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  جملس حقوق اإلنسان
  احلادية والعشرون الدورة
  األعمال جدول من ٥البند 

  هيئات وآليات حقوق اإلنسان

 ل يف ن الرامي إىل اسـتطالع آراء الـدو       موجز الردود على االستبيا       
ستراتيجيات  من تدابري وا   اعتمادها ميكن   يتعلق مب   فيما  املمارسات أفضل

حقـوق   بـشأن أهداف إعالن األمـم املتحـدة       تنفيذ مناسبة لبلوغ    
  األصلية الشعوب

  تقرير آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية    

  موجز    
ن الرامـي إىل    يتضمن هذا التقرير ملخصاً للردود املقدمة من الدول على االستبيا           

 مـن تـدابري     اعتمـاده ميكـن   يتعلق مبا     فيما املمارسات أفضل   يفاستطالع آراء الدول    
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 ٢٩ املـؤرخ  ١٨/٨طلبه جملس حقوق اإلنسان يف قـراره  الذي ستبيان الاألصلية، وهو ا 
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  مقدمة  -أوالً  
 إىل آلية اخلرباء املعنية حبقوق الـشعوب        ١٨/٨طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -١

 الستطالع  األصلية أن ُتجري، مبساعدة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، استبياناً          
ستراتيجيات تنفيـذ    من تدابري وا   اعتمادها ميكن   يتعلق مب   فيما  املمارسات  أفضل يفآراء الدول   

  .حقوق الشعوب األصليةبشأن أهداف إعالن األمم املتحدة مناسبة لبلوغ 
وسأل االستبيان عّما إذا كانت الدول قد وضعت استراتيجية تنفيذ وطنية؛ وما إذا               -٢

تدابري قانونية أو سياساتية أو غري ذلك من التدابري احملددة لتنفيذ اإلعالن؛            كانت قد اعُتمدت    
قوانني وسياسات وتـدابري  وضع وما إذا كانت احلكومات تأخذ اإلعالن بعني االعتبار لدى         

جديدة أخرى؛ وما إذا كانت قد اُتخذت خطوات للتوعية باإلعالن على املستويني اجملتمعي             
ى اعتماد تدابري ترمـي إىل      ت احلكومة قد واجهت أي حتديات لد      واحلكومي؛ وما إذا كان   

املمارسات املتعلقة بتدابري واستراتيجيات    أفضل  يف  أهداف اإلعالن؛ وطلب آراء الدول      بلوغ  
وطُلب إىل الدول أن تتناول يف ردودها ستة جمـاالت          . التنفيذ املناسبة لبلوغ تلك األهداف    

ري واالستقالل الذايت؛ واملـشاركة يف ُصـنع القـرار،          حق تقرير املص  : مواضيعية خمتلفة هي  
ومستنرية من الـشعوب األصـلية؛ والثقافـة        حرة  يشمل االلتزام بالتماس موافقة مسبقة       مبا

؛ واألراضي واألقاليم واملوارد؛ واملعاهـدات واالتفاقـات         واملساواة التمييزوعدم  واللغات؛  
  .وغريها من الترتيبات البناءة مع الدول

وقد وردت ردود   . وجه آلية اخلرباء بالشكر إىل الدول اليت ردت على االستبيان         وتت  -٣
، وبريو، ومجهوريـة الو     ) املتعددة القوميات  -دولة  (بوركينا فاسو، وبوليفيا    أستراليا، و من  

  واملكـسيك،   وشيلي، والعراق، وغيانا، وفرنسا، والكونغو،      والدامنرك، الدميقراطية الشعبية، 
والردود متاحة كاملـة علـى    . ، والواليات املتحدة األمريكية   ويج، ونيوزيلندا وميامنار، والنر 

  .املوقع الشبكي آللية اخلرباء
وتشكر آلية اخلرباء أيضاً كلية احلقوق جبامعة مانيتوبا يف كندا على ما قدمته مـن                 -٤

  .مساعدة تقنية يف استعراض الردود الواردة من الدول

  االستبيان  -ثانياً  
  :كامالًناه االستبيان يرد أد  -٥

ُيرجى يف إطار كل سؤال أن ُتؤخذ بعني االعتبار حقوق الشعوب األصلية              
  :وأن ُتقدَّم معلومات عنها يف اجملاالت التالية

  ؛حق تقرير املصري واالستقالل الذايت •
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حـرة  مـسبقة  املشاركة يف صنع القرار، مبا يشمل االلتزام بالتماس موافقة        •
  ؛ألصليةومستنرية من الشعوب ا

  ؛الثقافة واللغات •
  ؛ واملساواةعدم التمييز •
  ؛األراضي واألقاليم واملوارد •
  ؛املعاهدات واالتفاقات وغريها من الترتيبات البناءة مع الدول •
  ؛تحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةُيقصد باإلعالن إعالن األمم امل   •
  .التدابري واستراتيجيات التنفيذ •

ة تنفيذ وطنية شاملة تتوخى بلوغ أهداف       هل توجد يف الدولة استراتيجي      
  اإلعالن؟

  :يف حال اإلجابة بنعم
  ؛ُيرجى تقدمي تفاصيل عن استراتيجية التنفيذ الوطنية •
  أهداف اإلعالن؟هل جنحت االستراتيجية يف بلوغ  •
الشعوب األصلية يف العمليات املتصلة بوضع استراتيجية التنفيذ         أُشركتهل   •

  الوطنية؟
  :نفيبالإذا كانت اإلجابة 

استراتيجية تنفيذ وطنية، وبيان    وضع وإقرار    شرح اخلطط الرامية إىل      ُيرجى •
   أوما إذا كانت الشعوب األصلية ستستشار يف هذه التدابري؛

استراتيجية تنفيذ وطنية، ُيرجـى بيـان       إلقرار  يف حال عدم وجود خطط       •
  .األسباب

 أخرى لتنفيذ أيٍ هل اعتمدت تدابري قانونية أو سياساتية أو تدابري حمددة         
  من احلقوق أو مجيع احلقوق املنصوص عليها يف اإلعالن؟

  :إذا كانت اإلجابة بنعم
احلقوق يتعلق ب   فيما ُيرجى تقدمي تفاصيل عن التدابري املعتمدة لتنفيذ اإلعالن        •

احملددة الواردة فيه مثل حق تقرير املصري، واملـشاركة يف صـنع القـرار،              
املساواة ، واألراضي واألقاليم واملوارد،     لتمييز و عدم ا والثقافات واللغات، و  

  ؛واملعاهدات واالتفاقات وغريها من الترتيبات البناءة مع الدول
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  هل ُيذكر اإلعالن صراحة يف هذه التدابري؟ •
  هل جنحت هذه التدابري يف بلوغ أهداف اإلعالن؟ •

  هذه التدابري؟وضع الشعوب األصلية يف شركت هل أُ •
  :يبالنفإذا كانت اإلجابة   

تنفيذ اإلعالن، وبيان مـا إذا      لُيرجى شرح اخلطط الرامية إىل اعتماد تدابري         •
   أوكانت الشعوب األصلية ستستشار يف هذه التدابري؛

