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  آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية
  ة الدورة السابع

  ٢٠١٤يوليه / متوز١١-٧
   من جدول األعمال املؤقت٧البند 

  ألصليةإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب ا

املوجز النهائي للردود على االستبيان الرامي إىل استطالع آراء الدول              
ميكن اعتمـاده    يتعلق مبا  والشعوب األصلية يف أفضل املمارسات فيما     

من تدابري واستراتيجيات تنفيذ مناسبة لبلوغ أهداف إعـالن األمـم           
  املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

  ية حبقوق الشعوب األصليةتقرير آلية اخلرباء املعن    

  موجز    
يتضمن هذا التقرير ملخَّصاً للردود املقدَّمة من الدول والشعوب األصـلية علـى        

ميكن اعتماده من    يتعلق مبا  االستبيان الرامي إىل استطالع آرائها يف أفضل املمارسات فيما        
بـشأن حقـوق    تدابري واستراتيجيات تنفيذ مناسبة لبلوغ أهداف إعالن األمم املتحـدة           

  .٢٤/١٠طلبه جملس حقوق اإلنسان يف قراره  الشعوب األصلية، وذلك وفقاً ملا
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  مقدمة  -أوالً  
 إىل آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب       ١٨/٨طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -١

قـوق اإلنـسان، اسـتبياناً      األصلية أن ُتجري، مبساعدة مفوضية األمم املتحدة السامية حل        
ميكـن اعتمـاده مـن تـدابري         يتعلق مبا  الستطالع آراء الدول يف أفضل املمارسات فيما      

واستراتيجيات تنفيذ مناسبة لبلوغ أهداف إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق الـشعوب              
 إىل آلية اخلرباء أن تـستمر يف إجـراء اسـتبيان            ٢٤/١٠وطلب اجمللس يف قراره     . األصلية
تطالع آراء الدول والشعوب األصلية على السواء بغية إجناز موجز هنائي للردود الواردة             الس

وتضمينه الـردود   ) A/HRC/24/51(من أجل عرضه على اجمللس يف دورته السابعة والعشرين          
  .اإلضافية اليت وردت من الدول والشعوب األصلية

وب األصلية علـى املـسائل      استبيان آراء الشع   و وركّز كل من استبيان آراء الدول       -٢
غري ذلك من    سياساتية أو  وطنية؛ واعتماد تدابري قانونية أو     وضع استراتيجية شاملة أو   : التالية

التدابري احملدَّدة لتنفيذ اإلعالن؛ ومدى مراعاة اإلعالن لدى وضع القوانني والسياسات وغـري        
علـى املـستويني اجملتمعـي    ذلك من التدابري ذات الصلة؛ واختاذ خطوات للتوعية باإلعالن          

واحلكومي؛ والتحديات اليت ووجهت عند اعتماد تدابري لبلوغ أهداف اإلعـالن، واآلراء يف      
وطُلب . أفضل املمارسات املتعلقة بتدابري واستراتيجيات التنفيذ املناسبة لبلوغ تلك األهداف         

تقرير :  خمتلفة هي  إىل الدول والشعوب األصلية أن تتناول يف ردودها ستة جماالت مواضيعية          
فيها االلتزامات بالتماس احلصول على  املصري واالستقالل الذايت؛ واملشاركة يف صنع القرار مبا   

موافقة الشعوب األصلية على أن تكون موافقة مسبقة وحرة ومستنرية؛ والثقافة واللغـات؛             
فاقات وغريها مـن    واملساواة وعدم التمييز؛ واألراضي واألقاليم واملوارد؛ واملعاهدات واالت       

ولالطالع على النص الكامل لالستبيانني، ُيرجى الرجـوع إىل         . الترتيبات البّناءة مع الدول   
  .A/HRC/24/51 من الوثيقة ٩ إىل ٧الفقرات 

وقد وردت ردود   . وتتوجه آلية اخلرباء بالشكر إىل الدول اليت رّدت على االستبيان           -٣
 -دولـة   (ركينا فاسو، والبوسنة واهلرسك، وبوليفيـا       من أستراليا، وأملانيا، وباراغواي، وبو    

، وبريو، وترينيداد وتوباغو، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، والدامنرك،         )املتعددة القوميات 
 -مجهوريـة   (والسلفادور، وسويسرا، وشيلي، والعراق، وغيانـا، وفرنـسا، وفرتويـال           

واملكسيك، وميامنار، والنرويج، ونيوزيلندا،    ، وفنلندا، وكازاخستان، والكونغو،     )البوليفارية
 .والواليات املتحدة األمريكية

وتشكر آلية اخلرباء أيضاً الشعوب األصلية ومنظمات الشعوب األصلية الـيت رّدت              -٤
؛ وجملـس ْخوِيـُدوم يف      )لوسيا سانت(وقد وردت ردود من مركز ألديت       . على االستبيان 

؛ )الواليـات املتحـدة   (ض بدراسات الشعوب األصلية     ؛ ومجاعة النهو  )بوتسوانا(بوتسوانا  
؛ ومركـز تعزيـز     )بريو(واللجنة القانونية للتنمية الذاتية للشعوب األصلية يف منطقة األنديز          
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؛ واحتـاد مخـري     )كندا(؛ ورابطة حماميي الشعوب األصلية      )بريو(التنمية الريفية يف األمازون     
 ناغا، وحركة شعوب ناغا من أجل حقـوق         ؛ واحتاد نساء  )فييت نام (كروم   - كامبوتسيا
؛ واجمللس الوطين لـسندات     )جنوب أفريقيا ( سان الوطين    -؛ وجملس ُخوي    )اهلند(اإلنسان  

؛ وجملس شباب الشعوب األصلية من اهلنـود        )أستراليا(ملكية الشعوب األصلية يف أستراليا      
؛ وبرنـامج  )يجرييـا ن(؛ ومنتدى وزراء شعوب أوغوين األصـلية        )الواليات املتحدة (احلمر  

؛ ورابطـة   )مجهورية الكونغو الدميقراطية  (اإلدماج والتطوير اخلاص بشعب البيغمي يف كيفو        
؛ وشعوب مضيق توريس األصـلية يف   )ناميبيا(منظمات دعم شعوب سان األصلية يف ناميبيا        

  ).الواليات املتحدة(؛ وشعب ياماسي )أستراليا(أستراليا 
  .املوقع الشبكي آللية اخلرباءومجيع الردود متاحة على   -٥
وتوجِّه آلية اخلرباء الشكر أيضاً إىل كلية احلقوق يف جامعة مانيتوبا، كنـدا، علـى                 -٦
  .قدمته من مساعدة يف استعراض ردود الدول ما

  ردود الدول  -اًنيثا  
وجيـب  . يتضمن هذا الفرع ملخصاً للردود اليت قدمتها الدول علـى االسـتبيان             -٧
قد فيها الشعوب األصلية،      الفاعلة من غري الدول، مبا     هاتأن آراء اجل  ألذهان  يغيب عن ا   أال
  .لتنفيذهلى االستراتيجيات املث عارض بشأن فوائد التدابري املعتمدة لتنفيذ اإلعالن أوتت

  استراتيجيات التنفيذ الوطنية  -ألف  
أفادت غيانا بأن    فقد. ه استراتيجية وطنية لتنفيذ اإلعالن    ديدول بأن ل   عدد من ال   أفاد  -٨

 علـى   ،أُعدت واحدة منها   اليت   استراتيجية التنفيذ ُمشار إليها يف عدد من الوثائق السياساتية        
 وتتناول خطة التنميـة     .نياألمريكياهلنود  ى من مجاعات    عظم بالتشاور مع األغلبية ال    ،األقل

 بتنمية الـشعوب    الوطنية يف املكسيك الشعوب األصلية بالتحديد، وُيطلب من جلنتها املعنية         
وتستند خطـة مجهوريـة     . األصلية مساعدة هذه الشعوب يف ممارسة حقها يف تقرير املصري         

فرتويال البوليفارية إىل جوانب معيارية ومؤسسية، منها معايٌري دستورية وتشريعية وتنظيميـة            
مللكيـة   جماالً من بينها املشاركة، وا     ١٢وتركز اخلطة الوطنية يف بريو على       . موجودة بالفعل 

الفكرية، والتعليم املشترك بني الثقافات والثنائي اللغة، واستخدام لغات الـشعوب األصـلية            
ونقلها، وعدم التمييز، والتشاور، وحتسني الظروف االقتصادية واالجتماعيـة، واألراضـي           

ل، واألقاليم واملوارد الطبيعية، والصحة، وإقامة العدل، والوصول إىل العدالة، واالحتكاك األو          
ويعمل معهد الشعوب األصلية يف باراغواي على تنفيذ اإلعالن         . والشعوب األصلية املعزولة  

األراضي واألقاليم، واملشاركة، والتنمية من منظور يراعي اخلصوصيات : على ثالثة حماور هي 
  .اإلثنية
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فقـد  . وأفادت عدة دول بأن مبادئ اإلعالن جمـسدة يف التـشريعات الوطنيـة              -٩
على سبيل املثال، بأن مبادئ اإلعالن األساسية مدرجة يف قانوهنا          ،   الكونغو ريةمجهو أفادت
 Promotion et protection (""تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية " بشأن٢٠١١-٥رقم 

des droits des populations autochtones(" .إىل ت بعض الدول، مثل بريو وميامنـار،  أشارو
 . مبجاالت حمددة من اإلعالن، كـالتعليم والثقافـة    ذات صلة ائمة  قوانني وسياسات وطنية ق   

 تحقيـق إذا كانت هذه القوانني والسياسات قد ُوضعت خصيصاً ل  من غري الواضح ما    هأن إال
  . أهداف اإلعالن

النرويج ونيوزيلندا، بأن القـوانني والـسياسات       فنلندا و وأفادت بعض الدول، مثل       -١٠
تضع هذه   وهلذا السبب مل  ق بالفعل مع املبادئ الواردة يف اإلعالن،         تتف  لديها الوطنية القائمة 

أستراليا بوجود جوانب تتـآزر فيهـا       أفادت  و. استراتيجيات إضافية لتنفيذ اإلعالن   الدول  
  . السياسات القائمة اليت تتناول الشعوب األصلية واإلعالن

ها اسـتراتيجية   دي كانت ل  إذا ومل توضح دولة بوليفيا املتعددة القوميات يف ردها ما          -١١
طيب العيش يف بوليفيا الكرمية لي"غري أن خطتها اإلمنائية الوطنية املعنونة . حمددة لتنفيذ اإلعالن

قد ُوضعت لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية وأهـداف        " واملنتجة والدميقراطية وذات السيادة   
تنفيـذ التزاماهتـا الدوليـة      للي  وتركز استراتيجية شي  . العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية    

الثقافـة واهلويـة    : يتعلق بالشعوب األصلية على الصعيد احمللي على جماالت مخسة هي          فيما
وقـد  . والتعليم؛ واألراضي؛ والقدرات املؤسسية؛ واملشاركة واملشاورة؛ والتنمية الكاملـة        

  .دة يف البلدوار مع الشعوب األصلية التسعة املوجوعن طريق احلُوضعت هذه السياسة 
ومع أنه ال توجد لدى السلفادور استراتيجية حمددة لتنفيذ اإلعالن، فإن اإلعـالن               -١٢

يشكل جزءاً من اإلطار التنظيمي لرسم مشروع سياسة خاصـة بالـشعوب األصـلية يف               
  .٢٠١٣ عام
ورغم أنه ليست لديها أستراليا استراتيجية رمسية لتنفيذ اإلعالن، فقد استـشهدت              -١٣
 إىل الشعوب األصلية األسترالية، وإىل األجيال السليبة علـى          ٢٠٠٩ ارها القومي لعام  باعتذ

وباإلضافة إىل ذلـك،  . وجه التحديد، باعتباره خطوة رمسية تشري إىل التزامها بتنفيذ اإلعالن         
أشارت أستراليا إىل أن مبادئ اإلعالن تتسق مع سياسة احلكومة لردم اهلوة، وهي استراتيجية         

وال تزال النقاشات جاريـة خبـصوص   . تعانيه الشعوب األصلية من حرمان عاجلة ما وطنية مل 
  .االعتراف بالشعوب األصلية األسترالية يف الدستور

وأشارت أملانيا وسويسرا إىل أن سياساهتما اإلمنائية اخلارجية تعترف باإلعالن بوصفه   -١٤
  .ية داخل حدودمهامعياراً بالنسبة للشعوب األصلية رغم عدم وجود شعوب أصل
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اليت وضعتها الدول   ومل تقدم أغلبية الردود تفاصيل عن نطاق خطط التنفيذ الوطنية             -١٥
إذا   كيفية وضع هذه القوانني والسياسات أو ما        ردود الدول  تبني أهنا مل  كما. طبيعتها عن   وأ

