
A/64/338  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
4 September 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 

061009    011009    09-50279 (A) 

*0950279* 

  الدورة الرابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٦٨البند 

        قضايا الشعوب األصلية
      العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل    

  **مذكرة من األمني العام    
  

 أعـضاء اجلمعيـة العامـة تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين               يتشرف األمني العام بـأن حييـل إىل         
 مـن   ١حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية، جيمس آنايا، وفقا للفقـرة             

  .٦٣/١٦١قرار اجلمعية العامة 
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تقريــر املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية        
  للشعوب األصلية

    

  موجز  
وق  اخلاص احلايل املعين حبالـة حقـ   املقرُر، اجلمعية العامةإىل هقرير هو أول تقرير يقدم هذا الت   

ــية ل  ــليلـــشعوباإلنـــسان واحلريـــات األساسـ ــا، آ، جـــيمس ة األصـ ــة  عمـــال بنايـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ قـ
، الـذي   ٦/١٢يناقش املقـرر اخلـاص تنفيـذ واليتـه عمـال بقـرار جملـس حقـوق اإلنـسان                    و. ٦٣/١٦١
 ، واهليئـات اإلقليميـة  ، واألمـم املتحـدة  ، والـشعوب األصـلية  ،مـع الـدول   العمـل بتعـاون   لب فيـه منـه   طُ

 لــشعوب األصــليةالعقبــات الــيت حتــول دون متتــع لإيالء اهتمــام خــاص بــوواملنظمــات غــري احلكوميــة، 
 علـى  فضل املمارسات يف التغلب على هذه العقبـات  أل، و  واحلريات األساسية  قوق اإلنسان الكامل حب 
 ،إعالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــليةالتعريــف بـــذلــك مــن خــالل  يف  مبــا،الــسواء

حلقـوق املنـصوص عليهـا      وتشكل ا . النهوض حبقوق الشعوب األصلية   بوالصكوك الدولية ذات الصلة     
عملــه، يف اضــطالعه ب املقــرر اخلــاص يتحلــى هبــا يت لــروح التعــاون الــأساســايف إعــالن األمــم املتحــدة 

يتعامـل معهـا، وتـشكل األسـاس لتنـسيقه مـع             الـيت تعاونـه مـع آليـات األمـم املتحـدة           ا يف   ويسترشد هب 
  . وشركاء اجملتمع املدين،منظمات الشعوب األصليةوالدول، 
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  مقدمة  -أوال   
ــسان      يقــدِّم هــذا    - ١ ــة حقــوق اإلن ــرُر اخلــاص املعــين حبال ــة، املق ــة العام ــر إىل اجلمعي التقري

ويف . ٦٣/١٦١واحلريــــات األساســــية للــــشعوب األصــــلية، عمــــال بقــــرار اجلمعيــــة العامــــة  
نايــا، مــن الواليــات املتحــدة  آ، َعــني جملــس حقــوق اإلنــسان جــيمس  ٢٠٠٨مــارس /آذار ٢٨

. اإلنـسان واحلريـات األساسـية للـشعوب األصـلية         األمريكية، املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق        
 / أيـــار١واليتـــه يف  منـــذ أن تـــسلم نايـــا تقريـــرين إىل جملـــس حقـــوق اإلنـــسانآقــدم الـــسيد  و

  .٢٠٠٨ مايو
بعـض التـأمالت بـشأن      ،  )A/HCR/9/9(وقدم املقرر اخلاص يف تقريـره الـسنوي األول            - ٢

يـل قواعـد حقـوق اإلنـسان الـيت أقّرهـا       املعياري ملعاجلة شواغل الـشعوب األصـلية، وتفع      اإلطار  
. إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، والصكوك الدولية األخـرى ذات الـصلة        

ألساليب عملـه وجماالتـه،     تفصيليا  وصفا  ) A/HCR/12/34(وقدم املقرر اخلاص يف تقريره الثاين       
الـيت تـؤثر عليهـا، أمـال يف         وحلّل واجب الـدول يف التـشاور مـع الـشعوب األصـلية يف املـسائل                 

الكيفية اليت ميكن هبا للحكومات، والشعوب األصلية، ومنظومـة األمـم          بشأن  تقدمي نظرة ثاقبة    
العديد مـن  املتحدة، واجلهات املعنية األخرى، معاجلةُ هذه القضية اجلوهرية يف املستقبل؛ وقدم           

  .التوصيات يف ذلك الصدد
 يعـرض  ،ملقـرر اخلـاص إىل اجلمعيـة العامـة    يقدمـه ا ر هـو أول تقريـ    الـذي    ،وهذا التقرير   - ٣

الـضوء علـى    ، ويـسلط    ٦/١٢وفقـا لقـرار جملـس حقـوق اإلنـسان            تـه حملة عامة عـن نطـاق والي      
عــدة أنــشطة اضــطُلع هبــا يف الفتــرة مــن      جيمــل  ق مــع اآلليــات واهليئــات األخــرى، و   التنــسي

روح بـ ة واهليئـات اإلقليميـة،      ، مع هيئات األمم املتحد    ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١مايو إىل   /أيار ١
 يف إطـار    ،وصـفا مـوجزا جملـاالت عمـل املقـرر اخلـاص           تقريـر   ويقـدم ال  . )الفـرع األول   (التعاون
التـشجيع علـى    لرصد أوضاع حقوق اإلنسان للشعوب األصلية يف مجيع أحناء العـامل، و   ،واليته
. )الفـرع الثـاين   ( الـصلة  اخلطوات لتحسني هذه األوضاع مبا يتفق مع املعايري الدولية ذات      اختاذ
ــدخل و ــشطة، وهــي     ت ــة جمــاالت مترابطــة مــن األن ــشجيع : جمــاالت العمــل هــذه ضــمن أربع ت

املمارسات اجليدة؛ والدراسات املواضيعية؛ والتقارير القطرية؛ وحـاالت االنتـهاكات املزعومـة            
صـلية،  التقرير حتليال إلعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األ           ويقدم  . حلقوق اإلنسان 

ن؛ ويؤكد علـى الـدور      ا والطابع واملضمون العام   ،مبا يف ذلك اعتماده، والتطورات ذات الصلة      
منظومـة األمـم املتحـدة،      يف تعزيـز حقـوق الـشعوب األصـلية مـن جانـب              ؤديـه   ياحملوري الـذي    

  .)الفرع الثالث (والدول، ومنظمات الشعوب األصلية، والشركاء يف اجملتمع املدين
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قــرر اخلــاص عــن امتنانــه للــدعم الــذي قدمــه املوظفــون يف مفوضــية األمــم    وُيعــرب امل  - ٤
ويود أيضا أن يتقدم بالشكر إىل املوظفني والباحثني التـابعني لربنـامج            . املتحدة حلقوق اإلنسان  

مـساعدهتم  قانون الـشعوب األصـلية والـسياسات املتعلقـة هبـا، يف جامعـة واليـة أريزونـا، علـى                     
وأخـريا، يـود املقـرر اخلـاص أن يتقـدم بالـشكر إىل الكـثري                . انب عملـه  يف مجيع جو  املستمرة له   

ــا، واملنظمــات غــري        ــم املتحــدة ووكاالهت ــات األم ــات، وهيئ ــشعوب األصــلية، واحلكوم ــن ال م
 ني من أجـل   احلكومية، وغريها من اجلهات، اليت تعاونت معه طوال السنة ونصف السنة املاضي           

  .تنفيذ واليته
  

  نطاق الوالية  - ثانيا  
املعـين حبالـة    ، والية املقرر اخلاص     ٢٠٠١/٥٧أنشأت جلنة حقوق اإلنسان، يف قرارها         - ٥

أمــور، ســلطة مجلــة يف الــيت ختولــه،  ،حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية للــشعوب األصــلية 
عّمــا ، “بيانــات وتلقيهــا وتبادهلــا وطلبــها مــن مجيــع املــصادر ذات الــصلة مجــع املعلومــات وال”

ــها  ــاهتم  ”كات حلقـــوق اإلنـــسان حبـــق  ُيرتكـــب مـــن انتـ ــليني أنفـــسهم وجمتمعـ الـــسكان األصـ
ــدابري املناســبة   ” ، و“ومنظمــاهتم ــهاكات  ... التقــدم بتوصــيات ومقترحــات بــشأن الت ــع انت  ملن

ودعـي املقـرر اخلـاص كـذلك        ). ١الفقرة  (“ للسكان األصليني وإنصافهم  ... حقوق اإلنسان   
ة خاصة حلالـة نـساء وأطفـال الـشعوب األصـلية            ، وإيالء عناي  “األخذ مبنظور نوع اجلنس   ”إىل  

  ).٣ و ٢الفقرتان (
وسع جملس حقوق اإلنسان، بوصفه اهليئة اخللـف للجنـة حقـوق اإلنـسان، يف قـراره                 و  - ٦
القرار األصلي للجنة، فأضاف توجيهـات للمقـرر اخلـاص بالعمـل يف إطـار مـن                 ، نطاق   ٦/١٢

مم املتحدة واهليئـات اإلقليميـة، واملنظمـات    األهيئات التعاون مع الدول، والشعوب األصلية، و     
الكامـل  لـشعوب األصـلية   امتتـع   لعقبـات الـيت حتـول دون    لإيالء اهتمام خاص    بغري احلكومية، و  

حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ وألفضل املمارسات يف التغلب علـى هـذه العقبـات علـى                
تــرويج إعــالن األمــم ”خلــاص كمــا طلــب القــرار، علــى حنــو ذي مغــزى، إىل املقــرر ا . الــسواء

والــصكوك الدوليــة ذات الــصلة بالنــهوض حبقــوق  املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية،  
بذلك ألنشطة املقرر اخلاص إطارا معياريـا واضـحا،         حسب االقتضاء، فوفر    الشعوب األصلية،   

  . أدناهيناقَش مبزيد من التفصيل يف الفرع الثالث
  

  يئات األخرى التنسيق مع اآلليات واهل  - ألف  
ــرر          - ٧ ــة املق ــا أساســيا مــن جوانــب والي ــع املؤســسات األخــرى جانب ــسيق م ــشكل التن ُي

ويـدعو اجمللـس املقـرر اخلـاص،     . ٦/١٢كما هو مبني يف قرار جملـس حقـوق اإلنـسان           اخلاص،  
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واألجهزة الفرعيـة التابعـة    العمل بتعاون وثيق مع سائر اإلجراءات اخلاصة        ”يف ذلك القرار إىل     
ــات    جمللــــس ــصلة، واهليئــ ــدة ذات الــ ــم املتحــ ــات األمــ ــسان، وهيئــ ــوق اإلنــ ــة حقــ ، التعاهديــ

، ٦/١٢القـرار    (“تفادي االزدواجية اليت ال لزوم هلـا      اإلقليمية، مع   حقوق اإلنسان    منظماتو
  )).د (١الفقرة 

العمـل بتعـاون وثيـق مـع املنتــدى     ”وُيطلـب مـن املقـرر اخلـاص، علـى وجــه التحديـد،         - ٨
، ٦/١٢قـــرار ال (“قـــضايا الـــشعوب األصـــلية، واملـــشاركة يف دورتـــه الـــسنويةالـــدائم املعـــين ب

وميتــد هــذا التعــاون أيــضا ليــشمل آليــة اخلــرباء، الــيت كلفهــا جملــس حقــوق     . ))هـــ( ١ الفقــرة
ــسان بــ  ــدعو اإلن ــسنوية مــن أجــل    أن ت ــا ال ــرر اخلــاص إىل دورهت ــاون و ”املق ــز التع ــادي تعزي تف

والحـظ املقـرر اخلـاص، يف       ). ٥، الفقـرة    ٦/٣٦القـرار    (اآلليـات املعنيـة    “االزدواجية يف عمل  
، واملنظمــات غــري الــشعوب األصــليةيف أوســاط مجاعــات لــبس أثنــاء عملــه، قــدرا كــبريا مــن ال

احلكومية، وغريها من أصحاب املصلحة، فيما يتعلق بأدوار اآلليـات الـثالث ومهامهـا، فـضال                
بـشأن   يـرى ضـرورة التثقيـف املـستمر     عن مكاهنا ضمن اهليكل املؤسسي لألمم املتحـدة؛ وهـو     

  . )١(هذه اآلليات ومهامهاكل من واليات 
وهبدف معاجلة بعض املسائل املتعلقة بـأدوار اآلليـات الـثالث ومهامهـا، شـارك املقـرر                   - ٩

يف حلقة دراسـية ُعقـدت يف مدريـد         ، هو واملقرر اخلاص السابق، رودولفو ستافنهاغن،        اخلاص
، مع أعضاء آلية اخلرباء وأربعة من أعـضاء املنتـدى           ٢٠٠٩فرباير  /ط شبا ٦إىل   ٤من  يف الفترة   

