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  إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية    

  
  بقلم سيغفريد فيسنر    
  أستاذ احلقوق    
  وتعدد الثقافات برنامج الدراسات العليا يف جمال حقوق اإلنسان رمدي    
     توماس، ميامي، فلوريداتكلية احلقوق، جامعة سان    

  السياق التارخيي والقانوين  -أوال   
، فضالً عن التأثري املستمر األكثر خفاء الذي حيدثه الـنجم           رية االستعما إن الغزوات   
بالشعوب األصلية  قد دفعا   ، أال وهو التقدم العلمي والتكنولوجي،       الراهنبه يف عصرنا    اهلادي  

فكثرياً ما اعتمدت الدول القومية سياسات اسـتيعاب ودمـج          . إىل حافة االنقراض  وثقافاهتا  
 ترك األمم األوىل مقتلعة أساساً مـن جـذورها، وجعلـها             على نظرية فرِّق تُسد، مما     تقوم

ومع ذلك، فإن العديد مـن الـشعوب األصـلية مل تـتالَش؛             . مهمَّشة وجمرَّدة من ملكيتها   
مبعاونـة  الـشعوب،   تلـك   تغلبـت   لقد  . عن عواملها الداخلية  ال  تتخلَّ عن ثقافتها، و    ومل

طلب اسـترداد   ت وانضمت معاً    ،سياسيةعزلتها الثقافية وال  على  تكنولوجيا االتصال احلديثة،    
البـاهرة  وقد وجدت هذه العودة     . على ساحة صنع القرار العاملية    هويتها األساسية ودورها    

  .2007يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية لعام أمشل تعبري عنها 

، كـان   يدمن جد لشعوب األصلية   التمكني ل قبل حتقيق هذا احلدث اهلام املتمثل يف        و  
. حقوق اإلنسان الفردية  نظم  الشعوب األصلية قد عوجل يف سياق       تؤرق  عدد من القضايا اليت     

، يف نطاقها املقبول  ، واحلقوق االجتماعية واالقتصادية،     الفعلي على احلق يف البقاء      نطبقوهذا ي 
ياسية، ويضمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـس       . وحرية املعتقدات الدينية عموماً   

وتوفر هيئة الرصد املنبثقـة عنـه،       . على سبيل املثال، احلق يف احلياة واخلصوصية وبناء أسرة        
لفرادى املكفولة  عيار السالمة الثقافية    تفسريات فضفاضة مل  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      أي

. املـوارد ، مبا يف ذلك احلقوق األساسية يف األراضي و        27أعضاء األقليات العرقية يف املادة      
يف حـسب وروده    على احلكم الذايت، مبوجب احلق يف تقرير املـصري          الشيء نفسه   وينطبق  
وقـد وضـعت جلنـة    .  من الدول املقدَّمة التقاريرطبقاً إلجراء    أعيد النظر فيها     يت ال 1 املادة

 احلقـوق على  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التابعة لألمم املتحدة تعليقات عامة          
  .بالشعوب األصليةمن حيث صلتها صحة الياه واملغذاء وال و الالئقسكنال يف
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أصدرت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري توصية عامة تـشرح            قد  و  
واجب الدول بعدم التمييز حبق الشعوب األصلية فيما خيـص محايـة ثقافتـها، وتنميتـها                

. ة وحقوقها يف األراضـي واألقـاليم واملـوارد        االقتصادية واالجتماعية، ومشاركتها الفعال   
احلاالت الفردية مبوجـب إجرائهـا      ُترصد   تقارير الدول يف إطار هذه املعايري، و       وُتستعَرض

  . اجلماعات والشعوب األصليةب تعلق فيما يةالعاجلواإلجراءات اخلاص باإلنذار املبكّر 

ـ  توفري أشكال محاية    وتشمل اتفاقية حقوق الطفل        ق أطفـال الـشعوب     عاجلة حل
التقارير املقدَّمة  عمليات استعراض   كما أولت   . األصلية يف ثقافاهتم ودياناهتم ولغاهتم اخلاصة     