 وجود خطط العتماد تدابري من أجل تنفيذ اإلعالن، ُيرجى بيان           عدميف حال    •
  .األسباب

عوب الـش يف  قوانني أو سياسات أو تدابري أخـرى تـؤثر          وضع  عند    
مبا يـشمل   (بعني االعتبار   اإلعالن  أخذ  اهليئات احلكومية   اعتادت  األصلية، هل   

  ؟)فيهاحقوق الشعوب األصلية يف املشاركة يف صنع القرارات اليت تؤثر 
  :إذا كانت اإلجابة بنعم

هل تستجيب اهليئات احلكومية إىل إجراء صريح ورمسي لوضع القـوانني            •
  ات بأن تضع اإلعالن يف اعتبارها؟السياسات يوعز إىل تلك اهليئ أو

  : بالنفيإذا كانت اإلجابة
  ؟عند اللزومهل تضع اهليئات احلكومية اإلعالن يف اعتبارها  •
ما هي اخلطوات املتخذة، إن كانت هناك أي خطوات متخذة، لـضمان             •

   اهليئات احلكومية اإلعالن يف اعتبارها؟وضع
عتبار عنـد سـن     يف حال عدم وجود خطط لضمان وضع اإلعالن يف اال          •

 .الشعوب األصلية، ُيرجى بيان األسبابيف القوانني أو السياسات اليت تؤثر 

هل حاولت احلكومة التوعية باإلعالن على شىت املـستويات اجملتمعيـة             
  واحلكومية سعياً إىل تعزيز فرص تنفيذه؟

  :إذا كان اجلواب بنعم
  ؛ُيرجى شرح املبادرات اليت اختذهتا احلكومة •
  ذلك ترمجة اإلعالن إىل لغات خمتلفة؟هل يشمل  •
  هل ُنشر اإلعالن على نطاق واسع؟ •
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  : بالنفيإذا كان اجلواب
ما هي اخلطوات املزمع القيام هبا، إن كانت هناك أية خطـوات، للتوعيـة     •

  باإلعالن؟
  .يف حال عدم وجود خطط للتوعية باإلعالن، ُيرجى بيان األسباب •

 يف اعتمـاد تـدابري وتنفيـذ        ما هي التحديات الرئيـسية املواجهـة        
  استراتيجيات لبلوغ أهداف اإلعالن؟

 املمارسـات  يف أفـضل  يف ضوء املعلومات املقدمة أعاله، ما رأيكـم           
ات تنفيـذ مناسـبة لبلـوغ        من تدابري واستراتيجي   اعتمادهميكن   مبايتعلق   فيما

  اإلعالن؟ أهداف
سسات الدولية،  ُيرجى أيضاً التطرق إىل الدور الذي ميكن أن تؤديه املؤ           

مبا فيها آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية، ملساعدة الدول على اعتماد            
أهداف اإلعالن، وإبداء تعليقات هبذا الـشأن     ابري واستراتيجيات تنفيذ لبلوغ     تد

  .االقتضاءعند 

  ردود الدول  -ثالثاً  
أال يغيب  وجيب  . ستبيانيتضمن هذا الفرع ملخصاً للردود اليت قدمتها الدول على اال           -٦

 الفاعلة من غري الدول، مبا فيها الشعوب األصلية، ميكن أن تكون هلـا              اجلهاتأن  عن األذهان   
  . لتنفيذهلى عالن أو االستراتيجيات املثآراء متعارضة بشأن فوائد التدابري املعتمدة لتنفيذ اإل

  استراتيجيات التنفيذ الوطنية  -ألف  
وأفادت غيانـا بـأن     . ا استراتيجية وطنية لتنفيذ اإلعالن    أفادت دول كثرية بأن هل      -٧

أُعدت واحدة منها علـى      اليت   استراتيجية التنفيذ ُمشار إليها يف عدد من الوثائق السياساتية        
وتتناول اخلطة اإلمنائيـة    . األقل بالتشاور مع األغلبية الكربى من اجلماعات اهلندية األمريكية        

ية بصورة حمددة، كما أن اللجنة املكـسيكية للنـهوض          الوطنية للمكسيك الشعوب األصل   
  .بالشعوب األصلية ُملزمة مبساعدة الشعوب األصلية على ممارسة حقها يف تقرير مصريها

وعلـى سـبيل    . وأفادت عدة دول بأن مبادئ اإلعالن جمسدة يف التشريعات الوطنية           -٨
  بـشأن  ٢٠١١-٥ قانوهنا رقم    سية مدرجة يف  املثال، أفادت الكونغو بأن مبادئ اإلعالن األسا      

وحّددت بعض الدول، مثل بريو وميامنار، القـوانني        ". تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية    "
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إال أن من  .والسياسات الوطنية القائمة اليت ترتبط مبجاالت حمددة من اإلعالن، كالتعليم والثقافة
  . أهداف اإلعالن صيصاً لبلوغغري الواضح ما إذا كانت هذه القوانني والسياسات قد ُوضعت خ

وأفادت بعض الدول، مثل النرويج ونيوزيلندا، بأن القوانني والـسياسات الوطنيـة              -٩
اسـتراتيجيات  وضع  القائمة تتفق بالفعل مع املبادئ الواردة يف اإلعالن، وهو ما يفسر عدم             

لعامة القائمة بـشأن    وأشارت أستراليا إىل أوجه التآزر بني سياساهتا ا       . إضافية لتنفيذ اإلعالن  
  .الشعوب األصلية واإلعالن

ومل توضح دولة بوليفيا املتعددة القوميات يف ردها ما إذا كانت هلا استراتيجية حمددة     -١٠
طيب العـيش يف بوليفيـا الكرميـة        "غري أن خطتها اإلمنائية الوطنية املعنونة       . لتنفيذ اإلعالن 

ضعت لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية وأهـداف       قد وُ " واملنتجة والدميقراطية وذات السيادة   
وتركز استراتيجية شيلي الرامية إىل تنفيـذ التزاماهتـا         . العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية    

الثقافـة  : يتعلق بالشعوب األصلية على الصعيد احمللي على جماالت مخسة هـي            فيما الدولية
. ؛ واملشاركة واملشاورة؛ والتنمية الكاملـة     واهلوية والتعليم؛ واألراضي؛ والقدرات املؤسسية    

  .وار مع الشعوب األصلية التسعة املوجودة يف البلدعن طريق احلوقد ُوضعت هذه السياسة 
ورغم أن أستراليا ليست لديها استراتيجية رمسية لتنفيذ اإلعالن، فقد استـشهدت              -١١

 وإىل األجيال السليبة علـى       إىل الشعوب األصلية األسترالية،    ٢٠٠٩باعتذارها القومي لعام    
  .وجه التحديد، باعتباره خطوة رمسية تشري إىل التزامها بتنفيذ اإلعالن

