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املسألة اإلثنية:
حتديات ضمان حقوق السكان األصليني يف أمريكا الالتينية

ــة  ــة عــن الشــعوب األصلي ــم لمحــة عام ــى تقدي ــل إل ــدف التحلي يه
فــي أمريــكا الاتينيــة فــي الوقــت الحاضــر، وجهــود األمــم المتحــدة 
الراميــة إلــى معالجــة التمييــز ضــد المجموعــات اإلثنيــة والســكان 
األصلييــن، باإلضافــة إلــى السياســات التــي تــم تطبيقهــا الحقــاً فــي 
دول أمريــكا الاتينيــة لمكافحــة اإلقصــاء والتمييــز، والتحديــات 
التــي مازالــت قائمــة حتــى اآلن، علــى الرغــم مــن التقــدم الــذي تــم 

إحــرازه إلعطائهــم حقوقهــم. 

اأواًل: امل�ساألة العرقية يف اأمريكا الالتينية
وفقــاً للجنــة االقتصاديــة ألمريــكا الاتينيــة ومنطقة البحــر الكاريبي، 
تضــم أمريــكا الاتينيــة حاليــاً حوالــي 826 مجموعــة مختلفــة مــن 
الشــعوب األصليــة، وحوالــي 400 مجموعــة لغويــة، ومثلــت تلــك 
المجموعــات فــي عــام 2010 حوالي 45 مليون شــخص، أي %8 
مــن ســكان اإلقليــم. وتوجــد أكبــر نســبة مــن الشــعوب األصليــة فــي 
بوليفيــا، إذ يشــكلون حوالــي 62.2% مــن الســكان، تليهــا جواتيماال 

)41%(، ثــم بيــرو )24%(، والمكســيك )%15.1(. 

ــل  ــل البرازي ــة، فتحت أمــا مــن حيــث عــدد المجموعــات العرقي
المرتبــة األولــى، إذ إن لديهــا حوالــي 305 مجموعــات عرقيــة 
مختلفــة، وتحتــل كولومبيــا المرتبــة الثانية مــن ناحية العــدد بإجمالي 
102 مجموعــة، بينمــا تضــم بيــرو 85 مجموعــة وتضــم المكســيك 
ــك  ــد أن تل ــم، نج ــن وجوده ــق بأماك ــا يتعل ــة)2(. وفيم 78 مجموع

المجموعــات تتنــوع فــي أماكــن معيشــتها، بــدءاً مــن أماكــن معزولة 
ــار  ــى اختي ــال، إل ــات والجب ــل الغاب ــم مث ــا باختياره ــون فيه يعيش

التعايــش مــع اآلخريــن فــي المــدن والبلــدات الحضريــة الكبيــرة.

ــة،  ــي ترفعهــا الشــعوب األصلي ــب الت ــق بالمطال أمــا فيمــا يتعل
فياحــظ أنهــا تتمثــل فــي االعتــراف بهويتهــم، الســيما الحــق فــي 
تقريــر المصيــر، والملكيــة الجماعيــة لألراضــي، والمشــاركة 
السياســية، فضــاً عــن الســماح لهــم بإقامــة مؤسســات للحكــم 
الذاتــي، فضــاً عــن االعتــراف بتلــك الحقــوق فــي السياســات العامة 
لــدول أمريــكا الاتينيــة، ومــن واقــع التجــارب الدوليــة المناظــرة، 
ــاً. وتلعــب نســاء  ــاً طوي ــاً مــا يأخــذ وقت ــراف بهــا غالب ــإن االعت ف
الشــعوب األصليــة ومنظماتهــن، علــى وجــه التحديــد، دوراً حاســماً 
فــي إقامــة تحالفــات قوميــة وإقليميــة ودوليــة تقــف ضــد أوجــه عــدم 
المســاواة العرقيــة وقضايــا الجنســين، بــل وتقتــرح حلــوالً سياســية 

فــي هــذا الصــدد.

