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 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن
 *قضايا السكان األصليني

 موجز

                          ، وهو يقدم معلومات عن     (E/CN.4/2006/77)                                                           هذا التقرير هو حتديث للتقرير السابق للمفوضة السامية          
                          ة املفوضية السامية حلقوق                                            بشأن قضايا الشعوب األصلية حتت رعاي          ٢٠٠٦               ُ  ِّ                     أهـم األنشـطة اليت ُنفِّذت يف عام         

                                                                     ويشري التقرير إىل أن الشعوب األصلية ال تزال تعد بني أفقر الفئات االجتماعية   .                               اإلنسان، مبا فيها األنشطة القطرية
                                                                                                    يف البلدان اليت تقيم فيها، وذلك على الرغم من التقدم احملرز يف جمال احلماية القانونية اليت حتظى هبا هذه الشعوب 

                          أي التباين بني احلقوق     -                     ومتثل فجوة التنفيذ      .                                                  قوقها مبوجب التشريعات الوطنية واملعايري الدولية                  واالعـتراف حب  
     ً     ً                                                               حتدياً كبرياً أمام احلكومات واجملتمع الدويل، كما كانت هذه الفجوة حمل            -                                       الثابـتة وتطبيقها على أرض الواقع       

                                           احلريات األساسية للسكان األصليني يف تقريريه                                                                   حتليل إضايف من جانب املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان و          
                                         وخيتتم التقرير باإلشارة إىل أن قضايا السكان    ).             ، على التوايلE/CN.4/2006/78   و(A/HRC/4/32             احلايل والسابق 

               ُ                                                                                               األصليني ما فتئت ُتدرج بشكل متزايد يف عمل اآلليات املعنية حبقوق اإلنسان ويف أنشطة التعاون الفين ملفوضية                 
ّ               ً                                                وينّوه التقرير أيضاً باملناقشات اجلارية الرامية إىل وضع معايري            ).        املفوضية (                               املتحدة السامية حلقوق اإلنسان           األمم      

  .                              عاملية تتعلق حبقوق الشعوب األصلية

_______________                
  .                                                     تأخر تقدمي هذه الوثيقة لكي تتضمن أحدث املعلومات ما أمكن  * 

Distr. 
GENERAL 

A/HRC/4/77 
6 March 2007 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/4/77 
Page 2 

 

 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٣  ٣- ١     ..............................................................................      مقدمة 

  ٤   ١٤- ٤     .....................................................              هيئات املعاهدات -   ً أوالً 

  ٦   ٢٠-  ١٥ ....................................................              اإلجراءات اخلاصة -     ً ثانياً 

  ٨   ٢١       ..........                                              مشروع إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية -     ً ثالثاً 

  ٨   ٢٢       ................................                                 الفريق العامل املعين بالسكان األصليني -     ً رابعاً 

  ٩   ٢٥-  ٢٣ .....................................................               احللقات الدراسية -     ً خامساً 

   ١٠   ٣٧-  ٢٦ ........................................              مشاركة البلدان /            التعاون الفين -     ً سادساً 

   ١٣   ٣٨       ...........................                                  برنامج الزماالت اخلاص بالسكان األصليني -     ً سابعاً 

   ١٤   ٣٩       .....................................................             صندوق التربعات -     ً ثامناً 

   ١٤   ٤٣-  ٤٠ .....................................................                الشراكة والتعاون -     ً تاسعاً 

   ١٥   ٤٦-  ٤٤ .........................................................          االستنتاجات -     ً عاشراً 
 



A/HRC/4/77 
Page 3 

 مقدمة

ّ                                       ُتعـّد الشعوب األصلية من بني أفقر الفئات      - ١                              ومتثل هذه الشعوب اليت يبلغ عدد   .     فيها                   يف البلدان اليت تقيم ُ  
  .                       يف املائة من الفقراء    ١٥                                                 يف املائة من سكان العامل ولكنها متثل نسبة           ٥                           مليون نسمة ما نسبته         ٣٧٠               أفرادها زهاء   

                                                                                             وحتصل الشعوب األصلية على دخل أدىن من غريها من اجملتمعات احمللية، وتتوفر هلا فرص أقل للوصول إىل الرعاية 
  .                                                          ً                                      تعليم والسكن الالئق واخلدمات االجتماعية، كما أهنا تواجه عموماً االستبعاد السياسي واالجتماعي                      الصحية وال 

                                                                                                                    وخيلص تقرير أعدته منظمة العمل الدولية باالستناد إىل املعلومات الواردة يف أوراق استراتيجية احلد من الفقر يف                 
                                       وختلص دراسة أعدها البنك الدويل بشأن        .  )١ ( ة     ً                                                        بلداً، إىل تفشي الفقر واستمراره يف صفوف الشعوب األصلي           ١٤

                                                                                                                   الشعوب األصلية يف أمريكا الالتينية إىل أن انتماء الفرد إىل السكان األصليني يزيد من احتماالت وقوعه يف دائرة                  
                                                                                                               الفقر، وتشري إىل أنه مل يتم حتقيق سوى القليل من املكاسب املتصلة باحلد من الفقر يف صفوف الشعوب األصلية                   

                                       وتؤكد الدراسة اتساع فجوة الفقر بني         ).     ٢٠٠٤-    ١٩٩٥ (                                            العقـد الـدويل للسكان األصليني يف العامل                خـالل   
  . )٢ (                                        الشعوب األصلية وباقي السكان يف بلدان معينة

                                                                                                  ولقد كانت مسألة الفقر والشعوب األصلية حمور أعمال املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية يف           - ٢
                                                                  ّ                     رقة أعدها فريق الدعم املشترك بني الوكاالت املعين بقضايا الشعوب األصلية نّبه فيها                                       دورته الرابعة، وموضوع و   

                  وأكد املقرر اخلاص     .  )٣ (                                                                                       إىل أن األهداف اإلمنائية لأللفية مل تعد على جمتمعات السكان األصليني بالفوائد املتوقعة            
                                      يريه املوضوعي والقطري، حالة احلرمان                                                                        املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني، يف تقر         

                    ومثلما يشري إليه هذا   .                                                                                    الـيت تعانـيها أغلبية الشعوب األصلية من حيث الدخل والوصول إىل اخلدمات األساسية          
                                          ً                                                                    التقرير، فإن هيئات املعاهدات قد طلبت تكراراً إىل احلكومات وضع برامج للتصدي ألوجه احلرمان اليت تعانيها                

ّ                       أبرز مجيع آليات حقوق اإلنسان املشار إليها أعاله احلاجة إىل توفر بيانات مفّصلة موثوقة              وقد  .               الشعوب األصلية                                                                      
  .              ً                                            ومناسبة ثقافياً لتحديد مدى تفشي الفقر يف صفوف الشعوب األصلية

ّ                                                                                   وتعـرض وحتّدد املعلومات املقدمة يف هذا التقرير بعض األنشطة املضطلع هبا حتت رعاية املفوضية هبدف        - ٣         
                                                                                                  ه احلرمان اليت تعانيها الشعوب األصلية ومساعدة احلكومات يف تعزيز سياساهتا وبراجمها اهلادفة إىل                         التصدي ألوج 

  .                  مساعدة هذه اجلماعات

                                                      

) ١ (  Manuela Tomei, Indigenous and Tribal Peoples: an Ethnic Audit of Selected Poverty 

Reduction Strategy Papers, ILO 2005.  
) ٢ (  Gillette Hall and Harry Anthony Patrinos, Indigenous Peoples, Poverty and Human 

Development in Latin America:  1994-2004, World Bank 2005.  
                                                                                          انظــر تقريــر املنــتدى الدائــم املعــين بقضــايا الشــعوب األصــلية عــن دورتــه اخلامســة   ) ٣ (

(E/2006/43-E/C.19/2006/11).  
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  هيئات املعاهدات-   ً أوال  

                                                                                       أشار عدد من هيئات املعاهدات على وجه التحديد إىل قضايا حقوق اإلنسان املتعلقة                  ٢٠٠٦          يف عـام     - ٤
                                                                                   ئات هي جلنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، واللجنة                                    بالشعوب األصلية، وهذه اهلي   

                                                                                                                 املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وجلنة حقوق الطفل، واللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال              
  .                                                                  املهاجرين وأفراد أسرهم، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

                                                                                         فقد تناولت جلنة القضاء على التمييز العنصري حقوق السكان األصليني يف مالحظاهتا اخلتامية املوجهة إىل  - ٥
                                                                                                              كـل مـن بوتسوانا وجنوب أفريقيا والدامنرك والسلفادور وغواتيماال وغيانا واملكسيك والنرويج، ويف قرارات               

                                               كونغو الدميقراطية ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية                                                           عديـدة تتعلق بكل من أستراليا والربازيل وبريو ومجهورية ال     
                                                        ودأبت اللجنة على إبراز ارتفاع معدالت األمية، وحاالت          .                                                   وسـورينام ونيكاراغوا والواليات املتحدة األمريكية     

