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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة التاسعة

  ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠ إىل ١٩نيويورك، 
  *من جدول األعمال املؤقت) أ( ٤ و ٣ن االبند

: الـشعوب األصـلية   ”: مناقشة املوضوع اخلاص للـسنة    
 مـن   ٣٢ و   ٣ املادتان   -ظل الثقافة واهلوية     التنمية يف 

 “إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
تنفيــذ إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن  : حقــوق اإلنــسان

        حقوق الشعوب األصلية
  ن احلكوماتاملعلومات الواردة م    

  
  إسبانيا    

  

  موجز  
 إىل الـدول األعـضاء      املوجـه سبانيا علـى االسـتبيان      إ هذا التقرير ردود حكومة      يتضمن  

. الصادرة عن الدورة الثامنة للمنتدى الدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية             بشأن التوصيات   
الـيت  احملـددة  بـشأن التوصـيات    ا  سـباني إاإلجـراءات الـيت اختـذهتا حكومـة         ويتناول بشكل خاص    

  .قدمها املنتدى الدائم يف دورته الثامنة
  
  

 
  

  *   E/C.19/2010/1.  
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 صلية فيما يتعلـق  املعين بقضايا الشعوب األ   تنفيذ توصيات املنتدى الدائم       -أوال   
والعقد الـدويل  ة  األصلي الشعوبالتنمية االقتصادية واالجتماعية ونساء     ب
 لثاين للشعوب األصلية يف العاملا

 واالجتماعيةالتنمية االقتصادية   -لف أ  
 ٩الفقرة     

فيما يتعلق بالتـدابري الراميـة إىل استكـشاف وتطـوير مـصادر بديلـة للـدخل واحلـد مـن                    - ١
 تراعـي مـصاحل   رد الطبيعية وتعزيـز احلفـاظ علـى التنـوع البيولـوجي واختـاذ تـدابري                 استغالل املوا 

مبــادرة حقــول مــع اإلشــارة بوجــه خــاص إىل الــشعوب األصــلية الــيت تعــيش يف عزلــة طوعيــة، 
 مبلــغســبانيا إ  رصــدت،)ياســوين آي يت يت( متبوكوشــا تيبــوتيين -الــنفط يف ياســوين إشــبينغو 

ــق ا ٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ــن طري ــامج      دوالر، ع ــبانيا وبرن ــني إس ــشترك ب ــصندوق امل ــم املتحــدة  ل األم
لتراث الثقايف والطبيعـي حملميـة احملـيط        حفظ ا  من أجل  ،اإلمنائي لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية    

دوالر  ٢٠٠ ٠٠٠مـا قـدره      وقد ُخصص من هذا املبلغ    .  وإدارهتا املستدامة   ياسوين  يف احليوي
 .ذاهتاهلذه املبادرة 

ــك، عــالوة علــ   - ٢ ــا ملــ وى ذل ــع يف عــام  وفق ــة ، أســهمت ا٢٠٠٧سار العمــل املتب حلكوم
الشعوب األصلية التابع للوكالـة اإلسـبانية للتعـاون اإلمنـائي الـدويل،              برنامج   ، يف إطار  سبانيةاإل
ــغ مب ــورو ٢٠٠ ٠٠٠بلـ ــا ملـــ  يـ ــد دعمـ ــون  شروع معهـ ــة املعنـ ــات االجتماعيـ ــشجيع الدراسـ  تـ
االتـصال  ربـط   حلمايـة للـشعوب الـيت تعـيش يف عزلـة و           استراتيجيات من أجل التأثري وتـوفري ا      ”

 واسـتراتيجيات   وضع تدابري ، وذلك هبدف    “ األوىل املرحلة -  األمم املتحدة  هبا يف إطار  األويل  
توصـيات اجلمعيـة العامـة      ل اتنفيـذ هبا  االتصال األويل   ربط  حلماية الشعوب اليت تعيش يف عزلة و      

 تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة   للــدول مــن أجــل ددةاحملــتزامــات لاالعلــى أســاس واملنتــدى الــدائم، 
 .بروتوكوالت التدخل وللحماية

  
 ١٥الفقرة     

 الـشركات عـرب الوطنيـة وغريهـا مـن      تكفـل امتثـال   أنالدول إىل  املنتدى الدائم   يطلب  - ٣
 يف إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب              الـواردة معايري احملـددة    لل املؤسسات التجارية 

سـبانية   احلكومـة اإل تتفـق ،  الـصدد يف هـذا    و. ١٦٩ رقـم     منظمة العمل الدوليـة    تفاقيةوااألصلية  
برنــامج وتبعــا لــذلك، فإهنــا تــسعى مــن خــالل   اهتمامــا خاصــا، تــستحقعلــى أن هــذه مــسألة 

