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 حقوق الشعوب األصلية: العقد الدويل الثاين
 للشعوب األصلية يف العامل

  
 املحتقيق هدف وغايات العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف الع  

 
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
هــ ا التقريــر هــو التقريــر النــحتايق هشــون حتقيــق هــدف وغايــات العقــد الــدويل الثــاين      

( A/65/166) 0202للشــعوب األصــلية يف العــاملإ عقــت يجــرات تقيــيم منتمــ  املــدة يف عــام  
ــيم يف عــام   ــق     A/67/273) 0200وتقي ــة ي  حتقي ــة الرامي ــة للحلحتــو  ارالي (. وهــو يعــرث ةمثل

ةهداف هرنامج عمل العقد الـدويل الثـاين للشـعوب األصـلية يف العـامل. ونـان مـن ةهـر  معـامل          
. 0222العقــد الثــاين اعتمــا  يعــان األمــم املتحــدة هشــون حقــوق الشــعوب األصــلية يف عــام  

ويقدم ه ا التقرير ةيضًا حتليًا ألثر العقد الثاين يف حتقيق األهداف اإلمناييـة لللييـة. ويف حـني    
ُةحر  هعض التقدم يف حتقيق ةهداف العقد الثاينإ فما  الت هناك فحلوة نـبةة هـني اتعتـراف    

ملـا هعـد    الرمسق هالشعوب األصلية وتنييـ  السياسـات علـر ةرث الواقـت. وتتـي  لتـة التنميـة       
واتجتمـا  العـام الرفيـت املسـتوج للحلمعيـة العامـةإ املقـرر تسـميتا املـؤ ر العـاملق            0202عام 

للشعوب األصليةإ فرصة جلعـل الشـعوب األصـلية جـ تًا مـن ارـل ولبنـات حيـاة تـوفر ال رامـة           
 والعدالة واألمل للحلميت.

  
 
 

 * A/69/150. 

http://undocs.org/ar/A/65/166
http://undocs.org/ar/A/67/273
http://undocs.org/ar/A/69/150
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 مةمقدِّ - ةوت 
 
إ ال ي طلبـت فيـا اجلمعيـة ي     62/021جلمعية العامة م عمًا هقرار اه ا التقرير مقدَّ - 0

األمني العام ةن يقومإ هالتعاون مت الدول األعضات ومنظومة األمم املتحدةإ هإعدا  تقريـر ةلـة   
امل وةثـر  يف  شامل هشون حتقيـق هـدف وغايـات العقـد الـدويل الثـاين للشـعوب األصـلية يف العـ         

األهداف اإلمنايية لللييةإ حبيث ينـدر  مـمن مـدلات العمليـة التحضـةية لاجتمـا  العـام        
الرفيت املستوج للحلمعية العامةإ املقرر تسميتا املؤ ر العاملق للشعوب األصليةإ والنقـا  الـداير   

 .0202حول لتة األمم املتحدة للتنمية ملا هعد عام 
ــوار   - 0 ــات ال ــدول األعضــات      واملعلوم ــحتا ال ــارير قدمت ــن تق ــة مســتمدة م ــ   الوثيق ة يف ه

ووناتت األمم املتحدة ومنظمات الشعوب األصلية اسـتحلاهة تسـتبيان عممتـا ةمانـة املنتـدج      
الــدايم املعــض هقضــايا الشــعوب األصــلية. نمــا ة رجــت معلومــات ةلــرج مــن تقــارير ســاهقة    

 ايم ومن هيانات رمسية ووثايق ومنشورات.مقدمة ي  اجلمعية العامة وةمانة املنتدج الد
عـن هـدت العقـد الـدويل الثـاين       25/021ونانت اجلمعية العامة قد ةعلنـت يف قرارهـا    - 1

الشــرانة ”إ ومومـوعا  0222نـانون الثاين/ينـاير    0للشـعوب األصـلية يف العـامل اعتبـارا مـن      
قًا . وعيَّن األمني العام ونيلا للشؤون اتقتما ية واتجتماعيـة منسِّـ  “عمل وال رامةمن ةجل ال

هرنـامج عمـل العقـد الـدويل الثـاين       62/010للعقد الثاين. واعتمدت اجلمعية العامة يف قرارها 
 توجيحتق للعمل.للشعوب األصلية يف العامل هوصيا املبدة ال

 مسة لنرنامج العمل هق:واألهداف املتراهتة اخل - 1
الشـــعوب األصـــلية يف ه اتعتبـــارات املتعلقـــة عـــدم التمييـــ  وي مـــا  تشـــحليت )ة( 

تمميم العمليات الدولية واإلقليمية والوطنية املتعلقـة هـالقوانني والسياسـات واملـوار  والـنرامج      
 محتا؛واملشاريت وتنيي  تلك العمليات وتقيي

تشـحليت مشـارنة الشــعوب األصـلية همـورة ناملــة وفعالـة يف القـرارات الــ         )ب( 
ــا ةو      ــاليت حيا  ــة مباشــرةإ يف ةس ــؤثرإ همــورة مباشــرة ةو غ ــة    ت ــا التقليدي ةرامــيحتا وةقاليمحت

هلا حقـوق ااعيـةإ ةو ةيِّ جانـت  لـر مـن جوانـت        سامة ثقافا اإ هوصيحتا شعوهًا ةصليًة ةو
 مبدة املوافقة اررة واملسبقة واملستنةة؛ حيا اإ مت مراعاة

يعــا ة رســم السياســات اإلمناييــة علــر نــو معلــحتا تنتلــق مــن منظــور اإلنمــاف   ) ( 
 وت ون مايمة من الوجحتة الثقافيةإ مبا يف ذلك احترام التنو  الثقايف واللغوي للشعوب األصلية؛

http://undocs.org/ar/A/RES/67/153
http://undocs.org/ar/A/RES/59/174
http://undocs.org/ar/A/RES/60/142
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ديـــدًا تنميـــة اعتمـــا  سياســـات وهـــرامج ومشـــاريت ومي انيـــات تســـتحتدف حت  ) ( 
الشعوب األصليةإ مبا يف ذلك ومت ةطر مرجعية حمـد ةإ والترنيـ  همـية لاصـة علـر النسـات       

 واألطيال والشباب من الشعوب األصلية؛
ينشات  ليات قوية للرصد وتع ي  املساتلة علـر المـعيدين الـدويل واإلقليمـقإ      (هـ) 

قانونيـة والسياسـاتية والتنيي يـة رمايـة     وخباصة علر المعيد الوطضإ فيما يتعلق هتنيي  األطـر ال 
 لشعوب األصلية وحتسني حيا ا.ا

  
 الثاين للشعوب األصلية يف العاملتقييم تنيي  هدف وغايات العقد الدويل  - ثانيا 

خ  هرنامج العمل نقتة مرجعية لتحليل وتقييم تنييـ  هـدف وغايـات العقـد الثـاين.      اتُّ - 2
ــة      ــر  موع ــلض الضــوت عل ــا سط ــة     نم ــا ةمثل ــا رات هاعتباره ــنرامج واملب ــداهة وال ــن الت ــارة م ت

 للممارسات اجليدة وقد ت ون هلا ةمهيتحتا يف حتقيق عدة غايات.
 

الشـعوب األصـلية يف تمـميم    ه اتعتبـارات املتعلقـة   عدم التميي  وي ما  تشحليت - ةل  
املــوار  العمليــات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة املتعلقــة هــالقوانني والسياســات و 

 (0العمليات وتقييمحتا )اهلدف  والنرامج واملشاريت وتنيي  تلك
يعـان األمـم    0222نان اإلجنا  الرييسق للعقد الثاين اعتما  اجلمعيـة العامـة يف عـام     - 6

ا اإلعـان يطـارًا عاملي ـ    . ويرسـق 60/052املتحدة هشـون حقـوق الشـعوب األصـلية يف قرارهـا      
للمعـاية الـدنيا الا مـة ريـاش الشـعوب األصــلية يف العـامل علـر نينونتـحتا ونرامتـحتا ورفاهحتــا          
ــر حــد ســواتإ ويؤنــد  ــد ا حــق          ــة عل ــة واجلماعي ــوق الير ي ــاول ارق ــو يتن ــا. وه وحقوقحت

واليعالـة   يِّ نو  من التميي إ ويشـحلت مشـارنتحتا ال املـة   ألالشعوب األصلية يف عدم التعرث 
يف ايـت األمـور الـ  امـحتا. نمـا ةنـا ي يـل حقوقحتـا يف تقريـر املمـة واريـاش علـر  ي هــا             

ــة. ويشــدِّ      ــة والثقافي ــة اتقتمــا ية واتجتماعي ــا اخلاصــة يف التنمي ــق ةولويا    والســعق ي  حتقي
  والـدمج  اإلعان يف ه ا المد  علر اهلدف األول للعقد الثاينإ ال ي ميثل ميحتوم عدم التمييـ 

ا فيـا. وقـد يقتضـق    واملساواة  الل الدولة وعلر صعيد العمل ار ومق الدويل عنمرًا جوهري 
الدولة إلجراتات للتميي  اإلمايب لمـا  الياـات املستضـعية     نِّقنة تبمبدة املساواة يف ةحوال معيَّ

 اعد علر ي امتا.تلك الياات ةو تست التميي  مد من ةجل تقليل ةو ي الة األوما  ال  تسبِّ
وقد شحتد العقـد الثـاين هعـض النمـاذ  اإلماهيـة للحلحتـو  الراميـة ي  م افحـة التمييـ .           - 2

 0200-2القـانون رقـم    0200شـبا//فنراير   02فيق ال ونغوإ ةصدر ريـي  اجلمحتوريـة يف   
. 0226هشون تع ي  ومحاية حقوق الشعوب األصليةإ ونان العمل علر يعـدا   قـد هـدة عـام     

http://undocs.org/ar/A/RES/61/295
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النتاق الواست من ةش ال ارماية ال  يتيححتـا هـ ا القـانون مـت اإلعـان. ل ـن األهـم         ويتسق
من ذلك ةنَّ القانون ةِعد هش ل تشارنق تضمن يجرات مشاورات مت الشـعوب األصـلية ذا ـا    
وشعت ال ونغو ومنظمـات غـة ح وميـة  وليـة وونـاتت تاهعـة للمـم املتحـدة ومؤسسـات          

ا حتم ــ ا القــانون هــو األول مــن نوعــا يف ةفريقيــاإ وميثــل منوذجــًا مطعامــة ذات صــلة. نمــا ةنَّ هــ
ــراف حبقــوق الشــعوب األصــلية          ــة مــن ةجــل اتعت ــدة املســتخدمة يف املنتق للممارســات اجلي
ومحايتـحتا. ويســتحتدف القــانون علـر وجــا التحديــد معاجلـة الظــروف غــة املواتيـة الــ  تعانيحتــا     

مــن الوثيقــة  01 و 00والير يــة )انظــر اليقــرتني الشــعوب األصــلية ويعــ   حقوقحتــا اجلماعيــة 
A/HRC/18/35/Add.5.) 

