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  الدورة اخلامسة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٦٦البند 

        قضايا الشعوب األصلية
  حالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية    

    
  مذكرة من األمني العام    

  
 مـن   املقـدم يتشرف األمني العـام بـأن حييـل إىل أعـضاء اجلمعيـة العامـة التقريـر املؤقـت                      

ملقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية للــشعوب األصــلية، جــيمس   ا
  .١٢/١٣ لقرار جملس حقوق اإلنسان آنايا، وفقاً
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ملقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان   املقــدم مــن االتقريــر املؤقــت     
  للشعوب األصلية واحلريات األساسية

  

  موجز  
 التقريـر عـرض    يفدريـ و. ١٢/١٣الً بقرار جملس حقوق اإلنـسان    عم مهذا التقرير قدِّ    

عام لألنشطة اليت اضطلع هبا املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية                     
ــرة مــن متــوز  املقــررة  ــه /للــشعوب األصــلية يف الفت ــه / إىل متــوز٢٠٠٩يولي ويــبني . ٢٠١٠يولي
آليات حقـوق اإلنـسان التابعـة    ويق بني املقرر اخلاص لتنساملبذولة ل بوجه خاص اجلهود  التقرير

ذت يف إطـار أربعـة جمـاالت مترابطـة مـن            خِـ لألمم املتحدة واإلقليمية، وحيدد املبـادرات الـيت اتُّ        
ومـزاعم  تشجيع املمارسات اجليدة، والدراسات املواضيعية، والتقارير القطريـة،         : األنشطة هي 

  . انتهاكات حلقوق اإلنسانوقوع
 التقرير مناقشة وجيزة لثالث قضايا رئيسية تناوهلا املقرر اخلاص خـالل العـام              عرضوي  

الثقافـة واهلويـة، وحـق      احملافظـة علـى     املاضي، وهـي حـق الـشعوب األصـلية يف التنميـة يف ظـل                
، والتزام الدول بتنفيذ إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن             يف القرارات  الشعوب األصلية يف املشاركة   

 العمل الذي اضـطلع بـه       استكمال  هو  هذه املالحظات  والغرض من . ليةحقوق الشعوب األص  
ــدى ــشأن   املنت ــة اخلــرباء ب ــدائم وآلي ــك ال ــسائل تل ــة امل ــضاً  . املهم ــر أي ــدم التقري ــن  ويق ــدداً م  ع

دراسـة للمـسائل املوضـوعية    مـن    املقـرر اخلـاص      بنـاًء علـى مـا أجـراه       االستنتاجات والتوصيات   
  . يف التقريراملبينة
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  مقدمة  -أوال   
 املعـين حبالـة حقـوق       احلـايل   يقدمـه املقـرر اخلـاص       الـذي  ثـاين التقريـر   الهذا التقريـر هـو        - ١

وقـد أنـشأت   . للشعوب األصلية، جيمس آنايا، إىل اجلمعية العامة    اإلنسان واحلريات األساسية  
، وقــام جملــس حقــوق اإلنــسان ٢٠٠١جلنــة حقــوق اإلنــسان واليــة املقــرر اخلــاص أصــالً عــام  

  .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/١٢بتجديدها يف قراره 
ألنـشطة الـيت اضـطلع هبـا املقـرر اخلـاص منـذ أن قـدم                 ل اً عامـ  عرضـاً ويقدم هذا التقرير      - ٢

لتنـسيق  املبذولـة ل  بوجه خـاص اجلهـود   يبنيهو و). A/64/338(تقريره األول إىل اجلمعية العامة  
اإلقليميـة، وحيـدد   واآلليـات  اخلـاص وآليـات حقـوق اإلنـسان التابعـة لألمـم املتحـدة               بني املقرر   

تـشجيع املمارسـات   : ذت يف إطار أربعة جمـاالت مترابطـة مـن األنـشطة هـي           ِخاملبادرات اليت اتُّ  
.  انتهاكات حلقـوق اإلنـسان     ومزاعم وقوع اجليدة، والدراسات املواضيعية، والتقارير القطرية،      

رصـد أوضـاع حقـوق اإلنـسان        املتمثلـة يف    األنـشطة يف إطـار واليـة املقـرر اخلـاص             تلكوُتنفَّذ  
 األوضــاع تلـك حتـسني  ترمــي إىل للـشعوب األصـلية يف أحنـاء العــامل، وتـشجيع اختـاذ خطـوات       

  .وفقاً للمعايري الدولية ذات الصلة
ص خـالل   ويقدم التقرير أيضا مناقشة وجيزة لثالث قـضايا رئيـسية تناوهلـا املقـرر اخلـا                 - ٣

 الثقافة واهلوية، وحـق      احملافظة على  العام املاضي، وهي حق الشعوب األصلية يف التنمية يف ظل         
، والتزام الدول بتنفيـذ إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن              يف القرارات  الشعوب األصلية يف املشاركة   

ا  املالحظات يف األصـل كجـزء مـن تـصرحيات أدىل هبـ             تلكمت  دِّوقُ. حقوق الشعوب األصلية  
 األمــم املتحــدة الــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب    منتــدىاملقــرر اخلــاص خــالل الــدورة التاســعة  

 والــدورة الثالثــة آلليــة اخلــرباء املعنيــة حبقــوق الــشعوب  ،٢٠١٠أبريــل عــام /األصــلية يف نيــسان
 املنتـدى  العمـل الـذي اضـطلع بـه       اسـتكمال  والغـرض منـها هـو     . ٢٠١٠ هيولي/األصلية يف متوز  

  . ية اخلرباء بشأن هذه املسائل اهلامةالدائم وآل
لدعم الـذي قدمـه املوظفـون يف مفوضـية األمـم            إزاء ا وُيعرب املقرر اخلاص عن امتنانه        - ٤

  أن يشكر املـوظفني والبـاحثني التـابعني لربنـامج قـانون            وهو يود أيضاً  . املتحدة حلقوق اإلنسان  
 مـساعدهتم املـستمرة لـه يف مجيـع           الشعوب األصلية، يف جامعة والية أريزونـا، علـى         وسياسات

ــه  ــلية،     . جوانـــب عملـ ــشعوب األصـ ــن الـ ــثري مـ ــشكر الكـ ــاص أن يـ ــرر اخلـ ــود املقـ ــرياً، يـ وأخـ
ــن        ــا م ــة، وغريه ــا، واملنظمــات غــري احلكومي ــم املتحــدة ووكاالهت ــات األم ــات، وهيئ واحلكوم

  . عملهمعه على أداءاجلهات اليت تعاونت 
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  موجز األنشطة  -ثانيا   
  خرىاألليات اآل التنسيق مع  - ألف  

مـع  يف عملـه  واصل املقـرر اخلـاص، خـالل الـسنة الثانيـة مـن واليتـه، التزامـه بالتعـاون             - ٥
والية خمتصة بالـشعوب األصـلية داخـل منظومـة األمـم املتحـدة،              اليت تضطلع ب  خرى  األليات  اآل

ء املعنيـة    األمم املتحـدة الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية، وآليـة اخلـربا                 منتدى وخصوصاً
، ٦/١٢ وجيــري هــذا التنــسيق وفقــاً لقــرار جملــس حقــوق اإلنــسان . حبقــوق الــشعوب األصــلية

 الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية،           املنتـدى الذي نص فيه اجمللس على التعاون الوثيق مع         
جزء مـن واليـة املقـرر اخلـاص؛ وقـرار جملـس حقـوق اإلنـسان           كواملشاركة يف دورته السنوية،     

ــة اخلــرباء املقــرر اخلــاص إىل حــضور االجتمــاع       ٦/٣٦ ــدعو آلي ــه اجمللــس أن ت ــرر في ــذي ق ، ال
  . العمل يفزدواجية االالسنوي لآللية لكي يتسىن تعزيز التعاون وتفادي

 الـدائم وآليـة   املنتـدى ، اجتمع املقـرر اخلـاص مـع ممثلـي        ٢٠١٠يناير  /ويف كانون الثاين    - ٦
ويف ذلـك االجتمـاع،     .  للتنسيق والتعاون   املبذولة  املستمرة اخلرباء يف نيويورك، يف إطار اجلهود     

توجيـه  بالـيت تكفـل     هم، وناقـشوا الـسبل       كـل منـ    تبادل اخلرباء املعلومات بشأن جـدول أعمـال       
.  كــلٌّ يف إطــار واليتــه، وذلــك مــن أجــل زيــادة فعاليتــها ،خمتلــف األنــشطة الــيت يــضطلعون هبــا

 ، يف مـشاورة إقليميـة     ٢٠١٠ينـاير   /كـانون الثـاين   وباإلضافة إىل ذلك شارك املقرر اخلـاص، يف         
 نظمهـا حلـف الـشعوب األصـلية يف آسـيا، وحـضرها أيـضاً أعـضاء مـن آليـة                    ، يف تايلنـد   جرت
ــرر اخلــاص مالحظــات بــشأن حــق الــشعوب األصــلية يف        وأثنــاء. اخلــرباء ــؤمتر، طــرح املق  امل

ــسنوي     ــرارات، وهــو موضــوع الدراســة املواضــيعية ال ــا ةاملــشاركة يف صــنع الق ــيت جتريه ــة  ال  آلي
 الرابـع  الفـرع وترد تفاصيل املدخالت اليت قدمها املقرر اخلاص حول هذا املوضوع يف      . اخلرباء

  .من التقرير
 يفهــود التنــسيق بــني اآلليــات    ج املهمــة الــيت أمثــرت عنــها   إحــدى النتــائج  تتمثــل و  - ٧

 تلـك أثنـاء  فـي  ف. خلـرباء  الـدائم وآليـة ا  املنتـدى االجتماعات املوازيـة الـيت عقـدت أثنـاء دورات      
 ممثلــي الــشعوب األصــلية واملنظمــات  أمــامفرصــةال املقــرر اخلــاص يتــيحاالجتماعــات املوازيــة، 

وعقـد  . انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان     مزاعم وقوع    معلومات عن حاالت حمددة من       يقدموا نأل
، ٢٠١٠بريـل   أ/ الدائم يف نيسان   نتدىاملقرر اخلاص اجتماعات موازية أثناء الدورة التاسعة للم       

، اجتمـع املقـرر     الـدورتني ويف غـضون    . ٢٠١٠ هيوليـ /الثة آللية اخلرباء يف متـوز     وأثناء الدورة الث  
خمتلــف الــدول ووكــاالت األمــم املتحــدة ملناقــشة فــرص التعــاون،    عــن اخلــاص أيــضاً مبمــثلني  

  .وحاالت حمددة تتعلق بالشعوب األصلية
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أخـرى مـن    لتنـسيق مـع هيئـات       ا إىل   يـضاً وخالل السنة املاضية، سـعى املقـرر اخلـاص أ           - ٨
ويف هـذا الـصدد، حـضر املقـرر اخلـاص      . حقوق اإلنسان داخل منظومـة األمـم املتحـدة       هيئات  

 /نـد يف كـانون األول     ، ويف تايل  ٢٠٠٩ديـسمرب   /نون األول مؤمترات يف ترينيداد وتوباغو يف كا     
ي حلقـوق اإلنـسان     ، نظمها مكتب املفوض الـسام     ٢٠١٠يناير  / وكانون الثاين  ٢٠٠٩ديسمرب  

وعلى الصعيد اإلقليمي، شارك املقـرر اخلـاص يف نـشاطني مـع             . وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   
ــسان   ــة حلقــوق اإلن ــدان األمريكي ــة البل ــة  ٢٠١٠مــارس /ويف آذار. جلن ، اجتمــع بأعــضاء اللجن

يـادة   شـارك يف تنظـيم وق      ٢٠١٠ه  يوني/بشأن أساليب التنسيق والتعاون، ويف حزيران     املذكورة  
 اآلليــات علــى قــادة الــشعوب األصــلية مــن أمريكــا الــشمالية تــضمَّن تــدريبمــؤمتر مــع اللجنــة 

  .الدولية حلقوق اإلنسان
  

  جماالت العمل  -باء   
واليتـه، يف تطـوير وحتـسني طرائـق         مـن    السنة الثانيـة     على مدار واستمر املقرر اخلاص،      - ٩

 األصــلية واملنظمــات غــري احلكوميــة اء مــع احلكومــات والــشعوبعملــه، واشــترك يف حــوار بّنــ
جِّـه انتباهـه إليهـا      معاجلة قضايا وُ  هبدف  ووكاالت األمم املتحدة وأصحاب املصلحة اآلخرين،       

الـسنة    يف وعلـى غـرار مـا حـدث       . للشعوب األصلية يف أحناء العامل     تتعلق حبالة حقوق اإلنسان   
املمارسـات   تـشجيع :  رئيسية هي  السابقة، أُجرَيت أنشطة املقرر اخلاص يف إطار أربعة جماالت        

