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  الشعوب األصليةاملنتدى الدائم املعين بقضايا 
  الدورة السادسة عشرة

  ٢٠١٧أيار/مايو  ٥ -نيسان/أبريل  ٢٤نيويورك، 
  *من جدول األعمال املؤقت ٣البند 

        متابعة توصيات املنتدى الدائم
  األصليةجتميع للمعلومات الواردة من منظمات الشعوب     

    
  مذكرة من األمانة العامة    

  

  موجز  

تقدم هذه املذكرة جتميعا للردود الواردة من منظمـات الشـعوب األصـلية علـى اسـتبيان        
بشأن اإلجراءات املتخذة أو املزمع اختاذهـا فيمـا يتعلـق بتوصـيات األمـم املتحـدة املنتـدى الـدائم         

إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن حقـوق الشـعوب       املعين بقضايا الشعوب األصلية، فضال عـن تنفيـذ   
. وميكن االطالع علـى االسـتبيان والـردود الكاملـة     ٢٠٣٠األصلية وخطة التنمية املستدامة لعام 

  ).www.un.org/development/desa/indigenouspeoplesيف املوقع الشبكي للمنتدى الدائم (
  

  

   

  
  

 * E/C.19/2017/1.  
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  مقدمة  - أوال   

هذه املذكرة هي عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة من منظمات الشـعوب األصـلية     - ١
. ويرحب املنتدى الـدائم  )١(بشأن تنفيذ توصيات املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية

يف دوراتـه ويشـيد باملنظمـات الـيت قـدمت تقـارير ويشـكرها علـى         مبشاركة الشـعوب األصـلية   
  ذلك. وحيث املنتدى منظمات الشعوب األصلية على مواصلة تقدمي املعلومات عن أنشطتها.

ــا          - ٢ ــن غايا ــا وع ــل منظما ــات عــن عم ــدمي معلوم ــت الشــعوب األصــلية إىل تق ودعي
الن األمم املتحدة بشأن حقوق الشـعوب  وأهدافها املتعلقة بتنفيذ توصيات املنتدى الدائم، وإع

  . ٢٠٣٠األصلية، واملؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية، وخطة التنمية املستدامة لعام 
    

  الردود الواردة من منظمات الشعوب األصلية  - ثانيا   

  توصيات املنتدى الدائم  - ألف  

أشـــار مكتـــب شـــؤون هـــاواي، ومقـــره يف هونولولـــو، هـــاواي، بالواليـــات املتحـــدة    - ٣
لكتـاب بيانـات السـكان    األمريكية، وهو وكالـة شـبه مسـتقلة يف واليـة هـاواي، إىل أنـه وفقـا        

نسـمة. وأشـار املكتـب     ٥٢٧ ٠٧٧، بلغ جمموع سكان هـاواي األصـليني   األصليني يف هاواي
شـعوب األصـلية. ويـرد أحـد األمثلـة الواضـحة علـى ذلـك         إىل أن عمل املنتدى الدائم يـدعم ال 

، وهــو جبــل مقــدس الــواردة يف توصــية املنتــدى بشــأن حالــة الشــعوب األصــلية يف ماونــا كيــا  
متـرا.   ٣٠لسكان هاواي األصليني من املقـرر وضـع مرصـد دويل عليـه بـه تلسـكوب ارتفاعـه        

مـن إعـالن األمـم املتحـدة      ١٢و  ١١ويعيق ذلك النشاط احلقوق املنصوص عليهـا يف املـادتني   
ــا ــاواي      وخيالفه ــة احلــرة واملســبقة واملســتنرية لســكان ه ــاالعتراف باملوافق ــدى ب . وأوصــى املنت

  ).E/2016/43-E/C.19/2016/11، من الوثيقة ٣١األصليني (انظر الفقرة 

تايلنـد، هـو   بوحلف الشـعوب األصـلية يف آسـيا، الـذي يوجـد مقـره يف شـيانغ مـاي،           - ٤
ــة أنشــأا حركــات الشــعوب األصــلية يف عــام     ــز  ١٩٨٨منظمــة إقليمي ــزم احللــف بتعزي . ويلت

ومحاية حقوق الشعوب األصلية ومساعدة أفرادها يف املطالبة باالعتراف القانوين ويات تلـك  
ك الدوليــة األخــرى. ويضــم احللــف  عــالن والصــكواإلوجــب الشــعوب وحقوقهــا اجلماعيــة مب 

__________ 

مـن منظمـات وشـبكات     ٣٠٠استبيان أعدته أمانة املنتدى الدائم املعين بالشعوب األصلية وأُرسل إىل أكثر من   )١(  
أسـتراليا،  وردت ردود من منظمـات يف  والسابقة يف دورات املنتدى.  ةشاركاملالشعوب األصلية، اعتماداً على 

