذا الســـياق ةخاصـــ ةمقـــرر كورؤيتهـــا لعملهـــا   ،الدوليـــة املتعلقـــة بالشـــعوب األصـــلية

. واليـــة املقـــررة اخلاصـــةمعلومـــات أساســـية عـــن القســـم الثـــاين  ويتضـــمن. أقســـامالتقريـــر مـــن أربعـــة 
أمام اإلعمال الكامل حلقـوق الشـعوب  ةلث املشاكل اهليكلية اليت تشكل عقبويناقش القسم الثا

جمـــاالت و املقـــررة اخلاصـــة القســـم الرابـــع بعـــض التعليقـــات األوليـــة بشـــأن رؤيـــة ويعـــرض . األصـــلية
اخلــامس قســم ال تضــمن، يوأخــرياً . لــثالث ســنواتالــيت ســتمتد احلاليــة خــالل فــرتة واليتهــا  هــاعمل
 . على أساس التعليقات الواردة يف هذا التقرير اليت وضعتستنتاجات اال

 املقرر اخلـاصتقارير صادرة عن هي عبارة عن هناك عدد من اإلضافات هلذا التقرير، و و   -3
هي تقريره  "2"اإلضافة و يف بنما،  ةاألصلي الشعوبتقريره عن حالة هي  "1"اإلضافة ف. السابق

تقريــره عــن حالــة الشــعوب األصــلية يف  يهــ "3"الشــعوب األصــلية يف كنــدا، واإلضــافة  حالــةعــن 
مشـــروع الغـــاز يف التوســـع املقـــرتح  عـــناً يتضـــمن مرفقـــو ســـياق الصـــناعات االســـتخراجية يف بـــريو، 

"Camisea" . والــردود الــواردةيت بُعثــت املالحظــات علــى الرســائل الــعلــى  "4"اإلضــافة وحتتــوي .
وهــي الســابق  املقــرر اخلــاصقــد أرســلها الـواردة فيــه  فــإن الرســائلالتقريــر،  ذلــككمـا هــو مبــني يف و 

 . توصيات اليت قدمهاالالحظات و تتضمن امل

 والية المقرر الخاص  -ثانياً   

 ةاألصــلي للشــعوبواليــة املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية   -4
مــن  ومــددت ،)2001/57القــرار ( 2001يف األصــل جلنــة حقــوق اإلنســان يف عــام  أنشــأا

) 60/251 القـرار(اجلمعيـة العامـة ومن قبـل ، )2004/62القرار (يف وقت الحق  قبل اللجنة
، 2010يف عـــــام و ). 24/9و 15/14، 6/12، 5/1القـــــرارات (وجملـــــس حقـــــوق اإلنســـــان 

قـــــرار ب ، عمـــــالً املعـــــين حبقـــــوق الشـــــعوب األصـــــلية املقـــــرر اخلـــــاصإىل واليـــــة التغيـــــري اســـــم  جـــــرى
رودولفو ستافنهاغن، من املكسيك، وجيمس ا مهُكلفا بالوالية   وكان أول اثنني. 15/14 الس
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لعمل تعرب عن إشادا وتقديرها لود املقررة اخلاصة أن وت. أنايا، من الواليات املتحدة األمريكية
 قـدماها أن تواصـل البنـاء علـى املسـامهات اهلامـة الـيت يف ، وتأمـلالـذي اضـطلع بـه سـلفيهااملتميز 

 . الشعوب األصلية النهوض حبقوقمن أجل 

ــــفو   -5 املقــــررة اخلاصــــة بدراســــة ســــبل ووســــائل التغلــــب علــــى  جملــــس حقــــوق اإلنســــان كّل
حتديــد و احلمايــة الكاملــة والفعالــة حلقــوق الشــعوب األصــلية؛  الــيت تعــرتض تــوفريالعقبــات القائمــة 

مجـــع وطلـــب وتلقـــي وتبـــادل املعلومـــات والرســـائل مـــن مجيـــع و وتبـــادل وتعزيـــز أفضـــل املمارســـات؛ 
، بشــأن اومنظماــ اتمعاــجماملصــادر ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك احلكومــات والشــعوب األصــلية و 

زعومـــة حلقـــوق الشـــعوب األصـــلية؛ وصـــياغة توصـــيات ومقرتحـــات بشـــأن التـــدابري املنتهاكـــات اال
ـــــــــرار (والتصـــــــــدي هلـــــــــا واألنشـــــــــطة املناســـــــــبة ملنـــــــــع انتهاكـــــــــات حقـــــــــوق الشـــــــــعوب األصـــــــــلية  ق

واليتهــا مــع هيئــات ســياق االضــطالع بيف قــررة اخلاصــة أن تنســق وينبغــي للم). 15/14 الــس
وآليـــة  ،حقـــوق اإلنســـان األخـــرى، مبـــا يف ذلـــك املنتـــدى الـــدائم املعـــين بقضـــايا الشـــعوب األصـــلية

اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية، وكذلك مع هيئات املعاهدات واآلليـات اإلقليميـة حلقـوق 
املقـررة اخلاصـة إيـالء اهتمـام خـاص حلالـة نسـاء مـن نسـان طلب جملـس حقـوق اإلكما . اإلنسان

، كمــا واليتهــا خــاللهلــذا اجلانــب  إيــالء اهتمــام خــاص ي تعتــزموأطفــال الســكان األصــليني، وهــ
 . أدناه يهشار إليُ 

اإلطـــار املعيـــاري الرئيســـي للواليـــة هـــو إعـــالن األمـــم املتحـــدة بشـــأن حقـــوق الشـــعوب و   -6
 أن تعمـــل 15/14وجـــه التحديـــد يف قـــراره علـــى نســـان طلـــب جملـــس حقـــوق اإلقـــد األصـــلية، و 

قــــوق حبالنهوض بــــذلــــك اإلعــــالن والصــــكوك الدوليــــة ذات الصــــلة  علــــى تــــرويجاملقــــررة اخلاصــــة 
خـالل املقـررة اخلاصـة  اليت سرتوجهاوتشمل الصكوك األخرى . عند االقتضاءالشعوب األصلية، 

بشـأن الشـعوب األصـلية والقبليـة ) 1989(169دوليـة رقـم واليتهـا اتفاقيـة منظمـة العمـل ال فرتة
 ،أمريكـا الالتينيـةبلـدان علـى نطـاق واسـع مـن قبـل  ة عليهـاصادقمتت امليف البلدان املستقلة، اليت 

معاهـــدات األمـــم اً الصـــكوك املهمـــة أيضــمــن و . املنطقـــة هبالتـــايل ذات أمهيـــة خاصــة يف هـــذفهــي 
فاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــى مجيــــع االت ســــيما الحقـــوق اإلنســـان، و  لاألساســـية يف جمـــااملتحـــدة 

والعهـــد الـــدويل  ،أشـــكال التمييـــز العنصـــري، والعهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة والسياســـية
هيئات رصـد املعاهـدات وهي صكوك فسرا اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

 . األصلية محاية جمموعة من حقوق الشعوب لاملعنية تفسرياً موثوقاً من أج

واإلعــــالن  ،االتفاقيــــة األمريكيــــة حلقــــوق اإلنســــانتتضــــمن وعلــــى املســــتوى اإلقليمــــي،   -7
منـــــذ و . ذات صـــــلة بالشـــــعوب األصـــــلية اً أحكامـــــاً األمريكـــــي حلقـــــوق وواجبـــــات اإلنســـــان أيضـــــ

جتهـادات مـن اال كبـرية، وضعت منظومة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان جمموعـة  2001 عام
أســاس تلــك الصــكوك الــيت تؤكــد حقــوق الشــعوب األصــلية يف األراضــي واملــوارد،  علــىالقانونيــة 

يف ســـياق تنميـــة املـــوارد الطبيعيـــة، وحـــق الشـــعوب األصـــلية يف معهـــا لتشـــاور يف اواجـــب الـــدول و 
حقـوق اً مـؤخر قد تناولـت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب  أنكما . املشاركة السياسية
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فريقهــــــا العامــــــل املعــــــين  عــــــن طريــــــقكينيــــــا   يف سأنــــــدورويمجاعــــــة حالــــــة الســــــكان األصــــــليني يف 
عـدة بعثـات حبــث ب واضـطلع 2000عـام  ئنشـأُ الـذي يف أفريقيـا، ة اتمعـات األصـلي/لشـعوببا

   .تقييم أوضاع حقوق اإلنسان لمن أجبلدان إىل خمتلف ال

جتمــاع العــام الرفيــع ملشــاركة يف االبااملقــررة اخلاصــة مــن قبــل اجلمعيــة العامــة  تفــلّ كمــا كُ   -8
ــــة العامــــة،  ــــذي ســــيعقد املســــتوى للجمعي املــــؤمتر العــــاملي للشــــعوب  باســــم 2014يف ســــبتمرب ال

تنظــيم املــؤمتر العــاملي، مبوجبــه قــرر تالــذي  65/198اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا وطلبــت . األصــلية
لشـــعوب رئـــيس اجلمعيـــة العامـــة مشـــاورات مفتوحـــة مـــع الـــدول األعضـــاء ومـــع ممثلـــي ا أن جيـــري

 /حزيـــــــران 18و 17 يــــــومي املقــــــررة اخلاصــــــة يف ت، شــــــاركوعليــــــه. األصــــــلية واملقــــــررة اخلاصــــــة
رئــيس اجلمعيــة العامــة يف نيويــورك، وقــدمت تعليقــات  نظمهــا يف مشــاورة تفاعليــة 2014 هيونيــ

القضايا ذات األولوية بالنسـبة للشـعوب األصـلية يف سـياق التنميـة وجـدول أعمـال مـا بعـد  بشأن
 ه، أنــ)66/296القـرار (يف قـرار ثــان بشـأن املـؤمتر العــاملي وقـررت اجلمعيــة العامـة  .2015عـام 

ركــز علــى تنميــة الشــعوب ييف حلقــة نقــاش تفاعليــة خــالل املــؤمتر  املشــاركةلمقــررة اخلاصــة ينبغــي ل
مبزيـد مـن التفصـيل أدنـاه،  ُيشـار إليـهكمـا و . 2015بعـد عـام مـا األصلية وجدول أعمال التنمية 

 . ول إىل اجلمعية العامةتقريرها األاملقررة اخلاصة  ستكرس لهاملوضوع الذي و فإن ذلك ه

بإعمـال  لتجديـد التزامهـافرصـة مهمـة للـدول ميثـل املـؤمتر العـاملي  أنرى املقررة اخلاصة تو   -9
مفاوضـــات مباشـــرة بـــني الـــدول األعضـــاء وممثلـــي الشـــعوب بـــإجراء و  ،حقـــوق الشـــعوب األصـــلية

املشـاركة يف مجيـع مراحـل التخطـيط بلتزم املقررة اخلاصة تو . الرئيسية املعلقة املسائل بشأناألصلية 
 . للمؤمتر العاملي ومتابعة أي وثيقة ختامية

 اإلعمال الكامل لحقوق الشعوب األصلية أمامالعقبات المستمرة   -ثالثاً   

يـد قوي، وهنـاك العد يأساس قانوين وسياس إىل حقوق الشعوب األصلية يستند إعمال  -10
ومــع ذلــك، . خــالل فــرتة واليتهــا هــاثيقتو و  تهادراســ يف أمــل املقــررة اخلاصــةتالــيت  أوجــه التقــدممــن 

