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تقريــــر املقـــــررة اخلاصــــة جمللــــ
الشعوب األصلية

وقــــون ان ســـــان املعنيــــة حبقـــــون

موجز
تقدم املقررة اخلاصة املعنية حبقون الشـعوب األصـلية تقريرهـا األول هـذا إىل اجلمعيـة
العامة عمال بقرار جمل وقـون ان سـان  .01/52وويـ أن اجلمعيـة العامـة تعكـ واليـا
عل ـ اســتعرا واعتمــاي خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  ،5102مبــا يف ذلــك أهــداف التنميــة
املستدامة عل الصعيد العاملي ،تغتنم املقررة اخلاصة هذه الفرصة لتقـد بعـ األفكـار بشـأن
هــذه املســألة البالغــة األمهيــة بالنســبة للشــعوب األصــلية ،آملــة يف أن تســتنر الــدول األعضــا
واجللات األخرى هبذه التعليقات أثنا ظرها يف األولويات انمنا ية.
ويطــر التحقيــ التــدر ي للحقــون االقتصــايية واالجتماعيــة والثقافيــة للشــعوب
األصلية حتديا مزيوجا لنمـوذ التنميـة السـا دح فمـن اويـة أوىل ،حيـ للشـعوب األصـلية أن
تشترك عل حنو كام يف اجللوي العاملية الرامية إىل حتقي مستوى معيشي ال  ،وأن تسـتفيد
منلا ،كما حي هلا أن تواص حتسني ظروفلا املعيشـية .ومـن جلـة أخـرى ،ال بـد مـن اوتـرام
وقلا يف حتديد واتباع مسار تنمية تقرره بنفسلا بغية احلفاظ علـ سـالمتلا الثقافيـة ،وتعزيـز
ما لديلا من إمكا ات لتحقيـ التنميـة املسـتدامة .ويعـا هـذان الشـاالالن مـن خـالل مبـدأين
متكاملني ومتقاطعني مهـا مبـدأ عـدم التمييـز ومبـدأ تقريـر املصـر املنصـو عليلمـا يف إعـالن
األمـم املتحـدة بشـأن وقـون الشـعوب األصــلية ،ويف اجملموعـة الكاملـة مـن الصـكوك الدوليــة
حلقون ان سان ،مبا فيلا العلد الدويل اخلا باحلقون االقتصايية واالجتماعية والثقافية.
وينبغي العم عل مراعاة وقون ان سان وإعمـال احلقـون االقتصـايية واالجتماعيـة
والثقافية للشعوب األصلية لدى صياالة األهداف اجلديدة للتنمية املستدامة ،بغية تدارك أوجـ
القصور اليت شـابت األهـداف انمنا يـة لأللفيـة .وتشـم اجملـاالت الر يسـية الواجـ معاجلتـلا
مــا يلــيح تنــوع النمــاذ واالســتراتي يات انمنا يــة ووضــع منــاذ جديــدة للشــراكات مــع
الشــعوب األصــلية وإ شــا آليــات للرصــد مــن خــالل تصــني البيا ــات ورصــد اخلصــا
األساسية املتعلقة باحل يف تقرير املصر وانقرار مبا ميارس من متييز ضد الشـعوب األصـلية يف
البلدان الغنية والبلدان الفقرة عل السوا يف مجيـع أحنـا العـا ومكافحتـ وتقـد اخلـدمات
االجتماعيــة املال مــة مــن الناويــة الثقافيــة واوتــرام امللــن التقليديــة ووقــون العمــال ووضــع
تدابر فعالـة للتغلـ علـ التمييـز ضـد سـا الشـعوب األصـلية وحتسـني احلوكمـة يف سـيان
املبــايرات انمنا يــة الوطنيــة والدوليــة ،مبــا يف ذلــك اآلليــات الــيت تكف ـ التشــاور واملشــاركة
واملوافقة احلرة املسبقة واملستنرة.
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وإذ يتأه العا لوضع جمموعة جديدة من أهداف التنميـة املسـتدامة ،ونجنـاز خطـة
التنمية مـا بعـد عـام  5102حبلـول عـام  ،5101تـوي املقـررة اخلاصـة أن تسـل الضـو علـ
ضـرورة اســترجاع اخلـاات املكتســبة يف ســيان انطـار ومــن تنفيــذ األهـداف انمنا يــة لأللفيــة
تفاييــا لتكــرار األخطــا  ،وللــتعلم مــن النــلج البنــا ة عل ـ حنــو يكف ـ االســتناي إىل معلومــات
أساسية مستنرة عند وضع اجملموعـة املقبلـة مـن األهـداف انمنا يـة العامليـة ومـا يتصـ هبـا مـن
الايــات ومؤشــرات .وتقــدم املقــررة اخلاصــة سلســلة مــن التوصــيات ملعاجلــة هــذه الشــواال يف
سيان السياسات واالستراتي يات املقبلة الرامية إىل حتقي األهداف العاملية للتنمية املستدامة.
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أوال  -مقدمة
 - 0تقــدم املقــررة اخلاصــة جملل ـ وقــون ان ســان املعنيــة حبقــون الشــعوب األصــلية هــذا
التقرير إىل اجلمعية العامة عمال بقرار جمل وقون ان سان  .01/52وهذا هـو التقريـر األول
الذي تقدم فيكتوريا تاويل  -كوربوز اليت بدأت واليتـلا يف  5وزيران/يو يـ  .5102وتـوي
املقــررة اخلاصــة أن تشــكر جمل ـ وقــون ان ســان الــذي علــد إليلــا هبــذه امللمــة اهلامــة ،وأن
تعرب عن التزاملا بتنفيذ هذه الوالية عل حنو زيـ وبنـا  .وتـوي أيضـا أن تعـرب عـن امتناهنـا
جملموعات ومنظمات السكان األصليني العديدة اليت بدأت بالتحاور معلا منذ توليلـا منصـبلا،
وأن تؤكد التزاملا القوي بدورها كمقررة خاصة ،كما تقرّ بك تواضع مبـا يلقيـ هـذا الـدور
عل عاتقلا من مسؤولية.
 - 5ويركز هذا التقرير عل احلقون االقتصـايية واالجتماعيـة والثقافيـة للشـعوب األصـلية
يف سيان التنمية عموما ،ويف إطار التنمية ملا بعـد عـام  5102حتديـدا .ووفقـا ملـا أشـارت إليـ
املقررة يف تقريرها األول املقدم إىل جمل وقـون ان سـان ( ،)A/HRC/27/52سـتتركز واليتـلا
املمتدة لـثال سـنوات علـ موضـوع ر يسـي هـو احلقـون االقتصـايية واالجتماعيـة والثقافيـة
والبيئية للشـعوب األصـلية .وويـ أن اجلمعيـة العامـة تعكـ واليـا علـ اسـتعرا واعتمـاي
خطة التنمية ملا بعد عام  ،5102مبا يف ذلك األهداف انمنا ية املستدامة عل الصـعيد العـاملي،
تغتــنم املقــررة اخلاصــة هــذه الفرصــة لتقــد بعـ األفكــار بشــأن هــذه املســألة البالغــة األمهيــة
بالنســـبة للشـــعوب األصـــلية ،آملـــة يف أن تســـتنر الـــدول األعضـــا واجللـــات األخـــرى هبـــذه
التعليقات أثنا ظرها يف األولويات انمنا ية.
 - 0ويقــدم التقريــر حملــة عامــة عــن إطــار وقــون ان ســان ،وعــن الشــواال املتعلقــة بتنميــة
الشعوب األصلية .ويوفر اجلز الثـا منـ معلومـات أساسـية عـن السـيان التـاريي .أمـا اجلـز
الثال فيعر تفاصي معاير وقون ان سان ذات الصـلة الـيت ينبغـي أن ينظـر إليلـا يف ضـو
احلقون الشاملة للشعوب األصلية يف عدم التمييز وتقرير املصر .ويتضـمن اجلـز الرابـع وصـفا
للــدروس املســتفاية ،وحيــدي العقبــات الــيت تعتــر إعمــال احلقــون االقتصــايية واالجتماعيــة
والثقافيــة للشــعوب األصــلية والتقــدم احملــرز يف إعماهلــا .ويتضــمن اجلــز اخلــام اســتنتاجات
موجزة وتوصيات ملعاجلة هـذه الشـواال يف سـيان السياسـات واالسـتراتي يات املقبلـة الراميـة
إىل حتقي األهداف العاملية للتنمية املستدامة.
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ثا يا  -السيان التاريي
 - 2تالوـ املقــررة اخلاصــة أن مفلــوم التنميــة ال يــزال الــام املعــى عنــدما يتعلـ األمــر
بالشعوب األصلية .فعل مر التاريخ ويف عصر االستعمار وبنا الدولة ،كا ـت التنميـة تقتضـي
يف أويان كثرة ا صياع الشعوب األصلية اليت كا ت تـنعم سـابقا حبـ تقريـر املصـر .وبالكـاي
كان املسـتعمرون واحلكـام يعتـاون الشـعوب األصـلية بشـرا ،فاسـتغ الكـثرون منـلم للعمـ
بــانكراه أو بــأجر خب ـ يف املــزارع واملنــاجم والــر ذلــك مــن أ شــطة اســتارا املــواري .ويف
وــاالت أخــرى ،كــان ُيــدفع بالشــعوب األصــلية إىل املنــاط امللمشــة ،يف وــني ينتفــع احلكــام
واجملموعــات املليمنــة مــن األراضــي األكثــر إ تاجــا واملــواري الــيت يســل الوصــول إليلــا .ولعـ
أفظع األمثلة عل ذلك هو االسـتيال علـ أراضـي ومـواري الشـعوب األصـلية لصـا األاللبيـة
ولتحقي منوهـا االقتصـايي ،ومـا كـان هلـذا األمـر مـن تبعـات هدامـة علـ طا فـة مـن وقـون
ان سان اخلاصة هبم.
 - 2ويف معظم احلاالت مت جتاهـ مسـارات التنميـة األصـلية للشـعوب األصـلية وعرقلتـلا،
وجرى تصميم عملية ’’التنميـة‘‘ كعمليـة أواييـة البعـد تقـاس بـالنمو االقتصـايي والزيـاية يف
النــاتج القــومي انمجــايل .و يفل ـ هــذا النمــوذ انمنــا ي يف مراعــاة ســب املعيشــة البشــرية
والثقافات ومفاهيم الرفاه .وتالو املقررة اخلاصة أيضـا أن هـذا األمـر قـد أفضـ إىل ممارسـة
متييز مزيو ضد الشعوب األصـلية الـيت وُرمـت مـن الفوا ـد االقتصـايية واالجتماعيـة للتنميـة
املعاصــرة الــيت مت حتقيقلــا يف كــثر مــن األويــان علـ وســاهبا ،وعُّيــرت ثقافاهتــا ولغاهتــا و ظــم
ان تا لديلا بأهنا متالفة وبدا ية والر متحضرة.
 - 9ويف هنايـة مخسـينات القـرن املاضـي ،كا ـت هـذه التصـورات اخلاطئـة ال تـزال مليمنــة
عندما اعتمدت منظمة العم الدولية ،بالنيابة عن منظومة األمم املتحـدة ،االتفاقيـة رقـم 011
بشأن السكان األصـليني والقبلـيني .وكا ـت هـذه االتفاقيـة أول احملـاوالت لتـدوين االلتزامـات
الدولية للدول فيما يتعل بالشعوب األصلية ،وهـي تعكـ بوضـو اخلطـاب انمنـا ي للحقبـة
اليت اعتمدت فيلا .ففي وني أن االتفاقيـة تعتـرف بالشـعوب األصـلية كبشـر يتمتعـون حبقـون
أساسية ينبغي :ايتلا ،فإهنا تعتاهم أيضا يف ’’وضـع عـاجز‘‘ ،أي أهنـم يف مرولـة أقـ تقـدما
مقار ة بالقطاعات األخرى من اجملتمع .ومـن مث تـدعو االتفاقيـة الـدول إىل مسـاعدة الشـعوب
األصلية تدر يا عل اال دما بصورة كاملة يف اجملتمع الـوط ..وبعبـارة أخـرى ،وعـن طريـ
التنمية ،لن يعوي هلذه الشعوب وجوي كشـعوب متميـزة ،ألن اهلـدف هـو املسـاواة يف احلقـون
والفر  ،ولكن بدون تنوع اهلويات والثقافات ومسارات التنمية.
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 - 1وخــالل ســبعينات ومثا ينــات القــرن املاضــي ،الق ـ هــذا الفلــم اعتراضــا وــايا مــن
الشعوب األصـلية الـيت أبـدت عزملـا علـ احلفـاظ علـ ثقافاهتـا الفريـدة و ظملـا االجتماعيـة
وانيارية وان تاجية واملعرفية املتميزة ،و قللا إىل أجيال املستقب  .وأمثر هذا العزم عـن اعتمـاي
اتفاقية منظمة العم الدولية رقم  096املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلـدان املسـتقلة،
واليت ترمي صراوة ،يف ييباجتلا ،إىل ’’إلغا التوج انيماجي للمعاير السابقة‘‘.
 - ٨وتعــززت مطالبــة الشــعوب األصــلية بالتنميــة املقــررة ذاتيــا يف إعــالن ريــو بشــأن البيئــة
والتنمية يف عـام  0665الـذي أقـر ’’بالـدور احليـوي للشـعوب األصـلية يف إيارة وتنميـة البيئـة
بســب مــا لــديلا مــن معــارف وممارســات تقليديــة‘‘ (املبــدأ  .)55ويــدعو إعــالن ريــو الــدول
كــذلك إىل االعتـــراف هبويـــة الشــعوب األصـــلية وثقافتـــلا ومصــاحللا ويعملـــا علــ النحـــو
الواج  ،ومتكينلا من املشاركة عل حنو فعال يف حتقي التنمية املستدامة.
 - 6وأخراً ،ومن خالل اعتماي إعالن األمـم املتحـدة بشـأن وقـون الشـعوب األصـلية يف
عــام  ،5111أقــر اجملتمــع العــاملي برمتــ حبــ الشــعوب األصــلية يف التنميــة وفقــا لتطلعاهتــا
واوتياجاهتا .ويقر انعالن يف ييباجت مبا ’’عا ت الشعوب األصـلية مـن أشـكال ظلـم تارييـة،
جنمت عن أمور عدة ،منلا استعمارها وسل ويازهتا ألراضيلا وأقاليملا ومواريهـا ،وبالتـايل
منعلا بصفة خاصة من ممارسة وقلا يف التنمية وفقا الوتياجاهتا ومصاحللا اخلاصة‘‘ .ويكفـ
بالتايل ،يف سلسلة من األوكام ،و الشعوب األصلية يف التنميـة وفقـا لتطلعاهتـا واوتياجاهتـا،
وباالرتباط مع سا ر احلقون االجتماعية واالقتصـايية والثقافيـة ،علـ النحـو املشـار إليـ مبزيـد
من التفصي يف اجلز الثال أي اه.
 - 01وعل ـ الــرالم مــن التقــدم احملــرز ،تالو ـ املقــررة اخلاصــة وجــوي ثغــرة إجنــاز كــبرة
فيمـــا يتعلـ ـ بانعمـــال الفعلـــي هلـــذه احلقـــون .وال تـــزال آثـــار التـــاريخ الطويـ ـ لالســـتعمار
واحملاوالت الرامية إىل يمج الشعوب األصلية ماثلة وـ اليـوم .ففـي مجيـع البلـدان الـيت تعـي
فيلــا الشــعوب األصــلية تقريبــا ،حتت ـ هــذه مرتبــة أيىن مــن مرتبــة الشــرا الــر األصــلية مــن
الســكان علـ صــعيد التنميــة ،ويشــم ذلــك مســتويات الفقــر ،والتعلــيم ،والصــحة ،والبطالــة،
وشروط السكن ،واحلصول عل امليـاه النظيفـة ،وتـوافر املرافـ الصـحية .وعـالوة علـ ذلـك،
تعتــر االســتراتي يات والتطلعــات انمنا يــة للشــعوب األصــلية مظــاهر قولبــة منطيــة ســلبية،
كما أن مسامهاهتا فيما يتعل حبف التنوع البيولوجي وخـدمات الـنظم انيكولوجيـة وان تـا
املستدام لألالذية مثال ،ال تُفلم كما ينبغي يف كثر من األويان.
 - 00وتــبني الت ــارب والــدروس املســتفاية مــن اجللــوي الدوليــة والوطنيــة املبذولــة لتحقي ـ
األهـداف انمنا يــة لأللفيـة أن الشــعوب األصـلية ال تــزال تسـتبعد مــن جلـوي التنميــة العامــة يف
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كثر من األويان ،كما أهنا تواج عقبات كبرة عندما حتـاول اتبـاع مسـارات التنميـة اخلاصـة
هبا .ويف الفروع التالية ،توج املقررة اخلاصة اال تباه إىل هذه الـدروس املسـتفاية مؤكـدة علـ
أمهية أخذها يف االعتبار يف إطـار اجللـوي الراميـة إىل التوصـ إىل اتفـان بشـأن أهـداف التنميـة
املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام .5102

