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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة الثامنة

  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩-١٨نيويورك، 
  * من جدول األعمال املؤقت٤ و ٣البندان 

  متابعة توصيات املنتدى الدائم
        حقوق اإلنسان

  ومات الواردة من احلكوماتاملعل    
  

  **االحتاد الروسي    
  

ــدى األمــم           ــة منت ــواردة مــن االحتــاد الروســي اســتجابة لطلــب أمان املعلومــات ال
 بقضايا الشعوب األصلية فيما يتصل بالتدابري املتخـذة علـى   املتحدة الدائم املعين  

  الصعيد الوطين من أجل تنفيذ توصيات املنتدى
  

  :الستبيان من ا٤ إىل ١الفقرات     
ــض   ــشعوب       عت ــصاحل ال ــوق وم ــة حق ــة حبماي ــسائل املتعلق ــة االحتــاد الروســي امل  حكوم

  .اتاألصلية ضمن األولوي
ثنيـة،   طائفـة إ ٤٦داد يف االحتـاد الروسـي   وتدخل يف عداد الشعوب األصلية قليلـة التعـ       

 القائمــة املوحــدة للــشعوب  وســع نطــاق وقــد . ألــف نــسمة٢٨٠يبلــغ تعــدادها الكلــي زهــاء  
 شــعب - يف البلــد الطوائــف إحــدى أقــدم لتــشملصــلية القليلــة التعــداد يف االحتــاد الروســي األ

 
  

  *  E/C.19/2009/1.  
  .تأخر تقدمي هذا التقرير بغرض تضمينه أحدث املعلومات  **  
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ــود ــود . فـ ــز وجـ ــداد  ويتركـ ــة التعـ ــلية القليلـ ــشعوب األصـ ــن   الـ ــر مـ ــا  ٣٠ يف أكثـ ــا تابعـ  كيانـ
  .الروسي لالحتاد

ونظرا لتعرض هذه األقليات للخطر، فإن تنفيذ عمـل حكـومي منـهجي هبـدف صـون                   
  . ضرورة ملحةهتا التقليديةأمناط حياهتا وثقافا

الــذي اتـسمت بـه العقــود   العـاملي  ، وخباصـة االحتـرار   الراهنــةوتـؤثر الـتغريات املناخيـة      - ١
.  بوجـه عـام     االقتـصادية للمنطقـة القطبيـة      - االجتماعيـة    الظروفاألخرية، تأثريا ملموسا على     

رتباطــا مباشــرا بالبيئــة  التقليديــة اأنــشطتهاالــشمال، الــيت تــرتبط يف  فــإن الــشعوب األصــلية لــذا
  . القطبية وقفارها، تعيش يف منطقة معرضة للمخاطر بوجه خاص

ــسنة الونفــذت روســيا، خــالل      ــة  ال ــة الدولي ــشاريع  ٢٠٠٨-٢٠٠٧قطبي ــة م ، جمموع
  .يف الشمالمبشكلة تأثري تغري املناخ على الشعوب األصلية بعضها  يتصل حبثية، ميةعل

التكيـف مـع   ”مانـسك مـؤمتر دويل حتـت عنـوان          ، انعقـد يف مور    ٢٠٠٨مايو  /ويف أيار   
 برنــامج األمــم املتحــدة هتــوىل تنظيمــ“ قتغــري املنــاخ ودوره يف حتقيــق التنميــة املــستدامة للمنــاط

املعنيــة دعــم مــن الــدائرة االحتاديــة و، اروســييف  اإلقليمــي البيئــياإلمنـائي باالشــتراك مــع املركــز  
ــة، وإدارة منطقــة     ب ــة والبيئ ــة اجلوي ــسكرصــد الرطوب ــةمورمان ــد اإليكولوجيــا   اإلقليمي ، ومعه

وقدمت الـدائرة   .  أكادميية العلوم الروسية    العملي يف  لتابع ملركز كولسك  يف الشمال ا  الصناعية  
االحتادية املعنية برصد الرطوبـة اجلويـة والبيئـة نتـائج البحـوث الـيت أجريـت يف جمـال تـأثري تغـري                        

منطقة القطبية، مثل النقل البحري، وتنمية املنـاطق        املناخ على القطاعات االقتصادية الرئيسية لل     
الساحلية، وقطـاع الوقـود والطاقـة، وإدارة األنـشطة الزراعيـة واملائيـة، عـالوة علـى تـأثري تغـري                      
. املنــاخ علــى اإلمكانيــات الترفيهيــة لإلقلــيم وصــحة ومنــط حيــاة الــشعوب األصــلية يف الــشمال

مـن  يعد  د تدابري التكيف وتنفيذها يف الوقت املناسب        لمؤمتر إىل أن حتدي   ل اخلتاميشار البيان   وأ
وينبغــي أن يــصبح . تغري املنــاخ املتــأثرة بــاملقتــضيات اهلامــة لتحقيــق التنميــة املــستدامة للمنــاطق 

 االقتــصادية، - ات اإلقليميــة للتنميــة االجتماعيــةلالســتراتيجياألساســية التكيــف مــن العناصــر 
  .معينةية والستراتيجية تنمية قطاعات اقتصاد

 يالتقريــر التقييمــ ”، صــدور التقريــر املعنــون   ٢٠٠٨ديــسمرب /وشــهد شــهر كــانون    
، الـذي أعدتـه الـدائرة االحتاديـة املعنيـة برصـد             “لتغريات املنـاخ وتأثريهـا علـى االحتـاد الروسـي          

ويـشتمل التقريـر علـى تقييمـات        . الرطوبة اجلوية والبيئة، بالتعاون مع أكادمييـة العلـوم الروسـية          
ــة  ــتغريات علـــى خمتلـــف اجلوانـــب     حديثـ ــذه الـ ــأثري هـ ــة، وتـ ــة واملتوقعـ ــاخ اجلاريـ ــتغريات املنـ لـ

 - االقتصادية لألنشطة البشرية، مبا يف ذلك األنشطة يف املناطق القطبية الروسـية              - االجتماعية
ويقتـرح التقريـر التقييمـي أيـضا أسـاليب          . مكان إقامة شعوب الشمال األصـلية القليلـة التعـداد         
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ــاخ للتكيــف مــع ت  ــر   ٢٠٠٩وســيجري خــالل عــام  . غــري املن  إرســال نــسخ مــوجزة مــن التقري
 -التقييمي إىل مجيع حكومات املناطق اإلدارية لالحتـاد الروسـي، مبـا يف ذلـك املنـاطق القطبيـة                    

ألغراض االستنارة وإمكانية االستخدام عند إعداد االسـتراتيجيات اإلقليميـة املتعلقـة بـالتكيف               
  .مع تغري املناخ

للمنـاطق   االقتـصادية    -جودة حياة السكان والتنمية االجتماعيـة       ”اجلزء املعنون    وميثل  
أحــد التوجهــات الغنيــة مبحتواهــا وتنوعهــا للربنــامج العلمــي للــسنة القطبيــة الدوليــة    “ القطبيــة
ويتمثــل الغــرض األساســي هلــذه األحبــاث يف التمهيــد لرســم سياســة رشــيدة  . ٢٠٠٨-٢٠٠٧

 للمناطق القطبية وحتقيق اتساق مصاحل الشعوب األصلية مـع برنـامج            الستغالل املوارد الطبيعية  
ويتمثل أحد األهداف اهلامـة هلـذا النـهج يف حتـسني اجلـودة النوعيـة            . بدء تصنيع املنطقة القطبية   

حلياة الـشعوب األصـلية الـيت تعـيش يف األصـقاع النائيـة الـيت يـصعب الوصـول إليهـا يف أقـصى                         
ا، عـن طريـق تـوفري خـدمات طبيـة جيـدة للـسكان وخفـض خمـاطر              الشمال واملناطق الشبيهة هب   

وميكــن االطــالع علــى الربنــامج العلمــي للــسنة القطبيــة   . اآلثــار الــضارة بالبيئــة علــى صــحتهم 
ــشبكي   ــة علــى املوقــع ال  واالطــالع علــى  ،http://www.ibyrus.aari.m/brogrm_iby.pdf: الدولي

ــشبكي       ــع الـــــــ ــى املوقـــــــ ــي علـــــــ ــامج العملـــــــ ــة بالربنـــــــ ــشطة املتعلقـــــــ ــط األنـــــــ خمطـــــــ
http://www.ibyrus.aari.ru/realization_plan_2007_final.pdf .      ويف إطار أنشطة السنة القطبيـة

 بعثــة حبثيــة يف جمــال العلــوم  ١٧، يــشارك االحتــاد الروســي يف  ٢٠٠٩-٢٠٠٧الدوليــة للفتــرة 
االجتماعية يف املنطقة القطبيـة، مبـا يف ذلـك أحبـاث هتـدف إىل احلـصول علـى معـارف جديـدة                        

والــذي هــو مــن صــنع اإلنــسان علــى حيــاة   الطبيعــي بــشأن تــأثري تغــري املنــاخ والتلــوث البيئــي  
  .األقصى وأنشطتها التقليدية لكسب العيشالشعوب األصلية يف الشمال وسيربيا والشرق 

وتبذل الدائرة االحتادية املعنيـة برصـد الرطوبـة اجلويـة والبيئـة جهـودا ترمـي إىل تطـوير                      
حتسني وسائل رصد الرطوبة اجلويـة واملنـاخ يف أقاصـي املنـاطق الـشمالية، مبـا يف ذلـك املنـاطق                      

ويف إطار تنفيـذ    . ت املناخية اجلارية  املعزولة، بغرض احلصول على بيانات موضوعية عن التغريا       
مــشروع لتحــديث الــدائرة االحتاديــة املعنيــة برصــد الرطوبــة اجلويــة والبيئــة وتزويــد هيئاهتــا           

ــة    ــة احلديث ــدات التكنولوجي ــع   ٢٠١٠-٢٠٠٨(ومؤســساهتا باملع ــاون م ــشروع بالتع ــذ امل ، ينف
قبة آلية شبه مـستقلة      حمطة قطبية معزولة مبحطات مرا     ٣٠، سيجري تزويد زهاء     )البنك الدويل 

  .لألرصاد اجلوية وجمموعات معدات حديثة جلمع البيانات واالتصاالت
وتشري الدائرة االحتادية يف موقعها الشبكي تقريرا سنويا عن اجلوانـب املناخيـة املتميـزة                 

يف االحتـــاد الروســـي، ويـــشتمل التقريـــر، عـــالوة علـــى املعلومـــات املتعلقـــة بالـــسمات املميـــزة 
رارة ومعدالت التهطال، على بيانات عن حالة اجلليد والغطـاء الثلجـي يف املنطقـة             لدرجات احل 

http://www.ibyrus.aari.m/brogrm_iby.pdf�
http://www.ibyrus.aari.ru/realization_plan_2007_final.pdf�
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ــة اخلطــرة   ــة، والظــواهر اجلوي ــة     . القطبي ــشر املعلومــات املتعلق ــسهم هــذا يف توســيع نطــاق ن وي
بالتغريات املناخية اجلارية يف املنطقة القطبية، وهي املنطقة اليت تقطنها شعوب الشمال األصـلية              

  .عدادالقليلة الت
ــوع          - ٢ ــة التنـ ــار اتفاقيـ ــضا يف إطـ ــلية أيـ ــشعوب األصـ ــة بالـ ــسائل املرتبطـ ــستعرض املـ وتـ

مـن االتفاقيـة علـى وجـوب أن تـسعى الـدول املتعاقـدة، رهنـا          ) ي (٨وتنص املادة   . البيولوجي
اجملتمعـات األصـلية واحملليـة وابتكاراهتـا وممارسـاهتا الـيت            بتشريعاهتا الوطنية، إىل احترام معـارف       

 أساليب احلياة التقليدية ذات الصلة بـصيانة التنـوع البيولـوجي، واحلفـاظ عليهـا وصـوهنا                  جتسد
وتشجيع تطبيقها على أوسع نطـاق، مبوافقـة ومـشاركة أصـحاب هـذه املعـارف واالبتكـارات                  

، وتشجيع االقتسام العادل للمنافع اليت مـن اسـتخدام هـذه املعـارف واالبتكـارات          واملمارسات
، أنـــشئ فريـــق عامـــل خمـــصص معـــين )ي (٨راض تنفيـــذ أحكـــام املـــادة وألغـــ. واملمارســـات

بتنفيذها، وجيري استعراض األحكام ذات الصلة باعتبار ذلك مسألة شاملة لقطاعـات متعـددة              
  .يف برامج العمل املواضيعية لالتفاقية