ثانيًا: العامل االإثني يف ال�سيا�سات العامة
ــا، بالنضــال  ــة له ــات التابع ــم المتحــدة، والمنظم ــاً مــن األم اعتراف
ــي  ــبق ف ــا الس ــد كان له ــانية، فق ــة اإلنس ــق الكرام ــي لتحقي التاريخ
إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى الدفــاع عــن حقــوق الشــعوب 
األصليــة مــن وجهــة نظــر القانــون الدولــي. وقــد ســعت لتنفيــذ ذلــك 
مــن خــال مجموعــة مــن المعاييــر والقيــم، التــي يمكــن أن تسترشــد 

ـــاض  ـــت يف انخف ـــة. متثل ـــود املاضي ـــالل العق ـــة خ ـــة مهم ـــة واجتماعي ـــورات اقتصادي ـــة تط ـــكا الالتيني ـــهدت دول أمري ش
مســـتوى الفقـــر، وحتســـن املؤشـــرات االجتماعيـــة، والنمـــو االقتصـــادي املســـتدام، بيـــد أن هـــذا التطـــور أغفـــل الشـــعوب 
ـــدأت  ـــدة ب ـــة معق ـــة واجتماعي ـــورات تاريخي ـــة لتط ـــًا نتيج ـــم حظ ـــة وأقله ـــات احملروم ـــرث الفئ ـــن أك ـــت م ـــي كان ـــة الت األصلي
ـــة مســـتمرة إىل اليـــوم، وهـــو مـــا يظهـــر يف عـــدم االعـــراف  ـــزال املمارســـات التمييزي ـــد علـــى 500 عـــام. والت منـــذ مـــا يزي

ـــة)5(. ـــم الطبيعي ـــتغالل ثرواته ـــة أو اس ـــم الثقافي بخصوصيته

أليسيا رويز برافو
متدرب بشعبة العالقات اخلارجية 
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حتديات ضمان حقوق السكان األصليني يف أمريكا الالتينية

بهــا الــدول المختلفــة فــي سياســتها حيال األقليــات العرقيــة المختلفة. 

ويســتند ذلــك إلــى مبدأيــن، األول: "اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة رقــم 169 المتعلقــة بالشــعوب األصليــة والقبليــة فــي 
ــراف  ــا االعت ــم فيه ــذي ت ــي عــام 1989، وال ــدان المســتقلة" ف البل
ــخ،  ــي التاري ــرة ف ــة ألول م ــة للشــعوب األصلي ــوق الجماعي بالحق
والثانــي: "إعــان األمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب األصليــة" 
لعــام 2007، والــذي أكــد حــق "تقريــر المصيــر". وعــاوة علــى 
ذلــك، تتبنــى األمــم المتحــدة ثــاث آليــات خاصــة مــن أجــل ضمــان 
تحقيــق المعياريــن الســابقين، وتلــك اآلليــات هــي: المنتــدى الدائــم 
المعنــي بقضايــا الشــعوب األصليــة، وآليــة الخبــراء المعنيــة بحقوق 
ــوق الشــعوب  ــي بحق ــرر الخــاص المعن ــة، والمق الشــعوب األصلي

ــة. األصلي

ــي  ــو إلزام ــام 2007– وه ــدة لع ــم المتح ــص إعــان األم وين
لجميــع الــدول–  علــى خمســة حقــوق أساســية، األول: الحــق فــي 

عــدم التمييــز، والثانــي: الحــق فــي التنميــة 
والرعايــة االجتماعيــة، والثالــث: حــق التنــوع 
االعتــراف  فــي  الحــق  والرابــع:  الثقافــي، 
يخــص  فيمــا  الملكيــة  وحقــوق  بممتلكاتهــم 
ــغلوها  ــي ش ــوارد الت ــم والم األراضــي واألقالي
تاريخيــاً، والخامــس: الحــق فــي المشــاركة 

السياســية)3(. 

وعنــد النظــر إلــى مــدى التــزام دول أمريكا 
الاتينيــة بتلــك المعاييــر، نجــد أنهــا تباينــت فــي 
حجــم الحقــوق التــي أعطتهــا لهــم، فقــد قامــت 

بعــض الــدول بإعــادة صياغــة دســاتيرها الوطنيــة لتنــص صراحــة 
ــدول  ــض ال ــه بع ــن أن ــي حي ــن، ف ــكان األصليي ــوق الس ــى حق عل
األخــرى، قامــت بإنشــاء وزارات أو إدارات جديــدة تعنــي بمتابعــة 
أوضــاع الســكان األصلييــن، ورفــع التمييــز ضدهــم. ويعــود الفضل 
ــن  ــاع ع ــت بالدف ــي عني ــدة الت ــم المتح ــود األم ــى جه ــك إل ــي ذل ف

حقــوق الســكان األصلييــن.