                                                                                                         العـنف املرتيل، واخنفاض متوسط العمر املتوقع، وتدين معدالت االلتحاق باملدرسة وأعمال العنف اليت تستهدف               
                                                           كما حددت قضايا أخرى تتعلق حبقوق اإلنسان، ومنها تنمية مشاريع    .                                  ان األصـليني يف بلـدان معيـنة             السـك 

                                                                                                       الصناعات االستخراجية دون استشارة مجاعات السكان األصليني؛ وعدم اعتراف القانون حبق هذه اجلماعات يف              
                                  لسكان األصليني مع استبعاد املياه                                                ُّ                              امللكية وحيازة األراضي؛ وممارسة إصدار سندات متلُّك األراضي إىل مجاعات ا          

                                                                                                              ومـوارد بـاطن األرض؛ ومنع الشعوب األصلية من الدخول إىل أراضيها التقليدية؛ والتشريد القسري؛ وإعاقة                
  .                                                                استخدام املواقع املقدسة التقليدية؛ وعدم توفر التعليم الثنائي اللغة

                                          صري فيما يتعلق حبقوق السكان األصليني يف                                                                     وأشـارت اللجنة إىل التقدم احملرز يف جمال منع التمييز العن           - ٦
                                                                                                            بلـدان معينة، ورحبت ببعض اإلجراءات احملددة املتخذة على الصعيد الوطين بغية تعزيز ومحاية حقوق الشعوب                

                                                                إنشاء اللجنة الرئاسية املعنية مبكافحة التمييز والعنصرية ضد          :                                      ولقـد مشلـت هذه اإلجراءات ما يلي         .         األصـلية 
                                                          ً                     عالن االتفاق املتعلق هبوية وحقوق السكان األصليني يف غواتيماال، فضالً عن اعتزام غواتيماال                  الشعوب األصلية، وإ

                                                                                                                االعـتراف بالنظم القانونية للسكان األصليني؛ وإصدار القانون العام املتعلق باحلقوق اللغوية للشعوب األصلية،              
                                    كما رحبت اللجنة جبهود بعض الدول        .  ك                                                                     وإنشـاء اللجنة الوطنية املعنية بالنهوض بالشعوب األصلية يف املكسي         

                                                                                               األطراف الرامية إىل تعزيز مشاركة الشعوب األصلية يف احلياة السياسية وحتسني معدل توظيف أفراد هذه الشعوب 
                                            ُّ                 وأعربت اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء مدى ترسُّخ ظاهرة           .                                              وزيـادة فـرص وصـوهلم إىل السكن والتعليم        

                                              كما الحظت بقلق عدم كفاية السياسات العامة         .                              اخل أراضي دول أطراف معينة                                    العنصـرية والتمييز العنصري د    
                                                                                                           الرامـية إىل القضـاء عـلى التمييز العنصري الذي يستهدف الشعوب األصلية يف وسائط اإلعالم، وإىل وضع                  

     سكان                                                                                            استراتيجيات أو خطط عمل وطنية ملكافحة التمييز العنصري والتصدي ألوجه عدم املساواة اليت يواجهها ال
                                                                              كما وجهت النظر إىل مسألة وصول الشعوب األصلية إىل القضاء والصعوبات اليت              .                           األصليون يف التمتع حبقوقهم   

  .                                      تواجهها يف الوصول إىل حماكم القانون العام

                                                                                                  وأوصت اللجنة الدول األطراف بأن تنتهج سياسات ترمي إىل مكافحة العنصرية ضد الشعوب األصلية؛               - ٧
                                                                                         لالعتراف حبقوق الشعوب األصلية يف امتالك أراضيها وأقاليمها اجلماعية وتنميتها والسيطرة                               وتتخذ تدابري خاصة    

  .                                                                                                  عليها واستغالهلا ومحاية هذه احلقوق؛ وأن تدفع تعويضات للشعوب األصلية املتأثرة بتنفيذ املشاريع على أراضيها
                                     ح بتنفيذ املشاريع على األراضي اليت                       ً                                                          وشـددت اللجنة أيضاً على ضرورة إجراء دراسات لتقييم األثر قبل التصري           
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                                                                                                      تشـغلها الشعوب األصلية، وأبدت تعليقات بشأن حقوق الشعوب األصلية يف االضطالع بأنشطتها االقتصادية              
   .          التقليدية

                                                                                        وتناولت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قضايا السكان األصليني يف مالحظاهتا اخلتامية املوجهة إىل كل من  - ٨
                                                                                             اغواي و مجهورية الكونغو الدميقراطية وكندا والنرويج وهندوراس والواليات املتحدة األمريكية                             أسـتراليا وبـار   

                 ومن بني القضايا     .                                                                                       وذلك مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          
                                         الذي يستهدف نساء الشعوب األصلية؛ والتمييز                                                            املثرية للقلق اليت تناولتها اللجنة ارتفاع عدد حاالت العنف املرتيل 

                                                            ً                                 يف جماالت الصحة والعمل والتعليم؛ واحندار لغات الشعوب األصلية؛ فضالً عن استمرار حاالت التهميش وأعمال 
                                                                                                          االضـطهاد الـيت تسـتهدف الشـعوب األصلية واآلثار السلبية اليت ميكن أن تترتب على مشاريع الصناعات                  

ٌ              وأوصت اللجنة بأن تقوم دولٌ أطراٌف معينة         .                                         على األراضي اليت تشغلها الشعوب األصلية                       ّ      االستخراجية اليت تنفّذ          ٌ                         
                                                                            ً                                     باستعراض سياساهتا املتعلقة بالشعوب األصلية بغية حفظ هويتها الثقافية ومنحها فرصاً أكرب للتأثري يف القرارات               

                             اف بأن تلتمس املوافقة الواعية                             كما شددت على واجب الدول األطر  .                                      اليت هتم بيئتها الطبيعية وسبل كسب عيشها
                                                                      ّ                                          جلماعات السكان األصليني قبل اختاذ أية قرارات تؤثر فيهم، وتوفري سبل فعالة متكّن هذه اجلماعات من استعادة                 

  .             أراضي أجدادها

                                                                                                    وتناولت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حقوق السكان األصليني يف مالحظاهتا             - ٩
                                                                      ونوهت اللجنة بالتقدم الذي أحرزته كندا يف احلد من التفاوتات بني             .                                 ة بشـأن تقارير كندا واملكسيك             اخلتامـي 

                                                                                                           الشـعوب األصلية وباقي السكان، مبا يف ذلك اخنفاض معدالت وفيات الرضع وتعزيز فرص الوصول إىل التعليم                 
                                         ما يف جماالت احلد من الفقر، والوصول إىل                                                                                  الثانوي، إال أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار التفاوتات، وال سي           

  .                                                 املاء والصحة، وحمو األمية، واحلصول على السكن والتعليم

                                                                                                 وتطرقت جلنة حقوق الطفل إىل حقوق السكان األصليني يف مالحظاهتا اخلتامية املوجهة إىل كل من بريو                 -  ١٠
                                         ما يتعرض لـه أطفال السكان األصليني                                      وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء      .                                      وتايلند وكولومبيا والكونغو واملكسيك   

  .                                                                                           من وصم ومتييز، وأشارت إىل أن هؤالء األطفال ال يزالون يواجهون حتديات وهتديدات خطرة يف التمتع حبقوقهم
  .                                                                                                              واعتـربت أن السياسات القائمة على احلقوق الرامية إىل محاية أطفال السكان األصليني ال تطبق بالقدر الكايف                

                                                                        ارتفاع معدالت وفيات الرضع واألمهات؛ وتدين جودة احلياة؛ وسوء التغذية؛ واخنفاض   :     الية                وحددت اهلواجس الت
                                                                                                 معـدالت تسـجيل الـوالدات؛ واالعتداء اجلسدي واجلنسي على األطفال داخل األسرة وخارجها؛ وحاالت               

               لوصول إىل خدمات                                                                                       االسـتغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم؛ وعمل األطفال؛ والتفاوتات بني املناطق يف جمال ا            
                                                                                                ُ                 الـرعاية الصحية والتعليم، مبا يف ذلك عدم كفاية التعليم الثنائي اللغة واملتعدد الثقافات يف املناطق اليت ُيقيم فيها      
                                                                                                            سـكان أصليون؛ وتشريد أطفال السكان األصليني؛ واملشاكل الصحية املتصلة بالبيئة واليت تؤثر بوجه خاص يف                

  .                                            ة عن تلوث البيئة من جراء الصناعات االستخراجية                          أطفال السكان األصليني والنامج

                                                                                                  ونوهـت اللجـنة باجلهود املبذولة من قبل بعض الدول األطراف يف جمال االعتراف باحلقوق اجلماعية                 -  ١١
                                                                                                       للشعوب األصلية يف ملكية األرض، وحتسني نوعية التعليم الذي حتصل عليه هذه الشعوب، ورحبت بوجه خاص                

