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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة التاسعة 

   ٢٠١٠ أبريل ٣٠ إىل ١٩، نيويورك
   *ل األعمال املؤقتمن جدو) أ( ٤ و ٣ن االبند

الــــشعوب ”: مناقــــشة املوضــــوع اخلــــاص للــــسنة
 املادتـان   - التنمية يف ظل الثقافة واهلويـة     : األصلية

 من إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق            ٣٢ و   ٣
    “الشعوب األصلية

تنفيـــــذ إعـــــالن األمـــــم املتحـــــدة بـــــشأن حقـــــوق : حقـــــوق اإلنـــــسان    
  األصلية بالشعو

  ومات املعلومات الواردة من احلك    
  كولومبيا     

  موجز  
حكومـة كولومبيـا لتوصـيات الـدورة الثامنـة          متابعة  يتضمن هذا التقرير معلومات عن        

  .**للمنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
 
  

  *  E/C.19/2010/1 .  
معايري التـشريعات الكولومبيـة لفائـدة الـشعوب         املرفق األول،   : أعدت حكومة كولومبيا مرفقني هلذا التقرير       **  

فق الثاين، احلق األساسي للشعوب األصلية وجمتمعات السود        واملر،  ١٩٩١األصلية، الدستور السياسي لعام     
 مـشاريع أو أعمـال      يزمع إجناز أو عندما   ) القضائية واإلدارية (يف القدرة على اختاذ القرارات بشأن التدابري        ”

أو أنــشطة داخــل أراضــيهم، والــسعي بــذلك إىل محايــة ســالمة هويتــهم الثقافيــة واالجتماعيــة واالقتــصادية     
طالع على املـرفقني علـى صـفحة املوقـع الـشبكي للمنتـدى الـدائم                وميكن اال . “ يف املشاركة  وضمان حقهم 

أو يف مكتـب األمانـة      ) http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/index.html(  الشعوب األصلية  املعين بقضايا 
  .العامة للمنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
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 إىل هاالــيت ســتقدم هــا إعــداد تقاريرألغــراض  :إىل احلكومــاتموجــه ســتبيان ا    
  ه تادورقبل عقد لية نتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصامل
  

  موجز  -أوال   
احترام حقوق اإلنـسان وضـمان احلـق األساسـي          بعلى نفسها التزاما     كولومبيا قطعت  - ١

القــضاء علــى مجيــع  فإهنــا ال تنفــك تعمــل مــن أجــل  ذا املنظــور، وانطالقــا مــن هــ . يف املــساواة
وقـد أرسـت    . ةضـمان محايـة حقـوق الـشعوب األصـلي         واملعاقبـة عليهـا ومـن مث        أشكال التمييز   

تــسليط وثقافتـهم وتعزيزهـا و  ألقليـات اإلثنيــة  أبنـاء ا قـوق  حبعمليـة االعتــراف  كولومبيـا دعـائم   
الــيت الكــم الزاخــر مــن تــشريعاهتا واجتــهاداهتا القانونيــة واجلهــود ، وذلــك بفــضل يهــاالــضوء عل

   .بغية إعمال حقوقهم على مستوى املمارسةتبذهلا احلكومة 
يف تقريــر املــصري، أبنــاء الــشعوب األصــلية  جمتمعــات ة حــق وواصــلت احلكومــة رعايــ   - ٢

فريـق االستـشارة املـسبقة      حكومـة كولومبيـا     وأنـشأت   . وذلك باحترام قراراهتم واإلعالن عنها    
حـق التـشاور   إعمـال  يف مجيـع األوقـات   أن يـتم  ضمان لـ ضمن هيكـل وزارة الداخليـة والعـدل       

  . ١٦٩  رقماملعترف به يف اتفاقية منظمة العمل الدولية
، ةألصـلي  الـشعوب ا   يف الدورة الثامنة املتعلقة بوضـع نـساء       الصادرة  توصيات  وعمال بال   - ٣

ضـحايا   مـن  نـساء لليف جمـال محايـة احلقـوق األساسـية         ة  بعيـد أشـواطا   احلكومـة الوطنيـة     قطعت  
قد مشل هذا التقدم منـذ البدايـة نـساء الـشعوب األصـلية، اعتمـادا يف ذلـك         و ،التشريد القسري 

إضــافية مــوارد هلــذا الغــرض وقــد قــدمت .  الــصادر عــن احملكمــة الدســتورية٠٩٢كــم علــى احل
احلكومـة  وضعت  وباإلضافة إىل ذلك،    . كاالت التعاون الدويل  لدى و احلكومة و أجهزة  داخل  
تمييــز ال سياســة ،ملــساواة بــني اجلنــسني الــشؤونمكتــب مستــشار الــرئيس  مــن خــالل ،الوطنيــة

 فيمـا تـصفه يف      حكومـة لل خارطـة طريـق      ، وهـي مبثابـة    “والتنميـة النساء بنـاة الـسالم      ”جيايب  اإل
ــن أجــل   ــسان  إعمــال  سياســات م ــة تتخــذ يف إطــار    لمــرأةلحقــوق اإلن ــدأت احلكوم ــد ب ، وق

ــسياسة  تلــك ــذ عــام  ال ــشعوب األصــلية    ٢٠٠٣من ــساء ال ــدة ن ــة  إجــراءات لفائ مــن أجــل محاي
   .األساسية احقوقه

 أهــداف العقــد الــدويل الثــاين  بلــوغدول يف لتقــدم الــذي أحرزتــه الــ  اويف إطــار تقيــيم  - ٤
علـى االسـتبيان    ها  رد حكومة كولومبيا قدمت  ،  )٢٠١٤-٢٠٠٥(يف العامل   ة  األصليلشعوب  ل

حيـث  يف هـذا التقيـيم   املـشاركة    جـدا يف هذا الصدد، أن من الضروري وهي ترى   . ذي الصلة 
  . وبشعالهذه  فعالية محاية وضمان حقوق  مدىنه يشكل فرصة للتفكري بشأنإ
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ضـمان حقـوق الـشعوب      عدد كـبري مـن املؤسـسات الـيت تعمـل مـن أجـل                كولومبيا  ول  - ٥
لومبيـا  وقـد وجـدت كو  . وهناك أيضا إطار واسع للعمل املعياري والـسياسات العامـة      . األصلية

حلقــوق اجلماعيــة مــن الــدول الــيت خطــت أشــواطا بعيــدة يف تكــريس ا  باعتبارهــا كــل التقــدير 
ــشعوب األصــلية  ــادة. لل ــرد يف    ولزي ــذا املوضــوع، ي ــام هب ــة  اإلمل ــذه الوثيق ــة  ه  جــدول باألنظم

  . الشعوب األصلية نساء ئدةالتشريعية الكولومبية اليت وضعت لفا
 املؤسـسات   هـا أخريا، ينبغي تسليط الـضوء علـى الـصعوبات والتحـديات الـيت تواجه             و  - ٦

ــع   ــضمان متت ــاء ل ــشعوب األصــلية أبن ــوق ال ــي   همحبق ــى حنــو فعل ــة اجل ظــروفاليف ظــل عل غرافي
 ووجـود  يف بعض األمـاكن  اهلياكل األساسية االفتقار إىل إليهم، فضال عن    وصعوبات الوصول 

  . شرعيةمجاعات مسلحة غري 
  

ــة  - ثانيا   ــيات متابعـــ ــين    - التوصـــ ــدائم املعـــ ــدى الـــ ــة للمنتـــ ــدورة الثامنـــ  الـــ
  األصلية بالشعوب

