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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة الثامنة

  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩-١٨نيويورك، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٥  و٤  و٣البنود 

  ابعة توصيات املنتدى الدائممت
  حقوق اإلنسان

         القطب الشمايلمناقشة ملدة نصف يوم بشأن
  ن احلكوماتاملعلومات الواردة م    

    
  ناميبيا    

  
  مقدمة  -أوال   

ال ينطبــق يف ناميبيــا، حيــث إن مجيــع     “الــشعوب األصــلية ”اســتعمال مــصطلح  إن   - ١
 يت الـ “األشـخاص األكثـر هتميـشا   ”عبـارة  نطبق ولكن ت. نو األصلي همسكان بلد هم  الناميبيني  

 “انسالــــ”ويــــضم هــــؤالء شــــعيب . جمتمعنــــايف األكثــــر ضــــعفا وفقــــرا الــــسكان شري إىل تــــ
  .صغرية أخرى من األقلياتة  وجمموع،يف بلدنا) أوفاتو (“وفاهيمبااأل” و
ــا للقـــــرار رقـــــم     - ٢   ويف ضـــــوء ذلـــــك، أقـــــر جملـــــس وزراء مجهوريـــــة ناميبيـــــا، وفقـــ

 برنــامج مركــز ومكــرس لتنميــة جمتمعــات   َعْضــ، َو٢٠٠٥ يف عــام ،٠٥/٠٠١-١١-٢٥/٢٩
سان مـن االنـدماج يف التيـار     الكني  ؛ وذلك هبدف مت   “سانالبرنامج تنمية   ”السان وحيمل اسم    

ــصاد   ــام القت ــد الع ــق  البل ــة ”مــن أجــل حتقي ــة   “ ٢٠٣٠رؤي ــة املتعلق ــة لأللفي واألهــداف اإلمنائي
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احملليــة، املــشار إليهــا باخلطــة اإلمنائيــة اإلمنائيــة ويف إطــار الــسياسة . بالقــضاء علــى الفقــر املــدقع
أقر  كما. تائج الرئيسي؛ نوعية احلياة   ال الن  بند جم  تب السان حت  و، ُيَصنَّف رفاه شع    الثالثة الوطنية

  .معايل نائب رئيس الوزراء، بقيادة جملس الوزراء بأن يتبع الربنامج مكتب رئيس الوزراء
ومـن  . لـصاحل هـذا اجملتمـع احمللـي    ة نوعـ مت ومـشاريع  ج بـرام تومنذ بدء الربنامج، ُنفـذ    - ٣

سان احملليـة   الـ  وإعـادة تـوطني جمتمعـات        إمكانية احلصول على التعليم لطلبـة الـسان؛       بينها توفري   
ان؛ وتـوفري حيوانـات اجلـّر       شـعوب الـس   يف املزارع؛ ومشاريع صناعة التوابيت اليت يعمـل فيهـا           

ــشاريع     ــساتني؛ وفــرص العمــل؛ وم ــالزراعــاتومــشاريع الب ــساء  ؛ة املائي ــشاريع اخلاصــة بن  وامل
ا يقـرب مـن     مـ  احلكومـة    أنفقـت ،  ٢٠٠٥وُيقـدر أنـه منـذ عـام         . ة النحـل  يسان؛ ومشاريع ترب  ال

  .على الربنامجثالثة ماليني دوالر نامييب 
 توجيهـات ملكتـب رئـيس    ٢٠٠٧وباإلضافة إىل ذلـك، أصـدر جملـس الـوزراء يف عـام              - ٤

 “األوفــاتو”معــايل نائــب رئــيس الــوزراء، مــن أجــل إعــادة تــوطني جمتمعــات  بقيــادة  ،الــوزراء
 تــوطني تلــك اجملتمعــات احملليــة يف قــرى وجنحــت عمليــة.  يف منطقــة كــونيين“األوفاجتيمبــا” و

وتتوفر يف القرى الثالث إمكانية احلصول على املـسكن       . أوجتومورو، وأوجتيكوجو، وأوهايهوا  
كمـا تلقـى اجملتمـع احمللـي ماشـية      . واملياه النظيفة والتعلـيم االبتـدائي وخـدمات املرافـق الـصحية          

علـى  وُيقـدر إنفـاق احلكومـة       . بـساتني وماعز من أجل بدء الزراعة، فيما اسُتحدثت مـشاريع ال         
  . ماليني دوالر نامييب٣,٥بنحو  هذا املشروع

