
A/67/301  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
13 August 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 

210912    200912    12-46085 (A) 
*1246085* 

  الدورة السابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٦٧البند 

        حقوق الشعوب األصلية
  حقوق الشعوب األصلية    

    
  مذكرة من األمني العام    

  
إىل أعـضاء اجلمعيـة العامـة تقريـر املقـرِّر اخلـاص املعـين               يتشرف األمني العام بـأن حييـل          

  .١٨/٨مس أنايا، املقدَّم وفقا لقرار جملس حقوق اإلنسان حبقوق الشعوب األصلية، جي
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  تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية    
  

  موجز  
ُيقدَّم هذا التقرير إىل اجلمعية العامة من املقرر اخلاص املعين حبقـوق الـشعوب األصـلية                  

ريـره مـوجزاً لألنـشطة      ويعرض املقرر اخلـاص يف تق     . ١٨/٨عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان      
  .(A/66/288)اليت اضطلع هبا منذ تقدمي تقريره السابق إىل اجلمعية العامة 

ويقدم املقرر اخلاص أيضا تعليقات بـشأن احلاجـة إىل مواءمـة مـا ُيـضطلع بـه يف إطـار                    
وتـشمل عمليـات األمـم      . منظومة األمم املتحدة من أنشطة عديدة تؤثر على الشعوب األصلية         

وبراجمهـا احملـددة، املـستعرضة يف هـذا الـسياق، عمليـات وبـرامج تتعلـق مبنظمـة األمـم                     املتحدة  
املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة؛ ومنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة؛ واملنظمــة العامليــة 
للملكيــة الفكريــة؛ واتفاقيــة التنــوع البيولــوجي؛ واتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بــشأن تغــري    

اخ؛ ومؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املـستدامة؛ وجمموعـة البنـك الـدويل؛ والـربامج الراميـة إىل                   املن
  .خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها

وينــوه املقــرر اخلــاص إىل أن منظومــة األمــم املتحــدة قــد أجنــزت أعمــاالً مهمــة لتعزيــز    
ىل بذل مزيـد مـن اجلهـود ملـضاعفة العمـل إىل      بيد أن احلاجة تدعو إ  . حقوق الشعوب األصلية  

أقصى مدى ممكن يف منظومة األمم املتحدة بكامـل نطاقهـا مـن أجـل تعزيـز حقـوق الـشعوب                     
األصلية ولكفالة أن تكون مجيع اإلجراءات املتخذة يف نطاق املنظومة واملـؤثرة علـى الـشعوب                

كـدها إعـالن األمـم املتحـدة        األصلية متوائمة مع حقوق هذه الشعوب، وخباصة حقوقها اليت أ         
ويقـــدم املقـــرر اخلـــاص جمموعـــة مـــن التوصـــيات حتقيقـــاً  . بـــشأن حقـــوق الـــشعوب األصـــلية

  .اهلدف هلذا
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  مقدمة  -أوال   
ُيقدَّم هذا التقرير إىل اجلمعية العامة من املقرر اخلاص املعـين حبقـوق الـشعوب األصـلية                   - ١

املقــرر اخلــاص يف هــذا التقريــر مــوجزاً  ويعــرض . ١٨/٨عمــالً بقــرار جملــس حقــوق اإلنــسان  
ــة العامــة        ــسابق إىل اجلمعي ــره ال ــذ تقــدمي تقري ــرة املنقــضية من لألنــشطة الــيت اضــطلع هبــا يف الفت

(A/66/288)               وكذلك تعليقات بشأن احلاجة إىل مواءمة ما ُيضطلع به يف نطاق منظومة األمـم ،
  . املتحدة من أنشطة عديدة تؤثر على الشعوب األصلية

ويعرب املقرر اخلاص عن امتنانه للمساعدة املقدمة من مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق       - ٢
ــة       ــه يف كلي اإلنــسان ومــن مــشروع دعــم املقــرر اخلــاص املعــين بالــشعوب األصــلية املُــضطلع ب

وهو يرى أن هذه املساعدة ال غىن عنها بالنسبة إىل مـا يـضطلع بـه                . احلقوق يف جامعة أريزونا   
ويعرب املقرر اخلـاص عـن الـشكر أيـضا للعديـد مـن       .  ذلك إعداد هذا تقريرمن أعمال، مبا يف 

الــشعوب األصــلية والــدول وهيئــات األمــم املتحــدة ووكاالهتــا واملنظمــات غــري احلكوميــة الــيت  
  . تعاونت معه يف تنفيذ واليته

  
  موجز األنشطة   -ثانيا   
  التنسيق مع اآلليات واهليئات الدولية  -ألف   

ة املقرر اخلـاص املـسندة إليـه مـن جملـس حقـوق اإلنـسان، بـصيغتها الـواردة                    وفقا لوالي   - ٣
، الــيت تقــضي بــأن يقــيم حــواراً تعاونيــاً منتظمــاً مــع مجيــع اجلهــات الفاعلــة   ١٥/١٤القــرار  يف

الــصلة، واصــل املقــرر اخلــاص تنــسيق أعمالــه مــع املنتــدى الــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب  ذات
نية حبقـوق الـشعوب األصـلية، ومهـا اهليئتـان األخريـان لألمـم املتحـدة           األصلية وهيئة اخلرباء املع   

اللتان تضطلع كل منهما بوالية حمددة تركز على الشعوب األصـلية، وكـذلك مـع املؤسـسات                 
  . األخرى لألمم املتحدة

ومن األجزاء املهمـة بـصورة خاصـة لعمليـة التنـسيق مـع املنتـدى الـدائم وهيئـة اخلـرباء                    - ٤
تمثلة يف عقد اجتماعات موازية مـع الـشعوب األصـلية ومنظماهتـا خـالل الـدورات                املمارسة امل 

ويف الــدورتني املعقــودتني مــؤخراً للمنتــدى الــدائم وهيئــة اخلــرباء، عقــد . العاديـة هلــاتني اهليئــتني 
 جمموعـة منتـسبة للـشعوب األصـلية، قـدمت فيهـا       ٤٠املقرر اخلاص اجتماعات منفردة مع حنو   

وتتـيح االجتماعـات الـيت    . لومـات بـشأن حـاالت حمـددة جـديرة باالهتمـام      هذه اجملموعـات مع   
ُتعقــد وجهــاً لوجــه فرصــة مهمــة ملناقــشة املــسائل مناقــشة مباشــرة مــع اجلماعــات املتــأثرة هبــا،   
بالنظر إىل كثرة احلاالت اليت تنطوي على أخطار هتدد حقوق الشعوب األصلية يف شـىت أحنـاء                 
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ــة الوقــت وا  ملــوارد املتاحــة للمقــرر اخلــاص للــسفر إىل مجيــع األمــاكن الــيت    العــامل وإىل حمدودي
  . تستلزم االهتمام

ويواصــل املقــرر اخلــاص أيــضا املــشاركة يف الــدورات الــسنوية للمنتــدى الــدائم وهيئــة    - ٥
وباإلضـافة إىل مـا يـديل بـه املقـرر اخلـاص مـن بيانـات يف دورات هـاتني اهليئـتني، فإنـه                        . اخلرباء

، أدىل  ٢٠١٢ينـاير   /ويف كـانون الثـاين    .  بـه مـن حتليـل للمـسائل املواضـيعية          ُيسهم فيما تقومـان   
املقـرر اخلــاص بتعليقــات خــالل اجتمــاع لفريــق دويل مـن اخلــرباء بــشأن مكافحــة العنــف ضــد   

وباإلضـافة إىل ذلـك، نـاقش املقـرر اخلـاص مـع أعـضاء هيئـة                 . نساء وفتيات الـشعوب األصـلية     
لـصناعات االسـتخراجية، وهـي مـسألة مـن املـسائل املواضـيعية              اخلرباء األعمال املتعلقة مبـسألة ا     

  .اليت يكرس هلا اهتمامه واليت ظلت هيئة اخلرباء تبحثها خالل السنة املاضية
  

  جماالت العمل  -باء   
يود املقرر اخلاص أن يعرض على أنظارا جلمعية العامة األنشطة اليت اضطلع هبـا إجنـازا                  - ٦

ــاالت للع   ــع جمـ ــه يف أربـ ــللواليتـ ــاالت    : مـ ــتجابة يف حـ ــدة؛ واالسـ ــات اجليـ ــشجيع املمارسـ تـ
  .االنتهاكات املدَّعاة حلقوق اإلنسان؛ والتقارير القطرية؛ والدراسات املواضيعية

  
  تشجيع املمارسات اجليدة  -  ١  

واصل املقرر اخلاص تشجيعه للممارسات اجليدة فيما يتعلق بإعمال حقـوق الـشعوب           - ٧
ونـصرف جانـب    . ايتها، علـى كـال الـصعيدين الـدويل والـوطين          األصلية، وكذلك تعزيزها ومح   

ــيعي بـــشأن مـــسألة الـــصناعات االســـتخراجية إىل تـــشجيع     ــه املواضـ مهـــم مـــن جوانـــب عملـ
املمارســات اجليــدة مــن جانــب الــدول ومؤســسات األعمــال التجاريــة؛ وقــد عقــد اجتماعــات  

  .عديدة يف هذا السياق
ــاين   - ٨ ــاير /ويف كــانون الث ــة اخلــرباء    ، شــارك امل٢٠١٢ين ــرر اخلــاص، هــو وأعــضاء هيئ ق

واملنتدى الـدائم، يف اجتمـاع مدتـه يومـان ملناقـشة مـا يتعلـق باالجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى                
للجمعية العامة، الذي سُيطلق عليه اسـم املـؤمتر العـاملي املعـين بالـشعوب األصـلية، وسـيعقد يف              

لـدى افتتـاح ذلـك االجتمـاع، ذكـر          وفيما أدىل به املقرر اخلاص مـن مالحظـات          . ٢٠١٤عام  
ــشاركة        ــة بامل ــدابري املتعلق ــيح الفرصــة، أوال، لإلســهام يف صــوغ الت ــاملي يت ــؤمتر الع ــك امل أن ذل
املباشرة للشعوب األصلية يف اجتماعات األمم املتحدة؛ وثانيا، تعزيز اجلهود بقدر أكرب وعلـى              

يـز حقـوق الـشعوب األصـلية؛     حنو أكثر تـضافرا يف إطـار منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل تعز                 
وثالثا، تعزيز اإلجراءات املتخذة على الصعيدين الوطين واحمللي لتأمني إعمال حقوق الـشعوب             

  .األصلية؛ ورابعا، االحتفاء بالشعوب األصلية ومبسامهاهتا يف شىت أحناء العامل
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رس مـــا/وإضـــافة إىل مـــا ســـبق، قـــام املقـــرر اخلـــاص بزيـــارة بـــريو والربازيـــل يف آذار    - ٩
وقـد شـارك يف مناقـشات جـرت مـع قيـادات الـشعوب               . ، علـى التـوايل    ٢٠١٢أبريـل   /ونيسان

األصــلية واملــسؤولني احلكــوميني بــشأن تطــوير آليــات التــشاور مــع الــشعوب األصــلية وحماولــة  
ففي بـريو، شـارك املقـرر اخلـاص         . إيضاح األبعاد العملية ملبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية       

ات بشأن الئحة جديدة ُيقصد هبا تكملة القانون القائم بـشأن التـشاور مـع الـشعوب      يف مناقش 
ويف الربازيل، شارك يف مؤمتر عقدته احلكومـة لبـدء املناقـشات مـع قيـادات الـشعوب                  . األصلية

  .األصلية بشأن صوغ قانون جديد أو الئحة جديدة هلذا التشاور
رنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي إلصـدار دليـل            اخلاص يتعاون أيضا مع ب    وما برح املقرر      - ١٠

مرجعــي بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية مــن أ جــل مــوظفي الربنــامج اإلمنــائي وغريهــم مــن    
  . املمارسني اإلمنائيني العاملني بشأن قضايا الشعوب األصلية

  
  حاالت االنتهاكات املدَّعاة حلقوق اإلنسان  -  ٢  

عاءات وقوع انتهاكات حلقوق الشعوب األصـلية يف        يتلقى املقرر اخلاص عديدا من ادٍّ       - ١١
حــاالت حمــددة، وتتمثــل اســتجابته لكــثري منــها يف إبــالغ مــا يــساوره مــن شــواغل بــشأن هــذه 

ويف بعــض هــذه احلــاالت، يعمــد إىل القيــام بزيــارات  . االدعــاءات إىل احلكومــات ذات الــصلة
ففـــي . وصـــياتموقعيـــة لـــتفحص الوضـــع وُيـــصدر تقـــارير بـــصددها تتـــضمن مالحظـــات وت 

، ســافر إىل كوســتاريكا واجتمــع بقيــادات الــشعوب األصــلية ومبــسؤولني   ٢٠١٢مــارس /آذار
 ومـا جـاء يف تقريـره التـايل هلـذه      ٢٠١١حكوميني ملتابعة ما مت يف الزيـارة الـيت قـام هبـا يف عـام              

الزيــارة، الــذي تنــاول بالبحــث وضــع جمتمعــات الــشعوب األصــلية الــيت ميكــن أن تتــضرر مــن   
  ).A/HRC/18/35/Add.9(للطاقة الكهرمائية مشروع 

وفيما يتعلق ببحث احلـاالت احملـددة، يتـضمن التقريـران املتعلقـان برسـائل اإلجـراءات                - ١٢
اخلاصــة النــصوص الكاملــة ملــا أُرســل مــن رســائل ومــا ورد مــن ردود مــن احلكومــات بــشأن     

ــلية      ــشعوب األصـــ ــسان للـــ ــوق اإلنـــ ــدعاة حلقـــ ــهاكات املـــ ــاالت االنتـــ  A/HRC/19/44(حـــ
وخالل السنة املاضية، أرسل املقرر اخلاص رسائل بشأن حاالت مـن هـذا             ). A/HRC/20/30 و

 -دولـة   (القبيل يف إثيوبيا وأستراليا وإسرائيل وإندونيسيا والربازيل وبنغالديش وبنمـا وبوليفيـا             
 وكنـدا   وبريو وتايلند وشيلي والصني وغواتيمـاال وفرنـسا والفلـبني وفنلنـدا           ) املتعددة القوميات 

