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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة العاشرة

   ٢٠١١مايو / أيار١٧-١٦نيويورك، 
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٤البند 

تنفيـذ إعـالن األمـم املتحـدة        ) أ: (حقوق اإلنسان 
  بشأن حقوق الشعوب األصلية

      
  حالة الشعوب األصلية املهددة باالنقراض يف كولومبيا     
   إىل كولومبياملنتدى الدائماملخص تقرير وتوصيات بعثة     

  

  موجز  
قـصرية مـن تقريـر بعثـة منتـدى األمـم املتحـدة الـدائم املعـين                  الهي النسخة   الورقة  هذه    

االنتــهاكات ضــحايا ة األصــليشعوب حالــة الــملعاينــة كولومبيــا إىل بقــضايا الــشعوب األصــلية 
زارت البعثــة بوغوتــا، قــد و. العــواشــعب االنقراض وحالــة هــددة بــاملسلح ولرتاع املــاملتــصلة بــا

  . نارينيومقاطعة يف أل ديفيسيوسيزار وتوماكو ومقاطعة فالدوبار يف ووريسارالدا، 
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   مقدمة  -أوال   
ــ اســتجابة  - ١ الــدائم املعــين بقــضايا   إىل منتــدى األمــم حكومــة كولومبيــاوجهتــها دعوة ل

للـشعوب   ةنظمة الوطنيـ بتأييد من امل   )أدناه‘‘ املنتدى’’أو  ‘‘ املنتدى الدائم ’’(الشعوب األصلية   
بعـدة  معـززة    بعثة   ٢٠١٠ه  يولي/ متوز ٩ إىل   ٥يف الفترة من    املنتدى  أوفد  يف كولومبيا،   ة  األصلي
 ،وكـان الغـرض مـن الزيـارة       . )١(يف كولومبيـا  العاملـة   األمـم املتحـدة     ؤسـسات منظومـة     مل ممثلني

االنقراض هـددة بـ   امللرتاع املـسلح و   االنتهاكات املتصلة بـا   ضحايا  ة  األصليشعوب  الحالة  معاينة  
ــة  ــسارالدا،  قــد و. العــواشــعب وحال ــا، وري ــة بوغوت ــدوبار يف وزارت البعث ســيزار مقاطعــة فال

  .  نارينيومقاطعة يف أل ديفيسيووتوماكو و
ــدى، كــارلوس مامــاين،      - ٢ ــة مــن رئــيس املنت ــداء عــضوأوتألفــت البعث ــارتولومي املنت ى ب

 وظفنيمبـ البعثـة   وعـززت   . لوكاويـا  ، ومارغريت هاستيه، وباميانيه   كالفريو، ومارغريت لوكاوا  
يف مكتــب املستــشار موظــف  إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة يف األمانــة العامــة، ومــن

ري يف  الفريـق القطـ   مـن   ومـن خـرباء     اخلاص لألمني العام لألمم املتحـدة ملنـع اإلبـادة اجلماعيـة،             
 األمم املتحـدة    يةربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومفوض    كوكاالت أخرى   كولومبيا املتألف من    

، األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة       صـندوق    و ،حلقوق اإلنـسان، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة          
تلقـت البعثـة   و.  ومكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية    ،لشؤون الالجـئني  مفوضية األمم املتحدة    و

  .أيضا دعما من املنظمة الدولية للهجرة
يــستمد التقريــر مادتــه مــن املقــابالت الــيت  و. هــو ملخــص لتقريــر البعثــةالتقريــر هــذا و  - ٣

ة الوطنيـة ومكاتـب     حكومـ للمكاتـب   أجرهتا البعثـة، والبيانـات واملعلومـات الـيت سـلمتها إليهـا              
 لألمـاكن الـيت زارهتـا    سلطات احملليـة الـ ، وحكوميـة مـستقلة  مؤسـسات  قاطعات، واملحكومات  

 حلقـوق   جلنـة البلـدان األمريكيـة     ، و األمـم املتحـدة   ؤسـسات منظومـة     ملعـدة   ثـائق   ومـن   والبعثة،  
ــسان، ــشعوب األصــلية  و اإلن ــات ال ــة  ،منظم ــري حكومي ــات غ ــة  ومنظم ــةأخــرى و وطني ، دولي

  . ومؤسسات أكادميية
نــامج الرئاســي الربوعقــدت البعثــة اجتماعــات مــع وزارة الداخليــة والعــدل، ومديريــة    - ٤
 للعمـل االجتمـاعي   اجمللس األعلـى    مكتب  موظفي  قوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، و     حل

، ةسبقاالستــشارة املــفريــق ، ووزارة الداخليــةومديريــة حقــوق اإلنــسان يف  والتعــاون الــدويل، 
ــدويل  و ــة حقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين ال ــة، ومكتــب   يف مديري وزارة الــشؤون اخلارجي

__________ 

وكـان املنتـدى   .  شـفوية مـن احلكومـة لزيـارة البلـد          خالل الدورة التاسعة للمنتدى الدئم، تلقى املنتدى دعوة         )١(  
، ٢٠١٠مــايو / أيــار١٠ويف . أعلــن يف تلــك الــدورة عــن شــكره للحكومــة علــى الــدعوة الــيت وجهتــها إليــه  

  .وجهت إليه احلكومة رسالة تدعوها فيها رمسيا إىل زيارة البلد
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وزارة احلمايـة   ووزارة التعلـيم،    ولمـرأة،   املـساواة ل  أمني املظـامل، وجملـس      مكتب  و،  النائب العام 
ــة،  ــةواالجتماعي ــوطين    ،وزارة الزراع ــدفاع ال ــة، ووزارة ال ــة الريفي ــوميب للتنمي ــد الكول  ، واملعه

مــع ملقاطعـات، عقــدت البعثــة كـذلك اجتماعــات   مــستوى اوعلــى . ومديريـة الــشرطة الوطنيـة  
عقـدت  و. األمـم املتحـدة   عـدد مـن مؤسـسات    وعقدت أيضا اجتماعات مـع   . احملليةالسلطات  

منظمــات غــري و العــوا، شــعبمــع منظمــات الــشعوب األصــلية، وســلطات  اجتماعــات أيــضا 
شكر مجيـع األفـراد واملنظمـات واملؤسـسات         أن يـ  املنتـدى   ويود  . حكومية ومؤسسات أكادميية  

   .يت وضعوها فيهعلى املعلومات اليت قدموها إليه والثقة ال
  

  اإلطار السياسي والقانوين   - ثانيا  
ــا    - ٥ ــة  ١٩٩١أغــسطس /آب ٧يف صــدقت كولومبي ــى االتفاقي ــة العمــل  ١٦٩ عل  ملنظم

، ٢٠٠٩أبريـل   /نيـسان  ٢٠يف  و. الدولية بشأن الـشعوب األصـلية والقبليـة يف البلـدان املـستقلة            
 وكولومبيـا طـرف يف  . ألصـلية عـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب ا      لنت تأييدها إل  أع

  . املعاهدات الدولية الرئيسية للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان
االعتــراف :  بينــها، مــنا هامــةحقوقــ  للــشعوب األصــلية١٩٩١دســتور عــام ويكفــل   - ٦

لغـات  يـة   اجلماعـات العرق  أقـاليم   هلجـات   اعتبـار لغـات و    ، و )٧املـادة   (بالتنوع العرقـي والثقـايف      
وألبنـاء  ). ١٠املـادة   (ثنائي اللغـة يف اجملتمعـات ذات التقاليـد اللغويـة اخلاصـة              الوالتعليم  رمسية،  

، ويعتـرف الدسـتور   )٦٨املـادة  (هويتهم الثقافيـة  وينّمي تعليم حيترم احلق يف جلماعات العرقية   ا
، )٧٢املــادة (ثريــة املــستوطنة يف أقــاليم ثريــة باملعــامل األ العرقيــة جماعــات اصــة للاخلقوق بــاحل

، وإمكانيـة  )٩٦املـادة   ( أبنـاء الـشعوب األصـلية   مثلـي  ملواملشاركة السياسية يف جملس الشيوخ    
، واالعتـراف   )٢٤٦املـادة   (قاليمهـا   وظـائف قـضائية داخـل أ      الشعوب األصلية   سلطات  ممارسة  

ت احملليــة ، واحلكــم الــذايت للــسلطا)٢٨٦املــادة (كيانــات إقليميــة ة كاألصــليبأقــاليم الــشعوب 
يف تــشكيل الــسلطات احملليــة   شعوب األصــلية ، ومــشاركة ممثلــي جمتمعــات الــ   )٢٨٧املــادة (

وإعمال حق أبناء الشعوب األصلية يف امللكية اجلماعية، وعـدم جـواز نقـل حقهـم يف حمميـاهتم        
وينص الدستور أيضا على استغالل املوارد الطبيعية يف أقاليم الـشعوب األصـلية             ). ٣٢٩املادة  (
 .الــشعوب األصــليةالثقــايف واالجتمــاعي واالقتــصادي جملتمعــات  ون مــساس بــسالمة اإلرث د

 الـشروط املـساعدة علـى       ئويف الترتيبات اليت تتخذ يف هذا الصدد، يتعني على احلكومة أن هتيـ            
وينص الدسـتور علـى أن      ). ، الفقرة األخرية  ٣٣٠املادة  (عات احمللية املعنية    مشاركة ممثلي اجملتم  

  .)٣٥٦املادة (ميات الشعوب األصلية هي املستفيدة من توزيع املوارد أو األسهم تكون حم
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  لشعوب األصلية يف كولومبيا لاحلالة العامة   - ثالثا  
 نـسمة،   ١ ٣٩٢ ٦٢٣، يبلـغ العـدد اإلمجـايل ألبنـاء الـشعوب األصـلية              وفقا للحكومة   - ٧

 مليــون ٣١ة تنــاهز احمــسحمميــة تــشغل  ٧٨٨ شــعبا أصــليا، ويقيمــون يف ٨٧وهــم يــشكلون 
تقول املنظمـة الوطنيـة للـشعوب األصـلية         و. )٢() يف املائة من األراضي الوطنية     ٢٩,٨٤(هكتار  

   .)٣( شعبا من الشعوب األصلية١٠٢هنم يشكلون إون العدد أكرب من ذلك، إ
وتقـيم نـسبة صـغرية      . يف املناطق الريفيـة   يف املائة من أبناء الشعوب األصلية        ٧٨ ويقيم  - ٨
وتقــول منظمــة   . الــسنوات األخــرية  غــري أن هــذه النــسبة ارتفعــت يف      ، املنــاطق احلــضرية  يف

يف ، تتمثــل مــن ناحيــةالعوامــل الرئيــسية الــيت تــسببت يف هــذه العمليــة  إن ”الــشعوب األصــلية 
وتتمثل من ناحية أخرى يف املعاناة اليت عاشها أبناء هـذه الـشعوب             ،  احملمياتاسترتاف أراضي   

 اإلنــساين االنتــهاكات اخلطــرية حلقــوق اإلنــسان وخــرق القــانون     اء مــن تــشرد قــسري جــر   
  . )٤(“الدويل

بالرتاعـات  تتـصل   قوق اإلنـسان    النتهاكات جسيمة حل  الشعوب  قد تعرض أبناء هذه     و  - ٩
 .هنــاك مــستندات توثــق جيــدا هلــذه احلالــة اخلطــريةو. التمييز والتــهميشكــاملــسلحة الداخليــة، 

 زار ةاألصـلي شعوب لـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية للـ      املقـرر اخلـاص املعـين حبا     كان  و
خلـص إىل أن حالـة الـشعوب    و، ٢٠٠٩يف عـام  و. )٦(٢٠٠٩و  )٥(٢٠٠٤ عامي كولومبيا يف 

   .مثرية للقلق البالغوحرجة األصلية ال تزال خطرية للغاية و
ــا ســعت وقــد   - ١٠ عــدة  حقــوق اإلنــسان للــشعوب األصــلية ب مــشكلةمعاجلــة إىل كولومبي

ــدى ويرحــب . طــرق ــا مت إحــرازه يف اجملــال   املنت ــانوينمب ــوق    الق ــة حق ــدم صــوب محاي ــن تق  م
 منـها   مـشاريع عـدة   إقامـة    واملؤسـسي، وب   يالدسـتور الشعوب األصلية، وخباصة على املـستوين       

__________ 

لـذي أعـد مبناسـبة زيـارة أعـضاء املنتـدى،            التقريـر ا  . إدارة شؤون الشعوب األصـلية، األقليـات وأبنـاء الرومـا            )٢(  
  . )٢٠١٠( ٥الصفحة 

شــق طــرق لتــأمني بقــاء الــشعوب األصــلية املهــددة : منظمــة الــشعوب األصــلية، الكلمــة الطيبــة، حيــز للعــيش  )٣(  
  ).٢٠١٠(، ٧باالنقراض يف كولومبيا، الصفحة 

  ).٢٠١٠(، ٧الكلمة الطيبة، حيز للعيش الصفحة   )٤(  
، ٢٠٠٤مـارس   / آذار ١٧ إىل   ٨ومبيـا يف الفتـرة مـن        لفو ستافنهاغن، املقرر اخلـاص كول     ور ردو زار الربوفوس   )٥(  

  ).E/CN.4/2005/88/Add.2انظر الوثيقة (
  ).A/HRC/15/34( ،٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧ إىل ٢٢زار املقرر اخلاص كولومبيا يف الفترة من   )٦(  
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، وبرنــامج منجــزات األســر    )٧(األســر املعيــشية حتــرس الغابــات     برنــامج  علــى ســبيل املثــال،   
ن فـيهم   حرج، مب وضع  يف  الذين هم   لسكان  ات ل هذه الربامج خدم  م  وعادة ما تقد  . )٨(املعيشية

