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شأن              على مدار السنوات الخمس التي تلت اعتماد إعالن األمم المتحدة ب
سخير        ى ت راد عل ة واألف ات المحلي ت المجتمع لية، دأب شعوب األص وق ال حق

ائ درات وس ا ق ن رأيه ر ع أثير للتعبي ى الت دة عل ة والجدي الم التقليدي ل اإلع
 .وإسماع صوتها على جناح األثير

ذه      الم، ه ي الع شعوب األصلية ف دولي لل وم ال ز الي صّب ترآي ذلك، ين ل
ى موضوع   سنة، عل سخير “ال لية  ت شعوب األص ة بال الم الخاص ائل اإلع  وس

ق األمر بمحطات اإلذا        . ”هاسماع صوت  إل ون الخاصة      وسواء تعّل عة والتلفزي
روض    ة، أو الع رطة الوثائقي ة واألش األفالم الطويل ة، أو ب ات المحلي بالمجتمع
ة،            الفنية عن طريق الفيديو والصحف، أو اإلنترنت ووسائل اإلعالم االجتماعي
ادة        أثير إلع ة الت ذه األدوات البالغ تخدام ه ى اس لية عل شعوب األص ف ال تعك

سائد         ام ال سان             النظر في الخطاب الع وق اإلن ام عن انتهاآات حق ، وإماطة اللث
المي          ى نطاق ع وم   . أمام الرأي العام الدولي، ومد جسور التضامن عل ذلك تق آ

يلة      ا األص سيد قيمه ا لتج الم خاصة به ائل إع وير وس لية بتط شعوب األص ال
 .والتصدي لما يروج من خرافات ومغالطات

ات مث             سرد حكاي شعوب األصلية ل ه      وقد انبرت أصوات ال ا تبذل رة عم ي
ة                   رون، وللمطالب ر الق ز المترسبة عب م والتميي من جهود لمكافحة مظاهر الظل
ة               ا وشعائرها الروحاني ا وصون لغاته بالموارد والحقوق الالزمة لحفظ ثقافاته

دها ارب      . وتقالي ضع تج ي ت ة الت اذج اإلنمائي ديال للنم ورا ب دم منظ ي إذ تق فه
ا  ة، إنم ارج المعادل شعوب األصلية خ ادل ال رام المتب ز االحت ى تعزي تعمل عل

ر،                 اٍل من الفق والتفاهم بين الثقافات، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لقيام مجتمع خ
 .المسبقة براء من األحكام
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دة         م المتح ة األم دم منظوم أن تق د ب دولي، أتعه وم ال ذا الي بة ه وبمناس
ة    دعمها الكامل للتعاون مع الشعوب األصلية، بما يشمل وسائل إعالم          ا، لكفال ه

ا   ذا تام الن تنفي ضامين اإلع ذ م ائل   . تنفي ضاء ووس دول األع ضا ال و أي وأدع
شعوب األصلية                    ين ال ة لتمك ى إتاحة الفرص بصورة دائم اإلعالم الرئيسية إل

 .من التعبير عن وجهات نظرها واإلفصاح عن أولوياتها وتطلعاتها

ش             عوب األصلية   علينا إًذا أن نستخدم وسائل اإلعالم، سواء الخاصة بال
ا، وال ة    أم بغيره سور وإقام د الج ل م ن أج دة، م يما أدوات التواصل الجدي س

عالم متعدد الثقافات بحق، عالم ُيحتفى في ظله بالتنوع، وال تكتفي فيه الثقافات             
ا  ى أساس م ضا عل ضها بع دير لبع ّن التق ل تك ايش ب ة بالتع ن  المختلف ه م تقدم

 .تزخر به من إمكانات إسهامات وما
 


