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 قضايا الشعوب األصلية
  

 حالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية  
 

 *مذكرة من األمني العام  
 

 بـأن حييـل إىل أعـضاء اجلمعيـة العامـة تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين                    يتشرف األمني العام   
ســتافنهاغن، املقــدم  رودولفــو، حبالــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية للــشعوب األصــلية 

 .٢٠٠٥/٥١ من قرار جلنة حقوق اإلنسان ١٨عمال بالفقرة 

 

 .قدم هذا التقرير بعد املوعد النهائي لتقدميه، وذلك إلجراء املشاورات الالزمة * 
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 حالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية  

  

 موجز 
 نـوفمرب /تـشرين الثـاين  من املمتدة الفترة  خالل  هذا التقرير األنشطة املضطلع ا      يغطي   
ــوبر/تــشرين األول إىل ٢٠٠٥ ــاولو ،٢٠٠٦ أكت ــرىل الــيت سائ بعــض املــ  بوجــه خــاص يتن  ي

 .تسترعي اهتماما خاصا وعاجالمدعاة قلق واملقرر اخلاص أا 
فيذا للواليـة الـيت أسـندا إليـه جلنـة           ركزت األنشطة اليت اضطلع ا املقرر اخلاص تن       تو 

ملــسائل الــيت هلــا تــأثري    املتخــصص يف االتحقيــق  )أ (: علــى٢٠٠١حقــوق اإلنــسان يف عــام   
الزيـارات القطريـة؛   ) ب(حالة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية للـشعوب األصـلية؛            على

نـسان واحلريـات    االتصاالت مع احلكومات فيما يتعلق باالنتـهاكات املزعومـة حلقـوق اإل            )ج(
 .لشعوب األصلية يف مجيع أحناء العاملاخلاصة بااألساسية 
 إلعـالن   اجلمعيـة العامـة   يف هذا الصدد، يشري املقرر اخلاص بالتحديد إىل ما إلصدار           و 

، الذي اعتمده جملس حقـوق اإلنـسان يف دورتـه           لشعوب األصلية األمم املتحدة بشأن حقوق ا    
 .عوب األصليةلشاألوىل، من أمهية بالنسبة ل

لكـل مـن نيوزيلنـدا      رمسيـة    ةوخالل الفترة قيـد االسـتعراض، قـام املقـرر اخلـاص بزيـار              
 .وإكوادور، كما قام بزيارات متابعة إىل غواتيماال واملكسيك وكندا
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 احملتويات

الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٤٤-١
.األنشطة املضطلع ا يف إطار الوالية -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢٤-٥

.الزيارات القطرية -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٦-١٥
.زيارة نيوزيلندا - ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٧-١٦
.زيارة إكوادور - ٢     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٧-٢٠
.متابعة التوصيات الواردة يف تقارير املقرر اخلاص -بـاء    . . . . . . . . . . . .٣١٩-٢٥
االتصاالت مع احلكومات، ومتابعة الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق -جيم   

.ب األصليةاإلنسان للشعو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢١١
.مستقبل احلماية الدولية حلقوق الشعوب األصلية -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٠١١-٣٣
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 مقدمة - أوال 
، املـؤرخ   ٢٠٠٥/٥١قــــرار جلنـــة حقـــوق اإلنـســـان         ال ب ــــ دم عم ــاملق،  رــذا التقري ــه - ١

دولفــو روإىل اجلمعيــة العامــة  ، هــو التقريــر الثالــث الــذي يقدمــه     ٢٠٠٥أبريــل / نيــسان٢٠
. اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية للـشعوب األصـلية             ستافنهاغن، املقرر 

 حقـوق اإلنـسان   جملـس   إىل   الـسنوي    الفترة قيد االستعراض، قدم املقرر اخلاص تقريـره        وخالل
 ).Add.1-5 و E/CN.4/2006/78(يف دورته الثانية 

٢ -       نـوفمرب /تشرين الثاينمن  املمتدة  ا خالل الفترة    ويغطي هذا التقرير األنشطة املضطلع 
سابق املقــدم إىل عــام الــتقريــر الشــأنه شــأن  ربز،يــو ٢٠٠٦ أكتــوبر/تــشرين األول إىل ٢٠٠٥

رى املقــرر اخلــاص أــا ذات أمهيــة خاصــة  ، بعــض املــسائل الــيت يــ )A/60/358(اجلمعيــة العامــة 
 .بالنسبة لتعزيز حقوق الشعوب األصلية ومحايتها

يف قـرارات جلنـة حقـوق اإلنـسان        يـــرد بياا   رر اخلاص   ـــملقا ةــة بوالي ــام املشمول ـملهاو - ٣
التفــصيل ، ومبزيــد مــن ٢٠٠٥/٥١ و ٢٠٠٤/٦٢ و ٢٠٠٣/٥٦ و ٢٠٠٢/٦٥  و٢٠٠١/٥٧

