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  األصلية الشعوب بقضايا املعين الدائم املنتدى
  العاشرة الدورة

  ٢٠١١ مايو/أيار ٢٧-١٦ نيويورك،
  *املؤقت األعمال جدول من ٣ البند
        الدائم املنتدى توصيات متابعة

 الـشعوب  بقـضايا  املعـين  الـدائم  املتحـدة  األمـم  منتـدى  أمانـة  أعّدته حتليل    
 احلـــرة واملوافقـــة والبيئـــة، واالجتماعيـــة، االقتـــصادية نميـــةالت :األصـــلية
  واملستنرية واملسبقة

  

  موجز  
 األصـلية  الشعوب بقضايا املعين الدائم املنتدى توصيات لتنفيذ حتليال التقرير هذا يقّدم  

ــة جمــاالت يف ــصادية التنمي ــة، االقت ــة، واالجتماعي ــة والبيئ ــسبقة احلــرة واملوافق ــستنرية، وامل  وامل
ــارير إىل تنادااســ ــواردة التق ــم ووكــاالت احلكومــات مــن ال ــات املتحــدة األم ــة واهليئ  احلكومي

   .األصلية الشعوب ومنظمات احلكومية غري واملنظمات الدولية
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  مقّدمة  - أوال  
ــدائم املنتــدى توصــيات لتنفيــذ حتليــل تــوفري إىل التقريــر هــذا يهــدف  - ١  بقــضايا املعــين ال

 التنميـة  جمـاالت  يف الثامنـة  إىل الثانيـة  املنتـدى  دورات يف إليها التوّصل متّ اليت األصلية الشعوب
ــة، واالجتماعيــة، االقتــصادية  إىل التحليــل ويــستند .واملــستنرية واملــسبقة احلــرة واملوافقــة والبيئ
ــواردة التقــارير ــة اهليئــات مــن وغريهــا املتحــدة األمــم ووكــاالت احلكومــات، مــن ال  احلكومي
 التقريـــر أن حـــني ويف .األصـــلية الـــشعوب ومنظمـــات احلكوميـــة، غـــري واملنظمـــات الدوليـــة،

 العــامل، حــول األصــلية للــشعوب واالجتماعيــة االقتــصادية للحالــة شــامال حتلــيال يــشكل ال
 واملــستنرية واملــسبقة احلــّرة املوافقــة ملفهــوم أو الــشعوب، هــذه تواجههــا الــيت البيئيــة للقــضايا أو

 مـن  والـوطين  الـدويل  الـصعيدين  علـى  جيـري  عّمـا  معلومـات  يقّدم فإنه به، علقةاملت واملمارسات
  .هبا خاصة ألنشطة وتنفيذ القضايا هلذه تناول

  
   الدائم املنتدى توصيات حتليل  - ثانيا  
  واالجتماعية االقتصادية التنمية  - ألف  

 أول املنتـدى  أجـرى  ،٢٠٠٩ عـام  يف ُعقـدت  الـيت  الـدائم،  للمنتـدى  الثامنة الدورة يف  - ٢
 .واليتـه  جمـاالت  أحـد  هـو  الـذي  واالجتماعيـة  االقتـصادية  لتنميـة ا جمـال  يف لتوصـياته  استعراض

 .تنفيــذها وحالـة  للتوصـيات  حتلـيال  أعـّدت  قـد  الـدائم  املنتـدى  أمانـة  كانـت  الـدورة،  تلـك  ويف
 إليهـا  ُخلـص  الـيت  النتـائج  معظـم  فـإن  عـامني،  سـوى  السابق التحليل على ينقض مل ألنه ونظرا

   .احلايل الوقت يف ساريا زال ما
 الـسبع  دوراتـه  يف الـدائم  املنتـدى  عـن  الـصادرة  التوصـيات  تركيـز  انصّب عام، وبوجه  - ٣

 واهلجـرة،  احلـضرية،  األصـلية  والـشعوب  لأللفيـة،  اإلمنائيـة  باألهـداف  تتعلّـق  قضايا على األوىل
 الـدائم  املنتـدى  دأب الـدورات،  تلـك  وخـالل  .وتـصنيفها  البيانـات  ومجع املؤشرات جانب إىل
 والنـهج  النماذج تغّير بشأن األعضاء والدول املتحدة األمم ملنظومة وصياتت إصدار على أيضا
  .األمانة هبا قامت اليت التحليالت يف التركيز ذلك وانعكس التنمية، حيال املّتبعة

  
  الثامنة دورته يف الدائم املنتدى توصيات    

 واالجتماعيـة  تـصادية االق التنمية جمال يف لتوصياته استعراضه لدى الدائم للمنتدى تبّين  - ٤
 بوجـه  اخلـاص  القطـاع  أنـشطة  تتنـاول  الـيت  التوصـيات  مـن  للغاية قليل عدد سوى رصِدُي مل أنه

 الــشعوب علــى الكيانــات هــذه أنــشطة وتــأثري خــاص، بوجــه الوطنيــة عــرب والــشركات عــام،
 معـايري  بوضـع  األعمـال  مؤسـسات  تقـوم  بـأن  الـدائم  املنتدى أوصى ذلك، على وبناء .األصلية



E/C.19/2011/13
 

4 11-26447 
 

 العمـل  منظمـة  واتفاقية األصلية الشعوب حقوق بشأن املتحدة األمم إلعالن وفقا دنيا وكيةسل
 دعمـه  الـدائم  املنتـدى  وأبدى .والقبلية األصلية الشعوب بشأن ١٩٨٩ لعام ١٦٩ رقم الدولية
ــل لعمــل ــام لألمــني اخلــاص املمث ــسان حقــوق مبــسألة املعــين الع ــشركات اإلن ــة عــرب وال  الوطني

 االمتثـال  علـى  الـدول  العـام  األمـني  حيـثّ  بـأن  وأوصى األخرى، التجارية الاألعم ومؤسسات
 أيـضا  أوصـى  فإنـه  اإلعـالن،  مببادئ التقّيد دوما يتم ال أنه الدائم املنتدى من وإدراكا .لإلعالن

   .للتظلّم فّعالة آليات الدول تنشئ بأن
  

  التاسعة دورته يف الدائم املنتدى توصيات    
 التنميـة  :األصـلية  الشعوب” هو الدائم للمنتدى التاسعة للدورة اصاخل املوضوع كان  - ٥
 الــشعوب حقــوق بــشأن املتحــدة األمــم إعــالن مــن ٣٢ و ٣ املادتــان :واهلويــة الثقافــة ظــلّ يف

 الـشعوب  حقـوق  تأكيـد  يف حمـوري  دور مـن  لإلعالن كان ما الدائم املنتدى وأكّد .“األصلية
 األصـلية  الـشعوب  جلهود املايل الدعم تقدمي إىل املتحدة مماأل منظومة ودعا وتطلّعاهتا، األصلية
   .التنمية حيال هبا اخلاصة واملمارسات واملفاهيم النماذج بلورة إىل الرامية