املتعددة القوميات)، وتايلند، وجنـوب أفريقيـا، وغواتيمـاال، وكاليـدونيا اجلديـدة،       -وبورندي، وبوليفيا (دولة 
 وكينيا، واملكسيك، والواليات املتحدة األمريكية.
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ويعمل مبثابة منتدى لتبـادل التطلعـات واألفكـار واخلـربات. وفيمـا يتعلـق        )٢(منظمة عضوا ٤٧
بــتمكني النســاء الشــعوب األصــلية، يشــارك احللــف يف الــتمكني وبنــاء القــدرات مــن املســتوى  

سـاء الشـعوب األصـلية. كمـا اعتمـد      الشعيب إىل املستوى الدويل ويدعم شـبكات ومنظمـات ن  
احللف سياسة جنسانية لتوجيه عمله بشأن إدراج حقـوق وقضـايا نسـاء الشـعوب األصـلية يف      
عمــل املنظمــات األعضــاء بــه، مبــا يف ذلــك املشــاركة الفعالــة علــى مجيــع املســتويات. ويف           

وتنظيمهـا،   ، نفذ احللف مشروعا بشأن دور نساء الشعوب األصلية يف إدارة املياه٢٠١٦ عام
حيث قام بإجراء أنشطة للبحوث والتحليل وبنـاء القـدرات يف فييـت نـام وكمبوديـا وميامنـار.       
وفيما يتعلق بشباب الشعوب األصلية، يدير احللف برناجما إقليميا لبناء القدرات للشباب تنفـذ  

ب األصـلية  يف إطاره برامج ومشاريع رامية إىل تيسري نقل املعارف التقليديـة إىل شـباب الشـعو   
  وتعزيز قدرات القيادة والقدرات األخرى لديهم.

وائتالف حقوق الشعوب األصلية منظمة للمجتمعات احمللية للسكان األصليني تعمـل    - ٥
على الصعيد احمللي والوطين والدويل من أجل تعزيز حقـوق السـكان األصـليني وسـكان اجلـزر      

ــتالف   ــامل اســتجابةيف أســتراليا. وقــد أنشــئ االئ ــة لالســتجابة حلــاالت  ربن ج احلكومــة االحتادي
. ووفقـا للبيانـات الـواردة مـن مكتـب      ٢٠٠٧الطوارئ يف اإلقليم الشمايل الذي أُنشئ يف عام 

املقــيمني  األصـليني وســكان جــزر مضـيق تــوريس   اإلحصـاءات األســترايل، يبلـغ عــدد الســكان  
يف أسـتراليا. ويشـري   يف املائـة مـن جممـوع السـكان      ٣نسمة تقريبا، وهـو مـا ميثـل     ٦٦٩ ٩٠٠

حلمايــة وإعمــال احلــق يف املوافقــة احلــرة واملســبقة       قــائم االئــتالف إال أنــه ال يوجــد تشــريع   
واملستنرية. وفيما يتعلق مبسألة نساء الشعوب األصلية، يفيد االئتالف جبهوده الدعوية للطلـب  

ة. وقـد قـدمت   إىل املنتدى الدائم إعداد دراسة عن العنف ضد نساء وفتيـات الشـعوب األصـلي   
، بشــأن نســاء الشــعوب األصــلية  ٢٠١٤املنظمــة أيضــا طلبــا إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، يف   

والعنف القائم علـى نـوع اجلـنس يف حـاالت الـرتاع. إضـافة إىل ذلـك، يتشـاور االئـتالف مـع           
 شباب الشعوب األصلية بشأن االنتحار والشواغل األخرى تمع املثليات واملثليني ومزدوجي

  امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية.

وتوفر منظمة اخلدمات اهلندية األمريكيـة، ومقرهـا يف املنـاطق احلضـرية يف ديترويـت،        - ٦
الواليات املتحدة، الدعم للسكان األصليني من خالل جمموعة متنوعة من يف ميتشيغان، بوالية 

املنظمـة أيضـا علـى     وألغذيـة. وتـدع  اخلدمات، مثل العالج النفسي وبرامج الشباب وبرنـامج ل 

__________ 

تشــكيال علــى املســتوى دون  ١٥ تشــكيال وطنيــا، و ١٤بلــدا يف آســيا مــع  ١٤منظمــات مــن العضــوية تضــم   )٢(  
هـي   ٤هي من منظمات نساء الشعوب األصلية و منظمات  ٦العدد،  ذلكتشكيال حمليا. ومن  ١٨، و الوطين

 من منظمات شباب الشعوب األصلية.
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من أجـل حقـوق الشـعوب األصـلية. وفيمـا يتعلـق بشـباب         ةوالدولي ةوالوطني ةاحمللي ياتاملستو
 Indian( املدرسة اهلندية: قصة أحـد النـاجني  الشعوب األصلية، أنتجت املنظمة الفيلم املعنون: 

School: A Survivor’s Story( الشــاملة لعــدة أجيــال وأثرهــا ، الــذي يستكشــف مســألة الصــدمة
على اتمعات األصلية. وقد استخدم الفيلم كأداة للدعوة من أجل تـوفري نهـج عالجيـة تقـوم     

  على العدالة التصاحلية لألطفال والشباب من السكان األمريكيني األصليني.

