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  موجز

هذا التقرير هو التقرير الثاين الذي يقدمه املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية                  
ويطرح املقرر اخلاص يف هـذا      . ٦/١٢ان األصليني، السيد جيمس أنايا، وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان           للسك

املعين بقضايا الشعوب األصلية وآلية اخلرباء الدائم ألمم املتحدة  االتقرير أفكاراً بشأن واليته وصلتها بوالييت منتدى
ويلي ذلـك   . اإلنسان، مشرياً إىل جماالت التعاون املمكنة     املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية، التابعة جمللس حقوق        

: رئيسية، وهـي  فيما يتعلق بأربعة جماالت عمل      نقاش حول اإلطار العملي لعمله، مبا يف ذلك ملخص ألنشطته           
تعزيز املمارسات اجليدة؛ والدراسات املواضيعية؛ والتقارير القطرية؛ وحاالت انتهاكات حقوق اإلنسان املـّدعى        

ويكّرس املقرر اخلاص النصف الثاين من التقرير لتحليل واجب الدول يف التشاور مع الشعوب األصلية               . احدوثه
بشأن املسائل اليت متسها، آمالً أن يقدم بعض األفكار املفيدة عن السبل املمكنة لتناول هذه القضية اجلوهريـة يف     

 ويقـدم ملتحدة وأصحاب املـصلحة اآلخـرين،   املستقبل من قبل احلكومات والشعوب األصلية ومنظومة األمم ا   
  .توصيات متعددة يف هذا الصدد
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  مقدمة

ُيقّدم املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني هذا التقريـر إىل جملـس                   -١
، ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨وقد عّين جملس حقوق اإلنسان، يف       . ٦/١٢ عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان       حقوق اإلنسان، 

 حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان       اً معني اًخاصاً  السيد جيمس أنايا، من الواليات املتحدة األمريكية، مقرر       
وهذه الوثيقة هي التقرير السنوي الثاين الذي يقدمـه         . ٢٠٠٨مايو  / أيار ١وتقلّد السيد جيمس أنايا واليته يف       . األصليني

 ١١ يف   املـؤرخ وكان املقرر اخلاص قد طـرح، يف تقريـره الـسنوي األول             . املقرر اخلاص إىل جملس حقوق اإلنسان     
 ، عدة أفكار تتعلق باإلطار املعياري لتناول شواغل الشعوب األصلية، وبتفعيل معـايري          )A/HRC/9/9 (٢٠٠٨أغسطس  /آب

   .حقوق اإلنسان اليت يؤكدها إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية والصكوك الدولية األخرى ذات الصلة

ويبدأ يف هذا الصدد    . ويناقش املقرر اخلاص، يف اجلزء األول من تقريره السنوي الثاين، سبل تنفيذ واليته              - ٢
 املتحدة ومؤسساهتا األخرى اليت تتعامل مع قضايا السكان  آليات األمموعالقتها بوالياتبطرح أفكار عن واليته 

الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية وآلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب ألمم املتحدة ااألصليني، وخباصة منتدى 
طار العملي  ويلي ذلك نقاش حول اإل    . األصلية، التابعة جمللس حقوق اإلنسان، مشرياً إىل جماالت التعاون املمكنة         

فيما يتعلق لعمله، يف ضوء تلك اآلليات األخرى، مبا يف ذلك ملخص لألنشطة اليت اضطلع هبا خالل العام املاضي              
تعزيز املمارسات اجليدة؛ والدراسات املواضيعية؛ والتقـارير القطريـة؛         : مبجاالت عمله الرئيسية األربعة، وهي    

ويكّرس املقرر اخلاص النصف الثاين من التقريـر لتحليـل          . اوحاالت انتهاكات حقوق اإلنسان املّدعى حدوثه     
 وهو أحد القضايا اجلوهرية اليت يواجهها يف واجب الدول يف التشاور مع الشعوب األصلية يف املسائل اليت متسها،  

تناول هذه  آمالً أن يقدم بعض األفكار املفيدة عن السبل املمكنة لعمله املتعلق بالشعوب األصلية يف خمتلف البلدان
  .القضية يف املستقبل من قبل احلكومات والشعوب األصلية ومنظومة األمم املتحدة وأصحاب املصلحة اآلخرين

كما يتضمن هذا التقرير سلسلة إضافات من التقارير وغري ذلك من الوثائق العامة اليت أصـدرها املقـرر                    - ٣
ائل املوجهة إىل احلكومات والردود الـواردة عليهـا          ملخصاً للرس  ١وتتضمن اإلضافة   . اخلاص خالل العام املاضي   

. خبصوص حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان املّدعى حدوثها ومالحظات املقرر اخلـاص بـشأن هـذه احلـاالت              
 فهي تقارير عن حالة الشعوب األصلية يف الربازيل ونيبال وبوتسوانا بعد البعثات املضطلع              ٤ و ٣ و ٢اإلضافات    ماأ

 كـانون  ٢نوفمرب إىل / تشرين الثاين ٢٤ ومن   ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٥ إىل   ١٤دان يف الفترات من     هبا إىل هذه البل   
 تقرير املقر اخلاص عن     ٥وتضّم اإلضافة   . ، على التوايل  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧ إىل   ١٩ ومن   ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

 على هنر شانغينوال يف بنما، ورد       حالة جمتمعات السكان األصليني املتأثرة مبشروع بناء سد لتوليد الطاقة الكهرمائية          
 تقرير املقرر اخلاص عن حالة حقوق اإلنسان        ٦وتتضمن اإلضافة   . حكومة بنما الذي يتضمن مالحظاهتا هبذا الشأن      

 لتقييم حالة تنفيذ توصيات ٢٠٠٩أبريل / نيسان٩ إىل ٦يف شيلي، بعد الزيارة اليت قام هبا إىل هذا البلد يف الفترة من 
رودولفو ستافنهاغن، باإلضافة إىل مرفق يتضمن تقريراً يستعرض املعايري الدولية ذات الصلة بعمليـة              سلفه، السيد   

فهي  ٧اإلضافة   أما. سياق اإلصالحات الدستورية املتعلقة بالشعوب األصلية يف هذا البلد التشاور املزمع إجراؤها يف
، لتعزيز التنسيق بني آليات األمم املتحدة الثالث اليت          يف مدريد  ٢٠٠٩فرباير  /ُعقد يف شباط  التقرير اخلتامي اجتماع    

ـ         : تركز واليتها على قضايا السكان األصليني حتديداً، وهي        ات املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان واحلري
علقة حبقوق الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، وآلية اخلرباء املتاألمم املتحدة منتدى األساسية للسكان األصليني، و

 تقرير املقرر اخلاص بشأن النظر يف قضايا        ٨وأخرياً، تضّم اإلضافة    . الشعوب األصلية، التابعة جمللس حقوق اإلنسان     
  .حقوق اإلنسان املتعلقة باملواجهة بني الشعوب األصلية والشرطة يف باغوا ببريو
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. ألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مفوضية ااملقدم من موظفي املقرر اخلاص عن امتنانه للدعم ويعرب  - ٤
كما يود أن يشكر املوظفني والباحثني املنتسبني إىل برنامج قانون وسياسة الشعوب األصلية يف جامعة أريزونا على 

ويوّد املقرر اخلاص كذلك أن ينّوه بامتنان ويعرب . قدموه من مساعدة مستمرة يف مجيع اجلوانب املتصلة بعمله  ما
، )أملاسـيغا (لفريق العامل الدويل لشؤون الشعوب األصلية والفريق العامل املشترك بني الثقافـات             عن تقديره ل  

والوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل والتنمية، التابعة للحكومة اإلسبانية، ملا قدمته من دعمٍ لعقد احللقة الدراسـية                
آليات األمم املتحدة اليت تضطلع بوالية حمددة فيما       دور  : إعمال حقوق الشعوب األصلية   "الدولية للخرباء املعنونة    

وأخرياً، يوّد املقرر اخلاص . ، وغري ذلك من أشكال الدعم٢٠٠٩فرباير /يف شباط" يتعلق حبقوق الشعوب األصلية
أن يشكر العديد من الشعوب األصلية واحلكومات وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا واملنظمات غـري احلكوميـة     

  .األخرى اليت تعاونت معه يف تنفيذ واليته خالل العام املاضيواألطراف 

ويسّر املقرر اخلاص، وهو ينتقل إىل العام الثاين من واليته، أن يقدم هذا التقريـر إىل جملـس حقـوق                      - ٥
اإلنسان، متفائالً مبستقبل أفضل للشعوب األصلية، ومتشجعاً مبا يشهده من تطورات إجيابيـة يف العديـد مـن                  

ن، وإن كان يظل منشغالً إزاء واقع الصراعات واالنتهاكات املستمرة اليت تعانيها الـشعوب األصـلية يف            األماك
ويكرر املقرر اخلاص التأكيد على التزامه الشديد بدوره كمقرر خاص، مقراً بتواضعٍ مبا ينطوي . خمتلف أحناء العامل

  .عمه لالضطالع بدورهعليه هذا الدور من مسؤولية، ويشكر كل من دعمه ويستمر يف د

   تنفيذ الوالية- أوالً 
   التنسيق مع اآلليات واهليئات األخرى- ألف 

يوّد املقرر اخلاص، قبل أن يعرض بالتفصيل جماالت وأساليب عمله، أن يطرح على جملس حقوق اإلنسان   - ٦
ُتعىن بقضايا السكان األصليني، بعض األفكار املتعلقة بواليته وصلتها بآليات األمم املتحدة ومؤسساهتا األخرى اليت 

املعين بقضايا الشعوب األصلية وآلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية،          الدائم  ألمم املتحدة   منتدى ا وخباصة  
فالتنسيق مع هاتني اهليئتني وغريمها من املؤسسات هو جانب جوهري من واليـة             . التابعة جمللس حقوق اإلنسان   

العمـل  "، خبـصوص    ٦/١٢من قراره   ) د(١ملا يدعوه إليه جملس حقوق اإلنسان، يف الفقرة         املقرر اخلاص، وفقاً    
وثيق مع سائر اإلجراءات اخلاصة واألجهزة الفرعية التابعة جمللس حقوق اإلنسان وهيئات األمم املتحـدة               بتعاون  

  ".واجية اليت ال لزوم هلاذات الصلة وهيئات املعاهدات، واملنظمات اإلقليمية حلقوق اإلنسان، مع تفادي االزد

  املعين بقضايا الشعوب األصليةمنتدى األمم املتحدة الدائم - ١

العمل بتعاون وثيق مع املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، واملشاركة           "ُيطلب من املقرر اخلاص حتديداً        -٧
 ويتسع هذا التعاون ليشمل أيضاً آلية اخلـرباء       . )٦/١٢من قرار جملس حقوق اإلنسان      ) ه(١الفقرة  " (يف دورته السنوية  

 دعوة املقرر اخلاص إىل اجتماعاهتا الـسنوية         مهمة جملس حقوق اإلنسان  أوكل إليها   اليت  املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية     
  ).٥، الفقرة ٦/٣٦قرار جملس حقوق اإلنسان " (تعزيز التعاون وتفادي االزدواجية يف العمل"من أجل

 املقرر اخلاص يف جمرى عمله أن مثة التباساً شديداً بني جمموعات السكان األصليني واملنظمات         وقد الحظ   - ٨
موقع غري احلكومية وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن دور ومهام كل آلية من هذه اآلليات الثالث، وكذا بشأن                 
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شطة تثقيف مستمرة بشأن واليات لذا فإن من الضروري القيام بأن. كل منها ضمن اهليكل املؤسسي لألمم املتحدة
 كهيئة ٢٠٠٠ املعين بقضايا الشعوب األصلية يف عام    منتدى األمم املتحدة الدائم   فقد أنشئ   . ومهام كل آلية منها   