ثالثا  -احلقـــــون االقتصـــــايية واالجتماعيـــــة والثقافيـــــة كمـــــا تنطبـــ ـ علـــ ـ
الشعوب األصلية
أل

 التكام بني الصكوكح الطابع العاملي للواجبات - 05أشر أعاله إىل أن التدابر انمنا ية كا ت وصرية عل مر التاريخ ،وكا ت تنفـذ علـ
وساب الشعوب األصلية أو كا ـت تتـوخ يجملـم .لكـن هـذه االجتاهـات ا عكسـت تـدر يا
خالل العقوي املاضـية ،وإن تـنعك بالقـدر الكـايف .ويت لـ االبتعـاي عـن التنميـة احلصـرية
واال دماجية يف انطار الدويل حلقون ان سان عموما ،وال سيما يف املعاير احملـدية الـيت تنطبـ
عل الشعوب األصلية يف جمال وقون ان سان ،مث انعالن بشأن وقون الشعوب األصـلية.
ووفقا ملا أكـده املقـرر اخلـا السـاب (ا ظـر  ،A/68/317الفقـرة  ،)11فـإن انعـالن ال ينشـ
وقوقا أو امتيازات خاصة أو جديدة للشعوب األصلية ،بـ يعتـا صـكا عالجيـا يـوفر املعـاير
الد يا الضرورية كي تتمكن الشـعوب األصـلية مـن التمتـع بكامـ وقـون ان سـان واحلريـات
األساسية يون أي متييز.
 - 00وينطب هذا األمر يف سيان احلقون االقتصايية واالجتماعيـة والثقافيـة ،ال سـيما علـ
النحو الواري يف العلد الـدويل اخلـا بـاحلقون االقتصـايية واالجتماعيـة والثقافيـة ،وهـو أوـد
صكوك وقون ان سان املطبقة علـ طـان العـا  .ويعكـ انعـالن وقـون ان سـان العامليـة
الــوارية يف هــذا الصــك والــره مــن الصــكوك ،ويضــعلا يف ســيان يتماش ـ ووالــة الشــعوب
األصلية من خالل التأكيد علـ جوا بـلا اجلماعيـة ،وباالسـتناي إىل املبـاي املكملـة هلـا ،وهـي
مباي عدم التمييز وو تقرير املصر ،عل النحو املشار إلي أي اه .لذا تشـدي املقـررة اخلاصـة
عل أن الواج امللق عل عات الدول واملتمث يف اوتـرام احلقـون االقتصـايية واالجتماعيـة
والثقافية للشعوب األصلية يستند ،ال إىل جمري التزاملا بصكوك حمدية بشأن وقـون الشـعوب
األصــلية ،مث ـ انعــالن واتفاقيــة منظمــة العم ـ الدوليــة رقــم  ،096ب ـ هــو جــز ال يت ــزأ
من الواج امللقـ علـ عاتقلـا مبوجـ العلـد الـدويل والـره مـن الصـكوك السـارية املتعلقـة
حبقون ان سان.
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 - 02وتعرب املقررة اخلاصة عن تقديرها لالهتمام الذي تلقـاه والـة الشـعوب األصـلية مـن
الل نــة املعنيــة بــاحلقون االقتصــايية واالجتماعيــة والثقافيــة والرهــا مــن اهليئــات وانجــرا ات
واآلليــات املكلفــة برصــد املعاهــدات ،مبــا يف ذلــك هيئــات رصــد والــة وقــون ان ســان عل ـ
الصــعيد انقليمــي ،كمــا تؤكــد التزاملــا بالعم ـ علـ حنــو تعــاو لزيــاية تعزيــز التكام ـ بــني
اهليئات املكلفة بواليات تتعل حبقون ان سان العامة واهليئـات املكلفـة بواليـات خاصـة تتعلـ
حبقون الشعوب األصلية.

با  -تقرير املصر وعدم التمييز بوصفلما من املباي الشاملة
 - 02يعد احل يف عدم التمييز وو تقرير املصر عنصرين أساسيني لتحديـد سـيان وقـون
ان سان العاملية عل حنو مياشي والـة الشـعوب األصـلية .وهـذان احلقـان منصـو عليلمـا يف
جمموعة واسعة من الصـكوك املتعلقـة حبقـون ان سـان ذات التطبيـ العـام ،ولكنـلما يـريان يف
خمتل أجزا انعالن ،مبا يف ذلك األجزا املتعلقة باحلقون االقتصايية واالجتماعية والثقافيـة.
ويتبدى التكام بني هذين املبدأين يف ييباجة انعالن ،اليت تؤكد ’’مساواة الشـعوب األصـلية
مع مجيع الشعوب األخرى ،وتسلم يف الوقـت فسـ حبـ مجيـع الشـعوب يف أن تكـون خمتلفـة
ويف أن تعتا فسلا خمتلفة ويف أن تُـحترم بصفتلا هذه‘‘.
 - 09ويف سيان التنمية ،ترمي املعاير املعاصرة املتعلقة بالشـعوب األصـلية إىل حتقيـ هـدف
شام من شـقني ،فتسـع مـن جلـة أوىل إىل التصـدي بفعاليـة للتمييـز ضـد الشـعوب األصـلية
لكــي تــتمكن مــن االســتفاية علـ حنــو كامـ مــن اجللــوي انمنا يــة الراميــة إىل بلــو مســتوى
معيشي ال  .وهتدف ،من جلة أخرى ،إىل ضمان اوترام وقلـم يف حتديـد واتبـاع مسـارات
التنمية اليت يقرروهنا أل فسلم من أج احلفاظ عل سالمة ثقافتلم وتعزيز إمكا يـاهتم لتحقيـ
التنمية املستدامة .وبالتايل ،فإن انطار الدويل يسـع إىل حتقيـ هـذين اهلـدفني املتكـاملني ،مـن
خالل املبدأين الشاملني ومها عدم التمييز وتقرير املصر.
 - 01ويف سيان احلقون االقتصايية واالجتماعية والثقافيـة ،يرمـي احلـ يف عـدم التمييـز إىل
ضمان حتقي قدر كبر من املساواة يف إجناز هذه احلقون بصورة تدر ية .وجتـدر انشـارة إىل
أن ملبــدأ عــدم التمييــز بعــدانح كفالــة املســاواة بــني مجيــع األفــراي مــن الشــعوب األصــلية ،مــن
الرجال والنسا عل ود سوا  ،وكفالة مساواة الشعوب األصلية مع الرهـا .وجـرى توضـي
ذلــك يف انعــالن ،الــذي يــن علـ أن ”الشــعوب األصــلية وأفرايهــا أوــرار ومتســاوون مــع
سا ر الشعوب واألفراي ،وهلم احل يف أن يتحـرروا مـن أي ـوع مـن أ ـواع التمييـز يف ممارسـة
وقوقلم ،وال سيما التمييز استنايا إىل منشئلم األصلي أو هويتلم األصلية“ (املـاية  ،)5كمـا
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أن مجيــع احلقــون واحلريــات يف انعــالن ”مكفولــة بالتســاوي للــذكور وان ــا مــن أفــراي
الشعوب األصلية“ (املاية .)22
 - 0٨وُيـــقصد بــاحل يف تقريــر املصــر يف ســيان احلقــون االقتصــايية واالجتماعيــة والثقافيــة
التاريية مكافحـة تـذوي اهلويـة علـ مـر التـاريخ ،وكفالـة أن تـتمكن الشـعوب األصـلية مـن
احملافظة عل سالمتلا الثقافية والسعي من أج حتقي تطلعاهتا يف التنمية الـيت تقررهـا لنفسـلا.
وعــالوة علـ هــذا اهلــدف القــا م علـ احلقــون ،فــإن زيــاية وـ الشــعوب األصــلية يف تقريــر
التنمية اليت تريدها قد أثبتت أن هلا منافع عملية كبرة ،تشـم جمموعـة مـن املؤشـرات ،أي أن
الشعوب األصلية اليت لـديلا القـدرة علـ حتقيـ أولوياهتـا واسـتراتي ياهتا انمنا يـة أفضـ وـاال
مــن الــيت ال تســتطيع ذلــك .ويــري يف الفــرع الرابــع أي ــاه مزيــد مــن املناقشــة بشــأن احلاجــة إىل
التنمية اليت تقررها الشعوب األصلية لنفسلا ،إىل جا حتديد العقبـات احلاليـة وأوجـ التقـدم
احملرز يف هذا الصدي.
 - 06ويصــبم مبــد ا تقريــر املصــر وعــدم التمييــز اجملموعــة الواســعة مــن احلقــون االقتصــايية
واالجتماعية .فعل سـبي املثـال ،يف سـيان الصـحة ،تتمثـ اآلثـار العمليـة املترتبـة علـ هـذين
املبدأين الشاملني يف أال تقتصر اخلدمات الصحية عل تضيي الفوارن يف النـواتج الصـحية بـني
أفراي الشعوب األصلية واألفراي من الـر الشـعوب األصـلية فحسـ  ،بـ أن تسـتوع الطـ
التقليدي واملمارسات الصحية التقليدية للشعوب األصلية ضمن تلـك النـواتج وتعززهـا أيضـا.
ويف جمـال التعلــيم ،تضــمن املعــاير العامــة والســياقية املســاواة ألفــراي الشــعوب األصــلية يف وـ
التعلــيم يون متييــز ،فضــال عــن احل ـ يف إ شــا مؤسســاهتم التعليميــة اخلاصــة ،وفقــا لقناعــاهتم
اخلاصة .وبانضـافة إىل ذلـك ،فـإن احلـ يف العمـ مكـرس يف خمتلـ الصـكوك ذات التطبيـ
العــام ،ويشــم و ـ الشــعوب األصــلية يف مواصــلة ممارســة امللــن التقليديــة ،مــن قبي ـ الرعــي
املستدام والصيد ومجع الثمار وصيد األمساك والزراعة املتنقلة ،فضـال عـن املسـاواة يف الوصـول
إىل هذه امللن وممارستلا ،أي أن الشعوب األصلية ينبغي أن تتمتع بــ ”إمكا يـة احلصـول علـ
اال تمان ،والوصول إىل مراف األسوان ،ومراف انرشـاي الزراعـي والتـدري علـ امللـارات،
عل قدم املساواة مع الفئات األخرى من السكان“(.)0
 - 51وتالو ـ املقــررة اخلاصــة أن احلقــون الثقافيــة ،علـ وج ـ اخلصــو  ،تكتســي أمهيــة
جوهريـة بالنسـبة للشــعوب األصـلية ،ووسـ تعريفلــا فإهنـا تكـاي جتســد احلقـون الطبيعيــة يف
عدم التمييز ،وخباصة احل يف تقرير املصر .وعالوة عل ذلك ،فاحلقون الثقافية تشـك جـز ا