 )، الـيت يوجـد مقرهـا يف   Qhana Pukara Kurmiوتتعامل رابطة كانـا بوكـارا كـورمي (     - ٧
مدينة إل ألتو، ااورة لالباز، يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات، مع املسائل املتصلة باألنظمـة  
القضائية، واحلقوق يف األراضي، وتسوية الرتاعات، وتغري املنـاخ. ووفقـا ملـا أفـادت بـه اللجنـة       

    ــر ــة البحــر الكــارييب، يع ــة ومنطق ــة مــ  ٦٢ف االقتصــادية ألمريكــا الالتيني ــوليفيني يف املائ ن الب
. وتتشكل أكرب مجاعات الشعوب األصلية من الكيتشـوا  )٣(أنفسهم بأم من الشعوب األصلية

يف املائة). وتشري الرابطة إىل أنه، على الرغم من أن دولـة بوليفيـا    ٢٥يف املائة) واألميارا ( ٣٠(
هنــاك نقــص يف  ، ال يــزال)٤(عــالن باعتبــاره قانونــا وطنيــا اإلاملتعــددة القوميــات قــد اعتمــدت  

املعلومات والوعي بشأن حقوق الشعوب األصلية لدى كل من الشعوب األصلية والوكـاالت  
  احلكومية. 

 Union des peuples autochtonesواحتاد الشعوب األصلية من أجل الصحوة والتنميـة (   - ٨

pour le réveil au développementدف إىل تعزيـز  ) هو منظمة للشعوب األصلية يف بوروندي 
ــة     ــة االجتماعي ــاتوا يف التنمي ــة، والصــحة،    -حقــوق شــعوب الب االقتصــادية، واخلــدمات العام

والتعلــيم، وبنــاء القــدرات. ويفيــد االحتــاد بــأن أعمــال املنتــدى الــدائم قــد ســاعدته يف جهــوده  
ــة مــع حكومــة بورونــدي، إلدمــاج   ــة، املبذول ــات صــنع القــرار.   شــعوب الدعوي ــاتوا يف هيئ الب

، جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة، واللجنـة الوطنيـة   هيئات أخرىاهليئات، يف مجلة  وتشمل تلك
للمنتدى الوطين للمـرأة البورونديـة، واللجنـة الوطنيـة املعنيـة باألراضـي واملمتلكـات األخـرى.         

وثالثـة   إضافة إىل ستة برملانيني من الشـعوب األصـلية: ثالثـة أعضـاء يف جملـس الشـيوخ       وذلك
 ٢٠٢٠-٢٠١٦عيــة الوطنيــة. ويفيــد االحتــاد بــأن خطتــه االســتراتيجية للفتــرة   أعضــاء يف اجلم

تركز على تعزيز مشاركة نساء الشعوب األصلية يف عمليات صنع القرار يف بوروندي. وفيمـا  
  يتعلق بالشباب، اضطلع االحتاد بأنشطة تدريب بشأن حقوق الشعوب األصلية.

__________ 

  )٣(  Rodrigo Valenzuela Fernández, “Inequidad, ciudadanía y pueblos indígenas en Bolivia” in Políticas 

Sociales (Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago 2004). 

ــاين/نوفمرب  ٧املــؤرخ  ٣٧٦٠القــانون رقــم   )٤(   ــة بالقــانون رقــم  ، بصــيغته املع٢٠٠٧تشــرين الث املــؤرخ  ٣٨٩٧دل
  .٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٦
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ردودا على االستبيان، وهي: جملـس   )٥(ةوقدمت ثالث منظمات من كاليدونيا اجلديد  - ٩
 ١٦، واملؤلف مـن  ١٩٩٨)، املنشأ مبوجب اتفاق نوميا لعام Sénat coutumierالشيوخ العريف (

؛ واحتــاد املنظمــات غــري   )conseils coutumiers( عضــوا معيــنني مــن اــالس العرفيــة الثمانيــة     
، الــذي يركــز )Congrès populaire coutumier( احلكوميــة يف كانــاكي؛ واملــؤمتر الشــعيب العــريف
، ســلطت ردود تلــك املنظمــات الضــوء،  ٢٠١٧علــى حتديــد أراضــي األســالف. وحــىت عــام   