ــدائم، إىل ج ــة   نــب اال ــاطق خمتلف ــذا    . عــدد مــن اخلــرباء مــن من ــسي مــن ه وكــان اهلــدف الرئي
مل الدويل املعين بشؤون الـشعوب األصـلية، وفريـق املاسـيغا            افريق الع الاالجتماع، الذي نظمه    

يع إجراء حوار غري رمسـي بـني أعـضاء اآلليـات الـثالث             املشترك بني الثقافات، هو تشج    العامل  
سـيما    مـع وكـاالت وهيئـات األمـم املتحـدة األخـرى، وال             ،أنـشطتها ولتحسني تنسيق عملـها     

احلقـوق الـيت أُقـّرت يف إعـالن     إعمـال  تعاون وشراكة وثيقني مـن أجـل تعزيـز          إقامة  احلاجة إىل   
عمـل اآلليـات الـثالث، عـن       اليب ترشـيد    أسـ  ،وناقش اخلرباء، خالل االجتمـاع    . األمم املتحدة 

، وحتديـد الـسبل الـيت    كـل منـها    ةجمال العمل، أو جماالته ذات األولويـة يف واليـ         النظر يف   طريق  
  . )٢( ممكنجوانب كل والية إىل أقصى حدتطوير ميكن هبا 

__________ 
ــصادي واالجتمــاعي     )١(   ــرار اجمللــس االقت ــرار جم  ٢٠٠٠/٢٢انظــر ق ــدائم، وق ــشئ للمنتــدى ال لــس حقــوق  ، املن

ولالطالع على املزيـد مـن املناقـشة بـشأن أوجـه التكامـل واالخـتالف                . ، املنشئ آللية اخلرباء   ٦/٣٦اإلنسان  
  .A/HRC/12/34بني هذه اهليئات، انظر 

وق الـشعوب  واليـة حمـددة فيمـا يتعلـق حبقـ     الـيت هلـا   دراسية الدولية للخرباء بشأن دور آليات األمـم املتحـدة         اللحلقة  لوجز  املتقرير  ال  )٢(  
  .)A/HRC/12/34/Add.7(األصلية 
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يـضا  ويقدم املقرر اخلاص تقريرا سنويا إىل املنتدى الدائم وإىل آلية اخلرباء؛ وقد نشط أ            - ١٠
ــا اإلقليمــي،         ــم املتحــدة، وأشــكال وجوده ــة لألم ــة العام ــع وكــاالت األمان ــة حــوار م يف إقام

اشـترك مـع ممثلـي وكـاالت خمتلفـة          و. والوكاالت املتخصصة، بـشأن قـضايا الـشعوب األصـلية         
تحـدة اإلمنـائي يف نيويـورك، يف        املتحـدة يف حلقـة دراسـية نظمهـا برنـامج األمـم امل             تابعة لألمـم    

، أكـد فيهـا علـى دور وكـاالت وبـرامج األمـم املتحـدة يف تنفيـذ إعـالن               ٢٠٠٩و  ماي/أيار ٢٠
يف كمــا اجتمــع مــع مــسؤويل إدارة الــشؤون العامــة التابعــة لألمانــة العامــة        . األمــم املتحــدة 

  .لعمل يف اجملاالت ذات االهتمام املشتركابعد ذلك على تنسيق وعمل مايو، /أيار ٢١
تني دراسـيتني عـن إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق               وشارك املقرر اخلـاص يف حلقـ        - ١١

ــشعوب األصــلية  ــة، ال ــدتا يف أمريكــا الالتيني ــرة  إحــداها   عق ــريو، يف الفت ــا، ب إىل  ٦ن مــيف ليم
، بالتعاون مـع منظمـة العمـل الدوليـة؛ واألخـرى الـيت نظمتـها                ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول  ٨

ــسان   ــوق اإلن ــار، نيكــاراغوا،  ،مفوضــية حق ــرة  يف مونتيليم ــران١٣إىل  ١٠ن مــيف الفت  / حزي
احلقـوق وااللتزامـات املقابلـة هلـا        إعمال   على الصعيد اإلقليمي،      املفوضية  وتعزز .٢٠٠٩ يونيه

تقـدمي  عـن طريـق التثقيـف، ومجـع املعلومـات، و     وذلـك  املترتبة على الدول، املبيَّنة يف اإلعـالن،       
 الدراسـيتني، عروضـا عـن مـضمون         خالل احللقتني املقرر اخلاص،   وقدم  . اخلدمات االستشارية 

موضــوع كمــا كــان اإلعــالن . اإلعــالن ووســائل تنفيــذه، فيمــا يتــصل مبنطقــة أمريكــا الالتينيــة
ــرض ــوان    ع ــية بعن ــة دراس ــشاركني يف حلق ــه للم ــوق     ” قدم ــشأن حق ــم املتحــدة ب ــالن األم إع

ــلية  ــشعوب األصـ ــق : الـ ــال معلّـ ــدول أعمـ ــائي يف   “جـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــا برنـ ، نظمهـ
  .سان خوسيهيف  ،٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١١ يف ،ستاريكاكو
املتحدثَ الرئيسي يف حلقـة دراسـية       ، كان املقرر اخلاص     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣يف  و  - ١٢

النــهوض حبقــوق الــسكان األصــليني والتنميــة يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر         ”بعنــوان 
ــدويل  ركــز فيهــا عقــدت يف واشــنطن العاصــمة،  ، “الكــارييب خمتلــف إزاء  علــى دور البنــك ال

وال يزال على اتصال مع ممثلي البنك الـدويل         . التحديات واملبادرات املتعلقة بالشعوب األصلية    
ستكــشاف ســبل زيــادة التنــسيق بــشأن القــضايا يف أمريكــا الالتينيــة ويتعــاون معهــم مــن أجــل ا

  .وخارجها
 اخلاص يف حلقة دراسية للخـرباء       ، شارك املقرر  ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥ويف    - ١٣

يف نظمـت   يف األراضي، ومبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية،        الشعوب األصلية   عن حقوق   
املعلومــات مــع وتبــادل . واشــنطن العاصــمة، برعايــة جلنــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــسان  

 اسـتعداده للتعـاون مـع       وباإلضـافة إىل ذلـك، أكـد املقـرر اخلـاص          . اللجنة عن خمتلـف احلـاالت     
للجنــة األفريقيــة يف أفريقيــا التــابع اجملتمعــات احملليــة ب/الفريــق العامــل املعــين بالــشعوب األصــلية 
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حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب؛ وهو يتطلع إىل استكشاف طرق حمددة ميكـن أن يعـزز هبـا                  
ه املبـادرات احلاليـة   وتتماشـى هـذ  . التعاونَ مع اللجنـة واهليئـات اإلقليميـة األخـرى يف املـستقبل         

ــة مـــع  ــرار جملـــس حقـــوق اإلنـــسان واحملتملـ ــة  ، ٦/١٢ قـ ــرر اخلـــاص مبهمـ الـــذي يكلـــف املقـ
  .“املؤسسات الدولية اإلقليمية أو دون اإلقليمية... إقامة حوار تعاوين منتظم مع  ... ”
  

  جماالت العمل  - الثثا  
لرصـد أوضـاع حقـوق      شارك املقرر اخلاص يف جمموعـة مـن األنـشطة يف إطـار واليتـه                  - ١٤

لتحـسني هـذه    التشجيع على اختـاذ اخلطـوات       اإلنسان للشعوب األصلية يف مجيع أحناء العامل، و       
األوضـاع مبـا يتفـق مـع املعـايري الدوليـة ذات الــصلة، مبـا يف ذلـك معـايري إعـالن األمـم املتحــدة            

أســاليب عمــل وضــع وســعى املقــرر اخلــاص، عمومــا، إىل  . بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية 
موجهة حنو إقامة حوار بناء مـع احلكومـات، والـشعوب األصـلية، واملنظمـات غـري احلكوميـة،                   

واألوضـاع  القـضايا   ووكاالت األمم املتحدة املعنيـة، واجلهـات الفاعلـة األخـرى، بغيـة معاجلـة                
وميكــن وصــف خمتلــف األنــشطة الــيت . الــيت متثــل حتــديا، والتأســيس علــى التقــدم احملــرز بالفعــل

تـشجيع  : ذه الروح، بأهنا تقع ضـمن أربعـة جمـاالت مترابطـة مـن األنـشطة، وهـي                 اضطلع هبا هب  
املمارسات اجليدة؛ والدراسات املواضيعية؛ والتقارير القطرية؛ وحـاالت االنتـهاكات املزعومـة            

  .حلقوق اإلنسان
  

  املمارسات اجليدةتعزيز   - ألف  
 لـه بـأن يقـوم    ق اإلنـسان  عمل املقرر اخلاص من توجيـه جملـس حقـو      ينبع أحد جماالت    - ١٥
  وتركـز اهتمـام    .))أ (١  الفقـرة  ،٦/١٢قـرار   ال (“هـا  وتعزيز  ...أفـضل املمارسـات    حتديـد ” بـ

العمــل لــدفع اإلصــالحات القانونيــة واإلداريــة، والربناجميــة علــى املــستوى  علــى املقــرر اخلــاص 
كوك الدوليـة   احمللي لتنفيذ معايري إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية والـص                  

 أنـواع   أنـه حافـل جبميـع     هـذا النـوع مهمـة رئيـسية، كمـا           واإلصالح من   . األخرى ذات الصلة  
  . من جانب احلكوماتا، ماليا وسياسا على السواء، قوياتطلب التزاميالتعقدات و

بــادرات فيمــا يتعلــق مب تقــدمي املــساعدة  منــه لــب يف أثنــاء عمــل املقــرر اخلــاص، طُ   و  - ١٦
كيفية املواءمـة بـني هـذه    بشأن توفري التوجيه   طريق  ن  وذلك ع  والتشريعي   اإلصالح الدستوري 

تــويل املقــرر اخلــاص واليتــه يف مــايو  قليــل مــن بعــد و .املعــايري الدوليــة ذات الــصلةواملبــادرات 
كـوادور  إ، ورئـيس اجلمعيـة التأسيـسية يف       الـشعوب األصـلية   مـن منظمـات     اً  طلبتلقى  ،  ٢٠٠٨

يـة  فنملية التعديل الدستوري، وذلك كجزء من برنـامج املـساعدة ال           يف ع  فنيةلتقدمي املساعدة ال  
،  الـيت قـام هبـا      عمـل الزيـارة   وأثنـاء   .  البلـد   ذلـك  اليت يقـدمها برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف           
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مـع  لمقرر اخلاص الفرصـة للـدخول يف حـوار بنـاء مـع أعـضاء اجلمعيـة الدسـتورية، و                   سنحت ل 
 .كــوادوريف إ األصــلية قوميــات الــشعوب واحتــاد ةألصــلياالــشعوب اخلــرباء، وممثلــي منظمــات 

وقدم املقرر اخلاص عددا من املالحظات إىل احلكومة بشأن بعـض القـضايا الـيت أثـريت خـالل                   
وقـد   ).A/HRC/9/9/Add.1انظر (، يف ضوء املعايري الدولية ذات الصلة       اليت قام هبا   عملالزيارة  
، وتـضمن أحكامـا     ٢٠٠٨سـبتمرب   /يلـول أيف  جـرى    ستفتاءباكوادور  الدستور اجلديد إل  اعُتمد  

كـوادور  تنفيـذ إ  املقـرر اخلـاص رصـد       ويواصل .ة للشعوب األصلية  قوق اجلماعي احلهامة تؤكد   
  .تشريعاتما يلحقها من صالحات وتلك اإلل

لخطـوات اإلجيابيـة    ه ل تـشجيع طريـق   ن  عـ لممارسات اجليـدة    لاملقرر اخلاص   روج  كما    - ١٧
عـي املقـرر اخلـاص حلـضور     ، ُد٢٠٠٨ديـسمرب   /كـانون األول  يف  و. عضاء األ  الدول اختذهتااليت  

سـندات   جمتمع الشعوب األصـلية   إىل  أثناءه  احلكومة  سلمت  ، نيكاراغوا،   تينغينحفل يف آواس    
لبلـدان  اكمـة  حملكما هو مطلوب مبوجب حكم م هلا،  طال انتظارهيتأراضي أجدادهم المتلك  

املقـرر اخلـاص    ، أثـىن احلفـل ىف بيـان صـحفى عقـب        و. ٢٠٠١األمريكية حلقوق اإلنـسان لعـام       
وسيواصــل املقــرر اخلــاص  . خطــوات إجيابيــة لتنفيــذ احلكــمهــاعلــى حكومــة نيكــاراغوا الختاذ

قــوق حل  يف املمارســة العمليــةكامــلاألطــراف الثالثــة الاحتــرام كفالــة رصــد التقــدم احملــرز حنــو 
املطالبـات  حنو معاجلة   كها والتقدم احملرز    اليت مت متلي  األراضي  يف   تينغينواس  آلالشعوب األصلية   

