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 الستونبعة والدورة السا
 **من جدول األعمال املؤقت )أ( ٦٦البند 

        ومحايتها الطفلتعزيز حقوق 
  حالة اتفاقية حقوق الطفل    

    
  تقرير األمني العام    

  
  موجز  

وحـــىت . ٤٤/٢٥قرارهـــا مبوجـــب لطفـــل اعتمـــدت اجلمعيـــة العامـــة اتفاقيـــة حقـــوق ا   
، دولـة  ١٩٣بلغ عدد الدول اليت صدقت على االتفاقية أو انضمت إليهـا             ،٢٠١٢يوليه  /متوز ١

مبوجـــب  واعتمـــدت اجلمعيـــة العامـــة، .ووقعـــت عليهـــا دولتـــان ولكـــن مل تـــصدقا عليهـــا بعـــد
 كانــت  ،٢٠١٢يوليــه / متــوز ١وحــىت  .، بروتوكــولني اختيــاريني لالتفاقيــة  ٥٤/٢٦٣ قرارهــا
ــد صــدقت    ١٤٧ ــة ق ــى الربوتوكــول دول ــات     عل ــال يف الرتاع ــتراك األطف ــشأن اش ــاري ب االختي

دولــة علــى الربوتوكــول االختيــاري بــشأن بيــع األطفــال وبغــاء    ١٥٨ بينمــا صــدقت املــسلحة،
، فــإن احملافظــة علــى ٦٦/١٤١ وعمــال بــالقرار .األطفــال واســتغالل األطفــال يف املــواد اإلباحيــة

وب األصـلية هـي حمـور القـسم الرابـع مـن هـذا التقريـر، الـذي يـربز القـضايا                    حقوق أطفال الشع  
املتــصلة حبقــوق أطفــال الــشعوب األصــلية؛ والقــضايا الــشاملة مــن قبيــل احتــرام اهلويــة الثقافيــة؛   
واحلماية من التمييز وإعمـال حقـوق أطفـال الـشعوب األصـلية؛ والتعلـيم؛ والـصحة؛ واحلمايـة،                   

  . دماق  بشأن سبل املضيكة، ووجهات النظرواملشار

 
  

 .٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠ يف أعيد إصدارها ألسباب فنية  *  
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  مقدمة  -أوال   
أن يقـدم إىل اجلمعيـة يف       ،  ٦٦/١٤١طلبت اجلمعية العامـة إىل األمـني العـام يف قرارهـا               - ١

أطفـال الـشعوب   مع التركيز على   ،ة حقوق الطفل   والستني تقريرا عن حالة اتفاقي     السابعةدورهتا  
ــة    واألصــلية،  ــة ذات الــصلة باملوضــوع واخلــصائص اإلقليمي مــع مراعــاة القواعــد واملعــايري الدولي
 . وهذا التقرير مقدم عمال هبذا الطلب.والوطنية

  
  حالة اتفاقية حقوق الطفل  -ثانيا   

أو انـــضمت  )١(طفـــلاتفاقيـــة حقـــوق ال صـــدقت علـــى ،٢٠١٢ هيوليـــ/متـــوز ١حـــىت   - ٢
 .)٢( لكنهما مل تصدقا عليهايها دولتانوقعت علو ، دولة١٩٣ إليها

ــ/متــوز ١وحــىت   - ٣ راك تشــا، صــدقت علــى الربوتوكــول االختيــاري بــشأن  ٢٠١٢ هيولي
وصدقت على الربوتوكول االختياري بـشأن بيـع    دولة، ١٤٧ )٣(األطفال يف الرتاعات املسلحة   

  . دولة١٥٨ )٤(املواد اإلباحيةل األطفال يف استغالاألطفال وبغاء األطفال و
وباإلضافة إىل ذلك، اعتمدت اجلمعية العامة الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة حقـوق             - ٤

ديـسمرب  / كـانون األول ١٩ املـؤرخ    ٦٦/١٣٨الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات يف قرارهـا         
، ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ٢٥ وحىت   .٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٨، وفتح باب التوقيع عليه يف       ٢٠١١

وســيدخل حيــز النفــاذ بعــد ثالثــة أشــهر مــن  .  دولــة٢٥وقعــت علــى الربوتوكــول االختيــاري 
مــن الربوتوكــول ) ١ (١٩إيــداع عاشــر صــك للتــصديق عليــه أو االنــضمام إليــه عمــال باملــادة  

 .)٥(االختياري
  

  تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل  -ثالثا   
ــال     - ٥ ــشمولة ب ــرة امل ــل دور    تقرير،خــالل الفت ــوق الطف ــة حق ــدت جلن ــا اعق ــن هت ــم ة الثامن

 سـبتمرب /أيلـول  ١٩ يف الفتـرات مـن        يف مكتب األمم املتحدة يف جنيـف،       الستنيواخلمسني إىل   
 ٢٠١٢فربايـر  /شـباط  ٣  إىلينـاير /كانون الثاين ١٦من   و ،٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٧إىل  

 .٢٠١٢ هيوني/حزيران ١٥إىل مايو /أيار ٢٩ومن 
_________________ 

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  

 .http://www2.ohchr.org/english/bodies/crcانظر   )٢(  

 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣(  

 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١املرجع نفسه، اجمللد   )٤(  

 ./http://www2.ohchr.org/english/bodies/crcانظر   )٥(  



A/67/225
 

4 12-45105 
 

تلقــت اللجنــة التقــارير األوليــة للــدول األطــراف كافــة   ،٢٠١١ هيوليــ/متــوز ١حــىت و  - ٦
النظـر  مـن املقـرر     اثنني،تقريرين  باستثناء   مجيع التقارير األولية،   اللجنة   استعرضتو .دولتني إال

تلقـت   ، وبوجه اإلمجال  .على التوايل   للجنة، والثالثة والستني  تني الثانية والستني  دورالفيهما يف   
 . من االتفاقية٤٤ عمال باملادة ريرا تق٥٤١جنة الل

 يف إطــار ا واحــدا ثانيــا دوريــا وتقريــر، تقريــرا٩٤اللجنــة تلقــت  باإلضــافة إىل ذلــك،  - ٧
  اشـتراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة،         بـشأن الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل        

ري التفاقيـة حقـوق الطفـل بـشأن بيــع      يف إطـار الربوتوكـول االختيـا   ا ثانيـ ا دوريـ اتقريـر  ٧٨ و
 .)٦(املواد اإلباحيةاستغالل األطفال يف األطفال وبغاء األطفال و

ــبع اللجنـــة إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا الـــسا ةم رئيـــسدقتســـو  - ٨  اة والـــستني تقريرهـ
 .الرئيسية ذات الـصلة بعمـل اللجنـة خـالل الـسنة املاضـية              فيه املسائل    تناول الذي ست  الشفوي،

ــع         و ــاور م ــرة األوىل يف حت ــدخل للم ــة أن ت ــسة إمكاني ــضا للرئي ــتتاح أي ــك، س ــى ذل ــالوة عل ع
  . ٦٦/١٤١اجلمعية، وفقا لقرار اجلمعية العامة 

  
 ضمان حقوق أطفال الشعوب األصلية  - رابعا  
  

 الشعوب األصليةأطفال وحقوق اإلنسان   -ألف   
تبعاد والتمييز ممـا يـؤدي إىل       الشعوب األصلية من أشكال جمحفة من االس      أطفال  يعاين    - ٩

حرمــاهنم أو عرقلــة حــصوهلم علــى حقــوق منــها التعلــيم والــصحة والقيــد يف ســجالت املواليــد 
واألطفال املنتمون إىل الشعوب األصلية، هلم حقوق مثلهم مثل غريهم مـن األطفـال           . واحلماية

 .منائهم ومحايتهمولذلك حيق هلم، بدون متييز، كافة الضمانات اليت تعد ضرورية لبقائهم و

ــم         - ١٠ ــة لألم ــات وهياكــل تابع ــشاء هيئ ــشعوب األصــلية وإن ــز منظمــات ال ــشاء وتعزي وإن
املتحدة مثل املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية وآلية اخلرباء املعنية حبقـوق الـشعوب    

اإلنـسان  األصلية وخمتلف اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنـسان واللجنـة األفريقيـة حلقـوق           
والشعوب فضال عن التطورات التقدمية يف الفقـة القـانوين ملنظومـة البلـدان األمريكيـة يف جمـال                   
حقوق اإلنسان، كلها أمور تتيح فرصا فريدة لوضع القـضايا الـيت تـؤثر علـى أطفـال الـشعوب                    

  . األصلية يف صدارة برامج العمل الوطنية واإلقليمية والعاملية
وب األصلية حبقوق وحريات فردية ومجاعية مثلهم مثل جمتمعـاهتم          ويتمتع أطفال الشع    - ١١

 ٢٧ واحلريات اجلماعية للشعوب األصلية مكفولة على وجه اخلصوص مبوجـب املـادة           . عموما
_________________ 

 .http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htmانظر   )٦(  
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 واتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة املتعلقـة          ،)٧(من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      
وإعالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق          ،)٨()١٦٩رقم   (١٩٨٩بالشعوب األصلية والقبلية لعام     

  .)٩(الشعوب األصلية
وتنطبــق احلقــوق املكفولــة مبوجــب اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى مجيــع األطفــال بغــض    - ١٢

ه أو لــوهنم أو جنــسهم أو لغتــهم النظــر عــن عنــصر الطفــل أو والديــه أو الوصــي القــانوين عليــ  
ثـين أو االجتمـاعي، أو ثـروهتم،         أو أصـلهم القـومي أو اإل       دينهم أو رأيهم السياسي أو غـريه       أو
واالتفاقيــة قائمــة علــى مبــادئ املــساواة وعــدم   . عجــزهم، أو مولــدهم، أو أي وضــع آخــر  أو

؛ واحلــق يف احليــاة )٣املــادة (؛ وإيــالء االعتبــار األول ملــصاحل الطفــل املثلــى  )٢املــادة (التمييــز 
وتأكــد ). ١٢ املــادة (هالســتماع إىل الطفــل ومــشاركت ؛ واحلــق يف ا)٦املــادة (والبقــاء والنمــو 

 ويف إعـالن األمـم   ١٦٩أيضا مبدأ املساواة وعدم التمييز يف اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة رقـم          
املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية اللذين يؤكـدان أن الـشعوب األصـلية حيـق هلـا التمتـع،                   

ــة واجلماعيــ   ــرادا، حبقوقهــا الفردي ــز مــن أي نــوع مجاعــات أو أف ــدون متيي وحقــوق أطفــال . ة ب
الشعوب األصلية تـشكل جـزءا مـن مبـادئ اتفاقيـة حقـوق الطفـل وكـذلك مـن مبـادئ اهلويـة                   

  . الذاتية واحترام اهلوية الثقافية اليت يعتنقها اإلعالن
ويتــضمن إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية أحكامــا تراعــي            - ١٣

اهتـا يف االحتفـاظ مبـسؤوليتها املـشتركة يف          عسر الـشعوب األصـلية وجمتم     إذ يقر حق أ   : األطفال
لنقـل القـسري ألطفـال اجملموعـة إىل         تنشئة وتدريب وتعليم ورعايـة أطفاهلـا، ويف احلمايـة مـن ا            

ألطفال يف احلصول من الدولة على التعلـيم جبميـع مـستوياته            ؛ وحق ا  )٧املادة   (جمموعة أخرى 
 من االستغالل االقتصادي ومـن      يف احلماية طفال  ؛ وحق األ  )٢-١٤دة  املا (وأشكاله دومنا متييز  

أن يكـون ضـارا      متعارضـا مـع تعلـيمهم، أو       القيام بأي عمل حيتمل أن يكون خطـرا علـيهم أو          
االجتمـاعي، مـع مراعـاة       األخالقـي أو   الروحـي أو   الـذهين أو   منـوهم اجلـسدي أو     بصحتهم أو 

 ).٢-١٧املادة  (ل متكينهمنقاط ضعفهم اخلاصة وأمهية التعليم من أج

 ٢٠٠٣وكرس املنتدى الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية دورتـه الثانيـة يف عـام                      - ١٤
وبعـد أن الحـظ الثغـرات يف حـصوهلم علـى اخلـدمات األساسـية                . ملوضوع األطفال والـشباب   

تـدى  وتعرضهم لالسـتغالل والعنـف واإلسـاءة وارتفـاع مـستويات االنتحـار بينـهم، أوصـى املن                
وإىل جانـب ذلـك،     . باتباع إجراءات للتصدي للشواغل اليت تقلـق عـددا مـن أصـحاب الـشأن              

_________________ 

 .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر قرار اجلمعية العامة   )٧(  

 .٢٨٣٨٣، الرقم ١٦٥٠ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٨(  

 .، املرفق٦١/٢٩٥قرار اجلمعية العامة   )٩(  
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فـإن املعلومـات املتعلقـة بأطفـال الـشعوب األصـلية تـشهد تزايـدا مـع تنـاول حالتـهم يف تقـارير             
ــين باألشــكال املعاصــرة          ــرر اخلــاص املع ــشعوب األصــلية واملق ــوق ال ــين حبق ــرر اخلــاص املع املق

وتتعــزز هــذه . مييــز العنــصري وكــره األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب   للعنــصرية والت
اجلهود نتيجة تزايد كم التوجيهات والتوصيات الصادرة عن هيئـات املعاهـدات وجلنـة اخلـرباء                 

  . التابعة ملنظمة العمل الدولية، ضمن جهات أخرى
  

  الشاملةقضاياال  -باء   
ــشعوب األصــلية ارتب     -  ١٥     ــال ال ــة أطف ــرتبط حال ــاريخ وخــربات جمتمعــات    ت ــا بت اطــا وثيق

وتشمل القضايا الـشاملة يف طابعهـا الـيت         . الشعوب األصلية األوسع اليت يعيش فيها األطفال      
احتــرام اهلويــة الثقافيــة؛ واحلمايــة مــن : تــؤثر علــى حقــوق أطفــال الــشعوب األصــلية مــا يلــي

  . التمييز؛ وإعمال حقوق أطفال الشعوب األصلية
  افيةاحترام اهلوية الثق

تعتــرف اتفاقيــة محايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعــبري الثقــايف مبــا للثقافــات مــن مكانــة       - ١٦
وتالحــظ اللجنــة املعنيــة  .)١٠(بالنــسبة للبــشرية مبــا يف ذلــك ثقافــات املنــتمني للــشعوب األصــلية

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن الثقافة مفهوم واسـع وشـامل يـشمل أمـورا منـها                 
ــصال غــري      أ ــوب، واملوســيقى واألغــاين، واالت ــشفوي واملكت ــة، واألدب ال ــاة واللغ ســاليب احلي

ــدين أو جمموعــات املعتقــدات، والطقــوس واالحتفــاالت، والرياضــة واأللعــاب،     الــشفوي، وال
وأساليب اإلنتاج أو التكنولوجيا، والبيئات الطبيعية واالصـطناعية، واملأكـل وامللـبس واملـأوى،              

دات والتقاليد الـيت مـن خالهلـا يعـرب األفـراد وجمموعـات األفـراد واجملتمعـات عـن                    والفنون والعا 
  .)١١( الذي يعطونه لوجودهمإنسانيتهم واملعىن

لــيت توجــد فيهــا أقليــات إثنيــة   الــدول ا حقــوق الطفــل مــن اتفاقيــة٣٠ املــادة  وتوجــه  - ١٧
رمـان الطفـل املنتمـي    حأن تكفل عدم   إىلدينية أو لغوية أو أشخاص من الشعوب األصلية،    أو

بقيــة أفــراد اجملموعــة، بثقافتــه لتلــك األقليــات أو ألولئــك الــسكان مــن احلــق يف أن يتمتــع، مــع 
  .اإلجهار بدينه وممارسة شعائره أو استعمال لغته أو
وتــؤثر الثقافــة علــى الطريقــة الــيت جيــري مــن خالهلــا إعمــال حقــوق أطفــال الــشعوب     - ١٨

 اتفاقية حقوق الطفـل علـى سـبيل املثـال، يتمثـل أحـد األهـداف                 فوفقا ملا أشارت إليه   . األصلية
_________________ 

 .لالطالع على النص الكامل لالتفاقية http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdfانظر   )١٠(  

) E/C.12/GC/21( للجنـــة املعنيـــة بـــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة  ٢١انظـــر التعليـــق العـــام رقـــم    )١١(  
 .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٢١ املؤرخ
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األساسية للتعليم يف نقل وإثراء القيم الثقافية واألخالقية املشتركة اليت جيد فيهـا الفـرد واجملتمـع          
وهكذا فال بد أن يكون التعليم مناسـبا مـن الناحيـة الثقافيـة، ويـشمل تثقيفـا يف                   . هويته وقيمته 

وميكـن األطفـال مـن تنميـة شخـصيتهم وهويتـهم الثقافيـة وتعلـم وفهـم                  جمال حقوق اإلنـسان،     
ــات اجلماعــات         ــضال عــن ثقاف ــا ف ــون إليه ــيت ينتم ــات ال ــة للمجتمع ــيم واملمارســات الثقافي الق

  . واجملتمعات األخرى
وتشري تقارير املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية إىل عدد مـن احلـاالت الـيت                  - ١٩

يـة الثقافيـة للـشعوب األصـلية، مبينـا حـاالت تعرضـت فيهـا لغـات الـشعوب           انتهكت فيهـا اهلو  
ورغـم أن الـشعوب   . األصلية لالنقراض نتيجة االنصهار الثقايف يف اجملموعات السكانية األكـرب     

لغة، فقد أشار األمني العام أثنـاء        ٦ ٠٠٠األصلية تتكلم ثالثة أرباع لغات العامل البالغ عددها         
 إىل أن ٢٠١١نتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية املعقـودة يف عـام         الدورة العاشرة للم  

لغة واحـدة مـن لغـات الـشعوب األصـلية تنـدثر كـل أسـبوعني وأن ثقافـات الـشعوب األصـلية               
  .مهددة باالنقراض

  
  التمييز    

غالبا ما يعـاين األطفـال الـذين ينتمـون للـشعوب األصـلية يف املـدارس واجملتمعـات مـن                     - ٢٠
وأكـدت جلنـة القـضاء علـى        . كال خمتلفة من اإلساءة النابعة من التمييز ومن مواقـف متييزيـة           أش

اختــاذ مجيــع التــدابري املالئمــة ملكافحــة هــذا التمييــز   التمييــز العنــصري باســتمرار علــى ضــرورة  
الشعوب األصـلية، يف منـاطق عديـدة مـن          وأعربت اللجنة عن قلقها من أن        .)١٢(والقضاء عليه 
نــت ومــا زالــت تعــاين مــن التمييــز ومــن احلرمــان مــن حقوقهــا اإلنــسانية وحرياهتــا     العــامل، عا

والتمييــز ضــد  .)١٣( األخــرىأرضــها ومواردهــاو تلــك املتــصلة بأقاليمهــا األساســية وال ســيما 
األفـــراد الـــذي يأخـــذ شـــكل ســـلوك برفـــضهم أو اســـتبعادهم يف املـــدارس واألمـــاكن العامـــة  

الـب النمطيـة والتحيـزات املـضرة بـصورة أطفـال الـشعوب              والشوارع غالبا ما يـربز نتيجـة القو       
  . األصلية يف اجملتمع

تـزال   وعادة ما يكون التمييـز سـببا ونتيجـة للحالـة احلاليـة للـشعوب األصـلية، الـيت ال                     - ٢١
 يف املائــة مــن ١٥موجــودة بــشكل مفــرط بــني الفقــراء واألمــيني والعــاطلني عــن العمــل، ومتثــل 