 ارتباطـا  مرتبطـة  األصـلية  الـشعوب  تنميـة  أن بوضـوح  التاسعة الدورة توصيات وتظهر  - ٦
 للتربيـة  املتحـدة  األمم منظمة تقوم بأن دالصد هذا يف الدائم املنتدى أوصى وقد بالتعليم، وثيقا
 خـرباء  فريـق  اجتمـاع  بعقـد  املتحـدة  األمـم  وكـاالت  مـن  وغريهـا  )اليونـسكو ( والثقافـة  والعلم
 اللغــات واملتعــّدد الثقافــات واملتعــّدد اللغــة الثنــائي بــالتعليم املتعلّقــة واملفــاهيم املواضــيع يتنــاول
 الدوليـة  املاليـة  املؤّسـسات  تـشجيع  أيـضا  ىوجـر  .القـضايا  تلك خبصوص قُطرية حبوث وإجراء
  .وحفظها ومحايتها األصلية اللغات لدعم سياسات اعتماد على
 مـن  كـبريا  عـددا  وحـّدد  األصـلية،  الـشعوب  معـارف  نظـم  أمهيـة  الـدائم  املنتـدى  وأكد  - ٧

 يف وتـدجمها  األصـلية  الـشعوب  معارف بنظم تعترف أن هلا ينبغي اليت اجلارية الدولية العمليات
 ضـرورة  خبـصوص  اإلمنـائي  املتحدة األمم لربنامج توصيات أيضا الدائم املنتدى وأصدر .عملها
 برناجمـه  ويف لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  اسـتعراض  عمليات يف األصلية الشعوب مشاركة تعزيز

 لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  خبـصوص  السابقة توصياته وكّرر املنتدى وأكّد .الدميقراطي للحكم
   .٢٠١٠ عام يف ُعقد الذي لأللفية اإلمنائية األهداف قّمة مؤمتر ضوء على
 حيـث  والـشركات،  األصـلية  الـشعوب  بـشأن  توصـيات  مخـس  الـدائم  املنتـدى  وأصدر  - ٨
 اخلـاص  واملمثـل  األصـلية  الـشعوب  حبقـوق  املعـين  اخلـاص  املقـّرر  توصيات تنفيذ إىل الدول دعا

 إىل حتديــدا الــدائم املنتــدى وأشــار .اإلنــسان وحقــوق التجاريــة باألعمــال املعــين العــام لألمــني
 يف تتـسّبب  الـيت  ياألحيـائ  الوقـود  بـصناعات  املتعلقـة  سياسـاهتا  باسـتعراض  الـدول  قيـام  ضرورة
 مــع التعــاون يف رغبتــه عــن الــدائم املنتــدى وأعــرب .األصــلية الــشعوب وتــشّرد الغابــات إزالــة
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ــام لألمـــني اخلـــاص املمثـــل ــال املعـــين العـ ــةال باألعمـ  االتفـــاق ومـــع اإلنـــسان وحقـــوق تجاريـ
 املتعلّقـــة القـــضايا جمـــال يف اخلـــاص القطـــاع مـــع العمـــل صـــعيد علـــى املتحـــدة لألمـــم العـــاملي

  .األصلية بالشعوب
  
  ١ دولاجل

  واالجتماعية االقتصادية التنمية جمال يف الدائم املنتدى توصيات تنفيذ    
      

  التوصيات  

 دورة املنتدى الدائم
ــيات  ــوع التوصـــــــ  جممـــــــ

  الصادرة
ــذة  ــيات املنفّـ ــاري (التوصـ اجلـ
  )أ()تنفيذها أو املنجزة

ــيت مل ُتنفــذ بعــد    التوصــيات ال
  أو مل ترد إفادات عنها

  ٥  ٨  ١٣  الثالثة
  ١٢  ٣٥  ٤٧  الرابعة
  -  ٣٣  ٣٣  اخلامسة
  ٩  ٢٣  ٣٢  السادسة
  ٨  ٢٢  ٣٠  السابعة
  ١٠  ٨  ١٨  الثامنة
  ٤٤  ١٢٩  ١٧٣  اجملموع

  
 باختاذهـا  الـدائم  املنتـدى  بإبالغ فقط، واحدة ولو وكالة، أو دولةأي   قامت إذا منفّذة التوصية ُتعترب  )أ(  

   .حياهلا إجراء
  

  التوصيات تنفيذ يف احملرز التقّدم    
 علـى  تقـّدم  أُحـرز  اخلـصوص،  وجه وعلى .املاضيني العامني يف التقّدم بعض أُحرز لقد  - ٩

 الـذي  املـدى  عـن  أّمـا  .األصـلية  الـشعوب  حبقوق املتحدة األمم ومنظومة الدول اعتراف صعيد
 الواقـع،  أرض علـى  فعلـي  تغـيري  إىل  بـاحلقوق  االعتـراف  صعيد على التحّسن هذا ترمجة يف ُبلغ
 املنتـدى  توصـيات  أربـاع  ثالثـة  حنـو  فـإن  ذلـك،  ومـع  .التقريـر  هـذا  نطـاق  عن خارج أمر فهذا
 تنفيـذه  جـار  أو أُجنـز  إّمـا  ،١٧٣ اعـدده  البـالغ  واالجتماعيـة،  االقتصادية التنمية جمال يف الدائم

 الالزمــة املــوارد مــن حمــدود قــدر ســوى الــدائم املنتــدى أمانــة لــدى ولــيس ).١ اجلــدول انظــر(
 وبالتــايل، .املّتخــذة اإلجــراءات فعاليــة بتحليــل تقــوم ال وهــي الــواردة، املعلومــات مــن للتحقّــق

 معـّدل  ولكـن  .التنفيذ فعالية مدى على الداللة قليلة معلومةٌ هو مرتفعا التنفيذ معّدل كون فإن
 توصــيات أن علــى األقــل، علــى يــدلّ، وأن بــد ال املائــة يف ٧٥ يبلــغ يكــاد الــذي كهــذا تنفيــذ
   .مراعاهتا جتري الدائم املنتدى
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 وأمـانيت  الدوليـة  العمـل  ومنظمة اإلنسان حلقوق املتحدة األمم مفّوضية من كل ويقوم  - ١٠
 باملتابعــة املتحــدة األمــم وكــاالت مــن ذلــك وغــري الــدائم ىواملنتــد البيولــوجي التنــوع اتفاقيــة
 لتوصـية  واسـتجابة  .البيانات تصنيف/ومجع باملؤّشرات املتعلّقة الدائم املنتدى لتوصيات الدقيقة
 وأمانــة اإلنــسان حقــوق ومفّوضــية الدوليــة العمــل منظمــة قامــت الثامنــة، الــدورة يف صــدرت
 مؤشـرات  عـن  التقنـيني  للخـرباء  اجتمـاع  بتنظـيم  ألصـلية ا الشعوب بقضايا املعين الدائم املنتدى
 املؤشـرات  وضـع  خبـصوص  مقترحـات  االجتمـاع  ذلك تقرير ويتضّمن .األصلية الشعوب رفاه