وستواصل حكومة مجهورية ناميبيا جهودها الرامية إىل مساعدة أكثـر جمتمعاتنـا احملليـة            - ٥
 القتـصادنا   عـام باعتبارنـا نـاميبيني يف التيـار ال       مجيعـا   جنا  اهتميشا قدر اإلمكان، حىت تكفـل انـدم       

ومــا مــن شــك يف أن اجملتمعــات املهمــشة األخــرى  . “٢٠٣٠رؤيتنــا لعــام ”قيــق مــن أجــل حت
  .ستستفيد من الربنامج يف املستقبل

  
 مــن املنتــدى الــدائم لألمــم املتحــدة املعــين  اتوجــه للحكومــاملن اســتبيالا  -ثانيا   

  بقضايا الشعوب األصلية
  :وجه للحكومات على النحو التايلتود مجهورية ناميبيا تناول االستبيان امل  - ١

مجهورية ناميبيا بلد موقع على إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب            )أ(  
  ؛)١(األصلية

مـن ورقـات    وهـي   ،  “الثالثـة اخلطـة اإلمنائيـة الوطنيـة       ”أهنـا   يشار إىل سياستنا ب     )ب(  
 منـه الـسكان األكثـر    استراتيجية احلد من الفقر وتشمل القضاء علـى الفقـر املـدقع الـذي يعـاين           

__________ 
، )E/2008/43 (٢٣، امللحــــق رقــــم ٢٠٠٨انظــــر الوثــــائق الرمسيــــة للمجلــــس االقتــــصادي واالجتمــــاعي،   )١(  

  .١٨ الفقرة
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 تتماشـى مـع غايـات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة             كمـا أهنـا    ،مـشاركتهم سبل  هتميشا يف بلدنا، و   
  ؛)٢(وتنفيذ تلك األهداف

 جهدها من أجل كفالـة إمكانيـة حـصول مجيـع            اها قصار اتبذل حكومة ناميبي    )ج(  
ويف إطــار  .هتميــشااحملليــة األطفــال النــاميبيني علــى التعلــيم، مبــا يــشمل أطفــال أكثــر اجملتمعــات 

 خصيـصا لألطفـال املهمـشني مـن أجـل           سان، ُتبـذل جهـود حمـددة بـشكل معـدّ          البرنامج تنمية   
  ؛)٣(مساعدهتم قدر اإلمكان

ومبوجب الدستور النامييب، تعد مجيع قضايا حقوق اإلنسان مكفولة ومتمتعـة             )د(  
  ؛)٤(باحلماية
علــى معرفــة واطــالع ة بــأن تكــون لــدينا مطالبــإنفــاذ القــانون أجهــزة ومجيــع   )هـ(  

  ؛)٥(قضايا حقوق اإلنسان ومبدأ الكرامة اإلنسانية وهي تضطلع مبهامهاب
وهنــاك .  إنــشاء اإلذاعــات اخلاصــة باجملتمعــات احملليــة اتــشجع حكومــة ناميبيــ  )و(  

حمطة إذاعة جيري إنشاؤها حاليا يف منطقة تسومكوي، وستمتد تغطيتها لتشمل مناطق أخـرى              
  .)٦(كثر اجملتمعات احمللية هتميشا، على أن تتوافر املوارد الالزمةحيث تعيش أ

يــشكل بنــاء القــدرات وانعــدام املــوارد لــدى احلكومــة عقبــتني أمــام تنفيــذ توصــيات   و  - ٢
  .املنتدى الدائم

 سياســات ملعاجلــة املــسائل املتعلقــة بالقــضاء علــى الفقــر  اوضــعت حكومــة ناميبيــوقــد   - ٣
  .٢٠٣٠، ورؤية عام الثالثة اإلمنائية الوطنية ويشمل ذلك اخلطة. املدقع

  .مكتب رئيس الوزراء برنامج تنمية السانيتوىل و  - ٤
وقعت حكومة ناميبيا مؤخرا على إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب           وقد    - ٥

ــشعوب األصــلية           ــضايا ال ــين بق ــدائم املع ــي مقترحــات املنتــدى ال ــدما لتلق ــع ق األصــلية، وتتطل
  .بشكل كامل ها من أجل تعزيز احترام أحكام اإلعالن وتطبيقه حوار بناء معوالدخول يف

  

__________ 
  .٦٤املرجع نفسه، الفقرة   )٢(  
  .٨٩املرجع نفسه، الفقرة   )٣(  
  .٩٠املرجع نفسه، الفقرة   )٤(  
  .٩٢املرجع نفسه، الفقرة   )٥(  
  .١٤٩املرجع نفسه، الفقرة   )٦(  


