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                                         املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
                     الدورة الثانية عشرة

        ٢٠١٣     مايو  /      أيار  ٣١-  ٢٠         نيويورك، 
   *                      من جدول األعمال املؤقت ٧      البند 

                 حقوق اإلنسان
                                                                          دراسة عن حالة أفراد الشعوب األصلية مـن ذوي اإلعاقـة، مـع التركيـز               

                                             يواجهوهنـا فيمـا يتعلـق بـالتمتع الكامـل                                   بوجه خاص على التحديات الـيت   
                                      حبقوق اإلنسان واالندماج يف عملية التنمية

  
                        مذكرة من األمانة العامة    

  
                                                                                                     عمال بقـرار املنتـدى الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية يف دورتـه احلاديـة عـشرة                        

            نكي سـينا                                                         ، أجرى عضوا املنتدى، مرينا كننغهام وبـول كـانيي          )   ١٠٣           ، الفقرة   E/2012/43      انظر   (
                                                                                                    دراســة عــن حالــة أفــراد الــشعوب األصــلية مــن ذوي اإلعاقــة، مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى  
                                                                                                    التحــديات الــيت يواجهوهنــا فيمــا يتعلــق بــالتمتع الكامــل حبقــوق اإلنــسان واالنــدماج يف عمليــة  

   .                                                                  وحتال الدراسة طيه إىل املنتدى يف دورته احلادية عشرة استجابة لذلك القرار  .        التنمية
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                                                                      ة عن حالة أفراد الشعوب األصلية مـن ذوي اإلعاقـة، مـع التركيـز               دراس    
                                                                          بوجه خاص على التحديات الـيت يواجهوهنـا فيمـا يتعلـق بـالتمتع الكامـل        

 (                                    حبقوق اإلنسان واالندماج يف عملية التنمية
 

١(   
  

  موجز  
                                                                                               تستعرض الدراسة حالة أفـراد الـشعوب األصـلية مـن ذوي اإلعاقـة مـن حيـث التمتـع                      

                                                                                       ن، وتتناول املعايري القانونية الرئيسية ذات الصلة، أي اتفاقيـة حقـوق األشـخاص                         حبقوق اإلنسا 
                                                                                           ذوي اإلعاقة وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، وكيفية التفاعل بـني تلـك              

ــصلة   ــة احلقــوق ذات ال ــايري حلماي ــراد      .                                       املع ــا ألف ــيت، وفق                                                            وتنظــر الدراســة يف بعــض اجملــاالت ال
                                                                                   ذوي اإلعاقـة، يوجـد هبـا متييـز فيمـا يتعلـق بـالتمتع بـاحلقوق، مـن قبيـل                                      الشعوب األصـلية مـن      

                                                                                                        املشاركة السياسية وإمكانية اللجوء إىل القضاء، والتعليم، واللغـة، والثقافـة، واملـسائل اخلاصـة               
               املزيـد مـن                                                                                 بالنساء واألطفال ذوي اإلعاقة من الشعوب األصـلية، وختلـص إىل أنـه ينبغـي إيـالء      

   .                              اد الشعوب األصلية من ذوي اإلعاقة                االهتمام حلقوق أفر
                                                                                    توصـيات إىل وكـاالت األمـم املتحـدة وغريهـا مـن أصـحاب املـصلحة املعنـيني                    ُ      وُتقدم    

                                                                                            بشأن السبل اهلامة الكفيلة بزيادة اإلدماج احلقيقي ألفراد الـشعوب األصـلية مـن ذوي اإلعاقـة         
   ،                    ة وتطـوير قـدراهتا                                                                          ومشاركتهم ودعم إنشاء منظمات أفراد الشعوب األصلية من ذوي اإلعاقـ          

                                                                                                 بطرق من قبيل ختصيص املوارد من أجل بناء قدرات الشعوب األصـلية علـى تلبيـة احتياجـات                  
                             ويوصــى ببــذل أقــصى جهــد    .                                                                 أفــراد الــشعوب األصــلية مــن ذوي اإلعاقــة يف جمتمعــاهتم احملليــة 

ــده يف       ــرر عق ــة، املق ــة والتنمي ــشأن اإلعاق ــادم ب ــستوى الق ــع امل                                                                                                          لالســتفادة مــن االجتمــاع الرفي
                                                                                          ، واجللــسة العامــة الرفيعــة املــستوى يف الــدورة التاســعة والــستني للجمعيــة العامــة،      ٢٠١٣      عــام

ــيت ســتعقد يف عــام       ــسميتها املــؤمتر العــاملي للــشعوب األصــلية، وال             ، للنظــر يف     ٢٠١٤                                                                                  املقــرر ت
                                                                                                أحــوال أفــراد الــشعوب األصــلية مــن ذوي اإلعاقــة والكيفيــة الــيت ميكــن هبــا هلــؤالء األشــخاص 

   .    ٢٠١٥                       خطة التنمية ملا بعد عام         ن إطار          االستفادة م
    

__________ 
                                                                     وق الــدعوة للنــهوض حبقــوق اإلعاقــة والتحــالف الــدويل للمعــوقني،                                             أعــدت هــذه الدراســة بــدعم مــن صــند     )١ (  

  .                                  والوكالة األسترالية للتنمية الدولية
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       مقدمة  -     أوال  
          ويف هـذا     .                                                                             أعدت هذه الدراسة بالتشاور مع أفراد الشعوب األصلية مـن ذوي اإلعاقـة              -   ١

  ،     ٢٠١٢         نـوفمرب    /                   تـشرين الثـاين      ٢١      و     ٢٠              يف يـومي      ،                                       الصدد، عقد اجتماع للخرباء يف مدريـد      
     مــن                    ، وخــرباء آخـرين،                 خمتلــف املنـاطق                                                          ضـم أفــرادا مـن ذوي اإلعاقــة يف الـشعوب األصــلية مـن     

                                                                                             بينــهم خــرباء مــن األمــم املتحــدة، يعملــون يف جمــاالت متعلقــة بالــشعوب األصــلية واألشــخاص 
   .      اإلعاقة    ذوي
                                                     الــذي أصــدرته منظمــة الــصحة العامليــة والبنــك  ،                                 التقريــر العــاملي حــول اإلعاقــة        ويقــدر   -   ٢

    يف  ٣                                 ذوي اإلعاقـة، مـن بينـهم                                               يف املائة مـن سـكان العـامل مـن            ١٥       أن    ،    ٢٠١١               الدويل يف عام    
                                                                         وبتطبيـق هـذه النـسبة املئويـة علـى أفـراد الـشعوب األصـلية                  .                                   املائة من ذوي اإلعاقات الـشديدة     

                        ية مـن ذوي اإلعاقـة                                                       مليون نسمة، يبلغ عدد أفراد الشعوب األصـل           ٣٦٠   ـ                       الذين يقدر عددهم ب   
   . ا     مليون   ٥٤   حنو
                                 ب األصلية ولألشـخاص ذوي اإلعاقـة                                                   وميثل االفتقار إىل بيانات موثوقة مشكلة للشعو        -   ٣

                                                                                                    على حد سواء، بالنظر إىل أن قلة من البلدان لديها إحصاءات متعلقة بأفراد الشعوب األصـلية                 
     فـي   ف  .                                                                              وتوفر البيانات الـواردة مـن أمريكـا الالتينيـة وأسـتراليا صـورة متنوعـة         .                من ذوي اإلعاقة  

                                    قل منه بني عامة السكان، يف حـني                                                                  بعض البلدان، يكون انتشار اإلعاقة بني السكان األصليني أ        
   .      أخرى     بلدان                 يكون أعلى بكثري يف 

   ،              وأوروغـواي   ،         إكـوادور  (                                                              ويف أمريكا الالتينية، تبني اإلحصاءات املتاحة لسبعة بلـدان            -   ٤
ــل ــا ،           والربازيـ ــتاريكا ،          وبنمـ ــا ،               وكوسـ ــسيك ،              وكولومبيـ ــدل     )             واملكـ ــا يف معـ ــاك ارتفاعـ                                   أن هنـ
                              ففــي الربازيــل وكولومبيــا  ،           ومــع ذلــك  .               قيــة الــسكان                                  بــني الــسكان األصــليني مقارنــة بب         اإلعاقــة

                     خاص البـالغني مـن                      وبالنـسبة لألشـ     .               شعوب األصـلية                                                  ينخفض هـذا املعـدل يف أوسـاط أطفـال الـ           
                                                                               فأكثر، يفوق عدد أفراد الشعوب األصلية من ذوي اإلعاقة عـدد األفـراد ذوي                   ً    عاما ً    ١٩      العمر

                                            الـسبعة مـع وجـود فجـوات كـبرية يف                                                                      اإلعاقة من غري الشعوب األصلية بالنسبة جلميـع البلـدان           
   .         كوستاريكا   و        أوروغواي

                     وجــــود إعاقــــة يف  ب                                                                            ويف أســــتراليا، أفــــاد حنــــو نــــصف الــــسكان األصــــليني البــــالغني    -   ٥
 (    ٢٠٠٨      عــام

 

         الــذي مت    ، و    ٢٠٠٩                    يف املائــة يف عــام     ١٨,٥                                            باملقارنــة مــع الــرقم الــوطين البــالغ   )٢
                ويف نيوزيلنـدا     .                   مقـدمي الرعايـة                                                               حسابه من خالل دراسة استقصائية عن اإلعاقة والـشيخوخة و         

                          وخلصت دراسـة استقـصائية     .                           حول اإلعاقة وشعب املاوري      ٢٠٠٦                       نشرت إحصاءات يف عام     
__________ 

   .www.healthinfonet.ecu.edu.au/health-facts/overviews/disability     انظر    )٢ (  
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ــة للفئــتني الــسكانيتني، إىل أن معــدل                                                                                                              عــن اإلعاقــة، بعــد إجــراء تــسوية تتعلــق باهلياكــل العمري
              مـــع نـــسبة                           يف املائـــة، باملقارنـــة   ١٩                                                                  اإلعاقـــة املعيـــاري حـــسب الـــسن بالنـــسبة للمـــاوريني هـــو

ــاوريني    يف   ١٣ ــري امل ــسبة لغ ــة بالن ــات       .                                    املائ ــن ذوي اإلعاق ــاوريني م ــن امل ــاك عــدد أكــرب م                                                           وهن
                            غــــري املــــاوريني مــــن                                                                                      يعيــــشون يف فقــــر أو لــــيس لــــديهم إجنــــازات تعليميــــة، باملقارنــــة مــــع

 (       اإلعاقات    ذوي
 

٣( .   
                                                                بعض اإلحصاءات عن أفراد الشعوب األصلية مـن ذوي اإلعاقـات           ُ      أُتيحت             ويف كندا،     -   ٦
                                            ، أبلـغ املراقـب عـن كنـدا الفريـق               ٢٠٠٠           ويف عـام      .                                        صنفة حبسب الواليـة والـشعب األصـليني        م

                                                                                           العامل املعين بالشعوب األصلية أن احتماالت اإلعاقـات اجلـسدية تزيـد لـدى أطفـال الـشعوب           
ــشعوب غــري األصــلية      ــها بــني ال ــة أضــعاف عن   ، E/CN.4/Sub.2/2000/24 (                                                                       األصــلية مبقــدار ثالث

      ٢٠١٣ /    ٢٠٠٢                   أجري يف الفتـرة                                      استقصاء صحي إقليمي طويل لألمم                 ووفر أول    ).   ٣٤       الفقرة
                                                                                                        بعض املعلومات عن االنتشار والعمالـة والتعلـيم والـدخل واحلالـة الـصحية باإلضـافة إىل تقـدمي                   

ــذين يعيــشون يف       ٢٢,٩                              وأظهــر االستقــصاء أن حــوايل    .         توصــيات ــة مــن األشــخاص ال                                                يف املائ
   .                يعانون من إعاقات               عاما أو أكثر   ١٨                       حمميات ويبلغون من العمر 

                                                                                                 وهناك عـدد مـن األسـباب الـيت تفـسر ملـاذا سـتكون اإلعاقـة أكثـر انتـشارا يف أوسـاط                     -   ٧
                                                                                                     الشعوب األصلية منها بني عامة السكان، مبا ينطوي عليه ذلـك مـن ارتفـاع مـستويات الفقـر،                   

         وزيـادة                                                                                          وزيادة التعرض للتدهور البيئي، وأثر املشاريع الكبرية مثـل الـسدود أو أنـشطة التعـدين       
                              حالـة الـشعوب األصـلية يف                         مـن تقريـر          ٢٠٠٩                      وتذكر طبعـة عـام        .                          خطر الوقوع فريسة للعنف   

                     لسكري بـني أفـراد                                                                         ، على وجه اخلصوص، مسائل متعلقة بالصحة العقلية وانتشار مرض ا               العامل
 (             الشعوب األصلية

 

٤( .   
          ت هامــة،                                                                                   ويف حــني أن البيانــات املتعلقــة بانتــشار اإلعاقــة بــني الــشعوب األصــلية بيانــا   -   ٨

  .               وانـدماجها                                                                              فاألهم من ذلك هو احلصول على معلومات عن الرفاه الفعلي والشعوب األصلية           
                                                                                                               وبناء علـى ذلـك، يـتعني أخـذ حالـة أفـراد الـشعوب األصـلية مـن ذوي اإلعاقـة يف االعتبـار يف                          
                                                                                          اجلهود الرامية إىل وضع أدوات إحصائية جديدة من شأهنا أن تعكـس حالـة الـشعوب األصـلية           

   ية                         حالــة الــشعوب األصــل                                                                       تراعــي االعتبــارات الثقافيــة، علــى النحــو املــبني يف تقريــر                بطريقــة 
   .     العامل  يف
  

__________ 
 Disability and Maori in New Zealand in 2006: Results                                                مكتـب شـؤون اإلعاقـة واإلحـصاءات نيوزيلنـدا،         )٣ (  

from the New Zealand Disability Survey (Wellington, Statistics New Zealand, 2010).  