 والعمليـات  للـهياكل  مؤشـرات  حتديـد  علـى  القـائم  اإلنـسان  حقـوق  مفّوضية هنج إىل باالستناد
 معلومــات النــهج هــذا وســيوفّر .األصــلية الــشعوب حلقــوق اجلماعيــة اجلوانــب ترصــد والنتــائج
 األمــم معاهــدات رصــد كهيئــات اإلشــرافية، اآلليــات مــن وغــريه الــدائم املنتــدى أعمــال تثــري
 ذلـك  وغـري  الدوليـة  العمـل  ملنظمـة  اإلشـرايف  والنظـام  املتخّصـصة  املتحدة األمم وآليات املتحدة

  .األصلية بالشعوب املتعلّقة  الدوليةالعمليات/األدوات من
 مـن  وغريهـا  املتحـدة  األمـم  وكـاالت  تقـوم  بـأن  التوصية على الدائم املنتدى دأب وقد  - ١١

 الــصندوق وضــع وقــد .األصــلية الــشعوب مــع للعمــل حمــّددة سياســة بوضــع الدوليــة املنظمــات
 الـشعوب  مـع  بالعمـل  املتعلقـة  لـسياسته  النهائيـة  الـصيغة  ٢٠٠٩ عام يف الزراعية للتنمية الدويل

 املتعلقـة  سياسـتها  ٢٠١٠ عـام  يف والزراعـة  لألغذيـة  املتحـدة  األمـم  منظمة واعتمدت األصلية،
 املتحــدة األمــم كربنــامج أخــرى وكــاالت إىل بــذلك لينــضّما والقبليــة، األصــلية بالــشعوب
 األمريكيــة، للبلــدان التنميــة ومــصرف اآلســيوي، التنميــة ومــصرف الــدويل، والبنــك اإلمنــائي،
 موئــل( البــشرية للمــستوطنات املتحــدة األمــم نــامجوبر والــتعمري، لإلنــشاء األورويب واملــصرف

 بالــشعوب يتعلّــق فيمــا حمــّددة سياســات أيــضا الوكــاالت هــذه مجيــع فلــدى ،)املتحــدة األمــم
   .األصلية

ــضّمن  - ١٢ ــة وتت ــة الوثيق ــاع اخلتامي ــام لالجتم ــع الع ــستوى الرفي ــة امل ــة للجمعي ــين العام  املع
 األصـلية  الـشعوب  إىل إشـارات  سّت ،)٦٥/١ العامة اجلمعية قرار( لأللفية، اإلمنائية باألهداف

 ويف الكاملـة  العمالـة  يف واحلـق  التمييـز،  وعـدم  اإلنـسان  حقـوق  يف املـشاركة  منـها  سـياقات  يف
 الوثيقــة مــن ٥٥ الفقــرة  اجلمعيــة العامــة أيــضا، يفوتؤكّــد .الغابــات إدارة ويف الغــذائي األمــن

ــة ــة خطــوات الــدول تتخــذ أن ضــرورة، اخلتامي ــرام لــضمان متــضافرة إجيابي  حقــوق مجيــع احت
ــات اإلنـــسان ــية واحلريـ ــلية، للـــشعوب األساسـ ــساواة أســـاس علـــى األصـ ــدم املـ ــز وعـ  .التمييـ

ــة املتحــدة األمــم إعــالن يتــضّمن ومل  ومــن .األصــلية للــشعوب إشــارة أي ٢٠٠٠ لعــام لأللفي
 يلــزم زال مــا األصــلية، الــشعوب جتــاه التزاماهتــا بزيــادة الــدول قامــت ولــئن أنــه إذن الواضــح
  .التنفيذ لفجوة التصّدي
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 بقـدر  يتحقّـق  لأللفيـة  اإلمنائية األهداف بشأن الدائم املنتدى توصيات تنفيذ كان ولئن  - ١٣
 الـيت  القـدرات  بنـاء  مـشاريع  يف احملـرز  التقـّدم  مالحظـة  ميكـن  فإنـه  الوطين، الصعيد على حمدود

ــة والوكــاالت املتحــدة األمــم منظومــة هبــا تــضطلع  مــن وبــدعم .األصــلية عوبوالــش احلكومي
 إىل مــستندا تــدريبيا منوذجــا الــدائم املنتــدى أمانــة أعــّدت الزراعيــة، للتنميــة الــدويل الــصندوق
ــادئ ــة املبـ ــة التوجيهيـ ــم جملموعـ ــدة األمـ ــة املتحـ ــصوص اإلمنائيـ ــضايا خبـ ــشعوب قـ ــلية الـ  األصـ

 يبيــةتدر عمــل حلقــات وُعقــدت .املتحــدة األمــم إعــالن تنفيــذ لغــرض )٢٠٠٨ فربايــر/شــباط(
 والفلـبني  وغيانا )القوميات املتعددة - دولة( وبوليفيا إكوادور يف القطرية املتحدة األمم ألفرقة

  .ونيبالوكمبوديا 
  

  البيئة  - باء  
 سـبل  األصـلية  الـشعوب  اسـتمدت  وقـد  .مهّمة عالقة باألرض األصلية الشعوب تربط  - ١٤

 وبأمـاكن  واملـاء  واحليـوان  بالنبـات  مرتبطـة  الروحانيـة  معتقداهتا إن إذ ،الطبيعية البيئة من بقائها
 وهـو  الدائم، املنتدى لوالية الستة املوضوعية اجملاالت من جماال البيئة ومتثّل .األزل منذ سكناها
 واملـوارد  األراضـي،  واسـتغالل  األراضـي،  يف احلقـوق  قـضايا  ومنـها  القـضايا،  مـن  طائفة يغطي

ــر األمســاك، وصــيد طبــة،الر واألراضــي واحمليطــات، وامليــاه، الطبيعيــة،  والغابــات، املنــاخ، وتغّي
 حمـاور  أحـد  ويتمثّـل  .وتقامسها املنافع على واحلصول التقليدية، واملعارف والتلّوث، والتصّحر،