يتعلق مبتابعة توصيات املنتدى، على إدماج لغات الشعوب األصـلية يف املنـاهج التعليميـة؛     فيما
الرتاعــات علــى  واســتخدام الصــور اجلويــة لتحديــد األراضــي العشــائرية واملواقــع املقدســة حلــل 

، داخـل أقاليمهـا. وقـد أثـريت     كبـار الزعمـاء  األراضي؛ ودور اهلياكل املؤسسية التقليدية، مثل 
 قيـد علـى تقريـر املصـري وبشـأن إمكانيـة وجـود تباينـات يف         ٢٠١٨شواغل بشأن استفتاء عام 

رد أفراد شـعب الكانـاك يف السـجل االنتخـايب. وفيمـا يتعلـق حبالـة نسـاء الشـعوب األصـلية، تـ           
، وما يضطلع بـه مـن املناسـبات    هنوقبائل هنوأسر هنيف عشائر نساءاإلشارة إىل الدور اهلام لل

عىن بالعنف ضد نساء الشـعوب األصـلية والـيت تنطـوي علـى      واألنشطة، مبا يف ذلك تلك اليت ت
تبادل الزيـارات مـع البلـدان األخـرى يف منطقـة احملـيط اهلـادئ. ومت أيضـا االضـطالع بأنشـطة           

  صدي لقضايا االنتحار واجلنوح يف أوساط أطفال وشباب الشعوب األصلية. للت

وظل املرصـد الـوطين للشـعوب األصـلية يف غواتيمـاال، وهـو برنـامج للشـبكة الوطنيـة            - ١٠
ملنظمات شباب شعب املايا، يقوم بتقدمي الدعم إىل الشـعوب األصـلية مـن خـالل بـرامج لبنـاء       

ــار إعـــدادالقـــدرات يف جمـــاالت  ــاءلة،  املشـ ــفافية واملسـ يع وتنفيـــذها، واحلكـــم الرشـــيد، والشـ
. “متعــددة” واســتخدام العدالــة التقليديــة للشــعوب األصــلية بصــفتها نظمــا قانونيــة موازيــة و  

  إضافة إىل ذلك، ظل املرصد الوطين ينظم مؤمترات للجمهور بشأن حقوق الشعوب األصلية. 

ومركز موارد القانون اهلندي هو منظمة غـري رحبيـة للقـانون والـدعوة تقـدم املسـاعدة         - ١١
القانونيـة إىل قبائـل وجمتمعـات الشـعوب األصـلية يف مجيـع أحنـاء األمـريكتني يف جمـاالت محايــة          
ــوق اإلنســان. ويف          ــة حق ــراث الثقــايف، ومحاي ــى الت ــتعادة األراضــي، واحملافظــة عل ــة، واس البيئ

الذي يضطلع بـه املركـز علـى تنفيـذ      “قوة األمم من أمان النساء”مشروع ركز  ،٢٠١٦ عام
مــن خــالل  ٢٠١٤عــالن والوثيقــة اخلتاميــة للمــؤمتر العــاملي بشــأن الشــعوب األصــلية لعــام   اإل

ــدورة الســتني  املشــاركة يف ــرأة، و ل ال ــة وضــع امل ــلجن ــدائم،   اخلامســة عشــرة  دورةال ــدى ال املنت

__________ 

لــذايت يف الفتـرة مــن  قائمــة األمـم املتحــدة لألقـاليم غـري املتمتعــة بـاحلكم ا    مدرجـة يف  كانـت كاليـدونيا اجلديــدة     )٥(  
إحالــة فرنسـا معلومــات مبوجــب الفصــل احلـادي عشــر مــن ميثــاق األمــم    عقــب، ١٩٤٧إىل عــام  ١٩٤٦ عـام 

، عندما قررت اجلمعية العامة أن كاليدونيا اجلديدة ال تزال تشكل إقليما غري متمتـع  ١٩٨٦املتحدة، ومنذ عام 
 (الدورة األوىل). ٦٦و  ألف ٤١/٤١باحلكم الذايت. انظر قراري اجلمعية العامة 
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ثالثة والثالثني لس حقوق اإلنسان. وفيمـا يتعلـق بلجنـة وضـع     والدورتني الثانية والثالثني وال
مـن كنـدا والواليـات املتحـدة،      سـكان أصـليني  مـع منظمـات نسـاء     شـراكة  املركز أنشأاملرأة، 

معا حنـن أقـوى: حركـات نسـاء الشـعوب      ”يف ذلك أالسكا، لتنسيق مناسبة موازية بعنوان  مبا
ألمريكيني وسكان أالسكا األصليني، ونساء السكان األصلية من أجل إاء العنف ضد اهلنود ا

