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  حقوق الطفلة نجل
  )٢٠٠٩(١١ رقم عامال تعليقال
 االتفاقية  مبوجب وحقوقهمالشعوب األصلية أطفال 

  مقدمة

بعني االعتبار الواجب أمهية تقاليد كـل       "جاء يف ديباجة اتفاقية حقوق الطفل أن الدول األطراف تأخذ             - ١
ورغم أن مجيع احلقوق املنصوص عليها يف اتفاقية        . "شعب وقيمه الثقافية حلماية الطفل وترعرعه ترعرعاً متناسقاً       

حقوق الطفل تنطبق على األطفال كافة، سواء أكانوا أطفال الشعوب األصلية أم ال، فإن اتفاقية حقوق الطفل هي 
 .أول اتفاقية أساسية تتضمن إشارات حمددة إىل أطفال هذه الشعوب يف عدد من املواد

يف الدول اليت توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص       "قية أنه    من االتفا  ٣٠وجاء يف املادة      - ٢
من الشعوب األصلية، ال جيوز حرمان الطفل املنتمي لتلك األقليات أو ألولئك السكان من احلق يف أن يتمتع، مع            

 ."بقية أفراد اجملموعة، بثقافته أو اإلجهار بدينه وممارسة شعائره أو استعمال لغته

 حنو إعداد الطفل موجهاًأن يكون تعليم الطفل " من االتفاقية تنص على ٢٩ املادة وعالوةً على ذلك، فإن  - ٣
حلياة تستشعر املسؤولية يف جمتمع حر بروح من التفاهم والسلم والتسامح واملساواة بني اجلنسني والصداقة بـني                 

 ."الذين ينتمون إىل الشعوب األصليةمجيع الشعوب واجلماعات اإلثنية والوطنية والدينية واألشخاص 

تشجيع وسائط اإلعالم على إيـالء      " من االتفاقية إشارة خاصة إىل أنه ينبغي للدول األطراف           ١٧وتشري املادة     -٤
 ."عناية خاصة لالحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إىل جمموعة من جمموعات األقليات أو إىل الشعوب األصلية

 حباجتـهم إىل تـدابري   هي داللة على اإلقرار إىل أطفال الشعوب األصلية يف االتفاقية  دةاحملداإلشارات  و  - ٥
وما فتئت جلنة حقوق الطفل تراعي ظروف أطفال هذه الـشعوب يف            .  حبقوقهم  كامالً خاصة لكي يتمتعوا متتعاً   

واجهون حتديات كبرية يف والحظت أن هؤالء األطفال ي. استعراضها للتقارير الدورية للدول األطرف يف االتفاقية   
وال يزال أطفال الشعوب . وأصدرت جمموعة من التوصيات يف هذا الشأن يف مالحظاهتا اخلتامية . ممارسة حقوقهم 

حصوهلم  إمكانية منها   ، من االتفاقية يف جماالت عديدة     ٢األصلية ضحية ألشكال خطرية من التمييز ختالف املادة         
 .  ضرورة اعتماد هذا التعليق العامأكدما  الرعاية الصحية والتعليم، على

وإىل جانب اتفاقية حقوق الطفل، اضطلعت اتفاقيات خمتلفة حلقوق اإلنسان بدور مهم يف معاجلة قضايا                 - ٦
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز   أال وهي  ،أطفال الشعوب األصلية وضمان حقهم يف املساواة      

العهد الدويل اخلـاص    ، و ١٩٦٦ لسنة   هد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     الع، و ١٩٦٥ لسنة   العنصري
 .١٩٦٦ لسنة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ١٩٨٩ بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة لسنة          ١٦٩وتتضمن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         -٧
 .وتربز على حنو خاص حقوق أطفال هذه الشعوب يف جمال التعليم. ألصلية تدعم حقوق الشعوب اأحكاماً
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 حبالة حقـوق اإلنـسان      ياً معن اً خاص اًمقرر جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    ، عّينت   ٢٠٠١ويف سنة     - ٨
. ٢٠٠٧ هذا التعـيني سـنة      بتثبيت جملس حقوق اإلنسان بعد ذلك       وقام. ة األصلي للشعوبواحلريات األساسية   

 من التوصـيات الـواردة يف       اً عدد وإن.  املقرر اخلاص إيالء عناية خاصة لقضايا أطفال هذه الشعوب         إىللب  وط
 . على وضعهم اخلاصعما قام به من بعثات قد ركزترير ا وتقةريره السنوياتق

شعوب الشعوب األصلية دورته الثانية بشأن أطفال ال      املنتدى الدائم املعين بقضايا     ، عقد   ٢٠٠٣  سنة ويف  - ٩
األصلية وشباهبا، ونظمت جلنة حقوق الطفل يف السنة ذاهتا يومها السنوي للمناقشة العامة بشأن حقوق أطفـال                 

 إىل جانب هيئات األمم املتحدة      ،الشعوب األصلية واعتمدت توصيات تستهدف يف املقام األول الدول األطراف         
 .دويل والبنوك التنموية اإلقليميةوآليات حقوق اإلنسان واجملتمع املدين واملاحنني والبنك ال

عالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب        ، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إ      ٢٠٠٧ويف سنة     - ١٠
، الذي يقدم توجيهات هامة خبصوص حقوق هذه الشعوب، مبا فيها إشارات خاصة إىل حقوق أطفاهلا يف األصلية

 . عدد من امليادين

 األهداف واهليكل

يعرض هذا التعليق العام بشأن حقوق أطفال الشعوب األصلية، كما هو منصوص عليه يف اتفاقية حقوق                  - ١١
 .الطفل، التطورات واملبادرات القانونية الواردة أعاله

وص طريقة تنفيذ التزاماهتـا     صويهدف هذا التعليق العام يف املقام األول إىل تزويد الدول بتوجيهات خب             - ١٢
وتعتمد اللجنة يف هذا التعليق على خربهتا يف تأويل أحكـام           .  الشعوب األصلية مبقتضى االتفاقية    املتعلقة بأطفال 

 التعليق العام    صدور كما أن التعليق يقوم على التوصيات املعتمدة عقب يوم        . االتفاقية فيما خيص هؤالء األطفال    
 مبـن   ،مع أصحاب املصلحة املعنيني    وجود عملية تشاورية     وينّم عن ،  ٢٠٠٣بشأن أطفال الشعوب األصلية سنة      
 .فيهم أطفال هذه الشعوب أنفسهم

  كامالًويرمي التعليق العام إىل استكشاف التحديات اخلاصة اليت تعرقل متتع أطفال الشعوب األصلية متتعاً  - ١٣
هم ممارسة حبقوقهم، ويربز التدابري اخلاصة اليت ينبغي أن تتخذها الدول لضمان ممارسة أطفال هذه الشعوب حقوقَ        

أضف إىل ذلك أن التعليق العام يسعى إىل تشجيع املمارسات اجليدة وإبراز النهج اإلجيابية يف التنفيذ العملي . فعلية
 . حلقوق هؤالء األطفال

عنصران أساسيان يف هذا التعليق العام، بيد أن        ،   واحلق يف الثقافة والدين واللغة     ، من االتفاقية  ٣٠واملادة    - ١٤
.  بأطفال الشعوب األصلية، اليت يتطلب تنفيذها عناية خاصةةن يف استكشاف األحكام املختلفة املتعلقاهلدف يكم

وهناك تركيز خاص على العالقة املتداخلة ما بني األحكام املعنية، وال سيما فيما يتصل باملبادئ العامة لالتفاقيـة        
 يف احلياة والبقاء والنمـو،      وحق الطفل فضلى للطفل،   كما حددهتا اللجنة، واملتمثلة يف عدم التمييز، واملصاحل ال        

 . يف االستماع إىل آرائههوحق
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. وتالحظ اللجنة أن االتفاقية تنطوي على إشارات إىل كل من أطفال األقليات وأطفال الشعوب األصلية            - ١٥
ـ     ،وقد تكون بعض اإلشارات يف هذا التعليق العام ذات صلة بأطفال األقليات            رر اللجنـة يف     ومن املمكن أن تق

 . املستقبل إعداد تعليق عام خاص حبقوق هؤالء األطفال

  وااللتزامات العامة للدول٣٠املادة 

العهد الدويل اخلاص    من   ٢٧ من اتفاقية حقوق الطفل واملادة       ٣٠ بني املادة    ة الوثيق بالصلة اللجنة   ُتذَكِّر  - ١٦
 يف أن يتمتع، مع بقية أفـراد اجملموعـة،           الفرد  على حق  اًتنصان حتديد كلتا املادتني   ف. باحلقوق املدنية والسياسية  

 يف الوقت  مجاعياً وحقاً فردياًويعترب هذا احلق حقاً. اإلجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغتهيف بثقافته أو 
حلق يف ممارسة وترى اللجنة أن ا.  وهو اعتراف مهم بالعادات والتقاليد اجلماعية يف ثقافات الشعوب األصلية،ذاته

 .)١(ها باستغالل أراضيها التقليدية واالنتفاع مبوارد وثيقاًهذه الشعوب حلقوقها الثقافية قد يرتبط ارتباطاً

وتقضي بعدم جـواز    " حق" بوجود   فهي تقّر مع ذلك    بصيغة النفي،    ترد ٣٠وعلى الرغم من أن املادة        - ١٧
رف ملزمة بضمان هذا احلق وممارسته وعـدم حرمـان          وبناء على ذلك، فإن الدولة الط     . حرمان األشخاص منه  