من جانب الدول مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز             
ـ            رهم، اهتمامـاً   ضد املرأة، واالتفاقية بشأن محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أس

  .خاصاً بأبناء الشعوب األصلية

لشعوب األصلية يف التنوع الثقايف على      الذي تقدمه ا  ومت االعتراف باإلسهام الرئيسي       
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة        أصدرهتا   صكوك متنوعة    ، من خالل  كوكبنا

 واتفاقية محايـة التـراث      2001، مبا يشمل اإلعالن بشأن التنوع الثقايف لعام         )اليونسكو(
  . 2003الثقايف غري املادي لعام 

من اتفاقية التنوع البيولوجي حقوق الشعوب األصـلية يف         ) ي (8وقد أكَّدت املادة      
كما تبحث  . ذلك احملفل  إىل مواصلة جهود احلماية يف       أّدىا  ممالتقليدية،  مبعارفهم  االحتفاظ  

ويف عام  . ية أشكال التعبري الثقايف املرتبطة باملعرفة التقليدية      املنظمة العاملية للملكية الفكرية محا    
، أقرَّت جلنة األمم املتحدة الفرعية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان مـشروع              2000

األمم املتحدة املعدَّل بشأن املبادئ العامة والتوجيهية حلماية تراث الشعوب األصلية، مقترحة            
  .اصة حلماية تراث الشعوب األصليةنظاماً شامالً ذا طبيعة خ

لبنك الـدويل بـشأن     اللتني يطبقهما ا   املصرفية   ة التشغيلية والسياس  ةوتواصل السياس   
لـشعوب األصـلية يف مـشاريعها    مشاركة ا) OP/BP 4.10( 2005لعام الشعوب األصلية 

الـصادر يف   4.20 كمـا هـو مبـيَّن يف التوجيـه اخلـاص بالعمليـات         مرحلة مبكرة    يف
بنـشاط  لشعوب األصلية   اتطلب، حيثما أمكن، مشاركة     هذا ي و. 1991سبتمرب  /يلولأ 17

  . نفسها يف عملية التنمية

وعلى الصعيد اإلقليمي، فسَّرت جلنة وحمكمة البلدان األمريكية حلقـوق اإلنـسان              
على حنـو   نسان   واالتفاقية األمريكية حلقوق اإل    ، وواجباته اإلنساناإلعالن األمريكي حلقوق    

 يف احلياة، مبا يف ذلـك       هاوهذا يشمل حق  . ي متاماً االحتياجات احملددة للشعوب األصلية     لّبي
 هـا  يف امتالك األراضي واألقاليم واملـوارد الطبيعيـة، وحق         هاالعيش املشترك بكرامة، وحق   
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.  ألساليب حياهتـا التقليديـة      يف املشاركة السياسية طبقاً    هااملوافقة، وحق إبداء  التشاور و  يف
، أنشأت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب فريـق خـرباء            2000م  عا ويف

  .2005الشعوب األصلية، وقدَّم تقريره األول عام  ومجاعات عامل معين بالسكان األصليني

 وإن كـان    ويبقى شيء مع ذلك ناقصاً،    . على التقدم احملرز   وهذه تدابري هامة تشهد     
 صكوك حقوق اإلنـسان العامليـة  اليت ترتكز عليها   النطاق   عةواس القاعدة ال  يف ،قابالً للنقاش 

وهو احلماية احملددة للهوية الثقافية واهلوية اجلماعية املميزة للشعوب األصلية، عـالوة علـى              
لعل املثـال األوضـح     و.  تلك الشعوب  الُبعد املكاين والسياسي لتلك اهلوية، وأساليب عيش      

 الصكوك العاملية، وليس يف صكوك البلدان       يف “نسانالفجوة العامة يف جمال حقوق اإل     ”على  
لشعوب األصلية، بوصفها جمتمعات حمليـة،      لضمانة قانونية   كفالة  األمريكية، يكمن يف عدم     

. كثرياً ما تكـون روحانيـة     وأراضيها التقليدية اليت تربطها هبا صالت عميقة،        ب تعلقفيما ي 
واملشغوالت واملواقـع املقدسـة،     الرفات  ادة  املطالبات املميزة األخرى تلك املتعلقة بإع      ومن

