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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية 
  الدورة التاسعة

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

  : مناقشة املوضوع اخلاص للسنة
التنميـــة يف ظـــل الثقافـــة : الـــشعوب األصـــلية”

ــة ــان : واهلوي ــم   ٣٢ و ٣املادت ــن إعــالن األم  م
      “وب األصليةاملتحدة بشأن حقوق الشع

التنمية يف ظـل الثقافـة واهلويـة يف ضـوء إعـالن األمـم            : الشعوب األصلية     
  **املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

    
ورقة أفكار أعـدها الفريـق املـشترك بـني الوكـاالت لـدعم املنتـدى الـدائم املعـين                        

ــشعوب األصــلية   ــضايا ال ــة وا   )١(بق ــم املتحــدة للتربي ــة األم ــها منظم ــم ، ومجعت لعل
  )٢(والثقافة

__________ 
  *  E/C.19/2010/1.  
  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب تعقد تنسيق املسامهات املشتركة بني الوكاالت  **  
ا الـشعوب   أسهم األعضاء األربعة عشرة يف الفريق املشترك بني الوكاالت لدعم املنتدى الـدائم املعـين بقـضاي                  )١(  

أمانـة اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي؛        : يف وضـع هـذه الورقـة      ) حسب الترتيب األجبدي  (األصلية، التالية أمساؤهم    
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة؛ الصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛ منظمـة العمـل الدوليـة؛ االئـتالف                 

ان؛ أمانــة املنتــدى الــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب  الــدويل لألراضــي؛ مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــس  
األصلية؛ منظمة األمم املتحدة للطفولة؛ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم                   
والثقافة؛ برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ برنامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية؛ صـندوق األمـم املتحـدة                    

ــسكان ــة  للــ ــة الفكريــ ــة للملكيــ ــة العامليــ ــة    . ؛ املنظمــ ــة يف الوثيقــ ــذه الورقــ ــن هــ ــة مــ ــسخة مطولــ ــرد نــ وتــ
E/C.19/2010/CRP.3 وهي متاحة على املوقع www.un.org/indigenous.  

  .شعبة السياسات الثقافية واحلوار بني الثقافات  )٢(  



E/C.19/2010/17
 

2 10-24541 
 

  احملتويات
الصفحة  الفصل

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال   
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فهم األسس املفاهيمية والقانونية للتنمية يف ظل الثقافة واهلوية  -ثانيا   

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . منوذج التنمية البشرية: وضع الناس يف مركز الصدارة  -ألف     
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  يف التفكري اإلمنائيدائماإعطاء الثقافة حيزا    - باء     
٨. . . . . . . . .  التنمية البشرية املستدامةيف سبيلربط التنوع الثقايف بالتنوع األحيائي   - جيم     
١٠. . . . . لجنسانية واألطفال والشبابل وإيالء اعتبار خاصالتفاعل مع حقوق اإلنسان،   - دال     

١٢. . . . . . . . . دةاملتح األمم عمل جماالت يــف ةــواهلوي ةــالثقاف لــظ يــف التنمية ومــمفه قـبيـتط  - ثالثا   
من :واهلوية الثقافة ظل يف التنمية دعمب املتصلة املتحدة لألمم الرئيسية يةربناجمال اجملاالت  - ألف    

١٢. . . . . . . . . . . والثقافة والتعليم الصحة إىل والبيئة واالقتصادية االجتماعية التنمية
١٧. . . . . . اهلويةو الثقافة ظل يف التنمية منظور من املواضيعية املتحدة ألمما برامج تقييم   -  باء    
١٨واهلوية الثقافة ظل يــف ةــالتنمي مــلدع كافية برناجمية وأدوات تشاركية أساليب دــديـحت  -  جيم    

٢٠. . . والتحديات العمليات :القطري املستوى على سيما الو واهلوية، الثقافة ظل يف التنمية تفعيل  -  رابعا  
 :ةــاألصلي الشعوب قضايا بشأن اإلمنائية دةاملتح األمم جملموعة التوجيهية املبادئ  - ألف    

٢٠. . . . . األصلية الشعوب حقوق بشأن دةــاملتح مــاألم النــإع ذــلتنفي قــطري ةـطيخر
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . وتفعيلها وتكميلها الصلة ذات القانونية الصكوك توطيد   -  باء    
إجيايب عنصر :ةاملتحد األمم مؤسسات صعيد على األصلية بالشعوب املتعلقة السياسات  -  جيم    

٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واهلوية الثقافة ظل يف التنمية لتحقيق
: التحديات يف جمال تعزيز التنمية يف ظل الثقافة واهلوية من خالل أنشطة األمم املتحدة  - دال     

٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حتليل بنية املعونة احلالية
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلالصة  - خامسا  
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  مقدمة  -أوال   
عين بقضايا الشعوب األصلية علـى مـا يلـي ليكـون            وقع اختيار أعضاء املنتدى الدائم امل       - ١

التنمية يف ظـل الثقافـة واهلويـة؛ املادتـان          : الشعوب األصلية ”: موضوع دورهتم السنوية التاسعة   
 مـن  ٣ورغـم أن املـادة   . “ من إعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية     ٣٢ و  ٣

ــصري      ــر امل ــشعوب األصــلية يف تقري ــى حــق ال ــنص عل ــة   اإلعــالن ت ــة إىل التنمي ــسعي حبري  ويف ال
 تؤكد علـى حـق الـشعوب األصـلية يف حتديـد            ٣٢االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن املادة      

. ووضع أولويات واستراتيجيات للتنمية أو اسـتخدام أراضـيها أو أقاليمهـا وغريهـا مـن املـوارد                 
فقـا لتطلعاهتـا واحتياجاهتـا،     أو بعبارة أخرى، يقـر اإلعـالن حبـق الـشعوب األصـلية يف التنميـة و                

  . “للتنمية يف ظل الثقافة واهلوية”اليت تشكّل أساسا 
مكانة بـارزة يف عمـل منتـدى األمـم     “ التنمية يف ظل الثقافة واهلوية    ”شعار  ل  احتوقد    - ٢

املتحدة الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية منذ اإلعـالن عـن العقـد الـدويل الثـاين للـشعوب                    
وكانت اجلمعية العامة قد أكدت من جديـد، يف قرارهـا           ). ٢٠١٤-٢٠٠٥(العامل  األصلية يف   

ــة     ”أنــه ، ٥٩/١٤٧ ــدويل، أن تتخــذ خطــوات إجيابي ــدول، وفقــا ألحكــام القــانون ال ينبغــي لل
متضافرة لضمان احتـرام مجيـع حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية للـشعوب األصـلية، علـى                    

رفت بقيمة وتنوع هوياهتا وثقافاهتا ونظمهـا االجتماعيـة   أساس من املساواة وعدم التمييز، واعت    
أن الثقافـة والتنميـة     ) Add.1 و   A/60/270(وقد أوضح برنامج العمـل الرمسـي للعقـد          . “املتميزة

أمــران ال ينفــصالن، حيــث أُوصــي بإدمــاج الثقافــة بوصــفها شــرطا أساســيا وأساســا لتــصميم    
، واحترام طريقة حيـاة الـشعوب   “اظ على اهلويةالتنمية مع احلف”مشاريع التنمية من أجل بناء     
  . وبناء تنمية بشرية مستدامة

. التـاريخ املعاصـر للـشعار     يتجـاوز   “ التنميـة يف ظـل الثقافـة واهلويـة        ”ولكن أصل هنـج       - ٣
فأحكـــام حمكمـــة البلـــدان األمريكيـــة حلقـــوق اإلنـــسان والـــسوابق القانونيـــة للـــهيئات املنـــشأة  

يقاهتــا العامــة، إىل جانــب الــشكاوى املقدمــة مــن قبــل شــعوب مبعاهــدات حقــوق اإلنــسان وتعل
أصلية، أسهمت بدرجة كبرية يف إرساء األسس القانونية إلعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق                

وباملثــل فقــد أوصــت اتفاقيــة . )٣(“للتنميــة يف ظــل الثقافــة واهلويــة”الــشعوب األصــلية ومــن مث 
ــة املتعلقــة بالــشعوب األ   ــة يف البلــدان املــستقلة لعــام   منظمــة العمــل الدولي  ١٩٨٩صــلية والقبلي

بتنميـة الـشعوب األصـلية علـى النحـو الـذي تقـرره              ) ١٦٩اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة رقـم         (

__________ 
أواس تينغـيين ضـد     ) سـومو (اعة ماياغنـا    مجانظر على سبيل املثال، حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،            )٣(  

  .Ser. C (No. 79)) ٢٠٠١(، نيكاراغوا
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وقـد شـغلت بالفعـل املناقـشات املتعلقـة بالثقافـة            . بنفسها اسـتنادا إىل اإلقـرار بثقافتـها وهويتـها         
  .املتحدة على مدى األربعني عاما املاضيةوالتنمية حيزا كبريا من أنشطة منظومة األمم 

لقــد أخفقــت، مــن وجهــة نظــر العديــد مــن الــشعوب األصــلية، النمــاذج واملمارســات   - ٤
بتركيزها الشديد علـى التقـدم االقتـصادي دون دمـج التنميـة             ”اإلمنائية السائدة، واليت اتسمت     

 انتقـصت مـن قـدر ثقافـات ورؤى          ، نظرا ألهنـا   “الثقافية والعدالة االجتماعية واالستدامة البيئية    
ومـا زالـت الـشعوب األصـلية اليـوم تواجـه            . )٤(الشعوب األصلية وأنكرهتا، بـل واعتربهتـا عقبـة        

متييزا خطريا فيما يتعلـق باحلـصول علـى اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية، كمـا أن متثيلـها غـري                      
التـشريد القـسري، كمـا    وقد عانت العديد من الـشعوب تارخييـا مـن           . متكافئ بني فقراء العامل   

  . أن تعرضها لتأثريات العوملة وتغري املناخ يظل أعلى من سواها
ولكن بالرغم من هذه التهديدات املتعددة، فقد أثبتت الـشعوب األصـلية قـدرهتا علـى              - ٥

 املختلفــة للعــامل، نظرهتــاالتكيــف مــع التغــيريات واالســتمرار يف الوقــت نفــسه يف احملافظــة علــى 
ارســاهتا املعرفيـة، والــيت مـا زالــت متكّنـها مــن مواجهـة التغــيريات الـيت تطــرأ علــى      وأنظمتـها ومم 

ويـشكل تراثهــا الثقــايف وقـدرهتا علــى االبتكــار قاعـدة صــلبة لوضــع    . بفعاليــةجمتمعاهتـا وبيئاهتــا  
“ التنميـة يف ظـل الثقافـة واهلويـة        ”ويـدعو مفهـوم     . استراتيجيات إمنائية مالئمة لثقافاهتا وبيئاهتا    

فـــإن تبـــوأ . ب األصـــلية إىل أن تكـــون مبتكـــرة وأن تتعهـــد بنفـــسها مبادراهتـــا اإلمنائيـــةالـــشعو
الشعوب األصلية ملقعد القيادة يعزز فرص جنـاح املـشاريع اإلمنائيـة، ألهنـا تكـون علـى األرجـح                
مقبولة ومدعومة ومتبعة مـن قبـل جمتمعـات الـشعوب األصـلية املعنيـة، ممـا يقلـل يف النهايـة مـن                 

وتــصبح القيمــة املــضافة للنــهج اإلمنائيــة النابعــة منــها متعــددة  . أي تــدخل خــارجيإىل احلاجــة 
  . األوجه حيث تكون هلا فوائد اجتماعية وثقافية واقتصادية وبيئية

وتشكل هذه الورقة مسامهة مـشتركة مـن قبـل الفريـق املـشترك بـني الوكـاالت لـدعم                      - ٦
بالتنميـة يف ظـل الثقافـة       ”يف النقـاش املتعلـق       )٥(املنتدى الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية          

وهي هتدف إىل مقاربة هـذه التنميـة مـن وجهـة نظـر مـشتركة بـني الوكـاالت، مـن                      . “واهلوية
أجل تشجيع التفكري وحتفيز األفكار الراميـة إىل اختـاذ إجـراءات داخـل منظومـة األمـم املتحـدة               

األســس املفاهيميــة والقانونيــة هلــذا وتلقــي الورقــة الــضوء علــى . بــشأن هــذا املفهــوم وتطبيقاتــه
__________ 

انظر تقرير حلقة العمل التشاورية واحلوار بشأن تنمية الشعوب األصـلية الـيت تقررهـا بنفـسها أو التنميـة مـع                        )٤(  
يطاليـــا  يف تيفـــويل، بإ٢٠٠٨مـــارس / آذار١٧ إىل ١٤احلفـــاظ علـــى اهلويـــة، الـــيت ُعقـــدت يف الفتـــرة مـــن  

(E/C.19/2008/CRP.11).  
أنشئ فريق الدعم املشترك بني الوكاالت لدعم وتعزيز والية املنتدى الدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية                    )٥(  

وقد مت فيما بعد توسيع نطاق واليته ليشمل دعم الواليـات املتعلقـة بالـشعوب               . داخل منظومة األمم املتحدة   
  . ية الدولية بأسرهااألصلية يف املنظومة احلكوم



E/C.19/2010/17  
 

10-24541 5 
 

النــوع مــن التنميــة يف ظــل الثقافــة واهلويــة يف املناقــشات اإلمنائيــة داخــل األمــم املتحــدة واألطــر 
م آثارهـا علـى     ذات الـصلة يف األمـم املتحـدة وتقـيّ         املعيارية هبا، وحتلل الُنهج واخلربات اإلمنائيـة        

ومـن مث تعـد     . ربجمـة ووضـع الـسياسات واإلدارة      منظومة األمم املتحدة، فيما يتعلق بعمليـات ال       
الورقة حماولة أيضا ملعاجلة واقتراح السبل الكفيلـة بالتغلـب علـى التحـديات الـيت تواجـه حتقيـق                    
التنمية يف ظل الثقافة واهلوية، نظرا ألهنا تتعلق مبسألة معقدة جتمع بني الضعف واهلـشاشة علـى     

  . الصعد البشري والثقايف والبيئي
  

  فهم األسس املفاهيمية والقانونية للتنمية يف ظل الثقافة واهلوية   - ثانيا  
إن التنمية يف ظل الثقافـة واهلويـة، وباإلشـارة إىل إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق                       - ٧