 تتمثـل الغايـة   إلنـذار املبكـر  لإنـشاء نظـام    ومما جيدر بالذكر يف هـذا الـصدد،    .الشعوب األصلية 
 املـسلح الـداخلي،     الـرتاع جـراء أثـار     لـسكان املـدنيني     منه يف التحـذير مـن احلـاالت الـيت هتـدد ا            

وميكـن أن يكـون هلـذه       . ومحايتـها وكفالتـها   األساسـية   الفرديـة   قـوق   احل انتهاك   منعوذلك بغية   
هم ال تـزال  حقـوق أن املنتـدى  ويـرى  . الـشعوب األصـلية  أبنـاء   حقـوق   دور هام يف كفالة     لية  اآل

   . ووجود هذه التدابري،من احلماية القانونيةتنتهك بالرغم 
اإلقليميـــة الكيانـــات باالعتـــراف أحكامـــا تكـــرس كولومبيـــا يف دســـتورها أدرجــت  و  - ١١
ومبجتمعـاهتم  لشعوب األصـلية    مبحميات أبناء ا  االعتراف  إىل  وهو ما أفضى    ،  شعوب األصلية لل
 الوضـع   ،ثـال علـى ذلـك     امل، و  مجيعهـا   األصـلية  الشعوب يشمل   غري أن هذا االعتراف مل    . حملليةا

   .على الساحل الكارييباملوكان شعب شعوب مثل عيشه تالذي 
قــادة ممثلــي االتــصاالت الــيت أجراهــا مــع مــس مــن خــالل أن يللمنتــدى قــد أمكــن لو  - ١٢

 تتـسع   قوقهمبصدد وضع صياغة جديدة حل     ا أن أبناء هذه الشعوب    الشعوب األصلية ومنظماهت  
يـة متداولـة علـى نطـاق واســع يف األدبيـات املختـصة مـن قبيـل احلقـوق األساســية          قانون فـاهيم مل

مـن  و. الـشعوب األصـلية   نـهوض بأبنـاء     للخاصـة   ة  رؤيـ تقيم هـذه املفـاهيم       و .واحلقوق األصلية 
هذه النواتج القانونية واملتعلقة بالتنمية املراعيـة هلويـة الـشعوب األصـلية             تؤخذ  األمهية مبكان أن    

  .عقد اتفاقات تدرج يف خطط محايتهمتهم، وأن حقوق  األوان ملعاجلةنيعندما حييف االعتبار 
أبنــاء قــوق حلاالنتــهاكات اجلــسيمة  بالتحليــل حالــةاحملكمــة الدســتورية تناولــت وقــد   - ١٣

الــرتاع خلطــر اإلبــادة جــراء  األصــلية شــعبا مــن الــشعوب   ٣٤الــشعوب األصــلية الــيت تعــرض  
 ٢٠٠٤ لعـام    T025 املستمد مـن احلكـم       ٢٠٠٩ لعام   ٠٠٤متخذة يف ذلك من القرار      املسلح،  

ملعلومـات الــيت  ممـا يقـيم الــدليل علـى موثوقيــة ا   و. املتعلـق باملـشردين داخليــا مرجعهـا األساســي   
اعتمــدت عليهــا احملكمــة هــو أهنــا معلومــات اســتقتها احملكمــة مباشــرة مــن منظمــات الــشعوب  

   .األصلية

__________ 

ية للمجتمعات احمللية املشاركة اليت تلتـزم بالقـضاء علـى           من خالل هذا الربنامج، متنح احلكومة موارد اقتصاد         )٧(  
أو مــشاريع بيئيــة تــساهم يف حتقيــق اإلدارة /احملاصــيل غــري املــشروعة بغيــة تنفيــذ بــدائل ملنتجــات مــشروعة و 

  .املستدامة للغابات
من أسر الـشعوب    من خالل هذا الربنامج، متنح معونات غذائية أو تعليمية للقصر من أبناء األسر املشردة أو                  )٨(  

  .األصلية
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، شــعبا ٣٤وحــددت احملكمــة عــدد الــشعوب األصــلية املهــددة بــاالنقراض بــأكثر مــن    - ١٤
عـدد  يهـددها اخلطـر ذاتـه ألن     أصلية أخـرى  اشعوباملنظمة الوطنية للشعوب األصلية وحددت  

شـخص وعـشرة     ٢٠٠ شعبا يقـل عـدد أفـراده عـن         ١٨ شخص، بينهم    ٥٠٠ فرادها يقل عن  أ
   .شعوب يقل عدد أفرادها عن مائة شخص

قد اعترفت احلكومة ضـمنيا بـأن مجيـع الـشعوب األصـلية معرضـة خلطـر االنقـراض،                   و  - ١٥
  . حيث إهنا أشارت إىل ضرورة وضع خطط محاية تشملها مجيعا

مـثرية  وحرجـة  ن حالة الشعوب األصـلية ال تـزال خطـرية للغايـة و      وقد الحظ املنتدى أ     - ١٦
   .للقلق البالغ

  
   الرتاع املسلح يف أقاليم الشعوب األصلية  - ألف  

  أطراف الرتاع   -  ١  
نـزاع مـسلح داخلـي نـشأ خـالل احلـرب البـاردة منـذ أوائـل                  وقـائع   كولومبيـا   شهدت    - ١٧

الفقر وعـدم املـساواة والتمييـز ضـد         بلـد كـ   يف ال مـشاكل هيكليـة     ه إىل   جـذور وتعود  . الستينات
قــد غذتــه أعمــال و. اضــيرالفئــات الــضعيفة وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان والــسيطرة علــى األ  

تقـدمي  اهتمـت ب  املتصلة باالجتار باملخدرات واجلرمية املنظمـة والتـوترات مـع دول جمـاورة         العنف  
أهنـم  غـري  الرتاع،  هذا  يف   حمايدا   موقفالشعوب األصلية    أبناء ا  واختذ. لجماعات املتمردة لدعم  ال

وجمازر وهتجري قسري، وانتهاكات للقانون اإلنـساين       من اغتياالت   تعرضوا النتهاكات خطرية    
ــدويل ــر       )٩(ال ــسي خلط ــسبب الرئي ــشكل ال ــهاكات ت ــذه االنت ــت ه ــد بات ــراض، وق ــذي االنق  ال
   .يهددهم

 وعــصابات ،ينياحمللــأصــحاب املــشاريع  مــالك األراضــي، و وقــد اشــترك يف الــرتاع     - ١٨
ايت ذوحـدات الـدفاع الـ     منظمـات شـبه عـسكرية، وخاصـة مـا يـسمى             حيث كونوا   املخدرات  
ــة ــسنوات األخــرية،  و. الكولومبي وجــود القــوات شــبه العــسكرية نتيجــة العتمــاد    تقلــص يف ال

__________ 

ــس       )٩(   ــم املتحــدة حلقــوق اإلن ــر مفوضــية األم ــام  ايف تقري ــام  ع ــوق اإلنــسان يف    ٢٠٠٩ن لع ــشأن احلالــة حق  ب
ا، وبـروح الـصراحة الـيت    يـ كولومبيا، أقرت املفوضية بروح التعاون القائمة بني احلكومـة ومكتبـها يف كولومب           

يف جمال حقوق اإلنسان، غري أنه لوحظ أيـضا أن اجلماعـات            حتلت هبا احلكومة يف معاجلة التحديات القائمة        
ــة وجتــار املخــدرات         ــسلحة غــري القانوني ــسلحة، فــضال عــن اجملموعــات امل ــة امل ــوات الكولومبي ــة، والق احملارب

  ).A/HRC/10/32انظر الوثيقة (يواصلون انتهاك احلق اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان 
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مل يكن يلقى يف مجيـع احلـاالت ترحيبـا وقبـوال مـن جانـب       هذا القانون   غري أن   . ٩٧٥قانون  ال
  . )١٠(يلاجملتمع الدو

  
  نتهاكات حقوق اإلنسانا  -  ٢  

صــاحبته ، )١١(ةاألصــليقــاليم الــشعوب  أيفلــرتاع املــسلح لتكثيــف بمتيــز العقــد األخــري   - ١٩
بيانــات املنظمــة الوطنيــة للــشعوب األصــلية، أنــه يف الفتــرة   مــن ويتــضح . انتــهاكات متواصــلة
ــامي    ــني ع ــدة ب ــل ، ٢٠٠٩ و ٢٠٠٢املمت ــن  قت ــر م ــسا   ١ ٤٠٠أكث ــن رجــال ون ــال م ء وأطف

، حيث وثقت خالهلمـا     ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨يف عامي   وتزايدت أعمال العنف    . الشعوب األصلية 
  .)١٢(حادثة اغتيال على التوايل ١٧٦ و ١١١
جانــب تهديــدات مــن ال وتهــدفا لالغتيــاالشعوب األصــلية قــادة الــا مــا كــان ريوكــث  - ٢٠

الــيت قــام هبــا لزيــارة  االــيت تلــتخــالل األشــهر الثالثــة و. اجتاحــت أقــاليمهمأطــراف متحاربــة 
.  حـامال  امـرأة  حوادث قتل لقادة شعوب أصلية استهدفت واحدة منها          ةسجلت أربع ملنتدى،  ا

 .)١٣(، مث قتلـت يف وقـت الحـق      زوجهـا رهـن االحتجـاز إىل جانـب        آخر  وقد زج بزوجة قائد     
ويتــضح مــن بيانــات . ا الــسياق، تعــرض قــادة الــشعوب األصــلية لالحتجــاز التعــسفي ذويف هــ

__________ 

ه ال يوجد ضمن أهداف هذا املعيارما ينص على إثبات احلقيقة التارخييـة    الحظت مفوضية حقوق اإلنسان أن      )١٠(  
بشأن ما حدث خالل العقود املاضية من الرتاع أو بشأن تشجيع الرتعة شبه العسكرية وحتديد مدى ضـلوع        

املفوضــية ’’، ٢٦/٠٥انظــر الــبالغ الــصحفي . خمتلــف األطــراف يف ارتكــاب جــرائم ضــد الــسكان املــدنيني 
  .‘‘ املؤيد لقانون العدالة والسالم يف كولومبياتصدع برأيها

 عـن وقـوع     ٢٠١٠ بلدية أبلغت يف عـام       ٤٤سجلت املنظمة الوطنية للشعوب األصلية باملستندات املؤيد أن           )١١(  
انظـر   (١٩٩٦ بلدية أبلغـت عـن مثـل هـذه األعمـال يف عـام       ١٤أعمال عنف ضد الشعوب األصلية، مقابل  

  .))٢٠١٠(صلية، الكلمة الطيبة، حيز للعيش، املنظمة الوطنية للشعوب األ
  ).٢٠١٠ (١٢املنظمة الوطنية للشعوب األصلية، الكلمة الطيبة، حيز للعيش، الصفحة   )١٢(  
وقـد تعرضـت هـذه الـسيدة وهـي         . ٢٠١٠ أغسطس/ آب ١٣ورد أن كارمن اليزا مورا يكايسيا اغتيلت يف           )١٣(  

شعوب األصـلية يف مكتـب عمـدة مقاطعـة اراوكـا      من شعوب العوا وكانت تعمـل منـسقة ملكتـب شـؤون الـ          
، جــرى االعتــداء علــى الــسيد خــامي ريــس  ٢٠١٠أغــسطس /آب١٤ويف . لالعتــداء عنــدما كانــت يف بيتــها

ويف . املنتمى إىل شعب يكواين الذي كان يف حالة تشريد قـسري إىل علـى أيـدى قتلـة مـأجورين يف أرواكـا                      
 وزوجتــه املنــتمني إىل شــعب باســتو وعثــر علــى   اختطــف الــسيد رامــسو امنبــيس ٢٠١٠أغــسطس / آب٢٦

، أغتيـل واييـو   ٢٠١٠يوليـه  / متـوز ٢٧ويف . هما أثر طلق نارييجثتيهما بعد يومني يف مقاطعة دهنارينيو وعل   
هو أحد قادة الـشعوب األصـلية والناشـط يف جمـال حقـوق اإلنـسان لـويس الفريـدو سـوكاراس بيمينتـا رميـا                        

انظـر مفوضـية حقـوق االنـسان تـدين اغتيـال مـدافع عـن             ( قاتـل مـأجور،   بالرصاص أمام مدخل بيته على يد       
وبعــد اغتيالــه، وزع اجلنــاة املــشتبه فــيهم وثيقــة  ) ٢٠١٠أغــسطس / آب٢حقــوق اإلنــسان يف كولومبيــا يف 

  . شخصا من شعب الوايوو١٢تضمنت قائمة بأمساء األشخاص املعتزم أن يلحقوهم به وكان من بينهم 
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 شخــصا مــن أبنــاء ٦٤٠مــة الوطنيــة للــشعوب األصــلية أن االحتجــازات التعــسفية طالــت املنظ
  . )١٤(٢٠٠٩  و٢٠٠٢هذه الشعوب يف الفترة املمتدة بني 

 لــشعوب األصــلية أيــضاوال تــزال القــوات الثوريــة املــسلحة الكولومبيــة ترتكــب حبــق ا   - ٢١
عرضت فيهـا   غ عن حاالت    مت اإلبال  وقد   . عمليات قتل خارج نطاق القضاء     تشمل انتهاكات