  . كانت قد ُوضعت بالتشاور مع الشعوب األصلية

غريها من التدابري املعتمدة خصيصاً إلعمال       سياساتية أو ال التدابري القانونية أو    -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  -١٦

وقدمت بوليفيا  . ق الشعوب األصلية   واملتعلق بإعالن األمم املتحدة بشأن حقو      ٢٠٠٧ نوفمرب
يف جماالت منـها      اإلعالن تنفيذيف ردها معلومات مستفيضة عن القوانني والربامج املتصلة ب        

التعليم واللغات، واالتصاالت واإلعالم، واإلسكان، والسياسات االقتصادية، واألمن الغذائي، 
يتصل بإقامة العدل، وحقـوق    فيمااألراضي والتنمية الزراعية، والعدالة وحقوق املرأة  تنمية  و

اهلادفـة إىل   عمليـات   الشاور، وإهناء االستعمار، و   تاإلنسان، واألراضي، واملياه، وعمليات ال    
  .النظام األبوياحنسار 

يف  الواردة للتدابري الرامية إىل إعمال احلقوق    مانعاً  اً  عامجمت شيلي أيضاً عرضاً     وقّد  -١٧
 هذه التدابري بني قـوانني      وتتنوع. السالفة الذكر مسة  اخل االتاجملوركز ردها على    . عالناإل

  .وسياسات وبرامج
الكونغو قانوناً لتعزيز ومحاية حقـوق الـشعوب        مجهورية   أقرت،  ٢٠١١ ويف عام   -١٨

ويتناول القانون جماالت كثرية منها املـشاورة،       . األصلية، يتضمن مبادئ اإلعالن األساسية    
ف لتسوية الرتاعات الداخلية، ومحاية األعراف      اعراد على األ  وإدارة الشؤون الداخلية واالعتم   

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

بالـشعوب  ن بني األهداف الرئيسية اليت تتوخاها اللجنة املكسيكية للنـهوض           وم  -١٩
وقد . يتعلق حبقوق الشعوب األصلية    األصلية مواءمة القوانني االحتادية وقوانني الواليات فيما      

   .جعلت من اإلعالن مرجعاً لعملها يف هذا اجملال
وحتدد سياسة أستراليا لردم اهلوة معامل ملراحل إهناء احلرمان الذي يعانيه األطفال من               -٢٠

ب األصلية يف جمال التعليم، والذي تعتربه أسـتراليا مـن           الشعوب األصلية ومن غري الشعو    
  .اجملاالت ذات األولوية األساسية بالنسبة لتنفيذ اإلعالن
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ويتناول دستور باراغواي الوطين وقانون الشعوب األصلية فيها احلقوق الـواردة يف              -٢١
لـشعوب  وُيسترشد باإلعالن أيضاً كإطار عمل يف وضع سياسات وبرامج معهد ا          . اإلعالن

  .األصلية يف باراغواي

  حق تقرير املصري واالستقالل الذايت  -٢  
، حبق الـشعوب األصـلية يف       ٢٠٠١ يعترف دستور املكسيك، بعد تعديالت عام       -٢٢

  .تقرير مصريها وحبقوقها اجلماعية
. دول تشريعات تعترف حبق الشعوب األصلية يف االستقالل الـذايت         عدة  ذكرت  و  -٢٣

تنشئها  ريعية اليت تعترف باملناطق األصلية املتمتعة باالستقالل الذايت أو        ومعظم األحكام التش  
الشعوب األصـلية   والية  وتتنوع  . ستقالهلا الذايت ال تأييداًقتضي تصويت الشعوب األصلية     ي

املتمتعـة  وقد أفادت بعض الدول بأن املنـاطق        . على هذه املناطق املتمتعة باالستقالل الذايت     
  .تعتمد على قوانني الشعوب األصلية ومؤسساهتا اخلاصةباالستقالل الذايت 

عملية اعتـراف باالسـتقالل الـذايت       املتعددة القوميات   بوليفيا  دولة  وقد باشرت     -٢٤
ستقالهلا الذايت وشرعت يف صـياغة      تأييداً ال وصوتت عدة جمتمعات    . للمجتمعات األصلية 

مشاركة وتقر هذه العملية بضرورة . يتقانون استقالهلا الذايت بدعم تقين من وزارة احلكم الذا
  .يف هيكل احلكمعلى قدم املساواة الرجال والنساء 

                 قانوهنـا  واسـطة الالمركزيـة ب  لتحقيـق   فاسو أيـضاً عمليـة       وبدأت بوركينا   -٢٥
شـؤوهنا  إدارة  والذايت  كم  احل  يف وينص هذا القانون على حق األقاليم     . AN/2004-055 رقم

ونقلت عمليـة الالمركزيـة هـذه       . م حكمها احمللي  يز تنميتها وتدع  يتعزجل  من أ اخلاصة  
  . االقتصادية والثقافيةويف الشؤون االجتماعية إىل األقاليم االختصاص 

الكونغو، يكفل القانون للشعوب األصـلية احلـق يف إدارة شـؤوهنا            مجهورية  ويف    -٢٦
وحيمي القانون أيـضاً أعـراف      . داخلية املنازعات ال  لاالحتكام إىل أعرافها حل    الداخلية ويف 

  . الشعوب األصلية ومؤسساهتا التقليدية
وأنشأ دستور غيانا مفوضية الشعوب األصلية، وهي إحدى املفوضـيات اخلمـس              -٢٧

إنشاء آليات لتحسني وضع الـشعوب  "وتسعى هذه املفوضية إىل . املعنية باحلقوق الدستورية 
وتقدم املفوضية يف إطار واليتـها توصـيات        ".  املشروعة األصلية وتلبية مطالبها واحتياجاهتا   

يف بشأن مشاركة الشعوب األصلية يف صنع القرارات الوطنية وغريها من القرارات اليت تؤثر              
 على أن تتوىل اجملالس القرويـة تنظـيم         ٢٠٠٦ وينص قانون اهلنود األمريكيني لعام    . حياهتا

  .الشؤون الداخلية
ديباجـة   ويف. ٢٠٠٩  احلكم الذايت لغرينالنـد يف عـام       ووضعت الدامنرك قانون    -٢٨

. القانون، ُيعترف بصفة شعب غرينالند كشعب مبوجب القانون الدويل له حق تقرير املصري            
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وحكومة غرينالند احلالية حكومة عامة منتخبة بصورة دميقراطية وينحدر مجيـع األعـضاء             
  .احلاليني يف الربملان واحلكومة من ساللة اإليْنوِيت

ويقر دستور فنلندا حق شعب الصامي يف احلكم الذايت وبأن شعب الصامي يتمتـع                -٢٩
وينظم قانون برملان الـصامي     . باحلكم الذايت فيما خيص الشؤون اللغوية والثقافية يف منطقته        

  .تنفيذ نظام احلكم الذايت

الـشعوب  قـة   موافاحلصول على    االلتزام بالتماس    يف ذلك  املشاركة يف صنع القرار، مبا      -٣  
  ةاألصلية املسبقة واحلرة واملستنري

عمال حق املشاركة   إلقدم معظم الدول معلومات عن التدابري التشريعية والسياساتية           -٣٠
املشاركة يف صنع القرارات الوطنيـة     : وتناولت املعلومات املقدمة جانبني مها    . يف صنع القرار  

  .  األصليةحقوق الشعوبيف واملشاورة يف القرارات اليت تؤثر 
. مثَّل الشعوب األصلية يف اهليئات التـشريعية      ، تُ  املتعددة القوميات  بوليفيادولة  ويف    -٣١

 وتـضم احلكومـة      والطوارق ينالفوالشعيب  فاسو ممثلني منتخبني من      ويضم برملان بوركينا  
  .وزراء منهم

. القرار الكونغو، تكفل التشريعات مشاركة الشعوب األصلية يف صنع           مجهورية ويف  -٣٢
بريو قانوناً بشأن احلق يف املشاورة املسبقة على النحو املعترف به يف اتفاقية منظمـة               أقرت  و

  .٢٠١١أغسطس / آب٢٣هذا القانون يف صدر ، و١٦٩العمل الدولية رقم 
استشاري للهنود األمريكيني والبوشينينغي يف مقاطعـة       جملس  وأفادت فرنسا بإنشاء      -٣٣

بـشأن  اجمللس   اويستشري اجمللس العام واجملالس اإلقليمية هذ     . ٢٠١٠  الفرنسية يف عام   غويانا
يف  بيئـة اهلنـود األمـريكيني والبوشـينينغي أو        يف  مقترحات ُيمكن أن تؤثر      خطط أو  أي

  .الثقافية أنشطتهم
وباشرت شيلي مشاورة بشأن مؤسسات الشعوب األصلية، وعّدلت هذه املشاورة            -٣٤

هو املرحلة األوىل من املشاورة     والغرض من   . زعماء األصليني من ال بشأهنا  بعد تلقي شكاوى    
  .للتشاورت استحداث آليابشأن استطالع اآلراء 

شاور تات ال، أبرمت حكومة النرويج وبرملان الصامي اتفاقاً حول آلي٢٠٠٥ ويف عام  -٣٥
ات آليوتتوخى  . ضمان توافق التدابري واألحكام القانونية اجلديدة مع حقوق شعب الصامي         ل

اختـاذ   أيضاً ضمان إمكانية مشاركة شعب الصامي مشاركة فعليـة يف عمليـات              التشاور
 . فعلي يف هذه العمليات    تأثريمصاحلها وأن يكون هلا     يف   اليت ميكن أن تؤثر مباشرة       اتالقرار

وأكدت احلكومة، مبرسوم ملكي، أن اآلليات املتفق عليها تنطبق علـى اإلدارة احلكوميـة              
وتقول النرويج إن احلق يف تقرير املصري مياَرس باألساس من خالل احلق يف             . هااملركزية بكامل 

املشاركة يف اختاذ القرارات بشأن املسائل اليت ختص شعب الصامي وحده إىل جانب احلق يف               
وينفَّذ واجب التـشاور    . املشاركة يف إدارة الشؤون العامة اليت هتم الصامي واجملتمع األوسع         
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احلقني من خالل آليات التشاور بني سلطات الدولة وبرملان الصامي وفقاً           الناشئ عن هذين    
  .١٦٩ألحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

ويشمل القانون الفنلندي املتعلق بربملان الصامي التزاماً بالتفاوض مع برملان الصامي             -٣٦
 واحملميـات والـرباري     التخطيط اجملتمعي؛ وإدارة أراضي الدولة    : حول مسائل خمتلفة منها   

واستخدامها وتأجريها وختصيصها؛ وطلبات استصدار تراخيص الستخراج معادن من أراض          
إدارية ختص األماكن اليت تشغلها املعامل الثقافيـة         متلكها الدولة؛ وإدخال تغيريات تشريعية أو     

فضالً عن اخلدمات   الصامية؛ وتطوير تعليم اللغة الصامية والتعليم باللغة الصامية يف املدارس،           
الثقافة الـصامية ومركـز شـعب        االجتماعية والصحية؛ أو أي مسألة أخرى متس اللغة أو        

  .ومجيع مستويات اإلدارة ملزمة بالتفاوض. الصامي كشعب أصلي
قبل املسبقة واحلرة واملستنرية ويف غيانا، يتعني احلصول على موافقة اهلنود األمريكيني        -٣٧

  . يف السجل العقاري وترسيم حدودهامهم أراضيهم وأقاليتسجيل
ووضعت أستراليا إطاراً إلشراك الشعوب األصلية قالت إنه يعرب عن تطلعاهتـا إىل               -٣٨

واملؤمتر الوطين لسكان أستراليا األوائـل أداة إلمسـاع    .التعاون الفعلي مع الشعوب األصلية
ل القوميـة   يتعلـق باملـسائ    صوت الشعوب األصلية وسكان جزر مضيق تـورس فيمـا         

 وأنشأت أستراليا أيضاً اجمللس االستشاري لشؤون الشعوب األصلية لدى رئيس .االستراتيجية
الوزراء ويسدي اجمللس املشورة فيما خيص القضايا السياساتية الناشئة اليت هتم شؤون الشعوب 

  .ويتألف اجمللس من أفراد من الشعوب األصلية وأفراد من غري تلك الشعوب. األصلية
 بـشأن   ١٣١٧٥ويف الواليات املتحدة األمريكية، وعمالً بالقرار التنفيذي رقـم            -٣٩