ـــف ــري ـــ ــرر اخلاي تقريــ ـــملقــ ــان ( E/CN.4/2002/97اص ـــ  E/CN.4/2004/80و ) ٣  و٢الفقرتــ
فـريد بيـان تفـصيلي ـا     عمـل املقـرر اخلـاص    اليت توجه  ة الدوليةانونيالق أما املعايري   ).٢ الفقرة(

 ).١٠١إىل  ٧٩الفقرات ( E/CN.4/2004/80/Add.1و  E/CN.4/2002/97تقريريه يف 
 أن طلبـت اللجنـة إىل       ٢٠٠٥/٥١جلنـة حقـوق اإلنـسان       من جديد مـا ورد يف قـرار         و - ٤

ــواردة يف  املقــرر اخلــاص أن يعــد دراســة بــشأن أفــضل املمارســات امل   تبعــة لتنفيــذ التوصــيات ال
 .تقاريره العامة والقطرية، وأن يقدم تقريراً مرحلياً إىل اللجنة يف دورا الثانية والستني

 
 الواليةة املضطلع ا يف إطار األنشط - ثانيا 

ســبتمرب املاضــي إىل جملــس حقــوق اإلنــسان، /يغطــي التقريــر الــسنوي املقــدم يف أيلــول - ٥
وار مع الدول واملنظمـات غـري احلكوميـة، األنـشطة املـضطلع ـا خـالل الفتـرة            والذي أعقبه ح  
 وخــالل تلــك الفتــرة، ظــل اهتمــام  . ٢٠٠٦مــارس / إىل آذار٢٠٠٥مــارس /املمتــدة مــن آذار

املقرر اخلاص حمصورا، كما يف السنوات السابقة لواليته، يف ثالثة جماالت عمل رئيـسية، أوهلـا             
ة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية للـشعوب األصـلية، علـى               دراسة املسائل اليت متـس حالـ      

النحـــو الـــوارد يف التقريـــر الرئيـــسي، ورصـــد تطورهـــا؛ وثانيهـــا الزيـــارات القطريـــة؛ وثالثهـــا  
انتهاكات حلقوق اإلنسان واحلريات األساسـية      املتصلة بوقوع   دعاءات  االتصاالت العاجلة واال  

 .للشعوب األصلية
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لمقـرر  ا يف هذه ااالت احملددة يرد بيان ا يف التقرير الرئيسي ل           األنشطة املضطلع   و - ٦
ــا هــذا، مت تقــدمي مخــس إضــافات تغطــي  . ويف إضــافاته )E/CN.4/2006/78( اخلــاص : ويف عامن

املتصلة بوقـوع   دعاءات  البالغات الواردة واملتبادلة خالل الفترة قيد االستعراض فيما يتعلق باال         
؛ (E/CN.4/2004/80/Add.1) واحلريات األساسـية للـشعوب األصـلية      انتهاكات حلقوق اإلنسان    

/  متـوز ٢٨والتقرير املتعلق بالزيارة اليت قام ا املقرر اخلـاص جلنـوب أفريقيـا خـالل الفتـرة مـن        
؛ والتقريــر املتعلــق بالزيــارة الــيت (E/CN.4/2004/80/Add.2) ٢٠٠٥أغــسطس / آب٨يوليــه إىل 

 ٢٠٠٥نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٦ إىل   ١٦نـدا خـالل الفتـرة مـن         قام ـا املقـرر اخلـاص لنيوزيل       
(E/CN.4/2004/80/Add.3)      أفـضل املمارسـات املتبعـة لتنفيـذ         ؛ والتقرير املرحلي املتعلـق بدراسـة

جلنــة حقــوق  املقــرر اخلــاص الــسنوية، واملقــدم بنــاء علــى طلــب   التوصــيات الــواردة يف تقــارير
قريــر املتعلــق بنتــائج وتوصــيات احللقــتني الدراســيتني  ؛ والت(E/CN.4/2004/80/Add.4) اإلنــسان

ــوز       ــا يف مت ــة أريزون ــدويل وجامع ــاين ال ــا االحتــاد الربمل ــتني نظمهم ــدوليتني الل ــشرين  /ال ــه وت يولي
ــوبر /األول ــاص      ٢٠٠٥أكتـ ــرر اخلـ ــسي للمقـ ــر الرئيـ ــوع التقريـ ــول موضـ ــوايل، حـ ــى التـ ، علـ

(E/CN.4/2004/80/Add.5). 
 اخلــاص تقريــره التخصــصي لدراســة تطبيــق املعــايري      راملقــرويف عامنــا هــذا، كــرس    - ٧

فخـــالل العقـــد املنـــصرم، أدخلـــت . واألحكـــام القانونيـــة املتـــصلة حبقـــوق الـــشعوب األصـــلية
إصالحات دستورية وتشريعية عـدة يف بلـدان شـىت، مت مبوجبـها االعتـراف بالـشعوب األصـلية                   

ــة والثق   ــة والــسياسية واالقتــصادية واالجتماعي ــةوحبقوقهــا املدني وبعــض هــذه اإلصــالحات  . افي
ويف حــاالت معينــة، جنــد أن احلقــوق املعتــرف ــا حمــدودة . التــشريعية أوســع نطاقــا مــن غريهــا