  . األصلية األخرىذات الصلة جملتتمعات الشعوبطالبات واملاألراضي املتعلقة ب
الـشعوب األصـلية يف   حالـة  ، زار املقرر اخلاص شـيلي لتقيـيم        ٢٠٠٩أبريل  /يف نيسان و  - ١٨

ــد،   ــك البل ــةذل ــارة يف متابع ــا    للزي ــام هب ــيت ق ــام   ال ــا  .٢٠٠٣ســلفه إىل شــيلي ع ــزال وبينم ال ت
مـة يف   ااختـذت احلكومـة خطـوات ه      فقـد   ،   تواجه مـشاكل مـستمرة     لشعوب األصلية يف شيلي   ا

 ٢٠٠٨سـبتمرب  /أيلـول مايـة حقـوقهم، مبـا يف ذلـك التـصديق يف             حب للنـهوض السنوات األخـرية    
بــشأن الـشعوب األصــلية والقبليـة يف البلــدان   ) ١٦٩رقـم  (اتفاقيـة منظمــة العمـل الدوليــة   علـى  
الـشعوب  سن إصـالحات دسـتورية إلقـرار وتعزيـز حقـوق            بـ زم  تلبأن ت ، و ١٩٨٩لعام  قلة  املست

ــة اإلصــالح الدســتوري،    و .األصــلية ــدَّ يف ضــوء عملي ــر  أع ــرر اخلــاص تقري ــه )٣(اًاملق إىل ، قدم
العناصـر املعمـول هبـا يف    ختلـف  ملمشتمالً على بيـان وحتليـل   ، علن عنه للعامة الحقاً أاحلكومة،  

شـرعت احلكومـة يف     وقـد    .م أمثلـة علـى آليـات التـشاور يف بلـدان أخـرى             قـد يحق التشاور، و  
عمليـة اإلصـالح الدسـتوري،      بـشأن   شـيلي   يف   الشعوب األصلية إجراء مشاورات مع مجاعات     

  . تلك املشاوراتحرزهواصل املقرر اخلاص رصد التقدم الذي ُتيو

__________ 
  )٣(  A/HRC/12/34/Add.6.  
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 ، يف جاكرتـا   يةالـشعوب األصـل   حقـوق   بـشأن   شارك املقرر اخلاص يف حلقـة دراسـية         و  - ١٩
ندونيــسية حلقــوق إلالوطنيــة اكــل مــن اللجنــة  ، برعايــة ٢٠٠٩مــارس /آذار ١٧ و ١٦ يــومي

جلنـة حقــوق اإلنــسان  يف هــذه احللقـة، أعلنــت  و .اإلنـسان وحتــالف أرخبيـل الــشعوب األصـلية   
مثال جيـد   وهذا   - الشعوب األصلية اتفاق لوضع برنامج مشترك ملعاجلة قضايا       عن   والتحالف

  .رئيسية للشعوب األصليةلدولة ومنظمة تابعة لسيق بني جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان التنعلى 
دورة االنعقـاد اخلامـسة     ، حـضر املقـرر اخلـاص        ٢٠٠٨كتـوبر   أ/تشرين األول  ٢٢ويف    - ٢٠

استخدام املعـايري الدوليـة   بشأن عرضا خالهلا قدم ولمؤمتر الوطين للهنود األمريكيني،    والستني ل 
ملــؤمتر وا .مايــة حلقــوق الــشعوب األصــلية يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة  احلإجــراءاتلتعزيــز 

 يف الواليـات املتحـدة،      الـشعوب األصـلية   مـن   قوميـة    ٢٥٠الوطين هـو حتـالف يـضم أكثـر مـن            
 مـصاحل  واملـؤمتر ومتـس  حكومـة الواليـات املتحـدة    قبل  من   املتخذةقرارات  ال جعلعمل على   يو

  .ة قرارات مستنريالشعوب األصلية
، انـضم املقـرر اخلـاص إىل ممـثلني عـن            ٢٠٠٨أكتـوبر   /تشرين األول  ٣١ إىل   ٢٧من  و  - ٢١

  يف بلـدان الـشمال األورويب وممثلـي حكومـة          الـصامي مجيع أحناء اإلقليم    اجملتمعات الصامية من    
يف و . فنلنـدا ،، يف روفـانيمي التاسـع عـشر  مي لصا املؤمتر اوان حضر ، وغريهم مم  االحتاد الروسي 

 يف بلـدان    الـصامية ربملانـات   ال و الـصاميني كن املقرر اخلـاص مـن االجتمـاع مـع جملـس             مت،  املؤمتر
ــة حقــوق      ــات املؤســسية حلماي ــز الترتيب ــشة ســبل تعزي ــشمال ملناق ــصامينيال ــد و .ال أصــبحت ق

على األمـور الـيت متـس    هتم  لتعزيز سيطرالصاميشعب لل وسيلة فعالة    تدرجييا الصاميةربملانات  ال
  .محياهتم وجمتمعاهت

نافــاهو يف  شــعب أنــشأللــشعوب األصــلية،  يف مبــادرة مبتكــرة مــن قبــل حكومــة     و  - ٢٢
 ديـــسمرب/ول كـــانون األ١٩يف  و. لـــشعب نافـــاهوقـــوق اإلنـــسانحلالواليـــات املتحـــدة جلنـــة 

لجنـة ألعـضاء   النظمتها  “بشأن حقوق اإلنسان   دورة توجيهية ”، حضر املقرر اخلاص     ٢٠٠٨
قـوق  النـهوض حب  شة مع اللجنة وأعضاء اجمللس بشأن سبل        نافاهو، ودخل يف مناق   شعب  جملس  

  .دولية حلقوق اإلنسانالليات اآلاستخدام طريق ن عاإلنسان لشعب نافاهو 
الـستني  الـذكرى الـسنوية     ”بعنـوان   قام املقرر اخلاص بزيارة استراليا حلضور اجتماع        و  - ٢٣

األساسـية للـسكان األصـليني      حالة حقوق اإلنسان واحلريات     : لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   
لـسكان األصـليني    بـشأن ا  بحـوث   النظمته مؤسـسة     ،“وسكان جزر مضيق توريس يف أستراليا     

 ،زيـارة وأثناء ال  .٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٥ إىل   ٣يف الفترة من    وسكان اجلزر يف كانبريا     
 ني،خمـتلف  ني حكـومي   مـع ممـثلني    ةغـري رمسيـ   كـي يلتقـي بـصورة       تيحت للمقرر اخلاص الفرصة ل    أُ

  .٢٠٠٩أغسطس /ملهمته يف آباً  حوار بناء حتضريانا ببدءذوكان ذلك إي
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لنهوض حبقـوق الـشعوب األصـلية وفقـا إلعـالن األمـم املتحـدة           باتزام  لسياسة اال وُتعدُّ    - ٢٤
، ذكـر آنفـا  كمـا  و .عنصرا هاما يف اجلهود الرامية إىل بناء ممارسات جيدة علـى الـصعيد احمللـي         

ســوف و .ه لــاكولومبيــا عــن تأييــدهأعربــت و، ٢٠٠٩يف عــام   رمسيــاًإلعــالن اأيــدت أســتراليا
 املقــرر اخلــاص ، تعزيــز التطــورات اإلجيابيــة، ويكــررمــستقبالعملــه  يف ،يواصــل املقــرر اخلــاص

 ، والـــشركات، للحكومـــاتةبنـــاءالستـــشارية االيـــة وفن اســـتعداده لتقـــدمي املـــساعدة التأكيـــد
 الراميـة إىل إقامـة   م، حيثمـا يلـزم، يف جهـوده       حلاملـص  من أصحاب ا   موالشعوب األصلية وغريه  

وسـيكون   .الشعوب األصلية سائل  ما يتعلق مب  في برناجميةومبادرات وإصالحات قانونية وإدارية     
هـدف إىل حتديـد وتعزيـز منـاذج       يعمليـة، و  بـصورة    اًعمل املقرر اخلاص يف هـذا الـصدد موجهـ         

ذه النمـاذج، حيثمـا     هلـ تفاصـيل   وضـع   اخلـاص   يتوقـع املقـرر     و .ميكن تطبيقها يف سياقات خمتلفة    
جملـس حقـوق اإلنـسان،      إىل  وجدت وكانت ناجحة، يف تقاريره الالحقة إىل اجلمعيـة العامـة و           

  .تقارير عامة أخرىكذلك يف و
  

  الدراسات املواضيعية  -باء   
م يف املمارســات اســهإىل اإلرمــي الــذي يونطــوي اجملــال الثــاين لعمــل املقــرر اخلــاص، ي  - ٢٥
بـشأن  املـشاركة يف إجـراء دراسـات     إجـراء دراسـات أو      دة يف حاالت قطرية حمددة، علـى        اجلي

املقـرر اخلـاص    وكـان    . منـاطق العـامل    يف مجيـع  القضايا أو املواضـيع الـيت هتـم الـشعوب األصـلية             
توفري أسـاس الختـاذ     لعية لتحديد القضايا الرئيسية، و    يضانفذ عددا من الدراسات املو    قد  السابق  

 اآلثار املترتبة علـى مـشاريع        عن  عملية إجيابية الحقة، مبا يف ذلك      اتإصالحب لقيامواإجراءات  
، وتنفيـذ القـوانني احملليـة واملعـايري الدوليـة حلمايـة حقـوق               الشعوب األصلية التنمية يف جمتمعات    
الـشعوب األصــلية، ونظــام التعلـيم، والعالقــة بــني القـانون الرمســي للدولــة    و الـشعوب األصــلية، 

  .الدولية املتعلقة بالشعوب األصليةعراف ، واألالشعوب األصليةن العريف والقانو
 مكلفـة مبهمـة     قوق الشعوب األصـلية   حب املعنية إنشاء آلية اخلرباء     وبالنظر إىل مع ذلك،     - ٢٦

توصـيات إىل جملـس حقـوق اإلنـسان بـشأن القـضايا الـيت متـس                 توفري اخلربة املواضـيعية وتقـدمي       
أصـبح  عية يضـ اإجراء دراسـات مو املتعلـق بـ  عمله اآلن أنَّ  ملقرر اخلاص   ايرى  الشعوب األصلية،   

 الًكمِّـ ، مُ  منـه  جلـزء األكـرب   يف ا دوره سـيكون،    وأنَّ  . خـرى  األ االت عمله جمل بالنسبة   اًاآلن ثانوي 
ُمقـررا  ه تبـصف خربته بناء على ، ٢٠٠٩ قام يف عام يف هذا الصدد، و.  لعمل آلية اخلرباء   اًوداعم

حـق الـشعوب    بشأن  آلية اخلرباء   اليت ُتجريها   الدراسة احلالية    من أجل    لومات مع ميقدخاصا، بت 
  .األصلية يف التعليم

الـيت تواجـه نـساء      اصـة   لتحـديات اخل  أفـضل ل   علـى فهـم      ، وحرصـاً  وباإلضافة إىل ذلك    - ٢٧
، شارك املقرر اخلاص يف مشاورة إقليميـة بـشأن العنـف ضـد نـساء الـشعوب                  الشعوب األصلية 
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؛ ســيا واحملــيط اهلــادئ مــع املقــرر اخلــاص الــسابق املعــين مبــسألة العنــف ضــد املــرأة األصــلية يف آ
ُمنتــدى  يف نيــودهلي، هــانظمالــيت املــشاورة اإلقليميــة وهــذه  .أســبابه ونتائجــه، يــاكني إرتــورك

 سـارفاجنين ماهيال  اجملموعة اإلمنائية   منطقة آسيا واحمليط اهلادئ املعين باملرأة والقانون والتنمية، و        
أكتـوبر  /تـشرين األول   ١٨ إىل   ١٤ مـن    يف الفتـرة   مـشاورة وطنيـة،      تـها ماندال، أعقب تكارشا  أو

 املنطقـة،   مـن  الشعوب األصلية املشاركون يف املشاورات، وكثري منهم من نساء        وقام  . ٢٠٠٨
تمييـز ضـد    الالرئيسية اليت تسهم يف أعمال العنف، مبا يف ذلك أعمال           املتكررة  تحديد القضايا   ب

العوملـــة االقتـــصادية، والعـــسكرة والـــصراعات :  التاليـــةيف اجملـــاالت وب األصـــلية الـــشعنـــساء
 الــشعوب اجلوانــب علــى حيــاة نــساء ة املتعــددهــا وآثار، والتقاليــد والــدين،املــسلحة، والثقافــة

 حتديـد اسـتراتيجيات وآليـات       ثـنني علـى   اإلت املناقشات مع املقررين اخلاصني      وتركز .ةاألصلي
 ياتعلــى املــستوالــشعوب األصــلية تعــددة مــن العنــف ضــد نــساء املل ألشــكالفعالــة للتــصدي 