ومثلمــا . الشــعوب األصــلية يف مجيــع أحنــاء العــامل تواجــهتــزال  الــيت الالعديــد مــن التحــديات هنــاك 
غلـب علـى واليـة املقـررة اخلاصـة دراسـة سـبل ووسـائل التفـإن مـن اجلوانـب األساسـية لكر أعاله، ذُ 

كخطــوة أوىل، و . احلمايــة الكاملــة والفعالــة حلقــوق الشــعوب األصــليةتــوفري العقبــات القائمــة أمــام 
إىل جملــس حقــوق اإلنســان، املقــررة اخلاصــة  الــذي تقدمــهوبــالنظر إىل أن هــذا التقريــر هــو األول 

تلـــك العقبـــات الـــيت توجـــد إىل حـــد مـــا يف مجيـــع  مـــناً بعضـــ فهـــي تـــود أن تســـتعرض بشـــكل عـــام
 . شعوب أصليةفيها البلدان اليت تعيش 

أو تلكـؤ احلكومـات  إخفـاق) أ( هـيالقسم الثالث من التقرير هذا يف  الواردةالعقبات و   -11
عـدم ) ج(وضـع تـدابري تنفيـذ عمليـة؛ ب املتعلقـةالتحديات ) ب(الشعوب األصلية؛ بالعرتاف يف ا

واقف السلبية املسـتمرة جتـاه الشـعوب امل) د( ؛املصاحلة والتعويض عن األخطاء التارخييةاستكمال 
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الظـروف االجتماعيـة واالقتصـادية ) ه(و اليت يعيشون فيها؛كرب األصلية من جانب اتمعات األ
هــذه بــالطبع، فــإن و . لشــعوب األصــليةاملكفولــة ل حلقــوق اإلنســان اإلعمــال التــامحتــول دون الــيت 

ن كثـــري مـــاليف مرتابطـــة  حتديـــدها العقبـــات الـــيت متكمـــا أن ،  حصـــريةالقائمـــة ليســـت شـــاملة وال 
زيـد مـن املاجـة إىل اجلوانـب الـيت تكـون حبتـوفري إطـار لفهـم غايـة هـي المـع ذلـك، فـإن و . اجلوانب
 اعرتافـــاً تامـــاً  ةاخلاصـــ ةعـــرتف املقـــرر ت ويف حـــني. وضـــع تـــدابري للعمـــل علـــىملســـاعدة بغيـــة االعمـــل 

تمكن مـن أن تيف ا تأمل فإ، لب عليهاوالتغ تلك املشاكل املستمرةاملتعلقة مبواجهة الصعوبات ب
 . واليتهافرتة حتقيق تقدم يف معاجلة بعض العقبات خالل 

 الشعوب األصليةباالعتراف   -ألف  

الشــعوب ب املتعلقــةقــوق اإلنســان حلعــايري الدوليــة املتنفيــذ  الــيت تعــرتض ائــقو عال إن أحــد  -12
ألنــه قــد يطبـــق  ،فئــات معينــة علــى" الشــعوب األصــلية"كيفيــة تطبيــق مفهــوم   يتمثــل يفاألصــلية 
ميكـن  ةاألصـلي اإلنسـان للشـعوبحقـوق إطـار : أو أوسع نطاقاً من احلـد املطلـوب ةناقصبطريقة 
لشــعوب األصــلية يف مجيــع أحنــاء العــامل،  صــائص اخصــائص مشــاة خل لــديهافئــات علــى تطبيقــه 

ومــن . اخلصــائصشــرتك يف تلــك مجاعــات ال ت علــىمــا اً نوعــ كمــا ميكــن تطبيقــه بصــورة حمــدودة
 تتســم بــالتنوع والتعقيـــدأحنــاء العــامل  خمتلـــفالواضــح أن حالــة حقــوق اإلنســان للمجموعــات يف 

قضـايا وظـروف مشـرتكة بـني بعـض الفئـات  مثـةتلف من بلد إىل بلـد وجمتمـع إىل آخـر، ولكـن ختو 
 أنمن لق القويساور املقررة اخلاصة . الشعوب األصليةعلى أا من بصفة عامة  عريفهااليت يتم ت

الــدول يــؤدي إىل عــدم قيــام  ،الشــعوب األصــليةمعينــة علــى أــا مــن جموعــات مبعــدم االعــرتاف 
هلــــذه  مــــاطبيــــق املعــــايري الدوليــــة وآليــــات احلمايــــة األنســــب ملعاجلــــة بتواجلهــــات الفاعلــــة األخــــرى 

الــيت يــتم  ن شــأا شــأن اموعــات األخــرىحقــوق اإلنســا يف جمــالبواعــث قلــق اموعــات مــن 
 . أحناء العامل شىتيف ة األصليعلى أا من الشعوب ا بصفة عامة ريفهتع

أن هــذه مشــكلة ليســت ناجتــة عــن  التشــديد علــىود املقــررة اخلاصــة تــويف هــذا الصــدد،   -13
عـــن طريـــق هـــذا  هلـــاجيـــاد حـــل إأو ميكـــن " الشـــعوب األصـــلية"  ل لتوصـــل إىل تعريـــف دويلاحماولـــة 
إعالن األمم ف. من هذا القبيل ال يوجد تعريفكتب ذا الشأن، ما يُ فيووفقاً ملا يرتدد . التعريف

، علــى الــرغم تعريــف للشــعوب األصــليةاملتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب األصــلية ال حيــاول تقــدمي 
لعاداـا وتقاليـدها اً لشـعوب األصـلية احلـق يف حتديـد هويتهـا أو انتمائهـا وفقـلمن أنه مل يؤكـد أن 

اتفاقيــــــــــة منظمــــــــــة العمــــــــــل الدوليــــــــــة كمــــــــــا أن . األصــــــــــلية بالشــــــــــعوباخلاصــــــــــة ) 33املــــــــــادة (
شـــري إىل التحديـــد تبشـــأن الشـــعوب األصـــلية والقبليـــة يف البلـــدان املســـتقلة ) 1989(169 رقـــم

ـــذايت  ـــة ال ـــاره املعيـــار األساســـي لتحديـــد اموعـــات الـــيت تنطبـــق عليهـــا أحكـــام هـــذه "للهوي باعتب
الــــيت متيزهــــا " التفاقيــــة تنطبــــق علــــى الشــــعوبأن ا تشــــري إىلو  ،)2، الفقــــرة 1املــــادة " (االتفاقيــــة

أوضــاعها االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصــادية عــن القطاعــات األخــرى مــن اتمــع الــوطين، والــيت 
عـادات أو تقاليـد خاصـة ـا، أو قـوانني أو لـوائح تنظيميــة  اً،أو جزئيـاً تـنظم مركزهـا القـانوين، كليـ
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أصلية بسبب احنـدارها مـن السـكان الـذين كـانوا اً باليت تعترب شعو عن اموعات  فضالً  ،"خاصة
ال تـــزال حتـــتفظ بـــبعض أو بكامـــل نظمهـــا االجتماعيـــة و  ،يةســـتعمار احلقبـــة اال قبـــليقطنـــون البلـــد 

  ). 1، الفقرة 1املادة( واالقتصادية والثقافية والسياسية اخلاصة ا

ـــديها معـــايري اً تالحـــظ املقـــررة اخلاصـــة بقلـــق أن عـــددو   -14 مقيـــدة إىل حـــد مـــا مـــن الـــدول ل
إىل فذلك مـن شـأنه أن يـؤدي علـى سـبيل املثـال . ةاألصليبوضع الشعوب االعرتاف بتعلق ي فيما

قــــد و ، وإمنائيــــةسياســــات اجتماعيــــة واقتصــــادية اعتمــــاد و األراضــــي حقــــوق  اعتمــــاد ــــج بشــــأن
لية، الـيت تواجههـا الشـعوب األصـتجـارب تميـزة واملشـاكل والاملظروف بـال تتمكن من االعرتاف ال

التمييــز واالســتبعاد معاناــا مــن و  وطريقــة حياــاوثقافتهــا املتميــزة  ارتباطهــا بــاألرضمبــا يف ذلــك 
حتــديات تواجــه  جمموعــات معينــة قــد بـأنالشــعوب األصــلية أو بالــنهج الــيت ال تعــرتف و . واحلرمـان
ألدوات اباسـتخدام على غرار الشـعوب األصـلية األخـرى يف مجيـع أحنـاء العـامل، ال تسـمح حمددة 

عنايــة إطــار وضــع ب، وهــو لشــعوب األصــليةاص باخلــاواملــوارد الرئيســية الــيت يوفرهــا اإلطــار الــدويل 
   .املتميزةوجتارا شواغل الشعوب األصلية بطريقة تأخذ يف االعتبار سياقاا ملعاجلة 

يــد مــن يف العد يةساســيتســم باحلوضــوع املأن هــذا بــاً تامــاً اعرتافــاملقــررة اخلاصــة وتعــرتف   -15
باملعىن  تصنيفهاالعديد من اجلماعات ميكن أن ااالت، وخاصة يف سياق أفريقيا وآسيا، حيث 

وقــد . فيهــا  يف املنــاطق الــيت ال تــزال تعــيشنيأو الســكان األصــلي ةاألصــليضــمن الشــعوب احلــريف 
يف أفريقيـا ليـة احملاتمعـات /ةاألصـلي لشـعوبهذا القلق مـن قبـل فريـق اخلـرباء العامـل املعـين با أُثري

إذا كــان مفهــوم الســكان " هالــذي الحــظ أنــو التــابع للجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب، 
لتحليل العالقات  الئمفهوم ممل ذلك ال يرتك جماالً  وضع استعماري، فإنباً األصليني يرتبط حصر 

". ســتعماراالن هيمنــة عــدم املســاواة الــيت ال تــزال قائمــة بعــد التحــرر مــيف جمــال اهليكليــة الداخليــة 
 على كبريبشكل  يركز  أالجيب "، الحظ الفريق العامل أن فهم مصطلح الشعوب األصلية عليهو 
القدميـة للســكان األوائـل، بـل جيــب الرتكيـز بشـكل أكــرب علـى الـنُـُهج احلديثــة الـيت تركــز تعريفـات ال

ات األخـــرى داخـــل لتميـــز الســـكان األصـــليني عـــن اموعـــاً علـــى التحديـــد الـــذايت للهويـــة، نظـــر 
  . )1("الدولة

االعتبــار الســمات األساســية الــيت متيــز  ضــع يفحاجــة إىل تنفيــذ ــج مــرن ي مثــة ،ولــذلك  -16
ويف هـــذا الصـــدد، . ن جمموعـــات األقليـــات أو غريهـــا مـــن اتمعـــات احملليـــةعـــالشـــعوب األصـــلية 

ويسـأل املتـأثرة قـوق احليركز على فهو ، وتعتمده رحب املقررة اخلاصة بنهج املقرر اخلاص السابقت
تعلــــــق حبقـــــوق الشــــــعوب األصــــــلية مفيـــــد يف معاجلــــــة القضــــــايا املمـــــا إذا كــــــان اإلطـــــار الــــــدويل ع

املقرر اخلـاص السـابق أن ذكر على وجه اخلصوص، و . املعنيةواجهها اموعة تواالهتمامات اليت 