وفري الــضمانات حلكومــة الوطنيــة علــى منــع انتــهاكات حقــوق اإلنــسان، وتــ ركــزت ا  - ٧
ــزحبقــوقهم علــى حنــو كامــل  املــواطنني لتمتــع  ــرام  ، وتعزي ــذ والتعريــف هبــا حقــوقهم احت  وتنفي

ها علـى    عملـ  وركـزت احلكومـة   .  هـذا اجملـال    قطعها البلد على نفسه يف    اللتزامات الدولية اليت    ا
  .  متوخية لفائدهتم هنجا تفضيليالشعوب األصليةأبناء ا

يف الـدورة    إىل احلكومـات     املوجهـة توصـيات    واسـتجابة لل   وبناء على مـا تقـدم ذكـره،         - ٨
  .لي األنشطة اليت مت االضطالع هباستعرض فيما ي، ُتالثامنة للمنتدى

  
   )١(الشعوب األصليةنساء   - ألف  

الـشعوب األصـلية،    حالة نساء   بشأن  الدورة الثامنة    عنعمال بالتوصيات اليت صدرت       - ٩
 األذهـان ضـرورة أن تظـل مطالبـات املـرأة الكولومبيـة مـن                فإن من األمهية مبكان أال يغيب عن      

ولـذا، فـإن األمـر ال يتعلـق       . نساء الشعوب األصلية جزءا ال يتجزأ من محاية احلقـوق اجلماعيـة           
مبطالبات فردية تطرح من منطلق جنساين بقدر ما يتعلق بتوازن يف العالقـة بـني الرجـل واملـرأة                   

   . لشعوهبما مقومات البقاءئئقة هتيينظر إليه من زاوية التمتع حبياة ال
  لعـام  ٠٩٢أشواطا بعيـدة يف تنفيـذ احلكـم           الوطنية احلكومةقطعت  من هذا املنظور،    و  - ١٠

محايــة احلقــوق األساســية للنــساء مــن ضــحايا  بــشأن  الــصادر عــن احملكمــة الدســتورية  ٢٠٠٨
  . الشعوب األصلية نساءمبن فيهن القسري، التشريد 

_________________ 
  )١(  E/C.19/2009/14 ٣٣  و٣١  و٣٠، الفقرات.  



E/C.19/2010/12/Add.7
 

4 10-25081 
 

، عملــت )٢(نـساء مــن الـشعوب األصــلية قــدمن مـن مجيــع أحنـاء البلــد    وباالشـتراك مــع    - ١١
 ، وذلـك مـن    “ املـشردات  ةالـشعوب األصـلي   حقـوق نـساء     محايـة   ” وضع برنامج  علىاحلكومة  

ته مبـا يكفـل    وصياغهوتنسيقهذا الربنامج  تتمثل أهدافه يف وضع  )٣( للتنسيق جملس وطين خالل  
  . مجيع أحناء البلديف املشاركة الفعلية لنساء الشعوب األصلية 

  :يلالتانحو ال على  ثالث مراحلعلىالعمل جناز إعلى مت االتفاق يف هذا الصدد، و  - ١٢
ــة  وإعــداد الفريــق الــذي  تــشكيل   )أ(   ــة إقامــة العالقــات االجتماعي  ،ســيقوم بعملي
  ؛على مستوى املقاطعات القادة  من٣٩ من واملكون
لــي بعقــد لقــاءات نــسائية إلقامــة   القيــام علــى مــستوى املنــاطق واملــستوى احمل    )ب(  

ــة تتــوىل فيهــا النــساء وضــع     يف غــضون اإلطــار العــام للربنــامج وعناصــره العالقــات االجتماعي
  ؛ أشهر١٠ فترة

املقدمـة علـى    القيام على مستوى املقاطعات بعقد لقاءات لتجميـع املـسامهات           )ج(  
   . الوطين الربنامج أو الوثيقة اخلتامية يف اللقاءوإطالقاملناطق مستوى 

شعوب األصـلية إىل  حركة ال ، انضمام   الدولة كولومبي بالنسبة  ومما يعترب خطوة تارخيية       - ١٣
عملية التشاور بشأن نساء الشعوب األصلية اجلارية يف منتديات عليا، كمشاركتهن يف جملـس               

   .الشعوب األصلية الدائم للتشاور
 حـشد   بـدأ بالفعـل   ،  ٠٩٢فيـذ احلكـم     وجدير بالذكر أيضا أنه بغيـة املـضي قـدما يف تن             - ١٤

  . التعاون الدويلاملوارد التكميلية من قبل احلكومة ووكاالت
يــز ياملــساواة بــني اجلنــسني وضــع سياســة التم لــشؤون  الــرئيس مث إن مكتــب مستــشار  - ١٥

كوميـة  احلسياسات  للـ خارطـة طريـق     وهـي عبـارة عـن        “النساء بناة الـسالم والتنميـة     ”اإلجيايب  
العدالـة  يف    هلـذه الـسياسة    بـادئ التوجيهيـة   وتتمثـل امل  . ف حبقوق اإلنسان للمرأة   لضمان االعترا 

_________________ 
 وقـد أوفـدت النـساء إليهـا     ٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران ١٧ إىل ١٤يف الفتـرة مـن    عقدت حلقة العمل يف بوغوتـا         )٢(  

، وحركــة ســلطات الــشعوب األصــلية يف يــاأربــع ممــثالت عــن املنظمــة الوطنيــة للــشعوب األصــلية يف كولومب
لــشعوب األصــلية يف منطقــة األمــازون الكولومبيــة، ورابطــة شــعوب تايرونــا األصــلية،    كولومبيــا، ومنظمــة ا

  .ليشكلن جملسا وطنيا للتنسيق
 يف الفتــرة مــن والرومــااجتمـع هــذا اجمللــس يف بوغوتــا بــدعم مــن إدارة شـؤون الــشعوب األصــلية واألقليــات     )٣(  

مــشفوعا باجلــدول الــزمين وامليزانيــة أغــسطس لبلــورة املقتــرح الــذي ســيقدم إىل احلكومــة، / آب٢١إىل  ١٨
 وزيـر الداخليـة لتقـدمي مقتـرح      ة، اجتمـع اجمللـس مـع نائبـ        ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول  ١٥ويف  . املتعلقني به 

 مــن أجــل حتديــد  أكتــوبر بدراســتها  / تــشرين األول٣٠وم النــساء يف قــلتواقترحــت عــدة بــدائل   . العمــل
  .جدوى هاأكثر
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الـدويل، واالسـتقالل    اإلنـساين   واملساواة واملشاركة، واحتـرام حقـوق املـرأة، واحتـرام القـانون             
  . الذايت، واحترام التنوع، والالمركزية

  :  هيذه السياسةاحملورية هلواضيع وامل  - ١٦
  ل وإقامة املشاريعإتاحة فرص العم  •  
  التعليم والثقافة   •  
  املشاركة السياسية   •  
  العنف ضد املرأة   •  
  تعزيز القدرات املؤسسية   •  
 لـشؤون ويف هذا الصدد، ويف إطار بلورة هـذه احملـاور، بـدأ مكتـب مستـشار الـرئيس                     - ١٧

 األصـلية بغيـة      يف اختاذ إجراءات لفائدة نساء الشعوب      ،٢٠٠٣  عام  منذ ،املساواة بني اجلنسني  
 شـاركت فيهـا املنظمـة        لنساء الشعوب األصـلية     لقاءات ت؛ وقد عقد   األساسية محاية حقوقهن 