من مث كفالة احترام حقـوق الـشعوب األصـلية         و ،وار والتوعية الشعوب األصلية إىل تشجيع احل    
 . اليت تقوم بأنشطة تؤثر يف أقاليم تلك الشعوبمن جانب الشركات اإلسبانية
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وســعيا إىل إشــراك دوائــر التعــاون الــتقين التابعــة      ، ٢٠٠٩ أكتــوبر/ول تــشرين األويف  - ٤
ــدويل يف هــذه اجلهــود    ــة اإلســبانية للتعــاون اإلمنــائي ال ــدريب اإلســباين لركــز امل شــهد، للوكال لت

 التعــاون مــع الــشعوب  عــن موضــوععمــلتنظــيم حلقــة  ، أوروغــواي،لتعــاون يف مونتيفيــديووا
 واملـسؤولني   املوظفني التقنيني  ، بغية تزويد  ١٦٩ رقم    منظمة العمل الدولية   تنفيذ اتفاقية : األصلية

 .لتنفيذ الفعال ألحكام االتفاقيةالبلوغ  الالزمةاملبادئ التوجيهية واملنهجية يف الوكالة ب
  

 ١٦الفقرة     

للمعـايري   أربـاب العمـل       امتثـال  م بـأن تكفـل الـدول      فيما يتعلق بتوصـية املنتـدى الـدائ       و  - ٥
 منـابر  إنـشاء  تعتـرض سـبانيا تـدرك الـصعوبات الـيت         إاإلشارة أن   ب جدير،  ذات الصلة لقوانني  وا

 اخلطــة الرئيــسية للتعــاون اإلســباين ، تتــوخىومــع ذلــك.  القطــاع اخلــاصمــع والتوعيــةللحــوار 
ــرة  ــشركات ربــط ٢٠١٢-٢٠٠٩للفت ــشبكة ال ــاون ب ــ التع ــدويل ائي اإلمن ــز ال ــق تعزي  عــن طري

  جهـود   يف الـشركات  وسـيلة إلشـراك    العام واخلاص بوصـفها      الشراكات اإلمنائية بني القطاعني   
 يف تعزيـز     آليـات  وتـساهم مثـل هـذه     .  العام القطاع بينها وبني    من خالل زيادة التنسيق   التعاون  
 . للمعايري الوطنية والدوليةاالمتثال

  
 ١٩الفقرة     

 وفقـا  واملشاركة الفعالـة للـشعوب األصـلية      الكامل  وجود  بالسبانية  ة اإل كوماحلتعترف    - ٦
مبـــادئ املنـــصوص عليهـــا يف لل ا وتطبيقـــويف هـــذا الـــصدد،. املنتـــدى الـــدائمملـــا حيـــث عليـــه 

 مبــدأ ملراعــاةاالســتراتيجية اإلســبانية للتعــاون مــع الــشعوب األصــلية، فإهنــا تــويل أمهيــة خاصــة  
 الـشعوب  يفاإلجـراءات أو الـربامج الـيت قـد تـؤثر            لدى وضع   تنرية  املوافقة املسبقة واحلرة واملس   

 عــن تنفيــذ مــشاريع نياملــسؤول، فــإن ولــذلك.  مباشــرة أو غــري مباشــرةة ســواء بــصورةاألصــلي
يف كـل    ة األصـلي  للـشعوب نظمـات الرئيـسية     املاتصال دائم مـع     مطالبون بإقامة    اإلمنائيالتعاون  
لتعبري عـن آرائهـم     ا من أجل  ادة الشعوب األصلية وممثليها   لق مما يتيح الفرص الالزمة   ،  بلد معين 

يف املناطق اليت تكـون فيهـا هـذه الـشعوب هـي            ، أو   م يف أراضيه  املزمع تطويرها  املشاريعبشأن  
 .الفئة املستفيدة

 مــن ممارســة الــشعوب األصــلية أدوات وآليــات لــتمكني تطــوير هــو املتــوخىواهلــدف   - ٧
 .وافقةاملتشاور و املشاركة وال على مستوىهاحقوق

يف وإشــراكها  الــشعوب األصــلية مــعاحلــوار تعزيــز كمثــال علــى وعــالوة علــى ذلــك،   - ٨
ــة  ــشطة اإلمنائي ــا  األن ــيت متوهل ــبانية،  ال ــة اإلس ـــغ    جتــدر اإلشــارة إىل  احلكوم ــسامهة مببلـــ ــدمي م تق