__________ 

)1( African Commission on Human and Peoples’ Rights, Report of the African Commission's Working 
Group of Experts on Indigenous Populations Communities, submitted in accordance with the 
“Resolution on the Rights of Indigenous Populations/Communities in Africa”, adopted by the 
African Commission on Human and Peoples’ Rights at its 28th ordinary session (2005), pp. 92–93. 
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لبلــدان الــيت يف ا يت تكــون مبثابــة شــعوب أصــليةالــ"لجماعــات املقــرر اخلــاص مهمــة بالنســبة لواليــة 
حقـــوق  حمـــددة يف جمـــالقضـــايا  وتواجـــههلـــا هويـــة وأســـاليب حيـــاة متميـــزة، تكـــون و  ،فيهـــا تعـــيش

، مثـــل نــزع ملكيـــة أراضــيها ومواردهـــا أمنــاط االضــطهادختلـــف تتعلــق بتعرضـــها تارخييــاً ملاإلنســان 
حـال، أي  وعلـى). 213، الفقـرة A/HRC/15/37/Add.1( "الطبيعية واحلرمـان مـن التعبـري الثقـايف

املقــررة فــإن مــع ممارســة اآلليــات الدوليــة األخــرى حلقــوق اإلنســان واملقــرر اخلــاص الســابق، اً ومتشــي
دون النظـر  ةاألصليالشعوب لوضع ما دولة ديد حتعلى أول وهلة لن توافق بالضرورة من اخلاصة 

 . معنيبلد ما يف موعة ددة احملحقوق اإلنسان حالة إىل العوامل األخرى عند دراسة 

 لحقوق الشعوب األصلية  اإلعمال الفعليالتحديات التي تواجه   -باء  

إعالن األمـم املتحـدة بشـأن حقـوق الشـعوب قد اعتمدت اجلمعية العامة بالنظر إىل أن   -17
الـــدول تواجـــه و . تنفيـــذه ال يـــزال إىل حـــد مـــا يف مرحلـــة التكـــوين، فـــإن 2007األصـــلية يف عـــام 

احلقوق واملعــــايري، بــــالشــــعوب األصــــلية تشــــمل عــــدم الــــوعي حقــــوق  إعمــــاليف شــــىت صــــعوبات 
. تضــاربة ملضــمون احلقــوقاملتفســريات الو  ،تحديــد اخلطــوات العمليــة للتنفيــذاملتعلقــة بصــعوبات الو 
أن تتحلـــى اً مـــن الضـــروري أيضـــ القســـم الفرعـــي،هـــذا باإلضـــافة إىل معاجلـــة القضـــايا احملـــددة يف و 
إعمــال احلقــوق بصــورة ت التقنيــة وااللتــزام املــايل مــن أجــل القــدراتــوفر اإلرادة السياســية و بــلــدول ا

 . هناتناول هذه العوامل بتعمق ت ن، رغم أن املقررة اخلاصة لناجحة

  فهم إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية عدم الوعي و االفتقار إلى   -1  

ن وغــريه مــن الصــكوك عــالاإلفهــم عــدم الــوعي و  االفتقــار إىل تتمثــل يفمثــة مســألة أوليــة   -18
 حــــدد املقـــرر اخلــــاصوقـــد . اجلهــــات الفاعلـــة احلكوميـــة وغــــري احلكوميـــة أوســـاطذات الصـــلة يف 

تفعيـــل اإلعـــالن، عنيـــة باآلليـــات املخمتلـــف يف تقريـــره األول إىل جملـــس حقـــوق اإلنســـان،  ،الســـابق
يب التقــــين وتــــوفري التــــدر ] عالنبــــاإل[الــــوعي زيــــادة لاً بــــذل جهــــودت"أن بــــاً الــــدول حتديــــد ىوأوصــــ

التشــــــريعي واملؤسســــــات الوطنيــــــة حلقــــــوق اإلنســــــان،  هــــــازللمســــــؤولني احلكــــــوميني، وأعضــــــاء اجل
الســـلطات القضـــائية ومجيـــع اجلهـــات الفاعلـــة األخـــرى ذات الصـــلة، مبـــا يف ذلـــك اتمـــع املـــدين و 

اً كبري ًا  حققت العديد من الدول تقدموقد ). 58، الفقرة A/HRC/9/9( "والشعوب األصلية ذاا
غــري كافيــة إىل حــد  املعــايري الدوليــة بشــأن الشــعوب األصــلية لكــن ال تــزال معرفــة يف هــذا الصــدد، 
 . دول أخرىذات الصلة يف اجلهات الفاعلة كبري يف أوساط 

  متضافرة جهود تنفيذالحاجة إلى   -2  

 تكـون هنـاكومع ذلك، حىت عنـدما تكـون سـلطات الدولـة علـى علـم باملعـايري الدوليـة،   -19
 اخلطــوة األوىل هــي بــال شــكو . كيفيــة تنفيــذ هــذه املعــايري  بشــأنزيــد مــن اإلرشــادات إىل امل حاجــة

الشـــــعوب األصـــــلية، ووضـــــع خطـــــط عمـــــل  تقيـــــيم االحتياجـــــات وحتديـــــد األولويـــــات مبســـــاعدة
حقـــوق الـــذي يراعـــي تخطـــيط كمـــا أن ال. األهـــداف واألطـــر الزمنيـــة للتنفيـــذ تتضـــمناســـرتاتيجية 
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االســـرتاتيجيات األوســـع تم يف ســـياق يـــأن إلعماهلـــا ميكـــن وات الشـــعوب األصـــلية ويتضـــمن خطـــ
املـــــــــــــوارد احملليـــــــــــــة وتنميـــــــــــــة دارة اإلوالصـــــــــــــحة واإلســـــــــــــكان واالنتخابـــــــــــــات و للتعلـــــــــــــيم اً نطاقـــــــــــــ

الشـــــعوب وإشــــراك . أخــــرى جمــــاالت، وكــــذلك يف )51-49الفقــــرات ، A/HRC/24/41 انظــــر(
تنفيـذ النـب الصـراعات حـول كيفيـة التنفيـذ وجتمـن شـأنه تسـريع البداية يف التخطـيط  منذاألصلية 

 . اخلطوةومع ذلك، غالباً ما يتم جتاهل هذه ؛ ستقبالً م

نقــاط مبثابــة خطــوط األســاس واملؤشــرات ميكــن أن تكــون  ،كجــزء مــن عمليــة التخطــيطو   -20
علـى الصـعيدين الـدويل والـوطين  وضـعهاميكـن و . مرجعية ثابتة لتوجيـه العمـل وقيـاس التقـدم احملـرز

عــن مؤشــرات جديــدة وأشــكال جديــدة جلمــع البيانــات، أو  وضــع وعــن طريــق علــى حــد ســواء،
 وعلــى. اتقيــيم احتياجاــو حــاالت الشــعوب األصــلية فهــم تصــنيف البيانــات لضــمان أن  طريــق
ــــز وعــــدم املســــاواة  علــــىاملؤشــــرات تســــاعد ، ينبغــــي أن ى األساســــياملســــتو  الكشــــف عــــن التميي

. عوب األصـــلية والفئـــات االجتماعيـــة األخـــرىإجراء مقارنـــات بـــني الشـــبـــســـمح أن تواإلقصـــاء، و 
أي حال، من الضروري أن تشارك الشعوب األصلية يف حتديد القضايا اليت جيب معاجلتها  وعلى

 .ملستقبلية االرفاه ورؤ فيما يتعلق بآراء الشعوب األصلية مراعاة واملؤشرات املستخدمة، و 

 تطبيق إعادةوحماولة  اليت تكون ناجحةالتدابري  يف هذا الصدد حتديدبالطبع فيد من املو   -21
أن املمارسـات اجليــدة لتعزيـز ومحايــة اً أنـه لــيس سـر ومــع . سـياقات أخـرى علــىالتجـارب الناجحـة 

ومــن . يف الظهــورتأخــذ أمثلــة فثمــة حقــوق اإلنســان للشــعوب األصــلية ال تــزال قليلــة ومتباعــدة، 
يف تأمـل  يوهـ ،ديـد املمارسـات اجليـدةيف هـذا الصـدد حت ةاخلاصـ ةوالية املقرر اجلوانب األساسية ل

 الــدول والشــعوب األصــليةكمــا تضــطلع . هم يف توثيــق التجــارب اإلجيابيــة خــالل واليتهــااأن تســ
 بشـــأندور مهـــم يف تبـــادل اخلـــربات بـــواملنظمـــات غـــري احلكوميـــة ومنظومـــة األمـــم املتحـــدة  ذاـــا

آليـات حقـوق  تقدمي التقـارير إىل االستفادة من عمليات هلذه اجلهات املمارسات اجليدة، وينبغي
تسـليط الضـوء  لمـن أجـعاهـدات واالسـتعراض الـدوري الشـامل، املاإلنسان الدولية، مثل هيئـات 

 . على األمثلة

املمارســــات اجليـــدة والعوائــــق مـــن خمتلــــف  عـــنحلصـــول علــــى تقـــارير ااً ومـــن املهـــم أيضــــ  -22
الـــيت لـــديها  ،تعـــددة األطـــرافملاوكـــاالت وبـــرامج وصـــناديق األمـــم املتحـــدة واملؤسســـات األخـــرى 

إعــــالن األمــــم املتحــــدة بشــــأن حقــــوق  وكــــان مرجعهــــا هــــوالشــــعوب األصــــلية ب تتعلــــقسياســــات 
مـن الـنهج القـائم علـى حقـوق اإلنسـان يف التنميـة تطبيـق بـذلك مـدى  ويرتبط. الشعوب األصلية

على احلقوق قائم اللنهج لشرتك املفهم يشكل الو . ةاألصلي للشعوبمعاجلة حاالت حمددة  لأج
، أحــد األطــر جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــةو  حلقــوق اإلنســان ةالســامي يةفوضــالــذي تناصــره امل

 . املهمة لربط جدول أعمال التنمية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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 مضمون الحقوق األساسيةل متضاربةالتفسيرات ال  -3  

بعض القضـايا األكثـر لـ ولحلـغـري قـادرة علـى إجيـاد إن اخلطوات املذكورة أعاله ال تزال   -23
اجلهــات الفاعلــة الرئيســية يف أوســاط زال هنــاك تفســريات متضــاربة تــال و . املتعلقــة بالتنفيــذاً تعقيــد

قـــوق يف إعمـــال احلكيفيـــة   بشـــأنخـــالف مثـــة و  ة،األصـــلي للشـــعوبضـــمون احلقـــوق األساســـية مل
حتقيق يكون لزاماً حل املتنافسة على احملك و عندما تكون احلقوق واملصااً حاالت حمددة، وخصوص

الـــدول والشـــعوب األصـــلية ومؤسســـات بـــني قـــوق احلتفســـري إن اخـــتالف . قـــوقاحلالتـــوازن بـــني 
إحـــراز حبـــاط إاألعمـــال واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة وغريهـــا يـــؤدي إىل تطبيـــق متفـــاوت للمعـــايري و 

 يف بشــكل خــاصوجــود متفســري لااملقــررة اخلاصــة أن االخــتالف يف  توالحظــ. تقــدم يف التنفيــذ
 يفالـــدول املفـــروض علـــى  االلتـــزامتطبيـــق ويتـــأثر ذلـــك باألراضـــي واملـــوارد؛ ب املتعلقـــةاحلقـــوق  لاجمـــ
؛ ااحلـرة واملسـبقة واملسـتنرية يف املسـائل الـيت متسـه تهـاوالتمـاس موافقالشعوب األصلية شاور مع الت
  .للشعوب األصلية عرفيةالوالنظم لدولة لوالعدالة  بني نظم اإلدارةواءمة املو 