 بإعـداد وجـت املـشاورات      وتُ .التعلم مـن املمارسـات اجليـدة      على  الوطين واإلقليمي والدويل، و   
ــر ــوانتقري ــ”  بعن ــساء الــشعوب األصــلية يف آســيا واحملــيط اهلــادئ   ال  حنــو :دفاع عــن حقــوق ن

  .“من العنف  وخالٍغري إقصائيمستقبل 
 الـشعوب األصـلية    مع املنظمات غري احلكومية وخرباء من         أيضا تعاون املقرر اخلاص  وي  - ٢٨

للـشعوب  بالنـسبة  قلـق املتكـرر    املُـثرية لل  مـن اجملـاالت املواضـيعية       ن باثنني   صالت ت نيمبادرتبشأن  
احلكوميـة ومركـز    منظمة خريدا غري    نظمها  ُت،  لقة دراسية حأوىل هاتني املبادرتني هي      .األصلية
عقـد يف تـشرين     وُت ،)ويونـسك ال(التـابع ملنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة               لونيا  كاتا
ــوبر /األول ــشأن آ، ٢٠٠٩أكتـ ــق ب   بـ ــا يتعلـ ــات فيمـ ــسوية املنازعـ ــات تـ ــاع ليـ ــصناعات قطـ الـ

تتوافــق هــذه و .ةالــشعوب األصــليداخــل أراضــي عاملــة أو الــيت تــسعى للعمــل االســتخراجية ال
أن تقـضي بـ   املنتـدى الـدائم يف العـام املاضـي          ها  مع توصـية قـدم    نتائجها  ير  وتقرالدراسية  ة  لقاحل

كمـال  إ إىل    احللقـة الدراسـية    املقرر اخلاص دراسة عـن الـشركات عـرب الوطنيـة، وهتـدف            جيري  
هـي دراسـة   فأمـا املبـادرة الثانيـة     .هـذا املوضـوع  ذاته بـشأن  املنتدى الدائم الذي يقوم به   عمل  ال

، وستنفذ بالتعـاون مـع      لشعوب األصلية ل والقانون العريف    نيانودية الق تعدبشأن  متعددة األوجه   
مـن   و .حلقوق اإلنـسان  األمم املتحدة    ية حقوق اإلنسان ومفوض    بسياسات املعيناجمللس الدويل   

  .العام القادما من وقت ميف ريزونا، أعمل يف جامعة حبلقة احملتمل أن تبدأ هذه الدراسة 
  

  التقارير القطرية   - جيم  
إجـراء التحقيقـات وتقـدمي التقـارير بـشأن          ويشمل اجملـال الثالـث لعمـل املقـرر اخلـاص              - ٢٩

ــارة  عمومــا بــني ا  حقــوق اإلنــسان  حــاالت ــدان خمت تتــضمن تقــارير  و .لــشعوب األصــلية يف بل
 اجملـاالت   وحتديـد احلاالت القطرية استنتاجات وتوصيات هتدف إىل تعزيز املمارسـات اجليـدة،            
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نطـوي عمليـة    تعـادة مـا     و .سني أوضـاع حقـوق اإلنـسان للـشعوب األصـلية          املثرية للقلـق، وحتـ    
زيـارة   إىل البلدان قيد االسـتعراض، مبـا يف ذلـك    اتام املقرر اخلاص بزياري على ق تقدمي التقارير 

ــارة   ــةالعاصــمة وأمــاكن خمت ــد، يتفاعــل  ذات أمهي مــع ممثلــي  أثناءهــا املقــرر اخلــاص   داخــل البل
 ةفاعلـ هات ال  من خمتلف املناطق، وقطاع عريض من اجل       ألصليةالشعوب ا احلكومة، وجمتمعات   

 ملدونة قواعـد الـسلوك  ووفقا . القضايا ذات الصلة بالشعوب األصلية املشتغلة بيف اجملتمع املدين  
ــسان    أل ــات اإلجــراءات اخلاصــة جمللــس حقــوق اإلن ــرار جملــس حقــوق    (صــحاب والي انظــر ق

  .اتعاوهنو مبوافقة احلكومة  إالم تت أنذه الزياراتهلمكن ُي، ال )٥/٢اإلنسان 
، )٦(، وبوتــسوانا)٥(، ونيبــال)٤( املقــرر اخلــاص منــذ بدايــة واليتــه، الربازيــل     وقــد زار  - ٣٠

وكولومبيـا لتقيـيم     )٧(زيارات متابعـة لـشيلي    وقام ب تلك البلدان،   ه بشأن   تقدمي تقرير لوأستراليا،  
يزور سـ ذلك،  لـ إضافة  و .ارير سلفه  يف تنفيذ التوصيات الواردة يف تق       ما أحرزته من تقدم    مدى

 إجيابيــة مــن إفــادات ى، وتلقــ٢٠٠٩كتــوبر أ/تــشرين األول ىف االحتــاد الروســياملقــرر اخلــاص 
مل يـتم الـرد      للمقرر اخلـاص  طلبات  ومثة  .  هلا  املرتقبة تهزياربشأن  مجهورية الكونغو الدميقراطية    

  . املستقبل القريبني املوافقة يفينظر فيها بعندونيسيا، ويأمل أن إ اهلند وعليها بعد لزيارة
  

  املزعومة   انتهاكات حقوق اإلنسانحاالت  - دال  
، علـى    بينـها   الرئيـسي  لعلـه اجملـال   ، و  للمقرر اخلـاص   أخريا، ينطوي جمال العمل الرابع    و  - ٣١

 .)٨(زعومــة حلقــوق اإلنــسان املنتــهاكات الامــن  حمــددة حلــاالت مــستمر، بــشكلاالســتجابة، 
واليـة املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات                ل األساسـية     اجلوانـب  يتمثل أحد و

مجــع ” يفجملــس حقــوق اإلنــسان مــن جديــد ، كمــا أكــد ذلــك ة األصــليشعوباألساســية للــ
، ا معهـا   وتبادهلـ  ،مـن مجيـع املـصادر ذات الـصلة        وتبادهلـا وطلبـها      هاوتلقيبيانات،  املعلومات وال 

فيمـا يتـصل    ،  م ومنظمـاهت  موجمتمعـاهت ألصـليني أنفـسهم     سكان ا  والـ  ،احلكوماتمن  يف ذلك    مبا
ــة ملـــ ب ــهاكات املزعومـ ــاالنتـ ــوق ما هلـ ــية  مـــن حقـ ــات أساسـ ــرار ( “إنـــسان وحريـ ، ٦/١٢القـ

إقامــة حــوار ”املتمثلــة يف ركــز املقــرر اخلــاص تركيــزا خاصــا علــى واليتــه  و)). ب( ١ الفقــرة
__________ 

  )٤(  A/HRC/12/34/Add.2.  
  )٥(  A/HRC/12/34/Add.3.  
  )٦(  A/HRC/12/34/Add.4.  
  )٧(  A/HRC/12/34/Add.6.  
 والردود الواردة من احلكومات، ومالحظـات املقـرر        ،لرسائل اليت أرسلت  ل موجز كامل    ى عل االطالعميكن    )٨(  

ــاص ــسان  ال يف ،اخلــــ ــوق اإلنــــ ــة إىل جملــــــس حقــــ ــارير املقدمــــ ــر ؛تقــــ  Corr.1 و A/HRC/9/9/Add.1 انظــــ
  .A/HRC/12/34/Add.1 و
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 مــن ،))و( ١ الفقــرة، ٦/١٢القــرار (“ذات الــصلةالفاعلــة تعــاوين منــتظم مــع كافــة اجلهــات  
 يف ســبيلل اعمــمــا يقــوم بــه مــن أ جلميــع ة، اســتراتيجيات طويلــة األجــل مــستمروضــعخــالل 

 .ةقوق اإلنسان للشعوب األصليحلالتصدي لالنتهاكات املزعومة 

 املقرر اخلاص علـى التـصدي حلـاالت حمـددة مـن االنتـهاكات املزعومـة،                 ةعتمد قدر وت  - ٣٢
، واملنظمـات غـري    ا ومنظماهتـ  ية األصـل  شعوب لـه الـ    هاقـدم يت ت مـات الـ   ، على املعلو  اعتمادا كبريا 
 الــسنة املاضــية، تلقــى املقــرر اخلــاص معلومــات عــن  وطــوال.  وغريهــا مــن املــصادر،احلكوميــة

، اسـتجابة   أرسـل ف ؛ مجيـع أحنـاء العـامل      منحاالت انتهاكات مزعومة حلقوق اإلنسان يف بلدان        
مجلــة تتــضمن هــذه احلــاالت، يف و. ه احلــاالت هــذعــنة إىل احلكومــات يــدذلك، رســائل عدلــ

لحـــق يف املوافقـــة احلـــرة واملـــسبقة واملـــستنرية، وخـــصوصا يف مـــا يتعلـــق   ل ات، انتـــهاكأمـــور
إنكــار حقــوق الــشعوب و؛ تــهاأو إزالاحملليــة تمعــات اجمل وتــشريد ؛اســتخراج املــوارد الطبيعيــةب

حـوادث  وعـيش يف عزلـة طوعيـة؛         اليت ت   األصلية  الشعوب حالةاألصلية يف األراضي واملوارد، و    
املـدافعون عـن حقـوق     ها أو استخدام العنف ضدهم؛ مبـن فـيهم          هتديد الشعوب األصلية وأفراد   

ذات الـــصلة  الدســـتورية أو التـــشريعية باإلصـــالحاتالـــشعوب األصـــلية؛ والـــشواغل املتعلقـــة 
  .بقضايا الشعوب األصلية

كـل حالـة مـن      االسـتجابة ل  ملقرر اخلاص   ا علىستحيل  ينظرا حملدودية املوارد املتاحة،     و  - ٣٣
تـصرف علـى أسـاس      قـصارى جهـده لل     ، بـصفة عامـة، يبـذل      بيد أنـه  . لعلمهتنمي  احلاالت اليت   

ويكـون  واليتـه   نطـاق تـدخل ضـمن    متثـل حالـة خطـرية    ، الـيت وثـوق هبـا  املفـصلة و املعلومـات  امل
 ثحبـ  أو ، إىل احلالـة الـالزم  االنتبـاه بتوجيـه  ، إمـا  ة إجيابيارثلتحقيق آ  فرصة معقولة  فيها هتدخلل

وقـد يتخـذ    .  تصحيحية ات اختاذ إجراء  على ،ة أو غريها من اجلهات الفاعلة     يالسلطات احلكوم 
نتـهاكات حقـوق   ال  نطاقـا أوسـع  ا الوضـع منطـ  إجراء حيثما ميثّل بدال من ذلك،    ،ملقرر اخلاص ا

 املقــرر حــرِصقــد و.  أو يكــون مرتبطــا بــذلك الــنمط الــشعوب األصــليةاملرتكبــة حبــقاإلنــسان 
ــعاخلــاص  ــاءاتاالســتجابة الى ل ــشأن  دع ــهاكات ارتكــابب ــسان  حل انت ــوق اإلن ــن واردة ق م

  .جمموعة واسعة من املناطق والبلدان
كتابة رسـالة إىل    يف   ،ختاذ إجراء بشأن هذه املعلومات    الاخلطوة األوىل املعتادة    وتتمثل    - ٣٤

 يف بعــض ،صدر املقــرر اخلــاصيــو. احلكومــةتــرد هــذه  أنطلــب شفوعة باحلكومــة املعنيــة، مــ 
عربا عـن القلـق     مانتهاكات حقوق اإلنسان، أو     ما ُيدَّعى من    ىل  إ منّبهااحلاالت، بيانات عامة،    

ملقرر اخلاص بزيارة البلد لدراسة حالـة معينـة، إذا اقتـضت الظـروف ذلـك،                ام  وقي قدو. هاإزاء
 إقامـة  مـن  ةتـأثر امل األصـلية  شعوبالوافقت احلكومة املعنية، كما فعل لدراسة حالة جمتمعات   و
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 قـضايا حقـوق اإلنـسان       لدراسـة  و ؛)٩(بنما يف ،شانغوينوالتمائية على هنر    رلطاقة الكه لمشروع  
ذلـك  باإلضافة إىل   و. )١٠(بريويف   والشرطة يف باغوا،     ة األصلي شعوبواجهات بني ال  بامل املتعلقة

الـيت  االت احلـ يتعلـق ب  كمـا فعـل فيمـا    مالحظات تفصيلية مع حتلـيالت وتوصـيات،   ُيصدرفقد  
ــ ــدين،  هادرس ــذين البل ــع أن وَي يف ه ــة،  يتوق ــل يف احلــاالت املقبل ــال فع ــها أن يف  أم ــستفيد من  ت

