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 األصلية الشعوب بقضايا املعين ئمالدا املنتدى
 الثامنة الدورة
 ٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٩ إىل ١٨ من نيويورك،
  *املؤقت األعمال جدول من ٤ و ٣ البندان
ــة ــدى توصــيات متابع ــدائم املنت ــة )أ( :جمــال يف ال  التنمي

 األصلية؛ الشعوب ساءن )ب( واالجتماعية؛ االقتصادية
  العامل يف األصلية للشعوب الثاين الدويل العقد )ج(

 بـشأن  املتحـدة  األمـم  إعـالن  تنفيذ )أ( :اإلنسان حقوق
 اخلاص املقرر مع حوار )ب( األصلية؛ الشعوب حقوق
 األساســــية واحلريـــات  اإلنــــسان حقـــوق  حبالــــة املعـــين 

  آخرين خاصني مقررين ومع األصلية للشعوب
    

  احلكومات من الواردة املعلومات    
  

 **ياإسبان    
    

  موجز  
 األعـضاء  الـدول  إىل املوجـه  االسـتبيان  علـى  ياإسـبان  حكومـة  ردود التقرير هذا يشمل  
  .األصلية الشعوب بقضايا املعين الدائم للمنتدى السابعة الدورة توصيات بشأن

 
  

  *  E/C.19/2009/1.  
 .املعلومات أحدث تضمينه يتسىن حىت التقرير هذا صدور تأخر  **  
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 مقدمة  - أوال  
 ضـعفا  األشد البشرية اجلماعات من تعترب األصلية الشعوب بأن يةسباناإل احلكومة تقر  - ١
 تطبيــق يف االسـتمرار  مـن  امنعتـه  والتجاهـل  التمييـز  مـن  طويلـة  حبقبـة  ملرورهـا  وذلـك  العـامل  يف

  .اهب اخلاصة املعيشة أساليب اتباعو اإلمنائية امناذجه

 أخـذت  ،٢٠٠٨-٢٠٠٥ للفترة سبايناإل للتعاون الثانية األساسية اخلطة صدور ومنذ  - ٢
ــزامني عاتقهــا علــى ياإســبان ــدما األطــراف املتعــدد الــصعيد علــى هــامني الت ــدة صــوتت عن  مؤي
 عـام  يف العامـة  اجلمعيـة  اعتمدتـه  الـذي  األصـلية  الـشعوب  حقـوق  بـشأن  املتحـدة  األمم إلعالن
 بالـشعوب  املتعلقـة  ١٦٩ رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية على ذاته العام يف وصدقت ٢٠٠٧
 التعــاون اســتراتيجية ومعهمــا الــصكان هــذان لكويــش .املــستقلة البلــدان يف والقبليــة األصــلية

 .اجملال هذا يف ياإسبان جراءاتإل واملفاهيمي التنظيمي اإلطار األصلية الشعوب مع سبايناإل

 اعتمادهـا  مت الـيت  ٢٠١٢-٢٠٠٩ لفتـرة ل سـباين اإل للتعـاون  الثالثـة  األساسية اخلطة أما  - ٣
 اهلـدف  أن علـى  وتـنص  األصلية الشعوب مع التضامنب ياإسبان التزام جمددا تؤكد فهي مؤخرا،
 االجتماعيـة  التنميـة  عمليـات  صياغة يف األصلية الشعوب حبق االعتراف يف املسامهة” هو العام

 وهـو  “احلـق  لـذلك  الفعليـة  تهاممارس يف املسامهةو ،هبا اخلاصة والثقافية والسياسية واالقتصادية
 .برمته اجملتمع على بالنفع سيعود ما

  :التالية احملددة األهداف أيضا ةالوثيق وتتضمن  - ٤
 االعتــراف أجــل مــن األصــلية الــشعوب جانــب مــن والفعالــة الكاملــة ملــشاركةا دعــم  •  

 اإلنــسان حقــوق مــن الــسواء علــى واجلمــاعي الفــردي الــصعيدين علــى هلــا جيــب مبــا
  .هلا الفعلية ممارستها أجل منو والثقافية الجتماعيةوا االقتصادية واحلقوق

 الـدعم  وتقـدمي  األصـلية،  للـشعوب  واجلمـاعي  الفـردي  والتمكني القدرات تنمية تعزيز  •  
 ةواالجتماعيـ  ةالـسياسي  تنميـة ال ومناذج استراتيجيات وتطبيق لوضع الداخلية للعمليات
  .الشعوب بتلك اخلاصة

 وأنظمتـها  وبيئتها أقاليمها محاية أجل من ومنظماهتا يةاألصل الشعوب إىل الدعم تقدمي  •  
 مــؤثرة إجــراءات طريــق عــن وذلــك ســيطرهتا، حتــت ووضــعها الثقــايف وتراثهــا الثقافيــة
 ثقافـات  علـى  احلفـاظ  يف للمرأة الرئيسي الدور على الضوء وتسلط عنها الدفاع تعزز
  .الدور هذا وتقر هبا النهوض ويف الشعوب هذه
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 وُتـبىن  نفـسها  األصـلية  الـشعوب  تـضعها  اقتـصادية  أنظمـة  وتعزيـز  إلرساء الدعم تقدمي  •  
 مــع يتفــق ومبـا  مــستدام حنـو  علــى ومواردهـا  وأقاليمهــا أراضـيها  وإدارة اســتغالل علـى 