ــة الــشعوب األصــلية يف العــامل    )٤ (        ١٦٣            ، الــصفحات )E.09.VI.13                                           منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع      (                                   حال
  . ة    ليزي ك   اإلن ب          من األصل    ١٧٢-   ١٦٩  و
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               اإلطار القانوين    
                                                                                        يوفر اثنان من الصكوك الدولية اإلطار القانوين واملفاهيمي والسياسي الرئيسي حلمايـة              -   ٩

                مـن إعـالن      ٢ ٢     و   ٢١                 وتـشري املادتـان     .                                                     وتعزيز حقوق أفراد الشعوب األصلية من ذوي اإلعاقة       
  .                                                                                           األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية إشــارة حمــددة إىل األشــخاص ذوي اإلعاقــة   

                                                                                              وتتضمن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، اليت أصـبحت تـضم اآلن، بعـد دخوهلـا حيـز                  
   .                           إىل الشعوب األصلية يف الديباجة                         دولة طرفا، إشارة واحدة    ١٢٧  ،     ٢٠٠٨             النفاذ يف عام

                                                                                 تفاقية، كما هو شـأن معاهـدات حقـوق اإلنـسان األخـرى، يف املقـام األول                          وتركز اال   -    ١٠
              أمـا النـهج     .                                                                                       على احلقوق الفردية، لكنـها تتـضمن أيـضا أحكامـا يغلـب عليهـا الطـابع اجلمـاعي           

                                                                                                         الذي ينتهجه اإلعالن، فهو هنج مجـاعي يف املقـام األول، بيـد أنـه يتـضمن أيـضا إشـارات متـنح                       
                       وبينمـا كـان جيمـل        .                                                  ك بـني كـال الـصكني هـو طابعهمـا الـشامل                            والقاسم املـشتر    .             حقوقا فردية 

     متـت                                                                                                  هبما اإلشارة بشكل أكثر صراحة إىل أفراد الشعوب األصـلية مـن ذوي اإلعاقـة، فـإذا مـا                  
ــشعوب       ــدول وال ــدا لل ــا مفي ــوفران توجيه ــرنني، جنــد أهنمــا ي                    األصــلية وأصــحاب                                                                                   قراءهتمــا مقت

   .             املصلحة اآلخرين
                                                                  مفــصلة بــشأن كيفيــة قيــام الــدول بتعزيــز ومحايــة حقــوق                               وتــوفر االتفاقيــة توجيهــات  -    ١١

ــة     ــراد الــشعوب األصــلية مــن ذوي اإلعاق ــة، الــيت تــشمل بوضــوح أف   .                                                                                            األشــخاص ذوي اإلعاق
                                                                                                   ويترتب على تنفيذ االتفاقية بطريقة حتترم اإلعالن أيضا أنه سـيتعني، حـسب االقتـضاء، تطبيـق                 

                                                       الـشعوب األصـلية ورؤيتـها للعـامل مـن أجـل                                                                        التدابري املتوخاة يف االتفاقيـة بطريقـة تراعـي ثقافـة          
    .                                                         توفري احلماية املثلى حلقوق أفراد الشعوب األصلية من ذوي اإلعاقة

ــة هتــدف يف      -    ١٢ ــسياسات املــصممة لألشــخاص ذوي اإلعاق ــشريعات وال                                                                              ويف حــني أن الت
                                                                                                     كثري مـن األحيـان إىل كفالـة اإلدمـاج الكامـل ألولئـك ألشـخاص يف مـسار اجملتمـع الرئيـسي،                     

                                                                                                  يل الشعوب األصلية إىل أن تكون حذرة من أي شكل مـن أشـكال اإلدمـاج الـيت قـد تـؤدي                       مت
                                          وبالنــسبة ألفــراد الــشعوب األصــلية مــن   .                                               أو هتــدد لغاهتــا وأســاليب حياهتــا وهويتــها        ذوباهنــا   إىل 

                                      أو الذين يعيشون يف املناطق احلـضرية       /                                                       ذوي اإلعاقة، سواء الذين يعيشون يف جمتمعاهتم احمللية و        
                                                                                                   وجد فيهـا مؤسـسات خاصـة بالـشعوب األصـلية، ينبغـي أن يـؤدي انعـدام الثقـة علـى                       ت   د        اليت ق 

                                                                                   العمــل علــى كفالــة تقــدمي الــدعم ألفــراد الــشعوب األصــلية مــن ذوي اإلعاقــة      إىل               هــذا النحــو 
    .                                     للمشاركة التامة يف حياة جمتمعاهتم احمللية

ــة املتعلقــة بالــشعوب األصــلية وا      -    ١٣ ــدان                                                                            ومثــة صــك آخــر مهــم هــو االتفاقي ــة يف البل                       لقبلي
                                                                    ، حتــت رعايــة منظمــة العمــل الدوليــة، الــيت تعتــرف، يف الفقــرة  )   ١٦٩                 االتفاقيــة رقــم  (          املــستقلة 

                                                                                                           الرابعــة مــن الديباجــة، بــأن هنــاك حاجــة إىل إلغــاء االجتــاه اإلدمــاجي للمعــايري الــسابقة، وتقــر    
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                   الـصك إجـراء                             ويتـضمن تنفيـذ هـذا       .                                                         بالتطورات اهلامة األخرى مثل احلق يف الثقافة واألراضـي        
 (                           ع القانون الدويل حلقوق اإلنسان    فق م  وا                                       املشاورات واحترام العادات والتقاليد والت

 

٥( .   
                                                                                          وال يبدو أن هناك وعيا كافيا باإلعالن واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة بـني                    -    ١٤

                                                    واإلعالن متـاح بعـدد مـن لغـات الـشعوب األصـلية،         .                                       أفراد الشعوب األصلية من ذوي اإلعاقة     
               ها والــدخول يف                                          شعوب األصــلية ترمجــة االتفاقيــة ونــشر               نبغــي للــ   وي  .             االتفاقيــة     خــالف       علــى

   .                إجراءات اعتمادها
  

                               للوقاية من اإلعاقة يف املعاهدة             الغياب املتعمد    
                                                              االتفاقيـة عـدم تـضمني مـسألة الوقايـة مـن اإلعاقـة                            علـى وضـع                                 تعمد الـذين تفاوضـوا        -    ١٥
       شــخاص     لأل                                       ق مبنــع حــدوث املزيــد مــن اإلعاقــات                                  بــشأن الــصحة، فيمــا يتعلــ   ٢٥          يف املــادة    إال

                                                                      ونظــرا ألن االتفاقيــة تتنــاول األشــخاص الــذين يعــانون أصــال مــن     .                            املــصابني بإعاقــات بالفعــل
                                                                                       إعاقات، يترتب على ذلك أن التشريعات والسياسات اليت تستهدف حقـوق األشـخاص ذوي              

ــة مــن اإلعاقــة       ــب تنــاول مــسألة الوقاي ــة ينبغــي أن تتجن                      فة إىل ذلــك، كــثريا          وباإلضــا  .                                                                          اإلعاق
                                                                                                  تــؤدي املناقــشات حــول الوقايــة إىل تكــريس القوالــب النمطيــة الــسلبية والتمييزيــة والــضارة      مــا

                                                                         ورغــم ذلــك ميكــن مناقــشة االحتمــاالت األكــرب لإلصــابة باإلعاقــة يف بعــض   .                    املتعلقــة باإلعاقــة
              أو ظـروف                      التلـوث البيئـي          أو                                        مبا يف ذلك تلك األوثق صلة بـالفقر        (                        جمتمعات الشعوب األصلية    

                                                                                               ، يف ظل األطر األخـرى ذات الـصلة، ولـيس يف سـياق مناقـشة حقـوق أفـراد الـشعوب                       )     العمل
                                                                        ومــع مراعــاة احلاجــة إىل جتنــب القوالــب النمطيــة الــضارة إزاء        (                             األصــلية مــن ذوي اإلعاقــة   

                                                األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف الـشعوب األصـلية علـى           عدد                              وإذا كانت هناك زيادة يف         ).       اإلعاقة
                                                                                           سب مع بقية السكان، فقد ميثل ذلك نقطة هامـة عنـد تقيـيم مـدى إمكانيـة تقـدمي                              حنو غري متنا  

                                                                                                    أي خدمات ضـرورية أو دعـم لألشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن جانـب األطـراف املعنيـة وكيفيـة                      
        تنـاقش                                                                وهلذه األسـباب، وباسـتخدام االتفاقيـة كإطـار مرجعـي ال             .                            القيام بذلك على حنو سليم    

   .  ام                           الوقاية من اإلعاقة يف هذا املق
  

__________ 
 John B. Henriksen, “Key principles in implementing ILO Convention No. 169”, Research on Best        انظـر    )٥ (  

Practices for the Implementation of the Principles of ILO Convention No. 169, Case Study No. 7 

(Geneva, International Labour Organization, 2008), pp. 19 and 56-57.  
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                                                                                  االهتمـــام الـــذي توليـــه األمـــم املتحـــدة ألفـــراد الـــشعوب األصـــلية مـــن    -      ثانيا   
        اإلعاقة    ذوي
                                     ُ                                                       ظل أفراد الشعوب األصلية من ذوي اإلعاقـة ُمغفلـني إىل حـد بعيـد يف عمـل كيانـات                      -    ١٦

ــتمني إىل تلــك       ــة وحقــوق الــشعوب األصــلية وذوي اإلعاقــة املن                 ُ                                                                                  األمــم املتحــدة الــيت ُتعــىن حبال
                                                           خيلو مـن أي معلومـات عـن ذوي اإلعاقـة املنـتمني                                         التقرير العاملي عن اإلعاقة        كاد    وي  .       الشعوب

                  باإلشــارة إىل أن                                   حالـة الـشعوب األصــلية يف العـامل                                                 إىل الـشعوب األصـلية، بينمــا يكتفـي تقريــر    
                                                                                                 أفراد الشعوب األصلية أكثر عرضة من غريهم لإلصابة باإلعاقة، مبا يف ذلـك األمـراض العقليـة                 

                                                      وحـىت اآلن، فـإن هيئـة اخلـرباء املعنيـة حبقـوق               .                                       ارتفاع معـدالت االنتحـار بينـهم                    اليت تؤدي إىل  
                                                                                          الشعوب األصلية واملقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية مل يتناوال احلالة اخلاصة ألفـراد             

   .                           الشعوب األصلية من ذوي اإلعاقة
        ّ          ريـة األولّيـة إىل                                        دولـة الـيت قـدمت تقاريرهـا الدو      ٢٧                                     ومـن أصـل الـدول البـالغ عـددها        -    ١٧

ــلية ســــوى      ــشعوب األصــ ــذكر الــ ــة، مل يــ ــوق األشــــخاص ذوي اإلعاقــ ــة حبقــ ــة املعنيــ                                                                                                        اللجنــ
                                                                                     األرجنـتني وأسـتراليا وبـاراغواي وبـريو وجـزر كـوك والـدامنرك وكوسـتاريكا                  :   هي     دول،   ١٠

                                                            وجاءت بعض اإلشارات إىل الـشعوب األصـلية بـشكل عرضـي              .                            وكينيا واملكسيك ونيوزيلندا  
                                                                             ، بينمــا اتــسم بعــضها اآلخــر بتفــصيل أدق عــن احلالــة الفعليــة ألفــراد   )      متامــا             وغــري مفيــد  (       وعــام 

  ُ                                                      وذُكـرت الـشعوب األصـلية يف املالحظـات اخلتاميـة الـيت           .                                      الشعوب األصـلية مـن ذوي اإلعاقـة       
  ،  )CRPD/C/PER/CO/1     و CRPD/C/ARG/CO/1 (                                           أبدهتا اللجنة على تقريري األرجنتني وبريو       