الشعوب األصلية، هو مفهـوم معقـد يـضرب جبـذوره يف االتفاقيـات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان،               
. ة بوصفها جزءا ال يتجزأ مـن املعيـشة والرفـاه علـى حنـو مـستدام              سيما ما يتعلق منها بالثقاف     ال

للتنمية يف ظـل الثقافـة واهلويـة يف املناقـشات اإلمنائيـة لألمـم               عالوة على ذلك فثمة أصداء قوية       
املتحــدة، والــيت تتــراوح بــني تقــدم اقتــصادي قــائم علــى منــوذج واحــد ومفــاهيم أوســع للتنميــة  

ر علــى حنــو متزايــد بقيمــة ومبــادئ الــربط بــني التنــوع الثقــايف   البــشرية واملــستدامة، مــع اإلقــرا 
. والبيولوجي، فضال عن مسؤولية الوفـاء حبقـوق اإلنـسان وتلبيـة تطلعـات األفـراد واجلماعـات          

ليت تعترف بالثقافـة واهلويـة   طر اإلمنائية لألمم املتحدة األوكما يرد على حنو مفصل أدناه، فإن ا 
 إىل حقـوق اإلنـسان وتقـوم علـى اجلهـود الراميـة إىل إضـفاء                  عليهما تستند بـشكل وثيـق      وتبىن

وهــي تكــشف عــن فهــم واســع النطــاق وحيــوي للثقافــة وإقــرار    . طــابع إنــساين علــى التنميــة 
بالصالت اليت تربط بني التنوع الثقايف والبيولـوجي، وتـروج ملزيـد مـن املـساواة بـني اجلنـسني؛             

. ثقافــات األخــرى كــي تنــتعش وتتجــددوهــي حتتــاج يف الوقــت نفــسه إىل حــوار أصــيل مــع ال 
 املاضـية،   األعـوام وعلى هذا النحو خرجت وكاالت األمم املتحدة، كل يف إطار واليتها، عرب             

  . )٦(بأفكار جديدة وأهداف جديدة للمناقشات اإلمنائية
  

  منوذج التنمية البشرية: وضع الناس يف مركز الصدارة  -ألف   
ة يف الثمانينات، والذي ُتـوج بـصدور التقريـر األول           ل ظهور منوذج التنمية البشري    شكّ  - ٨

، بداية التحول يف اخلطاب اإلمنائي الدويل، وإثـارة عالمـات   ١٩٩٠عن التنمية البشرية يف عام     
استفهام حول املكانة البارزة اليت حيتلها النمو االقتصادي واجتاها حثيثـا حنـو هنـج للرفـاه أوسـع           

__________ 
تقـارير التنميـة البـشرية، تقـارير حالـة الـسكان يف العـامل،               ،  تقارير الثقافة العامليـة   انظر، على وجه اخلصوص،       )٦(  

مـسامهة تكميليـة يف تقيـيم التنـوع البيولـوجي يف العـامل وتقـارير                : القيم الثقافيـة والروحيـة للتنـوع البيولـوجي        
  . حالة مدن العامل
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ووضع برناجما عامليـا جديـدا للتنميـة    . )٧(ز صدارة العمليةنطاقا، يضع الناس مرة أخرى يف مرك  
  . البشرية وقياس أبعادها، يطرح جمموعة جديدة من املؤشرات هلذا الغرض

ــيع نطـــاق      - ٩ ــة هـــو توسـ ــة البـــشرية أن اهلـــدف األساســـي للتنميـ ويؤكـــد منـــوذج التنميـ
من التمتـع حبيـاة طويلـة       االختيارات الشعبية وتعزيز القدرات واحلريات البشرية، ومتكني الناس         

ويعــد التركيــز علــى االختيــار واحلريــات األساســية واملــشاركة يف اختــاذ        . وصــحية وخالقــة 
  . القرارات اليت تؤثر على حياة اجلماعة حموراً فعليا للتنمية يف ظل الثقافة واهلوية

الل وعلى مدى العقود الـسابقة، تعمَّـق فهـم منـوذج التنميـة البـشرية، ال سـيما مـن خـ                      - ١٠
ويعد تقرير التنميـة    : تطبيقاته العملية، وأيضا من خالل ربطه بالتحديات اجلوهرية لعصرنا هذا         

 عن احلرية الثقافية من بني األمثلة اجلديرة بالذكر؛ حيث يؤكد على عـدم              ٢٠٠٤البشرية عام   
ويــنص علــى أن . انفــصام التنميــة عــن الثقافــة واهلويــة عنــد النظــر يف قــضايا الــشعوب األصــلية  

ــشرية   ــة البـ ــة     ”التنميـ ــم واحلريـ ــشي مالئـ ــستوى معيـ ــيم إىل مـ ــصحة والتعلـ ــاق الـ ــاوز نطـ تتجـ
وينبغي للدولة أن تعتـرف باهلويـات الثقافيـة للـشعوب وأن تـستوعبها، وأن تتمتـع                 . “السياسية

وبعبـارة أخـرى،    . )٨(الشعوب حبرية التعبري عن هوياهتا دون متييز يف اجلوانـب احلياتيـة األخـرى             
لرامية إىل إضـفاء طـابع إنـساين علـى التنميـة تتطلـب التزامـا عامليـا بـالتنوع الثقـايف                  فإن اجلهود ا  

  . والتسامح والتعددية بوصفها مبادئ غري قابلة للنقاش
  

  يف التفكري اإلمنائيدائماإعطاء الثقافة حيزا   -باء   
باســم ا أيــض، املعــروف ١٩٨٢لعــام أصــبح املــؤمتر العــاملي املعــين بالــسياسات الثقافيــة    - ١١

 عــدم جــواز الفــصل بــني التنميــة  بــشأنمونــدياكولت، معلمــا بــارزا مــن معــامل اجلــدل الــدائر   
 جمـال  ل تـشمل كامـ  حبيـث ،  اإلنـسان والثقافة، بإعطاء تعريف أوسـع للثقافـة، مـن منظـور علـم              

وبعبـارة أخـرى، أصـبح       .)٩(ا معينـ  امعينـة أو جمتمعـ     القيم الروحية واملادية والفكرية اليت متيز فئة      
أن ينــتج وأن مــن أجــل ، نـسان بنــو اإل،  ويفعلــه،كــل مــا ميلكـه ” الثقافــة أهنـا تــشمل   مــنفهـم ُي

 اللجنـة العامليـة     إىللـب    طُ لـذا، فقـد   و. “مع البيئة املادية  يتواصل الواحد مع اآلخر وأن يتكيف       
ــم املتحــدة    ل ــة لألم ــة التابع ــة والتنمي ــاء  ”لثقاف ــة إعط ــزا الثقاف ــتفكري اإل حي ــا يف ال ــدائم ، “يائمن

__________ 
وهــــو متــــاح علــــى املوقــــع . “أصــــول هنــــج التنميــــة البــــشرية”رنــــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي انظــــر ب  )٧(  

http://hdr.undp.org/en/humandev/origins.  
 احلريـة الثقافيـة يف عـامل اليـوم املتنـوع     : ٢٠٠٤تقرير التنمية البشرية لعام    انظر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،        )٨(  

  ).٢٠٠٤نيويورك، (
  .، الفصل الثاين)VI.13.09منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (حالة الشعوب األصلية يف العامل انظر  )٩(  
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مـن   منـو خـال   إالّ   هـي    ، إن نفـصلة عـن سـياقها اإلنـساين والثقـايف         امل تنميـة ال”على أن    تشددو
  .)١٠(“الروح
 ضــمنا، االعتــراف باألبعــاد ، الثقافــة والتنميــة يعــينجــواز الفــصل بــنيعــدم فــإن  ،لــذا  - ١٢
ع ة، والقــدرة علــى اإلبــدايــظم املعرفُنالــ، والقــيم، وبالنــاسامللموســة للتنميــة، واالعتــراف  غــري

ــة بوصــفها والطمــوح،  ــرؤى والتعــبري  ويتجــسد .جــزءا ال يتجــزأ مــن التنمي ، اتتنــوع هــذه ال
ــري ــدة، اجل غ ــلام ــوراملت ب ــات  ”يف   باســتمرار،ةط ــدد اهلوي ــات  “أصــالة وتع ــزة للمجموع  املمي

ولـذلك، فـإن التنـوع      . واجملتمعات الـيت تتـألف منـها اإلنـسانية، مبـا يف ذلـك الـشعوب األصـلية                 
أيـضاً  أهنـا  صادر التنمية، ال مبعىن النمو االقتصادي فحسب، وإمنا من حيث  هو أحد م  ”الثقايف  

  .)١١(“رضيةوسيلة لبلوغ حياة فكرية وعاطفية وأخالقية وروحية ُم
جملتمعـات املعاصـرة، التعدديـة      تواجه ا  الثقافة بالتنمية ينطوي على حتديات       بيد أن ربط    - ١٣

 “اإلفـراط ” )أ(:  متـام املعرفـة، وتتمثـل يف   ية الشعوب األصلهاعرفتوهي حتديات  حبكم الواقع،   
 الثقافة الـسبب األوحـد       من  جيعل وهذا ما ،  “على أساس ثقايف  ”يف معاجلة القضايا االجتماعية     

ــواع املــشاكل؛   ــع أن ــراض  ةمــائسياســات االســتيعاب الق و )ب(جلمي ــ علــى االفت أن الثقافــات ب
 بذريعــة والفــصل )ج(تنميــة؛  وال، االجتمــاعيحمال والــت،لوحــدة الوطنيــةا خطــرا علــىتــشكل 

 تصبح هذه االختالفات غري متوافقـة مـع احليـاة           حبيثاخلصوصية، أو التأكيد على االختالفات      
عاملتـها  مبوقد تواجـه ثقافـات الـشعوب األصـلية، عـالوة علـى ذلـك، خمـاطر كـبرية                  .)١٢(العامة

  .معاملة الفولكلور، وحتنطها، وتسويقها
ــ،لتقــدم املفــاهيمي ل وكــان  - ١٤ ــة بــني اذي يعتــرف بعــدم جــواز الفــصل    ال ــة والتنمي  ،لثقاف
ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة  اإلعــالن العــاملي وإن.  اجملــال املعيــاريعلــى أثــر

ــة  مـــعجت ،)١٣(االتفاقيـــات ذات الـــصلةو ،)٢٠٠١(التنـــوع الثقـــايف بـــشأن  الـــسياسات املتعلقـ

__________ 
باريس، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم        (تقرير اللجنة العاملية املعنية بالثقافة والتنمية     : تنوعنا اخلالق انظر    )١٠(  

  ).١٩٩٦والثقافة، 
ــادتني    )١١(   ــر املـ ــن اإلعـــ ٣ و ١انظـ ــوع        مـ ــشأن التنـ ــة بـ ــم والثقافـ ــة والعلـ ــدة للتربيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــاملي ملنظمـ الن العـ

  ).٢٠٠١( الثقايف
مداخلة كاترينا ستنو، مديرة شعبة السياسات الثقافية واحلـوار بـني الثقافـات ومنـسقة منظمـة األمـم املتحـدة                       )١٢(  

 العـامل، أثنـاء الـدائرة املـستديرة الـيت      للتربية والعلم والثقافة من أجل العقد الدويل الثـاين للـشعوب األصـلية يف     
ــة  ”ناقــشت موضــوع   ــة واهلوي ــة يف ظــل الثقاف ــشعوب األصــلية  التنمي ــها “ يف ضــوء إعــالن حقــوق ال ، نظمت

  . يف باريس٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٥اليونسكو يف 
ــة   )١٣(   ــوع أشــكال التعــبري الثقــايف    اتفاقي ــز تن ــة وتعزي ــة ، وا)٢٠٠٥(محاي ــة محاي ــراث الثقــايف تفاقي ــادي   الت  غــري امل

محايــة التــراث العــاملي الثقــايف  اتفاقيــة ، و)٢٠٠١(محايــة التــراث الثقــايف املغمــور بامليــاه  اتفاقيــة ، و)٢٠٠٣(
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 دامة، وتـدعم األفـراد واجملتمعـات، وكـذلك الـدول         مع اقتصاديات التنمية البشرية املـست      باهلوية
 الـشعوب األصـلية، وحقوقهـا اإلنـسانية،     تتبـّوأ و. ، لتعزيز تنميتـها وفـق شـروطها اخلاصـة         األمم

فهـي تـشكل، إىل جانـب       .  الصكوك املعياريـة   تلك، وأنظمتها املعرفية، مكانة هامة يف       ثقافاهتاو
 للملكيـة الفكريـة حلمايـة أشـكال التعـبري الثقـايف             مشاريع األحكام اليت صاغتها املنظمـة العامليـة       

 مهمــة يف ات، حمطــ)١٤(املعــارف التقليديــةبغيــة محايــة  ،يالفولكلــور وأشــكال التعــبري التقليــدي
  .عملية التنمية يف ظل الثقافة واهلويةتعزيز سبيل 
م  عالقـة عـد   بـل ،  انفـصام االعتراف بـأن العالقـة بـني الثقافـة والتنميـة ليـست عالقـة                وب  - ١٥

نظمـة  األ مـع    ةنـسجم م ، وأطرهـا املعياريـة    ،مـم املتحـدة   األخطـاب   يكـون   ،  فـصل بينـهما   جواز  
. )١٥(“الثقافة هي التنمية، والتنميـة هـي الثقافـة      ” الكُلّّية للشعوب األصلية اليت تعترب أن        يةالفكر
ال يوجد طريق مقّرر لتطور جمتمع مـن اجملتمعـات، وال منـوذج وحيـد ينبغـي أن تقـوم              ف”،  اولذ
 واحلـوار  ،كد يف التقرير العاملي األخري عن التنوع الثقـايف   أُوفقا ملا   ،  “ليه استراتيجيات التنمية  ع

  .)١٦(بني الثقافات
  

  التنمية البشرية املستدامةيف سبيلربط التنوع الثقايف بالتنوع األحيائي   -جيم   
  األصـلي ىل موقعـه  إاإلنـسان  النقاش عن الثقافة والتنمية يف إعـادة   جناحعلى الرغم من      - ١٦

وقــد . “ منفــصاليئاشــ“ ”الطبيعــة”النقــاش يعتــرب  زاليــال يف صــلب جــدول أعمــال التنميــة،  
بـني  القائمـة     بـشأن الـصالت     اجلاريـة  ناقشاتامليف  ،  ضعت هذه املركزية البشرية موضع حبث     ُو