  . اجليدة، والدراسات املواضيعية، والتقارير القطرية، ومزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان
  

  تشجيع املمارسات اجليدة   -  ١  
 اإلصالحات القانونيـة واإلداريـة والـسياساتية علـى الـصعيد         تعزيزواصل املقرر اخلاص      - ١٠

ملنــصوص عليهــا يف إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن  الــوطين مــن أجــل النــهوض بإعمــال احلقــوق ا 
حقوق الشعوب األصلية وغريه من الـصكوك الدوليـة ذات الـصلة، وفقـا لقـرار جملـس حقـوق                    

  . ٦/١٢اإلنسان 
 احلكومـات الـيت تطلـب       كـل حكومـة مـن      العمل أحياناً بناًء على طلب       وقد ُنفِّذ ذلك    - ١١

. رية بــشأن حقــوق الــشعوب األصــليةمــشورة تقنيــة تتــصل بــإجراء إصــالحات قانونيــة ودســتو
، إكـوادور بنـاًء علـى       ٢٠٠٩ديـسمرب   /فعلى سـبيل املثـال زار املقـرر اخلـاص، يف كـانون األول             

 التنـسيق بـني نظـم       إىل وضع قانون جديد يهدف      علىتقدمي مساعدة تقنية    لطلب من احلكومة    
ارة، اسـتعرض املقـرر     ويف أثناء الزيـ   . لدولةا العدل يف تلك   الشعوب األصلية ونظام     لدىالعدل  
، الـذي يتـضمن     ٢٠٠٨تنفيذ دستورها لعام    يف  كوادور  إ املدى الذي وصلت إليه     أيضاً اخلاص

  .عدة أحكام تعترف حبقوق الشعوب األصلية
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 املمارسـات اجليـدة   بغرض تـشجيع املقرر اخلاص ،   أيضا ، اليت قام هبا   نشطةاألومن بني     - ١٢
 اعتمـاد اإلعـالن بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية       خماطبـة الـدول الـيت مل تـصوت أصـالً لـصاحل      

 املقرر اخلاص أن يشري إىل أن حكومة نيوزيلندا أعلنت رمسيـاً            ومن دواعي سرور  . ٢٠٠٧ عام
وأتـى بيـان    . ٢٠١٠أبريـل   / الـدائم يف نيـسان     للمنتـدى تأييدها لإلعالن خـالل الـدورة التاسـعة         

واختـذ املقـرر اخلـاص      . ٢٠٠٩إلعـالن عـام     التأييد املذكور تالياً لتصديق أستراليا الرمسي علـى ا        
اإلعالن، وذلـك   بـ  فيمـا يتعلـق      أسـتراليا ونيوزيلنـدا    يف العمـل مـع       ترمـي إىل املـشاركة    خطوات  
  .٢٠١٠يوليه / متوز، ونيوزيلندا يف٢٠٠٩أغسطس /ستراليا يف آب ألهأثناء زيارت

ما بصدد اسـتعراض    وباإلضافة إىل ذلك، أعلنت كندا والواليات املتحدة األمريكية أهن          - ١٣
ــاً عمليــات االســتعراض املــذكورة إىل   ومــن املــأمول. موقفهمــا بــشأن اإلعــالن   أن تــؤدي قريب
وأكــد املقــرر . يف طــي النــسيان، مبــا جيعــل معارضــة اإلعــالن  اإلعــالنإعــراب مماثــل عــن تأييــد

ع اخلاص للواليات املتحـدة وكنـدا أن أي بيـان رمسـي ينبغـي أن ُيجـرى بطريقـة تتـسق متامـاً مـ                       
  . روح اإلعالن وأهدافه

، شارك املقـرر اخلـاص يف حلقـة دراسـية عـن التعـدد       ٢٠١٠مايو / أيار٢٥ و  ٢٤ويف    - ١٤
 ُعِقــــدت ،الثقـــايف وصـــناعة الـــنفط والغـــاز يف أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب         

يف ها الرابطــة اإلقليميــة لــشركات الــنفط والغــاز الطبيعــي      تــكارتاخينــا، كولومبيــا، ونظم  يف
قـرر اخلـاص    أمـام امل  فرصـة   الوأتاحت احللقة الدراسـية     . الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    أمريكا
ور مــع ممثلــي شــركات الــنفط والغــاز، ومــع أكــادمييني وأعــضاء مــن اجملتمــع املــدين،  احــيت كــي
 املعــايري الدوليــة املتعلقــة حبقــوق بــأن حتتــرمااللتزامــات الواقعــة علــى الــشركات اخلاصــة  بــشأن

  . لشعوب األصليةا
 عمليــة علــى أداء، مــساعدة تقنيــة ٢٠١٠ هيوليــ/ متــوزوأخــرياً قــدم املقــرر اخلــاص، يف  - ١٥

ومتثـل مـدخالت    . وضع قانون استشاري بـشأن الـشعوب األصـلية، جتـري حاليـاً يف كولومبيـا               
 بنــاًء علــى ، مــن مبــادرة أطلقتــها مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــساناًاملقــرر اخلــاص جــزء

عمليـة   تـشجيع تنفيـذ  لب الفريق االستشاري لـوزارة الداخليـة والعـدل يف كولومبيـا، هبـدف              ط
 ، ومـع   مـع الـشعوب األصـلية      بـأن تتـشاور    واجب الدولة    قانون ينظم وضع  تشاركية ترمي إىل    

  .لكولومبيني من أصل أفريقياليت تضم ااجملتمعات احمللية 
  

  الدراسات املواضيعية   -  ٢  
 املقرر اخلاص يف املاضي، وبالنظر إىل الواليـة احملـددة آلليـة اخلـرباء                به  صرح حسب ما   - ١٦

تقـدمي خـربات وتوصـيات مواضـيعية إىل جملـس      الـيت تتمثـل يف      املعنية حبقوق الـشعوب األصـلية       
 الشعوب األصلية، يـرى املقـرر اخلـاص أن مـا يقـوم              يفحقوق اإلنسان بشأن القضايا اليت تؤثر       
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 الـيت   ملهـام األخـرى   تلي ا واضيعية حيتل مرتبة ثانوية     املدراسات  الاء  إجرفيما يتعلق ب  به من عمل    
ملـشاركة يف إجـراء أحبـاث       إىل ا وعالوة على ذلك، سعى املقرر اخلـاص        .  يف إطار واليته   تدخل

ويف هـذا الـصدد، قـدم املقـرر     . مواضيعية بطرق مكمَّلة لعمـل آليـة اخلـرباء وليـست تكـراراً هلـا         
 بشأن حق الـشعوب األصـلية يف        احالية اليت جتريها    دراسال يفرباء  اخلاص مدخالت إىل آلية اخل    
  .اليت جيري مناقشتها مبزيد من التفصيل يف الفرع الرابع أدناه املشاركة يف صنع القرارات،

ــد أن املقــرر اخلــاص    - ١٧ ــسنوية املقدمــة    اســتطلع بي ــضا مــسائل مواضــيعية يف تقــاريره ال أي
تدابري تفعيل إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق الـشعوب    جملس حقوق اإلنسان، من بينها       إىل

، (A/HRC/12/34)تـشاور مـع الـشعوب األصـلية     بـأن ت ، وواجب الدول   (A/HRC/9/9)األصلية  
حقــوق الــشعوب األصــلية عنــد بــأن حتتــرم وااللتزامــات امللقــاة علــى عــاتق الــشركات اخلاصــة 

مـسؤوليات  بدراسـة   املقـرر اخلـاص     م  قيـا ويف إطـار    . (A/HRC/15/37)فيهم  القيام بأنشطة تؤثر    
الــشركات اخلاصــة الــيت تناوهلــا يف تقريــره الــسنوي الثالــث املقــدم إىل اجمللــس، حــضر اجتماعــا 

 لـسالم   واجمللـس الـدويل  ،سبانيا، نظمـه مركـز كتالونيـا التـابع لليونـسكو        إ ب سيتجسللخرباء يف   
ات الــيت تنــتج عــادة عــن ، للنظــر يف ســبل تــسوية الرتاعــ)كريــدا(الــدول والــشعوب واألقليــات 

  .طبيعية من أراضي الشعوب األصليةأنشطة استخراج املوارد ال
  

  التقارير القطرية  -  ٣  
اســتمر املقــرر اخلــاص يف تقــدمي تقــارير عــن أوضــاع الــشعوب األصــلية بــصفة عامــة        - ١٨
ا املقـرر  التقارير زيارات إىل البلـدان املعنيـة، جيتمـع خالهلـ        تقدمي  وتشمل عملية   . بلدان معينة  يف

وهتــدف . اخلــاص مبمــثلني حكــوميني ومجاعــات متثــل الــشعوب األصــلية وغريهــم مــن املعنــيني   
أوضـاع  إزاء  حتديـد بواعـث القلـق       ترمـي إىل    التقارير القطرية إىل وضع مالحظـات وتوصـيات         

، فـــضال عـــن تعزيـــز  وحتـــسني تلـــك األوضـــاعلـــشعوب األصـــليةاملتعلقـــة باحقـــوق اإلنـــسان 
منـذ تقريـره األخـري الـذي قدمـه إىل           وقـام املقـرر اخلـاص       . ثمـا وجـدت   املمارسات الـسليمة حي   

اليت متثل املوطن التقليـدي     (سامبي  شعب  اجلمعية العامة بزيارة كل من االحتاد الروسي ومنطقة         
ــزاء مــن االحتــاد الروســي      ميتــد عــرب  لــشعب ســامبي الــذي     ،)النــرويج والــسويد وفنلنــدا وأج

  .الشعوب األصلية يف تلك األماكن ونيوزيلندا إلعداد تقارير عن حالة
  

  مزاعم وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان  -  ٤  
  يف بــذل جهــود باجملــال الرابــع مــن جمــاالت العمــلفيمــا يتعلــقاســتمر املقــرر اخلــاص،   - ١٩

 وفقـا ألحكـام قـرار جملـس         ،مزاعم معينة عن وقـوع انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان          ملعاجلة  مكثفة  
املقـرر اخلــاص يف تلقـي وتبــادل املعلومــات   اجمللــس وض فيـه  الـذي يفــ  ،٦/١٢حقـوق اإلنــسان  
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مجيـع املـصادر ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك احلكومـات والـشعوب األصـلية وجمتمعاهتـا احملليـة                       من
ــشأن   ــزاعم واملنظمــات، ب ــات األساســية    م ــسان واحلري ــوق اإلن ــهاكات حلق ــوع انت ــة  وق املتعلق

  .األصلية لشعوببا
عوام السابقة، تدور الـشكاوى الـيت تلقاهـا املقـرر اخلـاص             حدث يف األ  على غرار ما    و  - ٢٠

الـشعوب األصـلية يف مجيـع أحنـاء العـامل، مـن بينـها إنكـار حقـوق                 يف  حول مـسائل عامـة تـؤثر        
الشعوب األصلية يف أراضـيها وأقاليمهـا ومواردهـا الطبيعيـة؛ ووقـوع انتـهاكات حلـق التـشاور                   

 ال ســيما فيمــا يتعلــق ،املــسبقة واملــستنريةمــع تلــك الــشعوب واحلــصول علــى موافقتــها احلــرة و
 أو طرد مجاعات تنتمي إىل تلك الشعوب من أراضيها؛ فـضال عـن          ،باستخراج املوارد الطبيعية  

 مبـن فـيهم     ،التهديدات أو استخدام العنف ضد أفراد أو مجاعات ينتمون إىل الشعوب األصـلية            
 بـنظم العـدل لـدى الـشعوب     املدافعون عن حقوق اإلنـسان؛ وحـول مـسائل تتعلـق بـاالعتراف      

  .األصلية اليت تعيش يف حالة ُعزلةاألصلية؛ وأوضاع الشعوب 
ويف أحوال عدة، تتعلق بصفة خاصـة بأوضـاع معينـة يف كـل مـن األرجنـتني وأوغنـدا                      - ٢١

وباراغواى وبنما وبريو ومجهورية ترتانيا املتحدة وشيلي وكمبوديا وكندا وكينيـا واهلنـد، قـدم               
موعــة مــن املالحظــات والتوصــيات بــشأن اإلجــراءات الــيت ميكــن أن تتخــذها املقــرر اخلــاص جم

املالحظــات والتوصــيات إىل معلومــات تلقاهــا تلــك وتــستند . الــدول ملعاجلــة األوضــاع املعنيــة
املقرر اخلاص من الشعوب األصلية وغريها من األطراف املعنية، وردود قدمتـها الـدول املعنيـة،      

