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مقدمة
املاضية، مكونًا هامًا  الثالثة  العقود  األصلية، على مدى  الشعوب  أصبحت حقوق 
األصلية  الشعوب  قادهتا  نتيجة حلركة  الدولية، وذلك  والسياسة  الدويل  القانون  من مكونات 
والدويل.  واإلقليمي  املحلي  املستوى  من  على كل  والدول  الدولية  واآلليات  املدين  واملجتمع 
وتظل منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان - بآلياهتا وقوانينها وسياساهتا - يف صلب هذه 
التطورات من خالل هيئات من قبيل فريق األمم املتحدة العامل املعين بالشعوب األصلية والذي 
أدى دورًا رائدًا ال يزال يضطلع به جملس حقوق اإلنسان وآلياته، بالتعاون مع جهات فاعلة 

رئيسية أخرى، مبا فيها منتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية.
املتحدة بشأن حقوق  األمم  العامة يف عام 2007 إلعالن  اجلمعية  اعتماد  ويشكل 
الدول األعضاء يف  العظمى من  الغالبية  الذي حظي يف عام 2010 بدعم  الشعوب األصلية، 
األمم املتحدة ومل تعارضه أية دولة منها، أحد اإلجنازات الرئيسية اليت حققتها هذه املنظومة. 
وقد صدر هذا اإلعالن نتيجة لعقود من املفاوضات بني الدول والشعوب األصلية اليت اجتمعت 
سويًا بروح من الشراكة لتأييد اإلعالن املتعلق حبقوق الشعوب األصلية. وهو يكرس حقوق 
اإلنسان للشعوب األصلية وأوضاعها اخلاصة، مما يساعد على عكس اجتاه االستبعاد التارخيي 

الذي أقصاها من النظام القانوين الدويل.
اهليئات  يف  األصلية  الشعوب  لقضايا  دوليًا  املكرسة  األنشطة  نطاق  أيضًا  واتسع 
اإلنسان،  حلقوق  األمريكية  والبلدان  أفريقيا  منظوميت  قبيل  من  اإلنسان،  حلقوق  اإلقليمية 
ويف جماالت متنوعة تتعلق بالقانون الدويل والسياسة الدولية مثل البيئة )مبا يف ذلك تغري املناخ( 

وامللكية الفكرية والتجارة.
املتحدة  األمم  منظومة  عن  للقارئ  ميسرة  عامة  ملحة  هذه  الوقائع  صحيفة  وُتقّدم 

حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب األصلية. وقد أعدت لتقدم للقراء ما يلي: 
موجز عن حقوق الشعوب األصلية؛	 
بالشعوب 	  الصلة  ذات  اإلنسان  حلقوق  الدولية  واآلليات  اهليئات  عن  عامة  ملحة 

األصلية؛
وصف ألنشطة مفّوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بالشعوب 	 

األصلية؛
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الشعوب 	  مع  تعمل  لكوهنا  اإلنسان  حلقوق  اإلقليمية  للمنظومات  موجز  ملخص 
األصلية وحتمي حقوقها اإلنسانية؛

ملخص عن بعض وكاالت األمم املتحدة اليت تتعامل، خارج إطار حقوق اإلنسان، 	 
مع قضايا الشعوب األصلية.

وتشري صحيفة الوقائع أيضًا إىل مصادر إضافية للمعلومات.

من هي الشعوب األصلية؟
تعيش الشعوب األصلية يف مجيع القارات، بدءًا من منطقة القطب الشمايل إىل املحيط 
اهلادئ، ومرورًا بآسيا وأفريقيا واألمريكتني. وال يوجد تعريف رمسي وحيد للشعوب األصلية 
يف إطار القانون الدويل والسياسة الدولية، وال حيدد اإلعالن املتعلق حبقوق الشعوب األصلية 
أي تعريف هلا. ويف الواقع تنص املادتان 9 و33 من هذا اإلعالن على أن للشعوب األصلية 
وأفرادها احلق يف االنتماء إىل جمتمع أصلي أو أمة أصلية وفقًا لتقاليد وعادات املجتمع املعين 
أو األمة املعنية، وأن هلا احلق يف حتديد هويتها. ومتّيز اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب 
األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة )رقم 169( بني الشعوب القبلية واألصلية على النحو التايل، 

مع تسليطها الضوء أيضًا على أمهية التعريف الذايت:
أوضاعها  متيزها  اليت  املستقلة،  البلدان  يف  القبلية  الشعوب  1-)أ( 
االجتماعية والثقافية واالقتصادية عن القطاعات األخرى من املجتمع الوطين، واليت 
أو قوانني  هبا،  خاصة  أو تقاليد  عادات  أو جزئيًا،  كليًا  القانوين،  مركزها  تنظم 

أو لوائح تنظيمية خاصة؛
أصلية بسبب  تعترب شعوبًا  اليت  املستقلة،  البلدان  الشعوب يف  )ب( 
البلد  إليه  ينتمي  أو إقليمًا جغرافيًا  البلد  يقطنون  الذين كانوا  السكان  احندارها من 
وقت غزو أو استعمار أو وقت رسم احلدود احلالية للدولة، واليت، أيًا كان مركزها 
والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  نظمها  أو بكامل  ببعض  حتتفظ  ال تزال  القانوين، 

والسياسية اخلاصة هبا.
يعترب التعريف الذايت للشعوب األصلية أو القبلية معيارًا أساسيًا   )2(

لتحديد املجموعات اليت تنطبق عليها أحكام االتفاقية.
...

3

وعلى الرغم من عدم وجود تعريف رمسي، فهناك معايري تساعد على تعريف الشعوب 
السيد خوسيه  اقترحها  اليت  ويف املعايري  الذايت  التعريف  يف  الرئيسي  املعيار  ويتمثل  األصلية. 
مارتينيز كوبو يف حبثه املعنون "دراسة مشكلة التمييز ضد السكان األصليني")1(، واليت تتضمن 

ما يلي:
االمتداد التارخيي مع جمتمعات ما قبل الغزو و/أو ما قبل االستعمار اليت وجدت على 	 

أقاليمها؛
التميز؛	 
عدم اهليمنة؛	 
التصميم على احلفاظ على أراضي األجداد وعلى هويتها كشعوب وتطويرها ونقلها 	 

إىل األجيال القادمة وفقًا ألمناطها الثقافية ومؤسساهتا االجتماعية ونظامها القانوين.
األصلية  بالشعوب  املعين  الدائم  املتحدة  األمم  منتدى  أكد  ما سبق،  إىل  وباإلضافة 

على ما يلي:
االرتباط القوي باألقاليم واملوارد الطبيعية املحيطة هبا؛	 
النظم االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية املتميزة؛ 	 
اللغة والثقافة واملعتقدات املتميزة.	 

واستوطنت العديد من الشعوب األصلية مناطق معينة قبل وصول أناس آخرين إليها، 
وغالبًا ما حتتفظ هذه الشعوب خبصائص ثقافية وسياسية متميزة، مبا يف ذلك هياكلها السياسية 
والقانونية املستقلة، فضاًل عن جتارهبا املشتركة فيما يتعلق هبيمنة اآلخرين، وخصوصًا مجاعات 
السكان غري األصليني، وارتباطها التارخيي القوي واملستمر بأراضيها وأقاليمها ومواردها، مبا يف 
ذلك احلاالت اليت تعيش فيها حياة الُرّحل. ولئن كان الوضع القانوين للشعوب األصلية خيتلف 
عن وضع األقليات، فهي تعامل، يف الكثري من األحيان، ولكن ليس دائمًا، كأقلية يف الدول اليت 
تقيم فيها. وتتمتع األقليات والشعوب األصلية، مبوجب القانون الدويل، ببعض احلقوق املماثلة 
وإن كان من املؤكد أن إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية يشكل وثيقة أمشل 

من الصكوك القانونية الدولية اليت تتعلق باألقليات.

.E/CN.4/Sub.2/1986/7/Adds.1-4و E/CN.4/Sub.2/1986/7  )1(
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وأفرادها احلق يف االنتماء إىل جمتمع أصلي أو أمة أصلية وفقًا لتقاليد وعادات املجتمع املعين 
أو األمة املعنية، وأن هلا احلق يف حتديد هويتها. ومتّيز اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب 
األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة )رقم 169( بني الشعوب القبلية واألصلية على النحو التايل، 

مع تسليطها الضوء أيضًا على أمهية التعريف الذايت:
أوضاعها  متيزها  اليت  املستقلة،  البلدان  يف  القبلية  الشعوب  1-)أ( 
االجتماعية والثقافية واالقتصادية عن القطاعات األخرى من املجتمع الوطين، واليت 
أو قوانني  هبا،  خاصة  أو تقاليد  عادات  أو جزئيًا،  كليًا  القانوين،  مركزها  تنظم 

أو لوائح تنظيمية خاصة؛
أصلية بسبب  تعترب شعوبًا  اليت  املستقلة،  البلدان  الشعوب يف  )ب( 
البلد  إليه  ينتمي  أو إقليمًا جغرافيًا  البلد  يقطنون  الذين كانوا  السكان  احندارها من 
وقت غزو أو استعمار أو وقت رسم احلدود احلالية للدولة، واليت، أيًا كان مركزها 
والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  نظمها  أو بكامل  ببعض  حتتفظ  ال تزال  القانوين، 

والسياسية اخلاصة هبا.
يعترب التعريف الذايت للشعوب األصلية أو القبلية معيارًا أساسيًا   )2(

لتحديد املجموعات اليت تنطبق عليها أحكام االتفاقية.
...

3

وعلى الرغم من عدم وجود تعريف رمسي، فهناك معايري تساعد على تعريف الشعوب 
السيد خوسيه  اقترحها  اليت  ويف املعايري  الذايت  التعريف  يف  الرئيسي  املعيار  ويتمثل  األصلية. 
مارتينيز كوبو يف حبثه املعنون "دراسة مشكلة التمييز ضد السكان األصليني")1(، واليت تتضمن 

ما يلي:
االمتداد التارخيي مع جمتمعات ما قبل الغزو و/أو ما قبل االستعمار اليت وجدت على 	 

أقاليمها؛
التميز؛	 
عدم اهليمنة؛	 
التصميم على احلفاظ على أراضي األجداد وعلى هويتها كشعوب وتطويرها ونقلها 	 

إىل األجيال القادمة وفقًا ألمناطها الثقافية ومؤسساهتا االجتماعية ونظامها القانوين.
األصلية  بالشعوب  املعين  الدائم  املتحدة  األمم  منتدى  أكد  ما سبق،  إىل  وباإلضافة 

على ما يلي:
االرتباط القوي باألقاليم واملوارد الطبيعية املحيطة هبا؛	 
النظم االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية املتميزة؛ 	 
اللغة والثقافة واملعتقدات املتميزة.	 

واستوطنت العديد من الشعوب األصلية مناطق معينة قبل وصول أناس آخرين إليها، 
وغالبًا ما حتتفظ هذه الشعوب خبصائص ثقافية وسياسية متميزة، مبا يف ذلك هياكلها السياسية 
والقانونية املستقلة، فضاًل عن جتارهبا املشتركة فيما يتعلق هبيمنة اآلخرين، وخصوصًا مجاعات 
السكان غري األصليني، وارتباطها التارخيي القوي واملستمر بأراضيها وأقاليمها ومواردها، مبا يف 
ذلك احلاالت اليت تعيش فيها حياة الُرّحل. ولئن كان الوضع القانوين للشعوب األصلية خيتلف 
عن وضع األقليات، فهي تعامل، يف الكثري من األحيان، ولكن ليس دائمًا، كأقلية يف الدول اليت 
تقيم فيها. وتتمتع األقليات والشعوب األصلية، مبوجب القانون الدويل، ببعض احلقوق املماثلة 
وإن كان من املؤكد أن إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية يشكل وثيقة أمشل 

من الصكوك القانونية الدولية اليت تتعلق باألقليات.

.E/CN.4/Sub.2/1986/7/Adds.1-4و E/CN.4/Sub.2/1986/7  )1(
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أواًل-  حقوق الشعوب األصلية
تطورت حقوق الشعوب األصلية، مبوجب القانون الدويل، انطالقًا من القانون الدويل 
القائم، مبا يف ذلك معاهدات حقوق اإلنسان، هبدف التعامل مع الظروف املحددة اليت تواجهها 
الشعوب األصلية وكذلك أولوياهتا، مثل حقوقها يف أراضيها وأقاليمها ومواردها وحقها يف 

تقرير املصري.
ومع األسف، ال تزال العديد من الشعوب األصلية تواجه طائفة من املشاكل يف جمال 
حقوق اإلنسان. وال يزال إعمال حقوق هذه الشعوب يف واقع األمر بعيدًا عن الكمال. وتنبع 
الضغوط  من  اإلنسان  جمال حقوق  األصلية يف  الشعوب  تواجهها  اليت  التحديات  أشد  بعض 
املفروضة على أراضيها وأقاليمها ومواردها نتيجة األنشطة املرتبطة بالتنمية واستخراج املوارد. 

وال تزال ثقافات هذه الشعوب عرضة للتهديد، وهناك من يعارض محاية وتعزيز حقوقها.
قانونية  لالستفادة من عمليات  إمكانية غري مسبوقة  األصلية  للشعوب  أُتيحت  وقد 
الدويل،  املستوى  على  كامل  بشكل  فيها  واملشاركة  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  وسياساتية 
من  مبزيد  املسألة  هذه  وستناقش  متسها.  اليت  الدولية  القرارات  على  تأثريها  ما يعكس  وهو 

التفصيل أدناه.

إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ألف- 
األمم  إعالن  أيلول/سبتمرب 2007   13 يف  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت 
 11 وامتنعت  لصاحله،  دولة   144 صّوتت  حيث  األصلية  الشعوب  حقوق  بشأن  املتحدة 
دولة عن التصويت، وصوتت أربع دول ضده )أستراليا وكندا ونيوزيلندا والواليات املتحدة 
األمريكية(. وقد غّير عدد من الدول موقفه منذ ذلك التاريخ، مبا يف ذلك الدول األربع اليت 

صوتت ضد اإلعالن ولكنها تبدي تأييدها له اآلن. 
القانون  األصلية يف  الشعوب  تتناول حقوق  اليت  الصكوك  وُيعّد هذا اإلعالن أمشل 
الدويل والسياسة الدولية، وهو يتضمن احلد األدىن من املعايري الالزمة لالعتراف هبذه احلقوق 
ومحايتها وتعزيزها. وعلى الرغم من عدم تنفيذ هذا اإلعالن بصورة موحدة أو متسقة، فإنه يقدم 
للدول والشعوب األصلية توجيهًا منتظمًا يساعدها على وضع القوانني والسياسات اليت تؤثر 
على الشعوب األصلية، مبا يف ذلك وضع أفضل الوسائل ملعاجلة املطالبات اليت تقدمها الشعوب 
األصلية. ويرد أدناه عدد من أهم احلقوق املوضوعية اليت يتضمنها اإلعالن واليت يشملها على 

نطاق أوسع القانون الدويل والسياسة الدولية.

5

تقرير املصري
أكدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، من خالل اعتماد هذا اإلعالن، أن للشعوب 
األصلية احلق يف تقرير املصري، ومن مث احلق يف أن تقرر حبرية وضعها السياسي وأن تسعى حبرية 
املادة 1  اإلعالن  من   3 املادة  وتعكس  والثقافية.  واالجتماعية  االقتصادية  تنميتها  حتقيق  إىل 
املشتركة بني العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
املستوى  على  به  معترف  حموري  كحق  املصري  تقرير  إىل  األصلية  الشعوب  وتنظر 

الدويل. ويكمل إعمال احلق يف تقرير املصري أيضًا إعمال احلقوق األخرى.
ومجيع احلقوق الواردة يف اإلعالن حقوق مترابطة وغري قابلة للتجزئة، وال ُيعّد احلق 
يف تقرير املصري استثناًء منها. ويؤثر هذا احلق على مجيع احلقوق األخرى اليت ينبغي أن ُتقرأ 
يف ضوء تقرير املصري للشعوب األصلية، مثل احلق يف الثقافة الذي ميكن أن يتضمن استقالل 

الشعوب األصلية يف املسائل الثقافية.
وفيما يتعلق حبق الشعوب األصلية يف االستقالل الذايت أو احلكم الذايت، فإن املادة 4 
تنص على ما يلي: "للشعوب األصلية، يف ممارسة حقها يف تقرير املصري، احلق يف االستقالل 
الذايت أو احلكم الذايت يف املسائل املتصلة بشؤوهنا الداخلية واملحلية، وكذلك يف سبل ووسائل 
متويل مهام احلكم الذايت اليت تضطلع هبا". وفيما يتصل حبق الشعوب األصلية يف احلكم الذايت، 
فإن للشعوب األصلية، مبوجب املادة 34 من اإلعالن، احلق يف "تعزيز وتطوير وصون هياكلها 
نظمها  وكذلك  املتميزة،  وممارساهتا  وإجراءاهتا  وتقاليدها  الروحية  وقيمها  وعاداهتا  املؤسسية 

أو عاداهتا القانونية، إن وجدت ...".
األصلية.  للشعوب  السياسية  باحلقوق  وثيقًا  ارتباطًا  املصري  تقرير  يف  احلق  ويرتبط 
وتشمل هذه احلقوق حق هذه الشعوب يف املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة باملسائل اليت متس 
حقوقها، وواجب الدول يف أن تتشاور وتتعاون معها للحصول على موافقتها احلرة واملسبقة 
وللشعوب  عليها.  تؤثر  قد  اليت  أو اإلدارية  التشريعية  التدابري  وتنفيذ  اعتماد  قبل  واملستنرية 
األصلية، يف كلتا احلالتني، احلق يف املشاركة من خالل املؤسسات اليت متثلها، مبا يتفق مع حقها 

يف تقرير املصري )انظر املادة 18(.
وأجرت آلية خرباء األمم املتحدة املعنية حبقوق الشعوب األصلية دراسة مفصلة عن 
الشعوب األصلية وحقها يف املشاركة يف صنع القرارات يف الفترة ما بني عامي 2009 و2011، 
وركز املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية على حقوق الشعوب األصلية يف املشاركة 
يف إعداد التقارير املتعلقة بالقضايا املوضوعية والقضايا القطرية. واألعمال اليت تؤديها آلية اخلرباء 
واملقرر اخلاص تعضد االجتهادات املتزايدة بشأن هذا املوضوع واليت تبديها، على سبيل املثال، 
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أواًل-  حقوق الشعوب األصلية
تطورت حقوق الشعوب األصلية، مبوجب القانون الدويل، انطالقًا من القانون الدويل 
القائم، مبا يف ذلك معاهدات حقوق اإلنسان، هبدف التعامل مع الظروف املحددة اليت تواجهها 
الشعوب األصلية وكذلك أولوياهتا، مثل حقوقها يف أراضيها وأقاليمها ومواردها وحقها يف 

تقرير املصري.
ومع األسف، ال تزال العديد من الشعوب األصلية تواجه طائفة من املشاكل يف جمال 
حقوق اإلنسان. وال يزال إعمال حقوق هذه الشعوب يف واقع األمر بعيدًا عن الكمال. وتنبع 
الضغوط  من  اإلنسان  جمال حقوق  األصلية يف  الشعوب  تواجهها  اليت  التحديات  أشد  بعض 
املفروضة على أراضيها وأقاليمها ومواردها نتيجة األنشطة املرتبطة بالتنمية واستخراج املوارد. 

وال تزال ثقافات هذه الشعوب عرضة للتهديد، وهناك من يعارض محاية وتعزيز حقوقها.
قانونية  لالستفادة من عمليات  إمكانية غري مسبوقة  األصلية  للشعوب  أُتيحت  وقد 
الدويل،  املستوى  على  كامل  بشكل  فيها  واملشاركة  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  وسياساتية 
من  مبزيد  املسألة  هذه  وستناقش  متسها.  اليت  الدولية  القرارات  على  تأثريها  ما يعكس  وهو 

التفصيل أدناه.

إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ألف- 
األمم  إعالن  أيلول/سبتمرب 2007   13 يف  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت 
 11 وامتنعت  لصاحله،  دولة   144 صّوتت  حيث  األصلية  الشعوب  حقوق  بشأن  املتحدة 
دولة عن التصويت، وصوتت أربع دول ضده )أستراليا وكندا ونيوزيلندا والواليات املتحدة 
األمريكية(. وقد غّير عدد من الدول موقفه منذ ذلك التاريخ، مبا يف ذلك الدول األربع اليت 

صوتت ضد اإلعالن ولكنها تبدي تأييدها له اآلن. 
القانون  األصلية يف  الشعوب  تتناول حقوق  اليت  الصكوك  وُيعّد هذا اإلعالن أمشل 
الدويل والسياسة الدولية، وهو يتضمن احلد األدىن من املعايري الالزمة لالعتراف هبذه احلقوق 
ومحايتها وتعزيزها. وعلى الرغم من عدم تنفيذ هذا اإلعالن بصورة موحدة أو متسقة، فإنه يقدم 
للدول والشعوب األصلية توجيهًا منتظمًا يساعدها على وضع القوانني والسياسات اليت تؤثر 
على الشعوب األصلية، مبا يف ذلك وضع أفضل الوسائل ملعاجلة املطالبات اليت تقدمها الشعوب 
األصلية. ويرد أدناه عدد من أهم احلقوق املوضوعية اليت يتضمنها اإلعالن واليت يشملها على 

نطاق أوسع القانون الدويل والسياسة الدولية.

5

تقرير املصري
أكدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، من خالل اعتماد هذا اإلعالن، أن للشعوب 
األصلية احلق يف تقرير املصري، ومن مث احلق يف أن تقرر حبرية وضعها السياسي وأن تسعى حبرية 
املادة 1  اإلعالن  من   3 املادة  وتعكس  والثقافية.  واالجتماعية  االقتصادية  تنميتها  حتقيق  إىل 
املشتركة بني العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
املستوى  على  به  معترف  حموري  كحق  املصري  تقرير  إىل  األصلية  الشعوب  وتنظر 

الدويل. ويكمل إعمال احلق يف تقرير املصري أيضًا إعمال احلقوق األخرى.
ومجيع احلقوق الواردة يف اإلعالن حقوق مترابطة وغري قابلة للتجزئة، وال ُيعّد احلق 
يف تقرير املصري استثناًء منها. ويؤثر هذا احلق على مجيع احلقوق األخرى اليت ينبغي أن ُتقرأ 
يف ضوء تقرير املصري للشعوب األصلية، مثل احلق يف الثقافة الذي ميكن أن يتضمن استقالل 

الشعوب األصلية يف املسائل الثقافية.
وفيما يتعلق حبق الشعوب األصلية يف االستقالل الذايت أو احلكم الذايت، فإن املادة 4 
تنص على ما يلي: "للشعوب األصلية، يف ممارسة حقها يف تقرير املصري، احلق يف االستقالل 
الذايت أو احلكم الذايت يف املسائل املتصلة بشؤوهنا الداخلية واملحلية، وكذلك يف سبل ووسائل 
متويل مهام احلكم الذايت اليت تضطلع هبا". وفيما يتصل حبق الشعوب األصلية يف احلكم الذايت، 
فإن للشعوب األصلية، مبوجب املادة 34 من اإلعالن، احلق يف "تعزيز وتطوير وصون هياكلها 
نظمها  وكذلك  املتميزة،  وممارساهتا  وإجراءاهتا  وتقاليدها  الروحية  وقيمها  وعاداهتا  املؤسسية 

أو عاداهتا القانونية، إن وجدت ...".
األصلية.  للشعوب  السياسية  باحلقوق  وثيقًا  ارتباطًا  املصري  تقرير  يف  احلق  ويرتبط 
وتشمل هذه احلقوق حق هذه الشعوب يف املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة باملسائل اليت متس 
حقوقها، وواجب الدول يف أن تتشاور وتتعاون معها للحصول على موافقتها احلرة واملسبقة 
وللشعوب  عليها.  تؤثر  قد  اليت  أو اإلدارية  التشريعية  التدابري  وتنفيذ  اعتماد  قبل  واملستنرية 
األصلية، يف كلتا احلالتني، احلق يف املشاركة من خالل املؤسسات اليت متثلها، مبا يتفق مع حقها 

يف تقرير املصري )انظر املادة 18(.
وأجرت آلية خرباء األمم املتحدة املعنية حبقوق الشعوب األصلية دراسة مفصلة عن 
الشعوب األصلية وحقها يف املشاركة يف صنع القرارات يف الفترة ما بني عامي 2009 و2011، 
وركز املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية على حقوق الشعوب األصلية يف املشاركة 
يف إعداد التقارير املتعلقة بالقضايا املوضوعية والقضايا القطرية. واألعمال اليت تؤديها آلية اخلرباء 
واملقرر اخلاص تعضد االجتهادات املتزايدة بشأن هذا املوضوع واليت تبديها، على سبيل املثال، 
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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان. 
وتتمثل النقاط الثابتة يف هذا الفهم املتدرج حلقوق الشعوب األصلية يف املشاركة يف ضرورة 

التماس موافقتها على األنشطة اليت هلا تأثري كبري عليها وعلى أراضيها وأقاليمها ومواردها)2(.

