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 مقدمة  -أوالً   

 عن   دراسة أن جتري آلية اخلرباء   إىل   ،١٢/١٣يف قراره   طلب جملس حقوق اإلنسان       -١
 إىل اجمللـس  اً مرحلياًتقدم تقرير وأن  ،  اتالشعوب األصلية واحلق يف املشاركة يف صنع القرار       

 .دورته الثامنة عشرةهنائية يف  ، ودراسةيف دورته اخلامسة عشرة

إىل  (A/HRC/EMRIP/2010 /2) الدراسـة بشأن قدمت آلية اخلرباء تقريرها املرحلي و  -٢
يف اليت جـرت  ملناقشات وهو تقرير يتناول اامسة عشرة،  جملس حقوق اإلنسان يف دورته اخل     

 ،يف ذلك التقريروقد أجرت آلية اخلرباء، . ٢٠١٠يوليه /متوزيف املعقودة  لية،  لآلالدورة الثالثة   
ولعمليات ومؤسسات صـنع القـرارات       ، ذي الصلة  قوق اإلنسان الدويل حل طار  لإل حتليالً

ـ امل اتوب األصلية يف آليات صنع القـرار      الشعملشاركة  والداخلية للشعوب األصلية،      ةرتبط
 .احلكومية وغري احلكومية اليت تؤثر على الشعوب األصليةوالعمليات املؤسسات ب

إكمـال  آلية اخلـرباء يف     بنجاح   ،١٥/٧يف قراره   ورحب جملس حقوق اإلنسان،       -٣
إليهـا  لب   وط ،١٢/١٣ لقرار اجمللس    الدراسة وفقاً استكمال  تقريرها املرحلي وشجعها على     

 .صنع القرارجيدة على مستويات خمتلفة من أمثلة ملمارسات تسوق أن 

التقرير النهائي عن الدراسة املتعلقة بالشعوب األصـلية واحلـق يف           ويستكمل هذا     -٤
ـ  التقرير املرحلي عن طريق التركيز على أمثلة         اتاملشاركة يف صنع القرار    ن املمارسـات   م

 . يف خمتلف مستويات صنع القراراجليدة ملشاركة الشعوب األصلية

ـ    تتضمن   ،لية اخلرباء األوىل آل دراسة  لكما هو احلال بالنسبة ل    و  -٥ رتبط اآللية نصائح ت
يف حبقها  الشعوب األصلية و  ب ،يف هذه احلالة  واليت تتعلق،    ،)انظر املرفق  (ذات الصلة دراسة  بال

 .املشاركة يف صنع القرار

من أحباث آلية اخلرباء    مستمدة  يف هذا التقرير    ملبينة  امثلة على املمارسات اجليدة     واأل  -٦
ومن  ، ومن مصادر أخرى  الدول حلصول على معلومات من   ا طلب بعد   ،التقارير الواردة من  و

 .٢٠١١مارس /آذارعمل فنية عقدت يف حلقة 

املبينة أدناه الدول والـشعوب األصـلية واملنظمـات الدوليـة           وقد تساعد األمثلة      -٧
محاية وتعزيز مشاركة الشعوب األصـلية يف       يف  قوق اإلنسان وغريها    نية حل الوطؤسسات  املو

 .عملية صنع القرار

 تعليقات على واجب الدولة     ، يف الدورة الثالثة آللية اخلرباء     ،وقدم العديد من املراقبني     -٨
هـذه   تخدمسُتقد ا و،الشعوب األصليةمن  يف احلصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنرية 

  ).انظر املرفق (٢رقم املشورة خباصة  و، باملعلوماتهذا التقرير إلثراء التعليقات
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 حتديد املمارسات اجليدة  -اً ثاني  

تنطوي على مـشاركة    " جيدة"ممارسة   من الصعب حتديد ما يشكل يف الواقع         ،أوالً  -٩
 ميكن وصـف    تقييم ما إذا كان   من الصعب   اً،   وثاني ،الشعوب األصلية يف عملية صنع القرار     

الـسياق  عـن   ليس أقلها املسافة اليت تفصل آلية اخلرباء        لعدة أسباب    ،"يدةاجل"    بما  ارسة  مم
من الصعب احلصول على معلومات شاملة مـن  اً، وثالث. املمارسات اتباع هذهفيه يتم  الذي

 .مجيع املناطق

عمليات صنع القـرارات  يف ة األصليالشعوب مشاركة اليت تتيح آلليات ا وقد تكون   -١٠
تعمـل يف بيئـات       منها أن هذه اآلليـات      ألسباب خمتلفة  ةإشكالي غري املتعلقة هبا     ارجيةاخل
هـذه  تعزز   ويف حني  ، واقتصادياً  واجتماعياً سياسياًمهيمنة  الشعوب األصلية   تكون فيها    ال

مع متكافئة  هلا تكون   توفري فرص   حد  هنا ال تذهب إىل     فإ ،مشاركة الشعوب األصلية  اآلليات  
أكـرب  تـأثري   تسمح ب ال  ؛ أو أهنا    لسكان األصليني ا  لألفراد والشعوب من غري    حةالفرص املتا 

تواجـه   أو   ،ذ بشكل سـيئ   نفَّ تُ اهنأل؛  املمارسة العملية يف  على القرارات   للشعوب األصلية   
معيـنني مـن    شاركة أفـراد    مل األفضليةا تعطي   هنأل أو   ؛ ال ميكن التنبؤ هبا مسبقاً     مشكالت
 . على حتقيق املساواة بني األفرادابشأن قدرهتمما يثري شواغل  ،ينعلى آخرة األصليالشعوب 

مجيع املمارسات  أن تتحقق من أن     ميكن آللية اخلرباء    ال   ،لألسباب املذكورة أعاله  و  -١١
وبإمكـان  .  من مجيع النواحي   فعلياًجيدة  أهنا  التقرير ليست حمل خالف أو      هذا  املذكورة يف   

إجيابية يف بعض   بدو  تعناصر بعض املمارسات    أن  إىل  إلشارة فقط   ، بطبيعة احلال، ا   آلية اخلرباء 
 .إليها اليت تردوالتقارير اليت جتريها  إىل البحوث  استناداًهاجوانب

األمم املتحدة بشأن   آلية اخلرباء إعالن    جعلت   ،لتقييم ما إذا كانت املمارسة جيدة     و  -١٢
 .ملعايريهااً  أساسحقوق الشعوب األصلية

لية اخلرباء العوامل املبينة أدناه هامة يف معرفة ما إذا كانت املمارسة جيـدة              وتعترب آ   -١٣
ورمبا يكون مدى مشاركة الشعوب األصلية يف       . ال مع أن قائمة العوامل هذه غري مكتملة        أم

.  جيـدة  ةملمارساهلامة اليت تدل على كون ا      اتاملؤشرصوغ املمارسة واتفاقها بشأهنا، أكثر      
  : يف األمور التاليةاملمارسة املدى الذي ميكن أن تصل إليه خرىاأل ؤشراتاملوتشمل 

 ز مشاركة الشعوب األصلية يف صنع القراريعزتوإتاحة  •

 اليت ختصهانتائج القرارات  يفلتأثري من الشعوب األصلية متكني ا •

 هاالشعوب األصلية يف تقرير مصريإعمال حق  •

لتمـاس  ال فعالـة تشاور  ات  أو عملي /وإجراءات  على  ، حسب االقتضاء،    اشتماهلا •
 .لشعوب األصلية لاحلرة واملسبقة واملستنريةاملوافقة 
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عندما يكون هناك احتمـال لعـدم       بعض املمارسات حىت    يف التقرير   وقد أدرجت     -١٤
أن حتمي هذه املمارسـات      ضرورةمن أجل تسليط الضوء على      وذلك   ،بشكل جيد تنفيذها  

 . وتعززهاقرارمشاركة الشعوب األصلية يف عملية صنع ال

روع منفرد  مشأو  / و مج سياسايت نابرأو  /و قانون يف   ،املمارسات اجليدة إجياد  وميكن    -١٥
 .أو مكون من مكونات مشروع/و

 لشعوب األصليةعمليات ومؤسسات صنع القرارات الداخلية ل  -اً ثالث  

 ات الداخلية يف سياق هذا التقرير هي عمليـات صنع القرارإن عمليات ومؤسسات      -١٦
 وفقـاً لصاحل الشعوب األصلية و   تعمل  فإهنا   ،وبعبارة أخرى ومؤسسات للشعوب األصلية؛    

ات القـرار عمليات ومؤسسات صـنع     هذا ال يعين أن     و. لشعوباهذه  حتددها  ملمارسات  
من ذلـك، قـد تـشمل         ؛ لكنها، بدالً   إىل أن تكون تقليدية باملعىن التارخيي      ينبغي الداخلية

مما يعين إمكانية احتوائها علـى ممارسـات         ،الزمنمرور  مع  عمليات ومؤسسات تطورت    
قد تنشأ عمليـات     ،يف بعض احلاالت  و.  يف بعض األحيان   أحدث استجابة ملؤثرات خارجية   

اتفـاق  نتيجة وحوار أو حىت    نقاش  نتيجة ل كذلك  لسكان األصليني   ومؤسسات صنع القرار ل   
 . وختضع لقانوهناالدولةراف باعت ات الداخليةصنع القراروقد حتظى عمليات . مع الدولة

 لسكان األصليني عمليات ومؤسسات صنع القرار ل  - ألف  

صنع القرار،  ا اخلاصة ب  عملياهتاليت لديها   مؤسسات الشعوب األصلية     من   هناك العديد   -١٧
تلقى يالعديد من هذه املؤسسات     وال يزال   . )١(يف التقرير املرحلي آللية اخلرباء    مذكور  وبعضها  

ويتجسد احلـق   .  هبا اعتراف الدولة  عدمحمدودية أو   على الرغم من    احمللية  جملتمعات  دعم من ا  ال
 من ٣٤ و٢٠ و٥املواد صنع القرار يف   املتميزة يف جمالؤسساتاملوعمليات هبذه الاالحتفاظ  يف

 .ويف غريه من الصكوكحقوق الشعوب األصلية، األمم املتحدة بشأن إعالن 

للشعوب األصلية   الداخلية   اتصنع القرار احلايل لعمليات    داء األ فإن ،وبصورة عامة   -١٨
تسهل مشاركة الشعوب األصـلية     كوهنا  جيابية  باإليتسم   ذه العمليات واملؤسسات املرتبطة هب  

الشعوب فهم  مع    وثقافياً تتماشى فلسفياً طرق  بالعامة  إدارة الشؤون   يف   هذه الشعوب    وأفراد
الداخليـة للـشعوب     اتصنع القرار مؤسسات  واملالحظ أن عمليات و   . للحوكمةاألصلية  

 عن   بعيداً ،وتقريرها ملصريها الشعوب األصلية   درجات استقالل   درجة من   األصلية تعرب عن    
العليا مبوجـب   سلطة  اللدولة  ه قد يكون ل    على الرغم من أن    ،ُيفرض عليها تأثري خارجي   أي  

 .بعض األمثلة املذكورة أدناهعلى  ذلك وينطبق ،قانوهنا

__________ 

)١( A/HRC/15/35 ٦٦-٤٢، الفقرات. 
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الشعوب   هذه  يف إدارة   الشعوب األصلية   القرار لدى  صنعل على أمثلة    االطالعكن  ميو  -١٩
ترم فيهـا    اليت حي  تلكوتشمل املمارسات الناجحة    . )٢(اخلاصة هبا ميات  واحملناطق  املللموارد يف   

.  التقليدية ها ومعارف اتالقرارلصنع  الشعوب األصلية   اجملتمع احمللي والسلطات األخرى عمليات      
ندونيسيا، حيـث  إ هاروكو يف املستخدم يف ساسييف هذا الصدد هو نظام  )٣(مثايل نظامومثة 
احمللي مبا يـضمن    اجملتمع   على مدى أجيال تنظيم      "كيوانغ" ليةاألصالشعوب  مؤسسات   تتوىل
مثـال  وهناك  .  يف إدارة الثروة السمكية واملوارد الساحلية األخرى اهلامة        اً وموحد اًملتزمبقاءه  

 التقليديالصيد  بإدارة  لماوري  ليف نيوزيلندا، اليت تسمح      كاميونا العرفية للصيد     أنظمةآخر هو   
ـ املنظَّمـة   املاوري  شعب  مؤسسات  من جانب   يف بعض املناطق، مبا يف ذلك        ملعتقداتـه  اً  وفق