  .سيما من وجهة نظر الشعوب األصلية التنوع الثقايف والتنوع األحيائي، وال
 الثقافـة واهلويـة،     يف ظـل  التنميـة   عمليـة   بة لكثري من الـشعوب األصـلية، تقتـضي          وبالنس  - ١٧

علـى الـرغم مـن أن التنميـة         ف. األحيـائي التنـوع   بالضرورة، وجود الروابط بـني التنـوع الثقـايف و         
 علــى اســتغالل املــوارد الطبيعيــة علــى نطــاق واســع، أقامــت ، تقليــديا،تنطــويكانــت الــسائدة 
______________  

ــاملي   ــي الع ــة ، )١٩٧٢(والطبيع ــع اســترياد  واتفاقي ــصدير،حظــر ومن ــة  ، وت ــل املمتلكــات الثقافي بطــرق  ، ونق
 واالتفاقيـة   ،)١٩٥٤(حالـة نـشوب نـزاع مـسلح          الثقافيـة يف     يـة محايـة امللك  اتفاقية  ، و )١٩٧٠(مشروعة   غري

  ).١٩٧١  و١٩٥٢(العاملية حلقوق املؤلف 
  .www.wipo.int: متاح على املوقع التايل  )١٤(  
 Victoria Tauli-Corpuz, “The concept of indigenous peoples’ self-determined development orانظــر   )١٥(  

development with identity and culture: challenges and trajectories”, paper commissioned by the United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2008.  
 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Investing in Cultural Diversityانظـر    )١٦(  

and Intercultural Dialogue, World Report No. 2 (Paris, 2009).  
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عـدد  ، بوضوح، يف    وعلى حنو ما ورد   .  مستدامة مع حميطها الطبيعي    الشعوب األصلية عالقات  
Poverty in Focus الطبيعـة  اعتبـار  ال ميكن “األصلية الشعوب كي ُتالئمتكييف التنمية ل” عن 

علـى مـر التـاريخ،      ,  األصـلية  مـا برحـت الـشعوب     و .)١٧(“خدمـة اإلنـسان   يف  حمل بقالة   ”جمرد  
باعتبارهـا  بـني البـشر والطبيعـة       هر االعتمـاد املتبـادل      مظـا فيهـا   حتتـرم    ، معقـدة  نضع علوم كـو   ت

 علـى   ات،ولوياأل ، يف سلم   فيها رفاه اجملتمع احمللي، والتوازن، واالنسجام      تقّدمأساسية، وي  قيما
  .النمو والتكنولوجيا

 بوضــوح مطّــرد، يف ،وُيعّبــر عــن هــذه الــروابط بــني التنــوع الثقــايف والتنــوع األحيــائي   - ١٨
 علـى أنـه     ا التنمية املستدامة، كان آخرهـا يف سـياق تغـري املنـاخ، أُكّـد فيهـ                 عن ريمناقشات جت 

ــةجيــب  ــة      ” تلبي ــى تلبي ــة عل ــال القادم ــدرة األجي ــة دون اإلضــرار بق ــال احلالي احتياجــات األجي
الســتقرار علــى ا خطــرا حيائيــة، يف جتلّياهتــا الثقافيــة واأل،وتــشكل قلــة التنــوع .)١٨(“احتياجاهتــا

 ويـزداد اعتبـار   .  أكثـر فـأكثر     العـامل وسـكانه للخطـر      تعـّرض اق العـاملي، و   واالستدامة على النط  
كفالـة حتقيـق    ل أساسـني ”معا  يشكالن   للتنمية، ألهنما    تني مجاعي تنيالتنوع الثقايف واألحيائي قو   

  .)١٩(“ على حد سواء،املرونة يف النظم االجتماعية والبيئية
 مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنميـة         يف ةعتمداتفاقية التنوع البيولوجي، امل    وتدعو  - ١٩
ــام ل ــادة ١٩٩٢عــ ــراف )ي (٨، يف املــ ــرام”ىل إ، األطــ ــظ،احتــ ــارف ، وحفــ ــون املعــ  ، وصــ

ــوع      ،واالبتكــارات ــصلة حبفــظ التن ــة ذات ال ــات األصــلية واحمللي  واملمارســات اخلاصــة باجملتمع
مارسات مبوافقـة أصـحاهبا     البيولوجي، وتعزيز التوسع يف تطبيق تلك املعارف واالبتكارات وامل        

. “األحيــائيومــشاركتهم، وتــشجيع التقاســم املنــصف للمنــافع الناشــئة عــن اســتخدام التنــوع   
ــ ــافع الــيت توفرهــا الطبيعــة هــي أيــضا    ، واالســتخدام املــستدام،احلفظف  والتقاســم املنــصف للمن
 . جمتمعات الشعوب األصلية اليت تقوم عليهادعاماتال

التعـاوين   لتغري املناخ، مثل برنامج األمـم املتحـدة           من أجل التصدي   ة اآلليات املنشأ  أما  - ٢٠
ــة        ــدان النامي ــدهورها يف البل ــات وت ــة الغاب ــن إزال ــات النامجــة ع ــوفر فرصــا  ف ،خلفــض االنبعاث ت

__________ 
 ,International Policy Centre for Inclusive Growth, “Indigenising development”, Poverty in Focusانظـر    )١٧(  

No. 17 (Brasilia, May 2009).  
  ).، املرفقA/42/427 (نا املشتركمستقبل: انظر أيضا تقرير اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية املعنون  )١٨(  
التنــوع الثقــايف والتنــوع انظــر منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة،    )١٩(  

املائدة املستديرة الرفيعة املستوى املعقودة بشكل مشترك بـني اليونـسكو           : األحيائي ألغراض التنمية املستدامة   
 يف جوهانسربج خـالل مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة             ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٣تحدة للبيئة يف    وبرنامج األمم امل  

  ).٢٠٠٣نريويب، برنامج األمم املتحدة للبيئة،  (املستدامة
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ــ لالســتجابةللــشعوب األصــلية   الوضــوح بــشأن زيــادةكفــل ت وقــد .شواغلها املتعلقــة باملنــاخل
  .لشعوب األصلية على حنو فعالل  الفائدةات هذه اآلليحتقّقملكية األراضي أن 

أن نالحــظ أن خطــاب التنميــة املــستدامة وُنُهــج احلفــاظ علــى يف  إشــكالية بيــد أن مثــة  - ٢١
البيئة ُتعزز، يف كثري من األحيان، وجود رؤية أحادية البعد تـرى يف الـشعوب األصـلية حارسـا      

التنميـة  سـعت   و. )٢٠(“جـي النبيـل   أسـطورة اهلم  ” مـن جديـد      فتعيـد إىل األذهـان    على الطبيعـة،    
 بدال مـن    ،لتخفيف من حدة اآلثار السلبية للمفاهيم التقليدية للتنمية        ا ىلإاملستدامة، يف الواقع،    
 مـن خـالل     ، األصـلية  تـشجع الـشعوبُ   و.  ومنطقها ، وعملياهتا ، مبادئها عنطرح أسئلة جذرية    

ويل على املـضي قـدما يف إعـادة النظـر            الد ، اجملتمعَ ها بتحقيق تنمية يف ظل اهلوية والثقافة      اقتراح
التنـوع شـرط   ”فهي تبعـث برسـالة قويـة مفادهـا أن        . الثقايف، واالستدامة ويف التنوع األحيائي    

 مــن الناحيــة البيئيــة واالجتماعيــة والثقافيــة  ،مــسبق مهــم لكفالــة حتقيــق تنميــة مرنــة ومــستدامة 
  .)٢١(“واالقتصادية

  
 لجنسانية واألطفال والشبابل ء اعتبار خاصوإيالالتفاعل مع حقوق اإلنسان،   -دال   

ــان،    - ٢٢ ــشاركون  يف كــثري مــن األحي ــة   ال يتطــّرق امل ــشات اخلاصــة بالتنمي  أن إىليف املناق
ــا شــامال        ــا دولي ــى مــدى عقــود، إطــارا قانوني ــرت، عل ــسان وف ــة حلقــوق اإلن الــصكوك الدولي

ملــا ميكــن، تــضع حــدودا  االلتزامــات، الــيت وافقــت الــدول علــى الوفــاء هبــا طواعيــة، والــيت مــن
قـد فتحـت هـذه الـصكوك املتعلقـة حبقـوق            و. التنميـة باسـم   ميكن، للحكومات القيـام بـه        ال أو

ُيعـوَّل   كـبريا،    ااإلنسان، اليت وضعتها األمم املتحدة، يف العقود اخلمسة املاضية، حّيـزا مفاهيميـ            
التفـاهم املـشترك يف     سـم    مـا يعـرف اآلن با      إنشاءبني حقوق اإلنسان والتنمية و    ما  لجمع  ل عليه

الـذي اعتمدتـه جمموعـة       إزاء التعـاون اإلمنـائي       قـائم علـى حقـوق اإلنـسان       األمم املتحـدة لنـهج      
، الــذي يتنــاول مــسأليت الثقافــة  النــهجهــذا ويهــدف . ٢٠٠٣األمــم املتحــدة اإلمنائيــة يف عــام  

االسـتفادة مـن     و ، واحلـد مـن عـدم املـساواة        ،إىل تعزيـز حقـوق اإلنـسان، ومحايتـها        واجلنسانية،  
 الــصالت القائمــة بــني إنبــل . املــشاركة املوضــوعية للفئــات األكثــر تــضررا، مبــا فيهــا األطفــال

الثقافة، والقضايا اجلنسانية، وحقوق اإلنـسان، هـي جـزء ال يتجـزأ مـن التنميـة يف ظـل الثقافـة                      
ن حالة حقـوق     أريد احلفاظ على التقدم احملرز بشأ       ما اهتماما إذا إيالءها   وهي تتطلب    ،واهلوية

وورد ذكر النساء واألطفال والشباب، صراحة، يف عدة مـواد مـن            . اإلنسان للشعوب األصلية  
__________ 

 ”José Pimenta, “Twisting development: the Ashaninka way” in “Indigenising Developmentانظــر   )٢٠(  

(footnote 17).  
 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, “inks between biological andر انظـ   )٢١(  

cultural diversity: concepts, methods and experiences”, report of an international workshop (Paris, 2008).  
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إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية، نظـرا ألن هـذه الفئـات، كـثريا مـا تقـع                    
ــز وألهنــا  لضــحية أشــكا ــز الــ ى حتظــال متعــددة مــن التميي ــار املتمي ي تــستحقه ذ دائمــا باالعتب

 ).CRC/C/GC/11انظر  (ها عناصر فاعلة رئيسية يف عملية التنمية يف ظل الثقافة واهلويةبوصف

ــشتركة       و  - ٢٣ ــادة امل ــه امل ــرف ب ــصري حــق تعت ــر امل ــدويل اخلــاص   ١احلــق يف تقري ــد ال  للعه
باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،          

 مبقتـضى هـذا احلـق،       شعوب،لـ وميكـن ل  . الشعوب األصلية حقوق  م املتحدة بشأن    إعالن األم و
ــة،واصــلأن ت ــق  ، حبري ــهحتقي ــصاديةاتنميت ــة ، االقت ــة، والثقافي ــه.  واالجتماعي  ، كــذلكا،وميكن
 الداخليـة   ا يف االستقالل الذايت، أو احلكم الـذايت، يف املـسائل املتعلقـة بـشؤوهن              اقوقهحب” التمتع
 علـى األراضـي واملـوارد، واسـتخدامها،         ا إىل أمهية حـصوهل     هذا احلق  يشريث  حي ،)٢٢(“واحمللية

، ١٦٩وبالنـسبة التفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم             . والسيطرة عليها، من أجل تقرير املصري     
 حق الشعوب األصلية يف التنمية، مؤكدة الكيفية اليت ينبغـي هبـا للـدول         توسعت يف عرض  فقد  

ــر  ــة املفــاهيم    أن تعــززه، علــى أســاس احت ام حــق الــشعوب األصــلية يف حتديــد أولوياهتــا، وأمهي
 وفقـا لإلطـار املعيـاري الـدويل     ،التنميةهلذا فإن و.  واملشاركة، والقبول،لتشاورعملية البالنسبة  

  .ما تكون عن مفهوم أحادي النموذجحلقوق اإلنسان، أبعد 
مــن دعامــات  ني معيــاريتنيتدعــام علــى التنميــة يف ظــل الثقافــة واهلويــةوترتكــز عمليــة   - ٢٤

دة ملـشاركة   جمموعـة احلقـوق احملـدِّ     : ومهـا ،  إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية      
ــلية  ــبـــشكلالـــشعوب األصـ ــة احلقـــوق احملـــدِّ ي فعلـ لحقـــوق الثقافيـــة للـــشعوب  لدة ، وجمموعـ

 ه،وقـ منطيف   مـادة  ةمخـس عـشر   و تـه،  ديباج  يف  تسع فقـرات   على اإلعالن   تويوحي. )٢٣(األصلية
التشاور، والشراكة، ومشاركة الشعوب األصـلية يف قيـام نظـام حكـم دميقراطـي               عملية  تتناول  

عـالن،  اإلوعـالوة علـى ذلـك، يوضـح     . تفاعل عادل مع الشعوب األصـلية لقيام يضع األساس  
أكثـر مـن جمـرد حقـوق     هـي  الثقافة، أن احلقوق الثقافيـة   ب املتعلقة ةسبع عشر مواده ال خالل  من  

ــشري إىل  ــع حقــوق اإلنــسان     ؛ثقافــةالت ــي اهلويــة الثقافيــة لألفــراد   حت الــيت وإمنــا تــشمل مجي  ،م
 . هذه اهلويةوتعزز، وجمتمعاهتم احمللية

 مـع حقـوق اإلنــسان   واقـع األمــر،  يف قــد تتعـارض، ن احلقـوق الثقافيـة   إل اقــغـري أنـه ي    - ٢٥
 ،ارسـات الثقافيـة    واملم ،تقوم هذه احلجة على خلط مفـاهيمي بـني احلقـوق الثقافيـة            و. األخرى

__________ 
  .الشعوب األصلية من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق ٤انظر املادة   )٢٢(  
 مـن اإلعـالن   ٢٧املـادة  مـع احلقـوق الثقافيـة يف     حتديـدا   عامـل يت تت  األحكام الدولية حلقـوق اإلنـسان الـ        توجد  )٢٣(  