  .                                                                                        للجنة املشتركة بني الوزارات املعنية بتنسيق اإلجراءات املتعلقة بقضايا الشعوب األصلية                                     بقـيام الكونغو بإنشاء ا    
                                                                                               وأوصت اللجنة الدول األطراف بأن تضاعف جهودها وتتخذ إجراءات إجيابية ملكافحة التمييز ضد أطفال السكان 
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                           ل منها اختاذ التدابري الالزمة                                                           كما أوصت الدول األطراف بأن ختص هؤالء األطفال حبماية خاصة، بوسائ  .       األصليني
                                                                                                               لسـد الفجـوة فـيما يتعلق بتكافؤ الفرص؛ ومحاية حقوق الشعوب األصلية يف حفظ هويتها وعاداهتا التارخيية                  
                                                                                                               والثقافـية وتقالـيدها ولغاهتا؛ وضمان السالمة اجلسدية جلميع أفراد الشعوب األصلية مبن فيهم األطفال؛ ونشر                

   .                                                            القانونية بلغات السكان األصليني؛ وتشجيع التعليم الثنائي اللغة                           املعلومات املتعلقة بالسياسات 

                                   املتعلق بإعمال حقوق الطفل يف مرحلة  ٧                                           اعتمدت جلنة حقوق الطفل تعليقها العام رقم      ٢٠٠٦         ويف عام    -  ١٢
                                                                                                           الطفولـة املبكرة الذي يتضمن إشارة إىل أطفال السكان األصليني ويطلب إىل الدول األطراف أن تضمن جلميع                 

                  وخالل السنة نفسها،   .                                                                                األطفال، وال سيما أطفال السكان األصليني، التمتع التام خبدمات الرعاية الصحية والتعليم
                                                                                                  واصلت اللجنة مشاوراهتا مع ممثلي السكان األصليني ومع خرباء آخرين فيما يتعلق بصياغة تعليق عام بشأن أطفال 

  .             السكان األصليني

                                                                  اء على التمييز ضد املرأة إىل الشعوب األصلية يف مالحظاهتا اخلتامية املوجهة                           وأشارت اللجنة املعنية بالقض -  ١٣
       وأعربت   .                 واملكسيك والنمسا   )               البوليفارية -        مجهورية   (                                                          إىل كـل من تايلند وغواتيماال وغيانا والفلبني وفرتويال          

               ىل تفشي العنف                                                                                                اللجـنة عن قلقها إزاء التمييز الذي يستهدف نساء السكان األصليني، وأشارت بوجه خاص إ              
                                                                                                          املـرتيل واالعـتداءات اجلنسـية ضد نساء السكان األصليني، وارتفاع معدالت الفقر، وعدم توفر فرص كافية                 

                          وشددت اللجنة على ضرورة      .                                                                              للحصـول على خدمات الصحة والتعليم، واملشاكل املتعلقة بالوصول إىل القضاء          
               كما أوصت بإيالء   .                          ن األصليني يف مجيع جماالت احلياة                                                اختاذ تدابري هتدف إىل التعجيل بتحسني أوضاع نساء السكا

                                                                                                   األولوية لإلعمال الفعال للتشريعات املتعلقة بالعنف املرتيل ورصدها، وضمان متتع النساء، مبن فيهن نساء السكان  
                                                                               وشددت اللجنة على عدم كفاية متثيل نساء السكان األصليني يف احلياة السياسية              .                            األصـليني، بوسـائل احلماية    

  .                                                              العامة، وأوصت بزيادة عدد نساء السكان األصليني يف وظائف صنع القرار و

                                                                                                     وأشـارت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، يف مالحظاهتا املوجهة إىل                -  ١٤
       ً      مزدوجاً يف                                                         ً     ً                     ً                املكسـيك، إىل الوضع اخلاص للمهاجرين من السكان األصليني، رجاالً ونساًء، الذين يعانون متييزاً             

                                                                                                            التمـتع حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويواجهون خطر التعرض لالنتهاكات واالعتداءات أكثر من             
   .              اجلماعات األخرى

  اإلجراءات اخلاصة�     ً ثانيا  

                                                                                     ً              سيقدم املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني إىل اجمللس تقريراً              -  ١٥
       ً               ً        ً                                                                           موضـوعياً يتضمن استعراضاً وتقييماً ألهم التطورات اليت شهدهتا حالة  الشعوب األصلية خالل فترة واليته اليت            

           ً                                                                                  وسيقدم أيضاً تقريريه املتعلقني بالبعثة القطرية اليت قام هبا إىل كل من إكوادور وكينيا،                .                    امـتدت لست سنوات   
                                      وترد تقارير املقرر اخلاص يف الوثائق        .           ذ توصياته                                                               ودراسـة حـول املمارسـات السـليمة يف جمـال متابعة تنفي            

A/HRC/4/32و   Add.1-4 .   ومثلما أشار إليه املقرر اخلاص يف تقريره، فإن إحدى النتائج املترتبة على إنشاء إجراء                                                                               
                                                                                                      خـاص يعـىن بالشـعوب األصلية تتمثل يف إذكاء وعي اآلليات األخرى املعنية حبقوق اإلنسان بقضايا السكان             

  .                                                                                 ومن مث زيادة االهتمام هبذه القضايا يف التقارير املوضوعية والقطرية اليت تعدها هذه اآلليات        األصليني، 
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                                                                                                   وقد مت تناول قضايا السكان األصليني من قبل مكلفني آخرين بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، ومن                -  ١٦
                              معيشي مناسب؛ واملقرر اخلاص املعين                                                               بينهم املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى 

                                                                                                                مبسـألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛ واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم؛                 
                                                                   ً                             واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ واملقرر اخلاص املعين باحلق يف   

                                                                                                          ؛ واملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ واملقرر                         الغـذاء 
                                                                                                          اخلـاص املعين باستقالل القضاة واحملامني؛ واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري              

                                    عين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات                                                             وكـره األجانـب ومـا يتصل بذلك من تعصب؛ واملقرر اخلاص امل        
                                                                                                  األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب؛ واملقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية 
                                                                                                            واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان؛ واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه            

                                                                                                              اقبه؛ واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري؛ والفريق العامل املعين حباالت االختفاء                   وعو
                                                                                                               القسـري أو غري الطوعي؛ واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان؛ واملمثل اخلاص                 

        ً                                                  ن داخلياً؛ واملمثل اخلاص املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب                                          لألمني العام املعنية حبقوق اإلنسان للمشردي    
  .                              الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال

                                                                                                  فقـد ربط املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق بني مسألة السكن الالئق واحلق يف األرض والوصول إىل                  -  ١٧
                      وأشار املقرر اخلاص املعين   .                      لكية العقارية اجلماعية                                                         املوارد الطبيعية، وأوصى الدول بأن تعترف يف قوانينها حبقوق امل

                                                                                                             مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية إىل أن أطفال السكان األصليني معرضون                
                                                                                                         أكـثر مـن أطفـال اجلماعات األخرى لالجتار هبم واستغالهلم اجلنسي، وذلك بصورة أساسية نتيجة االستبعاد                 

                                       ً     ً                                           وأوىل املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء قدراً كبرياً من االهتمام لوجهات نظر السكان                .              اعي والتمييز        االجـتم 
            ً                          ً                                                           األصـليني، مشرياً إىل أن الشعوب األصلية غالباً ما تعترب األنشطة اليت تضطلع هبا لكسب عيشها، كالصيد الربي     

             ً                            وهو يالحظ أيضاً أن مستويات اجلوع وسوء         .     يتها                          ً                                 والصيد البحري واحلصاد أنشطةً ضرورية لتعزيز ثقافتها وهو       
                                  ً                                                                         التغذية يف صفوف الشعوب األصلية غالباً ما تكون أعلى بكثري من املستويات املسجلة يف صفوف فئات السكان                 

                                                                                           وأوصـى احلكومـات بأن تعترف بوجه خاص باحلقوق املتعلقة باألرض واملوارد وأنشطة الكفاف                .        األخـرى 
                                    كما أن املقرر اخلاص املعين باألشكال        .                                                الفكرية املتعلقة باملوارد الوراثية واملعارف                                  التقلـيدية، وحبقـوق امللكية    

                                                                                                  املعاصـرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب قد وجه النظر، يف العديد من    
 ً                              اً إىل الصلة القائمة بني هذه                                                                                        تقاريره القطرية، إىل أوجه احلرمان واالستبعاد اليت تواجهها الشعوب األصلية، مشري          

   .                                                                               الظاهرة وتفشي الفقر وخملفات االستعمار وضعف احلماية اليت حتظى هبا احلقوق املتعلقة باألرض

                                                                                                 وأشار املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب               -  ١٨
                                                                  ف حمددة لإلرهاب اهلدف منها جعل املعارضة السياسية أو الكيانات                                                       إىل أن بعض الدول تطبق عن سوء نية تعاري        

