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 الدورة الستون
 * من جدول األعمال املؤقت٧٠البند 

 قضايا الشعوب األصلية
  

 حالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية  
 

 مذكرة من األمني العام  
 

يتشرف األمني العام بـأن حييـل إىل أعـضاء اجلمعيـة العامـة تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين                       
ســتافنهاغن، املقــدم  رودولفــو،  اإلنــسان واحلريــات األساســية للــشعوب األصــلية حبالــة حقــوق
 .٢٠٠٥/٥١ من قرار جلنة حقوق اإلنسان ١٨عمال بالفقرة 

  

 موجز 
 إىل ٢٠٠٤أغـــسطس /هـــذا التقريـــر عـــن األنـــشطة املـــضطلع ـــا يف الفتـــرة مـــن آب 

ا تـسترعي اهتمامـا      يتناول بعـض الـشواغل الـيت يعتـرب املقـرر اخلـاص أـ               ٢٠٠٥أغسطس  /آب
 .خاصا وعاجال

واألنشطة اليت اضطلع ا املقرر اخلاص تنفيـذا للواليـة الـيت أسـندا إليـه جلنـة حقـوق                     
ملـــسائل الـــيت هلـــا تـــأثري املوضـــوعي يف االتحقيـــق  )أ( ركـــزت علـــى ٢٠٠١اإلنـــسان يف عـــام 

 القطريـة؛  الزيـارات ) ب(حالة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية للـشعوب األصـلية؛            على
ــة حلقـــوق اإلنـــسان     )ج( و ــهاكات املزعومـ ــا يتعلـــق باالنتـ االتـــصاالت مـــع احلكومـــات فيمـ

 .واحلريات األساسية للشعوب األصلية يف مجيع أحناء العامل
 

 * A/60/150. 
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إشارات إىل والية املقرر اخلاص وأنـشطته       تشمل   من الفروع    مقسم إىل عدد  التقرير  و 
لتنسيق والتعـاون مـع آليـات دوليـة وإقليميـة أخـرى،             املختلفة، مبا يف ذلك الزيارات القطرية وا      

 للمراسـالت خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض ونظـرة عامـة إىل خمتلـف مـشاكل                    وموجز وحتليـل  
ويف هـذا التقريـر، يـشري املقـرر اخلـاص بـصورة             . حقوق اإلنسان اليت تواجه الـشعوب األصـلية       

ــشع    ــسبة لل ــة بالن ــة لأللفي ــة األهــداف اإلمنائي  ١ اهلــدفال ســيما  وب األصــلية،خاصــة إىل أمهي
وإىل بعـــض  )تعمـــيم التعلـــيم االبتـــدائي( ٢واهلـــدف ) القـــضاء علـــى الفقـــر املـــدقع واجلـــوع(

التحديات اهلامة املتصلة حبماية الشعوب األصلية حيث أن هـذه املـسائل تعتـرب أساسـية لعمليـة                  
ويتـضمن التقريـر   . عـامل اختاذ القرارات بشأن أنشطة العقد الدويل الثاين للشعوب األصـلية يف ال   

لــشعوب األصـــلية يف بعـــض مـــن  اأيــضا مناقـــشة حلـــاالت الــصراع الـــيت تـــشهدها جمتمعـــات   
 .العامل مناطق

ظــل املقــرر اخلــاص حيــصل علــى معلومــات بــشأن     وخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض،  
ــك          ــا يف ذل ــشعوب األصــلية، مب ــية لل ــات األساس ــسان واحلري ــوق اإلن ــهاكات حق حــاالت انت

عدام خارج نطاق القـانون؛ والتهديـدات بالقتـل الـيت يتعـرض هلـا زعمـاء الـشعوب                   حاالت اإل 
 أو باحلـصول   وادعاءات بانتهاكات حقوق اإلنـسان يف املنازعـات املتـصلة باألراضـي            األصلية؛

ــة؛ و   ــة أو بالبيئ ــوارد الطبيعي ــى امل ــز؛ عل ــال التميي ــاحلق يف     أفع ــع الكامــل ب ــام التمت ــات أم والعقب
ك املسائل املتصلة باستعمال ومحايـة لغـة وثقافـة كـل مـن الـشعوب األصـلية؛        م، مبا يف ذل  يالتعل

واملــشاركة وســلطة اختــاذ القــرارات فيمــا يتعلــق باملــسائل الــيت تــؤثر   واالفتقــار إىل املعلومــات،
 .عليهم؛ وحاالت اإلخالء القسري والتشرد

ــا،وخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، قــام املقــرر اخلــاص بزيــارات رمسيــة إىل       كولومبي
وجنــوب أفريقيــا، وشــارك يف دورة اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنــسان والــشعوب         وكنــدا،

والــدورة الرابعــة للمنتــدى الــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية والــدورة الثالثــة والعــشرين  
يـة  وزار عددا من اتمعات احمللية يف مناطق أخرى تلب         للفريق العامل املعين بالشعوب األصلية،    

وشـارك أيـضا يف خمتلـف    .  الـشعب سـامي يف النـرويج     شىت، مبن فيها   لدعوة من شعوب أصلية   
 عمـل بـشان حـاالت اإلخـالء القـسري           املؤمترات وحلقات العمل الدوليـة، مبـا يف ذلـك حلقـة           

 اشــتركت يف ،وحلقــة دراســية دوليــة بــشأن تنفيــذ القــوانني املتعلقــة حبقــوق الــشعوب األصــلية 
مم املتحدة حلقوق اإلنسان واالحتاد الربملاين الـدويل دعمـا للمقـرر اخلـاص       تنظيمها مفوضية األ  

يف إعـــداد تقريـــره املواضـــيعي الـــسنوي الـــذي ســـيقدم إىل جلنـــة حقـــوق اإلنـــسان يف دورـــا  
 . والستني الثانية



A/60/358  
 

05-51312 3 
 

تقريــر املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية      
 للشعوب األصلية

  
 احملتويات

الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٣٤-١
.الوالية واألنشطة -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٨٤-٤

.الوظائف واإلطار القانوين -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٤-٤
.االتصاالت -بــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١٠٥-٧
.الزيارات -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٨٥-١١

.التعاون والتنسيق مع اآلليات الدولية واإلقليمية األخرى -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . .٢٨٨-١٩
املشاكل الرئيسية املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان والـيت تـؤثر علـى الـشعوب: قرير مرحلي ت -رابعا  

.األصلية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٦٤١١-٢٩
.الفقر والتمتع حبقوق اإلنسان            -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٧١٤-٣٩
.الوصول إىل التعليم        -بــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٦١٦-٤٨
.الصراعات املسلحة وحقوق اإلنسان والشعوب األصلية                          -جيم    . . . . . . . .٦٤١٨-٥٧

.ستنتاجات وتوصيات             ا -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٨٦٢٠-٦٥
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 مقدمة - أوال 
ـــهــذا هــو التقري - ١ ـــر الثــاين الـــ ـــذي قدمــــ رودولفــو ســتافنهاغن ه إىل اجلمعيــة العامــة ـــــ

. اخلـــاص املعـــين حبالـــة حقـــوق اإلنـــسان واحلريـــات األساســـية للـــشعوب األصـــلية         املقـــرر
ــر    وخـــالل ــرر اخلـــاص تقريـ ــدم املقـ ــتعراض، قـ ــرة قيـــد االسـ ــة حقـــوق اإلنـــسان الفتـ  ه إىل جلنـ

)E/CN.4/2005/8 و Add.1-4.( 
 ٢٠٠٤أغـسطس   / آب ١١ويغطي هذا التقرير األنشطة املضطلع ا خالل الفترة مـن            - ٢

لتقريـر الـسابق للمقـرر اخلـاص     شـأنه شـأن ا  يربز هـذا التقريـر   و. ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٠إىل  
 يعتــرب املقــرر اخلــاص أــا تــستحق ، بعــض املــسائل الــيت)A/59/258(املقــدم إىل اجلمعيــة العامــة 
 .اهتماما عاجال ومباشرا

 مـن األهـداف     ١ويتضمن هذا التقرير إشارة خاصة إىل مجلة أمور منـها أمهيـة اهلـدف                 - ٣
 )تعمــيم التعلــيم االبتــدائي( ٢واهلــدف ) القــضاء علــى الفقــر املــدقع واجلــوع (اإلمنائيــة لأللفيــة 

 ،فيما يتعلق حبمايـة الـشعوب األصـلية       الرئيسية  يات  بالنسبة للشعوب األصلية وإىل بعض التحد     
أن هذه املسائل تعترب أساسية لعمليـة اختـاذ القـرارات بـشأن أنـشطة العقـد الـدويل الثـاين                     حيث  

مناقـشة حلـاالت الـصراع الـيت تواجـه بعـض            أيضا  ويتضمن التقرير   . للشعوب األصلية يف العامل   
ــاملالـــشعوب جمتمعـــات  ــلية يف العـ ــرا إىل. األصـ ــا   ونظـ ــة علـــى احلجـــم وجتنبـ ــود املفروضـ  القيـ

لالزدواجية غري الالزمة، ستتم اإلشارة عند االقتضاء إىل التقارير الـسابقة الـيت تتـضمن معاجلـة                 
 .أسئلة بشأاتثار ضة للمسألة اليت يمستف

 
 الوالية واألنشطة - ثانيا 

 
 الوظائف واإلطار القانوين - ألف 

 ٢٠٠١/٥٧اليــة يف قــرارات جلنــة حقــوق اإلنــسان يــرد وصــف للمهــام املــشمولة بالو - ٤
 ومبزيد من التفـصيل يف التقريـرين   ٢٠٠٥/٥١  و ٢٠٠٤/٦٢  و ٢٠٠٣/٥٦  و ٢٠٠٢/٦٥ و

، E/CN.4/2004/80، و ٣  و٢، الفقرتــــــان E/CN.4/2002/97(الــــــسابقني للمقــــــرر اخلــــــاص 
 ).٢ الفقرة

 التقريــرين املــشار ويــرد أيــضا عــرض لإلطــار القــانوين الــدويل لعمــل املقــرر اخلــاص يف  - ٥
 ).١٠١إىل  ٧٩، الفقرات E/CN.4/2004/80/Add.1و  E/CN.4/2002/97(إليهما أعاله 
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، طلبــت جلنــة حقــوق اإلنــسان للمــرة األوىل إىل املقــرر  ٢٠٠٥/٥١ومبوجــب قرارهــا  - ٦
اخلاص إعداد دراسة عن أفضل املمارسات املتبعة يف تنفيذ التوصـيات الـواردة يف تقريـره العـام                   