  ُ                              وطُلــب إىل األرجنــتني أن تعتمــد    .                      اإلحــصاء والتعلــيم                                          والــيت ركــزت فيهــا أساســا علــى جمــايل  
ــة مبوجــب املــادة      ــأفراد الــشعوب األصــلية مــن ذوي اإلعاق ــرامج خاصــة ب        مــن  ٥                                                                                         سياســات وب

   .                                         االتفاقية، اليت تتعلق باملساواة وعدم التمييز
  

                                 مفهوم اإلعاقة لدى الشعوب األصلية   -      ثالثا   
                                                عاقـة عقبـات ناشـئة مـن املواقـف الـيت                                                         يف معظم اجملتمعات، يواجـه األشـخاص ذوو اإل          -    ١٨

                                                                                                 يتخذها الناس جتاههم، مبا فيها الوصم واخلوف والتحامل والتقليل من شـأن قـدراهتم والـرتوع                
                                    وهــي عقبــات تــسعى االتفاقيــة إىل    .                                                               إىل الوصــاية علــيهم وعــدم معرفــة كيفيــة التواصــل معهــم  

                                    اليت تـنص علـى أن اإلعاقـة جـزء      ٣                                             ويرد أهم املبادئ التوجيهية لالتفاقية يف املادة     .           التصدي هلا 
   .                                             ختتلف عن غريها من السمات اليت متيز كل فرد عن اآلخر                            من التنوع البشري، مبعىن أهنا ال

                             يف بعــض لغــات الـــشعوب    “                       األشـــخاص ذوو اإلعاقــة  ”                            وال توجــد ترمجــة ملــصطلح      -    ١٩
  .  ة                                                                               وأحيانا توجد مصطلحات تنطوي على ازدراء أو تغطـي فقـط بعـض أنـواع اإلعاقـ           .       األصلية



E/C.19/2013/6
 

8 13-22456 
 

ــة الــيت كانــت ســائدة قبــل االســتعمار، رمبــا كــان األشــخاص ذوو اإلعاقــة                                                                                                          ويف الثقافــة املاوري
                                                                                           حيظون باملساعدة والتقدير، ولكن هذا الدعم كان يسحب منهم عندما ميرون بأوقات عـصيبة              
         ُ                                                                                       أو عندما ُيعتقد أن سبب إصـابتهم بـاملرض أو العاهـة عقـاب علـى انتـهاكهم القـوانني املقدسـة          

 (                                                                             حلقه هبم كـائن خـارق أو أحـد أسـالفهم أو قـوة روحانيـة أو سـحر                        بالء أ    أو
 

                وهنـاك أيـضا      .  ) ٣
                                                                                             لغات أصلية فيها مصطلحات إجيابية للغاية لوصف األشخاص املصابني بإعاقـات معينـة، وهـي               

                     أي وهبـها إيـاهم      (   ة                                                                      مصطلحات غالبا ما تشري إىل أن هؤالء األشخاص ميلكون مواهـب خاصـ            
                                                                                            فهــي ثقافــات تقــوم علــى أن لكــل فـرد دورا يؤديــه يف جمتمعــه وتعتــرب العاهــة اختالفــا     ).        اخلـالق 

   . )٦  ( “    عجزا ”  ال
                                                                                          ويبدو أيضا أن تأثري االستعمار ومنوذج التنمية الغريب قد أدى إىل ظهور سـلوك سـليب                   -    ٢٠

                         ن مزيــدا مــن االحتــرام                                                                         يف العديــد مــن جمتمعــات الــشعوب األصــلية الــيت كانــت يف الــسابق تكــ 
ّ                                                                                   ومما سّرع من وترية هذا التحول يف كـثري مـن األحيـان تطبيـق النمـوذج القـائم                     .             لذوي اإلعاقة       

                                                                                                             على التعامل مع اإلعاقة من ناحيـة طبيـة حبتـة، الـذي أضـحى منوذجـا باليـا والـذي كـان يركـز                      
               د علـى حنـو                    ّ                   ِّ                          املعـاق بـدال مـن اّتبـاع هنـج أكثـر مشـوال جيـسِّ                 “     تصحيح ”                         على ما ميكن أن نسميه      

                                       ويف بعض املناطق، أدى منوذج التنميـة         .                                                     أفضل الثقافة اليت كانت سائدة لدى الشعوب األصلية       
                                                                                                                الغريب إىل تفكك البنيـة االجتماعيـة وتغـري مفهـوم اإلعاقـة الـيت كانـت تعتـرب يف مـا مـضى هبـة                          
                                                                                                     ومـــصدرا مـــن مـــصادر احلكمـــة أو وســـيلة للتواصـــل مـــع األرواح أو عـــيش حيـــاة روحانيـــة   

                                                                                              لذا، فمن املهم للغاية تعزيـز مؤسـسات الـشعوب األصـلية مـن أجـل اسـتعادة تلـك                      .   ية    فلسف   أو
                                                               ومثلمــا يتطــور مفهــوم اإلعاقــة، تتطــور ثقافــات الــشعوب     .                                          البنيــة االجتماعيــة أو إعــادة بنائهــا 

   .                                                                              األصلية ونظرهتم للعامل وميكنها أن تؤثر على األشخاص ذوي اإلعاقة تأثريا سلبيا أو إجيابيا
  
                     ُ                                      قضايا الرئيسية اليت ُتهم ذوي اإلعاقة املنتمني إىل الشعوب األصلية  ال  -      رابعا   

            تقرير املصري  -    ألف   
ــر مــصريها يف صــميم أي سياســات       -    ٢١ ــشعوب األصــلية يف تقري ــد أن يكــون حــق ال                                                                                    ال ب

                 فـذوو اإلعاقـة      .                                                                                      هتدف إىل إعمـال حقـوق أفـراد الـشعوب األصـلية مـن ذوي اإلعاقـة ومحايتـها                  
                                                                             ألصــلية يتمتعــون بــاحلق يف تقريــر املــصري كغريهــم مــن أفــراد تلــك                                 املنتمــون إىل الــشعوب ا 

                                                                                     وبالتايل، جيب مراعاة هذا احلق اجلماعي عنـد رسـم الـسياسات وتـصميم اخلـدمات                  .       الشعوب
        بــد أن                             ُ                                           فحــق الــشعوب األصــلية يف اختيــار ُنظمهــا الــسياسية والتنظيميــة ال    .                   الالزمــة وتقــدميها

__________ 
  ) ٦(   Jamie MacDougall, Where the River Flows: Aboriginal People with Disability, A Literature Review: Focus 

on Employment, Human Resources and Skills Canada, Aboriginal Affairs Directorate (October 2006), pp. 

31 and 32..   
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ــرامهم وأن   ــة وأن يكفــل احت ــة                                                 يــشمل ذوي اإلعاق ــيح مــشاركتهم الفعال       ومــن   .  ُ                                           ُيمــارس مبــا يت
                                                                                                     الــضروري يف هــذا الــصدد االهتمــام باملــسائل األوســع نطاقــا املرتبطــة بتقريــر املــصري والواليــة    

 (                   القضائية وحتسني فهمها
 

٧( .   
                                                                                        وتسعى االتفاقية إىل كفالة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة بذات احلقوق الـيت يتمتـع هبـا                  -    ٢٢

            وينبغـي أن    .                                                           وينطبـق هـذا املفهـوم أيـضا علـى الـشعوب األصـلية             .     قـة                          أقراهنم من غري ذوي اإلعا    
                                                                                                       يتمتع أفراد الشعوب األصلية من ذوي اإلعاقة بنفس احلقـوق والفـرص الـيت يتمتـع هبـا األفـراد                    

   .               اآلخرون يف جمتمعهم
  

                                                  املشاركة يف عمليات اختاذ القرار والعمليات التشاورية  -    باء   
  .                                                   ذ القــرار مكفــول يف كــل مــن االتفاقيــة واإلعــالن                                  إن حــق املــشاركة يف عمليــات اختــا  -    ٢٣

  )  ٣   ( ٤          املادتـان   (                                                                             فهما يتضمنان مواد تتعلق باملشاركة يف اختاذ القرارات الـيت تـؤثر علـى احليـاة      
           ، واحلـق يف   )            من اإلعـالن   ١٩    و  ١٨        واملادتني   )  ٣   (  ٣٣                                     من االتفاقية، باإلضافة إىل املادة        ٢٩  و

                من ديباجـة     ٧            والفقرة     ٢٩                                 انظر، على سبيل، املثال املادة       (                                      املشاركة يف احلياة السياسية والعامة      
                                 مــن اإلعــالن علــى أن للــشعوب   ٢٠               وتــنص املـادة     ).               مــن اإلعــالن  ١١    و ٥                     االتفاقيـة واملــادتني  

                                                                                                     األصـــلية احلـــق يف أن حتـــتفظ بنظمهـــا أو مؤســـساهتا الـــسياسية واالقتـــصادية واالجتماعيـــة        
   .      تطورها    وأن
                                                   امــة املعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف عــضويتها                                      ومــن املهــم أن تــضم املنظمــات الع   -    ٢٤

                                                                                               ذوي اإلعاقة املنتمني إىل الشعوب األصلية، الذين يعيشون خارج جمتمعاهتم احملليـة، وأن تـتعلم               
   .                                                                    الدفاع عنهم بطريقة مالئمة ثقافيا وأن تتبادل املعارف واخلربات يف هذا الصدد

                           تمني إىل الــشعوب األصــلية يف                                                             ومــا مــن دليــل يــذكر علــى مــشاركة ذوي اإلعاقــة املنــ    -    ٢٥
              ُ                       وإنـشاء منظمـات ُتعـىن باألشـخاص          .                                                          العمليات التشاورية اليت جتريها دوهلم أو جمتمعاهتم احمللية       

                                                                                                       ذوي اإلعاقة ميكن أن يكون عامال هامـا أو خطـوة هامـة يف سـبيل تيـسري التـشاور واملـشاركة                      
ــرار، كمــا هــو احلــال يف أســتراليا      ــة يف اختــاذ الق ــشأ  (                                                               اهلادف ــيت أن                  ُ           ت أول شــبكة شــعبية ُتعــىن               ال

                                                                                   أو يف نيكــاراغوا وهنــدوراس، حيــث أنــشأ غواصــون معــاقون مــن شــعب املــسكيتو     )          باإلعاقــة
   .                                                      ومثة حاجة إىل تقدمي دعم إضايف إىل تلك املنظمات والتشاور معها  .               منظمات خاصة هبم

__________ 
                                             ب مالـسيت يف تـوبيكي، إىل اللجنـة الفرعيـة                                                                            وفقا لألدلة اليت قدمها ويندال نيكـوالس، وهـو أحـد أفـراد شـع                 )٧ (  

                                                                                                                      املعنية حبالـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة التابعـة للجنـة الدائمـة املعنيـة بتنميـة املـوارد البـشرية واألشـخاص ذوي               
   .    ٢٠٠٢     مارس  /    آذار   ١٩                                       اإلعاقة املنبثقة عن جملس النواب الكندي، يف 
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   ُ                                                                                   ومل ُتجــر حــىت اآلن دراســة كافيــة ملــستوى إدمــاج أفــراد الــشعوب األصــلية مــن ذوي    -    ٢٦
       فــبعض   .                                                                                     عاقــة يف مؤســسات تلــك الــشعوب، كمــا أن األدلــة املتــوافرة معظمهــا غــري مؤكــد    اإل

                                                                           يشاركون يف عمليات اختاذ القرار أو التخطيط اجملتمعـي بـسبب عـدم قـدرهتم                          هؤالء األفراد ال  
                                                                                                علــى احلركــة أو بــسبب عقــد االجتماعــات يف أمــاكن يتعــذر وصــوهلم إليهــا، ممــا حيــرمهم مــن  

                                                       وعالوة على ذلك، كثريا ما يتم جتاهل أفراد الـشعوب            .              ياة السياسية                        حقهم يف املشاركة يف احل    
                                                                                           األصلية من ذوي اإلعاقة وكثريا ما يفتقرون إىل أبسط الوسائل األساسية للمـشاركة يف احليـاة           

                          فرد من األفـراد ذوي        ٤٠     ٠٠٠                                                   وتشري دراسة أجريت مؤخرا إىل أن ما يقدر بنحو            .         السياسية
                                                   ميكنـهم الوصـول إىل أي مـن املبـاين العامـة                                       يـة شـعب النافـاهو ال                                    اإلعاقة الذين يعيـشون يف حمم     

 (     احملمية  يف
 

٨( .   
ــذين         -    ٢٧ ــسكيتو الل ــاين إقليمــي شــعب امل ــة يف برمل ــن ذوي اإلعاق ــّواب م              ّ                                                                           وال يوجــد أي ن

                                                         اتالنتيكو نوريت وعاصمته بويرتو كابيـساس، وأتالنتيكـو         (                                     يتمتعان باحلكم الذايت يف نيكاراغوا      
   .                                                      أما نائبة عمدة بويرتو كابيساس فهي امرأة من ذوات اإلعاقة   ).                     سور وعاصمته بلوفيلدز