إ 0202ا يف ةيار/مـايو  وميثل املؤ ر الوطض لشعوب ةستراليا األو إ ال ي  طشِّـن رمسي ـ   - ٨
تمييـ  وي  اتعتــراف هاهلويــات اليريــدة  منوذجـًا جيــدًا  لــر للعمـال الراميــة ي  تع يــ  عــدم ال  

ــدمج يف       ــر املمــة وال ــث املشــارنة وتقري ــن حي للشــعوب األصــليةإ هاإلمــافة ي  تعضــيدها م
عمليات التنييـ  والتقيـيم املتعلقـة هالسياسـات واملـوار  والـنرامج واملشـاريت. وهـو يحتيـ  قيـا ة           

سـ ان جـ ر مضـيق تـوري      وطنية يف  ال الـدعوة ي  اتعتـراف هومـت الشـعوب األصـلية و     
ــان       ــة األلــرج يف هــ ا الشــون الياه ــوام هاعتبارهــا شــعوها ةو . ومــن األمثل وحقــوق تلــك األق

ــان يف عــام    ــو هــو الشــعت األصــلق    022٨وغرينانــدإ حيــث اعترفــت الياه ــونَّ شــعت األين ه
وت ا لومت السياسات املقبلـة هشـون األينـو وةنشـ    هلوناييدو. وش لت ار ومة  لسًا استشاري 

 لسًا لتع ي  السياسات املتعلقة هاألينو يف م تت نبة ةمنـات  لـ  الـو رات وهـو يضـم  ـثلني       
إ مت هدت العمل هقانون جديد هشـون ار ـم   0225عن األينو. ةما غريناند فقد نالت يف عام 

 رية تقرير املمة  الل الدامنرك.ال ايتإ قدرًا ةننر من ح
صـول ي  العدالـةإ مبـا يف ذلـك م افحـة التمييـ  يف نظـام        ومـن املحتـم خباصـة تيسـة الو     - 5

العدالة اجلنايية. وارتيا  نسبة ةهنات الشعوب األصلية هني ن تت السحلون عـن نسـبتحتم ارقيقيـة    
هني الس ان قضية من القضايا العاملية املثةة للقلق. وتيسة الوصول ي  العدالة هـو  ـال عمـل    

واطن الشـعوب  تـرا  طويـل مـن املظـامل والتمييـ  واسـتعمار م ـ       مرتبض هالسعق ي  القضات علر 
ا يف التمـدي للتمييـ  يف نظـام    األصلية وسـلت ةرامـيحتا وموار هـا. ودتحتـد  ول عديـدة حالي ـ      

من  ستور هاراغواي علر مراعاة القوانني التقليدية للشـعوب   61العدالة اجلنايية. وتنص املا ة 
القضـايية. وقـد عقـد هرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـايق يف         األصلية مىت وقت تضارب يف الوتيات

د اجتماعـًا يف ني ـاراغوا هشـون تيسـة الوصـول ي  العدالـةإ وةنَّـ        0201تشرين الثاين/نوفمنر 
 ًا علر ةمهية تقرير املمـة للشـعوب األصـليةإ مبـا يف ذلـك اتعتـراف هـنظم        املشارنون فيا  دَّ

 وروحية لاصة لدج الشعوب األصلية.ة ثقافية العدالة األصليةإ ال  حتظر هومهي

http://undocs.org/ar/A/HRC/18/35/Add.5
http://undocs.org/ar/A/HRC/18/35/Add.5
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وتت ايد مشارنة الشـعوب األصـلية يف اتنتخاهـات وتتسـت فـرخ انتخـاب ةفرا هـا يف         - 02
النرملانات وساير هياات صنت القـرار. وقـد شـحتدت ةمري ـا الاتينيـة انتخـاب  ـثلني سياسـيني         

ــة األصــليةإ مــن هينــحتم الــريي  ارــايل لد    ــةمــن امتمعــات ا لي هوليييــا املتعــد ة القوميــات.   ول
علر املستويات ا لية والبلدية والريييةإ فقد  ةهت الشـعوب األصـلية علـر املشـارنة علـر       ةما

نتاق واست. ومن اخلتوات الا مة من ةجـل  ياـة امـال ملشـارنة الشـعوب األصـلية هشـ ل        
ــاهت      ــراف هالت ــة تيضــق ي  اتعت ــرات يصــاحات قانوني ــل يج ــدال نام ــدول  املت ــات لل ل الثقاف

الــدور القيــا ي للمــرةة وينشــات  ليــات للحــوار السياســق امللــ م هــني الشــعوب األصــلية   وتع يــ 
ــدميقراطيات ا     ــراف هال ــات واتعت ــات وار وم ــا رات اخلاصــة والنرملان ــات  واملب ــة الثقاف ملتدالل

 (.E/C.19/2014/6من الوثيقة  26 و 22 و 01 )انظر اليقرات
ويف النرملان النيو يلندي سبعة مقاعد  ممـة للمـاوري. وتعـ ج هـ   السـمة املميـ ة        - 00

إ الــ ي اســتحد  يف البدايــة ةرهعــة مقاعــد ملمثلــق هــ ا  0٨62ي  قــانون  ثيــل املــاوري لعــام 
محاية األقليـات   الشعت. ويف هورونديإ يعترف الدستور وقانون اتنتخاهات صراحة هوجوب

العرقية و  حتا يف النظام ار ومق العام حرصا علر الدمج السياسق لشـعوب البـاتوا األصـلية.    
وخيمص الدستور ثاثة مقاعد يف اجلمعيـة الوطنيـة وثاثـة مقاعـد يف  لـ  الشـيوب لشـعوب        

ة يف مــن الدســتور حبــق الشــعوب وامتمعــات األصــلي  0البــاتوا. ويف امل ســيكإ تعتــرف املــا ة 
ــن ةجــل          ــم املتحــدة م ــت شــرانة األم ــد موَّل ــوإ فق ــا يف ال ونغ ــا. ةم انتخــاب ســلتا ا و ثليحت
الشعوب األصلية محلة متعد ة الوسايض رفعت عد  النالبات من نسـات الشـعوب األصـلية ي     

 .0222ن منحتن يف انتخاهات عام نالبةإ ةي ةرهعة ةمعاف من شارن 0 221
ورية لتـــوة ةساســـية نـــو مـــمان اتعتـــراف حبقـــوق  ل اإلصـــاحات الدســـتوتشـــ ِّ - 00

الشــعوب األصــلية و  حتــا وتع ي هــا. وتع ــ  عــدة هلــدان علــر يصــا  نظمحتــا الدســتوريةإ   
حيث اعترف هعضحتا هارقوق الير ية واجلماعية للشعوب األصلية. فالدستور النيبايل املؤقـتإ  

األعــراق واللغــات واأل يــان إ يعــرِّف نيبــال علــر ة ـا هلــد متعــد   0222الـ ي اعتمــد يف عــام  
من  سـتور ينـوا ورإ    22 و 26قومية ةصلية. نما تسلم املا تان  25والثقافاتإ ويعترف هـ 

 00 إ هتاهت الدولة املتدالل الثقافـات واملتعـد ة القوميـات وتعترفـان هــ     022٨املعتمد يف عام 
األمـم املتحـدة هشـون حقـوق       ِر  يعـان ا. ويف  ولـة هوليييـا املتعـد ة القوميـاتإ ةُ    ا ااعي حقًّ

. ويعترف الدسـتور ال ـيض   1262الشعوب األصلية يف القانون الوطض من لال القانون رقم 
اإ مبا يف ذلك امتمعات ال  تعـي  علـر الرعـق    شة تارخيي هالياات املحتمَّ 0202الما ر يف عام 

موعة من ارقوق املدنيـة  وات التعام والميد وال  تعتنر ةنيسحتا شعوها ةصليةإ وينص علر  
والسياسية واتجتماعية اتقتما ية واجلماعية املحتمة لتلـك اجلماعـات. وةجـرت السـليا ور يف     

http://undocs.org/ar/E/C.19/2014/6
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ــ علــر الدســتور لاعتــراف هالشــعوب األصــلية وةل مــت نيســحتا    تعــديا 0201 اح يران/يوني
ــة تلــك الشــعوب األصــلية وتنمِّ    ــد هاعتمــا  سياســات عامــة حتيــل هوي ان يحتــا. نمــا ةعلنــت هل

تورية ةلرجإ منحتا ةستراليا وشيلق ونيو يلنـداإ عـن ع محتـا علـر النظـر يف يجـرات تغـيةات  سـ        
 لاعتراف هالشعوب األصلية.

وينشات املؤسسـات وامـيص املـوار  مـن ةجـل تنييـ  القـوانني والسياسـات والـنرامج           - 01
ومـات هعـدم التمييـ     واملشاريت ذات الملة علر المعيد الوطض يمنا هو مقياس ملدج الت ام ار 

مـــد الشـــعوب األصـــلية وهإ ماجحتـــا. وقـــد ةنشـــات يف نـــثة مـــن البلـــدان و ارات وي ارات  
لميمــًا لتنييــ  السياســات الوطنيــة الــ  تعــاو قضــايا الشــعوب األصــليةإ ومــن تلــك البلــدان   

)و ارة الســـلتة الشـــعبية فزنويـــا البوليياريـــة نيو يلنـــدا )و ارة شـــؤون املـــاوري( واحتوريـــة 
 ان األصليني(. ومن حيـث التمويـلإ يـدعم اتحتـا  األورويب مشـارنة الشـعوب األصـلية        للس

يف اجتماعـات األمـم املتحـدة مـن لـال المـك األورويب للدميقراطيـة وحقـوق اإلنســان. ويف         
 ولة هوليييـا املتعـد ة القوميـاتإ يتـو  صـندوق لامـت هلياـة م ونـة مـن منظمـات الشـعوب            

م هــ ا يــة مــن الضــرايت املباشــرة علــر املــوا  اهليدرونرهونيــةإ وقــد قــدَّ  يف املا 2األصــلية ي ارة 
ــحتا الشــعوب األصــلية. نمــا اســتثمرت      منحــا 0201المــندوق يف عــام   ملشــاريت تســتييد من

ة التحتيـة لمـا    مليـون  وتر إلجـرات ةعمـال تتـوير يف البنيـ      05مبلـ    0201مالي يا يف عـام  
 الشعوب األصلية.

ــام لضــمان فحتــم     ومــن الضــروري اســت  - 01 ــات الشــعوب األصــلية يف القتــا  الع خدام لغ
القوانني واللواي  والسياسات. ورغم ةنَّ عدة  ول ةعضات تتخ  تداهة إلحيات لغات الشـعوب  
األصــليةإ مثــل تنشــيض اســتخدام لغــة األينــو يف الياهــانإ ةو تشــحلت اســتخدام لغــات الشــعوب    

هاإلسـبانية والغوارانيـة لغـتني رمسيـتنيإ فمـن       األصليةإ مثل هاراغواي الـ  تعتـرف علـر السـوات    
النا ر هش ل عام ةن ييحتم الس ان غة األصليني لغـات الشـعوب األصـلية ويتحـدثوا وـا. ويف      

إ ةنش  يف شيلقإ وفقًا خلتـة ينقـاذ لغـوي ومـن لـال نظـام التعلـيم الثنـايق اللغـة          0200عام 
رطس فيـا مسـؤولون مـدنيون وعموميـون      معـا تعليميـا ي ـد     122واملتدالل الثقافاتإ ةنثر من 

ــة المــامية )      ــانون اللغ ــل ق ــداإ ي ي ــات الشــعوب األصــلية. ويف فنلن ( حــق 02٨6/0221هلغ
الشعت المامق يف استخدام لغتا اخلاصة ةمام ا انم والسلتات األلـرج. والسـلتات العامـة    

علــر التراــة   مل مــة ةيضــا هتع يــ  ارقــوق اللغويــة للشــعت المــامق وعــدم اتنتيــات هــالترني 
 الشيوية والتحريرية.