 مليــون ٩٠٠الريــف الــذين يعيــشون يف فقــر مــدقع البــالغ عــددهم  فقــراء العــامل وثُلــث ســكان 

_________________ 

.  الصادرة عن جلنة القضاء على التمييز العنصري بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية      ٢٣انظر التوصية العامة رقم       )١٢(  
 .http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/comments.htm: وهي متاحة من الرابط التايل

  .املرجع نفسه  )١٣(  
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فاإلبعاد القسري عن أراضي األجداد، والقيود املفروضة علـى احلـصول علـى سـائر        . )١٤(نسمة
املوارد الطبيعية، واآلثار القاسية لتغري املناخ، وعدم توافر وظائف وظـروف العمـل غـري املؤمنـة                 

ويف كـثري مـن البلـدان،       .  علـى أطفـال الـشعوب األصـلية        تعمل مجيعها على التأثري بشكل سليب     
 عـن الـنفط وإقامـة املـزارع          تـشييد الـسدود والتعـدين والتنقيـب        فإن مشاريع التنمية ومنها مثال    

وقطع األخشاب، مبا فيها تلك اليت يديرها القطاع اخلاص، واليت غالبا مـا ُتنفـذ بـدون املوافقـة                   
لشعوب األصلية وبدون اعتبار للتعويضات املناسبة، تـؤثر        احلرة واملسبقة واملستنرية من جانب ا     

يف املعتاد بشكل سليب علـى جهـود احلـد مـن الفقـر، الـيت تـؤثر يف املقابـل بـشكل مباشـر علـى                           
  . حالة أطفال الشعوب األصلية وعلى إعمال حقوقهم

ــل         - ٢٢ ــشعوب األصــلية مث ــال ال ــن أطف ــات خاصــة م ــأثرون وتواجــه فئ ــة واملت  ذوو اإلعاق
اإليــدز، والــذين يفتقــدون رعايــة األبــوين، والــذين يعيــشون يف /وس نقــص املناعــة البــشريةبفــري

ويف هذا الصدد، على سبيل املثال، مـن        . سياق املهاجرين واملواقع الريفية، أوجه ضعف خاصة      
ــة بالفئــات       ــز باملقارن املــرجح أن تواجــه الفتيــات الريفيــات املعوقــات أشــكاال أعقــد مــن التميي

  . فال الشعوب األصليةاألخرى من أط
ووفقا ملا يبينه هذا التقرير، فإن الفروق بني الشعوب األصلية والـشعوب غـري األصـلية                  - ٢٣

يف مــا يتــصل باحلــصول علــى نوعيــة عاليــة مــن التعلــيم والرعايــة الــصحية واخلــدمات األخــرى   
ألهـداف  وخلـصت استعراضـات التقـارير املقدمـة عـن ا          . شائعة يف داخل البلدان وعـرب املنـاطق       

 إىل أنـه  ئ بلدا يف أفريقيـا وأمريكـا الالتينيـة وآسـيا واحملـيط اهلـاد      ٤٠اإلمنائية لأللفية من حوايل   
باســتثناءات قليلــة للغايــة مل تــدرج مــسامهات الــشعوب األصــلية يف رصــد األهــداف واإلبــالغ  

  . )١٥(عنها على املستوى الوطين
  

   تدابري عامة إلعمال احلقوق
 بــشأن أطفــال ١١درت جلنــة حقــوق الطفــل التعليــق العــام رقــم  ، أصــ٢٠٠٩يف عــام   - ٢٤

الذي يـدعو إىل اختـاذ تـدابري أساسـية لـدعم             ،)١٦(الشعوب األصلية وحقوقهم مبوجب االتفاقية    
ــشعوب األصــلية    ــال ال ــدة مــن     . إعمــال حقــوق أطف ــك، قامــت أعــداد متزاي ــى ذل وعــالوة عل

ــشريعاهتا، عــن طريــ    ــة بتعــديل دســاتريها وت ق إدمــاج أحكــام حمــددة حتمــي   احلكومــات الوطني
_________________ 

 .p.21 ,(United Nations publication, Sales No. E.09.VI.13) حالة الشعوب األصلية يف العامل  )١٤(  

ــع        )١٥(   ــن املوق ــت م ــى اإلنترن ــة عل ــذه االستعراضــات متاح ــذه  . http://www.un.org/indigenousه ــضا ه ووردت أي
 . يف النص اإلنكليزي٤٠. ، صحالة الشعوب األصلية يف العاملاملالحظة يف تقرير 

 لالطــــالع علــــى الــــنص http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC.11_indigenous_New.pdfانظــــر   )١٦(  
  .١١الكامل للتعليق العام رقم 
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وتـشمل األمثلـة القـانون الـذي صـدر          . األطفال يف مسعى لالعتراف حبقوق الـشعوب األصـلية        
ــة حقــوق الــشعوب األصــلية يف الكونغــو     ــز ومحاي ــانون حقــوق ) ٢٠١١(مــؤخرا عــن تعزي وق

ل وعلى الرغم من توافر احلماية القانونيـة، جيـري بـشك   ). ١٩٩٧(الشعوب األصلية يف الفلبني    
دعـاءات بانتـهاكات حقـوق اإلنـسان ألطفـال الـشعوب األصـلية، بـسبب                امتكرر اإلبالغ عن    

  . ضعف اإلنفاذ وضعف اآلليات املؤسسية وقلة الوعي باحلقوق
وعلــى الــرغم مــن أن مجــع البيانــات علــى أســاس األصــل اإلثــين آخــذ يف النمــو عامليــا،   - ٢٥
حـصاءات الـيت    إلحية الدميغرافيـة، فـإن ا     ملا تبني مـن تـصميم عـدد مـن االستقـصاءات الـص              وفقا

تبني كيفية تفاعل األصل اإلثين مع السن ونوع اجلنس حمدودة، مما ميكن أن يؤثر على تـصميم                 
. مبادرات مستدامة من أجل فئات معينة من أطفال الشعوب األصلية مثـل املـراهقني والفتيـات               

 اخلتاميـة إىل األمهيـة احلامسـة        وأشارت جلنة حقـوق الطفـل باسـتمرار يف العديـد مـن مالحظاهتـا              
 األطفـــال املهمـــشني إلجـــراء حتليـــل للبيانـــات املـــصنفة مـــن أجـــل توجيـــه التـــدخالت لـــصاحل 

  .فعال بشكل
  

  التعليم  -جيم   
التعلــيم علــى أســاس تكــافؤ الفــرص  يف تؤكــد اتفاقيــة حقــوق الطفــل حــق كــل طفــل    - ٢٦

حتقيــق مجلــة مــن األهــداف، منــها   بأهنــا الغايــة مــن تعلــيم مجيــع األطفــال   وحتــدد،)٢٨ املــادة(
 “تعزيز احترام هوية الطفل الثقافية ولغته، وقيمه واحتـرام احلـضارات املختلفـة عـن حـضارته      ”
 للجنة حقوق الطفـل توجيهـات بـشأن كيفيـة تنفيـذ           ١١ويقدم التعليق العام رقم     ). ٢٩املادة  (

  .)١٧(الدول األطراف هلذه االلتزامات يف ما خيص أطفال الشعوب األصلية
 كـل  حـق  من إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية              ١٤تؤكد املادة   و  - ٢٧

ــشعوب األصــلية    ــال ال ــستوياته     طفــل مــن أطف ــع م ــيم جبمي ــى التعل ــة عل  يف احلــصول مــن الدول
لـشعوب األصـلية يف إقامـة نظمهـا ومؤسـساهتا           ا ، ويعترف حبـق   )٢الفقرة   (وأشكاله دومنا متييز  
 عليها وتوفري التعليم بلغاهتا، مبا يتالءم مـع أسـاليبها الثقافيـة للتعلـيم والـتعلم               التعليمية والسيطرة   

للشعوب األصلية احلق يف ممارسـة وتنميـة وتعلـيم تقاليـدها     ) ١ (١٢وتعطي املادة   ). ١الفقرة  (
للـشعــوب األصـلية    ) ١ (١٣وتعترف املـادة    وعاداهتا وطقوسها الروحية والدينية واجملاهرة هبا؛       

ــ ــسفاهتا ونظمهــا      احلق ب ــشفوية وفل ــدها ال ــاء واســتخدام وتطــوير تارخيهــا ولغاهتــا وتقالي يف إحي
  .الكتابية وآداهبا ونقلها إىل أجياهلا املقبلة

_________________ 

 .٦٣-٥٦املرجع نفسه، الفقرات   )١٧(  
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ووفقا ملا الحظته آلية اخلرباء املعنية حبقوق الـشعوب األصـلية، حيظـى إعمـال احلـق يف                    - ٢٨
األصــلية ككــل، باعتبــاره وســيلة التعلــيم بأمهيــة حامســة ألطفــال الــشعوب األصــلية وللــشعوب  

أساســية لــتمكني األفــراد وتقريــر املــصري وكــذلك لتمتــع الــشعوب األصــلية بثقافاهتــا وتقاليــدها  
طفـال حيققـون   ألوأظهـرت البحـوث أن ا   .)١٨(ومعارفها التقليدية وللمحافظة عليهـا واحترامهـا  

  . نتائج أفضل يف التعليم إذا ما مت تلقينهم بلغتهم األصلية
بــرزت أيــضا آليــة اخلــرباء املعنيــة حبقــوق الــشعوب األصــلية أمهيــة كــل مــن التعلــيم     أو  - ٢٩

التقليدي والتعليم النظـامي وتكاملـهما، مـشرية علـى وجـه اخلـصوص إىل أن التعلـيم التقليـدي                    
هو عملية تربوية مستمرة مدى احلياة ونقل للمعارف عرب األجيال هبدف احلفـاظ علـى جمتمـع                 

نظمة العمل الدولية أيضا من خالل دراسات متعـددة الـدور اهلـام     وأكدت م . مزدهر ومنسجم 
  . )١٩(لألشكال التقليدية للتعليم يف بقاء ومناء أطفال الشعوب األصلية

ــر عــن    و  - ٣٠ ــه يف التقري ــا للمــشار إلي ــامل  وفق ــشعوب األصــلية يف الع ــة ال ) ١٣٢. ص (حال
م يف التعلـيم، ممـا يـسفر يف         يواجه أطفال الشعوب األصلية حتديات جسيمة يف ممارسـتهم حلقهـ          

معظم بلدان العـامل عـن اخنفـاض نـسبة انتظـامهم باملـدارس وضـعف األداء املدرسـي واخنفـاض                     
جنـازات  معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة وارتفاع معدالت التسرب من املدارس وفـروق يف اإل          

ال اجملتمعـات األصـلية     ويف عدد من البلدان، قد ال يلتحق أطف       . األكادميية على املستوى الوطين   
باملدارس على اإلطالق، بسبب عوامل من قبيل الفقر وُبعد املسافة إىل أقـرب مدرسـة وانعـدام                 
التعليم الثنائي اللغة وعدم االتساق يف املواعيد بني الـسنة الدراسـية واملهـن املومسيـة مثـل زراعـة        

  .)٢٠(الكفاف واالشتغال مبهن الصيد واجلمع واملهن الرعوية
علـى سـبيل املثـال الفجـوات     ) ١٣٢. ص (حالـة الـشعوب األصـلية يف العـامل        تالحظ  و  - ٣١

بــني أطفــال الــشعوب األصــلية واألطفــال غــري املنــتمني للــشعوب األصــلية مــن حيــث جممــوع     
 مـــن ٢,٦: إكـــوادور(ســـنوات االنتظـــام يف املـــدارس يف مخـــسة مـــن بلـــدان أمريكـــا الالتينيـــة 

ــددة ال    ــة بوليفيــا املتع ــسنوات؛ ودول ــاتال ــريو ٣,٧: قومي ــسنوات؛  ٢,٣:  ســنوات؛ وب ــن ال  م
الفجـوات  ) ١٣٣. ص(وتـربز أيـضا     ).  سـنوات  ٣,٣:  سـنوات؛ واملكـسيك    ٣,٢: وغواتيماال

بني معدالت إكمال التعليم الثـانوي بـني الـشعوب األصـلية وغـري الـشعوب األصـلية يف بعـض                      
_________________ 

الدراسـة املتعلقـة بالـدروس املستخلـصة والتحـديات          ”انظر تقرير آليـة اخلـرباء املعنيـة حبقـوق الـشعوب األصـلية                 )١٨(  
ــش       ــال حــق ال ــدف إعم ــق ه ــى صــعيد حتقي ــة عل ــيم القائم ، )A/HRC/EMRIP/2009/2 (“عوب األصــلية يف التعل

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٦، الصادر يف ٦ الفقرة
 Peter Bille Larsen, Indigenous and Tribal Children: Assessing Child Labour andانظـر علـى سـبيل املثـال،       )١٩(  

Education Challenges (Geneva, International Labour Office, 2003). 

 .املرجع نفسه  )٢٠(  
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 يف املائـة؛    ١٣,٢:  ونيوزيلنـدا   يف املائـة؛   ٢٨:  يف املائـة؛ وكنـدا     ٢٦: أستراليا(البلدان الصناعية   
 يف املائـة؛ والـشعوب األصـلية      ٩,٥: السكاأ/والشعوب األصلية يف الواليات املتحدة األمريكية     

  .)٢١() يف املائة٢,١: جزر احمليط اهلادئ/وايايف ه
ــام هبــا الفريــق العامــل املعــين بالــشعوب      - ٣٢ ــارات الــيت ق اجملتمعــات /وأكــدت كــذلك الزي

نة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب إىل بلدان من قبيل أوغنـدا وبوتـسوانا             األصلية التابع للج  
ــه بــني أطفــال       ووبور ــاء في ــيم والبق ــد يف التعل ــا أن معــدالت القي ــا وناميبي نــدي وجنــوب أفريقي

الشعوب األصلية األفارقة منخفضة باملقارنة باألطفال غري املنتمني للشعوب األصـلية، وأعـرب             
بيـل التمييـز والقوالـب النمطيـة الـسلبية وعـدم الـتلقني باللغـة األصـلية                  الفريق عن شـواغل مـن ق      

ــة ومــواد التــدريس واملعلمــني املــؤهلني باعتبارهــا مــشاكل عامــة يف نظــم       ــة التحتي ونقــص البني
  .)٢٢(التعليم
أعرب املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم عـن قلـق إزاء أثـر عـدم قيـد املواليـد علـى          و  - ٣٣

ل الشعوب األصلية يف التعليم، وخاصة يف احلاالت اليت تلزم فيها شـهادة قيـد               إعمال حق أطفا  
وحصول الشعوب األصلية علـى عـدد مـن سـنوات التعلـيم أقـل             ؛)٢٣(امليالد للقبول يف املدارس   

وخاصـة علـى مـستوى التعلـيم        (بشكل ملحوظ باملقارنة بالـسكان مـن غـري الـشعوب األصـلية              
ــانوي ــؤهالت امل د؛ وحمدو)الث ــة م ــذي ي ــدم    ندرســني ال ــشعوب األصــلية؛ وع ــال ال  يعلمــون أطف

وأعـرب   .)٢٤(املساواة يف توفري املواد املدرسية ونقص البنيـة التحتيـة ملـدارس الـشعوب األصـلية               
املقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق الــشعوب األصــلية عــن شــواغل مماثلــة، منــها نقــص املــدارس الــيت  

 تتبعها الشعوب األصلية، من أجـل متكـني أطفـال           تتالءم مع األمناط املومسية للصيد واجلمع اليت      
  .)٢٥(الشعوب األصلية من االنتظام يف املدارس

_________________ 

ــصدد      )٢١(   ــذا ال ــصادر يف ه ــذه امل ــر إىل ه ــار التقري ــترايل   : أش ــب اإلحــصاءات األس  S. C. Stewart؛ )٢٠٠٨(مكت
ــدا    )٢٠٠٦( ــشية يف نيوزيلن ــة يف األســر املعي ــوة العامل ــصاء الق ــسكان يف   )٢٠٠٨(؛ واستق ــداد ال ؛ ومكتــب تع

 ).٢٠٠٠(الواليات املتحدة األمريكية 

. اجملتمعات األصلية التابع للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والـشعوب        /ارير الفريق العامل املعين بالشعوب    انظر تق   )٢٢(  
 ./http://www.achpr.orgمتاحة من الرابط التايل 

، (A/HRC/11/8/Add.2)انظـر تقريـر املقــرر اخلـاص املعـين بــاحلق يف التعلـيم، الـسيد فرينــور مونيـوس فيــالوبوس،          )٢٣(  
 .٣٣، الفقرة ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠املؤرخ 

  انظـــر تقريـــر املقـــرر اخلـــاص املعـــين بـــاحلق يف التعلـــيم، الـــسيد فرينـــور مونيـــوس عـــن بعثتـــه إىل بـــاراغواي      )٢٤(  
 ٥٦، الفقــرات ٢٠١٠مــارس / آذار١٦املــؤرخ ) A/HRC/14/25/Add.2(، )٢٠٠٩أبريــل /نيــسان ٢٧-١٤(
 .٥٨  و٥٧ و

 اخلـاص املعـين حبقـوق الـشعوب األصـلية، جـيمس آنايـا، عـن حالـة الـشعوب                      إىل تقريـر املقـرر     ٢انظر اإلضافة     )٢٥(  
 .٢٣ ، الفقرة٢٠١١يوليه / متوز١١، املؤرخ (A/HRC/18/35/Add.5)األصلية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
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 للجميــع، التعلـيم  إطـار أشـارت آليـة اخلـرباء املعنيـة حبقــوق الـشعوب األصـلية إىل أن       و  - ٣٤
 والكبــار والــشباب األطفــال لــدى الــتعلم احتياجــات لتلبيــة تعليميــة أهــداف ســتة حيــدد الــذي
وأشــري أيــضا إىل أن  .)٢٦(البيانــات جلمــع مفيــداً أساســاً يــشكل أن  ميكــن،٢٠١٥ عــام حبلــول

، وأبرزهــا اإلطــار املنــهجي ملؤشــرات حقــوق اإلنــسان الــيت أعــدهتا  اإلنــسان حقــوق مؤشــرات
/ مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وأقرهتا هيئات معاهـدات حقـوق اإلنـسان يف حزيـران               

ــه  ــ تكــون أن ميكــن ،)٢٧(٢٠٠٨يوني  حــق إعمــال إىل مباشــرة تقــود الــيت دواتاأل ضــمن نم
  .)٢٨(الشعوب األصلية، أفرادا ومجاعات، يف التعليم

والحظت اللجنة يف استعراضها لتقارير الدول األطراف عـددا مـن املمارسـات اجليـدة        - ٣٥
فعلـى سـبيل املثـال، رحبـت        . املتصلة بتعزيز إعمال احلـق يف التعلـيم ألطفـال الـشعوب األصـلية             

، بزيادة الدعم املقدم من الدولـة الطـرف         ٢٠١١جنة يف أعقاب استعراضها لتقرير بنما لعام        الل
إىل التعليم غري النظامي يف ريـاض األطفـال يف منـاطق الـشعوب األصـلية، واجلهـود الراميـة إىل                     

وعــالوة علــى ذلــك، رحبــت بالتــشريع الــذي      . تنقــيح وحتــديث املنــاهج الدراســية الوطنيــة    
ــائي اللغــة     ٢٠١٠اســتحدث يف عــام   ــيم الثن  الــذي يعتــرف حبقــوق الــشعوب األصــلية يف التعل

  .)٢٩(اجلامع للثقافات
وأحاطت آلية اخلرباء علما أيـضا بتجـارب ماليزيـا وناميبيـا والنـرويج الـيت تكـشف أن                     - ٣٦

تــدريس األطفــال بلغتــهم األصــلية يف ريــاض األطفــال قبــل االلتحــاق باملــدارس ترســي أساســا   
وتــشمل األســاليب . يــسر تعلــم لغــات أخــرى يف مرحلــة الحقــة مــن العمــر  راســخا للتعلــيم وت

الفعالــة متكــني األطفــال مــن االلتقــاء مبــتكلمني بلغتــهم األصــلية ومــن أبنــاء ثقافتــهم مــن بيئــاهتم 
  .)٣٠(اجملتمعية الطبيعية

_________________ 

وب الدراسة املتعلقة بالدروس املستخلصة والتحديات القائمة على صعيد حتقيـق هـدف إعمـال حـق الـشع                 انظر    )٢٦(  
 .١١٤، الفقرة األصلية يف التعليم

ــسان        )٢٧(   ــال حقـــوق اإلنـ ــد إعمـ ــز ورصـ ــرات تعزيـ ــدة حلقـــوق اإلنـــسان عـــن مؤشـ ــية األمـــم املتحـ ــر مفوضـ تقريـ
(HRI/MC/2008/3). 