 ملــؤمتر األطــراف يف االتفاقيــة، أدرج يف االتفاقيــة نظــام     ٣٠/ومبوجــب املقــرر ســابعا    
ــرامج العمــل يف إطــار      مؤقــت لأل ــرابط ب ــز علــى حتقيــق ت ــات، مــن  أجــل التحفي هــداف والغاي
وأعــدت روســيا التقريــر الــوطين الثالــث عــن تنفيــذ االتفاقيــة، وقدمتــه مــع معلومــات . االتفاقيــة

، وهـو يـشتمل علـى تفاصـيل التـدابري املتعلقـة بتحقيـق         ٢٠٠٧أخرى إىل أمانة االتفاقية يف عام       
صـون التنـوع   ”قـرر املـذكور أعـاله ملـؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة، وهـو                 الـوارد يف امل    ٩اهلدف  

، عــالوة علــى معلومــات عــن     “االجتمــاعي والثقــايف للــشعوب األصــلية واجملتمعــات احملليــة      
  .من االتفاقية) ي (٨اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ أحكام املادة 

 تقليديا فيها بـاملوارد الطبيعيـة،       وتعد املناطق اليت تنتفع الشعوب األصلية القليلة التعداد         - ٣
يف الشمال ويف سيربيا والشرق األقـصى، ضـمن منـاطق طبيعيـة خاضـعة حلمايـة خاصـة، وفقـا                     

أراضي االنتفاع التقليـدي مـن   ”، بشأن ٢٠٠١مايو / أيار٧ املؤرخ ٤٩للقانون االحتادي رقم    
وسـيربيا والـشرق األقـصى      يف الـشمال    لية القليلـة التعـداد      صـ املوارد الطبيعية لصاحل الشعوب األ    

، كــي تــتمكن الــشعوب املــذكورة أعــاله وطوائفهــا اإلثنيــة مــن  )٥املــادة (“ باالحتــاد الروســي
ويعترب تـأمني هـذه املنـاطق الـيت متـارس فيهـا             . حياهتا التقليدية االنتفاع بالطبيعة وفقا ملمارسات     

ديـة لكـسب العـيش، أحـد     الشعوب األصلية القليلة التعـداد يف الـشمال حياهتـا وأنـشطتها التقلي         
املعامل الرئيسية لرقابة الدولة على التنمية االقتصادية والثقافية للـشعوب األصـلية القليلـة التعـداد                

  .يف الشمال
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ويــشمل اإلطــار القــانوين هلــذه املنــاطق ترســيم احلــدود علــى أســاس األمنــاط التقليديــة     
يـة، عـالوة علـى اإلجـراءات املتعلقـة          الستخدام الشعوب األصلية القليلة التعداد للمـوارد الطبيع       

ــة، وفقــا ألحكــام القــانون االحتــادي رقــم      املــذكور أعــاله ٤٩باســتغالل األرض وصــون الترب
ــانون األراضــي باالحتــاد الروســي   ) ١١املــادة ( ــان (وق ، ويتحــدد مــن خــالل  )٩٥ و ٩٤املادت

ي أو ســلطة تنفيذيــة اعتمــاد األحكــام املناســبة الــيت تــضعها ســلطة تنفيذيــة تابعــة لالحتــاد الروســ
تابعــة للمنــاطق اإلداريــة لالحتــاد الروســي، أو إحــدى هيئــات احلكــم احمللــي، مبوجــب تفــويض   

  .للسلطات من قبل حكومة االحتاد الروسي
فربايــر / شــباط٢١ املــؤرخ ١-٢٣٩٥ مــن القــانون االحتــادي رقــم ١-٢وتــنص املــادة   
ت يف قـشرة األرض حتـت طبقـة    ، بشأن املوارد املعدنيـة، علـى أن مـا يوجـد مـن ترسـبا        ١٩٩٢

التربة العلوية، مبا يف ذلـك بـاطن األرض ومـا حيتـوي مـن ثـروات معدنيـة ومـوارد للطاقـة وأيـة                     
وحيدد القـانون نفـسه األحكـام       . موارد أخرى ميكن استخراجها، هو جزء من ممتلكات الدولة        

املــوارد املعدنيــة املتعلقــة باملــسائل ذات الــصلة بالدراســات اجليولوجيــة وعمليــات التنقيــب عــن  
  .وصوهنا يف باطن األرض بإقليم االحتاد الروسي وجرفه القاري

على أن استغالل هـذه الثـروات، مبـا يف          “ الثروات املعدنية ” من قانون    ٨وتنص املادة     
ذلك إجراء عمليات استكشاف الثروات املعدنية واستخالصها، وال سـيما يف املنـاطق املتمتعـة               

 املـؤرخ  ٣٣د وفقا ملركز تلك املناطق وألحكام القـانون االحتـادي رقـم    باحلماية اخلاصة، يتحد  
  .، بشأن املناطق الطبيعية املتمتعة حبماية خاصة١٩٩٥مارس / آذار١٤

أراضـي االنتفـاع التقليـدي      ” بـشأن    ٤٩ من القـانون االحتـادي رقـم         ١٤ووفقا للمادة     
ــة التعــدا     ــشعوب األصــلية القليل ــة لــصاحل ال ــوارد الطبيعي ــشرق  مــن امل ــشمال وســيربيا وال د يف ال

يتمتــع أفــراد الــشعوب األصــلية القليلــة التعــداد وطوائفهــا اإلثنيــة،  “ األقــصى باالحتــاد الروســي
باحلق يف أن يستغلوا باجملان ملنفعتهم اخلاصة، املوارد املعدنية اململوكة على الـشيوع يف املنـاطق                

  .لعيشاليت متارس فيها هذه الشعوب أنشطتها التقليدية لكسب ا
وتكفل التشريعات املعمول هبـا تـوفري نطـاق مـن تـدابري الرعايـة االجتماعيـة للـشعوب                     - ٤

مثـال ذلـك مـا تـنص عليـه         . األصلية القليلة التعداد يف االحتاد الروسي، ال سـيما الرعايـة الطبيـة            
، بـشأن   ١٩٩٩أبريـل   / نيـسان  ٣٠ املؤرخ   ٨٢ من القانون االحتادي رقم      ٨ من املادة    ٩الفقرة  

مـن تـوفري املـساعدة    “ مانات حقوق الشعوب األصـلية القليلـة التعـداد يف االحتـاد الروسـي          ض”
الطبية اجملانية هلذه الشعوب، مبا يف ذلك إجراء الفحوصات الطبية اإللزامية كـل عـام يف مرافـق              
 الرعاية الطبية احلكومية والتابعة للبلديات، يف إطار الربنامج احلكومي املتعلـق بـضمانات تقـدمي      

  .الرعاية الطبية اجملانية ملواطين االحتاد الروسي
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ويتركــز اهتمــام الــسياسة احلكوميــة يف الــشمال علــى حتــسني األوضــاع الدميغرافيــة          
وخفـض معــدل الوفيـات، وخباصــة يف مـرحليت الطفولــة وسـن العمــل، مـن خــالل إنـشاء نظــام       

 طريق التشخيص قبـل     للخدمات الطبية قادر على احملافظة على صحة مجيع فئات السكان، عن          
  .السريري واألساليب العالجية والوقائية

  :ويشمل حتقيق هذا اهلدف ما يلي  
اختاذ إجراءات لتحسني األوضاع البيئية يف املناطق اليت متـارس فيهـا الـشعوب األصـلية                  -  

  القليلة التعداد يف الشمال حياهتا وأنشطتها التقليدية لكسب العيش؛
  حة الشعوب األصلية القليلة التعداد يف الشمال؛تنفيذ برامج لتحسني ص  -  
اختــاذ إجــراءات خلفــض معــدل الوفيــات النفاســية ووفيــات األطفــال وحتــسني الــصحة     -  

  اإلجنابية للشعوب األصلية القليلة التعداد يف الشمال؛
إجراء فحوصات منتظمة هبـدف الكـشف املبكـر عـن احلـاالت الطبيـة الـيت تـؤثر علـى                       -  

صـــلية القليلـــة التعـــداد يف الـــشمال وعـــن األمـــراض ذات اآلثـــار  صـــحة الـــشعوب األ
  االجتماعية العميقة؛

 وخـدمات املرضـى الـداخليني       سـعافية ل للرعايـة الـصحية اإل     أفضتوفري موارد ومعدات      -  
  واألمومة يف األماكن اليت عادة ما تقيم الشعوب األصلية وتكسب رزقها فيها؛ 

زيـادة سـبل احلـصول علـى الرعايـة الطبيـة الطارئـة يف               تطوير املرافـق الـصحية املتنقلـة و         -  
   فيها؛ األماكن اليت عادة ما تقيم الشعوب األصلية وتكسب رزقها

إنشاء شبكة ملراكز املساعدة عن طريق اهلـاتف تكـون متـصلة مبستـشفيات املقاطعـات                 -  
ــة املماثلــة مــن أجــل ت    ن قــدمي املعلومــات األساســية عــ واملنــاطق وشــبكة للمواقــع النائي

  املرضى؛  حالة
اختاذ إجراءات للحد من استهالك الكحـول وتنظـيم مبيعـات الكحـول والطلـب عليـه                   -  

   فيها؛ عادة ما تقيم الشعوب األصلية وتكسب رزقهايف األماكن اليت 
تنفيذ برامج وقائية يف املؤسسات التعليمية ترمي إىل منع استهالك األطفال واملـراهقني               -  

  نتجات التبغ؛ للكحول واستخدامهم مل
 الــيت تعــيش دعـم وتنميــة التمــارين البدنيــة والرياضــة لــصاحل أقليــات الــشعوب األصــلية   -  

  ؛الشمال يف
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ألقليــات الــشعوب األصــلية الــيت تعــيش يف وضــع مؤشــرات متعلقــة بالــصحة واألوبئــة   -  
ــشمال ــا      ال ــا فيه ــيم وتكــسب رزقه ــا تق ــادة م ــيت ع ــاكن ال ــة يف األم ــع مقارن ــك ؛ م  تل

  عدالت الروسية؛املؤشرات بامل
 دعمـا كـبريا   ،“الصحة” املسمى  األولوية،ويقدم مشروع الرعاية الصحية الوطنية ذو         -  

للمقيمني يف املنـاطق الـشمالية مـن البلـد وإىل اجملموعـات اإلثنيـة املنتميـة إىل الـشعوب                    
  .األصلية فيما يتعلق بنوعية الرعاية الطبية واالستفادة منها

تحسني الرعايـة األوليـة وزيـادة فعاليتـها، مـع          إرساء أساس ل  ويهدف هذا املشروع إىل       
  .ق وأمناط االستيطان وخصائص أخرىمراعاة اهليكل األساسي االجتماعي القائم يف املناط

ــم          ــة األمــر رق ــذا الــصدد، أصــدرت وزارة الــصحة والتنميــة االجتماعي  ،٥٨٤ويف ه
ى أســاس املقاطعــات لتنظــيم   املتعلــق بالترتيبــات القائمــة علــ ،٢٠٠٦أغــسطس / آب٤املــؤرخ 

ويـشمل هـذا األمـر أقـصى الـشمال ومـا شـاهبه مـن أمـاكن،                  . اخلدمات الطبية املقدمة للسكان   
واملقاطعـــات اجلبليـــة والـــصحراوية والقاحلـــة، واملقاطعـــات األخـــرى ذات األحـــوال املناخيـــة  

  .القصوى والفترات الطويلة من العزلة املومسية، فضال عن األماكن القليلة السكان
يف الـشمال، بالعـاملني يف      ائدة  سوهـي املنـاطق الـ     ،  املنـاطق النائيـة   وهبدف كفالة إمـداد       

ل كأطبــاء ومــوظفني طبــيني   لعمــعلــى اســكان هــذه املنــاطق   جيــري تــدريب   ،اجملــال الطــيب 
  .مساعدين

ويشكل انتشار العنف ضد املرأة نتيجة مـن نتـائج ضـعف مـستويات املعيـشة والبطالـة                    - ٥
  .جملتمع مثل السكر وإدمان الكحول الضارة باوانتشار الظواهر

ويتسم نظام إعادة التأهيل االجتمـاعي لـضحايا العنـف األسـري باألمهيـة يف منـع هـذا                     
ــف لرعايــة وتــضطلع بــاألدوار الرياديــة يف هــذا النظــام وكــاالت ومؤســسات متنوعــة ل       . العن

ــة ــس    االجتماعي ــة تت ــة وقانوني ــسية وتعليمي ــة ونف ــة وطبي ــدم خــدمات عملي ــة لألســر   تق م باألمهي
حـل املـشاكل األسـرية      على  واألطفال والنساء، بتوفري املساعدة يف الظروف الصعبة واملساعدة         