حتديـد التـدابري الالزمـة ملعاجلـة        يف  املقـرر اخلـاص     يتمثل هـدف    و. وحبوث أجراها املقرر اخلاص   
ــد البحــث   املــسائل ــة     قي ــشعوب األصــلية املعني ــدول وال ــاون بــني ال ــى حنــو يعــزز روح التع . عل

يأمـل أن    األوضاع بالتحديد، وهـو   تلك  تواصل مع الدول لبحث     الاملقرر اخلاص يف    سيستمر  و
األصـلية الـيت    اء للحكومـات املعنيـة أو للـشعوب         يكون احلوار الذي جري حىت اآلن مفيدا سو       

  .متسها تلك األوضاع
حــدث خــالل الفتــرة الــسابقة، أجــرى املقــرر اخلــاص زيــارات لــبعض علــى غــرار مــا و  - ٢٢

 زار املقـرر اخلـاص      ٢٠١٠يونيـه   /ففـي شـهر حزيـران     . البلدان يف إطار فحـصه ألوضـاع معينـة        
 البلـــد، ال ســـيما ذلـــكشعوب األصـــلية يف غواتيمـــاال ملناقـــشة تنفيـــذ مبـــادئ التـــشاور مـــع الـــ

ستخراجية، مع التركيز بشكل خاص علـى وضـع الـشعوب األصـلية             يتعلق بالصناعات اال   فيما
وحقــق املقــرر . يــل اكــستوهواكانغاملتــضررة مــن مــنجم مــارلني يف بلــدييت ســيباكابا وســان مي

اإلنـسان يف  اخلاص أيضا يف مزاعم عـن وقـوع حـاالت معينـة تنطـوي علـى انتـهاكات حلقـوق           
إطار زياراته القطرية، وأصـدر تقـارير خاصـة بـشأن املـسائل الـيت استـشعر أهنـا تـستحق حتلـيال                       
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اإلقلــــيم وهــــو مــــا حــــدث أثنــــاء فحــــصه لتــــشريعات االســــتجابة للطــــوارئ يف   . منفــــصال
  .بأستراليا الشمايل

تلــك ويــود املقــرر اخلــاص أن يــشكر الــدول الــيت ردت علــى رســائله؛ وقــد أســهمت     - ٢٣
دود إىل حــد كــبري يف إقامــة حــوار إجيــايب بــني احلكومــات والــشعوب األصــلية وغريهــا          الــر
  .ويود أيضا أن حيث الدول اليت مل تسلم ردودها بعد أن تفعل ذلك. األطراف الفاعلة من
  

  التنمية مع احملافظة على اهلوية والثقافة  -ثالثا   
 الـشعوب األصـلية مـع احملافظـة     كان موضوع الدورة التاسعة للمنتدى الدائم هو تنمية      - ٢٤

على الثقافة واهلوية، وقد عرض املقرر اخلاص خـالل البيـان الـسنوي الـذي ألقـاه أمـام املنتـدى                     
 يف ضـوء العمـل الـذي قـام بـه والتجـارب           ،همالدائم، املالحظات التالية بشأن هذا املوضوع امل      

  .من خالل ممارسة واليتهاليت خرج هبا 
ويؤكـد  . ا الـشعوب األصـلية    جلميع الشعوب مبـن فيهـ     مكفول   حق   احلق يف التنمية هو     - ٢٥

ــالن  ديــسمرب / كــانون األول٤  املــؤرخ٤١/١٢٨قــرار اجلمعيــة العامــة   (احلــق يف التنميــة  إع
كـــل إنـــسان وجلميـــع ل” “أن التنميـــة حـــق غـــري قابـــل للتـــصرف ”مادتـــه األوىل  يف) ١٩٨٦
 مثلـها يف ذلـك مثـل اجلماعـات          ،ورغـم أن الـشعوب األصـلية هلـا احلـق يف التنميـة             . “الشعوب

األوسع نطاقا واجملتمعات اليت يعيشون فيها، توجد غالبـا بواعـث معينـة للقلـق ختـص الـشعوب         
الـشواغل  تلـك  تنبع . فيهااألصلية وجيب أن تراعى دوما عند وضع املبادرات اإلمنائية اليت تؤثر     

 خــالل جمموعــة مــن  والــيت تظهــر مــن،مــن األضــرار الــشديدة الــيت حلقــت بالــشعوب األصــلية 
مثل انتزاع ملكية األراضي واملوارد الطبيعيـة؛ واسـتبعادهم         : املؤشرات االجتماعية واالقتصادية  

؛ وتطلعــاهتم للمحافظــة علــى هويــاهتم وثقافــاهتم الرمسيــةعلــى مــر التــاريخ مــن اختــاذ القــرارات  
  .األجيال التالية املتميزة ونقلها إىل

  
ة وتطــــــوير البنيــــــة األساســــــية الــــــيت تــــــؤثر مــــــشاريع التنميــــــة االقتــــــصادي  - ألف  

  األصلية الشعوب يف
وجد املقرر اخلاص جمالني كبريين يبعثان على القلق ميكن التعـرف عليهمـا مـن خـالل                   - ٢٦

ــؤثر     ــيت ت ــة ال ــربامج اإلمنائي ــشعوب األصــلية يف النظــر يف ال ــسياسات   . ال ــق اجملــال األول بال يتعل
 ،صادية أو تطــوير البنيــة األساســية للدولــة بــصفة عامــةواملبــادرات الــيت هتــدف إىل التنميــة االقتــ
يف الدولة بصفة عامة، لكن تكـون هلـا أثـار سـلبية             تلك  واليت يقال إهنا تعود بالنفع على شعب        

ــشعوب األصــلية  ــوارد     . ال ــة الــيت تتــضمن مــشاريع الســتخراج امل ــربامج اإلمنائي ــشمل ال وهــي ت
  .النقل يف أقاليم الشعوب األصليةومرافق  واملشاريع الكربى مثل إنشاء السدود ،الطبيعية
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الــشعوب يف  الــيت تــؤثر ،املــشاريع اإلمنائيــةتلــك وتنتــشر املــشاكل الــيت تنــشأ عــن مثــل   - ٢٧
الراميـة   يف عدد كبري من احلاالت اليت يواجهها املقرر اخلاص عادة من خالل أنـشطته    ،األصلية

 تلــك معاجلــةاء خمتلفــة مــن العــامل ورصــد املواقــف الــيت تــثري قلــق الــشعوب األصــلية يف أحنــ إىل 
إشـراك الـشعوب األصـلية    تكفل  املشاكل عادة بعدم وجود آليات كافية  تلكوتتعلق  . املواقف

 تتيح ختفيـف آثـار تلـك املـشاكل    يف وضع وتنفيذ املبادرات اإلمنائية، وعدم وجود تدابري كافية       
م االعتـراف حبقـوق الـشعوب       لـشعوب األصـلية، وعـد     لـدى ا  تراعي الشواغل البيئية والثقافيـة      و

إن .  بـشكل عـادل    األصلية يف ملكية األراضي واملـوارد، وعـدم تقاسـم مزايـا املـشاريع اإلمنائيـة               
لـشعوب  مـن ا  حلـصول علـى املوافقـة احلـرة واملـستنرية           إىل ا  مـن اإلعـالن؛ الـيت تـدعو          ٣٢املادة  

مــن املــوارد، ال ســيما أراضــيها أو أقاليمهــا أو غريهــا يف األصــلية قبــل إقــرار أي مــشروع يــؤثر 
 استخدام أو استغالل املوارد املعدنية أو املائيـة أو غريهـا مـن املـوارد؛     املشاريع املتعلقة بتنمية أو   

  .)١( املشاكل يف السياقات اإلمنائيةتلككيفية جتنب لهما يف هذا الصدد م منوذجا تشكل
ــد الــشعوب األصــلية هلــا ” تؤكــد يف الوقــت نفــسه أن  ٣٢لكــن املــادة   - ٢٨  احلــق يف حتدي

وترتيب األولويات واالستراتيجيات املتعلقة بتنمية أو استخدام أراضـيها أو أقاليمهـا ومواردهـا        
، لـيس فحـسب     ٣٢ مبوجـب املـادة      ،ومن مث هتدف الضمانات اليت يوفرها اإلعالن      . “األخرى

ــشأ    جتنــب إىل  ــد ين ــذي ق ــشعوب األصــلية للــضرر، ال ــة مــشرو تعــرض ال ــة عــن إقام عات إمنائي
لشعوب األصلية جنبـا إىل جنـب       لدى ا ، وإمنا أيضا إىل االهتمام باملصاحل اإلمنائية        موافقتها ندو

مع مصاحل اجملتمع ككل، بغية تأثري الشعوب األصلية بشكل حقيقي يف عمليـة اختـاذ القـرارات                 
  . املتعلقة بتنمية البلدان اليت تعيش فيها

  
  ة إىل فائدة الشعوب األصليةاملشاريع اإلمنائية اليت هتدف بصفة خاص  -باء   

  بـدعم ، عادة يتعلق اجملال اآلخر الذي يثري القلق باملبادرات اإلمنائية اليت تتخذها الدول            - ٢٩
روفهـا االجتماعيـة    الـشعوب األصـلية وظ    إىل  بـصفة خاصـة     تكون موجهـة    من أطراف دولية، و   

 أال وهـي    ،همـة مغاية  ق  حتقيلعديد من املبادرات اليت تتخذها الدول       ويستهدف ا . واالقتصادية
وقــد . تقليـل أوجـه الـضرر الـيت تلحـق بالـشعوب األصـلية يف اجملـالني االجتمـاعي واالقتـصادي          

ســاق املقــرر اخلــاص، يف تقــاريره املختلفــة الــيت يقــيم فيهــا أوضــاع حقــوق اإلنــسان للــشعوب  

_________________ 
كا يف سـورينام بأنـه      باملثل، قضت حمكمة البلدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان يف قـضية مشلـت شـعب سـاراما                    )١(  

يف ما يتعلق باملشاريع اإلمنائية أو االستثمارية الواسعة النطاق اليت يكـون هلـا أثـر كـبري يف إقلـيم سـاراماكا،                     ”
يكون من واجب الدولة ليس فحسب أن تتشاور مع شعب ساراماكا، وإمنا أيضاً أن حتـصل علـى موافقتـهم        

 تـشرين  ٢٨ساراماكا ضد سورينام، احلكم الـصادر يف        “ تقاليدهماحلرة واملسبقة واملستنرية، وفقاً لعاداهتم و     
  .١٣٤، الفقرة ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين



A/65/264
 

12 10-47911 
 

تهدف األصلية يف البلدان املختلفة، تفاصـيل حمـددة عـن أمثلـة لـسياسات وبـرامج حكوميـة تـس               
موضــوعات رئيــسية تتعلــق بتنميــة الــشعوب األصــلية، مــن بينــها موضــوعات تتعلــق مبجــاالت   

  . الصحة والتعليم واحلد من الفقر لدى الشعوب األصلية
ورغم حتقيق العديـد مـن اخلطـوات اإلجيابيـة، الحـظ املقـرر اخلـاص حاجـة الـدول إىل                       - ٣٠
عاجلة تنمية الشعوب األصـلية، علـى   ملال تدرج ضمن هذا النوع من الربامج هنجا أكثر تكام  أن
إىل تأمني رفاهها االجتمـاعي واالقتـصادي، وإمنـا أيـضا إىل النـهوض              ليس فحسب    ،يهدف أن

مــن خــالل ذلــك حبقهــا يف تقريــر املــصري وحقوقهــا يف احملافظــة علــى هوياهتــا الثقافيــة املتميــزة    
عـالن، يف هـذا الـصدد، علـى أن      مـن اإل  ٢٣وتـنص املـادة     . ولغاهتا وعالقاهتـا بأرضـها املتوارثـة      

الشعوب األصلية هلا احلق يف حتديد وتطوير أولويات واستراتيجيات من أجـل ممارسـة حقهـا                ”
وهلــا احلــق بــصفة خاصــة يف أن تــشارك مــشاركة نــشطة يف تطــوير وحتديــد بــرامج  . يف التنميــة

أن تـضطلع قـدر     الصحة واإلسكان وغريها من الربامج االقتـصادية واالجتماعيـة الـيت متـسها، و             
  .“الربامج من خالل مؤسساهتا اخلاصةاملستطاع بإدارة تلك 

  
  تعزيز تقرير املصري للشعوب األصلية يف العملية اإلمنائية  - جيم  

 الكرامـــة اإلنـــسانية مـــسألة كفالـــةضـــمن  تقريـــر املـــصري يف العمليـــة اإلمنائيـــة نـــدرجي  - ٣١
 أيـضا   بـت ولقـد ث  .  مـن الـشعوب كافـة      ا غريه  يف ذلك شأن   اشأهن ،للشعوب األصلية األساسية  

أن تعزيز تقرير املصري للشعوب األصلية يفضي إىل نتائج عملية مثمـرة، وأن الـشعوب األصـلية      
الـشعوب  غريهـا مـن   أفضل من باستمرار هذا اجملال يكون أداؤها يف اليت تتخذ قراراهتا اإلمنائية     