الدراسة املتعلقة بالدروس املستخلصة والتحديات القائمة على صعيد حتقيـق هـدف إعمـال حـق الـشعوب                  انظر    )٢٨(  
، انظر أيضا اإلطار املنـهجي ملؤشـرات حقـوق اإلنـسان الـيت وضـعتها مفوضـية          ١١٥الفقرة  ،  األصلية يف التعليم  

 ٢٠٠٨يونيه /األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وأقرهتا هيئات األمم املتحدة ملعاهدات حقوق اإلنسان يف حزيران
(HRI/MC/2008/3). 

 -املالحظـات اخلتاميـة     :  مـن االتفاقيـة    ٤٤ادة  النظر يف التقارير املقدمة من الـدول األطـراف مبوجـب املـ            ”انظر    )٢٩(  
 .٢٦، الفقرة ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ (CRC/C/PAN/CO/3 and 4) “بنما

الدراســة املتعلقــة بالــدروس املستخلــصة والتحــديات القائمــة علــى صــعيد حتقيــق هــدف إعمــال حــق الــشعوب     )٣٠(  
 .٧٧، الفقرة األصلية يف التعليم
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ويف أجزاء من وسط أفريقيا، تدعم منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة دورات تدريبيـة عـن                    - ٣٧
وهــي طريقــة للتعلــيم املــزدوج اللغــة  ، “املــشاهدة والــتفكري والتــصرف”تــدريس قوامهــا طريقــة 

ويف الكونغو، روجـت    . تستند إىل اتباع أسلوب تفاعلي يف التدريس      واجلامع بني أكثر من ثقافة      
، ٢٠٠٨  واسـتمرت حـيت عـام      ٢٠٠٧هلذه الطريقة رابطـة اآلبـاء الـروحيني يف الكونغـو يف عـام               

 املـدارس برناجمـا مدتـه سـنتان         قدموت. دريبية ثانية يف إنييلي، بإدارة ليكيوال     عندما نفذت وحدة ت   
 الـشعوب  أبنـاء  مـن  نيدرسـ تـستعني مب و. اللغـة الفرنـسية   ب فـصول باللغة األصلية احمللية، فضال عن      

األصلية، وتتالءم ساعات الدراسة مع العادات احمللية حلياة الشعوب األصلية، وتقع املدارس قريبا 
وأظهــر اســتحداث طريقــة التــدريس القائمــة علــى املــشاهدة    . معــات الــشعوب األصــلية مــن جمت

أنه ميكن لدورة تعلـيم حتـضريية بلغـتني أن تـساعد أطفـال الـشعوب األصـلية                  والتفكري والتصرف   
  . العامةرسااللتحاق باملدل  وتؤهلهمعلى اكتساب مهارات أساسية

اي، وهــو منظمــة غــري حكوميــة، دعمــا ويف كينيــا، يقــدم صــندوق تعلــيم فتيــات املاســ  - ٣٨
لتعليم فتيات املاسـاي عـن طريـق تقـدمي مـنح دراسـية علـى أسـاس مـستمر إىل أن تتـوافر لكـل                          

وحيقـق بـذلك أثـرا طويـل        . طالبة املعرفة واملهارات اليت تؤهلها إىل االنـضمام إىل القـوة العاملـة            
القتـصادي لنـساء املاسـاي وأسـرهن     األجل يف حتسني اإلملام بالقراءة والكتابة والصحة والرفاه ا    

  .)٣١(وجمتمعاهتن
أحـدمها  (وجتدر اإلشارة أيضا إىل مشروعني قائمني على املـشاركة يف جمتمعـات حمليـة          - ٣٩

نفذمها برنامج نظام املعارف احمللية واملتعلقـة بالـشعوب         ) يف نيكاراغوا واآلخر يف جزر سليمان     
ويـسعيان إىل تعزيـز نقـل معـارف         . ة والعلـم والثقافـة    األصلية التابع ملنظمة األمم املتحـدة للتربيـ       

الشعوب األصلية وثقافتها ولغتها عن طريق العمـل مـع نظـم التعلـيم الرمسيـة الـيت ختـدم أطفـال                      
  . الشعوب األصلية

  
  الصحة  - دال  

 ،مجيـع األطفـال   متتـع   ضمان  ب من اتفاقية حقوق الطفل الدول األطراف        ٢٤ املادة   ُتلزم  - ٤٠
 علـى  محـصوهل بـأعلى مـستوى مـن الـصحة ميكـن بلوغـه و            ة،األصـلي الشعوب  ال   أطف مبن فيهم 

ــصحية  ــة ال ــدعم . خــدمات الرعاي ــم املت وي ــشعوب األصــلية    إعــالن األم ــشأن حقــوق ال حــدة ب
ــا ــاثال حكم ــدول باختــ  مم ــزم ال ــة   وُيل ــذا   اذ اخلطــوات الالزم ــدرجييا هل ــل ت احلــق لإلعمــال الكام

دة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية  م املتحــمــع ذلــك إعــالن األمــ ويــنص )). ٢ (٢٤ املــادة(
اظ علـى ممارسـاهتا الـصحية       احلق يف طبها التقليدي ويف احلفـ      للشعوب األصلية   أن   كذلك على 
_________________ 

 ./http://www.maasaigirlseducation.orgانظر   )٣١(  
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ديـد الـربامج الـصحية الـيت     احلق يف أن تشارك بنشاط يف تطـوير وحت       هلا  ، وبأن   ))١ (٢٤ املادة(
ج مـن خـالل مؤسـساهتا اخلاصـة         بقدر املستطاع، بـإدارة تلـك الـربام        ،أن تضطلع ، و تؤثر عليها 

  ).٢٥انظر املادة  (١٦٩وترد أحكام مماثلة يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ). ٢٣املادة (
 الـذي جيـاوز   ”،  للـصحة فهم يف سياق مفهوم الشعوب األصـلية        هذا احلق ينبغي أن يُ    و  - ٤١

ن أجـل   مـ و .)٣٢(“تمع ككل  إىل التوازن الروحي ورفاه اجمل      وميتد  البدنية والعقلية للفرد   السالمة
يف مفهـوم  ” “حتول أساسـي ” ة، من الضروري حدوث األصليحتسني احلالة الصحية للشعوب   

ــيا          ــصرا أساس ــشعوب األصــلية بوصــفها عن ــة لل ــات واآلراء العاملي ــدمج الثقاف ــث ي ــصحة حبي ال
  .)٣٣(“لدولةالنظم الصحية للتصميم وإدارة 

 خماوف بـشأن     عن  حقوق اإلنسان مرارا   معاهداتوأعربت اللجنة وغريها من هيئات        - ٤٢
 ، حقهــم يف الــصحةيف إعمــال الــشعوب األصــليةيواجههــا أطفــال الــيت  جــداكــبرية الواجز احلــ

الدول األطـراف علـى النظـر يف تطبيـق تـدابري خاصـة لـضمان حـصول األطفـال                    لذلك  وحثت  
  .)٣٤( ثقافيا، ضمن أمور أخرىعلى اخلدمات الصحية املناسبة

: علــى وجــه التحديــد  حــواجز مــن األنــواع التاليــة ل الــشعوب األصــليةويواجــه أطفــا  - ٤٣
بــسبب املوقــع  (التمييــز وعــدم إمكانيــة الوصــول فعليــا  مظــاهر العنــصرية وغريهــا مــن أشــكال 

ــة   ــرايف أو العزل ــاملاجلغ ــة الوصــول ا  ، )ةومسي ــدم إمكاني ــصاديوع ــل     (اقت ــى حتم ــدرة عل ــدم الق ع
 ونوعيـة ومات، فضال عن احلواجز يف سياق مقبولية        املعلإىل  وعدم إمكانية الوصول    ) التكاليف

 قيمـة اسـتخدام وفعاليـة األدويـة         لتقليـل  اجتـاه    سـاد وعالوة علـى ذلـك،       .)٣٥(اخلدمات الصحية 
اجلـامع  التقليدية للشعوب األصلية، رغم أن عددا من البلدان قـد اختـذ خطـوات لتعزيـز الطـب                   

ودولــة علــى ســبيل املثــال، إكــوادور  (ن نظــام الرعايــة الــصحية اخلاصــة بــهكجــزء مــللثقافــات 
ــا امل ــريو بوليفي ــات وب ــؤدي ). تعــددة القومي ــائج صــحية ســيئة   وت ــات إىل نت ــدو هــذه االختناق تب

  .ةاألصليواضحة بني أطفال الشعوب 
 ة األصـلي ألطفال الـشعوب عن احلالة الصحية  املتوفرة  حصاءات  اإلعلى الرغم من أن     و  - ٤٤

  فيهــا يف البلــدان الــيت تتــوافرن منيــز بــسهولة عــدم املــساواةفــيمكن أ،  يف املعتــادحمــدودة للغايــة
إىل أن  ، علـى سـبيل املثـال،        )٢٢ص   (حالـة الـشعوب األصـلية يف العـامل        ويشري تقريـر    . بيانات

معدل وفيات الرضع واألطفال تناقص باطراد يف مجيع أحناء أمريكا الالتينية على مـدى العقـود              
_________________ 

 .١٥٦. ، صحالة الشعوب األصلية يف العاملانظر   )٣٢(  

 .املرجع نفسه  )٣٣(  

 .٢٥، الفقرة ١١التعليق العام رقم   )٣٤(  

 .١٧٣. ، صحالة الشعوب األصلية يف العاملانظر   )٣٥(  
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 يف املائــة بــني أطفــال ٧٠  بنــسبة أعلــىوفيــات األطفــاللكــن ال يــزال معــدل األربعــة املاضــية، 
 بـني أطفـال   ذلـك، غالبـا مـا تبلـغ نـسبة سـوء التغذيـة الـضعف               الشعوب األصلية؛ وعالوة على     

  .الشعوب األصلية يف املنطقة
 إىلسـتراليا   أ اللجنة التوجيهية الستعراض تـوفري اخلـدمات احلكوميـة يف          وبينما أشارت   - ٤٥

، ) شـهرا  ١٢منـذ املـيالد إىل      (األصـلية     يف الـشعوب    الرضـع   وفيات يف معدالت حتسن  حدوث  
أعلـى    األصـلية ال تـزال      يف الـشعوب   أن معدالت وفيات الرضع واألطفال الصغار     فإهنا تالحظ   

 .)٣٦(الرضــع وصــغار األطفــالمــن املعــدالت الــسائدة بالنــسبة جلميــع مــرتني إىل ثــالث مــرات 
لشعوب األصـلية، جـيمس أنايـا، يـثري القلـق يف تقريـره              ااملقرر اخلاص املعين حبقوق     وباملثل فإن   

، مــــن أن )A/HRC/18/35/Add.4( املــــاوري يف نيوزيلنــــدا  عــــن حالــــة شــــعب٢٠١١لعــــام 
النيوزيلنـديني مـن أصـول آسـيوية     الرضع أعلـى بـني أبنـاء املـاوري منـها بـني            وفيات   معدالت”
  .)٣٧()٦١فقرة ال (“معدالت تطعيم األطفال أقل بني املاوريأن ، وأوروبية أو
ي نـشر يف  ذ يف أفريقيـا، الـ  ويوضـح حتليـل الرعايـة الـصحية املقدمـة للـشعوب األصـلية         - ٤٦

 مـن بـني األسـباب الرئيـسية         مهـا يف املعتـاد     أن احلـصبة واملالريـا       ،٢٠٠٦النـسيت يف عـام      جملة  
يـة   أوغنـدا ومجهور   األصـلية يف البلـدان األفريقيـة مثـل        جمتمعـات الـشعوب      بني   لوفيات األطفال 
 تفـشي  ارتفـاع معـدل      ويف ضـوء  . ونالكـامري كونغو الدميقراطيـة و   مجهورية ال و أفريقيا الوسطى 

 هـذا الوضـع   الـضوء أيـضا علـى أن    املقـال   طنة مثل الداء العليقي واجلـذام، يـسلط         األمراض املتو 
  .)٣٨( من اخلدمات الصحيةة األصليللشعوبستبعاد العام يرتبط باال

رير الدول األطراف، الحظت اللجنـة عـددا مـن املمارسـات          لتقا  اللجنة يف استعراض و  - ٤٧
 اعلى سبيل املثـال، بعـد استعراضـه       ف. الشعوب األصلية اجليدة املتصلة باحلق يف الصحة ألطفال       

ــر ــن للتقريـ ــدم مـ ــام   املقـ ــتراليا يف عـ ــة  ٢٠١٢ أسـ ــاري ملكتـــب  ب”، رحبـــت اللجنـ ــل اجلـ العمـ
تنفيذ االتفاقية، وال سـيما الدراسـة       صلة ب ستراليا لتحسني مجع البيانات ذات ال     أحصاءات يف   إلا

_________________ 

 Overcoming Indigenous Disadvantage: Keyاللجنة التوجيهية الستعراض توفري اخلدمات احلكومية، أستراليا،   )٣٦(  

Indicators 2009, Melbourne, Productivity Commission, 2009, p. 3. 

 An Indication of Newاعتمد املقرر اخلاص يف هذه املالحظـة علـى منـشور وزارة الـصحة يف نيوزيلنـدا املعنـون         )٣٧(  

Zealanders’ Health 2007, Public Health Intelligence Monitoring Report (Wellington, New Zealand, 

October 2007), p. 11.  
 N. Ohenjo and others, “Health of indigenous people in Africa”, Lancet, vol. 367, No. 9526انظــر   )٣٨(  

(10 June 2006), pp. 1937-1946.  
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منـاء   مـع التركيـز علـى        ة األصـلي   الشعوب ألطفالوالدراسة املطولة   لألطفال األستراليني   املطولة  
  .)٣٩(“دث فيهحياألطفال والسياق الذي 

التقــدم (وحــدد البنــك الــدويل أيــضا بــرامج احلمايــة االجتماعيــة مثــل برنــامج الفــرص    - ٤٨
ــابقا ــرامج مماثلــة لل ، ويف املكــسيك) س ــشروطة  ب يف بلــدان أخــرى مثــل    تحــويالت النقديــة امل

تكلفــة  وتقليــلملــساعدة يف تعــويض أعبــاء الفقــر ا  الراميــة إىلهــود جنحــت اجلالربازيــل، حيــث
يـصل  يف املكـسيك،    و. الشعوب األصلية أطفال  بني  رأس املال البشري    وتعزيز   البديلة،   الفرص
 النتـائج التقييمـات زيـادات كـبرية يف        تـبني    و  للغايـة  اد كبرية أعدب لشعوب األصلية  إىل ا  الربنامج

يف هـــذه الفئـــة يف األجـــل القـــصري مـــن الفقـــر  واحلـــد يـــةوة والتغذيلـــصحانتـــائج الدراســـية وال
  .)٤٠(السكان من

  
  احلماية  -هاء   

الســتغالل اوالعنــف و. أمن األســرة واجملتمــعبــ ة األصــليشعوبرتبط محايــة أطفــال الــتــ  - ٤٩
ي  الـذ   االجتمـاعي الـشديد     الـشعوب األصـلية هـي دليـل علـى االحتقـان            فـال  أط وإساءة معاملة 

  عـن  مباشـر بـشكل    نتج هذا غالبا ما ي  و. يد من جمتمعات الشعوب األصلية    العدتعيش يف إطاره    
 العـيش التقليديـة، والرتاعـات املـسلحة، ويف           كـسب  لتدهور البيئـي، والتـشريد، وفقـدان سـبل        ا

 واســتيعاب ثقافــات الــشعوب  إلذابــة مــن قبــل الــسلطات  نــشطةالاوالت احملــبعــض احلــاالت، 
  .األصلية

علــى (لفــة للعنــف ختاملشــكال ويعــاين أطفــال الــشعوب األصــلية بــنفس القــدر مــن األ   - ٥٠
 والعبوديــة، ،والــسخرة ،االجتــار بالبــشر واالســتغالل اجلنــسي، والعمــل القــسري ســبيل املثــال، 

توثيقـا  ت اليت تقـع فيهـا، علـى النحـو املوثـق             والسياقا) مارسات الضارة  وامل ،والتجنيد القسري 
الـذي تبعـه تقريـر املمثـل         ، بشأن العنف ضد األطفـال     ٢٠٠٦تقرير األمني العام لعام     كامال يف   

  .)٤١( األطفالالعنف ضدب اخلاص لألمني العام املعين
.  الـشعوب األصـلية     للـهجرة بـني أسـر      ا رئيـسي  ا سـبب  ويشكل التـشرد بـسبب الرتاعـات        - ٥١

 تقارير املقرر اخلـاص املعـين حبقـوق الـشعوب األصـلية الوضـع احلـرج        لى ذلك، توثقوعالوة ع 
_________________ 

 -املالحظـات اخلتاميـة     :  مـن االتفاقيـة    ٤٤جـب املـادة     النظر يف التقارير املقدمة من الـدول األطـراف مبو         ”انظر    )٣٩(  
 .٢١، الفقرة ٢٠١٢يونيه / حزيران١٩ املؤرخة (CRC/C/AUS/CO/4) “أستراليا

  )٤٠(  World Bank, Indigenous Peoples, Poverty and Human Development in Latin America: 1994-2004, 

Gillette Hall and Harry Anthony Patrinos, eds. (Basingstoke, United Kingdom, Palgrave Macmillan, 2 

March 2006.( 

 ).٢٠٠٦جنيف، منشورات األمم املتحدة،  (التقرير العاملي عن العنف ضد األطفالانظر باولو سريجيو بينهيريو،   )٤١(  
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معرضـني للخطـر   ن النـساء واألطفـال يف هـذه الفئـة           املهاجرة مـن هـذا القبيـل، مؤكـدة أ          ألسرل
أي شـكل   يفتقـدون    الـذين    ة األصـلي   يعـيش أطفـال الـشعوب      يف عدد من املـدن    و. بصفة خاصة 
 يف التــسول والبيــع يف وينخرطــون يف املعتــاديــا يف الــشوارع  عملاألمــن أو الــدعممــن أشــكال 

القلـق إزاء عـدم وجـود نظـام منـهجي      وعالوة علـى ذلـك، أعـرب عـن          .)٤٢(الشوارع واجلرمية 
ات  األصــلية واســتبعادهم مــن شــبكللرعايــة االجتماعيــة للمهــاجرين يف الــداخل مــن الــشعوب 