 .وحمكومة مبصاحل دول ثالثة أو باملصلحة العامة للدولة املعنية
ما صدر يف السنوات القليلة املاضية من معايري وأحكام قانونيـة تتـصل              ومع ذلك، فإن   - ٨

فـالثغرة  . هلـذه الـشعوب    عوب األصلية مل حيدث أي تغيري جوهري يف احلياة اليوميـة          حبقوق الش 
القائمــة بــني إعمــال حقــوق الــشعوب األصــلية وبــني التمتــع الفعلــي ــا متثــل مــشكلة خطــرية    

ويف تقريــر هــذا . تـستحق االهتمــام البــالغ مـن جانــب جملــس حقـوق اإلنــسان واجلمعيــة العامـة    
 .لعوامل اليت يرى أا تسهم يف نشوء تلك الظاهرةالعام، حدد املقرر اخلاص ا

ففي بلدان كثرية، ال تطبق املبادئ واملعايري الدوليـة املتـصلة حبقـوق الـشعوب األصـلية                  - ٩
يف القوانني احمللية، ذلك ألا ال تشكل تلقائيا جزءا من تلك القوانني، حىت بعـد أن يكـون قـد                    

ومـن املـشاكل املبلـغ      .  املسؤولون العموميـون والقـضاة     وأحيانا ما يتجاهلها  . مت التصديق عليها  
عنــها الــضعف الــسائد بــني بعــض القــوانني، كــالقوانني املتــصلة بــإدارة املــوارد الطبيعيــة وتلــك   

 . املتصلة بالشعوب األصلية أو حبقوق اإلنسان
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وبـني  غري أن املشكلة الرئيسية هي ثغرة إعمال احلقوق، أي اهلوة بني القـوانني احلاليـة                 - ١٠
وهذه الفجوة بني املستوى الرمسي واملستوى الفعلـي      . املمارسات اإلدارية والقانونية والسياسية   

وردم اهلـوة، أي سـد الفجـوة، ميثـل حتـديا            . تشكل انتهاكا حلقوق اإلنـسان للـشعوب األصـلية        
 .حقوق اإلنسان للشعوب األصلية يتعني طرحه مستقبال كربنامج عمل يف جمال

 يف جلــوء الـشعوب األصـلية لآلليــات الدوليـة للـدفاع عــن حقـوق اإلنــسان      ومثـة تزايـد   - ١١
فعلى الـصعيد اإلقليمـي، تـؤدي منظومـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان دورا               . اخلاصة م 

وعلـى الـصعيد    . متزايد األمهية، كما أن املنظومة اإلقليمية األفريقية آخذة يف اكتـساب أمهيتـها            
 أن ملنظمة العمـل الدوليـة وآليـات معاهـدات األمـم املتحـدة مرجعيـة             الدويل، فمما ال شك فيه    

وبالتايل، تتـشكل   . أدبية تتجلى بشكل متزايد يف الدفاع عن حقوق اإلنسان للشعوب األصلية          
دائرة جديدة من املمارسات الناجحة تربط بني الـشعوب األصـلية والـدول واآلليـات الدوليـة،                 

 .االتولكن دون نتائج مرضية يف مجيع احل
ــاءة  “ثغــرة إعمــال احلقــوق ”أمــا االهتمــام املتزايــد بظــاهرة   - ١٢  وبالبحــث عــن حلــول بن

ويف هذا الصدد، وكمـا سـبقت   . املقرر اخلاص  لتضييقها فيتجسد يف االنشغال مبتابعة توصيات     
ــه، كانـــت   ــارة إليـ ــسان اإلشـ ــوق اإلنـ ــة حقـ ــا   جلنـ ــاص، يف قرارهـ ــرر اخلـ ــت إىل املقـ ــد طلبـ   قـ

راســة بــشأن أفــضل املمارســات املتبعــة لتنفيــذ التوصــيات الــواردة يف  أن يعــد د”، ٢٠٠٥/٥١
 .“تقاريره العامة والقطرية

وقد مت تقدمي تقرير عن سري العمل يف إعداد تلك الدراسـة إىل جملـس حقـوق اإلنـسان        - ١٣
 وجــــاء يف ذلــــك التقريــــر أن .(E/CN.4/2006/78/Add.4)يف دورتــــه الــــيت انعقــــدت مــــؤخرا 

وردت حىت اآلن، على ما هلا من أمهية، ال تفي باالحتياجات النوعية الالزمـة              املعلومات اليت   ”
ولـذلك، يـرى    . “إلعداد دراسة تسهم، بـشكل مـا، يف إعطـاء دفعـة للموضـوع مـدار البحـث                 

الوقوف على اإلجراءات النوعية اليت اختذت بنـاء علـى التوصـيات       ”املقرر اخلاص أن من املهم      
 .خلاص يف تقارير املقرر ا“الواردة
ويف هذا الصدد، يعتزم املقرر اخلاص املضي يف تنفيذ طلـب اللجنـة فيمـا يتعلـق بتقـدمي                    - ١٤

ــام بأنــشطة متنوعــة تــساعده يف مجــع املعلومــات       الدراســة النهائيــة، الــيت يزمــع مــن أجلــها القي
 .الالزمة إلجنازها