ا يف اريـاش  ج تع ي  ةجحت ة اإلعام الناطقة هلسان الشعوب األصـلية  ورًا رييسـي   وقد ة َّ - 02
علــر لغــات األســاف ويعــا ة ترســيش ثقافــة الشــعوب األصــلية وهويتــحتا. فيــق ينــوا ورإ تنيــ    
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ميــة عــن طريــق تــدريت اإلعامــيني      قو 01ار ومــة هرنا ــًا لتع يــ  اإلذاعــة ا ليــة يف ةقــاليم      
اعـة ا ليــة اخلاصـة وـم. وقــد    والمـحييني مـن ةهنـات الشــعوب األصـلية علـر تشــغيل حمتـات اإلذ      

 ل العقـدين املامـينيإ ويشـمل حاليـاًّ    سـريعًا لـا   ابـث املسـمو  واملريـق املـاوري منـو      قتـا  ال  منا
اهم هنحلـا  يف تنشـيض لغـة املـاوري.     اإلذاعة والتلي يون والوسايض اإلل ترونية ذات الملةإ  ا س

  هرنــامج األمـم املتحــدة اإلمنـايق مشــروعا لتوايــ  اتتمـاتت مــن ةجـل   ــني الشــعوب     وينيِّـ 
ــة ترمــق ي  توســيت ســاحة        ــرامج قتري ــامج يف ومــت ه األصــلية يف  ســياإ وقــد ســاهم هــ ا النرن

و الدميقراطيــة الشــعبية الدميقراطيــة ةمــام الشــعوب األصــلية يف نمبو يــا ويندونيســيا واحتوريــة ت 
  يف مالي يـاإ حيـث   يِّـ واليلبني ونيبال. و عم المندوق الدويل للتنمية ال راعيـة مشـروعًا صـغةًا نط   

توا  اإلذاعة نو اة ملعاجلة اإلقمات اتجتماعق وتع ي  تنمية امتمت ا لـق وتشـحليت اتسـتدامة    
 حة للشعوب األصلية ا لية.املتاالثقافية واللغوية و يا ة فرخ التعليم والتدريت 

 
ــة وفعَّ    - هات  ــ   تشــحليت مشــارنة الشــعوب األصــلية همــورة نامل ــرارات ال ــة يف الق ال

تؤثرإ همورة مباشـرة ةو غـة مباشـرةإ يف ةسـاليت حيا ـا ةو ةرامـيحتا وةقاليمحتـا        
هلــا حقــوق ااعيــةإ ةو ةيِّ   التقليديــة ةو ســامة ثقافا ــاإ هوصــيحتا شــعوهًا ةصــليةً  

ة واملســبقة  مــن جوانــت حيا ــاإ مــت مراعــاة مبــدة املوافقــة ارــر        جانــت  لــر 
 (0واملستنةة )اهلدف 

ت مــن املشــارنة ال املــة واليعالــة للشــعوب األصــلية يف املســايل املتعلقــة حبقوقحتــا          - 06
مـن يعـان األمـم املتحـدة هشـون حقـوق الشـعوب         0٨ و 1اجلماعية يف التـ او  هـني املـا تني    

دانإ علر التوايلإ حق الشعوب األصلية يف تقرير املمة ويف السعق حبريـة  األصليةإ اللتني تؤن
ي  حتقيق تنميتحتا اتقتما ية واتجتماعية والثقافيةإ وارـق يف املشـارنة يف ااـاذ القـرارات يف     
األمور ال  من شو ا املساس حبقوقحتا. وقد ةنشو ريـي  الوتيـات املتحـدة األمري يـةإ مبوجـت      

إ  لـ  البيـت األهـيض املعـض     0201ح يران/يونيـا   06املـؤرب   01612 ي رقم األمر التنيي
هشؤون املواطنني األصليني األمري يني ودف ممان اخنـرا/ ار ومـة اتحتا يـة يف مـرب مـن      

توًج ةعلـر  عاقات التواصل هني ار ومات مت القبايل املعترف وا علر املستوج اتحتا ي مبس
 من التنسيق واليعالية.

ويف ةمري ــا الاتينيــةإ تعتــرف هعــض البلــدان هومهيــة التشــاور مــت الشــعوب األصــلية.     - 02
ــم    ــانون رق هشــون حــق الشــعوب األصــلية يف التشــاور املســبق يف     052٨2فعقــت صــدور الق

ــواي  اعتمــدت مبقتضــر املرســوم      0200ةيلول/ســبتمنر  ــ   مــن لــال ل ــةو لتنيي إ حترنــت ه
د  ليــل منــحتحلق للتشــاور مــت الشــعوب األصــليةإ  . وقــد ُةِعــMC-0200-220الســامق رقــم 

ــرامج تدريبيــة هشــون ارــق يف التشــاور مــن ةجــل الشــعوب األصــلية واملســؤولني           ــدِّمت ه وُق
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ــم        ــانون رق ــاتإ صــدر الق ــا املتعــد ة القومي ــة هولييي ــر الســوات. ويف  ول إ 000ار ــوميني عل
ن ســ ان منتقــة إ هشــون التشــاور مــت الشــعوب األصــلية مــ  0200شــبا//فنراير  02املــؤرب 

ييسـيبورو وســي وريا الوطنيـة واملنتــ   القــومق القـايم هنــاكإ وةجريــت هعـد صــدور  عمليــات     
ــحتا         ــن هين ــ  مشــاريت تتحلــاو  المــناعات اتســتخراجيةإ ونــان م للتشــاور املســبق حــول تنيي

املرسـوم   0201تشـرين الثـاين/نوفمنر    02مشاريت لتتوير البنية التحتية. واعتمـدت شـيلق يف   
إ ال ي ينظم يجراتات التشـاور مـت الشـعوب األصـلية عمـًا هاتياقيـة       66/0201رقم السامق 

(إ 065)اتتياقيــة رقــم  05٨5منظمــة العمــل الدوليــة هشــون الشــعوب األصــلية والقبليــة لعــام 
. ويف 0200وذلــك هعــد عمليــة تشــاور م ثيــة مــت الشــعوب األصــلية هــدةت يف  ذار/مــارس   

ــنقض.    الوقــت نيســاإ ةومــحت شــيلق ةنَّ الت   شــاور مل يتضــمن حــق الشــعوب األصــلية يف ال
وتواصل ينوا ور العمل علر يعدا  قانون منظم للتشـاور مـت ةهـايل القـرج وامتمعـات ا ليـة       
والشعوب والقوميات حبيث ينظمإ مـن لـال قـانون  اللـقإ تتبيـق يجـراتات املوافقـة ارـرة         

ية لتنميـة الشـعوب األصـلية مشـاورات     واملسبقة واملسـتنةة. ونظَّمـت اللحلنـة الوطنيـة امل سـي      
حول ةولويات التنمية للشعوب األصـلية ةسـيرت عـن ومـت لتـة تنميـة وطنيـة تغتـق اليتـرة          

. نمـا ةجريــت مشــاورات هشـون تقيــيم ايثــار البيايـة ملشــاريت البنيــة التحتيــةإ    0201-020٨
 شعبا من شعوب اليانق األصلية. 22مثل قناة اتستقالإ شارك فيحتا 

يف  سياإ ةصدرت اللحلنة الوطنية املعنية هالشـعوب األصـلية يف اليلـبنيإ الـ  ةنشـات      و - 0٨
يف يطار قانون حقوق الشعوب األصلية )وهو من هوانة القوانني الوطنية املتعلقـة   0552عام 

ــدًا حبقــوق الشــعوب األصــلية(إ يف عــام    ــة منقحــة هشــون  ارســة    0200حتدي ــا ت توجيحتي مب
بقة واملستنةة والعمليات ذات الملةإ مبا يشمل موافقـة الشـعوب األصـلية.    املوافقة اررة واملس

تقريـرًا هشـون حقـوق     0201ويف مالي ياإ ةصدرت جلنة حقوق اإلنسان يف  ب/ةغست  عام 
الشعوب األصـلية يف ةرامـيحتا اسـتندت يف يعـدا   ي  سلسـلة مـن جلسـات اتسـتما  العلنيـة          

ت فيا هـاتعتراف هـارقوق العرفيـة للشـعوب األصـلية      ال  عقدت علر المعيد الوطضإ وةوص
 ية مستقلة تعىن هالشعوب األصلية.يف ةراميحتا و عت ي  ينشات جلنة وطن

واعترافــًا هــارقوق اليريــدة للشــعوب األصــلية ومــواطن الضــع  ا تملــة لــديحتاإ نطقِّــ    - 05
ت يشـتر/ املوافقـة ارـرة    حبيث هـا  0200ملؤسسة التمويل الدولية يف عام  2معيار األ ات رقم 

مــحتا يثــار ســلبية  واملســبقة واملســتنةة للشــعوب األصــلية يف اــروف معينــة مــن شــو ا ةن تعرِّ  
ةول تقييم هلا ملشرو  طبـق فيـا مبـدة املوافقـة ارـرة       0201مباشرة. وةجرت املؤسسة يف عام 

هاســيييك  ”واملســبقة واملســتنةة مبوجــت معــاية األ ات املنقحــةإ ونــان ذلــك لــدج شــرنة         
للنيض والغا  يف نولومبياإ واقترحت املؤسسـة حلـوًت لتيـا ي ايثـار السـلبية       “ينيراسترنتشر
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علر امتمت ا لق. و عم امل تت اإلقليمق مليومية األمـم املتحـدة رقـوق اإلنسـان يف ةمري ـا      
سـتاري ا  ق املقـيمإ عمليـة التشـاور الـ  هـدة ا ح ومـة نو      الوسترإ هالتعاون مت م تت املنسِّـ 

ال حترمايق. وهنات علـر طلـت مـن ح ومـة      “الدي ي ”رة مبشرو  مت الشعوب األصلية املتوثِّ
ر امل تــت اإلقليمــق واملنســق املقــيم ةيضــًا تيســة املياومــات مــت الشــعوب األصــلية   هنمــاإ تــولَّ

لـال  املتوثرة مبقتر  تشريعق لتنظيم عمليات تتوير التعدين والتاقة ال حترمايية يف ةقاليمحتا. و
يف نيبــالإ قــدَّمت منظمــة العمــل الدوليــة الــدعم  الــزنا  مياومــات الســام الــ  جــرت إل ــات  

يـة منظمـة العمـل    لعملية اروار ال  ةفضـت ي  اتيـاق السـامإ وهـل هـ ا التمـديق علـر اتياق       
 .065الدولية رقم 

انتـ ا  ةرامـيحتا   وتعاين الشعوب األصلية من التشريد والترحيـل مـن ةقاليمحتـا التقليديـة و     - 02
وموار هــا عنــد تنييــ  املشــاريت الــ  تــديرها ار ومــات ةو جحتــات لاصــة علــر حــد  ســوات يف     
 اتت مثل المناعات اتستخراجية وقتت األشحلار ويقامة املـ ار  ال ـبةة واملشـاريت الضـخمة     

ن األمـم  والسدو . ويف مثل ه   ارـاتتإ ةعتـت ا ـانم الوطنيـة واإلقليميـة  فعـة لتنييـ  يعـا        
املتحــدة هشــون حقــوق الشــعوب األصــلية مــن لــال التونيــد علــر ارقــوق اجلماعيــة للشــعوب   

إ ي  ةنَّ PUU-X/2012/35رقـم  األصلية. فقد للمت ا  مـة الدسـتورية اإلندونيسـية يف قرارهـا     
امـق  الغاهات التقليدية مل تعد تاهعة للدولةإ ومن مثإ اعترفت حبق الشعوب األصـلية يف ي ارة األر 

إ ةصدرت اللحلنة األفريقيـة رقـوق اإلنسـان وحقـوق     0202ال  تعي  عليحتا. ويف شبا//فنراير 
الشعوب ح ما تارخييا يف قضـية حقـوق شـعت ينـدوروي  يف ةرامـيا ة ان طـر  ذلـك الشـعت         
ــا. ويف تشــرين األول/ةنتــوهر          ــا يف نيني ــدة حــول حبــةة هوغوري ــا وةجــدا   املمت ــن ةرث  هاي م