 يف أمريكـا    التواصـل مـع الـشعوب األصـلية       تعزيـز   ”املعنـون   ملـشروع   ا  يورو لـدعم   ٢٥٠ ٠٠٠
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 للـشعوب   الذي اقترحه ووضـعه جملـس اإلنتـاج الـسمعي البـصري            “٢٠١١-٢٠٠٩الالتينية،  
التواصـل مـع الـشعوب     تعزيـز   يفاهلـدف العـام للمـشروع       يتمثـل   و. ةيـ يناألصلية يف أمريكا الالت   

ــادرات الــيت    يريف أماألصــلية  ــة مــن خــالل خمتلــف املب اجمللــس املــذكور يف   يقترحهــاكــا الالتيني
تعزيـز   هبدف والتنسيق   واملناقشة  املعلومات  وتبادل والقضايا اجلنسانية تدريب   وال النشر جماالت

 .وإبراز أمناط التنظيم االجتماعي للشعوب األصلية يف املنطقة
  

 ٣٠الفقرة     

 الــشعوبشاركة فعالـة مــن  مبــ، إىل أن تنكـب  الــدول الــيت تـدعو توصـية  الفيمـا يتعلــق ب   - ٩
ــشع  علــى ، ةاألصــلي ــة يف اجملتمــع احمللــي   معاجلــة مــسألة فقــدان ال وب األصــلية للحــق يف املواطن

 دولـة سـبانيا   إ جـدير باإلشـارة أن    وحلقوق اإلنسان حبكم اضطرارها إىل اهلجرة أو إىل التشرد،          
 الـشعوب األصـلية التـابع      برنـامج  قـدم ومـع ذلـك،     . ختلو أقاليمها الوطنية من الشعوب األصلية     

ــة اإلســبانية للتعــاون اإلمنــائي الــدويل    ــدائم يف عــام  للوكال ــة إىل املنتــدى ال ــوان٢٠٠٩ ورق   بعن
االت احلـ  حدد فيهـا  ،  “ا اآلثار املترتبة عليه   بشأنتأمالت  : ١٦٩التصديق على االتفاقية رقم     ”

 هـذه   ولعـل أبـرز   . الـشعوب األصـلية   وسـبانيا   إمثـل   دولـة    بـني عالقـة مباشـرة     اليت تنطوي علـى     
ألصـلية إىل بلـدنا يف العقـود األخـرية،          هجـرة أبنـاء الـشعوب ا       تلك النامجة عن ظـاهرة    احلاالت  

 .وهي فئة حباجة إىل فرص تكفل تعزيز ومحاية ثقافتها

 يف  ألبنـاء الـشعوب األصـلية      إىل إيالء اهتمـام خـاص        حكومتنا أن هناك حاجة    وتدرك  - ١٠
 احليـاة التقليديـة     مظـاهر  إىل التخلي عـن    ألن هجرهتم إىل املدن تدفعهم عموما     املناطق احلضرية   

 التقليديـة   وبالنظر إىل صعوبة تكييـف سـبل كـسب العـيش          . انت تكفل استمرار هويتهم   كاليت  
أبنـاء الـشعوب األصـلية، رجــاال     نمتكّـ  وضـع سياســات حمـددة   فإنـه يـتعني  بيئـة احلـضرية،   المـع  

،  لكـسب العـيش     وإجيـاد سـبل جديـدة      وتـاليف التـهميش    مواجهـة الوضـع اجلديـد،        ونساء، مـن  
ــي االضــطرار إىلدون  ــن التخل ــهم ع ــا يف.  األصــليةهويت ــاء     احلــاالتأم ــا أبن ــيت يكــون فيه  ال

ستـسعى احلكومـة اإلسـبانية إىل اختـاذ          احلـضري،    االقتـصاد  يف   الشعوب األصلية منـدجمني فعـال     
 .ألمناطهم اإلمنائية اخلاصة وفقا مشاركتهم إجراءات ترمي إىل تعزيز

  
 الشعوب األصليةنساء   -باء   

 ٣١الفقرة     

 وطلبـات  أولويـات  بكفالة مراعـاة الدائم الدول ومنظومة األمم املتحدة   يوصي املنتدى     - ١١
املنظــور ” أن اســتراتيجية جــدير بالــذكر، وفيمــا يتعلــق هبــذه النقطــة . الــشعوب األصــليةنــساء 

تـدعو إىل تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف           اإلسباينالتعاون  املعتمدة يف سياق     “اجلنساين يف التنمية  
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 املترتبـة علـى اجلنـسني        علـى تقيـيم اآلثـار       ذلـك  ينطـوي و. ل األولويـة  مجيع القطاعات على سبي   
والغـرض مـن ذلـك      . مستويات التعاون على مجيع   االت و اجمل يف مجيع    نتيجة لإلجراءات املقررة  

