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جملس حقوق اإلنسان

آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية
الدورة الثانية عشرة
 ١٩- ١٥متوز/يوليه ٢٠١٩
البند  8من جدول األعمال املؤقت
إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

اجلهوووا الراميووة إف ذنإي و إعووالن األمووم املتحوودة بشووأن حقوووق الشووعوب
األصلية :االعرتاف واجلرب واملصاحلة
ذقرير آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية

موجز

يف هذا التقرير ،تبحث آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية املمارسات اجليدة
والدروس املستفادة من التجارب فيما يتعلق ابجلهود الرامية إىل حتقيق غااتت إعا ا األما
املتحدة بشأا حقوق الشعوب األصلية ،مع الرتكيز على املبادرات املتخذة بشأا االعرتاف
واجلرب واملصاحلة منذ اعتماد اإلع ا يف عام .٢٠٠٧
ويقدم التقرير حملة عامة عن مفاهي االعرتاف واجلرب واملصاحلة من خ ل وضعها يف
إطااار اإلع ا ا وغااال ماان الصااةوحل الدولي ااة حلقااوق اإل ساااا .وهااو يت اامن موعااة م ل ااة
مستمدة من مجيع اجملااالت االجتماعياة وال قافياة للشاعوب األصالية بوارح توضايع ال اابع
احملاور ملفاا هي االعارتاف واجلاارب واملصااحلة يف تنفياذ اإلعا ا وكااذا الادور الاذ ي ا لع بااه
اإلع ا كوسيلة لتحقيق املصاحلة .وتقدم آلية اخلرباء استنتاجات وتوصيات هبدف مساعدة
الشاعوب األصاالية والاادول علااى حتسااآل معاجلاة اة ر ال ويلااة األمااد ال ا حلقاات الشااعوب
األصلية جراء االستعمار وال تمييز وسلب حيازهتا ألراضيها و قاليمها ومواردها.
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أوالا -مقدمة
عدل لس حقوق اإل ساا والية آلية اخلرباء املعنية حبقوق
 - ١يف يلول/سبتمرب ّ ،٢٠١٦
الشعوب األصلية ووسع اقها مبوجب قرارل  .٢٥/٣٣وقرر اجمللس ،من بآل مور خرى ،ا
حتادد آلياة اخل ارباء املمارساات اجلياادة والادروس املساتفادة فيمااا يتعلاق ابجلهااود املبذولاة لتحقيااق
غاتت إع ا األم املتحدة بشأا حقوق الشاعوب األصالية ،مباا يف لا مان خا ل التقاارير
املقدمة إىل اجمللس ،و شرها وتعزيزها.
 - ٢ويف هذا التقرير ،تتناول آلية اخلرباء اجلهود املبذولاة لتنفياذ اإلعا ا ،ماع الرتكياز علاى
املبادرات املتخذة بشأا االعرتاف واجلرب واملصاحلة منذ اعتماد اإلع ا يف عام  . ٢٠٠٧وهذل
املواضيع هي األساس لتفسا اإلع ا وت بيقه ،ابلنظر إىل ه ينص على اختا تدابا ع جية
ومساتمرة إلعماال حقااوق الشاعوب األصالية .ويعاارتف اإلعا ا يماور ماان بينهاا ا الشااعوب
األصلية عا ت من مظامل اترخيية تيجة جلملة ماور منهاا االساتعمار وسالب حيازهتاا ألراضايها
و قاليمها ومواردها .ومت ي العديد من مواد اإلعا ا يف تنااول اجلوا اب املوضاوعية واإلجرا ياة
لع ج هذل املظامل ل ماا عدم تةرارها يف املستقبل.
 - ٣ويف حآل تعرتف آلية اخل رباء يا الادول ال يازال يتعاآل عليهاا القياام ابلة اا مان جال
بناء على االعرتاف حبقوق هذل الشعوب
إقامة ع قات جديدة وهادفة مع الشعوب األصليةً ،
وحتررها من التمييز واألخ اء ال تعرضت هلا ،فهي تبحث يف هذا التقرير املمارسات اجليدة،
مع الرتكيز على االعرتاف القا وين ابلشعوب األصلية ،و شةال اجلرب ال قدمتها الدول بسبب
مظامل املاضي ،وعمليات املصاحلة الرامية إىل إص ح الع قات باآل الشاعوب األصالية والادول
واجلهات الفاعلة األخرى.
 - ٤ودعات آليااة اخل ارباء الادول والشااعوب األصاالية واملؤسساات الوطنيااة حلقااوق اإل ساااا
و صاحاب املصاالحة اةخاارين إىل تقاادا تقااارير .واتيحات التقااارير لعامااة اجلمهااور علااى املوقااع
اإللةارتوين ةليااة اخلارباء ،ل ا ّاما صادر إ ا بااذل (  .)١واسااتفاد التقريار ي ااً مان دراسااتآل بشااأا
الوصول إىل العدالة سبق و ا جرهتما آلية اخلرباء يف عامي  ٢٠١٣وA/ HRC/ 24/ 50 ( ٢٠١٤
و Corr.1و .)A/HRC/27/65ويف تلةما الدراستآل ،تناولت آلية اخلرباء سلسالة مواضايع تتعلاق
هبذا التقرير ،مبا فيها العدالة التصاحلية والصلة بآل الوصول إىل العدالة واحلقيقة واملصاحلة.
 - ٥وسيبحث هذا التقرير أتثا االستعمار ،ب رق منها سالب الشاعوب األصالية حيازهتاا
ألراضيها و قاليمها ومواردها ،وأتثا سياسات اإلدماج على حقوق اإل ساا للشعوب األصلية؛
واالعرتاف ابال تهاكات ال وقعت يف املاضي واجلهود ال حقة الرامية إىل حتقيق املصاحلة (مبا
يف لا تقادا اعتاذارات عاماة ،وإ شااء جلاااا احلقيقاة الوطنياة ،ومراجعاة وتعاديل التشااريعات
والدعاوى التارخيية مام احمل اك على الصعيدين اإلقليمي والوطين)؛ وعمليات املصاحلة ال بد هتا
الشاعوب األصاالية والاادول .وساايوىل االهتمااام بشااةل خااا إىل املمارسااات اجلياادة والاادروس
املستفادة ال قد تشجع عمليات مماثلاة مان جال امل اي قادماً يف االعارتاف حبقاوق الشاعوب
األصالية ،مان الناااحيتآل الدساتورية والتشاريعية ،ال ساايما مان خا ل العمليااات الا هتاادف إىل
__________
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اإلقارار ابلتمييااز الواقااع علااى ساااس ظاارتت ومواقار عااززت الشااعور ابلتفااوق علااى الشااعوب
األصلية ،والتصد له.
 - ٦والعقبات احلالية ال تعرتح تنفيذ اإلع ا غالباً ما ترتبط بوياب عمليات االعرتاف
واجلرب واملصاحلة و إب ة ارها .ويف بعض األماكن ،ال يزال هذا األمر يربر العنر ضد الشعوب
األصلية وحرماهنا من هويتها األصلية وحقوقها اإلقليمية ،ومن االستق ل الذايت وتقرير املصا.
وميةن ا يؤد غياب االعرتاف واجلرب واملصاحلة ي اً إىل تراجع تعزيز ومحاية حقوق الشعوب
األصاالية ،و ا يااؤد يف هنايااة امل اااف إىل ا تهاك ااات جساايمة حلقااوق اإل ساااا ،م اال اإلابدة
اجلماعية ،وسياسات تسمع بنقل طفال السةاا األصليآل وغاه من فراد األسر ،ومواصلة
سلب الشعوب األصلية حيازهتا ألراضيها و قاليمها.

اثني ا -حملة عامة عن االعرتاف واجلرب واملصاحلة يف اإلعالن وغريه من الصكوك
القانونية
 - ٧اعتام ا ااد إعا ا ا ا األم ا ا ا املتح ا اادة بش ا ااأا حقا ا ااوق الش ا ااعوب األص ا االية يف  ١٣يلا ا ااول/
سبتمرب  ٢٠٠٧بعد ك ر من عقدين من املفاوضات ،مبا يف ل مع الشعوب األصلية والدول
األع ااء .وهاو صا دور فرياد مان وعااه ،حياث شاارحل صاحاب احلقاوق ألول مارة مشاااركة
مباشرة يف عملية الصياغة .وقد حظي ابلرتحيب منذ حلظة اعتماادل ابعتباارل وسايلة للمصااحلة.
وم لما كر األمآل العام يف ل اليوم ،فإا اعتماد اإلع ا مي ل "حلظة اترخيية شهدت تصاحل
الدول األع اء يف األم املتحدة والشعوب األصلية مع اترخيه املؤمل وتصاميمه علاى امل اي
قدماً على طريق ح قوق اإل ساا والعدالة والتنمية من جل اجلميع"( .)٢
 - 8وتت امن ديباجاة اإلعا ا عادة فقارات تسالط ال اوء علاى جوا اب املعاجلاة واسااتمرار
احلاجة إىل معاجلة وضاع الشعوب األصلية ،و ل ليس فقط من خ ل أتكيد احلقوق ولةن
ي ااً ماان خا ل إب اراز واح ارتام اترياع هااذل الشاعوب و وضاااعها الراهنااة .وتاربط الديباجااة بااآل
االعرتاف واملصاحلة ،وتنص على ا االعرتاف حبقوق الشعوب األصلية يف اإلع ا سيعزز إقامة
ع قات متناغمة وتعاو ية بآل الدولة والشعوب األصلية ،على ساس مبادئ العدالة والدميقراطية
واحرتام حقوق اإل ساا وعدم التمييز وحسن النية .وع وة على ل  ،جاء يف الديباجة ي ًا
ا اجملتمع الدور:
كد ا مجيع املذاهب والسياسات واملمارسات ال تستند و تدعو إىل تفوق
()
شااعوب و فا اراد عل ااى س اااس األص اال الق ااومي و االخ اات ف العنص اار و ال ااديين و العرق ااي
و ال قاايف ماذاهب وسياساات وممارساات عنصارية وزا فاة علميااً وابطلاة قاا ووً ومدا اة خ قيااً
وظاملة اجتماعياً؛