، ُتلزم الوكاالُت االحتادية بالتـشاور مـع        "التشاور والتنسيق مع احلكومات القبلية اهلندية     "
  .املسؤولني القبليني عند اختاذ قرارات تؤثر يف اجملتمعات القبلية

ض بالشعوب األصلية نظاماً للتشاور مع الـشعوب       وأنشأت اللجنة املكسيكية للنهو     -٤٠
األصلية يسمح مبشاركتها يف حتديد الربامج واملشاريع واإلجراءات احلكوميـة ويف بلورهتـا             

  .وتنفيذها وتقييمها
وأصدرت بريو قانوناً عن احلق يف التشاور يكون مبوجبه الغرض من التشاور هـو                -٤١

وباالستناد إىل هذا القانون، ُوضـع دليـل        . ألصليةالتوصل إىل اتفاق بني الدولة والشعوب ا      
  .منهجي مبساعدة فنية من منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  الثقافة واللغات  -٤  
غري أن اإلجابة األكثـر  . لودلغات أصلية معترف هبا يف دساتري ال على  قُدمت أمثلة     -٤٢

تعزيز وإعمال حقوق الشعوب األصـلية يف الثقافـة         يف   متثلت يف إبراز أمهية التعليم       شيوعاً
وصرَّح عدد . يف املدارس الوطنية  اليت تدرَّس   صلية  األللغات  على ا أمثلة  بضعة  وسيقت  . واللغة

وأشارت بعـض   .  ُتوضع بالتشاور مع الشعوب األصلية     ناهج الدراسية قليل من الدول بأن امل    
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 السلبية املتعلقة بالثقافات واللغات األصـلية       الدول إىل ضرورة التغلب على القوالب النمطية      
  .بغية احلفاظ عليها وتشجيع استخدامها

وممارسة إيديولوجيا  وجيري إدخال تغيريات على نظام التعليم البوليفي باالستناد إىل            -٤٣
دعوان إىل التحرير والثورة وإهناء االستعمار ومعاداة اإلمربيالية والتغيري دون متييـز            تسياسية  

 وتـدعيم   رسيخويوفر النظام التعليمي يف حلته اجلديدة تعليماً ثقافياً يساهم يف ت          . استغالل أو
ور مع ثقافـات    احبالتوتنميتها  وتقييمها  ثقافة الشعوب األصلية    باهلويات الثقافية واالعتراف    

ينص  غة األم لكل منطقة، كما    باللوينص دستور بوليفيا على أن يبدأ التعليم        . ولغات أخرى 
  . إنشاء جامعات خاصة بالشعوب األصليةعلى
 باإلعالن يف إنشاء املفوضية الوطنية للتعليم       ويف بريو، استشهد وزير التعليم صراحةً       -٤٤

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

ويعترف قانون بريو أيـضاً     . اللغة واملشترك بني الثقافات يف املناطق اآلهلة بالشعوب األصلية        
، األمةأبناء  سائر  ل تعادل تلك املتوفرة   شروط التعليم     تستفيد من  حبق الشعوب األصلية يف أن    

لتعليم وينفذ خطة وطنية للتعليم الثنـائي       ومن املقرر أن يضع وزير ا     . وهو يضمن هذا احلق   
ومن املزمع أن تشارك الشعوب األصلية يف صياغة هذه الربامج          . اللغة واملشترك بني الثقافات   

 وقد وضعت بريو أيضاً برناجماً لبناء قدرات املترمجني الفـوريني الـذين             .التعليمية وتنفيذها 
  .يشاركون يف عمليات التشاور

ج لتدريس اللغات والثقافات األصـلية وتعلُّمهـا يف املـدارس           وذكرت شيلي برام    -٤٥
 وحفـظ وإشـهار   محاية  "وينص دستور غيانا على صون حق الشعوب األصلية يف          . الوطنية

بلغته تعليم الويكفل دستور العراق حق كل عراقي يف ". أسلوب عيشها لغاهتا وتراثها الثقايف و   
  .األم
راطية الشعبية باللغة الالوية لغة وهلجة رمسيـتني        ويعترف دستور مجهورية الو الدميق      -٤٦
ة احلفاظ على هلجتها واستخدامها يف      ي يف حياهتا اليومية، حر    ،إثنيةلكل مجاعة   غري أن   . للبلد

  .ثقافتها وتقاليدهااً لاألسرة واجملتمع صون
للشعوب األصلية من حقوق مجاعية وفردية       الكونغو، يكفل القانون ما   مجهورية  ويف    -٤٧
وحيمي القانون أيضاً امللكية الثقافية والدينيـة       .  امللكية الفكرية املتصلة باملعارف التقليدية     يف

  .والروحية
وينظم قانون لغة الصامي يف فنلندا حق أفراد شعب الصامي يف استخدام لغتهم أمام                -٤٨

ق اللغوية  وُيلزم القانون السلطات العامة بإعمال وتعزيز احلقو      . احملاكم وغريها من السلطات   
  . لشعب الصامي
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 هكتاراً مـن    ٢٥ على ختصيص    ٢٠١١ ويف ترينيداد وتوباغو، وافقت احلكومة عام       -٤٩
  .األراضي إلنشاء قرية تراثية للهنود احلمر هبدف محاية ثقافة اهلنود احلمر وتقاليدهم

وتعمل السلفادور حالياً على إجراء تعديل دستوري لالعتراف حبقـوق الـشعوب              -٥٠
ة واعتماد سياسات حلفظ وتطوير اهلوية اإلثنية والثقافية لتلـك الـشعوب وقيمهـا              األصلي

وتستثمر السلفادور يف مبادرات تعليمية إلحياء اللغات األصلية ومن مجلتها منح           . وروحانيتها
ويتم وضـع   . شهادات للمدرسني املتخصصني يف التعليم الثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات         

  .امج بالتشاور مع الشعوب األصليةوتنفيذ هذه الرب

  املساواة وعدم التمييز  -٥  
 بأن دساتريها تنص على املـساواة وعـدم         ، ومنها شيلي وغيانا،   أفادت عدة دول    -٥١

  . التمييز
فئـة   الدول التمييز يف املعاملة بني       ظر على وأفادت بعض الدول بأن مبدأ املساواة حي        -٥٢

 سواسـية دميقراطية الشعبية على أن مجيع مواطين الو        وينص دستور مجهورية الو ال    . وأخرى
كل فئة إثنية خـصوصيتها     لتعترب أن    ،بدأ املساواة اً مل  طبق ،وتفيد احلكومة بأهنا  . أمام القانون 

ساهم يف احلفاظ على السلم واالنسجام       ، وهو ما  غريهافئة أكثر خصوصية من     أي    ال اوأهن
  .اتعدد إثنياهتعلى والتضامن بني شعوب الو 

  األراضي واألقاليم واملوارد  -٦  
أراضـي الـشعوب األصـلية    حدود ترسيم جارية لعمليات إىل عدة دول أشارت    -٥٣

 هذه  الطابع اجلماعي لعملية تسجيل   دول إىل   عدة  وأشارت  . وتسجيلها يف السجل العقاري   
ـ   نوع من السلطة أو   تتمتع ب وأفادت عدة دول بأن الشعوب األصلية       . األراضي ى الوالية عل
  .أراضيها

على تدعيم عملية إعادة توزيـع األراضـي        املتعددة القوميات   بوليفيا  دولة  وتعمل    -٥٤
. وقد نشرت بوليفيا أيضاً أطلـساً لألقـاليم األصـلية         . ومتكني اجملتمعات من إدارة شؤوهنا    

وحيمي . وموضوعيةبشفافية  وأعادت شيلي تفعيل آليات نقل األراضي إىل الشعوب األصلية          
  . امللكيةيفلشعوب األصلية  لقوق اجلماعيةاحل يف مجهورية الكونغو القانون
 الفرنسية باعتباره إجراء حلمايـة      غويانااألمازونية يف   احملمية  وذكرت فرنسا إنشاء      -٥٥

تستغله من موارد   واحلفاظ على ما  سبل استرزاقها الشعوب األصلية يف املنطقة وصون وحفظ       
  .طبيعية
فيها ممتلكات اهلنـود      على محاية املمتلكات مبا    ٢٠٠٣ ور عام ويف غيانا، ينص دست     -٥٦

 على منح هؤالء سـندات ملكيـة        ٢٠٠٦ وينص قانون اهلنود األمريكيني لعام    . األمريكيني
قـرى  حدود  وترسيم  منح سندات امللكية    ذ عمليات   وجيب أن ُتنفَّ  . مطلقة وأبدية ألراضيهم  
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 هذه األراضي واملوارد اجملـالس      تديرو. واملستنريةاحلرة  املسبقة و وافقتهم  مباهلنود األمريكيني   
 أي جزء منها   إدارة األراضي واملوارد القروية أو    " تشمل   اليت تتمتع بسلطات تنظيمية   القروية  

 نسبة األراضي اهلنديـة     ، زادت حىت هذا التاريخ  و". ها وحفظ تها ومحاي ا وَصوهن هاواستخدام
  .حدودهااليت ُمنحت سندات ملكيتها وُرمست األمريكية 

تتمـسك  وحتترم نيوزيلندا أمهية عالقة شعوب املاوري بأراضيها ومواردها، لكنها            -٥٧
  .ملكية األراضي واملوارد الطبيعية وإدارهتااليت ختص أيضاً بالنظم القانونية القائمة 

وحيمي دستور بريو احلق يف األرض، ومثة عملية لالعتراف هبذه األراضي وإصـدار               -٥٨
  .اسندات مبلكيته

وتعترف السلفادور بالضرر الذي أحلقته شرذمة اجملتمعات األصـلية النامجـة عـن        -٥٩
التغريات اليت طرأت على استخدام األراضي وشرعت يف معاجلة هذه املشاكل عـن طريـق               

  .نيابة وزارة السكىن والتمدين

  املعاهدات واالتفاقات وغريها من التدابري البناءة مع الدول  -٧  
ي هي الوثيقة األساسية اليت تنظم العالقـة بـني   زيلندا بأن معاهدة وايتاجن أفادت نيو   -٦٠

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

  ام اإلعالن يف وضع قوانني وسياسات جديدةمراعاة أحك  -جيم  
 قتـضي سنت قوانني صـرحية ت     دولالن  تفيد بأ  تما معلو  الردود الواردة  مل ترد يف    -٦١

 وضع اإلعالن بشأن الشعوب األصلية يف االعتبار عند وضع سياسات أو قوانني جديـدة أو              
  اإلعالن ومبادئه بأهدافىهدست ُيهبيد أن هناك أمثلة على أن.  اختاذ غري ذلك من التدابريعند
  .دة عمليات وضع القوانني والسياسات اجلدييف
 مشاركة الـشعوب    قتضي تشريعات ت  ت دول عديدة إجراءات رمسية ووضع     ت اختذ دوق  -٦٢

عنـد   الشعوب األصلية مع  وتقتضي هذه القوانني عموماً التشاور املسبق       .  القرارات صنعاألصلية يف   
 إىل شـرط املوافقـة احلـرة        اًديدحتشري بعض الدول    يو. مباشرة هااختاذ الدول قرارات متس حقوق    

 تـدابري وبّينـت دول عديـدة أن       . ةذات الصل واملسبقة واملستنرية أثناء وضع القوانني والسياسات       
 أمثلة على حدوث التشاور      بضعة وهناك. بالتشاور مع الشعوب األصلية   قد اتُّخذت   تشترط التشاور   

  .القرارصنع لشعوب األصلية وعمليات ااخلاصة بؤسسات املمن خالل 
فالقانون الذي ُسن يف مجهورية الكونغو حول تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية           -٦٣

ُوضع عن طريق عملية أتاحت مشاركة عامة مشلت اجلهات الفاعلة احلكومية واجملتمع املدين             
ا يف كافة املقاطعـات     وقد جرى التشاور مع الشعوب األصلية يف مواطنه       . واخلرباء الدوليني 
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كما لعبت الشعوب األصلية دوراً إجيابياً يف املناقشات املفضية         . اليت تتركز فيها بشكل كثيف    
  .إىل وضع الصيغة النهائية للتشريع

والتشاور الذي جرى مع الشعوب األصلية يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات جـزء               -٦٤
وتسري يف بوليفيا قوانني عدة     . ع عليهما احلكومة  من مبدأي االنفتاح والشفافية اللذين تشج     

  .تقتضي التشاور مع الشعوب األصلية ومشاركتها يف عملية صنع القرار
ويعترف القانون الشيلي املتعلق بالسكان األصليني بالشعوب األصلية وبأراضيها يف            -٦٥