كما أهنا  . ومل تقدم أغلبية الردود تفاصيل عن نطاق خطط التنفيذ الوطنية وطبيعتها            -١٢
مل تبني كيفية وضع هذه القوانني والسياسات أو ما إذا كانت قد ُوضعت بالتـشاور مـع                 

  . ب األصليةالشعو

التدابري القانونية أو السياساتية أو غريها من التدابري املعتمدة خصيصاً إلعمال             -باء  
  احلقوق املنصوص عليها يف اإلعالن

  مجيع احلقوق املنصوص عليها يف اإلعالن  -١  
        / تشرين الثـاين   ٧ املؤرخ   ٣٧٦٠ دولة بوليفيا املتعددة القوميات القانون رقم        أقرت  -١٣
وقدمت بوليفيا  .  واملتعلق بإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية        ٢٠٠٧وفمرب  ن

يف ردها معلومات مستفيضة عن القوانني والربامج املتصلة بإعمال احلقوق املنصوص عليها يف             
اإلعالن، يف جماالت منها التعليم واللغات، واالتصاالت واإلعالم، واإلسكان، والـسياسات           

 األراضي والتنمية الزراعية، والعدالـة وحقـوق املـرأة        تنمية  ة، واألمن الغذائي، و   االقتصادي
يتصل بإقامة العدل على وجه التحديد، وحقوق اإلنسان، واألراضي، واملياه، وعمليات            فيما

  .املشاورة، وإهناء االستعمار، والعمليات الرامية إىل تقليص النظام األبوي
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للتدابري الراميـة إىل إعمـال احلقـوق        ) مادة مبادة (امالً  وقدمت شيلي أيضاً عرضاً ش      -١٤
الثقافة واهلويـة واللغـة؛ واألراضـي؛       : وركز ردها على مخسة جماالت هي     . يف العهد  الواردة

  .وتتنوع هذه التدابري بني قوانني وسياسات وبرامج. واملؤسسات؛ واملشاركة واملشاورة؛ والتنمية
نوناً لتعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية، وهـو         الكونغو قا  أقر،  ٢٠١١ويف عام     -١٥

ويتناول القانون جماالت كثرية منها املشاورة، وإدارة     . قانون يتضمن مبادئ اإلعالن األساسية    
الشؤون الداخلية واالعتماد على العرف لتسوية الرتاعـات الداخليـة، ومحايـة األعـراف            

املعارف التقليدية، ومحاية املواقع املقدسـة،      واملؤسسات التقليدية، وامللكية الفكرية املتصلة ب     
  . والتعليم، وحقوق امللكية الفردية واجلماعية

ومن بني األهداف الرئيسية للجنة املكسيكية للنهوض بالشعوب األصـلية مواءمـة              -١٦
وقد أشارت اللجنة   . قوانني الواليات فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية      و ني االحتادية القوان

  .الن يف ما اضطلعت به من أعمال يف هذا اجملالإىل اإلع

  حق تقرير املصري واالستقالل الذايت  -٢  
، حبقوق الـشعوب    ٢٠٠١أصبح دستور املكسيك يعترف، مبوجب تعديالت عام          -١٧

  .األصلية يف تقرير املصري وحبقوقها اجلماعية
. ل الـذايت  ذكرت دول كثرية تشريعات تعترف حبق الشعوب األصلية يف االستقال         و  -١٨

ومعظم األحكام التشريعية اليت تعترف باملناطق األصلية املتمتعة باالستقالل الذايت أو تنشئها            
الـشعوب  والية  وتتنوع  . ستقالهلا الذايت ال تأييداًأحكام تقتضي تصويت الشعوب األصلية      

ذه املناطق وقد أفادت بعض الدول بأن ه. األصلية على هذه املناطق املتمتعة باالستقالل الذايت   
  .تعتمد على قوانني الشعوب األصلية ومؤسساهتا اخلاصة

وصوتت . وقد باشرت بوليفيا عملية اعتراف باالستقالل الذايت للمجتمعات األصلية          -١٩
ستقالهلا الذايت وشرعت يف صياغة قانون استقالهلا الذايت بدعم تقـين           تأييداً ال عدة جمتمعات   

علـى قـدم    الرجال والنـساء    مشاركة   العملية بضرورة    وتقر هذه . من وزارة احلكم الذايت   
  . يف هيكل احلكماملساواة 

الالمركزيـة مبوجـب قانوهنـا      لتحقيق  اً عملية   ـو أيض ـا فاس ـوبدأت بوركين   -٢٠
إدارة والـذايت  كـم  احل  يف وينص هذا القانون على حق األقـاليم      . AN/٢٠٠٤-٠٥٥ رقم

ونقلت عمليـة الالمركزيـة هـذه       . احملليم حكمها   يز تنميتها وتدع  يشؤوهنا اخلاصة وتعز  
 االقتصادية والشؤون الثقافية، سيما يف جماالت التعليم        -االختصاص يف الشؤون االجتماعية     

  . والصحة والثقافة ومشاريع التنمية االقتصادية
ويف الكونغو، يكفل القانون للشعوب األصلية احلق يف إدارة شؤوهنا الداخليـة ويف               -٢١

وحيمي القانون أيضاً أعـراف الـشعوب       . أعرافها لتسوية املنازعات الداخلية   االحتكام إىل   
  . األصلية ومؤسساهتا التقليدية
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وأنشأ دستور غيانا مفوضية الشعوب األصلية، وهي إحدى املفوضـيات اخلمـس              -٢٢
إنشاء آليات لتحسني وضع الـشعوب  "وتسعى هذه املفوضية إىل . املعنية باحلقوق الدستورية 

وتقدم املفوضية يف إطار واليتـها توصـيات        ".  وتلبية مطالبها واحتياجاهتا املشروعة    األصلية
يف بشأن مشاركة الشعوب األصلية يف صنع القرارات الوطنية وغريها من القرارات اليت تؤثر              

 على أن تتوىل اجملالس القرويـة       ٢٠٠٦ويف غيانا، ينص قانون اهلنود األمريكيني لعام        . حياهتا
  .ون الداخليةتنظيم الشؤ

ويف ديباجـة   . ٢٠٠٩ووضعت الدامنرك قانون احلكم الذايت لغرينالنـد يف عـام             -٢٣
. القانون، ُيعترف بشعب غرينالند بوصفه شعبا مبوجب القانون الدويل له حق تقرير املـصري             

قراطية وينحدر مجيـع األعـضاء      وحكومة غرينالند احلالية حكومة عامة منتخبة بصورة دمي       
  . الربملان واحلكومة من شعب إينويتاحلاليني يف

ومستنرية مـن   حرة  املشاركة يف صنع القرار، مبا يشمل االلتزام بالتماس موافقة مسبقة             -٣  
  الشعوب األصلية

قدمت معظم الدول معلومات عن التدابري التشريعية والسياساتية الرامية إىل إعمـال              -٢٤
املـشاركة يف صـنع     :  املقدمة جانبني مها   وتناولت املعلومات . حق املشاركة يف صنع القرار    

