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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة الثامنة

  ٢٠٠٩مايو / أيار١٩-١٨نيويورك، 
  * من جدول األعمال املؤقت٧البند 

األعمال املقبلة للمنتدى الـدائم، مبـا يف ذلـك          
املـــسائل الـــيت يعـــىن هبـــا اجمللـــس االقتـــصادي 

        واالجتماعي واملسائل الناشئة 
ورقة أولية بـشأن مـدى تقيـد الـسياسات واملـشاريع املتعلقـة بـتغري املنـاخ                     

باملعايري الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية             
ــس       ــة جمللــ ــلية التابعــ ــشعوب األصــ ــوق الــ ــة حبقــ ــرباء املعنيــ ــة اخلــ وآليــ

  اإلنسان حقوق
    

   هاسته وحسن عيد بلقاسمباميانه: مقدمة من املقررين اخلاصني للمنتدى الدائم

 
  

  *  E/C.19/2009/1.  
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ورقة أولية بشأن الدراسة حول مدى مراعاة السياسات الوطنية يف جمال               
تغري املناخ للمعايري الدولية الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق           

  الشعوب األصلية
  

  مدخل    
مـن إقـصائها   عربت الشعوب األصلية يف العديد من ملتقياهتا عرب أحناء العامل عن قلقها       - ١

كمـا  . من املـشاركة يف الـسياسات الوطنيـة ويف إعـداد الـربامج واملـشاريع املتعلقـة بـتغري املنـاخ                    
أبــرزت انزعاجهــا مــن ســريان املسلــسل الــدويل يف إطــار االتفاقيــة اإلطاريــة بــشأن التغــيريات     

 املناقـشة   املناخية بدون فتح اجملال ملسامهتها يف بلورة املسلـسل الـدويل بـشأن القـضايا موضـوع                
وقد أخذ منتدى األمم املتحدة املعين بقضايا الـشعوب األصـلية هـذه الـشواغل               . يف هذا اإلطار  

بعــني االعتبــار فعــّين يف دورتــه الــسادسة مقــررين خاصــني مهــا فيكتوريــا تــاويل كوربـــوس           
حـول أثـر التخفيـف مـن ظـاهرة          ) E/C.19/2008/10(وواكالوك الينج مـن أجـل إعـداد دراسـة           

خ علـى الـشعوب األصـلية وأقاليمهـا ومواردهـا وتقـدميها يف دورة الحقـة كمـا حـدد                     تغري املنـا  
تغـري املنـاخ    ”: موضوعا رئيسيا للدورة الثامنة بناء على توصية من الدورة السابعة حتت عنـوان            

الـــدور القيـــادي للـــشعوب األصـــلية :  الثقـــايف وســـبل كـــسب الـــرزق-والتنـــوع البيولـــوجي 
رتـه الثامنـة قـرر منتـدى األمـم املتحـدة املعـين بقـضايا الـشعوب          ويف دو . “والتحديات اجلديـدة  

أن يعّين، دون أن تترتـب      ”)) E/2008/43-E/C.19/2008/13( من التقرير    ١٢٦الفقرة  (األصلية  
 وحــسن عيــد بلقاســم Paimaneh Hastehه هاســته علــى ذلــك أيــة آثــار ماليــة، كــال مــن باميانــ 

Hassan Id Balkassm  مقـررين خاصـني ليقومـا بـإجراء دراسـة لتحديـد        عضوي املنتدى الـدائم
إذا كانت السياسات واملشاريع املتصلة بتغري املنـاخ تتقيـد باملعـايري الـواردة يف إعـالن األمـم                    ما

املتحدة حلقـوق الـشعوب األصـلية، وأن توجـه الـدعوة إىل آليـة خـرباء جملـس حقـوق اإلنـسان                       
ترك بـني الوكـاالت املعـين بقـضايا الـشعوب         املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية وفريق الدعم املش      

األصلية إىل املشاركة يف الدراسة، وأن يطلب منهما تزويـد املنتـدى الـدائم مبـوجز للدراسـة يف                   
  .“دورته الثامنة، وبتقرير عن ذلك يف دورته التاسعة

إن املقــررين اخلاصــني يعتــربان تبعــا ملــا هــو وارد يف التكليــف أن إجنــاز هــذه الدراســة      - ٢
ــس ــشعوب       ي ــة حــول أوضــاع ال تلزم التوصــل بدراســات ومعلومــات مــن كــل األطــراف املعني

األصلية وآثار التغيريات املناخية اليت هتدد وجودها وحقوقها والسياسات الوطنيـة للحكومـات             
ومـــدى اعترافهـــا هبـــذه الـــشعوب وحقوقهـــا ومـــدى إشـــراكها يف بلـــورة الـــسياسات املتعلقـــة 

كن من احلـصول علـى احلـد األدىن مـن املعطيـات إلجنـاز دراسـة                 بالتغيريات املناخية وذلك للتم   
مستوعبة للمهم مـن تلـك الدراسـات والتقـارير حـول مـدى مراعـاة تلـك الـسياسات للمعـايري                 
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الواردة يف إعالن حقوق الشعوب األصلية، ويقدمان يف هـذه الورقـة األوليـة ملخـصا للدراسـة        
  : من التقرير كما يلي١٢٦ كما طلب ذلك املنتدى يف قراره الوارد بالفقرة

  
املـــسؤوليات وااللتزامـــات الـــواردة يف اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة اإلطاريـــة بـــشأن     

  املناخ تغري
، اعتـربت األطـراف   ١٩٩٢يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ لـسنة                 - ٣