 . الصيد يف هناية املطافهي اليت تتوىل إدارةت احلكومة اخلاصة، وإن كان

تتمتـع  مخس وحدات إقليمية خاصة يف بنمـا        دى  إحهي  ف كوماركاكوناياال  أما    -٢٠
ـ . عامة وتقليدية وإقليمية وحملية   جمالس  خالل  من   اإلداريالستقالل  با  كوماركـا الضع  وخت

وتتخـذ  .  يف إطار ما نص عليه الدستور والتشريعات       اقراراهتتخذ  ت و ،لتقاليد وعادات كونا  
 واالقتصادية والسياسية اليت تـؤثر      الشعوب األصلية معظم القرارات املتعلقة باملسائل الثقافية      

 ،العامكونا   جملس   كوماركاالوحيكم  . ةاألصليالشعوب  رصد حقوق   تقوم كذلك ب   و ،يهاعل
واليت  ،٤٩  احمللية البالغ عددهاضم اجملالس احمللية للمجتمعات  العليا يف الوحدة وي   سلطة  الوهو  
ينتخبـهم  ) الكاسـيك ( ثالثةعامون قادة  املنطقةويدير  ).ساياليدعى  (رئيٌسمنها  كالًميثِّل 

ممثلـي  باإلضـافة إىل    و. جيتمع اجمللس ملدة أربعة أيام كل ستة أشـهر        و. العامكونا  جملس  
 إلزامية  اجلمعية الوطنية فإن مشاركة ممثلي     ، ممثالً ٤٩ البالغ عددهم    "سايال"اجملتمعات احمللية   

ثلي املقاطعات األربـع واملـديرين      افظ اإلقليم ومم  يف اجمللس الوطين كما هو احلال بالنسبة حمل       
 جيب على كل جمتمع ،وعالوة على ذلك. كوماركاال إطار كل مؤسسة أنشئت يفلاإلقليميني 

 .)٤(وفدهحملي أن يضم امرأة واحدة من الشعوب األصلية يف 

مبا تبقى  األمريكية  ود   اهلن حتتفظ أمم كثرية من أمم     ،يف الواليات املتحدة األمريكية   و  -٢١
يف بعض األحيان على منـاطق   هذه السيادة ُتمارس     وإن كانت    ،سيادة على األراضي   هلا من 
 املـذهب  فإن ،يف املمارسة العمليةو. عليها تارخيياًكانت تسيطر   من املناطق اليت    بكثري  أصغر  

 لألمم اهلندية األمريكية وضـع       يتيح القانوين اجملسد يف القانون الدستوري للواليات املتحدة      

__________ 

)٢( See Indigenous and Community Conserved Areas, “Indigenous and Community Conserved Areas” 

 www.iccaforum.org.2009, available from  

)٣( He Hong Mu Xiuping and Eliza Kissya with Yanes, “Indigenous knowledge and customary law in 

natural resource management: experiences in Yunnan, China and Haruku, Indonesia”, Asia 

Indigenous Peoples Pact Foundation, 2010. 

اتفاقية منظمة العمـل    لتطبيق  دليل  :  والقبلية قوق الشعوب األصلية  التطبيق العملي حل  ،  منظمة العمل الدولية   )٤(
 :العنوان الشبكي التايلاملتاح على ). ٢٠٠٩جنيف، منظمة العمل الدولية، ( ١٦٩رقم الدولية 

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_106474.pdf. 
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. نظم القانونية اخلاصة هبا   الالعمل يف إطار    ويتيح هلا    باحلوكمةهلياكلها اخلاصة   اً  فقالقوانني و 
سن الكونغرس يعين أن بإمكان الكونغرس يف جلسته العامة         املذهب الدستوري لسلطة    لكن  

)٥(األمريكي القانون اهلندي تبطلتشريعات 
. 

مات املقاطعات الكندية    دخل عدد من األمم األوىل يف اتفاقات مع حكو         ،يف كندا و  -٢٢
 نيسغا  ومنها أمة  ،ممارسة قدر أكرب من احلكم الذايت على أراضيها       ختوهلا  واحلكومة االحتادية   

ألمم الطبيعي ل لسياسة الكندية لالعتراف باحلق     ويتماشى ذلك مع ا    ،)٦(يف كولومبيا الربيطانية  
 ،جوانب كثريةلذايت على احلكم اليسيمس نيسغا  حكومةومتارس . )٧(األوىل يف احلكم الذايت

ب  شـكلت شـعو    ،من كندا ويف اجلهة األخرى    . )٨(مبا يف ذلك التعليم واألراضي واملوارد     
كم الذايت يف جمـاالت الـصحة والتعلـيم         متارس احل وفاوندالند حكومة   نوناتسيافوت يف ني  

 .)٩(التفاق املبدئي بشأن مطالبات إنويت البرادور املتعلقة باألراضيلاً  وفق،والثقافة

 الشعوب األصليةبرملانات ومنظمات   - باء  

ن الشعوب   اليت متكِّ  الشعوب األصلية هناك عدد من األمثلة على برملانات ومنظمات          -٢٣
 .ميكن أن يكون هلا عالقة هبمالتأثري يف صنع القرار يف املسائل اليت من األصلية 

 ١٩٩٢األعوام  د وفنلندا يف    مت تأسيسها يف النرويج والسوي     الصامية اليت ربملانات  الو  -٢٤
 تسهيل  لتحقيق عدد من األهداف بينها    يئات استشارية   هي ه  ، على التوايل  ١٩٩٥ و ١٩٨٩و

وقواعدها الربملانات  هذه  والية  وختتلف  . بشأن املسائل اليت تؤثر عليهم    الصاميني  التشاور مع   
 .من بلد إىل آخرالتنظيمية 

 ؛تعلق باملشاركة يف صنع القرار    تيات خاصة    مسؤول الصامينح برملان    مُ ،يف السويد و  -٢٥
لـشعب  األخرى املتاحـة    الدولة وتوزيع األموال     توزيع منح    ،على سبيل املثال  فهو يقرر،   

 الوكالة اإلداريـة    وهو؛  الصاميدير مشاريع لغة    وي؛  الصامينييعني جملس مدارس    و ؛الصامي

__________ 

)٥( David Getches, Charles F. Wilkinson and Robert A. Williams, Jr., Cases and Materials on Federal 

Indian Law, 5th ed. (Thomson/West, 2005). 

)٦(  www.nisgaalisims.ca/nisgaa-final-agreement .See Nisga’a Final Agreement, available from 

)٧( See submission of the Government of Canada to the Expert Mechanism on the Rights of 

Indigenous Peoples, July 2010. See also the submission of the University of Arizona Rogers 

College of Law Indigenous Peoples Law and Policy Program, “Best Practices for the Participation 

of First Nations in the Governance of Canada” (1 March 2011). Submissions to the Expert 

Mechanism are on file with secretariat of the Office of the United Nations High Commissioner for 

Human Rights. 

)٨( Nisga’a Final Agreement (see footnote 7). 

ــر )٩(  ,Department of Labrador and Aboriginal Affairs, Newfoundland Labrador, Canadaانظ

www.laa.gov.nl.ca/laa/land_claims/index.html#1. 
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احتياجات يرصد مدى تلبية ي وشارك يف التخطيط االجتماعي و؛الرنةغزال  املسؤولة عن تربية
نـشر  ي و ؛الرنة يف األرض واملياه   املرتبطة بغزال   ة  يصناعالصاحل  امل مبا يف ذلك     ،شعب الصامي 

 .)١٠(الصامينيظروف عن معلومات 

 الـصامي  من قـانون برملـان       ٩الباب  يتعني على السلطات، مبوجب      ،يف فنلندا و  -٢٦
ع التدابري املهمة اليت قد تؤثر بشكل مباشـر  مجيبشأن ربملان  هذا اللتفاوض مع ا ،١٩٩٥ لعام

 .)١١(الصاميني بوصفهم من السكان األصلينيمركز على 

التشاور، إجراءات   حول   وبرملان الصامي حكومة النرويج   ويسلم االتفاق املربم بني       -٢٧
 وحيدد اإلجراءات اليت    ،بشأن املسائل اليت قد تؤثر عليهم مباشرة      استشارهتم  يف  الصاميني  ق  حب

التابعة للدولة يف   أو األنشطة    وغريها من الوكاالت     اتنطبق على احلكومة ووزاراهتا ومديرياهت    
والقواعـد   مبا يف ذلك التشريعات      ،اًمباشر تأثرياً نيصاميالاملسائل اليت قد تؤثر على مصاحل       

 .)١٢( واملبادئ التوجيهية والقرارات،والقرارات اإلدارية اخلاصة أو الفردية التنظيمية

 هيئـة   إنـشاء  ١٩٩٧حقوق الشعوب األصلية لعام     مت مبوجب قانون     ،يف الفلبني و  -٢٨
النساء والشباب من   قطاعات خمتلفة من     وشيوخ وممثلني عن     ،استشارية تضم زعماء تقليديني   

املسائل املتعلقـة   بشأن  للجنة الوطنية للشعوب األصلية     إىل ا قدم املشورة   ت ،السكان األصليني 
 اعتمدت اللجنة جمموعـة     ،٢٠٠٣يف عام   و. ها ومصاحل اتطلعاهتصلية و الشعوب األ مبشاكل  

وهي مبادئ تقر بتـشكيل      ، وتفعيلها اهليئة االستشارية اخلاصة بتشكيل   من املبادئ التوجيهية    
 وكذلك على مستوى اجملتمع     ،اهليئات االستشارية على املستويات الوطنية واإلقليمية واحمللية      

 ، يف مجلة أمـور ،م اهليئة االستشاريةتقيِّو. مركزة مشاورات راءإلجاحلاجة ظهور  احمللي عند   
اليت توصيات بشأن السياسات    و تعليقات وتقدم ،لشعوب األصلية والشواغل اهلامة ل  قضايا  ال

 .)١٣(اللجنةتعتمدها 

 ،جملس الشيوخ العـريف   يتعني على الكونغرس التشاور مع      ،  كاليدونيا اجلديدة ويف    -٢٩
 التقليديـة  املناطق من واحدةاملمثلني لكل  جملس الشيوخ من الكاناك  تألف من أعضاء  يي  ذال

عنـدما  و.  عند النظر يف أي قانون أو سياسة عامة متس هوية الكاناك           ،يف كاليدونيا اجلديدة  
__________ 

املتاحـة علـى   ، ٢٠١٠عـام  الحبقوق الشعوب األصلية، دورة     املعنية  آلية اخلرباء   إىل  مسامهة السويد   انظر   )١٠(
 :العنوان التايل

www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/ExpertMechanism/3rd/contributions.htm.  
 :  على العنوان التايلاملتاحة، ٢٠١٠حبقوق الشعوب األصلية، دورة عام املعنية آلية اخلرباء إىل نظر مسامهة فنلندا ا ) ١١(

; ILO guide towww2.ohchr.org/english/issues/indigenous/ExpertMechanism/3rd/contributions.htm 

ILO Convention n. 169 (see footnote 5); and A/HRC/18/35/Add.2. 
املتاحة على العنوان   ،  ٢٠١٠دورة عام   ،  حبقوق الشعوب األصلية  املعنية  آلية اخلرباء   إىل  ظر مسامهة النرويج    ان )١٢(

 :التايل
www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/ExpertMechanism/3rd/contributions.htm. 