املنظمة الوطنيـة للـشعوب األصـلية يف كولومبيـا، وحركـة سـلطات              والوطنية للشعوب األصلية    
ــشعوب األصــلية يف أنت     ــا، ومنظمــة ال ــشعوب األصــلية يف كولومبي ــايال ــشعوب  وكي  ومنظمــة ال

، وأجريت حبوث لتوثيق حالـة اجلماعـات اإلثنيـة يف البلـد،             ملنطقة األمازون الكولومبية   األصلية
آخـر مـا اسـتجد      ” وآخـر عنوانـه      “حتليل جنساين بشأن الفئات اإلثنيـة     ”من بينها حبث عنوانه     

   .“ نساء الشعوب األصلية يف كولومبيا يتعلق باالعتراف حبقوقفيما
 احملليــة، أنــشأ ناء الــشعوب األصــلية داخــل جمتمعــاهتمث إنــه ســعيا لتعزيــز مــشاركة نــس   - ١٨

 إقليميــة لنــساء حلقــات عمــلاملــساواة بــني اجلنــسني ثالثــة  لــشؤون مكتــب مستــشار الــرئيس  
قرابــة شــاركت فيهــا ( وكاوكــا واألمــازون ة يف ســيريا نفــادا ده ســانتا مارتــا الــشعوب األصــلي

 يف بوغوتـا    ا مركزيـ  اجتماعـ ااملكتـب كـذلك     ، وعقـد    ) من نساء الـشعوب األصـلية      امرأة ١٨١
 آراءالتقــت فيــه اخلــربات اإلقليميــة املتــصلة بــدور نــساء الــشعوب األصــلية يف اجملتمــع احمللــي، و 

ــشعوب األصــلية واهل     و ــات ال ــدويل ومنظم ــاون ال ــاالت التع ــك ــة يئ ــصاملات احلكومي ذا هبــ ةخت
لــشعوب مــع جيــايب لفائــدة أبنــاء هــذه ا اإلتمييــز ال، وذلــك بغيــة وضــع خطــة لتــدابري  وضــوعامل

   .التركيز على املرأة
، جملتمعيـة اجملـالس النـسائية ا  ة كذلك على حنـو فعـال يف        األصليالشعوب   نساء   وتشارك  - ١٩

 حيـث إن هـذه اجملـالس تـسعى إىل أن     “املشاركة السياسية”ي  ئيساملوضوع الر يف إطار   وذلك  
 مـشاركتهن يف اختـاذ   تكون منتديات للحوار فيما بـني النـساء يف املقاطعـات والبلـديات لتعزيـز      

. “النـساء بنـاة الـسالم والتنميـة       ”القرارات اليت هتمهن وتـسهيل تنفيـذ سياسـة التمييـز اإلجيـايب              
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الرابطــة ( يف اجملــالس التــشاركية للنــساء املنتجــات للــنب ، يف هــذا الــصدد أيــضا،وهــن يــشاركن
ت تنظـيم أنفـسهن     تـسعى إىل متكـني النـساء بغيـة تـسهيل عمليـا            الـيت   ،  )٤()الوطنية ملنتجـي الـنب    

، وذلـك بـدعم جلـان منتجـي الـنب القائمـة علـى               يوتعزيزها وحتـسني أثرهـا علـى املـستوى احمللـ          
   . املقاطعات والبلدياتىمستو

  
   )٥( يف العاملاألصليةالعقد الدويل الثاين للشعوب   - باء  

 تعزيـز  ةزيـاد ”  يف املتمثـل العقد الـدويل الثـاين للـشعوب األصـلية يف العـامل           وفقا هلدف     - ٢٠
لتعاون الدويل من أجل حل املشاكل اليت تواجهها الشعوب األصلية، من خـالل تنفيـذ بـرامج            ا

، )٦(“نشطة وضع املعـايري املتـصلة بـذلك        ومشاريع حمددة، وزيادة الدعم التقين وأ      ة املنحى عملي
حملـرز  التقـدم ا  حتديـد   ساعد يف   تـ هذا التقيـيم علـى أنـه ممارسـة          النظر إىل   حكومة كولومبيا   تؤيد  

اجملتمـع الـدويل    جيـب أن يـضاعف فيهـا        اليت  االت  والدروس املستفادة وأفضل املمارسات، واجمل    
التنفيـــذ النـــاجح ملقاصـــد عزيـــز الراميـــة إىل ت جهودمهــا  ،علـــى حـــد ســـواء ،عـــضاءاألوالــدول  

  . وأهدافه العقد
العتـراف  حتـسني عمليـات ا  يف العقـد الثـاين   ، تساهم متابعـة     حلكومة كولومبيا النسبة  بف  - ٢١
 بـرامج   وضـع  يها، ممـا يـساهم يف     هلا وتسليط الضوء عل   رويج  قوق وثقافة األقليات اإلثنية والت    حب

. لــشعوب األصــليةلــصاحل احلقــوق اخلاصــة والتفــضيلية لوخطــط وإجــراءات وسياســات عامــة 
   . يف هذا التقييموهذا ما دعاها للمشاركة

  
 بتنفيـذ إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن           لقةاملتع توصيات املنتدى الدائم      تنفيذ متابعة  -جيم   

حقوق الشعوب األصلية، واحلوار مع املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان             
  .)٧(اآلخرين مع املقررين اخلاصنيواحلريات األساسية للشعوب األصلية و

 لقـي مـن دولـة       أن إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية           بالذكر  در  جي  - ٢٢
ا إهنـ فرغم أن اإلعالن ال ميثل صكا ملزما لدولة كولومبيـا،           ذا و لو. “تأييدا انفراديا ”يا  كولومب

ــ ــه بسلم ت ــة أمهيت ــوالتارخيي ويف هــذا الــصدد، تواصــل  . )٨(مــا حيملــه مــن تطلعــات ميــع شيد جبت
_________________ 

  .العامل يف قطاع النبأكرب منظمة غري حكومية يف   )٤(  
  )٥(  E/C.19/2009/14 ٤٠  و٣٤، الفقرتان.  
  .٢، الفقرة ٥٩/١٧٤قرار اجلمعية العامة   )٦(  
  )٧(  ُE/C.19/2009/14 ٨٣ إىل ٧٩، الفقرات.  
.  إىل بـان كـي مـون، األمـني العـام لألمـم املتحـدة       ،وزيـر اخلارجيـة   ،  رسالة وجهها خامي برمـوديز مرييزالـدي        )٨(  

  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٠ؤرخ املي يؤيد اإلعالن انفرادإعالن 
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األقليـات  أبنـاء   قـوق   حبعمليـة االعتـراف     قـة، تعزيـز     ثيكولومبيا، على حنو ما يتضح من هذه الو       
   .قافتهم والترويج هلا وتسليط الضوء عليها وثاإلثنية
  : االعتراف حبقوق الشعوب األصلية  - ٢٣

االعتــراف حبقــوق الــشعوب األصــلية، وذلــك جمــال  يف بعيــدةقطعــت أشــواط   )أ(  
اسـتنادا إىل  و .واجلهـود احلكوميـة  واالجتـهادات القـضائية   بفضل الكم الزاخـر مـن التـشريعات       

هم متثيلـ تكفـل   مقاعـد خاصـة     تمعـات هـذه الـشعوب        ألبنـاء جم   تخصـص  ،١٩٩١  عـام  دستور
توجد حبوزهتم سـندات ملكيـة مجاعيـة لألراضـي          وم بصفتها تلك،    سلطاهتعترف ب ُي، و السياسي

جيـايب  اإلتمييـز  اليتصرفون فيها وفقا لتقاليدهم املتوارثة عـن أجـدادهم، وتتخـذ لفائـدهتم تـدابري           
يتحـاورون مـن   وهلـم منتـديات   ت أخـرى،    يف مجلـة جمـاال    الصحة والتعليم والثقافـة،     يف جماالت   