احلق يف األراضي واألقاليم واملوارد
يعترف اإلعالن حبقوق الشعوب األصلية يف أراضيها وأقاليمها ومواردها، مبا يف ذلك 
تلك اليت حتوزها بصفة تقليدية ولكنها ختضع اآلن لسيطرة اآلخرين حبكم الواقع والقانون أيضًا. 
وبالنسبة للكثري من الشعوب األصلية، فإن عالقتها بأراضيها وأقاليمها ومواردها تشكل مسة 

مميزة. وقد شددت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان على ما يلي:
باألرض  األصليني  السكان  تربط  اليت  الوثيقة  بالصالت  االعتراف  جيب 
وأن تفهم كأساس جوهري لثقافاهتم وحياهتم الروحية، وسالمتهم البدنية، وبقائهم 
االقتصادي. فبالنسبة للمجتمعات األصلية، ليست العالقة باألرض جمرد مسألة حيازة 
وإنتاج بل هي عنصر مادي وروحي جيب أن يتمتعون به بالكامل، وحىت للحفاظ 

على تراثهم الثقايف ونقله إىل األجيال القادمة)3(.
املتحدة  األمم  هيئات  قدمتها  واليت  احلجية  وذات  احلالية  التفسريات  إىل  واستنادًا 
ملعاهدات حقوق اإلنسان واآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان للقانون القائم حلقوق اإلنسان، 
واملوارد  واألقاليم  األراضي  يف  األصلية  الشعوب  حبق  عامة،  بصفة  ُتقّر،   )1(26 املادة  فإن 
اليت امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو اليت استخدمتها خبالف ذلك وتشري املادة 26)2( 
بشأن  األصلية  للشعوب  العرفية  املفاهيم  إطار  اليت حتوزها يف  واملوارد  واألقاليم  األراضي  إىل 
األراضي  هلذه  قانونيني  ومحاية  اعترافًا  متنح  أن  الدول  من   )3(26 املادة  وتقتضي  "امللكية". 
واألقاليم واملوارد. وتطلب املادة 27 من الدول أن تقوم بوضع وتنفيذ عمليات تعترف وتقر من 

خالهلا حبقوق الشعوب األصلية املتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها.

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
اليت  التفسريات  مع  رقم 169  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقية  اإلعالن  أحكام  تتفق 
قدمتها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية، املشورة رقم 2: الشعوب األصلية واحلق يف املشاركة يف   )2(
صنع القرار )A/HRC/18/42، املرفق(.
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بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)4(. ويؤكد اإلعالن واتفاقية منظمة العمل الدولية 
رقم 169، مثلهما يف ذلك مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
حقوق الشعوب األصلية يف الصحة والتعليم والتوظيف واإلسكان والصرف الصحي والضمان 
االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق. وتكتسي املادة 3 من اإلعالن أمهية خاصة حيث توضح 

حق هذه الشعوب يف أن تقرر حبرية طبيعة تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
داخل  وأيضًا  اخلارجي،  العامل  إىل  بالنسبة  األصلية،  للشعوب  الثقايف  التميز  ويعترب 
الشعوب. ويتضمن  تتصف هبا هذه  اليت  السمات  أحد  أحيان كثرية،  األصلية يف  املجتمعات 
اإلعالن، بتعبريه عن احلق يف املساواة الثقافية، العديد من األحكام املتعلقة باحلماية من املعاملة 
ثقافات  دعم  إىل  ترمي  إجيابية  لتدابري  تضمنه  عن  فضاًل  ثقافية  أسس  على  والضارة  التمييزية 
الشعوب األصلية. وتشمل هذه األحكام حق الشعوب األصلية يف عدم تعرضها للدمج أو تدمري 
ثقافتها؛ واحلق يف ممارسة وإحياء تقاليدها وعاداهتا الثقافية، وتعليم عاداهتا الثقافية، وإعادة رفات 
موتاها إىل أوطاهنم؛ واحلق يف "احلفاظ والسيطرة" على تراثها الثقايف ومعارفها التقليدية وتعبرياهتا 
الثقافية التقليدية و"محايتها وتطويرها". وبالنظر إىل األمهية املحورية اليت تكتسيها الثقافة يف هوية 
العديد من الشعوب األصلية، فإن اإلعالن ُيقّر أيضًا حبق أفراد الشعوب األصلية يف االنتماء إىل 

جمتمع أصلي أو إىل أمة أصلية وفقًا لتقاليد وعادات جمتمعهم أو أمتهم.

احلقوق اجلماعية
ُتعّد حقوق الشعوب األصلية، حبكم التعريف، حقوقًا مجاعية. وبعبارة أخرى، فهي 

منوطة بأفراد الشعوب األصلية الذين ينظمون أنفسهم كشعوب.
ولئن كان اإلعالن يشمل أيضًا حقوق األفراد، فإن مدى االعتراف باحلقوق اجلماعية 
فيه ُيعّد أمرًا مبتكرًا. واتسم النظام الدويل حلقوق اإلنسان، قبل صدور هذا اإلعالن، بالبطء 
ُيعتقد  تقرير املصري. وقد كان  باستثناء احلق يف  للجماعات،  تأييد مفهوم احلقوق املخولة  يف 
بوجه عام أن حقوق األفراد ستكون كافية لضمان محاية وتعزيز احلقوق ذات البعد اجلماعي، 
مثل احلق يف الثقافة، بشكل واٍف)5(. ومع ذلك، فإن املجتمع الدويل يؤكد بوضوح، من خالل 

انظر على سبيل املثال اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 23)1994( بشأن حقوق   )4(
األقليات، واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 21)2009( 
بشأن حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية، وانظر أيضًا حمكمة البلدان األمريكية حلقوق 
 Case of the Plan de Sanchez Massacre v. Guatemala, Series C, No. 116, Judgement of 19 ،اإلنسان
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انظر على سبيل املثال املادة 27 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واليت تشري إىل   )5(
"األشخاص املنتسبون إىل األقليات".
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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان. 
وتتمثل النقاط الثابتة يف هذا الفهم املتدرج حلقوق الشعوب األصلية يف املشاركة يف ضرورة 

التماس موافقتها على األنشطة اليت هلا تأثري كبري عليها وعلى أراضيها وأقاليمها ومواردها)2(.

احلق يف األراضي واألقاليم واملوارد
يعترف اإلعالن حبقوق الشعوب األصلية يف أراضيها وأقاليمها ومواردها، مبا يف ذلك 
تلك اليت حتوزها بصفة تقليدية ولكنها ختضع اآلن لسيطرة اآلخرين حبكم الواقع والقانون أيضًا. 
وبالنسبة للكثري من الشعوب األصلية، فإن عالقتها بأراضيها وأقاليمها ومواردها تشكل مسة 

مميزة. وقد شددت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان على ما يلي:
باألرض  األصليني  السكان  تربط  اليت  الوثيقة  بالصالت  االعتراف  جيب 
وأن تفهم كأساس جوهري لثقافاهتم وحياهتم الروحية، وسالمتهم البدنية، وبقائهم 
االقتصادي. فبالنسبة للمجتمعات األصلية، ليست العالقة باألرض جمرد مسألة حيازة 
وإنتاج بل هي عنصر مادي وروحي جيب أن يتمتعون به بالكامل، وحىت للحفاظ 

على تراثهم الثقايف ونقله إىل األجيال القادمة)3(.
املتحدة  األمم  هيئات  قدمتها  واليت  احلجية  وذات  احلالية  التفسريات  إىل  واستنادًا 
ملعاهدات حقوق اإلنسان واآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان للقانون القائم حلقوق اإلنسان، 
واملوارد  واألقاليم  األراضي  يف  األصلية  الشعوب  حبق  عامة،  بصفة  ُتقّر،   )1(26 املادة  فإن 
اليت امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو اليت استخدمتها خبالف ذلك وتشري املادة 26)2( 
بشأن  األصلية  للشعوب  العرفية  املفاهيم  إطار  اليت حتوزها يف  واملوارد  واألقاليم  األراضي  إىل 
األراضي  هلذه  قانونيني  ومحاية  اعترافًا  متنح  أن  الدول  من   )3(26 املادة  وتقتضي  "امللكية". 
واألقاليم واملوارد. وتطلب املادة 27 من الدول أن تقوم بوضع وتنفيذ عمليات تعترف وتقر من 

خالهلا حبقوق الشعوب األصلية املتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها.

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
اليت  التفسريات  مع  رقم 169  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقية  اإلعالن  أحكام  تتفق 
قدمتها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية، املشورة رقم 2: الشعوب األصلية واحلق يف املشاركة يف   )2(
صنع القرار )A/HRC/18/42، املرفق(.

 Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Judgement of 31 August 2001,  )3(
.Series C, No. 79, para. 149

7

بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)4(. ويؤكد اإلعالن واتفاقية منظمة العمل الدولية 
رقم 169، مثلهما يف ذلك مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
حقوق الشعوب األصلية يف الصحة والتعليم والتوظيف واإلسكان والصرف الصحي والضمان 
االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق. وتكتسي املادة 3 من اإلعالن أمهية خاصة حيث توضح 

حق هذه الشعوب يف أن تقرر حبرية طبيعة تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
داخل  وأيضًا  اخلارجي،  العامل  إىل  بالنسبة  األصلية،  للشعوب  الثقايف  التميز  ويعترب 
الشعوب. ويتضمن  تتصف هبا هذه  اليت  السمات  أحد  أحيان كثرية،  األصلية يف  املجتمعات 
اإلعالن، بتعبريه عن احلق يف املساواة الثقافية، العديد من األحكام املتعلقة باحلماية من املعاملة 
ثقافات  دعم  إىل  ترمي  إجيابية  لتدابري  تضمنه  عن  فضاًل  ثقافية  أسس  على  والضارة  التمييزية 
الشعوب األصلية. وتشمل هذه األحكام حق الشعوب األصلية يف عدم تعرضها للدمج أو تدمري 
ثقافتها؛ واحلق يف ممارسة وإحياء تقاليدها وعاداهتا الثقافية، وتعليم عاداهتا الثقافية، وإعادة رفات 
موتاها إىل أوطاهنم؛ واحلق يف "احلفاظ والسيطرة" على تراثها الثقايف ومعارفها التقليدية وتعبرياهتا 
الثقافية التقليدية و"محايتها وتطويرها". وبالنظر إىل األمهية املحورية اليت تكتسيها الثقافة يف هوية 
العديد من الشعوب األصلية، فإن اإلعالن ُيقّر أيضًا حبق أفراد الشعوب األصلية يف االنتماء إىل 

جمتمع أصلي أو إىل أمة أصلية وفقًا لتقاليد وعادات جمتمعهم أو أمتهم.

احلقوق اجلماعية
ُتعّد حقوق الشعوب األصلية، حبكم التعريف، حقوقًا مجاعية. وبعبارة أخرى، فهي 

منوطة بأفراد الشعوب األصلية الذين ينظمون أنفسهم كشعوب.
ولئن كان اإلعالن يشمل أيضًا حقوق األفراد، فإن مدى االعتراف باحلقوق اجلماعية 
فيه ُيعّد أمرًا مبتكرًا. واتسم النظام الدويل حلقوق اإلنسان، قبل صدور هذا اإلعالن، بالبطء 
ُيعتقد  تقرير املصري. وقد كان  باستثناء احلق يف  تأييد مفهوم احلقوق املخولة للجماعات،  يف 
بوجه عام أن حقوق األفراد ستكون كافية لضمان محاية وتعزيز احلقوق ذات البعد اجلماعي، 
مثل احلق يف الثقافة، بشكل واٍف)5(. ومع ذلك، فإن املجتمع الدويل يؤكد بوضوح، من خالل 

انظر على سبيل املثال اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 23)1994( بشأن حقوق   )4(
األقليات، واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 21)2009( 
بشأن حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية، وانظر أيضًا حمكمة البلدان األمريكية حلقوق 
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انظر على سبيل املثال املادة 27 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واليت تشري إىل   )5(
"األشخاص املنتسبون إىل األقليات".
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اعتماد اإلعالن، أن الشعوب األصلية تطلب االعتراف حبقوقها اجلماعية كشعوب لتمكينها من 
التمتع حبقوق اإلنسان.

املساواة وعدم التمييز
التمييز هدفان من األهداف اهلامة اليت يستند إليها كل من اإلعالن  املساواة وعدم 
 1 املادتان  وتربز  والقبلية.  األصلية  الشعوب  بشأن  رقم 169  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقية 
التمتع جبميع حقوق  و2 من اإلعالن بوضوح حق الشعوب األصلية، مجاعات أو أفرادًا، يف 

اإلنسان. وتؤكد املادة 2 أن الشعوب األصلية وأفرادها:
أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب واألفراد، وهلم احلق يف أن يتحرروا من 
أي نوع من أنواع التمييز يف ممارسة حقوقهم، وال سيما التمييز استنادًا إىل منشئهم 

األصلي أو هويتهم األصلية.
وُيربر االعتراف باحلقوق اإلمجالية للشعوب األصلية تربيرًا كاماًل من منظور املساواة 
وعدم التمييز، مع مراعاة التمييز الذي عانت منه تارخييًا كشعوب وأفراد. ويدعم هنج املساواة 
وعدم التمييز أيضًا االعتراف باحلقوق اجلماعية هلذه الشعوب يف أراضيها وأقاليمها ومواردها 
باعتبارها تعادل حقوق األفراد من غري السكان األصليني يف ممتلكاهتم، على النحو الذي خلصت 

إليه حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان)6(.

احلقوق فيما يتعلق باملعاهدات واالتفاقات وغريها من الترتيبات البناءة 
بني الشعوب األصلية والدول

"االعتراف  يف  األصلية  الشعوب  حق  على  استثنائي  وبشكل  أيضًا  اإلعالن  ينص 
باملعاهدات واالتفاقات وغري ذلك من الترتيبات البناءة املربمة مع الدول أو مع ما خيلفها من 
دول ومراعاهتا وإعماهلا، ويف جعل الدول تنفذ وحتترم هذه املعاهدات واالتفاقات وغريها من 

الترتيبات البناءة." وتعكس هذه اإلشارة التركيز الدويل املتزايد على هذه الوثائق)7(.

 Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua; Case of the Sawhoyamaxa  )6(
.Indigenous Community v. Paraguay, Series C, No. 146, Judgement of 29 March 2006

والسكان  الدول  بني  البّناءة  الترتيبات  من  وغريها  واالتفاقات  املعاهدات  يف  "دراسة  أيضًا  انطر   )7(
.)E/CN.4/Sub.2/1999/20( "األصليني

9

مركز اإلعالن مبوجب القانون الدويل
ال ميثل إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، باعتباره إعالنًا، معاهدة 
ملزمة رمسيًا، إاّل أنه يتضمن حقوقًا وحريات، مثل تقرير املصري وعدم التمييز، ينص عليها قانون 
معاهدات حقوق اإلنسان الدولية امللزمة، واليت ميكن اعتبار بعضها قواعد للقانون الدويل العريف. 
وهو يعكس توافق آراء عاملي بشأن حقوق الشعوب األصلية. وعالوة على ذلك، فوفقًا ملكتب 
العامة لألمم املتحدة، فإن "'اإلعالن' هو صك رمسي ال يلجأ  التابع لألمانة  القانونية  الشؤون 
إليه إال يف احلاالت النادرة للغاية واليت تتعلق باملسائل ذات األمهية الكربى والدائمة حيث يتوقع 
حتقيق أقصى حد من االمتثال")8(. ويشكل إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية 
صكًا يستحق أقصى درجات االحترام. وتؤكد هذا األمر األلفاظ املستخدمة يف الفقرة األوىل 
من الديباجة، واليت تنص على أن اجلمعية العامة تسترشد، يف اعتماده، "مبقاصد ومبادئ ميثاق 
األمم املتحدة، وانطالقًا من حسن النية يف الوفاء بااللتزامات اليت تقع على عاتق الدول وفقًا 
ألحكام امليثاق" )اسُتخدم اخلط العريض للتأكيد(. وعالوة على ذلك، أفاد األمني العام لألمم 

املتحدة مبناسبة اليوم الدويل للشعوب األصلية يف العامل يف عام 2008، مبا يلي:
اإلعالن هو خطوة تنم عن رؤية بعيدة املدى للتعامل مع حقوق اإلنسان 
للشعوب األصلية. وهو يضع إطارًا ميكن أن تستند إليه الدول يف بناء أو إعادة بناء 
من  لعقدين  نتيجة  جاء  الذي  اإلعالن،  هذا  ويوفر  األصلية.  الشعوب  مع  عالقاهتا 
املفاوضات، للدول والشعوب األصلية فرصة بالغة األمهية لتعزيز عالقاهتا، وتشجيع 

املصاحلة، وضمان عدم تكرار ما وقع يف املاضي.

األصلية  الشعوب  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  باء- 
والقبلية يف البلدان املستقلة، 1989 )رقم 169(

ُتعّد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 واالتفاقية اليت سبقتها بشأن محاية السكان 
األصليني وغريهم من السكان القبليني وشبه القبليني وإدماجهم يف املجتمع العام للبلدان املستقلة، 
1957 )رقم 107(، االتفاقيتني الوحيدتني اللتني تناولتا حقوق الشعوب األصلية على وجه 
التحديد. وُتعىن االتفاقية رقم 169 أساسًا مبسألة عدم التمييز)9(. ولئن مل تكن هذه االتفاقية 
األصلية يف جماالت  الشعوب  تغطي حقوق  فهي  اإلعالن،  النهاية صكًا شاماًل على غرار  يف 

.Report of the Commission on Human Rights on its eighteenth session (E/3616/Rev.1), para. 105  )8(
 Indigenous and Tribal Peoples’ الدولية،  العمل  منظمة  انظر  املعلومات،  من  املزيد  على  لالطالع   )9(
 www.ilo.:واملوقع التايل ،Rights in Practice: A Guide to ILO Convention No. 169 (Geneva, 2009(
org/indigenous/Conventions/no169/lang--en/index.htm )متاح اعتبارًا من 4 حزيران/يونيه 2013(.
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التنمية والقوانني العرفية واألراضي واألقاليم واملوارد والعمالة والتعليم والصحة. وعالوة على 
ذلك، فقد دلت هذه االتفاقية، يف وقت اعتمادها يف عام 1989، على تزايد االستجابة الدولية 
ملطالب الشعوب األصلية الداعية إىل زيادة حتكمها يف منط عيشها ومؤسساهتا. وقد صدقت، 
وقت كتابة صحيفة الوقائع هذه، 22 دولة، معظمها من أمريكا الالتينية، على اتفاقية منظمة 

العمل الدولية رقم 169.

املستويني  على  األصلية  للشعوب  اإلنسان  حقوق  إعمال  جيم- 
اإلقليمي واملحلي

سامهت التطورات القانونية اليت شهدها العقد املاضي على املستوى اإلقليمي مسامهة 
كبرية يف تطور السوابق القضائية الدولية من حيث صلتها بالشعوب األصلية. وتؤكد قرارات 
حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان املذكورة أعاله وقرار اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان 
والشعوب يف قضية األندوريني أن حقوق الشعوب األصلية يف أراضيها وأقاليمها ومواردها، 
باإلضافة إىل املبدأ ملتعلق مبوافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية، تشكل جزءًا من منت قانون حقوق 

اإلنسان امللزم)10(.
ويتزايد أيضًا معدل إدماج حقوق الشعوب األصلية بصفة رمسية يف النظم القانونية 
املحلية. واضطلعت املحاكم كذلك بدور فعال يف إعمال حقوق الشعوب األصلية اليت حددت 
املتزايد  التأثري  على املستوى الدويل يف القضايا املحلية)11(. وتراعي السياسات احلكومية ذات 
على الشعوب األصلية، على حنو أعم ومبشاركة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف الكثري من 

األحيان، حقوق هذه الشعوب املنصوص عليها يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان.

 Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International (on  )10(
 .behalf of Endorois Welfare Council) v. Kenya, communication No. 276/03 (25 November 2009)
 Luis انظر:  التحليل،  من  املزيد  على  ولالطالع  أدناه.  الرابع  الفصل  من  باء  الفرع  أيضًا  وانظر 
 Rodríguez Pinero, “The inter-American system and the UN Declaration on the Rights of Indigenous
 Peoples: Mutual reinforcement” in Reflections on the UN Declaration on the Rights of Indigenous

.Peoples, Stephen Allen and Alexandra Xanthaki, eds. (Oxford, Hart, 2011)

 Véase, por ejemplo, Aurelio Cal et al. v. Attorney General of Belize (Tribunal Supremo de Belice,  )11(
.2007)

11

ثانيًا- اهلياكل املؤسسية الدولية
منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ألف- 

تتضمن منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان مكونني رئيسيني مها: اهليئات القائمة 
على امليثاق وهيئات املعاهدات. وأطلقت على اهليئات األوىل هذه التسمية ألهنا تستمد سلطتها 
من ميثاق األمم املتحدة الذي ميثل الوثيقة املنشئة هلا. وأطلق على اهليئات األخرية اسم هيئات 
اخلاص  الدويل  العهد  مثل  اإلنسان،  معاهدات حمددة حلقوق  أنشئت مبوجب  املعاهدات ألهنا 

باحلقوق املدنية والسياسية، والذي ينص على إنشاء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان.
وتقوم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان خبدمة كل من اهليئات القائمة 
على امليثاق وهيئات املعاهدات املكرسة حلقوق اإلنسان، وهو ما ستجري مناقشته يف الفصل 

الثالث.

اهليئات القائمة على امليثاق  -1  

اجلمعية العامة

 املجلس االقتصادي
جملس حقوق اإلنسانواالجتامعي

 املنتد الدائم املعني
 بقضايا

الشعوب األصلية

 املقرر اخلاص املعني
 بحقوق

الشعوب األصلية

 آلية اخلرباء املعنية
 بحقوق

الشعوب األصلية
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 Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International (on  )10(
 .behalf of Endorois Welfare Council) v. Kenya, communication No. 276/03 (25 November 2009)
 Luis انظر:  التحليل،  من  املزيد  على  ولالطالع  أدناه.  الرابع  الفصل  من  باء  الفرع  أيضًا  وانظر 
 Rodríguez Pinero, “The inter-American system and the UN Declaration on the Rights of Indigenous
 Peoples: Mutual reinforcement” in Reflections on the UN Declaration on the Rights of Indigenous

.Peoples, Stephen Allen and Alexandra Xanthaki, eds. (Oxford, Hart, 2011)

 Véase, por ejemplo, Aurelio Cal et al. v. Attorney General of Belize (Tribunal Supremo de Belice,  )11(
.2007)
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ثانيًا- اهلياكل املؤسسية الدولية
منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ألف- 

تتضمن منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان مكونني رئيسيني مها: اهليئات القائمة 
على امليثاق وهيئات املعاهدات. وأطلقت على اهليئات األوىل هذه التسمية ألهنا تستمد سلطتها 
من ميثاق األمم املتحدة الذي ميثل الوثيقة املنشئة هلا. وأطلق على اهليئات األخرية اسم هيئات 
اخلاص  الدويل  العهد  مثل  اإلنسان،  معاهدات حمددة حلقوق  أنشئت مبوجب  املعاهدات ألهنا 

باحلقوق املدنية والسياسية، والذي ينص على إنشاء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان.
وتقوم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان خبدمة كل من اهليئات القائمة 
على امليثاق وهيئات املعاهدات املكرسة حلقوق اإلنسان، وهو ما ستجري مناقشته يف الفصل 

الثالث.