 .)٥انظر احلاشية  (١٦٩ رقماتفاقية منظمة العمل الدولية لتطبيق منظمة العمل الدولية دليل  )١٣(
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 النظر يف    إعادة  جيب على الكونغرس   ،القانون أو السياسة  على  جملس الشيوخ العريف    يعترض  
 كونغرس  غلبة رأي هذه املمارسة    حتفظ   ويف حني . )١٤( الشأن  قبل اعتماد موقف يف هذا     قراره

توفر الفرصة  فإهنا   ،لكاناكلاملسائل اليت تكتسي أمهية أساسية      ب فيما يتعلق كاليدونيا اجلديدة   
 .ملمثلي الكاناك للمسامهة يف مداوالت الكونغرس

.  األصـلية  بني الـشعوب اإلقليمي للتعاون اً جيد مؤمتر إنويت القطيب مثاالً   ويشكل    -٣٠
 العمومية اليت تناقش قضايا مثل تنمية املـوارد وتغـري     هاملؤمتر يعقد كل أربع سنوات مجعيات     ف

 .)١٥(ألمم إنويت والوطنية اإلقليميةاحلكومات إنويت قمة قادة وجتمع . املناخ

 األصليةللشعوب النظم القانونية   - جيم  

حقـوق  ملتحـدة بـشأن     األمم ا إعالن  يؤكد   ،٤٠ و ٣٤ و ٢٧ و ٥ املوادمبوجب    -٣١
 ويف  الشعوب األصلية على حق الشعوب األصلية يف احلفاظ على نظمها القانونية اخلاصة هبا            

 ١٩٨٩ ،الشعوب األصلية والقبليـة   املتعلقة ب تفاقية  اال من   ٩ و ٨ن  ااملادتكما تنص   . تعزيزها
لـنظم  لوميكن  . مزيد من التفصيل عن هذه احلقوق     على  ة  ملنظمة العمل الدولي  ) ١٦٩رقم  (

ـ   ، مبا يف ذلك اجلوانب التشريعية والقضائية واإلجرائية       ،شعوب األصلية القانونية لل  ظ فاأن حت
 أن تـؤثر تـأثرياً     الشعوب على     هذه األصلية وتعزز قدرة  الشعوب  على الوئام داخل جمتمع     

  .يف صنع القرار خارجياً
ألقاليم ين واإلداري  النظام القانو ، فإن للحكماً  موحداً  الديش نظام غبنأن لدى   رغم  و  -٣٢

وبـشكل  . يف أجزاء أخرى من البلد    النظام القانوين واإلداري     منفصل ومتميز عن     تشيتاغونغ
ُتستخدم األصلية  الشعوب  يف كثري من جمتمعات     مطبقة  نظم عدالة   ما زالت هناك     ،غري رمسي 

ت العدالـة  مؤسساو.  على حد سواءالصغريةاجلنائية املدنية واملسائل بشأن  لتسوية اخلالفات   
 تكمـل  يف القرى،    "الكارباريس"و" موزا"والرؤساء  أي قيادات الدوائر الثالث،      ،التقليدية

__________ 

حبقوق الشعوب األصـلية    املعنية  آلية اخلرباء   إىل  املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية       مسامهة  نظر  ا )١٤(
 ”Some examples of good practices for indigenous peoples’ participation in decision“بعنـوان 

making: political participation, consultation standards, and participation in development projects” 
 السياسية،  املشاركة: بعض األمثلة على املمارسات اجليدة املتعلقة مبشاركة الشعوب األصلية يف صنع القرار           (

 ).٢٠١١مارس /آذار ١١() ومعايري التشاور، واملشاركة يف املشاريع اإلمنائية
)١٥( Submission by Sara Olsvig to the technical workshop on good practices associated with 

indigenous peoples and the right to participate in decision-making of the Expert Mechanism on the 

Rights of Indigenous Peoples (9-10 March 2011). 
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املسائل اليت تنطـوي علـى      القضائية بشأن   اليتها  وهي تقر بو  الدولة  عدالة  مؤسسات  عمل  
  )١٦(.ألراضي واملوارد الطبيعيةحلقوق املتعلقة با وبعض ا،قوانني األسرة القائمة على العرف

 لـضمان  ماليزيا يف   صباحوالية   يف   ةاألصليللشعوب  القانونية  النظم  دعم ممارسة    أما  -٣٣
الشعوب األصـلية   نتيجة لدعوات متكررة من زعماء      فقد كان    استمرار استقاللية هذه النظم   

احلكومة االحتادية لتحسني صورة احملاكم احملليـة       الذي تقدمه   ايل  املدعم  ويشكل ال . اومؤسساهت
وهو دعم قُـدم  ، أحد األمثلة على ذلك،  من الزمنعقودل صباح، واليت كانت مهملة واليةيف 
موظفي هذه  لتدريب  اً  مركزو للشعوب األصلية بناء حماكم جديدة     منها   ستخدم يف مجلة أمور   لُي

  .)١٧( شابة قياداتإىلالنظم القانونية للسكان األصليني ارف املتعلقة باملعمبا يتيح نقل ، احملاكم
يف  راتانـاكريي ومونـدولكريي      األصلية يف حمافظيت  للشعوب  النظم القانونية   ثل  ومت  -٣٤

هـذه  وعادة ما تكون    . الدولةرمسي من   اعتراف  رغم أهنا مل حتظ ب     ،كمبوديا ممارسة جيدة  
شاركة مجيع األفراد واألسـر     ما يتعلق مب   مبا يف ذلك     ،األصليةالشعوب  مع قيم   النظم متسقة   

يقدرون نظمهم القانونيـة ألهنـا   هنم  أوأوضح بعض القرويني    . ومة من جرمية مزع   يناملتضرر
وعـالوة  . تعكس آراء األغلبية  اليت تصدرها   وألن األحكام    - احمللي اجملتمع   -ختص اجلميع   

 منـها    عن مجلة أمـور    ني املسؤول اختيار رؤساء القرى   ،بعض اجملتمعات يف   ، يتم ،على ذلك 
تصرفهم  وعلى أساس معايري تشمل مدى       ،توافق اآلراء  ب ، احمللي احلفاظ على السلم يف اجملتمع    

 .)١٨(ملصاحل اجلماعةاً وفق

 فيما يتعلق    وخصوصاً ،دستور املكسيك حبق الشعوب األصلية يف تقرير املصري       ويقر    -٣٥
يـسلم   ،بالطريقة نفـسها  و). ٢املادة  (هبم  اصة  اخل وكمةاحلمارسة أشكال   مب و اتنتخابباال

 احبق الشعوب األصلية يف انتخاب وترشيح سـلطاهت       ) ٢٥ و ١٦املادتان  (دستور أواكساكا   
 .القانونية والسياسيةلنظمها اً وفق  يف البلدياتاوممثليه

__________ 

)١٦( Raja Devasish Roy, Sara Hossain, Dr. Meghna Guhathakurta, “Access to Justice for Indigenous 

Peoples in Bangladesh”, United Nations Development Programme (UNDP, Bangkok, 2007). 

Available from http://regionalcentrebangkok.undp.or.th/practices/governance/a2j/docs/CaseStudy-

02-Bangladesh.pdf. 

)١٧( Jens Dahl, Genevieve Rose, “Development and Customary Law”, Indigenous Affairs, International 

http://issuu.com/iwgia/docs/ia_1_2_2010..Work Group for Indigenous Affairs, 2010. Available from 

)١٨( Maria Backstrom, Jeremy Ironside, Gordon Paterson, Jonathan Padwe, Ian G. Baird, “Indigenous 

Traditional Legal Systems and Conflict Resolution in Ratanakiri and Mondulkiri Provinces, 

Cambodia” (UNDP, Bangkok, 2007). 
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  نساء الشعوب األصلية يف صنع القراردور   - دال  
حقـوق  األمم املتحدة بـشأن     مبوجب قانون حقوق اإلنسان وإعالن      ملرأة،  تتمتع ا   -٣٦

اة يف ممارسة حق الشعوب األصلية يف املشاركة يف عمليات         احلق يف املساو  ب ،الشعوب األصلية 
 . الداخلية واخلارجيةاتصنع القرارومؤسسات 

هامة يف  أدوار  ب ،األصليةالشعوب  جمتمعات   تضطلع، يف العديد من      املرأةوما زالت     -٣٧
تفاعـل  لل  اليت متثـل جمـاالً  املناسبات الثقافية واالحتفاليةما يتعلق ب مبا يف ذلك   ،صنع القرار 

 فرصة متكني    على ملرأة ا حتصل ،من خالل هذه العمليات   و. والتعلم ونقل املعرفة بني األجيال    
اختيـار  بالزراعـة و  بتعلق  تهامة  يومية  النساء قرارات   تتخذ  كما  . اآلخرينمتكني   و انفسه

سـبل عـيش      توفري  مما يسهم يف   ،يومية من الطعام لألسرة   المدادات  اإل عن    فضالً ،احملاصيل
 . واجملتمعات احملليةاألسر

تعـاين مـن     حيث ال تزال جمتمعات الـسكان األصـليني          ،يف مشال شرق اهلند   و  -٣٨
القرارات أن بأقر كثريون قد و.  يف حفظ السلم هاماًدوراً شعب ناغانساء تلعب  ،اتالصراع
 .)١٩(صون السلمو نزع فتيل الصراعاتيف يف حاالت التوتر ساعدت ناغا ا نساء هتاليت اختذ

أسواق نـسائية للـشعوب      رابطة -ل  يعن نويب كيث  تلقت آلية اخلرباء معلومات     و  -٣٩
ات  كمثال على مشاركة نساء الشعوب األصلية يف صنع القـرار        - اهلند   ،يف مانيبور األصلية  
 وإن كان ذلك من خالل االحتجاج السلمي والتحريض وليس من خالل عمليات           ،احلكومية

بعد جهود حثيثة   كيثيل  وجنحت نويب   . )٢٠(شعوب األصلية النساء من ال  صوت  إلمساع  رمسية  
نـويب   يف حميط أسواقمتجر كبري لنظر يف بناء يف التأثري على قرارات احلكومة ودفعتها إىل ا

لسوق يضم ا مبىن جديد   تشييد  مت  ،  كيثيلنساء نويب   طالب  واستجابة مل  ،تيجة لذلك ون. كيثيل
 ".هبناخلاصة "

__________ 

)١٩( Submission by the Asia Indigenous Peoples’ Pact to the Expert Mechanism, “Good practices of 

indigenous peoples’ participation in decision making” (March 2011). 

)٢٠( Submission by the Centre for Organisation Research and Education to the Expert Mechanism, 

“Human rights and indigenous peoples” (1 March 2011). 



A/HRC/EMRIP/2011/2 

GE.11-13456 12 

ـ املت صنع القرار    املشاركة يف آليا    -اً رابع   والعمليـات  املؤسـسات   ب ةرتبط
 احلكومية وغري احلكومية اليت تؤثر على الشعوب األصلية

 املشاركة يف العمليات االنتخابية  - ألف  

  هذه متكنيإىل   اتيف االنتخاب مشاركة الشعوب األصلية    يهدف برنامج   ،  سترالياأيف    -٤٠
العمليـات  اخلاصـة ب  عرفـة   املويات  لتحسني مست  و  ممارسة حقها يف التصويت    منالشعوب  

 .)٢١(التسجيل يف السجالت االنتخابيةالدميقراطية واالنتخابية وزيادة معدالت 

 اختارت الشعوب األصلية املـشاركة بنـشاط يف العمليـة           ،يف كثري من البلدان   و  -٤١
أو تشكيل أحـزاب سياسـية مـستقلة        الترشح  مبا يف ذلك عن طريق      الرئيسية،  االنتخابية  

 .)٢٢(ب األصليةللشعو

 املشاركة يف العمليات الربملانية  - باء  

مـن الـشعوب    مقابالت مع برملـانيني      يف   اليت مت احلصول عليها   لمعلومات  لاً  وفق  -٤٢
تثقيـف  بإىل املعايري الدولية املتعلقة حبقوق الشعوب األصـلية و        ال بد من اإلشارة      ،األصلية

 .)٢٣(الشعوب األصلية قضايا اليف جمالربملان  وموظفي  األكثريةوتدريب مشرعي

توفر فرصة هامة   أن  وميكن آلليات تضمن متثيل الشعوب األصلية يف برملانات الدول            -٤٣
. جموعة من القـضايا   املتعلقة مب صنع القرارات   عملية  لمشاركة والتأثري يف    لللشعوب األصلية   

فكـل  . ١٨٦٧نذ عـام    يف الربملان م   هميف نيوزيلندا متثيل  ضِمن املاوري    ،على سبيل املثال  ف
للمـاوري  االنتخابيـة  القـوائم  أن يكون على بني تار خيأن ميكنه شخص من أصل ماوري   

يف جملـس   املـاوري   عدد مقاعد   يتغري   ،١٩٩٦منذ عام   و. عامةالنتخابية  على القوائم اال   أو
ـ  تالسجالب مقارنة   ة االنتخابي تلنسبة املاوري املسجلني يف السجال    اً  النواب وفق   ة االنتخابي

ويضم جملس النواب   . سبعة مقاعد يف جملس النواب    اً  حاليويبلغ عدد مقاعد املاوري     . العامة
. )٢٤( على املاوريتأثريكون هلا يقضية أي  حييل إليها اجمللس    شؤون املاوري جلنة خمتصة ب  اً  أيض

__________ 

)٢١( Submission by Oleh Protsyk to the technical workshop on good practices associated with 
indigenous peoples and the right to participate in decision-making of the Expert Mechanism on the 

Rights of Indigenous Peoples (9-10 March 2011). 