 مة هلي  العلياإ عنـد اليمـل يف قضـية ةوريليـو نـال و لـرين مـد املـدعق         إ استعانت حم0222
العام يف هلي إ هاإلعان امل نور وص وك  ولية ةلـرج لتيسـة ةح ـام الدسـتور وتونيـد حقـوق       

يجــرات مــن ةيِّ شــعت املايــا األصــلق يف حيا تــا العرفيــة ألرمــا وةمــرت ار ومــة هاتمتنــا  عــن  
 عا خبةا ا.األرث ةو  تُّ شونا املساس هاستعمالا لتلك

ــا رات ومنــاذ  للتشــاور مــت       - 00 وقــد ومــعت يف يطــار منظومــة األمــم املتحــدة عــدة مب
الشعوب األصلية. ويف سـياق اجلحتـو  املسـتمرة تسـتعراث الضـمانات وحتـديثحتاإ عقـد البنـك         

جحتـو    ا مت الشـعوب األصـلية لتع يـ     مشاورات وحوارًا عاملي  0201الدويل من   ذار/مارس 
ــا هشــون قضــايا          ــارخيق األول ل ــدج الت ــق املنت ــة األفريق ــد ممــرف التنمي ــ ا الشــون. وعق يف ه

إ وقد ُةعـد هـ ا املنتـدج حبيـث يحتيـ       0201الشعوب األصلية املتعلقة هالتنمية يف شبا//فنراير 
امــال ةمــام الشــعوب األصــلية وســاير ةصــحاب املمــلحة لتحديــد نيييــة تعامــل املمــرف مــت   

لية يف املستقبل. وميثل اليريق اتستشاري املعض هالشـعوب األصـلية الـ ي نونـا     الشعوب األص
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لتوة ي  األمام يف تنييـ  مبـا ت املرفـق العامـة والتوجيحتيـة       0201مرفق البياة العاملية يف عام 
إ وذلــك عــن طريــق تع يــ  ارــوار هــني   0200للعمــل يف هــ ا الشــونإ الــ  اعتمــدت يف عــام   

 الشري ة واألمانة وساير اخلنرات.حتات الشعوب األصلية واجل
ر وت  ا  مشارنة الشعوب األصلية علـر المـعيد الـدويل ححلمـًا وفعاليـةإ حيـث تيسِّـ        - 00

هلــا ونــاتت األمــم املتحــدة ســبل املشــارنة يف اتجتماعــات. ويشــمل هــ ا صــندوق األمــم      
نإ وصـندوق  املتحدة للتنرعات لما  الشـعوب األصـلية الـ ي تـدير  ميومـية حقـوق اإلنسـا       

ــةإ        ــة الي ري ــة للمل ي ــة العاملي ــاهت للمنظم ــة املعتمــدة الت ــات األصــلية وا لي التنرعــات للمحلتمع
والترتيبــات التمويليــة األلــرج لاجتماعــات الــ  تــتم حتــت رعايــة المــنا يق املتعلقــة هاتياقيــة   

 جق وهاتستثمارات املنالية.التنو  البيولو
هنـات  علـر طلـت  لـ  حقـوق اإلنسـان تقريـرًا         0200 وقد قدَّم األمني العـام يف عـام   - 01

عـن ســبل ووسـايل تع يــ  مشـارنة  ثلــق الشــعوب األصـلية يف ةعمــال األمـم املتحــدة املتعلقــة      
(. وييمـل التقريـر المـعوهات الـ  قـد      A/HRC/21/24هاملسايل ال  تؤثر علر تلـك الشـعوب )  

تواجــا  ثلــق الشــعوب األصــلية يف املشــارنة يف ةعمــال األمــم املتحــدة والقواعــد واملمارســات 
ارالية املتعلقة و   املشارنةإ همرف النظـر عمـا يذا نـان للمنظمـات مرنـ  استشـاري لـدج        
امل  اتجتماعق واتقتمـا ي هاعتبارهـا منظمـات غـة ح وميـة. ونتيحلـة هلـ   المـعوهاتإ         

ت الشعوب األصـلية املشـارنة يف اجتماعـات وةحـدا  هامـة نظمتـحتا األمـم        تع ر علر منظما
املتحــدة هشــون مســايل ذات صــلة مباشــرة هتلــك الشــعوب. وخيلــص التقريــر ي  ةنَّ مشــارنة    
الشعوب األصـلية يف ةعمـال األمـم املتحـدة نانـت درهـة يماهيـة ةفـا ت املنظمـة وة ـا م نـت            

يش مـن اإلقمـاتإ مـن العمـل معـًا هشـ ل سـلمق ويف        تلك الشعوبإ ال  عانت علـر مـر التـار   
يطـار مـن الشـرانة مـت الـدول مـن ةجـل يعـات قضـاياها وهيـان حقوقحتـا. وحـد  األمـني العــام              
املســايل املتلــوب النظــر فيحتــا حــىت يتســىن تنييــ  يجــرات لــتم ني  ثلــق الشــعوب األصــلية مــن   

ر يرشـا ات  شـات فريـق عامـل يـوفِّ    املشارنة يف ةعمال األمـم املتحـدةإ وتضـمن هـ ا اقتراحـًا هإن     
 واملؤسسية املم نة يف ه ا الشون.هشون اخلتوات اإلجرايية 

  
السياســات اإلمناييــة علــر نــو معلــحتا تنتلــق مــن منظــور اإلنمــاف   رســم يعــا ة - جيم 

  الثقـايف واللغـوي   وت ون مايمة من الوجحتة الثقافيةإ مبا يف ذلـك احتـرام التنـوُّ   
 (1ف صلية )اهلدللشعوب األ

لقد  عت الشعوب األصلية ي  اتبا   ج قايم علر حقـوق اإلنسـان يف التنميـة متـرم      - 01
(. E/C.19/2010/14ثقافتــحتا وهويتــحتاإ مبــا يف ذلــك حقوقحتــا الير يــة واجلماعيــة )انظــر الوثيقــة    

http://undocs.org/ar/A/HRC/21/24
http://undocs.org/ar/E/C.19/2010/14
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للشـعوب   يمناييـة ميـاهيم و ارسـات   ق جحتو ا لبلورة  اريبمنتقة ال وشحتدت ةمري ا الاتينية و
 “sumaq qamaña” و “sumak kawsay” إ وتراتــا“العــي  ال ــرم”ميحتــوم األصــليةإ مثــل 

 دالل هـني الثقافـات  يف لغ  ال يتشوا واألميارا املستخدمتني يف األندي . وتع   هـ   املبـا ت التـ   
قـد اعتمـدت   و متمت واتنسحلام مت التبيعـة. التعاي  هني ةعضات اهق توحق ممنا هضرورة و

ني ـاراغوا  اسـتحدثت  نٌل من ينوا ور وني اراغواإ علر سبيل املثـالإ مبـدة العـي  ال ـرمإ و    
وتع ــ   قايمـة علـر التـدالل هـني الثقافـات     يف ذلـك السـياق نظمـًا للرعايـة المـحية والتعلـيم       

قايمــة علــر التــدالل هــني ة الرؤيــة ال ونيــة للشــعوب األصــلية. وةنشــوت شــيلق هــرامج للمــح 
الشـعوب األصـلية ونظـم الرعايـة المـحية      الثقافات تتي  استيعاب املتببني التقليديني من ةفـرا   

 وغةها من لدمات الرعاية المحية.األساف يف املستشييات املتوار  من تت الالتقليدية و

نظمـات ح وميـة   عدة نيانات تاهعـة للمـم املتحـدة وم    ةل ت وعلر المعيد العاملقإ - 02
ــة  ــد رســم  ولي ــة  تعي ــا سياســا ا اإلمنايي هومــت اســتراتيحليات مؤسســية وةطــر اســتراتيحلية    إ يم

إ ةو هتنيي  مشاريت ومبا رات حمد ة حتترم التنو  الثقايف واللغـوي للشـعوب   مناسبة وسياسات
ــةاألصــلية وةولويا ــا   ــد ومــت اإلمنايي ــة وال راعــة للمــم املتحــدة  نــل مــن   . وق  منظمــة األغ ي

والمندوق الدويل للتنمية ال راعية وهرنامج األمم املتحدة للبياة وهرنامج األمم املتحدة اإلمنـايق  
ــرَّمــت الشــعوب األصــلية. و  للتعامــلسياســات  ــة    ةق ــدويل للتنمي ــ ي للمــندوق ال املــ  التنيي

ة املوافقـة ارـرة واملسـبقة واملسـتنة     ارـق يف  سياسـة تـنص علـر تتبيـق     0225ال راعية يف عام 
ألمـم  ايف هرا ـا ومشـاريعا. واعتمـد هرنـامج      ال  تقو هـا امتمعـات ا ليـة   وتع ي  نطحتج التنمية 

 علـر  اإ ويع   حالي 0200ألصلية يف عام الشعوب ايرشا ات سياساتية هشون املتحدة للبياة 
ومـت  مل يشـ مبـا  مماناتا الرامية ي  حتقيق اتستدامة البياية واتجتماعيـة واتقتمـا يةإ    تتوير

. وقد ة رجـت منظمـة األمـم املتحـدة للترهيـة والعلـم والثقافـة        الشعوب األصليةلاصة هسياسة 
ــة يف اســتراتيحليتحتا املتوســتة   الياــات الشــعوب األصــلية مــمن  022٨منــ  عــام  ذات األولوي

 الشـعوب األصـلية  األجل. وومت صندوق األمم املتحدة للس ان استراتيحلية مؤسسية لقضـايا  
مــحة وارقــوق إ مــت الترنيــ  علــر التمــدي ألوجــا عــدم املســاواة وتع يــ  ال  0200يف عــام 

 اجلنسية واإلجناهية.

 املعـارف التقليديـة   نما ةطلقت وناتت تاهعة للمم املتحدة مبا رات ترمق ي  محاية - 06
للشعوب األصلية. وتعمل منظمة األغ ية وال راعة للمـم املتحـدة علـر ي مـا       اجلينية املوار و
هـاإل ارة امتمعيـة   ما يتمل منحتا إ لاصة يف جوانت عملحتا عارف التقليدية للشعوب األصليةامل

للغاهات يف منتقة األما ون الواقعة يف هةو وهـإ ارة اررايـق يف احتوريـة تزنانيـا املتحـدة. وقـد       
املعـارف    ت منظمة األمم املتحدة للترهية والعلم والثقافيـة يف يطـار هرنا حتـا املتعلـق هونظمـة     نيَّ
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. واعتمـد مـؤ ر   الشعوب األصليةلدعم نقل معارف   تمعيةا لية واألصلية مشاريت تشارنية 
األطراف يف اتياقية التنـو  البيولـوجق يف اجتماعـا العاشـر هروتونـول ناغويـا هشـون ارمـول         

اتياقيـة  علر املوار  اجلينية والتقاسم العا ل واملنم  للمنافت الناشـاة عـن اسـتخدامحتا امللحـق ه    
السـلوك األلاقـق لضـمان     لقواعـد  “ري تغـاريوايق: ” التنو  البيولوجق. نما اعتمـد مدوننـة  

احتــرام التــرا  الثقــايف والي ــري متمعــات الشــعوب األصــلية وامتمعــات ا ليــة فيمــا يتمــل   
يعـدا  منـاذ  لبحـث     يف حبيل التنو  البيولـوجق واسـتغالا علـر نـو مسـتدام لاسترشـا  وـا       

 ا واستخدامحتا وتبا هلا وي ار ا.ا  عليحتلومات املتعلقة هاملعارف التقليدية واتطِّاملع
رامـيحتا وةقاليمحتـا وموار هـا    ةوتت ايد  اوف الشعوب األصلية ي ات  ثار التنميـة علـر    - 02