مــن العهــد الــدويل  ١٥ واملــادة ؛العـاملي حلقــوق اإلنــسان والعهــد الـدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والـسياسية   
ملنظمة األمم املتحدة للتربيـة     عالن العاملي   اإل من   ٥ واملادة   ؛افيةاخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق    

  .بشأن التنوع الثقايفوالعلم والثقافة 
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 تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث،        مـن قبيـل   كرامـة اإلنـسان،     ل املهينـة  هـواء،  أو األ  ،والعادات
، إعالن اليونسكو العاملي بشأن التنوع الثقـايف واضـح يف هـذه النقطـة             و .طقس تطهري األرملة  و
الــيت هــي  ،احلقــوق الثقافيــة جــزء ال يتجــزأ مــن حقــوق اإلنــسان  ”ن أ  التأكيــد علــىكــرري إذ

ال جيـوز ألحــد أن يتــذرع بـالتنوع الثقــايف لكــي   ” وأنــه ،“ ومتكافلــة،حقـوق عامليــة ومتالزمـة  
 وتـرد أحكـام مماثلـة    .“ينتهك أو حيّد من نطاق حقـوق اإلنـسان الـيت يـضمنها القـانون الـدويل           

  .يف صكوك عاملية أخرى
ق اإلنـــسان،  التزاماهتـــا الدوليـــة يف جمـــال حقـــو احتـــراميـــتعني علـــى الـــدول هكـــذا و  - ٢٦
، شعوبالـ هذه  سيما نساء    الو،  ة للشعوب األصلية  ياملشاركة الكاملة والفعل  تأمني  ذلك   يف مبا

ية، حـىت عنـدما تعكـس تلـك األصـوات           ائمنيف وضع السياسات والربامج اإل    ،  ا وأطفاهل ا،وشباهب
 األمـم   إعـالن اعتمـاد   وهلـذا فـإن     . البـشرية فيمـا يتعلـق بالتنميـة        ثقافيـة خمتلفـة      اترونظومرؤى  

 ثقافـات   تراعـي تنميـة   إزاء ال هـج جديـدة     ُناّتباع  يتطلب  املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية      
  . شراكات حقيقيةإقامةشجع على يالشعوب األصلية ضمن أطر أوسع حلقوق اإلنسان، و

  
 عمــل جمــاالت يــــف ةــــواهلوي ةــــالثقاف لــــظ يــــف التنميــة ومــــمفه قـبيـــتط  -ثالثا   

  ةاملتحد األمم
 مـن  يتجـزأ  ال جـزءا  تـشكل  ال واهلويـة  الثقافـة  ظـل  يف التنميـة  ومبادئ أبعاد خمتلف إن  - ٢٧
 خـالل  مـن  أيـضا  تتجسد إهنا بل ،فحسب القانونية هاوصكوك املتحدة لألمم اإلمنائي طاباخل

 الـذي  العمـل  لـضخامة  ونظرا .املتحدة األمم وكاالت عمل جماالت شىت يف ملموسة تطبيقات
 ظـل  يف التنميـة  منظـور  مـن  شـامل  حتليـل  إجـراء  فإن ،املضمار هذا يف املتحدة مماأل به تضطلع
 بعـد  هنـاك  لـيس  ذلـك،  علـى  وعالوة .بعيد حد إىل الورقة هذه نطاق سيتجاوز واهلوية الثقافة
 ضـع لو وسـيلة  أي هنـاك  لـيس  أنـه  كمـا  املنظـور،  ذلك من منهجي حتليل إجراء لتيسري أداة أي
 بـشأن  املتحـدة  األمـم  إعالن أن بيد .املمارسات أفضلب وصفه ميكن ما لتحديد الالزمة عايريامل

 شـأن  مـن و للربجمـة،  حتليلـي  منظـار  لبلـورة  مفيـدة  انطـالق  نقطـة  يوفر األصلية الشعوب حقوق
 ظـل  يف التنميـة  جمـال  يف املمارسـات  أفضل تستتبعه ما بشأن التفكري يف تسهم أن أدناه ناقشةامل

  .قائمة زالت ما اليت التحديات وبشأن تالتزاما من واهلوية الثقافة
  

 الثقافـة  ظـل  يف التنميـة  دعمبـ  املتـصلة  املتحـدة  لألمـم  الرئيسية يةربناجمال اجملاالت  - ألف  
  والثقافة والتعليم الصحة إىل والبيئة واالقتصادية االجتماعية التنمية من :واهلوية

 الـيت  اإلمنائيـة  والـربامج  املـشاريع  جمـال  يف ومتنوعة عريضة خبربات املتحدة األمم تتمتع  - ٢٨
 الفـرع  يف مناقـشته  جـرت  مـا  حنـو  علـى  ها،وقـضايا  واهلويـة  الثقافة ظل يف التنمية مبادئ جتسد
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 املعـين  الـدائم  املتحـدة  األمم نتدىمل الستة االتاجمل حتت مبّوبةً أدناه، بعضها ردي و .أعاله الثاين
 االقتـــصادية التنميـــة )أ( :وهـــي ،تكليـــف بـــشأهنا صـــدر الـــيت األصـــلية الـــشعوب بقـــضايا

 وقـد  .اإلنـسان  حقـوق ) و (؛الثقافـة ) هـ( ؛التعليم) د( ؛الصحة) ج( ؛البيئة) ب( ؛واالجتماعية
 يف جيـدة  ملمارسـات  كنمـاذج  األمثلـة  هـذه  الوكـاالت  بـني  املـشترك  الـدعم  فريـق  أعضاء حدد
 أن تعـدو  ال فهـي  مث، نومـ  املـشتركة؛  الورقـة  هـذه  ألغراض واهلوية الثقافة ظل يف التنمية جمال
  .)٢٤(اجلارية األعمال عن خاطفة حملة تقدم
ــشعوبا عــيش ســبل دعــم وجيــب  - ٢٩ ــا األصــلية، ل ــك يف مب ــ ذل ــةالغذ نظمال ــسيادة ائي  وال

 وتنميتـها  بقائهـا و الـشعوب  هـذه  ةهلويـ  الرئيـسي  املـصدر  ميـثالن  العنـصرين  هذين ألن الغذائية،
 والزراعـة  ألغذيـة ل املتحـدة  األمـم  منظمة به تقوم ما ذلك على احملددة األمثلة ومن .االقتصادية

 بنــاء خــالل مــن العــيش ســبل واســتدامة الغــذائي األمــن لتحقيــق مواتيــة بيئــة لتهيئــة أعمــال مــن
 للتنميـة  الـدويل  الصندوق يقدمه ماو ،)٢٥(الريفية املناطق يف ةاألصلي الشعوب منظمات قدرات
 القـدرات  تعزيـز  إىل والراميـة  الطلـب  علـى  مـة القائ لمـشاريع ل النطـاق  واسـع  دعـم  من الزراعية

 القــروض مــن املمولــة الــصندوق مــشاريع طريــق عــن األصــلية الــشعوب جملتمعــات االقتــصادية
  .)٢٦(األصلية الشعوب ملساعدة املبتكر واملرفق واملنح،
 .ومحايتـها  واملـوارد  واألقـاليم  األراضـي  على احلصول قضايا معاجلة إىل احلاجة وتدعو  - ٣٠
 عمليــاتل التــسهيالتو دعمالــ تــوفر الــيت اجملــال هــذا يف والــربامج املــشاريع مــن العديــد هنــاكو

 .األخـرى  واألطـراف  واحلكومـات  ةاألصلي الشعوب جمتمعات بني والتفاوض واحلوار التشاور
ــورت فقــد ــة منظمــة بل ــال، ســبيل علــى ،والزراعــة األغذي ــسمى اهنجــ املث ــهج ي ــشاركي الن  الت

 اســتخدامات ذات طبيعيــة ومــوارد أراض حتــوي الــيت ملنــاطقا يف نيــةالعمرا للتنميــة والتفاوضــي
ــسية ــددةو تناف ــو .متع ــسهل وه ــني احلــوار ي ــف ب ــات خمتل ــة اجله ــز ســبيل يف املعني ــهجال تعزي  ن

 األصـلية  الـشعوب  حقوق عن الدفاع يف بنجاح خدماسُت وقد .العمرانية التنمية إزاء تفاوضيال
 املتحـــدة األمـــم برنـــامج يعكـــف الـــراهن، الوقـــت ويف .)٢٧(العـــامل أحنـــاء شـــىت يف ومـــصاحلها

ــا ،)املتحــدة األمــم موئــل( البــشرية للمــستوطنات  لوســائل العامليــة الــشبكة مــع جنــب إىل جنب
ــل وضــع علــى األراضــي، اســتغالل ــسياسات دلي ــشعوب لــصاحل األراضــي إدارة جمــال يف لل  ال

__________ 
الـصيغة املطولـة مـن     إىل الرجـوع  يرجـى ،  منظمات األمم املتحـدة    قدمتها اليت املشاريع حول التفاصيل من ملزيد  )٢٤(  

  .www.un.org/indigenous: العنوان على املتاحةهذه الورقة ومرفقاهتا، 
  .www.fao.org/economic/esw/esw-home/esw-indigenous-peoples و ،www.fao.org/gender انظر  )٢٥(  
  .www.ifad.org/english/indigenous/grants انظر  )٢٦(  
  .www.fao.org/sd/dim_pe2/pe2_050402a1_en.htm انظر  )٢٧(  
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 الــدليل هــذا بأســره املالعــ يف الــسياسات صــانعو يــستخدم أن املتوقــع ومــن .املــدن يف ةاألصــلي
 .احلــضرية املنــاطق يف هتــاحياز وضــمان األرض علــى األصــلية الــشعوب حــصول لــدعم أداةكــ
 ومنتدياتــه )٢٨(لألراضــي الــدويل التحــالف أعطــى الوكــاالت، بــني املــشترك الــصعيد علــىو

 .األرض يف األصــلية الــشعوب حلقــوق األولويــة وأفريقيــا الالتينيــة وأمريكــا آســيا يف اإلقليميــة
 طرائــق وانتــهاج ،ةاألصــلي الــشعوب أراضــي خــرائط لرســم الــدعم ومنتدياتــه التحــالف ويقــدم
 املتعاظمــة التجاريــة الــضغوط مواجهــة يف األصــلية للــشعوب اإلقليميــة احلقــوق لكفالــة مبتكــرة
 بـاملوازاة  الـذايت،  احلكـم  ذات األصـلية  الـشعوب  منـاطق  يف املصري تقرير وكفالة ،اأراضيه على
  .الدميقراطية الدولة ممفهو تطور مع
ــدعو  - ٣١ ــة وتـ ــتخدام تعزيـــز إىل احلاجـ ــوارد املـــستدام االسـ ــة للمـ ــة الطبيعيـ  التنـــوع ومحايـ

 حتـوي  التارخييـة  وأقاليمهـا  األصـلية  الـشعوب  أراضـي  أن حقيقة ضوء يف سيما وال ،البيولوجي
 عليهــا كــزري الــيت اجملــاالت مــن جمــالٌ وهــذا .العــامل يف البيولــوجي التنــوع مــن األعظــم اجلــزء

 احملليـة  ملعـارف ا مظُُنبـ  املتعلـق  )اليونـسكو ( والثقافة والعلم للتربية املتحدة األمم منظمة مشروع
 علمـاء و ،التقليديـة  املعارف َحَملة بني واراحل إقامة إىل يرمي الذي ،األصلية الشعوب معارفو

 البيولـوجي  لتنـوع ا حفـظ  تعزيز سبيل يف القرار وصانعي ،املوارد ومديري ،واالجتماع ةالطبيع
 اليونـسكو  ولـدى  .)٢٩(املوارد إدارة يف ومتكافئ نشط بدور احمللية اجملتمعات اضطالع كفالةو

 وثيـق  بـشكل  أيـضا  عمـل ي ،“احليـوي  واحملـيط  اإلنـسان  برنـامج ” يسّمى دويل حكومي برنامٌج
 ،لبيئـة وا النـاس  بـني  العالقـة  حتـسني  أجـل  مـن  األصـلية  الشعوب جمتمعاتو احمللية اجملتمعات مع
 األخـرى  املفيـدة  األمثلـة  ومـن  .يـه عل واحلفـاظ  البيولوجي لتنوعل املستدام ستخداماال ملبدأ وفقا

  .)٣٠(والزراعة األغذية منظمة من املدعومة العاملية، األمهية ذات الزراعي التراث نظم مبادرة
 نعـ  آثـاره  مـن  والتخفيـف  املناخ تغري مع للتكيف استراتيجيات وضع الضروري ومن  - ٣٢
 إىل الراميـة  تـدابري ال ودعـم  نظرها، ووجهات وخرباهتا األصلية الشعوب معارف استثمار طريق
 ،)٣١(“املواجهـة  خـط  يف املنـاخ  منتـدى ” إن ،املثـال  سـبيل  علـى و .التكيـف  على القدرة كفالة
ــادرة وهــو ــدائم املتحــدة األمــم منتــدى وأمانــات اليونــسكو بــني مــشتركة مب  بقــضايا املعــين ال

__________ 
ــارة عــن حتــالف عــامل  التحــالف  )٢٨(   ي للمنظمــات، يــضم أعــضاء مــن منظومــة األمــم املتحــدة    الــدويل لألراضــي عب

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج األغذية العاملي، وبرنـامج          (
، باإلضـافة إىل طائفـة عريـضة مـن منظمـات اجملتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك           )لألمم املتحـدة للبيئـة، والبنـك العـاملي        

  .مات الشعوب األصليةمنظ
  .www.unesco.org/links انظر  )٢٩(  
  .ftp.fao.org/sd/SDA/GIAHS/GIAHS-sns-ES_strategicframework_dft2-rev-8_March-051.pdf انظر  )٣٠(  
  .www.climatefrontlines.orgانظر   )٣١(  
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 يـوفر  اإلنـسان،  قـوق حل املتحـدة  األمـم  ومفوضـية  البيولـوجي  التنـوع  اتفاقيةو ليةاألص الشعوب
 .احمللـي  الطلـب  علـى  املرتكـزة  املشاريع دعميو ةاألصلي الشعوب جمتمعات صوت إلمساع منربا

 للبيئــة، املتحــدة األمــم لربنــامج التــابع العامليــة املعلومــات مــوارد بيانــات قاعــدة برنــامج ويرمــي
 املنـاخ  تغـري  جمـال  يف واخلـربات  املعـارف  تبادل دعم إىل ،)٣٢(“عديدة قوية أصوات” واملسمى