  . حقوق الشعوب األصليةيف القرارات الوطنية واملشاورة يف القرارات اليت تؤثر 
ويضم برملان بوركينا فاسو    . ويف بوليفيا، متثَّل الشعوب األصلية يف اهليئات التشريعية         -٢٥

  . حلكومة وزراء منهم وتضم ا والطوارقينممثلني منتخبني من الفوال
أقرت و. ويف الكونغو، تكفل التشريعات مشاركة الشعوب األصلية يف صنع القرار           -٢٦

بريو قانوناً بشأن احلق يف املشاورة املسبقة على النحو املعترف به يف اتفاقية منظمـة العمـل               
  . ٢٠١١أغسطس / آب٢٣هذا القانون يف صدر ، و١٦٩الدولية رقم 

 للهنود األمريكيني والبوشينينغي يف مقاطعـة       ياستشارجملس  وأفادت فرنسا بإنشاء      -٢٧
بـشأن  اجمللس   الس العام واجملالس اإلقليمية هذ    ويستشري اجمل . ٢٠١٠غيانا الفرنسية يف عام     

يف بيئـة اهلنـود األمـريكيني والبوشـينينغي أو          يف  خطط أو مقترحات ُيمكن أن تؤثر        أي
  .الثقافية أنشطتهم

ّدلت هذه املشاورة    الشعوب األصلية، وع   بشأن مؤسسات وباشرت شيلي مشاورة      -٢٨
وتتوخى املرحلة األوىل من املشاورة حاليـاً       . من الزعماء األصليني  بشأهنا  بعد تلقي شكاوى    

  .التشاورإجراءات وضع بشأن استطالع اآلراء 
 إجـراءات   اتفاقا مع برملان الصامي بشأن    النرويج  ، أبرمت حكومة    ٢٠٠٥يف عام   و  -٢٩

ضمان توافق التدابري واألحكام القانونية اجلديدة مـع حقـوق شـعوب            املشاورة سعياً إىل    
وتتوخى إجراءات املشاورات أيضاً ضمان إمكانية مـشاركة شـعوب الـصامي            . الصامي

مصاحلها وأن يكون هلا    يف  مشاركة فعلية يف عمليات صنع القرار اليت ميكن أن تؤثر مباشرة            
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بواسطة مرسوم ملكي أن اإلجراءات املتفـق        وأكدت احلكومة    . فعلي يف هذه العمليات    تأثري
  .عليها تسري على إدارة احلكومة املركزية بأكملها

حرة ومستنرية من اهلنود األمـريكيني      مسبقة  ويف غيانا، يتعني احلصول على موافقة         -٣٠
  .  وترسيم حدودها أراضيهم وأقاليمهممنح سندات ملكيةقبل 
وب األصلية، قالت إنه، يعكس تطلعاهتـا إىل         ملشاركة الشع  ووضعت أستراليا إطاراً    -٣١

 أداة إلمساع   لسكان أستراليا األوائل  وميثل املؤمتر الوطين    . التعاون الفعلي مع الشعوب األصلية    
 فيمـا يتعلـق باملـسائل القوميـة         وسكان جزر مضيق تـورس    صوت الشعوب األصلية    

  .االستراتيجية
التـشاور  " بـشأن    ١٣١٧٥يذي رقـم    ويف الواليات املتحدة، وعمال بالقرار التنف       -٣٢

، ُتلزم الوكاالت االحتادية بالتشاور مـع املـسؤولني         "والتنسيق مع احلكومات القبلية اهلندية    
  .القبليني عند اختاذ قرارات تؤثر يف اجملتمعات القبلية

 للتشاور مع الـشعوب    وأنشأت اللجنة املكسيكية للنهوض بالشعوب األصلية نظاماً        -٣٣
مبشاركتها يف حتديد وبلورة وتنفيذ وتقييم الربامج واملـشاريع واإلجـراءات           األصلية يسمح   

  .احلكومية

  الثقافة واللغات  -٤  
غـري أن اإلجابـة     .  يف الدساتري الوطنية   لغات أصلية معترف هبا   على  قُدمت أمثلة     -٣٤

الثقافة  متثلت يف إبراز أمهية التعليم لتعزيز وإعمال حقوق الشعوب األصلية يف             شيوعاً األكثر
وصرَّح عدد قليل مـن     . صلية يف املدارس الوطنية   األللغات  على ا وسيقت أمثلة قليلة    . واللغة

وأشارت بعض الدول إىل ضرورة     . الدول بأن املقررات ُتوضع بالتشاور مع الشعوب األصلية       
يهـا  التغلب على القوالب النمطية السلبية املتعلقة بالثقافات واللغات األصلية بغية احلفاظ عل           

  .وتشجيع استخدامها
وممارسة إيديولوجيا  وجيري إدخال تغيريات على نظام التعليم البوليفي باالستناد إىل            -٣٥

سياسية يدعوان إىل التحرير والثورة وإهناء االستعمار ومعاداة اإلمربيالية والتغيري دون متييـز             
فياً يساهم يف تأكيد وتـدعيم      ويوفر النظام التعليمي يف حلته اجلديدة تعليماً ثقا       . استغالل أو

وتنميتها يف إطار حـوار مـع       وتقييمها  ثقافة الشعوب األصلية    باهلويات الثقافية واالعتراف    
وينص دستور بوليفيا على أن يبدأ التعليم بلغة األم لكل منطقة،           . الثقافات واللغات األخرى  

  . كما ينص على إنشاء جامعات خاصة بشباب الشعوب األصلية
بريو، استشهد وزير التعليم صراحة باإلعالن يف إنشاء املفوضية الوطنية للتعليم           ويف    -٣٦

بريو أيضاً قانوناً بشأن التعلـيم الثنـائي اللغـة          أقرت  و. الثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات    
التعليم الثنائي  شجيع  واملشترك بني الثقافات، وهو قانون يتوخى االعتراف بالتنوع الثقايف وت         

ويعترف قانون بريو أيـضاً     .  واملشترك بني الثقافات يف املناطق اآلهلة بالشعوب األصلية        اللغة
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 ويـضمن هـذا     األمة يف شروط التعليم   أبناء  حبق الشعوب األصلية يف أن تتساوى مع سائر         
ومن املقرر أن يضع وزير التعليم وينفذ خطة وطنية للتعليم الثنائي اللغة واملشترك بـني         . احلق

  .ومن املزمع أن تشارك الشعوب األصلية يف صياغة هذه الربامج التعليمية وتنفيذها. الثقافات
وذكرت شيلي برامج لتدريس اللغات والثقافات األصـلية وتعلُّمهـا يف املـدارس               -٣٧

محاية لغاهتا وتراثها الثقايف    "وينص دستور غيانا على صون حق الشعوب األصلية يف          . الوطنية
ويكفل دستور العراق حق كل عراقي يف احلصول علـى          ".  وحفظها ونشرها  حياهتاطريقة  و