 .املرجع نفسه )٢٢(
)٢٣( Elizabeth Powley, “Diversity in Parliament: listening to the voices of minorities and indigenous 

peoples”, Inter-Parliamentary Union and UNDP (2010). Available from www.ipu.org/splz- 
e/chiapas10/interview.pdf. 

)٢٤( See contribution of New Zealand to the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, 
2010 session, available from 

www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/ExpertMechanism/3rd/contributions.htm. 
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 عالوة على  ،اجلمعية الوطنية  جملسي مقاعد دائمة يف      على يف بوروندي حصل الباتوا    ،وباملثل
 .)٢٥(يف اللجنة الوطنية لألراضي مشاركة الباتوا ضمان

يضم  ،التابع لالحتاد الروسي  الذايت و احلكم  ب مانسييسكي املتمتع    -  خانيت إقليميف  و  -٤٤
متثيليـة  حـصة   قليم  إلويف ا . األصلية للشعوب   جملساً) الربملان(هيكل جملس الدوما اإلقليمي     

علـى مـستوى    آخر  حل إجيايب   ومثة  . )٢٦(للشعوب األصلية منصوص عليها يف التشريعات     
ـ حصول النينيتز على    املتمثلة يف   ضافية  اإلضمانة  الاحملافظات هو    مقاطعـة  مباشـر يف    ل  متثي

  .)٢٧(ستقلةامل أوكروج
الـشعوب  من  نتخاب أفراد   اساعدة يف   امل اتاالنتخابيف  وميكن لنظم التمثيل النسيب       -٤٥

. )٢٨(الدستور املؤقت لنيبال  يف   ،لى سبيل املثال   ع ،هو مبني  كما   ،الدولاألصلية يف برملانات    
انتخاب أفراد الشعوب األصلية    أن يؤدي   لضمان  قد تكون هناك حاجة إىل تدابري        ،ومع ذلك 
 .يف عملية صنع القرارإىل التأثري 

ثل الـسكان األصـليني يف       الذي مي  مؤمتر إنويت القطيب  يف  فرع غرينالند   ويتعاون    -٤٦
التشاور لالستماع و أفضل  وضع آليات    من أجل  مع حكومة غرينالند     اًوثيق تعاوناً ،غرينالند

 ومشاريع التعدين وغريهـا مـن الـصناعات    ،النفط والغازمبشاريع التنقيب عن فيما يتعلق  
يف التـصويت   غرينالنـد  جلميـع مـواطين  حيق  ،وعالوة على ذلك .الضخمة يف غرينالند
غرينالند هم حبكم    غالبية املمثلني يف برملان       أن إال ،نويتاإل وليس فقط    ،االنتخابات الربملانية 

 .)٢٩(من اإلنويتالواقع 

ميكـن  و ،غرينالنـد خمصصان لربملانيني من    ن يف الربملان    امقعدهناك   ،الدمنركيف  و  -٤٧
 هـذين املنـصبني     يشغلون اإلنويت   غري أن برملاين من غرينالند هلذين املقعدين،      أي  انتخاب  

  .)٣٠(بصفة دائمة
تنـشئ  قدرة الشعوب األصلية على التأثري يف صنع القرارات الربملانية عندما           عزز  تتو  -٤٨

لـشعوب  ا  مـن جانـب    اهتمام مركزي اليت حتظى ب  املسائل  ُتعىن ب الربملانات هيئات داخلية    

__________ 

)٢٥( Constitution of Burundi, as referred to by the Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating 

Committee; see www.ipacc.org.za/eng/default.asp. See also Minority Rights Group International, 

Burundi, available from www.minorityrights.org/?lid=4703&tmpl=printpage. 

)٢٦( A/HRC/15/37/Add.5. See also Kathrin Wessendorf, An Indigenous Parliament? Realities and 

Perspectives in Russia and the Circumpolar North (International Work Group of Indigenous 

(Affairs, April 2005. 

 .السابقاملرجع  )٢٧(

)٢٨( A/HRC/12/34/Add.3. 

)٢٩( Submission by Olsvig (see footnote 16). 

 .السابقاملرجع  )٣٠(
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 اليت ميكن أن تؤثر يف      ، يف الكونغرس املكسيكي   ةاألصليالشعوب   مثل جلان شؤون     ،األصلية
 .)٣١(القواننيوغ ص

 علـى   ٢٠٠٣عام  ات التقليدية وإطار احلكم ل    القيادينص قانون    ،فريقياأوب  يف جن و  -٤٩
القـانون العـريف   بتعلـق  برملـاين ي أي مشروع قانون وجوب أن يقوم أمني الربملان بإحالة       

الوطين اجمللس  ىل  حيث ُيقدم، إ  جملس النواب   اعتماده يف    قبل   ،أعراف اجملتمعات التقليدية  ب أو
  .)٣٢(ليق عليهللزعماء التقليديني للتع

 لشعوب األصلية ملمثلني عن ا  مقاعد برملانية   على حجز   الدستور  ينص   ،يف كولومبيا و  -٥٠
مقعـد  يف جملس الشيوخ و   ) ١٠٢من أصل   (بينها مقعدان    ،مباشرةختتارهم جمتمعاهتم احمللية    

 .)٣٣(يف جملس النواب) ١٦٦من أصل (احد و

  اإلدارةاملشاركة املباشرة يف   - جيم  
يف تنفيذ الصكوك الدوليـة     للشعوب األصلية   باشرة  املاملشاركة  من اإلشادة ب  بد   ال  -٥١

اتفاقية منظمة العمـل    على  صدقت نيبال   فقد  .  الشعوب  هذه الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق    
 املستوى السـتعراض    ة رفيع ةحكوميفرقة عمل    ئت وأنش ،٢٠٠٧ يف عام    ١٦٩الدولية رقم   

وتتـألف فرقـة    .  وإعداد خطة شاملة لتنفيذ االتفاقية     ،ئمةالقااحلكومية  الربامج والسياسات   
املؤسسة الشعوب األصلية من     عن ممثلني عن      ذات صلة فضالً   ة وزار ١٥من ممثلني من    العمل  

 .)٣٤(األصلية واالحتاد النيبايل لقوميات الشعوب األصليةالشعوب قوميات للنهوض بالوطنية 

ضمان مشاركة الشعوب   وكلفته ب األصلية  الشعوب  مشاركة  جملس   األرجنتني   تأنشأو  -٥٢
وشـكل  . )٣٥(١٦٩التشريعات احمللية مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم          مواءمة  األصلية يف   
ـ مثلني على الصعيد اإلقليمي وجملس تنسيق بني امل للتنسيق اجمللس مكتباً  شرف علـى الـسجل   ي

 عـن إعـداد     لويات حللها، فضالً  ، وحيدد املشاكل ويضع األو    ةاألصليالشعوب  الوطين جملتمعات   
 .)٣٦( الطويل واملتوسطيني على املدالسكان األصلينيالوطين لشؤون املعهد برنامج ألنشطة 

__________ 

)٣١( Submisison by Protsyk (see footnote 22). 

 .السابقاملرجع  )٣٢(

الشعوب األصلية، واحلـق  بالعمل التقنية بشأن املمارسات اجليدة املرتبطة إيورن إىل حلقة اترين ك رقة منو )٣٣(
 ).٢٠١١مارس /آذار ١٠-٩(حبقوق الشعوب األصلية املعنية  آلية اخلرباء اتيف املشاركة يف صنع قرار

 ).٥انظر احلاشية  (١٦٩رقم لدولية اتفاقية منظمة العمل اإىل دليل ، ظمة العمل الدوليةمن )٣٤(
 .السابقاملرجع  )٣٥(

 .السابقاملرجع  )٣٦(
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وطنية بشأن الدستور اجتماعات حمـددة للـشعوب        الشاورات  امل مشلت   ،يف كينيا و  -٥٣
 .)٣٧(مالرعاة يف أراضيه حبقوق ٢٠١٠ الدستور املعتمد يف عام األصلية أدت إىل اعتراف

على االستشاري الوطين خوي سان  كان التركيز الرئيسي جمللس ،يف جنوب أفريقياو  -٥٤
 .)٣٨("لشعوب األصليةبالسلطة واهلياكل التقليدية لمسألة االعتراف يف احلكومة إشراك "

هو اجمللس اإلقليمـي    إجيايب  مثال   هناك   ،على مستوى احلكومة احمللية يف نيوزيلندا     و  -٥٥
خاصة باملاوري على أن    منفصلة  قائمة  ل يف   يلتسجباسمح لشعب املاوري    ي الذيليج بلنيت   خل
 .)٣٩(املسجلني يف القائمةعدد األشخاص حبسب لس اجملأعضاء عدد حدد ُي

اعتمدت مجهورية الكونغو الدميقراطية قانون تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصـلية      و  -٥٦
ـ ،  ُوضع القانون   يالحظ املقرر اخلاص أن   و. ٢٠١٠يف عام    كـل املقـاييس، بطريقـة      لاً  وفق

املنظمات غـري احلكوميـة     ومع  ،  نفسهاتشاركية، من خالل املشاورات مع الشعوب األصلية        
. )٤٠( ذات الصلة  وكاالت األمم املتحدة واملؤسسات العامة الكونغولية     الكونغولية والدولية ومع    

أي  يف   نظـر ال" عند   ،موماً، ع بالتشاور مع الشعوب األصلية   يصدر التكليف   مبوجب القانون،   و
ة أو عند صـياغتها أو عنـد        الشعوب األصلي قد تؤثر على     إدارية أو براجمية   وأتدابري تشريعية   

اليت تؤثر على أراضي أو مـوارد الـشعوب    فيما يتعلق بالتدابري التشاور أيضاًينبغي و" تنفيذها
وجيب إجراء مـشاورات    . ة حياة هذه الشعوب   إنشاء مناطق حممية تؤثر على طريق     باألصلية أو   

 .)٤١(لشعوب األصلية املعنية من احبسن نية هبدف احلصول على املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية

جلنـة  يف  لشعوب األصلية للمشاركة مباشـرة      امثال آخر هو إنشاء جملس      وهناك    -٥٧
تقل مـس حملـي   تشكيل جملس   وكان  . اإلصالح الوطين يف عملية اإلصالح الوطين يف تايلند       

 اآلية ملشاركتهمبثابة األصلية كارن األصلية يف املناطق اليت تقطنها أغلبية من شعوب      للشعوب  
صـوت الـشعوب    تنقل  صبح يف وقت الحق هيئة      ي ،قاطعةعلى صعيد امل  يف إنشاء مكتب    

 .)٤٢(املقاطعةتنمية ما يتعلق باألصلية في

__________ 

)٣٧( Samburu Women for Education and Environment Development Organization, as reported in “Kenya’s 

New Constitution Benefits Indigenous Peoples”, Cultural Survival, 8 December 2010, available from 

www.culturalsurvival.org/news/kenya/kenyas-new-constitution-benefits-indigenous-peoples. 