  .)٤٣( مر السننيئها على من بنا األخرىاجلماعاتاحلماية االجتماعية اليت متكنت 
لتجنيــد القــسري وإشــراك وتــشكل الرتاعــات املــسلحة أحــد عوامــل اخلطــر اهلامــة يف ا   - ٥٢

. هم وتـشويه  م ومـوهت  هماألطفال يف الرتاعات املسلحة من جانب اجلماعات املـسلحة وتـشريد          
 ووقـف  ملـساعدة اإلنـسانية،  العـسكري الـضخم إىل إعاقـة ا     يـؤدي التواجـد   وعالوة على ذلك،    

عـدد مـن تقـارير      ويقـدم   . النشاط االقتصادي، وعرقلة اخلدمات احليويـة مثـل التعلـيم والـصحة           
صراع املـسلح علـى محـالت       ألثـر الـ   حيـة   املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية تفاصيل        

اع معــدالت ســوء رتفــ ال املــشردين الــشعوب األصــلية أطفــالالتطعــيم ويعــرض أمثلــة لتعــرض 
  . واجلفاف واإلسهالض اجلهاز التنفسي وأمراالتغذية
ــامل     و  - ٥٣ ــاء الع ــع أحن ــشعوب األصــلية يف مجي ــت ال ــاريخ  عان ــدى الت ــى م ــة  عل ــن العبودي  م

 عرضــة علــى وجــه اخلــصوص  أظهــرت الدراســات أن أطفــال الــشعوب األصــلية  و. والــسخرة
 وأشــارت .)٤٤(غالل يف جتــارة اجلــنس واالجتــار هبــمســتالاألطفــال، مثــل األســوأ أشــكال عمــل 

 ،ا وعواقبـه ا مبـا يف ذلـك أسـباهب    الرق املعاصرةأشكالة ب املعنية اخلاص ة املقرر را شاهينيان، غولنا
 الفئـات  إىل   ينتمـون  أشـكال الـرق املعاصـرة        أن العديد من األطفال من ضحايا      يف تقاريرها إىل  

 يف  م تارخييا واملهمـشة، مثـل الـشعوب األصـلية، وتالحـظ وجـوده             هااليت تعرضت للتمييز ضد   
  .)٤٥(ثل التعدين واستغالل احملاجرميادين خطرة م

لقـضاء علـى عمـل األطفـال         الربنـامج الـدويل ل      يف تنفيذ   منظمة العمل الدولية   وشرعت - ٥٤
  ضـــحايا االجتـــار واألطفـــالاملـــسترقني ذات األولويـــة مثـــل العمـــال الـــذي يـــستهدف الفئـــات

 الــشعوب أطفــال همومــن بينــ، ريةيف مهــن خطــوواألطفــال الــذين يعملــون يف ظــروف خطــرة 
تـستند   حمـددة،    ُنهجـا مكافحة عمل األطفـال بـني أطفـال الـشعوب األصـلية             وتستلزم   .ةاألصلي

_________________ 

ــسكان األ       )٤٢(   ــات األساســية لل ــسان واحلري ــة حقــوق اإلن ــر املقــرر اخلــاص املعــين حبال صــليني، رودولفــو  انظــر تقري
 .٦٥، الفقرة ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٧، املؤرخ (A/HRC/4/32)ستافنهاغن 

 .املرجع نفسه  )٤٣(  

  )٤٤(  Larsen, Indigenous and Tribal Children. 

 .٢٠١١يوليه / متوز٤ املؤرخة Corr.1 و A/HRC/18/30انظر الوثيقة   )٤٥(  
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وعالوة على ذلك، ال بد مـن إجيـاد حلـول يف تعـاون وثيـق                .  حقوقهم واحتياجاهتم اخلاصة   إىل
ت  الــذي يــستجيب للبيئــا مثــل تعزيــز التعلــيمانطــالقمــع اجملتمعــات املعنيــة، باســتخدام نقــاط  

  .طفال الشعوب األصليةاالجتماعية واالقتصادية والثقافية أل واللغوية
 الـشعوب    نـساء   العنف ضد   املعين مبكافحة  اعتراف اجتماع فريق اخلرباء الدويل    ورغم    - ٥٥

حقـوق الـشعوب األصـلية، الـذي     بـشأن   مـن إعـالن األمـم املتحـدة     ٢٢املادة  :  وفتياهتا األصلية
ــن    ــرة م ــورك يف الفت ــد يف نيوي ــاين  ٢٠ إىل ١٨ عق ــانون الث ــاير /ك ــايب ٢٠١٢ين ــدور اإلجي  ، بال

فقـد الحـظ    ،  تها يف تنـشئة ورفـاه أطفـال الـشعوب األصـلية           ومـسامه لية  األص الشعوب   ثقافاتل
ــق اخلــرباء  ــك فري ــع ذل ــاك  م ــى  ممارســات ضــارة   أن هن ــاد عل ــات  تتعــدى يف املعت ــوق الفتي  حق

 أيــضا أن ممارســات مثــل  الحــظ األصــلية علــى وجــه اخلــصوص، و واملراهقــات مــن الــشعوب 
  . عدد من البلدان أعضائهن التناسلية تشيع يفهتشويالزواج املبكر وختان اإلناث أو 

 واملراهقــات والـشابات مــن الــشعوب  العنــف ضـد الفتيــات عــن  حاليـة دراســة وتـدعم    - ٥٦
 األمــم املتحــدة اإلمنــائي  وبرنــامجايــة منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــةحتــت رعجتــرى ، األصــلية

املـرأة،  وهيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني        صندوق األمم املتحدة للـسكان      و
 ن املمثـل اخلـاص لألمـني العـام املعـين           وبـدعم مـ    ،ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية     

 أشـكال   الفئـات إىل  هذه  احتماالت تعرض    وتؤكد كذلك    ،هذه النتائج بالعنف ضد األطفال،    
بينمـا تـشري إىل أن الـسياقات    ، مثـل االسـتغالل اجلنـسي واالجتـار،       اينلعنـف اجلنـس   أخرى مـن ا   

 .)٤٦( تشمل املرتل واجملتمع واملؤسسات الصحية والتعليميةاليت حيدث فيها العنف

وضـعهم يف مؤسـسات     مـن أيـضا الشعوب األصلية   أطفال  السياقات، يعاين   يف بعض   و  - ٥٧
رعايـة  اللنمـو يف ظـل   ا فقـدان فرصـة   تـؤدي و. بيعيـة  أسـرهم الط بعد إقصائهم قسريا عـن سـياق     

نتحـار  إىل فقـدان اهلويـة واإلقـدام علـى اال         األصلية  للشعوب  واحلماية اليت توفرها البيئة األسرية      
الـشعوب األصـلية أيـضا علـى     أطفـال   يـرغم  يف بعـض األحيـان  و. رب أجيـال  والتعرض لإليذاء عـ   

يف  همبعيـدة عـن أسـرهم، واقـتالع         يف مواقـع   االلتحاق مبرافق لإلقامة الداخلية تقتضي وضعهم     
وتستكـشف بعـض    .  التقليديـة  تـهم بيئسديا وروحيـا وثقافيـا مـن أسـرهم و         كثري من األحيان جـ    

الـشعوب   حيـاة    أسـاليب لتكيـف مـع     ا يـرتع إىل   الـذي    املتنقلـة /املناطق منـوذج املدرسـة املتجولـة      
 يف بــشكل مفــرط املعتــادويف بعــض البلــدان، يتواجــد أطفــال الــشعوب األصــلية يف   . األصــلية

_________________ 

 ,Vittoria Tauli-Corpuz, Concept note and methodology: study on violence against indigenous childrenانظر   )٤٦(  

female adolescents and young women (2012). 
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 ألنظمـة للتـبين تـشيع فيهـا       االت ضـحايا    يف بعـض احلـ     أيضا   ويقعون .)٤٧( كفالة األطفال  برامج
ل  غـري القانونيـة واخلطـف، وتتعـارض مـع أحكـام اتفاقيـة حقـوق الطفـ                  البيـع اخلداع و عمليات  

  .)٤٨(لتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويلفل واواتفاقية الهاي بشأن محاية الط
لــشباب الــشعوب  وبينمــا تتــوافر بيانــات حمــدودة عــن معــدالت االحتجــاز واالعتقــال   - ٥٨

 حلقـوق اإلنـسان،   مفوضـية األمـم املتحـدة    هبلدان، وفقا ملا أشـارت إليـ      ملعظم ال  األصلية بالنسبة 
املعـين بـالعنف   ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، واملمثـل اخلـاص لألمـني العـام           

. )٤٩(“اجلنائيـة  العدالـة  نظـام  يف مفرطـة  بأعـداد  غالًبـا  نوموجـود  األطفـال فـإن   ”األطفـال   ضد  
عالية بـشكل غـري متناسـب       النسبة  اليف هذا الصدد، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء           و

 أيــضا إىل عــدم ت يف نظــم قــضاء األحــداث، وأشــارةصــلي مــن أطفــال الــشعوب األوغــري مــربر
 الترمجــة لألطفــال الــذين يعرضــون علــى وخــدمات ة قــضائياتتفــسريو  مــساعدة قانونيــةتقــدمي

  .)٥٠(النظام القضائي
 فـي غواتيمـاال،  ف: ى املمارسـات اجليـدة  أمثلـة علـ  ومن ناحية أخرى، جتدر اإلشارة إىل         - ٥٩

فرصــا  ويتــيح   ،األول مــن نوعــه  هــو    اجلنــساين ملنــع العنــف  ينفــذ جملــس الــسكان مــشروعا   
تـشمل كـل بيـت    (تمعـاهتن  جمل خـرائط    ديد املواقع العاملية لرسـم    نظمة حت للمراهقات الستخدام أ  

وميكِّـن املـشروع    .طر فيهـا باألمـان أو بـاخل      يشعرن توثيق األماكن اليت  من أجل   ) مبىن وطريق و
وعـالوة  . إلبراز خماوفهن وقادة اجملتمعات احمللية كوسيلة     ط مع أقراهنن    اخلرائالفتيات من تبادل    

  وهـي منظمــة ،أطفــال اهلنـود األصــليني رعايـة  ل الرابطـة الوطنيــة تركــز  كنـدا،  ففــيعلـى ذلـك،   
 علـى بنـاء قـدرات اجملتمعـات القبليـة ملنـع        تـضم أعـضاًء، ومقرهـا أوريغـون،        خاصة، غري رحبيـة   

  .إيذاء األطفال وإمهاهلم
  

  املشاركة  -واو   
يـع  التعـبري عـن آرائهـم حبريـة يف مج     ) أفـرادا ومجاعـات   (حيق ألطفال الـشعوب األصـلية         - ٦٠

 عطـى األمهيـة الواجبـة وفقـا لـسنهم ومـدى نـضجهم       وهي آراء ينبغـي أن تُ ،  املسائل اليت متسهم  
_________________ 

أطفال وشباب الـشعوب األصـلية املـودعني يف         : انظر مذكرة مفاهيمية مقدمة إىل اجتماع فريق اخلرباء الدوليني          )٤٧(  
ــتم     ــذين ي ــة وال ــدا، يف   احلــبس ورهــن االعتقــال ويف دور الكفال ــانكوفر، كن ــيهم، املعقــود يف ف /  آذار٥ و ٤تبن

 .٢٠١٠ مارس

 للجنة حقوق الطفل؛ وتعليقات خمتارة للجنـة حقـوق الطفـل            ١١ من التعليق العام رقم      ٤٨-٤٦انظر الفقرات     )٤٨(  
 .على تقارير الدول األطراف

 .١٨، الفقرة A/HRC/21/25انظر   )٤٩(  

 .٧٧-٧٤املرجع نفسه، الفقرات   )٥٠(  
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ولكـي يـتمكن أطفـال الـشعوب األصـلية مـن ممارسـة              ).  مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل        ١٢املادة  (
  ذلـك  صول علـى املعلومـات، مبـا يف       حقهم يف االستماع إليهم بفعالية جيب أن يتمكنوا من احلـ          

مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل الـيت         ) د (١٧وقد تقـرر هـذا احلـق يف املـادة           . هتم األم معلومات بلغا 
تــشجيع وســائط اإلعــالم علــى إيــالء عنايــة خاصــة لالحتياجــات ”تطلــب إىل الــدول األعــضاء 

  . “اللغوية للطفل الذي ينتمي إىل جمموعة من جمموعات األقليات أو إىل الشعوب األصلية
 القرارات ممارسة متكينية ألهنا تشجع أطفال الشعوب األصـلية          وتعد املشاركة يف اختاذ     - ٦١

وعـالوة علـى ذلـك، تـساعدهم علـى تنميـة            . على أن يصبحوا مواطنني فعـالني وُتـربِز خمـاوفهم         
وباإلضافة إىل ذلـك،     .)٥١(قدراهتم واعتدادهم بنفسهم وتؤدي إىل حتسني نتائج اختاذ القرارات        

 عمليات اختاذ القـرارات الداخليـة واخلارجيـة تبـادل     تثري مشاركة أطفال الشعوب األصلية يف   
اآلراء بــني األجيــال داخــل اجملتمعــات، وُتِعــد األجيــال الــشابة املقبلــة الختــاذ قــرارات حــرة           

ورغـــم أن طـــابع مـــشاركة األطفـــال يف اختـــاذ القـــرارات ونطـــاق القـــرارات الـــيت  . ومـــستنرية
تفهم رؤية صـغار    فال يزال ينبغي     ،)٥٢(ميشاركون يف اختاذها يزيد وفقا لعمرهم وتطور قدراهت       

 حــىت قبــل أن ‘أصــواهتم’واالســتماع إىل ” للعــامل، واحتــرام آرائهــم  الــشعوب األصــليةأطفــال
  .)٥٣(“يتمكنوا من التواصل عن طريق اللغة املنطوقة

وأثارت اللجنة يف استعراضها لبعض تقارير الدول األطراف مسألة ضرورة االسـتماع              - ٦٢
وأعربـت يف بعـض احلـاالت عـن قلقهـا مـن أن املنتـديات                . الشعوب األصلية إىل صوت أطفال    

الــيت ميكــن للحكومــات أن تأخــذ يف احلــسبان مــن خالهلــا آراء أطفــال الــشعوب األصــلية غــري  
ــة ــرجم إىل بعــض       .)٥٤(كافي ــة مل تت ــن أن االتفاقي ــضا م ــق أي ــت عــن قل ــات  وأعرب ــات األقلي لغ

رقل بشكل غري متناسـب وعـي األطفـال املنـتمني     وترى اللجنة أن هذا يع   . تنشر بقدر كاف   أو
إىل جمموعات إثنية أو للشعوب األصلية حبقوقهم وحرياهتم األساسية، ألن هـذا الـوعي يـشكل     

  .)٥٥(شرطا مسبقا ملمارستهم حلقهم يف املشاركة
_________________ 

 Every child’s rights to be heard: a resource“  انظر منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة ومنظمـة إنقـاذ الطفولـة،         )٥١(  

guide on the UN Committee on the Rights of the Child general comment No. 12” (London, Save the 

Children UK, 2011), p. 5. Author: Gerison Landsdown.  
 .٣. املرجع نفسه، ص  )٥٢(  

 .٤٤، الفقرة ٢٠١٠أغسطس / أب٢ املؤرخ (A/65/206)تقرير األمني عن حالة اتفاقية حقوق الطفل   )٥٣(  

 -املالحظـات اخلتاميـة   : “ مـن االتفاقيـة  ٤٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة     ”انظر    )٥٤(  
 .٣٣، الفقرة ٢٠١٢يونيه /ان حزير١٩ املؤرخ (CRC/C/AUS/CO/4)أستراليا 

 -املالحظـات اخلتاميـة   : “ مـن االتفاقيـة  ٤٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة     ”انظر    )٥٥(  
 .٢١، الفقرة ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥ املؤرخ (CRC/C/VNM/CO/3-4)فييت نام 
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ــة اخلاصــة           - ٦٣ ــا ألن االحتياجــات اللغوي ــن قلقه ــة ع ــت اللجن ــك، أعرب ــى ذل ــالوة عل وع
، ومن بينهم أطفال الشعوب األصلية، ال تؤخذ يف احلسبان مبا فيـه الكفايـة              لألطفال واملراهقني 

ــة   ــضائية واإلداريـ ــرارات القـ ــاذ القـ ــزز    ،)٥٦(يف عمليـــات اختـ ــأن تعـ ــدد بـ وأوصـــت بـــشكل حمـ
الطرف حـق أطفـال الـشعوب األصـلية يف االسـتماع لـصوهتم عنـد اختـاذ القـرارات ويف                     الدولة
  .)٥٧(الثقافية احلياة
يــة اخلــرباء املعنيــة حبقــوق الــشعوب األصــلية أن إدمــاج شــباب الــشعوب   والحظــت آل  - ٦٤

 .)٥٨(األصلية يف اختاذ القرارات يعد أمرا أساسيا يف املنتديات الداخلية واخلارجيـة علـى الـسواء               
 املنتمـي إىل شـعوب أصـلية خمتلفـة يف الفلـبني تـشكل جـزءا مـن                   بوأكدت أن قطاعـات الـشبا     
، اليت تقـدم النـصح      ١٩٩٧ب قانون حقوق الشعوب األصلية لعام       اهليئة التشريعية املنشأة مبوج   

إىل اللجنة الوطنية املعنية بالشعوب األصـلية بـشأن املـسائل املتـصلة مبـشاكل الـشعوب األصـلية                
  . )٥٩(وطموحاهتا ومصاحلها

ويالحــظ جتمــع شــباب الــشعوب األصــلية أن شــباب املــواري يف نيوزيلنــدا هلــم وضــع    - ٦٥
 على املـستوى الـوطين مـن خـالل حـزب شـباب املـواري وصـوهتم مـسموع                    فريد ألهنم ممثلون  

عــرب اهليئــة الوطنيــة لطــالب املــواري، الــيت تتــيح هلــم متثــيال علــى املــستوى الــوطين يف مــا يتعلــق  
وشـباب املـواري يف إمكـاهنم كـذلك تقـدمي مـشورة عمليـة وتعليقـات عـن              .)٦٠(مبسائل التعليم 

ل جملــس شــباب املــواري، الــذي أنــشأه وزيــر شــؤون   الــسياسات العامــة واملبــادرات مــن خــال 
  .)٦١(٢٠١٠سبتمرب /املواري يف أيلول

_________________ 

 -املالحظـات اخلتاميـة   : “ مـن االتفاقيـة  ٤٤وجب املـادة  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مب   ”انظر    )٥٦(  
 .٣٣، الفقرة ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ املؤرخ (CRC/C/CRI/CO/4)كوستاريكا 

 -املالحظـات اخلتاميـة   : “ مـن االتفاقيـة  ٤٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة     ”انظر    )٥٧(  
  ).أ (٨٤، الفقرة ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١خ ، املؤر(CRC/C/NIC/CO/4)نيكاراغوا 

 واحلـق  األصـلية  بالـشعوب  املتعلقـة  الدراسة عن  آللية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية     النهائي التقريرانظر    )٥٨(  
املـشورة  ”، املرفـق املعنـون    ٢٠١١أغـسطس   / آب ١٧، املـؤرخ    (A/HRC/18/42) القرارات صنع يف يف املشاركة 

 .٣٢، الفقرة “الشعوب األصلية واحلق يف املشاركة يف صنع القرار: املقدمة من آلية اخلرباء) ٢٠١٢ (٢رقم 

  )٥٩(  A/HRC/18/42 ٢٨، الفقرة.  
حتليل حلالة شباب الشعوب األصلية على الصعيد العاملي ومشاركتهم يف  ”انظر جتمع شباب الشعوب األصلية،        )٦٠(  