 .هبا اخلاصة الثقافية األمناط
  

 االستبيان  - ثانيا  
 بقـــــضايا املعـــــين الـــــدائم املنتـــــدى عـــــن الـــــصادرة التوصـــــيات علـــــى الـــــرد  - ألف  

 )١(األصلية بالشعو
 دور :الـرزق  كسـب وسبل الثقايف -  البيولوجي والتنوع املناخ تغيـُّـر :اخلاص املوضوع  ‘١’  

 اجلديدة والتحديات األصلية لشعوبا تؤديه الذي القيم

 .األصـلية  الـشعوب  مـع  سـباين اإل التعاون استراتيجية ٢٠٠٧ عام منذ ياإسبان اعتمدت  - ٥
 علـى  وتـنص  البيئة، هي قطاعية وأولوية البيئية االستدامة هي لةشام أولوية االستراتيجية وحتدد
 أقــاليم مــن جــزءا تــشكل حمميــة طبيعيــة منــاطق يف اإلمنــائي للتعــاون مــشاريع تنفيــذ عنــد” أنــه

ــشعوب ــذه تــشمل أو األصــلية ال ــصوب ،قــاليماأل ه  اإلدارة أو لــشراكةل منــاذج تــشجيع ُيست
 ذلـك  وسـيؤثر  .جانبها من وفعلية كاملة مشاركة ظل يف املعنية األصلية الشعوب مع املشتركة

 .“قاطنيها حياة نوعية وعلى املناطق هذه يف البيولوجي التنوع على احلفاظ على إجيابا
  

 ٩ الفقرة    

 الـشعوب  مـع  منتظمـة  مـشاوراتٍ  العامة السياسات مقرري إجراء بضرورة يتعلق فيما  - ٦
 األصـلية  للـشعوب  التقليديـة  واخلـربات  ملعـارف با وقراراهتم دراساهتم يف يستنريوا لكي األصلية
 اإلمنـائي  للتعـاون  يةسـبان اإل للوكالـة  التـابع  األصـلية  الـشعوب  برنامج أن مالحظة جتدر نفسها،
 اخلــرباء مــع وبالتنــسيق ٢٠٠٨ أكتــوبر/األول تــشرين ٣١ إىل ٢٩ مــن الفتــرة يف قــام، الــدويل
 بعقــد الالتينيــة، أمريكــا بلــدان مــن بلــدا ١٥ يف للتعــاون التقنيــة باملكاتــب واملــسؤولني التقنــيني
 مــع اإلمنــائي التعــاون” موضــوع وتناولــت )غواتيمــاال( أنتيغــوا مدينــة استــضافتها عمــل حلقــة

 وقـد  األصـلية،  للـشعوب  ممثلـون  اللقـاء  هـذا  يف وشارك .“والبيئة االستدامة :األصلية الشعوب
 قـدما  املـضي  بغيـة  اجليـدة  اتواملمارسـ  لخـربات ل تقاسـم و لألفكـار  مجـاعي  تبـادل  بـإجراء  مسح
ــال  يف “البيئـــة” القطاعيـــة واألولويـــة “البيئيـــة االســـتدامة” الـــشاملة ألولويـــةل الفعـــال تعميمبـ

 إيـالء  مـع  اإلجـراءات  هـذه  تنفـذ و .متـسها  الـيت  أو األصـلية  الـشعوب  مـع  ُتنفـذ  اليت اإلجراءات
 ضـمن  هتـدف  األصـلية  الـشعوب  مـع  سـباين اإل التعـاون  اسـتراتيجية  لكـون  الـدوام  على االعتبار

__________ 
  )١(  E/2008/43.  
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 أراضــيها علــى األصــلية الــشعوب ســيطرة يكفــل مــا اإلجــراءات هــذه هتيــأ أن إىل أمــور مجلــة
 .البيئة على حلفاظا يف أساسيا عامال ذلك بوصف هلا وإدارهتا ومواردها وأقاليمها

  
 ١٨ الفقرة    

 صـلية األ الـشعوب  حقـوق  بشأن املتحدة األمم إعالن يكون بأن الدائم املنتدى يوصي  - ٧
 بـتغري  املتعلقـة  العمليـات  جلميـع  أساسـا  ُيعتـرب  وأن التنميـة،  خطـط  إعـداد  عنـد  ملـزم  إطـار  مبثابة
 .والعاملي واإلقليمي والوطين احمللي املستوى على املناخ

 يةســباناإل الوكالــة قبـل  مــن املنفـذة  أو املمولــة هومـشاريع  التعــاون أنـشطة  مجيــع تقـوم و  - ٨
 يف الـــواردة األولويـــة ذات واألعمـــال االســـتراتيجية اخلطـــوط علـــى الـــدويل اإلمنـــائي للتعـــاون