 ، ضـروري للحماية أمر إجيابية  تدابرياختاذ  وتتفق اللجنة مع جلنة حقوق اإلنسان بأن        . األشخاص منه أو انتهاكه   
  أفعال الدولة الطرف نفسها، سواء عن طريق سلطتها التشريعية أو القضائية أو اإلدارية، بل أيضاً               إزاءليس فقط   

 .)٢(عال األشخاص اآلخرين داخل الدولة الطرف أفإزاء

على أن تقر   ويف هذا السياق، تساند اللجنة جلنة القضاء على التمييز العنصري يف حثها الدول األطرف                 - ١٨
 املتميزة باعتبارها إغناء للهوية الثقافية للدولة، وأن معيشتهاوطريقة  ولغتها  الشعوب األصلية وتارخيهاوحتترم ثقافة

  .)٣(صوهناعلى تشجع 

 .)٤( باعتباره املعيار األساسي لتحديد وجودهـا لذاهتا تعريفهاد وجود الشعوب األصلية من خالل   دَّوُيح  - ١٩
 . هباها اعتراف الدول رمسياًوال تتطلب ممارسة هذه الشعوب حقوقَ

                                                      

، ١٩٩٤،  CCPR/C/Rev.1/Add.5، الوثيقـة    ٢٧ بشأن املـادة     ٢٣جلنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم        )١(
 . ٤، الفقرة ٢٠٠٣توصيات يوم املناقشة العامة للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق أطفال الشعوب األصلية، . ٧ و٢-٣الفقرتان 

، ١٩٩٤، CCPR/C/Rev.1/Add.5، الوثيقة ٢٧ على املادة ٢٣ العام رقم اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق )٢(
 .١-٦الفقرة 

 الواردة  ،١٩٩٧ بشأن الشعوب األصلية،     ٢٣جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم          )٣(
 . املرفق اخلامسA/52/18يف الوثيقة 

، ١٩٨٩القبلية يف البلدان املستقلة لـسنة       بشأن الشعوب األصلية و    ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )٤(
 .١من املادة ) ٢(الفقرة 
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 مـن الـدول     اً الدول األطراف، أن كثري     تقاريرَ استناداً إىل استعراضاهتا  والحظت جلنة حقوق الطفل،       - ٢٠
األطراف ال تويل االهتمام الكايف عند تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية حلقوق أطفال الشعوب األصلية ولتعزيـز                

وترى أنه ينبغي اختاذ تدابري خاصة من خالل التشريعات والسياسات حلماية أطفال هذه الشعوب بالتشاور . منوهم
وترى اللجنة أنه ينبغي    .  من االتفاقية  ١٢ املادة   عليه نصت   على حنو ما   ومبشاركة األطفال    )٥(مع الشعوب املعنية  

 تضمن تزويد مجيع األطراف     للسلطات أو اهليئات التابعة للدول األطراف إجراء املشاورات بطريقة مناسبة ثقافياً          
 .باملعلومات وتكفل التواصل واحلوار التفاعلي

وينبغي أن تقدم .  عند تنفيذ االتفاقية٣٠تمام الكايف للمادة وحتث اللجنة الدول األطراف على إيالء االه     - ٢١
الدول األطراف معلومات مفصلة يف تقاريرها الدورية مبقتضى االتفاقية حول التدابري اخلاصة املتخذة لضمان متتع               

 . املذكورةأطفال الشعوب األصلية حبقوقهم املنصوص عليها يف املادة

                   مع أحكام أخرى          ً   متاشياً   ٣٠                                            ملمارسات الثقافية املنصوص عليها يف املادة                                      وأكدت اللجنة وجوب القيام با      -   ٢٢
        وإذا   . )٦ (       ومنائـه                                                                                              من االتفاقية، وال ميكن تربيرها يف أي حال من األحوال إذا كانت متس بكرامة الطفل وصحته                 

                       لة الطرف العمل مـع                       ، يتعني على الدو                                  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث                                من قبيل الزواج املبكر و      ،                   ظهرت ممارسات مؤذية  
               وضـع بـرامج         على      و      توعية                                                   وحتث اللجنة بشدة الدول األطراف على تنظيم محالت           .              على استئصاهلا                  اجملتمعات األصلية   

 . )٧ (          املمارسات                                                                                       تعليمية وتشريعات ترمي إىل تغيري العقليات وأدوار اجلنسني والصور النمطية اليت تساهم يف تفشي هذه

  مبادئ عامة
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

                            واليتها القضائية دون أي متييز  ل      خاضع                                            على التزامات الدول األطراف لضمان حق كل طفل  ٢        املادة تنص  - ٢٣
     يف  املكرسـة                                                                                      وحددت اللجنة عدم التمييز كمبدأ عام يكتسي أمهية بالغة يف تنفيذ مجيع احلقـوق                 .            من أي نوع  

                   ومن أجل محاية الطفل   .                            للتصرف يف عدم التعرض للتمييز    ابل ق                                 ويتمتع أطفال الشعوب األصلية حبق غري  .         االتفاقية
                                                  مبدأ عدم التمييز يف مجيع التشريعات الوطنية        جتسيد                                                                محاية فعالة من هذا التمييز، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف           

       سبل               وينبغي إتاحة   .                                                وإنفاذه من خالل اهليئات القضائية واإلدارية      بصورة مناسبة                                  وإمكانية تطبيقه مباشرة ورصده     
                     القطـاع العـام               تقتصر على       ال         األطراف                                    وتوضح اللجنة أن التزامات الدول        .                               انتصاف فعالة ضمن األجل احملدد    

  .                               ً فحسب، بل وتشمل القطاع اخلاص أيضاً

                                                                      بشأن التدابري العامة لتنفيذ االتفاقية بأن مبدأ عدم التمييـز            ٥                                             وسبق أن جاء يف تعليق اللجنة العام رقم           -   ٢٤
      ممارسة                                                األطفال الذين قد يتطلب االعتراف حبقوقهم أو                       فرادى ومجاعات                    نشاط على حتديد                        يتطلب عمل الدول ب   

                                                      

 .٢٧ و٦ و٢، املواد ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )٥(

، ٢٠٠٤، ضمان حقوق أطفال الشعوب األصـلية،   الصادر عن اليونيسيفInnocenti Digest من ١١العدد  )٦(
 .٧الصفحة 

 .٢٤ ، الفقرة٢٠٠٣ صحة املراهقني،  بشأن٤جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  )٧(
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                                     مجع البيانات وتصنيفها بغية حتديـد                         وجه اخلصوص ضرورة                    اللجنة على         وتؤكد  .        خاصة         تدابري               َ   هذه احلقوق اختاذَ  
            إجـراء      ً   أيـضاً            قد تتطلب        ييز                   معاجلة قضية التم   و  .                                                                 حاالت التمييز أو احلاالت اليت من احملتمل أن يقع فيها التمييز          

  . )٨ (                                          إىل جانب التدابري التعليمية لتغيري العقليات ،                                       تغيريات يف التشريعات واإلدارة وختصيص املوارد

                                               للدول األطراف، أن أطفال الشعوب األصـلية                َ   الشاملةَ        َ لتقاريَر ا                                    وتالحظ اللجنة، من خالل استعراضها        -   ٢٥
                   اليت تـؤدي إىل           األوضاع            لقضاء على                    صاحلهم يف سبيل ا                  دابري إجيابية ل                                                ينتمون إىل فئة األطفال الذين ينبغي اختاذ ت       

       والدول   .         األطفال         غريهم من                                                   تمتعهم باحلقوق الواردة يف االتفاقية على قدم املساواة مع ل          ً ، وضماناً              تعرضهم للتمييز
       علـى   ب                    أطفال هذه الـشعو      ً      ضماناً حلصول                                                         األطراف مدعوة، على حنو خاص، إىل النظر يف تطبيق تدابري خاصة    

                                                                                                             خدمات مالئمة لثقافتهم يف جماالت الصحة والتغذية والتعليم والترفيه والرياضة واخلدمات االجتماعية والـسكن              
  . )٩ (                           واملرافق الصحية وقضاء األحداث

                  ووضع مؤشـرات      َ  ََّ     املَبوََّبة                                                                                ومن بني التدابري اإلجيابية اليت ينبغي أن تتخذها الدول األطراف مجع البيانات               -   ٢٦
                                         ولعل حتديد الفجوات والعراقيل اليت حتول        .                                  احملتملة ضد أطفال الشعوب األصلية     و                    ت التمييز احلالية               لتحديد جماال 

ّ                          دون متتع هؤالء األطفال حبقوقهم أمر أساسي الختاذ التدابري اإلجيابية املناسبة عرب سّن التشريعات وختصيص املوارد                                                                        
  . )١٠ (                     ووضع السياسات والربامج

                                                                               ضمان اختاذ التدابري اإلعالمية والتعليمية ملعاجلة التمييز ضد أطفال الشعوب                                    ويتعني على الدول األطراف     -   ٢٧
                 بتنظيم محـالت           َ   األطرافَ                   َ     من االتفاقية الدولَ    ،  ٣٠ و  )  د (  ٢٩-  ١    و   ١٧                    إىل جانب املواد      ، ٢ ُ              وُتلزم املادة     .       األصلية
                     يني تركز علـى حقـوق                                      مناهج تعليمية يف املدارس ولفائدة املهن     وضع                   مواد للنشر و         وإعداد           اجلمهور          عامة       لتوعية