األحكـام الدسـتورية    : فريقياأجنوب  "عوب  لشواقوق اإلنسان   حلنظمة العمل الدولية واللجنة األفريقية      م )٣٨(
 : املتاحة على العنوان الشبكي التايل، ٢٠٠٩، "والتشريعية واإلدارية املتعلقة بالسكان األصليني

www.chr.up.ac.za/chr_old/indigenous/country_reports/Country_reports_SouthAfrica.pdf.  
 .A/HRC/18/35/Add.4انظر أيضاً  )٣٩(
 ).١٥انظر احلاشية " ( املمارسات اجليدةعلىبعض األمثلة "املعين حبقوق الشعوب األصلية قرر اخلاص امل )٤٠(
 .السابقاملرجع  )٤١(

)٤٢( Submission by Suraporn Suriyamonton (Network of Indigenous Peoples in Thailand) to the Expert 

Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples. 
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جمموعة حديثة التأسيس هتدف    ليا  ستراأشعوب  وىل  املؤمتر الوطين أل  ميثل  ستراليا،  أيف  و  -٥٨
. )٤٣( على الـصعيد الـوطين     لسكان األصليني وسكان جزر مضيق توريس     اصوت  إىل إمساع   
الرمسيـة  ياكـل   اهلالـسكان األصـليني يف      إلسهام  وسيلة  بوصفه  دور مهم   ب املؤمتر   ويضطلع
 . االعتراف حبقوق السكان األصليني وسكان جزر مضيق توريسيف سبيل وذلك ،للحوكمة

ويتألف . ملايا يف توتونيكابان يف صنع القرار من خالل جملس بلدي        تشارك شعوب ا  و  -٥٩
 ،توتونيكابـان الثماين وأربعني يف    املقاطعات  إحدى   هم من كل من يأيت   ، ممثالً ٤٨اجمللس من   
ت يتداول اجمللس يف املسائل املتعلقة بإدارة توتونيكابان يف جماال        و.  لتقاليد املايا  وفقاًوُينتخبون  

 .)٤٤(التعليم والقضايا الثقافية والبيئية والقضائية

شجع على  من كيانات الدولة ي مستقالًاًأكادميية لغات املايا كيانمتثل  ،يف غواتيماالو  -٦٠
 عن كل جمموعة من اجملموعـات اللغويـة         ممثالًاألكادميية  ضم  تو. تطوير لغات املايا يف البلد    

بشأن  موحداً اً معيارياًإطارمتثل ون املتعلق باللغات الوطنية و يف تعزيز القان رئيسياًلعب دوراًتو
 .)٤٥(املايا كتابة لغات

بلـديات  ُعمـد   من   الغواتيمالية لُعَمد وسلطات الشعوب األصلية    وتتألف الرابطة     -٦١
االتفاق اخلاص هبوية    يف   املدرجة ةاألصليالشعوب   ملمارسات   وفقاًالشعوب األصلية املنتخبني    

سياق رابطة االنتباه إىل مصاحل الشعوب األصلية يف        وتسترعي ال . لية وحقوقها الشعوب األص 
 .)٤٦(احملليةاحلكومات 

عطـاء   الذي ُسن إل   ١٩٦٥الواليات املتحدة لعام    وأدى قانون حقوق التصويت يف        -٦٢
 وصـعيد   الوطين واحمللـي  على الصعيدين   القوانني  ما يتعلق ب  أكرب في اً  اهلنود األمريكيني صوت  

سـيما    وال ،األصليني يف صنع القرار   من السكان   كيني  يمشاركة األمر إىل تيسري    ،اتالوالي
 .)٤٧(على الصعيد احمللي

 مـشروع القـانون     أن إمكانية   املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية     ويرى    -٦٣
ـ    ، يف هذا الصدد   ، ويذكر يف بريو ميكن وصفه بأنه إجيايب     التشاور  اخلاص ب  اه  الدعم الذي تلق

حقـوق  األمم املتحدة بـشأن  عالن  إل وينص وفقاً . الشعوب األصلية  من منظمات    ملشروعا
يف  عملي  حلعلى  اً  وينص أيض  ،هو اهلدف من املشاورات   التوافق   على أن    ،الشعوب األصلية 
قع علـى  يالقرار النهائي يتمثل هذا احلل يف أن    و ؛التوصل إىل اتفاق  فيها  يتم    احلاالت اليت ال  

__________ 

)٤٣( National Congress of Australia’s First Peoples available 
http://natiotu.customers.ilisys.com.au/wp-content/uploads/2010/11/fact_sheet-

what_is_the_congress.pdf 

)٤٤( Submission by the Government of Guatemala to the Expert Mechanism (March 2011). 

 .السابقاملرجع  )٤٥(

 .السابقاملرجع  )٤٦(

 ).١٥احلاشية " (بعض األمثلة على املمارسات اجليدة"ر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية املقر )٤٧(
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حقوق تبني أنه ما زال يراعي       و هاقرارلاً  تربيرولكن جيب على الدولة أن تقدم        ،عاتق الدولة 
ومع . )٤٨(القرار خيضع للمراجعة القضائية   أن   و ،املتضررة ةاألصليجملتمعات الشعوب   اإلنسان  

  .إىل اعتماد القانون قد توقفتتؤدي العملية اليت يبدو أن  ،ذلك

  املشاركة يف نظم احلوكمة اهلجينة  - دال  
اتفاقات مع احلكومة للتعاون على إدارة      " إيوي " بعض القبائل  يف نيوزيلندا، أبرمت    -٦٤

املوارد الطبيعية، مثل البحريات، األمر الذي يبني أن الشعوب األصلية قادرة على املـشاركة              
وباملثل، فوضت  . )٤٩(مباشرة يف صنع القرار يف إطار ترتيبات شراكة مع الوكاالت احلكومية          

حتادية، يف الواليات املتحدة، مسؤولية إدارة األمور املتعلقة باحليتان قوسية الرأس           احلكومة اال 
وصيدها يف آالسكا إىل اجملتمعات احمللية املشتغلة هبذا الصيد يف هذه املنطقة عن طريق عضوية               
 تلك اجملتمعات احمللية يف جلنة إسكيمو آالسكا لصيد احليتان اليت تعمل على محاية هذا النشاط   

ويف كنـدا،   . )٥٠(وثقافته لدى الشعوب األصلية يف إطار قواعد اللجنة الدولية لصيد احليتان          
الذي يشمل بـصورة أساسـية       ١٩٩٣لعام  "  نونوفوت اضي منطقة اتفاق مطالبات أر   "أُبرم

 يف  جمالس إدارة مشتركة لألراضي واملوارد تضمن لإلنويت أن ُيشَركوا ويـشاركوا فعليـاً            
  .)٥١( نونوفوتمستوطنة يف  بصون األراضي وتنميتها مستقبالًالقرارات املتعلقة

ويف منطقة مرتفعات شيتاغونغ يف بنغالديش، تشارك مؤسسات الشعوب األصـلية             -٦٥
وجمالسها املنتخبة على مستوى املقاطعة واإلقليم احلكومةَ املركزية السلطة اإلدارية بواسـطة            

  .موظفي املقاطعات واملقاطعات الفرعية

  املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية  - هاء  
 على الصعيد الدويل، فإنه  مع أن املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية مفهوم جديد نسبياً          -٦٦

يكـون  و.  حقها يف املشاركة   أن حتمي أحد أهم املبادئ اليت ترى الشعوب األصلية أنه ميكن          
ت أمثلة على ذلك أعاله، وتشمل      وقد ُضرب .  شكل قوانني وسياسات حمددة    يفالتنفيذ الفعلي   

 ينص على االستشارة قصد احلـصول       مثال مجهورية الكونغو الدميقراطية اليت سنت تشريعاً      
  .على موافقة الشعوب األصلية احلرة واملسبقة واملستنرية

__________ 

 .السابقاملرجع  )٤٨(

  : موقع وزارة البيئة يف حكومة نيوزيلندا على الرابط التايلانظر مثالً )٤٩(
www.mfe.govt.nz/publications/rma/nps-settlements-june09/html/page3.html. 

 .)٣٥انظر احلاشية (انظر اإلفادة اليت قدمتها السيدة أيورنس إىل حلقة العمل التقنية املعنية باملمارسات السليمة  ) ٥٠(

 .السابقاملرجع  )٥١(
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، وضعت شركة نوفاتيك، وهي ثاين أكرب شركة للغاز الطبيعي يف           ٢٠٠٥ويف عام     -٦٧
 مـن   اقتصادياً -  اجتماعياً نينيتز املستقلة، برناجماً   -  مقاطعة يامال  االحتاد الروسي تعمل يف   

أجل شعوب النينيتز املتضررة من أنشطتها ومعها، معتمدةً على االجتماع بأعـضاء اجملتمـع       
، ُوقع اتفاق مع منظمة النينيتز احمللية حيـدد         ٢٠٠٨نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . احمللي وزعمائه 

وقدمت الشركة الدعم للبنية التحتية ومسحت . ركة والشعوب األصليةشروط التعاون بني الش
للشعوب األصلية باحلفاظ على موارد رزقها التقليدية واقتصادها التقليدي، واالسـتفادة يف            

  .)٥٢(الوقت نفسه من فرص العمل وتنمية قطاعي النفط والغاز
بونات والطاقـة عمليـة     ويف دولة بوليفيا املتعددة القوميات، نسق وزير اهليدروكر         -٦٨

اف اهليدروكربون يف أراضي شاراغوا نوريت، وإيسوزو، اليت        شتشاور بشأن مشروع الستك   
ويف النهاية، متخضت العملية عن توقيع      . تسكنها شعوب أصلية وتقع يف منطقة سانتا كروز       

اتفاق بني احلكومة ومجعية شعوب الغواراين يف شاراغوا نوريت، وإيسوزو، يوثـق موافقـة              
اجملتمعات احمللية املسبقة على الشروع يف أنشطة االستكشاف الـيت تـضطلع هبـا شـركة             

وأفضت عملية التشاور إىل نتيجة إجيابية يعود الفضل الكبري فيها إىل           . بلوسبترول األرجنتينية 
واملهـم  .  الغواراين التقليدية   ونظم رغبة وزارة اهليدروكربونات والطاقة يف احترام مؤسسات      

عملية انطلقت بناء على اقتراحات اجملتمعات احمللية األصلية نفسها واملوافقة احلـرة            هو أن ال  
  .)٥٣(واملسبقة واملستنرية املضمونة للمجتمعات احمللية املتضررة

ويف ماليزيا، رغم القضايا املتعلقة بالتنفيذ، تتضمن القوانني احمللية، مثل تشريع غابـة         -٦٩
 تفرض استشارة الشعوب األصلية قبل إنشاء       سابه، أحكاماً والية سابه وتشريع حدائق والية      

يقضي بأن تلتمس احلكومة   متثل هذه األحكام السند الذي      و. حمميات الغابات واملناطق احملمية   
  .)٥٤( الشعوب األصلية قبل تنفيذ أي مشروع تنميةموافقة
 مـن   23AAويف أستراليا، جيب على جمالس أراضي السكان األصليني، مبوجب املادة             -٧٠
تعطي "أن   )اإلقليم الشمايل ( ١٩٧٦ن األصليني يف األراضي لعام      حبقوق السكا   املتعلق قانونال

ـ  أراضي    يف األولوية حلماية مصاحل املالّك التقليديني من السكان األصليني        صـليني  األسكان  ال
ـ املنطقة اجمللس، وغريهم من السكان األصليني       التابعة مل  " رةتلـك األراضـي املـذكو   ب تمنيه

 أراضـي    بـشأن  التشجيع على التشاور الفعلي مع املالك التقليديني من السكان األصـليني          "و
صليني يف منطقة اجمللس، وغريهم من السكان األصليني املهتمني بتلك األراضـي يف             األسكان  ال

__________ 

)٥٢( A/HRC/EMRIP/2009/5. 

 ”Case study: Bolivian Government Consultation with the Guaraní Indigenousانظـر أكـسفام،    )٥٣(

Peoples of Charagua Norte and Isoso: proposed hydrocarbons exploration project in San Isidro 

“Block Santa Cruz, Bolivia ،متاحة على الرابط التايل٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٥ ،: 
www.oxfamamerica.org/publications/bolivian-government-consultation-with-guarani-indigenous-peoples. 