 دويل تنظيمـي  إطـار  إىل بـدورها  تـستند  الـيت  األصـلية  الشعوب مع سبايناإل التعاون استراتيجية
 العمـل  منظمـة  واتفاقيـة  األصـلية  الـشعوب  حقـوق  بـشأن  املتحـدة  األمم إعالن هو ةمرجعي ذي

 .املستقلة البلدان يف والقبلية ةاألصلي بالشعوب املتعلقة ١٦٩ رقم الدولية
  

 ١٩ الفقرة    

 األصــلية الــشعوب إدارة وتــشجيع حلمايــة الــالزم واملــايل الــتقين الــدعم ياإســبان قــدمت  - ٩
 الـدول  الـدائم  املنتـدى  ثحيـ  ملـا  امتثـاال  وذلـك  ،البيولوجي التنوع على عالوة الطبيعية ملواردها
 األصـلية  للـشعوب  والفعليـة  الكاملـة  شاركةاملـ  دعـم ” مـشروع  ياإسـبان  ومولت .به القيام على
 باملنـاطق  املتعلقـة  والدوليـة  واإلقليميـة  الوطنيـة  العمليات يف واألرجنتني وباراغواي كولومبيا يف

 الثقافــات املتعــدد العمــل فريــق املــسماة احلكوميــة غــري املنظمــة املــشروع هــذا وتنفــذ .“احملميــة
 مـع  التعـاون  ومركـز  )األرجنـتني ( نيـوكني  نـة مبدي املنظمـات  أعمـال  تنـسيق  مكتـب  مع أملاسيغا
 ).بـاراغواي ( األصـلية  الـشعوب  جمتمعـات  عـن  الـدفاع  ومؤسسة )كولومبيا( األصلية الشعوب
 األصــلية الــشعوب ملمثلــي املباشــرة املــشاركة حتقيــق مــؤخرا تــسىن النــشاط، هــذا خــالل ومــن

 يف برشــلونة يف ُعقــد الــذي عــةلطبيا فــظحل العــاملي املــؤمتر يف الثالثــة البلــدان هــذه يف وزعمائهــا
  .٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ١٤ إىل ٥ من الفترة

  
 ٢١ الفقرة    

ــا  - ١٠ ــة بالتوصــية يتــصل فيم  التخطــيط مبــادرات يف للبيئــة أكــرب حيــز بتخــصيص املتعلق
 املــسببة الغــازات انبعــاث بتخفــيض ملتزمــة ياإســبان فــإن الــوطين، املــستوى علــى االســتراتيجي

 بــصفة ُتجــرى الــيت الــدويل التفــاوض عمليــة يف نــشطة مــشاركة تــشارك وهــي الدفيئــة لظــاهرة
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 بـتغري  املتعلقـة  اإلطاريـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقية يف لألطراف سنوية اجتماعات خالل من رئيسية
 .كيوتو بروتوكول ويف املناخ

  
 ٣١ الفقرة    

 وتقــدمي تالــسياسا وضــع أجــل مــن األصــلية لــشعوبا إىل الــدعم لتقــدمي بالنــسبة أمــا  - ١١
 اهلامـة  املـسائل  مـن  ذلـك  وغـري  املنـاخ  تغـري  مكافحـة  بتـدابري  للنـهوض  واملعونـة  التقنية املساعدة

 احملليـة  للحكومـات  الثـاين  الالتينيـة  أمريكـا  اجتماع انعقاد إىل اإلشارة جتدر بالبيئة، الصلة ذات
 وقـد  .“اهلويـة  علـى  احلفـاظ  مـع  احملليـة  والتنميـة  امليـاه ” شـعار  حتت األصلية الشعوب أقاليم يف

 نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  شـهر  يف غواتيمـاال  مدينـة  يف نظمتـه  الـذي  الجتمـاع ا هذا ياإسبان مولت
ــة الرابطــةُ املاضــي ــلُع الغواتيمالي ــشعوب وســلطات دَم ــسي املوضــوع وكــان .األصــلية ال  الرئي

ــوارد إدارة هــو لالجتمــاع ــة امل ــوارد اســتغالل ســياق يف املائي ــة امل ــشعوب أراضــي يف املعدني  ال
ــا األصــلية ــد ،وأقاليمه ــه شــارك وق ــر في ــا ممــثال ١٢٠ مــن أكث ــشعوب وزعيم  مــن األصــلية لل

  .الالتينية أمريكا بلدان من بلدا ١٥
  

 املتصلة اجملاالتو الدائم املنتدى بوالية املشمولة الستة باجملاالت املتعلقة التوصيات تنفيذ  ‘٢’  
 لأللفية اإلمنائية باألهداف

 ٦٢ الفقرة    

 واالجتماعية االقتصادية نميةالت    

 مـع  نيـة  حبسن والتعاون التشاور على احلكومية والشركات الدول الدائم املنتدى حيث  - ١٢
 مـن  أي إقـرار  قبـل  واملـستنرية  واملـسبقة  احلـرة  موافقتـها  علـى  للحصول املعنية األصلية الشعوب