ــا  ــا بوليفي ــدد، دولت ــذا الص ــي ه ــاً ف ــدول التزام ــر ال ــن أكث وم
ــص  ــتورهما للن ــة دس ــادة صياغ ــا بإع ــان قامت ــوادور، واللت واإلك
صراحــة علــى أنهمــا دولتــان متعددتــا القوميــات، كمــا أنهمــا نصتــا 
صراحــة علــى إعطــاء الشــعوب األصليــة "االســتقالية اإلقليميــة"، 
أي منحهــم نوعــاً مــن الامركزيــة، بحيــث يتولــون إدارة شــؤونهم 
المحليــة، وباإلضافــة إلــى مــا ســبق، فقــد اعترفــت الدولتــان باللغات 
األصليــة كلغــات رســمية، ومنحــت ألبناء الســكان األصلييــن تعليماً 
ثنائــي اللغــة، للحفــاظ علــى هويتهــم الثقافيــة. وعلــى النقيــض مــن 
ذلــك، ياحــظ أن دســتورّي المكســيك وبيــرو ال يمنحــان الشــعوب 
األصليــة، االســتقالية اإلقليميــة أو يعتــرف بلغاتهــم األصليــة كلغــة 

رســمية. 

وال تقتصــر جهــود الدفــاع عــن الســكان األصلييــن علــى 
ــة  ــل منظم ــة مث ــات إقليمي ــاك منظم ــة، إذ إن هن ــات الدولي المنظم
الــدول األمريكيــة، أو مصــرف التنميــة للبلــدان األمريكيــة، والتــي 
ــر  ــم أكث ــطة لدع ــج وأنش ــى إطــاق برام ــر عل ــاط كبي ــل بنش تعم
ــارة. وتغطــي  ــي الق ــز ف ــم تعرضــاً للتميي ــاً وأكثره ــات تهميش الفئ

خطــط العمــل لتلــك المنظمــات مجــاالت عديــدة تتعلــق برفــاه 
ــرام  ــة واحت ــة اللغ ــز ثنائي ــم )تعزي ــل التعلي ــة، مث الشــعوب األصلي
ــك  ــة أراضــي تل ــب حماي ــى جان ــف، إل ــر والتوظي ــان( والفق األدي
بالتنميــة  المتعلقــة  المشــاريع  وتمويــل  ومواردهــم،  الشــعوب 

المســتدامة، وغيرهــا مــن الجهــود)4(. 

ثالثًا: التحديات الرئي�سية لل�سكان االأ�سليني
بغــض النظــر عــن التدابيــر الدوليــة واإلقليميــة المذكــورة آنفــاً، فــإن 
هنــاك بعــض القضايــا والمشــاكل التــي يعانيهــا الســكان المحليــون 
علــى المســتوى المحلــي، كمــا ال تــزال بعــض الجوانــب الخاصــة 
ــدل  ــرة للج ــة مثي ــكا الاتيني ــي أمري ــة ف ــعوب األصلي ــع الش بوض
واالنتقــاد، وتتمثــل أبــرز التحديــات الرئيســية التــي تواجههــا 

ــي: ــا يل ــة م المجموعــات العرقي

ــكان  ــن الس ــى م ــة العظم ــزال الغالبي ــش: ال ت ــر والتهمي 1- الفق
األصلييــن تعيــش فــي فقــر مدقــع)5(، وذلــك 
بســبب اإلصاحــات االقتصاديــة الليبراليــة التــي 
طبقتهــا أغلــب دول أمريــكا الاتينيــة فــي القــرن 
التاســع عشــر، فلقــد تســبب مفهــوم "الملكيــة 
الخاصــة" فــي الفقــدان التدريجــي لألراضــي 
ــف  ــا أضع ــو م ــم، وه ــة له ــة المملوك التاريخي
أوضاعهــم االقتصاديــة، باإلضافــة إلــى التهجير 
ــة.  القســري لمجموعــات مــن الشــعوب األصلي

ففــي بوليفيــا، أســفر الركــود والفقــر فــي 
المناطــق الريفيــة عــن توســع حضــري ســريع، 
وأدى إلــى تركــز الســكان فــي المــدن علــى وجــه الخصــوص. وقــد 
كان لهــذا الوضــع عواقــب ســلبية مباشــرة علــى وظائــف الســكان 
ــي  ــاه والصــرف الصح ــات المي ــر خدم ــم وتواف ــن ودخله األصليي
ــد  ــي المكســيك، فق ــراً ف ــف الوضــع كثي ــا)6(. وال يختل ــة له والنظاف
ُوجــد أن مــا يزيــد علــى 50% مــن المســاكن الواقعــة فــي مناطــق 
الشــعوب األصليــة بــا كهربــاء. وبحلــول عــام 1998، لــم تتجــاوز 
نســبة مــن يســتطيعون القــراءة والكتابــة مــن الشــعوب األصليــة فــي 
المكســيك ممــن تزيــد أعمارهــم علــى 15 عامــاً نســبة 59%، ولــم 

يلتحــق 37% منهــم بالمــدارس)7(.