 .لجنة يف دورا الثانية والستنيال وتقدمي تقرير مرحلي إىل ،اريره القطريةوتق
 

 االتصاالت - باء 
بـشأن ادعـاءات بانتـهاكات حلقـوق      رسـائل   املقـرر اخلـاص بانتظـام منـذ تعيينـه،           يتلقى   - ٧

ويـدل ازديـاد كميـة وحتـسن نوعيـة املعلومـات       . اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية   
لــشعوب األصــلية اجمتمعــات فيمــا بــني متزايــد بواليــة املقــرر اخلــاص وعــي  لــيس علــى الــواردة
ـا خمتلـف اإلجـراءات اخلاصـة عمومـا،          تعمـل   علـى معرفـة أكـرب بالطريقـة الـيت           وبل   فحسب،

 .الواردة إىل هذا املقرر وغريه من املقررين اخلاصنيالرسائل عدد حسبما يتبدى يف زيادة 
ملعرفـة باآلليـات لـدى      اانتـشار   تزايد  خالل بعثاته أنه بالرغم من      الحظ املقرر اخلاص    و - ٨

فـإن عـدم     وبالتايل،. منظمات الشعوب األصلية، فإن هذه املعرفة ختتلف أيضا من بلد إىل آخر           
مــن بعــض البلــدان ال ينبغــي أن يعــزى إىل عــدم حــدوث انتــهاكات حلقــوق         ورود رســائل 

ت الدوليـــة املتاحـــة حلمايـــة وتعزيـــز حقـــوق     اآلليـــامعرفـــة اإلنـــسان، بـــل إىل االفتقـــار إىل   
 .عموما اإلنسان

زيـادة يف   حـدثت   ومنذ أن قدم املقرر اخلاص تقريره األول إىل جلنـة حقـوق اإلنـسان،                - ٩
أن غـري  . عاجلـة ورسـائل  عدد الردود الواردة من بعض احلكومات تلبية ملا وجهه من نـداءات             

 ،يـــدعوه إىل القلـــقيت بعـــث ـــا الرســـائل الـــردود مـــن بعـــض احلكومـــات علـــى ورود عـــدم 
ردودا كاملـة   بعثـت   بالـشكر إىل احلكومـات الـيت        وهو يتوجـه    . الرسائلوسيواصل متابعة هذه    

 .على رسائلهوسريعة 
ــسان      - ١٠ ــة حقــوق اإلن ــر املقــرر اخلــاص إىل جلن ــرد يف تقري ) E/CN.4/2005/88/Add.1(وي

 تقـدمي تقريـره إىل اجلمعيـة        وصف مستفيض للحاالت الـيت اسـتدعت تدخلـه يف الفتـرة مـا بـني               
ويتــضمن هــذا التقريــر . ٢٠٠٤ديــسمرب /العامــة يف دورــا التاســعة واخلمــسني وكــانون األول

حتليال موجزا للمشاكل الرئيسية حلقوق اإلنـسان الـيت تواجـه الـشعوب األصـلية، باإلضـافة إىل                  
ل الفتـرة   حلـاالت الـيت اسـتدعت تـدخل املقـرر اخلـاص خـال             بشأن ا معلومات وإشارات أخرى    

 .قيد االستعراض
 

 الزيارات - جيم 
بقـصد  قطريـة  يتمثل أحد العناصر الرئيسية من والية املقرر اخلـاص يف القيـام بزيـارات               - ١١

ــع            ــاء م ــوار بن ــشروع يف ح ــشعوب األصــلية وال ــة ال ــى حال ــسان عل ــوق اإلن ــة حق إطــالع جلن
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ومتثــل الزيــارات . ذات الــصلةاألخــرى املنظمــات ولــشعوب األصــلية ااحلكومــات وجمتمعــات 
ب األصـلية الـيت متـر       القطرية وسـيلة ممتـازة لتيـسري القيـام يف املوقـع بتحليـل وفهـم حلالـة الـشعو                   

ويف هـذا  . وهـي أيـضا أداة هامـة إلرهـاف وعـي اتمـع الـدويل ـذه املـسائل          بظروف خمتلفة،   
مـال الناشـئة عـن      املتحدة لكفالة أن تؤدي اآل    األمم  السياق، ينبغي تعزيز اجلهود داخل منظومة       

هذه الزيارة إىل إجياد حلول جديدة ودائمة للمشاكل اليت تواجه الـشعوب األصـلية يف البلـدان                 
 .اليت متت زيارا

وفيما يتعلق ببعثات املراقبة، قدم املقرر اخلاص إىل جلنة حقوق اإلنسان ما خلـص إليـه          - ١٢
). E/CN.4/2005/88/Add.3(نـدا   وك) E/CN.4/2005/88/Add.2(من نتائج بعد زيارة كولومبيـا       

. عـن هـاتني الزيـارتني     املنبثقـة   ويرد أدنـاه مـوجز مقتـضب لالسـتنتاجات والتوصـيات الرئيـسية              
عنـها   وسيقدم تقريـرا     ٢٠٠٥أغسطس  /واضطلع املقرر اخلاص ببعثة إىل جنوب أفريقيا يف آب        

 .إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورا الثانية والستني
 أنه بالرغم مـن أن البلـد أحـرز تقـدما            ،خالل زيارته لكولومبيا  ،  اخلاصحظ املقرر   الو - ١٣

أكرب مما أحرزه نظراؤه يف املنطقة فيما يتعلق بـاإلقرار حبقـوق الـشعوب األصـلية، فإنـه ال يـزال                     
ــات        ــسان واحلري ــز الفعــالني حلقــوق اإلن ــة والتعزي ــق باحلماي يواجــه حتــديات ضــخمة فيمــا يتعل

وقـد أدى عـدم التنفيـذ الفعـال لألحكـام القائمـة املتعلقـة بقـضايا          . األساسية للـشعوب األصـلية    
وفيمـا يتعلـق باحتياجـات اتمعـات        . الشعوب األصلية إىل تقويض اإلجنازات الدستورية للبلد      

املـشاكل  معاجلـة   للمقرر اخلاص تصميمها على     احمللية األساسية من اخلدمات، أكدت احلكومة       
نـسمة مـن الـشعوب األصـلية يف          ٧٠٠ ٠٠٠جه مـا يزيـد عـن        االجتماعية واالقتصادية اليت توا   

 اآلثار املـدمرة للـصراع املـسلح الـداخلي          ، يف مجلة أمور   ،وبينت الزيارة .  معاجلة فعالة  كولومبيا
واالختفــاء  جــرائم القتــل والتعــذيب، والتــشرد اجلمــاعي،  : لــشعوب األصــليةاجمتمعــات علــى 

فـضال عـن احـتالل       قتال واغتصاب النساء،  القسري، والتجنيد القسري للشباب يف وحدات ال      
أراضي الشعوب األصلية علـى يـد رجـال العـصابات واجلماعـات شـبه العـسكرية وغريهـا مـن                     

وأفادت تقارير أيـضا عـن إضـفاء الطـابع العـسكري            . اخلارجة على القانون  اجلماعات املسلحة   
 .لشعوب األصليةاجمتمعات بعض على 
إزاء الوضع يف بعـض اتمعـات احملليـة الـصغرية يف منطقـة      وال يزال املقرر اخلاص قلقا      - ١٤

 ، وحـــدوث مـــذابح ،األمـــازون، الـــيت توشـــك علـــى االنقـــراض نتيجـــة الغتيـــال زعمائهـــا       
قام املقرر اخلاص منذ زيارته باتـصاالت مـع          لذلك،.  والتشتت القسري ألفرادها   ،والتهديدات

مـني العـام اخلـاص املعـين مبنـع اإلبـادة             ومستـشار األ   ،املمثلني الدبلوماسيني لكولومبيا يف جنيف    
اجلماعيــة وغــري ذلــك مــن اهليئــات ذات الــصلة واإلجــراءات اخلاصــة املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان، 
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، وذلـك لغـرض     ٢٠٠٥/٥١ من قرار جلنة حقوق اإلنـسان        ١٠يف الفقرة   على النحو املطلوب    
لـغ عنـها ـدف منـع        اءات املب واقترح إيفاد بعثة للتحقيق يف االدع     . تبادل املعلومات ذا الشأن   

بلغت عنها اتمعـات احملليـة املتـضررة        أالعنف اليت   أحداث  حدوث أضرار ال تعوض من جراء       
وأعـرب املقـرر اخلـاص أيـضا عـن قلقـه إزاء بعـض القـضايا امللحـة                   . ومنظمات حقوق اإلنسان  

ش األراضـي  األخرى، مبا يف ذلك التشرد الداخلي القسري للعديـد مـن الـشعوب األصـلية، ور      
يف إطار محلـة ضـد احملاصـيل غـري املـشروعة واحلاجـة إىل استـشارم قبـل اختـاذ قـرارات بـشأن                   

 ,مسائل تؤثر عليهم، ال سيما يف جمال التنمية االقتصادية
وجـود فـوارق قائمـة بـشكل ثابـت بـني             والحظ املقرر اخلاص، أثناء زيارتهِ إىل كندا،       - ١٥

سكان الكنديني فيما يتعلق بالتقدم احملرز يف جماالت مثـل فـرص   الكنديني األصليني وبني بقية ال    
احلصول على اخلدمات االجتماعية األساسية، وقـام جبمـع معلومـات عـن املنازعـات بـني شـىت                   

ومـن القـضايا    . مستويات احلكومة والشعب األصـلي بـشأن احلـق يف األرض واملـوارد الطبيعيـة              
ــر، ووفيـــات الرضـــع  ليـــةموضـــع االنـــشغال بوجـــه خـــاص يف اتمعـــات احمل  ــة، ،الفقـ  والبطالـ

وتوضـح  . وإسـاءة معاملـة النـساء وبغـاء األطفـال          واالعتالل، واالنتحـار، واالحتجـاز اجلنـائي،      
ملعاجلــة الوضــع، تبقــى  البيانـات الــيت جمعــت أثنــاء الزيــارة أنــه بــالرغم مــن اجلهــود الــيت بــذلت 
ــصحية، وأحــو      ــستويات ال ــستوى التحــصيل الدراســي، وامل ــدخل ،ال اإلســكانأوضــاع م  وال

 األسري، وإمكانية احلصول على الفـرص االقتـصادية وعلـى اخلـدمات االجتماعيـة أسـوأ حـاال                 
 .بكثري فيما بني الشعب األصلي منها بني الكنديني اآلخرين

ومــن األمــور املــشجعة التــزام كنــدا بــضمان أن يــشارك الــشعب األصــلي يف االزدهــار  -١٦
 احلكومــة تكــرس عــددا ضــخما مــن الــربامج واملــشاريع،       ذلــك أن. الــذي تــنعم فيــه الــبالد   