وأكثرهـا تطـورا   . وتعمل هذه املؤسسات يف مجيع الكيانات املكونة لالحتاد الروسـي        . والنفسية
  . دمات االجتماعيةهي املراكز احمللية للرعاية االجتماعية لألسرة والطفل اليت تقدم خمتلف اخل

وتــشكل املــساعدة املاليــة احلكوميــة املقدمــة إىل األســر الــيت لــديها أطفــال وســيلة مــن     
  .بني دورها املهين ودورها األسريوسائل مكافحة الفقر ومتكني املرأة من اجلمع 
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ــانون مهــم ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦وخــالل عــامي     لتحــسني الــدعم املــايل املقــدم  ، اعُتمــد ق
ــسكان  إىل ــذين لـــ الـ ــادة    ديهم الـ ــك زيـ ــن ذلـ ــت عـ ــال، ونتجـ ــة إىل  أطفـ ــدالت املقدمـ  يف البـ

  . واألطفال األمهات
 املتعلـق   ،٢٠٠٦ديـسمرب   / كانون األول  ٥ املؤرخ   ،٢٠٧ووفقا للقانون االحتادي رقم       

بإدخال تعديالت على بعـض الـصكوك القانونيـة لالحتـاد الروسـي فيمـا يتـصل باالسـتحقاقات                   
طفـال، شـهدت االسـتحقاقات االجتماعيـة املقدمـة      ين لـديهم أ  الـذ احلكومية اخلاصة بـاملواطنني     

ــق بــ    ــا يتعل ــر فيم ــادة كــ    والدة إىل األس ــل زي ــة طف ــل أو تربي ــذ . بريةطف ــاين ١ومن ــانون الث /  ك
 يف املائـة مـن      ٤٠، تتلقى األمهات العامالت بـدال شـهريا لرعايـة األطفـال يعـادل               ٢٠٠٧ يناير

 شــهرا ١٨فلـني أو أكثـر تقـل أعمـارهم عـن      وتتلقـى النـساء الـاليت يقمـن برعايــة ط    . أجـورهن 
ال جيـوز  كمـا   يف املائة من األجور  ١٠٠أضعاف ذلك البدل، لكن ال جيوز أن يزيد البدل عن           

  .أن يقل عن احلد األدىن التراكمي
وُيدفع البدل إىل األم أو األب أو غريمها من األقرباء أو األوصياء الـذين يقومـون فعـال          

  .إجازة رعاية الطفل وخيضعون للتأمني االجتماعي اإلجباريى وحيصلون علبرعاية الطفل 
ن عـن العمـل الـذين يقومـون فعـال برعايـة             ون العـاطل  وملواطنـ اعلى هـذا البـدل      حيصل  و  

وتـدفع مجيـع    . للتـأمني االجتمـاعي اإلجبـاري      شـهرا وليـسوا خاضـعني        ١٨طفل يقل سنه عـن      
  .ساء بصرف النظر عن أصلهن اإلثينأنواع البدالت إىل الن

ومن العوامل األخرى اليت توسع نطاق فرص املرأة يف جمـال العمـل والتوظيـف وجـود                   
  .تكلفة امليسورة واجلودة العاليةي ذات التعليم ما قبل املدرسشبكة ملؤسسات ال

ي واالســتفادة منـها، جــرت  تعلـيم مــا قبـل املدرسـ   ولتوسـيع نطـاق تغطيــة مؤسـسات ال     
 األبوان حلصول الطفل على مقعـد يف مؤسـسة مـن هـذا              إعادة حتديد احلد األقصى الذي يدفعه     

 يف املائـة مـن تكلفـة احلـصول علـى            ٢٠فمثال، ال جيـوز أن تتعـدى مـدفوعات األبـوين            . القبيل
  .لذين هلما ثالثة قاصرين أو أكثر يف املائة بالنسبة لألبوين ال١٠املقعد أو 
بـوين للحـصول علـى    ، ُيـرد جـزء مـن املبلـغ املـدفوع بالفعـل مـن األ             ٢٠٠٧ومنذ عـام      

ــة ٢٠: ي ويــصل إىلتعلــيم مــا قبــل املدرســ مقعــد لطفــل يف مؤســسة مــن مؤســسات ال    يف املائ
للطفــل  يف املائــة بالنــسبة ٧٠ يف املائــة بالنــسبة للطفــل الثــاين، و  ٥٠بالنــسبة للطفــل األول، و 
  .الثالث واألطفال الالحقني

الحتــاد الروســي مــن أجــل  وتــشكل الــربامج اجلــاري اعتمادهــا يف الكيانــات املكونــة ل    
تعزيز التوظيف وتقليل البطالة وتنمية املؤسسات الصغرية واألسـرية خطـوة مهمـة حنـو القـضاء                 
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شكل خـاص علـى اختـاذ تـدابري     بـ وتركـز  . على التمييز على أساس نوع اجلنس واألصـل اإلثـين         
  . لتشجيع عمالة الفئات الضعيفة من نساء الشعوب األصلية

تقدمي املساعدة من وكاالت التوظيف يف إجياد عمل مناسـب          وتشمل برامج التوظيف      
 والــدعم النفــسي والتــدريب املهــين اإلرشــاد املهــيني، مبــا يف ذلــك جمانيــة التنــسيب الــوظيفويف 

ــة     ــدورات التدريبي ــدريب وال ــادة الت ــات وإع ــشجيع العمــل احلــر و  لتجديــد املعلوم مباشــرة  وت
  . على نطاق صغرياألعمال احلرة

مج تعزيز التوظيف دعـم احلـرف اليدويـة التقليديـة، ووضـع جـداول               تشمل برا كذلك    
  . والعمل من البيت) يوم عمل قصري(ملرأة تناسب ازمنية للعمل 

ــلية   وتـــنص   - ٦ ــة بلغـــات الـــشعوب األصـ ــة املتعلقـ ــوانني االحتاديـ ــاد الروســـي ايف القـ الحتـ
الروســي يف حفــظ  علــى حــق أقليــات الــشعوب األصــلية لالحتــاد الثقــايف - واالســتقالل اإلثــين

وبوجــه خــاص، يــنظم القــانون االحتــادي املتعلــق . وتنميــة لغتــهم األصــلية وتقاليــدهم وثقافتــهم
ــاد الروســي     ــات شــعوب االحت ــم (بلغ ــؤرخ I-1807رق ــشرين األول٢٥ امل ــوبر / ت ، ١٩٩١أكت

منظومـــة ) ٢٠٠٢ديــسمرب  / كــانون األول ١١ و ١٩٩٨يوليــه  / متــوز ٢٤بــصيغته املعدلــة يف   
  .اضي الروسية لغات شعوب االحتاد الروسي يف األرقواعد استخدام

ويشدد هذا القـانون علـى محايـة احلقـوق اللغويـة الـسيادية للفـرد، بـصرف النظـر عـن                        
ــه أو عرقــه أو أصــله اإلثــين أو نــوع جنــسه أو تعليمــه      أصــله أو مركــزه االجتمــاعي أو ممتلكات

يـات االحتـاد الروسـي، يـنص        وعلـى أسـاس سـيادة مجهور      . موقفه من الدين أو مكان إقامتـه       أو
يف تسوية املسائل املتعلقة حبماية لغاهتـا       حرية هذه اجلمهوريات    أيضا القانون املذكور آنفا على      

ويوىل اهتمام خاص لكفالة حرية تنمية اللغـات يف املنـاطق الـيت             . القومية وتنميتها واستخدامها  
يست لديها وحـدات    إلثنية اليت ل  يوجد هبا تركز شديد ألقليات الشعوب األصلية أو األقليات ا         

 عـن األقليـات الـيت تعـيش خـارج      علـى أسـاس إثـين، فـضال    إدارية أو إقليمية خاصـة هبـا منـشأة       
  . املناطق هذه

وُينص بشكل خاص على حق الفرد يف استخدام لغته األصلية يف املناطق اليت هبا فئـات                
 ،٨ مــن القــانون االحتــادي رقــم ٦ مــن املــادة ٤ســكانية كــبرية مــن األقليــات اإلثنيــة يف الفقــرة 

 املتعلـق بالتعـداد الـوطين للـسكان والقـانون االحتـادي             ،٢٠٠٢ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٥املؤرخ  
ــة للمــواطنني الــروس واحلــق يف املــشاركة يف     املتعلــق بالــضمانات األساســية للحقــوق االنتخابي

ة أوراق االقتـراع بالروسـية،   االستفتاءات، الذي يسمح للجنة االنتخابية املعنية بالبـت يف طباعـ      
بوصفها اللغـة الرمسيـة لالحتـاد الروسـي، وباللغـات الرمسيـة للجمهوريـة املعنيـة مـن مجهوريـات                     
االحتاد الروسي، وعند االقتضاء بلغات شعوب االحتاد الروسي يف األقاليم اليت يتركـز الـسكان           

  ).٦٣ من املادة ١٠الفقرة (ن هبا الناطقو
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دي املتعلق بأسس تشريعات االحتاد الروسي املتصلة بالثقافـة علـى     وينص القانون االحتا    
حفظ وتنمية هويتها الثقافية واإلثنيـة ويف محايـة         ”حق الشعوب وغريها من األقليات اإلثنية يف        

ويتضمن حكما خاصـا يفيـد      ). ٢٠املادة  (“ وإصالح وحفظ موئلها الثقايف والتارخيي األصلي     
ــة إىل   الــسياسة املتعلقــة حبفــظ وو ”بــأن  ــة للمجموعــات اإلثنيــة املنتمي ضــع ونــشر القــيم الثقافي

الشعوب األصلية، اليت تستخدم أمساؤها للوحدات اإلدارية املقابلة، ال متس بثقافـات الـشعوب              
  ).٢٠املادة  (“األخرى أو اجملتمعات اإلثنية اليت تعيش يف األراضي املعنية

، الــذي تربويــةالتنميــة عهــد االحتــادي للوتقــوم وزارة التربيــة والعلــوم، بــاالقتران مــع امل  
يعاجل مسائل التربية الوطنية، برصد سنوي حلالـة لغـات شـعوب االحتـاد الروسـي، مبـا يف ذلـك                     

ــة    . لغــات الــشعوب األصــلية واألقليــات  وهــي بــصدد تنفيــذ عــدد مــن املــشاريع املتعلقــة حبماي
موعــات اإلثنيــة يف وتــشكل اجمل. وتوســيع نطــاق حقــوق الــشعوب األصــلية يف االحتــاد الروســي

ــة خاصــ      ــة حال ــة القطبي ــيت تعــيش يف الظــروف القــصوى للمنطق ــشمال ال ــات  ال ة مــن بــني أقلي
  .الشعوب األصلية

 الروســي ومشــال القوقــاز والــشرق األقــصىيا وتــتكلم شــعوب أقــصى الــشمال وســيرب   
  . لغة وهلجة٤٥ووسط روسيا 

  
  ألويتور   ألويت ) شريكيسيا-يف كاراشاي (األخبازية 

  دولغان  فيبس  )هلجة(مين بيسر
  )هلجة(كامشادال   إتيلمني  إزهور

  كورياك   كيت  كرييك 
  )هلجة(ناجايباك   مانسي   كوماندا
  نيغيدال   نغاناسان  ناناي 
  )أولتا(أوروك   نيفكيه   نينيتس
  سيلكوب  سامي   أوروخ
  )هلجة(تيلينغيت   )هلجة(تاز   سويوت
  )هلجة(توباالر   توفاالر  )هلجة(تيلويت 

  أولش  أودجيي  )هلجة( تودجان -وفني ت
  )هلجة(شوفان   )هلجة(شيلكان   كانيت

  )يف أديغيا(شابسونغ   شولني  شوكشي
  إيفن  إفينك   شور 
  يوكاغري   إسكمو   إنت
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 لغــة مــن لغــات أقليــات الــشعوب األصــلية الــيت تعــيش يف  ٣٤وتــشمل هــذه اجملموعــة   
ــصى الــشمال وســيبرييا و   ، إتــيلمني، ودولغــانت، وألويــ : وهــيالروســي الــشرق األقــصى أق

، نغاناسـان ، و ناناي، و مانسي، و كوماندا، و كورياك، وكيت، و  كرييك، و )هلجة(كامشادال  و
، سـويوت ، وسـامي، وسـيلكوب، و     أوروخ، و )أولتـا (، وأوروك   نيفكيـه ونيغيدال، ونينيـتس، و   

