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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية والعشرون 

   من جدول األعمال٥البند 
  هيئات وآليات حقوق اإلنسان

  يةدور اللغات والثقافة يف تعزيز ومحاية حقوق وهوية الشعوب األصل    

  دراسة أعدهتا آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية    

  موجز    
 إىل آلية اخلرباء أن ُتعدَّ دراسة بشأن        ١٨/٨طلب جملس حقوق اإلنسان يف القرار         

دور اللغات والثقافة يف تعزيز ومحاية حقوق وهوية الشعوب األصلية، وأن تقـدمها إىل               
  . والعشرينجملس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية

وتعرض هذه الدراسة املعايري الدولية واإلقليمية بشأن حقوق الشعوب األصلية يف             
اللغة والثقافة، وتصف عالقة ثقافات ولغات الشعوب األصلية حبق هذه الشعوب يف تقرير             

لغات الشعوب األصلية العالقة بني املصري وحقوقها يف أراضيها وأقاليمها ومواردها، وحتلل 
تعزيز ومحاية حقـوق الـشعوب      واجه يف   ا وهوياهتا، مبا يف ذلك التحديات اليت ت       وثقافاهت

آلية اخلرباء بـشأن    اليت تسديها    ٣وختتتم الدراسة باملشورة رقم     . األصلية اللغوية والثقافية  
  .لغات الشعوب األصلية وثقافاهتا
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  مقدمة  -أوالً  
بـشأن   إىل آلية اخلرباء أن ُتعدَّ دراسة        ١٨/٨طلب جملس حقوق اإلنسان يف القرار         -١

دور اللغات والثقافة يف تعزيز ومحاية حقوق وهوية الشعوب األصلية، وأن تقدمها إىل جملس              
  .حقوق اإلنسان يف دورته احلادية والعشرين

 ، واجلهات الفاعلة من غري الـدول      ، والشعوب األصلية  ،ودعت آلية اخلرباء الدول     -٢
رى إىل تقدمي ورقات ملساعدهتا يف       واجلهات املعنية األخ   ،واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   

هلـذه  وقع الشبكي املوتتاح الورقات اليت تلقتها آلية اخلرباء للعموم على  . إعداد هذه الدراسة  
واستفادت الدراسة أيضاً من مـسامهات قُـدِّمت أثنـاء    . ، حيثما ُمنح اإلذن بذلك  )١(اآللية

ا اليت نظمتها كلية احلقـوق يف       حلقات اخلرباء الدراسية عن لغات الشعوب األصلية وثقافاهت       
 ٩ و ٨جامعة برونيل واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف لنـدن باململكـة املتحـدة يف               

  .وتعرب آلية اخلرباء عن تقديرها جلميع الورقات اليت تلقتها. )٢(٢٠١٢مارس /آذار
ـ                -٣ دروس وتستند هذه الدراسة إىل الدراسة األوىل اليت أجرهتا آلية اخلـرباء بـشأن ال

، )٢٠٠٩(املستخلصة والتحديات القائمة فيما يتعلق بإعمال حق الشعوب األصلية يف التعلـيم      
، )٣(اليت تناولت حتديداً مسألة التعليم بلغات الشعوب األصلية ومن خالل مناهج مناسبة ثقافيـاً          

جتماعيـة  وكما تشري إليه اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واال   . وتدعم تلك الدراسة األوىل   
، الذي من خالله ينقل     ... ارتباطاً جوهرياً باحلق يف التعليم        ...احلياة الثقافية " والثقافية، ترتبط 

األفراد واجملتمعات تفاصيل قيمهم ودينهم وعاداهتم ولغتهم ومرجعياهتم الثقافيـة األخـرى إىل         
  .)٤("للقيم الثقافية نيغريهم، والذي يساعدهم على إشاعة جو من التفاهم واالحترام املتبادل

وتستند هذه الدراسة أيضاً إىل دراسة آلية اخلرباء املتعلقة بالشعوب األصلية واحلق يف             -٤
وتدعمها، ال سيما وأن للشعوب األصلية احلق يف املشاركة يف           )٥(املشاركة يف صنع القرارات   

  .ةصنع القرارات اليت تؤثر يف لغاهتا وثقافاهتا وحقوقها اللغوية والثقافي
  .وما مل يرد خالف ذلك، ُيقصد باللغات والثقافة لغات وثقافات الشعوب األصلية  -٥

__________ 

)١( http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/SubmissionsStudyLanguages.aspx. 
)٢( http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/StudyLanguages.aspx. 
)٣( A/HRC/12/33. 
بشأن حق كل فرد    ) ٢٠٠٩(٢١اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم           )٤(

 .فيةيف أن يشارك يف احلياة الثقا
)٥( A/HRC/18/42و A/HRC/15/35. 
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  املعايري الدولية واإلقليمية ذات الصلة بشأن احلقوق اللغوية والثقافية  -ثانياً  
يقدم إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، باعتباره التجميع األمشل             -٦

الشعوب األصلية الذي حيظى بتأييد كل دول العامل تقريباً، وصفاً ذا           واألكثر تفصيالً حلقوق    
ويرتبط كثري من مواد اإلعـالن      . حجية حلقوق الشعوب األصلية فيما يتعلق بثقافاهتا ولغاهتا       

  .حبماية وتعزيز ثقافات الشعوب األصلية
ملعاملـة  ويتضمن اإلعالن العديد من األحكام املتعلقة حبماية الشعوب األصلية من ا            -٧

. التمييزية واملسيئة ألسباب ثقافية، فضالً عن تدابري إجيابية لدعم ثقافات الشعوب األصـلية            
حق الشعوب األصلية يف عدم التعرض للدمج القسري وتدمري ثقافاهتا          : وتشمل هذه احلقوق  

؛ وحقها يف منع دجمها القسري ونزع ملكية أراضـيها أو أقاليمهـا أو مواردهـا          )٨املادة  (
؛ وحقها يف االنتماء إىل جمتمع أصلي أو إىل أمة أصلية وفقـاً             )٨املادة  (نتصاف من ذلك    واال

؛ وحقها يف ممارسة تقاليدها وعاداهتـا الثقافيـة         )٩املادة  (لتقاليد وعادات الشعوب األصلية     
 ؛ وحقها يف تعليم تقاليدها الثقافية والدينية ويف إعادة رفات موتاها إىل           )١١املادة  (وإحيائها  
؛ وحقها يف إحياء واستخدام وتطوير تارخيها ولغاهتا وتقاليدها الـشفوية     )١٢املادة  (أوطاهنم  

؛ وحقها يف مراقبـة     )١٣املادة  (وفلسفاهتا ونظمها الكتابية وآداهبا ونقلها إىل أجياهلا املقبلة         
فـاظ  ؛ وحقهـا يف احل    )١٥ و ١٤املادتان  (نظمها ومؤسساهتا التعليمية وتوفري التعليم بلغاهتا       

والسيطرة على تراثها الثقايف ومعارفها التقليدية وتعبرياهتا الثقافية التقليدية ومحايتها وتطويرها           
؛ وحقها يف حتديد هويتها وانتمائها؛ وحقها يف تعزيز وتطوير وصون هياكلـها             )٣١املادة  (

نظمها أو عاداهتا   املؤسسية وعاداهتا وقيمها الروحية وتقاليدها وإجراءاهتا وممارساهتا املتميزة و        
ويشكل حق الشعوب األصلية يف تقرير املصري حمور مجيع هذه احلقوق، ). ٣٤املادة (القانونية 

ويشمل حقها يف أن حتدد حبرية تنميتها الثقافية وحقها يف االستقالل الذايت ويف املـشاركة               
لثقافيـة للدولـة    الكاملة، إذا اختارت ذلك، يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وا         

  ).٥ و٤ و٣املواد (
واحلقوق الثقافية واللغوية غري قابلة للتجزئة وهي حمور مجيع احلقوق األخرى، مبـا               -٨
 بـشأن الـشعوب األصـلية       ١٦٩ذلك ما تنص عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           يف

ـ        ). ١٩٨٩( والقبلية ادات الـشعوب   فاالتفاقية تنص، مثالً، على إيالء االعتبار الواجب لع
األصلية وقوانينها العرفية واحترام ما تتصف به عالقة الشعوب املعنية باألراضي أو األقاليم من    

  .أمهية خاصة بالنسبة إىل ثقافات هذه الشعوب وقيمها الروحية
وتتماشى أحكام إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية مع حقوق هذه   -٩

ا ولغاهتا على النحو املنصوص عليه يف عدد من الصكوك األخرى           الشعوب يف ممارسة ثقافاهت   
بشأن حقوق اإلنسان، وتشرح هذه احلقوق، مبا يف ذلك حق اجلميع يف املشاركة يف حيـاة                
اجملتمع الثقافية كما هو حمدد يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف معاهدات األمم املتحدة              

  .حلقوق اإلنسان
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 من العهد الدويل اخلاص     ٢٧املعنية حبقوق اإلنسان، لدى تفسري املادة       وبينت اللجنة     -١٠
باحلقوق املدنية والسياسية، ما يقع على الدول من واجبات إجيابية تفرض عليها محاية احلقوق        
الثقافية للشعوب األصلية، مبا يف ذلك حقها يف عالقتها بأراضيها وأقاليمها ومواردها فـضالً         

، وضرورة إشراك الشعوب األصلية يف اختاذ القرارات الـيت    )٦( التقليدية عن عالقتها بأنشطتها  
، وضرورة تفسري احلق يف الثقافة تفسرياً يتماشى مع احلق يف تقريـر املـصري يف                )٧(تؤثر فيها 

، وأهابت اللجنة بالدول أن تتخذ تـدابري لـدعم إحيـاء            )٨(سياق قضايا الشعوب األصلية   
  .)٩(الثقافات واللغات

وجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، تقـر           ومب  - ١١
وقد ناشدت اللجنـة املعنيـة   . الدول األطراف حبق كل فرد يف املشاركة يف احلياة الثقافية        

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدول األطراف باستمرار أن حتمي وتعزز حـق       
 بشأن حق كل    ٢١وتقر اللجنة، يف تعليقها العام رقم       . ا ولغاهتا الشعوب األصلية يف ثقافاهت   

فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية، بالعنصر اجلماعي الذي مييز حق الشعوب األصلية يف               
البعد اجلماعي القوي للحياة الثقافية للشعوب األصلية ال غىن عنـه           "الثقافة، مشرية إىل أن     

املة، ويتضمن احلق يف األراضي واألقاليم واملوارد اليت دأبت لوجودها ورفاهها وتنميتها الك
وتشري اللجنة أيضاً   . )١٠("شغلها تقليدياً، أو اليت استخدمتها أو اكتسبتها        على امتالكها أو  

إىل أن اخلصوصيات الثقافية للشعوب األصلية ينبغي أن ُتحترم يف الربامج التعليمية للـدول     
  .وأن ُتدَرج فيها

تقـر وحتتـرم الثقافـة    "جلنة القضاء على التمييز العنصري الدول أن     وناشدت    - ١٢
والتاريخ واللغة وطريقة العيش املتميزة األصلية باعتبارها إغناًء للهوية الثقافية للدولـة،            

توفر للشعوب األصلية الشروط اليت تتيح حتقيق تنميـة         "، وأن   "تشجع على حفظها    وأن
تكفـل إمكانيـة    "وأن  "  مع خصائصها الثقافيـة    اقتصادية واجتماعية مستدامة تتماشى   

اجملتمعات احمللية األصلية حبقوقها يف ممارسة وإحياء تقاليـدها وعاداهتـا الثقافيـة،               متتع
وأعربت اللجنة عن قلق خاص إزاء حظر استخدام لغات         . )١١("لغاهتا وممارستها   وحفظ

  .)١٢(الشعوب األصلية

__________ 

 .A/45/40) ١٩٩٠ (١٦٧/١٩٨٤، البالغ رقم عصبة حبرية لوبيكون ضد كندا )٦(
 ).٢٠٠٩ (١٤٥٧/٢٠٠٦، البالغ رقم بوما بوما ضد بريو )٧(
 .CCPR/C/70/D/547/1993، )٢٠٠٠ (٥٤٧/١٩٩٣، البالغ رقم ماهوئيكا ضد نيوزيلندا )٨(
)٩( CCPR/C/SLV/CO/6. 
 ).٢٠٠٩(٢١االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم اللجنة املعنية باحلقوق  )١٠(
 .بشأن الشعوب األصلية) ١٩٩٧(٢٣جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم  ) ١١(
 .CERD/C/304/Add.113انظر مثالً  )١٢(
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جيوز حرمان أطفال الشعوب األصلية مـن       وتنص اتفاقية حقوق الطفل على أنه ال          -١٣
وتقـر  . احلق يف التمتع بثقافتهم أو يف اإلجهار بدينهم وممارسة شعائرهم أو استعمال لغتهم            

 بشأن أطفال الشعوب األصلية، بأنه قد يلـزم         ١١جلنة حقوق الطفل، يف تعليقها العام رقم        
تمتع حبقوقهم الثقافية، مبا يـشمل  اختاذ تدابري استثنائية لتمكني أطفال الشعوب األصلية من ال      