                                                                                         وإنــه ملــن مــسؤولية الــدول علــى مجيــع املــستويات والــشعوب األصــلية أن تكفــل عــدم    -    ٢٨
ــهم    ــسبب إعاقت ــز ب ــة للتميي ــك، ال   .                                                  تعــرض ذوي اإلعاق ــق ذل ــد مــن إعمــال احلــق يف                       ولتحقي                             ب

   .                     املشاركة يف اختاذ القرار
  

                                                                       حتقيـــق التنميـــة الـــشاملة للجميـــع يف منطقـــة برونكـــا يف                                 الـــدعوة الـــسياسية إىل  
           كوستاريكا

                                                                            يف إطــار سياســة اجمللــس التــشريعي لكوســتاريكا الراميــة إىل كفالــة حقــوق   
                                        ُ                                            اإلنسان وتساوي الفـرص لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، ُينفـذ مـشروع يركـز علـى كفالـة            

                 ة الــذين يبلــغ            ذوي اإلعاقــ     مــن                                                          اســتفادة اجلماعــات احملرومــة، كــأفراد الــشعوب األصــلية 
        ، جيــري     ٢٠٠٧             ومنــذ عــام   .                                           شــخص، مــن التنميــة الــشاملة للجميــع  ١٤    ٠٠٠        عــددهم 

                                                                                          العمل على تدريب قـادة الـشعوب األصـلية وممثلـي املنظمـات املعنيـة باألشـخاص ذوي                
ــصلة       ــدقيق األداء االجتمــاعي ذات ال ــدعوة وت ــة يف جمــايل ال ــة واملؤســسات العام                                                                                          اإلعاق

   .      اإلعاقة         حبقوق ذوي
    

__________ 
  ) ٨(   Alysa Landry, “Navajo Nation fails to provide disability access”, Daily Times (Farmington, New Mexico), 

28 December 2011. Available from http://www.daily-times.com/ci_19629734..   
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   )             املتعدد األشكال /      املزدوج (       لتمييز  ا  -    جيم   
  .                                                                                         تتعــرض الــشعوب األصــلية للتمييــز املنــتظم واملنــهجي يف العديــد مــن جوانــب احليــاة    -    ٢٩

                                                                                                    ويتعــرض األشــخاص ذوو اإلعاقــة لتمييــز مــشابه يتخــذ أشــكاال متنوعــة، منــها التمييــز املباشــر  
ــة أحــد األ       .         املباشــر      وغــري ــى أســاس اإلعاق ــز عل ــل مكافحــة التميي ــذا، ُتمث ــداف األساســية       ُ                                                               ل                   ه

ــة، شــأهنا يف ذلــك شــأن األســاس املنطقــي لإلعــالن واألحكــام       ــسية يف االتفاقي                                                                                                  والعناصــر الرئي
   .                          التمييزية املنصوص عليها فيه   غري
                                                                                        ومن املسائل املهمة بالنسبة ألفراد الشعوب األصلية من ذوي اإلعاقة مقارنـة بغريهـم،                -    ٣٠

                                        ات ونوعيتــها، والتمييــز يف جمتمعــاهتم                                                                   التمييــز الــذي يتعرضــون لــه فيمــا خيــص تــوفري اخلــدم       
                                                                       ، وعدم إعطاء األولوية الحتياجـاهتم وقـدراهتم الفريـدة وإمكانيـة             )                       ينظر إليهم كفئة دنيا       حيث (

       فعلـى    .                                                   وقد يتعرضون لتمييز مـزدوج بـسبب اخـتالف هويتـهم      .                          مشاركتهم يف تنمية جمتمعاهتم 
                              االلتحـاق باملدرسـة إذا كـان                                                 يتمكن طفل من أطفال الشعوب األصـلية مـن                            سبيل املثال، قد ال   

   .                                                                            يتعذر عليه الوصول إىل مرافق املدرسة أو إذا كان التدريس يتم بلغة غري لغته األصلية
  

                   االحتكام إىل القضاء  -    دال   
                                                                                                       على غـرار شـعور أفـراد الـشعوب األصـلية يف كـثري مـن األحيـان بعـدم الثقـة يف نظـام                           -    ٣١

                                                     اقة يف هذا اجملـال غالبـا مـا تكـون سـلبية أيـضا،                                                 العدالة الرمسي، فإن جتربة األشخاص ذوي اإلع    
ُ                            نظرا إىل أن نظام العدالة ُصمم دون مراعاة الحتياجـاهتم                                          ويـتعني علـى الـشعوب األصـلية الـيت        .                         

  .     ُ                                                                     ُ                           متلك ُنظم عدالة تقليديـة خاصـة هبـا أن تكفـل إمكانيـة احتكـام ذوي اإلعاقـة إىل تلـك الـُنظم               
ُ                                          واصـل الـُصم املنـتمني إىل الـشعوب األصـلية                                                                  ويشمل ذلك، على سبيل املثـال، كفالـة إمكانيـة ت                  

   .                                                                  بلغة اإلشارة، وإمكانية الوصول إىل املباين، وتوفري املعلومات بأشكال بديلة
                                                                               ومثة قاسم مشترك بني ضحايا االغتصاب من نساء الـشعوب األصـلية وذوات اإلعاقـة            -    ٣٢

                           من األحيـان إىل عـدم                                                                              منهن، أال وهو أهنن يواجهن الالمباالة والتقاعس اللذين يؤديان يف كثري          
              ومثـة قاسـم      .                                                                          إبالغهن عن حاالت االغتصاب، أو يف بعض األحيان، إىل إكراههن على الزواج           

                                                                                                         مشترك بـني أفـراد الـشعوب األصـلية وذوي اإلعاقـة املنـتمني إىل تلـك الـشعوب جيعلـهم أكثـر                       
        وعـالوة    .                                                                                      عرضة للعنف من غريهم، أال وهو أن من يعتدون عليهم غالبا ما يفلتون من العقاب              

                                                                                                            على ذلك، جيـب أن يكفـل نظـام العدالـة العـام إمكانيـة وصـول األشـخاص ذوي اإلعاقـة إليـه                        
                         وينبغـي تنظـيم دورات       .                                                                         وأن يراعي أيضا احتياجات أفراد الشعوب األصـلية مـن ذوي اإلعاقـة            

                                                   ّ     ُ                                                      لتوعية املـوظفني املعنـيني بإقامـة القـانون مبـسائل اإلعاقـة باّتبـاع ُنهـج متعـددة الثقافـات وقائمـة                 
   .               على حقوق اإلنسان
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                                                                              وعادة ما تكون هناك نسب كبرية من أفراد الشعوب األصـلية وذوي اإلعاقـة املنـتمني        -    ٣٣
ــة والنفــسية     وال (                  إىل تلــك الــشعوب  ــة الذهني ــة-                                          ســيما ذوو اإلعاق             يف املؤســسات   )              االجتماعي

                                                                                            اإلصالحية وغريها من مراكز االحتجاز، وهو وضع ميكن ربطـه بعـدم إمكانيـة احتكـامهم إىل             
                                                                                              وال بد من إجراء مزيد مـن البحـوث بـشأن الوضـع اخلـاص ألفـراد الـشعوب األصـلية                       .       القضاء

   .                               من ذوي اإلعاقة يف هذا السياق احملدد
  

                         التعليم واللغة والثقافة  -    هاء   
                                                                                   مـن االتفاقيـة التزامـات واسـعة النطـاق بـشأن تعلـيم األشـخاص ذوي                    ٢٤              حتدد املـادة      -    ٣٤

                                                                       موعة مـن املـواد ذات الـصلة، وحيـدد هنجـا مزدوجـا يـشري إىل                                               اإلعاقة، فيما يتضمن اإلعالن جم    
  .                                                                                                   حق الشعوب األصلية يف إنشاء نظمها ومؤسساهتا التعليمية اخلاصـة وأسـاليبها املالئمـة ثقافيـا               

                                                                                              نص أيضا على أن ألفراد الشعوب األصـلية، وال سـيما األطفـال، احلـق يف التعلـيم احلكـومي                 ي و
                                                       بينما يواجه أطفال الشعوب األصلية حتـديات يف احلـصول         و  .                                 جبميع مراحله وأشكاله دون متييز    

             ذوي اإلعاقــة      مــن                                                                                  علــى التعلــيم املناســب يف جمتمعــاهتم احملليــة، فــإن أطفــال الــشعوب األصــلية    
   .                         يواجهون املزيد من العراقيل

                                                                                             وعلى وجه التحديد، فهناك افتقار إىل وضع أولوية لتعلـيم األطفـال ذوي اإلعاقـة مـن                   -    ٣٥
       ورغـم    .                                                                                   هذا أمـر نـاجم عـن االفتقـار إىل الـوعي والـدعم مـن جانـب الدولـة                                    جانب والديهم، و  

                                                                                                       االفتقــار إىل البيانــات التجريبيــة، تــشري األدلــة املتــواترة إىل أن عــدد أطفــال الــشعوب األصــلية    
   ويف   .                                                                                 اإلعاقة الذين مل يلتحقوا باملدارس هنائيا قد يكون عـددا كـبريا يفـوق غريهـم بكـثري          ذوي

                                                       يف املائـة مـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف شـعب                ٤٢                ، مل يكن لدى       ٠٦  ٢٠                    نيوزيلندا، يف عام    
ـــ     ــة ب ــة، مقارن ــؤهالت تعليمي ــاوري م ــن غــري       ٣٤                                             امل ــة م ــن األشــخاص ذوي اإلعاق ــة م                                                      يف املائ

 (      املاوري    شعب
 

    لية                                                                                   وميكن أن يكون األمـر أيـضا، أنـه عنـدما يـتمكن أطفـال الـشعوب األصـ                    .  ) ٣
   .                                                                  ذوو اإلعاقة من احلصول على التعليم، فإن التعليم اخلاص هو اخليار الرئيسي

ــة بوضــوح علــى أن جلميــع األطفــال ذوي اإلعاقــة احلــق يف االلتحــاق      -    ٣٦                                                                                      وتــنص االتفاقي
  .                                                                                                       بنظــام التعلــيم العــام، األمــر الــذي يتطلــب تــوفري أمــاكن إقامــة معقولــة لألطفــال ذوي اإلعاقــة

                                                                                 وب األصلية ذوي اإلعاقـة الـذين يعيـشون يف جمتمعـاهتم، فـإن هـذا يعـين                                       وبالنسبة ألطفال الشع  
   .                                                           أن نظام التعليم لدى الشعوب األصلية جيب أن يوفر هلم الدعم الالزم
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             لغات اإلشارة
ــد مت       ــدان فقـ ــا، ويف بعـــض البلـ ــارة هـــي لغـــات يف حـــد ذاهتـ                                                                                   لغـــات اإلشـ

                          ت بوصــفها ضــمن اللغــات                                                                 االعتــراف هبــا يف الدســاتري الوطنيــة أو غريهــا مــن التــشريعا  
      وقـد    .                                                                      ولغات اإلشارة واحلقـوق اللغويـة مـشمولة باحلمايـة يف االتفاقيـة             .                الرمسية الوطنية 

ــشمالية         ــشعوب األصــلية يف أمريكــا ال ــني ال ــا ب ــل فيم ــى األق ــة اإلشــارة عل ــق لغ                                                                                                  مت توثي
                                                          وقد استخدمت لغة اإلشارة بدرجات متفاوتـة باعتبارهـا           .  ) أ (                           وأمريكا اجلنوبية وأستراليا  

                                                                                          ريقــة اتــصال مــستقلة يف معظــم اجملموعــات اللغويــة للــشعوب األصــلية يف أمريكــا          ط
                                                                                   وهنــاك فــرق بــني لغــة اإلشــارة املــستخدمة باعتبارهــا وســيلة بديلــة للتواصــل   .           الــشمالية

                                                                              يستخدمها األشخاص ممن لديهم القدرة على السمع وتلك اليت يستخدمها األشـخاص           
                                               كـل منـهما يف حـد ذاهتـا لغـة مـستقلة عـن                                                    الصم باعتبارها لغة أوىل يف أوساط الصم، و      

                                                                           ويف بعض األماكن، يستخدم كل مـن األشـخاص ذوي القـدرة علـى الـسمع                 .      األخرى
                            وبالنــسبة لــبعض األشــخاص    .                                                         واألشــخاص الــصم مــن الــشعوب األصــلية لغــة اإلشــارة  

                                                                                                 الــصم يف مجيــع أحنــاء العــامل اليــوم، فــإن الوســيلة األساســية للتواصــل هــي لغــة اإلشــارة   
                                                                                 اليت توصف بأهنا لغة إشارة يضعها األشخاص الصم املنعزلـون عـن غريهـم مـن                         املرتلية،  