اهليئات القائمة على امليثاق  -1  

اجلمعية العامة

 املجلس االقتصادي
جملس حقوق اإلنسانواالجتامعي

 املنتد الدائم املعني
 بقضايا

الشعوب األصلية

 املقرر اخلاص املعني
 بحقوق

الشعوب األصلية

 آلية اخلرباء املعنية
 بحقوق

الشعوب األصلية
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املجلس االقتصادي واالجتماعي
أنشئت  اليت  الست  الرئيسية  اهليئات  أحد  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  ُيعّد 
مبوجب ميثاق األمم املتحدة)12(. وتشمل والية املجلس حقوق اإلنسان، وقد ظل ميثل، حىت 
عام 2006، اهليئة األم للجنة حقوق اإلنسان. وُوضع جملس حقوق اإلنسان، حينما حل حمل 
جلنة حقوق اإلنسان يف عام 2006، حتت السلطة املباشرة للجمعية العامة عوضًا عن املجلس 

االقتصادي واالجتماعي.
ويواصل املجلس االقتصادي واالجتماعي االضطالع بدور هام يف قضايا الشعوب 
الشعوب  بقضايا  املعين  الدائم  املتحدة  األمم  ملنتدى  األم  اهليئة  ميثل  وأنه  وال سيما  األصلية، 

األصلية، وهو املنتدى الذي يسدي له املشورة ويقدم له تقريرًا سنويًا.

املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
 ،22/2000 واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  قرار  مبوجب  الدائم  املنتدى  أُنشئ 
استجابة ملطالب قدمتها الشعوب األصلية من أجل تأسيس هيئة رفيعة املستوى ميكنها تعزيز 
احلوار والتعاون فيما بني الدول األعضاء ووكاالت األمم املتحدة والشعوب األصلية. وأسندت 
بالتنمية  يتعلق  فيما  واالجتماعي  االقتصادي  للمجلس  املشورة  تقدمي  والية  أيضًا  املنتدى  إىل 
االقتصادية واالجتماعية، والثقافة، والبيئة، والتعليم، والصحة، وحقوق اإلنسان، واالضطالع 

مبا يلي:
طريق 	  عن  ووكاالهتا  وصناديقها  املتحدة  األمم  لربامج  وكذلك  للمجلس،  يوفر 

املجلس، مشورة اخلرباء وتوصيات بشأن قضايا السكان األصليني؛
ينمي الوعي باألنشطة املتعلقة بقضايا السكان األصليني داخل منظومة األمم املتحدة 	 

ويعمل على دمج هذه األنشطة وتنسيقها؛
ُيعّد املعلومات عن قضايا السكان األصليني وينشرها.	 

ويتألف املنتدى الدائم من 16 عضوًا يعملون بصفتهم الشخصية لفترة ثالث سنوات 
أعضاء  مثانية  الدول  وُتسّمي  واحدة.  إضافية  لفترة  تعيينهم  أو إعادة  انتخاهبم  إعادة  وجيوز 
ينتخبهم املجلس االقتصادي واالجتماعي، على أساس التجمعات اإلقليمية اخلمس اليت تستخدم 
البحر  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا  الشرقية؛  وأوروبا  وآسيا؛  )أفريقيا؛  املتحدة  األمم  يف  عادة 

الوصاية  وجملس  الدولية  العدل  وحمكمة  األمن  وجملس  العامة  اجلمعية  يف  األخرى  اهليئات  تتمثل   )12(
واألمانة العامة.
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الكارييب؛ وأوروبا الغربية ودول أخرى(. وتسمي منظمات الشعوب األصلية بصورة مباشرة 
االقتصادي واالجتماعي. وهم ميثلون سبع  املجلس  الثمانية اآلخرين وُيعّينهم رئيس  األعضاء 
مناطق على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي إلتاحة متثيل واسع النطاق للشعوب األصلية يف 
العامل، وتضم هذه املناطق: أفريقيا؛ وآسيا؛ وأمريكا الوسطى واجلنوبية ومنطقة البحر الكارييب؛ 
ومنطقة القطب الشمايل؛ وأوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية، واالحتاد الروسي وآسيا الوسطى 
تتناوب عليه  القوقاز؛ وأمريكا الشمالية؛ واملحيط اهلادئ - مع إضافة مقعد واحد  وما وراء 

املناطق الثالث األوىل.
وقد عقد املنتدى لقاءه األول يف عام 2002. ويتوىل خالل دورتيه السنويتني اللتني 
تنعقدان على مدى أسبوعني، استعراض وتقييم عمل منظومة األمم املتحدة يف جمال الشعوب 
اإلنسان. كما حيدد  بواليته، ومنها حقوق  تتعلَّق  املنتدى مسائل  ويتناول  األصلية وحقوقها. 

مواضيع خاصة يتخذها إطارًا إمجايل لدوراته، مناوبًا بينها وبني االستعراض كل سنتني.
اإلعالن  تنفيذ  على  عام 2007،  يف  اإلعالن  اعتماد  منذ  الدائم،  املنتدى  وركز 
واالضطالع بواليته مع وضع هذا اهلدف يف االعتبار. قد أجرى املنتدى، يف السنوات األخرية، 
سياساهتا  بشأن  املتحدة  لألمم  تابعة  حمددة  وصناديق  وبرامج  وكاالت  مع  شاملة  حوارات 
األصلية،  والشعوب  للدول  الفرصة  إتاحة  بغية  اإلعالن  أهداف  حتقيق  إىل  الرامية  وبراجمها 
وكذلك ألعضائه، لطرح أسئلة يف هذا اإلطار. ويركز املنتدى اهتمامه أيضًا على منطقة حمددة 
كل عام كوسيلة لتسليط الضوء على حالة الشعوب األصلية يف تلك املنطقة والتحديات اليت 

تواجهها هذه الشعوب.
ويتمثل أحد العناصر الرئيسية ألعمال املنتدى يف الدراسات اليت جيريها أعضاؤه بشأن 
مسائل حمددة تثري شواغل الشعوب األصلية، من قبيل املسائل املتعلقة بتغري املناخ، والغابات، 
األصلية،  الشعوب  وفتيات  نساء  ضد  والعنف  العامة،  والسياسة  والقانون  املتنقلة،  والزراعة 
والعمليات الدستورية، وما إىل ذلك. وتشكل هذه الدراسات أساس املناقشات املوضوعية اليت 
اليت  للتوصيات  الرئيسية  املجاالت  األعضاء على حتديد  السنوية، وتساعد  الدورات  جتري يف 
يقدمها املنتدى إىل الدول ووكاالت األمم املتحدة وغريها من الشركاء. وأجرى املنتدى أيضًا 
املنتدى أيضًا كل عام حلقات دراسية وحلقات  السنوات األخرية زيارات قطرية. وينظم  يف 
عمل للخرباء بشأن القضايا الناشئة وذات األمهية بالنسبة للشعوب األصلية، واليت توجه دوراته 

السنوية وتثريها.
وتشهد الدورة السنوية اليت يعقدها املنتدى يف نيويورك مشاركة واسعة النطاق للدول 
األعضاء وممثلي ومنظمات/مؤسسات الشعوب األصلية، وبرملانيي الشعوب األصلية، ووكاالت 
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الكارييب؛ وأوروبا الغربية ودول أخرى(. وتسمي منظمات الشعوب األصلية بصورة مباشرة 
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تتناوب عليه  القوقاز؛ وأمريكا الشمالية؛ واملحيط اهلادئ - مع إضافة مقعد واحد  وما وراء 

املناطق الثالث األوىل.
وقد عقد املنتدى لقاءه األول يف عام 2002. ويتوىل خالل دورتيه السنويتني اللتني 
تنعقدان على مدى أسبوعني، استعراض وتقييم عمل منظومة األمم املتحدة يف جمال الشعوب 
اإلنسان. كما حيدد  بواليته، ومنها حقوق  تتعلَّق  املنتدى مسائل  ويتناول  األصلية وحقوقها. 

مواضيع خاصة يتخذها إطارًا إمجايل لدوراته، مناوبًا بينها وبني االستعراض كل سنتني.
اإلعالن  تنفيذ  على  عام 2007،  يف  اإلعالن  اعتماد  منذ  الدائم،  املنتدى  وركز 
واالضطالع بواليته مع وضع هذا اهلدف يف االعتبار. قد أجرى املنتدى، يف السنوات األخرية، 
سياساهتا  بشأن  املتحدة  لألمم  تابعة  حمددة  وصناديق  وبرامج  وكاالت  مع  شاملة  حوارات 
األصلية،  والشعوب  للدول  الفرصة  إتاحة  بغية  اإلعالن  أهداف  حتقيق  إىل  الرامية  وبراجمها 
وكذلك ألعضائه، لطرح أسئلة يف هذا اإلطار. ويركز املنتدى اهتمامه أيضًا على منطقة حمددة 
كل عام كوسيلة لتسليط الضوء على حالة الشعوب األصلية يف تلك املنطقة والتحديات اليت 

تواجهها هذه الشعوب.
ويتمثل أحد العناصر الرئيسية ألعمال املنتدى يف الدراسات اليت جيريها أعضاؤه بشأن 
مسائل حمددة تثري شواغل الشعوب األصلية، من قبيل املسائل املتعلقة بتغري املناخ، والغابات، 
األصلية،  الشعوب  وفتيات  نساء  ضد  والعنف  العامة،  والسياسة  والقانون  املتنقلة،  والزراعة 
والعمليات الدستورية، وما إىل ذلك. وتشكل هذه الدراسات أساس املناقشات املوضوعية اليت 
اليت  للتوصيات  الرئيسية  املجاالت  األعضاء على حتديد  السنوية، وتساعد  الدورات  جتري يف 
يقدمها املنتدى إىل الدول ووكاالت األمم املتحدة وغريها من الشركاء. وأجرى املنتدى أيضًا 
املنتدى أيضًا كل عام حلقات دراسية وحلقات  السنوات األخرية زيارات قطرية. وينظم  يف 
عمل للخرباء بشأن القضايا الناشئة وذات األمهية بالنسبة للشعوب األصلية، واليت توجه دوراته 

السنوية وتثريها.
وتشهد الدورة السنوية اليت يعقدها املنتدى يف نيويورك مشاركة واسعة النطاق للدول 
األعضاء وممثلي ومنظمات/مؤسسات الشعوب األصلية، وبرملانيي الشعوب األصلية، ووكاالت 
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الفاعلة من غري الدول وغريها من اجلهات اليت  األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، واجلهات 
تشارك مجيعها كمراقبني. واستطاع املنتدى، من خالل توفري جمال تتبادل فيه الشعوب األصلية 
والدول األعضاء املمارسات اجليدة والتعلم من اخلربات املتنوعة يف مواجهة التحدي املتمثل يف 
تعزيز إعمال حقوق الشعوب األصلية وحتقيق تطلعاهتا، ترسيخ مكانته كمنرب هام ملعاجلة القضايا 

الراهنة والناشئة اليت تؤثر على الشعوب األصلية.
وُيعترف باملنتدى الدائم كأحد التجمعات العاملية الرئيسية اليت تعىن بقضايا الشعوب 
األصلية وتستند إىل قدرة األمم املتحدة على عقد االجتماعات الالزمة لتيسري التعاون واحلوار 

بني خمتلف شركائها.

جملس حقوق اإلنسان
جملس حقوق اإلنسان هو هيئة حكومية دولية داخل منظومة األمم املتحدة. ويتألف 
هذا املجلس من 47 دولة، ويتوىل مسؤولية تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها يف مجيع أرجاء 

العامل.
وتتصل العديد من القضايا املواضيعية والقطرية اليت يتناوهلا املجلس حبقوق الشعوب 
وعادة  األصلية،  الشعوب  حقوق  على  حتديدًا  اإلنسان  حقوق  جملس  كما يركز  األصلية. 

ما يكون ذلك خالل دورته اليت تعقد يف أيلول/سبتمرب واليت يضطلع فيها مبا يلي:
جيري حوارًا تفاعليًا مع آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية، واملقرر اخلاص 	 

املعين حبقوق الشعوب األصلية؛
يعقد حلقة نقاش بشأن قضايا الشعوب األصلية حمددة؛	 
يعتمد قراره السنوي بشأن الشعوب األصلية وحقوق اإلنسان، والذي يكلف عادة 	 

املتعلقة  السنوية  النقاش  قضايا حمددة، وحيدد موضوع حلقة  بالنظر يف  اخلرباء  آلية 
بقضايا الشعوب األصلية يف إطار جملس حقوق اإلنسان، ويقر تقريري آلية اخلرباء 

واملقرر اخلاص وغريها من األنشطة ذات الصلة بالشعوب األصلية.
حلقوق  السامية  للمفوضية  السنوي  التقرير  يف  أيضًا  اإلنسان  حقوق  جملس  وينظر 

اإلنسان فيما يتعلق بالشعوب األصلية.
ويعاجل جملس حقوق اإلنسان مسألة إعمال حقوق اإلنسان بعدد من الطرق، مبا يف 
الشامل، وسيجرى  الدوري  واالستعراض  باملجلس  اخلاص  الشكاوى  إجراء  من خالل  ذلك 
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تناوهلما باملزيد من التفصيل أدناه. ويتلقى املجلس أيضًا املشورة من اللجنة االستشارية، وهي 
هيئة اخلرباء الفرعية التابعة للمجلس.

مشاركة الشعوب األصلية يف منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
حصلت الشعوب األصلية، بالنسبة إىل اجلهات الفاعلة من غري الدول، على فرصة 
غري مسبوقة للوصول إىل منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وال سيما اهليئات اليت تركز 
الفريق  إنشاء  وآلية اخلرباء. وُشرع، مع  الدائم  املنتدى  مثل  األصلية،  الشعوب  على قضايا 
هيئات  بعض  يف  املشاركة  من  الشعوب  هذه  متكني  يف  األصليني،  بالسكان  املعين  العامل 
على  حصوهلا  دون  األصلية،  للشعوب  كمنظمات  اإلنسان  حلقوق  املتحدة  األمم  وآليات 

االعتماد الالزم يف العادة لدى املجلس االقتصادي واالجتماعي.
وينعكس مدى مشاركة هذه الشعوب يف األمم املتحدة يف الدورات السنوية اليت 
يعقدها املنتدى الدائم وآلية اخلرباء، واليت حيضرها املئات من أفراد الشعوب األصلية. وتتاح 
هلا أيضًا خالل هذه الدورات فرصة االجتماع باملقرر اخلاص شخصيًا لشرح قضايا حقوق 

اإلنسان املحددة اليت تواجهها.
وبناًء على توصية صادرة عن آلية اخلرباء، طلب جملس حقوق اإلنسان إىل األمني 
العام يف عام 2011 إعداد وثيقة "عن سبل ووسائل تعزيز مشاركة ممثلي الشعوب األصلية 
املعترف هبا يف أعمال األمم املتحدة اليت تتناول قضاياها، إذ إهنا ليست دائمًا منظمًة يف إطار 

منظمات غري حكومية، وعن كيفية تنظيم تلك املشاركة")القرار 8/18(.

آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية
الشعوب  املعنية حبقوق  اخلرباء  آلية  عام 2007  اإلنسان)13( يف  أنشأ جملس حقوق 

األصلية واليت ُتعّد هيئة فرعية هلذا املجلس.
وتتألف هذه اللجنة من مخسة خرباء معنيني حبقوق الشعوب األصلية، وينتمي كل 
خبري منهم يف العادة إىل إحدى املناطق اجلغرافية السياسية اخلمس يف العامل، مع اعتبار االنتماء 

إىل الشعوب األصلية عاماًل ذا أمهية يف تعيينهم، وفقًا للقرار 36/6. 

قرار جملس حقوق اإلنسان 36/6.  )13(
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الفاعلة من غري الدول وغريها من اجلهات اليت  األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، واجلهات 
تشارك مجيعها كمراقبني. واستطاع املنتدى، من خالل توفري جمال تتبادل فيه الشعوب األصلية 
والدول األعضاء املمارسات اجليدة والتعلم من اخلربات املتنوعة يف مواجهة التحدي املتمثل يف 
تعزيز إعمال حقوق الشعوب األصلية وحتقيق تطلعاهتا، ترسيخ مكانته كمنرب هام ملعاجلة القضايا 

الراهنة والناشئة اليت تؤثر على الشعوب األصلية.
وُيعترف باملنتدى الدائم كأحد التجمعات العاملية الرئيسية اليت تعىن بقضايا الشعوب 
األصلية وتستند إىل قدرة األمم املتحدة على عقد االجتماعات الالزمة لتيسري التعاون واحلوار 

بني خمتلف شركائها.

جملس حقوق اإلنسان
جملس حقوق اإلنسان هو هيئة حكومية دولية داخل منظومة األمم املتحدة. ويتألف 
هذا املجلس من 47 دولة، ويتوىل مسؤولية تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها يف مجيع أرجاء 

العامل.
وتتصل العديد من القضايا املواضيعية والقطرية اليت يتناوهلا املجلس حبقوق الشعوب 
وعادة  األصلية،  الشعوب  حقوق  على  حتديدًا  اإلنسان  حقوق  جملس  كما يركز  األصلية. 

ما يكون ذلك خالل دورته اليت تعقد يف أيلول/سبتمرب واليت يضطلع فيها مبا يلي:
جيري حوارًا تفاعليًا مع آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية، واملقرر اخلاص 	 

املعين حبقوق الشعوب األصلية؛
يعقد حلقة نقاش بشأن قضايا الشعوب األصلية حمددة؛	 
يعتمد قراره السنوي بشأن الشعوب األصلية وحقوق اإلنسان، والذي يكلف عادة 	 

املتعلقة  السنوية  النقاش  قضايا حمددة، وحيدد موضوع حلقة  بالنظر يف  اخلرباء  آلية 
بقضايا الشعوب األصلية يف إطار جملس حقوق اإلنسان، ويقر تقريري آلية اخلرباء 

واملقرر اخلاص وغريها من األنشطة ذات الصلة بالشعوب األصلية.
حلقوق  السامية  للمفوضية  السنوي  التقرير  يف  أيضًا  اإلنسان  حقوق  جملس  وينظر 

اإلنسان فيما يتعلق بالشعوب األصلية.
ويعاجل جملس حقوق اإلنسان مسألة إعمال حقوق اإلنسان بعدد من الطرق، مبا يف 
الشامل، وسيجرى  الدوري  واالستعراض  باملجلس  اخلاص  الشكاوى  إجراء  من خالل  ذلك 
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تناوهلما باملزيد من التفصيل أدناه. ويتلقى املجلس أيضًا املشورة من اللجنة االستشارية، وهي 
هيئة اخلرباء الفرعية التابعة للمجلس.

مشاركة الشعوب األصلية يف منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
حصلت الشعوب األصلية، بالنسبة إىل اجلهات الفاعلة من غري الدول، على فرصة 
غري مسبوقة للوصول إىل منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وال سيما اهليئات اليت تركز 
الفريق  إنشاء  وآلية اخلرباء. وُشرع، مع  الدائم  املنتدى  مثل  األصلية،  الشعوب  على قضايا 
هيئات  بعض  يف  املشاركة  من  الشعوب  هذه  متكني  يف  األصليني،  بالسكان  املعين  العامل 
على  حصوهلا  دون  األصلية،  للشعوب  كمنظمات  اإلنسان  حلقوق  املتحدة  األمم  وآليات 

االعتماد الالزم يف العادة لدى املجلس االقتصادي واالجتماعي.
وينعكس مدى مشاركة هذه الشعوب يف األمم املتحدة يف الدورات السنوية اليت 
يعقدها املنتدى الدائم وآلية اخلرباء، واليت حيضرها املئات من أفراد الشعوب األصلية. وتتاح 
هلا أيضًا خالل هذه الدورات فرصة االجتماع باملقرر اخلاص شخصيًا لشرح قضايا حقوق 

اإلنسان املحددة اليت تواجهها.
وبناًء على توصية صادرة عن آلية اخلرباء، طلب جملس حقوق اإلنسان إىل األمني 
العام يف عام 2011 إعداد وثيقة "عن سبل ووسائل تعزيز مشاركة ممثلي الشعوب األصلية 
املعترف هبا يف أعمال األمم املتحدة اليت تتناول قضاياها، إذ إهنا ليست دائمًا منظمًة يف إطار 

منظمات غري حكومية، وعن كيفية تنظيم تلك املشاركة")القرار 8/18(.

آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية
الشعوب  املعنية حبقوق  اخلرباء  آلية  عام 2007  اإلنسان)13( يف  أنشأ جملس حقوق 

األصلية واليت ُتعّد هيئة فرعية هلذا املجلس.
وتتألف هذه اللجنة من مخسة خرباء معنيني حبقوق الشعوب األصلية، وينتمي كل 
خبري منهم يف العادة إىل إحدى املناطق اجلغرافية السياسية اخلمس يف العامل، مع اعتبار االنتماء 

إىل الشعوب األصلية عاماًل ذا أمهية يف تعيينهم، وفقًا للقرار 36/6. 

قرار جملس حقوق اإلنسان 36/6.  )13(
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وتتمثل والية آلية اخلرباء يف تزويد جملس حقوق اإلنسان خبربة مواضيعية تركز أساسًا 
على الدراسات والبحوث املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية وفقًا لتوجيهات املجلس. وجيوز آللية 
اخلرباء أيضًا أن تقدم مقترحات إىل املجلس للنظر فيها واملوافقة عليها ضمن نطاق عمله على 

النحو املحدد من ِقبل املجلس.
والتحديات  املستخلصة  الدروس  اخلرباء  آلية  أجرهتا  اليت  األوىل  الدراسة  وحبثت 
القائمة فيما يتعلق بإعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم )A/HRC/12/33( ووضعت صيغتها 
النهائية يف عام 2009. وتناولت دراستها الثانية، اليت أجريت على مدى عامني اثنني، موضوع 
الشعوب األصلية واحلق يف املشاركة يف صنع القرارات )A/HRC/18/42(. ودرست آلية اخلرباء 
يف   )A/HRC/21/53( األصلية  الشعوب  وهوية  حقوق  ومحاية  تعزيز  يف  والثقافة  اللغات  دور 
الفترة 2011-2012 ووصول الشعوب األصلية إىل العدالة يف الفترة 2012-2013. وُتقدم 
كل دراسة إىل جملس حقوق اإلنسان، وقد أصبحت هذه الدراسات، اعتبارًا من عام 2011، 

موضوع حوار تفاعلي جيري بني املجلس وآلية اخلرباء خالل إحدى دورات املجلس.
وتتضمن كل دراسة مشورة حتدد النتائج الرئيسية اليت خلصت إليها آلية اخلرباء فيما 

يتعلق حبق اإلنسان قيد الدراسة يف سياق الشعوب األصلية.
وُتعّد آلية اخلرباء إحدى اهليئات الرئيسية داخل هيكل األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
يف جنيف، وهي توفر للشعوب األصلية جمااًل يتيح هلا إثارة القضايا املواضيعية حلقوق اإلنسان 
اليت حتكم  القواعد  آلية اخلرباء كل عام. وتتميز  اليت تضطلع هبا  بالدراسة اخلاصة  يتعلق  فيما 
املشاركة يف دورات اآللية السنوية، مثلها يف ذلك مثل تلك املتعلقة بالفريق العامل السابق املعين 
بالسكان األصليني، بأهنا قواعد مفتوحة نسبيًا، حبيث ميكن ملنظمات وأفراد الشعوب األصلية 
بوجه عام املشاركة يف هذه الدورات يف حال قبول طلب اعتمادها. ويشارك املئات من ممثلي 
منظمات الشعوب األصلية وأفراد هذه الشعوب ومنظماهتا غري احلكومية يف الدورات السنوية.