وميكـن أن يـؤثر تـأثريا       أن التغري يف مناخ األرض وآثاره الضارة متثل شـاغال مـشتركا للبـشرية،               
تــسليمها بــضرورة ســن “ مؤكــدة”وعلــى البــشرية ســيئا علــى األنظمــة اإليكولوجيــة الطبيعيــة 

الــدول تــشريعات بيئيــة فعالــة وأن تعكــس املعــايري البيئيــة واألهــداف اإلداريــة وأولويــة اإلطــار   
ويف املـادة الثالثـة   ). انظر الفقرات األوىل يف ديباجة االتفاقيـة    (البيئي واإلمنائي الذي تنطبق عليه      

األطراف حتمـي النظـام     ” فإن االتفاقية تنص على أن       املبادئمن االتفاقية املذكورة حتت عنوان      
ــسؤوليتها          ــا مل ــصاف ووفق ــى أســاس اإلن ــة عل ــشرية احلاضــرة واملقبل ــال الب ــة أجي ــاخي ملنفع املن

ة أجيـال الـشعوب     وطبقا هلذا املقتضى فإنه من الالزم من وجهة نظـر أخالقيـة محايـ             “ املشتركة
األصلية احلاضـرة واملقبلـة وإشـراكها يف كـل الـسياسات املرتبطـة بـتغري املنـاخ، وكـل املـشاريع               
والــربامج والتــدابري املتخــذة حلمايــة النظــام املنــاخي مــن التغــيري النــاجم عــن األنــشطة البــشرية،   

ويل مـساند  كما ينبغي حـسب االتفاقيـة أن تتعـاون مجيـع األطـراف لتعزيـز نظـام اقتـصادي د         ”
  .“ومفتوح يفضي إىل منو اقتصادي وتنمية مستدامة

الرابعــة بــشأن االلتزامــات فــإن األطــراف تلتــزم جبانــب وضــع قــوائم حبــصر   ويف املــادة   - ٤
االنبعاثات وإعداد برامج تتضمن تدابري التخفيف من تغري املناخ واختـاذ تـدابري لتـسيري التكيـف             

على نقل التكنولوجيات وعلى اإلعداد للتكيف مع آثـار         بشكل مالئم مع تغري املناخ والتعاون       
التزمـت كـذلك بتـشجيع املـشاركة علـى أوسـع نطـاق يف               ) األطـراف (تغري املناخ وغريها فإهنا     

  .هذه العملية
ــة ســنة    حــددت األ  - ٥ ــة إىل ختفــيض غــازات الدفيئ  علــى ٢٠٠٥هــداف األساســية الرامي

مقايــضة االنبعاثــات والتنفيــذ : آليــات كمــا أشــار إىل ١٩٩٧أســاس بروتوكــول طوكيــو لــسنة 
وقـد  . وهي آليات تتيح التعاون املتعدد األطـراف مـن خـالل الـسوق            . املشترك والتنمية النظيفة  

خبـصوص  )) E/C.19/2008/1(واكـالوك   فيكتور كوريور (ن اخلاصني للمنتدى    أبرز تقرير املقرري  
ة وعلـى أقاليمهـا وأراضـيها    أثر تدابري التخفيـف مـن ظـاهرة تغـري املنـاخ علـى الـشعوب األصـلي              

مدى اخلطر الذي يهدد الشعوب األصلية بسبب التغيري املنـاخي خـصوصا يف الوضـعية الراهنـة                 
لألشياء حيث ال يزال اشتراك الشعوب األصلية يف سياسات وبرامج تغري املناخ دون املـستوى               

 اعتبـار إعـالن     الالزم، وتضمن التقرير العديـد مـن التوصـيات اهلامـة مـن بينـها علـى اخلـصوص                  
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األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية مبثابــة اإلطــار األساســي يف مجيــع الــسياسات    
انظــر (والــربامج والعمليــات املتعلقــة بــتغري املنــاخ علــى املــستويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة 

  ).نفس التقرير
  

  صليةأل الشعوب ا حقوقاملعايري الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن    
املعايري الواردة يف إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية ميكـن النظـر                    - ٦

إليها باعتبارها مبادئ أو باعتبارها حقوقا، وقـد يكـون هنـاك معيـار هـو مبثابـة مبـدأ أكثـر مـن                        
كونــه حقــا واآلخــر هــو مبثابــة حــق أكثــر مــن كونــه مبــدأ كمــا أن هنــاك معــايري أخــرى ميكــن  

 التزاما أو واجبا وقـد يغلـب طـابع االلتـزام علـى الواجـب أو العكـس، ففـي الظـروف                       اعتبارها
اليت يصبح فيها العامل كله مهـددا بـسبب نـشاط الـدول نفـسها تـصبح االلتزامـات والواجبـات                     

  .امللقاة على عاتق الدول أكثر قوة وإلزامية
  

ــايري      ــو   -املعـــ ــشأن حقـــ ــدة بـــ ــم املتحـــ ــالن األمـــ ــواردة يف إعـــ ــادئ الـــ ق  املبـــ
  األصلية الشعوب

إن أغلــب املبــادئ الــواردة يف اإلعــالن بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية وردت يف          - ٧
العديد من اإلعالنات واملواثيـق الدوليـة بـل وميكـن اعتبـار هـذا اإلعـالن توضـيحا، أو تفـصيال                      

تركيزا لكل املبادئ الواردة فيها وكانت الـشعوب األصـلية ال تتمتـع باحترامهـا مـن طـرف                    أو
  :وفيما يلي مبادئ وردت بصفة أساسية يف هذا اإلعالن. لدولا