ه الـشعوب علـى أهنـا حملـاربني قتلتـهم قـوات األمـن               ذألشخاص ألبناء ه  جثث  القوات املسلحة   
  .)١٥()ه املمارسة بالعمليات اإلجيابية الزائفةذتعرف ه(عركة امليف 
توجيـه اهتامـات بارتكـاب انتـهاكات        يف بعـض احلـاالت      وكانت النيابة العامـة قـررت         - ٢٢

مل يـتم التحقيـق فيـه علـى النحـو      ، غري أن معظمهـا  )١٦(ىل عناصر قوات األمن   حلقوق اإلنسان إ  
   .الواجب

  
  لتشريدا  -  ٣  

أبنـاء الـشعوب األصـلية مـن        شـرد عـشرات اآلالف مـن        ،  كثفامللرتاع املسلح   لنتيجة    - ٢٣
وكـانوا  . )١٧( ألطـراف الـرتاع  ة بالنـسبة  واقتـصادي  ةاسـتراتيجي  اليت تنطـوي علـى أمهيـة         أراضيهم
 يف املائـة مـن      ٧ن بأعـداد غـري متناسـبة يف صـفوف املـشردين، حيـث كـانوا يـشكلون                   موجودي

  .)١٨( يف املائة٣,٤عدد املشردين، مقابل نسبتهم إىل العدد اإلمجايل للسكان البالغة 
إىل القــوات املــسلحة تنــسب هتديــدات وأعمــال عنــف  إىل عــزى التــهجري القــسري  وي  - ٢٤

. القـوات املـسلحة ومجاعـات أخـرى    لك إىل ذ، وكـ الوطين وجيش التحرير    ،الثورية الكولومبية 
__________ 

وطنيــة للــشعوب األصــلية عــن حقــوق اإلنــسان لنــساء الــشعوب األصــلية الــذي قدمــه املقــرر تقريــر املنظمــة ال  )١٤(  
  ).٢٠٠٩(، ١٥اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ألبناء الشعوب األصلية، الصفحة 

، خلـص املقـرر   املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو تعـسفاً             بعد زيارة     )١٥(  
قوات األمن اغتالت أعدادا كبرية من املدنيني عن سابق إصـرار وعرضـتهم زورا علـى أهنـم سـقطوا                    ’’إىل أن   

املشاكل الـيت الزمـت مجيـع مراحـل التحقيـق      ’’وفيما يتعلق هبذه املمارسات، حدد  املقرر       . يف أرض املعركة  
 خـارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو تعـسفاً،             تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين حبـاالت اإلعـدام           .  ‘‘والتأديب

  ).A/HCR/14/24/Add.2(البعثة إىل كولومبيا، 
قرر مكتب النائب العام للجمهورية توجيه هتم إىل سبعة من أفراد القوات املسلحة لالشـتباه يف ضـلوعهم يف                      )١٦(  

وب األصــلية يف كــانون كويلكيــا إحــدى القيــادات النــسائية مــن نــساء الــشع قتــل ادون لوغــادا، زوج عايــدة
 عامـا  ٤٠، أديـن العـسكريون الـسبعة بالـسجن ملـدة      ٢٠١٠سـبتمرب  / أيلـول ١٢، ويف   ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

  .وطعن الدفاع فيه. وقد صدر احلكم عن حمكمة بوبايان. عقابا على قتل شخص مشمول باحلماية
 ٧١ ١٤٩هنـاك اآلن    : وب األصـلية  يف هذه الـسنوات األخـرية، ارتفـع عـدد املـشردين قـسرا مـن أبنـاء الـشع                     )١٧(  

اجلمعيـة الوطنيــة للــشعوب األصــلية يف كولومبيــا  . (شـخص مــن أبنــاء هــذه الـشعوب يف حالــة تــشرد قــسري  
  ).٢٠١٠يوليه /، متوز٤تقرير املنتدى الدائم، الصفحة : وبقاؤها يف سياق الرتاع املسلح الداخلي

  . األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، نقال عن مفوضية٨منظمة العفو الدولية ، الصفحة   )١٨(  
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 والقـوات شـبه     املـسلحة ماعات  اجلالرتاع املسلح بني    نشأت عن   قسري  شريد  حاالت ت وهناك  
قـد قامـت اجلماعـات    و. عمالقـة يف أراضـي الـشعوب األصـلية    اريع  فرض مش عن  العسكرية، و 

كـة للمـشردين وأصـبح هنـاك         بـانتزاع أراض مملو    احلـاالت ه  ذهـ يف بعـض    املسلحة غـري قانونيـة      
  . )١٩( مواردها الطبيعيةلوالستغالآخرون يستخدموهنا إلنتاج حمصول وحيد 

  
   الشعوب األصليةحالة أطفال   -  ٤  

ــبري       - ٢٥ ــسلح إىل حــد ك ــرتاع امل ــر ال ــن    يف أث ــشباب م ــال وال ــاة األطف ــشعوب  حي ــاء ال أبن
تجنيــد ب العــامني املاضــيني يف )٢٠(قانونيــةاجلماعــات املــسلحة غــري الفلقــد كــان قيــام . األصــلية
رغـم أن احلكومـة     هو السبب الرئيسي لتشريدهم القـسرى       واستخدامهم  هذه الشعوب   أطفال  

 غــري  جلماعــات املــسلحة  اأيــديجتنيــدهم علــى  سياســة ملنــع  يف العــامني املاضــيني  اعتمــدت 
  . )٢٢(عسكريةالشبه اجلماعات  ، مبا فيها)٢١(القانونية

  
  يةالشعوب األصلنساء حالة   -  ٥  

 اتالعتـداء الـشعوب األصـلية     نـساء   زدادت احتماالت تعـرض     ايف السنوات األخرية،      - ٢٦
احملكمـة الدسـتورية   الحظـت   وقـد   . جنساين على أيـدي عناصـر مـسلحة       عنف  أعمال   و ةجنسي

رتاع باعتبارهـا   يف الـ  الـضالعة اجلماعـات املـسلحة  أن هذه األعمال يرتكبها عن عمد أفراد كل     
ألشـخاص الـذين يؤيـدون      امن  ختويف اجملتمعات احمللية، واالنتقام     راد هبا   يستراتيجية عسكرية   ا

حلصول على معلومات من خالل خطـف       وا ،أراض أو موارد  والسيطرة على   مجاعات معادية،   
وتتلقى نساء اجملتمعات احملليـة     . )٢٣(شرسةجملرد استجابة لرتعة    ، أو   اجنسينساء يعتدون عليهن    

   .هلا لما تفتح حتقيقات يف اجلرائم اليت يتعرضنالرتر القليل من احلماية، وق
  

__________ 

تقرير جلنـة مناهـضة التعـذيب، املالحظـات اخلتاميـة علـى تقريـر كولومبيـا، الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة،                )١٩(  
  .، الفصل الثالث، الفرع باء)A/65/44(٤٤امللحق رقم  الدورة اخلامسة والستون،

  ).A/63/785-S/2009/158(تقرير األمني العام عن األطفال والرتاع املسلح   )٢٠(  
 األطفــال أن جتنيــد ٢٠٠٨أكتــوبر /  املــؤرخ تــشرين األول٢٥١ أكــدت احملكمــة الدســتورية يف قرارهــا رقــم  )٢١(  

  ).Corr.1 ، وA/63/785-S/2009/158انظر (أحد األسباب الرئيسية للتشريد يف البلد  هو
  ).٢٠٠٣(، ٨، الصفحة ‘‘ياأطفال جنود يف كولومب: تعلم أال تبكي’’هيومن رايت واتش،   )٢٢(  
  .٢٠٠٨ املؤرخ ٠٩٢احملكمة الدستورية، القرار   )٢٣(  
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  طر االنقراض املنذرة خبخرى األعوامل ال  - اءب  
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية انتهاكات احلقوق لتمييز وا  -  ١  

الـشعوب األصـلية مواجهـة    يتعني علـى أبنـاء   ،  املتصلة بالرتاع باإلضافة إىل االنتهاكات      - ٢٧
مجيــع يــشمل متييــز فهــو . هذورهيكلــي ضــارب جبــ  بتمييــز تتــصلإلنــسان قــوق احلانتــهاكات 
يف هم واسـتبعاد  )٢٤(ر املتعلقـة هبـم  الفقمؤشرات يف  يترتب عليه انعدام التناسب   هتمجوانب حيا 

  . ما إىل ذلك، و)٢٧(، والتعليم)٢٦(، والعمالة)٢٥(التغذيةكجماالت 
نظـرا النعـدام     شديد اهلشاشة    ايف وضع الشعوب األصلية   بناء  احلالة الصحية أل   تشكوو  - ٢٨

ارتفـاع معـدالت وفيـات األمهـات     لـك  ذويترتب علـى   . فرص احلصول على اخلدمات املناسبة    
ومـن   .)٢٨(ميكـن الوقايـة منـها     صـابات بـأمراض     لك ارتفـاع معـدل اإل     ذ، وك الرضعوواألطفال  

__________ 

وفقــا ملفوضــية حقــوق اإلنــسان، فــإن املقاطعــة اخلمــسة الــيت يوجــد فيهــا أعلــى معــدل لعــدد الــسكان الــذين     )٢٤(  
نيو، يعيشون حتت خط الفقر أو يف أوضاع من الفقر املدقع هي بوليفار، وكاوكاو، وشوكاو، وقرطبة وناري               

وهي املقاطعات ذاهتا اليت يوجد فيهـا أعلـى معـدل لتجمـع الـسكان الكـوملبيني مـن أصـل أفريقـي ومـن أبنـاء                           
  .٩٣، الفقرة )A/HRC/13/72(شعوب أصلية، التقرير املتعلق حبقوق اإلنسان يف كولومبيا 

عوب األصـلية رجـاال    يف املائـة مـن شـباب الـش      ٧٠وفقا ملعلومات استقيت من اليونيـسيف، يعـاين أكثـر مـن               )٢٥(  
وهناك أدلة موثقة على وفاة أطفال شعوب البونـايف، والكويبـاكو والـسيكواين             . ونساء من سوء تغذية مزمنة    

والبري دوفيدا، والويوا، واليكبا، والوايو، وعلى حاالت ارتفاع معدالت سوء التغذيـة بـني أبنـاء شـعب العـوا        
  .ألصلية إىل املنتدى الدائمانظر تقرير منظمات الشعوب ا. واالبرارا سيبدار

عربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء املـستويات املرتفعـة ملعـدالت                  أ  )٢٦(  
 الزراعية ويف أوساط الشباب والنـساء والـشعوب األصـلية مـن أصـل                يف كولومبيا، وخباصة يف املناطق     البطالة

  ).٢٠١٠(املالحظات اخلتامية . وق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةجلنة احلق .أفريقي كولوميب
 شـعبا مـن الـشعوب واجلماعـات األصـلية توجـد هلـم               ٤٦وزارة التعليم، أن     يتضح من املعلومات املقدمة من      )٢٧(  

 عــام إىل ٤٩  و١٥وتــصل نــسبة األميــة بــني الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني  . مــشاريع للتعلــيم بلغــاهتم اإلثنيــة
وال يرتـاد منـهم   .  يف املائة يف حني أهنا تقل عن ذلك يف صـفوف بقيـة الـسكان بـستة أضـعاف أمثاهلـا          ٢٤,١

  . عاما٢٥  و٥ يف املائة من الذين تتراوح أعمارهم بني ٥٠مؤسسات تعليمية سوى 
سـب مـن   يتضح من إحصاءات وزارة احلماية االجتماعية أن أبناء الشعوب األصلية حمرومون بشكل غري متنا              )٢٨(  

فرص الوصول إىل خدمات املساعدة الطبيـة، مقارنـة بعمـوم الـسكان، حيـث إن نـسبة هـؤالء احملـرومني مـن                     
مث إن أبنــاء الــشعوب األصــلية .  يف حالــة عمــوم الــسكان١٤,٧ يف املائــة مقابــل ٣٢,٤تلــك اخلــدمات تبلــغ 

عوب األمــازون وشــعب ففــي حالــة شــ.  جغرافيــة دون وصــوهلم إىل اخلــدمات الطبيــةعوامــلكــثريا مــا حتــول 
انتيوكيا األصلية، كثريا ما تقع مكاتب الرعايـة الـصحية يف أمـاكن تبعـد عـن مكـان وجـود هـذه اجلماعـات                         

تقرير املنظمة الوطنيـة للـشعوب األصـلية إىل املنتـدى الـدائم،      ( مسرية عدة ساعات أو أيام عرب النهر أو الغابة        
دمات الطبيـة، تقـوى يف حالتـهم بـشكل غـري متناسـب         ونتيجة النعدام فرص الوصول إىل اخل     ). ١٩الصفحة  

. احتماالت اإلصابة باألمراض إىل حد يؤدي إىل وقوع حاالت وفاة بينهم جراء أمراض ميكـن الـشفاء منـها                  
وتقوى على حنو غري متناسب احتماالت وقوع حاالت وفاة لنـسائهم وأطفـاهلم خـالل فتـرة احلمـل ونتيجـة               

مـرأة  ا ٧٣ يتوفني جـراء تلـك املـضاعفات يـصل علـى الـصعيد  الـوطين إىل                   فعدد الالئي . ملضاعفات املخاض 
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أصل كل مخـسة أشـخاص مـن أبنـاء الـشعوب األصـلية       من ناحية أخرى، هناك ثالثة أشخاص   
 ال حيـصالن علـى   اثنـان  و ،الـصرف الـصحي   و  حيصلون علـى خـدمات شـبكات توريـد امليـاه           ال