تعلـق بالـسكان    وينص القـانون امل   . شيلي ويصوهنا فضالً عن اعترافه مبؤسساهتا وثقافاهتا      
ويـسلم  . األصليني على تدابري خبصوص التطبيق العملي لاللتزامات بالتشاور وباملـشاركة         

القانون الشيلي بأنه ينبغي التشاور مع الشعوب األصلية من خالل منظماهتا التقليدية فـضالً              
. صلينيعن اجلماعات واملنظمات والرابطات املعترف هبا يف إطار القانون املتعلق بالسكان األ           

فعلى سبيل املثال، عندما عّبرت الشعوب األصلية عن قلقها إزاء العملية املتبعة يف التـشاور،               
عّدلت احلكومة العملية ملناقشة إنشاء مؤسسات جديدة للسكان األصليني وحتقيق االعتراف           

  .الدستوري هبا
فالة املوافقة احلرة  ك٢٠٠٦ويف غيانا، يشترط القانون املتعلق باهلنود األمريكيني لعام     -٦٦

واملسبقة واملستنرية للقرويني من اهلنود األمريكيني على األمـور الـيت تـستلزم اخنـراطهم               
تأييدهم يف جماالت األراضي أو التعدين وسندات امللكية وترسيم األراضي، ودخول قرى             أو

  .اهلنود األمريكيني والوصول إليها، واستخدام املوارد الطبيعية
لة على مشاركة املاوري يف عملية صنع القرار يف نيوزيلندا إبرام اتفاقـات      ومن األمث   -٦٧

متفاوض عليها من أجل اإلدارة املشتركة للموارد كاألراضي امللكية املخصصة حلفظ احليـاة             
وباإلضافة إىل ذلك، خلصت القرارات القضائية الصادرة حديثاً إىل  . الربية واملنتزهات الوطنية  

ن العام على حنو يتسق مع معايري حقوق اإلنسان الناشئة ومع معاهـدة             وجوب تطوير القانو  
  .وايتانغايي

وسّنت بريو قانوناً يسلم حبق الشعوب األصلية يف أن تستشار مسبقاً بشأن التـدابري            -٦٨
التشريعية واإلدارية اليت تؤثر تأثرياً مباشراً على حقوقها اجلماعية فيما خيص وجودها املـادي             

ويتسع نطـاق هـذا     . قافية وأراضيها وتعليمها وصحتها ونوعية حياهتا وتنميتها      وهويتها الث 
القانون ليشمل اخلطط والربامج ومشاريع التنمية الوطنية واإلقليمية اليت تؤثر تأثرياً مباشـراً             

وجتري صياغة أحكام هذا القـانون بالتـشاور مـع شـىت            . على حقوق الشعوب األصلية   
  . الشعوب األصليةالوكاالت احلكومية وممثلي 

وبّينت دول عديدة أن ليس هناك، استناداً إىل مبادئ املساواة الرمسية بـني كافـة                 -٦٩
املواطنني، أي قانون ينص على اعتراف خاص وال أي عمليات خاصة بالـشعوب األصـلية       

ويف بوركينا فاسو، يراعي قانون الالمركزية االعتبارات الـوارد         . للمشاركة يف صنع القرار   
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بيد أن بوركينا فاسو ال ترغب يف استحداث ترتيب هرمـي للـسكان             . ها يف اإلعالن  ذكر
  .داخل الدولة ومن مث فإهنا ال تراعي صراحةً اإلعالن عند وضع قوانني وسياسات جديدة

وقد ُوضعت سياسة ردم اهلوة اليت تنتهجها أستراليا فيما خيـص التعلـيم هبـدف                 -٧٠
  .رى الواردة يف اإلعالن على املدى الطويلاالستجابة لطائفة من املواد األخ

وتشري استراتيجية حقوق اإلنسان اليت تتبعها الوزارة االحتادية للتعـاون والتنميـة              -٧١
االقتصاديني يف أملانيا إشارة صرحية إىل اإلعالن وإىل مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملـستنرية              

لتقيد هبما يف أي ختطيط لتدابري إمنائية قد تؤثر   بوصفهما عالمتني بارزتني أساسيتني ال بد من ا       
  .على الشعوب األصلية

. ولدى النرويج عدة وزارات مسؤولة عن تنفيذ التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنـسان              -٧٢
وعلى هذه الوزارات أن تضع يف االعتبار االلتزامات الدولية ذات الصلة عندما تكون بصدد              

ويـستلزم اإلطـار    .  أخرى تؤثر على الشعوب األصلية     وضع قوانني أو سياسات أو تدابري     
  .القانوين الوطين يف النرويج إشراك الفئات املتأثرة عندما ُتسن اللوائح أو تعدَّل أو تلَغى

  مبادرات التوعية باإلعالن على املستويني اجملتمعي واحلكومي  -دال  
عي بـاإلعالن قـد     جاء يف ردود الدول أن عدة تدابري مباشرة ترمي إىل شحذ الو             -٧٣

وقالت بعض الدول إهنا تفضل تركيز محالت التوعية على صكوك عامـة ختـص              . اّتخذت
واسـتهدفت محـالت    . حقوق اإلنسان مثل القوانني الوطنية أو معاهدات حقوق اإلنسان        

التوعية احلكومات والشعوب األصلية على حد سواء وأكدت إحدى الدول على أمهية معرفة             
وهناك بضع حاالت شكّل فيها التعليم      . قوقها ومعرفة احلكومة باإلعالن   الشعوب األصلية حب  

  .والتدريب بشأن حقوق الشعوب األصلية جزءاً من محالت التوعية
ونشرت اللجنة املكسيكية للنهوض بالشعوب األصلية اإلعـالن علـى الـصعيد              -٧٤

 النرويج بـدورها    وترمجت.  لغة أصلية  ١٨احلكومي وكان هلا الفضل يف ترمجة اإلعالن إىل         
وترمجت السلفادور اإلعالن إىل لغة نـاهوات       . اإلعالن إىل النروجيية ولغة الصامي الشمالية     

وترمجت باراغواي اإلعالن إىل لغة الغواراين ونشرته على . كجزء من قاموسها وكتاب حنوها
  .نطاق واسع وخاصة يف صفوف موظفي القضاء

ية على الصكوك الوطنية والدوليـة املتعلقـة        وركزت مجهورية الكونغو محلة التوع      -٧٥
لتثقيـف  " األيام الربملانيـة  "وُبذلت جهود أثناء    . حبقوق اإلنسان وحبقوق الشعوب األصلية    

  .الربملانيني الكونغوليني يف جمال حقوق الشعوب األصلية وُشرح هلم البيان
يات، باالشتراك مع   ونظمت وزارة العالقات اخلارجية يف دولة بوليفيا املتعددة القوم          -٧٦

املكتب اإلقليمي ملنظمة العمل الدولية يف أمريكا اجلنوبية، سلسلة من حلقات العمل بـشأن              
التحـدياُت الـيت تعتـرض التطبيـق والتنفيـذ      : ١٦٩نطاق اتفاقية منظمة العمل رقـم       "



A/HRC/EMRIP/2014/4 

15 GE.14-13974 

وكانت حلقات العمل هذه تستهدف خمتلف املسؤولني يف بوليفيـا          ". واستراتيجياُت العمل 
وحررت بوليفيا أيضاً ووزعت مواد عن احلقـوق        . وظفني العموميني والشعوب األصلية   وامل

  ). بصرية-مسعية كتب ونشرات ومواد (اجلماعية 
تعزيز القدرات الوطنيـة ملنـع الرتاعـات واإلدارة         "ووضعت شيلي برناجماً بعنوان       -٧٧

 نـشر املعلومـات     ، ويشمل توفري الدعم ألنشطة هـدفها      "املشتركة بني الثقافات يف شيلي    
والتدريب على حقوق الشعوب األصلية اليت يعترف هبا القانون الدويل مع التـشديد علـى               

  .١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
وقالت فرنسا إن هلا سفرياً حلقوق اإلنسان وإن موائد مستديرة ُنظمت مبناسبة اليوم               -٧٨

  .ة يف غياناالدويل للشعوب األصلية فضالً عن تظاهرات ثقافي
وعقب صدور القانون املتعلق باهلنود األمريكيني يف غيانا، متّ االعتـراف باحلاجـة               -٧٩

وُنفـذت بـرامج   . للتثقيف والتوعية اللذين يستهدفان اجملالس القروية وأفراد اجملتمع احمللـي  
ُوزعت " عرض مبسَّط للقانون املتعلق باهلنود األمريكيني     "تدريبية عدة وصدرت نشرة عنواهنا      

وتنفـذ  . على كافة قادة وأفراد اجملتمع احمللي، وتضمنت هذه النشرة شرحاً غري تقين للقانون            
وفـضالً  . حكومة غيانا أيضاً برامج وحلقات عمل لبناء القدرات لفائدة املوظفني احلكوميني         

نود عن ذلك، بوسع قادة السكان األصليني استيضاح املسائل اليت تتعلق بالقانون املتعلق بـاهل         
  .األمريكيني أثناء االجتماعات اليت يعقدوهنا مرة كل سنتني

املؤمتر الـوطين لـسكان     وعقدت اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان، باالشتراك مع          -٨٠
مع مجاعـات الـشعوب األصـلية يف        " احلوار بشأن اإلعالن  "أستراليا األوائل، اجتماعات    

ؤسسة الوطنية حلقـوق اإلنـسان يف       وصاغت امل .  للتوعية باإلعالن  ٢٠١٤ و ٢٠١٣ عامي
أستراليا موجزاً عاماً ودليالً ألفراد اجملتمع احمللي وصممت ملصقاً خبصوص اإلعالن بغـرض             
تسليط الضوء على أمثلة عملية للسبل اليت ميكن هبا للشعوب األصلية األسترالية أن تـستفيد               

  .من اإلعالن
 وزعت معلومات عن اإلعـالن      وقال بعض الدول إن منظمات أخرى داخل الدولة         -٨١

وبالتزامن مع التصريح بدعم اإلعالن، ُنفذت      . رغم أهنا هي نفسها ال تفعل شيئاً للترويج له        
وترمجت جلنة حقوق اإلنسان النيوزيلندية اإلعالن      . دعاية واسعة النطاق لإلعالن يف نيوزيلندا     

تجت منظمات شىت تعمل    وفيما أن . إىل لغة يت ريو ماوري وأشهرت حمتوى اإلعالن وأمهيته        
  .يف بريو بعض املواد، مل تنظَّم أي محلة وطنية لشرح اإلعالن

وأبدت بعض الدول تردداً فيما يتعلق بالترويج املباشر لإلعالن وحلقوق الـشعوب              -٨٢
وتالحظ بوركينا فاسو أن السياسة الثقافية الوطنية تعزز مبادئ االحترام ولكنـها            . األصلية

  .ابري لتعزيز حقوق الشعوب األصليةتشري إىل أي تد ال
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وتعرب حكومة سويسرا عن دعمها ملنظمتني غري حكوميتني تعمالن علـى تعزيـز         -٨٣
قدرة مندويب الشعوب األصلية يف األمم املتحدة على التفاوض عن طريق تـوفري حلقـات               

  .تدريبية ونقل املعارف

 تحقيـق  التنفيـذ ل   تـدابري واسـتراتيجيات   تعترض اعتماد ال  التحديات اليت     -هاء  
  اإلعالن أهداف

من بني التحديات الكربى اليت مت الوقوف عليها االفتقار إىل الوعي باإلعالن وعدم               -٨٤
. ية لكفالة احترام هذه احلقوق    املعرفة به وبصكوك دولية أخرى تتعلق حبقوق الشعوب األصل        

وأشارت إحدى الدول إىل أن هذا النقص يف املعرفة يزيده حدة قلة اخنراط اجملتمـع املـدين                 
وعالوة على ذلك، ال تصّنف حقـوق       . بشكل أكرب يف الدفاع عن حقوق الشعوب األصلية       
  .الشعوب األصلية يف أغلب األحيان ضمن األولويات

 مجلة التحديات اليت تعترضه عدم علمـه بكيفيـة تنفيـذ    وبّين بعض الدول أن من      -٨٥
وباإلضافة إىل ذلك، هناك حاجة مبينة إىل حتسني آليات احلوار وتبادل املعلومـات             . اإلعالن

  . بني الدولة وبني الشعوب األصلية
وذكرت إحدى الدول أن عدم وجود تعريفات متفق عليها ملدلول مصطلحات مثل              -٨٦

دة واملوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية يشكل عقبة يف طريق التنفيذ العملي           تقرير املصري والسيا  
وقالت إحدى الدول إن من الضروري توضيح التبعات العملية لتقرير املصري مبا يف             . لإلعالن