ء املعنية حبقوق الشعوب األصلية يف دورهتا الثالثـة، املعقـودة يف جنيـف يف    ، مقدم إىل آلية اخلربا    “اختاذ القرارات 
  .٣.، ص ٢٠١٠يوليه / متوز١٦-١٢

  )٦١(   “In their own words!: The report of the Maori Youth Council to the Hon Dr Pita Sharples, Minister of 

Maori Affairs”, June 2011, p. 3.  
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وتــشكل مــشاركة األطفــال عنــصرا أساســيا يف العمــل الــذي تقــوم بــه منظمــة األمــم       - ٦٦
ويف عــام . يف تعزيــز ومحايــة حقــوق أطفــال الــشعوب األصــلية ) اليونيــسيف(املتحــدة للطفولــة 

مــن املــراهقني  ١ ٠٠٠لربازيــل مــشاركة مــا يزيــد علــى ف يف اي، دعــم مكتــب اليونيــس٢٠١١
، بعضهم منحـدر مـن الـشعوب األصـلية ومـن أصـول أفريقيـة               ) يف املائة منهم من الفتيات     ٦٠(

من املناطق شبه القاحلة واألمازون، يف عمليات تشخيصية تشاركية ومنتـديات جمتمعيـة، أدت              
  .خطة عمل للبلديات ٢ ٠٠٠إىل صياغة 

  
 ملضي قدماسبل ا  -خامسا  

يوفر التصديق على اتفاقية حقوق الطفل واعتماد إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق               - ٦٧
الشعوب األصلية، باعتبارمها برنامج عمل حلماية وتعزيـز حقـوق الـشعوب األصـلية، أساسـا                

وستتاح فرص ملواصلة وضع أطفـال      . صلبا للتعجيل بإعمال حقوق أطفال الشعوب األصلية      
ية علــى جــدول األعمــال العــاملي عــن طريــق عمليــات االســتعراض الــدوري  الــشعوب األصــل

الشامل؛ ومن خالل املـشاورات الوطنيـة والعامليـة واإلقليميـة بـشأن إطـار األهـداف اإلمنائيـة                   
 وتلك املتصلة باملؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية الذي يعقـد يف        ٢٠١٥لأللفية بعد عام    

ر والتعاون مع الشعوب األصلية وأطفـال الـشعوب األصـلية           ويف سياق التشاو  . ٢٠١٤عام  
ــه        ــا للعمــل املــستمر الــذي تقــوم ب ــا عام ــة إطــارا مرجعي ــوفر التوصــيات التالي أنفــسهم، قــد ت
احلكومات لصياغة السياسات وتنفيذها، وكذلك لدعم عمل اإلجـراءات اخلاصـة، وهيئـات             

  : املعاهدات، واجملتمع املدين، واملنظمات غري احلكومية
  

 الــشعوب األصــلية، علــى أن تــشمل  تــدابري ملنــع مجيــع أشــكال التمييــز ضــد أطفــال  اعتمــاد 
  :اإلجراءات ما يلي

القــضاء علــى أشــكال التمييــز حبكــم القــانون واألمــر الواقــع ضــد الــشعوب األصــلية   ‐ ٦٨
ــق         ــق تطبي ــن طري ــى وجــه اخلــصوص، ع ــشعوب األصــلية عل ــال ال صــالحات إككــل، وأطف

بة، تكفل وجود أحكام بـشأن حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية            دستورية وتشريعية مناس  
لتعــديل األعــراف واملمارســات الــيت  واملــساواة أمــام القــانون، واختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة   

  .  أطفال الشعوب األصليةتشكل متييزا ضد
ه واإلقرار بوجود أشـكال متعـددة للتمييـز وبأثرهـا، وخاصـة التمييـز الـذي تعـاين منـ                     - ٦٩

فتيات الشعوب األصلية وأطفال الشعوب األصلية ذوي اإلعاقة وكذلك املصابني واملتـأثرين            
ويف هذا الصدد، تعزيز مجع واسـتخدام بيانـات مـصنفة     . اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية   

حسب األصل اإلثين والعرقي ونـوع اجلـنس وتقـدمي أدلـة علـى عـدم املـساواة الـيت تواجههـا                      
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ة يف مشاركتها يف اخلدمات األساسية واالنتفاع هبا، وبـذل كـل جهـد ممكـن                الشعوب األصلي 
يف هذا الصدد لـضمان أن تكـون البيانـات مـصنفة علـى حنـو واف يتـيح أخـذ األصـل اإلثـين                         
ــة وغــري ذلــك مــن العوامــل يف احلــسبان، مــع مراعــاة        ونــوع اجلــنس واملوقــع احمللــي واإلعاق

  . بيانات وضمان التعاون الدويلاملمارسات اجليدة يف عمليات مجع هذه ال
والقيام بأنـشطة للتوعيـة والتثقيـف، تـشمل محـالت تـستهدف اجلمهـور بـصفة عامـة                     - ٧٠

وجمموعات متارس مهنا معينة، هبدف منع والقضاء على التمييز ضد الشعوب األصلية بـصفة              
طيـة  وجيب أن تـشمل هـذه العمليـة القـضاء علـى القوالـب النم              . عامة واألطفال بصفة خاصة   

ــة وعلــى النــساء والفتيــات علــى وجــه       ــؤثر منــها علــى اهلوي ــز، وخاصــة مــا ي وحــاالت التحي
اخلــصوص، مــع أخــذ الــدور الفعــال واإلجيــايب الــذي ميكــن أن تؤديــه وســائط اإلعــالم يف          

  . احلسبان
وتنفيذ استراتيجيات لتعزيـز ومحايـة ثقافـات وهويـات الـشعوب األصـلية عـن طريـق                    - ٧١

 ىة على لغات الشعوب األصلية وطرق التواصل األخـرى، مثـل املوسـيق            تدابري تشمل احملافظ  
والرقص وامللبس، وضمان إتاحة فـرص ألطفـال الـشعوب األصـلية وغـري الـشعوب األصـلية                  

  .لالطالع على الثقافات الفريدة للمجتمعات األصلية
  
 تــؤثر الــيت اإلمنــائي  املــشاركة الفعالــة للــشعوب األصــلية يف مجيــع مراحــل التخطــيطسرييــت

 :يلي من خالل ما اعليه

 ضــمان حقهــا يف احلــصول علــى املعلومــات عــن كــل عمليــات التنميــة الــيت تــؤثر    - ٧٢
 .عليها

بـشكل دوري مـع     مـشاورات   ضمان، أن جتري، بشأن مجيع مشروعات التنمية،        و  - ٧٣
  .إذا أمكنالفئات املتضررة، مبا يف ذلك الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، 

ــنص ان ضــمو  - ٧٤ ــانون ال ــايري علــىيف الق ــشعوب األصــلية،  حل مع ــة ال ــقماي  مــع تتواف
 بواســطة جهــات منــها يف املمارســة العمليــة، االقواعــد الدوليــة حلقــوق اإلنــسان، وتطبيقهــ

  .القطاع اخلاص يف أنشطته اإلمنائية
 عــن فقــدان أي كــايفضــمان حــصول الــشعوب األصــلية علــى تعــويض كامــل و و  - ٧٥

  .ة أخرى نتيجة هلذه األنشطةأراض وموارد طبيعي
سـر الـشعوب   أل  وإتاحتـها احلمايـة االجتماعيـة،    تـدابري    تدابري خاصـة، مثـل    ووضع    – ٧٦

ــلية ــة   األصـ ــرية، وخاصـ ــراءالالفقـ ــاطق يففقـ ــة املنـ ــضرية، و  الريفيـ ــذلكاحلـ ــساء لل وكـ نـ
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ــار ــال  وكب ــسن واألطف ــتمنيال ــشون   ل  املن ــذين يعي  ظــروف عــصيبة يف لــشعوب األصــلية ال
  .خاص بشكل
ــتراتيجية احلــد       و  - ٧٧ ــات اس ــشعوب األصــلية يف ورق ــوق ال ــصرحية إىل حق ــارة ال اإلش
 االجتماعيــة االقتــصادية الــشواغلتــصبح  ضمان أنلــالفقــر وأطــر التنميــة األخــرى،   مــن

واملدنية والـسياسية الـيت تـؤثر علـى أطفـال الـشعوب األصـلية مـن املـسائل ذات األولويـة                      
  .امللحة الوطنية

  
، وال سـيما    ة األصـلي  شعوبة من أجل إعمال احلق يف التعليم ألطفـال الـ          اختاذ تدابري خاص  

  :الفتيات، من خالل ما يلي
ــوفري    - ٧٨ ــذل جهــود لت ــة وصــول   ب ــشعوب األصــلية  إمكاني ــال ال ــع أطف ــع  إىلمجي  مجي

  :بسبل منهاثقافيا،  مستويات التعليم يف أشكال مناسبة
 ويات لفتيات الشعوب األصـلية    اختاذ تدابري لتوفري التعليم على مجيع املست        )أ(  

  واملراهقات والشابات؛
 مــن أجــل مكرســة ألغــراض معينــةختــصيص مــوارد ماليــة وماديــة وبــشرية   )ب(  

 حتديـدا إىل حتـسني سـبل حـصول أطفـال الـشعوب األصـلية                تسعىتنفيذ سياسات وبرامج    
ــمبــا يف ذلــك جهــود بنــاء القــدرات املوجهــة حنــو إعــداد معلمــني مــن    (علــى التعلــيم   اء أبن

 اتبيئــال بالعمــل يف املتعلــق التحــدي ملواجهــةالــشعوب األصــلية وغــري الــشعوب األصــلية 
وينبغــي إيــالء األولويــة لتــوفري التعلــيم اجليــد  ). ثنائيــة اللغــة للــشعوب األصــليةالدرســية امل

للمجتمعات البدوية والشعوب األصلية يف املنـاطق النائيـة وللنـساء والفتيـات، مـن خـالل                 
  .لة واملنح الدراسيةاملدارس املتنق

إتاحة الفرصة ألطفال الشعوب األصلية لتعلم القراءة والكتابـة بلغتـهم األصـلية             و  - ٧٩
  .وكذلك باللغات الرمسية للبلد، وتوفري املوارد مثل الكتب املدرسية للتلقني والتعليم

ن اختاذ تدابري حلماية أطفال الشعوب األصلية من العنـف يف املـدارس والتأكـد مـ               و  - ٨٠
أن املناهج الدراسية واملواد التعليمية وكتب التاريخ تقـدم شـرحا عـادال ودقيقـا ومـستنريا               

صــبها يف جملتمعــات هــذه الــشعوب وثقافاهتــا، وجتنــب تــشويه صــورة الــشعوب األصــلية و   
  .ة املدرسيلبيئة، وال سيما الفتيات والنساء يف اقوالب منطية

م الــشعوب األصــلية يف إنــشاء    التعلــيم مــن خــالل دعــ   يــسري احلــصول علــى  تو  - ٨١
وضـمان أن   الوصـول الفعلـي إىل املـدارس        إمكانيـة    التعليميـة، وزيـادة       ومرافقهـا  مؤسساهتا
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 املواسم وكذلك مع، ها يف االعتبار املمارسات الثقافية وأن تتأقلم مع  ة الدراسي السنة تأخذ
  .الزراعية واملناسبات االحتفالية للشعوب األصلية

 التعلـيم،   علـى   بشكل فعال  فال الشعوب األصلية ذوي اإلعاقة    صول أط حتعزيز  و  - ٨٢
ندماجهم يف اجملتمـع ويكفـل      ا إىل   بأقصى قدر على حنو يفضي    وعلى أساس تكافؤ الفرص،     

  .روحيالثقايف و الفردي مبا يف ذلك منوهم المنوهم
ال اختاذ تدابري لتعزيز التعليم املتعدد الثقافات، وذلك لضمان إتاحة الفرص ألطفو  - ٨٣

الــشعوب األصــلية وغــري األصــلية للــتعلم وتقــدير الثقافــات املختلفــة، بغيــة تعزيــز احتــرام  
  .حقوق اإلنسان والعيش معا بروح من التسامح

  
اختاذ تدابري خاصة لتعزيـز أعلـى مـستوى ممكـن مـن اخلـدمات الـصحية والرعايـة الـصحية                     

  :يلي ألطفال الشعوب األصلية من خالل ما
 عــن احلالــة الــصحية مــصنفةة تــوافر بيانــات موثوقــة وشــاملة و بــذل جهــود لزيــاد  - ٨٤

  . وأطفال الشعوب األصلية على وجه اخلصوص،للشعوب األصلية
لــى اخلــدمات عصول أطفــال الــشعوب األصــلية علــى قــدم املــساواة   حــضــمان و  - ٨٥

وخمططــة وجتــري  متــوافرة يف اجملتمــع،بقــدر اإلمكــان، أن تكــون   الــصحية، والــيت ينبغــي، 
 اخلصوصيات الثقافيـة بالتـشاور والتعـاون مـع الـشعوب املعنيـة، ويف                تراعي  بطريقة إدارهتا

 جمتمعـات الـشعوب األصـلية واالسـتفادة مـن األدويـة              من هذا الصدد، دعم تشغيل عمال    
  .التقليدية يف املرافق الصحية للشعوب األصلية وغري األصلية على حد سواء

ســرهم، مبــا يف ذلــك أولئــك الــذين  أطفــال الــشعوب األصــلية وأحــصولضــمان و  - ٨٦
ــة،    ــة والنائي ــاطق الريفي ــصلة   علــى يعيــشون يف املن املعلومــات والتثقيــف بــشأن القــضايا املت

  .بالصحة واخلدمات اإلجنابية والرعاية الوقائية
 الــشعوب األصــلية علــى ني مــنراهقاملــ حــصول تتــيحنــشر اســتراتيجيات حمــددة و  - ٨٧

 اجلنـسية واإلجنابيـة، وال سـيما فيمـا يتعلـق بفـريوس              املعلومات واخلدمات يف جمال الـصحة     
اإليدز واألمـراض الـيت تنتقـل عـن طريـق االتـصال اجلنـسي، بطريقـة              /نقص املناعة البشرية  

  .تراعي اخلصوصيات الثقافية
العنف واالنتحـار بـني     بـ  يف مـا يتعلـق    تصميم وتنفيذ سياسات الختاذ تدابري وقائية       و  - ٨٨

 ختصيص املزيد من املوارد املالية والبشرية لرعاية الصحة  انوضمأطفال الشعوب األصلية    
العقليــة ألطفــال الــشعوب األصــلية بطريقــة تراعــي اخلــصوصيات الثقافيــة، بالتــشاور مــع    

  .ةأثراجملتمعات املت
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اختاذ إجراءات خاصة ملكافحة األسباب اجلذرية الرتفاع مستويات سوء التغذية          و  - ٨٩
  . أطفال الشعوب األصلية بنيبشكل غري متناسبوالتقزم 

  
ماية األطفال مناسبة ثقافيا ألطفال الـشعوب       حلضمان بيئة آمنة وسريعة االستجابة، ونظم       

  :األصلية
دعم أسر الشعوب األصلية من خالل تقدمي املشورة وغريها من الوسـائل املناسـبة             - ٩٠

 اجملتمـع متـدة أو  آلبـاء وأعـضاء األسـرة امل   لثقافيا وروحيا، عن طريق تعزيز الوضع الفريـد   
  . احمللية والقانون الدويلالقوانني العرفية، على النحو املنصوص عليه يف هموأدوار
احلماية الفعالة ألطفال الشعوب األصلية من مجيع أشـكال العنـف يف مجيـع              وتوفري    - ٩١

، مـع إيـالء اهتمـام       إنفاذهـا الدوليـة حلقـوق الطفـل و       األوضاع، والتصديق على االتفاقـات    
ىل الربوتوكــوالت االختياريــة التفاقيــة حقــوق الطفــل بــشأن اشــتراك األطفــال يف   خــاص إ
 ؛ وبشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة             ؛ املسلحة الرتاعات

  .البالغاتبتقدمي  وبشأن اإلجراء املتعلق
. ألساسيةضمان عدم منع أطفال الشعوب األصلية من احلصول على اخلدمات ا          و  - ٩٢

ــات و      ــاج الفتي ــل وإعــادة إدم ــة إلعــادة تأهي ــصبيةوينبغــي اختــاذ خطــوات فعال ــأثرين ال  املت
  .الرتاعات املسلحةب

وسـائل  بمحاية أطفال الشعوب األصلية من أشكال العمل اخلطـرة واالسـتغاللية،            و  - ٩٣
اد االســتعب تــوفري الــدعم املناســب لألســر الفقــرية والوســائل الالزمــة لتخليــصها مــن    منــها
 .الديون لسداد

 إلسـداء املـشورة   تراعـي مـصاحل األطفـال     حكوميـة وغـري  حكوميـة   آليـات إنـشاء و  - ٩٤
  . واإلبالغ الشكاوىوتقدمي
 مبا يف ذلـك املمارسـات       أجل القضاء على العنف اجلنساين،    اختاذ تدابري فعالة من     و  - ٩٥

 الفعالـة للمجتمعـات     التقليدية الضارة، واالستغالل اجلنسي واالجتار، من خـالل املـشاركة         
  .الصبية على وجه اخلصوصالرجال و يف ذلك احمللية، مبا

يف إطار نظم كفالـة وتـبين األطفـال          فعال حلاالت اإليذاء     برصد ضطالع الدولة وا  - ٩٦
 األشخاص والوكـاالت واملنظمـات الـيت         على على النحو الواجب  وضمان فرض عقوبات    
ــال   ــلية تنتـــهك حقـــوق أطفـ ــذاالـــشعوب األصـ ــة  و الـــصدد، يف هـ التـــصديق علـــى اتفاقيـ

ــاي ــشأن اله ــال ب ــى الــصعيد      و  محايــة األطف ــبين األطفــال عل ــدويل يف ميــدان ت التعــاون ال
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 االقتـضاء، إبـرام اتفاقـات ثنائيـة     حـسب  وإذا مل تكن الدولة قد قامـت بـذلك بعـد؛          الدويل
  .ن البيع غري املشروع واالجتار هبمومتعددة األطراف حلماية األطفال م

أطفـال الـشعوب    يف التعامـل مـع       اإلجراءات الواجبة   نظم العدالة  أن تتبع ان  ضمو  - ٩٧
هتـدف إىل التأهيـل بـدال        سياسـات وممارسـات      باتبـاع عالوة علـى ذلـك،      القيام  األصلية، و 

ــامالعقــاب أو  مــن ــشمل  و. االنتق ــدابري  ينبغــي أن ت ــشجيع اســتخدام ت إصــالحية خــارج  ت
ار واتبــــاع  واالعتــــذرد احلقــــوق مثــــل لمــــصاحلةل وخمططــــات، العدالــــة اجلنائيــــة نظــــام

  .الواجبة اإلجراءات
  

 املــشاركة الفعالــة ألطفــال الــشعوب األصــلية يف املــسائل الــيت تــؤثر علــيهم  سرييــ وتتعزيــز
  :جمتمعاهتم من خاللعلى و

 لكـي تـهم،  لغلـى املعلومـات ب  عصول  احلمن أطفال الشعوب األصلية   متكنضمان    - ٩٨
  .ستماع إليهم على حنو فعالحقهم يف اال ممارسة يتمكنوا من

 عمليـات   األصـلية يف  فتيات الـشعوب     و صبية  دور إبراز دعم التدابري الرامية إىل   و  - ٩٩
وطنيـة  ال، من خالل هياكل مثل الربملانات       الوطينعلى املستويني اجملتمعي و    اختاذ القرارات 