، كــــانيت، وأولــــش، وأودجيــــي، و)هلجــــة( تودجــــان - تــــوفني، وتوفــــاالر، و)هلجــــة(تــــاز و
  .يوكاغري، وإسكمو، وإنت، وإيفن، وإفينك، وشور، وشوكشي، و)هلجة( انشوفو
 يتجـزأ  ال جـزءا  الـشمال  يف األصـلية  الـشعوب  مـن  لألقليـات  التعليمـي  النظـام  ويشكل  - ٧
 االحتـاد  يف بـالتعليم  املتعلقـة  للتـشريعات  العامـة  األحكـام  وحتكمـه  الروسي، التعليمي النظام من

 كجـزء  املاضية، سنة عشرة خمسالـ خالل النظام هذا يف هامة تغيريات أُدخلت وقد .الروسي
 .الروسي األقصى والشرق وسيبرييا األقصى الشمال يف التعليم حتديث عملية من

 هـذه  هتاجر اليت املناطق ويف األصلية، الشعوب من لألقليات العايل التركيز مناطق ويف 
 التعليميـة،  املؤسـسات  مـن  جديدة اتشبك إقامة جيري بدوية، أقليات بوصفها عربها األقليات

 سـيما  وال الـشمال،  شـعوب  حيـاة  لـنمط  وفقـا  ُتحـدَّد  العام التعليم ملؤسسات مناذج جانب إىل
 وتعـريفهم  اجملتمـع  يف األطفال إلدماج األساسي السبيل باعتبارها باألسرة االحتفاظ يف رغبتها
 .بالتقاليد

 مبنطقـة  الواقـع  للتجـارة  البوروفايـا  زمركـ ( البدوية األطفال رياض منوذج  :١ النموذج 
ــز - يامــال ــاحلكم املتمتعــة نينيت ــذايت ب ــها الرئيــسي واهلــدف ،)ال  للمدرســة األطفــال إعــداد من

 الـشعوب  ثقافـة  مـن  املـستوحى  األطفـال  فولكلور( التقليدية التعاليم قاعدة باستخدام االبتدائية
 .األصلية واللغات )التقليدية واألغاين األلعابو اُألسرة، من أو األصلية

 :يلي كما البدوية األطفال لرياض الرئيسية واملهام 

 األصلية؛ باللغات احلر االجتماعي بالتفاعل السماح  -  

 وعـن  الطفـل،  إليهـا  ينتمـي  الـيت  للفئـة  الروحيـة  الثقافة عن املعارف باكتساب السماح  -  
 ،)الـربي  صيدوالـ  الـسمك،  وصـيد  الرنـة،  قطعان رعي( التقليدية املعيشة كسب أُسس
 .البدنية اللياقة اكتساب وكيفية محايتها وكيفية املنطقة وبيئة

 الثالثـة  بـني  لألطفـال  مفتوحـة  وهـي  الـسنة  مـدار  علـى  البدويـة  األطفـال  روضة وتعمل 
 فربايـــر/شــباط  شـــهري بــني  الفتـــرة خــالل  التعلـــيم األطفــال  يتلقـــىو .العمــر  مـــن والــسادسة 
 هنايـــة إىل املدرســـية العطلـــة ومتتـــد الـــشتوية، لرعـــيا منطقـــة يف يقـــع خمـــيم يف أبريـــل/ونيـــسان

 والـسادسة  الثالثـة  بـني  األطفـال  حيـضر  أغـسطس /وآب يونيه/حزيران بني الفترة ويف .مايو/أيار
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 الـسكان  خمـيم  يف واخلريـف  الصيف فصلي تشمل فصلية ديةمتهي بدوية أطفال روضة العمر من
 يتلقــاه الــذي التعلــيم مــن والغــرض .يوليــه/متــوز يف اســتراحة فتــرة علــى وحيــصلون .األصــليني
 األقـسام  مـدارس  يف النظـامي  بـالتعليم  لاللتحـاق  إعـدادهم  البدويـة  األطفـال  روضة يف األطفال
 .االبتدائية واملدارس الداخلية

 إنـشاء  :البدويـة  األطفال رياض نظام عمل على تؤثر اليت التالية املسائل معاجلة وجتري 
 واملنهجيـة  يـة مالعل النـصوص  إعـداد  بدويـة؛  بيئـة  يف العمـل  ىعلـ  املوظفني تدريب قانوين؛ إطار

 .اإليضاح ووسائل املنهجية واملواد واملنشورات املدرسية، والكتب والربامج،

 الرنـــة رعـــاة مـــستوطنات حـــول عـــادة وتتمركـــز( :البدويـــة املـــدارس  :٢ النمـــوذج 
 قواعـد  يف أو صـلية األ اجملتمعـات  ضـمن  أو التجارة مراكز يف أو السمك؛ وصيادي والصيادين
 ).الرنة رعاة حركة رافقت متنقلة كمدارس أو ثابتة؛ مؤسسات املدارس تكون حيث العبور،

 مــع يــتالءم لكــي فكُيِّــ العــام التعلــيم مؤســسات مــن خــاص نــوع البدويــة واملدرســة 
 العـشرينات  عقـدي  خـالل  روسـيا  يف املفهوم هذا انتشر وقد .األقصى للشمال احمللية الظروف
 تطـور  مراحـل  مـن  خاصـة  مرحلـة  املدارس هذه عمل ويشكل .العشرين القرن من ثيناتوالثال
 اجلماعـات  أطفـال  متنـاول  إىل أقرب املدارس جعل منها الرئيسي اهلدف وكان .الوطين التعليم
 وأكثرهـا  املواقـع  أبعد إىل الوصول على قدرهتا البدوية للمدرسة املميزة السمات ومن .البدوية
 إىل الطبيعيــة البيئــة يف االختالفــات وأدت .اجلبليــة واملنــاطق العميقــة والتايغــا دراالتنــ يف انعــزاال
 الـشمال  بـني  أحيانـا  احلركـة  وكانـت  .عملـها  طـرق  وتبـاين  البدويـة  املدرسـة  أشـكال  اختالف
 ؛)اجلنـوب  اجتـاه  يف الـشتاء  ويف الـشمال  اجتـاه  يف الـصيف  يف القطعـان  تـساق  حيـث ( واجلنوب
 درمـو  حول أو آخر إىل مياه مورد من اهلجرة تتم حيث( جانبية ركةاحل كانت أخرى وأحيانا
 الـشتوية  املراعـي  مـن  اهلجـرة  تـتم  حيـث ( عموديـة  احلركة كانت أخرى حاالت ويف ؛)ما مياه

 .وهكذا ،)اجلبال يف الصيفية املراعي إىل السهول يف الواقعة

 يف لألقليـات  ليديـة التق األنـشطة  تطور حركة من كجزء البدوية املدارس إحياء وجيري 
 بيئـة  ضمن قبوال األكثر التعليمي النموذج البدوية املدارس وُتعترب .جديدة لرؤية وفقا الشمال،
 ويف واالقتـصادي،  االجتمـاعي  امليـدانني  يف جـرت  الـيت  اجلذريـة  الـتغريات  تـأثري  حتـت  الشمال،
 .والسياسة اجملتمع

 يف التــسعينات عقــد بدايــة يف داجلديــ اجليــل مــن األوىل البدويــة املــدارس أُســست وقــد 
 ).ياكوتيـا ( سـاخا  جبمهوريـة  وألـدان،  وأولينيـك،  وأنابـار،  موم، يف الواقعة )أيلوس( اجملتمعات

ــيم خطــة واعتمــاد وضــع مت ١٩٩٣ عــام ويف ــهم األطفــال لتعل ــا وهتذيب ــروح وفق  أســالفهم، ل
ــنظم مــن جملموعــة معــايري واعتمــاد وضــع مت كمــا ــة باملــدارس اخلاصــة ال  هــذا ويــسهل .البدوي
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 أنـــــــواع مـــــــنو  .جدا القاسية البيئات يف النظامي التعليم توفري اآلن النماذج وهذه الربنامج
 املتمتعـة  نينيتـز  - يامـال  مبنطقـة  الواقع للتجارة البوروفايا ركزمل التابعة املدرسة البدوية املدارس
 اخلــاص العنــصر تنفيــذ ســبل يف والتنــوع .هــافي التــسجيل نــسبة نخفضتــ الــيت الــذايت، بــاحلكم
ــي باالنتمــاء ــهاج واإلقليمــي العرق ــوفر الدراســي للمن ــال ي ــذ االطــالع فرصــة لألطف ــة من  نعوم
 .نينيتز لشعب األصلية والروحية املادية الثقافة وعلى أسالفهم تقاليد على أظفارهم

 ذات الثابتـة  املـدارس  ومـضموهنا  هيكلـها  يف تـشبه  الـيت  اجملتمعية ملدارس  ا  :٣ النموذج 
 الـيت  احمللـي،  اجملتمـع  أعـضاء  بـني  العالقـة  يف الرئيـسي  الفرق ويكمن .ضفاملنخ لتسجيلا معدل
 ). اخلصوصي التعليمهنج ذلك يف مبا( والتهذيب التعليم عملية على آثارها تترك

 داخـل  إىل املـدرس  يتنقـل  املـدارس  من النوع هذا يف .التوجيهية املدرسة  :٤ النموذج 
 يف عملـه  املـوجهني  أول بـدأ  وقد .أُسرته مع الطفل ويظل البيئة، كتل يف األطفال ويعلم التايغا
 - ياكوتيــا جبمهوريــة احمللــي مــوم جمتمــع ضــمن الواقــع بوركاتيمتــان خمــيم يف التــسعينات بدايــة
 .السكان فيها يصيد اليت عواقامل يف التعليم ومارس ساخا،

 املستـشارين،  - ملـوجهني ا بـدور  الوالدون فيها يقوم اليت التايغا، مدرسة  :٥ النموذج 
 يف الـدعم  دورات وبـني  التعليميـة  التقنيـات  هـذه  بـني  اجلمـع  ويـتم  .بأنفسهم أطفاهلم ويعلمون
ــة ــا( املدرســـ ــو كمـــ ــال هـــ ــثال احلـــ ــة يف مـــ ــا مدرســـ ــة التايغـــ ــا يف الواقعـــ ــة إيينغـــ    جبمهوريـــ
 ).ساخا - ياكوتيا

 مـع  الوقـت  مـن  جـزءا  األطفـال  يقـضي  حيـث  الدائمـة،  البدويـة  املدرسة  :٦ النموذج 
 خـــاص عنـــصر جانـــب إىل األساســـية واملـــواد الثقافيـــة - العرقيـــة القـــضايا ويتعلمـــون القطيـــع

 .اإلقليمي واالنتماء األصلية بالشعوب

 فيهـا  يوجـد  ال الـيت  واملخيمـات  البلـدات  يف تعمـل  .  مدارس يـوم األحـد      :٧ النموذج 
 تـوفري  املـدارس  هلـذه  الرئيـسي  والغـرض  .آخـر  نـوع  مـن  مـدارس  لفـتح  التالميذ من كاف عدد

 .الثقايف العرقي التعليم

 لغتـهم  يعرفـون  ال الذين للتالميذ السماح منها الغرض .الصيفية املدارس  :٨ النموذج 
 ).الصيفية املخيمات( والثقافة اللغة تلك يف باالنغماس األصليتني وثقافتهم

تطـــور اقتـــصادية يف هـــذه املرحلـــة اجلديـــدة مـــن ال  - وقـــد ظهـــرت حالـــة اجتماعيـــة 
االقتــصادي لألقليــات مــن الــشعوب األصــلية يف الــشمال وســيبرييا والــشرق         - االجتمــاعي

ــة         ــسات االجتماعيـ ــي واملؤسـ ــع احمللـ ــرة واجملتمـ ــود األسـ ــني جهـ ــع بـ ــي، جتمـ ــصى الروسـ األقـ
للمستوطنات واجملتمع ككل، ليس فقط ملساعدة األطفال، بل وكذلك ملـساعدة مجيـع سـكان               
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احلواجز بني الوكـاالت، وتوسـيع نطـاق الفـرص وإغنـاء حمتـوى         املستوطنات على التغلب على     
التعلــيم يف املؤســسات الثقافيــة والرياضــية ومراكــز الــضمان االجتمــاعي والعمالــة ووســائط         

 .اإلعالم، وحتسني مواردها وقاعدهتا التعليمية

ــد  ــادة حــدثت وق ــذه اســتخدام يف كــبرية زي ــة األســاليب ه ــيما غــراضأل التعليمي  لتعل
  .عدُب عن والتعليم األسر داخل التعليمو يارجاخل

 يف الالزمـة  التغـيريات  إلدخـال  ٢٠٠٩ عـام  يف التعلـيم  لتنميـة  االحتـادي  املعهد وخيطط 
 .العام التعليم مبؤسسات املتعلقة املوحدة األحكام

 يف نقـص  وإىل التالميـذ  عـدد  اخنفـاض  إىل الـشمالية  املنـاطق  يف السكاين التقلص وأدى 
 .واملعلمني املؤهلني التعليمأخصائيي 