  . لتصدي للمشاكل املطروحةإىل ا يف جهودها الرامية ، والشعوب األصلية املعنية،حلكوماتا
ــ  - ٣٥ ــشاط إىل ا يف بعــض احلــاالت،  ، املقــرر اخلــاص ىدعوُي ــه  نمــى إُت ملــشاركة يف ن ــه في لي

 ٩بـني   مـا   فـي الفتـرة     ف.  انتهاكات مزعومة حلقوق اإلنسان للـشعوب األصـلية        بشأنمعلومات  
الواليـات  ب يف مينيـسوتا،     ةشاورمـ ، حـضر املقـرر اخلـاص        ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ١١ و

، كرابـوك وات ثـام   يف منطقـة  مونـغ اهلشعب مجاعة  بشأن استخراج اجلثث من مقابر ،املتحدة
املتــضررة مــن عمليــات اســتخراج ، وعــيش اآلن يف مينيــسوتات يتاألســر الــمع إىل تايلنــد، واســت

 حكومــة إىل رســالة وجههــا ع املعلومــات املقدمــة إىل املقــرر اخلــاص موضــو تكانــو. اجلثــث
  .)١١(٢٠٠٨مارس /آذار ١٠ يفتايلند 
  رسـالة إرسـال  جمـرد  املتمثـل يف  “الباب الـدوار ” جتنب هنج    إىلهدف املقرر اخلاص    وي  - ٣٦
 ، والـشعوب األصـلية  ،مـع الـدول  تعامـل فعليـا    يهـدف إىل ال  بـل  ؛ رد من احلكومة املعنيـة     يوتلق

ألساسـية  سـباب ا  األ عـن كثـب، وحتديـد        هـا وتقييم  لرصـد احلـاالت    ،واجلهات الفاعلة األخرى  
ــةلمــشاكل ل ــز امللّح ــستندإجــراءات حمــددة  اختــاذ ، وتعزي ــدم احملــرز إ ت ــ بالفعــلىل التق ع ، ووْض

وفقـا ملعـايري حقـوق اإلنـسان        و املعرفـة املتاحـة،      مـن  تستند إىل أسـس راسـخة      ة،توصيات عملي 
 ،احلقوق املمنوحة للشعوب األصلية يف إعالن األمم املتحـدة         تبعا لذلك، تشكل  و. ذات الصلة 

ــذي  للحــوار ســاَساأل ــادر ال ــه يب ــرر اخلــاص ب ــات ،يواصــله أو ،املق ــع احلكوم ــفي ، م ــق ا يم تعل
  .اإلنسانباالنتهاكات املزعومة حلقوق 

  
  إعالن حقوق الشعوب األصلية  - رابعا  

 املقــرر اخلــاصمــن ، ٦/١٢ جملــس حقــوق اإلنــسان يف قــراره  آنفــا طلــب ذُكــركمــا   - ٣٧
 والـصكوك الدوليـة ذات الـصلة      ،األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية      ترويج إعالن   ”

 ا إطــار بـذلك وفرفـ ، ))ز (١الفقـرة   (“سب االقتـضاء بالنـهوض حبقـوق الـشعوب األصـلية، حـ     
ــ ــها واضــحامعياري ــدول يف إطــار مــن  العمــل بمكلــف املقــرر اخلــاص  و.  لعمل ــاون مــع ال  ،التع

__________ 
  )٩(  A/HRC/12/34/Add.5.  
  )١٠(  A/HRC/12/34/Add.8.  
  )١١(  A/HRC/12/34/Add.1.  
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 ؛ واهليئـات اإلقليميـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة          ،األمـم املتحـدة   هيئـات    و ،والشعوب األصـلية  
ا ا هلـ  مبـ الكامـل    العقبات اليت حتـول دون متتـع الـشعوب األصـلية              من كللإيالء اهتمام خاص    بو

 االحتـرام  ؤكـد روحُ تو. هذه العقباتعلى   املمارسات يف التغلب     حقوق اإلنسان، وأفضلِ  من  
اإلعمــال مــن أجــل ، علــى دور املقــرر اخلــاص يف إجيــاد وســائل فعالــة هوالتعــاون والتفــاهم هــذ

املـسامهة  ، ويف   يف إعـالن األمـم املتحـدة       جـرى تأكيـدها      ، اليت ة األصلي شعوبالكامل حلقوق ال  
ملــا  - ان جانــب مجيــع األطــراف املعنيــة، وبالتعــاون معهــ     مــ - إىل فهــم أفــضل يف التوصــل 

، مـن   ذا االعتـراف  هبـ احلقـوق املرتبطـة     إلعمـال   العتراف الـدويل حبقـوق الـشعوب األصـلية، و         ل
  .قتصادية ومؤسسيةاثار قانونية وسياسية وآ

 يتاون الـ   لـروح التعـ    أساسـا حلقوق املنصوص عليها يف إعـالن األمـم املتحـدة           وتشكل ا   - ٣٨
تعاونه مـع آليـات األمـم املتحـدة       يف  يف اضطالعه بعمله، ويسترشد هبا       املقرر اخلاص    هبا يتحلى
 وشـركاء   ،منظمات الشعوب األصلية  والدول،  يتعامل معها، وتشكل األساس لتنسيقه مع        اليت

تعزيـز  وثيقـة يف   الـذي تقـوم بـه هـذه ال        على الدور احملوري    هذا الفرع    يؤكد   وإذ. اجملتمع املدين 
 اعتمــاد إعــالن األمــم املتحــدة، عــنمناقــشة مــوجزة  يتــضمنفإنــه حقــوق الــشعوب األصــلية، 

ــ ــامَّه  ومــضمونهوطابع ــم املتحــدة وإعمــال عناصــر  ، نيالع ــة األم ــدول،منظوم ــشعوب ، وال  وال
  .لحقوق الواردة يف اإلعالن، لاجملتمع املدينمن  والشركاء ا،األصلية ومنظماهت

  
   اإلعالناعتماد  - ألف  

لـشعوب األصـلية يف خمتلـف       بااالعتراف  ب اتلباطامل أدت،  خالل العقود الثالثة املاضية     - ٣٩
 علـى أسـاس   ، مضمون حقوق هذه الشعوب  بشأن لفقه مشترك  تدرجيي   نشوء إىل   ،أحناء العامل 

عززتـه    املعيـاري املـشترك    هـذا الفهـمَ   و. قوق اإلنسان  دوليني حل  قانون وسياسة لراسخة  مبادئ  
 هيئـات حقـوق اإلنـسان الدوليـة وآلياهتـا           اُتممارسـ و ؛ الدولية واإلقليميـة   املعايري وضع   عملياُت

وعـالوة علـى    .  واجتماعـات اخلـرباء    ؛ كبري مـن املـؤمترات الدوليـة       عدٌدو ؛ووكاالهتا املتخصصة 
املؤســسية علــى  و واإلصــالحات الدســتورية والتــشريعية   ، الــدولاتممارســ عكــستذلــك، 

إعــالن حقــوق الــشعوب وإن . تــهودعم،  هــذا الفهــم املــشتركءبــاطّراد، نــشو املــستوى احمللــي
علـى نطـاق      املـشترك  فهمال وجزإذ إنه ي  أهم هذه التطورات على الصعيد العاملي،        وهاألصلية،  

 من مـصادر     على أساسٍ  ، على مدى عقود   تأسس الذي   ،واسع بشأن حقوق الشعوب األصلية    
  . السابقكانت قائمة يفاليت ، لقانون الدويل حلقوق اإلنسانا

 وانتـهت    العقـد   اليت امتـدت علـى مـدى عقـدين ونـصف           ، املفاوضات املطولة  وضمت  - ٤٠
ــدولَ،٢٠٠٧ســبتمرب /أيلــول ١٣ يفاعتمــاد إعــالن األمــم املتحــدة   ب ــشعوب األصــلية ، ال  ، وال

حموريـة لنـشوء    ذات أمهيـة    كانـت    ،متعـددة األطـراف   موسـعة    يف مناقـشات     ،واخلرباء املستقلني 
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، علـى وجـه اخلـصوص     و. دويل، بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية       املستوى ال على  ،  مشتركفقه  
الـشعوب األصـلية    ب املتعلقـة  ،)١٦٩رقـم   ( وضـع اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة            أثرتـ ففي حني   

املنصوص عليها يف اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة         بناء على احلقوق    لية يف البلدان املستقلة،     والقَب
 مبــادرة وضــع بــشأنناقــشات داخــل األمــم املتحــدة امل ب١٩٥٧ام عــل) ١٠٧رقــم (ا ة هلــسابقالــ

 يف العمليـة الـيت أدت   ،بدورهشعوب األصلية، فقد ساهم وضع تلك االتفاقية، قوق الحلإعالن  
  .يف النهاية إىل اعتماد اإلعالن

 بأغلبيـة سـاحقة مـن الـدول         ،٦١/٢٩٥ هـا  قرار يفعـالن   اإلت اجلمعيـة العامـة      اعتمدو  - ٤١
دولــة عــن  ١١امتنــاع وضــده،   دول٤مقابــل دولــة لــصاحله،  ١٤٣ث صــوتت حيــاألعــضاء، 
 الدول األربع اليت صـوتت ضـد        الصادرة عن توضيحية  البيانات  الظهرت  يف حني أ  و. التصويت

عـدم املوافقـة علـى       ،) ونيوزيلندا، والواليات املتحدة   ، وكندا ،سترالياأ (:، وهي اعتماد اإلعالن 
املبـادئ  بأيـضا عـن قبـول عـام         فقـد عـربت     ،  االعتماد عملية   ءإزاصياغة مواد حمددة أو شواغل      

  . اإلعالنيعززهاالقيم األساسية اليت و
 ٢٠٠٩علـى اإلعــالن، فقــد أيدتــه يف عــام   األويلأســتراليا علـى الــرغم مــن تــصويت  و  - ٤٢
هـذا  و. التنفيـذ الكامـل للمعـايري الـواردة فيـه      بمم على نطاق واسـع،       يف بيان عُ   تلتزموا ،رمسيا
نـشرة  املقرر اخلاص يف    أشار إليه   جتاه الشعوب األصلية،      أستراليا تيف سياسا رحب به   م تطور

. ٢٠٠٩أبريـل   / واملنتـدى الـدائم يف نيـسان       ،باالشتراك مع رؤساء آلية اخلرباء    صحفية صدرت   
، عـن طريـق      التـصويت علـى اإلعـالن، رسـالة        ت عـن   امتنعـ  اليت كانت قد   ،كولومبياووجهت  

  يفحلقـوق اإلنـسان  ميـات املتعـددة، إىل مفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية        نائبة وزير شـؤون القو    
التزامهـا   و ،إلعـالن واملبـادئ الـواردة فيـه       ل اعـن تأييـده   فيهـا   عـرب   ت ،٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢٠
تخـذ  تؤمـل أن    يو. إلعـالن افاهيم املساواة، واحترام التنوع، وعدم التمييز اليت تشكل أسـاس           مب

  . مواقف مماثلة اإلعالن، أو صوتت ضد اعتماد،ويتالدول اليت امتنعت عن التص
  

  اناملضمون والطابع العاّم  - باء  
تـنص   يتالتربيـر املعيـاري األساسـي لإلعـالن يف الفقـرة الـسادسة مـن الديباجـة، الـ             يرِد    - ٤٣

الــشعوب األصــلية مــن أشــكال ظلــم تارخييــة، جنمــت عــن أمــور عــدة، منــها   ”علــى مــا عانتــه 
ا ألراضـيها وأقاليمهـا ومواردهـا، وبالتـايل منعهـا بـصفة خاصـة مـن                 استعمارها وسـلب حيازهتـ    

 ديباجـة اإلعـالن   تـشدد وهكـذا   . “ممارسة حقها يف التنمية وفقا الحتياجاهتا ومصاحلها اخلاصة       
  تأكيـدَ  أن يكـون هـدف اإلعـالن     بعيـدا عـن   و. ذلك الـصك  أساسـا لـ   تـصحيحي   الغرض ال  على

 اآلثـار املـستمرة لإلنكـار التـارخيي للحـق يف           إزالة  يهدف إىل فإنه  ،  ااحلقوق اخلاصة يف حد ذاهت    
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الـيت هلـا طـابع       تقرير املصري وحقوق اإلنسان األساسية األخـرى املكرسـة يف الـصكوك الدوليـة             
  .عامال االنطباق

تؤكـد  بعبـارات    حق الشعوب األصلية يف تقرير املـصري،         ،٣، يف املادة    يؤكد اإلعالن و  - ٤٤
لعـام   قـوق اإلنـسان   اخلاصـني حب   ني الـدولي  عهـدين ل مـن ا   ١مـادة   من جديد األحكام املـشتركة لل     