 وتنفيـذ ورصـد   إعـداد  لـدى  الرجـل،  رأة، على قـدم املـساواة مـع     جتارب امل شواغل و  هو مراعاة 
 بغيـة ضـمان املـساواة بـني املـرأة           واالقتصادية واالجتماعية  وتقييم السياسات والربامج السياسية   

 .والرجل يف اإلفادة منها والقضاء على أوجه التفاوت بينهما

للتعـــاون مـــع شـــري إليـــه يف دورات ســـابقة، تتـــضمن االســـتراتيجية اإلســـبانية أُكمـــا و  - ١٢
دعـم منظمـات    ىل  ترمـي بالتحديـد إ     استراتيجية وإجراءات ذات أولوية      جاُنُهالشعوب األصلية   

نساء الشعوب األصلية يف اجملتمعـات احملليـة ودعـم عمليـات الـتمكني الكامـل لنـساء الـشعوب                    
 وكــذلك تنفيــذ سياســات حمــددة لــدعم نــساء الــشعوب األصــلية يف جمــاالت التنظــيم  ،األصــلية

ومكافحـة العنـف اجلنـساين واالقتـصاد ومجيـع           والتثقيف اجلنساين والـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة       
ال بـد  ولـذلك،   . جملاالت األخرى ذات الصلة هبدف القـضاء علـى أوجـه التفـاوت يف احلقـوق               ا

 لفائــدةســبانية احلكومــة اإل الــيت متوهلــا  مجيــع األنــشطة اإلمنائيــةمــن إدمــاج املنظــور اجلنــساين يف
  .لنساء الشعوب األصلية  الكاملةشاركةامل على حنو يتيحالشعوب األصلية 

  
  ٣٣الفقرة     

تقييمـات ملـدى    سعى إىل إجـراء     تـ توصية املنتدى الدائم، وس   علما ب  هذه احلكومة    حتيط  - ١٣
 الـدائم بـشأن نـساء الـشعوب األصـلية عـن       تنفيـذ التوصـيات الـسابقة للمنتـدى    التقدم احملرز يف   

  .طريق املشاريع اإلمنائية اليت قامت بتمويلها
  

  الثاين للشعوب األصلية يف العاملالعقد الدويل   -جيم   
  ٣٦قرة الف    

لـصندوق االسـتئماين املعـين بقـضايا        ادعـم   إىل   الـدول    الـيت تـدعو   توصـية   الفيما يتعلـق ب     - ١٤
 صـندوق   يف إطـار   الالزمـة لتقـدمي مـسامهة        التـدابري  اختاذإسبانيا على   ، تعكف   الشعوب األصلية 

  .الشعوب األصلية التابع للوكالة اإلسبانية للتعاون اإلمنائي الدويل
 إعـالن   املكرسـة يف   تنفيذ احلقوق    اليت تدعو الدول إىل     الدائم املنتدىتوصية  وخبصوص    - ١٥

 اإلطـار   تسـبانيا قـد اعتمـد     إأن  جدير باإلشـارة    األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية،       
 وكرامتـها ورفاههـا، علـى النحـو         عوب األصـلية  الـش  بقـاء  لـضمان    ة الالزم ري الدنيا يللمعاالعاملي  

ــه وقــد أُدمــج هــذا اإلطــار يف االســتراتيجية اإلســبانية للتعــاون مــع     . يف اإلعــالناملنــصوص علي
تعتمـدان   اللـتني ،  ٢٠١٢-٢٠٠٩فترة  للاخلطة الرئيسية للتعاون اإلسباين     الشعوب األصلية ويف    

  :الشعوب األصليةب  ذات الصلةسباينالتعاون اإلأنشطة مجيع التوجيهية التالية يف املبادئ 
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  .واملستنريةملسبقة احلق يف املوافقة احلرة وا  •  
  . باحلقوققائم على العمليات وعلى االعتراف هنج اعتماد  •  
  . الشعوب األصلية هوية الذايت للهوية باعتباره املعيار الرئيسي لتحديدالتحديد  •  
وبـني حتكمهـا     للعـامل  هتـا  ونظر تـها وثقاف لـشعوب األصـلية   ا بني هويـة     بالصلةاالعتراف    •  

  .هاأراضيها وأقاليمالفعلي يف 
  .عوب األصلية يف التنمية الذاتيةحق الش  •  

  
متابعة توصيات املنتـدى الـدائم فيمـا يتعلـق بتنفيـذ إعـالن األمـم املتحـدة              - ثانيا  

بشأن حقوق الشعوب األصـلية، واحلـوار مـع املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة             
صــلية وغــريه مــن    األللــشعوبحقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية    