 .)١٩انظر احلاشية (اخلرباء إىل آلية " ميثاق الشعوب األصلية اآلسيوية"إفادة قدمتها منظمة  )٥٤(
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 رخصة استغالل منجم يقع علـى أرض        جيوز منح  ال أنه   ٤٥وجاء يف املادة    ". املنطقة املذكورة 
  . أصليني ما مل يَربم اتفاق بني جملس أراضي السكان األصليني ومستغل املنجملسكان
وأوجبت احملاكم الكندية االستجابة لألمم األوىل والتشاور معها بشأن األنشطة اليت             -٧١

وجيب إعطاء الـشعوب األصـلية كامـل        . )٥٥(قد تؤثر فيها، مبا فيها تنمية مناطق الغابات       
  .ات، كي تستوعب ما يقترح عليها كما ينبغياملعلومات، أثناء املشاور

 احلقوق األصلية تتعارض معأنه جيب تربير األفعال اليت    اً  وقررت احملاكم الكندية أيض     -٧٢
واحلقوق املنبثقة عن معاهدات؛ ولتربير تلك األفعال، على احلكومة أن تتشاور مع الشعوب             

  .األصلية املعنية باملوضوع

  ديات والعمليات اإلقليمية والدوليةاملشاركة يف املنت  - واو  
املبادئ التوجيهية بشأن قضايا الشعوب األصلية اليت وضعتها جمموعة األمم املتحدة           "تعد    -٧٣

 على تعميم قضايا الشعوب األصلية يف منظومة األمم املتحـدة وإدماجهـا،              مهماً مثاالً" اإلمنائية
وتوفر املبادئ التوجيهية، اليت ساهم     . لى الصعيد القطري  ويشمل ذلك الربامج واألنشطة العملية ع     

 واسـعة    وعمليـة  معيارية سياسية  يف وضعها املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، أطراً        
، لتنفيذ هنج للتنمية يقوم على حقوق اإلنسان ويراعي األبعاد الثقافية من أجل الـشعوب               النطاق

قائمة للمـوارد بـشأن املمارسـات الـسليمة     اً ئ التوجيهية أيض  وتتضمن املباد . األصلية ومعها 
  .)٥٦( األصليةوالدروس املستفادة من عمليات الربجمة املتعلقة بقضايا الشعوب

االجتماعات التحضريية اإلقليمية الـيت     هو  منوذج من املمارسات الفضلى     وأشري إىل     -٧٤
ملتعلقة بشىت آليات األمم املتحـدة      يف آسيا لرسم االستراتيجيات وخطط العمل ا      اً  تعقد سنوي 

ميثـاق  "وإجراءاهتا، إضافة إىل هيئات ووكاالت أخرى معنية باملوضوع، اليت تعقدها منظمة       
تابع يو. ء وكاالت األمم املتحدة وممثليها    مبشاركة فاعلة من خربا   " الشعوب األصلية اآلسيوية  

املعين بقضايا الشعوب األصـلية      أثناء دورات املنتدى الدائم      االجتماعاتتلك  " جتّمع آسيا "
 من أجل إعداد بيانات وتوصيات مشتركة والتخطيط ألنشطة الدعوة، وإقامـة  ،وآلية اخلرباء 
  .)٥٧( الدعموإجيادالشبكات، 

__________ 

أمة تلينغيت األوىل يف منطقة هنر تاكو ضـد  ، وSCC 73، )٢٠٠٤ (أّمة هايدا ضد كولومبيا الربيطانيةانظر  )٥٥(
اإلفادة اليت قدمتها حكومة كندا اً انظر أيض. SCC 74، )٢٠٠٤ ()مدير تقييم املشروع(كولومبيا الربيطانية 

 .)٢٠١٠يوليه /متوز(إىل آلية اخلرباء 

 .www.undg.org/index.cfm?P=270: متاحة على الرابط التايل )٥٦(

 .)١٩انظر احلاشية (انظر اإلفادة الذي قدمتها منظمة ميثاق الشعوب األصلية اآلسيوية  )٥٧(
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، يف جمال مشاركة الشعوب األصـلية علـى         ومن مناذج املمارسات السليمة أيضاً      -٧٥
 إعـالن   بشأنلشعوب األصلية يف التفاوض     الصعيد الدويل، الدور الذي أداه التجمع العاملي ل       

  .قوق الشعوب األصلية واعتمادهاملتعلق حباألمم املتحدة 
دولة بوليفيا املتعددة القوميات، وكولومبيا،     (إن اجمللس االستشاري جلماعة األنديز        -٧٦

هيئة استشارية تقدم املشورة بشأن اجلوانـب الـسياسية والثقافيـة           هو  ) وإكوادور، وبريو 
ويضم اجمللس .  دون اإلقليمي ألنه يؤثر يف الشعوب األصلية      للتكاملتماعية واالقتصادية   واالج
 عن الشعوب األصلية من كل دولة، ُيختار من بني أعضاء املنظمات الوطنية للشعوب              مندوباً

  .)٥٨(األصلية ذوي املراتب العليا وفق اإلجراءات املعمول هبا على الصعيد الوطين
ى املمارسات السليمة يف بنغالديش واهلند اجلهود اليت يبذهلا املكتب          ومن األمثلة عل    -٧٧

تنفيـذ  يف  ممثلي الشعوب األصـلية يف املـشاورات و       إلشراكاإلقليمي ملنظمة العمل الدولية     
َمجع ممـثلني عـن الـشعوب       اً  ففي بنغالديش، دعمت منظمة العمل الدولية نشاط      . أنشطته

ضع توصيات ومقترحات تتعلق باالعتراف الدستوري      األصلية وعن برملانيي هذه الشعوب لو     
  .)٥٩(بتلك الشعوب، مث أحيلت إىل جلنة اإلصالح الدستوري

 يف جملس املنطقة القطبية     ة ودائمة  رمسي  بصفة وتشارك ست منظمات للشعوب األصلية      -٧٨
  .)٦٠( الدولنفس سلطاتتتمتع ب غري أن هذه املنظمات ال دول، مثاينالشمالية، املكون من 

                                                                           برنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالـة             " وُيجري  -٧٩
 مع الشعوب األصلية بشأن مبادئه التوجيهية       مشاورات  "                                      الغابات وتدهورها يف البلدان النامية    

من أجل التماس املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية للشعوب األصلية وجمتمعات حملية أخـرى             
 املقرر اخلاص يشري إىل طرق حتسني مسودة املبادئ التوجيهية          مع أن ،  )٦١(لى الغابات تعتمد ع 

إىل كبري مستشاري برنامج األمـم   ٢٠١١فرباير / شباط٢٨يف يف الرسالة اليت أرسلها     مثالً(
  ).املتحدة اإلمنائي املعين بالسياسات

  مناذج أخرى من املمارسات السليمة  - زاي  
ملبادئ باريس خمّولة إسـداء     اً  طنية حلقوق اإلنسان املنشأة وفق    معظم املؤسسات الو    -٨٠

وملا كانت تلك املؤسسات    . املشورة إىل احلكومات يف جمال صياغة التشريعات واإلجراءات       
هيئات مستقلة، فإنه ميكنها أداء دور مهم يف مجع ممثلي احلكومات والشعوب األصلية، األمر              

__________ 

 .)٤انظر احلاشية ( ١٦٩منظمة العمل الدولية، دليل إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )٥٨(

 ).١٩انظر احلاشية (ميثاق الشعوب األصلية اآلسيوية  )٥٩(

 ).١٥انظر احلاشية (إفادة قدمتها أولسفيغ  )٦٠(

 .٢٠١١يناير / كانون الثاين٣٠-٢٧ يف أروشا يف الفترة مثالً )٦١(
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ية يف املناقشات والقرارات املتعلقة بالقضايا الـيت        الذي يشجع على مشاركة الشعوب األصل     
أن تشدد على واجب مجيع أصحاب املصلحة ضـمان         اً  وميكن هلذه املؤسسات أيض   . هتمهم

  .إشراك ممثلي الشعوب األصلية يف صنع القرار
وانتهجت اللجنة املاليزية حلقوق اإلنسان هنجني أحدمها يقوم على التعاون واآلخـر              -٨١

 إلجياد احللول الرامية إىل حتسني وضع حقوق الـشعوب األصـلية يف األرض          على التجاوب 
ومـن أسـاليب    . واالعتراف هبا، من خالل التحقيق يف حقوق الشعوب األصلية يف األرض          

التحقيق اليت سُتستعمل دعوة الناس إىل تقدمي إفادات وعقد مشاورات وجلسات علنية حيث             
ومن شأن البحث، الذي يشمل   . صلحة الرئيسيني تكون الشعوب األصلية من بني أصحاب امل      

أنشطة مسح مواقع اجملتمعات احمللية، أن يضمن مشاركة الشعوب األصـلية واملنظمـات يف              
خرائط األراضـي الـيت     حيدد   نظام معلومات جغرافية     الالزمة لوضع احلصول على البيانات    

  .)٦٢(تطالب هبا الشعوب األصلية
 (Aliansi Masyarakat Adatلية لألرخبيلـالشعوب األصويف إندونيسيا، وقع حتالف   -٨٢

Nusantara(            وهو شبكة وطنية للشعوب األصلية، مذكرة تفاهم مع املؤسسة الوطنية حلقوق ،
اإلنسان ملعاجلة ادعاءات انتهاك حقوق اإلنسان وترويج اإلعالن بشأن حقـوق الـشعوب             

األصلية متكن هذه الـشعوب مـن       وهناك أمثلة مشاهبة هلذا الترويج مع الشعوب        . األصلية
املشاركة يف صنع القرار، وهي جزء من أنشطة شبكة آسيا واحمليط اهلـادئ للمؤسـسات               

  .الوطنية حلقوق اإلنسان
وشجعت األوساط األكادميية ووكاالت األمم املتحـدة مبـادئ عـدم التمييـز،               -٨٣

ستـضعفة باالنـدماج يف     واملشاركة، واملساءلة، والتمكني، اليت مسحت للفئات احملرومة وامل       
وباخلصوص، يتضمن املنشور الذي أصدره املركز اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلـادئ           . احلوكمة

 ”Towards Inclusive Governance: Promoting  التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملعنون

“the Participation of Disadvantaged Groups in Asia-Pacificاملستفادة من مثانية  الدروس 
وتنادي الدراسات اإلفرادية بإدماج الفئات املهمـشة، مثـل         . بلدان يف آسيا واحمليط اهلادئ    

، وإجياد الظروف املفضية إىل املزيد من احترام حقوق  فعلياً الشعوب األصلية، حبيث متثَّل متثيالً    
اضطلعت هبا مارسة سليمة ملهذا املثال منوذج و. )٦٣(اإلنسان لكل الشعوب وتعزيزها وإعماهلا   

  صـنع القـرار لـدى      مؤسسات وعمليات وتعزيز  ألمم املتحدة لتشجيع    إحدى وكاالت ا  
  .الشعوب األصلية يف أوضاع شىت

__________ 

 . قدمتها اللجنة املاليزية حلقوق اإلنسان إىل آلية اخلرباءمذكرة )٦٢(

ــائي،    ) ٦٣( ــدة اإلمن ــم املتح ــامج األم -http://www.snap، )٢٠٠٧ (Towards Inclusive Governanceبرن

undp.org/elibrary/Publications/TowardsInclusiveGovernance.pdf) ٢٠١١أبريل / نيسان١٧: آخر زيارة.( 
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  املرفق

  :مقدمة من آلية اخلرباء) ٢٠١١(٢رقم  مشورة    
   األصلية واحلق يف املشاركة يف صنع القرارالشعوب    

ت اجملتمع اليت استبعدت ومهشت وحرمت أكثر       كانت الشعوب األصلية من بني فئا       -١
وقد كان لذلك آثار سلبية على قدرهتا على حتديد وجهة جمتمعاهتا، مبا يف ذلـك               . من غريها 

من العوامل الرئيسية  ذلك يكونوقد . صنع القرار يف اجملاالت اليت تؤثر يف حقوقها ومصاحلها 
بد من ضمان حقـوق      وال. اجملتمعاتا هذه    تعيشه حالة الضعف اليت  سهم يف   تزال ت  اليت ال 

 محايـة   لتمكينها من الشعوب األصلية يف صنع القرار ومشاركتها يف القرارات اليت تؤثر فيها            
وكانـت الـشعوب    . مجلة أمور منها ثقافاهتا، مبا فيها لغاهتا، وأراضيها وأقاليمها ومواردها         

  .ن احلوكة خاصة هبا ماألصلية، يف حاالت عدة، متارس، أو ما تزال متارس، أشكاالً
ومنذ عهد قريـب،  . إن حق الشعوب األصلية يف املشاركة راسخ يف القانون الدويل   -٢

 خطاب الشعوب األصلية على احلقوق اليت ال تكتفي بتمكني الشعوب األصلية زاد التركيز يف
ـ  تدعو إىل متكينها  ، بل    فحسب من املشاركة يف عمليات صنع القرارات اليت تؤثر فيها          اً فعلي

  . يف نتائج تلك العملياتمن التحكم
 احلقوق يف اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية الـذي          ويتجلى هذا النطاق من     -٣

وتتـراوح هـذه    .  يتعلق بالشعوب األصلية وصنع القرار      عاماً  حكماً ٢٠يتضمن أكثر من    
إىل ايت،   احلق يف تقرير املصري، الذي يشمل احلق يف االستقالل أو احلكـم الـذ              مناحلقوق  