 االقتــصاد ومبــادرة )٢٠ + ريــو( ٢٠١٢ لعــام املــستدامة للتنميــة املتحــدة األمــم مــؤمتر تركيــز
 .لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  مـن  ٧ اهلـدف  أيـضا  ووه البيئية، االستدامة إطار تعزيز يف األخضر
 مـن  التخفيـف  وبـسبل  االسـتدامة  مبـسألة  مرتبطـة  زالـت  ما البيئية القضايا فإن ذلك، على وبناء
   .العامل يف الفقر حّدة
 حقـوق  بـشأن  املتحـدة  األمـم  إعـالن  مـواد  مـن  عدد يف مدرجة البيئية القضايا أن كما  - ١٥

 إىل ٢٥ املـواد  وحتـّدد  .واملـوارد  واألقـاليم  باألراضـي  منـها  يتعلق ام وحتديدا األصلية، الشعوب
ــشعوب حقــوق ٣٢ ــق فيمــا األصــلية ال ــات علــى باحلفــاظ يتعلّ ــة العالق ــيت الروحاني ــا ال  تربطه
 أراضـيها  امـتالك  يف حقّهـا  يـشمل  وهـذا  العالقـات،  هـذه  وتعزيـز  واملـوارد  األقـاليم واألراضي  ب

ــها ــتحكّم وتنميت ــة حفــظ ويف فيهــا، وال ــة ومحاي ــة البيئ ــة والطاق ــد ويف لألراضــي، اإلنتاجي  حتدي
 ومعرفتـها  التقليديـة  ومعارفهـا  الثقـايف  بتراثهـا  االحتفـاظ  ويف تنميـة،  من أراضيها على جيري ما

 املــواد أن كمــا .وتطويرهــا هلـا  ومحايتــها األمــور هــذه يف وحتكّمهـا  والنبــات احليــوان خبـصائص 
 بقـوانني  الواجـب  النحو على الدول اعتراف ضرورة لقبي من قضايا التحديد وجه على تتناول

 للــشعوب مــا رّد ووجــوب لألراضــي؛ حيازهتــا ونظــم وأعرافهــا وتقاليــدها األصــلية الــشعوب
 التـدابري  الـدول  واختـاذ  احملتلّة؛ أو املأخوذة أو املصادرة واملوارد األراضي يف حقوق من األصلية
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ــة ــضمان الفّعال ــدم ل ــواد ختــزين ع ــتخلّص أو اخلطــرة امل ــها ال ــشعوب أراضــي يف من  األصــلية ال
   .واملستنرية واملسبقة احلرة موافقتها دون وأقاليمها

 البيئـة  جمـال  يف توصـيات  املنتـدى  أصـدر  الثامنـة،  إىل الثانيـة  الدائم املنتدى دورات ويف  - ١٦
 املنـافع  ىعلـ  واحلـصول  التقليديـة،  واملعارف املناخ، تغّير مثل البيئية القضايا من طائفة هبا غطّى

 والطاقـة  األمسـاك،  وصـيد  والغابـات،  وامليـاه،  والتلـوث،  واحلفظ، األراضي، وحيازة وتقامسها،
 املتعلقـة  والـسياسات  األصـلية،  الشعوب ومشاركة واملؤشرات، الرنة، قطعان ورعي املتجّددة،

   .الشعوب هبذه
  

  املياه    
 التوصــيات بعــض كــان وبينمــا امليــاه، خبــصوص توصــيات ١٠ الــدائم املنتــدى أصــدر  - ١٧
 فهـذا  امليـاه،  خصخـصة  مـسألة  مـن  قلـق  هناك كان املياه، على األصلية الشعوب حبصول يتعلّق
 طلـب  وقـد  .الكائنـات  مجيـع  حليـاة  عنـه  غـىن  وال األصـلية  الـشعوب  لـدى  مقّدس طبيعي مورد
 امـة إلق واإلعـداد  التخطـيط  دعـم  املتحـدة  األمـم  وكاالت من السادسة دورته يف الدائم املنتدى
 الثقافيــة األبعــاد دراســة أيــضا يــشمل ّممــا امليــاه، يف احلــق عــن األصــليني للــسكان عــاملي منتــدى

 علـى  املترتبـة  كاآلثـار  متنّوعة مواضيع غطّت أخرى توصيات هناك وكانت .للمياه والروحانية
 يـث ح مـن  الطفـل  حقـوق  التفاقيـة  الدول وامتثال اإلمنائية املشاريع إلقامة األهنار جماري حتويل

 النظيفــة وامليــاه املغــذّي الطعــام علــى احلــصول يف األطفــال جلميــع األساســي بــاحلّق االعتــراف
ــرة ،E/2003/43 انظــر( ــضا التوصــيات يف وطُلــب ).٧٣ الفق ــدمي أي ــات تق ــشأن موقــف ورق  ب

 النظـر  وبـني  البـشرية  واملـستوطنات  الـصحي  والـصرف  املياه خدمات على احلصول بني العالقة
 الـذي  للميـاه  العاملي املنتدى خالل األصلية الشعوب عن الصادر باملياه ملتعلقا كيوتو إعالن يف

 وردت فقـد  بعـد،  تنفّـذ  مل الـيت  التوصيات من الكثري هناك وبينما .٢٠٠٣ عام اليابان يف ُعقد
ــادات ــن إف ــات بعــض م ــة خبــصوص احلكوم ــا تلبي ــدى م ــشعوب ل ــا األصــلية ال ــن وجمتمعاهت  م

 لـضمان  األساسـية  التحتية البىن بتوفري احلكومات قيام ذلك ومن أولوية، ذات مائية احتياجات
 أشـاد  كمـا  .امليـاه  إدارة اسـتراتيجيات  وتنفيـذ  امليـاه  علـى  وجمتمعاهتـا  األصلية الشعوب حصول
 وقـّرر  .اإلنسان حقوق من كحق املياه يف باحلق اإلنسان حقوق جملس باعتراف الدائم املنتدى
 ملـّدة  مناقـشة  ،٢٠١١ عـام  يف العاشرة، دورته خالل جيري أن ةالتاسع دورته يف الدائم املنتدى
ــوم نــصف ــاه يف احلــق” موضــوع عــن ي ــشعوب املي ــرة ،E/2003/43 انظــر( “األصــلية وال  الفق
١٢٩.(  
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  الثابتة العضوية وامللّوثات السامة النفايات    
 أنبــ توصــيات ،٢٠٠٣ عــام يف عقــدت الــيت الثانيــة، دورتــه يف الــدائم املنتــدى أصــدر  - ١٨

ــا بروتوكـــول علـــى الـــدول تـــصّدق ــة للـــسالمة كارتاخينـ  التنـــوع باتفاقيـــة امللحـــق البيولوجيـ
 االتفاقيــات مــن وغريمهــا الثابتــة، العــضوية بامللوثــات املتعلقــة ســتوكهومل واتفاقيــة البيولــوجي،