                                                                                    األشخاص الصم، الذين هم حباجة إىل التواصل مع األشخاص ممن لديهم القـدرة علـى               
                                                                    ولغــة اإلشــارة املرتليــة هــي الوســيلة األساســية لتواصــل األشــخاص   .                    الــسمع مــن حــوهلم

                                     د افتقار إىل التشاور مع األشـخاص                                                       الصم من الشعوب األصلية يف أستراليا، حيث يوج       
                   شـعوب أصـلية يف            عـدة            وتـدمج     .                                                          الصم يف الـشعوب األصـلية بـشأن تفـضيالهتم اللغويـة           

                   وميكـن أن يـؤدي       .                                                                                 أمريكا الشمالية لغة اإلشارة التقليديـة يف براجمهـا اللغويـة والتعليميـة            
      لغـة     د       هتديـ                                                               لغات اإلشارة األكرب أو انتشارها خـارج جمتمـع الـصم إىل                    بإحدى          االتصال  

                                                          وال تــدرج لغــات اإلشــارة عــادة أيــضا يف العمــل بــشأن    .              أو فقــداهنا                    اإلشــارة التقليديــة
   .                     اللغات املعرضة لالندثار

__________            
 Jeffrey Davis, “Evidence of a historical signed lingua franca among .North American :      انظـر    ) أ (  

Indians”, Deaf Worlds, vol. 21, No. 3 (2005), pp. 47-72        
                                  إمكانية احلصول على الرعاية الصحية  -    واو   

  .                                                                                         كثريا ما ينظر بشكل خاطئ إىل اإلعاقة باعتبارها مـسألة مـن مـسائل الـصحة أساسـا                -    ٣٧
                  يقـل أمهيـة عـن                                                                                    واحلـق يف الـصحة هـو أحـد احلقـوق العديـدة املـذكورة يف االتفاقيـة، ولكنـه ال         

                                                           احلياة العامة والسياسية أو احلق يف العمـل، علـى سـبيل                                              احلق يف التعليم أو احلق يف املشاركة يف       
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                               أن األشـخاص ذوي اإلعاقـة                                            التقريـر العـاملي بـشأن اإلعاقـة                             ومـع ذلـك، يـربز         .       احلـصر          املثال ال 
                                                                                        يواجهون حتديات خطرية يف القدرة على الوصول إىل اخلدمات الصحية، مما أدى إىل اخنفـاض               

                                                     الـصحية ذات الـصلة باإلعاقـة واملـسائل الـصحية                                     ويشمل ذلك كال مـن املـسائل        .              العمر املتوقع 
                   الـضوء علـى أن                                            تقرير حالة الـشعوب األصـلية يف العـامل             ويسلط    .                      تتصل هبا بنفس القدر          اليت ال 

                                                                                                    الشعوب األصلية لديها مستوى أقل مـن إمكانيـة الوصـول إىل اخلـدمات الـصحية وقـدرا أكـرب                   
                                                  يعين أن النـواتج الـصحية والعمـر املتوقـع                                                              من االحتياجات غري امللباة مما لدى عامة السكان، مما        

   .                 لديها أقل من غريها
                                                                                             وعنــد تــصميم الــنظم الــصحية املــشتركة بــني الثقافــات، فمــن املهــم أن تكــون كفالــة      -    ٣٨

  )                                                     مـن الناحيـة املاديـة ومـن ناحيـة التواصـل            (                                                     إمكانية وصـول األشـخاص ذوي اإلعاقـة بالكامـل           
                                               سبق بـأن حتتـرم هـذه الـنظم حقـوق اإلنـسان                                                               جزءا من ذلك التصميم، مبـا يتفـق مـع الـشرط املـ           

                     وعـالوة علـى ذلـك،      .                                                                    على النحو املدون يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان والقانون الـدويل       
                                                                                                        فإن احلق يف تقرير املصري فيما يتعلق بالصحة يعين هتيئـة الظـروف للمـشاركة الكاملـة والفعالـة                   

                                             ر الـذي سـيتطلب إيـالء اهتمـام كـاف                                                                للشعوب األصلية يف تصميم وإدارة النظم الصحية، األم       
                                                    وينبغـي أن يكـون االلتـزام بتهيئـة املـوارد             .                                                   حبالة األشخاص ذوي اإلعاقـة يف الـشعوب األصـلية         

                                      لصحية واإلدارة، باإلضافة إىل تـدريب                                                            البشرية الالزمة ملشاركة الشعوب األصلية يف السياسة ا       
                                                                                                      العاملني يف جمال الصحة مـن غـري الـشعوب األصـلية علـى ثقافـات ولغـات الـشعوب األصـلية،                      
                                                                                                          شامال أيضا للتدريب على التوعية باإلعاقـة، مبـا يف ذلـك مـسألة كيفيـة احلـصول علـى املوافقـة                     

                             أن يــرتبط احلــق يف الــصحة           وال ينبغــي  .                                                         املــسبقة واملــستنرية بالنــسبة ألي تــدخل يتعلــق بالــصحة
                                                                 ثـين واللغــوي للـشعوب األصــلية فحـسب، بــل أيـضا بــاحلق يف أن                                     بـاإلقرار بـالتنوع الثقــايف واإل  

   .                                                   تعيش هذه الشعوب يف موطن صحي وأن يكون هلا احلق يف األراضي
                                                                             من االتفاقيـة، املتعلقـة بالتأهيـل وإعـادة التأهيـل، علـى مـسألة               ٢٦                      وبينما تشتمل املادة      -    ٣٩

                          وذلك حيـث تـشدد املـادة      .                             تقتصر على جمرد اخلدمات الصحية                          التأهيل الصحي، فإهنا ال          إعادة  
                                                                                                         على أن عمليات والتأهيل وإعادة التأهيل هي عمليـات طوعيـة، وتـشري إىل أنـه ينبغـي توفريهـا                    

        بـرامج   ”                                                                                            على مستوى اجملتمع احمللي، وهـو مفهـوم معـروف يف أوسـاط املعنـيني باإلعاقـة باسـم                    
                                                               ويف الـسياق احملـدد للـشعوب األصـلية، ينبغـي أن تـؤدي                .  “                ى اجملتمع احمللـي                     التأهيل على مستو  

ــادة  ــشاركة وإدراج        ٢٦         املـ ــزز مـ ــي تعـ ــصعيد اجملتمعـ ــى الـ ــل علـ ــادة التأهيـ ــادرات إلعـ                                                                                              إىل مبـ
                                                                                    األشخاص ذوي اإلعاقة من الشعوب األصلية وتكون مصممة بطريقة مالئمة ثقافيـا للـشعوب         

   .                      إلعاقة من الشعوب األصلية                                األصلية مبشاركة فعالة لألشخاص ذوي ا
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                                   الصدمات النفسية املشتركة بني األجيال

                                                                                 تعاين الشعوب األصلية يف مجيع أحناء العامل من صدمات تارخيية أو مـشتركة بـني                 
                                           ومثة إعاقات نفـسية اجتماعيـة ومـشاعر          .                                           األجيال نامجة عن اإلدماج القسري والتشريد     

                                                 طفـال مـن والـديهم ومـا يلـي ذلـك مـن                                                                  للحزن مل جتد حـال تـنجم أيـضا عـن انتـزاع األ             
ــد        .                   إحلــاقهم مبؤســسات  ــشعوب األصــلية ق ــا تكــون ال ــك، فكــثريا م                                                                      وباإلضــافة إىل ذل

                      ففـي كنـدا، جـرى        .  “       حمميـات  ”       أو    “     بعثات ”                                     انتزعت من أراضيها وجرى وضعها يف       
ــزاع حنــو   ــصلهم عــن أســرهم           ١٥٠     ٠٠٠               انت ــشعوب األصــلية وف ــال ال ــن أطف ــل م                                                                 طف

                                        واهلــدفان الرئيــسيان لنظــام املــدارس    .                        حقــوا مبــدارس داخليــة                           وجمتمعــاهتم احملليــة كــي يلت
                                                                                                  الداخلية مها انتزاع األطفال وعـزهلم مـن تـأثري منـازهلم وأسـرهم وتقاليـدهم وثقافـاهتم،                  

                                                                ويف حـني توقفـت معظـم املـدارس الداخليـة اهلنديـة عـن                 .                                 واستيعاهبم يف الثقافة الـسائدة    
                                         فقـد أغلقـت آخـر مدرسـة تـديرها                                                            العمل حبلول منتصف السبعينات من القرن املاضي،        

                 أهنـا سـتلغي        ٢٠١٠                                        ، إال أن كندا مل تعلن إال يف عـام               ١٩٩٧                         احلكومة االحتادية يف عام     
                                وقـد متكنـت جهـات الـدعوة          .                                                       األجزاء من القانون اهلندي الذي يسمح بإنشاء املدارس       

  .                                                                                                 من حتقيق تـسوية يف هنايـة املطـاف، بتقـدمي اعتـذار وتـشكيل جلنـة للحقيقـة واملـصاحلة                    
               للنـاجني ممـن                      ُ                                                     وكجزء من التسوية، ُتقدم بعض خدمات عالج الصحة الذهنية والـشفاء            

   .                تعرضوا هلذه األمور
                                                                                ويف الواليات املتحدة األمريكية، جرى إحلاق أطفـال الـشعوب األصـلية مبـدارس                

                                                        وحىت الستينات، حيث تعرض الكثري منـهم، باإلضـافة إىل           ١٨٦٩                       داخلية بدءا من عام     
                                                                االنفصال القسري عن أسرهم وإدمـاجهم قـسرا، إىل أعمـال عنـف                            الصدمات املرتبطة ب  
                                                                           غري أن جانـب الـصحة العقليـة مـن هـذا التـاريخ وإسـاءة املعاملـة               .                   بدين واعتداء جنسي  

     ُ                                                  وقد أُبلغ يف أستراليا عن حـاالت إمهـال وسـوء معاملـة         .                              ليس دائما معروفا بشكل جيد    
                                مة والقلق هـي أيـضا بعـض                                               وكانت االضطرابات النفسية الالحقة للصد      .           يف املؤسسات 

ــار الــصحية الــيت حــددها األشــخاص ذوو اإلعاقــة مــن الــشعوب األصــلية، ولكــن                                                                                              اآلث
ــى نطــاق واســع      مل ــة عل ــار معروف ــذه اآلث ــة     .                                                     تكــن ه ــشاعر اخلــوف املتبقي ــدو أن م                                       ويب

                                                                                  واملشروعة من أن يكون األشخاص ذوو اإلعاقة من الشعوب األصلية موضع تقيـيم يف              
                                                                   تشكل حتديا كـبريا، ميكـن ختفيـف حدتـه بالتـدريب، ومـشاركة                                   بعض اجملتمعات احمللية    

                                                                                       الشعوب األصلية باعتبارها جهات رئيسية، واختاذ خطـوات إضـافية هتـدف إىل معاجلـة               
   .           أخطاء املاضي
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                     مستوى املعيشة الالئق   -     زاي  
                                                                                        يعاين العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة يف الـشعوب األصـلية مـن الفقـر، ويف بعـض                    -    ٤٠

                            وهنــاك حلقــة مفرغــة مــن   .                                                            ت، يكــون ذلــك بــسبب وجــود منــوذج إمنــائي مــسبب للفقــر      احلـاال 
  .                                                                                       وبالنـسبة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن الـشعوب األصـلية، فـإن احلالـة أسـوأ                    .                 اإلعاقة والفقـر  

                                                                                                 ويــؤدي العــيش يف املنــاطق الريفيــة أساســا أيــضا إىل تــأثري كــبري علــى الفقــر واألشــخاص ذوي  
                                                                          الء األشـخاص إىل املقومـات األساسـية، مـن قبيـل الغـذاء وامللـبس                                       وغالبا ما يفتقر هـؤ      .       اإلعاقة

                                                                                                والصرف الصحي، وتقدمي الـدعم لـضرورات احليـاة األساسـية، وأدوات املـساعدة، والوسـائل                 
ــل      ــادة التأهي ــصحية وخــدمات إع ــى التنقــل واخلــدمات ال ــة عل ــضا إىل     .                                                                           املعين ــار أي ــاك افتق                              وهن

ــة، والتــدريب علــى املهــارات لل   ــادات الطبي ــرامج                                                       العي ــة، باإلضــافة إىل ب                                                  عــاملني يف جمــال اإلعاق
                                                                                               العمالة، والتدريب على مهارات العمل واالنتقال إىل برامج العمالة، األمـر الـذي يفـضي غالبـا         
   .                                                                         إىل افتقار األشخاص ذوي اإلعاقة من الشعوب األصلية إىل املهارات الالزمة لكسب العيش

                                         شعوب األصـلية غـري واعـني باملعاشـات                                                     وكثريا ما يكون األشخاص ذوو اإلعاقة من ال         -    ٤١
                                               وبالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة البدنيـة مـن          .            يتقدمون هلا                                     التقاعدية لدعم ذوي اإلعاقة أو ال     