وميكن االطالع على املزيد من املعلومات، مبا يف ذلك الوثائق املتعلقة بآلية اخلرباء، 
 www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/EMRIPIndex.aspx التايل:  املوقع  على 

لع على املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(. )اطُّ
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املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية 
ملجلس  اخلاص  اإلجراء  باسم  األصلية  الشعوب  حبقوق  املعين  اخلاص  املقرر  ُيعرف 
حقوق اإلنسان. وأنشأت جلنة حقوق اإلنسان والية املقرر اخلاص يف عام 2001 واستمرت 
هذه الوالية يف إطار جملس حقوق اإلنسان يف عام )14(2007. ويقدم املقرر اخلاص تقارير إىل 

جملس حقوق اإلنسان يف كل عام.
ويضطلع املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية جبملة أمور منها ما يلي)15(:

النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتذليل العقبات القائمة اليت تعترض محاية حقوق 	 
أفضل  إليه، وحتديد  املسندة  الوالية  مع  وفّعالة، متشيًا  تامة  األصلية محاية  الشعوب 

املمارسات وتبادهلا وتعزيزها؛
الصلة، 	  ذات  املصادر  مجيع  من  وطلبها  وتبادهلا  وتلقيها  والرسائل  املعلومات  مجع 

يتصل  فيما  ومنظماهتا،  وجمتمعاهتا  األصلية  والشعوب  احلكومات  من  ذلك  مبا يف 
باالنتهاكات املزعومة ملا لتلك الشعوب من حقوق؛

صياغة توصيات ومقترحات بشأن التدابري واألنشطة املناسبة ملنع انتهاكات حقوق 	 
الشعوب األصلية وإنصاف هذه الشعوب يف حال انتهاك حقوقها؛

العمل بتعاون وثيق مع سائر اإلجراءات اخلاصة واألجهزة الفرعية التابعة للمجلس، 	 
ذات  املتحدة  األمم  وهيئات  األصلية،  الشعوب  املعنية حبقوق  اخلرباء  آلية  ال سيما 

الصلة وهيئات املعاهدات ومنظمات حقوق اإلنسان اإلقليمية؛
ويضطلع املقرر اخلاص، يف سياق تنفيذه هلذه الوالية، بتقييم حالة الشعوب األصلية 
يف بلدان حمددة؛ وإجراء دراسات مواضيعية؛ واالتصال باحلكومات والشعوب األصلية وغريها 
من اجلهات بشأن االدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق الشعوب األصلية؛ وتعزيز املمارسات 
اجليدة حلماية هذه احلقوق. ويقدم املقرر اخلاص أيضًا تقارير سنوية إىل جملس حقوق اإلنسان 
بشأن قضايا حمددة حلقوق اإلنسان حبيث تشمل الشعوب األصلية، وتنسيق العمل مع املنتدى 

الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية وآلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية.

 2001 عامي  بني  ما  )املكسيك(  ستافنهيغن  رودولفو  السيد  إىل  اخلاص  املقرر  والية  أسندت   )14(
و2008، وأسندت إىل السيد جيمس أنايا )الواليات املتحدة( منذ عام 2008.

القرار 14/15.  )15(
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وتتمثل والية آلية اخلرباء يف تزويد جملس حقوق اإلنسان خبربة مواضيعية تركز أساسًا 
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والتحديات  املستخلصة  الدروس  اخلرباء  آلية  أجرهتا  اليت  األوىل  الدراسة  وحبثت 
القائمة فيما يتعلق بإعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم )A/HRC/12/33( ووضعت صيغتها 
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اليت حتكم  القواعد  آلية اخلرباء كل عام. وتتميز  اليت تضطلع هبا  بالدراسة اخلاصة  يتعلق  فيما 
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املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية 
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الشعوب  حبقوق  املعين  اخلاص  باملقرر  املتعلقة  املعلومات  على  االطالع  وميكن 
www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/ :األصلية على املوقع التايل

لع على املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(. SRIPeoplesIndex.aspx )اطُّ

 التنسيق بني هيئات األمم املتحدة املكلفة بالتركيز 
على الشعوب األصلية

بقضايا  املعين  الدائم  املنتدى  مع  األصلية  الشعوب  حبقوق  املعنية  اخلرباء  آلية  جتتمع 
الشعوب األصلية واملقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية سنويًا لتنسيق األنشطة وتبادل 
املعلومات. وعادة ما يشارك ممثلون عن املنتدى الدائم يف الدورة السنوية اليت تعقدها آلية اخلرباء 
والعكس صحيح. وعلى النحو املذكور أعاله، فإن املقرر اخلاص يشارك يف الدورات السنوية 
إىل  اإلنسان  ويطلب جملس حقوق  سواء.  على حد  اخلرباء  وآلية  الدائم  املنتدى  يعقدها  اليت 

املنتدى الدائم وآلية اخلرباء واملقرر اخلاص أداء مهامهم على حنو منسق)16(.
وميكن اعتبار واليات آلية اخلرباء واملقرر اخلاص واملنتدى الدائم واليات متكاملة. 
وتتوىل آلية اخلرباء إعداد الدراسات املواضيعية. ويضطلع املقرر اخلاص بإجراء الزيارات القطرية، 
ويعاجل حاالت حمددة من االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان من خالل االتصال مع احلكومات 
أو غريها من اجلهات، وباإلضافة إىل ذلك، فهو يضطلع بإجراء دراسات مواضيعية أو يساهم 
فيها. ويركز املنتدى الدائم املعين على تقدمي املشورة والتنسيق بشأن قضايا الشعوب األصلية 

داخل األمم املتحدة والتوعية هبذه القضايا.

اإلجراءات اخلاصة

)وجلنة  اإلنسان  حقوق  جملس  أنشأها  اليت  اآلليات  إىل  اخلاصة  اإلجراءات  تشري 
حقوق اإلنسان، وهي اهليئة اليت سبقته(. و"تدرس" هذه اآلليات مواضيع حقوق اإلنسان 
وحالة حقوق اإلنسان يف بلدان وأقاليم حمددة و"تسدي املشورة بشأهنا وتقدم تقارير عنها".

عاملة،  وأفرقة  مستقلني  خرباء  تضم  اليت  اخلاصة،  اإلجراءات  من  عدد  ويتناول 
املسائل ذات األمهية بالنسبة للشعوب األصلية، مثل اإلسكان واحلقوق الثقافية والتعليم والفقر 

واحلق يف الغذاء والصحة واألقليات واملياه والتشرد الداخلي.

القرار 8/18.  )16(

19

حقوق  ملجلس  اخلاصة  اإلجراءات  بشأن  املعلومات  من  املزيد  على  ولالطالع 
اإلنسان، انظر ما يلي: 

لع على املوقع 	  www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx )اطُّ

يف 4 حزيران/يونيه 2013(؛

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، العمل مع برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسان: 	 
دليل للمجتمع املدين )جنيف، 2008(.

 ملحة تارخيية عن الشعوب األصلية وحقوقها وهيئات 
وآليات األمم املتحدة 

قدمت الشعوب األصلية مطالبات على املستوى الدويل ملدة قرن تقريبًا. ويف عقد 
العشرينات من القرن املاضي، اتصل السيد ديسكاهيه زعيم شعب اهلودينوسوين، وممثل شعب 
أوتياروا/ املاوري يف  أونتاريو )كندا(، والسيد ت. و. راتانا، ممثل شعب  اإليروكواس يف 
للشعوب  كممثلني  شواغلهم  عن  للتعبري  منفصلة،  مناسبات  يف  األمم  بعصبة  نيوزيلندا، 
تنفيذ  وباملثل، مل يتسن  ملموسة.  نتائج  أهنم مل حيصلوا على  دولية، غري  هيئة  أمام  األصلية 
مبادرة عرضتها بوليفيا يف عام 1948 يف األمم املتحدة إلنشاء جلنة فرعية لدراسة املشاكل 

االجتماعية للسكان األصليني.

وُتعّد منظمة العمل الدولية أول هيئة دولية واجلهة الوحيدة املرتبطة بعصبة األمم، 
وهي املنظمة السابقة لألمم املتحدة، اليت اختذت إجراءات بشأن قضايا السكان األصليني. 
االتفاقية  عام 1957  واعتمدت يف  األصلية  الشعوب  عن  دراسة  عام 1953  ونشرت يف 
رقم 107 بشأن محاية السكان األصليني وغريه من السكان القبليني وشبه القبليني وإدماجهم 
يف البلدان املستقلة، وهي أول معاهدة دولية تركز على الصعيد العاملي على معاجلة حقوق 
الشعوب األصلية حتديدًا. وقد نقحت يف عام 1989 حينما اعتمدت منظمة العمل الدولية 
االتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة، واليت ألغت إىل حد 

ما املضمون اإلدماجي واألبوي لالتفاقية رقم 107.
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وحدثت نقطة التحول يف حقوق الشعوب األصلية على الصعيد الدويل يف سبعينات 
القرن املاضي حينما أوصت اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات التابعة لألمم املتحدة 
ر.  السيد خوسيه  وُعّين  األصليني.  السكان  التمييز ضد  دراسة شاملة عن  إجراء  بضرورة 
مارتينيز كوبو يف عام 1971 القتراح تدابري وطنية ودولية ترمي إىل القضاء على هذا التمييز، 
وقدم السيد كوبو يف الفترة ما بني عامي 1981 و1984 دراسته الرائدة إىل اللجنة الفرعية.

ويتمثل أحد املعامل األخرى اليت سامهت يف دعم الزخم املتراكم يف منظومة األمم 
غري  للمنظمات  الدويل  املؤمتر  يف  األصلية،  الشعوب  قضايا  بشأن  اإلنسان  حلقوق  املتحدة 
الشعوب األصلية يف األمريكتني، والذي عقد يف عام 1977  التمييز ضد  احلكومية بشأن 

ودعت فيه الشعوب األصلية إىل إدماجها.

االقتصادي  املجلس  إنشاء  عن  الدويل  املستوى  على  به  املضطلع  النشاط  وأسفر 
واالجتماعي للفريق العامل املعين بالسكان األصليني يف عام 1982 كهيئة فرعية تابعة للجنة 
الفرعية. وأصبح هذا الفريق العامل منربًا أساسيًا يتيح للحركة الدولية للشعوب األصلية تنفيذ 
براجمها العاملية املشتركة والدفع هبا قدمًا. وتوىل هذا املجلس مسؤولية وضع املشاريع األوىل 

ملا سيشكل فيما بعد إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية.
وأنشأت اللجنة السابقة حلقوق اإلنسان يف عام 1995 فريقًا عاماًل بني الدورات 
مفتوح العضوية للنظر يف وضع مشروع إعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية على النحو 
الذي قدمته اللجنة الفرعية. واجتمع هذا الفريق العامل املفتوح العضوية املكون من الدول 
الدول  غري  من  الفاعلة  اجلهات  إىل  باإلضافة  األصلية  الشعوب  وممثلي  أفراد  ومبشاركة 
واألوساط األكادميية، مرة كل عام حىت عام 2006، وهو التاريخ الذي اقترح فيه الرئيس 
مشروع إعالن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان. واعتمد املجلس هذا املشروع يف حزيران/

يونيه من العام نفسه وقدمه إىل اجلمعية العامة اليت اعتمدت اإلعالن يف عام 2007.

معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وهيئات معاهداهتا  -2  
تتناول هيئات معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، واليت ترصد تنفيذ املعاهدات 
الدولية حلقوق اإلنسان، قضايا حقوق اإلنسان اليت تواجهها الشعوب األصلية منذ سبعينات 

القرن املاضي. وهي تضطلع بذلك من خالل ما يلي:
لتنفيذ معاهدات 	  الدول  تتخذها هذه  اليت  بالتدابري  املتعلقة  الدول  تقارير  استعراض 

حقوق اإلنسان، وتقدمي مالحظات بشأهنا؛
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استعراض البالغات املقدمة من األفراد؛	 
إعداد تعليقات عامة بشأن حقوق حمددة من حقوق اإلنسان، واليت تشرح تفسريها 	 

حلقوق اإلنسان.
ولالطالع على املزيد من املعلومات بشأن هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، انظر 
صحيفة الوقائع رقم 30 الصادرة عن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بعنوان: نظام معاهدات 

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان. 

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

إىل  بالنسبة  اهلامة  احلقوق  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  حيمي 
الشعوب األصلية، مثل احلق يف تقرير املصري )املادة 1(، وحقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات 

يف التمتع بثقافتهم اخلاصة أو املجاهرة بدينهم وإقامة شعائره واستخدام لغتهم )املادة 27(.
ووضعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، على مر العقود، قرارات وأصدرت مالحظات 
ختامية يف إطار كل من إجرائها املتعلق بالشكاوى الفردية وإجراء اإلبالغ من ِقبل الدول، ومها 
اإلجراءان اللذان يتناوالن حقوق الشعوب األصلية. وقد أدركت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، 
أقليات يشمل حقوق الشعوب  املنتمني إىل  بثقافة األشخاص  املتعلق  على حنو مهم، أن احلق 
املشاركة يف  وحقها يف  ومواردها،  وأقاليمها  وأراضيها  املألوفة  بأنشطتها  يتعلق  فيما  األصلية 
القرارات  أحد  يف  اللجنة  وفسرت  الثقافية.  حقوقها  على  تؤثر  اليت  السياسية  القرارات  اختاذ 
كما يفهمها   - األسرة  يف  احلق  أي   - العهد  يف  األخرى  احلقوق  األسالف،  مبدافن  املتعلقة 
املجتمع املعين، وأفادت بأنه "يتعني مراعاة التقاليد الثقافية عند تعريف مصطلح األسرة يف حالة 
معينة")17(. ونتيجة لذلك، فقد ُفّسر مصطلح "األسرة" ليشمل العالقة بني املشتكني من السكان 

األصليني ومدافن أسالفهم. 
وخلصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أن احلق يف تقرير املصري يكتسي أمهية أيضًا 
لدى تفسري املادة 27. ومن مث، فقد طبقت، يف إحدى مالحظاهتا اخلتامية، املادة 1 فيما يتعلق 
حبقوق السكان األصليني، وطلبت من الدولة املعنية أن تتيح هلم إمكانية "التأثري بصورة أكرب يف 

صنع القرارات اليت هتم بيئتهم الطبيعية وسبل عيشهم وثقافتهم")18(.

املعتمدة يف 29 متوز/يوليه 1997،  اآلراء  فرنسا،  البالغ رقم 1993/549: هوبو وبيسري ضد   )17(
الفقرة 3-10. 

 .CCPR/C/USA/CO/3  )18(
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وحدثت نقطة التحول يف حقوق الشعوب األصلية على الصعيد الدويل يف سبعينات 
القرن املاضي حينما أوصت اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات التابعة لألمم املتحدة 
ر.  السيد خوسيه  وُعّين  األصليني.  السكان  التمييز ضد  دراسة شاملة عن  إجراء  بضرورة 
مارتينيز كوبو يف عام 1971 القتراح تدابري وطنية ودولية ترمي إىل القضاء على هذا التمييز، 
وقدم السيد كوبو يف الفترة ما بني عامي 1981 و1984 دراسته الرائدة إىل اللجنة الفرعية.
ويتمثل أحد املعامل األخرى اليت سامهت يف دعم الزخم املتراكم يف منظومة األمم 
غري  للمنظمات  الدويل  املؤمتر  يف  األصلية،  الشعوب  قضايا  بشأن  اإلنسان  حلقوق  املتحدة 
الشعوب األصلية يف األمريكتني، والذي عقد يف عام 1977  التمييز ضد  احلكومية بشأن 

ودعت فيه الشعوب األصلية إىل إدماجها.

االقتصادي  املجلس  إنشاء  عن  الدويل  املستوى  على  به  املضطلع  النشاط  وأسفر 
واالجتماعي للفريق العامل املعين بالسكان األصليني يف عام 1982 كهيئة فرعية تابعة للجنة 
الفرعية. وأصبح هذا الفريق العامل منربًا أساسيًا يتيح للحركة الدولية للشعوب األصلية تنفيذ 
براجمها العاملية املشتركة والدفع هبا قدمًا. وتوىل هذا املجلس مسؤولية وضع املشاريع األوىل 

ملا سيشكل فيما بعد إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية.
وأنشأت اللجنة السابقة حلقوق اإلنسان يف عام 1995 فريقًا عاماًل بني الدورات 
مفتوح العضوية للنظر يف وضع مشروع إعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية على النحو 
الذي قدمته اللجنة الفرعية. واجتمع هذا الفريق العامل املفتوح العضوية املكون من الدول 
الدول  غري  من  الفاعلة  اجلهات  إىل  باإلضافة  األصلية  الشعوب  وممثلي  أفراد  ومبشاركة 
واألوساط األكادميية، مرة كل عام حىت عام 2006، وهو التاريخ الذي اقترح فيه الرئيس 
مشروع إعالن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان. واعتمد املجلس هذا املشروع يف حزيران/

يونيه من العام نفسه وقدمه إىل اجلمعية العامة اليت اعتمدت اإلعالن يف عام 2007.

معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وهيئات معاهداهتا  -2  
تتناول هيئات معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، واليت ترصد تنفيذ املعاهدات 
الدولية حلقوق اإلنسان، قضايا حقوق اإلنسان اليت تواجهها الشعوب األصلية منذ سبعينات 

القرن املاضي. وهي تضطلع بذلك من خالل ما يلي:
لتنفيذ معاهدات 	  الدول  تتخذها هذه  اليت  بالتدابري  املتعلقة  الدول  تقارير  استعراض 

حقوق اإلنسان، وتقدمي مالحظات بشأهنا؛
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استعراض البالغات املقدمة من األفراد؛	 
إعداد تعليقات عامة بشأن حقوق حمددة من حقوق اإلنسان، واليت تشرح تفسريها 	 

حلقوق اإلنسان.
ولالطالع على املزيد من املعلومات بشأن هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، انظر 
صحيفة الوقائع رقم 30 الصادرة عن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بعنوان: نظام معاهدات 

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان. 

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

إىل  بالنسبة  اهلامة  احلقوق  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  حيمي 
الشعوب األصلية، مثل احلق يف تقرير املصري )املادة 1(، وحقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات 

يف التمتع بثقافتهم اخلاصة أو املجاهرة بدينهم وإقامة شعائره واستخدام لغتهم )املادة 27(.
ووضعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، على مر العقود، قرارات وأصدرت مالحظات 
ختامية يف إطار كل من إجرائها املتعلق بالشكاوى الفردية وإجراء اإلبالغ من ِقبل الدول، ومها 
اإلجراءان اللذان يتناوالن حقوق الشعوب األصلية. وقد أدركت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، 
أقليات يشمل حقوق الشعوب  املنتمني إىل  بثقافة األشخاص  املتعلق  على حنو مهم، أن احلق 
املشاركة يف  وحقها يف  ومواردها،  وأقاليمها  وأراضيها  املألوفة  بأنشطتها  يتعلق  فيما  األصلية 
القرارات  أحد  يف  اللجنة  وفسرت  الثقافية.  حقوقها  على  تؤثر  اليت  السياسية  القرارات  اختاذ 
كما يفهمها   - األسرة  يف  احلق  أي   - العهد  يف  األخرى  احلقوق  األسالف،  مبدافن  املتعلقة 
املجتمع املعين، وأفادت بأنه "يتعني مراعاة التقاليد الثقافية عند تعريف مصطلح األسرة يف حالة 
معينة")17(. ونتيجة لذلك، فقد ُفّسر مصطلح "األسرة" ليشمل العالقة بني املشتكني من السكان 

األصليني ومدافن أسالفهم. 
وخلصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أن احلق يف تقرير املصري يكتسي أمهية أيضًا 
لدى تفسري املادة 27. ومن مث، فقد طبقت، يف إحدى مالحظاهتا اخلتامية، املادة 1 فيما يتعلق 
حبقوق السكان األصليني، وطلبت من الدولة املعنية أن تتيح هلم إمكانية "التأثري بصورة أكرب يف 

صنع القرارات اليت هتم بيئتهم الطبيعية وسبل عيشهم وثقافتهم")18(.

املعتمدة يف 29 متوز/يوليه 1997،  اآلراء  فرنسا،  البالغ رقم 1993/549: هوبو وبيسري ضد   )17(
الفقرة 3-10. 

 .CCPR/C/USA/CO/3  )18(
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العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة 
املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

يتضمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مثله يف ذلك 
منه،  املادة 1  املصري يف  تقرير  والسياسية، احلق يف  املدنية  باحلقوق  الدويل اخلاص  العهد  مثل 
وقد أعملته اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية بالطريقة نفسها يف سياق الشعوب 
األصلية. وُتشكل العديد من احلقوق الواردة يف العهد واملتعلقة بالعمالة واألسرة والصحة والغذاء 
والتعليم والثقافة بوجه خاص حقوقًا ذات صلة باألوضاع اليت تواجهها الشعوب األصلية، وقد 
أعملت اللجنة هذه احلقوق لتدعو إىل االعتراف، يف إطار عملية االستعراض القطري، حبقوق 
الشعوب األصلية يف ملكية األراضي بصورة مجاعية. ويقر تعليق اللجنة العام رقم 7)1997( 
تعاين  األصلية  الشعوب  بأن  باإلكراه  املساكن  إخالء  الالئق: حاالت  السكن  يف  احلق  بشأن 

بشكل غري متكافئ من ممارسة اإلخالء باإلكراه.
ويكرس تعليق اللجنة العام رقم 21)2009( بشأن حق كل فرد يف أن يشارك يف 
احلياة الثقافية هنجها الشامل يف تفسري هذا احلق على النحو املبني يف املادة 15 من العهد. وهو 
يستند بشكل صريح إىل إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ويتضمن فرعًا 
خمصصًا للحقوق الثقافية للشعوب األصلية. وتشدد اللجنة يف هذا التعليق على األبعاد اجلماعية 
للحياة الثقافية للشعوب األصلية وأمهية أراضي أسالفها وطبيعة ثقافات هذه الشعوب. وبناًء 

على ذلك، تالحظ اللجنة ما يلي:
ولذلك جيب أن تتخذ الدول األطراف التدابري الالزمة لالعتراف حبقوق 
الشعوب األصلية يف امتالك أراضيها وأقاليمها ومواردها املشاعة وتنميتها والسيطرة 
عليها واستخدامها وحلماية هذه احلقوق، وأن تتخذ اخلطوات الالزمة، حيثما يكون 
قد جرى السكن فيها أو استخدامها على حنو آخر دون احلصول على موافقة حرة 

ومستنرية من هذه الشعوب، إلعادة هذه األراضي واألقاليم إليها.
وعالوة على ذلك، تشري اللجنة إىل االلتزام األساسي الذي ينص على ما يلي:

يف   ... األصلية  الشعوب   ... إىل  املنتمني  األشخاص  مبشاركة  السماح 
وضع وتنفيذ القوانني والسياسات اليت تؤثر عليهم، والتشجيع على هذه املشاركة. 
وعلى وجه اخلصوص، ينبغي للدول األطراف أن حتصل على موافقتهم املسبقة احلرة 
بأسلوب  املرتبطة  تلك  خاصة  وبصفة  الثقافية،  مواردهم  تكون  عندما  واملستنرية 

حياهتم، معرضة للخطر.
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وباإلضافة إىل ذلك، يوضح تعليق اللجنة العام رقم 17)2005( بشأن حق كل فرد 
يف اإلفادة من محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على أي إنتاج علمي أو أديب أو فين من صنعه 
أن هذا احلق ميتد ليشمل معارف الشعوب األصلية وابتكاراهتا وممارساهتا. وحيدد هذا التعليق 
التزامات الدول باعتماد تدابري لكفالة "احلماية الفعالة ملصاحل الشعوب األصلية املتصلة بآثارها 

اليت تعد يف غالب األحيان تعبريًا عن إرثها الثقايف ومعارفها التقليدية."