  .بلغته األمتعليم 
ويعترف دستور مجهورية الو الدميقراطية الشعبية باللغة الالوية لغة وهلجة رمسيـتني              -٣٨
اإلثنية حرة، يف حياهتا اليومية، يف احلفاظ على هلجتها واستخدامها          اجلماعات  غري أن   . للبلد

  .رة واجملتمع سعياً إىل صون ثقافتها وتقاليدهايف األس
ويف الكونغو، يكفل القانون ما للشعوب األصلية من حقوق مجاعية وفردية يف امللكية               -٣٩

  .وحيمي القانون أيضاً امللكية الثقافية والدينية والروحية. الفكرية املتصلة باملعارف التقليدية

   واملساواةعدم التمييز  -٥  
. دستور شيلي مثل  املساواة  عدم التمييز و  ة دول بأن دساتريها تنص على       أفادت عد   -٤٠

  .كذلك حيظر دستور غيانا التمييز على أساس العرق
. وأفادت بعض الدول بأن مبدأ املساواة مينع الدول من التمييز بني الفئات يف املعاملة               -٤١

 الو متـساوون أمـام      وينص دستور مجهورية الو الدميقراطية الشعبية على أن مجيع مواطين         
وتفيد احلكومة بأهنا تطبق مبدأ املساواة إذ تعترب أن كل فئة إثنية هلا خصوصيتها وأنه               . القانون

ال وجود لفئة أكثر خصوصية من الفئات األخرى، وهو ما ساهم يف احلفاظ علـى الـسلم                 
  .واالنسجام والتضامن بني شعوب الو متعددة اإلثنيات

  واملوارداألراضي واألقاليم   -٦  
ومنح أراضي الشعوب األصلية    حدود  ترسيم  جارية ل عمليات  إىل  عدة دول   أشارت    -٤٢

هي سندات ملكية   سندات ملكية هذه األراضي     أن   دول إىل     بضع وأشارت. سندات ملكيتها 
  .وأفادت عدة دول بأن الشعوب األصلية هلا نوع من السلطة أو الوالية على أراضيها. ةمجاعي
فيا على تدعيم عملية إعادة توزيع األراضي ومتكني اجملتمعات مـن إدارة   وتعمل بولي   -٤٣

وأعادت شيلي تفعيـل    . وقد نشرت بوليفيا أيضاً ووزعت أطلساً لألقاليم األصلية       . شؤوهنا
وحيمي القانون يف مجهوريـة     . وموضوعيةبشفافية  آليات نقل األراضي إىل الشعوب األصلية       

  .للشعوب األصليةالكونغو حقوق امللكية اجلماعية 
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األمازونية يف غيانا الفرنسية باعتباره إجـراء حلمايـة         احملمية  وذكرت فرنسا إنشاء      -٤٤
الشعوب األصلية يف املنطقة وصون وحفظ أنشطتها املعيشية واحلفاظ على ما تـستغله مـن             

  .موارد طبيعية
كات اهلنـود    على محاية املمتلكات مبا فيها ممتل      ٢٠٠٣ويف غيانا، ينص دستور عام        -٤٥

 على منح هؤالء سـندات ملكيـة        ٢٠٠٦وينص قانون اهلنود األمريكيني لعام      . األمريكيني
قـرى  حدود  وترسيم  منح سندات امللكية    وجيب أن ُتنفذ عمليات     . مطلقة وأبدية ألراضيهم  

 اجملـالس تديرها  وهذه األراضي واملوارد    . احلرة واملستنرية املسبقة  وافقتهم  مباهلنود األمريكيني   
 إدارة األراضي واملوارد القروية أو أي جزء منها       "ناظمة تشمل   اليت تتمتع بسلطات    القروية،  
وقد ازدادت حىت هذا التاريخ نسبة األراضي اهلندية ". ها وحفظتها ومحايا وَصوهنهاواستخدام
  .اليت ُمنحت سندات ملكيتها وُرمست حدودهااألمريكية 

تتمـسك   بأراضيها ومواردها، لكنها     ةشعوب املاوري الوحتترم نيوزيلندا أمهية عالقة       -٤٦
  .أيضاً بالنظم القانونية القائمة مللكية األراضي واملوارد الطبيعية وإدارهتا

  املعاهدات واالتفاقات وغريها من التدابري البناءة مع الدول  -٧  
ة بـني   أفادت نيوزيلندا بأن معاهدة وايتانغي هي الوثيقة األساسية اليت تنظم العالق            -٤٧

ونيوزيلندا ملتزمة بتسوية ما تبقى من املظامل يف إطار املعاهـدة حبلـول             . نياحلكومة واملاوري 
  . وأفادت نيوزيلندا بزيادة ما توفره من موارد ومتويل ملواصلة عملية التسوية. ٢٠١٤ عام

   قوانني وسياسات جديدةد وضعأخذ اإلعالن بعني االعتبار عن  -جيم  
 وفقاً ملا جاء يف الردود، قوانني صرحية تشترط أخذ اإلعـالن بعـني             أي دولة، تقر    مل  -٤٨

حاالت على  غري أن هناك أمثلة     .  أخرى جديدة  رياالعتبار عند سن قوانني أو سياسات أو تداب       
  . ُيسترشد فيها بأهداف اإلعالن ومبادئه يف العمليات املفضية إىل سن قوانني وسياسات جديدة

تشريعات تقتـضي مـشاركة الـشعوب       سنت  ليات و وقد اعتمدت عدة دول عم      -٤٩
القرارات إجراء مشاورات قبل اختاذ     وتشترط هذه القوانني بصفة عامة      . يف ُصنع القرار   األصلية

وتشري بعض الدول على وجـه التحديـد إىل شـرط           . الشعوب األصلية يف  اليت تؤثر مباشرة    
وأفـادت دول كـثرية     .  ذات الـصلة   احلرة واملستنرية يف القوانني والسياسات    املسبقة   املوافقة
ويف حاالت قليلة   . التدابري اليت تقتضي املشاورة قد وضعت بالتشاور مع الشعوب األصلية          بأن
  .مؤسسات الشعوب األصلية وعملياهتا اخلاصة بصنع القرارعن طريق املشاورات تتم 
 عمليـة   وقانون الكونغو بشأن تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية ُوضع بواسطة           -٥٠

ـ  الفاِعلة احلكومية واجملتمع املدين و      اجلهات عامة مشلت أتاحت مشاركة    ـ رباء  اخل . نيدوليال
واسُتشريت الشعوب األصلية يف بلداهتا يف مجيع احملافظات اليت تتركَّز فيها تلـك الـشعوب               
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وأدت الشعوب األصلية دوراً نشطاً يف املناقشات املفضية إىل وضع صـيغة هنائيـة              . بكثافة
  . شروع القانونمل

والتشاور مع الشعوب األصلية يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات هو جزء من مبدأي              -٥١
ويف بوليفيا، توجد عدة قوانني تقتضي التشاور       . احلكومةتعززمها  االنفتاح والشفافية اللذين    