 أن تسعى الـدول واجلهـات الفاعلـة          ويف هذا الصدد، يتعني    .تسلك هذا السبيل  األصلية اليت ال    
توسـيع نطـاق    الدولية إىل أن تدرج يف ثنايا الربامج اإلمنائية بروح من العزم، اهلدف املتمثـل يف                

  . ربامج اإلمنائيةسيطرهتا على التلك الشعوب بسط تقرير املصري للشعوب األصلية و
توجيهـا  ب األصـلية  وض بتقريـر املـصري للـشعو   يتطلـب النـه   ،تـبني التجربـة  ما حسب  و  - ٣٢

ولـذا جيـب الـسعي إىل حتقيـق عـدد مـن األهـداف احملـددة            . أهداف بعينها عمليا يتمحور حول    
األهـداف  تلـك  ويتمثل أحـد  . من أجل تعزيز تقرير املصري للشعوب األصلية يف العملية اإلمنائية 

ــيم الــشعوب األصــلية وقــدرهتا علــى    ــز تعل ــصلة املهــارات يف اجملــاالت ذات امــتالكيف تعزي . ال
قيمة، لكنها تفتقر يف كثري مـن األحيـان إىل املهـارات       العارف  بثراء امل  حتظىفالشعوب األصلية   

يف وضـع خمتلـف عناصـر الـربامج        بنفـسها    ومستويات التعليم الالزمة هلا لكي تنخرط وتـشارك       
احلكوميـة  وينبغي أن يأخذ العديد مـن الـربامج         . واملشاريع اإلمنائية اليت متسها يف العامل احلديث      

ولقـد قـدم   . حتسني مستوى تعليم الشعوب األصلية مثـل هـذا املنظـور يف احلـسبان    حنو  املوجهة  
 توصــيات حمــددة ، يف تقــاريره عــن حالــة الــشعوب األصــلية يف خمتلــف البلــدان ،املقــرر اخلــاص
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ــة بتوحيــد    ــسبل الكفيل ــة تلــك ومفــصلة عــن ال وجــدير . الــربامج وتعزيزهــا يف املمارســة العملي
، يف تقريرهـا األول املقـدم إىل جملـس حقـوق اإلنـسان               قـد أبـدت    ة أيضا أن آلية اخلرباء    باإلشار

)A/HRC/10/56(   قـدمت  باملثـل  تتعلـق حبـق الـشعوب األصـلية يف التعلـيم، و     مهمـة   ، مالحظات
وكاالت تابعة لألمم املتحدة، منها منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة، مـسامهة قيمـة                

  . ملسألةاتلك بشأن 
 زيادة إتاحة فرص التعليم أمام الـشعوب األصـلية عمومـا، تـضطلع الـدول                وإىل جانب   - ٣٣

هــم يف تعزيــز تلــك الفــرص وتــوفري التــدريب وبنــاء القــدرات الالزمــة  مواجملتمــع الــدويل بــدور 
ع هبـا   ل األنشطة اإلمنائية املضط    وتصميم وتنفيذ  فهم  من بصورة كافية  لتمكني الشعوب األصلية  

الواسـعة  شاريع  املـ بتص  مبـا يف ذلـك مـا خيـ         ،ؤثر يف تلك اجملتمعـات     أو اليت ت   ،جمتمعاهتا احمللية يف  
العديـد مـن املـشاريع    يف حـني أن    و. األساسـية البنية  استخراج املوارد الطبيعية و   النطاق املتعلقة ب  

عـات  جمتمأمـام     التـدريب والعمالـة    تاحة بعـض فـرص    إلاإلمنائية يف خمتلف البلدان يشمل برامج       
أفـراد الـشعوب   متكـني    ، يف معظـم احلـاالت،     توخى، فهذا التدريب ال ي    املعنيةالشعوب األصلية   

ــلية مـــن ــة أو يري مهندســـني أو مـــد أن يـــصبحوااألصـ ــال جتاريـ ــ أعمـ ــ نيحمللـ ــةلـ  شؤون البيئيـ
علـى مـستوى   املـشاريع  تنفيـذ   لتويل  الضرورية   أو غريهم من املهنيني ذوي املهارات        ،حمامني أو

 التدريب املهين الذي ميكّن الشعوب األصلية من املشاركة الكاملة يف تـصميم             كفالة ف .املديرين
األنــشطة ذات الــصلة بالتنميــة وإجنازهــا، يــتعني أن ينــدرج يف صــلب أي رؤيــة تتــوخى حتقيــق   

  .الشعوباملرتبطة بتلك التنمية 
ب وعــالوة علــى ذلــك، يتــضح مــن التجــارب علــى الــصعيد العــاملي أن قــدرة الــشعو      - ٣٤

. ة حكمهـا الذاتيـ    تتطلب تعزيز مؤسساهتا وهياكـل     الذاتية   األصلية على حتقيق أولوياهتا اإلمنائية    
 شؤوهنا اخلاصـة يف مجيـع جوانـب حياهتـا وضـمان أن تتماشـى                األخذ بزمام فهذا سيمكنها من    

دد، ويف هــذا الــص. العمليـات اإلمنائيــة مــع أمناطهــا وقيمهــا وعاداهتــا الثقافيــة ونظرهتــا إىل العــامل 
أحنـاء  الـشعوب األصـلية يف شـىت    قـادة   هبـا    ص التأكيد على البيانـات الـيت يـديل        كرر املقرر اخلا  ي

 تعزيز قدراهتا الذاتيـة يف جمـال التنظـيم          بنفسها ضرورة أن تواصل الشعوب األصلية       بشأن العامل
بالتنميـة،  حملليـة فيمـا يتعلـق        التـصدي للتحـديات الـيت تواجـه جمتمعاهتـا ا           بغيـة واحلوكمة احملليـة،    

ــة و    مبــا ــةاإلشاريع تنفيــذ املــيف ذلــك القــرارات املعقــدة املتــصلة باســتخراج املــوارد الطبيعي  منائي
  .فوق أراضيها الرئيسية األخرى

 ببنـاء القـدرات وتعزيـز احلكـم الـذايت للـشعوب األصـلية، ينبغـي أن تتـاح          تصلوفيما ي   - ٣٥
 يف العمليــة ، غريهــا مــن الــشركاء علــى قــدم املــساواة مــع،للــشعوب األصــلية فرصــة املــشاركة

ــة  ــأثر اإلمنائي ــدما تت ــها    عن  . مــصاحلها اخلاصــة ومــصاحل اجملتمعــات ككــل الــيت تــشكل جــزءا من
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 وممثلــي  الــدول مــع مــسؤويلبــة تعاونــهجتراســتنادا إىل   بــصورة عامــة،والحــظ املقــرر اخلــاص،
 ألن تـصبح  األصـلية    للخيارات املطروحة أمام الشعوب      رالقطاع اخلاص، نقصا يف إيالء االعتبا     

ــيني    ــشركاء احلقيق ــن ال ــة م ــشطة اإلمنائي ــة   إن . يف األن ــق شــراكة حقيقي ــستلزم حتقي ــكأن ي  متتل
لــشعوب األصــلية القــدرة علــى التــأثري تــأثريا حقيقيــا يف القــرارات املتعلقــة باألنــشطة اإلمنائيــة،  ا

 مباشـرة مـن     واملشاركة مشاركة كاملة يف تصميم تلك األنشطة وتنفيـذها، واالنتفـاع بـصورة            
  . جىن منها ُتمثار أخرىأية مثار اقتصادية أو 

ألن تواصـل   فرصـة   الولذا يؤكد املقرر اخلاص على ضرورة أن تتاح للشعوب األصلية             - ٣٦
، ومعاجلـة    اخلاصـة  إحراز التقدم وحتسني عملية اختاذ القـرارات املتعلقـة بالتنميـة وفـق شـروطها              

ــة يف جمــايل الذاتيــة الداخأي قــصور مــن خــالل أشــكاهلا   وينبغــي للــدول . التنظــيم واملــساءلةلي
 إىل  الـيت تقـدمها  املـساعدات اإلمنائيـة   تكون  واجلهات الفاعلة األخرى أن حترص على تاليف أن         

تفتــرض جهــات خارجيــة  ســلفا حمــددة تحقيــق نتــائج بمــشروطة جمتمعــات الــشعوب األصــلية 
 ارتكـاب األخطـاء والـتعلم        وبعبارة أخرى، جيـب أن تتـاح للـشعوب األصـلية فرصـة             .سالمتها

 احلكمــة أكثــر مــن أي وقــت مــضى إلحــراز التقــدم حنــو حتقيــق   مــتالكمنــها، وبنــاء القــدرة وا
  .بشأن املستقبلالذاتية  منائيةاإل ا وخياراهتهاأهداف

  
   يف القراراتحق املشاركة  - رابعا  

 إحــدى  الــشعوب األصــلية علــى إعــداد تقريــر عــن حبقــوق  املعنيــةتعكــف آليــة اخلــرباء  - ٣٧
 وهي حقهـا يف املـشاركة يف اختـاذ القـرارات الـيت              ،القضايا األساسية املتعلقة بالشعوب األصلية    

علـى حنـو     هـذا احلـق      إعمـال  عـدم أعماله، استـشراء    يف مجيع   فقد الحظ املقرر اخلاص،     . متسها
 وسـتكون الدراسـة  . إلعمالـه الـضرورية  التـدابري  الـالزم عـن   توجيـه   تقدمي ال  واحلاجة إىل    ،كاف

املــسألة تلــك يف تــوفري التوجيــه بــشأن علــى درجــة كــبرية مــن الفائــدة الــيت أعــدهتا آليــة اخلــرباء 
أعمـال  بـه فعـال مـن      تـضطلع   اخلـرباء علـى مـا       آليـة    عـن إشـادته ب     املقـرر اخلـاص   يعرب  و. املهمة

  .)A/HRC/EMRIP/2010/2(تقريرها املرحلي حسب املبني يف 
 املـستمر مـع آليـة اخلـرباء، وخـالل مـشاورة             هسيق تنـ  يف إطـار   قد قدم املقـرر اخلـاص،     و  - ٣٨

 يف شـيانغ مـاي،      ٢٠١٠ينـاير   / حلف الشعوب األصلية يف آسيا يف كانون الثاين        مهانظَّإقليمية  
استند فيهـا   مدخالت   بالتعاون مع آلية اخلرباء ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،           ،تايلند

ق الـــشعوب األصـــلية يف املـــشاركة يف اختـــاذ إىل جتاربـــه املتمخـــضة عـــن الدراســـة املتعلقـــة حبـــ
وعالوة على ذلك، قدم املقرر اخلاص، خالل أحـدث دورة عقـدهتا آليـة اخلـرباء يف                 . القرارات

علـى   إىل مساعدة آليـة اخلـرباء        الرامية، بعض املالحظات األخرى     ٢٠١٠ يوليه/جنيف يف متوز  
  .يف هذا التقريرامة دراستها، وهو يقدم هذه املالحظات إىل اجلمعية العإجراء 
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  عمومااملضمون والطابع   - ألف  

حقـوق اإلنـسان    يف  كـرس   مإن حق الشعوب األصلية يف املشاركة يف اختـاذ القـرارات              - ٣٩
وهنـاك  .  احلقـوق بتلـك  متتعهـا الفعـال      ، كما أنه عنصر ضروري مـن عناصـر        األساسية األخرى 

ــادئ األساســية    ــدعم حقــوق اإلنــسان  يف عــدد مــن املب ــزوده  و يف القــراراتشاركةحــق املــ ت ت
تقريـر املـصري واملـساواة والوحـدة       مبـادئ   املبادئ، من بني ما تـشمل،       تلك  وتشمل  . باملضمون

عدم مشاركة الشعوب األصلية بفعالية يف عمليـة اختـاذ          فإن  مقابل ذلك،   يف  و. الثقافية وامللكية 
 حبقــوق اإلنــسان الفعــالتعهــا متيــؤثر تــأثريا مباشــرا يف القــرارات املتعلقــة باملــسائل الــيت متــسها، 

 مبـا يف     متتعهـا بتلـك احلقـوق،       يقـّوض مباشـرة يف كـثري مـن احلـاالت            قد األساسية األخرى، بل  
  .التعليميف احلق يف الصحة و ذلك احلقوق اليت ذكرت للتو، فضال عن احلق

 ارات يف القـر    آلية اخلرباء يف تقريرها املرحلي األخري، فحـق املـشاركة          نته بيّ حسب ما و  - ٤٠
منصوص عليه يف طائفة عريضة من الصكوك الدولية، مبا يف ذلك إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن       