اختاذ الدولة إجراءات إجيابية؛ وتعترف بأمهية البعد اجلماعي لتمتع أطفال الشعوب األصـلية             
بثقافاهتم، وبضرورة إشراك الشعوب األصلية يف صنع القرارات املتعلقة باملـصاحل الفـضلى             

  .)١٣(ثقايفألطفال هذه الشعوب، مشرية إىل احلاجة إىل التحسيس بالعامل ال
وتشكل الثقافات واللغات جزءاً ال يتجزأ من والية منظمة األمم املتحـدة للتربيـة                -١٤

ولدى اليونسكو عدد من الصكوك اليت هلا صـلة بالثقافـات           ). اليونسكو(والعلم والثقافة   
على تشجيع التنمية الثقافية    قوامها  واللغات بوجه خاص، فضالً عن سياسة عامة أوسع نطاقاً          

ويتـضمن إعـالن   .  حتدد الشعوب األصلية مسارها والعمل املتعلق باللغـات املهـددة     اليت
 إشارات حمددة إىل التنوع الثقايف واحلقوق       ٢٠٠١اليونسكو العاملي بشأن التنوع الثقايف لعام       

  : على ما يلي٥وبناء على ذلك، تنص املادة . )١٤(الثقافية والشعوب األصلية
درة على التعبري عن نفسه وإبداع أعمالـه        ينبغي أن يتمتع كل شخص بالق       

ولكل شخص احلق يف تعلـيم      . ونشرها باللغة اليت خيتارها، وخاصة بلغته األصلية      
وينبغي أن يتمتع كل شخص بالقدرة على       . وتدريب جيدين حيترمان هويته الثقافية    

، يف احلدود   املشاركة يف احلياة الثقافية اليت خيتارها وأن ميارس تقاليده الثقافية اخلاصة          
  .اليت يفرضها احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

بـأن  ) ٢٠٠٣(وتعترف اتفاقية اليونسكو بشأن محاية التراث الثقايف غـري املـادي              -١٥
اجلماعات، وخاصة مجاعات السكان األصليني، واجملموعات، وأحياناً األفـراد، يـضطلعون           "

". ملادي واحملافظة عليه وصيانته وإبداعـه مـن جديـد         بدور هام يف إنتاج التراث الثقايف غري ا       
) ٢٠٠٥(وباملثل، تتضمن اتفاقية اليونسكو بشأن محاية وتعزيز تنوع أشكال التعـبري الثقـايف              

عدداً من اإلشارات إىل الشعوب األصلية وتطلب من الدول األطراف أن تسعى لتهيئـة بيئـة                
يف اخلاصة هبا وإنتاجها ونـشرها وتوزيعهـا     إبداع أشكال التعبري الثقا   "تشجع اجملموعات على    

والوصول إليها، مع إيالء العناية الواجبة للظروف واالحتياجات اخلاصة بالنساء وبشىت الفئات            
  ".االجتماعية، مبا يف ذلك األشخاص الذين ينتمون إىل األقليات وإىل الشعوب األصلية

واللغات وميكن أن تكون هلا صلة      وتعزز معايري دولية أخرى أمهية احلق يف الثقافات           -١٦
بالشعوب األصلية، مبا فيها امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، وإعالن األمم املتحدة            
بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، وامليثاق              

__________ 

 .جب االتفاقيةبشأن أطفال الشعوب األصلية وحقوقهم مبو) ٢٠٠٩(١١جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  ) ١٣(
)١٤( 41 ILM 57 (2001). 
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 املتعلق بالتراث الثقايف لرابطـة أمـم        األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات، واإلعالن      
  .جنوب شرق آسيا وشىت وثائق السياسة العامة الصادرة عن املنظومات الدولية واإلقليمية

وقد أيدت حماكم وجلان معنية حبقوق اإلنسان على الصعيد اإلقليمي حق الشعوب              -١٧
األمريكيـة حلقـوق    وبوجه خاص، صرحت جلنة البلدان      . األصلية القوي يف ثقافاهتا ولغاهتا    

اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بشكل قاطع بأنه ينبغي للدول أن تـضع              
آليات فعالة إلصدار سندات امللكية وترسيم حدود أراضي الـشعوب األصـلية وأقاليمهـا              

ن وسارت اللجنة األفريقية حلقـوق اإلنـسا      . )١٥(ومواردها وفقاً لعاداهتا وثقافاهتا وتقاليدها    
  .والشعوب على منوال حمكمة البلدان األمريكية وخلصت إىل استنتاجات مماثلة

وقام املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة، وال سيما املقرر             - ١٨
اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية واخلبرية املستقلة يف ميدان احلقوق الثقافية، بدراسة            

وتشري اخلبرية  . اللغوية دراسةً متعمقةً من حيث صلتها بالشعوب األصلية       احلقوق الثقافية و  
التعـبري  : "املستقلة إىل أن احلقوق الثقافية ترتبط مبجموعة واسعة مـن القـضايا تـشمل      

واإلبداع، مبا يف ذلك األشكال املادية وغري املادية املختلفة للفن؛ واملعلومات واالتصاالت؛            
اء إىل جمتمعات حملية متعددة ومتنوعة ومتغرية؛ ووضع رؤى حمـددة  واللغة؛ واهلوية واالنتم  

للعامل واألخذ بأساليب معينة يف احلياة؛ والتعليم والتدريب؛ واالستفادة من احلياة الثقافيـة          
واملسامهة واملشاركة فيها؛ والقيام باملمارسات الثقافية واالستفادة من التراث الثقايف املادي           

  .)١٦("وغري املادي
 أشكاهلاوقد شكل اإلطار القانوين الدويل حلماية املعارف التقليدية للشعوب األصلية             -١٩

الثقافية التقليدية ومواردها اجلينية جماالً شهد تطوراً كبرياً علـى مـدى الـسنوات              التعبريية  
ملكية  يف إطار االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي وداخل املنظمة العاملية لل           سيما األخرية، ال 

  .الفكرية

 قوقهـا وحبالشعوب األصلية   بتقرير مصري   الثقافات واللغات وعالقتها      -ثالثاً  
  ألراضي واألقاليم واملوارديف ا
تتجسد العالقة الوثيقة بني احلقوق الثقافية للشعوب األصلية واحلق يف تقرير املـصري       -٢٠

عى حبرية لتحقيـق تنميتـها    اليت تنص على أن هلذه الشعوب أن تس       ،عالناإل من   ٣يف املادة   
ومثة جزء ال يتجزأ من احلق يف تقرير املـصري          . الثقافية وذلك مبقتضى حقها يف تقرير املصري      

تعزيز ومحاية مجيع احلقوق الضرورية للشعوب األصلية لكي تسعى لتحقيق تنميتـها      وهو   أال

__________ 

 ).٢٠٠١ (آواس تينغين ضد نيكاراغوا) سومو(مجاعة ماياغنا  )١٥(
)١٦( A/HRC/14/36. 
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.  قابلة للتجزئـة   الثقافية، إذ إنه يؤكد على أن حقوق هذه الشعوب مترابطة ومتشابكة وغري           
وتدخل احلقوق الثقافية واللغوية يف صلب جمموعة احلقوق احملددة يف اإلعالن، وتنطوي بذلك 

  .)١٧(على أمهية حامسة يف تنفيذ اإلعالن بوجه عام
ويشمل احلق يف الثقافة يف سياق الشعوب األصلية حقها يف أن تقرر بنفسها ثقافتها                -٢١

ياً، فضالً عن ممارسة ثقافاهتا ولغاهتا واالحتفاء هبا يف الفـضاء           ولغاهتا باعتبار ذلك شأناً داخل    
وتشمل ثقافات الشعوب األصلية نظم العدالة فيها واملمارسات اليت تتبعها          . )١٨(العام األوسع 

حقها يف احلفاظ على مؤسساهتا السياسية والقانونيـة واالقتـصادية          "يف إطارها، فضالً عن     
زة وتعزيزها، مع احتفاظها حبقها يف املشاركة الكاملة، إذا اختارت واالجتماعية والثقافية املتمي

  ).٥املادة " (ذلك، يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للدولة
وتشكل اللغات عنصراً هاماً من عناصر حق الشعوب األصلية يف تقريـر املـصري                -٢٢

فاللغات .  هذه الشعوب حلقها يف تقرير املصري      وتعبرياً عن ذلك احلق، وميكن أن تيسر ممارسة       
حتتوي يف جوهرها على األدوات الالزمة للتعبري عن املنهجية والتنظيم القانونيني والسياسيني            

إذ كثرياً ما حافظت الشعوب األصـلية علـى تقاليـدها    . اجلماعيني لدى الشعوب األصلية  
املقدمة إىل آلية اخلرباء، ميكـن أن       رقات  الووكما ذُكر يف بعض     . شفوياً، ُمرسَّخةً يف لغاهتا   

  .)١٩(تكون سيطرة الشعوب األصلية على لغاهتا أداةً إلهناء استعمارها
ومن الضروري االعتراف بالصلة الوثيقة بني احلقوق الثقافية واللغوية للشعوب األصلية             -٢٣

، كما  )٢٠(ير املصري وحقوقها املرتبطة بأراضيها وأقاليمها ومواردها لضمان احترام حقها يف تقر         
فاملقرر اخلـاص   . )٢١(ُيعترف هبا يف تقرير املقرر اخلاص عن الشعوب األصلية وعالقتها باألرض          

  :)٢٢(عالقة الشعوب األصلية بأراضيها وأقاليمها ومواردهالالتالية املقومات يعرض 
 هلذه‘ ٢‘هناك عالقة عميقة بني الشعوب األصلية وأراضيها وأقاليمها ومواردها؛          ‘ ١‘

          العالقة أبعاد ومسؤوليات اجتماعية وثقافية وروحية واقتصادية وسياسـية عديـدة؛           
هذه العالقة املشترك بني األجيال     من  انب  اجل‘ ٤‘ هلذه العالقة هام؛     البُعد اجلماعي ‘ ٣‘

  .أساسي أيضاً هلوية الشعوب األصلية وبقائها وقدرة ثقافتها على االستمرار
لى ثقافات الشعوب األصلية وتنميتها محاية أراضيها وأقاليمهـا         ويتطلب احلفاظ ع    -٢٤

 وتقـوم  ومتثل األقاليم التقليدية التابعة للشعوب األصلية، حيث توجد مـساكنها    . ومواردها
__________ 

)١٧( http://www.un.org/en/development/desa/usg/statements/year-rapprochement-cultures.shtml. 
 .ورقة مقدمة من بنما )١٨(
)١٩( Kontinonhstats – The Mohawk Language Custodians. 
عندما حتيي الشعوب األصلية، مثالً، حفالت ثقافية وتؤدي أغاين تعرب عن مبادئ إبرام املعاهدات، حتمـي                 )٢٠(

 .تقليديةهذه احلفالت واألغاين أراضي هذه الشعوب وأقاليمها ومواردها ال
)٢١( E/CN.4/Sub.2/2001/21. 
 .املرجع نفسه )٢٢(
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ويشكل ارتباط الـشعوب األصـلية      . ، املكان الذي متارس فيه ثقافاهتا     صالت القرابة بينها  
ا عامالً هاماً للحفاظ على ثقافاهتا وتنميتـها، حـىت          بأراضيها التقليدية ومساكنها وجمتمعاهت   

  .)٢٣(بالنسبة إىل الذين هاجروا إىل أماكن أخرى من أجل العمل أو التعلم
ويف حاالت كثرية، هناك عالقة وثيقة بني ثقافات ولغات الشعوب األصلية وبيئتيها              -٢٥

علومات عن املمارسات   منطوي اللغات على    وعالوة على ذلك، ميكن أن ت     . املادية والروحية 
املرتبطة بأراضي الشعوب األصلية وأقاليمها ومواردها مثل املعارف املتعلقة بالقنص وصـيد            

وميكن أن تكون األضرار البيئية وغريها من األضـرار  .  الثمار جيناألمساك ونصب األشراك و   
ه األسباب كلها، هلذ. اليت تلحق بأراضي الشعوب األصلية وأقاليمها ومواردها مدمرة لثقافاهتا

  .يتحتم محاية واحترام حقوق الشعوب األصلية يف أراضيها وأقاليمها ومواردها
واجه الرُّحل من الشعوب األصلية حتديات إضافية يف السعي للحـصول           غالباً ما   و  -٢٦

على االعتراف حبقوقهم يف أراضيهم وأقاليمهم ومواردهم، األمر الذي أثر تأثرياً سلبياً علـى              
وتنبع بعض املشاكل من عدم اإلقرار      . على ممارسة لغاهتم وثقافاهتم ومحايتها وتعزيزها     قدرهتم  

بقوانني الشعوب األصلية اليت تنظم استخدام أراضيها وأقاليمها ومواردها وأمناط عيشها اليت            
  .ختتلف عن أمناط عيش السكان غري األصليني، ومن عدم احترام تلك القوانني