2- الصــراع علــى األرضــي التاريخيــة: يــدور حاليــاً حوالــي 
ــك بســبب  ــة، وذل ــى أراضــي الشــعوب األصلي ــي صــراع عل مائت
ــن،  ــي مناطــق تمركــز الســكان األصليي ــة ف ــروات طبيعي وجــود ث
وهــو مــا دفــع إلــى اســتغال تلــك األراضــي فــي اســتخراج المــواد 
الهيدروكربونيــة أو أنشــطة التعديــن، وذلــك علــى حســاب حقــوق 
الســكان اإلصلييــن فــي االنتفــاع بتلــك األراضــي، ولذلــك فــإن هناك 
حاجــة إلــى النــص فــي التشــريعات الوطنيــة علــى حمايــة حقــوق 
الشــعوب األصليــة فــي األراضــي التــي يقطنونهــا)8(. ومــن أبــرز 
ــذي شــهدته  ــك ال ــي تفجــرت حــول األراضــي، ذل الصراعــات الت
ــركة  ــركة "ش ــن ش ــزاع بي ــار ن ــا ث ــعينيات، حينم ــي التس ــيلي ف ش
ــش  ــي بهون ــكان مابوتش ــبانية، وس ــاء" اإلس ــد الكهرب ــا لتولي إنديس
بيوبيــو  )Mapuche Pehuenche People( علــى نهــر 
ــو"  ــو ورالك ــد "بانج ــة س ــبب إقام ــك بس ــيلي، وذل ــوب ش ــي جن ف
)Pangue and Ralco Dams(،  والــذي أدى بنــاؤه إلــى 

دول  أكـــرث  كولومبيـــا  دولـــة  تعـــد 
أمريـــكا الالتينيـــة التـــي عانـــى فيهـــا 
الســـكان األصليـــون التهجـــري، كمـــا 
ــهدتها  ــي شـ ــات التـ ــوا االضطرابـ عانـ
البـــالد، نتيجـــة العنـــف الـــذي ميارســـه 
ـــرق  ـــات والف ـــدرات والعصاب ـــار اخمل جت
إجبارهـــم  مت  إذ  العســـكرية،  شـــبه 
ـــات أو  ـــك العصاب ـــام إىل تل ـــى االنضم عل

النـــزوح. 
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إغــراق األراضــي المحيطــة بهــا بالميــاه، وبالتالــي تطلــب تهجيــر 
ــاف  ــى ضف ــة عل ــن مناطــق ســكانهم األصلي ــن م الســكان األصليي

ــر)9(. النه

3- التمثيــل السياســي واالســتقالل الذاتــي: تعــد مشــاركة ممثلــي 
الشــعوب األصليــة فــي البرلمانــات الوطنيــة فــي دول أمريــكا 
الاتينيــة، أحــد الوســائل األساســية للتعبيــر عــن مصالحهــم والدفــاع 
ــح  ــد لعبــت النســاء دوراً فاعــاً فــي التعبيــر عــن مصال عنهــا. وق
الســكان األصلييــن فــي البرلمانــات علــى المســتويين القومــي 
ــر، دوراً  ــد األخي ــي العق ــيما ف ــرأة، الس ــت الم ــد لعب ــي. فق والمحل
جوهريــاً فــي الدفــاع عــن اللغــات األصليــة وقضايــا البيئــة واإلرث 
الثقافــي. وعــاوة علــى ذلــك، فقــد بــدأ تمثيــل المــرأة فــي األحــزاب 
السياســية للشــعوب األصليــة، كمــا حــدث فــي حــزب باتشــاكوتيك 
)فــي اإلكــوادور(، وحــزب ياتامــا )فــي نيكاراغــوا(، وحــزب ويناك 

ــاال()10(. ــي جواتيم )ف

4- التحــوالت الديمغرافيــة والتهجيــر: وتعــد دولــة كولومبيــا أكثــر 
دول أمريــكا الاتينيــة التــي عانــى فيها الســكان األصليــون التهجير، 
كمــا عانــوا االضطرابــات التــي شــهدتها البــاد، نتيجــة العنــف الذي 
يمارســه تجــار المخــدرات والعصابــات والفرق شــبه العســكرية، إذ 
تــم إجبارهــم علــى االنضمــام إلــى تلــك العصابــات أو النــزوح. ولقد 
عانــت الجماعــات العرقيــة، الســيما جماعــة "أووا" )U’wa( فــي 
منطقــة "جواخيــرا"، وجماعــة "كويبــاس" )Cuibas( فــي "أراوكا 

– أبــور"، أعمــال العنــف والقتــل)11(. 