                        كما يتعني على الـدول       .                      مبا فيها العنصرية    ،                                                                 أطفال الشعوب األصلية والقضاء على املواقف واملمارسات التمييزية       
  ت                                                                                                          األطراف إتاحة فرص حقيقية ألطفال الشعوب األصلية وأطفال الشعوب غري األصلية لفهم الثقافات والـديانا              

  .                         واللغات املختلفة واحترامها

                                                                                   ُ      للدول األطراف أن حتدد، يف تقاريرها الدورية املقدمة إىل اللجنة، التدابري املتخذة والربامج املُنفذة        وينبغي   -   ٢٨
ـ  بوثيقة                                                         ملعاجلة قضية التمييز ضد أطفال الشعوب األصلية فيما يتعلق          ؤمتر                                       اإلعالن وبرنامج العمل املعتمـدة يف امل

  . )١١ (    ٢٠٠١       لسنة                           جانب وما يتصل بذلك من تعصب                                                  العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األ

                                                                                            التدابري اخلاصة، ينبغي أن تراعي الدول األطراف احتياجات أطفال الشعوب األصلية الذين                وضع        وأثناء    -   ٢٩
                                                                                              متعددة من التمييز، وعليها أن تأخذ كذلك بعني االعتبار اختالف الظروف اليت يعيش فيها                               ً   قد يواجهون أشكاالً  
                                                          وينبغي إيالء اهتمام خاص للفتيات لضمان متتعهن حبقوقهن على قدم   .                 يف األرياف ويف املدن                    أطفال هذه الشعوب    

                                                      

 .١٢، الفقرة ٢٠٠٣ بشأن التدابري العامة لتنفيذ االتفاقية، ٥جلنة حقوق الطفل رقم  )٨(

 .٩، الفقرة ٢٠٠٣ توصيات يوم املناقشة العامة للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق أطفال الشعوب األصلية، )٩(

 .٦املرجع ذاته، الفقرة  )١٠(

 .١٢، الفقرة ٢٠٠٣ نة حقوق الطفل بشأن حقوق أطفال الشعوب األصلية،توصيات يوم املناقشة العامة للج )١١(
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    ذوي        طفـال    األ                         التدابري اخلاصة حقوق     تكفل تضمني أن                                   ويتعني على الدول األطراف كذلك        .                     املساواة مع الفتيان  
  . )١٢ (         ذه الشعوب هل       اإلعاقة 

                   املصاحل الفضلى للطفل

                 وتعترب اللجنة هذا   .      ً  خاصاً                                           ً لفضلى للطفل على أطفال الشعوب األصلية اهتماماً                        يتطلب تطبيق مبدأ املصاحل ا  -   ٣٠
                                                                            يف آن واحد، وتطبيقه على أطفال هذه الشعوب باعتبارهم جمموعة واحدة يتطلب البحث        ً  ومجاعياً      ً  فردياً         ً املبدأ حقاً

                       باالعتبار املتميز الذي    ظون     ال حي                      ً أطفال هذه الشعوب دائماً و  .                                               يف كيفية ارتباط هذا احلق باحلقوق الثقافية اجلماعية
                                                     واليت هتم الشعوب األصلية تضفي الغموض يف بعض األحيان على                           ً   ن القضايا األخرى األكرب نطاقاً   إ               يستحقونه، إذ   

                                         وإذا تعلق األمر باألطفال، فال ميكـن         . )١٣ ( )                                                ومن هذه القضايا حقوق األرض والتمثيل السياسي       (             وضعهم اخلاص   
  .          للمجموعة              املصاحل الفضلىلفائدة         املساس هبا                            إمهال املصاحل الفضلى للطفل أو 

                                                                                                    وعندما تسعى الدول األطراف وهيئاهتا التشريعية إىل تقييم املصاحل الفضلى ألطفال الشعوب األصـلية،                -   ٣١
  .                                                   ممارسة هذه احلقوق بشكل مجاعي مع أفراد جمموعتـه             ىل إ                                                         ينبغي هلا النظر يف احلقوق الثقافية للطفل واحتياجاته         

                            ، ينبغي استـشارة جمتمعاهتـا                                                            ً         التشريعات والسياسات والربامج اليت هتم أطفال هذه الشعوب عموماً                       وفيما يتعلق ب  
                            وينبغي أن يـشارك هـؤالء        .                                                                             ومنحها فرصة املشاركة يف حتديد املصاحل الفضلى ألطفاهلا بأسلوب يالئم ثقافتهم          

   .                                   األطفال، قدر اإلمكان، يف هذه املشاورات

                                    فـرد واملـصاحل الفـضلى لألطفـال         ك                               فرق بني املصاحل الفضلى للطفل                                    وتؤمن اللجنة باحتمال وجود       -   ٣٢
    طفل     كل                ، حتظى مصاحل           ً   إدارياً                                ً       عادة ما تكون قرار حمكمة أو قراراً           اليت                                        ففي القرارات اخلاصة بالطفل الفرد،        .       مجموعة ك

  .                ديد مصاحله الفضلى              جزء من عملية حت   هو                                            غري أن النظر يف احلقوق الثقافية اجلماعية للطفل   .           باألولوية             بصفته الفردية

                                                                                                        ويتطلب مبدأ مصاحل الطفل الفضلى اختاذ الدول تدابري فعالة من خالل أنظمتها التـشريعية واإلداريـة                  -   ٣٣
                      يف حقـوق الطفـل                من أثر                  قراراهتا وأعماهلا      ما ل                                                                     والقضائية اليت من شأهنا تطبيق هذا املبدأ بانتظام عرب النظر يف            

                                ، جيب أن تتضمن هذه التدابري أنشطة ة فعالةربصو                 الشعوب األصلية                       ومن أجل ضمان حقوق أطفال   . )١٤ (      ومصاحله
                                              بأمهية النظر يف احلقوق الثقافية اجلماعية مقترنة  ا                       املهنية املعنية لتوعيته       اجلماعات          يف أوساط        تثقيفية             تدريبية ومحالت 

    .                         بتحديد مصاحل الطفل الفضلى

  

                                                      

 إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، .، الديباجةاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )١٢(
A/RES/61/295 ٢٢ و٢١، املادتان. 

 األصـلية،  ، ضمان حقوق أطفال الشعوب الصادر عن اليونيسيفInnocenti Digest من ١١العدد  )١٣(
 .١، الصفحة ٢٠٠٤

 .١٢، الفقرة ٢٠٠٣ بشأن تدابري التنفيذ العامة، ٥جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  )١٤(
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                           احلق يف احلياة والبقاء والنمو

                                                                   هائلة تفوق كل احلدود من أطفال الشعوب األصلية تعيش يف فقر                   ً   أعداداً      مثة        قلق أن       مع ال               تالحظ اللجنة     -   ٣٤
     إزاء                                 عدالت وفيات الرضع واألطفـال و                       إزاء ارتفاع م                    ً   واللجنة قلقة أيضاً    .                    يف بقائهم ومنوهم                     ً    مدقع، مما يؤثر سلباً   

                             على إعمال احلقوق االقتصادية                      الدول األطراف     ٤          املادة    ُ   ِ   وُتلزِم  .                                              سوء التغذية واألمراض يف أوساط هؤالء األطفال      
    ٢٧   و ٦             وتنص املادتان   .                                                                                واالجتماعية والثقافية يف حدود مواردها املتاحة وبالتعاون مع اجملتمع الدويل عند الضرورة

             غريهـم مـن                                       ويتعني على الدول مساعدة اآلباء و       .    الئق                                                      على حق األطفال يف البقاء والنمو ويف مستوى معيشي          
املساعدة املادية والربامج الداعمة اليت                                                  األصلية على إنفاذ هذا احلق من خالل توفري                                     املسؤولني عن أطفال الشعوب     

                                            َ وتؤكد اللجنة ضرورة اختاذ الدول األطراف تدابَري  .                                   فيما يتعلق بالتغذية والكساء والسكن وال سيما ،            تالئم ثقافتهم
            مؤشـرات         جانـب              لتدابري، إىل                    ، وتطوير هذه ا      الئق                                                   تضمن متتع هؤالء األطفال باحلق يف مستوى معيشي              ً خاصةً

   .                 مبن فيهم األطفال ،مع السكان األصليني                 التقدم، بالشراكة 

َ    تفهَمها               وتكرر اللجنة     -   ٣٥ َ   مفهوَم        مفهومـاً   "             ، باعتباره    ٥                                جاء يف تعليقها العام رقم                  على حنو ما              منو الطفل،       
                             وتؤكد ديباجة االتفاقيـة      . )١٥("واالجتماعي والنفسي    منو الطفل البدين والعقلي والروحي واملعنوي      يشملشامالً  

                وبالنسبة ألطفال    .        املتناسق                    حبماية الطفل ومنوه          منها                ما يتعلق           ٍ  ، وخباصةٍ                                          أمهية العادات والقيم الثقافية لكل شخص     
                                                                                                            الشعوب األصلية الذين حتافظ جمتمعاهتم على أسلوب عيش تقليدي، فإن استعمال األراضي التقليدية حيظى بأمهية               

                                                                   ويتعني على الدول التمعن يف األمهية الثقافية لألراضي التقليديـة            .  )١٦ (  هم            َ  ارستهم ثقافتَ      ومم               من أجل منائهم        كبرية  
  .                          كن، يف احلياة والبقاء والنمو                                مع ضمان حق الطفل، إىل أقصى حد مم ،                  وجودة احمليط الطبيعي