 فمنـذ الفتـرة االسـتعمارية،     . يلزمها من املوارد املالية الكبرية، من أجـل حتقيـق هـذا اهلـدف              وما
كانت هناك عملية جتريـد متواصـلة للـشعوب األصـلية مـن أراضـيها، ومـن مواردهـا وثقافتـها،                  

 والقـصد مـن املفاوضـات       . واحلرمـان والتبعيـة    وهي عملية أفضت ا إىل حالة من الفقر املـدقع         
اجلارية لالتفاق حول املطالبات املتعلقة باألرض بني احلكومة والشعوب اِألصـلية يف كنـدا هـو                

ولكنها تقتضي من الشعوب األصـلية أن تتنـازل عـن            توفري قدر من اليقني والقدرة على التنبؤ،      
 قاد يف عدد من احلاالت إىل اجلـدل         حقوق معينة يف مقابل صفقات تعويض معينة، وهو وضع        

ويتقـدم املقـرر اخلـاص، يف تقريـره عـن كنـدا، بعـدد        . القانوين وإىل املواجهة يف بعـض األحيـان     
من التوصيات الرامية إىل مساعدة األطراف يف سد الفجوات القائمة يف جماالت مثل احلـصول               

صـلية حـىت اآلن يف قـضايا         الـشعوب األ   هوتثبيت مـا حققتـ     على اخلدمات االجتماعية األساسية   
 .مثل احلصول على األرض واملوارد الطبيعية
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أغـسطس  / آب ٨يوليـه إىل    / متـوز  ٢٨وزار املقرر اخلاص جنوب أفريقيا يف الفتـرة مـن            - ١٧
ــه ٢٠٠٥ ــد    ــدف توســيع معرفت والوقــوف علــى سياســات   بوضــع الــشعوب األصــلية يف البل
وعلـى الـرغم مـن    .ألصلية يف جنوب أفريقيـا لتعزيز ومحاية حقوق جمتمعات الشعوب ا  احلكومة

أن مجيـــع الـــشعوب األصـــلية يف جنـــوب أفريقيـــا تعرضـــت للقمـــع الوحـــشي يف ظـــل النظـــام   
 ســان بوجــه -، فــإن شــعب خــوي ١٩٩٤االســتعماري ونظــام الفــصل العنــصري حــىت عــام  

خاص، الذي يعترب ساللة أوائل سكان الـبالد، هـو الـذي جـرد مـن أراضـيه وأقاليمـه ودمـرت                       
وانطالقا من أن احلكومة الدميقراطية يف جنوب أفريقيا تسعى لتعـويض هـذه        . تمعاته وثقافاته جم

الشعوب عن املظامل املريرة املوروثة عن النظام القدمي، وأن العواقب املأسوية الـيت خلفهـا نظـام                 
الفصل العنصري ال ميكن حموها بني عشية وضحاها، فقـد حـصل املقـرر اخلـاص، يف مناقـشاته                  

الـسلطات واتمعـات احملليـة، علـى معلومـات مستفيـضة عـن التحـديات الـيت تواجـه هـذه                      مع  
اتمعات، مبا يف ذلك مطالبام اليت طـال أمـدها باألراضـي واحلـصول علـى مواردهـا، وعلـى                    

الكامــل علــى   االعتــراف ــم يف الدســتور، واحتــرام هويــام الثقافيــة املختلفــة، وحــصوهلم       
وسـيتم حتليـل    .واملـاء  ألساسية مثل التعليم، والرعايـة الـصحية، والـسكن      اخلدمات االجتماعية ا  

 مجيع الوثائق اليت مت مجعها أثناء البعثة وتقييمهـا بعنايـة، وسـتدرج يف التقريـر الـذي سـيقدم إىل                 
 .جلنة حقوق اإلنسان يف دورا الثانية والستني

ــه      - ١٨ ــة بأن ــة العام ــود املقــرر اخلــاص إبــالغ اجلمعي ــة مــن   وأخــريا، ي تلقــى معلومــات وافي
احلكومات ومـن اتمعـات األصـلية بالبلـدان الـيت زارهـا عـن اجلهـود الـيت تبـذل حاليـا لتنفيـذ                         

ــصميمه       . توصــياته ــذ مــشروع حمــدد جــرى ت ــدأ العمــل يف تنفي ففــي املكــسيك وغواتيمــاال، ب
دم بالتــشاور مــع اتمعــات احملليــة وعززتــه مفوضــية حقــوق اإلنــسان وحكومتــا البلــدين، وقــ    

 .االحتاد األورويب له دعما ماليا كبريا
 

 التعاون والتنسيق مع اآلليات الدولية واإلقليمية األخرى -ثالثا  
 منـذ تعيينـه، اتـصاالت و مناقـشات حـول وسـائل التعـاون مـع         ، املقـرر اخلـاص  ىأجـر  - ١٩

صـلية، وتـابع    املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية والفريق العامل املعـين بالـشعوب األ            
عن كثب مداوالت الفريق العامل بشأن مشروع إعالن لألمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب              

 .األصلية
بقـضايا الـشعوب األصـلية،       وأثناء مـشاركته يف الـدورة الرابعـة للمنتـدى الـدائم املعـين              - ٢٠

ني عمومـا،   أعـضاء املنتـدى الـدائم واملـشارك        أجرى املقرر اخلاص حـوارا وتبـادال يف اآلراء مـع          
وأشـري  . تقـاريره املختلفـة   الواردة يف لدراسة عدة أمور من بينها وسائل متابعة تنفيذ التوصيات   

أيضا إىل احلاجة إىل زيادة معرفة واهتمام األفرقـة القطريـة التابعـة لألمـم املتحـدة بالقـضايا الـيت         
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لـدائم وتوصـيام    وميكن أن تكون خـربات أعـضاء املنتـدى ا         . تستأثر باهتمام الشعوب األصلية   
 .السياق أداة فعالة يف هذا السنوية
سـبل   واستطلع الفريق العامـل املعـين بالـشعوب األصـلية، يف دورتـه الثالثـة والعـشرين،                 - ٢١

بقــضايا الــشعوب األصــلية واملقــرر   تعزيــز التعــاون بــني الفريــق العامــل واملنتــدى الــدائم املعــين   
وذكـر عـدد مـن    . لـشعوب األصـلية  لت األساسـية  اخلاص، فيما يتعلق حبقـوق اإلنـسان واحلريـا       

أمهية ترمجة التوصيات الـيت قـدمها املقـرر اخلـاص بعـد زياراتـه القطريـة                  ممثلي الشعوب األصلية  
كما أن ممثلي احلكومات الـيت مشلتـها    .ملتابعة تلك الزيارات  ودعوا إىل زيادة اجلهود ،إىل عمل 

 اإلجـراءات الـيت اختـذت يف اآلونـة األخـرية يف      الزيارات حىت اآلن، أطلعوا الفريق العامـل علـى     
 .بلد كل منهم ملتابعة توصيات املقرر اخلاص

وبـالنظر إىل احلالـة     . وخالل احلوار، وجه االنتبـاه إىل املالمـح احملـددة لواليـة كـل آليـة                - ٢٢
 تظـل للواليـات الـثالث كلـها        الشعوب األصلية يف أحنـاء العـامل،       اليت يواجهها ماليني من أفراد    

 ركز املشاركون على أمهية البحـث عـن         ،ومع مراعاة الطابع اخلاص لكل والية     . البالغة أمهيتها
يف مجيــع  أوجــه التــآزر مــن أجــل توحيــد اجلهــود للنــهوض جبــدول أعمــال الــشعوب األصــلية    

كما اتفقت اآلراء علـى أن لكـل واليـة          . امليادين، مبا فيها الدفاع عن حقوق اإلنسان ومحايتها       
 .ت الثالث دورا مهما تؤديه وال غىن عنه يف منظومة األمم املتحدةمن الواليا

ومن ااالت اليت تلزم فيها احلاجة إىل بذل جهود مشتركة تنظـيم املعلومـات املقدمـة                 - ٢٣
يـرد قـدر     وأثنـاء هـذه الـدورات،     . يف الدورات السنوية للفريق العامل واملنتدى الـدائم كليهمـا         

ا حمــددة تتعلــق بادعــاءات انتــهاكات حلقــوق اإلنــسان؛ بيــد أن قــضاي كــبري مــن املعلومــات عــن
 إلجيـاد  هنـاك حاجـة   وهلذا. اإلجراءات اليت ميكن اختاذها حمدودة يف إطار واليات هذه اآلليات   

الــذي تــسمح لــه  بــصورة منتظمــة لعنايــة املقــرر اخلــاص، ســبل مناســبة لتوجيــه هــذه املعلومــات
ويتمثـل التحـدي يف كيفيـة احلـصول علـى املـوارد       . اياواليته باختاذ إجراءات يف مثل هذه القض  

جبميـع التفاصـيل     لتجهيز املعلومات والتحقق منها كيما يتسىن تزويـد املقـرر اخلـاص            الضرورية
ــذي ميكــن اختــاذه         ــوع اإلجــراء ال ــستقال، ن ــصفته خــبريا م ــن أن حيــدد، ب ــه م ــة لتمكين . الالزم

 وخـالل بعثاتـه إىل خمتلـف    ٢٠٠١سـنة    يفوباإلضافة إىل ذلك، فإن املقرر اخلاص، منـذ تعيينـه    
تـشارك فيهـا مجيـع وكـاالت منظومـة           لوضـع إجـراءات منـسقة      اجلهود اجلاريـة   البلدان، الحظ 

 وقـد الحـظ، يف مناقـشاته مـع األفرقـة القطريـة التابعـة لألمـم املتحـدة،          . األمم املتحدة وبراجمها  
وال سـيما احلاجـة إىل النظـر يف       بقضايا الـشعوب األصـلية،        فيما يتعلق  ،ضرورة تكثيف اجلهود  

مــن منظــور حقــوق اإلنــسان، ــدف التوصــل إىل حلــول دائمــة للتحــديات          هــذه القــضايا 
ــة ــال .احلاليـ ــذا جمـ ــية     وهـ ــاص ومفوضـ ــرر اخلـ ــل واملقـ ــق العامـ ــن للفريـ ــسان   ميكـ ــوق اإلنـ حقـ
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ــد ــا  توحي ــودهم فيه ــة    جه ــادئ توجيهي ــشأن مب ــشاريع    لوضــع مقترحــات ب ــذ م ــصياغة وتنفي ل
 حتـــسني أوضـــاع حقـــوق اإلنـــسان، وبالتـــايل حتـــسني األحـــوال املعيـــشية   تـــستهدف وبـــرامج
 .األصلية للشعوب

وتابع املقرر اخلاص بشكل حمدد أيضا التطورات اليت جدت يف تعزيز حقوق اإلنـسان               - ٢٤
حـضر يف    فعلـى سـبيل املثـال،      .للشعوب األصلية ومحاية تلك احلقوق علـى املـستوى اإلقليمـي          