  مساواة الشعوب األصلية مع الشعوب األخرى  -  
  )خالل ممارستها حلقوقها(التحرر من التمييز   -  
ــها عــن            -   ــك النــاتج من ــة للــشعوب األصــلية مبــا يف ذل ــز احلقــوق الطبيعي ــرام وتعزي احت

  املعاهدات واالتفاقات
   احلرة واملستمرةاملوافقة املسبقة  -  
  حسن النية يف الوفاء بااللتزام  -  
  املساواة يف احلقوق  -  
  ) التنفيذ- التقرير -التخطيط (املشاركة يف كل مراحل اختاذ القرار   -  
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  دة يف إعالن حقوق الشعوب األصلية احلقوق الوار-املعايري     
ــس ح         - ٨ ــيت جــرت يف جمل ــشات ال ــشبه اإلمجــاع يف املناق ــا ي ــاد م ــد س ــسان  لق ــوق اإلن ق

واجلمعية العامة قبيل اعتماد اإلعالن أن إعالن األمم املتحدة بشأن الشعوب األصـلية ال ينـشئ        
حقوقا جديدة بل هو يعلن عن االعتراف حبقـوق قائمـة وميـدد احلقـوق املعتـرف هبـا دوليـا إىل                      

 احتــرام وتعزيــز احلقــوق الطبيعيــة”كــل الــشعوب األصــلية فــرادى ومجاعــات وذلــك يف إطــار  
ــة ومــن ثقافاهتــا      للــشعوب األصــلية املــستمدة مــن هياكلــها الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعي

 مـن ديباجـة   ٦الفقـرة  (وتقاليدها الروحية وال سيما حقوقها يف أراضيها أو أقاليمها واحترامها     
  .“)اإلعالن

  : املعايري الواردة يف اإلعالن-وفيما يلي بعض احلقوق   - ٩
كامــل مجاعــات وفــرادى جبميــع احلقــوق واحلريــات املعتــرف هبــا يف  احلــق يف التمتــع ال  -  

  ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل
  )٣املادة (احلق يف تقرير املصري   -  
  )٤املادة (احلق يف االستقالل الذايت   -  
  )٧املادة (احلق اجلماعي يف العيش يف حرية وسالم وأمن   -  
اسية والقانونيـــة واالجتماعيـــة مـــع احلـــق يف  احلـــق يف احلفـــاظ علـــى مؤســـساهتا الـــسي   -  

املـــشاركة الكاملـــة يف احليـــاة الـــسياسية واالقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة للدولـــة  
  )٥ املادة(

  )٢٣(احلق يف حتديد تطوير األولويات واالستراتيجيات من أجل ممارسة حق التنمية   -  
  )٢-٢٣(حق املشاركة يف كل الربامج اليت متسها   -  
حلق يف احلفاظ والـسيطرة علـى تراثهـا الثقـايف ومعارفهـا التقليديـة وتعبرياهتـا التقليديـة            ا  -  

ومحايتها وتطويرها مبا يف ذلك املوارد البشرية واجلينية واحلفاظ على ممتلكاهتـا الفكـرة              
  )٣١املادة (وغريها 

 أراضـيها   احلق يف حتديد وترتيب األولويات واالسـتراتيجيات املتعلقـة بتنميـة اسـتخدام              -  
  )٣٢املادة (وأقاليمها ومواردها األخرى 

  )٢-٣٣(احلق يف تقرير هياكلها واختيار أعضاء مؤسساهتا   -  
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احلق يف ممارسة الطب التقليدي واحلفاظ على النباتات واحليوانات مـع احلـصول علـى                 -  
  )٢٤املادة (اخلدمات االجتماعية والصحية دون متييز 

هتا الروحيـة املتميـزة مبـا هلـا مـن األراضـي واألقـاليم وامليـاه                 احلق يف حفظ وتعزيز عالقا      -  
  )٢٥(والبحار الساحلية وغريها من املوارد 

  )٢٦(احلق يف األراضي واألقاليم واملوارد   -  
  )٢-٢٦(احلق يف امتالك األراضي واألقاليم واملوارد   -  
صف واملقـسط إذا    احلق يف اجلرب بطرق ميكن أن تشمل الـرد أو التعـويض العـادل واملنـ                 -  

تعــذر ذلــك فيمــا خيــص األراضــي واملــوارد واألقــاليم املنتزعــة واحملتلــة بــدون موافقتــها   
  )٢٨املادة (املسبقة احلرة واملستنرية 

  )٢٩(احلق يف حفظ ومحاية البيئة والقدرة االنتاجية ألراضيها وأقاليمها ومواردها   -  
معارفهـا التقليديـة وتعبرياهتـا التقليديـة     احلق يف احلفاظ والـسيطرة علـى تراثهـا الثقـايف و         -  

ومحايتــها وتطويرهــا مبــا يف ذلــك املــوارد البــشرية واحلــق يف حتديــد تطــوير األولويــات   
  )٢٣(واالستراتيجيات من أجل ممارسة حق التنمية 

  )٢-٢٣(حق املشاركة يف كل الربامج اليت متس هبا   -  
ت املتعلقـة بتنميـة اسـتخدام أراضـيها         احلق يف حتديد وترتيب األولويات واالسـتراتيجيا        -  

  وأقاليمها ومواردها األخرى
  )٣٦(احلق يف احلفاظ على االتصاالت عرب احلدود   -  
  )٣٧(احلق يف االعتراف باملعاهدات واالتفاقات   -  
  )٣٨(احلق يف احلصول على ميزانيات مالية من الدول أو من التعاون الدويل   -  
  )١٨(رات حق املشاركة يف اختاذ القرا  -  