  األصليني، مبن التعاون مع السكان                         وتدعو الدول إىل      ،                                                   وتعيد اللجنة تأكيد أمهية األهداف اإلمنائية لأللفية        -   ٣٦
  .                                                                  حتقيق كامل لألهداف اإلمنائية لأللفية فيما ما يتعلق بأطفال هؤالء السكان      يف سبيل             فيهم األطفال، 

                 احترام رأي الطفل

                    يف التعبري عن رأيهم                                ً ، بني حق األطفال باعتبارهم أفراداً  ١٢                    ، فيما يتعلق باملادة                        ً    ترى اللجنة أن هناك فرقاً     -   ٣٧
                        مجموعـة، يف املـشاركة يف    ك                             وهو األمر الذي يـسمح هلـم،    ،              هم بصورة مجاعية                          وبني حقهم يف االستماع إلي    

  .                            املشاورات حول املسائل اليت هتمهم

َ      ملَزمة                 الدول األطراف     فإن   ،                        أطفال الشعوب األصلية               يتصل بفرادى        وفيما    -   ٣٨                                  باحترام حق الطفل يف التعبري         
                  مبـا يتناسـب      ،                الواجب لرأيه         االهتمام            ليها إيالء                                                                     عن رأيه مباشرة أو من خالل ممثل له يف املسائل اليت تعنيه، وع            

                                وينبغي للدولة الطرف أن تتيح       .                                                          وجيب احترام هذا االلتزام يف أي إجراء قضائي أو إداري           .                   وعمره ودرجة نضجه  

                                                      

 .املرجع ذاته )١٥(

، ضمان حقوق أطفال الشعوب األصـلية،   الصادر عن اليونيسيفInnocenti Digest من ١١العدد  )١٦(
 .٨، الصفحة ٢٠٠٤
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                                                               آخذة بعني االعتبار العراقيل اليت حتول دون ممارسة أطفـال            ،                                                    بيئة تساعد الطفل على التعبري عن رأيه بكل حرية        
       َّ                            َّ       يشمل حقَّهم يف أن يكون هلم من ميثلهم وحقَّهم يف                           حق األطفال يف االستماع إليهم  و  .             صلية هلذا احلق         الشعوب األ
   .                    يف عدم إبداء الرأي          وكذلك حقهم   ، أقواهلم بصورة تالئم ثقافتهم      َّ  أن تفسَّر

    مهم                                                                                     وعند تطبيق هذا احلق على أطفال الشعوب األصلية باعتبارهم جمموعة، تضطلع الدولة الطرف بدور   -   ٣٩
                       استراتيجيات خاصـة        ووضع                                                         ويتعني عليها ضمان استشارهتم يف مجيع املسائل اليت هتمهم            .                   يف تشجيع مشاركتهم  

     ويف ومؤسسات الرعاية البديلة                   وال سيما يف املدارس  ،                         وعليها ضمان تطبيق هذا احلق  .                        لكي تكون مشاركتهم فعالة
            وضع الربامج       على                                 فال الشعوب األصلية وجمتمعاهتم                                                 وتوصي اللجنة الدول األطراف بالعمل مع أط        .            ً  اجملتمع عموماً 

  .                                                             والسياسات واالستراتيجيات وتنفيذها وتقييمها بغية إنفاذ االتفاقية

  احلقوق واحلريات املدنية
  ) منها٣٧من املادة ) أ(والفقرة  ،من االتفاقية ١٧ إىل ١٣ و٨ و٧املواد (

               على املعلومات           ِّ   إمكانية االطِّالع

   ،                                                                      ة أن تويل وسائط اإلعالم أمهية خاصة لالحتياجات اللغوية ألطفال الشعوب األصـلية                  تؤكد اللجنة أمهي    -   ٤٠
                            األطراف على دعم حصول أطفال            َ وتشجع الدولَ  .              من االتفاقية  ٣٠         واملادة   ١٧         من املادة   )  د (         الفقرة     ً       وفقاً ألحكام

  .               االستماع إليهم        حلقهم يف                                                مبا فيها املعلومات بلغاهتم األم من أجل ممارسة فعالة ،                       هذه الشعوب على املعلومات

                               تسجيل الوالدات، واجلنسية، واهلوية

       وينبغي   .                      حصوهلم على اجلنسية             هتم، وضمان                                                       على الدول األطراف ضمان تسجيل مجيع األطفال فور والد          -   ٤١
                                                               وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء بقاء أطفال الشعوب األصلية، بدرجة أكرب   .         للجميع      ً ومتاحاً                      ً أن يكون التسجيل جماناً

  .                            احتمال أكرب لبقائهم دون جنسية                                                 من أطفال الشعوب غري األصلية، دون تسجيل بعد الوالدة و

                                                                                                   ولذا يتعني على الدول األطراف اختاذ تدابري خاصة من أجل ضمان تسجيل أطفال الـشعوب األصـلية                   -   ٤٢
                   ميكن االتفاق عليها                               وميكن أن تتضمن هذه التدابري، اليت  .                                     ، مبن فيهم الذين يعيشون يف مناطق نائية          حسب األصول 

                                                                                                بالتشاور مع اجملتمعات املعنية، وحدات متنقلة أو محالت دورية لتسجيل الوالدات أو إنشاء مراكز هلذا الغرض يف 
  .                                      مناطق سكن هذه الشعوب لضمان وصوهلا إليها

         م القيام      لعد   ومبا                            بأمهية عملية تسجيل الوالدات  ني       األصلي        السكان                                 وينبغي أن تضمن الدول توعية جمتمعات  -   ٤٣
                                          ويتعني على الدول األطراف توفري املعلومات        .         األخرى   هم   قوق حب                       األطفال غري املسجلني        متتع   يف                من أثر سليب          بذلك  

  . )١٧ (                            ة بالتشاور مع اجملتمعات املعنية                                                     هبذا الشأن للمجتمعات األصلية بلغاهتا األم وتنظيم محالت توعي

                                                      

، ضمان حقوق أطفال الشعوب األصـلية،  ن اليونيسيف الصادر عInnocenti Digest من ١١العدد  )١٧(
 .٩، الصفحة ٢٠٠٤



CRC/C/GC/11 
Page 10 

 

                                          من االتفاقية، إمكانية تسمية أطفـال         ٣٠    و  ٨     دتني         للما                                       ً       وينبغي كذلك أن تضمن الدول األطراف، وفقاً        -   ٤٤
      ويتعني   .                                                   لعاداهتم الثقافية وحقهم يف احلفاظ على هويتهم                                                        ً        الشعوب األصلية بأمساء أصلية من اختيار الوالدين طبقاً       

  .                                                                       عليها وضع تشريعات وطنية تسمح للوالدين بتسمية أبنائهما بأمساء من اختيارمها

ُ             من االتفاقية، اليت تقضي بأنه إذا ُحرم أي طفل  ٨         من املادة   )  ٢ (            ل إىل الفقرة                           وتسترعي اللجنة انتباه الدو  -   ٤٥                                 
                                                       ينبغي توفري املساعدة واحلماية املناسبتني له من أجـل          ف                   أو من مجيعها،                                           بطريقة غري شرعية من بعض عناصر هويته      

                     إعالن األمـم املتحـدة        من  ٨        املادة       مراعاة                              وتشجع اللجنة الدول األطراف على   .                               اإلسراع يف إعادة إثبات هويته    
                                                                      ، واليت تنص على وضع آليات فعالة ملنع أي عمل حيرم الشعوب األصلية من هوياهتا                        بشأن حقوق الشعوب األصلية
    .    هلا                          اإلثنية وإتاحة سبل االنتصاف 

ُ احمليط األ    ري والرعاية البديلة َس       
  ، ١١ إىل ٩، و)٢ و١الفقرتان  (١٨، و٥مواد االتفاقية (

 )٣٩، و)٤الفقرة  (٢٧و، ٢٥، و٢١ إىل ١٩و

                                                                                من االتفاقية بأن حتترم الدول األطراف حقوق الوالدين ومسؤولياهتما وواجباهتما، أو عند  ٥           تقضي املادة   -   ٤٦
                                                                                                                  االقتضاء، أعضاء األسرة املوسعة أو اجلماعة يف تزويد الطفل بطريقة تتفق مع قدراته املتطورة، بالتوجيه واإلرشاد               

      لضمان                    اختاذ تدابري فعالة     تكفل                       وينبغي للدول األطراف أن   .                هبا يف االتفاقية       َ  املعترَف َ َق   حلقو ا                  املالئمني عند ممارسته 
                                                                                  ً                   الشعوب األصلية وجمتمعاهتا من خالل مساعدهتا على أداء مسؤولياهتا يف جمال تربية األطفال، وفقـاً                      ُ  َ   سالمة أُسرَ 
  . )١٨ (             من االتفاقية  ٢٧           من املادة  ٣          والفقرة  ،  ٢٥   و  ١٨   و ٥   و ٣     ملواد        ألحكام ا

 ة العائلياألوضاعوينبغي للدول األطراف، بالتعاون مع أسر الشعوب األصلية وجمتمعاهتا، مجع بيانات عن   - ٤٧
وجيب استخدام هذه البيانات . ألطفال هذه الشعوب، مبن فيهم األطفال الذين جتري عمليات حضانتهم أو تبنيهم      

