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التهمني  االتميينو ااتبنتدعا   ما زالت الشعوب األصلية في مختلف أنحاء العالم تواجه الكثير من   

اأاجه التفاات العميقة هذه، المتأصلة في النظام اتبتعماري ااألبوي، تكربها مقاامة  فينة إلقرار ااحترام 

 حقوق الشعوب األصلية اكرامتها احرياتها 

بني اعلى مر التاريخ الحديث، ُبلدت الشعوب األصلية م  أراضيها اأقاليمها، ام  ابتقاللها السيا 

 ااتقتصا ي، بل احتى م  أطفالها  اتعرضت ثقافاتها الغاتها للتشويه االطمس 

افي األشهر األخيرة، اطلع العالم مرة أخرى على جوء م  الرعب الذي تعيشه مجتمعات الشعوب  

األصننلية علننى ينند المسننتعمر  اقنند بنندأت بعننل النندا  التعامننل مننع هننذا اإلر  الشنننيع منن  خننال   صنندار 

، ابذ  الجهو  للوصو   لى الحقيقة اتحقيق المصالحة، ا  خا   صالحات تشنريعية ا بنتورية  اتعتذارات

 الك  ت يوا  هناك الكثير مما يندغي القيام به 

 ننا بحاجة  لى عقد اجتماعي جديد تُستعا  اتُحترم فينه حقنوق اكرامنة احرينات أاللني النذي   لنوا  

شننك ل الحننوار الفعلنني االتفاعننل الجننا  االريدننة الحقيقيننة فنني محننرامي  منن  الكثيننر ألمنند طويننل  ايجننب أ  ي

اإلصغاء عنصرا أبابيا في هذا المسنعى  انحن  نملني بالفعنل األ اات التني نحتاجهنا لتحقينق الني، بمنا فيهنا 

 عننال  األمننم المتحنندة بشننأ  حقننوق الشننعوب األصننلية االوثيقننة الختاميننة للمننبتمر العننالمي المعننني بالشننعوب 

 األصلية 

ر  نكننار حننق النني  مليننو  فننر  منن  الشننعوب األصننلية حننو  العننالم فنني تقريننر  476س هننناك مننا يدننر 

مصيرهم االمشاركة الفعالة في جميع عمليات صنع القرار  االموافقة الحرة المسدقة المستنيرة شنرط أبابني 

 لتمكي  الشعوب األصلية م  مماربة رؤيتها الخاصة للتنمية 

ة معنار  الشنعوب األصنلية، ات بنيما فني حنل أزمتمنيخ المنناع االتننو  ابينما يتوايد اإلقرار بأهمين 

الديولننوجي امنننع  هننور األمننراة المعديننة، يجننب أ  نرننم  بقنناء معننار  الشننعوب األصننلية فنني ملكيننة 

 مجتمعات الشعوب األصلية لتتولى تقابمها مع اآلخري  بنفسها 

افي هذا اليوم الدالي للشعوب األصنلية  المنظومة األمم المتحدة  ار أبابي تب يه في هذا الصد   

في العالم،  عونا نظهر ترامنا حقيقيا م  خنال  العمنل علنى اضنع حند ألاجنه عندم المسناااة الخطينرة التني 

تعاني منها الشنعوب األصنلية فني مختلنف أنحناء العنالم، ااتعتنرا  الكامنل باتنتهاكنات التني تعرضنت لهنا، 

 ااتحتفاء بمعرفتها احكمتها 

 