__________
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(ب) عارب عان القلاق إزاء مااا عا تاه الشاعوب األصالية ماان شاةال ظلا اترخييااة،
جنمات عان ماور عادة منهاا اساتعمارها وسالب حيازهتاا ألراضايها و قاليمهاا ومواردهاا ،وابلتاار
منعها بصفة خاصة من ممارسة حقها يف التنمية وفقاً الحتياجاهتا ومصاحلها اخلاصة؛
(ج) سالّ ابحلاجااة امللحااة إىل اح ارتام وتعزياز احلقااوق ال بيعيااة للشااعوب األصاالية
املسااتمدة ماان هياكلهااا السياسي ااة واالقتصااادية واالجتماعي ااة وماان ثقافاهتااا وتقالياادها الروحيااة
واترخيها وفلسفاهتا ،وال سيما حقوقها يف راضيها و قاليمها ومواردها.
 - ٩وإىل جا ااب الديباج ااة ،يت ا اامن اإلعا ا ا العديا ااد م اان األحةا ااام املتعلق ااة ابالع ا ارتاف
ابلشااعوب األصاالية علااى هااذا النحااو واالع ارتاف ابحلقااوق الفرديااة واجلماعيااة ال ا تعتاارب جاازءاً
ال يتجاز مان وجودهاا كشاعوب متميازة .وعلاى وجاه اخلصاو  ،يادع اإلعا ا حاق الشااعوب
األصالية يف تقريار املصااا (املاادة ) ٣؛ وحقهااا يف احلفاال علاى مؤسساااهتا السياساية والقا و يااة
واالقتصاادية واالجتماعياة وال قافيااة املتميازة مااع احتفاظهاا حبقهاا يف املشاااركة الةاملاة يف حياااة
الدولة (املادة ) ٥؛ وحقها اجلماعي يف ا تعيش يف حرية وس م و من بوصفها شاعوابً متميازة
(املادة )٧؛ وحقها يف اال تماء إىل تمع صلي و إىل مة صلية وفقاً لتقاليد وعادات اجملتمع
املعين و األمة املعنية (املادة )٩؛ وحقها يف حتديد هويتها و ا تما ها وفقاً لعاداهتا وتقاليدها
(املاادة ) ٣٣؛ وحقهااا يف املشاااركة يف اختاا الق ارارات وواجااب الادول املتم اال يف احلصااول علااى
تدابا ميةن ا متسها (املاداتا .)١٩- ١8
موافقتها ا حلرة واملسبقة واملستناة قبل اختا
 - ١٠ولتفعيل ال ابع الع جي حلقوق الشعوب األصلية ،يوجه اإلع ا عدة إشارات ،ليس
فقط إىل "سبل اال تصاف" ولةن ي اً إىل مفهومي "اال تصاف" و"الرد" .ويشمل ل حق
الشعوب األصلية يف عدم التعرح للدمج القسر و لتدما ثقافتها ،إىل جا ب واجب الدول
املتم ل يف وضع آليات فعالة ملنع م ل هذل احلاالت واال تصاف منها (املادة ) 8؛ وتوفا سبل
اال تصاف والرد فيماا يتعلاق ابملمتلةاات ال قافياة والفةرياة والدينياة والروحياة الا خاذت دوا
موافقتها احلرة واملس بقة واملستناة (املادة )١١؛ وإ صاف الشعوب األصلية احملرومة من سباب
الرزق والتنمية (املاادة ) ٢٠؛ واال تصااف فيماا يتعلاق ابألراضاي واألقاالي واملاوارد (املااداتا ٢8
و) ٣٢؛ وسبل اال تصاف من ا تهاكات احلقوق الفردية واجلماعية للشعوب األصلية (املادة .)٤٠
 - ١١ويف هذا ا إلع ا ،حيدد اجملتمع الدور املعيار الدور ملنع حماولة الستمرار و عودة
سياسات و عقا د و ممارسات لدمج الشعوب األصلية ،ويشجع الدول على تعزيز ومحاية
حقاوق الشاعوب األصالية احملااددة واملتماايزة .لاذل ينبواي االع ارتاف ابلتنفياذ الةامال والفعااال
واملتةامل لإلع ا كإطار شامل ل عرتاف واجلرب واملصاحلة .كما يوّفر اإلع ا العناصر ال زمة
للتعامل مع اجلرب من منظور الشعوب األصلية ،مع مراعاة خصا صها ال قافية وارتباطها الروحي
يراضيها (ال رورية لبقا ها كشعوب متميزة) وحقها يف املشاركة الةاملة والفعالة يف اختا القرار.
وال يزال فه اجلرب واملصاحلة كمفهومآل قا و يآل قيد الت ور ،وجيب خذ وجهات ظر الشعوب
األصلية هبذا الشأا بعآل االعتبار.
 - ١٢كما بذل اجملتمع الدور جهوداً خرى ل عرتاف ابلشعوب األصلية وتعزيز مشاركتها.
ففاي الفقارة  ٣٣ماان الوثيقاة اخلتامياة للم اؤمتر العااملي املعاين ابل شااعوب األصالية ،الا اعتماادهتا
اجلمعيا ااة العاما ااة يف قرارها ااا  ،٢/٦٩التزم ا اات الا اادول األع ا اااء ابلنظ ا اار يف سا اابل متةا ااآل مم ل ا ااي
ومؤسسات الشعوب األصلية من املشاركة يف اجتماعات األما املتحادة ات الصالة ابلق اات
4
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ال تؤثر عليها .وقررت اجلمعية العامة ،يف قرارها  ،٣٢١/٧١مواصلة ظرها يف التدابا املمةنة
ال زمة لتعزيز مشاركة مم لي الشعوب األصلية ومؤسساهتا يف االجتماعات ال تعقدها هيئات
األم املتحدة ات الصلة بشأا املسا ل ال متس تل الشعوب يف دورهتا اخلامسة والسبعآل،
آخذة يف االعتبار اإلجنازات ال حققتها يف هذا الصدد هيئات ومنظمات خرى علاى ااق
منظومة األم املتحدة ،على ا تسبق ل مشاورات مع مم لي الشعوب األصلية ومؤسساهتا
من مجيع مناطق العامل على سبيل املسامهة يف هذل العملية احلةومية الدولية .ويف هذا الصدد،
وصت هيئة اخلرباء مراراً يا يعرتف لس حقوق اإل ساا مبؤسسات الشعوب األصلية ويا
ميةنها من املشاركة يف دورات اجمللس واملناسبات ات الصلة.
 - ١٣وقااد يةااوا اجلاارب مسااألة م اااة للجاادل بشااةل خااا  .وهناااحل العديااد ماان الصااةوحل
الدولية املهمة ال توفر إرشادات بشأا هذل املسألة .واملادة  ٦من االتفاقية الدولية للق اء على
مجيع شةال التمييز العنصر ت لب إىل الدول األطراف ا تةفل لةل فرد يادخل يف ااق
واليتها محاية وسبل ا تصاف فعالة ،عن طريق احملاك وغاها من املؤسساات املختصاة التابعاة
للدولة ،من ية فعال متييز عنصر  ،ف ً عن حقه يف ا يلتمس من هذل احملاك تعوي ات
و ترضية منصفة وكافية عن ضرار تةبده ا تيجاة هلاذا التميياز .ويف العهاد الادور اخلاا
ابحلقوق املد ية والسياسية ،تتعهد الدول بةفالة اال تصاف الفعال أل شخص تنته حقوقه
و حرتته املةرسة يف العهد ،حىت لو صدر اال تهاحل عن شاخا يتصارفوا بصافته الر،ياة،
وياةفال هاذا احلااق لصشاخا مان قباال السال ات الق اا ية و اإلداريااة و التشاريعية املختصااة
و سل ة خمتصة خرى ينص عليها ظام الدولة القا وين ،وتةفل الدول ت وير إمةا ياات
التظل الق ا ي .وهو ينص ي اً على ا من واجب الدول األطراف ا تةفل قيام السل ات
املختصة إب فا سبل اال تصاف هذل عند املوافقة عليها (املادة .)٣- ٢
 - ١٤ورغ ا حبث هذل املفاهي يف القا وا الدور مر حاس ألغراح هذا التقرير ،فإا من
األمهية مبةاا تناول مفاهي الشعوب األصالية املتصالة ابالعارتاف واجلارب واملصااحلة .وغالبااً ماا
تستند هذل املفاهي إىل فه الشعوب األصلية لصضرار وال قة ،وهي ات بعاد فردية ومجاعية.
وترى الشعوب األصلية ي اً االعرتاف واجلرب واملصاحلة كوسيلة ملعاجلة االستعمار وآ رل ال ويلة
األمد وللتولب على التحدتت ات اجلذور التارخيية العميقة .ويف هاذا الصادد ،ينبواي اعتباار
االع ارتاف مب الب ااة الش ااعوب األصاالية يراض اايها ،وإهن اااء أتثااا االس ااتعمار يف ال اانظ التعليمي ااة،
واالعرتاف ابأل ظمة الق ا ية للشعوب األصلية وقوا ينها العرفية ،جزءاً ساسياً مان االعارتاف
واجلرب واملصاحلة.

اثلثا -االعرتاف
 - ١٥االعرتاف ابلشعوب األصلية مر ساسي إلعمال حقوقها وحتقيق غاتت اإلع ا .ويف
مجيع حناء العامل ،يتخذ االعرتاف عدة شةال .فهناحل من جهة شةال اعرتاف ضعير ميةن
ا ين و على اعرتاف رمز حبقوق الشعوب األصلية واألضرار التارخيية ال تعرضت هلا ،م ل
تقدا اعتذار ر،ي و ب ع كلمات ل عرتاف بوقا ع تتعلق ابلشواغل و التجريد من املمتلةات
و البقااء .ومان وحيااة خارى ،هناااحل شاةال اعارتاف قااو ميةان ا تتخااذ شاةل معاهاادات،
و اعرتاف دستور ابحلقوق املةرسة يف معاهدات و حبقوق السةاا األصليآل ،و برملااوت
GE.19-14956
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للشعوب األصلية و مقاعد برملا ية هلا ،و مناطق حة ايت هلا .وقامت آلية اخلرباء يف تقاريرها
السااابقة بتوثيااق عاادة طاارق اسااتخدمت فيهااا دول ع اااء يف األم ا املتحاادة شااةال اعا ارتاف
ضعير و قو .
 - ١٦ومع ل  ،ال يزال االعرتاف ابلشعوب األصلية مي ل حتدتً يف العديد من املناطق .ففي
آسيا على سبيل امل ال ،ال ياعرتف ابلشعوب األصلية يف ك ا من األحياا على هنا "شعوب"
ولةن يشار إليها على هنا تمعات ثقافية و قليات قومية و مجاعات قبلية ،وميةن تفسا
ل على ه لوة متيل إىل إدمااج هاذل الشاعوب .ويف فريقياا ،ل املاا ةارت عادة دول وجاود
الشعوب األصلية بوصفها شعوابً متميزة ،وكا ت تستخدم حياوً مص لحات مهيناة لإلشاارة
إليها .ويف االحتاد الروساي ،يعارتف الدساتور ابلشاعوب األصالية ،لةان التشاريعات حتادد قياوداً
حساابية :إ ال ميةان للمجتمعاات الا ت ا ك ار مان  ٥٠ ٠٠٠شاخص ا تادرج يف قا ماة
الشعوب األصلية ات العدد الصوا بورح منحها احلماية القا و ية امل لوبة ،على الرغ من
امت كهااا خصااا ص مماثل ااة ( ،A/HRC/15/37/Add.5الفقاارة  .)8وهااذا التقيي ااد ال مينااع بع ااض
الشع وب األصلية من استخدام ال ماوت ال ينص عليها القا وا فحساب ،بال يهادد ي ااً
بعض تمعات السةاا األصليآل املسجلة ابلفعل ،م ال النينيات الاذين يتزاياد تعاداده وفقااً
لتعداد  .٢٠١٠وعلى املستوى دوا الاوطين ،هنااحل اهاهاات واعادة .ويف إشاارة إىل اإلعا ا،
كرت احملةمة الدست ورية جلمهورية ساخا (تكوتيا) ا شعب ساخا هو من الشعوب األصلية
يف اجلمهورياة .وابمل اال ،يف مجهوريااة كاريليااا ،تعاارتف الساال ات ابلةاااريليآل كشااعب صاالي يف
الو اق التنظيمياة احلةومياة وتصادر كال ربعاة ع اوام ماراً تنفياذتً "بشاأا تنفياذ قارارات لااس
الشعب الةاريلي".
 - ١٧واال عرتاف ابلشعوب األصلية على هذا النحو هو مر ابلغ األمهية يف حد اته ،وهاو
ميهد ال ريق ي اً مام إعمال اجملموعة الةاملة للحقوق اجلماعية والفردية املنصو عليها يف
اإلع ا وغال من مصادر القاا وا الادور ،مباا يف لا حاق تقريار املصاا ،واحلاق يف األراضاي
واألقالي وا ملوارد ،واحلقوق ال قافية .وجياب ا يت امن االعارتاف ابحلقاوق املنصاو عليهاا يف
اإلع ا األشةال الدستورية والقا و ية ،ابإلضافة إىل إجراءات ملموسة ،مبا يف ل تدابا اجلرب
عن خ اء املاضي .فعلى سبيل امل ال ،يعرتف دستور كندا منذ عام  ١٩8٢ابحلقوق املةرسة
يف املعاهاد ات وحبقااوق الساةاا األصااليآل للشاعوب األصاالية .وماؤخراً ،اقاارتاح تشاريع يف كناادا
ملواءمة القا وا االحتاد مع اإلع ا ،وجير حاليا التفاوح بشأا املعاهدات.
 - ١8وامتانع الشااعوب األصاالية وحقوقاهاا االع ارتاف الدسااتور يف العدياد ماان الاادول ،وهااي
ممارسة ينبوي تشجيعها .وحدث ل بص فة خاصة يف مريةا ال تينية ،حياث دت الساوابق
الق ااا ية لنظااام البلااداا األمريةيااة ،واتفاقيااة منظم ااة العماال الدوليااة بشااأا الشااعوب األص االية
والقبلية( ١٩8٩ ،رق  )١٦٩دوراً مهماً .فعلى سبيل امل ال ،يستند دستور دولة بوليفيا املتعددة
القوميات إىل مبد "الدولة املتعددة القوميات" .وتعرتف املادة  ٢با "الوجود السابق ل ستعمار"
للشعوب األصلية و"ملةية س فه " لصراضي ،وت من ي اً حقه يف تقرير املصا يف إطار
وحا اادة الدولا ااة ،مبا ااا يف ل ا ا حقا ااوق االسا ااتق ل الا ااذايت واحلة ا ا الا ااذايت وال قافا ااة واالعا ا ارتاف
مبؤسساهت  .وابمل ل ،يعرتف دستور إكاوادور بس لسالة مان احلقاوق ويةفلهاا "للشاعوب واألما
األصالية" ،مبااا يف لا احلااق يف ت اوير وتعزيااز هويتهاا و شااةال تنظيمهاا االجتماااعي؛ وحظاار
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التمييا ااز العنص ا اار ؛ واحلق ا ااوق يف األراضا ااي واألق ا ااالي واملا ا اوارد؛ واالع ا ارتاف ابجل ا اارب والتع ا ااويض
للمجتمعات املتأثرة ابلعنصرية وكرل األجا ب وغا ل من شةال التعصب والتمييز (املادة .) ٥٧
وتعرتف املادة  ١٧١صراحة بتوفا العدالة للشعوب األصالية(  .)٣ويعارتف دساتور بنماا ابهلوياة
اإلثنية للمجتمعات األصلية وحيرتمها (املادة  ،)٩٠وي من احلق يف احملميات وامللةية اجلماعية
لصراضي ال زمة لتحقيق الرفال االقتصاد واالجتماعي (املادة  .)١٢٧ومي ل دستور مةسيةو
سي ي اً م االً واعداً يف هذا اجملال ،حيث يعرتف حبقوق الشعوب األصلية على املستوى دوا
الوطين ويع ي حةام اإلع ا قوة قا و ية.
 - ١٩ويف فريقيا جنوب الصحراء الةربى ،يواجه حتديد هوية الشعوب األصلية واالعرتاف
هبا حتدتت ك اة .فدستور كينيا ال يعرتف صراحة ابلشعوب األصلية ولةنه ينص على وجود
" تمعات حملية صلية" تاعرف على هنا " موعات حملية حافظت على سلوب تقليد للعيش
وكسب الرزق يستند إىل اقتصاد الصيد و الق ر" ابملعىن األوسع لا "اجملتمعات احمللية املهمشة"
(املادة . )٢٦٠ويعرتف دستور يجات ابلتنوع العرقي ،مبا يف ل ألغراح التم يل يف احلةومة
واخلدمااة العامااة ،ولةنااه ال يااذهب إىل حااد االع ارتاف بوجااود شااعوب صاالية(  .)٤ويف ح ااآل ا
الدستور ال يعرتف ي موعة على هنا من الشعوب األصالية ،فاإا اللجناة األفريقياة حلقاوق
الر ّحاال علااى هن ا شااعوب صاالية يف
اإل سااا والشااعوب حااددت ا ألوغااوين واإلجياااو والفاوالين ا
يجات(  .)٥ويبآل هذا امل ال الدور امله الذ ميةن ا تؤديه املؤسسات اإلقليمية يف االعرتاف
ابلشعوب األصلية وحقوقها.
 - ٢٠ويف حااالت خاارى ،قااد ال ياعاارتف ابلشااعوب األصالية يف الدسااتور ،لةاان ماان خ ا ل
قاوا آل شا املة .وهاذا هاو احلاال يف الفلباآل ،فبهادف تصاحيع املظاامل التارخيياة وإ فاا الااوالتت
الدستورية ومراعاة املعايا الدولية ،جرى االعرتاف حبقوق الشعوب األصلية وتعزيزها ومحايتها من
خ ل قا وا حقوق الشعوب األصلية لعام .)٦ (١٩٩٧
 - ٢١وتشمل االهاهات الواعدة األخرى موافقة لس وزراء الياابا مؤخراً على قا وا يعرتف
جبماعة اإلينو كشعب من الشعوب األصلية .بيد ا مم لآل لشعب األينو ّيدعوا ا القاا وا
ال يشةل يف حد اته جهداً يف سبيل االعرتاف واجلرب واملصاحلة يف حال مل يت من إشارة
إىل اال تهاكات السابقة )٧ (،وكا ت ال تزال شعوب صلية خرى يف الياابا تلتمس االعرتاف.
وهنااحل ي ااً جهااود جارياة بشااأا إج اراء اسااتفتاء ل عارتاف الدسااتور ابلشااعوب األصاالية يف
سرتاليا .ويف الفرتة  ،٢٠١٧- ٢٠١٦جرى لاس االساتفتاء األسارتار حاوارات دساتورية ماع
الشاعوب األصاالية يف  ١٢من قااة ل اماا حصااول إص ا ح دساتور علااى إمجاااع السااةاا
__________