 والعهــد الــدويل اخلــاص   ،العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية     مهــا ، و١٩٦٦
الـذي   تأكيـد حـق تقريـر املـصري يف اإلعـالن             دعـ وُي. باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    
 مطالـب الـشعوب األصـلية ذاهتـا       وتعلـق هبـذا املبـدأ،       يعكس حالة القانون الدويل املعاصر فيمـا ي       

  .)١٢( املستقلة ذات السيادة اإلقليمية والوحدة السياسية للدولالسالمةمتوافقا مع مبدأ 
 املعـايري ” اإلعـالن قائمـة مفـصلة مـن القواعـد الـيت تـشكل                قـدم ، ي األسـس  هعلى هذ و  - ٤٥
 عيــدوي). ٤٣املــادة  (“ا ورفاههــا وكرامتــهلــشعوب األصــلية يف العــامل امــن أجــل بقــاء  يا الــدن

  والـسالمة واحلريـة  ، واحليـاة ، األساسية يف املساواة وعدم التمييزيةحلقوق الفرداتأكيد  اإلعالن  
 ويــدعو إىل إيــالء اهتمــام خــاص للحقــوق     ؛، واجلنــسية، والوصــول إىل العدالــة  تنيالشخــصي

  مــن ذوي اإلعاقــةواالحتياجــات احملــددة للــشيوخ والنــساء والــشباب واألطفــال واألشــخاص   
 ذات طابع مجاعي يف ما يتعلـق بـاحلكم         ايؤكد اإلعالن يف الوقت نفسه، حقوق     و .)١٣(األصليني

 الثقافيـة، مبـا     وحـدة الوالذايت، واملؤسسات السياسية والقانونية واالجتماعية والثقافية املـستقلة؛         
 األراضـي و الثقـايف؛  التعـبري  وسـائل  الروحية والثقافية، واللغات وغريها من املمتلكاتيف ذلك 

 وسـائر  ،املعاهدات واالتفاقـات  و؛  تنياالجتماعي  واخلدمات والتنمية  ؛واألقاليم واملوارد الطبيعية  
 . والتعاون عرب احلدود؛الترتيبات البناءة

ــر املــصري   وباإلضــافة إىل  - ٤٦ ــد جوانــب تقري ــة باملا تأكي ــى جمــاالت احلكــم   تعلق حلفــاظ عل
 يف  ،لـشعوب األصـلية ينطـوي     لفهـم املـشترك بـأن تقريـر املـصري           الذايت، يعكس اإلعالن أيضا ال    

كـرب يف البلـدان     األتمعيـة   اجملياكـل   اهل املشاركة مع     قائَمني على   وتفاعل ملاعت على   ،هذاتالوقت  
يف ” يف هـذا الـصدد، يؤكـد اإلعـالن حـق الـشعوب األصـلية              و.  فيها هذه الـشعوب    عيشتاليت  

 احليـاة الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           ، إذا اختـارت ذلـك، يف      املشاركة الكاملة 

__________ 
  ).١ (٤٦املادة   )١٢(  
  ).١ (٢٢املادة   )١٣(  
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 احلــصول علــى موافقتــه ادف هبــ، ااستــشارهتا يف القــرارات الــيت تــؤثر عليهــ يف و ؛)١٤(“للدولــة
  .)١٥(املسبقة واحلرة واملستنرية

 عن حقوق اإلنـسان األساسـية الـيت    ستقلةؤكد اإلعالن أو ينشئ حقوقا خاصة م يال  و  - ٤٧
 يف ظـل الظـروف       بالتفـصيل   هذه احلقوق األساسـية    يتناول وإمنا   ؛بيق عاملي تطذات نطاق   تعترب  

  احلقـوق  وتـشمل هـذه   . الثقافية والتارخيية واالجتماعية واالقتـصادية احملـددة للـشعوب األصـلية          
التطبيـق  الواجبـة     األخرى  األساسية للمساواة وعدم التمييز، فضال عن حقوق اإلنسان        القواعَد
ــة، والــصحة أو املمتلكــات، املعتــرف   يف جمــاالت مثــل  عمومــا ــة  الثقاف  هبــا يف الــصكوك الدولي

  .والواجبة التطبيق عامليااألخرى، 
ــن الواضــح   و  - ٤٨ ــالن اإل أنيف حــني أن م ــيسع ــا      ل ــزم هب ــيت تل ــة ال ــنفس الطريق ــا، ب ملزم
قائمــة بالفعــل، كمــا يتــبني مــن عمــل  قــوق اإلنــسان حبلــدولايتعلــق بالتزامــات فإنــه عاهــدة، امل

ولـذلك ميكـن    . وغريهـا مـن آليـات حقـوق اإلنـسان     ،ت املنشأة مبعاهـدات األمـم املتحـدة       اهليئا
باإلضـافة إىل   و. للمبـادئ العامـة للقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان           ا  ديجتسإىل حد ما،     اعتباره،
  الثابتــةدوليــةال مــن املمارســاتنمط بــ يتعلــق بعــض جوانــب أحكــام اإلعــالن حيــث إن ،ذلــك

 .)١٦(عكـس قواعـد القـانون الـدويل العـريف         ت  أهنا يمكن أيضا اعتبار  فلدول،  ل  الثابتة مارساتاملو
ه اجلمعيـة العامـة مبوافقـة أغلبيـة سـاحقة مـن             ختذتـ  ا ا قـرار  بوصفه ،اإلعالنفإن   أي حال،    علىو

أحكامـه، يف إطـار     بالدول األعضاء، ميثـل التزامـا مـن جانـب األمـم املتحـدة والـدول األعـضاء                   
علـى أسـاس    تـها،   حقـوق اإلنـسان ومحاي     تعزيـز ب ،يثـاق األمـم املتحـدة     االلتزامات اليت حددها م   

 .غري متييزي

ــم املتحــدة     - ٤٩ ــق ويعكــس إعــالن األم ــة    تواف ــوق الفردي ــشأن احلق ــائم ب ــدويل الق اآلراء ال
 أحكــام اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  تتــسق مــع بطريقــة ،واجلماعيــة للــشعوب األصــلية

 تفـسريات اهليئـات      ذلـك  ، مبـا يف    األخـرى   مـع التطـورات    كـذلك تتسق   و ؛وتتوسع فيها  ،١٦٩
، بوصـفه التعـبري األكثـر     يـوفر اإلعـالن   و. األخـرى  صكوك حقـوق اإلنـسان     لـ  واآلليات الدوليـة  

__________ 
اختـاذ القـرارات املتعلقـة باملـسائل الـيت متـس            ”حلـق يف املـشاركة يف       يؤكـد ا   (١٨وانظر أيـضا املـادة      . ٥املادة    )١٤(  

  ).“حقوقها
على الدول أن تتشاور وتتعاون حبسن نيـة مـع الـشعوب األصـلية املعنيـة مـن خـالل املؤسـسات                 ” (١٩املادة    )١٥(  

ريعية أو إداريـة  اليت متثلها للحصول على موافقتها احلرة واملـسبقة واملـستنرية قبـل اختـاذ وتنفيـذ أي تـدابري تـش                   
، من أجـل االطـالع      Corr.1) و   A/HCR/9/9/Add.1(وانظر املالحظات املتعلقة بإكوادور     ). “.ميكن أن متسها  

  .على حتليل ملبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية
 :S. James Anaya & Siegfried Wiessner “The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peopleانظـر   )١٦(  

Towards Re-empowerment”, Jurist ) ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٣.(  
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ــق يف اآلراء،    ــذا التواف ــة هل ــوق     حجي ــذه احلق ــة ه ــن أجــل محاي ــارا للعمــل م ــى   إط ــا عل وإعماهل
  .الكامل الوجه

  
  إعمال احلقوقآليات   - جيم  

  )١٧(منظومة األمم املتحدةعناصر اون بني التع  -  ١  
يئــات األمــم املتحــدة هب تتعلــق، بــشكل خــاص،عــالن هــو مهمــة مــشتركة اإلتنفيــذ إن   - ٥٠

تلـك   علـى سـبيل املثـال ال احلـصر،         هـا،  املتخصـصة، مبـا في     ا، ووكاالهت احلقوق اإلنسان، وآلياهت  
 خمتلــف بــرامج األمــم واليــة خاصــة فيمــا يتعلــق حبقــوق الــشعوب األصــلية، وكــذلك  بنوطــة امل

إعمــال  إســناد دور وهبــدف. ة األصــليشعوبقــضايا الــ، ببــصورة مــاهلــا عالقــة، املتحــدة الــيت 
 علــى دور هيئــات األمــم املتحــدة     ٤٢احلقــوق املنــصوص عليهــا يف اإلعــالن، تؤكــد املــادة       

 ،“متـا  ال هـا وتطبيق” إلعـالن  ا “حكـام أتعزيـز احتـرام     ” إىل إياهـا  ةووكاالهتا املتخصـصة، داعيـ    
ــوفري  ــا فعــاال “متابعــة”وت ــ.  لتطبيقهــا تطبيق ــادة  وي  األجهــزة ،٤١دعو اإلعــالن صــراحة يف امل

التنفيــذ التــام ألحكــام ”ملــسامهة يف إىل اوالوكـاالت املتخصــصة التابعــة ملنظومــة األمــم املتحـدة   
التعـــاون املـــايل  ” حـــشد  أمـــور، مـــن بينـــها  مجلـــة ، مبـــا يف ذلـــك، مـــن خـــالل   “إلعـــالنا

 .“التقنية واملساعدة

اإلعـالن وغـريه مـن      تـرويج   سؤولية  مبـ صـاحب الواليـة     إىل   د والية املقرر اخلـاص    َهْعَتو  - ٥١
الكيانــات األخــرى التابعــة ملنظومــة لــدى الــصكوك الدوليــة املتعلقــة حبقــوق الــشعوب األصــلية 

  علـى النحـو املـبني   ،املقرر اخلاصيسلِّم و. د العاملي واإلقليمي والوطين ُعاألمم املتحدة على الصُ   
 مـع املنتـدى الـدائم وآليـة اخلـرباء،           نيتعاون وشراكة وثيقَ  إقامة  ضرورة  ب ، كامال تسليماأعاله،  

املتخصـصة،  ومـع الوكـاالت     ،  اإلقليمـي جودهـا   أشـكال و  ومع األمانة العامة لألمـم املتحـدة، و       
ــا   ــل معـ ــدة     هبـــدف العمـ ــوق املؤكـ ــال احلقـ ــز إعمـ ــة يف تعزيـ ــة املتمثلـ ــة اهلامـ ــذا للمهمـ يف تنفيـ

ُيـسترشد   و؛املقرر اخلاص التزاما صادقا هبذه املهمة كجزء من أنشطته القادمـة       ويلتزم   .اإلعالن
اآلخــرين مــن  والــشركاء ،مــع الــدول، ومنظمــات الــشعوب األصــلية  يف تعاملــه التعــاون هبــذا 

  .اجملتمع املدين

__________ 
لالطالع على مناقشة أكثر تفـصيال لـدور األمـم املتحـدة يف دعـم احلقـوق املنـصوص عليهـا يف إعـالن األمـم                   )١٧(  

  .A/HRC/9/9 من ٧٣ إىل ٦٠املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، وإعماهلا؛ انظر الفقرات من 
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 الدور املركزي للدول  -  ٢  

 امللحــة إىل احتــرام وتعزيــزاحلاجــة ”ديباجــة الالفقــرة الــسابعة مــن يف ؤكــد اإلعــالن ي  - ٥٢
واإلعالن، مثله مثل أي صـك آخـر مـن صـكوك حقـوق      . “احلقوق الطبيعية للشعوب األصلية  

 يف تعزيـز احلقـوق املؤكـدة يف          مـن الـدول    اإلنسان، يـضفي دورا حموريـا علـى اجلهـات الفاعلـة           
 لــصك صــوب التعــويضاز الــدور املركــزي للدولــة توجــه يــتعززيــد مــن وي. اإلعــالن ومحايتــها

 الـيت تواجههـا      النظميـة  لمـشاكل ل  للتصدي ، حيث يتطلب من الدول اختاذ تدابري إجيابية       أساسا
الشعوب األصلية يف متتعها حبقوق اإلنسان اخلاصة هبا بطـرق تتـسق مـع مساهتـا الثقافيـة اخلاصـة        

 .ومع رغباهتا املعلنة

ب األصـلية،  أن تتخـذ، بالتـشاور والتعـاون مـع الـشعو         ”ويتطلب اإلعـالن مـن الـدول          - ٥٣
ــا  ــدابري املالئمــة، مب ــق    الت ــشريعية، لتحقي ــدابري الت ــا الت ــشودة يف هــذا اإلعــالن  فيه ــات املن  “الغاي

  تتـضمن   يف أحكـام أخـرى      جيـري تناوهلـا مبزيـد مـن التفـصيل          وهذه الوالية العامة  ). ٣٨ املادة(
 .ن تقريباتدابري إجيابية حمددة مطلوبة من الدول فيما يتصل بكل احلقوق املؤكدة يف اإلعال