 اتفاقيــة دخلــت وقــد .بــالزئبق والتلــوث الثابتــة العــضوية وامللوثــات الــسامة بالنفايــات املتعلقــة
 واملـواد  اآلفـات  مبيـدات  مـن  ١٢ تـستهدف  وهي ،٢٠٠٤ مايو/أيار يف النفاذ حيز كهوملستو

 تلـوث  تراقـب  بـأن  للـدول  توصـيات  أيـضا  الـدائم  املنتـدى  وأصدر .اخلطرة الصناعية الكيميائية
 يف عقـدت  اليت السادسة، الدورة ويف .بالفعل منها تلوَّث ما تنظّف وأن املائية واجملاري األهنار
 فريـق  اجتمـاع  لعقـد  دعـوة  بتوجيـه  الروسـي  االحتـاد  بقيـام  الـدائم  املنتـدى  رّحب ،٢٠٠٧ عام

 ُعقـد  وقـد  .والبيئـة  األصـلية  الشعوب موضوع لتناول الروسي، االحتاد خاباروفسك، يف خرباء
 االطـالع علـى    وميكـن  .التلـوث  موضـوع  على تركيزه وانصّب ٢٠٠٧ عام يف اخلرباء اجتماع
  .)١(الدائم للمنتدى الشبكي املوقع بالرجوع إىل اخلرباء فريق اجتماع تقرير

  
  وتقامسها املنافع على واحلصول التقليدية املعارف    

 اهتمـام  حمـلّ  األصـلية  للـشعوب  التقليديـة  املعـارف  حبمايـة  املتعلقـة  التوصـيات  زالت ما  - ١٩
 ويف األصـلية  الـشعوب  أراضـي  علـى  جيـري  مـا  على املترتبة باآلثار يتعلق فيما وخاصة رئيسي،
 ركّـزت  وقـد  .املـوارد  هـذه  عـن  أحيـائي  وتنقيـب  اجلينيـة  للمـوارد  جتاري استغالل من أقاليمها

 املتعلقـة  التقليديـة  املعارف استخدام حتلّل وتقارير دراسات إعداد على كبري حد إىل التوصيات
 خبــصوص توصــيات أيــضا املنتــدى وأصــدر .جتاريــا املعــارف هــذه واســتغالل الطبيــة بالنباتــات

 التقليديــة املعــارف حيــازة يف فريــد إســهام مــن األصــلية الــشعوب نــساء تقّدمــه مبــا تــرافاالع
 للتفـاوض  الـسابقة  املرحلـة  خـالل  األصـلية  الـشعوب  لقضايا االعتبار إيالء وخبصوص وتناقلها،

 وتــضّمنت .النظــام هــذا وبلــورة وتقامسهــا املنــافع علــى احلــصول بــشأن دويل نظــاموضــع  علــى
 األحيائيـة  القرصـنة  لـدرء  كوسـيلة  األحيـائي  التنقيـب  بشأن دولية مدّونة وضع أيضا التوصيات
ــة ــرام وكفال ــة احت ــة امللكي ــة الثقافي  الطبيعــة ذات القــوانني ووضــع األصــلية، للــشعوب والفكري
 دلـيال  باعتبارهـا  التوجيهيـة  )Akwe: Kon( كـون  :أكـوي  مبـادئ  علـى  الـضوء  وُسـلّط  .اخلاصة
 الـشعوب  أراضـي  علـى  إقامتـه  يقتـرح  مـشروع  بأي يّتصل فيما الدويل واجملتمع للدول إرشاديا
  .مواردها باستخدام أو أقاليمها يف أو األصلية

__________ 
  )١(  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/workshopIPPE.html.  
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 املتعلقـة  الـدائم  املنتـدى  توصـيات  معظـم  البيولـوجي  التنـوع  اتفاقيـة  أمانـة  تناولـت  وقد  - ٢٠
 العاشـر  ملـؤمتر ا يف حتقّـق  املثال، سبيل فعلى .وتقامسها املنافع على وباحلصول التقليدية باملعارف
 هـو  كـبري  إجناز املكثفة، املفاوضات من سنوات ست وبعد البيولوجي، التنوع اتفاقية ألطراف
ــا بروتوكــول اعتمــاد ــشأن ناغوي ــوارد علــى احلــصول ب ــة امل  واملنــصف العــادل والتقاســم اجليني
 الــشعوب شــاركت وقــد .البيولــوجي التنــوع باتفاقيــة امللحــق اســتخدامها عــن الناشــئة للمنــافع
ــن املفاوضــات يف األصــلية ــها م ــها إىل بدايت ــضا وجــرى .هنايت ــاع يف أي ــر االجتم  ملــؤمتر العاش

 والفكــري الثقــايف التــراث احتـرام  لــضمان األخالقــي الــسلوك مدّونـة  علــى التفــاوض األطـراف 
 واسـتغالله  البيولـوجي  التنـوع  حبفـظ  يتـصل  فيمـا  احملليـة  واجملتمعات األصلية الشعوب جملتمعات

 وُدعيـت  املدّونـة،  واعُتمـدت  ،)األخالقـي  للـسلوك  Tkarihwaié: ri مدّونـة ( داممـست  حنـو  علـى 
 يتعلّــق فيمــا األخالقــي الــسلوك مــدّونات منــاذج إعــداد لــدى بعناصــرها االسترشــاد إىل الــدول
 .وإدارهتـا  وتبادهلـا  واسـتخدامها  عليهـا  واالطّـالع  التقليديـة  باملعـارف  املتعلقة املعلومات ببحث
 إقرارهـا  أو/و مـستنرية  مـسبقة  موافقـة  األصـلية  الـشعوب  موافقة باشتراط أيضا املدّونة وتقضي
   .فيه ومشاركتها للنشاط

  
  الغابات    

 الغابــات يف األصــلية الــشعوب حقــوق علــى الــدائم املنتــدى توصــيات تركيــز انــصّب  - ٢١
 نتـدى امل الحـظ  وقـد  .الكربونيـة  باالنبعاثـات  املتـصلة  األموال وصناديق احليوي الوقود وحقول
 بـدعم  حيظـى  ال وتـدهورها  الغابات إزالة عن النامجة االنبعاثات خلفض احلايل اإلطار أن الدائم
 أعلـى  مـن  تّتجـه  مركـزي  طـابع  ذات للغابـات  إدارة علـى  ينطوي ألنه األصلية الشعوب معظم
 ).٤٥ الفقــرة ،E/C.19/2008/13 انظــر( األصــلية الــشعوب حقــوق مــن ينــتقص ّممــا أســفل، إىل
ــا ــسبةبال أّم ــا ن ــه حيظــى مل ــّشطته سياســي اهتمــام مــن الغابــات موضــوع ب ــة املناقــشات ن  اجلاري