  .وإشراكها يف صنع القراراألصلية مع الشعوب 
ي يعترف بالشعوب األصلية وبأراضيها ويوفر هلـا        وقانون الشعوب األصلية يف شيل      -٥٢

ويتضمن قانون الشعوب األصلية تدابري     . احلماية، كما يعترف باملؤسسات والثقافات األصلية     
ه وُيقرُّ هذا القانون بأن   . خاصة لتنفيذ االلتزامات املتعلقة باملشاورة واملشاركة يف الواقع العملي        

 طريق مؤسساهتا التقليدية وكـذلك عـن طريـق           الشعوب األصلية عن   ينبغي التشاور مع  
أعربـت  عندما  و. اجلماعات واملنظمات واجلمعيات املعترف هبا يف قانون الشعوب األصلية        

بـادرت  أن العملية املستخدمة للمـشاورة،  عن قلقها بشيف إحدى املرات  الشعوب األصلية   
  .االعتراف الدستوريناقشة املؤسسات األصلية اجلديدة وملعملية الاحلكومة إىل تعديل 

مسبقة  احلصول على موافقة     ٢٠٠٦ويف غيانا، يشترط قانون اهلنود األمريكيني لعام          -٥٣
اليت تقتـضي مـشاركتهم    يتعلق باملسائل   فيما حرة ومستنرية من القرويني اهلنود األمريكيني     

، ها حدود األراضي وترسيم منح سندات ملكية    دعمهم يف جماالت األراضي أو التعدين، و       أو
  .ودخول القرى اهلندية األمريكية والوصول إليها، واستخدام املوارد الطبيعية

 يف صنع القرار بطرق مثل االتفاقات املتفاوض عليها         ونويف نيوزيلندا، يشارك املاوري     -٥٤
وعـالوة  . احملميات الطبيعية بشأن اإلدارة املشتركة ملوارد من قبيل األراضي احملمية امللكية و         

خلصت القرارات القضائية األخرية إىل أن القانون العـريف ينبغـي أن يواكـب          على ذلك،   
  . القواعد الناشئة حلقوق اإلنسان ومعاهدة وايتانغي

بشأن التدابري  اً  يعترف حبق الشعوب األصلية يف أن تستشار سلف       اً  وسنت بريو قانون    -٥٥
الوجود املادي واهلوية الثقافيـة     حقوقها اجلماعية يف    يف  الشرعية أو اإلدارية اليت تؤثر مباشرة       

اخلطط اً  ويشمل هذا القانون أيض   . واإلقليم والتعليم والصحة واملعيشة الالئقة وتنمية أفرادها      
. حقوق الشعوب األصلية  يف  والربامج واملشاريع اإلمنائية الوطنية واإلقليمية اليت تؤثر مباشرة         

 وممثلـي كومية  احلوكاالت  نوعة من ال  جمموعة مت  مبشاركة   هذا القانون حالياً  الئحة  وتصاغ  
  . الشعوب األصلية

ال يوجد بني مجيع املواطنني الرمسية مبادئ املساواة بأنه استناداً إىل وأفادت عدة دول    -٥٦
. ينص على اعتراف خاص أو عمليات خاصة مبشاركة الشعوب األصلية يف صنع القرارقانون 

غري .  احلسبان االعتبارات الواردة يف اإلعالن     فاسو، يأخذ قانون الالمركزية يف     ويف بوركينا 
اإلعـالن  تويل  أن بوركينافاسو ال تود إقرار ترتيب تفاضلي لشعوب الدولة، لذلك فهي ال             

  . لدى سن القوانني والسياسات اجلديدةصرحياًاعتباراً 
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  املبادرات الرامية إىل التوعية باإلعالن على املستويني اجملتمعي واحلكومي  -دال  
وأفادت . من التدابري املباشرة الرامية إىل التوعية باإلعالن      اً  ذكرت ردود الدول عدد     -٥٧

بعض الدول بأهنا تفضل تركيز محالت التوعية على الصكوك العامة حلقوق اإلنـسان مثـل               
ومبادرات التوعيـة موجهـة إىل احلكومـة        . القوانني الوطنية أو معاهدات حقوق اإلنسان     

يتعلـق    فيمـا  ويف حاالت قليلة، يشكل التثقيف والتدريب     . لسواءوالشعوب األصلية على ا   
  . من مبادرات التوعيةاً حبقوق الشعوب األصلية جزء

وقامت اللجنة املكسيكية للنهوض بالشعوب األصلية بنشر اإلعالن علـى نطـاق              -٥٨
  . لغة من لغات الشعوب األصلية١٨احلكومة وكان هلا دور حموري يف ترمجة اإلعالن إىل 

وركّزت الكونغو جهود التوعية على الصكوك الوطنية والدولية حلقـوق اإلنـسان              -٥٩
، ُبذلت جهود يف سبيل تثقيف أعـضاء        "األيام الربملانية "وخالل  . وحقوق الشعوب األصلية  

  . يتعلق حبقوق الشعوب األصلية، كما ُشرح هلم اإلعالن  فيمابرملان الكونغو
ية يف بوليفيا، بالتعاون مع املكتب اإلقليمي ملنظمـة         وأعدت وزارة العالقات اخلارج     -٦٠

نطاق اتفاقيـة منظمـة     "العمل الدولية يف أمريكا اجلنوبية، سلسلة من حلقات العمل بشأن           
وُوجهت حلقات  ". حتديات التطبيق والتنفيذ واستراتيجيات العمل    : ١٦٩العمل الدولية رقم    

وأُعّدت . ميني والشعوب األصلية يف بوليفيا    العمل هذه إىل خمتلف املسؤولني واملوظفني احلكو      
  . بشأن احلقوق اجلماعية) كتب وكتيبات ومواد مسعية بصرية(وُوزعت مواد اً أيض
نـع نـشوب الرتاعـات      ملتعزيز القدرات الوطنية    "ويوجد يف شيلي برنامج يسّمى        -٦١

 م والتـدريب  ، وهو برنامج يدعم أنشطة اإلعـال      "واإلدارة املشتركة بني الثقافات يف شيلي     
يتصل حبقوق الشعوب األصلية املعترف هبا يف القانون الدويل بالتركيز على اتفاقية منظمة  فيما

  .١٦٩العمل الدولية رقم 
حلقوق اإلنسان، وأهنا تـنظم، يف اليـوم الـدويل    اً وأفادت فرنسا بأهنا عينت سفري   -٦٢

  .  غياناللشعوب األصلية، اجتماعات موائد مستديرة وتظاهرات ثقافية يف
قانون اهلنود األمريكيني يف غيانا، اعُترف بـضرورة تثقيـف وتوعيـة            سن  وعقب    -٦٣

وُنفّذ عدد من الربامج التدريبيـة وُنـشرت مطبوعـة          . القروية وأفراد اجملتمع احمللي    اجملالس
لتقـدمي  وُوّزعت على زعماء اجملتمع احمللي وأفراده كافة،        " اهلنود األمريكيني املبّسط   قانون"