ــة التــابع األصــلية الــشعوب برنــامج عقــد الغــرض، وهلــذا .العامــة الــسياسات  يةســباناإل للوكال
 األنــشطة ذات يةســباناإل الــشركات لــشىت ممــثلني مــع إحاطــة جلــسة الــدويل اإلمنــائي للتعــاون

ــصادية ــا يف االقت ــة أمريك ــك الالتيني ــاحل وذل ــى ثه ــد عل ــشاورات عق ــع م ــشعوب م  األصــلية ال
 يف وجـرى  .الـشعوب  لتلـك  واملستنرية واملسبقة احلرة ةوافقامل على احلصول بضرورة وإعالمها
 األصـلية  الشعوب حقوق إزاء ياإسبان به تضطلع الذي اخلاص االلتزام إيضاح املذكورة اجللسة
 وتناولـت  .الـصدد  هـذا  يف األصـلية  الـشعوب  مـع  سـباين اإل التعـاون  اسـتراتيجية  حمتـوى  وشرح
 العمــل منظمــة واتفاقيــة األصــلية الــشعوب حقــوق بــشأن املتحــدة األمــم إعــالن أيــضا اجللــسة
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ــة ــم الدولي ــة ١٦٩ رق ــشعوب املتعلق ــة األصــلية بال ــدان يف والقبلي ــستقلة البل ــا ،امل  يف وتطبيقهم
 .)٢(يةسباناإل الشركات هبا تتأثر نتائج من عليهما يترتب وما ،ياإسبان

  
 ٦٤ الفقرة    

 بتحقيــق املتعلقــة التقــارير يف األصــلية الــشعوب قــضايا إدراج بــضرورة يتعلــق فيمــا  - ١٣
 فـإن  إعـدادها،  يف شـراكها إو الفقـر  مـن  احلـد  استراتيجية ورقات يفو لأللفية اإلمنائية األهداف
 الثالثــة األساســية اخلطــة ٢٠٠٩ فربايــر/شــباط ١٣ يف اعتمــد يةســباناإل احلكومــة وزراء جملــس
 مـع  سـباين اإل التعـاون  سياسـة  أن علـى  اخلطـة  وتنص .٢٠١٢-٢٠٠٩ للفترة سبايناإل للتعاون
 إىل وُيـضاف  .البـشرية  التنمية وتعزيز الفقر مبكافحة االلتزام أساس على تقوم األصلية الشعوب

 .األصلية الشعوب مع للتعاون حمددة استراتيجية حاليا لديها ياإسبان أن ذلك
  

 ٨٩ الفقرة    

 التعليم    

 األمـم  ةاتفاقي عن الناشئة التزاماهتا االعتبار يف تضع أن على الدول الدائم املنتدى حيث  - ١٤
ــة العمــل منظمــة تفــاقييتوا الطفــل، حلقــوق املتحــدة  هــذا ويف .١٨٢ ورقــم ١٣٨ رقــم الدولي
 الـدعم  بتـوفري  األخـرية  الـسنوات  يف الـدويل  اإلمنـائي  للتعـاون  يةسـبان اإل الوكالـة  مـت اق الصدد،

 الربنـامج  عـن  فـضال  الدوليـة  العمـل  ملنظمـة  التـابع  األطفـال  عمـل  علـى  للقضاء الدويل ربنامجلل
 التـابع  الالتينيـة  أمريكـا  يف األصلية الشعوب أبناء من ملراهقنيوا األطفال حبقوق املعين اإلقليمي
ــة املتحــدة األمــم ملنظمــة  األصــلية الــشعوب أطفــال وعمــل األطفــال عمــل ومكافحــة .للطفول
 الــشعوب برنــامج خــالل مــن فيهــا سامهةاملــ تواصــل أن يةســباناإل احلكومــة ودتــ قــضية بالــذات
 متويـل  دعـم  يف بـدوره  سيـستمر  الـذي  الـدويل  اإلمنـائي  للتعاون يةسباناإل للوكالة التابع األصلية
  .الذكر السالفي الربناجمني

  
  ٩٠ الفقرة    
 اإلنسان حقوق    

 ومتـتني  األصـلية  الـشعوب  حبقـوق  االعتراف الدول من تطلب اليت بالتوصية يتعلق فيما  - ١٥
 بـشؤون  يناملعـ  الربنامج قدم ومحايتها، الشعوب هلذه اإلنسان حقوق تعزيز أجل من مؤسساهتا
__________ 

إلصـدار الـذي    عمـا قريـب ا    سيقدم برنامج الشعوب األصلية التابع للوكالة اإلسبانية للتعاون اإلمنائي الـدويل              )٢(  
 La ratificacion del Convenio No 169. Reflesiones en torno a sus أعـده احملـامي ميكيـل برياُونـدو بعنـوان     

implicaciones ”١٦٩على االتفاقية رقم   تأمالت بشأن النتائج املترتبة علي التصديق“.  
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 ٢٠٠٨ عـام  خـالل  الـدعم  الـدويل  اإلمنـائي  للتعـاون  يةسـبان اإل للوكالـة  التابع األصلية الشعوب
 العامـل  للفريـق  التـابع  “األصلية الشعوب حقوق أجل من للمحامني املتنقلة املدرسة” ملشروع
ــدويل ــشؤون ال ــشعوب ل ــسعى  .األصــلية ال ــشروع وي ــز إىل امل ــدرات تعزي ــة ق ــة األفرق  القانوني