                                                                   ً                                  الدينية أو األقليات أو حركات السكان األصليني أو احلركات االستقاللية خارجةً عن القانون، وذلك على الرغم      
           ألة العنف                                 ودعت املقررة اخلاصة املعنية مبس      .                             ً                                    من أن هذه اجلهات مل تلجأ إطالقاً إىل ممارسة العنف ضد األشخاص           

                                                                                                          ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، يف أحد تقاريرها القطرية، إىل توفري االعتمادات الالزمة لتمويل التدريب املهين، وحمو       
                                                                                                األمـية يف صـفوف الكبار، وإنشاء خطط لالئتمان ومنح احلوافز لتوظيف نساء السكان األصليني بغية مكافحة     

  .                                      التمييز ضد املرأة وما يترتب عليه من عنف
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    ٨٠                                                                                                 ووجهت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، خالل فترة واليتها،                -  ١٩
  .                                                                                                          رسـالة تـتعلق مبدافعني عن حقوق اإلنسان يعملون من أجل تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية واألقليات                

ِ                                                             وأُرِسـل بعض هذه الرسائل باالشتراك مع املقرر اخلاص املعين حبا                                                      لة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان        ُ 
                                                                                             ويتعلق معظم هذه احلاالت بشعوب أصلية تناضل من أجل حقوقها يف األرض ويف استخدام ثرواهتا                 .         األصـليني 

        ويف آسيا   )       حالة  ٣٩ (                                                 ويتعلق معظم هذه الرسائل ببلدان يف أمريكا الالتينية   .                                  ومواردها الطبيعية والتصرف هبا حبرية
                                                                                             ا أعربت املمثلة اخلاصة عن قلقها إزاء مقاضاة املدافعني عن حقوق اإلنسان مبوجب التشريعات                كم   ).        حالة   ١٩ (

   .                      املتعلقة مبكافحة اإلرهاب

                                                                                          كما أن اخلبري املستقل املعين بدراسة مسألة العنف ضد األطفال قد سلم حبالة الضعف الشديد الذي يعانيه  -  ٢٠
                                                  ضمن هلؤالء األطفال وألسرهم احلصول على ما يلزم من خدمات                                        أطفال السكان األصليني، وطلب إىل الدول أن ت

ّ                                                            الدعـم والرعاية اليت تراعي خصوصياهتم الثقافية، وأن تقّدم التدريب الكايف إىل األخصائيني االجتماعيني كيما                                                                  
  .                                                  يتسىن هلم العمل إىل جانب هؤالء األطفال وأسرهم بشكل فعال

 قوق الشعوب األصلية مشروع إعالن األمم املتحدة بشأن ح-     ً ثالثا  

                               إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق     ُ                                                                        ُعقـدت الدورة احلادية عشرة للفريق العامل بني الدورات املعين مبشروع             -  ٢١
         يناير إىل  /             كانون الثاين  ٣٠                مث يف الفترة من     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول  ١٦     إىل  ٥                          الشعوب األصلية يف الفترة من 

        مادة    ٢١                               فقرة من فقرات الديباجة و       ١٦  ُ          ً                    اعُتمدت مؤقتاً وبتوافق اآلراء                    وخالل الدورة،     .     ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط  ٣
                             املقرر بأن يقدم إىل جلنة      -               وتعهد الرئيس     .                                                                   مـن اإلعـالن؛ ومل حيصل باقي األحكام على تأييد من مجيع الوفود            

   ويف   .      لوفود                                                 ً                                    حقوق اإلنسان، كنص توفيقي، اقتراحاته الشخصية مستنداً يف ذلك إىل خمتلف املقترحات املقدمة من ا
                                ، اإلعالن بالصيغة اليت اقترحها      ٢ /    ٢٠٠٦                                        ، اعتمد جملس حقوق اإلنسان، يف قراره            ٢٠٠٦         يونـيه    /           حزيـران    ٢٩

         تشرين    ٢٨    ويف    .      ً               وفداً عن التصويت     ١٢     ً                          صوتاً مقابل صوتني وامتناع        ٣٠                             املقـرر وذلـك بأغلبية       -          الرئـيس   
                                                    عديالت اليت اقترحتها ناميبيا، بالنيابة عن جمموعة                                                       ، اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة الت          ٢٠٠٦       نوفمرب   /     الثاين

                                                                                                              الـدول األفريقية، على مشروع القرار املتعلق بإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية وذلك بأغلبية               
                                      وعقب اعتماد هذه التعديالت، قررت اللجنة   .      ً                  وفداً عن التصويت وذلك  ٢٥     ً           صوتاً وامتناع   ٦٧     ً         صوتاً مقابل   ٨٢

                                                                                                               رجاء نظرها يف اإلعالن واختاذ أية إجراءات بشأنه، على أن تفرغ من النظر فيه قبل اختتام الدورة احلادية                            الثالثة إ 
  .                     والستني للجمعية العامة

  الفريق العامل املعين بالسكان األصليني-     ً رابعا  

          يوليه إىل   /      متوز  ١ ٣ُ                                                                                        ُعقدت الدورة الرابعة والعشرون للفريق العامل املعين بالسكان األصليني يف الفترة من              -  ٢٢
                                                                                ، وركزت الدورة على مسألة استخدام أراضي الشعوب األصلية ألغراض عسكرية من                ٢٠٠٦         أغسـطس    /     آب  ٤

                                           كما استعرضت جمموعة من مشاريع املبادئ واملبادئ   .                                                قبل سلطات أو مجاعات أو أفراد من غري السكان األصليني
                                                ىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عقد مشاورات                                                                   التوجيهـية املتعلقة حبماية تراث الشعوب األصلية، وطلبت إ        

                  تعليق قانوين على    "                       ً                              وقام الفريق العامل أيضاً بتحليل الورقة املعنونة          .                                           وتقدمي مشروع هنائي هلذه املبادئ التوجيهية     
    ضمن    ويت  .                                                                ، وأوصى املفوضية بتنظيم حلقة عمل فنية تتناول هذه املسألة          "                                        مفهـوم املوافقة احلرة املسبقة واملستنرية     
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                                                           اقتراحات مقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان حول إمكانية إنشاء آلية (A/HRC/Sub.1/58/22)                    تقرير الفريق العامل 
                                                                                                          جديدة حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان للشعوب األصلية، وهي اقتراحات سينظر فيها اجمللس إىل جانب التوصيات               

     ٥٨٣                                             ضور الدورة الرابعة والعشرين للفريق العامل                                    وبلغ جمموع املشاركني املعتمدين حل      .                        األخـرى للفريق العامل   
                                                                                                   وميكـن االطـالع عـلى الوثائق املتعلقة بأعمال الفريق العامل على موقع املفوضية على اإلنترنت                  .       ً   مشـاركاً 

(http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/groups-01.htm).  

  احللقات الدراسية-     ً خامسا  

    فقد   .                                                      ثالث حلقات دراسية تناولت مواضيع تتعلق بالسكان األصليني    ٢٠٠٦          ة خالل عام             نظمت املفوضي  -  ٢٣
                                                                                                              عقدت حلقة اخلرباء الدراسية حول السيادة الدائمة للشعوب األصلية على املوارد الطبيعية وعالقتها باألرض، يف               

  .                      لس االقتصادي واالجتماعي                           ، وذلك بناء على طلب من اجمل      ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ٢٧       إىل     ٢٥                       جنـيف يف الفترة من      
                                                  الدول بأن تتخذ التدابري التشريعية واإلدارية       (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/3)                                          وتوصي حلقة اخلرباء الدراسية يف تقريرها       

                            منافع، وإدارة هذه املوارد                                                                                                  الالزمـة لضـمان متـتع الشعوب األصلية مبلكية مواردها الطبيعية ومبا يترتب على ذلك من               
                                                                 وميكن االطالع على الوثائق املتعلقة بأعمال احللقة الدراسية على           .                                     ا تقتضيه قوانينها ومؤسساهتا اخلاصة               ً      وحفظهـا وفقاً مل   

  .(http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/sovereignty.htm)                         موقع املفوضية على اإلنترنت 

                              وضية حلقة خرباء دراسية حول         ّ         ، نظّمت املف      ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٧       إىل     ١٤                    ويف الفـترة مـن       -  ٢٤
ُ                                         املعـاهدات واالتفاقـات والترتيـبات البـّناءة األخـرى بني الدول والشعوب األصلية ُعقدت يف إقليم شعب                                                      ّ                                 

       ً                                    مشاركاً، من بينهم عدد كبري من ممثلي           ٤٧٠                              وحضر االجتماع ما يزيد على        .                              ماسكواسـيس كـري، بألـربتا     
                                 واقترح املشاركون، يف استنتاجاهتم      .                   طق تشملها معاهدة                                                      اجملـتمعات احمللـية للشـعوب األصلية يقيمون يف منا         