ال يـزال يتعـني القيـام بـه لضـمان الذي الكثري من العمل  هناك الحظ املقررة اخلاصة أنت  -24
القضايا األكثر إثارة بشأن اتفاق التوصل إىل الدول والشعوب األصلية و إجياد أرضية مشرتكة بني 

تخــذ تواقــف متصــلبة و مبالــدول و الشــعوب األصــلية عــادة مــا تتمســك يف هــذا الصــدد، و . للجــدل
 . على وجه اخلصوص يف سياق تنمية املوارد الطبيعيةيتضح جبالء  ج اخلصومة، وهو اجتاه

أمــر هــو اآلليــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان واخلــرباء اخلــارجيني  بواســطةاملســاعدة والتوجيــه   -25
 تقــدمييــة علــى اخلارجو الدوليــة الفاعلــة اجلهــات تســاعد ميكــن أن  ،أوالً . ضــروري يف هــذا الصــدد

واليــة املقــررة اخلاصــة أن وميكــن ل. التوجيــه وفهــم أعمــق ملضــمون املعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنســان
وكـذلك آليـات حقـوق اإلنسـان الدوليـة كمـا فعلـت مـن قبـل، يف هـذا الصـدد،  اً حامسـاً دور  ؤديت

رباء املعنيـة حبقـوق األخرى، مبا يف ذلك املنتدى الـدائم املعـين بقضـايا الشـعوب األصـلية، وآليـة اخلـ
عمــل عــن  فضــالً واآلليــات اإلقليميــة حلقــوق اإلنســان،  ،هيئــات املعاهــداتو الشــعوب األصــلية، 

يف التحليــل املوضــوعي وتفســري فقــط االخنــراط  عــناً وعوضــ، ثانيــاً و . األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة
 املساعدة التقنية، ريتوف خريناآلرباء اخلالنظام الدويل و املقدمة من لمساعدة ميكن لحقوق معينة، 

زعــــات انامل تســــوية علــــىمســــاعدة الــــدول والشــــعوب األصــــلية  لمــــن أجــــمبــــا يف ذلــــك الوســــاطة، 
  .يف اال الثاين على وجه اخلصوص هميكن القيام بوهناك الكثري الذي . واخلالفات اليت تنشأ

ينبغــي أن تكــون  ،اختــاذ قــراراتوحتــتم اتفــاق يتعــذر فيهــا الوصــول إىل  ويف احلــاالت الــيت  -26
علـى املسـتوى الـوطين، ـدف احملـاكم ف. آليات االنتصاف متاحة على الصـعيدين الـوطين والـدويل

علـى و . فعاليتهـابشـأن يف بعـض احلـاالت  وجـود جـدلاحمللية لتوفري تلـك الرقابـة، علـى الـرغم مـن 
ات املعاهـدات، لرصـد امتثـال الـدول، مبـا يف ذلـك هيئـ شـىتاملستوى الدويل، هناك بالفعل آليات 

حقــوق لرصــد وعمليــة االســتعراض الــدوري الشــامل لــس حقــوق اإلنســان، واآلليــات اإلقليميــة 
ووالية املقـرر اخلـاص هـي الوحيـدة . ووالية املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية ،اإلنسان



A/HRC/27/52 

GE.14-11733 12 

جــه احــرتام حقــوق الشــعوب األصــلية علــى و  مــدىتركــز علــى رصــد الــيت هــذه اآلليــات بــني مــن 
  . إعماهلاو  تهامحايو اخلصوص 

  عدم تحقيق المصالحة والتعويض عن األخطاء التاريخية  -جيم  

، عـدم اإلعمال الكامل والفعال حلقوق الشعوب األصـليةاً اليت تعرتض أيضاحلواجز  من  -27
عــن انتهاكــات حقــوق اإلنســان  هااملصــاحلة مــع الشــعوب األصــلية وتعويضــبشــأن خطــوات اختــاذ 

مــن عانــت الشــعوب األصــلية يف مجيــع أحنــاء العــامل يف املاضــي فقــد . ا يف املاضــيالــيت تعرضــت هلــ
تـــؤثر و وقتنــا احلاضــر  إىل هــا مســتمرةعواقب ال تــزالانتهاكــات جســيمة ومنهجيــة حلقــوق اإلنســان 

ال تــزال شــعوب أصــلية، فيهــا يف معظــم البلــدان الــيت تعــيش و . املتعلقــة ــم علــى حقــوق اإلنســان
الشعوب األصـلية  أن تتغلب امن دووسيكون من الصعب  هادفة،احلة هود مصهناك حاجة جل

، وضـــمان عالقـــات مســـتدامة مبنيـــة علـــى الثقـــة واالحـــرتام املتبـــادل فـــرطالتهمـــيش امل علـــى أوضـــاع
 . عيش فيهاتوالشراكة بني الشعوب األصلية والدول اليت 

التـاريخ رورة أن يـؤدي بالضـاملصاحلة، و  حتقيق ال يوجد مسار واحد أو مسار سريع حنوو   -28
خطـوة أوىل علـى اً عمليـة عمومـال تشتملومع ذلك، . ستجاباتاال إىل تباينوالسياق يف كل بلد 

اعتـذار تقـدمي يف بعـض البلـدان، مشلـت جهـود املصـاحلة و . باألخطـاء التارخييـةاالعرتاف تتمثل يف 
قــوق حلكــات الفظيعــة املاضــي أو االنتها الــيت وقعــت يف ملخالفــات علــى ارمســي للشــعوب األصــلية 

للســكان اً رمسيــاً اعتــذار  2008ســرتاليا يف عــام أعلــى ســبيل املثــال، أصــدرت حكومــة ف. اإلنســان
ومعانــاة تســببت يف ظلــم قــوانني وسياســات الربملانــات واحلكومــات املتعاقبــة الــيت "علــى األصــليني 

تـوريس  مضـيقجـزر سـكان أطفـال السـكان األصـليني و  أخذ أطفـال"اً وخصوص" عميقة وخسارة
 2008يف عـــام كنـــدا وباملثـــل، اعتـــذرت حكومـــة  . )2("ماوبلـــداحملليـــة أســـرهم وجمتمعـــام  مـــن

، مـع االعـرتاف بـأن ةنظام املدارس الداخلية اهلنديـاحلكومة يف إنشاء  دورعلى للشعوب األصلية 
 قـدمت الـدول األخـرى الـيتو . )3("واملصـاحلة تضـميد اجلـراحأمام اً عتذار كان عائقاال عدم تقدمي"

النـرويج و  ،اهلنودبـحلقـت الـيت املعانـاة التارخييـة باعتذارات رمسية هـي الواليـات املتحـدة فيمـا يتعلـق 
فيهــا مــا تشــكل اً غالبــ الــيتونيوزيلنــدا  يف املاضــي، ســاميالوالســويد فيمــا يتعلــق مبعاملــة شــعوب 

 . ايتانغيتفاوضية مبوجب معاهدة و التسوية المن اتفاقيات اً رمسية جزءالعتذارات اال

معـاكس  يف مثالو . سهم يف فعاليتهايواجلدير بالذكر أن الطابع العام لتلك االعتذارات   -29
املقـــــرر اخلـــــاص الســـــابق يف تقريـــــره عـــــن حالـــــة الشـــــعوب األصـــــلية يف الواليـــــات املتحـــــدة  قدمـــــه

)A/HRC/21/47/Add.1( ،متثلـت  2010خطـوة مهمـة يف عـام  على اختاذاحلكومة  فقد أقدمت

__________ 

)2( The transcript and further information on the apology are available from http://australia.gov.au/ 
about-australia/our-country/our-people/apology-to-australias-indigenous-peoples. 

)3( Further information on the apology is available from www.pm.gc.ca/eng/news/2008/06/11/pm-
offers-full-apology-behalf-canadians-indian-residential-schools-system. 
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خمالفـات علـى نطـاق فيه بوقوع عرتف تاألمريكيني األصليني السكان ر اعتذار رمسي إىل إصدا يف
خمصصـات قـد تالشـى يف خضـم االعتـذار  يف األمـر أن الغريب" ، غري أنواسع من قبل احلكومة

" الســـكان األصـــليني، ناهيـــك عـــن اجلمهـــور بشـــكل عـــاممل يعلـــم بـــه ســـوى القليـــل مـــن الـــدفاع، و 
 هــــااالعــــرتاف العلــــين هــــو أمــــر أساســــي ألســــباب عديــــدة، مبــــا فيو ). 74 املرجــــع نفســــه، الفقــــرة(

وضــــع حــــد بتــــزام مــــن جانــــب الدولــــة لاالوإظهــــار األصــــلية، مــــن الشــــعوب لضــــحايا باعــــرتاف اال
تــاريخ ســوء معاملــة الشــعوب بأوســع علــى نطــاق وتثقيــف اتمــع أو التعــويض عنهــا لالنتهاكــات 

الاألصلية ودور احلكومة يف هذا ا.   

معاجلة  لمن أجخطوات إجيابية لالنتصاف اختاذ ملصاحلة لتحقيق ااً الضروري أيضومن   -30
إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشـعوب األصـلية ويتضمن . اليت ال تزال قائمة مظاهر األذى

وبـــالطبع، وفقـــاً . جموعـــة مـــن احلقـــوقمب مـــا يتعلـــقفي لالنتصـــاف" آليـــات فعالـــة" نشـــاءدعـــوات إل
عـالن يف ميكن فهم اإلر اخلاص السابق يف تقريره األول إىل جملس حقوق اإلنسان، املقر  ةحظملال

العواقب املسـتمرة لإلنكـار  معاجلةيهدف إىل "وهو  "انتصاف"جممله على أنه يف األساس وسيلة 
يف الصـكوك الدوليـة  الـواردةالتارخيي للحـق يف تقريـر املصـري وغـريه مـن حقـوق اإلنسـان األساسـية 

تحديــــد واالنتصــــاف مطلـــوب علـــى وجـــه ال). 36، الفقـــرة A/HRC/9/9( "شـــكل عـــاماملنطبقـــة ب
متميـزة اً بوصـفها شـعوبسالمتها لتعويض عن أي عمل يهدف إىل حرمان الشعوب األصلية من ل
 يهـــدف أو يـــؤدي إىل نـــزع ملكيـــة أراضـــيها أو أقاليمهـــا أو مواردهـــا أو؛ ))أ(2، الفقـــرة 8املـــادة (
، 8املـادة (اإلدماج القسـري  أي شكل من أشكال االستيعاب أوأو  ؛))ب(2، الفقرة 8املادة (

املـــادة (أو يـــؤدي إىل طمـــس ممتلكاـــا الثقافيـــة أو الفكريـــة أو الدينيـــة أو الروحيـــة  ؛))د(2الفقـــرة 
تنميـة أو اســتخدام أو عـن  ؛ فضـالً )2، الفقـرة 20املــادة (؛ أو حرمـام مـن أسـباب الـرزق )11