مــن أجــل إـاء أزمــة حقــوق اإلنســان  املتناميــة دف االعتــراف باحلركــة العامليـة  ــ، “األصـليني 
املتمثلة يف العنف ضد نساء وفتيات الشعوب األصلية وتعزيز تلك احلركـة وإعـالء شـأا. ويف    

أمـم ومنظمـات للشـعوب األصـلية، عـدة      جملس حقوق اإلنسان، قدم املركز، بـدعم مـن سـبع    
حلقـيت النقـاش اللـتني عقـدمها     إىل  وجههـا مـن البيانـات الشـفوية     اعـدد عـرض  بيانات خطيـة و 

القـرار السـنوي بشـأن     ساهم يف الدعوة إىلالس بشأن العنف ضد نساء الشعوب األصلية؛ و
ــات         ــك نســاء وفتي ــات، مبــا يف ذل ــة إىل إــاء العنــف ضــد النســاء والفتي ــل اجلهــود الرامي تعجي

يف  ،يف حزيران/يونيــه، والقــرار الســنوي املتعلــق حبقــوق الشــعوب األصــلية ،الشــعوب األصــلية
الفعلـي   مـن أجـل القضـاء    هوتنفيـذ  اإلعـالن  رصـد لأيلول/سبتمرب؛ ودعا الس إىل إنشاء هيئـة  

على مجيع أشكال العنف والتمييز ضد نساء وأطفال الشعوب األصلية يف مجيع أحناء العامل، مبا 
  يف ذلك النساء من اهلنود األمريكيني ومن سكان أالسكا األصليني.

سـان األصـلي الفـاعالت هـي منظمـة مقرهـا يف كيـب         - ومنظمة نساء شعب خـوي   - ١٢
سـان األصــلي وأسـرهم بطـرق خمتلفــة.     - شــعب خـوي تـاون، جبنـوب أفريقيــا، وتـدعم نسـاء     

ــدم املنظمــة املشــورة لنســاء شــعب خــوي    ــنظم     - وتق ــرتاع، وت ســان وأســرهن يف حــاالت ال
االحتفاالت التقليدية للنسـاء الـيت تنـوه بالنسـاء ودورهـن يف جمتمعـان احملليـة، وتـدعم جمتمعـا          

  تقوم على االستدامة الذاتية. زراعيا للنساء يف منطقة نابري يدير مجعية تعاونية بأساليب

ثقافيــة غــري رحبيــة يف مجهوريــة ســاخا (ياقوتيــا)، باالحتــاد   -وإليــادا هــي منظمــة إثنيــة   - ١٣
الروســي. واهلــدف الرئيســي للمنظمــة هــو اســتعادة وصــون وتعزيــز الثقافــة التقليديــة للشــعوب 

لشـباب  ل دروسـا  نظمةامل دمقاألصلية يف ياقوتيا على املستويات اإلقليمية والوطنية والدولية. وت
املعتقـدات واألعـراف التقليديـة، وتعقـد االجتماعـات واالحتفـاالت        عن من الشعوب األصلية

  واملناسبات الرياضية التقليدية.

اإلمنائية الرعوية املتكاملة هي منظمة حلقوق اإلنسان والدعوة تعمل  وومبادرات تومو  - ١٤
و املنظمــة إىل اإلصــالحات الدســتورية، ومشــاريع يف مقاطعــة بوكــوت الغربيــة، بكينيــا. وتــدع

يف ذلـك   املوارد الطبيعية، وحقوق الرعاة، وقـد نفـذت مشـاريع للتـدريب وبنـاء القـدرات، مبـا       
  الصحة والثقافة.ب عىنمشاريع ت
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والس الوطين للشباب اهلندي هو منظمة مقرها يف ألبوكريكي، والية نيومكسـيكو،    - ١٥
املنظمة يف حتسني الرفاه االقتصـادي والتعليمـي واالجتمـاعي    رسالة مثل بالواليات املتحدة. وتت

للهنود األمريكيني يف الواليات املتحدة. والس عضو يف ائـتالف نيومكسـيكو لوقـف العنـف     
قبليا يف البلد، الـدعم   ائتالفا ١٨، وهو واحد من ئتالفضد نساء الشعوب األصلية. ويوفر اال

ألصــلية الـذين يعملــون مــن أجــل التصـدي حلــاالت العنــف املــرتيل،   إىل احملـامني مــن الشــعوب ا 
واالعتداء اجلنسي، والعنف أثناء املواعـدة، واملطـاردة، واالجتـار بـاجلنس، يف اتمعـات القبليـة       

بنـاء  ”، استضاف الـس مـؤمترا للشـباب، بعنـوان     ٢٠١٦بوالية نيومكسيكو. ويف متوز/يوليه 
، ركــز علــى التشــرد، ومنــع االنتحــار، واحليــاة اجلنســية،   “مالقــادة مــن أجــل الــتمكني واإلهلــا 

واملوازنــة بــني مطالــب احليــاة واإلجهــاد، وحمــو األميــة املاليــة، وصــون الثقافــات واللغــات،          
  واملشاركة يف احلياة املدنية/التصويت، واالستعداد لشغل الوظائف، والتعليم، ومسائل أخرى.