                                                      ً                                                        وتوصياهتم، دراسة وحفظ تاريخ الشعوب األصلية املتناقل شفوياً واملعارف التقليدية والفهم الثقايف للمعاهدات؛             
                                                                                                كما اقترحوا أن ينظر جملس حقوق اإلنسان، يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل، يف املعاهدات واالتفاقات

                                                                                                                 والترتيـبات البناءة األخرى؛ وأوصوا جبمع املزيد من املعلومات املتعلقة باملعاهدات واالتفاقات والترتيبات البناءة           
  .                           األخرى يف كل من آسيا وأفريقيا

  ُ                                                                                                     وأُثريت مسألة الشعوب األصلية املعزولة أو اليت دخلت يف عزلة طوعية وذلك يف حمافل عديدة، مبا فيها                  -  ٢٥
                                                                  ُ                            عين بالسكان األصليني، واملنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، كما أُثريت هذه املسألة                               الفريق العامل امل  

                      واستجابة لتوصية صادرة   .                                                                           من قبل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني     
                                               واحتاد الشعوب األصلية يف بوليفيا، والفريق                                                                         عن املنتدى الدائم، نظمت املفوضية، باالشتراك مع حكومة بوليفيا،        

                                                                                                            العامل الدويل املعين بشؤون الشعوب األصلية، حلقة دراسية إقليمية حول الشعوب األصلية اليت دخلت يف عزلة                
ُ                                                 طوعـية واليت متر بأوىل مراحل االتصال يف منطقة حوض األمازون وتشاكو، ُعقدت يف سانتا كروز ببوليفيا، يف                                                                               

                                                وتوصل املشاركون يف احللقة إىل اتفاق واعتمدوا بتوافق   .     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٢  ىل    إ  ٢٠               الفـترة مـن    
                                 توصية حمددة موجهة إىل الدول        ٥٠                                                ، وهو وثيقة من تسع صفحات تتضمن أكثر من           "                   نـداء سانتا كروز    "       اآلراء  

                       ي تعانيه هذه الشعوب                                                      وتعكس هذه الوثيقة مدى حالة الضعف الشديد الذ         .                                  واملـنظمات الدولية واجملتمع املدين    
                                                                وقدم املشاركون توصيات تتعلق مببدأ العزلة التامة، وأمهية عدم انتهاك   .                                     املعزولة واحلاجة إىل اختاذ إجراءات عاجلة

                                                                                                   حرمة أراضي هذه الشعوب وأقاليمها، ومنع األنشطة االقتصادية الضارة يف هذه األراضي واألقاليم، وأمهية التعاون 
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                                    إىل املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب   "                نداء سانتا كروز "  ُ  َ َّ              وسُيقَدَّم التقرير و  .         ل محايتها                    الدويل واإلقليمي من أج
  .                      األصلية يف دورته السادسة

 مشاركة البلدان/ التعاون الفين-     ً سادسا  

            أن قضية       ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦ ّ                                            ً                                 بّينت املشاورات اإلقليمية اليت أجرهتا املفوضية حتضرياً لربناجمها لفترة السنتني            -  ٢٦
                                                                                                            شعوب األصلية هي قضية هامة، بل إهنا قضية حامسة يف بعض املناطق، ومن مث جيب إدراجها يف أنشطة التعاون                     ال

                                                                                      ولذلك قامت املكاتب القطرية واملستشارون يف جمال حقوق اإلنسان، خالل الفترة املاضية،              .                   الفـين للمفوضـية   
                                      طلع موظفو املفوضية أو ما زالوا يضطلعون        ولقد اض  .                                                  بوضع مشاريع تتناول حالة حقوق اإلنسان للشعوب األصلية

                                                                                                                  بأنشـطة تـتعلق بالشعوب األصلية يف عدد من البلدان، مبا فيها إكوادور وبوليفيا وشيلي وغواتيماال وكمبوديا                 
ِ                                                               ووِضعت يف بلدين اثنني برامج حمددة ملتابعة تنفيذ توصيات املقرر           .                                             وكولومبيا والكونغو وكينيا واملكسيك ونيبال       

                                    وتوفر املفوضية آلليات حقوق اإلنسان       .                                                        حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني                 اخلاص املعين 
ْ                                 والربامج القطرية وحدة فنية ُتساٍعْد يف مراعاة قضايا السكان األصليني  ٍ    ُ                          .  

       اخلاص                                                     ً                                 وجيري يف املكسيك تنفيذ برنامج خاص بالشعوب األصلية متابعةً للزيارة الرمسية اليت قام هبا املقرر -  ٢٧
                                                                         وتشتمل األنشطة على تدريب موظفي اخلدمة املدنية يف السلطتني التنفيذية والقضائية   .     ٢٠٠٣                   إىل هذا البلد يف عام 

                                                                                                          بشـأن صكوك حقوق اإلنسان وآليات احلماية اخلاصة بالسكان األصليني والتعاون مع اللجنة الوطنية للنهوض               
                                                       نسان تقدم يف شكل محلة إذاعية عن والية املقرر اخلاص                                                               بالسـكان األصـليني، وبرامج إعالمية تتعلق حبقوق اإل        

      وتقوم   .                                 لغة من لغات الشعوب األصلية       ٢٠                            ُ                                           وآليات احلماية الدولية األخرى ُتبث يف خمتلف أحناء البلد بأكثر من            
          املطالبة             ً                                                                                              املفوضية أيضاً بتنفيذ أنشطة تدريبية لتعزيز قدرة املنظمات اجملتمعية للسكان األصليني والقادة احملليني على             

                                                                                                             حبقوقهـم ورصد تنفيذ التوصيات الدولية املتعلقة بالشعوب األصلية، مع التركيز بوجه خاص على حقوق نساء                
                                                                                    ويف هذا السياق، شرعت املفوضية يف إجناز دراسة شاملة تتعلق بالوضع اخلاص حلقوق نساء            .                 السـكان األصليني  

  .    ٢٠٠٧        ة يف عام                 ُ                                السكان األصليني، وُيتوقع اإلعالن عن نتائج هذه الدراس

                  ً        ويتضمن املشروع حتليالً جملموعة   .       ُ        ً                                               ولقـد أُجنز مؤخراً مشروع حول وصول الشعوب األصلية إىل القضاء       -  ٢٨
                                                                                                     من املسائل، منها كيفية مراعاة عادات السكان األصليني ومعايريهم يف إطار القضايا املرفوعة أمام النظام القضائي 

                                                                  بلغات الشعوب األصلية، واملمارسات املتعلقة حبق السكان األصليني                                                 للدولة، وتوفر مترمجني شفويني أو حتريريني     
       سجني،  ١     ٠٠٠                                                 كما أجرى القائمون بالدراسة مقابالت مع ما يزيد على   .                             يف األمن الشخصي والسالمة اجلسدية

     عاء،                                                                                                       ثلثاهم من السكان األصليني، واستعرضوا ملفات احملاكم وأجروا مقابالت مع القضاة وحماميي الدفاع واالد             
                    ُ          ً                                              وتقدم الدراسة، اليت سُتنشر قريباً، توصيات عملية عديدة تتعلق مبا يلزم اختاذه من   .                        ومع سلطات السكان األصليني

  .                                                إجراءات إلعمال حقوق اإلنسان للشعوب األصلية يف املكسيك

ُ                                                                          وُعقدت حلقات تدريبية يف والييت غرييرو وكرييتارو مجعت قضاة وحمامني يف جمال املساعدة الق -  ٢٩          ضائية ممن  
                                                                                               يعملون على صعيد الواليات واالحتاد، وجيري يف الوقت الراهن إعداد دراسة حول استراتيجيات التقاضي من أجل 

                                                         ونظمت املفوضية أنشطة تدريبية للمحامني واملختصني يف علم          .                                           إعمـال حقـوق السكان األصليني يف املكسيك       
  .                                                     دفاع عن حقوق السكان األصليني أمام القضاء اجلنائي                       ُ                                        اإلنسـان لتعزيز الُنهج املتعددة االختصاصات يف جمال ال        
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 ُ                               ً                                                                            وُيـرجح أن تشـكل نتائج التقرير جزءاً من الربنامج التدرييب اإللزامي اخلاص مبوظفي املكتب االحتادي حملامي                 
  .    ٢٠٠٧                                    املساعدة القضائية املقرر تنظيمه يف عام 

  .          أثر كبري    ٢٠٠٦     مايو  /      أيار  ١٧     إىل   ١٥          الفترة من                                                  وكان للزيارة اليت قام هبا املقرر اخلاص إىل غواتيماال يف  -  ٣٠
                                                                                                            فلقد أتاحت هذه الزيارة فرصة لتجديد االتصاالت مع عناصر مؤثرة رئيسية ومسؤولني وممثلني عن اجملتمع املدين                
اء مت خالله حتليل التقدم احملرز والتحديات اليت ال تزال                                               ّ                                                  ومجاعات السكان األصليني، كما سامهت يف إجراء حوار بّن