  . احلكومات الوفاء بااللتزامات التعاهديةومطالبتها 

الـشعوب  لـدى    تطلعاتتركيز على العديد من هذه االحتياجات وال      ويف معرض ال    
، االتفاقية املتعلقة بالـشعوب األصـلية       1989األصلية، أصدرت منظمة العمل الدولية عام       

هـذه  اضطلعت  وقد  ). 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      (ن املستقلة   والقبلية يف البلدا  
وعلى الرغم من أن االتفاقية     . دور هام يف حتديد وتصنيف حقوق الشعوب األصلية       باملعاهدة  

، فإهنا تكفل سيطرة الشعوب األصـلية       “تقرير املصري ” ال تستخدم بصراحة تعبري      169رقم  
يف امـتالك   هـا   الداخلية، وأمنها البيئي، وتضمن حقوق    على وضعها، وأراضيها، وهياكلها     

، بلغ عـدد    2009يوليه  / متوز 16ويف  .  أو تستخدمها  عيش فيها وحيازة كامل البيئة اليت ت    
 بلداً فقط، لكن هذا العدد يشمل عملياً مجيع بلـدان           20البلدان اليت صدَّقت على االتفاقية      

  .لشعوب األصليةمن الديها أعداد كبرية أمريكا الالتينية اليت 

متكامـل   و جـامع  و شامل و بذل جهد عاملي  تستدعي  ومع ذلك، ما زالت احلاجة        
وكانت األمـم املتحـدة     . وتوجيهي، لإلصغاء إىل مجيع شواغل الشعوب األصلية ومعاجلتها       

 إعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية             تحمفالً هلذه اجلهود اليت أمثر    
  . 2007 لعام

  
  تاريخ التفاوض  - ثانيا  

 معاناة الشعوب األصلية أكثر من أي وقت مضى،         تكشَّفت، بعد أن    1971يف عام     
عيَّن اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة مقرراً خاصاً، السيد خوسـيه مـارتينيز             
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تتعرض هلا الـشعوب األصـلية يف أرجـاء         كوبو، من إكوادور، لدراسة أمناط التمييز اليت        
جلنة األمم املتحدة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليـات         تلقت  ،  1982 عام   ويف. الكوكب

مبجموعة واسعة من قـضايا حقـوق       تتعلق  تقاريره اليت تضمنت وثائق      )“اللجنة الفرعية ”(
فريق عامل معين بالشعوب األصلية ومكلف بواليـة        حيث قامت بعد ذلك بتعيني      اإلنسان،  

 الوطنية املرتبطة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان واحلريـات          استعراض التطورات ) 1( :ثنائية
  . وضع معايري دولية فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية) ب(األساسية للشعوب األصلية؛ 

حتت قيادة الرئيـسة    وبدأ هذا الفريق العامل من اخلرباء املستقلني،        ،  1985ويف عام     
صياغة إعالن بـشأن    أبدت مهة يف عملها يف       دايس، اليت .  إيرين أ  - املقررة السيدة إريكا     -

حقوق الشعوب األصلية، مع مراعاة تعليقات واقتراحات املشاركني يف دوراته، وال سـيما             
يوليـه  /يف متـوز  املقعـودة   ويف دورته احلادية عشرة،     . ممثلي الشعوب األصلية واحلكومات   

. إىل اللجنـة الفرعيـة    ، وافق الفريق العامل على نص هنائي ملشروع اإلعالن وقدمه           1993
، اعتمدت اللجنة الفرعية مشروع اإلعالن وقدمته إىل جلنة حقوق          1994أغسطس  /ويف آب 

  . اإلنسان للنظر فيه

، عيَّنت جلنة حقوق اإلنسان فريقاً عامالً جديـداً، تغلـب عليـه             1995يف عام   و  
ونظـراً  . إلعالناملشاركة احلكومية، وكان مكلفاً بالتوصل إىل توافق اآلراء بشأن مشروع ا          

إىل حتّول جلنة حقوق اإلنسان إىل جملس حقوق اإلنسان، كان القرار الثاين الـصادر عـن                 
 2006يونيـه   / حزيـران  29 يف   1/2اجمللس املوافقة على مشروع اإلعالن باعتماد القرار        

وبذلك، اعتمـد اجمللـس دون تغـيري        .  صوتاً 12 صوتاً مقابل صوتني وامتناع      30بأغلبية  
ار مشترك مقدَّم من بريو على أساس النص التوافقي النهائي الذي اقترحه رئـيس              مشروع قر 

، 2006نوفمرب  / تشرين الثاين  28ويف  .  من بريو  ،الفريق العامل، السيد لويس إنريكي شافيز     
 صـوتاً وامتنـاع     67 صوتاً مقابل    82للجمعية العامة، بأغلبية    التابعة  قررت اللجنة الثالثة    

، تأجيل النظر فيه إىل حني إجراء مزيد من املشاورات هبدف البـت   عضوا عن التصويت   25
سـبتمرب  /يف اإلعالن قبل هناية الدورة احلادية والستني للجمعية العامة، أي مطلـع أيلـول             

 لتلبية بعض مطالـب الـدول       2007واعتِمدت التغيريات األخرية يف معرض عام       . 2007
  .نت قد أدَّت إىل التأجيل املذكوراملطالب كاتلك أن باألفريقية أساساً، علماً 

 بأغلبية كاسـحة    2007سبتمرب  / أيلول 13ِمدت الصيغة النهائية لإلعالن يف      واعُت  
الواليات هي  أربعة بلدان   ضده  وصوتت  .  دولة يف اجلمعية العامة    144حيث صوت لصاحله    

ـ : عن التصويت بلداً   11 بينما امتنع املتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا،      اد الروسـي   االحت
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أذربيجان وأوكرانيا وبنغالديش وبوتان وبورونـدي وجورجيـا وسـاموا وكولومبيـا            و
  .ونيجرييا وكينيا

  
  أحكام أساسية  -ثالثا   

يصوغ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية حقوق هذه الـشعوب،              
ويـشكل  . قبولني لديهإىل املدى الذي يقرها اجملتمع الدويل للدول فيه وبالتركيب والشكل امل          

، )43الديباجة، املـادة    ( يف حده األدىن     “معيار إجناز ال بد من السعي إىل حتقيقه       ”اإلعالن  
  ).45املادة (ولكنه ال حيول دون وضع حقوق إضافية يف املستقبل 

تنـوع وثـراء    ”وتقر الديباجة باإلسهام األساسي الذي تقدمه الشعوب األصلية يف            
وعلى الرغم مـن أن أوضـاع       . “ليت تشكل تراث اإلنسانية املشترك    احلضارات والثقافات ا  

 تتمتع الشعوب األصلية،    “ختتلف من منطقة إىل أخرى ومن بلد إىل آخر        ”الشعوب األصلية   
، وهي حرة ومتساوية مع     ))1 (17 و   1املادتان  (مجاعات وأفراداً، جبميع حقوق اإلنسان،      

جلدة األساسية يف هذا الصك يف إقراره باحلقوق        وتكمن ا ). 2املادة  (سائر األفراد والشعوب    
واملطالب املميزة لدى الشعوب األصلية هي مطالـب تقريـر          . “ال غىن عنها  ”اجلماعية اليت   

  .املصري، واحملافظة على ثقافاهتا وازدهار هذه الثقافات، ومحاية حقوقها يف أراضيها

 من اإلعـالن هبـذا   3ر املادة وفيما يتعلق مبطالبة الشعوب األصلية بتقرير املصري، تق     
تقرر هذه الشعوب حبرية وضعها السياسي وتـسعى        ”احلق بصورة بيِّنة باعتباره حقا يف أن        

احلـق  ” هلا   4، يف حني تضمن املادة      “حبرية لتحقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
داخلية واحمللية، وكـذلك     ال يف االستقالل الذايت أو احلكم الذايت يف املسائل املتصلة بشؤوهنا         

  ،)1 (46 وأيـضا تـبني املـادة        “سبل وسائل متويل مهام احلكم الذايت اليت تضطلع هبا         يف
لـيس  ” أن   ،يف رد فعل إزاء املخاوف اليت تبديها شىت الدول بوضوح من شبح االنفـصال             

 أن ألي دولـة أو شـعب أو مجاعـة           هذا اإلعالن ما ميكن تفسريه بأنه يقتضي ضـمنا         يف
ل يناقض ميثاق األمـم املتحـدة،       شخص حق يف املشاركة يف أي نشاط أو أداء أي عم           وأ
 أو جزئيـا، إىل تقـويض   ع أي عمل من شأنه أن يؤدي، كليا    يفهم منه أنه خيول أو يشج      أو
  .“إضعاف السالمة اإلقليمية أو الوحدة السياسية للدول املستقلة وذات السيادة أو

ما إىل إقامة دول مبعىن االستقالل السياسي املفهوم        وال تطمح الشعوب األصلية عمو      
وترتكز مطالبـة الـشعوب     . لدى األطراف املؤثرة يف نظام ويستفاليا للدول القومية احلديثة        

األصلية بالسيادة يف املقام األول على التطلع إىل احلفاظ على سبل احلياة املوروثة، وتغيري هذه               
إن هذه الـسياسة    . ، والعمل على ازدهار ثقافاهتا     ترى الشعوب ذلك ضروريا    يثالتقاليد ح 
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للشعوب األصلية احلق   ”، اليت تنص على أن      5األساسية اليت ينهجها اإلعالن تتجلى يف املادة        
والثقافيـة املتميـزة    واالجتماعية  يف احلفاظ على مؤسساهتا السياسية والقانونية واالقتصادية        

 يف احليـاة الـسياسية      إذا اختارت ذلك  حبقها يف املشاركة الكاملة،     وتعزيزها، مع احتفاظها    
  ].التأكيد مضاف[“ واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للدولة

. وبذلك تكون احلماية الفعالة لثقافة الشعوب األصلية عامالً أساسياً يف فهم اإلعالن             
للـدمج  ” املـسبوق  ويشكل هذا اهلدف األساسي، على وجه اخلصوص، أساساً للحظر غري 

، والذي يهـدف إىل محايـة الـشعوب      )1 (8 الوارد يف املادة     “القسري أو لتدمري ثقافتهم   
األصلية بطريقة أوسع نطاقا من حظر ارتكاب إبادة مجاعية ضدهم الوارد بصورة منفـصلة              

وحيظـر اإلعـالن    ). 2 (7وفقا للقانون الدويل العام، على النحو املنصوص عليه يف املـادة            
؛ ويقر حبقها يف ممارسـة تقاليـدها        )10املادة  (حيله تلك الشعوب ونقلها بصورة قسرية       تر

وعاداهتا الثقافية وإحيائها، مبا يف ذلك احلق يف احلفاظ على ثقافاهتـا يف املاضـي واحلاضـر                 
؛ وحقها يف احلفاظ والسيطرة على تراثها الثقـايف         )11املادة  (واملستقبل ومحايتها وتطويرها    

، واحلـق   )31املـادة   ( وتطويرهـا     التقليدية وتعبرياهتا الثقافية التقليدية ومحايتها     ومعارفها
والدينية واجملاهرة هبـا، فـضال    ممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها وعاداهتا وطقوسها الروحية         يف
تى وإعادهتـا إىل أوطاهنـا      حقوقها يف استرداد األشياء اخلاصة بالطقوس ورفـات املـو          عن

إحيـاء واسـتخدام وتطـوير      ” للشعوب األصلية احلق يف      13وتضمن املادة   ). 12 املادة(
وتلزم الـدول   “  ونقلها إىل أجياهلا املقبلة    ]...[تارخيها ولغاهتا وتقاليدها الشفوية وفلسفاهتا      

إن لغات الشعوب األصلية عنصر حموري      . “تتخذ تدابري فعالة لضمان محاية هذا احلق      ” بأن
. لة مهمة أكثر من أي وقت مضى يف ضوء تسارع وترية اختفائهـا            يف ثقافاهتا، أي أهنا مسأ    

ويعاجل احلق يف إقامة نظمها التعليمية ووسائل اإلعالم اخلاصة هبا بلغاهتا وثقافتها والـسيطرة              
  ).16 و 14املادتان (عليها ذلك القلق أيضا 

ـ                وفري ويتسم احلفاظ على أراضي الشعوب األصلية بأمهية بالغة أيضا فيما يتعلـق بت
.  يعين أن يعيش ضـمن جـذوره       “الشعوب األصلية ”وإن كون املرء من     . احلماية لثقافاهتم 

وكثريا ما يعرب عن الوعي اجلماعي لدى الشعوب األصلية يف قصص اخللـق أو احلكايـات                
واألهـم  .  مكان وجودهم الفعلـي    املقدسة املشاهبة عن أصلهم، وهو يضعهم منذ األزل يف        

وهكذا، .  بأن البقاء يف ذلك املكان أمر جازم من مقتضيات اإلميان          ذلك تقضى معتقداهتم   من
 علـى   26مع أراضيها، وتؤكد املادة     “ عالقتها الروحية املميزة  ” تؤكد على    25فإن املادة   

احلق يف األراضي واألقاليم واملوارد اليت امتلكتها أو شـغلتها بـصفة تقليديـة، أو الـيت                 ”
احلق يف امتالك األراضي واألقـاليم      ”؛ و   )1الفقرة   (“استخدمتها أو اكتسبتها خبالف ذلك    

واملوارد اليت حتوزها حبكم امللكية التقليدية أو غريها من أشـكال الـشغل أو االسـتخدام                
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التقليدية، واحلق يف استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي واألراضي واألقاليم واملـوارد            
متنح الـدول اعترافـا     ” أن   26ا توجب املادة    كم). 2الفقرة   (“اليت اكتسبتها خبالف ذلك   

ومحاية قانونيني هلذه األراضي واألقاليم واملوارد، ويتم هذا االعتراف مع املراعـاة الواجبـة              
؛ انظر  3الفقرة   (“لعادات الشعوب األصلية املعنية وتقاليدها ونظمها اخلاصة حبيازة األراضي        

  ).32أيضا املادة 

ق الـشعوب األصـلية يف املـشاركة        ات الصلة حقو  وتشمل الضمانات الرئيسية ذ     
، والتزامـات الـدول     )18املـادة   (اختاذ القرارات املتعلقة باملسائل اليت متس حقوقهـا          يف
موافقتـها  ” للحصول علـى     “تتشاور وتتعاون حبسن نية مع الشعوب األصلية املعنية       ” بأن

املادتان  (“ميكن أن متسها  ”ية اليت   على القرارات التشريعية واإلدار   “ احلرة واملسبقة واملستنرية  
املـواد  (ومثة أيضا حقوق لتحسني ظروفها االجتماعيـة واالقتـصادية          )). 2 (32و   19
 36املـواد  ( ، والتعاون الـدويل )23املادة (؛ وحقوق يف التنمية   )24و   22 و   21 و 17
؛ فضال عـن حقـوق حمـددة        )37ادة  امل(؛ واحلقوق يف املعاهدات     )42 و   41  و 39 و
  ).، على سبيل املثال28و ) 2 (8املادتان (االنتصاف والتعويضات  يف

ولدى اإلشارة إىل احلدود املوضوعية الستقالل الشعوب األصلية ذاتياً، فإهنا تـصاغ              
، )3 (46ووفقـا للمـادة   )). 2 (46 و   34املادتان  (وفقا للمعايري العاملية حلقوق اإلنسان      

ئ العدالة والدميقراطية واحتـرام حقـوق اإلنـسان         ملباد”أحكام اإلعالن تفسر وفقا      فإن
ويقصد من هذه املبادئ أن تـشكل       . “واملساواة وعدم التمييز واحلكم السديد وحسن النية      

  .إطاراً تفسريياً لإلعالن وليس حدا موضوعيا للحقوق الواردة فيه
  

  لإلعالننالقانونيااألثر والتأثري   -رابعا   
فقـط  ” ُيلجأ إليه  “وجليلصك رمسي   ”ملتحدة، هو    يف ممارسات األمم ا    ،اإلعالن  

 أقـصى قـدر     ُيتوقـع فيهـا   حاالت نادرة جدا متعلقة بقضايا ذات أمهية كربى ودائمة           يف
توقع قوي بأن أعضاء اجملتمع الدويل      ”ينشأ عن استخدام هذا الصك بالذات       و. “االلتزام من

ارسات الدول تدرجييا، ميكـن      مم فمن حيث أن ذلك التوقع تربره     بالتايل،  ”  و “سيلتزمون به 
تقرير جلنـة    (“ى أنه يضع أسس قواعد ملزمة للدول       عل  ما عرفا ُيعترف به     إعالن شكلأن يُ 

 ).105، الفقرة E/3616/Rev.1 حقوق اإلنسان

 استجابة رمسية وشـاملة      ميثل إن إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية         
األصلية، ويرتقـب االمتثـال لـه       البات الشعوب   وذات حجية من جمتمع الدول الدويل ملط      

وبعض احلقوق املذكورة فيه قد تشكّل جزءا من القانون الدويل العـريف،   .أقصى درجة إىل
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وخلـصت   .والبعض اآلخر قد يصبح أصل ومصدر انبثاق للقانون الدويل العريف مـستقبال           
لشعوب األصلية احلق يف تنمية باإللزام إىل أن ل التحليالت العلمية ملمارسات الدول واالعتقاد

، وأن هلـا    يهـا هويتها الثقافية املمّيزة وروحانياهتا ولغتها وأمناط عيشها التقليدية واحلفاظ عل         
ـ          ا يـشمل قـدرا كـبريا       احلق يف تقرير مصريها السياسي واالقتصادي واالجتمـاعي، مب

قليديـة أو كانـت     االستقالل الذايت، وهلا احلق يف األراضي اليت كانت متتلكها بصفة ت           من
 .خبالف ذلك تشغلها وتستخدمها

معيار إجناز ال بد مـن الـسعي إىل حتقيقـه بـروح             ”وصف اإلعالن نفسه بأنه       
 املتحـدة    من اإلعالن األممَ   42وتطالب املادة   ). الديباجة (“الشراكة واالحترام املتبادل   من

 والوكـاالت املتخصـصة،     ،ة األصلي الشعوب الدائم املعين بقضايا     املنتدىوهيئاهتا، وخاصة   
تعزيز احترام أحكام هذا اإلعالن وتطبيقها التام ومتابعـة فعاليـة           ” على    بأن تعمل  والدول
 املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية  إليهما أشارحسب و .“تنفيذها

 ،2008أغـسطس   / آب املـؤرخ جيمس أنايا، يف تقريـره      . للشعوب األصلية، السيد س   
فهماً مشتركاً ذا حجية علـى      ”إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ميثل          فإن

صلية، ويقوم على قاعـدة تتـألف       الصعيد العاملي للمحتوى األدىن من حقوق الشعوب األ       
واملبادئ واحلقوق املؤكدة يف اإلعالن     ...  .خمتلف مصادر القانون الدويل حلقوق اإلنسان      من

أطراً معيارية ألنشطة مؤسسات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة وآلياهتـا           تشكل أو تضيف    
وكما استخدم املقـرر اخلـاص    .“ووكاالهتا املتخصصة من ناحية اتصاهلا بالشعوب األصلية

 مفوضـية حقـوق اإلنـسان،       ستفعل ذلك أيـضا   اإلعالن مقياسا لتقييم تصرف الدول،      
ألصلية، واملنتدى الدائم املعين بقضايا الـشعوب       تقريرها السنوي املتعلق حبقوق الشعوب ا      يف

األصلية، الذي يركّز على تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، وآليـة              
كما جيري تعميم مراعاة معايري إعالن األمم املتحـدة   .اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية

األمم املتحدة والوكـاالت املتخصـصة      بشأن حقوق الشعوب األصلية يف سياسات وبرامج        
  ).اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة العمل الدولية و