  .لألطفال والنوادي املدرسية
ية واجلنائيـة لـضمان تـوفري الترمجـة الفوريـة      ضائاعتماد تـدابري يف اإلجـراءات القـ     و - ١٠٠

ــا،  ــد جمان ــزومعن ــدمي  ، والل ــة تق ــة كفال ــساعدة القانوني ــالامل ــة  لألطف ــهم ت بطريق ــم ثقافت  الئ
  .هم وخصوصيتهمتناسب مع أعمارتو
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	أولا - مقدمة
	1 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام في قرارها 66/141، أن يقدم إلى الجمعية في دورتها السابعة والستين تقريرا عن حالة اتفاقية حقوق الطفل، مع التركيز على أطفال الشعوب الأصلية، ومع مراعاة القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع والخصائص الإقليمية والوطنية. وهذا التقرير مقدم عملا بهذا الطلب.
	ثانيا - حالة اتفاقية حقوق الطفل
	2 - حتى 1 تموز/يوليه 2012، صدقت على اتفاقية حقوق الطفل() أو انضمت إليها 193 دولة، ووقعت عليها دولتان لكنهما لم تصدقا عليها().
	3 - وحتى 1 تموز/يوليه 2012، صدقت على البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة() 147 دولة، وصدقت على البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية() 158 دولة.
	4 - وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الجمعية العامة البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات في قرارها 66/138 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، وفتح باب التوقيع عليه في 28 شباط/فبراير 2012. وحتى 25 تموز/يوليه 2012، وقعت على البروتوكول الاختياري 25 دولة. وسيدخل حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من إيداع عاشر صك للتصديق عليه أو الانضمام إليه عملا بالمادة 19 (1) من البروتوكول الاختياري().
	ثالثا - تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل
	5 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقدت لجنة حقوق الطفل دوراتها من الثامنة والخمسين إلى الستين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في الفترات من 19 أيلول/سبتمبر إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011، ومن 16 كانون الثاني/يناير إلى 3 شباط/فبراير 2012 ومن 29 أيار/مايو إلى 15 حزيران/يونيه 2012.
	6 - وحتى 1 تموز/يوليه 2011، تلقت اللجنة التقارير الأولية للدول الأطراف كافة إلا دولتين. واستعرضت اللجنة جميع التقارير الأولية، باستثناء تقريرين اثنين، من المقرر النظر فيهما في الدورتين الثانية والستين والثالثة والستين للجنة، على التوالي. وبوجه الإجمال، تلقت اللجنة 541 تقريرا عملا بالمادة 44 من الاتفاقية.
	7 - بالإضافة إلى ذلك، تلقت اللجنة 94 تقريرا، وتقريرا دوريا ثانيا واحدا في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، و 78 تقريرا دوريا ثانيا في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية().
	8 - وستقدم رئيسة اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرها الشفوي، الذي ستتناول فيه المسائل الرئيسية ذات الصلة بعمل اللجنة خلال السنة الماضية. وعلاوة على ذلك، ستتاح أيضا للرئيسة إمكانية أن تدخل للمرة الأولى في تحاور مع الجمعية، وفقا لقرار الجمعية العامة 66/141. 
	رابعا - ضمان حقوق أطفال الشعوب الأصلية
	ألف - حقوق الإنسان وأطفال الشعوب الأصلية
	9 - يعاني أطفال الشعوب الأصلية من أشكال مجحفة من الاستبعاد والتمييز مما يؤدي إلى حرمانهم أو عرقلة حصولهم على حقوق منها التعليم والصحة والقيد في سجلات المواليد والحماية. والأطفال المنتمون إلى الشعوب الأصلية، لهم حقوق مثلهم مثل غيرهم من الأطفال ولذلك يحق لهم، بدون تمييز، كافة الضمانات التي تعد ضرورية لبقائهم ونمائهم وحمايتهم.
	10 - وإنشاء وتعزيز منظمات الشعوب الأصلية وإنشاء هيئات وهياكل تابعة للأمم المتحدة مثل المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية وآلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية ومختلف الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فضلا عن التطورات التقدمية في الفقة القانوني لمنظومة البلدان الأمريكية في مجال حقوق الإنسان، كلها أمور تتيح فرصا فريدة لوضع القضايا التي تؤثر على أطفال الشعوب الأصلية في صدارة برامج العمل الوطنية والإقليمية والعالمية. 
	11 - ويتمتع أطفال الشعوب الأصلية بحقوق وحريات فردية وجماعية مثلهم مثل مجتمعاتهم عموما. والحريات الجماعية للشعوب الأصلية مكفولة على وجه الخصوص بموجب المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية()، واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169)()، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية().
	12 - وتنطبق الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية حقوق الطفل على جميع الأطفال بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر. والاتفاقية قائمة على مبادئ المساواة وعدم التمييز (المادة 2)؛ وإيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل المثلى (المادة 3)؛ والحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)؛ والحق في الاستماع إلى الطفل ومشاركته (المادة 12). وتأكد أيضا مبدأ المساواة وعدم التمييز في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 وفي إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية اللذين يؤكدان أن الشعوب الأصلية يحق لها التمتع، جماعات أو أفرادا، بحقوقها الفردية والجماعية بدون تمييز من أي نوع. وحقوق أطفال الشعوب الأصلية تشكل جزءا من مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وكذلك من مبادئ الهوية الذاتية واحترام الهوية الثقافية التي يعتنقها الإعلان. 
	13 - ويتضمن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية أحكاما تراعي الأطفال: إذ يقر حق أسر الشعوب الأصلية ومجتمعاتها في الاحتفاظ بمسؤوليتها المشتركة في تنشئة وتدريب وتعليم ورعاية أطفالها، وفي الحماية من النقل القسري لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى (المادة 7)؛ وحق الأطفال في الحصول من الدولة على التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونما تمييز (المادة 14-2)؛ وحق الأطفال في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن القيام بأي عمل يحتمل أن يكون خطرا عليهم أو متعارضا مع تعليمهم، أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي، مع مراعاة نقاط ضعفهم الخاصة وأهمية التعليم من أجل تمكينهم (المادة 17-2).
	14 - وكرس المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية دورته الثانية في عام 2003 لموضوع الأطفال والشباب. وبعد أن لاحظ الثغرات في حصولهم على الخدمات الأساسية وتعرضهم للاستغلال والعنف والإساءة وارتفاع مستويات الانتحار بينهم، أوصى المنتدى باتباع إجراءات للتصدي للشواغل التي تقلق عددا من أصحاب الشأن. وإلى جانب ذلك، فإن المعلومات المتعلقة بأطفال الشعوب الأصلية تشهد تزايدا مع تناول حالتهم في تقارير المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وتتعزز هذه الجهود نتيجة تزايد كم التوجيهات والتوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات ولجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية، ضمن جهات أخرى. 
	باء - القضايا الشاملة
	15 - ترتبط حالة أطفال الشعوب الأصلية ارتباطا وثيقا بتاريخ وخبرات مجتمعات الشعوب الأصلية الأوسع التي يعيش فيها الأطفال. وتشمل القضايا الشاملة في طابعها التي تؤثر على حقوق أطفال الشعوب الأصلية ما يلي: احترام الهوية الثقافية؛ والحماية من التمييز؛ وإعمال حقوق أطفال الشعوب الأصلية. 

	احترام الهوية الثقافية
	16 - تعترف اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي بما للثقافات من مكانة بالنسبة للبشرية بما في ذلك ثقافات المنتمين للشعوب الأصلية(). وتلاحظ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن الثقافة مفهوم واسع وشامل يشمل أمورا منها أساليب الحياة واللغة، والأدب الشفوي والمكتوب، والموسيقى والأغاني، والاتصال غير الشفوي، والدين أو مجموعات المعتقدات، والطقوس والاحتفالات، والرياضة والألعاب، وأساليب الإنتاج أو التكنولوجيا، والبيئات الطبيعية والاصطناعية، والمأكل والملبس والمأوى، والفنون والعادات والتقاليد التي من خلالها يعبر الأفراد ومجموعات الأفراد والمجتمعات عن إنسانيتهم والمعنى الذي يعطونه لوجودهم().
	17 -  وتوجه المادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من الشعوب الأصلية، إلى أن تكفل عدم حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته أو الإجهار بدينه وممارسة شعائره أو استعمال لغته.
	18 - وتؤثر الثقافة على الطريقة التي يجري من خلالها إعمال حقوق أطفال الشعوب الأصلية. فوفقا لما أشارت إليه اتفاقية حقوق الطفل على سبيل المثال، يتمثل أحد الأهداف الأساسية للتعليم في نقل وإثراء القيم الثقافية والأخلاقية المشتركة التي يجد فيها الفرد والمجتمع هويته وقيمته. وهكذا فلا بد أن يكون التعليم مناسبا من الناحية الثقافية، ويشمل تثقيفا في مجال حقوق الإنسان، ويمكن الأطفال من تنمية شخصيتهم وهويتهم الثقافية وتعلم وفهم القيم والممارسات الثقافية للمجتمعات التي ينتمون إليها فضلا عن ثقافات الجماعات والمجتمعات الأخرى. 
	19 - وتشير تقارير المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية إلى عدد من الحالات التي انتهكت فيها الهوية الثقافية للشعوب الأصلية، مبينا حالات تعرضت فيها لغات الشعوب الأصلية للانقراض نتيجة الانصهار الثقافي في المجموعات السكانية الأكبر. ورغم أن الشعوب الأصلية تتكلم ثلاثة أرباع لغات العالم البالغ عددها 000 6 لغة، فقد أشار الأمين العام أثناء الدورة العاشرة للمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية المعقودة في عام 2011 إلى أن لغة واحدة من لغات الشعوب الأصلية تندثر كل أسبوعين وأن ثقافات الشعوب الأصلية مهددة بالانقراض.
	التمييز