وجيب أن تكون مراعاة    .              يالئم ثقافتهم فال على حنو     سياسات احمليط العائلي والرعاية البديلة هلؤالء األط       يف وضع 
املصاحل الفضلى للطفل واحملافظة على سالمة أُسر الشعوب األصلية وجمتمعاهتا من أولويات االعتبارات يف برامج                

 .)١٩(التنمية واخلدمات االجتماعية وبرامج الصحة والتعليم اليت هتم أطفال هذه الشعوب

 فوق أي اعتبار يف حالة اللجوء إىل أي          وضع مبدأ املصلحة الفضلى دائماً     يضاًوينبغي أن تضمن الدول أ      - ٤٨
 إيـالء   ، من االتفاقيـة   ٢٠ من املادة    ٣وسيلة بديلة لرعاية أطفال الشعوب األصلية، ويتعني عليها، وفقاً للفقرة           

ويف الدول  . الثقافية واللغوية االعتبار الواجب لضمان االستمرارية يف تربية الطفل وخللفية الطفل اإلثنية والدينية و           
األطراف اليت ميثل فيها أطفال الشعوب األصلية نسبة كبرية من األطفال املنفصلني عن حميطهم األسري، ينبغـي                 
اختاذ تدابري سياساتية حمددة األهداف بالتشاور مع اجملتمعات األصلية من أجل تقليص عدد أطفال هذه اجملتمعات                

، ينبغي للدولة الطرف،    وعلى وجه التحديد  . ية البديلة وتفادي فقداهنم هويتهم الثقافية     املوجودين يف مراكز الرعا   
                                                      

 .١٧، الفقرة ٢٠٠٣ توصيات يوم املناقشة العامة للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق أطفال الشعوب األصلية، )١٨(

 .املرجع ذاته )١٩(
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 حمافظته على  تدابري خاصة لضمانتتخذيف حالة وضع طفل من هؤالء األطفال يف مركز للرعاية خارج جمتمعه، أن 
 .هويته الثقافية

  الرعاية الصحية واالجتماعية األساسية
  ، ٢٤، و٢٣، و)٣الفقرة ( ١٨، و٦مواد االتفاقية (

 ))٣ إىل ١الفقرات  (٢٧، و٢٦و

 وحصوهلم علـى  على الدول األطراف ضمان متتع مجيع األطفال بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه                - ٤٩
                                      صحية أسوأ مقارنة بأطفال الشعوب            ً أوضاعاً                             يعاين أطفال الشعوب األصلية      ما   وغالباً. خدمات الرعاية الصحية  

      وتالحظ   .                      إمكانية احلصول عليها                                                                    إىل جمموعة من العوامل منها رداءة اخلدمات الصحية أو تعذر                          ً   غري األصلية نظراً  
                                                                                                  إىل استعراضها تقارير الدول األطراف، أن هذا األمر ينطبق على البلدان النامية والبلـدان                                   ً   اللجنة بقلق، استناداً  

   .                    املتقدمة على حد سواء

                                                     دابري خاصة لضمان عدم تعرض أطفال الشعوب األصلية للتمييز                                   وحتث اللجنة الدول األطراف على اختاذ ت  -   ٥٠
                               ارتفاع معدالت وفيات أطفال هذه           قلقها إزاء                وتعرب اللجنة عن   . بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه         يف التمتع 
      حصول                           أال وهو ضمان إمكانية       ،                                                ال ميكن إنكاره يقع على عاتق الدول األطراف                          ً    وترى أن هناك واجباً     .       الشعوب

                                                                                            اخلدمات الصحية على قدم املساواة وحماربة سوء التغذية واحلد من وفيات الرضع واألطفال                 على           ء األطفال      هؤال
   .                  والوفيات النفاسية

       علـى                             صول أطفال الشعوب األصلية      ح                                                             وينبغي للدول األطراف اختاذ اخلطوات الضرورية لضمان سهولة           -   ٥١
 ارهتاد هلا وإ طيتخط وال علي صعيد اجملتمع احمللي، قدر اإلمكان،      اخلدمات الصحية توفري          وينبغي    .               اخلدمات الصحية 

وينبغي إيالء عناية خاصة لضمان مالءمة خدمات الرعاية الصحية لثقافة هـذه            .  )٢٠ (بالتعاون مع الشعوب املعنية   
 ىإمكانية احلصول عل   اهتمام خاص لضمان     إيالءالشعوب وتوفري معلومات بشأهنا باللغات األصلية، كما ينبغي         

للشعوب األصلية القاطنة يف األرياف واملناطق النائية أو املناطق اليت تدور فيها الرتاعات املسلحة،   اخلدمات الصحية
كما يتعني على الدول األطراف مراعاة احتياجات أطفال هـذه  . أو العمال املهاجرين، أو الالجئني، أو املشردين     

 .)٢١(       ثقافتهمعاة الربامج والسياسات املعنية لالشعوب من ذوي اإلعاقة على حنو خاص وضمان مرا

 وصل بني الطب التقليدي صلةويضطلع عمال الرعاية الصحية واملوظفون الصحيون بدور مهم باعتبارهم   - ٥٢
 وعلـى الـدول   .)٢٢(األصـلية اجملتمعات  األولوية يف التوظيف لعمال   إيالءوخدمات الطب العادي، ولذا ينبغي      

 تنتفع  لعمال على أداء دورهم من خالل تزويدهم بالوسائل الضرورية والربامج التدريبية كي           األطراف أن تشجع هؤالء ا    
 من ٢  اللجنة بالفقرةُتذَكِّرويف هذا السياق، . اجملتمعات األصلية بالطب التقليدي على حنو يتفق وثقافتها وعاداهتا

                                                      

 .٢٥ من املادة ٢و١، الفقرتان ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )٢٠(

 .٢٠٠٦ بشأن حقوق األطفال املعوقني، ٩العام رقم ، التعليق الطفلجلنة حقوق  )٢١(

 .٢٥ من املادة ٣، الفقرة ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )٢٢(
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 من إعالن األمم املتحدة بشأن حـق        ٣١ و ٢٤، وباملادتني   ١٦٩ من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ٢٥املادة  
 .)٢٣(الشعوب األصلية يف طبها التقليدي

وينبغي أن تتخذ الدول كل التدابري املعقولة لضمان حصول أطفال الشعوب األصلية وأسرهم وجمتمعاهتم                - ٥٣
الرعاية  و عة الطبيعية،  مثل التغذية، والرضا   ،على املعلومات والتعليم يف القضايا املرتبطة بالصحة والرعاية الوقائية        

 فريوس نقص املناعـة     ال سيما  (قبل الوالدة وبعدها، وصحة األطفال واملراهقني، واللقاحات، واألمراض املعدية        
 .، والنظافة، واملرافق الصحية البيئية، وأخطار مبيدات اآلفات ومبيدات األعشاب)اإليدز وداء السل/البشرية

            مراهقـي                  إمكانية حـصول                                           ى الدول أن تفكر يف استراجتيات إلتاحة                                        وفيما يرتبط بصحة املراهقني، عل      -   ٥٤
                                                                                املعلومات واخلدمات يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية، ومنها تلك املتعلقة بتنظيم األسرة،    على              الشعوب األصلية 

            والوقاية من   اإليدز،/فريوس نقص املناعة البشرية                                                        واستعمال وسائل منع احلمل، وأخطار احلمل املبكر، والوقاية من 
                                                   ولذا، فإن اللجنة توصي الدول األطراف بأن تأخذ          .               وطرق عالجها                                          األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي     

 وتعليقها  ،)٢٠٠٣(اإليدز وحقوق الطفل    /فريوس نقص املناعة البشرية            بشأن    ٣                                   بعني االعتبار تعليقها العام رقم      
 .)٢٤()٢٠٠٣( بشأن صحة املراهقني ٤العام رقم 

                                                     معدالت انتحار أطفال الشعوب األصلية مقارنة بأطفال          يف         ً   كبرياً                               ً     وتشهد بعض الدول األطراف ارتفاعاً      -   ٥٥
              تنفذها وتضمن      أن                                سياسة للتدابري الوقائية و       تضع                                         ويف هذه احلالة، على الدول األطراف أن          .                   الشعوب غري األصلية  

يالئم                                   العقلية ألطفال هذه الشعوب على حنو                                                           ختصيص مزيد من املوارد املالية والبشرية لدعم خدمات رعاية الصحة
                                                                     ومن أجل دراسة األسباب اجلذرية هلذه الظاهرة والقضاء عليها، يتعني            .                                     بعد التشاور مع اجملتمعات املعنية     ثقافتهم

  .                         تمعات األصلية واإلبقاء عليه                                 على الدولة الطرف إقامة حوار مع اجمل

  التعليم
 ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

 منـها   ،بأن تكون الغاية من تعليم مجيع األطفال حتقيق مجلة من األهداف                           من االتفاقية      ٢٩             تقضى املادة     -   ٥٦
                                                                    وقيمه واحترام احلضارات املختلفة عن حضارته، ناهيك عـن أهـداف          ،                                           تعزيز احترام هوية الطفل الثقافية ولغته     

ن التفاهم والسلم والتسامح واملساواة بني إعداد الطفل حلياة تستشعر املسؤولية يف جمتمع حر بروح م       منها  ،    أخرى
اجلنسني والصداقة بني مجيع الشعوب واجلماعات اإلثنية والوطنية والدينية واألشخاص الذين ينتمون إىل الشعوب              