  . ذلك كيفية إنفاذ تقرير املصري من خالل سياسة عملية
 تنفيذ اإلعـالن ويف حمدوديـة   ويتمثّل حتد رئيسي آخر مت الوقوف عليه يف تكاليف         -٨٧

ومن الـضروري تـوفر األمـوال لتنفيـذ خمتلـف           . املوارد املتاحة لالضطالع هبذا العمل    
ومت حتديد تكاليف ترسيم حدود األراضي وإصدار       . االستراتيجيات لتحقيق أهداف اإلعالن   

وبينت إحدى الدول أن وجـود اجملتمعـات احملليـة          . سندات ملكيتها على وجه اخلصوص    
سكان األصليني يف أماكن نائية جيعل من الصعب إيصال السلع واخلدمات إليها يف الوقت              لل

. املناسب، فضالً عن التكاليف الباهظة اليت ينطوي عليها إيصال هذه اخلـدمات والـسلع             
وباإلضافة إىل ذلك، هناك حتديات تعوق احملافظة على املواد اليت تعدها الدولة ونشَرها بكافة              

  . األصلية العديدة اليت قد توجد ضمن حدود دولة واحدةلغات الشعوب
. وهناك حتد آخر مت الوقوف عليه يتمثل يف ضرورة إجياد صيغ إقليمية متباينة للتنفيذ               -٨٨

أضف إىل ذلك . فالسياسات احلكومية، على وجه التحديد، ال تنظَّم مجيعها على نفس املنوال   
  .ته ومنظوراتهأن لكل شعب أصلي تارخيه وثقافته واحتياجا

وفضالً عـن   . وبّينت إحدى الدول أن وضع تشريع وطين يشكل حتدياً يف حد ذاته             -٨٩
عربت  كما. ذلك، من الضروري إدراج وتنفيذ االلتزامات الدولية يف إطار السياسات العامة          
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إحدى الدول عن قلقها من ضرورة التأكد من أن السياسات اليت توضع لفائـدة الـشعوب               
  .م أيضاً يف تنمية اجملتمع الوطيناألصلية تسه

وقالت إحدى الدول إنه من الصعب حتقيق االتساق عرب الدول بالنظر إىل التقـسيم              -٩٠
  .الدستوري للسلطات التشريعية بني احلكومة االحتادية وحكومات الواليات

 ومن التحديات الرئيسة اليت جرت مناقشتها رصُد وتنفيذ القوانني وخباصة القـوانني    -٩١
وذكرت إحدى الدول أن من الصعوبة مبكـان منـع البـاحثني            . املتعلقة بالتعدين واحلراجة  

األجانب واملنظمات غري احلكومية عدميي األخالق من السطو على حقوق امللكية الفكريـة             
  .واملعارف التقليدية للشعوب األصلية

ى احلقوق اليت   ومل يبّين بعض الدول ما اعترضه من حتديات لكنه أكد من جديد عل              -٩٢
  .تتمتع هبا الشعوب األصلية داخل الدولة

وقالت إحدى الدول إن الربامج والسياسات احلكومية قاصرة عن حتقيق أهـداف              -٩٣
  .اإلعالن وشددت على ضرورة زيادة اخنراط مجاعة السكان األصليني

  املمارسات الفضلى  -واو  
. مارسات الفضلى لتنفيذ اإلعالن   عرضت الدول، يف ردودها، العديد من التدابري وامل         -٩٤

وليتيسر حتقيق أهداف اإلعالن بصورة كاملة، على احلكومات أن تلتزم بعملية التنفيذ اجلارية             
وال بد أن يستجيب تنفيذ اإلعالن خلصوصيات . وأن تواصل البناء على ما حتقق من منجزات      

  .قافيةالشعوب األصلية املعنية وأن يتالءم مع خلفيتها التارخيية والث
ويف احلاالت اليت تكون فيها املعاهدات واالتفاقات وغريها من الترتيبات البّناءة قائمة   -٩٥

بالفعل، ميكن أن تكون هذه األدوات األساس لقيام شراكة ولالحترام املتبـادل والتعـاون              
ومثلما جاء يف رد فرنسا، سلم اتفاق نوميـا     . وحسن النية بني الدول وبني الشعوب األصلية      

املربم بني فرنسا وشعب الكاناك يف كاليدونيا اجلديدة باآلثار الضارة النامجة عن االستعمار،             
وأعاد األراضي املصادرة إىل الشعوب األصلية، ونص على املشاركة الكاملة لشعب الكاناك            

  . يف صنع القرار وأوجد عملية تشاورية
م موائد مستديرة إقليمية لتحقيق    وقالت شيلي إن النهج الذي توخته واملتمثل يف تنظي          -٩٦

من األمثلة على العملية الرامية إىل وضع خطة وطنية لتحقيق أهـداف            " إعادة وحدة تارخيية  "
وقد شاركت احلكومة والكنائس ومنظمات اجملتمع املدين وممثلون عـن الـسكان            . اإلعالن

 وحتديد املواضيع الـيت   وكان الغرض من عقدها بناء الثقة     . األصليني يف تلك املوائد املستديرة    
  .هتم الشعوب األصلية

وقد أرست دول عديدة ُنهجاً متعددة الفروع إلعمال احلقوق اليت يـنص عليهـا                -٩٧
. واستعانت بعض الدول بتدابري دستورية وتشريعية وسياسـاتية لتنفيـذ اإلعـالن    . اإلعالن
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ئمة ووضع برامج   صاغ بعض الدول األخرى تشريعات جديدة أو عّدل التشريعات القا          فيما
ميكن  و .ومبادرات جديدة وزاد حجم املشاركة يف القضايا الدولية املتعلقة بالشعوب األصلية          

أن يتضمن النهج املتعدد الفروع قانوناً خاصاً يسلّم حبقوق الشعوب األصلية يوضع مبشاركة             
وقد يتطلـب  . نريةفعلية من الشعوب األصلية باالستناد إىل مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملست      

 األمر أيضاً االعتراف القانوين بالشعوب األصلية بوسائل منها التصديق علـى اتفاقيـة              اهذ
  .١٦٩منظمة العمل الدولية رقم 

وأبانت دولة بوليفيا املتعددة القوميات عن ممارسات حسنة لتحقيق املـساواة بـني               -٩٨
 الربامج وتفيد النسوة من بـني  اجلنسني من خالل االعتراف باحلاجة إىل ضمان أن تستهدف    

وكجزء من استراتيجية أستراليا الراميـة إىل معاجلـة         . السكان األصليني على وجه التحديد    
العنف ضد النساء من السكان األصليني، تشتمل خطتها الوطنية على تقوية مجاعات السكان             

 داخـل مجاعـات   األصليني من خالل تعزيز الروح القيادية لدى املرأة من السكان األصليني        
  . السكان األصليني واجملتمع األسترايل بوجه عام

وسلطت باراغواي الضوء على أمهية جعل امللكية اجلماعية لألراضي قانونيةً وعلـى              -٩٩
  .دعم وصول الشعوب األصلية إىل سبل استرزاق مستدامة

لتحـسني  وبوسع الدول أن تعمل باالشتراك مع الوكاالت التابعة لألمم املتحـدة              -١٠٠
. أوضاع الشعوب األصلية بشكل جوهري خاصة مع الوكاالت اليت تقدم املساعدة التقنيـة            

وقد أبرزت شيلي ضرورة أن يواصل اجملتمع الدويل تقدمي الدعم يف تنفيـذ االسـتراتيجيات               
الرامية إىل حتقيق أهداف اإلعالن وخباصة يف جمال دراسة ونشر املمارسات الفضلى ملساعدة             

وأبرزت النرويج املمارسة احلسنة املتمثلة يف الرد علـى         .  حتقيق أهداف اإلعالن   الدول على 
فبّينـت كيـف    ) A/HRC/18/35/Add.1(تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية        

  .تعتزم احلكومة متابعة التوصيات املقدمة
وليـة حلقـوق    وأشارت دول عديدة إىل العالقة بني اإلعالن وسائر املعاهدات الد           -١٠١

 اليت وضعتها منظمة العمل الدولية والعهد الدويل اخلاص         ١٦٩اإلنسان مبا فيها االتفاقية رقم      
باحلقوق املدنية والسياسية واالتفاقية الدولية بشأن القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري            

اية وتعزيز حقوق   واالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، يف جمال مح         
  .الشعوب األصلية

مث إن اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، واملقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين         -١٠٢
اص املتعلق  حبقوق الشعوب األصلية أيدا مجهورية الكونغو الدميقراطية يف اعتمادها القانون اخل          

ة اليت يقدمها اجملتمع الدويل، مبا فيها        بعض الدول أن املساعدة التقني     ويرى. بالشعوب األصلية 
  . املعلومات وبناء القدرات، ستفيد وحتسِّن عملية التنفيذ إىل حد كبري
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وشجعت، . ولتحقيق أهداف اإلعالن، عززت الدول بناء قدرات الشعوب األصلية          -١٠٣
باإلضافة إىل ذلك، اجلهود الرامية إىل دعم مؤسسات الشعوب األصلية واملنظمـات غـري              

كما مت التسليم باحلاجة إىل إتاحة فرص للشعوب األصـلية          . احلكومية وهياكل احلكم الذايت   
وتتوخى . للمشاركة بصفتها شريكة على قدم املساواة مع غريها يف عملية تنمية البلد ككل            

أستراليا سياسة التركيز على جرب حرمان الشعوب األصلية يف جماالت التعلـيم واخلـدمات              
  .اجملتمع احمللي وسالمتهالصحية وتنمية 

وحّددت الدول أيضاً ممارسات فضلى يف جمال التعليم والنهوض بلغات وثقافـات              -١٠٤
. ومن األمهية مبكان إدراج لغات الشعوب األصلية يف النظـام التعليمـي           . الشعوب األصلية 

 ويشتمل ذلك على وضع استراتيجيات لتنفيذ برامج التعليم الثنائي اللغـة واملـشترك بـني              
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن إنشاء مراكـز ثقافيـة         . الثقافات، أي مبشاركة الشعوب األصلية    

ويف اخلتام، اعترفت بعض الـدول بلغـات الـشعوب          . للنهوض بثقافات الشعوب األصلية   
  . األصلية باعتبارها لغات رمسية

مـع  ولبلوغ أهداف اإلعالن، قال بعض الدول إنه رصد ميزانية خاصة للتـشاور               -١٠٥
فيما وفّرت دول أخرى أموال حلل املشاكل اليت تواجه الشعوب األصلية           . الشعوب األصلية 

وهلذا الغرض، قال بعض الدول     . املقيمة يف املدن وإلجراء دراسات تتعلق بقابليتهم للتوظيف       
ذ إن من الضروري أن تقدم املؤسسات املالية الدولية عوناً إىل البلدان النامية أثناء عملية تنفي              

  .اإلعالن
وذكرت النرويج وضع مزيد من السياسات املستدامة نتيجة املشاورات بني برملـان              -١٠٦

  .الصامي واحلكومة النروجيية بوصف ذلك من املمارسات الفضلى

الردود الواردة من الشعوب األصلية ومنظمات الـشعوب األصـلية            -ثالثاً  
  واملنظمات غري احلكومية

  ذ الشاملةاستراتيجيات التنفي  -ألف  
ويف . قال عدد من منظمات الشعوب األصلية أنه وضع استراتيجيات لتنفيذ اإلعـالن             -١٠٧

بعض احلاالت، أُنشئت منظمات، منها مجاعة النهوض بدراسات الشعوب األصـلية ورابطـة             
والحظ مركز  . منظمات دعم شعوب سان األصلية يف ناميبيا، حتديداً لتكون استراتيجية تنفيذ          

نشاء املنظمة الدولية املعنية باملوارد اجلينية واملعارف التقليدية والفولكلور، اليت تركـز            آلْْديت إ 
بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العـادل واملنـصف            على تنفيذ   

وصـكوك املنظمـة الدوليـة      للمنافع الناشئة عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي         
  .لكية الفكرية املتعلقة بامللكية الفكرية واملوارد اجلينية وأشكال التعبري الثقايف التقليديةللم
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والحظت اللجنة القانونية للتنمية الذاتية للشعوب األصلية يف منطقة األنـديز أهنـا               -١٠٨
وضعت استراتيجية شاملة لبلوغ أهداف اإلعالن وأقامت أنشطتها على أساس حق الشعوب            