 بـشأن الـشعوب األصـلية       ١٦٩ رقـم     واتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة       ،حقوق الشعوب األصلية  
 ،لقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري           ل  الدوليـة  تفاقيـة ال وا ،والقبلية يف البلدان املستقلة   

ــة حلقــوق      والع ــسياسية، فــضال عــن الــصكوك اإلقليمي ــة وال ــاحلقوق املدني هــد الــدويل اخلــاص ب
وبوجه خاص، يتضمن إعـالن األمـم     . اإلنسان، مبا يف ذلك االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان       

آليـة  املقـدم مـن     على النحـو املـبني يف التقريـر املرحلـي           ،  املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية    
تؤكد على حق الـشعوب األصـلية يف املـشاركة           من األحكام اليت  حكما   ٢٠اخلرباء، أكثر من    

  .)٢(يف اختاذ القرارات بشأن طائفة واسعة من املسائل
  

   يف القراراتاألبعاد اخلارجية والداخلية حلق املشاركة  -باء   
مــن اذ القــرارات،  طبيعــة حــق الــشعوب األصــلية يف املــشاركة يف اختــاعاتــسإىل نظــرا   - ٤١

ولقـد حـددت آليـة     . أبعـاده ختلـف   مباحلـق   فهـم هـذا      ل  الـالزم  أن ُيحـدد اإلطـار املعيـاري      املفيد  
يف  حلـق املـشاركة      ، حـد سـواء    ، علـى   يف تقريرها املرحلي، األبعاد اخلارجيـة والداخليـة        ،اخلرباء

  . وأسهبت يف شرحهاالقرارات 

_________________ 
  )٢(  A/HRC/EMRIP/2010/2  ٢٣  و٢٢  و١٩-١٧  و١٥  و١٤  و١٢-١٠  و٥-٣ املـــــــواد ،٨، الفقـــــــرة 

  .٤١  و٤٠ ، و٣٨  و٣٦  و٣٢-٣٠  و٢٨-٢٦ و
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  القـرارات  تـضمن عـد الـذي ي    لُب يف ا  يـسية ثـالث جوانـب رئ    مثـة   ويرى املقرر اخلـاص أن        - ٤٢
ــيت تتخــذها   ــة  ال ــشعوب األصــلية مــن خــارج  جهــات فاعل ــش جمتمعــات ال ــة ب اغلها  وغــري معني

  . لصلةا ذات
انب األول من البعد اخلارجي مبـشاركة الـشعوب األصـلية يف احليـاة العامـة                ويتعلق اجل   - ٤٣

 حبـق مـشاركة     رتبطعـالن، ويـ    مـن اإل   ٥املـادة   ضي به   حسب ما تق  لدولة  األوسع نطاقا داخل ا   
 ،ويــشكل هــذا اجلانــب مــن املــشاركة يف اختــاذ القــرارات . املــواطنني كافــة يف احليــاة الــسياسية

 نطاق جمتمعات الشعوب األصلية، يف معظمه، وإن مل يكن برمتـه، حقـا               تتجاوز ضمن جماالت 
بلـدان   حمكمـة ال   ، على وجـه اخلـصوص،     أكدتهحسب ما   و. لشعوب األصلية أفراد ا من حقوق   

 حـق الـشعوب األصـلية        أيـضا  ، يشمل ياتاما ضد نيكاراغوا   األمريكية حلقوق اإلنسان يف قضية    
 يقتـضي أن    ،لدولـة عنـصرا ذا طـابع مجـاعي        ا  داخـل  يف احلياة العامـة   املشاركة األوسع نطاقا    يف  

ــدابري خاصــة   ــدول ت ــة يف اهلياكــل     تــضمن تتخــذ ال ــشعوب األصــلية مــشاركة فعال مــشاركة ال
  .)٣(لدولة داخل السياسيةواملؤسسات ا

الـيت   انب الثاين من البعد اخلارجي مبشاركة الـشعوب األصـلية يف القـرارات      اجلويتعلق    - ٤٤
ــة  تتخــذها  ــة احلكومي ــشعوب األصــلية أو      اجلهــات الفاعل ــوق ال ــيت متــس حق ــدابري ال ــشأن الت  ب

ويف . عمومـا تجاوز احلقوق أو املصاحل اليت يتقامسها شـعب الدولـة           مبا ي مصاحلها بوجه خاص،    
للـشعوب األصـلية احلـق يف املـشاركة يف     ” مـن اإلعـالن علـى أن    ١٨هذا الصدد، تـنص املـادة    

ويـشمل هـذا احلـق واجـب الـدول الـذي            . “تعلقة باملسائل اليت متس حقوقهم    اختاذ القرارات امل  
تـشاور مـع الـشعوب األصـلية بـشأن املـسائل الـيت متـس                 أن ت  يعد نتيجة الزمـة لـذلك احلـق، يف        

، علـى النحـو     املـستنرية ها ومصاحلها مـن أجـل احلـصول علـى موافقتـها احلـرة واملـسبقة و                حقوق
وقـد كـرس املقــرر اخلـاص تقريـره الـسنوي الثــاين      . ا مـن اإلعــالن حتديـد  ١٩الـذي تقـره املـادة    

تشاور مع الـشعوب األصـلية   ت  أناملقدم إىل جملس حقوق اإلنسان عن مسألة واجب الدول يف         
)A/HRC/12/34(املسألة يف خمتلف جوانب أعمالهتلكصل معاجلة واي، و .  

 يف إشــراك  يف القــراراتويتمثــل اجلانــب الثالــث مــن البعــد اخلــارجي حلــق املــشاركة     - ٤٥
وهـذا اجلانـب يـتم التغاضـي عنـه يف      .  الساحة الدوليـة علىالشعوب األصلية يف اختاذ القرارات     

فقـد  . األصـلية يف تقريـر املـصري     يف حـق الـشعوب       مهمـا كثري من األحيـان، لكنـه يظـل عنـصرا           
حققت الشعوب األصلية إجنازات تارخيية على الصعيد الـدويل، مبـا يف ذلـك يف العمليـات الـيت                  

 وإىل إنشاء آليـات األمـم املتحـدة الـثالث الـيت تـشمل       ،٢٠٠٧أفضت إىل اعتماد اإلعالن عام     
ذي ت أقـوى مـن      للـشعوب األصـلية صـو     وغدا  . واليات حمددة بشأن قضايا الشعوب األصلية     

_________________ 
  .YA TAMA v. Nicaragua, Case, 2005 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 127 (23 June 2005)انظر   )٣(  
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ومــع ذلــك، هنــاك املزيــد مــن اجلهــود الــيت يــتعني بــذهلا للمــضي يف .  الــدويلصعيد علــى الــقبــل
 ، يف وضع املعايري والربامج الدوليـة الـيت متـسها          النشطةتشجيع الشعوب األصلية على املشاركة      

سـسات   األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املؤ    داخـل  بذلك، مبا يف ذلـك       ألن تقوم وإتاحة الفرصة هلا    
  .الدولية واإلقليمية

ــا عــدا جوانبــه           - ٤٦ ــاذ القــرارات، فيم ــداخلي للحــق يف املــشاركة يف اخت ــق البعــد ال ويتعل
اخلارجية، مبمارسة الشعوب األصلية حلقهـا يف االسـتقالل الـذايت واحلكـم الـذايت، ويف احلفـاظ        

احلق ما يقابله مـن     ويشمل هذا البعد من ذاك      . يف املسائل القانونية ومسائل العدل    على نظمها   
متكـني الـشعوب األصـلية مـن أن تتخـذ بنفـسها القـرارات الـيت متـس                    املتمثـل يف     واجب الدولـة  

ق حبـ اإلعـالن    مـن    ٤ املـادة    قـر تويف هـذا الـصدد،      . تلك القرارات أن حتترم   شؤوهنا الداخلية، و  
وهنا الداخليـة   االستقالل الذايت أو احلكم الذايت يف املـسائل املتـصلة بـشؤ           ”الشعوب األصلية يف    

ويتـضح مـن التجـارب يف شـىت أحنـاء العـامل أن املمارسـة الفعالـة للحـق يف االسـتقالل                . “احمللية
تقتـضي تعزيـز مؤسـسات الـشعوب األصـلية وهياكـل حكمهـا الـذايت،                سالذايت واحلكم الذايت    

زمـام الــسيطرة علـى شـؤوهنا اخلاصـة يف مجيـع جوانـب حياهتــا،       فعـال   يتـسىن هلـا أن تتـوىل    كـي 
  .وقيمها وعاداهتا ونظرهتا إىل العاملالثقافية  هاوضمان أن تتماشى املسائل اليت متسها مع أمناط

  
  تنفيذ احلق عملياً  -جيم   

القـرارات مبختلـف   اإلطار املعياري لفهم حق املشاركة يف إىل جانب حتديد من املهم،    - ٤٧
يقـاً هلـذه الغايـة، مـن املفيـد          وحتق. ، وضع استراتيجيات عملية من أجل إعمال هـذا احلـق          هدأبعا

ختلـف  مب احلـق يف املـشاركة   اواجهها الشعوب األصـلية لـدى ممارسـته      تاستعراض املشاكل اليت    
 ويقدم املقرر اخلاص هنـا بـضعة        .دروس املستفادة ، وكذلك حتديد املمارسات اجليدة وال     هأبعاد

 مالحظـات ذات    وقـد أُدرجـت   . صـادفها يف عملـه    تلك املمارسـات والـدروس الـيت        أمثلة على   
حــاالت صـلة وتوصـيات حمــددة أكثـر تفــصيال يف خمتلـف تقــاريره املتعلقـة بــاألحوال القطريـة و      

  .انتهاكات حلقوق اإلنساناملزاعم بوقوع 
وفيما يتعلق باجلانب األول من املشاركة اخلارجية، الحظ املقرر اخلاص خـالل عملـه                - ٤٨

هي غري كافيـة وغـري      داخل الدولة   وسع نطاقا   ياة العامة األ  احلأن مشاركة الشعوب األصلية يف      
ــة بوجــه عــام   ــة بالفئــات متكافئ ــدان الــيت  مقارن عــيش فيهــا الــشعوب  تالــسكانية يف معظــم البل

ومع ذلك، فهناك العديد من األمثلة على اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول لزيـادة مـشاركة                   . األصلية
 ضمان مقاعد هلـم يف      ، من قبيل  هدفةالسياسي من خالل تدابري مست    يف اجملال   الشعوب األصلية   

. اهليئات التشريعية، وإعادة توزيع املناطق، وإنشاء هيئات استـشارية خاصـة للـشعوب األصـلية             
ومع ذلك، هناك حاجة إىل االستمرار يف اختـاذ اخلطـوات لـضمان مـشاركة الـشعوب األصـلية          
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كــي تكــون أصــوات  إدارة الــربامج احلكوميــة ويف عمليــة حتديــد سياســة الدولــة  بــشكل أكــرب 
الشعوب األصلية وأفرادها مسموعة يف مجيع األوقات وعلـى مجيـع مـستويات اختـاذ القـرارات                 

ــة علــى املــشاكل املــصادفة    طلع وقــد اســت. العامــةوالــسياسية  املقــرر اخلــاص العديــد مــن األمثل
خمتلــف واحللــول املقدمــة يف هــذا الــصدد يف تقــاريره الــيت تــدرس أحــوال الــشعوب األصــلية يف  

  .لبلدانا
اختـاذ القـرارات بـشأن التـدابري الـيت          عمليـة   وفيما يتعلق مبشاركة الـشعوب األصـلية يف           - ٤٩
 مـن الواضـح     - وهو اجلانب الثالـث للحـق        -يف حقوقهم ومصاحلهم على وجه التحديد       ؤثر  ت

علــى وجــه اخلــصوص، أن ، والعــاملأحنــاء فرة يف مجيــع اأن آليــات االستــشارة الكافيــة غــري متــو
األصلية ال تسيطر على أراضـيها بـشكل كـاٍف يف الكـثري مـن احلـاالت، حـىت عنـدما                     الشعوب  

وقد الحظ املقرر اخلاص العديد من احلاالت الـيت         . تكون هذه األراضي مسجلة وحمددة املعامل     
املتعلقـة  اختـاذ القـرارات     عمليـة   لـشعوب األصـلية الفرصـة الكافيـة للمـشاركة يف            ل هاال تتوفر في  

ــة يف أراضــيه  خراج أنــشطة اســت ب ــة اجلاري ــوارد الطبيعي ــةاامل ــالنظر إىل انتــشار  .  التقليدي تلــك وب
املواضـيعي مـن تقريـر املقـرر اخلـاص      فـرع   ميع أحنـاء العـامل، فقـد كُـرَس ال         دان جب املشكلة يف البل  
ــام   ــسنوي لع ــسان   ٢٠١٠ال ــوق اإلن ــدم إىل جملــس حق ــسائل   )A/HRC/15/37( املق لدراســة امل