  
  األصلية املؤمتر العاملي املعين بالشعوب  - باء  

ــريعية،     - ١٦ ــاركته يف التــــدابري التشــ ــاواي، يف تقريــــره، مشــ يصــــف مكتــــب شــــؤون هــ
السياساتية و/أو اإلدارية اليت تتخذها حكومة الواليات املتحـدة لتنفيـذ مبـادئ وتطلعـات      و/أو

عـالن. ويف هـذا الصـدد، قـدم     اإلعلى تأييد  املكتب احلكومة ، حث٢٠١٠ويف عام  .عالناإل
ت بنــاءة مــن أجــل وضــع مشــروع قــانون تشــريعي مت توقيعــه بصــفته القــانون   املكتــب اقتراحــا

عـالن وبسـكان هـاواي األصـليني بصـفتهم      اإلمن  ٣. ويقر القانون صراحة املادة )٦(١٩٥ رقم
ــةال، أصـــدرت وزارة ٢٠١٦شـــعب هـــاواي األصـــلي. ويف تشـــرين األول/أكتـــوبر    يف داخليـ

على إجراءات إلعادة إنشـاء العالقـة بـني الواليـات     الواليات املتحدة قاعدا النهائية اليت تنص 
  .احلكوماتاملتحدة وجمتمع السكان األصليني هلاواي يف شكل عالقة بني 

منتـدى  إحـدى منظماتـه األعضـاء، وهـي     ويذكر حلف الشعوب األصلية يف آسـيا أن    - ١٧
ية ميزورام املؤيد شارك بالعمل يف قرار اجلمعية التشريعية لوالتزو للشعوب األصلية، يف اهلند، 

  . ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٨. وقد أُجيز القرار يف )٧(إلعالنل

 ويشري احللف أيضا إىل أنه يعمل عـن كثـب مـع منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن مبـادرة          - ١٨
، الــيت تــوفر إطــارا وجمموعــة أدوات للشــعوب  )٨(“متصــفح الشــعوب األصــلية” تعاونيــة، هــي

__________ 

  )٦(  Act of 6 July 2011, No. 195, 2011 Sessions Laws of Hawaii, Law 646. 

ــرة   )٧(   ــايل:      إنشــ ــبكي التــ ــع الشــ ــى املوقــ ــة علــ ــلية، متاحــ ــعوب األصــ ــدى زو للشــ ــن منتــ ــادرة عــ ــة صــ  خباريــ
http://zoindigenous.blogspot.com/2016. 

 .www.indigenousnavigator.org املوقع الشبكي التايل: انظر  )٨(  
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األصلية للقيام على حنو منهجي برصد مستوى االعتراف حبقوقهم وإعماهلـا. ويرصـد متصـفح    
عــالن؛ (ب) الوثيقــة اخلتاميــة للمــؤمتر العــاملي املعــين   اإلالشــعوب األصــلية مــا يلــي: (أ) تنفيــذ  

بالشعوب األصلية؛ (ج) اجلوانـب األساسـية يف أهـداف التنميـة املسـتدامة. وقـد أدمـج احللـف         
وب األصلية على الصعيد اإلقليمي يف آسـيا يف براجمـه ومشـاريعه الراميـة إىل مجـع      متصفح الشع

البيانــات مــن خــالل أعضــائه واملنظمــات الشــريكة علــى الصــعيدين اتمعــي والــوطين. إال أنــه  
  يكن هناك أي تفاعل مع املكاتب اإلحصائية الوطنية. مل

 Union des peuplesنميـــة (ويفيـــد احتـــاد الشـــعوب األصـــلية مـــن أجـــل الصـــحوة والت  - ١٩

autochtones pour le réveil au développement      بـــأن حكومـــة بورونـــدي قـــد أقـــرت ســـت (
الباتوا. وقـد أنشـأ االحتـاد مركـزا للطـالب البـاتوا يف        شعوب منظمات تعمل على حتسني حالة

احلفـاظ  بوجومبورا، حيث يتسىن للعديد من الشباب من مجيع أحنـاء البلـد تبـادل اآلراء بشـأن     
على ثقافتهم. وعند عـودة أولئـك الشـباب إىل أسـرهم، فـإم جيعلـون آبـاءهم يـدركون أمهيـة          

  احلفاظ على معارفهم التقليدية.