ــسان ــل /ني ــدور٢٠٠٥أبري ــسان وحقــوق      ال ــة حلقــوق اإلن ــة األفريقي ــثالثني للجن ــسابعة وال ة ال
 قـدم عرضـا إىل اجللـسة العامـة،          ،ويف تلـك الـدورة    . دعوة من رئيس اللجنة    الشعوب بناء على  

وعقد اجتماعات ثنائية مع الفريق العامل للخرباء املعين بالشعوب األصلية وجمتمعاا وأتيحـت             
خمتلـف البلـدان األفريقيـة        مـع ممثلـي شـعوب أصـلية مـن          مناقشات واسعة النطاق   عقد له فرصة 

 . حول التحديات اليت تواجهها جمتمعام
بــااللتزام الــذي قطعتــه علــى نفــسها اللجنــة األفريقيــة حلقــوق   ويعتــرف املقــرر اخلــاص - ٢٥

الشعوب األصلية يف أفريقيـا دراسـة متعمقـة والبحـث            بدراسة حالة  اإلنسان وحقوق الشعوب  
املعـين بالـشعوب     فإنشاء فريـق اخلـرباء    . ملعاجلة مطالبها وإجياد حلول دائمة هلا      ةسبل مبتكر  عن

 لدراسة التحديات الرئيـسية الـيت تواجـه الـشعوب واتمعـات             ،األصلية وجمتمعاا التابع للجنة   
تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان للـشعوب األصـلية يف املنطقـة،             يف معلما األصلية يف أفريقيا، ميثل   

ــز احلــوار حــول    لــيس هــذ ــادة تعزي ــأن يــساعد يف زي التحــديات الــيت   ه فحــسب، بــل ويبــشر ب
 .يواجهها ماليني من أفراد الشعوب األصلية يف أحناء العامل فيما يتعلق حبقوق اإلنسان

حلقـوق اإلنـسان وحقـوق       أجرـا اللجنـة األفريقيـة      وتعد دراسة وحتليالت الوضع اليت     - ٢٦
لفريــق العامــل للخــرباء املعــين بالــشعوب األصــلية وجمتمعاــا تقريــر ا يف الــشعوب، حــسبما تــرد

)E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/WP.3(     ــلية يف ــشعوب األصـ ــراف بالـ ــسيا يف االعتـ ــهاما رئيـ ، إسـ
ويتمثـل أحـد التحـديات يف    . الـيت عانـت منـها    أفريقيا وباالنتـهاكات اخلطـرية حلقـوق اإلنـسان     

 عناصـر مهمـة    السياق، حدد الفريق العامـل ؛ ويف هذا ‘أصلي’مصطلح   أفريقيا أيضا يف تعريف   
 ووصوال إىل ذلك، من الـضروري إيـالء اهتمـام أكـرب مـن أي وقـت مـضى             . لتوضيح املصطلح 

إىل اخلـــصائص التارخييـــة احملـــددة للقـــارة الناشـــئة عـــن ســـياقها اخلـــاص، التـــارخيي والـــسياسي  
ء الفريـق العامـل مـسألة       ومن املسائل األخرى اليت تثري قلق املقرر اخلاص وأعـضا         . واالجتماعي

ــه بعــض         ــذي تعــيش في ــق ال ــثري للقل ــا، وخــصوصا الوضــع امل ــشعوب األصــلية يف أفريقي أمــن ال
 . اتمعات املعرضة للتضرر بصفة خاصة بسبب حاالت الصراع

ويدرك املقرر اخلاص قلق احلكومات األفريقية إزاء حالـة هـذه الـشعوب، الـيت ليـست                  - ٢٧
ــان أضــعف ضــحاياها   ضــالعة يف تلــك الــصراعات ولك  ــر األحي ــها تكــون يف أكث وهــذا أمــر   .ن
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وقـد حـدد أعـضاء الفريـق         .يتطلب اهتماما عاجال من اتمع الـدويل ومـن حكومـات املنطقـة            
احتياجـات الـشعوب     ملعاجلـة  والـسبل املمكنـة    واملقرر اخلاص جماالت االهتمام املـشترك      العامل

تبادل املعلومات بصفة منتظمة لغـرض إنـشاء         ىاألصلية العاجلة للحماية، ومت االتفاق بينهم عل      
ومـن  .فيما يتعلق بالشعوب األصلية والصراعات اليت قد تـؤثر عليهـا يف أفريقيـا     آلية إنذار مبكر  

الــيت متكــن كلتــا اآلليــتني مــن تعزيــز قــدراما العمــل علــى أن تتــسم متابعــة    الوســائل األخــرى
 .صى قدر ممكن من الفعاليةزيارات املقرر اخلاص إىل البلدان يف املنطقة بأق

، مبا يف ذلـك حلقـة        شىت وشارك املقرر اخلاص أيضا يف مؤمترات وحلقات عمل دولية         - ٢٨
وزارة اخلارجيـة األملانيـة       عقـدا  ،يونيـه /عمل عن اإلخـالءات القـسرية، يف بـرلني، يف حزيـران           

 الئـم بوصـفه عنـصرا     املعهد األملاين حلقوق اإلنسان واملقرر اخلـاص عـن الـسكن امل            بالتعاون مع 
وشـارك  .عـدم التمييـز يف هـذا الـسياق         من عناصر احلق يف مستوى معيشة الئق، وعن احلـق يف          

 حلقة دراسية دولية بشأن تنفيذ القوانني املتعلقة حبقوق الـشعوب األصـلية، عقـدا يف               أيضا يف 
ملقـرر اخلـاص    يوليه، مفوضية حقوق اإلنسان واالحتـاد الربملـاين الـدويل لـدعم ا            /جنيف، يف متوز  

وعملـت  . يف إعداد تقريره املوضوعي السنوي إىل الدورة الثانية الستني للجنة حقـوق اإلنـسان           
مـن عـدد مـن الربملانـات مـن مجيـع منـاطق العـامل،                  اليت شارك فيها نواب    ،هذه احللقة الدراسية  

ز آليـات   احلاجة للتعاون مع اهليئـات التـشريعية الوطنيـة مـن أجـل تعزيـ               على التشديد أيضا على   
للشعوب األصلية، وضـرورة أخـذ املعـايري         لرصد ومتابعة تنفيذ القوانني املتعلقة حبقوق اإلنسان      

 .الدولية يف االعتبار لدى صياغة معايري جديدة يف هذا اال
 

املشاكل الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان واليت تؤثر على        : تقرير مرحلي  - رابعا 
 الشعوب األصلية

.  عام، فإن حالة حقوق اإلنسان للشعوب األصلية ال تبعث على الرضا إطالقـا             وبوجه - ٢٩
 الـشعوب األصـلية يف معظـم منـاطق          ما انفكـت  فعلى الرغم من التقدم احملرز يف بعض البلدان،         

حمـل انتـهاكات خطـرية    ت تعوق متتعها الكامل والفعلي حبقوقهـا، وت      كؤودالعامل تواجه عقبات    
 .حلقوقها األساسية

من املعلومات اليت مجعهـا، االجتاهـات الـيت تـؤثر علـى الـشعوب           ،  حدد املقرر اخلاص  و - ٣٠
الفتــرة فيمــا يلــي مناقــشة وجيــزة هلــذه األمنــاط خــالل تــرد و. األصــلية يف خمتلــف منــاطق العــامل

 .النظر قيد
، وتـبين هويتـها الثقافيـة بـشكل         “رضأمنا األ ب”مبا أن الشعوب األصلية ترتبط تارخييا        - ٣١
أو تتآكـل،    فإنـه عنـدما تتمـزق هـذه العالقـة      ارتباطهـا الطويـل بـاألرض ومثارهـا،     ي علـى  أساس
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يــزال يتلقــى،  وتلقــى املقــرر اخلــاص، وال. تنــشأ حــاالت تقــوض حقــوق اإلنــسان اخلاصــة ــا 
 فيها حدوث انتهاكات حلقوق اإلنـسان تتعلـق برتاعـات علـى             اليت يدعى العديد من الشكاوى    

 امليـــاه مثـــلماعيـــة هلـــا، وإمكانيـــة الوصـــول إىل املـــوارد الطبيعيـــة  حيـــازة األرض وامللكيـــة اجل
 التلوث وإزالـة الغابـات والتـصحر والنفايـات الـسمية،            مثلوالغابات، واملشاكل البيئية اخلطرية     

 . على حياة األفراد واتمعاتاليت تؤثر سلبا
جتماعيــة ويتــبني وجــود درجــات عاليــة مــن التــهميش واخنفــاض مؤشــرات التنميــة اال   - ٣٢

 الـيت وضـعتها   ريف واملعـايري    اوذلـك وفقـا للتعـ     (واالقتصادية واإلنسانية لدى الشعوب األصـلية       
ــواردة أوجــه قــصور وكــثريا مــا تــصف الــشكاوى ). اهليئــات املتعــددة األطــراف   يف ةطــريخ  ال

ذكـر أعمـال   كمـا يـرد فيهـا    . تماعيـة األساسـية وتقـدميها   إمكانية احلصول علـى اخلـدمات االج   
وممـا يـثري القلـق بـشكل خـاص،          .  تقتـصر علـى ذلـك      وإن مل سـيما يف إقامـة العـدل،         ، ال يةمتييز

حـاالت اإلعـدام الـيت تـتم خـارج نطـاق       التقارير الواردة من بعض البلـدان عـن أعمـال القتـل و           
، والتهديدات باملوت املوجهة إىل السلطات اتمعية، واضطهاد ممثلـي وقـادة الـشعوب       القانون

وهنـاك العديـد مـن العقبـات الـيت تواجـه            . تـدابري اجلديـدة ملكافحـة اإلرهـاب       اليف ظـل    األصلية  
ــات          ــات وثقاف ــة باســتخدام لغ ــسائل املتعلق ــك امل ــا يف ذل ــيم، مب ــاحلق يف التعل ــل ب ــع الكام التمت

 .الشعوب األصلية ومحايتها
عــن حــاالت الطــرد والتــشريد ويــساور املقــرر اخلــاص القلــق مــن الــشكاوى املتكــررة   - ٣٣

اتفاقيـة   ومنـها  األحكـام القانونيـة الدوليـة    األصلية، على الرغم مـن      الشعوب  تمعات  القسري  
، والـيت    يف البلـدان املـستقلة      املتعلقة بالشعوب األصلية والقبليـة     ١٦٩منظمة العمل الدولية رقم     

وتلقــى املقــرر اخلــاص . هــذه الظــروفمثــل حقــوق الــشعوب األصــلية يف علــى  بوضــوح تــنص
. من بوتسوانا وغواتيماال والفلبني وكينيا واهلنـد، مـن بـني بلـدان أخـرى              طرد   بشأن ال  شكاوى