 األقـصى  والـشرق  وسـيبرييا  الـشمال  لـشعوب  اجلديـدة  التعليميـة  النمـاذج  وضـع  وعند 
 سـن  يف األطفال ضمن التعليم لوظائف مرشحني واختيار تدريب إىل احلاجة ظهرت الروسي،

 الــسمات مراعــاة مــع هلــم، املهنيــة التنميــة فــرص وتــوفري املدرســة، ســن ويف املدرســة قبــل مــا
 رهمأعمـا  مبختلـف  األفـراد  إحاطـة  وضـرورة  األطفـال،  هلـؤالء  والعرقيـة  والنفـسية  الفيزيولوجية

 بيئـة  ويف تنـاوب ال علـى  قـائم  نظـام  ضـمن  العمـل  علـى  وقـدرهتم  ُبعـد،  عـن  التعلـيم  تكنولوجياب
 .واملنهجية التعليمية املواد توفري إىل واحلاجة بدوية،

 - وخـانيت  نينيتـز،  - يامـال  منطقتـا  فيهـا  مبـا  األقـاليم،  يف احملليـة  الـسلطات  بـذلت  وقد 
 أجـل  مـن  خاباروفـسك،  وإقلـيم  ،)ياكوتيـا ( سـاخا  ومجهورية الذايت، باحلكم املتمتعتان مانسي
 لالحتـــاد املكونـــة للكيانـــات تـــشريعات اعتمـــاد وغريهـــا املنـــاطق تلـــك يف ومت .التعلـــيم تعزيـــز

 مــــن األقليــــات لغــــات ىعلــــ واحلفــــاظ التعلــــيم لتنميــــة إقليميــــة بــــرامج ووضــــع الروســــي،
 .األصلية الشعوب

 .الــشمال يف التعلــيم لتنميــة كــبريا حــافزا األولويــة ذات الوطنيــة املــشاريع ووفــرت 
 يف الروسـي  لالحتـاد  املكونـة  الكيانـات  داخـل  خطـوات  اختـاذ  جيـري  املشاريع هذه من وكجزء
 وتــشجيع األصــلية، الــشعوب تعلــيم أجــل مــن املمارســات أفــضل وتطــوير لــدعم املنطقــة تلــك

 وحتـسني  التعليمية، التكنولوجيا بأحدث واإلحاطة املوهوبني، الشبان ودعم املمتازين، املعلمني
 .املوارد وحتسني التعليم، كفاءة

 مـن  األخـصائيني  تكـوين  مؤسسات من عدد فتئ ما التعليم، موظفي دعم تعزيز وبغية 
ــستوى ــايلال امل ــدريبات جــريُي واملتوســط ع ــب ت ــن بطل ــف م ــاتالكي خمتل ــة ان ــاد املكون  لالحت
ــشمل .الروســي ــذه وت ــة املؤســسات ه ــزن .إ .أ جامع ــة هرت ــ الروســية احلكومي ــة، مولعل  التربي
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 وجامعــة احلكوميــة، الروســي األقــصى الــشرق وجامعــة احلكوميــة، أمــوزوف .ك .م وجامعــة
  .احلكومية يوغورسك

 ،٢٠٠٦ يوليــه/متــوز ٢٩ املــؤرخ ٤٦٩ رقــم الروســي االحتــاد حكومــة بقــرار وعمــال 
 موحـدة  أحكـام  باعتمـاد  ،٢٠٠١ يونيـه /حزيـران  ٢٧ املؤرخ ٤٨٧ رقماحلكومة   لقرار املعدل
 العــايل والتعلــيم اجلامعــات لطــالب املــادي الــدعم أشــكال مــن وغريهــا اخلاصــة املرافــق تــنظم

 املهـين  التـدريب  توفر اليت االحتادية للحكومة التعليمية املؤسسات يف الدكتوراه شهادة وطالب
 االحتاديـة  التنفيذيـة  الـسلطات  ىتتـوخ  بأن توصي تعديالت أُُدخلت واملتوسط، عايلال ىباملستو
 ذلـك  من التعليمية املؤسسات عن املسؤولة االحتادية األموال من املستفيدة اجلهات من وغريها
 تقـدمي  أجـل  مـن  املـوارد  ختـصيص  املشاهبة، املناطق من وغريه األقصى الشمال يف الواقعة النوع

 للـشمال،  القاسـية  واملناخيـة  الطبيعيـة  الظـروف  يف اإلقامـة  متطلبـات  يناسـب  املـنح  نم مستوى
 .خاص صندوق إنشاء طريق عن وذلك

 الكيانـات  وميزانيـات  األخـرى  الوزارات ميزانيات من أيضا إليه املشار الدعم واسُتمد 
 يف ةالتاليــــ النــــصوص عــــدادإل والعلــــوم التربيــــة وزارة وختطــــط .الروســــي لالحتــــاد املكونــــة

 :٢٠٠٩ عام

ــانون مــشروع  -   ــديل ق ــادة لتع ــانون مــن ٢٩ امل ــيم ق ــ الروســي التعل ــايل النحــو ىعل   :الت
 الروســي لالحتــاد املكونــة الكيانــات لــسلطات املمنوحــة الــصالحيات تــشمل  - ١”

 وضـع  يف االحتادية، للحكومة املعنية السلطات جانب إىل ،املسامهة بالتعليم يتعلق فيما
 املتبـــع والنـــهج التعليمـــي ىستواملـــ مراعـــاة مـــع األساســـي، لـــيمللتع إرشـــادية منـــاهج

 وذلـك  ،)واجملتمـع  للمـواطنني  الثقافيـة  - والعرقيـة  الوطنيـة  املطالب مبراعاة يتعلق فيما(
 فرضــهات الــيت املتطلبــات أو االحتاديــة للحكومــة املوحــدة التعليميــة املعــايري إىل اســتنادا
 ؛“االحتادية احلكومة

 الرئيـــسية اللغويـــة اجملموعـــات إىل املنتميـــة األصـــلية للغـــات اســـيةدر منـــاهج مـــشاريع  -  
 لروســـية،ا وللغـــة )واملنغوليـــة األديغيـــة، - واألخبازيـــة أوغريـــة، - والفينـــو التركيـــة،(
ــاهجو ــيم مؤســسات مــن التاســع إىل اخلــامس مــن لفــصولل من ــام التعل ــيت الع ــم ال  ُتعلِّ
 إىل اسـتنادا  ،)أم كلغـة  هبـا  لنـاطقني ا لغـري ( وبالروسـية  )الروسـية  غري( األصلية لغاتالب

 العام؛ بالتعليم اخلاصة االحتادية احلكومة معايري

 اللغويـة  اجملموعـات  إىل املنتميـة  األصلية لغاتال على املعلمني لتدريب منهجية نصوص  -  
 الرئيسية؛ األربع
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ــة خمططــات  -   ــيمتل عام ــد دورات نظ ــارف لتجدي ــافي املع ــق م ــاتمب يتعل  لغــاتال جموع
 التعلـيم  مؤسسات مدرسي صاحلل ،)أم كلغة هبا الناطقني لغري( الروسية واللغة ةاألصلي
  ).الروسية غري( األصلية لغاتالب يدرسون الذين العام

ــشريعات تتـــضمن ال  - ٨ ــاد تـ ــة الروســـي االحتـ ــوائح تنظيميـ ــددة لـ  يف اإلذاعـــي للبـــث حمـ
 بـث  دداتباحلصول على تـر    يتعلق فيما متكافئة فرص اإلذاعة حمطات ولدى. ةاحمللي اتاجملتمع

 ددتـر  هلا لُيخصصاليت تتقدم بطلبات     البث هيئات يف توافرها املطلوب شروطالو .خمصصة هلا 
 ١٣٥٩ رقـم  الروسـي  االحتـاد  حكومـة  قـرار  يفتـرد    جديـد  تـردد  على للحصولاليت تسعى    أو

 ةوأنـشط  واإلذاعـي  التلفزيـوين  البـث  تـرخيص  بـشأن  ،١٩٩٤ ديـسمرب /األول كانون ٧ املؤرخ
 البـث  تـرددات  وُتخـصص  .الروسـي  االحتـاد  يف واإلذاعـي  التلفزيـوين  البث  إطار يف االتصاالت
 قواعـد  تـرد  و .تنافـسي  أسـاس  علـى  نـسمة  ٢٠٠ ٠٠٠ مـن  أكثـر  تـضم  الـيت  السكانية للمراكز
 هيونيـ /حزيـران  ٢٦ املـؤرخ  ،٦٩٨ رقـم  الروسـي  االحتاد  حكومة قرار يف ةنافسامل طلبات تقدمي

 إنـشاء  وبشأن والتلفزيوين، اإلذاعي األرضي البث حقوق ملنح اتمنافس إجراء بشأن ،١٩٩٩
  .واإلذاعي التلفزيوين للبث جديدة تردداتقنوات ذات  وحيازة

 للـصحافة  االحتاديـة  الوكالـة  عمـل  برنـامج  يف وارد واإلذاعـي  التلفزيـوين  البث وتطوير  
مثــة  االســتراتيجي، اهلــدف ذاهبــ يتــصل وفيمــا. ٢٠١١-٢٠٠٩ للفتــرة اجلمــاهريي واالتــصال

 ذلـك  يف مبـا  وحتسني نوعيتها،  املهمة اجتماعياً،  واإلذاعية التلفزيونية الربامج  عدد لزيادة خطط
 والرياضــية واملعرفيــة والعلميــة والفنيــة والثقافيــة واإلعالميــة اإلخباريــة التوجهــات ذات الــربامج
ــزامن.  والــربامج املوســيقيةاألطفــال وبــرامج ــةا اإلذاعــات تطــوير ويت  العــام التوجــه مــع جملتمعي
  .واإلذاعي التلفزيوين البث جمال يف الروسي االحتاد يف الدولة لسياسة

 امليزانيـة  مـن  مـوارد ُخصِّـصت    ،٢٠٠٨ عـام  يف الدولـة الوطنيـة      سياسـات  تنفيـذ  وأثناء  
  :التالية املشاريع تنفيذ أجل من العام لذلك االحتادية

الـشعوب   لغـات ب) لكترونيـة اإل القـواميس  ذلـك  يف مبـا  (قـواميس  ونشر لوضع مشروع  -  
 - الـروس  الـروس،  - النينيـتس  (الـشمال اليت تنتمي إىل منـاطق      التعداد  األصلية القليلة   

  ؛)السيلكب - الروس الروس، - السيلكب النينيتس،
 حمطـات  يف الروسـي  االحتـاد  شـعوب  عـن  برناجماً ٢٠ من سلسلة وبث لوضع مشروع  -  

   الروسي؛ االحتاد تلفزيون
 ملوضــوع تغطيــة ألفــضل اإلعــالم وســائط بــني وطنيــة منافــسة وعقــد لتنظــيم شروعمــ  -  

 هنـاك  سـيكون  (الثقـايف  العرقـي  وتطورها الروسي االحتاد شعوب أعراق بني العالقات
  ؛)الروسي االحتاد شعوب لغاتاإلعالم اليت تبثّ ب لوسائط منفصلترشيح 
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 االحتـاد  وتـشريعات  الدوليـة  عـايري امل” بعنـوان  دوليـة  دراسـية  حلقة عقد لدعم مشروع  -  
 وإدارة التقليديــة احليــاة وأســاليب والثقافــات، اللغــات علــى احلفــاظ جمــال يف الروســي
  ؛“واملمارسة والنظرية املعايري: األصلية للشعوب الطبيعية املوارد

ــدموكــل عــام،    -   ــة تق ــة الوكال ــصحافة االحتادي ــصال لل ــى، اجلمــاهريي واالت  أســاس عل
 مهمـة  مـشاريع  لتنفيـذ  االحتاديـة  امليزانيـة  مـن  إعانات شكل يف حكومياً دعماً تنافسي،
ــ  تــشكيل موضــوع عــّدوُي. واملطبوعــة اإللكترونيــة اإلعــالم وســائط جمــال يف اًاجتماعي
 األولويـات  إحـدى  وتنميتـها  عليهـا  واحلفـاظ  الروسـي  االحتـاد  لشعوب الروحية الثقافة

 ُخـّصص  ،٢٠٠٨-٢٠٠٤ الفتـرة  أثناءو. املايل الدعم على للحصول توافرها املطلوب
  . األغراض هلذه اإللكترونية اإلعالمط لوسائ روبل مليون ١٥٣مبلغ يتجاوز 

 اإلعالمـي  الربنـامج  إىل اإلشارة جتدر الدولة، من إعانات تتلقى اليت املشاريع بني منو  
ــي ــيا شــعوب (Narody Rossii  والتثقيف ــذي) روس ــه ال ــة تبث ــيا إذاع ــذ روس ــام من . ٢٠٠١ ع