 ).2، الفقرة 32 املادة( أو املائية أو املوارد األخرىاستغالل املوارد املعدنية 

 تتمثــل يفلشــعوب األصــلية يف مجيــع أحنــاء العــامل احلاجــة إىل إنصــاف اأوضــح مظــاهر و   -31
يف ورد يف هـــــذا الصـــــدد، و . وتـــــأمني حيازـــــا أراضـــــيها التقليديـــــةاســـــتفادا مـــــن اســـــتمرار عـــــدم 

يف اجلـرب بطـرق ميكـن أن تشـمل الـرد أو، إذا للشـعوب األصـلية احلـق "من اإلعالن أن  28 املادة
تعـــذر ذلـــك، التعـــويض العـــادل واملنصـــف واملقســـط، فيمـــا خيـــص األراضـــي واألقـــاليم واملـــوارد الـــيت  
كانــت متتلكهــا بصــفة تقليديـــة أو كانــت خبــالف ذلــك تشـــغلها أو تســتخدمها، والــيت صـــودرت 

، وأن "املســـبقة واملســـتنريةأخـــذت أو احتلـــت أو اســـتخدمت أو أضـــريت دون موافقتهـــا احلـــرة و  أو
يقــدم يف صــورة أراض وأقــاليم ومــوارد مكافئــة مــن حيــث النوعيــة واحلجــم واملركــز "هــذا التعــويض 

وعلــى الــرغم مــن التقــدم احملــرز . "القــانوين أو يف صــورة تعــويض نقــدي أو أي جــرب آخــر مناســب
ة، وحلمايــة أراضــيها خــالل العقــود القليلــة املاضــية فيمــا يتعلــق بإعــادة األراضــي للشــعوب األصــلي

هنــاك، بطبيعــة احلــال عــدد مــن الطــرق . احلاليــة، ال يــزال يتعــني فعــل املزيــد يف كــل اــاالت تقريبــاً 
مراســـيم تنفيذيـــة وقـــرارات قضـــائية أو ترتيبـــات إصـــدار  عـــن طريـــق الســـرتداد األرض، مبـــا يف ذلـــك

بالتنـافس علـق األمـر ، على الرغم مـن املضـاعفات الـيت ميكـن أن تنشـأ، وخاصـة عنـدما يتيةتفاوض
 . اصمن القطاع اخلمصاحل طرف ثالث مع 
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خطــــوات لضــــمان عــــدم تكــــرار اً جيــــب أن تشــــمل أيضــــاهلادفــــة صــــاحلة فــــإن امل اً،وأخــــري   -32
ومـــن الصـــعب  ،مـــر ضـــروري إلعـــادة بنـــاء الثقـــة واســـتعادة الثقـــة يف الدولـــةاألوهـــذا . االنتهاكـــات

ــــب الشــــعوب ا التعــــايفتصــــور بالفعــــل  فيهــــا حــــدوث ســــتمر يألصــــلية يف بيئــــة احلقيقــــي مــــن جان
حلقـوق  اجلسـيمةحنـو وضـع حـد لالنتهاكـات  طـويالً اً يف حني قطعت الـدول شـوطو . االنتهاكات

ات حتـــدث يف مجيــع البلـــدان الــيت يعيشـــون نتهاكــاإلنســان ضــد الســـكان األصــليني، مـــا زالــت اال
مـا اً حتتـاج إىل معاجلـة، وغالبـأهـم القضـايا امللحـة الـيت جتسـد مـا اً االنتهاكات احلاليـة غالبـف. فيها

ال تلــك االنتهاكــات  فــإن معاجلــةومــع ذلــك، . تكــون حمــط أنظــار النظــام الــدويل حلقــوق اإلنســان
  .عن طريق االعرتاف واجلربملصاحلة القوية اليت ال تزال مطلوبة لتحقيق اهود عن اجل يشكل بديالً 

ابري املــــذكورة أعــــاله ال يضــــمن شــــري إىل أن تنفيــــذ مجيــــع التــــدتاملقــــررة اخلاصــــة أن وتــــود   -33
املواقــف علــى يشــمل عمليــة التحــول  عنصــر أساســي يفومثــة . مصــاحلة حقيقيــة حــدوثبالضــرورة 

يف وتناولــت . همــةامل بصــعوبة هــذه متامــاً عــرتف املقــررة اخلاصــة تاملســتوى الشخصــي واتمعــي، و 
آليــة اخلــرباء املعنيــة  أنكمــا جتــدر اإلشــارة إىل . يف هــذا اــال ةخاصــقلــق أوجــه ال القســم التــايل

سياق الوصول إىل العدالة يف "دراستها بعنوان  2014يف عام  واصلتحبقوق الشعوب األصلية 
األصـلية للشـعوب نظمـة القانونيـة األالعدالة التصاحلية، و  -تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية 

الشــباب واألشــخاص ذوي نســاء الشــعوب األصــلية واألطفــال و  بالنســبة إىلوالوصــول إىل العدالــة 
العدالـة بشـأن مناقشـة  وتشـتمل الدراسـة علـى، )A/HRC/EMRIP/2014/3/Rev.1انظـر ( "اإلعاقة

  .زيد من التعليقات بشأن هذه القضيةاملوفر تالتصاحلية و 

  السلوكيات السلبية المستمرة والتصورات المشوهة تجاه الشعوب األصلية   -دال  

بعــد حتــول دون متتــع هــذه الشــعوب كتمــل لية الــيت مل تمــع الشــعوب األصــاملصــاحلة إن   -34
علـى النطـاق لشـعوب األصـلية جتاه االتصورات السلبية املستمرة ها، ويرتبط ذلك بحبقوقاً تاماً متتع

أدنــاه،  إليـهشـار يكمـا و . لمجتمعـات الـيت يعيشـون فيهــا، مبـا يف ذلـك داخـل احلكومــاتل األوسـع
 منوهي ترتاوح من هذه املواقف جتاه الشعوب األصلية،  أن هناك جمموعة ةاخلاص ةالحظ املقرر ت

الشــعوب جتاهــل أو التقليــل مــن هويــات  إىل تلــك الــيت تــؤدي إىلاً ظاهريــــا الــيت تضــر  املواقــف
ســباب محايــة حقــوق ألفهــم تنطــوي علــى عــدم الــيت واملواقــف املتميــزة،  ــاوأســاليب حيااألصــلية 

يف االســتجابة لشــواغل أثرياتــه علــى جهــود الدولــة لكــل مــن هــذه املواقــف تو . الســكان األصــليني
تكـوين صـورة سـلبية ذاتيـة لـدى إىل  توعلى الشعوب األصـلية ذاـا، ورمبـا أد ،الشعوب األصلية
 . اهويا كبتأو  الشعوب األصلية 

التفــــوق  مــــنجــــذوره  يســــتمدالشـــعوب األصــــلية  الــــذي تتعــــرض لــــهالتمييـــز املســــتمر إن   -35
رمــي إىل تياســات سقــوانني و اً تارخييــ تهــاتصــورات رافقهــي و  ن وأحفــادهم،دى املســتعمريلــاملتصــّور 

يف العديــد مــن و . يف الثقافــة املهيمنــة مواســتيعايهــا أو القضــاء علهويــة الســكان األصــليني قمــع 
ة ومنعـت السـكان األصـليني حيلغة عنصـرية صـر  علىأحكام القوانني الدستورية اشتملت البلدان، 
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 حـرمتهم مــنألنشــطة اخلاصـة ــم، مثـل االحتفــاالت الثقافيـة والدينيــة، و جمموعــة مـن ا ممارسـةمـن 
ــــل التصــــويت أو امــــتالك األرض ــــاة الدولــــة مث ــــة المــــن و . املشــــاركة يف حي هــــذه بــــارزة علــــى األمثل

عــن " تصــفيتها"أو علــى هويــة الســكان األصــليني القضــاء اً علنــ تاســتهدفالــيت تلــك السياســات 
، خمتلفـةيف بيئـات  من أسـرهم وجمتمعـام احملليـة ووضـعهعـأطفـال السـكان األصـليني  فصلطريق 
 . التحدث بلغام أو ممارسة تقاليدهم الثقافية م منومنعه

ال يــتم القــوانني والسياســات العنصــرية يف مجيــع أحنــاء العــامل و وقــد وضــع حــٌد ملثــل هــذه   -36
ال تــزال ض البلــدان ومــع ذلــك، البــد مــن اإلشــارة إىل أن األطــر القانونيــة يف بعــ. التســامح معهــا

يف و . دون البشــرأو خملوقــات قبليــة بدائيــة علــى أــا جمموعــات إىل الشــعوب األصــلية اً رمسيــ تشــري
هــذه الكثــري مــن التقــدم يف تعزيــز حقــوق  حــدثمعظــم البلــدان الــيت تعــيش فيهــا شــعوب أصــلية، 

. تـهمكافحعليهـا و  بالظلم الذي وقـعواالعرتاف  احيا وأساليبالشعوب ومحاية ثقافاا املتميزة 
اســـتمرار املواقــــف التمييزيـــة الــــيت تشــــوه تســــببت يف قــــوانني وسياســـات املاضــــي فـــإن ومـــع ذلــــك، 

 اثقافاـ مـع احملافظـة علـىمجتمعـات متميـزة ك هـار ازدهاالشعوب األصـلية وتعيـق جتاه التصورات 
ة واتمعيـــة تلــك املواقـــف علـــى املســـتويات الفرديـــوتتضـــح . اخلاصـــة ـــايـــاة احلوطريقـــة  هاوتقاليــد

الشخصـيات العامـة ووسـائل اإلعـالم والثقافـة الشـعبية واللغـة  أن تسـتمر بفعـلوميكن  ،واملؤسسية
 . الكتب املدرسية لألطفاليف اليومية والصور، وحىت 

ينطــوي علــى التمييــز والتحيــز والصــور النمطيــة للشــعوب  ةقــف الســلبيانــوع مــن املو ومثــة   -37
لفـة، مبـا يف ذلـك االعتقـاد بـأن ثقافـات وتقاليـد الشـعوب األصـلية خمت تخذ أشـكاالً قد ياألصلية و 
 راسـخة علـى نطـاق يعـانون مـن مشـاكل اجتماعيـة أفرادها ، أو أنغري متطورةبدائية أو و متخلفة 

االعتقـاد بـأن  صـاحبهاهـذه املواقـف ميكـن أن يو . واسع مثل إدمان الكحول أو العنـف ضـد املـرأة
، أو أن الدولــة تســتطيع أن تفعــل ذلــك ابنفســه اإدارة شــؤوقــادرة علــى  غــريالشــعوب األصــلية 

ســيطرة الشــعوب لاً تضــع حــدسياســات أبويــة وضــع قــوانني و ســن علــى حنــو أفضــل، ممــا أدى إىل 
 . تها اخلاصة باإلدارة والقضاءاألصلية على القرارات املتعلقة بشؤوا اخلاصة، مبا يف ذلك أنظم

غـــري  تصـــبحو  نين الــوعي واخلطـــاب العــامعـــصــلية الشـــعوب األ ويقــود ذلـــك إىل اختفــاء  -38
الرتكيبــة مســامهاا يف التــاريخ و وتكــون عــيش فيهــا، تيف البلــدان الــيت  بالنســبة لعامــة اجلمهــورمرئيــة 

بشـــكل ذلـــك ضــح يتو . ة أو ال وزن هلـــاتلـــك البلـــدان غــري معروفـــاحلاليــة يف  ةوالثقافيـــ ةاالجتماعيــ
يعيشون يف منـاطق  عندماأو  ،من السكان األصليني ةد قليلاعدأ توجد اخاص يف البلدان اليت 