 املنطقـتني  كلتـا  شـعوب  ومـساعدة  ، النامية الصغرية اجلزرية والدول الشمايل القطب منطقة بني
  .الدويلو واإلقليمي احمللي الصعد على صوهتا إلمساع بعضا بعضهما دعم على
ــدعو  - ٣٣ ــز إىل احلاجــة وت ــسياسا تعزي ــدابري تال ــة والت ــسكن يف احلــق إعمــال إىل الرامي  ال

 يـضطلع  الـصدد،  هـذا  يفو .يةاحلـضر املنـاطق    إىل واهلجـرة  التـشرد  يسياق يف سيما الو املالئم،
ــه املتحــدة األمــم موئــل ــ تنفيــذ جمــال يف القــرار صــانعي بتوجي ــة ربامجالــو سياساتال  إىل الرامي
 خرباهتـا  إىل باالسـتناد  احلـضرية  ملنـاطق ا يف عيـشها  ظـروف  حتـسني  يف األصلية الشعوب إشراك
 .)٣٣(املالئم السكن يف احقه تعزيزومن مث  ، وتقاليدهااعاداهتو الفنية

 بـني  الفـوارق و لثقافـة ل املراعيـة  والوقايـة  الصحية الرعاية هجُن وتنفيذ تعزيز الالزم ومن  - ٣٤
 واحتياجاهتـا  يةاألصـل  الـشعوب  معـارف  علـى  تأسيـساً  اإلنـسان،  حقوق على والقائمة اجلنسني
 للطفولــة املتحــدة األمــم منظمــةو للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق مــن كــل ويعمــل .اخلاصــة

 وعلـى  .)٣٤(واإلجنابيـة  اجلنـسية  الـصحة  جمـال  يف للثقافـة  مراعيـة  ُنهـج  تطبيـق  على )فاليونيسي(
 واليونيــسيف للــسكان، املتحــدة األمــم وصــندوق اليونــسكو، منظمــة تقتــرح اخلــصوص، وجــه
 الرعايـة  تقـدمي و واإليـدز  البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  من الوقاية جمال يف للثقافة مراعية ُنُهجا

 املناعـــة نقـــص بفـــريوس املعـــين املـــشترك املتحـــدة األمـــم برنـــامج ســـياق يف وذلـــك ،الالزمـــة
 الـشعوب  معتقـدات  ومراعـاة  احمللية املوارد تسخري مع ،املكتسب املناعة نقص متالزمة/البشرية

 مــع  تعمــل  وهــي  .واإلجنــاب  واجلــنس  املــرض  قــضايا  إزاء وحــساسياهتا  ارســاهتا ومم األصــلية 
  .)٣٥(العامل أحناء شىت يف هاومراهقي األصلية الشعوب جمتمعات

__________ 
  )٣٢(  www.manystrongvoices.org.  
 :املـدن  يف األصـلية  الـشعوب  إسـكان  البـشرية،  للمـستوطنات  حـدة املت األمـم  برنامج :اخلصوص وجه على انظر  )٣٣(  

  ).٢٠٠٩ نريويب،( املدن يف األصلية الشعوب بسكن املتعلقة السياسات دليل
 إكـوادور،  أوتافـالو،  يف الـصحية  هواسـي  جـاميب  عيـادة  حالـة  راجع الصدد، هذا يف ملموس مثل على لالطالع  )٣٤(  

  .www.unfpa.org/video/2005/jambi_huasi.htm :العنوان على املتاحة
 الثقافــة،” والثقافــة والعلــم للتربيــة املتحــدة األمــم منظمــة مــشروع بــشأن املعلومــات مــن مزيــد علــى للحــصول  )٣٥(  

  .aids/culture/org.unesco.www :انظر ،“املكتسب املناعة نقص ومتالزمة البشرية، املناعة نقص وفريوس
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 حقـوق  حيتـرم  الذي الثقافات املتعدد والتعليم األم باللغات النهوض إىل احلاجة وتدعو  - ٣٥
 يف املتمثـل  املـزدوج  التحـدي  على التغلب بغية ،)٣٦(التعليم جمال يف التمييز عدم ومبادئ الطفل
 وبقائهـا،  واسـتخدامها  وهويتـها  وتقاليـدها  األصـلية  الشعوب ثقافات على احلفاظ وتعزيز دعم
 يف ومتكـافئ  كامـل  بشكل تشارك أن األصلية للشعوب تتيح اليت واملهارات املعارف توفري مع

 التعليميـة  املـواد  إلنتـاج  ونيـسيف الي مبـادرات  ذلـك  علـى  األمثلـة  مـن و .والدويل الوطين اجملتمع
 الـذي  والـدعم  األصـلية،  للشعوب اإلبداعي التعبري أشكال على باالعتماد هاونشر اللغة الثنائية
 يف األصـلية  للـشعوب  احملليـة  اللغويـة  واملـضامني  املعـارف  تـدرج  الـيت  لـربامج ل اليونـسكو  تقدمه
  .)٣٧(املدرسية املناهج
 متعـددة  أشـكاال  تأخـذ  الـيت  األصلية، للشعوب اإلبداعية القدرة عن الدفاع املهم ومن  - ٣٦

 يــشكل ممــا ،املعاصــرة االبتكــارات خــالل مــن نفــسها إنتــاج تعيــدو ملموســة، وغــري ملموســة
ــزا إســهاما ــة األشــكال هــذهو .إلنــسانيةل املــشترك التــراث يف متمي  مــن يتجــزأ ال جــزء التعبريي
 اتالــدراي جتــسد ألهنــا نظــرا احملليــة،و األصــلية للمجتمعــات واالجتماعيــة الثقافيــة اهلويــات
 سدجتـ  األصـلية  لـشعوب ا “ثقافـة ” كانـت  املـ و .األساسـية  واملعتقـدات  القـيم  نقلتو واملهارات
 األرض،بـ  تربطهـا  الـيت  والوشائج رزقها كسب وسائل من ينبثق الذي ،بأكمله هتاحيا أسلوب
 واليونـسكو  .اإلمنائيـة  قـضايا ال مـن  واسعة طائفة اجملال هذا يف املنفذة شاريعامل تتناول ما فكثرياً
 لغـات  صـون  يـشمل  مبـا  الثقـايف،  والتعـبري  التـراث  جمـاالت  مجيـع  يف األصلية الشعوب مع تعمل

 أمــا .)٣٨(الثقافيــة مواقعهــاو املقدســة أماكنــها محايــةو املــادي، غــري هــاتراثو األصــلية الــشعوب
 الثقـايف  التعـبري  أشكال محاية بشأن النطاق واسع برنامج فلديها الفكرية للملكية العاملية املنظمة
  .)٣٩(االستعمال وإساءة االختالس من التقليدية واملعارف التقليدية

  

__________ 
  ).١٩٦٠( التعليم جمال يف التمييز مناهضة واتفاقية )١٩٨٩( الطفل حقوق اتفاقية انظر  )٣٦(  
 ،“سـليمان  جـزر  القريـة،  مـستوى  علـى  احملليـة  البيئيـة  املعـارف  ونقل التوثيق” مشروع املثال، سبيل على انظر،  )٣٧(  

  .www.unesco.org/links :نالعنوا على املتاح
 مبــادئ :املقدســة الطبيعيــة األمــاكنانظــر، بوجــه خــاص، روبــرت وايلــد وكريــستوفر مــاكليود، الناشــران،     )٣٨(  

، سلسلة املبادئ التوجيهية املتعلقة بأفضل املمارسات يف جمال املنـاطق احملميـة،             احملمية املناطق ملديري توجيهية
؛ باريس، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة           حلفظ الطبيعة  الدويلاالحتاد  غالند، سويسرا،    (١٦رقم  

 األمـاكن  دور :والبيولـوجي  الثقايف التنوع حفظ. ؛ وتوماس شاف وكاثي يل، الناشران     )٢٠٠٨،  )اليونسكو(
مـايو  / أيـار ٣٠، مداوالت الندوة الدولية، املعقودة يف طوكيـو يف الفتـرة مـن              الثقافية واملواقع املقدسة الطبيعية

  ).٢٠٠٦باريس، اليونسكو،  (٢٠٠٥يونيه / حزيران٢إىل 
  .www.wipo.int/tk/en/folklore/culturalheritage انظر  )٣٩(  
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  واهلوية الثقافة ظل يف التنمية منظور من املواضيعية املتحدة ألمما برامج تقييم  - باء  
 اخلــاص الوضــع اعتمادهــا يف أعــاله املــذكورة األمثلــة بــني املــشترك القاســم يتمثــل  - ٣٧

ــشعوب ــة،و االجتماعيــة وقيمهــا األصــلية لل  كنقطــة ومنظوراهتــا مقوماهتــا،و ،هــاوتراث الثقافي
ــدخل انطــالق ــذ .للت ــهج مــن حتــول حبــدوث تــشي فهــي ا،ل ــسم اإلمنــائي الن ـــ املت  “العجــز” ب

 اإلمنائيــة قــضاياال ملعاجلــة متنوعــةو خمصــصة ســبل العتمــاد “اجلميــع يناســب واحــد مقــاس” و
 الـسبل  بـدعم  املتعلقة األمثلة تبّينو .واهلوية الثقافة ظل يف التنمية مفهوم مع يتماشى مبا احليوية

 الــشعوب اختــزال مــن االنتقــال ســبل خــاص بوجــه الغذائيــة والــنظم الــرزق لكــسب املــستدامة
 وإدارة اهبـ  خاصـة  حلـول  إجيـاد  يف بريادهتـا  اإلقـرار  إىل وصـوالً  للفقـر،  ضحايا جمرد يف األصلية
ــة ــها دف ــةاالجتماع تنميت ــصادية ي ــسها، واالقت ــستندة بنف ــك يف م ــا إىل ذل  اومؤســساهت منظوراهت

  .للعامل ونظرهتا
ــد  - ٣٨ ــمل اإلمنائيــة مارســاتامل مــن الكــثري أن بي  ،العامــة اخلــدمات جمــال يف املتحــدة ألم
ــا ــشمل مب ــصحة ي ــسكن ال ــيم وال ــز ،والتعل ــدو فيمــا يركّ ــى يب ــسر اخلــدمات جعــل عل ــاالً أي  من

 الـشعوب  مؤسـسات  تعزيـز  علـى  العمـل بـدال مـن      ،باحتياجاهتـا  صـلة  وذات األصـلية  للشعوب
 وقـد  .األصـلية  الـشعوب  حقـوق  بـشأن  املتحـدة  األمـم  إعالن عليه ينص ملا وفقا ذاهتا، األصلية
 ةاألصـلي  الـشعوب  جمتمعـات  كانـت  إذا امبـ  رهنـاً  أيـضا  املـسألة  هذه إزاء النظر وجهات ختتلف

 اهلـ  املخصـصة  األراضـي  أو( اأجـداده  عن وروثةامل راضياأل على مجاعي بشكل تعيش تزال ال
 يف املـدن  يف انتـشارا،  أكثـر  صـارت  وإمنـا  جمتمعيـة  حيـاة  تعـيش  تعـد  مل أهنـا  أو ،)تشردها عقب
 الـشعوب  إلشـراك  أكـرب  ااسـتعداد  يبـدو  مـا  علـى  هنـاك  أن إىل البحوث تشريو .األحيان أغلب
 احلـضرية  املـساحات  ختطـيط  عـوض  ا،وإدارهتـ  البيئـة  و الطبيعة قضايا ختطيط أعمال يف األصلية

 الـيت  الـسبل  عـن  أمشـل  صـورة  لبلـورة  البحـوث  مـن  مزيـد  إجراء الالزم ومن .احمللية واجملتمعات
 اجملــاالت خمتلــف ضــمن بنجــاح األصــلية الــشعوب مؤســسات لــدعم املتحــدة األمــم ســلكتها

  .والسياقات يةربناجمال
 التـدخل  حمـور  الثقافـة  فيهـا  تـشكل  اليت جوالربام املشاريع حتليل فحىت ،األمر واقع يفو  - ٣٩
ــاكف .واهلويــة الثقافــة ظــل يف التنميــة مفهــوم اامتثاهلــ تلقــائي بــشكل وال بوضــوح يــبني لــن  هن

 هحفظـ  أو التـراث  محايـة  هـج ُن املثـال،  سـبيل  علـى  الثقـايف،  التراث مشاريع فيها قتطب حاالت
 أشـكال  تعـزز  الـيت  املشاريع فإن باملثل،و .العملية يف إشراكه بدال من    املعين احمللي اجملتمع باسم
 أفـراد  أخـذ  مـىت  األصـلية  الـشعوب  حقـوق  مـن  تنـال  أن ميكـن  األصـلية  لشعوبل الثقايف التعبري

 ،األصـلية  للـشعوب  ثقـايف ال تعـبري ال أشكال نتاجإل املبادرة زمام ليةاألص الشعوب إىل ينتمون ال
  .الفكرية ملكيتهم نطاق يف مث من وأدخلوها
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 هنجـا  اجوهرهـ  يف تـشكّل  واهلويـة  الثقافة ظل يف التنمية إن القول املمكن فمن لذلك،  - ٤٠
 أكثــر العمليــات حتــدده بنجــاح، علــى أن تنفيــذ هــذا النــهج  القطاعــات بــني ومــشتركا شــامال

  .ةحمدد مواضيعحتدده  مما
  

ـــديـحت  - جيم   ــشاركية أســاليب دـ ــة وأدوات ت ــة برناجمي ـــلدع كافي ـــالتنمي مـ ـــف ةـ  ظــل يـ
  واهلوية افةالثق
 واآلليـات  واملنـهجيات  األدوات تطـوير  يف ربةاخلـ  املتحـدة  األمـم  منظمـات  مجيـع  لدى  - ٤١

 العــامل إىل نظرهتــا بــشأن والتواصــل لتعــبريا مــن األصــلية الــشعوب بــتمكني الكفيلــة والقــدرات
 ذلـك  يف مبـا  احملليـة،  اجمتمعاهتـ  تنميـة ب املتـصلة  القـرارات  سـياق  يف ،وتطلعاهتا وحقوقها وهويتها
  .معها والتفاوض الثالثة واألطراف احلكوماتب التصالا ألغراض واحلوار التشاور آليات
ــن  - ٤٢ ــار املمكــن وم ــشاركي رســمال اعتب ــى ،لخــرائطل الت ــال، ســبيل عل ــذي املث  باتــت ال