 وفـرص  ،كما تلقى العديد من الـشكاوى الـيت تـزعم أن الـشعوب األصـلية تنقـصها املعلومـات                
 .سائل اليت تؤثر فيها وسلطة صنع القرار فيما يتعلق بامل،املشاركة

 أن الــشعوب األصــلية عرضــة ،لعــامل الــيت تــأيت مــن خمتلــف أحنــاء ااالدعــاءات،وتظهــر  - ٣٤
 يــشريوباإلضــافة إىل ذلــك، . ألشــكال خمتلفــة مــن التمييــز القــائم علــى أســاس انتمائهــا العرقــي 

العديد من التقارير إىل اضطهاد قادة وممثلي احلركات االجتماعية للـشعوب األصـلية ممـن تـؤثر                 
وتلقى املقرر اخلاص عددا كبريا من الرسـائل،        . أنشطتهم على أنواع خمتلفة من املصاحل اخلاصة      

 الالئـي ة الـصعبة لنـساء الـشعوب األصـلية،          ومجع معلومات أثناء الزيارات القطرية، تؤكد احلال      
مــن بــني أســباب (يتعرضــن لإلهانــة واإلذالل بــشكل يــومي بــسبب ارتــدائهن األزيــاء التقليديــة 
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ــشعوب األصــلية   )أخــرى ــسان لل ــذين يتعرضــون للمــضايقة  ،؛ وللمــدافعني عــن حقــوق اإلن  ال
 . هذه احلاالت تبعث على القلق بشكل خاصال تزالو. واالضطهاد يف العديد من البلدان

دي الدفاع عن حقـوق اإلنـسان اخلاصـة بالـشعوب األصـلية يف      ويف بعض األحيان، يؤ    - ٣٥
لكــن لــيس بالــضرورة صــراعا   (حــاداع سياســي واجتمــاعي  صــر بوجــوديــزاحلــاالت الــيت تتم

، إىل مواجهــة حامســة فيمــا بــني املنظمــات االجتماعيــة للــشعوب األصــلية وشــركات   )مــسلحا
ايـة مـصاحل كبـار مـالك األراضـي،         األمن اخلاصة اليت تعمـل يف العديـد مـن املنـاطق الريفيـة حلم              

وكما أشار املقرر اخلـاص يف تقريـره إىل جلنـة حقـوق اإلنـسان، فـإن هـذه            . ةقوات أمن الدول  و
حتــال يف ايــة املطــاف إىل نظــام العدالــة اجلنائيــة عوضــا عــن    االجتماعيــة كــثريا مــاالــصراعات

 .بشأن السياسة االجتماعيةمعاجلتها من خالل التفاوض البناء 
تطبيـق احلكومـات لقـوانني جديـدة أو قدميـة           تزايد  ويساور املقرر اخلاص القلق بسبب       - ٣٦

ملكافحــة اإلرهــاب علــى قــادة هــذه احلركــات االجتماعيــة؛ حيــث تجــرِم بــذلك األنــشطة           
، أعـرب   ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ٢٠ويف  . للدفاع عن حقوق اإلنسان للشعوب األصـلية       املشروعة

 مبدينــة ابوتــشيانــا عامــا عــن حماكمــة جمموعــة مــن قــادة املحلكومــة شــيلي عــن قلقــه وأصــدر بي
.  بـرتاع اجتمـاعي علـى األرض       فيمـا يتعلـق   تيموكو، اتهموا بتأسيس رابطة إرهابية غري قانونية        

ــشيلية   ــه / يف متــوز،وحلــسن احلــظ أصــدرت احملــاكم ال ــرارا مر٢٠٠٥يولي ــادة  ، ق ــة ق ضــيا بتربئ
 .الشعوب األصلية

وممــا يــثري القلــق . وب األصــلية مؤملــة يف العديــد مــن البلــدانوتظــل حالــة أطفــال الــشع - ٣٧
بــشكل خــاص، حــاالت التجنيــد اإلجبــاري ألطفــال وشــباب الــشعوب األصــلية مــن قبــل           

كمـا تعـد املمارسـة املـستمرة     .اجلماعات املسلحة؛ ويف بعض األحيـان مـن قبـل اجلرميـة املنظمـة      
ووفقـا   .فقـر، مـسألة خطـرية للغايـة       سيما الفتيـات، بـسبب ال       أطفال الشعوب األصلية ال    لعمل

أمريكـا الالتينيـة    ، يعمـل معظـم هـؤالء األطفـال يف           )اليونيـسيف  (نظمة األمم املتحدة للطفولة   مل
.  يف اخلدمــة املرتليــةفــضال عــن العمــل ، يف املنــاجم واحلقــول واملــصانعومنطقــة البحــر الكــارييب

ات الريفيـة للـشعوب األصـلية يعـد         ويف العديد من اتمع   . وحيدث ذلك أيضا يف آسيا وأفريقيا     
ألطفـال يف األعمـال الزراعيـة واألنـشطة ذات الـصلة ضـروريا لبقـاء                األيدي العاملـة ل   استخدام  

اخنفـاض   ويفـسر جزئيـا      ، املواظبـة علـى الدراسـة      بـشدة  يف الـسلوك  ويعـوق هـذا الـنمط       . اُألسر
 .املناطقىت شجناز يف جمال التعليم ألطفال وشباب الشعوب األصلية يف اإلمؤشرات 

وعلى الـرغم مـن أن عمالـة األطفـال يف جمتمعـات الـشعوب األصـلية تعـد يف األسـاس                       - ٣٨
 التمييـز واهلجـرة   مثـل  مـشكلة متعـددة األبعـاد حيـث تـؤثر فيهـا عوامـل             متثل افإنتيجة للفقر،   

قـات  وتعـد الفتيـات واملراه    .  احلمايـة االجتماعيـة    عدم كفاية واجلرمية ونقص الربامج التعليمية و    
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من الشعوب األصلية والقبلية مستضعفات بشكل خـاص؛ وكـثريا مـا جيـربن علـى الـدخول يف                   
. شبكات االجتار بالبشر ودوائر البغاء أو أشكال أخرى من االستغالل اجلنسي يف سـن مبكـرة               

وعلى الرغم من قيام الكثري مـن البلـدان بتوقيـع العديـد مـن االتفاقيـات واالتفاقـات الـيت حتظـر                       
 تنفيذ هذه الصكوك على الـصعيدين الـوطين واحمللـي    عدمطفال والتصديق عليها، فإن عمالة األ 

 .يوحي بأن هذه الكارثة ال جتري معاجلتها بشكل فعال
 

 الفقر والتمتع حبقوق اإلنسان –ألف  
يوقع الفقر الـشعوب األصـلية يف شـرك دورة دائمـة مـن االسـتبعاد، ولـذلك فهـو يعـد                       - ٣٩

ويف الوقــت الــذي تعــزز فيــه احلكومــات . حقــوق اإلنــسانا هلــا مــن مــأحــد أخطــر انتــهاكات 
 أن ينبغـي هلـا  والوكاالت الوطنية والدولية جهودها من أجل حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،     

 الــشعوب األصــلية فيمــا بــني تلــك املوجــودة مثــل ،تــويل اهتمامــا خاصــا جليــوب الفقــر املــدقع 
ــيني ــون ،والـــسكان القبلـ ــذين ال يزالـ ــر اموعـــات االجتماع الـ ــاة مـــن  أكثـ ــة معانـ ــة والعرقيـ يـ

ويود املقرر اخلاص أن يوجه انتباه اجلمعية العامـة إىل أمهيـة            . يف العديد من اتمعات    االستبعاد
 متتــع الــشعوب األصــلية حبقــوق اإلنــسان اخلاصــة ــا، وإىل بعــض        تحقيــق  ل٢  و١اهلــدفني 

األصـلية، حيـث أن هـذه املـسائل تعـد أساسـية             التحديات الرئيسية فيما يتعلق حبماية الـشعوب        
 .العقــــــد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامللعملية اختاذ القرار بشأن أنشطة 

 الــشعوب بــنيوتــشري املعلومــات املتاحــة إىل أن معــدالت الفقــر والفقــر املــدقع أعلــى    - ٤٠
ومؤشـرات  . املنـاطق احلـضرية    يف   وأ يف اتمعات األصلية     سواء بقية السكان،    يفاألصلية منها   

الفقر لدى الشعوب األصلية أعلى بصفة عامـة مـن املعـدل الـوطين؛ كمـا أن الفقـر أكثـر حـدة                      
وأكـد املقـرر اخلـاص هـذا االجتـاه أثنـاء زياراتـه إىل        .  هذه الشعوب، مع بعض االسـتثناءات     بني

ملتخصصة يف هذا املوضـوع     اتمعات األصلية يف خمتلف مناطق العامل، كما أكدته الدراسات ا         
 .ألعوام األخريةاليت نشرت يف ا

الـدخل  نصيب الفـرد مـن       الدخل، املُقاس باخنفاض     نقصتعاين الشعوب األصلية من     و - ٤١
بــل تعــاين أيــضا مــن الفقــر الغــذائي، والفقــر يف املهــارات ويف    ؛ لــيس هــذا فحــسب،  النقــدي

 ومنــها عــدم القــدرة علــى تلبيــة  ،رى العديــد مــن املؤشــرات األخــ يبينــهالــذي األمــر األصــول؛ 
 ، وعــدم كفايــة فــرص الوصــول إىل اخلــدمات االجتماعيــة والعامــة      ،االحتياجــات األساســية 

األرض وامليـاه والغابـات   اإلنتاجية مثـل  فرص الوصول إىل املوارد   حمدودية   األساسية و  ياكلواهل
 .واألشكال األخرى من الثروة الطبيعية

 للفقـر املـستمر يف ظـروف العـوز والتمييـز      ركـب العـام امل  شهدهـذا املـ  جـذور   تكمـن و - ٤٢
وال ميكـن التغلـب     . وعدم املساواة اهليكلية اليت تتعرض هلا الـشعوب األصـلية علـى مـر التـاريخ               
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مما يؤسـف لـه      بل يتطلب سياسات عامة شاملة       اتباع ج جمزأ،  على هذا الفقر املتعدد األبعاد ب     
 .بوضعها للشعوب األصليةمل تقم بعد نسيات  معظم الدول والوكاالت املتعددة اجلأن
 الـشعوب األصـلية تارخيـا مـن إنكـار حقـوق             بني استمرار الفقر والفقر املدقع      ويعكس - ٤٣

لقـضاء الفعـال علـى الفقـر جيـب          لولذلك فإن أية سياسة وطنيـة أو دوليـة          . اإلنسان اخلاصة م  
املهمـة عاجلـة مـن أجـل بلـوغ           ذهوتعـد هـ   . أن تستند إىل االعتراف حبقوق اإلنسان واحترامها      