 اتفاقيــة إطــار يف وتــدهورها الغابــات إزالــة عــن النامجــة االنبعاثــات خفــض موضــوع خبــصوص
 يف املناقـشات  توظيـف  الـدائم  املنتـدى  طلـب  فقـد  املنـاخ،  بـتغري  املتعلقـة  اإلطارية املتحدة األمم
 مكافـأة  ينبغـي  ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .الغابـات  يف تعـيش  الـيت  ألصـلية ا الـشعوب  حقـوق  تأمني

 واسـتغالهلا  الـدوام  علـى  للغابات حفظها وعلى التارخيي القيادي دورها على األصلية الشعوب
 أي يف يراعـى  أن جيـب  األصـلية،  للـشعوب  املباشـرة  املنفعـة  ولتحقيـق  .مـستدام  حنـو  علـى  إّياها

 إزالـة  عـن  النامجـة  االنبعاثـات  خفـض  أو الغابـات  إزالـة  رءد جمـال  يف ُتطـرح  جديـدة  مقترحات
 والـــوطين العـــاملي الـــصعيدين علـــى سياســـاتية إصـــالحات إجـــراء إىل احلاجـــة تلبيـــة الغابـــات

 الـدائم  املنتـدى  وأوصـى  .األصـلية  الـشعوب  حقـوق  بـشأن  املتحـدة  األمـم  بـإعالن  واالسترشاد
 خفـــض مـــشاريع يف املـــشاركة يف الراغبـــة غـــري األصـــلية الـــشعوب اختيـــارات بـــاحترام أيـــضا
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 واملـسبقة  احلـرة  املوافقـة  مبدأ يكون أن وينبغي .وتدهورها الغابات إزالة عن النامجة االنبعاثات
 علـى  األصـلية  الشعوب لصاحل قرارات اّتخاذ لدى تراعى اليت االعتبارات صدارة يف واملستنرية
 التوصـيات  تلـك  مـن كـثري    ةومثّـ  ).٤٤ الفقـرة  ،E/2008/43( الغابـات  وبـرامج  سياسـات  صعيد
   .تنفيذه جار

  
  املناخ تغّير    

 مــدى علــى حــدثت الــيت املناخيــة التغّيــرات وجــه يف األصــلية الــشعوب صــمدت لقــد  - ٢٢
 وقــدرهتا حتّملــها قــّوة علــى يــدل ّممــا تأثرهــا، شــّدة رغــم صــامدة تــزال ال وهــي الــسنني، آالف
 تغّيــر تـسارع  بـسبب  عــسريا اختبـارا  ناآل تواجـه  القــدرات تلـك  أن بيـد  .التكّيــف علـى  اهلائلـة 
 علـى  وعـالوة  .والـوطين  العـاملي  الـصعيدين  علـى  القـضايا  هـذه  به تعاجل الذي واألسلوب املناخ
 .املنـاخ  تغّيـر  تتناول اليت االجتماعات يف املشاركة من دوما األصلية الشعوب تتمكّن مل ذلك،
 وسـبل  الثقـايف  - البيولـوجي  والتنـوع  املنـاخ  تغّير” موضوع الدائم املنتدى اختار السبب وهلذا

ــرزق كــسب ــدور :ال ــادي ال ــدة والتحــديات األصــلية للــشعوب القي  املوضــوع ليكــون “اجلدي
 مـن  التخفيـف  تـدابري  ويف املناخ تغّير قضية يف باستفاضة النظر وجرى .السابعة لدورته اخلاص
 علـى  املنـاخ  تغّير ستحواذال فعل كرّد والتاسعة، والثامنة السابعة الدورات يف مايس وال حّدته،
   .الدفيئة ازاتغ انبعاثات عن ناتج العاملي االحترار أن إدراك وتنامي العاملي اجملتمع اهتمام
 مــشاركة علــى الــسابعة الــدورة يف الــصادرة التوصــيات مــن عــدد تركيــز وانــصّب  - ٢٣

ــشعوب ــات يف األصــلية ال ــيت االجتماع ــاول ال ــري تتن ــاخ، تغ ــى املن ــدمي وجــوب وعل ــدعما تق  ل
 أخـرى  توصـيات  هنـاك  وكانـت  .حّدته من والتخفيف املناخ تغري مع التكّيف لتدابري واألموال
 مـن  النــزوح  علـى  أُجـربت  اليت األصلية الشعوب لفائدة اهلجرة إدارة صعيد على حلوال مشلت

 إىل الــدول الــدائم املنتــدى ودعــا .البيئــي والتــدهور املنــاخ تغــري آثــار بفعــل وأقاليمهــا أراضــيها
 للــشعوب القــدرات بنــاء وأنــشطة والتمويــل التقنيــة واملــساعدة الــسياسايت الــدعم تقــدمي كفالــة
 الــدول بعــض وأفــادت .والتكّيــف للتخفيــف فّعالــة اســتراتيجيات تنفيــذ مــن لتمكينــها األصــلية

 حتقيـق  أجـل  مـن  األصـلية  بالـشعوب  املتـصلة  املـشاريع  تـدعم  بأهنـا  األصلية الشعوب ومنظمات
 مــع التعامــل واســتراتيجيات والتطلّعــات املــستفادة والــدروس اخلــربات وتبــادل املــستدام احلفــظ
 املنـاخ  تغّيـر  بـني  االرتبـاط  أوجـه  تعزيـز  إىل دعـت  أخـرى  توصـيات  هنـاك  وكانـت  .املناخ تغّير

 املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  أو البيولـوجي  التنـوع  اتفاقية إطار يف الثقايف والتنّوع البيولوجي والتنّوع
   .األصلية الشعوب مشاركة ضمان أجل من املناخ تغّير أنبش اإلطارية
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  احملمية واملناطق احلفظ    
 التوصـية  مشلـت  احملمّية واملناطق البيئة حبفظ تتعلّق توصيات مخس الدائم املنتدى أصدر  - ٢٤

 االجتمـاعي،  األثـر  تقييمـات  إجـراء  وضـرورة  الـشعائر،  إقامـة  وأمـاكن  املقّدسة األماكن حبماية
 إلضـفاء  مـسبق  شـرط  ومـستنرية  ومسبقة حرة موافقة األصلية الشعوب موافقة بأن فواالعترا
ــة مركــز ــى احملمّي ــة عل ــا، منطق ــار أخــذ مــع م ــيت اآلث ــا ال ــى ذلــك خيلّفه ــشعوب عل  األصــلية ال

 مــن ســيكون أنــه الــدائم املنتــدى إىل تقريرهــا يف اليونــسكو وذكــرت .احلــسبان يف وجمتمعاهتــا
 إلقامـة  اليونـسكو  مـع  رمسيـة  عالقـات  يف األصـلية  الـشعوب  اتمنظمـ  من مزيد دخل لو املفيد