  . العاملة يف أراضي الشعوب األصليةية راجستخالاملتصلة بالصناعات ا
يف مجيــع البلــدان الــيت زارهــا املقــرر اخلــاص مســع املقــرر اخلــاص، وعــالوة علــى ذلــك،   - ٥٠

يف تـصميم وإجنـاز ورصـد       بـشكل كـاف     تقريبا، تقارير عـن عـدم مـشاركة الـشعوب األصـلية             
ويـود املقـرر    . توياتالربامج والسياسات اليت تؤثر فـيهم علـى وجـه التحديـد، علـى مجيـع املـس                 

اخلاص التشديد على أن تعزيز سيطرة الشعوب األصلية على عمليـة اختـاذ القـرارات الـيت تـؤثر                   
ة، وأن هنـاك العديـد مـن األمثلـة علـى الـربامج              حـ أنـه يـؤدي إىل نتـائج عمليـة ناج         قد بـني     افيه
 والتعلـيم لـدى     الـشعوب األصـلية ملعاجلـة املـسائل املتعلقـة بالـصحة           اليت تـسيطر عليهـا      ة  حالناج

هيئـة  الشعوب األصلية وجماالت االهتمام األخرى، وذلك بطرق مناسبة من الناحية الثقافيـة وم            
الـربامج وزيـادة الفرصـة أمـام     تلك لدعم الالزمة فينبغي اختاذ التدابري  . االحتياجات احمللية لتلبية  

  . ذاهتااوفر اخلدمات جملتمعاهتتالشعوب األصلية كي 
 املـشاركة علـى املـستوى       و باجلانـب الثالـث مـن املـشاركة اخلارجيـة، وهـ            وفيما يتعلـق    - ٥١

ــدويل، يالحــظ املقــرر اخلــاص أن    ــة   ال ــشعوب األصــلية شــاركت مــشاركة قوي ــسات ال يف جل
.  حبقـوق الـشعوب األصـلية      ةاملنتدى الدائم املعين بقضايا الـشعوب األصـلية وآليـة اخلـرباء املعنيـ             

خـالل العـامني املنـصرمني، مزيـداً مـن التفاعـل مــع        الحـظ املقـرر اخلـاص   وعـالوة علـى ذلـك،    
الـشعوب  مجاعـات   كمـا الحـظ مـشاركة متعاظمـة مـن ِقبـل              ،الشعوب األصلية من قبل   واليته  



A/65/264  
 

10-47911 19 
 

الدعم املشترك بني الوكـاالت     فريق  تشكيل  إن  و. األصلية يف مجيع اآلليات الدولية ذات الصلة      
تعزيـز التعـاون بـني وكـاالت      سـتهدفت   امثـال علـى مبـادرة       هو  املعين بقضايا الشعوب األصلية     

قضايا الشعوب األصلية يف منظومـة األمـم املتحـدة، ممـا قـد يـوفر                مراعاة  األمم املتحدة وتعميم    
  .مشاركة الشعوب األصلية على املستوى الدويلفال مهما يتيح أيضا حم

الــيت حتــول دون   ويف الوقــت ذاتــه، مــا برحــت الــشعوب األصــلية تواجــه العقبــات          - ٥٢
غـري كافيـة يف     الـشعوب األصـلية     ة على املـستوى الـدويل، فـال تـزال مـشاركة             يفعالبركتها  مشا

 كالبيئـة  - امسائل ذات أمهية حيوية بالنسبة هلـ قرر  املؤمترات واالجتماعات اليت ُتبحث فيها وتُ     
وباإلضافة إىل هـذا، غالبـا مـا ُتـستبعد الـشعوب األصـلية مـن عمليـة اختـاذ                    . واملعارف التقليدية 

، ااملؤسسات املالية الدولية بشأن املـشاريع اإلمنائيـة الكـبرية النطـاق الـيت تـؤثر فيهـ                 يف  رارات  الق
فينبغـي النظـر عـن كثـب يف اإلصـالحات احملتملـة ضـمن               .  فيها غري كافيـة    اتكون مشاركته  أو

 وهنـاك بكـل   ؛املؤسسات الدولية وبرامج اختاذ القرارات الـيت تـؤثر يف حيـاة الـشعوب األصـلية             
ينبغـي  كمـا   .  يف هذا الصدد   اوبناء قدراهت الشعوب األصلية   تعزيز تعليم   يتيح  متسع  جمال   تأكيد

ــتمرار يف  تمكن تــ لــضمان أن ،الــدعم املــايل واإلداري وتوســيعه حــسب احلاجــة    تقــدمي االس
  .الشعوب األصلية من املشاركة يف املنتديات الدولية بشكل فعال

ــرغم وجــ وأخــرياً،   - ٥٣ ــة اجلــد وف ــشعوب األصــلية   د بعــض األمثل ــع ال ــى متت ــذكر عل يرة بال
باالستقالل واحلكم الذايت يف مجيع أرجـاء العـامل، فـإن مـن الـضروري أن تواصـل الـدول بـذل                      
اجلهود الرامية إىل تعزيز وتوطيـد االعتـراف القـانوين مبؤسـسات احلكـم الـذايت لـدى الـشعوب                    

ــة األصــلية ومراعاهتــا فيمــا يتعلــق باختــاذ الــشعوب األصــلية القــرارا    . ت بــشأن املــسائل الداخلي
، من الضروري أن تواصـل الـشعوب األصـلية ذاهتـا الـسعي إىل تعزيـز قـدراهتا                   ذلكوفضالً عن   

ملـشاركة بـشكل فعـال يف مجيـع القـرارات الـيت تـؤثر        اللسيطرة على شـؤوهنا اخلاصـة وإدارهتـا و      
ات، كمـا أنـه     احلكومية على مجيـع املـستوي     السلطات  ، وذلك بروح التعاون والشراكة مع       افيه

  .امن الضروري معاجلة أي مسائل تتعلق باخللل االجتماعي يف جمتمعاهت
  

ــوق       -خامسا   ــشأن حقـــ ــدة بـــ ــم املتحـــ ــالن األمـــ ــى إعـــ ــرى علـــ ــات أخـــ تعليقـــ
  األصلية الشعوب

املقرر اخلاص إىل اجلمعية العامـة، فـإن إعـالن         قدم من   التقرير األول امل  حسب املبني يف      - ٥٤
منظومـة  املعمـول بـه يف   ق الشعوب األصلية هو اآلن الصك الرئيـسي        األمم املتحدة بشأن حقو   

األمم املتحدة لقياس أحوال الشعوب األصلية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان يف مجيع أحنـاء العـامل،           
فـالقرار الـذي يؤكـد مـن جديـد          . األحـوال تلـك   عاجلـة   الكفيلة مب وحتديد اإلجراءات الضرورية    
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حنو الترويج لإلعالن باعتبـاره اجلانـب الرئيـسي          وجه التحديد    والية املقرر اخلاص يوجهه على    
  )).ز (١، الفقرة ٦/١٢قرار جملس حقوق اإلنسان (من جوانب واليته، 

  
  العمل مبا يتجاوز التأييد الرمسي لإلعالن  -ألف   

ــره األول امل        - ٥٥ ــك يف تقري ــا يف ذل ــبات، مب ــف املناس ــرر اخلــاص يف خمتل ــدم املق ــدم إىل ق ق
، )A/HRC/9/9( وتقريره األول املقـدم إىل جملـس حقـوق اإلنـسان      ،)A/64/338(لعامة  اجلمعية ا 

وفـضالً عـن ذلـك، فـإن        . تعليقات على إعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية             
الـدول إىل املعـايري املقدمـة يف اإلعـالن يف تقـاريره القطريـة           وجـه انتبـاه     املقرر اخلـاص مـا بـرح ي       

آليــة اخلــرباء واملنتــدى الــيت عقــدهتا ففــي اجللــسات األخــرية . حمــددةشــواغل وحتليلــه ألحــوال و
ضـوء الـربامج الـيت    يف  وذلـك  ،الدائم، قدم املقرر اخلاص وجهـات نظـر أخـرى بـشأن اإلعـالن      

بعـض وجهـات   بـشأن  ُتـسهب  راهنـة  واملالحظـات ال . تضطلع هبا كـل هيئـة مـن هـاتني اهليئـتني           
ب عنـها يف املاضـي بـشأن اإلعـالن، مـع التركيـز علـى                ر كـان املقـرر اخلـاص قـد أعـ          يتالنظر الـ  

ــى احلاجــة إىل         ــق باســتمرار، وبوجــه اخلــصوص عل ــثرية للقل ــسائل امل التطــورات األخــرية، وامل
  .تنفيذهتكفل سقة تجراءات حازمة مإ

قلة القليلة من الدول اليت صـوتت ضـد         ال، تغري رأي    ٢٠٠٧ومنذ اعتماد اإلعالن عام       - ٥٦
 ١٢صدد إعـادة تقيـيم مواقفهـا، وذلـك علـى النحـو املـشار إليـه يف الفقـرتني                اإلعالن أو أهنـا بـ     

 ومهـا الـدولتان اللتـان امتنعتـا         ،وعالوة على ذلك، فقد أدلـت كولومبيـا وسـاموا         .  أعاله ١٣ و
ا مــ عــن التزامهمــا فيهانيف العــام املاضــي ُتعربــببيــانني عــامني عــن التــصويت بــشأن اإلعــالن،  

مواصـلة  البلـدان ُيـسهم بـال شـك يف          تلـك   مـا ُتعـرب عنـه كـل          إن   .باملبادئ الواردة يف الـصك    
  .اإلعالنيكفلها االلتزام الدويل بتعزيز حقوق الشعوب األصلية اليت ترسيخ 

تأييد اإلعالن هو أمر حمل ترحيب، فمن الواضـح متامـا أنـه مـا زال         ويف حني أن تعزيز       - ٥٧
 حقيقـة واقعـة يف احليـاة اليوميـة          تـصبح أهـداف اإلعـالن     مثة حاجة إىل بذل جهود كـربى كـي          

باملسافة البعيـدة الـيت يـتعني قطعهـا         مبثابة تذكري   واإلعالن اليوم هو    . للشعوب األصلية يف العامل   
.  صـورة ملـا حتقـق يف امليـدان فعـال           هالعدالة والكرامة يف حياة الشعوب األصلية أكثر من       لتحقيق  

يف احلــواجز القائمــة أمــام متتــع حقيقــي ظــاهرة بــشكل أمنــاط القهــر التارخييــة مــا برحــت إذ أن 
وُيخـشى مـن أن تبقـى اهلـوة الواسـعة القائمـة بـني               . الشعوب األصلية حبقوقها اإلنـسانية كاملـة      

وقبـول اجلهـات الفاعلـة املـسيطرة ويف         رضـا   اإلعالن وتنفيذه الفعلـي، ممـا يـؤدي إىل نـوع مـن              
  . بهوهذا ما ال ميكن السماح.  بتلك احلالمنظومة األمم املتحدة

بقــاء الــيت تكفــل الــيت تــشكّل املعــايري الــدنيا قواعــد ويقــدم اإلعــالن قائمــة تفــصيلية بال  - ٥٨
وحسب ما أبداه املقـرر     ). ٤٣املادة  (الشعوب األصلية وكرامتها ورفاهها يف مجيع أحناء العامل         
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ــدة        ــا خاصــة فري ــإن اإلعــالن ال يؤكــد أو يوجــد حقوق ــسابق، ف اخلــاص مــن مالحظــات يف ال
األصلية باملعىن األساسي للكلمة، بـل ُيـسهب بـشأن حقـوق اإلنـسان األساسـية الـيت                  للشعوب  

تنطبــق عمومــا علــى الظــروف الثقافيــة والتارخييــة واالجتماعيــة واالقتــصادية املتعلقــة بالــشعوب 
يتطلـب بكـل بـساطة التزامـا بـدعم املعـايري       لإلعـالن  وهكذا، فإن تنفيذ الدول  . األصلية حتديدا 

لـشعوب األصـلية واألبعـاد      الـيت تعيـشها ا     اإلنسان، مع مراعاة الظروف املعينة       األساسية حلقوق 
بـالغ  شك أن اعتماد اجلمعية العامة اإلعـالن هـو حـدث        وال. احلقوقتلك   تهااجلماعية ملمارس 
ال ميكـن   بيد أنه   . الرمسي لإلعالن اليت صدرت مؤخرا    تأييد  الترحيب ببيانات ال  األمهية، وينبغي   

إعمـال تلـك    أن يكـون    إذ يـتعني    . املنجزات علـى أهنـا أهـداف هنائيـة أو رئيـسية           تلك  النظر إىل   
  .الهتمام اجلهود املتضافرةهو بؤرة بأمانة احلقوق 