ري والسوابق القضائية الدولية يف جمال حقوق اإلنـسان اعترافـاً           وقد اعترفت املعاي    -٢٧
فاإلعالن . واضحاً بارتباط ثقافات الشعوب األصلية حبقوقها يف أراضيها وأقاليمها ومواردها         

باحلاجة امللحة إىل احترام وتعزيز احلقوق الطبيعية للشعوب األصـلية املـستمدة مـن              "ُيقرُّ  
 واالجتماعية ومن ثقافاهتا وتقاليـدها الروحيـة وتارخيهـا          هياكلها السياسية واالقتصادية  

وينص على قناعة مفادهـا أن      " وفلسفاهتا، ال سيما حقوقها يف أراضيها وأقاليمها ومواردها       
سيطرة الشعوب األصلية على التطورات اليت متسها ومتس أراضيها وأقاليمهـا ومواردهـا             "

قاليدها وتعزيزها، ومن تعزيز تنميتها وفقـا       ستمكنها من احلفاظ على مؤسساهتا وثقافاهتا وت      
  ".لتطلعاهتا واحتياجاهتا

وباملثل، قررت اهليئات اإلقليمية حلقوق اإلنسان أن احلق يف امللكية واحلق يف عـدم                -٢٨
التمييز يعنيان أن أراضي الشعوب األصلية وأقاليمها ومواردها املكتـسبة مبوجـب قـانون              

ه من احلماية واالعتراف، شأهنا شـأن أنـواع امللكيـة           الشعوب األصلية حتظى بالقدر نفس    
وقد أبرزت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية الصلة بني احلقـوق           . )٢٤(األخرى

الثقافية واحلقوق يف األراضي واألقاليم واملوارد وواجب احلصول على موافقة حرة ومـسبقة             
  .)٢٥(زاع أراضيها وأقاليمها ومواردهاومستنرية من الشعوب األصلية فيما يتعلق بانت

__________ 

)٢٣( http://www.aippnet.org/home/publication/reports. 
 ).٢٠٠١ (آواس تينغين ضد نيكاراغوا) سومو(مجاعة ماياغنا  )٢٤(
 ).٢٠٠٩(٢١اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٢٥(
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  احلقوق املتعلقة بلغات الشعوب األصلية وهويتها  -رابعاً  
أعاله، يتضمن اإلعالن مواد حمددة بـشأن       الوارد ذكرها   إضافة إىل املعايري القانونية       -٢٩

          حقوق الشعوب األصلية فيما يتعلق بلغاهتا، تدعمها صكوك دولية منها على سـبيل املثـال               
ال احلصر العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق              

للشعوب األصـلية احلـق يف      "، على أنه    ١٣وتنص املادة   . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
ا إحياء واستخدام وتطوير تارخيها ولغاهتا وتقاليدها الشفوية وفلسفاهتا ونظمها الكتابية وآداهب          

ونقلها إىل أجياهلا املقبلة، ويف تسمية اجملتمعات احمللية واألماكن واألشخاص بأمسائها اخلاصة            
الشعوب األصـلية اإلجـراءات   فهم تأن وعلى الدول أيضاً أن حترص على ". واالحتفاظ هبا 

السياسية والقانونية واإلدارية وحيثما كان ذلك ضرورياً بواسطة الترمجة الـشفوية أو بأيـة              
 وكما نوقش يف دراسـة آليـة       . وأن ُتفهم هذه الشعوب من قبل الغري       سائل أخرى مالئمة  و

، يف إنشاء مؤسـسات     ١٤ اخلرباء بشأن التعليم، فإن للشعوب األصلية احلق، مبوجب املادة        
للشعوب األصلية احلق يف    " على أن    ١٦وعالوة على ذلك، تنص املادة      . تقدم التعليم بلغاهتا  

على الدول أن تتخذ تدابري فعالة لـضمان أن         "وأن  " م اخلاصة هبا بلغاهتا   إنشاء وسائل اإلعال  
". جتسد وسائل اإلعالم اململوكة للدولة على النحو الواجب التنوع الثقايف للشعوب األصلية           

أن تشجع وسائل اإلعالم اململوكة ملكية خاصة على أن جتسد بشكل           "وينبغي للدول أيضاً    
  ". األصليةواف التنوع الثقايف للشعوب

 أيضاً حقوقاً حمددة فيمـا يتعلـق        ١٦٩وتتضمن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         -٣٠
باللغات تقتضي أن ُيعلَّم أطفال الشعوب األصلية، حيثما أمكن ذلك عملياً، القراءة والكتابة             
بلغتهم األصلية، وأن ُتتخذ تدابري كافية للحفاظ على اللغات األصـلية للـشعوب املعنيـة               

  ).٢٨املادة (لتشجيع تطورها واستخدامها و
وإضافة إىل ذلك، تتضمن اتفاقية حقوق الطفل أحكاماً عديدة تتعلق بـإقرار حـق              -٣١

الطفل يف التعليم هبدف إعمال هذا احلق تدرجيياً على أساس تكافؤ الفرص، وتنص علـى أن                
  .تكفل الدول األطراف هذا احلق

رق عيش الشعوب األصلية وثقافتـها وهوياهتـا        وتشكل اللغة جزءاً أساسياً من ط       -٣٢
وجتسد اللغات كثرياً من قيم ومفاهيم الـشعوب األصـلية          . )٢٦(وترتبط هبا ارتباطاً جوهرياً   
وهي أدوات أساسية لتحديد اخلصائص املتميزة للشعوب األصلية        . وتتضمن تارخيها وتطوُّرها  

معرفة اللغات ضرورية لتمكني    وكثرياً ما تكون    . )٢٧(والوئام الذي جيمع عناصرها كشعوب    

__________ 

خلرباء الدويل املعين بلغات الشعوب األصلية التابع للمنتدى الدائم املعين بقـضايا            انظر تقرير اجتماع فريق ا     )٢٦(
 the first International Symposium on theواملعلومات والورقات ذات الصلة و) ٢٠٠٨(الشعوب األصلية 

World’s Indigenous Languages: Canadian Heritage, Coming Together in Diversity: The Final 

Report of the First International Symposium on the World’s Indigenous Languages (Ottawa, 

(Canadian Heritage, 2005 ٤١، الصفحة. 
 .ورقة مقدمة من فرناند فاران )٢٧(
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أفراد الشعوب األصلية من املشاركة الكاملة يف حميط أسرهم وجمتمعاهتم احمللية وخلق إحساس     
أداة حتافظ على بقاء    ) لغتنا(إن لغتك   "وكما ورد يف إحدى الورقات املقدمة،       . )٢٨(باالنتماء

 واملعلومـات إىل    ومنو هويتك، وتاريخ أسرتك، وانتمائك وجذورك، وسبل نقل املعـارف         
  .)٢٩("اآلخرين، وأمساء األشجار، والنباتات، واألماكن

واللغة هي اآللية الرئيسية يف نقل معارف الشعوب األصلية بني األجيال، وعالمة من               -٣٣
وتشكل اللغة أحد العناصر األساسية مـن هويـة         . عالمات حياة ثقافات الشعوب األصلية    

لشعوب بدور مركزي يف نقل املعارف باعتبـارهن        وتضطلع نساء هذه ا   . الشعوب األصلية 
  .ناقالت تقليديات يف اجملتمعات يسامهن يف احلفاظ على اللغات وتعليمها

فتقديرات اليونسكو تفيد بأن مـا ال يقـل         . وهناك لغات كثرية مهددة باالنقراض      -٣٤
تقريباً، معرضـة    لغة   ٦ ٠٠٠ يف املائة من اللغات املتحدَّثة يف العامل، والبالغ عددها           ٤٣ عن

ويشكل ذلك حتدياً عاملياً يؤثر على مجيع       . ، كثري منها من لغات الشعوب األصلية      )٣٠(للخطر
 ٢٥٠وقد كانت توجد يف القارة األسترالية وقت االستيطان األورويب زهاء           . مناطق املعمورة 

 عـام  ٣٠٠وتشري اإلحصاءات إىل أنه يف ظرف يقل عـن          . لغة من لغات الشعوب األصلية    
ويف . )٣١( أو هي معرضة خلطر الضياع احملدق      ٢٥٠ لغات على األقل من أصل       ٢٠٥اعت  ض

. االحتاد الروسي، هناك بعض اللغات اليت يقل عدد املتحدثني هبا حالياً عن عشرة أشـخاص              
وُتعترب أفريقيا أكثر القارات تنوعاً من الناحية اللغوية يف العامل، غري أن العديد من اللغات اليت                

  . شعوهبا األصلية هي األكثر عرضة للخطرتتحدثها
، واجملموعات غري املعترف هبا     )٣٢(وتواجه اجملموعات الصغرية من الشعوب األصلية       - ٣٥

رمسياً كشعوب أصلية، حتديات إضافية يف جهودها الرامية إىل تعزيـز لغاهتـا وإحيائهـا               
  .واحلفاظ عليها

 واستمرار التـأثريات    )٣٣(ورغم سوء وضع لغات الشعوب األصلية بشكل عام         - ٣٦
اخلارجية السلبية عليها، واحلقوق املتعلقة بلغاهتا، تفتقر هذه اللغات يف كثري من األحيان             

فعلى سبيل املثال، ال ُيعترف غالبـاً بلغـات         . )٣٤(لدعم الدولة لالحتفاظ هبا وإحيائها    
ا التمويـل   الشعوب األصلية اعترافاً رمسياً يف التشريعات والسياسات وال يتاح إلحيائه         

__________ 

 ).كندا(جملس شعب اإلنويت يف املنطقة حول القطبية  )٢٨(
)٢٩( Robyn Lucienne and the National Congress of Australia’s First Peoples. 
)٣٠( http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/ .     يرجى االطالع أيضاً علـى

 .اإلحصاءات الواردة يف املعلومات املقدمة من املكسيك
 .طين ألوىل شعوب أستراليااملؤمتر الو )٣١(
 .النرويج )٣٢(
)٣٣( Dr Fernand de Varennes. 
)٣٤( Valerie Galley. 
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وحىت عندما ُتبذل جهود رمسية العتماد برامج تعليمية بلغتني، ميكن أن يطـرح             . الكايف
  .)٣٥(التنفيذ مشكلة

ضياع لغات الشعوب األصلية من جراء اعتماد اللغـة         ومثة جوانب قلق متعددة على        -٣٧
ظم التعليميـة   الرئيسية لغةً وطنيةً، مبا يف ذلك استخدام اللغات الرئيسية دون سـواها يف الـن              

  .احلكومية
وعادة ما تتحدث لغاِت الشعوب األصلية أقلية من األفراد داخل الدولة ظلت على               -٣٨

مر التاريخ وال تزال اليوم عرضة لسياسات الدمج القسري، مبا يشمل يف بعـض احلـاالت                
هناك و. )٣٦(تعريض أفراد الشعوب األصلية الذين يتحدثون لغاهتم للقمع أو العقوبة اجلسديني          

أمثلة على إحلاق أطفال الشعوب األصلية، قسراً يف الغالب، باملـدارس، الداخليـة منـها               
والنهارية، لتلقينهم معارف غري ذات صلة بالشعوب األصلية، مما أثر تأثرياً سلبياً للغاية علـى      
استمرار اللغات والثقافات واحلفاظ عليها، وعلى الصحة اجلسدية والعقلية ألفراد الـشعوب            

وحىت عندما أُغلقت املدارس، ظلت ثقافات      . )٣٧(ألصلية، وعلى االحتفاظ مبعارفهم التقليدية    ا
وميكن أن يؤدي انتقال العديد من السكان األصليني إىل احلواضر،          . الشعوب األصلية حمتقرة  

بسبب الضغوط االقتصادية واألخذ باقتصاد السوق يف الغالب، إىل فصلهم عـن األراضـي              
.  متاَرس فيها لغاهتم وثقافاهتم، فيخضعون يف كثري من األحيان للدمج القـسري           واألقاليم اليت 

وكما خلصت إليه أخرياً جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة يف كندا، تشكل سياسـات الـدمج           
  .)٣٨(القسري اعتداًء مباشراً على ثقافات الشعوب األصلية ولغاهتا

 لغاهتا مستمراً، األمر الذي ميكـن  وما زال التمييز ضد الشعوب األصلية على أساس    -٣٩
، ويؤدي إىل عواقب وخيمة تشمل جوانب       )٣٩(أن يؤثر سلباً على هويتها وكرامتها اجلماعية      

  .)٤٠(من بينها الصحة والسلوك االجتماعي
ويف بعض األماكن، يتعلم عدد أقل من أطفال الشعوب األصلية لغاهتم، حىت عندما               -٤٠

م لغتهم، مما يعين أن التكلم بلغة الشعوب األصلية ينتـشر       يتحدث آباؤهم وأسرهم وجمتمعاهت   
وكما اعترفت به اليونسكو، ميكن أن تسهم العوامل االجتماعية يف عـدم            . أكثر بني املسنني  

نقل اللغات، مثل انتشار تصورات عن عدم جدواها يف اجملتمع بوجه عام ووجود شواغل إزاء 
__________ 

