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 مقدمة
 
لررا الضررخم مررن عم (1)أبررد السرريد مررارتينيز بوبررو فرري المجلررد الخررامو )االسررتنتاجات والمقترحررات والتوصرريات( -1

، علرل مرا للمعاهردات المبرمرة مرع الردول الحاليرة، أو مرع البلردان الشرعوب األصرليةالمعنون  دراسة مشبلة التمييز ضد 
التي تعمل في حينا بوصفها سلطات إدارة استعمارية، من أهمية ببرى للشعوب واألمم األصلية فري شرتل بلردان العرالم 

 وأقاليما.
 
جرراء دراسرة شراملة ودقيقرة لشرتل المجراالت التري تشرملها األحبرام الرواردة فري تلرك وقد خُلرص إلرل أنرا ينبغري إ -9

المعاهدات واالتفاقات، والصالحية الرسمية لتلك األحبام في الوقرت الحاضرر، واحتررام تلرك األحبرام أو عردم احترامهرا، 
 هثي المعاهدات أو االتفاقات.والعواقب التي قد تترتب علل ثلك بلا بالنسبة للشعوب واألمم األصلية األطراف في 

 
وأشار بثلك إلل أنا يجب، عند إعداد تلك الدراسة، أن تراعل بالضرورة وجهات نظر بافة األطرراف المعنيرة  -3

بتلرررك المعاهررردات، وهررري مهمرررة تتطلرررب فحرررص بميرررة ببيررررة مرررن الولرررائق. ومرررن الواضررر" أن ثلرررك لرررم يبرررن عمرررالا يمبرررن 
 االضطالع با في إطار دراستا.

 
ثلك أوصل بضرورة االضطالع بدراسة شاملة مبرسة لهثا الموضوع دون غيري، في ضوء المبادئ والمعايير ول -3

السررائدة فرري هررثا المضررمار وابراء والبيانررات الترري تقرردمها بافررة المصررادر المعنيررة، وفرري المقررام األول الحبومررات واألمررم 
قت عليها وفي رأيا أن إجراء دراسة دقيقة هو السبيل والشعوب األصلية التي وقعت علل المعاهدات واالتفاقات أو صد

 .(9)الوحيد الثي من شأنا أن يساعد علل تحديد الحالة الراهنة لتلك االتفاقات الدولية بالدقة الالزمة
 
، اتخرررثت اللجنرررة الفرعيرررة فررري دورتهرررا (3)الشرررعوب األصرررليةواسرررتجابة لمبرررادرة اتخرررثها الفريرررق العامرررل المعنررري ب -2

، 1287أيلول/سرررربتمبر  9المررررؤر   1287/17لاللررررين، بنررراء علررررل توصرررية السرررريد مرررارتينيز بوبررررو، القررررار التاسرررعة وال
والدول . وبان ما قامت با اللجنة الفرعية منسرجماا مرع  الشعوب األصليةوالمعنون  دراسة عن المعاهدات المبرمة بين 

نظررر فرري اسررتنتاجات السرريد مررارتينيز ، الررثي قررررت فيررا أن ت1283آب/أغسررطو  30ألررف المررؤر   1283/32قرارهررا 
ولعمررل  الشررعوب األصررليةبوبررو ومقترحاتررا وتوصررياتا بوصررفها مصرردراا مناسررباا لعملهررا المقبررل بشررأن مسررألة التمييررز ضررد 

 بشأن هثا الموضوع. الشعوب األصليةفريقها العامل المعني ب
 
ارتينيز أن يعرد، باالسرتناد إلرل ابراء من السيد ميغيل ألفونسو مر 1287/17ورجت اللجنة الفرعية في قرارها  -6

والبيانات الواردة في تقرير السيد مارتينيز بوبو وابراء التي ُأبديت بشأن هثي القضية في إطار الفريرق العامرل المعنري 
رافية واللجنة الفرعية، وليقة تحلل الخطوط العامة لهثي الدراسة ومصادر المعلومات القانونية والببليوغ الشعوب األصليةب

وغيرها من مصادر المعلومات التي ينبغي أن تستند إليها هثي الدراسة، وأن يقدم الوليقة إلل اللجنة الفرعية للنظر فيها 
 في دورتها األربعين.



 
وأوصت اللجنة الفرعيرة أيضراا لجنرة حقروق اإلنسران برأن توصري بردورها المجلرو االقتصرادي واالجتمراعي برأن  -7

عيين السيد ألفونسو مارتينيز مقرراا خاصاا ُتسند إليا والية إعداد تلك الدراسة وأن ترجو من المقرر يأثن للجنة الفرعية بت
(. وقرد ُقردمت التوصريات الرواردة 1282الخاص أن يقدم تقريراا أولياا إلل اللجنة الفرعية في دورتها الحادية واألربعرين )

 (.1288في دورتها الرابعة واألربعين ) إلل لجنة حقوق اإلنسان للنظر فيها 1287/17في القرار 
 
الثي ُأرسي فيرا عردد مرن المبرادئ التوجيهيرة  1288/26واعتمدت اللجنة في دورتها الرابعة واألربعين القرار  -8

بشأن الموضوع. وسوف تصب" هثي المبادئ التوجيهية في نهاية المطاف النقاط المرجعية لوالية المقرر الخاص المعني 
 .بهثي الدراسة

 
قد وسعت بقدر ببير نطاق الدراسة الثي توختا اللجنة  1288/26والجدير بالثبر أن اللجنة باعتمادها القرار  -2

بالتوصرررية برررأن يرررأثن المجلرررو االقتصرررادي واالجتمررراعي بتعيرررين السررريد ألفونسرررو  1287/17الفرعيرررة أصرررالا فررري قرارهرررا 
لدراسة  الممبنةللمقاصد والنطاق والمصادر  خطوط عامةالية  إعداد مارتينيز مقررراا خاصاا للجنرة الفرعيرة ُتسنرد إليا و 
والحبومرات  الشرعوب األصرليةبرين  واالتفاقات وسرائر الترتيبرات البنراءةيتعين إجراؤها عن الجدوى المحتملة للمعاهدات 

 طوط التشديد(.الرامية إلل بفالة تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية للسبان األصليين  )أضيفت خ
 

لتقديمها  خطوط عامة لدراسة ممبنةإال بإعداد  1288/26غير أن اللجنة لم تأثن للمقرر الخاص في القرار  -10
إلل الفريق العامل ولم تأثن لرا باالضرطالع بالدراسرة نفسرها علرل النحرو الرثي أوصرت برا اللجنرة الفرعيرة. والواقرع أنهرا 

علررل األقرل، بري يتسرنل لهرا اتخرراث قررار بشرأن مردى استصرواب تبليررف  1282أرجرأت االثن برإجراء دراسرة، حترل عرام 
 المقرر الخاص بإجراء هثي الدراسة.

 
فررري مقررررري  1288/26، اعتمرررد المجلرررو االقتصرررادي واالجتمررراعي قررررار اللجنرررة 1288أيار/مرررايو  97وفررري  -11

1228/133. 
 

العامل واللجنة الفرعية فري وقرت الحرق مرن عرام  إلل الفريق (3)وقدم المقرر الخاص الخطوط العامة المطلوبة -19
المرؤر   1288/90. وصادقت الهيئتان علل هثي الوليقة. وباإلضافة إلل ثلك رجت اللجنة الفرعية في قرارهرا 1288

من اللجنة والمجلو االقتصادي واالجتماعي أن يأثنا في النهاية للمقرر الخاص باالضطالع  1288أيلول/سبتمبر  1
 .1288/26لمشار إليها في قرار اللجنة بالدراسة ا

 
 6المرررؤر   1282/31واعتمررردت اللجنرررة فررري دورتهرررا الخامسرررة واألربعرررين، بررردون مناقشرررة أو تصرررويت، القررررار  -13

. 1288/90، الثي أيدت فيا جميع التوصيات المقدمة بهثا الشرأن مرن اللجنرة الفرعيرة فري قرارهرا 1282آثار/مارو 
 .1282و االقتصادي واالجتماعي إلقرارها في دورتا المعقودة في ربيع عام ومن لم فقد قدمت إلل المجل



 
تعيرين السريد ألفونسرو مرارتينيز مقررراا  1282أيار/مايو  93المؤر   1282/77وأخيراا أبد المجلو في قراري  -13

 خاصاا للجنة الفرعية وأثن لا بإجراء الدراسة المثبورة.
 

ولاللرررة تقرررارير ( 2)الخررراص إلرررل الفريرررق العامرررل واللجنرررة الفرعيرررة تقريرررراا أوليررراا ومنرررث ثلرررك التررراريق قررردم المقررررر  -12
 .(6)مرحلية

 
 1227آب/أغسطو  99المؤر   1227/110وحلت اللجنة الفرعية في دورتها التاسعة واألربعين في مقررها  -16

، قصررد 1227نهايررة عررام المقرررر الخرراص علررل تقررديم تقريررري النهررائي فرري الوقررت المناسررب، يفضررل أن يبررون ثلررك قبررل 
من مناقشتا في دورتا السادسة عشرة وتمبين اللجنة الفرعية مرن مناقشرتا فري  الشعوب األصليةتمبين الفريق المعني ب

. ويقرردم هررثا التقريررر النهررائي برري تنظررر فيررا الهيئترران وفقرراا لمقرررر اللجنررة 1228دورتهررا الخمسررين الترري تعقررد فرري عررام 
 الفرعية السابق ثبري.

 
فرري مررا يتعلررق بمحتويررات هررثا التقريررر النهررائي يجرردر بالررثبر أوالا أن المقرررر الخرراص اقتررر  منررث بدايررة واليتررا و  -17

 هيبالا يتبون من لاللة أجزاء لدراستا ببل:
 

يتناول الجزء األول بالبحث منشأ ممارسة عقد المعاهدات واالتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة بين  ‘1‘
 لدول، أي دور المعاهدات في تاريق التوسع األوروبي في ما وراء البحار؛وا الشعوب األصلية

 
ُيبرو الجزء اللاني من الدراسة لتقييم األهمية المعاصرة لهثي الصبوك، بما في ثلك المسائل المتعلقة  ‘9‘

بخالفة الدول واالعتراف الوطني بهثي المعاهردات وبرثلك وجهرات نظرر الشرعوب األصرلية بصردد هرثي 
 ائل؛المس

 
يتنرراول الجررزء اللالررث القيمررة المحتملررة لجميررع هررثي الصرربوك باعتبارهررا األسرراو لتنظرريم العالقررات بررين  ‘3‘

الشعوب األصلية والدول مستقبالا. وسيجري في المرحلة األخيرة من الدراسة بحث شبل ومضمون هثي 
ن أجرررل ضرررمان الصررربوك فضرررالا عرررن ابليرررات التررري يمبرررن إنشررراؤها علرررل نحرررو راسرررق فررري المسرررتقبل مررر

 .(7)تنفيثها
 

ومن الجلي أنا يتعين االضرطالع بهرثا الجرزء األخيرر فري ضروء الظرروف الفعليرة التري تجرد الشرعوب األصرلية  -18
نفسررها تعرريه فيهررا اليرروم مررع القطاعررات األخرررى غيررر األصررلية مررن المجتمررع فرري دول عديرردة. والواقررع أن الطررابع غيررر 

الررثي يليررر اليرروم، بمررا ألررار عنررد التبليررف بررإجراء دراسررة السرريد مررارتينيز بوبررو  المسررتقر لوجررودهم فرري بررل مبرران تقريبرراا،
 واستبمالها، قلقاا متزايداا في المجتمع الدولي.



 
وتتوافق أعمال البحث والتحليل التي قام بها المقرر الخاص إلل حد ببير مع خطتا األولية في ما يتعلق بأول  -12

 جزءين من الدراسة.
رحلة النهائية من عمل المقرر الخاص في الدراسرة سريجري إيرالء اهتمرام خراص للقيمرة المحتملرة وفي هثي الم -90

لبافة سبل ووسائل إقامة عالقة جديدة بين القطاعرات األصرلية وغيرر األصرلية فري المجتمعرات المتعرددة القوميرات عرن 
 ت عند االقتضاء.طريق آليات تطلعية وابتبارية مناسبة من شأنها أن تيسر عملية حل المنازعا

 
وبون المقرر الخاص يعمرل منرث تسرع سرنوات فري إعرداد هرثي الدراسرة وافتررات أن يبرون هرثا التقريرر النهرائي  -91

الثي نشأ عنها صالحاا بثاتا للنشر من جانب األمم المتحدة هما أمران جعال ادراج بعت العناصر االضافية فيا أمرراا 
نرا أهرم االسرتنتاجات األوليرة التري وردت التقرارير المرحليرة السرابقة فضرالا عرن ضرورياا. ولثلك أوجرز المقررر الخراص ه

التعليررل األولرري )أو المعرردل( الررثي قامررت عليررا. وأشررار أيضررا إلررل الحرراالت الرئيسررية أو األوضرراع العامررة الترري جرررى 
االسررررتنتاجات  استعراضررررها بالبامررررل فرررري تلررررك التقررررارير. وبرررردون هررررثي المعلومررررات األساسررررية سيصررررعب اسررررتيعاب معنررررل

 والتوصيات المقدمة هنا وجدارتها المحتملة استيعاباا تاماا.
 

وبالتالي فإن الفصل األول يتناول أربعة مواضيع رئيسية هري: عمليرة اختيرار )أو اسرتبعاد( حراالت ثات صرلة  -99
القطاعرات األصرلية وغيرر بهثي الدراسة؛ ومفراهيم المعاهردات وعقرد المعاهردات؛ وأهميرة الفهرم الترام لتطرور العالقرة برين 

األصلية في المجتمع ووضعها الراهن وتعريف فئات  الشعوب األصلية  و األقليات  والتمييز بينها. وفي الفصل اللاني 
يعرت المقرر الخاص آراءي بشأن الحاالت القانونيرة الرلالث التري اختيررت لصرلتها الوليقرة بغايرات هرثي الدراسرة مربرزاا 

حاالت الترري اختيرررت برري يجررري استعراضررها نظرررا لتطورهررا القانوني/المؤسسرري. ويصررف الفصررل علررل فرررادى القضررايا/ال
بشررتل مظاهرهررا خررالل مختلررف  الشررعوب األصررليةاللالررث مجمررل عمليررة إضررفاء الطررابع المحلرري علررل القضررايا المتعلقررة ب
. وأخيرراا يجمرع المقررر الخراص الشعوب األصرليةالمراحل واعتبارها شأناا داخلياا ويربطها بالوضع الراهن في مجتمعات 

في الفصل الرابع بافة العناصر الواردة في الفصول السابقة سوياا ليعرت اسرتنتاجاتا وتوصرياتا بشرأن مرا يررى أنرا قرد 
 يملل نهجاا بناءا مستقبالا.

 
أنرا هرو، وأخيراا هناك مالحظة أخيرة بشأن محتويات هثا التقرير وهي أن المقرر الخراص ُيردرك تمرام االدراك  -93

وهو وحدي، المسرؤول الوحيرد فري نهايرة المطراف عرن محتروى اسرتنتاجات وتوصريات هرثي الدراسرة. ومرع ثلرك فإنرا يردرك 
 أيضاا أن بل مساعي البشر قد تشوبها نقائص وملالب ومن لم يمبن أن تنتفع من النقد البناء.

 
ثي السنوات الطويلة من العمل، التي تظهر في وفي هثا السياق ليو من المغاالة القول إن النتيجة النهائية له -93

هرررثي الوليقرررة، تسرررتند فررري بليرررر مرررن الجوانرررب والحررراالت التررري جررررى استعراضرررها، إلرررل البحررروث )بمرررا فررري ثلرررك األعمرررال 
الميدانيررة( والخبرررة الشخصررية والمهنيررة، وتسررتند بوجررا خرراص إلررل ابراء الترري قرردمها بشررأن مصررادر المعلومررات المتاحررة 



تنبوف التي يرود أن ُيعررب لهرا  -ا: المقرر الخاص نفسا وخبيرتا االستشارية الدبتورة إيزابيل شولت شخصان فقط هم
 مرة أخرى عن تقديري لتعاونها الجليل القيمة.

 
نمرا أيضررا  -92 ومرن لررم فرإن المقرررر الخراص سرريرحب ترحيبرا بالغرراا بجميرع ابراء النقديررة لريو فحسررب مرن زمالئررا وا 

ألصررلية والحبومررات الترري لررم ترررد علررل اسررتبيانا، الترري يمبررن تقررديمها ألنرراء المناقشررة الترري وبوجررا خرراص مررن الشررعوب ا
. 1222ستعقد بشأن موضوع هثا التقرير النهائي في الردورة القادمرة لبرل مرن الفريرق العامرل واللجنرة الفرعيرة فري عرام 

عناصر إضافية للحبم تدمج في هثا وستوضع هثي المساهمات في االعتبار علل النحو الواجب الستخدامها المحتمل ب
 التقرير قبل أن يصب" منشوراا رسمياا من منشورات األمم المتحدة.

 
وفي هثا التقرير النهائي يود المقرر الخاص أن يعرب عن امتنانا لجميع الحبومات التي ردت علل االستبيان  -96

وبنردا، علرل الرردود الدقيقرة علرل االسرتبيان ، وبخاصرة لحبرومتي اسرتراليا 1229و 1221الثي ُأرسل إليها في عرامي 
وعلل الولائق القيمة التي قدمتها سواء بمبادرتهما أو بناء علل الطلب. وهرو يرود أن يوجرا الشربر أيضراا إلرل حبومرات 
ء إسبانيا وشيلي وغواتيماال وفيجي وبندا ونيوزيلندا  والواليات المتحردة األمريبيرة علرل منحهرا التسرهيالت الالزمرة إلجررا

 في بلدانها بل علل حدة. الشعوب األصليةالبحوث الميدانية أو للمشاربة في األنشطة ثات الصلة بالمسائل المتعلقة ب
 

بما أن العناية البالغة والبفاءة الفائقة التي أبدتها سلطات نيوزيلندا فري إعرداد وتنسريق برنرامج أنشرطة المقررر  -97
، وبرثلك تفضرل بعرت السرلطات العليرا )ملرل وزيرري 1227بلد فري أيار/مرايو الخاص ألناء زيارة عملا الرسمية لهثا ال

الخارجيررة والعرردل( بإتاحررة وقررت السررتقبالا شخصرريا ومناقشررة القضررايا الترري تررؤلر علررل شررعب المرراوري، تسررتحق بررال شررك 
 عرفانا وتقديري الخاص.

 
صلية ومنظماتها وسلطاتها التي لم ولم يبن من الممبن انجاز هثي الدراسة دون تعاون البلير من الشعوب األ -98

تقرردم للمقرررر الخرراص مسرراهماتها الجليلررة القيمررة )والشررهادات الشررفهية والبتابيررة والولررائق وبررثلك اللوجسررتيات المتنوعررة 
 األنواع التي تشتد الحاجة إليها( فحسب بل وشجعتا تشجيعاا متواصال في األعمال التي قام بها.

 
هثا المقام، حتل ولو أدى ثلك إلل احتمرال اغفرال يؤسرف لرا لربعت الجهرات، إلرل ومن المناسب اإلشارة في  -92

الدعم الثي حصل عليا من المنظمات والهيئات المؤسسية للشعوب األصلية التالية: التحالف الهندي األمريبي للقانون، 
اساوني، ومجلو جميع أراضي أمة وأمم هوبيما األربع، وصندوق االتجاهرات األربعة، والمجلو األعلرل التحراد الهاودين

مابوتشري، والمجلررو األعلرررل لقبائررل البررريو )بويبرك(، ومؤسسررة ريغوبيرترا هينشررو، والمجلرو الرردولي لمعاهردات الهنررود 
ومجلررو األمررم األولررل )بنرردا(، والمجلررو الرروطني لغربرري الشوشررون )الواليررات المتحرردة األمريبيررة(، والخرردمات القانونيررة 

جلرررو معاهررردات تيترررون سرررو، وجماعرررة بررراالوي هررراواي، والمنظمرررة الدوليرررة لتنميرررة مررروارد الشرررعوب للشرررعب المررراوري، وم
 )جنيف(. الشعوب األصليةاألصلية، ولجنة أوبسفور لإلغالة من المجاعة  أوبسفام ، ومربز المعلومات والولائق بشأن 

 



 ، ولونبوو وببار الرؤساء والزعماء ويود المقرر الخاص أيضاا أن ُيعرب عن تقديري وامتنانا لسلطات )الشيو  -30
وأعضررراء المجرررالو والمستشرررارون( أمم/شرررعوب أصرررلية شرررتل أو منظماتهرررا ومرررن بينهرررا روغبرترررا منشرررو تررروم )أمرررة مايرررا( 
والمرحوم أورين ليونز )أمة اونغداغا( وماليوبون بوميا وتيد موزو قبائل البريو )بويبك( وتوني بالبفيزر )أمة تيتون 

يلتون ليتلتشايلد )أمم هوبيما األربع/بندا(، ودومينغو بايوبو ومانويل أنتيالو وجورجي بشنوال، وجوانا سو/البوتا( وج. د
سانتدير وأوبان هويبلمان )أمة مابوتشري(، وأوفيردي مربروديرا )جمعيرة األمرم األولل/بنردا( وشرريلين سرتاينهاور وبرارل 

ون ليرك األولل/بنردا(، ودانييرل سرانفرير، وميشريل نرادلي، بوين )أمرة سرادل ليرك األولل/بنردا( وواالو فروبو )أمرة أونير
وفيليبو لوبهارت، وبات مارتيل، وجوناو سانغري، ورينيا الموث، وجيرالد أنطوان، وفرانسوا بوليت )أمة ديني/بندا(، 

مررة أمررم المعاهرردات السررت/بندا(، وخرروان ليررون )أ -أمررة جوزيررف بيجهررد، األولررل  -وشررارون فينرري )أمررة لوبيربررون بررري 
مايررا(، والمرحومررة أنغريررد واشررينواتوك )صررندوق االتجاهررات األربعررة(، وبررين ديررر )أمررة موهررادوك(، والزارو برراري )أمررة 

  ، وميليالنررري تراسرررك )هررراوي(، وال(IITC)أيمرررارا(، وبيرررل مينرررز، وأنطونيرررو غرررونزاليو، وجيمبرررو سررريمونز، وأنررردريا برررارمن 
، (CISA)لبسرروك )التحررالف الهنرردي األمريبرري للقررانون(، و ر. بونرردوري الميمرران )اإلدارة القبليررة لبحيرررة بيفررر(، وبنررت 

وبولين تيانغورا، ونانيبو، أروها باريبي ميدي، موانا جابسون، الدبتورة مارغريت موتو، سير تيبيني أوريغان، سير ر. 
وقررد قرردموا جميعرراا إلررل  ت. ماهوتررا، موانررا إيريبسررون، شررين سررولومون )أوتيروا/نيوزيلنرردا(، وليررف دنفيلررد )أمررة السررامي(.

 المقرر الخاص معلومات وآراء لاقبة عن الشعوب/األمم والمنظمات التي ينتمون إليها.
 

وال يسررع المقرررر الخررراص إال أن يعرررب عرررن امتنانررا ألشرررخاص آخرررين مرررن الشررعوب األصرررلية وغيررر األصرررلية  -31
ملين بوجررا عررام بنشرراط فرري أوسرراط األمررم والعررا الشررعوب األصررليةالمعررروفين جميعرراا بحجررة فرري شررتل جوانررب إشرربالية 

 المتحدة، إث ساهموا في عمل المقرر الخاص بمعارفهم وخبراتهم العملية و/أو بما وجهوي لا من نقد حاد وبناء.
 

وبثلك يستحق شبراا خاصاا علل ما قدما من إسهامات أباديميرة قيمرة برل مرن غودمونردور ألفريدسرون )بحبرم  -39
حقوق اإلنسان وبصفتا عالماا متخصصاا في هثي المسألة(، وأوغوستو ويليمسن ديراز، ورئريو مهاما السابقة في مربز 

القضررراة إي. دوري )قبيلرررة واتنغررري(، ومررراريوم إيبرررارا، وجرررابلين دوروري، والمرحررروم أنررردريو غرررراي، وبرررول بررروي، ورينرررات 
ن، وألبرتو سراالمندو، واألسراتثة فراين دومينيك، وروبرت ايبستين، وفلورينسيا روليت، وسير بول ريفز، وآنتوني سيمبسو 

ديلوريررا، وهيبتررور ديرراز بوالنبررو، وميشرريل جابسررون، وغاسررتون ليررون، وغلررين مرروريو، وو. م. إيررا نشرراما، والبروفسررور 
دوغالو ساندرز، وماسون دوري، وجيم أنايرا، وخوسريا بينغروا )زميلرا فري اللجنرة الفرعيرة( والمرحروم هروارد بيرمران. وال 

ص منهم بطبيعة الحال أي مسؤولية علل االطالق عن النقائص التي قد تبون قد شابت مختلف التقارير يتحمل أي شخ
 المرحلية أو ربما تشوب هثا التقرير النهائي عن الدراسة.

 
وأخيراا وليو آخراا، يود المقرر الخاص أن يعرب عن عميق امتنانرا للمسراعدة المتخصصرة والصربر والتعراون  -33

ي قدما جميع العراملين فري قروة العمرل التابعرة للوحردة المصرغرة التري أسرند إليهرا مربرز حقروق اإلنسران أو اللوجستي الث
مبتب المفوضة السامية لحقوق اإلنسان المسؤولية عن شؤون الشعوب األصلية. ولقد بان عملهم الدؤوب والملابر فيما 

بالغة )أحياناا في ظل ظروف شاقة للغاية( ملاالا نموثجياا يتعلق بهثي الدراسة أو نهوضهم بوظائفهم بمهارة فنية وبفاءة 



يقتدى با. ويجدر بالثبر في هثا الخصوص، برأن رئيسرهم السريد جوليران برغرر وزميلترا المقتردرة ابنسرة مرريم زاباترا قرد 
 حظيا علل مر سنوات طويلة باحترام المقرر الخاص التام.

 
 بعت المنطلقات الرئيسية -أوالا 

 
قرر المقرر الخراص منرث البردء قصرر تحليلرا  (8)إلل نطاق الدراسة الجغرافي والزمني والقانوني الواسع بالنظر -33

‘ 1‘التفصيلي علل عدد محدود من الدراسات اإلفرادية النموثجية التي بلف بإجرائها وفقا لخمسة أوضاع قانونية هي: 
ات المبرمررة بررين الرردول أو البيانررات األخرررى والشررعوب واالتفاقرر‘ 9‘المعاهرردات المبرمررة بررين الرردول والشررعوب األصررلية؛ 

ومعاهردات ‘ 3‘والترتيبات البنراءة األخررى الترري تررم التوصرل إليهرا بمشراربة الشرعوب األصرلية المعنيرة؛ ‘ 3‘األصلية؛ 
لية والحاالت التي تشمل شرعوبا أصر‘ 2‘مبرمة بين الدول تتضمن أحباماا تؤلر علل الشعوب األصلية بأطراف لاللة؛ 

 .(2)ليست أطرافا في أي من الصبوك المثبورة أعالي وال موضوعاا ألي منها
 

وال برررد مرررن اإلشرررارة إلرررل أن المقررررر الخررراص يررررى، مرررن الناحيرررة الجغرافيرررة أن واليترررا عالميرررة النطررراق تتنررراول  -32
د فيها الوجود التاريخي أو  الحاالت التي تنظمها معاهدات واتفاقات وترتيبات أخرى بناءة، في أي بقعة من العالم يتأب

المعاصررر لملررل هررثي الصرربوك، أو حيررث يحتمررل أن تظهررر إلررل حيررز الوجررود مسررتقبالا عررن طريررق عمليررة مررن التفرراوت 
 . (10)والتعاون 

 
وبالتالي أجريت دراسة لمجموعرة واسرعة مرن الحراالت مرن جميرع بقراع العرالم تتعلرق بجميرع األوضراع القانونيرة  -36

الي؛ بمررا فرري ثلررك حرراالت فرري الواليررات المتحرردة األمريبيررة وبنرردا )الهودنيوسرروني، وأمررة الميبمرراك الخمسررة المررثبورة أعرر
، 6والقبائل المسماة القبائل المتحضرة الخمو، وأمة الشوشون، والبوتا، والشعوب األصلية الموقعة علل المعاهدة رقم 

بريطانيرة وباليفورنيرا، ولوبيبرون برري(، والمحريط وأمم جيمو وبري جيمز باي )بوبيك( واألمم األصلية فري بولومبيرا ال
الهرررادئ )المررراوري والهررراواي وبولينزيرررا الفرنسرررية( وأمريبرررا الالتينيرررة )أمرررم بونرررا يررراال، ومابوتشررري، ويرررانو مرررامي، ومايرررا(، 

وية والشعوب األصلية وسبان الجزر في استراليا ومنطقة الحبم الثاتي في غرينالنرد، وبعرت الحراالت األفريقيرة وابسري
)بورما/ميانمار، ودور شربات الميلاق األوروبي في جنوب آسيا وغرب أفريقيا، وشربة سان في بوتسوانا واألينو التابعة 

 لليابان والشعوب األصلية في سيبريا(.
 