وتضّمن أحد األنشطة الدعوة إىل إنشاء برملـان        . يف املساواة وحقها يف تقرير املصري     األصلية  
لشعيب كوالنا أميارا وكويشووا عرب احلدود البريوفية والشيلية والبوليفية قصد تطوير العالقات            

  .عرب احلدود
 العامة  وأفاد برملان الصامي يف النرويج أنه على الرغم من عدم اعتماده االستراتيجية             -١٠٩

  .٢٠٠٧املكتوبة لتنفيذ اإلعالن فإنه منخرط يف تنفيذها يومياً منذ اعتمادها يف عام 
وركّز بعض منظمات الشعوب األصلية على تعزيز الوعي يف صـفوف مجاعـات               -١١٠

وسـعت  . السكان األصليني وقادهتا والدوائر القانونية واألكادميية فضالً عن اجملتمع األوسع         
عوب األصلية إىل حتقيق هذا اهلدف باستضافة حلقات دراسـية ووضـع            رابطة حماميي الش  

ملصقات تدعو إىل تيسري االستخدام اإللكتروين وإعداد مقال عن التجارب املتعلقة بعمليـة             
 الشعوب األصلية اإلعالن يف مجيع أنشطتها ملناصـرة         وتذكر رابطة حماميي  . نفيذ يف كندا  الت

د نساء ناغا وحركة شعوب ناغا حلقـوق اإلنـسان          وقد وضع احتا  . قضية الشعب األصلية  
استراتيجيات تنفيذ من أجل ترمجة اإلعالن إىل لغات الشعوب األصلية وتنظـيم محـالت              

وأعلم اجمللس الوطين للشباب اهلندي مجاعات الشعوب األصلية القاطنة يف احلواضـر            . توعية
  .بأنشطة املناصرة اليت ينفذها

ب األصلية أن استراتيجياته لتنفيذ اإلعـالن مشلـت         والحظ بعض منظمات الشعو     -١١١
االشتراك مع منظومة األمم املتحدة من خالل طرح املسألة يف بعض األحيان علـى هيئـات           
املعاهدات، ومن خالل املشاركة النشطة، يف حاالت أخرى، يف األنشطة واآلليات الدوليـة             

مييز العنصري وآليـة االسـتعراض      املعنية حبقوق الشعوب األصلية مثل جلنة القضاء على الت        
الدوري الشامل وآلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية لكفالـة االمتثـال لألهـداف              

  .املنشودة يف اإلعالن
وتتمثل االستراتيجية األساسية للمجلس الوطين لسندات ملكية الشعوب األصلية يف            -١١٢

وتستتبع هـذه   . ادئ وأهداف اإلعالن  دعوة احلكومات وغريها من املنظمات إىل األخذ مبب       
العملية أموراً منها متثيل الشعوب األصلية يف العمليات التشريعية والسياساتية واإلدارية ذات             
العالقة وتعزيز مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية لفائدة أصحاب األراضي املتوارثة وإبرام            

  .األراضي واألقاليم املوروثةاالتفاقات بشأن القضايا والتطورات اليت متس 
وبيَّن عدد من منظمات الشعوب األصلية أنه وضع استراتيجيات لتنفيذ اإلعالن غري              -١١٣

  . أنه مل يصفها تفصيالً يف حني الحظ عدد آخر أن ليس لديه استراتيجيات حمددة
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 يف   احلقوق الـواردة   إلعمالسياساتية أو تدابري أخرى حمددة       وأتدابري قانونية     -باء  
  اإلعالن
يف بعض احلاالت، ال تكون منظمات الشعوب األصلية على علم بأي تدابري تتخذها               -١١٤

والحظت عدة منظمات أهنا اجتهدت يف تشجيع الـدول         . حكوماهتا الوطنية لتنفيذ اإلعالن   
  . دون جدوى على اعتماد تدابري حمددة لتنفيذ اإلعالن،

طنية بصدد إعداد تشريع يتنـاول قـضايا        والحظت منظمة واحدة أن احلكومة الو       -١١٥
الشعوب األصلية وأن التشاور مع هذه الشعوب جارٍ بيد أن هذه العمليـة اعُتـربت غـري                 

  .ومل يرد ذكر اإلعالن يف مشروع التشريع. متماشية مع اإلعالن
وفيما يتعلق بالتدابري اليت اختذهتا حكومات الشعوب األصلية، فإن الغرض من العمل              -١١٦
 أجنزته املنظمة هو تنفيذ اإلعالن بينما مل ُيذكر اإلعالن حتديداً يف قرار قبيلة روزبـود                الذي

  .سييو املنشئ جلماعة النهوض بدراسات الشعوب األصلية

  تقرير املصري واالستقالل الذايت  -١  
الحظت اللجنة القانونية من أجل حتقيق التنمية الذاتية للشعوب األصلية يف منطقـة               -١١٧
 مجعية سنوية لربملان شعب كوالنا أميارا باألنديز ُعقدت وفقاً لشكل احلكـم             ١٥يز أن   األند

وممارسة األشكال التقليديـة مـن احلوكمـة تـوفر     .  ماركا-أيلو الذايت املتوخى يف نظام    
  .الضمانات الالزمة الستمرار ذلك احلكم حىت لو مل حيز على اعتراف الدول

، مبا يف ذلك االلتزام بالسعي للحصول على موافقة الشعوب          املشاركة يف اختاذ القرارات     -٢  
  األصلية احلرة واملسبقة واملستنرية

الحظت منظمة واحدة شواهد على انعدام االلتزام من جانب احلكومة بدعم مبـدأ               -١١٨
املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية وضربت مثالً على ذلك بأن الدولة وضعت خطة تـشوهبا              

وعلـى وجـه    . نت ُوضعت باعتبارها استراتيجية لبلوغ أهداف اإلعـالن       عيوب وإن كا  
اخلصوص، مل ُيبذل أي مسعى لتأمني موافقة الشعوب األصلية احلرة واملسبقة واملستنرية على             

  .تلك اجلوانب من السياسات اليت ستؤثر تأثرياً مباشراً على هذه الشعوب

  الثقافة واللغات  -٣  
ية من أجل حتقيق التنمية الذاتية للشعوب األصلية يف منطقـة           الحظت اللجنة القانون    -١١٩

األنديز اجلهود املبذولة يف سبيل النهوض باستخدام لغة األميارا يف بعض املـدارس البلديـة               
  .الشيلية من أجل إنعاش الثقافة التقليدية
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  عدم التمييز واملساواة  -٤  
نه يعمل من أجل تعزيز تكافؤ الفرص الحظ مركز تعزيز التنمية الريفية يف األمازون أ      -١٢٠

وعدم التمييز يف توظيف مديرية الصحة اإلقليمية يف أوكايايل، ببريو، تقنيني صـحيني مـن               
وقد كانت اجلهود اليت بذلتها حتقيقاً هلذا الغرض متماشية مع اإلعالن ومع . السكان األصليني

الثقافات يف تناول مسائل الصحة خاصـة       املعايري التقنية املتعلقة بالنُهج السائدة املشتركة بني        
  . فيما يتعلق بالعاملني الصحيني يف جمتمعات السكان األصليني

  األراضي واألقاليم واملوارد  -٥  
أشار اجمللس الوطين لسندات ملكية الشعوب األصلية، يف معرض دفاعه عن فكرة أن             -١٢١

خطة تنميـة حـوض مـوري       تدرج حكومة أستراليا املبادئ الواردة يف اإلعالن يف صلب          
دارلينغ، خاصة ما يتصل حبق الشعوب األصلية يف صيانة وتوطيد عالقتها املتميزة بأراضـيها              

خيص خطة تنمية احلوض، ينفـذ       وفيما. وأقاليمها ومياهها وسواحلها وغري ذلك من املوارد      
ث املتعلق  حالياً، مبعية شركائه، مشروع البح     اجمللس الوطين لسندات ملكية الشعوب األصلية     

بالتدفقات الثقافية الوطنية والذي يتضمن املبادئ الواردة يف اإلعالن، ومنها بصورة خاصـة             
  .٣٢ من املادة ١ الفقرة

  املعاهدات واالتفاقات وغريها من الترتيبات البناءة املعقودة مع الدول  -٦  
صلية أهنا ترعـى    الحظت اللجنة القانونية املعنية بتحقيق التنمية الذاتية للشعوب األ          -١٢٢

حمكمة العدل أواآياال، وهي هيئة ختاطب قراراهتا وجدان وعقل اإلنسان وإن كانـت غـري               
وعقدت هذه احملكمة، اليت تستضيفها أّمة كاالوايا داخل دولـة بوليفيـا املتعـددة              . ملزمة

 لالستماع إىل مطالب أّمة جاشا سـويو        ٢٠١٢يونيه  /حزيرانالقوميات، أول جلسة هلا يف      
  .اياكي باستعادة األقاليم اليت أُخذت منها حبجة االكتشافباك

النظر يف اإلعالن عند تصميم قوانني وسياسات جديدة أو غريها من التـدابري               -جيم  
  اليت تؤثر يف األفراد من السكان األصليني

أفاد عدد من منظمات الشعوب األصلية أنه مل جتر العادة على وضـع اإلعـالن يف                  -١٢٣
 اجلهود اليت تبذهلا الدولة يف رسم قوانني أو سياسات أو غريها من التدابري الـيت                االعتبار يف 

ويعزى هذا، يف بعض احلاالت، إىل عدم االعتراف بالشعوب األصلية          . متس الشعوب األصلية  
ويف بعض احلاالت،   . يف البلد أو إىل الرأي الذي يعترب الشعوب األصلية عقبة يف وجه التنمية            

نظمات الشعوب األصلية الرامية إىل تشجيع الدول على اعتمـاد تـدابري            أخفقت جهود م  
  .حمددة، قانونية وسياساتية وغريها، بغرض تنفيذ اإلعالن
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وأشار عدد من منظمات الشعوب األصلية إىل استفادته من اإلعالن كأساس لوضع              -١٢٤
صامي من اإلعالن وغريه من  ففي النرويج، مثالً، يستفيد برملان ال     . املعايري ويف أنشطة املناصرة   

ويدرج اجمللس الوطين للشباب اهلندي اإلعالن دائماً يف خطابه         . املعايري الدولية يف عمله يومياً    
  .وعمله
والحظت مجاعة النهوض بدراسات الشعوب األصلية أن أنشطتها تستهدف العمل            -١٢٥

وضـع أولوياهتـا    مع الشعوب واجلماعات واملنظمات األصلية من أجل حتديد املـشاريع و          
وهذه اجلماعة ماضية قُدماً يف إدراج      . وصياغتها وتنفيذها وفقاً إلرادهتا وأولوياهتا واهتماماهتا     

  .اإلعالن صراحةً يف ما تقوم به من عمل، مىت كان ذلك ممكناً
وتضطلع اللجنة القانونية املعنية بتحقيق التنمية الذاتية للشعوب األصـلية بعمليـات      -١٢٦

عادة بناء أشكال تقليدية من احلكم الذايت، والدعوة إىل احترام املوافقـة احلـرة              ترمي إىل إ  
واملسبقة واملستنرية، واعتماد تدابري هتدف إىل تعزيز ثقافات منطقة األنديز والتعليم املـشترك             
 بني الثقافات، كما ترمي إىل محاية األراضي واألقاليم واملوارد التقليدية وامللكية اجلماعية وإىل            

وتستشهد اللجنة يف عملها صراحةً باإلعالن وباتفاقية منظمة        . إفساح اجملال للعدالة التقليدية   
  .١٦٩العمل الدولية رقم 

وبيَّن احتاد نساء ناغا وحركة شعوب ناغا حلقوق اإلنسان أن اإلعالن مصدر قـوة                -١٢٧
كر اإلعالن يف القرارات    وال ُيذ . ونفوذ هلا يف املطالبة حبقوقها باعتبارها من الشعوب األصلية        

اجلماعية اليت يتخذها شعب ناغا نظراً ألن النُهج اجلماعية يف اختاذ القرارات َتّتبع املمارسـة               
  .التقليدية
ورسم اجمللس الوطين للشباب اهلندي سياسة حمددة قوامهـا الـدعوة إىل إدمـاج                -١٢٨

عّمد املنظمة ذكر اإلعـالن     وتت. الشعوب األصلية اليت تسكن املدن يف حتقيق أهداف اإلعالن        
  .يف جهودها الدعوية

. ويّتبع اجمللس الوطين لسندات ملكية الشعوب األصلية اإلعالن يف عمله وممارسـاته             -١٢٩
والحظ اجمللس أن ورقاته السياسية تشري إىل املبادئ الواردة يف اإلعالن، وخاصة منها املبادئ              