 ).كندا(جملس شعب اإلنويت يف املنطقة حول القطبية  )٣٥(
 .ورقة مقدمة من روبن لوسيان )٣٦(
 Kontinonhstats – The Mohawk Language Custodians”, the National“ورقة مقدمة من فالريي غاليـه  )٣٧(

Indian Youth Council and Dr Fernand de Varennes. 
 .جلنة احلقيقة واملصاحلة يف كندا، التقرير املؤقت )٣٨(

http://www.cbc.ca/news/pdf/TRC_InterimReport_Feb2012.pdf.  
 .ورقة مقدمة من صويف سيمون )٣٩(
 The Mohawk Language Custodians and the National Congress ofورقة مقدمة مـن كونتينونـستات   )٤٠(

Australia’s First Peoples. 
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. الشعوب األصلية، وال سيما أطفال هذه الشعوب      التمييز الذي ميكن أن يرتبط مبتحدثي لغة        
ومن املهم أن تتمكن الشعوب األصلية، بفضل الدعم املناسب من الدولة واجملتمع الدويل، من              

وإضافة . )٤١(نقل لغاهتا إىل اجليل املقبل من الشباب، وأن يضطلع هؤالء مبسؤولية تعلم لغاهتم            
اية األفراد الـذين ال يتحـدثون لغتـهم         إىل ذلك، أبرزت إحدى الورقات أيضاً ضرورة مح       

  .)٤٢(األصلية من التمييز
غري أهنا تنطوي عادة،    . األمثلة اإلجيابية على تعزيز اللغات وإحيائها قليلة جداً       مث إن     -٤١

يف حال وجودها، على عمل الشعوب األصلية والدول يف إطار شـراكة لتقـدمي الـدعم                
ات الشعوب األصلية لغاٍت وطنية، واالعتـراف       املطلوب، مبا يف ذلك االعتراف الرمسي بلغ      

بأمساء األماكن باللغة األصلية، وتقدمي التمويل لتعليم األطفال والكبار اللغة األصلية تعليمـا             
، وإتاحة وسائط اإلعالم بلغات الشعوب األصلية، واستخدام   )٤٣(أو تدريسهم بلغتني  /مكثفاً و 

، )اإلجراءات القانونية والقضائية وشبه القـضائية     مبا فيها   (هذه اللغات يف اإلجراءات الرمسية      
، ودعم املنـشورات الـصادرة بلغـات       )٤٤(مع توفري خمصصات للترمجة التحريرية والشفوية     

الشعوب األصلية وتراعي االعتبـارات     اليت تطبقها   الشعوب األصلية، ودعم النظم التعليمية      
  .)٤٦(حياء اللغة، ومحالت التوعية العامة، وختصيص األموال إل)٤٥(الثقافية
وتشري البحوث والدراسات إىل أن األطفال الذين ُيعلَّمون اللغة األصلية تعليما مكثفاً         -٤٢

يكتسبون مهارات يف هذه اللغة أقوى مما يكتسبه األطفال الذين يتعلمون لغـات الـشعوب            
يف الدولة على األصلية يف الربامج اخلاصة باللغة الثانية، وتكون معرفتهم كذلك باللغة السائدة 

وتسترشد استراتيجية  . وهم أيضا أقدر على املشاركة يف األنشطة الثقافية       . )٤٧(نفس املستوى 
اليونسكو بشأن اللغة يف التعليم، بوجه خاص، مببادئ تعزيز التدريس باللغـة األم والتعلـيم               

  .)٤٨(بلغتني أو التعليم متعدد اللغات

__________ 

 .The Mohawk Language Custodiansورقة مقدمة من كونتينونستات  )٤١(
 .مؤمتر اإلنويت حول القطيب )٤٢(
تدعو هيئات معاهدات حقوق اإلنسان إىل توفري التعليم بلغتني ألفراد الشعوب األصلية، انظـر، يف مجلـة                  )٤٣(

        ، CRC/C/15/Add.266؛ ٢٦قــرة ، الفE/C.12/MEX/CO/4؛ و١٣، الفقــرة E/C.12/1/Add.71وثـائق،  
ويشار يف هذا الصدد إىل الورقات الواردة من شـيلي          . ٢٠، الفقرة   CERD/C/GTM/CO/11؛ و ١٨الفقرة  

 . وبنما وغواتيماال وبريو بشأن التجارب املتعلقة بالتعليم بلغتني
 .الورقتان املقدمتان من غواتيماال واملكسيك )٤٤(
 .ملتحدة األمريكية وفرنسا وشيليالورقات املقدمة من الواليات ا )٤٥(
 .Tasmanian Aboriginal Centre Incالورقة املقدمة من  )٤٦(
 .Tasmanian Aboriginal Centre Incو) كندا(الورقات املقدمة من جملس شعب اإلنويت يف املنطقة حول القطبية  ) ٤٧(
ــر  )٤٨( ــسكو انظـ -http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-educationاليونـ

systems/languages-in-education/mission/. 
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املعارف التقليدية املرتبطة بالبيئة وعاء حيتوى   غالباً ما تكون     لغات الشعوب األصلية  و  -٤٣
  .)٤٩(الطبيعية هلذه الشعوب

وتشكل األسر، وال سيما نساء وشباب الشعوب األصلية، اجلهات الوديعة لتقاليـد              -٤٤
هذه الشعوب وثقافاهتا وميكن أن تضطلع بدور مركزي يف احلفاظ علـى لغاهتـا ونقلـها                

يف نقل اللغات األصلية إىل أطفاهلا وترسيخ أمهية اللغـة          فلألم كراعية دوٌر أساسي     . وإحيائها
وقد أثريت شواغل بشأن التشريعات والسياسات اليت متيز ضد نساء الشعوب األصلية      . لديهم

وبوجه خاص، ينص اإلعالن على     . )٥٠(وإزاء تأثري ذلك على احلفاظ على اللغات والثقافات       
للنساء والشباب واألطفال من الـشعوب       اهتمام خاص للحقوق واالحتياجات اخلاصة       إيالء

  ).٢٢املادة (، ضمن فئات أخرى األصلية
ويقع على عاتق النساء والشباب من الشعوب األصلية جزء كبري من املسؤولية عن               -٤٥

احلفاظ على لغات هذه الشعوب، وينبغي هلم أن يعملوا مع غريهم من أفراد جمتمعاهتم، مبـن              
  .)٥١(املسؤوليةفيهم املسنون، لالضطالع بتلك 

 وينبغي أن تتحمل الدول املسؤولية الرئيسية عن توفري الدعم الرمسي القانوين والـسياسايت              -٤٦
لتشجيع لغات الشعوب األصلية، وإحيائها عند االقتضاء، وإن كان ذلك مبوافقة الـشعوب             

 يف  ١٩٨٧عام  وتشمل األمثلة اإلجيابية يف هذا الصدد قانون لغة املاوري ل         . )٥٢(األصلية املتأثرة 
، )٥٣(٢٠١١نيوزيلندا، الذي يعترف بلغة املاوري كلغة رمسيـة، ودسـتور املغـرب لعـام        

والدستور النروجيي والقانون النروجيي بشأن الشعب الصامي، والقانون الرمسي بشأن األقاليم           
الشمالية الغربية يف كندا، وإنشاء املؤسسة املعنية بلغات الشعوب األصـلية يف كنـدا الـيت                

  .ضعت مشروع تشريع يهدف إىل تعزيز لغات الشعوب األصلية ومحايتهاو
ويف بعض الدول، يتماشى دعم لغات الشعوب األصلية وثقافاهتا مع التزامات هذه الـدول          -٤٧

  .)٥٤(مبوجب املعاهدات واالتفاقات وسائر الترتيبات البناءة املربمة بني الشعوب األصلية والدول
ستخدام لغات الشعوب األصـلية علـى هـذه الـشعوب           وال ينبغي أن يقتصر ا      -٤٨
وكما أشري إليه يف إحدى الورقات      . )٥٥(أفرادها، بل ينبغي تشجيعه خارج جمتمعاهتا احمللية       أو

يشكل اعتماد اجملتمع األسترايل األوسع للغات الشعوب األوىل كعامية         "يف السياق األسترايل،    

__________ 

 .Kontinonhstats – The Mohawk Language Custodiansالورقة املقدمة من  )٤٩(
 . املرجع نفسه )٥٠(
 .Kontinonhstats – The Mohawk Language Custodiansورقات متعددة، مبا فيها  )٥١(
 .ورقة مقدمة من مجعية األمم األوىل )٥٢(
ألمم املتحدة يف ميدان احلقوق الثقافية، زيارة إىل املغرب والصحراء الغربية، االسـتنتاجات          اخلبرية املستقلة ل   )٥٣(

 .٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦واملالحظات األولية، الرباط، 
 .مجعية األمم األوىل )٥٤(
 .ورقة مقدمة من جلنة حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا )٥٥(
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اكن والشوارع، وأمساء احلدائق الوطنية واحملميات يف االستخدام اليومي، مبا يف ذلك أمساء األم
احملفوظة وعالماهتا التفسريية، وأمساء النباتات واحليوانات، ووصف الظواهر الطبيعية واملعـامل          

، جزءاً هاماً من عملية املصاحلة والتوعية يف اجملتمع األسترايل، فـضالً عـن كونـه                التارخيية
  .)٥٦("موضوع فخر شديد للشعوب األوىل

وميكن أن تتيح وسائط اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات، مبا فيها اإلنترنـت، أدوات              -٤٩
يف تعليم أطفال   قّيمة  أساسية وفعالة لتشجيع لغات الشعوب األصلية وإحيائها، وهي أدوات          

ويؤدي استخدام لغات الشعوب األصلية يف وسائط اإلعالم إىل زيادة إبراز . الشعوب األصلية
وتوضيح وتعزيز صلتها باحلياة املعاصرة، ورفع التهميش عنها، وحتسني فـرص           هذه اللغات،   

وتشمل األمثلة اإلجيابية على ذلك وضع موقـع حمـرك          . استخدام الشعوب األصلية للغاهتا   
 اإلنترنت بالتعاون مع جامعة ألبريتا    ل باللغة املاورية ومشروع قاموس كري على      وغغلالبحث  

  .ومجاعة ماسكواتشيس كري

  اهلوية الثقافية للشعوب األصلية  -مساًخا  
 ما تكون لغات الشعوب األصلية وثقافاهتا من السمات املميزة هلا، وهي ذات             غالباً  -٥٠

الـشعب   مترابطة كأمة، وكـأفراد ينتمـون إىل         ،أمهية قصوى بالنسبة هلويتها كجماعات    
 اآلخر، والتكافل،   وتقوم ثقافات هذه الشعوب يف أحيان كثرية، على مفهوم احترام         . األصلي

وقد أدى متيز   . )٥٧(واحلفاظ على سالمة الفرد، وهو ما يرسي األساس لعالقات يطبعها الوئام          
كالقيمة اليت توليها   جود قواسم مشتركة بني ثقافاهتا،      من جهة، وو  اً،  الشعوب األصلية ثقافي  

للـشعوب  الروحاين، إىل متاسك احلركة العامليـة       هذه الشعوب للروح اجلماعية وللجانب      
  .األصلية

  تعريف الثقافة  -ألف  
ملا جاء يف اسـتعراض  اً  وفق  املستوى الدويل،  اقُترح العديد من التعاريف للثقافة على       -٥١

عالن على تعريـف    اإلوال ينص   . )٥٨(اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
ة ضمناً يف كثري مـن      لثقافية وارد  الشعوب األصلية ا   حقوقوإن كانت   للثقافة يف حد ذاهتا،     

وقـد رأت اخلـبرية     . على النحو املبني أعاله   فيه بوضوح   حمددة  صراحة و مواده ومعترفاً هبا    
. )٥٩("قد يكون غري مالئم"املستقلة يف ميدان احلقوق الثقافية أن تعريف الثقافة ليس ضرورياً و

__________ 

 .املؤمتر الوطين ألوىل شعوب أستراليا )٥٦(
)٥٧ ( J. Lasimbang, H. Maran and J. Lasimbang, “Asia Indigenous Peoples’ Perspectives on Development”. 
 ).٢٠٠٩(٢١اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٥٨(
)٥٩( A/HRC/14/36 ٥، الفقرة. 
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ـ      أي تعريف للثقافة، مبا يف ذلك التعريف ا       ينبغي اعتبار    وال  اًلوارد يف هذه الدراسـة، تعريف
  .اًحصري
أسـاليب  مظاهر تبيِّن بشكل ملموس وغري ملمـوس        ثقافات الشعوب األصلية    لو  - ٥٢

الروحيـة  ا  عالقاهتمظاهر تعرب عن تقريرها ملصريها وعن       ، وهي   ا وإبداعه ا وإجنازاهت اعيشه
رة عن مفهوم شامل    هي عبا ثقافة الشعوب األصلية    ف. ا وموارده ا وأقاليمه اواملادية بأراضيه 

