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 الدورة الثانية والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٧٢البند 

ــها   ــلية ومحايتــ ــشعوب األصــ ــوق الــ ــز حقــ : تعزيــ
ج ـــ وق اإلنسان، مبا فـــي ذلـك النه       ــمسائــــل حق 

 اإلنسان  ـــوقالبديلــة لتحسني التمتع الفعلي حبقـ    
 واحلريـــات األساسيــة

  
 حالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية  

 
 **مذكرة من األمني العام  

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

دولفــو ســتافنهاغن، املقــدم حبالــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية للــشعوب األصــلية، رو 
 .٢٠٠٥/٥١ من قرار جلنة حقوق اإلنسان ١٨عمال بالفقرة 

 

 * A/62/150. 
 .بسبب املشاورات اليت أجريتاخلاص تقدمي تقرير املقرر تأخر  ** 



A/62/286
 

2 07-48662 
 

 حالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية  
  

 موجز 
/ يغطــي هــذا التقريــر األنــشطة املــضطلع هبــا خــالل الفتــرة املمتــدة مــن تــشرين األول    
قرير بوجه خـاص بعـض املـسائل الـيت يـرى            ، ويتناول الت  ٢٠٠٧يوليه  / إىل متوز  ٢٠٠٦أكتوبر  

 .املقرر اخلاص أهنا تستحق اهتماما خاصا
وينقسم التقرير إىل عدة فروع تتضمن إشارات إىل خمتلـف األنـشطة الـيت اضـطلع هبـا                   

املقرر اخلاص يف إطار واليتـه، مبـا يف ذلـك متابعـة توصـياته وتعزيـز حقـوق الـشعوب األصـلية                       
ويورد املقرر اخلاص يف تقريـره هـذه املـرة أفكـارا بـشأن              .  هذا اجملال  وإسداء املشورة التقنية يف   

التحــديات اجلديــدة الــيت تواجــه محايــة حقــوق الــشعوب األصــلية يف العــامل، فــضال عــن حتليــل  
 .يتناول على وجه التحديد حالة حقوق الشعوب األصلية يف آسيا
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 مقدمة -أوال  
قدمــه إىل اجلمعيــة العامــة املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة يهــــذا هــو التقريــــر الرابــع الــذي  - ١

كـان املقـرر اخلـاص قـد قـدم خـالل            و. اإلنسان واحلريات األساسـية للـشعوب األصـلية       حقوق  
ــستعرضة   ــرة امل ــنويا  الفت ــرا س ــسان يف   )Add.1-4  وA/HRC/4/32(تقري ــوق اإلن ــس حق  إىل جمل
 .٢٠٠٥/٥١قرار جلنة حقوق اإلنسان عمال ب، فهو مقدم لتقريراهذا دورته الرابعة أما 

ــا   - ٢ ــشمولة ب ــرة امل ــضط وتغطــي الفت ــشطة امل ــن    لتقرير األن ــدة م ــرة املمت ــا خــالل الفت لع هب
فيـه، علـى   املقـرر اخلـاص   تناول ي، و٢٠٠٧يوليه / متوز ٣١ إىل   ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول  ٣

رى أهنـا   يـ بعض املـسائل الـيت       ،)A/61/490( السابق إىل اجلمعية العامة      ام به يف تقريره   غرار ما ق  
ويتـضمن تقريـر    . يز حقوق الشعوب األصـلية ومحايتـها      تعزفيما يتعلق ب  تنطوي على أمهية بالغة     

هذه السنة كذلك بعض األفكار بشأن حالة الشعوب األصلية يف آسـيا، وكانـت هـذه املـسألة                  
 .حمل اهتمام خاص يف الدورة السادسة للمنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية

 
 الوالية -ثانيا  

، ومـددت   ٢٠٠١/٥٧قـرار جلنـة حقـوق اإلنـسان         أنشئت والية املقرر اخلاص عمال ب      - ٣
 .٥/١٠١  و١/١٠٢ ومقرري جملس حقوق اإلنسان ٢٠٠٤/٦٢مبوجب قرار اللجنة 

دراسـة  بإعـداد   إىل املقـرر اخلـاص    ٢٠٠٥/٥١قرار جلنة حقوق اإلنـسان      وقد ُعهد يف     - ٤
ال بالواليـة   وعمـ . بشأن أفضل املمارسات املتبعة لتنفيذ التوصـيات الـواردة يف تقـاريره الـسنوية             

 .تقريرا إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعةاخلاص املقرر املذكورة، قدم 
 

 األنشطة املضطلع هبا يف إطار الوالية - ثالثا 
 التقرير املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان - ألف 

ــره  ، قــدم ٢٠٠٧مــارس / آذار٢٠يف  - ٥  املقــرر اخلــاص إىل جملــس حقــوق اإلنــسان تقري
ويتــضمن ذلــك التقريــر األنــشطة  ). يقدمــه يف فتــرة واليتــهســادس تقريــر ســنوي وهــو (الثــاين 

وخـالل تلـك   . ٢٠٠٧مـارس   / إىل آذار  ٢٠٠٦سبتمرب  /هبا يف الفترة املمتدة من أيلول     املضطلع  
علـى ثالثـة جمـاالت اهتمـام     الفترة، وعلى غرار السنوات املاضية واصـل املقـرر اخلـاص تركيـزه          

ائل اليت تـؤثر يف حالـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية للـشعوب                 املسحبث  أوهلا  : رئيسية
وثانيهـا الزيـارات القطريـة؛ وثالثهـا النـداءات العاجلـة واالدعـاءات              وبلورة مواضيعها،   األصلية  

 .املتصلة بوقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية
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  تلـك اجملـاالت املختلفـة يف تقريـره          هبـا يف   قـام وقد عرض املقـرر اخلـاص األنـشطة الـيت            - ٦
يف هــذه الــسنة أربــع إضــافات أنــه قــدم ذلــك  .)Add.1-4 و A/HRC/4/32(الرئيــسي وإضــافاته 

االدعـاءات املتـصلة    اليت وردت واليت مت تبادهلا خـالل الفتـرة املـستعرضة بـشأن              تتناول الرسائل   
؛ والتقريـر املتعلـق     )Add.1( األصـلية    بانتهاكات حلقوق اإلنسان واحلريات األساسـية للـشعوب       

؛ )Add.2 (٢٠٠٦مــايو / أيــار٤ إىل ٢٠٠٦أبريــل / نيــسان٢٤مــن يف الفتــرة  إكــوادور بزيــارة
؛ )Add.3 (٢٠٠٦ديـسمرب  / كـانون األول ١٤ إىل ٤يف الفترة من والتقرير املتعلق بزيارة كينيا     

ملتبعــة لتنفيــذ التوصــيات  بــشأن أفــضل املمارســات ا اهــا فــضال عــن الدراســة اخلتاميــة الــيت أجر 
 ).Add.4(لطلب جلنة حقوق اإلنسان استجابة  السنوية التقاريرالواردة يف 

انتبـاه جملـس حقـوق اإلنـسان        توجيـه    األخري علـى     املقرر اخلاص يف تقريره    قد حرص و - ٧
ذات واجملتمع الدويل بأسره إىل التحديات اجلديدة اليت متس بقـاء الـشعوب األصـلية كـشعوب                 

الدوليـة حلقـوق اإلنـسان      مـا تقـوم بـه احلكومـات واهليئـات           وذلـك بغيـة توجيـه       ستقلة،  هوية مـ  
 .تلك الشعوبحقوق  من عمل لتحسني محاية واجملتمع املدين

وذكــر أن الــتقلص املتواصــل يف مــساحات األراضــي اخلاصــة بأبنــاء الــشعوب األصــلية  - ٨
ل ذلك فقداهنم حلق التـصرف يف       ميثل أحد االجتاهات اليت تعززت يف السنوات األخرية، ويشم        

ــومل، وخباصــة          ــصاد املع ــل حمركــات االقت ــة بفع ــذه العملي ــد تكثفــت ه ــة، وق ــواردهم الطبيعي م
 .األشكال اجلديدة املتزايدة االنتشار يف جمال استغالل موارد الطاقة واملياه

 واشتمل التقريـر املقـدم إىل جملـس حقـوق اإلنـسان أيـضا علـى حتليـل حلالـة اجملتمعـات                      - ٩
احملليــة الــيت أضــعفتها بــصفة خاصــة خمتلــف العمليــات الــيت ســلبتها حــق التــصرف يف أراضــيها    

طبق بوجه خـاص علـى شـعوب الغابـات املهـددة بفقـدان احليـز          نوهذا ما ي  . ومواردها التقليدية 
وممـا يـثري   . التقليدي الذي تعيش فيه، دون أن يتاح هلا أي تعـويض أو بـديل اقتـصادي حقيقـي           