( )٣
( )٤
( )٥

تقرير مقدم من مةتب مآل املظامل يف إكوادور.
تقرير مقدم من اللجنة الوطنية حلقوق اإل ساا يف يجات.
منظماة العماال الدوليااة واللجنااة األفريقيااة حلقااوق اإل سااا والشااعوب ،تقرياار االسااتعراح العااام للمشااروع البح ااي

( )٦
( )٧

تقرير مقدم من جلنة حقوق اإل ساا يف الفلبآل.
تقرير مقدم من حلر الشعوب األصلية يف آسيا.
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األصليآل وسةاا جزر م يق توريس(  .)8وكا ت تيجاة املاؤمتر الدساتور الاوطين لصما األوىل
صدور "بياا ولورو من القلب" والدعوة إىل االستماع إىل صوت هذل الشعوب وكشر احلقيقة
وإجراء إص حات هسد االعرتاف واجلرب واملصاحلة .وقد التزم حزب املعارضة إبجراء اساتفتاء
بشأا إع اء هذل الشاعوب األصالية صاواتً يف الربملااا(  .)٩ويف ميزا ياة عاام  ،٢٠١8خصصات
حةومااة س ارتاليا  ٧م ي ااآل دوالر س ارتار لعمليااة اإلصا ا ح الدسااتور و ١٦٠ملي ااوا دوالر
سرتار إلجراء االستفتاء.
 - ٢٢وكا ت هناحل ي اً دعاوة لتحاول دساتور يف يوزيلنادا ،حياث شا فرياق استشاار
دستور يف عام  ٢٠١١لدع النظر يف الق ات الدستورية من خ ل تقدا التقاارير إىل و اب
ر اايس ال ااوزراء ووزي اار ش ااؤوا املاااور بش ااأا "فها ا وجه ااات ظاار النيوزيلن ااديآل ح ااول ترتيباتن ااا
الدستورية ،والق ات املواضيعية واجملاالت ال ينبوي إجراء اإلص ح فيها"(  .)١٠وتقرير م اتيةي
ما آوتياروا لعام  ٢٠١٦الصادر عن موعاة عمال التحاول الدساتور املساتقل يقارتح اا ج
لدستور شامل يستند إىل معاهدة وايتا وي ،مع الرتكيز على حتسآل الع قات ال تعةس تقرير
املصا ااا والشا ا اراكة واملسا اااواة .ويف ه ا ااذا الصا اادد ،ح ا اات اللجنا ااة املعني ا ااة ابحلقا ااوق االقتص ا ااادية
واالج تماعية وال قافية يوزيلندا على اختا خ وات فورية ،ابلشراكة مع املؤسسات املم لة لشعب
املاور  ،لتنفيذ توصيات الفريق االستشار الدستور بشأا دور معاهدة وايتا وي ،والنظر يف
املقرتحات الواردة يف التقرير ( ،E/C.12/NZL/CO/4الفقرة .)) (٩
 - ٢٣و كدت هيئات املعاهدات يف ك ا من األحياا مهية االعرتاف ابلشعوب األصلية يف
مجيع املناطق .وعلى سبيل امل ال ،عربت جلنة الق اء على التمييز العنصر عن قلقها إزاء فشل
فر سا يف االعرتاف الةامل بوجود الشاعوب األصالية يف املنااطق التابعاة هلاا فيماا وراء البحاار.
وخشيت من احتمال ا يؤد ل إىل مناع الدولاة مان اختاا ساب التادابا احملاددة اهلادف
لتلبية احتياجات وشواغل هذل الشعوب ،وال سايما فيماا يتعلاق بتمتعهاا ابحلقاوق االقتصاادية
واالجتماعية وال قافية على قدم املساواة مع بقية السةاا ،وفقاً للمادتآل  ٢و ٥من االتفاقياة
الدولية للق اء على مجيع شةال التمييز العنصر  .وبناء على ل  ،وصت اللجنة يا تنظر
فر سا يف إعادة النظار يف موقفهاا بشاأا عادم االعارتاف ابلشاعوب األصالية يف منااطق ماا وراء
البحار التابعة هلا ( ،CERD/C/FRA/CO/20-21الفقرة .)١١
 - ٢٤و عربت اللجنة املعنية حبقوق اإل ساا عن قلقها إزاء تصنير روا دا للفئات ال عيفة
مان الساةاا م ال البااتوا علاى هناا " موعاات مهمشاة اترخييااً" ،ور ت اه تصانير غاا كااف
وال ميةن ا ي من االعرتاف هبذل اجلماعات على هنا شعوب صلية لتستفيد من محاية حقها
يف التمت ااع ب قافته ااا .و وص اات اللجن ااة يا تتخ ااذ روا اادا اخل ا اوات ال زم ااة ل ااماا االعا ارتاف
ابألقلياات والشاعوب األصاالية وضاماا احلمايااة القا و ياة الفعالاة حلقااوق الشاعوب األصاالية يف
راضاي األس ا ف وامل اوارد ال بيعيااة ،وكااذل ضاماا الوصااول إىل ساابل ا تصاااف فعالااة ألف اراد
الشاعوب األصاالية عنااد وقااوع ا تهاكااات حلقوقهااا ( ،CCPR/C/RWA/CO/4الفقاارة .)٤8

__________

(  )8سرتاليا ،التقرير النها ي جمللس االستفتاء (كا باا ٣٠ ،حزيراا/يو يه .)٢٠١٧
(  )٩تقرير مقدم من اللجنة الوطنية حلقوق اإل ساا يف سرتاليا.
(  )١٠تقري اار الفريا ااق االستش ااار متا اااح عل ااى املوقا ااع www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/constitutional-
.issues-and-human-rights/constitutional-advisory-panel/
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و عربت جلنة حقوق ال فل عن قلقها إزاء التهميش والتمييز اللذين يواجههما طفال الشعوب
األصلية يف جنوب فريقيا ،مبا يف ل األطفاال املنتماوا إىل شاعوب خويسااا ،وعادم وجاود
اعارتاف قاا وين ابلشااعوب األصالية وحقوقهااا .و وصات يا تنظار جنااوب فريقياا يف االع ارتاف
القا وين حبقوق الشعوب األص لية ،مبا فيها شعب خويساا ،مع االعرتاف الةامل حبقوق طفال
هذل الشعوب ( ،CRC/C/ZAF/CO/2الفقراتا .)٦٦- ٦٥
 - ٢٥و عربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية وال قافية عن قلقها إزاء عدم االعارتاف
حبقاوق الشااعوب األصاالية يف دساتور شاايلي ،وح اات الدولااة علاى ا تواصاال التزامهااا ب ااماا
االعرتاف حبقوق الشعوب األصلية مبوجب الدستور اجلديد ( ،E/C.12/CHL/CO/4الفقرة .)8
 - ٢٦وتناولا اات هيئا ااات املعاه ا اادات ي ا ااً عا اادم االعا ا ارتاف ابحلقا ااوق اجلماعيا ااة ،ال س ا اايما
فيماا يتعلاق ابألراضااي واألقاالي وامل اوارد .فعلاى ساابيل امل اال ،ح اات جلناة الق اااء علاى التمييااز
العنصار ساوري نام علااى امت اال األحةااام امللزماة قاا ووً الصااادرة عان حمةمااة البلاداا األمريةيااة
حلقوق اإل ساا ،وعلى وجه اخلصو  ،اختا خ وات ملنع االعرتاف القا وين ابألهلية القا و ية
اجلماعية .كما عربت عن قلقها إزاء تصريع احلةومة أل ش ة التعدين وق ع األشجار من قبل
الشاركات اخلاص ا ة ال ا هتاادد حباادوث ضارار ال ميةاان إص ا حها يف مناااطق الشااعوب األصاالية
والقبلية دوا موافقة حرة ومسبقة ومستناة من الشعوب املعنية ودوا تقيي مسبق لصثر،
على النحو امل لوب يف املادتآل  ٢و ٥من االتفاقية الدولية للق اء على مجيع شةال التمييز
العنصر ( ،CERD/C/SUR/CO/13-15الفقرات  ٢٦- ٢٥و.)٣٠
 - ٢٧واالعارتاف ابلشاعوب األصالية مار ابلاغ األمهياة يف حاد اتاه ،وضارور ي ااً إلعمااال
احلقوق اجلماعية والفردية مبوجب اإلع ا ،مبا يف ل احلق يف تقرير املصا واحلقوق ال قافية
واحلق يف األراضي واألقالي واملوارد .وم لما كرت اللجنة الوط نية حلقوق اإل ساا يف سرتاليا،
جيب ا يةوا ل عرتاف معىن رمز و ا يؤد كذل إىل إحداث تويا جوهر ( .)١١
 - ٢8ويرتبط االعرتاف حبقوق الشعوب األصلية يف راضيها ومواردها ارتباط اً وثيق اً مبسألة
االعرتاف هبا كشعوب .و ظراً ألا استعمار الشعوب األصالية وإخ ااعها يارتبط ساسااً بنازع
ملةية راضيها وطمس ثقافاهتا وهوتهتا ،فإا االعرتاف يراضي و قالي الشعوب األصلية ،على
النحو املنصو عليه يف املادتآل  ٢٦و ٢٧من اإلع ا ،هو من العناصر األساسية ل عرتاف
واجلرب واملصاحلة .وإا كا ت بعض الدول قد حرزت تقدماً يف االعرتاف الر،ي حبقوق الشعوب
األصلية يف األراضي ،فإا هذا األمر ال يزال يشةل حتدتً ابلنسبة للشعوب األصلية يف مناطق
شىت ،مبا يف ل يف البلداا ال شهدت تراجعاً يف هذل احلقوق.
 - ٢٩وع دم االعرتاف ،وال سيما ابحلقوق اجلماعية يف األراضي والرتتيباات التقليدياة حلياازة
األراضاي ،مساألة م تجااذرة يف اإلرث االساتعمار املتم اال يف العنصارية والتمييااز ضاد الشااعوب
األصالية .ولااذل  ،ال يازال االع ارتاف يراضاي الشااعوب األصالية ومحايتهااا واساتعادهتا الساابب
الر يسي للصراع يف مجيع املناطق .وشدد املقررة اخلاصة املعنية حبقوق الشعوب األصلية مراراً على
مهياة االع ارتاف ابحل قااوق اجلماعياة يف األرح ماان جاال معاجلاة األسااباب اجلذريااة ال تهاكااات
حقاوق اإل سااا الا تتعارح هلاا الشاعوب األصالية .ويف حادث تقريار هلااا (،)A/HRC/39/17

__________

(  )١١تقرير مقدم من اللجنة الوطنية حلقوق اإل ساا يف سرتاليا.
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الاذ ركااز علااى هاارا املادافعآل عاان حقااوق اإل ساااا للساةاا األصااليآل ،وصاات الاادول يا
تعرتف ابحلقوق اجلماعية للشعوب األصلية يف األراضي .فهذا االعرتاف يت لب من الدول ،يف
مجلة مور ،اختا إجراءات سهلة الوصول وسريعة وفعالة للفصل يف ساندات ملةياة األراضاي؛
ومراجعاة ق اوا آل املصااادرة؛ وتااوفا آليااات كافيااة لتسااوية املنازعااات املتعلقااة ابألراضااي؛ ومحايااة
الشعوب األصلية بفعالية من التعد عن طريق وضع ظ لإل ذار املبةر و ظمة رصد ميدا ية؛
وحظر اإلخ ء القسر .
 - ٣٠و شارت هيئات املعاهدات مراراً إىل االعرتاف يراضي الشعوب األصلية ومحايتها .ويف
حالاة النارويج ،علااى سابيل امل اال ،عرباات جلناة الق اااء علاى التميياز العنصاار عان قلقهااا إزاء
الفجوة بآل االعرتاف ابحلقوق اجلماعية والفردية للصااميآل يف األراضاي وفقااً لقاا وا فينمااحل،
واالع ارتاف بتل ا احلقااوق يف املمارسااة العملي ااة .و وصاات اللجنااة يا تتخااذ الناارويج خ ا اوات
ملموسة للتأثا بشةل عملي على االعرتاف القا وين حبقوق الصاميآل يف راضيه وموارده ،
علاى النحاو املنصاو علياه يف قاا وا ف ينماااحل ،لتمةيانه مان اساتدامة سابل عيشاه واحلفااال
عليها ،مع احلق يف املوافقة احلرة واملسابقة واملساتناة بشاأا مجياع املشااريع وحقاوق االمتيااز يف
مناطقه ( ،CERD/C/NOR/CO/21-22الفقرات .)٣٠- ٢8
 - ٣١و عربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية وال قافية عن قلقها ألا العديد من فراد
الشعوب األصلية يف وغندا ،مبا يف ل تمعات بينيت وابتوا الرعوية ،امنعوا من الوصول إىل
راضي س فه ومن احلفال على طريقة عيشه التقليدية .كما عربت اللجنة عن قلقها إزاء
عدم تعرير "الشعوب األصلية" تعريفاً كافياً يف دستور وغندا وعدم وجود معلومات عما
إ ا كا ت الشعوب األصلية تتمتع ابحلقوق املنصو عليها يف املادة  ١من العهد الدور اخلا
ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال قافية .و وصت اللجنة يا تعرتف وغندا حبقوق الشعوب
األصلية يف راضي س فها ومواردها ال بيعية ،وإدراج االعرتاف ابلشعوب األصلية يف الدستور،
متشياً مع إع ا األم املتحدة بشأا حقوق الشعوب األصلية .و وصت ي اً يا تعزز الدولة
اجلهااود املبذولااة للتش اااور مااع الشااعوب األص االية وضااماا متتعهااا الفعل ااي حبقوقهااا االقتص ااادية
واالجتماعية وال قافية ( ،E/C.12/UGA/CO/1الفقرة .)١٣
 - ٣٢وتناولات اللجناة املعنياة اب لق اااء علاى التميياز ضاد املاار ة مساألة االعارتاف حباق ساااء
الشعوب األصلية يف ملةية األراضي .وعلى سبيل امل ال ،وصت األرجنتآل ابعتماد تدابا من
جل االعرتاف ر،ياً حبق ساء الشعوب األصلية يف حيازة األراضي وامللةية ،وتعزيز احلوار على
مستوى اجملتمع احمللي هبدف الق اء على املعايا التمييزية والتقاليد ال حتد من حقوق ساء
الشعوب األصلية يف ملةية األراضي ( ،CEDAW/C/ARG/CO/7الفقرة .)٤٠
 - ٣٣ويعد إ شاء مقاطعات للسةاا األصليآل يف بنما م االً جيداً على كيفية ربط االعرتاف
وبناء على االعرتاف الدستور ابلشعوب
ابألرح بتقرير املصا واالستق ل واحلقوق ال قافيةً .
األصلية وحقوقها اجلماعية يف راضيها ،شأت بنما مخاس مقاطعاات للشاعوب األصالية عان
طريق اعتماد قوا آل حمددة .واإلطاار القاا وين ملقاطعاة غاوو تال ،الا شائت مبوجاب القاا وا
رقا  ١٦لعاام  ١٩٥٣ابسا مقاطعاة ساااا با س و عيادت تساميتها يف عاام  ،١٩٩8يعاارتف
ابحلقوق اجلماعية لشعوب غوو يف راضيه ومؤسسااهت وحةمها الاذايت و ظماته القا و ياة

10

GE.19-14956

A/HRC/EMRIP/2019/3/Rev.1

(ابست ناء املسا ل اجلنا ية)(  .)١٢ويستخدم هذا اإلطار الذ يوفر قدراً كبااً من احلماية كقاعدة
إلقامة ربع مقاطعات إضافية يف البلد ( وايب  -بوجلي ،إمباا  -وووا ،جوو د مادوغا د ،
وجوو د وارغا د ) ،ال مت ل تمعة ك ر من  ٢٠يف املا ة من راضي البلد .وع وة على
االعارتاف برتتيباات احلةا الاذايت ،فاإا إطاار هااذل املقاطعاات يتايع ي ااً حتدياد حصاة لتم ياال
السةاا األصليآل يف اهليئة التشريعية الوطنية.
 - ٣٤واالعا رتاف بلوااات الشاعوب األصاالية يشاةل جا ب ااً ر يساياً ماان االعارتاف ابلشااعوب
األصلية وحيظى ابهتمام كرب يف إطار السنة الدولية للوات الشعوب األصلية .وم لما شارت
إىل لا آليااة اخلارباء سااابقاً يف دراساتها بشااأا هاذا املوضااوع ( ،)A/HRC/21/53فاإا ثقافااات
ولوات الشعوب األصلية هي ،ة مركزية ور يسية هلوتت الشعوب األصلية كمجموعات و فراد.
وهناحل عدة م لة على االعرتاف الدستور والقا وين بلوات الشعوب األصلية .ففي املةسي ،
يعرتف الدستور حبق الشعوب األصلية يف احلفال على لواهتا وإثرا ها .واعتامد قا وا عام بشأا
احلقااوق اللووي ااة للش ااعوب األصاالية يف ع ااام  ،٢٠٠٣وه ااو ياانظ االعا ارتاف ابحلق ااوق الفردي ااة
واجلماعية جملتمعات الشعوب األصلية فيما يتعلق بلواهتا ويعرتف ابلتنوع اللوو للبلد( .)١٣
 - ٣٥ويف الربازياال ،يعاارتف الدسااتور حبقااوق الشااعوب األصاالية يف التنظااي االجتم اااعي ويف
عاداهتاا ولواهتاا وعقا ادها وتقاليادها ،ف ا ً عاان حقهاا األصالي يف األراضاي الا تعايش فيهااا
تقليدتً .وابإلضافة إىل االعرتاف ابلصلة بآل اللوات واحلق يف األرح ،تنص املاادة  ٢١٠مان
الدستور والقوا آل ال ا وية على ا احلد األدىن من املناهج الدراسية للمدارس االبتدا ية جيب ا
يت اامن وع ااً ماان التعل ااي األساسااي املشاارتحل ،ومبااادئ احا ارتام القااي ال قافيااة والفنيااة الوطني ااة
واإلقليمية ،ومتةآل الشعوب األصلية من اساتخدام لواهتاا وطارق الاتعل اخلاصاة هباا يف التعلاي
االبتدا ي.
 - ٣٦ويف املورب ،يعرتف الدستور ابللوة األمازيوية كلوة ر،ية ،لةان ةاة صاعوابت تعارتح
تنفيذل ،مبا يف ل عدم التعلي ابللواة األمازيوياة يف مجياع املساتوتت (،E/C.12/MAR/CO/4
الفق اارة  .)٥٠وهنا اااحل وض ااع مشا ااابه يف اجلزا ا اار ،حي ااث ياعا اارتف ابألمازيويا ااة كلو ااة ر،يا ااة منا ااذ
عام  ،٢٠١٦لةن غياب التةافؤ مع اللوة العربية مازال قا ماً .ويف االحتاد الروسي ،وعلى الرغ
من متتع بعض لوات الشعوب األصلية بصفة ر،ية يف راضيها ،حيظر القا وا االحتاد عموم اً
االعرتاف بلوات الشعوب األصلية ال ال تةتب ابحلروف السايلية.
 - ٣٧ومن امله إىل حد كبا ي ااً اعارتاف املنظماات الدولياة ابلشاعوب األصالية مان جال
إشراكها يف صنع القرار .ومن قوى األم لة على هذا االعرتاف لس الق ب الشمار ،حيث
تتمتع ست منظمات للشعوب األصالية مبركاز مشاارحل دا ا يف اجمللاس وهاي تشاارحل يف عماال
اجمللااس يف مجيااع اجملاااالت .وابمل اال ،يعاارتف لااس ابر ااتس ألورواب والق ااب الشاامار مبشاااركة
بعض ،وليس كل ،الشعوب األصلية يف املن قة.
__________

(  )١٢متاح على الرابط .https://docs.panama.justia.com/federales/leyes/16-de-1953-apr-7-1953.pdf
(  )١٣اللجنة الوطنية حلقوق اإل ساا( Derechos lingüísticos de los pueblos indígenas ،مدينة مةسيةو) ٢٠١٦ ،
متاح على الرابط اإللةرتوين التارAvailable at www.cndh.org.Mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/1 9- :
( dh-linguisticos.pdfابإلسبا ية).
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 - ٣8واالعرتاف من جا ب الدولة هو خ وة وىل حا،ة حنو إرساء ع قة تقوم على الس م
واالحرتام مع الشعوب األصلية .واالعرتاف ابحلق اجلماعي للشعوب األصلية يف العيش يف حرية
وس م و من بوصفها شعوابً متميزة وفقاً للمادة  ٧من اإلع ا ،واالعرتاف يراضيها و قاليمها
ومواردها ،ميةن ا ميهد ال ريق ي اً لتحقيق اجلرب واملصاحلة ،ومها مفهوماا مرتاب اا سيجر
تناوهلما يف القس التار.

رابعا -اجلرب واملصاحلة
 - ٣٩اجلرب واملصاحلة مفهوماا مرتاب اا تراب اً وثيقاً وغالباً ما يوجد تداخل بينهما .وسيةوا
فصل بآل املفهومآل ألغراح هذا التقرير ضرابً من التعسار ،وهلاذا السابب ،يات تناوهلماا
ساوتً لتجناب الفصال املصا نع باآل األم لاة واالجتهاادات الق اا ية املتعلقاة هباذين املفهاومآل.
وم لما كدت منظمة ساء السةاا األصليآل يف كيبي يف املعلومات ال قدمتها ألغراح هذا
التقرير ،فإا اجلرب شرط ال غىن عناه للمصااحلة .وجياب ي ااً فها هاذين املفهاومآل مان منظاور
مجاعي يراعي التباين بآل األجيال .وةة مص لع ر يسي آخر يف هذل املناقشة هو اال تصاف،
ابلنظر إىل بروزل بشةل كبا يف اإلع ا (ا ظر الفقرات  ١٤- ٧ع ل) .وترى آلية اخلرباء ،ا
مفهوم اال تصاف يشمل االعرتاف يخ اء املاضي ،مما يؤد إىل اجلرب واملصاحلة على حد سواء.
 - ٤٠ولدى تصمي وتنفيذ وحتليل حماوالت اجلرب واملصاحلة ،ينبوي للشعوب األصلية والدول
ا ت ع يف االعتبار ا العملية ال تقل مهية عن ال نتيجة .وينبوي إدماج وجهات ظر الشعوب
األصالية يف مجيااع املراحاال ،وال بااد ماان مشاااركة هاذل الشااعوب مشاااركة كاملااة وفعالااة يف هااذل
العمليااات إ ا ري ااد لنتا جهااا ا تة ااوا وجحااة ومش ااروعة ابلفعاال .وعل ااى ساابيل امل ااال ،ف ااإا
التعويض النقد من منظور الشعوب األصلية قد ال يوفر يف حد اته سبل ا تصاف ومصاحلة
كافية ،ظراً الرتباط الشعوب روحياً يراضيها و قاليمها .وب بيعة احلال ،فإا حدود التعويض
املااار تةااوا واضااحة جب ا ء عناادما يتعل ااق األماار يض ارار ماان قبياال اإلابدة اجلماعيااة و ا تا ازاع
األطفااال ،وهااي ضا ارار ال ميةاان عل ااى اإلط ا ق التع ااويض عنهااا ابمل ااال .ويف س ا ياق الش ااعوب
األصاالية ،تت ااع ح اادود التعااويض امل ااار جب ا ء يف العديااد م اان حاااالت اازع ملةيااة األراض ااي
واالستي ء على املوارد ،حيث تتجاوز القيمة الروحية وال قافية لصرح التعوي ات االقتصادية.
 - ٤١واعرتفت املقررة اخلاصة املعنية حبقوق الشعوب األصلية يف تقريرها عن زترهتا لل والتت
املتحادة األمريةيااة ابلقيااود ال ا تفرضااها جلنااة امل البااات اهلنديااة ،وهااي حمةمااة ال متاانع سااوى
تعوي ات مالية .وت حظ املقررة اخلاصة ا إ شاء اللجناة يف عاام  ١٩٤٦شا ّةل جهاداً كباااً
إلجياااد تسااوية شاااملة ملظااامل قبا اال اهلنااود ،و ا اللجنااة قاارت املئااات ماان امل البااات ابألراضااي
املساتندة إىل معاهادات و احلاق يف راضاي األسا ف .و شاارت إىل ا اللجناة مل تقادم ساوى
تعويض مار كسبيل لإل صاف ،و هنا بنفسها تاج للتفةا االستيعايب للفرتة املعنية ،وهو ما فاق
العديد من املسا ل األساسية و تركها دوا تسوية ( ،A/HRC/21/47/Add.1الفقرة .)٧٧
 - ٤٢و وصت املقررة اخلاصاة يا تتخاذ الاوالتت املتحادة إجاراءات حازماة يف إطاار بارومج
للمصاحلة ،ويا يبد هذا النشاط بتقدا اعتذار عن األخ اء املرتةبة ضد الشعوب األصلية.
وقالت إا م ل هذا االعتذار ال ينبوي ا مير مرور الةرام؛ بل ينبوي ا يوقظ الر العام و ا
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يعبد ا ل ريق حنو حتقيق املصاحلة واعتماد إطار ك ار اساتنارة للع قاات باآل الشاعوب األصالية
ّ
والوالتت املتحدة .وبعض الق ات املعلقة الا حاددهتا املقاررة اخلاصاة لاربومج املصااحلة لات
مسألة التسبب يف ق ع ص ت الشعوب األصلية مبناطق طبيعية هامة ومواقع مقدسة ابلنسبة
هلا؛ وال قيود املفروضة على قدرة الشعوب األصلية على احلة الذايت ،مبا يف ل منع سل ات
الشعوب األصلية من التصرف بةل ما وتيت من قوة ملةافحة العنر ضد املر ة؛ واة ر ال
خلفها قل طفال السةاا األصليآل من تمعاهت (املرجع فسه ،الفقرات .)٧8- ٧٢
 - ٤٣وميةن ا يشمل اجل رب سلسلة من التدابا امل بقة إل صاف ضحات ا تهاكات حقوق
اإل ساا .وتوفر املبادئ التوجيهية املتعلقة بتدابا اجلارب مبوجاب الربوتوكاول االختياار امللحاق
ابلعهاد الاادور اخلااا ابحلقااوق املد يااة والسياسااية ( )CCPR/C/158وصاافاً اتم ااً لتاادابا اجلاارب.
وميةن ا يشمل ل استعاد ة األراضي هبدف رد احلقوق املنتهةاة؛ وإعاادة أتهيال ال احات،
م ل تقدا الع ج ال يب و النفسي؛ وجرب ال رر املاد واملعنو ؛ والرتضية ،مبا يف ل إصدار
اعتذارات علنية ،حسب االقت اء؛ وتقدا ضاماوت عادم التةارار .واملباادئ التوجيهياة تتعلاق
حصرتً ابحلقوق الواردة يف ال عهد ،لةنها ميةن ا تةوا مب ابة إطار لفه اجلرب يف ظروف وسع
اقاً ،مبا يف ل ما يتعلق ابحلقوق الواردة يف اإلع ا .واملبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية
بشأا احلق يف اال تصاف واجلرب ل حات اال تهاكات اجلسيمة للقا وا الدور حلقوق اإل ساا
واال تهاكات اخل اة للقا وا الدور اإل ساين تعد مصدراً ر يسياً آخر ،فهي ت ع إطاراً مشاهب اً
للجرب ولةن يف سياق وسع غالباً ما يةوا من بقاً على ا تهاكات حقوق اإل ساا ال تتعرح
هلا الشعوب األصلية.
 - ٤٤والعدالااة اال تقاليااة مفهااوم مفيااد آخاار عنااد مناقشااة اجلاارب واملصاااحلة .وابملعااىن الاادقيق
للةلمة ،ميةن تعرير العدالة اال تقالية على هنا "الوساا ل الا تساتخدمها بلاداا خارجاة مان
فرتات زاع وقمع من جل التعامل مع ا تهاكات حلقوق اإل ساا واسعة الن اق ومنهجية وك اة
وخ اة إىل حد جيعل ظام العدالة العاد غا قادر علاى االساتجابة بصاورة مناسابة"(  .)١٤ويف
حآل ا ت بيق العدالة اال تقالية يركز تقليدتً على سياقات ما بعد النزاع و ما بعد سقوط النظ
الديةتاتورية ،فإا هدافه ومباد ه توفر إطاراً ملعاجلة اجلرب واملصاحلة للشعوب األصلية .وتتباين
هداف العدالة اال تقالية حسب السياق ،لةن بعض اخلصا ص تةوا بتة :االعرتاف بةرامة
الفرد ،وجرب اال تهاكات واالعرتاف هبا ،والعمل على منع تةرارها(  .)١٥وتركز العدالة اال تقالية
ي ااً بشااةل كباا علااى مشااركة ال ااحات فساه خ ا ل العملياة ،وهااو ماا يتماشااى ماع حااق
الشاعوب األصالية يف املشااركة يف صانع القارار وواجااب الدولاة يف احلصاول علاى موافقتهاا احلاارة
واملسابقة واملساتناة .وتتوافااق هاذل األهااداف واملباادئ مااع م الاب الشااعوب األصالية بتحقيااق
العدالة فيما يتعلق اب تهاكات اترخيية و ا تهاكات حدثت مؤخراً لةنها ات جذور اترخيية( .)١٦
 - ٤٥وميةن النظر إىل املصاحلة على هنا مفهوم وسع اقاً من اجلرب ،وجيب ا تافه على
هنا عملية وليس غاية .ووضعت جلنة احلقيقة واملصااحلة الةندياة  ١٠مباادئ للمصااحلة ،علاى
الرغ من هنا تتعلق ابلسياق الةند ومسألة ا تزاع األطفال من سره  ،وهي مب ابة إطار لفه

__________

(  )١٤املركز الدور للعدالة اال تقالية" ،ما هي العدالة اال تقالية؟".٢٠١٩ ،
(  )١٥املرجع فسه
(  )١٦معلومات مقدمة من ساء الشعوب األصلية يف كيبي .
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املص لع وفق ا باقه بصورة وسع اقاً على حقوق الشعوب األصلية .وميةان تة ييار هاذل
( )١٧
املبادئ الواردة دول لةي ت بق بصورة ع على مبادرات املصاحلة:
إع ا األم املتحدة بشأا حقوق الشعوب األصلية هو إطار للمصاحلة على
()
مجيع املستوتت ويف مجيع ق اعات اجملتمع؛
(ب) للشعوب األصلية ،بصفتها شعوابً قا مة بذاهتا ،حقوق إ ساا جيب االعرتا ف
هبا واحرتامها .وعند االقت اء ،جيب االعرتاف ابملعاهدات واحلقوق الدستورية القا مة واحرتامها
وااللتزام هبا وإ فا ها كأفعال للمصاحلة؛
(ج) املصاحلة هي عملية إص ح للع قات تت لب تقاس احلقيقة مع عموم الناس
واالعتذار وختليد كرى ال حات واالعرتاف ابألضرار السابقة وجربها؛
(د) املصاحلة عملية إص ح للع قات تت لب إجراءات بناءة مان جال التصاد
لرتكة االستعمار املستمرة ال كا ات هلاا آ ر مادمرة علاى الشاعوب األصالية مان حياث التعلاي
وال قافة واللوات والصحة ،ورعاية األطفال ،وإقامة العدل ،والفر االقتصادية والرفال؛
(ها) املصاحلة جيب ا تاؤد إىل قياام تماع ك ار إ صاافاً و اوالً عان طرياق ساد
ال وا ارات با ااآل ق اعا ااات اجملتما ااع األصا االية وغا ااا األصا االية يف اجملا اااالت االجتماعيا ااة والصا ااحية
واالقتصادية؛
(و) مجياع الشاعوب مسااؤولة عان إقامااة ع قاات احارتام متبادلااة واحملافظاة عليهااا،
وتشةل املعاهدات ،حيث تةوا من بقة ،األساس لشراكة معززة؛
(ز) آراء وفها كبااار السان وحفظااة املعاارف التقليديااة يف اال األخ قيااات ومفاااهي
وممارسات املصاحلة مسا ل حيوية للمصاحلة على األمد ال ويل؛
(ح) من ال رور دع النهوح ال قايف للشعوب األصلية وت مآل عملية املصاحلة
ظا معااارف هااذل الشااعوب والتاااريع الشاافو اخلااا هبااا ،وقوا ينهااا وبروتوكوالهتااا وص ا هتا
ابألرح؛
(ط) املصاحلة تت لب إرادة سياسية وقيادة مشرتكة وبناء ال قة واملساءلة والشفافية،
ابإلضافة إىل االست مار بصورة كباة يف املوارد؛
( ) املصاحلة تت لب ت قيفاً وحواراً عامآل مستدامآل ،يت من مشاركة الشاباب،
بشااأا ماضااي وتركااة ا تهاك ااات حقااوق الشااعوب األصاالية ،ف ا ا ً عاان اإلسااهامات التارخيي ااة
واملعاصرة للشعوب األصلية يف اجملتمع.
 - ٤٦وبرزت جلاا احلقيقة واملصاحلة كآلياة ر يساية للتصاد ألخ ااء املاضاي وملناع حادوث
املزيد من اال تهاكات .وتةتسي هذل اللجاا مهية حيوية أل هنا تزيد الوعي وتشجع على إجراء
عملياات تقياي ال تهاكاات حقاوق الشاعوب األصالية .وكا ات جلااا احلقيقاة واملصااحلة حا،اة
األمهية يف إدراج وضاع الشعوب األصلية ،يف املاضي واحلاضار ،يف جاداول األعماال الوطنياة،
__________

(  )١٧النص األصلي متاح على الرابط:
.eng.pdf
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وغالباً ما تؤد إىل اختا املزيد من اخل وات حنو حتقيق العدالة ،مبا يف ل إجراءات العدالاة
اجلنا ية ،ف ً عن توفا ضماوت عدم التةرار وغاها من تادابا اجلارب .واألها مان لا ا
جلاا احلقيقة واملصاحلة تساعد يف إرساء و إعادة إرساء الع قات وال قة.
 - ٤٧وميةن ا تسه جلاا احلقيقة يف االعرتاف واجلرب واملصاحلة ألهنا:
()

تسلط ال وء على ا تهاكات حقوق اإل ساا وضحاتها؛

(ب)

تعارتف يمهياة إدراج مسااألة ا تهاكاات حقاوق اإل ساااا يف جاداول األعمااال

(ج)
عدم التةرار؛

ميةن ا تؤد إىل حتقيق العدالة اجلنا ية ،وتقدا التعوي ات وتوفا ضماوت

الوطنية؛

(د)

ميةن ا تسمع لل حات ابملشاركة بنشاط يف تدابا اال تصاف( .)١8

 - ٤8وهناحل م االا ر يسياا للجاا املنشأة ملعاجلة حقاوق الشاعوب األصالية حتدياداً ،ومهاا
جلنة احلقيقة واملصاحلة الةندية وجلنة احلقيقة واملصاحلة بشأا رعاية طفال شعب واابوكاي يف
والية مآل .وهااتا العمليتااا فرياداتا ظاراً لتأسيساهما بشاةل مشارتحل باآل الشاعوب األصالية
واحلةوم ااات ،وملش اااركة الشا ااعوب األص االية فيها ااا مش اااركة كاملا ااة من ااذ البدايا ااة .ومه ااا تعاجلا اااا
اال تهاكات التارخيية حلقوق اإل ساا واجلاذور املتداخلاة باآل األجياال للوضاع احلاار للشاعوب
األصلية.
 - ٤٩وا شئت جلنة احلقيقة واملصاحلة الةندية ( )٢٠١٥- ٢٠٠8استجابة ل لبات ضحات
املدارس الداخلية واكّلفت مبا يلي:
اط ع الةنديآل على احلقا ق املعقدة عن اتريع املدارس الداخلية ال ت ديرها
()
الةنيسة وإرثها املستمر ،و ل ب ريقة توثق توثيقاً اتماً ملدى ال رر الفرد واجلماعي املرتةب
ضد الشعوب األصلية ،واإلشادة بصمود وشجاعة ال ب السابقآل و سره و تمعاهت ؛
(ب) توجيااه وإهل ااام عمليااة احلقيق ااة والتع ااايف ،ممااا ي ااؤد إىل املصاااحلة داخ اال س اار
الساةاا األصا ليآل وباآل الشاعوب األصالية واجملتمعااات مان غاا الشاعوب األصالية والةنااا س
واحلةوماات والةناديآل عموم ااً .ومت لات العملياة يف العماال علاى هدياد الع قااات علاى ساااس
اإلدماج والتفاه واالحرتام املتبادل( .)١٩
 - ٥٠ويف عقاااب الةشاار املة اار عاان احلقيقااة ،وإج اراء حبااوث بشااأا املاادارس الداخلي ااة
وإرثها ،واالستماع إىل شهادات ضحات هذل املدارس اجملمعآل من خ ل سلسلة فعاليات وطنية
ظماات يف مجي ااع حناااء كن اادا ،طلق اات اللجنااة  ٩٤دع ااوة إىل اخت ااا إج اراءات .وق ااد ت اامنت
__________

(  )١8عرح مقادم مان السايد إدواردو غاو زاليس يف الادورة احلادياة عشارة ةلياة اخلارباء .باث شابةي متااح علاى الارابط:
http://webtv.un.org/search/item8-panel-discussion-on-recognition-4th-meeting-11th-session-expert
-mechanism-on-rights-of-indigenous-peoples/5807866725001/?term=recognition%20reparations%

).20reconciliation&sort=date&page=2 (starting at 1:10:40
(  )١٩جلنااة احلقيق ااة واملصاااحلة يف كن اادا ،احا ارتام احلقيقااة واملص اااحلة م اان جاال املس ااتقبل :م ااوجز التقرياار النه ااا ي للجن ااة
احلقيقة واملصاحلة يف كندا ( .)McGill-Queen’s University Press, 2015
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توصيات ملموسة بشأا إرث ظام املدارس الداخلية؛ واعتماد وتنفياذ اإلعا ا بشاأا حقاوق
الشعوب األصلي ة كإطار للمصاحلة؛ ورعاية ال فل؛ والصحة؛ والتعلي ؛ واللوات وال قافات؛ من
مجلة مواضيع خرى(  .)٢٠وبينما ركزت اللجنة يف األصل على ظام املدارس الداخلية وإرثه ،فقد
كا ت الدعوة إىل اختا إجراءات تتعلق مبعاجلة موعة واسعة من الق ات ات األمهية احلا،ة
للمصاحلة وتنفيذ اإلع ا.
 - ٥١و فا ااذت جلن ا ااة احلقيقا ااة واملص ا اااحلة بشا ااأا رعاي ا ااة طفا ااال ش ا ااعب واابوكا ااي يف والي ا ااة
مآل ( ) ٢٠١٥- ٢٠١٣عملية لتقصي احلقا ق من جل "الةشر عن احلقيقة املتعلقة مبمارسة
( )٢١
وش ّةلت اللجنة بشةل
رعاية األطفال ألهنا ثرت على السةاا األصليآل يف والية مآل"  .ا
تعاوين بعد اتفاق بآل حاك والية مآل ورؤساء قبا ل واابوكي اخلمس .و لت هدافها :صياغة
رواياة كماال لتاااريع شااعب واابوكاي يف النظااام العااام لرعايااة ال فال؛ وحتسااآل ممارسااات رعايااة
ال فاال؛ وتعزي ااز املصاااحلة عل ااى مسااتوى األفا اراد والع قااات والنظ ااام وال قافااة .وج اارت اللجن ااة
مقاب ت مع ك ر من  ١٥٠شخصاً ،مبن فيه كبار السان ،و شاخا ت تبنايه  ،و شاخا
كا وا يستفيدوا من ظام رعاية ال فل خ ل مرحلة ال فولة ،و شخا كا وا معنيآل ابلنظر يف
احلااالت يف وزارة الصااحة واخلاادمات اإل ساا ية .و ظهاار حتلياال اللجناة ا معاادل وضااع طفااال
شعب واابوكي يف الرعاية البديلة خ ل الفرتة من عام  ٢٠٠٠إىل عام  ٢٠١٣يف والية مآل
بلاغ  ٥,١ضاعاف مناه معادل األطفاال غاا املنتماآل إىل الشاعوب األصالية .و لات توصاايات
اللجنة احرتام السيادة القبلية ،وتعزيز تادريس اترياع األماريةيآل األصاليآل يف مادارس الوالياة،
وتعزيز قدرات وزارة الصحة واخلدمات اإل سا ية وحتسآل سياساهتا العامة.
 - ٥٢وهناااحل دروس مهم ااة مية اان استخ ص ااها م اان ه ااذل العملي ااات ،إ ال تا ازال الش ااعوب
األصلية تواجه يف بعض البلاداا عملياات ال تازاع األطفاال تنفاذ مان قبال مؤسساات حةومياة
وتبآل هربة اال ت ف الوطين لتعاايف ساةاا مريةاا
ومؤسسات دينية ،بل حىت من قبل فرادّ .
األصليآل من آ ر املدارس الداخلية ،الذ ا ش يف عام  ٢٠١٢يف الوالتت املتحدة ،العقبات
الا تعاارتح الشااعوب األصاالية يف سااعيها إىل اجلارب واملصاااحلة فيمااا يتعلااق ابألخ اااء التارخييااة
والصاادمات الع ااابرة لصجيااال الا ا ترتتااب عل ااى ا ت ازاع األطف ااال ماان س ااره (  .)٢٢ويف ك ااا م اان
األحياا ،ال تا ّبق القواعد الدولية املتعلقة حبقوق ال فل بشةل صحيع على طفاال الساةاا
األصليآل يف عمليات التبين ،وهي ظاهرة تت لب اختا تدابا عاجلة ومواصلة التحقيق.
 - ٥٣وهناااحل مبااادرة مصاااحلة واعاادة وإا كا اات يف مراحلهااا األوىل تتم اال يف جلنااة احلقيق ااة
وا ملصاحلة ال شأها برملاا النرويج يف حزيراا/يو يه  .٢٠١٧وحتقق اللجنة يف سياسة "النروجة"
والظل املرتةب ضد السةاا األصليآل الصاميآل و قلية كفن الفنلندية  -النروجيية ،وهي إحدى

__________

(  )٢٠قا مة كاملة للدعوات إىل اختا إجراءات ،متاحة على الرابط
.http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_English2.pdf
(  )٢١ا ظرwww.mainewabanakireach.org/maine_wabanaki_state_child_welfare_truth_and_reconciliation :
._commission
(  )٢٢بي اااا مق اادم م اان ا اات ف التع ااايف يف ا لا اادورة ال ا ي ااة عش اارة ةلي ااة اخلا ارباء .يت اااح الب ااث الش اابةي عل ااى املوقا ااع:
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/item-8-united-nations-declaration
-6th-meeting-12th-session-expert-mechanism-on-rights-of-indigenous-peoples/6060710756001

(اعتبا ارً من .)١: ٤8: ٠٠
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األقليات القومية املعرتف هبا يف النرويج(  .)٢٣وهاذل اللجناة الا مان املقارر ا تقادم تقريرهاا يف
يلول/سبتمرب  ، ٢٠٢٢شئت يف إطار شراكة وثيقة مع اجملتمعات احمللية املتأثرة واملنظمات ال
تشارحل يف عمال اللجنة وجيار التشااور معهاا .وقاد تقارر تشاةيل ووالياة اللجناة ابلتعااوا ماع
الربملااا الصاامي ومم لاي منظمااات كفان الفنلندياة  -النروجيياة .وتتم اال والياة اللجناة يف دراسااة
السياس ااات واأل ش ا ا ة ال ا ا تنفا ااذها السا اال ات النروجيي ااة ضا ااد ها ااذل اجملموعا ااات منا ااذ ح ا اوار
عام  ،١8٠٠والتحقيق يف أتثا سياسة النروجة احلالية ،واقرتاح تدابا للمصاحلة املستمرة.
 - ٥٤وهناحل ي اً حاالت جلاا حقيقة ات اق ع  ،وهي تنشأ بعد النزاعات و سقوط
الديةتاتورتت ،وتور اهتماماً خاصاً حلقوق الشعوب األصلية .وركزت العديد من جلاا احلقيقة
يف فرتة ما بعد النزاعات يف مريةا ال تينية تركيزاً خاصاً على الشعوب األصالية ،ا قااً مان
االعرتاف يا هذل الشعوب عا ت بشةل غا متناسب ثناء النزاعات ويف عقاهبا .ويف اةو ة
األخاة ،فإا جلنة احلقيقة ال شئت يف كولومبيا يف تشرين ال اين /وفمرب  ٢٠١8لوالية مدهتا
ثا ا ث سا اانوات ،اخت ااذت منا ااذ البداي ااة هنج ا ااً اثنيا ااً ،ما اان خا ا ل االع ا ارتاف ابحلق ااوق املةفولا ااة
لا "الشعوب من إثنياات حماددة" (الا تشامل يف الساياق الةولاوميب الشاعوب األصالية ،ولةان
ي اً السةاا املنحدرين من صال فريقاي ،مان باآل مجاعاات خارى) .ويساعى هاذا الانهج إىل
ضااماا حقااوق الش ااعوب األصاالية يف احلقيقااة والعدال ااة واجلاارب ،بصااورة فردي ااة ومجاعيااة ،ويع اازز
االعارتاف مان جا اب اجملتماع كةال لايس فقاط يثار النازاع علاى اجلماعاات اإلثنياة ولةان ي ااً
يفعال املقاومة وإسها مها يف تشةيل هوية األمة الةولومبية .وخت ط اللجنة لتنفيذ هذا النهج يف
مباد ها التوجيهية وإجراءاهتا وبروتوكوالهتا وتقريرها النها ي( .)٢٤
 - ٥٥وهنااحل ساابقة خارى مهماة يف هاذا الصاادد وهاي جلناة اساتج ء املاضاي يف غواتيماااال
( ،)١٩٩٩- ١٩٩٧الا مل تةاان لااديها واليااة واضاحة للنظاار يف ا تهاكااات حقااوق الشااعوب
األصلية ،ولةنها خلصت إىل ا ارتةاب عمال إابدة مجاعية ضاد شاعوب املاات األصالية( .)٢٥
وابمل ل ،توصلت جلاا احلقيقة واملصاحلة يف باو ( )٢٠٠٣- ٢٠٠١وابراغوا ()٢٠٠8-٢٠٠٤
إىل اس ا ااتنتاجات حما ا ااددة بش ا ااأا الشا ا ااعوب األص ا االية .وجا ا اارت اللجن ا ااة الوطنيا ا ااة للحقيق ا ا اة يف
الربازيل ( )٢٠١٤- ٢٠١١حتقيقاً يف اجلرا املرتةبة بآل عامي  ١٩٤٦و ، ١٩88وال لت
فرتة طويلة من الديةتاتورية العسةرية ،وخلصت إىل ا ما ال يقل عان  8 ٠٠٠مان الساةاا
األصليآل قاتلوا يف الق ات ال جرى حتليلهاا .وعلاى الارغ مان افتقاار اللجناة إىل والياة صارحية
مل عاجلة ا تهاكات حقوق الشعوب األصلية ،فإهنا خلصت ي اً إىل ا و ج التنمية الذ بد
يف ظاال الديةتاتوريااة كاااا لااه أتثااا خ ااا علااى من قااة األمااازوا و دى إىل ا تهاكااات حلقااوق

__________

(  )٢٣تقرير مقدم من النرويج.
(  )٢٤تقرير مقدم من جلنة احلقيقة.
Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala, memoria del silencio: conclusiones y
( )٢٥
 recomendaciones (1999), paras.متاح على الرابط اإللةرتوين www.undp.org/content/dam/guatem ala/do cs/
.publications/UNDP_gt_PrevyRecu_MemoriadelSilencio.pdf
GE.19-14956

17

A/HRC/EMRIP/2019/3/Rev.1

الشعوب األصلية .وابلتار ،يت من التقرير النها ي للجنة فص ً عن ا تهاكات حقوق اإل ساا
املرتةبة ضد الشعوب األصلية( .)٢٦
 - ٥٦ويف فريقيا ااا ،جا اارت جلنا ااة احلقيق ا ااة والعدالا ااة واملصا اااحلة يف كيني ا ااا ()٢٠١٢- ٢٠٠٩
حتقيقات يف ا تهاكات حقوق اإل ساا منذ استق ل البلد وحىت عام  .٢٠٠8و ل اختصاصها
جرا االض هاد واإلابدة اجلماعية ،على النحو احملدد يف ظام روما األساسي للمحةمة اجلنا ية
الدولية .وركزت اللجنة يف تقريرها النها ي على التجارب التفاضلية ،مبا يف ل موعات قلية هوا،
والشعوب األصلية واال تهاكات اجلسيمة حلقوق اإل ساا( .)٢٧
 - ٥٧وابإلضافة إىل احلقيقة واملصاحلة ،ا ّفذت عمليات و آلياات خارى للمصااحلة .وميةان
تصنير بعض هذل العناصر حتت مص لع "تدابا الرتضية" ،وهي هادفة ولةنها رمزية ي اً.
اذار الر،ااي الاذ قدمااه برملااا س ارتاليا يف عااام ٢٠٠8
 - ٥8ومان األم لااة علاى ل ا االعت ا
إىل السةاا األصليآل األسرتاليآل فيما يتعلق بعمليات إبعاد األطفال قسراً عن سره (األجيال
املسروقة) .ويف عام  ٢٠٠8ي اً ،قدم ر يس وزراء كندا اعتذاراً يابة عن مجيع الةنديآل بشأا
ظاام املاادارس الداخليااة ألطفااال السااةاا األصاليآل .و عقااب ل ا دفااع تعوي ااات إىل ك اار
من  ٣8 ٠٠٠صاحب شةوى خ ل الفارتة  ٢٠١8- ٢٠٠٧هااوزت قيمتهاا  ٣ب ياآل مان
ومؤخراً ،صدرت كندا  ١٠مبادئ يف عام  ٢٠١٧لتنظي ع قة حةومة كندا
دوالرات كنداّ .
ابلشاعوب األصاالية ،وهااي تسرتشاد ابإلع ا ا الااذ يت اامن االعارتاف ابحلااق يف تقرياار املصااا
وتنفيذل( .)٢8
 - ٥٩ويف م ال آخر ،صدر الةو ورس يف الوالتت املتحدة األمريةية اعتذاراً عام ١٩٩٣
لسةاا هاوا األصليآل عن اإلطاحة مبملةة هاوا  ،معرتفاً يا ل دى إىل إهناء "السيادة
األصايلة لشاعب هااوا " .ودعااا االعتاذار ي ااً إىل باذل جهااود للمصااحلة(  .)٢٩غاا اه ،وكمااا
شااارت إىل ل ا املق ااررة اخلاصااة املعنيااة حبق ااوق الشااعوب األصاالية ،مل تتحق ااق هااذل املص اااحلة
وتعرتح حركة متنامية من سةاا هاوا األصليآل على مشروعية وقا و ية ض هاوا يف عقاب
هذل اإلطاحة ،وكاذل علاى إجاراءات حتاول هااوا مان إقلاي غاا متمتاع ابحلةا الاذايت حتات
إشراف األم املتحدة إىل جزء من الوالتت املتحدة األمريةية يف عام  .١٩٥٩و ضافت املقررة
اخلاصة ا سةاا هاوا األصليآل يروا مقدساهت اةا حتات ساي رة آخارين ويساتمر تادهور
وضاااعه مقار ااة ي موعااة س ااةا ية خاارى يف اااالت التعلااي والص ااحة واجلرميااة والعمال ااة
( ،A/HRC/21/47/Add.1الفقراتا .)٦٦- ٦٥
__________