 للتــدريب برنــامج وتنفيــذ وضــع طريــق عــن اجلنوبيــة، أمريكــا يف األصــلية الــشعوب نظمــاتمل
 الدراسـات  مركـز  ينـسقها  الـيت  ُبعـد  عـن  املقدمـة  أو املباشـرة  الدروس مناذج إىل يستند القانوين
  .بوليفيا يف االجتماعية والبحوث القانونية

  
  صليةاأل الشعوب لغات بشأن يوم نصف مدهتا اليت املناقشة  ‘٣’  

  ٩٧ الفقرة    
 ،األصـلية  الـشعوب  لغـات  إحيـاء  جلهـود  الـدعم  تقـدمي  إىل الداعية بالتوصية يتعلق فيما  - ١٦
 التعلـيم  بـأن  تعتـرف  األصـلية  الـشعوب  مـع  للتعـاون  ياإسـبان  اسـتراتيجية  أن علـى  التأكيد ينبغي
 بـني  وتـربط  ومعارفـه،  األصلية الشعوب من شعب كل واقع إىل يستند بلغتني الثقافات املتعدد
 حتـددها  اليت لالحتياجات وفقا األصليني، غري السكان معارف وبني املعارف وهذه الواقع هذا

 بـل  وتنميتـها،  عليهـا  واحلفاظ اللغات استعادة على ذلك يقتصر وال .بنفسها األصلية الشعوب
 ةاسـتعاد  علـى  ويـشجع  التعليمـي؛  املـشروع  إطـار  يف الثقـايف  التعـدد  علـى  التركيـز  أيـضا  يشمل

ــة األســاليب اســتخدام مــع شــعب، بكــل اخلاصــة والقــيم والتقنيــات املعــارف  للتنــشئة التقليدي
 وثقافتـه،  الغـرب  علـم  مـسامهات  ويـدمج  اجلنـسني،  مـن  األصـلية  الـشعوب  ألطفال االجتماعية

  .واالحترام املساواة لظ يف الوطين سياقهم يف األطفال هؤالء يندمج حبيث
 جــزءا يــشكل وأن بلغــتني، الثقافــات املتعــدد بــالتعليم تــرفُيع أن بــد ال الــسبب وهلــذا  - ١٧
 الــدويل اإلمنــائي للتعــاون يةســباناإل لوكالــةا فتئــت ومــا .الوطنيــة التعليميــة الــنظم مــن يتجــزأ ال

 يف الرئيـسية  الفاعلـة  اجلهـات  جانـب  إىل االعتـراف،  هـذا  كفالـة  علـى  سـنوات  عـدة  منذ تعمل
  .وبريو وباراغواي مابن مثل البلدان بعض يف التعليمي اجملال
 للتعـاون  يةسـبان اإل للوكالـة  التابع األصلية الشعوب بشؤون املعين الربنامج أوىل املثلوب  - ١٨

 هبــذا اإلشــارة وجتــدر .التعلــيم يف األصــلية الــشعوب حــق لتعزيــز خاصــة أمهيــة الــدويل اإلمنــائي
 مقاطعــة يف ليةاألصــ للــشعوب واإلدارة احلكــم شــؤون مدرســة” إىل املقــدم الــدعم إىل الــصدد
 وقـــد .٢٠٠٩ لعـــام األول الدراســـي الفـــصل لتنفيـــذ مـــشروع متويـــل خـــالل مـــن “أنتيوكيـــا
  .النشاط هلذا يورو ١٠٠ ٠٠٠ قدرها إعانة ُخصصت
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  العامل يف األصلية للشعوب الثاين الدويل العقد  ‘٤’  
  ١٠٥ الفقرة    

 احملـرز  التقـدم  مـن  دةاالسـتفا  :األصـلية  الـشعوب  لنـساء  األوىل الدولية الندوة” عقدت  - ١٩
 املعـين  الربنـامج  مـن  تمويـل ب )٢٠٠٨ أبريـل /نيـسان  بـريو،  ليمـا، ( “ديدةاجل تحدياتال ملواجهة
ــشعوب بــشؤون ــات خمتلــف وممــثالت زعيمــات مــن ١٥٢ فيهــا وشــاركت ،األصــلية ال  كيان
  .مراقبة ٥٠ على يزيد ما فيها شارك كما ورابطاهتا، األصلية الشعوب

  
  الدائم للمنتدى املقبلة األعمال  ‘٥’  

  ١٢٤ الفقرة    
 مـستقبال،  عقـده  املقـرر  األصـلية  الـشعوب ب املعـين  العـاملي  للمـؤمتر  الـدعم  ياإسـبان  تقدم  - ٢٠
 ،األمريكيـة  - األيبرييـة  البلـدان  وحكومات دول لرؤساء عشر سابعال لقمةا مؤمتر أقره ملا وفقا