 إىل يهــدف الــذي األصــلية والــشعوب احمللــيني الــسكان معــارف لــنظم برناجمهــا مــع شــراكات
ــسكان متكــني ــيني ال ــشعوب احملل ــوع إدارة جمــال يف األصــلية وال ــوجي، التن  يف ســيما وال البيول
 جهـود  بعـض  إزاء قلقـه  عـن  اإلعراب التاسعة دورته يف الدائم املنتدى وكّرر .)٢(احملمّية املناطق
 علـى  العـاملي  التـراث  وموقـع  احمليط احليـوي   وحممّية الوطين املتنـّزه مركز إضفاء قبيل من احلفظ
ــة منــاطق ــا معّين  وأقاليمهــا أراضــيها مــن األصــلية الــشعوب نــزوح يف عديــدة ملــّرات تــسّبب ّمم
 الـدورة  حـضور  الـدائم  املنتـدى  يف لعضو أتيح دوق ).١٣١ الفقرة ،E/2010/43 انظر( التقليدية
 ؛٢٠١٠ عــام يف الربازيــل يف ُعقــدت الــيت العــاملي للتــراث اليونــسكو للجنــة والــثالثني الرابعــة
  .بعد القضية هذه ُتحسم ومل
  

  األصلية الشعوب مشاركة    
ــدائم املنتــدى أصــدر  - ٢٥ ــدول التوصــيات مــن عــددا ال ــدعم ووكاالهتــا املتحــدة األمــم ل  ل
 الفقـرات  ،E/2003/43 انظـر ( البيئـة  بـشأن  املعقـودة  االجتماعات يف األصلية الشعوب ركةمشا
ــة ).٦١ و ٥٣ و ٤٩ و ٤٧ ــذلك، ونتيجـــ ــهدت لـــ ــشاركة شـــ ــشعوب مـــ ــلية الـــ  يف األصـــ

 منظمـات  ممثلـو  بـات  حيـث  املاضـية  القليلـة  الـسنوات  مـدى  علـى  مـستمرة  زيـادة  االجتماعات
ــ اجتماعــات حيــضرون األصــلية الــشعوب ــة املتحــدة األمــم ةاتفاقي ــشأن اإلطاري ــاخ، تغــري ب  املن
 الثابتـة،  العـضوية  بامللوثـات  املتعلقـة  اسـتكهومل  واتفاقيـة  بالغابات، املعين املتحدة األمم ومنتدى
 املهـاجرة،  الربيـة  احليوانـات  أنـواع  حفـظ  واتفاقيـة  الرطبـة،  باألراضـي  املتعلقـة  رامـسار  واتفاقية
 األمـم  واتفاقيـة  لالنقـراض،  املعرضـة  الربيـة  والنباتـات  يوانـات احل بـأنواع  الدويل االجتار واتفاقية
ــامج إدارة جملــس واجتماعــات التــصحر، ملكافحــة املتحــدة ــة املتحــدة األمــم برن  ويتزايــد .للبيئ
 ومنتـدى  اإلطاريـة  االتفاقيـة  اجتماعات سيما وال االجتماعات، هلذه األصلية الشعوب حضور
ــم ــات املعــين املتحــدة األم ــشعوب أن ورغــم .بالغاب ــر كانــت األصــلية ال ــورا أكث  تلــك يف ظه

__________ 
  .http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/session_ninth.htmlانظر   )٢(  



E/C.19/2011/13  
 

11-26447 13 
 

 صــنع بقــضايا منــها يتعلــق مــا وخاصــة ُتهّمــش، مــا كــثريا كانــت شــواغلها فــإن االجتماعــات،
 التنـــوع اتفاقيـــة اجتماعـــات يف قـــوي حـــضور أيـــضا األصـــلية للـــشعوب وكـــان .الـــسياسات
 باملعرفـة  املتعلقـة  )ي( ٨ باملـادة  يتعلق فيما املعقودة االجتماعات املثال، سبيل على( البيولوجي
 اللجنـة ( الفكريـة  للملكية العاملية املنظمة واجتماعات )وتقامسها املنافع على واحلصول التقليدية
 ).والفولكلـور  التقليديـة  واملعـارف  الوراثيـة  واملـوارد  الفكريـة  بامللكيـة  املعنيـة  الدوليـة  احلكومية
ــدى ــة مــن كــل ول ــوع اتفاقي ــوجي التن ــةالع واملنظمــة البيول ــة املي ــة للملكي ــدعم أمــوال الفكري  ل
  .األصلية الشعوب مشاركة

  
  أخرى توصيات    

 الـشعوب  حبقـوق  االعتـراف  إىل الـدول  تدعو اليت التوصيات من قليل عدد هناك كان  - ٢٦
 إىل توصــيات أيــضا الــدائم املنتــدى وأصــدر .الرنــة ورعــي والــصيد األمســاك صــيد يف األصــلية
 الـشعوب  إزاء عامة سياسة اعتماد إىل فيها دعاها ةيالبيئ باملسائل املعنية املتحدة األمم وكاالت
 .ومـشاريعها  وبراجمهـا  سياسـاهتا  صـياغة  يف األصـلية  للـشعوب  التامـة  املشاركة وكفالة األصلية
 أخــرى وكــاالت وقامــت الــشأن هبــذا سياســات املتحــدة األمــم وكــاالت بعــض اعتمــد وقــد

 الـدائم  املنتـدى  توصـيات  مـن  عـدد  وكـان  .عليهـا  لياالع اإلدارة موافقة ُتنتظر سياسات بصياغة
 املنـاخ،  تغـري  مثـل  البيئيـة  بالقـضايا  املتعلقـة  الفنية العمل وحلقات واالجتماعات بالتقارير يتصل

 واحلـصول  )E/C.19/2007/10 ؛E/C.19/2006/2 انظـر ( التقليدية واملعارف والتلوث، والغابات،
 وميكــن .التوصــيات تلــك بعــض ُنفــذ وقــد ،)E/C.19/2007/8 انظــر( وتقامسهــا املنــافع علــى

ــى االطــالع ــارير معظــم عل ــى التق ــع عل ــروين املوق ــدى اإللكت ــدائم للمنت ــوفّر .)٣(ال ــارير وت  التق
 اخلـرباء  يقـدمها  الـيت  الورقـات  خـالل  مـن  يتـوافر  كمـا  للقـضايا،  معمقـا  فهمـا  العمـل  وحلقات