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وجلنة القضاء 
على التمييز العنصري

تركز االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، كما يوحي بذلك 
عنواهنا، على القضاء على التمييز العنصري. ومن خالل هذا املنظور، تناولت جلنة القضاء على 
بوجه خاص، عددًا من قضايا  املاضية  السنوات اخلمس عشرة  العنصري، على مدى  التمييز 
الشعوب األصلية من مجيع أحناء العامل. وينعكس النهج الذي اعتمدته هذه اللجنة يف التوصية 
العامة الثالثة والعشرين )1997( بشأن حقوق الشعوب األصلية، واليت تدعو الدول، يف مجلة 

أمور، إىل:
أن تكفل مساواة أفراد الشعوب األصلية يف احلقوق فيما يتعلق باملشاركة الفعلية يف 	 

احلياة العامة، وعدم اختاذ أي قرارات تتصل مباشرة حبقوقهم ومصاحلهم دون موافقة 
منهم عن بّينة؛

أن تقر وحتمي حقوق الشعوب األصلية يف امتالك وتنمية ومراقبة واستخدام أراضيها 	 
وأقاليمها ومواردها املشاعة، ويف حالة ما إذا حرمت، دون موافقتها احلّرة واملستنرية، 
من األراضي واألقاليم اليت كانت متلكها تقليديًا أو تسكنها أو تستخدمها بأي طريق 
أخرى، أن تتخذ خطوات إلعادة تلك األراضي واألقاليم. وال جتوز االستعاضة عن 
احلق يف االسترداد باحلق يف التعويض العادل واملنصف والفوري إاّل إذا تعذر ذلك 
ألسباب واقعية. وينبغي أن يكون ذلك التعويض يف شكل أراض وأقاليم كلما كان 

ذلك ممكنًا.

اتفاقية حقوق الطفل وجلنة حقوق الطفل
ُتعّد اتفاقية حقوق الطفل املعاهدة العاملية الوحيدة لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان اليت 
تذكر على وجه التحديد أطفال الشعوب األصلية. وتنص املادة 30 من هذه االتفاقية، واليت 

حتاكي املادة 27 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، على ما يلي:
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العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة 
املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

يتضمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مثله يف ذلك 
منه،  املادة 1  املصري يف  تقرير  والسياسية، احلق يف  املدنية  باحلقوق  الدويل اخلاص  العهد  مثل 
وقد أعملته اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية بالطريقة نفسها يف سياق الشعوب 
األصلية. وُتشكل العديد من احلقوق الواردة يف العهد واملتعلقة بالعمالة واألسرة والصحة والغذاء 
والتعليم والثقافة بوجه خاص حقوقًا ذات صلة باألوضاع اليت تواجهها الشعوب األصلية، وقد 
أعملت اللجنة هذه احلقوق لتدعو إىل االعتراف، يف إطار عملية االستعراض القطري، حبقوق 
الشعوب األصلية يف ملكية األراضي بصورة مجاعية. ويقر تعليق اللجنة العام رقم 7)1997( 
تعاين  األصلية  الشعوب  بأن  باإلكراه  املساكن  إخالء  الالئق: حاالت  السكن  يف  احلق  بشأن 

بشكل غري متكافئ من ممارسة اإلخالء باإلكراه.
ويكرس تعليق اللجنة العام رقم 21)2009( بشأن حق كل فرد يف أن يشارك يف 
احلياة الثقافية هنجها الشامل يف تفسري هذا احلق على النحو املبني يف املادة 15 من العهد. وهو 
يستند بشكل صريح إىل إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ويتضمن فرعًا 
خمصصًا للحقوق الثقافية للشعوب األصلية. وتشدد اللجنة يف هذا التعليق على األبعاد اجلماعية 
للحياة الثقافية للشعوب األصلية وأمهية أراضي أسالفها وطبيعة ثقافات هذه الشعوب. وبناًء 

على ذلك، تالحظ اللجنة ما يلي:
ولذلك جيب أن تتخذ الدول األطراف التدابري الالزمة لالعتراف حبقوق 
الشعوب األصلية يف امتالك أراضيها وأقاليمها ومواردها املشاعة وتنميتها والسيطرة 
عليها واستخدامها وحلماية هذه احلقوق، وأن تتخذ اخلطوات الالزمة، حيثما يكون 
قد جرى السكن فيها أو استخدامها على حنو آخر دون احلصول على موافقة حرة 

ومستنرية من هذه الشعوب، إلعادة هذه األراضي واألقاليم إليها.
وعالوة على ذلك، تشري اللجنة إىل االلتزام األساسي الذي ينص على ما يلي:

يف   ... األصلية  الشعوب   ... إىل  املنتمني  األشخاص  مبشاركة  السماح 
وضع وتنفيذ القوانني والسياسات اليت تؤثر عليهم، والتشجيع على هذه املشاركة. 
وعلى وجه اخلصوص، ينبغي للدول األطراف أن حتصل على موافقتهم املسبقة احلرة 
بأسلوب  املرتبطة  تلك  خاصة  وبصفة  الثقافية،  مواردهم  تكون  عندما  واملستنرية 

حياهتم، معرضة للخطر.
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وباإلضافة إىل ذلك، يوضح تعليق اللجنة العام رقم 17)2005( بشأن حق كل فرد 
يف اإلفادة من محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على أي إنتاج علمي أو أديب أو فين من صنعه 
أن هذا احلق ميتد ليشمل معارف الشعوب األصلية وابتكاراهتا وممارساهتا. وحيدد هذا التعليق 
التزامات الدول باعتماد تدابري لكفالة "احلماية الفعالة ملصاحل الشعوب األصلية املتصلة بآثارها 

اليت تعد يف غالب األحيان تعبريًا عن إرثها الثقايف ومعارفها التقليدية."

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وجلنة القضاء 
على التمييز العنصري

تركز االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، كما يوحي بذلك 
عنواهنا، على القضاء على التمييز العنصري. ومن خالل هذا املنظور، تناولت جلنة القضاء على 
بوجه خاص، عددًا من قضايا  املاضية  السنوات اخلمس عشرة  العنصري، على مدى  التمييز 
الشعوب األصلية من مجيع أحناء العامل. وينعكس النهج الذي اعتمدته هذه اللجنة يف التوصية 
العامة الثالثة والعشرين )1997( بشأن حقوق الشعوب األصلية، واليت تدعو الدول، يف مجلة 

أمور، إىل:
أن تكفل مساواة أفراد الشعوب األصلية يف احلقوق فيما يتعلق باملشاركة الفعلية يف 	 

احلياة العامة، وعدم اختاذ أي قرارات تتصل مباشرة حبقوقهم ومصاحلهم دون موافقة 
منهم عن بّينة؛

أن تقر وحتمي حقوق الشعوب األصلية يف امتالك وتنمية ومراقبة واستخدام أراضيها 	 
وأقاليمها ومواردها املشاعة، ويف حالة ما إذا حرمت، دون موافقتها احلّرة واملستنرية، 
من األراضي واألقاليم اليت كانت متلكها تقليديًا أو تسكنها أو تستخدمها بأي طريق 
أخرى، أن تتخذ خطوات إلعادة تلك األراضي واألقاليم. وال جتوز االستعاضة عن 
احلق يف االسترداد باحلق يف التعويض العادل واملنصف والفوري إاّل إذا تعذر ذلك 
ألسباب واقعية. وينبغي أن يكون ذلك التعويض يف شكل أراض وأقاليم كلما كان 

ذلك ممكنًا.

اتفاقية حقوق الطفل وجلنة حقوق الطفل
ُتعّد اتفاقية حقوق الطفل املعاهدة العاملية الوحيدة لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان اليت 
تذكر على وجه التحديد أطفال الشعوب األصلية. وتنص املادة 30 من هذه االتفاقية، واليت 

حتاكي املادة 27 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، على ما يلي:
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أو أشخاص من  أو لغوية  أو دينية  إثنية  أقليات  فيها  اليت توجد  الدول  يف 
السكان األصليني، ال جيوز حرمان الطفل املنتمي لتلك األقليات أو ألولئك السكان 
من احلق يف أن يتمتع، مع بقية أفراد املجموعة، بثقافته، أو املجاهرة بدينه وممارسة 

شعائره، أو استعمال لغته.
موجهًا حنو  الطفل  تعليم  يكون  أن  على  املادة 29)1(  تنص  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
إعداد الطفل حلياة تستشعر املسؤولية بروح من "الصداقة بني مجيع الشعوب واجلماعات اإلثنية 

والوطنية والدينية واألشخاص الذين ينتمون إىل السكان األصليني".
واستندت جلنة حقوق الطفل يف وضع توصياهتا بشأن أطفال الشعوب األصلية على 
وجه التحديد إىل إعالن األمم املتحدة بشأن الشعوب األصلية واتفاقية منظمة العمل الدولية 
يرتبط  الذي  احلياة  أسلوب  يشمل  "قد  بثقافته  املرء  متتع  يف  احلق  أن  وأعلنت   ،169 رقم 
ارتباطًا وثيقًا باألرض واستخدام ما فيها من موارد.")19( وحتث اللجنة الدول، يف تعليقها العام 
رقم 11)2009( بشأن أطفال الشعوب األصلية وحقوقهم مبوجب االتفاقية، على اتباع "هنج 
قائم على احلقوق يف تعاملها مع أطفال الشعوب األصلية استنادًا إىل االتفاقية واملعايري الدولية 
األمم  وإعالن  رقم 169  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  مثل  باملوضوع،  الصلة  ذات  األخرى 
املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية"؛ وتالحظ العنصر اجلماعي الذي مييز ثقافات الشعوب 
األصلية، وتدعو إىل التشاور مع املجتمعات األصلية واألطفال من الشعوب األصلية فيما يتعلق 

باختاذ تدابري خاصة من خالل التشريعات والسياسات الرامية إىل محاية أطفال هذه الشعوب.

اتفاقية مناهضة التعذيب وجلنة مناهضة التعذيب
يؤكد تعليق اللجنة العام رقم 2)2008( بشأن تنفيذ الدول األطراف للمادة 2 التزام 
هذه الدول باختاذ تدابري ملنع التعذيب وسوء املعاملة، وبوجه خاص محاية الضعفاء من األفراد 

واجلماعات بفعل التمييز أو التهميش. وينص على ما يلي:
املعرضني  املهّمشني  أو السكان  أو األفراد  األقليات  بعض  محاية  تشكل 
بصفة خاصة خلطر التعذيب جزءًا من االلتزام مبنع التعذيب أو إساءة املعاملة. وجيب 
أن تكفل الدول األطراف، بقدر ما تعلق األمر بااللتزامات الناشئة مبوجب االتفاقية، 
انطباق قوانينها يف املمارسة الفعلية على مجيع األشخاص، بصرف النظر عن العرق، 
أو الرأي  الديين،  أو االنتساب  أو املعتقد  أو السن،  العرقي،  أو االنتماء  أو اللون، 
اجلنس،  أو نوع  أو االجتماعي،  القومي  أو األصل  السياسي،  أو غري  السياسي 

"يوم املناقشة العامة املخصص حلقوق األطفال من الشعوب األصلية" )3 تشرين األول/أكتوبر 2003(.  )19(

25

أو التوجه اجلنسي، أو هوية حامل صفات اجلنس اآلخر، أو العوق العقلي أو غريه 
من حاالت اإلعاقة، أو الوضع الصحي، أو احلالة االقتصادية أو االنتماء إىل الشعوب 
األفراد  فيهم  مبن  األشخاص،  الحتجاز  مدعاة  أهنا  على  إليها  وأال ُينظر  األصلية، 
اللجوء أو الالجئون  املتهمون بارتكاب جرائم سياسية أو أعمال إرهابية، أو طالبو 

أو أشخاص آخرون مشمولون باحلماية الدولية، أو أي وضع آخر أو متييز ضار.

عرض قضايا حقوق اإلنسان على األمم املتحدة باء- 
املؤسسي  املتحدة  األمم  هليكل  أعاله  املذكور  الوصف  إليه  أشار  الذي  النحو  على 
حلقوق اإلنسان واملتصل بالشعوب األصلية، فإن بعض هذه اآلليات متتلك الوالية والقدرة على 
الضحايا  يطرحها  واليت  اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  تتعلق  اليت  املحددة  االدعاءات  على  الرد 

و/أو ممثلوهم؛ وال ميتلك البعض اآلخر هذه الوالية والقدرة.
ولتحديد اجلوانب االستراتيجية املتعلقة بكيفية احلصول على أفضل رد من منظومة 
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان النتهاكات أو شواغل معينة، فمن املهم النظر فيما إذا كانت اآللية 

مفوضة بوالية النظر يف هذه االدعاءات ومعرفة النطاق الذي ترد فيه.
ولالطالع على معلومات شاملة بشأن خمتلف آليات الشكاوى املتاحة، انظر: العمل 

مع برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسان: دليل للمجتمع املدين.

جملس حقوق اإلنسان  -1  
ينظر جملس حقوق اإلنسان طوال السنة يف القضايا ذات الصلة بالشعوب األصلية، 
وذلك يف إطار جدول أعماله األوسع نطاقًا يف جمال حقوق اإلنسان. ويركز املجلس، على 
النحو املشار إليه أعاله، على قضايا الشعوب األصلية خالل حواره التفاعلي مع املقرر اخلاص 
املعين حبقوق الشعوب األصلية وآلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية، وخالل حلقة النقاش 
السنوية بشأن قضايا حقوق اإلنسان اليت تواجهها الشعوب األصلية. وجيوز ملنظمات الشعوب 
املجلس،  بنود جدول أعمال  تناقش خمتلف  أن  املصلحة  األصلية وغريها من اجلهات صاحبة 

مبا يف ذلك ما يتعلق حبواره التفاعلي مع املقرر اخلاص وآلية اخلرباء.
اجلهات  األصلية وغريهم من  الشعوب  ممثلو  ما يشارك  فعادة  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
الفاعلة من غري الدول يف املفاوضات غري الرمسية اليت جتري خبصوص نص القرار السنوي الذي 
من  لعدد  أمهية  القرار  هذا  ويكتسي  األصلية.  الشعوب  بشأن  اإلنسان  يصدره جملس حقوق 
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أو أشخاص من  أو لغوية  أو دينية  إثنية  أقليات  فيها  اليت توجد  الدول  يف 
السكان األصليني، ال جيوز حرمان الطفل املنتمي لتلك األقليات أو ألولئك السكان 
من احلق يف أن يتمتع، مع بقية أفراد املجموعة، بثقافته، أو املجاهرة بدينه وممارسة 

شعائره، أو استعمال لغته.
موجهًا حنو  الطفل  تعليم  يكون  أن  على  املادة 29)1(  تنص  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
إعداد الطفل حلياة تستشعر املسؤولية بروح من "الصداقة بني مجيع الشعوب واجلماعات اإلثنية 

والوطنية والدينية واألشخاص الذين ينتمون إىل السكان األصليني".
واستندت جلنة حقوق الطفل يف وضع توصياهتا بشأن أطفال الشعوب األصلية على 
وجه التحديد إىل إعالن األمم املتحدة بشأن الشعوب األصلية واتفاقية منظمة العمل الدولية 
يرتبط  الذي  احلياة  أسلوب  يشمل  "قد  بثقافته  املرء  متتع  يف  احلق  أن  وأعلنت   ،169 رقم 
ارتباطًا وثيقًا باألرض واستخدام ما فيها من موارد.")19( وحتث اللجنة الدول، يف تعليقها العام 
رقم 11)2009( بشأن أطفال الشعوب األصلية وحقوقهم مبوجب االتفاقية، على اتباع "هنج 
قائم على احلقوق يف تعاملها مع أطفال الشعوب األصلية استنادًا إىل االتفاقية واملعايري الدولية 
األمم  وإعالن  رقم 169  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  مثل  باملوضوع،  الصلة  ذات  األخرى 
املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية"؛ وتالحظ العنصر اجلماعي الذي مييز ثقافات الشعوب 
األصلية، وتدعو إىل التشاور مع املجتمعات األصلية واألطفال من الشعوب األصلية فيما يتعلق 

باختاذ تدابري خاصة من خالل التشريعات والسياسات الرامية إىل محاية أطفال هذه الشعوب.

اتفاقية مناهضة التعذيب وجلنة مناهضة التعذيب
يؤكد تعليق اللجنة العام رقم 2)2008( بشأن تنفيذ الدول األطراف للمادة 2 التزام 
هذه الدول باختاذ تدابري ملنع التعذيب وسوء املعاملة، وبوجه خاص محاية الضعفاء من األفراد 

واجلماعات بفعل التمييز أو التهميش. وينص على ما يلي:
املعرضني  املهّمشني  أو السكان  أو األفراد  األقليات  بعض  محاية  تشكل 
بصفة خاصة خلطر التعذيب جزءًا من االلتزام مبنع التعذيب أو إساءة املعاملة. وجيب 
أن تكفل الدول األطراف، بقدر ما تعلق األمر بااللتزامات الناشئة مبوجب االتفاقية، 
انطباق قوانينها يف املمارسة الفعلية على مجيع األشخاص، بصرف النظر عن العرق، 
أو الرأي  الديين،  أو االنتساب  أو املعتقد  أو السن،  العرقي،  أو االنتماء  أو اللون، 
اجلنس،  أو نوع  أو االجتماعي،  القومي  أو األصل  السياسي،  أو غري  السياسي 

"يوم املناقشة العامة املخصص حلقوق األطفال من الشعوب األصلية" )3 تشرين األول/أكتوبر 2003(.  )19(
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أو التوجه اجلنسي، أو هوية حامل صفات اجلنس اآلخر، أو العوق العقلي أو غريه 
من حاالت اإلعاقة، أو الوضع الصحي، أو احلالة االقتصادية أو االنتماء إىل الشعوب 
األفراد  فيهم  مبن  األشخاص،  الحتجاز  مدعاة  أهنا  على  إليها  وأال ُينظر  األصلية، 
اللجوء أو الالجئون  املتهمون بارتكاب جرائم سياسية أو أعمال إرهابية، أو طالبو 

أو أشخاص آخرون مشمولون باحلماية الدولية، أو أي وضع آخر أو متييز ضار.

عرض قضايا حقوق اإلنسان على األمم املتحدة باء- 
املؤسسي  املتحدة  األمم  هليكل  أعاله  املذكور  الوصف  إليه  أشار  الذي  النحو  على 
حلقوق اإلنسان واملتصل بالشعوب األصلية، فإن بعض هذه اآلليات متتلك الوالية والقدرة على 
الضحايا  يطرحها  واليت  اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  تتعلق  اليت  املحددة  االدعاءات  على  الرد 

و/أو ممثلوهم؛ وال ميتلك البعض اآلخر هذه الوالية والقدرة.
ولتحديد اجلوانب االستراتيجية املتعلقة بكيفية احلصول على أفضل رد من منظومة 
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان النتهاكات أو شواغل معينة، فمن املهم النظر فيما إذا كانت اآللية 

مفوضة بوالية النظر يف هذه االدعاءات ومعرفة النطاق الذي ترد فيه.
ولالطالع على معلومات شاملة بشأن خمتلف آليات الشكاوى املتاحة، انظر: العمل 

مع برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسان: دليل للمجتمع املدين.

جملس حقوق اإلنسان  -1  
ينظر جملس حقوق اإلنسان طوال السنة يف القضايا ذات الصلة بالشعوب األصلية، 
وذلك يف إطار جدول أعماله األوسع نطاقًا يف جمال حقوق اإلنسان. ويركز املجلس، على 
النحو املشار إليه أعاله، على قضايا الشعوب األصلية خالل حواره التفاعلي مع املقرر اخلاص 
املعين حبقوق الشعوب األصلية وآلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية، وخالل حلقة النقاش 
السنوية بشأن قضايا حقوق اإلنسان اليت تواجهها الشعوب األصلية. وجيوز ملنظمات الشعوب 
املجلس،  بنود جدول أعمال  تناقش خمتلف  أن  املصلحة  األصلية وغريها من اجلهات صاحبة 

مبا يف ذلك ما يتعلق حبواره التفاعلي مع املقرر اخلاص وآلية اخلرباء.
اجلهات  األصلية وغريهم من  الشعوب  ممثلو  ما يشارك  فعادة  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
الفاعلة من غري الدول يف املفاوضات غري الرمسية اليت جتري خبصوص نص القرار السنوي الذي 
من  لعدد  أمهية  القرار  هذا  ويكتسي  األصلية.  الشعوب  بشأن  اإلنسان  يصدره جملس حقوق 
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األسباب؛ فهو، على سبيل املثال، حيدد بصورة اعتيادية موضوع الدراسة اليت جتريها آلية اخلرباء 
كل عام، وكذلك موضوع حلقة النقاش السنوية.

االستعراض الدوري الشامل
نوعها  من  فريدة  آلية  اإلنسان  ملجلس حقوق  الشامل  الدوري  االستعراض  يشكل 
الستعراض امتثال الدول حلقوق اإلنسان. وأنشئ هذا االستعراض يف عام 2006. ويستعرض 
سجل  الشامل،  الدوري  باالستعراض  املعين  العامل  فريقه  طريق  عن  اإلنسان،  حقوق  جملس 
حقوق اإلنسان لكل دولة من الدول األعضاء يف األمم املتحدة مرة كل أربع سنوات ونصف. 
وميكن للشعوب األصلية وغريها من اجلهات الفاعلة من غري الدول املشاركة من خالل تقدمي 
املصلحة اآلخرين".  املقدم من "أصحاب  التقرير  إدراجها يف  إمكانية  ُينظر يف  اليت  املعلومات 
وميثل هذا التقرير أحد التقارير الثالثة اليت جيرى االستعراض على أساسها. )ويتمثل التقريران 
اآلخران يف التقرير الوطين املقدم من الدولة نفسها، وتقرير عن املعلومات ذات الصلة الواردة يف 
تقارير اخلرباء املستقلني املعنيني حبقوق اإلنسان مثل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة 
الدورة  من  اعتبارًا  االستعراض،  يركز  وسوف  اإلنسان.(  حقوق  معاهدات  هيئات  وتقارير 
املنظمات  ملمثلي  أيضًا  وميكن  السابقة.  الدورات  عن  الصادرة  التوصيات  تنفيذ  على  الثانية، 
املعتمدة لدى جملس حقوق اإلنسان املشاركة يف الدورة ذات الصلة للفريق العامل والضغط على 
الدول إلدراج القضايا ذات األمهية بالنسبة إليهم يف التوصيات املقدمة إىل الدولة قيد النظر. ومع 

ذلك، فإنه ال ميكن للمنظمات غري احلكومية أخذ الكلمة خالل هذه الدورات.
وميكن االطالع على املزيد من املعلومات بشأن االستعراض الدوري الشامل، مبا يف 
ذلك املبادئ التوجيهية التقنية بشأن الورقات املقدمة من أصحاب املصلحة، على املوقع التايل: 
لع على املوقع يف 4 حزيران/ www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx )اطُّ

يونيه 2013(.

آلية جملس حقوق اإلنسان لتقدمي الشكاوى
ميتلك جملس حقوق اإلنسان آلية خاصة وذات طابع سري لتقدمي الشكاوى من أجل 
معاجلة "األمناط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة واملؤيَّدة بأدلة موثوق هبا حلقوق اإلنسان واحلريات 

األساسية".
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www. :وميكن االطالع على املزيد من املعلومات بشأن آلية الشكاوى هذه على املوقع التايل
ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.

لع على املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(. aspx )اطُّ

هيئات معاهدات حقوق اإلنسان  -2  

تقدمي التقارير من قبل الدول
هيئة  إىل  تقاريرها  بتقدمي  اإلنسان  حقوق  معاهدات  على  صّدقت  اليت  الدول  ُتلزم 
املعاهدة املعنية بشأن الكيفية اليت ُتعمل هبا احلقوق املنصوص عليها يف املعاهدة. وتستعرض هيئة 
املتعلقة حبقوق  الشواغل  االقتضاء،  عند  وتثري،  وتقدم مالحظات  الدول  هذه  تقارير  املعاهدة 

اإلنسان وتقترح إجراءات لعالجها.
وميكن للجهات الفاعلة من غري الدول مثل أفراد الشعوب األصلية املشاركة يف عملية 
إعداد التقارير وإثارة الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان بعدد من الطرق، مبا يف ذلك من خالل 

تقدمي ما يسمى بالتقارير البديلة إىل هيئات أو جلان املعاهدات واليت تبدي فيها شواغلها.