 وُتغطـى  .األعـراق  بـني  التعـاون يـشجع   و الروسـي  االحتـاد  يف العرقـي  للتنـوع  مكـرس  الربنامجو
 نيواملتخصـــص ،املــستقلة  الثقافيــة  العرقيـــةطوائــف  ال ممثلــي  نظــر  وجهـــة مــن  العرقيــة  املــسائل 

 نيواملتخصـص  االجتمـاع،  وعلمـاء  العرقيـة،  اعـات بالرت نيواملتخصص ،نيواملؤرخ باإلثنوغرافيا،
  .الفنون نقادو ،بالثقافات
سلــسلة أفــالم ل املــايل الــدعم اجلمــاهريي واالتــصال للــصحافة االحتاديــة الوكالــة تــوفرو  

 اهتمامــا ويلالــيت تــ) التلفزيونيــة كولتــورا حمطــة علــى يبــث (“روســيا يف املقاطعــات متــاحف”
 الوثائقيـة  الـربامج  مـن  سلـسلة  إعـداد  حاليـاً  وجيـري . العرقيـة  الثقافـة  تعزز اليت للمتاحف خاصا

 اجلوانـب  تكـشف الـيت   “الفيـديو  شـرائط  علـى  اجلغرافيـة  وسـوعة امل”سلـسلة   : ، هـي  التلفزيونية
ــددة ــاد املتع ــات األبع ــسلة الروســي؛ االحتــاد شــعوب لثقاف ــسانية” وسل ــيت  “...اآلخــرين إن ال
 ،جـذورهم  إىل وعـودهتم  الروسي االحتاد  يف التعدادعن الشعوب األصلية القليلة      أفالماً تتضمن

  .كذل إىل وما
 أشــرطة إلنتــاج األمــوال اجلمــاهريي واالتــصال للــصحافة االحتاديــة الوكالــة ختــصصو  
 مثـل سلـسلة     الروسـي  االحتـاد  وشـعوب  مناطق عن تثقيفية وبرامج متحركة رسوماً تضم فيديو

  .“روسيا يف نعيش إننا”
 ويف. الروســي االحتــاد شــعوب بلغــات بــرامج الوكالــة تــدعمها الــيت املــشاريع وتــشمل  
  .الربامج مثل هذه إلنتاج تقريباً روبل مليون ٤,٤ مبلغ صصُخ ،٢٠٠٧-٢٠٠٤ الفترة

ــة ودعمــت   ــشاء الوكال ــشغيل إن ــوارد وت ــى شــبكة  م ــتاإل  عل ــع (نترن ــات مواق  وبواب
 الوحـدة : شـعوب روسـيا  (Narody Rossii edinstvo i mnogoobrazie ، منـها موقـع   )إلكترونيـة 
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 يف العرقيـة  واجلماعـات  الـشعوب  مجيـع  عـن  وغرافيـة وإثن تارخيية معلومات يوفر الذي) والتنوع
ــات وكــذلك الروســي، االحتــاد ــة سياســة عــن معلوم ــات جمــال يف الدول ــني العالق ــراق ب  األع
 التـسامح  وتعزيـز  األعراق، بني العالقات تقوية إىل، فيهدف   Etno-zhurnal موقع أما   .والعقائد
   . والعامل الروسي االحتاد يف الثقايف للتنوع والترويج

  
  :االستبيان يف ٥البند     

ُوضع يف االحتاد الروسي نظام للقوانني واللوائح التنظيميـة املتخصـصة مـن أجـل محايـة         
، باتـت هـذه     ١٩٩٣ومنـذ اعتمـاد دسـتور االحتـاد الروسـي يف عـام              . حقوق السكان األصليني  

) ب (١لفقـرة  ، وا)ج (٧١املـادة  (“ العرقيـة األقليات  ”الطوائف العرقية الضعيفة ُتسمى رمسيا      
ــادة   ــن امل ــن الدســتور ٧٢م ــف ال” ، و) م ــةالطوائ ــداد القليلــة عرقي ــرة (“ التع مــن ) ل (١الفق

  ).٦٩املادة (“ التعدادالشعوب األصلية القليلة ”، و )٧٢ املادة
الـشعوب األصـلية القليلـة    ”ويربط الدسـتور بـصفة خاصـة بـني تنظـيم ومحايـة حقـوق               
وبني احلقوق املتعلقة بـاألرض واملـوارد الطبيعيـة        “ التعدادة  الطوائف العرقية القليل  ” و   “التعداد

أســس حيــاة وأنــشطة الــشعوب الــيت تعــيش يف األقــاليم  ”األخــرى، الــيت ُينظــر إليهــا باعتبارهــا 
، ويربطهـا كـذلك حبـق هـذه الـشعوب يف محايـة موائلـها             )٩ مـن املـادة      ١الفقرة  (“ اخلاصة هبا 

  .األصلية وأمناط حياهتا التقليدية
 بـشأن ضـمانات     ،١٩٩٩أبريل  / نيسان ٣٠ املؤرخ   ،٨٢ االحتادي رقم    قاً للقانون ووف  

 باالحتــاد الروســي، ُتعــّرف الــشعوب األصــلية القليلــة التعــدادحقــوق الــشعوب األصــلية القليلــة 
 بأهنا الشعوب اليت تعيش يف منـاطق اإلقامـة التقليديـة ألسـالفها، وحتـافظ علـى أسـلوب                   التعداد

 نـسمة، وتعتـرب     ٥٠ ٠٠٠قليدية، ويقل تعدادها يف االحتاد الروسي عـن         حياة وأسباب معيشة ت   
  .نفسها طوائف عرقية مستقلة

املبـادئ   بـشأن    ،٢٠٠٠يوليـه   / متـوز  ٢٠ املؤرخ   ،١٠٤ رقم   وتضّمن القانون االحتادي    
 يف الـشمال وسـيبرييا والـشرق األقـصى     التعدادلتنظيم جمتمعات الشعوب األصلية القليلة  العامة  
 الـيت تنتمـي     التعـداد الـشعوب األصـلية القليلـة       ” الروسي مصطلحاً جديداً للداللة علـى        باالحتاد

  .“إىل مناطق الشمال وسيبرييا والشرق األقصى باالحتاد الروسي
 باالحتاد الروسي مبوجب قرار احلكومـة       التعدادوُحدِّد تكوين الشعوب األصلية القليلة        

 القائمـة املوحـدة للـشعوب األصـلية القليلـة          بشأن ،٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٤ املؤرخ   ،٢٥٥رقم  
 املــؤرخ ،٥٣٦االحتــاد الروســي رقــم مرســوم حكومــة  يف االحتــاد الروســي، ومبوجــب التعــداد
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 الـيت تنتمـي     التعـداد الشعوب األصلية القليلة    اعتماد قائمة    الذي يقّر    ،٢٠٠٦أبريل  /نيسان ١٧
  .سيإىل مناطق الشمال وسيبرييا والشرق األقصى باالحتاد الرو

، جيـري العمـل     ٢٠٠٥فربايـر   /شـباط  ٢١ املـؤرخ    ،١٨٥وعمالً مبرسوم احلكومة رقم       
يف وزارة التنمية اإلقليمية على إعـداد وثـائق تنظيميـة تتعلـق بإنـشاء منـاطق تـستخدم الـشعوب                 

ووفقـاً  .  اليت تنتمي إىل مناطق الشمال مواردها الطبيعيـة بـشكل تقليـدي   التعداداألصلية القليلة   
 بشأن املناطق اليت تـستخدم الـشعوب   ،٢٠٠١مايو / أيار٧ املؤرخ  ،٤٩االحتادي رقم   للقانون  

ــة  ــاطق الــشمال وســيبرييا والــشرق األقــصى باالحتــاد    التعــداداألصــلية القليل  الــيت تنتمــي إىل من
الروسي مواردها الطبيعية بشكل تقليدي، فـإن هـذه املنـاطق تعـد أحـد أنـواع املنـاطق الطبيعيـة            

  .ة اخلاصةاخلاضعة للحماي
واستمرت تشريعات االحتـاد الروسـي املتعلقـة حبقـوق الـشعوب األصـلية يف التحـسن،                   

يف ذلك نتيجة إلعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية والعقـد الـدويل الثـاين               مبا
  . للشعوب األصلية يف العامل

ــد           ويل الثــاين وكــان االحتــاد الروســي أول دولــة تعلــن رمسيــا مــشاركتها يف العقــد ال
مــايو / أيــار٢٧ ؤرخ املــ،٧٥٨ احلكومــة رقــم  مرســوموكــان . للــشعوب األصــلية يف العــامل  

 بــشأن التحــضري للعقــد الــدويل الثــاين للــشعوب األصــلية يف العــامل وتنفيــذه يف االحتــاد ،٢٠٠٦
  .صكاً رئيسياً يف هذا الصدد الروسي
ــة وقامــت وزارة    ــة اإلقليمي ــسلطات ال  التنمي ــع ال ــاون م ــة   ، بالتع ــة املعني ــة االحتادي تنفيذي

الحتـــاد الروســـي، بوضـــع جمموعـــة تـــدابري  للكيانـــات املكوِّنـــة لوالوكـــاالت التنفيذيـــة التابعـــة 
ويــشار إليــه (أولويــة متقدمــة للتحــضري للعقــد الــدويل الثــاين للــشعوب األصــلية يف العــامل    ذات
ى هذا املشروع قد بـدأ       يف االحتاد الروسي، وكان العمل عل      اوتنفيذه) “اجملموعة” يلي بـ  فيما

  .٢٠٠٨منذ عام 
 كجـزء مـن تنفيـذ       ٢٠٠٨وهناك عـدد مـن املـشاريع ذات الـصلة الـيت نفـذت يف عـام                    
مـن   اليت تنتمي إىل مناطق الشمال       التعدادالشعوب األصلية القليلة     الوطنية بشأن     الدولة سياسة

وقُّدم الـدعم املـايل     . ةأجل حتسني التشريعات االحتادية، ووضع واعتماد أحدث النهج املفاهيمي        
منظمـــات اجملتمـــع احمللـــي الـــيت تقـــدم إىل هـــذه الـــشعوب أنـــشطة ثقافيـــة وتعليميـــة    إىل أيـــضا
  . أمهية ذات

 بالتعــاون مــع الرابطــة الروســية ،وأعــدت الــسلطات التنفيذيــة االحتاديــة املعنيــة  - ١  
سياسـة إطاريـة    ، الـشمال وسـيبرييا والـشرق األقـصى    الـيت تنتمـي إىل منـاطق    للشعوب األصـلية    
 الــيت تنتمــي إىل منــاطق الــشمال وســيبرييا  التعــدادللــشعوب األصــلية القليلــة للتنميــة املــستدامة 
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 هذه السياسة اإلطارية مبوجب مرسـوم احلكومـة   تواعُتمد. والشرق األقصى باالحتاد الروسي 
  . ٢٠٠٩فرباير / شباط٤ املؤرخ ،١٣٢ قمر

 اً واضـح اًمعيـار ا قـد حـددت    ا احلكومة يف أهن   وتكمن أمهية السياسة اإلطارية اليت أقرهت       
 الـيت   التعـداد الـشعوب األصـلية القليلـة       يف االحتاد الروسي لتنفيذ سياسة الدولـة حلمايـة حقـوق            

ضــع هــذا املعيــار عــن طريــق إعــادة النظــر يف الوضــع احلــايل وقــد ُو. تنتمــي إىل منــاطق الــشمال
ــة   ــةالســتخدام املــوارد الطبيعي ــالطرق التقليدي ــة   ، والب ــة العرقي ــة الثقافي ــيم، والــصحة، والتنمي تعل

 ال تـشمل    ،للمـرة األوىل  ، و وعالوة على ذلك، فإن السياسة اإلطاريـة       .واالجتماعية الدميغرافية 
أيـضاً املـساعدة   تـشمل   مباشرة لألقليات من الشعوب األصلية بل    لةفقط الدعم املقدم من الدو    

  .  الداخليةها مواردحشديف 
ــسياسة اإلط   ــة      وتقــوم ال ــادئ الــيت حتكــم هنــج حتقيــق التنمي ــة علــى جمموعــة مــن املب اري

ــستدامة ل ــة   امل ــشعوب األصــلية القليل ــدادل ــا     ،التع ــات وفق ــوق واحلري ــك ضــمان احلق ــا يف ذل  مب
 وحظر مجيع أشكال التمييز على أسـاس العـرق أو اجلنـسية أو اللغـة         ؛للدستور والقانون الدويل  

ص يف اسـتخدام لغتـه األم؛ والتعـاون بـني االحتـاد      أو األصل االجتماعي؛ واالعتراف حبق الشخ 
لـشعوب  الروسي والكيانات املكونة له للحفاظ على املوائل األصلية وطريقة العـيش التقليديـة ل             

 يف  هــذه الــشعوبالــشمال، واالعتــراف حبــق  الــيت تنتمــي إىل منــاطق  التعــداداألصــلية القليلــة 
  .بيل األولويةاحلصول على املوارد الطبيعية والتارخيية، على س

 ويكمن الغرض الرئيسي من هذه السياسة اإلطارية يف هتيئة الظروف واحلوافز الالزمـة              
لشعوب األصلية القليلـة    ليف االحتاد الروسي إلنشاء العوامل الداخلية من أجل التنمية املستدامة           

صادية وحفـظ  عن طريـق تعزيـز قـدراهتا االجتماعيـة االقتـ      اليت تنتمي إىل مناطق الشمال  التعداد
  .التقليدية وأنشطتها االقتصادية التقليديةة حياهتا موائلها األصلية، وطريق

 ؛احلفـاظ علـى التـراث الثقـايف       : مـا يلـي    في وتتمثل األهداف الرئيسية للسياسة اإلطارية      
؛ وتـشجيع التنظـيم الـذايت؛ وتوسـيع نطـاق مـستوى احلـصول                وحتـديثها  ملهن التقليديـة  اوتطوير  

وقبــل كــل شــيء، احلــد مــن وفيــات األطفــال وحتــسني نوعيــة احليــاة ككــل إىل    ؛علــى التعلــيم
  .كبري حد

ــة علــى ثــالث مراحــل يف الفتــرة مــن      ــسياسة اإلطاري   عــام إىل٢٠٠٩  عــاموســُتنفذ ال
. وستتــصل كــل مرحلــة مبجموعــة مــن التــدابري احملــددة الــيت وافقــت عليهــا احلكومــة   . ٢٠٢٥

ــدا      ــذه الت ــة ه ــى قائم ــة عل ــتم املوافق ــة األوىل وســوف ت ــن(بري للمرحل ــامم ــام إىل٢٠٠٩  ع   ع
ــة ) ٢٠١١ ــة املقبلـ ــهر الثالثـ ــافة إىل   . يف األشـ ــل، باإلضـ ــذا العمـ ــشاركون يف هـ ــشمل املـ وسيـ



E/C.19/2009/4/Add.7  
 

09-28967 21 
 

الوكــاالت االحتاديــة، الكيانــات املكونــة لالحتــاد الروســي، ومنظمــات اجملتمــع احمللــي الــيت متثــل  
  .التعدادالشعوب األصلية القليلة مصاحل 

يــق أغــراض ومقاصــد الــسياسة اإلطاريــة إىل حــد كــبري يف حتــسني وســوف يــساعد حتق  
التنميــة االجتماعيــة االقتــصادية والعرقيــة الثقافيــة لألقليــات مــن الــسكان األصــليني يف الــشمال  

  .وسيبرييا والشرق األقصى
وقد أعدت احلكومة مشروع الئحة تنظيمية بشأن املوافقة على قائمة أمـاكن              - ٢  

 الـيت تنتمـي إىل منـاطق        التعـداد لشعوب األصـلية القليلـة      قتصادية التقليدية ل  اإلقامة واألنشطة اال  
  .باالحتاد الروسيالشمال وسيبرييا والشرق األقصى 

ت اهليئات التنفيذية يف الكيانات املكونة لالحتـاد الروسـي الـيت تـضم              موهلذه الغاية، قد    
م وأسـباب معيـشتهم تقليديـة        تعد أساليب حيـاهت    التعدادشعوب أصلية قليلة     جتمعات ل  راضيهاأ
ــصلة يف القائمــة  ) يعتاشــون مــن احلــرف ( ومت مجــع هــذه  . مقترحــات إلدراج اجملــاالت ذات ال

 بــني الوكــاالت، ســيقدم هــذا   ســيجرىوعلــى إثــر اســتعراض مــشترك . تــصنيفهاواملقترحــات 
  . املشروع إىل احلكومة وفقا لإلجراءات املتبعة

تعـديالت علـى التـشريعات االحتاديـة        ضعت مقترحات إلدخال عدد مـن ال      وُو  - ٣  
الـشعوب األصـلية القليلـة    اللـوائح التنظيميـة حلمايـة حقـوق         ومن أجـل تبـسيط تطبيـق القـوانني          

مـايو  / أيـار  ٧ املـؤرخ    ،٤٩وضعت هنج مفاهيمية لتحسني القانون االحتادي رقـم          ماك. التعداد
الـشعوب  ن جانـب   مـ  اليت ُتستخدم مواردها الطبيعيـة بـشكل تقليـدي      راضياأل بشأن   ،٢٠٠١

ــة  ــاطق الــشمال وســيبرييا والــشرق األقــصى باالحتــاد    التعــداداألصــلية القليل  الــيت تنتمــي إىل من
  . الروسي
وعــالوة علــى ذلــك، وضــعت وزارة التنميــة اإلقليميــة، مبــشاركة الــسلطات التنفيذيــة     

 التقليـدي    على قائمـة أنـواع النـشاط االقتـصادي         يوافقاالحتادية املعنية، مشروع قرار حكومي      
 الــيت تنتمــي إىل منــاطق الــشمال وســيبرييا  التعــدادالــشعوب األصــلية القليلــة الــذي تــضطلع بــه 

وسـُيقدم هـذا القـرار، بعـد استعراضـه، إىل احلكومـة وفقـا               . والشرق األقصى باالحتـاد الروسـي     
  .لإلجراءات املتبعة

ــة          - ٤   ــى طريق ــق عل ــة تواف ــشريعات حكومي ــى وضــع ت ــا عل ــل حالي وجيــري العم
إجــراءات حتديــد اخلــسائر، مبــا يف ذلــك اخلــسائر يف األربــاح، الــيت يتكبــدها مــستخدمو قطــع  و

 يف التعــدادالــشعوب األصــلية القليلــة  األرض واملــوارد الطبيعيــة األخــرى، وإجــراءات تعــويض  
  . مبوائلهمتلحق نتيجة لألضرار اليت يتكبدوهناالحتاد الروسي عن اخلسائر اليت ا
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مــن اجملموعــة املتعلقــة بــإجراء البحــوث لوضــع جمموعــة مــن   ٩عمــالً بــالفقرة   - ٥  
املؤشرات بشأن نوعية احليـاة والوضـع االجتمـاعي لألقليـات مـن الـشعوب األصـلية يف االحتـاد            
الروسي ورفاه جمتمعاهتا، مت توقيع مـذكرة تفـاهم بـني وزارة االحتـاد الروسـي للتنميـة اإلقليميـة                    

ــة   ــود وتنمي ــشؤون اهلن ــة ل ــوزارة الكندي ــشعوب    وال ــة ال ــشأن التعــاون لتنمي ــشمالية  ب ــاطق ال  املن
  .األصلية واألقاليم الشمالية

ويف إطار املذكرة، هناك أنشطة جارية لدراسة التجربة الدوليـة يف وضـع جمموعـة مـن                   
  .املؤشرات بشأن نوعية احلياة والوضع االجتماعي لألقليات من الشعوب األصلية

ــن املؤشــرات بــ        ــام م ــرر وضــع نظ ــن املق ــاعي    وم ــاة والوضــع االجتم ــة احلي شأن نوعي
  . على ضوء التجربة الدولية٢٠٠٩لألقليات من الشعوب األصلية يف عام 

ــون        - ٦   ــث املعنـ ــدويل الثالـ ــرض الـ ــد املعـ ــة عقـ ــة اإلقليميـ ــت وزارة التنميـ ودعمـ
 ١٥، الـذي مت تنظيمـه مـن         )“املعـرض ”املشار إليه فيما يلي بــ       (“ ٢٠٠٨احلضارة الشمالية   ”

  .  يف موسكو٢٠٠٨أبريل /سان ني١٩إىل 
إعطاء جمتمعات األقليات من الشعوب األصـلية يف        : وكانت أهداف املعرض كما يلي      

الشمال وسيبرييا والشرق األقصى الروسي فرصاً عملية لتظهر ما حققته مـن اسـتخدام طرائـق                
كاء اإلنتاج التقليدية؛ وإعطـاء نظـرة عامـة واسـعة عـن منتجاهتـا يف الـسوق؛ والبحـث عـن شـر              

ومستثمرين للمشاريع التجارية؛ وإعطاء الكيانات اليت يتألف منها االحتاد الروسي إيـضاحاً ملـا              
 االجتماعيـة والثقافيـة لألقـاليم؛ وتوجيـه انتبـاه اجملتمـع الـدويل          -مت إجنازه يف التنمية االقتصادية      

املنطوية على أنـشطة    وسلطات الدولة االحتادية إىل اخلربة املستفادة من إنشاء األعمال الصغرية           
تقليدية لألقليات من الـشعوب األصـلية يف الـشمال وسـيبرييا والـشرق األقـصى؛ وتعزيـز وعـي                  
واسع بالثقافة املختلفة لألقليـات مـن الـشعوب األصـلية بـني مـواطين االحتـاد الروسـي واجملتمـع                     

  . الدويل
ية يف وحضر املعـرض ممثلـون عـن منظمـات وجمتمعـات لألقليـات مـن الـشعوب األصـل            

ــة يف االحتــاد         ــون عــن املفوضــية األوروبي ــصى الروســي، وممثل ــشرق األق ــشمال وســيبرييا وال ال
  . الروسي، وممثلون عن السلطات االحتادية واإلقليمية للدولة

ــدة مــستديرة  ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١٧وكجــزء مــن املعــرض، ُعقــد يف      اجتمــاع مائ
 يف الــشمال وســيبرييا والــشرق األقــصى  الــسياحة البيئيــة يف أقــاليم الــشعوب األصــلية ”معنــون 
ويف إطار تلك املائدة املستديرة، ُعقدت مناقشات بشأن التجربة الروسـية والدوليـة           . “الروسي

يف تنمية السياحة البيئية للشعوب األصلية، وبشأن املشاكل القائمة يف هذا اجملال وأيـضاً بـشأن                
مات والشركات الـسياحية واجملتمعـات احملليـة    اإلجنازات والتوقعات املستقبلية؛ وقدم ممثلو املنظ 
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عروضاً عن اجلوالت واملسارات اليت ابتكروها؛ ونوقشت مع املشاركني املعنيني مـسألة إنـشاء              
شــبكات للمعلومــات والــشراكات فيمــا بــني منظمــات ومجاعــات األقليــات مــن الــشعوب          

  .األصلية
 -امس للـشعوب الفنلنديـة      وعقدت وزارة التنمية اإلقليمية املـؤمتر العـاملي اخلـ           - ٧  
، باالشتراك مع السلطات التنفيذية االحتاديـة املعنيـة        )“ املؤمتر”يشار إليه فيما يلي بـ      (األوغرية  

يوليـه  / متـوز  ١يونيـه إىل    / حزيـران  ٢٨ أوغـرا ، مـن       - مانـسي املـستقلة      -وإدارة منطقة خـانيت     
  . ة االحتاديةومت متويل املؤمتر من امليزاني.  مانسييسك - يف خانيت ٢٠٠٨

 ٢٤ مراقبـاً مـن      ٢٨٥ منـدوباً و     ٢٧٦ شـخص، مبـن فـيهم        ٦٠٠ومجع املـؤمتر حـوايل        
 كيانـاً مـن الكيانـات الـيت يتـألف      ٢٧مـن  ( األوغرية والساموية    -شعباً من الشعوب الفنلندية     

يد هنغاريا والتفيا والنرويج وأوكرانيا وفنلنـدا والـسو       ):  بلدان أجنبية  ٧منها االحتاد الروسي و     
وحضره أيضاً ممثلو عدد من املنظمات الدوليـة؛ وأعـضاء الربملـان األورويب؛ وممثلـون        . وإستونيا

من جملس الدوما التابع للجمعية االحتاديـة لالحتـاد الروسـي؛ وممثلـون مـن جملـس االحتـاد التـابع                      
حلكوميـة  للجمعية االحتادية؛ وممثلون عن السلطات التنفيذية االحتادية؛ وممثلون عن الـسلطات ا           

  . للكيانات اليت يتألف منها االحتاد الروسي؛ ونشطاء وأكادمييون روسيون بارزون
وكجزء من تنفيذ السياسات الوطنية للدولة، شارك خرباء وممثلـون لألقليـات              - ٨  

من الشعوب األصلية يف الـشمال وسـيبرييا والـشرق األقـصى الروسـي يف أنـشطة دوليـة لتنفيـذ                     
  . لوجي  وأيضاً يف عمل جملس القطب الشمايل اتفاقية التنوع البيو

وعمــالً بفقــرة اجملموعــة املتعلقــة باالحتفــاالت الــسنوية املنظمــة إلحيــاء اليــوم     - ٩  
ــد         ــة، عق ــة للدول ــسياسات الوطني ــذ ال ــن تنفي ــامل  وكجــزء م ــشعوب األصــلية يف الع ــدويل لل ال

ــون     ــون شــعوب االحتــاد الروســي معن ــة ”مهرجــان لفن ، “٢٠٠٨وســيا أعــراق ر: عــوامل مغري
 يف ٢٠٠٨نـوفمرب  /فرباير إىل تشرين الثـاين  /مبشاركة وزارة التنمية اإلقليمية يف الفترة من شباط       

ومشـل املهرجـان    . موسكو ومناطق موسكو وبريانسك وكالوغا وبلغـورود وفـورونيز وريـازان          
موسـكو،   (“األسـرة والتقاليـد الـسلفية مـن العـصور القدميـة إىل اليـوم احلاضـر        ”برناجماً معنونـاً    

يونيـه؛  / حزيـران ١٨بريانـسك،  (“ يـوم روسـيا  ”؛ وبرناجماً معنوناً  )٢٠٠٨مايو  / أيار ١٨-١٦
؛ وبرناجمـاً معنونـاً     )يونيـه / حزيـران  ١٢-٦ و   ٥ و   ٤يونيه؛ وفورونيز،   / حزيران ٢٢وبلغورود،  

 ٧-٦(؛ ويــوم روســيا  )٢٠٠٨أغــسطس / آب٩موســكو، (“ صــور لألعــراق  يف روســيا  ”
 -أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٨موسـكو،   (؛ والربنامج النهائي للمهرجان     )٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول
  ). ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٤
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 أقليـــة مـــن ٢٠وقـــدمت أداءات يف املهرجـــان جمموعـــات فلكلوريـــة مـــن أكثـــر مـــن    
  .الشعوب األصلية يف الشمال وسيبرييا والشرق األقصى الروسي

يف رسـالتها   ( اليت قدمتها وزارة الثقافـة       وعمالً باجملموعة ومتشياً مع املعلومات      - ١٠  
، انعقــد خــالل عــامي )٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٣ املؤرخــة ١/٠١-٠٢-١٨٥٩رقــم 

، على مرحلتني، املهرجان الروسي الشامل لألعمال الفنية ألقليـات الـسكان       ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧
 وكــان ٢٠٠٧م ُعقــد املهرجــان يف منــاطق مــن االحتــاد الروســي يف عــا: األصــليني  يف الــشمال

  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٨ إىل ٥احلدث النهائي يف موسكو من 
وكـان هــدف املهرجــان هــو اإلســهام يف حفـظ واســتمرار وتنميــة التــراث الثقــايف غــري     

احملــسوس لألقليــات مــن الــشعوب األصــلية يف الــشمال؛ والتــرويج ألفــضل اإلجنــازات والنطــاق 
 وتعزيـز معـايري أفـضل للرباعـة الفنيـة وإنـشاء أفرقـة               الكامل للفنون واحلرف التقليدية واحلديثـة؛     

  .مبدعة جديدة؛ واملساعدة على التعرف على حرفيني حقيقيني وتشجيعهم على عملهم
، كانـــت اهليئـــات احلكوميـــة تقـــدم الـــدعم املـــايل للتنميـــة   ٢٠٠٨وحـــىت هنايـــة عـــام    

طـــار الربنـــامج  االقتـــصادية لألقليـــات مـــن الـــشعوب األصـــلية يف الـــشمال يف إ -االجتماعيـــة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية لألقليات مـن الـشعوب األصـلية يف الـشمال             ”االحتادي اخلاص   

 ماليـني روبـل تقريبـاً       ٢٠٧,٤، مت ختـصيص     ٢٠٠٨-٢٠٠٧ففـي الفتـرة     : “٢٠٠٨حىت عـام    
، مت ٢٠٠٨ كياناً مـن الكيانـات الـيت يتـألف منـها االحتـاد الروسـي؛ ومنـذ عـام                  ٢٩كل عام لـ    
أنــشطة تنفيــذ الــسياسات ” مليــون روبــل يف إطــار بنــد امليزانيــة االحتاديــة اخلــاص ٨٠ ختــصيص

  . “الوطنية للدولة
ويف الوقت نفسه، وعلى إثر تغـيري يف الترتيبـات املـستخدمة لتنفيـذ الربنـامج االحتـادي                     

 الــذي تتلقــى ميزانيــات الكيانــات الــيت يتــألف منــها االحتــاد الروســي مبوجبــه    -اخلــاص املعــين 
 وضعت وزارة التنمية اإلقليمية مـشروع       -ساعدات من امليزانية االحتادية ألي من احتياجاهتا        م

قــرار حكــومي تقــر مبوجبــه قواعــد لتوزيــع وختــصيص مــساعدات امليزانيــة االحتاديــة مليزانيــات    
الكيانات اليت يتألف منـها االحتـاد الروسـي دعمـاً لألقليـات مـن الـشعوب األصـلية يف الـشمال                     

  . والشرق األقصى الروسيوسيبرييا
 بـشأن  ٢٠٠٨نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٤ املـؤرخ  ٢٠٤وعمالً بالقانون االحتادي رقم     

ــة لعــام   ــة االحتادي ــرة التخطــيط  ٢٠٠٩امليزاني ــدعم   ٢٠١١-٢٠١٠ وفت ــد مــستقل ال ، يقــدم قي
 للتنمية االقتصادية واالجتماعية لألقليات مـن الـشعوب األصـلية يف الـشمال وسـيبرييا والـشرق               

ــغ    ــصى الروســي مببل ــام   ٦٠٠األق ــل يف ع ــون روب ــام   ٦٣٦، و ٢٠٠٩ ملي ــل يف ع ــون روب  ملي
  . ٢٠١١ مليون روبل يف عام ٦٤٦,٤٦ و ٢٠١٠
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وتـشمل القواعـد سـابقة    . وسُتجمع كميات مماثلة من األموال من امليزانيـات اإلقليميـة     
 الــيت يتــألف منــها الــذكر لتوزيــع وختــصيص مــساعدات امليزانيــة االحتاديــة مليزانيــات الكيانــات  

االحتــاد الروســي آليــة لــضمان أن تتــراوح التزامــات إنفــاق الكيانــات الــيت يتــألف منــها االحتــاد  
الروسي لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية لألقليات من الـشعوب األصـلية يف الـشمال بـني                

  . يف املائة من مساعدات امليزانية االحتادية٩٠ و ٤٠
   من االستبيان٦النقطة 

لضمان النمو العرقي الثقايف املعقول لشعوب االحتاد الروسي وتسوية املشاكل املتـصلة              
بالتعاون بني األعراق والشراكة مع املنظمـات الدينيـة، أُنـشئت وزارة التنميـة اإلقليميـة لالحتـاد                 

 وُعهــد إليهــا مبــسؤولية وضــع الــسياسات املتعلقــة باملــسائل  ٢٠٠٤ســبتمرب /الروســي يف أيلــول
  .يةالعرق

وأنيطت بالوزارة سلطة وضع السياسات الوطنية ومـشاريع القـوانني واللـوائح املتـصلة                
 االجتماعية للكيانات اليت يتـألف منـها االحتـاد الروسـي، والعالقـات بـني          -بالتنمية االقتصادية   

اط احلكومة االحتادية واجلماعات العرقية، ومحاية حقوق األقليات العرقية واملوائل األصلية وأمنـ           
  .احلياة التقليدية لألقليات من الشعوب األصلية واجلماعات العرقية

وإدارة العالقات بني األعراق هـي اإلدارة الرائـدة يف وزارة التنميـة اإلقليميـة املـسؤولة                   
ــة    ــسائل العرقيـ ــة باملـ ــسياسات املتعلقـ ــن الـ ــتش   . عـ ــسندر فالدميريوفيـ ــو ألكـ ــدير اإلدارة هـ ومـ

  ).٢٤٠٠٠الرقم الفرعي , ٤٧-٢٥-٩٨٠) ٤٩٥ (٧: + اهلاتف(زورافسكي 
  

   من االستبيان٧النقطة 
جيري حالياً وضع برامج تدريب متقدمـة متخصـصة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية                    

ويقـوم املوظفـون اإلداريـون حاليـاً بتحـسني معرفتـهم باملـسائل املتـصلة                . ملوظفي اخلدمة املدنيـة   
 عمليــة لتنفيــذ بــرامج احتاديــة وإقليميــة بالــشعوب األصــلية يف الوقــت الــذي يقومــون فيــه مبهــام

    .بشأن محاية احلقوق واملصاحل املشروعة للشعوب األصلية يف االحتاد الروسي 
  

   من االستبيان٨النقطة 
أصبح إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية  معلمـا جديـدا يف تـاريخ                     

ــامل    ــشعوب األصــلية يف الع ــوق ال ــة حق ــهض  . محاي ــزز وين ــو يع ــة   وه ــسان اجلماعي ــوق اإلن  حبق
والفرديــة واحلريــات األساســية الــيت ســبق إدراجهــا يف االتفاقــات الدوليــة، مــع تركيزهــا علــى    
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ومن املهم بوجه خاص أن اإلعالن يدعو إىل التعاون بني الـشعوب األصـلية        . الشعوب األصلية 
  .والدول بوصفه شرطاً أساسياً لتسوية املشاكل

عدة سنوات، إطـار قـانوين سـليم يـستويف املعـايري الدوليـة              ولدى االحتاد الروسي، منذ       
وقــد أُدرجــت املبــادئ املكرســة يف اإلعــالن يف     . املتعلقــة حبمايــة حقــوق الــشعوب األصــلية    

ووفرت معظم أحكامه أساساً للـسياسة      . التشريعات الروسية قبل اعتماد اإلعالن بوقت طويل      
قليات من الـشعوب األصـلية يف الـشمال وسـيبرييا           اإلطارية املعتمدة حديثاً للتنمية املستدامة لأل     

والـشرق األقـصى الروسـي ، وهـي وثيقـة فريـدة مـن نوعهـا أُعـدت إلعطـاء أثـر عملـي ملعـايري              
  .التمتع حبقوق الشعوب األصلية املنصوص عليها يف اإلعالن

وميكن تفـسري بعـض أحكـام اإلعـالن بطرائـق خمتلفـة، شـأهنا يف ذلـك شـأن أي صـك                         
ذا الصدد، علـى هيئـات منظومـة األمـم املتحـدة، وال سـيما املنتـدى الـدائم املعـين                     ويف ه . دويل

بقــضايا الــشعوب األصــلية  ، أن تفــسر علــى حنــو كامــل مكانــة اإلعــالن وأحكامــه يف ســياق    
ويـرتبط هـذا التحـدي      . ضمان سالمة نظام القـانون الـدويل واالمتثـال الـدقيق ملبادئـه وقواعـده              

قيــف واســع النطــاق لكــل مــن الــدول والــشعوب األصــلية بــشأن   بــشكل وثيــق باحلاجــة إىل تث
ــسوية     . احلقــوق املكرســة يف اإلعــالن  ــة هــو ت ــسي هلــذه العملي وينبغــي أن يكــون اهلــدف الرئي

واحلقيقـة أنـه، رغـم كـل األمهيـة الـيت يكتـسيها التعـاون                . اخلالفات بينهما وبناء الثقة والتعـاون     
يــة والفعالــة للــدول نفــسها هــي الــيت تــوفر اإلطــار  الــدويل، فــإن اإلرادة احلــسنة واجلهــود الكاف

  . ملعاجلة قضايا الشعوب األصلية
وهذا هو اهلدف الرئيسي للمنتدى الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية  وملنظومـة                    

واملنتـدى الـدائم، بوصـفه املنـرب الرئيـسي ملناقـشة            .  من اإلعـالن   ٤٢األمم املتحدة، وفقاً للمادة     
  .صلية، هو الوحيد الذي ميكن أن ينفذ هذه العمليةقضايا الشعوب األ

ويكرر االحتاد الروسي، من جهته، التأكيد علـى رغبتـه يف تعزيـز التعـاون الـدويل ذي                     
واالحتـاد الروسـي مـستعد، يف هـذا الـصدد، للتعـاون عـن كثـب وبـشكل                   . الصلة يف هذا اجملال   

 الروسي ويعتـرب هـذا ضـماناً لفعاليـة     بناء مع منظمات األقليات من الشعوب األصلية يف االحتاد   
  .التدابري ذات الصلة اليت جيري اختاذها على الصعيد الدويل

  
  