 الـــشعوب لـــصاحل اإلمنائيـــة ادخالهتتــ  يف متزايـــد بـــشكل املتحــدة  األمـــم منظمـــات تــستخدمه 
 بوضـوح  يـبني  ألنـه  نظرا ،واهلوية الثقافة ظل يف التنمية مفهوم تطبيق يف الزاوية حجر األصلية،
 أن شـأنه  ومـن  .معارفهـا  وكـذلك  ةاألصـلي  الـشعوب  تمعـات جمل والثقافيـة  االجتماعية املقومات

 أفـراده  يـصبح  لكـي  بـه،  اخلاصـة  هومؤسـسات  هومـوارد  الثقافية تقاليدهب احمللي اجملتمع وعي يعزز
 الـيت  اإلمنائيـة  تـدخالت ال مواجهة عند موأولوياهت اهمورؤ حقوقهم عن للتعبري استعدادا أحسن
 نـشوب  درء أو الـصحة  وأ التعلـيم  أو األراضـي  اسـتخدام  جمـال  يف سـواء  ثالـث،  طرف ينفذها
 أن ينبغـي  للخـرائط  التـشاركي  الرسـم  أن اآلن واسـع  نطـاق  علـى  به املسلم من أنه بيد .الرتاع
 تـاليف  بغيـة  ورقابتـه،  احمللي اجملتمع لسيطرة وخاضعا ياقه،بس ومقترنا الطلب، على قائما يكون

 الطـابع  إضـفاء  قبيـل  مـن  خمـاطر،  مـن  اخلارج من واملدفوعة االستخراجية النهج عليه تنطوي ما
 منـاف لألخالقيـات     أو رديء بـشكل  اخلرائط فرسم .اإلنسان حقوق انتهاك أو وريلكوالفول
 ولعــل .االســتخدام ســوءو لالســتغالل الطبيعيــة يئــةوالب ومعارفهــا احملليــة اجملتمعــات يعــّرض قــد

 منظـور  مـن  لخـرائط ل التـشاركي  لرسما على ملموسة مثلةأل يةتحليلال البحوث من مزيد إجراء
  .اجملال هذا يف املتحدة األمم عمل حتسني زيادة يف يفيد قد واهلوية، الثقافة ظل يف التنمية
 آخـر  مثـاال  املتحـدة  األمـم  منظومـة  يف طويرهـا ت جـرى  اليت الثقافية اظرياملن شىت ُتقدمو  - ٤٣
 الثقافـة  ظـل  يف التنميـة  بـادئ مل اإلمنائيـة  الـربامج  احتـرام  كفالـة  إىل الرامية الشاملة دواتاأل على

 الثقـايف  منظـاره  ببلـورة  املثـال،  سـبيل  علـى  ،للـسكان  املتحـدة  األمـم  صـندوق  قـام  فقد .واهلوية
ــلل كــأداة ــبىن واألصــول قــيمال حتليــل أجــل مــن ،والربجمــة لتحلي ــة وال ــة الثقافي  هــاوفهم اإلجيابي
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 بــرامج منظــار اليونــسكو منظمــة وطــورت .)٤٠(والربجمــة التخطــيط عمليــات يف هاواســتخدام
 اليونــسكو إعــالن يف عليهــا املنــصوص املبــادئ علــى يقــوم حتليلــي إطــار وهــو ،الثقــايف التنــوع
 الثقافيـة  واحلقـوق  الثقـايف  التنـوع  اهجتـ  االلتـزام  تعزيـز  إىل هـدف وي .الثقايف التنوع بشأن العاملي
  .الثقافات بني واحلوار

 بالنــسبة أمهيــة ذا آخــر عامــا إمنائيــا هنجــا التنميــة ألغــراض االتــصاالت تــسخري وميثــل  - ٤٤
 مـن  متكـن  الـيت  اجتـاهني،  ذات اتـصاالت  نظم دعم ضرورة على يشدد ألنه األصلية، لشعوبل

 اختـاذ  يف واملـشاركة  وشواغلها تطلعاهتا عن لتعبريا لسب احمللية للمجتمعات تتيحو احلوار إجراء
 الــشعوب وتــشرك بعــاداأل خمتلــف علــى وكــاالتال تركــز وبينمــا .بتنميتــها املتــصلة القــرارات
 تـــسخري دعـــم يف خبربهتـــا والزراعـــة األغذيـــة منظمـــة اشـــتهرت متفاوتـــة، بـــدرجات ةاألصـــلي

 كـسب  سـبل  دعـم  يف استراتيجي كعنصر حتديداً، األصلية الشعوب تنمية ألغراض االتصاالت
 قترحــاتاملو املعــارف لتبــادل قنــاة املنــابر هــذه وتــوفر .ذاتيــا املقــررة التنميــةو املــستدامة الــرزق

 عـن  واحـد  آن يف لبحـث ول ،املـصلحة  أصـحاب  خمتلـف  بني والتعاون لتنسيقل تيسرياً لياتاآلو
ــشتركة أرضــية ــع م ــشعوب م ــسه الوقــت يفو .األصــلية ال  اخلطــط دعــم إىل هتــدف فهــي ،نف

 والترتيــب األصــلية الــشعوب تنميــة ألغــراض االتــصاالت بـتــسخري املتعلقــة الــسياسية والــربامج
 هــجُن خمتلــف تحليــلب الــراهن الوقــت يف املتحــدة األمــم منظمــات وتقــوم .وتعزيزهــا لتنفيــذها
 قـدرهتا  مـدى  بـشأن  مفيـدة  رؤى عـن  ذلك يتمخض وقد ،التنمية ألغراض االتصاالت تسخري
 يظــل أن ينبغــي أعــم، وبعبــارة .)A/63/180 انظــر( واهلويــة الثقافــة ظــل يف التنميــة تفعيــل علــى

 العامليـة  املنـافع  وكـذلك  اإلمنائيـة،  وشـواغلها  األصـلية  للـشعوب  اخلـاص  الوضـع ب الـوعي  إذكـاء 
 االتـصاالت  اسـتراتيجيات  مـن  يتجـزأ  ال جـزءا  والبيولـوجي،  الثقـايف  التنـوع  حفـظ  عـن  النامجة
  . كافةملتحدةا األمم منظمات لدى
 املتحـدة  األمـم  مـشاريع  جتسيد مدى حتديد فإن أعاله، الوارد التحليل من يتبني وكما  - ٤٥

 معقـد  أمـر    ،املـصري  تقريـر  حـق  مبـادئ  سيما وال واهلوية، الثقافة ظل يف التنمية بادئمل وبراجمها
 يف التنميـة  جمـال  يف حمـددة  برجمـة  أداة تطـوير  فكـرة  يف النظـر  املمكـن  ومن .بالتحديات وحافل
 حتليــل معــرض يف وتوجيههــا الفاعلــة اإلمنائيــة اجلهــات تــشجيع أجــل مــن واهلويــة الثقافــة ظــل

ــا ــع، يفو .براجمه ــ الواق ــشطة جنــاحإن ف ــة األن ــق إىل الرامي ــة حتقي ــة ظــل يف التنمي ــة الثقاف  واهلوي
 أي موضـوع  اختيـار  جـرد مب ولـيس  التنميـة،  مـع  تعاملنـا  أسـلوب  علـى    حاسـم  بشكلتوقف  سي

  .حمدد تدخل
  

__________ 
  .www.unfpa.org/culture/culture.htm انظر  )٤٠(  
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 :القطـري  املـستوى  علـى  سـيما  الو واهلويـة،  الثقافة ظل يف التنمية تفعيل  - رابعا  
  والتحديات العمليات

 ومنـهجيات  وعمليـات  جهـودا  يتطلـب  طمـوح،  هنـج  واهلويـة  الثقافة ظل يف التنمية إن  - ٤٦
 وجـود  خاص بوجه يقتضي وهو .القطري الصعيد على سيما الو فعال، بشكل لتطبيقه حمددة

 ومعـارف  الـسياسية،  اإلرادة إىل باإلضـافة  نطاقـاً،  أوسـع  مواتية وسياساتية إدارية/مؤسسية يئةب
 املبذولـة  اجلهـود  جنـاح  فـرص  فـإن  ذلـك،  يتـأت    مل ومـا  .كافيـة  ماليـة  مـوارد و حمددة، وقدرات
 خـارج  ،امـشتت  يظـل  قـد  تأثريهـا  إن بـل  ، حمدودة ستكون واهلوية الثقافة ظل يف التنمية لتحقيق
  .الكربى الوطنية اإلمنائية واالستراتيجيات ولوياتألا نطاق
 عـددا  الوكـاالت  بني املشترك الدعم فريق حدد الدائم، نتدىامل مع عميق تشاور بعدو  - ٤٧
 مبفهــوم قــدما لمــضي لككــل املتحــدة األمــم منظومــة هتتــدي هبــا الــيت والعمليــات األفكــار مــن

  تنطـوي عليهـا هـذه العمليـة أيـضا يف           الـيت  التحـديات  أخـذ  مـع  ،واهلويـة  الثقافـة  ظـل  يف التنمية
  .االعتبار

  
 الـــشعوب قـــضايا بـــشأن اإلمنائيـــة املتحـــدة األمـــم جملموعـــة التوجيهيـــة املبـــادئ  - ألف  

 حقـــوق بـــشأن دةـــــاملتح مـــــاألم النـــــإع ذـــــلتنفي قـــــطري ةـطـــيخر :ةـــــاألصلي
  األصلية الشعوب

ــ اإلمنائيــة املتحــدة األمــم جمموعــة اعتمــدت  - ٤٨  املتحــدة األمــم جملموعــة التوجيهيــة ادئاملب
 ملموســـا جتــسيدا  شـــكل ممــا  ،٢٠٠٨ عـــام يف )٤١(األصــلية  الـــشعوب قــضايا  بـــشأن اإلمنائيــة 
 املتحـدة  األمـم  إعالن يتيحه الذي الشامل املعياري لإلطار مشترك بشكل الوكاالت الستجابة
 خطــة مــع جنــب إىل جنبــا التوجيهيــة، املبــادئ هــذه وتــوفر .األصــلية الــشعوب حقــوق بــشأن

 واهلويـة  الثقافـة  ظل يف التنمية لتفعيل جامعة طريق طةيخر والتطبيق، التنفيذ ببدء املتعلقة عملال
 قــضايا تعمــيم يف املتحــدة األمــم منظومــة مــساعدة إىل هتــدف هــيو .القطــري املــستوى علــى

 الــصعيدة والــربامج التنفيذيــة علــى ألنــشطبا املتــصلة عمليــاتال يف هــاوإدماج األصــلية الــشعوب
  .القطري

 القـضايا  مـن  عدد على الضوء اإلمنائية املتحدة األمم جملموعة التوجيهية املبادئ وتسلط  - ٤٩
 علـى  واهلويـة  الثقافـة  ظـل  يف التنميـة  تفعيـل  يف حامسة تصبح أن شأهنا من اليت املترابطة املنهجية
 ؛واملـــستنرية بقةواملـــس احلـــرة املوافقـــة مبـــدأ وتطبيـــق احتـــرام ذلـــك يف مبـــا القطـــري، الـــصعيد

 مـن  إمنـائي  عمـل  أي مراحـل  مـن  مرحلـة  كـل  يف األصلية للشعوب والفعالة الكاملة املشاركةو
__________ 

  .www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/guidelines.pdfانظر   )٤١(  
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 الــةحب املتعلقــة املــصنفة واملؤشــرات والبيانــات ؛مباشــر غــري أو مباشــر بــشكل فيهــا التــأثري شــأنه
  .األصلية الشعوب

 واملـشاركة  لتشاورل آليات شاءإن الوكاالت بني التعاون على الدالة املهمة األمثلة ومن  - ٥٠
 فريــق األمثلــة وتــشمل .والقطــري اإلقليمــي املــستويني علــى األصــلية الــشعوب إشــراك بغــرض
 منطقـة و الالتينيـة  أمريكـا  يف األصـلية  الـشعوب  قادة من املؤلف ستشارياال اليونيسيف منظمة
 املنطقـة،  تلك يف آلنا هاتستخدم برمتها املتحدة األمم منظومة باتت آلية هوو الكارييب، البحر

 بلـدان  يف ةاألصلي الشعوب جمتمعات مع اإلمنائي املتحدة األمم برنامج جيريها اليت املشاوراتو
 للملكيــة العامليــة املنظمــة مــن كــل وضــعها الــيت املؤســسية املــشاركة آليــاتو الالتينيــة، أمريكــا
 الـدويل  الصندوق مثل ،خرىاأل كاالتالو بعض وهناك .للبيئة املتحدة األمم برنامجو الفكرية
 هـذا  مـن  تـشاركية  منتـديات  إلنـشاء  حاليـا  ختطـط  الـيت  ،املتحـدة  األمـم  وموئل الزراعية للتنمية
  .القبيل
 املتحــدة األمــم جملموعــة التوجيهيــة املبــادئ عنــها متخــضت الــيت األخــرى النتــائج ومــن  - ٥١

 األمــم أفرقــة بــني فيمــا القــدرات بنــاء جهــود تعــاظم األخــرية اآلونــة يف عملــها وخطــة اإلمنائيــة
 نيبـال  يف التـدريب  تـوفري  بالفعـل  مت وقـد  .األصـلية  الشعوب قضاياب يتعلق فيما القطرية املتحدة
 ظمـت ُن ذلـك،  علـى  وعالوة .املقبلة السنوات مدى على ذلك سيتواصلو ،كوادورإو والفلبني
 التنميـة  علـى  وركزت احلكومة، طلب على بناء إكوادور، يف حكوميني ملوظفني تدريبية دورة

 أجــل مــن الوكــاالت شــىت الــدائم املنتــدى أمانــة مجعــتو .الثقــايف والتعــدد ةاألصــلي والــشعوب
 .الـشأن  هبـذا  تدريبيـة  وحـدة  وإعـداد  األصلية الشعوب قضايا بشأن املوارد من جمموعة تصميم
 يونيـه /حزيـران  يف األصـلية  الـشعوب  قـضايا  بـشأن  تدريبيـة  دورة الـدائم  املنتـدى  أمانة ونظمت
 بـني  مـن و .إيطاليا ،تورينو يف الدولية العمل نظمةمل التابع التدريب مركز مع بالتعاون ،٢٠٠٩
 الـشعوب  حقـوق  إعمـال  بـشأن  الدولية العمل منظمة ممارسات دليل األخرى التدريب أدوات