  . ة وبتقرير املصريذات الصلة باملوافقة احلرة واملسبقة واملستنري

  مبادرات التوعية باإلعالن على املستويني اجملتمعي واحلكومي  -دال  
وصفت منظمات الشعوب األصلية مجلة من التدابري اليت اتُّخذت أو اجلاري اختاذها              -١٣٠

وقد ركزت األنشطة بوجه خاص على ترمجة ونـشر اإلعـالن           . بأهنا تزيد الوعي باإلعالن   
والحظت بعض املنظمات قلـة متويـل أنـشطة         . ب وعقد حلقات عمل   وعلى توفري التدري  

  .التوعية
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وقد باشر مركز آلْْديت مشاورات مع مسؤولني حكوميني لزيادة حتسيسهم بأمهيـة            -١٣١
  . اإلعالن كما نشر حمتوى اإلعالن ورّوج له باإلنكليزية وبلغة الكوييول

ن نقطة مرجعية يف حلقـات      والحظ جملس خويدوم يف بوتسوانا استخدامه اإلعال        -١٣٢
  .العمل اليت ينظمها ويف املناقشات اليت جيريها مع احلكومة الوطنية

وشّددت اللجنة القانونية املعنية بالتنمية الذاتية للشعوب األصلية يف منطقة األنـديز              -١٣٣
على أمهية نشر اإلعالن وأفادت بأهنا عقدت حلقات عمل وحلقات دراسية بشأنه مشريةً إىل              

بيـد أن اللجنـة    . ن هناك حاجةً كبريةً بني الشعوب األصلية إىل أدوات بناء القدرات هذه           أ
والحـظ  . أعربت عن شواغل خبصوص عقد حلقات العمل هذه بسبب شح املوارد املاليـة            

مركز تعزيز التنمية الريفية يف األمازون بدوره أنه مل يتمكن من نشر اإلعالن علـى نطـاق                 
  .رد املاليةواسع نظراً لقلة املوا

وأخذت مجاعة النهوض بدراسات الشعوب األصلية تبذل اجلهود مؤخراً للتوعيـة             -١٣٤
  .باإلعالن على خمتلف مستويات اجملتمع واحلكم من أجل تعزيز حظوظ تنفيذه

فهم وتنفيـذ إعـالن األمـم    ونشرت رابطة حماميب الشعوب األصلية وثيقة عنواهنا     -١٣٥
، ويشرح هذا الكتيب اإلعـالن يف  )١(كتيب متهيدي: ألصليةاملتحدة بشأن حقوق الشعوب ا  

وقـد  . نطاق جمموعات مواضيعية وترد يف ختامه معلومات عن التنفيذ وعن املوارد اإلضافية           
اطلعت عليه السلطات الوطنية واإلقليمية وجلان املعاهدات وجلان حقوق اإلنـسان وبعـض    

عمل اليت نظمت يف كافة أحناء كندا لفائـدة         احملاكم احمللية وُوزع أثناء سلسلة من حلقات ال       
  .احملامني واملرّبني وقادة اجملتمع احمللي والعاملني يف جمال حقوق اإلنسان

ومن املبادرات اليت اختذها احتاد نساء ناغا وحركة شعوب ناغا حلقـوق اإلنـسان                -١٣٦
جتماعـات  للتوعية باإلعالن تنظيُم دورات تدريبية وحلقات العمل وحلقـات دراسـية وا           

. ومشاورات مع اجملتمعات احمللية تتناول اإلعالن وحقوق اإلنسان وآليات األمـم املتحـدة            
  . واشتملت هذه العملية على ترمجة اإلعالن ونشره

سان الوطين بتنظيم حلقات عمل شىت تتصل باإلعالن شـارك           - وقام جملس خوي    -١٣٧
صليني يف أحناء شىت مـن جنـوب        فيها قادة شعوب أصلية وممثلون عن مجاعات السكان األ        

ومتـت  . أفريقيا عن طريق مؤسسات مثل جلنة التنسيق املعنية بالشعوب األصلية يف أفريقيـا            
اإلشارة كذلك إىل أن اإلعالن قد ُترجم من اإلنكليزية إىل لغـة األفريكـان وهـي لغـة                  

  .يستخدمها شعب خوي وشعب سان على نطاق واسع

__________ 

 .www.indigenousbar.ca/pdf/undrip_handbook.pdfمتاح على املوقع الشبكي  )١(
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ب اهلندي باجلهود املبذولة إلدماج اإلعـالن يف أنـشطة          وأفاد اجمللس الوطين للشبا     -١٣٨
املناصرة اليت ينفذها فضالً عن مشاركته يف اجلهود الرامية إىل رفع مستوى الوعي بـاإلعالن               

  . وتعزيزه بني أمة نافاجو وقادة قبليني آخرين
ويعمل اجمللس الوطين لسندات ملكية الشعوب األصلية على رفع مـستوى الـوعي         -١٣٩
عالن من خالل إدراج األهداف واحلقوق املبينة فيه يف ما يقدَّم من ورقات ومـداخالت               باإل

ومن خالل التوصيات املقدمة إىل شىت مستويات احلكم وأصحاب املصلحة حملياً ودولياً على             
ويعمل اجمللس باإلضافة . وشّدد اجمللس على أمهية توعية الشعوب األصلية باإلعالن. حد سواء

 رفع مستوى الوعي لدى احلكومة وقطاع الصناعة والشعوب األصلية بضرورة           إىل ذلك على  
اخنراط قطاع الصناعة االستخراجية بشكل أكثر فعالية وجناعة إىل جانب الشعوب األصـلية             

  . من أجل إعمال حقها يف املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية
ي يف كيفـو إىل اسـتخدام       وأشار برنامج اإلدماج والتطوير اخلاص بشعب البيغم        -١٤٠

. الصحافة ووسائط اإلعالم واالجتماعات وحلقات العمل لنشر معلومات عـن اإلعـالن           
وتستهدف هذه اجلهود بشكل خاص الوصول إىل الشعوب األصلية املعنية والسلطات الوطنية   

ج والحـظ الربنـام   . واحمللية وقادة اجملتمع احمللي واجليش والشرطة ومنظمات اجملتمع املدين        
باإلضافة إىل ذلك أن اإلعالن مل ُيترجم إىل لغات الشعوب األصلية املعنية وهـذه مـسألة                

  . أساسية تنبغي تسويتها يف األمد القصري
 استخدام املواقع اإللكترونية وحمطات اإلذاعة       كروم -كامبوتشيا  وذكر احتاد اخلمري      -١٤١

  .النعرب اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي للتوعية باإلع
وأدى برملان الصامي يف النرويج دور املضيف التقين للمـؤمتر العـاملي للـشعوب                -١٤٢

، وأتاح الفرصـة للتوعيـة حبقـوق        ٢٠١٣األصلية، الذي ُعقد يف آلتا، بالنرويج، يف عام         
  .الشعوب األصلية وباإلعالن على الصعيدين احمللي واإلقليمي

ات لبلـوغ أهـداف     ستراتيجيوتنفيذ اال  اختاذ التدابري    تعترضالتحديات اليت     -هاء  
  اإلعالن
الحظ العديد من منظمات الشعوب األصلية أن منظمات الشعوب األصلية تـشكو              -١٤٣

ويرجع السبب يف ذلك يف بعض احلاالت إىل عدم توفر . قلة الوعي باإلعالن حىت يف صفوفها  
  .اإلعالن ومعلومات عنه باللغات املطلوبة

 الشعوب األصلية أن قلة الوعي يف بلدها مرتبط بأمهيـة           والحظت إحدى منظمات    -١٤٤
وقد أسهمت يف االفتقار إىل الوضوح يف هذا الـصدد          . القانون الدويل على الصعيد الوطين    

وقد أثّر هذا املوقف يف آراء بعض الشعوب        . نظرة احلكومة إىل اإلعالن باعتباره وثيقة تطلعية      
  . القضائياألصلية فضالً عن احملامني وأفراد السلك
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ومت الوقوف على حتد آخر يتمثل يف التعقيد املستشف يف التعامل مـع االنفـصام                 -١٤٥
واعُترب هذا مصدر قلـق إذ    . التقليدي بني احلقوق الفردية واحلقوق اجلماعية داخل اجملتمعات       

  .ميس بزيادة فعالية اإلعالن وحتسني فهمه
جلهات املتحالفة معها هي مـن      والحظت إحدى املنظمات أن الشعوب األصلية وا        -١٤٦

يتحمل يف أحيان كثرية تكاليف التوعية باإلعالن، اليت تشتمل على تكاليف سفر باهظة إىل              
  . مناطق نائية سكاهنا مشتتون

ومن أكرب التحديات اليت مت الوقوف عليها انعدام الرغبة السياسية لدى الـدول يف                -١٤٧
والحظت إحدى املنظمـات    . صلية نظرة أمشل  تنفيذ اإلعالن والنظر إىل حقوق الشعوب األ      

ويف بعـض   . بطء التقدم الذي تسجله احلكومة الوطنية يف اكتناه مبادئ اإلعالن وأهدافـه           
احلاالت، ينعدم لدى السلطات االهتمام بقضايا الشعوب األصلية أو ينعدم الدعم اجلماهريي            

صلية التحديات اليت والحظت عدة منظمات من منظمات الشعوب األ. حلقوق هذه الشعوب  
ويف بعض احلاالت، يتجلى    . تعرقل بشكل خاص تنفيذ مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية        

انعدام الرغبة السياسية أيضاً يف االفتقار إىل تشريعات أو سياسات عامة تستهدف الـشعوب          
األصلية يف كما عربت الشعوب األصلية عن قلقها إزاء عدم احترام حقوق الشعوب     . األصلية

وأشارت إحدى املنظمات إىل أنه ليس بإمكاهنا أن متارس عاداهتا وتقاليـدها     . أرضها وحبرها 
  .ممارسة كاملة بسبب وجود أراضيها داخل حمميات وطنية

. وذُكر التفسري املعِضل ملبدأ املساواة باعتباره حتدياً آخر يعترض تنفيـذ اإلعـالن              -١٤٨
ترب أن يف حقوق اإلنسان متسع الختاذ تدابري خاصة، بل إهنا يف            فتفسرياُت املساواة اليت ال تع    

بعض احلاالت تستلزم اختاذ تلك التدابري، والشواغلُ اليت تثريها معاملة الـشعوب األصـلية              
  .معاملة خاصة أو مميَّزة اسُتخدمت ذريعةً للقصور عن إعمال حقوق الشعوب األصلية

وب األصلية التحـديات ذات الـصلة       والحظت ثالث منظمات من منظمات الشع       -١٤٩
والحظت منظمة أخرى أن الشعوب األصـلية       . بعدم االعتراف بالشعوب األصلية يف بلداهنا     

  .تتعرض للتمييز العنصري رغم االعتراف هبا يف البلد املعين
وعّبر عدد من املنظمات عن قلقه بشأن عدم إشـراكه ومـشاركته يف مناقـشات                 -١٥٠

يت جتريها الدولة ويف الشؤون العامة والعمليات السياسية مبـا يف ذلـك             املواضيع اليت هتمه ال   
والحظت إحدى املنظمات أن الوصـول إىل       . عمليات وضع القوانني والسياسات والربامج    

ولوحظ باإلضافة إىل ذلك أن عدم إشراك الـشعوب األصـلية يف     . احلكومة ُيعترب غري ممكن   
ن احلوار البّناء بني الشعوب األصـلية والـسلطات         املناقشات اليت هتمها أفضت إىل النأي ع      

وزيادةً على ذلك، ينعدم يف بعض احلاالت احلوار مع الشعوب األصلية حـىت أثنـاء             . العامة
  .تنفيذ أنشطة صناعية استخراجية على أراضي هذه الشعوب
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ِمـل  وأشارت إحدى املنظمات أيضاً إىل انعدام آليات التنفيذ اليت من املرجَّح أن حت              -١٥١
  .الدولة على التقيد باإلعالن

وقد مت الوقوف على حتد رئيسي آخر يتمثل يف عدم كفاية التمويل واملوارد اخلاصة                -١٥٢
ولوحظت . مبنظمات متثيل الشعوب األصلية لكي تؤدي عملها بفعالية ومن مث تعزز اإلعالن           

   .كذلك التحديات ذات الصلة برداءة البىن التحتية واملرافق االتصالية
وفيما خيص التحديات القائمة داخل منظمات أو مؤسسات الـشعوب األصـلية،              -١٥٣

الحظت إحدى هذه املنظمات أن من شأن الضغوط العديدة اليت تواجهها الشعوب األصلية             
وعـربت  . والشكوك اليت حتوم حول قدرة اإلعالن على إحداث التغيري أن حتول دون تنفيذه            