__________
( )0ا ظـر Eliminating discrimination against indigenous and tribal peoples in employment and occupation:
.A Guide to ILO Convention No. 111, ILO, 2007
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ال يت زأ من جمموعة من احلقون املوضوعية األخرى للشعوب األصـلية .وتفسـر جلنـة احلقـون
االقتصــايية واالجتماعيــة والثقافيــة ’’الثقافــة‘‘ عل ـ أهنــا مفلــوم واســع النطــان ،يشــم مجيــع
مظــاهر الوجــوي البشــري ،وأهنــا ’’حتــدي وتعكـ قــيم الرفــاه واحليــاة االقتصــايية واالجتماعيــة
والسياسية لألفراي وجمموعات األفراي واجملتمعات‘‘(.)5
 - 50وتالوـ ـ الل نـــة أن احلـ ـ ”يف املشـــاركة يف“ احليـــاة الثقافيـــة املنصـــو عليـ ـ يف
املاية  )0( 02من العلد الدويل اخلا باحلقون االقتصـايية واالجتماعيـة والثقافيـة يغطـي ،يف
مجلة أمور ،ا حلقون الفريية واجلماعية يف ما يلـيح اختيـار الفـري هلويتـ اخلاصـة بـ واملشـاركة
يف املمارسات الثقافية اخلاصة بـ والتحـد بلغـة مـن اختيـاره ومعرفـة وفلـم ثقافتـ اخلاصـة
وثقافات اآلخرين واحلصول عل تعليم وتـدري جيـدين مـع إيـال االعتبـار الواجـ لللويـة
الثقافيــة واتبــاع أســلوب ويــاة مــرتب باالســتفاية مــن الســلع واملــواري الثقافيــة مث ـ األر
أو املياه أو التنوع البيولوجي أو اللغة أو مؤسسـات معينـة واملشـاركة يف إ ـاي وسـا التعـبر
الرووية واملايية والفكرية والعاطفية عن اجملتمع احمللي(.)0
 - 55وترى املقررة اخلاصة أن هذا الفلم الشام للح يف املشاركة يف احليـاة الثقافيـة يتفـ
مــع النظــرة الكليــة للعــا يف عيــون الشــعوب األصــلية .وتؤكــد مــن جديــد أن احل ـ يف احليــاة
الثقافية ،يف سيان الشعوب األصـلية ،يقـوم علـ احلـ يف تقريـر املصـر بوصـف شـرطا ال الـى
عن الستمرار وجوي وياهتم الثقافية.

جيم  -أمهيــة ال تــدابر الفعالــة واخلاصــة للتوص ـ إىل احلقــون االقتصــايية واالجتماعيــة
والثقافية للشعوب األصلية
 - 50يواج عدي من البلدان اليت تعي فيلا الشـعوب األصـلية حتـديات إمنا يـة ها لـة ،ومـن
الواض أن الشعوب األصلية قد تكـون مجاعـة مـن بـني مجاعـات كـثرة ياخـ بلـد يعـا مـن
صــعوبات يف هــذا الصــدي .لكــن الشــعوب األصــلية تواج ـ حتــديات متميــزة ،وينبغــي للتــدابر
املتاذة ملعاجلة التفاوتات االجتماعية واالقتصايية أن تكون خمتلفة عـن التـدابر الـيت تسـتلدف
الفئات احملرومة األخرى.
__________
( ،E/C.12/GC/21 )5الفقرة .00

( )0أبرزت جلنة احلقون االقتصايية واالجتماعية والثقافية كذلك أ  ،متشـيا مـع التزامـات الـدول حبمايـة احلقـون
الثقافية ”ينبغي للدول األطراف أن حتترم مبـدأ املوافقـة املسـبقة واملسـتنرة واحلـرة للشـعوب األصـلية يف مجيـع
املوضوعات اليت تشمللا وقوقلم احملدية“ ( ،E/C.12/GC/21الفقرتان  02و .)01
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 - 52وللتغل علـ وـاالت التمييـز ،تـن املعـاير الدوليـة حلقـون ان سـان ،بصـفة عامـة،
علـ اعتمــاي تــدابر إ ابيــة أو خاصــة لضــمان فعاليــة املســاواة واوهلــا .وأخــذا هلــذا األمــر يف
االعتبار ،استند انعالن إىل فرضية مفايها أن الشعوب األصلية عا ت مـن أشـكال مـن الظلـم
منعتلا من ممارسة وقلا يف التنمية وفقا الوتياجاهتا ومصاحللا اخلاصة .وبالتايل ،فـإن انعـالن
ل ـ الــر إصــالوي يف جــوهره ،وهــو عل ـ وــد تعــبر املقــرر اخلــا الســاب ” ،يلــدف إىل
إصــال اآلثــار احلاليــة والتارييــة املترتبــة علـ احلرمــان مــن احلـ يف تقريــر املصــر والــره مــن
وقون ان سان األساسية املكرسة يف الصكوك الدولية ذات اال طبان العام“(.)2
 - 52ويشــر انعـــالن يف العديـــد مـــن املـــواي ،ال ســيما فيمـــا يتعلــ بـــاحلقون االقتصـــايية
واالجتماعية والثقافية ،إىل ضرورة أن تعتمد الدول تـدابر ”فعالـة“ أو ”حمـدية“ أو أن تتاـذ
”اخلطوات الالزمة“ للتغل عل التمييز وضمان التمتع التدر ي هبذه احلقون .وبوجـ عـام،
تــن املــاية  )5( 50عل ـ أن ”تتاــذ الــدول تــدابر فعالــة ،وعنــد االقتضــا  ،تــدابر خاصــة
لضمان التحسني املستمر ألوضاعلا [الشعوب األصـلية االقتصـايية واالجتماعيـة .وعلـ حنـو
أكثــر حتديــدا ،يــدعو انعــالن إىل اريــاذ تــدابر ترمــي إىل مــا يلــيح احلفــاظ علـ القــيم الثقافيــة
للشعوب األصلية وهويتلا ،ومنع االستيعاب أو انيما القسـري هلـا (املـاية  ))5( ٨و:ايـة
وقلــم يف إويــا واســتادام وتطــوير و ق ـ تــراثلم الثقــايف (املــاية  0( 00و  ))5وضــمان
احلصول عل التعليم بثقافتلم ولغتلم (املاية  )02و:اية األطفال من أبنا الشعوب األصـلية
مــن االســتغالل االقتصــايي وعمالــة األطفــال (املــاية  ))5( 01و:ايــة النســا واألطفــال مــن
الشعوب األصلية مـن العنـ والتمييـز (املـاية  )5( 55واحلـ يف بلـو أعلـ مسـتوى ممكـن
من الصحة البد ية والعقلية (املاية .))5( 52
 - 59وتفيد املقررة اخلاصة ،بنا عل خاهتا ،بوجوي شواال مـن أن هـذه التـدابر ان ابيـة
الرامية إىل معاجلة والة الشعوب األصلية عل وجـ اخلصـو مـن شـأهنا أن تشـك فعـال مـن
أفعال التمييـز ضـد قطاعـات اجملتمـع األخـرى .ويف هـذا الصـدي ،تـرى املقـررة اخلاصـة أن مـن
املفيد توجي اال تباه إىل اجملموعة الشاملة من التفسرات ذات احل يـة ملعـاير وقـون ان سـان،
اليت توض الطابع الر التمييزي للتدابر اخلاصة ،إذا ما اعتمدت حتديدا للتغل عل التمييز.
 - 51وعل سبي املثال ،تؤكد الل نة املعنيـة بالقضـا علـ التمييـز العنصـري ،يف توصـيتلا
العامــة رقــم  ،05أن مصــطل ”عــدم التمييــز“ ال يعــ .املســاواة يف املعاملــة بالضــرورة عنــدما
تكــون هنــاك اختالفــات كــبرة يف احلــاالت بــني شــا وآخــر أو جمموعــة وأخــرى ،وبعبــارة
__________
( ،A/HRC/9/9 )2الفقرة .09
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أخرى ،إذا كان مثـة مـارات موضـوعية ومقبولـة للمعاملـة التفضـيلية ،فـإن معاملـة األشـاا
أو اجلماعات الـذين ريتلـ والتـلم مـن الناويـة املوضـوعية معاملـة متسـاوية تشـك متييـزا يف
الواقــع ،شــأهنا شــأن املعاملــة الــر املتســاوية لألشــاا الــذين تتماث ـ والتــلم مــن الناويــة
املوضوعية( .)2وخلصت الل نة بالتايل إىل أن ” التـدابر اخلاصـة ليسـت اسـتثنا مـن مبـدأ عـدم
التمييز ،ولكنلا تشك جز ا ال يت زأ من معناه“(.)9
 - 5٨وتبعا هلذا املنط  ،فإن املقررة اخلاصة تؤكد أ ال ميكن أن يكون هناك شك يف أمهيـة
وضرورة اعتماي تدابر خاصـة للتغلـ علـ التمييـز ضـد الشـعوب األصـلية الـذي يـنعك يف
والة هتميشلم يف مجيـع أحنـا العـا  ،وملسـاعدة هـذه البلـدان علـ انجنـاز التـدر ي حلقـوقلم
االقتصايية واالجتماعية والثقافية.
 - 56ووي أن عدم التمييز يف سيان الشـعوب األصـلية لـ بعـد فـريي وبعـد مجـاعي علـ
السوا  ،وأن عدم التمييـز ووـ تقريـر املصـر مبـدآن متكـامالن ومتـداخالن يصـبغان احلقـون
االقتصايية واالجتماعيـة والثقافيـة املنطبقـة علـ الشـعوب األصـلية ،فينبغـي أال تقتصـر التـدابر
اخلاصة علـ معاجلـة الف ـوات االجتماعيـة واالقتصـايية بـني قطـاعي الشـعوب األصـلية والـر
الشعوب األصلية يف اجملتمع ،ب وأن تزي العقبات التمييزية اليت حتـول يون ممارسـة وقلـم يف
التنمية وفقا ملا يقررو أل فسلم والسالمة الثقافية.

رابعا  -الــدروس املســتفاية مــن اجللــوي املبذولــة واليــا مــن أجـ حتقيـ احلقــون
االقتصايية واالجتماعية والثقافية للشعوب األصلية
أل

 فش األهداف انمنا ية لأللفيـة يف جتسـيد االلتزامـات يف جمـال وقـون ان سـان،مبا يف ذلك وقون الشعوب األصلية
 - 01بــالرالم مــن أن وقــون الشــعوب األصــلية حمــدية بوضــو يف انعــالن بشــأن وقــون
الشعوب األصلية ،وويـ ـري وضـع جمموعـة متزايـدة مـن املعـارف املتعلقـة باآلثـار املترتبـة
عليـ وتفعيل ـ  ،فمازالــت هنــاك حتــديات ها لــة تواج ـ تنفيــذه ،مبــا يف ذلــك يف ســيان احلقــون
االقتصايية واالجتماعية والثقافية.
 - 00وهــذه الف ــوة يف التنفيــذ تتضــ لألســ يف عــدم قيــام اجملتمــع الــدويل باســتادام
األهــداف انمنا يــة لأللفيــة باعتبارهــا أياة هامــة للقضــا عل ـ التمييــز وحتقي ـ قــدر كــبر مــن