  .٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين يف شيلي يف املعقود
  

  األصلية الشعوب حقوق بشأن املتحدة األمم إعالن تنفيذ  ‘٦’  
  ١٢٨ الفقرة    

 إىل الـدول  تـدعو  الـيت  اإلعـالن،  مـن  ٤٢ املـادة  بتنفيـذ  يةسـبان اإل احلكومة التزمت لقد  - ٢١
ــز” ــرام تعزي ــام وتطبيقهــا اإلعــالن أحكــام احت ــها و الت  مــن أن ياإســبان وتعتــرب .“ضــمان فعاليت

 تواالســـتنتاجا األصـــلية الـــشعوب حقـــوق بـــشأن املتحـــدة األمـــم إعـــالن تنفيـــذ الـــضروري
ــة بتحــسني يــسمح مبــا فعليــا، تنفيــذا املعتمــدة الــصكوك عــن املنبثقــة والتوصــيات  حقــوق حال
  .األصلية الشعوب

 اآلليـات  خمتلـف  بـني  والتعـاون  التنـسيق  يـسود  أن الـضروري  مـن  الغـرض  هلذا وحتقيقا  - ٢٢
 حلقـة  ٢٠٠٩ فربايـر /شـباط  ٦ إىل ٤ مـن  رةالفت يف مدريد استضافت وقد .األمر هبذا املختصة
 املتحـدة  األمـم  آليـات  دور :األصـلية  الـشعوب  حقـوق  إعمـال ” املعنونـة  للخرباء الدولية العمل
 النـدوة  مـن  اهلـدف  وكـان  ،“األصـلية  الـشعوب  حبقـوق  يتعلـق  فيمـا  حمـددة  بواليـة  تضطلع اليت
 حبالـة  املعـين  اخلـاص  املقـرر و لية،األصـ  الـشعوب  بقـضايا  املعـين  الدائم املنتدى بني التعاون تعزيز
 حبقـوق  املعنيـة  اجلديـدة  اخلـرباء  وآليـة  األصـليني،  للـسكان  األساسـية  واحلريات اإلنسان حقوق

  .اإلنسان حقوق جمللس التابعة األصلية الشعوب
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  ١٤٣ الفقرة    
 غـري  واملنظمـات  والكنـائس  املتحـدة  األمـم  ووكـاالت  الدول من الدائم املنتدى يطلب  - ٢٣
 حالـة  يف تعـيش  الـيت  األصـلية  للشعوب امللكية قوقحل التام حتراماال اخلاص والقطاع وميةاحلك
 بـاراغواي  يف الواقعتني وتشاكو األمازون منطقيت يف األويل االتصال مرحلة يف أو طوعية عزلة

ــة التــابع األصــلية الــشعوب بــشؤون املعــين ربنــامجال اســتمر الــصدد هــذا ويف .وبوليفيــا  للوكال
 لـشعوب ا حلقوق التام االحترام تشجيع يف ٢٠٠٨ عام خالل الدويل اإلمنائي للتعاون يةسباناإل

 األمــازون مـنطقيت  يف األويل االتـصال  مرحلـة  يف أو طوعيـة  عزلـة  حالـة  يف تعـيش  الـيت  األصـلية 
 أراضـي  محايـة  حتفيز” مها عنيومشر متويل طريق عن وبوليفيا، باراغواي يف الواقعتني وتشاكو
ــة ــشعوا وبيئ ــة يف تعــيش الــيت األصــلية بل ــة حال ــة عزل ــة يف أو طوعي  يف األويل االتــصال مرحل

ــة الدراســات تــشجيع معهــد عرضــه الــذي( “الكــربى وتــشاكو األمــازون مــنطقيت  االجتماعي
IPES-ELKARTEA(، تعـيش  الـيت  الـشعوب  حلمايـة  الدوليـة  للجنـة  املؤسـسي  التعزيز دعم” و 

 يف الـواقعتني  وتـشاكو  األمـازون  مـنطقيت  يف األويل لاالتصا مرحلة يف أو طوعية عزلة حالة يف
 .وأراضيها الشعوب هذه حلماية سبل إجياد إىل اهلادفان ،“باراغواي

  
ــوار  ‘٧’   ــع احلــ ــرر مــ ــاص املقــ ــة املعــــين اخلــ ــوق حبالــ ــسان حقــ ــات اإلنــ ــية واحلريــ  األساســ

  األصليني  للسكان
  ١٥٥ الفقرة    

 مــشاركة ســيما وال املــشاركة، تيــسري علــى الــدول حتــث الــيت بالتوصــية يتعلــق فيمــا  - ٢٤
 اللقــاءات يف األصــلية الــشعوب ممثلــي مــشاركة زيــادة علــى ياإســبان تعمــل األصــلية، الــشعوب
 الـشعوب  هـذه  حبقـوق  االعتراف متس واليت املتحدة، األمم إطار يف وخباصة والعاملية، اإلقليمية

 هـذا  يف وتنـدرج  ).أمور مجلة يف الفكرية امللكية ومحاية اإلنسان، وحقوق البيولوجي، التنوع(
 شـكلت  الـيت  األصـلية،  الـشعوب  لـصاحل  للتربعات املتحدة األمم صندوق يف املسامهات اإلطار
 تنميـة  صـندوق  طريـق  عـن  يا،إسـبان  دعمـت املثـل   وب .ياإسبان حكومة أولويات من أولوية دوما