إجراء جلنة القضاء على التمييز العنصري لإلنذار املبكر والعمل العاجل
لدى جلنة القضاء على التمييز العنصري إجراء لإلنذار املبكر والعمل العاجل، وقد 
وميكن  عاجاًل.  اهتمامًا  تتطلب  اليت  للحاالت  بسرعة  االستجابة  من  اللجنة  لتمكني  ُوضع 
للجهات الفاعلة من غري الدول أن حتتج هبذا اإلجراء من خالل االتصال مباشرة باللجنة بشأن 
احلالة املعنية، وإبراز السبب الذي يستدعي من اللجنة أن توليها اهتمامًا عاجاًل، وسبب االدعاء 
بأن هذه احلالة تنتهك االتفاقية. وقد عاجلت اللجنة عددًا من األوضاع اليت واجهت الشعوب 

األصلية.
وميكن االطالع على املعلومات املتعلقة بإجراء اإلنذار املبكر والعمل العاجل، مبا يف 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/early- :ذلك املبادئ التوجيهية، على املوقع التايل

لع على املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(. warning.htm )اطُّ
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األسباب؛ فهو، على سبيل املثال، حيدد بصورة اعتيادية موضوع الدراسة اليت جتريها آلية اخلرباء 
كل عام، وكذلك موضوع حلقة النقاش السنوية.

االستعراض الدوري الشامل
نوعها  من  فريدة  آلية  اإلنسان  ملجلس حقوق  الشامل  الدوري  االستعراض  يشكل 
الستعراض امتثال الدول حلقوق اإلنسان. وأنشئ هذا االستعراض يف عام 2006. ويستعرض 
سجل  الشامل،  الدوري  باالستعراض  املعين  العامل  فريقه  طريق  عن  اإلنسان،  حقوق  جملس 
حقوق اإلنسان لكل دولة من الدول األعضاء يف األمم املتحدة مرة كل أربع سنوات ونصف. 
وميكن للشعوب األصلية وغريها من اجلهات الفاعلة من غري الدول املشاركة من خالل تقدمي 
املصلحة اآلخرين".  املقدم من "أصحاب  التقرير  إدراجها يف  إمكانية  ُينظر يف  اليت  املعلومات 
وميثل هذا التقرير أحد التقارير الثالثة اليت جيرى االستعراض على أساسها. )ويتمثل التقريران 
اآلخران يف التقرير الوطين املقدم من الدولة نفسها، وتقرير عن املعلومات ذات الصلة الواردة يف 
تقارير اخلرباء املستقلني املعنيني حبقوق اإلنسان مثل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة 
الدورة  من  اعتبارًا  االستعراض،  يركز  وسوف  اإلنسان.(  حقوق  معاهدات  هيئات  وتقارير 
املنظمات  ملمثلي  أيضًا  وميكن  السابقة.  الدورات  عن  الصادرة  التوصيات  تنفيذ  على  الثانية، 
املعتمدة لدى جملس حقوق اإلنسان املشاركة يف الدورة ذات الصلة للفريق العامل والضغط على 
الدول إلدراج القضايا ذات األمهية بالنسبة إليهم يف التوصيات املقدمة إىل الدولة قيد النظر. ومع 

ذلك، فإنه ال ميكن للمنظمات غري احلكومية أخذ الكلمة خالل هذه الدورات.
وميكن االطالع على املزيد من املعلومات بشأن االستعراض الدوري الشامل، مبا يف 
ذلك املبادئ التوجيهية التقنية بشأن الورقات املقدمة من أصحاب املصلحة، على املوقع التايل: 
لع على املوقع يف 4 حزيران/ www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx )اطُّ

يونيه 2013(.

آلية جملس حقوق اإلنسان لتقدمي الشكاوى
ميتلك جملس حقوق اإلنسان آلية خاصة وذات طابع سري لتقدمي الشكاوى من أجل 
معاجلة "األمناط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة واملؤيَّدة بأدلة موثوق هبا حلقوق اإلنسان واحلريات 

األساسية".
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www. :وميكن االطالع على املزيد من املعلومات بشأن آلية الشكاوى هذه على املوقع التايل
ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.

لع على املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(. aspx )اطُّ

هيئات معاهدات حقوق اإلنسان  -2  

تقدمي التقارير من قبل الدول
هيئة  إىل  تقاريرها  بتقدمي  اإلنسان  حقوق  معاهدات  على  صّدقت  اليت  الدول  ُتلزم 
املعاهدة املعنية بشأن الكيفية اليت ُتعمل هبا احلقوق املنصوص عليها يف املعاهدة. وتستعرض هيئة 
املتعلقة حبقوق  الشواغل  االقتضاء،  عند  وتثري،  وتقدم مالحظات  الدول  هذه  تقارير  املعاهدة 

اإلنسان وتقترح إجراءات لعالجها.
وميكن للجهات الفاعلة من غري الدول مثل أفراد الشعوب األصلية املشاركة يف عملية 
إعداد التقارير وإثارة الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان بعدد من الطرق، مبا يف ذلك من خالل 

تقدمي ما يسمى بالتقارير البديلة إىل هيئات أو جلان املعاهدات واليت تبدي فيها شواغلها.

إجراء جلنة القضاء على التمييز العنصري لإلنذار املبكر والعمل العاجل
لدى جلنة القضاء على التمييز العنصري إجراء لإلنذار املبكر والعمل العاجل، وقد 
وميكن  عاجاًل.  اهتمامًا  تتطلب  اليت  للحاالت  بسرعة  االستجابة  من  اللجنة  لتمكني  ُوضع 
للجهات الفاعلة من غري الدول أن حتتج هبذا اإلجراء من خالل االتصال مباشرة باللجنة بشأن 
احلالة املعنية، وإبراز السبب الذي يستدعي من اللجنة أن توليها اهتمامًا عاجاًل، وسبب االدعاء 
بأن هذه احلالة تنتهك االتفاقية. وقد عاجلت اللجنة عددًا من األوضاع اليت واجهت الشعوب 

األصلية.
وميكن االطالع على املعلومات املتعلقة بإجراء اإلنذار املبكر والعمل العاجل، مبا يف 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/early- :ذلك املبادئ التوجيهية، على املوقع التايل

لع على املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(. warning.htm )اطُّ
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تقدمي البالغات إىل هيئات املعاهدات
تتوقف معرفة قدرة أحد األفراد على تقدمي بالغ إىل هيئة من هيئات املعاهدات على 
موافقة الدولة املعنية على إجراء تقدمي البالغات فيما يتعلق هبيئة هذه املعاهدة)20(. وعلى سبيل 
املثال، جيب أن تكون الدولة املعنية قد صّدقت على الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد 
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية قبل أن يكون بإمكان أي فرد ادعاء وقوع انتهاكات 

للحقوق الواردة يف العهد.

املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية  -3  
يستطيع املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية تلقي بالغات بشأن االدعاءات 
املقرر  مع  االدعاءات  هذه  إثارة  وتنطوي  اإلنسان.  حبقوق  تتعلق  حمددة  شواغل  تؤكد  اليت 
اخلاص على مزايا خاصة. وميكن للمقرر اخلاص، على سبيل املثال، أن يستجيب بسرعة، إذا 
كان الوضع يستدعي ردًا منه، وهو ميتلك القدرة املطلوبة لتحقيق ذلك، وليس هناك ما يدعو 
صاحب الشكوى إىل استنفاد سبل االنتصاف املحلية يف البداية. وتنقسم البالغات اليت يرسلها 
املقرر اخلاص، بوجه عام، إىل نوعني اثنني مها: النداءات العاجلة، يف حال اخلطر الوشيك املنذر 
أو يكون  انتهاك  وقوع  بالفعل  شهدت  اليت  احلاالت  يف  االدعاء،  ورسائل  االنتهاك؛  بوقوع 
الوضع فيها أقل إحلاحًا. وتكون استجابة املقرر اخلاص هي الطريقة األكثر شيوعًا للشروع يف 

.)A/HRC/18/35/Add.1( حوار بشأن هذه القضية مع احلكومة املعنية

آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  -4  
العروض املقدمة من  املعنية حبقوق الشعوب األصلية أن تنظر يف  ميكن آللية اخلرباء 
الشعوب األصلية فيما يتعلق بالدراسة املحددة اليت تضطلع هبا وتدعو، يف العادة، إىل تقدمي هذه 
العروض. وتتيح الدورة السنوية اليت تعقدها آلية اخلرباء يف جنيف كل سنة، واليت تكون مفتوحة 
ألفراد الشعوب األصلية ومنظماهتم وللهيئات غري احلكومية، هلذه اجلهات فرصة املشاركة يف 

املناقشات اليت جتري بشأن قضايا الشعوب األصلية.

السامية  املفوضية  عن  الصادرة   7 رقم  الوقائع  أنظر صحيفة  املعلومات،  من  املزيد  على  لالطالع   )20(
حلقوق اإلنسان، إجراءات الشكاوى الفردية مبوجب معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.
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املنتدى الدائم املعين حبقوق الشعوب األصلية  -5  
على الرغم من أن والية املنتدى الدائم املعين حبقوق الشعوب األصلية تتجاوز نطاق 
دوراته  اإلنسان وجيري خالل  املتعلقة حبقوق  القضايا  يف  ينظر  املنتدى  فإن  اإلنسان،  حقوق 
السنوية حوارًا تفاعليًا خيصص حلقوق اإلنسان ويشارك فيه بنشاط كل من املقرر اخلاص وآلية 
اخلرباء. وقد أتاح هذا احلوار التفاعلي، منذ اعتماد إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب 
األصلية، إمكانية النظر يف التقدم املحرز يف تنفيذ اإلعالن. وعلى حنو مهم، فإن املنتدى الدائم 
يستطيع تقدمي املشورة إىل األمم املتحدة بشكل أعم، مبا يف ذلك مجيع وكاالهتا، بشأن أفضل 
السبل للمضي قدمًا يف إعمال حقوق الشعوب األصلية. وقد قام املنتدى أيضًا بزيارات لتقييم 

حالة الشعوب األصلية يف بلدان حمددة.
وميكن أن تساهم الشعوب األصلية يف املنتدى الدائم بعدد من الطرق، وال سيما من 
خالل اإلدالء مبداخالت شفوية ومكتوبة أثناء دورته السنوية اليت تعقد يف العادة يف شهر أيار/

مايو من كل عام يف نيويورك، واالتصال مباشرة بأعضاء املنتدى الدائم أنفسهم.

آليات الرصد التابعة ملنظمة العمل الدولية  -6  
ترصد منظمة العمل الدولية امتثال الدول التفاقيات منظمة العمل الدولية بعدد من 
االتفاقيات  بتطبيق  واملعنية  للمنظمة  التابعة  اخلرباء  جلنة  تستعرض  األول،  املقام  ففي  الطرق. 
اتفاقيتا منظمة  الدولية، مبا فيها  العمل  باتفاقيات منظمة  يتعلق  فيما  الدول  تقارير  والتوصيات 
إىل  مباشرًا  ترسل طلبًا  أن  اخلرباء هذه  للجنة  الدولية رقم 107 ورقم 169. وميكن  العمل 
الدولة أو تقدم مالحظات بشأن حالة معينة. وتناقش جلنة املؤمتر الثالثية املعنية بتطبيق املعايري 
تقرير جلنة اخلرباء وعددًا من احلاالت القطرية املحددة اليت يطلب فيها من الدول املعنية احلضور 
للرد على األسئلة. ويناقش مؤمتر العمل الدويل بعد ذلك تقرير جلنة املؤمتر ويعتمده. ويف املقام 
الثاين، ميكن ملجلس إدارة منظمة العمل الدولية تلقي االلتماسات )وتسمى العرائض( من أرباب 
العمل أو منظمات العمال. وميكن إرسال هذه االلتماسات إما إىل جلنة حرية تكوين اجلمعيات 
أو إىل اللجنة الثالثية التابعة ملجلس إدارة املنظمة واليت ميكنها التماس املعلومات من احلكومة 
املعنية وإعداد تقرير يتضمن توصيات تتابعها جلنة اخلرباء أو إحدى جلان التحقيق. وثالثًا، ميكن 
إلحدى الدول األعضاء أو أحد املندوبني يف مؤمتر العمل الدويل أو جملس اإلدارة رفع شكاوى 

ضد إحدى الدول لعدم امتثاهلا لالتفاقية اليت صّدقت عليها.
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ثالثًا-  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق 
اإلنسان

مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان ألف- 
حقوق  عن  الرئيسي  املتحدة  األمم  مسؤول  هو  اإلنسان  حلقوق  السامي  املفوض 
اإلنسان. وتتضمن واليته متكني األفراد ومساعدة الدول على تعزيز حقوق اإلنسان. وحيظى 

املفوض السامي بدعم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان.

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان باء- 
تشكل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أيضًا جزءًا من األمانة العامة لألمم املتحدة، 
وقد أنشئت مبوجب ميثاق األمم املتحدة. ويتجلى دورها داخل هذه األمانة يف مساعدة جملس 
حقوق اإلنسان واهليئات واآلليات املرتبطة به، مبا يف ذلك آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب 

األصلية واملقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية.

قسم الشعوب األصلية واألقليات التابع للمفوضية السامية   -1  
حلقوق اإلنسان

يضطلع قسم الشعوب األصلية واألقليات التابع للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان، 
واملندرج ضمن فرع سيادة القانون واملساواة وعدم التمييز من شعبة البحوث واحلق يف التنمية، 
السامي  املفوض  القسم  هذا  ويدعم  األصلية.  الشعوب  حقوق  جمال  يف  خاصة  خربة  بتقدمي 
تتصل  واليت  نطاقًا  األوسع  بأنشطتها  يتعلق  فيما  ككل  اإلنسان  حلقوق  السامية  واملفوضية 
بالشعوب األصلية. ويشكل هذا القسم أيضًا أمانة آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية. 

ويقدم فرع اإلجراءات اخلاصة التابعة للمفوضية السامية الدعم إىل املقرر اخلاص.
محاية  من  األصلية  الشعوب  متكني  إىل  واألقليات  األصلية  الشعوب  قسم  ويسعى 
وتعزيز حقوقها. وهو ينسق برنامج الزماالت الدراسية ألفراد الشعوب األصلية ويدعم صندوق 

التربعات لصاحل السكان األصليني، وسريد أدناه عرض موجز بشأهنما.
حبقوق  يتعلق  فيما  والسياساتية  القانونية  املشورة  القسم  يقدم  ذلك،  على  وعالوة 
الشعوب األصلية، مبا يف ذلك إىل الدول اليت تسعى إىل سن قوانني إلعمال تلك احلقوق وإىل 
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املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان. وقد أقامت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 
قسم الشعوب األصلية واألقليات، عالقات وثيقة مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف مجيع 
أحناء العامل لتعزيز إعمال حقوق الشعوب األصلية، نتيجة جلملة أمور منها إلجراء مشاورات 

يف مناطق خمتلفة.

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
تعمل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان من 
مجيع أحناء العامل على وضع مبادئ توجيهية هلذه املؤسسات بشأن تنفيذ إعالن األمم املتحدة 
 http://www.ohchr. :بشأن حقوق الشعوب األصلية. ولالطالع على املزيد من املعلومات، انظر
لع على املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(. org/EN/Issues/IPeoples/Pages/Seminars.aspx )اطُّ

ُكتيب للربملانيني عن إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
نظم االحتاد الربملاين الدويل بالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وحكومة 
برملانات  أجل  "من  عنوان  حتت  دوليًا  مؤمترًا   2010 الثاين/نوفمرب  تشرين  يف  املكسيك 
شاملة للجميع: متثيل األقليات والشعوب األصلية يف الربملان". وبعد ذلك، قررت املفوضية 
السامية حلقوق اإلنسان مع أمانة املنتدى الدائم واالحتاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية أن تتعاون من أجل إصدار كتيب للربملانيني عن 
إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية. ويسعى هذا الكتيب إىل التوعية حبقوق 
الشعوب األصلية يف أوساط الربملانيني والتأكيد على الدور اهلام الذي يتعني على الربملانيني 
الدليل اىل تعزيز مشاركة الشعوب األصلية يف  لتنفيذ اإلعالن. ويسعى هذا  االضطالع به 

العمليات الربملانية، مبا يف ذلك سن القوانني ووضع امليزانية والقرارات املتعلقة باملراقبة.
ويطمح هذا الكتيب أيضًا إىل إقامة منرب للحوار والنقاش واملشاركة لصاحل الربملانيني 

يف الفترة السابقة النعقاد املؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية يف عام 2014.

وميكن االطالع على املزيد من املعلومات بشأن قسم الشعوب األصلية واألقليات، 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/ التايل:  املوقع  على  اإلخبارية،  رسالته  ذلك  مبا يف 

.Pages/IndigenousPeoplesIndex.aspx

30



30

ثالثًا-  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق 
اإلنسان

مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان ألف- 
حقوق  عن  الرئيسي  املتحدة  األمم  مسؤول  هو  اإلنسان  حلقوق  السامي  املفوض 
اإلنسان. وتتضمن واليته متكني األفراد ومساعدة الدول على تعزيز حقوق اإلنسان. وحيظى 

املفوض السامي بدعم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان.

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان باء- 
تشكل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أيضًا جزءًا من األمانة العامة لألمم املتحدة، 
وقد أنشئت مبوجب ميثاق األمم املتحدة. ويتجلى دورها داخل هذه األمانة يف مساعدة جملس 
حقوق اإلنسان واهليئات واآلليات املرتبطة به، مبا يف ذلك آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب 

األصلية واملقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية.

قسم الشعوب األصلية واألقليات التابع للمفوضية السامية   -1  
حلقوق اإلنسان

يضطلع قسم الشعوب األصلية واألقليات التابع للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان، 
واملندرج ضمن فرع سيادة القانون واملساواة وعدم التمييز من شعبة البحوث واحلق يف التنمية، 
السامي  املفوض  القسم  هذا  ويدعم  األصلية.  الشعوب  حقوق  جمال  يف  خاصة  خربة  بتقدمي 
تتصل  واليت  نطاقًا  األوسع  بأنشطتها  يتعلق  فيما  ككل  اإلنسان  حلقوق  السامية  واملفوضية 
بالشعوب األصلية. ويشكل هذا القسم أيضًا أمانة آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية. 

ويقدم فرع اإلجراءات اخلاصة التابعة للمفوضية السامية الدعم إىل املقرر اخلاص.
محاية  من  األصلية  الشعوب  متكني  إىل  واألقليات  األصلية  الشعوب  قسم  ويسعى 
وتعزيز حقوقها. وهو ينسق برنامج الزماالت الدراسية ألفراد الشعوب األصلية ويدعم صندوق 

التربعات لصاحل السكان األصليني، وسريد أدناه عرض موجز بشأهنما.
حبقوق  يتعلق  فيما  والسياساتية  القانونية  املشورة  القسم  يقدم  ذلك،  على  وعالوة 
الشعوب األصلية، مبا يف ذلك إىل الدول اليت تسعى إىل سن قوانني إلعمال تلك احلقوق وإىل 
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املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان. وقد أقامت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 
قسم الشعوب األصلية واألقليات، عالقات وثيقة مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف مجيع 
أحناء العامل لتعزيز إعمال حقوق الشعوب األصلية، نتيجة جلملة أمور منها إلجراء مشاورات 

يف مناطق خمتلفة.

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
تعمل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان من 
مجيع أحناء العامل على وضع مبادئ توجيهية هلذه املؤسسات بشأن تنفيذ إعالن األمم املتحدة 
 http://www.ohchr. :بشأن حقوق الشعوب األصلية. ولالطالع على املزيد من املعلومات، انظر
لع على املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(. org/EN/Issues/IPeoples/Pages/Seminars.aspx )اطُّ

ُكتيب للربملانيني عن إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
نظم االحتاد الربملاين الدويل بالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وحكومة 
برملانات  أجل  "من  عنوان  حتت  دوليًا  مؤمترًا   2010 الثاين/نوفمرب  تشرين  يف  املكسيك 
شاملة للجميع: متثيل األقليات والشعوب األصلية يف الربملان". وبعد ذلك، قررت املفوضية 
السامية حلقوق اإلنسان مع أمانة املنتدى الدائم واالحتاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية أن تتعاون من أجل إصدار كتيب للربملانيني عن 
إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية. ويسعى هذا الكتيب إىل التوعية حبقوق 
الشعوب األصلية يف أوساط الربملانيني والتأكيد على الدور اهلام الذي يتعني على الربملانيني 
الدليل اىل تعزيز مشاركة الشعوب األصلية يف  لتنفيذ اإلعالن. ويسعى هذا  االضطالع به 

العمليات الربملانية، مبا يف ذلك سن القوانني ووضع امليزانية والقرارات املتعلقة باملراقبة.
ويطمح هذا الكتيب أيضًا إىل إقامة منرب للحوار والنقاش واملشاركة لصاحل الربملانيني 

يف الفترة السابقة النعقاد املؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية يف عام 2014.

وميكن االطالع على املزيد من املعلومات بشأن قسم الشعوب األصلية واألقليات، 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/ التايل:  املوقع  على  اإلخبارية،  رسالته  ذلك  مبا يف 

.Pages/IndigenousPeoplesIndex.aspx
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ويقدم املفوض السامي تقريرًا سنويًا عن حقوق الشعوب األصلية إىل جملس حقوق 
اإلنسان لتوضيح التطورات األخرية املتعلقة بالشعوب األصلية داخل املفوضية السامية حلقوق 

اإلنسان ويف إطار هيئات وآليات حقوق اإلنسان.

الشعوب األصلية وعمل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف   -2  
امليدان

الشعوب  حقوق  تعزيز  على  للمفوضية  والقطرية  اإلقليمية  املكاتب  خمتلف  تعمل 
األصلية ومحايتها مبا يتمشى مع إعالن األمم املتحدة، وتسترشد باملبادئ التوجيهية اليت وضعتها 
جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية بشأن قضايا الشعوب األصلية )2009(. ومن األمثلة على ذلك 
العمل املضطلع به يف غواتيماال بشأن وضع استراتيجيات مشتركة مع الشعوب األصلية حلماية 
النفاذ إىل أراضيها ومواردها وبشأن برنامج تدريب على التقاضي االستراتيجي يف جمال حقوق 
اإلنسان  حلقوق  السامية  املفوضية  قدمت  وقد  األصلية.  الشعوب  حقوق  عن  دفاعًا  اإلنسان 
من  عدد  األصلية يف  الشعوب  لتعزيز حقوق  وحملية  وطنية  قوانني  وضع  كبرية يف  مسامهات 

املناطق)21(.