                                                                                                          الشعوب األصلية، توجد عادة العديـد مـن العقبـات الـيت حتـول دون تنقلـهم يف بيئـة جمتمعـاهتم                      
                         فر الوسـائل التقنيـة      ا                 عنـدما تتـو         وحـىت   .                                                                   احمللية، ممـا يـؤدي إىل فقـرهم وعيـشهم عالـة علـى الغـري               

                                                                                                            املعينة، فإن التنقل بالكراسي ذات العجـالت هـو أمـر مـستحيل يف الغالـب، ممـا يـؤدي إمـا إىل                       
ــاطق      ــازهلم أو اضــطرارهم إىل تــرك جمــتمعهم، واالنتقــال إىل املن                                                                                               بقــاء هــؤالء األشــخاص يف من

                 مــن الديباجــة    )  ن (      قــرة    الف (                                                                غــري أن اســتقاللية الفــرد هــي مبــدأ عــام يف االتفاقيــة         .         احلــضرية
                                                                                ، وهي وثيقة الصلة باحلق يف احلرية واألمـن الشخـصي والتنقـل الشخـصي، مـن بـني          ) ٣       واملادة

                                                                                   وينبغــي بــذل املزيــد مــن اجلهــود لكفالــة الوصــول املتكــافئ إىل األرض واملــوارد    .              أمــور أخــرى
         خـاص                                                                                               الطبيعية ورأس املال لألشخاص ذوي اإلعاقة مـن الـشعوب األصـلية، مـع إيـالء اهتمـام                 

   .                               لنساء الشعوب األصلية ذوات اإلعاقة
  

                    احلياة يف اجملتمع احمللي  -     حاء  
                                                                           مـن االتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف العـيش باسـتقاللية                ١٩               تكفل املـادة      -    ٤٢

                                                                                   إال أنــه يف العديــد مــن البلــدان، هنــاك افتقــار علــى نطــاق واســع إىل           .                     واإلدمــاج يف اجملتمــع 
                                                              مي اخلــدمات والــدعم يف اجملتمــع احمللــي وتــصمم بالتــشاور مــع                                 إجــراءات حكوميــة هتــدف لتقــد

ــيئة وإحلــاق          ــة س ــا إىل ممارســات حكومي ــضي غالب ــذي يف ــر ال ــة، األم                                                                                                 األشــخاص ذوي اإلعاق
   .                             األشخاص ذوي اإلعاقة مبؤسسات خاصة
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                                                                                      ويف حني جترى مشاورات يف األوسـاط القـضائية وأوسـاط املـستعملني بـشأن املـسائل                   -    ٤٣
ــصلة بتقــدمي اخلــ  ــسم                           املت ــع أحنــاء العــامل، تت ــة يف مجي                                                                            دمات للكــثري مــن األشــخاص ذوي اإلعاق

                               ومثــة أدوار رئيــسية للعالقــات   .                                                                   الــسياقات بقــدر أكــرب مــن التحديــد بالنــسبة للــشعوب األصــلية
                        فر اخلـدمات احلكوميـة      ا               وحيثمـا تتـو     .                                                            املختلفة بني الدوائر احلكومية والقضائية واملسائل الثقافية      

        مـوظفني                                                                   الشعوب األصلية، فإنه نادرا مـا يـضم مقـدمو اخلـدمات                                     لألشخاص ذوي اإلعاقة من   
           مـن ذوي   ا                                                                                           فنيني مـن الـشعوب األصـلية يكـون لـديهم نفـس الفهـم للثقافـة باعتبـارهم أشخاصـ               

 (                          اإلعاقة من الشعوب األصـلية  
 

                                                              وقـد يفتقـر مقـدمو اخلـدمات مـن غـري الـشعوب األصـلية إىل            . )٩
                                    ويوجــد أيــضا افتقــار إىل الــدعم    .              ذات الــصلة                                                     التــدريب أو الــوعي بالنــهج أو املــسائل الثقافيــة 

                                     ومــن مث جيــب حتليــل الــدعم املتــاح    .                                                     اخلــدمات يف العديــد مــن جمتمعــات الــشعوب األصــلية    أو
                                                                                    لألشخاص ذوي اإلعاقة من الشعوب األصلية على أساس كل من امتثال هذا الـدعم لالتفاقيـة       

    .                                                 واحترامه لثقافات الشعوب األصلية ومؤسساهتا ومنظماهتا
                                                                                          ويف بعض احلاالت، يعـيش األشـخاص ذوو اإلعاقـة مـن الـشعوب األصـلية بعيـدا عـن                      -    ٤٤

                                                                                                جمتمعاهتم احمللية يف منازل مجاعية، بسبب االفتقار إىل ما يكفي من خـدمات الـدعم للعـيش يف                  
                 يلقـى املوظفـون                                                         يلقون دعما للمشاركة يف املناسبات اجملتمعيـة، وحيـث ال                      جمتمعاهتم، حيث ال  
                    وال تـزال تبعـات       .                                                            ت متخصصة يف اجلوانب الثقافيـة لتيـسري هـذه املـشاركة                              دعما لتطوير مهارا  

ــشعوب األصــلية عــن         ــن ال ــة م ــصل األشــخاص ذوي اإلعاق ــة يف ف ــسابقة املتمثل                                                                                                 املمارســات ال
             وقـد أعـرب     .                                                                            جمتمعاهتم احمللية تؤثر على العديد منهم حاليا، سواء بشكل مباشر أو غـري مباشـر    

                                                        األصلية يف نيو ساوث ويلز، أستراليا، عن أن خـوفهم                                              أشخاص من ذوي اإلعاقة من الشعوب       
ــة أو تــــديرها احلكومــــة، بعيــــدا عــــن          ــن العــــيش يف مــــساكن إيــــواء مملوكــــة للحكومــ                                                                                                                 مــ

                                                                                               وجمتمعـــاهتم احملليـــة، مـــستمد ممـــا حـــدث تارخييـــا مـــن إبعـــاد للـــشعوب األصـــلية مـــن          أســـرهم
 (     احمللية        جمتمعاهتم

 

١٠( .   
ــى      -    ٤٥ ــة عل ــوارد العام ــدول امل ــزم أن ختــصص ال ــستوى                                                       ويل ــة وم                                      مــستوى اجملتمعــات احمللي

                                                                                                     املنظمــات مــن أجــل بنــاء قــدرات الــشعوب األصــلية لكــي تــتمكن مــن تنفيــذ االتفاقيــة بطريقــة 
   .                                                                  وينبغي أن توفر الدول املوارد لبناء القدرات ووضع هذه املبادرات اجلديدة  .             مالئمة ثقافيا

  
__________ 

  ) ٩(   National Council on Disability, Understanding Disabilities in American Indian and Alaska Native 

Communities Toolkit Guide (Washington, D.C., 2003).   
  ) ١٠(   Aboriginal Disability Network, New South Wales, Telling it like it is: a report on community 

consultations with Aboriginal people with disability and their associates throughout NSW, 2004–2005 

(Sydney, 2007).   
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                                    األطفال ذوو اإلعاقة من الشعوب األصلية  -     طاء  
                                                                              ري من األدلة على أن االفتقار إىل الدعم واخلدمات ألسـر الـشعوب األصـلية                         هناك الكث   -    ٤٦

                                                                                                          اليت لديها أطفال ذوي إعاقة قد أدى إىل تشريد األسـر مـن جمتمعاهتـا احملليـة، بـل وقـد أدى يف                       
                              ويف العديـد مـن اجملتمعـات         .                                                                 أغلب األحيان إىل انفصال األطفال عن أسرهم وجمتمعـاهتم احملليـة          

                  النامجـة عـن      ،                                                                        لـشعوب األصـلية مـن الـصدمات النفـسية املـشتركة بـني األجيـال                                 اليت تعاين فيها ا   
                               يـزال األطفـال ذوو اإلعاقـة                                                            اإلدماج القسري وانتزاع األطفال مـن أسـرهم، ال                منها          مجلة أمور 

                                                                                                       يف خطـــر االنفـــصال عـــن أســـرهم وإيـــداعهم لـــدى مؤســـسات أو لـــدى أســـر مـــن غـــري           
   .      األصلية       الشعوب

                                                            لـــدعم ألســـر الـــشعوب األصـــلية ممـــن لـــديهم أطفـــال                                 وينبغـــي أن تـــصمم خـــدمات ا  -    ٤٧
                                                                                           إعاقة بطريقة تراعي االعتبارات الثقافية، وسيتعني إيالء اهتمام خاص إىل جتنب اسـتخدام                  ذوو

               أدت إىل حـــدوث  و                                         إىل تكـــرار ممارســـات حـــدثت يف املاضـــي          نـــسبيا   ُ                            الـــُنهج الـــيت قـــد تـــؤدي 
                              ا، علـى النحـو املـبني يف                                         مببـدأ مـصلحة الطفـل العليـ               أيـضا                                     ومـن شـأن ذلـك أن يلتـزم            .      صدمات

   .                                                                      اتفاقية حقوق الطفل، واليت تكرر تأكيدها يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
                                                                 من االتفاقية املعنية حبقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة احلـق يف               ١٠     و  ٧               وحتمي املادتان     -    ٤٨

               الـدويل حلقـوق                                                              وينبغي احترام التقاليد إال عنـدما تنتـهك القـانون             .                           احلياة لألطفال ذوي اإلعاقة   
                                                                                                   اإلنسان، مما يعين أن أي ممارسات قتل األطفال ذوي اإلعاقـة مـن شـأهنا أن تتعـارض مـع هـذه                   

 (                                                              األحكــام واألحكــام األخــرى للقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان  
  

       مــن   ١٨                وتوجــب املــادة   .  )١١
              وهنـاك بعـض     .                                                                              االتفاقية على الدول أن تكفل تسجيل مجيع األطفال ذوي اإلعاقة عند الـوالدة           

                                                                                                 دلة على أن األطفال ذوي اإلعاقة، مبن فيهم أطفال الـشعوب األصـلية ذوو اإلعاقـة، ممثلـون                    األ
                                                          ويتزايـد االعتـراف رمسيـا بتحمـل مؤسـسات الـشعوب              .                                    متثيال زائدا بني األطفال غري املسجلني     
                                                          وجيب كفالة عدم متييـز هـذه املؤسـسات ضـد األطفـال               .                                     األصلية املسؤولية عن تسجيل املواليد    

   . ة         ذوي اإلعاق
    

__________ 
  ) ١١(   Henriksen, “Key principles”, p. 57.  
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                                          نظم تقدمي اخلدمات اليت تقودها الشعوب األصلية

                                   ُ                                                      يف بعض األماكن، مثـل أمريكـا الـشمالية، ُتبـذل جهـود ترمـي إىل وضـع نظـم                       
ــلية   ــا الـــشعوب األصـ ــدمات الـــيت تقودهـ ــدمي اخلـ ــن    .                                                         تقـ ــرح أشـــخاص مـ ــدا، اقتـ                                      ويف كنـ

ــائهم منوذ       ذوي ــا وحلف ــم األوىل األصــلية يف مانيتوب ــات األم ــة يف جمتمع ــدمي                                                                         اإلعاق   ً            جــاً لتق
ــا يف عــام     ــة مجيــع الرؤســاء يف مانيتوب        وحــدد   .     ٢٠٠٧                                                                          اخلــدمات جــرت مناقــشته يف مجعي

                                                                            ضرورة أن توفر احلكومة اخلدمات والتمويل الكافيني لكي تقوم جمتمعات األمم                    النموذج  
ــوازن واملــساواة       ــتحكم هبــا، لكــي تتــسم مبزيــد مــن الت ــإدارة تقــدمي اخلــدمات وال                                                                                                  األوىل ب

                                                                        هــذا النمــوذج إنــشاء مركــز ملــوارد اإلعاقــة جملتمعــات األمــم األوىل،             ويــستلزم   .         لألطفــال
                                                                                            ومراكــز إقليميــة، ووحــدات عــالج متنقلــة، وتقــدمي الــدعم علــى مــستوى اجملتمــع احمللــي،  
                                                                                                 واملـــوارد واملعـــدات، والتـــدريب وبنـــاء القـــدرات جملتمعـــات األمـــم األوىل بالتعـــاون مـــع  

                            ً        ي، لزيادة تقدمي اخلدمات تدرجيياً من قبل                             ويتطلب ذلك تنفيذ هنج تدرجي      .               اجلامعات احمللية 
                    وبالنـسبة ألطفـال      .                                                                          جمتمعات األمم األوىل بعـد حـصوهلم علـى املـوارد والقـدرات الالزمـة              

                                                                                                الشعوب األصلية يف هذه اجملتمعـات احملليـة وأسـرهم، مـن شـأن النظـام اجلديـد أن حيـدث                    
         اإلعاقـة                       علـى األطفـال ذوي                   ولـن يـتعني       .      ً      ً                                      تغيرياً حمدوداً يف حياهتم ويف حياة اجملتمـع احمللـي         