__________
( ،CERD/C/GC/32 )2الفقرة .٨

( )9املرجع فس  ،الفقرة .51
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املساواة للشعوب األصلية يف سيان تنميتلا .فاألهـداف الثما يـة القابلـة للقيـاس الكمـي ،والـيت
كان من املقرر حتقيقلا حبلول عام  ،5102ا بثقت عن إعـالن األلفيـة الـذي اعتمدتـ اجلمعيـة
العامة يف أيلول/سبتما  .5111و تشـارك الشـعوب األصـلية واجملتمـع املـد بصـورة عامـة،
مشـــاركة رمسيـــة يف صـــياالة األهـــداف انمنا يـــة لأللفيـــة ،وال حتتـــوي األهـــداف أو الغايـــات
أو املؤشرات املتصلة هبا عل أية إشارة حمدية إىل والة الشعوب األصلية.
 - 05وقد أثار هـذا انالفـال ا زعاجـا يف أوسـاط الشـعوب األصـلية وياخـ منظومـة األمـم
املتحــدة عل ـ الســوا  .ويف عــام  ،5112أعــرب فري ـ الــدعم املشــترك بــني الوكــاالت املعــ.
بقضايا الشعوب األصلية ،الذي يضـم أكثـر مـن  01مـن وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناييقلا
وبراجملا ومن املنظمات الدولية ،عن قلق من أن هذا انالفال للشعوب األصـلية ” ..قـد يـؤثر
يف الواقع تأثرا سلبيا ع لـ جمتمعاهتـا احملليـة عـن طريـ تعميـ التمييـز الـذي تواجلـ الشـعوب
األصلية وعن طري التع ي باالستادام االستغاليل ألراضيلا ومواريها باسم التقـدم والتنميـة
االقتصايية“( )1وعالوة عل ذلـك ،فـإن منتـدى األمـم املتحـدة الـدا م املعـ .بقضـايا الشـعوب
األصــلية خصـ يورتيـ لعــامي  5112و  5119نجــرا مناقشــة شــاملة لألهــداف انمنا يــة
لأللفية ،وأصدر جمموعـة شـاملة مـن التوصـيات املفصـلة إىل الـدول ،ومنظومـة األمـم املتحـدة،
والشعوب األصلية من أج جعـ االسـتراتي يات املعتمـدة لتحقيـ األهـداف انمنا يـة لأللفيـة
ملبية الوتياجات الشعوب األصلية وتطلعاهتا.
 - 00وإذ يتب سوى عـام واوـد علـ املوعـد احملـدي لتحقيـ األهـداف انمنا يـة لأللفيـة،
وعلـ الــرالم مــن اجللــوي املتســقة الــيت تبــذهلا اجللــات الفاعلــة العديــدة علـ الصــعيد العــاملي،
خلصت املقـررة اخلاصـة إىل أن الكـثر مـن الشـواال الـيت أعـرب عنـلا فيمـا يتعلـ باألهـداف
انمنا ية لأللفية قد تأكدت لألس  .وبنـا علـ مجيـع البيا ـات املتاوـة علـ الصـعيد القطـري
فيمــا يتعل ـ باحلالــة االجتماعيــة واالقتصــايية للشــعوب األصــلية ،فمــن الواض ـ أن األهــداف
تتنـــاول بشـــك أساســـي والـــة أبنـــا الشـــعوب األصـــلية احملـــرومني اجتماعيـــا واقتصـــاييا،
أو حت مشاكللم.
 - 02وب ينما يستعد العا لتحديد اجلي املقب مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة وخطـة التنميـة
ملا بعد عام  ،5102املقرر حتقيقلا حبلول عام  ،5101فإن املقررة اخلاصة تسل الضـو علـ
احلاجــة إىل إمعــان النظــر يف الت ــارب الــيت شــأت يف ســيان إطــار األهــداف انمنا يــة لأللفيــة
وتنفيذها ،مـن أجـ جتنـ تكـرار األخطـا  ،والـتعلم مـن النُـلُــج البنـا ة ،والتأكـد مـن أن يـتم
__________
( ،E/C.19/2005/2 )1املرف الثال  ،الفقرة .0
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إعداي اجلي املقب من األهداف انمنا يـة العامليـة ومـا يتصـ هبـا مـن الغايـات واملؤشـرات علـ
أساس معلومات أساسية مستنرة.

با  -العقبات اليت تعرق حتقيـ احلقـون االقتصـايية واالجتماعيـة والثقافيـة للشـعوب
األصلية والتقدم الذي أورز يف حتقيقلا
 - 02كشــفت اجللــوي الــيت تبــذل لتحقي ـ األهــداف انمنا يــة لأللفيــة ،إىل جا ـ اجللــوي
انمنا ية األخرى اليت بدأت تبذل يف اآلو ـة األخـرة لتحقيـ احلقـون االقتصـايية واالجتماعيـة
والثقافية عل عدة مراو  ،عـن وجـوي مـواطن ضـع تتصـ بنطـان اجللـوي وحمـ تركيزهـا
وطرا تنفيذها .الر أن هذه اجللوي قدمت أيضا أمثلة وجتارب واعـدة ميكـن االسـتفاية منـلا
كمصدر يسترشد ب يف اجللوي اليت ستبذل يف املستقب  .وتُستعر يف هـذا الفـرع قا مـة الـر
وصــرية مبــا هنــاك مــن عقبــات وأوجـ تقــدم ر يســية تتعلـ بانعمــال التــام حلقــون الشــعوب
األصلية يف سيان التنميـة .ومـن الضـروري تقيـيم هـذه العقبـات ،واريـاذ تـدابر تكفـ تذليلـلا
ضمن إطار اجللوي اهلايفة إىل حتقي التنميـة املسـتدامة يف سـيان اخلطـة العامليـة للتنميـة ملـا بعـد
عام .5102
التنمية املقررة ذاتياً
 - 09إن مــا يكم ـ التحــدي املتمث ـ يف كفالــة قــدر كــبر مــن املســاواة للشــعوب األصــلية
فيما يتعل بتحديد مؤشرات اجتماعية واقتصايية مشتركة ،هو كفالة املساواة هلم فيمـا يتعلـ
حبقلم يف وضع أولويات واستراتي يات التنمية اليت يقرروهنا أل فسلم ،علـ النحـو املنصـو
علي يف إعالن وق الشعوب األصلية (املـاية  )50واتفاقيـة منظمـة العمـ الدوليـة رقـم 096
(املاية ( 1ل)) .فالتاريخ واف بالعديد من األمثلـة علـ تـدخالت إمنا يـة فشـلت ،أو قوضـت
مؤسسات أبنا الشعوب األصلية ومواريهم وثقافاهتم ،وهي تدخالت عـاية مـا تـتما عـن
أفكار مسبقة مستمدة من ظرة ارتقا ية وتقليدية ضيقة إىل التنمية يكبللا هاج حتقي النمـو
االقتصايي والنقـدي ،وال تقـيم وز ـا للمعـارف التقليديـة ألبنـا الشـعوب األصـلية ومـواريهم
الثقافية والطبيعية وفلملم للرفاه.
 - 01ومما يقيم املثال عل ما سب ذكـره ،أن مصـاير كسـ رزن أبنـا الشـعوب األصـلية
وملنــلم التقليديــة ،كممارســاهتم التقليديــة للصــيد والقــن ومجــع الثمــار ،والرعــي والزراعــة
املتنقلة ،ال تقدر و قدرها .فأبنا الشعوب األصلية ،أينما كا وا يف العا  ،يواجلون مجـيعلم
يف ممارستلم هلـذه األ شـطة الكفافيـة الـر املسـتقرة خمـاطر سـاوقة هتـدي وقـوقلم اجلماعيـة يف
أراضيلم ومواريهم اليت تشك األساس الذي يقـوم عليـ مصـدر رزقلـم وثقافتـلم وهويتـلم.
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ومثلما الوظ فري الدعم املشـترك بـني الوكـاالت املعـ .بقضـايا الشـعوب األصـلية’’ ،كـثرا
مـا تنظـر السياسـات الوطنيــة انمنا يـة إىل أ شـطتلم التقليديـة لكسـ الـرزن علـ أهنـا أ شــطة
تعد ذات أمهية ،وحتاول أويا ا التقليـ مـن شـأهنا وـ عنـدما ال تكـون هنـاك بـدا جمديـة
يستعا هبا عنلا‘‘( .)٨وتالو املقررة اخلاصة أن هذه احلالة ال تـزال قا مـة ،بـالرالم ممـا شـأ
عــن االســتراتي يات انمنا يــة الســا دة مــن حتــديات كــبرة تتصـ باآلثــار الضــارة لــتغر املنــا ،
وفقدان التنوع البيولوجي ،والتدهور البيئي ،وعدم االستقرار املايل وزياية أوج عـدم املسـاواة
وا تشار البطالة وا دالع أزمات اجتماعية يف بلدان عديدة.
 - 0٨وعل العك من ذلك ،توفر املعـارف التقليديـة ألبنـا الشـعوب األصـلية وممارسـاهتم
يف جماالت كالتنمية اخلفيضة الكربون ،وإيارة الـنظم انيكولوجيـة ،ووفـ التنـوع انويـا ي،
والتكيـ مـع تغـر املنـا  ،مــواري كـبرة ال تسـتفيد منـلا جمتمعــاهتم احملليـة فقـ  ،بـ واجملتمــع
العاملي بأسره .وكثرة هي األيلة املؤيدة هلذا القـول .فلنـاك يراسـات تثبـت أن الـنظم الرعويـة
القا مة عل التنق وتنوع الثروة احليوا ية هي خر يعامة لنظام إيكولوجي سليم ،وأهنـا تـؤيي
يورا مكمال يف ما يتعل حبف احلياة الاية ،وي إن معظم املناط اليت ترتفع فيلا مسـتويات
التنوع البيولوجي هي ذات املناط اليت توجد فيلا أقاليم الشـعوب األصـلية ،وويـ إن هنـاك
جــز ا كــبرا مــن التنــوع البيولــوجي يف العــا يــدين ببقا ـ إىل منــاط وــاف علي ـ فيل ـا أبنــا
الشعوب األصلية وجمتمعاهتم احمللية .ومن مث ،ال يشك تعزيـز اسـتراتي يات الشـعوب األصـلية
لتحقي التنمية املستدامة عنصرا أساسيا فيما يتعلـ بإعمـال وقـوقلم االقتصـايية واالجتماعيـة
والثقافية فحس  ،وإمنا هو أيضا عنصر ال الى عن يف اجللوي العاملية لتحقي هذه التنمية.
 - 06وعالوة عل ذلـك ،يتضـ مـن عـدة يراسـات أن الـاامج الـيت تتـرك ألبنـا الشـعوب
األصلية أقصـ قـدر مـن وريـة التصـرف يف مصـرهم يكـون أيالهـا يف العـاية أفضـ مـن أيا
الاامج اليت تتحكم فيلا الدولة أو جلات خارجيـة فاعلـة أخـرى .وقـد ثـابر مشـروع هـارفري
للتنمية االقتصاي ية لللنوي احلمر يف أمريكـا علـ توثيـ العديـد مـن األمثلـة علـ جنـا الـاامج
انمنا ية الـيت يـديرها أبنـا هـذه الشـعوب ،وخلـ إىل أ ـ عنـدما يتاـذون قـراراهتم بأ فسـلم
بشأن النلج انمنا يـة الـيت يريـدون اتباعلـا ،تكـون النتـا ج يف مجيـع احلـاالت أفضـ مـن تـا ج
القرارات اليت يتاذها صناع خارجيون بشأن مسا متنوعة كشك احلكومة ،وإيارة املـواري
__________
( )٨ا ظر الفري املشترك بني الوكاالت،

Thematic paper towards the preparation of the 2014 World Conference

) ،on Indigenous Peoples, “Indigenous peoples’ access to decent work and social protection” (2014ميكـن
االطــالع عليلــا عل ـ املوقــع الشــبكي
.%20paper_%20Employment%20and%20Social%20Protection%20-%20rev1.pdf
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الطبيعية ،والتنمية االقتصايية ،والرعاية الصحية وتقد اخلـدمات االجتماعيـة( .)6فـإذا مـا أريـد
للتنمية املستدامة أن تترسخ ،كان ال بد من هتيئة الظروف الكفيلة بتحقي االستفاية القصـوى
مــن اريــاذ أبنــا الشــعوب األصــلية لقــراراهتم بأ فســلم ،وكفالــة أن تكــون النمــاذ والــاامج
انمنا يـــة املوجلــــة إلــــيلم ضــــاربة مــــذورها يف ثقافتــــلم وأســــالي عملــــلم ،علـــ النحــــو
املستعر أي اه.
 - 21بيد أ  ،وعل حنو ما وصـف املقـرر اخلـا السـاب  ،فـإن النمـوذ انمنـا ي للشـعوب
األصلية الذي تصمم وتديره أطراف من الر أبنا لا ،وخباصـة يف جمـال املـواري االسـتاراجية،
ال يــزال هــو ’’املشــلد العــايي‘‘( .)01وقــد أيى هــذا األمــر إىل شــو تصــور مشــترك لــدى
الشعوب األصلية مؤياه أن ال فا دة ترج من هذه العمليات الـيت ينظـر إليلـا علـ أهنـا أقـرب
إىل قرارات فوقية مفروضة تلتقي فيلا مصـا الدولـة والشـركات ،منـلا إىل قـرارات متاضـت
عن مفاوضات ال تشارك فيلا جمتمعاهتم احمللية علـ حنـو مباشـر‘‘( .)00وللتصـدي هلـذه احلالـة،
الو املقرر اخلا السـاب أ ـ يـتعني علـ الـدول واملؤسسـات الت اريـة أن تتالـ يف مجيـع
احلــاالت عــن ’’املشــلد العــايي‘‘ وأن تــب .منــاذ جديــدة مــن الشــراكة الســتارا املــواري
الطبيعيــة وحتقي ـ التنميــة ،يفضـ أن توضــع مــن خــالل مبــايرات ومشــاريع يضــطلع هبــا أبنــا
الشعوب األصلية أ فسلم(.)01
 - 20وتالو ـ املقــررة اخلاصــة ،أ ـ ينبغــي عل ـ األق ـ أن حتــر املبــايرات انمنا يــة الــيت
تتاذها أطراف ثالثة عل إرسا اتفاقات وشراكات عايلة مع أبنـا الشـعوب األصـلية ،تركـز
عل وقوقلم .ومن املرج أن حيال الن ا هذه الشراكات شريطة ما يلـيح (أ) وضـعلا يف
إطار لوا تنظيمية للدولة حتمي عل النحو املناس وقون الشعوب األصلية ،ويشـم ذلـك
األ شــطة الــيت تضــطلع هبــا الشــركات اخلاصــة خــار الواليــة انقليميــة للدولــة (ب) ضــمان
مشاركة أبنا الشعوب األصلية واوترام وقوقلم يف أعمال التاطـي االسـتراتي ي الـيت تقـوم
هبا الدولة بـد ا مـن الصـعيد الـوط .وصـوال إىل الصـعيد احمللـي يف مـا يتعلـ مب ـايل اسـتارا
املواري الطبيعيـة والتنميـة ( ) ضـمان امتثـال الشـركات ملسـؤوليتلا عـن اوتـرام وقـون أبنـا
الشعوب األصلية وما يتص بذلك من بذل العناية الواجبة لتقييم األيا وجتن وقوع أي آثـار
ضارة (ي) ضمان اتباع إجرا ات عايلة ومال مة للتشاور والتفاو هتدف إىل احلصـول علـ
املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرة ألبنا الشعوب األصلية.