ص احلالة اليت تواجهها اجملتمعات القليلة اليت ال تزال منعزلة يف مناطق نائية مـن               القلق بوجه خا  
الغابات املدارية، واليت أصبحت مهددة بتعدي خمتلف املصاحل االقتصادية القوية علـى أراضـيها              

ويتعــرض أيــضا أبنــاء الــشعوب الرعويــة يف املنــاطق . التقليديــة ومعرضــة خلطــر االنــدثار الفعلــي
ــة و ــدي،       القاحل ــز وجــودهم التقلي ــدرجييا مــن حي ــات حتــد ت ــة للخطــر جــراء عملي شــبه القاحل

 .كخصخصة أراضي مراعيهم التقليدية وتقسيمها وإنشاء حمميات طبيعية عليها
أما األنشطة االستخراجية واملزارع التجارية الكبرية وأمنـاط االسـتهالك غـري املـستدامة         - ١٠

فهـذه  . ن ترددت أصداؤمها يف أوساط الرأي العام العاملي       فقد أحلقت بالبيئة تلوثا ودمارا كبريي     
العمليات تترتب عليها آثار خطرية تـنعكس بوجـه خـاص علـى أبنـاء الـشعوب األصـلية، نظـرا                    
للصلة الوثيقة بـني أسـاليب حيـاهتم وبـني العالقـة التقليديـة الـيت تـربطهم بأراضـيهم ومـواردهم                      
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إىل أمـاكن أخـرى، األمـر الـذي     ىل الـرتوح  إرهم  فتدهور هذه العالقة كـثريا مـا يـضط        . الطبيعية
ــه مــشاكل هتــدد نظــامهم       ــشأ عن ــدوره اىل ارتفــاع مؤشــرات الفقــر يف أوســاطهم وتن يــؤدي ب

 .الغذائي وصحتهم وراحتهم
 إىلويلجــأ أبنــاء الــشعوب األصــلية يف الــدفاع عــن حقــوقهم والتعــبري عــن احتياجــاهتم   - ١١

عيــة، إذ كــثريا مــا يكــون هــذا هــو الطريــق الوحيــد  عــدة أشــكال مــن التنظــيم والتعبئــة االجتما
ــهم  ــة ضــمن     . إلبــالغ مطالب ــان كــثرية للغاي ــدرج يف أحي ــة تن ــد أن االحتجاجــات االجتماعي بي

 . انتهاكات جديدة، بل وخطرية أحيانا، متس حقوق اإلنسانإىلاألفعال اإلجرامية، مما يقود 
ية أحـد مظـاهر العوملـة وانعـدام      وميثل تزايد عـدد املهـاجرين مـن أبنـاء الـشعوب األصـل              - ١٢

الـشعوب األصـلية بوجـه    ويتعرض املهاجرون من أبناء . املساواة والفقر الذي يترتب على ذلك 
والتعــدين، وكــذلك يف الزراعــة قطــاعي يف عنــد عملــهم  النتــهاكات حقــوق اإلنــسان خــاص 

ية هـي   فـاهلجرة االضـطرارية ألبنـاء الـشعوب األصـل         . الـصعيد الـدويل   وعلـى   الوسط احلـضري،    
 .نتاج حاالت يأس كثريا ما يعيشوهنا يف مواطنهم األصلية

هــذه الــسنة انتبــاه جملــس حقــوق اإلنــسان إىل  وجــه املقــرر اخلــاص يف تقريــر  وأخــريا،  - ١٣
. استمرار حالة احلرمان اليت تعيشها املرأة من نساء الشعوب األصلية يف أحناء كـثرية مـن العـامل                 

 إىليــستمع مباشــرة ن أل، واليتــهد ســتة أعــوام مــن فتــرة  علــى امتــدافقــد أتيحــت لــه الفرصــة، 
ــه املــرأة مــن نــساء     كمــا هــائال مــن  تلقــى ياملعنــيني وأن  معلومــات كــثرية بــشأن مــا تتعــرض ل

الشعوب األصلية وخباصـة املراهقـات والطفـالت مـن متييـز وعنـف واعتـداءات يف بلـداهنن ويف                    
. أحيانـا حىت داخل جمتمعاهتن احملليـة نفـسها        والبلدان اليت يضطررن أحيانا إىل اهلجرة إليها، بل         

يف مكانـا   بعـد   مسألة مل جتـد هلـا       حقوق نساء الشعوب األصلية     بانتهاك  فاالهتمام بوجه خاص    
بعـض  تبـذهلا حـىت اآلن      جدول األعمال املتعلق حبماية حقوق اإلنـسان، وال تـزال اجلهـود الـيت               

 .  تفي بالغرضالوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة أبعد من أن
 

 تنفيذ التوصياتاملتبعة يف مارسات املالدراسة املتعلقة بأفضل  - باء 
عـن أفـضل املمارسـات املتبعـة      ختاميـة   رفقة التقرير الرئيـسي، دراسـة       هذا العام   قدمت   - ١٤

لتنفيذ التوصيات الواردة يف التقارير السنوية للمقرر اخلاص عمال بقـرار جلنـة حقـوق اإلنـسان                  
٢٠٠٥/٥١ )A/HRC/4/32/Add.4(      وقــد  . وذلــك كــي ينظــر فيهــا جملــس حقــوق اإلنــسان 

الزيـارات  نتائج خمتلـف مـا عقـد يف سـياق متابعـة             تلك الدراسة    وضعت يف االعتبار عند إعداد    
ــدا     ــة يف غواتيمــاال، وكن ــسابقة مــن اجتماعــات وطني ــه، الفقــرات  (ال ) ٢٧ إىل ٢٥املرجــع ذات

) ٣١  و ٣٠املرجـع ذاتـه، الفقرتـان       (والفلـبني   ) ٢٩و   ٢٨املرجـع ذاتـه، الفقرتـان       (واملكسيك  



A/62/286  
 

07-48662 7 
 

، )٣٢املرجــع ذاتــه، الفقــرة (وأعمــال احللقــة الدراســية الدوليــة للخــرباء الــيت عقــدت يف كنــدا  
 . التابعة للمجتمع املدينفضال عن رسائل موجهة من خمتلف مراصد حقوق اإلنسان

ــة التوصــيات الــ     - ١٥ ــادرات ملتابع ــضمن الدراســة جمموعــة مب ــارير واردة يف وتت اختــذهتا التق
وقـد  . حكومات ووكاالت دولية ومنظمات من اجملتمـع املـدين وحـىت الـشعوب األصـلية ذاهتـا                

واصـــلت مفوضـــية األمـــم املتحـــدة حلقـــوق اإلنـــسان تنفيـــذ مـــشروع للمتابعـــة يف املكـــسيك   
وغواتيمــاال تقــوم فيــه بعــدة أنــشطة مبــشاركة فعليــة مــن كــال احلكومــات ومنظمــات الــشعوب 

وقـد خلـصت الدراسـة      . يف البلـدين املـذكورين    للتوصـيات   صلية للمسامهة يف التنفيذ الفعلي      األ
إىل اســتنتاج مـــؤداه أن التنفيـــذ كــان أكثـــر فعاليـــة حيثمـــا وجــدت،كما هـــو احلـــال بالنـــسبة    

تقوم هبـا   ومنظمة  االضطالع بأعمال منسقة    للمكسيك وغواتيماال، مبادرات حمددة تساهم يف       
 .ختلفة املاألطراف املعنية

املقـدم  األخـري    التقريـر    يـرد رفقـة   باإلضافة إىل الدراسات املواضيعية املشار إليهـا آنفـا،           - ١٦
يف شـكل إضـافتني التقريـران املتعلقـان بالزيـارتني الـرمسيتني اللـتني مت          إىل جملس حقوق اإلنسان     

 علــى  عــرضالــيت أشــري إليهــا يف التقريــر األخــري الــذي إكــوادور االضــطالع هبمــا، ومهــا زيــارة
 . كينيا، وزيارة)٢٤إىل  ٢٠، الفقرات A/61/490(اجلمعية العامة 

 
 الزيارة الرمسية إىل كينيا -جيم  

ومجـع الثمـار   تتكون جمتمعـات الـشعوب األصـلية يف كينيـا مـن أقليـات متـارس الـصيد                - ١٧
أساسـا   واألدجيك، الذين يعيـشون      ،اإلملولو، والياكو، والسنغوير، واملاساي   والرعي كشعوب   

وعادة مـا تتعـرض   . األراضي القاحلة وشبه القاحلة ويف األحراج القليلة املوجودة يف البلد     على  
 ويتـبني عـدم اعتـراف القـانون هبـم وحبقهـم يف أن تكـون هلـم                   .مصادر رزقهم وثقافاهتم للتمييز   