5- الرعايــة الصحيــة: فقــد أعربــت منظمــة العمل الدوليــة ومنظمة 
ــات  ــد ممارس ــز ض ــود تحي ــن وج ــة ع ــدان األمريكي ــة للبل الصح
الطــب التقليــدي لصالــح التقنيــات الغربيــة، ونتيجــة لذلــك، زاد 
إهمــال التقاليــد الصحيــة للشــعوب األصليــة تدريجيــاً، وهــو مــا أثــر 

علــى أوضاعهــم الصحيــة ســلباً)12(.

وعلــى ســبيل المثــال، يتــراوح عــدد المصابيــن بفيــروس 
"التهــاب الكبــد الوبائــي ب" مــن الشــعوب األصليــة الذيــن يعيشــون 
فــي الغابــات، مثــل جماعــة "يانوماميــس" )Yanomamis( فــي 
ــذا  ــى 84%، وه ــن 58.3% إل ــا بي ــا، م ــي فنزوي ــازون، ف األم
الفيــروس هــو المســبب الثالــث للوفــاة بعــد الماريــا وســوء التغذيــة. 

وفــي بوليفيــا، نجــد أســوأ المؤشــرات الصحيــة فــي البــاد بيــن 
 ،)Aymara and Quechua( "جماعــات "أيمــارا" و"كوتشــوا
ففيمــا يتعلــق بوفيــات األطفــال، يمــوت منهــم فــي مدينتــي أورورو 
 135 و   120 بيــن  مــا   )Oruro and Potosí( وبوتوســي 
ــد، ويمــوت فــي العاصمــة  ــود جدي ــوداً مــن بيــن كل ألــف مول مول

ــد)13(.  ــود جدي ــد مــن بيــن كل 1000 مول ــاز 106 موالي الب

اخلامتة
ياحــظ أن تراجــع أوضــاع الجماعــات اإلثنيــة والســكان األصلييــن 
ليــس أمــراً حصريــاً علــى قــارة أمريــكا الاتينيــة، بــل عانــت العديد 
ــا وأوقيانوســيا  ــي أفريقي ــارة ف ــة خــارج الق ــن الجماعــات العرقي م
ــاع  ــى الرغــم مــن دف مــن الممارســات االســتعمارية الســابقة. وعل
المنظمــات الدوليــة عــن حقــوق الشــعوب األصليــة، وســعي بعــض 
دول أمريــكا الاتينيــة إلــى تطبيقهــا، ســواء فــي اإلصاحــات 
الدســتورية، كمــا حــدث فــي اإلكــوادور وكولومبيــا، أو اإلصاحات 
التشــريعية مثــل بوليفيــا، فــإن هنــاك حاجــة إلــى مواصلــة الجهــود 
الراميــة إلــى معالجــة باقــي أوجــه التمييــز التــي اليزالــون يعانونهــا.

االســتقالية  اإلثنيــة  الجماعــات  إعطــاء  مراعــاة  وتنبغــي 
المجتمعيــة، مــع دمــج هــذه الشــعوب في المجتمــع األوســع. وعاوة 
علــى ذلــك، مــن الضــروري إنشــاء آليــات للمســاءلة لضمــان تنفيــذ 
التشــريعات التــي تضمــن حقوقهــم، باإلضافــة إلــى تعزيــز الخدمات 
المقدمــة لهــم كالرعايــة الصحيــة، والتعليــم المجانــي، علــى أن يتــم 
احتــرام لغــات الشــعوب األصليــة، واالســتعانة بالممارســات الطبيــة 
ــي  ــة ف ــرق الحديث ــى الط ــة إل ــن، إضاف ــكان األصليي ــة للس التقليدي

الطــب، للنهــوض بأوضاتهــم الصحيــة.

ــوق  ــي تحمــي حق ــق السياســات الت ــال أن تطبي ــي إغف وال ينبغ
الســكان األصليــة، ســوف يتفــاوت مــن دولة ألخــرى، طبقــاً للتطور 
ــع  ــة، وم ــكل دول ــياق االقتصــادي واالجتماعــي والسياســي ل والس
ذلــك، فــإن هنــاك حاجــة إلــى االعتــراف بهــذه الحقــوق وتضمنيهــا 
فــي األطــر الدســتورية والتشــريعية لــدول أمريــكا الاتينيــة، حتــى 
تمكــن تلــك الجماعــات مــن االســتناد إليهــا للدفــاع عــن حقوقهــم فــي 
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