  املقررين اخلاصني
  ٨٢ و ٨١ الفقرتان    

معلومـات كافيـة عـن تنفيـذ اإلعـالن ضـمن            يوصي املنتـدى الـدائم بـأن تـدرج الـدول              - ١٦
وصــي يو. تقاريرهــا الرئيــسية املقدمــة إىل اهليئــات املنــشأة مبوجــب معاهــدات حقــوق اإلنــسان  

وحيـث  بأن تأخذ اهليئات املذكورة ذات الصلة ذلك اإلعـالن يف اعتبارهـا،     أيضا   املنتدى الدائم 
ة االسـتعراض   أيـضا يف تقاريرهـا املقدمـة إىل آليـ         الدول علـى أن تـورد معلومـات بـشأن تنفيـذه             

 تركـز سـبانيا   إ اجلهـود الـيت تبـذهلا       أن على الرغم مـن   و.  جمللس حقوق اإلنسان   الدوري الشامل 
 مكانتـها علـى الـساحة    علـى تعزيـز  واإلمنائي مـع الـشعوب األصـلية         التعاون   علىبشكل خاص   

، فـإن املبـادئ     وبالتـايل . ال يوجـد يف إسـبانيا سـكان ينحـدرون مـن الـشعوب األصـلية               ،  الدولية
إىل اهليئـات   املقدمـة   درج يف التقارير    وال تُ   األراضي الوطنية  تنطبق داخل الواردة يف اإلعالن ال     

  .آلية االستعراض الدويل الشامل أو تلك املقدمة إىل  حقوق اإلنسانعاهداتأة مباملنش
منحدرين من شعوب أصلية شـىت وفـدوا إىل إسـبانيا واسـتقروا هبـا                ا أفراد  هناك بيد أن   - ١٧

 يف التقـارير    بـشأن حالتـهم    إلدراج معلومـات      الالزمـة  هـود اجل وسـُتبذل . نتيجة لظاهرة اهلجـرة   
  . مستقبالسبانياإ اليت ستقدمها
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  ٨٣الفقرة     
حـوارا وطنيـا مـع الـشعوب        إىل أن تقـيم      الدول   اليت تدعو توصية املنتدى الدائم    ب عمال  - ١٨

األصلية بشأن حقوق اإلنسان، بناء على اإلعالن، إن مل يكن ذلك احلوار قائما بالفعل، جتـدر                
ــدة مكتــب أمــني املظــامل   ١٠٠ ٠٠٠مببلــغ   اإلســبانية احلكومــةإســهام اإلشــارة إىل ــورو لفائ  ي

 الدائمـة املعنيـة     تعزيـز اللجنـة   ” من أجـل تنفيـذ املـشروع املعنـون           حلقوق اإلنسان يف السلفادور   
وهتـدف هـذه    . “ املظـامل املعـين حبقـوق اإلنـسان        حبقوق الـشعوب األصـلية التابعـة ملكتـب أمـني          

املبــادرة إىل تعزيــز اهلياكــل التنظيميــة للــشعوب األصــلية يف الــسلفادور بغيــة تعزيــز حقــوق          
ود الشعوب األصلية ومحايتـها، وتـشجيع مـشاركتها يف األنـشطة الـسياسية وإشـراكها يف اجلهـ                 

  .الرامية إىل االعتراف حبقوقها
 يـورو دعمـا للمقتـرح املعنـون         ١٢ ٠٠٠ويف نفس هذا السياق، سامهت إسبانيا مببلغ          - ١٩
زهـا يف منطقـة     بناء القدرات من أجـل الـدفاع عـن حقـوق اإلنـسان للـشعوب األصـلية وتعزي                 ”

 اإلنـسان،   ، املقدم من مركز فراي بارتولومي دي الس كاساس حلقـوق          “)املكسيك(تشياباس  
ــة عــشرة لبــارتولومي دي الس كاســاس الــيت متنحهــا وز    ارة التعــاون الــذي فــاز باجلــائزة الثامن

  .دار أمريكاالدويل يف إسبانيا و
  

  ٨٦الفقرة     
للدراســات  إنــشاء مراكــز إىل دعـم لــدول الــيت تــدعو املنتــدى الـدائم  ا توصــية يف ضـوء   - ٢٠

إســبانيا، مــن خــالل برنــامج  قامــت ، جلامعــاتاملعنيــة بلغــات الــشعوب األصــلية وثقافاهتــا يف ا 
الـدعم الـذي تقدمـه       بتعزيـز ،  الشعوب األصلية التابع للوكالة اإلسبانية للتعاون اإلمنـائي الـدويل         