) بــأن ميثــاق Sénat coutumierويف كاليــدونيا اجلديــدة، يفيــد جملــس الشــيوخ العــريف (   - ٢٠
األصـلية قـد قُـدم إىل     الشـعوب  عـراف شعب الكانـاك بشـأن نظـام القـيم واملبـادئ األساسـية أل      

مـن   يف املائـة  ٩٠ صـوت من الزعامات التقليديـة واملقاطعـات وحظـي مبوافقتـها، حيـث       ٣٦٠
لكاليــدونيا  اجلريــدة الرمسيــة. ومــن مث أُعلــن امليثــاق رمسيــا ونشــر يف الزعمــاء مؤيــدين العتمــاده

رفيـة، مـن   ، دعت الزعامات التقليدية والسـلطات الع ٢٠١٦. ويف عام ٢٠١٤اجلديدة يف عام 
خالل جملس الشيوخ العريف، إىل إنشاء خطـة مارشـال هلويـة الكانـاك لتصـحيح اآلثـار السـلبية        

ــن ا  ــة خــالل  النامجــة ع ــددة   املاضــية ســنة اخلمــس عشــرة لعومل ــام شــركات متع ، وال ســيما قي
اجلنسيات بتشييد منشأيت نيكل جديدتني داخليتني ومرفق حبـري. ويفيـد احتـاد املنظمـات غـري      

) بأنـه  Fédération des organisations non gouvernementales en Kanakyيف كانـاكي (  احلكومية
حكومـة فرنسـا وكـونغرس كاليـدونيا اجلديـدة مـن أجـل ختفـيض التلـوث           قوم بالـدعوة لـدى  ي

  املنبعث من مرافق النيكل.

ــات املتحــدة         - ٢١ ــيس الوالي ــه، عقــب إعــالن رئ ــدي بأن ــانون اهلن ــد مركــز مــوارد الق ويفي
، عـن تأييـد الواليـات املتحـدة     ٢٠١٠كـانون األول/ديسـمرب    ١٦مريكية، باراك أوباما، يف األ

إلعالن األمم املتحدة، استخدم األفراد والقبائل إعالن األمم املتحدة، من بني وسـائل أخـرى،   
للتفاوض على حق االرتفاق الثقايف، ومحاية األماكن والبقايا املقدسـة، ومكافحـة العنـف ضـد     

ــونغرس       نســاء الشــ  ــف الك ــة ونســاء ســكان أالســكا األصــليني، وتثقي عوب األصــلية األمريكي
والضغط عليه، وبوصفه معيارا من معـايري حقـوق اإلنسـان تلتـزم األمـم القبليـة باملسـاءلة عنـه.         
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املتعلقـة باحلكومـات    اعـالن يف سياسـا  اإلوقد أدرج عدد من الوكاالت والوزارات االحتاديـة  
، أصبح الس االستشاري لصون التراث التـارخيي  ٢٠١٣ية. ويف عام القبلية والشعوب األصل

عـالن. وتعمـل وكـاالت احتاديـة أخـرى علـى       اإلأول وكالة احتادية تقوم بإصـدار خطـة لـدعم    
التوجيهيـة  النائب العـام  مبادئ ”عالن يف عملها. وتشمل اإلحتديد كيفية حتسني إدماج معايري 
، الـيت أصـدرا عـن وزارة العـدل     “القبائل املعترف ا احتاديـا اليت تنص على مبادئ العمل مع 

ــام  ــق أهــداف    ٢٠١٤يف ع ــا بتعزيــز وحتقي ــة البيئــة     اإل، التزام ــة وكالــة محاي ــالن. ويف سياس ع
ــة  ــرف ــا       ”املعنون ــل والشــعوب األصــلية املعت ــة للعمــل مــع القبائ ــة البيئي سياســة بشــأن العدال

ن واملبادئ اليت تتسق مع رسالة الوكالـة وسـلطاا. ويف   عالاإل، تعترف الوكالة بأمهية “احتاديا
، أصـــدرت دائـــرة األمســـاك واألحيـــاء الربيـــة االحتاديـــة حتـــديثا للسياســـة املتعلقـــة  ٢٠١٦عـــام 

اعتمد بروح ”باألمريكيني األصليني يوفر إطارا للتعامل على أساس العالقات بني احلكومات، 
  .“صليةإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األ

سان األصلي الفاعالت أن حكومة جنوب أفريقيا  - وترى منظمة نساء شعب خوي  - ٢٢
ســان يف معارفــه التقليديــة املرتبطــة مبــوارد  - تعمــل علــى تعزيــز ومحايــة حقــوق شــعب خــوي 

. وتفيد املنظمة بأن حكومة جنـوب أفريقيـا قـد بـدأت عمليـة لإلصـالح       معينةبيولوجية أصلية 
سـان أكثـر مـن     - سان وأا تقوم بالتعـاون مـع شـعب خـوي     - خويالزراعي تشمل شعب 

سـان ومؤسسـاته    - ذي قبل. إال أنه مل يتم بعد سن تشريعات لالعتراف رمسيا بشـعب خـوي  
  بوصفه جمتمعا ثقافيا، األمر الذي يشكل عقبة رئيسية ال تزال قائمة.