ويجرردر بالررثبر فرري هررثا الصرردد أن المقرررر الخرراص قررد قررام باالختيررار فرري مررا يتعلررق بررالخطوط االرشررادية الترري  37
 . وقد انعبست هثي الخطوط االرشادية علل النحو الواجب في عملا برمتا.(11)بحث ببلاعتمدت لل

 
وألناء عملا وفي ضوء الحاالت/أو األوضاع العديدة التي قام باستعراضها خلص المقرر الخاص إلل ضرورة  -38

 النهائي.إعادة النظر في أهمية الفئات القانونية الخمو المبينة في بداية هثا الفصل بالتقرير 
 



وهناك فئتان من هثي الفئات القانونية الخمرو، وهمرا فئرة االتفاقرات مرن حيرث أنهرا قرد تختلرف اختالفراا جوهريراا  -32
عن المعاهدات، والمعاهدات المبرمة بين السلطات غير األصلية التي تؤلر علل الشعوب األصلية بأطراف لاللة، ألر 

 صيات التي ترد في هثا التقرير النهائي.سيبون لهما محدود علل االستنتاجات والتو 
 

أوالا، بصرردد مسررألة االتفاقررات سرربق للمقرررر الخرراص أن أبررد الحاجررة إلررل اتبرراع نهررج أخالقرري يميررز بررين الحررق  -30
والباطل أن  قرار األطراف في صك قانوني بتسميتا، اتفاقا،ا ال يعني بالضرورة أن طابعا القانوني يختلف بأي حال من 

، ويتوافرق هرثا التحليرل مرع العررف القرانوني المردون فري القرانون (19)‘ معاهردات‘الصربوك المسرماة رسرمياا األحروال عرن 
 .(13)الدولي المعاصر في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

 
ومن لم اختار المقرر الخاص عوامل معينة بغية وضعها فري االعتبرار فري تحديرد مرا يتعرين اعتبراري  معاهردة   -31

ين اعتباري  اتفاقاا  من الصبوك التي يتناولها التحليل. وهثي العوامل هي: من هم األطراف في الصك، وما هي وما يتع
 .(13)الظروف المحيطة بإبراما وما هو موضوعا

 
 1237شرررباط/فبراير  19وُطبقرررت العوامرررل المعنيرررة فررري تحليرررل صررربين محرررددين همرررا اتفررراق برررانغلون  المرررؤر   -39

بين  1788آب/أغسطو  99؛ واالتفاق الموقع في (12)ثي تخلت عنا الدولة الطرف في وقت الحق)بورما/ميانمار( ال
القبطان تيلور باسم العرره البريطراني ورؤسراء سريراليون الرثي ال يعتبرر صرباا مرن صربوك القرانون الردولي ثات الصرلة 

 .(16)بهثي الدراسة
 

ت العناصر ثات الصرلة بحراالت أو أوضراع أخررى وسيجري في الفصل اللالث من هثا التقرير استعرات بع -33
 راهنة تدعل  اتفاقات ، وخصوصاا في السياق البندي.

 
ولانياا بصدد مسألة الصلة بين هرثي الدراسرة وبرين المعاهردات اللنائيرة والمتعرددة األطرراف الملزمرة للقروى غيرر  -33

ديد علل أن عدم توفر الوقت والموارد قد حال دون األصلية لبنها تؤلر علل الشعوب األصلية بأطراف لاللة ينبغي التش
قيرام المقرررر الخرراص بررالتحقق فرري الموقررع مررن األهميررة الفعليرة لهررثي الصرربوك بالنسرربة للشررعوب األصررلية بمررا حررال دون 

 المضي في بحث الولائق المتوافرة بشأن هثي الصبوك.
 

ال يرزال ثا  (17)لرا فري التقريرر المرحلري األولومع ثلك فإن من الجلي أن صباا واحرداا علرل األقرل قرد سربق بح -32
صلة بالموضوع أال وهو الملحق الثي ُأضيف لمعاهدة الحدود المشتربة بين السويد وفنلندا وبين النرويج والدانمرك في 

بشررأن شررعب الررالب. ولررم يلرر  هررثا الملحررق قررط وال يررزال موضرروعاا للتفسررير القررانوني فرري مررا يخررص حقرروق  1721سررنة 
 امي في سياق مفاوضات لنائية )السويد/النرويج(.الشعب الس

 



وفي هثا الصدد يجدر التنويا بالدور الثي يضطلع با البرلمان السامي في بل من النرويج والسويد، وبخاصة  -36
 في النرويج حيث يبدو أن تأليري أقوى منا في السويد، واسهامهما المحتمل في تفسير ملحق معاهدة الحدود المشتربة.

 
بشررأن الشررعوب األصررلية والقبليررة فرري البلرردان  1282لسررنة  162وبصرردد اتفاقيررة منظمررة العمررل الدوليررة رقررم  -37

المسررتقلة ال يعرررف بعررد مررا إثا بانررت تتيسررر للشررعوب األصررلية أي إمبانيررة للوصررول المباشررر للعمليررات المفضررية إلررل 
للمساهمة الفعلية فيها(. وتجدر اإلشارة إلل أنا لم  تصديق الدول التي يعيشون فيها علل هثي االتفاقية )أو أي إمبانية

 يصدق علل هثي االتفاقية حتل ابن سوى عدد محدود جداا من هثي الدول.
 

وعلل الرغم من أن بعت من منظمات الشعوب األصلية قد أعربت عن تأييدها لالتفاقية )ملل مرؤتمر إنويرت  -38
لشرررعب السرررامي( فرررإن هرررثا التأييرررد بعيرررد برررل البعرررد عرررن أن يبرررون القطبررري والمجلرررو الررروطني للشرررباب الهنررردي ومجلرررو ا

إجماعياا. واعترات عدد من منظمات الشعوب األصلية في بنردا علرل هرثي االتفاقيرة إنمرا هرو دليرل سراطع يبررهن علرل 
لرل ثلك. ففي بندا علل سبيل الملال ال يؤيد جميع الشعوب األصلية وال جميع قطاعات المؤسسة القانونية التصديق ع

االتفاقية إث يبدو أن أحبامها تتخلرف عرن مسرتوى المعرايير الوطنيرة الحاليرة. وفري بلردان أخررى حيرث تعتبرر التشرريعات 
القائمرة بشررأن الشررعوب األصررلية، أو حتررل بشررأن القرروى العاملررة األصرلية. أقررل تقرردماا، قررد تتخررث الشررعوب األصررلية موقفرراا 

 حالة بمفردها. مختلفاا. ومع ثلك مطلوب اتباع نهج يتناول بل
 

ويترتب علل ثلك أن مسألة المعاهدات التي تؤلر علل الشعوب األصلية بأطراف لاللة قد تظل ثات صلة من  -32
حيرررث أنهرررا ال زالرررت سرررارية ومرررن حيرررث أن الشرررعوب األصرررلية تشرررترك بالفعرررل، أو قرررد تشرررترك فررري المسرررتقبل، فررري تنفيرررث 

، بخررالف ملحررق معاهرردة الحرردود المتعلقررة (18)بقاا إجررراء تحليررل لهرراأحبامهررا. ومررن بررين الصرربوك العشررررة التررري تقرررر سررا
ومعاهدة غوادالوبي  1723بشعب الالب، تقتضي عدة صبوك أخرى مزيررداا من التمحيص ومن بينها معاهدة جي لسنة 

ن ، ولبلتيهمررا أهميررة خاصررة واضررحة ليمررم األصررلية الترري تعرريه علررل الحرردود المشررتربة برري1838هايرردالوغو لسررنة  -
 الواليرات المتحردة األمريبية وبندا والواليات المتحدة والمبسيك.

 
وبالتالي فإن االستنتاجات والتوصيات المقدمة في هثا التقرير ستشير في المقام األول إلل لاللة من األوضاع  -20

معاهدات/اتفاقات دولية  الحاالت التي توجد فيها أدلة تبرهن علل وجود’ 1’القانونية الخمسة التي ُحددت أصالا وهي: 
والحررراالت التررري ال توجرررد فيهرررا أي صررربوك قانونيرررة لنائيرررة محرررددة لتنظررريم ’ 9’مبرمرررة برررين الررردول والشرررعوب األصرررلية؛ 
 الحاالت ثات الصلة بمسألة  الترتيبات البناءة األخرى .’ 3’العالقات بين الشعوب األصلية والدول؛ 

 
حظ المقرر الخاص أن األنشطة التي يجرري االضرطالع بهرا حاليراا علرل وبصدد دور هثي الترتيبات البناءة يال -21

المستوى الوطني، ملالا في المبسيك وبندا وغواتيماال في ظل ظروف اجتماعية وسياسية مختلفة، توض" بجالء بعت 
لية فري المشابل األساسية التي حتمرت الظرروف إلارتهرا خرالل واليترا وبخاصرة مسرألة الحقروق الجماعيرة للشرعوب األصر



مجتمعررات العرررالم المعاصرررر المتعررددة اإللنيرررات والحاجرررة فرري هرررثا السرررياق إلررل آليرررات متفرررق عليهررا اتفاقررراا مشرررترباا لحرررل 
 .(12)النزاعات

 
وبخصرروص األوضرراع اللاللررة المبينررة أعررالي يجررب أيضرراا التشررديد علررل أن المعاهرردات ثاتهررا وعقررد المعاهرردات  -29

 بر أموراا يرى المقرر الخاص أنها تتطلب المزيد من تفصيل المفاهيم.)بالمعنل األوسع لهثا المفهوم( تعت
 

ويرى المقرر الخاص أنا ينبغي لنا أن نتجنب الوقوع أسرى للمصطلحات القائمة. غير أن هرثا ال يحرول برأي  -23
اهدات واالتفاقات حال من األحوال دون الخلوص إلل استنتاجات من التأريق المرتبز إلل التجربة األوروبية المربز للمع

المبرمة بين الشعوب األصلية والدول ومربز الشعوب الدولية المناظر لها في القانون الدولي، وهثا التأريق الثي برو 
 . وهناك أساساا جانبان للمسألة.(90)لا المقرر الخاص باباا هاماا من تقريري المرحلي اللاني

 
أي الدروو التي تسرتخلص مرن الدراسرة فري مرا  -تطلع نحو المستقبل أولهما، وفقاا ألبعاد هثي الدراسة التي ت -23

يتعلق بإمبانية التفاوت علل معاهدات وصبوك قانونية توافقية أخرى وآليات عملية بغية ضرمان قيرام عالقرات أفضرل 
ت  أن في المستقبل بين الشعوب األصلية والدول، أن من شأن وضع تعريف ضيق لمصطل"  معاهدة  أو  إبرام معاهدا

يعرقل أي تصور مبتبرر فري هرثا المضرمار أو أن يحبطرا. لبرن هرثا التصرور المبتبرر هرو بالتحديرد التصرور الضرروري 
 اليجاد حل للمأزق الثي يجد البلير من الشعوب األصلية أنفسها فيا حالياا.

 
برام المعاهردات أن يعروق )برل وأن  -22 يسرتبعد( أي مراعراة ولانيا،ا فإن من شأن وضع تعريف ضيق للمعاهدات وا 

مناسبة براء الشعوب األصلية بشأن هثي المواضيع لمجرد أن التبرير الشائع علل نطاق واسع هو أن الشعوب األصلية 
ال تعتبر  دوالا  بالمعنل الحالي للمصرطل" فري القرانون الردولي، بغرت النظرر عرن االعترراف بوضرعها عمومراا باعتبارهرا 

 ن األمم.بيانات ثات سيادة في عصر قانو 
 

وتجدر اإلشارة مرة أخرى إلل أنا من الخطأ بنفو القدر أن يفترت أن الشعوب األصلية ال تفهم علل الوجرا  -26
برام المعاهدات وشبلياتها وآلارها. لبن بعت اللقات في هثا الموضوع يعزون إليها عدم  الصحي" طبيعة المعاهدات وا 

. ومرع ثلرك فرإن المصرادر الببليوغرافيرة وبرثلك الشرهادات المباشررة التري فهم مبادئ هرثي الصربوك و رموزهرا  فهمراا تامراا 
 جمعها المقرر الخاص من مصادر أصلية تقدم أدلة ساطعة تفند هثا االفترات.

 
وُوجرررا انتباهرررا منرررث بدايرررة هرررثي المسررراعي إلرررل أن مفهررروم وممارسرررة إبررررام االتفاقرررات الدوليرررة، أي المواليرررق برررين  -27

دة، أممررراا أبانرررت أم  قبائرررل  أم أي تسرررمية تختارهرررا لنفسرررها، بانرررا ومرررا زاال منتشررررين برررين الشرررعوب البيانرررات ثات السررريا
 األصلية في األمريبتين أوتياروا/نيوزيلندا وأنحاء أخرى قبل وصول المستعمرين األوروبيين.

 



ات بعيردة( تبلر  وباإلضافة إلل ثلك، بانت بلير من مصادر الشعوب األصلية )في مناطق تفصل بينها مسراف -28
المقرر الخاص بصفة دائمة، ألناء البحث الميرداني، بأنرا فري عردد مرن الحراالت ألنراء المفاوضرات، لرم تطلرع األطرراف 
غيررر المنتميررة إلررل الشررعوب األصررلية علررل نحررو برراف نظراءهررا، مررن الشررعوب األصررلية )أي أسررالف مصررادر الشررعوب 

يرراا مرا بران يصرال باللغرات األوروبيرة فقرط لرم ترتم ترجمترا شرفوياا. األصلية هثي( علل موجب وموضوع الميلاق الثي بل
وبليراا ما بانت الصعوبات اللغوية المترتبة علل ثلك تحرم األطراف من الشعوب األصلية من التوصل إلل فهم بامرل 

و تفسررير لصررلب ونطرراق االلتزامررات الترري بانررت تأخررثها علررل عاتقهررا، بموجررب تلررك الصرربوك المبتوبررة بلغررة مغررايرة )أ
أحبامها(. ومن المؤبد أن هثي الحالة لم تبن تؤدي إلل قبول حر وواع من جانرب الشرعوب األصرلية ألي اتفراق تسرفر 

 عنا تلك المفاوضات. ومن لم فإن تلك الصبوك ستبون عرضة لالنتقاد في أي محبمة قانونية جديرة بهثا االسم.
 

في الحاالت التي تنازلت فيها األطراف من الشعوب األصلية ويرى المقرر الخاص أن هثي الروايات، وبخاصة  -22
عرررن أرات، تعبرررو التسلسرررل الفعلررري ليحرررداث، برررالنظر خصوصررراا إلرررل وضرررع أراضررريها األصررريل وغيرررر القابرررل للتغييرررر 

 والظروف التاريخية التي واجهها عدد ببير من األمم األصلية.
 

إلبرام المعاهدات و قواعدها ، ألبت تشرارلز أليبسرندروفيته، وفي ما يتعلق أيضاا بالمبادئ األساسية المنظمة  -60
مستخدماا ملال المعاهدات األفريقية المببرة مع الدول األوروبية )أو حتل مرع الردول التري خلفتهرا(، أنرا رغرم مرا يحتمرل 

ألخررى فإنهمرا وجودي من اختالف بين الطررفين فري مفراهيم محرددة تتعلرق بالسرلطة والملبيرة ومسرائل التنظريم السياسري ا
 نادراا ما فشال في إيجاد أساو مشترك فيما يخص هثي المبادئ.

ومن بين هثي المبرادئ األساسرية المشرتربة إلبررام المعاهردات، يمبرن تبرين مرا يلري: الحاجرة إلرل وجرود ممللرين  -61
اجة إلل التصديق وقوة مبلفين بالشروع في التفاوت، واتفاق أساسي بشأن موضوع المعاهدات، والمفاهيم المتعلقة بالح

 إلزام أي نوع من المواليق التي يتم التفاوت رسمياا بشأنها.
 

ومع ثلك تجدر اإلشارة إلل أنا لم يضطلع حتل ابن بإعداد دراسة شاملة عرن وجهرة نظرر الشرعوب األصرلية  -69
برام المعاهدات. ولئن بان ثلك يدخل تماماا في نطاق والية المقرر  في ما يتعلق بعدد من الجوانب الهامة للمعاهدات وا 

الخرراص، فررإن المتررا  مررن المرروارد لررم يبررن بافيررا النجرراز هررثي المهمررة. غيررر أنررا عمررالا بتوصرريات مررارتينيز بوبررو، حرراول 
المقرررر الخرراص قرردر اإلمبرران أن يأخررث فرري اعتبرراري بمررا ينبغرري معررارف الشررعوب األصررلية، وتنظيمهررا المؤسسرري فرري مررا 

بررام المعاهردات، باالضرافة إلرل الردروو التري تميرل الشرعوب األصرلية إلرل استخالصرها مرن يتعلق بتاريق المعاهدات وا  
 هثي المعرفة قصد إعادة تحديد عالقتها بالدول التي تعيه فيها حالياا.

 
ومرررن زاويرررة نظريرررة أعمرررق، يمبرررن الرررزعم برررأن مبررردأ المعاملرررة بالملرررل يملرررل سرررمة مشرررتربة برررين اللقافرررات إلبررررام  -63

ثا مرا يؤيردي أيضراا التفسرير الرثي تررددي مختلرف أطرراف المعاهردات مرن الشرعوب األصرلية فري مرا يتعلرق المعاهردات. وهر
 بالطبيعة األساسية للعالقة التي تنظمها المعاهدة.

 



ن لم يبن الملال الوحيد، تفسير الشعوب األصلية لبعت المعاهدات المرقمة في بندا  -63 ومن األمللة الواضحة، وا 
. وبررالتزامن مرع عمرل اللجنررة (91)أصرب" مررن السرهل االطرالع عليهررا بفضرل البحروث الترري ُنشررت مرؤخراا المعاصررة والتري 

الملبيرررة المعنيرررة بالشرررعوب األصرررلية فررري ثلرررك البلرررد، قُررردم عررردد ضرررخم مرررن التقرررارير عرررن تفسررريرات الشرررعوب األصرررلية 
. غيرر أنرا ال يسراوري أدنرل شرك فري للمعاهدات. ولسوء الحظ، لم يتمبن المقرر الخاص من دراسة هثي التقرارير بتعمرق

أهمية هثي التقارير في دراسة حاالت الشعوب األصلية في بندا وفي وضع استنتاجاتا الخاصة في هثا التقرير النهائي 
 علل حد سواء.

 
وهناك مالحظة أخيرة بشأن مسألة إشبالية المعاهدات برمتها أال وهي أنا لم يتسن للمقرر الخاص إجراء تقييم  -62
امل لجميررع الررروابط المحتملررة بررين هررثي االشرربالية ومسررألة  حقرروق اإلنسرران الخاصررة برراألفراد المنتمررين إلررل الشررعوب شرر

األصلية  وهري مسرألة عامرة. ومرن الواضر" أن هرثا المفهروم مختلرف تمامراا عرن مفهروم  حقروق الشرعوب األصرلية  الرثي 
 لك.يغطي نطاقاا أوسع بليراا ويشمل في الواقع حقوق األفراد ت

 
وفرري مررا يتعلررق بمحترروى هررثا التقريررر النهررائي ووفقرراا الختصاصررات واليررة المقرررر الخرراص، فررإن عمليررة  إضررفاء  -66

طابع محلي  علل جميع القضايا المتعلقة بالشعوب األصلية عملية ثات أهمية فريدة وتتطلب بالتأبيد مزيداا من التحليل 
اك ضررورة إلجرراء اسرتعرات شرامل للظرروف التري نشرأت فيهرا هرثي واالفاضة فري هرثي المرحلرة األخيررة مرن عملرا. وهنر

االقتصادية للحالة الراهنة لهثي الشعوب، بما  -العملية للتوصل إلل فهم بامل للعناصر الحاسمة القانونية واالجتماعية 
ليرراا فرري الرردول تجلررت فرري المسررتعمرات األوروبيررة السررابقة )والرردول الترري خلفتهررا( عنرردما نشررأت العالقررة، وبمررا توجررد حا

المعاصرررة المتعررددة القوميررات فرري أمريبررا الالتينيررة وأفريقيررا وآسرريا والمحرريط الهررادئ وأوروبررا الشررمالية. وبنرراء علررل ثلررك، 
 ستعالج هثي المسألة بإفاضة في االستنتاجات المطروحة في الفصل اللالث من هثا التقرير النهائي.

ابع المحلرررري علرررل قضررررايا الشرررعوب األصررررلية عرررن عمليررررة ويجرررب مرررن جهررررة أخررررى تمييررررز عمليرررة إضررررفاء الطررر -67
االستقالل/إنهاء االسرتعمار فري بلردان أمريبرا الالتينيرة وأفريقيرا وآسريا والمحريط الهرادئ )التري تختلرف بليرراا عنهرا( ألنهرا 

ن تلير قضية أخرى وليقة الصلة بالموضروع أال وهري قضرية مردى مالءمرة مفهروم  األصرالة  فري مرا يتعلرق برأي حالرة مر
حاالت  الشعوب التي تعاني من اضطهاد الدولة ، بما في ثلك  األقليرات ، داخرل اإلطرار المحردد للردول المعاصررة فري 

 أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.
 

وفري هررثي البلرردان األخيررة، أحرردث عهررد انهراء االسررتعمار تغييررراا جرثرياا فرري مفهرروم  األصرليين . ونررتج ثلررك عررن  -68
انت أوض" رمروزي ظهرور عردد ضرخم مرن الردول الجديردة وفقرا للقرانون الردولي المعاصرر. ومرن لرم سياق سياسي جديد ب

فمررن زاويررة المفرراهيم، يرررى المقرررر الخرراص أن هنرراك ضرررورة إلعررادة التفرقررة بوضررو  بررين الشررعوب األصررلية واألقليررات 
ي علل عدم االعتراف بالحقوق الجماعية القومية أو اإللنية. وينبغي أال تفسر هثي التفرقة بطبيعة الحال علل أنها تنطو 

 لتلك األقليات بمجتمعات متميزة.
 



، قررر المقررر الخراص، فرري بدايرة عملرا وعنرد وضررع 1221وتجردر اإلشرارة فري هرثا الصرردد إلرل أنرا فري عررام  -62
الضرافة إلرل ثلرك، . وبا(99)المبادئ التوجيهية لدراسرتا ببرل، أن يميرز تمييرزاا دقيقراا برين  األقليرات  و الشرعوب األصرلية 

فري مرا يتعلرق بخطرة عملرا فري المرحلرة  1222ينبغي أال يغيب عن األثهان أنا وفقاا للمعرايير التري اعتمردها فري عرام 
الشعوب ‘النهائية  فإن تربيز الدراسة ينبغي أن ينصب علل الحاالت واألوضاع التي تنطبق عليها دون أي شك صفة 

 .(93)الحديلة من وجهتي النظر التاريخية و ‘ األصلية
 

ولرم تسررفر سررنوات البحررث والتفبيررر علررل مختلررف مسررتويات منظومررة األمررم المتحرردة، وبخاصررة فرري لجنررة حقرروق  -70
اإلنسان ولجنتها الفرعية، عن تعريف يحظل بقبول عام لمصطل"  األقلية ، وال للصفات التي بليراا ما تقترن بهرا، ملرل 

  العرقية  أو  القومية .
 

 الشررعوب األصررلية  الرثي صرراغا المقرررر الخرراص خوسرريا   رى، تبمررن أهميرة  التعريررف العملرري  لومرن جهررة أخرر -71
مررارتينيز بوبررو فرري الجررزء األخيررر مررن دراسررتا، فرري أن اسررتنتاجاتا قررد حظيررت برراعتراف لجنررة حقرروق اإلنسرران وهيئاتهررا 

 الفرعية باعتبارها  أساساا مقبوالا للعمل .
 

لتقرارير المرحليرة لهرثي الدراسرة، اتجرا مرارتينيز بوبرو، فري محاولترا لتوسريع نطراق بيد أنا بما ثبر سرابقاا فري ا -79
 تعريفررا العملرري  إلررل جميررع الحرراالت المعروضررة عليررا ألنرراء واليتررا، إلررل تجميررع حرراالت يعتقررد هررثا المقرررر الخرراص أنررا 

 ينبغي التمييز بينها بسبب أوجا اختالفها الجوهرية.
 

إلل عدد من العوامل التاريخية التي تسرتدعي التفرقرة بوضرو  برين ظراهرة التوسرع  وتستند أوجا االختالف هثي -73
اإلقليمي الثي قامت با األمم األصلية في المناطق المتاخمة وظاهرة اسرتعمار الردول األوروبيرة المرنظشم لشرعوب تعريه 

 منث غابر العصور في أراضي قارات أخرى.
 

مررا يتعلررق بهررثي الدراسررة هررو أنررا فرري سررياق الممارسررة الجاريررة ليمررم  وبران الشرراغل الببيررر للمقرررر الخرراص فرري -73
المتحرردة ووفقرراا للصرربوك والمعررايير القانونيررة الدوليررة الحاليررة، مررا زال ضررمان الحمايررة الدوليررة الفعالررة لحقرروق األقليررات 

ة برمتها تعالج بصورة يقتصر إلل حد بعيد علل ميدان حقوق أفراد هثي األقليات. وباالضافة إلل ثلك، فإن هثي القضي
 رئيسية بمسألة متصلة بالوالية القضائية الداخلية للدول، ما يعني استبعاد أي نهج بديل.

 
بيد أن الشعوب األصلية محقة في ما توليا من أهمية ببيرة لالعتراف بحقوقها الجماعية، أي بحقوقها بفئات  -72

عل إلرل إنشراء آليرات دوليرة لحرل النزاعرات مرع سرلطات الردول، اجتماعية، ولتعزيز هثي الحقوق وضمانها. بما أنها تسر
وبخاصررة فرري مررا يتصررل بررالحقوق المسررلم بهررا أو المبتسرربة بموجررب الصرربوك المتمتعررة بمربررز دولرري معترررف بررا، ملررل 

 المعاهدات.
 



عددية وبناء علل ثلك، أعرب المقرر الخاص عن اعتقادي بأنا رغم ما قد تشبلا الشعوب األصلية من أقليات  -76
فرري عرردد مررن البلرردان الترري تعرريه فيهررا ابن، فإنهررا ليسررت  أقليررات  وفقرراا لعرررف األمررم المتحرردة وألغرررات مررا قررد تتخررثي 

. وبالملل ينبغري عردم اعتبرار األقليرات اإللنيرة و/أو القوميرة  شرعوباا أصرلية  فري سرياق (93)المنظمة من إجراءات عملية
 األمم المتحدة.

 
أن سياسرة األمرم المتحردة بشرأن هرثي المسرألة أصربحت ابن سياسرة راسرخة؛ وبخاصرة منرث وتجدر اإلشرارة إلرل  -77
حين تم إنشراء الفريرق العامرل المعنري باألقليرات والترابع للجنرة الفرعيرة بموجرب المقررر الرثي بران المجلرو  1223عام 

 .(92)رعية نفسهااالقتصادي واالجتماعي قد اتخثي بناء علل توصية من لجنة حقوق اإلنسان واللجنة الف
 

وبان علل المقرر الخاص أيضاا، في ألناء تفبيري في المفاهيم، أن يؤبد أنا في السياقين األفريقي وابسيوي،  -78
ن بران (96)نادراا ما تتطابق إشبالية المجتمعات األصرلية مرع االشربالية تقروم عليهرا العالقرة التري تنشرئها المعاهردات ، وا 

، ضررمن جملررة حرراالت أخرررى، اسررتلناء يسررتدعي مزيررداا مررن التمحرريص، نظررراا لرردورهم فرري يمبررن اعتبررار حالررة الماسرراي
 المفاوضات التي أدت إلل استقالل بينيا.

 
ومررع ثلررك، فررإن المجتمعررات الترري برران يمبررن اعتبارهررا أصررلية فرري سررياق دراسررة مررارتينيز بوبررو، بررالنظر إلررل  -72

ملررل وضررعها بمجتمعررات  أصررلية  مقارنررة بوضررع المجتمعررات  أسرراليب معيشررتها وموئلهررا، ولبررن باسررتبعاد عوامررل أخرررى
األخررى  األصررلية  الترري تعريه معهررا فرري عهرد مررا بعررد االسرتعمار فرري أراضرري جميرع الرردول الموجررودة فري قررارتي أفريقيررا 
وآسيا، هي مجتمعات ال يرزال يصر" القرول فيهرا أنهرا لرم تمرل إلرل الردخول برأطراف فري معاهردات أو اتفاقرات سرواء مرع 

 .(97)ول االستعمارية أو مع الدول التي خلفتها بعد إنهاء االستعمار ونيل االستقاللالد
 

ويجررب التشررديد مررع ثلررك علررل أنررا لررم يبررن باسررتطاعة المقرررر الخرراص تقيرريم جميررع أوجررا التررداخل والتنرراقت  -80
شبالية الشعوب األصلية العامة في السياقين األ  فريقي وابسيوي.المحتملة في بل قضية متصلة بالمعاهدات وا 

 
وفضالا عن ثلك، فإن من سليم القول فري هرثا الصردد إن ميرراث المنراطق القبليرة  المحميرة  فري أفريقيرا وآسريا  -81

)وبخاصة في المناطق التي بانت تشبل جزءاا من االمبراطورية البريطانيرة االسرتعمارية، وعلرل سربيل الملرال فري الهنرد 
من المشرابل المحرددة، وبخاصرة عنرد ظهروري فري عمرل بعرت المنظمرات الدوليرة ملرل  والجنوب األفريقي( قد ألار عدداا 

منظمررة العمررل الدوليررة ومنظمررة الرردول األمريبيررة، وهرري المشررابل الترري برران لهررا دور فرري الخلررط المتعلررق بقضررية لنائيررة 
 األقليات/الشعوب األصلية، وهي لنائية واضحة وراسخة.

 
الصدد، بان علل المقرر الخاص أن يستخلص بعت القواعد األساسية األوليرة  ورغم اللغرات الببيرة في هثا -89

مررن هررثي القضررايا المحررددة، وبخاصررة فرري مررا يتعلررق بمربررز وحالررة الشررعوب األصررلية الترري لررم تنضررم بعررد إلررل أي صررك 
 قانوني لنائي رسمي يقوم علل أساو التراضي.