__________
( )6ا ظر .http://hpaied.org

( )01ا ظر .A/HRC/24/41
( ،A/HRC/18/35 )00الفقرة .92
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 - 25ويف هذا السيان ،تالو املقررة اخلاصة مع االهتمام اعتمـاي جملـ وقـون ان سـان،
يف جلست املعقوي يف 59وزيران/يو ي  ،5102القرار  59/6املتعل حبقون ان سان واملعنـون
’’وضـــع صـــك يويل ملـــزم قا و ـــا بشـــأن الشـــركات عـــا الوطنيـــة والرهـــا مـــن مؤسســـات
األعمال‘‘ ،وهـو القـرار الـذي قـرر اجمللـ فيـ أن ينشـ فريقـا عـامال وكوميـا يوليـا مفتـو
العضــوية ’’ يضــع صــكا ملزمــا قا و ــا لتنظــيم أ شــطة الشــركات عــا الوطنيــة والرهــا مــن
مؤسسات األعمال يف إطار القا ون الدويل حلقون ان سان‘‘.
 - 20وقد يشك هذا األمر اخلطوة اليت مت إليلا احلاجـة أميـا مسـاس لضـمان طـي صـفحة
املاض ي عل ضـلوع الشـركات عـا الوطنيـة يف اال تـلاكات الصـارخة حلقـون ان سـان ألبنـا
الشعوب األصلية ،وهو ما ميلد الطري لبنا شراكة جديدة تعوي بالنفع عل اجلا بني.
 - 22وتوصي املقررة اخلاصـة بكفالـة مشـاركة ممثلـي الشـعوب األصـلية ويعملـا باعتبارهـا
تنـدر ضـمن عمليــة إ شـا الفريـ احلكــومي الـدويل العامـ املفتــو بـاب العضـوية .وتتطلــع
املقررة اخلاصة إىل املسامهة يف هذه العملية بأي طريقة كا ت ،مبا يف ذلك بالتعاون الوثيـ مـع
الفري العام وبتسلي احلوار فيما بني األطراف ،إذا طل منلا ذلك.
 - 22ويف الوقت فس  ،تتوقع املقررة اخلاصة أيضا أال يقو تنفيذ القرار املشار إلي أعـاله
العم الذي اضطلع ب يف السنوات الثال املاضية لتنفيذ املباي التوجيلية لألعمـال الت اريـة
ووقون ان سان ،مبا يف ذلك العم الذي أجنزه كـ مـن الفريـ العامـ املعـ .مبسـألة وقـون
ان سان والشركات عـا الوطنيـة والرهـا مـن مؤسسـات األعمـال ،واملنتـدى املعـ .باألعمـال
الت ارية ووقون ان سان .ويف هذا السيان ،أورز بع التقـدم يف حبـ يواعـي القلـ الـذي
يســاور أبنــا الشــعوب األصــلية ،وخباصــة مــا يتعل ـ منــلا بالصــناعات االســتاراجية .وينبغــي
مواصلة إشراك ممثلي الشعوب األصلية يف عمليات الفري العام واملنتدى وتقد الـدعم املـايل
هلذا الغر .
 - 29وتشدي املقررة اخلاصة أيضا عل أمهية التأكد من أن أهداف التنمية املسـتدامة وخطـة
التنميــة ملــا بعــد عــام  5102تشــم اجلميــع وتعك ـ الطمووــات انمنا يــة ألبنــا الشــعوب
األصــلية ،األمــر الــذي يوفـ بــني وقــوقلم االقتصــايية واالجتماعيــة والثقافيــة وبــني شــواالللم
البيئية واملناخية املقرر معاجلتلا عل حنو متكام .
الياب والة الشعوب األصلية عن الصورة وعدم وجوي بيا ات مصنفة بشأهنم
 - 21يساور املقرر ة اخلاصة قلـ بـالم ألن والـة الشـعوب األصـلية كـثرا مـا تظـ الا بـة يف
انوصا ات الوطنيـة .ويصـدن هـذا القـول علـ بلـدان اميـة عديـدة كـثرا مـا تكـون قـدراهتا
14-58847

17/30

A/69/267

املؤسسية جلمع البيا ات ضعيفة .ومما يزيد من تعقيد احلالة أن العملية الرمسية لتحديـد مـن هـم
أبنــا هــذه الشــعوب واالعتــراف هبويتــلم حيســم أمرهــا بعــد يف العديــد مــن تلــك البلــدان،
وخباصــة يف أفريقيــا وآســيا ،وأن تبوي ـ البيا ــات وفقــا لال تمــا انثــ .يعتــا ،ألســباب شـ ،
مسألة خالفية .و ظرا ألمهية املسـألة ،فقـد ركـز عليلـا املنتـدى الـدا م املعـ .بقضـايا الشـعوب
األصـلية تركيــزا متواصــال وأصــدر بشــأهنا إىل الـدول ومنظمــات الشــعوب األصــلية ووكــاالت
األمم املتحدة ،وخباصة الشعبة انوصا ية يف إيارة الشـؤون االقتصـايية واالجتماعيـة توصـيات
كثرة يدعوها فيلا إىل التعاون عل مجع بيا ات بشأهنم وتبويبلا(.)05
 - 2٨ويعد تـوافر البيا ـات ذات الصـلة شـرطا مسـبقا أساسـيا لتسـارها ن ـاي اسـت ابات
سياساتية مال مة للتغل عل أوج عدم املساواة ،ورصد فعالية التـدابر املتاـذة للقضـا علـ
التمييز ،سوا ياخ البلدان أو فيما بني البلدان ،وحلصر أي أشكال أخـرى مـن التمييـز القـا م
عل ـ ــوع اجلــن  .ويف هــذا الســيان ،تــث .املقــررة اخلاصــة عل ـ اجللــوي الــيت تبــذهلا الل نــة
االقتصايية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارين مـن أجـ ’’يمقرطـة البيا ـات‘‘ .وبـدعم
من عدي من وكاالت األمم املتحدة ،والوكاالت املاحنة وممـولني مـن القطـاع اخلـا  ،أ شـأت
الل نة قاعدة بيا ات شـاملة عـن الشـعوب األصـلية والسـكان املنحـدرين مـن أصـ أفريقـي يف
هذه املنطقة توفر بيا ات اجتماعية ويميغرافية ،منلا ما هو مبوب وس وع اجلـن والعمـر،
إضــافة إىل بيا ــات بشــأن اهل ــرة الداخليــة ،والصــحة ،والشــباب ،وتوزيــع التفاوتــات حبس ـ
املناط ( .)00ويتمث األساس املستند إلي يف جـز كـبر مـن هـذا العمـ الضـام يف قيـام معظـم
بلدان أمريكا الالتينيـة بـإيرا عنصـر يف جولـة تعـداياهتا لعـام  5111لتحديـد أبنـا الشـعوب
األصلية ،وهو ما أس لتكوين بيا ات بشأهنم أخذت مباشرة منلم(.)02
 - 26وتالو ـ املقــررة اخلاصــة أن بع ـ فــرايى البلــدان قــد أوــرز يف تعدايات ـ للســكان
واملساكن تقدما مماثال يف اسـتقا بيا ـات مصـنفة .وكـان املقـررون اخلاصـون السـابقون قـدموا
أمثلة عل ذلك يف مجيع تقـاريرهم القطريـة املتعلقـة ببلـدان حمـدية .وقـد كا ـت وسـتظ هلـذه
املعلومات قيمة ال تقدُّر باعتبارها شرطا أساسيا لرصد أثر أهداف التنمية املستدامة املقبلة.

__________
( )05ا ظر  ،E/2007/43-E/C.19/2007/12الفقرة .050

( )00ا ظـــــــــــر قاعـــــــــــدة بيا ـــــــــــات الل نـــــــــــة علـــــــــــ العنـــــــــــوان التـــــــــــايلح

http://www.cepal.org/cgi-

bin/getprod.asp?xml=/celade/noticias/paginas/0/36160/P36160.xml&xsl=/celade/tpl/p18f.xsl&base=/celad

.e/tpl/top-bottom_ind.xsl
( )02ا ظر ظام املؤشـرات االجتماعيـة الدميغرافيـة للشـعوب األصـلية يف أمريكـا الالتينيـة ،املركـز الـدميغرايف ألمريكـا
الالتينية/الل نة االقتصايية ألمريكا الالتينية-صندون الشـعوب األصـليةح يليـ املسـتعم  ،علـ املوقـع الشـبكيح
.http://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/SISPPI/SISPPI_notastecnicas.pdf./
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 - 21الر أ مثة عام حيد من فا دة البيا ـات املصـنفة وفقـا ملؤشـرات اقتصـايية واجتماعيـة
مشتركة ،وهو اوتمال أن تستادم هذه البيا ات عل حنو أساسي يف رصد ما إذا كـان هنـاك
ضـــد أبنـــا الشـــعوب األصـــلية أي متييـــز فيمـــا يتعلـ ـ حبصـــوهلم علـ ـ وقـــوقلم االجتماعيـــة
واالقتصــايية وبإعمــال هــذه احلقــون ،وأال تــوفر يف الوقــت فســ ســوى الــ ر القليــ مــن
املعلومات بشأن جمموعة اخلصا اليت تتسم هبا هذه احلقون املتصلة بـاحل يف تقريـر املصـر.
فالبيا ات املصنفة بإمكاهنا بيان الف وات القا مة يف تـا ج التعلـيم ،علـ سـبي املثـال ،ولكنـلا
لن تقدم معلومات عما إذا كان التعليم املقدم مناسبا من الناوية الثقافية ،وما إذا كان بإمكـان
الطال أن يتعلم بلغت األم .وباملث  ،فإن جمري تس ي زياية يف الدخ قد تقرأ عل أهنـا تقـدم
إ ـا ،،وـ يف احلـاالت الـيت رمبـا يكـون أبنـا الشـعوب األصـلية قـد أرالمـوا فيلـا علـ تــرك
اقتصاي موج بقدر أكا حنو أ شطة الكفاف.
 - 20وأبس ما يفتر يف هذه املؤشرات ،هو أن تساعد عل كش أوج التمييـز وعـدم
املساواة وانقصا  ،وعل إجرا مقار ـات بـني الشـعوب األصـلية وسـا ر الفئـات السـكا ية .مث
إن احلاجـة تقتضـي وجـوي مؤشـرات حمـدية تعكـ مـا تنطـوي عليـ التنميـة املقـررة ذاتيـا مــن
جوا ـ تشــم والــة التنميــة واجتاهاهتــا ،واســتادام لغــات أبنــا الشــعوب األصــلية ،وتــأمني
ويــازهتم لألراضــي وانقلــيم واملــواري الطبيعيــة ،واالعتــراف بقوا ينــلم العرفيــة ومبؤسســات
وكملم احمللي .مث إ قب أي شي آخر ،ال بد من إشراكلم يف حتديـد املسـا املقـرر تناوهلـا
واملؤشرات املستادمة ،ومن مراعاة وجلات ظرهم بشأن رفاهلم ورليتلم للمستقب .
 - 25وستواص املقررة اخلاصة عملـلا بشـأن النـلج العمليـة لتقيـيم التقـدم احملـرز يف إعمـال
وقــون الشــعوب األصــلية ،وهــي تتطلــع إىل التعــاون مــع احلكومــات والشــعوب األصــلية،
ووكاالت األمم املتحدة واألطراف امللتمة األخرى لتحديـد املمارسـات اجليـدة يف هـذا اجملـال
اليت ستت سده يف انطار املوضوع لرصد األهداف املقبلة للتنمية املستدامة.
هتمي

الشعوب األصلية يف البلدان املتقدمة النمو

 - 20ميكــن أن ريفــي انوصــا ات الوطنيــة يف البلــدان املنافضــة واملتوســطة الــدخ أيضــا
استمرار التلمي االجتماعي واالقتصايي للشـعوب األصـلية .وقـد سـل املقـررون اخلاصـون
الســابقون الضــو عل ـ هــذه احلالــة يف تقــاريرهم بشــأن والــة الشــعوب األصــلية يف أســتراليا
( ،)A/HRC/15/37/Add.4و يوزيلنـــدا ( )A/HRC/18/35/Add.4والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة
( )A/HRC/21/47/Add.1وكنــدا ( )A/HRC/27/52/Add.2علـ ســبي املثــال .وقــد أثــار املنتــدى
الدا م املع .بقضايا الشعوب األصلية هذا الشاال مرارا وتكرارا أيضا .وعل سـبي املثـال ،يف
سيان املناقشات املتعلقة باألهداف انمنا ية لأللفية ،أشـار املنتـدى إىل أن الشـعوب األصـلية يف
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البلــدان املتقدمــة النمــو ”تعــا مــن أوجـ عــدم مســاواة كــبرة يف التمتــع بــاحلقون االقتصــايية
واالجتماعيــة والثقافيــة .وأوج ـ عــدم املســاواة هــذه متي ـ إىل أن تكــون مســتترة عل ـ الصــعيد
الدويل بسب عدم توافر البيا ات املصنفة ،وارتفـاع مسـتوى متتـع السـكان مـن الـر الشـعوب
األصلية هبذه احلقون باملقار ة بالشعوب األصلية“(.)02
 - 22ومــن الشــواال األخــرى الــيت أثارهتــا باســتمرار الشــعوب األصــلية يف البلــدان املتقدمــة
النمـو حمدوييــة فــر وصــوهلا علـ املســاعدة املاليــة والتقنيــة مــن التعــاون الــدويل يف الغالـ .
وهـذا التعــاون هـو وـ مكفـول يف املــاية  06مـن انعــالن بشـأن وقــون الشـعوب األصــلية،
الذي ين عل أن للشعوب األصلية ”احل يف احلصول عل املساعدة املالية والتقنية  ...عـن
طريـ التعـاون الـدويل“  .بيـد أ ـ بــالنظر إىل قواعـد األهليـة للحصـول علـ املسـاعدة انمنا يــة
الرمسية ،اليت تستند إىل ود كبر إىل الـدخ القـومي انمجـايل ،كـثرا مـا حيـرم أفـراي الشـعوب
األصلية الذين يعيشون يف البلدان املتقدمة النمو من هذا الدعم( .)09ويري أوـد األمثلـة اجلـديرة
بالثنا لكيفية التغل عل هذا العي يف االستراتي ية الدامنركية لـدعم الشـعوب األصـلية الـيت
تن عل إعفا املستفيدين من املساعدة انمنا ية يف سيان الشعوب األصلية من تطبيـ معـاير
األهلية العامة ظرا ألهنم يعيشون الالبا يف ”جيوب فقر“ ،وـ يف البلـدان الـيت ال تعـد ضـمن
البلدان األكثر فقرا(.)01
 - 22وتأم املقررة اخلاصة أن جتد املزيد من الوكـاالت السـب والوسـا الكفيلـة مبسـاعدة
الشــعوب األصــلية ،وسـ االقتضــا  ،يف مجيــع أحنــا العــا  ،وتعــرب عــن أملــلا يف أن تســلم
عاملية أهـداف التنميـة املسـتدامة املقتروـة يف إبـراز أوجـ التفـاوت القا مـة يف مجيـع البلـدان يف
مجيع أحنا العا ومعاجلتلا.
 - 29ويف الوقت احلاضر ،يوجد يف البلدان يف مجيع أحنا العـا العديـد مـن الـاامج القا مـة
الــيت تســتلدف النــلو باألوضــاع االجتماعيــة واالقتصــايية للشــعوب األصــلية ،وقــد أظلــر
العديد منلا جناوا ملحوظا .و اق املقررون اخلاصون السابقون بع هذه اجللـوي احلكوميـة
اهلامــة الراميــة إىل معاجلــة شــواال الشــعوب األصــلية املتصــلة ،يف مجلــة أمــور ،بإ شــا آليــات