ركز أساساً على قضايا السكان األصليني يف جمـال         تألمم املتحدة،   لاالقتصادي واالجتماعي   مجلس  لاستشارية ل 
ويـضّم املنتـدى    . )١(اعية، والثقافة، والبيئة، والتعليم، والصحة، وحقوق اإلنـسان       التنمية االقتصادية واالجتم  

أما آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية، واليت        .  خبرياً ويلتئم ملدة أسبوعني سنوياً يف نيويورك       ١٦  الدائم
ة خرباء تتمثل واليتهم يف     ، فهي تضّم مخس   ٢٠٠٨أكتوبر عام   /عقدت اجتماعها السنوي األول يف تشرين األول      

 اجمللس خبربة موضوعية عن حقوق الشعوب األصلية، وذلك يف شكل دراسات ومشورة قائمة على األحباث         تزويد
وقد طلب جملس حقوق اإلنسان من آلية اخلرباء )). أ(١، الفقرة ٦/٣٦قرار جملس حقوق اإلنسان (بشكل أساسي 

 حق الشعوب األصلية هدف إعمالببلوغ فيما يتعلق خلصة والتحديات هذا العام أن تعّد دراسة عن الدروس املست
  ).٩/٧قرار جملس حقوق اإلنسان (، وقد أُجنزت الدراسة بالفعل هذا العام يف التعليم

 آليات األمم املتحدة الثالث اليت تتعلق والياهتا بقـضايا الـسكان            يكن املقصود بالضرورة عن إنشاء    ومل    - ٩
، وإمنا أنشئت كلٌ واحدة منها على حدة استجابةً لسياقات تارخيية وسياسية خمتلفـة              مل بينها حتقيق التكا األصليني  

واليات هذه اآلليـات الـثالث بـصيغتها    ما بني فثمة تداخل إىل حد وبالتايل، . وملطالب حركة الشعوب األصلية   
الواليات اخلاصة بكل آلية    ا أصحاب   ميكن تنظيم العديد من األنشطة اليت يضطلع هب       من الناحية العملية،    املكتوبة، و 

  . بأنشطة اآلليتني األخرينيبفعالية أكرب فيما يتصل 

، شارك املقرر اخلاص يف حلقة دراسية ُنظمت يف مدريد مع           ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٦ إىل   ٤ويف الفترة من      - ١٠
اطق متعددة، من بينهم املقرر أعضاء آلية اخلرباء وأربعة أعضاء من املنتدى الدائم، إىل جانب جمموعة خرباء من من

وكان اهلدف الرئيسي لالجتماع هو تشجيع إقامة حوار غري رمسي بني . اخلاص السابق السيد رودولفو ستافنهاغن
أعماهلا وتنسيق أنشطتها مع أنشطة وكاالت األمم املتحدة وهيئاهتا         أعضاء اآلليات الثالث من أجل حتسني تنسيق        

 عمل اآلليات عن طريق النظر يف جماالت العمل ذات ترشيدثناء االجتماع، إىل سبل وقد تطرق اخلرباء، أ. األخرى
  .أقصى حد ممكن إىل جوانب كل واليةتطوير األولوية لوالية كل آلية منها وحتديد السبل اليت ميكن هبا 

 التحقيق يف حـاالت  لية اخلرباء واملنتدى الدائم، له والية واضحة تتمثل يف  آل خالفاًفاملقرر اخلاص مثالً،      - ١١
، كما لوحظ أثنـاء اجتمـاع       ومع ذلك . حمددة تتعلق حبقوق اإلنسان للشعوب األصلية وتقدمي توصيات بشأهنا        

حيـضر  باجتماعات الفريق العامل املعين بالسكان األصليني، الذي توقف نـشاطه،     فإنه وفقاً لنمط شبيه      ،اخلرباء
ت السنوية لكلٍ من املنتدى الدائم وآلية اخلرباء بقصد تقـدمي           العديد من جمموعات السكان األصليني االجتماعا     

 حمددة وعدم   عدم اختصاص هاتني اآلليتني بوالية    حقوق اإلنسان، رغم    نتهاكات  المعينة  ادعاءات تتعلق حباالت    
  .آلية إجرائية تتيح هلما اختاذ إجراءات بشأن هذه االدعاءاتوجود 

لشعوب األصلية يف إيصال صوهتا بشأن هذه الشواغل احملددة، فقد أوصـى            ونظراً للتوقعات املسلّم هبا لدى ا       - ١٢
املقرر اخلاص وأعضاء املنتدى الدائم وآلية اخلرباء يف التقرير الذي أعقب اجتماع مدريد بأن يـضع املقـرر اخلـاص                    

                                                      

 .٢٠٠٠/٢٢ألمم املتحدة رقم االقتصادي واالجتماعي للس اجملقرار  )١(
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ية، حـسب   منهجيات لتلقي ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان وإقامة حوار مباشر بني احلكومات والشعوب األصل            
ويف هذا السياق، حضر املقـرر اخلـاص،       .  السنوية للمنتدى الدائم وآلية اخلرباء     الدوراتاالقتضاء، أثناء مشاركته يف     

خالل العام املاضي، االجتماعني السنويني للمنتدى الدائم وآلية اخلرباء، وبدأ بوضـع منـهجيات لتلقـي البالغـات         
 أقصى حد ممكن من مشاركة جمموعات الـسكان األصـليني ومنظمـاهتم             بالتنسيق مع هاتني اآلليتني من أجل حتقيق      

  .ويواصل املقرر اخلاص العمل على تنقيح هذه اإلجراءات وإعماهلا. واملنظمات غري احلكومية يف هذه االجتماعات

سي اإلشارة كذلك أن املقرر اخلاص يعترب أنه، ما دامت والية آلية اخلرباء تقوم بشكل أسا              ب من اجلدير و  - ١٣
على الدراسات والبحوث، فإن دوره يف هذا الصدد يركز أساساً على تقدمي املالحظات عن القضايا الرئيسية اليت                 

انتـهاكات حلقـوق    الدعاءات  حمددة  تنشأ أثناء عمله املتعلق بتقييم األوضاع يف بلدان حمددة والنظر يف حاالت             
كما . تركز على حتديد أفضل املمارسات حيثما ُوجدتمنحًى عملياً وسغالباً وستتخذ هذه املالحظات . اإلنسان

  .سيساهم املقرر اخلاص يف أعمال املنتدى الدائم وآلية اخلرباء من واقع عمله

ويف حني أن لكلٍ من املنتدى الدائم وآلية اخلرباء واملقرر اخلاص أدواراً متباينة، فإن مثة هدفاً مشتركاً جيمع                    - ١٤
ومثة مرجع هام قطعاً لتحقيق هذا اهلـدف        . ان للشعوب األصلية يف شىت أحناء العامل      بينها هو النهوض حبقوق اإلنس    

 من اإلعالن، تدعو اجلمعية العامـة       ٤٢ففي املادة   . املشترك هو إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية        
ويعرب ".  فعالية تنفيذهاومتابعةتام تعزيز احترام أحكام هذا اإلعالن وتطبيقها ال"هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا إىل 

  .املقرر اخلاص، وهو يدخل السنة الثانية من واليته، عن التزامه بالتعاون املستمر مع هاتني اآلليتني

  التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة ومع اهليئات اإلقليمية واهليئات األخرى - ٢

. م املتحدة فيما يتعلق بقضايا السكان األصـليني       عمل املقرر اخلاص أيضاً بنشاط مع وكاالت أمانة األم          - ١٥
وقد شارك يف حلقتني دراسيتني إقليميتني يف أمريكا الالتينية خبصوص إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب                

 يف مونتيليمار ة، والثاني٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٨ إىل ٦مها يف ليما ببريو يف الفترة من       احدإ تُعقداألصلية،  
، وقد نظمتهما املفوضية السامية حلقوق اإلنسان اليت        ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٣ إىل   ١٠اراغوا يف الفترة من     بنيك
 احلقوق والتزامات الدول املنصوص عليها يف اإلعالن، وذلك عن طريق تعزيز إعمال، على الصعيد اإلقليمي، تتوىل

ملقرر اخلاص، أثناء احللقتني الدراسيتني، عروضاً عن وقّدم ا. أنشطة التثقيف ومجع املعلومات واخلدمات االستشارية
كما قّدم املقرر اخلاص عرضاً عـن       . مضمون اإلعالن وسبل تنفيذه، ال سيما فيما يتعلق مبنطقة أمريكا الالتينية          

 ٢٠اإلعالن أمام ممثلي وكاالت متعددة لألمم املتحدة، يف حلقة دراسية نظمها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف                 
ويف اليوم  . يف نيويورك، وشّدد فيه على دور وكاالت األمم املتحدة وبراجمها يف تنفيذ اإلعالن             ٢٠٠٩مايو  /أيار

التايل، اجتمع املقرر اخلاص يف نيويورك مع أعضاء إدارة الشؤون السياسية لألمم املتحدة من أجل تبـادل اآلراء                  
  .هات السياسية واالقتصاديةبشأن قضايا السكان األصليني فيما يتعلق بأهم االجتا

 قامت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق           ،وعلى الصعيد اإلقليمي    - ١٦
 تأثرياً  افأحدثتفيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية يف األمريكتني،        تميز  مقضائي  تطوير فقه   اإلنسان بدور رائد يف     

، شارك املقرر اخلاص يف حلقـة خـرباء         ٢٠٠٨أكتوبر  /األول تشرين   ٢٥ويف  . ق أخرى يف مناط هاماً يف املعايري    
دراسية بشأن حقوق السكان األصليني يف األراضي ومبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية، وهي حلقة دراسـية                
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ملقرر اخلاص مع اللجنة    ُعقدت يف واشنطن العاصمة برعاية جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، وتبادل فيها ا            
كما أكّد املقرر اخلاص استعداده للتعاون مع الفريق العامل املعـين بالـسكان             . معلومات بشأن حاالت عديدة   

لع الستكـشاف الـسبل     اجملتمعات األصلية التابع للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، وهو يتط         /األصليني
  . اللجنة يف املستقبلتعزيز التعاون معمن نه كّالعملية اليت مت

يف حلقة املتحدث الرئيسي ، ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣وتعاون املقرر اخلاص كذلك مع البنك الدويل، وكان يف     - ١٧
يف " النهوض حبقوق السكان األصليني والتنمية يف أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب             " بشأن    عقدت دراسية

التحديات واملبادرات ذات الصلة بالشعوب     ختلف  البنك الدويل فيما يتعلق مب    واشنطن العاصمة، وركز فيها على دور       
  .ويواظب املقرر اخلاص على االتصال مبمثلي البنك الدويل من أجل استكشاف سبل تعزيز التنسيق بينهما. األصلية

   جماالت العمل- باء 

قوق اإلنسان للشعوب األصلية يف     قام املقرر اخلاص بطائفة من األنشطة يف إطار واليته لرصد أوضاع ح             - ١٨
وقد سعى إىل إدماج منظور جنـساين يف        . خمتلف أحناء العامل، ولتعزيز اخلطوات الكفيلة بتحسني هذه األوضاع        

وقد حاول املقرر اخلاص إمجـاالً أن  .  ضعف خاصةأوجهعمله واالعتناء مبا يواجهه أطفال السكان األصليني من     
وار البناء مع احلكومات والشعوب األصـلية واملنظمـات غـري احلكوميـة     ينتهج أساليب عمل تتخذ منحى احل 

ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة واجلهات الفاعلة األخرى، وذلك هبدف التصدي للقضايا واحلاالت اليت تثري               
 هذا السياق وميكن تصنيف األنشطة املتعددة اليت اضطلع هبا يف       . حتديات واإلضافة إىل اإلجنازات اليت حتققت فعالً      

تعزيز املمارسات اجليدة؛ والدراسات املواضيعية؛ والتقـارير القطريـة؛         : ضمن أربع فئات نشاط مترابطة، هي     
  . وحاالت انتهاكات حقوق اإلنسان املّدعى حدوثها