   .)٢٩( بالتيار الكهربائياإلمدادخدمات 
  

  ألرض والسيطرة على األراضي ا  -  ٢  
حمميـــة مـــن حمميـــات  )٣٠(٧٨٨ خصـــصت ملـــا جمموعـــه حـــصاءات الرمسيـــة،وفقـــا لإل  - ٢٩

ال تـصلح لتلبيـة     معظـم األراضـي     غـري أن     .لـد من مساحة الب  ئة  ا يف امل  ٣٠الشعوب األصلية حنو    
 يف  ٨، مـثال، تقـل عـن        )٣١(فاملساحة الـصاحلة منـها للزراعـة       . أبناء الشعوب األصلية   احتياجات

هنـاك  ولـيس   خارج احملميات،   من أبناء هذه الشعوب     شخص   ٤٤٥ ٠٠٠يعيش قرابة   و. املائة
قــد ، وميــات مــن الــبطءاحملعمليــة إنــشاء وتــشكو . )٣٢(قــوقهم اجلماعيــةحبأي اعتــراف رمســي 

حمميـات ومـا يتعلـق بإعـادة      إنـشاء   ، منـها مـا يتعلـق ب        طلبـا  ٦٠٠حنو  نظر يف   حلكومة ال أرجأت ا 
  . )٣٣(ما يتعلق بتوسيع حممياتسندات ملكية أراض والنظر يف 

ــا حولــت  حــىت و  - ٣٠ ــإن حقهــم يف     إذا م ــات، ف ــشعوب األصــلية إىل حممي ــاء ال أراضــي أبن
وبـصرف النظـر عـن سـند امللكيـة،          .  الواجـب يف معظـم احلـاالت        ال حيترم على النحـو     تهاملكي

اجلماعــات املــسلحة غــري القانونيــة والعــصابات اإلجراميــة وجتــار فــإن أراضــيهم تــستويل عليهــا 
مـن تفـاقم الرتاعـات الـيت كانـت قائمـة          الرتاع املـسلح     وقد زاد . احملتلنيمن  م  املخدرات وغريه 

_________  
ألصلية، ولكن يف املقاطعات اليت يوجد فيها أبناء الشعوب ا        .  مولود من املواليد األحياء    ١٠٠ ٠٠٠عن كل   

أي ما يعادل تقريبا مخـسة      مولود من املواليد األحياء،    ١٠٠ ٠٠٠مرأة عن كل     ا ٣٨٦تصل هذه النسبة إىل     
 مولـود مـن     ١ ٠٠٠ يف املائـة عـن كـل         ١٩اف أمثـال متوسـطها الـوطين، وتبلـغ نـسبة وفيـات األطفـال                أضع

املواليد األحياء، أي قرابة ثالثة أمثال متوسطها يف املقاطعات اليت يعـيش فيهـا أبنـاء الـشعوب األصـلية، كمـا              
 ١ ٠٠٠ عـن كـل   ٥٤إىل هو احلال يف مقاطعة الشوكو، ومقاطعة الكاوكا اللـتني تـصل فيهمـا هـذه النـسبة            

انتــهاكات حقــوق : منظمــة العفــو الدوليــة، الكفــاح مــن أجــل البقــاء والكرامــة . مولــود مــن املواليــد األحيــاء
  ).٢٠١٠(١١اإلنسان للشعوب األصلية يف كولومبيا، الصفحة 

  ).٢٠٠٩ (جامعة األنديز، التقرير املتعلق بالعدالة الشاملة وحقوق اإلنسان املقدم إىل املقرر اخلاص   )٢٩(  
، ٢٠٠٧تنوعهـا اإلثـين، بوغوتـا،       : املكتب اإلداري الـوطين لإلحـصاءات، كولومبيـا دولـة متعـددة الثقافـات               )٣٠(  

  .١٩الصفحة 
ــلية      )٣١(   ــية للـــــشعوب األصـــ تقريـــــر املقـــــرر اخلـــــاص املعـــــين حبالـــــة حقـــــوق اإلنـــــسان واحلريـــــات األساســـ

)A/HRC/15/37/Add.3(.  
انتـهاكات حقـوق اإلنـسان للـشعوب األصـلية يف           : ن أجـل البقـاء والكرامـة      منظمة العفو الدولية، الكفـاح مـ        )٣٢(  

  .٥كولومبيا، الصفحة 
الـــشعوب األصـــلية يف كولومبيـــا وبقاءهـــا يف ســـياق الـــرتاع املـــسلح ’’املنظمـــة الوطنيـــة للـــشعوب األصـــلية   )٣٣(  

  .٢٢، الصفحة ‘‘الداخلي
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شعوب األصــلية أو عقــدت الــأبنــاء مــن غــري  أراض أصــبحت تــستغلها أطــراف  علــىمــن قبــل
. )٣٤(بشأهنا حتالفات مع اجلماعات املسلحة غري القانونية على حساب أبنـاء الـشعوب األصـلية              

ــيها علـــى النحـــو املناســـب ضـــد املـــصاحل      ــة أراضـ ــلية صـــعوبات حلمايـ وجتـــد الـــشعوب األصـ
إرسـاء  بات ومشاريع   الغاكالتعدين واستغالل   االستخراجية  لك الصناعات   ذاالقتصادية، مبا يف    
ــد  ، واهلياكــل األساســية  ــاج احملــصول الوحي ــة،  اصــيل ، واحملمــشاريع إنت ــة وغــري القانوني القانوني

  . ةيتنمية السياحالاحلدائق واحملميات البيئية ولك إقامة ذكوالرش، و
احملميـات املنـشأة علـى النحـو      من يف املائة ٨٠مفادها أنه قد مت يف  وتلقت البعثة تقارير      - ٣١
، وأن عمليـة جتهيـز إجـراءات        مـشاريع عـدة    مـنح االمتيـازات املتعلقـة بإقامـة          ،قانوين الواجب ال

ــازات قــد   ــنح االمتي ــسبة حمل اؤهــاأرجمت م ــات أخــرى دون  بالن ــات مالئمــة  إجــراء مي أي عملي
  . )٣٥(املتضررة أو دون أخذ موافقتها احلرة واملسبقة واملستنريةلشعوب الستشارة ا

  
  واملسبقة واملستنريةاحلرة املوافقة  وةانعدام االستشار  -  ٣  

أن يستـشار هـو مـن       يف  الـشخص   حق  ف. ستمرةمن املشاكل امل   يعترب انعدام االستشارة    - ٣٢
 يـاة الـشعوب األصـلية   يف حبـدوره  مـا يـؤثر   ملمارسة حق تقرير املـصري، وهـذا      األركان الالزمة   

الغــري احــتالل واســتخدام  بــشأن ، مبــا يف ذلــك قــدرهتا علــى اختــاذ قــرارات مــن مجيــع جوانبــها
  .قتصادية واالجتماعية والسياسية يف املشاركة يف احلياة االا وحقه،راضي األجدادأل
ــاوجيــري   - ٣٣ ــشارة  حالي ــل باالست ــى أســاس املرســوم    العم ــؤرخ ١٣٢٠عل ــوز ١٥ امل  /مت
ــه ــد أعلنــ . ١٩٩٨ يولي ــة  )٣٦( احملكمــة الدســتورية توق رســوم أن امل )٣٧(ومنظمــة العمــل الدولي

حيث إهنما اعترباه مناقـضا هلـا سـواء مـن           ،  ١٦٩ رقم    منظمة العمل الدولية    مع اتفاقية  يتعارض
حيث الشكل ألن اإلجراءات اليت اتبعت يف إصداره مل يرد فيه ذكـر هلـذه االستـشارة، أو مـن                    

__________ 

  ).٢٠٠٩ (٩، الصفحة ٠٠٤احملكمة الدستورية لكولومبيا، القرار   )٣٤(  
الــشعوب األصــلية يف كولومبيــا وبقاؤهــا يف ســياق الــرتاع املــسلح        ’’املنظمــة الوطنيــة للــشعوب األصــلية       )٣٥(  

  .٢٢، الصفحة ‘‘الداخلي
 T-737يـضا حكـم احملكمـة الدسـتورية     أانظـر  . القاضي املقرر كارلوس غافرييـا ديـاز      : قرار احملكمة الدستورية    )٣٦(  

  .ألفرو تافور غالفيس: ، القاضي املقرر١٩٩٨ام  لعT-652، انظر أيضا  ٢٠٠٥لعام 
مالحظـة فرديـة بـشأن االتفاقيـة     : انظر مثال، جلنة اخلرباء يف تطبيق اتفاقيات منظمة العمـل الدوليـة وتوصـياهتا              )٣٧(  

  .٢٠١٠:املنشور) ١٩٩١:التصديق(كولومبيا )١٦٩الرقم (، ١٩٨٩املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية، 



E/C.19/2011/3  
 

11-23144 13 
 

عوب األصــلية بتعديلــه حيــث املــضمون، وطالبتــا احلكومــة بــأن تقــوم بالتــشاور مــع ممثلــي الــش  
  .)٣٨( االتفاقيةأحكام ملواءمته مع

وضــع إطــار عــام إىل هــدف ي يــاتوجيهقــرارا ، أصــدر الــرئيس ٢٠١٠مــارس /راذآيف و  - ٣٤
ووضـعت  . ١٩٩٨ لعـام    ١٣٢٠ املرسـوم    القـرار إىل  ويستند هذا   . ةاملسبقستشارة  االيف  حق  لل

 الــشعوب األصــليةغــري أن استــشارة ، يف هــذا الــصددوزارة الداخليــة والعــدل مــشروع قــانون 
  .لت مل تنجز بعدبشأنه ما زا

يف اســتغالل املــوارد يف االســتثمار حــادا ارتفاعــا الــسنوات املقبلــة، ويتوقــع أن تــشهد   - ٣٥
 التعــدين زيــادة االســتثمار يف جمــايليف لتجــارة احلــرة لوقيــع اتفاقيــات قــد يــساهم تو. الطبيعيــة

. صــليةالــشعوب األقــاليم العديــد مــن هــذه االســتثمارات يف أضــخ وســيتم . واإلنتــاج الزراعــي
مفوضــية حقــوق اإلنــسان واملقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات          وتقــوم 

شعوب األصـــلية بـــشأن ســـبل إجـــراء عمليـــة تـــشاركية مـــع الـــشعوب األصـــلية باألساســـية للـــ
  .احلرة واملسبقة واملستنريةاالستشارة 

  
  تقرير املصريحق الشعوب األصلية يف   -  ٤  

هـم  حقأبنـاء الـشعوب األصـلية       ممارسـة   ومبيـا تـضيق هـامش       هناك عدة عوامـل يف كول       - ٣٦
 نيــة منــها أو غــري القانونيــة، وجتــار  ســواء القانوسلحةاملــماعــات فوجــود اجل .تقريــر املــصري يف

تريـد  وجـود شـركات     مثلما ينال منه    حقهم يف تقرير املصري،     قاليمهم، ينال من    املخدرات يف أ  
هم وتـشريدهم   وصـم و،  موسـلطاهت  بقـادهتم  وشـاية  ال  كثرية يف حاالت وجيري  . استغالل املوارد 
  .)٣٩(ألهنم طالبوا حبقهم يف تقرير املصري، اغتياهلمائيا، ووجترميهم قض

ــة القــضائية،   وفيمــا   - ٣٧ ــة أن لمكــن أيتعلــق مبمارســة الوالي ــاء الــشعوب  أن تلمــس لبعث أبن
لك ذكـــ و،ســـلطات فالـــدوباراتفقـــوا مـــع  يف ســـيريا نيفـــادا، وســـانتا مارتـــا األصـــلية األربعـــة

الواليـة   هـو احلـد الفاصـل بـني     “اخلط األسود”  يكونالسلطات احلكومية الوطنية على أن    مع
  .والوالية القضائية الوطنيةالقضائية ألقاليمهم 

  

__________ 

مالحظـة فرديـة بـشأن االتفاقيـة املتعلقـة          : اء يف تطبيـق اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة وتوصـياهتا             جلنة اخلـرب     )٣٨(  
  .٢٠١٠ :املنشور) ١٩٩١:التصديق(كولومبيا )١٦٩الرقم (، ١٩٨٩بالشعوب األصلية والقبلية، 

اع املــسلح  يف ســياق الــرت الــشعوب األصــلية يف كولومبيــا وبقاءهــا   ”ملنظمــة الوطنيــة للــشعوب األصــلية    ا   )٣٩(  
  .٢٤، الصفحة “الداخلي
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  االنقراضاملهددة بتدابري محاية الشعوب األصلية   -يم ج  
  حلوار بني الشعوب األصلية واحلكومةاليات آ  -  ١  

حلــوار بــني احلكومــة ومنظمــات  اآليــات عــن تــشكيل رمسيــا لــن أع، ١٩٩٦١  عــاميف  - ٣٨
واللجنــة الوطنيــة  )٤٠(جلنــة حقــوق اإلنــسان للــشعوب األصــليةبــدءا بإنــشاء الــشعوب األصــلية 

  .)٤١(الستشارة الشعوب األصلية ومنظماهتاالدائم كتب واملألقاليم الشعوب األصلية 
إنــشاء املكتــب ن لعــدل عــ، أعلنــت وزارة الداخليــة وا٢٠٠٥أغــسطس /آب ٣٠يف و  - ٣٩

ليكـون منتـدى لالستـشارات يقـدم توصـياته إىل خمتلـف الـدوائر                )٤٢(ألمـازون ملنطقة ا اإلقليمي  
لفائـدة  لتنميـة املـستدامة     تحقيـق ا  إصدار وتنفيذ السياسات العامـة ل     وصياغة،  احلكومية، ويقوم ب  
  .)٤٣( هذه املنطقةاملقيمة يفالشعوب األصلية 