  
ملتحـدة بـشأن حقـوق      الواجبات وااللتزامات واملعايري الـواردة يف إعـالن األمـم ا              

  الشعوب األصلية
ــالن واجبــات والتزامــات تعتــرب معــايري أساســية حلمايــة حقــوق الــشعوب          - ١٠ أورد اإلع

  :األصلية ومنها
ــدول يف   -   ــه      واجــب ال ــصاف من ــي واالنت ــا يل ــع م ــة ملن ــات فعال ــضع آلي ــاد( أن ت   ) ٧ة امل

  ) هـ- د - ج -ب  -أ (
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  )١٠(واجب الدول يف عدم الترحيل بدون موافقة مسبقة حرة ومستثرية   -  
ــة      -   واجـــب الـــدول يف وضـــع ســـبل انتـــصاف خبـــصوص املمتلكـــات الثقافيـــة والفكريـ

  )١١املادة (والروحية 
م واجب الدولة يف االتفاق مع الشعوب األصلية بـشأن التـدابري حـول القـضايا الـيت هتـ                    -  

  )٣-١٤(الشعوب األصلية 
  )١٥(واجب الدولة يف التشاور مع الشعوب األصلية للقضاء على التمييز   -  
واجب الـدول يف التـشاور حبـسن نيـة مـع الـشعوب األصـلية خبـصوص احلـصول علـى                        -  

ومتتـع  ) ٢-٢١(وحتسني األوضاع االقتـصادية  ) ١٩(موافقتها املسبقة احلرة واملستنرية     
واالعتــراف القــانوين بــامتالك ) ٢-٢٢(لية باملــساواة واحلمايــة أطفــال الــشعوب األصــ

ووضـع عمليـة عادلـة ومنـصفة مـستقلة وحمايـدة       ) ٣-٢٦(األراضي واألقاليم واملـوارد   
واختاذ تـدابري فعالـة لـضمان عـدم ختـزين مـواد             ) ٢٧(ومفتوحة وشفافة ملنح االعتراف     

ــها يف أراضــي الــشعوب األصــلية     ــتخلص من ــدابري مــع  ) ٣-٢٩(خطــرة أو ال واختــاذ ت
والتــشاور مــع الــشعوب ) ٢-٣١(الــشعوب األصــلية لالعتــراف بامللكيــة الفكريــة هلــا  

ــها احلــرة املــسبقة املــستنرية قبــل إقــرار أي      ــة للحــصول علــى موافقت األصــلية حبــسن ني
ــا      ــا وموارده ــى أراضــيها وأقاليمه ــؤثر عل ــشروع ي ــضع  ) ٢-٣١(م ــها يف أن ت وواجب

وواجبـها يف  ) ٣-٣١( ومنـصف عـن أيـة أنـشطة مـضرة          آليات فعالة لتوفري جرب عادل    
ــشعوب األصــلية لتيــسري ممارســة هــذا احلــق      ــشاور مــع ال ــدابري  ) ٢-٣٦(الت واختــاذ الت

  )٣٨(التشريعية لتحقيق الغايات املنشودة يف هذا اإلعالن 
  

مـــدى احتـــرام الـــسياسات املتعلقـــة بـــتغري املنـــاخ للمعـــايري الدوليـــة الـــواردة يف      
  اإلعالن هذا
يستلزم إجناز الدراسة يف هذا اجملال التعرف على السياسات الوطنية بـشأن تغـري املنـاخ                  - ١١

فضال عن كل التشريعات والتدابري القانونية واإلدارية واملشاريع والربامج املوضوعة أو املنجـزة             
حــول مــدى كمــا أن إجنــاز تقريــر شــامل يقــدم إىل الــدورة العاشــرة  . أو الــيت خيطــط إلجنازهــا

ام احلكومـــات واألطـــراف املعنيـــة هلـــذه املعـــايري ســـيكون مفيـــدا يف التوصـــل إىل تقـــارير احتـــر
 ).E/C.19/2008/10(ودراسات بشكل دائم من جانب مجيع األطراف املـشار إليهـا يف التقريـر               

ومــن أجــل ذلــك فــإن املقــررين اخلاصــني يهيبــان جبميــع األطــراف املعنيــة والــدول والــشعوب     
اهتــا واملنظمــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة ووكــاالت األمــم املتحــدة   األصــلية وهيئاهتــا ومنظم

  :وآليات اخلرباء أن تعمل على ما يلي
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   املنهجية اخلاصة بإجناز هذه الدراسة؛ بشأنتقدمي مالحظاهتا  )أ(  
تقدمي دراسات وتقارير وآراء بشأن السياسات الوطنية والدولية وكـذا بـشأن              )ب(  

 يف جمال التغريات املناخية ومدى احترامها للمبادئ واملعايري الـواردة      املشاريع والربامج والتدابري  
  يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛

توجيـه كـل املعلومـات املتـوفرة يف هـذا اجملـال لـدى كـل األطـراف املعنيــة إىل            )ج(  
  .٢٠٠٩ديسمرب /أمانة منتدى األمم املتحدة وذلك قبل هناية كانون األول

  
  املسائل اليت تتناوهلا الدراسة    

  ة يف اإلعالن ملزمة أو غري ملزمةطبيعة املعايري الوارد  - أ   
إن هذا اإلعالن، كمـا عـرب عـن ذلـك عـدد مـن أعـضاء جملـس حقـوق اإلنـسان ومـن                           - ١٢