 
 زيارات القطريةال -ألف  

 بزيــارتني رمسيــتني لنيوزيلنــدا املقــرر اخلــاصم خــالل الفتــرة املــشمولة ــذا التقريــر، قــا  - ١٥
وعـن الزيـارة    . وإكوادور للوقوف على حالة حقوق اإلنسان اخلاصة بالشعوب األصلية فيهمـا          
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 تقريـــــرا إىل جملـــــس حقـــــوق اإلنـــــسان يف آخـــــر دورة لـــــه  املقـــــرر اخلـــــاص األوىل، قـــــدم
(E/CN.4/2005/78/Add.3).  تقريــرا عنــها يف اصاملقــرر اخلــ أمــا الزيــارة الثانيــة، فــسوف يقــدم 

 .القريب العاجل
 

 زيارة نيوزيلندا - ١ 
بناء على دعوة من حكومـة نيوزيلنـدا ومنظمـات شـعب املـاوري، قـام املقـرر اخلـاص                     - ١٦

وممـا أثلـج صـدر املقـرر اخلـاص تعهـد            . ٢٠٠٥نـوفمرب   /بزيارة نيوزيلندا يف شهر تـشرين الثـاين       
 يف املائـة مـن      ١٥املـاوري، الـذين ميثلـون حنـو         احلكومة بتقليص أوجه التفاوت بني أبناء شعب        

إمجــايل الــسكان، وبــني بقيــة ســكان الــبالد، وذلــك مــن حيــث مؤشــرات التنميــة االجتماعيــة     
واإلنــسانية، خاصــة يف جمــاالت الــصحة واإلســكان والتعلــيم ومــستوى الــدخل والعمــل، وهــي 

لقوميـة بثمارهـا كافـة      هذا فضال عن تعهد السلطات بـأن تعـم التنميـة ا           . أوجه تفاوت مستدمية  
 .فئات اتمع النيوزيلندي

ورغم أوجـه التقـدم احملـرزة، يـشعر الكـثري مـن أبنـاء شـعب املـاوري بنفـاد الـصرب مـن                          - ١٧
ــرية إجــراءات   ــصافوت ــه   - االنت ــم حــق في ــذي هل ــن     - ال ــة ســنوات م ــاج طيل ــه الت ــا ارتكب  مم

ند القــانوين للعالقــات بــني  والــيت تــشكل الــس١٨٤٠ املربمــة عــام عاهــدة وايتــاجنيانتــهاكات مل
 .شعب املاوري والدولة

واليــوم، ينتــاب عــدد كــبري مــن أبنــاء شــعب املــاوري قلــق إضــايف مــن القــانون اجلديــد   - ١٨
املتعلــق باملنـــاطق الــساحلية، والـــذي ســيبطل حقـــوقهم التقليديــة يف هـــذه األراضــي وإبـــداهلا      

 .ستغالهلابإجراءات إدارية قد تسمح هلم باستصدار سند قانوين آخر ال
ويف تقريره، طرح املقرر اخلاص على حكومـة نيوزيلنـدا بعـض التوصـيات الـيت اقتـرح                   - ١٩

فيها تدابري تنحو إىل تقوية وتـدعيم حقـوق اإلنـسان ألبنـاء شـعب املـاوري، مبـا فيهـا حقـوقهم            
 .اجلماعية يف األرض واملناطق الساحلية

 
 زيارة إكوادور - ٢ 

، قام املقرر اخلاص بزيارة رمسيـة إلكـوادور تلبيـة لـدعوة             ٢٠٠٦أبريل  /يف شهر نيسان   - ٢٠
وجهتــها إليــه احلكومــة ومنظمــات الــشعوب األصــلية يف ذلــك البلــد، حيــث قــام بزيــارة شــىت    
طوائــف الــشعوب األصــلية يف املنــاطق الــساحلية واجلبليــة واألمازونيــة، وأجــرى مقــابالت مــع  

 . الشعوب األصليةالسلطات العليا يف البالد ومع ممثلي كافة قوميات



A/61/490
 

8 06-55254 
 

ورغم أنه سيضمن تقريره املقبل، الذي سـيديل بـهِ أمـام جملـس حقـوق اإلنـسان، بيانـا                     - ٢١
ففـي املقـام    . وافيا، فإن املقرر اخلاص يود أن يغتنم هذه الفرصة لإلعراب عـن بعـض انطباعاتـه               

ــشعو      ــة حقــوق ال ــة كــبرية يف جمــال محاي ب األول، استــشعر املقــرر اخلــاص وجــود هــوة قانوني
ــسنة    . األصــلية ــرغم مــن أن دســتور إكــوادور ل ــة حمــددة   ١٩٨٨فعلــى ال ــا مجاعي  يكفــل حقوق

للشعوب والقوميات األصلية يف جماالت شىت، فإن هذه احلقوق غري منصوص عليها حـىت اآلن               
وقـد  . يف القوانني الثانوية املناظرة، مما يدل على وجود صـعوبة بالغـة يف إعماهلـا إعمـاال كـامال         