  
   إىل طابعه كصك غري ملزم قانوناةاحلاجة إىل التزام باإلعالن ال حتجبه اإلشار  -باء   

التـزام راسـخ مـن    جـة إىل   احلا يتنفيـذ اإلعـالن بـشكل فّعـال هـ         يف  نقطة انطالق   هناك    - ٥٩
التأكيـدات  الواردة فيه، يكـون خاليـا مـن    بادئ املقوق واحلقبل الدول ومنظومة األمم املتحدة ب     

 حتــاول الــدول واجلهــات الفاعلــة ،ففــي مناســبات عديــدة. أن اإلعــالن لــيس ملزمــابــالغامــضة 
اإلعالن فـ . “نـا غـري ملـزم قانو  ”أنـه صـك    لإلعالن باعتبـار    األخرى التقليل من الوزن املعياري      

وحبد ذاتـه لـيس صـكا ملزمـا قانونـا، بـالنظر إىل       هو بطبيعته قرار من قرارات اجلمعية العامة،  ك
، فحــسب“ توصــيات”مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة، تقــدمي  هــي ســلطة اجلمعيــة العامــة  أن 

ياريــة لكــن فهــم الداللــة املع. وذلــك باســتثناء مــا يتعلــق بالعــضوية وامليزانيــة واملــسائل اإلداريــة 
  .وااللتزامات القانونية املتصلة باإلعالن ال يتوقف عند هذا احلد

علـى درجـة    أمهيـة معياريـة كـبرية ترتكـز         ، مهما كانت داللتـه القانونيـة،         لإلعالن أوال  - ٦٠
فعل أنه قـد أُقـر رمسيـا مـن قبـل أكثريـة سـاحقة مـن         بوهذه الشرعية ليست   . عالية من الشرعية  

ــم ا  ــدول األعــضاء يف األم ــضا   فحــسبملتحــدةال ــدعوة    ب، لكــن أي ــاج ســنوات مــن ال ــه نت كون
لثقافــات حــوار شــامل بــني افــاإلعالن هــو نتيجــة . والنــضال مــن قبــل الــشعوب األصــلية ذاهتــا 

اإلعـالن تبـّين بـشكل    إن قواعـد  . استغرق عقودا، وقامت فيـه الـشعوب األصـلية بـدور قيـادي        
ــلية     ــشعوب األصـ ــامح الـ ــوس مطـ ــةملمـ ــها ا الذاتيـ ــيت تقّبلـ ــنوات    ، الـ ــد سـ ــدويل بعـ ــع الـ جملتمـ

  .املداوالت من
أمــا صــيغة اإلعــالن، الــيت أقرهتــا الــدول األعــضاء، فهــي تبــّين جبــالء االلتــزام بــاحلقوق     - ٦١

الـيت تبـديها الـدول    نية الحسن مدى املسألة هي بكل بساطة     و. واملبادئ اليت ُيجسدها اإلعالن   
  .الشعوب األصلية ذاهتارحتها لقواعد اليت طبذلك التعبري عن االلتزام بايف متسكها 
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اإللـزام الناشـئ عـن       بنفس   ،اإلعالن ذاته ليس ملزما قانونا    فرغم أن   وفضال عن ذلك،      - ٦٢
املعاهدات، فإنه يبني التزامات قانونية متصلة بامليثاق، والتزامـات أخـرى باملعاهـدات والقـانون               

تعلقـة حبقـوق اإلنـسان مبوجـب        واإلعـالن يـبين علـى التزامـات الـدول العامـة امل            . الدويل العـريف  
امليثــاق كمــا يرتكــز علــى املبــادئ األساســية حلقــوق اإلنــسان كعــدم التمييــز، وتقريــر املــصري،    

 املتجسدة يف معاهدات حقوق اإلنسان اليت متت املصادقة عليهـا علـى نطـاق            ،الوحدة الثقافية و
وباإلضـافة  . هـدات واسع، كما هو واضح يف أعمال هيئات األمم املتحدة املنـشأة مبوجـب معا             

املبادئ األساسية يف اإلعالن على أهنـا مقبولـة عمومـا يف املمارسـات            ميكن النظر إىل    ،  ذلكإىل  
  .يف اإلعالنريف ، ومن هنا يتجلى القانون الدويل العلية وممارسات الدولالدو
 قول إن وضعه الفـين    أن أمهية اإلعالن ال ميكن االنتقاص منها بال       هي  وخالصة القول،     - ٦٣

كمـا ينبغـي اعتبـار تنفيـذ اإلعـالن          . هو وضع قرار يتـسم يف حـد ذاتـه بطـابع غـري ملـزم قانونـا                 
  .ضرورة سياسية وأخالقية، بل وقانونية أيضا دون قيد أو شرط

  
  اخلطوات العملية الدنيا حنو التنفيذ  -جيم   

 ضـرورية   يقدم املقرر اخلاص هنا بضعة تعليقـات علـى اخلطـوات الـدنيا الـيت يعتـرب أهنـا                    - ٦٤
  .إقراره رمسيا من الدولجمرد للتقدم يف تنفيذ اإلعالن مبا يتجاوز 

 ينبغــي أن يتلقــى املــسؤولون يف الدولــة وكــذلك زعمــاء الــشعوب األصــلية        ،فــأوال  - ٦٥
التــدريب بـــشأن اإلعـــالن والـــصكوك الدوليـــة ذات الــصلة، وبـــشأن التـــدابري العمليـــة لتنفيـــذ   

التــدريب، تنظــيم حلقــات دراســية ومــؤمترات علــى   ذلــك كمــا ينبغــي، إىل جانــب  . اإلعــالن
 وطــين وحملــي للجمــع بــني مــسؤويل الدولــة وزعمــاء الــشعوب األصــلية بقــصد وضــع  ىمــستو

بـروح  ذلك  التنفيذ، مبا يف ذلك تدابري ملعاجلة املظامل التارخيية، و        تكفل  استراتيجيات ومبادرات   
  .من التعاون واملصاحلة اليت ميثلها اإلعالن

، ينبغي أن تشترك الدول يف عمليات اسـتعراض شـاملة لتـشريعاهتا             ذلكافة إىل   وباإلض  - ٦٦
. حتديــد املواضــع الــيت قــد ال تنــسجم فيهــا مــع اإلعــالن       بغــرض وبراجمهــا اإلداريــة القائمــة   

ــشعوب      ذلــك وسيتــضمن  ــيت متــس حقــوق ومــصاحل ال ــربامج ال ــع القــوانني وال استعراضــا جلمي
 املتـصلة بتنميـة املـوارد الطبيعيـة، واألراضـي، والتعلـيم،             يف ذلـك احلقـوق واملـصاحل       األصلية، مبا 

 االسـتعراض، ينبغـي وضـع اإلصـالحات         ذلـك وعلـى أسـاس     .  وجمـاالت أخـرى    ،وإقامة العـدل  
  .القانونية والربناجمية الضرورية وتنفيذها بالتشاور مع الشعوب األصلية

اختـاذ التـدابري    تكفـل    لدول أن تلتزم بتخصيص موارد بشرية ومالية كـبرية        لكما ينبغي     - ٦٧
ــاذ اإلعــالن   ــضرورية إلنف ــتكون . ال ــك وس ــامل أراضــي      تل ــد مع ــادة لتحدي ــوارد ضــرورية ع امل
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الشعوب األصلية وإعادهتـا إليهـا، وإنـشاء بـرامج تعليميـة مناسـبة مـن الناحيـة الثقافيـة، وتقـدمي                      
ة املتوخـاة  مؤسسات احلكم الذايت لدى الشعوب األصلية، والتدابري األخـرى العديـد    إىل  الدعم  

  .يف اإلعالن
تقـدمي  ترمـي إىل    كما ينبغي ملنظومة األمم املتحدة واجملتمع الدويل وضع وتنفيذ برامج             - ٦٨

اخلطـوات  تلـك   تقـدم يف    بغـرض إحـراز     لـدول والـشعوب األصـلية       إىل ا املساعدة التقنية واملالية    
ويف . ولويــة العليــا وذلــك كمــسألة حتظــى باأل،تنفيــذ اإلعــالنالكفيلــة بواخلطــوات املتــصلة هبــا 

األمــم املتحــدة التعــاون القائمــة يف  قــد يكــون مــن الــضروري إصــالح بــرامج  ،بعــض احلــاالت
  .كي تتماشى مع أهداف اإلعالن وغاياتهوعلى الصعيد الدويل، 

ــة، تلــك    وقــد   - ٦٩ ــدول، بــدرجات متفاوت ــذ  اختــذت فعــال بعــض ال ــدنيا لتنفي اخلطــوات ال
ومـن  .  يف بعـض احلـاالت     ملتحدة أو برامج التعاون الدوليـة     اإلعالن، بدعم من وكاالت األمم ا     

 ااخلــربات تعزيــزتقاســم تم يــاملبــادرات علــى نطــاق أوســع بكــثري، وأن  تلــك املهــم أن تترســخ 
  .املبادرات لتلك

  
  االستنتاجات والتوصيات  -سادسا  

يقــدم املقــرر اخلــاص االســتنتاجات والتوصــيات التاليــة علــى أســاس دراســته للمــسائل     - ٧٠
املوضوعية اليت نوقشت أعاله، مبا يشمل دراسته لتلك املسائل من خمتلف جوانب عمله، علـى               

  .النحو الذي ترد به يف تقاريره العديدة اليت قدمها إىل جملس حقوق اإلنسان حىت اآلن
  

  التنمية يف ظل احملافظة على اهلوية والثقافة  -ألف   
ويف ضـوء  . وب، ومنها الـشعوب األصـلية  احلق يف التنمية هو حق مكفول جلميع الشع    - ٧١

العوائق اجلسيمة اليت واجهتها الشعوب األصلية بصورة متكررة حـسب مـا يتـبني مـن جمموعـة                
من املؤشرات االجتماعية واالقتصادية، مثـة شـواغل حمـددة تتـصل بالـشعوب األصـلية جيـب أن                   

  .ه الشعوبتؤخذ يف احلسبان، فيما يتعلق مببادرات التنمية اليت تتأثر هبا هذ
وهناك شـاغالن رئيـسيان ميكـن حتديـدمها لـدى النظـر يف بـرامج التنميـة الـيت تتـأثر هبـا                    - ٧٢

ــة اقتــصاد    . الــشعوب األصــلية ــة إىل تنمي ــادرات الرامي ويتعلــق الــشاغل األول بالــسياسات واملب
 الــدول أو بنيتــها األساســية عمومــا، والــيت ُيقــال إهنــا تعــود بالفائــدة علــى الــشعوب يف الــدول   

وهـي تـشمل، يف     . ككل، لكنها ُتنـتج آثـارا سـلبية فعليـة أو حمتملـة بالنـسبة للـشعوب األصـلية                  
مجلة أمور، بـرامج التنميـة الـيت تـشمل اسـتخراج املـوارد الطبيعيـة، وإقامـة املـشاريع الـضخمة،                      

وكـثريا مـا جتـري بـرامج ومـشاريع      . كبناء السدود ومرافق النقل يف أراضـي الـشعوب األصـلية         
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املذكورة، رغم ما حتدثه من آثـار حمـددة يف الـشعوب األصـلية وأراضـيها، دون تـشاور                   التنمية  
  .كاف مع تلك الشعوب، أو دون موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية

ويتعلق الشاغل الثاين مببادرات التنمية الـيت تـستهدف علـى وجـه اخلـصوص احلـد مـن                     - ٧٣
حتـسني الرفـاه االجتمـاعي واالقتـصادي لـدى تلـك            العوائق اليت تعاين منها الشعوب األصلية، و      

وغالبا ما تفـشل تلـك املبـادرات يف دمـج الـشعوب األصـلية كمـا ينبغـي يف تـصميم                      . الشعوب
وتنفيذ الربامج بشكل يعزز حقهـا يف تقريـر املـصري وحقوقهـا يف احلفـاظ علـى هوياهتـا الثقافيـة                    

  .املتميزة، ولغاهتا، وارتباطها بأراضيها التقليدية
ويف إطار هذين الشاغلني معا، مثة حاجة إىل أن تـدرج احلكومـات يف بـرامج التنميـة،                    - ٧٤

إذ إن تعزيـز حـق الـشعوب        . دون تردد، هدف تعزيـز حـق الـشعوب األصـلية يف تقريـر املـصري               
األصلية يف تقرير املـصري مـسألة مرتبطـة بكرامـة اإلنـسان األساسـية، وُتفـضي إىل نتـائج عمليـة                      

  :هداف اليت ينبغي السعي إليها يف هذا الصدد ما يليومن األ. إجيابية
تعزيز تعليم الشعوب األصلية وتنميـة مهاراهتـا يف اجملـاالت ذات الـصلة حبيـث                  )أ(  

تتمكن من االخنراط واملشاركة بنفسها يف خمتلف عناصر الربامج واملـشاريع اإلمنائيـة الـيت تتـأثر                 
   املوارد الطبيعية؛هبا يف عاملنا احلديث، ومنها مشاريع استخراج