 ، والقيم الروحيـة   ،يف اللغة مميزة  مظاهر  مبا يف ذلك    شتركة،  املروحية  الادية و املقيم  قوامه ال 
 وطرق ، والشعائر، والطقوس، واألعراف، واملعارف التقليدية، واآلداب، والفنون،واالنتماء
 ، والـسلوك  ،يدية واأللعاب التقل  ، والرياضات ، واملوسيقى ، واملناسبات االحتفالية  ،اإلنتاج

 ، ومنظومة القيم، واألخالق، واألنشطة االقتصاديةوامللبس، ، واملأوى، واألدوات،والعادات
 ،والـصيد بالـشراك   األمساك،   واألنشطة من قبيل القنص وصيد       ، والقوانني ،ورؤية الكون 

وتتأثر ثقافات الشعوب األصلية مبحيطها، األمر الذي ينعكس علـى نظـرة     .  الثمار وجين
هي اليت ترسـم    فثقافات الشعوب األصلية    . لعامل ويرسخ صلته بالطبيعة   ل ةاملشتركعب  الش

  . احلياةولعامل رؤاها ل

  اجلماعة  -باء  
 واحتـرام    على قيم املسؤولية اجلماعيـة     تنطوي ثقافات الشعوب األصلية   غالباً ما     -٥٣

ه الـشعوب يف    هذسلوك أفراد   هي كفيلة بإرشاد    األسالف واألرواح واجلماعة، و   و املسنني
، بالثقافة اليت ترتكز     وثيقاً وترتبط النظم االجتماعية للشعوب األصلية، ارتباطاً     . ةاليوميحياهتم  

املعاملة باملثـل،  وتعرب عن هذا االحترام ترام كرامة مجيع أفراد اجلماعة،  ليها، مبا يف ذلك اح    ع
الـيت  دى الشعوب األصلية    النظم االجتماعية ل  هي   ةكثريو. والثقة املتبادلة، وخدمة اآلخرين   

وتشكل . فرد من أفراد اجلماعة   ، وجبدارة وجدوى كل     املساواة يف احلقوق وتعترف هبا    تدعم  
. العالقات املتوازنة القائمة على االنسجام والتماسك قاعدة لتقاسم املسؤولية بني مجيع األفراد    

  . الرئيسية هاخصائصواحدة من بني أفراد الشعوب األصلية ووثاقة العالقة القائمة 
 وغالبـاً . تطورت مع مرور الزمن   فريدة  الشعوب األصلية هياكل ومؤسسات     لدى  و  -٥٤
تشكل األسرةُ الوحدةَ األساسية يف هذه اهلياكل، وتتسع تلك الوحدة لتأخذ شكل مؤسسات  ما

  .  املقدسةهاالشعوب األصلية وتعاليمحلكم قوانني  واجتماعية أكرب ختضع عموماًمجاعية 
للقيم املتمثلة يف سـيادة روح اجلماعـة        اً  شهد كثري من اجملتمعات احمللية تقويض     يو  -٥٥

ففـي  . والعمل املشترك واالخنراط يف اجملتمع، وذلك ألسباب منها فرض اهلياكل اإلداريـة           
 أما اليوم،   .تتوىل معاجلة شؤون اجلماعة    جمالس حكماء لدى جمتمعات كثرية    املاضي، كانت   

فـراد هـذه    ألفيها  مل تعد   القضايا إىل هيئات حكومية تابعة للدولة       فقد آلت مسؤولية هذه     
أصبحت تلعب دوراً أكرب حبيث أهنا باتت تـشكل         املسائل املالية   أن  كما  .  كلمة اجملتمعات

 للقيم املتمثلة يف سيادة روح اجلماعة واألخالقيات التقليدية يف العمل واخلدمة             وهتديداً حتدياً
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لعاداهتـا  اً   على حق هذه الشعوب يف حتديد هويتها أو انتمائها وفق          عالناإلوينص  . اجملتمعية
وتقاليدها ويف تعزيز وتطوير وصون هياكلها املؤسسية وعاداهتا وقيمها الروحية وتقاليـدها            

  . يف حالة وجودهاالقانونيةأعرافها نظمها أو ووإجراءاهتا وممارساهتا املتميزة، 

  القيم الروحية للشعوب األصلية  -جيم  
ـ احترام  على أساس   لدى الشعوب األصلية    روحانية  مفهوم ال يقوم    -٥٦ احليـاة  يف  ق  اخللْ
، احلفاظ على الصلة مـع      األصليلشعب   لروحانية ا  املهمةالعناصر  ومن   . اليومية العالقاتو

األسالف واألرواح واآلهلة، وعلى العالقات االجتماعية، واحترام الطبيعة، وعالقتها بأراضيها          
جامعة وميكن ممارستها بتأدية الـشعائر والنـسك        والروحانية األصلية   . مواردهاوأقاليمها و 

. وتطبيق القيم اإلجيابية والدالة على االحترام، وضمان توارث القيم الروحية من جيل إىل آخر       
 اًبوجه خاص، مـصدر   األرض  تعترب  و. وهي وثيقة الصلة بثقافة السكان األصليني وطبيعتهم      

اقتصادي  - اجتماعيانتماء  اً  عتقاد راسخ بأن االنتماء لألرض هو أيض      اإذ هناك   . للروحانية
   .وعاطفي وسياسي

إذا اً  هتديداً لتنمية ثقافات الشعوب األصـلية، خـصوص       السائدة  متثل الديانات   قد  و  -٥٧
علـى  اً  أو فرضـت حظـر    بعينـها   اعتمدت احلكومات سياسات ترمي إىل تشجيع ديانة        

وب، أو إذا كانت قوانني الدولة أو سياسـاهتا أو حماكمهـا            املمارسات الروحية هلذه الشع   
تعترف بروحانية الشعوب األصلية ومبا هلا من ارتباطات روحية تشمل االرتباط بـاألرض        ال

ويدفع الـبعض بـأن     . الروحانيةواألقاليم واملوارد، باعتبارها مساوية لألشكال األخرى من        
  .  األصليةة روحانيته يف صورهتابإمكانه ممارسمل يعد فقدان الشخص للغته يعين أنه 

 يف ممارسة وتنمية     هذه الشعوب  حقعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية      اإل يكفلو  -٥٨
مواقعهـا  وتعليم تقاليدها وعاداهتا وطقوسها الروحية والدينية واجملاهرة هبا، ويف احلفاظ على            

وأشارت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق       ). ١٢املادة  (الدينية والثقافية ومحايتها واالختالء فيها      
جيب أن حتترم الدول األطـراف أيـضاً حقـوق          "االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل أنه      

الشعوب األصلية يف صون وتعزيز عالقتها الروحية بأراضي أسالفها واملوارد الطبيعية األخرى            
   .)٦٠(" عنها حلياهتا الثقافيةاليت متتلكها أو تشغلها أو تستخدمها تقليدياً، واليت ال غىن

  التراث الثقايف وتنوعه   -دال  
  . يف التراث الثقايف العاملي وتنوعهبشكل كبري سهمت الشعوب األصلية أ  -٥٩

__________ 

 .٤٩الفقرة ، )٢٠٠٩(٢١م رقم اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العا )٦٠(
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هم يف تنوع وثراء احلضارات والثقافات الـيت        أن مجيع الشعوب تس   عالن  اإليؤكد  و  -٦٠
ة يف احلفاظ على مظاهر ثقافاهتـا  تشكل تراث اإلنسانية املشترك، ويبني حق الشعوب األصلي   

يف املاضي واحلاضر واملستقبل ومحايتها وتطويرها، كاألماكن األثرية والتارخيية واملصنوعات          
والرسومات واالحتفاالت والتكنولوجيات والفنون املرئية وفنون العرض املـسرحي واآلداب          

أن التراث الثقـايف املـادي   "ة وذكرت اخلبرية املستقلة يف ميدان احلقوق الثقافي      ). ١١املادة  (
ينبغي حفظه بغية اإلبقاء على أصالته وسالمته، والتراث الثقايف غري املادي ينبغي أن يـصان               
لكفالة استدامته واستمراره وينبغي ضمان حقوق الوصول إىل التراث الثقايف والتمتـع بـه              

  .)٦١("وذلك بغية كفالة االحترام واحلماية للهوية الثقافية
يف اسـتعادة   تراثها الثقايف، حقها    يف  املكونات اهلامة حلقوق الشعوب األصلية      ومن    -٦١

، وهو ما يتطلب التعاون بني األمـاكن        )١٢املادة  (األشياء اخلاصة بالطقوس ورفات املوتى      
  .اليت ُتخزَّن فيها كاملتاحف

  التقليدية واملوارد اجلينيةأشكال التعبري الثقايف املعارف التقليدية، و  -هاء  
أعربت الشعوب األصلية عن قلقها بشأن قصور       تفيد به املعلومات املوثقة،     ملا  اً  وفق  -٦٢

أشكال التعـبري   اآلليات الدولية القائمة حلماية امللكية الفكرية عن صون املعارف التقليدية و          
املعرب ومن بني الشواغل    . التقليدية واملوارد اجلينية، وعدم مالءمتها من الناحية الثقافية       الثقايف  
تركيز أنظمة محاية امللكية الفكرية يف غالب األحيان، على توفري هذه احلماية لألفـراد              عنها،  

إىل امللكية الفكرية باعتبارها غري قابلة للتصرف، وعدم اتـساق          ونظرها  وليس للجماعات،   
   .هذه األنظمة مع قوانني وسياسات الشعوب األصلية املتصلة مبعارفها

ناظمـة  الدولية اليت تسن يف إطارها قـوانني        أن تكون العمليات    كان  ومن األمهية مب    -٦٣
قوق الـشعوب   مطابقة حل واملوارد اجلينية،   وأشكال التعبري الثقايف    الستخدام املعارف التقليدية    
  . منه٣١ يف املادة بالذاتعالن واإلاألصلية املنصوص عليها يف 

  الواجبات اإلجيابية  -واو  
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة     بّينته  ملا  اً  فة، وفق يشمل احلق يف الثقا     -٦٤

 وعالوة علـى ذلـك،    . )٦٢(والثقافية، التزامات إجيابية وأخرى سلبية تقع على عاتق الدول        
   :)٦٣(صرحت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبا يلي

__________ 

)٦١( A/HRC/17/38 ٢١، الفقرة. 
 ).٢٠٠٩(٢١اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٦٢(
 .٢٧بشأن املادة ) ١٩٩٤(٢٣اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  )٦٣(
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وب اعتماد أسل ، بوجه خاص،    الثقافة تتبدى بأشكال كثرية، من بينها     أن  "  
. يف العيش يرتبط باستخدام موارد األرض، ال سيما يف حالة الـسكان األصـليني             

واحلـق يف  القـنص  ك أو امسوميكن أن يشمل هذا احلق أنشطة تقليدية مثل صيد األ    
وقد يتطلب التمتع هبذه احلقـوق      . العيش يف احملميات الطبيعية اليت يصوهنا القانون      

 ألفـراد مجاعـات     ةالفعالاملشاركة  ابري لضمان   تدابري قانونية إجيابية للحماية وتـد    
واهلدف من محاية هذه احلقوق هو ضمان بقـاء         .  متسهم األقليات يف القرارات اليت   

  . واستمرار تطور اهلوية الثقافية مما يثري نسيج اجملتمع ككل

ة حقوق الشعوب األصلية    ـز ومحاي ـتعزيه يف   ـواجالتحديات اليت ت    -سادساً  
  يةاللغوية والثقاف

  تكيف الثقافة  -ألف  
أن محاية الثقافة ميكن أن متثـل       الحظت اخلبرية املستقلة يف ميدان احلقوق الثقافية،          -٦٥

خاصةً يف اجملتمعات اليت يشعر سكاهنا بأن تراثهم الثقايف املشترك مهدد، وال سـيما              "حتدياً  
 املوقـف املهـيمن     أو/بسبب دينامية أو هيمنة ثقافات أخرى، والعوملة، وعمليات التنمية و         

األراضي واألقـاليم   هذا فضالً عن أن فقدان      . )٦٤("للشركات الفاِعلة يف جمال الثقافة والترفيه     
. واملوارد من شأنه أن حيد من قدرة ثقافات الشعوب األصلية على التكيف بصورة عـضوية              

 غـرس بد من بذل جهود واعية لصون القيم التقليدية و         وبسبب هذه التغريات والعوائق، ال    
وميكن أن تشمل هذه اجلهود يف جانب       .  يف امليدان الثقايف   واالعتزاز والكرامة القوة  الشعور ب 

منها، إعالء شأن األساليب التقليدية يف التعلم لنقل معارف الـشعوب األصـلية وثقافتـها               
   .، واحلفاظ على اهلوية والعزة يف ثقافة هذه الشعوبالقادمةجيال األوتقاليدها إىل 

من  يكون   قدو. تقاليدهممارسة الشعب لثقافته و   تقوم للهوية الثقافية قائمة دون       وال  -٦٦
تترجم القيم التقليدية إلحياء املمارسات الثقافية يف       للتعبري  جديدة  أشكال  استخدام  الضروري  