فريــق االستــشارة املــسبقة الــذي يــشكل أحــد مظــاهر جتــسيد حقهــم   مــع مــع الدولــة وخالهلــا 
  كن أن يكون هلا أثر مباشر عليهم؛األساسي يف املشاركة يف اختاذ القرارات اليت مي

يف وضــع لــشعوب األصــلية ا كــذلك يف إجنــاز عمليــة الستــشارة  العمــل جــارٍ  )ب(  
جـراءات العامـة واخلاصـة     مبادئ ومعايري وعناصـر تقنيـة توجـه اإل        سة عامة ترمي إىل إرساء      سيا

ــشعوب األصــلية القــاطنني يف      ــاء ال ــؤدي إىل ضــمان ممارســة أبن ــا الــيت مــن شــأهنا أن ت  كولومبي
،  وذلك هبدف حتسني ظـروفهم املعيـشية    ،الثقافيةواالجتماعية واالقتصادية والسياسية    حلقوقهم  
، وبالتـايل   تنظـيم أنفـسهم    وتعزيـز عمليـات    ،لتمييـز والتـهميش   تعرضهم ل  حاالت   علىوالقضاء  

  . ما تتسم به من تعددية اجتماعية وثقافيةمعضمان استمرارية الشعوب األصلية 
  :واراحل  - ٢٤

أن جيـدر بالـذكر   توصـيات املنتـدى،      وهو أحد املواضـيع الـيت تتناوهلـا          لحوار،بالنسبة ل   
مـع جمتمعـات    ري أن تعـزز علـى سـبيل األولويـة منتـديات احلـوار               ترى أن من الـضرو    احلكومة  

ــشعوب األصــلية، و  ــديات      ال ــشعوب األصــلية منت ــة مبــشاركة ال ــشأت احلكوم هلــذا الغــرض، أن
ــشاور  ــدائم   كا،مؤســسية للت ــب ال ــلملكت ــع ا شاورلت ــشعوب    م ــات ال ــشعوب األصــلية ومنظم ل

 )١٠(لـشعوب األصـلية   نـسان ل  ، وجلنـة حقـوق اإل     )١٩٩٦ لعام ١٣٩٧املرسوم رقم   ( )٩(األصلية

_________________ 
 مشاورات بشأن مجيـع     حيث جترى  أعلى دوائر التشاور بني الدولة والشعوب األصلية ممثلة يف منظماهتا،            هو  )٩(  

 ويف هـذا املنتـدى، وضـعت مبــشاركة    .ائـدة الـشعوب األصــلية يف كولومبيـا   القـرارات اإلداريـة والتـشريعية لف   
مـشاركة منظمـات الـشعوب األصـلية يف مجيـع          نطـاق    توسيع   ‘١ ’: التالية التدابريية  منظمات الشعوب األصل  

 ياسة العامــة بــشأن الــشعوب األصــلية؛  وضــع الــس‘٢ ’ وقامــة احلــوار مــع احلكومــة؛ منــاطق البلــد وإعــادة إ 
 خطـة حلمايـة حقـوق أبنـاء الـشعوب األصـلية          ٣٤  برنـامج للـضمانات و     لوضـع توطيد آليـات العمـل       ‘٣’ و

  .٢٠٠٩ لعام ٠٠٤احلكم  - ين أو املعرضني خلطر التشرداملشرد
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األصــلية ملنطقــة األمــازون  لــشعوب لواملكتــب اإلقليمــي  ) ١٩٩٦ مــن ١٣٩٦املرســوم رقــم (
؛ ٢٠٠٣ الـــــــصادر يف عـــــــام SU-383 ، احلكـــــــماحملكمـــــــة الدســـــــتورية( )١١(الكولومبيـــــــة

  ).٢٠٠٥ الصادر يف عام ٣٠١٢ واملرسوم
  :تقرير املصري  - ٢٥

شعوب األصـلية   الـ أبنـاء   ثقافـة   لبلـورة   حلكومة  ااختذهتا  إلجراءات اليت   بالنسبة ل   )أ(  
ــذكر أن    ــهم، جيــدر بال ــا توهويت ــرف حبكولومبي ــم يف قعت ــصري  ه ــر امل ــذا احلــق  تقري ــرم ه . وحتت

 إىل  يف تقريـر املـصري    هـم   حق الـدول القليلـة الـيت رفعـت          مـن كولومبيـا   كانت  هذا السياق،    يفو
ــل    ــوق الدســتورية قب ــة احلق ــن صــدور   ١٦مرتب ــا م ــم إعــالن  عام ــوق  املتحــدة األم ــشأن حق ب

 ه جيـوز  كولومبيـا تعتـرف بأنـ     الـسياسي ل  دسـتور   ال مـن    ٢٤٦ملـادة   ذلـك أن ا   . الشعوب األصلية 
وقـد أصـبح هـذا    . اإلقليمينطاقها متارس وظائف قضائية داخل    أن   الشعوب األصلية    سلطاتل

ومعمــول هــو حــق معتــرف ، واهماملتبعــة جتــعنــصرا رئيــسيا مــن عناصــر الــسياسة العامــة احلــق 
ــه ــذ  بـ ــاممنـ ــل من    ،١٩٩١ عـ ــه يف كـ ــشجع عليـ ــي الـــيت تـ ــة هـ ــة الكولومبيـ ــوالدولـ ــن تـ دى مـ

   التشاور؛ منتديات
 وهـي حتتـرم     ،هذه اجملتمعات يف تقرير املـصري     حق  دأبت احلكومة على مراعاة       )ب(  
جملــس القــضاء األعلــى،  وفيمــا يتعلــق هبــذا املوضــوع، شــرع  .  وتنــشرها لعلــم اجلميــعاقراراهتــ
قــرارات لعمليــة جتميــع ونــشر  عــن إدارة الــسلطة القــضائية يف كولومبيــا، ولةاملــسؤاهليئــة  وهــو

ويتمثـل   ،احلقـوق واجملتمعـات   حـسب   وأحكام السلطات التقليدية للشعوب األصلية وتصنيفها       

_________________ 
، عقدت يف بوغوتا دورة للجنة مع منظمات الشعوب األصلية مت التوصل فيها إىل              ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٤يف    )١٠(  

وقـد أمكـن ملنظمـات      .  بشأن حقوق اإلنسان من منظور الـشعوب األصـلية ونظـرهتم الكونيـة             ة حمدد اتاتفاق
شاركة يف هذا املنتدى بفضل العمل الدؤوب الذي قامت به وزارة الداخلية والعـدل مـع     الشعوب األصلية امل  

وجيــدر . هــذه املنظمــات يف خمتلــف منتــديات التــشاور ومت اللجــوء إىل النــصاب القــانوين يف اختــاذ القــرارات  
 أهنـم  واأبناء الشعوب األصـلية أعلنـ   حيث أن ٢٠٠٦عقدت أي دورة منذ عام قد بالذكر أن اللجنة مل تكن   

 إطـار   وقد مت التغلب على هذه احلالة بعد صـدور اإلعـالن احلكـومي يف    ستمرة،يعتربون أن الدورة ال تزال م     
األمـم املتحـدة    إعـالن    الـذي التزمـت احلكومـة مـن خاللـه مببـادئ              ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢١مؤمتر ديربان يف    