تعزيــز مؤســسات الــشعوب األصــلية وهياكــل حكمهــا الــذايت بغــرض متكــني     )ب(  
تلــك الــشعوب مــن امــتالك زمــام شــؤوهنا اخلاصــة، يف جوانــب حياهتــا كافــة، وكفالــة مواءمــة  

  عمليات التنمية مع أمناطها الثقافية وقيمها وعاداهتا ونظرهتا إىل العامل؛
شعوب األصلية ألن تـضطلع، علـى قـدم املـساواة، بـدور            إتاحة الفرصة أمام ال     )ج(  

اجلهــات الــشريكة يف عمليــة التنميــة عنــدما متــس تلــك العمليــة مــصاحلها اخلاصــة ومــصاحل           
اجملتمعات اليت تشكل الشعوب األصلية جزءا منها على نطاق أوسع، ممـا يـسمح هلـا بـأن تـؤثر                    

اركة علــى حنــو كامــل يف تــصميمها  حقــا يف القــرارات ذات الــصلة باألنــشطة اإلمنائيــة، واملــش 
  وتنفيذها، واالستفادة بصورة مباشرة من أي منافع اقتصادية أو منافع أخرى ناشئة عنها؛

إتاحة الفرصة أمام الشعوب األصلية ألن تواصل التقدم وحتـسني صـنع القـرار                )د(  
الداخليـة  املتعلق بالتنمية وفقا لـشروطها اخلاصـة، ومعاجلـة أي مـواطن ضـعف بواسـطة ُنظمهـا                   

ويف هذا الصدد، ينبغي أن تتـاح الفرصـة أمـام الـشعوب األصـلية               . وأشكال املساءلة اخلاصة هبا   
ألن ترتكب األخطاء، وأن تتعلم من تلـك األخطـاء، وتكتـسب القـدرات واحلكمـة أكثـر مـن                    

  .أي وقت مضى، مبا ميكنها من النهوض بأهدافها اإلمنائية اخلاصة وخياراهتا بشأن املستقبل
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  احلق يف املشاركة يف القرارات  -اء ب  
يقــدم املقــرر اخلــاص يف هــذا التقريــر بعــض املالحظــات األوليــة بــشأن حــق الــشعوب     - ٧٥

ــاري لفهــم ذلــك احلــق      ــد إطــار معي ــالتركيز علــى حتدي . األصــلية يف املــشاركة يف القــرارات، ب
ملقبلــة عــن وســوف يواصــل تنــاول تلــك املــسألة وســيقدم مزيــدا مــن املالحظــات يف التقــارير ا  

  .إعمال ذلك احلق إعماال فعليا
وتشكل املشاركة يف صـنع القـرار حقـا أساسـيا، يـوفر يف جـوهره قاعـدة تتـيح التمتـع                        - ٧٦

وعــالوة علـى ذلــك، هنالــك عـدد مــن مبــادئ حقــوق   . مبجموعـة كاملــة مــن حقـوق اإلنــسان  
مبـا يـشمل يف مجلـة       اإلنسان األساسية اليت يقوم عليها احلق يف املشاركة، وهي توضـح حمتـواه،              

أمور، مبدأ تقرير املصري، واملساواة، والسالمة الثقافية، وامللكية الثقافية، وسـعيا لفهـم احلـق يف                
املشاركة يف سياق حياة الشعوب األصلية، من املفيد التمييـز بـني البعـدين اخلـارجي والـداخلي         

  .هلذا احلق
ويتعلــق اجلانــب األول . ارجيويــرى املقــرر اخلــاص ثالثــة جوانــب رئيــسية للبعــد اخلــ    - ٧٧

ويف مجيـع   . مبشاركة الشعوب األصلية يف احلياة العامة أو السياسية األوسع نطاقا داخل الدولـة            
األحوال تقريبا، يالحظ أن مـشاركة الـشعوب األصـلية يف احليـاة العامـة األوسـع نطاقـا داخـل                     

توجـد أمثلـة عديـدة علـى     وإذا كانـت  . الدولة غري مالئمة وال تتناسب مع أمهية تلك الشعوب       
اجلهود اليت تبذهلا الدول بغرض زيادة مشاركة الشعوب األصلية يف اجملال السياسي باسـتخدام              
تدابري خمتلفة، فإنه ينبغي اختاذ خطوات أخرى تكفل مشاركة الشعوب األصلية بقـدر أكـرب يف          

تكفــل مــشاركة ويف هــذا الــصدد، قــد تنــشأ حاجــة إىل اختــاذ تــدابري خاصــة   . اجملــاالت العامــة
  .الشعوب األصلية على قدم املساواة يف احلياة العامة والسياسية داخل الدول

ويتعلــق اجلانــب الثــاين للبعــد اخلــارجي حبــق الــشعوب األصــلية يف املــشاركة يف صــنع     - ٧٨
ويتمـشى هـذا اجلانـب    . القرارات املتعلقة بالتدابري اليت متس حقوقها أو مـصاحلها بوجـه خـاص     

ــدو   ــع واجــب ال ــا        م ــيت متــس حقوقه ــسائل ال ــشأن امل ــشعوب األصــلية ب ــع ال ــشاور م ــأن تت ل ب
  .ومصاحلها، من أجل احلصول على موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية

وقدم املقرر اخلاص يف تقاريره العديد من املالحظـات والتوصـيات بـشأن أمثلـة حمـددة           - ٧٩
ويف . رجي، املتعلق باملـشاركة يف القـرارات  عن املشاكل املرتبطة بتنفيذ اجلانب الثاين للبعد اخلا     

حاالت عديدة، الحظ املقرر اخلاص عدم مشاركة الـشعوب األصـلية بقـدر كـاف يف تـصميم              
وعـالوة  . وتنفيذ ورصد الربامج والسياسات واملشاريع اليت متس حياهتا، على املـستويات كافـة           

شاور بقـدر كـاف مـع الـشعوب     على ذلك، من الواضح أنه ال جيري، يف مجيع أحناء العامل، التـ         
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ــا       ــرارات الـــيت متـــس حقوقهـ ــاذ القـ ــها لـــدى اختـ ــصول علـــى موافقتـ ــري احلـ ــلية، وال جيـ األصـ
  .مصاحلها أو
أما اجلانب الثالث للبعد اخلارجي، املتعلق باحلق يف املشاركة يف القرارات، فإنـه يركـز        - ٨٠

ورغـم أن الـشعوب     . على مشاركة الشعوب األصلية يف صنع القـرارات علـى الـساحة الدوليـة             
األصــلية قــد حققــت إجنــازات تارخييــة علــى املــستوى الــدويل، مثــة حاجــة إىل مواصــلة اجلهــود   

وينبغـي  . املبذولة لكفالة مشاركتها النشطة يف وضع مجيع املعايري والـربامج الدوليـة الـيت تعنيهـا               
رارات أن ُتدرس عن كثب اإلصالحات احملتملـة داخـل املؤسـسات الدوليـة، وخطـط صـنع القـ        

اليت تتـأثر هبـا حيـاة الـشعوب األصـلية، وأن ُتتخـذ التـدابري، أو أن ُتعـزز، بغـرض تقـدمي الـدعم                          
املايل وأشكال الدعم األخرى اليت متكن الشعوب األصلية من املشاركة بفعاليـة علـى املـستوى                

  .الدويل
الــشعوب أمــا البعــد الــداخلي للحــق يف املــشاركة يف القــرارات، فإنــه يــرتبط مبمارســة    - ٨١

األصلية لالستقالل أو احلكم الذايت، ويشمل ذلك البعد ما يقابله من واجب علـى الدولـة بـأن      
ــرم تلــك       ــة، وأن حتت ــة الــيت متــس شــؤوهنا الداخلي تتــيح للــشعوب األصــلية صــنع قراراهتــا الذاتي

وينبغي للدول أن تبذل جهودا مستمرة ترمي إىل تعزيز وترسيخ االعتـراف القـانوين    . القرارات
مبؤسسات الشعوب األصلية املتعلقة بـاحلكم الـذايت واسـتيعاهبا، كـي يتـسىن للـشعوب األصـلية                 
أن تتــوىل فعــال زمــام الــسيطرة علــى شــؤوهنا اخلاصــة، يف مجيــع جوانــب حياهتــا، وضــمان أن     

  .تتماشى املسائل اليت متسها مع أمناطها الثقافية وقيمها وعاداهتا ونظرهتا إىل العامل
ــز    وعــالوة علــى  - ٨٢  ذلــك، جيــب أن تواصــل الــشعوب األصــلية الــسعي بنفــسها إىل تعزي

قـدراهتا علــى الـتحكم يف شــؤوهنا الذاتيـة وإدارهتــا، واملـشاركة بفعاليــة يف مجيـع القــرارات الــيت      
  .متسها بروح من التعاون والشراكة مع السلطات احلكومية على املستويات كافة

  
  قوق الشعوب األصليةتعليقات إضافية على اإلعالن بشأن ح  -جيم   

لقد شكل اعتماد اجلمعية العامة لإلعالن بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية حـدثا بـالغ                   - ٨٣
األمهيــة، وينبغــي الترحيــب مبــا صــدر يف اآلونــة األخــرية مــن بيانــات التأييــد الرمســي لإلعــالن،   

بيـد أنـه    . االجتاه حنو تأييده من جانب عدد قليل من الدول اليت صوتت ضد اعتمـاده أصـال                أو
ميكــن النظــر إىل تلــك اإلجنــازات علــى أهنــا أهــداف هنائيــة أو رئيــسية، إذ يــتعني أن يكــون      ال

  .إعمال تلك احلقوق بأمانة هو بؤرة اهتمام اجلهود املتضافرة
ومـن اجللـي متامـا أنـه مـا زال مثـة حاجـة إىل بـذل جهـود كـربى لرؤيـة حتـول أهــداف               - ٨٤

واإلعــالن اليــوم هــو مبثابــة . ة للــشعوب األصــلية عــرب العــاملاإلعــالن إىل واقــع يف احليــاة اليوميــ
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تذكري باملـسافة البعيـدة الـيت تفـصلنا عـن حتقيـق العدالـة والكرامـة يف حيـاة الـشعوب األصـلية،                        
  .أكثر من كونه انعكاسا ملا مت حتقيقه فعال على األرض

 وقانونيــة دون وينبغــي أن ُينظــر إىل تنفيــذ اإلعــالن بوصــفه ضــرورة سياســية وأخالقيــة  - ٨٥
. قيد أو شـرط، يف إطـار أهـداف حقـوق اإلنـسان علـى النحـو احملـدد يف ميثـاق األمـم املتحـدة                   

جيدر التقليل من أمهية اإلعالن بالقول إن وضعه الفـين هـو وضـع قـرار يتـسم يف حـد ذاتـه                        وال
  .بطابع غري ملزم قانونا

وهـذه  . جـة عاليـة مـن الـشرعية       وحيظى اإلعالن بأمهية معيارية كبرية، إذ يستند إىل در          - ٨٦
الــشرعية دالــة لــيس فقــط علــى التأييــد الرمســي لإلعــالن مــن جانــب األغلبيــة الــساحقة للــدول   
األعضاء يف األمم املتحدة، وإمنا أيضا على أنه نتاج سـنوات مـن الـدعوة والنـضال مـن جانـب                     

  .الشعوب األصلية ذاهتا
ملبـادئ اإلنـسانية األساسـية، كعـدم        وعالوة على ذلك، يقوم اإلعالن علـى احلقـوق وا           - ٨٧

التمييز، واحلق يف تقرير املصري، والسالمة الثقافية، وكلها مبادئ مدرجة يف معاهـدات حقـوق               
وباإلضافة إىل ذلك، ميكـن اعتبـار املبـادئ األساسـية           . اإلنسان املصدق عليها على نطاق واسع     

لـى صـعيد املمارسـات داخـل        لإلعالن على أهنا مقبولـة عمومـا ضـمن املمارسـات الدوليـة، وع             
  .الدول، وبالتايل، فإن اإلعالن يعكس إىل ذلك احلد القانون الدويل العريف

ومثة حـد أدىن مـن اخلطـوات املطلـوب اختاذهـا لتنفيـذ اإلعـالن، علـى النحـو املـبني يف                         - ٨٨
وقد اختذت بعض الدول فعال، بدرجات متفاوتـة، تلـك اخلطـوات         .  أعاله ١٣ و   ١٢الفقرتني  

. يذ اإلعالن، بدعم من وكاالت األمم املتحدة أو برامج التعاون الدويل يف بعـض احلـاالت               لتنف
ومن املهم أن تترسخ تلك املبادرات على نطاق أوسع بكـثري، وأن جيـري تقاسـم اخلـربات مـن                    

  .أجل تعزيزها
  
  
  