 .هويتهم املستقلة من وضعهم االجتماعي والسياسي واالقتصادي املهمش
ئل الرئيـسية املتـصلة حبقـوق اإلنـسان الـيت يواجههـا أبنـاء هـذه اجملتمعـات                  وتتعلق املـسا   - ١٨

أراضيهم وغاباهتم التقليدية ومواردهم الطبيعية وتدهورها البيئـي نتيجـة للنـهب الـذي          بفقداهنم  
حالــة احلقــوق  فقــد تفاقمــت  . طاهلــا يف حقبــة االســتعمار ويف الفتــرة الــيت تلــت االســتقالل      

الثقافية هلذه اجملتمعـات خـالل العقـود األخـرية جـراء سياسـات عامـة        االقتصادية واالجتماعية و  
اتبعتها الدولة يف عدة حماوالت لتحديث سبل عـيش أبنـاء اجملتمعـات الرحـل وتـشجيعهم علـى                   

وممـا زاد  . االستقرار أو جراء برامج خلصخـصة املـزارع الـيت يـشتركون يف ملكيتـها واسـتغالهلا             
املتكـررة الـيت ينطـوي عليهـا حتديـد أصـحاب احلـق يف               من صعوبة أوضاعهم، حـاالت الفـساد        

 .األراضي الوطنية وأراضي الكيانات االستئمانية
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وممــا يــستحق الــذكر بوجــه خــاص مــا يواجهــه أبنــاء بعــض اجملتمعــات مــن صــعوبات     - ١٩
ــى أراضــي أجــدادهم        ــة عل ــات طبيعي ــشاء حممي ــسبب إن ــسري ب ــشريدهم الق ــدة جــراء ت . متزاي

تزهات تـوفر العملـة األجنبيـة لالقتـصاد الـوطين، فـإن إنـشاءها ال يـزال                  وبالرغم من أن هذه املن    
حمل مناقشات حمتدمة ملا ينطوي عليه من انتهاكات حلقوقهم يف أراضي وموارد هذه احملميـات               

أن ميارســوا يف األراضــي الــيت تقــام عليهــا تلــك  مــن  هماملتامخــة ملنــاطقهم حيــث أن ذلــك ميــنع 
يتمكنـوا حـىت اآلن مـن املـشاركة         وهم مل   ،  الرعيلصيد و ملتعلقة با ااحملميات أنشطتهم التقليدية    

 .على حنو كامل يف إدارة احملميات واالستفادة من إيراداهتا
ــدم  - ٢٠ ــاطق وال يق ــاء يف من ــشعوب األصــلية  أبن ــن   ال ــي م ــا يكف ــة  م اخلــدمات االجتماعي

مـا يـضع تلـك      ، بـل وكـثريا مـا تنعـدم تلـك اخلـدمات متامـا، وهـو                  وخدمات اهلياكل األساسية  
اخلـدمات االجتماعيـة    علـى   صول  ويترتـب علـى عـدم احلـ       . مؤشرات الفقر الوطين  املناطق دون   

علــى قــدم املــساواة مــع قطاعــات األغلبيــة مــن ســكان البلــد آثــار متــس خباصــة أطفــال ونــساء    
ــلية ويتعـــرض هـــؤالء أيـــضا للتمييـــز يف جمـــال حقـــوق امللكيـــة، ويتعرضـــون   . الـــشعوب األصـ
مارسـة عـدد   ويعـاين مـن هـذه امل   ضـارة كتـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث      ملمارسات تقليدية   

 .كبري من الطفالت واملراهقات يف البلد
وقــد مكنــت عمليــة إحــالل الدميقراطيــة يف كينيــا مــن ظهــور منظمــات وشــبكات           - ٢١

للشعوب األصلية جنحت يف وضع شواغل هذه الشعوب يف جدول األعمال الـوطين، وخباصـة               
فقد أعلنت احلكومـات عـن مبـادرات هامـة مـن بينـها              . لدستوراإصالح  املتعلقة ب ت  يف املناقشا 

مثال عدة مـشاريع إمنائيـة جمتمعيـة يف املنـاطق القاحلـة وشـبه القاحلـة، وبرنـامج لتعمـيم التعلـيم                       
كمــا أن احلاجــة إىل اختــاذ تــدابري تــصحيحية لفائــدة اجملتمعــات الرعويــة واجملتمعــات . االبتــدائي

ما بـه، وخباصـة يف اسـتراتيجية احلـد مـن            أصـبحت أمـرا مـسلّ     ومجع الثمـار    ى الصيد   املعتمدة عل 
 .الفقر
انظـر  ( جنـوب أفريقيـا يف وقـت سـابق           كينيا يف هـذه الـسنة وزيـارة        وقد مكنت زيارة   - ٢٢

E/CN.4/2006/78/Add.2(  ،  مع أعضاء اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والـشعوب،        واحملادثات
بشأن مـشكلة الـشعوب     بعض األفكار   ن  يمع متخصصني آخرين، من تكو    احملادثات  فضال عن   

 .مع أعضاء اجلمعية العامة املوقرينمن املفيد تقامسها هبذه املناسبة األصلية 
شعوب الـ أبنـاء   هـم   القـارة،   األخـرى يف    دان  البلـ مثـل   مثلـها   يف كينيـا،    جميع األفارقة   ف - ٢٣

وكــان يــشار إلــيهم مــن الــسكان األصــليني، باعتبــار أن معظمهــم ينحــدرون يف البلــد األصــلية 
 بـصرف النظـر     “الـسكان األصـليون   ” أو   “مواليد البلـد  ”خالل حقبة االستعمار حتت مسمى      

وبعــد نيــل االســتقالل، أصــبح مجــيعهم مــواطنني أحــرارا       . ثنيــةإلعــن انتمــاءاهتم القبليــة أو ا  
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ــدة    ــدول اجلدي ــا ال ــن رعاي ــساوين م ــة والتار  . ومت ــد أن الظــروف اجلغرافي ــة  بي ــة واالجتماعي خيي
ولـذا، فـإن    . بني القبائل الكثرية القاطنة اآلن يف هذه البلدان       شقاق  إىل عوامل   انقلبت  والثقافية  

ألهنــا  ‘‘شــعوب أصــلية’’عبــارة هنــاك يف العديــد مــن البلــدان األفريقيــة جــدال حــول اســتخدام 
ن مث يف حقـوق     تنطوي علـى تـداعيات تـؤثر يف القـرارات املتعلقـة بالـسياسات العامـة وتـؤثر مـ                   

واملسألة املطروحـة هنـا مـن منظـور حقـوق اإلنـسان ال تكمـن يف معرفـة مـن                     . السكان املعنيني 
. ممتلكـاهتم وللتـهميش   اجلميـع لـسلب     تعـرض فيهـا     قدم أوال، وإمنا هي تتعلق بتجربـة مـشتركة          

ر ال يراد هبـا إنـشاء طبقـة خاصـة مـن املـواطنني، وإمنـا مواجهـة مظـاه             ‘‘ شعوب أصلية ’’فعبارة  
ــزمن احلاضــر     ــة امتــدت آثارهــا إىل ال ــذا،  .النعــدام العــدل واملــساواة تعــزى ألســباب تارخيي ول

ــسان          ــوق اإلن ــة حلق ــة األفريقي ــابع للجن ــشعوب األصــلية الت ــين بال ــل املع ــق العام اســتخدم الفري
يف سياقها األفريقي، وكان اسـتخدامها هبـذه املعـىن هـو الغايـة املنـشودة               العبارة  والشعوب هذه   

 .يات املقرر اخلاص إىل البلدان األفريقيةمن توص
 

 أنشطة املتابعة - دال 
مــسألة تنفيــذ التوصــيات  حنــو أيــضا وجهــت اجلهــود علــى غــرار الــسنوات الــسابقة،   - ٢٤

ــواردة يف  ــسنوية، وخباصــة تلــك املدرجــة   التقــارير ال ــدان الــيت  التقــارير املتعلقــة ب  يفال متــت البل
مهات هامــة يف الدراســة املتعلقــة بأفــضل املمارســات  وقــد مثلــت هــذه األنــشطة مــسا . زيارهتــا

فأنـشطة املتابعـة إمنـا هـي وسـيلة تفيـد            ).  الواردتان أعاله  ١٥  و ١٤الفقرتان  (آنفا  املشار إليها   
جدا يف املسامهة يف تعزيز احلوار بني احلكومـات واجملتمـع املـدين ومنظمـات الـشعوب األصـلية                   

ــشتركة يف    ــة امل ــا مــن األطــراف الفاعل ــذ وغريه ــارير  توصــيات ال تنفي ــواردة يف التق تلــك ألن ال
املتعلـق بتعزيـز حقـوق الـشعوب األصـلية          النـهائي   تكـون مفيـدة يف بلـوغ اهلـدف          األنشطة رمبا   