 ٢٠١٠فربايـر   / شـباط  ٢٢هتا املقبلـة يف     نسان دور وستعقد اللجنة الوطنية حلقوق اإل    . بشأن الشعوب األصلية  
يف مدينة بوغوتا، وتأمل احلكومة الوطنية يف أن تتمكن مجيع منظمات الشعوب األصلية من املـشاركة فيهـا،              

  . قد غابت عن االجتماع األخري اليت كانتمبا فيها املنظمة الوطنية للشعوب األصلية يف كولومبيا
 ووقعــت وزارة ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين٤  و٣مــايو ويــومي / أيــار٢٩  و٢٨عقــدت دورتــان يــومي   )١١(  

 ٢٠٠٩سـبتمرب  / يف أيلـول ٠٢٢الداخلية والعدل والوكالة الوطنيـة للـنفط والغـاز االتفـاق اإلطـاري للتعـاون         
ــه  ــسياسة العامــة ووثيقــة اجمللــس الــوطين للــسياسة االقتــصادية     ٣٩٨ ٤٠٠ ٠٠٠البالغــة قيمت ــزو لوضــع ال  بي

  .وب األصلية ملنطقة األمازون الكولومبيةواالجتماعية للشع
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 يف تقريــر املــصري علــى ا هــذا االعتــراف وتأييــد حقوقهــ تأكيــداهلــدف األساســي مــن ذلــك يف  
   قاطع؛ حنو

لومبيــا فريــق االستــشارة املــسبقة داخــل هيكــل  كــذلك، أنــشأت حكومــة كو  )ج(  
عتـرف هبـا يف اتفاقيـة     وزارة الداخلية والعدل لتكفل يف مجيع األوقات إجراء هذه االستـشارة امل           

ألبنــاء  عمليــات االستــشارة، تــضمن احلكومــة خــاللفمــن . ١٦٩  رقــممنظمــة العمــل الدوليــة
االقتــصادية واالجتماعيــة   هم أن يواصــلوا حبريــة تنميتــ   احلــق يف  الــشعوب األصــلية  جمتمعــات 
أعمـال  بـسبب  يف احلاالت اليت قد يتضررون فيها بسبب تدابري تـشريعية أو إداريـة أو           والثقافية  

   تؤثر تأثريا مباشرا على جمتمعاهتم؛اليتغاز النفط والعادن أو املتنقيب عن ال
 علــى مجيــع  ،ه ملــا كانــت احلكومــة هتــدف إىل أن توطّــد    جــدير بالــذكر أنــ    )د(  
عمـل  ت االستشارة املسبقة باعتبارها حقـا أساسـيا ومجاعيـا للجماعـات اإلثنيـة، فإهنـا                 ،ياهتامستو

 .تــشريعي يــنظم هــذه العمليــةوزارة الداخليــة والعــدل علــى وضــع مــشروع قــانون مــن خــالل 
مجيـع   فيه مجيـع احلـاالت احملتملـة و   راعىوستجرى مشاورات بشأنه مع اجلماعات اإلثنية، وست    

ن من سـد أي ثغـرات قـضائية قـد تعيـق عمليـا               د تظهر أثناء التنفيذ، مما ميكِّ      اليت ق  تاخلصوصيا
   حسن سري االستشارة؛

حــسن النيــة، واإلجــراءات    تقــدم ذكــره مرهــون بتــوافر مبــادئ     ومجيــع مــا   )هـ(  
 اللغـة، وكفايـة     ة والتمثيل، والتواصل فيما بني الثقافات، وازدواجيـ       والشرعية الواجبة،   القانونية
النـهج املـزدوج     واملـشاركة احلـرة، والتعدديـة القانونيـة، و         واإلعداد املـسبق،  ،  ملناسبة ا املعلومات
  .، والتعددية اإلثنيةواالتساق، والشفافية املسار،
  : غري املشمولة مبعاهداتألمم املتحدةاآليات  االنفتاح إزاء  - ٢٦

سياسة لـ يف معرض تنفيـذها      ،٢٠٠٩يف عام    كولومبيا استقبلت    بالذكر أن  من اجلدير   
دولة يف جمال حقوق اإلنسان، أربعة مقررين خاصـني لألمـم           االنفتاح والشفافية اليت تنتهجها ال    

 املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات               ،جيمس أنايـا  السيد  من بينهم   املتحدة،  
ال، اخلــبرية املــستقلة لألمــم  غدومكــ الــسيدة غــي أيــضا تزمــع و.للــشعوب األصــليةاألساســية 

  .٢٠١٠ فرباير عام/يف شباطملتحدة لشؤون األقليات زيارة البلد ا
  :تنفيذ توصيات املنتدى  - ٢٧

واجهـــت احلكومـــة يف تنفيـــذ توصـــيات املنتـــدى مـــشاكل يف تغطيـــة كامـــل     )أ(  
فهــي توجــد يف منــاطق . األراضــي الوطنيــة بــسبب أمــاكن وجــود جمتمعــات الــشعوب األصــلية 

 فـإن  ، وباملثـل .كومة بـذل الكـثري مـن اجلهـود واملـوارد        يصعب الوصول إليها مما يتطلب من احل      
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حيـدان   يف بعض األماكن، ووجود مجاعـات مـسلحة غـري مـشروعة        هياكل أساسية عدم وجود   
  ؛يال حبقوقهم متتعا فعالشعوب األصليةعلى كفالة متتع حلكومة من قدرة ا
ــالرغم مــن ذلــك، أوجــه تقــدم كــبري  ،كانــت هنــاك  )ب(   ــة  ة ب ــة محاي  ســهلت عملي

  :لشعوب األصلية، فيما يلي أمههاا
 اللـذين سـادا   إىل مكافحـة التمييـز والفقـر        اإلجـراءات التفـضيلية الراميـة       تعزيز    ‘١’  

طــط اخلسياسات ووضــعهم يف احلــسبان يف الــ الــشعوب األصــلية، وبــني أبنــاء
مما يزيـد مـن فـرص إشـراكهم     الفئات ضعفا،  إدراجهم ضمن أشد    ة و يحلكوما

  ؛تفضيلية لتهم معاملةساواهتم بغريهم ومعاموم
ــاء توافــق اآلراء   جيــادإ  ‘٢’   ــز حقــوق   فــرص لبن مــع ممثلــي الــشعوب األصــلية لتعزي

تــهم وأراضــيهم واســتقالهلم ويكتلــك املتعلقــة هب ،اإلنــسان وحقــوقهم اخلاصــة
   بيئتهم واستشارهتم املسبقة؛والذايت 

ة العامــة وثيقــة الــسياس وضــع ، باالشــتراك مــع أبنــاء الــشعوب األصــلية،جيــري  ‘٣’  
 جـه سـلطات الدولـة جبميـع مـستوياهتا         ، وتو قـوق احلالرؤية، و رسم   إىل   الرامية

كفالة حقـوقهم األساسـية الفرديـة واجلماعيـة         وتهم  ومحايتهم  رعايفيما يتعلق ب  
   على حد سواء ومتتعهم الفعال هبا؛

ماية وضمان حقوق الشعوب األصـلية، وجتنـب        خمتلفة حل آليات   إنشاء وتنفيذ   ‘٤’  
   ؛ييز ضدهمأي مت

ــا  ســعت   ‘٥’   ــشعوب منظمــات  للتعــاون مــع  فــرصإىل إجيــاد حكومــة كولومبي ال
 واملنظمــات الدوليــة والوكــاالت احلكوميــة مــن أجــل حتقيــق سياســة   األصــلية

 جها وانـدما  امـشاركته شاملة حلماية حقوق هذه الفئـة مـن الـسكان، وتعزيـز             
  يف اجملتمع انطالقا من منظور تفضيلي؛