__________
( ،E/2006/43-E/C.19/2006/11 )02الفقرة .9

( )09لالطـــــالع علـــ ـ املزيـــــد مـــــن املعلومـــــات بشـــــأن قا مـــــة البلـــــدان املؤهلـــــة الصـــــايرة عـــــن مديريـــــة
التعــــــــاون انمنــــــــا ي التابعــــــــة ملنظمــــــــة التعــــــــاون والتنميــــــــة يف امليــــــــدان االقتصــــــــايي ا ظــــــــرح
.http://www.oecd.org/development/stats/daclistofodarecipients.htm
( )01ا ظرح وزارة اخلارجية الدامنركية عل العنوان التايلح
http://amg.um.dk/en/~/media/amg/Documents/Policies%20and%20Strategies/Freedom%20Democracy%20an

.d%20Human%20Rights/Indigenous%20people/StrategyForDanishSupportToIndigenousPeople.ashx
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للتشــاور ،وباللغــات والتعلــيم ،والصــحة ،وإقامــة العــدل ،والتنميــة االقتصــايية .لكنــلم أشــاروا
أيضـــا إىل أ ـــ  ،بوجـــ عـــام ،مـــا زال يـــتعني القيـــام باملزيـــد (ا ظـــر ،علـــ ســـبي املثـــال،
 ،A/HRC/21/47/Add.1الفقرات  ،10-91و  ،A/HRC/18/35/Add.3الفقرات .)90-21
اخلدمات االجتماعية املال مة من الناوية الثقافية
 - 21يتمثــ أوــد العوامــ األساســية للتغلــ علــ التمييــز وحتقيــ احلقــون االقتصــايية
واالجتماعيــة والثقافيــة للشــعوب األصــلية يف تصــميم وتقــد اخلــدمات االجتماعيــة املال مــة،
ال سيما يف قطاعي التعليم والصحة .وكما ذكر أعاله ووسـ مـا سـري أي ـاه فـإن اخلـدمات
املال مة ثقافيا ليست مطلوبة مبوج املعاير الدوليـة حلقـون ان سـان فحسـ  ،ال سـيما علـ
النحو املبني يف انعالن بشأن وقون الشعوب األصلية ،ب إهنـا أيضـا ذات صـلة بزيـاية تـا ج
انجناز .وميكـن أن يسـتنتج بالفعـ  ،أ ـ بـالرالم مـن التقـدم اهلا ـ احملـرز فيمـا يتعلـ بالغايـات
واألهــداف لعــام  ، 5102فإهنــا لــن تن ــز بالنســبة للشــعوب األصــلية احملرومــة مــا توجــ
احلكومات املزيد من االهتمام واملواري حنوها.
 - 2٨وبــالنظر إىل ثقافــات الشــعوب األصــلية وأســاليبلا الفريــدة يف العــي  ،ـ انشــارة
أيضا إىل أن التنمية االجتماعية واالقتصايية للشعوب األصلية قـد تكـون خمتلفـة عـن التنميـة يف
القطاعات السكا ية األخرى .وبالتايل ،يتعني أن تأخـذ اسـتراتي يات التنميـة يف االعتبـار مجلـة
أمــور ،مــن بينــلا لغــات الشــعوب األصــلية وتقاليــدها ،واســتراتي يات ســب كس ـ الــرزن،
ومؤسسات احلكم الذايت اخلاصة هبا .وهـذا أمـر ضـروري نجنـا هـذه التـدابر .ويتمثـ أوـد
الســب الكفيلــة باســتيعاب ثقافــات الشــعوب األصــلية يف إشــراكلا يف تصــميم اجللــوي انمنا يــة
وبرجمتلا وتنفيـذها .ويف هـذا الصـدي ،يشـار يف مجيـع أجـزا انعـالن بشـأن وقـون الشـعوب
األصــلية إىل ضــرورة قيــام الشــعوب األصــلية بتحديــد أولوياهتــا انمنا يــة اخلاصــة ،وضــرورة
التشاور معلا وإشراكلا يف عملية وضع برامج الدولة ،وفقا ملا سري أي اه.
 - 26وينطوي أود جوا اخلـدمات االجتماعيـة املال مـة مـن الناويـة الثقافيـة علـ تقـد
هذه اخلدمات إىل الشعوب األصلية يف األمـاكن الـيت يعيشـون فيلـا .ويعـي العديـد مـن أبنـا
الشــعوب األصــلية يف املنــاط الريفيــة والنا يــة ،الــيت ال يوجــد هبــا يف أالل ـ األويــان ســوى
كميـات حمـدوية مـن األيويـة واملـواي التعليميـة ،والـيت تتسـم بتـد املسـتوى امللـ .للمدرسـني
والعاملني يف اجملال الصحي الذين يـتم شـرهم علـ الصـعيد احمللـي ،وبـريا ة مسـتوى اهلياكـ
األساسية للمدارس والعيايات .والتقارير القطرية للمقـررين اخلاصـني السـابقني وافلـة باألمثلـة
عل ـ هــذه األوــوال .ويف الوقــت فس ـ  ،يعــي عــدي متزايــد مــن أبنــا الشــعوب األصــلية يف
املناط احلضرية وي ال تتوافر الالبا اخلدمات املال مة مـن الناويـة الثقافيـة ،مـن قبيـ التعلـيم
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باللغة األم .وال بد من وضع تـدابر تكفـ متتـع الشـعوب األصـلية بـنف احلقـون االجتماعيـة
واالقتصــايية الــيت تتمتــع هبــا القطاعــات األخــرى مــن الســكان ،يون االضــطرار إىل التضــحية
باجلوا اهلامة من ثقافاهتا أو أسالي وياهتا ،مبـا يف ذلـك ارتباطلـا بأراضـيلا التقليديـة و قـ
لغاهتا إىل األجيال املقبلة.
 - 91ويف سيان التعليم ،يشدي انعالن بشأن وقون الشـعوب األصـلية علـ أمهيـة مـا يلـي
بالنسبة هلذه الشعوبح توفر التعليم بلغاهتا ،ومبـا يـتال م مـع أسـاليبلا الثقافيـة للتعلـيم والـتعلم
وجتســيد ثقافاهتــا وتقاليــدها وتاريلــا وتطلعاهتــا يف املنــاهج التعليميــة (ا ظــر املــايتني )0( 02
و  .))0( 02بيد أن األوكام املسبقة والقوالـ النمطيـة السـلبية عـن هويـة الشـعوب األصـلية
وثقافاهتــا ال تــزال تشــك حتــديا كــبرا يف أمــاكن كــثرة ،إذ يتعــر أبنــا الشــعوب األصــلية
للتمييز يف املدارس ،سوا من جا الطالب اآلخرين أو املدرسني .وقد أجرت منظمـة األمـم
املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليو ســكو) حتقيقــا شــامال يف هــذه املســألة وريت تا ـ يف
تقريرهــا لعــام  5101املعنــون التقريــر العــاملي لرصــد التعلــيم لل ميــعح الســبي إىل إ صــاف
احملرومني .ويؤكد التقريـر أن ” الوصـم الـذي يلحـ األطفـال إىل املدرسـة مـن العوامـ القويـة
اليت تسب التلمي  .فمن سكان أستراليا األصـليني إىل الشـعوب األصـلية يف أمريكـا الالتينيـة
الالبا ما كان عدم توفر التعليم باللغـة امل ليـة مـن أسـباب التبعيـة الثقافيـة والتمييـز االجتمـاعي
الواسعي النطان“(.)0٨
 - 90وبوج عام ،ال توجد عوامـ احلرمـان مبعـزل عـن الرهـا ،وهنـاك العديـد مـن األمثلـة
الدالــة عل ـ الكيفيــة الــيت ميكــن أن يســلم هبــا الفقــر والتمييــز اجلنســا يف تفــاقم احلرمــان مــن
التعليم بني الشعوب األصلية يف مجيع أحنا العا  .وحيدي تقرير اليو سكو التدابر التالية الراميـة
إىل التغل عل التلمي يف جمال التعليم ،اليت تعتـا مجيعلـا خيـارات سـليمة ملعاجلـة املشـاك
الــيت تواجللــا الشــعوب األصــليةح وضــع أهــداف وطنيــة قا مــة عل ـ ان صــاف تركــز عل ـ
القطاعات امللمشة من السكان ومجع البيا ات املصنفة بغر حتديد الفئـات امللمشـة ورصـد
تقــدملا وحتديــد يوافــع هتمــي مجاعــات معينــة واعتمــاي هنــج متكامـ يف وضــع السياســات
ملعاجلة األسباب املتشـابكة للحر مـان ياخـ جمـال التعلـيم وخارجـ  ،بوسـا مـن بينـلا حتسـني
القـدرة علـ حتمـ تكلفــة التعلـيم وإتاوتـ  ،وتعزيــز بيئـة الــتعلم وتسـديد املســتحقات وتــوفر
الفر وإتاوة املزيد منلا(.)06
__________
( )0٨اليو ســكو ،مطبعــة جامعــة أكســفوري ،5101 ،تقريررر رصر ررع رص راملي صتررو ا رصت مررلج صم :لرربي رصىل ر ل
نصاف رحملرومني.00 ،

( )06املرجع فس ،
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 - 95ويف جمــال الصــحة ،يعتــا اســتمرار أوجــ عــدم املســاواة يف األوضــاع الصــحية مــن
القواسم املشتركة املؤسفة بني مجيع الشعوب األصلية يف العا  ،إذ ال يقتصر وجـوي الف ـوات
عل احلالة الصحية فحس  ،ب يشـم أيضـا العديـد مـن العوامـ احملـدية هلـا .وتعـا النسـا
واألطفال جوا ضع إضافية ترجع جذورها إىل واالت الفقر املدقع ،واالفتقـار إىل فـر
احلصول عل التعليم واخلـدمات االجتماعيـة ،وتـدمر اقتصـايات الشـعوب األصـلية وهياكلـلا
االجتماعية  -السياسية ،والتشريد القسـري ،وال اعـات املسـلحة ،وفقـدان وتـدهور األراضـي
واملواري املتوارثة ،وهي أووال تزيد من تفاقملا العنصرية املمنل ة والتمييز.
 - 90ويؤكـد إعــالن األمــم املتحــدة بشــأن وقـون الشــعوب األصــلية أن للشــعوب األصــلية
احل يف طبلا التقليدي ويف احلفاظ عل ممارساهتا الصحية ،مبا يف ذلـك وفـ النباتـات الطبيـة
واحليوا ــات واملعــاين احليويــة اخلاصــة هبــا (املــاية  .))0( 52وتؤكــد منظمــة الصــحة للبلــدان
األمريكية ومنظمة الصحة العاملية أمهية هذه املمارسات ،وتشر تقديراهتما إىل أن  ٨1يف املا ـة
مــن الســكان يف البلــدان الناميــة يعتمــدون عل ـ الــنظم العالجيــة التقليديــة كمصــدر أساســي
للرعايـــة( .)51ويشـــم هـــذا العـــدي بـــال شـــك العديـــد مـــن الســـكان األصـــليني الـــذين كـــثرا
ما يعتمدون عل مزيج من األيوية واملمارسات التقليدية والغربيـة ،كمـا يشـر إىل احلاجـة إىل
وضع استراتي يات صحية شاملة بالتشارك مع الشعوب األصلية.
 - 92ويف إطـار منظومـة األمــم املتحـدة ،كــان ملنظمـة الصــحة للبلـدان األمريكيــة ،الـيت تعــد
الوكالة الصحية املتاصصة التابعة ملنظومة البلدان األمريكية ،وللمكت انقليمـي لألمـريكيتني
التــابع ملنظمــة الصــحة العامليــة ،يور الصــدارة يف تعزيــز التكام ـ بــني الــنظم الصــحية التقليديــة
والغربية ،وإ شا حتالفات مع املعاجلني التقليديني من أج إيما منظـوراهتم ومـا يقدمو ـ مـن
أيوية وعالجات يف ظم الرعاية الصحية الوطنية .وشديت منظمـة الصـحة للبلـدان األمريكيـة
عل ـ احلاجــة إىل اســتحدا اس ـتراتي يات صــحية شــاملة تغــر وضــعية الصــحة واخلــدمات
الصــحية ،وتراعــي احملــديات االجتماعيــة اهليكليــة وتعــزز وقــون ان ســان اجلماعيــة للشــعوب
األصلية ،وتؤيي إىل القضا عل التمييز وإعـاية توزيـع النفـوذ السياسـي واالقتصـايي وصـوال
إىل عا أكثر تنوعا وإ صافا(.)50
__________
( )51منظمــــــــة الصــــــــحة للبلــــــــدان األمريكية/منظمــــــــة الصــــــــحة العامليــــــــة ،القــــــــرار  ،00/21احلالــــــــة
الصـــــــــحية للشـــــــــعوب األصـــــــــلية بـــــــــاألمريكتني ،ميكـــــــــن االطـــــــــالع عليـــــــ ـ علـــــــ ـ املوقـــــــــعح
.http://www2.PAHO/WHO.org/hq/dmdocuments/2009/CD47-13-e.pdf