 وتكيف الثقافات مؤشر  . جوهر ثقافة الشعوب األصلية   سياق حديث شريطة أال يبدل ذلك       
ظر إىل ثقافات الشعوب األصلية على      النوال ينبغي   . ي جلذب الشباب  على قوهتا وهو ضرور   

مكاُنها يف املتاحف، بل ينبغي فهمها ومحايتها باعتبارها حيةً وديناميـةً           وآثار املاضي   من  أهنا  
   .التأثريات اخلارجيةهلا الرسوخ رغم كتب وحباجة إىل اإلثراء لُي

__________ 

)٦٤( A/HRC/14/36. 
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  إحياء ثقافات الشعوب األصلية  -باء  
 املسؤولية الرئيسية عن إحياء ثقافات ولغـات        معاً الشعوب األصلية والدول     تتحمل  -٦٧

وكتعبري عن حقهـا يف تقريـر       .  مهددة اتثقافالومىت كانت هذه اللغات     الشعوب األصلية   
االلتـزام  بإبداء  يف كثري من احلاالت،     القيام   يكون على الشعوب األصلية،      ،مصريها الثقايف 

من ذلـك مـثالً     . املمارسات اليت تدعم ثقافاهتا ولغاهتا    إلعمال  من إجراءات   ما يلزم   واختاذ  
  . بشكل مكثفلتعلم اللغةبرامج ، وضع ضرورة
األصلية يف مساعيها ملمارسة ثقافاهتا     يف دعم الشعوب    الدول  يتمثل دور   وينبغي أن     -٦٨

ا يف هذا   أن حتترز من التدخل يف حقها يف تقرير مصريه        كما ينبغي هلا    . نهاولغاهتا والتعبري ع  
اجملال، من خالل تنفيذ برامج ثقافية ولغوية على سبيل املثال، دون موافقتها احلـرة املـسبقة     

توفري اإلطار التشريعي واملؤسسي األساسي الذي      واألفضل هلا بدالً من ذلك هو       . واملستنرية
  . )٦٥(تتطلبه محاية وتعزيز لغات الشعوب األصلية وثقافاهتا، وتوفري الدعم املايل والفين

وهناك أمثلة إجيابية كثرية على مبادرة الشعوب األصلية إىل محاية وتعزيـز ثقافاهتـا        -٦٩
األنشطة اليت أفضت إىل إحياء لغة املاوري، وباتت اآلن، حتظى بدعم كبري من             منها  ولغاهتا،  
 للترويج لثقافة شعب املاوري ولغته، وإنشاء حمطةاإلذاعية وجات امل يشمل ختصيص )٦٦(الدولة

خاصة بالشعوب  تلفزيونية  ويف كندا هناك شبكة     . تلفزيونية ناطقة باملاوري مبوجب القانون    
  . األصلية

  االعتراف بثقافات الشعوب األصلية  -جيم  
إقامة الدليل على الصالت التارخيية اليت      الدول  الشعوب األصلية يف بعض     يطلب من     -٧٠

عتراف رمسي حبقوقها يف تلك األراضـي       تربطها بأراضيها وأقاليمها ومواردها لتحصل على ا      
، ، خصوصاً  ومشقةً اًعوبِ األصلية عبَء اإلثبات تكليف    وإن يف حتميل الش   . واألقاليم واملوارد 

منذ عندما تكون هذه الشعوب قد تعرضت لالستعمار وفقدت أراضيها وأقاليمها ومواردها            
تفرض عليهـا   ، عندما    أيضاً ة كبري ات وتتعرض ثقافات الشعوب األصلية لتهديد     ،قرونعدة  

  .  الثقايف على حنو غري الئقهاتراثالتزامات تقدمي إثباتات قانونية تقتضي تقاسم 

  احلق يف املساواة  -دال  
قد يتطلب األمر اختاذ تدابري فريدة لدعم ثقافات الشعوب األصـلية لتحقيـق               - ٧١

الـيت  تلـك   ما  سي  وقد تواجه الشعوب األصلية يف كثري من احلاالت، ال        . مساواة فعلية 
__________ 

 . اإلنسان حلقوقاجلنة نيوزيلندورقة مقدمة من  )٦٥(
 .حكومة نيوزيلندااملرجع نفسه،  )٦٦(
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تكون هلا فيها الغلبة يف الدولة اليت تقطنها، صعوبة يف محاية ثقافاهتا مقارنة باجملموعات   ال
فبمقدور هذه اجملموعات أن جتسد خياراهتا الثقافيـة        . السائدة من السكان غري األصليني    

تسليم وال بد من ال   . خري جتسيد، يف القوانني والسياسات اليت ختضع هلا الشعوب األصلية         
يف الوقت ذاته، بضرورة أن ُينظر إىل حقوق هذه الشعوب كحقوق مـستقلة ودائمـة               

   .كتدابري خاصة  ال
وينبغي أن ترتكز التدابري الرامية إىل تعزيز ثقافات الـشعوب األصـلية إىل منـهج                 -٧٢

   .التعددية الثقافية الذي يقرب بني وجهات نظر ثقافية خمتلفة ولكنها متساوية

  انب الفردية واجلوانب اجلماعيةاجلو  -هاء  
وقـد نـص    . ما انفكت الشعوب األصلية تؤكد الطابع اجلماعي حلقوقها الثقافية          -٧٣
ـ             اإل اً عالن بشكل واضح على أن ُتَخوَّل الشعوب األصلية احلقوق الثقافية باعتبارهـا حقوق

ـ           . مجاعية سان واعترفت صكوك أخرى باحلقوق اجلماعية كامليثاق األفريقـي حلقـوق اإلن
انتهاكات ومبا حدث من    وتعترف هذه الصكوك بقيمة اجلماعة بصفتها الذاتية،        . والشعوب

   .ثقافات مجاعات معينة مثل الشعوب األصليةل
 أهنا تشكل    تصور الثقافاتاالعتراف باحلقوق اجلماعية يف     تواجه  التحديات اليت   ومن    -٧٤

التمييز  أو/منها الستيعاهبا و  سعياً  اعات  الدول باجلم عدم اعتراف   غري أن   .  لسيادة الدول  هتديداً
   .أدى، يف حاالت كثرية، إىل إذكاء رغبتها يف حتدي سلطة الدولةالذي ضدها هو 

  كخطر يهدد ثقافات ولغات الشعوب األصلية نمية الت  -واو  
من جانب سـكان    أراضي الشعوب األصلية وأقاليمها ومواردها،      لقد كان لتنمية      -٧٥
، تأثري بالغ الضرر يف كثري من احلاالت على ثقافـات هـذه             عب األصلي ينتمون إىل الش   ال

ويف بعـض احلـاالت،     . الشعوب، مشل تدمري األماكن والفضاءات اليت متارس فيها ثقافاهتا        
ومن التهديدات اليت ما تزال حتدق بثقافات هذه الـشعوب          . اًُشرِّدت الشعوب األصلية قسر   

على أقـاليم الـشعوب   ينتمون إىل الشعوب األصلية  ال تأثري الثقافات املهيمنة وتدفق سكان    
   .)٦٧(األصلية، ألسباب تتعلق باستغالل املوارد الطبيعية واستخراجها وبالسياحة

لتنمية أراضيها وأقاليمها ومواردها    اً  وينبغي أن تكون ثقافات الشعوب األصلية حمور        -٧٦
عي يف معظم احلاالت، إشراكها على حنو ما تقضي به سياسة منظمة اليونسكو، وهو ما يستد

 على أن الـشعوب     ١٦٩وتنص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       . واحلصول على موافقتها  
تتمتع حبق تقرير أولوياهتا اخلاصة يف عملية التنمية ألهنا تؤثر على حياهتا، ومعتقداهتا             "األصلية  

__________ 

 .Habitat Pro Associationورقة مقدمة من  )٦٧(
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نها بطريقة أخرى، وحبـق     ونظمها ورفاهها الروحي، وعلى األراضي اليت تشغلها أو تنتفع م         
وأكـدت  ). ٧املادة  " (التحكم، قدر املستطاع، يف تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

احلق " حيميها التنمية االقتصادية جيب أال تقّوض احلقوق اليت  "اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن      
  .)٦٨("يف الثقافة

  تغري املناخ  -زاي  
ذلـك  مبا يف    من ثقافات الشعوب األصلية آثار تغري املناخ،         اً كثري أيضاًإن ما يهدد      -٧٧

النهج الليرباليـة اجلديـدة     أن  ،  هذا فضالً عن  . احتمال فقداهنا ألراضيها وأقاليمها ومواردها    
مـع  تتعـارض   حتويل املوارد الطبيعية إىل سلعة، مثلاملعتمدة يف تدابري التصدي لتغري املناخ،       

   .عتمدها الشعوب األصلية يف عالقتها مع عاملها الطبيعيبعض النهج الفلسفية اليت ت

  القطاع اخلاص  -حاء  
متتع الـشعوب   تواجه   الكثري من حتديات حقوق اإلنسان اليت     القطاع اخلاص مصدر      -٧٨

وب األصلية يف اللغـات     حبماية حقوق الشع  املتعلقة  الدول  ومتتد واجبات   . األصلية بثقافاهتا 
وعالوة . )٦٩(يف ممارسة هذه احلقوق   أخرى  أطراف  تدخل  نع  متبري  لتشمل اختاذ تدا   والثقافات

على ذلك، تقضي املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان اليت وضـعها             
جملس حقوق اإلنسان، بأن تتحمل املؤسسات التجارية مسؤولية احترام حقوق اإلنـسان،            

ملثال، التفاهم مع الشعوب األصلية لدى      ويشمل ذلك الثقافات واللغات، لتضمن على سبيل ا       
إجراء املفاوضات وإبرام االتفاقات، وذلك بتوفري الترمجة إىل لغات هـذه الـشعوب عنـد               

  .االقتضاء

  العنصر اجلنساين  -طاء  
يتحمل الرجل واملرأة، يف العديد من اجملتمعات احمللية للسكان األصليني، مسؤوليات             -٧٩

وتكون األدوار اليت ميليها نوع اجلـنس       . ما خيص نقل معارفهما   متمايزة ميليها نوع اجلنس في    
بيد أن املرأة   . كذلك ذات أمهية متساوية واملفروض أن حتظى حبماية متساوية ويتم اإلقرار هبا           

املنتمية للشعوب األصلية هلا دور فريد من نوعه تؤديه يف جمال محاية وتعزيز ثقافات الشعوب               
 حيدث أن تكون املرأة هي الضحية الرئيسية النتهاكات حقوق          باإلضافة إىل ذلك،  . األصلية

الشعوب األصلية يف ثقافاهتا، وهذا يعين أهنا تستحق قدراً كبرياً من االهتمام يف عملية محاية               
  .  من اإلعالن٢٢وتعزيز ثقافات الشعوب األصلية، وفقاً للمادة 

__________ 

 ).وردت اإلشارة إليها أعاله (بوما بوما ضد بريو )٦٨(
 ). ٢٠٠٩(٢١اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٦٩(
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  شبابالاألطفال و  -ياء  
نه باعتبارهم َحفَظة لغـات هـذه       و دور مهم يؤد   ألطفال وشباب الشعوب األصلية     -٨٠

وهناك العديد من األطفال وشباب السكان األصليني ممن يعـانون مـن            . الشعوب وثقافاهتا 
انعدام أو حمدودية الوصول إىل التعليم بلغاهتم أو احلصول على املقررات الدراسية اليت تعكس              

 اللغة والثقافـة تعـززان هويتـهم        مضامينها تارخيهم ولغاهتم، فضالً عن تعليمهم كيف أن       
  . وعالقتهم باألرض وبآيات اخللق

  االستيعاب   -كاف  
 دفع بكـثري مـن       قد ،"اهلوية الوطنية " هتدد   ثقافات الشعوب األصلية  بأن  إن الشعور     -٨١

الدول إىل إنكار وجود هذه الشعوب مبا يتناىف مع الواقع، وإىل تنفيذ سياسـات هتـدف إىل                 
الشعوب األصلية وأفرادها يف الثقافات الـسائدة       استيعاب  و. العام للمجتمع تذويبها يف النسيج    

  . ق الشعوب األصلية وأفرادها يف الثقافةوخباصة حلانتهاك للقانون اإلنساين الدويل، هو  إمنا
عن أسرهم، وإيداعهم املدارس    قسراً وبالعنف أحياناً    فصل أطفال الشعوب األصلية     و  -٨٢

قامة الدائمة أو املدارس النهارية أو دور األيتام، هبدف اسـتيعاهبم يف            الداخلية أو مدارس اإل   
 حلقوق الشعوب األصلية يف الثقافـة،        ومتواصالً  جسيماً انتهاكاًإمنا يشكل   الثقافة السائدة،   

  . الشعوب األصليةحقوق عالن بشأن اإل من ٨ويتعارض مع املادة 

  شطة االقتصادية اليت ترتبط بثقافتهمحقوق الشعوب األصلية يف املشاركة يف األن  -الم  
من ثقافتـها وتـستلزم يف      اً  كبرياً  جتسد األنشطة االقتصادية للشعوب األصلية جزء       -٨٣