               ويف إطار متابعة   .     ٢٠٠٢                                                                            ئمة فيما خيص تنفيذ التوصيات اليت قدمها املقرر اخلاص عقب البعثة اليت قام هبا يف عام   قا
                                                                                                                   التوصيات املنبثقة عن هذه الزيارة، اضطلعت املفوضية بأنشطة مع اللجنة الرئاسية ملكافحة التمييز والعنصرية ضد              

                                                           أمني املظامل املعين بشؤون نساء السكان األصليني يف إعداد                                                          الشعوب األصلية يف غواتيماال، وقدمت املساعدة إىل      
  .           وتوصياته                            وستسهم املفوضية يف نشر التقرير   ".                                                             استفادة نساء السكان األصليني من إقامة العدل يف غواتيماال         "            تقرير حول   

  .           سكان األصليني                  ً                                                               ويتضمن املشروع أيضاً استراتيجية هتدف إىل تشجيع اإلجراءات اإلجيابية من أجل تعليم نساء ال

                                                                                                   ويشـري مكتـب املفوضـية يف كولومبيا إىل أن الشعوب األصلية، وال سيما النساء األصليات، تواجه                  -  ٣١
                                 ً                                                                   انـتهاكات جسـيمة حلقوق اإلنسان وخروقاً للقانون اإلنساين الدويل نتيجة الستمرار النـزاع املسلح الداخلي       

                    وخالل السنة، واصلت     .                                 يع الكربى يف أراضي هذه الشعوب                                                            وانعـدام االستقرار واآلثار املترتبة على تنفيذ املشار       
                                                                                 ً       ً             املفوضـية رصد حالة حقوق اإلنسان جلماعات السكان األصليني، وال سيما اجلماعات اليت تواجه خطراً حقيقياً          

                                          وبالتعاون مع وكاالت أخرى تابعة ملنظومة        .                                                                يتهددها باالنقراض، مثل مجاعة نوكاك ماكو يف مقاطعة غوافياري        
                                                                                                        تحدة، قدمت املفوضية مساعدة إىل املنظمة الوطنية للسكان األصليني يف كولومبيا اليت قامت بتنظيم بعثة                       األمم امل 

                                                                       وكان اهلدف من هذه البعثة هو استقصاء احلالة اإلنسانية وحالة حقوق             .                                       حتقـق دولية إىل مخس مناطق من البلد       
                                   ملقدمة من املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق                                                                اإلنسـان للسـكان األصليني، وبصفة خاصة متابعة تنفيذ التوصيات ا     

                   ً                                            وتسعى املفوضية حالياً إىل تعزيز أنشطتها الرامية إىل مكافحة           .                                           اإلنسـان واحلريات األساسية للسكان األصليني     
                           كما قامت املفوضية بإسداء      .                                                                                  التميـيز عـن طريق دعم املنظمات غري احلكومية بتزويدها بأدوات الرصد الالزمة            

  ُ                وأُدرجت يف الربنامج   .                                                                املظامل يف جمال صياغة التشريعات ووضع خطة عمل وطنية ملكافحة التمييز             املشورة إىل أمني
     ً  ونظراً   .                                                                                                        التدرييب ألفرقة األمم املتحدة القطرية املعنية حبقوق اإلنسان وحدة تدريبية تتعلق حبقوق الشعوب األصلية             

                                                  باملوارد الطبيعية، شرع مكتب املفوضية يف كولومبيا يف                                                   ألمهية املسائل املتعلقة باألرض، وال سيما يف املناطق الغنية
                                                                                                          إعداد مشروع للتعاون الفين، حيث يقوم املكتب بتوثيق حاالت املنازعات ويسعى عن طريق الوزارات املختصة               

  يف                                                                                                             إىل ضـمان احترام مبدأ احلصول على املوافقة املستنرية للسكان األصليني قبل تنفيذ املشاريع اإلمنائية اليت تؤثر             
  .           جمتمعهم احمللي

                                                                                            وقد أجنز برنامج التعاون الفين اخلاص بالشعوب األصلية والسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف كل من       -  ٣٢
                                                              العديد من األنشطة يف إكوادور، ومن بينها دورة تدريبية يف جمال حقوق   )              برنامج األنديز (                      إكوادور وبوليفيا وبريو 

                   ، عن طريق إعداد     )    ٢٠٠٦      مايو   /       أيار  ٥           أبريل إىل    /        نيسان   ٢٥    من   (    اص                                           اإلنسـان، والتحضـري لـزيارة املقرر اخل       
  .                                                                                             املنشورات وتنظيم االجتماعات والتعاون مع مكتب أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان والشركاء من اجملتمع املدين

            طار برنامج                                                                                                     ولقـد مسح برنامج األنديز باألخذ بنهج يقوم على حقوق اإلنسان إزاء قضايا السكان األصليني يف إ                
                                        ً     ً                               ُ                                األمـم املـتحدة اإلمنائي، حيث أدت املفوضية دوراً هاماً يف إنشاء فريق مشترك بني الوكاالت ُيعىن بالشعوب                  
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                                                                                                           األصلية والسكان املنحدرين من أصل أفريقي، وبادرت بتقدمي تدريب مقابل أجر ألحد أفراد السكان األصليني،               
           فريق األمم   /                                              سكان األصليني مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي                                                     وسامهت يف جناح اآللية اخلاصة مبشاركة منظمات ال       

                                                                                          كما قام مكتب املفوضية يف إكوادور بتعيني موظف سابق يف برنامج الزماالت اخلاص بالسكان                .               املتحدة القطري 
                                           ً                                                                 األصـليني التابع للمفوضية، كمستشار للمكتب وفقاً لسياسة املفوضية الداعية إىل استخدام خرباء من السكان               

        ، سريكز      ٢٠٠٧           وخالل عام     .                                                                             األصليني كلما أمكن ذلك، وال سيما من بني املوظفني السابقني لربنامج الزماالت           
                                  كما شرعت املفوضية، بالتعاون مع       .                                                                        برنامج األنديز على بوليفيا حيث أوشكت املفوضية على فتح مكتب قطري          

                                          ق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، يف إجناز            وصندو  )          اليونيسيف (                                                  املكتـب اإلقلـيمي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة         
                                                                                                 دراسة حول أفضل املمارسات فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات املوضوعية للمقرر اخلاص يف كل من إكوادور وبوليفيا 

                     ً     ً                                        وستويل الدراسة اهتماماً خاصاً لتوصيات جلنة حقوق الطفل واللجنة           .                                          وبريو وبالعقبات اليت تعترض هذا التنفيذ     
     وهتدف   .                                                                                                قضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتعلق حبالة نساء وأطفال السكان األصليني يف هذه البلدان                           املعنـية بال  

                                                                    ، إىل تشجيع مراعاة التوصيات الصادرة عن آليات حقوق اإلنسان يف               ٢٠٠٧                                      الدراسة، اليت يتوقع إجنازها يف عام       
  .                اإلمنائية لأللفية                                                        عملية وضع السياسات ويف برامج األمم املتحدة، مبا يف ذلك األهداف

                                                                                      ، كثف املكتب اإلقليمي ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب اتصاالته مع العديد                ٢٠٠٦           وخالل عام    -  ٣٣
                            العوملة وحقوق اإلنسان والشعوب  "                                                                       مـن مـنظمات الشـعوب األصلية، وأسهم يف تنظيم احللقة الدراسية حول           

                             وعالوة على ذلك، قام املكتب       .     ٢٠٠٦       نوفمرب   /         ين الثاين       تشر   ٢٩    و   ٢٨                              املعقـودة يف سانتياغو يومي        "         األصـلية 
                     ، املزمع تنفيذه من     " ٢        اإلجراء   "                                                                              اإلقليمي بإدراج متابعة توصيات املقرر اخلاص يف املشروع املشترك بني الوكاالت            

                                            تعزيز قدرة مكتب األمم املتحدة القطري يف شيلي يف    (    ٢٠٠٧                                           قبل فريق األمم املتحدة القطري يف شيلي خالل عام 
   ).                           جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

                                                                                                     وقدمـت املفوضـية، باالشتراك مع منظمة العمل الدولية، املساعدة إىل حكومة مجهورية الكونغو لعقد                -  ٣٤
                                                ويسترشد مشروع القانون باتفاقية منظمة العمل        .                                                            مشـاورات بغية صياغة قانون جديد يتعلق بالشعوب األصلية        

                                                                 األصلية والقبلية ومبشروع إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب                                املـتعلقة بالشعوب        ١٦٩                  الدولـية رقـم     
   .                                                          األصلية، ومن املقرر أن يقدم املشروع إىل الربملان يف دورته املقبلة

                                                                                                 واسـتجابة لطلـب من مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف نيبال للحصول على                 -  ٣٥
         ، لتحديد     ٢٠٠٥      أغسطس  /    آب  ٢٥     إىل   ٢١                            حتياجات يف نيبال يف الفترة من                                     املساعدة الفنية، أوفدت بعثة لتقييم اال