 أن تـستهدف مباشـرة الظـروف احملـددة املتعـددة األبعـاد للفقـر                ينبغـي أهداف إعالن األلفيـة؛ و    
 .املدقع يف جمتمعات الشعوب األصلية

تنــاول العديــد مــن الــشكاوى الــيت تلقاهــا املقــرر اخلــاص مــن جمتمعــات ومنظمــات    وي - ٤٤
ــة يتحقــق األحــوال أن والــيت اســتطاع يف أغلــب (الــشعوب األصــلية   ــه امليداني ــها يف زيارات )  من

 واملـسكن   ، والكهربـاء  ، مياه الشرب النظيفة   مثلاحلاجة إىل احلصول على اخلدمات األساسية،       
الكافيـة؛ وبعبـارة     واملدارس والبيئة الـصحية والتغذيـة        حسنة التوقيت،  والرعاية الصحية    ،الالئق

 اليت ال يتمتع ا قطاع كـبري مـن شـعوب            ،نسانية األمن اإلنساين والتنمية اإل    أخرى، كل أوجه  
 . العامل األصلية

ويف معظم األحيان، ال تعكس املعلومـات اإلحـصائية الـيت تقـدمها الوكـاالت الوطنيـة                  - ٤٥
 ممـا يـؤدي    ، اليت تقوم بدراسة الفقر وعدم املساواة، احلالـة احملـددة للـشعوب األصـلية              ،والدولية

ومبـستويات معيـشتها املنخفـضة      غري امللباة   ياجات هذه الشعوب    احتبعدم معرفة السلطات    إىل  
باعث علـى    منظر عام    يتبدىوعندما تفَصل البيانات بصورة صحيحة،      . أو الشديدة االخنفاض  

 الـوطين، كمـا     توسـط مـن امل  دومـا    رات املتعلقة بالـشعوب األصـلية أدىن      املؤش: احلسرة الشديدة 
ويـدعو املقـرر اخلـاص      . نحىن عـدم املـساواة االقتـصادية       على م  ا قوي اريثتأ ظروف معيشتها    تؤثر

الوكاالت املختصة إىل تقدمي معلومـات عـن الظـروف املعيـشية للـشعوب األصـلية ومـستويات                  
 ، العامـة واخلاصـة    ،حىت تتمكن احلكومات والكيانات الوطنية والدولية     ا  الفقر وعدم املساواة    

د ، ليعــوبالرعايــة االجتماعيــةماعيــة واخلاصــة االقتــصادية واالجتاملالئمــة مــن وضــع الــسياسات 
 .ذلك بالنفع على هذه اموعات

ــدابري يف ســياق االســتراتيجيات       - ٤٦ ــسنوات األخــرية باختــاذ ت وتعهــدت احلكومــات يف ال
االسـتراتيجيات  وإذا أريـد هلـذه      . والربامج املصممة للحد من الفقر والقضاء علـى الفقـر املـدقع           

ا، جيـب أن تأخـذ يف االعتبـار بعـد حقـوق اإلنـسان املتعلـق بـالفقر         متسقة وفعالة حقـ أن تكون  
، بـدأت   جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة      وتبعا لذلك، وبناء على طلب    . وحلوله

 مهمـة وضـع املبـادئ التوجيهيـة املوضـوعية مـن أجـل               مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان        
 .احلد من الفقردمج حقوق اإلنسان يف استراتيجيات 
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أن أفـاد بـ    املقـرر اخلـاص      غـري أن  . ومل تكتمل هذه املهمة حىت وقت كتابة هذا التقريـر          - ٤٧
 والــواردة يف املــسودة األوىل، تتعلــق مبــسائل ذات ،١٨مجيــع املبــادئ التوجيهيــة البــالغ عــددها 

مجيــع ويـدعو املقــرر اخلـاص   . أمهيـة حامســة حلمايـة وتعزيــز حقـوق اإلنــسان للـشعوب األصــلية    
يف صـيغتها    املبـادئ التوجيهيـة      وضـع أصحاب املصلحة ذوي الصلة إىل دعم هذه العمليـة بغيـة            

 . على وجه االستعجالالتنفيذ الفعالموضع ووضعها النهائية 
 

 الوصول إىل التعليم -بـاء  
بالنسبة للـشعوب األصـلية، فـإن التمتـع الكامـل جبميـع حقـوق اإلنـسان يتطلـب، أوال                   - ٤٨

يء، النيل الكامل حلقها يف التعليم الذي هو أمر ضروري إذا كـان هلـذه الـشعوب                 وقبل كل ش  
أن خترج من دائرة اإلقصاء والتمييـز اللـذين عانـت منـهما تارخييـا وبالتـايل أن ختـرج أيـضا مـن                   

وقد ركز التقرير الرئيسي الذي قدمـه املقـرر اخلـاص إىل جلنـة حقـوق اإلنـسان يف          . دائرة الفقر 
وعالوة على ذلك، قامت مفوضـية األمـم املتحـدة          .  والستني على هذا املوضوع    دورا احلادية 

، دعمـا منـهما   )اليونـسكو (حلقوق اإلنـسان مـع منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة          
لبحـوث املقـرر اخلــاص املتعلقـة ــذه املـشكلة، بتنظـيم حلقــة دراسـية علــى مـستوى اخلــرباء يف        

ــشرين األول  ــاريس يف تــ ــوبر أ/بــ ــة    ٢٠٠٤كتــ ــياته إىل اللجنــ ــاص توصــ ــرر اخلــ ــدم املقــ ، وقــ
(E/CN.4/2005/88/Add.4). 

وتكشف املعلومات والـشهادات الـيت مجعهـا املقـرر اخلـاص أنـه توجـد يف العديـد مـن                      - ٤٩
البلدان عقبات حتول دون وصول أطفال الشعوب األصلية، وال سيما الفتيات، وصوال كـامال              

ات غالبا ما تكـون أدىن يف جودـا مـن تلـك املقدمـة إىل الـشعوب        إىل التعليم، وأن هذه اخلدم    
 .غري األصلية

وبعــد عقــود عديــدة كــان منــوذج التعلــيم الــسائد خالهلــا متمــثال يف تــشجيع اســتيعاب  - ٥٠
الشعوب األصلية، يوجد اآلن اجتـاه متنـام لوضـع سياسـات تعليميـة تقـوم علـى احتـرام التنـوع                      

بيــد أن املــشاكل املؤســسية والتربويــة . ائي اللغــة املتعــدد الثقافــاتالثقــايف وتــشجيع التعلــيم الثنــ
 .والثقافية واللغوية اليت يستتبعها هذا النهج اجلديد مل حتل حىت اآلن حال كامال

وتكشف أن املعلومات اليت مجعهـا املقـرر اخلـاص أيـضا أن هـدف متكـني كـل أطفـال                      - ٥١
ائية وإكماهلا هو هدف، لألسف، ما زال بعيـدا         الشعوب األصلية من االلتحاق بالدراسة االبتد     

ذلـك أن تـوفري اخلـدمات التعليميـة ألطفـال الـشعوب األصـلية هـو                 . عن التحقق بصورة شاملة   
ومما تبعث علـى القلـق بـشكل خـاص الـصعوبات الـيت              . أدىن عموما من احلد األدىن املوصى به      

 حــد كــبري إىل التمييــز العرقــي تواجههــا فتيــات الــشعوب األصــلية يف املدرســة، والــيت تعــود إىل
 .وغالبا ما يزيد الطني بلة التمييز اجلنساين ضد الفتيات داخل جمتمعان. واجلنساين



A/60/358  
 

05-51312 17 
 

وتعطي االحتياجات التعليمية تمعات الـشعوب األصـلية، عمومـا، أولويـة متدنيـة يف                - ٥٢
ؤســسية بالنــسبة خطــط التعلــيم احلكوميــة، ممــا يعــين أن هــذه اتمعــات تنــال مــوارد ماديــة وم  

ويـسفر هـذا    . للطالب الواحد أقل مما يناله سكان املناطق احلـضرية مـن غـري الـشعوب األصـلية                
افتقار إىل املرافق املدرسية أو، يف حال توفرهـا، فإـا تكـون يف أوضـاع ماديـة                  : عن نتائج شىت  

ناسـبة؛  أدىن؛ ونقص يف املدرسني وعدم كفاية تدريب املدرسـني؛ ونقـص يف مـواد التـدريس امل               
ومناهج دراسية ال تكيف وفقا حلقائق الواقع الثقايف لتلك اتمعـات؛ واحتياجـات لغويـة غـري                 

وتــسفر تلــك املــشاكل وغريهــا عــن ارتفــاع معــدالت أطفــال الــشعوب  . ملبــاة؛ ومــا إىل ذلــك
األصلية الذين ينقطعون عن الدراسة، وال سيما الفتيات، باإلضافة إىل نقـص تـدرجيي يف عـدد                  

وهلــذا، فــإن شــباب الــشعوب  . الــشعوب األصــلية يف مــرحليت التعلــيم الثــانوي والعــايل طــالب 
ــدادهم مــن غــري        ــافس مــع أن ــهم مــن التن ــة الــيت متكن ــديهم املهــارات الكافي ــوفر ل األصــلية ال تت
الشعوب األصـلية يف سـوق العمـل كمـا أن إعـدادهم غالبـا مـا ال يكـون كافيـا لتمكينـهم مـن                          

ويوصــي املقــرر اخلــاص بــأن . قتــصادية واالجتماعيــة يف جمتمعــاممواجهــة حتــديات التنميــة اال
تكون اإلجراءات املتخذة ملعاجلة هـذه املـشكلة حجـر الزاويـة يف الـربامج الـيت يبـدأ تنفيـذها يف                   

 . سياق العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل
 علــى حنــو يناســبها وحيــث املقــرر اخلــاص علــى إعطــاء مــسألة تعلــيم الــشعوب األصــلية - ٥٣

ثقافيا ما تستحقه من أولويـة، سـواء علـى املـستوى الـوطين، يف الـربامج وامليزانيـات العامـة، أم                      
علــى املــستوى الــدويل، مــن قبــل الوكــاالت الدوليــة املــسؤولة عــن تــشجيع التنميــة واحلــد مــن  

 .الفقر، مثل البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
على وجه االستعجال بتحسني تعليم الـشعوب األصـلية مـن حيـث الكـم               وجيب القيام    - ٥٤

فالـــشعوب األصـــلية ليـــست حباجـــة إىل أي تعلـــيم، وإمنـــا إىل تعلـــيم يناســـب  . والكيـــف معـــا
ومــن الــضروري أن تــشارك جمتمعــات الــشعوب     . خصائــصها الثقافيــة واالجتماعيــة احملــددة   