ــ عملــت هــذه اآلليــات وقــد   - ٤٠ منتــديات للحــوار بــني الــشعوب األصــلية   إنــشائها كذمن
احلـوار  قـررت االنـسحاب مـن       بعض املنظمات   غري أن   . واحلكومة، وهو ما ميثل خطوة إجيابية     

  .)٤٤(اختاذ قرارات على (...)االمتثال لالتفاقات، وعدم قدرة ممثلي الدولة النعدام 
  

  حلمايةخطط ا  -  ٢  
بصياغة خطط لفائدة أبناء كـل شـعب         ٠٠٤/٠٩ رارها ق احملكمة الدستورية يف  أمرت    - ٤١

ها ذ حلمايتهم من الرتاع املسلح والتشريد القـسري والبـدء يف تنفيـ            ٣٤من الشعوب األصلية الـ     
 وفقـا ملعلومـات   ه العمليـات ذ عمليـة مـن هـ      ١٨قد مت الـشروع يف      و. ستة أشهر يف أجل أقصاه    

الـشعوب األصــلية  مجيــع مهــا علـى  تعملكـن احلكومــة قـررت أن   و”، اإلعــالمأوردهتـا وسـائط   
ة سياسـة   األصـلي املنتهجة جتـاه الـشعوب      سياسة  ه ال ذحىت ال تكون ه   ،  شعبا ١٠٢البالغ عددها   

  .“)٤٥(حكومة، وإمنا سياسة دولة

__________ 

  .١٩٩٦أغسطس / آب١٢ املؤرخ ٤٢٨٥٣اجلريدة الرمسية عدد . ١٩٩٦ لعام ١٣٩٦املرسوم    )٤٠(  
  .١٩٩٦أغسطس / آب١٢املؤرخة  ٤٢٨٥٣اجلريدة الرمسية عدد . ١٩٩٦ لعام ١٣٩٧املرسوم     )٤١(  
  .٢٠٠٥أغسطس / آب٣٠ املؤرخ ٣٠١٢املرسوم    )٤٢(  
رة شؤون الشعوب األصلية، األقليات والروما، التقرير الذي أعـد مبناسـبة زيـارة        الية والعدل، إد  وزارة الداخ    )٤٣(  

  .٧ أعضاء وفد املنتدى، الصفحة
  .٢٥املنظمة الوطنية للشعوب األصلية، الكلمة الطيبة، حيز احلياة، الصفحة    )٤٤(  
صـلية يف البلـد، ميكـن االطـالع عليـه علـى        ة حلماية جمتمعات الشعوب األ    احلكومة الوطنية تعد خط   ” التنبو،    )٤٥(  

  .www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7741250املوقع الشبكي 
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اذ إجــراءات ترمــي إىل وضــع خطــط    أنــه قــد مت اختــ   معلومــات رمسيــة يتــضح مــن  و  - ٤٢
ــوز، وكوك    يف ــع شــعوب توتوري ــة كاوكــا باالشــتراك م ــا، واســربارا   مقاطع ونوكــو، وياناكون

وقــد أعلنــت منظمــات الــشعوب األصــلية أن خطــيت محايــة شــعيب العــوا . )٤٦(ســيابدارا األصــلية
غـري أن اخلطـتني     . تقدم احملرز صوب إعـدادها    هذه اخلطط من حيث ال    قائمة   انصدروكوفان تت 

  .ال تزاالن يف مراحلهما األوىل ومل تبلغا بعد مرحلة االستشارة
لألعمـال  ميزانية خاصة   دعاءات مؤداها أنه مل يقع إقرار أي        املنتدى  دت على ا  قد ور و  - ٤٣

  .الشعوب األصليةمحاية وتنفيذ مجيع خطط الستشارة لعملية االتحضريية 
  

  نظام اإلنذار املبكر  -  ٣  
محايـة وضـمان    اهلـادف إىل  وقـائي الالعمل اإلنـساين  لتعزيز آلية هو نظام اإلنذار املبكر      - ٤٤

  .الرتاع املسلحلشعوب األصلية املهددة جراء ألساسية لاحلقوق ا
تقريـــرا  ١٨٢صـــدر مـــا جمموعـــه   ، ٢٠٠٨  حـــىت٢٠٠٥ويف الفتـــرة املمتـــدة مـــن     - ٤٥
ممثلـي   اجتمع أعضاء املنتدى مع   و. )٤٧(الشعوب األصلية   عن تقريرا ٧٣املخاطر، من بينها     عن

وقـد اسـند مكتـب    . بكـر املـشتركة   املجلنـة اإلنـذار   عمـل تقيـيم  أمني املظامل، الذين طلب منـهم   
صـفر    مـن سـلم درجـات تقيـيم تتـراوح مـن      ٤ أمني املظامل يف تقييمه الستجابة اللجنة الدرجـة   

  . وهي أعلى درجاته،١٠إىل 
  

  شعب العواحالة   - رابعا  
كـوادور  إ مـن أراضـي جنـوب غـرب كولومبيـا و          العوا جـزءا كـبريا    يشمل إقليم شعب      - ٤٦
ــار ٦١٠ ٠٠٠ همــساحت وتبلــغمشــال غــرب البلــد،   يف ــار ٤٨٠ ٠٠٠، منــها  تقريبــاهكت  هكت
 أفراد شـعب  ومن املقدر أن يبلغ جمموع عدد       . كوادوريف إ هكتارا   ١١٦ ٦٤٠ كولومبيا و  يف

  .)٤٨(حممية ٣٤ و أسرة ٤ ٤٠٠عني على  فردا موز٢٤ ٥٠٠ العوا
علـى  وهو يعيش على القنص والصيد وقطـف الثمـار           العوا حماصيل تقليدية، و    ولشعب  - ٤٧

يتمحـور مبعـث القلـق يف هـذا         و. احليوانات الداجنة تربية  املوارد احلرجية ويستكمل غذاءه من      

__________ 

رة شؤون الشعوب األصلية، األقليات والروما، تقرير أعد مبناسـبة زيـارة أعـضاء    اوزارة الداخلية والعدل، إد    )٤٦(  
  .١٤-١٢وفد املنتدى، الصفحات 

  .٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٥األعوام  ر، مكتب أمني املظامل، تقاريرنظام اإلنذار املبك   )٤٧(  
ــوق اإلنــ          )٤٨(   ــامج الرئاســي حلق ــن مرصــد الربن ــال ع ــارينيو، نق ــة ن ــة تنمي ــدويل،   خط ــساين ال ــانون اإلن سان والق

  .١، الصفحة “تشخيص حالة شعب العوا األصلي”
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وتكمـن املـسألة املطروحـة      . كسـتهال لال  جـاهزة  يـة ائغذ  مـواد  سبل احلصول علـى   حول  الصدد  
، )٤٩( أراضــي أجــدادهم  الــيت أقيمــت يف ضخمةالــ شاريع إقلــيم أبنــاء هــذا الــشعب يف املــ     يف

 الـيت فرضـت علـيهم، ومـن ذلـك مـثال زيـت             احملاصيل الصناعية ذات  كبرية  الرع  زاإىل امل  إضافة
  .)٥٠(النخيل األفريقي

فهـو  استراتيجية بالنسبة ألطراف الرتاع املـسلح،  على أمهية   العوا  وينطوي إقليم شعب      - ٤٨
علــى احلــدود ويقــع املخــدرات جتــار  والقانونيــةممــرا رئيــسيا للجماعــات املــسلحة غــري يــشكل 
القـوات املـسلحة    كـل مـن   ، بغية السيطرة عليـه  ،وينشط يف هذا اإلقليم   . كوادورإة مع   املشترك

وات أمـن الدولـة   جيش التحريـر الـوطين، واجلماعـات شـبه العـسكرية وقـ         والثورية الكولومبية،   
  .ومهريب املخدرات

ــرة مــن   و  - ٤٩ ــة عــن الفت ــد املعلومــات املقدم ــوا  ٢٠١٠ إىل ١٩٩٣ تفي ــاء شــعب الع  أن أبن
 حالـة اعتقـال     ٣١ و،  حالة تشريد قـسري    ٢ ٠٣٥ جرمية قتل، و     ٨٨: عدة هجمات لتعرضوا  
وكـانوا  .  حالـة هتديـد  ٢٦ حالة جتنيد قـسري و      ٥٢  و اختفاء قسري، ت   حاال ١٠ و   تعسفي،

  .)٥١(جمازر ضحايا لثالث ٢٠٠٩خالل عام 
  

  العواشعب نظام اإلنذار املبكر و  - ألف  
ديـسمرب  /كـانون األول  ٤يف أمـني املظـامل   أصدر ،  ةخريقبل ارتكاب املذابح الثالث األ      - ٥٠

 تلـك   وأصدرت جلنة اإلنذار املبكر املشتركة حتذيرا من      .  املتعلق باملخاطر  ٠٢٩ه   تقرير ٢٠٠٨
، لكــن اإلجــراءات الــيت اختــذهتا احلكومــة   )٥٢(٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٢٣املخــاطر يف 

  .كافية لتفاديهاتكن  مل

__________ 

رة حتقيــق تكامــل اهلياكــل األساســية مبــاد( مــن أهــم املــشاريع مــشروع بنــاء حمــور األمــازون املتعــدد الوســائط    )٤٩(  
حتقيق تكامل اهلياكل األساسية اإلقليمية يف أمريكا اجلنوبية الذي يشق إقليم شعب      ) اإلقليمية يف جنوب أمريكا   

  . توماكو-مترا من الطريق الربية باستو و كيل٢٨٤العوا من ساحل احمليط اهلادئ يف نارينيو ويتمثل يف شق 
ــساين الــدويل،      مرصــد الربنــامج الر    )٥٠(   ــة شــعب العــوا    ”ئاســي حلقــوق اإلنــسان والقــانون اإلن تــشخيص حال

  .٣ ، الصفحة“األصلي
ة الثانيـة   مـن أبنـاء شـعب العـوا، ويف اجملـزر     ١٧، وقتـل فيهـا     ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٤ألوىل يف   وقعت اجملزرة ا     )٥١(  

، وقعت اجملـزرة  ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧ويف .  آخرون١٠، اغتيل  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١١اليت وقعت يف    
  . من أبناء شعب العواا شخص١٢غتيل فيها االثالثة اليت 

، ميكـن  “تـهك حقـوق اإلنـسان للمـرأة والطفـل         جمـزرة حبـق شـعب العـوا تن        ” جلنة رجال القانون الكولومبية       )٥٢(  
  .www.coljurista.org/portals/0/awaagosto09.pdfcompr.pdfطالع عليه على املوقع الشبكي اال
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يف زيــادة العــوا إقلــيم شــعب  الراميــة إىل ضــمان األمــن يف  اســتجابة احلكومــةمتثلــتو  - ٥١
غــري أن شــعب العــوا يــرى أن اإلجــراء املناســب هــو إزالــة املظــاهر . قــوات األمــن العــامجــود و

  .)٥٣(املتألف من أبنائهماحلرس املسلحة يف اإلقليم وتعزيز 
  

  واالعأبناء شعب انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت ضد التحقيق يف   - باء  
وقد اعترفت القوات املـسلحة     . يةاإلنسانه  قوقكثرية حل العوا النتهاكات   تعرض شعب     - ٥٢

كبـت حبقهـم   خـالل اجملـزرة الـيت ارتُ       )٥٤( أبنائـه  أفراد مـن  سؤوليتها عن قتل    مبالثورية الكولومبية   
بعـض  أجـرت   هي الـيت     )٥٥( احملكمة العسكرية  املنتدى أن وقد علم   . ٢٠٠٩فرباير  /شباط ٤ يف

ألبنـاء هـذا الـشعب، وهـو مـا يتنـاقض مـع مـا يـنص                  قات يف انتهاكات حقوق اإلنـسان       التحقي
  .)٥٦(قوق اإلنسانباألعمال املنافية حلالتحقيقات املتعلقة بشأن القانون الدويل عليه 
 فيهـا هتديـدات بالقتـل    ال تزال تسجل حـاالت ُتوجـه  . التحقيق يف اجملازروفيما يتعلق ب   - ٥٣
وجيـدر بالـذكر أن     .  املـوظفني املكلفـني بـالتحقيق فيهـا        ازر، بـل وإىل    الشهود على تلـك اجملـ      إىل

يبدون يف مجيع احلاالت حرصا علـى أن تنتـهي التحقيقـات بإدانـة            املدعي العام   مكتب  موظفي  
بلغ أيضا عن عدم كفايـة املـوارد البـشرية واملاليـة إلجـراء كـل التحقيقـات، األمـر                    وقد أُ . القتلة

  .)٥٧(يف مواصلتهاالذي تترتب عليه تأخريات 
  

  العوامحاية شعبخطة   - جيم  

االقتــراح علــى تأييــد وطنيــة الكومــة ســلطات احلوافقــت ، ٢٠٠٩مــارس /آذار ١٧يف   - ٥٤
، استـشارهتم وصـياغة خطـة محايتـهم       لتـسهيل   وذلـك   العـوا،   الذي قدمته منظمات أبناء شـعب       

ــا  ــحلكم عمــال ب ــرارصادر عــن احملكمــة الدســتورية يف ال ال ــام  ٠٠٤ ق ذه ا هلــدعمــو. ٢٠٠٩لع
__________ 