مة مؤسسات رمسية شـىت لرعايـة شـؤون الـشعوب األصـلية، فتحـت أبواـا أمـام              أنشأت احلكو 
ــوانني        ــك يف ق ــة، ولكــن دون تأصــيل ذل ــسياسات العام ــق ال ــشعوب يف تطبي ــشاركة هــذه ال م

 .بعينها، األمر الذي جعلها تتسم بالضعف املؤسسي
وعلى مر السنني، اعترفت دولة إكوادور ببعض أراضـي الـشعوب األصـلية، والسـيما                - ٢٢

يف منطقة األمازون، مما مسح هلذه الطوائف أن تتوصل بالتفاوض إىل اتفاقـات تتعلـق باسـتغالل              
الـشعوب األصـلية     بيد أن من دواعي القلـق البـالغ التـدهور التـدرجيي ملوئـل             . األراضي واملوارد 
ة استغالل املوارد الطبيعية، خاصة استخراج الـنفط واملعـادن وقطـع األشـجار،              وما ختلفه أنشط  

ــار متــس حقــوق الــشعوب األصــلية وتــضر    ــة الــيت تعــيش فيهــا، خاصــة يف منطقــة    مــن آث بالبيئ
ويـتعني إيـالء اهتمـام خـاص للمـشاكل          . األمازون واحلدود الشمالية وساحل احملـيط األطلـسي       

عزولة أو املنعزلة، املـضرورة مـن قطـع األشـجار غـري القـانوين              اليت تواجهها الشعوب األصلية امل    
 كـذلك، جوبـه اسـتخراج الـنفط مــن    . وسـائر األنـشطة غـري املـشروعة الـيت تـزاول يف أراضـيها       

أراضــي الــشعوب األصــلية باملقاومــة مــن بعــض الطوائــف، كطائفــة ســاراياكو األمازونيــة الــيت  
 . اإلنسانالتمست محاية منظومة البلدان األمريكية حلقوق

ــة       - ٢٣ ــسنوات املاضــية، ظلــت مؤشــرات التنمي ورغــم النمــو االقتــصادي الــذي شــهدته ال
وإىل جانـب الفقـر     . االقتصادية واالجتماعية والبشرية للشعوب األصلية دون املتوسـط القـومي         

السائد يف املناطق الريفية، ازدادت صعوبة أحوال معيشة الشعوب األصـلية يف احلـضر، ممـا أثـر                  
 .الشعوب األصلية ا بالغا على نساءتأثري
وختاما، فإن عدم وجود قانون مواءمة يف جمال إقامة العدل بالنسبة للـشعوب األصـلية         - ٢٤

ــد أوجــد حــاالت تنــازع يف الــدفع بعــدم االختــصاص بــني االختــصاص القــضائي اخلــاص           ق
نيــة جلــوء واملــشاكل املتــصلة بانعــدام إمكا. بالــشعوب األصــلية واالختــصاص القــضائي العــادي

الـشعوب األصـلية إىل القـضاء تتفـاقم بفعـل االفتقــارِ إىل نظـام دفـاع عمـومي يتـسم بالكفــاءة،          
وعدم توافر مترمجني، واخنفـاض مـستوى الـوعي بـالتنوع الثقـايف لـدى العـاملني جبهـاز القـضاء              

وطرح املقرر اخلاص توصيات شـىت علـى حكومـة إكـوادور            . واملسؤولني العموميني بوجه عام   
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 هيئات التعاون التقين الدوليـة يـرى أـا إذا نفـذت بالـشكل املناسـب فـسوف تـسهم يف                      وعلى
 .للشعوب األصلية حتسني حالة حقوق اإلنسان

 
 متابعة التوصيات الواردة يف تقارير املقرر اخلاص -باء  

تلبية لطلب جلنـة حقـوق اإلنـسان، قـام املقـرر اخلـاص بـبعض األنـشطة لدراسـة نتـائج                       - ٢٥
مـايو، قـام املقـرر      /ففـي أيـار   . ة اليت أجريت يف بلدان شىت للتوصـيات الـواردة يف تقـاريره            املتابع

اخلاص بزيارة متابعة لغواتيماال للوقوف على التغريات اليت استجدت منـذ الزيـارة الرمسيـة الـيت                 
ويف هـذه املـرة، متكـن املقـرر اخلـاص مـن التأكـد مـن أمهيـة وضـرورة                     . ٢٠٠٢قام ـا يف عـام       

ملتابعة اليت تقوم ا آليـات حقـوق اإلنـسان يف عمليـة مرافقـة احلكومـات واملؤسـسات                   أنشطة ا 
الوطنية ومؤسـسات اتمـع املـدين يف عملـها مـنِ أجـل حتـسني حالـة حقـوق اإلنـسان يف شـىت              

 .البلدان
ولوحظــت جمموعــة مــن الــتغريات وأوجــه التقــدم يف حالــة حقــوق الــشعوب األصــلية    - ٢٦