 أعطى دفعـة لتنفيـذ بـرامج    ممااملشترك املنجز فيما بني املؤسسات   تعزيز العمل     ‘٦’  
عزز التنـسيق فيمـا بـني الكيانـات علـى كـل       ووخطط محاية الشعوب األصلية     

   .من املستوى احمللي واإلقليمي والوطين
  :العامةات  والسياسنيانوالق  - ٢٨

مـن الـدول     لكوهنـا لومبيـا    كو أُثىن علـى   والسياسة العامة،    نيانوفيما يتعلق بالق    )أ(  
فاســتنادا إىل . حلقوق اجلماعيــة للــشعوب األصــليةابــ االعتــرافالــيت خطــت أشــواطا بعيــدة يف  

كولومبيــا حتتــل   للمــصرف األمريكــي للتنميــة، لتــشريعات املتعلقــة بالــشعوب األصــلية امؤشــر 
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 حبقـوق أبنـاء الـشعوب األصـلية     االعتراف  بـ  املتـصلة تـشريعات   المن حيـث جـودة      املرتبة األوىل   
  تهم؛بيئ وحقوقهم يف أراضيهم ومحاية الثقافية واالقتصادية اإلقليمية

 الـسياسي متارس تنظيمهـا    الشعوب األصلية   فإن  وفقا لإلطار القانوين الوطين،       )ب(  
ا بوصــفها ســلطات ذات طــابع خــاص متثــل الدولــة  سلطاهتيعتــرف بــواالجتمــاعي والقــضائي و

 مـن نظـام   ك، تـستفيد حمميـات الـشعوب األصـلية    اإلضافة إىل ذلـ  وب. مجيع األراضي الوطنية   يف
تقسيم حصص اإليرادات اجلارية للبلد اليت توزعها احلكومة املركزية على جمتمعـات الـشعوب               

تفـــاق مـــع اإلدارات البلديـــة علـــى الاألصـــلية احلـــائزة لـــسند ملكيـــة مجاعيـــة ليـــتم إنفاقهـــا، با 
 املبينة يف التـشريعات الوطنيـة مـع         وتتسق هذه الشروط  . األولويات اليت حتددها تلك اجملتمعات    

احلكــم الــذايت يف املــسائل   يف االســتقالل الــذايت أو ا يف تقريــر املــصري، وحقهــ اممارســة حقهــ’’
وكذلك يف سبل متويل مهام احلكم الـذايت الـيت تـضطلع هبـا،              الداخلية واحمللية،    املتصلة بشؤوهنا 

واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة  ا الــسياسية والقانونيــةمؤســساهتعلــى فــاظ حلا’’ يف حقهــاو
يف احليــــاة إذا اختــــارت ذلــــك،  يف املــــشاركة الكاملــــة، حبقهــــا ا مــــع احتفاظهــــ،وتعزيزهــــا
 وقــد نــص علــى هــذه احلقــوق يف     .‘‘واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة للدولــة    الــسياسية
  ؛)١٢( من اإلعالن٥  و٤ املادتني

 العمليـة االنتخابيـة الكولومبيـة     لية يف   األصـ للـشعوب   تفرد  باإلضافة إىل ذلك،      )ج(  
ــة،   ــر انتخابيـ ــضا  دوائـ ــاك أيـ ــزي    وهنـ ــستوى املركـ ــى املـ ــة علـ ــسات معينـ ــز  مؤسـ ــوىل تعزيـ تتـ

  ومحايتها؛ احقوقه
ــسكان   ٣,٤٣ مثــة ،٢٠٠٥عــام الــسكاين للتعــداد لووفقــا   )د(   ــة مــن ال يف يف املائ
ــاء  بلــدنا ــ يعتــربون أنفــسهم مــن أبن ــا. صــليةاألشعوب ال مــن  ٢٩ اعترفــت بــأن مث إن كولومبي

غــري قابلــة الــشعوب األصــلية وأن هــذه املمتلكــات جملتمعــات األراضــي الوطنيــة ملكيــة مجاعيــة 
ويــنظم حيــازة الــشعوب األصــلية للملكيــة اجلماعيــة   .ال جيــوز مــصادرهتا وحتويلــها وللتــصرف

 الدولـة   تكفل هذا احلق اتساقا مـع مقاصـد       إدارية  ترتيبات  أحكام قانونية و  الفردية لألراضي    أو
  يكولوجية للملكية؛إلومبادئ الوظيفة االجتماعية وا

اخلدمـة العـسكرية    مـن أداء    األصـلية   أبنـاء الـشعوب     يعفي القـانون الكولـوميب        )ـه(  
   وحيفظ هذا الترتيب هلم هويتهم الثقافية؛اإللزامية،
ويعتــرف الدســتور  .  لغــة للــشعوب األصــلية  ٦٤هنــاك حاليــا يف كولومبيــا     )و(  
وجـدير بالـذكر أن نظـام       . رمسي للغات أبناء اجلماعات اإلثنية وهلجـاهتم يف أراضـيهم         بالطابع ال 

_________________ 
  .٦١/٢٩٥قرار اجلمعية العامة  )١٢(  
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التعليم يف كولومبيا مل ينفـك يـدرج أنظمـة تـسمح ألبنـاء الـشعوب األصـلية باسـتخدام لغتـهم                      
ــايري      ــة ختـــضع ملعـ ــيم إثنيـ ــة تعلـ ــارفهم واحلفـــاظ علـــى تقاليـــدهم مـــن خـــالل سياسـ ونقـــل معـ

ــرام واإلدمــا املــشاركة ــدابري مــع أحكــام املــادة    . جواالحت  مــن ١٣ويتــسق هــذا النــوع مــن الت
للشعوب األصلية احلـق يف إحيـاء واسـتخدام وتطـوير           ”األمم املتحدة اليت تنص على أن        إعالن

ــا وتقاليـــدها الـــشفوية وفلـــسفاهتا ونظـــم الكتابـــة وآداهبـــا    ــا تارخيهـــا ولغاهتـ ونقلـــها إىل أجياهلـ
  ؛“(...) املقبلة

 أبنــاء الــشعوب األصــلية ١٩٩٤ لعــام ١١٥ حيمــي القــانون يف جمــال التعلــيم،  )ز(  
ــه  إذ ــادئ   ” علــى ٥٦ و ٥٥يــنص يف مادتي ــة توجهــه املب ــة اجلماعــات اإلثني ــيم يف حال أن التعل

ــيم املنــصوص عليهــا يف القــانون وهــو يراعــي كــذلك معــايري اإلدمــاج،       واملقاصــد العامــة للتعل
وتتمثـل الغايـة    . جملتمعيـة، واملرونـة، والتـدرج     اوالتعددية الثقافية، والتنـوع اللغـوي، واملـشاركة         

منـــه يف تعزيـــز عمليـــات إثبـــات اهلويـــة، واملعـــارف، والتنـــشئة االجتماعيـــة، ومحايـــة الطبيعـــة   
واستخدامها بشكل سليم، والـنظم واملمارسـات اجملتمعيـة يف جمـال التنظـيم واسـتخدام اللغـات                  

  ؛)١٣(“ الثقافةاألم، وتدريب املعلمني، وإجراء البحوث يف مجيع جماالت
تود كولومبيا أن تؤكد جمددا التزامها حبقوق الشعوب األصلية، وهـي تعـرب               )ح(  

جمـددا عــن اســتعدادها الختــاذ تـدابري فعالــة لالعتــراف هبــذه احلقـوق ومحايــة ممارســتها، وتؤكــد    
  .تأييدها للروح واملبادئ الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