وإذا كان لـسياسات احلـد مـن       . تقييمهااألصلية يف تصميم برامج ومشاريع تعليمها وتنفيذها و       
الفقــر أن تتــرك أثــرا طويــل األجــل، فــإن التقــدم احملــرز يف جمــال التعلــيم االبتــدائي لــيس كافيــا    

 .لتحقيق ذلك؛ وال بد أيضا من التوسع يف اجلهود املبذولة يف جمايل التعليم الثانوي والعايل
ن أال حتـرم األجيـال اجلديـدة        ومن شأن ج كهذا أن يساعد مـساعدة كـبرية يف ضـما             - ٥٥

من أطفال وشباب الشعوب األصلية من فوائـد التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة والبـشرية الـيت              
هي من حقهم واليت كانوا سيحصلون عليها لـو أـم مل حيرمـوا بـشكل متعمـد أو غـري مباشـر                       

 .من متتعهم بكل ما هلم من حقوق اإلنسان متتعا كامال
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لشعوب األصلية بأن تبقى جمرد مراقب حني واجهت الفقر مـع خـدمات             ومل تكتنف ا   - ٥٦
ا اخلالقــة اتعليميــة ال تــسعفها يف ضــمان حقوقهــا الكاملــة يف التعلــيم؛ فقــد اســتخدمت قــدر   

ــة وال       ــة االجتماعي ــق التنمي ــات وحتقي ــن أجــل ختطــي تلــك العقب ــا م ــا ومهارا ــة يف ثوخياهل قافي
جلهـود عـن نتـائج تـثري االهتمـام وجيـدر تقييمهـا تقييمـا                وقد أسفر الكـثري مـن تلـك ا        . جمتمعاا
ويف إطار العمل صوب حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مـن األمهيـة مبكـان االسـتفادة                   . دقيقا

مــن جتــارب الــشعوب األصــلية الــيت اســتبعدت عمومــا مــن عمليــات اختــاذ القــرار فيمــا يتعلــق    
 .بالسياسة التعليمية

 
 ة وحقوق اإلنسان والشعوب األصليةالصراعات املسلح -جيم  

لحة علــى أراضــي الــشعوب سيف مجيــع البلــدان الــيت جــرت وجتــري فيهــا صــراعات مــ  - ٥٧
بـــنغالديش والفلـــبني ونيبـــال وكولومبيـــا وغواتيمـــاال وروانـــدا ومجهوريـــة الكونغـــو (األصـــلية 

تعــاين مــن ، فــإن الــشعوب األصــلية )الدميقراطيــة، لــو استــشهدنا فقــط بــأكثر احلــاالت املعروفــة
أوجه ظلم تعود إىل االنتهاكات املتكررة حلقوقها املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة       
والثقافية، وتعود كذلك إىل الفشل املستمر يف احترام قوانني وأعراف احلرب اليت تنطبـق علـى                 

 تلقاهـا املقـرر   وتـشري املعلومـات الـيت   . الصراعات املسلحة الداخلية أو القانون اإلنساين الـدويل     
اخلاص إىل أن من بني مرتكيب تلـك االنتـهاكات جهـات مـن غـري الـدول وأفـرادا مـن مـوظفي               

كما أن هـذه الـصراعات املـسلحة الداخليـة ـدد التعـايش بـني اموعـات               . أجهزة أمن الدولة  
 .العرقية والثقافية املتنوعة داخل البلدان اليت تقع فيها تلك الصراعات

ل الثمانينات من القرن املاضي، وجه ممثلو الشعوب األصلية ومنظمـات غـري             ومنذ أوائ  - ٥٨
حكوميــة نظــر األمــم املتحــدة إىل تلــك الــشواغل، املبينــة يف العديــد مــن الوثــائق الرمسيــة لألمــم  
املتحــدة وآلياــا املكلفــة بتعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها والــشعوب األصــلية هــي بــني أشــد   

 أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ضعفا، األمـر الـذي أضـاف عبئـا              ضحايا الصراعات والعنف يف   
ــدمار واملــوت إىل أنــشطة كفاحهــا الــصعب أصــال    ــرقت أراضــيها ومواردهــا،   . مــن ال فقــد س

 .ودمرت ثقافتها وأًنكرت عليها حقوقها اإلنسانية
 ومسألة انتـهاكات حقـوق اإلنـسان للـشعوب األصـلية يف سـياق الـصراعات الداخليـة                 - ٥٩

دد بقاء هـذه الـشعوب وتعـرض للخطـر لـيس            تستحق اهتماما خاصا من اجلمعية العامة ألا        
 .فقط أرواح األفراد وإمنا جمتمعام أيضا فضال عن التنوع العرقي والثقايف للبلدان املعنية

وغالبيـة  . وجيري الكثري من الـصراعات املـسلحة اآلن علـى أراضـي الـشعوب األصـلية                - ٦٠
ــصراعات الــ  ــا تعــود أســباا إىل      ال ــشعوب األصــلية إمن ــها ال ــدور علــى األراضــي الــيت تقطن يت ت

الــسيطرة علــى مــوارد طبيعيــة مثــل اخلــشب أو املعــادن أو الــنفط، أو إىل مــا يعتــربه أحــد طــريف 
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وغالبا ال تعترف البلدان اليت تقع داخلـها مثـل هـذه            . “استراتيجية”الصراع أو كالمها مناطق     
وكـثري مـن تلـك الـصراعات اسـتمر          . ا ال يعترف ـا اتمـع الـدويل        الصراعات بوجودها، كم  

 .آلجال طويلة فأضحى يتسم باالستدامة الذاتية
ونتيجــة لتلــك الــصراعات، تعــاين الــشعوب األصــلية مــن انتــهاكات جــسيمة حلقــوق     - ٦١

اإلنــسان اخلاصــة ــا، مبــا يف ذلــك تعرضــهم للتهديــد، واالختفــاء القــسري، واالغتيــال الــذي    
تهدف زعماءهم، والتعذيب، والقتل اجلماعي، والتجنيد قـسرا للقتـال، والتـشرد القـسري،              يس

ــضباط االجتمــاعي، وعــدم       ــداخلي واالن ــذايت ال ــها، وفقــدان احلكــم ال ونفــي جمتمعــات بأكمل
إمكانية الوصول إىل األماكن اليت ميكن أن يقوموا فيها بأنشطتهم التقليديـة مثـل الـصيد الـربي                  

وغالبا ما تكون املناطق اليت تدور فيهـا الـصراعات قـد            .  الكفاف، والتجارة  والبحري، وزراعة 
 .زرعت باأللغام املضادة لألفراد

ويعاين نـساء وأطفـال الـشعوب األصـلية معانـاة أشـد مـن هـذه املآسـي اليوميـة وذلـك               - ٦٢
فنـساء الـشعوب األصـلية يعـانني باسـتمرار مـن       . بسبب نوع جنسهن أو بسبب كون أطفـاال    

وتقـوم األطـراف املتحاربـة عـادة باسـتخدام اغتـصاب النـساء              . تمييز واالسـتبعاد واالسـتغالل    ال
 .كسالح من أسلحة احلرب وذلك بقصد إذالل السكان وإيقاع الرعب يف نفوسهم

ــال         - ٦٣ ــة األطف ــاؤل يف جمــال محاي ــى التف ــدما يبعــث عل ــم املتحــدة تق ــد أحــرزت األم ولق
 عــدم إحــراز تقــدم علــى الــصعيد الــوطين أمــر يبعــث علــى  املتــأثرين بالــصراع املــسلح، غــري أن

/  متـوز ٢٦يف ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ويرحب املقـرر اخلـاص باختـاذ جملـس األمـن القـرار         . االنزعاج
ــه  ــود     ٢٠٠٥يولي ــة للرصــد واإلبــالغ عــن جتنيــد األطفــال واســتخدام اجلن ، املتعلــق بإنــشاء آلي

ملتــضررين بالــصراعات املــسلحة، األطفــال واالنتــهاكات األخــرى الــيت ترتكــب حبــق األطفــال ا
 .سيما وأن هذه املسألة هلا أمهية خاصة لكثري من جمتمعات الشعوب األصلية وال
وال بد من تكييف آلية الرصد تلك لتعاجل حالـة أطفـال الـشعوب األصـلية علـى وجـه                      - ٦٤

ء وعلـى ضـوء الـشهادات الـيت مجعهـا املقـرر اخلـاص أثنـا          . التحديد يف ظل هذا الوضع املؤسف     
جولتـه يف عــدد مـن املقاطعــات اإلداريـة يف كولومبيــا، فإنـه يرغــب يف أن يكـرر حتــذيره بــشأن      
األثر اخلطري للصراع املسلح الداخلي على جمتمعات الشعوب األصلية، وال سـيما علـى أطفـال                

ويأمــل املقــرر اخلــاص يف أن يــساعد التقريــر املتعلــق بزيارتــه إىل كولومبيــا يف   . تلــك الــشعوب
غيل آلية الرصد اجلديدة، ويعرب عن استعداده إلجراء دراسة متعمقـة هلـذه الظـاهرة               توجيه تش 

 .وأثرها على جمتمعات الشعوب األصلية
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 استنتاجات وتوصيات -خامسا  
يود املقرر اخلاص أن يضيف التعليقات التالية إىل املالحظات والتوصيات النهائيـة الـيت               - ٦٥

 .نسانتتضمنها تقاريره إىل جلنة حقوق اإل
لقــد أظهــرت الظــروف املعيــشية وحالــة حقــوق اإلنــسان للــشعوب األصــلية حتــسنا يف   - ٦٦

جمتمعــات الــشعوب مــن بعــض البلــدان واملنــاطق نتيجــة ظــروف حمــددة، مثــل اســتعادة جمتمــع   
، وتــسوية نــزاع علــى األرض بــني طــائفتني  )رخيتــر زفيلــت، جنــوب أفريقيــا (األصــلية ألرضــه 

تربئــة زعمــاء شــعب أصــلي امــوا زورا وتانــا بتــشكيل منظمــة    ، و)شــيماالباس، املكــسيك(
، وإطـالق مـشروع لتعـويض نـساء شـعوب أصـلية وقعـن ضـحايا                 )شـيلي (إرهابية غـري شـرعية      

، وإيقـاف مـشاريع للتـشييد علـى نطـاق كـبري كانـت سـتقوض بـشكل                   )كنـدا (عنف حـضري    
، وإقـرار قـانون   )كولومبياذي أوا يف (دائم الظروف املعيشية ألحد جمتمعات الشعوب األصلية   

 ).فنمارك، النرويج(بشأن إدارة املوارد حيترم احلقوق التقليدية موعة الشعب األصلي 
غــري أنــه لــوحظ وجــود عــدد كــثري مــن احلــاالت الــيت مل حتتــرم فيهــا حقــوق اإلنــسان    - ٦٧