 تالـسلطا ت له أمهية بالغـة بالنـسبة للمقـرر اخلـاص تزايـد مـستوى توعيـة                  ومما كان . بغواتيماال
احلكومية بضرورة االهتمام، على سبيل األولوية، مبـسألة حقـوق الـشعوب األصـلية يف الـبالد،                 

 .مما أفضى إىل إقامة حوار، يف مناسبات عدة، بني الشعوب األصلية والدولة
أي املقـرر اخلـاص، اإلقـرار العلـين بـاجلرائم الـيت       ومما كانت لـه أمهيـة بالغـة أيـضا، يف ر      - ٢٧

وهنـا،  . ارتكبت إبان الرتاع املسلح، واليت تسببت يف معاناة أليمـة لطوائـف الـشعوب األصـلية               
ينبغي كذلك إبراز أمهية أول قضايا صدرت فيهـا أحكـام بالـسجن كعقوبـة علـى التمييـز ضـد                  

 .الشعوب األصلية
للمقـرر اخلـاص فرصـة التأكـد         ، أتاحت زيارة غواتيماال   ورغم أوجه التقدم اهلامة هذه     - ٢٨

من أن مستويات التمييز والعنصرية ضد الشعوب األصـلية ال تـزال مرتفعـة للغايـة، فـضال عمـا          
وخــالل مهمتــه الرمسيــة، أمكــن . ســببته حالــة نــساء وأطفــال الــشعوب األصــلية مــن قلــق بــالغ 
ة تنفيـذ اتفاقـات الـسالم، خاصـة     للمقرر اخلاص كـذلك مالحظـة أوجـه تراجـع هامـة يف عمليـ        

كمـا أن األجهـزة الـيت أنـشئت للـدفاع عـن             . االتفاق املتعلق ويـة وحقـوق الـشعوب األصـلية         
فجهـاز  . حقوق الشعوب األصلية تفتقر إىل السند املؤسسي الكايف واالعتمادات املالية الالزمة          

صــلية، خاصــة إقامــة العــدل حباجــة إىل دعــم ضــخم وعاجــل لكــي يكفــل متكــني الــشعوب األ   
وبالتـايل، فـإن مـن      . نسائها، مـن اللجـوء إليـه يف حـاالت انتـهاك حقـوق اإلنـسان اخلاصـة ـم                   

األمهية البالغة مبكان االعتراف مبا للشعوب األصلية من حقوق عرفية حتميهـا قـوانني غواتيمـاال     
 .يف إطار احترام املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
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مسي بالفظائع الـيت ارتكبـت يف املاضـي إبـان الـرتاع املـسلح،               وختاما، ورغم اإلقرار الر    - ٢٩
ومبسؤولية الدولة، فإن املقرر اخلاص يستشعر أن طوائف الشعوب األصـلية تعـي أن غواتيمـاال                

 .لن تنعم بالعدالة الكاملة حىت يقدم للمحاكمة كل من شارك يف ارتكاب تلك اجلرائم
 للخـروج مبنهجيـة مناسـبة لتقيـيم مـدى تنفيـذ       ويف املكسيك، مت القيـام بأنـشطة خمتلفـة        - ٣٠

وقد شارك املقرر اخلاص يف بعض مـن هـذه األنـشطة، باالشـتراك مـع                . توصيات املقرر اخلاص  
كمـا قـام املقـرر      . السلطات احلكومية ومنظمات الشعوب األصلية ومنظمات حقـوق اإلنـسان         

 للحـصول علـى معلومـات    اخلاص بزيارة لطوائف الشعوب األصلية يف أحناء متفرقـة مـن الـبالد      
ويف املكسيك، بـادرت الـسلطات املختـصة إىل تلبيـة االحتياجـات الـيت طرحتـها عـدة               . مباشرة

طوائــف مــن الــشعوب األصــلية، مــن قبيــل تــوفري البنيــة التحتيــة واخلــدمات االجتماعيــة ودعــم   
كمـا  . فياولكن بالنظر إىل أوجه القصور املتراكمة، مل يكن ذلك الدعم كا          . األنشطة اإلنتاجية 

 العمومية حلل مـا تواجهـه طوائـف الـشعوب األصـلية مـن               امليزانيةأن االعتمادات املخصصة يف     
ومـن املقلـق بدرجـة    . مشاكل عويصة مل تطرأ عيهـا أي زيـادة خـالل الـسنوات القليلـة املاضـية       

أكرب أن السلطات قامت، يف بعض احلـاالت، باختـاذ قـرارات تتعلـق مبـشاريع إمنائيـة يف منـاطق                     
ابعة للـشعوب األصـلية ميكـن أن متـس نتائجهـا، علـى حنـو خطـري، حبقـوق اإلنـسان للطوائـف               ت

 لتوليـد الكهربـاء مـن املـصادر     “باروتـا ”وهذا هو احلال بالنـسبة ملـشروع بنـاء سـد            . املضرورة
ومـن جهـة أخـرى، ينتظـر إدخـال تعـديالت علـى قـانون الـشعوب          . “غرييرو”املائية يف والية   
 الــذي أدرج يف الدســتور الــسياسي، فــضال عــن تنفيــذ اتفاقــات ســان    ،٢٠٠١األصــلية لــسنة 

