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 الهام.يسّرني أن أتوجه بتحياتي إلى هذا المحفل  

 في المائة من سكان العالم. 6,2إن الشعوب األصلية تمثل  

وهي تمثل الجزء األكبر من التنوع الثقافي في العالم، وتتكلم بالنصيب األكبر من اللغاا  الموجاو    

 في العالم.

ومااذ كلااإ، فاامن استمااا  سااقوثها فااي بااراعن الفقاار الماامقذ أكباار عاامن ماارا  مقا نااة بغيرهااا ماان  

 ما أن لغاتها وعقافاتها معرضة لتهميم مستمر.الشعوب، ك

وتواجه نساء وفتيا  الشعوب األصلية معمال  أعلى من العنف وتعاانين مان ا تفااع  يار متناساب  

 في معمال  وفيا  األمها  والرضذ.

 .19-وقم تضر   الشعوب األصلية بشكل خاص من جائحة كوفيم 

الضعف معرضةً لخطر التخلف عان الركاب بم جاة وهكذا أصبحت هذه الفئة التي تعاني أصم من  

 أكبر بكثير من كي قبل.

 .تجاهلها وعمم مشا كة الشعوب األصلية في صنذ القرا  كثيرا ما يؤ ي إلى تغافل استياجاتها المحم   أو 

وفي الوقت الذي نعمل فيه على التعافي من هذه الجائحة، يجب أن نعطي األولوياة شراراا الجمياذ  

 التنمية المستمامة التي توفر الحماية لجميذ الناس وتعو  بالفائم  على الجميذ.وتحقيق 

وتعاامّ أ اضااي الشااعوب األصاالية ماان بااين أكثاار أ اضااي العااالم تنوًعااا ماان الناسيااة البيولوجيااة و خاارا  

 .بالموا  

 ي.وقم أ ى كلإ إلى  يا   االستغم ، ونشوب النزاعا  على الموا  ، وإساء  استخمام األ اض 

وا  ا   بشكل كبير أعماا  العناف والهجماا  التاي تساتهما  عمااء الشاعوب األصالية والعااملين  

 النساء والرجا  على المفاع عن سقوق الشعوب األصلية في األ اضي واألقاليم والموا  . من

يجاب أن نبااذ  المزياام مان الجهااو  لتعزيااز القااوانين والسياساا  التااي يااتم وضاعها بناااء علااى عمليااة  

 شا كية تشمل الجميذ، وللنهوض بمؤسسا  قوية تخضذ للمساءلة وتوفر العمالة للجميذ.ت

 ويجب علينا أن نعمل على تعزيز و عم الحق في الصحة وفي بيئة صحية ومستمامة. 

 كما يجب علينا تنفيذ إعمن األمم المتحم  بشأن سقوق الشعوب األصلية. 
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أهااماا التنميااة المسااتمامة، وال باام ماان اشصااغاء  فالشااعوب األصاالية لهااا  و  أساسااي فااي تحقيااق 

 .أصواتها إلى

 واسترام سقوقها يعنى ضمان المشا كة المتساوية والها فة، وإرراا وتمكين الجميذ. 

أتمنااى لكاام جميعاااً النجاااا فااي أعمااا  المنتاامى ضاامن مساااعينا الراميااة إلااى إعمااا  سقااوق اشنسااان  

 األصلية.وتحقيق الفرص المتاسة لجميذ الشعوب 

 وركرا لكم. 

 