 .ومحايتها
ومما جيدر ذكره من بـني أنـشطة املتابعـة الـيت مت االضـالع هبـا، املنتـدى الـذي عقـد يف                         - ٢٥

، وشــاركت فيــه احلكومــة وعــدة  ٢٠٠٦كتــوبر أ/ تــشرين األول٣  و٢أوتــاوا، كنــدا، يــومي 
فقـد مكـن هـذا      . نـسان يف كنـدا    إلمنظمات من املنظمات املعنية بالـشعوب األصـلية وحقـوق ا          

واحلــواجز القائمــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ التوصــيات الــيت    املكتــسبة املنتــدى مــن حتديــد اخلــربات  
نظــر ا (٢٠٠٣بلــد يف عــام إىل الالــيت متــت  الرمسيــة الزيــارةإىل حكومــة كنــدا مبناســبة صــدرت 

A/HRC/4/32/Add.4.( 
بـشأن مواضـيع تتعلـق    عـدة تـدابري   حكومـة كنـدا يف الـسنوات األخـرية          قد اعتمـدت    و - ٢٦

جتـدر اإلشـارة علـى    و. حبقوق الشعوب األصـلية وردت اإلشـارة إليهـا يف التقـارير ذات الـصلة        
اخلاصـة بأطفـال     الداخليـة    املـدارس التعويـضات الـيت قـدمت إىل ضـحايا نظـام            إىل  ،  سبيل املثال 
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الشعوب األصلية، والدعم املقدم لربنامج تربوي يرمي إىل مكافحة العنف ضد نساء الـشعوب              
املـشاركة يف جلـان حقـوق اإلنـسان      باألصلية، وإصالح قانوين يسمح ألبناء الـشعوب األصـلية          

 .القائمة يف البلد
ــأخريات كتلــك املــس      - ٢٧ ــضا إىل عــدة ت ــدى أي ــد أشــار املنت ــاق  وق ــذ اتف ــثال يف تنفي جلة م

 بني وزارات احلكومة ومنظمـات الـشعوب األصـلية، واسـتمرار            ٢٠٠٥قع يف عام    كيالونا املوّ 
ومن املواضـيع املـثرية للجـدل       . الرتاعات العديدة على أراضي أبناء الشعوب األصلية وأقاليمهم       

يت عقـدت مـع املقـرر       إىل حد بعيد، املوضوع الذي أشار إليه عدة برملـانيني يف االجتماعـات الـ              
عـالن حقـوق الـشعوب األصـلية        إاخلاص وهو موضوع يتعلق بالتصويت السليب يف كندا علـى           

 .٢٠٠٦يونيه / اإلنسان اليت انعقدت يف حزيرانالذي مت اعتماده يف دورة جملس حقوق
 تقريـر متابعـة  يف سـياق  هبـا يف املكـسيك      اضطلع  اليت  من بني األنشطة     جيدر ذكره  اومم - ٢٨
مفوضـية  ، األنشطة اليت قمت هبا بالتعاون مـع         ٢٠٠٣إىل البلد يف عام     ارة الرمسية اليت متت     الزي

يف إطــار مــشروع تعزيــز حقــوق الــشعوب األصــلية يف أمريكــا األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان 
، A/HRC/4/32/Add.4نظـر  ا(الوسطى ومحايتها مع التركيز خباصـة علـى غواتيمـاال واملكـسيك        

 ).٧٠ إىل ٦٥الفقرات 
التقدم، فإن الكثري من القضايا اهلامـة املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان             قدر من   وبالرغم إحراز    - ٢٩

فاإلطــار الدســتوري . الــيت ورد ذكرهــا يف توصــيات املقــرر اخلــاص مل تنفــذ بعــد يف املكــسيك 
رادة الـسياسية   وهو أمـر ال يعـزى فقـط إىل اإل         حبقوق الشعوب األصلية يصعب تطبيقه،      املتعلق  

فنظـام املعـايري واحملـاكم الزراعيـة مل يعـد      . قانونيـة االتـساق وااللتباسـات ال    منا أيضا إىل انعدام     وإ
هـا الطبيعيـة أصـبحت      دصـلية يف أراضـيها وموار     ألمواكبا لروح العصر إذ أن حقوق الشعوب ا       

الـسياسات البيئيـة مل تـراع أبنـاء الـشعوب األصـلية             كمـا أن    لما بـه ،     يف الزمن احلاضر أمرا مسّ    
فاملشاريع اإلمنائية ال تزال متثل خطرا على أشكال حياهتم مثلما يتـضح مـن           . على النحو الكايف  
 .يف املنطقةحاد روتا يف والية غرييرو الذي تسبب يف نزاع اجتماعي امشروع سد ال ب

توصـيات  الوطنيـة بـشأن تنفيـذ       مشاورات   يف الفلبني    ٢٠٠٧فرباير  /شباطوعقدت يف    - ٣٠
وبـالرغم مـن     .يف ذلـك البلـد    مت االضـطالع هبـا      املهمـة الرمسيـة الـيت       يـر املتعلـق ب    الواردة يف التقر  

، A/HRC/4/32نظــر ا(صــالح املؤســسات إالنتــائج الــيت حققــت هنــاك يف جمــاالت كــالتعليم أو 
مل تتغري حالة الشعوب األصلية كـثريا باملقارنـة مـع مـا كانـت عليـه يف                  ،  )٧٥إىل   ٧١الفقرات  

رغم من اجلهـود الكـبرية الـيت بذلتـها بعـض املؤسـسات العامـة كاللجنـة                  وبال. السنوات السابقة 
لتـرك  الوطنية للشعوب األصلية، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، مل تكن تلـك اجلهـود كافيـة                

 . يف أمناط انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يعاين منها أبناء جمتمعات الشعوب األصليةأثر



A/62/286  
 

07-48662 11 
 

ــة حقــوق الــشعوب ا  - ٣١ ــها    وكانــت حال ألصــلية يف الفلــبني قــد شــهدت يف بعــض جوانب
متكـني العديـد مـن أبنـاء        ويف حـني أن     . ٢٠٠٢كانت عليه يف عام     مبا  تدهورا واضحا باملقارنة    

، فــإن فقــداهنم أمــر جــدير بالثنــاءاجملتمعــات مــن اســتالم ســندات ملكيتــهم ألراضــي أجــدادهم 
. ائهم ال يزال مبعث مطالـب مـستمرة       ألراضيهم وعدم وصوهلم إىل املوارد الطبيعية الالزمة لبق       

ومما يثري القلق الفقدان املتسارع ملـوارد حرجيـة يعتمـد عليهـا أبنـاء الكـثري مـن هـذه اجملتمعـات                
ذلك أن اإلطار القانوين للسياسات احلالية يشجع على انتزاع أراضـيهم            .لتوفري مصادر رزقهم  

رى تــستفيد مــن امتيــازات لفائــدة جمموعــة ضــيقة مــن الــشركات الدوليــة ومــصاحل خاصــة أخــ  
التعدين والصيد وزراعة األشجار، والسياحة وأنشطة أخـرى علـى حـساب حقـوقهم املتوارثـة                

. الطــرد القــسرى وصــعوبات أخــرى حيــث أن الكــثريين منــهم يهــددهم خطــر ،عــن أجــدادهم
ــا ــضائي         ومم ــار الق ــدام خــارج اإلط ــادة اخلطــرية يف حــاالت اإلع ــضا، الزي ــا أي ــا بالغ ــثري قلق  ،ي
عذيب واالختفاء القسري واالحتجـازات غـري القانونيـة وغـري ذلـك مـن التعـديات اخلطـرية                والت

أفــراد الــشرطة واجلــيش وجمموعــات شــبه   ارتكاهبــا علــى أيــديى  املــدععلــى حقــوق اإلنــسان
 .عسكرية يف سياق الرتاعات االجتماعية الدائرة

 ٢٠٠٧أكتـوبر   /ألول تـشرين ا   ٧ إىل   ٥ا، مـن    يف مونتريـال، كنـد    املقرر اخلاص    وعقد - ٣٢
حتت رعاية الوكالة احلكومية للحقوق والدميقراطية، والفريق العامل الـدويل لـشؤون الـشعوب              
األصلية ومنظمات أخرى من اجملتمع املدين، حلقة دراسية دولية للخرباء بشأن تنفيذ توصـيات              

اردة يف  بـشأن التوصـيات الـو     املقـرر اخلـاص مـن أن جيمـع          هـذه احللقـة     مكنت  و. املقرر اخلاص 
تقارير املواضيعية واملتعلقة بزياراته القطرية خربات وآراء جمموعة كـبرية مـن اخلـرباء مـن بينـهم             
ممثلون للشعوب األصلية، ووكاالت دولية، ومنظمات إقليمية حلقوق اإلنسان ومنظمـات غـري             