   تعزيز املمارسات اجليدة- ١

حتديد أفـضل  "نسان بشأنيستند جمال العمل األول للمقرر اخلاص إىل التوجيه الصادر من جملس حقوق اإل            - ١٩
وما برح املقرر اخلاص يركز يف عمله       )). أ(١، الفقرة   ٦/١٢قرار جملس حقوق اإلنسان     " (وتعزيزها .. املمارسات

على النهوض باإلصالحات القانونية واإلدارية والربناجمية على الصعيد احمللي من أجل تنفيذ معايري إعـالن األمـم                 
ويشكل هذا النوع من اإلصالحات     . لية وغريه من الصكوك الدولية ذات الصلة      املتحدة بشأن حقوق الشعوب األص    

   .عمالً جباراً حمفوفاً جبميع أشكال التعقيدات ويتطلب التزاماً قوياً من احلكومات، على الصعيدين املايل والسياسي

لدستوري والتشريعي وما برح املقرر اخلاص يتلقى طلبات، أثناء عمله، للمساعدة يف مبادرات اإلصالح ا     - ٢٠
 جملـس   أُبلـغ وكما  . عن طريق تقدمي إرشادات عن سبل التوفيق بني هذه املبادرات واملعايري الدولية ذات الصلة             

حقوق اإلنسان يف العام املاضي، فقد طلبت منظمات السكان األصليني ورئيس اجلمعية التأسيسية يف إكوادور من 
، أن يقدم مساعدة فنيـة يف عمليـة تنقـيح    ٢٠٠٨مايو /اليته يف أياراملقرر اخلاص، بعد فترة وجيزة من تقلد و     

، وهو يتضمن   ٢٠٠٨سبتمرب  /وقد أُقّر الدستور اجلديد إلكوادور مبوجب استفتاء عام أجري يف أيلول          . الدستور
وال يزال املقرر اخلاص يرصد تنفيـذ إكـوادور هلـذه           . أحكاماً هامة تؤكد احلقوق اجلماعية للسكان األصليني      

  .إلصالحات وما ترتب عليها من تشريعاتا
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ففـي  .  املقرر اخلاص املمارسات اجليدة عن طريق تشجيع اخلطوات اإلجيابية اليت تقوم هبا الدول             يعززكما    - ٢١
، ُدعي املقرر اخلاص إىل حضور حفل يف أواس تينغين بنيكاراغوا، سلّمت فيه احلكومة              ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

ان األصليني سند ملكية أراضي أسالفهم، الذي طال انتظاره، وذلك مبوجب حكم صادر عـن               اجملتمع احمللي للسك  
وقد أثىن املقرر اخلاص، يف بيان صحايف أعقب منح سـند  . ٢٠٠١حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف عام    

 املقرر اخلاص رصد التقـدم      وسيواصل. امللكية، على حكومة نيكاراغوا الختاذها خطوات إجيابية لتنفيذ هذا احلكم         
احملرز يف ضمان االحترام العملي الكامل حلقوق سكان أواس تينغين األصليني يف أراضيهم من قبل األطراف الثالثة،                 

  . وكذلك يف تناول مطالبات جمتمعات السكان األصليني األخرى املتعلقة باألراضي وما إىل ذلك من مطالبات

 املقرر اخلاص كذلك بزيارة إىل شيلي لتقييم حالة الشعوب األصـلية، علـى              ، قام ٢٠٠٩أبريل  /ويف نيسان   - ٢٢
ورغم استمرار العديد من املشاكل الـيت تعانيهـا         . ٢٠٠٣سبيل متابعة الزيارة اليت قام هبا سلفه إىل هذا البلد يف عام             

 تعزيز محاية حقوق هذه     الشعوب األصلية يف شيلي، فإن احلكومة قد قامت خبطوات هامة خالل العام املاضي من أجل              
 ١٦٩، على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم          ٢٠٠٨سبتمرب  /الشعوب، مبا يف ذلك عن طريق التصديق، يف أيلول        
، وعن طريق االلتـزام بـإجراء إصـالحات دسـتورية           )١٩٨٩(بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة        

ويف ضوء عملية اإلصالح الدستوري، أعّد املقرر اخلاص تقريراً قّدمـه           . الالعتراف حبقوق السكان األصليني وتعزيزه    
إىل احلكومة، ومتّ تعميمه الحقاً، يتناول وحيلل فيه شىت اجلزئيات املنطبقة من احلق يف التشاور، ويستشهد فيه بأمثلـة                   

كان األصليني يف شـيلي     وقد باشرت احلكومة مشاورات مع جمموعات الس      . آلليات التشاور القائمة يف بلدان أخرى     
  .بشأن عملية اإلصالح الدستوري، وال يزال املقرر اخلاص يرصد التقدم احملرز على هذا الصعيد

 ١٧ و ١٦وشارك املقرر اخلاص يف حلقة دراسية عن حقوق السكان األصليني ُعقـدت يف جاكرتـا يـومي                    -٢٣
وقد . وحتالف السكان األصليني يف األرخبيل    اإلنسان  ، حتت رعاية اللجنة الوطنية اإلندونيسية حلقوق        ٢٠٠٩مارس  /آذار

 وهو مـا    -أعلنت اللجنة والتحالف أثناء احللقة دراسية اتفاقاً على وضع برنامج مشترك ملعاجلة قضايا السكان األصليني                
  .يشكل مثاالً جيداً على التنسيق بني جلنة حقوق إنسان مستقلة ومنظمة كربى للسكان األصليني يف بلد ما

" الصامي"، انضّم املقرر اخلاص إىل ممثلي الشعب ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣١ إىل ٢٧ويف الفترة من   - ٢٤
من مجيع األراضي الصامية يف بلدان الشمال األورويب وروسيا، وممثلي احلكومات وغريهم من احلضور يف املؤمتر                

ناء املؤمتر، تسىن للمقرر اخلاص لقاء جملـس        وأث. التاسع عشر للشعب الصامي، الذي ُعقد يف روفانييمي بفنلندا        
الصاميني وبرملاناهتم يف بلدان الشمال األورويب من أجل مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز الترتيبات املؤسسية حلماية               

وقد أصبحت برملانات الصاميني وسيلة متزايدة الفعالية إلحكام سيطرة الشعب الصامي علـى             . حقوق الصاميني 
  . تؤثر يف حياته وجمتمعاتهاملسائل اليت

ويتمثل جزء هام من اجلهود الرامية إىل تكريس املمارسات اجليدة على الصعيد احمللي يف سياسة االلتزام                  - ٢٥
وقد قامت أستراليا، وهي إحدى الدول األربع اليت صوتت ضـد           . بتعزيز حقوق الشعوب األصلية وفقاً لإلعالن     

ُعّمم على نطاق واسع، بالتنفيذ الكامل ملا يتضمنه من يف بيان العام والتزمت، اإلعالن، بالتصديق عليه رمسياً هذا 
بيـان  املقرر اخلـاص يف     به  نّوه  قد  وهو تطور مرّحب به يف سياسات أستراليا جتاه الشعوب األصلية، و          . معايري

 وجهت كولومبيا، كما. ٢٠٠٩أبريل /مع رئيسي آلية اخلرباء واملنتدى الدائم يف نيسانباالشتراك أصدره صحفي 
اليت كانت قد امتنعت عن التصويت على اإلعالن، رسالة إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان،                  
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التزامها مبفاهيم املساواة "، تعرب فيها عن دعمها لإلعالن واملبادئ اليت يتضمنها وعن ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٠  يف
  .)٢("عليها اإلعالنواحترام التنوع وعدم التمييز اليت يرتكز 

 اإلعراب عن اسـتعداده     وهو يكرر وسيواصل املقرر اخلاص، يف عمله املقبل، تعزيز التطورات اإلجيابية،            - ٢٦
لتقدمي مساعدة فنية واستشارية بّناءة، حيثما استدعت احلاجة، إىل احلكومات والشركات والـشعوب األصـلية               

 القيام مببادرات قانونية وإدارية وبرناجمية تتعلق بشؤون السكان         وأصحاب املصلحة اآلخرين يف اجلهود الرامية إىل      
وسيتخذ عمل املقرر اخلاص على هذا الصعيد منحًى عملياً وسيهدف إىل حتديد وتعزيز مناذج ميكـن                . األصليني

 ويزمع املقرر اخلاص التطرق إىل هذه النماذج بالتفصيل، حيثما ُوجـدت وأثبتـت  . سياقاتخمتلف التطبيقها يف   
  . جدارهتا، يف تقاريره السنوية املقبلة إىل جملس حقوق اإلنسان ويف التقارير العامة األخرى

  الدراسات املواضيعية - ٢

 اجملال الثاين من جماالت عمل املقرر اخلاص، وهو جمال يهدف إىل املسامهة يف تطبيق املمارسـات                 يشمل  - ٢٧
بلـدان  بقضايا أو مواضيع هتم الشعوب األصلية يف خمتلف         اجليدة يف حاالت قطرية حمددة، إجراء دراسات تتعلق         

وقد اضطلع املقرر اخلاص السابق بعدة دراسات مواضـيعية         . العامل، أو املشاركة يف مثل هذه الدراسات      ومناطق  
آثار : لتحديد أهم القضايا ووضع أساسٍ لإلجراءات واإلصالحات العملية اإلجيابية، مبا يف ذلك دراسات تتناول             

ريع اإلمنائية على جمتمعات السكان األصليني، وإعمال القوانني احمللية واملعايري الدولية حلماية حقوق السكان              املشا
األصليني، والشعوب األصلية ونظام التعليم، والعالقة بني القوانني الرمسية للدولة والقـوانني العرفيـة للـسكان                

بيد أن املقرر اخلاص، كما ورد سابقاً، يرى أن عملـه يف            . ليةاألصليني، واملعايري الدولية املتعلقة بالشعوب األص     
جمال القيام بدراسات مواضيعية قد أصبح ثانوياً بالنسبة جملاالت عمله األخرى، نظراً إلنشاء آلية اخلرباء اليت تتمثل 

 تـؤثر علـى     واليتها يف توفري اخلربة املوضوعية وتقدمي التوصيات إىل جملس حقوق اإلنسان بشأن القضايا الـيت              
ويف هـذا الـصدد،     . وبالتايل فإن دوره سيكون باألحرى مكمالً وداعماً لعمل آلية اخلـرباء          . الشعوب األصلية 

املقرر اخلاص يف مستهل العام بتقدمي معلومات، تستند إىل خرباته كمقرر خاص، للمسامهة يف الدراسة الـيت                   قام
  .ية يف التعليمجتريها آلية اخلرباء حالياً بشأن حق الشعوب األصل

وإىل جانب هذه املسامهة، شارك املقرر اخلاص، هبدف تعزيز فهم التحديات اخلاصة اليت تواجه نـساء                   - ٢٨
"  احمليط اهلادئ  - العنف ضد نساء السكان األصليني يف منطقة آسيا         "مشاورة إقليمية بشأن    السكان األصليني، يف    

وهي مشاورة نظمها . عنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، ياكني ايرتوركالسألة املقررة اخلاصة املعنية مبحضرهتا أيضاً 
، "Mahila Sarvangeen Utkarsha Mandal "منتدى آسيا واحمليط اهلادئ املعين باملرأة والقانون والتنمية، ومنظمة 

 ١٨ إىل ١٤وأعقبتها مشاورة وطنية بشأن نساء السكان األصليني يف اهلند، تضمنت أنشطة على مدى الفترة من               
وقد حدد املشاركون يف هاتني املشاورتني، والعديد منهم مـن نـساء            .  يف نيودهلي  ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول 

السكان األصليني يف هذه املنطقة، قضايا رئيسية متكررة تساهم فيما تواجهه نساء السكان األصليني من عنـف،    
العوملة االقتصادية، والعسكرة والرتاع املسلح،     : يع التالية وهي قضايا تدور حول املواض    . يف ذلك أفعال التمييز     مبا

                                                      