 
يوصفون بأنهم مجموعات/أقليات/شعوب تعاني من اضطهاد  وتجدر اإلشارة إلل أن عدداا ببيراا من ممللي من -83

بسرربب عرردم وجررود جهررات  الشررعوب األصررليةدولهررا فرري أفريقيررا وآسرريا قررد عرضرروا قضرريتهم علررل الفريررق العامررل المعنرري ب
اختصاص أخرى لعرت شباواهم عليها. ويجري تدارك هرثي الحالرة فري الوقرت الحاضرر بإنشراء الفريرق العامرل المعنري 

 ت.باألقليا
 

وبنرراء علررل ثلررك ورغررم أنررا يمبررن اعتبررار حررالتهم الخاصررة مررن المسررائل الترري تسررتدعي دراسررة عامررة فرري إطررار  -83
أنشطة األمم المتحدة المتصلة بمجمل قضايا منع التمييز وحماية األقليات، فإن أهمية حالتهم إمرا عرضرية أو محردودة 

هردات/االتفاقات والترتيبرات البنراءة برين الشرعوب األصرلية للغاية أو معدومة في سياق معاصر من سياقات قضرية المعا
والدول، بما في ثلك دورها بالنظر إلل االتفاقات التي ستبرم في المستقبل بين األطراف من الشعوب األصلية واألطراف 

لجنرة  غير األصلية، وبخاصة للدراسة الحالية في ضوء االختصاصات التي تشملها والية المقرر الخاص بموجب قررار
 .1288/26حقوق اإلنسان 

 
ولهرثا سيقتصررر التربيرز فرري هررثي المرحلرة النهائيررة مررن الدراسرة، بمررا أوضر" سررابقاا، علررل الحراالت الترري يعتقررد  -82

 المقرر الخاص أن فئة الشعوب األصلية قد أصبحت فئة راسخة دون أي شك. 
 

واجبرا أن يشرير إلرل أن محتويرات هرثا الجرزء  في ما يتعلق بهثي المسألة الهامة، يررى المقررر الخراص أن مرن -86
أعالي( من الفصل األول من تقريري النهائي قرد ألرارت، بمرا بران متوقعراا، انتقرادات عردد مرن  82-66األخير )الفقرات 

، عنرردما ُوزع هررثا التقريررر بصرريغتا غيررر المحررررة 1228المشررتربين فرري الرردورة السادسررة عشرررة للفريررق العامررل فرري عررام 
يزية فقط( بوليقة عمل. وأبل  عدد من المشتربين من آسيا وأفريقيا المقرر الخاص، في بياناتهم ألنراء النقراه )وباالنبل

المتعلرق بالموضرروع والمحادلررات التري دارت خررارج غرفررة االجتمراع، وفرري الرسررائل التري بعلرروا بهررا إليرا فرري وقررت الحررق، 
 بمعارضتهم التامة لمحتوى الفقرات المشار إليها أعالي. 

 
ووفررررراء بالتزامرررررا المعلرررررن فررررري نهايرررررة النقررررراه الرررررثي دار فررررري الررررردورة السادسرررررة عشررررررة للفريرررررق العامرررررل )انظرررررر  -87

E/CN.4/Sub.2/1998/16 أولرررل المقررررر الخررراص اعتبررراراا جررردياا لهرررثي التعليقرررات، وال سررريما التعليقرررات 109، الفقررررة ،)
ول )لعدم وجود ما يؤيدي( في بعرت هرثي الرسرائل، ملرل الواردة في الرسائل الخطية. وباستلناء بعت التهجم غير المقب

اتهامررا بتغليررب  القرريم االسررتعمارية وربمررا العنصرررية أيضرراا  فرري نظرتررا ومنهجيتررا فرري معالجررة المسررألة، خلررص المقرررر 
فري الخاص إلل أن الحجج المقدمة ال تبفي لحملا علل تغيير ابراء األساسية المبينة في الفقرات المشار إليهرا أعرالي 

 هثا التقرير؛ وهي ابراء التي يعيد تأبيدها جميعها في هثي المناسبة.
 

ويستند هثا التأبيد الجديد إلل مبرر أساسي، نظراا ألن الرسائل التي تلقاها لم تتضمن أي حجة مضادة جادة  -88
يات/الجماعرررات لررردحت الحقيقرررة الواضرررحة أال وهررري أنرررا ال يجررروز، مرررن وجهرررة نظرررر المقررررر الخررراص، للمجموعات/األقل



اإللنية/الشعوب المحلية التي تعيه في أفريقيا وآسيا في عهد ما بعد االستعمار والتي تلتمو ممارسة حقوق يفترت أن 
السلطات المحلية للدول التي تعيه فيها تنتهبها أو تنتهبها فعالا، أن تدعي لنفسها، من جانب واحد دون غيرها، مربز 

 مم المتحدة.الشعوب  األصلية  في سياق األ
 

وبمررررا سررررلفت اإلشررررارة، وبررررالنظر إلررررل الطررررابع الحصررررري لمصررررطل"  األصررررلية  فرررري هررررثا السررررياق، فررررإن غيرهررررا  -82
المجموعات أو األقليات أو الجماعات اإللنية أو الشرعوب التري تعريه إلرل جانبهرا فري أراضري دولرة أفريقيرة أو آسريوية 

)الشراثة أحيانرا( إلرل حالرة اسرتعمارية قرد تبرون بائردة مرن الناحيرة معاصرة متعددة القوميات أو األعراق، ترجرع حردودها 
القانونية لبنها مستمرة في إلقاء ظاللهرا علرل الحاضرر، ستسرتبعد برثلك مرن فئرة الشرعوب  األصرلية  هرثي. وهرثي الردول، 

اجبهرا صرون التي يرجع وجودها ثاتا في غالبية الحراالت، إلرل عهرد قريرب للغايرة، لريو فقرط مرن حقهرا برل أيضراا مرن و 
سالمتها اإلقليمية الهشة. وال يجوز االستهانة بخطر تحطم هرثي الردول )أو  بلقنتهرا ( الرثي تنطروي عليرا بطبيعرة الحرال 
هثي المطالبات المنفردة بالتمتع بصفة  الشعوب األصلية . وتجدر اإلشارة إلل أنا، مع وجو ظروف تاريخية قد يصعب 

ول المتقدمة التي يرجع وجودها بدول قومية إلل قرون مضت، نفو التردد في ما الدفاع عنها، يبدي عدد ببير من الد
 يتعلق بهثا االحتمال رغم ضعفا في الواقع.

 
جمررراالا يصرررر المقررررر الخررراص بقررروة علرررل رأيرررا وهرررو أن الحررراالت الررروارد وصرررفها أعرررالي والتررري تخرررص الررردول  -20 وا 

ليمم المتحدة بخالف المحافل المعنية حالياا بمشابل الشعوب  األفريقية أو ابسيوية، ينبغي أن تدرو في محافل أخرى
 األصلية؛ وبخاصة في الفريق العامل المعني باألقليات التابع للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات.

 
ل وينبغرري التشررديد مررن جديررد أيضرراا علررل أن المقرررر الخرراص ال يرردافع عررن الموقررف المنررافي للمنطررق القررائم علرر -21

إنبار وجود سبان من الجماعرات اإللنيرة أو األقليرات أو الشرعوب أو الجماعرات المحليرة فري قرارتي أفريقيرا وآسريا، بمرا 
أبدت بعت البيانات والرسائل؛ بل علل عبو ثلك أنها موجودة بلها. ولهرثا فباسرتلناء حراالت معينرة مرثبورة فري هرثا 

ن العمرررق علرررل أسررراو المعلومرررات اإلضرررافية(، فرررإن مصرررطل" التقريرررر )أو بضرررع حررراالت أخررررى يمبرررن بحلهرررا بمزيرررد مررر
ابسيوية وفي إطار أنشطة  -األفريقية  اإلشبالية األصليين ، الحصري بحبم تعريفا، غير مالئم بوجا خاص في سياق 

 األمم المتحدة في هثا الميدان.
 

طروحة في التقرير بشأن هثي القضية، وأخيراا في ما يتعلق بعدد من االنتقادات األخرى الموجهة إلل ابراء الم -29
المقرررة المرروقرة  -يرود المقررر الخرراص أن يشرير إلرل أنررا رغرم أهميررة ابراء التري أبرداها السرريد مرارتينيز بوبرو والرئيسررة 

للفريق العامل السيدة إيريبا إيرين دايو، بل منهما في دراستا، بشأن الموضروع واحترامرا لهرثي ابراء، فإنرا غيرر ملرزم 
 يدها بالضرورة. بتأي
 

 موجز النتائج -لانياا 
 



حاول المقرر الخراص، فري التقرارير المرحليرة اللاللرة المقدمرة حترل ابن، أن يعرالج لريو فقرط مختلرف جوانرب  -23
بررل أيضرراا تلررك  (98)مسررألة المعاهرردات المبرمررة بررين الشررعوب األصررلية والرردول علررل نحررو مررا حررددي السرريد مررارتينيز بوبررو

في ما يتعلق باالتفاقرات والترتيبرات البنراءة األخررى وفقراا للواليرة التري أسرندتها إليرا لجنرة حقروق اإلنسران الجوانب نفسها 
 والمجلو االقتصادي واالجتماعي.

 
وتشمل هثي القضايا في ما تشمل المجاالت التي تغطيها هثي الصبوك ومربزهرا القرانوني الحرالي وتنفيرثها أو  -23

 من آلار علل الشعوب األصلية. عدم تنفيثها وما قد تتربا 
 

وتمت معالجة هثي الجوانب استناداا إلل مصادر وولائق متعددة، شملت الردود الواردة علل االستبيانين اللثين  -22
؛ ونتائج البحوث الميدانية واألرشيفية التي أجراها المقررر الخراص أو مستشراري؛ (92)تم توزيعهما مرتين في بداية الوالية

الشرراملة وغيرهررا مررن المررواد الترري قرردمتها األطررراف المعنيررة، دوالا بانررت أم شررعوباا أصررلية أم منظمررات للشررعوب والولررائق 
 األصلية أم دارسين أم أفراداا آخرين معنيين. 

 

ودفررع حجررم هررثي الولررائق وتنوعهررا المقرررر الخرراص إلررل تبررريو اهتمررام خرراص بمجمررل نهررج الدراسررة وتحرردياتها  -26
. ويمبرن (30)وبان قد أوض" النهوج الرئيسية التي اتبعها في هثا الصردد فري تقريرري المرحلري األول المنهجية والنظرية.

 إيجاز هثي النهوج بما يلي.
 

ن بان قد ربز تربيزاا قوياا علل  -27 أبد المقرر الخاص منث البداية الحاجة إلل اتباع نهج متعدد التخصصات، وا 
 .(31)الجانب القانوني

 
الستبشاف وفهم مزاعم أعراف الشعوب األصلية في ما يتعلق بالمعاهدات واالتفاقات وغيرها من  وأي محاولة -28

الترتيبررات البنرراءة ينبغرري االضررطالع بهررا علررل نحررو يميررل إلررل تبنرري نظرررة ال ترتبررز إلررل لقافررة ومجتمررع وقررانون وترراريق 
 نظرة األوروبية والنموثج النشوئي. بعينا، بما يميل إلل التصدي الناقد للتربيز علل إلنية بعينها وعلل ال

 
وفضالا عن ثلك، بانت هناك ضررورة إلجرراء اسرتعرات شرامل للصرلة الوليقرة برين إشربالية الشرعوب األصرلية  -22

وظررواهر االسررتعمار والهيمنررة والسياسررات االسررتيعابية واالعتررراف بهررثي الصررلة. وهررثا الررربط تررم أيضرراا فرري التخصصررات 
 .(39)األنلروبولوجيا( وفي المعالجة القانونية والقانون الوضعي األباديمية المعنية )ملل

 
وهنررراك عررردد ببيرررر مرررن األمللرررة التاريخيرررة علرررل اسرررتخدام القرررانون برررأداة لالسرررتعمار ملرررل مرررثهب األرت غيرررر  -100

اج اللرررثين أنشرررأهما الترررر (repartimiento)والتوزيررررع  (encomienda)ونظرررامي االقطاعيرررة  (terra nullius)المأهولرررة 
األسباني في القرن السادو عشر في أمريبا الالتينية، وما يعرف باسم  معاهدات اإلزالة  التري فرضرت علرل القوميرات 



األصلية في جنوب شرقي الواليات المتحدة في عهد الرئيو جابسون في اللاللينات مرن القررن التاسرع عشرر، ومختلرف 
ائية للشعوب األصلية التي بان معترفاا بها )أو تتجاهلها(، ملل قانون أنواع قوانين الدولة التي تتعدى علل الوالية القض

الجرائم الرئيسية السبع وقانون داوز لإلنفراد بالمال الثين اعتمدها بونغرو الواليات المتحردة فري اللمانينرات مرن القررن 
دد ببير مرن التشرريعات فري شرتل التاسع عشر، والقانون الهندي االتحادي في بندا وقانون ما بعد مابو في أستراليا وع

 أنحاء أمريبا الالتينية.
 

برام المعاهدات في سياق التوسع األوروبي في  -101 بيد أن معالجات القانون نفسا، بما في ثلك قانون المعاهدات وا 
قرة مرا وراء البحرار وتوسرع الردول الخلرف فري األراضري التري ترم فتحهرا ليسرت، مرع اسرتلناءات نرادرة، محضرة ضرد المفار 

التاريخية واالستدالل بألر رجعي، ومن لم فإنها تتغاضل عن التمييز ضد الشعوب األصلية بردالا مرن إنصرافها ومنحهرا 
 المعاملة العادلة.

 
ويظهر الترأريق النقردي للعالقرات الدوليرة بوضرو  مخراطر هرثا النروع مرن االسرتدالل الرثي ينسرب إلرل الماضري  -109

اهن نظراا ألن هثا المربز نتج عن تطورات حدلت بصورة رئيسية في النصف اللاني مربز الشعوب األصلية المحلي الر 
من القرن التاسع عشر تحت تألير الوضعية القانونية وغيرها من النظريات التي نادت بها القوى االستعمارية األوروبية 

 ومن يشبلون امتداداا لها.
 

ي ضمن جملة أمور، تقييم إسهام هثا التأريق في تحسين فهم وحاول المقرر الخاص، في تقريري المرحلي اللان -103
المعاهدات وغيرها من الصبوك القانونية المتفق عليها بين الشعوب األصلية والدول، مع إيالء االعتبار بصورة خاصة 

 .(33). ألبسندروفيته وغيري من المؤلفين المختصين ألعمال تشارلز ه
 

تتعلررق النتيجررة الرئيسررية المستخلصررة مررن هررثي األعمررال بانتشررار اعتررراف الرردول  (،22وبمررا ورد أعررالي )الفقرررة  -103
 شررعوب مررا وراء البحررار ، بمررن فيهررا الشررعوب األصررلية   األوروبيررة ومررن خلفهررا، وعلررل األقررل فرري عهررد قررانون األمررم، ب

 بالمعنل الحالي للمصطل"، ببيانات ثات سيادة.
 

ت وغيرها من الصبوك القانونية المتصلة بالشعوب األصلية والتي تؤلر وبناء علل ثلك، فإن إشبالية المعاهدا -102
حرمت بمقتضاها هثي الشعوب مرن  بعملية تدهورحالياا علل معيشة هثي الشعوب، ترجع إلل ما أسماي المقرر الخاص 

فيهرررا هرررثي  لاللرررة مرررن المقومرررات األساسرررية األربعرررة التررري يسرررتند إليهرررا مربزهرررا األصرررلي برررأمم ثات سررريادة )أو تضررراءلت
. وغنري (33)المقومات بصورة ببيرة(، وهري إقليمهرا وأهليتهرا المعتررف بهرا إلبررام اتفاقرات دوليرة وأشربال حبمهرا المحرددة

عن البيان أن عدد أفرادها قد انخفت بصورة ببيرة في بلير من البلدان في شتل أنحاء العالم، نتيجة لعدد من العوامل 
 بما في ثلك سياسات االستيعاب.

 



ومهما بل  التشديد علل هثا الجانب فإنا لن يصل إلل المغاالة، وبخاصة ألن الغرت النهائي للدراسة يتصل  -106
بالفائردة المحتملررة لعمليررة عبسررية أخرررى قرد تررؤدي فرري نهايررة المطرراف إلرل تجديررد االعتررراف بالشررعوب األصررلية بشررعوب 

 رون، من التمييز واإلدماج القسري.متميزة، وتسم" بإنصاف هثي الشعوب بعد عقود، إن لم تبن ق
 

وهثي هي الخلفية التي ينبغي أن يتم في ضوئها النظر في الملخص التالي الستنتاجات المقرر الخاص في ما  -107
 أعالي(. 23يتعلق بالفئات اللالث الرئيسية من الصبوك القانونية التي تم تحديدها للدراسة )انظر الفقرة 

 
 قات المبرمة بين الشعوب األصلية والدولالمعاهدات/االتفا -ألف 

 
ربز المقرر الخاص بحبم الظروف، في دراستا األولية، علل حالة المسرتعمرات األوروبيرة السرابقة، وبخاصرة  -108

في أمريبا الشمالية والمحيط الهادئ، بالنظر إلل انتشار ممارسة إبرام المعاهدات علل نطاق واسع في سياق السياسرة 
 البريطانية والفرنسية. االستعمارية

 
وتجدر اإلشارة إلل أنا رغم تأبيد المقرر الخاص في بداية األمر بأن عدد المعاهدات التي يمبن إرجاعها إلل  -102

، فإن استمراري في البحث قد جعلا يعيد النظر في هثا (32)العهود االستعمارية في أمريبا الالتينية قليل جداا، إن وجدت
ثا النهج المعدل في التقرير المرحلري اللالرث، وبخاصرة فري ملرال اتفاقرات المابوشري )شريلي(. ويميرل االفترات. ويرد ه

المقرر الخاص، في هثي المرحلة النهائية من عملا، إلل الموافقة علل أنرا يمبرن مقارنرة بدايرة هرثي الصربوك القانونيرة 
باب وتطرور معاهردات معينرة للشرعوب األصرلية فري وأسبابها وتطورها مقارنرة مبدئيرة، وفري بعرت الجوانرب، ببدايرة وألسر

 .(36)أمريبا الشمالية البريطانية والفرنسية
 

وعند إقامة عالقات قانونية رسمية مع الشرعوب فري مرا وراء البحرار، بانرت األطرراف األوروبيرة تردرك بوضرو   -110
المصرطل" مرن دالالت قانونيرة دوليرة أنها تتفاوت وتدخل في عالقات تعاقدية مع أمم ثات سيادة، ببل ما ينطوي هثا 

 .(37)ألناء الفترة موضوع الدراسة
 

ويظل هرثا األمرر صرحيحاا بصررف النظرر عرن الغلبرة الحاليرة لمفراهيم  الحبرم الرثاتي  و االسرتقالل  و القوميرة   -111
ن بران السر بب الوحيرد هرو مرا و الشرابة  التي تروجها الدول في مرا يتعلرق بالشرعوب األصرلية واألضريق نطاقراا، حترل وا 

اسرتلزما  إضرفاء الشرررعية  علرل اسررتعمار الردول األوروبيررة ومصرالحها التجاريررة مرن اعتررراف مرن هررثي الردول بالقوميررات 
 األصلية ببيانات ثات سيادة.

 
بيد أن الوافدين الجدد حراولوا علرل مرر التراريق حرمران الشرعوب األصرلية، بمرا سرلفت اإلشرارة، مرن مقوماتهمرا  -119

ة، وال سررريما الواليرررة القضرررائية علرررل أراضررريها، واالعترررراف بأشررربال التنظررريم االجتمررراعي الخاصرررة بهرررا، ومربزهرررا السررريادي
 بأشخاص في نظر القانون الدولي.



 
وقررد سرربق معالجررة مختلررف السرربل والوسررائل المسررتخدمة فرري عمليررة إضررفاء الطررابع المحلرري علررل العالقررات مررع  -113

عمرات األوروبيرة السرابقة فري التقريرر المرحلري اللراني )نيوزيلنردا وأسرتراليا وحالرة الشعوب األصرلية فري إطرار تلرك المسرت
. ولالطالع علل استعرات أشمل وأبلر (32)والتقرير المرحلي اللالث )بندا والواليات المتحدة وشيلي( (38)هاواي الفريدة(

 تفصيالا لهثي العملية ونتائجها، انظر الفصل اللالث أدناي.
 

مهم مع ثلك التأبيد في هثي المرحلة علل أن انتقال الشعوب األصلية من مربز األمم ثات السيادة إلل ومن ال -113
بيانررات أضررفت عليهررا الرردول الصررفة  المحليررة ألررار عرردداا مرررن المسررائل وفرررت تحررديات محررددة مررن وجهررة نظررر هرررثي 

 الدراسة.
 

عام إلل التساؤل عما إثا بان للمعاهردات المبرمرة مرع أوالا، في حالة العالقات التعاهدية، ُيالحظ وجود اتجاي  -112
 (30)الشعوب األصلية مبانة حالياا في القانون الدولي. وهثا الرأي المنتشر في المؤسسة القانونية وفي مؤلفات الباحلين

شررعوباا وفقرراا يسررتند بصررورة أساسررية إلررل أحررد االفتراضررات اللاللررة البديلررة التاليررة: االعتقرراد بررأن الشررعوب األصررلية ليسررت 
لمررردلول المصرررطل" فررري القرررانون الررردولي؛ أو أن المعاهررردات المبرمرررة مرررع الشرررعوب األصرررلية ليسرررت معاهررردات برررالمعنل 
المتعررارف عليررا حاليرراا للمصررطل"، أي صرربوك مبرمررة بررين دول ثات سرريادة )ومررن هنررا يررأتي موقررف القضرراء اللابررت فرري 

دات المبرمة مع الشعوب األصلية صبوباا من نوع خاص(؛ أو برأن الواليات المتحدة وبندا، الثي بموجبا تعتبر المعاه
 هثي الصبوك القانونية قد حل محلها واقع الحياة بما تتجلل في القوانين الوطنية للدول.

 
وأياا بان االستدالل المتبع، فإن وجهة النظر السائدة، بما تنعبو بصورة عامة في المؤلفات المتخصصة وفي  -116

ارية للدول وأحبرام المحرابم الوطنيرة، تؤبرد أن المعاهردات المبرمرة مرع الشرعوب األصرلية هري شرأن داخلري القرارات اإلد
أساساا، وينبغي تفسيرها وتطبيقها والفصل فيها في نهاية المطراف عرن طريرق ابليرات الداخليرة المتروافرة، ملرل المحرابم 

 والسلطات االتحادية )بل المحلية أيضاا(.
 

غي التشديد علل أن هثا الموقف ال تؤيدي أطراف المعاهدات من الشعوب األصلية التي ما زالرت ومع ثلك ينب -117
برررام المعاهرردات )أو التفرراوت بشررأن أنررواع أخرررى مررن المواليررق(، ترردعم المبانررة  أعرافهررا المتعلقررة بأحبررام المعاهرردات وا 

تبر أن المعاهدات المبرمة مع الدول األوروبية أو الدولية لهثي الصبوك. والواقع أن عدداا ببيراا من الشعوب األصلية يع
مرن خلفهررا فرري األراضرري الواقعرة فرري مررا وراء البحررار هري فرري المقررام األول معاهرردات للسرلم والصررداقة ترمرري إلررل تنظرريم 
و التعايه في االقليم نفسا، وليو استبعادها منا، وال ترمي إلل فرت قيود علل معيشتها )في نطاق هثا االقليم نفسا أ

بدونا( تحت الواليرة القضرائية البليرة للسرلطات غيرر المنتميرة إلرل الشرعوب األصرلية. وهرثا، فري رأيهرا، سيشربل امتهانراا 
 لحقها في تقرير المصير و/أو حقوقها األخرى التي ال تتنازل عنها بشعوب.

 



لمعاهردات ترنص علرل وبالملل، رفت أطراف المعاهدات من الشعوب األصلية افتررات الردول األطرراف برأن ا -118
 تنازل غير مشروط عن أراضي الشعوب األصلية وواليتها القضائية للدول المستعمرة.

 
وتجدر اإلشارة في هثا الصدد إلل أن آراء الشعوب األصلية بشأن المعاهدات قد بدأت تحظل باهتمام متزايد  -112

الملبيرة المعنيرة بالشرعوب األصرلية التري أنشرأتها في بعت البلدان، ملرل شريلي ونيوزيلنردا وبنردا. ولهرثا أوصرت اللجنرة 
الحبومة البندية، في تقريرها النهائي األخير، باستخدام التاريق الشفوي للمعاهدات، المنقول شرفوياا مرن جيرل إلرل جيرل 

 .(31)من أبناء الشعوب األصلية، في تبملة التفسير الرسمي للمعاهدات المستند إلل الوليقة المبتوبة
 

أن التناقضات الملحوظة فري مرا يتعلرق بتسرجيل تراريق المعاهردات وتفسريرها، تبعراا لمرا إثا بانرت المعالجرة  بيد -190
مستندة إلل ابراء التي تروجها الدول بشأن هثي المسألة أو إلرل التفسرير القرانوني األبراديمي المعتمرد أو إلرل األعرراف 

 بال شك حالة نزاع من حيث آلارها العملية.التي تدعمها الشعوب األصلية نفسها، هي تناقضات تخلق 
 

وباإلضافة إلرل ثلرك، تلقري هرثي التناقضرات عبئراا ضرخماا علرل صرياغة وتحقيرق الصربوك القانونيرة التري سريتم  -191
التفاوت بشأنها في المستقبل بين الشعوب األصلية والدول: وينبغري التشرديد علرل الصرعوبات التري سرتبتنف التفراوت 

 ك الجديدة ما لم يسبق ثلك تحديد وتسوية للمسائل األساسية.بشأن هثي الصبو 
 

وتسررري هررثي المالحظررة بوضررو  علررل جميررع القضررايا المتصررلة بالمعاهرردات/االتفاقات. ومررن األمللررة علررل ثلررك  -199
مرا التعارت المزعوم، في السياق البندي، بين معاهدات السلم والصداقة )المبرمة في القرن اللامن عشر وقبرل ثلرك( و 

 التنازل عن األراضي  )وبخاصة ابتداء من النصف اللراني مرن القررن التاسرع عشرر(.  ُيعرف باسم المعاهدات المرقمة ل
وهثا التعارت ترد عليا األطراف من الشعوب األصلية في المعاهدات المرقمة، التي تعتبر نفسها أطرافاا في معاهدات 

ظ  للسلم والصداقة والتحالف وأنها لرم تتنرازل ال عرن أراضريها وال عرن مربزهرا القرانوني األصرلي بصراحبة سريادة. ويالح ر
 وجود أوجا تعارت مماللة في الواليات المتحدة ونيوزيلندا.

 
ويوضررر" التمحررريص الررردقيق ألحبرررام المعاهررردات المبرمرررة برررين الشرررعوب األصرررلية والررردول أيضررراا أنرررا فررري معظرررم  -193

فري القرانون الردولي، أيراا بانرت الفتررة التاريخيرة موضروع الدراسرة؛ وهبرثا الحاالت يبون موضوع هرثي المعاهردات مألوفراا 
 تعالج هثي المعاهدات مسائل الحرب/السالم، واألحبام التجارية وحماية رعايا/مواطني بل طرف موقع، وغير ثلك.

 
لشرؤون الداخليرة ولئن بان التفسير القانوني الحالي يثهب إلل أن المعاهدات تدخل بصورة رئيسية في نطاق ا -193

 للدول، فإن أسلوب معالجة المعاهدات في القوانين المحلية ومن جانب المحابم الوطنية يلير أيضاا عدداا من المسائل.
 

وبان امتناع الدول األطراف عن التقيد بااللتزامات التي تم التعهد بهرا بموجرب المعاهردات القائمرة أو إخاللهرا  -192
لغرراء ا لمعاهرردة نفسررها مررن طرررف واحررد )أو أجررزاء منهررا( عررن طريررق قرروانين الرردول أو غيررر ثلررك مررن بهررثي االلتزامررات، وا 



ابليات، بل وامتناع الدول األطراف عن التصديق علل المعاهدات التي تم التفاوت بشأنها مع الشعوب األصلية هري 
معاهرردات/االتفاقات علرررل المشررابل الترري حررددها المقررررر الخرراص فرري مرحلررة مببررررة مررن عملررا فرري مرررا يتعلررق بأهميررة ال

 المستوى الوطني.
 

وترررتبط هررثي المشررابل، بصررورة أو بررأخرى، بمعظررم الحرراالت القضررائية الترري اختررار المقرررر الخرراص دراسررتها؛  -196
 .(39)وفضالا عن ثلك فإنها ال تقتصر علل الحاالت التاريخية بل تنشأ أيضاا في ما يتعلق بمواليق أحدث

 
مبن اعتبار إنفاث وتطبيق المعاهدات الحالية المعترف بها والمبرمة مع الشعوب األصلية وبناء علل ثلك، ال ي -197

قضررية مسررلماا بهررا فرري الوقررت الحاضررر. وفضررالا عررن ثلررك، لررم ُيعرررف بعررد العرربء الررثي تلقيررا هررثي الحالررة علررل طرائررق 
ن المؤبد أن لهثا أيضاا عردداا مرن االتفاقات التي سيتم التفاوت بشأنها في المستقبل بين الشعوب األصلية والدول. وم

 ابلار العملية علل مربز الشعوب األصلية وشخصيتها القانونية، علل المستويين الوطني والدولي علل حد سواء.
 