 ذلك أن ظروف معيـشة جمتمعـات الـشعوب األصـلية آخـذة يف التـدهور يف                . للشعوب األصلية 
كثري من األماكن نتيجة قرارات سياسية، وتطورات بيئية واقتصادية، وتـدابري إداريـة وضـغوط               

كما أن الصراعات املـسلحة الـيت   . دميغرافية، وتوسع حضري، وقيود على امليزانية، وأثر العوملة      
ــاطق         ــا متكــررا يف كــثري مــن املن ــشكل واقع ــشعوب األصــلية وآثارهــا ت ــى أراضــي ال ــدور عل ت

ونظـرا لتعـدد القـضايا، فإنـه يكـاد يكـون مـن املـستحيل وضـع تقيـيم                    . ا مستمرا وتتطلب رصد 
 .قصري األجل للمنجزات واإلخفاقات والتقدم والنكسات يف أي مكان بعينه

على أن حالة الشعوب األصلية اليت تدافع عن احلقوق اإلنسانية تمعاـا تبعـث علـى                 - ٦٨
 حاالت التحرش واالضطهاد اليت بلـغ عنـها         فقد حدثت زيادة مزعجة يف    . القلق بشكل خاص  

 .بسبب تلك األنشطة الدفاعية
ومثة مسألة هلا أمهية جوهرية، يعتزم املقـرر اخلـاص أن يكـرس هلـا اجلـزء املوضـوعي يف           - ٦٩

تقريره الذي سيقدمه إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورا الثالثة والستني، وهي الفجـوة اآلخـذة      
مثـل اإلصـالحات الدسـتورية،      (ات املتعلقـة حبقـوق الـشعوب األصـلية          يف االتساع بني التشريع   

وواقـع حالـة املعيـشة      ) والقوانني املتعلقة بالشعوب األصلية، واملصادقة على االتفاقيـات الدوليـة         
 .اليومية للشعوب األصلية يف جمتمعاا

 التـشريعات   وتشري كـل املؤشـرات إىل أن املـشكلة األساسـية ال تتمثـل يف االفتقـار إىل                  - ٧٠
، بل يف العيـوب     )وإن كان هناك الكثري الذي ما زال حباجة إىل اإلجناز يف هذا الصدد            (املناسبة  
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املتعلقة بالتنفيذ وفعالية املؤسـسات واإلجـراءات واآلليـات املختـصة باإلعمـال الكامـل حلقـوق                 
ــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان للــشعوب األ    . اإلنــسان صــلية فــإن مل تقتــرن اإلصــالحات القانوني

بإصالحات مؤسسية واجتماعية وسياسية من شأا أن تفتح فرصا جديـدة ملـشاركة الـشعوب               
األصلية مشاركة دميقراطية واسعة يف إدارة املؤسسات واآلليات واإلجراءات اليت يعتـرب عملـها              
الفعال ضروريا لتمتعها الكامل حلقوقها اإلنسانية، فإن تلـك التـدابري القانونيـة سـتكون قاصـرة                 

 .عن حتقيق غاياا
وعلى أساس املالحظات السابقة، يـود املقـرر اخلـاص أن يقـدم عـددا مـن التوصـيات،                    - ٧١

 .يسره أن يرفعها إىل اجلمعية العامة كي تنظر فيها
إن الصراعات املـسلحة الـيت جتـري يف األراضـي أو املنـاطق الـيت تعـيش فيهـا الـشعوب                       - ٧٢

 بــذل جهــود  الدوليــةمــن جانــب الوكــاالت اإلنــسانيةتطلــب، باإلضــافة إىل رصــدها تاألصــلية 
. حمــددة لرصــد آثارهــا علــى حقــوق اإلنــسان لألفــراد وآثارهــا املــدمرة علــى جمتمعــات بأســرها

وحالة نساء الـشعوب األصـلية، وال سـيما النـساء املـشردات والالجئـات، تتـسم بالـشدة علـى                     
وينبغـي  . ن الناحيـة الثقافيـة   حنو خاص وينبغي معاجلتـها مـن خـالل بـرامج موجهـة وتناسـبها مـ                

هليئات األمم املتحدة املـسؤولة عـن القيـام باملتابعـة وتـوفري الـدعم يف حـاالت التـشرد القـسري                      
ويوصــي املقــرر اخلــاص بــأن  . متحــص بدقــة تلــك احلــاالت وأن تــضع احللــول املناســبة هلــا    أن

إلنــسان يف تــستفيد تلــك اهليئــات مــن اخلــربة املتخصــصة الــيت تــوفرت لــدى مفوضــية حقــوق ا  
 .تطوير برامج احلماية

ــه أطــراف مــسلحة غــري شــرعية       - ٧٣ ــؤدي فيهــا العنــف، الــذي يرتكب ويف احلــاالت الــيت ي
وغريها، إىل ديد بقاء اتمعات الصغرية للشعوب األصلية واملستضعفة منـها بـشكل خـاص،              

مفوضـية حقـوق   يوصي املقرر اخلاص بأن تقوم جلنة دولية مستقلة بزيارات ميدانية، بدعم مـن    
 .اإلنسان للتحقيق يف الوقائع واقتراح تدابري محاية ملموسة وفعالة

ــة للــشعوب      - ٧٤ ــة احلقيقي ــة املعلومــات املتعلقــة باحلال ــة ونوعي ــز كمي ومــن الــضروري تعزي
ويوصـي املقـرر اخلـاص      . األصلية وجمتمعاا بغية حتسني الـسياسات االجتماعيـة املوجهـة إلـيهم           

 . لذلكلفنية املعنية التدابري املناسبةبأن تعتمد اهليئات ا
وفيما يتعلق باهلدفني األول والثاين من األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، فإنـه ينبغـي للـدول،                  - ٧٥

يف مجيــع األحــوال، أن تعتمــد أهــدافا وسياســات حمــددة لــصاحل الــشعوب األصــلية مبــشاركتها   
هداف لن يكون هلا أثر سليب علـى        الكاملة، وأن تضمن أن ما يتخذ من تدابري لتحقيق تلك األ          

 .حقوق اإلنسان لتلك الشعوب
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ــستحكم          - ٧٦ ــر امل ــن الفق ــط م ــشعوب األصــلية يف كــل مكــان وجــود من ــة ال ــر حال وتظه
يــستدعي اختــاذ تــدابري عاجلــة وشــاملة ومتعــددة األبعــاد، تــستهدف أشــد جمتمعــات الــشعوب   

 .األصلية ومناطقها حاجة
بعة لألمـم املتحـدة الـيت مل تقـم حـىت اآلن بـصياغة أهـداف                 وينبغي لألفرقة القطري التا    - ٧٧

حمــددة يف إطــار حقــوق اإلنــسان لــصاحل الــشعوب األصــلية أن تفعــل ذلــك، وأن تقــوم بتوجيــه  
وينبغــي أن يــوىل اهتمــام خــاص حلالــة نــساء وفتيــات   . وتنــسيق أنــشطتها علــى ذلــك األســاس 

 . لتقييم التقدم احملرزالشعوب األصلية واحتياجان اخلاصة، ووضع معايري دقيقة
ويف هـذا الـسياق، ينبغـي أن        . وينبغي تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة عمالة األطفال        - ٧٨

يوىل يف مجيع األنـشطة املتعلقـة بإلغـاء عمالـة األطفـال اهتمـام دقيـق لفتيـات الـشعوب األصـلية             
 .نة وراء هذه الظاهرةوأن تراعى يف تلك األنشطة كل العوامل االجتماعية واالقتصادية الكام

وينبغـــي للـــدول أن تعتمـــد تـــدابري حلـــاالت الطـــوارئ كـــي تـــضمن تـــوفري اخلـــدمات  - ٧٩
األساسية تمعات الـشعوب األصـلية الـيت ال تـصل إال إىل نـزر يـسري مـن تلـك اخلـدمات، إن                        

 .وصلت إليها
ــادئ تع      - ٨٠ ــة لغايــات ومب ــة عالي ــأن تــويل احلكومــات أولوي ــيم ويوصــي املقــرر اخلــاص ب ل

الشعوب األصلية وأن تـزود الوكـاالت واملؤسـسات العامـة واخلاصـة الـيت تـشارك يف النـهوض            
 .بتعليم الشعوب األصلية مبوارد مادية ومؤسسية وفكرية كافية

ويدعو املقرر اخلاص احلكومات إىل أن تعد، بالتعـاون الوثيـق مـع جمتمعـات الـشعوب                  - ٨١
ن املدرســني يف جمــال التعلــيم الثنــائي اللغــة  األصــلية، بــرامج مــن أجــل تــدريب عــدد كــاف مــ  

 .واملتعدد الثقافات أثناء العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل
ويوصي املقرر اخلاص أيضا بـأن تزيـد اجلامعـات ومراكـز البحـوث مـن مـشاركتها يف            - ٨٢

كـذلك  ويوصـي   . إعداد مناهج دراسية خاصة متعـددة التخصـصات لتعلـيم الـشعوب األصـلية             
 .بتوسيع وتعزيز جامعات الشعوب األصلية

مبـا  (ويوصي املقرر اخلاص بتوسيع مضمون املقررات الدراسية عـن الـشعوب األصـلية               - ٨٣
على مجيع مستويات التعلـيم الـوطين وأن        ) فيها تارخيها وفلسفتها وثقافتها وفنها وطرق عيشها      

ية ويعكـس احتـرام التنـوع الثقـايف         تقدم املقررات من منظور متعدد الثقافـات ومنـاوئ للعنـصر          
 .والعرقي، وعلى وجه اخلصوص املساواة بني اجلنسني

وينبغي لوسائط اإلعالم أن تـدرج يف براجمهـا بانتظـام مـواد تتعلـق بالـشعوب األصـلية                    - ٨٤
وثقافاا، يف سياق احترام مبادئ التسامح واإلنصاف وعدم التمييز الـيت أرسـيت يف الـصكوك            
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اإلنـسان؛ كمـا أنـه ينبغـي أن يكـون مـن حـق الـشعوب األصـلية وجمتمعاـا أن                      الدولية حلقوق   
 .تستفيد من وسائط اإلعالم، مبا فيها اإلذاعة والتلفزيون واإلنترنت، خلدمة أغراضها

وينبغي اختـاذ تـدابري خاصـة حلمايـة جمتمعـات الـشعوب األصـلية مـن العنـف املـنظم يف                - ٨٥
 .سياق الصراعات الداخلية املسلحة

وينبغــي أن خيــصص مكــان بــارز هلــذه املقترحــات الراميــة إىل محايــة حقــوق اإلنــسان     - ٨٦
للشعوب األصلية ضمن األنشطة اليت سيضطلع ا إبان العقد الـدويل الثـاين للـشعوب األصـلية                

 .يف العامل
 


