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  األصلية الشعوب بقضايا املعين الدائم املنتدى
  التاسعة الدورة
  ٢٠١٠ أبريل/نيسان ٣٠-١٩ نيويورك،

  *املؤقت األعمال جدول من ٣ البند
 :األصـلية  الـشعوب ” :للـسنة  اخلاص املوضوع مناقشة
 مـن  ٣٢ و ٣ املادتـان  :واهلويـة  الثقافـة  ظـل  يف التنمية
        “األصلية الشعوب حقوق بشأن حدةاملت األمم إعالن

 استــشاري مركــز ذات حكوميــة غــري منظمــات مــن الــواردة املعلومــات    
   واالجتماعي االقتصادي اجمللس لدى

  
  األصلية الشعوب لشؤون الدويل العامل الفريق    

    
  موجز  

 األصـلية  الـشعوب  تنميـة  مـؤمترات  مـن  ةلسلـس  آسـيا  يف األصـلية  الشعوب حلف منظَّ  
 آسـيا  يف األصـلية  للـشعوب  التقـاء  مكـان  تـوفري  هبدف ،٢٠٠٨ و ٢٠٠٥ عامي بني ترةالف يف

 فهـم  إىل والتوصـل  ،األصلية الشعوب بتنمية املتعلقة واالحتياجات ،واملسائل ملفاهيم،ا لتحديد
 وأصـدروا  ،اًآسـيوي  اًبلـد  ١٣ مـن  ةاحملليـ  اتاجملتمعـ  قادة املؤمترات هذه حضر وقد .هلا مشترك

 مــن وذلــك وتعزيزهـا،  األصــلية الــشعوب تنميـة  الحتــرام الــدنيا االحتياجـات  لُتفَــصِّ توصـيات 
 لـشؤون  الـدويل  العامـل  الفريـق  قـدَّم  وقـد  .آسـيا  يف األصـلية  للـشعوب  احمللية اجملتمعات منظور

 بقـضايا  املعـين  املتحـدة  لألمـم  الـدائم  للمنتـدى  التاسـعة  الـدورة  إىل توصـياهتا  األصـلية  الشعوب
  .األصلية الشعوب
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  أساسية معلومات :آسيا يف األصلية الشعوب تنمية مؤمترات  - أوالً  
 يف األصـلية  الـشعوب  تنميـة  مؤمترات من ةلسلس آسيا يف األصلية الشعوب حلف منظَّ  - ١

 آســيا يف األصــلية للــشعوب التقــاء مكــان تــوفري هبــدف ،٢٠٠٨ و ٢٠٠٥ عــامي بــني الفتــرة
 فهـم  إىل والتوصـل  ،األصـلية  الشعوب بتنمية املتعلقة واالحتياجات ،واملسائل ملفاهيم،ا لتحديد
  .اًآسيوي اًبلد ١٣ من ةاحمللي اتاجملتمع قادة املؤمترات هذه حضر وقد .هلا مشترك

 جمتمعـات  أحـد  حيـرزه  الـذي  التقـدم  أو النمـو ” بأهنـا  األصـلية  الـشعوب  تنميـة  ُتعرَّفو  - ٢
  .“كلي بشكل العرقية هويته رإطا يف أو ،هفي متأصل هو ما صعيد على األصلية لشعوبا
 ومتـشابكة  للتجزئـة  قابلـة  غـري و مترابطـة  نظـم  ١٠ على األصلية الشعوب هوية وتقوم  - ٣
 واالقتـصادي،  والقـضائي،  املؤسـسي، /والسياسي والروحي، واالجتماعي، الثقايف، النظام :هي
  .التعلُّم أساليب/والتعليمي والصحي، والتكنولوجي، الطبيعية، املوارد إدارةب املتعلقو
 يف األصـــلية الـــشعوب حقـــوق بـــشأن املتحـــدة األمـــم إعـــالن اعتمـــاد قـــدَّم وقـــد  - ٤

 .املـذكورة  العناصـر  تنميـة  يف األصـلية  الـشعوب  ملنظـورات  إجيابيـاً  دعمـاً  ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول
 احلكومـات  وإلبـالغ  ،إليهـا  املـشار  التنميـة  منـاذج  حتقيـق  حنـو  للـسعي  الالزم اإلطار أيضاً وقدَّم
  .األصلية بالشعوب تضر اليت التنمية مناذج إصالح يف والتزاماهتا باهتابواج
 الـواردة  التوصـيات  متثـل  آسـيا،  يف األصـلية  للـشعوب  احملليـة  اجملتمعات منظورات منو  - ٥

  .وتعزيزها األصلية الشعوب تنمية الحترام الدنيا الحتياجاتا أدناه
  

  التوصيات  - ثانياً  
  والروحية اعيةواالجتم الثقافية األبعاد    

  :األصلية بالشعوب يتعلق فيما
 تــشجيع طريـق  عــن واجلماعيـة  التقليديــة مالقـيَّ  علــى احلفـاظ  إىل الراميــة اجلهـود  تعزيـز   - ٦