يف تقريـر عـن الزيـارة الرمسيـة الـيت قـام ـا                أندرياس للسالم، وهو ما أوصـى بـه املقـرر اخلـاص           
 .٢٠٠٣للمكسيك يف عام 

، شــارك املقــرر اخلــاص يف اجتمــاع عقــد يف ٢٠٠٦أكتــوبر /ويف مطلــع تــشرين األول - ٣١
حضره ممثلون عـن حكومـة كنـدا وعـن منظمـات            ) أكتوبر/تشرين األول  ٣ و   ٢يومي  (أوتاوا  

وكــان موضــوع االجتمــاع متابعــة  . شــىت معنيــة بــشؤون الــشعوب األصــلية وحقــوق اإلنــسان 
 إىل  ٥وخـالل الفتـرة مـن       . ٢٠٠٤التوصيات اليت طرحها املقرر اخلاص إثر زيارته لكنـدا عـام            

ية ختصـصية حـول موضـوع املتابعـة العامـة           أكتوبر، انعقدت حلقة دراسية دول    / تشرين األول  ٧
ــذ     . لتوصــيات املقــرر اخلــاص  ــد مبــسألة التنفي ــذان جيــسدان االهتمــام املتزاي وهــذان اللقــاءان الل

أفـضل  ”سيسهمــان إسهامــا كبيـــرا يف وضع الصيغة النهائية لدراسة املقرر اخلـاص املتعلقـة بــ                
وهــي الدراســة الــيت طلبــت جلنــة حقــوق املقــرر اخلــاص،   املتبعــة لتنفيــذ توصــيات“املمارســات

كمــا أن هــذا النــوع مــن اللقــاءات يــشكل منوذجــا لتعزيــز أنــشطة متابعــة     . اإلنــسان إعــدادها
، ٢٠٠٧وبالنـسبة لعـام    . توصيات املقرر اخلاص يف البلدان األخرى الـيت قـام بزيارـا مـن قبـل               

 .جيري اإلعداد لعقد لقاءات مماثلة يف شيلي والفلبني
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االت مـــع احلكومـــات، ومتابعـــة الـــشكاوى املتعلقـــة بانتـــهاكات حقـــوق تـــصاال - جيم 
 اإلنسان للشعوب األصلية

واصل املقرر اخلاص تلقي عدد متزايـد مـن البالغـات الـواردة مـن منظمـات الـشعوب                  - ٣٢
ويف عـدد  . األصلية واتمع املدين حول ادعاءات بوقوع انتـهاكات حلقـوق الـشعوب األصـلية           

البالغـات إىل رسـائل ادعـاءات أو، يف حـاالت وجـود خطـر                طورت هذه كبري من احلاالت، ت   
. جسيم أو وشيك يتهدد التمتـع حبقـوق اإلنـسان، إىل نـداءات عاجلـة موجهـة إىل احلكومـات             

ويعد تزايد عدد البالغات مؤشرا على أن الـشعوب األصـلية ومنظماـا أصـبحت أكثـر معرفـة               
ــد يف   ــاص، وإن كانـــت تعـ ــرر اخلـ ــة   بآليـــات مكتـــب املقـ ــذكرة مقلقـ ــة تـ ــسه مبثابـ  الوقـــت نفـ

ومـن  . باالنتهاكات والقيود اخلطرية حلقوق اإلنسان، اليت ما زالـت هـذه الـشعوب تعـاين منـها           
دواعي القلق البـالغ أن قلـة قليلـة مـن الـدول املـشتركة يف شـبكة اإلبـالغ هـذه هـي الـيت تقـوم                            

أوصـى املقـرر اخلـاص جملـس     و. مبتابعة منتظمة ومرضية لرسائل االدعـاءات والنـداءات العاجلـة        
حقوق اإلنسان بأن يويل اهتماما بالغا، يف املراجعة الشاملة الدورية لإلجـراءات اخلاصـة، هلـذه                

 .القيود اخلطرية املفروضة على إقامة نظام فعال حلماية حقوق الشعوب األصلية
 

  مستقبل احلماية الدولية حلقوق الشعوب األصلية -ثالثا  
 اخلاص أن يشري إىل أمهية قيام جملس حقوق اإلنـسان،            املقرر دويل، يود على الصعيد ال   - ٣٣

 ٢٩ بتــاريخ لـشعوب األصـلية  يف دورتـه األوىل، باعتمـاد إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق ا       
ــران ــه /حزي ــا مــن      . ٢٠٠٦يوني ــع حــوايل عــشرين عام ــيت حــدثت ب ــة، ال وهــذه احلقيقــة الواقع

حقــوق اإلنــسان  تظرــا الــشعوب األصــلية وجمتمــعاملفاوضــات يف جنيــف، هــي نتيجــة طاملــا ان
ــدويل ــد مــن      . ال ــدويل اجلدي ــق اآلراء يف اعتمــاد هــذا الــصك ال ومــن املؤســف أال يتحقــق تواف