الـذي   “حقوق اإلنـسان للـشعوب األصـلية يف أمريكـا الالتينيـة     يف جمال   ربنامج التدرييب ال”إىل  
الربنـامج  ويتيح هـذا    .  حلقوق اإلنسان  ملتحدةمفوضية األمم ا   جامعة دوستو بالتعاون مع      تنظمه
 الفرصــة ئها ونــساالــشعوب األصــلية رجــال لكــل مــن وجنيــف )ســبانياإ (يف بلبــاوم  ُيــنظالــذي

ــة   ــساب املعرف ــة حل الكت ــايري الدولي ــشأن املع ــة، وحقــوق الــ   ب ــصفة عام ــسان ب شعوب قــوق اإلن
 معاهتم احملليـة يف اجلهـود     لكي يتمكنوا من تقدمي املساعدة ملنظماهتم وجمت      األصلية بشكل خاص    

  .مشعوهباخلاصة بنسان املبذولة حلماية وتعزيز حقوق اإل
الربنـــامج   يــورو لــدعم  ١٤٥ ٠٠٠وجــدير باإلشــارة كــذلك إســهام إســـبانيا مببلــغ        - ٢١

ــة الــشعوب األصــلية   الــذي ينظمــهالتــدرييب ــة ومنطقــة البحــر  يف  صــندوق تنمي أمريكــا الالتيني
 يف جامعـة كـارلوس الثالـث يف         متقدمـة  دورة تدريبيـة     يف تنظـيم  ويتمثـل هـذا الـدعم       . الكارييب
 واحلوكمـة وتتوجـه إىل     الـشعوب األصـلية وحقـوق اإلنـسان والتعـاون            تتناول موضـوع  مدريد  

الــدورة تـدريبا شــامال وعـايل اجلــودة يؤهـل خرجيــي     وتقـدم . الـشعوب األصــلية املهنـيني وقــادة  
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على كل مـن الـصعيد احمللـي     الشعوب األصلية قوقحب املفاوضات املتعلقة  يف   للمشاركة الدورة
ويتـيح هـذا    .  احملليـة   جمتمعـاهتم  املشاريع اإلمنائية داخل   وأخذ زمام املبادرة يف      والوطين والدويل، 

 هنــج األســس النظريـة والتوجيهــات العمليـة اســتنادا إىل  التخصــصات الربنـامج التــدرييب املتعـدد   
  .تينية دول أمريكا الاليشمل مجيعمتعدد الثقافات 

  
  ٨٨الفقرة     

   مبـــادئ التعليـــق العـــامتطبيـــق إىل مجيـــع الـــدول الـــيت تـــدعوتوصـــية الفيمـــا يتعلـــق بو  - ٢٢
 وحقـوقهم   الشعوب األصـلية  أطفال  بشأن  نة حقوق الطفل    الصادر عن جل  ،  )٢٠٠٩ (١١ رقم

أن تــشري إىل أهنــا قامــت، بالتعــاون مــع جهــات   ســبانيا إ تــود،  حقــوق الطفــل اتفاقيــةمبوجــب
نظمة العمل الدولية والربنـامج    ملالربنامج الدويل للقضاء على عمالة األطفال التابع         منها   متعددة

التــابع ملنظمــة األمــم  يف أمريكــا الالتينيــة وشــباب الــشعوب األصــليةاإلقليمــي حلقــوق أطفــال 
بتقدمي التمويل الالزم واملشاركة النشطة يف تنظـيم لقـاء أمريكـا         ،  )اليونيسيف(املتحدة للطفولة   
احلمايـة الفعالـة حلقـوق      صـوب تـوفري     ”ب األصـلية واحلكومـات عـن موضـوع          الالتينية للـشعو  

، الـذي  “ عمـل األطفـال بغيـة القـضاء عليهـا         املعنيني بظاهرة  الشعوب األصلية أطفال ومراهقي   
 يف كارتاخينـــا للوكالـــة اإلســـبانية للتعـــاون اإلمنـــائي الـــدويل يف مركـــز التـــدريب التـــابع ُنظـــم
  .٢٠١٠مارس /آذار ١٠ إىل ٨ من ، يف الفترةمبياكولو،ندياسإ دي
  

  ٩٤الفقرة     
الـيت   العمـل القـسري   حالـة  لدراسة بوليفيا وباراغواي    إىلاملنتدى الدائم   خبصوص بعثة     - ٢٣

علـى عملـهم واإلشـارة إىل      الـدائم  أعـضاء املنتـدى    هتنئـة  تود إسبانيا جمتمعات غواراين،   تعيشها  
 بورتولــومي رحلــة املــساعدة يف متويــل جــزء مــن تكــاليف دعمهــا للبعثــة املــذكورة عــن طريــق  

  .كالفريو، اخلبري املستقل للمنتدى الدائم
  

  ة واهلويةف الثقا يف ظلتنميةال  - ثالثا  
 هـذه الـشعوب     االستراتيجية اإلسبانية للتعاون مع الـشعوب األصـلية بـأن بقـاء           تعترف    - ٢٤