  .األصلية الشعوب معارف وتناقل للتعلُّم التقليدية األساليب
 دوارواأل القـرار  صـنع  عمليـات  مـن  كاالسـتبعاد  اجلنسني بني القائمة الفجوات معاجلة  - ٧

 أيـضاً  وينبغـي  .فيهـا  الكـايف  التمثيـل  عـدم  أو الرمسيـة،  واالحتفـاالت  العدالـة،  وآليـات  القيادية،
  .اجلنساين والعنف العروس، ومهر اإلجناب، حظر مسائل معاجلة

  .واحترامها األصلية الشعوب روحانية فهم لتعزيز األديان بني حوارات بدء  - ٨
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  :ملتحدةا األمم ومؤسسات الدولب يتعلق فيما
 عــن واالمتنــاع األصــلية، الــشعوب روحانيــة احتــرام طريــق عــن الثقافيــة التنميــة تعزيــز  - ٩

 يف األصـلية  الـشعوب  أفـراد  مـن  فـرد  كـل  حـق  واحتـرام  معينـة،  نطقـة مل تـروِّج  سياسات انتهاج
  .وممارستها واتباعها اختياره من ديانة انتقاء
 الــدول علــى جيــب االجتماعيــة، ياكــلاهل ومحايــة االجتماعيــة التنميــة ضــمان أجــل مــن  - ١٠
 وجيـب  .والـضيافة  املـشاركة  مثـل  األصلية، للشعوب االجتماعية موالقيَّ باملؤسسات تعترف أن

ــى ــدول عل ــضاً ال ــدخل تتجنــب أن أي ــشعوببا اخلاصــة احلكــم نظــم يف الت ــرض األصــلية ل  وف
  .عليها نفسها

  
  والقضائية املؤسسية/السياسية اجملاالت    

  :األصلية عوببالش يتعلق فيما
ــسوية ســبل إجيــاد  - ١١ ــاطق يف الرتاعــات لت ــيت املن ــأثرت ال ــنظم ت ــسياسية ال ــة ال ــا التقليدي  فيه
 مقـيَّ  تعزيز وجيب .هجينة مؤسسات توجد حيث أو للدولة، تابعة أو حديثة هياكل من فُرِض مبا

  .الشخصية ةاملصلح على العام الصاحل/اجملتمع ةحلمص تقدميو والشفافية، واملساءلة، األمانة،
 جيـري  الـيت  العرفيـة  القـوانني  علـى  احلفـاظ و اجلنـسني،  بـني  املساواة لزيادة وسائل إجياد  - ١٢

 يف وخباصـة  جيـدة،  وقـرارات  أحكام صدارإل التقليديني الزعماء قدرات وتعزيز شفهياً، تناقلها
  .نطاقاً األوسع القرار صنع آليات إطار

  
  :دةاملتح األمم ومؤسسات الدولب يتعلق فيما
 هـذه  إجنـاز  أجـل  ومـن  .هبـا  واالعتـراف  األصلية للشعوب السياسية املؤسسات احترام  - ١٣

ــية، ــب التوصـ ــوم أن جيـ ــادرة أي تقـ ــشاء مبـ ــات إلنـ ــرى منظمـ ــى أخـ ــشاركة علـ ــة املـ  الكاملـ
 املنظمـات  هـذه  مـن  اهلـدف  يكـون  أال وجيـب  وموافقتها، األصلية للشعوب احمللية للمجتمعات

  .األصلية للشعوب السياسية املؤسسات حمل حتل أن
 بنـاءً  التقليـديني  زعمائهـا  النتقـاء  األصـلية  للـشعوب  احملليـة  للمجتمعـات  الفرصـة  إتاحة  - ١٤
 القـضائية  التنميـة  أوجـه  لتحقيـق  والسعي القضائية حقوقها ممارسة يف احلريةو ،هي نظمها على
  .احمللية جمتمعاهتا داخل
 بـذل  طريـق  عـن  عليـه  الرمسيـة  الـصبغة  إضـفاء  بـل  العـريف،  القانون تدوين عن االمتناع  - ١٥

  .توثيقهل جهود
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 مـن  أكثـر  وجود حالة يف وتعزيزها، التقليدية القضائية النظم على احلفاظ يف املساعدة  - ١٦
  .األصلية والشعوب الدولة بني التعامالت يف واحد، قانوين نظام

  
  والتقنية الطبيعية، واملوارد االقتصاد، جماالت    

  :األصلية بالشعوب يتعلق فيما
 التقنيــات عــن عوضــاً األصــلية الــشعوب تقنيــات اســتخدام إىل الراميــة اجلهــود تعزيــز  - ١٧