الدراسات واحللقات الدراسية  -3  
من  وإجراء عدد  بتنظيم  واضطلعت  اإلنسان  املتحدة حلقوق  األمم  منظومة  َكّلفت 
احللقات الدراسية والدراسات املتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان اليت تواجهها الشعوب األصلية 
واملرتبطة يف أحيان كثرية بالدراسات ذات الصلة اليت أعدها خرباء مكلفون هبذه املهمة. وعادة 
ما ُتيّسر املفوضية السامية حلقوق اإلنسان هذه الدراسات واحللقات الدراسية. ومن األمثلة على 
ذلك حلقة اخلرباء الدراسية بشأن السيادة الدائمة للشعوب األصلية على املوارد الطبيعية وعالقة 
تلك الشعوب باألرض، وحلقة اخلرباء الدراسية املعنية باملعاهدات واالتفاقات والترتيبات البناءة 

مع الدول.
وميكن االطالع على املزيد من املعلومات بشأن احللقات الدراسية وحلقات العمل 
املفوضية  أو ترعاها  تنظمها  واليت  اإلنسان،  األصلية يف جمال حقوق  الشعوب  بقضايا  املتعلقة 
www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/Pages/ التايل:  املوقع  على  اإلنسان،  حلقوق  السامية 

لع على املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(. )اطُّ Seminars.aspx

األصلية"  الشعوب  حقوق  بشأن  اإلنسان  حلقوق  السامية  املتحدة  األمم  مفوضة  "تقرير  انظر   )21(
.)A/HRC/21/23(
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صندوق التربعات لصاحل السكان األصليني  -4  
ساعد صندوق التربعات لصاحل السكان األصليني منذ إنشائه يف عام 1985 يف متويل 
مشاركة ممثلي جمتمعات ومنظمات الشعوب األصلية يف مداوالت الفريق العامل املعين بالسكان 
األصليني ومن مث الفريق العامل املعين بوضع مشروع إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب 
األصلية، حيث ساهم بالتربعات اليت تلقاها من احلكومات واملنظمات غري احلكومية وغريها 
تيسري  لتشمل  الصندوق يف عام 2001  أو العامة. واتسعت والية هذا  اخلاصة  الكيانات  من 
الشعوب األصلية ويف عام 2008  املعين بقضايا  الدائم  املنتدى  الشعوب األصلية يف  مشاركة 
املعنية حبقوق الشعوب األصلية، واتسعت هذه  آلية اخلرباء  لتيسري مشاركة هذه الشعوب يف 
الوالية مرة أخرى عامي 2010 و2012 لتغطية مشاركة الشعوب األصلية يف جملس حقوق 
اإلنسان وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان واملؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية الذي سيعقد 

يف عام 2014.
وميكن االطالع على معلومات عن صندوق التربعات وعن كيفية تقدمي الطلبات على 
www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/IPeoplesFundIndex. التايل:  املوقع 

لع على املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(. aspx )اطُّ

برنامج الزماالت الدراسية للشعوب األصلية  -5  
العقد  الدراسية للشعوب األصلية يف عام 1997 يف سياق  الزماالت  برنامج  أُنشئ 
احلاصلني على  األصلية  الشعوب  يتيح ألفراد  العامل. وهو  األصلية يف  للشعوب  األول  الدويل 
عامة  بصفة  اإلنسان  تتناول حقوق  اليت  وآلياهتا  املتحدة  األمم  معايري  معرفة  إمكانية  زماالت 
وقضايا الشعوب األصلية على وجه اخلصوص، ويهدف يف هناية املطاف إىل مساعدة الشعوب 
األصلية على محاية وتعزيز حقوقها. ويتضمن الربنامج تدريبًا يستمر ملدة تصل إىل 5 أسابيع يف 
جنيف، وجيري باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية. ويشمل الربناجمان املتاحان باإلسبانية 

والروسية أيضًا تدريبًا حتضرييًا ينظم مع شركاء جامعيني.
بلدًا يف  الشعوب األصلية من 46  وقد شارك ما يزيد عن 100 رجل وامرأة من 
اإلنسان ألعداد  تدريب يف جمال حقوق  بتقدمي  بدورهم،  الزماالت هذا، واضطلعوا،  برنامج 

كثرية من األشخاص يف جمتمعاهتم املحلية.
وشرع يف عام 2011 يف تنفيذ برنامج يعىن بالزمالء األقدم من الشعوب األصلية، 
ويقدم هذا الربنامج خربة مباشرة يف جمال العمل داخل قسم الشعوب األصلية واألقليات التابع 

للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان.
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املناطق)21(.
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www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/Pages/ التايل:  املوقع  على  اإلنسان،  حلقوق  السامية 

لع على املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(. )اطُّ Seminars.aspx
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وميكن االطالع على املزيد من املعلومات بشأن برنامج الزماالت على املوقع التايل: 
لع على املوقع يف 4 حزيران/ www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/Pages/Fellowship.aspx )اطُّ

يونيه 2013(.

التعاون يف األمم املتحدة بشأن قضايا الشعوب األصلية جيم- 
ميثل الفريق املشترك بني الوكاالت لدعم املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية 
هيئة األمم املتحدة التنسيقية املعنية بقضايا الشعوب األصلية. وجيتمع هذا الفريق سنويًا لينسق 
األنشطة ذات الصلة فيما بني كيانات األمم املتحدة، مبا فيها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، 
بالتشاور مع املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية بوجه خاص. وباإلضافة إىل ذلك، 
ينظر املنتدى الدائم يف التقارير السنوية املقدمة من وكاالت األمم املتحدة بشأن مشاركتها يف 
قضايا الشعوب األصلية، ويقدم توصيات إىل هذه الوكاالت فيما يتعلق بأعماهلا بشأن قضايا 

الشعوب األصلية.
وتتيح التقارير السنوية اليت تقدمها وكاالت األمم املتحدة إىل املنتدى الدائم معلومات 
ُمحّدثة عن أنشطتها فيما يتعلق بالشعوب األصلية. وميكن االطالع عليها على املوقع الشبكي 
املوقع يف 4  لع على  )اطُّ  http://social.un.org/index/IndigenousPeoples.aspx الدائم:  للمنتدى 

حزيران/يونيه 2013(.

شراكة األمم املتحدة من أجل الشعوب األصلية  -1  
أن  بعد  عام 2011  األصلية يف  الشعوب  أجل  من  الشراكة  املتحدة  األمم  أطلقت 
أنشأهتا يف البداية منظمة العمل الدولية واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة 
املتحدة  األمم  مع صندوق  للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  وانضمت  عام 2010.  اإلمنائي يف 
لتعزيز حقوق  للسكان إىل هذه الشراكة يف عام 2011. وتعمل هذه الشراكة، اليت أنشئت 
الشعوب األصلية ومحايتها وتقوية مؤسسات هذه الشعوب وقدرهتا على املشاركة يف احلكم 
والعمليات السياساتية، من خالل صندوق استئماين متعدد الشركاء لتقدمي الدعم يف املقام األول 
هذه  وتدعم  األصلية.  الشعوب  مع  بشراكة  القطري  املستوى  على  املتحدة  األمم  برامج  إىل 
الشراكة أيضًا املبادرات اإلقليمية والعاملية. وتتمثل أولوياهتا املواضيعية يف مراجعة التشريعات 
العرفية  والعدالة  العريف  القانون  نظامي  وتعزيز  العدالة  إىل  والوصول  التشريعي؛  واإلصالح 
االستخراجية  الصناعات  وتأثري  السلف،  وأراضي  األراضي  إىل  والوصول  األصلية،  للشعوب 
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من  والشباب  واألطفال  النساء  وحقوق  والصحة،  التعليم  يف  واحلق  األصلية،  الشعوب  على 
الشعوب األصلية.

http://www2.ohchr. :ولالطالع على املزيد من املعلومات عن هذه الشراكة، انظر
لع على املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(. org/english/issues/indigenous/index.htm )اطُّ

عقود الشعوب األصلية يف العامل  -2  
أعلنت اجلمعية العامة يف عام 1993 العقد الدويل األول للشعوب األصلية يف العامل 
العامل  يف  األصليني  للسكان  الدولية  السنة  إعالن  بعد  وذلك   ،2004-1995 الفترة  خالل 
ويتمثل  عام 2005.  العامل يف  األصلية يف  للشعوب  الثاين  الدويل  العقد  وُأعلن  لعام 1993. 
يواجهها  اليت  املشاكل  حل  أجل  من  الدويل  التعاون  تعزيز  زيادة  يف  للعقد  األساسي  اهلدف 
السكان األصليون يف جماالت مثل الثقافة، والتعليم، والصحة، وحقوق اإلنسان، والبيئة، والتنمية 
وزيادة  توجه عملي ومشاريع حمددة،  ذات  برامج  تنفيذ  واالقتصادية، من خالل  االجتماعية 

املساعدة التقنية وأنشطة وضع املعايري املتصلة بذلك.
وحدد األمني العام أيضًا، يف برنامج العمل الذي أعده للعقد الثاين )A/60/270( عدة 
أهداف منها على سبيل املثال، "إدماج اهتمامات الشعوب األصلية يف تصميم العمليات املتعلقة 
الدولية واإلقليمية  الصعد  املضطلع هبا على  بالقوانني والسياسات واملوارد والربامج واملشاريع 
يف  وفعالة  كاملة  بصورة  األصلية  الشعوب  مشاركة  و"تشجيع  وتقييمها"  وتنفيذها  والوطنية 
القرارات اليت تؤثر، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، يف أساليب حياهتم، وأراضيهم وأقاليمهم 
التقليدية، وسالمتهم الثقافية، بوصفهم شعوبًا أصلية هلا حقوق مجاعية، أو يف أي جانب آخر 

من جوانب حياهتم، مع مراعاة مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية".
املنتدى  العقد. ويدير  وأنشئ صندوق استئماين لدعم املشاريع اليت تروج ألهداف 
األصلية  الشعوب  ملنظمات  صغرية  منحًا  االستئماين  الصندوق  ويقدم  الصندوق.  هذا  الدائم 
للمسامهة يف األعمال اليت تضطلع هبا. ويتلقى التربعات من اجلهات املاحنة والدول األعضاء. 
http://social.un.org/ :وميكن االطالع على تفاصيل بشأن الصندوق االستئماين على املوقع التايل

لع على املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(. index/IndigenousPeoples.aspx )اطُّ
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اليوم الدويل للشعوب األصلية يف العامل: 9 آب/أغسطس  -3  
للشعوب  دوليًا  يومًا  آب/أغسطس   9 يوم  عام 1994  يف  العامة  اجلمعية  أعلنت 
األصلية يف العامل. ويوافق هذا التاريخ أول يوم من االجتماع األول الذي عقده الفريق العامل 

املعين بالسكان األصليني يف عام 1982.
وُيحتفل هبذا اليوم كل عام، وعادة ما يكون مصحوبًا باحتفاالت بالذكرى وأنشطة 
رفيعة املستوى، مبا فيها تلك اليت جتري داخل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف مقر األمم 
على  وُيحتفل،  املتحدة.  األمم  ووكاالت  الدائم  املنتدى  ينظمها  واليت  نيويورك،  يف  املتحدة 
حنو متزايد، بيوم 9 أغسطس يف بلدان خمتلفة، وتساهم هذه املناسبة يف لفت االنتباه إىل حالة 

الشعوب األصلية يف مجيع أحناء العامل ورفع مستوى الوعي هبا.

املؤمتر العاملي للشعوب األصلية يف عام 2014  -4  
قررت اجلمعية العامة يف عام 2010 تنظيم اجتماع عام رفيع املستوى، يطلق عليه 
املؤمتر العاملي للشعوب األصلية، ويعقد يف عام 2014 مع هناية العقد الدويل الثاين للشعوب 
األصلية يف العامل، لتبادل وجهات النظر وأفضل املمارسات فيما يتعلق بإعمال حقوق الشعوب 

األصلية، مبا يف ذلك متابعة أهداف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية.
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رابعًا- املنظومات اإلقليمية حلقوق اإلنسان
حلقوق  األوروبية  واملنظومة  األمريكية  البلدان  ومنظومة  األفريقية  املنظومة  تشكل 
اإلنسان منظومات هامة يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على املستوى الدويل. وبالنظر 
إىل االهتمام الذي أولته املنظومة األفريقية ومنظومة البلدان األمريكية حلقوق الشعوب األصلية، 
فسترد يف هذه الصحيفة ملحة موجزة عنهما. وهناك أيضًا مبادرات إقليمية جديدة، مثل اللجنة 
احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، واليت عقدت أول 

اجتماع هلا بشأن إعالن الرابطة املتعلق حبقوق اإلنسان يف كانون الثاين/يناير 2012.

اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب  ألف- 
تستعرض اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب تقارير الدول وتضطلع بإرسال 
بعثات ردًا على االدعات اليت تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة وخطرية حلقوق اإلنسان، وتتلقى 
أن  بشرط  والشعوب،  اإلنسان  انتهاكات حقوق  بادعاءات  يتعلق  فيما  بالغات  أيضًا  اللجنة 
تكون سبل االنتصاف املحلية قد استنفدت أواًل. وأنشئت هذه اللجنة مبوجب امليثاق األفريقي 
حلقوق اإلنسان والشعوب لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والشعوب يف أفريقيا وتفسري امليثاق. 
الشعوب  حقوق  بشأن  رائدة  اجتهادات  اللجنة  وضعت  فقد  آنفًا،  إليه  املشار  النحو  وعلى 

األصلية، وال سيما فيما يتعلق حبقوقها الثقافية وحقوقها يف األراضي واألقاليم واملوارد.
وميكن االطالع على املعلومات املتعلقة بكيفية تقدمي بالغ إىل اللجنة األفريقية حلقوق 
لع على  اإلنسان والشعوب على املوقع التايل: /www.achpr.org/communications/guidelines )اطُّ

املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(.

الفريق العامل املعين بالسكان األصليني/املجتمعات األصلية يف أفريقيا
العامل  الفريق  عام 2000  يف  والشعوب  اإلنسان  حلقوق  األفريقية  اللجنة  أنشأت 
املعين بالسكان األصليني/املجتمعات األصلية يف أفريقيا. وتتضمن أنشطة هذه اللجنة الزيارات 
القطرية الستعراض قضايا الشعوب األصلية، ونشر االجتهادات املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية 

يف أفريقيا والتوعية.
وميكن االطالع على املزيد من املعلومات عن الفريق العامل املعين بالسكان األصليني/
www.achpr.org/mechanisms/indigenous- التايل:  املوقع  على  أفريقيا  يف  األصلية  املجتمعات 

لع على املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(.  /populations )اطُّ
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اليوم الدويل للشعوب األصلية يف العامل: 9 آب/أغسطس  -3  
للشعوب  دوليًا  يومًا  آب/أغسطس   9 يوم  عام 1994  يف  العامة  اجلمعية  أعلنت 
األصلية يف العامل. ويوافق هذا التاريخ أول يوم من االجتماع األول الذي عقده الفريق العامل 

املعين بالسكان األصليني يف عام 1982.
وُيحتفل هبذا اليوم كل عام، وعادة ما يكون مصحوبًا باحتفاالت بالذكرى وأنشطة 
رفيعة املستوى، مبا فيها تلك اليت جتري داخل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف مقر األمم 
على  وُيحتفل،  املتحدة.  األمم  ووكاالت  الدائم  املنتدى  ينظمها  واليت  نيويورك،  يف  املتحدة 
حنو متزايد، بيوم 9 أغسطس يف بلدان خمتلفة، وتساهم هذه املناسبة يف لفت االنتباه إىل حالة 

الشعوب األصلية يف مجيع أحناء العامل ورفع مستوى الوعي هبا.

املؤمتر العاملي للشعوب األصلية يف عام 2014  -4  
قررت اجلمعية العامة يف عام 2010 تنظيم اجتماع عام رفيع املستوى، يطلق عليه 
املؤمتر العاملي للشعوب األصلية، ويعقد يف عام 2014 مع هناية العقد الدويل الثاين للشعوب 
األصلية يف العامل، لتبادل وجهات النظر وأفضل املمارسات فيما يتعلق بإعمال حقوق الشعوب 

األصلية، مبا يف ذلك متابعة أهداف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية.
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رابعًا- املنظومات اإلقليمية حلقوق اإلنسان
حلقوق  األوروبية  واملنظومة  األمريكية  البلدان  ومنظومة  األفريقية  املنظومة  تشكل 
اإلنسان منظومات هامة يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على املستوى الدويل. وبالنظر 
إىل االهتمام الذي أولته املنظومة األفريقية ومنظومة البلدان األمريكية حلقوق الشعوب األصلية، 
فسترد يف هذه الصحيفة ملحة موجزة عنهما. وهناك أيضًا مبادرات إقليمية جديدة، مثل اللجنة 
احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، واليت عقدت أول 

اجتماع هلا بشأن إعالن الرابطة املتعلق حبقوق اإلنسان يف كانون الثاين/يناير 2012.

اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب  ألف- 
تستعرض اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب تقارير الدول وتضطلع بإرسال 
بعثات ردًا على االدعات اليت تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة وخطرية حلقوق اإلنسان، وتتلقى 
أن  بشرط  والشعوب،  اإلنسان  انتهاكات حقوق  بادعاءات  يتعلق  فيما  بالغات  أيضًا  اللجنة 
تكون سبل االنتصاف املحلية قد استنفدت أواًل. وأنشئت هذه اللجنة مبوجب امليثاق األفريقي 
حلقوق اإلنسان والشعوب لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والشعوب يف أفريقيا وتفسري امليثاق. 
الشعوب  حقوق  بشأن  رائدة  اجتهادات  اللجنة  وضعت  فقد  آنفًا،  إليه  املشار  النحو  وعلى 

األصلية، وال سيما فيما يتعلق حبقوقها الثقافية وحقوقها يف األراضي واألقاليم واملوارد.
وميكن االطالع على املعلومات املتعلقة بكيفية تقدمي بالغ إىل اللجنة األفريقية حلقوق 
لع على  اإلنسان والشعوب على املوقع التايل: /www.achpr.org/communications/guidelines )اطُّ

املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(.

الفريق العامل املعين بالسكان األصليني/املجتمعات األصلية يف أفريقيا
العامل  الفريق  عام 2000  يف  والشعوب  اإلنسان  حلقوق  األفريقية  اللجنة  أنشأت 
املعين بالسكان األصليني/املجتمعات األصلية يف أفريقيا. وتتضمن أنشطة هذه اللجنة الزيارات 
القطرية الستعراض قضايا الشعوب األصلية، ونشر االجتهادات املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية 

يف أفريقيا والتوعية.
وميكن االطالع على املزيد من املعلومات عن الفريق العامل املعين بالسكان األصليني/
www.achpr.org/mechanisms/indigenous- التايل:  املوقع  على  أفريقيا  يف  األصلية  املجتمعات 

لع على املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(.  /populations )اطُّ
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منظمة الدول األمريكية  باء- 

مشروع اإلعالن األمريكي بشأن حقوق الشعوب األصلية  -1  
بشأن  األمريكية  البلدان  إعالن  صياغة  على  حاليًا  األمريكية  الدول  منظمة  تعكف 

حقوق الشعوب األصلية.
وميكن االطالع على املعلومات املتعلقة مبشروع إعالن البلدان األمريكية بشأن حقوق 
لع  )اطُّ  www.oas.org/en/topics/indigenous_peoples.asp التايل:  املوقع  على  األصلية  الشعوب 

على املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(.

جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان  -2  
تدعي  اليت  االلتماسات  من  عدد  يف  اإلنسان  حلقوق  األمريكية  البلدان  جلنة  بّتت 
وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان ألفراد من الشعوب األصلية وهلذه الشعوب مبوجب اإلعالن 
االتفاقية  هذه  تسري  )وال  اإلنسان.  حلقوق  األمريكية  واالتفاقية  اإلنسان  حلقوق  األمريكي 
إال على الدول اليت صّدقت عليها، ويسري اإلعالن على مجيع الدول األعضاء يف منظمة الدول 
األمريكية(. وأيدت جلنة البلدان األمريكية يف هذه القرارات، على سبيل املثال، حقوق الشعوب 

األصلية يف أراضيها وأقاليمها ومواردها.
وميكن االطالع على املزيد من املعلومات عن جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان 
لع على املوقع يف 4 حزيران/ على املوقع التايل: www.oas.org/en/iachr/mandate/what.asp )اطُّ

يونيه 2013(.

حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان  -3  
حقوق  ملنظومة  القضائي  اجلهاز  اإلنسان  حلقوق  األمريكية  البلدان  حمكمة  تشكل 
اإلنسان ملنظمة الدول األمريكية. وميكن هلذه اللجنة أن تنظر يف االلتماسات اليت تدعي انتهاك 
دولة من الدول لالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان إذا ما قبلت هذه الدولة اختصاص املحكمة 
من خالل التصديق على االتفاقية األمريكية. وقد بّتت املحكمة يف عدد من القضايا اهلامة اليت 
تتناول بالتفصيل حقوق الشعوب األصلية، مبا يف ذلك تأكيد أن حقوق الشعوب األصلية يف 

امللكية متتد لتشمل واجبات الدول يف محاية احليازة التقليدية لألراضي)22(.
.Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua  )22(

39

وميكن االطالع على السوابق القضائية ملحكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان على 
لع على املوقع يف 4 حزيران/ املوقع التايل: www.corteidh.or.cr/index.php/jurisprudencia )اطُّ

يونيه 2013(.
ولالطالع على موجز السوابق القضائية ذات الصلة ملنظومة البلدان األمريكية، انظر 
بأراضي  املرتبطة  والقبلية  األصلية  الشعوب  "حقوق  اإلنسان،  حلقوق  األمريكية  البلدان  جلنة 
األمريكية حلقوق  البلدان  القضائية يف منظومة  القواعد والسوابق  الطبيعية:  أسالفها ومواردها 

.)OEA/Ser.L/V/II., Doc. 56/09( "اإلنسان

جملس أوروبا واملحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان جيم- 
يف حني أن جملس أوروبا ال ميلك معايري حمددة أو آليات خمصصة للشعوب األصلية، 
فإن االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان تتضمن معايري ذات صلة وملزمة قانونًا يف جمال حقوق 
اإلنسان، مبا يف ذلك عدم التمييز واحلق يف احترام احلياة اخلاصة والعائلية، وقد كرست املحكمة 
األوروبية حلقوق اإلنسان بعض السوابق القضائية بشأن الشعوب األصلية. وعالوة على ذلك، 
عاجلت هيئتا رصد االتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية وامليثاق األورويب لّلغات 
اإلقليمية أو لغات األقليات شواغل الشعوب األصلية يف جمال حقوق اإلنسان خالل الزيارات 

القطرية اليت أجرتاها ويف النتائج اليت خلصتا إليها.

38



38

منظمة الدول األمريكية  باء- 

مشروع اإلعالن األمريكي بشأن حقوق الشعوب األصلية  -1  
بشأن  األمريكية  البلدان  إعالن  صياغة  على  حاليًا  األمريكية  الدول  منظمة  تعكف 

حقوق الشعوب األصلية.
وميكن االطالع على املعلومات املتعلقة مبشروع إعالن البلدان األمريكية بشأن حقوق 
لع  )اطُّ  www.oas.org/en/topics/indigenous_peoples.asp التايل:  املوقع  على  األصلية  الشعوب 

على املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(.

جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان  -2  
تدعي  اليت  االلتماسات  من  عدد  يف  اإلنسان  حلقوق  األمريكية  البلدان  جلنة  بّتت 
وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان ألفراد من الشعوب األصلية وهلذه الشعوب مبوجب اإلعالن 
االتفاقية  هذه  تسري  )وال  اإلنسان.  حلقوق  األمريكية  واالتفاقية  اإلنسان  حلقوق  األمريكي 
إال على الدول اليت صّدقت عليها، ويسري اإلعالن على مجيع الدول األعضاء يف منظمة الدول 
األمريكية(. وأيدت جلنة البلدان األمريكية يف هذه القرارات، على سبيل املثال، حقوق الشعوب 

األصلية يف أراضيها وأقاليمها ومواردها.
وميكن االطالع على املزيد من املعلومات عن جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان 
لع على املوقع يف 4 حزيران/ على املوقع التايل: www.oas.org/en/iachr/mandate/what.asp )اطُّ

يونيه 2013(.

حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان  -3  
حقوق  ملنظومة  القضائي  اجلهاز  اإلنسان  حلقوق  األمريكية  البلدان  حمكمة  تشكل 
اإلنسان ملنظمة الدول األمريكية. وميكن هلذه اللجنة أن تنظر يف االلتماسات اليت تدعي انتهاك 
دولة من الدول لالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان إذا ما قبلت هذه الدولة اختصاص املحكمة 
من خالل التصديق على االتفاقية األمريكية. وقد بّتت املحكمة يف عدد من القضايا اهلامة اليت 
تتناول بالتفصيل حقوق الشعوب األصلية، مبا يف ذلك تأكيد أن حقوق الشعوب األصلية يف 

امللكية متتد لتشمل واجبات الدول يف محاية احليازة التقليدية لألراضي)22(.
.Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua  )22(

39

وميكن االطالع على السوابق القضائية ملحكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان على 
لع على املوقع يف 4 حزيران/ املوقع التايل: www.corteidh.or.cr/index.php/jurisprudencia )اطُّ

يونيه 2013(.
ولالطالع على موجز السوابق القضائية ذات الصلة ملنظومة البلدان األمريكية، انظر 
بأراضي  املرتبطة  والقبلية  األصلية  الشعوب  "حقوق  اإلنسان،  حلقوق  األمريكية  البلدان  جلنة 
األمريكية حلقوق  البلدان  القضائية يف منظومة  القواعد والسوابق  الطبيعية:  أسالفها ومواردها 

.)OEA/Ser.L/V/II., Doc. 56/09( "اإلنسان

جملس أوروبا واملحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان جيم- 
يف حني أن جملس أوروبا ال ميلك معايري حمددة أو آليات خمصصة للشعوب األصلية، 
فإن االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان تتضمن معايري ذات صلة وملزمة قانونًا يف جمال حقوق 
اإلنسان، مبا يف ذلك عدم التمييز واحلق يف احترام احلياة اخلاصة والعائلية، وقد كرست املحكمة 
األوروبية حلقوق اإلنسان بعض السوابق القضائية بشأن الشعوب األصلية. وعالوة على ذلك، 
عاجلت هيئتا رصد االتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية وامليثاق األورويب لّلغات 
اإلقليمية أو لغات األقليات شواغل الشعوب األصلية يف جمال حقوق اإلنسان خالل الزيارات 

القطرية اليت أجرتاها ويف النتائج اليت خلصتا إليها.