 االنتمـاء   رغبتـهم يف مواصـلة     لذي يـنعكس يف   ا،  حبس اهلوية الذاتية   ع أفرادها يُيعزى إىل متتع مج   
ــة واحلفــاظ علــى  إىل جمتمعــاهتم احملليــة، ــاهتم التقليدي وملــا كانــت . وثقافــاهتم اخلاصــة أمنــاط حي

 فإهنا تتـسم بطـابع دينـاميكي      ،  املميزة للجنس البشري  جمموعة من العمليات واآلليات     الثقافات  
 وتتخلـى عـن عناصـر أخـرى يف          - نبيـة  األصـلية منـها واألج     -عناصر جديدة   ستوعب  تجيعلها  
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يف هي عملية تساهم، مىت توافرت أجـواء احلريـة واالحتـرام،            مع البيئة، و  مستمر  تكيف  عملية  
  .تعزيز هذه الثقافات وتنشيطها

اللقــاء  قيامهــا بتمويــل  تــشري إىل حكومتنــا أوال أن ، تــودفيمــا يتعلــق هبــذه املــسألة   و  - ٢٥
  املعقـود  “تيكوهـاري ”:  الشعوب األصلية  أقاليم احمللية يف    تللحكوما األمريكي الالتيين الثالث  

وقد سـاهم هـذا اللقـاء       . ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٦ إىل ٢٣ يف الفترة من   ،سونسيونأيف  
يف تعزيز فرص التواصـل بـني املؤسـسات مـن خـالل تبـادل التجـارب املكتـسبة يف جمـال اإلدارة                

  .وب األصلية يف إطار االحترام الواجب هلويتهاهبدف تعزيز تنمية الشع احمللية والوطنية
 اجلمعية العامة التاسعة لصندوق تنمية الشعوب األصـلية    أن تشري إىل   أيضا   وتود إسبانيا   - ٢٦
ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب يف مدريــد  يف   /أيلــول ١٠ و ٩ يــومي ، الــيت ســُتعقدأمريكــا الالتيني

 اجملتمـع  سيـساهم يف إطـالع  ألنـه  حلـدث  ا ا استـضافة هـذ  وبلدنا سـعيد بـشرف   . ٢٠١٠سبتمرب  
 وسـيتيح منـربا  ،  يف الوقـت الـراهن    ملشاكل الرئيسية اليت تواجه الـشعوب األصـلية         على ا سباين  اإل

  .ومع اجلهات األخرى املشاركة يف أنشطة التعاونللحوار مع الوكاالت األوروبية املاحنة 
  

  ئم توصيات املنتدى الداالقائمة يف سبيلالصعوبات   - رابعا  
ميكــن أن يتعثــر تنفيــذ توصــيات املنتــدى الــدائم بفعــل الــصعوبات الــيت يواجههــا تنفيــذ   - ٢٧

املشاريع اإلمنائية بالتعاون مع منظمات الشعوب األصلية يف البلدان اليت تركز فيهـا الـسياسات               
وبالتـايل، فـإن إحـدى     .الرمسية على إعطـاء األولويـة ملنـاطق جغرافيـة أو قطاعـات عمـل حمـددة                

صائص البــارزة يف سياســات التعــاون الــيت تنتــهجها حكومــة إســبانيا مــع الــشعوب األصــلية اخلــ
ويتم هذا احلوار مـن ناحيـة مـع املؤسـسات           . تتمثل يف إقامة حوار مزدوج مع البلدان الشريكة       

احلكوميــة املكلفــة مبتابعــة الــسياسات العامــة املتعلقــة بــشؤون الــشعوب األصــلية؛ ومــن ناحيــة    
املــساواة، مــع الــشركاء مــن الرابطــات واملنظمــات األكثــر متثــيال حلركــة    أخــرى، وعلــى قــدم  

  .الشعوب األصلية
  

   توصيات املنتدى الدائمالعوامل اليت تيسر تنفيذ  -خامسا  
تسمح االسـتعانة بإطـار مرجعـي خمـصص، وهـو اسـتراتيجية التعـاون               يف حالة إسبانيا،      - ٢٨

الت املتعلقـة بالــشعوب األصـلية واملعــايري   مـع الـشعوب األصــلية، بتحقيـق االتـساق بــني التـدخ     
الدولية اليت ينص عليها إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب األصـلية، واتفاقيـة منظمـة                 