 .ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانة األطراف إىل مفوضلشؤون املتعدد وزير انائبرسالة موجهة من  )٢(
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وتركزت النقاشات  . والثقافة، والتقاليد والدين، واآلثار املتقاطعة هلذه العوامل على حياة نساء السكان األصليني           
 نساء  مع املقررين اخلاصني على حتديد استراتيجيات وآليات فعالة من أجل التصدي ألشكال العنف املتعددة ضد              

  .السكان األصليني على الُصُعد الوطين واإلقليمي والدويل، والتعلم من املمارسات اجليدة يف هذا اجملال

 السكان األصليني لتنفيذ مبادرتني     منإىل ذلك، يتعاون املقرر اخلاص مع املنظمات غري احلكومية واخلرباء            إضافة  -٢٩
وتتمثل إحدى املبادرتني يف حلقة دراسية، تنظمها       . ية بصورة متكررة  تتعلقان مبجالني مواضيعيني يشغالن الشعوب األصل     

أكتوبر من هذا العام، بـشأن      /تشرين األول   يف تعقدغري احلكومية ومركز اليونسكو يف كاتالونيا، و      " Khredda"منظمة  
وتشكل . السكان األصليني يف أراضي   إلقامتها  أو ُيسعى   القائمة  آليات تسوية املنازعات املتعلقة بالصناعات االستخراجية       

هذه احللقة الدراسية والتقرير الذي سينبثق عنها استجابة لتوصية أصدرها املنتدى الدائم يف العام املاضي بأن يضطلع املقرر                  
أما املبادرة  . اخلاص بدراسة عن الشركات عرب الوطنية، وهي هتدف إىل استكمال عمل املنتدى الدائم حول هذا املوضوع               

ُيزمع االضـطالع هبـا     وي دراسة متعددة اجلوانب بشأن التعددية القانونية والقوانني العرفية للسكان األصليني،            الثانية فه 
وُيـرجح أن تبـدأ     . بالتعاون مع اجمللس الدويل لسياسة حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان            

  .تحدة األمريكية يف مستهل العام القادمالدراسة حبلقة عمل يف جامعة أريزونا بالواليات امل

  التقارير القطرية - ٣

 اجملال الثالث من جماالت عمل املقرر اخلاص التحقيق إمجاالً يف حاالت حقوق اإلنسان للـشعوب       يشمل  - ٣٠
 وتتضمن التقارير عن احلاالت القطرية استنتاجات وتوصيات هتدف. األصلية يف بلدان منتقاة وتقدمي تقارير بشأهنا

. إىل تعزيز املمارسات اجليدة، وحتديد دواعي القلق، وحتسني أوضاع الشعوب األصلية على صعيد حقوق اإلنسان
 مبا فيها العاصمة وجمموعة خمتارة مـن        االستعراض، موضوع   عموماً زيارة إىل البلد   إعداد التقارير    عملية   وتشمل

احلكومة وجمتمعات السكان األصليني من خمتلف املنـاطق  يتفاعل أثناءها املقرر اخلاص مع ممثلي األماكن اهلامة، و  
ووفقاً ملدونـة  . ومع شرحية من اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين اليت تعمل يف قضايا ذات صلة بالشعوب األصلية            

  .، فإن هذه الزيارات ال ميكن أن جتري إال مبوافقة احلكومة وتعاوهناأصحاب واليات اإلجراءات اخلاصةسلوك 

وخالل العام املاضي، قام املقرر اخلاص بزيارة إىل كلٍ من الربازيل ونيبال وبوتسوانا وأستراليا إلعـداد                  - ٣١
تقارير عن هذه البلدان، كما اضطلع بزيارة متابعة إىل كلٍ من شيلي وكولومبيا لتقييم التقدم احملـرز يف تنفيـذ                    

املقرر اخلاص ردوداً إجيابية من حكوميت مجهوريـة        وإضافة إىل ذلك، تلقى     . التوصيات املدرجة يف تقارير سلفه    
لزيارة كل من اهلند    وال يزال ينتظر البت يف طلبني       الكونغو واالحتاد الروسي بشأن زيارته القادمة هلذين البلدين،         

  .يأمل يف احلصول على رد إجيايب يف املستقبل املنظورووإندونيسيا، 

  دوثهاحاالت انتهاكات حقوق اإلنسان املّدعى ح - ٤

الدعاءات املتعلقة حباالت انتهاكات    لبصورة مستمرة   االستجابة   جمال العمل الرابع، ولعله الرئيسي،       يشمل  - ٣٢
ويتمثل جانب أساسي من والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية . حمددة حلقوق اإلنسان

مجع املعلومات والرسائل وطلبـها     "، يف   ٦/١٢س حقوق اإلنسان    للسكان األصليني، كما تكرر تأكيده يف قرار جمل       
وتلقيها وتبادهلا من مجيع املصادر ذات الصلة، مبا يف ذلك من احلكومات والسكان األصليني وجمتمعاهتم ومنظماهتم،                
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 اخلاص  ويويل املقرر )). ب(١الفقرة  " (فيما يتصل باالنتهاكات املزعومة ملا هلم من حقوق إنسان وحريات أساسية          
وذلك عـن   )) و(١الفقرة  " (إقامة حوار تعاوين منتظم مع مجيع اجلهات الفاعلة       "اهتماماً خاصاً لواليته اليت تقتضي      

  .طريق وضع استراتيجيات طويلة األمد جلميع األعمال اليت يضطلع هبا

، إىل حد قوق اإلنسان قدرة املقرر اخلاص على تناول االدعاءات املتعلقة حباالت انتهاكات حمددة حلوتتوقف  - ٣٣
. من الشعوب األصلية ومنظماهتا ومن املنظمات غري احلكومية ومصادر أخرى لى املعلومات اليت حيصل عليهابعيد، ع

وقد حصل املقرر اخلاص، خالل العام املاضي، على معلومات عن حاالت انتهاكات حلقوق اإلنسان اّدعي حدوثها                
وتتضمن . تجاب إليها بتوجيه رسائل عديدة إىل احلكومات بشأن هذه احلاالتيف بلدان تقع يف خمتلف القارات، واس

احلاالت املذكورة مثالً انتهاكات للحق يف املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية، ال سيما فيما يتعلق باستخراج املوارد                
 حقها يف األراضي واملوارد؛     الطبيعية وتشريد جمتمعات السكان األصليني أو ترحيلها؛ وحرمان الشعوب األصلية من          

وحالة الشعوب األصلية اليت تعيش يف عزلة طوعية؛ وحوادث التهديد أو العنف املوجهة ضد الـشعوب األصـلية                  
، مبن فيهم املدافعون عن حقوق السكان األصليني؛ والشواغل املتعلقة باإلصالحات الدستورية أو التشريعية              وأفرادها

ميكن اإلطالع على ملخص كامل للرسائل املوجهة إىل احلكومات والردود الـواردة            و. السكان األصليني اليت ختص   
  . هلذا التقرير١منها ومالحظات املقرر اخلاص بشأهنا يف تقرير الرسائل املرفق يف اإلضافة 

بيد أنـه   . تعرض عليه كل حالة   ستجيب ل ويتعذر على املقرر اخلاص، نظراً حملدودية املوارد املتاحة، أن ي           - ٣٤
يف وسعه عموماً الختاذ إجراءات بشأن املعلومات املفصلة اليت ميكن االعتداد هبا واليت تصف حالة                 مايبذل أقصى   

خطرة تندرج ضمن إطار واليته وميكن أن يسفر التدخل فيها عن أثر إجيايب، إما بتوجيه االهتمام الالزم إىل احلالة 
وميكن للمقرر اخلاص   . فاعلة على اختاذ إجراءات تصحيحية    أو حبثّ السلطات احلكومية أو غريها من اجلهات ال        

نتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة حبق الشعوب األصـلية        أعم ال متثل احلالة منطاً      ماكذلك أن يتخذ إجراءات عند    
ه يرد  اوحيرص املقرر اخلاص على مراعاة الطيف الواسع من املناطق والبلدان يف االستجابة مل            . هبذا النمط ترتبط    أو

  .من ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان

وتتمثل اخلطوة األوىل من اإلجراء املتخذ إزاء هذه املعلومات عادةً يف توجيه رسالة إىل احلكومة املعنية،                  - ٣٥
 تنّبه إىل انتهاكات حقوق اإلنسان علنيةويصدر املقرر اخلاص، يف بعض احلاالت، بيانات . مشفوعة مبطالبتها بالرد

املقرر اخلاص توافق احلكومة املعنية، قد يقوم تستدعي الظروف ووعندما . ثها أو تعرب عن القلق بشأهنااملّدعى حدو
إضافة إىل ذلك، كما فعل املقرر . بزيارة قطرية للنظر يف حالة حمددة، كما فعل يف زيارتيه إىل كلٍ من بنما وبريو            

 يـصدر يفعل يف حاالت أخرى يف املستقبل، فإنه قد    ُينتظر أن   واخلاص يف احلاالت اليت فحصها يف هذين البلدين         
مالحظات مفصلة مشفوعة بتحليالت وتوصيات على أمل أن تسترشد هبا احلكومات والشعوب األصلية املعنية يف      

الذي يتمثل يف االكتفـاء   " األخذ والرد "ويهدف املقرر اخلاص إىل تفادي هنج       . مساعيها لتسوية املشاكل القائمة   
فهو يهدف باألحرى إىل العمل بنشاط مع الـدول والـشعوب           . إىل احلكومة املعنية وتلقي ردها    بتوجيه رسالة   

األصلية واجلهات الفاعلة األخرى من أجل رصد احلاالت وتقييمها عن كثب، وحتديد األسباب اجلذرية للمشاكل 
وضع توصيات تكـون عمليـة      القائمة، والدفع باجتاه إجراءات حمددة تستند إىل اإلجنازات اليت حتققت فعالً، و           
  .وتستمد أسسها من املعارف املتاحة وتتفق مع معايري حقوق اإلنسان ذات الصلة
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  واجب التشاور:  قضية جوهرية- ثانياً 
الشعوب األصلية يف خمتلـف     املألوفة للمشاكل اليت تواجه     برح املقرر اخلاص يسعى إىل حتديد األمناط          ما  - ٣٦

عـدم  وقد الحظ مراراً ويف طائفة واسعة من احلاالت         . ستهدف هذه القضايا مباشرة   أحناء العامل، ووضع تدابري ت    
التشاور مع الشعوب األصلية بشأن القرارات اليت متسها، وحاجـة احلكومـات            كما ينبغي لواجب    الدول  أداء  

قرر اخلاص  كما الحظ امل  . وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل التوجيه بشأن التدابري الضرورية المتثال هذا الواجب          
مل   ماأن فعالية الربامج احلكومية، حىت تلك اليت تستهدف مصلحة الشعوب األصلية حتديداً، قد تتعثر منذ البداية                 

ويبدو أن قلـة    . حتظ بقبول الشعوب األصلية، عن طريق التشاور معها يف أوىل مراحل وضع املبادرات احلكومية             
ها السكان األصليون عن الغضب وعدم الثقة، وقد تتحـول إىل     التشاور تتمخض دوماً عن حاالت تنازع يعرب في       

  .دوامة من العنف يف بعض احلاالت

ويف هـذا   .  تنطبق على مجيع البلدان ومجيع الظـروف        مع الشعوب األصلية   للتشاوروما من صيغة معينة       - ٣٧
طبيعة ونطاق التدابري الـيت جيـب   " على حتديد ١٦٩ من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٣٤الصدد، تؤكد املادة  

ويف حني أن انعكاسات واجـب      ". اختاذها لتنفيذ هذه االتفاقية بطريقة مرنة، مع مراعاة خصائص أوضاع كل بلد           
: يدة ومتنوعة، فقد تناول املقرر اخلاص، خالل العام املاضي، قضايا تتعلق بالتشاور يف جمالني رئيسيني مهاالتشاور عد