ل احلقوق املؤكـدة يف اإلعـالن       ماع فإن نوع اإلجراءات املطلوبة من الدول إل       ،وهكذا  - ٥٤
مؤســسية إجــراءات ختــاذ إلصــالحات القانونيــة والــسياسية، وال  برنــامج طمــوح وضــععتبستيــ

 ، عن املظامل السابقة، ويدخل يف ذلك جمموعة واسعة من العناصر الفاعلة يف الـدول              والتعويض
 شعوب األصـلية، وقد وصفت الرئيسة الـسابقة للفريـق العامـل املعـين بالـ        .  جمال ختصصه  كل يف 

ميكـن مـن    ” أي عمليـة     ،“بناء متأخر للدولة  ”ا  أهنإيرين دايس، هذه العملية ب     - السيدة إيريكا 
، مجيــع بــادالت مخالهلــا للــشعوب األصــلية أن تــشارك، علــى أســس عادلــة ومتفــق عليهــا اتفاقــا 

ــرى ا  ــشعوب األخـ ــة       الـ ــن العزلـ ــثرية مـ ــنوات كـ ــد سـ ــك بعـ ــة، وذلـ ــها الدولـ ــون منـ ــيت تتكـ لـ
وهذه الروح من التعاون والفهـم املتبـادل بـني الـدول والـشعوب األصـلية هـي                .)١٨(“واإلقصاء

ز قيمـة املعاهـدات   احلكـم الـذي يـرب   يف املوضـوع الـسائد يف كـل أجـزاء اإلعـالن، مبـا يف ذلـك        
ــة باعتبارهــ   أو ــة واحلديث ــشعوب    االتفاقــات التارخيي ا آليــات للنــهوض بعالقــات التعــاون بــني ال

 ).٣٧املادة (األصلية والدول 

 ٤ تـشترك املادتـان      ،وباإلضافة إىل الدعوة إىل اختاذ إجراءات حمددة من جانب الـدول            - ٥٥
لتـشغيل مؤسـسات احلكـم       تـوفري الـدعم املـايل والـتقين       إىل   الـدول     دعوة  من اإلعالن يف   ٣٩ و

واحلاجـة  . دون أن ميس ذلك الدعم املقدم من خالل التعـاون الـدويل      ،الذايت للشعوب األصلية  
 بـنظم احلكـم أو االسـتقالل الـذايت          يإىل هذا الدعم تتولد بـصورة طبيعيـة مـن االعتـراف الفعلـ             

__________ 
  )١٨(   Erica-Irene A. Daes, “Some Considerations on the Right of Indigenous Peoples to Self-Determination”, 

3 Transn’l L. & Contemp. Probs. 1, 9 (1993).  
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 بالضرورة باهلياكل السياسية واملؤسـسية األوسـع يف البلـدان الـيت     بطتر اليت ت،للشعوب األصلية 
 يـساعد هـذا الـدعم مـن الـدول علـى متكـني               ،ضـافة إىل ذلـك    وباإل. تعيش فيهـا هـذه الـشعوب      

الشعوب األصلية يف إدارهتا الذاتية وعلى توفري اخلـدمات االجتماعيـة، مثـل اخلـدمات يف جمـال                  
االلتزامــات العامــة للدولــة بــشأن احلقــوق االقتــصادية ب  الوفــاءالتعلــيم، الــيت تــساهم بــدورها يف
 .واالجتماعية والثقافية للمواطنني

 تنفيــذه اعتمــاد قــوانني جديــدة    ومــن الطبيعــي أن يتطلــب تنفيــذ اإلعــالن أو تيــسري       - ٥٦
  الـيت ، مـن اإلعـالن  ٣٨تعديل التشريعات القائمة على الصعيد احمللي، وهو ما تتوخاه املـادة     أو

ــدعو إىل  ــشريعية ”اختــاذ ت ــدابري الت ــضا أطــرا   مــن الطبيعــي أن  و.  املالئمــة“الت يتطلــب األمــر أي
ومــن املهــم .  ال تــزال غــري موجــودة أو غــري كافيــة يف معظــم البلــدان  ، حيــثةتنظيميــة جديــد

عـادة   أن التحوالت القانونية واملؤسسية اليت يتطلبها اإلعالن ال تتحقق بدرجـة كافيـة               ةالحظم
 بـصورة حمـددة، كمـا فعلـت دول كـثرية، ولكـن مـن                “قوانني للـشعوب األصـلية    ”مبجرد سن   

ــضا علــ    ــر أي ــة األوســع يف جمــاالت    الطبيعــي أن ينطــوي األم ــشكيل اهلياكــل القانوني ى إعــادة ت
 حقوق الشعوب األصلية وفقا ملـا تؤكـده    إعمالوتؤدي احملاكم احمللية دورا رئيسيا يف       . رئيسية

 فإهنـا   ،وحىت إذا مل تكن احملاكم احمللية خمولة ألن تطبـق اإلعـالن تطبيقـا مباشـرا               . املعايري الدولية 
 .عمل اإلعالن كدليل تفسريي يف تطبيق أحكام القانون احمللي، بل وينبغي، أن تستميكن هلا

ل مـا عغري أن االعتراف القانوين والعمل القضائي مها جمرد شرطني مـسبقني ممكـنني إل               - ٥٧
وقــد الحــظ املقــرر اخلــاص . حقــوق الــشعوب األصــلية مبوجــب اإلعــالن علــى الــصعيد احمللــي 

ري والقانوين يف خمتلـف البلـدان مل تـتمخض    السابق أن العمليات األخرية من اإلصالح الدستو     
ثغـرة  ” وأنـه ال تـزال هنـاك       ،بالضرورة عـن تغـريات فعليـة يف احليـاة اليوميـة للـشعوب األصـلية               

ــذ   ــني “قائمــة يف جمــال التنفي ــة  ” ب ــائق اليومي ــشريع واحلق ــرة    .)١٩(“الت ــذه الثغ ويتطلــب ســد ه
لعديــد مــن اجلهــات الفاعلــة وجهــة حنــو حتقيــق األهــداف مــن جانــب ا املتــضافرة املجــراءات اإل

احلكوميــة يف نطــاق جمــاالت اختــصاصاهتا، وينطــوي علــى وجــود خلــيط مــن اإلرادة الــسياسية 
 .واإلصالح القانوين والقدرة التقنية وااللتزام املايل

  
 الشعوب األصلية  -  ٣  

يــنص اهلــدف املعلــن يف الفقــرة الثامنــة عــشرة مــن ديباجــة اإلعــالن املتعلــق بتعزيــز            - ٥٨
 علـى إشـراك جمتمعـات الـشعوب     “عاون بـني الدولـة والـشعوب األصـلية    قات التوافق والت عال”

األصلية وسلطاهتا ومنظماهتا باعتبارها عناصر فاعلة أساسية يف إعمال احلقوق املؤكدة يف هـذا              
__________ 

  )١٩(   E/CN.4/2006/78 ٥، الفقرة.  
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وتأكيد اإلعالن على احلق يف تقرير املـصري ومتديـد هـذا احلـق ليـشمل خمتلـف جمـاالت                    . الصك
 مــن جانــب الــدول  ، بــروح مــن الــشراكة ، مــشاركة إجيابيــةانصــلية يتطلبــحيــاة الــشعوب األ

 .والشعوب األصلية معا، وهي شراكة ال تتحقق بدوهنا لإلعالن أية فعالية قط

 فــإن التأكيــد الواســع حلقــوق الــشعوب األصــلية يف اإلعــالن ال ينــشئ فقــط   ،ولــذلك  - ٥٩
ات هامــة علــى أصــحاب احلقــوق  ولكنــه يــضفي أيــضا مــسؤولي،التزامــات إجيابيــة علــى الــدول

وهــذا التفاعــل بــني تأكيــد احلقــوق واالضــطالع باملــسؤوليات يتــسم بأمهيــة حامســة    . أنفــسهم
ــذايت للــشعوب        ــة مــن االســتقالل ال خاصــة يف اجملــاالت الــيت يؤكــد فيهــا اإلعــالن درجــة عالي

لــشعوب والعمــل اإلجيــايب مــن جانــب منظمــات ا . األصــلية يف إدارة شــؤوهنا الداخليــة واحملليــة 
 ملمارسة حقوق هذه الشعوب يف احلفـاظ علـى مؤسـسات وآليـات              ، بالطبع، األصلية ضروري 

ثــار االقتــصادية للحكــم الــذايت ويقــر اإلعــالن يف نفــس الوقــت باآل. للحكــم الــذايت وتطويرهــا
 يف احلــصول علــى  األصــليةاالســتقالل الــذايت للــشعوب األصــلية، ويؤكــد حقــوق الــشعوب أو

التعاون الدويل من أجل ممارسـة حقوقهـا وأداء مـسؤولياهتا           التقنية من الدولة و   املالية و املساعدة  
 ).٣٩  و٤املادتان (يف هذا الصدد 

واجلــدير باملالحظــة أن الــشعوب األصــلية مطالبــة باالضــطالع مبــسؤولياهتا عــن حفــظ    - ٦٠
ك مبـسؤوليات   وينـوه اإلعـالن كـذل      .)٢٠( وممارسـتها وتطويرهـا    اهتـا الثقافيـة   تراثها الثقايف وتعبري  

، فيمـا يتعلـق بأراضـيها    ة البيئـ  القوامـة علـى     مبـا يف ذلـك     ،الشعوب األصلية جتاه األجيـال املقبلـة      
 ).٢٩  و٢٥املادتان (وأقاليمها ومواردها التقليدية 

وقد يتطلب تنفيذ اإلعالن من جانب الشعوب األصلية أيضا قيامهـا بتطـوير أو تنقـيح                  - ٦١
ر اإلعـالن   ويـذكّ . اهتا من خالل إجراءات اختاذ القرار اخلاصة هبـا        مؤسساهتا أو تقاليدها أو عاد    

 “قا ملعـايري حقـوق اإلنـسان الدوليـة        وف”ت الشعوب األصلية ينبغي أن يكون        مؤسسا  أداء بأن
للحقـوق واالحتياجـات اخلاصـة للمـسنني والنـساء      ”ام خـاص    ويطلب إيالء اهتم   ،)٣٤املادة  (

، مبا يف ذلـك إلغـاء مجيـع         “ من الشعوب األصلية   قةاإلعاوالشباب واألطفال واألشخاص ذوي     
فر فهــم اومـع تـو  ). ٢٢املـادة  (أشـكال التمييـز والعنـف ضـد أطفـال ونــساء الـشعوب األصـلية        

 اإلعالن أداة قوية يف يد الشعوب األصلية لتعمـيم حقـوق اإلنـسان              ، ميثل صحيح هلذه األحكام  
 .يف جمتمعاهتا بطرق حتترم ثقافتها وقيمها

  

__________ 
حقهـا   (١، الفقـرة    ١٣واملـادة   ؛  ) والدينيـة  حق الشعوب األصلية يف تقاليدها الروحيـة       (١، الفقرة   ١٢املادة     )٢٠(  

  ).رفها التقليدية وتكنولوجياهتااحقها يف مع (١، الفقرة ٣١؛ واملادة )يف لغاهتا وآداهبا وفلسفاهتا
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 تمع املديناجمل  -  ٤  

يـة مـن النـوع املطلـوب لتفعيـل اإلعـالن علـى الـصعيد                نظمال ميكن حتقيـق التغـيريات ال        - ٦٢
 ومـشاركة القطاعـات االجتماعيـة مثـل         عمومـا  احمللي يف هنايـة املطـاف بـدون مـشاركة اجملتمـع           

كة واملـشار . النظام التعليمي ووسائط اإلعالم والفنون واجملموعات الدينية واألوسـاط التجاريـة      
 ضـد الـشعوب      املترسـخني  اجملتمعية شرط ال بد منـه مـن أجـل القـضاء علـى التمييـز والتعـصب                 

 اإلعـالن بـأن    قـضي  ي ،ويف هـذا الـصدد    . األصلية، وخاصة يف ميادين التعليم والثقافـة واإلعـالم        
ثقافــات الــشعوب األصــلية وتقاليــدها وتارخيهــا   يعــرب التعلــيم واإلعــالم تعــبريا صــحيحا عــن   ”

ائل اإلعــالم اململوكــة ملكيــة وســ” ويتــسع ذلــك ليــشمل ،)١، الفقــرة ١٥املــادة ( “وتطلعاهتــا
واحتــرام املمتلكــات الثقافيــة واملعــارف التقليديــة للــشعوب  ). ٢، الفقــرة ١٦املــادة  (“خاصــة

 مبــا فيهــا الكنــائس واملؤســسات  ،األصــلية ميــس كــذلك أنــشطة القطاعــات اجملتمعيــة األخــرى  
 .األكادميية والبحثية واملتاحف