وتنص أحكام أخرى علـى     . احلقوق يف املشاركة واإلشراك بفاعلية يف عمليات صنع القرار        
واجبات الدول املتمثلة يف ضمان مشاركة الشعوب األصلية يف صنع القرار لتحقيق أهـداف              
منها احلصول على موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية؛ والسعي إىل احلصول على املوافقة احلرة     

  .)٦٤(؛ واختاذ التدابري بالتوافق معها هذه الشعوبن الشعوب األصلية؛ والتشاور والتعاون معم
 عن التوافق الـدويل      معيارياً وملا كان اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية تعبرياً         -٤

القائم بشأن احلقوق الفردية واجلماعية للشعوب األصلية على حنو ينسجم مع املعايري الدولية             
حقـوق  وإعمـال   مة يف جمال حقوق اإلنسان، فإنه يوفر إطار عمل يرمي إىل محايـة              القائ

  .، مبا يف ذلك احلق يف املشاركة يف صنع القرارعلى أكمل وجهالشعوب األصلية 

__________ 

، ٣٨، و٣٦، و٣٢-٣٠، و٢٨-٢٦، و٢٣، ٢٢، و١٩-١٧، و١٥، و١٤، و١٢-١٠و، ٥-٣املــواد   )٦٤(
 .٤١، و٤٠و
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 القانون الدويل حلقوق اإلنسان إىل احلق يف املشاركة يف يشريوعن حقوق املشاركة،    -٥
اص على السواء، مبا يف ذلك يف املعاهدات املتنوعـة يف           الشؤون العامة، بشكليها العام واخل    

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،         ٢٥جمال حقوق اإلنسان، مثل املادة      
. )٦٥()١٦٩رقـم    (١٩٨٩واتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية،         

. لعـام اإلشـراك يف إدارة الـشؤون العامـة         وتشمل املشاركة يف الشؤون العامة بشكلها ا      
وعالوة على  .  أشكال التعبري عن احلق يف املشاركة      شكل من واملشاركة االنتخابية هي جمرد     

ذلك، ال يقتصر احلق يف املشاركة يف الشأن العام على املشاركة يف املؤسـسات الـسياسية                
جتماعيـة ذات    والثقافية واال  الرمسية فحسب، بل بتجاوزها إىل املشاركة يف األنشطة املدنية        

 حـق مـدين     هـو احلق يف املشاركة يف الشأن العام       أن  االتفاقيات   تربواعت. الصبغة العامة 
،  أيضاً  مجاعياً  الشعوب األصلية، يكتسي طابعاً     قضايا  بيد أن احلق، يف سياق     سياسي للفرد، و

  . يف أن تكون هلا سلطة صنع القراروهذا يعين حق اجلماعة بوصفها شعباً
ركة يف حق الشعوب األصـلية يف املـشا  بوجه عام تؤكد قضائية دولية ومثة سوابق    -٦

 اعترفت حبـق تلـك      اليت، مثل قرار حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،         صنع القرار 
االنتخابيـة  قوانني  الالشعوب يف تنظيم نفسها على حنو يتسق مع عاداهتا وتقاليدها يف إطار             

 اسـتبعاد   إزاءالشعوب عن قلقهـا     وبت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان      وأعر.  )٦٦(لدولةل
  .)٦٧(الشعوب األصلية من صنع القرار يف جمال التعامل مع أراضيها

 بأن جترى املشاورات مع ١٦٩ من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٦وتقضي املادة   -٧
الشعوب األصلية يف العمليـة     ينبغي أن تتحكم    و. الشعوب األصلية بواسطة مؤسسات متثلها    

  منـها  مجلة صـكوك  ملعايري حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف       اً  اليت حيدَّد هبا التمثيل، وفق    
  .)٦٨(اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية

أن عمليات االسـتماع إىل   يعين   إجراءات مناسبة    باستخدامشرط إجراء املشاورات      -٨
 ينبغي أن متكـن فإجراءات التشاور .  هذا املعيار اإلجرائي الستيفاء تعترب كافية عامة الناس ال    

الكامل عن آرائها، يف الوقت املناسب وعلى أساس إدراكها التام          من التعبري   الشعوب األصلية   
  .للقضايا املعنية، حبيث تستطيع التأثري يف النتيجة والتوافق اللذين ميكن التوصل إليهما

وهـذا  .  حبسن نية ويف شكل يناسب الـسياق       أن جترى اً  وينبغي للمشاورات أيض    -٩
وجيـب مـنح الـشعوب    . يتطلب إجراء املشاورات يف مناخ يتسم بالثقة املتبادلة والشفافية       

عملية صنع القرار اخلاصة هبا، واملشاركة يف القرارات  األصلية ما يكفي من وقت لالخنراط يف

__________ 

 .٣٣، و٢٨، و٢٧، و٢٥، و٢٣، و٢٢، و٢٠، و١٧-١٥، و٧-٥، و٢املواد  )٦٥(

 .٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣احلكم الصادر يف ، ياتاما ضد نيكاراغوحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،  ) ٦٦(

 .٢٠١٠فرباير / شباط٤، جملس رعاية اإلندوريني ضد كينياالشعوب، ون اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسا ) ٦٧(

)٦٨( A/HRC/EMRIP/2010/2. 
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ويف اخلتام، ينبغـي أن يكـون       . ةاملتخذة على حنو ينسجم مع ممارساهتا الثقافية واالجتماعي       
  .هدف املشاورات التوصل إىل اتفاق أو توافق

يف عدد مـن  اً إن واجب استشارة الشعوب األصلية، مثلما جاء أعاله، ينعكس أيض     -١٠
مـن  ) ٢(٣٢ و ١٩ط املادتـان    وتشتر. )٦٩(أحكام اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية     

  الـدول  ، أن تستـشري   ١٦٩ العمل الدولية رقم     ، شأهنا يف ذلك شأن اتفاقية منظمة      اإلعالن
الشعوب األصلية حبسن نية بواسطة إجراءات مناسبة قصد احلصول على موافقتها عند النظر             

  .يف اإلجراءات اليت قد تؤثر فيها
وعالوة على ما تقدم، رأت بعض هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمـم               -١١

 يف   التزاماهتا التعاهدية، باستشارة الشعوب األصلية فعليـاً       املتحدة أن الدول ملزمة، يف إطار     
  موافقة  يف بعض احلاالت إىل احلصول على      السعيوباملسائل اليت تؤثر يف مصاحلها وحقوقها،       

  .)٧٠( الشعوبهذه
واجب الدول الذي يقضي بالتشاور مع الشعوب األصلية واحلصول على          اً  ويرد أيض   -١٢

 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري      منها جهات   انونية لعدة االجتهادات الق موافقتها يف   
، وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، وجلنـة        )٧١(الشامل التابع جمللس حقوق اإلنسان    

، )٧٣(الـشعوب و، واللجنة األفريقية حلقوق اإلنـسان       )٧٢(البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان   
؛ ويـرد   )٧٥(، مثلما يرد يف السياسة الدولية     )٧٤(ب األصلية واملقرر اخلاص املعين حبقوق الشعو    

 يف التقرير املرحلي آللية اخلرباء بشأن الشعوب األصلية واحلق يف           االجتهادات تلك    من بعض
__________ 

 .٣٨، و٣٦، و٣٢، و٣٠، و٢٩، و٢٨، و١٩، و١٧، و١٥، و١١، و١املواد  )٦٩(

 CCPR/CO/69/AUS، و Add.112 و CCPR/C/79/Add.109انظـر أيـضاً     . A/HRC/EMRIP/2010/2انظر   ) ٧٠(
، )A/50/40 (٤٠للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحـق رقـم         الوثائق الرمسية   ؛  CCPR/CO/74/SWEو

؛ ٢٥ و ١٥، الفقرتـان    CERD/C/CAN/CO/18؛  ٦-٩اجمللد الثاين، املرفق العاشر، البـاب أوالً، الفقـرة          
CERD/C/NZL/CO/17   ؛  ٢٠، الفقرةCERD/C/IDN/CO/3   ؛  ١٧، الفقرةCERD/C/COD/CO/15   الفقـرة ،

، CERD/C/NAM/CO/12؛  ٢٩، الفقـرة    CERD/C/USA/CO/6؛  ١٦ة  ، الفقر CERD/C/ECU/CO/19؛  ١٨
؛ ٢١، الفقــــرة CCPR/C/NIC/CO/3؛ ١٩، الفقــــرة CERD/C/SWE/CO/18؛ ١٨الفقــــرة 

CCPR/C/BWA/CO/1   ؛  ٢٤، الفقرةCCPR/C/CRI/CO/5   ؛  ٥، الفقرةCCPR/C/CHL/CO/5   ؛ ١٩، الفقرة
، املرفـق اخلـامس؛     )A/52/18 (١٨ون، امللحق رقم    الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمس      الوثائق

 E/C.12/GC/21.و

 .١٢/١٠٦ مقرر جملس حقوق اإلنسان انظر مثالً )٧١(

، احلكـم الـصادر يف   شعب ساراماكا ضـد سـورينام  ، و)٦٦انظر احلاشية   (ياتاما ضد نيكاراغوا  ،  مثالً )٧٢(
 .٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين ٢٨

 ).٦٧حلاشية انظر ا (جملس رعاية اإلندوريني ضد كينيا )٧٣(

)٧٤( A/HRC/12/34. 

من اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي،       ) ي(٨كون التوجيهية الطوعية لتنفيذ املادة      : ، مبادئ أكوي  انظر، مثالً  )٧٥(
 ).٢٠٠٨مايو /أيار(والبنك األورويب لإلعمار والتنمية، السياسة البيئية واالجتماعية 
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فقد أشارت آلية اخلرباء يف ذلك التقرير إىل أن معاهدات عـدة     . )٧٦(املشاركة يف صنع القرار   
 أسـاس العالقـة     دأ موافقة الشعوب األصلية هو    أن مب بني الدول والشعوب األصلية أكدت      

  .)٧٧(الشعوبهذه التعاهدية بني الدول و
 أمهية بالغة   هلا وفعالة يف صنع القرار      بصورة هادفة مث إن مشاركة الشعوب األصلية        -١٣

فحق الشعوب األصلية يف أن حتدد أولوياهتا التعليمية . يف متتعها بعدد كبري من حقوق اإلنسان 
رك بفعالية يف وضع اخلطط والربامج واخلدمات التعليمية وتنفيذها وتقييمهـا،           بنفسها وتشا 

وعندما يطبق احلق يف    .  )٧٨(على سبيل املثال، يكتسي أمهية حامسة يف التمتع باحلق يف التعليم          
وتوفر جلان احلقيقـة واملـصاحلة      .  للمصاحلة التعليم على أنه حق تعاهدي، فإنه يوفر إطاراً       

  .)٧٩(ج حتسن العالقات بني الدول والشعوب األصلية من مناذمنوذجاً
وتكتسي مشاركة الشعوب األصلية يف صنع القرار أمهيـة حامسـة يف احلوكمـة                -١٤

فمن أهداف املعايري الدولية املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية سـد الفجـوة بـني              . الرشيدة
  .حقوقها من جهة وإعماهلا من جهة أخرى

 الدولـة    جهات عليا يف   تدخالتلعوب األصلية تظل عرضة     بيد أن العديد من الش      -١٥
ففي حاالت عدة، ميثل ذلك     . تقيم هلا وزناً   وظروفها أو ال     قلما تراعي حقوق هذه الشعوب    

السبب الرئيس ملصادرة األراضي، والرتاعات اإلثنية، وانتهاكات حقوق اإلنسان، والتشريد،          
  .وفقدان مقومات احلياة

رة الشعوب األصلية حيثما كان ُينظر يف إجراء أو قرار يـؤثر            وينطبق واجب استشا    -١٦
وينطبق هذا الواجب   ). يف أراضيها أو مقومات حياهتا      يؤثر مثالً ( يف الشعوب األصلية     حتديداً
إجراءات قد تؤثر يف اجملتمـع ككـل،         يف احلاالت اليت تنظر فيها الدولة يف قرارات أو        اً  أيض

وباخلصوص يف احلاالت اليت يكون فيها للقرارات تأثري كبري     لكنها تؤثر يف الشعوب األصلية،      
  .)٨٠(يصيب الشعوب األصلية أكثر من غريها

وفيما يتعلق باحلق يف تقرير املصري، يؤكد اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية أن             -١٧
 مؤسساهتا اخلاصة لصنع القـرارات      وصونإنشاء  تقرير املصري،   حق   من حقها، لدى ممارسة   

. املشاركة يف عمليات صنع القرارات اخلارجية اليت تؤثر فيها        املتمثلة يف حق    طة املوازية   والسل
 احلفاظ على هوياهتا ولغاهتا وثقافاهتا ودياناهتا       متكينها من  يف   ةحامسأمهية  مر  األ هذا   ويكتسي

  .وتنميتها يف إطار الدولة اليت تعيش فيها
__________ 

)٧٦( A/HRC/EMRIP/2010/2. 