(  )٢٦عا اارح مق ا اادم م ا اان الس ا اايد إدواردو غا ااو زاليس يف ال ا اادورة احلادي ا ااة عش ا اارة ةليا ااة اخلرباء.يت ا اااح الفص ا اال املتعل ا ااق
ابلشا ا ا ااعوب األص ا ا ا االية يف تقري ا ا ا اار اللجن ا ا ا ااة الوطني ا ا ا ااة لتقص ا ا ا ااي احلق ا ا ا ااا ق يف الربازي ا ا ا اال عل ا ا ا ااى الا ا ا ا ارابط الت ا ا ا ااار:
http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/Volume%202%20-%20Texto%205.p df

(ابللوة الربتوالية).

( )٢٧
.=1003&context=tjrc-core
(  )٢8تقرير مقدم من كندا.
( .United States, Public Law 103–150, 103rd Congress Joint Resolution 19 (1993) )٢٩

Vol. II C, chap. 3, available at https://digitalcommons.law.seattleu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article

18

GE.19-14956

A/HRC/EMRIP/2019/3/Rev.1

 - ٦٠وكا ات الشاراكات باآل احلةوماات والشاعوب األصالية مفيادة ي ااً كآلياة للمصااحلة.
وحد األم لة على ل هو وضع معاهدات بآل الشعوب األصلية وحةومات الوالتت .وعلى
سبيل امل ال ،تواصل الشعوب األصلية يف كولومبيا الربي ا ية ،كندا ،التفاوح بشأا معاهدة مع
احلةومات الفيدرالية وحةومات املقاطعات منذ عام  ،١٩٩٣مما دى إىل إبرام ةاا معاهدات
حىت اةا حتظى حبماية الدستور وترّكز على قل راضي احلةومة إىل السةاا األصليآل ،واحلة
الذايت ،وحقوق السةاا األصليآل األخرى م ل احلقوق ال قافية .وهذل املعاهدات هي مب ابة آلية
فعالة لتنفيذ اإلع ا(  .)٣٠وتتوىل جلنة معاهادة كولومبياا الربي ا ياة ،الا شائت عاام ،١٩٩٢
مراقبة وأتييد وتيسا االعرتاف حبقوق الشعوب األصلية ومحايتها وتنفيذ اإلع ا من خ ل هذل
املعاهدات ،وتشةل م اال على آلية تشارحل فيهاا الشاعوب األصالية مشااركة كاملاة وعلاى قادم
املساااواة مااع احلةومااات الفيدرالي ااة وحةومااات املقاطعااات .وهن اااحل جهااود يف واليااة فيةت ااورت
األسرتالية ،وإا كا ت يف مراحلها األوىل ،لوضع معاهدات واتفاقياات ماع الشاعوب األصالية.
و ّقر برملاا والية فيةتورت تشريعاً يف عام  ٢٠١8يتعلق إب شاء هيئة مت يلية للسةاا األصليآل
تتم ل مهمتها يف وضع إطار للتفاوح مع الوالية بشأا املعاهدات مستقب ً( .)٣١
 - ٦١وتؤد اةليات اإلقليمية ،ال سيما احملاك  ،دوراً حا،اً ي اً ،وك ااً ما كا ت قراراهتا
مب اباة دوات لعمليااات اجلارب واملصاااحلة .و صاادرت حمةماة البلااداا األمريةياة حلقااوق اإل ساااا
واحملةمااة األفريقيااة حلقااوق اإل ساااا والشااعوب ق ارارات اترخييااة حتاادد سااس ماانع التعوي ااات
فيماا يتعلااق حبقاوق األرح واحلقااوق ال قافياة ،ماان باآل مااور خارى .ويف ق ااية ساةاا كيش اوا
األصااليآل يف ساااراتكو ض ااد اإلك اوادور ( ،)٢٠١٢ق اات حمةم ااة البلااداا األمريةيااة حلق ااوق
اإل ساا يا إكوادور مسؤولة عن "ا تهاحل احلق يف االستشارة ،وحق امللةية اجلماعية للسةاا
األصليآل واحلق يف اهلوية ال قافياة علاى حسااب ساةاا كيشاوا األصاليآل يف سااراتكو" ،ألهناا
صاادرت تص ارحياً لش ااركة فااط خاصااة للقي ااام ي ش ا ة تنقيااب ع اان الاانفط يف راضااي الس ااةاا
األصليآل دوا استشارهت بصورة مسبقة .واعتربت احملةمة ا احلة يف حد اته هو شةل من
شةال اجلرب ،ولةنها مرت ي اً بعدة تدابا تتعلق برد احلقوق والرتضية وضماا عدم التةرار
والتعويض .و ل ل تنظير املناطق املتأثرة ،وفرح شرط التشاور مع مجاعة ساراتكو ب ريقة
"مسبقة وكافية وفعالة" يف حال ية القيام مستقب ً ي ش ة استخراجية يف راضيه  ،ع وة على
دفع تعويض مار عن األضرار املالية وغا املالية.
 - ٦٢ويف ق ااية ش ااعيب كالي اااو ولوكو ااو ض ااد س ااورينام ( ،)٢٠١٥علن اات حمةم ااة البل ااداا
األمريةية ا الدولة مسؤولة عن ا تهاحل حق االعرتاف ابلشخصية القا و ية ،وامللةية اجلماعية،
واحلقوق السياسية واحلق يف اهلوية ال قافية ،ومل تعتمد األحةام القا و ية احمللياة ال زماة .وتارى
احملةمة ه تيجة لتل اال تهاكات ،مل حيصل شعب ا كالياو ولوكو او علاى إقلاي حبادود حماددة
ومرسومة تعود ملةيته هلما .و لت إجراءات اجلرب منع االعرتاف القا وين ابلشخصية القا و ية
اجلماعية وتعيآل احلدود وترسيمها ومنع األراضي.
 - ٦٣ويف بليز ،كسب حتالر قادة املات ق ية عارضات علاى حمةماة العادل الةاريبياة ،وهاي
على حمةمة استئناف يف بليز ،حيث اعتربت حقوق املات يف األراضي العرفية صحيحة وحممية

__________

(  )٣٠تقرير مقدم من جلنة املعاهدات يف كولومبيا الربي ا ية.
(  )٣١تقرير مقدم من اللجنة الوطنية حلقوق اإل ساا يف سرتاليا.
GE.19-14956
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مبوجااب الدس ااتور .وابإلض ااافة إىل ترسااي األراض ااي ومتليةه ااا للمااات ،ق اات احملةم ااة يا امل ااات
يستحقوا ي اً احلصول على تعوي ات مالية(  .)٣٢وجير حالياً تنفيذ األحةام.
 - ٦٤ويف فريقيااا ،هن اااحل ق اايتاا يف كيني ااا م لتااا س ااابقتآل فيمااا يتعل ااق ابالع ارتاف حبق ااوق
الشااعوب األصاالية يف راضاايها .ففااي ق ااية لااس رعايااة األ اادورويس ضااد كيني ااا (،)٢٠١٠
خلصت اللجنة األفريقية حلقوق اإل ساا والشعوب إىل ا طرد شعب األ دورويس من موطنه
التقليد يف حباة بوغورت يف سبعينيات القرا ا ملاضي من جل إفساح اجملال إل شاء منتزل وطين
هو ا تهاحل حلقوقه يف ممارسة دت ته (بسبب ع قته الروحية ابألرح) ،وا تهاحل للحق يف امللةية
ويف احلياااة ال قافيااة ،وحااق التصاارف يف ثرواتااه وم اواردل ال بيعيااة ،واحلااق يف التنميااة االقتصااادية
واالجتماعياة وال قافياة .و وصاات اللجناة األفريقيااة إبجاراءات جاارب متعاددة ،مبااا فيهاا االع ارتاف
مبلةية األ دورويس ألراضيه وردها إليه  ،وضماا وصوهل دوا قيود إىل حباة بوغورت ملمارسة
طقوسه الدينية وال قافية ورعي مواشيه  ،ودفع تعوي ات على كل اخلسا ر ال تةبدوها.
 - ٦٥ويف ق ية اللجنة األفريقية حلقوق اإل ساا والشعوب ضد كينيا (( )٢٠١٢يشار إليها
عادةً ابس "ق ية وجي ") ،قررت احملةمة األفريقية حلقوق اإل ساا والشعوب ا طارد فاراد
شعب وجي من رح سا فه يف غاباة مااو هاو ا تهااحل مان حةوماة كينياا لسابع مان ماواد
املي اق األفريقي حلقوق اإل ساا والشعوب فيما يتعلق حبقوق شعب وجي يف ال قافة واملمارسة
الدينية وامللةية والتصرف احلر يف ثرواتاه وماواردل ال بيعياة .وق ات احملةماة ي ااً يا حةوماة
كينيا ا تهةت املادة  ١من املي اق األفريقي ،الا تق اي يا تتخاذ الادول التادابا التشاريعية
وغاها من التدابا إل فا احلقوق واحلرتت املةفولة يف املي اق ،واملادة  ،٢ال حتظر التمييز.
 - ٦٦وعلى الرغ من ا احلةومة امرت ابختا "مجيع التدابا املناسبة يف غ وا فرتة زمنية
معقولاة ملعاجلااة مجيااع اال تهاكااات وإب ا ل احملةماة ابلتاادابا املتخااذة يف غ ااوا سااتة شااهر"،
مل تصاادر احملةمااة قراره ااا بشااأا إجا اراءات اجلاارب(  .)٣٣وق ااررت الباات يف إجا اراءات اجلاارب يف قا ارار
بناء على مذكرات إضافية من األطراف مل تقدم بعد.
منفصلً ،

 - ٦٧وهناحل جا باا إضافياا يف احلة الصادر بشأا ق ية وجي يستحقاا تسليط ال وء
عليهما .ما األول فهو مدى استنادل إىل إع ا األم املتحدة بشأا حقوق الشعوب األصلية.
ف قد شارت احملةمة األفريقية يف قرارها إىل عدة مواد من اإلع ا ،مبا يف ل املادة ( 8بشأا
احلااق يف ع اادم التع اارح لإلدم اااج القس اار و لتاادما ال قاف ااة) وامل ااادة ( ٢٦بش ااأا احلق ااوق يف
األراضاي واألقاالي واملاوارد) .و مااا ال ااين فهاو االعارتاف ابألوجي ا علاى هنا "ساةاا صااليوا
مي لااوا جاازءاً ماان الشااعب الةيااين ويتمتعااوا بوضااع خااا ويسااتحقوا محايااة خاصااة بساابب