 فهـو الوحيـد الـذي       .نوعـه يف  اخلرباء من هيئات متعددة ومن ممثلي احلكومات هو إعالن فريد           
ــره  يف إطــار مفاوضــات بــني احلكومــات وهيئــات ومنظمــات الــشعوب األصــلية علــى     مت حتري

ومن جهة أخـرى، كـان هنـاك شـبه توافـق عـام سـواء أثنـاء املفاوضـات أو يف                      . أساس املساواة 
اجتماعات جملس حقوق اإلنسان أو اجلمعية العامة لألمم املتحدة على فكـرة أن هـذا اإلعـالن                 

حقــوق اإلنــسان إىل الــشعوب األصــلية وأفرادهــا يف إطــار ال ينــشئ حقوقــا جديــدة وإمنــا ميــدد 
فهل ميكن التسليم بكون هـذا اإلعـالن ملزمـا لكونـه يـأيت بعـد                . املساواة مع الشعوب األخرى   

سني سنة مـن اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان ليمـدد التمتـع بـاحلقوق إىل الـشعوب                  تسع ومخ 
ت األخـرى وبالتـايل فـسيكون علـى الـشعوب           األصلية وأفرادها؟ أم أنه ال خيتلف عـن اإلعالنـا         

األصلية أن تواصل نـضاهلا العتمـاد اتفاقيـة حلمايـة حقـوق الـشعوب األصـلية؟ وسـيكون علـى                     
املنتدى وآلية اخلرباء واملقرر اخلاص وعلى اخلصوص جملـس حقـوق اإلنـسان أن يبـدأ مـن اآلن                   

ة الدوليـة حلمايـة حقـوق    يف التفكري يف تعيني فريق مفاوضـات جديـد لتحريـر مـشروع االتفاقيـ              
 الشعوب األصـلية؟، وهـل ميكـن اعتبـار أن كـل احلقـوق الـواردة يف اإلعـالن مكافئـة للحقـوق                

تفاقيـات املتعلقـة بتلـك احلقـوق سـواء           يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان وحمميـة باال            الواردة
  ؟٢٠٠٧ أو يف إعالن ٤٨ورد منها يف إعالن  ما
ألطـراف املعنيـة هبـذه الدراسـة أن خيصـصوا فقـرة أو فقـرتني        من هنا فإننا نشجع كـل ا    - ١٣

يف أجوبتهم حول طبيعة هذا اإلعـالن؟ ومـن الواضـح أن أي موقـف تترتـب عليـه اسـتنتاجات                     
ومواقف خمتلفة خبصوص ما يستتبعه ذلك من ضرورة احتـرام هـذه املعـايري يف كـل الـسياسات                   

  .والربامج واملشاريع املتعلقة بالتغيريات املناخية
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 الــسياسات أمهيــة احلــق يف تقريــر املــصري ومراعاتــه بالنــسبة للــشعوب األصــلية خبــصوص  - ب   
  املتعلقة بتغري املناخ

بـاحلق يف تقريـر املـصري       أبقت اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة علـى املـادة الثالثـة املتعلقـة                  - ١٤
ل ضــد تكــريس بــدون أي تغــيري اســتجابة ملواقــف خــرباء الــشعوب األصــلية الــيت كانــت تعمــ   

وحمتواها وارد يف املادة األوىل مـن العهـد الـدويل بـشأن احلقـوق      . االزدواجية يف املعايري الدولية   
ــصادية       ــوق االقتـ ــشأن احلقـ ــدويل بـ ــد الـ ــن العهـ ــادة األوىل مـ ــذا يف املـ ــسياسية وكـ ــة والـ املدنيـ

صـلية  وهي بذلك تكون قد قررت بصفة هنائيـة االعتـراف للـشعوب األ            . واالجتماعية والثقافية 
تقرر هذه الشعوب بكل حريـة وضـعها الـسياسي          ”حبقها يف تقرير املصري، ومبقتضى هذا احلق        

  ). من اإلعالن٣املادة (“ وتسعى حبرية لتحقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية
إن احترام حقـوق الـشعوب عنـد وضـع الـسياسات والـربامج واملـشاريع املتعلقـة بـتغري                      - ١٥

و جزء من احترام حقها يف تقرير مصريها، ومن األمهية مبكان أن يتفـضل كـل املعنـيني       املناخ ه 
هبذه الدراسة بأن يوضحوا من وجهة نظرهم الوضعية احلالية للشعوب األصلية ومـدى مراعـاة               
املبدأ واحلق يف تقرير املصري يف بلـورة ووضـع واقتـراح وتقريـر الـسياسات والـربامج واملـشاريع                    

 ٤ري املنــاخ، ويــستحب أن ُتوضــح أوضــاع الــشعوب األصــلية علــى ضــوء املــادتني  املتعلقــة بــتغ
. رهـا وبشأن االستقالل الذايت وبـشأن احلفـاظ علـى املؤسـسات اخلاصـة للـشعوب األصـلية ود                 

وسيكون من الضروري يف هذا الباب تقـدمي معلومـات عـن مـدى انعكـاس اعتمـاد مقتـضيات                    
 الوطنية، وعلى اخلصوص ضرورة إعطاء معلومـات حـول          املادة الثالثة يف الدساتري والتشريعات    

مدى محاية هذا احلق دستوريا أو قانونيا بالنـسبة للـشعوب األصـلية مث كيفيـة تنفيـذ هـذا احلـق                      
يف التنظيم السياسي للدولة، وهل هناك تغيريات جديدة بعد اإلعالن خبصوص تطـوير اجلهويـة               