وقـد  . وقيمها، كما ورثتها من أسالفها    وتكنولوجيتها  الغالب، استخدام معارفها ومهاراهتا     
  .  معلومات عن االستخدام املستدام للمحيط الطبيعيتتضمن أيضاً

   اأمهية ثقافات ولغات الشعوب األصلية بالنسبة لصحة سكاهن  -ميم  
لصحة أفرادهـا    بالنسبة   ةاألصليالشعوب  ظهرت بشكل جلي أمهية لغات وثقافات         -٨٤

اسـُتعمرت  اليت  صلية  األشعوب  واغتراب ال لتشتت  فقد كان   . االجتماعية والنفسية والبدنية  
.  مجاعات وأفراداً  اعلى صحة كثري من سكاهن    أمالكها، أثر مدمر    وانتزعت  وُمدِّنت وذوِّبت   

خطر عوامل للحماية من ارتفاع     "، و  إجيابياً وباملقابل، ميكن أن تكون قوة االنتماء الثقايف أمراً       
  . )٧٠("ةاألصليالشعوب االنتحار يف جمتمعات 

__________ 

 ).كندا(طب جملس إنويت للمناطق احمليطة بالقورقة مقدمة من  )٧٠(
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  النسبية الثقافية  -نون  
كما ذكـرت   " ة الثقافية نزعة يف غري حملها إىل مساواة التنوع الثقايف بالنسبي        "هناك    -٨٥

تعزيز احلقوق الثقافية ومحايتها بالكامـل      ما حال دون    كما أشري إىل أن     . )٧١(اخلبرية املستقلة 
. قوض مبدأ عاملية حقوق اإلنـسان     يالتصور بأن هذه احلقوق تعضد النسبية الثقافية، مما         هو  

فة وكل لغة يف فهمنا     ويكتسي التنوع الثقايف كما تقدم ذكره، قيمة عاملية، إذ تساهم كل ثقا           
ن حقوق ع ال يتجزأ جزءوهي انطباقاً عاملياً احلقوق الثقافية وباملثل، تنطبق   . للقدرات البشرية 

  .  عندما يتعلق األمر بالشعوب األصلية، خصوصاً األخرىاإلنسان

  التمييز املزعوم  -سني  
، لالنتقاد حبجة   ا وتقاليده ا وال سيما عاداهت   ةاألصليالشعوب  ثقافات  أحياناً  تتعرض    -٨٦

للـشعوب   ما ُيتَّخذ التمييز املزعوم يف املمارسـات الثقافيـة           وكثرياً. أهنا تنطوي على متييز   
 يف تقريرحقها  يف الثقافة، وهو ما ينال من       ا لعدم احترام وتعزيز وإعمال حقه     ، ذريعةً ةاألصلي

  . ااملصري ويؤدي إىل هتميش ثقافاهت
لشعوب األصلية املمارسات الثقافية لييم ما إذا كانت تقبد من توخي احلذر عند  وال  -٨٧

يصدر حكم نابع مـن وجهـة نظـر سـكان       حىت ال حقوق اإلنسان الفردية    تتعدى على   
ساس املنطقي الكامن  أو األا، ويعرب عن قصور يف فهم فلسفاهت  ةاألصليينتمون إىل الشعوب     ال

ملا يزعم ممارسته   الضحية املزعومة    السعي ملعرفة وجهات نظر   ينبغي  و. اأعرافهو اوراء عاداهت 
وجهة نظر   ةاألصليالشعوب  نساء  وغالباً ما تكون يف الواقع ل     . األولويةء ذلك   ييز، وإيال متمن  

ويف الوقت ذاته، يتعني    . ةاألصليينتمني إىل الشعوب     الاليت ال النساء  ختتلف عن وجهات نظر     
  .  على التمييز ضد األفرادالقضاء
ن أسباب التمييز يف ثقافات الشعوب األصلية بإجراء تقييم له يف إطار            ومن املهم َتبيُّ    -٨٨

، ومن ذلك الدور احملتمل لالستعمار واهليمنة، ووضـع         ةاألصليللشعوب  املمارسات الثقافية   
تلك األسباب يف احلسبان لدى اختاذ التدابري الرامية إىل املوازنة بني حقوق الشعوب األصلية              

  . ير املصري وحقوق اإلنسان لألفراديف جمال الثقافة وتقر

  تقييد احلق يف الثقافة  -نيع  
على احلق يف الثقافة، وهي قيود قامت       معينة  قانون حقوق اإلنسان فرض قيود      جييز    -٨٩

 مـن   ٢وتـنص الفقـرة     . بتحليلها اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
 لاللتزامات الدوليـة حلقـوق      وفقاً" يكون أي تقييد     عالن على ضرورة أن   اإل من   ٤٦ املادة

__________ 

)٧١( A/HRC/14/36 ٣٢، الفقرة. 
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تكون هذه القيود غري متييزية والزمة وأن يكون غرضها الوحيد ضمان مـا             "، وأن   "اإلنسان
حترام والوفاء باملقتضيات العادلـة واألشـد       االعتراف و االتوجبه حقوق وحريات الغري من      

مـربرات  لتقييد  لكون  ينسان بأن   ويقضي قانون حقوق اإل   ". ضرورة لقيام جمتمع دميقراطي   
 اليت متيز ضد    سبل التصدي للممارسات  و.  وضرورياً أن يكون متناسباً   و معقولة وموضوعية، 

على حقوق الـشعوب    حمدوداً إىل أقصى حد     ، ينبغي أن يكون أثرها      ثقافة الشعوب األصلية  
ن تتوىل الشعوب   أيفضل يف كثري من احلاالت      ولذلك،  . )٧٢(األصلية يف الثقافة وتقرير املصري    

 إلجراءاهتـا   وفقـاً املمارسات التمييزية ضد ثقافتـها      ذه  هلعملية التصدي   بنفسها  األصلية  
أن بل ، أنه ال يليق بالدول أن تلغي ممارسة ثقافية معينة متاماً        ذلك مثالً،    وقد يعين    .)٧٣(اخلاصة
 ملـا   نسان وفقاً  إلحداث تغيري يتسق مع حقوق اإل      وسائل أكثر اعتداالً  بدالً من ذلك    تعتمد  

  . )٧٤(أقرته جلنة حقوق الطفل

__________ 

احلقوق الثقافية، زيارة إىل املغرب والصحراء الغربية، االستنتاجات واملالحظـات          ميدان   يف   ة املستقل ةاخلبري )٧٢(
ألكـسندرا  الورقـة الـيت قدمتـها        ، راجع أيضاً  ٣٥، الفقرة   ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٦األولية، الرباط،   

 .كسانثاكي
 . ٣٦يدان احلقوق الثقافية، زيارة إىل املغرب والصحراء الغربية، الصفحة اخلبرية املستقلة يف م )٧٣(
 ).٢٠٠٩(١١جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  )٧٤(
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  املرفق

ثقافـات ولغـات    : اليت قدمتها آلية اخلرباء   ) ٢٠١٢(٣املشورة رقم       
  الشعوب األصلية 

  حملة عامة  -ألف  
مسة حمورية ورئيسية يف هويات الـشعوب       تكون الثقافات واللغات املميزة      ما   غالباً  -١

والواقع أن متيز لغات الشعوب األصلية وثقافاهتا     . هاوحد بين ومسة ت األصلية كجماعات وأفراد    
وال ميكـن   . اًمشتركة بني كثري من هذه الشعوب، وحركة الشعوب األصلية عموم         مسة  يعد  

الشعوب الذي شهد يف الغالب اسـتعمارها       هذه   عن تاريخ    ةاألصليالشعوب  فصل ثقافات   
  . قافاهتاأمالكها وهو ما كان له كبري األثر على لغاهتا وثوانتزاع 

يف التـاريخ،   مترسخة  لدى الشعوب األصلية    السليمة اليت   ومع أن اللغات والثقافات       -٢
الدول والشعوب األصلية واملؤسسات الدوليـة      تتبىن  ومن الالزم أن    . جامدةينبغي اعتبارها    فال

 مـن   ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية واملؤسسات غري احلكومية والقطاع اخلاص موقفـاً          
 جديـدة تقررهـا    وصيغاًات يعزز حيويتها مما ينفخ فيها الروح وجيعلها تكتسب أشكاالً     الثقاف

ومتثل التعبريات والـصيغ املعاصـرة      . تعارف عليه مطوعي و بشكل  نفسها  بالشعوب األصلية   
صـحة   على    ومؤشراً ا العتيقة  امتدادات حديثة هامة لتقاليده    ةاألصليالشعوب  للغات وثقافات   

  . اثقافتهوسالمة 
احلق يف تقرير املـصري     يصوهنا   اليت   االيب حياهت  أس ةاألصليالشعوب  وتشمل ثقافات     -٣
 ا بأراضـيه  ا ذلك الروابط الروحية اليت تربطه     الشعوب األصلية، مبا يف   القائمة بني   عالقات  الو

القائم علـى   جتليات املمارسات الثقافية، مبا يف ذلك النشاط        ومن بينها   . ا وموارده اوأقاليمه
 والقيم الروحية   ، ورؤية الكون  ،املعرفة التقليدية والتعبريات الثقافية والفقه القانوين     و،  اداالقتص

 والفنون والـزي    ، والقيم االجتماعية  ، وأساليب حل الرتاعات   ، ورموز االنتماء  ،والفلسفات
   .والغناء والرقص

، ال سـيما    وميثل التنوع الثقايف قيمة يف حد ذاته، ويدعمه اإلطار القانوين الـدويل             -٤
  .اليونسكواإلطار الذي وضعته 

ُيستند إليه يف مجيع    اً  وينبغي أن يكون اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية أساس          -٥
اإلجراءات، مبا يف ذلك اإلجراءات التشريعية والسياساتية املتعلقة حبماية وتعزيـز حقـوق             

احلقوق الواردة يف اإلعـالن     تصل كثري من    يو. الشعوب األصلية يف استخدام لغاهتا وثقافاهتا     
 حقوق هذه الشعوب يف تقريـر مـصريها ويف          خصوصاًولغاهتا،  بثقافات الشعوب األصلية    
   .أراضيها وأقاليمها ومواردها
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ويف كثري من احلاالت، كانت آثار سياسات االستيعاب اليت اعتمدت بشأن لغـات             -٦
اندثار لغات وثقافات الشعوب    وثقافات الشعوب األصلية بالغة الضرر، إذ كادت تؤدي إىل          

فتعمد إيداع أطفال هذه الشعوب املدارس الداخلية ومدارس اإلقامة الدائمـة ودور       . األصلية
األيتام، مع التركيز على إدماجهم يف النسيج العام للمجتمع، كان له وقـع الكارثـة علـى       

 وأحفـاد مـن     الشعوب األصلية وثقافاهتا ولغاهتا وصحة أفرادها، ومشل ذلك تعرض أبنـاء          
  .  األجيالالتحقوا هبذه املدارس لصدمة االختالف بني

وال بد من اختاذ إجراءات صارمة ملعاجلة آثار التمييز الذي عانت منـه الـشعوب                 -٧
إذ ال سبيل الزدهار . األصلية وأفرادها عرب التاريخ وما زالت، بسبب ثقافاهتا واستخدام لغاهتا  

  . عة اإلنسانظى فيه باالحترام لذاهتا وإلسهامها يف فهم طبيثقافاهتا ولغاهتا إال يف حميط حت
على فهم األثر التارخيي املتواصل الناجم عن تعـرض         الكبري  وينبغي تركيز االهتمام      -٨

عـتالل  االوالتمييز، وهو ما من شـأنه أن يـسفر عـن            للتحقري  ثقافات الشعوب األصلية    
ت معاجلة هذا االعتالل الذي عانت      سياسافصل  وال ميكن   . سدياجلنفسي و الجتماعي و اال

ويف كثري من احلاالت،    . ا من ممتلكاهت  هاجتريدهتميشها و منه الشعوب األصلية عن فهم تاريخ       
ميكن أن يفيد إحياء ثقافات الشعوب األصلية ولغاهتا وبث مشاعر االعتـزاز بتميزهـا، يف               

  . افقداهنا لثقافاهتا ولغاهتمعاجلة املشاكل االجتماعية املرتبطة ب
ويف احلاالت املتعلقة بادعاء ممارسة التمييز ضد األفراد يف ثقافات الشعوب األصلية،              -٩

مراعـاة  مجيع أفراد الشعوب األصلية املعنيني، مـع        وجهة نظر   ينبغي النظر يف الظروف من      
 دعـم   بشكل عـام  وينبغي  .  ومواقف الضحايا املزعومني   ةاألصليللشعوب  الرؤية الفلسفية   
وال ُينصح بالتدخل   . ية يف جهودها ملعاجلة هذه القضايا بالطريقة اليت ختتارها        الشعوب األصل 

اخلارجي يف ثقافات الشعوب األصلية اليت يزعم أهنا تنطوي على متييز، مـن دون موافقتـها        
  . إذا جاء هذا التدخل استجابة لطلب ضحايا التمييز املزعومني إال
يف كـثري مـن    اً  ى الشعوب األصلية سـبب    وميكن أن يكون تأثري القطاع اخلاص عل        -١٠