__________

(  )٣٢النص الةامل للقرار متاح على الرابط اإللةرتوين التار.https://elaw.org/system/files/bz.mayaleaders_0.pdf :
(  )٣٣احلة  ،الفقرة .٢٢٣
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ضعفه "(  .)٣٤والتحليل الذ دى إىل هذا االستنتاج(  )٣٥يشةل سابقة مهمة جداً ملسألة غالب اً
ما تةوا معقدة وهي االعرتاف ابلشعوب األصلية يف السياق األفريقي( .)٣٦
 - ٦8وبينماا ال يازال التنفيااذ الفعلاي هلااذل القارارات علااى املساتوى الااوطين وإجاراءات اجلاارب
املرتب ة هبا مي ل حتدتً يف العديد مان هاذل احلااالت ،فاإا قارارات احملااك قاد مت ال يف حاد اهتاا
شة ً من شةال اجلرب (م لماا كادت حمةماة الادول األمريةياة يف قراراهتاا) وقاد متهاد ال رياق
لعمل يات اجلرب واملصاحلة ال حقة.
 - ٦٩وعلاى املساتوى الااوطين يف سارتاليا ،ياوفر قااا وا ملةياة الساةاا األصااليآل ()١٩٩٣
إطاراً ،وإا كاا يعرتيه القصور ،ل عرتاف احملدود حبقوق الشعوب األصلية يف راضيها و قاليمها
ومواردها ،وكذل ل عرتاف مبا لديها من قوا آل وعادات تقليدية .وهو ي اً مب ابة آلية لدفع
تعوي ات حمدودة .ويف اةو ة األخاة ،صدرت احملةمة العليا قراراً اترخيياً بشأا مسألة قدمها
م حل تقليديوا من مجاع واليورو و و وار يف بلدة تيمرب كري يف اإلقلي الشمار .وق ت
احملةمة بدفع ما قيمته  ٢.٥م يآل دوالر سرتار تقري باً ملالةآل تقليديآل كتعويض عن التأثاات
النامجة عن  ٥٣قراراً مبنع راح وتنفيذ شوال عامة يف مناطق تعود ملةيتها هلاتآل اجلماعتآل
من السةاا األصليآل(  .)٣٧فهذل الق ية ،بوض النظر عن مهيتها يف حد اهتا ،رست سابقة
فيماا يتعلااق ابلتعااويض يف ق ااات خاارى متصاالة مبلةياة السااةاا األصااليآل .ومااع ل ا  ،هاادر
اإلشاارة إىل ا الةومنولااث يتةفاال مااادت بق ااات مرفوعااة مااام الق اااء بشااأا حقااوق ملةيااة
السةاا األصليآل .والوالتت األسرتالية ال طعنت يف القارار املتعلاق مبن قاة تيمارب كريا مان
احملاك الد يا إىل على حمةمة ،اعرتضت بشدة على التعوي ات املمنوحة .وهذا األمر يسلط
ال وء على مدى تعقيد مسألة االعرتاف حبقوق السةاا األصليآل واجلرب .ويف سرتاليا ،دى
ل إىل عمليات تقاضي م ولة ال ميةن للسةاا األصليآل حتمل فقاهتا ،وجعل العديد من
السةاا األصليآل يشةوا يف التزام الدولة بتحقيق املصاحلة.
 - ٧٠ويف الربازيل ،ال تزال حمةمة مازووس الفيدرالية تنظر يف م البة شعب وميا  -ترار
بتقدا اعتذار ر،ي وبتوفا اجلرب بسبب اال تهاكات السابقة املتعلقة ببناء ال ريق  BR-174يف
فرتة النظام العسةر (  .)٣8ويف قرار ور صدر بشأا الق ية يف عام  ،٢٠١٧طلبت احملةمة من
الدولة ت قدا ملفات اجليش املتعلقة بتل الفرتة .وع وة على ل  ،وفيما يتعلق ب لب عدم
حتديد التعويض املار عن اال تهاكات السابقة فحسب وإ ا ي اً ضماا عدم التةرار يف إطار
هنج قا على حقوق اإل ساا ،شارت احملةمة إىل اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية١٩8٩ ،
(رق  )١٦٩دعماً ملقرتح عدم مواصلة تنفياذ املشااريع اإل ا ياة احلالياة الا هلاا أتثاا كباا علاى
راضاي شااعب وميااا  -تارار دوا استشااارهت وم اوافقته  ،ابساتخدام بروتوكااوالت التشاااور
__________

( )٣٤
( )٣٥
( )٣٦
( )٣٧
( )٣8

GE.19-14956

املرجع فسه ،الفقرة.١١٢
املرجع فسه ،الفقرات .١١١- ١٠٥
ماذكرة لوساي ك ريادج" :ا تصااار شاعب وجيا يف كينيااا ،حياث ساجلت احملةماة األفريقيااة ساابقة ر يساية فيمااا
يتعلق حبق الشعوب األصلية يف األرح" مذكرة موجزة (لندا ،الفريق الدور حلقوق األقليات.)٢٠١٧ ،
تقرير مقدم من سرتاليا.
ا ظر www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/noticias-am/decisao-da-justica-reconhece-violacoes-
( contra-povo-waimiri-atroari-na-abertura-da-br-174ابللوة الربتوالية).
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يتعآل على الدولة ضماا محاية املناطق املقدسة واألماكن
اخلاصة هب  .وق ت احملةمة ي اً ي ه ّ
ات األمه ياة لاذكرتت الساةاا األصاليآل ،مباا فيهاا الا احاددت خا ل سابعينيات وةا ينياات
القاارا املاض ااي ،عن اادما تبين اات اللجن ااة الوطني ااة للحقيق ااة ا تع ااداد ه ااذا الش ااعب تقل ااص م اان
حوار  ٣ ٠٠٠إىل  ٣٣٢سمة.

خامسا -استنتاجات وذوصيات
ألف  -عام
 - ٧١ينبغو أن يشووك إعووالن األموم املتحوودة بشووأن حقووق الشووعوب األصوولية اإل ووار
الرئيس لالعرتاف واجلورب واملصواحلةو واالعورتاف علشوعوب األصوليةا عإلإوااة إف اجلورب
واملصاحلة ايما يتعلق مبظامل املاإ واحلاإرا ه عناصر أساسوية لتنإيو اإلعوالن ذنإيو ا
اعا االو وعملث ا اإن اإلعالن نإسه وسيلة ملواصلة االعرتاف واجلرب واملصاحلةو
 - ٧٢وجيب التعام مع أي عملية للجرب واملصاحلة من منظور الشعوب األصوليةا موع
مراعوواة اخلص ووائق الثقااي ووةا مب ووا يف لل ووة الصوولة الروحي ووة للش ووعوب األص وولية راإ وويهاا
وذقاليوودها املتعلقووة بتحدي وود وجوورب املظ ووامل وحقهووا يف املشوواراة الكامل ووة والإعالووة يف ص وونع
القرار( )39و
 - ٧٣وذنظوور الش ووعوب األصوولية إف االع وورتاف واجلوورب واملص وواحلة اوسوويلة للتعامو و م ووع
االستعمار وآاثره على املدى الطوي والتغلب على املشاا لات اجل ور التارخيية العميقةو
ويف ه ا الصداا ينبغ أن يشك االعرتاف حبق الشعوب األصلية يف ذقرير املصري (مبا يف
لل ووة املواا ق ووة احل وورة واملس ووبقة واملس ووتنرية)ا وحقه ووا يف االس ووتقالة واملش وواراة السياس وويةا
ومطالباهتا راإيهاا واالعرتاف علنظم القانونية والقوانني العراية اخلاصة هباا جزء ا أساسي ا
من االعرتاف واجلرب واملصاحلة( .)40

عء  -االعرتاف
 - ٧٤إن االعرتاف جبماعة على أهنا شعب أصل هو أ بسط وأهم أشكاة االعرتاف اليت
ذنطلق منه أشكاة االعرتاف األخرىو ويف ه ا الصداا ذؤاد آلية اخلرباء أنه يتعوني علوى
الدوة ومنظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية االعرتاف علشعوب األصلية علوى أهنوا
شعوب متميزة وذتمتع حبقوق مجاعية واراية مبوجب اإلعالنو

__________

(  )٣٩ل طا ا ع عل ااى م ل ااة عل ااى تقالي ااد الشا ااعوب األص االية املس ااتخدمة للعا ا ج اجلم اااعي املس ااتخدمة يف السا ااياقات
املعاصرة ،ا ظر جيين مو يه " " Mohawk women integrate the condolence ceremony into modern systems
إ ادتا كاو رت تااودا  ٢١ ،آ ار/ماارس ٢٠١٢؛ وفايل مسااع دماوع ساابعة جياال ،الاذ خرجااه فياديل مورينااو
وغاار رايان بشاأا اساتخدام تقليااد شاعب الكاوات املتم ال يف "مساع الاادموع" خا ل شا ة إحيااء كارى ساابعة
جيال من املظامل منذ مذحبة وو ديد يي.
(  )٤٠ا ظر .A/HRC/39/62
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 - ٧٥ومثلما هو منصوص عليه يف املااة  33من اإلعالنا اإن للشعوب األصلية احلق
يف حتديد هويتها أو انتمائها واق ا لعاااهتا وذقاليدهاو وعلى الرغم من أن اعرتاف الدولة أمر
علغ األمهيةا امن املباائ األساسية حتديد اهلوية ال اذية واالعرتاف ال ايتو
 - ٧٦وينبغ ذشجيع االعرتاف الدستوري علشعوب األصليةا وميكنا يف حاة ذع ر ه ا
االعرتافا استخدام وسائ أخرىا مبا يف للة القوانني الو نيةو ويف ه ا الصداا ينبغ
أتوي اللغة الدستورية ذإسريا واسعا لإائدة االعرتاف حبقوق الشعوب األصليةا مبا يف للة
اأساس للمصاحلةو
 - ٧٧واالعرتاف ع لشعوب األصلية أمر علغ األمهية يف حد لاذها وإروري أيضا إلعماة
احلقووق اجلماعيوة والإرايوة مبوجووب اإلعوالنا مبوا يف للوة احلووق يف ذقريور املصوري واحلقوووق
الثقااية واحلق يف األراإ واألقاليم واملواراو
 - ٧8واالعرتاف جيب أن يإهوم علوى أنوه أوة خطووة قوو إقاموة عالقوة يسوواها السوالم
ط مسبق ملباارات اجلرب واملصاحلةو
واالحرتام بني الشعوب األصلية والدوةا وشر ٌ

جيم  -اجلرب واملصاحلة
 - ٧٩عنوود وإووع وذنإي و وذقيوويم مب وواارات اجلوورب واملصوواحلةا ينبغ و للشووعوب األص وولية
والدوة أن ذضع يف اعتبارها أن العملية ال ذق أمهية عن النتيجةو واما ذبني العديود مون
األمثلة امل اورة يف ه ا التقريرا اإن العام احلاسم يف جناح مباارات املصاحلة واجلرب يتمث
يف امج وجهات نظر الشعوب األصلية يف مجيع املراح ومشاراتها الكاملة والإعالةا وهو
أمر إروري إلا أريد أن ذكون هل ه العمليات نتيجة مشروعة وانجحةو
 - 8٠وجيب أيض ا اهم ه ين املإهومنيا أي اجلرب واملصاحلةا مون منظوور مجواع ومورا
للتبواين بوني األجيواة( )4١و وعلوى الورغم موون أن جلنوة احلقيقوة واملصواحلة قود ذتنواوة جمموعووة
حمداة من االنتهااات أو حدث وقع يف وقت ماا امن األمهية االعرتافا يف حالة الشعوب
األصليةا ن ه ه االنتهااات واألحداث ال ميك ن اصلها عن اتريخ وي من االستعمارو
 - 8١وظهرت جلان احلقيقة واملصاحلة اآليات رئيسية ملعاجلة أخطاء املاإ ومنع حدوث
مزيد من االنتهاااتو وأثبتت هو ه اللجوان اعاليتهوا بشوك خواص عنودما ذكوون مداوعوة
مبطالب الشعوب األصلية وذؤاي عملها يف شرااة ااملة مع سلطات الدولةا على الرغم
مون أهنوا ليسوت النموولو الوحيود ملشواراة الشوعوب األصولية مشواراة اعالوة موع الودوة يف
عمليات االعرتاف واجلرب واملصاحلةو
 - 8٢ويف احلاالت اليت ال ذكون ايها الشعوب األصلية من املؤيدين الرئيسيني إلنشاء
جلنة حقيقة ومصاحلةا أو يف حواة جلنوة لات واليوة واسوعة ال ذراوز حصور ا علوى الشوعوب
األصليةا ينبغ إجراء مشاورات مع الشعوب األصلية قب إنشاء اللجنة وخالة عملهاو
وه ا يؤاي إف وإوح واهم التوقعات واألهداف والعمليات والنتائج احملتملةو
__________

(  )٤١لور مي  .غراهام
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 - 8٣وممثلووو الش ووعوب األصوولية الو و ين ستووارهم بنإس ووها جيووب أن يش وواراوا علووى مجي ووع
املستو ت واملراح و وينبغ إيالء اهتمام خاص لسما أصوات أاراا الشعوب األصلية
من األشخاص لوي اإلعاقة والشيوخ والنساء واأل إاةو ااملشاراة الكاملة ذعوز الثقوةا
وه عام حاسم يف جناح أي جلنة للحقيقة واملصاحلةو
 - 8٤وجيب إيالء اهتمام خاص لرتمجة نتائج جلان احلقيقة واملصاحلة إف حقيقة واقعةو
ويف ه ا الصداا ذشك التوصيات امللموسة والقابلة للقياس أاوات مإيدة لضمان مساءلة
مجيع األ رافا اما يتضح من اعوات جلنة احلقيقة واملصاحلة الكندية إف اسال إجراءاتو
 - 8٥وعمليات االعت ار وغريها من ذدابري الرتإية جديرة علثناءا لكن ينبغ أن ذرتجم
إف ذغيريات ملموسة ايما يتعلق عحرتام حقوق الشعوب األصلية ومحايتهاو
 - 8٦ومثلما ذبني العديد من األمثلة املشار إليها يف التقريرا ميكن للمحاام اإلقليمية أن
ذلعب اورا رئيسي ا يف اعم االعرتاف حبقوق الشعوب األصلية ويف ذواري إجراءات اجلربو
ويف ه ا الصداا من األمهية مبكان ذوعية القضاة عإلعوالنو وموع للوةا ينبغو أن ذكوون
الدوة مسؤولة بصورة أارب عن ذنإي القرارات اليت ذتخ ها ه ه اهليئوات علوى املسوتوى
الو ينو
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