 ،)األصــلية عوبالـش  صـندوق ( الكــارييب البحـر  ومنطقـة  الالتينيــة أمريكـا  يف األصـلية  الـشعوب 
 وروراميـا،  األمـازون  مـنطقيت  يف الواقعـة  الربازيليـة  للواليـات  األصـلية  الشعوب زعماء مشاركة
 االجتمــاعي املنتــدى يف ،وكولومبيــا وبــريو بــاراغواي مــن األصــلية الــشعوب زعمــاء وكــذلك
   .٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون يف بارا دو بيليم يف املعقود الدويل
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ــام  - اءـب   ــاصا االهتمـ ــذي خلـ ــه الـ ــة توليـ ــبان حكومـ ــياتل ياإسـ ــة لتوصـ ــساء املتعلقـ  بنـ
 األصلية الشعوب

 للحكومـة  اإلمنائيـة  الـسياسات  جلميـع  شـاملة  أولويـة  للمـرأة  الـتمكني  سياسات تشكل  - ٢٥
 قيـ طر عـن  التفـاوت  أوجـه  معاجلـة  لضرورة نظرا قطاعية، أولوية كوهنا إىل باإلضافة ية،سباناإل

 .اجلنسني بني املساواة حتقيق حلني ؤقتةوم إجيابية إجراءات اختاذ

 والرجـل  املـرأة  وضـع  بـأن  األصـلية  الـشعوب  مـع  للتعـاون  ياإسـبان  استراتيجية تعترفو  - ٢٦
 املنوطـة  بـاألدوار  وثيقـا  ارتباطـا  يرتبطـان  األصلية للشعوب االجتماعية اهلياكل ضمن وحالتهما
  .للمهام اجلنساين للتقسيم وفقا باجلنسني

 هـــذا ضـــمن أولويـــة ذات وتـــدابري اســـتراتيجية خطوطـــا االســـتراتيجية حـــددت وقـــد  - ٢٧
 األصـلية  الـشعوب  نساء ملنظمات املقدم احملدد الدعم بينها من بالذكر خنص أن ميكننا القطاع،

 تنفيـذ  وكـذلك  األصـلية؛  الـشعوب  لنـساء  التـام  الـتمكني  عمليات دعم أو احمللية، اجملتمعات يف
ــددة سياســات ــدعم حم ــساء ل ــاالت يف األصــلية بالــشعو ن ــيم، جم ــف التنظ  اجلنــساين، والتثقي
 ذات أخـرى  جمـاالت  وأيـة  واالقتصاد، اجلنساين، العنف ومكافحة واإلجنابية، اجلنسية والصحة

 .ةاالجتماعي بيئتها يف املرأة منها تعاين أن ميكن اليت احلقوق يف الفوارق إلزالة أمهية

 التــابع األصــلية الــشعوب بــشؤون املعــين الربنــامج مــن املدعومــة األنــشطة ضــمن ومــن  - ٢٨
 الـشعوب  نـساء  تأهيـل  :التالية باملشاريع التنويه جيدر الدويل، اإلمنائي للتعاون يةسباناإل للوكالة
ــة يف األصــلية ــا والي ــهن ،)إكــوادور( ســانتياغو مورون ــشاء مــن لتمكين ــشركات إن ــة ال  التجاري
ــا؛ وإدارهتــا الــصغرى ــساء ودعــم وتثقيــف ذاتي ــشعوب ن ــصحة خــدمات وتقــدمي ألصــليةا ال  ال
 املناعـة  نقـص  وفـريوس  جنـسيا  املنقولـة  األمـراض  مـن  وقايتـهن  أجـل  مـن  هلن واإلجنابية اجلنسية

 مركـز  يف ،هلـن  احلمـل  منـع  وسـائل  تـوفري و الـرحم  سـرطان  فحـوص  إجراءو اإليدز،/املكتسب
 املـشاركة  علـى  ةقائمـ  دميقراطيـة  إقامة” ومشروع ؛)بوليفيا( أوبراخيس دينةمب النسائي التوجيه

 مقاطعـــة يف حمليـــة جمتمعـــات عــشرة  يف تنفيـــذه اجلـــاري “األصــلية  الـــشعوب نـــساء مبــساعدة 
 ).غواتيماال( تشيمالتينانغو

 
 التوصيات تنفيذ سبيل يف القائمة الصعوبات  - جيم 

 تنفيــذ يواجههــا الــيت الــصعوبات بفعــل الــدائم املنتــدى توصــيات تنفيــذ يتعثــر أن ميكــن  - ٢٩
 الـسياسات  فيهـا  تركز اليت البلدان يف األصلية الشعوب منظمات مع بالتعاون منائيةاإل املشاريع
 حـوار  إقامـة  فـإن  وبالتـايل  .حمـددة  عمل قطاعات أو جغرافية ملناطق األولوية إعطاء على العامة
 سياسـات  يف عليهـا  التأكيـد  يـتعني  الـيت  اجلوانـب  من جانبا يشكل الشريكة البلدان مع مزدوج
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املكلفـة   احلكوميـة  املؤسـسات  مـع  ناحيـة  مـن  احلـوار  هـذا  ويـتم  .األصـلية  الشعوب مع التعاون
 قـدم  وعلـى  أخـرى،  ناحيـة  ومـن  األصـلية؛  الـشعوب  بـشؤون  املتعلقـة  العامـة  الـسياسات  مبتابعة