ــة.    تعتــرث التبيعيــة والتحــديات الــ  ومي ــن يف نــثة مــن  يعمــال حقوقحتــا الير يــة واجلماعي
العماقـة والبنيـة التحتيـةإ مبـا يف ذلـك مشـاريت المـناعات         نميـة مشاريت التسبت األحيان ةن تت

ــة هااتســتخراجية  ــدين واملتعلق ــن املشــاريتإ يف تشــريد    قتــت األشــحلارإ ةنشــتة لتع ــا م وغةه
امتمعات ا لية وتدمةها ودريدها من حقوقحتا يف املل ية  ون تعـويض وت احتـرام رقحتـا يف    

الشـعوب  ةحد ةعضات املنتدج الـدايم املعـض هقضـايا     عدَّاملوافقة اررة واملسبقة واملستنةة. وقد َة
المــــناعات اتســـتخراجية وةثرهـــا علـــر الشـــعوب األصــــلية     عـــن   ًاعـــ تقريـــرًا  مَّ  األصـــلية 

(E/C.19/2013/16 إ استنا ًا ي  ةعمـا)        ل  ليـة اخلـنرات املتعلقـة حبقـوق الشـعوب األصـلية واملقـرر
اخلــاخ املعــض حبقــوق الشــعوب األصــليةإ وةوصــر فيــا هإنشــات  ليــات للحــوار والتيــاوث هــني  
ــلية علـــر قـــدم املســـاواة. وينبغـــق     ار ومـــات وشـــرنات القتـــا  اخلـــاخ والشـــعوب األصـ

األصلية ةو علر مقرهـة منـحتا   للشرنات اخلاصة ال  تعمل ةو تسعر للعمل يف ةرامق الشعوب 
ةرامــيحتا وةقاليمحتــا تل محتــا هــاحترام حقـوق الشــعوب األصـلية يف    سـلونية  ةن تعتمـد مــدونات 

وفقًا للمـ وك الدوليـة ذات المـلةإ وت سـيما يعـان األمـم املتحـدة هشـون حقـوق          وموار ها 
للمني العام املعـض  الشعوب األصلية. واستنا ا ي  املبا ت التوجيحتية ال  ومعحتا املمثل اخلاخ 

مبسولة حقوق اإلنسان والشرنات عنر الوطنية ومؤسسات األعمـال التحلاريـة األلـرجإ مـت     
علر الشرنات ةن  تثل علر األقل للمعاية الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسـان للشـعوب األصـلية    

 (.٨5 و ٨2 و 61 و 62)املرجت نيساإ اليقرات 

يعـات  املشارنة يف املؤ رات الدولية مـن ةجـل    ي باقة وقد نانت الشعوب األصلية س - 0٨
حيا ـا و تمعا ـاإ حيـث     َّ حقوقحتا والتوثة يف نتايج العمليـات اإلمناييـة الـ  مـن شـو ا ةن  ـ      

شارنتإ علر سبيل املثـالإ يف التيـاوث الرمسـق هشـون الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤ ر األمـم املتحـدة          
ت  ورًا يف . نمـا ة َّ 0200ريو  ي جـانةو هالنرا يـل يف عـام     للتنمية املستدامة ال ي عقد يف

من لال الـدورة األو    0201يطار اتستعراث العاملق ملؤ ر الس ان والتنمية فيما هعد عام 

http://undocs.org/ar/E/C.19/2013/16
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ةمري ا الاتينيـة وال ـاري إ الـ  عقـدت يف     منتقة للمؤ ر اإلقليمق املعض هالس ان والتنمية يف 
ــديو يف  ب/ةغســت   ةيضــًا مــن   الشــعوب األصــلية . وقــد  ا ت نســات  0201عــام  مونتييي

والتـوثة يف العمليـات املتمـلة هوعمـال جلنـة       لنمـرة حقـوقحتن   قدرا ن علر اتخنرا/ يف الـدعوة 
 املعنــون 26/1دن يف الــدورة السا ســة واخلمســني للحلنــة اعتمــا  القــرار  ومــت املــرةة. وقــد ةيَّــ

 .“اعلة يف القضات علر اليقر واجلو نسات الشعوب األصلية: عناصر ف”
 

اعتما  سياسات وهرامج ومشاريت ومي انيات تسـتحتدف حتديـدًا تنميـة الشـعوب      -  ال 
 ةإ والترنيـ  همـية لاصـة علــر    األصـليةإ مبـا يف ذلـك ومـت ةطـر مرجعيـة حمـدَّ       

 (1)اهلدف  باب من الشعوب األصليةالنسات واألطيال والش
املوصــوف ةعــا  يف سياســات وهــرامج موجحتــة  دالل هــني الثقافــات طبِِّــق ميحتــوم التــ - 05

ةمري ـا الاتينيـة وال ـاري . وقـد ة للـت علـر سياسـات        منتقة للشعوب األصليةإ لاصة يف 
قايمــًا علــر التــدالل هــني تشــمل منظــورًا  حــىتيصــاحات  الوطنيــة واملنــاهج الدراســيةالتعلــيم 

 ومــة . واســتحدثت حعلــر الســوات يــدمج نظــم الــتعلم األصــلية واملعــارف التقليديــةالثقافــات 
ل عــن طريــق ينشــات مــدارس متنقلــة. ويف الرحَّــ القبايــل ألطيــال اهورنينــا فاســو نظامــًا مدرســي 

الثقافات املعـارف املتوارثـة عـن األسـاف مـن       املتدالل( التعليم تنظيمينوا ورإ نشَّض قانون )
القايم علـر التـدالل هـني     نظام التعليم الثنايق اللغة يف يطارالثقافات  داللمت ةجل تنمية  تمت

الثقافــات. وتع ــ   املتــداللامل ســيك منوذجـًا للتعلــيم   ومــعتإ 0201. ويف عــام الثقافـات 
إ الـ ي   ار و هةيـ سـ يلي -  ولة هوليييا املتعـد ة القوميـات علـر تنييـ  قـانون ةفيلينـو سـينياين       

ةساسـق ذي طـاهت متعـد  القوميـات ومنـحتج  راسـق        راسـق  عل هني منـحتج  لتياتولر حتقيق اي
. ويف شـيلقإ  للتاميـ   اا وجغرافي ـ ولغوي ـ  امناسـت ثقافي ـ  و  ومنـحتج  راسـق منـوَّ    يقليمق التاهت

قايمة علر مبـدة  رومة ةطيال  022ةقامت املؤسسة الوطنية لتنمية الشعوب األصلية ةنثر من 
 لـت مـوا  مدرسـية متمـلة هثقافـات الشـعوب األصـليةإ مث ة ل        الثقافات تسـلمت التدالل هني 

احتياجــات وفــق تعــديات علــر ةســ  املنــاهج الدراســية لت يييحتــا    0200يف عــام  املؤسســة
 ت نيو يلندا استراتيحلية تغتـق اليتـرة   الشعوب األصلية. نما نيَّمن ةهنات تامي  الالتعلم لدج 

ملـاوري يف التعلـيم. ويوجـت قـانون ريـاث      و دف ي   يـا ة اسـتخدام لغـة ا    0201-0202
األطيــال يف النـــرويج علـــر ريـــاث األطيـــال مراعـــاة اخللييـــة اتجتماعيـــة والعرقيـــة والثقافيـــة  

 شعت المامق وثقافتحتم.للطيالإ مبا يف ذلك لغة ةطيال ال

ويف  ال المحةإ ة  ـت عـدة هلـدان ثقافـة الشـعوب األصـلية ومعارفحتـا التقليديـة يف          - 12
المـحة العامـة ولتتحتـا علـر املسـتويات الوطنيـة واإلقليميـة وا ليـة. فيـق مالي يـاإ            سياسات

 إالمـحية القرويـة ولدمـة التبيـت التـاير      ةفرقـ ة ج تواي  الوحدات المحية املتنقلة مثل األ

http://undocs.org/ar/A/RES/56/4
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الشـعوب  يف املايـة مـن    52اتستيا ة من اخلدمات حبيـث هاتـت متاحـة رـوايل     ي   يا ة نسبة 
الشـعوب  سياسة وطنية هشـون صـحة    طبقت يف مناطق نايية. ويف هاراغوايي    تعال األصلية
وقـد  إ الشـعوب األصـلية  مـحة  معنيـة ه ينشـات مديريـة    ي  تحقـاً ة ت  022٨يف عـام   األصلية

الضـوت علـر اراجـة ي  ينشـات وحـدات للرعايـة األسـرية وي  توايـ          سلتت هـ   السياسـة   
 اسـتخدام ةسـاليت مايمـة للثقافـات ا ليـة يف       ورةفرا  من الشـعوب األصـلية. وتشـحلت ينـوا    

تنشـيض  ور القـاهات يف النظـام     يعـا ة  إ وتعمل علرموميةعمليات التوليد يف املستشييات الع
علـر يعـدا  يطـار جديـد للرفـا  اتجتمـاعق        اويف ةسترالياإ مري العمـل حالي ـ   المحق الوطض.

هـني ثقافـة   اترتبـا/  هومهيـة   عتـرف ري  يج ر مضيق تـو شعوب األصلية وشعوب والوجداين لل
إ اعتمــدت  ولــة 0201نــانون األول/ يســمنر  05الشــعوب األصــلية وصــحة ةفرا هــا. ويف  

ــولييق وــدف تنظــيم  ارســة       ــدي الب ــانون طــت األســاف التقلي ــات ق ــا املتعــد ة القومي  هولييي
 طت األساف التقليدي يف النظام المحق الوطض. واستخدام

شـــباب مـــن الشـــعوب األصـــلية يواجحتـــون حتـــديات سياســـية واجتماعيـــة  ومـــا  ال ال - 10
لـال   إشباب الشعوب األصليةمن ر لنرات واقتما ية منحتا اليقر والتحتمي  والبتالة. وقد عبَّ

ــايا      ــض هقضـ ــدايم املعـ ــدج الـ ــة املنتـ ــا ةمانـ ــنرات نظمتـ ــق لـ ــا  فريـ ــلية اجتمـ ــعوب األصـ يف  الشـ
تـاريش الشـعوب األصـلية    هنقـص الـوعق يف امتمـت    عن قلقحتم ي ات  إ0201الثاين/يناير  نانون

وحتري  ذلك التاريش وتقدم صورة مشوهة لثقافـات تلـك الشـعوب     وثقافا ا وةحواهلا الراهنة
إ ونــا وا هومــت نظــم تعليميــة لتــدري  التــاريش والتنــو  اتجتمــاعق علــر نــو ةو     وةحواهلــا
هالتعـاون   )اليونيسـي (  للتيولـة  ةصـدرت منظمـة األمـم املتحـدة     0201يف ةيار/مايو وة ق. و

مت ةمانة املنتـدج الـدايم والتحلمـت العـاملق لشـباب الشـعوب األصـلية نسـخة مـن يعـان األمـم            
تتـراو  ةعمـارهم    لليتيان واليتيـات  ـن   املتحدة هشون حقوق الشعوب األصلية هميغة مناسبة

نـة حقـوق التيـل علـر     يف العمل مت جل انما ة ت اليونيسي   ورًا حموري  سنة. 0٨و 01هني 
إ وال ي يـبني مـا مي ـن فعلـا     ةن يطسم ت صوتاهشون حق التيل يف  00يعدا  التعليق العام رقم 

ل يـا ة مشــارنة شـباب الشــعوب األصـلية. وتــويل منظمـة العمــل الدوليـة عنايــة لاصـة لنســات       
 مـن لـال هـرامج  تليـةإ منـحتا مـا يتعلـق هعمـل األطيــال         الشـعوب األصـلية  وةطيـال وشـباب   

ــوفر عــدة مشــاريت     ــايلق. وت ــ  الع للتمــرن لشــباب الشــعوب األصــلية  فرصــا والســخرة والعن
يف منظمة العمل الدولية. ةما علر المعيد الوطضإ فقـد ةهرمـت غرينانـد مـت م تـت      الداللق 