                      هلـذه األهـداف يف            ً   واضحاً                                                              ً           وتنطبق أهداف التعليم على مجيع األطفال، وعلى الدول أن تكفل جتسيداً            . األصلية

                                                      

 .٣١ و٢٤، املادتان A/RES/61/295األصلية، الوثيقة  الشعوب حقوق بشأن املتحدة األمم إعالن )٢٣(

اإليدز وحقوق الطفـل،    /يةفريوس نقص املناعة البشر    بشأن   ٣جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم        )٢٤(
 .٢٠٠٣ بشأن صحة املراهقني، ٤ والتعليق العام رقم ٢٠٠٣
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                                        ومن أجل احلصول على مزيد من التوجيه، تشجع   .                                            وحمتويات املواد وأساليب التعليم والسياسات                  املناهج الدراسية 
  . )٢٥ (                    بشأن أهداف التعليم ١                                             اللجنة الدول على الرجوع إىل تعليقها العام رقم 

                             إضافة إىل تعزيز مسامهتهم      ،          جمتمعاهتم       وتنمية           الشخصي        منائهم                                         ويساهم تعليم أطفال الشعوب األصلية يف         -   ٥٧
                                                                                         ويسمح التعليم اجليد ألطفال الشعوب األصلية مبمارسة حقـوقهم االقتـصادية واالجتماعيـة               .              اجملتمع ككل   يف

                                                           إضافة إىل أن التعليم يعزز قدرة األطفال علـى ممارسـة             .                                                        والثقافية والتمتع هبا ملنفعتهم اخلاصة وملنفعة جمتمعاهتم      
                              ولذا، فإن منح أطفال هـذه        .                      محاية حقوق اإلنسان                                                              حقوقهم املدنية للتأثري يف التيارات السياسية من أجل حتسني        

  .         م بأنفسهم           وتقرير مصريه               من تصريف شؤوهنم                              وسيلة رئيسية لتمكني أفرادها     هو             احلق يف التعليم        الشعوب

                                                                                       أهداف التعليم مع مقتضيات االتفاقية، تتحمل الدول األطراف مسؤولية محاية األطفال                  ملواءمة   ً اً    ضمان و  -   ٥٨
         نشطة؛      ً مكافحةً           العنصرية                ومسؤولية مكافحة   ،             من االتفاقية ٢        املادة   يه         ما تنص عل       على حنو    ،                   من كل أشكال التمييز

       ُ                                    ً  ولكي ُتنفذ الدول األطراف هذا االلتزام تنفيذاً  .                                                            وهلذه املسؤولية أمهية خاصة فيما يرتبط بأطفال الشعوب األصلية    
هذه  جملتمعات    ومستنرياً  ودقيقاً  عادالً حاًشرتقدم  كتب تاريخ   و تعليميةمواد   مناهج دراسية و   تأمني          ، عليها       ً كامالً

                                      فرض قيود على ارتـداء اللبـاس                من قبيل                        تفادي ممارسات متييزية               يف املدارس               كما ينبغي     .  )٢٦ ( وثقافاهتا الشعوب
   .  الثقافة والتقاليداملستلَهم من

                جلميع األطفال          ً   ومتاحاً                                                           ً           من االتفاقية بأن جتعل الدول األطراف التعليم االبتدائي إلزامياً           ٢٨              وتقضي املادة     -   ٥٩
          وتيسري فرص                                                                   وتشجع اللجنة الدول األطراف على إتاحة التعليم الثانوي والتعليم املهين   . على أساس تكافؤ الفرص

              ضـئيلة وأن                                               التحاق أطفال الشعوب األصلية باملدرسـة               إمكانية       أن      ِّ  يبيِّن                 بيد أن الواقع      .     عليه            كل طفل        حصول
          أغلـب               وفرص حـصول    .                                      مقارنة بأطفال الشعوب غري األصلية              مرتفعة      األمية       معدالت                              معدالت االنقطاع عن الدراسة و    

                                                    منها نقص املرافق واألطر التعليميـة وارتفـاع          ،                                          التعليم حمدودة بسب جمموعة من العوامل         على                       أطفال الشعوب األصلية    
                                   ً        نائية اللغة اليت تالئم ثقافتهم طبقـاً                               املناهج التعليمية الث       قصور              إضافة إىل     ،            التعليمية        للعملية                                 التكاليف املباشرة وغري املباشرة     

   .                                        ما يتعرضون للتمييز والعنصرية يف املدارس                                   ً أضف إىل ذلك أن أطفال هذه الشعوب كثرياً  .   ٣٠       للمادة 

                                                                                         ولكي يتمتع أطفال الشعوب األصلية حبقهم يف التعليم على قدم املساواة مع أطفال الشعوب غري األصلية،   -   ٦٠
ّ          على الدول األطراف أن تؤّمن جم                                           ويتعني عليها أن ختصص املـوارد املاليـة     .                                 موعة من التدابري اخلاصة هلذا الغرض                       

            صول هـؤالء    ح                 إىل حتسني سبل                                                                           ً           واملادية والبشرية احملددة اهلدف بغية تنفيذ السياسات والربامج اليت ترمي حتديداً          
                     ، فال بد من وضـع         ١٦٩        ة رقم                                       من اتفاقية منظمة العمل الدولي       ٢٧                      ملا جاء يف املادة           ً وطبقاً  .           التعليم    على        األطفال  

                          إضـافة إىل أن علـى        ،                                                                                        برامج وخدمات تعليمية وتنفيذها بالتعاون مع الشعوب املعنية لتلبية احتياجاهتم اخلاصة          
                           أن تتوفر فيها أدىن املعايري      ، على                                                                   احلكومات االعتراف حبق الشعوب األصلية يف إنشاء مؤسساهتا ومرافقها التعليمية

                                                      

 .٢٠٠١ بشأن أهداف التعليم، ١جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  )٢٥(

إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق الـشعوب     .٣١، املادة  ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )٢٦(
 .١٥، املادة A/RES/61/295األصلية، 
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  يف                                                  ويتعني على الدول أن تبذل كل اجلهود املعقولة           .  )٢٧ (                              نية بالتشاور مع هذه الشعوب                            اليت حتددها السلطات املع   
  .                                                                    اجملتمعات األصلية بأمهية التعليم وأمهية دعم اجملتمع اللتحاق األطفال باملدارس          سبيل توعية

  .     صلية                                                                                             ويتعني على الدول األطراف تسهيل الوصول إىل املرافق املدرسية حيثما يعيش أطفال الشعوب األ               -   ٦١
                                            مثل الربامج اإلذاعية والربامج التعليمية       ،                        استعمال وسائط اإلعالم           أن تدعم               لدول األطراف  ل                     وعند احلاجة، ينبغي    

  .                      ل من الشعوب األصلية    َّ حَّ                                                        لتحقيق األهداف التعليمية وإنشاء مدراس متنقلة للر        ، )على شبكة اإلنترنت   (         عن بعد   
                                                                 املمارسات الثقافية والفصول الزراعية واملناسبات االحتفالية وأن                                                         وينبغي أن تأخذ الدورة الدراسية بعني االعتبار        

   ألن               ّ               معات األصلية إالّ عند الضرورة،         عن اجملت                    ّ                           ً  وعلى الدول األطراف أالّ تنشئ املدارس الداخلية بعيداً  .            تتأقلم معها
                وينبغي أن تراعي   .   هم                   وال سيما البنات من ،                           أطفاهلم من االلتحاق باملدرسةذلك قد يدفع بالسكان األصليني إىل منع

          صول أطفال  ح          إىل ضمان                     ً كما ينبغي السعي أيضاً  .                                                        املدارس الداخلية احلساسيات الثقافية وأن ختضع ملراقبة منتظمة
    .                                                التعليم على حنو حيترم ثقافاهتم ولغاهتم وتقاليدهم   على                                 هؤالء السكان القاطنني خارج جمتمعاهتم 

            وملمارسة هذا   .                                          طفال الشعوب األصلية يف استعمال لغتهم األصلية                      من االتفاقية على حق أ  ٣٠           وتنص املادة   -   ٦٢
                                     من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   ٢٨            وتؤكد املادة   .                                                   احلق، من األساسي أن يكون التعليم باللغة األصلية للطفل

           بطالقـة                                                                     ُ                                    على أن يتعلم أطفال هذه الشعوب القراءة والكتابة بلغتهم األصلية وأن ُتتاح هلم فرصة التحدث                  ١٦٩
الربامج التعليمية الثنائية اللغة واملشتركة بني الثقافات معيار مهم لتعلـيم هـؤالء              و  .  )٢٨ (                        باللغات الوطنية الرمسية  

 . مبا يكفي من الدعم والتدريبوينبغي، قدر املستطاع، تعيني معلميهم من اجملتمعات األصلية وتزويدهم. األطفال

ية، تشري اللجنة إىل الفوائد املتعددة للمشاركة يف الرياضة واأللعـاب            من االتفاق  ٣١وفيما يتعلق باملادة      - ٦٣
 وتدعو الدول األطراف إىل كفالة متتع أطفال الـشعوب األصـلية            ،التقليدية والتربية البدنية واألنشطة الترفيهية    

 . باملمارسة الفعلية حلقوقهم

  تدابري احلماية اخلاصة
   ٣٧ و،٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢  االتفاقيةمواد(