 الترتيبات البناءة األخرى -باء 
 

قررر الخراص عررشف ونعود  ابن إلل عبارة   الترتيبات البناءة األخررى  شربا القانونيرة، ويجرب الترثبير برأن الم -198
هثي العبارة منث البداية علل أنها  أي نص قانوني أو ولائق أخرى تعتبر دليالا علل اتفاق جميع األطراف علل الدخول 

 . (33)في عالقة قانونية أو شبا قانونية 

 
فري غرينالنرد. والملال الرئيسي الثي تم تناولا تحت عنوان  الترتيبرات البنراءة األخررى  يتصرل برالحبم المحلري  -192

وبان المقرر الخاص قد وجد في مستهل واليتا، وباالستناد إلل مختلف البالغات المقدمة مرن المنردوبين الغرينالنرديين 
ومن حبومة الدانمرك إلل الفريق العامل، أنا من المناسب البّت فيما إثا بانت االجراءات التي أقرتها الدانمرك في عام 

 .(33)وغير األصليين أم ال الشعوب األصليةت أفضل بين األطراف من مفيدة في إقامة عالقا 1272
 

يلبررت فرري نظررري أن هررثا  (32)وبرران آخررر تحليررل مفصررل قدمررا المقرررر الخرراص عررن الحبررم المحلرري فرري غرينالنررد -130
ت إلل الترتيب ينطوي علل عدد من القيود بالنسبة للسبان األصليين في الجزيرة، سواء من حيث االجراءات التي أفض

إرسائا أو من حيث ابلار المترتبة علل أحباما. والملال علل ثلك أنا، نظراا لسريان الدستور الدانمربي سرياناا بامالا 
فرري غرينالنررد ينبغرري لسررلطات الحبررم المحلرري أن تلتررزم بمراعرراة بافررة األحبررام الدسررتورية فرري مجرراالت حاسررمة األهميررة، 

 تبة علل االتفاقات الدولية التي تبرمها الدانمرك.بالسياسة الخارجية وااللتزامات المتر 
 

من حيث ممارسة الغرينلنديين الفعلية لحقهم في تقرير المصير  -ولربما بان لثلك بعت المبررات المشروعة  -131
 لو لم تبن مساهمة سبان غرينالند األصليين الفعلية في وضع شروط الحبم المحلي وتطبيقا محدودة ومقّيدة. -
 



ويرى المقرر الخراص أن  نروع  نظرام االسرتقالل الرثاتي  المنصروص عليرا فري نظرا م الحبرم المحلري ال يشربل  -139
ممارسة للحق في تقرير المصير من قبل سبان غرينالند. ويعتقد المقرر الخاص، عالوة علل ثلك، بأن أسلوب إجراء 

، ال يمبن أن 1272قبل تطبيق الحبم المحلي في عام المناقشات بين المسؤولين الغرينالنديين والمسؤولين الدانمربيين 
 يعتبر، بشبل من األشبال، ملاالا بناء علل ممارسة هثا الحق غير قابل للتصرف ممارسة تامة.

 
وتجررري ابن مناقشررات فرري بلرردان أخرررى بهرردف إقامررة )أو تنفيررث( أنظمررة االسررتقالل الررثاتي، أو اعتمرراد ترردابير  -133

مسررتقل للشررعوب األصررلية، سررواء بإصرردار قررانون أو بتبريسررها فرري الدسررتور الرروطني. وبانررت لالعتررراف بمربررز قررانوني 
. وبثلك (36)األمللة البارزة التي قدمها المقرر الخاص تخص بونا ياال  في بنما ومنطقة المحيط األطلسي في نيباراغوا

 وات القليلة الماضية.تنبغي اإلحاطة علماا بالتطورات الجديدة التي حصلت في غواتيماال خالل السن
 

ولقرد وفررت أنظمرة االسرتقالل الرثاتي المشرار إليهرا )أو قرد تروفر( بعرت الميرزات للشرعوب األصرلية. ففري حررال  -133
بنما، ملالا، سم" االستقالل الثاتي للدولة باالعتراف بالسلطات السياسية التقليدية لهنود البونا، وال سيما مؤتمر البونرا 

 حبم في السياسات االنمائية في االقليم الثي يعيه فيا السبان األصليون.العام، وبقدر من الت
 

ولبن الحظ المقررر الخراص، برالرغم مرن ثلرك، أن االعترراف  باالسرتقالل الرثاتي  للشرعوب األصرلية فري إطرار  -132
م، إلرل القضراء الدولة )بغت النظر عما يقرش لا من سلطات أو يفرت عليا من تقييردات( لرن يرؤدي، فري الغالرب األعر

تلقائياا علل تطلعات الدول إلل أن تمارو في نهاية األمر أببر قدر ممبن من السلطة )بما يشمل إدماج هثي الشعوب 
 واستيعابها(، بما لن يل  ما قد يبون لتلك الشعوب من حقوق غير قابلة للتصرف بصفتها تلك.

 
تررري توضرررع بموجبهرررا وتنفرررث   أنظمرررة االسرررتقالل الرررثاتي  ويجرررب، باالضرررافة إلرررل ثلرررك، أن يرررتم تقيررريم ابليرررات ال -136

للشعوب األصلية بدراسة بل حالة علل حدة، للتمبن من إلبات أن جميع األطراف المعنية، وال سيما الشعوب األصلية، 
 .(37)قد وافقت علل ثلك بحرية وعن حسن اطالع

 
د تصرفها بعرت المصرادر  بأنهرا   ترتيبرات ويمبن أن تبررز أوجرا قلرق مشرابهة بشرأن أوضراع قانونيرة أخررى قر -137
وأهمها اتفاق جيمز بي ومنطقة البيبيك الشمالية  )االتفاقية بصيغتها الفرنسية(، وهي أول اتفاقيرة مرن سلسرلة  –بناءة  

وقد تناولها المقرر الخاص فري تقريرري  –اتفاقيات تسمل  بالتسويات الشاملة لدعاوي األراضي المتنازع عليها  في بندا 
 .(38)المرحلي اللالث

 
وتتملل أوجا القلق هثي، في جملة أمور، بأن التفاوت علل المعاهدة لم يبدأ، في هثي الحالة بالثات، إاّل بعد  -138

اضطرابات بليرة نشأت نتيجة مشروع بهرمائي ضخم تشرف عليا الحبومة. ثلك باإلضافة إلل أن عدد الدعاوى التي 
دفعت المقرر الخاص إلرل التفبيرر مليراا بنجاعرة إجرراء مفاوضرات حرول المعاهردات فري نشأت عن االتفاق المشار إليا 

 ظل ضغوط اقتصادية وبيئية وسياسية شديدة تعود إلل سياسات حبومية متحيزة.



 
ونظررراا إلررل أن  سياسررة التسرروية الشرراملة لرردعاوى األراضرري المتنررازع عليهررا هرري السررائدة ابن فرري بنرردا، والعرردد  -132

ن الولائق التي ينبغي استعراضها في هثا الصدد، فالمقرر الخاص ليو فري وضرع يسرم" لرا حاليراا برأبلر مرن الهائل م
 تبّني آراء مؤقتة فحسب عن حاالت أخرى تتصل بهثا النوع بالثات من  الترتيبات البناءة .

 
قط في بندا( مواصلة التحليل وتستوجب المناقشات والمفاوضات الجارية حالياا في العديد من البلدان  )وليو ف -130

الطويررل األجررل لتليررات المحتملررة وابليررات المّتبعررة فرري التوصررل إلررل تسرروية، ولوسررائل تنفيررث هررثي ابليررات. وممررا يجرردر 
بالثبر في هثا الصدد أن تسوية العديد من دعاوي األراضي المتنازع عليها وابرام ما يسرمل  بالمعاهردات الحديلرة  فري 

من المسائل الهامة من بينها التنوع الببير ليطراف )األمم األصلية، وسلطات المقاطعات، والحبومرة  بندا، يلير عدداا 
 االتحادية( المشتربة في عمليات إبرام المعاهدات.

 
وال يمبن المبالغة في مغزى التطورات في بندا ومدى أهميتها علل الصرعيد الردولي، ال لشريء إالش ألنهرا تبررز   -131

قرار أهمية إرس اء  قواعد أساسية  سليمة ومنصفة وما ينطوي عليا ثلك من فائدة في المفاوضات التي يتطلبها وضع وا 
 ترتيبات بناءة ، وبالنسربة لقيرام ابليرات الالزمرة برأداء وظيفتهرا أداء فعراالا وتنفيرثها بصرورة عمليرة، وهري أمرور ال غنرل 

صررادفها السرربان األصررليون لرريو فقررط فرري بنرردا بررل وفرري بافررة عنهرا فرري اسررتحداث نهررج جديرردة لمعالجررة المشررابل الترري ي
البلدان األخرى المتعددة القوميات التي تصادف مشابل مماللة. وبالفعل فإنا سيتم وضع ثلك موضع االختبار في ثلك 

معاهدات  العدد الهائل من  التسويات الشاملة لدعاوى األراضي المتنازع عليها  وفي المفاوضات التي تجري ابن إلبرام
 1226في مناطق مختلفة من بندا، بمقاطعة بريتيه بولومبيا حيث تم التوصل إلل اتفاق أول مع  النيشغا  في عام  

وفي األقاليم الشمالية الغربية حيث تبرز الصعوبات الخاصة التي تصادفها الشعوب األصرلية هنراك. وهبرثا بعرد أن  -
اخررر اللمانينررات، قررررت الدولررة الطرررف فررت" برراب المفاوضررات مررع بررل توقفررت المفاوضررات مررع أمررة  دينيررا  ببررل فرري أو 

 .(32)جماعة علل حدة. ولقد تم التوصل إلل تسويتين حتل ابن مع  الساهتو  ومع  الغوشين 
 

عررن طريررق عمليررة التفرراوت فرري حرراالت أخرررى، بحالررة  الشررعوب األصررليةوبررثلك تمررت تجزئررة بعررت بيانررات  -139
وفرري ظررروف مريبررة وفقرراا لرربعت  -د المعلومررات الررواردة إلررل المقرررر الخرراص بأنررا تررم فيهررا  اللوبيبررون بررري  الترري تفيرر

تأسيو جماعة جديدة  لتيسير عملية تسوية جزئية لدعاوى األراضي المتنازع عليها. ولبن  – الشعوب األصليةمصادر 
 الشرعوب األصرليةرة رئيسرية، إلرل لم تتم، بالرغم من ثلك، تسوية قضية  اللوبيبون  حتل يومنا هثا، ويعرود ثلرك، بصرو 

 الطرف غير مستعدين للقبول بإسقاط حقهم األصلي بلياا بشرط أساسي للتسوية.
 

تعتبررر مسررألة االسررقاط  -سررواء برران ثلررك فرري إطررار المعاهرردات/االتفاقات أو لررم يبررن  -وفرري جميررع الحرراالت  -133
ت/اتفاقات أو عن طريق  الترتيبرات البنراءة ، مسرألة في أراضيهم سواء بابرام معاهدا الشعوب األصليةالمحتمل لحقوق 

 الطرف. الشعوب األصليةثات أهمية حاسمة ألنها تنطوي علل إبراي 
 



وبالتررالي فقرررد، تبرررين أن فئرررة  الترتيبرررات البنررراءة األخررررى ، برررالرغم مرررن أنهرررا أضررريفت مترررأخرة إلرررل واليرررة المقررررر  -133
رساء األسو المتينة الالزمة إلقامة عالقة جديدة الخاص، هي ترتيبات تتسم بأهمية خاصة فيما يتع لق ببيفية تحديد وا 

 والسبان غير األصليين في المجتمع. الشعوب األصليةوأبلر إنصافاا في المستقبل بين شريحتي 
 

وهرثا ينطبرق علرل  -ومن الجدير بالمالحظة، في هثي المرحلة، أن القصد من الترتيبات البناءة في حد ثاتهرا  -132
هو أن يتم تناولها في إطار البلديات حصراا، وثلك خالفاا  -األمللة المشمولة حتل اليوم في والية المقرر الخاص  بافة

 للمعاهدات )وخصوصاا ما يسمل منها بالمعاهدات  التاريخية (.
 

الترتيبررات ويبرردو واضررحاا مررن خررالل المعلومررات الرروفيرة الترري اسررتلمها المقرررر الخرراص فرري الموقررع مررؤخراا،  أن  -136
البنرراءة فرري السررياق البنرردي  بالتسررويات الشرراملة لرردعاوى األراضرري المتنررازع عليهررا  ومررا يسررمل  بالمعاهرردات الحديلررة  

المعلقررة. وتفيررد هررثي المعلومررات بررأن الترتيبررات  الشررعوب األصررليةوضررعت بصررفة أساسررية بوسرريلة لتسرروية بافررة دعرراوى 
بون فيها السبان األصليون أطرافاا في المعاهدات. وبصفة عامة، فإنا المثبورة  تخص في أغلب األحيان مجاالت ال ي

لم تّتض" بعد بيفية ضمان إعمال وتنفيث األحبام التي تنطوي عليها ملل هثي الترتيبات البناءة المحتملة، وال سيما فيما 
 األطراف في ملل هثي االتفاقات. الشعوب األصليةيتعلق ب

 
 ل صبوك قانونية لنائية تحبم العالقاتالحاالت التي تفتقر إل -جيم 

 بين الشعوب األصلية والدول      
 

قرر المقرر الخاص منث البداية االضطالع بواليتا يتطلب بالضرورة إجراء استعرات لحالة الشعوب األصلية  -137
 غير األطراف في أي من الصبوك التي تشملها الدراسة. 

 
المقرر الخراص، تقيريم مرا إثا بران يجروز أو ال يجروز اعتبرار عمليرة إبررام  وبدون هثا االستعرات يتعّثر علل -138

المعاهدات )هنا أيضاا في المعنل األوسع لهثي العبارة( وسيلة قانونية مناسبة لتحسين أوضاع الشعوب األصلية بصرفة 
ية للعالقات القائمة اليوم عامة، ولتحديد القضاء علل أي معاملة تمييزية ضدهم، والخالص تدريجياا من الطبيعة العدائ
 بين الشعوب األصلية وغير األصلية التي تعيه مع بعضها البعت في العديد من البلدان.

 
وفيما يتعلق بفئات الشعوب األصلية المشمولة في هثا الفرع، حّدد المقرر الخاص الحاالت العامة التالية في  -132

لم يسبق لها أبداا أن دخلت فرري عالقات توافقية مع أية دولة؛ و)ب(  تقريري المرحلي األول: )أ( الشعوب األصلية التي
الشعوب األصرلية األطرراف فري صربوك أبطلتهرا الدولرة الطررف مرن جانرب واحرد، سرواء بصرورة رسرمية أو بعردم تنفيرثها 

مؤسسات علل االطالق؛ و)ج( الشعوب األصلية التي شاربت في التفاوت علل واعتماد صبوك لم تصدق عليها قّط ال
المختصة التابعة للدولة؛ و)د( الشعوب األصلية القاطنة في بلدان تفتقرر فيهرا التشرريعات البلديرة، نتيجرة عمليرة الترأقلم 

 الفعلي مع لقافة أخرى، إلل أحبام محددة تضمن مربزاا مستقالا للشعوب األصلية وتوفر الحماية لحقوقها بشعوب.



 
لررر مررن هررثي الفئررات هررم بررالطبع السرربان الررثين حرمرروا، نتيجررة عرردم اعتررراف والسرربان المشررمولون فرري فئررة أو أب -120

سواء بموجب القانون أو عن طريق المفاوضات الرسمية  -، من أي إمبانية لالنتصاف شعوب أصليةالدولة بمربزهم ب
 .(20)في حاالت النزاع المتعلقة بهثا المربز بالثات -
 

نتبراي إلرل أن النصروص القانونيرة الوطنيرة والدوليرة التري تمرّو ظرروف ويجب أوالا وقبل بل شيء، اسرترعاء اال -121
عن مؤسسات الدولة وتوضع موضع التنفيث أية إسهامات مباشرة  -معيشة الشعوب األصلية تصدر في الوقت الحاضر 

 ، باستلناء بعت الحاالت النادرة.الشعوب األصليةمن جانب 
 

وسبان  الشعوب األصليةالبدء لتبون موضع دراسة في إطار هثا البند، وشملت الحاالت التي تم اختيارها في  -129
الشرررعوب الجررزر فررري اسررتراليا، والجيتبسررران  والويررت سرررويتن فررري بررريتيه بولومبيرررا )بنرردا(، واليانومرررامي فرري البرازيرررل، و 

لبيرترا )بنردا(، والسران في هاواي، والمابوشيا )األرجنتين وشيلي(، والمايا في غواتيماال، والروبيبون بري فري أ األصلية
 )بوتسوانا(، واألينو )اليابان(، والسبان الثين يلقبون بالرانشتشيرياو في باليفورنيا )الواليات المتحدة(، والبونا في بنما.

 
ويرى المقرر الخاص، بعد أن اختتم بحولا، أنا قد يبون من المفيد استعرات القائمة المبينة أعالي بغية القيام  -123

بتحديررد أنجررع الوسرررائل )ملررل إعررادة التفررراوت علررل المعاهرردات/االتفاقات و/أو تنفيرررثها  -ألقررل بصررفة مؤقترررة علررل ا –
بصورة مالئمة،  والترتيبات البناءة ، واللجوء إلل الهيئات الدولية، أو غيرر ثلرك مرن األسراليب( للرتمبن، فري المسرتقبل، 

 المشار إليها أعالي. من تناول األوضاع البليرة والمتنوعة التي تواجا الشعوب
 

وينبغي في جميرع الحراالت أن يؤخرث فري االعتبرار الواجرب التطرور التراريخي لمرأزق برل واحرد منهرا، نظرراا إلرل  -123
 أنها قد تتبشف عن معلومات مولوقة عن مدى مناسبة الحلول المحتملة المتوافرة.

 
ل إلررل أي قرررار بخصرروص هررثي الحلررول إال ولبررن ينبغرري التشررديد، بررالرغم مررن ثلررك، علررل ضرررورة عرردم التوصرر -122

الطرررف مشرراربة تامررة. وال يمبررن أن يررؤدي أي نهررج آخررر إلررل عمليررة بنرراء اللقررة الضرررورية  الشررعوب األصررليةبمشرراربة 
 للغاية ومن لم إلل ابرام صبوك قانونية بالتراضي.

 
 المعاهدات في أمريبا الالتينية. ولقد سبق أن أشار المقرر الخاص إلل التغييرات المقترحة فيما يتعلق بوضع -126

 
فيجوز بالتالي شمل المابوشيا في فئة الشعوب التي شاربت من قبل في عملية ابررام المعاهردات. ولمرة فئرات  -127

أخرى ملل البونا التي قد تفوز بالحماية بفضل  الترتيبرات البنراءة  ومرا زالرت هرثي العمليرة جاريرة علرل مرا يبردو. وسرتتم 
 حالة المايا واليانومامي.أدناي مناقشة 

 



وعالوة علل ثلك أصب" المقرر الخاص، في هثي المرحلة األخيرة من بحلا، في وضع يتي" لا تناول الحاالت  -128
 المعنية األخرى  باتباع األسلوب المبين أدناي.

 
لويرت سرويتن فري يجب أن يتم النظر في سلسلة أولرل مرن الحراالت التري تشرمل اللوبيبرون برري والجيتبسران وا -122

بنرردا، فرري إطررار فئررة الترتيبررات البنرراءة المحتمررل اتخاثهررا شررريطة أن يررتم إيجرراد حررل مببررر ومقبررول للطرررفين فيمررا يتعلررق 
 ببعت جوانب الوضع الثي يجدون أنفسهم فيا.

 
ويمبررن أن تعررالج قضررية الشررعوب األصررلية فرري اسررتراليا بررإبرام المعاهرردات وثلررك علررل أسرراو االفترررات برررأن  -160

. ولبنا (21)ما زالت قضية قائمة 1280 الماباراتا  )أو المعاهدة( التي تطالب بها الشعوب األصلية األطراف منث عام 
يتعين أيضاا عدم النظرر إلرل هرثي  الماباراترا  مرن زاويرة مرا يسرمل بعمليرة المصرالحة التري اسرتهلتها الحبومرة االتحاديرة 

المصرررالحة للسررربان األصرررليين فحسرررب، برررل وفررري ضررروء التطرررورات بموجرررب قرررانون مجلرررو  1221األسرررترالية فررري عرررام 
(، 1229( الصرادر عرن المحبمرة االسرترالية العليرا  )9القضائية والتشريعية الحاصلة مؤخراا وأبرزها حبم المرابو )رقرم 

 .1223وقانون الحقوق الشرعية للسبان األصليين الثي صدر علل المستوى االتحادي في عام 
 

رانشيرياو  في باليفورنيا، تعود أهمية القضية بصفة رئيسية إلل عدم تصديق الدولة الطرف علل وفي حال  ال -161
النصوص التي سبق أن تم التفاوت عليها مع الشعوب المعنّيرة، وبالترالي ال برد، أن تعتبرر أيضراا حالرة يحتمرل تبررهرا 

 من جديد فيما بعد وتتطلب تنفيث المعاهدات علل النحو الصحي".
 

ولقد وجد المقرر الخاص، في ضوء ما سبق، بأنا يجب إعادة النظر علل المستوى المالئم في حاالت أخرى  -169
لم تصدق فيها هيئات الدولة علل معاهدات تم التفاوت عليهرا فري وقرت مرن األوقرات مرع السربان المحليرين األطرراف، 

 وثلك بهدف البّت في إمبانية استبمال عملية التصديق.
، (P.L. 103-150, of 1993)ما يسمرل مشرروع قانرون االعتثار  الثي سّنا بونغرو الواليات المتحدة وبفضرل  -163

الهاوائيين لوناا خاصاا ابن. إث يعترف مشروع قانون االعتثار  الشعوب األصليةمن بين أسباب أخرى، فقد اتخثت حالة 
يرة غيرر قانونيرة. للسربب ثاترا أصربحت معاهردة الضرم بانرت عمل 1828بأن اإلطاحة بنظرام الملبيرة الهاوائيرة فري عرام 
تبدو وبأنها معاهدة غير عادلرة يمبرن إعرالن بطالنهرا علرل هرثا  1827المبرمة بين الواليات المتحدة وهاواي في عام 

 األساو بموجب القانون الدولي الساري في ثلك الوقت.
 

قرراليم التابعررة للواليررات المتحرردة وغيررر الحررائزة ويسررتخلص مررن ثلررك أنررا يمبررن إدراج قضررية هرراواي فرري قائمررة األ -163
 للحبم الثاتي وعرضها من جديد علل هيئات المنظمة المختصة في ميدان القضاء علل االستعمار.

 



وفيما يتعلق أيضاا بقائمة الحاالت المدرجة أعالي، فإن قضايا اليانومرامي فري البرازيرل، والمايرا فري غواتيمراال،  -162
نا، واألينو في اليابان هي األمللة الوحيدة المتوافرة، علل حّد علم المقرر الخاص، عن شعوب أصلية والسان في بوتسوا

 لم تقم أي عالقات قانونية بالتراضي مع أي دولة من الدول.
 

وما زالت مسألة ما إثا بان علل هثي الشعوب األصلية، أن تسعل البرام اتفاق تفاوضي أو أي صريغة أخررى  -166
ها بحرية مع الردول التري تقريم فيهرا ابن واألسرلوب المتبرع فري ثلرك، مسرألة ينبغري تناولهرا علرل أسراو إفررادي يتفق علي

 وبمساهمة هثي الشعوب األصلية علل النحو البافي.
 

ويجب إيالء اعتبار خاص، في تلك الحاالت، إلل العواقب اليومية )الخطيرة أحياناا( المترتبة علل عدم وجود  -167
تفاقررات بالنسرربة للمربررز القررانوني والسياسرري للشررعوب المعنيررة فرري المجتمعررات المختلطررة الترري تعرريه فيهررا ابن، هررثي اال

حقاقهرا علرل نحرو  وبالنسبة لصون حقوقهم التاريخية بشعوب أصلية، بما فيهرا حقروقهم وحريراتهم االنسرانية، وتعزيزهرا وا 
 فعال.

 
 

 لتطويعنظرة إلل الحاضر: منشأ عملية إضفاء ا -لاللاا 
 وتطورها والنتائج المترتبة عليها       

 
ولقد وجهت لجنة حقوق االنسان بما وجا المجلو االقتصادي واالجتماعي تعليمات إلل المقرر الخاص لدى  -168

. لثا أصب" مرن الضرروري (29)االقتصادية للدول  -تحديد واليتا  بأن ]يأخث في االعتبار الواجب[ الحقائق االجتماعية 
الررثين يعيشررون ابن فرري دول متعررددة  الشررعوب األصررليةنسرربة إليررا أن يسررتعرت الوضررع السررائد حاليرراا فيمررا يتعلررق ببال

القوميات. بيد أنا ال يمبن تفهم األوضاع الحالية تفهماا تاماا ما لم يتم النظر أيضاا في منشأ وتطور العملية الرامية إلل 
 .الشعوب األصليةبإضفاء الطابع الداخلي علل المسائل المتصلة 

 
فال يمبن ألي محاولة تبثل  في نهاية القرن العشررين للتوصرل إلرل نهرج عرام يتبرع فري تنراول مسرألة الشرعوب  -162

سنة، أن تتجاهرل، برل وال يمبرن أن تتجاهرل، حقيقرة أساسرية   200األصلية اإلشبالية والمعقدة والقائمة منث أبلر من  
ر الشعوب األصلية  القادمين من أرجاء أخرى في العالم، بان نتيجة بداية التوسع هي: أن اتصالهم األول بالشعوب  غي

 االستعماري األوروبي وتطوري.
 

وبان هثا التوسع يرتبط ارتباطاا وليقاا بطراز االنتاج الجديد الناشئ في أوروبا إبان الحقبة األخيرة من القرون  -170
ل مرا يبفري مرن الوسطل. وبحلول العقد األخير من القررن الخرا مو عشرر، بران هرثا النمروثج االقتصرادي الجديرد قرد نمشر

اللرررروات العلميررررة والتبنولوجيررررة والماليررررة للسررررما  بإنشرررراء وتشرررغيل شررررربات االستبشرررراف بنجررررا ، والشررررروع فرررري رحررررالت 



يرات يشرمل  االستبشاف  واالستعمار بحلاا عن طررق وأسرواق تجاريرة جديردة فري األقراليم النائيرة. وبران مسرر  هرثي العمل
 األمريبتين، وآسيا، وأفريقيا، ورقع واسعة من منطقة المحيط الهادئ بل وحتل بعت النواحي المتاخمة ألوروبا نفسها.

 
وأضيفت إلل ثلك، في وقت الحق، عوامل أخرى أسهمت في التوسع وهي: التعصب الديني، واالضطهاد علل  -171

وروبيين اقتصادياا واجتماعياا، فضالا عن العرداوات والمجابهرات أساو األصل القومي، وتهميه بعت فئات السبان األ
الناشئة بين الدول األوروبية الببرى في مختلف العهود. وبان من شأن ثلك بلا أن ساعد في قرون الحقة علرل إقامرة 

زيررز  ظرراهرة اتصرراالت أوليررة جديرردة فرري المنرراطق النائيررة مررن األقرراليم  المبتشررفة ، بمررا سرراعد علررل مواصررلة تطرروير وتع
 االستعمار ببل.

 
وبالرغم من اإلفراط في األعثار الباثبة المقدمة لتبرير هرثي الحملرة االسرتعمارية عبرر البحرار مرن وجهرة نظرر  -179

أخالقية، وبالرغم من الحجج القانونية الزائفة )بل وأحياناا المنافية ببل وضو  للقانون( التري حاولرت  تبريرر االسرتعمار 
 مة أدلة دامغة تبين أن األهداف المحددة بوضو  لهثي الحملة لم تبن تتسم أبداا بطابع  انساني  أو  تمديني . قانونياا ، ل

 
وبان سبب الحملة األول هو ضمان وجود دائم للدول الببرى ما وراء البحار، سواء عن طريق المستوطنين أو  -173

ب أخرررى. لانيرراا، سررعت الرردول الببرررى عبررر البحررار للفرروز بمجرررد تشررييد محطررات تجاريررة فرري األقرراليم الترري تقطنهررا شررعو 
بحقوق استغالل الموارد الطبيعية الموجودة في تلك البلدان وتأمين تلك األسواق الجديدة الحتياجات التوريد  والتصدير. 

ى. وأخيرراا ولاللاا، طمعت في السيطرة علل هثي الحصون لتعزيز مربزهرا فري نزاعهرا مرع الردول األوروبيرة الببررى األخرر 
سعت لصيانة ما حصلت عليا بفرت مؤسساتها وأساليبها السياسية واالجتماعية واالقتصادية علل الشعوب التي تعيه 

 في هثي البلدان.
 

القضرراء علررل  -وبرران باالمبرران  -وبرران بلررول تلررك األهررداف ضرررورياا بررأي لمررن برران، حتررل ولررو اسررتلزم ثلررك  -173
سية، ونمراثج اقتصرادية تقليديرة متقدمرة جرداا فري أغلرب األحيران، بانرت قرد طورتهرا سيا -لقافات، ومؤسسات اجتماعية 

 الشعوب األصلية علل مّر القرون.
 

، تختلف المغامرة االستعمارية ما وراء البحار اختالفاا تاماا عن 1222وبما ٌبيِّن في تقرير سابق قدم في عام   -172
رة مألوفة جداا بانت تمارسها الشعوب في تلك األقاليم  الجديدة  )علل ظاهرة التوسع داخل األراضي المتاخمة وهي ظاه

حسرراب جيرانهررا( قبررل وصررول المسررتعمر األوروبرري. ويتملررل الفرررق فرري ثات طبيعررة المغررامرة االسررتعمارية، وفرري طبيعررة 
هررا فرري مجتمعررات  فلسررفة  االسررتغالل، والتمييررز والهيمنررة، بنظررام، وفرري الوسررائل المسررتخدمة، والنتررائج الترري أسررفرت عن

 متباينة أشد التباين.
 