 االســتنتاجات الرئيــسية الــيتيف صــدر يف اآلونــة األخــرية  )١(وقــد مجعــت يف منــشور. حكوميــة
 إىل جملـس    يـة يف إعـداد الدراسـة الـيت قـدمت          توصلت إليها احللقة وشكلت مسامهة بالغـة األمه       

 .أفضل املمارساتبشأن حقوق اإلنسان 
 

 األنشطة األخرى  - هاء 
يف بعثة لتقدمي املـشورة التقنيـة يف        املقرر اخلاص    أبريل من هذه السنة، شارك    /يف نيسان  - ٣٣

نيبــال برفقــة املقــرر اخلــاص املعــين باألشــكال املعاصــرة للعنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة   
، وخبريين من اللجنة الفرعيـة لتعزيـز        دودو ديان األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، السيد        

__________ 
 )١( R.Stavenhagen. Indigenous Peoples.Rights: Experiences and challenges. (Copenhagen, International 

Center for Human Rights and Democratic Development, International Work Group for Affairs, Tebtebba 

Foundation and Canadian Friends Service Committee, 2007). 
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ملتحـدة حلقـوق اإلنـسان يف    بغية تزويد مكتب مفوضية األمـم ا وذلك حقوق اإلنسان ومحايتها   
 مع التركيز بوجه خـاص علـى حالـة         ، القطرية يف مواضيع التمييز    باملشورة بشأن سياساته  نيبال  

 فضال عن اسـتقاء معلومـات عـن         ،الشعوب األصلية، وخباصة أقلية الداليت واألقليات األخرى      
 .حالة حقوق اإلنسان ملختلف الشعوب األصلية

بيـد أن   . والتعـدد الثقـافيني   التغـاير    ينطوي على قـدر كـبري مـن          وتتصف نيبال بأهنا بلد    - ٣٤
 إقـصائي  على أساس منـوذج   منذ إنشائها   أقيمت  اليت   هذا التعدد مل تعترف به مؤسسات الدولة      

على لغة وثقافة وهوية أقلية النخبـة املـسيطرة علـى هياكـل احلكومـة واحليـاة العامـة منـذ         يعتمد  
ا التمييـز اهليكلـي الناشـئ عـن هـذا النمـوذج اإلقـصائي               التـصدي هلـذ   ويـشكل   . أكثر من قرنني  

للدولة أحد أكرب التحديات اليت تواجه عملية التحول إىل الدميقراطيـة الـيت يـشهدها البلـد منـذ                    
 . ٢٠٠٦أبريل /يف نيسان‘‘ احلركة الشعبية”قيام 
، ‘‘األديفاســـيس’’البلـــد باســـم ويـــشكل أبنـــاء الـــشعوب األصـــلية املـــشار إلـــيهم يف   - ٣٥
االحتـاد النيبـايل لقوميـات      ويتجمـع هـؤالء يف       . يف املائة من سكان البلد     ٣٧‘‘ ناجاتيساجل’’ أو

الشعوب األصلية وهم من األطراف الفاعلـة األساسـية يف عمليـة التحـول الـدميقراطي اجلاريـة،                
ــة يتــسم بتعــدده الطــائفي واإلثــين واللغــوي      حيــث يطــالبون بــاالعتراف بنمــوذج جديــد للدول

 وقد طالبوا أيضا بإدخال إصالح عميق على اهليكل املوحد للدولـة يـشمل االعتـراف             .والثقايف
مبناطق مستقلة ذاتيا وهلا صالحيات وضع وتنفيذ معايري وسياسات عامة تتعلـق باملواضـيع الـيت                

 .تعنيهم
وبغية تعزيز آليات ضمان حقوق الـشعوب األصـلية، شـرع برملـان نيبـال يف إجـراءات            - ٣٦

 ملنظمـة العمـل الدوليـة، املتعلقـة بالـشعوب األصـلية والقبليـة         ١٦٩االتفاقية رقـم    التصديق على   
وسيـشكل هـذا التـصديق الـذي كـان وقـت كتابـة هـذه الـسطور ال يـزال              . يف البلدان املـستقلة   

متوقفا على استيفاء حكومة نيبال لإلجراءات الالزمة، خطوة بالغة األمهية تفسح الطريـق أمـام     
سات جديدة يف ضوء التقدم احملرز على الصعيد الـوطين فيمـا يتعلـق حبمايـة                اعتماد معايري وسيا  

 .حقوق الشعوب األصلية وتعزيزها
وكـان األول   . فرباير من العام احلـايل، عقـد اجتماعـان هامـان يف كمبوديـا             /ويف شباط  - ٣٧

حلقــة دراســية عــن الــشعوب األصــلية وإمكانيــة احلــصول علــى األراضــي يف كمبوديــا نظمتــها  
مة العمل الدولية، ومنتدى املنظمات غـري احلكوميـة يف كمبوديـا ومفوضـية األمـم املتحـدة                  منظ

حلقوق اإلنسان، وشارك فيها موظفون من خمتلف الـوزارات املختـصة حبالـة أراضـي جمتمعـات                
الــشعوب األصــلية، وكــذلك ممثلــون عــن تلــك اجملتمعــات، ووكــاالت دوليــة ومنظمــات غــري    

اين، فهو أول مشاورة إقليمية جتريها منظمات الشعوب األصـلية يف           أما االجتماع الث  . حكومية
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وقــد نظمتــها مؤســسة تابتيبــا ومؤســسة ميثــاق الــشعوب األصــلية يف  . آســيا مــع املقــرر اخلــاص
آســيا، بــدعم مــن الفريــق العامــل الــدويل لــشؤون الــشعوب األصــلية، ومــشروع برنــامج األمــم 

 وحــضر املــشاورة ممثلــون عــن عــدد كــبري مــن   .املتحــدة اإلمنــائي اإلقليمــي للــشعوب األصــلية  
املنظمـات وخــرباء يف شــؤون الـشعوب األصــلية يف آســيا قــدموا للمقـرر اخلــاص وصــفا شــامال    

وسـامهت  . تعانيه الشعوب األصلية يف املنطقة من مشاكل رئيـسية يف جمـال حقـوق اإلنـسان        ملا
قليمية، اليت هـي أول مـشاورة مـن    التقارير واملناقشات البناءة اليت قدمت أثناء هذه املشاورة اإل      

نوعها يدعو إليها املقرر اخلاص، مسامهة كبرية يف حتديد األعمال اليت سيتم االضـطالع هبـا يف                 
 .املستقبل على سبيل األولوية يف آسيا يف إطار الوالية املنوطة باملقرر اخلاص

ه الفرصـة إلقامـة   كما أن مشاركة املقرر اخلاص يف كال النشاطني املذكورين أتاحت ل   - ٣٨
حوار بناء مع وكاالت األمم املتحدة ومنظمات شـعوب البلـد األصـلية الـذين أعربـوا يف مجلـة                    

وقـد تبـادل املقـرر      . أمور عن قلقهم إزاء السياسة اجلديدة املتعلقة باألراضي واجلاري مناقشتها         
ذا التبـادل   اخلاص واحلكومة املعلومات مؤخرا بشأن هذه الـسياسة، ومـن املؤمـل أن يـساهم هـ                

ــوق         ــة حق ــة اخلاصــة حبماي ــشريعات الداخلي ــذ الت ــات املوجــودة بتنفي ــام اآللي ــات يف قي للمعلوم
الشعوب األصلية تنفيذا فعليا باملشاركة يف ذلك مع مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان،               

 .ومنظمة العمل الدولية وغريمها من األطراف الفاعلة ذات الصلة
، شــارك املقــرر اخلــاص يف حلقــة العمــل     ٢٠٠٧مــارس /آذار ٢٧ و ٢٦ويف يــومي  - ٣٩

اإلقليمية للقطب الشمايل بشأن أقاليم أبناء الـشعوب األصـلية وأراضـيهم ومـواردهم الطبيعيـة،               
القطــيب “ تيــأنو”وقــد نظــم احللقــة يف الــدامنرك، جملــس برملــان الــصاميني بالتعــاون مــع مــؤمتر  

نتـدى الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية            وحـضر هـذه احللقـة رئيـسة امل        . واجمللس الصامي 
وأعضاء من املنتدى وممثلون من الدامنرك، وفنلندا، والنرويج، والسويد؛ وممثلون عـن برملانـات               
ــشعوب األصــلية        ــذايت؛ ومنظمــات لل ــة باالســتقالل ال ــديا املتمتع ــة غرونولن ــصاميني وحكوم ال