ولذا، فمن املهم متاما أن تصدق اجلمعية العامـة علـى اعتمـاده،             . صكوك محاية حقوق اإلنسان   
 .اءةوبالتايل تظهر مساندا ألعمال جملس حقوق اإلنسان البن

  اخلاص أن اإلعالن ميثل، من اآلن فصاعدا، وسيلة جديدة حلماية وتعزيـز             املقرر ويرى - ٣٤
حقوق اإلنسان اخلاصة بالشعوب األصلية يف العـامل، وجيـسد التوافـق الـدويل الناشـئ يف اآلراء                  

 ويأمـل املقـرر اخلـاص، خملـصا، أن يواصـل     . حول مضمون حقوق الـشعوب األصـلية يف العـامل        
وق اإلنسان واجلمعية العامة إيالء االهتمـام الكامـل الـذي تـستحقه التنميـة اهلامـة يف                  جملس حق 

 .جمال حقوق اإلنسان
ــة جديــدة حلقــوق اإلنــسان اخلاصــة      - ٣٥ وأمــام التحــدي الــذي يــشكله اإلعــالن كمرجعي

ــراء حقـــوق اإلنـــسان      ــيح وإثـ ــرورة توضـ ــا ضـ ــاق شـــىت، أوهلـ ــتح آفـ ــلية، تتفـ بالـــشعوب األصـ
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وليــة املقــررة علــى الــدول مبوجــب خمتلــف صــكوك حقــوق اإلنــسان القائمــة،   وااللتزامــات الد
وإضفاء مضامني جديدة عليها يف ضوء اإلعالن، سيما وأنه ال يشكل صكا ملزما مـن الناحيـة                 

ويف إطار هذه العملية، فـإن للمحـاكم احملليـة والدوليـة دور هـام ومبتكـر بـال                . القانونية الرمسية 
 .ريب
 يكــون اإلعــالن رائــدا ألعمــال األجهــزة املــشرفة علــى معاهــدات    كــذلك، ينبغــي أن - ٣٦

ــدول        ــسبة لل ــة يف جمــال تفــسريها لنطــاق أحكــام تلــك املعاهــدات بالن ــسان الدولي حقــوق اإلن
ويف هذا الصدد، سيساعد اإلعالن علـى حفـز وتعزبـز مـا تـصدره األجهـزة الدوليـة                   . األطراف

 .ق الشعوب األصليةحقو واإلقليمية من أحكام قانونية دولية يف جمال
وسوف يشكل اإلعالن عنصرا قيما يف النقاش الـدائر حـول املعـايري الدوليـة املـستقبلية             - ٣٧

اخلاصة حبقوق الشعوب األصلية، سواء يف إطـار النظـام الـدويل حلقـوق اإلنـسان أو يف اإلطـار                    
 بلـورة   وهنا، فإن صدور اإلعـالن سـيكون مبثابـة عامـل حفـاز هـام يف               . اإلقليمي أو املتخصص  

 .القانون العريف اجلديد أو املعمول به يف جمال حقوق الشعوب األصلية على الصعيد الدويل
كاإلعالن العـاملي   (وكما هو احلال بالنسبة لإلعالنات السابقة املتعلقة حبقوق اإلنسان           - ٣٨

ليـات   وإىل أق  ة أو إثنيـة   ألشـخاص املنـتمني إىل أقليـات قوميـ        إعالن حقوق ا  حلقوق اإلنسان، أو    
فمـن املمكـن أن   ) ، أو سائر اإلعالنـات الـيت حتولـت فيمـا بعـد إىل اتفاقـات دوليـة               دينية ولغوية 

 دور هــام يف توجيــه العمليــات لــشعوب األصــليةيكــون إلعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق ا
التشريعية الوطنية يف جمـال حقـوق الـشعوب األصـلية يف البلـدان الـيت تعتـرب فيهـا هـذه املـشكلة                        

وبالنـسبة للـشعوب األصـلية الـيت تبحـث مـع حكومـات الـدول عـن حلـول                    . ة أو وشـيكة   قائم
تـــشريعية مبتكـــرة ملـــشاكل قدميـــة تتمثـــل يف التمييـــز، واالســـتبعاد، والنكـــران الثقـــايف، وعـــدم 

 .االعتراف القانوين، فإن اإلعالن يشكل بالفعل إطارا مرجعيا ال غىن عنه
ة تقيـيم متأنيـة ملختلـف أنـشطة التـرويج والتعـاون       من املفيد كذلك إجراء عملية إعاد  و - ٣٩

. الدويل، خاصة يف إطار أهداف األلفية، الـيت تقـوم ـا شـىت وكـاالت منظومـة األمـم املتحـدة                     
واهلدف من ذلك، ال سيما يف البلـدان الـيت تقطنـها شـعوب أصـلية، هـو التنفيـذ التـام ألحكـام                   

 .اإلعالن
اص تقريـره بنـداء عاجـل إىل الـدول األعـضاء يف             اخلـ  بناء على ما تقدم، خيتـتم املقـرر       و - ٤٠

، الـذي أحالـه إليهـا    لشعوب األصليةاجلمعية العامة باعتماد إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق ا   
 .جملس حقوق اإلنسان

 