يعيـق قـدرة عـن األنظـار هـذا الغيـاب و . التفاعل مع اتمعيكون هناك القليل من ريفية ومعزولة و 
صـوم إليصـال  الوطنيـة أو وسـائل اإلعـالمتصـال االوسـائل لوصـول إىل علـى االشعوب األصلية 

إىل قيـام آخـرين بالتحـدث بـامسهم واختـاذ القـرارات  ذلـكمراكز صنع القرار، وميكن أن يـؤدي  إىل
 . فرضها عليهمنيابة عنهم أو 

 أسـبابعـدم فهـم  تبـّني الشـعوب األصـلية  جتـاهشـوهة امل التصـوراتأنواع أخـرى مـن ومثة   -39
علــى الســكان الــذين يــرون أن كثــري مــن بالتأكيــد  وهنــاك . محايــة حقــوق الشــعوب األصــلية يــةوكيف
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ويف هــذا ". املضــي قــدماً "و "ماضــيهمالــتخلص مــن "أو  تمــعا اق بركــباللحــالشــعوب األصــلية 
اسـتحقاقات وامتيـازات خاصـة ال  حيصـلون علـىالشـعوب األصـلية أن أفراد الصدد، ميكن اعتبار 

ومــن شــأن هــذه . اتمــع يف أوســاطمشــاعر اســتياء وجــود تتمتــع ــا بقيــة الســكان، ممــا أدى إىل 
حقــوق وتــدابري العمــل التفاضــلية للمايــة احلأن حتــول دون تطــوير  ، حــىت إذا مل تكــن ظــاهرة،اآلراء

الشــعوب األصــلية  تعــيش أن إمكانيــة وضــمان تهمــيش املســتمر ملعاجلــة أوضــاع ال املطلوبــةاإلجيــايب 
 . شعوب متميزةك

علــى مصــاحل الشــعوب األصــلية أمثلــة علــى النظــر إىل اً أيضــ ةاخلاصــ ةاملقــرر  رأت اً،وأخــري   -40
بشــــكل خــــاص يف ســــياق تنميــــة املــــوارد ذلــــك ينطبــــق و . مصــــاحل بقيــــة اتمــــعأــــا تتعــــارض مــــع 

من تركيز االهتمام علـى معاجلـة الشـواغل الـيت أثارـا الشـعوب األصـلية يف سـياق  بدالً ف. الطبيعية
املشـاريع " عرقـلت"الشـعوب األصـلية  وغريهـا أنالشخصـيات العامـة تصـّور بعـض مشاريع حمددة، 

 أن لـدى هـذه الشـعوب األصـلية معتقـداتد اقتصـادية للـبالد ككـل، أو اليت ميكن أن جتلـب فوائـ
يف تلــك احلــاالت، ينظــر إىل الشــعوب األصــلية و . مطلقــة تنميــة املــوارد الطبيعيــة تعـارض بصــورةأو 

مصـاحل يف مصـاحل الشـعوب األصـلية دمـج مـن  بدالً  ،أمام املصاحل الوطنيةاً تشكل عائق على أا
منـاخ ال يفضـي إىل خلق إىل تؤدي بالطبع مثل هذه املفاهيم و . أوسع على نطاقالدولة واتمع 

 . الدعم احلكومي والعام لتعزيز حقوق الشعوب األصليةتقدمي 

الــيت يعززهــا  حــد املواضــيع املركزيــةأ القضــاء علــى التمييــز ضــد الشــعوب األصــليةويشــكل   -41
وتــــنص . الــــواردة فيــــه وادإعــــالن األمــــم املتحــــدة بشــــأن حقــــوق الشــــعوب األصــــلية يف خمتلــــف املــــ

تتخـــذ الـــدول تـــدابري فعالـــة، بالتشـــاور والتعـــاون مـــع "علـــى وجـــه اخلصـــوص علـــى أن  15 املـــادة
الشـــعوب األصـــلية املعنيـــة، ملكافحـــة التحامـــل والقضـــاء علـــى التمييـــز ولتعزيـــز التســـامح والتفـــاهم 

املواقـف  ل تغيـريولـيس مـن السـه". والعالقات الطيبة بني الشعوب األصلية وسـائر شـرائح اتمـع
زيـــادة مشــاركة الشـــعوب  عـــن طريــقإىل حـــد كبــري  تيســـري ذلــكواملفــاهيم الراســخة، ولكـــن ميكــن 

، ورمبـا للتوعيـة بـرامجتنظـيم التعلـيم علـى نطـاق واسـع و نشـر مـن خـالل و األصلية يف صنع القرار، 
شــعوب حقـوق البإعمـال  هــاالتزام إذا أبـدتمـن قبـل احلكومــات نفسـها اً ميكـن تيسـري ذلـك أيضــ

 . أن منظومة األمم املتحدة ميكن أن تساهم يف هذه اجلهود ةاخلاص ةالحظ املقرر تو . األصلية

 الظروف االجتماعية واالقتصادية   -هاء  

علــى نطــاق عــاملي لشــعوب األصــلية لالظــروف االجتماعيــة واالقتصــادية غــري املواتيــة إن   -42
املمارســة تشــكل عقبــة أمــام  ،لــيت يعيشــون فيهــاباملقارنــة مــع غالبيــة الســكان يف اتمعــات ا تقريبــاً 

أن حتقــق االزدهــار احلقيقــي لشــعوب األصــلية وال ميكــن ل. املكفولــة هلــا الكاملــة حلقــوق اإلنســان
لعديـــد مـــن ا وتشـــري. لرفـــاهوالتمتـــع حبقوقهـــا كاملـــة مـــا مل حتصـــل علـــى احلـــد األدىن مـــن ظـــروف ا

أوضــاع املــواطنني بكثـري مــن  أســو ة أتنميــالب فيمـا يتعلــقالشــعوب األصــلية إىل أن أوضــاع املؤشـرات 
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األصـــلية، مبـــا يف ذلـــك مســـتويات الفقـــر والتعلـــيم والصـــحة والبطالـــة الشـــعوب غـــري مـــن  اآلخـــرين
  .وظروف السكن واملياه النظيفة والصرف الصحي

الشــعوب األصــلية حتــديات تنمويــة فيهــا عــدد مــن البلــدان الــيت تعــيش  يواجــهبالتأكيــد، و   -43
واجـه صـعوبات يف هـذا تالبلد يف  ةكثري   اتجمموع واحدة منالشعوب األصلية ن قد تكو و ، هائلة
تـــدابري معاجلـــة جيـــب أن تكـــون ومـــع ذلـــك، تواجـــه الشـــعوب األصـــلية حتـــديات متميـــزة، و . اـــال

 . التدابري اليت تستهدف الفئات احملرومة األخرىخمتلفة عن الفوارق االجتماعية واالقتصادية 

يف الوقـت الشـعوب األصـلية حرمـان فهم الروابط بـني أوضـاع من ول األ وال بد يف املقام  -44
 ذات الصــــلةاملــــوارد واحلقــــوق حقــــوقهم يف األرض و احلــــايل وتــــاريخ حرمــــام مــــن تقريــــر املصــــري و 

التنميــة يف خمتلــف أحنــاء العــامل فــإن ، األمــر يف واقــعو . ضــرورية للتنميــة االقتصــادية واالجتماعيــةال
ـــ متـــت كثـــري مـــن احلـــاالت ففـــي الاليـــوم علـــى حســـاب الشـــعوب األصـــلية؛  حـــىت زالتـــوال اً تارخيي

تعرضـــت ألضـــرار مـــن أجـــل حتقيـــق التنميـــة لفائـــدة جهـــات أراضـــي الشـــعوب األصـــلية و  صـــودرت
ضــع تحســني الوضــع االجتمــاعي واالقتصــادي للشــعوب األصــلية جيــب أن تواالســتجابة ل. أخــرى

الشــعوب األصــلية، مبــا يف ذلــك األراضــي  مــا ضــاع مــناول اســتعادة أن حتــيف االعتبــار و التــاريخ 
 ديــديف حت هــذه الشـعوب ممارســة حـقوسـائل الكافيـة لضـمان وجــود أسـاس للتنميــة االقتصـادية، و 

، أظهـــرت العديـــد مـــن الدراســـات أن زيـــادة ســـيطرة األمـــر يف واقـــعو . ة املنـــاطق اخلاصـــة ـــاتنميـــ
النمــــــو جمـــــال فضـــــل يف نتــــــائج أيـــــؤدي إىل الداخليـــــة  اتالشـــــعوب األصـــــلية علـــــى صــــــنع القـــــرار 

 . االقتصادي

عيش يف مناطق ريفية ومعزولة، مما تما اً أن الشعوب األصلية غالب ةضافياإلامل و عومن ال  -45
 ميكـــن الو . املخـــاوف االجتماعيـــة واالقتصـــاديةتبديـــد الـــربامج واخلـــدمات املصـــممة ل نفيـــذيعقـــد ت
املنــاطق احلضــرية  إىلاألصــلية الشــعوب  نقــلقضــية عــن طريــق ، وال ينبغــي، أن حتــل هــذه البــالطبع
. قــد يــؤدي إىل انتهـــاك عــدد مــن حقــوقهم اإلنســـانية األمـــر الــذيحاولــت بعــض الــدول،  مثلمــا

احلقوق االجتماعيــــة بــــالشــــعوب األصــــلية  تضــــمن متتــــعن ذلــــك، جيــــب اختــــاذ تــــدابري عــــ وعوضــــاً 
التضــحية  خــرى، دون احلاجــة إىلالســكان األقطاعــات ذاــا علــى قــدم املســاواة مــع واالقتصــادية 

 . التقليدية اأراضيهب االيت تشمل متسكه اوأساليب حياا وانب هامة من ثقافاجب

أن التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية للشــعوب مالحظــة اً جيــب أيضــوعــالوة علــى ذلــك،   -46
. خـرى مـن السـكاناأللقطاعـات ا، عـن ـاسـاليب حيالتفـرد ثقافاـا وأاً نظـر  ،األصلية قد ختتلف

اصـة، مبــا يف اخلعوامــل ال ســتمرة ينبغـي أن تراعـيــدف إىل معاجلـة املشـاكل امل ابات الـيتواالسـتج
أمـر أساسـي لنجـاح أي تـدابري  ذلـكو . أسـاليب حياـاو  هاالشعوب األصلية وتقاليـدلغات ذلك 
هــــذه  هـــي إشـــراكو ثقافـــات الشـــعوب األصـــلية مراعــــاة طريقـــة واحـــدة لضـــمان ومثـــة . صـــلةذات 

إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن حقـوق يشـري يف هذا الصـدد، و . وير الربامجيف تصميم وتط الشعوب
واستشارا  ،لتنميةا ا يف جمالأولويا حديدتبالشعوب األصلية ضرورة قيام الشعوب األصلية إىل 

 . وإدراجها يف عملية صياغة برامج الدولة
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ة للشـعوب األصـلية أن حتسـني الظـروف االجتماعيـة واالقتصـاديبـ ةاخلاص ةاملقرر وتعرتف   -47
ول إىل وذكــرت أن تقريرهــا األ. تهــالــدول معاجلالــيت يتعــني علــى اقــد يكــون مــن أصــعب املشــاكل 