 بشأن حقوق الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة، وكـذلك           ١٦٩العمل الدولية رقم    
  .جمال التعاون الدويل عملها يف املبادئ العامة اليت تلتزم هبا إسبانيا يف
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  السياسات واالستراتيجيات احملددة ملساعدة الشعوب األصلية  - سادسا 
 اســـتراتيجية جديـــدة باعتمـــاد وإصـــدارســـبانية احلكومـــة اإل، قامـــت ٢٠٠٧يف عـــام   - ٢٩

حتياجـات  ال تعاوهنـا مبـا يـستجيب     تعزيـز   بسـبانيا   إ  تكـرس التـزام    للتعاون مع الـشعوب األصـلية     
  .هامطالبالشعوب األصلية و

علـى أن التعـاون      ٢٠١٢-٢٠٠٩ الثالثـة للتعـاون للفتـرة         إسبانيا الرئيسية   خطة وتنص  - ٣٠
  .مع الشعوب األصلية يشكل أولوية ينبغي معاجلتها وفق هنج متعدد القطاعات

  
  الوحدة التقنية املتخصصة املعنية بشؤون الشعوب األصلية  - سابعا  

متخصصة مهمتها ختطيط وتنسيق وتنفيذ ومتابعـة       أنشأت حكومة إسبانيا وحدة تقنية        - ٣١
مجيع التدخالت اليت تضطلع هبا الوكالة اإلسـبانية للتعـاون والـيت تـستهدف الـشعوب األصـلية                   

وتـسمى هـذه الوحـدة برنـامج الـشعوب األصـلية، وهـي تابعـة                . بصورة مباشرة أو غري مباشرة    
ــدويل، الــيت تــشكل     ــة اإلســبانية للتعــاون اإلمنــائي ال ــشؤون   للوكال ــدورها جــزءا مــن وزارة ال ب

  :كما يليربنامج وعنوان ال. اخلارجية والتعاون
Programa Indigena  
Agencia Espanola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo (AECID) 
Avenida de Reyes Catolicos, No. 4 
28040 Madrid  
http://www.aecid.es/indigena  

    
  تدريب املوظفني على شؤون الشعوب األصلية  - ثامنا  

ــدويل          - ٣٢ ــائي ال ــاون اإلمن ــة اإلســبانية للتع ــابع للوكال ــشعوب األصــلية الت ــامج ال ــنظم برن ي
. حلقات دراسية تدريبية سنوية قائمة على املشاركة هدفها تـدريب املـوظفني التقنـيني للوكالـة              

حلقـة عمـل مـشتركة مـع الفنـيني واملـسؤولني           ٢٠٠٩يف عـام    نظم الربنامج   ملثال،  على سبيل ا  ف
تنفيـذ اتفاقيـة    : مـع الـشعوب األصـلية     اإلمنائي  التعاون  ”تبنا التقنية للتعاون عن موضوع      يف مكا 

لــتفكري اجلمــاعي وتبــادل ل اللقــاء فرصــةأتــاح هــذا وقــد . “١٦٩منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  
الــشعوب  قــضايا تعمــيم مــن أجــل إحــراز تقــدم علــى مــستوى فــضلى اخلــربات واملمارســات ال

ــع   ــرامج األصــلية يف مجي ــة ب ــشطة وكال ــباين وأن ــاون اإلس ــية     التع ــا األساس ــستقي مبادئه ــيت ت  ال
  .١٦٩ رقم  منظمة العملاتفاقيةوإجراءاهتا احملددة من أحكام 

http://www.aecid.es/indigena�
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  تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية  - تاسعا  
عى حكومة إسبانيا، عن طريق التدابري اليت تتخـذها يف خمتلـف اجملـاالت، وال سـيما      تس  - ٣٣

. جمال التعاون اإلمنائي، إىل نشر حمتوى إعالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية                  
 شروع فريــق يــورو دعمــا ملــ  ١٦٠ ٠٠٠بتخــصيص مبلــغ   ٢٠٠٩وبالتــايل، قامــت يف عــام   

الـشعوب  دعم املشاركة الكاملة والفعالة ملمثلـي   ” لثقافات املعنون املشترك بني ا   العامل   املاسيغا
مـن إعـالن األمـم       ١٨املـادة   ( يف عمليات األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان والبيئة          األصلية

  .“)املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
يتمثـل يف   ، قامت احلكومـة اإلسـبانية بـدعم نـشاط حمـدد آخـر تنفيـذا لإلعـالن                   أخرياو  - ٣٤

 يــورو، ١٣٢ ٠٠٠برنــامج تنفيــذ حقــوق الــشعوب األصــلية، الــذي حــصل علــى متويــل مببلــغ  
ويــشمل أنــشطة خمتلفــة ترمــي إىل تعزيــز تنفيــذ حقــوق الــشعوب األصــلية املنــصوص عليهــا يف   

 .إعالن األمم املتحدة

  