( )50ا ظر الل نة االقتصايية ألمريكا الالتينية ،منظمة الصحة للبلـدان األمريكية/منظمـة الصـحة العامليـة ،وصـندون
األمـم املتحـدة للسـكانMortalidad infantil y en la niñez de pueblos indígenas y afrodescendientes de .
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 - 92وتتفـ املقـررة اخلاصــة مــع هــذه الــدعوة إىل اســت ابات قا و يــة وسياســاتية وبر اجميــة
تتسم باتساع طاقلا وتعدي جوا بلا ومراعاهتا للسيان يف جمال مكافحة التمييـز ضـد الشـعوب
األصلية وتعزيز وقلا يف تقرير املصر فيما يتعل بالصحة والتعلـيم .ويتطلـ هـذا األمـر اريـاذ
الــدول إجــرا ات منســقة ومنل يــة تعتــرف بتــراب وقــون ان ســان وعــدم قابليتــلا للت ز ــة
وتضعلا يف إطار مفاهيمي واض  ،وتتواف أيضا مع املفاهيم الشاملة واملتكاملة للتنمية والرفـاه
لدى الشعوب األصلية.
حتسني ظروف عم الشعوب األصلية
 - 99تشك وقون العمـال عنصـرا بـالم األمهيـة مـن عناصـر احلقـون االقتصـايية للشـعوب
األصلية كثرا ما يتم إالفال  ،وهو مـا يعـد مـن املفارقـات ،بـالنظر إىل أن اسـتغالل العمـال مـن
أبنــا الشــعوب األصــلية كــان الســب أصــال يف إثــارة الشــواال الدوليــة ويــال والــة الشــعوب
األصلية وأيى إىل اعتماي الصك الدويل األول بشأن وقوقلم ،أال وهـو اتفاقيـة منظمـة العمـ
الدوليــة رقــم  011لعــام  .0621وتشــر مجيــع البيا ــات املتاوــة إىل أن اســتغالل العمــال مــن
الشعوب األصلية والتمييز ضدهم ما زال قا ما إىل اليوم( .)55وما زالت أعداي كـبرة مـن أبنـا
الشعوب األصلية مستبعدة من التدري امللـ .وفـر العمـ واحلمايـة االجتماعيـة .وينحصـر
العديد منلم يف يا رة االقتصاي الر الرمسي وي يعملـون يف وظـا الـر مسـتقرة ومنافضـة
األجر يف كثر من األويان.
 - 91ويؤيي ا تشار التمييز ضد الشعوب األصلية يف العديـد مـن األمـاكن إىل عـدم اوتـرام
قيمــة امللــارات املتعلقــة باملعــارف التقليديــة وهويــة الشــعوب األصــلية ،مــن قبي ـ القــدرة علـ
التحد بإودى لغات السكان األصليني .وبانضـافة إىل التمييـز ضـد أبنـا الشـعوب األصـلية
يف العمالة وامللـن بوجـ عـام ،فـإهنم يتعرضـون بشـك خـا إىل أشـد أشـكال االسـتغالل يف
العم  ،من قبي ظروف العم اخلطرة وعم األطفال والعم القسـري .ويشـم هـذا األخـر
ظــام الســ ارة الــذي يضــع لــ أبنــا الشــعوب األصــلية يف عــدة بلــدان يف جنــوب آســيا
واملمارســات الشــبيلة بــالرن يف أجــزا مــن أفريقيــا وعبوييــة الــدين يف أجــزا مــن أمريكــا
__________
América Latina: inequidades estructurales, patrones diversos y evidencia de derechos no cumplidos,

.United Nations, 2010
( )55ا ظـر Inter-Agency Support Group on Indigenous Issues, thematic paper towards the preparation of the
World Conference on the Rights of Indigenous Peoples, “Indigenous peoples’ access to decent work and

.social protection”, June 2014
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الالتينيــة .وتواج ـ ســا وأطفــال الشــعوب األصــلية خمــاطر إضــافية متصــلة باالجتــار بالبشــر
واالستغالل اجلنسي ،فضال عن االستغالل يف سيان العم امل يل.
 - 9٨وأورز بع التقدم فيما يتعل بتوثي اال تلاكات اجلسيمة حلقون الشـعوب األصـلية
يف سـيان االســتغالل يف العمـ  ،مبــا يف ذلــك مـن خــالل العمـ القســري وعمـ األطفــال(،)50
وتعا اهليئات انشرافية التابعة ملنظمة العم الدولية بشك متزايـد ظـروف عمـ العمـال مـن
الشعوب األصلية يف ظ االتفاقيات ذات الصلة( .)52الر أن هذا اجملـال هـو أوـد اجملـاالت الـيت
تــرى فيلـــا املقـــررة اخلاصـ ـة ضـــرورة اريـــاذ تـــدابر خاصـــة إضـــافية حلمايـــة أضـــع األفـــراي
واجلماعــات .وميكــن أن تشــم هـــذه اجللــوي وضــع خطــ العمــ التعاو يــة الشــاملة بـــني
احلكومات ومنظمات الشعوب األصلية ومنظمات العمـال ومنظمـات أربـاب العمـ والرهـا
و شر املعلومـات والتوعيـة بلغـات الشـعوب األصـلية والـتمكني االقتصـايي للفئـات الضـعيفة
بصفة خاصة ،وتقد الدعم للضحايا.
 - 96وتوج املقررة اخلاصة اال تباه إىل هشاشة وضـع العديـد مـن سـا الشـعوب األصـلية،
وخاصــة مــن أمريكــا الالتينيــة وآســيا ،الال ــي يعملـن كاايمـات يف املنــازل ،ســوا يف بلــداهنن
أو كعامالت ملاجرات .ووس تقديرات منظمة العم الدولية ،يوجـد يف العـا مـا ال يقـ
عن  20مليون شا بالم يعملون يف املنازل وتشـك النسـا سـبة  ٨0يف املا ـة منـلم(.)52
وال تُعرف النسبة املئويـة الـيت تشـكللا سـا الشـعوب األصـلية ،لكـن البيا ـات القليلـة املتاوـة
تشر إىل أهنن قد يشكلن األاللبيـة يف بعـ البلـدان واملنـاط  .والالبـا مـا تواجـ هـؤال النسـا
ظروف عم مشينة ،واالستغالل يف العم  ،وا تلاكات وقـون ان سـان ،يون أن يتسـى هلـن
الل و إىل القضا لال تصاف يف كثر من األويان .ويف هذا السـيان ،تالوـ املقـررة اخلاصـة
أن اتفاقيـة العمــال امل لــيني (اتفاقيــة منظمــة العمـ الدوليــة رقــم  )0٨6يخلــت ويــز النفـاذ يف

__________
( )50ا ظر Bedoya Silva-Santisteban and Bedoya Garlan, working documents: El trabajo forzoso en la extracción de la
madera en la Amazonía Peruana; Enganche y servidumbre por deudas en Bolivia; Servidumbre por deudas y
Paraguay;ILO, 2005; Guidelines for combating child labour among indigenous and marginación en el chaco de
tribal peoples, ILO, 2006; United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, mission to Paraguay, report
and recommendations, 2009, available at: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNPFII_Mission_Rep
ort__Paraguay_EN.pdf United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, mission to Bolivia, report and
_recommendations, 2009, available at: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNPFII_Mission_Report
.Bolivia%20_EN.pdf

( )52تعليقات اهليئات انشرافية ملنظمة العم الدولية متاوة يف قاعدة بيا ات معاير العم الدولية التابعة ملنظمة العم الدولية
عل العنوان التايلح .www.ilo/normlex

(.Domestic Workers Across the World: Global and regional statistics and the extent of legal protection, ILO, 2013 )52
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أيلول/سبتما  .5100وهتدف هذه االتفاقية إىل توسيع طان وقون العمـ األساسـية لعمـال
املنازل يف مجيع أحنا العا  ،وميكن أن تكون صكاً هاما بالنسبة لنسا الشعوب األصلية.
 - 11وتعـرب املقـررة اخلاصـة عـن اسـتعدايها للتعــاون مـع البلـدان املصــدقة علـ االتفاقيــة،
ومنظمــات الشــعوب األصــلية ،ال ســيما املنظمــات النســا ية ،ومنظمــة العم ـ الدوليــة والرهــا
لتحسني املعرفة هبـذا الصـك وتنفيـذه بالشـراكة مـع الشـعوب األصـلية ،وبالتـايل إوـدا فـرن
ملموس يف وياة العديد من عمال املنازل من الشعوب األصلية.
وضع سا الشعوب األصلية
 - 10عنــد النظــر إىل البيا ــات االقتصــايية واالجتماعيــة املتاوــة واملصــنفة وســ العــرن
واجلن  ،ال ميكن الشك يف أن سا الشعوب األصلية يواجلن أشكاال خاصـة ومتشـابكة مـن
التمييــز بســب هويتــلن األصــلية وجنســلن .فـالتمييز اجلنسـا واقــع مــؤ يف معظــم البلــدان،
ويوجد أيضا ياخ بع اجملتمعات األصلية وي ال تشارك املرأة تقليديا ،عل سـبي املثـال،
يف مؤسسات احلكم أو ال تش َّع الفتيات عل الدراسة .وباختصار ،ال يزال العديد مـن سـا
الشـعوب األصـلية يـواجلن متييـزا جنسـا يا إضــافيا ،يـؤيي إىل أوجـ مـن احلرمـان والتــلمي ،
ويف احلاالت القصوى إىل العنـ والتشـوي اجلسـدي واالجتـار والـدعارة وتقييـد سـب الل ـو
إىل العدالة .ومن اوية أخرى ،هناك وثا وافرة تثبت الـدور القـوي واحلاسـم الـذي تضـطلع
ب سا الشعوب األصلية يف كثر من جماالت احلياة ،مبا يف ذلك إ تـا الغـذا ووفـ التنـوع
البيولـــوجي والتكيــ مـــع تغـــر املنـــا و قــ اللغـــات والثقافـــة واملعرفـــة وتســـوية ال اعـــات
ووف السالم.
 - 15وتالو املقررة اخلاصة أ ال تـزال هنـاك أصـوات متيـ إىل التقليـ مـن شـأن اجلـدل
وول سا الشعوب األصلية ،إما باعتبـار هتميشـلن وا تـلاك وقـوقلن أثـرا مـن آثـار ”الثقافـة
والتقاليد“ ،وإما بتصوير صراع زا أو ف وة زا فة بني احلقون اجلماعيـة للشـعوب األصـلية
واحلقون الفريية لنسا الشعوب األصـلية .وتعـار املقـررة اخلاصـة هـذه اآلرا بقـوة وتشـدي
عل تكام احلقون اجلماعية والفريية وتعزيز بعضلا بعضا .فتحقي احلقـون الفرييـة للرجـال
والنسا من الشعوب األصلية يتوق علـ إعمـال وقـوقلم اجلماعيـة يف تقريـر املصـر ،مبـا يف
ذلك الثقافة واللغة واألراضـي واألقـاليم .و ـ كـذلك علـ اجملتمعـات األصـلية أن تسترشـد
حبقــون ان ســان العامليــة إذ أهنــا تعــزز مؤسســات احلكــم والعــايات والتقاليــد لــديلا وتطورهــا،
مبشاركة كاملة لنسا الشعوب األصلية.
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 - 10ويف هـــذا الســـيان ،تؤكـــد املقـــررة اخلاصـ ـة ،باالتفـــان مـــع الل نـــة املعنيـــة بـــاحلقون
االقتصــايية واالجتماعيــة والثقافيــة ،عل ـ ضــرورة تفســر ك ـ مــن إعــالن وقــون الشــعوب
األصلية والعلد الدويل اخلا باحلقون االقتصـايية واالجتماعيـة والثقافيـة ضـمن انطـار العـام
حلقون ان سان واحلريـات األساسـية( .)59ويعـ .هـذا أن احلقـون الثقافيـة ال ميكـن التـذرع هبـا
للحــد مــن طــان وقــون ان ســان الدوليــة ،أو التعــدي عليلــا .وهــذا املبــدأ مؤكــد صــراوة يف
املـاية  02مـن انعـالن الـيت تـن علـ أن ”للشـعوب األصـلية احلـ يف تعزيـز وتطــوير ()...
ظملا القا و ية واحلفاظ عليلا ،وفقا للمعاير الدولية حلقون ان سان“.
 - 12وترو املقررة اخلاصة بنشو منظمات وشبكات سا الشعوب األصـلية وا تشـارها
يف مجيع أحنـا العـا علـ املسـتويات احمللـي والـوط .وانقليمـي والـدويل( .)51فلـذه املنظمـات
يينامية وعات بقوة وشـدة ،خـالل فتـرة قصـرة سـبيا ،عـن شـواال سـا الشـعوب األصـلية
وأولوياهتن وتطلعاهتن ،سـوا فيمـا يتعلـ حبقـوقلن الفرييـة أو وقـوقلن كأعضـا يف مجاعـات
الشعوب األصلية.
 - 12وستركز املقـررة اخلاصـة بشـك خـا  ،كمـا أشـارت يف تقريرهـا إىل جملـ وقـون
ان ســان ( ،)A/HRC/27/52خــالل فتــرة واليتــلا ،علـ القضــايا الــيت تواجللــا ســا الشــعوب
األصلية ،وستبذل جلدا خاصا للعم بشـك وثيـ مـع سـا الشـعوب األصـلية ورصـا علـ
معاجلة شواالللن باستمرار فيما تضطلع بـ مـن عمـ  .ويف إطـار هـذه اجللـوي ،سـوف تسـع
جاهدة لتكملـة عمـ سـا ر املكلفـني بواليـات والكيا ـات الفاعلـة يف هـذا اجملـال ،مبـا يف ذلـك
املقررة اخلاصة املعنية بالعن ضد املرأة ،و الفريـ العامـ املعـ .بـالتمييز ضـد املـرأة يف القـا ون
واملمارسة ،والل نة املعنية بالقضا عل التمييز ضد املرأة.
احلوكمة
 - 19ال بد للدول من التشاور مـع الشـعوب األصـلية وضـمان مشـاركتلا قبـ اريـاذ تـدابر
تشريعية أو إيارية أو اعتماي مشاريع تؤثر عليلا .وقد أثرت شواال يف هـذا الصـدي باسـتمرار
يف سيان االستراتي يات والاامج الرامية إىل بلو األهداف انمنا ية لأللفية.
 - 11وتتمثــ اخلطــوة األوىل لوضــع خطــ وبــرامج تنميــة مال مــة ،يف ســيان األهــداف
انمنا يــة لأللفيــة ومــا بعــدها ،يف تقيــيم االوتياجــات وحتديــد األولويــات ووضــع خط ـ عم ـ