إ ةنشـات يف  0200. ويف عـام  0202اليونيسي  يف الـدامنرك اتيـاق تعـاون يف  ب/ةغسـت      
 .هلسان التيلهلا متحد  رمسق  األطيال حبقوقمؤسسة تعىن ةول غريناند 



A/69/271 
 

 

V.14-58788 15/23 

 

 ـن هـم   الشـعوب األصـلية   ألهنـات  وحـدة  عـم    0225وقد ةنشوت هاراغواي يف عـام   - 10
ــرامج    مشــ لةتعــاو يف طــور التيولــة واملراهقــة   ةطيــال وشــباب الشــوار . و ــول ةســتراليا ه

ملسـاعد م  رامج يصـاحية  ي  هـ  الشـعوب األصـلية  اجلانني من ةهنـات  ألطيال  دف ي  حتويل ا
استنشـاق الـبزنين يف  تمعـات الشـعوب األصـلية الناييـة.        لظاهرة علر دنت ارب  والتمدي

للتلبـة مـن    سنويًة وتقدم و ارة الترهية والتعليم يف  ولة هوليييا املتعد ة القوميات منحًا  راسيًة
يف  الشـعوب األصـلية  مـن ةهنـات   مقررة لقبول التلبة  ذوي املوار  املالية ا دو ة وهناك حمص

ةن  الشـعوب األصـلية  ألطيـال وشـباب   م ن . وةما يف شـيلقإ فـي  القايمة يف مناطقحتمامعات اجل
 ةهنـات  ملسـاعدة التلبـة مـن   يتلبوا ارمول علر من  مـن هرنـامج مطع ـدن لميمـًا يف هـ ا الشـون       

الثقافة تـداهة طويلـة األجـل    . ويف فنلنداإ اا ت و ارة الترهية والتعليم واالشعوب األصلية مالي 
الشـباب. وقـد ةنشـ  يف    لشـؤون  السياسة العامـة   يف يطار لدعم ةنشتة شباب الشعت المامق

حتسـني الظـروف املعيشـية للشـباب     وـدف  هالنرملان المـامق   متمل ل  للشباب  0202عام 
 لديحتم. اإلماهية املواطنةرو  المامق وتع ي  

ة مـن ثـالو  التمييـ : التمييـ  هاعتبـارهن نسـاتإ والتمييـ         وتعاين نسـات الشـعوب األصـلي    - 11
ــ  ل ــو ن  ســبت انتمــايحتن له إ 0201يف عــام اليقــر. و ةوايــل مــحايالشــعوب األصــلية والتميي

اشــترنت منظمــة العمــل الدوليــة واليونيســي  وصــندوق األمــم املتحــدة للســ ان وهياــة األمــم    
ت املمثـل اخلـاخ للمـني العـام املعـض هـالعن        املتحدة للمساواة هني اجلنسني و  ني املرةة وم تـ 

والنسـات واملـراهقني مـن ةفـرا  الشـعوب      يتيـات  اليف يجرات  راسة عـن العنـ  مـد     ألطيالمد ا
 إ للمـت الدراسـة  . واستنا ًا ي  ةمثلة من ةفريقيا و سيا وا يض اهلا ت وةمري ا الاتينيةاألصلية

ــات الشــعوب األ  ةنَّ ي   ــرا الهســبت  اشــتد صــليةالعنــ  مــد نســات وفتي ــارخيق ل ت لســيترة الت
اإلقمات اتقتما ي واتجتماعق واررمـان مـن    تل ات الشعوب األصلية ووسلت اتستعمارية 

اخلدمات األساسية مثل الرعاية المحية والتعليم املدرسق وتسـحليل املواليـد. وقـد دلـت ثغـرات      
والنسات واملراهقني من ةفـرا  الشـعوب   ات يتيالوالبيانات املتعلقة هالعن  مد  ارفحرجة يف املع

 طورا لاصـة  ةقامت اللحلنة الوطنية امل سي ية لتنمية الشعوب األصلية  0201. ويف عام األصلية
والقضـات عليـا    توفر ارماية للمرةة ملنت  ارسـة العنـ  مـدها   تديرها نسات من الشعوب األصلية 

الشعوب األصلية ساواة هني املرةة والرجل لدج يع   من امل الثقافات قايم علر التدالل هني هنحتج
الشـعوب األصـلية. وعلـر المـعيد الـدويلإ  ا       قيا يـة مـن ةجـل نسـات     شارك يف  ويل هـرامج  يو

ارونمــة والشــب ات  مــن لــال هرنا ــا املتعلــق هتع يــ  نظــم  إصــندوق املســاواة هــني اجلنســني 
وةهــر   يف العمــلعوب األصــلية مــن مشــارنة النســات مــن الشــ إاألصــلية النســايية لــدج الشــعوب

 ات ا لية واإلقليمية والدولية.علر املستوي  ورهن ومنر قدرا ن القيا ية
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مـن   اجلمعيـة العامـةإ ةن تعـ   التنسـيق     وفـق مـا ةقرتـا   وينبغق ملنظومـة األمـم املتحـدةإ     - 11
. وقـد  حقـوق الشـعوب األصـلية   عمـال  وهـوًت وت ـامًا إل   اتسـاقاً التوصل ي   ـج ةنثـر    ةجل

املنتــدج  ســاندةةنشــ  فريــق الــدعم املشــترك هــني الونــاتت املعــض هقضــايا الشــعوب األصــلية مل
ــدايم املعــض هقضــايا   ــا  الشــعوب األصــلية ال ــ  وتيت ــة  وتع ي ــم املتحــدة. ويف    الــل منظوم األم

 اري ـا وال ـاري  فريـق  عـم يقليمي ـ     إ ةنشوت وناتت األمـم املتحـدة يف منتقـة ةم   0225 عام
هـإعان األمـم املتحـدة     التوعيـة وـدف   الشـعوب األصـلية  ًا هني الونـاتت يعـىن هقضـايا    مشترن

ــة مســاحة للحــوار واملشــارنة هــني           ــا ل اخلــنرات و يا ــوق الشــعوب األصــلية وتب هشــون حق
يف اجتماعـا  ألمـم املتحـدة   مبنظومـة ا املديرون اإلقليميون  عقدالشعوب األصلية وار ومات. و

يف هنمــا وحثــوا املنســقني املقــيمني علــر تشــ يل فريــق مشــترك هــني   0201شــبا//فنراير عــام 
ــا رات  ارســة جيــدة     ــا  لترســيش الونــاتت يف نــل هلــد. و ثــل هــ   املب اتهتمــام الــ ي تولي

 ةإ ومي ن ت رارها يف مناطق ةلرج.الوناتت لقضايا الشعوب األصلي

ــد  - 12 ــتوقـ ــل     ةقيمـ ــن ةجـ ــدة مـ ــم املتحـ ــرانة األمـ ــلية يف شـ ــعوب األصـ ــايو  الشـ ةيار/مـ
صـندوق األمـم املتحـدة للسـ ان ومنظمـة العمـل الدوليـة وميومـية         هـق تضـم   . و0200 عام

ةول  ـا معلـحتا   األمم املتحـدة رقـوق اإلنسـان واليونيسـي  وهرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـايقإ         
حقـوق الشـعوب   عـات  مبا رة عاملية مشترنة هني الوناتت لـدعم اجلحتـو  القتريـة املب ولـة إل    

سـتة مشـاريت    0200ا يف تشـرين األول/ةنتـوهر   التـاهت هلـ   سياسـات ال لـ    ةقرَّصلية. وقد األ
الشـرانة يف  يـا ة القـدرة علـر     هـ    مولـة مـن   املشـاريت  املإ وةسـحتمت  ايقليميـ  اقترية وهرنا ـ 

 شعوب األصلية علر المعيد القتري.التمدي لقضايا ال
  

ة علـر المـعيدين الـدويل واإلقليمـقإ     ينشات  ليات قويـة للرصـد وتع يـ  املسـاتل     - هات 
وخباصــة علــر المــعيد الــوطضإ فيمــا يتعلــق هتنييــ  األطــر القانونيــة والسياســاتية  

 (2ا )اهلدف التنيي ية رماية الشعوب األصلية وحتسني حيا و
ةســحتت املقــرر اخلــاخ املعــض حبقــوق الشــعوب األصــلية يف تقريــر  الســنوي املقــدم ي      - 16

الـدول واجلحتـات الياعلـة األلـرج     التـ ام  ( يف هيان العوامل الـ  تـوهن   A/68/317)اجلمعية العامة 
وتضـع  يجراتا ـا املتخـ ة يف هـ ا      هتنيي  يعان األمم املتحدة هشون حقـوق الشـعوب األصـلية   

ــر تشــحليت املمارســات    . والشــون ــا عل ــدةاجلهــوإ هاإلمــافة ي  عمل ــا يف هــ ا الشــون و  ي معاجلت
يف يسـاهم  إ اخلـاخ هالباغـات  جـرات  اإلاتت اتنتحتانات امل عومة رقوق اإلنسان من لال ر

حــوارات هنــاتة مــت ار ومــات والشــعوب األصــلية واملنظمــات غــة ار وميــة وونــاتت  يقامــة
غل املتعلقـة  لشـوا هـا مـن اجلحتـاتإ نمـا يعمـل علـر توسـيت  ايـرة التمـدي ل         األمم املتحـدة وغة 

http://undocs.org/ar/A/68/317
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حبقـــوق اإلنســـان لـــدج الشـــعوب األصـــلية ومســـاعدة الـــدول واجلحتـــات الياعلـــة األلـــرج         
 .معاجلتحتا علر

دت جلنــة البلــدان األمري يــة رقــوق اإلنســان حقــوق الشــعوب األصــلية مــن  وقــد ةنَّــ - 12
 وومت تقارير و راسـات متعمقـة   وتوفة تداهة احترا يةلتماسات الير ية لانظام يقامة لال 

مجاعيي  قضيي   هشــون هعــض القضــاياإ ومنــحتا  للحلنــةتومــ  اتجتــحتا ات القانونيــة متخممـة. و 
( هشـون حقـوق املل يـة    0220) اااننيا وميومود نيك ر غيا انوا    امللشيب   نمي   أواس ت نغين امل

األصيي    ميا اااكو   شيوا  مك  شيب  قضي    و( 0222شعت سارامانا مد سورينام ) قض  و
املشـانل  هعضـا مـن   املوافقة ارـرة واملسـبقة واملسـتنةةإ     ق يفار ( هشون0200)نك إكوادو  
  ت ت ال تواجا الشعوب األصلية.املت ررة ال 

وقد نان للحلنـة األفريقيـة رقـوق اإلنسـان وحقـوق الشـعوبإ وعلـر وجـا التحديـد           - 1٨
يعـات  /امتمعات األصـلية يف ةفريقيـاإ  ور جـوهري يف    الشعوب األصـلية فريقحتا العامل املعض ه

الشعوب األصلية يف ةفريقيا. وهـالرغم مـن تـر   الـدول وةصـحاب املمـلحة الرييسـيني         حقوق
للحلنـة وا  مـة    ايلرين فيما يتعلق هإم انية تتبيق ميحتوم الشـعوب األصـلية يف ةفريقيـاإ فـإنَّ    

شـبا  يف تع يـ  نظـام ارمايـة القضـايية و     هـال  األمهيـة  األفريقية رقوق اإلنسان والشـعوب  ورًا  
القضــايية رقــوق اإلنســان وحقــوق الشــعوب يف القــارة. ويواصــل اليريــق العامــل اتمــتا    