  )٣٦ إىل ٣٢و ،)د إىل الفقرات ب(

 األطفال يف الرتاعات املسلحة واألطفال الالجئون

أن أطفال الشعوب األصلية    ، إىل    من خالل استعراضاهتا الدورية لتقارير الدول األطراف       ، اللجنة خلصت  - ٦٤
 مـا تعـيش     بـاً وغال. معرضون بشكل خاص للخطر يف الرتاعات املسلحة ويف حاالت عدم االستقرار الداخلي           

 املسلحة من غـري     اجلماعات يف مواردها الطبيعية، أو تتخذها       اجملتمعات األصلية يف مناطق يستهدفها الغري طمعاً      

                                                      

 .٢٧، املادة ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )٢٧(

 .٢٨، املادة ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )٢٨(
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ويف حاالت أخرى، تعيش اجملتمعات األصلية بالقرب من احلدود املتنازع عليها           .  إىل بعدها  الدول قاعدة هلا نظراً   
 .)٢٩(بني الدول

 ضحايا اهلجمات ضـد     الوقوع أطفال الشعوب األصلية يواجهون خطر       ما برح يف مثل هذه الظروف،       - ٦٥
 واالختفـاء القـسري      والتشريد  والتعذيب  واالغتصاب جمتمعاهتم، ما يؤدي إىل تعرضهم للموت     اعتداءات على   

ملدارس ا املسلحة   واجلماعات استهداف القوات    وإن. ومشاهدة األعمال الوحشية، وفصلهم عن األبوين واجملتمع      
 املسلحة هلم وإكراههم    واجلماعاتناهيك عن جتنيد هذه القوات      . إىل حرمان هؤالء األطفال من التعليم     قد أدى   

 . على ارتكاب األعمال الوحشية ضد جمتمعاهتم يف بعض األحيان

 الدول األطراف بكفالة احترام قواعد القانون اإلنساين ومحايـة املـدنيني          ُتلزم   من االتفاقية    ٣٨املادة  و  - ٦٦
ألخطار اليت يواجهها   لوعلى هذه الدول أن تويل عناية خاصة        . ورعاية األطفال املتضررين من الرتاعات املسلحة     

تتخذ ما يف وسعها من التدابري الوقائية بالتشاور مع اجملتمعـات           أن  أطفال الشعوب األصلية أثناء أعمال العنف و      
ر اللجنـة، يف هـذا      كِّ وتذَ .رية يف أراضي هذه الشعوب    تفادي العمليات العسك  قدر اإلمكان،   ،  وينبغي. املعنية

وال جيوز للدول األطراف أن جتند . )٣٠(األصلية الشعوب حقوق بشأن املتحدة األمم  من إعالن٣٠الصدد، باملادة 
وتدعو اللجنة الدول األطراف إىل أن تـصدق علـى الربوتوكـول    .  سنة١٨أطفال الشعوب األصلية دون سن    

 .أن تنفذهإىل  و، األطفال يف املنازعات املسلحةواملتعلق بإشراكاتفاقية حقوق الطفل ق بامللَحاالختياري 

 خبدمات الدعم ،وينبغي تزويد أطفال الشعوب األصلية، الذين وقعوا ضحايا التجنيد يف الرتاعات املسلحة  - ٦٧
، تتخذ الدول األطـراف كـل        من االتفاقية  ٣٩ للمادة   ووفقاً. الضرورية إلعادة إدماجهم يف أسرهم وجمتمعاهتم     

التدابري املناسبة لتشجيع التأهيل البدين والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من  
أشكال االستغالل أو اإلساءة أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

وفيما خيص أطفال الشعوب األصلية، ينبغي القيام بذلك مع إيالء االهتمام           . اعات املسلحة الرتضحيةَ  املهينة، أو   
 .الواجب إىل أصول الطفل الثقافية واللغوية

 من أطفال الشعوب األصلية بعناية خاصة وباملساعدة اإلنسانية على نوينبغي أن حيظى املشردون والالجئو  - ٦٨
 .لكات الفردية واجلماعية عودة هؤالء األطفال يف ظروف آمنة ورّد املمتكما ينبغي تشجيع. حنو يالئم ثقافتهم

 االستغالل االقتصادي

 من االتفاقية على ضرورة محاية األطفال من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمـل               ٣٢تنص املادة     - ٦٩
 البدين أو العقلي أو الروحي  بصحته أو بنموه أو أن يعيق تعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً   يرجح أن يكون خطرياً   

اتفاقيـة احلـد األدىن      (١٣٨ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       ذلك، فإن إضافة إىل   و. أو املعنوي أو االجتماعي   
                                                      

، ضمان حقوق أطفال الشعوب األصـلية،   الصادر عن اليونيسيفInnocenti Digest من ١١العدد  )٢٩(
 .١٣، الصفحة ٢٠٠٤

 .٣٠، املادة A/RES/61/295األصلية، الوثيقة  الشعوب حقوق بشأن املتحدة األمم إعالن )٣٠(
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أرستا معايري للتفريق بني عمل األطفال الذي قد ) األطفال عمل أشكال أسوأ اتفاقية (١٨٢واالتفاقية رقم ) للسن
مهـارات   مثل األنشطة اليت متكنهم من اكتـساب  ،مل املقبول الذي يقوم به األطفالجيب إلغاؤه من جهة، والع 

وعمل األطفال هو ذلك العمل الذي حيرم الطفل من طفولته . اهلوية والثقافة من جهة أخرىتأكيد  وكسب العيش
 .)٣١( على منوه البدين والعقلي خطراًويشكلوإمكانياته وكرامته 

قوق الطفل إىل استغالل األطفال يف إنتاج املخدرات واالجتار هبا بطريقة غري مـشروعة              وتشري أحكام اتفاقية ح     -٧٠
، وإشراك األطفال يف الرتاعـات املـسلحة        )٣٥املادة  (، واالجتار باألطفال    )٣٤املادة  (، واالستغالل اجلنسي    )٣٣املادة  (
 مبوجب اتفاقية منظمة العمل الدولية األطفال ملع أشكال أسوأ بتعريف  وثيقاًوترتبط هذه األحكام ارتباطاً). ٣٨املادة (

 أن أطفال الشعوب األصلية يعانون أكثر من غريهم من الفقر وهم معرضون على               القلق بالغبوتالحظ اللجنة   . ١٨٢رقم  
ار  مبا فيه االجت   ، بالسخرة واالجتار هبم   كاالسترقاق والتشغيل  ، وال سيما يف أسوأ أشكاله     ،حنو خاص لالستغالل يف العمل    

 .  واستغالهلم يف الرتاعات املسلحة والبغاء واألعمال اخلطرية،هبم لغرض اخلدمة يف املنازل

) كما هو احلال بالنسبة جلميع األطفال اآلخـرين       ( منع استغالل أطفال الشعوب األصلية يف العمل         وإن  - ٧١
 بالتشجيع علـى     وثيقاً رتباطاً ا  على احلقوق ومرتبطاً    األطفال يكون قائماً   يف تشغيل خاص  هنج   يستوجب اتباع 

وبغية القضاء الفعال على استغالل أطفال اجملتمعات األصلية يف العمل، على الدول األطـراف حتديـد                . بالتعليم
 التعليم وحتديد حقوقهم واحتياجاهتم اخلاصة يف جمال التعليم املدرسـي           فرص حصوهلم على  العراقيل اليت حتد من     

 يستلزم بذل جهود خاصة إلقامة حوار مع اجملتمعات األصلية والوالدين خبـصوص             وهذا األمر . والتدريب املهين 
كما أن تدابري منع استغالل األطفال يف العمل تستوجب حتليل األسـباب اجلذريـة هلـذا       . أمهية التعليم وفوائده  

  والبـشريةَ   املاليةَ ملوارَدا الربامج الوقائية وتنفيذها، مع ختصيص الدولة الطرف         ووضعاالستغالل ومجع البيانات    
 .مع السكان األصليني وأطفاهلم، بالتشاور الكافيةَ

  واالجتار هبم استغالل األطفال جنسياً

 إىل أن تضمن محاية األطفال      ، الدولَ ٢٠ من االتفاقية، مع مراعاة أحكام املادة        ٣٥ و ٣٤تدعو املادتان     - ٧٢
اللجنة عن  وتعرب  . لبيع أو االجتار هبم ألي غرض من األغراض       من االستغالل اجلنسي واالنتهاك اجلنسي واالختطاف أو ا       

. قلقها إزاء كون أطفال الشعوب األصلية املتأثرين بالفقر واهلجرة احلضرية شديدي التعرض لالستغالل واالجتار اجلنـسي             
 األطفال، مبن فيهم    والفتيات غري املسجالت عند الوالدة هنَّ، بشكل خاص، أكثر عرضة هلذا اخلطر وتعزيزاً حلماية مجيع              

 باتفاقية حقوق   أطفال الشعوب األصلية، حتث اللجنة الدول األطراف على أن تصدق على الربوتوكول االختياري امللحقَ             
 .الطفل واملتعلق ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية، وعلى أن تضعه موضع التنفيذ

 تدابري وقائية وختصص املوارد أن تضع مبن فيهم األطفال، ،ع السكان األصلينيلدول، بالتشاور ملوينبغي   - ٧٣
وعليها أن تضع هذه التدابري باالعتماد على الدراسات اليت تتضمن توثيق           . املالية والبشرية احملددة اهلدف لتنفيذها    

  .أمناط االنتهاكات وحتليل األسباب اجلذرية

 

                                                      

 .٩، الصفحة ٢٠٠٦دليل مكافحة عمل األطفال عند الشعوب األصلية والقبلية، منظمة العمل الدولية،  )٣١(
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             قضاء األحداث

 الطفل ضمن النظام القضائي للدولة ويف إطار عالقته مع هذا  من االتفاقية حقوَق٤٠ و٣٧تكفل املادتان   - ٧٤
 ما يفوق احلدود وقد يعود يف بعـض  وتالحظ اللجنة بقلق أن معدل حبس أطفال الشعوب األصلية غالباً  . النظام

 وللتصدي .)٣٢(د هؤالء األطفال  ض األحيان إىل التمييز املنهجي الذي ميارسه النظام القضائي أو اجملتمع أو مها معاً            
 من االتفاقية، واليت تقضى ٤٠ من املادة ٣ اللجنة انتباه الدول األطراف إىل الفقرة تسترعيهلذه املعدالت املرتفعة، 

تهمون بذلك  العقوبات أو ُيبأن تتخذ الدول األطراف تدابري ملعاجلة القضايا اليت ُيّدعى فيها انتهاك األطفال قانونَ
 يف تعليقها العام ،وقد أكدت اللجنة مراراً. عليهم ذلك دون اللجوء، قدر اإلمكان، إىل إجراءات قضائيةأو يثبت 

أنه ال جيوز اعتقال طفل      على   ،ويف مالحظاهتا اخلتامية  ) ٢٠٠٧( بشأن حقوق الطفل يف قضاء األحداث        ١٠رقم  
 .)٣٣(أو احتجازه أو سجنه إال يف إطار تدبري ُيتخذ كمالذ أخري

 النظم وضعتشجع اللجنة الدول األطراف على اختاذ كل التدابري املناسبة ملساعدة الشعوب األصلية على و  - ٧٥
التقليدية للعدالة التصاحلية ما دامت هذه النظم تتماشى مع احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية ومـع املـصاحل                  

مبادئ األمم املتحدة التوجيهية  األطراف إىل اللجنة انتباه الدول وتسترعي. )٣٤(الفضلى للطفل على وجه اخلصوص
ويتعني على الـدول األطـراف أن       . )٣٥(ملنع جنوح األحداث، اليت حتث على وضع الربامج اجملتمعية هلذا الغرض          

تسعى، بالتشاور مع الشعوب األصلية، إىل دعم وضع سياسات وبرامج وخدمات جمتمعية هتتم باحتياجات وثقافة 
 مبـا  ،وعلى الدول تقدمي املوارد الكافية للنهوض بنظم قضاء األحداث        . رهم وجمتمعاهتم أطفال هذه الشعوب وأس   

 .فيها تلك اليت وضعتها ونفذهتا الشعوب األصلية

 من االتفاقية تقضي بأن ُتتاح لكل طفل فرصة االستماع إىل أقواله            ١٢ األطراف بأن املادة      اللجنة الدولَ  وُتذَكِّر  -٧٦
                                       بأطفال الشعوب األصلية، يتعني علـى          يتصل          وفيما   . أو جنائية ختصه، إما مباشرة أو بواسطة ممثل         إجراءات قضائية  ةيف أي 

  .                                                  عند احلاجة واملساعدة القانونية على حنو يالئم ثقافتهم                                                     ً الدول األطراف اختاذ تدابري تكفل توفري الترمجة الفورية جماناً

انون واجلهاز القضائي تدريباً مناسباً بشأن حمتوى        بإنفاذ الق  املوظفون املكلفون ومن الضروري أن يتلقى       - ٧٧
                                       اختاذ تدابري محاية خاصـة بأطفـال             ضرورة                                                والربتوكولني االختياريني امللحقني هبا، مبا يف ذلك        أحكام االتفاقية   

   . )٣٦ (                    واجلماعات اخلاصة األخرى              الشعوب األصلية 

  

 

                                                      

 .٦، الفقرة ٢٠٠٧ بشأن حقوق الطفل يف قضاء األحداث، ١٠ جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم )٣٢(

 .٢٣ الفقرة املرجع ذاته )٣٣(

 .١٣، الفقرة ٢٠٠٣  الطفل بشأن حقوق أطفال الشعوب األصلية،توصيات يوم املناقشة العامة للجنة حقوق )٣٤(

 .١٩٩٠، "مبادئ الرياض التوجيهية"مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث،  )٣٥(

 .٩٧، الفقرة ٢٠٠٧ بشأن حقوق الطفل يف قضاء األحداث، ١٠ جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم )٣٦(
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 التزامات الدول األطراف ورصد تنفيذ االتفاقية

العمل على  ب الدول األطراف    ُيلزِمالطفل                                               األطراف بأن التصديق على اتفاقية حقوق                 َ  جنة الدولَ       الل  ِّ  كِّر َ ذَ ُ ُت  -   ٧٨
                       واجب احترام هـذه        وإن  .                                قوق املنصوص عليها يف االتفاقية    كل احل ب مجيع األطفال اخلاضعني لواليتها      متتعضمان  

                               الشعوب األصلية من أية أعمال                        تامة حلقوق أطفال      ال      ماية    احل                          من كل دولة طرف كفالة             يتطلب                  احلقوق ومحايتها   
   .                                                                                        تقوم هبا سلطاهتا التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو أي كيان أو شخص آخر داخل الدولة الطرف

                                                                                          من االتفاقية بأن تكفل الدول األطراف إيالء االعتبار يف املقام األول ملـصاحل الطفـل                 ٣              وتقضى املادة     -   ٧٩
                                                                من االتفاقية على أن تتخذ الدول األطراف تـدابري تنفيـذ             ٤           نص املادة     وت  .                                  الفضلى يف مجيع القضايا اليت ختصه     

                          بضمان تزويد األطفـال      ،  ٤٢                مبوجب املادة     ،                     وتلتزم الدول األطراف    .                                          االتفاقية إىل أقصى حدود مواردها املتاحة     
   .                                             والكبار باملعلومات عن مبادئ االتفاقية وأحكامها

          األطراف        َ   الدولَ َ     َيلزم                                     ارسة حقوق االتفاقية ممارسة فعلية،                                                 ومن أجل متكني أطفال الشعوب األصلية من مم         -   ٨٠
                                                                وينبغي ختصيص املوارد الكافية واختاذ تدابري خاصة يف جمموعة من            .                                              اعتماد تشريعات مناسبة تتماشى مع االتفاقية     

         لشعوب غري                                    حبقوقهم على قدم املساواة مع أطفال ا      ً  فعلياً                                              ً اجملاالت من أجل ضمان متتع أطفال الشعوب األصلية متتعاً
                                                                                                    وال بد من بذل مزيد من اجلهود جلمع البيانات وتصنيفها ووضع املؤشرات لتقييم درجة إعمال حقوق                  .       األصلية

                                                                                ولكي تتمكن الدول األطراف من وضع سياسات وبرامج تالئم ثقافة هؤالء األطفال،              .                      أطفال الشعوب األصلية  
                      العاملني مـع هـؤالء           األخصائيني              وينبغي تدريب    .  ة                                                          يتعني عليها استشارة هذه الشعوب واستشارة أطفاهلا مباشر       
  .                                                    األطفال على كيفية االهتمام باجلوانب الثقافية حلقوق الطفل

، يف تقاريرها الدورية املقدمـة إىل اللجنـة،         بصورة أفضل  وتدعو اللجنة الدول األطراف إىل أن ُتدرج        - ٨١
. ُوجِـدت اخلاصة املتخذة يف هذا الـشأن، إن        املعلومات بشأن إعمال حقوق أطفال الشعوب األصلية والتدابري         

       توكولني  و                                                جهودها لترمجة املعلومات بشأن االتفاقية والرب           تضاعف                      الدول األطراف أن     إىلتطلب اللجنة   كذلك  و
         هبـدف   إىل السكان األصـليني وأطفـاهلم                                                       عملية تقدمي التقارير ونشر هذه املعلومات لتصل              بشأن               امللحقني هبا و  

          لتقييم                                                       ً         كما تشجع اللجنة هؤالء السكان على استخدام االتفاقية أداةً          .                يف عملية الرصد                مشاركة نشطة            إشراكهم  
   .                  إعمال حقوق أطفاهلم    مدى 

 هنج قائم على احلقوق يف تعاملها مع أطفال الشعوب          اتباع، حتث اللجنة الدول األطراف على       اخلتامويف    -   ٨٢
 مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ،رى ذات الصلة باملوضوعىل االتفاقية واملعايري الدولية األخإ استناداًاألصلية 
رصد فعال إلعمال حقوق أطفـال هـذه        ل وضماناً.  وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية       ١٦٩

 الشعوب، تدعو اللجنة الدول األطراف إىل تعزيز التعاون املباشر مع اجملتمعات األصلية والسعي، عند االقتضاء، إىل
هم  هؤالء األطفال وممارسـتَ     متكنيَ وإن.  مبا فيها وكاالت األمم املتحدة     ،إقامة تعاون تقين مع الوكاالت الدولية     

 متنوعة لدولة    أساسيةً  ركيزةً هي أمور من شأهنا أن ترسي     لغتهم  ودينهم  و ثقافتهم   أن يكون هلم  هم يف   الفعلية حقَ 
  .اإلنسانالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق ب وتفي ثقافياً

 -  -  -  -  - 