	20 - غالبا ما يعاني الأطفال الذين ينتمون للشعوب الأصلية في المدارس والمجتمعات من أشكال مختلفة من الإساءة النابعة من التمييز ومن مواقف تمييزية. وأكدت لجنة القضاء على التمييز العنصري باستمرار على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة هذا التمييز والقضاء عليه(). وأعربت اللجنة عن قلقها من أن الشعوب الأصلية، في مناطق عديدة من العالم، عانت وما زالت تعاني من التمييز ومن الحرمان من حقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية ولا سيما تلك المتصلة بأقاليمها وأرضها ومواردها الأخرى(). والتمييز ضد الأفراد الذي يأخذ شكل سلوك برفضهم أو استبعادهم في المدارس والأماكن العامة والشوارع غالبا ما يبرز نتيجة القوالب النمطية والتحيزات المضرة بصورة أطفال الشعوب الأصلية في المجتمع. 
	21 - وعادة ما يكون التمييز سببا ونتيجة للحالة الحالية للشعوب الأصلية، التي لا تزال موجودة بشكل مفرط بين الفقراء والأميين والعاطلين عن العمل، وتمثل 15 في المائة من فقراء العالم وثُلث سكان الريف الذين يعيشون في فقر مدقع البالغ عددهم 900 مليون نسمة(). فالإبعاد القسري عن أراضي الأجداد، والقيود المفروضة على الحصول على سائر الموارد الطبيعية، والآثار القاسية لتغير المناخ، وعدم توافر وظائف وظروف العمل غير المؤمنة تعمل جميعها على التأثير بشكل سلبي على أطفال الشعوب الأصلية. وفي كثير من البلدان، فإن مشاريع التنمية ومنها مثلا تشييد السدود والتعدين والتنقيب عن النفط وإقامة المزارع وقطع الأخشاب، بما فيها تلك التي يديرها القطاع الخاص، والتي غالبا ما تُنفذ بدون الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من جانب الشعوب الأصلية وبدون اعتبار للتعويضات المناسبة، تؤثر في المعتاد بشكل سلبي على جهود الحد من الفقر، التي تؤثر في المقابل بشكل مباشر على حالة أطفال الشعوب الأصلية وعلى إعمال حقوقهم. 
	22 - وتواجه فئات خاصة من أطفال الشعوب الأصلية مثل ذوو الإعاقة والمتأثرون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والذين يفتقدون رعاية الأبوين، والذين يعيشون في سياق المهاجرين والمواقع الريفية، أوجه ضعف خاصة. وفي هذا الصدد، على سبيل المثال، من المرجح أن تواجه الفتيات الريفيات المعوقات أشكالا أعقد من التمييز بالمقارنة بالفئات الأخرى من أطفال الشعوب الأصلية. 
	23 - ووفقا لما يبينه هذا التقرير، فإن الفروق بين الشعوب الأصلية والشعوب غير الأصلية في ما يتصل بالحصول على نوعية عالية من التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأخرى شائعة في داخل البلدان وعبر المناطق. وخلصت استعراضات التقارير المقدمة عن الأهداف الإنمائية للألفية من حوالي 40 بلدا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ إلى أنه باستثناءات قليلة للغاية لم تدرج مساهمات الشعوب الأصلية في رصد الأهداف والإبلاغ عنها على المستوى الوطني(). 
	تدابير عامة لإعمال الحقوق 
	24 - في عام 2009، أصدرت لجنة حقوق الطفل التعليق العام رقم 11 بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية()، الذي يدعو إلى اتخاذ تدابير أساسية لدعم إعمال حقوق أطفال الشعوب الأصلية. وعلاوة على ذلك، قامت أعداد متزايدة من الحكومات الوطنية بتعديل دساتيرها وتشريعاتها، عن طريق إدماج أحكام محددة تحمي الأطفال في مسعى للاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية. وتشمل الأمثلة القانون الذي صدر مؤخرا عن تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية في الكونغو (2011) وقانون حقوق الشعوب الأصلية في الفلبين (1997). وعلى الرغم من توافر الحماية القانونية، يجري بشكل متكرر الإبلاغ عن ادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان لأطفال الشعوب الأصلية، بسبب ضعف الإنفاذ وضعف الآليات المؤسسية وقلة الوعي بالحقوق. 
	25 - وعلى الرغم من أن جمع البيانات على أساس الأصل الإثني آخذ في النمو عالميا، وفقا لما تبين من تصميم عدد من الاستقصاءات الصحية الديمغرافية، فإن الإحصاءات التي تبين كيفية تفاعل الأصل الإثني مع السن ونوع الجنس محدودة، مما يمكن أن يؤثر على تصميم مبادرات مستدامة من أجل فئات معينة من أطفال الشعوب الأصلية مثل المراهقين والفتيات. وأشارت لجنة حقوق الطفل باستمرار في العديد من ملاحظاتها الختامية إلى الأهمية الحاسمة لإجراء تحليل للبيانات المصنفة من أجل توجيه التدخلات لصالح الأطفال المهمشين بشكل فعال.
	جيم - التعليم
	26 - تؤكد اتفاقية حقوق الطفل حق كل طفل في التعليم على أساس تكافؤ الفرص (المادة 28)، وتحدد الغاية من تعليم جميع الأطفال بأنها تحقيق جملة من الأهداف، منها ”تعزيز احترام هوية الطفل الثقافية ولغته، وقيمه واحترام الحضارات المختلفة عن حضارته“ (المادة 29). ويقدم التعليق العام رقم 11 للجنة حقوق الطفل توجيهات بشأن كيفية تنفيذ الدول الأطراف لهذه الالتزامات في ما يخص أطفال الشعوب الأصلية().
	27 - وتؤكد المادة 14 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية حق كل طفل من أطفال الشعوب الأصلية في الحصول من الدولة على التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونما تمييز (الفقرة 2)، ويعترف بحق الشعوب الأصلية في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم (الفقرة 1). وتعطي المادة 12 (1) للشعوب الأصلية الحق في ممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها وعاداتها وطقوسها الروحية والدينية والمجاهرة بها؛ وتعترف المادة 13 (1) للشعــوب الأصلية بالحق في إحياء واستخدام وتطوير تاريخها ولغاتها وتقاليدها الشفوية وفلسفاتها ونظمها الكتابية وآدابها ونقلها إلى أجيالها المقبلة.
	28 - ووفقا لما لاحظته آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، يحظى إعمال الحق في التعليم بأهمية حاسمة لأطفال الشعوب الأصلية وللشعوب الأصلية ككل، باعتباره وسيلة أساسية لتمكين الأفراد وتقرير المصير وكذلك لتمتع الشعوب الأصلية بثقافاتها وتقاليدها ومعارفها التقليدية وللمحافظة عليها واحترامها(). وأظهرت البحوث أن الأطفال يحققون نتائج أفضل في التعليم إذا ما تم تلقينهم بلغتهم الأصلية. 
	29 - وأبرزت أيضا آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية أهمية كل من التعليم التقليدي والتعليم النظامي وتكاملهما، مشيرة على وجه الخصوص إلى أن التعليم التقليدي هو عملية تربوية مستمرة مدى الحياة ونقل للمعارف عبر الأجيال بهدف الحفاظ على مجتمع مزدهر ومنسجم. وأكدت منظمة العمل الدولية أيضا من خلال دراسات متعددة الدور الهام للأشكال التقليدية للتعليم في بقاء ونماء أطفال الشعوب الأصلية(). 
	30 - ووفقا للمشار إليه في التقرير عن حالة الشعوب الأصلية في العالم (ص. 132) يواجه أطفال الشعوب الأصلية تحديات جسيمة في ممارستهم لحقهم في التعليم، مما يسفر في معظم بلدان العالم عن انخفاض نسبة انتظامهم بالمدارس وضعف الأداء المدرسي وانخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة وارتفاع معدلات التسرب من المدارس وفروق في الإنجازات الأكاديمية على المستوى الوطني. وفي عدد من البلدان، قد لا يلتحق أطفال المجتمعات الأصلية بالمدارس على الإطلاق، بسبب عوامل من قبيل الفقر وبُعد المسافة إلى أقرب مدرسة وانعدام التعليم الثنائي اللغة وعدم الاتساق في المواعيد بين السنة الدراسية والمهن الموسمية مثل زراعة الكفاف والاشتغال بمهن الصيد والجمع والمهن الرعوية().
	31 - وتلاحظ حالة الشعوب الأصلية في العالم (ص. 132) على سبيل المثال الفجوات بين أطفال الشعوب الأصلية والأطفال غير المنتمين للشعوب الأصلية من حيث مجموع سنوات الانتظام في المدارس في خمسة من بلدان أمريكا اللاتينية (إكوادور: 2.6 من السنوات؛ ودولة بوليفيا المتعددة القوميات: 3.7 سنوات؛ وبيرو: 2.3 من السنوات؛ وغواتيمالا: 3.2 سنوات؛ والمكسيك: 3.3 سنوات). وتبرز أيضا (ص. 133) الفجوات بين معدلات إكمال التعليم الثانوي بين الشعوب الأصلية وغير الشعوب الأصلية في بعض البلدان الصناعية (أستراليا: 26 في المائة؛ وكندا: 28 في المائة؛ ونيوزيلندا: 13.2 في المائة؛ والشعوب الأصلية في الولايات المتحدة الأمريكية/ألاسكا: 9.5 في المائة؛ والشعوب الأصلية في هاواي/جزر المحيط الهادئ: 2.1 في المائة)().
	32 - وأكدت كذلك الزيارات التي قام بها الفريق العامل المعني بالشعوب/المجتمعات الأصلية التابع للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى بلدان من قبيل أوغندا وبوتسوانا وبوروندي وجنوب أفريقيا وناميبيا أن معدلات القيد في التعليم والبقاء فيه بين أطفال الشعوب الأصلية الأفارقة منخفضة بالمقارنة بالأطفال غير المنتمين للشعوب الأصلية، وأعرب الفريق عن شواغل من قبيل التمييز والقوالب النمطية السلبية وعدم التلقين باللغة الأصلية ونقص البنية التحتية ومواد التدريس والمعلمين المؤهلين باعتبارها مشاكل عامة في نظم التعليم().
	33 - وأعرب المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم عن قلق إزاء أثر عدم قيد المواليد على إعمال حق أطفال الشعوب الأصلية في التعليم، وخاصة في الحالات التي تلزم فيها شهادة قيد الميلاد للقبول في المدارس()؛ وحصول الشعوب الأصلية على عدد من سنوات التعليم أقل بشكل ملحوظ بالمقارنة بالسكان من غير الشعوب الأصلية (وخاصة على مستوى التعليم الثانوي)؛ ومحدودية مؤهلات المدرسين الذين يعلمون أطفال الشعوب الأصلية؛ وعدم المساواة في توفير المواد المدرسية ونقص البنية التحتية لمدارس الشعوب الأصلية(). وأعرب المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية عن شواغل مماثلة، منها نقص المدارس التي تتلاءم مع الأنماط الموسمية للصيد والجمع التي تتبعها الشعوب الأصلية، من أجل تمكين أطفال الشعوب الأصلية من الانتظام في المدارس().
	34 - وأشارت آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية إلى أن إطار التعليم للجميع، الذي يحدد ستة أهداف تعليمية لتلبية احتياجات التعلم لدى الأطفال والشباب والكبار بحلول عام ٢٠١٥، يمكن أن يشكل أساساً مفيداً لجمع البيانات(). وأشير أيضا إلى أن مؤشرات حقوق الإنسان، وأبرزها الإطار المنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأقرتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/ يونيه 2008()، يمكن أن تكون من ضمن الأدوات التي تقود مباشرة إلى إعمال حق الشعوب الأصلية، أفرادا وجماعات، في التعليم().
	35 - ولاحظت اللجنة في استعراضها لتقارير الدول الأطراف عددا من الممارسات الجيدة المتصلة بتعزيز إعمال الحق في التعليم لأطفال الشعوب الأصلية. فعلى سبيل المثال، رحبت اللجنة في أعقاب استعراضها لتقرير بنما لعام 2011، بزيادة الدعم المقدم من الدولة الطرف إلى التعليم غير النظامي في رياض الأطفال في مناطق الشعوب الأصلية، والجهود الرامية إلى تنقيح وتحديث المناهج الدراسية الوطنية. وعلاوة على ذلك، رحبت بالتشريع الذي استحدث في عام 2010 الذي يعترف بحقوق الشعوب الأصلية في التعليم الثنائي اللغة الجامع للثقافات().
	36 - وأحاطت آلية الخبراء علما أيضا بتجارب ماليزيا وناميبيا والنرويج التي تكشف أن تدريس الأطفال بلغتهم الأصلية في رياض الأطفال قبل الالتحاق بالمدارس ترسي أساسا راسخا للتعليم وتيسر تعلم لغات أخرى في مرحلة لاحقة من العمر. وتشمل الأساليب الفعالة تمكين الأطفال من الالتقاء بمتكلمين بلغتهم الأصلية ومن أبناء ثقافتهم من بيئاتهم المجتمعية الطبيعية().
	37 - وفي أجزاء من وسط أفريقيا، تدعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة دورات تدريبية عن طريقة تدريس قوامها ”المشاهدة والتفكير والتصرف“، وهي طريقة للتعليم المزدوج اللغة الجامع بين أكثر من ثقافة وتستند إلى اتباع أسلوب تفاعلي في التدريس. وفي الكونغو، روجت لهذه الطريقة رابطة الآباء الروحيين في الكونغو في عام 2007 واستمرت حتي عام 2008، عندما نفذت وحدة تدريبية ثانية في إنييلي، بإدارة ليكيولا. وتقدم المدارس برنامجا مدته سنتان باللغة الأصلية المحلية، فضلا عن فصول باللغة الفرنسية. وتستعين بمدرسين من أبناء الشعوب الأصلية، وتتلاءم ساعات الدراسة مع العادات المحلية لحياة الشعوب الأصلية، وتقع المدارس قريبا من مجتمعات الشعوب الأصلية. وأظهر استحداث طريقة التدريس القائمة على المشاهدة والتفكير والتصرف أنه يمكن لدورة تعليم تحضيرية بلغتين أن تساعد أطفال الشعوب الأصلية على اكتساب مهارات أساسية وتؤهلهم للالتحاق بالمدارس العامة.
	38 - وفي كينيا، يقدم صندوق تعليم فتيات الماساي، وهو منظمة غير حكومية، دعما لتعليم فتيات الماساي عن طريق تقديم منح دراسية على أساس مستمر إلى أن تتوافر لكل طالبة المعرفة والمهارات التي تؤهلها إلى الانضمام إلى القوة العاملة. ويحقق بذلك أثرا طويل الأجل في تحسين الإلمام بالقراءة والكتابة والصحة والرفاه الاقتصادي لنساء الماساي وأسرهن ومجتمعاتهن().
	39 - وتجدر الإشارة أيضا إلى مشروعين قائمين على المشاركة في مجتمعات محلية (أحدهما في نيكاراغوا والآخر في جزر سليمان) نفذهما برنامج نظام المعارف المحلية والمتعلقة بالشعوب الأصلية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. ويسعيان إلى تعزيز نقل معارف الشعوب الأصلية وثقافتها ولغتها عن طريق العمل مع نظم التعليم الرسمية التي تخدم أطفال الشعوب الأصلية. 
	دال - الصحة
	40 - تُلزم المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف بضمان تمتع جميع الأطفال، بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية، بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وحصولهم على خدمات الرعاية الصحية. ويدعم إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية حكما مماثلا ويُلزم الدول باتخاذ الخطوات اللازمة للإعمال الكامل تدريجيا لهذا الحق (المادة 24 (2)). وينص مع ذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية كذلك على أن للشعوب الأصلية الحق في طبها التقليدي وفي الحفاظ على ممارساتها الصحية (المادة 24 (1))، وبأن لها الحق في أن تشارك بنشاط في تطوير وتحديد البرامج الصحية التي تؤثر عليها، وأن تضطلع، بقدر المستطاع، بإدارة تلك البرامج من خلال مؤسساتها الخاصة (المادة 23). وترد أحكام مماثلة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (انظر المادة 25).
	41 - وهذا الحق ينبغي أن يُفهم في سياق مفهوم الشعوب الأصلية للصحة، ”الذي يجاوز السلامة البدنية والعقلية للفرد ويمتد إلى التوازن الروحي ورفاه المجتمع ككل“(). ومن أجل تحسين الحالة الصحية للشعوب الأصلية، من الضروري حدوث ”تحول أساسي“ ”في مفهوم الصحة بحيث يدمج الثقافات والآراء العالمية للشعوب الأصلية بوصفها عنصرا أساسيا لتصميم وإدارة النظم الصحية للدولة“().
	42 - وأعربت اللجنة وغيرها من هيئات معاهدات حقوق الإنسان مرارا عن مخاوف بشأن الحواجز الكبيرة جدا التي يواجهها أطفال الشعوب الأصلية في إعمال حقهم في الصحة، وحثت لذلك الدول الأطراف على النظر في تطبيق تدابير خاصة لضمان حصول الأطفال على الخدمات الصحية المناسبة ثقافيا، ضمن أمور أخرى().
	43 - ويواجه أطفال الشعوب الأصلية حواجز من الأنواع التالية على وجه التحديد: مظاهر العنصرية وغيرها من أشكال التمييز وعدم إمكانية الوصول فعليا (بسبب الموقع الجغرافي أو العزلة الموسمية)، وعدم إمكانية الوصول اقتصاديا (عدم القدرة على تحمل التكاليف) وعدم إمكانية الوصول إلى المعلومات، فضلا عن الحواجز في سياق مقبولية ونوعية الخدمات الصحية(). وعلاوة على ذلك، ساد اتجاه لتقليل قيمة استخدام وفعالية الأدوية التقليدية للشعوب الأصلية، رغم أن عددا من البلدان قد اتخذ خطوات لتعزيز الطب الجامع للثقافات كجزء من نظام الرعاية الصحية الخاصة به (على سبيل المثال، إكوادور ودولة بوليفيا المتعددة القوميات وبيرو). وتؤدي هذه الاختناقات إلى نتائج صحية سيئة تبدو واضحة بين أطفال الشعوب الأصلية.
	44 - وعلى الرغم من أن الإحصاءات المتوفرة عن الحالة الصحية لأطفال الشعوب الأصلية محدودة للغاية في المعتاد، فيمكن أن نميز بسهولة عدم المساواة في البلدان التي تتوافر فيها بيانات. ويشير تقرير حالة الشعوب الأصلية في العالم (ص 22)، على سبيل المثال، إلى أن معدل وفيات الرضع والأطفال تناقص باطراد في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية على مدى العقود الأربعة الماضية، لكن لا يزال معدل وفيات الأطفال أعلى بنسبة 70 في المائة بين أطفال الشعوب الأصلية؛ وعلاوة على ذلك، غالبا ما تبلغ نسبة سوء التغذية الضعف بين أطفال الشعوب الأصلية في المنطقة.
	45 - وبينما أشارت اللجنة التوجيهية لاستعراض توفير الخدمات الحكومية في أستراليا إلى حدوث تحسن في معدلات وفيات الرضع في الشعوب الأصلية (منذ الميلاد إلى 12 شهرا)، فإنها تلاحظ أن معدلات وفيات الرضع والأطفال الصغار في الشعوب الأصلية لا تزال أعلى مرتين إلى ثلاث مرات من المعدلات السائدة بالنسبة لجميع الرضع وصغار الأطفال(). وبالمثل فإن المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، جيمس أنايا، يثير القلق في تقريره لعام 2011 عن حالة شعب الماوري في نيوزيلندا (A/HRC/18/35/Add.4)، من أن ”معدلات وفيات الرضع أعلى بين أبناء الماوري منها بين النيوزيلنديين من أصول آسيوية أو أوروبية، وأن معدلات تطعيم الأطفال أقل بين الماوري“ (الفقرة 61)().
	46 - ويوضح تحليل الرعاية الصحية المقدمة للشعوب الأصلية في أفريقيا، الذي نشر في مجلة لانسيت في عام 2006، أن الحصبة والملاريا هما في المعتاد من بين الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال بين مجتمعات الشعوب الأصلية في البلدان الأفريقية مثل أوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون. وفي ضوء ارتفاع معدل تفشي الأمراض المتوطنة مثل الداء العليقي والجذام، يسلط المقال الضوء أيضا على أن هذا الوضع يرتبط بالاستبعاد العام للشعوب الأصلية من الخدمات الصحية().
	47 - وفي استعراض اللجنة لتقارير الدول الأطراف، لاحظت اللجنة عددا من الممارسات الجيدة المتصلة بالحق في الصحة لأطفال الشعوب الأصلية. فعلى سبيل المثال، بعد استعراضها للتقرير المقدم من أستراليا في عام 2012، رحبت اللجنة ”بالعمل الجاري لمكتب الإحصاءات في أستراليا لتحسين جمع البيانات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما الدراسة المطولة للأطفال الأستراليين والدراسة المطولة لأطفال الشعوب الأصلية مع التركيز على نماء الأطفال والسياق الذي يحدث فيه“().
	48 - وحدد البنك الدولي أيضا برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج الفرص (التقدم سابقا) في المكسيك، وبرامج مماثلة للتحويلات النقدية المشروطة في بلدان أخرى مثل البرازيل، حيث نجحت الجهود الرامية إلى المساعدة في تعويض أعباء الفقر وتقليل تكلفة الفرص البديلة، وتعزيز رأس المال البشري بين أطفال الشعوب الأصلية. وفي المكسيك، يصل البرنامج إلى الشعوب الأصلية بأعداد كبيرة للغاية وتبين التقييمات زيادات كبيرة في النتائج الدراسية والنتائج الصحية والتغذوية والحد من الفقر في الأجل القصير في هذه الفئة من السكان().
	هاء - الحماية
	49 - ترتبط حماية أطفال الشعوب الأصلية بأمن الأسرة والمجتمع. والعنف والاستغلال وإساءة معاملة أطفال الشعوب الأصلية هي دليل على الاحتقان الاجتماعي الشديد الذي تعيش في إطاره العديد من مجتمعات الشعوب الأصلية. وغالبا ما ينتج هذا بشكل مباشر عن التدهور البيئي، والتشريد، وفقدان سبل كسب العيش التقليدية، والنزاعات المسلحة، وفي بعض الحالات، المحاولات النشطة من قبل السلطات لإذابة واستيعاب ثقافات الشعوب الأصلية.
	50 - ويعاني أطفال الشعوب الأصلية بنفس القدر من الأشكال المختلفة للعنف (على سبيل المثال، الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، والعمل القسري، والسخرة، والعبودية، والتجنيد القسري، والممارسات الضارة) والسياقات التي تقع فيها، على النحو الموثق توثيقا كاملا في تقرير الأمين العام لعام 2006 بشأن العنف ضد الأطفال، الذي تبعه تقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال().
	51 - ويشكل التشرد بسبب النزاعات سببا رئيسيا للهجرة بين أسر الشعوب الأصلية. وعلاوة على ذلك، توثق تقارير المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية الوضع الحرج للأسر المهاجرة من هذا القبيل، مؤكدة أن النساء والأطفال في هذه الفئة معرضين للخطر بصفة خاصة. وفي عدد من المدن يعيش أطفال الشعوب الأصلية الذين يفتقدون أي شكل من أشكال الأمن أو الدعم عمليا في الشوارع وينخرطون في المعتاد في التسول والبيع في الشوارع والجريمة(). وعلاوة على ذلك، أعرب عن القلق إزاء عدم وجود نظام منهجي للرعاية الاجتماعية للمهاجرين في الداخل من الشعوب الأصلية واستبعادهم من شبكات الحماية الاجتماعية التي تمكنت الجماعات الأخرى من بنائها على مر السنين().
	52 - وتشكل النزاعات المسلحة أحد عوامل الخطر الهامة في التجنيد القسري وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة من جانب الجماعات المسلحة وتشريدهم وموتهم وتشويههم. وعلاوة على ذلك، يؤدي التواجد العسكري الضخم إلى إعاقة المساعدة الإنسانية، ووقف النشاط الاقتصادي، وعرقلة الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة. ويقدم عدد من تقارير المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية تفاصيل حية لأثر الصراع المسلح على حملات التطعيم ويعرض أمثلة لتعرض أطفال الشعوب الأصلية المشردين لارتفاع معدلات سوء التغذية وأمراض الجهاز التنفسي والإسهال والجفاف.