يف سياق اإلصالحات الدستورية والتشريعية اليت متّس السكان األصليني؛ ويف سياق مبادرات تنمية واستخراج املوارد 
وسيكرس املقرر اخلاص اجلزء   .  متّس الشعوب األصلية   نقل الطبيعية وما يترتب عليها، يف بعض احلاالت، من مساعي        

 وثيقـة الـصلة  املتبقي من هذا التقرير لطرح أفكار بشأن جوانب معينة من واجب التشاور وتنفيذه، وهي جوانب           
  . بالقضايا اليت واجهها، ويأمل بذلك يف تقدمي أفكار مفيدة للتوضيح والتوجيه

  ام لواجب التشاور األسس املعيارية والطابع الع- ألف 

ينبغي التشديد على أن واجب الدول يف التشاور مع الشعوب األصلية بشأن القرارات اليت متّسها هو واجب   - ٣٨
مكّرس بوضوح يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، ويستمد جذوره الراسخة من القانون الدويل 

 ١٩ و ١٧ و ١٥ و ١١ و ١٠املواد  ( هذا الواجب يف سياق شواغل معينة        ويشري اإلعالن تكراراً إىل   . حلقوق اإلنسان 
 الدول أن على" : اليت تنّص على ما يلي١٩ يف املادة رئيسيكما يؤكده كمبدأ ) ٣٨ و٣٦ و٣٢ و٣٠ و٢٩ و٢٨و

 موافقتـها   علىللحصول  املؤسسات اليت متثلها     حبسن نية مع الشعوب األصلية املعنية من خالل          وتتعاونتتشاور  
  ". إدارية ميكن أن متسها  تدابري تشريعية أوأي  وتنفيذ اختاذرة واملسبقة واملستنرية قبل احل

 مـع الـشعوب      الدول أن تتشاور ب ١٦٩ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       تقضيوعلى غرار اإلعالن،      - ٣٩
ـ     قبوهلا بشأن  اتفاق أو نيل     بغرض التوصل إىل  األصلية حبسن نية،     ن اخلطـط اإلداريـة أو       اجلوانب اليت متسها م

الفقرتان (املشاريع، كما تدعو الدول إىل إجراء مشاورات مع جمتمعات السكان األصليني يف إطار سياقات متعددة 
 من  ٣، والفقرة   ٢٢ من املادة    ٣، والفقرة   ١٧ من املادة    ٢، والفقرة   ١٥ من املادة    ٢، والفقرة   ٦ من املادة    ٢ و ١

روح التـشاور   " جلنة ثالثية أنشأها جملس إدارة منظمة العمـل الدوليـة أن             وجاء عن ). ٢٨، واملادة   ٢٧املادة  
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 السوابق القضائية ملنظمة    وتوضح. )٣("١٦٩واملشاركة تشكل الركيزة اليت تستند إليها مجيع أحكام االتفاقية رقم           
  .العمل الدولية بعض حدود واجب التشاور، كما يرد يف املرجع أدناه

 يف التشاور الفعال مع الشعوب األصلية هو واجب مترسخ أيـضاً يف معاهـدات   وواجب الدول املتمثل    - ٤٠
، )٤(حقوق اإلنسان األساسية لألمم املتحدة، مبا فيها االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري              

عنصري، اليت تراقـب    وقد وجهت جلنة القضاء على التمييز ال      . والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
االمتثال لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، دعوة إىل العديد من احلكومـات مـؤخراً             
إلجراء مشاورات مع الشعوب األصلية بشأن املسائل اليت متّس حقوقها ومصاحلها، ووجهت تلك الدعوات حتديداً 

، )٨(، ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة    )٧(، ونيوزيلندا )٦(، وإندونيسيا )٥(يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن كلٍ من كندا      
، وكذلك يف سياق استعراضها حاالت حمـددة        )١٢(، وناميبيا )١١(، والسويد )١٠(، وإكوادور )٩( املتحدة األمريكية  والواليات

، )١٦( وبنما ،)١٥(، وشيلي )١٤( والربازيل ،)١٣(يف إطار تدابري اإلنذار املبكر واإلجراءات العاجلة، مبا يف ذلك حاالت يف بليز            
                                                      

تقرير اللجنة املنشأة للنظر يف البالغ الذي يّدعي عدم امتثال إكوادور التفاقية الـشعوب األصـلية                   )٣(
ظمة  من دستور من٢٤، والذي قدمه االحتاد اإلكوادوري للنقابات احلرة مبوجب املادة )١٦٩رقم  (١٩٨٩والقبلية، لعام 

 .٣١العمل الدولية، الفقرة 

أن تكفل مساواة أفراد الشعوب األصلية يف احلقوق فيما يتعلق باملشاركة الفعلية يف "ُيطلب من الدول    )٤(
نة               التوصية العامة رقم   " احلياة العامة، وعدم اختاذ أي قرارات تتصل مباشرة حبقوقهم ومصاحلهم دون موافقة منهم عن بّي

  ).د(٤الفقرة ) CERD/C/51/Misc.13/Rev.4(عوب األصلية، بشأن الش) ١٩٩٧(٢٣
)٥(  CERD/C/CAN/CO/18 ٢٥ و١٥، الفقرتان. 

)٦(  CERD/C/IDN/CO/3 ١٧، الفقرة. 

)٧(  CERD/C/NZL/CO/17 ٢٠، الفقرة. 

)٨(  CERD/C/COD/CO/15 ١٨، الفقرة. 

)٩(  CERD/C/USA/CO/6 ٢٩، الفقرة. 

)١٠(   CERD/C/ECU/CO/19 ١٦، الفقرة. 

)١١(   CERD/C/SWE/CO/18 ١٩، الفقرة. 

)١٢(   CERD/C/NAM/CO/12 ١٨، الفقرة. 

  : ، متاحة على املوقع اإللكتروين٢٠٠٨مارس / آذار٧الرسالة املؤرخة    )١٣(
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/Belize070308.pdf.  

 : ، متاحة على املوقع اإللكتروين٢٠٠٨مارس / آذار٧الرسالة املؤرخة    )١٤(
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/Brazil070308.pdf.  

 : ، متاحة على املوقع اإللكتروين٢٠٠٧أغسطس / آب٢٤الرسالة املؤرخة    )١٥(
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/chile_letter.pdf.  

 : ، متاحة على املوقع اإللكتروين٢٠٠٨أغسطس / آب١٥سالة املؤرخة الر   )١٦(
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/Panama_letter150808.pdf.  
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 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل واجب التشاور يف عدد مـن التقـارير املوجهـة إىل                 أشارتكما  . )١٧(وبريو
 يف مالحظاهتـا    وقامت بذلك مـؤخراً   احلكومات بشأن امتثاهلا العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،          

إضافة إىل ذلـك، فـإن      . )٢٢(، ونيكاراغوا )٢١(، وبوتسوانا )٢٠(، وبنما )١٩(، وكوستاريكا )١٨(اخلتامية بشأن شيلي  
االلتزامات اليت تعهدت هبا الدول مبوجب االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان تنطوي هي األخرى على واجـب                

  .)٢٣(التشاور، كما أكّدت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان

لتشاور نتيجة منطقية لطائفة من حقوق اإلنسان املقبولة دولياً، مبا فيها احلق يف سالمة              ويشكل واجب ا    - ٤١
اهلوية الثقافية، واحلق يف املساواة واحلق يف امللكية، على النحو املبّين يف البيانات والقرارات املُشار إليها املتعلقـة                  

مييز العنصري وحمكمة البلدان األمريكيـة حلقـوق        جلنة القضاء على الت   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان و    بكلٍ من   
واألهم من ذلك أنه واجب منبثق من احلق األمسى للشعوب األصلية يف تقرير املصري وما يرتبط به مـن                   . اإلنسان

 أن  ٣ويؤكد إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية يف املـادة            . مبادئ الدميقراطية وسيادة الشعب   
السياسي وتـسعى   وضعها   هذا احلق تقرر هذه الشعوب حبرية        ومبقتضى .ة احلق يف تقرير املصري     األصلي للشعوب"

ويشكل هذا التأكيد استجابةً لتطلعات الشعوب األصلية ".  االقتصادية واالجتماعية والثقافيةتنميتهاحبرية لتحقيق 
. شاركة الفعالة يف صنع القرارات اليت متسهايف خمتلف أحناء العامل إىل التحكم يف مصريها يف ظل املساواة، وإىل امل          

، ال ميكن للشعوب األصلية بدونه أن تتمتع متتعاً كامالً حبقوق اإلنـسان،             أساسيواحلق يف تقرير املصري هو حٌق       
أما مبدأ سيادة الشعب والدميقراطية املرتبطان هبذا احلق فهما جيتمعـان معـاً يف              . سواء بشكل فردي أو مجاعي    

ووفقاً هلذين املبدأين، فإن واجب الدول يف التـشاور مـع           . م بالفرض ومعاضدة احلكم بالتراضي    معارضة احلك 
الشعوب األصلية يف القرارات اليت متسها يهدف إىل تغيري النمط التارخيي املتمثل يف استبعاد هذه الـشعوب مـن    

لية وإلتاحة الفرصة هلا كي تزدهر      عملية صنع القرار، لتفادي فرض املزيد من القرارات اهلامة على الشعوب األص           
  .كمجتمعات مستقلة بذاهتا على األراضي اليت ترتبط هبا ثقافاهتا

واإلجراءات اليت . وينبغي عموماً أن تتخذ الدولة قراراهتا بواسطة عملية دميقراطية ُتمثّل فيها مصاحل العامة  - ٤٢
م بشكل مناسب عادةً العملية الدميقراطية التمثيلية طالع والتعليق عليها تدعالتطرح املشاريع على عامة اجلمهور ل

بيد أن ما ُيدعى إليه هو وضع إجراءات تشاور خاصة ومتمايزة عندما متّس             .  تتخذ الدولة من خالهلا قراراهتا     اليت
وهلذه اإلجراءات اخلاصة ما يربرها بسبب طابع هذه املـصاحل          . قرارات الدولة املصاحل اخلاصة للشعوب األصلية     

                                                      

 : ، متاحة على املوقع اإللكتروين٢٠٠٨مارس / آذار٧الرسالة املؤرخة    )١٧(
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/Peru070308.pdf.  

)١٨(   CCPR/C/CHL/CO/5 ١٩، الفقرة. 

)١٩(   CCPR/C/CRI/CO/5 ٥، الفقرة. 

)٢٠(   CCPR/C/PAN/CO/3 ٢١، الفقرة. 

)٢١(   CCPR/C/BWA/CO/1 ٢٤، الفقرة. 

)٢٢(   CCPR/C/NIC/CO/3 ٢١، الفقرة. 