ولقد ابتسبت أوجا التباين هثي بعداا أببر ببلير اليوم فيما يتعلق بآسيا ومنطقة المحيط الهادئ وأفريقيا نتيجة  -176
عملية القضاء علل االستعمار التي لم تستبمل بعد. ولقد تم، بنتيجة مباشرة لعملية القضاء علل االستعمار، سد الفرال 



لثي تربتا القوى السياسية االستعمارية  غير المحلية  في تلك القارات بقطاعات سربانية ال جردال، بموجرب أي معيرار ا
 من المعايير الحالية، في طابعها  األصلي  )أو  المحلي (.

 
، صرليةالشرعوب األ ، و هندي ، و ميتايووجدير بأن ال يغيب عن األثهان أن عبارات  األصلي    والمحلي ، و  -177

وغيرها من العبرارت المشرابهة ليسرت، وفقراا لجملرة المعلومرات المتروافرة، مرن المصرطلحات التري يسرتخدمها هرؤالء الرثين 
نسرررميهم اليررروم  بالشرررعوب األصرررلية ، برررل هررري مرررن المصرررطلحات التررري اسرررتخدمها  المستبشفون /الفاتحون/المسرررتعمرون 

 الشررعوب األصررليةعررن  -قررة بصرلة األعلررل واألدنررل فرري المنزلررة مررن خررالل عال -وسرالالتهم مررن بعرردهم لتمييررز أنفسررهم 
 المقيمين في األقاليم الجديدة التي ألحقت بالممالك األوروبية.

 
وبانت اللقاءات األولل متنوعة حقاا في طبيعتهرا. فقرد استرشرد بعضرها بمنطرق القروة المحضرة فحسرب. وجردير  -178

سنة مصير عشرات الماليين  200الية هو الثي قّرر نهائياا ألبلر من بالثبر أن السيف الثي بان يساندي الصليب بفع
 في أمريبا الالتينية ومنطقة البحر الباريبي ومصير أحفادهم من بعدهم. الشعوب األصليةمن 
 

وبررران الحرررق القرررائم علرررل القررروة والمفرررروت برررالقوة برررأداة لسياسرررات االسرررتيعاب/التهميه يشررربل أيضررراا أسررراو  -172
نائية غير المتوازنة بين الشعوب األصلية والسبان المتحدرين من أصل أوروبي البريولوو  الثين استوطنوا العالقات الل

جمهوريات أمريبا الالتينية الجديدة بعد استقاللها عن اسبانيا والبرتغال. ولم يعن انتصار أيابوشو شيئاا علرل االطرالق 
 ن، ببل بساطة، لهيمنة حبام جدد.بالنسبة للسبان األصليين الثين وجدوا أنفسهم خاضعي

 
وبان هرثا هرو الوضرع السرائد فري منطقرة أمريبرا الالتينيرة عمومراا، سرواء فري البلردان التري خضرعت لالسرتعمار  -180

بمررا فرري حررال األرجنتررين  -البامررل قبررل الحصررول علررل اسررتقاللها أو فرري البلرردان الترري تربررت فيهررا للجمهوريررة الجديرردة 
بحبم القوة أيضاا وفي جميع أرجاء الدولة الجديدة. وفري عردد  الشعوب األصليةلسيطرة علل مهمة استبمال ا –وشيلي 

محدود للغاية من الحاالت فقط )عندما ال يوجد مخرج من رفت االثعان فعلياا، بمرا فري  برلمانرات  أراوبانيرا الشريلية( 
ا  للهنود  عن طريق المفاوضات والصبوك الملزمة يعترف ببقايا متبقية )قلما تلبل( من االلتزامات القانونية المتعهد به

 قانوناا.
 

ولبن في مناطق أخرى من األمريبتين، وفي مناطق أخرى من العالم أيضاا، لم تّتسرم هرثي االتصراالت األوليرة  -181
لل بطابع القوة العسبرية علل وجا الحصر. ويعود ثلك من جهة، إلل الخطاب السياسي والقانوني الثي بان يهيمن ع

المجتمعات التي أتل منهرا الردخالء. وبانرت تعبرو، مرن جهرة أخررى، تروازن القروى الرثي بران موجروداا فري األصرل برين 
القادمين الجدد والمجتمعات المنظمة للغاية التي سبنت هثي األقاليم  الجديدة  منث قررون، ولبرن مرع انتشرار االسرتعمار 

 اختل هثا التوازن اختالالا تاماا.
 



واالسررتعمار الررثي واصررلا خلفاؤهررا فرري  -ال علررل ثلررك االسررتعمار الترردريجي الررثي لجررأت إليررا بريطانيررا والملرر -189
للمناطق الشاسعة من األراضي التي  -األولل )نواة الواليات المتحدة( في نهاية القرن اللامن عشر  13  المستعمرات ال

لقررانوني  )أي المعاهردات( فرري هررثي المنرراطق. وبرران هررثا تشرمل اليرروم بنرردا والواليررات المتحرردة. فقرد أدخررل فيهررا  العامررل ا
النوع من االتصال األولي إلل حد ما، نفو األسلوب الثي اتبعا الفرنسيون في أنشطتهم االستعمارية عندئث فري بعرت 
أجررزاء هرررثي األقررراليم. وخرررالل التقررردم التررردريجي مرررن سررراحل المحررريط األطلسررري إلرررل سررراحل المحررريط الهرررادئ، بانرررت القررروة 

سرربرية والمفاوضررات والصرربوك القانونيررة علررل حررد سررواء أسرراو للعالقررات بررين المسررتعمرين والشررعوب األصررلية الترري الع
 صادفتهم.

 
برردأ  -وال سرريما فرري إفريقيررا وفرري بعررت أرجرراء منطقررة المحرريط الهررادئ  -وفرري السررياق العررام للحرراالت األخيرررة  -183

يتضر" ثلرك مرن سرلوك بريطانيرا فري أفريقيرا ونيوزيلنردا علرل الوجود االستعماري وترسق بثلك دون جلبة أو ضوضراء. و 
 سبيل الملال.

 
وفرري أرجرراء عديرردة، حرردلت الموجررات المتتاليررة مررن المسررتوطنين المهرراجرين مررن البلررد األصررلي )بمررا فرري حررال  -183

جارية الملبية )البليرة في أقاليم الهند الشرقية(، فضالا عن بعت الشبليات القانونية هاواي(، أو من ممللي الشربات الت
)بعضرررها  ابتبررراري  للغايرررة،  بالترررأجير األبررردي  ليقررراليم( بمواببرررة األسررراليب القانونيرررة التقليديرررة )االتفاقرررات والمعاهررردات 

 ة االستعمارية.اللنائية(. ولبن الغرت الوحيد المنشود من بل ثلك بان تأمين السيطر 
 

مبانياتها فري برل حالرة لوحردها،  -182 وبان اللجوء إلل مختلف هثي الخيارات يتم وفقاا الحتياجات القوى األجنبية وا 
سواء بان الغرت إضفاء طابع رسمي ثي مفعول رجعي علل وجود السلطة في األمابن التي سيطرت عليها أو لتمهيد 

 الضرورة في المستقبل.الطريق ألي عملية عسبرية قد تتطلبها 
 

وتجدر اإلشارة إلل أن الصبوك القانونيرة التري وضرعت عقرب االتصراالت األولرل فري مختلرف الفتررات، ُتظهرر  -186
وغيرر األصرليين منحرت )سرواء بشربل صرري"  الشعوب األصليةبطبيعتها الجوهرية وشبلها ومحتوياتها أن األطراف من 

نات ثات السيادة وفقاا للقانون الدولي غير المحلي الثي بان ساري المفعول أو بشبل ضمني( واحدها ابخر وضع البيا
 وقتثاك.  

 
ويجررب التأبيررد علررل أنررا برران لرربعت الرردول دافررع قرروي للغايررة يحلهررا علررل ابرررام تلررك المعاهرردات أو غيرهررا مررن  -187

زد علل ثلك أن هثا الدافع )الثي  الصبوك القانونية ثات الطابع التعاقدي الثي يتطلب موافقة األطراف المشتربة فيا.
يخرردم مباشرررة مصررلحة الطرررف غيررر المحلرري( برران يهرردف ببررل وضررو  إلررل إضررفاء الطررابع الشرررعي )بموافقررة صرراحب 
السلطة العليا المحلية في األقاليم المعنية( علل أي  حق  )حقيقي أو محتمل( تواجا با هثي الدول أية مطالبات نقيضة 

 خرى تنافسها علل السيطرة علل تلك األراضي. من جانب قوى استعمارية أ
 



ولبن ابتساب هثي  الحقوق   عن طريق سند تملك تبعّي )نظراا إلرل أنهرا بانرت تفتقرر إلرل الحرق األصرلي، أو  -188
ألنا بدأ التشبيك فري قانونيرة وجودهرا فري تلرك المنراطق(، يتطلرب أن تسرعل تلرك الردول للحصرول علرل موافقرة صراحب 

ي، أي األمة المحلية المعنّية. وعندها يتعين علل الجهة األخيرة التخلري رسرمياا عرن أراضريها )أو بيعهرا، الملبية الشرع
 أو تمن" حق استغالل الملبية المبتسبة، أو أي نوع آخر من أنواع نقل الملبية حسب األصول(.

 
ثا النقررل فرري صرك يقرردم ببرهرران أمررام ووفقراا للتقاليررد والشرربليات القانونيررة المتبعرة فرري أوروبررا، يجررب أن يردون هرر -182

نظراء القوة المستعمرة في  مجموعة األمم المتمدنة . وبان الصك الملالي لهثا الغرت هو المعاهدة وفقاا للقانون الدولي 
الساري في ثاك الوقت. ثلك باالضافة إلل أن البيانات الوحيدة التي بانت تتمتع بصالحيات قانونية إلبرام المعاهدات 

سرواء بانرت سريادتها الخاصرة أو  -، علل وجا الدقة )بما هي الحال عليا اليروم(، الجهرات الدوليرة ثات السريادة بانت
 وثلك من خالل ممارسة هثي السيادة. -السيادة التي تفوضها بها جهات ثات سيادة أخرى 

 
بالسريبي  أو أي شربل آخرر في شربلا  ال -وشهدت المرحلة اللانية من المشروع االستعماري وحتل بل  أوجا  -120

ازديررراداا ملحوظررراا فررري اللجررروء إلرررل اسرررتخدام القررروة  -منرررا، وال سررريما اعتبررراراا مرررن الللرررث اللررراني مرررن القررررن التاسرررع عشرررر 
العسرربرية لحيررازة مسرراحات شاسررعة مررن األقرراليم  الجديرردة . وبرران هررثا التحررول ينسررجم بليرراا مررع القرروة الهائلررة الترري بانررت 

 االمبريالية األوروبية التقليدية وغيرها من القوى التي ظهرت فيما بعد لبدء سياستها التوسعية هي. تملبها بالفعل القوى 
 

لررف الوافرردين الجرردد بتعزيررز قرردراتهم العسرربرية واالقتصررادية. وظلررت قرردرات الشررعوب األصررلية علررل مررا  -121 وقررام خ 
ل في أغلب األحيان(، مما أدى في الحالتين بانت عليا من قبل )في أفضل األحوال( أو تدهورت بسرعة )وهو ما حص

إلرررررل تعرررررّرت هرررررثي الشرررررعوب بصرررررورة متزايررررردة لمبايرررررد السررررربان غيرررررر األصرررررليين  الرررررثين ربمرررررا برررررانوا قرررررد أبرمررررروا معهرررررم 
 معاهدات/اتفاقات، ولبنهم أرادوا ابن تجاهل سيادتها وفرت  نظام جديد  علل المواِطن التي ورلتها عن أسالفها.

 
العملية التي فضل المقرر الخاص أن يسميها )بدون أي إدعاء بأنا هو من ابتبر االسم(  بعملية وهبثا بدأت  -129

 ، أي بمررا معنرراي العمليررة الترري تررم بموجبهررا سررحب المسررألة مررن الشررعوب األصررليةإضررفاء الطررابع الررداخلي  علررل  مسررألة 
الداخليرة للدولررة الدخيلرة وقصرررها عليررا.  نطراق القررانون الردولي بليرراا لوضررعها مباشررة تحررت اختصراص الواليررة القضررائية

ن لم تبن حصرية علل بل ما يتعلق بالمستندات القانونية التي سبقت الموافقة عليها  وبان ثلك ينطبق بصفة خاصة وا 
 )أو التي تم التفاوت حولها في وقت الحق( فيما بين الدول المستعمرة األصلية و/أو خليفاتها وبين الشعوب األصلية.

 
من المادة   7وربما أمبن القول اليوم، في ظل القانون الدولي الحالي، وال سيما في ضوء ما ورد في الفقرة     -123

من ميلاق األمم المتحدة، أنا قد يوجد في القانون لمة ما يبرر، ظاهرياا، قصر هثي الدعوى علل مجال االختصاص  9
 المحلي.

 



شك علرل األسراليب والسربل المسرتخدمة إلخرراج مسرائل بانرت تقرع ولبن إلضفاء طابع شرعي ال يتطرق إليا ال -123
أصالا في نطاق القانون الدولي من هثا النطاق وتبرير اخضاعها حصراا للتشريعات المحلية الصادرة بقرار تتخثي الدول 

طعة بأن الشعوب من طرف واحد وتعتمدي المحابم المحلية غير التابعة للسبان األصليين، يستلزم أن تقدم الدول أدلة قا
 األصلية المعنّية قد تخلت صراحة وبمحت إرادتها الحّرة عن مقومات سيادتها.

 
وال يمبن تفهم عملية االنهيار التدريجي والمستمر لسيادة الشعوب األصلية األساسية ما لم يؤخث في االعتبار،  -122

 ابب المبّون العسبري من المشروع االستعماري. بل ويتم التربيز علل دور  األدوات القانونية  التي بانت دوماا تو 
 

وفي جميع األحوال تقريباا، في بل من أمريبا الالتينية والمناطق األخرى المشار إليها أعالي، يمبن القول بأن  -126
المحليرة  المؤسسة القانونية بانت أداة فعالة في عملية الهيمنة هثي. فرجال القرانون )بشرروحاتهم المفاهيميرة(، والقروانين

)بصرريغتها اإللزاميررة فرري بررل مررن البلرردان األصررلية والمسررتعمرات(، واألجهررزة القضررائية )الخاضررعة لمبرردأ  سرريادة القررانون 
]قررانون الشررعوب غيررر األصررلية[ (، والقررانون الرردولي الوحيررد الجانررب )الررثي يررتم إنفرراثي بالوسررائل العسرربرية(، والمحررابم 

قائم( بانوا حاضرين جميعاا من أجل  التصديق  قانوناا علل النهب المنظم في شتل الدولية )بناء علل القانون الدولي ال
 مراحل المشروع االستعماري.

 
الثي حسم بونغرو الواليات المتحدة بموجبرا، بعرد  1828وهناك أمللة بليرة علل ثلك: القرار المشترك لعام  -127

هاواي ثات السيادة )التي بانت لها عالقات قانونية دولية  استخدام القوة لفرت إحدى المعاهدات، الضم البامل لدولة
متعددة الجوانب مع أمم  متحضررة  أخررى( و الترزاحم علرل أفريقيرا  الرثي أضرفل عليرا مرؤتمر بررلين الرثي عقدترا القروى 

ثا القول مجرد ملالين من أمللة بليرة. وهناك أمللة أخرى تؤيد ه 1882االستعمارية في حينا الصفة الرسمية في عام 
 في التقارير المرحلية التي قدمها المقرر الخاص من قبل. 

 وبدأ مفهوم  حبم القانون  رحلة طويلة وبل  اليوم مرحلة جديدة هي مرحلة التحول إلل  قانون الحبام .  -128
 

ا فرري ثات بيررد أنررا ال يسررع المرررء إال أن يشررير إلررل دور القرررارات الترري اتخررثتها بعررت الشررعوب األصررلية نفسرره -122
ن برران معظررم هررثي القرررارات قررد اتخررث فرري ظررل ظررروف صررعبة للغايررة أو السررتخدام عبررارة قانونيررة، فرري  عمليررة التطويررع وا 

  حالة الضرورة  الواضحة.
 

ومع ثلك، اختار المقرر الخاص أن يدلي بآرائا حول هثي المسرألة مرع مراعراة الجانرب المسرتقبلي لواليترا إلرل  -900
لمام تماماا بأهمية الدروو التي ينبغي أن تستمد مرن التراريق، مرع إجرراء التغييررات الالزمرة، فري أقصل الحدود ومع اإل

عملية بناء عالقة جديدة وأبلر عدالا وتوطيداا للتعرايه برين فئرات الشرعوب األصرلية وفئرات الشرعوب غيرر األصرلية فري 
معرفررة الالزمررة لرسررم العمررل السياسرري. وتجاهررل عرردد ببيررر مررن المجتمعررات الحديلررة. فالترراريق مررن المصررادر الممتررازة لل

لرل اسررتحالة مواجهرة المسررتقبل بطريقررة  التراريق سرريؤدي إلرل صررعوبات ال حردود لهررا فري فهررم الحاضرر فهمرراا برامالا بررل وا 
 حبيمة.



 
وفي هثا السياق، ينبغي القول برأن البحروث التاريخيرة التري قرام بهرا المقررر الخراص تردل، فري نظرري، علرل أن  -901
رات جميع األمم األصلية لم تبن أفضل الخيارات في جميع األوقات. أي أن بعت األمم األصلية لم تبن قادرة في خيا

بعت األوقات الحاسمة من تاريخهرا علرل إيرالء األوليرة لضررورة توحيرد صرفوفها ولريو لمصرالحها الفرديرة حترل عنردما 
النحررو الصررحي". وحرردث هررثا حتررل عنرردما بانررت النوايررا برران هررثا ضرررورياا لمواجهررة المسرراو بمميزاتهررا السرريادية علررل 

نراا  النهائية للوافدين واضحة فعالا. ويبدو أنها لم تتبين عندئث ابلار المفجعة التي بران سيسرفر عنهرا تفريرق صرفوفها تبّي
 بامالا.

 
ي تتسرم بهرا سياسرة وعالوة علل ثلك، يبدو أنها لم تتبين فري أبلرر مرن مناسربة بافرة أبعراد المزايرا والعيروب التر -909

التحالف مع القوى األوروبية، أو النترائج النهائيرة لهرثا التحرالف. وينطبرق هرثا القرول علرل مرن اعتمرد هرثي السياسرة بمرا 
يتماشررل مررع االقتتررال الرردائر بررين األخرروة عندئررث وعلررل الررثين انحررازوا إلررل إحرردى القرروى غيررر األصررلية فرري المواجهررات 

 ائهم. العسبرية التي وقعت علل أرت آب
 

ويبرردو أيضرراا أن هررثي الشررعوب لررم تسررتوعب تمامرراا الرردور المريررب الررثي قامررت بررا، ومررا تررزال فرري حرراالت بليرررة،  -903
الطوائف الدينية أو مملليها بأدوات فعالة فري يرد المشرروع االسرتعماري فري مراحلرا المختلفرة )أو أنهرا قرد بخسرت تقردير 

 أهمية هثا الدور بصورة شديدة(.
 

لسهل مشاهدة ابلار السلبية التي لحقت بالشرعوب األصرلية نتيجرة لتالقري العوامرل الداخليرة والخارجيرة، ومن ا -903
حيث لم يقتصر ثلك علل وضرعها السريادي األصرلي فحسرب ولبرن علرل بامرل مربزهرا القرانوني الردولي أيضراا. وتشرمل 

ضرعاف نظامهرا السياسري واالقتصرادي  هثي ابلار أيضاا إزالة قاعدتها اإلقليمية )أو اإلقالل من شأنها إلل حد ببيرر( وا 
 والقانوني واللقافي واالجتماعي بوجا عام، وحتل علل بقائها علل قيد الحياة بمجتمع بحد ثاتا. 

 
وتبرررز هررثي ابلررار السررلبية، بمقررادير متفاوتررة، سررواء أضررفيت الصررفة القانونيررة رسررمياا علررل العالقررات بررين هررثي  -902

 ن طريق المعاهدات/االتفاقات أو ال.الشعوب والمستعمرين ع
 

وبانت أشد هثي ابلار فتباا، بالطبع، زوال هثي الشعوب ببيانات اجتماعية ثات هوية منفصلة وهو ما حردث  -906
 فعالا )أو من المتوقع حدولا في المستقبل القريب(.

 
ة انقرضت منث لقائها األول مع ، بم من الشعوب األصلي1228وال يمبن القول بأي قدر من اليقين، في عام  -907

 الحضررارة  الترري فرضررت عليهررا. وال يمبررن أيضرراا التنبررؤ بعرردد الشررعوب الترري سررتزول فرري المسررتقبل   المبتشررفين  نتيجررة ل
 القريب ما لم تتغير الظروف التي تعيه فيها اليوم في الدول المتعددة القوميات.

 



لجزيرررة  الشررعوب األصررليةالمؤشررات علررل أنررا ينبغرري إدراج ولالستشرهاد بملررالين معررروفين فحسررب، ترردل جميررع  -908
بتالينررا المقابلررة لشرراطئ باليفورنيررا وبررثلك اليانومرراميو فرري هرورايمررا فرري فئررة  الشررعوب المعرضررة للررزوال . فلقررد سرراهم 
االقتطرراع الشررديد مررن أراضرريهم نتيجررة ألعمررال مختلفررة، وطررردهم مررن هررثي األراضرري )سررواء عررن طريررق اسررتخدام القرروة 

لمباشرررة مررن جانررب الدولررة الجديرردة أو لعرردم قرردرتهم علررل الحصررول علررل المرروارد الالزمررة لمواصررلة ممارسررة أنشررطتهم ا
االقتصادية التقليدية أو مواصلة فالحة األرت(، والقيود الصارمة التي فرضت علل استخدام لغتهم وممارسة معتقداتهم 

 لة في الماضي والحاضر علل حد السواء.الدينية )أو منع أحدهما أو بليهما( في خلق هثي الحا
 

وتمت فعالا تصفية الممارسة العملية لمميزاتهم الثاتية بأشخاص خاضعين ألحبام القرانون الردولي منرث حروالي  -902
العقد اللالث من القرن العشرين في جميع أنحاء العالم التي بانت المعاهردات اللنائيرة برين الشرعوب األصرلية والشرعوب 

ية دارجة فيها نسبياا في الماضي. وبانت هثي العملية صدى للقرار الثي اتخثي مجلو الشيو  فري الواليرات غير األصل
المتحدة في بداية السبعينات من القرن الماضي بوقف إبرام المعاهدات مع األمم األصلية ورفت من" مربز المعاهدات 

 للصبوك التي بانت ال تزال قيد التصديق.
 

ارة فرري هررثا الصرردد، أيضرراا إلررل المحرراوالت الفاشررلة للشررعوب األصررلية )رغررم  النقرراط األربررع عشررر  وينبغري اإلشرر -910
للرئيو ودرو ويلسون( لتجديد االعتراف بمربزها الدولي من جانب عصربة األمرم؛ أو للوصرول، بوصرفها مرن الشرعوب، 

جهاز القانوني الرئيسي للمنظمة العالميرة إلل محبمة العدل الدولية، التي أنشئت بموجب ميلاق األمم المتحدة لتبون ال
الجديدة التي تأسست نتيجة لهزيمة دول المحور في الحرب العالمية اللانية. ولم تنج" الشعوب األصرلية فري ثلرك رغرم 
األعداد الببيرة من جنودها الثين ساهموا في انتصار الحلفاء في الحرب ورغم ديباجة ميلاق األمم المتحدة التي ترنص 

قرد آلرت علرل نفسرها  1232األمم المتحدة  التي أنشأت األمرم المتحردة عرن طريرق حبوماتهرا فري عرام  شعوبن  علل أ
العدالرة واحتررام االلتزامرات الناشرئة عرن المعاهردات وغيرهرا مرن مصرادر  أن تبين األحوال التي يمبرن فري ظلهرا تحقيرق 

 المبردأ   غم اعتراف الميلاق، فري أحرد مقاصرد المنظمرة ب  )أضيف التأبيد(. بثلك، بران هثا هو الحال ر القانون الدولي
((، وهي طريقة بسيطة 9)1الثي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يبون لبل منها تقرير مصيرها )المادة 

 ومباشرة وغير مقيدة لإلشارة إلل المساواة بين جميع الشعوب، بال استلناء. 
 

، وفي إطار الحبم نفسا من الميلاق، يجدر التأبيرد ولرو عرضراا، علرل التنراقت وفي السياق المعاصر الحالي -911
الواض" بين موقف من يستندون إلل هثا الحبم من الميلاق بأساو إلضرفاء الشررعية علرل القررار الرثي اتخثترا بعرت 

لالنفصرال عنرا بردعوى  األمم التي بانت جزءاا مرن االتحراد السروفياتي الرثي زال اليروم )ملرل مرا يسرمل ببلردان البلطيرق(
تمتعهرررا بمربرررز الررردول باملرررة السررريادة اعتراضرررا فررري نفرررو الوقرررت علرررل مجررررد اإلشرررارة إلرررل هرررثا الحرررق نفسرررا فررري سرررياق 

 المناقشات المتعلقة بقضايا الشعوب األصلية.
 

المتحدة وليو هثا هو الملال الوحيد علل البيل بمبيالين فيما يخص الشعوب األصلية حالياا في أوساط األمم  -919
الشعوب عند إنشاء الفريق العامل المعني ب 1289رغم قيام المنظمات بتبريو مزيد من االهتمام لهثي المسألة منث عام 



. وينبغي أن ال تغفل العقبات البأداء التي تواجا جهود هثي الشعوب لبي تملل نفسها تمليالا بامالا في الهيئات األصلية
عندما ناقشت واعتمدت  1282خالف الفريق العامل. وبان هثا ملالا هو الحال في عام التابعة لمنظومة األمم المتحدة 

 المتصلة مباشرة بظروف معيشتها اليومية. 162منظمة العمل الدولية االتفاقية رقم 
 

وباإلضررافة إلررل ثلررك فقرررد حالررت عقبررات مماللرررة دون مشرراربة الشررعوب األصررلية المشررراربة التامررة الترري تشرررتد  -913
إليها في الفريق العامل الثي أنشأتا لجنة حقروق اإلنسران إلعرداد مشرروع إعرالن األمرم المتحردة المعنري بحقروق  الحاجة

، وهو محفل وضعت شروط صارمة للمشاربة فيا تحد في الواقع إلل قدر ببير من مساهمة الشعوب الشعوب األصلية
واعد مماللة للمنظمات غير الحبومية التي ال تتمتع األصلية في المناقشات التي تدور فيا. ولم يحدث أن وصفت أية ق

بمربررز معترررف بررا لرردى المجلررو االقتصررادي واالجتمرراعي عنررد إنشرراء فريررق عامررل آخررر مررن جانررب اللجنررة وهررو الفريررق 
 العامل الثي ُيعنل بحقوق ومسؤوليات  المدافعين عن حقوق اإلنسان .

 
تام( للقاعدة اإلقليمية للشعوب األصلية علرل قردرتها علرل البقراء ولم يؤلر االنبماه المتواصل )أو االختفاء ال -913

 مسرألة الشرعوب األصرلية  فري سرياقها الحرالي أهميرة  علل قيد الحياة بشعوب فحسب بل وأصب" مصردراا ألشرد جوانرب ل
هررا إلررل وحيويررة أال وهرري مسررألة حررق هررثي الشررعوب فرري اسررتخدام أراضرري أسررالفها، والتمتررع بهررا، والمحافظررة عليهررا، ونقل

األجيال المقبلة، بسالم، وبدون أي تدخل خارجي، وبما يتفق مع أعرافها، وعاداتها، ونظم حياتها االجتماعية الخاصة. 
 وسنعود إلل هثي المسألة. 

 
وما أن انتهل عمل الغزاة/المستعمرين أو خلفائهم األولين، حتل اتجهت العملية االستعمارية إلل سلب أراضي  -912

 لية تدريجياا أو بسرعة.الشعوب األص
 

وليست مهمة المقرر الخاص في هثا التقرير النهرائي الخروت فري تفاصريل ابلرار األليمرة الرثي تعرضرت لهرا  -916
قضائي جديد ودخيل عليها بلياا. ولبن هناك  -الشعوب األصلية نتيجة إخضاعها لنظام اجتماعي واقتصادي وسياسي 

ة عن بل من الشعوب األصلية والشعوب غير األصلية )بمرا فري ثلرك الهيئرات منشورات بليرة عن هثا الموضوع صادر 
الحبومية الرسمية في الدول التري تقريم فيهرا هرثي الشرعوب حاليراا(. ولبنرا سريحاول فقرط تقرديم ملخرص ألهرم ابلرار ثات 

 وق المتعلقة باألرت.الصلة والتي ما زال بعضها قائماا حتل في نهاية القرن العشرين، ال سيما تلك التي تمو الحق
 

وينبغي التأبيد، في هثا الصدد، علل ما تمللا األرت بالنسبة لهثي الشعوب )التي جاءت منها أو التي تعيه  -917
فيها اليوم( من قيٍم روحية ومادية فريدة. إنها تحتوي بالنسبة لها علل العناصر األساسية لنشأة البون الثي تنتمي إليا. 