قـدرات  اللبناء  وحلقات عمل   برامج  اً  وُتنفّذ حكومة غيانا أيض   .  غري تقين هلذا القانون    شرح
كذلك ميكن لزعماء اجملتمعات األصلية االستفـسار عـن         . ملوظفني احلكوميني موجهة إىل ا  

  . قانون اهلنود األمريكيني خالل اجتماعاهتم املعقودة كل سنتني
  وملـصقاً   أهلياً ية األسترالية حملة عامة ودليالً    وأعدت مؤسسة حقوق اإلنسان الوطن      -٦٤

  .عن اإلعالن هبدف إبراز بعض األمثلة العملية على سبل إفادة اإلعالن للشعوب األصلية
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بأهنا ال تتخذ إجراءات لترويج اإلعالن، لكن منظمات أخـرى           دول    بضع وأفادت  -٦٥
عد أن صّرحت نيوزيلنـدا     وقد ذاع صيت اإلعالن ب    . داخل الدولة نشر معلومات عنه    تتوىل  

وقامت مفوضية حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا بترمجة اإلعالن إىل لغـة الترييـو             . بدعمها له 
وبينما أعّدت منظمات خمتلفة يف بـريو       . ماوري والتعريف مبحتواه ومغزاه على نطاق واسع      

  . بعض املواد املتعلقة باإلعالن، ال توجد محلة وطنية هتدف إىل شرح حمتواه
وأعربت بعض الدول عن ترددها يف القيام مباشرة بترويج اإلعالن وحقوق الشعوب         -٦٦

مبادئ االحتـرام لكنـها     تعزز  وأفادت بوركينافاسو بأن سياستها الثقافية الوطنية       . األصلية
  . حقوق الشعوب األصليةلتعزيز أي تدابري تشر إىل  مل

  أهداف اإلعالنت لبلوغ ابري وتنفيذ استراتيجياالتحديات يف اعتماد تد  -هاء  
يتمثل أحد أكرب التحديات احملددة يف عدم توافر ما يلزم من الوعي واإلملام باإلعالن                -٦٧

وغريه من الصكوك الدولية األخرى املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية لضمان احتـرام هـذه              
تمـع  مـشاركة اجمل  بسبب عدم   وأفادت إحدى الدول بأن نقص اإلملام هذا يتفاقم         . احلقوق
زد علـى ذلـك أن حقـوق        . يف إعمال حقوق الشعوب األصلية    على نطاق أوسع    املدين  

  . ما تكون من األولوياتاً الشعوب األصلية نادر
دول بأهنا واجهت صعوبة بسبب نقص املعلومات عن كيفية تنفيـذ           بضع  وأفادت    -٦٨

ادل املعلومـات   وتباحلوار  وعلى وجه اخلصوص، ذُكرت احلاجة إىل حتسني آليات         . اإلعالن
  . بني الدولة والشعوب األصلية

وأشارت إحدى الدول إىل االفتقار إيل توافق يف اآلراء بـشأن تعريـف املقـصود                 -٦٩
مبصطلحات مثل تقرير املصري والسيادة واملوافقة احلرة املسبقة، باعتبار ذلك عائقا أمام التنفيذ             

  . العملي لإلعالن
املوارد املتاحـة   قلة  األخرى يف تكلفة تنفيذ اإلعالن و      الرئيسيةومتثل أحد التحديات      -٧٠

وأفـادت  . منح سندات ملكيتـها األراضي و حدود  تكلفة ترسيم   اً  وذُكرت خصوص . لذلك
يف احلصول على اً إحدى الدول بأن اجملتمعات األصلية تسكن يف مناطق نائية، مما يشكل حتدي           

على ما يقترن بتـوفري هـذه الـسلع         السلع واخلدمات وتوفريها يف الوقت املناسب، عالوة        
وتوجد كذلك حتديات يف حفظ املواد احلكوميـة ونـشرها          . واخلدمات من تكاليف باهظة   

  . جبميع اللغات األصلية املتعددة اليت قد تكون موجودة يف دولة واحدة
وعلى وجه التحديد ال تـنظم   . املناطقبني  التنفيذ  تباين  ويتمثل حتد آخر يف ضرورة        -٧١

  .  فرادى احلكومات بالطريقة ذاهتاسياسات
مـن دمـج    اً  وال بد أيـض   . وأفادت إحدى الدول بصعوبة سن التشريعات الوطنية        -٧٢

لوجود كذلك أعربت إحدى الدول عن قلقها . االلتزامات الدولية وتنفيذها يف السياسات العامة
  .  أيضاًمع الوطينالسياسات اخلاصة بالشعوب األصلية يف تنمية اجملتحاجة إىل ضمان مسامهة 
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أحد التحديات الرئيسية املطروحة برصد القوانني وإنفاذها، سـيما قـوانني           تعلق  وي  -٧٣
وأفادت إحدى الدول بصعوبة منع الباحثني األجانب واملنظمـات غـري           . التعدين واحلراجة 

من هنب حقوق امللكية الفكريـة واملعـارف التقليديـة          األجنبية اجملردة من القيم     احلكومية  
   .للشعوب األصلية

ومل تذكر بعض الدول أي حتديات بل كررت احلقوق اليت تتمتع هبـا الـشعوب                 -٧٤
  . األصلية داخل الدولة

  املمارساتأفضل   -واو  
ذكرت الدول يف ردودها العديد من التدابري واملمارسات الفضلى لتنفيذ اإلعـالن              -٧٥

ن كاملة، ال بد أن تلتزم احلكومات       أهداف اإلعال تحقيق  ول. املتعلق حبقوق الشعوب األصلية   
  . بعملية تنفيذ مستمرة وأن تواصل البناء على ما حتقق من إجنازات

وحيثما ُوجدت بالفعل معاهدات واتفاقات وترتيبات بناءة أخرى، ميكن أن تـوفر              -٧٦
هذه الصكوك أساس الشراكة والتعاون واالحترام املتبادل وحسن النية بني الدول والشعوب            

فقد اعترف اتفاق نوميا بني فرنسا وشعب الكاناك يف كاليدونيا اجلديدة باآلثـار             . ليةاألص
الضارة اليت خلّفها االستعمار وأعاد األراضي املصادرة إىل الشعوب األصلية ونـّص علـى              

  . مشاركة شعب الكاناك بالكامل يف صنع القرار وأقّر عملية مشاورة
، وهذا النهج   "احتاد تارخيي "رة إقليمية من أجل     وتعقد شيلي اجتماعات موائد مستدي      -٧٧

ويشارك يف اجتمـاع    . أهداف اإلعالن  ترمي إىل وضع خطة وطنية لبلوغ        لعمليةهو منوذج   
. املوائد املستديرة هذه احلكومة والكنائس ومنظمات اجملتمع املدين وممثلو الشعوب األصـلية           

  . النسبة إىل الشعوب األصليةويهدف ذلك إىل بناء الثقة وحتديد املواضيع املهمة ب
. يف اإلعـالن  الـواردة   إزاء إعمال احلقوق    اجلوانب  متعدد  اً  وتتبع دول كثرية هنج     -٧٨