  ).املبادئ التوجيهية السياسية خلطتنا حلماية اإلثنيات(خطة حلماية اإلثنيات اخلاصة بشعب العوا األصلي    )٥٣(  
ــة اإل   )٥٤(   ــا اجلديــدة يف شــباط أبلغــت وكال ــة املــسلحة  ٢٠٠٩فربايــر /عــالم لكولومبي ــة الكوبي  أن القــوات الثوري

  .ية العوا اهتمتهم بأهنم خمربيناعترفت بأهنا اغتالت يف جنوب غرب كولومبيا ثالثة أفراد من إثن
، الــبالغ الــصحفي املــؤرخ “كبــت ضــد شــعب العــواأوليــة بــشأن اجملــزرة الــيت ارُت مالحظــات وتوصــيات”   )٥٥(  

اإلعـدام خـارج   نظرت يف حالة   احملكمة اجلنائية العسكرية     ”أعلنت املفوضية أن    . ٢٠٠٩بتمرب  س/أيلول ١٠
  .“ أفراد من اجليشييد أالو ردريغز علىاإلطار القانوين الذي قيل إنه نفذ حبق غوز

؛ جلنـــة مناهـــضة التعـــذيب،  ٨٦، الفقـــرة E/CN.4/1998/38/Add.2املقـــرر اخلـــاص املعـــين مبـــسألة التعـــذيب     )٥٦(  
CAT/C/MEX/CO/4  ــرة ــاره،       ١٤، الفقـ ــبابه وآثـ ــرأة، أسـ ــد املـ ــالعنف ضـ ــين بـ ــاص املعـ ــرر اخلـ ــر املقـ ؛ تقريـ

E/CN.4/2006/Add.4   ير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية          ؛ تقر ‘٤ ’٦٩، الفقرة
  .٩٠، الفقرة E/CN.4/2004/80/Add.2 للشعوب األصلية

  .مبيا إىل املنتدى الدائمومعلومات قدمها مكتب مفوضية حقوق اإلنسان يف كول   )٥٧(  
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 أي حـوايل    ، مليون بيزو  ٢٥٦بقيمة  عت احلكومة الكولومبية اتفاقا مع شعب العوا        العملية، وقّ 
 الـيت يعـاين     حالـة العنـف   تـشخيص تـشاركي بـشأن       ) ١(: وثيقـتني داد  عدوالر، إل  ١٤٣ ٠٠٠
خطـة  وثيقـة مـشروع     ) ٢(  و ؛القسري همديتشرأبناء شعب العوا األصلي وقلة حيلتهم و       منها
ــشعوب        احل ــوق ال ــامج ضــمانات حق ــة لربن ــادئ التوجيهي ــق باملب ــرح املتعل ــة املقترحــة واملقت ماي

ــزمين       األصــلية املتــضررة مــن التــشريد أو املهــددة بالتــشريد اخلاصــة بــشعب العــوا واجلــدول ال
 .لألنشطة املزمع القيام هبا

تـشمل   اصة بهسبقة بشأن خطة احلماية اخلخارطة الستشارته املالعوا  أبناء شعب    وضعو  - ٥٥
تعزيــز احلــوار بــني احلكومــة ويف إطــار . املرحلــة األوىلجنــزت منــها حــىت اآلن أُ )٥٨(مخــس مراحــل

 .)٥٩(ا أنشأ مبوجبه اجمللس املعين باستشارة شعب العواوشعب العوا، أصدر الرئيس مرسوم

العــوا هــي األرض والثقافــة واالســتقالل  احلمايــة اإلثنيــة ألبنــاء شــعب  خطــة وأركــان   - ٥٦
عـن إصـدار    باالمتنـاع   طالب الدولة الكولومبيـة     تطة  على محاية اإلقليم و     وتشدد اخل . لوحدةوا

وطـرح اقتـراح    . اواسـتغالهل يف إقليمهم   التراخيص البيئية اجلديدة وتصاريح استكشاف  املوارد        
ــدعو إىل امل ــة ي ــشاريع و عاقب ــى أي م ــشاريع ضــخمة  عل ــيمهم   م ــا يف إقل ــضطلع هب ــاع ي دون اتب

ــراءات الق ــشارهتمانونيــة الاإلج ــن  ت، وست وباإلضــافة إىل ذلــك، يــدعو   . األضــرارعويــضهم ع
ــراح  ــد  االقت ــى وجــه التحدي ــا يف الدســتور    عل ــصوص عليه ــسارعة بتجــسيم املطالــب املن إىل امل

 . عاما١٧القاضية بتوسيع احملميات وتسوية وضعها املعلق منذ 

لتوثيـق والتحقيـق     خاصـة ل   يقتـرح إنـشاء جلنـة     ،  انتهاكات حقـوق اإلنـسان    وفيما يتعلق ب    - ٥٧
 . حبق أبناء شعب العواوقعتاالغتياالت اليت اجملازر وختفاء، والحاالت اوالعدالة تغطي مجيع 

 ةالكميـ   نتائجهـا   قيـاس   ميكـن  العوا إجراءات ملموسة  تتضمن خطة محاية أبناء شعب      و  - ٥٨
 هاولة عـن تنفيـذ  أيـضا الـسلطات املـسؤ     حتـدد اخلطـة     و. ة والطويلـ  ةالقصري واملتوسط اآلماد  على  

غــري أن اخلطــة مــا زالــت تقتفــر إىل ميزانيــة مقــدرة لتكــاليف تنفيــذ كــل    . شــروط االســتفادةو
 . جرى إقرارها لتنفيذ هذه األنشطةنشاط، وهي أبعد من أن تكون هلا ميزانية

  
__________ 

ملقترحات املقدمة من أبناء شـعب      التواصل االجتماعي والتشخيص ومجع ا    : املرحلة األوىل، استشارة داخلية      )٥٨(  
العوا؛ املرحلة الثانية، اإلحالل، سيتم ذلك بتوقيع وثيقـة يـتم فيهـا إقـرار اخلارطـة الواجـب اتباعهـا يف عمليـة                       
االستشارة املسبقة؛ املرحلة الثالثة، تنفيذ االستشارة املسبقة، ينبغي أن جترى يف غضون أربعـة أشـهر وتتـألف             

ية؛ املرحلة الرابعة، توقيع الربوتوكوالت أو االتفاقات؛ املرحلة اخلامسة، املتابعة          من سبعة اجتماعات استشار   
ــة ــوىل إدارة االتفاقــات         : واملراقب ــني املؤســسات تت ــددة االختــصاصات أو مــشتركة ب ــشاء جلنــة متع ســيتم إن

  .ومتابعتها ومراقبتها
  .٢٠١٠أبريل / نيسان١٢ املؤرخ ٢٠١٠ لعام ١١٣٧املرسوم    )٥٩(  
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 التوصيات  -خامسا  

 الرتاع املسلح الداخلي  - ألف  

 املقـرر اخلـاص املعـين حبقـوق     لـذي وجهـه  الـسالم  النداء الداعي إىل ايكرر املنتدى    - ٥٩
عن طريق إجيـاد حـل تفاوضـي     البحث عن سالم حقيقي ودائم      من أجل   الشعوب األصلية   

 .الشعوب األصليةللرتاع املسلح الذي ال ينفك يلحق أضرارا شديدة ب

علـى حنـو    أن حتتـرم    يـدعوها فيـه إىل      مجيـع أطـراف الـرتاع       نداء إىل   املنتدى  وجه  وي  - ٦٠
مبــا يف ذلــك حقــوق   اإلنــسان، املعــايري الدوليــة حلقــوق نون الــدويل اإلنــساين و القــاكامــل

 .الشعوب األصلية

 لقـانون يف جمـال ا   مـن الـضروري مواصـلة تـدريب قـوات األمـن              املنتدى أن ويعترب    - ٦١
 .مبا يف ذلك حقوق الشعوب األصليةحلقوق اإلنسان، املعايري الدولية و اإلنساين الدويل

 أطــراف الــرتاع مجيــعضــرورة امتنــاع علــى مــرة أخــرى املنتــدى  ؤكــد ويــشددوي  - ٦٢
 جيـب عليهـا أن تفـرج علـى          وهـو يـرى أنـه     . من أبناء الشعوب األصلية   األطفال   جتنيد عن

 حاالت التجنيـد القـسري      التحقيق يف ب  وجي. اجملندين يف صفوفها  مجيع األطفال   الفور عن   
إنـشاء  مـن خـالل     هم يف اجملتمع    إدماجعليها، وجيب العمل من أجل إعادة       عاقبة  ر وامل للقّص
 . هلذا الغرضمج خاصةبرا

منظومـة   مـع    موقفـا صـرحيا ومتجاوبـا     تعتمـد الدولـة يف تعاوهنـا        أن  طلب املنتدى   يو  - ٦٣
مـــع أي مـــن مؤســـساهتا الـــيت قـــد تكـــون بـــصدد التحقيـــق ، وبوجـــه عـــاماألمـــم املتحـــدة 

، املنتدى الدائمن قبيل هذا ، بوجه خاص مالظروف الناشئة عن الرتاع املسلح الداخلي يف
 .بالشعوب األصليةاملؤسسات املعنية  و،واملقررين اخلاصني

مكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام ملنـع اإلبـادة              تـه ومـن     أمانمـن   نتـدى   املطلب  يو  - ٦٤
الـشعوب األصـلية يف     أبنـاء   شاملة حلالـة    الـ دوريـة و  الراقبـة   املاجلماعية إنشاء آليـة ملواصـلة       

تقع جراء األثـر التراكمـي لألعمـال        إلبادة اجلماعية اليت ميكن أن      تعرضهم ل كولومبيا ملنع   
 .املتزامنة اليت ترتكبها حبقهم مجيع أطراف الرتاع املسلح

مراقبة أن يواصل حملكمة اجلنائية الدولية دعاء العام يف اممثل االويطلب املنتدى إىل   - ٦٥
لوطنيــة للــشعوب األصــلية وغريهــا مــة ان يبلــغ يف احلــال كــال مــن الدولــة واملنظ، وأالــةاحل
أن يتنــاول بــالتمحيص فعاليــة احملــاكم  ، وبــأي معلومــاتمنظمــات الــشعوب األصــلية  مــن
 .مرتكيب اجلرائم ضد اإلنسانيةاليت حتاكم  ةكولومبيال
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األلغـام األرضـية   املبذولة يف جمال العمل املتعلق بإزالة هود اجلوجيب أن تواصل الدولة     - ٦٦
 املخصــصة للمــدنيني وينبغــي تعزيــز املــساعدات اإلنــسانية. تفكيكهــاوتفجــرات وغريهــا مــن امل

 .الشعوب األصليةمن أبناء لضحايا توخي هنج تفضيلي إزاء اضحايا األلغام األرضية، و

ــأن     - ٦٧ ــدى ب ــبتويوصــي املنت ــة  تجن ــام بالدول ــسكرية يف  القي ــشطة ع ــاليمأن ــاء  أق أبن
.  بـشأن أشـكاهلا    اتفـاق معهـم   علـى طلـب منـهم وب      ما مل يضطلع هبا بناء      الشعوب األصلية،   
املتـألف مـن أفـراد مـن أبنـاء الـشعوب األصـلية،         احلرس  اعترافـا كـامال بـ     وجيب االعتـراف    
 .الكايف دون مساس باستقالليتهه على النحو متويلوتعزيز قوامه و

 والقطـاع اخلـاص     املقاطعـات احلكومة الوطنيـة وحكومـات      تفتح  ويوصي املنتدى بأن      - ٦٨
، علـى أقـاليمهم    تؤثر   إمنائيةمبادرات  البت يف أي    الشعوب األصلية قبل    أبناء  احلوار مع    باب

 . وخباصة مشاريع التعدين، ترتبط يف أذهاهنم بالرتاع املسلح،املشاريعن تلك إحيث 
  

  األقاليم  - باء  
عتـراف مبحميـات أبنـاء الـشعوب        معلومـات عـن بـطء إجـراءات اال        املنتـدى   تلقى    - ٦٩

وجيب . لتحقيق احلماية الواجبة ألقاليمهم   عمليات  تسريع هذه ال   وجيب   .إقرارهااألصلية و 
على عتبارها أقاليم مستقلة احممياهتم ومبركز الرتقاء  لمعملية تفاوض مع منظماهتالبدء يف 

 .الدستورما ينص عليه حنو 

الـذي وضـعته ونفذتـه       “ املعيـشية حتـرس الغابـات      األسر”شروع  مباملنتدى  ويرحب    - ٧٠
الـذي يـسعى إىل     والتعـاون الـدويل،     وكالـة   ة لشؤون التعـاون االجتمـاعي و      يوكالة الرئاس ال

أن وخليــار أفــضل، هــذه املبــادرة أن تتــسع وينبغــي . منــع انتــشار احملاصــيل غــري املــشروعة 
ــاء الــشعوب  عــدد تــشجع علــى تنفيــذ املــشروع يف أوســاط أكــرب    ة األصــليممكــن مــن أبن

 .املستنريةاحلرة واملسبقة ومبوافقتهم 

تدمري حماصـيل    الشعوب األصلية ألغراض     أراضيوينبغي أال يلحق حرق حماصيل        - ٧١
ذلـك  وينبغـي أن يـتم      . ال بصحة أبناء هـذه الـشعوب      املوئل و أضرارا ب املواد غري املشروعة    

 .مستنريةحرة ومسبقة وبناء على استشارهتم استشارة 

الــشعوب األصــلية مــشاريع م أبنــاء أقــاليلدولــة والــشركات يف أن تنجــز اوينبغــي   - ٧٢
ــة االقتــصادية  ل ــا وعلــى املــستفيدين احملــتملني، وأشــكال       لتنمي بنــاء علــى موافقتــهم عليه