يل املـسامهة يف مناقـشة املوضـوع        وكانت هذه احللقـة الـيت أقيمـت علـى سـب           . وخرباء مستقلون 
الرئيسي للدورة السادسة للمنتدى الدائم فرصة لالطالع عن كثب على حالة أراضـي وأقـاليم               
الشعوب األصلية يف املنطقة، وفتح بـاب احلـوار بـشأن هـذه املواضـيع مـع األطـراف احلكوميـة                     

 .الفاعلة ومنظمات الشعوب األصلية
مــانني إلنــشاء جلنــة خــرباء منظمــة العمــل الدوليــة املعنيــة ومبناســبة الــذكرى الــسنوية الث - ٤٠

نـوفمرب  /بتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، عقـدت يف جنيـف يف تـشرين الثـاين               
: محاية حقـوق العمـل بوصـفها مـن حقـوق اإلنـسان            ” الندوة الدولية اليت حتمل عنوان       ٢٠٠٦

ق التعاون املتزايد مـع منظمـة العمـل الدوليـة          ويف سيا . “قبة الدولية حاضر ومستقبل آليات املرا   
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يف جمــال تنفيــذ املعــايري الدوليــة، عرضــت خــربات املقــرر اخلــاص يف مواضــيع تــدخل يف صــميم 
 .معايري املنظمة فيما يتعلق بالشعوب األصلية والقبلية

يت  ملنظمة العمل الدولية، وهي املعاهدة الدولية الوحيدة الـ         ١٦٩كما أن االتفاقية رقم      - ٤١
تركز على حقـوق اإلنـسان للـشعوب األصـلية، هـي أيـضا حمـل مناقـشة يف برملـان أملانيـا الـذي                         

 للحـديث مـع أعـضاء الربملـان         ٢٠٠٧فربايـر   /ُوجِهت إىل املقرر اخلاص دعوة لزيارته يف شـباط        
وبـالرغم مـن أن العديـد مـن الربملـانيني قـد أبـدى        . بشأن مزايا التصديق على املعاهدة املذكورة     

 . يف ذلك احلني١٦٩ما وحسن نية مل جير التصديق على االتفاقية رقم اهتما
ومببادرة من املنتدى الدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية، شـارك املقـرر اخلـاص يف                    - ٤٢
 يف حلقة العمل الدولية املتعلقة بالـشعوب األصـلية والـشركات الدوليـة الـيت           ٢٠٠٧يوليه  /متوز

وهنــاك، عرضــت بالتفــصيل مــشاكل  . تس يف االحتــاد الروســيعقــدت يف مقاطعــة يامــال نينيــ 
حقوق اإلنسان اليت يواجهها أبناء الشعوب األصلية يف مناطق مثـل سـيبرييا حيـث يوجـد منـذ                    
عــدة عقــود نــشاط كثيــف الســتخراج الــنفط يــوثر يف حالــة البيئــة وحقــوق اإلنــسان اخلاصــة     

كــذلك تنــاول االلتزامــات الــيت وإىل جانــب موضــوع حقــوق اإلنــسان، مت . بالـسكان املقــيمني 
 .يتعني على األطراف احلكومية واخلاصة الوفاء هبا

مـايو  /وعلى غرار السنوات املاضية، شارك املقرر اخلاص يف نيويورك خالل شـهر أيـار             - ٤٣
 يف املنتــدى الــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية الــذي كــان املقــرر اخلــاص أحاطــه  ٢٠٠٧

ناقــشة مناســبة للتباحــث مــع أعــضاء املنتــدى ومنظمــات الــشعوب   وكانــت امل. علمــا بأنــشطته
األصلية ووفود احلكومات بشأن احلالة العامـة واالجتاهـات الـسائدة، مـع التركيـز خباصـة علـى                   

ونوقـشت كـذلك مـشاكل محايـة حقـوق اإلنـسان اخلاصـة         . نساء وطفالت الـشعوب األصـلية     
ذا الـسياق إىل املنتـدى ورقـة معلومـات          بالشعوب األصلية يف آسيا، وقـدم املقـرر اخلـاص يف هـ            

وأجــرى املقــرر اخلــاص، علــى حنــو مــا قــام بــه يف  ). E/C.19/2007/7(عــن حالــة تلــك احلقــوق 
مناســبات أخــرى، اتــصاالت مــع وفــود احلكومــات ومنظمــات الــشعوب األصــلية والوكــاالت 

شعوب األصـلية   الدولية، مما أتاح الفرصة ملواصلة استقاء املعلومات بشأن تطور حالة حقوق ال           
ويـرى  . يف بلدان ومناطق حمددة، فـضال عـن حتديـد جمـاالت العمـل ذات األولويـة يف املـستقبل                   

املقرر اخلاص أن من األمهية مبكان أن جيري التنسيق بني املنتـدى الـدائم واملقـرر اخلـاص بـشأن                   
 .تعزيز حقوق اإلنسان اخلاصة بالشعوب األصلية ومحايتها

 



A/62/286  
 

07-48662 15 
 

 عوب األصلية يف آسياحالة حقوق الش -رابعا  
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، قمت جبمع معلومات من خمتلف املـصادر بـشأن حالـة                - ٤٤

حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية للـشعوب األصـلية يف آسـيا، وقـد سـاهم يف ذلـك بعـض                       
ثلـون  فقد أُمهلت طويال حالة حقوق الـشعوب األصـلية الـذين مي   . األنشطة املبينة يف هذا التقرير 

ــدأ       ــدان املنطقــة، ومل يب ــا أي مــن بل ــو منــهم عملي ــذين ال خيل عــشرات املاليــني مــن الــسكان ال
ومـن أسـباب غيـاب النظـرة        . االهتمام هبا على املستوى الدويل إال يف السنوات القليلـة املاضـية           

املشتركة إىل املشاكل اليت تواجه الشعوب األصـلية يف جمـال حقـوق اإلنـسان وجـود خالفـات                   
. ية على تسمية هـذه الـشعوب ومركزهـا القـانوين يف تـشريعات الـدول وسياسـاهتا العامـة          تارخي

“ شـعوب أصـلية   ”وهكذا، ففي حني تستخدم دول مثل كمبوديـا، والفلـبني، أو نيبـال كلمـة                
بـشكل صــريح وهـو املــصطلح املـستخدم اآلن يف أدبيــات اخلطـاب الــدويل، درجـت العــادة يف      

ــسمي     ــتخدام ت ــى اس ــدان أخــرى عل ــاريت  بل ــة ”ات أخــرى كعب ــشعوب القبلي ســكان ”، و “ال
ــضاب ــم ســكان أصــليون كعبــاريت         “اهل ــشري إىل أهن ــات حمليــة ت ــىن بلغ ــارات بــنفس املع ، وعب

ويف بلدان أخرى ال يوجد فرق واضـح يفـرد ألبنـاء هـذه             . “أورونغ آسلي ”أو  “ أديفاسيس”
 مـن أبنـاء األقليـات       الشعوب علـى املـستويني القـانوين والدسـتوري معاملـة متيـزهم عـن غريهـم                

 .“األقليات القومية”أو “ يةاألقليات العرق”األخرى حيث أهنم مدرجون ضمن فئيت 
وبصرف النظر عن اختالف املسميات، تشترك هذه الشعوب مع غريها من الـشعوب              - ٤٥

ــة     ــة واالجتماعيـ ــة مـــن الـــسمات الثقافيـ ــامل يف جمموعـ ــزاء األخـــرى مـــن العـ ــلية يف األجـ األصـ
علها عرضة بوجه خاص للتـهميش والتمييـز مـن جانـب القطاعـات الـيت تـشكل                  واالقتصادية جت 

أغلبية سكان البلدان اليت يعيشون فيها، وهي مسات تستبعدهم من عمليـات أخـذ القـرار علـى                  
 .مجيع املستويات يف دوهلم ذاهتا وجتعلهم عرضة ألمناط منظمة من انتهاكات حقوق اإلنسان

ية يف آسـيا النتـهاكات جـسيمة حلقـوق اإلنـسان جـراء       ويتعرض أبناء الـشعوب األصـل      -٤٦
فقدان أراضيهم وأقاليمهم اليت توارثوها عن أجـدادهم، وقـد تـسارعت وتـرية هـذه العمليـة يف                   

ومـن العوامـل احملركـة هلـذه العمليـة،          . العقود األخرية ممـا يهـددهم بـاالنقراض هنائيـا كـشعوب           
وخباصـة يف إندونيـسيا، وماليزيـا وسـائر بلـدان           الزخم اجلديد ألنشطة املزارع الواسعة النطـاق،        

جنوب شرق آسيا، فضال عن الوترية احملمومة الجتثاث األحراج جراء االمتيازات اليت متنحهـا              
والواقـع أن الـشعوب املرتبطـة ثقافاهتـا ومـصادر           . الدول وأنشطة قطع األشـجار غـري املـشروعة        