39



40

وكاالت األمم املتحدة واهليئات الدولية  خامسًا- 
األخرى العاملة يف جمال قضايا الشعوب 

األصلية
ترد فيما يلي عينة غري شاملة لألعمال اليت اضطلعت هبا وكاالت األمم املتحدة بشأن 
الشعوب األصلية مع عرض تفاصيل عن املواقع اليت تتيح احلصول على املزيد من املعلومات فيما 

يتعلق بتلك األنشطة.
وترد أيضًا معلومات ُمحّدثة عن عمل وكاالت األمم املتحدة يف التقارير اليت قدمتها 
الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، وميكن االطالع علي هذه املعلومات على  إىل املنتدى 
 4 يف  املوقع  على  لع  )اطُّ  http://social.un.org/index/IndigenousPeoples.aspx التايل:  املوقع 

حزيران/يونيه 2013(.

االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي
قدر  تقوم،  أن  املتعاقدة  األطراف  من  البيولوجي  بالتنوع  املتعلقة  االتفاقية  تتطلب 

اإلمكان وحسب االقتضاء، ورهنًا بتشريعاهتا الوطنية مبا يلي:
احترام املعارف واالبتكارات وممارسات املجتمعات األصلية واملحلية اليت 
جتسد أساليب احلياة التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على 
نطاق،  أوسع  على  تطبيقها  وتشجيع  عليها وصوهنا  واحلفاظ  لالستمرار،  قابل  حنو 
مبوافقة ومشاركة أصحاب هذه املعارف واالبتكارات واملمارسات وتشجيع االقتسام 
واملمارسات  واالبتكارات  املعارف  هذه  استخدام  من  تعود  اليت  للمنافع  العادل 

)املادة 8)ي((.
املعين  العامل  الفريق  أنشأ  االتفاقية،  إدارة  هيئة  ميثل  الذي  األطراف،  ومؤمتر 
االطالع  وميكن  واملحلية.  األصلية  للمجتمعات  التقليدية  باملعارف  يتعلق  فيما  باملادة 8)ي(، 

.www.cbd.int/traditional/ :على املزيد من املعلومات عن هذا الفريق العامل على املوقع التايل
واعتمد مؤمتر األطراف يف عام 2010 بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد 
املتعلقة  باالتفاقية  امللحق  استخدامها  عن  الناشئة  للمنافع  واملنصف  العادل  والتقاسم  اجلينية 
بالتنوع البيولوجي. وميكن االطالع على صحيفة الوقائع بشأن بروتوكول ناغويا على املوقع 
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لع على املوقع يف 4  التايل: www.cbd.int/abs/doc/protocol/factsheets/all-factsheets-en.pdf )اطُّ
حزيران/يونيه 2013(.

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
الشعوب  بشأن  العامة  سياستها  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  اعتمدت 
حقوق  بشأن  املتحدة  األمم  إعالن  إىل  ذلك  يف  واستندت  عام 2010،  يف  والقبلية  األصلية 
الشعوب األصلية. وهي تعمل يف عدد من املجاالت اليت تكتسي أمهية بالنسبة للشعوب األصلية، 

مثل األمن الغذائي واحلقوق يف األراضي واملوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
وميكن االطالع على املزيد من املعلومات بشأن سياسات منظمة األغذية والزراعة 

.)www.fao.org( وأنشطتها فيما يتعلق بالشعوب األصلية على املوقع الشبكي للمنظمة

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
يرعى الصندوق الدويل للتنمية الزراعية العديد من األنشطة لصاحل الشعوب األصلية، 
مع ختصيصه منذ عام 2003 ملا يزيد عن 22 يف املائة من القروض اليت يقدمها سنويًا لدعم 
الشعوب األصلية  أيضًا مرفق مساعدة  الصندوق  بالشعوب األصلية. ويدير  املتعلقة  املبادرات 
والذي يقدم منحًا صغرية للمشاريع البالغة الصغر اليت تنفذها الشعوب األصلية واليت تعزز ثقافة 
هذه الشعوب وهويتها ومعارفها ومواردها الطبيعية وملكيتها الفكرية ومتتعها حبقوق اإلنسان.

للتنمية  الدويل  الصندوق  أنشطة  بشأن  املعلومات  من  املزيد  على  االطالع  وميكن 
www.ifad.org/english/indigenous/ :الزراعية يف جمال دعم الشعوب األصلية على املوقع التايل

.index.htm

منظمة العمل الدولية
باإلضافة إىل اضطالع منظمة العمل الدولية برصد اتفاقيتيها رقم 107 ورقم 169، 
ومصاحلها،  األصلية  الشعوب  حقوق  ومحاية  تعزيز  إىل  ترمي  حمددة  أنشطة  يف  تشارك  فهي 
الدولية  العمل  منظمة  التفاقية  الترويج  مبادرة  برعاية  تنفذ  اليت  األنشطة  ذلك  على  وكمثال 

رقم 169، واليت تعمل على تعزيز حقوق الشعوب األصلية وتنميتها إقليميًا ووطنيًا.
وميكن االطالع على املزيد من املعلومات بشأن أنشطة منظمة العمل الدولية املتصلة 

.www.ilo.org/indigenous/lang--en/index.htm :بالشعوب األصلية على املوقع التايل
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وكاالت األمم املتحدة واهليئات الدولية  خامسًا- 
األخرى العاملة يف جمال قضايا الشعوب 

األصلية
ترد فيما يلي عينة غري شاملة لألعمال اليت اضطلعت هبا وكاالت األمم املتحدة بشأن 
الشعوب األصلية مع عرض تفاصيل عن املواقع اليت تتيح احلصول على املزيد من املعلومات فيما 

يتعلق بتلك األنشطة.
وترد أيضًا معلومات ُمحّدثة عن عمل وكاالت األمم املتحدة يف التقارير اليت قدمتها 
الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، وميكن االطالع علي هذه املعلومات على  إىل املنتدى 
 4 يف  املوقع  على  لع  )اطُّ  http://social.un.org/index/IndigenousPeoples.aspx التايل:  املوقع 

حزيران/يونيه 2013(.

االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي
قدر  تقوم،  أن  املتعاقدة  األطراف  من  البيولوجي  بالتنوع  املتعلقة  االتفاقية  تتطلب 

اإلمكان وحسب االقتضاء، ورهنًا بتشريعاهتا الوطنية مبا يلي:
احترام املعارف واالبتكارات وممارسات املجتمعات األصلية واملحلية اليت 
جتسد أساليب احلياة التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على 
نطاق،  أوسع  على  تطبيقها  وتشجيع  عليها وصوهنا  واحلفاظ  لالستمرار،  قابل  حنو 
مبوافقة ومشاركة أصحاب هذه املعارف واالبتكارات واملمارسات وتشجيع االقتسام 
واملمارسات  واالبتكارات  املعارف  هذه  استخدام  من  تعود  اليت  للمنافع  العادل 

)املادة 8)ي((.
املعين  العامل  الفريق  أنشأ  االتفاقية،  إدارة  هيئة  ميثل  الذي  األطراف،  ومؤمتر 
االطالع  وميكن  واملحلية.  األصلية  للمجتمعات  التقليدية  باملعارف  يتعلق  فيما  باملادة 8)ي(، 

.www.cbd.int/traditional/ :على املزيد من املعلومات عن هذا الفريق العامل على املوقع التايل
واعتمد مؤمتر األطراف يف عام 2010 بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد 
املتعلقة  باالتفاقية  امللحق  استخدامها  عن  الناشئة  للمنافع  واملنصف  العادل  والتقاسم  اجلينية 
بالتنوع البيولوجي. وميكن االطالع على صحيفة الوقائع بشأن بروتوكول ناغويا على املوقع 
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لع على املوقع يف 4  التايل: www.cbd.int/abs/doc/protocol/factsheets/all-factsheets-en.pdf )اطُّ
حزيران/يونيه 2013(.

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
الشعوب  بشأن  العامة  سياستها  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  اعتمدت 
حقوق  بشأن  املتحدة  األمم  إعالن  إىل  ذلك  يف  واستندت  عام 2010،  يف  والقبلية  األصلية 
الشعوب األصلية. وهي تعمل يف عدد من املجاالت اليت تكتسي أمهية بالنسبة للشعوب األصلية، 

مثل األمن الغذائي واحلقوق يف األراضي واملوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
وميكن االطالع على املزيد من املعلومات بشأن سياسات منظمة األغذية والزراعة 

.)www.fao.org( وأنشطتها فيما يتعلق بالشعوب األصلية على املوقع الشبكي للمنظمة

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
يرعى الصندوق الدويل للتنمية الزراعية العديد من األنشطة لصاحل الشعوب األصلية، 
مع ختصيصه منذ عام 2003 ملا يزيد عن 22 يف املائة من القروض اليت يقدمها سنويًا لدعم 
الشعوب األصلية  أيضًا مرفق مساعدة  الصندوق  بالشعوب األصلية. ويدير  املتعلقة  املبادرات 
والذي يقدم منحًا صغرية للمشاريع البالغة الصغر اليت تنفذها الشعوب األصلية واليت تعزز ثقافة 
هذه الشعوب وهويتها ومعارفها ومواردها الطبيعية وملكيتها الفكرية ومتتعها حبقوق اإلنسان.

للتنمية  الدويل  الصندوق  أنشطة  بشأن  املعلومات  من  املزيد  على  االطالع  وميكن 
www.ifad.org/english/indigenous/ :الزراعية يف جمال دعم الشعوب األصلية على املوقع التايل

.index.htm

منظمة العمل الدولية
باإلضافة إىل اضطالع منظمة العمل الدولية برصد اتفاقيتيها رقم 107 ورقم 169، 
ومصاحلها،  األصلية  الشعوب  حقوق  ومحاية  تعزيز  إىل  ترمي  حمددة  أنشطة  يف  تشارك  فهي 
الدولية  العمل  منظمة  التفاقية  الترويج  مبادرة  برعاية  تنفذ  اليت  األنشطة  ذلك  على  وكمثال 

رقم 169، واليت تعمل على تعزيز حقوق الشعوب األصلية وتنميتها إقليميًا ووطنيًا.
وميكن االطالع على املزيد من املعلومات بشأن أنشطة منظمة العمل الدولية املتصلة 

.www.ilo.org/indigenous/lang--en/index.htm :بالشعوب األصلية على املوقع التايل
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برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
جمال  يف  الرائدة  املتحدة  األمم  وكالة  بوصفه  اإلمنائي،  املتحدة  األمم  برنامج  يتوفر 
التنمية، على عدد من الربامج واملبادرات اليت تركز على الشعوب األصلية وتنفذ يف إطار سياسة 

العمل مع هذه الشعوب. 
وميكن االطالع على املزيد من املعلومات بشأن أنشطة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
املوقع  على  الشعوب،  هذه  مع  بالعمل  املتعلقة  سياسته  وكذلك  األصلية،  بالشعوب  املتصلة 
www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/partners/civil_society_organizations/ التايل: 

لع على املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(. /empowering_indigenous_peoples )اطُّ

برنامج األمم املتحدة للبيئة
املتحدة، ويساعد  األمم  للبيئة يف  الرئيسية  اهليئة  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  يشكل 

احلكومات على مواجهة التحديات البيئية على املستويات العاملي واإلقليمي والوطين.
فيما  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  بأنشطة  املتعلقة  املعلومات  على  االطالع  وميكن 
www.unep.org/civil-society/MajorGroups/Indigen :يتعلق بالشعوب األصلية على املوقع التايل
لع على املوقع يف 4 حزيران/ ousPeoplesandtheirCommunities/tabid/52201/Default.aspx )اطُّ

يونيه 2013(.
ومثلما حدث يف عام 1992 أثناء مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، والذي 
األمم  برنامج عمل  القرن 21 -  أعمال  والتنمية وجدول  البيئة  بشأن  ريو  إعالن  عنه  صدر 
املتحدة من أجل التنمية املستدامة - فقد كانت قضايا الشعوب األصلية موضوعًا هامًا للمناقشة 

يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة )"ريو +20"( لعام 2012.
http://sustainabledevelopment. :لالطالع على املزيد من املعلومات، انظر املوقع التايل

لع على املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(. un.org/index.php?menu=165 )اطُّ

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
تضطلع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة بأعمال مواضيعية يف جماالت ذات 
واللغات  امللموسة؛  امللموسة وغري  املمتلكات  مثل  الشعوب األصلية،  إىل  بالنسبة  أمهية كبرية 
املهددة باالندثار؛ والتنوع الثقايف واللغوي يف التعليم، ونظم املعارف املحلية ومعارف السكان 

األصليني ورسم اخلرائط الثقافية.
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اليونسكو  به  الذي تضطلع  العمل  املعلومات بشأن  املزيد من  وميكن االطالع على 
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php- التايل:  املوقع  على  األصلية  بالشعوب  يتعلق  فيما 

املوقع  على  لع  )اطُّ  URL_ID=35393&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

يف 4 حزيران/يونيه 2013(.

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ والصكوك املتصلة هبا
الدويل  املناخ  للشعوب األصلية مصلحة حيوية يف وضع سياسة عامة يف جمال تغري 
بتغري  خاص  بشكل  تأثرها  إمكانية  أقلها  ليس  ألسباب  هبا،  املتصلة  القانونية  الصكوك  وسن 
املناخ)23(. وقد سعت الشعوب األصلية إىل التأثري، بوجه خاص، على املفاوضات اليت جرت 
بشأن االتفاقيات الدولية املتعلقة بتغري املناخ، وأيضًا فيما يتعلق بالسياسة العامة والقانون الدويل 

الراميني إىل احلد من أثر إزالة الغابات والتدهور البيئي.
.http://unfccc.int :وميكن االطالع على املزيد من املعلومات على املوقع التايل

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
البشرية  املستوطنات  تنمية  على  البشرية  للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج  يركز 
وتوفري املأوى للجميع. وقد ركز الربنامج يف مناسبات كثرية على قضايا حمددة للشعوب األصلية 

من قبيل الشعوب األصلية يف املناطق احلضرية واهلجرة.
وميكن االطالع على املزيد من املعلومات على املوقع الشبكي لربنامج األمم املتحدة 

.)www.unhabitat.org( للمستوطنات البشرية

معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث
يدير معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث برناجمًا تدريبيًا سنويًا لتعزيز قدرات ممثلي 

الشعوب األصلية يف جمال منع نشوب الزناعات وبناء السالم.
www.unitar.org/pmcp/ :وميكن االطالع على املزيد من املعلومات على املوقع التايل

لع على املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(. training-for-indigenous-representatives )اطُّ

"دراسة مدى تقيد السياسات واملشاريع املتعلقة بتغري املناخ باملعايري املنصوص عليها يف إعالن األمم   )23(
.)E/C.19/2010/7( "املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
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برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
جمال  يف  الرائدة  املتحدة  األمم  وكالة  بوصفه  اإلمنائي،  املتحدة  األمم  برنامج  يتوفر 
التنمية، على عدد من الربامج واملبادرات اليت تركز على الشعوب األصلية وتنفذ يف إطار سياسة 

العمل مع هذه الشعوب. 
وميكن االطالع على املزيد من املعلومات بشأن أنشطة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
املوقع  على  الشعوب،  هذه  مع  بالعمل  املتعلقة  سياسته  وكذلك  األصلية،  بالشعوب  املتصلة 
www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/partners/civil_society_organizations/ التايل: 

لع على املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(. /empowering_indigenous_peoples )اطُّ

برنامج األمم املتحدة للبيئة
املتحدة، ويساعد  األمم  للبيئة يف  الرئيسية  اهليئة  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  يشكل 

احلكومات على مواجهة التحديات البيئية على املستويات العاملي واإلقليمي والوطين.
فيما  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  بأنشطة  املتعلقة  املعلومات  على  االطالع  وميكن 
www.unep.org/civil-society/MajorGroups/Indigen :يتعلق بالشعوب األصلية على املوقع التايل
لع على املوقع يف 4 حزيران/ ousPeoplesandtheirCommunities/tabid/52201/Default.aspx )اطُّ

يونيه 2013(.
ومثلما حدث يف عام 1992 أثناء مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، والذي 
األمم  برنامج عمل  القرن 21 -  أعمال  والتنمية وجدول  البيئة  بشأن  ريو  إعالن  عنه  صدر 
املتحدة من أجل التنمية املستدامة - فقد كانت قضايا الشعوب األصلية موضوعًا هامًا للمناقشة 

يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة )"ريو +20"( لعام 2012.
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اليونسكو  به  الذي تضطلع  العمل  املعلومات بشأن  املزيد من  وميكن االطالع على 
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"دراسة مدى تقيد السياسات واملشاريع املتعلقة بتغري املناخ باملعايري املنصوص عليها يف إعالن األمم   )23(
.)E/C.19/2010/7( "املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
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هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
تقدم هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الدعم لنساء الشعوب 

األصلية بعدد من الطرق، مبا يف ذلك من خالل تعزيز مشاركتهن يف اختاذ القرارات.
وميكن االطالع على املزيد من املعلومات بشأن عمل هيئة األمم املتحدة للمساواة بني 

.)www.unwomen.org( اجلنسني ومتكني املرأة على املوقع الشبكي للهيئة

صندوق األمم املتحدة للسكان
كرس صندوق األمم املتحدة للسكان اهتمامًا كبريًا لصحة الشعوب األصلية اجلنسية 

واإلجنابية، والسكان والتنمية، واملساواة بني اجلنسني.
املؤلفة من 15 صفحة  الصندوق  انظر نشرة  املعلومات،  املزيد من  ولالطالع على 
واملتعلقة بأعمال صندوق األمم املتحدة للسكان بشأن قضايا الشعوب األصلية. وهي متاحة 
لع على املوقع يف 4  على املوقع التايل: www.unfpa.org/public/home/publications/pid/7943 )اطُّ

حزيران/يونيه 2013(. 

منظمة األمم املتحدة للطفولة
وصفت منظمة األمم املتحدة للطفولة برناجمها املتعلق حبقوق الشعوب األصلية بأنه 
برنامج يتضمن استراتيجية تعزز اعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان يف التنمية لصاحل حقوق 
الشعوب األصلية )E/C.19/2011/7(. واضطلعت املنظمة أيضًا بدور رئيسي يف وضع التوصية 
العامة رقم 11)2009( املذكورة أعاله واليت قدمتها جلنة حقوق الطفل بشأن أطفال الشعوب 

األصلية.
وميكن االطالع على املزيد من املعلومات عن أعمال اليونيسيف على موقعه الشبكي 

 .)www.unicef.org(

منظمة الصحة العاملية
شاركت منظمة الصحة العاملية يف تعزيز صحة الشعوب األصلية على الصعيد العاملي 
وعلى املستويني القطري واملجتمعي. وباإلضافة إىل ذلك، اعتمدت مجعية الصحة العاملية، وهي 
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اهليئة اإلدارية للمنظمة، عددًا من القرارات الرامية إىل دعم املبادرات الصحية لصاحل الشعوب 
األصلية)24(.

وميكن االطالع على املزيد من املعلومات عن أعمال منظمة الصحة العاملية فيما يتعلق 
لع على  التايل: /www.who.int/hhr/activities/indigenous/en )اطُّ بالشعوب األصلية على املوقع 

املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(.

املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(
واملعارف  الوراثية  واملوارد  الفكرية  بامللكية  املعنية  الدولية  احلكومية  اللجنة  تعكف 
التقليدية والفولكلور التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( على وضع الصيغة النهائية 
ملشروع السياسات واملبادئ الدولية لتوفري محاية فعالة للمعارف التقليدية وأشكال التعبري الثقايف 
املوارد  الوصول إىل  الفكرية يف  امللكية  الفولكلوري ومعاجلة جوانب  التعبري  التقليدي/أشكال 
الوراثية وتقاسم منافعها. وقد شارك ممثلو الشعوب األصلية يف املفاوضات اليت جرت يف هذا 

الشأن.
وميكن االطالع على املزيد من املعلومات بشأن أنشطة الويبو فيما يتعلق باملعارف 
www.wipo.int/ التايل:  املوقع  الوراثية على  التقليدي واملوارد  الثقايف  التعبري  التقليدية وأشكال 

.tk/en/

ويتصل عدد من مبادرات الويبو حبماية فولكلور الشعوب األصلية، مبا فيها األحكام 
النموذجية للقوانني الوطنية بشأن محاية التعبريات الفولكلورية من االستغالل غري املشروع وغري 
اليونسكو،  مع  باالشتراك  واليت صدرت   ،)1982( حتيز  على  تنطوي  اليت  األفعال  من  ذلك 
 www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=184668 :التايل املوقع  وميكن االطالع عليها على 

لع على املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(. )اطُّ

البنك الدويل
تكرس سياسة البنك الدويل التنفيذية وإجراء البنك املتعلق بالشعوب األصلية 10-4 
)OP/BP 4.10( إجراًء يرمي إىل تقييم آثار تنفيذ املشاريع على الشعوب األصلية وإعداد اخلطط 

عند الضرورة فيما يتعلق باملشاريع اليت تؤثر على الشعوب األصلية.

  resolution 54.16 of 22 May 2001 on the العاملية:  الصحة  مجعية  قرار  املثال،  سبيل  على  انظر،   )24(
 .International Decade of the World’s Indigenous People
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البنك الدويل
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  resolution 54.16 of 22 May 2001 on the العاملية:  الصحة  مجعية  قرار  املثال،  سبيل  على  انظر،   )24(
 .International Decade of the World’s Indigenous People
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وميكن االطالع على املزيد من املعلومات بشأن البنك الدويل والشعوب األصلية على 
 .)www.worldbank.org( املوقع الشبكي للبنك

البنك  ملجموعة  التابع  اخلاص  القطاع  إقراض  فرع  الدولية  التمويل  مؤسسة  ومتثل 
الدويل. وقد نقح مؤخرًا "معيار األداء 7" هلذه املؤسسة فيما يتعلق بالشعوب األصلية. ومن 
مث، فإنه يطلب من الشركات اليت تقرضها املؤسسة أن حتصل، يف بعض الظروف، على املوافقة 

احلرة واملسبقة واملستنرية للشعوب األصلية.
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مراجع أخرى
ميكن االطالع على املزيد من املعلومات بشأن الشعوب األصلية وحقوقها ومنظومة 

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان على املواقع التالية:
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، العمل مع برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسان: دليل 	 

www.ohchr.org/EN/AboutUs/ :للمجتمع الدويل )2008(، متاحة على املوقع التايل
لع على املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(. CivilSociety/Pages/Handbook.aspx )اطُّ

 	 library of relevant United Nations materials: ،املنتدى الدائم املعين بالشعوب األصلية
لع على  http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/LibraryDocuments.aspx )اطُّ

املوقع يف 4 حزيران/يونيه 2013(.
 	 .Guidelines on Indigenous Peoples’ Issues (2009) ،جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية

http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/ التايل:  املوقع  على  متاحة 
حزيران/  4 يف  املوقع  على  لع  )اطُّ  UNDG-Directrices_pueblos_indigenas.pdf

يونيه 2013(.
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هذه السلسلة من صحائف الوقائع عن حقوق اإلنسان تصدرها مفوضية األمم املتحدة 
السامية حلقوق اإلنسان مبكتب األمم املتحدة يف جنيف. وتتناول السلسلة جمموعة خمتارة من 

مسائل حقوق اإلنسان قيد الدراسة الفعلية أو اليت حتظى بأمهية خاصة.
الوقائع عن حقوق اإلنسان هو مساعدة مجهور أوسع على  واهلدف من صحائف 
تعزيزها  أجل  من  املتحدة  األمم  مبا تفعله  والتعريف  األساسية،  اإلنسان  حقوق  إدراك  حسن 
ومحايتها، وباآللية الدولية املتاحة للمساعدة على إعمال تلك احلقوق. وصحائف الوقائع هذه 

جمانية وتوزع يف كل أحناء العامل:

توجه االستفسارات إىل العنوان التايل:
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