 يف قدرة اإلعالن على حل الشواغل اليوميـة امللحـة           بعض الشعوب األصلية عن شكوكها    
  .الشائعة يف جمتمعات الشعوب األصلية

  املمارسات الفضلى  -واو  
بّين العديد من منظمات الشعوب األصلية التدابري اليت ستشكل ممارسات فضلى يف              -١٥٤

  .تنفيذ اإلعالن
مارسات الفضلى اختاذ ففيما يتعلق بدور منظمات الشعوب األصلية، قد يكون من امل  -١٥٥

مبادرات لتنفيذ اإلعالن مع كفالة متشي سياساهتا ونظمها وقوانينها مع هذه املعايري، وتوفري             
تثقيف أفضل بشأن اإلعالن لكافة أصحاب املصلحة، وتشجيع القـضاة واحملـامني علـى              

 الـدول   ولوحظ أيضاً أنه إذا ما انعدمت لـدى       . االستشهاد به أثناء املرافعات ويف احملكمة     
الرغبة يف تنفيذ اإلعالن، ينبغي للشعوب األصلية أن تبادر إىل دعوة اآلليات املختصة الوطنية              

  .واإلقليمية والدولية إىل تنفيذه
واقُترح أيضاً أن تشمل املمارسات الفضلى املتعلقة بالتدابري وباستراتيجيات التنفيـذ             -١٥٦

كما تشمل املمارسـات الفـضلى بنـاء        . الناملالئمة إطالق مبادرات تثقيفية للتوعية باإلع     
  . قدرات الشعوب األصلية

وباستطاعة منظومة األمم املتحدة أن تعمل مع منظمات الشعوب األصلية لتطـوير              -١٥٧
ومت يف هذا الصدد تشجيع األمم . القدرات فيما خيص اإلعالن، وأن تدعم عملها ومشاركتها      

. صلية بوسائل منها توفري املـساعدة املاليـة       املتحدة على مواصلة دعم مشاركة الشعوب األ      
والحظت عدة منظمات من منظمات الشعوب األصلية أن بوسع األمم املتحدة أن تـؤدي              
  . دوراً إجيابياً يف دعم الدول وتشجيعها على االعتراف بالشعوب األصلية وعلى تنفيذ اإلعالن

ني مؤسسات األمم املتحدة    وقد يكون من املمارسات الفضلى أيضاً تقوية الروابط ب          -١٥٨
واجملتمعات الشعبية فضالً عن تقوية الدعم الذي تقدمه مؤسسات األمـم املتحـدة لتلـك               

واقُترح أيضاً أن تتعاون آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية واآلليات املعنية           . اجملتمعات
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مساعدة أفـضل للـشعوب     التابعة لألمم املتحدة مع املنظمات غري احلكومية يف سبيل توفري           
  .األصلية يف اقتراح تدابري واستراتيجيات تنفيذ لبلوغ أهداف اإلعالن

وقُدمت إىل منظومة األمم املتحدة توصيات بأمور منها أن جتري تقييمـاً لقـضايا                -١٥٩
ودعت إحـدى   . الشعوب األصلية بوجه خاص أثناء جلسات االستعراض الدوري الشامل        

  .تحدة إىل زيادة تفصيل املبادئ القانونية الواردة يف اإلعالناملنظمات آليات األمم امل
والحظ اجمللس الوطين لسندات ملكية الشعوب األصلية أن ال بد من بذل جهـود                -١٦٠

مكثفة لتوعية املسؤولني احلكوميني واإلدارات احلكومية باإلعالن وهي جهود ميكن أن تسفر            
وكمثال على ذلك، أوضح اجمللس الوطين أنه مت        . عن نتائج إجيابية يف حتقيق أهداف اإلعالن      

حتسيس مفوض العدالة االجتماعية يف أستراليا هبذا اإلعالن وشّدد على أمهية إقامة شـراكة              
تعاونية بني حكومة أستراليا والشعوب األصلية من أجل وضع استراتيجيات مستدامة ومتكينية   

  . ُتعمل اإلعالن بكامله
من بني املمارسات الفضلى االعتراف      وب األصلية على أن   وشّددت منظمات الشع    -١٦١

بالشعوب األصلية يف البلدان اليت مل تعترف هبا حىت اآلن، وإنفـاذ اإلعـالن وإدراجـه يف                 
السياسات العامة، واالخنراط يف عمليات تشاور مع الشعوب األصلية حول مسائل تـؤثر يف              

ية يف الترويج لإلعالن وجتريد املناطق      حياهتا وأنشطتها، ودعم عمل منظمات الشعوب األصل      
واقترح مركز تعزيز التنمية الريفية يف األمازون أن ُتنَشأ يف          . من السالح والوصول إىل العدالة    

  .بريو جلنة مشتركة بني الثقافات مكلفة مبصاحل الشعوب األصلية

  التعليقات اخلتامية  -اًَرابع  

  تعليق عام  -ألف  
نية حبقوق الشعوب األصلية تقّدر أميا تقدير الردود الـواردة          إن آلية اخلرباء املع     -١٦٢

على استبياهنا من الدول ومن الشعوب األصلية ومنظمات الشعوب األصلية واملنظمـات     
غري احلكومية، خاصة أنه ميكن استلهام هذه الردود يف ابتداع استراتيجيات ألجل تنفيذ             

  .اإلعالن

  الدول  -باء  
. د الواردة من الدول على معلومـات شـديدة العموميـة          تشتمل أغلبية الردو    -١٦٣

. وباخلصوص، تكاد تنعدم املعلومات اليت تدل على مدى فعالية ما اتُّخـذ مـن تـدابري               
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اكتفى معظم الدول بتقدمي أجوبة إجيابية على األسئلة ومن شأن األجوبـة الـسلبية               وقد
  .  تنفيذ اإلعالنكذلك أن تتيح فهماً أعمق للتحديات اليت تواجهها الدول عند

وأشار العديد من الدول إىل التشريعات اليت تعترف حبقوق الشعوب األصـلية              -١٦٤
بيد أن الـدول    . وحتمي هذه احلقوق وهذا أمر تسلم به آلية اخلرباء باعتباره إجنازاً مهماً           

تبني ما إذا كان هناك ما يكفي من التدابري اإلدارية اليت تـضمن جنـاح اإلجـراءات                  مل
  .نونية يف توفري احلماية الفعالة للحقوقالقا

وعلى الرغم من أن عدة دول أفادت بوجود مبادرات قطاعية لتنفيـذ أحكـام                -١٦٥
اإلعالن فإن عدداً حمدوداً منها فقط استحدث استراتيجيات أو خطط عمل شاملة مـن              

 ومرهـون   فاحلقوق املنصوص عليها يف اإلعالن مترابطة     . اجل تنفيذ اإلعالن تنفيذاً تاماً    
  .بعضها ببعض ومن مث فإن إعماهلا يتطلب سلوك ُنُهج واختاذ إجراءات شاملة

 ويبدو أن بعض الدول، وإن مل يرد هذا صراحةًً يف الـردود علـى االسـتبيان،                 -١٦٦
يستشعر بذل جهد مضنٍ لتحقيق التوازن بني االعتراف حبقوق الشعوب األصلية مثلمـا             

وال يزال بعض   . ة وبني مبدأ املساواة من جهة أخرى      نص عليها اإلعالن وإعماهلا من جه     
. الدول يفّسر املساواة بأهنا متنع تنفيذ برامج متخصصة تستهدف حتقيق أهداف اإلعـالن     

وتشدد آلية اخلرباء على أن املساواة املوضوعية قد تقتضي معاملة الـشعوب األصـلية              
  .بوصفها جمموعات مميَّزة تواجه ظروفاً فريدة من نوعها

وأشارت بعض ردود الدول إىل غموض يكتنف تعريف الشعوب األصلية وخيص             -١٦٧
وبّين بعض الدول أيضاً أن الشعوب      . أوجه التفريق بني األقليات وبني الشعوب األصلية      

 األصلية تشكل األغلبية داخل الدولة وعليه من حيث عددها وهي بالتايل فإن االعتراف            
إذ . اخلرباء أن األمر ليس كذلك يف مجيـع األحـوال         حبقوقها ال يثري أي قلق وترى آلية        

أشارت دول، على العكس من ذلك، إىل عدم وجود جمموعات داخل الدولة ينطبق عليها 
  .تعريف الشعوب األصلية

حماوالت قلة من األشخاص ومن املنظمـات غـري         "ومن التحديات اليت ذُكرت       -١٦٨
ألرض وترسيم األراضي مـن خـالل       احلكومية تقويض العملية اخلاصة بسندات ملكية ا      

نصح الشعوب األصلية باملطالبة بأراضٍٍ أكرب من تلك اليت تشغلها أباً عن جد، وبـرفض               
ويدل هذا اإلحباط ". عملية منح سندات امللكية والترسيم أو باالمتناع عن طلب الترسيم

كومية بشأن على إمكانية وجود توتر بني الدول وبني الشعوب األصلية واملنظمات غري احل
ومن املؤكد أن املعلومات اإلضافية اليت تقـدمها      . النهج األفضل لتحقيق أهداف اإلعالن    

الدول بشأن كيفية العمل على جتاوز هذه اخلالفات لتعزيز االنسجام ستـساعد الـدول      
  .األخرى إىل حد كبري على مواصلة العمل باجتاه التنفيذ
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  صلية واملنظمات غري احلكوميةالشعوب األصلية ومنظمات الشعوب األ  -جيم  
فّصل العديد من منظمات الشعوب األصلية النُهج اليت يتبعها ألجل بلوغ أهداف   -١٦٩

ومعظم منظمات الشعوب األصلية الـيت      . اإلعالن، وتشمل أنشطة على مجيع املستويات     
 املناصـرة؛ : على االستبيان منخرط يف نشاط واحد على األقل من األنشطة التالية           ردت

فيه تنمية املوارد وتوزيعها وتنظيم التدريب علـى اإلعـالن لفائـدة             وبناء القدرات مبا  
اجملتمعات احمللية والشعوب األصلية والسلطات العامة؛ وإجراء حبوث يف شواغل الشعوب  

  .األصلية، وترمجة اإلعالن إىل لغات الشعوب األصلية
. جيات شاملة على الصعيد الوطينوقليلة جداً هي املنظمات اليت اقترحت استراتي  -١٧٠

 بيد أن بعض منظمات الشعوب األصلية يركز أساساً على القضايا املواضـيعية وعلـى             
أنشطته املؤسسية، ومثلما ذكر العديد من املنظمات، فإن أنشطتها املؤسـسية حمـدودة             

الـشعوب  عموماً بالنظر إىل قلة املوارد املالية وإىل نقائص يف رغبة الدول يف التعاون مع               
ويرتع بعض املنظمات إىل وضع أنشطة تنفَّذ على املستويني الـوطين والـدويل             . األصلية

  .غرُضها أن تترك استراتيجياهتا اخلاصة بتنفيذ اإلعالن من جانب الدولة األثر األقصى
ومعظم منظمات الشعوب األصلية اليت ردت على االستبيان قدم تقـارير عـن               -١٧١

. ايريه يف مبادئه التوجيهية الداخليـة ويف ممارسـاته وأنـشطته          إدماج روح اإلعالن ومع   
وعّبرت عدة منظمات عن استعدادها للمشاركة يف العمليات العامة احمللية أو الوطنية اليت             

ومع ذلـك، ادعـت عـدة       . تصمَّم حبسن نية بالتعاون مع الشعوب األصلية ومنظماهتا       
الئم مع الشعوب األصلية، بل امتناعهـا       منظمات أن الدول تتلكأ يف االخنراط بالقدر امل       

  .عنه، يف املسائل اليت تؤثر عليها
وأفاد معظم املنظمات بأن الدول ال تعري اهتماماً لإلعالن وحلقـوق الـشعوب               -١٧٢

األصلية، وبأن الوضع القانوين لإلعالن وقيمته القانونية يف النظم القانونية احملليـة غـري              
ومجيع هذه الشواغل حتول دون  . ال حتظى بدعم مجاهريي   مفهومني وبأن الشعوب األصلية     

  .تنفيذ اإلعالن بصورة كاملة
ومن بني املمارسات الفضلى املفيدة اليت ورد ذكرها الطلب إىل آليـات األمـم                -١٧٣

ومـن  . املتحدة تقدمي مساعدة أفضل للشعوب األصلية يف النهوض باستراتيجيات التنفيذ      
ب األصلية على حد سواء اجلهود وطنياً وحملياً للتوعية     الضروري أن تبذل الدول والشعو    

  .باإلعالن

        