__________
( ،E/C.12/GC/21 )59الفقرة .0٨

( )51ا ظر قاعدة بيا ات منظمات سا الشعوب األصلية التابعـة للمنتـدى الـدويل ملنظمـات سـا الشـعوب األصـلية
عل العنوان التايلح .http://www.fimi-iiwf.org/organizaciones.php
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استراتي ية تتضمن أهدافا وأطـرا لتنفيـذها ،مبشـاركة الشـعوب األصـلية .وميكـن أيضـا أن يـتم
التاطي الذي يأخذ بعني االعتبار ويتضمن خطوات لتنفيـذ وقـون الشـعوب األصـلية ضـمن
الســيان العــام الســتراتي يات التعلــيم والصــحة وانســكان واحلــد مــن الفقــر وتنميــة املــواري
(ا ظــر الوثيقــة  ،A/HRC/24/41الفقــرات  ،)20-26ويف جمــاالت أخــرى .وإشــراك الشــعوب
األصلية منذ البداية يف التاطي وطوال مراوـ التنفيـذ ،األمـر الـذي يسـاهم إىل وـد بعيـد يف
تسلي تنفيذ األهداف انمنا ية األساسية فيما يتعل بالشعوب األصـلية ،ال يـزال خطـوة تُغفـ
يف كثر من األويان.
 - 1٨وخلـ اســتعرا مكــتن للتقــارير القطريــة بشــأن حتقيـ األهــداف انمنا يــة لأللفيــة،
أجرت أما ة منتدى األمم املتحدة الدا م املع .بقضايا الشعوب األصـلية يف عـام  511٨إىل أن
 ٨1يف املا ــة مــن التقــارير الــيت مت استعراضــلا ال تعــا قضــايا الشــعوب األصــلية كمــا ينبغــي
و يتضمن أي من التقارير بيا ات مفصلة ومستمرة و يتم إعداي أي من التقـارير بالتشـاور
مــع الشــعوب األصــلية( .)5٨وعلــ املســتوى الــدويل ،خلصــت استعراضــات مماثلــة ملاتلــ
التقييمات القطرية املشتركة وأطر عم األمم املتحدة للمسـاعدة انمنا يـة ،الـيت تشـك انطـار
الر يسي للمساعدة انمنا ية اليت تقـدملا منظومـة األمـم املتحـدة علـ الصـعيد القطـري ،إىل أن
الشعوب األصلية ال تشارك إال قليال وأن معظم األطر ال توفر بيا ـات مصـنفة ومعـاير متعلقـة
بتنمية الشعوب األصلية(.)56
 - 16واآلثـــار املترتبـــة علــ هـــذا انالفـــال بســـيطة ولكنـــلا بعيـــدة املـــدى ،فــإذا تؤخـــذ
اوتياجــات الشــعوب األصــلية واهتماماهتــا بعــني االعتبــار يف هــذه األطــر العامــة الــيت تضــعلا
احلكومــات وتــدعملا منظومــة األمــم املتحــدة والرهــا مــن اجللــات املاحنــة الثنا يــة واملتعــدية
األطراف ،فإهنا قد تُسـتبعد بكـ بسـاطة مـن جلـوي التنميـة ،بـ قـد يـؤيي ذلـك إىل تقـوي
وقوقلا بصورة أكا.
 - ٨1ومن الناوية ان ابية ،فـإن املقـررة اخلاصـة علـ علـم بعـدة أمثلـة علـ جلـوي التنميـة
الشاملة والتعاو ية املبذولة يعما للشعوب األصلية .وتتنوع هذه اجللوي مـا بـني بـرامج واسـعة
__________
( )5٨ا ظـر B. Hartley, MDG Reports and Indigenous Peoples: A Desk Review, No. 3, secretariat of the United
.Nations Permanent Forum on Indigenous Peoples, 2008

()56

M. Lopez, Integration of Indigenous Peoples’ Perspectives in Country Development Processes: Review of
;)selected CCAs and UNDAFs, secretariat of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, (2007
A.K. Nongkynrih, Integration of Indigenous Peoples Perspectives in Country Development Processes: Review of
).selected CCAs and UNDAFs, secretariat of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (2008
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النطـان لترســيم وـدوي أراضــي الشـعوب األصــلية وتطـوير التعلــيم املتعـدي الثقافــات واملــزيو
اللغة عل املستوى الـوط ،.واملشـاريع الصـغرة الـيت تنفـذها اجملتمعـات األصـلية مباشـرة لتلبيـة
أولوياهت ـا اخلاصــة .وتقــدمت بع ـ الــدول أيضــا يف بنــا آليــات منتظمــة ومؤسســية للتشــاور
واملشـــاركة ،تكفـ ـ تـــأثر الشـــعوب األصـــلية يف ريطـــي االســـتراتي يات والـ ـاامج انمنا يـــة
وتنفيذها.
 - ٨0وياخـ منظومـة األمـم املتحـدة ،كا ـت هنــاك بعـ األمثلـة اهلامـة علـ إ شـا منــابر
للحــوار علـ الصــعيد القطــري بــني الشــعوب األصــلية وكيا ــات املنظومــة .ويف هــذا الســيان،
عل الدول ووكاالت األمم املتحدة ،وفقا للمـايتني  20و 25
تؤكد املقررة اخلاصة أ
مــن إعــالن وقــون الشــعوب األصــلية وجمموع ـة صــكوك وقــون ان س ـان األوســع طاقــا ،أن
حتتــرم و ـ الشــعوب األصــلية يف املشــاركة يف التــدخالت انمنا يــة الــيت تــؤثر عليلــا وأن يــتم
التشاور معلا بشأن هذه التدخالت.
 - ٨5ويقتضي تصميم اخلطة العامليـة للتنميـة ملـا بعـد عـام  5102جتديـد اجللـوي الراميـة إىل
إ شــا آليــات ووكمــة شــاملة ومال مــة للتشــاور واملشــاركة علـ الصــعيدين الــوط .والــدويل
للوقايــة مــن التطــورات املفروضــة وباعتبارهــا شــرطا أساســيا لتحقيـ تــا ج التنميــة املســتدامة.
وينبغي هلذه املتطلبات األساسـية للحوكمـة أن تـنعك بوضـو يف انطـار املوضـوع لتحقيـ
أهداف التنمية املستدامة.

خامسا  -االستنتاجات والتوصيات من أج وضع أهداف التنمية املستدامة
 - ٨0إن إقامة شراكات مع الشـعوب األصـلية لوضـع اسـتراتي يات راميـة إىل انعمـال
التــدر ي حلقوقلــا االقتصــايية واالجتماعيــة والثقافيــة ليسـت واجبـا علـ الــدول مبقتضـ
العلد الدويل اخلا باحلقون االقتصايية واالجتماعيـة والثقافيـة وإعـال ن وقـون الشـعوب
األصلية فحسـ  ،وإمنـا هـي أيضـا مسـامهة قيمـة يف تعزيـز تنـوع الـنظم املسـتدامة لكسـ
العــي واالقتصــايات الــيت تشــم النــلج الســوقية والــر الســوقية وهن ــا أخــرى لتقاســم
الثرو ات واملواري بطريقة أكثر إ صافا واستدامة.
 - ٨2وت شـــر املقـــررة اخلاصـــة يف ختـــام تقريرهـــا األول املقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة ،إىل
الفرصة الفريدة املتاوة أمام اجملتمع العاملي ال ستادام عمليـات التصـميم والتنفيـذ والرصـد
املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة ملعاجلة التمييـز املسـتمر ضـد الشـعوب األصـلية ،كـأفراي
وك ماعات ،وفيما يتعل بسب االستفاية من التدخالت انمنا ية ومدى كفايتلا.
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 - ٨2و التغل عل التمييز ضد الشعوب األصلية ،و سا الشعوب األصـلية علـ وجـ
اخلصــو  ،يتطل ـ تضــافر اجللــوي و اريــاذ تــدابر خاصــة يف كــثر مــن احلــاالت .وتعــرب
املقــررة اخلاصـة عــن أملــلا يف أن يكــون اجملتمــع الــدويل مســتعد ا الريــاذ اخلطــوات الالزمــة
نهنــا الظلــم التــاريي الــذي ارتك ـ ضــد الشــعوب األصــل ية ،وتقــدم التوصــيات التاليــة
هلذا الغر ح
(أ) ينبغـــي اســـتادام عمليـــات حتديـــد أهـــداف التنميـــة املســـتدامة وتنفيـــذها
ورصــدها كوســيلة لتلبيــة تطلعــات الشــعوب األصــلية إىل تنميــة تتــوىل زماملــا ،ولتحقي ـ
املســاواة يف تــا ج التنميــة .وس ـيتطل ذلــك مشــاركة ا لشــعوب األصــلية مشــاركة كاملــة
وفعالة يف حتديد األهداف وتنفيذها ورصدها عل ال صعيدين الدويل والـوط ،.مبـا يف ذلـك
إ شا آليات منتظمة للتشاور واملشاركة
(ب) يتــي الطــابع الشــمويل ألهــداف التنميــة املســتدامة املقتروـة فرصــة فريــدة
نبـراز ومعاجلــة أوجـ التفــاوت القا مــة بـني الشــرا املنتميــة إىل الشـعوب األصــلية والــر
املنتمية إليلا من سكان مجيع البلدان يف مجيـع أحنـا العـا  .ول رصـد التمييـز ،ينبغـي تصـني
البيا ــات يف عمليــات مجــع البيا ــات املتكــررة ،مثــ تعــداي الســكان واملســاكن ،وذلــك
باستادام التحديد الذايت لللوية كمعيار ر يسي ل لتعرف علـ الشـعوب األصـلية .وينبغـي
وضــع مؤشــرات إضــافية وعمليــات معينــة جلمــع البيا ــات ذات الصــلة ل رصــد اجلوا ـ
األساسية للتنمية اليت حتـديها الشـعوب األصـلية بنفسـلا ،مثـ ضـمان احليـازة فيمـا يتعلـ
ب األراضي واألقاليم واملواري الطبيعية
( ) ينبغي للدول أن تعتمد تدابر عامة لضمان اوترام وقون عمـال الشـعوب
األصلية ،فضال عن تدابر خاصة ملعاجلة وضع اجملموعات األكثـر تعرضـا للعمـ القسـري،
وعمالة األطفال ،واالستغالل اجلنسي واالجتار
(ي) ينبغي التصدي ملظاهر احلرمان اليت تواجللا الشعوب األصلية فيمـا يتعلـ
بــالتعليم والصــحة مــن خــالل حتديــد العوام ـ املتعــدية املؤييــة إىل التــلمي  ،واتبــاع هنــج
سياساتية متكاملة تعا األسباب املتشابكة ألوج احلرمـان ،ووضـع أهـداف وطنيـة حمـدية
للنتا ج اخلاصة با لشعوب األصلية يف جمايل الصحة والتعليم و مجـع بيا ـات مصـنفة وحمـدية
لرصد التقدم احملرز
(هـ) ينبغي إشـراك الشـعوب األصـلية يف تصـميم وتقـد اخلـدمات االجتماعيـة
املال مــة ،خاصــة يف قطــاعي التعلــيم والصــحة ،مــع إيراك أن تقــد خــدمات مال مــة مــن
الناوية الثقافية لي من متطلبـات املعـاير الدوليـة حلقـون ان سـان فحسـ  ،بـ هلـا صـلة
أيضا بتحقي تا ج أكا.
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