تغـيريات علـى نظـام الدولـة يف       لـذايت أو إدخـال      للسياسة أو إعادة تنظيم كيفية ممارسة احلكـم ا        
 إرساء نظام جهوي أو فدرايل، ومدى مسـاح كـل ذلـك للـشعوب األصـلية مبمارسـة حـق            اجتاه

مـن إعـالن األمـم       ٥و   ٤ و   ٣تقرير املصري يف إحدى األشكال املمكنـة املـشار إليهـا يف املـواد               
  .املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

  
  ية يف مواجهة التغيريات املناخيةقة باألراضي واملوارد ودور الشعوب األصلاحلقوق املتعل  - ج   

لقد أظهرت التقارير الواردة من الشعوب األصلية يف منتدى األمـم املتحـدة للـشعوب                 - ١٦
األصلية يف دورة خمصصة عنيت باألراضي واملـوارد أن مـا تعـاين منـه الـشعوب األصـلية يرجـع                     

ا مـن أراضـيها ومواردهـا ومنـافع بيئتـها الطبيعيـة، كمـا أن التقـارير              بالدرجة األوىل إىل حرماهنـ    
املتعلقة بتغري املناخ تـشري إىل أن اسـتمرار حرمـان الـشعوب األصـلية مـن حقوقهـا يف األراضـي                

  .واملوارد جيعلها أكثر تعرضا لسلبيات وخماطر تغري املناخ
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لدراسـة بإجنـاز تقـارير ومعلومـات       إن من األمهية مبكان أن هتتم األطراف املعنيـة هبـذه ا             - ١٧
حول أوضـاع حقـوق الـشعوب األصـلية فيمـا يتعلـق بأراضـيها وأقاليمهـا ومواردهـا الطبيعيـة،                     

والواضـح متامـا أن وضـع سياسـات         . وقد مرت حوايل سنة وتسعة أشهر بعـد اعتمـاد اإلعـالن           
راضـي واألقـاليم    ملواجهة التغيريات املناخية بدون متتع الشعوب األصـلية بكامـل حقوقهـا يف األ             

ــة ســيؤدي إىل املزيــد مــن حرمــان الــشعوب األصــلية مــن مقومــات اســتمرارها      واملــوارد والبيئ
 املتعلقة باألراضـي واملـوارد واألقـاليم       ٣٠ إىل   ٢٥د من   وجودها؟ وهل هناك من تطبيق للموا     و

ــزاع األراضــي         ــسل انت ــك االجتــاه؟ أم أن مسل ــاك خطــوات يف ذل ــاد اإلعــالن أو هن ــد اعتم بع
ألقاليم واملوارد بدون املوافقة املسبقة احلرة واملستنرية متواصـل يف إطـار ختصـصها وتـسليمها                وا

مــن أجــل إجنــاز املــشاريع الــسياحية والــصناعية الــيت تواصــل تــدمري هويــات وثقافــات ولغــات    
ووجود الشعوب األصلية؟ مث هل هناك أفـق للـشراكة يف املـوارد والثـروات مـن أجـل الكرامـة                     

  العقد العاملي الثاين للشعوب األصلية؟طبقا لشعار 
  

 وتعزيزها  احلق يف احلفاظ على املؤسسات السياسية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية          - د   
  )٢٠ و ١٨ و ١٥املواد (

يف الكثري من الدول أدت الـسياسات االسـتيعابية املعتمـدة ضـد الـشعوب األصـلية إىل                    - ١٨
سية والقانونية واالقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة للـشعوب         إضعاف املؤسسات التقليدية السيا   

ويف مواجهة تأثريات تغري املنـاخ، فـإن الـشعوب      . األصلية وأحيانا إىل القضاء على البعض منها      
ــة واالقتــصادية األصــلية يف حاجــة ماســة إىل احلفــاظ علــى كــل مؤســساهتا الــسياسية     والقانوني

ا للمادة اخلامـسة مـن إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق                واالجتماعية والثقافية وتعزيزها طبق   
وميكـن اعتبـار إحيـاء وتطـوير مؤسـسات الـشعوب األصـلية ضـروريا كلمـا                  . الشعوب األصلية 

عربت الشعوب األصلية جزئيا عن الرغبة يف إحياء هذه املؤسسات يف املناطق الـيت أثـرت فيهـا            
هنـا فإنـه مـن املـستحب تقـدمي دراسـات            مـن   . السياسة االستيعابية على وجود هذه املؤسسات     

ــة       ــشريعية أو القانونيـ ــدابري التـ ــلية والتـ ــشعوب األصـ ــسات الـ ــاع مؤسـ ــن أوضـ ــات عـ ومعلومـ
املبادرات اليت مت إجنازها من أجـل احتـرام هـذا املعيـار وتطـوير ممارسـته، خـصوصا يف إطـار                       أو

ناك أفق لشراكة من أجـل      مث هل ه  . السياسات واملشاريع اهلادفة إىل مواجهة التغيريات املناخية      
الــشراكة يف الــسلطة واقتــسامها وعلــى اخلــصوص باالنتقــال مــن األنظمــة املركزيــة الــصرفة إىل 

ــة   ــن خــالل تطــوير       -نظــم جهوي ــر املــصري م ــتح اجملــال للحــق يف تقري ــة تف  سياســية أو فدرالي
  ية؟الشعوب األصلية ملؤسساهتا السياسية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية والثقاف
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  )٥املادة (ة يف احلياة السياسية حق املشارك  - هـ   
يعتــرب حــق املــشاركة يف احليــاة الــسياسية حقــا مكفــوال لكــل األفــراد مبقتــضى العهــد       - ١٩