لحياة والحبمة. وتؤمن هثي الشعوب بالتمتع الجمراعي بمرا تروفري األرت؛ وبعردم جرواز التصررف فري إنها المنبع األول ل
شرررريء ال  تملبررررا  ولبررررن  تحررررافظ عليررررا  ليجيررررال المقبلررررة. وتررررؤدي األرت دوراا ال بررررديل لررررا فرررري ممارسرررراتها الدينيررررة. 

مفهوم الثي استوردي الوافردون وخلفرائهم الرثين وباختصار، بان مفهومها ليرت )وال يزال( مختلفاا اختالفاا نهائياا عن ال
ن لم يبن علل وجا الدقة دائماا( القيم السائدة في مجتمعاتهم.  يعبو نهجهم بطبيعة الحال )وا 



 
وعلل العموم، فقد أضفل )ويضفي( الوافدون الجدد وخلفائهم قيمة مالية أساساا علل األرت فأصبحت موضعاا  -918

وبالتالي يمبن نقلها لتخرين حسب رغبة الحائز علل سند ملبيتها( أي مصدراا لللروة المادية للملبية الفردية الخالصة )
 وأساساا للقوة السياسية واالقتصادية.

 
وبانت البدائل التي خّلفتها عملية االستيالء علل أراضي الشعوب األصلية لبقاء هثي الشعوب علل قيد الحياة  -912

)أو االسرررتعباد بأشررربالا المختلفرررة(، أو العرررزل فررري منررراطق ضررريقة  مخصصرررة  لهرررا، أو محررردودة جرررداا وهزيلرررة: اإلقطررراع 
السياسري الجديرد الرثي أنشرئ بردون إسرهام مرن الشرعوب  -االستيعاب في الشريحة غير األصلية في البيان االجتماعي 

لطرررة التررري برررات مرررن األصرررلية. ويعنررري البرررديل األخيرررر التهمررريه االجتمررراعي وتفشررري التمييرررز فررري هرررثي المجتمعرررات المخت
 المتعّثر إصال  أمرها رغم الجهود الجديرة باللناء التي بثلتها بعت الشرائ" غير األصلية.

 
واستخدمت أساليب مختلفرة لنرزع ملبيرة األرت. وتشرمل هرثي األسراليب، بمرا ال يردع مجراالا للشرك، المعاهردات  -990

ولائق علل األقل )وهو عموماا التفسير الوحيد المتا  بتابياا(. واالتفاقات، إثا قبلنا تفسير الشعوب غير األصلية لهثي ال
 وسنعود إلل هثي المسألة في وقت الحق.

 
سواء بقوة السال  أو بالوسائل القانونية والتشريعية، أو ببليهمرا. وهرثا صرحي"  -وتم بليراا اللجوء إلل اإلبراي  -991

 نونية رسمية بعدم اللجوء إليا.سواء سبقت أو لم تسبق اللجوء إلل اإلبراي تعهدات قا
 

وبلرر  اإلبررراي أقصررل حرردودي بمررا يتضرر" مررن الهجرررة الجماعيررة القسرررية الترري وقعررت فرري اللاللينررات مررن القرررن  -999
الماضي التي بانت ضحيتها  القبائل المتمدنة الخمو  التي تقطن جنوب شرقي الواليات المتحدة وهجّرت إلل الجانرب 

 وتعّد هثي هي أول حالة مسجلة من  التطهير اإللني . ابخر من نهر الميسيسبي.
 

ومن األساليب األخرى التي شاع استخدامها لنزع الملبية في الحاالت التي لم تبرم بشأنها أي صبوك قانونية  -993
 من أي نوع استغالل عجز الشعوب األصلية )أو أفرادهرا( علرل إبرراز  سرندات ملبيرة  تعتبرر صرالحة بمقتضرل القروانين
الجديدة الدخيلة. وأصبحت بثلك األراضي التي آلت إلل هثي الشعوب من أسالفها عرضة لالسرتيالء عليهرا مرن جانرب 
أفررراد الشررعوب غيررر األصررلية الحررائزين علررل ملررل هررثي السررندات )والترري حصررلوا عليهررا بوسررائل متفاوتررة للغايررة وبطرررق 

محليررة برردعوى أنهررا مررن األمررالك العامررة )أو مررن األراضرري احتياليررة فرري الغالررب( أو مررن جانررب السررلطات المربزيررة أو ال
 التابعة للتاج أو من األراضي االتحادية( التي تخضع لواليتها.

 
وأدى نزع ملبيرة أراضري الشرعوب األصرلية )وهري مصردر العريه األساسري لجميرع الفئرات( بليراا أو جزئيراا إلرل  -993

بالها القائمة من قبل، فقد ألر ثلك أوالا، وبشبل ملحوظ علل قدرة ظهور أشبال جديدة من التبعية أو إلل زيادة حدة أش



سلطات الشعوب األصلية علل ممارسة وظائفها بطريقة فعالة وأيضاا علل قدرة المجتمعات األصلية علل االبتفاء ثاتياا 
 بفضل أنشطتها االقتصادية التقليدية. وألر بل ثلك تأليراا ضاراا علل أطرها االجتماعي.

 
إداري ليحرررل محرررل سرررلطات الشرررعوب  -سرررارعت سرررلطات الشرررعوب غيرررر األصرررلية الجديررردة إلرررل نظرررام سياسررري  -992

األصرلية وآليرات صرنع القررار التقليديرة فيهرا التري استرشردت بهرا هرثي المجتمعرات علرل مردى قررون. وبران هرثا مجهرروداا 
طاعررات معينررة مررن المجتمعررات األصررلية ناجحرراا علررل وجررا العمرروم. بيررد أنررا لررم يتحقررق فرري أحرروال بليرررة إال بمشرراربة ق

 الخاضعة أصالا لضغوط من جميع األنواع.
 

وبالملرل، أتيحرت مرؤخراا إمبانيرة مشراربة الشرعوب األصررلية، بصرفتها هرثي، فري بعرت جوانرب النظرام السياسرري  -996
اني. ولمة أمللة للشعوب غير األصلية في بعت المجتمعات المتعددة القوميات. وينطبق ثلك خاصة في المجال البرلم

عليا في بولومبيا ونيوزيلندا/أو تياروا. ويرحب المقرر الخاص بهثي التطورات التي تعتبر خطوات فري االتجراي السرليم. 
وهثا صحي" خاصة في حالة نيوزيلندا. حيث يعطي قانونها االنتخابي لشعب الماوري خياراا )تقبلا بحرية( للتسجيل في 

. ولبن التألير الحقيقي لهثا النوع من التدابير علرل المجهرود الهائرل الرثي يتطلبرا تحقيرق القائمة االنتخابية المخصصة
 المزيد من العالقات العادلة بين القطاعين في هثي المجتمعات فلم يتض" بعد.

 
تائج ومن الناحية االقتصادية، أدى فقدان القاعدة اإلقليمية للشعوب األصلية أو انبماشها بصورة شديدة إلل ن -997

مؤسفة بالنسبة لهثي الشعوب. وأسفر عجزها عن مواصلة أنشطتها االقتصادية التقليدية )أو ضرورة االضطالع بها في 
مساحات مضيقة جداا( عن هجرة متواصلة إلل المرابز االقتصادية للشعوب غير األصلية، ال سيما إلل المدن الببيرة. 

الديموغرافية أو انخفاضها انخفاضاا شديداا، وعمومراا، التبيرف اللقرافي  وبان معنل هثا لمجتمعات عديدة فقدان قاعدتها
 من جانب عدد ببير من األفراد المنتمين إلل الشعوب األصلية وفقدان هويتهم تدريجياا.

 
وبوجا خاص في الحاالت التي ال توجد فيها معاهدات  -واليوم، في األراضي التي لم تتألر بنزع الملبية بعد  -998
هنرراك تررألير متواصررل وملحرروظ علررل األنشررطة االقتصررادية التقليديررة. ويرجررع هررثا إلررل انعرردام األمرران مررن  -تفاقررات أو ا

الناحية القانونية )طبقاا لقانون الشعوب غير األصلية( فيما يخص حيازتهرا الفعليرة لريرت وتغلغرل التبنولوجيرا الغريبرة 
 ة التحتية، واألنهار، والغابات، والحيوانات(.بغية استغالل الموارد الطبيعية )بما في ثلك الترب

 
ولمة قائمة طويلة ومتنوعة من هثي الحاالت يتعرثر تعردادها جميعهرا فري هرثا التقريرر. وتبفري اإلشرارة إلرل أن  -992

األغلبية العظمل من هثي الشعوب تحتال علل العيه في أوضاع غير مستقرة. ويرجع هثا إلل عدة عوامل: منها خطر 
الجبري المباشر، في حاالت معينة؛ وضرورة الحصول أحياناا علل إجازات أو تراخيص من السلطات اإلداريرة  اإلخالء

غيرررر األصرررلية للقيرررام باألنشرررطة االقتصرررادية التقليديرررة )أو عررردم تجررراوز حصرررص تقييديرررة ال تبفررري لتغطيرررة االحتياجرررات 
طات الستخدام الموارد الطبيعيرة، حترل عنرد اعترراف المعيشية(؛ وااللتزام، في حاالت أخرى، بطلب اإلثن من هثي السل



قوانين الشعوب غير األصلية بملبيتها لهثي الموارد؛ وعمومرا، آلرار التبنولوجيرا الحديلرة علرل الموئرل التقليردي للشرعوب 
 األصلية.

 
قضية مابو  حتل بعد الحبم الشهير الثي صدر في -وتعتبرر األوضراع العامة للسبان األصليين االستراليين  -930

وحالة شعوب اللوبيبون بري وشعوب/أمم أوبيما في ألبرتا )بندا(، والديني )نافاخو( في أريزونا )الواليات المتحدة(،  -
والبري في جيمز باي، بويبك، وقطاعات بليرة من شعوب الماوري في أوتياروا/نيوزيلنردا والمابوشري فري جنروبي شريلي 

 صلية التي تعيه في ظل األوضاع االقتصادية المقلقلة المشار إليها أعالي.بعت األمللة الملموسة للشعوب األا 
 

ومن الجدير بالثبر في هثا الصدد، أن المقرر الخاص قرد تمبرن ألنراء عملرا الميرداني فري أوسراط البرري فري  -931
ئرل المسرتديم ( من التأبد بمشاهدتا الشخصية ومن أقروال الشرهود مرن الضررر الها1228( والمابوشي )1223بويبك )

الثي لحق فعالا، أو الثي يتهدد، موئل الشعوب األصلية نتيجة لتحويل مسار األنهار الببيرة أو إقامة سدود عليها )ملل 
بيررو أو حرروت نهررر غريررت ويررل( اسررتعداداا لبنرراء معامررل بهرمائيررة واسررعة النطرراق يبررون  -المجرررى األعلررل لنهررر بيررو 

 تهالك السبان غير األصليين )حتل في بلدان أخرى(.ناتجها، في جميع األحوال، مخصصاا الس
 

اللقافيرة للشرعوب األصرلية، بمرا  -ويستدل من بل ما ُثبر أعالي أن بل جانب من جوانب الحيراة االجتماعيرة  -939
 في ثلك، بالطبع، حياتها الدينية، قد تألر سلبياا بعمليرة إضرفاء الطرابع المحلري الشراملة )التري تمرو جميرع المجراالت(،

 وبثلك بنتيجتها الطبيعية الالزمة وهي نزع ملبية أراضي هثي الشعوب وفقدان سيطرتها الفعلية عليها.
 

وسواء بانت هثي الشعوب خاضعة لنظام من العبودية المباشرة أو لنوع من الحضانة )أو الوصاية( القضرائية  -933
ر؛ وسررواء تررم اسررتيعا بها )أو بانررت فرري سرربيلها إلررل االسررتيعاب( وجرررى المماللررة لتلررك الترري تنطبررق علررل األطفررال القّصرر

تهميشها في مجتمعات جديدة؛ أو حددت إقامتها في مناطق صغيرة تحيط بها لقافة أخرى قوية وعدائية وغريبة عليها، 
لإلفالت من تسلط الشعوب غير األصلية )بعد فقدان السلطة الخاصة بها(  -أو بانت تعيه في أراضي مجاورة أخرى 

 دت هثي الشعوب تعّديات عديدة علل نسيجها االجتماعي الصافي.فقد شه -
 

أوالا، تجدر اإلشارة إلل تفبيك األسر قسراا بإرسال األطفال والمراهقين لقضاء فترات طويلة ألناء سنوات تبّون  -933
الررة قبررولهم شخصرريتهم إلررل مرردارو دينيررة بعيرردة عررن بيئررتهم األصررلية. وفرري هررثي المؤسسررات، تقرردم لهررم المبافررآت فرري ح

االستيعاب بينما يتعرضون في حالة التعبير عن هويتهم األصلية )بالتحدث بلغتهم األصرلية( لعقوبرات شرديدة، بمرا فري 
 ثلك العقوبات البدنية.

 
اللقرافي وانتهراك حرمرة مقابرهرا وغيرر  -وشهدت الشعوب األصلية أيضاا تدمير مظاهر بليرة لترالها التاريخي  -932

المقدسة. وال تزال بنوزها األلرية وحتل عظام أسالفها معروضة اليوم في متاحف مملوبة لشعوب غير  ثلك من أمابنها



أصلية في أنحاء مختلفة من العالم رغم الجهود التي بثلت الستعادتها، ورغم القروانين الوطنيرة التري صردرت لحمايتهرا، 
 ورغم احتجاج العديد من المنظمات الدولية.

 
قايا المعابد المهدمة باتدرائيات ضخمة أو مظاهر أخرى لللقافة الجديدة. وتلقل المقرر الخاص وأقيمت علل ب -936

عررالوة علررل ثلررك معلومررات مؤبرردة بشررأن محرراولتين علررل األقررل بررثلتا فرري السررنوات األخيرررة لبنرراء مالعررب للغولررف علررل 
 أراضي سبق االعتراف بأهميتها الدينية بالنسبة للشعوب األصلية.

 
ت الحظررررر ببسرررراطة وبطريقررررة قطعيررررة فرررري عرررردة مناسرررربات، لفترررررات طويلررررة، علررررل عررررادات هررررثي الشررررعوب وفررررر  -937

واحتفاالتها وطقوسها الدينية. ومنعت أيضاا في حاالت بليرة، وألسباب مختلفة، من الوصول إلرل األمرابن التري تفررت 
يان إما علل االحتفال بها سراا مع تعرضهم التقاليد إقامة هثي الطقوو واالحتفاالت فيها. وأجبروا بالتالي في بعت األح

مرررا )ملررل العبيررد الررثين نقلررروا مررن أفريقيررا إلررل البررراريبي  لعقوبررات شررديدة )قضررية الصررن دانرررو فرري أمريبررا الشررمالية(، وا 
والبرازيل( بتمويهها ببراعة علل شبل طقوو دينية غريبرة علريهم، ملرل طقروو الديانرة البالوليبيرة، وهري ظراهرة شرائعة 

 با الالتينية.في أمري
 

وبانت قطاعات الشعوب غير األصلية تنظر إلل مؤسسات ولقافات الشعوب األصلية علل أنها  أدنل درجة   -938
و باليرررة  و عديمرررة الفاعليرررة وغيرررر عمليرررة . وبانرررت تررررّوج هرررثي ابراء السرررلبية يوميررراا وعلرررل البافرررة بطررررق جرررد مختلفرررة 

متناقلة( فتحولت بسرعة إلل جزء من  الحقرائق البديهيرة  فري قطاعرات ببيررة )بالمؤلفات  العلمية  أو مجرد األحاديث ال
في المجتمعات المتعددة القوميات التي  -من العالم السياسي واألباديمي وبثلك في قطاعات واسعة من السبان عموماا 

 ال تزال الشعوب األصلية تعيه فيها اليوم.
 

مررن الشررعوب األصررلية يرغبررون فرري االسررتيعاب وال فرري قبررولهم القرريم فررال غرررو إثن فرري أن العديررد مررن األفررراد  -932
األخالقية أو المادية للمجتمع الغريب الثي يحيط بهم. وتوجد الجثور المشتربة لهثا الحظر الداهم الثي يتهدد بقراءهم 

برل وينطبرق بشعوب منفصلة في التردي الواض" الحترام الثات في شرتل شررائ" الشرعوب األصرلية فري الوقرت الحرالي. 
هررثا أيضررا علررل مرحلررة بالمرحلررة الحاليررة الترري تبررثل فيهررا أيضررا جهررود ملحوظررة ونشررطة للغايررة السررتعادة وتطرروير القرريم 

 التقليدية لهثي الشعوب.
 

ومررن الجرردير بالررثبر فرري هررثا الصرردد، أن االفتقررار إلررل فرررص العمررل وعرردم القرردرة بوجررا عررام، فرري الظررروف  -930
يررة المسررتدامة طبقرراا لتقاليررد تلررك الشررعوب قررد سرراهم بليررراا فرري فقرردان احترررام الررثات علررل هررثا الحاليررة، علررل تحقيررق التنم

  القائمررة فرري الواليررات المتحرردة الشررعوب األصررليةالنحررو، وينطبررق هررثا خاصررة علررل الشررعوب الخاضررعة لنظررام  محميررات 
 وبندا، فضالا عن حاالت أخرى في أوروبا الشمالية وغرينالند.

 



بليرة، يغثي الواقع اليومي للشعوب األصلية االعتقاد بأنا لم يصب" بقائها علل قيد الحيراة ممبنراا وفي أحيان  -931
إال بفضرل  اإلعانررات  و الخرردمات  الترري تقرردمها الرردول الترري يعتمرردون عليهررا. وقررد تتفرراوت نوعيررة هررثي الخرردمات ونطرراق 

المشررترك بينهررا جميعرراا علررل مرردى قرررون هررو أن  تغطيتهررا، وقررد تبررون المسرراعدة مباشرررة أو غيررر مباشرررة، ولبررن القاسررم
تبلفتها تظل دوماا أقل، بحبم تعريفها، من قيمة المنافع التري يسرتمدها قطراع الشرعوب غيرر األصرلية الرثي تتقاسرم معرا 

 المجتمع الثي تعيه فيا.
 

التي تعيه فيها الشعوب وأخيراا، ينبغي التأبيد علل أن مؤشرات التنمية االجتماعية في جميع الحاالت تقريباا  -939
األصرلية فرري دول حديلررة متعرددة القوميررات أدنررل، أو أقررل إيجابيرة، مررن مؤشرررات قطاعررات الشرعوب غيررر األصررلية الترري 

االقتصرادية: بالعمالرة، والردخل السرنوي، ومعردل  -تتعايه معها. وينطبق ثلك علرل بعرت أهرم المؤشررات االجتماعيرة 
ّضع، ومتوسط العمر المأمول، ومسرتوى التعلريم، والنسربة المئويرة لنرزالء السرجون، الوفيات قبل الوالدة، وفي صفوف الر 

ومعدل االنتحار، إلق. وتدل األرقام الرسرمية المقدمرة بانتظرام مرن المصرادر المختصرة فري هرثي البلردان علرل صرحة مرا 
 ثبر أعالي.

 
عامراا  12العامرل طروال مرا يزيرد علرل ويوض" بل ما سلف قولا األسباب التي دفعت اللجنرة الفرعيرة والفريرق  -933

إلل تناول المسائل المتعلقة بالشعوب األصلية في إطار البند المعنون  التمييز ضد الشعوب األصلية  وهو نفو عنوان 
عاماا. ولم يتغير األمرر بليرراا فيمرا يتعلرق  16الثي الدراسة التطلعية التي قدمها السيد مارتينيو بوبو التي نشرت منث 

وب األصلية منث ثلك الحين. فما زالت العناصر األساسية لعالقتها بعالم الشعوب غير األصلية علل حالهرا دون بالشع
 تغيير.

 
وليو من قبيل المصادفة اعتراف اللجنة )بعبارات دبلوماسية منمقة( في ثات التاريق الثي وضعت فيا واليرة  -933

ي حاالت شتل أن يتمتعوا بحقوقهم اإلنسانية وحرياتهم األساسية ال يستطيعون ف الشعوب األصليةالمقرر الخاص بأن  
 ، الفقرة السادسة من الديباجة(.1282آثار/مارو  6المؤر  في  1282/33غير القابلة للتصرف  )قرار اللجنة 

 
 النظر إلل المستقبل: االستنتاجات والتوصيات -رابعاا 

 
ا بعررررين االعتبررررار الواجررررب وقررررت صررررياغة االسررررتنتاجات ان أمررررام المقرررررر الخرررراص عرررردة عناصررررر يتعررررين أخررررثه -932

 والتوصيات في هثا التقرير النهائي. وأهم هثي العناصر ما يلي:
 

ومقرررررر المجلررررو  1288/26واليتررررا هررررو، علررررل النحررررو الررررثي ورد فرررري قرررررار لجنررررة حقرررروق اإلنسرررران  )أ( 
 ؛1288/133االقتصادي واالجتماعي 

 



ل الهيئترررين اللترررين يتبعهمرررا الفريرررق العامرررل والتررري أقرتهرررا هاتررران الخطررروط العامرررة للدراسرررة المقدمرررة إلررر )ب( 
 الهيئتان صراحة أو ضمناا؛

 
باعتبارهررا مررن  1289المسررائل المشررار إليهررا فرري التقريررر المقرردم مررن السرريد مررارتينيو بوبررو فرري عررام  )ج(

 ن.المسائل المحتمل أن يلزم توضيحها في دراسة بهثي الدراسة التي شارفت علل االنتهاء اب
 

وفيما يتعلق بوالية المقرر الخاص فإنا من الجدير بالثبر أن الهدف الرئيسي من الدراسة هو تحليرل الجردوى  -936
المحتملة للمعاهدات واالتفاقات وسائر الترتيبات البناءة القائمة بين الشعوب األصلية والحبومات لغرت تعزيز وحماية 

 عوب.حقوق اإلنسان والحريات األساسية لهثي الش
 

وتنص اختصاصات المقرر الخاص أيضاا علل إيالء  اهتمام خراص لمرا يوضرع حاليراا مرن معرايير ثات صرلة  -937
بالموضوع علل نطاق عالمي وضرورة وضع نهج ابتبارية وتطلعية للعالقات بين الشعوب األصلية والحبومات . وعليا 

االقتصادية فيها.  -إلقليمية فضالا عن الحقائق االجتماعية أن يراعي، لدى القيام بثلك، حرمة سيادة الدول وسالمتها ا
ومن الواض" أن عبارة  لما يوضع حالياا من معايير ثات صلة بالموضوع علل نطاق عرالمي  تشرير إلرل عمليرة إعرداد 

 .1282مشروع إعالن بشان حقوق الشعوب األصلية التي بدأها الفريق العامل في عام 
 

اإلعررالن، اعتبررر المقرررر الخرراص أحبررام المشررروع مرجعرراا أساسررياا فرري وضررع اسررتنتاجاتا  وفيمررا يتعلررق بمشررروع -938
وتوصياتا، بصرف النظر عن عدم االنتهاء من عملية اعتمادي بصورة نهائية بعد. وراعل المقرر الخراص علرل النحرو 

لفريررق العامررل وأحيانرراا فرري الواجررب أن اعتمرراد هررثا الررنص، بصرريغتا الحاليررة، تررم بعررد سررنوات طويلررة مررن المررداوالت فرري ا
 اللجنة الفرعية أيضاا بمشاربة واسعة النطاق من بل من ممللي الشعوب األصلية والوفود الحبومية.

 
بأنها من العناصر التي ستلزم معالجتها في نهاية  1288أما بالنسبة للمسائل التي تسلم الخطوط العامة لعام  -932

دور المعاهرردات فرري التوسررع األوروبرري فيمررا وراء البحررار )الررثي تناولررا الفصررل الدراسررة فلقررد أخررث منهررا المقرررر الخرراص 
اللالث أعالي(؛ واألهمية المعاصرة للمعاهدات واالتفاقات وسائر الترتيبات البناءة، بما في ثلك المسائل المتعلقة بخالفة 

علرل ثلرك، حرددت الخطروط العامرة الدول، واالعتراف الوطني بهرثي الصربوك، وآراء الشرعوب األصرلية بشرأنها. وعرالوة 
لاللة مصادر رئيسية لالسترشاد بها في بل من عملية جمع البيانات وعملية وضع االستنتاجات والتوصريات: أال وهري 
القانون الدولي العام؛ والقانون المحلي في الدول القائمة حاليا )بمرا فري ثلرك القررارات الصرادرة عرن المحرابم المحليرة(؛ 

برام المعاهدات بوجا عام(.وابراء القانو   نية للشعوب األصلية )خاصة فيما يتعلق بالسلطة االجتماعية، والمعاهدات، وا 
 

ورأى المقررر الخراص السرريد مرارتينيو بوبررو أنرا مرن المناسررب البحرث عررن مسرائل أخررى ال تقررل ولاقرة صررلتها  -920
القانونيررة الدوليررة األخرررى المعنيررة بالشررعوب  بالموضرروع عررن المجرراالت الترري تغطيهررا اليرروم أحبررام المعاهرردات والصرربوك

ثا بان يتم االلتزام بها أم ال، والنتائج المترتبة علل تنفيثها أو عدم تنفيثها بالنسبة للشعوب األصلية )وهي  األصلية، وا 



وب مسألة عولجت أيضا في الفصرل اللالرث أعرالي(، فضرالا عرن المربرز الحرالي لتلرك الصربوك القانونيرة المعنيرة بالشرع
 األصلية.

 
والمقرر الخاص مستعد ابن لتقديم ما يلي: أوالا بعت االستنتاجات العامة التي تنطبق علل المسائل المتعلقة  -921

بالدراسة ببل ومن لم تقديم بعت االستنتاجات المحددة فيما يتعلق الفئتين الرئيسيتين من الظروف الحالية التي تعيه 
معرات متعرددة القوميرات: الفئرة التري توجرد بشرأنها معاهردات أو اتفاقرات أو ترتيبرات في ظلها الشعوب األصرلية فري مجت

 بناءة أخرى، والفئة التي ال توجد بشأنها ملل هثي الصبوك القانونية.
 

ويتعلررق االسررتنتاج العررام األول بمسررألة االعتررراف بحررق الشررعوب األصررلية فرري أراضرريها ومواردهررا، وبمواصررلة  -929
االقتصادية التقليدية علل تلرك األراضري دون أيرة مضرايقات. فهرثي هري المشربلة الرئيسرية التري يتعرين  القيام، بأنشطتها

نصرررافاا ودوامررراا برررين قطررراعي الشرررعوب األصرررلية والشرررعوب غيرررر  معالجتهرررا فررري أي محاولرررة إليجررراد عالقرررة أبلرررر متانرررة وا 
لية الخاصة، الروحية والمادية، بأراضريها فرإن األصلية في المجتمعات المتعددة القوميات. ونظراا لعالقة الشعوب األص

بطريقرة تبرون  -المقرر الخاص يعتقد أنا ال يمبن إحراز أي تقدم ثي شأن، إن أحرز، في هثا الصدد بدون التصدي 
لمسررألة مواصرررلة نررزع ملبيتهررا لهرررثا المررورد الفريررد الرررثي يعررد حيرروي األهميرررة  -مقبولررة لرردى الشررعوب األصرررلية المعنيررة 

 وبقائها علل قيد الحياة، ودون حل هثي المشبلة والتعويت عن آلارها.لمعيشتها 
 

وال تنعبو أسبقية هثي المسألة في البيانات التي جمعت للدراسة وفي أقوال الشرهود التري اسرتمع إليهرا المقررر  -923
برر معالجرة أبلرر الخاص فحسب، بل في المناقشات التي جرت في الفريق العامل وفي محافل دولية أخرى أيضاا. وتعت

من النتي عشرة مادة في مشرروع اإلعرالن لمسرألة الحقروق المتعلقرة براألرت، والقلرق الرثي أعربرت عنرا مرؤخراا مصرادر 
، بشأن العنف والتمييز اللثين يمارسران، حترل ابن، علرل الشرعوب األصرلية لحرمانهرا مرن أراضريها، خيرر (23)الفاتيبان

 دليل علل هثي األسبقية.
 

تنتاج ابخررر، الررثي يتصررل اتصرراالا وليقرراا باالسررتنتاج السررابق، هررو أنررا يتعررّثر تنرراول مسررألة الحقرروق فرري واالسرر -923
هررا البلرري بوجررا عررام، علررل أسرراو المنطررق القررانوني فقررط.  شرربالية الشررعوب األصررلية بأبملهررا وحّل األرت وحرردها، بررل وا 

اا مشرابل سياسرية مرن حيرث الجروهر. ولرثلك يتعرين فالمشابل التي تواجا عددا ببيرا من الدول المتعددة القوميات أساسر
توفر إرادة سياسية واسعة النطاق لدى جميع األطراف المعنية وخاصرة لردى القيرادات السياسرية للشرعوب غيرر األصرلية 
في الدول الحديلة إثا أريد حرل هرثي المشرابل برنهج جديردة تطلعيرة. وتسرتغرق المناقشرات والمجرادالت القانونيرة ببسراطة 

طويالا وتتطلب موارد وفيرة )يباد يفتقر إليها علل الدوام في الواقرع جانرب الشرعوب األصرلية أو ال يتروفر لرا سروى  وقتاا 
قدر محدود منها فقط(، وتعتبر هثي المناقشات متحّيزة بفعل مفاهيم مترسبة منث قرون عديدة. وبثلك، فرإن شردة إلحرا  

فلسرفية  -في مستهل القرن الحرادي والعشررين، فري مناقشرات قانونيرة  المشابل القائمة ال يسم" ببل بساطة باالنخراط،
 من النوع الثي قام بها الو بازاو وسيبولفيدا في القرن السادو عشر.