ــة دورة يقــدم الــذي نترنــتاإل علــى اجلديــد واملوقــع األصــلية،  حقــوق يف أســبوع ملــدة تدريبي
  .ةاألصلي الشعوب

 األمـم  جملموعـة  التوجيهيـة  املبـادئ  تنفيـذ  شـهدت  الـيت  األخـرى  النـشطة  اجملـاالت  ومن  - ٥٢
 االتـصال  منـرب  قبيـل  مـن  اإلنترنـت،  طريـق  عـن  لالتـصال  إلكترونية منابر إنشاء اإلمنائية املتحدة

ــا يف األصــلية للــشعوب ــة أمريك ــاله، املــذكور الالتيني ــبكة أع ــال يف املمارســني وش  قــضايا جم
 لتيــسري ليــاتاآلو واملقترحــات املعــارف لتبــادل قنــاة املنــابر هــذه وتــشكل .األصــلية الــشعوب

  .األصلية الشعوب بقضايا امللتزمني املصلحة أصحاب خمتلف بني والتعاون لتنسيقا
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  وتفعيلها وتكميلها الصلة ذات القانونية الصكوك توطيد  - باء  
 حـد  إىل بالفعـل  قائمـة  واهلويـة  الثقافـة  ظل يف للتنمية الدولية املعيارية األطر كانت لئن  - ٥٣
ــرع انظــر( كــبري ــاين الف ــإن ،)أعــاله الث ــدعو احلاجــة ف ــرويج مواصــلة إىل ت ــصديقل الت ــى لت  عل

 بالـصكوك  األمر تعلق سواء ،فعال بشكل ورصدها تنفيذها وكفالة الرئيسية املعيارية الصكوك
 جوانـب  حنـو  وجهـة امل وكالـصك  أو األصـلية  الـشعوب  حقـوق  علـى  مباشـرة  بـصورة  تركز اليت

  .واهلوية الثقافة ظل يف التنمية من حمددة
 األمـم  إعـالن  اعتمـاد  يـوفر  قـد  ،١٦٩ رقـم  الدوليـة  العمل منظمة باتفاقية يتعلق فيماو  - ٥٤

 يتعلــق فيمــا أمــا .)٤٢(عليهــا للتــصديق جديــدا زمخــا األصــلية الــشعوب حقــوق بــشأن املتحــدة
 التـصديق  هبـا  مت الـيت  العاديـة  غـري  الـسرعة  فإن ،البيولوجي عالتنو واتفاقية )١٣(الثقافة باتفاقيات

 االعتـراف  بتعزيـز  الـدويل  اجملتمـع  التـزام  إىل يـشريان  عليها املصدقة الدول وعدد الصكوك على
 يف يتمثـل  املـستمر  التحـدي  أن غـري  .الوطنيـة  الـسياسات  يف البيولـوجي  والتنوع الثقايف بالتنوع
 يف األصـلية  الـشعوب  حقـوق  الـصكوك  هـذه  تعـزز  لكـي  لوالوسـائ  الـسبل  أفضل ودعم حتديد
 احلاجـة فـإن    ،األصـلية  الـشعوب  حقـوق  بشأن املتحدة األمم إعالن ضوء يفو .اخلاصة اسياقاهت

 الـصكوك  خمتلـف  بـشكل فعـال      حضـ لتو الـدعوة  أنـشطة و البحـوث  مـن  مزيـد  إىلتدعو بالفعل   
  .األصلية الشعوب على ثارآ من ختلفه وما واهلوية الثقافة ظل يف بالتنمية الصلة ذات
 عـن  واهلويـة  الثقافـة  ظل يف بالتنمية املتعلقة القائمة القانونية األطر تكميل املمكن ومن  - ٥٥
 الـصدد  هـذا  يف املهمـة  اإلجـراءات  ومـن  .املـستقبل  يف املعايري لوضع جديدة آليات إقامة طريق

 الوراثيـة  واملـوارد  الفكريـة  امللكيـة ب املعنيـة  الدوليـة  احلكوميـة  اللجنة إطار يف اجلارية املفاوضات
ــة واملعــارف ــور التقليدي ــة ،والفولكل ــة التابع ــة للمنظم ــة العاملي ــة، للملكي ــك الفكري ــشأن وذل  ب
 التقليـدي  الثقـايف  التعـبري  وأشـكال  التقليديـة  املعـارف  محايـة  تعزيـز  إىل الرامية حكاماأل مشاريع

 التابعـة  الدوليـة  احلكوميـة  اللجنـة  يف براقامل مركز نحُم وقد .االستعمال وإساءة االختالس من
 العديـد  وتلقـى  ،ذلـك  طلبوا الذين األصلية الشعوب ممثلي إىل الفكرية للملكية العاملية للمنظمة
 علـى  األخـرى  األمثلـة  ومـن  .مـشاركتهم  لتغطيـة  خـاص  تربعات صندوق من امالي ادعم منهم
 التقنيـة  اجلوانـب  تقيـيم  بشأن نسكواليو منظمة يف األخرية اآلونة يف جرت اليت املناقشاُت ذلك

ــة ــة  والقانوني ــة جمــال يف املعــايري وضــع بــشأن دويل صــك إعــدادإلمكاني  الــشعوب لغــات محاي
  .باالنقراض املهددة واللغات ةاألصلي

  
__________ 

انظر التقرير عن االجتماع اخلاص لفريق الدعم املشترك بني الوكاالت حول إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق     )٤٢(  
  .(E/C.19/2008/CRP.7) ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٧ و ٢٦ األصلية، املعقود يف جنيف، يف بالشعو
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 :املتحــدة األمــم مؤســسات صــعيد علــى األصــلية بالــشعوب املتعلقــة الــسياسات  - جيم  
  واهلوية فةالثقا ظل يف التنمية لتحقيق إجيايب عنصر
 التوجيهيـة  واملبادئ واالستراتيجيات السياسات بصياغة الوكاالت فرادى قيام يزال ال  - ٥٦

 .واهلويـة  الثقافـة  ظـل  يف التنميـة  منظور من هاما مؤسسيا تطورا ميثل األصلية بالشعوب املتعلقة
 ةاألصـلي  الـشعوب  حقـوق  بـشأن  املتحـدة  األمـم  إعـالن  مبادئ تطبيق السياسات تلك وتعكس

 املتعلقـة  املـسائل  إبـراز  يف جنحـت  وقـد  .حمـددة  منظمـات  وأنـشطة  واسـتراتيجية  والية سياق يف
 والـربامج  املـشاريع  لوضـع  الـضرورية  املواتيـة  البيئـة  وتتـيح  مـا،  منظمة داخل األصلية بالشعوب

 وحـىت  .املنـشودة  األهـداف  لتحقيـق  الالزمـة  امليزانيـات  وحتديد الشبكات، وإقامة الصلة، ذات
 امللتـزمني  املـديرين  كبـار  حـشد  تتطلـب  عمليـة  ذاتـه  حد يف يعترب الذي السياسات، هذه صوغ
 لبنـاء  قيمـة  أداة الوكـاالت  لـدى  يـشكل  ظـل  األعـضاء،  الـدول  مـع  موسـعة  مشاورات وإجراء
  .األصلية بالشعوب املتعلقة املسائل جمال يف السياسية والقدرات السياسي االلتزام
 اعتمــاد يف طويلــة عمليــة بعــد جنــح الــذي الزراعيــة، لتنميــةل الــدويل الــصندوق ويقــدم  - ٥٧

 حـديثا  مثـاال  ،٢٠٠٩ سـبتمرب /أيلـول  يف األصلية الشعوب قضايا يف باملشاركة املتعلقة سياساته
ــى ــة عل ــصياغة عملي ــذكورة ال ــسياسات هــذه أن إىل اإلشــارة وجتــدر .امل ــوم ال ــى تق ــراعل  ث ت

 مبـادئ  تامـا  تقـديرا  وتقـدر  ثـروة هلـذه الـشعوب        باعتبارمها الثقافيني وهويتها األصلية الشعوب
  .)٤٣(واملستنرية واملسبقة احلرة املوافقة
 األصــلية الــشعوب بــشأن املنقحــة العامــة التنفيذيــة الــسياسة األخــرى األمثلــة وتــشمل  - ٥٨

 ،)٢٠٠٥( الـدويل  البنـك  وضـعها  الـيت  األصـلية  الـشعوب  بـشأن  املنقحـة  املصرفية واإلجراءات
 برنـامج ” و ،)٢٠٠٦( األصـلية  الـشعوب  بـشأن  األمريكيـة  للبلـدان  نميةالت مصرف وسياسات

 ،)٢٠٠١( “املـــشاركة بـــشأن عمليـــة مـــذكرة :األصـــلية والـــشعوب اإلمنـــائي املتحـــدة األمـــم
 املتحـدة  األمـم  منظمـة  تعكـف  كمـا  ).٢٠٠٩( والتعمري لإلنشاء األورويب املصرف وسياسات
ــة ــة لألغذيـ ــاو( والزراعـ ــة )الفـ ــم ومنظمـ ــدةاملت األمـ ــة حـ ــسيف( للطفولـ ــى )اليونيـ ــياغة علـ  صـ

 جمـال  يف للتعـاون  املتحـدة  األمـم  وبرنامج اإلمنائي املتحدة األمم برنامج وضع بينما السياسات،
 توجيهيــة مبــادئ الناميــة البلــدان يف وتــدهورها الغابــات إزالــة عــن النامجــة االنبعاثــات خفــض
 للتربيــة املتحــدة األمــم منظمــة وأصــدرت .األصــلية الــشعوب مــع العمــل ســبل بــشأن جديــدة
 أجـل  مـن  الـشراكة  :األصـلية  والـشعوب  اليونـسكو ” عنوانـه    كتيبا )اليونسكو( والثقافة والعلم
 )UNESCO and Indigenous Peoples: Partnership for Cultural Diversity( “الثقـايف  التنـوع 

__________ 
  .www.ifad.org/gbdocs/eb/97/a/EB -2009 -97 -R -3 -REV -1.pdf انظر  )٤٣(  
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صلحة املـ  وأصـحاب  املـوظفني  حـصول  كفالـة  يف سـيتمثل  الرئيسي التحدي أن غري ).٢٠٠٤(
  .السياسات هذه لتنفيذ ريبعلى ما يكفي من معلومات وتد

  
 األمـم  أنـشطة  خـالل  مـن  واهلويـة  الثقافة ظل يف التنمية تعزيز جمال يف التحديات  - دال  

  احلالية املعونة بنية حتليل :املتحدة
 األصــلية بالــشعوب املتعلقــة املــسائل بــشأن املتخــذة املؤســسية اإلجــراءات تبــوأت لــئن  - ٥٩

 هــذه إشــراك تعتــرض هامــة حــواجز هنــاك تــزال ال املتحــدة، األمــم صــعيد علــى بــارزة مكانــة
 يف وحـدها  تـستطيع  ال املتحـدة  األمـم  أن ورغـم  .احلوكمـة  عمليـات  يف فعلي بشكل الشعوب

 الـيت  اخلطـوات  مـن  عـدد  هنـاك  زال مـا  ، العقبـات  تلك يف مباشرة تتحكم أن األحيان من كثري
 يف املــسائل هــذهســيجري حبــث و .ها لتذليلــمواتيــة بيئــة إلتاحــة الوكــاالت تتخــذها أن ميكــن
  .اإلمنائية املعونة بنية تثريها اليت للتحديات حتليل خالل من يلي ما
 زيــادة إىل يهــدف دويل اتفــاق وهــو ،)٢٠٠٥( املعونــة فعاليــة بــشأن بــاريس فــإعالن  - ٦٠

 ،)٢٠٠٨( أكـرا  عمـل  برنـامج  بجانـ  إىل وإدارهتـا،  وتنـسيقها  املعونـة  ملواءمـة  املبذولـة  اجلهود
 أن ينبغــي الــشروط وأن القطريــة الــنظم خــالل مــن يكــون أن ينبغــي التنفيــذ أن علــى يــشددان
 باملـسائل  يتـصل  فيمـا  املخـاطر  مـن  عـدد  ومثة .النامية البلدان تتبعها اليت السياسات من ُتستنبط
 أن إىل املثــال، ســبيل علــى فبــالنظر، .بــاريس إعــالن مببــادئ تــرتبط األصــلية بالــشعوب املتعلقــة
 تـــشريعاهتا يف رمسيـــا تعتـــرف ال وآســـيا، أفريقيـــا يف ســـيما وال الناميـــة، البلـــدان مـــن العديـــد

 إقــصاء زيــادة يف يتمثــلا كامنــا خطــر هنــاك لــذا فــإن األصــلية، الــشعوب حبقــوق سياســاهتا أو
 ةكــثري أصــلية شــعوبا إن مث .حمــددة ضــمانات توضــع مل مــا التنميــة عمليــة مــن الــشعوب تلــك
 تــشارك أو القــرارات، الختــاذ الوطنيــة واإلجــراءات اإلدارة وهياكــل الربملــان يف تــشارك ال إمــا
 الـسياسات  يف األحيـان،  معظـم  يف وأولوياهتـا،  احتياجاهتـا  جتـسَّد  وال .جـدا  حمدود بشكل فيها

 .الفقــر مــن احلــد جهــود مــن متناســب بــشكل الــشعوب تلــك تــستفيد وال اإلمنائيــة، واخلطــط
 املـشاركة  يف يتـرددون  أو القـدرات،  ضـعف  من األحيان، من كثري يف يعانون، احننيامل أن كما
 إىل ميتثلــون ال وقــد األصــلية، بالــشعوب املتعلقــة املــسائل إزاء العامــة الــسياسة بــشأن حــوار يف

 عـن  إحجامـا  املتلقيـة  البلـدان  أبـدت  مـا  إذا الـشعوب  تلـك  دعم بشأن ذاهتا املؤسسية سياساهتم
 الـشعوب  دعـم  بشأن مشتركة استراتيجيات أو سياسات غياب فإن ذلك، ىعل وعالوة .ذلك

 أن شـأنه  مـن  )أكـرا  عمـل  وبرنامج باريس إعالن يف عليه املنصوص االلتزام سياق يف( األصلية
 وأخـريا،  .الـشعوب  تلـك  بدعم يتعلق فيما ماحنة جهة كل تتبعها اليت السياسات قيمة من حيط
ــوافر، ال ــة نـــاتبيا عديـــدة، بلـــدان يف تتـ ــلية، الـــشعوب عـــن كافيـ  املكاتـــب متلـــك وال األصـ