	53 - وعانت الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم على مدى التاريخ من العبودية والسخرة. وأظهرت الدراسات أن أطفال الشعوب الأصلية عرضة على وجه الخصوص لأسوأ أشكال عمل الأطفال، مثل الاستغلال في تجارة الجنس والاتجار بهم(). وأشارت غولنارا شاهينيان، المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابها وعواقبها، في تقاريرها إلى أن العديد من الأطفال من ضحايا أشكال الرق المعاصرة ينتمون إلى الفئات التي تعرضت للتمييز ضدها تاريخيا والمهمشة، مثل الشعوب الأصلية، وتلاحظ وجودهم في ميادين خطرة مثل التعدين واستغلال المحاجر().
	54 - وشرعت منظمة العمل الدولية في تنفيذ البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال الذي يستهدف الفئات ذات الأولوية مثل العمال المسترقين والأطفال ضحايا الاتجار والأطفال الذين يعملون في ظروف خطرة وفي مهن خطيرة، ومن بينهم أطفال الشعوب الأصلية. وتستلزم مكافحة عمل الأطفال بين أطفال الشعوب الأصلية نُهجا محددة، تستند إلى حقوقهم واحتياجاتهم الخاصة. وعلاوة على ذلك، لا بد من إيجاد حلول في تعاون وثيق مع المجتمعات المعنية، باستخدام نقاط انطلاق مثل تعزيز التعليم الذي يستجيب للبيئات اللغوية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لأطفال الشعوب الأصلية.
	55 - ورغم اعتراف اجتماع فريق الخبراء الدولي المعني بمكافحة العنف ضد نساء الشعوب الأصلية وفتياتها: المادة 22 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الذي عقد في نيويورك في الفترة من 18 إلى 20 كانون الثاني/يناير 2012، بالدور الإيجابي لثقافات الشعوب الأصلية ومساهمتها في تنشئة ورفاه أطفال الشعوب الأصلية، فقد لاحظ فريق الخبراء مع ذلك أن هناك ممارسات ضارة تتعدى في المعتاد على حقوق الفتيات والمراهقات من الشعوب الأصلية على وجه الخصوص، ولاحظ أيضا أن ممارسات مثل الزواج المبكر وختان الإناث أو تشويه أعضائهن التناسلية تشيع في عدد من البلدان.
	56 - وتدعم دراسة حالية عن العنف ضد الفتيات والمراهقات والشابات من الشعوب الأصلية، تجرى تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، وبدعم من الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، هذه النتائج، وتؤكد كذلك احتمالات تعرض هذه الفئات إلى أشكال أخرى من العنف الجنساني، مثل الاستغلال الجنسي والاتجار، بينما تشير إلى أن السياقات التي يحدث فيها العنف تشمل المنزل والمجتمع والمؤسسات الصحية والتعليمية().
	57 - وفي بعض السياقات، يعاني أطفال الشعوب الأصلية أيضا من وضعهم في مؤسسات بعد إقصائهم قسريا عن سياق أسرهم الطبيعية. وتؤدي فقدان فرصة النمو في ظل الرعاية والحماية التي توفرها البيئة الأسرية للشعوب الأصلية إلى فقدان الهوية والإقدام على الانتحار والتعرض للإيذاء عبر أجيال. وفي بعض الأحيان يرغم أطفال الشعوب الأصلية أيضا على الالتحاق بمرافق للإقامة الداخلية تقتضي وضعهم في مواقع بعيدة عن أسرهم، واقتلاعهم في كثير من الأحيان جسديا وروحيا وثقافيا من أسرهم وبيئتهم التقليدية. وتستكشف بعض المناطق نموذج المدرسة المتجولة/المتنقلة الذي ينزع إلى التكيف مع أساليب حياة الشعوب الأصلية. وفي بعض البلدان، يتواجد أطفال الشعوب الأصلية في المعتاد بشكل مفرط في برامج كفالة الأطفال(). ويقعون أيضا في بعض الحالات ضحايا لأنظمة للتبني تشيع فيها عمليات الخداع والبيع غير القانونية والخطف، وتتعارض مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي().
	58 - وبينما تتوافر بيانات محدودة عن معدلات الاحتجاز والاعتقال لشباب الشعوب الأصلية بالنسبة لمعظم البلدان، وفقا لما أشارت إليه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال ”فإن الأطفال موجودون غالبًا بأعداد مفرطة في نظام العدالة الجنائية“(). وفي هذا الصدد، أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء النسبة العالية بشكل غير متناسب وغير مبرر من أطفال الشعوب الأصلية في نظم قضاء الأحداث، وأشارت أيضا إلى عدم تقديم مساعدة قانونية وتفسيرات قضائية وخدمات الترجمة للأطفال الذين يعرضون على النظام القضائي().
	59 - ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أمثلة على الممارسات الجيدة: ففي غواتيمالا، ينفذ مجلس السكان مشروعا لمنع العنف الجنساني هو الأول من نوعه، ويتيح فرصا للمراهقات لاستخدام أنظمة تحديد المواقع العالمية لرسم خرائط لمجتمعاتهن (تشمل كل بيت ومبنى وطريق) من أجل توثيق الأماكن التي يشعرن فيها بالأمان أو بالخطر. ويمكِّن المشروع الفتيات من تبادل الخرائط مع أقرانهن وقادة المجتمعات المحلية كوسيلة لإبراز مخاوفهن. وعلاوة على ذلك، ففي كندا، تركز الرابطة الوطنية لرعاية أطفال الهنود الأصليين، وهي منظمة خاصة، غير ربحية تضم أعضاءً، ومقرها أوريغون، على بناء قدرات المجتمعات القبلية لمنع إيذاء الأطفال وإهمالهم.
	واو - المشاركة
	60 - يحق لأطفال الشعوب الأصلية (أفرادا وجماعات) التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، وهي آراء ينبغي أن تُعطى الأهمية الواجبة وفقا لسنهم ومدى نضجهم (المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل). ولكي يتمكن أطفال الشعوب الأصلية من ممارسة حقهم في الاستماع إليهم بفعالية يجب أن يتمكنوا من الحصول على المعلومات، بما في ذلك معلومات بلغاتهم الأم. وقد تقرر هذا الحق في المادة 17 (د) من اتفاقية حقوق الطفل التي تطلب إلى الدول الأعضاء ”تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى الشعوب الأصلية“. 
	61 - وتعد المشاركة في اتخاذ القرارات ممارسة تمكينية لأنها تشجع أطفال الشعوب الأصلية على أن يصبحوا مواطنين فعالين وتُبرِز مخاوفهم. وعلاوة على ذلك، تساعدهم على تنمية قدراتهم واعتدادهم بنفسهم وتؤدي إلى تحسين نتائج اتخاذ القرارات(). وبالإضافة إلى ذلك، تثري مشاركة أطفال الشعوب الأصلية في عمليات اتخاذ القرارات الداخلية والخارجية تبادل الآراء بين الأجيال داخل المجتمعات، وتُعِد الأجيال الشابة المقبلة لاتخاذ قرارات حرة ومستنيرة. ورغم أن طابع مشاركة الأطفال في اتخاذ القرارات ونطاق القرارات التي يشاركون في اتخاذها يزيد وفقا لعمرهم وتطور قدراتهم()، فلا يزال ينبغي تفهم رؤية صغار أطفال الشعوب الأصلية للعالم، واحترام آرائهم ”والاستماع إلى ’أصواتهم‘ حتى قبل أن يتمكنوا من التواصل عن طريق اللغة المنطوقة“().
	62 - وأثارت اللجنة في استعراضها لبعض تقارير الدول الأطراف مسألة ضرورة الاستماع إلى صوت أطفال الشعوب الأصلية. وأعربت في بعض الحالات عن قلقها من أن المنتديات التي يمكن للحكومات أن تأخذ في الحسبان من خلالها آراء أطفال الشعوب الأصلية غير كافية(). وأعربت عن قلق أيضا من أن الاتفاقية لم تترجم إلى بعض لغات الأقليات أو تنشر بقدر كاف. وترى اللجنة أن هذا يعرقل بشكل غير متناسب وعي الأطفال المنتمين إلى مجموعات إثنية أو للشعوب الأصلية بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، لأن هذا الوعي يشكل شرطا مسبقا لممارستهم لحقهم في المشاركة().
	63 - وعلاوة على ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها لأن الاحتياجات اللغوية الخاصة للأطفال والمراهقين، ومن بينهم أطفال الشعوب الأصلية، لا تؤخذ في الحسبان بما فيه الكفاية في عمليات اتخاذ القرارات القضائية والإدارية()، وأوصت بشكل محدد بأن تعزز الدولة الطرف حق أطفال الشعوب الأصلية في الاستماع لصوتهم عند اتخاذ القرارات وفي الحياة الثقافية().
	64 - ولاحظت آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية أن إدماج شباب الشعوب الأصلية في اتخاذ القرارات يعد أمرا أساسيا في المنتديات الداخلية والخارجية على السواء(). وأكدت أن قطاعات الشباب المنتمي إلى شعوب أصلية مختلفة في الفلبين تشكل جزءا من الهيئة التشريعية المنشأة بموجب قانون حقوق الشعوب الأصلية لعام 1997، التي تقدم النصح إلى اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية بشأن المسائل المتصلة بمشاكل الشعوب الأصلية وطموحاتها ومصالحها(). 
	65 - ويلاحظ تجمع شباب الشعوب الأصلية أن شباب المواري في نيوزيلندا لهم وضع فريد لأنهم ممثلون على المستوى الوطني من خلال حزب شباب المواري وصوتهم مسموع عبر الهيئة الوطنية لطلاب المواري، التي تتيح لهم تمثيلا على المستوى الوطني في ما يتعلق بمسائل التعليم(). وشباب المواري في إمكانهم كذلك تقديم مشورة عملية وتعليقات عن السياسات العامة والمبادرات من خلال مجلس شباب المواري، الذي أنشأه وزير شؤون المواري في أيلول/سبتمبر 2010().
	66 - وتشكل مشاركة الأطفال عنصرا أساسيا في العمل الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في تعزيز وحماية حقوق أطفال الشعوب الأصلية. وفي عام 2011، دعم مكتب اليونيسيف في البرازيل مشاركة ما يزيد على 000 1 من المراهقين (60 في المائة منهم من الفتيات)، بعضهم منحدر من الشعوب الأصلية ومن أصول أفريقية من المناطق شبه القاحلة والأمازون، في عمليات تشخيصية تشاركية ومنتديات مجتمعية، أدت إلى صياغة 000 2 خطة عمل للبلديات.
	خامسا - سبل المضي قدما
	67 - يوفر التصديق على اتفاقية حقوق الطفل واعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، باعتبارهما برنامج عمل لحماية وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية، أساسا صلبا للتعجيل بإعمال حقوق أطفال الشعوب الأصلية. وستتاح فرص لمواصلة وضع أطفال الشعوب الأصلية على جدول الأعمال العالمي عن طريق عمليات الاستعراض الدوري الشامل؛ ومن خلال المشاورات الوطنية والعالمية والإقليمية بشأن إطار الأهداف الإنمائية للألفية بعد عام 2015 وتلك المتصلة بالمؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية الذي يعقد في عام 2014. وفي سياق التشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية وأطفال الشعوب الأصلية أنفسهم، قد توفر التوصيات التالية إطارا مرجعيا عاما للعمل المستمر الذي تقوم به الحكومات لصياغة السياسات وتنفيذها، وكذلك لدعم عمل الإجراءات الخاصة، وهيئات المعاهدات، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية: 
	اعتماد تدابير لمنع جميع أشكال التمييز ضد أطفال الشعوب الأصلية، على أن تشمل الإجراءات ما يلي:
	68 - القضاء على أشكال التمييز بحكم القانون والأمر الواقع ضد الشعوب الأصلية ككل، وأطفال الشعوب الأصلية على وجه الخصوص، عن طريق تطبيق إصلاحات دستورية وتشريعية مناسبة، تكفل وجود أحكام بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساواة أمام القانون، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعديل الأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد أطفال الشعوب الأصلية. 
	69 - والإقرار بوجود أشكال متعددة للتمييز وبأثرها، وخاصة التمييز الذي تعاني منه فتيات الشعوب الأصلية وأطفال الشعوب الأصلية ذوي الإعاقة وكذلك المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفي هذا الصدد، تعزيز جمع واستخدام بيانات مصنفة حسب الأصل الإثني والعرقي ونوع الجنس وتقديم أدلة على عدم المساواة التي تواجهها الشعوب الأصلية في مشاركتها في الخدمات الأساسية والانتفاع بها، وبذل كل جهد ممكن في هذا الصدد لضمان أن تكون البيانات مصنفة على نحو واف يتيح أخذ الأصل الإثني ونوع الجنس والموقع المحلي والإعاقة وغير ذلك من العوامل في الحسبان، مع مراعاة الممارسات الجيدة في عمليات جمع هذه البيانات وضمان التعاون الدولي. 
	70 - والقيام بأنشطة للتوعية والتثقيف، تشمل حملات تستهدف الجمهور بصفة عامة ومجموعات تمارس مهنا معينة، بهدف منع والقضاء على التمييز ضد الشعوب الأصلية بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة. ويجب أن تشمل هذه العملية القضاء على القوالب النمطية وحالات التحيز، وخاصة ما يؤثر منها على الهوية وعلى النساء والفتيات على وجه الخصوص، مع أخذ الدور الفعال والإيجابي الذي يمكن أن تؤديه وسائط الإعلام في الحسبان. 
	71 - وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز وحماية ثقافات وهويات الشعوب الأصلية عن طريق تدابير تشمل المحافظة على لغات الشعوب الأصلية وطرق التواصل الأخرى، مثل الموسيقى والرقص والملبس، وضمان إتاحة فرص لأطفال الشعوب الأصلية وغير الشعوب الأصلية للاطلاع على الثقافات الفريدة للمجتمعات الأصلية.
	تيسير المشاركة الفعالة للشعوب الأصلية في جميع مراحل التخطيط الإنمائي التي تؤثر عليها من خلال ما يلي:
	72 -  ضمان حقها في الحصول على المعلومات عن كل عمليات التنمية التي تؤثر عليها.
	73 - وضمان، أن تجري، بشأن جميع مشروعات التنمية، مشاورات بشكل دوري مع الفئات المتضررة، بما في ذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، إذا أمكن.
	74 - وضمان النص في القانون على معايير لحماية الشعوب الأصلية، تتوافق مع القواعد الدولية لحقوق الإنسان، وتطبيقها في الممارسة العملية، بواسطة جهات منها القطاع الخاص في أنشطته الإنمائية.
	75 - وضمان حصول الشعوب الأصلية على تعويض كامل وكافي عن فقدان أي أراض وموارد طبيعية أخرى نتيجة لهذه الأنشطة.
	76 – ووضع تدابير خاصة، مثل تدابير الحماية الاجتماعية، وإتاحتها لأسر الشعوب الأصلية الفقيرة، وخاصة الفقراء في المناطق الريفية والحضرية، وكذلك للنساء وكبار السن والأطفال المنتمين للشعوب الأصلية الذين يعيشون في ظروف عصيبة بشكل خاص.
	77 - والإشارة الصريحة إلى حقوق الشعوب الأصلية في ورقات استراتيجية الحد من الفقر وأطر التنمية الأخرى، لضمان أن تصبح الشواغل الاجتماعية الاقتصادية والمدنية والسياسية التي تؤثر على أطفال الشعوب الأصلية من المسائل ذات الأولوية الوطنية الملحة.
	اتخاذ تدابير خاصة من أجل إعمال الحق في التعليم لأطفال الشعوب الأصلية، ولا سيما الفتيات، من خلال ما يلي:
	78 -  بذل جهود لتوفير إمكانية وصول جميع أطفال الشعوب الأصلية إلى جميع مستويات التعليم في أشكال مناسبة ثقافيا، بسبل منها:
	(أ) اتخاذ تدابير لتوفير التعليم على جميع المستويات لفتيات الشعوب الأصلية والمراهقات والشابات؛
	(ب) تخصيص موارد مالية ومادية وبشرية مكرسة لأغراض معينة من أجل تنفيذ سياسات وبرامج تسعى تحديدا إلى تحسين سبل حصول أطفال الشعوب الأصلية على التعليم (بما في ذلك جهود بناء القدرات الموجهة نحو إعداد معلمين من أبناء الشعوب الأصلية وغير الشعوب الأصلية لمواجهة التحدي المتعلق بالعمل في البيئات المدرسية الثنائية اللغة للشعوب الأصلية). وينبغي إيلاء الأولوية لتوفير التعليم الجيد للمجتمعات البدوية والشعوب الأصلية في المناطق النائية وللنساء والفتيات، من خلال المدارس المتنقلة والمنح الدراسية.
	79 - وإتاحة الفرصة لأطفال الشعوب الأصلية لتعلم القراءة والكتابة بلغتهم الأصلية وكذلك باللغات الرسمية للبلد، وتوفير الموارد مثل الكتب المدرسية للتلقين والتعليم.
	80 - واتخاذ تدابير لحماية أطفال الشعوب الأصلية من العنف في المدارس والتأكد من أن المناهج الدراسية والمواد التعليمية وكتب التاريخ تقدم شرحا عادلا ودقيقا ومستنيرا لمجتمعات هذه الشعوب وثقافاتها، وتجنب تشويه صورة الشعوب الأصلية وصبها في قوالب نمطية، ولا سيما الفتيات والنساء في البيئة المدرسية.
	81 - وتيسير الحصول على التعليم من خلال دعم الشعوب الأصلية في إنشاء مؤسساتها ومرافقها التعليمية، وزيادة إمكانية الوصول الفعلي إلى المدارس وضمان أن تأخذ السنة الدراسية في الاعتبار الممارسات الثقافية وأن تتأقلم معها، وكذلك مع المواسم الزراعية والمناسبات الاحتفالية للشعوب الأصلية.
	82 - وتعزيز حصول أطفال الشعوب الأصلية ذوي الإعاقة بشكل فعال على التعليم، على أساس تكافؤ الفرص، وعلى نحو يفضي بأقصى قدر إلى اندماجهم في المجتمع ويكفل نموهم الفردي بما في ذلك نموهم الثقافي والروحي.
	83 - واتخاذ تدابير لتعزيز التعليم المتعدد الثقافات، وذلك لضمان إتاحة الفرص لأطفال الشعوب الأصلية وغير الأصلية للتعلم وتقدير الثقافات المختلفة، بغية تعزيز احترام حقوق الإنسان والعيش معا بروح من التسامح.
	اتخاذ تدابير خاصة لتعزيز أعلى مستوى ممكن من الخدمات الصحية والرعاية الصحية لأطفال الشعوب الأصلية من خلال ما يلي:
	84 - بذل جهود لزيادة توافر بيانات موثوقة وشاملة ومصنفة عن الحالة الصحية للشعوب الأصلية، وأطفال الشعوب الأصلية على وجه الخصوص.
	85 - وضمان حصول أطفال الشعوب الأصلية على قدم المساواة على الخدمات الصحية، والتي ينبغي، بقدر الإمكان، أن تكون متوافرة في المجتمع، ومخططة وتجري إدارتها بطريقة تراعي الخصوصيات الثقافية بالتشاور والتعاون مع الشعوب المعنية، وفي هذا الصدد، دعم تشغيل عمال من مجتمعات الشعوب الأصلية والاستفادة من الأدوية التقليدية في المرافق الصحية للشعوب الأصلية وغير الأصلية على حد سواء.
	86 - وضمان حصول أطفال الشعوب الأصلية وأسرهم، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، على المعلومات والتثقيف بشأن القضايا المتصلة بالصحة والخدمات الإنجابية والرعاية الوقائية.
	87 - ونشر استراتيجيات محددة تتيح حصول المراهقين من الشعوب الأصلية على المعلومات والخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بطريقة تراعي الخصوصيات الثقافية.
	88 - وتصميم وتنفيذ سياسات لاتخاذ تدابير وقائية في ما يتعلق بالعنف والانتحار بين أطفال الشعوب الأصلية وضمان تخصيص المزيد من الموارد المالية والبشرية لرعاية الصحة العقلية لأطفال الشعوب الأصلية بطريقة تراعي الخصوصيات الثقافية، بالتشاور مع المجتمعات المتأثرة.
	89 - واتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذرية لارتفاع مستويات سوء التغذية والتقزم بشكل غير متناسب بين أطفال الشعوب الأصلية.
	ضمان بيئة آمنة وسريعة الاستجابة، ونظم لحماية الأطفال مناسبة ثقافيا لأطفال الشعوب الأصلية:
	90 - دعم أسر الشعوب الأصلية من خلال تقديم المشورة وغيرها من الوسائل المناسبة ثقافيا وروحيا، عن طريق تعزيز الوضع الفريد للآباء وأعضاء الأسرة الممتدة أو المجتمع وأدوارهم، على النحو المنصوص عليه في القوانين العرفية المحلية والقانون الدولي.
	91 - وتوفير الحماية الفعالة لأطفال الشعوب الأصلية من جميع أشكال العنف في جميع الأوضاع، والتصديق على الاتفاقات الدولية لحقوق الطفل وإنفاذها، مع إيلاء اهتمام خاص إلى البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة؛ وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛ وبشأن الإجراء المتعلق بتقديم البلاغات.
	92 - وضمان عدم منع أطفال الشعوب الأصلية من الحصول على الخدمات الأساسية. وينبغي اتخاذ خطوات فعالة لإعادة تأهيل وإعادة إدماج الفتيات والصبية المتأثرين بالنزاعات المسلحة.
	93 - وحماية أطفال الشعوب الأصلية من أشكال العمل الخطرة والاستغلالية، بوسائل منها توفير الدعم المناسب للأسر الفقيرة والوسائل اللازمة لتخليصها من الاستعباد لسداد الديون.
	94 - وإنشاء آليات حكومية وغير حكومية تراعي مصالح الأطفال لإسداء المشورة وتقديم الشكاوى والإبلاغ.
	95 - واتخاذ تدابير فعالة من أجل القضاء على العنف الجنساني، بما في ذلك الممارسات التقليدية الضارة، والاستغلال الجنسي والاتجار، من خلال المشاركة الفعالة للمجتمعات المحلية، بما في ذلك الرجال والصبية على وجه الخصوص.
	96 - واضطلاع الدولة برصد فعال لحالات الإيذاء في إطار نظم كفالة وتبني الأطفال وضمان فرض عقوبات على النحو الواجب على الأشخاص والوكالات والمنظمات التي تنتهك حقوق أطفال الشعوب الأصلية في هذا الصدد، والتصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون الدولي في ميدان تبني الأطفال على الصعيد الدولي إذا لم تكن الدولة قد قامت بذلك بعد؛ وحسب الاقتضاء، إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف لحماية الأطفال من البيع غير المشروع والاتجار بهم.
	97 - وضمان أن تتبع نظم العدالة الإجراءات الواجبة في التعامل مع أطفال الشعوب الأصلية، والقيام علاوة على ذلك، باتباع سياسات وممارسات تهدف إلى التأهيل بدلا من العقاب أو الانتقام. وينبغي أن تشمل تشجيع استخدام تدابير إصلاحية خارج نظام العدالة الجنائية، ومخططات للمصالحة مثل رد الحقوق والاعتذار واتباع الإجراءات الواجبة.
	تعزيز وتيسير المشاركة الفعالة لأطفال الشعوب الأصلية في المسائل التي تؤثر عليهم وعلى مجتمعاتهم من خلال:
	98 - ضمان تمكن أطفال الشعوب الأصلية من الحصول على المعلومات بلغتهم، لكي يتمكنوا من ممارسة حقهم في الاستماع إليهم على نحو فعال.
	99 - ودعم التدابير الرامية إلى إبراز دور صبية وفتيات الشعوب الأصلية في عمليات اتخاذ القرارات على المستويين المجتمعي والوطني، من خلال هياكل مثل البرلمانات الوطنية للأطفال والنوادي المدرسية.
	100 - واعتماد تدابير في الإجراءات القضائية والجنائية لضمان توفير الترجمة الفورية مجانا، عند اللزوم، وكفالة تقديم المساعدة القانونية للأطفال بطريقة تلائم ثقافتهم وتتناسب مع أعمارهم وخصوصيتهم.