                                                                                                مــن الــشعوب األصــلية مغــادرة بيــوهتم أو االنفــصال عــن أســرهم لكــي حيــصلوا علــى           
       سـيما                                  ً                                                   اخلدمات، بل ميكنهم أن يكونوا جزءاً من أسرهم، وأن حيافظوا على ثقافتـهم، وال             

   . ُ       ُتنفذ بعد                                  وال يزال هذا النموذج خطة منوذجية، مل  .                           يف الشمال، واحلفاظ على لغتهم
      

             ذوات اإلعاقة                   نساء الشعوب األصلية   -    اءـ  ي  
                                                                                           تبني األدلة املتاحة أن الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة يتعرضن للعنف أكثر ممـا تتعـرض                 -    ٤٩

                                       ن نـساء الـشعوب األصـلية يـصبحن          أ و  ) A/HRC/20/5        انظـر    (                                     له الفتيات والنساء غري املعوقـات       
 (                      ضحايا للجرائم اجلنسية  

  

                                   العنـف ضـد الفتيـات والنـساء             وال حيـدث   .                         على حنو غـري متناسـب     )١٢
                                                                                           ذوات اإلعاقة يف املرتل فحسب، بل كـذلك يف املـدارس، ويف املؤسـسات الـسكنية وخـدمات                  

                 ً                                                     واســـع، يـــشمل أشـــكاالً معينـــة مـــن العنـــف ضـــد النـــساء    “        العنـــف ”             وإن تعريـــف   .          اإلعاقـــة
ّ                  وختــّول املــواد مــن   .         اإلعاقــة     ذوات                                             مــن االتفاقيــة أن تــضع الــدول سياســات   ٢٥    و   ١٧     إىل   ١٤  

   .              اجلة هذه املشكلة  ملع

__________ 
   ).    ٢٠٠٧         نيويورك،    ( “           متاهة الظلم ”                     منظمة العفو الدولية،    )١٢ (  
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            إذ تواجـه     .                                                                            وتتفاوت حالة نساء الشعوب األصلية ذوات اإلعاقة بـني اجملتمعـات احملليـة              -    ٥٠
                                                                        ً                                 نساء الشعوب األصـلية املعوقـات حتـديات تواجههـا النـساء مـن غـري الـشعوب األصـلية أيـضاً،                      

             الفتقـار إىل                                                                                                  مثل االفتقـار إىل التمثيـل يف احلكومـة، مبـا يف ذلـك برملانـات الـشعوب األصـلية؛ وا                    
                                                                                                 شبكة من املستشفيات اجليدة؛ وعدم التشاور؛ ووجود أشـكال متعـددة مـن التمييـز؛ وضـعف                  
ــة الــصحية، وأراضــي األســالف؛ وارتفــاع معــدالت       ــيم، والرعاي ــة احلــصول علــى التعل                                                                                                  إمكاني

ــداء اجلنــسي، مبــا يف ذلــك االجتــار     ُ   َّ                  وُيــصوَّر متكــني نــساء    .                                                                            الفقــر؛ وتزايــد خطــر العنــف واالعت
                           وتواجـه نـساء الـشعوب        .            ً                                                   صلية أحياناً على أنه مفروض من قـيم اجملتمعـات الغربيـة                     الشعوب األ 

                                     ً       ً                                                          األصلية ذوات اإلعاقة يف أحيان كثرية متييزاً إضافياً، مثل زيادة القيود املفروضـة علـى أهليتـهن                 
   .     قانوين  ال     نظام   ال                                  القانونية وعدم متكنهن من الوصول إىل 

                                                   نظـر إىل بعـض نـساء الـشعوب األصـلية ذوات                                 ُ        النـساء ذوات اإلعاقـة، يُ             سـائر        شأن   ك و  -    ٥١
  .                              حـواجز حتـول دون زواجهـن                     أنـه توجـد                                                           اإلعاقة على أهنن لسن قادرات على تربية األطفـال و         

                                                                                             وأظهرت عدة دراسات أن النساء والنساء ذوات اإلعاقة من الشعوب األصلية يتعرضـن بوجـه               
    ً                 البـاً هبـدف حتـسني                                                                                             خاص خلطـر بـرامج التعقـيم القـسري كـأداة لتحديـد النـسل، الـيت تكـون غ                   

                                                                                          ولكــي تكــون فعالــة، جيــب وضــع مجيــع الــسياسات والتــدابري الــيت تــستهدف النــساء       .        النــسل
   .                                                         والفتيات ذوات اإلعاقة من الشعوب األصلية بطريقة مالئمة ثقافيا

  
                                    حاالت الطوارئ واحلد من أخطار الكوارث  -     كاف  

                           ئـة شـديدة الـضعف وجيـب                                                 مـن االتفاقيـة أن األشـخاص ذوي اإلعاقـة ف      ١١           تربز املادة    -    ٥٢
                       وقــد تتزايــد خمــاطر    .                                                                           مــساعدهتم ومحايتــهم يف حــاالت الطــوارئ النامجــة عــن الطبيعــة والبــشر   

                                                                                                تعرض األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن الـشعوب األصـلية حلـاالت الطـوارئ هـذه ألن الـشعوب                     
                       أفريقيـــا، واملنـــاطق  (                 ً                                                                    األصـــلية تعـــيش غالبـــاً يف منـــاطق شـــديدة اخلطـــورة تتعلـــق بـــتغري املنـــاخ   

                                        ، والتــسلح والرتاعــات املــسلحة وتــأثري  )                                           واحملــيط اهلــادئ، ومنطقــة القطــب الــشمايل        احلية،     الــس
   .                   الصناعات االستخراجية

                                                                                              وجيب وضـع مبـادرات تـسعى إىل جعـل الـشعوب األصـلية أكثـر قـدرة علـى مواجهـة                        -    ٥٣
 (                                                                        هذه التحديات بطريقة تشمل اإلعاقة وتنطوي علـى املـشاركة الكاملـة           

  

                  وجيـب أن تـشمل       .  )١٣
                                                                                              وكــوالت الــيت ســيجري وضــعها، مبــا فيهــا الــيت تتوقــع تــشريد اجملتمــع احمللــي، إجــراءات         الربوت

__________ 
                                                                                       إلعالن يوغياكارتا بشأن احلـد مـن خمـاطر الكـوارث يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ                    ٣                             يف هذا الصدد، انظر املرفق         )١٣ (  

ــام ــاطر الكــو            ٢٠١٢       لع ــن خم ــشأن احلــد م ــيا ب ــوزاري اخلــامس آلس ــؤمتر ال ــد يف امل ــود يف                                                                                      ، املعتم                 ارث، املعق
                                                                                       يف يوغياكارتـــا، إندونيـــسيا، والـــذي يتـــضمن بيـــان األفـــراد واملنظمـــات           ٢٠١٢          أكتـــوبر  /    األول         تـــشرين
  .       باإلعاقة       املعنية
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                              وجيـب أن حتظـى أي إعـادة          .                                                         تستهدف وتشمل األشخاص ذوي اإلعاقة من الشعوب األصـلية        
                                                                                                   تــوطني باملوافقــة التامــة واحلــرة واملــسبقة واملــستنرية للــشعوب األصــلية، أو يف حالــة الكــوارث   

                                        وباملثـل، ينبغـي أن تتنـاول مجيـع           .                                     لطوارئ األخرى، أن تـشمل اإلعاقـة                              الطبيعية أو يف حاالت ا    
                                                                                             جهــود الطــوارئ واحلــد مــن أخطــار الكــوارث حالــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الــشعوب    

           ، بوضـوح    “        املعـوقني  ”                                                                         ويف هـذا الـصدد، يـذكر إطـار عمـل هيوغـو، الـذي يـشري إىل                     .       األصلية
                                           والتـراث والثقافـة ذات الـصلة بالـشعوب                                                               ضرورة أن تـدمج هـذه املعلومـات املعـارف التقليديـة          

ــل         ــار العوامـ ــذ يف االعتبـ ــع األخـ ــستهدفة، مـ ــات املـ ــف اجلهـ ــق خمتلـ ــا وفـ ــلية، وتكييفهـ                                                                                                          األصـ
   .          واالجتماعية         الثقافية

  
            االستنتاجات  -       خامسا 

                                                                                    تظهــر املعلومــات املتاحــة عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الــشعوب األصــلية وجــود   -    ٥٤
                                                                    اســعة مــن احلقــوق والتمتــع هبــا، تتــراوح بــني تقريــر املــصري                                       ثغــرات خطــرية يف تنفيــذ طائفــة و 

ــسالمة الشخــصية      ــة وال ــة والثقاف ــيم، واللغ ــة والتعل   .                                                                                                    واالســتقالل الفــردي والوصــول إىل العدال
                 تــشكل الثغــرات                                                                             ينفــذ قــدر كــبري مــن االحتياجــات ومل تعــاجل الكــثري مــن احلقــوق، الــيت ال   ومل

                                                مــر املتوقــع، واملــؤهالت التعليميــة، والــدخل،                                                 املتعلقــة باحلــصول علــى اخلــدمات الــصحية، والع
   .      منها                                                      والسالمة الشخصية، واملشاركة يف صنع القرار، إال أمثلة قليلة

                                                                                          ويتطلــب األمــر اختــاذ إجــراءات عاجلــة مــن جانــب الــدول األعــضاء واألمــم املتحــدة      -    ٥٥
                                                                                              والشعوب األصـلية، ومنظمـات الـشعوب األصـلية، ومنظمـات األشـخاص ذوي اإلعاقـة، مـن                  

                                                                          وجيب أن تتخذ خطوات فورية لتحسني حالـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن                 .              أمور أخرى    بني
                                                                                                    الشعوب األصلية، للتشاور معهـم، ومتكينـهم مـن إمسـاع أصـواهتم، وكفالـة متكينـهم ليـصبحوا                  

          اتفاقيـة        مهـا                                                                                              قادرين على املطالبة حبقوقهم املنـصوص عليهـا يف املعيـارين القـانونيني الرئيـسيني، و               
   ن     لـذي  ل                                                                 ذوي اإلعاقة وإعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية ا                      حقوق األشخاص   

ــذمه   ــسية يف تنفي ــرات رئي ــة   ا                                    توجــد ثغ ــذه الفئ ــسبة هل ــام،      .                            بالن ــن االهتم ــد م ــالء مزي ــي إي                                           وينبغ
                                       ً                                                      ذلك البحث، هلذه الفئة من قبل املعنيني مجيعـاً، وال سـيما الـشعوب األصـلية ومنظمـات                    يف   مبا

                                                              ني على الدول ختـصيص مـوارد عامـة علـى صـعيد اجملتمـع احمللـي            ويتع  .                   األشخاص ذوي اإلعاقة 
                                                                                                     وصــعيد املنظمــات لبنــاء قــدرات الــشعوب األصــلية لكــي تــتمكن مــن تنفيــذ االتفاقيــة بطريقــة   

                                                                                 ولكي تراعي السياسات واخلدمات النواحي الثقافيـة، ينبغـي إشـراك األشـخاص               .             ً  مالئمة ثقافياً 
                                                    وجيـب احتـرام التجـارب واملعـارف الفريـدة            .                                               ذوي اإلعاقة من الشعوب األصـلية يف تـصميمها        

   .                                            ً لدى األشخاص ذوي اإلعاقة من الشعوب األصلية عاملياً
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          التوصيات  -      سادسا  
                   التوصيات الرئيسية  -     ألف  

                                                                                         ينبغــي لوكــاالت األمــم املتحــدة ذات الــصلة الــيت تتنــاول قــضايا الــشعوب األصــلية أن   -    ٥٦
ــة    ــشأن إدراج األشـــخاص ذوي اإلعاقـ ــراءات بـ ــذ إجـ ــع                                                             تتخـ ــلية يف مجيـ ــشعوب األصـ ــن الـ                                     مـ

ــشطتها، ــة،                  أنـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــاول األشـ ــت يف متنـ ــبكة اإلنترنـ ــى شـ ــا علـ ــل مواقعهـ                                                                                        وجعـ
                                                                                   زيـادة مـشاركة األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن الـشعوب األصـلية يف الـدورات                        علـى          والتشجيع

                                                                               تعقــدها والنظــر يف عقــد اجتماعــات خــرباء حــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن                   الــسنوية الــيت
   .     ألصلية        الشعوب ا

                                                                                                ينبغي لرئيس اجلمعية العامة كفالة أن يـضم االجتمـاع الرفيـع املـستوى بـشأن اإلعاقـة                    -    ٥٧
                                                                   ، واملؤمتر العـاملي املعـين بالـشعوب األصـلية، املقـرر عقـده                  ٢٠١٣                                والتنمية، املقرر عقده يف عام      