 املعونـة  هيكـل  إن واحلقيقـة  .منفـصلة  بيانـات  لتـوفري  الالزمـة  القدرات دائما الوطنية اإلحصائية



E/C.19/2010/17  
 

10-24541 25 
 

 بالنـهج  “الفعاليـة ” متـس  أال تكفـل  ضـمانات  أي ذاتـه  حـد  يف يـوفر  ال لإلصـالح  خضع يذال
  .ليةاألص الشعوب تنمية إزاء اإلنسان حقوق على القائم
ــة اعتمــدت ،٢٠٠٧ فربايــر/شــباط ويف  - ٦١ ــة املــساعدة جلن  التعــاون ملنظمــة التابعــة اإلمنائي

 والتنميـة،  اإلنـسان  حقـوق  بـشأن  املنحـى  عمليـة  سياسـات  ورقة االقتصادي امليدان يف والتنمية
 اآلخـر  منهما كل يعزز أن ينبغي باريس وإعالن اإلنسان حلقوق الدويل اإلطار بأن فيها أقرت
 يف األصـلية  الـشعوب  حقـوق  إلدراج مـدخال  واضـح  بـشكل  التصور هذا ويتيح .منه تفيدويس

 واهلويــة، الثقافــة ظــل يف التنميــة منظــور مــن رئيــسي حتــد هنــاك ذلــك ومــع .اإلمنــائي التعــاون
 ويقـدم  سـاحقة  بأغلبيـة  اعُتمـد  األصلية الشعوب حقوق بشأن املتحدة األمم إعالن أن رغم إذ

 بالـشعوب  املتعلقـة  املسائل بشأن للتعاون إطار لوضع اإلنسان حقوق جمال يف رئيسية صكوكا
 أو/و الوطنيـة  بالـسياسات  اخلاصـة  املعـايري  لوضع تطبقه ال عديدة حكومات زالت ما األصلية،
 املــساعدة جلنــة أعــضاء بــني متواصــل حــوار إجــراء إىل حاجــة هنــاك ولــذلك .اإلمنــائي التعــاون
 األمـم  ومنظومـة  الناميـة،  والبلدان االقتصادي، امليدان يف والتنمية نالتعاو ملنظمة التابعة اإلمنائية
 الــشعوب حقــوق ودعــم معاجلــة بــضمان الكفيلــة الــسبل بــشأن األصــلية، والــشعوب املتحــدة،
 تـسليط  املهـم  مـن  سيكون الصدد، هذا ويف .املعونة فعالية برنامج سياق يف وتطلعاهتا، األصلية
  .هج القائمة بذاهتا جتاه التنمية للناملتعددة املزايا على الضوء

  
  اخلالصة  - خامسا 

 واهلويـة  الثقافـة  ظـل  يف التنميـة  بـشأن  واحلـوار  الـتفكري  اسـتثارة  يف الورقة هذه شرعت  - ٦٢
 يتعلـق  فيمـا  األفكـار  واسـتنباط  بـالتفكري  قـدما  املـضي  بغيـة  ،الوكـاالت  بـني  مشترك منظور من

ــة يف بالعمــل ــشأن املتحــدة األمــم منظوم ــة مفهــوم ب ــة ظــل يف التنمي ــة الثقاف ــه واهلوي  .وتطبيقات
 الثقافـة  ظـل  يف التنمية ملفهوم والقانونية النظرية األسس الورقة هذه حللت الغاية، هلذه وحتقيقا
 األمـم  منظومـة  على آثاره عن فضال املعيارية، وأطرها اإلمنائي املتحدة األمم خطاب يف واهلوية
  .واحلوكمة السياسات ووضع الربجمة عمليات حيث من املتحدة
  :يلي ما يف ترد الرئيسية الرسائل من عددا التفكري هذا أثار وقد   - ٦٣

 تكـون  قـد  األنـشطة  تلـك  أن غري معينة، نافعم حتقيق اإلمنائية باألنشطة ُيقصد  )أ(  
 افتراضـات  علـى  قائمـة  كانـت  إذا املـستهدفة،  اجلماعـة  أو الـسكانية  بالفئة ضارة األمر واقع يف

 مــن قــائم هــو مــا اســتمرار إىل تــؤدي أن بالفعــل فيمكنــها .“التقــدم” مكونــات نبــشأ مــسبقة
ــة يف يقــوض ممــا القــوى، مــوازين يف واخــتالل وإقــصاء حتامــل  الــشعوب ثقافــات املطــاف هناي
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ثـار الـسلبية الناجتـة عـن        اآل هلـذه  التعرض غريها من أكثر األصلية الشعوب اعتادت وقد .املعنية
  اإلمنائية؛ الربامج

ــشعوب اســتحدثت  )ب(   ــا األصــلية ال ــة طرق ــها إلدارة فعال ــشتها وأســباب بيئت  معي
 .والبيئــي االجتمــاعي الــتغري مــع للتكيــف اســتراتيجيات وضــعت كمــا .هبــا والعنايــة ورفاههــا،

 التـزام  إىل حاجـة  وهنـاك  .املـستدامة  البـشرية  التنميـة  جمال يف مةقّي ثروات القدرات هذه عتربوُت
ــام لإلقــرار املــستويات مجيــع علــى اإلمنــائيني العــاملني ــالتنوع الت ــز، ب ــاالعتراف وذلــك والتمي  ب
 النـهج  تلك شأن ومن .حتقيقها يف وتسهم اإلمنائية املبادرات تضع كجهات األصلية بالشعوب

 اسـتراجتيات  إىل اسـتندت  مـا  إذا واسـتمراريتها،  اإلمنائيـة  الـربامج  فعاليـة  تعـزز  أنالقائمة بـذاهتا    
 تـدعمها  أن األرجـح  مـن  احملليـة،  لالحتياجـات  وفقا ومكيفة والثقافية ئيةالبي الناحية من مناسبة

  ؛املعنية واجلماعات السكانية الفئات وتواصلها
ــة مفهــوم أن الواضــح مــن   )ج(    ــة ظــل يف التنمي ــة الثقاف ــستند واهلوي ــات إىل ي  عالق
 تبـذهلا  الـيت  إلمنائيـة ا اجلهـود  يف القانوينوجوانب التقدم    احلامسة املفاهيمية اتالتطور بني التآزر
 بــني الــربط إىل فعــال، حنــو علــى يــؤدي، ممــا وينــشئها، العالقــات تلــك تبـــىنوي املتحــدة، األمــم
 والبيولـوجي  والثقـايف  اجلنـساين  والتنـوع  )والريفيـة  احلضرية( واالستدامة البشرية التنمية مبادئ
  اإلنسان؛ حلقوق أوسع إطار ضمن

 التنميـة  إزاء حمـددا  هنجا باعتباره واهلوية، قافةالث ظل يف التنمية مفهوم يتطلب  )د(  
 مـع  للتعامـل  جديـدة  طرقـا  األصـلية،  الـشعوب  حقـوق  بـشأن  املتحـدة  األمـم  إعـالن  عليـه  ينص
  جديدة؛ مؤسسية وترتيبات حوكمة إىل واحلاجة التامة املشاركة على تشدد التنمية

 هنـج  اتبـاع  سـيتطلب  إليـه،  احلاجـة  تـشتد  الذي املؤسسي االلتزام إىل باإلضافة  )ـه(  
 األصـلية  الـشعوب  مـن  الـشركاء  بـني  حقيقـي  ثقـايف  حـوار  إجـراء  واهلوية الثقافة ظل يف التنمية
 مـن  لـه  مـا و العامل بشأن آراء من منهم لكل ملا املتبادلني والتقدير االحترام لتعزيز األصلية وغري
 للمعـارف  مثينـا  خزانـا  املؤسـسات  هـذه  وتـشكل  .اقتصادية اجتماعية ومؤسسات وثقافات قيم

  .املستدامة التنمية مصادر من حيوي مصدر مث من وهي الرفاه بشأن واملفاهيم
  :يلي كما األولوية ذات اجملاالت حتديد ميكن الرئيسية، الرسائل هذه إىل واستنادا  - ٦٤

 إطــارا يــوفر األصــلية الــشعوب حقــوق بــشأن املتحــدة األمــم إعــالن كــان ملــا  )أ(  
 املتحـدة  األمـم  سياسـات  مجيـع  يف إدراجـه  ينبغي واهلوية، الثقافة ظل يف ةللتنمي ورئيسيا شامال

  ؛التنفيذ موضع اجلديد النهج وضع أجل من وبراجمها
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 جانــب إىل اإلمنائيــة، املتحــدة األمــم جملموعــة التوجيهيــة املبــادئ تنفيــذ ينبغــي  )ب(  
 الثقافـة  ظـل  يف التنميـة  تنفيـذ  لتعزيـز  مفيدة طريق خريطة املتحدة لألمم تتيح ألهنا مل،عال خطة

  القطري؛ الصعيد على سيما وال واهلوية،
 يف التنميـة  لتعزيـز  املبذولـة  اجلهـود  مجيـع  تواجههـا  الـيت  التحـديات  أحد يتمثل   )ج(   

 القـائم  النـهج  بأمهيـة  احلـايل  املعونة هيكل اعتراف رغم أنه مفادها مسألة يف واهلوية الثقافة ظل
 املتحـدة  األمـم  إعـالن  يف املكرسـة  احلقـوق  تنـال  ال اإلمنـائي،  نالتعاو إزاء اإلنسان حقوق على
 جلميــع املهــم مــن ســيكون ولــذلك .منــتظم بــشكل االحتــرام األصــلية الــشعوب حقــوق بــشأن

 احلكومــات مــع احلــوار تواصــل أن املتحــدة، األمــم فيهــا مبــا املــصلحة، أصــحاب مــن اجلهــات
  الالزم؛ الدعم على ويةواهل الثقافة ظل يف التنمية تعزيز جهود حصول لكفالة

 األمــم عمــل خــالل مــن واهلويــة، الثقافــة ظــل يف بالتنميــة النــهوض ســيتطلب  )د(  
 املـصري  تقريـر  قبيـل  مـن  الرئيـسية،  والقواعـد  املبـادئ  منظور من متأنية تقييمات إجراء املتحدة،
 ظـل  يف التنميـة  مفهـوم  يـشكل  أخـرى،  وبعبـارة  .والبيولـوجي  الثقايف والتنوع الثقافية واحلقوق
 اإلمنائيـة  واملـشاريع  الـربامج  وسم ميكن وال عديدة، حتديات يطرح طموحا هنجا واهلوية الثقافة
ــا  املتعلقــة املــسائل إىل تطرقهــا جملــرد املفهــوم لــذلك جيــدة ممارســة علــى أمثلــة باعتبارهــا تلقائي

  .األصلية بالشعوب
 وحـوارا  التفكري من مزيدا قتستح مسائل عدة تثري الورقة هذه أن حامسة أمهية له ومما  - ٦٥

  :واهلوية الثقافة ظل يف التنمية يف املتمثل املتغري املفهوم تطوير مواصلة أجل من مستمرا
 جمـال  يف القائمـة  املعـايري  خمتلـف  تـربط  معقدة قانونية دعامة إىل املفهوم يرتكز  )أ(  
 مث ومـن  .االنفـصام  بلتق ال مجيعها واملبادئ احلقوق وتلك األخالقية، باملبادئ اإلنسان حقوق

 مطلـق،  منظـور  من املصري، بتقرير واهلوية الثقافة ظل يف التنمية مفهوم مساواة ببساطة ميكن ال
 وازنالتـ  إعمـال  ويظـل  .املفهـوم  لـذلك  تلقائيا امتثاال للثقافات املراعية اإلمنائية النهج تكفل وال
 واهلويـة  الثقافـة  ظل يف التنمية هوممف يف الرئيسية واملبادئ احلقوق وسائر املصري تقرير حق بني

ــز حمــور يــصبح أن وميكــن مــستمرا حتــديا ــدا تركي  بــني املنحــى العملــي التعــاوين للبحــث جدي
  املتحدة؛ األمم ومؤسسات األصلية الشعوب
 كليـة  كونيـة  رؤى مـن  األصـلية  الـشعوب  لـدى  ما بني توترات تنشأ أن ميكن  )ب(  

 حمـور  اإلنـسان  تعتـرب  الـيت  العامليـة  والرؤيـة  فيـه،  انفـصام  ال واحـدا  كيانـا  والطبيعة اإلنسان تعترب
 هـج ُن اتبـاع  إىل يـؤدي  ممـا  اإلمنـائي،  اجملال يف املتحدة األمم خطاب معظم عليها ويقوم الوجود
 والبيولـوجي  الثقايف التنوع بربط املتعلقة واألعمال املناقشات أتاحت وقد .السكان على تركز
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 احلـوار  مـن  مزيـد  إىل حاجـة  هنـاك  أن غـري  الفجوة، هذه عاجلةمل املتحدة األمم يف جديدا فرصا
  ؛واهلوية الثقافة ظل يف التنمية سياق يف الثقافات بني

 بتعقـدها  اهلويـات،  مجيـع  مثـل  ذلك يف مثلها األصلية، الشعوب هويات تتسم   )ج(   
 عمجيـ  علـى  يـتعني  ولـذلك،  .واحـد  تعريـف  يف حصرها يتعذر مث ومن طبائعها، وتعدد وتغريها
 وهوياهتـا  األصـلية  الـشعوب  ثقافـات  إخضاع إىل السعي وعدم احلذر توخي املصلحة أصحاب

 الثقافيـة  واالنتمـاءات  املتعـددة  اهلويات مكانة يف النظر مواصلة الفطنة ومن .متجانسة نظرة إىل
 املنــاطق يف منــهم يعــيش مــن قبيــل مــن ومجاعــات، أفــرادا األصــلية الــشعوب متيــز الــيت الكــثرية
 ظـل  يف بالتنميـة  املتعلقـة  والـربامج  السياسات وضع سياق يف املثال سبيل على وذلك ،احلضرية
  .واهلوية الثقافة
 يف التنميـة  مفهـوم  بـشأن  الـدائر  النقـاش  يف جديدة حيوية الورقة هذه تبعث أن ويؤمل  - ٦٦
 صـياغة  مبواصـلة  وذلـك  األصـلية،  الشعوب مع اإلمنائي للتعاون أفقا باعتباره واهلوية الثقافة ظل

  .اجلديد النهج هبذا املرتبطة اتواملمارس واملعايري املفاهيم
  
  