 .١٣٤ و١٣٣، الفقرتان ٢٠٠٧نوفمرب /ثاين تشرين ال٢٨، احلكم الصادر يف شعب ساراماكا ضد سورينامقضية    )٢٣(
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اصة، الناشئة من األمناط الثقافية املميزة للشعوب األصلية وتارخيها، وألن العمليات الدميقراطية والتمثيلية العادية اخل
ويستند واجب  . للشواغل اخلاصة بالشعوب األصلية املهمشة تقليدياً يف الساحة السياسية        للتصدي   عادةً   تكفيال  

 املعيارية املتعددة، إىل االعتراف الواسع النطاق باخلـصائص املميـزة           الدول يف التشاور مع الشعوب األصلية، ومكوناته      
  .للشعوب األصلية، كما يتجلى يف اإلعالن، واحلاجة إىل تدابري خاصة ملعاجلة ما تعانيه هذه الشعوب من حرمان

   احلاالت اليت ينطبق فيها واجب التشاور- باء 

لتشاور مباشرة مع الشعوب األصلية من خالل إجراءات  إن من غري الواقعي القول بأن واجب الدول يف ا           - ٤٣
. خاصة مميزة ينطبق حرفياً، وبأوسع معانيه، كلما اختذت الدولة قراراً ميكن أن يكون له تأثري على هذه الشعوب                 

 القرارات التشريعية واإلدارية اليت تعتمدها الدول قد متّس بشكل أو بآخر الشعوب             الغالبية العظمى من  ذلك أن   
ولذلك فإن التفسري اجملدي ملختلف املواد ذات الصلة من . صلية اليت تقطن هذه الدولة، شأهنا شأن بقية السكاناأل

إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، يف ضوء الصكوك الدولية األخرى والسوابق القضائية ذات               
 فهذا الواجب ينطبق عندما تتخذ الدولة قراراً قد         :الصلة، يؤدي إىل التقييم التايل لنطاق انطباق واجب التشاور        

وحيدث هذا التأثري املتفاوت عندما تكون      . يؤثر على الشعوب األصلية على حنو ال تشعر به فئات اجملتمع األخرى           
مصاحل الشعوب األصلية أو أوضاعها اخلاصة هي املعنية بالقرار، حىت عندما تترتب على القرار آثار أوسع نطاقاً،                 

فقد يكون للتشريعات املتعلقة باستخدام األراضي واملياه، مثالً، جمال تطبيـق           .  هو احلال يف تشريعات معينة     كما
   التقليديـة لألراضـي     حيازهتاواسع ولكنها يف الوقت ذاته قد تؤثر على مصاحل الشعوب األصلية خاصةً بسبب              

  .ب التشاورأو ما يتصل بذلك من أمناط ثقافية، فيترتب على ذلك بالتايل واج

وال يقتصر واجب التشاور على الظروف اليت يؤثر فيها إجراء مقترح، أو قد يؤثر، على حق أو علـى                     - ٤٤
فاملقرر اخلاص يالحظ بقلق أن بعض الدول تتخذ موقفاً فعلياً أو مقصوداً مفاده أن              . استحقاق قانوين معترف به   

ج املوارد الطبيعية أو غري ذلك من املشاريع ذات اآلثار          التشاور املباشر مع الشعوب األصلية بشأن أنشطة استخرا       
 إال عندما تكون األراضي اليت جتري فيها هذه األنشطة ملكاً للـسكان     ليس مطلوباً البيئية اهلامة، كبناء السدود،     

 كلمـا   ينـشأ  ألن واجب التشاور مع الشعوب األصلية        غري سليم وهو موقف   . األصليني مبوجب القانون احمللي   
ق معترف به يف األراضـي أو غـري ذلـك مـن             حب هذه املصاحل    تتعلقت مصاحلها للخطر، حىت عندما ال       تعرض

االستحقاقات القانونية، وهو ما ينسجم مع احلق يف تقرير املصري ومبادئ الدميقراطية ويتناسب مع األوضاع اهلشة 
املـشاورات  " منظمة العمل الدولية أن ويف هذا الصدد، أكّدت جلنة ثالثية أنشأها جملس إدارة     . للشعوب األصلية 

املوارد اليت متتلكها الدولة وترتبط باألراضي اليت تقطنها  ب فيما يتعلق  تنطبق   ١٥ من املادة    ٢املشار إليها يف الفقرة     
وميكن بسهولة تـصور    . )٢٤(" هذه األراضي أم ال    ملكيةالشعوب املعنية أو تستخدمها، سواء كانت متتلك سند         

 الشعوب األصلية ومصاحلها جراء مشاريع التنمية أو املبادرات التشريعية اليت ُتنفذ يف  حصر هلا لتأثراليت الالطرق 
  . متصل هباغياب استحقاق قانوين 

                                                      

تقرير اللجنة املنشأة للنظر يف البالغ الذي يّدعي عدم امتثال غواتيماال التفاقية الـشعوب األصـلية                   )٢٤(
 من دستور منظمـة العمـل   ٢٤ مبوجب املادة  القرى واملدن ، الذي قدمه احتاد عمال      )١٦٩رقم   (١٩٨٩والقبلية لعام   

 .٤٨الدولية، الفقرة 
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والسمات احملددة إلجراء التشاور الذي يقتضيه واجب التشاور تتفاوت بالضرورة حسب طابع التدابري املقترحة                -٤٥
فتدابري اإلصالح الدستوري أو التشريعي اليت تعين مجيع الشعوب األصلية يف بلد ما             . ألصليةونطاق تأثريها على الشعوب ا    

أما التدابري . أو تؤثر عليها تقتضي آليات تشاور ومتثيل مالئمة تكون مفتوحة ومتاحة بشكل أو بآخر جلميع هذه الشعوب         
املتعلقة بأنشطة استخراج املـوارد الطبيعيـة علـى         اليت تؤثر على فئة أو جمتمع معني من الشعوب األصلية، كاملبادرات            

  .أراضيها، فإهنا تقتضي إجراءات تشاور تركز على مصاحل الفئات املعنية خاصةً وعلى العمل معها

 شرط إجراء املشاورات بنية حسنة، هبدف التوصل إىل اتفاق          - جيم  
  أو احلصول على املوافقة

 أو   املعرضـة للخطـر     حق الشعوب األصلية املعنيـة     بيعةط من   وهدفهيستمد إجراء التشاور خصائصه       - ٤٦
وينّص اإلعالن على أن املشاورات مـع الـشعوب     . مصلحتها املعرضة للخطر ومن األثر املتوقع للتدابري املقترحة       

). ١٩املـادة   " ( موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية    علىللحصول  ... بنية حسنة   "األصلية ينبغي أن جتري عموماً      
عاماً للقرارات اليت قد    " حق نقض " مينح الشعوب األصلية      حكماً غي أال ُيعترب هذا احلكم من أحكام اإلعالن       وينب

ويف هذا الصدد،   .  حيدد أن هدف املشاورات مع الشعوب األصلية هو احلصول على موافقتها           حكماًمتسها، وإمنا   
بغرض التوصل إىل اتفاق بشأن التـدابري     "رات   على أن جتري املشاو    ١٦٩تنّص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       

 املختلفة بعض الشيء اليت يـستخدمها اإلعـالن   وتوحي الصيغة). ٦ من املادة ٢الفقرة " (املقترحة أو إىل قبوهلا  
تأكيد مشدد على احلاجة إىل مشاورات حتمل طابع املفاوضات من أجل التوصل إىل ترتيبات مقبولة من الطرفني                 ب

 إلطالع الشعوب    املستخدمة ات بشأن التدابري املقترحة، عوضاً عن مشاورات حتمل طابع اآلليات         قبل اختاذ قرار  
  . األصلية على قرارات اُتخذت أصالً أو جيري اختاذها، دون السماح هلا بالتأثري حقاً على عملية صنع القرار

لظروف واملـصاحل املعنيـة   كما أن قوة أو أمهية هدف احلصول على املوافقة تتفاوت بالضرورة حسب ا         - ٤٧
فوجود أثر هام ومباشر على حياة الشعوب األصلية أو أراضيها يضع افتراضاً قوياً بأن التدابري               . للسكان األصليني 

وقد يؤدي هذا االفتراض، يف سياقات      . املقترحة ينبغي أال متضي قدماً قبل احلصول على موافقة الشعوب األصلية          
ويعتـرف  . قترحة أو املشروع املقترح ما مل ُيحصل على موافقة الشعوب األصلية أوالً           معينة، إىل حظر التدابري امل    

 نطاق االلتزام العام بإجراء تتجاوزاناإلعالن حبالتني ُتلزمان الدولة باحلصول على موافقة الشعوب األصلية املعنية، 
 املشاريع إىل ترحيـل  اليت تؤدي فيها   احلالة   وتتضمن هاتان احلالتان  . املشاورات هبدف احلصول على هذه املوافقة     

 اليت تنطوي على ختزين نفايات سامة أو التخلص منها يف أراضي الشعوب احلالةجمموعة من أراضيها التقليدية، أو 
، حكمت حمكمة البلدان األمريكيـة      وبنفس األسلوب ).  على التوايل  ٢٩ من املادة    ٢ والفقرة   ١٠املادة  (األصلية  

على الدولة، يف املشاريع اإلمنائية أو      "ضية تتعلق بشعب ساراماكا األصلي يف سورينام، بأن         حلقوق اإلنسان، يف ق   
االستثمارية الواسعة النطاق اليت قد تترتب عليها آثار جسيمة يف أراضي شعب ساراماكا، واجٌب ال يقتصر على                 

  نرية علـى حنـو يتفـق مـع         التشاور مع شعب ساراماكا وإمنا يتعداه لنيل موافقته احلـرة واملـسبقة واملـست             
  .)٢٥("عاداته وتقاليده

                                                      

 .١٣٤، الفقرة شعب ساراماكا ضد سورينامقضية    )٢٥(
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 خاصة بالـشعوب األصـلية، أن يكـون     متس فيها تدابري مقترحة مصاحل وينبغي، يف مجيع احلاالت اليت      - ٤٨
وكما ورد أعاله، فإن هذا الشرط ال مينح        . احلصول على موافقة الشعوب املعنية هو هدف املشاورات إىل حد ما          

وإمنا يثبت احلاجة إىل وضع إجراءات تشاور لبذل كل جهد ممكن من أجل التوصل " ضحق نق"الشعوب األصلية 
ويأسف املقرر اخلاص ألن النقاش حول واجب التشاور وما يرتبط به من . إىل توافق آراء بني مجيع األطراف املعنية

 إذا كان يتعني منح الشعوب مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية يتخذ يف كثري من األحيان شكل جدل حول ما
  ويرى املقرر اخلاص أن توجيه اجلدل إىل هذا املنحـى          . األصلية حق نقض قد تستخدمه لتعطيل املشاريع اإلمنائية       

 يف القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان         املبنيال يتسق مع روح مبدأي التشاور واملوافقة أو طابعهما على النحو            
  . يف اإلعالنواملكرس

ن ُوضعا إلقامة حوار تعمل من خالله الدول والشعوب األصلية معاً بنية حسنة مـن أجـل            آ املبد فهذان  - ٤٩
وكما ورد أعاله، فـإن واجـب       . التوصل إىل توافق آراء وتسعى بصدق للتوصل إىل اتفاق مرضٍ لكال الطرفني           

ط التارخيية املتمثلة يف فـرض   الدول يف التشاور مع الشعوب األصلية وما يرتبط به من مبادئ قد نشأ لتغيري األمنا              
بيد أن مبدأي التشاور واملوافقة ال مينحان الشعوب األصلية . قرارات وظروف معيشية هتدد بقاء الشعوب األصلية     

فما . من طرف واحد على الدول عندما تتصرف على حنو مشروع خيدم املصلحة العامة صدقاً             ا  حق فرض إراداهت  
ة هو تفادي فرض إرادة طرٍف ما على الطرف اآلخر، والسعي جبد للتوصـل إىل               يرمي إليه مبدأ التشاور واملوافق    

  .تفاهم متبادل واختاذ قرارات توافقية

   اآلراء عوامل بناء الثقة املفضية إىل توافق- دال 

تسعى الدول إىل حتقيق توافق     "يقتضي اجلهد املبذول بنية حسنة للتوصل إىل قرار توافقي من هذا النوع أن                - ٥٠
ء بشأن اإلجراءات الالزم اتباعها؛ وتيسري الوصول إىل هذه اإلجراءات عن طريق إتاحة املعلومات على نطـاق                 آرا

وهتيئة جو من الثقة هو عامـل       . )٢٦("واسع؛ وهتيئة جو من الثقة مع الشعوب األصلية يكون مواتياً إلقامة حوار بناء            
إىل الثقة يف مؤسسات الدول وشعورها بالتهميش، وهي        بسبب افتقارها   "هام خاصةً فيما يتعلق بالشعوب األصلية       

وكما أشارت جلنة . )٢٧("مشاعر تستمد جذورها من أحداث تارخيية قدمية جداً وبالغة التعقيد ومل يتسن جتاوزها بعد
 منـاخ "ثالثية أنشأها جملس إدارة منظمة العمل الدولية، يف قضية تتعلق بعملية إصالح دستوري يف املكسيك، فإن                 