علـــى قضـــية التنميـــة ســـريكز ، 2014أكتـــوبر /تشـــرين األولعرض يف يســـ ذياجلمعيـــة العامـــة، الـــ
 التنميـة بشـأن قـدم بعـض وجهـات النظـر، وي2015بعـد عـام ملـا ومناقشة جدول أعمال التنمية 

تعـرب عـن مبزيـد مـن التفصـيل أدنـاه،  مثلمـا يـردوعالوة علـى ذلـك، . املستدامة للشعوب األصلية
واليتهـا للمســائل املتعلقـة بـاحلقوق االجتماعيـة والثقافيــة فـرتة طـوال أملهـا يف إيـالء اهتمـام خــاص 

 . واالقتصادية والبيئية للشعوب األصلية

 تهالوالي ةالخاص ةالتعليقات األولية على رؤية المقرر   -رابعاً   

جملـس حقـوق اإلنسـان، واليـة الـيت ُكّلفـت ـا مـن جانـب لتعتزم املقررة اخلاصة، عمًال با  -48
املستهدفة عادة من قبل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة،  يف ااالتتنفيذ عملها 

االنتهاكـات املزعومـة حلقـوق املتعلقـة بوالرسائل تعزيز املمارسات اجليدة والتقييمات القطرية، : أي
ستنسـق أنشـطتها مـع اثنـني  ويف سياق عملهـا يف هـذه اـاالت،. اإلنسان والدراسات املواضيعية

واليــة حمــددة بشــأن الشــعوب األصــلية، وكــذلك مــع ب املكلفــةمــن آليــات األمــم املتحــدة األخــرى 
متابعـة وتعزيـز ياق عملها كما تعتزم يف س. هيئات املعاهدات واألنظمة اإلقليمية حلقوق اإلنسان

 . املكلفني السابقني ذه الواليةاملالحظات والتوصيات املقدمة من 

 جـــدول أعمـــال علـــى وضـــعاتمـــع الـــدويل  يعكـــفيف الســـياق العـــاملي احلـــايل، حيـــث و   -49
ة األصـلي الشـعوبحـق كيفيـة إعمـال أمهية رصد   ةاخلاص ةرى املقرر ت، 2015بعد عام  ملا التنمية

 وهـي. اجلهـد العـاملي خضـم هـذااملـوارد والثقافـة يف و  التنميـة واألرض واألقـاليم مور منهـايف مجلة أ
ال يـزال مراعـاة حقـوق اإلنسـان منظـور وتعمـيم القائم على حقوق اإلنسـان ج التنمية أن تدرك 
ويـــنعكس هـــذا الواقـــع يف . ول أعمـــال التنميـــة العامليــة والوطنيـــة الشـــاملةايف جـــدمـــا اً نوعـــاً هامشــي

الشــعوب األصــلية بشــكل عــام يف تصــميم وأهــداف ومؤشــرات وتنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة  مــيش
 . لأللفية

العاملية واإلقليمية املتعـددة األطـراف والثنائيـة واتفاقات االستثمار والتجارة معاهدات إن   -50
كثري من ولل. ةدول أعمال التنميجباً وثيقاً ترتبط ارتباط، شعوب أصليةا وجد تها دول ترمأباليت 

أراضـــي وأقــاليم ومـــوارد وأنظمـــة النظــر إىل  يـــةتلــك املعاهـــدات واالتفاقــات آثـــار مباشــرة علـــى كيف
يف املاضي، اخنرطـت بعـض الشـعوب األصـلية و . عارف التقليدية للشعوب األصلية واستخدامهاامل

يـة ملنظمـة التجـارة التفاق على اجلوانب التجارية املتصلة حبقوق امللكيـة الفكر بغية ايف املفاوضات 
املتعلقة اآلثار املرتتبة على حقوقهم يف املعرفة التقليدية، مثل معرفتهم  ملراعاةاً وذلك توخي ،العاملية

إزالـــــة الضـــــوابط القانونيـــــة تحرير و بـــــالاالتفاقـــــات الـــــيت تســـــمح و . واســـــتخدامهاالنباتـــــات الطبيـــــة ب
ســان واملعــايري االجتماعيــة والبيئيــة، تقــويض حقــوق اإلنيف هلــا تــأثري ويكــون القائمــة  يةوالسياســات
يــة كيفالينبغــي القيــام بــه لفهــم  الــذيهنــاك الكثــري و . الشــعوب األصــليةب تلحــق الضــررميكــن أن 
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وكيفيــة  ،هــذه املعاهــدات واالتفاقــاتبســبب  حقــوق الشــعوب األصــليةاحملتملــة لتقــويض أو تعزيــز 
 .سارات خطط التنمية االقتصادية الوطنيةمل هاتشكيل

 ةاملقــرر  عـرتفتتفـاقم األزمـة البيئيــة وزيـادة جهـود اتمــع الـدويل للتعامـل مــع ذلـك،  مـعو   -51
التــدابري الراميــة إىل  ال تــؤديضــرورة حتليــل آثــار األزمــة علــى الشــعوب األصــلية وضــمان أب ةاخلاصــ

املقـررة اخلاصـة تعتـزم و . الشـعوب األصـلية وانتهـاك حقوقهـلإىل املزيد مـن التهمـيش  هاختفيف آثار 
وضـــع حقـــوق اإلنســـان للشـــعوب األصـــلية وكيفيـــة اختـــاذ قـــرارات و البيئـــة علـــى  رياســـة كيفيـــة تـــأثدر 

حقــوق وقضــايا الشــعوب  تراعــي سياســات وبــرامج يف إطــار االتفاقــات البيئيــة املتعــددة األطــراف
 . يف معاجلة هذه املشكلة هاومسامهت األصلية

ســــــتقبلية يف جمــــــايل االســــــتثمار احلاليــــــة واملعاهــــــدات املتفاقيــــــات و االومــــــن الواضــــــح أن   -52
البيئــة والثقافــة، هلــا تــأثري مباشــر علــى احلقــوق املتعلقــة ب، وكــذلك االتفاقيــات ةاالقتصــادي والتجــار 

هنـــاك العديـــد مـــن القضـــايا الـــيت و . االقتصـــادية واالجتماعيـــة والبيئيـــة والثقافيـــة للشـــعوب األصـــلية
عتـزم تتحقيقـات، ائـدة القصـوى مـن اللتحقيق الفاً وسعيومع ذلك، . تستحق االهتمام املوضوعي

ز جهودها على مدى السنوات الثالث املقبلة من واليتها على القضايا املتعلقة يركت ةاخلاص ةاملقرر 
ميكـــن أن تتضـــمن، بـــاحلقوق االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة والبيئيـــة للشـــعوب األصـــلية، الـــيت 

 :ليس على سبيل احلصر، ما يلي

لفقر وعدم املساواة والتنمية اليت تواجه الشعوب األصلية، مبـا يف ذلـك ااملسائل املتعلقة ب •
ـــة اخلاصـــة وكيف ىيف حتديـــد رؤ  احقهـــ معاجلـــة هـــذه القضـــايا يف  يـــةواســـرتاتيجيات التنمي

 ؛ 2015 بعد عامملا عمليات حتديد أهداف التنمية املستدامة وجدول أعمال التنمية 

ك الوصــول إىل اخلــدمات الصــحية املالئمــة احلالـة الصــحية للشــعوب األصــلية، مبــا يف ذلـ •
األصـلية واالبتكـارات املتعلقـة بالصـحة الشـعوب رف اودور معـ ،والطب التقليدياً ثقافي

 والشفاء يف هذا الصدد؛ 

املتعـدد ثنـائي اللغـة و الالتعلـيم خباصة لشعوب األصلية يف التعليم، و االقضايا املتعلقة حبق  •
 ؛ةثقافيمراعية للجوانب السبة و خدمات تعليم مناتوفري و  ،الثقافات

التقليديــة، مبــا يف ذلــك  هــاتــدابري محايــة وتعزيــز الــرتاث الثقــايف للشــعوب األصــلية ومعارف •
االتفاقيات وعمليات وضع املعايري املتعلقة حبماية املعارف التقليدية واحرتام احلـق  تطوير

ـــافع اســـتخدام معـــارف وابتكـــارات ومم ارســـات الشـــعوب يف الثقافـــة والتقاســـم العـــادل ملن
 األصلية؛ 

احلقوق االقتصادية واالجتماعية وقضايا حقوق اإلنسان األخرى املتعلقـة بـاملرأة وأطفـال  •
الشعوب األصلية يف خمتلف البيئات، مثل اهلجرة واالجتار بالنساء والفتيات والصراعات 

 العنيفة واالقتصاد غري الرمسي وعمالة األطفال، وغريها؛ 
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ــ • رامج املؤسســات املاليــة الدوليــة واإلقليميــة واالتفاقــات االســتثمارية تــأثريات سياســات وب
لشــعوب األصــلية، وخاصــة لوالتجاريــة املتعــددة األطــراف والثنائيــة واملســاعدات اخلارجيــة 

الشعوب، مبا يف ذلك املمارسـات اجليـدة  هذه فيما يتعلق مبشاريع التنمية اليت تؤثر على
 التعاون؛  يف إطار هذا

 )4(االتفاقـــات البيئيـــة متعـــددة األطـــراف املرتتبـــة علـــىات والـــربامج والقـــرارات أثـــر السياســـ •
 محاية واحرتام وإعمال بشأن الشعوب األصلية، وخباصة فيما يتعلق بكيفيةاً لزمة قانونامل

يف  ، علــى النحــو املكفـــولتنفيــذ تلــك االتفاقيــات علـــى املســتوى الــوطينا لــدى حقوقهــ
اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم و الشعوب األصلية  حقوقاألمم املتحدة بشأن إعالن 
  .غريمها من الصكوك ذات الصلةو ) 1989(169

النســــاء اــــاالت املتعلقــــة بالواليــــة الرتكيــــز علــــى ب أدمــــج املكلفــــون الســــابقونيف حــــني و   -53
ت واليـاالواألطفال يف عملهم، مبا يف ذلك أثناء الزيـارات القطريـة، علـى النحـو املطلـوب مبوجـب 

ــــد تقريــــر موضــــوعي علــــى اإلطــــالق بشــــأنالــــيت أنشــــأها جملــــس حقــــوق اإلنســــان،  النســــاء  مل يُع
تــدرك  فهــي. الوضــع أن الوقــت قــد حــان لتصــحيح ذلــك ةاحلاليــ ةاخلاصــ ةرى املقــرر تــو . واألطفــال

وثيق مع املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة األخـرى، وخاصـة بشكل التنسيق  ضرورة
ل مـع قضـايا النسـاء واألطفـال، وكـذلك مـع هيئـات املعاهـدات مثـل جلنـة القضـاء تلـك الـيت تتعامـ

 . على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل

تقيـيم حالـة الشـعوب األصـلية  هـو ةاخلاصـ ةاسم لنجاح واليـة املقـرر احلعنصر سيكون الو   -54
ثـل هـذه الزيـارات ملبعناية ضري ينبغي التحالوقت واملوارد حمدودة،  حملدوديةاً ونظر . يف بلدان حمددة

 ةاخلاصـ ةأمـل املقـرر تخالل السـنة األوىل مـن واليتهـا، و . قصى من النتائجحتقيق احلد األ لمن أج
 نيوتشــري إىل أن املقـــررين اخلاصــني الســـابق. كــل منطقــة مـــن املنــاطقيف  لقيــام بزيــارات قطريـــة يف ا