ويف ضوء تأثري املـشاريع التجاريـة احملليـة وعـرب الوطنيـة علـى األنـشطة واحليـاة اليوميـة                       - ٦٣
 هــذه املــشاريع أيــضا مــسؤولية هامــة يف احتــرام احلقــوق   ، تقــع علــى عــاتق للــشعوب األصــلية

ويتــسم ذلــك بأمهيــة خاصــة فيمــا يتــصل بالــضمانات . واملبــادئ الــواردة يف اإلعــالن وتعزيزهــا
 من اإلعالن بشأن مشاريع التنمية أو استخراج املـوارد الـيت تـؤثر         ٣٢ها يف املادة    املنصوص علي 

إىل  املنتدى الـدائم الـشركات عـرب الوطنيـة       ، دعا ويف هذا الصدد  . على أقاليم الشعوب األصلية   
 .)٢١(احترام املعايري املؤكدة يف اإلعالن

ة احملليـة والدوليـة بـأداء دور       قـام عـدد مـن املنظمـات غـري احلكوميـ           ونة األخرية،   ويف اآل   - ٦٤
 بـد مـن      وال  على حنو خاص،   حموري يف دعم مطالب الشعوب األصلية وتعزيز احترام حقوقها،        

وينبغي أن ننظر إىل هـذه املنظمـات اآلن باعتبارهـا جهـات     .  ذلك الصنيعاإلقرار هلا بالفضل يف  
ني الــدول والــشعوب  اإلعــالن ويف تــسهيل إقامــة حــوار بّنــاء بــ مــضمونفاعلــة رئيــسية يف نــشر

ويـشارك بعـض هـذه      .  من أجـل تعزيـز تنفيـذ اإلعـالن          املعنيني األصلية وسائر أصحاب املصلحة   
 . عموماني املاحنجمتمع وهو ما ينبغي أن تدعمه الدول و،املنظمات بالفعل يف هذه األنشطة

  

__________ 
  )٢١(   E/2008/43-E/C.19/2008/13 ٢٦، الفقرة.  
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 االستنتاجات والتوصيات  - خامسا 
 التعاون مع اآلليات واهليئات األخرى  - ألف  

ة حبقوق  ني وآلية اخلرباء املع   إن التنسيق مع املنتدى الدائم املعين بالشعوب األصلية         - ٦٥
والواليات اخلاصة . الشعوب األصلية هو جانب هام من جوانب تنفيذ والية املقرر اخلاص

نشئت يف أوقات خمتلفة واستجابة ملراحل خمتلفـة        بكل آلية من هذه اآلليات الثالث، اليت أُ       
 ولكنـها أيـضا     ،لدولية حلماية حقوق الشعوب األصـلية، هـي واليـات متكاملـة           يف احلركة ا  

 للتنـسيق بـني اآلليـات     املـضطلع هبـا   ويـتعني تعزيـز اجلهـود اجلاريـة       . متداخلة بعـض الـشيء    
 . جمتمعة أو كال على حدةالثالث وتوطيدها لتصبح مسة ثابتة من مسات عمل هذه اآلليات

ــرر اخلــاص   - ٦٦ ــاون  ب، كــذلك،ويرحــب املق ــه فــرص التع ــيت أُتيحــت ل ــع خمتلــف   ال  م
. وكاالت منظومة األمم املتحدة وبراجمها، وكذلك مـع املؤسـسات اإلقليميـة واملتخصـصة             

 وتعزيــز شعوب األصــليةمــن أجــل إذكــاء الــوعي بقــضايا الــوينبغــي مواصــلة هــذا التعــاون 
 املتعلقـة حبقـوق     العمل الربناجمي الذي يؤدي إىل تعميم مراعاة هذه القضايا وتنفيـذ املعـايري            

 . تنفيذا فعاال، على النحو املكرس يف الصكوك الدولية ذات الصلةشعوب األصليةال
  

 جماالت العمل  - باء  
ينــدرج عمــل املقــرر اخلــاص يف إطــار واليتــه ضــمن أربعــة جمــاالت مترابطــة يــدعم    - ٦٧

رير القطرية؛  تعزيز املمارسات اجليدة؛ والدراسات املواضيعية؛ والتقا     : أحدها اآلخر، وهي  
وحاالت انتهاكات حقوق اإلنسان املّدعى حدوثها، وهذه الفئة األخرية هي الـيت تتطلـب              

ويعـرب املقـرر اخلـاص عـن امتنانـه للتعـاون            . القدر األكرب مـن االهتمـام بـصورة متواصـلة         
ت أخـرى يف مجيـع جوانـب        ة ومـن الـشعوب األصـلية ومـن جهـا          اه مـن دول عـد     الذي تلق 
د بعــد علــى رســائله املتعلقــة بانتــهاكات حقــوق اإلنــسان  لــيت مل تــروحيــث الــدول ا. عملــه

رد على طلباته للقيام بزيارات ت  اليت مل الدولدرة إىل الرد، وحيثاملّدعى حدوثها على املبا
 . هلا على أن تستجيب لتلك الطلباتقطرية

  
   يف إعالن األمم املتحدة املنصوص عليهاإعمال احلقوق  - جيم  

 ، األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية فهما مشتركا ذا حجية          ثل إعالن مي  - ٦٨
 للمحتوى األدىن من حقوق الشعوب األصلية، يقوم على قاعدة مـن            ،على الصعيد العاملي  

كـان اإلعـالن نتـاج عمليـة طويلـة مـن       ملا و. خمتلف مصادر القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
لشعوب األصلية نفسها، فهو تعبري عـن معـايري         الصياغة تناولت املطالب اليت عربت عنها ا      

حقوق اإلنسان ذات االنطباق العام ولبنة أخرى يف بناء هذه املعايري، كما فسرهتا وطبقتها 
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اهليئات املنشأة مبعاهدات األمم املتحدة واملعاهدات اإلقليمية، وهو يستند أيضا إىل املعايري       
 الدوليـة وغريهـا مـن الـصكوك والعمليـات            ملنظمـة العمـل    ١٦٩ االتفاقية رقـم      أكدهتا اليت

 .ذات الصلة

 فإن اإلعالن لـيس حماولـة إلضـفاء جمموعـة مـن حقـوق اإلنـسان                 اء على ذلك،  نبو  - ٦٩
 تفـصيال يف الـسياق      اخلاصة أو اجلديدة على الشعوب األصلية، ولكنه يقدم بدال من ذلك          

بــالظروف التارخييــة  ملبــادئ حقــوق اإلنــسان واحلقــوق العامــة مــن حيــث اتــصاهلا  املناســب
واملعــايري املؤكــدة يف اإلعــالن  . والثقافيــة واالجتماعيــة الــيت ختــتص هبــا الــشعوب األصــلية  

 مـن   شعوب األصـلية  الـ  ما واجهته     تصحيح  يف جوهره وتلتمس    تصحيحي تشترك يف طابع  
 معـايري   ، ترتبط ومن هذا املنظور  .  يف متتعها حبقوق اإلنسان األساسية      نظميني عقبات ومتييز 

 .عالن بالتزامات الدول القائمة مبوجب صكوك حقوق اإلنسان األخرىاإل

 جيب على الدول أن تسعى إىل تطبيق جمموعـة مـن            ،ومن أجل تفعيل اإلعالن متاما      - ٧٠
وينطـوي  . التدابري اإلجيابية اخلاصة تشرك خمتلف مؤسسات وضع القوانني واإلدارة العامة         

ين واملؤســـسي واإلجـــراءات القـــضائية ة مـــن اإلصـــالح القـــانوركبـــذلـــك علـــى عمليـــة م
وهــي عمليــة تتطلــب املــشاركة    .  التعويــضات اخلاصــة إجــراءاتوالــسياسات احملــددة و 
، وال ختلـو مـن العقبـات والـصعوبات           الكاملني من جانـب الـدول      السياسية وااللتزام املايل  

 .جبميع أشكاهلا

لفاعلــة املعنيــة وتــؤدي احلكومــات دورا رئيــسيا يف كفالــة وعــي خمتلــف اجلهــات ا    - ٧١
وبناء على ذلك، يشجع املقرر اخلاص ويدعم اجلهود        . باإلعالن وفهم أحكامه فهما كافيا    

اليت تبذهلا الدول من أجل التوعية وتوفري التدريب التقين للمسؤولني احلكـوميني وأعـضاء         
ــع        ــضائية ومجي ــسلطات الق ــسان وال ــوق اإلن ــة حلق ــشريعية واملؤســسات الوطني ــات الت اهليئ

 األخرى ذات الصلة، مبـا فيهـا اجملتمـع املـدين والـشعوب األصـلية نفـسها،             ةعلاالف اجلهات
 . تأكيد التزامه بتقدمي املساعدة يف هذا الصدد، عند االقتضاءكرروي

 على ضـرورة وصـول التـدابري اإلجيابيـة          ، يف اضطالعه بعمله،   وشدد املقرر اخلاص    - ٧٢
تيبات املؤسسية وأطـر الـسياسة احملليـة القائمـة،          أو اخلاصة املطلوبة لتفعيل اإلعالن إىل التر      

 االحتياجـات اخلاصـة للـشعوب األصـلية         تلبيـة  يف بعض احلاالت إصالحها ل     واليت قد يتعني  
 شـدد عليهـا      الـيت  االتاجملـ  ويتسم ذلك بأمهية خاصـة يف        .على النحو الذي يربزه اإلعالن    

تباطــا ال فكــاك منــه   إعمــال حقــوق الــشعوب األصــلية ار   فيهــا  يــرتبط ، والــيتاإلعــالن
 املـوارد الطبيعيـة والتعلـيم والثقافـة         السياسات العامة للدولة، مثـل الـسياسات يف جمـاالت         ب

  .والصحة، ويف االستراتيجيات واخلطط اإلمنائية للدولة
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صـة، مبـا فيهـا آليـات        االوكاالت والصناديق والربامج اخل   ومنظومة األمم املتحدة و     - ٧٣
مثـل املنتـدى الـدائم      ( اليت تتعلق خاصة بالشعوب األصـلية        حقوق اإلنسان ذات الواليات   
 تــؤدي مجيعــا دورا حموريــا يف تعزيــز تنفيــذ اإلعــالن علــى  ،)وآليــة اخلــرباء واملقــرر اخلــاص

واملبــادئ واحلقــوق املؤكــدة يف اإلعــالن تــشكل أو تــضيف أطــرا معياريــة  . الــصعيد احمللــي
 ناحية اتصاهلا بالشعوب األصـلية،      ألنشطة مؤسسات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة من       

مبا يف ذلـك مـا يتعلـق بالتعـاون اإلمنـائي املوجـه لـصاحل الـشعوب األصـلية وغـري ذلـك مـن                 
 .األنشطة اليت قد تؤثر بطريقة أو أخرى على مصاحل الشعوب األصلية

 هـذه احلقـوق واملـسؤوليات مبوجـب      تها ممارسـ  شعوب األصلية نفـسها يف    لميكن ل و  - ٧٤
تسترشد بالركائز املعياريـة لإلعـالن، فتـضطلع بـدور يعـزز احلقـوق املنـصوص             اإلعالن أن   

ويؤكــد املقــرر اخلــاص أن العمــل اإلجيــايب مــن جانــب   . عليهــا فيــه يف إطــار روح التعــاون 
يف احلفـاظ  حلقوقهـا  الشعوب األصلية نفسها ضروري حبكم طبيعته ملمارسة هذه الشعوب  

وعمال بواليته، شدد املقرر اخلاص على . هاعلى مؤسسات وآليات للحكم الذايت وتطوير
 . بعملهه اضطالعيفمنتظم مع الشعوب األصلية تعاوين وإجراء حوار 

وعلــى حنــو مماثــل، تــؤدي اجلهــات الفاعلــة غــري احلكوميــة دورا يف تعزيــز اإلعــالن   - ٧٥
وكما هـو احلـال فيمـا يتعلـق بالـدول والوكـاالت الدوليـة، ال يقتـصر اإلعـالن                    . واحترامه

جموعة من األولويات الربناجمية الواضحة يف أنشطتها       مب منظمات اجملتمع املدين     تزويدلى  ع
 ولكنه يزودها أيضا مبجموعة من املبادئ التوجيهية اليت         ،اليت تؤثر على الشعوب األصلية    

ويـشجع املقـرر اخلـاص علـى تعمـيم حقـوق       . ينبغي أن تنظم تصميم وتنفيذ هـذه األنـشطة   
أنشطة شركاء اجملتمـع املـدين املعنـيني بالقطاعـات االجتماعيـة، مبـا يف               الشعوب األصلية يف    

 النظام التعليمي ووسائط اإلعـالم والفنـون واجملموعـات          ،ذلك على سبيل املثال ال احلصر     
 .الدينية واألوساط التجارية

  