ستكــشاف مــوارد طبيعيــة  ويف حالــة ا .ومــسبقة ومــستنريةمــشاركتهم فيهــا موافقــة حــرة  
 وغريهــا احملــددات املتعلقــة بــأجورهم  لــى ، ينبغــي أن تتفــق الدولــة معهــم ع   أقــاليمهم يف
  .التعويضات أو األرباح نم
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مــن خــالل مؤســسات مــستقلة االجتمــاعي األثــر لتقيــيم وينبغــي إجــراء دراســات   - ٧٣
تتـضمن  وجيـب أن    . أقـاليم الـشعوب األصـلية     يف  منائيـة   شاريع اإل املاحلكومة قبل تنفيذ     عن

حقـوق  الشركات تدعوها إىل أن تـضع يف االعتبـار          نتائج الدراسة توصيات إىل احلكومة و     
ارسـة حقهـم    ليتـسىن هلـم مم    الشعوب األصلية، وحقهم يف املشاركة يف التقييم النهائي          أبناء
 .املستنريةسبقة وإبداء موافقتهم احلرة وامليف 

ــام وينبغـــي أ  - ٧٤ ــة ال تقـ ــة  كاملـــشاريع الترفيهيـ أو املـــشاريع احلـــدائق واحملميـــات البيئيـ
حـرة  اء الشعوب األصـلية موافقـة      ة أبن إال مبوافق أقاليم أبناء الشعوب األصلية     ة يف   يالسياح

 .مسبقة ومستنريةو

، لـشعوب أصـلية   قـاليم   اسـتغالل مـوارد طبيعيـة يف أ       الراميـة إىل    ملشاريع  ويف حالة ا    - ٧٥
 تنطــوي عليــه هــذه احلالــة الــيتجيــب إجــراء تبــادل لوجهــات النظــر بــشأن مفهــوم التنميــة  

عوب مـع وجهـات نظـرهم       بالتحديد حىت إذا ما قورنت يف سياق استشارة ألبناء هذه الش          
حــرة ومــسبقة وتطلعــاهتم، أمكــن إعمــال حقهــم يف املوافقــة علــى تلــك املــشاريع موافقــة    

يف التنمية واالسـتفادة    ة يف مجيع احلاالت مشاركتهم      االستشارأن تيسر   وينبغي  . ومستنرية
 .م لفرض منوذج إمنائي عليهم ال يناسبهم، بدال من استغالل مواردهيف أقاليمهممنها 

مقاطعــة آل ســيزار محايــة احلكومــة الوطنيــة وحكومــة تتــوىل ويوصــي املنتــدى بــأن   - ٧٦
مارتــا، وهــو مكــان ســانا يف ســيريا نيفــادا دي واقــع  ال“لميــاه يف العــاملالرئيــسي لصنع املــ”

لية، ورمسـت   بالنسبة لشعوب الكوغويس واهواكوس وويواس وكركواموس األص      مقدس  
الـسد  وسـيكون لبنـاء   . الدولـة وحكامهـا   بـه   اعترفـت “خـط أسـود  ”حدود هذا املكـان يف    

 . واملوائلاحملمياتعلى التنوع البيولوجي، وتأثري ربع ضد إرادة القبائل األزمع إقامته امل

ــة وأن تنطلـــق وجيـــب   - ٧٧ ــة الوطنيـ ــواء   احلكومـ ــد سـ حكومـــات املقاطعـــات علـــى حـ
ا لتـدبر شـؤون     ية ألبناء الشعوب األصلية يف اخلطط الـيت يـضعوهن         ئوجهات النظر اإلمنا   من

 .حياهتم ويلتزمون هبا يف إدارة حممياهتم
  

  احلرة واملسبقة واملستنريةاالستشارة  -جيم   

لـشعوب األصـلية    بناء على موافقة ا   ينبغي تنفيذ التوصيات الواردة يف هذا التقرير          - ٧٨
 .موافقة حرة ومسبقة ومستنرية املعنية

ؤثر علـى الـشعوب     يـ قبل اختاذ أي قـرار      ستشارة  عملية اال بلدولة  أن تقوم ا  وينبغي    - ٧٩
 تــشريعات  يف مجيــع احلــاالت املنــصوص عليهــا يف الــصكوك الدوليــة ويف، وذلــكاألصــلية
 حياهتم باعتبار ذلك أمرا يندرج ضمن يقاعإوأن حتترم مفهومهم للزمن الدولية، واهليئات 
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عاهبم للجوانـب   ستـشارة اسـتي   يف عمليـة اال   وينبغـي أن تيـسر الدولـة        . حلوار بـني الثقافـات    ا
 .تكتفي مبجرد الترمجة أالويف اللغة التقنية 

ء ابـإجر القواعـد املتـصلة     وجيب استشارة أبناء الشعوب األصلية ومنظماهتم بشأن          - ٨٠
دده منظمـة العمـل الدوليـة،       ة، والقيـام يف مجيـع احلـاالت باسـتيفاء مـا حتـ             سبقاستشارهتم امل 

حبقـوق الــشعوب  ني ة، وآليـة اخلــرباء املعنـي  واملقـرر اخلـاص املعـين حبقــوق الـشعوب األصـلي     
 .معايري دولية يف هذا اجملال، من  املنتدى، وهذااألصلية

ستـــشارات وإجرائهـــا بـــني أيـــدي مـــسؤولية تنظـــيم اال لدولـــةوينبغـــي أال تتـــرك ا  - ٨١
لضمان الظـروف املالئمـة ملمارسـة       غريها من وكاالت القطاع اخلاص املعنية       لشركات أو   ا

 .واملستنريةسبقة إبداء موافقتهم احلرة وامليف ألصلية حقهم أبناء الشعوب ا
  

 الداخلي واخلارجي على املستويني التشريد القسري  - دال  

 ٢٠٠٤ لعـام  T-025على حنو كامل قراري احملكمـة       الدولة  تنفذ  من الضروري أن      - ٨٢
 الشعوب  الرامي إىل إعمال وتنفيذ برنامج محاية أبناء      العمل  ، وتعزز   ٢٠٠٩لعام   ٠٠٤ و

 الـيت   الكامـل عـن األضـرار     تعويضهم ب والسترداد أقاليمهم   من التشرد   ين  املتضرراألصلية  
 .حلقت هبم

ــة تنفــذ وجيــب أن   - ٨٣ ــراري احملكمــة الدســتورية    الدول  237 و 092علــى حنــو كامــل ق
علـى وجـه    لحالة اخلطرية الـيت تواجههـا النـساء املـشردات           على النحو الواجب ل   للتصدي  
حـث احملكمـة الدسـتورية       وجيـب    .علـى وجـه اخلـصوص     ء الـشعوب األصـلية      نسا و العموم
نظمات املمبشاركة  ، وذلك   رصد االمتثال ألحكامها وأوامرها   أن تواصل من ناحيتها     على  

 .شعوب األصلية وسائر األطراف من ذوي املصاحل املشروعةلالنسائية ل

ــع التــ  ب أن تعــزز اوجيــ  - ٨٤ ــة آليــات من ــاء  للــسكانالقــسري شريد لدول ، وخباصــة أبن
 .قاليمهمأبالطبيعة األم و نظرا للعالقة اخلاصة اليت تربطهم بالشعوب األصلية

القــسري إىل التــشريد مــشاريع ضــخمة أال تــؤدي إقامــة وجيــب أن تكفــل الدولــة   - ٨٥
هم، وتعلـق مـا أقـيم       دون موافقت إقامتها  منح تراخيص   متتنع عن    و ،لشعوب األصلية بناء ا أل

جيب أال متنح بأي حال من األحوال، تراخيص اسـتغالل           و .هذا الشرط منها دون استيفاء    
 .يهاإل وأال توافق على الوصول قسريتشريد يف حالة قليم سكانه إموارد يف 

ــلية  الدولـــة ضـــمانات حلمايـــة  أن تقـــدم وجيـــب   - ٨٦ ــا تركـــه أبنـــاء الـــشعوب األصـ مـ
اية هذه األقاليم أيضا ملنع ردوا منها قسرا، بل ومحقاليمهم اليت ُشيف أممتلكات وراءهم  من

 .م املؤقت عنهاغياهباغتصاهبا أثناء 
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لــشعوب األصــلية أبنــاء االدولــة األنــشطة الالزمــة لــضمان عــودة  أن تنفــذ وجيــب   - ٨٧
 .ردوا منهاإىل أقاليمهم اليت ُشالفورية 

 مــع إيــالء األولويــة إىل أبنــاء للمــشردين داخليــارعايتــها وينبغــي أن تعــزز الدولــة   - ٨٨
ومـن الـضروري أيـضا تعزيـز        .  اخلاصـة  ماحتياجـاهت  وأن تراعي يف ذلك      ،عوب األصلية الش

 .من أبناء هذه الشعوببرامج الرعاية الصحية لألطفال املشردين 

ــاء الــشعوب األصــلية املــشردين ال وينبغــي أن تــضمن الدولــة أل   - ٨٩  الالئقــةظــروف بن
تـشمل  ماعيـة أساسـية     لحـصول علـى خـدمات اجت      هلـم ل  فـرص   إتاحـة ال  مـن خـالل     لبقائهم  

عـسكرية،  طات  إلـيهم سـل   هـذه اخلـدمات     أال تتـوىل تقـدمي      جيب  و. الدخلسياسات لتوليد   
ــل ــة ب ــة األويل، أي إعــادة      و. مدني ــستعاض هبــذه اخلــدمات عــن واجــب الدول ينبغــي أال ي

أقاليمهم إليهم وتعويضهم على النحـو الواجـب عـن الـضرر الـذي حلقـق هبـم، وأداء هـذا                     
 .الواجب دون إبطاء

ــشئ وجيــب   - ٩٠ ــة  أن تن ــات فعال ــة آلي ــوىل االدول ــق تت ــاء   لتحقي ــدفعون أبن ــذين ي مــع ال
كـانوا مـوظفني    وإن  حـىت   ،  أفـراد أو مجاعـات    الشعوب األصلية حنو التشريد القـسري مـن         

وحماكمـة املـسؤولني    على النحو الواجـب،     ألضرار  وذلك بغية جرب ا   ،  ، ومعاقبتهم عموميني
 .اإلنسانيةة حبق على عملهم هذا الذي يشكل جرمي

تعزيز املـشاريع الراميـة إىل دعـم        ل مفوضية األمم املتحدة لالجئني      تواصوجيب أن     - ٩١
مـن خـالل    ، وذلـك    الكولـومبيني الالجـئني يف البلـدان اجملـاورة        ة مـن    األصليأبناء الشعوب   

 .من ممارسة حق العودةحىت يتمكنوا املساعدات اإلنسانية 

ــي   - ٩٢ ــع ا وينبغ ــتم يف مجي ــسر  ملخطــط حلــاالت إعــداد  أن ي ــشريد الق ــع الت ي ألبنــاء ن
الشعوب األصلية ومحايتهم، مبشاركتهم وطبقـا لتطلعـاهتم الـصرحية، وبنـاء علـى موافقتـهم                

 .ستنريةاملسبقة واملواحلرة 
  

 انتهاكات حقوق اإلنسان  - هاء  

، مبــا يف ذلــك   البدنيــة نظــرا لتكــرار مثــل هــذه األعمــال الــيت تنتــهك الــسالمة          - ٩٣
قــد تــشكل جــرائم مــن اغتيــاالت انتقائيــة الــشعوب األصــلية بنــاء أرتكــب منــها ضــد ُي مــا
دعــاء عــام علــى املــستوى إنــشاء مكتــب اإمكانيــة فإنــه ال بــد مــن دراســة اإلنــسانية،  ضــد

وجيــب . عمــاللتحقيــق يف هــذه األخــاص يؤهلــهم لمــدربني تــدريبا الــوطين يــضم مــوظفني 
 بالكفـاءة والفعاليـة، وأن يكـون مـزودا          يتصرف هذا املكتب بـسرعة وعلـى حنـو يتـسم           أن

 .باملوارد البشرية واملالية الالزمة ألداء مهامه على النحو الواجب
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اجلماعات شبه العـسكرية املـسلحة، أو قـوات     من  عضو  أي  الدولة  أن متنع   وجيب    - ٩٤
فادة مـن االسـت  املتمردين، املتهمني بارتكاب انتهاكات خطـرية حلقـوق الـشعوب األصـلية،       

جيــب أن تكــون و.  فقــطالقــضاء العــسكريضوع للمــساءلة أمــام دابري العفــو أو اخلــمــن تــ
 .العقوبات يف مجيع احلاالت متناسبة مع األعمال املرتكبة

املستويات التدابري املناسبة   على مجيع    السلطات املختصة    أن تتخذ ويطلب املنتدى     - ٩٥
هــذه وجيــب االتفــاق علــى  . الــسالمة البدنيــة لقــادة الــشعوب األصــلية املهــددين  ضمان لــ

 .مع األطراف املستفيدةالتدابري 

 ٢٠٠٦لعام   ١٦لقرار التوجيهي رقم    وزارة الدفاع االمتثال التام ل    وجيب أن تكفل      - ٩٦
 .القوات املسلحةإدانة  من ال ميتثل له من أفراد  ومعاقبة أو ،بالشعوب األصلية املتعلق

تـدريب يف جمـال حقـوق اإلنـسان بـصفة      الدولـة بـرامج التعلـيم وال   أن تعـزز  وجيب    - ٩٧
خباصة الـسلطات   و،مجيع السلطات، لفائدة   وحقوق الشعوب األصلية بصفة خاصة     ،عامة