        ة مـن                                                                              ، باإلضافة إىل العمليات التحضريية املتعلقة هبمـا، األشـخاص ذوي اإلعاقـ                ٢٠١٤        يف عام   
  .                                                                                                  الــشعوب األصــلية وقــدرهتم علــى املــشاركة فيهمــا، وأن يعقــدا مبــشاركتهم الكاملــة والفعالــة  

                                                                                               وينبغــي كــذلك أن يكفــل الــرئيس إبــراز آرائهــم واهتمامــاهتم يف جــدول أعمــال االجتماعــات  
   .                                  وورقات املعلومات األساسية املتعلقة هبا

ــر اســتباقي      -    ٥٨ ــشعوب األصــلية أكث ــصبح منظمــات ال ــي أن ت                       ة يف إشــراك األشــخاص                                                                   ينبغ
                                                                                                 اإلعاقــة مــن الــشعوب األصــلية بكفالــة هتيئــة بيئــة خاليــة مــن العوائــق واالعتــراف بوجــود     ذوي

                                                                                                   األشخاص ذوي اإلعاقة من الـشعوب األصـلية وقيمتـهم باعتبـارهم أعـضاء كـاملي األهليـة يف                   
   .             الشعوب األصلية

ــوات وآراء األ    -    ٥٩ ــة، أصـ         شـــخاص                                                                           ينبغـــي أن تـــشمل منظمـــات األشـــخاص ذوي اإلعاقـ
   .                       اإلعاقة من الشعوب األصلية    ذوي
                                                                                               ينبغي لكيانات األمم املتحدة، مبا فيها برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومنظمـة األمـم                   -    ٦٠

                                                                                                     املتحدة للطفولة، وهيئة األمم املتحدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة، وصـندوق األمـم                   
ــة، واســترات    ــصحة العاملي ــة للحــد مــن                                                              املتحــدة للــسكان، ومنظمــة ال                                              يجية األمــم املتحــدة الدولي

                                                                                           الكــوارث، واللجــان اإلقليميــة، أن تــدرج األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الــشعوب األصــلية يف  
  .                                                                                        أعماهلا، لدعم إنشاء وتطوير قدرة منظمـات األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن الـشعوب األصـلية         

                         واراهتـا مـع املنتـدى                                      ً                                                  وينبغي أن تقدم، بشكل حمـدد، تقريـراً عـن أعماهلـا يف هـذه اجملـاالت يف ح                  
   .                                الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية



E/C.19/2013/6  
 

13-22456 23 
 

                                                                                       ينبغي للدول أن تدرج معلومات عـن حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن الـشعوب                    -    ٦١
ــة حبقــوق األشــخاص ذوي      ــة املعني                                                                                                     األصــلية عنــدما تقــدم تقاريرهــا إىل املنتــدى الــدائم، واللجن

                                                  هـدات، والفريـق العامـل املعـين باالسـتعراض                                                            اإلعاقة، واهليئات األخرى ذات الصلة املنـشأة مبعا       
                         ً                                                     وينبغــي للــدول أن ختــصص أمــواالً لبنــاء قــدرات الــشعوب األصــلية لتقــدمي     .                  الــدوري الــشامل

                                                                                                خــدمات مالئمــة ثقافيــا، وإنــشاء وتطــوير قــدرات منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن         
   .   اقة                                                               الشعوب األصلية، مبا يف ذلك التركيز على نساء الشعوب األصلية ذوات اإلع

                         ً                                                                    ينبغــي للــدول أن تقـــدم مزيــداً مـــن الــدعم ملــشاركة األشـــخاص ذوي اإلعاقــة مـــن         -    ٦٢
                          ، وكفالــة إدراج آرائهــم     ٢٠١٥                                                                     الــشعوب األصــلية بالتــشاور بــشأن خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام 

   .                                واحتياجاهتم يف اإلطار الناجم عن ذلك
  

                          التوصيات األخرى ذات الصلة  -    اءـ  ب  
          ب األصلية                        التوصيات املوجهة إىل الشعو    

                                                                                       ينبغــي للــشعوب األصــلية إشــراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الــشعوب األصــلية           -    ٦٣
ــذين ــة                ال ــا منظم ــضعها حالي ــيت ت ــايري ال ــى املع ــاوض عل ــيت تتف ــهم ال ــوقهم يف أفرقت ــون حق                                                                                                  يعرف
   .        األمريكية      الدول

  
                          التوصيات املوجهة إىل الدول    

                            لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن                                                            ينبغــي للــدول أن تــساعد علــى ضــمان احلــق يف احليــاة     -    ٦٤
                                      عند الـوالدة، واختـاذ التـدابري                   ذوي اإلعاقة                                                الشعوب األصلية من خالل كفالة تسجيل األطفال        

   .          ذوي اإلعاقة                               الالزمة للحيلولة دون قتل األطفال 
                                                                                   ينبغي للدول إتاحة التعليم بلغة اإلشارة للصم لألشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن الـشعوب           -    ٦٥

                     وينبغـي أن تتـشاور     .                                             لثقافية ذات الصلة الواردة يف االتفاقية واإلعالن                          األصلية واحترام احلقوق ا   
  .                                                                                                مــع األشــخاص الــصم مــن الــشعوب األصــلية يف هــذه املــسائل، ومــا حيتاجونــه ومــا يفــضلونه  

                                                                                                  وينبغــي أن تــويل االهتمــام إىل املــسامهة الفريــدة الــيت يقــدمها األشــخاص الــصم مــن الــشعوب    
   .          عوب األصلية                               األصلية للتراث الثقايف العاملي للش

                                                                                              ينبغي للدول أن تنشئ فـرق عمـل حكوميـة رفيعـة املـستوى تـضم بفعاليـة األشـخاص                      -    ٦٦
ــسياسات       ــربامج وال ــهم الســتعراض ال ــيت متثل ــشعوب األصــلية واملنظمــات ال ــة، وال                                                                                               ذوي اإلعاق

   .                                                                   احلكومية القائمة وإعداد خطط شاملة لتنفيذ االتفاقية واإلعالن، على التوايل



E/C.19/2013/6
 

24 13-22456 
 

                         مــن االتفاقيــة الــيت    ٣٢                                                      املاحنــة والــشركاء يف التنميــة علــى تنفيــذ املــادة  ُ               ُتــشجع الــدول   -    ٦٧
   .                                       تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة من الشعوب األصلية

  
                                       التوصيات املوجهة إىل منظومة األمم املتحدة    

                                                                                               ينبغي للمقـرر اخلـاص املعـين حبقـوق الـشعوب األصـلية واإلعاقـة أن يعقـد اجتماعـات                      -    ٦٨
     إىل          أن يطلـب                                                        من الـشعوب األصـلية خـالل زيـاراهتم القطريـة، و                                 تضم األشخاص ذوي اإلعاقة   

                                                                                               فريــق األمــم املتحــدة القطــري واجلهــات األخــرى أن تقــدم الــدعم يف تنظــيم االجتماعــات مــع  
                                                                                     احلكومات واجملتمع املدين لضمان عقـد اجتماعـات يف أمـاكن ميكـن لألشـخاص ذوي اإلعاقـة           

   .            الوصول إليها
                                                               ادية واالجتماعيـة إعـداد سلـسلة مـن مـذكرات اإلحاطـة                                          ينبغي إلدارة الشؤون االقتـص      -    ٦٩

ــيت        ــى غــرار األعمــال ال ــشعوب األصــلية، عل ــة مــن ال ــة حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق                                                                                                  املتعلق
                                                                                            االضطالع هبا لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف املنتدى الدائم، وإصدار نشرة حتـدد أوجـه                 مت

                                                     غي االضطالع بكـل هـذه األنـشطة بالتعـاون مـع                وينب  .                                          التآزر والتكامل بني االلتزامات والتنفيذ    
   .                                                     األشخاص ذوي اإلعاقة من الشعوب األصلية واملنظمات اليت متثلهم

                                                                                               ينبغي أن تعمل إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة مـع الـدول األعـضاء وهيئـات                    -    ٧٠
           البيانـات                                                                                          األمم املتحدة ذات الصلة، مبا يف ذلك اللجان اإلقليمية، من أجل حتـسني مجـع ونـشر                  

              ، واملعلومـات   )                   مـن االتفاقيـة      ٣١                                           علـى النحـو املطلـوب مبوجـب املـادة            (                      املفصلة، واإلحـصاءات    
                                                                                             واملعارف املتعلقة حبالة األشخاص ذوي اإلعاقة من الشعوب األصـلية، باإلضـافة إىل اسـتخدام               

   .            تلك املعلومات
                  صـلية واللجنـة                                                                                  ينبغي لفريق الدعم املـشترك بـني الوكـاالت املعـين بقـضايا الـشعوب األ                 -    ٧١

                                                                                          املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة استكشاف أوجه التآزر وفرص النهوض بعملها املتعلقـة             
                                                                                          بالشعوب األصلية األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك من خالل استخدام املبادئ التوجيهيـة               

             شأن إدمـاج                                                                                     جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية بشأن قضايا الشعوب األصلية واملذكرة التوجيهية بـ           
   .                                                            حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف برامج األمم املتحدة على الصعيد القطري

ــشعوب األصــلية حقــوق األشــخاص         -    ٧٢ ــشأن حقــوق ال ــة اخلــرباء ب ــشمل آلي                                                                                        ينبغــي أن ت
                                                                                       اإلعاقة من الشعوب األصلية يف أعماله باعتبارها مسألة شاملة لعدة قطاعـات، مبـا يتـسق             ذوي

                                                                          عم اجلهـود الراميـة إىل جعـل أصـوات األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن                                          مع االتفاقية واإلعالن، ود   
ــشعوب األصــلية       ــة مــن ال ــشاور مــع األشــخاص ذوي اإلعاق ــشعوب األصــلية مــسموعة والت                                                                                              ال

   .                                   واملنظمات اليت متثلهم يف إعداد الدراسات
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                                                                                              ينبغي أن تنظر اللجنـة املعنيـة حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف تقـدمي توصـيات إىل                      -    ٧٣
   .                                                               طراف يف االتفاقية املتعلقة حبالة األشخاص ذوي اإلعاقة من الشعوب األصلية        الدول األ

                                                                                      ينبغي أن تشمل آليات وصناديق األمم املتحدة ذات الصلة، مبا يف ذلك شـراكة األمـم                -    ٧٤
                                                                                           املتحدة لتعزيز حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، والـصندوق االسـتئماين املتعـدد املـاحنني التـابع         

                                                                                      حدة مـن أجـل الـشعوب األصـلية، وصـندوق نـساء الـشعوب األصـلية التـابع                                    لشراكة األمم املت  
                                                                                          ملنتــدى نــساء الــشعوب األصــلية، األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الــشعوب األصــلية يف مــشاريع 
   .                                                                               على الصعيد القطري، بالتعاون مع الشعوب األصلية والنساء املعوقات واملنظمات اليت متثلهم

ــة أ   -    ٧٥ ــة العمـــل الدوليـ ــها للنـــهوض حبقـــوق األشـــخاص                                           ينبغـــي ملنظمـ                                                        ن تزيـــد مـــن عملـ
                                   ، مبـا يف ذلـك فيمـا يتعلـق             ١٦٩                                                                    اإلعاقة مـن الـشعوب األصـلية، متـشيا مـع االتفاقيـة رقـم                    ذوي

                                                                                                بتقدمي تقارير قطرية عن تنفيذ االتفاقية، باإلضـافة إىل اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            
                         األصــــلية يف اجلهــــود                                                                         واإلعــــالن، وكفالــــة إدراج األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة مــــن الــــشعوب

                                                                                         تنفيــذ توصــية منظمــة العمــل الدوليــة بــشأن احلــد األدىن للحمايــة االجتماعيــة علــى     إىل          الراميــة
   .            الصعيد الوطين

ــة حــصول       -    ٧٦                                                                                           ينبغــي أن تكفــل مفوضــية األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان إمكاني
                    األصــلية، وآليــة                                                                            األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى تقــارير املقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق الــشعوب 

                                     ً                                                                     اخلرباء واملواقع الشبكية ذات الصلة، وفقاً للمعايري ذات الـصلة مثـل مبـادرة املبـادئ التوجيهيـة                  
                                                                                                للوصــول إىل حمتــوى شــبكة اإلنترنــت وإمكانيــة الوصــول إىل الــشبكة، بالتعــاون مــع املبــادرات 

                      اإللكترونيـة ومواقـع                                                                          على نطاق األمم املتحدة الرامية إىل حتسني إمكانية احلصول على التقـارير        
   .            شبكة اإلنترنت

                                                                                     ينبغــي ملفوضــية األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان االتــصال باألشــخاص ذوي      -    ٧٧
ــامج        ــى مــشاركتهم يف برن ــشجيع عل ــادأة والت ــى أســاس املب ــشعوب األصــلية عل ــة مــن ال                                                                                                     اإلعاق

   .                              الزماالت الدراسية للشعوب األصلية
  
  