خاصة للتـأثر هبـذه العمليـات، وهـي لـيس           رزقها ارتباطا وثيقا بالغابات هي اليت تتعرض بصفة         
 .لديها يف معظم البلدان وسيلة للدفاع عن حقوقها ضد انتزاع الدولة مللكية املناطق احلرجية
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ومما يثري القلق بوجه خاص، املمارسـة املنهجيـة املتمثلـة يف تـشريد جمتمعـات الـشعوب             - ٤٧
للــهياكل األساســية، وخباصــة األصــلية وإعــادة توطينــها القــسري نتيجــة بنــاء مــشاريع ضــخمة  

مــشاريع إقامــة الــسدود، أو الــصناعة االســتخراجية الــيت أدت إىل نقــل املاليــني مــن أســر أبنــاء   
الــشعوب األصــلية والقبليــة مــن أراضــيها املتوارثــة أبــا عــن جــد يف بلــدان كاهلنــد والــصني، ممــا  

 هـذا النقـل القـسري       ويـأيت . ترتب، وال يزال يترتب عليه، تكلفـة إنـسانية يتعـذر معرفـة مـداها              
االقتـصاد والقـضاء علـى      “ حتـديث ”أحيانا نتيجة سياسات تنتهجها الدول عن وعـي بـدعوى           

األشكال التقليدية للزراعة املتنقلة، كما هو احلال مثال يف مجهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية أو                
كمـا أنـه    . يلنـد بغرض القضاء على الزراعات غري املشروعة، كما هو احلال يف تا           فييت نام، أو  

نشأ عن هدف التحديث انتهاج سياسات لتوطني أبناء الشعوب الـذين تعـودوا االرحتـال طلبـا                 
 .للكأل يف مناطق واسعة من مروج منغوليا وآسيا الوسطى

وتــأيت االنتــهاكات املتعلقــة حبــق الــشعوب األصــلية يف أراضــيها ومواردهــا الطبيعيــة يف  - ٤٨
يف تــشريعات البلــدان اآلســيوية، حيــث أن هــذه البلــدان   معظــم هــذه احلــاالت نتيجــة ثغــرات  

تقر يف معظمها حق أبناء الشعوب األصـلية يف ملكيـة األراضـي حبكـم حيـازهتم واسـتغالهلم                    ال
هلا أبا عن جد، وال تعترف بأن ممارساهتم الزراعية أو الرعوية التقليدية تتساوى مع غريهـا مـن                  

ت بعـض البلـدان تـشريعات حمـددة بـشأن أراضـي          ولسد هذه الثغرات، اعتمد   . أشكال اإلنتاج 
وموارد الشعوب األصـلية علـى غـرار مـا اسـتجد يف اآلونـة األخـرية يف اهلنـد الـيت اعتمـدت يف            

ولكـن  .  قانونا جديدا يعترف حبقوق أبنـاء شـعب األديفاسـيس يف ملكيـة الغابـات               ٢٠٠٦عام  
عت خصيـصا بـشأن أراضـي       تظهر التجربة أنه حىت يف احلاالت اليت توجد فيها تـشريعات وضـ            

 بشأن حقوق الـشعوب األصـلية يف الفلـبني أو القـانون             ١٩٩٧الشعوب األصلية، كقانون عام     
 بشأن األراضـي، فـإن أحكـام تلـك التـشريعات ال تنفـذ تنفيـذا كافيـا،                 ٢٠٠١الكمبودي لعام   

 .كما يشتكي أبناء تلك الشعوب من عدم تطبيقها بصورة وافية
 بـشأن األراضـي هـو أحـد األمثلـة القليلـة القائمـة يف            ٢٠٠١لعـام   فالقانون الكمبودي    - ٤٩

جمــال التــشريعات اآلســيوية الــيت تقــر صــراحة حبــق الــشعوب واجلماعــات األصــلية يف أراضــي    
وبالرغم مـن هـذا   . أجدادها ومواردها الطبيعية، وتقر حبقها يف ممارسة زراعتها التقليدية املتنقلة       

ات، توقفت عملية تعيني حدود أراضـي جمتمعـات الـشعوب     التقدم احملرز على مستوى التشريع    
لعـــدم وجـــود تـــشريعات لتنميتـــها  ) ٢٠٠١الـــيت ينظمهـــا قـــانون عـــام  (األصـــلية وتـــسجيلها 

فعملية تعـيني احلـدود الـيت تتطلـب تـسجيل أبنـاء جمتمعـات               . تعليمات إدارية واضحة بشأهنا    أو
نون العام، إمنا هي عملية بطيئـة       الشعوب األصلية بصفتهم أشخاصا اعتباريني من أشخاص القا       

 .ومرهقة، وتتركهم جمردين من أي محاية يف انتظار السند النهائي للملكية اجلماعية
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ويف حــاالت الرتاعــات علــى ملكيــة األراضــي، تــذهب األولويــة يف الواقــع إىل املــصاحل  - ٥٠
ــاء جم      ــة وتغلــب تلــك املــصاحل علــى مطالــب أبن تمعــات اخلاصــة للــذين حبــوزهتم ســندات ملكي

وقد أدت هذه املمارسة، إىل جانب عدم تطبيق العقوبـات املنـصوص عليهـا       . الشعوب األصلية 
مبوجب قانون األراضي يف حالة وقوع خمالفات، إىل املـسامهة يف نـشوء أجـواء فـساد وإفـالت                    
من العقاب أضـرت علـى حنـو خطـري مبمتلكـات أبنـاء الـشعوب األصـلية ممـا حـدا ببعـضهم إىل             

 .شيتهم من أال تتبقى أراض لتعيني حدودها عندما حيني املوعدالتعبري عن خ
ومن املشاكل الرئيسية املؤثرة يف ملكيـة أراضـي أبنـاء الـشعوب األصـلية يف كمبوديـا،                   - ٥١

وتـسبب  . منح امتيازات اقتصادية الستغالل املوارد الطبيعيـة يف منـاطق تتبـع أراضـي أجـدادهم               
ون األراضــي واملعــايري الدوليــة املتعلقــة حبقــوق الــشعوب  هــذه االمتيــازات املنافيــة ألحكــام قــان 

ــشردهم        ــة خطــرية كــانتزاع أمالكهــم وت ــشعوب يف مــشاكل اجتماعي ــاء هــذه ال األصــلية ألبن
 .القسري

وقد عانت الشعوب األصـلية يف آسـيا علـى وجـه اخلـصوص مـن الـصراعات املـسلحة                     - ٥٢
تقالهلا علــى حنــو مــا يتــضح مــن الــيت عــصفت بعــدد غــري قليــل مــن بلــدان املنطقــة منــذ نيــل اســ 

الصراعات اليت دارت يف اآلونة األخرية أو الـيت ال تـزال دائـرة اآلن يف بـنغالديش، أو ميامنـار،                     
وقـد حـدث يف بعـض املـرات أن عمـد       . أو نيبال، أو مشال شرق اهلند، أو إندونيسيا أو الفلبني         

حقــوقهم وانــضموا إىل أبنــاء جمتمعــات الــشعوب األصــلية إىل العنــف ردا علــى رفــض مــنحهم  
وقد سـاهم ذلـك يف خلـق حلقـة مفرغـة مـن العنـف الـذي                  . صفوف خمتلف احلركات املتمردة   

أودى بــأرواح أعــداد مــن أبنــاء الــشعوب األصــلية والقبليــة وقعــوا إمــا ضــحية لعنــف املتمــردين 
 .ضحية لقمع احلكومة، وتعرضوا ملوجة عامة من التعديات على حقوقهم اإلنسانية أو
د تلقى املقرر اخلاص تقارير عديـدة توثـق االنتـهاكات الـيت تعـرض هلـا قـادة وأبنـاء                     وق - ٥٣

ــانوين          ــار الق ــاالت خــارج اإلط ــن جمــازر واغتي ــصراعات م ــذه ال ــة يف زمحــة ه ــات احمللي اجملتمع
وقد أمكـن أيـضا كـشف أعمـال مـن هـذا القبيـل يف بلـدان أخـرى                    . وحاالت اختفاء وتعذيب  

ــاب أو    ــا أدى إىل إحــالل نظــم     ترتكــب باســم مكافحــة اإلره ــرض االجتــار باملخــدرات مم  بغ
طوارئ تؤدي بدورها إىل تراجع الضمانات الفردية فضال عن تطبيق تشريعات استثنائية تفـتح              

وهذا ما يتضح مثال من قانون الـسلطات االسـتثنائية          . الباب للتجاوزات واإلفالت من العقاب    
رق اهلنــد منــذ عقــود، والــذي أدانتــه للقــوات املــسلحة الــساري يف عــدة واليــات مــن مشــال شــ 