      ومتثلت   .                                                                                               الفجـوات يف جمال محاية ومتكني مجاعة الداليت واألقليات القومية األخرى، وكذلك الشعوب األصلية             
    فحة                                                                                                          األهـداف الرئيسية للبعثة يف صياغة سياسة متكاملة مشتركة بني املفوضية ونيبال ووضع استراتيجيات ملكا              

                                                                                                                   أشكال التمييز املستمرة منذ أمد بعيد؛ وبناء قدرات موظفي املفوضية العاملني يف املنطقة على معاجلة حالة مجاعة                 
                                                                                                                     الداليت والقضايا اإلثنية؛ وإجراء مناقشات مع اجملتمعات احمللية املتأثرة وتقييم جتربتها فيما يتعلق باستجابة الدولة            

                                                                         حمللي، واستكشاف سبل عملية النتصاف عامة الناس من التمييز واملسامهة يف                                              ملشاكل التمييز على صعيد اجملتمع ا     
                    ً     ً                                                         ووجهت البعثة اهتماماً خاصاً حلالة النساء، ويف هذا السياق نظمت حلقة عمل خصصت             .                    استحداث هذه السبل  

  .                                                          لالستماع ألصوات نساء شعب تارو يف نيبالغونج مبنطقة بارديا بانكي
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ُ                                           تدريبية ملمثلي السكان األصليني يف كمبوديا ُعقدت يف فنوم بنه يف الفترة من                    َّ                   كما موَّلت املفوضية حلقة    -  ٣٦                                        
     وحضر   .                                                             مبشاركة املفوضية وبالتعاون مع مؤسسة حلف الشعوب األصلية يف آسيا    ٢٠٠٦       يوليه   /        متـوز    ١٠       إىل    ٨

                بشأن قضايا من                      ً                                                              احللقة ثالثة عشر مشاركاً من منظمات ومناطق عديدة، منها منطقة راتانيكريي، وتبادلوا اخلربات
                                                 ونوقشت هذه القضايا يف ضوء األحكام الواردة يف          .                                                              قبـيل االمتيازات املتعلقة باألراضي وإدارة املوارد الطبيعية       

                                                                                                            مشـروع إعـالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، والفقه القضائي هليئات املعاهدات التابعة لألمم                
        للمدربني  "                    وخصص هذا التدريب      .                                      نظيمية الوطنية اليت ال جيري إنفاذها                ً                               املـتحدة، فضالً عن القوانني والقواعد الت      

                                                                                                  الذيـن تولـوا بدورهم عقد دورة تدريبية أخرى حول حقوق اإلنسان يف املنطقة خالل شهر تشرين                   "        احمللـيني 
       ت عامة                                                                          كما قام مكتب املفوضية يف كمبوديا بزيارة ميدانية إىل راتانيكريي بغية مجع معلوما  .     ٢٠٠٦      نوفمرب  /     الثاين

                                                                                                              حـول القضـايا املتعلقة باألرض، وال سيما القضايا اليت هتم السكان األصليني، واالمتيازات االقتصادية املتصلة                
  .                         باألراضي وامتيازات التعدين

                                                                                                     وبـرنامج تعزيـز حقوق اإلنسان هو برنامج مشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم                 -  ٣٧
                                                                          إلنسان يهدف إىل إدماج حقوق اإلنسان يف عملية التنمية عن طريق بناء قدرات املكاتب                         املتحدة السامية حلقوق ا   

                                                                                                           القطرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ووضع منهجيات وجمموعات أدوات تتعلق حبقوق اإلنسان، والتعليق على              
                    ً          ويشتمل الربنامج أيضاً على      .                                                                               املمارسات السليمة يف تطبيق حقوق اإلنسان يف جمال التنمية ونشر هذه املمارسات           

                                                                                                                جزء يتعلق بالسكان األصليني يهدف إىل املسامهة يف تنفيذ سياسة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املتمثلة يف العمل                 
                                                                                               مع الشعوب األصلية وإنشاء منتديات للحوار على الصعيد الوطين لضمان مشاركة هذه الشعوب يف أنشطة برنامج 

  .                                 يف وضع السياسات وتنفيذ الربامج      )                                                   وأنشطة فريق األمم املتحدة القطري يف هناية املطاف        (                      األمم املتحدة اإلمنائي    
                                                                                                         ويتمـثل الغرض األساسي لربنامج تعزيز حقوق اإلنسان يف تشجيع املشاركة التامة للشعوب األصلية يف ختطيط                

                             الربنامج النموذجي املتعلق      ُ          أُجنز جزء      ٢٠٠٦       ديسمرب   /               ويف كانون األول    .                                         املشـاريع اليت هتمهم وتنفيذها وتقييمها     
  .                     ُ                                                                            بالشعوب األصلية الذي أُنشئت يف إطاره آليات تشاورية تقوم على املشاركة يف كل من إكوادور وبوليفيا وكينيا

  برنامج الزماالت اخلاص بالسكان األصليني-     ً سابعا  

        ويف عام    .          تمع املدين                                                                                 ال يـزال برنامج الزماالت اخلاص بالسكان األصليني يشكل وسيلة هامة لتقوية اجمل             -  ٣٨
                     اإلسبانية واإلنكليزية   (                                                                                     ، بلغ عدد ممثلي السكان األصليني الذين شاركوا يف الوحدات اللغوية هلذا الربنامج                  ٢٠٠٦

  :                                                           وكانت اجملتمعات احمللية والبلدان التالية ممثلة يف الربنامج          ).        رجال  ٩           امرأة و    ١١ (    ً    ممثالً     ٢٠  )                    والروسية والفرنسية 
                    ، ووايو وارهاواكو    )                         سكان أصليون يف أستراليا    (                ، وأرينيت كالن     )     نيبال (             ، وشاملينغ    )   قيا          جنوب أفري  (            خوماين سان   

            ، واألمازيغ   )        غواتيماال (           ، واملايا    )       إكوادور (          ، وشوار    )         نيكاراغوا (             ، وميسكيتو    )     كينيا (              ، وأوجيـيك     )          كولومبـيا  (
                          أوديغي ودولغان وشور وفيبس    ، و )              مجهورية الكونغو (          ، واألقزام  )      اجلزائر (           ، والطوارق  )       بوروندي (         ، وباتوا  )     املغرب (
                                                         ، قامت املفوضية بتقييم برنامج الزماالت اخلاص بالسكان            ٢٠٠٦       ديسمرب   /               ويف كانون األول     ).                االحتـاد الروسي   (

                        وكان كل األشخاص الذين      .                                                                       وأبرز التقييم أمهية الربنامج بالنسبة للشعوب األصلية وتأثريه املضاعف          .         األصـليني 
                                                        ً                     ورات تدريبية مع جمتمعاهتم احمللية، واستفاد الكثريون منهم الحقاً من اآلليات                                              استجابوا للتقييم قد شاركوا يف د     

                                                                              ويف وقت الحق اضطلع البعض منهم بوظائف قيادية يف حني شارك البعض اآلخر يف                .                         املعنـية حبقـوق اإلنسان    
  .         ة القطرية                                                                                  حلقات خرباء دراسية أو يف مفاوضات مع اهليئات التشريعية، وعمل آخرون مع أفرقة األمم املتحد
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  صندوق التربعات-     ً ثامنا  

                    من ممثلي السكان      ٤٦                                                                           ساعد صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل السكان األصليني يف متويل مشاركة             -  ٣٩
     ٢٤٤     ٠٠٠            مببلغ قدره    (                                                                                      األصليني يف الدورة اخلامسة للمنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية يف نيويورك             

    ً                                        ممثالً يف الدورة الرابعة العشرين للفريق         ٥٠                               ، كما ساهم يف متويل مشاركة        )         ت املتحدة                         دوالر من دوالرات الواليا   
               وترد يف تقرير      ).                                     دوالر من دوالرات الواليات املتحدة        ١٤٨     ٩٠٠            مببلغ قدره    (                                 العـامل املعين بالسكان األصليني      

                          ومات إضافية عن حالة صندوق      معل(A/61/376)                                                            مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل اجلمعية العامة      
  .                                      األمم املتحدة للتربعات لصاحل السكان األصليني

  الشراكة والتعاون-     ً تاسعا  

                                                                                          خالل السنوات املاضية، ازداد التعاون املشترك بني الوكاالت يف جمال القضايا املتعلقة بالشعوب األصلية،  -  ٤٠
                                                ة املكلف مبوجب واليته باملسامهة يف تنسيق أنشطة                                                                     وذلـك بدفع من املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلي         

                                             وإن توسيع عضوية فريق الدعم املشترك بني الوكاالت   .                                                   منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق بقضايا السكان األصليني
                                                           وكالة من وكاالت األمم املتحدة يدل على التزام املؤسسات بزيادة   ٣٠                                   املعين بقضايا الشعوب األصلية ليشمل حنو 