  .األصلية الشعوب حلركة متثيال األكثر واملنظمات الرابطات من شركاءال مع املساواة،
  

 التوصيات فيذلتن امليسرة العوامل  - دال  
 مـع  التعـاون  اسـتراتيجية  هـو  خمـصص  مرجعي بإطار االستعانة تسمح ،ياإسبان حالة يف  - ٣٠

 الدوليـة  واملعـايري  األصـلية  بالشعوب املتعلقة التدخالت بني االتساق بتحقيق ،األصلية الشعوب
 نظمـة مل ١٦٩ رقـم  واالتفاقيـة  األصـلية،  الـشعوب  حلقـوق  املتحدة األمم إعالن عليها ينص اليت

 املبـادئ  وكـذلك  املـستقلة،  البلـدان  يفشعوب األصـلية والقبليـة       الـ  حقـوق  بشأن الدولية العمل
 .الدويل التعاون جمال يف عملها يف ياإسبان هبا تلتزم اليت العامة

 
 األصلية الشعوب ملساعدة اخلاصة واالستراتيجيات السياسات  - هاء 

 الـشعوب  مـع  للتعـاون  اجلديـدة  ياإسـبان  يةاسـتراتيج  وإصـدار  اعتماد ٢٠٠٧ عام يف مت  - ٣١
 األصـلية  الـشعوب  الحتياجـات  يـستجيب  مبـا  تعاوهنـا  بتعزيـز  ياإسـبان  التـزام  تكرس اليت األصلية
 .ومطالبها

 اعتمـدها  الـيت  -٢٠١٢-٢٠٠٩ للفتـرة  للتعـاون  الثالثـة األساسـية    ياإسبان خطة وتنص  - ٣٢
 معاجلتـها  ينبغـي  أولويـة  يـشكل  ألصـلية ا الـشعوب  مع التعاون أن على - مؤخرا الوزراء جملس
  .القطاعات متعدد هنج وفق

  
 األصلية الشعوب بشؤون املعنية املتخصصة التقنية الوحدة  - واو  

 ومتابعـة  وتنفيذ وتنسيق ختطيط مهمتها متخصصة تقنية وحدة ياإسبان حكومة أنشأت  - ٣٣
 األصـلية  الـشعوب  تـستهدف  يتوالـ  للتعـاون  يةسـبان اإل الوكالة هبا تضطلع اليت التدخالت مجيع

 تابعـة  وهـي  األصـلية،  الـشعوب  برنـامج  الوحـدة  هـذه  وتـسمى  .مباشرة غري أو مباشرة بصورة
ــة ــدويل، اإلمنــائي للتعــاون يةســباناإل للوكال ــدورها تــشكل الــيت ال ــشؤون وزارة مــن جــزءا ب  ال
  :يلي كما الربنامج وعنوان .والتعاون اخلارجية
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 األصلية الشعوب شؤون على املوظفني تدريب  - زاي  
 اإلمنـائي  للتعاون يةسباناإل للوكالة التابع األصلية الشعوب بشؤون املعين الربنامج ينظم  - ٣٤

 املــوظفني تــدريب هــدفها املــشاركة علــى قائمــة تدريبيــة دراســية حلقــات عــام كــل يف الــدويل
 مــع مــشتركة عمــل حلقــة ٢٠٠٨ عــام يف الربنــامج نظــم املثــال ســبيل فعلــى .للوكالــة التقنــيني
 :األصـلية  بالـشعو  مـع  اإلمنـائي  التعـاون ” عنواهنـا  للتعاون الفنية مكاتبنا يف واملسؤولني الفنيني

 مـن  الرشـيدة  واملمارسـات  التجـارب  وتبادل معا بالتفكري اللقاء هذا ومسح .“والبيئة االستدامة
 .لـلبيئة القطاعي واملنظور البيئية االستدامة منظور تعميم يف فعلي تقدم حتقيق أجل

  
ــذ  -حاء    ــم إعـــالن تنفيـ ــدة األمـ ــشأن املتحـ ــلية الـــشعوب حقـــوق بـ  خـــالل مـــن األصـ

 منه ٤٢ املادة
 سـيما  وال اجملـاالت،  خمتلـف  يف تتخـذها  اليت التدابري طريق عن يا،إسبان حكومة تسعى  - ٣٥
 األصـلية،  الـشعوب  حقـوق  بـشأن  املتحـدة  األمـم  إعالن حمتوى نشر إىل اإلمنائي، التعاون جمال
 وكـذلك  املتحدة، األمم ملنظومة املتخصصة الوكاالت وتدع اليت اإلعالن من ٤٢ باملادة عمال

  .فعاليتها ضمانو التام وتطبيقها اإلعالن أحكام احترام تعزيز إىل الدول،
  