  .األجيال بني املعرفة تناقل الستمرار أولوية وإيالء احلديثة،
 التقنيـات  انتقـاد  وعلـى  المتـهاهنا،  والـسعي  التقليديـة  املهن تقدير على الشباب تشجيع  - ١٨
  .اًسلبي تأثرياً تؤثر ليتا احلديثة موالقيَّ
ــ الــذي األصــلية، الــشعوب معــارف اختفــاء ملكافحــة ملموســة تــدابري اختــاذ  - ١٩  إىل ؤديي

  .الطبيعية املوارد وإدارة العريف القانون اضمحالل
  

  :املتحدة األمم مؤسساتو الدولب يتعلق فيما
 االسـتدامة  علـى  ئمـة القا األصـلية  للـشعوب  االقتـصادية  الـنظم  مببـادئ  قانوناً االعتراف  - ٢٠

 املبـادئ  هـذه  مارسـة مل احلريـة  األصـلية  للـشعوب  احمللية جملتمعاتا ومنح الذات، على واالعتماد
  .التراحيل زراعة مثل األصلية الشعوب ملمارسات السليب التوسيم جتنُّب وينبغي .وتطبيقها

 حقــوق واحتــرام بتعزيــز الــصلة ذات املقبولــة الدوليــة اإلنــسان حقــوق مبعــايري االلتــزام  - ٢١
  .شؤوهنا وإدارة الطبيعية، مواردها وإدارة أقاليمها، يف األصلية الشعوب

 ختــضع الــيت ،الطبيعيــة املــوارد وإدارة فــظاحل تنظــيم ملــشاريع ةاملخصــص األمــوال زيــادة  - ٢٢
 إلحيـاء  وسـيلة  مبثابـة  األموال هذه تكون أن وينبغي .األصلية للشعوب احمللية اجملتمعات ملوافقة
ــارف داماســتخ ــشعوب مع ــا األصــلية ال ــا وتقنياهت ــصادية ونظمه ــة االقت ــى القائم ــسؤولية عل  امل

ــة ــة االجتماعي ــدأو اجلماعي ــة مب ــشعوب معــارف استكــشاف وينبغــي .باملثــل املعامل  األصــلية ال
   .منه واحلّد املناخ تغري مع وللتكيُّف الغذائي، األمن لتحقيق وسيلة باعتبارها وتقنياهتا

 املـــستدامة التقنيـــات مـــن وغريهـــا املتجـــددة الطاقـــة تنميـــة يف تقنيـــة ةمـــساعد تقـــدمي  - ٢٣
 ذاهتـا  علـى  األصـلية  للـشعوب  احملليـة  اجملتمعـات  اعتمـاد  درجة لتعزيز وذلك بالبيئة، الضارة غري

  .املستنرية املسبقة احلرة وافقتهامب اًرهن فيها، شاملة تنمية وحتقيق
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  األصلية الشعوب وتعليم الصحة تجماال    
  :األصلية بالشعوب يتعلق مافي

 وذلــك املعــارف، هــذه وحفــظ األجيــال بــني املعــارف تناقــل لتــشجيع خطــوات اختــاذ  - ٢٤
  .األصلية لشعوبل الصحية الرعاية تستهدف برامج مع جنب إىل جنباً الستخدامها

 اجملتمـع  داخـل  مالـتعلُّ  يف األصـلية  الـشعوب  أسـاليب  بتعهُّـد  االهتمـام  إلثارة سبل إجياد  - ٢٥
  .األصلية للشعوب اخلاصة االحتياجات على بناًء احمللي،

  
  :املتحدة األمم ومؤسسات الدولب يتعلق فيما
 واألدويـة  املعـارف  ومحايـة  األصـلية،  للـشعوب  الـصحية  واملمارسات بالنظم االعتراف  - ٢٦

 لخـال  ومن الفكرية امللكيةب يتعلق فيما األصلية الشعوب حبقوق االعتراف طريق عن التقليدية
  .املعارف هذه إتاحة لتنظيم العريف القانون باستخدام بديل تشريع إجياد
 وصـنع  والتنفيـذ  والربجمـة  تخطـيط ال عمليـات  يف باملـشاركة  األصـلية  للشعوب السماح  - ٢٧

 التمييـز،  وعـدم  ةاملـساوا  ضـمان  وجيـب  .احملليـة  اجملتمعاهتـ  الـصحية  اخلـدمات ب يتعلق فيما القرار
 تكـون  أن مانوضـ  ،نائيـة  مناطق يف صحية خدمات على احلصول كانيةبإم يتعلق فيما وخباصة
 مجـع  طريـق  عـن  األصـلية،  الـشعوب  احتياجات لسد املالئم بالشكل موجهة الصحية اخلدمات
  .مناسبة مؤشرات باستخدام النتائج، ورصد باستمرار بيانات
 وتطويرهـا،  التعليميـة  ومؤسـساهتا  نظمهـا  علـى  احلفـاظ  يف األصـلية  الشعوب حق دعم  - ٢٨
  .اللغات متعددة تعليمية نظم واستحداث الغاهت لتدريس مبادرات اختاذ ذلك يف مبا
  