 



والمقرررر الخرراص مقتنررع تمامررا بررأن مجمررل إشرربالية الشررعوب األصررلية اليرروم أخالقيررة مررن حيررث طبيعتهررا أيضرراا.  -922
غي أن تفي با للشعوب األصلية بسبب األخطاء التي ارتببرت بحقهرم فيمرا مضرل. وال ويعتقد أن علل اإلنسانية دين ينب

برررد مرررن تصرررحي" هرررثي األخطررراء علرررل أسررراو مرررن اإلنصررراف والعدالرررة التاريخيرررة. ويررردرك أيضررراا المقررررر الخررراص تمامررراا 
األصرلية والشرعوب غيرر  االستحالة العملية للرجوع بالعرالم إلرل الحالرة التري بانرت قائمرة عنرد بدايرة اللقراء برين الشرعوب

األصلية منث خمسة قرون. وال يمبن التخلص من بل ما تم القيام با )إيجابياا وسلبياا( في هثي الفترة الزمنية لبن ثلك ال 
ن بان ثلك علرل حسراب القيرود الصرارمة التري تفرضرها المراعراة الواجبرة  يبطل مفعول االلتزام األخالقي المّل"، حتل وا 

انون ]قانون الشعوب غير األصلية[  رفع الضرر الرثي لحرق بالشرعوب األصرلية مرن النراحيتين الروحيرة لمبدإ  سيادة الق
 والمادية.

 
وال يسراور المقررر الخراص أيررة شربوك أبرداا فيمرا يتعلررق بالمسرألة التري أشربعت نقاشرراا أال وهري الحرق فري تقريررر  -926

التمترع بهرثا الحرق غيرر القابرل للتصررف. وتعتررف  المصير. فللشعوب األصرلية، ملرل جميرع شرعوب األرت، الحرق فري
من ميلراق األمرم المتحردة اعترافراا مطلقراا بهرثا الحرق لجميرع الشرعوب )وتعتبرري مبردأ مرن مبرادئ القرانون الردولي  1المادة 

مررن  3المشررتربة فرري العهرردين الرردوليين لحقرروق اإلنسرران. وتعترررف أيضررا المررادة  1المعاصررر(، بمررا تعترررف بررا المررادة 
وع اإلعالن صراحة بهثا الحق للشعوب األصلية. وفي رأي المقرر الخاص أنا ينبغي حل أي تناقت قد ينشأ بين مشر 

ممارسة هرثا الحرق مرن جانرب الشرعوب األصرلية فري الظرروف القائمرة حاليراا وبرين الحرق والواجرب المعتررف بهمرا للردول 
بالوسائل السلمية، وثلك عن طريق المفاوضرات فري المقرام  التي يعيشون فيها حالياا لحماية سيادتها وسالمتها اإلقليمية

األول، وعن طريق آليات حل المنازعات المناسبة )سواء بانت قائمة أو ستقام في المستقبل(؛ واألفضل أن يتم ثلك في 
مرحلة الحقة  إطار الوالية القضائية المحلية؛ ودائماا بالمشاربة الفعالة للشعوب األصلية. وسنعود إلل هثي المسألة في

 من هثا الفصل.
 

بمعناهررا فرري القررانون الرردولي  -وفيمررا يتعلررق بمسررألة مررا إثا برران ينبغرري أن تعتبررر الشررعوب األصررلية مررن األمررم  -927
في إطار البلدان التي تم فيها االعتراف رسمياا لبعت الشعوب األصلية بهثي الصفة )مرن جانرب الشرعوب  -المعاصر 

االتها أو فري مرحلرة الحقرة( عرن طريرق الصربوك القانونيرة الدوليرة، ملرل المعاهردات وعردم غير األصلية في بداية اتصر
ن  االعتراف لشعوب/أمم أخرى بثلك أم ال، فإن المقرر الخاص يعتقد أنا من المناسب التمييرز برين هراتين الحرالتين، وا 

 بان من المحتمل أن يؤدي التحليل النهائي إلل نفو النتيجة.
 

لمقرر الخاص من استعراضا للحاالت التي اختارها للتحليل، إلل أن الجزء األببر منها يصف إما وقد خلص ا -928
والسبان غير األصليين، أو أنها تحمل بثور  الشعوب األصليةحاالت تنطوي علل نزاع فعلي بين قطاعي المجتمع من 

حل مالئرم لهرا لفتررة طويلرة وربمرا حترل نزاع يمبن أن يندلع علل نحو مفاجئ بسبب قضايا لم يخمد رمادها ظلت دون 
 1223، وتشياباو )المبسيك( فري 1221لقرون. ومن بين األمللة علل هثا االحتمال األحداث في أوبا )بيبيك( في 

 .1227وفي مجتمعات محلية مختلفة في استراليا في 
 



األمررم المتحرردة المتعلررق  ولمررة اسررتنتاج آخررر يمبررن التوصررل إليررا  وهررو، بمررا هررو مسررلم بررا فرري مشررروع إعررالن -922
، أال وهررو أن جميررع (22)بالشررعوب األصررلية الررثي قدمررا الفريررق العامررل إلررل اللجنررة الفرعيررة  والررثي اعتمدتررا هررثي اللجنررة

والتري  -سواء بانت قواعرد ملزمرة قانونراا أو معرايير غيرر ملزمرة  -حقوق اإلنسان والحريات المعترف بها في الصبوك 
فيهرررا هرررثي الشرررعوب اليررروم، تنطبرررق علرررل الشرررعوب واألفرررراد األصرررليين الرررثين يعيشرررون داخرررل قبلتهرررا الررردول التررري تعررريه 

. وهثا ينطبق أيضاا علل جميع الحقوق والحريات المعترف بها في التشريع المحلري للدولرة المعنيرة بالنسربة (26)حدودها
هثا األمر صحي" شرريطة أن تبرون  لجميع األفراد والجماعات المجتمعية الخاضعين لواليتها. ويرى المقرر الخاص أن

طريقررررة االعتررررراف بتلررررك الحقرررروق والحريررررات فرررري الصرررربوك ثات الصررررلة متماشررررية مررررع العررررادات األصررررلية، والمؤسسررررات 
 المجتمعية، واألعراف القانونية.

 
يبرات ومن ناحية أخرى، فإن المقرر الخاص يميرل إلرل تأييرد المقترر  القائرل برأن المعاهردات/االتفاقات أو الترت -960

البناءة يحتمل أن تصب" أدوات هامة جداا )بسبب أساسها التوافقي( ال للقيام رسمياا بتحديد وتنفيث هثي الحقوق والحريات 
نما أيضراا الحقروق غيرر القابلرة للتصررف المورولرة عرن األسرالف، وخصوصراا  المشار إليها في الفقرة السابقة فحسب، وا 

 مع ما.حقوق األراضي، في السياق المحدد لمجت
 

وقد توصل المقرر الخاص، علل أساو القدر الهائل من الولائق، وأعمال الفريق العامل، والشهادات الشفوية،  -961
إلل االستنتاج بأنا لمة رأي يباد يبون اجماعياا في أوساط الشعوب األصلية المشتتة جغرافياا بأن جميع ابليات القائمة 

 ة، غير قادرة علل تحقيق تطلعاتهم وآمالهم في االنتصاف وتصحي" األوضاع.للدولة، سواء بانت إدارية أو قضائي
 

بما لديا من األسباب ما يحملا علل االستنتاج برأن هنراك رغبرة عارمرة لردى الشرعوب األصرلية فري إقامرة )أو  -969
ئية بشبل دائرم تقريبراا، إعادة إقامة( عالقات متينة وجديدة ومن نوع آخر، تختلف تماماا عن العالقة التي اتسمت بالعدا

وبالقسوة في بلير من األحيان التي بانت تربطهم حتل ابن مع قطاع السبان غير األصليين من المجتمع في البلدان 
التي يتعايشون فيها. وترى الشعوب األصلية أن هثا األمر ال يمبن تحقيقا إال بالتنفيث البامل للولائق القانونية القائمة 

فاقاا متبادالا والتي تنظم هثي العالقة )وتفسير أحبامها علل نحو مشترك(، أو بوضع صبوك جديدة يرتم المتفق عليها ات
التفاوت بشأنها بمشاربتهم الباملة. ويشاطرهم هثي النظرة المسؤولون المختصون الحبوميون في عدد من البلدان، بما 

 فيها بندا ونيوزيلندا وغواتيماال.
 

قرر الخاص اعتقاداا راسخاا بأن عملية التفاوت والسعي إلل القبول التي تنطوي عليها عملية وأخيراا، يعتقد الم -963
في أي جهود  الشعوب األصليةوضع المعاهدات )بالمعنل األوسع( هي أنسب الطرق ال لتأمين اسهام فعال من جانب 

وإلنشاء ابليات العملية الضرورية جداا  ترمي إلل االعتراف بحقوقهم وحرياتهم أو استعادتها في نهاية األمر فحسب، بل
لتسهيل إعمال وتنفيث حقوقهم المورولة عن أسالفهم وتلك المبرسة في النصوص الوطنية والدولية. وهي بالتالي أفضل 
طريقة لحل النزاع بشرأن قضرايا الشرعوب األصرلية علرل جميرع المسرتويات برالقبول الحرر والمسرتنير مرن جانرب الشرعوب 

 األصلية.



 
وهو يرى أيضاا أن أنسرب الطررق للحبومرات هري التنفيرث الفعرال للنرداء الرثي وجهرا إليهرا مرؤتمر فيينرا العرالمي  -963

لضمان المشاربة الباملة والحرة من جانب الشعوب األصلية في جميع جوانب المجتمرع،  1223لحقوق اإلنسان لعالم 
 .(27)وال سيما في المسائل التي تهمهم

 
عوب األصرلية التري أبرمرت معاهردات أو أي صربوك قانونيرة أخررى مرع المسرتوطنين األوروبيرين وفي حالة الشر -962

و/أو الثين تابعوا عملية االستعمار من بعدهم، فإن المقرر الخاص لم يجد أي حجة قانونية سليمة، تدعم الرأي القائل 
األصلية التي تشاور معها بشأن أحبام  بأنهما فقدن مربزهما القانوني الدولي بأمم/شعوب وتطعن بشدة معظم الشعوب

هثي المعاهدات، التي تتضمن وفقاا ألقوال وتفسير السبان غير األصرليين، تنرازالا صرريحاا مرن جانرب الشرعوب األصرلية 
عررن صررفتها بشررعوب خاضررعة للقررانون الرردولي )ال سرريما، واليتهررا القضررائية علررل أراضرريهما واالنفررراد بررالتحبم فرري القرروى 

 ؤسساتها السياسية(.)وسلطاتها وم
 

ويستند رفضهم لهثي األحبام إما إلل أن الموافقة غير قانونية حيث ترم الحصرول عليهرا برالتزوير و/أو حملهرم  -966
علل ارتباب خطأ بشأن موضوع االتفاق وغرضا، أو علل جهل أسالفهم التام بوجود ملل هثي األحبام في االتفاق، أو 

ال تسم" لهم ببساطة بالتخلي عن ملل هثي الخصائص )ال سيما فيما يتعلق باألراضي علل بون تقاليد ولقافة أسالفهم 
 وتدبير الشؤون العامة(.

 
وتجادل الدول األطراف في تلك االتفاقرات، التري اسرتفادت إلرل أقصرل درجرة ممبنرة مرن ابتسراب الواليرة علرل  -967

خلي عن تلك الخصائص، علل أساو أحبام تشريعاتها األراضي التي بانت تابعة للشعوب األصلية، بأنا تم بالفعل الت
المحلية وقرارات محابمها المحلية، فضالا عرن حقرائق عرالم اليروم، والتطرورات التاريخيرة التري أدت إلرل الحالرة الراهنرة. 
غير أن المبدأ القائل بأن ال أحد يعمل ضد مصالحا الشخصية يرجع إلل روما القديمرة وبران صرحيحاا بمبردأ عرام فري 

 القانون وقت سلب األراضي.
 

، والتري (28)1262وفي هثا الصدد، فإن المقرر الخاص يدرك تماماا أن اتفاقية فيينا لقرانون المعاهردات لعرام  -968
ليو لها ألر رجعي. وهناك عدد ببيرر مرن الردول التري تعريه شرعوب أصرلية داخرل حردودها  1280أصبحت نافثة في 

وبرالرغم مرن ثلررك، فقرد أخرث فرري اعتبراري أيضراا أن الرنص المعتمررد فري فيينرا ال يتعلررق  الحاليرة أطرراف فري هررثي االتفاقيرة.
نما بتقنين تلك التي ألبتت صحتها علل مرور الزمن وشبلت  بوضع قواعد ومفاهيم جديدة في القانون الدولي فحسب، وا 

قانون وضعي علل النحو الوارد ، جزءا ال يتجزأ من القانون الدولي، إما علل شبل قانون عرفي أو 1262بالفعل، في 
 في عدد من الصبوك الدولية اللنائية و/أو المتعددة األطراف التي بانت قائمة بالفعل.

 
مرن اتفاقيرة فيينرا ) ال يجروز ألي طررف أن يسرتظهر بأحبرام قانونرا الرداخلي  97وهو يعتقرد أن محتروى المرادة  -962

عررل قاعرردة فرري القررانون الرردولي فرري الوقررت الررثي تجررري فيررا العمليررة لتبريررر عرردم تنفيررثي معاهرردة مررا... ( برران يشرربل بالف



المؤدية إلل حرمان الشعوب األصلية من خصائصها السيادية وفقردانها، بررغم المعاهردات المناقضرة لرثلك التري أبرمرت 
 معهم بصفتهم بخاضعين للقانون الدولي معترف بهم.

 
هردات وغيرهرا مرن الصربوك القانونيرة التري أبرمهرا المسرتوطنون وهثا األمر يقود إلل مسرألة مرا إثا بانرت المعا -970

 األوروبيون وخلفاؤهم مع الشعوب األصلية ال تزال تعد صبوباا ثات مربز دولي في ضوء القانون الدولي أم ال.
 

ويرررى المقرررر الخرراص أن تلررك الصرربوك مررا زالررت تحررتفظ بالفعررل بمربزهررا األصررلي، ومررا زالررت سررارية المفعررول  -971
ماا، وبالتالي فهي مصادر لحقوق والتزامات بالنسبة لجميع األطراف األصلية فيها )أو خلفائها(، التي ينبغي لهرا أن تما

 تنفث أحبامها بحسن نية.
 

والتحليل المنطقي القانوني الثي يؤيد االستنتاج المثبور أعالي بسيط جداا وال يأتي المقرر الخاص بجديرد فري  -979
ات التي ليو لها تاريق انتهاء ينبغي اعتبارها سارية المفعول إلل أن تقرر األطراف فيها انهاءها، هثا الصدد. فالمعاهد

ما لم ُيحدد خالف ثلك في نص الصك نفسا، أو ُيعلن حسب األصول أنهرا الغيرة وباطلرة. وهرثا المفهروم بران ضرارب 
ة لبل من القانون البلدي والقانون الدولي منث بان الجثور في التطوير المفاهيمي والمعيارية األبيدة واالجتهادات اللابت

 القانون الروماني في أوجا منث ما يربو علل خمسة قرون، عندما ظهر االستعمار األوروبي الحديث.
 

وترروفرت لررردى المقرررر الخررراص، نتيجررة لبحولرررا، أدلررة بافيرررة علررل أن شرررعوب األمررم األصرررلية الترري دخلرررت فررري  -973
مع المستوطنين وخلفائهم غير األصليين تؤبد بأن تلك الصبوك ليسرت مازالرت صرحيحة  عالقات قائمة علل معاهدات

ومنطبقررة علررل حررالتهم اليرروم فحسررب بررل وتشرربل عنصررراا رئيسررياا لبقررائهم بشررعوب متميررزة. وقررد أوضرر" بجررالء جميررع مررن 
اص أو عررن طريررق إمررا مباشرررة فرري لقرراءات جماعيررة معهررم، أو فرري ردودهررم علررل اسررتبيان المقرررر الخرر -تشرراور معهررم 

اقتناعهم بأنهم ما زالوا بالفعل مقيدين بأحبام هثي الصبوك التي أبرمها أجدادهم أو هم  -الشهادة المباشرة أو المبتوبة 
 نفسهم مع الشعوب غير األصلية.

 
وبما ثبرت السلطات المختصة في بعت البلدان، ملل بندا ونيوزيلندا للمقرر الخراص أن حبومرة برل منهمرا  -973

رى أيضاا أن معاهداتها المبرمة مع الشعوب األصلية ما زالت صحيحة ونافثة تماماا )برالرغم مرن أنهرا تختلرف اختالفراا ت
 جثرياا عن نظيراتها األصلية فيما يتعلق بتفسير مضمون تلك المعاهدات(.

 
مرن التحقرق مرن عردد وبالرغم من ثلك، تمبن المقرر الخاص، ألناء سير بحولا، ومرن مشراهداتا فري الموقرع،  -972

ببير من االنتهابات الجسيمة الواضحة لاللتزامات القانونية التي تعهدت بها الدول األطراف في تلك الصبوك )خاصة، 
( وثلرك فري جميرع مراحرل الشرعوب األصرلية المعاهدات التاريخية  وبااللتزامات القانونيرة المتعلقرة بأراضري   لما يسمل ب

 ا في الفصل اللالث، ال سيما في النصف اللاني من القرن التاسع عشر.عملية الترويت الوارد وصفه
 



وفي الغالرب فرإن أوضر" ملرال علرل ثلرك هرو اسرتيالء الحبومرة االتحاديرة للواليرات المتحردة علرل  برالك هيلرز   -976
األراضري التري )حالياا والية جنوب دابوتا( من أمة سوز ألناء الربع األخير من القررن التاسرع عشرر. وقرد ترم تخصريص 

. ويجرردر (22)1868بموجررب أحبررام معاهرردة فررورت الرامرري لعررام  الشررعوب األصررليةبانررت تضررم علررل  بررالك هيلررز  ألمررة 
لجنة المطالبات الهندية بأنا  لن يجد أحدا أبداا،  (60)بالمالحظة أن ألناء الدعوى التي أسفر عنها هثا اإلجراء، صرحت

، 1272امل الشائن في تاريخنا بلا ، وقررت بل من محبمة المطالبات في علل األرج"، حالة أوض" وأجلل من التع
أن حبومة الواليات المتحدة استولت علل نحو مخالف للدستور علل  بالك هيلز  منتهبة  (61)والمحبمة العليا لهثا البلد

لوصي علل أراضي الهنود، بثلك دستور الواليات المتحدة. غير أن تشريع الواليات المتحدة يخّول البونغرو، بوصفا ا
سرلطة التصررف فرري هرثي الممتلبررات بمرا فري ثلررك نقلهرا إلررل حبومرة الواليرات المتحرردة، وحيرث أن إعررادة األراضري الترري 
استولت عليها الحبومة االتحادية بشبل غير مشروع ال تدخل في نطاق والية المحابم ولبنها تخضع لسلطة البونغرو 

مليرون دوالر )زائرد الفوائرد( للسروز. أمرا الطررف األصرلي  1772بتحديد تعرويت قيمترا  فقط، فإن المحبمة العليا ابتفت
نما استرداد األراضي التي لها قيمة روحية خاصة جداا بالنسبة للسوز، فقد رفت قبول األموال  الثي ال تهما األموال وا 

 لمقرر الخاص.التي ظلت دون توزيع في خزانة الواليات المتحدة، وفقاا للمعلومات المتاحة ل
 

ومن المعروف جيداا أن حسن النية في الوفاء بااللتزامات القانونية، التي ال تتعارت مع ميلاق األمم المتحدة  -977
( يعتبر واحداا مرن المرثاهب الحاليرة للقرانون الردولي اللابرت وواحردا مرن أهرم المبرادئ التري ترنظم العالقرات 909)المادة 

 96شبل معياراا قاطعاا في القانون الدولي العام )أحبام آمرة(. وبطبيعة الحال، فإن المادة الدولية، حيث أنا، بما هو، ي
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات برست مبدأ العقد شريعة المتعاقدين بوصفا الربن األساسي لقانون المعاهدات، وقد 

 من هثي االتفاقية. 97سبقت اإلشارة أعالي إلل أهمية المادة 
 

ينبغري أيضراا أن يبرون مرالالا فري األثهران أن مشررروع إعرالن األمرم المتحردة المتعلرق بحقروق الشرعوب األصررلية  -978
منا علل أن  للشعوب األصلية الحق في  36يعبر عن هثا المفهوم نفسا مع تشديد خاص عليا. وهو ينص في المادة 

لترتيبررات البنرراءة المبرمررة مررع الرردول أو خلفائهررا، وفقرراا االعتررراف ومراعرراة وتنفيررث المعاهرردات واالتفاقررات وغيررر ثلررك مررن ا
 لروحها وغرضها األصلي، وأن تعمل الدول علل تنفيث واحترام هثي المعاهدات واالتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة .

 
و عردم ومن ناحية أخرى، فإن القيام من طرف واحد بإنهاء معاهردة مرا أو أي صرك دولري آخرر ملرزم قانونرا، أ -972

الوفاء بااللتزامات الواردة في أحباما بان وال يزال سلوبا غير مقبول وفقاا لبل من قانون األمم والقانون الدولي األبلر 
حدالة. ويمبن أن يقال الشيء نفسا فيما يتعلق براإلخالل بأحبرام المعاهردات. وتحردد جميرع هرثي اإلجرراءات المسرؤولية 

ة. وقد دخلت أمم بليرة في حروب بسبب هثا الرنمط مرن السرلوك مرن قبرل أطرراف فري الدولية بالنسبة للدولة ثات الصل
اتفاقات تم إبرامها باالتفاق المتبادل خرالل الفتررة )مرن القررن السرادو عشرر إلرل أواخرر القررن التاسرع عشرر( التري بران 

 التوسع االستعماري للمستوطنين األوروبيين وخلفائهم في ثروتا.
 



لخاص أيضراا إلرل أن عردداا مرن حراالت النرزاع الحاليرة المتعلقرة بمسرائل المعاهردات/االتفاقات وخلص المقرر ا -980
المتصررلة بالشررعوب األصررلية لررا عالقررة باالختالفررات الببيرررة فرري تفسررير أحبامهررا وخصوصرراا تلررك الترري تتصررل بموضرروع 

يختلرف تفسرير المراوري والبابيهرا وغرت االتفاق المعني. ولمة حالة ثات صلة بهثا الموضوع هي معاهردة وايترانغي. و 
لهثي المعاهدة في مسائل حاسمة األهمية ملل ما يزعم من  عمليات نقل  سلطات تردبير الشرؤون العامة/السريادة و حرق 
ملبيرررة األراضررري  للمسرررتوطنين غيرررر األصرررليين، فضرررالا عرررن الغررررت الفعلررري مرررن االتفررراق نفسرررا. وقرررد وصرررفت عالمرررة 

البريطرراني الرئيسرري متعمررداا، بعررد أن تلقررل تعليمررات لتررأمين السرريادة البريطانيررة علررل بيررف قررام المتفرراوت  (69)معروفررة
أراضي الماوري من أجل السيطرة الحصرية عليها بحيث يتم الشروع في عملية استعمار سلمية، بجعل معنل مصرطل" 

ي فرري آخررر المطرراف فقرردان  سرريادة  مشوشرراا واإلخفرراء عررن األطررراف الماوريررة حقيقررة أن التنررازل الررثي توافررق عليررا يعنرر
الماوريين لقدر ببير من سلطتهم. وعلل الرغم من االعتقاد الوالق للماوريين بأن المعاهدة أبدت حقهم في الملبية فإن 

 حتل الحقوق األهم شأناا للرانغاتيراتانغا ستضطر في نهاية األمر للتراجع أمام سلطة التاج.
 

فيما يتعلق بإبرام المعاهدات بانت شفوية الطابع  الشعوب األصليةرسات وينبغي أن يؤخث في االعتبار أن مما -981
بليرراا وأنررا ال توجررد ولررائق مبتوبررة بهررثا الخصرروص. وباإلضررافة إلررل ثلررك، برران مررن الصررعب للغايررة بالنسرربة ليطررراف 

قرة التامرة مرن األصلية أن تتابع بالبامل جميع جوانب المفاوضرات مرن خرالل متررجمين )برانوا علرل األرجر" تعروزهم الد
وقت بخر(، هثا فضالا عن استخدام األحرف الصرغيرة فري النسرخة المبتوبرة المقدمرة إلريهم، وبلغرة أجنبيرة، مرن جانرب 
المفاوضرررين غيرررر األصرررليين. برررثلك، بررران يسرررتحيل لهرررم، فررري معظرررم الحررراالت، تقرررديم نسرررخة مبتوبرررة لفهمهرررم للحقررروق 

 وااللتزامات المنصوص عليها في هثي الصبوك.
 

ويرى المقرر الخاص أنا من المهم التشديد علل أن بحولا بشفت أن المعاهدات، وخاصة، المبرمة مع األمم  -989
. وفي البلير من المناسبات بان الغرت منهرا الشعوب األصليةاألصلية، بليراا ما لعبت دوراا سلبياا فيما يتعلق بحقوق 

عررن طريررق  الشررعوب األصررليةالملبيررة الشرررعية  ألراضرري أن تسررتخدم بررأدوات الحتيرراز  حررق  -مررن الجانررب األصررلي  -
، نيابرة عرن (63) إسقاطها  رسمياا هي وحقوق أخرى أيضاا. وفي وليقة قدمها شخصياا أحد الزعماء األصليين المحترمين

أمتا، يثبر أن المعاهردات تسرتخدم فري بعرت المناسربات إلجبرار الشرعوب األصرلية علرل التخلري إبران المسراومات عرن 
 هم المورولة عن أجدادهم وحقوقهم الناشئة عن المعاهدات.حقوق

 
وأخيرررراا، ونظرررراا لقلرررة البيانرررات المتاحرررة للمقررررر الخررراص، فررري هرررثي المرحلرررة النهائيرررة مرررن الدراسرررة، فيمرررا يتعلرررق  -983

م بالمعاهرردات المبرمررة بررين الرردول وتمررو الشررعوب األصررلية بررأطراف لاللررة، فلرريو فرري وسررع المقرررر الخرراص إال أن يقررد
االستنتاج األولي التالي: تبّين بافة األدلة واإللباتات، أن األطراف األصلية المتضررة لم تقبرل االلتزامرات المدرجرة فري 

 ، وال المشاربة بأي شبل بان في تنفيث هثي المعاهدات.(63)أحبام المعاهدات
 

ا رسرمياا أبرداا برأمم عرن طريرق صربوك وال بد ابن من االلتفات إلل حالة الشعوب األصلية التي لرم ُيعتررف بهر -983
قانونية دوليرة رسرمية مرع دول غيرر أصرلية. إث ينبغري إيرالء اهتمرام خراص لمسرألة مرا إثا بانرت هرثي الشرعوب مرا فتئرت 



تحتفظ اليوم بمربزها بأمم في ضوء القانون الدولي المعاصر أم ال. ويرى المقرر الخاص أن السؤال الرئيسي الثي ال 
ثا الصدد هو: بأي وسيلة يمبن حرمانها قانونراا مرن هرثا المربرز، إثا بران وضرعها برأمم واضرحاا ال بد من طرحا في ه

 ُلبو فيا في األصل ولم يتم التنازل عنا طوعاا؟
 

ويررررى المقررررر الخررراص أن ربرررط تحديرررد المربرررز القرررانوني  األصرررلي  للشرررعوب األصرررلية بصرررفتها أمرررم )برررالمعنل  -982
بصفتها  ليست أمماا  بالعامل الوحيد المتملل فيما إثا قامت بإضفاء الصفة الرسمية علل  المعاصر للقانون الدولي( أو

العالقات مع القوى االستعمارية غير األصلية أم ال، أمر خاطئ. فهو ال يتعارت مع مثاهب القانون الطبيعي فحسب، 
نمررا يعررّد غيررر منطقرري أيضرراا. وبررون أن بعضررا منهررا لررم يقررم عالقررات قانونيررة مرر فرري بليررر مررن  -ع القرروى االسررتعمارية وا 

ال يبدو  -الحاالت، ألناء المراحل المببرة من المشروع االستعماري، لمجرد أنا لم يحدث أن التقل القادمون الجدد بها 
 سبباا بافياا للتمييز الجثري هثا بين حقوقها وحقوق أولئك الثين أقاموا ملل هثي العالقات.

 
أن القررانون غيررر األصررلي الحررديث أبطررل منررث وقررت طويررل النظريررة القائلررة بررأن انعرردام  ومررن المهررم اإلشررارة إلررل -986

االعتراف القانوني/السياسي الرسمي من جانب بيان سيادي واحد )أو مجموعة من البيانات( يمبن أن يحدد إما وجود 
ادئ سيادة جميع الدول وحقوقهرا بيان آخر أو مربزي القانوني الدولي. وقد ُرفضت هثي النظرية بوصفها انحرافاا عن مب

المتسرراوية وتواصررل بعررت البيانررات الدوليررة، الترري ال يعترررف بهررا بعررت أعضرراء المجتمررع الرردولي، مررع ثلررك اسررتخدام 
صفاتها ببيانات خاضعة للقانون الدولي وبثلك يجوز لها إقامة عالقرات مرع جميرع البيانرات الخاضرعة للقرانون الردولي 

تحقيررق ثلررك هررو أن تمتلررك هررثي البيانررات العناصررر الالزمررة لبرري تعتبررر رعايررا دوليررة: األخرررى. وبررل مررا هررو مطلرروب ل
 باألراضي والسبان ونظام حبم مؤسسي وبالتالي القدرة علل إبرام اتفاقات دولية.