  :ؤسساتامل  - ٢٩
التزمت حكومة كولومبيا بإعمال حقوق اإلنسان لفائـدة مجيـع أبنـاء كولومبيـا                )أ(  

ولقد تواصلت هذه اجلهود علـى امتـداد عقـود مـن الـزمن              . وضمان حقهم األساسي يف املساواة    
  ؛١٩٩١ مسامهة كبرية وتكللت باعتماد الدستور السياسي لعام املدينوساهم فيها اجملتمع 

دســتور هنجــا متعــدد األبعــاد يف تكــريس املــساواة مــع التركيــز علــى يتــوخى ال  )ب(  
ــضمن الدســتور مفهــوم        ــة، ويت ــساواة املادي ــضا بإعمــال امل ــه يطالــب أي ــة، ولكن ــساواة الرمسي امل
املساواة يف الفرص، وجيـسد مبـدأ املـساواة، ويتـضمن معيـار التنـوع، ويـنظم اعتمـاد إجـراءات                   

رضة للتمييز أو املهمشة، وتوفري محاية خاصـة للـذين يعيـشون        التمييز اإلجيايب لفائدة الفئات املع    
  ؛ )١٤(يف ظروف من احلرمان البني

_________________ 
  .١٩٩٤، معايري قطاع التعليم، مراسيم عام ١٩٩٤ لعام ١١٥القانون   )١٣(  
؛ ويــشجع علــى اعتمــاد تــدابري  )٧املــادة ( بالتعدديــة اإلثنيــة والثقافيــة وحيميهــا  ١٩٩١يعتــرف دســتور عــام    )١٤(  

األراضـي اجلماعيـة للجماعـات    ”؛ ويـنص علـى أن   )١٣املـادة  (ة للتمييـز أو املهمـشة       لفائدة الفئات املعرض  ”
  ).٦٣املادة (“ اإلثنية غري قابلة للتصرف فيها واالنتقاص منها ومصادرهتا
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على مستوى السلطة التنفيذيـة للدولـة، فـإن الـسيد نائـب رئـيس اجلمهوريـة،                   )ج(  
ــوق اإلنــسان       ــة يف جمــال حق ــن سياســة احلكوم ــو املــسؤول ع ــاك أيــضا إدارة شــؤون   . ه وهن

ــة والعــدل الــشعوب األصــلية واألقليــات وال  ــا يف وزارة الداخلي وباإلضــافة إىل ذلــك،  . )١٥(روم
_________________ 

 إدارة شـؤون الــشعوب األصـلية داخــل   ٢٠٠٨ لعـام  ٤٥٣٠ مـن املرســوم  ٥يف هـذا الـسياق، أنــشأت املـادة      )١٥(  
 مـن املرسـوم املـذكور علـى أن تكـون وظـائف هـذه                ١٣وتـنص املـادة     . داخليـة هيكل مكتـب نائـب وزيـر ال       

  :اإلدارة كما يلي
اقتراح سياسات ترمي إىل االعتراف بالتعددية اإلثنيـة والثقافيـة ومحايتـها وخباصـة لفائـدة                  - ١      

  .الشعوب األصلية والروما
لية والرومـا وتعزيـز حقـوقهم    السهر على الـسالمة اإلثنيـة والثقافيـة ألبنـاء الـشعوب األصـ           - ٢      

  .األساسية
وضع برامج للمساعدة التقنية واالجتماعية ودعـم الـسياسة املتعلقـة مبجتمعـات الـشعوب                - ٣      

والرومـا والفئـات الـسكانية مـن مثليـات ومثلـيني وحـاملي صـفات اجلنـسني وذوي امليـول                      األصلية
  .املزدوجة اجلنسية

نشاء املنتـديات املنـصوص عليهـا مبوجـب القـانون لتحقيـق          التنسيق فيما بني املؤسسات إل      - ٤      
  .مشاركة أبناء الشعوب األصلية وتعزيز مشاركة املنظمات والسلطات اليت متثلهم

دعم فريق االستـشارة املـسبقة يف إجنـاز العمليـات االستـشارية املتعلقـة باملـشاريع اإلمنائيـة                - ٥      
  .مااليت تؤثر يف جمتمعات الشعوب األصلية والرو

  .تعزيز تسوية الرتعات وفقا لتقاليد وعادات جمتمعات الشعوب األصلية والروما  - ٦      
تسجيل السلطات التقليدية للشعوب األصلية املعترف هبا من كل من جمتمعات الـشعوب              - ٧      

  .األصلية ورابطات سلطات الشعوب األصلية
ات ذات هنـج تفـضيلي موجهـة حنـو          تشجيع اعتماد الوزارة وسائر كيانات الدولـة إجـراء          - ٨      

  .تقدمي الرعاية إىل الشعوب األصلية والروما وهتدف إىل تلبية احتياجاهتم
ــة إىل جمتمعــات        - ٩       ــة الواجب ــالء الرعاي ــة إلي ــشورة إىل احلكومــات واجملــالس البلدي إســداء امل

ت اجلنـسني   الشعوب األصلية، وشعب الروما والفئات السكانية من مثليات ومثليني وحاملي صـفا           
  . وذوي امليول اجلنسية املزدوجة

 إجراء الدراسات االجتماعية واالقتصادية إلنشاء حمميات للـشعوب األصـلية ومـد شـبكات            - ١٠      
  .الصرف الصحي إليها وتوسيعها وإعادة تشكيلها

  العمــل، بالتنــسيق مــع وزارة البيئــة واإلســكان والتخطــيط العمــراين ومــع املعهــد الكولــوميب - ١١      
  .للتنمية الريفية، على صياغة برامج عمل بيئية مشتركة مع جمتمعات الشعوب األصلية

 ختطــيط وتنفيــذ إجــراءات توزيــع ســندات ملكيــة األراضــي إىل أبنــاء الــشعوب األصــلية          - ١٢      
أو الـيت هـي مـن صـنع اإلنـسان،        /والسندات الالزمة للمجتمعات املتضررة من الكوارث الطبيعية و       

  . مع أقسام الوزارة وكياناهتا املعنية باألمروذلك بالتنسيق
 القيام، يف جمال اختصاصها، باقتراح مشاريع قـوانني أو تـشريعات أو تعـديالت تـشريعات،              - ١٣      

فضال عـن حتليـل املعـايري واالجتـهادات القـضائية واالضـطالع، بالتنـسيق مـع إدارة الـنظم القانونيـة              
  .شتها ومتابعتهاومكتب الشؤون التشريعية، بعرضها ومناق
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تضم وزارة احلمايـة االجتماعيـة، يف اإلدارة العامـة للتنميـة االجتماعيـة، فريقـا للـشؤون اإلثنيـة                   
ــسانية ــها      . واجلن ــل مهمت ــيت تتمث ــسكانية ال ــات ال ــة الفئ ــة، مديري ــاك يف وزارة الثقاف وأخــريا، هن

 جمــال وضــع الــسياسات واخلطــط واملــشاريع الــيت مــن شــأهنا   إســداء املــشورة إىل الــوزير يف يف
ــة        أن ــات اإلثني ــسكانية والفئ ــات ال ــة ملختلــف الفئ ــراف باخلــصائص الثقافي ــى االعت ــساعد عل ت

  والسكان ذوي اإلعاقة أو ضعاف احلال ومراعاة هذه اخلصائص؛
لدى كولومبيا كذلك مكتـب ألمـني مظـامل لـشؤون األقليـات اإلثنيـة معتمـد                   )د(  

 مكتب أمني املظامل ومكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان واجلماعـات اإلثنيـة، بـصفتيهما               لدى
  هيئتني رقابيتني مستقلتني؛