 .األصليةاليت تقوم بأعمال تتصل بشؤون الشعوب 

الواليــة القــضائية اجلنائيــة  القيــود علــى صــارم علــى حنــو الدولــة أن تطبــق وجيــب   - ٩٨
ينتـهك حقـوق اإلنـسان أو القـانون      ها أي عمـل     اصضـمن اختـص   بغيـة أال يقـع      العسكرية،  

 .اإلنساين الدويل

إىل أن تنفذ على حنو املستويات من مجيع ويدعو املنتدى الدائم السلطات املختصة   - ٩٩
وأحكام نظام محاية حقوق اإلنسان، وال سـيما  ، وقائية، والتوصيات املؤقتةاللتدابري  كامل ا 

 .الشعوب األصليةما يتعلق منها ب

مبـادئ املـساواة وعـدم    تكـرس  توعيـة اجلمهـور   لالدولـة محـالت     ر  أن تـسيّ  وجيب    - ١٠٠
 .واالعتراف حبقوق الشعوب األصليةالتمييز 

العتقـال التعـسفي    أعماهلـا مـن أجـل التـصدي حلـاالت ا          الدولـة   أن تكثف   وجيب    - ١٠١
شعوب ضـد أفـراد الـ     عمومـا، واألعمـال املرتكبـة       والتعذيب واإلعدام واالختفاء القسري     

 .، خصوصا، بدءا مبنع هذا السلوك منعا باتا على وكالئهااألصلية

 الدوليـــة حلمايـــة مجيـــع األشـــخاص  لدولـــة علـــى االتفاقيـــةق اأن تـــصّدوينبغـــي   - ١٠٢
ــاء القــسري، و  مــن ــزز أعمــال  االختف ــودين  أن تع ــع املفق ــاء  البحــث عــن مجي ، وخباصــة أبن

  .بيئتهم عن ونالشعوب األصلية الذين تقل حيلتهم وهم بعيد
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مــن الفعاليــة يف التزامهــا بالتــصدي    مزيــدابــشكل عــاموجيــب أن تبــدي الدولــة   - ١٠٣
لإلفالت من العقاب، وخباصة األعمال اإلجرامية املرتكبة على أيدي وكالئها واجلماعات           

تسليم اجملرمني مـن جتـار      أال تلجأ إىل    ينبغي  و. يف البلد شبه العسكرية اليت تواصل عملياهتا      
 دولــة مهم إىلوجيــب أال تــسلّ. جــرائم ضــد اإلنــسانيةاملــشتبه يف أهنــم ارتكبــوا ت املخــدرا

 .تعترف باختصاص احملكمة اجلنائية الدولية يف تلك اجلرائم، مهما كان األمر ال
  

 تقرير املصري  - واو  

 فاعلـة املـسلحة منـها وغـري املـسلحة      واألطـراف ال الدولـة أن حتترم كل مـن     جيب    - ١٠٤
 يف هذا الـصدد،     ،ومن الضروري . وب األصلية يف ممارسة حق تقرير املصري      حق أبناء الشع  

ويـسري هـذا الواجـب أيـضا     . احترام كل من منظمات أبناء الشعوب األصـلية وسـلطاهتم     
ــة و   ــات غــــري احلكوميــ ــاعيني  علــــى املؤســــسات واملنظمــ ــالء اجتمــ ــائس، وأي وكــ الكنــ

  .اقتصاديني آخرين أو
داخـل  جـود   وأي   نزع السالح من أجـل احلـد مـن           الدولة عملية أن تعزز   وجيب    - ١٠٥

حــىت وإن كــان ألفــراد  ،لجماعــات املــسلحة غــري الــشرعية ، لاألصــليةحمميــات الــشعوب 
 .ة السلمية للحق يف تقرير املصري يعوق أو يعرقل املمارس،اجليش

مليزانيـة الوطنيـة للـشعوب    املخصـصة يف ا املوارد االقتصادية   كفالة وصول   وجيب    - ١٠٦
عـود إلـيهم أمـر حتديـد وجهـة أو جمـال             وجيـب أن ي   .  كاملة إىل أبناء هذه الـشعوب      ةاألصلي

عائقا حيول دون استالمهم هلـذه املـوارد       البلديات  أال تشكل   وينبغي  . استثمار تلك املوارد  
 .والتصرف فيها

بياهنا الـذي أعلنـت فيهـا    التحفظات اليت أرفقت هبا    كولومبيا  سحب  وينبغي أن ت    - ١٠٧
نفرادي قبوهلا إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية باعتبـار هـذا              على حنو ا  

ــسان        ــصك لإلعــالن عــن حقــوق لإلن ــق ب ــا يتعل ــشكل ممارســة غــري مــسبوقة فيم ــر ي   .األم
مث إن املسألة تتعلـق يف هـذه احلالـة بالـذات، بـصك دويل حلقـوق اإلنـسان ال جيـوز تقييـده                        

 .الدستورحمللي، أو حىت أحكام بشروط متليها أحكام النظام القانوين ا
  

  خطط احلماية  - زاي  
يهـا  وجيـب عل  .  برمته ٠٠٤ احملكمة الدستورية  تنفيذ قرار ينبغي أن تعجل الدولة       - ١٠٨

بدءا بالـشعوب الـيت مستـها       ،   األصلية مجيع الشعوب أن تلتزم بصياغة وتنفيذ خطط حلماية       
مـن  و.  ذاهتـا  احملكمـة الدسـتورية    املنظمة الوطنية للـشعوب األصـلية والـشعوب الـيت مستـها           
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وفري مـا تتطلبـه هـذه       وتـ  القـرار    تنفيـذ الواجبـة ل  امليزانيـة   كفالـة   يف هذا الصدد،     ،يرالضرو
 .املهمة من موظفني يفضل أن يكونوا من أبناء الشعوب األصلية

يف صـياغة خطـط     أبنـاء الـشعوب األصـلية       تطلعـات   لالدولـة   أن تستجيب   وجيب    - ١٠٩
 .مستنريةحرة ومسبقة ومدها دون موافقتهم عليها موافقة محايتهم وأال تعت

  
 نظام اإلنذار املبكر  - حاء  

 على  ، وتسارع بالرد  جيب أن تعزز الدولة على وجه السرعة نظام اإلنذار املبكر           - ١١٠
تعاقـب  ن  أجيـب   و. أي تقارير تتحدث عن وجود خمـاطر قبـل صـدورها مـن مكتـب املظـامل                

ارع بتنفيــذ التــدابري الالزمــة حلمايــة ســالمة أبنــاء الــشعوب  الــيت ال تــسلــسلطات الدولــة ا
 .األصلية قبل أن يصدر بشأهنم تقرير يتحدث عن خماطر هتددهم

املعنيـة  الـسلطات   املـذكورة، جيـب أن تقـوم        تقـارير   وقبل صدور أي تقريـر مـن ال         - ١١١
حـسن  تكفل   ميزانية كافية وجيب ختصيص   . بالرد بالتنسيق فيما بينها كي تقدم ردا مناسبا       

نفـسها  النـهائي   املعنية باختاذ القرار    الوكالة  أن تنظم   وينبغي  . سري عمل نظام اإلنذار املبكر    
 .احلكومة نفسها، بل وعن قوات األمنعلى حنو جيعلها أكثر استقاللية عن 

  
 حلواراالسياسات والربامج وآليات   - طاء  

 تنفيذ برامج العمل االجتماعي اليت     املنتدى باجلهود اليت تبذهلا احلكومة يف     م  يسلّ  - ١١٢
بيانات تفيد  برنامج شبكة األمن الغذائي، واليت اتستفيد منها الشعوب األصلية، ومن بينه

أبنـاء  مـن   ٤١٤ ٧٢٠مـن    ماليـني شـخص      ٤مـا يقـرب مـن       منـها   قد اسـتفاد    منشورة أنه   
ــامج   ــشعوب األصــلية، وبرن ــات أســر ال ــشية حتــرس الغاب ــدى أنــ . معي بغــي ه ينويكــرر املنت

من هم  ملواردأبناء الشعوب األصلية ألقاليمهم     هذه السياسات استعادة    تؤجل أو تلغي     أال
 .أنفسهماالعتماد على حتقيق قدرهتم على أجل 

 باالشـتراك مـع   وينبغي أن تضع الدولة سياسـة شـاملة حلمايـة الـشعوب األصـلية                 - ١١٣
 . حقوق الشعوب األصليةإعالن من ٣٨ملادة عمال امنظماهتم أبناء الشعوب األصلية و

الدولـة  أن تنـشئ    ، جيـب     الـسالف ذكرهـا    مشاركة الـشعوب األصـلية    إىل جانب     - ١١٤
اختــاذ ، وشجيع والتــ،تعزيــزالالتنــسيق، وتتــوىل أعمــال  مؤســسة مــستقلة عــن احلكومــة    

 واإلجراءات الرامية إىل حتقيق األمـن والتنميـة الـشاملة واملـستدامة        ،االستراتيجيات العامة 
يزانيـة  املذه املؤسـسة    تكـون هلـ   جيب أن   و.  حلقوقهم الشعوبأبناء  مارسة  ما يتعلق مب  يف كل   

 .الالزمة ألداء مهامها على النحو الواجب



E/C.19/2011/3  
 

11-23144 27 
 

 علـى   لـشعوب األصـلية   تسديها ألبناء ا  اخلدمات االجتماعية اليت    وجيب أن تقدم      - ١١٥
اد عـسكريون،    يقـدمها إلـيهم أفـر      وجيـب أال  ،  م وبتعـاون منـهم    موافقتـه حنو يـتم بنـاء علـى        

 .موظفون مدنيون بل

ــز    - ١١٦ ــي تعزي ــدياتوينبغ ــشعوب األصــلية واحلكومــة،     منت ــات ال ــني منظم  احلــوار ب
تنفيـذا  آليـات احلـوار     تتخـذها   القـرارات الـيت     تنفيـذ   جيب  و. قبيل مكتب االستشارات   من

ت مؤسـسا دعـوة   مكانيـة   يف إ وينبغي النظر   . تعاون الطرفني يكون يف مجيع احلاالت مقترنا ب     
. هـذه اآلليـات   وتـسهيله إىل املـشاركة يف     دعـم احلـوار    ها  الـيت ميكنـ    منظومة األمم املتحدة  

 األمم املتحـدة    دوائرمع  مفتوحة  احلوار على قنوات االتصال     أن يبقى مجيع أطراف     وجيب  
وآليـة  ،  املقرر اخلـاص  شعوب األصلية، أي    الاملتعلقة ب قضايا  ال خربات حمددة يف     متتلكاليت  
 .هذا املنتدى، واخلرباء

متابعـة تنفيـذ التوصـيات    االستـشارة  تدرج يف أعمال مكاتب    من الضروري أن    و  - ١١٧
أال تـضع هـذه   ينبغـي  و. يف هذا اجملـال   القائمة  آليات منظومة األمم املتحدة     اليت تصدر عن    

استــشارهتم، وجيــب دون ية األصــلشعوب الــأبنــاء بقــضايا املؤســسات التوصــيات املتعلقــة 
 . مجيع احلاالت، وتنفيذها مبشاركتهماستشارهتم يف

املقبلــة اجتماعــات عامــة  تــه مبناســبة دورأن تعقــد نتــدى األطــراف إىل ويــدعو امل  - ١١٨
 . أخرىوتقارير دوليةملتابعة التوصيات 

  
 لحدودل العابرةستراتيجيات االالتعاون اإلقليمي و  -ياء   

وضـع برنـامج    يف إمكانيـة    رة  كولومبيـا وحكومـات البلـدان اجملـاو       تنظر  ينبغي أن     - ١١٩
أن يــستويف وجيــب . الكــايفومتويلــه علــى النحــو لحــدود حلمايــة الــشعوب األصــلية لبر اعــ
 . األصليةالشعوبستشارة ربنامج املعايري الدولية املعمول هبا وخيضع الال

 والربازيل ،كوادورإ و،بنما وفرتويال، وبريواتفاقات مع   كولومبيا   أن تعقد وينبغي    -  ١٢٠
 مـن اتفاقيـة منظمـة العمـل     ٣٢ان احتـرام ممارسـة احلقـوق املنـصوص عليهـا يف املـادتني               لضم

عمـال  حتقيقا هلذه الغايـة، و    و. إعالن حقوق الشعوب األصلية    من   ٣٦املادة   و ١٦٩الدولية  
 الـشعوب األصـلية وبالتعـاون    استـشارة ”التـصرف بنـاء علـى    ، جيـب    سالف ذكرهـا  املادة الـ  ب

لحـدود  العـابرة ل  العالقـات   بـشأن   اتفـاق علـى معاهـدات دوليـة          إىلوينبغي التوصـل    . “معها
  .هذه الصكوكالتوقيع على ملشاركة يف ودعوة هذه الشعوب إىل اللشعوب األصلية 
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ألمــم املتحــدة ووكــاالت املعونــة الثنائيــة أفــضل املمارســات   أن تتبــادل اوينبغــي   - ١٢١
قــوق الــشعوب حباالعتــراف ال يف جمــيف خمتلــف البلــدان املــستمدة مــن اخلــربات املكتــسبة 

وكفالتـها، وخباصـة حقـوق الـشعوب األصـلية املقيمـة يف منـاطق عـابرة للحـدود،                   األصلية  
فضال عن التشجيع على الدعوة إىل تقدمي التمويل الواجب للسياسات املترتبة على ذلك، 

  .أو املسامهة فيه
  