 
وباإلضافة إلل ثلك، تم استبعاد نظريات غير قانونية أخرى تستخدم بأساو لحرمان الشعوب األصلية، بوجا  -987

مربزها الدولي األصلي، وثلك في ضوء المفاهيم واالجتهادات الجديدة في مجال القانون الدولي الحرديث. فقرد عام من 
 (62)دفنررت محبمررة العرردل الدوليررة رسررمياا مفهرروم األرت المباحررة فرري الرررأي االستشرراري المتعلررق بحالررة الصررحراء الغربيررة

 (66)الرثي أصردرتا 1229لعرام  )bo v. QueenslandMa(فضرالا عرن القررار الشرهير فري قضرية  مرابو ضرد بوينزلنرد  
المحبمة العليا باستراليا. وباإلضافة إلل هثا فقد رفت المجتمع الردولي علرل نطراق واسرع االعترراف بالتجريرد مرن هرثا 
المربررز الرردولي بررراللجوء إلررل الغرررزو والقرروة المسرررلحة. وتلبررت األحبرررام الترري ترررنص علررل ثلرررك فرري ميلررراق منظمررة الررردول 

من ميلاق األمم المتحدة أن القانون الدولي المعاصر يرفت مفهروم أن يرؤدي اللجروء إلرل  3-9بية، وفي المادة األمري
 القوة والغزو إلل ابتساب الحقوق.

 
وبالتالي، يرى المقرر الخاص أنا إثا رغبت الشعوب األصلية، التي لم تدخل البتة في عالقات قانونية رسمية  -988

غيرهررا، مررع قرروى غيررر أصررلية )مللمررا فعلررت شررعوب أصررلية تعرريه فرري نفررو اإلقلرريم(، فرري أن  عررن طريررق المعاهرردات أو
تدعي لنفسها بمربزاا قانونياا أيضاا بأمم، فيجب أن يفترت أنها ما زالت تتمتع بهثا المربز إلرل أن يلبرت خرالف ثلرك. 

في مربزها بأمم. وينبغي في  وبناء علل ثلك، فإن عبء إلبات ما هو خالف ثلك يقع علل عاتق الطرف الثي يطعن



حالة إصدار أي حبم قضائي ممبن في قضية هامة بهثي، ينبغي إيالء االهتمام الالزم لتقييم أسباب المنطق القرانوني 
 المثبورين فقدوا بصورة ما مربزهم األصلي. الشعوب األصليةالمقدمة لدعم الحجة القائلة بأن 

 
ستنتاجات دراسرتا فري الجرزء األول مرن هرثا الفصرل، فري تقرديم توصرياتا. وسيبدأ بعد أن قدم المقرر الخاص ا -982

وبما درج عليا عند صياغة استنتاجاتا، يرى المقرر الخاص أنا من  الضروري أن ُيشار إلل بعرت النقراط المرجعيرة 
 يات ابن.والتي ينبغي أن تسترشد بها صياغة هثي التوص -التي تم تقديمها في مراحل مببرة من عملا  -الهامة 

 
ويررررى المقررررر الخررراص أنرررا مرررن المفيرررد أن الترررثبير برررأن دراسرررتا، وفقرررا لواليترررا، يجرررب أال تقتصرررر علرررل تحليرررل  -920

للصرربوك القانونيررة الماضررية ومعناهررا المعاصررر، وال علررل اسررتعرات لمررا إثا برران يجررري تنفيررثها حاليررا أم ال، بصرررف 
 لمستقبل.النظر عن أهمية هثا االستعرات بالنسبة للحاضر وا

 
وسبب تقديم هثا االستعرات التاريخي هو أن المقرر الخاص ارتأى أنا يساعد علل التوصل إلل نهج مستنير  -921

وتطّلعرري إزاء القضررية الرئيسررية، أي الحاجررة إلررل تقيرريم المرردى الررثي يمبررن أن يسررهم بررا بصررورة فعالررة إبرررام معاهرردات 
نصرررافا  عوب األصرررليةالشرررجديررردة، واتفاقرررات وترتيبرررات بنررراءة أخررررى برررين  والررردول فررري إقامرررة أسرررو أبلرررر متانرررة ودوامرررا وا 

 والدول. الشعوب األصليةللعالقات التي سيتعين بالضرورة أن تستمر بين 
 

وينبغي أن ال يغيب عن األثهان أن المقرر الخاص حدد الهدف األخير من واليتا علل أنا يوفر عناصر من  -929
وال سرريما حقرروقهم  الشررعوب األصررليةالمسررتوى العملرري مررن تعزيررز وحمايررة حقرروق أجررل بلررول الحررد األقصررل الممبررن علررل 

، عن طريق إرساء معايير قانونية جديردة، (67)اإلنسانية وحرياتهم األساسية في بل من القانون المحلي والقانون الدولي
علرل أسراو  (68)لقرة المتبادلرةتتفاوت بشأنها جميع األطراف المعنية وتقبلها، في عملية من شرأنها االسرهام فري بنراء ال

حسررن النيررة والتفرراهم المتبررادل للمصررال" الحيويررة ليطررراف األخرررى، وااللتررزام الصررارم مررن جانررب بررل األطررراف برراحترام 
 .(62)النتائج التي ستتمخت عنها المفاوضات في نهاية المطاف

 
أعررررالي(: وهرررري أن معظررررم  927 ومررررن المفيررررد هنررررا التأبيررررد علررررل نقطررررة وردت فرررري أوائررررل هررررثا الفصررررل )الفقرررررة -923

ر  الحاالت/األوضرراع الترري استعرضررها المقرررر الخرراص بانررت إمررا حرراالت نررزاع قائمررة بطبيعررة الحررال، أو يمبررن أن تتفّجرر
 علل شبل نزاع في أي وقت وفي ظل ظروف غير متوقعة البّتة.

 
ورعايرة عمليرة بنراء اللقرة. فهري وفي هثا السياق، فإنا ال يمبن المبالغة فري التأبيرد علرل الحاجرة إلرل تشرجيع  -923

عمليررة تسررتلزم اتخرراث خطرروات إيجابيررة فضررال عررن تجنررب االجررراءات الترري يمبررن أن تزيررد حرراالت النررزاع القائمررة سرروءا. 
 وتتصل التوصية األولل للمقرر الخاص بهثي العملية التي تشتد الحاجة إليها.

 



رت هروك، الرثي شرغل منصرب رئريو وزراء أسرتراليا ومن بين هثي الخطوات تلك التي اتخرثها منرث سرنوات روبر -922
، واعتراف الفاتيبان الشعوب األصليةعندئث، والثين عندما سلموا بارتباب االساءات من جانب المستوطنين األوائل ضد 

ية، في ابونة األخيرة ببعت جوانب الدور الثي لعبتا البنيسة البالوليبية في مراحل مختلفة من استعمار أمريبا الالتين
الرثي أصردري برونغرو الواليرات المتحردة بشرأن هراواي حيرث تشربل بلهرا تطرورات  1223ومشروع قانون االعتثار لعرام 

إيجابية في هثا االتجاي. وينبغي تشجيع حبومات تلك الدول علل متابعة هثي الخطوات األولية علل نحو فعال. ودعوة 
بالجرأة البافية التخاث خطوات مشرابهة فري سرياقها المجتمعري  الحبومات األخرى التي لها ظروف مشابهة، إلل التحلي

 المحدد.
 

وبالملل، فإن االجراءات التي يحتمل أن تزيد حاالت المواجهة القائمة سوءاا، أو تتمخت عن نزاعات جديدة،  -926
حصررر لهررا علررل ينبغرري تفاديهررا أو تعليقهررا علررل الفررور إلررل أجررل غيررر مسررمل. ويرررى المقرررر الخرراص أنررا لمررة أمللررة ال 

خضررراع  األعمررال التررري ينبغررري االمتنرراع عنهرررا برررالغزو، والطرررد القسرررري )مللمرررا هررو فررري حالرررة أمررة نفرررايوني أريزونرررا(، وا 
لإلبراي لحملهرم علرل قبرول شرروط للتفراوت )مرن بينهرا، حالرة لوبيبرون برري فري ألبيرترا، وتجزئرة أمرة  الشعوب األصلية
للمررا فرري حرراالت نررورث آيلنررد التابعررة ألوتياروا/نيوزيلنرردا(، وتجاهررل لتحررريت بعضررهم ضررد الرربعت )م الشررعوب األصررلية

همال السلطات التقليدية عن طريق الترويج لقيام سلطات جديردة بموجرب لروائ" وقروانين غيرر أصرلية )بمرا هرو الحرال  وا 
الضرررر بموئرررل فرري عرردد مررن الحررراالت فرري الواليررات المتحررردة(، واالسررتمرار فرري تنفيرررث  المشرراريع اإلنمائيررة  التررري تلحررق 

عرادة  -)بمشروع نهر بيو  الشعوب األصلية بيو في شيلي(، والمحاوالت الضرخمة لصررف األنظرار عرن أمرور معينرة وا 
توجيررررا التربيررررز صرررروب الحقرررروق الفرديررررة فرررري مقابررررل الحقرررروق المجتمعيررررة الجماعيررررة )علررررل النحررررو الررررثي أدانررررا تحررررالف 

 ينبغي تجنب ملل بل هثي االجراءات بعناية.وجهات بليرة أخرى. و  (Haudenosaunee)الهودينوساوني 
 

ويتماشل هثا النهج مع واحدة من السمات الرئيسية للنهج األصلي الثي اتبعا المقرر الخاص إزاء ما يجب أن  -927
يشرربل مجررال تربيررز اسررتنتاجاتا وتوصررياتا، وهررو االسررهام فرري النهرروت بعالقررات جديرردة تقرروم علررل االعتررراف المتبررادل، 

 التعاون، بدال من موقف ينطوي علل تجاهل الطرف ابخر، والمواجهة والرفت.واالنسجام و 
 

وفيمررا يتعلررق بالتوصرريات الراميررة إلررل التحقررق التررام والتوجيررا الصررحي" للفوائررد المحتملررة مررن األلررر المسررلم بهررا  -928
األوسع أيضاا(، بعناصر لتنظيم للمعاهدات/االتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة، فضال عن إبرام المعاهدات )بمعناي 

عالقات مستقبلية أبلرر إيجابيرة وأقرل عرداءا برين الشرعوب األصرلية والردول، ينبغري إيرالء االعتبرار الرالزم إلرل العمليترين 
تاريق العالقات القائمة علل المعاهدات بين الشرعوب ‘ 1‘اللتين سبق للمقرر الخاص تناولهما ألناء االضطالع بعملا 

ول؛ ال سريما العبرر المسرتمدة مرن تحليرل لعمليرة التطويرع فري المسرتعمرات السرابقة للمسرتوطنين األوروبيرين األصلية والد
المنطرق البرامن وراء المفاوضرات الجاريرة وبعرت العمليرات السياسرية الناشرئة برين الردول ‘ 9‘)انظر الفصرل اللالرث( و

 والشعوب األصلية في بلدان مختلفة.
 



اتين العمليتررين المررثبورتين أعررالي، فررإن العبرررة األولررل الواجررب تعلمهررا مررن الترراريق تتعلررق وفيمررا يتعلررق بررأولل هرر -922
 بمشابل إنفاث المعاهدات وتنفيثها. وسيقدم المقرر الخاص عددا من التوصيات بشأن هثي القضية الرئيسية.

 
نمرر -300 ا إلررل عرردم امتلررال الدولررة ومررن الواضرر" أن المشرربلة فرري هررثا المجررال ال تبمررن فرري االفتقررار إلررل األحبررام وا 

( من 300الطرف المعنية بهثي األحبام. والملال علل ثلك هو أن الواليات المتحدة، البلد الثي لديا أببر عدد )حوالي 
المعاهدات المعترف بها المبرمة مع األمم األصلية، والتي أدخلرت معظمهرا عرالم النسريان برإجراءات اتخرثت مرن جانرب 

 ات االتحادية أو البونغرو.واحد إما من قبل السلط
 

ويلبرررت التررراريق أنرررا توجرررد مجموعرررة واسرررعة مرررن الوسرررائل فررري تصررررف الهيئرررات الحبوميرررة، بمرررا فيهرررا السرررلطة  -301
القضائية، لتجاهل طرف واحرد ألحبرام المعاهردات التري تشربل عبئرا علرل الدولرة، وهرو تجاهرل يسرير يردا بيرد مرع التقيرد 

 لتي تمارسا.باألحبام المواتية للدولة الطرف ا
 

وفيمرا يتعلررق بمنطررق المفاوضرات الترري تجررري فري الوقررت الحررالي وغيرهرا مررن االتصرراالت برين الرردول والشررعوب  -309
األصلية، ال بد من إبداء مالحظتين: وتتعلق أوالهما بما يمبن أن يسمل أموراا  غير قابلة للتفاوت ، بمبردأ إبطرال مرا 

شرط لتسوية مطالباتهم. وال يعلم أحد بعد أي مدى يعرت وجود ملل هثي ب الشعوب األصليةيدعل بإسقاط حق ملبية 
للخطررر ال صررالحية االتفاقررات الترري تررم التوصررل إليهررا  -إثا فرضررها مفاوضررو الدولررة  -األمررور  غيررر القابلررة للتفرراوت  

ية، الثي يعتبر فحسب بل وصالحية االتفاقات المقبلة أيضاا. ويمبن أن يتعرت القبول الحر من جانب الشعوب األصل
 أساسيا لجعل هثي االتفاقات سليمة قانونا، لمخاطر جسيمة بسبب هثا الشبل من االبراي الفعال بشبل خاص.

 
وتتعلرررق المالحظرررة اللانيرررة بمسرررألة  الحبرررم الرررثاتي  و االسرررتقالل الرررثاتي  المقررردمين فررري بعرررت الحررراالت ببرررديل  -303

بير الشؤون العامة، التي ينتظر إسقاطها ابن. ومن أجل تفرادي حردوث للممارسة الباملة لحقوق األسالف المتعلقة بتد
مشابل جديدة في المستقبل، يرى المقرر الخاص أن لمة ما يدعو إلل التوصية بأن يجري بل من الطرفين تقييماا دقيقاا 

ع المعاهردات فري ضروء تراريق وضر - الشعوب األصرليةوخصوصا طرف  -للمزايا والعيوب الممبنة لملل هثي األنظمة 
 وتنفيث واحترام المعاهدات التي أسفرت عنها المفاوضات الماضية بين األمم األصلية والدول.

 
ومررن المهررم بشرربل خرراص لررنفو هررثي األسررباب، إجررراء تقيرريم بامررل )أو إعررادة تقيرريم( انطالقرراا مررن نفررو النقطررة  -303

ات البنراءة  وجردواها المحتملرة بالنسربة للشرعوب األصرلية المرجعية، لمدى صلة الفئة شبا القانونية المتمللة فري  الترتيبر
 التي ما زالت محرومة من أي عالقة رسمية وتوافقية مع الدول التي تعيه فيها ابن.

 
أما فيما يتعلق بالتوصيات بشأن مسألة أخرى حاسمة أيضا بالنسبة للجوانب التطلعية من هثي الدراسة، فيتعين  -302

ص اختار في بداية عملا لاللة عناصر تستحق التحري فيما يتعلق بآليات حرل النزاعرات. وهرثي القول بأن المقرر الخا
القدرة الفعليرة لتليرات القائمرة علرل التصردي الفروري )ومرن األفضرل أن يبرون ثلرك بأسرلوب ‘ 1‘العناصر اللاللة هي: 



ائية الوطنية مقابل الوالية القضائية الدوليرة؛  المسألة الحساسة  المتمللة في الوالية القض‘ 9‘وقائي( لحاالت النزاع؛ و
وخصوصرا  -الطريقة التي ينبغي أن تؤمن بها مشاربرة جميرع األطرراف المعنية فري هرثي ابليرات مشراربة فعالرة ‘ 3‘و

 .(70)الشعوب األصلية
 

م القائرل إنرا فري أعرالي( برأن الررأي المعمر 961أشار المقرر الخاص في موضع سابق في هثا التقرير )الفقرة  -306
ضرروء الحالررة الترري تعرراني منهررا الشررعوب األصررلية اليرروم، ألبتررت ابليررات القائمررة، سررواء بانررت االداريررة أو القضررائية فرري 
األوساط غير األصلية في الحبومات، عجزها عن حل مأزقها الصعب. مما يحملا علل تقديم عدد من التوصيات بشأن 

 هثا الموضوع.
 

، والية قضائية خاصة الشعوب األصليةأن ُتنشأ داخل الدول، التي يوجد فيها عدد ببير من وهو يوصي أوال ب -307
حصرا، تبون مسرتقلة عرن الهيابرل الحبوميرة القائمرة )مربزيرة أو خرالف  الشعوب األصليةجديدة تماما لمعالجة قضايا 

ا عررن الفررروع الح ن بانررت تمررّول بررأموال عامررة، وأن يسررتعات بهررا ترردريجّي بوميررة البيروقراطية/اإلداريررة القائمررة ثلررك(، وا 
 المبلفة حاليا بتلك القضايا.

 
وفي رأيا أنا ينبغي أن يبون لهثي الوالية القضائية الخاصة أربعة فروع متخصصة )دائمة وفيها عدد باف من  -308

، بما فيها تلك المتعلقة هيئة استشارية لحل النزاعات تحال إليها بصورة إلزامية جميع النزاعات‘ 1‘الموظفين الفنيين(: 
بتنفيث المعاهدات والناشئة بين الشعوب األصلية وبين الجهات غيرر األصرلية مرن أفرراد وبيانرات ومؤسسرات، )بمرا فيهرا 
جررراء مفاوضررات برررين األطررراف المعنيررة وأن تصررردر  المؤسسررات الحبوميررة(، وأن تبررون هرررثي الهيئررة مفوضررة بتشرررجيع وا 

هيئة تقوم من خالل المفاوضرات مرع الشرعوب األصرلية المعنيرة بصرياغة مرا يلري: ‘ 9‘توصيات مالئمة لحل الخالف، 
)أ( صرربوك لنائيررة قانونيررة جديرردة، وتوافقيررة ومشررروعة مررع الشررعوب األصررلية المهتمررة و)ب( وتشررريع جديررد ومقترحررات 

نظام قانوني مؤسسي جديد  أخرى يتم تقديمها إلل الفروع التشريعية واإلدارية الحبومية المختصة للقيام تدريجياا بإنشاء
هيئررة قضرائية جماعيررة، تعرررت ‘ 3‘يرتم تطبيقررا علرل جميررع قضررايا الشرعوب األصررلية ويبرون متماشرريا مررع احتياجاتهرا؛ 

 -عليها إلزامياا، جميع الحاالت التري تعرثر حلهرا بعرد مررور فتررة زمنيرة معقولرة مرن خرالل توصريات الهيئرة االستشرارية 
صل في القضايا وأن تبون قادرة علل جعل قراراتها النهائية نافثة باستخدام القوة القسرية وينبغي تفويت هثي الهيئة للف

 وغير األصلية. -فرع إداري مبلف بجميع الجوانب اللوجيستية للعالقات بين الشعوب األصلية ‘ 3‘للدولة؛ 
 

لرنهج االبتبراري البعيرد األلرر. ويعلم المقرر الخاص حرق العلرم أن هنراك العديرد مرن العقبرات التري تواجرا هرثا ا -302
حدى هثي العقبات أن البلير من المصال" المبتسبة قد تتضرر ببطالن الحاجة للهيابل القائمة ابن لمعالجة قضرايا  وا 

في بلير من البلدان. وال ينفع سوى العزم السياسي الشديد وحدي، خاصة من جانب قيادة القطاع غير  الشعوب األصلية
لجعل هثا النهج قرابال للتطبيرق. وهنراك عنصرر أساسري آخرر واضر" أيضرا: تعتبرر المشراربة الفعالرة األصلي للمجتمع، 
فرري جميررع الفررروع األربعررة  -ويفضررل أن تقرروم علررل أسرراو المسرراواة مررع السرربان غيررر األصررليين  -للسرربان األصررليين 



ثي يتبعررا المقرررر الخرراص إزاء هررثي الموصررل بهررا أمررراا حاسررم األهميررة  فرري الفلسررفة  الترري يهترردي بهررا الررنهج الشررامل الرر
 المسألة.

 
ومن الواض" أن ما ورد أعالي هو مجرد رسم تخطيطي للصبغة المؤسسية الموصل بها. وال بد من بثل جهود  -310

ببيرة لسد فجواتا الواضحة للغاية. وبينما ال يفتقر المقرر الخاص إلل أفبار فيما يتعلق ببيفية سد بعت هثي الفجوات، 
أى أنا من الصواب إفسا  المجال الجراء عملية التوليف الدقيق في مرحلة الحقة، حول مائدة المفاوضات، من فقد ارت

جراء عملية التفاوت هثي االختبرار الفعلري فري  قبل األطراف المهتمة ثاتها في شتل البلدان. وقد تبون طريقة تنظيم وا 
 سياسي. -تر  في أي سياق اجتماعي نهاية األمر لمزايا توصيتا وقابلية تطبيق الهيبل المق

 
واستفاد المقرر الخاص في وضع التوصيات الواردة أعالي، من األفبار المليرة لالهتمام بشأن الموضوع نفسا  -311

 .(71)( للجنة الملبية المعنية بالشعوب األصلية التي أنشأتها حبومة بندا1226التي طرحت في التقرير النهائي )
 

االعتقاد بأنا ينبغي أن تناقه علل الصعيد المحلي القضايا المليرة للنزاع الناشئة عن معاهردات  وبينما يسود -319
 أو ترتيبات بناءة تبون الشعوب األصلية طرفا فيها، فإن البعد الدولي الشبالية المعاهدات يتطلب الدراسة دراسة وافية.

 
دولية للفصل في الردعاوى أو الشرباوى المقدمرة مرن  ولمة مسألة حاسمة تتعلق باستصواب إنشاء آلية قضائية -313

 الشعوب األصلية، ال سيما تلك الناشئة عن معاهدات وترتيبات بناءة ثات مربز دولي.
 

وال يخفررل علررل المقرررر الخرراص أبررداا الررتحفظ الررثي أبدتررا الرردول مررراراا وتبررراراا، إزاء مسررألة طررر  هررثي القضررايا  -313
رات من جانب محافرل دوليرة. برل إنرا قرد يروافقهم الررأي أيضرا علرل أنرا قرد يبرون مرن المفيرد للنقاه المفتو  واتخاث القرا

بصورة أببر فيما يتعلق بقضايا معينة )بالنزاعات التي ال تتصل بتنفيث المعاهدات والتقيرد بهرا( إبقراء استعراضرها لهرثي 
 فد هثي بالبامل.القضايا والبت فيها مقصورا علل الوالية القضائية المحلية إلل أن يستن

 
بيد أنا يرتأى عدم استبعاد بلية فبرة المزايا التي قد توابب إنشاء هيئة دولية )بالمحفل الدائم المقتر  للشعوب  -312

وبرالقبول الضرمني الشرامل المسربق، أو القبرول الضرمني ألغررات  -األصلية( يمبرن تفويضرها، فري ظرل ظرروف معينرة 
بتولي أمر القرار النهائي في أي نزاع بين الشعوب األصلية التي تعيه داخل حدود  -بعينها من جانب الدولة المعنية 

 دولة حديلة وبين المؤسسات غير األصلية، بما في ثلك مؤسسات الدولة.
 

وعلررل أيررة حررال، يوصرري المقرررر الخرراص بررأن تعقررد حلقررة عمررل برعايررة األمررم المتحرردة، فرري أقرررب موعررد ممبررن  -316
ولي للسرربان األصررليين فرري العررالم، لفررت" برراب مناقشررة مسررتنيرة بشررأن حسررنات وسرريئات ملررل هررثي وداخررل إطررار العقررد الررد

 الهيئة الدولية.
 



ولمة نقطة أخيرة بهرثا الشرأن: ففري ضروء االهتمرام الردولي المتزايرد بموضروع جميرع حقروق اإلنسران والتطرورات  -317
ص، هرو أنرا بلمرا ازدادت فعاليرة وتطرور ابليرات المتصلة بها، لمة عنصر واحرد شرديد الوضرو  فري ثهرن المقررر الخرا

الوطنية لحل النزاعات بشأن القضايا األصلية، بلما قلت الحاجة إلل إنشاء هيئة دولية لهثا الغرت. والعبو صرحي" 
أو عردم فعاليتهرا  الشرعوب األصرليةأيضا: فإن عدم وجود مؤسسات وطنية أو سوء أدائها أو اتباعها لنهج تمييزي ضرد 

لمزيد من الحجج الصحيحة لالتفات إلل الخيارات الدولية. وقد يبون ثلك واحدا من أقوى الحجج الممبنة إلقامة يوفر ا
الشرعوب وحل النزاعات المتصلة بقضايا  الشعوب األصلية)أو تعزيز( قنوات داخلية سليمة وفعالة لتنفيث/احترام حقوق 

 .األصلية
 

الشرعوب ب لتوجيههرا إلرل مؤسسرات الدولرة المفوضرة بمعالجرة قضرايا ولمة توصية أخرى يبدو أن الوقت مناس -318
هرري أنررا ينبغري لهررثي المؤسسررات، ألنراء عمليررة اتخرراث القررارات بشررأن المسررائل التري تهررم الشررعوب األصررلية، أن  األصرلية

ر )أو تواصرررل القيرررام برررثلك( أحبرررام التشرررريع الررروطني والمعرررايير والصررربوك الدوليرررة برررأبلر الطرررر  ق مواتررراة تطبرررق أو تفّسررر
للشعوب األصلية، وبخاصة في الحاالت المتعلقة بالحقوق الناشئة عن المعاهدات. وفي جميع حاالت العالقات القائمة 
علل معاهدات/اتفاقات/ترتيبات بناءة، ينبغي إعطاء تفسير الطرف األصلي ألحبام تلك الصبوك قيمة مساوية لتفسير 

 السبان غير األصليين ليحبام نفسها.
 

بما يوصي المقرر الخاص بأن تنفث أحبرام المعاهردات واالتفاقرات برين الشرعوب األصرلية والردول، إن وجردت،  -312
بأقصل ما يمبن من حسن النية من منظور السعي إلل تحقيرق العدالرة والمصرالحة. وفري حالرة أن يصرب" مجررد وجرود 

االعتررراف الرسررمي بهررثا الصررك بنقطررة مرجعيررة  المعاهرردة )أو صررالحيتها فرري الوقررت الررراهن( مسررألة متنررازع عليهررا، فررإن
قانونية في عالقات الدولة مع الشعوب المعنية سيسهم بليرا في عملية بناء اللقة التي يمبن أن تسفر عن فوائد ببرى. 
ويوصي المقرر الخاص بشدة في هثا السياق بإبمال عملية التصديق علل مشاريع المعاهدات/االتفاقات التي استبمل 

 .الشعوب األصليةالتفاوت بشأنها مع  بالفعل
 

وفي حالة االلتزامات المنصوص عليها في المعاهدات اللنائية أو المتعددة األطراف المبرمة مع الدول، والتي  -390
تشبل فيها الشعوب األصلية أطرافا لاللة ويمبن أن تؤلر علل هثي الشعوب، يوصي المقرر الخاص بأن تسعل الردول 

هثي الصبوك إلل الحصول علل القبول الحر والمستنير ليطراف األصلية قبل الشروع في إنفاث تلك  األطراف في ملل
 االلتزامات.

 
بررثلك يوصرري المقرررر الخرراص سررلطات الرردول أال تبرردأ أو تواصررل العمررل فرري مشرراريع إنمائيررة قررد تضررر ببيئررة  -391

دية التقليديرة أو االحتفراالت الدينيرة أو الترراث و/أو تؤلر بشربل ضرار علرل األنشرطة االقتصرا الشعوب األصليةأراضي 
اللقرررافي، دون إجرررراء الدراسرررات اإليبولوجيرررة المالئمرررة مسررربقاا لتحديرررد األلرررر السرررلبي الفعلررري الرررثي سررريترتب علرررل هرررثي 

 المشاريع.
 



التي يضطلع بها مبترب  الشعوب األصليةوأخيرا، يوصي المقرر الخاص في سياق األنشطة المتصلة بشؤون  -399
 مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، بما يلي:

 
 زيادة عدد الموظفين المبلفين باالضطالع بهثي األنشطة بصورة ببيرة ودائمة؛ )أ( 

 
إنشاء قسم، في أقرب تاريق ممبن، ضرمن إدارة تسرجيل معاهردات األمرم المتحردة، يبرون مسرؤوال عرن  )ب( 

ن الشررعوب األصررلية والرردول وتجميعهررا وتسررجيلها وترقيمهررا ونشرررها وبررإيالء العلررور علررل جميررع المعاهرردات المبرمررة برري
 االعتبار الالزم في هثا الجهد لتأمين إمبانية الوصول إلل النسخة الشفوية األصلية للصبوك المعنية؛

 
القيام، في إطار برنامج العمل الخاص بالعقد الدولي للسربان األصرليين فري العرالم، فري أقررب تراريق  )ج( 

ممبررن، بعقررد لررالث حلقررات عمررل بشررأن: إنشرراء آليررة دوليررة لحررل النزاعررات المتعلقررة بقضررايا الشررعوب األصررلية؛ وطرائررق 
للتعويت عن آلار العملية التاريخية المتمللة في نزع ملبية األراضي التي عانت منها الشعوب األصلية؛ وتنفيث واحترام 

 حقوق الشعوب األصلية الناشئة عن المعاهدات؛
 

تشرجيع إدراج صررفحة علررل االنترنرت مبرسررة بشرربل حصرري لقضررايا الشررعوب األصرلية وأنشررطة األمررم  د() 
 المتحدة المتعلقة بمصال" هثي الشعوب.
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