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية باعتباره حقـا مـن احلقـوق الفرديـة، وقـد عـاىن أفـراد                    
دة طويلـة، وميكـن أن يعتـرب حـق املـشاركة يف             الشعوب األصلية مـن احلرمـان مـن هـذا احلـق ملـ             

احلياة السياسية بشكل مجاعي املعلن عنه يف املادة اخلامسة من إعالن حقوق الشعوب األصـلية               
بـضمان الدسـتور أو القـانون       سببا للمشاركة اجلماعية يف احلياة السياسية هلذه الشعوب وذلك          

االت فــإن خلــق تنظــيم سياســي كحــزب هلــذا احلــق اجلمــاعي يف احليــاة، غــري أنــه يف بعــض احلــ
منظمــة سياســية هبــدف املــشاركة اجلماعيــة يف احليــاة الــسياسية يف إطــار اهلويــة الثقافيــة، قــد  أو

ينظر إليه على أنه ممارسة للتمييز العنصري وقد يـتم منعـه كمـا حـصل يف إحـدى الـدول علـى                       
ة بإلغـاء مجيـع أشـكال التمييـز         أساس أنه ممارسة للتمييز العنصري وذلك خرقـا لالتفاقيـة املتعلقـ           

ــوارد هبــا للعنــصرية   ــة مبكــان تقــدمي    . العنــصري والتعريــف ال ــه ســيكون مــن األمهي ــا فإن مــن هن
معلومــات ومعطيــات يف الدراســة حــول مــدى انعكــاس هــذا املعيــار الــوارد يف إعــالن حقــوق   

شاركة يف  الشعوب األصلية ومحايته يف إطـار الدسـاتري والتـشريعات الوطنيـة ومـدى احتـرام املـ                 
وضع السياسات املناخية، ومن الواضح أن احترام حق املـشاركة يف احليـاة الـسياسية اجلمـاعي                 
للشعوب األصلية سيلعب دورا مهمـا يف ممارسـة هـذه الـشعوب حلقهـا يف املـشاركة يف حتديـد                     

 وهـل هنـاك يف هـذه احلالـة        . أولوياهتا وأولويات البلد االسـتراتيجية بـشأن مواجهـة تغـري املنـاخ            
أفق للشراكة يف السلطة واملوارد والقيم يف إطار جهوية سياسية أو يف إطـار نظـام فـدرايل بعـد                    
اعتمـــاد إعــــالن حقـــوق الــــشعوب األصـــلية وذلــــك تنفيـــذا لــــشعار العقـــد العــــاملي الثــــاين      

  األصلية؟ للشعوب
  

  )٣٧(ملعاهدات واالتفاقات املادة احلق يف االعتراف با  - و   
ــلية عريقـــ   - ٢٠ ــزوات   الـــشعوب األصـ ــة قبـــل الغـ ــاة طويلـ ــد عاشـــت حيـ ــاريخ، وقـ ة يف التـ

والفتوحـــات واالســـتعمار وقبـــل تأســـيس الدولـــة احلديثـــة، ويف بعـــض احلـــاالت فـــإن الـــدول  
املستعمرة قد أبرمت معاهدات مع الشعوب األصلية، وذلك قبل استثناء أغلـب الـدول احلاليـة                

وهذه االتفاقيات هلا أمهيـة خاصـة       وأحيانا هناك اتفاقات ومعاهدات مع الدول احلديثة نفسها،         
إن تنفيـذ مقتـضيات تلـك       . بالنسبة لبعض الشعوب بشأن محايـة وجودهـا وأراضـيها وأقاليمهـا           

املعاهدات أو عدم تنفيذها من شأنه أن يؤثر على قـدرة هـذه الـشعوب األصـلية علـى مواجهـة                    
تطــرق إىل مــدى تغــري املنــاخ الــذي يواجهــه العــامل، ومــن هنــا فــإن الدراســة ميكــن كــذلك أن ت 

احترام السياسات والربامج اخلاصة بتغري املنـاخ هلـذا املعيـار الـوارد يف إعـالن حقـوق الـشعوب               
وتبعا لذلك فإنـه سـيكون مهمـا إعـداد وتقـدمي معلومـات خبـصوص تطـور األمـور يف            . األصلية
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دول األمــم املتحــدة بعــد إعــالن اعتمــاد الــشعوب األصــلية ومــا إذا كانــت الــدول قــد اختــذت  
جنـزت يف هـذا اإلطـار       أجنزت تدابري من أجل تنفيذ املعاهـدات واالتفاقـات الـيت قـد تكـون أُ                وأ

  .ومدى تأثري ذلك على قدرة الشعوب األصلية يف مواجهة التغيريات املناخية
  

  )١٩- ١١- ١٠املواد (رة واملستنرية احترام املوافقة املسبقة احل  - ز   
ستنرية ميكـن اعتبـاره مبـدأ وحقـا يف نفـس الوقـت،              احلق يف املوافقة املـسبقة احلـرة واملـ          - ٢١

ــسبة للــشعوب        ــر املــصري بالن ــاحلق يف تقري ــار هــام ورد يف عــدة مــواد وهــو مــرتبط ب وهــو معي
ويف بعــض احلــاالت فــإن الــدول تقــوم بعمليــة ترحيــل أو تقــوم بــانتزاع األراضــي أو   . األصــلية

 ثقافتــها دون أن حتــصل علــى إنــشاء مــشاريع تــؤثر ســلبا علــى بيئــة الــشعوب األصــلية أو تــدمر
موافقتها املسبقة احلـرة واملـستنرية، ويف بلـدان أخـرى فإنـه يـتم جتاهـل الـشعوب األصـلية حـىت                       

وأحيانا ُتـستعمل أسـاليب احتياليـة مـن طـرف الـشركات             . على مستوى االستشارة أو املوافقة    
ألصـلية مـن    ااملستثمرة بتـواطئ مـع بعـض مـوظفي الدولـة املرتـشني مـن أجـل جتريـد الـشعوب                      

وكل هذا يؤدي إىل إضعاف قدرة الشعوب األصـلية         . ممتلكاهتا املادية والرمزية دون أية موافقة     
على االستمرار يف الوجـود كـشعوب، وبالتـايل قـد تكـون الـضحايا األكثـر ضـعفا يف مواجهـة                  

يـة  ومـن األمهيـة مبكـان يف إطـار هـذه الدراسـة تقـدمي البيانـات واملعطيـات عـن كيف               . تغري املناخ 
 احلق يف إطار السياسات واملشاريع املنجـزة أو املتوقـع إجنازهـا بعـد اعتمـاد      -مراعاة هذا املبدأ    

  .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣إعالن حقوق الشعوب األصلية من طرف اجلمعية العامة يف 
  

  )١٦- ١٥- ١٤- ١٣- ١٢- ١١- ٩املواد (ية احلق يف اهلوية الثقاف  - ح   
ثقافية اجلماعية للشعوب األصلية مبختلف مكوناهتـا ضـرورة         يعترب احلفاظ على اهلوية ال      - ٢٢

لالستمرار يف الوجود والبقاء، وكانـت الـسياسات االسـتيعابية للـدول تـستهدف تـدمري اهلويـة                  
الثقافيــة هلــذه الــشعوب وخــصوصا بواســطة الترحيــل وفــصلها عــن أراضــيها الــيت هــي أســاس     

ا والقـضاء علـى مؤسـساهتا الـسياسية والثقافيـة           هويتهم الثقافية أو بواسطة تدمري ثقافاهتـا ولغاهتـ        
واالقتصادية واالجتماعية، وأحيانا بواسطة سياسات تعليمية أو عمليـات حماربـة أميـة ال تأخـذ                
بعــني االعتبــار لغاهتــا وثقافاهتــا وتارخيهــا وكــل مكونــات هويتــها الثقافيــة ممــا أدى يف كــثري مــن 

ومـن املـسلم بـه أن الـشعوب         .  أقـصى حـد    األحيان إىل ضـياع هـذه املكونـات أو إضـعافها إىل           
األصلية بدون محاية هوياهتا الثقافية ومكوناهتا وتطويرهـا بواسـطة التعلـيم واإلعـالم وختـصيص                
امليزانيات الكافية لذلك فإهنا لن تقوى على مواجهة التغريات املناخية خـصوص وأن صـمودها               

 الـيت طورهتـا مـن أجـل ضـمان حياهتـا             واستمرار بقائها كان نتيجة اخلربات واملعارف التقليديـة       
ويف هــذا اإلطــار، ســيكون . الــيت أصــبحت مهــددة بــشكل خطــري بــالتطورات املناخيــة احلاليــة  

مطلوبــا إلمتــام هــذه الدراســة تقــدمي املعطيــات واملعلومــات الكافيــة عــن مــدى انعكــاس املعــايري  



E/C.19/2009/5  
 

09-24376 13 
 

ــشعوب ا       ــة لل ــاة الداخلي ــشعوب األصــلية يف احلي ــوق ال ــواردة يف إعــالن حق ــدى  ال ألصــلية وم
استجابة الدول هلا بإجراء تغيريات مالئمة يف الدساتري والتشريعات وكـذلك مبـدى فـتح اجملـال         
الحترام هذا احلـق مـن خـالل الـسياسات واملـشاريع املنجـزة أو املعتمـدة أو املتوقـع إجنازهـا يف             

  .إطار مواجهة تغري املناخ
  

  اخلالصة    
لتطرق إليها ضروريا إلجناز دراسة شـاملة حـول    تلك بعض القضايا اليت نرى ضرورة ا        - ٢٣

وال ضـري أن  . إعالن حقوق الشعوب األصلية للتغريات املناخيـة  مدى مراعاة املعايري الواردة يف      
تــضيف املــسامهات واملــشاركات يف اجلــواب علــى هــذه الورقــة األوليــة مالحظــات حــول كــل 

 األطــراف املعنيــة تــرى ضــرورة القــضايا الــيت هتــم هــذه الدراســة مــن قريــب أو بعيــد إذا كانــت
ذلك، إننا نرحب بكـل االقتراحـات واملـسامهات والتوصـيات الـيت ميكـن أن تغـين أفكـار هـذه                       
الورقة األولية وحماورها إلجناز دراسة وافيـة قـد تـسمح بتجميـع توصـيات واعتمادهـا ملـصلحة                   

  .مستقبل اإلنسانية بني أحضان أمها، األرض
  

  أجل تقدمي اجلواب    
أغـسطس  /تحسن أن تقـدم كـل األجوبـة واملـسامهات والدراسـات قبـل هنايـة آب                ويس  - ٢٤

 لكي يتمكن املقـرران مـن التـوفر علـى الوقـت الـالزم لالطـالع عليهـا وإعـداد التقريـر                       ٢٠٠٩
  .النهائي حوهلا

  