وبعـض هـذه الرسـائل أُرسـل        . وكوستاريكا وماليزيا واملكسيك والواليـات املتحـدة األمريكيـة        
ويعــرب املقــرر . باالشــتراك مــع بعــض اجلهــات األخــرى احلــائزة لواليــات اإلجــراءات اخلاصــة 

اخلاص عن امتنانه للردود العديدة اليت وردت مـن احلكومـات علـى هـذه الرسـائل، وعـن أملـه                
  . قريبا الردود اليت مل ترد بعديف أن تأيت
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وقد بادر املقرر اخلاص إىل متابعـة احلـاالت املـذكورة فيمـا تلقـاه مـن رسـائل عديـدة،                 - ١٣
وهـذه املالحظـات   . وأصدر يف حاالت كثرية مالحظات تفـصيلية مقرونـة بتوصـيات بـصددها           

ارب مجيــع وفيمـا يقــ . مدرجـة بوصــفها رسـائل متابعــة يف تقريــري رسـائل اإلجــراءات اخلاصــة   
احلــاالت الــيت كتــب املقــرر اخلــاص مالحظــات بــشأهنا، ردت احلكومــات ذات الــصلة ردودا    

وتتـضمن املواضـيع الـيت تناوهلـا        . موضوعية، مما أتاح إجراء حـوار مهـم بـشأن املوضـوع املعـين             
املقرر اخلاص يف مالحظاهتا املشاريع االسـتخراجية واإلمنائيـة الـيت تـشمل مـوارد طبيعيـة وُتنفـذ                   

 مناطق الشعوب األصلية، مبا فيها مشاريع التعدين والطاقة الكهربائية؛ واألخطـار الـيت هتـدد           يف
األماكن املقدسة للشعوب األصلية أو األماكن ذات األمهية الثقافيـة لـدى هـذه الـشعوب، مـن                  
ــشعوب األصــلية مــن أراضــيها         ــا؛ وإخــراج ال ــى تلــك األراضــي ذاهت ــافس عل جــراء مــصاحل ُتن

ليدية؛ وصوغ القـوانني أو الـسياسات الوطنيـة الـيت ميكـن أن تنـتج عنـها تـأثريات                    ومناطقها التق 
  .سلبية على حياة الشعوب األصلية

وأصــدر املقــرر اخلــاص أيــضا، يف بعــض األحيــان، بيانــات يف وســائط اإلعــالم أو أدىل   - ١٤
 ومنــذ تقــدمي. بتـصرحيات علنيــة أخـرى بــشأن حـاالت مثَّلــت شــاغال عـاجال يف بعــض البلـدان     

تقريره السابق إىل اجلمعية العامة، أصدر املقرر اخلاص بيانات علنية بـشأن احتجاجـات لـبعض                
الشعوب األصلية على تسليح مناطق تابعة للشعوب األصلية يف كـاكوا، كولومبيـا؛ ومـشروع               

ــة ومنطقــة الــشعوب   -مقتــرح إلنــشاء طريــق عــرب منطقــة إيــسيبورو    ــة الوطني  ســيكور الطبيعي
 بوليفيا املتعددة القوميات؛ واملقترحات املقدمـة مـن أعـضاء يف برملـان النـرويج                األصلية يف دولة  

ــة         ــسَّامي؛ واألحــوال االجتماعي ــوق شــعب ال ــق حبق ــسية تتعل ــوانني وسياســات رئي ــاء ق  -بإلغ
ــراد األّمــ    ــه أف ــيت جتاب ــصادية ال ــة    االقت ــشاريع التنمي ــأثري م ــدا؛ وت ــسكات يف كن ة األوىل لألتاوابي

  .ة الضخمة يف جنوب شرق آسيا على حقوق الشعوب األصلية الصناعي-الزراعية 
  

  التقييمات القطرية  -  ٣  
ُيصدر املقرر اخلاص، منذ بدء واليتـه، تقـارير بـشأن حالـة حقـوق اإلنـسان للـشعوب                     - ١٥

األصــلية يف بلــدان حمــددة، بعــد القيــام بزيــارات لتلــك البلــدان، وقــد مشلــت هــذه التقــارير           
ــة علــى    اســتنتاجات وتوصــيات هتــدف إ  ــدة، وحتديــد اجملــاالت الباعث ــز املمارســات اجلي ىل تعزي

. القلق، وحتسني أحوال حقوق اإلنسان للشعوب األصلية يف البلدان اليت زارهـا املقـرر اخلـاص               
ــات        ــتني والوالي ــرر اخلــاص األرجن ــة، زار املق ــة العام ــسابق إىل اجلمعي ــره ال ــدم تقري ــذ أن ق ومن

الـشعوب األصـلية يف هـذين البلـدين بوصـفهما إضـافتني             املتحدة وسيصُدر تقريراه بشأن حالـة       
لتقريــره الــسنوي، الــذي ســُيقدم إىل جملــس حقــوق اإلنــسان يف دورتــه احلاديــة والعــشرين، يف   

وقد قدم املقرر اخلاص عرضا علنيا لتقريره عن حالة الـشعوب األصـلية             . ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول
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التعـاون مـن جانـب فريـق األمـم املتحـدة       يف األرجنتني بأسلوب التداول عـرب الفيـديو، وذلـك ب    
وهـو يأمـل يف أن يـتمكن مـن     .  وحكومة األرجنتني، يف إطار مـا يعتـربه ممارسـة جيـدة      القطري

  .تكرار هذه املمارسة عقب زياراته القطرية األخرى
، سيزور املقرر اخلاص الـسلفادور وناميبيـا،        ٢٠١٢سبتمرب  /أغسطس وأيلول /ويف آب   - ١٦

يعرب عن عظيم امتنانه ملا أبدته حكومتا هذين البلـدين مـن تعـاون فـائق يف                 وهو  . على التوايل 
ويأمل املقرر اخلاص يف أن ُينظـر بعـني التأييـد أيـضا يف طلباتـه الـيت مل ُتلـبَّ                     . التخطيط لزيارتيه 

  . بعد لزيارة بلدان أخرى
  

  ةاملسائل املواضيعي  -  ٤ 
لـشعوب األصـلية يف مجيـع أحنـاء العـامل           واصل املقرر اخلاص دراسـة املـسائل الـيت هتـم ا             - ١٧

ــصورة متكــررة   ــا ب ــثري قلقه ــسنوي إىل جملــس حقــوق     . وت ــره ال ــرر اخلــاص، يف تقري ــدم املق وق
ــشعوب        ــساء ال ــشأن مــسألة العنــف ضــد ن ــة والعــشرين، تعليقــات ب ــه احلادي ــسان يف دورت اإلن

وقـدم  . (A/HRC/21/47)األصلية، مشددا على ضرورة اتباع هنـج شـامل ملكافحـة هـذا العنـف                
ــته املواضــيعي       ــن دراس ــستكملة ع ــات م ــضا معلوم ــسه أي ــر نف ــسألة   ةيف التقري ــشأن م ــة ب  اجلاري

  .الصناعات االستخراجية
وفيما يتـصل بدراسـته املتعلقـة بالـصناعات االسـتخراجية، نـاقش املقـرر اخلـاص بعـض             - ١٨

 ومؤسـسات   املسائل اليت برزت خالل مشاوراته على مدار العام املاضي مع الـشعوب األصـلية             
وأشــار، علــى وجــه اخلــصوص، إىل أن . األعمــال التجاريــة والــدول واملنظمــات غــري احلكوميــة

ــائي حمــدد هــو أحــد         ــيت ُتمــس يف ســياق مــشروع اســتخراجي أو إمن ــى احلقــوق ال ــز عل التركي
املنطلقات اليت ال غىن عنها ألي مناقشات تتعلـق بالـصناعات االسـتخراجية العاملـة يف أراضـي                  

ــشعوب األصــ  ــها ال ــالقرب من ــشاور     . لية أو ب ــوم للت ــضل مفه ــصدد إىل أن أف ــذا ال ــوَّه، يف ه ون
 هـو الـذي يعتربمهـا ضـمانني ضـد التـدابري الـيت قـد                 ةواملعايري واملوافقة احلـرة واملـسبقة واملـستنري       

  .متّس حقوق الشعوب األصلية
احلمايـــة واالحتـــرام   ”وأشـــار املقـــرر اخلـــاص أيـــضا إىل أنـــه ينبغـــي تطبيـــق إطـــار          - ١٩

، املدرج يف املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان للنـهوض            “واالنتصاف
بــاحلقوق اخلاصــة للــشعوب األصــلية بــنفس الطريقــة الــيت ُيطبَّــق هبــا للنــهوض حبقــوق اإلنــسان   

ويف اخلتام نّوه املقرر اخلاص إىل أن هناك مشكلة أساسـية بـصدد النمـوذج احلـايل       . بشكل أعم 
 املوارد الطبيعية، الـذي توضـع فيـه اخلطـط مبـشاركة ضـئيلة أو معدومـة مـن جانـب               الستخراج

اجملتمعات أو الشعوب األصلية املتـأثرة املعنيـة، وتكـون فيـه الـشركة هـي اجلهـة املـسيطرة علـى                
وأشـار إىل أن هنـاك حاجـة إىل منـوذج           . العملية االستخراجية واجلهة األساسية املـستفيدة منـها       
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 أكـرب الـشعوب األصـلية علـى تقريـر مـصريها، وهـو مـا سـيتناوله بالبحـث             جديد يساعد بقـدر   
  .مبزيد من التفصيل يف تقرير مقبل

ويتنــاول  املقــرر اخلــاص بالبحــث، يف الفــرع الثالــث أدنــاه، مــسألة موضــوعية أخــرى    - ٢٠
برحت حمل اهتمام بشكل متكـرر يف سـياق عملـه؛ وهـي عـدم التطـابق مـع املعـايري الدوليـة                  ما

مة بشأن حقوق الشعوب األصـلية، الـذي كـثريا مـا يـشاهد يف جمموعـة األنـشطة العديـدة                   القائ
  .داخل منظومة األمم املتحدة، اليت تؤثر على الشعوب األصلية

  
احلاجة إىل مواءمة األنشطة املؤثرة على الـشعوب األصـلية الـيت ُيـضطلع                -ثالثا   

  هبا يف إطار منظومة األمم املتحدة
نشطة الواسعة التنوع اليت ُيضطلع هبا يف إطار منظومة األمـم املتحـدة             جمموعة األ   -ألف   

  وتؤثر على الشعوب األصلية
تضطلع مؤسسات ووكاالت وبرامج عديدة يف منظومـة األمـم املتحـدة بأنـشطة متـس                  - ٢١

فبـصفة يوميـة، تـزاول مؤسـسات متعـددة داخـل            . الشعوب األصلية وتتخذ قرارات تؤثر عليها     
 األنشطة وتدير ماليني الدوالرات يف إطار برامج هلا تأثري مباشـر أو غـري مباشـر      املنظومة مئات 

وباإلضـافة إىل آثـار تلـك األنـشطة احملـددة، ال تفتـأ مؤسـسات األمـم                  . على الـشعوب األصـلية    
املتحــدة تــضع وتنفــذ سياســات أو مبــادئ توجيهيــة شــىت يف إطــار أعماهلــا املتعلقــة بالــشعوب    

  .األصلية
على ذلك، يوجـد داخـل منظومـة األمـم املتحـدة عـدد مـن العمليـات اجلاريـة                    وعالوة    - ٢٢

لتعزيز نظم املعاهدات القائمـة، وال سـيما يف جمـال تغـري املنـاخ ومحايـة البيئـة؛ ووضـع صـكوك                       
ــة بــشأن املعــارف       ــة الفكري جديــدة، مثــل الــيت جتــري مناقــشتها داخــل املنظمــة العامليــة للملكي

ليدية؛ ووضع وتنفيذ برامج أو مناهج جديـدة للتفاعـل، مثـل املـؤمتر              وأشكال التعبري الثقايف التق   
  .العاملي املقبل املعين بالشعوب األصلية

وقــد أدت مؤســسات األمــم املتحــدة ووكاالهتــا املتخصــصة دورا رئيــسيا يف وضــع          - ٢٣
 وكانـت منظمـة العمـل الدوليـة أول منظمـة دوليـة         . املعايري الدوليـة املتعلقـة بالـشعوب األصـلية        

تضع جمموعة من املعايري والسياسات الدولية تتعلق حتديـدا بفئـات ُعرِّفـت بأهنـا أصـلية، وذلـك                   
املتعلقة حبمايـة وإدمـاج الـسكان األصـليني وغريهـم مـن            ) ١٩٥٧ (١٠٧باعتماد االتفاقية رقم    

م وكانـت االتفاقيـة الالحقـة رقـ       . الفئات القبلية أو شبه القبلية من السكان يف البلـدان املـستقلة           
املتعلقة بالشعوب األصلية والقبليـة يف البلـدان املـستقلة مبثابـة خطـوة هائلـة يف                 ) ١٩٨٩ (١٦٩

جمــال توطيــد النظــام الــدويل املعاصــر بــشأن الــشعوب األصــلية، جتلَّــى أثرهــا فيمــا وضــع مــن       
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وبـالطبع، توجـد اجملموعـة األساسـية الراهنـة      . الصكوك والربامج والـسياسات الدوليـة األخـرى    
 يف إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب  ة املتعلقــة حبقــوق الــشعوب األصــلي للمعــايري

  ).٦١/٢٩٥القرار  (٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣األصلية، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف 
وقد أدت وكاالت ومؤسسات األمم املتحـدة دورا هامـا يف تفعيـل املعـايري املنـصوص                   - ٢٤

وك حقـوق اإلنـسان ذات الـصلة، ويف تعمـيم مراعـاة حقـوق               عليها يف اإلعالن وغريه من صك     
وقـد صـادف املقـرر اخلـاص، يف سـياق        . الشعوب األصلية يف مجيع أحناء منظومة األمم املتحدة       