ــات  ــةهبعث ــارات  ترومي ــة و ي ــة ويعامي ــوعق ويرســال     حبثي ــد حلقــات  راســية إل نــات ال وعق
 األفريقق رقوق اإلنسان والشعوب.نداتات عاجلة ي  الدول األطراف يف امليثاق 

  
حتقيــق األهــداف يل الثــاين للشــعوب األصــلية يف العــامل يف ةثــر العقــد الــدو - ثالثا 

 اإلمنايية للليية

ةنَّ لقد ه لت الدول األعضات جحتدًا هالغًا يف سبيل حتقيق األهداف اإلمنايية لللييةإ غـة   - 15
املنتـدج الـدايم    ةهـدج هعيـد. وقـد    ي  حـد   نـان لافتـاً   الشعوب األصـلية يف هـ   العمليـة   احتور 
ــا     األهــدافإ حيــث انمــتَّ وــ بةًانــ اهتمامــًا علــر  0222الراهعــة يف عــام الترنيــ  يف  ورت
)حتقيـق تعمـيم التعلـيم اتهتـدايق( يف سـياق       0 )القضات علر اليقـر املـدقت واجلـو ( و    0 اهلدفني

يف يعـا ة حتديـد    0226قضايا الشعوب األصلية. ونظـر املشـارنون يف  ورتـا اخلامسـة يف عـام      
 ديد سبل ثة من الشعوب األصلية لال الدورتني علر اراجة ي  يعا ة حتاألهداف. وشد  ال

ي ما  احتياجا ا ومنظورا ا هش ل ةفضل. وهينت شعوب ةصلية  حىت تستوعتتنيي  األهداف 
ج ةنَّ العمـل علـر   ح وما ـا تـر  نَّ من هلدان متقدمة ة ا ت ترج نيسحتا مشـمولة يف األهـداف أل  

 ارجية وهرامج املساعدات الدولية.اخلمن شؤون السياسة  حتقيق ه   األهداف شون
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وقد ةجرت ةمانة املنتدج الدايم استعرامات م تبية للحلحتو  الوطنية الرامية ي  حتقيـق   - 12
رج ي  لتـ  0201/0201 و 022٨ و 0222 و 0226األهداف اإلمنايية للليية يف األعـوام  
يف ي  ةيِّ حـد ُةشـرنت   ثنـات يعـدا  التقـارير و   يف اتعتبـار ة ةيِّ حد ُةلـ ت الشـعوب األصـلية    

األهـداف مل تولـ  اخلمـايص املميـ ة     ةنَّ صياغة األهـداف وتنييـ ها ورصـدها. وللمـت ي      
مؤشـرات التقـدم ا ـر إ عـن طريـق قيــاس      ةنَّ للشـعوب األصـلية يف ارسـبان هشـ ل نامـلإ و     

ــن      ــوطضإ قمــرت ع ــر المــعيد ال ــة الشــعوب   املتوســتات عل ــان حال ــر وجــا   صــليةاألتبي عل
هعيــد يف تنييــ  األهــداف ورصــدها  ور الشــعوب األصــلية لافتــًا ي  حــد . ونــان احتــالتحديــد

تقيـيم  اخلـاخ ه لتقريـر  حموري ـا ل مومـوعًا  نـان  انعدام األمـن الغـ ايق   ةنَّ وتقييمحتا. وهالرغم من 
ةيِّ مـن  نور التقريـر املـ   إ فقـد لـا   0201لعـام   التقدم ا ر  يف ةفريقيا نـو حتقيـق األهـداف   

عـن   مـنية اتفتقـار ي  هيانـات م  ةنَّ ي  الشعوب األصلية. ويبني التقرير هومـو    حمد ة يشارة
واملنـاطق الريييـة وارضـريةإ هـل وعمـا هـو ةهـم         اتاألصل العرقق واملمارسات ال راعية واللغـ 

يقليميـة   من ذلك نلاإ ةت وهو اهلوية األصلية/غة األصليةإ ي يد مـن صـعوهة توجيـا مبـا رات    
 حياة الشعوب األصلية يف ةفريقيا.ةو قارية من شو ا حتسني 

عـدة   تضمنوهينما ت ي نر تقرير  سيا وا يض اهلا ت الشعوب األصلية حتديدًاإ فإنا ي - 10
يسـبت  شـاغل  عـدم املسـاواة   ةنَّ شـة. وقـد هـيَّن    يشارات ي  األقليات العرقية واجلماعـات املحتمَّ 

وهـني الرجـال   سـ ان ارضـر والريـ إ    التيـاوت يف الـدلل هـني    ويتحللـر  إ قلقًا مت ايدًا ن لك
ا ملـ  التنميـة  منـوذ  األسـاس خلتـة   ةنَّ العرقية. وجـدير هاملاحظـة   فيما هني اجلماعات و إوالنسات

عــدم ةوجــا ”يف اليتــرة الاحقــة ةهــداف التنميــة املســتدامة  قتــر  ةن تتبــت ي 0202 عــام هعــد
عـنر   ‘السيلق املستوج’التو يت والتقدم ا ر  عند معدتت د املساواة واإلقمات عن طريق رص

ومـا ي     ـان األهداف والغايات من لال هيانـات ممـنية )حسـت نـو  اجلـن  والعـرق وامل      
ومـن األولويـات املحتمـة األلـرج ذات المـلة هالشـعوب        .(0)“ذلك( لضمان عدم حرمان ةحد

 اسـتراتيحليات لتخييـ    0202ا هعـد عـام   التقرير تضمني لتـة التنميـة ملـ   ال  طرححتا األصلية 
  ثار تغة املناب والت ي  معحتا.

 ةنَّاألهـداف اإلمناييـة    هلـو   الرامية ي جحتو ها عن املقدم من نولومبيا ويبني التقرير  - 10
قـد   األلييـة هشـون  إلعان هنات علر اإلعمال حقوق الشعوب األصلية ةول يطار وطض يف العامل 
مخسـة ةهـداف جديـدة ذات صـلة هالشـعوب األصـلية. ويـنر  التقريـر         ة رجت فيا عند ومـعا  

__________ 

 (0) Asian Development Bank, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific and United Nations 

Development Programme, Asia-Pacific Aspirations: Perspectives for a Post-2015 Development Agenda — 

Asia-Pacific Regional MDGs Report 2012/2013 (2013), p. 62. 
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األقـاليم الـ     هـق ترتيـت فيحتـا معـدتت اليقـر ي  ذرو ـا       املناطق ال  ةنَّ 0فيما يتعلق هاهلدف 
ــر فيحتــا   ــن املبــا رات األلــرج املــ نورة يف التقريــر      ت ث  هشــون الشــعوب األصــلية. ويتــبني م

ل عــامًا حامســًا يف ســبيل القضــات علــر اليقــرإ نمــا ةثبــت    الــنرامج املوجحتــة  ثــ ةنَّ  0 اهلــدف
لشـعوب األصـلية   دج ايف ارـد مـن اليقـر لـ     اج  ورًا رييسي السان ال ي ة َّشعت هرنامج تنمية 

ــار اهلــدف    ــا. ويف يط ــا    0يف ناميبي ــ ت النرا يــل مشــروعنيإ مه لتلبيــة  “ســريةاملــن  األ”إ ني
لـدعم   “حافظة الشعوب األصـلية ” و ألصليةالشعوب اةل  ةسرة من  26احتياجات نٍو من 

مشاريت األمن الغ ايق وتوليد الدلل والتع يـ  الثقـايف الـ  تقترححتـا الشـعوب األصـلية نيسـحتا        
التحدي الرييسق ال ي تواجحتا ار ومة هو ت يي  النرنامج مبـا يايـم الواقـت    يتَّ ةنَّ وتني ها. 

 ال  تستييد من ه   املبا رة.ية اتجتماعق ملختل  اجلماعات العرق - الثقايف

وتتضمن عدة تقارير حت يرًا من ايثار السلبية ا تملة للهداف اإلمنايية املتعلقة هـالنمو   - 11
يف معـــرث ارـــديث عـــن  ناميبيـــاإوقـــد ةشـــارت اتقتمـــا ي واســـتخرا  املـــوار  التبيعيـــة. 

وسياسـات قايمـة علـر     بيعيـة إل ارة املـوار  الت   تمعـق  هرنامجي  النحلا  يف تنيي   إ2 اهلدف
نلمـا ةحـ َّ السـ ان ا ليـون هقيمـة       نظريـة مؤ اهـا ةنـا   تسـتند ي   وتشريعات مراعاة ارقوق 

ي يـل هلـا م يـدًا مـن      ا حبـرخ ومسـ  هلـم حبقـوق حمـرية فيحتـاإ فـإ م سيسـتخدمو        موار هم 
 2ق هاهلـدف  هعـض التقـدم قـد ةحـر  فيمـا يتعلـ      ةنَّ اتستدامة. وهالنسبة ي  هنغا ي إ لـوحل  

ةنـا قـد يتسـبت ةيضـا يف  ثـار      من حيث  يا ة املشارنة يف هرنامج ارراجة اتجتماعيـةإ رغـم   
اسـتراتيحلية   تتبيـق ةنَّ األصلية. وفيما يتعلق هغياناإ شد  التقرير علر غة محيدة علر الشعوب 

مل ول ـن  ااعـًةإ   002مشـاورات مـت ةنثـر مـن     ةسـير عـن يجـرات    التنمية املنخيضة ال رهـون  
ةوجا قمـور  وشاهت املوافقة اررة واملسبقة واملستنةة من الشعوب األصلية. تلتم  رغم ه ا 

 ااة عن ي الة الغاهات وتدهورها.استراتيحلية ليض اتنبعاثات النةيضا تتبيق  اثلة 

هـاراغواي   وهينما الو معظم التقارير من هيانات ممنية هشون الشعوب األصـليةإ فـإنَّ   - 11
ــدم من ــة  ــاتت       تق ــات ي  ةرهع ــق تمــني  البيان ــبتت عــن طري ــر مط ــاس لــض اليق ــة لقي حتحلي

املناطق الريييةإ  ـا يعتـق مؤشـرًا مـا عـن مسـتويات اليقـر هـني األسـر مـن           إ تشمل استحتانية
. ويتضمن التقرير هعـض املعلومـات املتعلقـة هالشـعوب األصـلية مـت يشـارات        الشعوب األصلية

. وعلر ه ا األساسإ يوجد حمـد  عرقـق لليقـرإ حيـث ذنـر      وطنيةلي  املتغة اإلحمايق للغة ا
يف  12.2يعـاين  يف املايـةإ هينمـا    01.0مـن ةهنـات اإلسـبانية    يقـر  ال النسبة من يعيشون يف  ةنَّ

دقت. وعــاوة علــر املــيقــر مــن اليف املايــة  01.2 ومــن ةهنــات اللغــات األصــلية مــن اليقــر املايـة  
 من غةهن. الشعوب األصلية اليقر ةعىت علر نسات ذلكإ فإنَّ



 A/69/271 

 

20/23 V.14-58788 

 

للس ان األصـليني حتديـدًا ألول مـرة يف شـيلق     هالنسبة األهداف مدج حتقق  وقد قي  - 12
 إ فـإنَّ 0السياسات العامة. وفيما يتعلق هاهلـدف   يف ترني حماور ال حتسنيي  سعيًا  0200عام 

ــام يف املؤشــرات هالنســبة ي         ــق حتســن ع ــم حتق ــدم املســاواة مســتمر رغ  عوب األصــليةالشــع
غة األصليني. فعلر المعيد الوطضإ اخنيضت النسبة املاوية للس ان الـ ين يعيشـون   الس ان و

يف املايـة   0.2ي   0552يف املاية يف عـام   02 وتر يف اليوم الواحد من  0.02علر ةقل من 
. يف املايــة 0.2ي   02لســ ان األصــليني مــن دج اإ هينمــا اخنيضــت النســبة لــ 0225يف عــام 