ــاد الروســي        - ٢٣ ــن أن االحت ــرغم م ــى ال ــه، عل ــادا بأن ــة إلي ــد منظم مل يصــوت لصــاحل   وتفي
عالن، جرى اعتماد عدد من القوانني يف مجهورية سـاخا (ياقوتيـا) مـن أجـل محايـة حقـوق       اإل

الشعوب األصلية، مبـا يف ذلـك احلقـوق املتعلقـة بـاملركز القـانوين للشـعوب األصـلية، وأراضـي          
  ، ورعي الرنة.للرحلاألسالف، واألنشطة االقتصادية التقليدية، واتمعات القبلية 

  
  ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام   - جيم  

يتعاون حلف الشعوب األصـلية يف آسـيا مـع اجلهـود الـيت يبـذهلا اتمـع املـدين لرصـد            - ٢٤
التـام  مـن اخلطـة (القضـاء     ٢. ويشـدد احللـف علـى أن اهلـدف     ٢٠٣٠تنفيذ خطة التنمية لعـام  

تتقـاطع مـع احلـق يف الغـذاء ويف     على اجلوع) ميثل األولوية له، بالنظر إىل أن حقـوق األراضـي   
شارك احللف أيضا يف الـدعوة إىل حقـوق الشـعوب األصـلية يف تنفيـذ خطـة       يكسب الرزق. و

عمومــا علــى الصــعيدين اإلقليمــي والــدويل، مبــا يف ذلــك مشــاركتها مــن خــالل     ٢٠٣٠عــام 
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اهلدف  . ومن األمثلة األخرى لعمل احللف على تنفيذ)٩(اموعات الرئيسية للشعوب األصلية
، الـيت  )١٠(“مبادرات الشعوب األصلية لالعتراف باحلقوق يف األراضي يف آسيا”نشر وثيقة  ٢

تعرض جمموعة من املبادرات واالستراتيجيات اليت تقوم ا الشـعوب األصـلية يف آسـيا لتأكيـد     
  حقوقها يف األراضي. 

ــاه النظيفــة والنظ  ٦ويشــري مكتــب شــؤون هــاواي إىل أن اهلــدف     - ٢٥ ــة الصــحية)،  (املي اف
متثل أولويات هامة للتنفيذ علـى   ،(احلياة يف الرب) ١٥واهلدف  ،(احلياة حتت املاء) ١٤واهلدف 

املستويني اتمعـي واإلقليمـي. ويف هـذا الصـدد، يـوفر برنـامج إنفـاذ االمتثـال التـابع للمكتـب           
حيحية الختــاذ استعراضــا لالمتثــال القــانوين والسياســايت، وخــدمات التقيــيم واإلجــراءات التصــ 

ــد تكــون ضــارة           ــوانني بســبل ق ــذ الق ــات بتفســري أو تنفي ــام املنظم ــد قي ــتباقية عن خطــوات اس
ــارير        ــى. وتشــري املنظمــة أيضــا إىل أــا تعــد تق ــة أو ليســت يف مصــلحتها املثل مبجتمعاــا احمللي
وتضطلع بدراسـات استقصـائية للمسـاعدة يف توجيـه القـرارات املتعلقـة بالتوجـه االسـتراتيجي         

  اليت تركز على الشعوب األصلية يف هاواي.العامة املتعلقة بالسياسات و

ويف غواتيمـاال، يعمــل املرصــد الـوطين للشــعوب األصــلية مـع برنــامج متطــوعي األمــم      - ٢٦
املتحدة والشبكة الوطنية ملنظمات شباب شـعب املايـا لتحديـد أولويـات الشـعوب األصـلية يف       

ومن خالل هذه العمليـة، حـددت اجلماعـات كأولويـات     . ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام 
(املسـاواة بـني اجلنسـني)     ٥(التعليم اجليـد) واهلـدف    ٤(القضاء على الفقر) واهلدف  ١اهلدف 

 تعزيـز  مـن أجـل  (احلد من أوجه عـدم املسـاواة). ويسـهم عمـل اجلماعـات أيضـا        ١٠واهلدف 
)utz k’aslemal-buen vivir( ”االســـتهالك واإلنتـــاج  ١٢يف حتقيـــق اهلـــدف  “العـــيش الكـــرمي)

(الســالم والعــدل   ١٦واهلــدف  ١٥(العمــل املنــاخي)، واهلــدف    ١٣واهلــدف  ،املســؤوالن)
  واملؤسسات القوية).
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