وعـالوة  . )٢٨("ملواجهة والعنف واالفتقار إىل الثقة املتبادلة هو ما حال دون إجراء املشاورات على حنو أكثر إجيابية        ا
على ذلك، فإن موقف الشعوب األصلية يكون أضعف عادةً على صعيد النفوذ السياسي واملوارد املالية والوصول إىل 

                                                      

تقرير اللجنة املنشأة للنظر يف البالغ الذي يّدعي عدم امتثال غواتيماال التفاقية الـشعوب األصـلية                   )٢٦(
 من دستور منظمة العمل     ٢٤ مبوجب املادة    القرى واملدن ، والذي قّدمه احتاد عمال      )١٦٩رقم   (١٩٨٩والقبلية، لعام   

 .٥٣؛ الفقرة GB.299/6/1 (2005)؛ GB.294/17/1لية، الدو

تقرير اللجنة املنشأة للنظر يف البالغ الذي يّدعي عدم امتثال املكسيك التفاقية الـشعوب األصـلية                   )٢٧(
 من دستور منظمة العمل الدولية، ٢٤، والذي قّدمته جبهة العمال األصلية مبوجب املادة )١٦٩رقم  (١٩٨٩والقبلية لعام 

 .١٠٧فقرة ال

 .املصدر نفسه   )٢٨(
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الدولة أو اجلهات اخلاصة، كالشركات، اليت تشكل الطرف        سات  مؤس، مقارنةً مبوقف    والتعليم املناسب املعلومات  
  .النظري هلا يف املشاورات

ولكي يتسىن هتيئة جو من الثقة واالحترام املتبادل يف املشاورات، فإن إجراء التشاور نفسه ينبغي أن يكون                   - ٥١
الفعالية وال حتظى بثقـة الـشعوب       وقد الحظ املقرر اخلاص أن إجراءات التشاور تفتقر إىل          . ناجتاً عن توافق آراء   

األصلية، يف كثري من األحيان، ألن الشعوب األصلية املعنية مل ُتشرك بصورة مالئمة يف املناقشات اليت أفـضت إىل                   
وإضافة إىل ذلك، يتعني على الدول أن تصحح اختالل موازين القوى عن طريق              .وضع إجراءات التشاور وتنفيذها   

لك من أشكال املساعدة الـيت حتتـاج   ب األصلية على املساعدة املالية والفنية وغري ذ ترتيبات تضمن حصول الشعو   
  .على مواقف الشعوب األصلية أثناء املشاوراتأو التأثري ، وأن تفعل ذلك دون أن تستغل هذه املساعدة للضغط إليها

لتام بإشراك مؤسسات الشعوب    كما يتوقف بناء الثقة وإمكانية التوصل إىل توافق آراء حقيقي على التقيد ا              - ٥٢
واتفاقيـة  ) ١٩املادة (األصلية نفسها اليت متثلها وتتخذ قراراهتا يف إجراء التشاور، على النحو الذي يقتضيه اإلعالن          

ويالحظ املقرر اخلاص أن الشعوب األصلية قد تكـون         ). ٦من املادة   ) أ(١الفقرة   (١٦٩منظمة العمل الدولية رقم     
ير مؤسساهتا أو تعديلها، عن طريق إجراءات صنع القرار اخلاصة هبا، من أجل وضـع هياكـل        حباجة أيضاً إىل تطو   

كما يالحظ املقرر اخلاص أن امتناع جمموعات السكان األصليني عن توضيح اهلياكل . متثيلية لتيسري عمليات التشاور
من اجملدي، يف هذا الصدد، االلتفات إىل       وقد يكون   . التمثيلية ملنظماهتا ميكن أن يربك عملية التشاور ويبطئ وتريهتا        

كما يدعو ) ٣٤املادة " (وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان الدولية"أن اإلعالن يدعو إىل تسيري مؤسسات السكان األصليني 
واألشـخاص ذوي    واألطفال   والشبابللحقوق واالحتياجات اخلاصة للمسنني والنساء      "إىل إيالء اهتمام خاص     

، مبا يف ذلك يف سياق القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضد أطفال ونساء               " األصلية  من الشعوب  اإلعاقة
  ).٢٢املادة (الشعوب األصلية 

شاريع الستخراج املوارد الطبيعية أو مشاريع إمنائية متّس أراضي السكان األصليني، مب املتعلقةويف احلاالت   - ٥٣
 أن توافق على املشاريع قيد النظر موافقةً حرة ومستنرية، أن            من الضروري، لكي يتسىن للشعوب األصلية      يكون

ُتتاح هلا معلومات وافية وموضوعية عن مجيع جوانب املشروع اليت متّسها، مبا يف ذلك آثار املشروع على حياهتا                  
سىن اإلحاطة ويف هذا السياق، يلزم أن تضطلع الدولة بدراسات لتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية حبيث يت            . وبيئتها

ويتعني عرض هذه الدراسات على جمموعات السكان األصليني املعنيـة يف           . بنتائج املشروع املتوقعة إحاطة كاملة    
أوىل مراحل التشاور، إلتاحة وقٍت كاٍف هلا لفهم نتائج دراسات تقييم األثر وتقدمي مالحظاهتا بـشأهنا وتلقـي         

وعالوة على ذلك، ينبغي أال تقتصر عملية التشاور املوجهة حنو . املعلومات اليت تتناول أي شواغل قد تعرب عنها
بناء توافق آراء على التدابري اليت ختفف اآلثار الضارة للمشروع أو تعّوض عنها، وإمنا ينبغـي هلـا كـذلك أن                     

  . بروح الشراكة احلقيقيةعلى حنو منصفنافع امل لتقاسمتستكشف وتضع وسائل 

   الشركات اخلاصةواجب التشاور ومسؤولية - هاء 

شركات خاصة الستخراج مـوارد     لكثرياً ما تنشأ قضايا تتعلق بالتشاور عندما متنح احلكومات امتيازات             - ٥٤
. طبيعية، أو بناء سدود، أو تنفيذ مشاريع إمنائية أخرى ضمن أراضي السكان األصليني أو على مقربة شديدة منـها    

 إجراء تشاورٍ كاٍف أو ضمان إجرائه، حىت عندما تكون شـركة            ويف هذا السياق، تتحمل الدولة نفسها مسؤولية      
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.  هي اجلهة املروجة أو املنفذة لألنشطة اليت قد متّس حقوق الشعوب األصلية وأراضيها             ، من الناحية العملية،   خاصة
مبـا يف    يف القانون الدويل، فإن واجب الدولة يف محاية حقوق اإلنسان للشعوب األصلية،              الراسخةووفقاً للمبادئ   

ذلك واجب التشاور مع الشعوب األصلية املعنية قبل االضطالع بأنشطة متس مصاحلها، ليس واجباً ميكن الـتملص                 
 األنشطة  سياق األنشطة االستخراجية أوكما أن املشاورات يف. منه بتفويضه إىل شركة خاصة أو إىل أي كيان آخر

أن ُتجرى، كما يف غريها من السياقات، يف أقرب فرصة ممكنة ويف اليت متّس الشعوب األصلية ينبغي اإلمنائية األخرى 
  .متيازات لشركات خاصةاال منح تسبقمجيع مراحل صنع القرار، حبيث 

وقد الحظ املقرر اخلاص عدة حاالت حّولت فيها الدولة التزامات التشاور إىل الشركة اخلاصة املعنية يف                  - ٥٥
لة يف جمال حقوق اإلنسان إىل شركة خاصة، فضالً عن كونه ال يعفي             بيد أن تفويض التزامات الدو    . مشروع ما 

، فإنه قد ال يكون مستحباً، بل قد يثري إشكاالت نظراً إىل أن مـصاحل الـشركة        األساسيةالدولة من مسؤوليتها    
ـ                     صاحل اخلاصة عموماً هي مصاحل رحبية بشكل أساسي، ومن مث ال ميكن أن تتفق متاماً مع املصلحة العامـة أو امل

بيد أن ذلك ال ينفي إمكانية حتقيق توافق جوهري بني هذه املصاحل على حنو يتيح . الفضلى للشعوب األصلية املعنية
  .التوصل إىل توافق آراء من خالل مفاوضات ُيصحح فيها اختالل موازين القوى

شطة اإلمنائية الـيت متـّس      غريها من األن  لأما الشركات اخلاصة املروجة أو املنفذة ألنشطة استخراجية أو            - ٥٦
الشعوب األصلية، فإن عليها بدورها أن تعتمد سياسة تسعى مبوجبها إىل ضمان توافق سلوكها على الدوام مـع                

ومع أن القـانون    . املعايري الدولية ذات الصلة يف جمال حقوق الشعوب األصلية، مبا فيها املعايري املتعلقة بالتشاور             
على الشركات مسؤولية احترام حقوق     مباشرة  باستثناء ظروف حمددة، ال يفرض      الدويل، مبفهوم قانوين صرف و    

اإلنسان، فإن التقييم الذي تناله الشركات اخلاصة يستند بصورة متزايدة إىل مدى امتثاهلا املعايري الدولية حلقوق                
ذها اخلاصة، وهو توقع    ومثة توقع متزايد واسع النطاق بأن تتبع الشركات هذه املعايري ضمن دوائر نفو            . اإلنسان

وإضافة إىل . )٢٩(أعرب عنه اجملتمع املدين الدويل، واملؤسسات الدولية حلقوق اإلنسان، والدول، والشركات نفسها
اً هاماً على جمتمعات الشعوب األصلية، فإن من غـري          ريأثتذلك، يف احلاالت اليت قد ُتحدث فيها أنشطة الشركة          

فعدم امتثال هذه املعايري، كما     . ات املعايري الدولية ذات الصلة ألسباب عملية      املستصوب عادةً أن تتجاهل الشرك    
الحظ املقرر اخلاص يف سياق عمله، جيعل الشركات عرضة لصعوبات منها خسارة الوقت واملوارد االقتـصادية،       

  . وحيول دون اكتساب مسعة جيدة على صعيد املسؤولية االجتماعية أو احلفاظ على هذه السمعة

وقد الحظ املقرر اخلاص أن العديد من الشركات تفتقر إىل فهم كاٍف للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان                  - ٥٧
كما الحظ أن العديد من     .  يف البلدان اليت تزاول فيها هذه الشركات أعماهلا        واملنطبقةاملتعلقة بالشعوب األصلية    

ولكي يتسىن للشركات اخلاصة    . دماجاً كافياً الشركات ليست لديها مدونة سلوك ُتدمج مبادئ حقوق اإلنسان إ         
 املعايري اليت تتعلق حبقوق  وتدمجأن متتثل معايري حقوق اإلنسان ذات الصلة كما ينبغي، فإن من الضروري أن حتدد

إضافة إىل . الشعوب األصلية يف كل جانب من جوانب عملها املتعلقة باملشاريع اليت تضطلع هبا وأن تضمن إعماهلا
                                                      

  انظر تقريـر املمثـل اخلـاص لألمـني العـام املعـين مبـسألة حقـوق اإلنـسان والـشركات                      )٢٩(
إطار : احلماية واالحترام واالنتصاف  "عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال التجارية، السيد جون روجي، بعنوان            

  ).٢٠٠٨( )A/HRC/8/5(، "لألعمال التجارية وحقوق اإلنسان
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على كل شركة خاصة تعمل على مقربة من الشعوب األصلية أن  يفرض  إيالء العناية الواجبة،    ب االلتزامن  ذلك، فإ 
 أي فعل أو إغفال من طرف الدولة ميكن أن ينتهك حقوق اإلنسان للمجتمعـات  عدم إقرار ،  تضمن يف سلوكها  

ناع الدولة عن إجراء مشاورات كافية ، كما يف حالة امتاملعنية وعدم املسامهة يف أي فعل أو إغفال من هذا النوع      
ويتعني على الدولة من جانبها أن ترصد عن .  قبل املضي قدماً يف تنفيذ املشروع السكان األصليني املعينمع جمتمع