وعلى نفس الغرار، وبعـد إعـالن حالـة الطـوارئ يف            . خمتلف املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان    
، وردت معلومــات كــثرية بــشأن اضــطهاد الــشرطة  ٢٠٠٧ينــاير /بــنغالديش يف كــانون الثــاين 
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ونغ ومنــاطق واجلهـاز القــضائي لقــادة بــارزين ألبنــاء الــشعوب األصـلية مــن ســكان جبــل شــيتغ  
 .أخرى من البلد

ــشعوب         - ٥٤ ــادة ال ــن ق ــشرات م ــال ع ــسياسية، كاغتي ــاالت ال ــارت االغتي ــبني، أث ويف الفل
. األصــلية وأبنــائهم النــشطني يف الــدفاع عــن قــضيتهم، انتبــاه اآلليــات الدوليــة حلقــوق اإلنــسان

ويف . ٢٠٠٢ وكــان املقــرر اخلــاص قــد أدان هــذه احلالــة إبــان زيارتــه األوىل إىل البلــد يف عــام  
، قام بزيارة ثانية إىل البلـد ليجـد أن عـدد االغتيـاالت قـد ارتفـع إىل                  ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين 

أكثر من مثانني حالـة اغتيـال دون أن تتخـذ الدولـة حـىت اآلن أي تـدابري حامسـة للتـصدي هلـذا                         
و الـدفاع  ويقال يف كثري من احلاالت املوثقة أن ما أدى إىل ذلك هـ          . الوضع وتعويض الضحايا  

 .عن حقوق الشعوب األصلية يف أراضيها ومواردها الطبيعية
ــار     - ٥٥ ــاء شـــعيب ديغـ ــزال أبنـ ــة الـــشعبية، ال يـ ــة الو الدميقراطيـ ــام، ومجهوريـ ويف فييـــت نـ

ومهونــغ يتعرضــون للقمــع نتيجــة مــشاركتهم يف صــراعات مــسلحة تعــود إىل أيــام    ) اجلبلــيني(
. مكـن توثيـق انتـهاكات جـسيمة حلقـوق اإلنـسان      احلرب الباردة منذ ثالثة عقود خلت، وقد أ  

ولئن كان الكثريون ال يزالون يتحـصنون باألدغـال طلبـا للنجـاة، فـإن هنـاك بعـض اجلماعـات                     
الــيت متكنــت مــن الوصــول إىل بلــدان جمــاورة مثــل كمبوديــا أو تايلنــد حيــث يواجهــون أحيانــا  

طـر إعـادهتم إىل بلـداهنم       أوضاعا صعبة جدا جيدون أنفسهم فيها رهن االحتجـاز ويتهـددهم خ           
 .األصلية

وقــد وضـــعت عـــدة دول مـــن دول بلـــدان املنطقــة ترتيبـــات بنـــاءة بغيـــة وضـــع حـــد    - ٥٦
للصراعات اليت اندلعت فيها منذ استقالهلا وبغية االعتراف بالتعددية اإلثنية والقبول هبـا داخـل               

 إلشـراك أبنـاء     وهناك مـن بـني هـذه االتفاقـات مـا يرسـي أسـس نظـم اسـتقالل ذايت                   . جمتمعاهتا
الــشعوب األصــلية يف اختــاذ القــرارات يف املــسائل الــيت تعنــيهم مباشــرة، وهــي نظــم ميكنــها أن   

بيـد أنـه يتـضح مـن التجربـة أن هـذه الترتيبـات               . تفسح هلم حيزا لتعزيز حقوقهم بصورة فعليـة       
كـات  البناءة مل تطبق على حنو كامل يف حاالت كثرية وأهنا كانـت واجهـة ختفـي اسـتمرار حمر                  

 .الصراع والقمع
يف حالـة شـعب     (واتفاقات السالم بني عـدة مجاعـات متمـردة وحكومـات بـنغالديش               - ٥٧

يف حالـة شـعب بـابوا الـشرقية،         (وإندونيـسيا   ) يف حالة شعب ناغلند   (واهلند  ) هضاب شيتغونغ 
ت ، إمنا هي بعض أمثلة مـن هـذا النـوع مـن الترتيبـا     )أو يف حالة شعب أتشيه يف اآلونة األخرية   

البناءة اليت وضـعت يف حماولـة لوضـع حـد لعقـود مـن الـصراعات مـن خـالل االعتـراف بنظـام                         
. لالستقالل الذايت يشرك يف بعض احلاالت الشعوب األصلية يف هذه املنـاطق علـى حنـو مباشـر      

ولكن يتـضح مـن التجربـة أن آمـال الـشعوب األصـلية يف إجيـاد حلـول سـلمية للـصراعات قـد                         
ذ هذه االتفاقات أو بسبب سياسـات انتهجتـها احلكومـات وخباصـة             أجهضت بسبب عدم تنفي   
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. فيمــا يتعلــق مبواضــيع التجريــد مــن الــسالح، واهلجــرة الداخليــة واحلقــوق املتعلقــة باألراضــي   
ويتواصل أحيانا ظهور أمناط العنف وانتـهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت أبرمـت هـذه االتفاقـات                   

 .إبان الصراعات يف حماولة لفضها
لف الـصراعات املـسلحة الـيت يـشترك فيهـا أبنـاء الـشعوب األصـلية أضـرارا تلحـق                     وخت - ٥٨

أشد ما تلحق بالنساء والطفالت جراء استخدام العنف اجلنسي بصورة منهجية سـالحا حربيـا         
فضعفهن حيـوهلن، خالفـا لغريهـن مـن القطاعـات الـسكانية، إىل هـدف سـهل لالجتـار                    . إضافيا

قتـصادية يف ظـروف عـسرية إىل أقـصى حـد جيـدن فيهـا أنفـسهن                  هبن أو يدفعهن إىل اهلجرة اال     
 .عرضة لألذى والعنف

 
 خامتة -خامسا  

يشكل االعتـراف حبقـوق الـشعوب األصـلية علـى مـستوى املمارسـات الفعليـة شـرطا                    - ٥٩
ملحا من شروط إعمال حقوق اإلنسان ال جيوز ألحد أن يرهنه هبـديف حتقيـق الوحـدة الوطنيـة        

ويـود املقـرر اخلـاص      . ال يتعارض يف واقع األمر مع هذين اهلدفني وإمنـا يعززمهـا           والتنمية إذ أنه    
أن يــدعو مجيــع الــدول األعــضاء وخباصــة دول آســيا يف هــذه املــرة إىل أن تــويل االهتمــام علــى  
ســبيل األولويــة جملتمعــات الــشعوب األصــلية بــصرف النظــر عــن املركــز الــذي ختصــصه هلــا يف   

ضع يف االعتبــار املعــايري الدوليــة القائمــة يف هــذا الــصدد واألمثلــة  نظمهــا القانونيــة، علــى أن تــ 
 .اإلجيابية يف تشريعات غريها من الدول يف آسيا وأماكن أخرى من العامل

وينبغي للدول اآلسيوية أن تشارك على حنو نشط وبنـاء يف املناقـشات الدوليـة املتـصلة       - ٦٠
 اإلنـسان، كمـا ينبغـي هلـا أن تنظـر يف             حبقوق الشعوب األصلية، وخباصة أنشطة جملس حقـوق       

ــة رقــم      ــة منظمــة العمــل الدولي ــة التــصديق ســريعا علــى اتفاقي ــشعوب  ١٦٩إمكاني  املتعلقــة بال
األصلية والقبليـة يف البلـدان املـستقلة، وخباصـة تلـك البلـدان الـيت هـي طـرف اآلن يف االتفاقيـة                        

 . للمنظمة املذكورة١٠٧رقم 
لية يف العامل من أن متارس مجيع حقوقها على حنـو كامـل     وكيما تتمكن الشعوب األص    - ٦١

وفعلي، فإن من الضروري أن يعترف ويلتزم اجملتمـع الـدويل بأحكـام إعـالن حقـوق الـشعوب                   
وتقـع علـى منظومـة      . ٢٠٠٦يونيـه   /األصلية الذي اعتمـده جملـس حقـوق اإلنـسان يف حزيـران            

تمثلــة يف إعمــال مبــادئ وأهــداف هــذا   األمــم املتحــدة جبميــع مــستوياهتا املــسؤولية الواجبــة امل  
ــهكت         ــشعوب أصــلية انت ــامل ينتمــون ل ــن األشــخاص يف الع ــني م ــات املالي ــدة مئ اإلعــالن لفائ
حقوقهم طـوال هـذه املـدة، وعلـى اجلمعيـة العامـة أن تعكـف علـى إجنـاز هـذه املهمـة اجلليلـة،                

 .امتثاال للمبادئ األساسية املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة


