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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة التاسعة

  ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠-١٩نيويورك، 
        * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

التنميــة يف ظــل : الــشعوب األصــلية’’: مناقــشة املوضــوع اخلــاص للــسنة    
م املتحدة بـشأن حقـوق       من إعالن األم   ٣٢ و   ٣الثقافة واهلوية؛ املادتان    

  ‘‘الشعوب األصلية
    

  تقرير اجتماع فريق اخلرباء الدويل    
    

  موجز  
اجتمـاع فريـق اخلـرباء الـدويل        يعرض هذا التقرير حملة عامة للمـسائل الـيت نوقـشت يف               

 مـن إعـالن     ٣٢ و   ٣التنمية يف ظل الثقافة واهلويـة؛ املادتـان         : لشعوب األصلية بشأن موضوع ا  
 كــانون ١٤ إىل ١٢، املعقــود يف الفتــرة مــن   بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية األمــم املتحــدة

ويركز هـذا التقريـر علـى االسـتنتاجات         .  يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك      ٢٠١٠ يناير/الثاين
  .اليت خلص إليها اجتماع فريق اخلرباء والتوصيات اليت رفعها إىل املنتدى الدائم

  
  
  

 
  

  *  E/C.19/2010/1.  



E/C.19/2010/14
 

2 10-23041 
 

  مقدمة  -أوال   
ــشعوب األصــلية   أوصــى امل  - ١ ــدائم املعــين بقــضايا ال ــدى ال ــة املعقــودة  نت ــه الثامن ، يف دورت
االقتـصادي واالجتمـاعي بعقـد اجتمـاع لفريـق خـرباء             لـس ، بـأن يـأذن اجمل     ٢٠٠٩ مايو/أيار يف

التنمية يف ظل الثقافة واهلويـة؛ املادتـان   : الشعوب األصلية”بشأن موضوع دويل ملدة ثالثة أيام   
، وطلــب تقــدمي تقريــر ‘‘مــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية  مــن إعــالن األ٣٢  و٣

ويف دورتـــه العاديـــة املعقـــودة . نتـــائج االجتمـــاع إىل املنتـــدى الـــدائم يف دورتـــه التاســـعة  عـــن
، قــرر اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي أن  )٢٠٠٩/٢٥٣املقــرر  (٢٠٠٩ يوليــه/متــوز ٣٠ يف

املنتـدى الـدائم    تقريـر عـن نتـائج االجتمـاع إىل     يأذن بعقد اجتماع فريق اخلرباء، وطلب تقـدمي  
وقــد تولــت أمانــة املنتــدى الــدائم تنظــيم . ٢٠١٠ أبريــل/نيــسانيف دورتــه التاســعة املعقــودة يف 

  .حلقة العمل
  

  تنظيم األعمال  -ثانيا   
  احلضور  -ألف   

 ، كوربـوز -فيكتوريـا تـاويل   : حضر االجتماع أعضاء املنتـدى الـدائم التاليـة أمسـاؤهم          - ٢
  .، وبافل سولياندزيغاتونيا غونيال فريشنروكارلوس ماماين كوندوري، و

ــاع       - ٣ ــة أمســاؤهم يف االجتم ــدعون التالي ــارك اخلــرباء امل ــينا  : وش ــا س ــا(كانيينك ، )أفريقي
أمريكــا الوســطى واجلنوبيــة والبحــر  (، ومرينــا كاننغهــام )املنطقــة القطبيــة(وجيالنــا بورســانغر 

ومنطقـة جنـوب    سـيا الوسـطى     آأوروبا الشرقية واالحتاد الروسـي و      (، وأنا نايكانشينا  )الكارييب
ــاز  ــال القوقـ ــا  )جبـ ــون بامبـ ــيا(، وجـ ــت س)آسـ ــسترونغ . ، وجانيـ ــشمالية (أرمـ ــا الـ  .)أمريكـ

  .يتمكن اخلبري املدعو من منطقة احمليط اهلادئ من احلضور ومل
ها وبراجمهـا،   مراقبون من إدارات األمم املتحدة ووكاالهتـا وصـناديق        جتماع  الاوحضر    - ٤

. ومراقبــون مــن املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة والــدول األعــضاء         
  .ويتضمن املرفق الثاين قائمة باملشاركني

  
  الوثائق  -باء   

ــان   - ٥ ــرباء     كـ ــدها اخلـ ــائق أعـ ــل ووثـ ــامج عمـ ــشروع برنـ ــشاركني مـ ــى املـ ــا علـ معروضـ
ــشاركون ــة امل   . املـ ــع أمانـ ــى موقـ ــة علـ ــائق متاحـ ــى   والوثـ ــدائم علـ ــدى الـ ــبكة نتـ ــتشـ  اإلنترنـ

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/EGM_DCI.html.  
  

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/EGM_DCI.html�


E/C.19/2010/14  
 

10-23041 3 
 

  افتتاح االجتماع  -جيم   
للـــسياسات األمـــني العـــام املـــساعد تومـــاس ســـتلتزر، ، أدىل جتمـــاعالالـــدى افتتـــاح   - ٦

جملس الرؤساء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم         يق والشؤون املشتركة بني الوكاالت وأمني       والتنس
  .لشؤون االقتصادية واالجتماعيةإدارة ا  باسمببيان افتتاحي ،املتحدة املعين بالتنسيق

  
  انتخاب أعضاء املكتب  -دال  

، اكيفيانتخـب أنـيت كوركيـ      و لالجتمـاع؛ رئيـسة    كوربوز - انُتخبت فيكتوريا تاويل    - ٧
  .اً اإلنسان، مقررقوق حل املتحدةاألمممن مفوضية 

  
  اعتماد االستنتاجات والتوصيات  -هاء   

بتوافــق اآلراء، االســتنتاجات  االجتمــاع، ، اعتمــد٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين١٤يف   - ٨
   . أدناهالرابعوالتوصيات الواردة يف الفرع 

  
  اختتام االجتماع  -واو   

 / كـــانون الثـــاين١٤د اعتمـــــاد االســـتنتاجات والتوصـــيات يف جتمـــاع بعـــالااختـــتم   - ٩
  .٢٠٠٦ يناير

  
  أبرز املسائل اليت تناولتها املناقشات  -ثالثا   

ــة االقتــصادية الــيت تــروج للفكــرة القائلــة بــأن النمــو       - ١٠ أشــار املــشاركون إىل أن الليربالي
وة احملركــة للتقــدم اإلنــساين االقتــصادي املــستدام الــذي ُيقــاس بالنــاتج احمللــي اإلمجــايل هــي القــ 

وللتنمية، هي نتاج لرؤية معينة للعامل، وأن تفسريها وتنفيذها كثريا مـا يعكـسان ثقافـة اجملتمـع                   
يديولوجيا االقتصادية، اليت جيـري تـسويقها علـى مـدار العقـود الثالثـة               وهذه األ . املهيمن وقّيمه 

ريـر التجـارة، والنمـو الـذي يعتمـد          ، تـدفع باجتـاه حت     ‘‘توافـق آراء واشـنطن    ’’املاضية حتت اسم    
ويف حــني . علــى التــصدير، وحتريــر األســواق املاليــة، وإلغــاء الــضوابط التنظيميــة، واخلصخــصة 

يديولوجيا كإطار للتصدي لتحديات التنمية على الصعيدين العـاملي والـوطين،           ُينظر إىل هذه األ   
توسـع يف اإلنتـاج واالسـتهالك       فإن تروجيها لالعتمـاد علـى الـديون، والتوجـه إىل التـصدير، وال             

يكولوجية، قد أسفر عن تفاوتات ومظـامل ال ميكـن حتملـها، وعـن تـدمري                يتجاوز احلدود اإل   مبا
ومنذ عصر االستعمار، ُتفرض قيـود خطـرية علـى          . النظم االقتصادية املتنوعة للشعوب األصلية    

كمــا أن . اضــيهمقــدرة أبنــاء الــشعوب األصــلية علــى النــهوض مبــسؤولياهتم كأوصــياء علــى أر 
 يف كــل جوانــب حيــاهتم   األصــليةالــشعوبمنــاذج التنميــة الــسائدة قــد قوضــت أحــوال أبنــاء   
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وأدى . اليومية، مبا يف ذلك فرض مشاريع كبرية للبنية األساسية على أراضـيهم دون موافقتـهم              
ذلــك إىل توليــد الفقــر، وانعــدام املــساواة بــصورة حــادة، وختريــب البيئــة علــى نطــاق واســع،     

كما أن هذا النموذج قـد زاد مـن تفـاقم التفـسخ اخلطـري           .  اإلنسان قوقوث انتهاكات حل  وحد
، مثلما يتضح يف تفكك األسـر وإدمـان الكحـول            األصلية لشعوبيف نسيج احلياة االجتماعية ل    

 الـشعوب وباإلضـافة إىل ذلـك، فإنـه يتجاهـل مـا لـدى أبنـاء                . وحاالت االنتحـار بـني الـشباب      
 ونظم اقتصادية واجتماعية وتعليمية وثقافية وروحية ومعرفية ومـوارد           من نظم للحكم   األصلية

  .طبيعية يعيشون عليها من جيل جليل
 تتخـــبط وســـط توســـع هـــذا النمـــوذج للتنميـــة   األصـــليةالـــشعوبواليـــوم، ال تـــزال   - ١١

االقتصادية، من خالل العوملة، اليت مكنت قوى السوق من التأثري علـى الـسياسات االقتـصادية           
ولذلك، فليس مما يدعو للدهشة أن نـشهد املقاومـة القويـة الـيت              . منائية على الصعيد الوطين   واإل

 ضد العوملة، حيث ُتعترب حماولة عدوانية لتـشكيل االقتـصادات الوطنيـة      األصلية الشعوبتبديها  
حملاكاة النظام االقتصادي يف البلدان الصناعية، وهو النظـام الـذي يتـسم بـالظلم الفـادح ويزيـد                   

وقد فشل هذا النمـوذج للتنميـة يف تعزيـز     . من انعدام املساواة وختريب البيئة خالل فترة قصرية       
 وجمتمعاهتــا احملليــة مــن النــواحي الثقافيــة والــسياسية واالجتماعيــة        األصــليةالــشعوبســالمة 

  .واإليكولوجية واالقتصادية
 الــشعوبظــر كــثري مــن وأشــار املــشاركون إىل أن النمــوذج احلــايل للتنميــة يعتــرب يف ن   - ١٢

ــه حــال األصــلية وتــشكك بعــض املــشاركني يف ســالمة اســتخدام مــصطلح   .  مــشكلة أكثــر من
وعـالوة علـى ذلـك،      .  األصـلية  الـشعوب ، الذي ال يستخدم كثريا داخـل جمتمعـات          ‘‘التنمية’’

وســلم .  األصــليةالــشعوبفــإن هــذا التعــبري مل يــسهم بــصورة مقنعــة يف حتــسني أوضــاع حيــاة  
 ال يزال يتمثـل يف تطـوير منـاذجهم      األصلية الشعوبأن التحدي الذي يواجه أبناء      املشاركون ب 

فيجـب أن يكـون     . إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية             اخلاصة اسـتنادا إىل     
 لـشعوب هناك مفهوم للتنمية يف ظل الثقافة واهلوية يعكس الرؤى واملنظـورات اخلاصـة ألبنـاء ا               

اتيجيات اليت حتتـرم حقـوقهم الفرديـة واجلماعيـة، والـيت يقرروهنـا هـم           ، وكذلك االستر  األصلية
  .بأنفسهم واليت تتميز حبساسيتها ألوضاعهم وجمتمعاهتم احمللية وارتباطها هبا

وأشار املشاركون إىل أنه كانت هناك تطورات اجيابية يف وضـع املعـايري الـيت ميكـن أن        - ١٣
تفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة املتعلقـة بالـشعوب       ، ومـن بينـها ا     األصـلية  الـشعوب تدعم حقـوق    

ــة   ــم (األصــلية والقبلي ــايف     ، و)١٦٩رق ــوع الثق ــشأن التن ــاملي ب ــسكو الع ــالن اليون ) ٢٠٠١(إع
، )٢٠٠٧ (إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية        واالتفاقيات املتصلة بذلك، و   

ــادة   ــادة    ٣وخباصــة امل ــصري وامل ــر امل ــشأن احلــق يف تقري ــشأن  ٣٢ ب ــد  ب ــب احلــق يف حتدي وترتي
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أقاليمهــــــا  اســــــتخدام أراضــــــيها أو   بتنميــــــة أواملتعلقــــــةاألولويــــــات واالســــــتراتيجيات  
  .األخرى ومواردها

وعرض اخلرباء عددا من دراسات احلـاالت الـيت تـبني إمـا الـتمكني للعمليـات اإلمنائيـة                     - ١٤
تركــز علــى حفــز التغــيري  وكــان مــن بــني األمثلــة اجليــدة الــيت   .  أو عرقلتــها األصــليةلــشعوبل

 يف ظــل الثقافــة واهلويــة إنــشاء حركــة االحتــاد االئتمــاين يف    األصــليةالــشعوبوتــشجيع تنميــة 
كاليمنتان الغربية يف إندونيسيا، اليت تتأسس على الكثري من القيم األصلية، ومـن بينـها املعاملـة                 

بـادرة التنميـة اجلماعيـة      وقـد عـززت هـذه امل      . باملثل واجلماعية والتـضامن والتـوازن واالسـتدامة       
 من خالل توفري القـروض لكـسب العـيش وكفالـة التعلـيم والرعايـة الـصحية                   األصلية لشعوبل

وتوفري صناديق املعاشات التقاعدية مبا يشجع العـدل بـني اجلنـسني ويزيـد مـن مـشاركة املـرأة،                    
يف محايـة  كمـا سـاعدت   . وكذلك تعزيـز سـالمة أفـراد اجملتمعـات احملليـة ووحـدهتم وتـضامنهم             

 يف أراضـيهم، حبيـث ال يـضطرون إىل بيعهـا يف أوقـات احلاجـة                  األصـلية  الـشعوب حقوق أبنـاء    
ــثالثني عامــا، وقــد توســعت خــارج      . املاســة ــة ال ــذ قراب وحركــة االحتــاد االئتمــاين مــستمرة من

ويف الوقــت ذاتــه، فــإن هــذه املبــادرة . كاليمنتــان الغربيــة إىل املقاطعــات األخــرى يف إندونيــسيا
ن أن تنحرف إذا ما آمـن اجملتمـع احمللـي بالتنـافس وحتقيـق النتـائج أكثـر مـن إميانـه بالتعـاون            ميك

  .والروح اجلماعية، وإذا ما أصبحت النقود هي الغاية وليس الوسيلة
ومشلت الدروس املستخلصة من دراسات احلاالت األخرى استخدام ومحايـة القـوانني              - ١٥

.  فيمـا يتعلـق بأراضـيها وأقاليمهـا ومواردهـا           األصـلية  شعوبالالوطنية اليت تكفل تأمني مصاحل      
غــري أن هــذه التــدابري احلمائيــة ميكــن يف الوقــت ذاتــه أن تكــون بــال جــدوى إذا مل تكــن هنــاك  

  األصـلية الـشعوب آليات مضمونة وطنيا إلقرار العدل، وإذا كانت مـسؤولية املـسائل اخلاصـة ب             
. مية الـيت كـثريا مـا يكـون التنـسيق بينـها ضـعيفا              موزعة بني طائفة متنوعة من الوكاالت احلكو      

 ويعترف هبا، يكـون مـن    األصليةلشعوبوباملثل، ما مل يكن القانون يضمن احلقوق اجلماعية ل        
 بدرجـــة أكـــرب خطـــر  األصـــليةالـــشعوباملـــرجح حـــدوث انتـــهاكات جـــسيمة هلـــا، وتواجـــه 

م الطبيعيـة مـن أجـل       التهميش، حيث يضطر أبناؤها لبيـع أراضـي أسـالفهم واسـتغالل مـوارده             
ومـن هنـا تنبـع األمهيـة البالغـة لوجـود قـوانني قويـة لألراضـي اجلماعيـة                    . البقاء على قيـد احليـاة     
  . على الصعيدين الوطين واحمللي األصليةالشعوبوتوفر احلماية حلقوق 

 ونتائجهـا هـو جمـال يـشتد اخلـالف            األصـلية  لشعوبوالدفاع عن املمارسات البحثية ل      - ١٦
 مــن أجــل االعتــراف مبعارفهــا  األصــليةالــشعوباألوســاط األكادمييــة، حيــث جتاهــد بــشأنه يف 

 تريـد أن تتمتـع باملـساواة يف سـاحة ال يـزال ُينظـر                األصـلية  الـشعوب ف. التقليدية ورؤيتها للعامل  
فيها لتلك الشعوب على أهنا موضوعات للبحث وليس باعتبارها عوامل للتغيري، وهو ما خيلـق               
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وينصب القلـق بـصورة رئيـسية علـى تطـوير معـايري             . لتكافؤ يف عالقات القوة   وضعا ينعدم فيه ا   
  .وبروتوكوالت جديدة وتشجيع أخالقيات البحث يف هذا امليدان

كمــا كــان القلــق يــساور املــشاركني إزاء اســتمرار االســتبعاد الــسياسي واالقتــصادي      - ١٧
يـزال حيـدث يف أراضـي     فمـا حـدث وال      .  من جراء الصناعات االسـتخراجية      األصلية لشعوبل

 من استخراج للمعـادن والـنفط والغـاز وإزالـة لألشـجار قـد أدى إىل تـشريد                    األصلية الشعوب
 وإعادة توطينـهم قـسرا، ممـا تـسبب بـدوره يف              األصلية الشعوبمجاعي ملئات اآلالف من أبناء      

تنميـة يف     األصلية الشعوبويريد أبناء   . اإلضرار بالنسيج االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات    
ظــل الثقافــة واهلويــة، حيــث ال تنتــهك حقــوقهم بعــد ذلــك، وحيــث ال يتعرضــون للتمييــز أو    
االستبعاد أو التهميش، وحيـث يتوجـب احلـصول علـى موافقتـهم احلـرة املـسبقة املـستنرية قبـل                     
إقامة املـشاريع ووضـع الـسياسات الـيت تـؤثر علـيهم، وحيـث ُيعتـرف بتقاسـم الفوائـد بـصورة                       

  .تنفيذهعادلة ويتم 
وكـان  . وناقش املشاركون بصورة متعمقة للغاية مفاهيم التنمية يف ظل الثقافة واهلويـة           - ١٨

املشاركون على علم بالتفـسريات املختلفـة للتنميـة يف ظـل الثقافـة واهلويـة والتعـبريات املختلفـة                  
ادة ومنـاذج   ، وبأنه ينبغي جتميع األمثلـة اجليـدة للـدروس املـستف            األصلية الشعوبعنها فيما بني    

ومل ينظــر املــشاركون إىل . املمارسـات الفــضلى، فــضال عـن منــاذج التنميــة الــيت منيـت بالفــشل   
بدايـة ملزيـد مـن      كاالجتماع بأي حال من األحوال باعتباره هناية هلـذا احلـوار، وإمنـا بـاألحرى                

كز علـى   ، الـيت سـتتر    لمنتدى الدائم املعـين   االستكشاف مستقبال، وال سيما يف الدورة التاسعة ل       
  .التنمية يف ظل الثقافة واهلوية

  
  االستنتاجات والتوصيات  -رابعا   

 مـــن آثـــار مظـــامل تارخييـــة، مـــن بينـــها االســـتعمار، ومبـــدأ   األصـــليةالـــشعوبتعـــاين   - ١٩
تـزال   واليـوم، ال  . والتشريد مـن األرض واحلرمـان مـن املـوارد، والقمـع، والتمييـز             االكتشاف،  

ــن ال   أصــليةشــعوب ــاين م ــثرية تع ــة     ك ــن احلــق يف التنمي ــان م ــهميش واحلرم ــر والت ــثريا . فق فك
 مـن    األصـلية  الـشعوب ما لدى أبناء    أسفرت النماذج اإلمنائية للتحديث والتصنيع عن تدمري         ما

  .نظم للحكم ونظم اقتصادية واجتماعية وتعليمية وثقافية وروحية ومعرفية وموارد طبيعية
 كان النظر إىل مفهوم التنمية يقتصر علـى اجلانـب           ومنذ احلرب العاملية الثانية، غالبا ما       - ٢٠

فـالتركيز الرئيـسي كـان ينـصب علـى منـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل، وكـان                    . االقتصادي فحسب 
االعتقاد العـام هـو أن فوائـد التنميـة االقتـصادية سـتنتقل تـدرجييا إىل الفئـات األدىن، وسـتحقق                      

عتقد أن مفهـوم التنميـة هـو عمليـة تتبـع مـسارا       وكان ُي. أيضا التنمية يف جماالت احلياة األخرى  
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تطوريا يبدأ مـن مـوردي الـسلع األساسـية وميـر بـالتراكم الرأمسـايل وصـوال إىل التـصنيع، وهـو                       
 الـشعوب وكـثريا مـا ُينظـر إىل جمتمعـات          . ‘‘التحديث’’يؤدي بدوره إىل التحول العمراين و      ما

ــا جمتمعـــات األصـــلية ــا  ‘‘ متحـــضرةمتخلفـــة وبدائيـــة وغـــري ’’ باعتبارهـ ، حيـــث كـــان مفهومـ
  .)١(‘‘العامل املتحضر’’تعين استيعاهبا فيما يسمى ‘‘ تنميتها’’ أن
ويف الغالـــب األعـــم، فـــإن اإلميـــان األعمـــى باألســـواق ذات الكفـــاءة والقـــادرة علـــى   - ٢١

تــصحيح مــسارها بنفــسها، وتــشجيع االســتهالك غــري احملــدود للمــوارد احملــدودة، إىل جانــب     
ر االقتصاد سيقود إىل النمو االقتـصادي الـسريع، تـؤدي مجيعهـا إىل اإلفـراط يف      الوعد بأن حتري 

 وثقافاهتــا وهوياهتــا باعتبارهــا    األصــليةالــشعوباســتغالل املــوارد الطبيعيــة، بينمــا ُينظــر إىل     
على طريق التقدم ألن أراضيها وأقاليمها غنية بـاملوارد الـيت تـرفض تلـك الـشعوب                 ‘‘ عقبات’’

 علـى أهنـا      األصـلية  الـشعوب كـذلك، ُينظـر إىل ثقافـات وقـيم          . تلقـاء نفـسها   التخلي عنـها مـن      
ــراط يف االســتهالك والنــ      ــاح واإلف ــصاد الــسوق، مثــل مراكمــة األرب ــيم اقت زعة ـتتعــارض مــع ق

ــسية ــبين       . التناف ــستمرة لالســتيعاب عــن ت ــاريخ واملمارســة امل ــدان، أســفر الت ويف كــثري مــن البل
.  وتنطـوي علـى متييـز ضـد ثقافاهتـا وهوياهتـا             األصـلية  الـشعوب سياسات عامـة شـاملة تـستبعد        

ــى        ــدمرا عل ــأثريا م ــرك ت ــة، ال يت ــا كانــت التكلف ــاح، أي ــسعي وراء األرب ــشعوبفال   األصــليةال
كـذلك، فـإن التركيـز علـى النـاتج احمللـي            . فحسب، بل وعلى بقية البشر وعلى كوكبنـا أيـضا         

فــنظم احلــسابات .  للتقــدم والرفــاهاإلمجــايل كمقيــاس رئيــسي للتقــدم قــد شــوه املعــىن احلقيقــي 
القومية اليت تعتمد أساسا على الناتج احمللـي اإلمجـايل كمقيـاس ال تـضع يف حـسباهنا التكـاليف                    

ــة  ــة واالجتماعي ــالنظم اإل  . البيئي ــيت تلحــق ب ــيت    فاألضــرار ال ــال، وال ــى ســبيل املث ــة، عل يكولوجي
 ما يتصل بـذلك مـن تنـوع         أسفرت عن خسائر ال ميكن تعويضها يف التنوع البيولوجي وتآكل         

ــة    ــلية، ال تـــدخل يف حـــسابات امليزانيـــات الوطنيـ ــرات . ثقـــايف ولغـــوي ومعـــارف أصـ واملؤشـ
يكولوجية والثقافية واالجتماعية والروحية، الـيت تـوفر قياسـات أكثـر مشـوال لألوضـاع علـى           اإل

  .الصعيدين الوطين والعاملي، مل تدخل حيز االستخدام بعد
 الــسائد، الــذي يتــضح مــن األزمــة االقتــصادية العامليــة املــستمرة  وفــشل منــوذج التنميــة  - ٢٢

واألزمة البيئية لتغري املناخ وتآكل التنوع البيولوجي، إمنا يـشري إىل احلاجـة لتطـوير طـرق بديلـة               
 ومنظوراهتا للتنميـة تـوفر بعـضا مـن هـذه             األصلية الشعوبورؤى  . للتفكري يف التنمية وإجنازها   

لتنميـة  ل  األصـلية  الـشعوب ويستند مفهوم   . صيلها ومناقشتها بدرجة أكرب   البدائل، اليت ينبغي تف   
على فلسفة تتأسس علـى قـيم املعاملـة باملثـل والتـضامن والتـوازن واجلماعيـة، وعلـى أن البـشر                      

__________ 
  )١(  UNDP, International Policy Centre for Inclusive Growth, Poverty Practice, Bureau for Development 

Policy, Poverty in Focus: Indigenising Development ,No. (17, May 2009).  
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 بأهنـا تنطـوي     التنميـة يف ظـل الثقافـة واهلويـة        وتتميـز   . جيب أن يعيشوا يف حدود العامل الطبيعـي       
لبناء على احلقوق اجلماعيـة واألمـن اجلمـاعي وزيـادة الـسيطرة علـى          على هنج كلي يسعى إىل ا     

األراضي واألقاليم واملوارد واإلدارة الذاتيـة هلـا، مبـا جيمـع بـني االسـتفادة مـن التـراث واحتـرام                      
  .األسالف مع احلرص على التطلع إىل املستقبل أيضا

  املتحـدة  األمـم فـل   ، علـى مـدار العقـود، تـستفيد مـن حما            األصـلية  الـشعوب ظلـت   وقد    - ٢٣
ملناقشة املشكالت الـيت تـصادفها يف جمتمعاهتـا احملليـة نتيجـة للـسياسات والـربامج الـيت تتجاهـل                     

 وتتـرك آثـارا سـلبية علـى حياهتـا           ،تكامل تلـك الـشعوب الثقـايف وعالقاهتـا التعاقديـة وحقوقهـا            
 واللغـات األصـلية،     وسبل عيشها، مبا يف ذلك املشاريع العمالقة، والتعليم الذي خيلو من القـيم            

كما أن شواغل الشعوب األصلية أدت إىل نـشوء حركـات           . وإساءة استغالل معارفها األصلية   
لتلك الشعوب على الصعيد احمللي واإلقليمي والعاملي، وهي احلركات اليت ركزت علـى محايـة         

ن نظـم    مـ   األصـلية  الـشعوب ما لدى أبناء    األراضي واألقاليم واملوارد، فضال عن ضرورة محاية        
  .للحكم ونظم اقتصادية واجتماعية وتعليمية وثقافية وروحية ومعرفية وموارد طبيعية

 أساســا قويــا ميكــن أن إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية ويــوفر   - ٢٤
 مــن خاللــه حقوقهــا وحتــدد طموحاهتــا يف العالقــات مــع الــدول          األصــلية الــشعوب تؤكــد  

، عــالن هــي مــادة حموريــة يف اإل٣واملــادة . ل الثقافــة واهلويــةالتنميــة يف ظــواملؤســسات حــول 
 تعـرب عـن حكـم رئيـسي جيـسد جـوهر       ٣٢كمـا أن املـادة      . حيث تـشري إىل حـق تقريـر املـصري         

 الـشعوب وقد جاءت هاتان املادتان نتيجة جلهود الدعوة اليت بذلتها          . الثقافة مع التنمية واهلوية   
  . املتحدةاألممخل  وللشواغل اليت أعربت عنها دااألصلية

وتتـضمن  . التنمية يف ظل الثقافـة واهلويـة  إطارا معياريا شامال للنهوض بعالن ويوفر اإل   - ٢٥
املواد الرئيسية يف هذا الصدد جمموعة من احلقـوق الـيت حتـدد تقريـر املـصري واملـشاركة الكاملـة                     

ــة  أكثـــر (الن ، وجمموعـــة احلقـــوق الثقافيـــة الـــواردة يف اإلعـــ    ) مـــادة١٥أكثـــر مـــن  (الفعالـ
وتشمل الصكوك الدوليـة والـسوابق القانونيـة األخـرى يف هـذا الـصدد اتفاقيـة                 ). مادة ١٧ من

 قـوق ، فضال عن السوابق القانونية وتعليقـات اللجنـة املعنيـة حب           ١٦٩منظمة العمل الدولية رقم     
ــسان ــصادية       اإلنـ ــاحلقوق االقتـ ــة بـ ــة املعنيـ ــصري، واللجنـ ــز العنـ ــى التمييـ ــضاء علـ ــة القـ ، وجلنـ

ــة حل   وا ــدان األمريكيـ ــة البلـ ــررات حمكمـ ــذلك مقـ ــة، وكـ ــة والثقافيـ ــوقالجتماعيـ ــسانقـ .  اإلنـ
ــة  قــد تبنــت  املتحــدةاألمــمصــكوك سياســات  أن كمــا ــة يف ظــل الثقافــة واهلوي ، وعلــى التنمي

التوجيهيــــة جملموعــــة األمــــم املتحــــدة اإلمنائيــــة بــــشأن قــــضايا الــــشعوب    املبــــادئاألخــــص 
ــلية ــيت األصـ ــدت الـ ــام اعتمـ ــى   ، وا٢٠٠٨ عـ ــائم علـ ــهج القـ ــوقلنـ ــسانحقـ ــة  اإلنـ  يف التنميـ

وقــد حــان اآلن الوقــت لكــي  ). http://www.undp.org/partners/cso/indigenous.shtml انظــر(
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 التنميـة يف ظـل الثقافـة واهلويـة         بالكامـل هـذه الـصكوك الـيت تـدعم             املتحدة األممتنفذ منظومة   
  . األصليةلشعوبل

احلاجـة لتعـديل منـوذج التنميـة الـسائد، لـيس فقـط مـن                وقد زاد تغري املناخ من إحلـاح          - ٢٦
فأزمـة تغـري    . ، وإمنا أيضا من أجل البشرية بأكملـها ومـن أجـل كوكبنـا              األصلية الشعوبأجل  

املناخ هي نتيجة مباشرة لضخ غازات االحتباس احلـراري بـصورة ال هتـدأ يف الغـالف اجلـوي،                   
سـتخدام الوقـود األحفـوري واإلفـراط يف         وهو ما يتسبب فيه النموذج االقتصادي القائم على ا        

. استنفاد املوارد الطبيعية، مثل الغابـات وأراضـي اخلـث واملراعـي وأنـواع التربـة ومـا إىل ذلـك                    
 بـصورة غـري متناسـبة مـن اآلثـار اخلطـرية لـتغري املنـاخ ألهنـا تعتمـد يف                 األصـلية  الشعوبوتعاين  

وباإلضـافة  . ظرا لفقر تلك الـشعوب    يكولوجية، ون بقائها بشكل رئيسي على سالمة نظمها اإل      
إىل ذلك، فهي تعاين أيضا من تدابري التخفيف من آثار املناخ اليت ال حتترم حقوقها، وهـي مـن                

وقد مت تنفيذ بعض تدابري التخفيـف مـن         . يتحمل القسط األكرب من تكاليف التكيف مع املناخ       
، ونظـم الطاقــة املتجــددة،  تبـادل حقــوق إطــالق االنبعاثـات، وبالوعــات الكربــون  اآلثـار، مثــل  

 ووقــوع انتــهاكات  األصــليةالــشعوبعــن زيــادة اســتبعاد  ممــا أســفر وأنــواع الوقــود البديلــة،  
  .حلقوقهم اإلنسانية

وتغري املناخ دليـل علـى فـشل منـوذج التنميـة االقتـصادية الـذي اتـضح عـدم اسـتدامته،                     - ٢٧
اد سبل إمنائية أكثـر اسـتدامة ومراعـاة    وملواجهة التحدي املتمثل يف إجي   . وبالتايل، ضرورة تغيريه  

ــاهيم وممارســات       ــة مبكــان دراســة رؤى ومف ــإن مــن األمهي ــاخ، ف ــشعوبللمن ــيت  األصــليةال  ال
زال حتمـل   ـتـ  زال تقيم يف األراضي اليت تـضم الثـروة الطبيعيـة املتبقيـة يف كوكبنـا، والـيت ال                  ـت ال

بـد وأن    ويف الوقت ذاته، ال   . املتنوعةوتتكلم اجلانب األعظم مما تبقى من ثقافات العامل ولغاته          
ــشعوبتواصــل  ــاخ، وجيــب        األصــليةال ــتغري املن ــة ب ــشط يف املفاوضــات املتعلق ــدور ن ــام ب  القي

يقتصر هذا الدور على العمليات املوازيـة، بـل يـتعني أن جيـري داخـل احملافـل الرئيـسية الـيت                       أال
ائل املـساواة والعدالـة االجتماعيـة       فاملـسائل احمليطـة بـتغري املنـاخ هـي مـس           . تتخذ فيها القـرارات   

  . اإلنسانحقوقيكولوجية والعدالة البيئية وواالستدامة اإل
أن هلـا مبوجـب    بـ  تتمتع باحلق يف تقرير املـصري، و        األصلية الشعوببأن  عالن  ويسلم اإل   - ٢٨

 أن حتـدد أفكارهـا    األصـلية الـشعوب وبالتـايل، فمـن حـق    . ذلك احلق أن حتدد تنميتـها بنفـسها    
ة عــن التنميــة، وكــذلك أن تــساعد يف إعــادة بنــاء مؤســساهتا احلاليــة مــن أجــل حتــسني    اخلاصــ

 للرفاه تضم عددا مـن العناصـر         األصلية الشعوبوتفسريات  . أوضاعها وأوضاع البشرية ككل   
  :املشتركة، من قبيل ما يلي

  ليةأمهية األطراف االقتصادية الفاعلة اجلماعية واملؤسسات االقتصادية للمجتمعات احمل  •  
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   األصليةالشعوبتكامل أشكال احلوكمة لدى   •  
وجوب عدم النظر إىل الغرض من اإلنتـاج مـن حيـث الـربح وحـده، وإمنـا مـن حيـث                        •  

  حتسني نوعية احلياة
  إثراء فكرة التنمية اليت يعيش من خالهلا البشر يف انسجام مع أمنا األرض  •  
  تقرير املصري  •  
ــوارد     •   ــشعوب وامل ــني ال ــل ب ــز      التفاع ــن تعزي ــضال ع ــاة، ف ــن احلي ــة م ــب الروحي  واجلوان

  . األصليةالشعوبمؤسسات معارف 
بــد مــن التأكيــد جمــددا علــى التوصــيات الرئيــسية الــواردة يف تقريــر حلقــة العمــل     وال  - ٢٩

 يف ظل اهلوية، املعقودة يف الفتـرة         األصلية الشعوبالتشاورية واحلوار بشأن التنمية اليت تقررها       
يطاليـــا، والـــيت تتـــصل بالتنميـــة الـــيت تقررهـــا تلـــك  إ يف ٢٠٠٨ مـــارس/ذارآ ١٧ إىل ١٤مـــن 

وتتـضمن تلـك التوصـيات نقاطـا هامـة، مـن            ). E/C.19/2008/CRP.11نظـر   ا(الشعوب بنفـسها    
. بينها ما يتعلق باألضرار البيئية اليت ينبغـي أن تـؤدي إىل دفـع مقابـل مـادي وتعويـضات عادلـة             

حق تقرير املصري حلكومات املناطق املتمتعـة بـاحلكم الـذايت    كما ينبغي مواصلة تطوير أو تعزيز     
ــذايت ل   ومــن الــضروري أيــضا تــشجيع  .  األصــليةلــشعوبأو غــري ذلــك مــن هياكــل احلكــم ال

 يف احلوكمــة الــسياسية واهلياكــل التــشريعية، مــن املــستوى احمللــي    األصــليةالــشعوبمــشاركة 
  .املستوى الوطين وما بعده إىل
 لالسـتدامة والرفـاه عمـال جاريـا، وينبغـي            األصـلية  الشعوبمؤشرات  يزال تطوير    وال  - ٣٠

 الــشعوبمواصــلته حــىت الوصــول إىل مؤشــرات رئيــسية لقيــاس ودراســة غايــات وطموحــات   
وميكن أن تشمل مؤشرات النسجام اجملتمع والتكامـل        .  وجتريبها يف العديد من البلدان     األصلية

.  األصـلية  الـشعوب الثقايف واالستدامة البيئية واملؤشرات الروحية، مـع النظـر إليهـا مـن منظـور                
  . األصليةالشعوبوميكن أن تؤدي هذه العملية إىل وضع مقياس رفاه واستدامة 

 مفهومها للتنمية باعتبارها منوا أو عملية تنظر إىل اهلويـة           األصلية الشعوبفت  كما عرّ   - ٣١
ــة     ــسياسية والروحي ــة وال ــة والثقافي ــة تــشمل املنظومــات االجتماعي ــق  . بطريقــة كلي وينبغــي توثي

وملـا كـان    .  عن التنمية الـيت تقررهـا تلـك الـشعوب بنفـسها             األصلية الشعوبوتسجيل مفاهيم   
 يف سـياقاهتا الثقافيـة، فإهنـا تـستخدم تعـبريات            األصـلية  لـشعوب ايـشيع بـني      ال‘‘ التنميـة ’’تعبري  

، sumakســـوماك : ومفـــاهيم أخـــرى ينبغـــي تـــسليط الـــضوء عليهـــا بدرجـــة أكـــرب، مـــن قبيـــل
الــيت تعــين  (alli kawsay، وآيل كاوســاي buenvivir، وبــوينفيفري  kawsayvivirوكاوســايفيفري

  ).‘‘احلياة الكرمية الالئقة’’مجيعها 
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ني على املفاهيم الكلية للتنمية أن تضع يف اعتبارها الواقع والنـضال الـذي ختوضـه                ويتع  - ٣٢
فـسياسات ومؤسـسات ونظـم التنميـة        .  لكي تعيش يف جمتمـع حتركـه الـسوق          األصلية الشعوب

 الـشعوب   أبنـاء ا لدى   بد وأن تتيح فرصة للتنوع والتعددية، وأن تسمح مل         اليت تقيمها الدولة ال   
كم ونظم اقتصادية واجتماعية وتعليمية وثقافية وروحية ومعرفية ومـوارد          األصلية من نظم للح   

  األصـلية الـشعوب ويشكل ذلـك جـزءا مـن حـق     .  بالتعايش مع ما تتبناه الدولة من نظم     طبيعية
  .يف تقرير املصري

ــة      - ٣٣ ــاالت الـــيت توضـــح أمهيـ ــات احلـ ــن دراسـ ــدد مـ ــاك عـ ــة  وهنـ ــل الثقافـ ــة يف ظـ التنميـ
وقـــد ورد .  الـــيت عرضـــها املـــشاركون كاشـــفة بدرجـــة كـــبرية     وكانـــت األمثلـــة  ،واهلويـــة
مــــــوجزة أعــــــاله يف اجلــــــزء اخلــــــاص بــــــأبرز املــــــسائل الــــــيت    بــــــصورة بعــــــضها ذكــــــر

الورقــــــات املقدمــــــة إىل االجتمــــــاع  يف هلــــــا وصــــــف ورد كمــــــا املناقــــــشات، تناولتــــــها
تــدى  نوميكــن ألمانــة امل  ). http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/EGM_DCI.html انظــر(

كمـا جيـب جتميـع قـصص النجـاح         .  الفضلى للتنمية  تإعداد جتميعات إضافية للممارسا   الدائم  
؛ وميكن أن ُيقرر مثل هذا الكتاب ككتـاب مدرسـي يف املؤسـسات               األصلية الشعوبيف تنمية   

، جيب حتديـد الـدروس املـستفادة مـن اخلـربات احملليـة فيمـا يتـصل                  ككذل. الرمسية وغري الرمسية  
، مثـــل الـــدروس املستخلـــصة مـــن حركـــة االحتـــاد االئتمـــاين يف   األصـــليةالـــشعوببالتنميـــة و
  .الغربية كاليمنتان

 وراء الرفاه واالستدامة، عليها اسـتعادة ثقافاهتـا وأولوياهتـا            األصلية الشعوبويف سعي     - ٣٤
عــالن ويتماشــى هــذا الــتغري مــع احلقــوق املكرســة يف اإل. ورؤاهــا وإعــادة تــشكيلها وتنــشيطها

  . الدولية اإلنسانحقوق من معايري وغريه
ــق مبفــاهيم        - ٣٥ ــدريب فيمــا يتعل ــوفر البحــوث والت ــشعوبومثــة شــرط هــام يتمثــل يف ت  ال

، وحقها يف تقريـر رفاههـا واسـتدامتها، وتبـادل تلـك             التنمية يف ظل الثقافة واهلوية     عن   األصلية
  املتحـــدةمـــماألوينبغـــي علـــى الـــدول ومنظومـــة . املفـــاهيم مـــع أصـــحاب املـــصلحة اآلخـــرين

واملنظمات احلكوميـة الدوليـة األخـرى أن تقـدم الـدعم الـسياسي واملؤسـسي واملـايل ملبـادرات                    
  . الرامية إىل تأكيد حقها يف تقرير رفاهها واستدامتها األصليةالشعوب

ــة لتفعيــل وتطبيــق شــرط املوافقــة احلــرة واملــسبقة      وال  - ٣٦ بــد مــن تكثيــف اجلهــود املبذول
ني دارت مناقــشات واســعة حــول هــذه املــسألة، فــإن املمارســة املتعلقــة هبــا  ويف حــ. واملــستنرية

 نــشر مفهــوم املوافقــة احلــرة واملــسبقة      املتحــدةاألمــموينبغــي أن تواصــل  . تــزال حمــدودة  ال
، نتـدى الـدائم   ، وخباصـة امل    املتحـدة  األمـم واملستنرية على النحو الـذي تناولتـه بالتحليـل هيئـات            

  .املمارسات الفضلى يف ذلك الصددفضال عن دراسات احلاالت و
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وينبغــي ملثــل هــذا التحليــل أن يكــشف  . ومثــة حاجــة لتحليــل خمتلــف مفــاهيم التنميــة    - ٣٧
وجيب على املؤسـسات املاليـة متويـل        .  نفسها وما حيظى بتقديرها     األصلية الشعوبحتتاجه   عما

نتـائج هـذا اجلهـد       جلمـع وتقاسـم املعلومـات بـشأن           األصـلية  الـشعوب املبادرات الـيت تقـوم هبـا        
  .واخلربات املستخلصة منه

  . واستدامتها األصليةالشعوبكما أن هناك حاجة لتعزيز مجع البيانات املتصلة برفاه   - ٣٨
. يف ظـل الثقافـة واهلويـة      املقترحـة   التنميـة   ويلعب التعليم دورا هامـا يف تأسـيس وتقـدم             - ٣٩

 سيـسهل مـن تبـادل املعـارف         ة األصـلي  الـشعوب فتأسيس واعتماد وتعزيـز شـبكات وجامعـات         
 الـشعوب  الـيت تـضطلع هبـا        يف ظـل الثقافـة واهلويـة      ودعم اجلهود النظريـة واملمارسـات اإلمنائيـة         

 وثيــق الــصلة بثقافاهتــا، وأن يــشمل دعــم   األصــليةالــشعوبوجيــب أن يكــون تعلــيم . األصــلية
وطرقهـا يف ترمجـة       األصـلية  لـشعوب كما ينبغي دعم املنـهج التربـوي املتفـرد ل         . اللغات األصلية 

ويتوفر يف هذا الصدد توجيـه قـّيم مـن خـالل الدراسـة واملـشورة املتعلقـتني بـاحلق يف                     . املعارف
  .٢٠٠٩ عام  األصليةالشعوبالتعليم، الصادرتني عن آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق 

  تقرير وتطـوير األولويـات واالسـتراتيجيات املتعلقـة بتنميـة            األصلية الشعوبومن حق     - ٤٠
إعـالن األمـم املتحـدة     من ٣٢أراضيها وأقاليمها ومواردها على النحو املنصوص عليه يف املادة     

يزال جيري تقويض املعارف التقليديـة واختفاؤهـا، وهـو           إذ ال . بشأن حقوق الشعوب األصلية   
 الــشعوبفــاحترام منظومــات املعــارف التقليديــة لــدى . يقتــضي بالتــايل دعمهــا واســتعادهتا مــا

لـذلك،  . ، وهو ما حيتم محاية تلـك املعـارف  يف ظل الثقافة واهلويةهو األساس لتنميتها   األصلية
 من أجـل مواصـلة وتوسـيع مـشاركتها يف العمليـات        األصلية الشعوببد من دعم منظمات      ال

لوصـول إىل املنـافع وتقامسهـا يف إطـار          الدولية اجلارية، مثل املفاوضات املتعلقة بالنظام الـدويل ل        
لتنـوع البيولـوجي واللجنـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بامللكيـة الفكريـة واملـوارد الوراثيـة                    اتفاقية ا 

  .واملعارف التقليدية والفنون الشعبية التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
ــسهم حبــوث     - ٤١ ــشعوبوميكــن أن ت ــة تلــك     األصــليةال ــهوض بتنمي ــا يف الن  إســهاما هام

ــشعوب  ــة وا ال ــةيف ظــل الثقاف ــى متكــني       .هلوي ــشاطا ينطــوي عل ــي أن تكــون البحــوث ن وينبغ
وحاليـا، تـبني عمليـات البحـوث بوضـوح أن األثـر الـذي تركـه االسـتعمار                   .  األصلية الشعوب

ومثـة حاجـة للتـصدي هليمنـة املمارسـات البحثيـة الغربيـة              . يزال حمسوسا يف ميـدان البحـوث       ال
  . األصليةالشعوبالتقليدية اليت ال تنبع من 

بـــد وأن تـــدخل مـــصاحل تلـــك  ، ال األصـــليةالـــشعوبوعنـــد بنـــاء املعـــارف املتعلقـــة ب  - ٤٢
ومـن شـأن تطـوير املمارسـات     . ومعارفهـا وخرباهتـا يف صـلب املنـهجيات املـستخدمة           الشعوب
 أن يعزز هوية تلك الشعوب، وأن يدعم بالتايل مـا تبذلـه مـن جهـود                  األصلية لشعوبالبحثية ل 
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ومـن  .  يف امليـادين القانونيـة والـسياسية واالقتـصادية والفكريـة           لضمان حقها يف تقرير مـصريها     
 مدونات السلوك القائمة املوجـودة حاليـا يف اجلامعـات،          األصلية الشعوباملستحسن أن تدعم    

.  وتـشويهها  األصـلية الـشعوب واليت توجه البـاحثني مـن أجـل جتنـب إسـاءة اسـتخدام معـارف           
 العتمادهـا ونـشرها     املنتـدى الـدائم   لوك علـى    وبناء على هذه اجلهـود، ميكـن عـرض مدونـة سـ            

  .على نطاق واسع
 بدرجـة أكـرب مـن خـالل التعـاون احلقيقـي       التنمية يف ظـل الثقافـة واهلويـة   وميكن تعزيز    - ٤٣
.  واملنظمـات غـري احلكوميـة       املتحـدة  األمـم  واألكادمييني والدول وهيئات      األصلية الشعوببني  

  األصـلية  الـشعوب فإنه فائدته ميكن أال تقتصر على متكـني         وإذا ما ُنفذ التعاون على حنو سليم،        
وثقافاتــه فحــسب، بــل وأن تتــضمن أيــضا إثــراء اجملتمــع والبيئــة األوســع نطاقــا وتــرك أثــر            

  .عليهما جيايبإ
، حيـث أن    التنميـة يف ظـل الثقافـة واهلويـة        ويتسم استخدام اللغة بأمهية بالغة يف حتقيـق           - ٤٤

فكـل كلمـة حتمـل رسـائل     . سب، وإمنا هي أيضا نظام للتوثيـق  اللغة ليست وسيلة للتواصل فح    
ــراء يف املعــىن  ــة وث ــراء يف      . ثقافي ــة هــذا الث ــى محاي ــة عل ــات التنمي ــضا أن حتــرص عملي وجيــب أي
ــات  ــصطلحات اللغــ ــليةمــ ــة      األصــ ــا يف ثقافــ ــا حموريــ ــل موقعــ ــه حيتــ ــث أنــ ــشعوب، حيــ  الــ

  .وهويتها األصلية
ــشعوبويوصــى أن تقــوم    - ٤٥ ــشرك األصــليةال ــشأن    وال ــصناعية بإعــداد دراســات ب ات ال

 والــشركات  األصــليةالــشعوباالت التعــاون بــني حــمنــاذج املمارســات الفــضلى يف التنميــة يف 
ــصناعية ــز       . ال ــي وشــركة ترينيل ــني شــعوب األوديغ ــاون ب ــك التع ــة ذل ــشمل أمثل ، Terneilesوت

  . يف االحتاد الروسيNovatekوكذلك بني شعوب النينيتس وشركة نوفاتيك 
 باسـتمرار   األصـلية الـشعوب ، تعـرب  التنمية يف ظـل الثقافـة واهلويـة   ويف إطار عمليات    - ٤٦

ــسائل     ــة مــــ ــة ملعاجلــــ ــضرورة املاســــ ــن الــــ ــوقعــــ ــسانحقــــ ــصناعات   اإلنــــ ــصلة بالــــ  املتــــ
 املنتـدى ، حيـث اضـطلع أعـضاء         املتحدة األممُتطرح هذه املسألة يف حمافل       كما .االستخراجية

 ,E/C.19/2009/CRP. 8انظــر ( والــشركات صــلية األالــشعوبدراســات عــن   بــإجراءالــدائم

E/C.19/2009/CRP.11, E/C.19/2009/CRP.14, E/C.19/2010/CRP.1, E/C.19/2010/9 .(
وباإلضــافة إىل ذلــك، ُعقــدت حلقــة عمــل للخــرباء عــن الــصناعات االســتخراجية يف مــانيال،     

 الـشعوب بـني  ، ُعقدت حلقة عمل دولية حـول آفـاق العالقـات           ٢٠٠٧ويف عام   . ٢٠٠٩ عام
). E/C.19/2008/5/Add.6انظــر ( والــشركات الــصناعية يف ســاخلارد، االحتــاد الروســي األصــلية

 الـشعوب  حلقـات عمـل حـول موضـوع           اإلنـسان  قـوق  حل  املتحـدة  األممكما نظمت مفوضية    
ــة عــام   األصــلية ــوارد الطبيعي ــرة أخــرى عــام  ٢٠٠١ وشــركات امل كمــا تظهــر  . ٢٠٠٨، مث م
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، مثـل الربوتوكـول     التنمية يف ظل الثقافة واهلويـة      املتصلة    اإلنسان قوقحأدوات جديدة حلماية    
االختيـــاري اجلديـــد للعهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة         

، الذي يوفر آلية للـشكاوى لـضحايا انتـهاكات العهـد     )، املرفق٦٣/١١٧اجلمعية العامة    قرار(
  . األصليةالشعوبمها الدويل؛ وهي آلية ميكن أن تستخد

إىل عالقة بنـاءة بـني مجيـع        ‘‘ العيش املنسجم ’’و  ‘‘ التعايش’’وتشري تعبريات من قبيل       - ٤٧
بــد مــن  بيــد أن هنــاك شــروطا ال. ، يف عمليــات التنميــة األصــليةالــشعوباألطــراف، مبــا فيهــا 

 ظـل   التنميـة يف   بطريقـة تعكـس       األصـلية  الـشعوب توفرها لكي تتعـايش الـشركات وجمتمعـات         
وأحد هذه الشروط هو احلوار البناء على كافـة مـستويات احلكـم، مـع مراعـاة                  .الثقافة واهلوية 

ــر   ــع عناصـ ــوقمجيـ ــسانحقـ ــا ،  اإلنـ ــات    فيمـ ــة وحكومـ ــات املركزيـ ــني احلكومـ ــشعوببـ  الـ
  اإلنـسان حقـوق وجيب أن يتأسس احلوار على فهم مشترك ملعـىن          . القبائل والشركات /األصلية

 لـــشعوبة شـــرط أخـــر يتمثـــل يف ممارســـة حـــق تقريـــر املـــصري ل      ومثـــ. الفرديـــة واجلماعيـــة 
  .وجمتمعاهتا األصلية

 إدمــاج مبــادرات بنــاء  املتحــدةاألمــمويوَصــى أيــضا بــأن تكفــل احلكومــات وهيئــات    - ٤٨
  . األصليةالشعوبالقدرات يف مجيع مشاريع وبرامج التنمية اليت تؤثر على حقوق ومصاحل 

ــى    - ٤٩ ــي عل ــدائم وينبغ ــدى ال ــني     املنت ــسيق ب ــة للتن ــشاء آلي ــسر إن ــشعوبأن يي   األصــليةال
ومنظماهتا واحلكومات والشركات لتـوفري احلـوار احلقيقـي وتقـدمي املـساعدة التقنيـة يف إعمـال                  

  .املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية وفقا للمعايري الدولية
هــا مــن ويف عمليــة تنقــيح قــوانني وسياســات وهياكــل الــصناعات االســتخراجية وغري    - ٥٠

الــشركات، يلــزم كفالــة االتــساق مــع اإلعــالن وغــريه مــن الــصكوك الدوليــة يف محايــة حقــوق 
، وجيب أن تكفل احلكومـات إدراج املوافقـة احلـرة واملـسبقة واملـستنرية وفقـا                األصلية الشعوب

  .للمعايري الدولية يف التشريعات اليت تنظم منح امتيازات الصناعات االستخراجية
 املعـين   العـام ألمـني  يف عمـل املمثـل اخلـاص ل         األصـلية  الـشعوب يـة أن تـسهم      ومن األمه   - ٥١

فعمـل  .  والشركات عرب الوطنية وغريها مـن مؤسـسات قطـاع األعمـال     اإلنسان حقوقمبسألة  
املمثل اخلاص يتركز حاليا علـى وضـع إطـار نظـري للـسياسة العامـة للنـهوض خبطـط األعمـال                   

الواجب الواقع على الدولـة يف      : ار على ثالث ركائز   ويتأسس اإلط .  اإلنسان حقوقالتجارية و 
 اليت ترتكبها أطـراف ثالثـة، مبـا فيهـا األعمـال التجاريـة،                اإلنسان حقوقاحلماية من انتهاكات    

  اإلنـسان حقـوق السياسات واألنظمـة والقـرارات املناسـبة الـيت تتأسـس علـى قـانون           من خالل   
نــسان، ممــا يعــين التــصرف مــع تــوخي   الدوليــة؛ ومــسؤولية الــشركات عــن احتــرام حقــوق اإل  

احلرص الواجب من أجل جتنب انتهاك حقوق اآلخرين؛ وزيادة إمكانية استفادة الـضحايا مـن               
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-http://www.businessانظــــر (ســــبل االنتــــصاف الفعالــــة، القــــضائية منــــها وغــــري القــــضائية 

humanrights.org/Gettingstarted/UNSpecialRepresentative(.  
 بأن يقدم اجمللس الدويل للتعـدين والفلـزات قائمـة بعـشرة مـشروعات يوصـي                 ويوَصى  - ٥٢

 املنتـدى الـدائم   وينبغي أن ُترفق هذه القائمـة بـدعوة مفتوحـة ألعـضاء             . هبا كأفضل املمارسات  
  ).E/C.19/2009/CRP.8انظر (شروعات واإلطالع على ملفاهتا لزيارة مواقع امل

ــى  - ٥٣ ــدعو  ويوَصـ ــأن تـ ــشعوب بـ ــليةالـ ــصناعات     األصـ ــفافية الـ ــادرة شـ ــة مبـ ــام أمانـ  لقيـ
ســتراتيجية فعالــة لــضمان اعتبــار اآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة ااالســتخراجية يف النــرويج بتنــسيق 

املقـرر أن تعـدها    ‘‘ الـشفافية ’’روتوكـوالت    جزءا من ب    األصلية الشعوبالواقعة على جمتمعات    
 كـذلك بـأن     ويوَصـى ). نفس املرجـع الـسابق    (احلكومات للتصديق عليها مبوجب هذه املبادرة       

جتــري احلكومــات الوطنيــة تقييمــات ألنــشطة شــركاهتا يف اخلــارج لــضمان احترامهــا حلقــوق     
  . األصليةالشعوب

ة التاليـة مـن االستقـصاءات وعمليـات         أن تـستغل اجلولـ      األصـلية  لشعوبومن األمهية ل    - ٥٤
التعداد الوطنية وغريها، كي تتضمن مبدأ التحديد الذايت للهوية، وحبيـث ميكـن احلـصول علـى        

  . األصليةالشعوبالبيانات املفصلة املتصلة بالتنمية و
،  األصـلية  الشعوب فيما يتعلق ب    املتحدة األممويتعني على الواليات الثالثة اليت أنشأهتا         - ٥٥
، أن تأخـذ يف      األصلية الشعوبواملقرر اخلاص وآلية اخلرباء املتعلقة حبقوق       نتدى الدائم   هي امل و

حــسباهنا النتــائج الــيت ينتــهي إليهــا اجتمــاع فريــق اخلــرباء، وأن تــدجمها يف أعماهلــا، وأن تكفــل  
  .متابعة أنشطتها يف هذا اجملال بصورة تكاملية

 الـشعوب وساط األكادمييـة ووسـائط اإلعـالم و        واأل  املتحدة األمموجيب على كيانات      - ٥٦
 أن تنشئ عمليات ومشاريع تعاونية لتقييم البحوث ورصـدها، علـى املـستويات احمللـي            األصلية

والــوطين والعــاملي، للتــأثري علــى عمليــات الــتفكري وصــنع القــرار يف اجملــاالت الرئيــسية املتــصلة   
  .د والتقييمبالتنمية، مبا يف ذلك بناء القدرات والتخطيط والرص

 اإلمنــائي مــدعو ألن يأخــذ يف االعتبــار التوصــيات املنبثقــة عــن  املتحــدةاألمــموبرنــامج   - ٥٧
، وألن يـدرس الـدروس املـستفادة علـى          ٢٠١٠االجتماع يف تقريـره عـن التنميـة البـشرية لعـام             

اء وإذا ما كانت هناك عملية تتوخى توسيع مؤشر التنميـة البـشرية، فـإن اخلـرب            . الصعيد العملي 
  األصـلية  الـشعوب  ومقيـاس لـتمكني       األصـلية  الـشعوب يوصون بالتفكري يف وضع مؤشر لتنمية       

  .مؤشر التنمية اجلنسانية ومقياس متكني املرأةعلى غرار 

http://www.business-humanrights.org/Gettingstarted/UNSpecialRepresentative�
http://www.business-humanrights.org/Gettingstarted/UNSpecialRepresentative�
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  املتحــــدةاألمــــموخــــالل التحــــضري لالجتمــــاع الرفيــــع املــــستوى الــــذي ســــتعقده    - ٥٨
ات اإلقليميــة والعامليــة لألهــداف الســتعراض التقــدم احملــرز يف العمليــ ) ٢٠١٠ ســبتمرب/أيلــول(

 يف عمليات املشاورات الوطنيـة، فـضال عـن           األصلية الشعوباإلمنائية لأللفية، جيب أن تشارك      
 عـن   نتدى الـدائم  املكذلك ينبغي توفري تقرير االجتماع وتقرير       . مشاركتها يف االجتماع نفسه   

  .أثناء عملية التشاوردورته التاسعة 
 وربطــه ،)٢( يف العــامل األصــليةالــشعوبحالــة  إصــدار مطبوعــة وجيــب االســتفادة مــن  - ٥٩

 أيـضا ببـذل اجلهـود لترمجـة         ويوَصـى . مبسألة التنمية اليت حتدد تلـك الـشعوب مـسارها بنفـسها           
  . ونشرها على نطاق واسع املتحدةاألممهذه املطبوعة إىل مجيع اللغات الرمسية يف 

ــاء القــدرات فيمــا بــ     - ٦٠ ــشعوبني وينبغــي مواصــلة تطــوير بن ، مــن املنظمــات   األصــليةال
فـذلك سيـساعد علـى    . الشعبية إىل دوائر البحـوث والربملـانيني، وال سـيما يف املنطقـة األفريقيـة       

 نفسها يف الوضع الذي يتيح هلـا إنتـاج املعلومـات والنـهوض             األصلية الشعوبكفالة أن تصبح    
 .بفكرها وُنهجها يف التنمية

__________ 
  .A.09.IV.13منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٢(  
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  املرفق األول
  برنامج العمل    

      
  يناير/ كانون الثاين١٢الثالثاء   

  
  .ة واالجتماعية لالجتماعيد االقتصاإدارة الشؤونافتتاح   ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 

  انتخاب الرئيس واملقرر  ١البند   
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  ٢البند   
    

  ت اإلمنائيةحملة عامة على خمتلف املفاهيم واملمارسا: ١ املوضوع  ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
التنميـةحتليل املعايري والتوصيات الدولية الـيت ميكـن تطبيقهـا علـى مفهـوم                 

إعـالن األمـم املتحـدةمثـل   ( األصـلية الشعوب لدى يف ظل الثقافة واهلوية  
وتعليقــات اللجنــة ، والــسوابق القانونيــةبــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية 

ة مبوجــب معاهــدات وغريهــا مــن اهليئــات املنــشأ  اإلنــسانقــوقاملعنيــة حب
منتـدى األمـم املتحـدة الـدائم، و  اإلنسان حقوق، وجملس    اإلنسان حقوق

ــلية   ــشعوب األصـ ــضايا الـ ــا، املعـــين بقـ ــة، وغريهـ ــل الدوليـ ــة العمـ ومنظمـ
  ؛)اهليئات من

الــشعوبحتليــل الطريقــة الــيت ميكــن أن ختتلــف هبــا أهــداف واحتياجــات     
خـرين يف عمليـات عن أهداف واحتياجات أصحاب املصلحة اآل      األصلية
  .التنمية

    
  بيانات افتتاحية  
   كوربوز-فيكتوريا تاويل   
  سكو هاكيم، اليون- السيدة ميشيل روكو  
    

ــيت: ٢املوضــوع   ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة  ــسلبية ال ــة وال ــار االجيابي دراســات حــاالت عــن اآلث
   وجمتمعاهتا احمللية األصليةالشعوبتتركها التنمية على

حــاالت تركــت فيهــا مــشاريع التنميــة أثــرا ســلبيا علــىعــرض دراســات   
ــشعوب ــد مــن الفقــر األصــليةال ــد مزي ــة مــن خــالل تولي  وجمتمعاهتــا احمللي

تــسليط. ذلــك مــن املــشكالت االجتماعيــة واشــتداد عــدم املــساواة وغــري
  اخلربات؛ ضوء على أية دروس مستخلصة من هذهال
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 األصـــليةعوبالـــشعـــرض دراســـات حـــاالت لألمثلـــة الـــيت تعمـــل فيهـــا   
، املتحـدة  األمـم كمجتمع حملي أو يف شراكة مع احلكومـات، ووكـاالت           

والقطاع اخلـاص، ووكـاالت املـاحنني يف املمارسـات اإلمنائيـة البديلـة الـيت
  .ميكن أن حتقق نتائج اجيابية

    
  العروض  
سـياآخبرية من أوروبا الشرقية واالحتـاد الروسـي و        (السيدة أنا نايكانشينا      

  )ومنطقة جنوب جبال القوقازى الوسط
  )خبري من آسيا(السيد جون بامبا   
  )خبري من أفريقيا (اكانيينكا سينالسيد   
    

    يناير/ كانون الثاين١٣األربعاء 
العوامل اليت متكّن الشعوب األصلية من أو تعوقها عـن: ٣: وضوعامل  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

  املشاركة يف عمليات التنمية
ة ميكن أن تتحقـق فيهـا املـشاركة الفّعالـة يف صـنع القـرار علـىعرض أمثل   

  الصعيد احمللي؛
ــوفر الــشروط الالزمــة   ــاء القــدرات الــيت ت تــسليط الــضوء علــى جهــود بن

  اإلمنائية؛ لألنشطة
ــساءلة والنــ        ــى تــدابري امل ــسليط الــضوء عل زاهة يف صــنع القــرار وتنفيــذـت

ــدويل   ــصعيدين الــــ ــى الــــ ــسياسات علــــ ــوطين يفالــــ ــق والــــ ــا يتعلــــ  مــــ
  اإلمنائية؛ بالعمليات

حتديد العقبات، مبا فيها عدم توفر اإلحـصاءات يف هـذا الـصدد واالفتقـار  
  املعلومات وإىل الدعم التقين يف العمليات اإلمنائية؛ إىل

تسليط الضوء على العوائق الـيت حتـول باسـتمرار دون مـشاركة الـشعوب  
  ة؛األصلية بشكل فّعال يف العمليات اإلمنائي

حتليل دور دوائر املاحنني والقطاع اخلـاص يف تعزيـز أو إضـعاف مـشاركة  
  .الشعوب األصلية يف العمليات اإلمنائية
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  العروض  
  )خبرية من املنطقة القطبية(السيدة جيالنا بورسانغر   
  )خبرية من أمريكا الشمالية(أرمسترونغ . جانيت سالسيدة   
    

 ومــــسؤولية الــــشركات يف بــــرامج اإلنــــسانحقــــوق :٤املوضــــوع   ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 
  ومشاريع التنمية

ــاج        ــدابري إدمــ ــضوء علــــى تــ ــسليط الــ ــسانحقــــوقتــ  يف بــــرامج اإلنــ
  ومشاريعها؛ الشركات

 تعزيز مـسؤولية الـشركات يف بـرامج ومـشاريعتسليط الضوء على تدابري     
يفالتنميـة  التنمية، وكيف ميكـن هلـذه الـربامج واملـشاريع أن تفيـد مفهـوم            

  ؛ األصليةالشعوبلدى  ظل الثقافة واهلوية
 الـيت تتخـذها الـدول لتـوفري آليـات للتعـويضتـدابري التسليط الضوء علـى       

ةالعادل واملنصف عن اآلثار البيئية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافيـ           
أو الروحية السلبية الـيت تتركهـا املـشاريع والـربامج اإلمنائيـة علـى أراضـي

  .ومواردها  وأقاليمها األصليةالشعوب
    
  العروض  
خــبرية مــن أمريكــا الوســطى واجلنوبيــة والبحــر(الــسيدة مرينــا كاننغهــام    

  )الكارييب
حقــوق املعــين مبــسألة  العــامألمــنيالــسيدة راشــيل دافيــز، املمثــل اخلــاص ل  

   والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات قطاع األعمالاإلنسان
  ٢٠١٠يناير /نون الثاين كا١٤اخلميس 
ــديات  ٧البند   ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة  ــوات والتحــ ــد الفجــ ــتراتيجيات لتحديــ ــع اســ وضــ

  والسبيل املمكن اتباعه للمضي قدما
  اعتماد االستنتاجات والتوصيات  ٨البند   ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 
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  املرفق الثاين
      
  قائمة املشاركني    

  
  اخلرباء املدعوون    

ــا(كانيينكــا ســينا   ــا بورســانغر  )أفريقي ــة (، وجيالن ــة القطبي ــام  )املنطق ــا كاننغه أمريكــا (، ومرين
سـيا  آأوروبا الشرقية واالحتاد الروسـي و     (، وأنا نايكانشينا    )الوسطى واجلنوبية والبحر الكارييب   

أرمــسترونغ . ، و جانيــت س)آســيا(، وجــون بامبــا )ومنطقــة جنــوب جبــال القوقــازالوســطى 
  .)أمريكا الشمالية(

  
  اء املنتدى الدائمأعض

  . كوربوز، وكارلوس ماماين، وتونيا غونيال فريشنر، وبافل سولياندزيغا-فيكتوريا تاويل 
  

   األصليةالشعوبآلية اخلرباء املتعلقة حبقوق 
  جان السيمبانغ

  
  الدول

 الحتاد الروسيا

 إسبانيا

 إكوادور

 أملانيا

 باكستان

 الربازيل

 بلجيكا

 ات املتعددة القوميبوليفيادولة 

 توفالو

  شيلي

 غواتيماال
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 فرنسا

 فنلندا

 الكرسي الرسويل

 كندا

 الواليات املتحدة األمريكية

  اليونان
  املتحدةاألمموفد االحتاد األورويب لدى 

  
  كيانات األمم املتحدة
  منظمة األغذية والزراعة

  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
   اإلنسانقوق حل املتحدةاألمممفوضية 

وغريهـا مـن مؤسـسات      املعـين مبـسألة حقـوق اإلنـسان والـشركات عـرب الوطنيـة               ص  املمثل اخلا 
  قطاع األعمال

  )موئل األمم املتحدة(برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
   اإلمنائي املتحدةاألممبرنامج 

  )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
  )ليونيسيفا( للطفولة  املتحدةاألمممنظمة 

   للسكان املتحدةاألممصندوق 
  املنظمة العاملية للملكية الفكرية

  البنك الدويل
  

   واملنظمات غري احلكومية األصليةالشعوبمنظمات 
  )اهلنود احلمر(أمة الكايوغا 

  مركز اإلينوكني
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  غالدو
  احتاد األمم اهلندية يف ساسكاتشوان

  فوندو إنديغنا
  صليةجلنة التنسيق لشعوب أفريقيا األ
  الرابطة العاملية للشعوب األصلية

  معهد داياكولوغي
  جمموعة العمل الدولية املعنية بشؤون الشعوب األصلية

  قبيلة ميكوسوكي اهلندية يف فلوريدا
  أمة املوهوك

  املركز اهلولندي للشعوب األصلية
  رابطة الشعوب األصلية يف مناطق سيبرييا وأقصى مشال وأقصى شرق االحتاد الروسي

  معة ريريسونجا
  كلية جامعة سامي
  جامعة ستوين بروك

  مؤسسة الرابطة القبلية
  أمة التوناواندا سينيكا

  ياشاي واسي
  