كثب وعلى الدوام سلوك الشركة املعنية لضمان احترامها حقوق الشعوب األصلية احتراماً كـامالً وإجرائهـا                
  . ى حنو واٍف وكاٍفاملشاورات املطلوبة عل

   االستنتاجات والتوصيات- ثالثاً 
  تنفيذ الوالية

   التعاون مع اآلليات واهليئات األخرى- ١

إن التنسيق مع املنتدى الدائم املعين بالشعوب األصلية وآلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية                - ٥٨
ات اخلاصة بكل آلية من هذه اآلليات الـثالث،  والوالي.  تنفيذ والية املقرر اخلاصجوانب هام من جانبهو  

 احلركة الدولية حلماية حقوق الشعوب األصلية، هي        يف خمتلفة   ملراحل خمتلفة واستجابةً    أوقاتاليت أنشئت يف    
ويتعني تعزيز اجلهود اجلارية للتنسيق بني اآلليات الثالث . واليات متكاملة ولكنها أيضاً متداخلة بعض الشيء

  .بح مسة ثابتة من مسات العمل املنفصل واملشترك هلذه اآللياتوتوطيدها لتص

ويرحب املقرر اخلاص كذلك بفرص التعاون مع خمتلف وكاالت منظومة األمم املتحدة وبراجمها، شأهنا   - ٥٩
وينبغي مواصلة هذا التعاون من أجل إذكاء الوعي بقضايا الـسكان           . شأن املؤسسات اإلقليمية واملتخصصة   

هذه القضايا وتنفيذ املعايري املتعلقـة حبقـوق     مراعاة  عزيز العمل الربناجمي الذي يؤدي إىل تعميم        األصليني وت 
  .السكان األصليني تنفيذاً فعاالً، على النحو املكرس يف الصكوك الدولية ذات الصلة

   جماالت العمل- ٢

:  أحدها اآلخـر، وهـي  يندرج عمل املقرر اخلاص يف إطار واليته ضمن أربعة جماالت مترابطة يدعم     - ٦٠
تعزيز املمارسات اجليدة؛ والدراسات املواضيعية؛ والتقارير القطرية؛ وحاالت انتهاكات حقـوق اإلنـسان             

ويعرب املقرر . وهذه الفئة األخرية هي اليت تتطلب القدر األكرب من االهتمام بصورة متواصلة. املّدعى حدوثها
ل عديدة ومن الشعوب األصلية ومن جهات أخـرى يف مجيـع   اخلاص عن امتنانه للتعاون الذي تلقاه من دو  

وهو حيثّ الدول اليت مل ترد بعد على رسائله املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان املّدعى حدوثها . جوانب عمله
  .على املبادرة إىل الرد، كما حيثّ الدول على الرد باإلجياب على طلباته للقيام بزيارات قطرية

  واجب التشاور - ٣

مثة قضية جوهرية يواجهها املقرر اخلاص تكراراً، هي عدم كفاية التشاور مع الشعوب األصلية بشأن               - ٦١
ويرتبط عدم كفاية التشاور بأوضاع نزاعية وتعـبري عميـق عـن        . املسائل اليت تؤثر على حياهتم وأراضيهم     

ويرى املقـرر   . العاملالسخط وعدم الثقة وحىت الغضب من طرف الشعوب األصلية يف مشاهد خمتلفة حول              
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اخلاص أن الدول وغريها من أصحاب املصلحة حباجة إىل توجيه بشأن املعايري القانونية ذات الصلة والتدابري                
ويلخـص املقـرر   . الالزمة من أجل االمتثال لواجب التشاور مع الشعوب األصلية، وفقاً للمعايري الدوليـة      

  .جوانب معينة من واجب التشاور، مضيفاً توصياته هبذا الصدداخلاص، يف الفقرات التالية، استنتاجاته بشأن 

  ات الوطنيةالسياسات واملمارسواإلطار املعياري والقوانني  - ٤

، ١٦٩وفقاً إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم                - ٦٢
طريق إجراءات خاصة متمايزة بشأن املسائل اليت       يقع على الدول واجب التشاور مع الشعوب األصلية عن          

  هذا الواجب، الذي يستند إىل فهـم  و. متسها، وذلك هبدف احلصول على موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية    
من احلـق   ينبع  ما تعانيه الشعوب األصلية من هتميش نسيب وظروف حرمان يف العملية الدميقراطية العادية،              

ية يف تقرير املصري ومن مبدأي سيادة الشعب واحلكم بالتراضي؛ وهو يشكل نتيجـة              األمسى للشعوب األصل  
  .منطقية ملبادئ حقوق اإلنسان ذات الصلة

  وينطبق واجب التشاور كلما اُتخذ قرار تشريعي أو إداري قد ميّس الشعوب األصلية علـى حنـو                   - ٦٣
 الواجب فيما يتعلق مبجموعات السكان األصـليني        ويف هذه احلاالت ينطبق هذا    . ال تشعر به فئات اجملتمع األخرى     

وال ينحصر انطباق واجب التشاور يف احلاالت اليت متّس فيهـا           . املتأثرة بشكل خاص وفيما يتعلق مبصاحلها اخلاصة      
  . اضيالتدابري املقترحة حقوقاً جوهرية معترفاً هبا أصالً مبوجب القانون احمللي، كاالستحقاقات القانونية املتعلقة باألر

وينبغي أن تضع الدول آليات لتحديد وحتليل ما إذا كان للتدابري التشريعية أو اإلدارية املقترحة، مبا                  - ٦٤
فيها تلك املتعلقة بأنشطة استخراج املوارد الطبيعية واألنشطة اإلمنائية األخرى، تأثري على املصاحل اخلاصـة               

 إجراءات تشاور خاصة قبـل      اختاذحتديد احلاجة إىل    بالشعوب األصلية ومدى تأثريها عليها، وذلك من أجل         
  .وقت كاٍف باختاذ هذه التدابري

وتتفاوت اخلصائص احملددة إلجراءات التشاور املطلوبة وفقاً لطابع التدابري املقترحة ونطاق تأثريها يف   - ٦٥
اور، يف مجيـع    بيد أن هدف التـش    . الشعوب األصلية، وطابع املصاحل أو احلقوق املهددة للشعوب األصلية        

 موافقة الشعوب األصـلية     احلصول على قبول أو   احلاالت اليت ينطبق فيها واجب التشاور، ينبغي أن يكون          
وبالتايل، ينبغي إجراء املشاورات يف املراحل األوىل من وضع التدابري املقترحة أو التخطيط هلا، حبيث               . املعنية

  .قرار وتؤثر عليها حقاًيتسىن للشعوب األصلية أن تشارك يف عملية صنع ال

بيد أن مبدأ جعل احلصول على موافقة الشعوب األصلية هدفاً للمشاورات ال يعين أن احلصول على هـذه                    -٦٦
فما يهم أصالً، يف مجيع األحوال، هو أن تبذل الدولة جهدها حبسن نية من              . املوافقة هو شرط مطلق يف مجيع احلاالت      

تسعى الشعوب األصلية هي األخرى حبسن نية للتوصل إىل توافـق آراء بـشأن             وينبغي أن   . أجل التوصل إىل اتفاق   
  .التدابري املقترحة وأن تتفادى املواقف املتصلبة عندما تكون التدابري املقترحة مستندة إىل مصاحل عامة مشروعة

لة وبغض النظر عن طابع إجراءات التشاور، الذي يتفاوت بالضرورة حسب السياق، فإن على الدو               - ٦٧
أن حتدد يف قانوهنا إجراءات تشاور لفئات معينة من األنشطة، كأنشطة استخراج املوارد الطبيعية اليت ُتنفـذ                 

، فضالً عن األنظمة يف القوانني أو اليت تدرجكما أن هذه اآلليات . على أراضي الشعوب األصلية أو تؤثر فيها
  .اور مع الشعوب األصليةآليات التشاور املخصصة، ينبغي أن توضع هي األخرى بالتش
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فالتشاور مع الشعوب األصلية بشأن جزئيات إجراء التشاور املستخدم نفسه ال يـساعد فقـط يف                  - ٦٨
ومثة حاجة إىل تـدابري     . ضمان فعالية اإلجراء، وإمنا يشكل  أيضاً أحد التدابري اهلامة والضرورية لبناء الثقة            

  .أخرى أيضاً لبناء الثقة

الدول، يف هذا الصدد، كل جهد ممكن من أجل متكني الشعوب األصلية من تنظيم              وينبغي أن تبذل      - ٦٩
 عملية التشاور، كما ينبغي أن هتيئ جواً من االحترام والدعم لسلطة هؤالء إلجراءنفسها وحتديد ممثليها حبرية 

ثيلية وتوطيدها،  وينبغي للشعوب األصلية من جانبها، أن تعمل على توضيح منظماهتا وهياكلها التم           . املمثلني
  .عند االقتضاء، لتمكينها من ممارسة دورها بفعالية يف إطار إجراءات التشاور

وينبغي للدول كذلك أن جتري حتليالت ودراسات كافية لتقييم أثر التدابري التشريعية أو اإلداريـة                 - ٧٠
مات األخرى ذات الصلة قبل     املقترحة، وأن تضعها يف متناول الشعوب األصلية املعنية، مشفوعةً جبميع املعلو          

كما ينبغي للدول أن تسعى لضمان امتالك الشعوب األصلية قدرات تقنيـة            . وقٍت كافٍ بإجراء املفاوضات   
  للضغط أو  وموارد مالية كافية من أجل املشاركة بفعالية يف املشاورات، دون أن تستغل تقدمي هذه املساعدة              

  .شاوراتلتأثري على مواقف الشعوب األصلية أثناء املا

وينبغي أن تعمل وكاالت منظومة األمم املتحدة وبراجمها ذات الصلة، فضالً عـن املنظمـات غـري                   - ٧١
احلكومية املعنية، على إجياد طرق لتمكني الشعوب األصلية من احلصول على القدرات التقنية واملوارد املالية               

  . يتصل هبا من مفاوضاتها من أجل املشاركة بفعالية يف املشاورات وما إلياليت حتتاج

وحىت عندما تكون اجلهة املروجة أو املنفذة عملياً لألنشطة اليت تؤثر يف الشعوب األصلية، كأنشطة                 - ٧٢
استخراج املوارد الطبيعية، هي شركات خاصة، فإن مسؤولية إجراء مشاورات كافية أو ضمان إجرائها تظل               

 إن مل يكن من منطلق االلتزام املتبعة السياسة من منطلق، وينبغي للشركات اخلاصة بدورها. على عاتق الدولة
 سلوكها على الدوام مع املعايري الدولية ذات الصلة يف جمال حقوق الشعوب             مطابقةالقانوين، أن حترص على     

  .األصلية، مبا فيها املعايري املتعلقة بالتشاور

 الشعوب األصلية أو على مقربة منها، وينبغي للشركات اخلاصة اليت تعمل أو تسعى للعمل يف أراضي  - ٧٣
  أن تعتمد مدونات سلوك تلزمها باحترام حقوق الشعوب األصلية وفقاً للـصكوك الدوليـة ذات الـصلة،                 

كما ينبغي أن تضع الدول آليات لرصد سلوك . وال سيما إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
 الشعوب األصلية احتراماً كامالً، ولضمان إجراء املشاورات هذه الشركات عن كثب لضمان احترامها حقوق

  .الالزمة على حنو واٍف وكاٍف

وينبغي أن تتخذ الدول تدابري لتحسني قدرة الوكاالت احلكومية على الوسـاطة، بالـشراكة مـع                  - ٧٤
ـ        تضارب  الشركات عند االقتضاء، ملعاجلة ما قد ينشأ من          ليني مصاحل فيما يتعلق بأراضـي الـسكان األص

ومواردهم، وأن تعمل مع مجيع أصحاب املصلحة من أجل تنفيذ هذه اآلليات وضمان محاية الشعوب األصلية           
  .من التمييز وحصوهلا على فرص متساوية يف هذا الصدد

 -  -  -  -  -  