وتستخدم بعض الدول تدابري دستورية وتشريعية وسياساتية لتنفيذ اإلعالن وقامـت بعـض         
ديدة الدول بصياغة تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القائمة ووضع برامج ومبادرات ج          

هذا النـهج   شمل  وميكن أن ي  . وزيادة املشاركة يف القضايا الدولية املتعلقة بالشعوب األصلية       
 يعترف حبقوق الشعوب األصلية ويوضع مبشاركة فعالـة مـن           اً خاص اًقانوناجلوانب  متعدد  

  . احلرة واملستنريةاملسبقة جانب الشعوب األصلية على أساس مبدأ املوافقة 
ممارسات جيدة يف جمال املساواة بني اجلنـسني مـن خـالل            اً  حتديدوذكرت بوليفيا     -٧٩

  . حنو النساء األصليات وأن تعود بالفائدة عليهناً االعتراف باحلاجة إىل أن توجه الربامج خصيص
، ال سيما الوكاالت اليت تقـدم       وميكن أن تعمل الدول مع وكاالت األمم املتحدة         -٨٠

وذكرت شيلي ضرورة   .  كبري بأوضاع الشعوب األصلية     حد  كي تنهض إىل   املساعدة التقنية، 
توافر دعم مستمر من اجملتمع الدويل يف تنفيذ االستراتيجيات الرامية إىل تنفيـذ اإلعـالن،               

  . أهداف اإلعالنالفضلى ملساعدة الدول على بلوغ وخاصة يف حبث ونشر املمارسات 
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وب ومقرر األمـم املتحـدة      وقّدم كل من اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشع         -٨١
إىل الكونغو يف اعتماد القانون اخلاص بالشعوب       اً  اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية دعم     

وترى بعض الدول أن املساعدة التقنية املقدمة من اجملتمع الدويل، مبا يشمل تقـدمي              . األصلية
  . املعلومات وبناء القدرات، ستساعد على التنفيذ وحتسنه بقدر كبري

شـجعت  و. أهداف اإلعالن دّعمت الدول بناء قدرات الشعوب األصـلية    بلوغ  لو  -٨٢
 غري احلكومية   امنظماهتألصلية و  اجلهود الرامية إىل تدعيم مؤسسات الشعوب ا        كذلك الدول

بضرورة أن تتاح للشعوب األصلية فرص املـسامهة،        اً  واعُترف أيض . الذايتحكمها  وهياكل  
 وتتبع أستراليا سياسة تركز     .لشركاء، يف عملية تنمية البلد ككل     على قدم املساواة مع سائر ا     

على تدارك أوجه حرمان الشعوب األصلية يف جماالت مثل التعليم واخلدمات الصحية والتنمية  
   .اجملتمعية والسالمة األهلية

ممارسات فضلى يف جمال التعليم وتشجيع لغـات الـشعوب          اً  الدول أيض حددت  و  -٨٣
 وضـع ويـشمل ذلـك   . ومن املهم دمج اللغات األصلية يف نظام التعليم      . هتااألصلية وثقافا 

وإضافة . استراتيجيات للتعليم الثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات مبشاركة الشعوب األصلية         
 اعترفت بعض الدول    اً،وأخري. إىل ذلك ميكن إنشاء مراكز ثقافية لتشجيع الثقافات األصلية        

  .  رمسيةباللغات األصلية كلغات
أهداف اإلعالن، أفادت بعض الدول بوضع ميزانية خاصة للتـشاور مـع            بلوغ  لو  -٨٤

ملعاجلة املشاكل اليت تواجهها الشعوب األصلية        ووفّرت دول أخرى أمواالً   . الشعوب األصلية 
 ه ينبغي ويف هذا الصدد، أفادت الدول بأن     . احلضرية وإجراء دراسات بشأن القابلية للتوظيف     

  . املالية الدولية مساعدة البلدان النامية على مدى عملية التنفيذلمؤسسات ل

  تعليقات ختامية  -رابعاً  
تعرب آلية اخلرباء عن بالغ تقديرها لردود الدول على اسـتبياهنا، خاصـة أن                -٨٥

غري أن آلية اخلـرباء     . الردود ميكن أن تلهم وضع استراتيجيات مبتكرة لتنفيذ اإلعالن        
 وختشى أن يعكس ذلك     ،بب اخنفاض عدد الردود على استبياهنا إمجاالً      بستشعر خبيبة أمل    

لذلك تطلب آليـة    . نقص اإلرادة السياسية من جانب الدول بصفة عامة لتنفيذ اإلعالن         
االسـتبيان  اخلرباء إىل جملس حقوق اإلنسان متديد اآلجال لتمكني الدول من الرد على             

  . ٢٠١٣م حبيث يتسىن لآللية إعداد تقرير أمشل يف عا
مل تقدم   وعلى وجه التحديد،     .اًوقدمت أغلبية الردود الواردة معلومات عامة جد        -٨٦

ومل تقدم معظم الدول سوى ردود إجيابية على        . عن فعالية التدابري املتخذة   تذكر  معلومات  
أوسع لفهم التحديات اليت      أن تفسح جماالً  اً  األسئلة، واحلال أن الردود السلبية ميكن أيض      

  . هها الدول يف تنفيذ اإلعالنتواج
ويبدو أن بعض الدول جتد صعوبة يف التوفيق بني االعتراف حبقـوق الـشعوب                -٨٧

، وإن األصلية املنصوص عليها يف اإلعالن وإعماهلا من جهة ومبدأ املساواة من جهة أخرى
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 تنفيذ برامج خاصـة   متنع  زالت تفسر املساواة على أهنا       فبعض الدول ما  . مل تفصح ذلك  
الفعلية ميكن أن تستدعي معاملة     املساواة  وتؤكد آلية اخلرباء أن     . أهداف اإلعالن غ  لبلو

  . فريدة من نوعهااً الشعوب األصلية باعتبارها فئات على حدة تواجه ظروف
حماوالت قلة من األشخاص واملنظمات    "ومتثل أحد التحديات اليت أثارهتا غيانا يف          -٨٨

ها حبث الشعوب  حدوداألراضي وترسيمنح سندات ملكية مغري احلكومية تقويض عملية 
أو رفـض   /، و ما كانت تشغله تقليدياً   األصلية على املطالبة مبساحات من األراضي تفوق        

وينّم ". أو اإلحجام عن طلب هذا الترسيم     /واحلدود  ترسيم  ومنح سندات امللكية    عملية  
صلية واملنظمـات غـري     هذا اإلحباط عن احتمال وجود توتر بني الدول والشعوب األ         

من شأن    أن جديدُيذكر من   و. أهداف اإلعالن يتعلق بأفضل النهج لبلوغ       فيما احلكومية
من املعلومات عن كيفية تسوية هذه اخلالفـات وإرسـاء عالقـات            اً  تقدمي الدول مزيد  

  .أخرى على مواصلة العمل على التنفيذ منسجمة من أن يساعد دوالً

        