ــشأة مبوجــب دســتور        )هـ(   ــك، اعتمــدت احملكمــة الدســتورية، املن عــالوة علــى ذل
، سلسلة من القرارات املتصلة حبالة الشعوب األصـلية وحالـة نـساء هـذه الـشعوب          ١٩٩١ عام
وجــدير بالــذكر، أنــه قــد مت مــؤخرا  .  املطالبــات املتعلقــة بانتــهاك هــذه احلقــوق األساســية  إزاء

ــذين ينــصان علــى أوامــر شــاملة موجهــة إىل احلكومــة    ٠٩٢ و )١٦(٠٠٤اعتمــاد احلكمــني   الل
الوطنيــة مــن أجــل تعزيــز رعايتــها للــشعوب األصــلية واملــشردات أو املعرضــات خلطــر التــشرد، 

  نفيذه بأكرب قدر من املسؤولية؛وهو ما تضطلع احلكومة بت
علــى مــستوى الــسلطة التــشريعية للحكومــة، متــت كفالــة املــشاركة الــسياسية   )و(  

 مـن   ١٧٦، الذي نظم تطبيق املـادة       ٢٠٠١ لعام   ٦٤٩لألقليات يف البلد وفقا ألحكام القانون       
ــة خاصــة لــضمان مــشاركة      . الدســتور ــة وطني ــرة انتخابي ــاك دائ ويف هــذا الــصدد، ســتكون هن

_________________ 
 املشاركة يف اجملالس واهليئات واللجان واألفرقة التقنية الـيت هـي عـضو فيهـا أو الـيت يوفـدها              - ١٤      

  .إليه الوزير أو نواب الوزير
ــة        - ١٥       ــشؤون الواقع ــصلة بال ــشارات املت ــى االست ــرد عل ــة االحتياجــات وال ــات وتلبي ــي الطلب  تلق

  .اختصاصاهتا ضمن
ويـضاف إىل ذلـك أن إدارة شـؤون    . م املنوطة هبـا املتعلقـة بطبيعـة القـسم اإلداري     سائر املها - ١٦      

ــة      ــة اإلثني ــة إىل االعتــراف بالتعددي الــشعوب األصــلية واألقليــات والرومــا تقتــرح الــسياسات الرامي
والثقافية، وخاصة بالنسبة للشعوب األصلية والروما واملثليـات واملثلـيني وحـاملي صـفات اجلنـسني                

  .يول اجلنسية املزدوجة، ومحاية هذه التعدديةوذوي امل
، الــذي يعلــن عــن وجــود وضــع غــري دســتوري يف حالــة ٢٠٠٤ لعــام T025يف معــرض متابعــة تنفيــذ احلكــم   )١٦(  

ــة الدســتورية احلكــم     ــشردين، أصــدرت احملكم ــام 004امل ــية لألشــخاص    : ٢٠٠٩ لع ــوق األساس ــة احلق محاي
لح أو املعرضني خلطر التشرد القسري، وهبـدف محايـة حقـوقهم            والشعوب األصلية الذين شردهم الرتاع املس     

وهلذا السبب، وضعت سلسلة من التدابري اليت ستعتمدها احلكومة حلماية أبنـاء الـشعوب األصـلية                . األساسية
صــياغة وتنفيــذ برنــامج ضــمانات للــشعوب األصــلية يف كولومبيــا ) أ: (املــشردين أو املعرضــني خلطــر التــشرد

إعداد وتنفيذ اخلطـط الـيت وضـعتها احملكمـة للمحافظـة علـى الـشعوب األصـلية                  ) ب(، و   ١٠٢البالغ عددها   
  . شعبا٣٤اليت حددهتا احملكمة والبالغ عددها 
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ــس        ا ــشون يف اخلــارج يف جمل ــذين يعي ــومبيني ال ــسياسية والكول ــات ال ــة واألقلي ــات اإلثني جلماع
مقعـدان للـسود،    : وتتـألف هـذه الـدائرة مـن مخـسة مقاعـد موزعـة علـى النحـو التـايل                   . النواب

ــيمني         ــومبيني املقـ ــد للكولـ ــسياسية، ومقعـ ــات الـ ــد لألقليـ ــلية، ومقعـ ــشعوب األصـ ــد للـ ومقعـ
  .اخلارج يف
  

  :فة واهلويةالثقا  -دال   
فيما يتعلق بقضية الثقافة واهلوية اليت سـيتم تناوهلـا يف إطـار الـدورة التاسـعة للمنتـدى،              - ٣٠

ــوع       ــدأ التن ــار مب ــشأن واضــعة يف االعتب ــة قطعــت أشــواطا يف هــذا ال ــذكر أن احلكوم جيــدر بال
  .والتعدد الثقايف

ملــستخدمة مــن قبــل  ولــدى البلــد ثــروة لغويــة تعــزى إىل العــدد الكــبري، مــن اللغــات ا     - ٣١
 أسـرة مـن     ٢٢ لغـة موزعـة علـى        ٦٤الشعوب األصلية، حيث مت التعـرف فيـه حـىت اآلن علـى              

  .الشعوب األصلية وهي تشكل لغات رمسية داخل األراضي املستخدمة فيها
ــة أطلقــت يف شــباط       - ٣٢ ــصدد أن وزارة الثقاف ــذا ال ــذكر يف ه ــر /وجــدير بال  ٢٠٠٨فرباي

يف وضـع سياسـة حلمايـة       املـسامهة   ”اللغوي الـذي تتمثـل مهمتـه يف         برنامج محاية التنوع اإلثين     
لغــات الفئــات اإلثنيــة اللغويــة يف األراضــي الكولومبيــة، وذلــك بالتــشاور مــع ممثلــي    وتــشجيع

  .“الشعوب املعنية
ويضطلع هذا الربنامج بأنـشطة ترمـي إىل توعيـة املـواطنني وحتـسني املعلومـات وتعزيـز                    - ٣٣

  :توخاة هي التاليةاملؤسسات، وأهدافه امل
توعيــة أبنــاء الفئــات اإلثنيــة اللغويــة بقيمــة اســتخدام العاميــة كــي يــضعوا خطــة عمــل     •  

  لغتهم لتعزيز
  توعية الرأي العام الوطين بقيمة التنوع اللغوي  •  
ــة القــوانني    •   ــة (مواءم ــشريعية والتنظيمي ــة بإضــفاء الطــابع الرمســي علــى هــذه    ) الت املتعلق

  اللغات ومحايتها
لراميــة إىل تــدبر وإجيــاد مــوارد يف الدولــة وكياناهتــا اإلقليميــة لــدعم وتــشجيع اجلهــود ا  •  

  تعزيز اللغات األصلية
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إنـــشاء منتـــديات جديـــدة لالستـــشارة والـــدعم ومتابعـــة مـــا يـــتم االتفـــاق عليـــه مـــن    •  
  لغوية سياسات

ل االطــالع علــى وجــه الدقــة علــى مــدى حيويــة كــل لغــة، وإزالــة العقبــات الــيت حتــو     •  
ــدارس ووســائط اإلعــالم       دون ــى مــستوى امل ــد اإلجــراءات املناســبة عل ــداوهلا وحتدي ت
  إىل ذلك وما

احلــث علــى دفــع املعرفــة العلميــة للغــات، وال ســيما دعــم تــدريب النــاطقني هبــا علــى     •  
  البحثية املهام

تسهيل مجع الوثـائق الكافيـة عـن هـذه اللغـات، مـع التركيـز علـى اللغـات الـيت تواجـه                       •  
  االنقراضخطر 

  