إلنـسان  على الصعيد اإلقليمي، أشارت حمكمة البلـدان األمريكيـة حلقـوق ا           و  
شـعب   يف قـضية     2007نـوفمرب   / تشرين الثاين  28اإلعالن يف حكمها الصادر يف       إىل

 يف أعقاب حكم احملكمة الـشهري يف قـضية          ظهرت وهي قضية  -كا ضد سورينام    ساراما
ـ / آب 31 الصادر يف    شعب أواس تينغين    الـذي أكـد وجـود حـق         2001سطس  أغ

  ، أشـارت احملكمـة بالتحديـد      سـاراماكا ويف قـضية    . للشعب األصلي يف أرضه    مجاعي
ـ     إىل  ، أي   )2 (32إىل املادة    ى موافقـة الـشعوب     متطلبات التشاور والتعاون للحصول عل

 . مشروع يؤثر يف أراضيها ومواردها األصلية احلرة واملستنرية قبل إقرار أي
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 على أن على الدول اختاذ التـدابري املالئمـة،          38وعلى الصعيد احمللي، تنص املادة        
ويتزايد االمتثـال هلـذا     . يف ذلك التدابري التشريعية، لتحقيق الغايات املنشودة يف اإلعالن         مبا
وقد شكّل اإلعالن أساسا للقوانني ذات الصلة يف فرادى البلدان، كما يتضح ذلـك              . كماحل

 3760 يف الفلبني؛ والقانون الوطين البوليفي رقـم         ة األصلي الشعوبمن أمثلة قانون حقوق     
 إعالن األمم املتحدة بـشأن      يتضمن نص ، الذي   2001نوفمرب  / تشرين الثاين  7الصادر يف   

ت دستورية يف عـدة بلـدان أخـرى    تعديالإىل جانب  ال تغيري،حقوق الشعوب األصلية ب
،  هبـا اعُتِمدبصيغته اليت وبدأت احملاكم احمللية اآلن يف استعمال اإلعالن  .أمريكا الالتينية من

 الصادر عن حمكمة بليز العليـا يف القـضايا املوحـدة            2007  عام  حكم يفويتجسد ذلك   
 الرأي الـذي     رئيس القضاة  شرحفي هذه القضية،    ف. ن ضد بليز  ووريليو كال وآخر  املسماة أ 

ـ   رأيه القائل  أشار إىل فلقانون الدويل العريف،    ل انتهاك   خلص إليه حبدوث    عـام أن إعـالن    ب
بتجسيده للمبادئ العامة للقانون الدويل املتعلق بالـشعوب األصـلية وأراضـيها            ” 2007

 .“ن حكومة بليز، جتاهله ال ميكن للمدعى عليهم، الذين ميثلوقوي بدرجة هوومواردها، 

ستتخذ قرارات وستقدَّم حجج مماثلة، دوليا وحمليا، لكفالة أقصى قدر من االمتثال            و  
 وتطوير املمارسـات املثلـى      ،ألحكام إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية       

 . نظامه العامب استرشادا
  

 املواد ذات الصلة    
 الصكوك القانونية  – لفأ  

 املـؤرخ   61/295م املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، قرار اجلمعية العامة          إعالن األم 
    املوقع الشبكي التايل، متاح على2007سبتمرب / أيلول13

 

 بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة،        )169رقم  (اتفاقية منظمة العمل الدولية     
  التايلملوقع الشبكي  ا، متاحة على1989يونيه / حزيران27اعُتمدت يف 

  
 الوثائق  -اء ب  

 تقرير املقرر اخلاص، السيد خوسيه مارتينيز كوبو، عن مشكلة التمييز ضد الشعوب األصلية            
)E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4 (  

 



United Nations Audiovisual Library of International Law 

Copyright © United Nations, 2009. All rights reserved  
www.un.org/law/avl 

 
10 

جيمس أنايا، عن حالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية         . تقرير املقرر اخلاص، السيد س    
   املوقع الشبكي التايل  متاح على،)A/HRC/9/9 (ة األصليللشعوب

 

تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان عـن حقـوق الـشعوب األصـلية                
(A/HRC/10/51)املوقع الشبكي التايل، متاح على    
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