عمله، برامج عديدة جـديرة بالتنويـه كـان هلـا تـأثري إجيـايب كـبري علـى تعزيـز حقـوق الـشعوب                         
، يوجــد ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  فعلــى الــصعيد القطــري، علــى ســبيل املثــال  . األصــلية

العديــد مــن األنــشطة الــيت تــستهدف الــشعوب األصــلية يف جمــاالت مثــل الرعايــة ) اليونيــسيف(
وأنـشأ  . الصحية املراعيـة لالعتبـارات الثقافيـة والتعلـيم الثنـائي اللغـة واجلمـع املـصنف للبيانـات                  

ألصـلية هبـدف تقـدمي مـنح صـغرية        الصندوق الدويل للتنمية الزراعية مرفـق مـساعدة الـشعوب ا          
وتعمل مفوضية األمم املتحدة حلقـوق      . للمشاريع ورسم سياسٍة للتواصل مع الشعوب األصلية      

اإلنــسان بــصورة مباشــرة مــع الــشعوب األصــلية علــى الــصعيد القطــري، وتــؤدي يف كــثري مــن  
 وقـد أحـاط   .األحيـان دورا حامسـا يف هتدئـة حـاالت الـرتاع احملتملـة الـيت تـشمل شـعوبا أصـلية          

املقرر اخلاص علما بوجـه خـاص باألعمـال اهلامـة الـيت اضـطلعت هبـا يف هـذا الـصدد املكاتـب                        
  .اإلقليمية والقطرية للمفوضية يف أمريكا الالتينية

ومــع ذلــك، يــرى املقــرر اخلــاص أنــه ال يــزال هنــاك عمــل كــثري ينبغــي إجنــازه لتوجيــه    - ٢٥
ة حنو االسـتجابة بفعاليـة لـشواغل الـشعوب األصـلية          الربامج واملوظفني يف منظومة األمم املتحد     

وباإلضافة إىل ذلك، تعرب الشعوب األصلية وممثلوها بـصفة         . وفقا حلقوقهم املعترف هبا دوليا    
مــستمرة عــن شــواغلهم مــن أن القــرارات الــيت ُتتخــذ ضــمن عمليــات األمــم املتحــدة لوضــع      

ــصكوك      ــن ال ــا م ــددة األطــراف وغريه ــدة املتع ــة   املعاهــدات اجلدي ــادرات برناجمي ــام مبب ، أو القي
  .جديدة، ميكن أن تؤدي إىل إضعاف املكاسب اليت حتققت على الصعيد الدويل أو إلغائها

  
املرجـع القياسـي ألعمـال      : إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب األصـلية          -باء   

  األمم املتحدة املؤثرة على الشعوب األصلية
باجـة اإلعـالن املتعلـق حبقـوق الـشعوب األصـلية أن لألمـم               تؤكد اجلمعيـة العامـة يف دي        - ٢٦

ونظــرا هلــذا الــدور . املتحــدة دورا هامــا ومــستمرا يف تعزيــز ومحايــة حقــوق الــشعوب األصــلية 
ــادتني    ــنص اإلعــالن، يف امل ــزة والوكــاالت    ٤٢ و ٤١اخلــاص، ي ــسهم األجه ــى أن ت ــه، عل  من

حلكومية الدولية األخرى يف تنفيذ أحكـام       املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات ا      
اإلعــالن عــن طريــق تقــدمي املــساعدة املاليــة والتقنيــة؛ وأن تتــاح الــسبل الــيت تــضمن مــشاركة     
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الشعوب األصلية يف املسائل اليت متسها؛ وأن تعمل األمـم املتحـدة وهيئاهتـا ووكاالهتـا والـدول                  
  .لك متابعة فعالية تنفيذهاألعضاء فيها، على تعزيز احترام اإلعالن وتطبيقه وكذ

 مـن اإلعـالن إىل املنتـدى        ٤٢وعلى الرغم مـن اإلشـارة علـى وجـه التحديـد يف املـادة                  - ٢٧
الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، فإن والية تعزيز االحترام لإلعالن تنطبق بوضـوح علـى               

 ميـّس عملـها علـى    كامل نطاق منظومة األمم املتحدة، وال سيما مؤسسات األمم املتحـدة الـيت   
  .حنو ما قضايا الشعوب األصلية

وبـالنظر إىل أن اإلعـالن اعتمدتــه اجلمعيـة العامــة، الـيت هـي صــاحبة القـول الفــصل يف         - ٢٨
حتديــد البــارامترات املعياريــة الــشاملة للمنظومــة، وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة، فــإن املعــايري الــيت  

مـة األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق بقـضايا الـشعوب        حيددها يـتعني أن يطبقهـا خمتلـف عناصـر منظو         
وتوجـه اجلمعيـة العامـة، مـن خـالل اإلعـالن، أجهـزة األمـم املتحـدة وكاالهتـا، طبقـا                      . األصلية

. ، إىل العمــل علــى تنفيــذ أحكــام منطــوق اإلعــالن     ٤٢ و ٤١لألحكــام اإللزاميــة للمــادتني   
  . يكون السلوك ممتثال لإلعالنوتتضمن هذه الوالية بالضرورة املطلب األقل املتمثل يف أن

ويف السنوات األخرية، اعتمدت بعـض مؤسـسات األمـم املتحـدة سياسـات أو بـرامج                   - ٢٩
أو مبادئ توجيهية جديدة بصدد الـشعوب األصـلية، أو قامـت بتعـديل مـا هـو موجـود منـها،                      

  مـع املبـادئ واحلقـوق املؤكـدة يف         - وإن مل يكـن مـن مجيـع النـواحي            -بطرق متـسقة عمومـا      
وتندرج يف هذا السياق، ضمن أمور أخـرى، سياسـة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي             . اإلعالن

ــشعوب األصــلية الــيت        ــضايا ال ــشأن ق ــة ب ــادئ التوجيهي ــشعوب األصــلية، واملب ــشأن إشــراك ال ب
وضعتها جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، وترمي إىل مساعدة منظومة األمم املتحدة على تعمـيم              

ضايا الشعوب األصلية ودجمها يف العمليات املتعلقة باألنـشطة والـربامج التنفيذيـة علـى               مراعاة ق 
الصعيد القطري، ووضع إطار عام لتطبيق هنج قائم علـى حقـوق اإلنـسان ومـراعٍ لالعتبـارات                  

  .الثقافية يف جمال التنمية من أجل الشعوب األصلية وباالشتراك معها
يــق الــدعم املــشترك بــني الوكــاالت املعــين بقــضايا       وباإلضــافة إىل ذلــك، اعتمــد فر    - ٣٠

ــألف مــن جمموعــة واســعة مــن الوكــاالت        ــذي يت ــابع لألمــم املتحــدة، ال ــشعوب األصــلية الت ال
 واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، بيانـا يف اجتماعـه الـسنوي املعقـود يف عـام                   جوالصناديق والربام 

يف “ وثيقـة حيـة   ”يـصبح اإلعـالن     ، تعهد فيه بدعم اإلعالن نصا وروحا، وبكفالـة أن           ٢٠٠٧
ــق   ــع أعمــال أعــضاء الفري ــادة النظــر يف سياســاهتم      . مجي ــى إع ــضا عل ــق أي ــق أعــضاء الفري وواف

ــربامج          ــسياسات وال ــع ال ــشعوب األصــلية، كــي تكــون مجي ــة بال وصــكوكهم األخــرى املتعلق
  .(E/C.19/2007/2)واملشاريع وغريها من الصكوك واألنشطة متسقة مع اإلعالن 
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 املقرر اخلاص أن يشري إىل الدور احملوري الذي يضطلع به منتدى األمـم املتحـدة                ويود  - ٣١
الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية يف توجيه مؤسسات األمم املتحدة ووكاالهتا فيمـا يتعلـق     
حبقوق الشعوب األصلية، يف إطـار الواليـة املـسندة إليـه مـن اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي،                    

ــوفري مــشورة  ــق      بت ــا عــن طري ــم املتحــدة وصــناديقها ووكاالهت ــربامج األم  اخلــرباء وتوصــياهتم ل
اجمللس، وتنمية الوعي باألنشطة املتعلقة بقضايا الشعوب األصلية داخل منظومة األمـم املتحـدة              

ويف هـذا الـصدد، يـرى       ). ٢٠٠٠/٢٢قرار اجمللس   (والعمل على دمج هذه األنشطة وتنسيقها       
ــه ســيكون    ــدائم استعراضــا شــامال   املقــرر اخلــاص أن ــد أن ُيجــري املنتــدى ال  ألعمــال مــن املفي

املؤســسات الدوليــة الــيت تعــاجل القــضايا املتــصلة بالــشعوب األصــلية، علــى الــصعيدين الــدويل     
ــشعوب        ــق حبقــوق ال ــة يف اإلعــالن املتعل ــايري املبين ــا للمع ــال براجمه ــيم مــدى امتث والقطــري لتقي

راؤه عـن طريـق تعـيني أعـضاء حمـددين مـن املنتـدى               وهـذا االسـتعراض رمبـا ميكـن إجـ         . األصلية
الــدائم ملختلــف املؤســسات أو الــربامج املــشمولة يف منظومــة األمــم املتحــدة، وســوف يكــون     

  .مكمال لألعمال اليت نفذها املنتدى الدائم بالفعل يف هذا الصدد
 لـه تقـدمي   وعلى أية حال، يود املقرر اخلاص أن يغتنم هذه الفرصة الفريدة اليت أتاحت   - ٣٢

تقريـر إىل اجلمعيــة العامـة، ليوجــه انتبــاه الـدول األعــضاء إىل بعــض الـربامج والعمليــات احلاليــة     
وجمموعـة األمثلـة    . داخل منظومة األمم املتحدة اليت هلا أمهية خاصة بالنـسبة للـشعوب األصـلية             

ــدا        ــع املقــرر اخلــاص أن يقــدم مزي ــأي حــال مــن األحــوال، ويتوق ــة ليــست جامعــة ب مــن التالي
املالحظــات بــشأن هــذه األنــشطة وغريهــا مــن أنــشطة األمــم املتحــدة طيلــة الفتــرة املتبقيــة مــن   

  .واليته، وخباصة يف سياق تقييمه للحاالت القطرية احملددة، حيثما يكون ذلك مناسبا
  

الـــربامج والعمليـــات احملـــددة املـــضطلع هبـــا يف إطـــار منظومـــة األمـــم املتحـــدة،     -جيم   
   بالنسبة للشعوب األصليةاألمهية اخلاصة ذات

  منظمة األمم املتحد للتربية والعلم والثقافة  -  ١  
  اتفاقية التراث العاملي

إن إحدى املـسائل الـيت اسـترعت انتبـاه املقـرر اخلـاص يف عـدة مناسـبات هـي املـسألة                         - ٣٣
 والثقافـة  املتصلة بتأثري مواقع التـراث العـاملي الـيت حتـددها منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم            

وقد ثارت هذه املسألة يف سياق اتـصاالت املقـرر اخلـاص            . على الشعوب األصلية  ) اليونسكو(
ببعض احلكومات بشأن ادعاءات حمددة بوقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان، وكذلك يف سـياق             

وقـد أعربـت الـشعوب      . )١(تقاريره اليت تضمنت حبث حالة الـشعوب األصـلية يف بلـدان معينـة             
__________ 

  .A/HRC/21/47.Add.2 من الوثيقة ٥٠انظر على سبيل املثال الفقر ة   )١(  
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ن شواغلها بصدد عدم مـشاركتها يف ترشـيح املواقـع الـيت ُتـدرج علـى قائمـة مواقـع                     األصلية ع 
التراث العاملي ويف اإلعالن عنها وإدارهتا، وكذلك عن شواغلها إزء التأثري السليب هلذه املواقـع               

وقد أعرب كل من املنتـدى      . على حقوقها املوضوعية، وال سيما حقوقها يف األراضي واملوارد        
  .)٢(ة اخلرباء عن شواغلهما يف هذا الشأن يف سياق أعماهلماالدائم وهيئ

ــشعوب          - ٣٤ ــة لل ــاطق التقليدي ــاملي املوجــودة داخــل املن ــراث الع ــع الت ــي ملواق ــدد الفعل والع
األصلية أو بالقرب منها، أو اليت تؤثر على هذه الـشعوب بـشكل آخـر، لـيس مؤكـدا، ويبـدو                      

عراضا شامال هلذا األمر، ولكن املؤشرات تـوحي بـأن     أن جلنة التراث العاملي مل ُتجر إطالقا است       
  .هناك عشرات من هذه املواقع

ويف غضون ذلـك، ال توجـد حـىت اآلن سياسـة حمـددة أو إجـراء حمـدد يكفـل إمكانيـة                         - ٣٥
واملبـادئ التوجيهيـة لتنفيـذ اتفاقيـة     . مشاركة الشعوب األصلية يف ترشيح هـذه املواقـع وإدارهتـا       

 حتد إجراءات تسجيل املمتلكات يف قائمـة التـراث العـاملي، ومحايـة املواقـع                التراث العاملي، اليت  
وتـنص املبــادئ التوجيهيــة  . وصـوهنا، ال تتطــرق إطالقـا إىل مــسألة مــشاركة الـشعوب األصــلية   

ــة علــى ضــمان مــشاركة طائفــة واســعة مــن        ــدول األطــراف يف االتفاقي ــشجيع ال علــى جمــرد ت
  .راث العاملي وترشيحها ومحايتهاأصحاب املصلحة يف تعيني ممتلكات الت

وفضال عن ذلك، ال تطالب الدول بصورة حمددة بتقـدمي أي معلومـات عـن الـشعوب             - ٣٦
ــراث العــاملي       ــإلدراج يف الت ــة الــيت تعــيش يف املوقــع الــذي ترشــحه ل األصــلية واجملتمعــات احمللي

ويف هـذا   . ذه الفئـات  حوله، أو مبراجعة نوع التأثري الذي يسببه املوقع املعين على حقـوق هـ              أو
الصدد، ال تتضمن النماذج املتضمنة يف املبـادئ التوجيهيـة بـشأن ترشـيح املواقـع خانـات ُتلـزم                    
ــشأن         ــات ب ــدمي معلوم ــشعوب األصــلية أو بتق ــى ال ــع عل ــأثري احملتمــل للموق ــدول بوصــف الت ال

كانـت  كانت الشعوب املتأثرة هبذا األمـر قـد ُسـئلت عـن رأيهـا بـشأن الترشـيح ومـا إن                       إن ما
موافقة عليه، وإن كانـت النمـاذج تطلـب مـن الـدول ذكـر الفئـات الرئيـسية مللكيـة األراضـي،            

  .يف ذلك امللكية التقليدية أو العرفية مبا
، ٢٠١١يوليـه   /ويف الدورة اخلامسة والثالثني للجنة التـراث العـاملي، املعقـودة يف متـوز               - ٣٧

، الـذي يـشجع الـدول األطـراف علـى      COM 12E 35خطت اللجنة خطوة هامـة باختـاذ املقـرر    
إشراك الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف اختاذ القرارات بشأن حالـة صـون مواقـع التـراث         
العــاملي ويف رصــدها وتقييمهــا، وعلــى احتــرام حقــوق الــشعوب األصــلية عنــد ترشــيح مواقــع    

واقـع وتقـدمي التقـارير    التراث العاملي املوجودة يف مناطق الشعوب األصـلية ولـدى إدارة هـذه امل    
__________ 

 مـن مرفـق الوثيقـة    ٣٨، والفقـرة  E/2010/43-E/C.19/2010/15 مـن الوثيقـة      ١٣١انظر على سبيل املثال الفقرة        )٢(  
A/HRC/18/42. 
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بيد أنه ما مل ُتجر تعديالت للمبادئ التوجيهية، فإن هـذه املقترحـات ال حيتمـل أن                 . املتعلقة هبا 
، رفضت جلنة التـراث العـاملي   ٢٠٠١ومن اجلدير بالذكر أيضا أنه يف عام . ترسخ رسوخا تاما  

لية، ليكـون مبثابـة   مقترحات قدمتها الشعوب األصلية بإنشاء جملـس خـرباء مـن الـشعوب األصـ           
  .هيئة استشارية للجنة

وقد حدثت تطورات هامـة أخـرى يف سـياق التعـاون مـع اهليئـات االستـشارية التابعـة                      - ٣٨
، ٢٠١١ويف عـام  . للجنة التراث العاملي، الـيت تـضطلع بـأدوار رئيـسية يف اإلعـالن عـن املواقـع           

ملبادرة الـيت اختـذهتا اللجنـة وهيئاهتـا      أحاط املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية علما با        
االستــشارية الــثالث، وهــي االحتــاد الــدويل حلفــظ الطبيعــة، واجمللــس الــدويل للمعــامل واملواقــع    
األثريــة، واملركــز الــدويل لدراســة حفــظ وجتديــد املمتلكــات الثقافيــة، الســتعراض اإلجــراءات   

ستنرية، ومحايـة سـبل عـيش الـشعوب         احلالية والقـدرة علـى كفالـة املوافقـة احلـرة واملـسبقة واملـ              
ــادرة      ، (E/2011/43-E/C.19/2011/14األصــلية وتراثهــا املــادي وغــري املــادي، ورحــب هبــذه املب

وإضافة إىل ذلـك قـرر املـؤمتر العـاملي حلفـظ الطبيعـة التـابع لالحتـاد الـدويل حلفـظ           ). ٤١الفقرة  
، تطبيـــق ٢٠٠٨قـــودة يف عـــام  الـــذي اختـــذه يف دورتـــه الرابعـــة املع4.048الطبيعـــة، يف القـــرار 

املتطلبــات املنــصوص عليهــا يف اإلعــالن املتعلــق حبقــوق الــشعوب األصــلية علــى مجيــع براجمــه     
وعملياته، ودعا احلكومات إىل العمل مع منظمات الشعوب األصـلية علـى كفالـة عـدم إنـشاء                  

األخـرى  مناطق حممية تؤثر، أو قد تؤثر، علـى أراضـي الـشعوب األصـلية ومناطقهـا ومواردهـا         
دون موافقتها احلرة واملـسبقة واملـستنرية، وكفالـة االعتـراف علـى النحـو الواجـب حبقوقهـا يف                    

  .املناطق احملمية القائمة
، اجتمـع املقـرر اخلـاص مـع ممثلـي بـرامج اليونـسكو               ٢٠١١أكتوبر  /ويف تشرين األول    - ٣٩

ــشعوب األصــلية   ــصلة بال ــة يف حتــسني إ   . ذات ال ــاء االجتمــاع رغب جــراء الترشــيح  والحــظ أثن
لـإلدراج يف قائمــة التــراث العــاملي املتعلــق باجملتمعــات األصــلية ويف النظــر يف الــسبل املؤديــة إىل  

إال أن ممثلــي اليونــسكو أثــاروا مــسألة حمدوديــة مــواردهم التقنيــة والبــشرية واملاليــة الــيت  . ذلــك
واقــع الــيت يــتم  تتــيح إجــراء مــشاورات مــع مجيــع الــشعوب األصــلية املتــأثرة بــشأن مجيــع امل    ال

ترشيحها، فضال عن التحديات السياسية اليت كثريا ما يواجهوهنـا يف هـذا الـشأن، مبـا يف ذلـك              
  .عدم التعاون من جانب احلكومات

ومع ذلك، جيدر بالتنويه أنه قد بلغـت املقـرر اخلـاص أمثلـة إجيابيـة ملـشاركة الـشعوب                     - ٤٠
 وإدارهتـا، ممـا يـدل علـى إمكـان تـذليل هـذه        األصلية يف اإلعالن عن مواقع مـن التـراث العـاملي    

ويف أحـد هـذه األمثلـة، عِلـم املقـرر اخلـاص بتعـيني               . التحديات، يف سياقات معينـة علـى األقـل        
ــه ذلــك         ــا لقي ــاملي، ومب ــراث الع ــع الت ــا مــن مواق ــسويد موقع ــة يف مشــال ال ــا الواقع ــة البوني منطق
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ثلة املمارسات اجليـدة، وهـو أن   وهو ينوه أيضا إىل أحد أم. نشط من الشعب السامي  دعم من
تعيني منطقة تاوس بويبلو الواقعة يف الواليات املتحدة موقعا مـن مواقـع التـراث العـاملي مت بنـاء                    

ويرى املقرر اخلاص أن مقترحـات إدراج املواقـع الـيت           . على اقتراح قدمته طائفة التاوس نفسها     
لعــاملي ينبغــي أن تــصدر عــن تلــك  هلــا تــأثري مباشــر علــى الــشعوب األصــلية يف قائمــة التــراث ا 

الــشعوب، وهــذا أمــر ينبغــي أن تــشجعه الــدول األطــراف يف اتفاقيــة التــراث العــاملي وكــذلك   
  .وكاالت األمم املتحدة

  
  سياسة اليونسكو املتعلقة بالشعوب األصلية    

إن السياسة املرتقبة لليونسكو بشأن الشعوب األصلية، اليت مل تتم بلورهتـا بعـد، ميكـن            - ٤١
. أن تكون أداة من أدوات معاجلة الشواغل املتصلة باإلعالن عن مواقع التراث العاملي وإدارهتـا              

، شارك املقرر اخلاص وأعـضاء املنتـدى الـدائم وهيئـة اخلـرباء      ٢٠١١أكتوبر /ويف تشرين األول  
يف اجتماع ُعقد يف مقر اليونسكو يف بـاريس، بـدأت املنظمـة أثنـاءه أعماهلـا اهلادفـة إىل صـوغ                 

ويف بيان أدىل به املقرر اخلاص مبناسبة انطالق هـذه األعمـال،            . سياسة بشأن الشعوب األصلية   
أكد أن برامج اليونسكو، مثلها مثل برامج وكاالت األمم املتحـدة األخـرى الـيت متـس مـصاحل              
ــصلة،         ــة ذات ال ــايري الدولي ــع املع ــل، م ــى األق ــسقة، عل ــشعوب األصــلية، جيــب أن تكــون مت ال

  .وانني والسياسات الوطنية الساريةوكذلك مع الق
ــرامج اليونـــسكو بتفـــادي إحلـــاق الـــضرر      - ٤٢ إال أن الوضـــع املثـــايل هـــو أن ال تكتفـــي بـ

بالشعوب األصلية، بل جيب أن تـدعم حقوقهـا دعمـا فعليـا، كمـا فعلـت مـن قبـل يف حـاالت                        
ة لليونـسكو   ويعتقـد املقـرر اخلـاص أن الـسياسة املرتقبـ          . عديدة ومن خالل العديد مـن الـربامج       

بشأن الشعوب األصلية ميكن أن تـسهم إسـهاما كـبريا يف دعـم حقـوق الـشعوب األصـلية مـن                      
عرب مساعدة اليونسكو على إنعام النظر يف آثار براجمها احلالية علـى            : أوال: ثالث نواح رئيسية  

ــى          ــسكو عل ــساعدة اليون ــا، عــرب م ــة؛ وثاني ــة تقييمي ــار عملي ــك يف إط ــشعوب األصــلية، وذل ال
يط االستراتيجي لرباجمها اليت تؤثر على الشعوب األصـلية، بإدمـاج هـدف محايـة حقـوق          التخط

الشعوب األصلية يف األعمال الربناجمية؛ وثالثا، عرب تزويـد اليونـسكو بإرشـادات عمليـة بـشأن                 
وسـيتابع املقـرر اخلـاص      . التشاور مع الشعوب األصلية فيما يتعلق بربامج اليونسكو وأنـشطتها         

 سياسة اليونـسكو املتعلقـة بالـشعوب األصـلية معربـا عـن اسـتعداده لإلسـهام يف                   باهتمام صوغ 
  .هذه العملية إذا اعُترب هذا اإلسهام مفيدا
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  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  -  ٢  
ــة        - ٤٣ ــة بــشأن أعماهلــا الربناجمي ــادئ توجيهي ــد مــن وكــاالت األمــم املتحــدة مب يــضع عدي
ول أو منظمـات اجملتمـع املـدين أو غريهـا فيمـا يتعلـق بـشىت املـسائل         إلسداء املـشورة إىل الـد     أو

موضع االهتمام، وكثريا ما تكون هلا آثـار مـن حيـث إعمـال معـايري حقـوق اإلنـسان املعتـرف                
ويف سـياق بعـض هـذه اإلجـراءات، أُعـرب عـن القلـق              . دوليا فيما يتعلق بالشعوب األصلية     هبا

ملتحــدة وغريهــا مــن اجلهــات فرصــة إعــادة التفــاوض مــن أهنــا تعطــي الــدول ووكــاالت األمــم ا
  .بشأن معايري سبق االتفاق عليها ومعمول هبا بالفعل

وقد أثـريت هـذه املـسألة هـذه الـسنة فيمـا يتعلـق باملبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة لـإلدارة                     - ٤٤
 املــسؤولة حليــازة األراضــي ومــصائد األمســاك والغابــات يف ســياق األمــن الغــذائي الــوطين، الــيت 

ــاملي يف     ــة األمـــن الغـــذائي العـ ــة واعتمـــدهتا جلنـ ــة والزراعـ ــة األغذيـ ــار١١وضـــعتها منظمـ /  أيـ
 ومشلـت إجـراء     ٢٠٠٩وقد بدأت عملية صوغ هـذه املبـادئ التوجيهيـة يف عـام              . ٢٠١٢ مايو

 مشاورات مـع احلكومـات واجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص واألوسـاط األكادمييـة                  ١٠حوايل  
ــادئ التوجيهيــة منــصوص صــراحة علــى أهنــا       . ة وغريهــاووكــاالت األمــم املتحــد   وهــذه املب

ولكــن ميكــن يف الوقــت نفــسه أن تترتــب عليهــا آثــار بعيــدة املــدى،  ) ١-٢البنــد (“ طوعيــة”
ميكن استخدامها يف مجيع البلدان واملنـاطق، يف مجيـع مراحـل التنميـة االقتـصادية، ويف إدارة               إذ

  ).٤-٢البند (مجيع أشكال احليازة 
وعلـى وجـه    . وكانت هـذه املبـادئ التوجيهيـة موضـعا لـشكاوى موضـوعية وإجرائيـة                - ٤٥

التحديد، أعرب عدد من الشعوب األصلية ومنظماهتـا عـن القلـق مـن أن بعـض األحكـام أدىن                    
من مستوى املعايري املتفق عليها فعال بـشأن احلقـوق يف األراضـي واملـوارد، وهـي مـن احلقـوق                     

وأشري على سبيل املثال إىل أنه فيما يتعلق حبـاالت ترحيـل            . صليةاألساسية بالنسبة للشعوب األ   
الشعوب األصلية من أراضيها التقليدية، ال تنص املبادئ التوجيهية على احلصول علـى املوافقـة               
احلــرة واملــسبقة واملــستنرية للــشعوب األصــلية املتــضررة بوصــفها شــرطا أساســيا هلــذا الترحيــل، 

اإلعالن املتعلق حبقوق الشعوب األصلية، بل تنص فقـط علـى           من   ١٠كما تشترط ذلك املادة     
أنه ال ينبغي محل الشعوب األصلية وغريها من اجملتمعات احملليـة الـيت لـديها نظـم حيـازة عرفيـة                   

  ).٥-٩البند (على إخالل أراضي أسالفهم قسرا 
، إىل ١٤د وفيما يتعلق بإعادة األراضي أيـضا، تـدعو املبـادئ التوجيهيـة، يف إطـار البنـ               - ٤٦

ــة الــشعوب      إعــادة األراضــي الــيت أُخــذت مــن أي أشــخاص، عنــد االقتــضاء، وتــنص، يف حال
األصــلية علــى وجــه التحديــد، علــى أن إعــادة احلقــوق ينبغــي أن ُتعــاجل وفقــا للــسياق الــوطين    

وُينظـر إىل هـذا احلكـم علـى أنـه أضـعف وأكثـر غموضـا إىل                  . ومتاشيا مـع التـشريعات الوطنيـة      
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 مـن اإلعـالن، الـيت تـنص بوضـوح علـى أن للـشعوب                ٢٨عايري املبينـة يف املـادة       كبري من امل   حد
ــرد، أو إذا تعــذر ذلــك، التعــويض العــادل،      األصــلية احلــق يف اجلــرب بطــرق ميكــن أن تــشمل ال

خيــص األراضــي واملنــاطق واملــوارد الــيت كانــت متتلكهــا بــصفة تقليديــة أو كانــت تــشغلها  فيمـا 
احتلـــت أو اســـتخدمت أو أضـــريت دون موافقتـــها احلـــرة  تـــستخدمها، والـــيت أخـــذت أو  أو

  .واملسبقة واملستنرية
اعـى فيهـا بقـدر أوىف       ويرى املقرر اخلـاص أنـه ميكـن حتـسني املبـادئ التوجيهيـة بـأن ُتر                  - ٤٧

وقـد دأب املقـرر اخلـاص علـى     . املعايري واالعتبارات اخلاصة اليت تنطبق على الـشعوب األصـلية        
معارضة التفسريات التقييديـة للنـصوص املتـصلة حبقـوق اإلنـسان، مفـضال اعتمـاد فهـم موسـع                    
ــة       ــدول واجلهــات الفاعل ــة كلمــا أمكــن ذلــك، وكــذلك تــشجع ال وتقــدمي للــصكوك املكتوب

خرى دائمـا علـى أن تنفـذ املبـادئ التوجيهيـة والـسياسات املتـصلة بالـشعوب األصـلية وفقـا                      األ
  .لروح اإلعالن ونصه

وجيدر باإلشارة أن منظمة األغذية والزراعة خطت خطوات هامة يف املاضـي يف جمـال       - ٤٨
اعترافهــا حبقــوق الــشعوب األصــلية، وال ســيما مــن خــالل صــوغ سياســتها املتعلقــة بالــشعوب 

وتؤكـد هـذه الـسياسة، يف إطـار أهـدافها األساسـية للتواصـل               . ٢٠١٠صلية والقبلية يف عام     األ
مــع الــشعوب األصــلية، أنــه عنــدما يكــون هنــاك تــأثري مباشــر علــى قــضايا الــشعوب األصــلية     

عالقة هبا، ستتبع منظمة األغذية والزراعة أحكام اإلعالن املتعلق حبقوق الشعوب األصـلية،              أو
  .افقة احلرة واملسبقة واملستنريةاملتصلة باملو

  
  املنظمة العاملية للملكية الفكرية  -  ٣  

عــىن بتعزيــز املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة وكالــة متخصــصة تابعــة لألمــم املتحــدة ُت  - ٤٩
 يف األصــليةشؤون الــشعوب يتركــز االهتمــام بــو. محايــة امللكيــة الفكريــة علــى الــصعيد العــاملي

وأشـكال  اجلينيـة   وارد  املـ تدابري كافيـة حلمايـة مـا هلـذه الـشعوب مـن              وغ  املنظمة على كفالة ص   
ــبري ال ــايف التع ــة ثق ــوز و   (التقليدي ــصميم واألمســاء والرم ــون والت ــة  املوســيقى والفن احلــرف اليدوي

علـى  الـيت اكتـسبتها الـشعوب األصـلية أو تراكمـت لـديها       (تقليديـة   العـارف   املو) ذلكإىل   وما
املنـافع   يف   علـى حنـو منـصف     التـشارك   مال واالخـتالس، وكـذلك      إسـاءة االسـتع   من  ) الزمن مر

  .اآلتية من االستغالل التجاري هلذه األصول
ــ  - ٥٠ ــة واملــوارد    وفروت ــة الفكري ــة بامللكي ــة املعني ــة الدولي ــة احلكومي ــة  اللجن واملعــارف اجليني

ن أن تنـاقش  ، حمفـال ميكـ  ٢٠٠٠عام  يف  ، اليت أنشئت    للمنظمةالتابعة  الفنون الشعبية   التقليدية و 
قــضايا امللكيــة الفكريــة ذات الــصلة باملعــارف التقليديــة   مــا يــستجد مــن  فيــه الــدول األعــضاء  

قــررت ، ٢٠٠٩ويف عــام . وتقاســم املنــافعاجلينيــة واملــوارد التقليديــة وأشــكال التعــبري الثقــايف 
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نـص  علـى  مفاوضـات، بنيـة التوصـل إىل اتفـاق     بـإجراء  للجنـة  للمنظمة أن تأذن اجلمعية العامة   
 ملعــارف التقليديــةامحايــة علــى الوجــه الفعــال  )  دوليــة تكفــلأو صــكوك(يكفــل صك دويل لــ

  .وأشكال التعبري الثقايف التقليدية واملوارد اجلينية يف إطار النظم القائمة للملكية الفكرية
  إن ا، مبـ  املفاوضـات سياق   اليت نوقشت يف     ،صليةوتتصل القضايا الرئيسية للشعوب األ      - ٥١

املعـارف  يف  تضمن االعتراف بأن الشعوب األصلية هي صاحبة احلقوق         يالصكوك س كان نص   
ــة وأشــكال التعــبري الثقــايف    ــة التقليدي ــا التقليدي ــدول   إنوم ــزام ال  كانــت الــصكوك ســتؤكد الت

للشعوب األصلية فيمـا يتعلـق باالسـتيالء علـى          املستنرية  باحلصول على املوافقة احلرة واملسبقة و     
صـلية إىل أنـه مت   ألويـشري ممثلـو الـشعوب ا   .  التقليديـة وأشـكال التعـبري الثقـايف   املعارف التقليدية   

أشـكال  بـشأن   غري أن هناك قضايا مل ُيبت فيها بعد         . هاتني املسألتني إحراز بعض التقدم بشأن     
الـيت سـيجري    تكـون مـشمولة حبمايـة الـصكوك         ميكن أن   املعرفة أو التعبري الثقايف التقليدية اليت       

  .وضعها
إن لـم يتقـرر بعـد مـا         ف. جوانب أساسية للمفاوضات مل حتسم بعـد      وهناك أيضا بعض      - ٥٢

 واملعـارف   اجلينيـة سـتؤدي إىل وضـع ثالثـة صـكوك منفـصلة بـشأن املـوارد                املفاوضـات   كانت  
هـذه  ، أو سـيكون هنـاك صـك واحـد يتنـاول مجيـع               ةالتقليدية وأشـكال التعـبري الثقـايف التقليديـ        

على طبيعة الـصك أو الـصكوك، ويف املقـام األول        بعد  االتفاق  مل يتم    وباملثل،. اجملاالت الثالثة 
، اختتمـت اللجنـة دورة بـشأن        ٢٠١٢يوليـه   /ويف متـوز  . قانوناأيهما سيكون ملزماً    كان  إن  ما  

، ةن محايـة أشـكال التعـبري الثقـايف التقليديـ     أصيغة ملـشروع نـص صـك قـانوين دويل بـش       أحدث  
قيــد عمــال ”باعتبــاره  ٢٠١٢أكتــوبر /يف تــشرين األول للمنظمــةســيحال إىل اجلمعيــة العامــة  

اجلينيـة   بـشأن املـوارد      انيف وقـت سـابق أيـضا نـص        للنظـر    إىل اجلمعية العامـة      وأحيل. “التطوير
  . واملعارف التقليدية

اللجنـة جهـودا متـضافرة لتحـسني مـشاركة ممثلـي الـشعوب              بذلت  العقد املاضي،   يف  و  - ٥٣
 الـذين ميثـل     ،ملـراقبني االعتمـاد   سريع   أعماهلا، بوسائل منها إجراء       واجملتمعات احمللية يف   األصلية

 األصـلية وعـالوة علـى ذلـك، يـشارك ممثلـو الـشعوب             . احملليـة والعديد منهم اجملتمعات األصلية     
ــة نقاشــ     ــة، يف حلق ــاد كــل دورة للجن ــل انعق ــة قب ويف عــام . املنظمــة متوهلــا يةواجملتمعــات احمللي

 التربعات لـصاحل اجملتمعـات األصـلية واحملليـة املعتمـدة، الـذي        صندوقاملنظمة  ، أنشأت   ٢٠٠٥
  . الجتماعاتلييسر حضور الشعوب األصلية 

.  اللجنـة اتيف عمليـ بشأن مـشاركتها  الشعوب األصلية بيد أن هناك شواغل تطرحها        - ٥٤
 مبركـز  األصـلية ، تتمتـع الـشعوب   للمنظمـة لنظـام الـداخلي احلـايل    لطبقـاً  وعلى وجه التحديـد،     

قترحـات جيـب أن     ملقترحات خالل املفاوضات ولكن هـذه ا      املنها من تقدمي    ميكّالذي  ملراقب،  ا
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ومن الناحية العملية، يـؤدي هـذا الـشرط         . نظر فيها حتظى بتأييد دولة واحدة على األقل لكي يُ       
ــا إىل عــدم إدراج   ــشعوب املقترحــة مــن  نــصوص الأحيان  أو ، يف مــشاريع النــصوص األصــليةال

  .األصليةاملقترحات تعكس بطرق ال عرضها 
  

  اتفاقية التنوع البيولوجي  -  ٤  
 ، هبـدف صـون التنـوع البيولـوجي        ١٩٩٢عـام   يف  مدت اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي        اعُت  - ٥٥

 التقاســم املنــصف للفوائــد  وضــمان ، البيولــوجي بطريقــة مــستدامة التنــوعوتــشجيع اســتخدام 
صــلية، ألســية تــؤثر علــى الــشعوب اا أسا، وكلــها قــضاياجلينيــةاملــستمدة مــن اســتخدام املــوارد 

  .سيما فيما يتعلق بأراضيها ومواردها ومعارفها التقليدية ال
 الــيت تلتــزم ،مــن االتفاقيــة) ي (٨صــلية يف املــادة ألوتــرد إشــارة حمــددة إىل الــشعوب ا  - ٥٦

احملليــة وابتكاراهتــا  ومبوجبــها الــدول األطــراف بــصون وحفــظ معــارف اجملتمعــات األصــلية        
وتـشري املـادة   . مـستدام علـى حنـو   اهتا ذات الـصلة حبفـظ التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه       وممارس

إىل أنـه ينبغـي للـدول أن        فتنـوه    يف هـذا الـصدد،       األصـلية صراحة أيـضا إىل مـشاركة الـشعوب         
 “ومـشاركتهم  مبوافقة أصـحاب هـذه املعـارف    ”املستدام للتنوع البيولوجي  االستخدام  تشجع  

مـن  ) ج (١٠وتـدعو املـادة   . “اسـتخدامها العائـدة مـن   نصف للمنـافع    تشجع التقاسم امل  ”أن  و
البيولوجية وفقا للممارسـات الثقافيـة      املوارد  االتفاقية أيضا الدول إىل محاية وتشجيع استخدام        

  .املستداماستخدامها التقليدية اليت تدعم حفظها أو 
ألطـــراف يف  يف دورات مـــؤمتر ااألصـــليةوضـــمن هـــذا اإلطـــار، شـــاركت الـــشعوب   - ٥٧

االتفاقية ويف اجتماعات الفريق املخصص العامـل بـني الـدورات املفتـوح بـاب العـضوية بـشأن                   
واألحكام ذات الصلة من اتفاقية التنوع البيولوجي، الـذي أنـشئ لطـرح برنـامج               ) ي (٨املادة  

 سـعى الفريـق العامـل، إىل حتـسني مـشاركة ممثلـي             بواليتـه اضـطالعاً   و. عمل لتنفيذ هـذه املـادة     
تتـصل  قـرارات ومبـادئ توجيهيـة    وأُعد يف هـذا الـسياق      ودورهم يف أعماله،     األصليةالشعوب  

، أنـشئ املنتـدى الـدويل للـشعوب األصـلية املعـين بـالتنوع               ١٩٩٣ويف عام   . بالشعوب األصلية 
). ي (٨البيولوجي لتيسري مـشاركة الـشعوب األصـلية يف املفاوضـات واحلـوار يف إطـار املـادة                   

املـايل الـالزم    دعم  لتـوفري الـ   أن الفريق العامل أنشأ صندوقا للتربعـات         هذا الصدد    من املهم يف  و
لفريـق  ا خالل اجتماعات    هبيد أن . الشعوب األصلية يف االجتماعات املتصلة باالتفاقية     ملشاركة  
متعلقــة مبــشاركتها الــضوء علــى مــسائل  الــشعوب األصــلية املعقــودة مــؤخرا، ســلطت  العامــل 
التحديـد، أكـد املنتـدى علـى        علـى وجـه     و.  مجيع مراحل عمليات االتفاقيـة      والفعلية يف  ةالكامل

  .لصندوق التربعاتالنقدي الدعم زيادة ضرورة 
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ــورات    - ٥٨ ــن التط ــصل    وم ــا يت ــؤخراً فيم ــسية م ــشأن    الرئي ــا ب ــة بروتوكــول ناغوي باالتفاقي
خدامها، الـذي   والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عـن اسـت        اجلينية  احلصول على املوارد    

إىل كـــبري، يعـــزى بقـــدر وضـــع بروتوكـــول ناغويـــا، القـــصد مـــن و. ٢٠١٠عـــام يف اعُتمـــد 
ــة بــشأن  للــشواغل ســتجابة اال ــافع وتقامسهــااحلــصول علــى املتعلقــة بأحكــام االتفاقي قــد و. املن

عـــدم كفايـــة مـــشاركتها يف وضـــع بعـــض الـــشواغل بـــشأن أعربـــت الـــشعوب األصـــلية عـــن 
وإضــافة إىل ذلــك، .  بالتفــصيلهنــاتنــاول نــت هــذه الــشواغل لــن ُتوإن كابروتوكــول ناغويــا، 

يف الربوتوكـول،  املتـضمنة  بشأن املعايري املوضوعية شواغلهم أعرب ممثلو الشعوب األصلية عن     
وإن للــشعوب األصــلية، املمنوحــة يــرون أهنــا ضــعيفة مــن حيــث تــدابري احلمايــة احملــددة  حيــث 

 “يـشري ”ربوتوكـول   الأن  بالذكر  ومن اجلدير   . جيابيةبعض التطورات اإل  كانوا قد أبرزوا أيضا     
  .قوق الشعوب األصليةاملتعلق حبيف ديباجته إىل اإلعالن 

خبصوص األحكـام املتعلقـة باملعـارف التقليديـة للـشعوب األصـلية،             من األمور املهمة    و  - ٥٩
لتـشريعية  التـدابري ا  ”يف الربوتوكـول    الدول األطراف   تتخذ   أن    ينص على  بروتوكول ناغويا أن  

ــة أو الــسياساتية   الالزمــة لكفالــة تقاســم املنــافع الناشــئة عــن اســتخدام املعــارف        “أو اإلداري
املـادة  (تمعـات األصـلية واحملليـة       اجملبطريقة عادلـة ومنـصفة مـع        اجلينية  التقليدية املرتبطة باملوارد    

 تفـق عليهـا  شـروط م بنـاء علـى   هذا التقاسـم للمنـافع   يكون وتنص املادة أيضا على أن    ). ٥-٥
أن يكـون  أن تتخذ األطراف تدابري تكفـل  ب، ٧املادة تقضي وإضافة إىل ذلك،  . بصورة متبادلة 

تمعـات األصـلية واحملليـة    حتوزهـا اجمل اليت اجلينية التقليدية املرتبطة باملوارد   احلصول على املعارف    
ــها املــسبقة واملــ  ــها ومــشاركتهاستنريةمبوافقت ا مــعلــى أهناملــادتني هــاتني وينظــر إىل .  أو مبوافقت

اعتــراف ضــمين بــأن الــشعوب وجــود  علــى نا تــدالّمــحيــث إهنمــن  جوانــب إجيابيــة انتتــضمن
وافقــة امل أيــضا احلــصول علــى ، وتــستلزمانمعارفهــا التقليديــةيف احلقــوق هــي صــاحبة األصــلية 

نـد  ع”العبـارة التقليديـة     غـري أن    . املعـارف باحلـصول علـى تلـك        فيمـا يتعلـق      املـستنرية سبقة و امل
ــضاء ــوارد“االقت ــادتني و ة ال ــا امل ــشرطية   يف كلت ــارة ال ــي  ”العب ــانون احملل ــا للق ــواردة  “وفق يف ال

الـيت تتـسم قوانينـها    يف بعـض البلـدان   وخباصـة  الـشعوب األصـلية،     قوبلتا باالنتقاد من    ،  ٧ املادة
  .ضعف يف هذا الصددبالاحمللية 
اجلينيـة موضـعا للجـدل    ملـوارد   األحكام الـواردة يف بروتوكـول ناغويـا بـشأن ا           كانتو  - ٦٠

ــلية بقـــدر أكـــرب قلـــيال   ــا يتعلـــق حبقـــوق الـــشعوب األصـ يـــنص علـــى وجـــه التحديـــد،  و. فيمـ
 مـرة   “عند االقتـضاء  ”العبارة التقليدية   الربوتوكول، على أن تتخذ األطراف تدابري، مع إضافة         

ــرى،  ــاكفلأخـ ــوارد      ةلـ ــتخدام املـ ــن اسـ ــافع الناشـــئة عـ ــصف للمنـ ــم املنـ ــة ا التقاسـ لـــيت اجلينيـ
حقـوق هـذه اجملتمعـات      خبـصوص   ات احملليـة    عتمعات األصـلية واحملليـة، وفقـا للتـشري        اجمل حتوزها

الربوتوكـول  ُيلـزم  ، اجلينيـة وفيما يتعلق بتقاسم املنافع املتصلة باسـتخدام املـوارد         ). ٢-٥املادة  (
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لمجتمعـات  املـستنرية ل  احلـصول علـى املوافقـة املـسبقة و        باملثل أن تتخذ تدابري لكفالـة       األطراف  
يف احلـاالت الـيت يكـون    ”عبـارة  ولكنه يضيف   واحمللية، أو على موافقتها ومشاركتها،       األصلية

املـادة   (“احلـصول علـى هـذه املـوارد       يف الـسماح ب    عليهـا    هلذه اجملتمعات حقوق منـصوص    فيها  
 اإلشارة إىل احلقوق املنصوص عليها وفقا للتـشريعات احملليـة       من أن   وأُعرب عن القلق    ). ٢-٦

يف هــاتني املــادتني ميكــن أن تفــسر علــى أهنــا تــشري إىل أن حقــوق الــشعوب األصــلية يف املــوارد 
  .القانون الدويلمبوجب القانون احمللي وليس إثباهتا إال مبوجب ال ميكن اجلينية 
قـدرا مـن احلمايـة      علـى وجـه الـيقني       ومهما يكن من أمر، فإن بروتوكول ناغويا يوفر           - ٦١

وتركـز  . قـدما عليـه سـائرة     التـصديق   عمليـة    و اجلينيـة؛  هـا موارداخـتالس    للشعوب األصلية من  
مــشاركة الــشعوب األصــلية وإدراج  كفالــة علــى مجلــة قــضايا منــها  حاليــاً املناقــشات اجلاريــة 

 “وتقاسـم املنـافع  علـى املـوارد   غرفـة تبـادل املعلومـات بـشأن احلـصول        ”يف  العرفية  اإلجراءات  
ــشأة  ــا لاملن ــادة طبق ــيت ســ ١٤لم ــة مكــان  ، ال ــادل تتكون مبثاب ــه تب األطــراف يف الربوتوكــول  في

وتـشارك الـشعوب األصـلية أيـضا يف         . املنـافع املوارد وتقاسـم    صول على   احلاملعلومات املتعلقة ب  
وتعزيز آليـات التـصدي لعـدم االمتثـال علـى الـصعيد       إلنشاء تدابري صوغ املناقشات الرامية إىل  

هـذه العمليـة وكيـف جيـري فعـال تنفيـذ             كيـف تتطـور      باهتمـام وسرياقب املقرر اخلاص    . احمللي
قـوق  املتعلـق حب إلعـالن  علـى حنـو موافـق ل     أن يـتم تنفيـذها      آمـالً يف    أحكام بروتوكـول ناغويـا،      

  .الشعوب األصلية
  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  -  ٥  

ــادا      - ٦٢ ــادة اعتم ــشعوب األصــلية ع ــوارد ال شــديداًتعتمــد ال ــى امل ــة املوجــودة يف   عل طبيعي
ــأثراً  لــذلك تتــأثر ، وهــيالتقليديــةمناطقهــا  أشــد نظــرا لكوهنــا مــن  و.  البيئــةر بتــدهواًمباشــرت

تطالـب منـذ سـنوات مبزيـد مـن      فإن الشعوب األصـلية مـا انفكـت    اجملتمعات تأثرا بتغري املناخ،   
أن تـشارك   وبـ .ملناخااملناقشات الدولية بشأن تغري سياق احلماية حلقوق اإلنسان اخلاصة هبا يف   

  .قوق الشعوب األصليةاملتعلق حبفعلية يف هذه املناقشات، وفقا ملبادئ اإلعالن مشاركة 
جهود الدوليـة الراميـة إىل التـصدي لـتغري املنـاخ،          ومن العناصر البالغة األمهية بالنسبة لل       - ٦٣

إىل جانــب ع عليهــا، اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بــشأن تغــري املنــاخ، الــيت فــتح بــاب التوقيــ 
اتفاقيــة األمــم املتحــدة بــشأن التنــوع (باتفاقــات ريــو يف إطــار مــا يــسمى  يني األخــرتنياالتفــاقي

البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الـشديد                   
ــا /و ــة، خــالل مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين  ) أو مــن التــصحر، وخباصــة يف أفريقي ــة والتنمي  بالبيئ

. ١٩٩٢يونيـه   /املعروف أيـضا باسـم قمـة األرض، يف ريـو دي جـانريو، الربازيـل، يف حزيـران                  
ــاخ      ــتغري املن ــة ب ــة املتعلق ــة اإلطاري ــؤمتر الثالــث لألطــراف يف االتفاقي ــاء امل ــود يف وأثن ــام ، املعق ع
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عـدد  مـد بروتوكـول كيوتـو الـذي تعهـدت مبوجبـه              وعقب مناقشات مستفيـضة، اعتُ     ،١٩٩٧
ــدان الـــصناعية خبفـــض انبعاثاهتـــ   ــراري مـــن البلـ ــازات االحتبـــاس احلـ ــا ألهـــداف ا مـــن غـ  وفقـ

  .قانونا ملزمة
العقــد املاضــي أو حنــو ذلــك، شــارك ممثلــو الــشعوب األصــلية بنــشاط يف   علــى مــدار و  - ٦٤

االجتماعــات املتــصلة باالتفاقيــة، فــشاركوا عــادة يف الــدورات الــسنوية ملــؤمتر األطــراف يف         
هنـج قـائم علـى    صـوغ   وخالل املناقشات اليت جرت يف هذه االجتماعات، دعـوا إىل           . ةاالتفاقي

قـوق الـشعوب   املتعلـق حب يف اإلعـالن  املكرسـة  حقوق اإلنسان إزاء تغري املناخ واحترام احلقوق   
ــة   . األصــلية ــة  مــن اخلــوســعوا أيــضا إىل كــسب التأييــد إلنــشاء هيئ رباء لتقــدمي املــساعدة التقني

مــؤمتر األطــراف وهيئاتــه إىل الــشعوب األصــلية املــؤثرة علــى بــشأن القــضايا وإســداء املــشورة 
  .املفاوضاتسياق الفرعية يف 

باالتفاقيـة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ،          املتـصلة   وفيما يتعلق باملـشاركة يف العمليـات          - ٦٥
ة يف  طلب للحصول على مركـز املراقـب للمـشارك        بتقدم  تميكن ملنظمات الشعوب األصلية أن      

لــشعوب لــدى اأمهيــة مــستمرة تتــسم بالقــضايا الــيت بيــد أن إحــدى . دورات هيئــات االتفاقيــة
ويف هـذا   . ملشاركتها يف املفاوضات بشأن العمليات املتصلة باالتفاقية      هي إجياد طرائق    األصلية  

 اخلصوص، دعا املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية الدول األطـراف يف االتفاقيـة إىل              
مــشاركة الــشعوب األصــلية يف مجيــع جوانــب احلــوار الــدويل بــشأن تغــري لتعزيــز وضــع آليــات 

املنتـدى الـدويل    يوجـد    وإضـافة إىل ذلـك،       .)٢١، الفقـرة    E/2011/43-E/C.19/2011/14(املناخ  
توىل قيـادة اجلهـود الراميـة    يللشعوب األصلية   بوصفه جتمعاً   للشعوب األصلية املعين بتغري املناخ      

  .يف إطار نظام تغري املناخاملتخذة لتأثري على القرارات إىل ا
  

  مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  -  ٦  
ــستدامة     - ٦٦ ــة املـ ــدة للتنميـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــو إحـــدى مـ ــصلة الـــيت  هـ ــات ذات الـ العمليـ

 يف  ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٢٢ إىل   ٢٠عقد يف الفترة مـن      قد  فيها الشعوب األصلية، و    نشطت
ي جانريو، وحضره رؤسـاء دول ومؤسـسات دوليـة ومنظمـات غـري حكوميـة وجهـات                  ريو د 

ووافق انعقاد املؤمتر الذكرى السنوية العشرين العتماد االتفاقيات البيئيـة الـثالث           . معنية أخرى 
 أعــاله يف مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة الــذي عقــد يف   ٦٣املــذكورة يف الفقــرة 

، وهـو   ٢١واعتمد يف ذلك املؤمتر أيضاً جدول أعمال القـرن          . ١٩٩٢يف عام   دي جانريو    ريو
ــصادية           ــة االقت ــك التنمي ــا يف ذل ــة، مب ــة البيئ ــة حبماي ــضايا املتعلق ــف الق ــاول خمتل ــة عمــل تتن خط

، وهـي تـسمية تـشمل       “الرئيـسية لفئـات   ا”واالجتماعية، وحفظ املوارد وإدارهتا، وتعزيـز دور        
 مــن مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة هــو البنــاء علــى وكــان اهلــدف. الــشعوب األصــلية
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، واعتمــاد ١٩٩٢يف مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة يف عــام امللتــزم هبــا التعهــدات 
  . وأن تعززهاتدابري واضحة وعملية من شأهنا أن تدعم التنمية املستدامة

ت فيــه إىل عقــد مــؤمتر األمــم املتحــدة  الــذي دعــ،٦٤/٢٣٦ويف قــرار اجلمعيــة العامــة   - ٦٧
 يف مجيع مراحـل العمليـة       “الرئيسيةالفئات  ”للتنمية املستدامة، شجعت اجلمعية مشاركة مجيع       

. الرمسي يف تلـك العمليـة ويف املـؤمتر نفـسه          وكفلت اضطالع هذه الفئات بدورها      التحضريية،  
ة، يف املناقـشات مـع اجلهـات    الرئيـسي فئة من الفئـات     الشعوب األصلية باعتبارها    قد شاركت   و

رمسيـة علـى    الرمسيـة وغـري     السياقات  الـ الفاعلة يف األمم املتحدة ومع الدول األعضاء، وذلك يف          
لوثيقـة اخلتاميـة املعروفـة باسـم        صـوغ الـنص النـهائي ل      حد سـواء، حيـث قـدمت مـسامهات يف           

وأثنـاء املـشاورات    . ٦٦/٢٨٨الـواردة يف قـرار اجلمعيـة العامـة          و،  “املستقبل الذي نصبو إليه   ”
 تقدمت الشعوب األصلية من أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب،             ،بشأن الوثيقة اخلتامية  

قــوق املتعلــق حبعــالن اإلوآســيا، وأفريقيــا، وأمريكــا الــشمالية ببيــان دعــت فيــه إىل أن يكــون    
ثيقــة اخلتاميــة وتعتــرف الو. لتحقيــق التنميــة املــستدامةاألساســية الــشعوب األصــلية أحــد األطــر 

بأمهيــة اإلعــالن يف ســياق تنفيــذ اســتراتيجيات التنميــة املــستدامة علــى املــستوى   اعترافــا حمــددا 
  .العاملي واإلقليمي والوطين ودون الوطين

غـري مـشجع يف معظمـه،       رب النص النـهائي للوثيقـة       وعلى الرغم من هذا االعتراف، اعتُ       - ٦٨
 مل يـدمج هنـج حقـوق اإلنـسان علـى حنـو كـاف يف        خميباً آلمـال الـشعوب األصـلية، ألنـه        وجاء  
قانونيـة  فعلـى سـبيل املثـال، بينمـا يعتـرف الـنص النـهائي بأمهيـة وجـود أطـر                     . محاية البيئـة  إطار  

تنظيمية وسياسات وممارسات لقطاع التعدين تتسم بالقوة والفعالية، مبـا يف ذلـك الـضمانات               و
التنـوع البيولـوجي والـنظم    فضال عن حفـظ  يئية، االجتماعية والبالتأثريات الفعالة اليت تقلل من    

تـأثري أنـشطة التعـدين علـى حقـوق اإلنـسان       خيلـو مـن أي إشـارة حمـددة إىل      اإليكولوجية، فإنه   
االفتقــار واعتــربت الــشعوب األصــلية . بوجــه عــام أو حقــوق الــشعوب األصــلية بوجــه خــاص 

 لآلمـال بوجـه خـاص، بـالنظر إىل          النسيب للتركيز على حقوق اإلنسان يف الوثيقة اخلتامية خميبـاً         
باألضرار البيئيـة   يتزايد اعترافها   أن احملاكم الدولية واإلقليمية والوطنية وهيئات حقوق اإلنسان         

مبــسؤولية الــدول عــن محايــة البيئــة يف قــضت مــصدر النتــهاكات حقــوق اإلنــسان، وعلــى أهنــا 
  .سياق احترام حقوق اإلنسان

  
  ة عن إزالة الغابات وتدهورهابرامج خفض االنبعاثات النامج  -  ٧  

ــة ب   - ٦٩ ــة      انبثقــت املقترحــات املتعلق ــات النامجــة عــن إزال ــرامج للحــد مــن االنبعاث ــشاء ب إن
اصـة  خب املناقشات اليت جرت على الـصعيد الـدويل بـشأن تغـري املنـاخ، و               منالغابات وتدهورها   

ج ملعاجلـة الزيـادة الكـبرية       هذه الـربام  قد أنشئت   و. يف سياق االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ      
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ــاس احلــراري  يف انبعاثــات غــازات   ــات  االحتب ــدمري الغاب ــدعم  . النامجــة عــن ت وهــي مــصممة ل
البلدان، وال سيما البلدان النامية، يف جهودها الراميـة إىل خفـض االنبعاثـات النامجـة عـن إزالـة        

ات واإلدارة تــدهور الغابــات، باإلضــافة إىل حفــظ الغابــ    لالغابــات وعــن األشــكال األخــرى    
  .ألرصدة الكربون احلرجيةاملستدامة 

ــشون يف   ضخامة ونظــراً لــ   - ٧٠ ــذين يعي ــاطق املأعــداد الــسكان األصــليني ال ــة وإىل ن احلرجي
مـن  املبادرات، دأبت الشعوب األصلية على بـذل اجلهـود          ُيحتمل من آثار بعيدة املدى هلذه        ما

ددة خلفـض االنبعاثـات النامجـة عـن         احمل شاريعاملحقوقها أثناء تصميم وتنفيذ     أجل كفالة صون    
ويف هـذا الـصدد، أكـد مـؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة اإلطاريـة بـشأن                 . إزالة الغابات وتدهورها  
يف كــانون املعقــودة يف الــدورة الثالثــة عــشرة للمــؤمتر عتمــد  املCP.13/2تغــري املنــاخ، يف مقــرره 

زيــد مــن اإلجــراءات اجلديــة خلفــض   ، علــى احلاجــة املاســة إىل اختــاذ امل ٢٠٠٧ديــسمرب /األول
االنبعاثات النامجـة عـن إزالـة الغابـات وتـدهورها يف البلـدان الناميـة، مـع االعتـراف أيـضاً بأنـه                        

حلـد مـن   الراميـة إىل ا جـراءات  اإلينبغي معاجلة احتياجات اجملتمعات احمللية واألصلية عنـد اختـاذ      
  .تلك االنبعاثات

ان هتــــدفان إىل خفــــض االنبعاثــــات النامجــــة عــــن وهنــــاك حاليــــاً مبادرتــــان رئيــــسيت  - ٧١
ــة ــدهورها  إزال ــات وت ــن انبعاثــ   ) أ: (، مهــاالغاب ــشراكة للحــد م ــق ال ــات اتمرف ــون الغاب  ، كرب
 ٢٠٠٧يف عـام  أُنـشئا    وبرنامج االسـتثمار يف الغابـات املـرتبط بـه، اللـذان              ،للبنك الدويل  التابع

نبعاثـات النامجـة عـن إزالـة الغابـات          برنامج األمـم املتحـدة للتعـاون يف جمـال خفـض اال            ) ب( و
برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي     ٢٠٠٨يف عــام وتــدهورها يف البلــدان الناميــة، الــذي بــدأه     

مرفـق الـشراكة    وقـام   . ألغذيـة والزراعـة   األمـم املتحـدة ل    وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة ومنظمـة        
ت متنوعــة للتحــاور مــع  مبــادرا بــصوغللحــد مــن انبعــاث كربــون الغابــات وبرنــامج التعــاون 

الشعوب األصلية يف إطـار الـربامج الراميـة إىل احلـد مـن االنبعاثـات النامجـة عـن إزالـة الغابـات                        
  . وتدهورها

كــاف يف التــصميم األويل هلــذه الــشعوب األصــلية إنــه مل جيــر إشــراكها بقــدر  قــول وت  - ٧٢
ويات يف صــوغ هــذه ، وتــدأب علــى الــدعوة إىل زيــادة املــشاركة علــى مجيــع املــست   املبــادرات

ــذها  ــربامج وتنفي ــة     . ال ــد لكفال ــشعوب إىل كــسب التأيي ــد، ســعت هــذه ال وعلــى وجــه التحدي
يف مجيـع مراحـل ختطـيط وتنفيـذ املـشاريع الراميـة إىل خفـض االنبعاثـات النامجـة                    التشاور معها   

  .يف هياكل إدارة هذه املشاريعوكفالة متثيلها عن إزالة الغابات وتدهورها، 
 عـــدداً مـــن الـــشواغل املوضـــوعية ،وال تـــزال تـــثريأيـــضا  الـــشعوب األصـــلية وأثـــارت  - ٧٣

شواغلها الرئيسية، أكـدت الـشعوب      يف سياق اإلعراب عن     و.  هذه العمليات  بشأنواإلجرائية  
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كفالـة تـأمني أي حقـوق تكـون هلـا يف األراضـي الـيت ُيعتـزم القيـام فيهـا                األصلية علـى ضـرورة      
الــشعوب وكفالــة أن تنــال عــن إزالــة الغابــات وتــدهورها، خلفــض االنبعاثــات النامجــة بأنــشطة 

بــشكل كفالــة أن جيــري بتلــك األنــشطة، املتــصلة األصــلية حــصتها العادلــة عنــد توزيــع املنــافع 
  .اليت تؤدي إىل إزالة الغاباتنطاقا متزامن مع تلك املبادرات معاجلة القضايا اهليكلية األوسع 

  
  جمموعة البنك الدويل  -  ٨  

ــؤثر   - ٧٤ ــا يف ذلــك     اريع عــدد كــبري مــن مــش  ي ــشعوب األصــلية، مب ــى ال ــدويل عل البنــك ال
ومـن  .  والـصحة  ،املشاريع املتعلقة بالزراعة والتنمية الريفية، والطاقة والتعدين، والبيئة، والتعليم        

 كربـون الغابـات وبرنـامج االسـتثمار يف          اتالواضح أيـضاً أن مرفـق الـشراكة للحـد مـن انبعاثـ             
وكـان البنـك الـدويل      . حمتملة على حقوق الـشعوب األصـلية      هلما آثار   آنفاً  الغابات املذكورين   

، ١٩٨٢متعــدد األطــراف يــضع سياســة بــشأن الــشعوب األصــلية يف عــام إمنــائي أول مــصرف 
يف املــشاريع الــيت ة بالــسكان القبلــيني  املتعلقــ،٣٤-٢رقــم صــحيفة دليلــه التنفيــذي وذلــك يف 
سياســة جديــدة ومنقحــة بــشأن الــشعوب األصــلية،  ، اعُتمــدت١٩٩١ويف عــام . ميوهلــا البنــك

وأشارت هـذه الـسياسة     . سالفاعترفت بأمهية محاية أراضي الشعوب األصلية املتوارثة عن األ        
أيــضاً إىل ضــرورة ضــمان املــشاركة املــستنرية للــشعوب األصــلية يف عمليــات صــنع القــرارات    

ــة  ــة،  املتعلق ــشاريع اإلمنائي ــى   وكــذلك ضــرورة إعــداد خطــة إمن  بامل ــؤثر عل ــة ألي مــشروع ي ائي
  .الشعوب األصلية

وتقوم السياسة التنفيذيـة احلاليـة بـشأن الـشعوب األصـلية، الـيت أقرهـا جملـس املـديرين                      - ٧٥
، علـى أسـس الـسياسة الـسابقة، وتـضيف إليهـا شـرط               ٢٠٠٥التنفيذيني للبنك الدويل يف عـام       

ــي الواســع      ــد اجملتمع ــى التأيي ــسعي للحــصول عل ــن اال ــشعوب األصــ م ــق  لية ل ــن طري ــة ع عملي
. مشاورات مـسبقة حـرة ومـستنرية قبـل بـدء تنفيـذ أي مـشروع يـؤثر علـى الـشعوب األصـلية                       

معيـاراً  معتـربة إيـاه     انتقـاداً مـن جانـب الـشعوب األصـلية،           ظل هذا املعيـار لـسنوات يلقـى          قدو
ق الـشعوب  قـو املتعلـق حب عـالن   اإلمن معيـار املوافقـة احلـرة واملـسبقة واملـستنرية الـوارد يف                أدىن

اعُتمد بعد اعتمـاد البنـك الـدويل لـسياسته          أن ذلك اإلعالن قد     اإلشارة  بدر  جيولكن  . األصلية
  .التنفيذية احلالية

بشأن تطبيـق سياسـته     ، أصدر البنك الدويل استعراضاً للتعلم الداخلي        ٢٠١١يف عام   و  - ٧٦
ــه يف . )٣(التنفيذيــة املتعلقــة بالــشعوب األصــلية   بــني الفتــرة املمتــدة ووجــد هــذا االســتعراض أن

__________ 
  )٣(  World Bank Operational Policy and Country Services, Implementation of the World Bank’s Indigenous 

Peoples Policy: a Learning Review (Washington D.C., August 2011.( 
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بلــغ عــدد املــشاريع الــيت اســتدعت تطبيــق هــذه   ، ٢٠٠٨يونيــه / وحزيــران٢٠٠٥يوليــه /متــوز
جلميـع املـشاريع الـيت وافـق     الكلـي   يف املائة مـن العـدد    ١٢ مشروعاً، أي حوايل     ١٣٢السياسة  

تثـال  ضـعف االم  شـاغلني أساسـيني مهـا       وأبـرز التقريـر     . عليها البنك الدويل خـالل تلـك الفتـرة        
عـدة  قـد تـضمن   و. فيما يتعلق حبماية وتعزيز احلقوق يف األراضي واملوارد، وإنشاء آلية للـتظلم     

توصيات إلدخال حتسينات على تطبيق السياسة التنفيذية بشأن الشعوب األصلية، مبـا يف ذلـك            
مــوظفي البنــك ملعرفتــهم هبــذه الــسياسة؛ وإيــالء املزيــد مــن االهتمــام حلقــوق    حتــسني ضــرورة 

 واملوارد؛ وتفعيل معايري املشاورة احلرة واملسبقة واملـستنرية علـى           يضاوب األصلية يف األر   الشع
ــق        ــة وخطــط العمــل فيمــا يتعل ــضل؛ واحلاجــة إىل حتــسني إعــداد التقييمــات االجتماعي حنــو أف

  .مبشاريع حمددة
ــاً      - ٧٧ ــدويل حالي ــك ال ــات استعراضــا وجيــري البن ــع سياس ــةجلمي ــضماناتب ه املتعلق ــن ،ال  م
ميكـن أن يكـون     و. ناحيتني البيئية واالجتماعيـة، مبـا يف ذلـك سياسـته جتـاه الـشعوب األصـلية                ال

حبقـوق الـشعوب   املتعلـق  هذا االستعراض فرصـة ملواءمـة سياسـات البنـك مـع أحكـام اإلعـالن              
ولكــن يف الوقــت نفــسه ختــشى الــشعوب األصــلية أن تــؤدي عمليــة االســتعراض إىل  . األصــلية

وحثت منظمات الشعوب األصلية واملنظمات غري احلكوميـة        . لقة حبقوقهم إضعاف املعايري املتع  
البنــك الــدويل علــى مواءمــة سياســته املتعلقــة بالــشعوب األصــلية مــع اإلعــالن، وأعربــت عــن     

علـى  تأثريا سلبيا من أن العديد من املشاريع والربامج اليت يدعمها البنك ال تزال تؤثر             شواغلها  
يف بقـدر كـاف     عوب األصـلية أيـضا علـى ضـرورة مـشاركتها            وأكدت الـش  . الشعوب األصلية 

ســياق إجــراء املــشاورات يف حــاالت التــأخر يف عمليــة االســتعراض وأعربــت عــن القلــق إزاء  
سـبتمرب  / يف أيلـول   “يـة ورقـة هنجّ  ”وأعلن البنك الدويل عزمه علـى إصـدار         . عملية االستعراض 
دخال تعديالت على سياسـات     ، تتضمن مقترحات إل   ٢٠١٢أكتوبر من عام    /أو تشرين األول  

  .هذه العمليةلريى كيف ستتطور عن كثب يرقب ذلك املقرر اخلاص ظل وسي. الضمانات
هـو قيـام    تطور يعتربه املقرر اخلاص إجيابياً بالنسبة حلقوق الشعوب األصـلية،           قد جّد   و  - ٧٨

إجراء بــاملؤســسة املاليــة الدوليــة، وهــي جنــاح القطــاع اخلــاص يف جمموعــة البنــك الــدويل،          
ــة فيمــا يتعلــق     ــة واالجتماعي ــار أدائهــا إزاء االســتدامة البيئي بالــشعوب األصــلية،  اســتعراض ملعي

مـن  املوافقـة احلـرة واملـسبقة واملـستنرية         التمـاس   بتنقيح هذا املعيار ليشمل االعتـراف بـضرورة         و
تـنجم  فيهـا أن    وتشمل هذه الظروف احلاالت اليت ُيتوقـع        . األصلية يف ظروف معينة   اجملتمعات  

عن مشروع ما تأثريات سلبية على األراضي اخلاضعة لالستخدام العريف أو امللكيـة العرفيـة، أو                
اليت سيؤدي فيها املشروع إىل ترحيل شعوب أصلية مـن أراضـيها ومناطقهـا التقليديـة، أو الـيت         

قـرر  وقدم امل . صليةأ لشعوب   “التراث الثقايف احليوي  ”على  حيتمل أن يؤثر فيها تأثريا ملموسا       
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يـسترشد  يالحظ أن البنك الدويل ميكن أن       هو  و. اخلاص إسهاماً كبرياً أثناء عملية االستعراض     
  .لسياسته التنفيذيةهبذه العملية أثناء استعراضه املقبل 

  
  االستنتاجات والتوصيات  -رابعا   

 يعرب املقرر اخلاص عن امتنانه للفرصة اليت أتاحت له مواصلة عمله وفقاً للوالية              - ٧٩
، ويعرب عن شكره جلميـع الـذين        ١٥/١٤املنوطة به مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان        

وهو يعرب عن امتنانه كذلك للفرصة اليت أتاحت لـه          . اال يزالون يؤازروهن  ا واليته و  آزرو
موافاة اجلمعية العامة بتقرير عما قام بـه مـن أعمـال، وتقـدمي تعليقـات علـى مـا يـؤثر علـى            

وتـرد  . نشطة املختلفة املضطلع هبا يف إطار منظومة األمـم املتحـدة    الشعوب األصلية من األ   
  .يلي االستنتاجات والتوصيات املتصلة بتلك األنشطة فيما
توجــد داخــل منظومــة األمــم املتحــدة جمموعــة واســعة التنــوع مــن املؤســسات            - ٨٠

زيــز والعمليــات، تــؤثر علــى الــشعوب األصــلية وهلــا دور هــام ينبغــي أن تؤديــه يف جمــال تع 
واألنشطة اليت يضطلع هبـا خمتلـف الوكـاالت والـصناديق           . حقوق اإلنسان لتلك الشعوب   

والــربامج، واهليئــات واآلليــات املعنيــة حبقــوق اإلنــسان، باإلضــافة إىل اآلليــات املنــوط هبــا   
املنتدى الدائم املعين بقضايا الـشعوب األصـلية،        (واليات ختتص حتديداً بالشعوب األصلية      

ــة حبقــوق الــشعوب األصــلية، واملقرراخلــاص املعــين حبقــوق الــشعوب    وهيئــة اخلــربا ء املعني
  .، متسُّ مجيعها قضايا الشعوب األصلية)األصلية

وتشمل العمليات ذات الصلة داخل إطار منظومـة األمـم املتحـدة العمليـات الـيت                  - ٨١
 ومحايـة البيئـة؛    هتدف إىل البناء على النظم التعاهدية القائمـة، وخباصـة يف جمـال تغـري املنـاخ                

وصــوغ صــكوك جديــدة، مــن قبيــل تلــك الــيت ُتنــاقش يف إطــار املنظمــة العامليــة للملكيــة     
الفكرية بشأن املعارف وأشكال التعبري الثقايف التقليدية؛ وصوغ وتنفيـذ بـرامج أو منـاهج               

   .جديدة للتفاعل، من قبيل املؤمتر العاملي املقبل املعين بالشعوب األصلية
عالن املتعلق حبقوق الشعوب األصلية، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف        ويهيب اإل   - ٨٢

، بشىت عناصر منظومـة األمـم املتحـدة أن تـساهم يف اإلعمـال التـام للحقـوق                   ٢٠٠٧عام  
وبنــاء علــى هــذا . ويف التــشجيع عليــه) ٤٢ و ٤١املادتــان (الــيت مت تأكيــدها يف اإلعــالن 

دد اإلعـالن املعـايري الـدنيا ألي نـشاط يف نطـاق             التكليف الـصادر عـن اجلمعيـة العامـة، حيـ          
منظومة األمم املتحدة ميسُّ قضايا الشعوب األصلية، باإلضافة إىل كونه حمفِّزا الختاذ تدابري 

  .إجيابية لتعزيز حقوق تلك الشعوب
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وقد أجنز عدد من املؤسسات والعمليات داخل منظومة األمم املتحدة أعماال هامة   - ٨٣
ــه يلــزم بــذل املزيــد مــن اجلهــود مــن أجــل أن     . لــشعوب األصــليةلتعزيــز حقــوق ا غــري أن

تتــضاعف إىل أقــصى مــدى ممكــن اإلجــراءات املتخــذة علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة 
بكاملها لتعزيز تلك احلقوق، ومن أجل كفالة أن تكون مجيع اإلجراءات املتخذة يف إطـار               

 مع حقـوق تلـك الـشعوب، وال سـيما مـا      املنظومة واملؤثرة على الشعوب األصلية متوافقة   
  .أكده منها اإلعالن املتعلق حبقوق الشعوب األصلية

وينبغي لوكاالت منظومة األمم املتحدة وصـناديقها وبراجمهـا ومنظماهتـا احلكوميـة               - ٨٤
الدوليــة أن تقــوم، كــل منــها يف إطــار جماهلــا الربنــاجمي، بإنــشاء أو مواصــلة املبــادرات الــيت  

وعـالوة علـى ذلـك، ينبغـي أن         . ز حقوق الشعوب األصلية، وفقـاً لإلعـالن       هتدف إىل تعزي  
تكفل يف مجيع األحوال أن تكون أنشطتها وبراجمها املختلفة متسقة مع اإلعـالن ومعـضدة               

   .له من حيث تصميمها وتنفيذها
وحتقيقــا هلــذا الغــرض، ينبغــي ملؤســسات األمــم املتحــدة أن تتخــذ خطــوات حمــددة   - ٨٥

 مديريها وموظفيها باإلعالن وبأحكامه، وأن تكفـل أن يكـون اإلعـالن مرجعـا               لكفالة إملام 
رئيــسيا يف أي عمليــة لــصنع القــرار أو الربجمــة تــؤثر علــى الــشعوب األصــلية، علــى مجيــع   

وعالوة على ذلك، ينبغـي للوكـاالت أن تكفـل يف عمليـة امليزنـة لـديها                 . مستويات العمل 
تعزز تنفيذ اإلعالن، وأن تكفل كذلك عدم تعارض ختصيص التمويل املالئم لألنشطة اليت 

  .األنشطة املدرجة يف امليزانية مع أحكام اإلعالن
وينبغي حسب االقتضاء إصالح السياسات أو املبادئ التوجيهية التشغيلية املتصلة   - ٨٦

بالشعوب األصلية، مثلما يوجـد لـدى منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة وجمموعـة              
ويل، أو أن ُتفَسَّر مبا يكفل االمتثال للمعايري الدولية ذات الصلة املنصوص عليها البنك الد

وينبغــي للمؤســسات . يف اإلعــالن ويف املعاهــدات الواجبــة التطبيــق وغريهــا مــن املــصادر  
األخــرى داخــل منظومــة األمــم املتحــدة أن تــضع، حــسب االقتــضاء، مبــادئ توجيهيــة أو   

  .حقوق الشعوب األصلية وكفالة احترامهاتوجيهات بشأن السياسات لتعزيز 
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي لوكاالت منظومـة األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا                 - ٨٧

ومنظماهتا احلكومية الدولية أن تتشاور مع الشعوب األصلية، وفقاً ملعايري التـشاور نفـسها              
أو الـسياسات الـيت قـد       املنطبقة على الدول مبوجب اإلعالن، لدى صوغ وتنفيذ األنشطة          

وينبغي إقـرار إجـراءات تـشاورية حمـددة         . تؤثر على حقوق الشعوب األصلية أو مصاحلها      
  .الصدد يف هذا
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وهنــاك دور هــام لفريــق الــدعم املــشترك بــني الوكــاالت املعــين بقــضايا الــشعوب      - ٨٨
اله، تعزيـزا   األصلية التابع لألمـم املتحـدة، ينبغـي أن يؤديـه يف تنفيـذ التوصـيات املبينـة أعـ                   

  .للمبادرات اليت اختذها بالفعل يف هذا الصدد
وينبغي للعمليات اليت ُيضطلع هبا داخل منظومة األمم املتحدة فيما يتعلـق بـصوغ                - ٨٩

ــربامج أو        ــصكوك، أو بإعــداد ال ــن ال ــا م ــددة األطــراف أو غريه ــدة املتع املعاهــدات اجلدي
لدولية املتعلقة حبقـوق الـشعوب األصـلية،    املؤمترات اجلديدة، أن تكون متسقة مع املعايري ا    

ــا  ــك فيمـ ــائج املوضـــوعية        وذلـ ــث النتـ ــات ومـــن حيـ ــذه العمليـ ــق مبـــشاركتها يف هـ يتعلـ
  .العمليات هلذه
وبالتــايل، فــإن حــق الــشعوب األصــلية يف املــشاركة يف اختــاذ القــرارات الــيت تــؤثر    - ٩٠

ة، ينبغـي أن ُيحتـرم   عليها، حسب املنـصوص عليـه يف اإلعـالن وغـريه مـن املـصادر الدوليـ              
احترامــاً كــامالً لــدى وضــع املعــايري الدوليــة أو غــري ذلــك مــن العمليــات الــيت تــؤثر علــى   

  .مصاحلها حقوقها أو
ــوق الــشعوب          - ٩١ ــات أن تعــزز حق ــائج هــذه العملي ــك، ينبغــي لنت وباإلضــافة إىل ذل

دة دوليـة   وال يصح يف أي حالـة أن تكـون أي معاهـ           . األصلية بصيغتها املؤكدة يف اإلعالن    
أي صك جديد آخر، أو الوثيقة اخلتاميـة الـصادرة عـن أي مـؤمتر، قاصـرة عـن                جديدة أو 

ــة أخـــرى، أو أن ُتـــضعف     ــة يف اإلعـــالن أو املقـــررة يف مـــصادر دوليـ بلـــوغ املعـــايري املبينـ
  .املعايري هذه
ئ وفيما يتعلق باملعاهدات أو غريها من الـصكوك املعياريـة القائمـة، مبـا فيهـا املبـاد                   - ٩٢

التوجيهية والـسياسات اخلاصـة بالوكـاالت، ينبغـي أن ُتفـسَّر وُتطبَّـق علـى حنـو متـسق مـع             
اإلعالن املتعلق حبقوق الشعوب األصـلية، سـواء كانـت النـصوص احملـددة هلـذه الـصكوك             

تتضمن صيغا مطابقة متاما ألحكام اإلعالن، ما مل تكـن صـيغة الـنص ال جتيـز                  ال تتضمن أو 
وإذا كانت صيغة النص حتول دون إمكان تطبيقه تطبيقا متسقا مـع            . بوضوح هذا التفسري  

  .اإلعالن، فينبغي تعديلها أو إصالحها
ويرى املقرر اخلاص أن من املناسب أن ينوه بوجه خـاص إىل املـؤمتر العـاملي املقبـل                    - ٩٣

ــام      ــذي ســيعقد يف ع ــشعوب األصــلية، ال ــع   ٢٠١٤املعــين بال ــا رفي ــا عام  بوصــفه اجتماع
ونظراً ملا للمؤمتر من أمهية واضـحة بالنـسبة للـشعوب األصـلية،             . جمعية العامة املستوى لل 

فإنــه ينبغــي أن يتــيح املــشاركة الكاملــة واملالئمــة للــشعوب األصــلية، وفقــاً لألحكــام ذات 
  .الصلة من اإلعالن



A/67/301  
 

12-46085 29 
 

ويدرك املقرر اخلاص أنه ال يزال جاريا، وقـت كتابـة هـذا التقريـر، حتديـد طرائـق                     - ٩٤
ويف هذا الـصدد، فإنـه حيـث علـى تـوخي املرونـة واالبتكـار مبـا                  .  يف املؤمتر العاملي   املشاركة

يكفل مشاركة الشعوب األصلية يف االجتماع، وفقاً ملعايري املـشاركة الـيت أكـدهتا اجلمعيـة       
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . العامة ذاهتا حني اعتمدت اإلعالن املتعلق حبقوق الشعوب األصلية        

ؤمتر العاملي أن تعزز املعايري املنصوص عليها يف اإلعـالن، وأال ُتـضعف هـذه               ينبغي لنتائج امل  
  .املعايري أو تقصر عن بلوغها بأي حال من األحوال

وينبغي بذل جهد منـسق لتنميـة قـدرات الـشعوب األصـلية ومهاراهتـا بغيـة كفالـة                     - ٩٥
ثر يف حقوقها، وعلـى     قدرهتا على املشاركة على الوجه الفعال يف العمليات الدولية اليت تؤ          

املشاركة مشاركة فعالة فيما جيري من مشاورات مع مؤسسات األمم املتحـدة يف جمـاالت               
وقــد اتُِّخــذَت بعــض املبــادرات يف هــذا . صــوغ الــربامج املــؤثرة عليهــا وتنفيــذها وتقييمهــا

الصدد، بيد أن من الواضح للمقرر اخلاص أنه يلزم توفري املزيد مـن فـرص بنـاء القـدرات                   
وميكن لفريـق الـدعم املـشترك بـني الوكـاالت املعـين بقـضايا الـشعوب                 . لشعوب األصلية ل

  .األصلية أن يسهم يف تعزيز هذه املبادرات يف جمال بناء القدرات
  
  