املخاطر احملدقة بثقافاهتا ولغاهتا، كما حيدث يف أكثر األحيان، عندما تستغل أراضيها وأقاليمها 
ملا ورد بيانه يف املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجاريـة          اً  ووفق. ومواردها ألغراض جتارية  

لية احترام حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك       وحقوق اإلنسان، تتحمل املؤسسات التجارية مسؤو     
  . حقوق الشعوب األصلية يف استخدام لغاهتا وثقافاهتا ومعارفها التقليدية

  الدول  -باء  
تتطلب محاية وتعزيز لغات وثقافات الشعوب األصلية اعتـراف الـدول هبـا يف                -١١

  .دساتريها وقوانينها وسياساهتا
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 ثقافتها، مبا يف ذلك حقهـا يف االسـتقالل    وللشعوب األصلية احلق يف تقرير مصري       -١٢
وينطوي . الثقايف إىل جانب حقها يف تعزيز النهوض بثقافاهتا داخل اجملتمعات السائدة          الذايت  

هذا احلق على التزامات تقضي باحلصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنرية من الـشعوب              
ت الشعوب األصلية وثقافاهتـا،     األصلية، لدى وضع وتنفيذ القوانني والسياسات املتصلة بلغا       

قافاهتـا  يتصل بتشجيع هذه الشعوب على أن تتوىل بنفسها تطوير لغاهتـا وث            يف ذلك ما   مبا
  . ومعارفها التقليدية

كـذلك  ووعلى الدول اختاذ تدابري حلماية الشعوب األصلية من التمييز والعنـف،              -١٣
  . تدابري ملنع استيعاهبا قسراً

 يف إطار الشراكة مع الشعوب األصلية، على النهوض حبماية          وعلى الدول أن تعمل     -١٤
وجيب أال تكون القـوانني     . وتعزيز واحترام ثقافات هذه الشعوب ولغاهتا وعاداهتا وتقاليدها       

والسياسات اليت تعتمدها الدول بشأن لغات وثقافات الشعوب األصلية جمرد مبادرة رمزيـة             
، فتحدد أساليب واضحة وعملية لـدعم الـشعوب         وأن تتسم بالفعالية يف املمارسة العملية     

األصلية يف اجلهود اليت تبذهلا لتعزيز ومحاية لغاهتا وثقافاهتا، مبا يتماشى مع حقها يف تقريـر                
بالقدر الكايف لتعلم   اً  وسياسياً  وقانونياً  وجيب أن يشمل ذلك دعم هذه الشعوب مالي       . املصري

كما جيب على الدول أن حتفز الشعوب األصلية        . بنيلغاهتا وتعليم قيمها الثقافية وتدريب املر     
الـشعوب  على نقل لغاهتا وثقافاهتا إىل األجيال الناشئة، وأن تعترف بأمساء األماكن بلغات             

استراتيجية لالضطالع حبمالت التوعية العامـة بثقافـات ولغـات          اً  ، وتضع خطط  ةاألصلي
وسائط اإلعالم ذات الصلة، ولنشر     اللغات والثقافات يف     الشعوب األصلية، والستخدام هذه   

واعتماد التعليم بلغات الشعوب األصلية أو التعليم       ) الكتب املدرسية على سبيل املثال    (الكتب  
  . الثنائي اللغة

بيئة يسودها التسامح والتفاهم وحتتفي بلغات الـشعوب        هتيئة  وتشجع الدول على      -١٥
  . الثقايف داخل اجملتمع ككلاألصلية وثقافاهتا، وعلى تعزيز فهم قيمة االختالف

وينبغي للدول أن حتفز املتاحف وغريها من األماكن اليت ختزن فيها آثار الـشعوب                -١٦
هلذه الكنـوز   حيازهتا  األصلية وأعماهلا الفنية وتراثها الثقايف على إطالع الشعوب املعنية على           

   .رغبت يف ذلكمىت وعلى وضع آليات تسمح هلذه الشعوب باستعادهتا 
 مبـا يف    ،وهناك حاجة لالعتراف باستمرار قيمة املعارف التقليدية للشعوب األصلية          -١٧

. مع بشكل عام  ذلك املعارف الروحية والثقافية واللغوية، بالنسبة للمجتمعات احمللية وللمجت        
ستعادة هذه املعارف والعـودة  ال تدابري اختاذيف   األجل ةطويلمالية   اتويتطلب ذلك استثمار  

وينبغي أال تقل املوارد املُسخَّرة لذلك، عما أُنفق من أموال وبذل مـن   . ها وتقامسها إىل تعليم 
  . جهود يف السابق للقضاء على تلك املعارف
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وينبغي أن حتظى الشعوب األصلية بالدعم الالزم الستخدام لغاهتا يف اجملالني العـام               -١٨
وباإلضـافة إىل   . الرعاية الصحية القانونية وأماكن   والدعاوى  واخلاص، مبا يف ذلك، املدارس      

ذلك، قد يكون من املالئم إنشاء آليات ملراقبة مدى احترام الدول حلقوق الشعوب األصـلية   
يف استخدام لغاهتا وممارسة ثقافاهتا، كإنشاء ديوان مظامل يبت يف الشكاوى املتعلقة بالتخلف             

  . عن احترام ومحاية وتعزيز ثقافات الشعوب األصلية ولغاهتا
 الدول يف سعيها حلماية وتعزيز واحترام حقوق الشعوب األصلية          وينبغي أن تساوي    -١٩

يف ثقافاهتا، بني مجيع لغات هذه الشعوب وأن حتترز من دعم لغات الشعوب األصلية األكثر               
اجملموعات القليلة العدد مـن     ومن املهم بشكل خاص أن حتظى       . على حساب غريها  اً  انتشار

  . ساعدهتا على احلفاظ على لغاهتاملعم الالزم الدب ةاألصليالشعوب 
وينبغي أن تنشئ الدول آليات تشمل آليات للرصد، لئال ُتستحل املعارف التقليدية              -٢٠

للشعوب األصلية دون احلصول على موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية، ولكي تنص أحكامها 
  . اسم منافعها على النحو املناسبعلى الترتيبات اليت تتيح الوصول إىل هذه املعارف وتق

سيما  ، ال أخرى غري تابعة للشعوب األصلية    وينبغي أن تكفل الدول عدم انتهاك أطراف          -٢١
أنشطتها ملا ميكن أن ختلفه     القطاع اخلاص، للحقوق اللغوية والثقافية للشعوب األصلية، وإدراكها         

  . لى لغات هذه الشعوب وثقافاهتاع من آثار أراضي الشعوب األصلية وأقاليمها ومواردهاعلى 
وضع وتنفيذ قوانني وسياسات معاجلة املشاكل االجتماعية       لدى  لدول  ويتحتم على ا    -٢٢

 ثقافاهتا ولغاهتا وأثر الشعوب األصلية    مدى ت يراعي  انتهاج هنج   الشعوب األصلية   اليت تواجهها   
  . وبتهميشها وانتزاع أمالكها عرب التاريخ

 هاقوانينملا خلفته   جرب الضرر الذي حلق بالشعوب األصلية نتيجة        لدى  وينبغي للدول     -٢٣
، آلراء هذه الشعوب خبـصوص أشـكال        من آثار سلبية عليها، أن تويل األولوية      وسياساهتا  

رب املالئمة، اليت ميكن أن تشمل إعادة األراضي واألقاليم واملوارد، واالعتـراف هبياكـل              اجل
ذلك قوانينها وإجراءاهتا حلل الرتاعات، وتوفري األموال       احلكم لدى الشعوب األصلية، مبا يف       

 وينبغـي   . من استخدام أساليبها اخلاصة يف إحياء ومحاية لغاهتا وثقافاهتـا          هاالالزمة لتمكين 
االعتراف بتقاليد الشعوب األصلية وقيمها وإجراءات التحكيم اليت تتبعها، واالعتداد هبـا يف             

   . جيباحملاكم واإلجراءات القانونية كما

  الشعوب األصلية  -جيم  
إن الشعوب األصلية هي املسؤولة يف املقام األول عن تويل أمرها يف تعزيز ومحايـة                 -٢٤

تتحمـل  أن الشعوب األصلية   فعلى  . لغاهتا وثقافاهتا، بدعم من الدولة على النحو املبني أعاله        
شباب وعلى ال األجيال الناشئة،   مسؤولية التعاون فيما بينها على نقل لغاهتا وثقافاهتا إىل          مثالً  
  . م ولغتهم تعلم ثقافتهليةمسؤو
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أمراً ضرورياً لكي تقوم الدولة     صول على موافقة الشعوب األصلية      كان احل وحيثما    -٢٥
ولغاهتا، ُتشجع هذه الشعوب     هذه الشعوب    تسن أو تنفيذ قوانني وسياسات تتصل بثقافا      ب

ت طلب موافقتها، وينبغي إشـراك مجيـع   على استحداث أساليب خاصة هبا لتسهيل إجراءا 
  . أفراد الشعوب األصلية املعنيني يف ذلك

وتعترب الشعوب األصلية مسؤولة عن ضمان املساواة يف متتع مجيع أفرادها بثقافاهتم،              -٢٦
للتصدي بفعالية  ويشمل ذلك مسؤولية وضع آليات      . األكثر عرضة للتهميش  أولئك  وخاصة  

   .انتهاك حقوق اإلنسانلزعم 

  املؤسسات الدولية  -دال  
ينبغي أن تكرس األمم املتحدة املوارد واخلربات لتعزيز ومحايـة لغـات وثقافـات                -٢٧

  .الشعوب األصلية
مبنياً علـى    هنجاًذات الصك أن تنتهج     مؤسسات األمم املتحدة والكيانات     ويتعني على     -٢٨

ت املتعلقـة باملعـارف التقليديـة       وضع املعايري القانونية الدولية والسياسا    لحقوق اإلنسان   أساس  
تعلق بالوصول إىل هذه املعـارف      يالثقافية التقليدية واملوارد اجلينية، مبا يف ذلك ما         وأشكال التعبري   

، أن يشمل ذلك اإلشراك     ومن الضروري أيضاً  . عالناإلواالنتفاع هبا، وذلك لضمان متاشيها مع       
  .اية معارفها التقليديةاملباشر والكامل واملتكافئ للشعوب األصلية يف مح

وينبغي إشراك الشعوب األصلية يف مجيع املساعي املبذولة علـى املـستوى احمللـي                -٢٩
والوطين واإلقليمي والدويل للتصدي لتغري املناخ واتباع هنج يراعـي حقـوق اإلنـسان يف               

  . التصدي لتغري املناخ والتكيف معه، على مجيع املستويات

  حلقوق اإلنساناملؤسسات الوطنية   -هاء  
 يف إحياء ومحاية لغـات  دور هامالقيام باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان إن على     -٣٠

قوانني الدول وسياساهتا يف جمال محاية      ورصد  تعزيز  مبا يف ذلك    وثقافات الشعوب األصلية،    
 وإحياء هذه الثقافات واللغات، وتوفري الدعم التقين يف إعمال حقوق الشعوب األصـلية يف             

توعية اجلمهور هبـذه الثقافـات واللغـات،        كما أهنا يف مركز يسمح هلا ب      . ثقافاهتا ولغاهتا 
  .  لدى تناول قضايا الشعوب األصليةخصوصاً

  املاحنون الدوليون  -واو  
 ومحايتها وتعزيزهـا    األصليةاحترام حقوق الشعوب    بالرئيسي  لئن كان االلتزام      - ٣١
القطـاع اخلـاص    من بينها   ترم كيانات أخرى،    أن حت فمن املهم   الدول،  عاتق  على  يقع  

على سـبيل   ف.  لكوهنا متسها  التنميةرصد  والوكاالت اإلمنائية، حق الشعوب األصلية يف       
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 الذين ميولون مشاريع تعليميـة يف دول تعـيش فيهـا            ني الدولي نيلماحنوينبغي ل املثال،  
 على لغات هذه    ماهتمام خاص لألثر الذي ميكن أن تتركه سياساهت       إيالء  أصلية،    شعوب

  . الشعوب وثقافاهتا

  وسائط اإلعالم  -زاي  
عالوة و. ُتشجع وسائط اإلعالم على تعزيز ومحاية لغات الشعوب األصلية وثقافاهتا           -٣٢

أن تشوه صورة ثقافات الشعوب األصلية أو تشجع التمييز ضـدها           هلا  على ذلك، ال ينبغي     
  .بأي وسيلة أخرى

  ثقايف للشعوب األصليةاحملافظون على اإلرث ال  -حاء  
لمتاحف وغريها من األماكن اليت خيزن فيها اإلرث الثقايف للشعوب األصلية           لينبغي    -٣٣

ـ   الشعوب  تيسر استعادة   إطالع الشعوب األصلية املعنية بذلك ووضع آليات         ذا األصـلية هل
   .رغبت يف ذلكمىت اإلرث الثقايف 

        
  