                                                   وخالل السنة، اضطلعت املفوضية بأنشطة عدة مع شركائها يف   .                                         ماج قضايا السكان األصليني يف الربامج القطرية  إد
                                                                                ولقد تضمنت هذه األنشطة مشاركة املفوضية يف اجتماع فريق الدعم املشترك بني الوكاالت املعين   .            األمم املتحدة

                        والذي ركز على استعراض     ٢٠٠٦                  ية الزراعية يف عام                                                    بقضايا الشعوب األصلية، الذي نظمه الصندوق الدويل للتنم
                                              وإن قرار جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية دعوة         .                                                             السياسات والربامج املتعلقة بأراضي السكان األصليني ومواردهم      

                                                                                                               الصـندوق الدويل للتنمية الزراعية إىل وضع مبادئ توجيهية إلدماج قضايا السكان األصليني يف الربامج القطرية                
                                                                                                          ح للمفوضية وشركائها فرصة إللقاء املزيد من األضواء على املسائل املتعلقة بالسكان األصليني، مبا يف ذلك                     يتـي 

           ودعت جمموعة   .                                                                                             هـاجس عـدم استفادة مجاعات السكان األصليني من اجلهود املبذولة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية        
  .           التوجيهية                                        ية إىل وضع اخلطوط العامة األولية هلذه املبادئ                                              األمم املتحدة اإلمنائية املفوضية ومنظمة العمل الدول

                                                                                                       وشاركت املفوضية يف الدورة اخلامسة للمنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، املعقودة يف الفترة               -  ٤١
                                                                         ، واليت تناولت كموضوع رئيسي األهداف اإلمنائية لأللفية والشعوب األصلية              ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ٢٦       إىل     ١٥    من  

                                            وحضر الدورة كل من املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق   .                                               وخصصت يوم مناقشة حول الشعوب األصلية يف أفريقيا  
                                                      املقرر للفريق العامل املعين بالسكان األصليني، كما        -                                                      اإلنسـان واحلريات األساسية للسكان األصليني، والرئيس        

  .     ألصليني                                                     حضر الدورة عشرة أعضاء يف برنامج الزماالت اخلاص بالسكان ا

                                                                                          وقبل انعقاد دورة املنتدى الدائم، شاركت املفوضية يف حلقة عمل للخرباء بشأن الشعوب األصلية نظمتها  -  ٤٢
                    وحضر االجتماع أكثر     .     ٢٠٠٦       أبريل   /        نيسان  ٧    و  ٦                                                                املنظمة الدولية للهجرة وأمانة املنتدى الدائم يف جنيف يومي          

                         مسؤولية الدولة؛ وتقاسم     :                               االت الرئيسية الثالثة التالية          ً                                            مشاركاً اتفقوا على عدد من التوصيات تغطي اجمل          ٣٠    من  
  .                                                                                                          املعلومـات؛ ودور املـنظمات الدولية ووكاالت األمم املتحدة يف تناول العالقة بني الشعوب األصلية واهلجرة               

         ع نتيجة                                                                                                           وتناولت التوصيات ضرورة االعتراف بالتأثريات الواسعة النطاق، اإلجيابية منها والسلبية، اليت تطال اجملتم            
  .                             ُ                                                                هجرة الشعوب األصلية، واحلاجة املُلحة إىل تعزيز تطبيق القوانني القائمة حلماية السكان األصليني املهاجرين
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  .    ُ                                                                 ، أُطلق يف نيويورك برنامج عمل العقد الدويل الثاين للسكان األصليني يف العامل    ٢٠٠٦     مايو  /      أيار  ١٥   ويف  -  ٤٣
                                                              ألصلية يف تصميم وتنفيذ وتقييم العمليات الدولية واإلقليمية                                                          وتتمـثل أهداف العقد يف النهوض بوضع الشعوب ا        

                                                                                                                والوطنية املتعلقة بالقوانني والسياسات واملوارد والربامج واملشاريع، وإشراك هذه الشعوب مشاركة كاملة وفعالة             
            دية ووحدهتا                                                                                                         يف اختـاذ القرارات اليت تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر يف أمناط حياهتا وأراضيها وأقاليمها التقلي                

                                                         وتتضمن التوصيات الواردة يف برنامج العمل فيما يتعلق          .                                                             الثقافية، مع مراعاة مبدأ املوافقة احلرة املسبقة واملستنرية       
                                                                                                                حبقوق اإلنسان اقتراحات تدعو إىل إنشاء آلية عاملية لرصد حالة الشعوب األصلية اليت دخلت يف عزلة طوعية أو                  

                                                                           يئات املعنية برصد معاهدات حقوق اإلنسان واآلليات املواضيعية والقطرية يف                                           املهـددة باالنقراض؛ واستمرار اهل    
                                ً                                                                 التصدي لقضايا السكان األصليني وفقاً للواليات املنوطة هبا؛ ووضع وتنفيذ برامج تثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان 

                   ات الشعوب األصلية                                                                                        للشـعوب األصلية، مبا فيها برنامج الزماالت احلايل اخلاص بالسكان األصليني، وذلك بلغ            
                                                                  ً                                                     حيـثما أمكن، مع توفري ما يتصل بذلك من املواد التدريبية املناسبة ثقافياً، والدعوة إىل مكافحة األمناط املقولبة                  

                            اجملتمعات احمللية للسكان األصليني  /                                                                    والوصم اإلثين؛ وتعزيز التعاون مع الفريق العامل املعين حبقوق السكان األصليني
   .                                                                              جنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب بغية زيادة فهم قضايا السكان األصليني يف أفريقيا                   يف أفريقيا التابع لل

  االستنتاجات-     ً عاشرا  

                                                                                                  يـدل اسـتعراض أنشطة هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة على أن قضايا السكان األصليني أصبحت                -  ٤٤
             ومنها اتضاح                                      عزى ذلك إىل العديد من العوامل،              ُ   وميكن أن يُ    .          ً     ً                                    تشـكل جزءاً هاماً يف عمل هذه اهليئات واإلجراءات        

                                                                                                                 رؤيـة هـذه اآلليات وتزايد وعيها واهتمامها هبذه القضايا نتيجة املناقشات اليت جرت حول مشروع إعالن األمم                  
                            حبالة حقوق اإلنسان واحلريات                                                                                     املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، واألنشطة اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص املعين           

                                                                                                         ية للسكان األصليني، ووجود عدد من السكان األصليني خالل فترة طويلة من السنة داخل املفوضية يف إطار                      األساس
                                              ُ                                                                برنامج الزماالت اخلاص بالسكان األصليني، واألنشطة املُضطلع هبا منذ سنوات عديدة لبناء القدرات يف جمال حقوق                

                       وكما ورد يف التقرير،      .                    آليات حقوق اإلنسان                                                                   اإلنسـان، ممـا شـجع منظمات السكان األصليني على اللجوء إىل             
  .                                                                                     أصبحت األنشطة املتعلقة بالشعوب األصلية حتظى باهتمام متزايد يف إطار الربامج القطرية للمفوضية

                                                                                             وتنشـط املفوضية يف جمال التعاون املشترك بني الوكاالت هبدف إدماج قضايا السكان األصليني يف                -  ٤٥
      َّ                                                                   ب املوجَّه من جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية إىل فريق الدعم املشترك بني             ُ             وُينبـئ الطل    .                     الـربامج واملشـاريع   

                                                                                          الوكاالت املعين بقضايا الشعوب األصلية لوضع مبادئ توجيهية تتعلق بالشعوب األصلية وخطة عمل لألنشطة 
     انون      ويف ك   .                                                                                             القطـرية، مبـزيد من التقدم على درب إدماج قضايا السكان األصليني يف عمل األمم املتحدة               

   ُ                                                                         ، أُجنز بنجاح اجلزء النموذجي املتعلق بقضايا السكان األصليني من برنامج تعزيز حقوق     ٢٠٠٦      ديسمرب  /    األول
                                                                                                      اإلنسان املشترك بني املفوضية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، حيث أنشئت منتديات للتشاور بني الشعوب              

                                              توقع أن تتيح هذه املنتديات ملمثلي السكان األصليني   ُ وُي  .                                               األصلية وأفرقة األمم املتحدة القطرية يف ثالثة بلدان
   .     ً                      فرصاً للمسامهة يف دورة الربجمة

                      ً        ً                                                                     وقـد أبدت الدول اهتماماً متزايداً بقضايا السكان األصليني وأقرت باحلاجة إىل وضع معايري عاملية                -  ٤٦
                   املتحدة بشأن حقوق                                                                        تتعلق حبقوق الشعوب األصلية، وهو ما تشهد عليه املناقشات حول مشروع إعالن األمم

                                                                                     وإن ما تواجهه هذه الشعوب من انتهاكات واستبعاد يربر االهتمام املتواصل للمجتمع              .                 الشـعوب األصلية  
  .                               الدويل وجملس حقوق اإلنسان بقضاياها

_ _ _ _ _ 