باإلضـافة إىل زيـارات إىل دول الشـمال مثـل قاموا بعدة زيارات إىل بلدان منطقة أمريكا الالتينية، 
إىل حــد  يرجــع  ذلــكأن بــ ةاخلاصــ ةعــرتف املقــرر وت. والواليــات املتحــدة وكنــدا ةنافياالســكندالــدول 

إىل انفتـــاح بلـــدان منطقـــة أمريكـــا الالتينيـــة للزيـــارات الـــيت يقـــوم ـــا املقـــرر اخلـــاص للنظـــر يف  كبـــري
خـرى، األنـاطق املبلـدان يف ال عـن أملهـا يف أن تظهـرأعربت و . القضايا املتعلقة بالشعوب األصلية

أن الزيــارات إىل اً أيضــ ةاخلاصــ ةاملقــرر وتــرى . خــالل واليتهــا ممــاثالً اً انفتاحــ ،خاصــة آســيا وأفريقيــا
 . الدراسات املوضوعيةتسهم يف إثراء بلدان حمددة ميكن أن 

 ةاألصـليشعوب مات المع منظ سةإقامة اتصاالت سل على ةاخلاص ةوالية املقرر وتعتمد   -55
بالفعــل  بعثـتوقـد . الرسـائل املقدمـة مـن األفـراد والشـعوب بشــأن أوضـاع حقـوق اإلنسـانتلقـي و 

__________ 

اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ، واتفاقيــة التنــوع البيولــوجي، واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  )4(
، ضــمن صــكوك ارة الدوليــة يف األنــواع املهــددة بــاالنقراض مــن احليوانــات والنباتــات الربيــةالتصــحر، واتفاقيــة التجــ

 .أخرى
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إىل وأشارت املقررة اخلاصة . هايلعحلكومات بشأن القضايا اليت عرضت رسائل إىل االعديد من ال
أداء مهامهــا اإلجـراءات اخلاصــة يف  تعــاون مــععلـى الحقــوق اإلنســان قـد حــث الــدول جملـس أن 

لـرد دون تـأخري ال مـربر لـه علـى اوتوفري مجيع املعلومات يف الوقـت املناسـب، وكـذلك  اومساعد
وتود املقررة اخلاصـة أن ). 2، الفقرة 5/2القرار (احملالة إليها من قبل اإلجراءات اخلاصة  الرسائل

دأها املقـرر اخلـاص السـابق املوارد املتاحـة، املمارسـة الـيت بـ ويف حدودكن مي ماإىل أقصى تواصل، 
انتهاكــات تتعلــق مبــزاعم االت معينــة حلــدراســة متعمقـة جــراء إلواملتمثلـة يف القيــام بزيــارات ميدانيــة 

 . تُرسل إليهاحقوق اإلنسان اليت 

حقــــوق  إعمــــال يف أن تســــاهم مهمتهــــايف  ةاخلاصــــ ةأمــــل املقــــرر تذكــــر أعــــاله،  ومثلمــــا  -56
الشـــعوب األصـــلية؛ هـــذه قـــوق حبمســـتوى الـــوعي ادة زيـــ: ن طريـــق مـــا يلـــيالشـــعوب األصـــلية عـــ

حتديـــد املمارســـات و  ؛املســـاعدة علـــى وضـــع مؤشـــرات ميكـــن علـــى أساســـها تقيـــيم التقـــدم احملـــرزو 
علـــى إجيـــاد أرضـــية مشـــرتكة بـــني مواقـــف الـــدول والشـــعوب األصـــلية؛ وتـــوفري  ةســـاعدواملاجليـــدة؛ 
يف القسم الثالث أعاله بشأن ذكورة املاحلواجز ما يتصل بفيو . تفسري احلقوقب ما يتعلقالتوجيه في
أن  ةاخلاصـ ةتوقع املقـرر تتمع، جانب بقية ااملواقف التمييزية جتاه الشعوب األصلية من استمرار 
حقــوق  يف جمــالاجلمهــور عامــة رفــع مســتوى الــوعي لــدى  يفعملهــا مــن رئيســي العنصــر يتمثــل ال

 . واهتمامات الشعوب األصلية

 االستنتاجات   -خامساً   

اً قوي على الصعيدين الدولي والمحلي للمضي قدم يأساس قانوني وسياساتهناك   -57
 . من التقدم في هذا الصددقد حدث الكثير حقوق الشعوب األصلية، و  إعمالفي 

 الشــعوبومــع ذلــك، هنــاك العديــد مــن العقبــات التــي ال تــزال تحــول دون تمتــع   -58
إلـى حـد مـا فـي جميـع البلـدان ذلـك ، و لـة لهـاالمكفو  بحقوق اإلنسـانتمتعًا كامًال  ةاألصلي

  .شعوب أصليةفيها التي تعيش 

تنفيـــذ معـــايير حقـــوق اإلنســـان الدوليـــة بشـــأن وإحـــدى العقبـــات التـــي تحـــول دون   -59
 . جماعات معينةب فيما يتعلق" الشعوب األصلية"تطبيق مفهوم  تتمثل فيالشعوب األصلية 

الــدول يجنــب  ،الشــعوب األصــليةمــن علــى أنهــا مجموعــات بعــدم االعتــراف إن   -60
مــا طبيــق المعــايير الدوليــة وآليــات الحمايــة األنســب لمعالجــة توالجهــات الفاعلــة األخــرى 

 ن شــأنها شــأن المجموعــاتحقــوق اإلنســا فــي مجــالبواعــث قلــق  المجموعــات مــنلهــذه 
 . أنحاء العالم شتىفي ة األصليعلى أنها من الشعوب ا بصفة عامة تعريفهالتي يتم 

السـمات األساســية التـي تميــز  ويراعــي ةنـو مر يتســم بالنهـج  الســتخدامحاجـة  وثمـة  -61
ويركـز هـذا . ن مجموعات األقليات أو غيرها من المجتمعـات المحليـةعالشعوب األصلية 
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بحقـوق الشـعوب  الخـاصاإلطار الـدولي ما إذا كان و  المعرضة للخطرحقوق الالنهج على 
 . المعنيةوالمخاوف التي تواجهها المجموعة  في معالجة القضايا اً األصلية مفيد

الـدول فـي تفعيـل حقـوق الشـعوب التـي تواجـه صعوبات في ال ةالثاني وتتمثل العقبة  -62
صــعوبات والالحقوق والمعــايير؛ بــ ةوعيــتالباالفتقــار إلــى وتتعلــق تلــك الصــعوبات . األصــلية

 . ربة لمضمون الحقوقتحديد الخطوات العملية للتنفيذ؛ والتفسيرات المتضاالمتعلقة ب

تحديد الخطوات العملية للتنفيذ، من المهـم أن ب المتعلقةالصعوبات بوفيما يتعلق   -63
إجراء التخطـيط االسـتراتيجي وتطـوير بـإلى جنب مـع الشـعوب األصـلية، ًا تقوم الدول، جنب

 . التجارب الناجحة إعادة تطبيقومحاولة  أوجه النجاحآليات الرصد والمؤشرات وتحديد 

اإلعمـــال الكامـــل والفعـــال لحقـــوق الشـــعوب األصـــلية  التـــي تواجـــه ةثالثـــال والعقبـــة  -64
المصـــالحة مــع الشـــعوب األصـــلية تحقيـــق  مـــن أجــلتخــذ تالخطــوات التـــي لـــم  تتمثــل فـــي

 . والتعويض عن االنتهاكات الماضية لحقوق اإلنسان

أن يــؤدي بالضــرورة المصــالحة، و  لتحقيــق ال يوجــد مســار واحــد أو مســار ســريعو   -65
اً عمليــة عمومــال تشــتملومــع ذلــك، . ســتجاباتاال إلــى تبــاينالتــاريخ والســياق فــي كــل بلــد 

اتخـاذ خطـوات إيجابيـة لتـوفير و ، باألخطـاء التاريخيـةاالعتـراف تتمثل فـي خطوة أولى على 
الماضـي، وتنفيـذ تـدابير قائمة لألضرار التي وقعـت فـي مظاهر الالسبل االنتصاف ومعالجة 

  .تكرار االنتهاكاتلضمان عدم 

 هــا تتعلــقالكامــل بحقوقالشــعوب األصــلية تمتــع ة التــي تحــول دون الرابعــ والعقبــة  -66
لشـعوب األصـلية ا تجـاهالتصـورات السـلبية  وهـي اسـتمرار ،بعدالتي لم تكتمل المصالحة ب

 .وماتالحك من جانببما في ذلك  ،المجتمعات التي يعيشون فيها في أوساط

 تحامـل أو صـورالتـي تنطـوي علـى تمييـز أو تلـك ورات السـلبية وتشمل هذه التصـ  -67
لبقيـة أفـراد تلـك التـي تجعـل الشـعوب األصـلية غيـر مرئيـة و نمطية تجاه الشعوب األصلية؛ 

فـي التركيبـة في البلدان التي يعيشون فيها، مما يجعل مسـاهمتها فـي التـاريخ و  المجتمعات
تلـك التـي تظهـر ة أو ال وزن لها، و ن غير معروفتلك البلداالحالية في  ةوالثقافي ةاالجتماعي
تـرى التـي ات تصـور ؛ فضـًال عـن الحماية حقـوق الشـعوب األصـلية أسباب وكيفيةعدم فهم 

 . تتعارض مع مصالح بقية المجتمعمصالح الشعوب األصلية  أن

علـى لشعوب األصلية لفإن الظروف االجتماعية واالقتصادية غير المواتية  ًا،وأخير   -68
لمجتمعــات التــي لغالبيــة االظروف االقتصــادية واالجتماعيــة بــمقارنــة  يد العــالمي تقريبــاً الصــع

 الممارسـة الكاملـة لحقـوق اإلنسـان التـي تحـول دون ةالخامسـ تشـكل العقبـة فيهـا يعيشون
ولــن تــتمكن الشــعوب األصــلية مــن تحقيــق االزدهــار الحقيقــي . المكفولــة لهــذه الشــعوب

 . لرفاهم تحصل على الحد األدنى من ظروف اوالتمتع بحقوقها كاملة ما ل
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 المشـاكل المسـتمرةالمتعلقـة بمواجهـة الصـعوبات ب تمامـاً  ةالخاص ةعترف المقرر وت  -69
بعض العقبات  التغلب علىتحقيق تقدم في  تتمكن منأن في تأمل  لكنها، والتغلب عليها

 . واليتهافترة خالل 

التـي  إنجـاز عملهـا المتعلـق بالمجـاالت ةالخاصـ ةعتزم المقـرر تعالوة على ذلك، و   -70
تعزيـــــز : ن بواليـــــات فـــــي إطـــــار اإلجـــــراءات الخاصـــــة، أيو المكلفـــــيســـــتهدفها  عـــــادة مـــــا

المتعلقـــة بانتهاكـــات حقـــوق اإلنســـان  والرســـائلالممارســـات الجيـــدة والتقييمـــات القطريـــة، 
 . المزعومة والدراسات المواضيعية

بيـــد أن المقـــررة هتمـــام الموضـــوعي، العديـــد مـــن القضـــايا التـــي تســـتحق االوهنـــاك   -71
ــزم تركالخاصــة ت ــعت ــثالث المقبلــة مــن واليتهــا علــى القضــايا  خــاللز جهودهــا ي الســنوات ال

  .المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية للشعوب األصلية

        