يــوتني يف املــؤلرة هالنســبة ي  معظــم   الشــعوب األصــليةنســات  وهــالرغم مــن هــ ا التقــدمإ فــإنَّ 
 ق العمل ةو املشارنة اتقتما ية.املؤشراتإ ومنحتا علر سبيل املثال معدل املشارنة يف سو

وتتضــمن هعــض التقــارير هيانــات ممــنية حســت امموعــة العرقيــة الرييســية ةو ســ ان      - 16
. فعلر سبيل املثـالإ ميثـل سـ ان القـرج     املنخيضاتيية/ارضرية ةو س ان املرتيعات/املناطق الري

قتنـحتا معظـم الشـعوب األصـليةإ     تإ الـ   الشـعبية  يف املناطق املرتيعة من احتورية تو الدميقراطيـة 
ــة مــن  مــو  الســ انإ   02نســبة  ــون ورغــم هــ اإ هــم   يف املاي ــرات.   15ميثل ــن اليق ــة م يف املاي

العرقيــة  جلماعــاتيف ا ون اخلامســة إ يبلــ  معــدل الوفيــات هــني األطيــال 1اهلــدف  وهالنســبة ي 
 العرقية ال  تس ن مناطق منخيضة.اجلماعات ا لدج ال  تس ن مناطق نايية مع  معدل

الـ    املتعلقـة هاملعـارف التقليديـة    وعلر المعيد الدويلإ عاوًة علر املؤشـرات األرهعـة   - 12
مؤشــرات هغيــة رصــد ت هضــعة  اتياقيــة التنــو  البيولــوجقإ ومــعومــعحتا مــؤ ر األطــراف يف

ــدًا. وقــد ع يــت شــعبة اإلحمــاتات علــر تتــوير نظــام مــن        ةحــوال الشــعوب األصــلية حتدي
تنييـ   علـر املسـتوج القتـريإ ةن     حتسـينا و  اتقتما ية من شوناإ يف حال - ارساهات البياية

ــل نقتــة حتــول هامــة يف ومــت  موعــة متماســ ة ومت      ــة   ميث ــن املؤشــرات لرصــد حال ــة م امل
 الشــعوب األصــلية ورفاهحتــا وتنييــ  يعــان األمــم املتحــدة هشــون حقــوق الشــعوب األصــليةإ    

لتــة التنميــة ملــا هعــد  اخلتــة اإلمناييــة اجلديــدة املعروفــة هاســم  يطــار يشــمل رصــد هــ ا يف  مبــا
. وهاإلمـــافة ي  ذلـــكإ تع ـــ  ميومـــية حقـــوق اإلنســـان علـــر ومـــت يطـــار   0202 عـــام
 ان مي ن من لالا تيعيل اإلعان.ؤشرات القايمة علر حقوق اإلنسللم

اجلاريــة لومــت لتــة جديــدة األعمــال ومــت اقتــراب األهــداف مــن  ايتــحتاإ ويف اــل   - 1٨
إ مــن املحتــم التونــد مــن يشــراك الشــعوب األصــلية. وتــدعو رؤيــة  0202للتنميــة ملــا هعــد عــام 

قايم علـر حقـوق اإلنسـانإ مـت      يمنايق ا   جي  اتب 0202مشترنة خلتة التنمية ملا هعد عام 
ــاة  ــايل املتعلقــة ه مراع ــق ةن يطسترشــد يف ومــت السياســات      املس ــتدامة. وينبغ اإلنمــاف واتس

رتبــا/ واإلجـراتات يف هــ ا المــد  مببــا ت املشــارنة واملسـاتلة وعــدم التمييــ  واإلنمــاف وات  
تحـدة هشـون حقـوق الشـعوب األصـلية.      هاملعاية القانونية الدوليةإ مبـا يف ذلـك يعـان األمـم امل    
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ليقـر  عـىن ا فحتـم  قيـق مل  التوصـل ي   ومت ت وين شرانات حقيقية من ةجل التنمية. ويسـتل م  
والرفا  من منظور الشعوب األصلية وجو  مؤشرات منقحة لليقـر تع ـ  التمـورات وايرات    

 شعوب األصلية وات هيانات ممنية.لدج ال يف ه ا الشون ا د ة
  

 اتستنتاجات والتوصيات - اراهع 
 

إ مثــل اعتمــا  يعــان  ــنرجالعقــد الثــاين هعــض النحلاحــات ال لقــد حتققــت يف يطــار - 15
ــم املتحــدة هشــون حقــوق الشــعوب األصــلية. وقــد ومــعت يف هعــض البلــدان ةطــر           األم
 ستورية وتشريعية تعترف هالشعوب األصليةإ مبا يف ذلك سياسات وهرامج موجحتـة. ومـت   

وتنييـ  السياسـات   ت هناك فحلـوة هـني اتعتـراف الرمسـق هالشـعوب األصـلية        ال ذلكإ ما
 علر ةرث الواقت.

اخلاصــة هالشــعوب األصــلية ةن تعتــرف هوشــ ال ارونمــة الــدول األعضــات وعلــر  - 22
تغــل قــدر ا علــر التــوثة يف     وتع  هــا. فمــا  الــت الشــعوب األصــلية تواجــا صــعوهات      

مـن الشـعوب األصـلية عقبـات ةعـىت يف املشـارنة يف        العامةإ هل وتواجا النسات اتالسياس
القرارات املتعلقـة هالسياسـات. وت خيلـو ةي مسـتوج مـن مسـتويات امتمـت مـن  ارسـات          
 يي يةإ هدتًا من مستوج األسرة وامتمـت ا لـق ووصـوًت ي  مسـتوج مؤسسـات الدولـة.       

ــحتمي  واإلقمــات اتقتمــا     ــاقم الت ــؤ ي هــ ا يتَّ ي  تي ي. وينشــد شــباب الشــعوب  وت ي
حيـث تت ايـد مشـارنتحتم وتتعـاام ةمهيتـحتا      السياسيةإ  يف ارياة األصلية م يدًا من املشارنة

مـــن لـــال ت نولوجيـــا املعلومـــات     علـــر صـــعيدي امتمـــت ا لـــق والدولـــة    يف العمـــل 
 .واتتماتت

ية مـن  وةطيال وشباب الشعوب األصـل نسات  استيا ة التياوت يف يم انيةوما  ال  - 20
اليرخ املتاحة قايمًا. وعـاوة علـر ذلـكإ مـت يعتـات األولويـة للشـخاخ ذوي اإلعاقـة         

ــات تلــك مــن  ــا يواجحتونــ ةهن ــق االشــعوبإ نظــرًا مل انتمــايحتم ي  الشــعوب  هســبت مــن عواي
امترارهم ي  العي  علر هام  امتمـت يف نـثة مـن األحيـانإ وهـم      األصلية ويعاقا م و

 .التحتمي  يف  تمعا م ا لية األصليةيعانون ه ثرة من ه ا 

فرصــة لومــت مؤشــرات لقيــاس التقــدم   0202تتــي  لتــة التنميــة ملــا هعــد عــام  و - 20
ا ر  يف مبا رات التنمية ال  تعاو احتياجات الشـعوب األصـلية. ومـت ةن يـو  اهتمـام      

ــدويل را      ــر المــعيد ار ــومق ال ــة املتيــق عليحتــا عل ــايق اخلتامي ــة الشــعوب  لــاخ يف الوث ل
األصــليةإ وعلــر ار ومــات ةن تقتــت علــر ةنيســحتا الت امــات يف هــ ا الشــون. وت مي ــن    
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حتقيق التنمية املستدامة يتَّ يذا نيلت مشارنة الشـعوب األصـلية هشـ ل نامـل وفعـال يف      
املسايل ال   محتا ةو الـ  مي ـن ةن تـؤثر فيحتـا. وهلـ ا الغـرثإ مـت تع يـ  هيانـل          معاجلة 

 األصلية.  ونمة لدج الشعوب ارومؤسسات 

علر المعيدين الـوطض والـدويل    ةوجا النحلا  ا ققة والثغرات املستبانة ويف موت - 21
 :يطوصر مبا يلقإ وغاياتا حتقيق هدف العقد الثاينيطار العمل علر يف 

هغيـة حتقيـق اهلـدف     عقـد  ويل ثالـث للشـعوب األصـلية يف العـامل     استحتال  )ة( 
ــل  ــ ًا     يف  املنشــو  املتمث ــ  يعــان األمــم املتحــدة هشــون حقــوق الشــعوب األصــلية تنيي تنيي

 وفعاًت؛ نامًا

ــ مإ  )ب(  ــا للمــا تني  يل ــن اإلعــانإ   10 و 10وفق ــات التنســيق  ترســيش م  لي
والتعــاون الــدوليني هشــون القضــايا ذات المــلة هالشــعوب األصــليةإ مثــل فريــق الــدعم         

 ينشـات ةفرقـة  اثلـة لـا     وب األصليةإ الـ ي مي ـن  املشترك هني الوناتت املعض هقضايا الشع
 علر المعيدين اإلقليمق والوطض؛  

محتمشـة   ااعـات  متميـ ة ت  ااتعتراف هالشعوب األصلية هاعتبارها شـعوه  ) ( 
إ علـر السـوات   0202ةهداف التنمية املستدامة ولتة التنمية ملا هعد عام يف يطار  ومعيية

ــبة ت  ــا التحديــــد   عتــــرفوومــــت ةهــــداف وغايــــات مناســ قــــوق الشــــعوب حبعلــــر وجــ
 وةولويا ا؛ األصلية

 اخلاصــة هالشــعوب األصــلية و ثليحتــا وتع يــ  رونمــةاتعتــراف هوشــ ال ا ) ( 
ــدعيم هــؤتت املمــثلني    ــات مــت     تلــك األشــ ال وت مــن ةجــل يقامــة حــوار وتياعــل هشــ ل هن

ت عـــنر الســـلتات الدوليـــة والوطنيـــة واملـــوايني العمـــوميني والقتـــا  اخلـــاخ والشـــرنا 
 الوطنيةإ وذلك من لال  ليات تشارنية تعلق حق املوافقة اررة واملسبقة واملستنةة؛  

ةن اعترافًا هالدور اراسم للفرقـة القتريـة التاهعـة للمـم املتحـدةإ مـمان        )ه( 
هقضـايا الشـعوب األصـليةإ    املتعلقـة  ملبا ت التوجيحتية مموعة األمم املتحـدة اإلمناييـة   تتبق ا

ــ  اع ــنرامج   إ 0222تمــدت يف شــبا//فنراير  ال ــات يف ال ــا نــاما وفع ــث تطــ تتبيق در  حبي
ةولويات الشعوب األصلية يف التقييمات القتريـة املشـترنة/ةطر األمـم املتحـدة للمسـاعدة      

 ؛  0202خلتة التنمية ملا هعد عام اإلها  املقبلة اإلمنايية ويف ة وات الرصد و

األمـــم املتحـــدة لتع يـــ  حقـــوق لتـــة عمـــل علـــر نتـــاق منظومـــة  ومـــت )و( 
إ علــر ةن تــدر  مــمن ةولويــات لتــة اإلمناييــة الشــعوب األصــلية وةولويا ــا واحتياجا ــا

 العمل اخلمسية للمني العام؛ 
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ومـت  ليــات ت يـل مشــارنة الشــعوب األصـلية هشــ ل فعـال علــر ايــت      ) ( 
ــ ة للشــعوب األصــلية مــن   ومســتويات األمــم املتحــدة   ــة املتمي ــات   تراعــق اهلوي لــال هيا

ا وساير اهلياـات  و السحتا واعيا  تلك الشعوب إ مبا يف ذلك هرملاناتارونمة اخلاصة وا
 .املمثلة للشعوب األصلية املعنية