 .بشأن موافقة الشعوب األصليةاً  أحكام٨ و٧ و٦دات يف كندا، تتضمن املعاه. السابقاملرجع  )٧٧(

)٧٨( A/HRC/12/33. 

)٧٩( A/HRC/15/36 ١١، الفقرة. 

 .٤٣-٤٢، الفقرتان A/HRC/12/34انظر  )٨٠(



A/HRC/EMRIP/2011/2 

GE.11-13456 26 

املشتركة بني العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ) أ(١ من اإلعالن املادة     ٣وتعكس املادة     -١٨
وعليـه،  . االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        

فإنه حيق للشعوب األصلية أن حتدد تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإدارة مواردها            
الشعوب األصلية واحلصول على موافقتها احلرة      وينبثق واجب التشاور مع     . الطبيعية لصاحلها 

  .واملسبقة واملستنرية من حقها يف تقرير املصري
 من اإلعالن، ويف إطار احلق يف تقرير املصري، حيق للشعوب   ١٨ و ٥ونتيجة للمادتني     -١٩

 األصلية أن تتخذ قرارات مستقلة يف مجيع املسائل املتعلقة بشؤوهنا الداخلية واحمللية، والتـأثري             
  .بفاعلية يف صنع القرارات اخلارجية اليت تؤثر فيها إن اختارت املشاركة يف هذه العملية

وتوفر املعايري الدولية املتعلقة بواجبات الدولة املتمثلة يف استشارة الشعوب األصـلية              -٢٠
 عليه متكني   يقوموالسعي إىل احلصول على موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية األساس الذي           

الشعوب األصلية من أن يكون هلا القول الفصل يف صنع القرارات اخلارجية يف املسائل الـيت                
  .تؤثر فيها

 تقرير  يف حق إن احلق يف املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية، مثلما جاء أعاله، مضمَّن              -٢١
. نرية متـشاهبة  واملقتضيات اإلجرائية لكل من التشاور واملوافقة احلرة واملسبقة واملست        . املصري

غري أنه جيب فهم مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية يف سياق حق الشعوب األصـلية يف                
  .تقرير املصري ألنه جزء ال يتجزأ من ذلك احلق

 الشعوب األصـلية     من  الدولة على موافقة حرة ومسبقة ومستنرية       حصول واجبو  -٢٢
ات صنع القرارات اليت تؤثر فيها، وليس حق         نتائج عملي   من حتديد   فعلياً ميكن هذه الشعوب  

إن املوافقة مكّون أساسي من مكونات عملية صنع القرار،         . إشراكها يف تلك العمليات فقط    
لذا، فإن واجب احلـصول علـى       . وُيحصل عليها بواسطة مشاورات ومشاركة حقيقيتني     

ية فحسب، بل آلية مهمة  ليس عملية إجرائ من هذه الشعوب وافقة احلرة واملسبقة واملستنرية   امل
  . أيضاًهالضمان احترام حقوق

من الشعوب األصلية   ويستلزم اإلعالن احلصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنرية           -٢٣
وعند تقيـيم   . يف املسائل اليت تكتسي أمهية بالغة لضمان حقوقها وبقائها وكرامتها ورفاهها          

ية هبا، ينبغي مراعاة عوامل مـن قبيـل         مدى أمهية مسألة من املسائل للشعوب األصلية املعن       
منظور تلك الشعوب األصلية وأولوياهتا، وطبيعة املسألة أو النشاط املقترح وأثـره احملتمـل              

تلك الشعوب، مع مراعاة أمور منها اآلثار املتراكمة ملا سبق من صدامات أو أنـشطة                على
اإلعالن، اليت تقوم علـى   من ١٠وحتظر املادة . واحليف التارخيي الذي أصاب تلك الشعوب 

ويف املقابـل،   . تقرير املصري، إكراه الشعوب األصلية على ترك أراضيها وأقاليمهـا          احلق يف 
 عناصر إجرائية تسمح بإعادة     ١٦٩من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       ) ٢(١٦تشمل املادة   
إضـافة  و. وضوع للضرورة القصوى، دون موافقة الشعوب األصلية املعنية بامل        التوطني قسراً 

مـن هـذه     على موافقة حرة ومسبقة ومستنرية        الدول  أن حتصل  يقتضي اإلعالن  ،ذلك إىل
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، )١(٢٨، و ١٩، و )٢(١١بعض احلاالت، مثل تلك اليت تنص عليهـا املـواد            يفالشعوب  
  ).٢(٣٢، و)٢(٢٩و

الشعوب األصلية    من مستنريةموافقة حرة ومسبقة و   ويفترض واجب احلصول على       -٢٤
لية وعملية تتخذ الشعوب األصلية مبوجبها قراراهتا املستقلة واجلماعية بشأن املسائل           وجود آ 

ويؤكد واجـب   . وجيب أن تتسم العملية حبسن النية لضمان االحترام املتبادل        . اليت تؤثر فيها  
مستنرية االمتياز الذي تتمتع به الشعوب األصـلية     على موافقة حرة ومسبقة و      الدولة حصول

  . عن املوافقة وحتديد شروطهايف االمتناع
 موافقـة   تبّين وحتدد شروط  فهي  . وتتداخل عناصر املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية       -٢٥

، وقد يؤدي انتهاك أي من هذه العناصر الثالثة إىل إبطال أي اتفاق مزعوم              الشعوب األصلية 
  .من جانب الشعوب األصلية

كراه أو التخويف أو التالعـب؛ وعنـصر        عدم اإل " احلرة"ويفترض عنصر املوافقة      -٢٦
أن ُيحصل على املوافقة قبل االضطالع بالنشاط املقترن بالقرار، ويشمل الوقـت            " املسبقة"

الالزم الذي يسمح للشعوب األصلية بأن تضطلع بعمليات صنع القرار اخلاصة هبا؛ ويفترض             
 املعلومات املتعلقة بالنشاط وأن     أن تقدَّم إىل الشعوب األصلية مجيع     " املستنرية"عنصر املوافقة   

تكون تلك املعلومات موضوعية، ودقيقة، وتعرض على حنو ويف شكل تفهمـه الـشعوب              
موافقة الشعوب األصلية على النشاط موضوع القـرار،        " املوافقة"األصلية؛ ويفترض عنصر    
  .)٨١(الذي قد يكون مشروطاً

  التدابري    
تنرية أن الدولة ملزمة باحلـصول علـى موافقـة          تعين املوافقة احلرة واملسبقة واملس      -٢٧

وينبغي . الشعوب األصلية يف القرارات ذات األمهية البالغة حلقوقها وبقائها وكرامتها ورفاهها          
للدول أن تتأكد من أن املشاورات واملفاوضات مع الشعوب األصلية جترى مـع املمـثلني،               

ص عليها يف اإلعـالن بـشأن حقـوق         مبعايري حقوق اإلنسان املنصو   اً  وينبغي أن تتقيد أيض   
  .الشعوب األصلية

وعلى الدول أن حتترم كون الشعوب األصلية هلا احلق يف املشاركة يف صنع القـرار                 -٢٨
على مجيع املستويات، مبا فيه صنع القرار اخلارجي، إن اختارت الشعوب األصلية ذلـك ويف    

  .بات احلوكمة املشتركةاألشكال اليت ختتارها، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، ترتي

__________ 

 . للوقوف على تفسري املوافقة احلرة واملسبقة واملستنريةE/C.19/2005/3وثيقة انظر ال )٨١(
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 األشكال التقليدية واملعاصـرة هلياكـل حوكمـة         وتدعموينبغي للدول أن حتترم       -٢٩
  .الشعوب األصلية، مبا فيها ممارستها يف جمال صنع القرار اجلماعي

وينبغي للدول أن تسن وتنفذ األحكام الدستورية وغريها من األحكام القانونية اليت              -٣٠
سيما عنـدما     األصلية يف صنع القرار، حبيث تنسجم مع اإلعالن، ال         تعزز مشاركة الشعوب  

  .تلتمس الشعوب األصلية املتأثرة ذلك
.  ما تواجه نساء الشعوب األصلية عقبات استثنائية للمشاركة يف صنع القرار           وكثرياً  -٣١

ر أن وعليه، ينبغي للدول واملنظمات الدولية والشعوب األصلية وغريها من كيانات صنع القرا      
تسهل مشاركتهن يف أنشطتها وتزيد فرصهن للتغلب على الصعوبات اليت تواجه من كـان              

  .منهن يسعى إىل املشاركة يف صنع القرار
وينبغي للدول واملنظمات الدولية واحمللية املعنية باملوضوع أن تتأكد من أن الشعوب              -٣٢

رات وعمليات التمـاس املوافقـة،      األصلية متلك القدرة املالية والتقنية للمشاركة يف املشاو       
  .واملشاركة يف عمليات صنع القرار على املستويني اإلقليمي والدويل

أن تعترف بأن حق الشعوب األصلية يف تقرير مصريها حيّتم على اً  وينبغي للدول أيض    -٣٣
، وأال تكتفـي    الشعوب األصـلية  من   الدول أن حتصل على موافقة حرة ومسبقة ومستنرية       

وتعد املعاهدات، بوصـفها  . يف عمليات صنع القرار، بل ختوهلا حق حتديد نتائجها    بإشراكها  
 لشراكة متينة تتناغم مع اإلعالن       على احلق يف تقرير املصري، والعالقة اليت متثلها، أساساً         دليالً

  .بشأن حقوق الشعوب األصلية
ي ينبغـي أن  وينبغي للدول أن حتترم حق الشعوب األصلية يف تقرير مصريها، الـذ             -٣٤

وينبغـي  . ميارس ضمن حدود الدولة القائمة، عن طريق آليات لالستقالل أو احلكم الـذايت          
 ، وفقـاً  على متويل مهامها يف إطار االسـتقالل       الشعوب األصلية    قدرةللدول أن تتأكد من     

  . من اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية٤للمادة 
بشأن حقوق الشعوب األصلية، أن تستحدث      لإلعالن  اً  وينبغي لألمم املتحدة، وفق     -٣٥
 للتشاور مع هيئات حوكمة الشعوب األصلية، مبا فيها برملانات الـشعوب             دائماً نظاماً/آلية

األصلية أو مجعياهتا أو جمالسها أو غريها من اهليئات اليت متثلها، والتأكد من أن تلك اهليئات                
  .مجيع مستويات األمم املتحدةهلا صفة استشارية تسمح هلا باملشاركة بفعالية يف 

وينبغي ملنظمة العمل الدولية أن تسمح بالتمثيل الفعال للشعوب األصلية يف عمليات              -٣٦
صنع القرار فيها، وباخلصوص يف جمال تنفيذ اتفاقيات املنظمة وسياساهتا املتعلقة بالـشعوب             

  .األصلية ومراقبتها
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اعتبارها هيئات مستقلة، أن تـؤدي      وينبغي للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ب       -٣٧
 يف مجع ممثلي احلكومات والشعوب األصلية، األمر الذي يعزز مشاركة الشعوب             مهماً دوراً

ويف وسع املؤسسات الوطنيـة     . األصلية يف مناقشة القضايا اليت تعنيها واختاذ القرارات بشأهنا        
املصلحة مشاركة ممثلي    أن تشدد على ضرورة أن ييسر مجيع أصحاب          حلقوق اإلنسان أيضاً  

وميكن لتلك املؤسسات، بواسـطة براجمهـا، أن تـشرك          . الشعوب األصلية يف صنع القرار    
  .يف صنع القرار يف اجملاالت اليت تعنيهافعلياً الشعوب األصلية 

        