 هـؤالء  يتناوهلـا  الـيت  املنـاطق  يف صـلية األ بالـشعوب  املتـصلة  للقـضايا  حتليل األمر هبذا يتعلق فيما
 منتجـات  اسـترياد  حظـر  يف النظـر  إعـادة  إىل األورويب االحتـاد  الـدائم  املنتـدى  دعا كما .اخلرباء
 إىل وطُلـب  .الـشمايل  القطـب  منطقـة  يف اإلنويت شعب معيشة أسباب على يؤثر الذي الفقمة
 ملناقـشة  القطـيب  اإلنويـت  لـس جم مـع  وهـادف  مباشـر  حـوار  يف الـدخول  أيـضا  األورويب االحتاد
  .املسألة هذه دراسة يف قدما املضي سبل
ــدورات حبــسب توزيعــاً ٢ اجلــدول ويقــدم   - ٢٧  يف واملنفــذة الــصادرة التوصــيات لعــدد ال
  .البيئة جمال

__________ 
  )٣(  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/.  
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  ٢ اجلدول
  البيئة جمال يف الدائم املنتدى توصيات تنفيذ    

  
  التوصيات  

 دورة املنتدى الدائم
ــيات   ــوع التوصـــــــ جممـــــــ

  ادرةالص
اجلـــاري تنفيـــذها أو (املنفّـــذة 
  )أ()املنجزة

الـــيت مل ُتنفـــذ بعـــد أو مل تـــرد 
  بشأهنا تقارير

  ١٨  ٢  ٢٠  الثانية
  ٥  ٦  ١١  الثالثة
  ١  ١  ٢  الرابعة
  ٤  ٢  ٦  اخلامسة
  ٤  ١٨  ٢٢  السادسة
  ٢  ١١  ١٣  السابعة
  ١  ٨  ٩  الثامنة
  ٣٥  ٤٨  ٨٣  اجملموع

  
 الـدائم  املنتـدى  بـإبالغ  فقـط،  واحـدة  ولـو  حـىت  وكالـة،  أو دولـة   أي امـت ق إذا منفّذة التوصية ُتعترب  )أ(  

   .حياهلا إجراء باختاذها
  

   ٢٠١٢ لعام املستدامة للتنمية املتحدة األمم مؤمتر    
 ٢٠١٢ عـام  يف الربازيـل  يف سُيعقد الذي املستدامة للتنمية املتحدة األمم مؤمتر سريكز  - ٢٨

ــو( ــى )٢٠ + ري ــاملي التحــول عل ــصاد إىل الع ــسم أخــضر اقت ــاض يت ــستوى باخنف  انبعاثــات م
 التنميـة  أجـل  مـن  األمهيـة  حاسـم  ُيعتـرب  اقتـصاد  وهـو  املـوارد،  اسـتخدام  يف وبالكفـاءة  الكربون
 االقتــصادي النمــو تعزيــز إىل فقــط يــؤدي ال ألنــه لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف وحتقيــق املــستدامة
 اإليكولوجيـة  النـدرة  وحـاالت  البيئيـة  املخـاطر  مـن  أيـضاً  يقلّـل  بـل  املـساواة،  عدم من والتقليل
 األمـم  برنـامج  أطلقهـا  الـيت  األخـضر،  االقتـصاد  مبـادرة  وهتـدف  .اإلنـسان  رفـاه  حيسن وبالتايل
 عمــل  فــرص  وهتيئــة  االقتــصادات  إنعــاش  كيفيــة  إظهــار  إىل ،٢٠٠٨ عــام  يف للبيئــة  املتحــدة 
 الــشعوب أشــارت ،٢٠١٠ مــايو/أيــار ويف .البيئيــة للتحــديات التــصدي إطــار يف مــستدامة
 االقتـصاد  بـشأن  الـدائرة  املناقـشات  أن إىل املـستدامة  للتنميـة  األول املؤمتر حضرت اليت األصلية
 والبيئيـة  االقتـصادية  لألزمـة  اجلذريـة  األسـباب  معاجلـة  عن االنتباه تصرف أن ينبغي ال األخضر
 املتعــددة العمليــات يف يهــاإل التوصــل مت الــيت االتفاقــات مــن العديــد أن أيــضا وأعلنــت .العامليــة

 االتفاقـات  تلـك  مـن  الكـثري  وأن املستدامة للتنمية وتعريفا مفهوماً بالفعل وضعت قد األطراف
ــافة .فعـــال بـــشكل ُينفـــذ مل ــواء التنميـــة، هـــذه فـــإن ذلـــك، إىل وباإلضـ  خـــضراء ُســـميت سـ
 بـــاراتاالعت ذلـــك يف مبـــا التنميـــة، أبعـــاد مجيـــع إطارهـــا يف تتـــضمن أن ينبغـــي مـــستدامة، أو
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 االقتــصاد تــصميم إطــار ويف .والروحيــة والثقافيــة والبيئيــة والــسياسية واالجتماعيــة االقتــصادية
 اآلثـار  مراعـاة  إىل احلاجـة  يف املتمثـل  الـشاغل  أيـضا  األصلية الشعوب أثارت وتعزيزه، األخضر

 ُتعتـرب  عنـدما  وخـصوصا  اإلنـسان،  حقـوق  جمـال  يف االقتـصاد  هـذا  علـى  تترتب أن ُيحتمل اليت
 هنـاك  وكـان  .واملتجـددة  النظيفـة  للطاقـة  مـصادر  النوويـة  الطاقـة  وحمطـات  الكهرمائيـة  السدود
ــشأن أيــضاً شــواغل ــهاكات ب ــاء املتــصلة اإلنــسان حقــوق انت ــوم وتعــدين الــسدود، ببن  اليوراني

ــة حمطــات يف الســتخدامه ــة، الطاق ــتخلص النووي ــاليم يف املــشعة النفايــات مــن وال ــشعوب أق  ال
 جمـاالً  يـشكل  فهذا وبالتايل، .األصلية الشعوب معيشة أسباب على مجيعها تؤثر واليت األصلية،
  .فيه قّيمة مسامهات تقدم أن األصلية للشعوب ميكن

  
  واملستنرية واملسبقة احلرة املوافقة  - جيم  

 واملـــسبقة احلـــرة املوافقـــة مبـــدأ عـــن مـــوجزة أساســـية معلومـــات جـــيم الفـــرع يـــوفر  - ٢٩
 التوصــيات أيــضا يلخــص وهــو .الــدويل املـستوى  علــى املبــدأ هبــذا افاالعتــر وعــن واملـستنرية، 

   .التنفيذ عملية عن تفاصيل ويقدم اجملال هذا يف الدائم املنتدى أصدرها اليت الصلة ذات
 أن ينبغـي  املوافقـة  أن علـى  واملـستنرية  واملـسبقة  احلـرة  املوافقـة  ملبـدأ  العـام  الفهم ويقوم  - ٣٠
 مـن  كـافٍ  وقـت  قبل التماسها ينبغي وأنه ؛)حرة( تالعب أو يفختو أو قسر دون حبرية ُتمنح

 فهـــم إىل تـــستند أن ينبغـــي وأهنـــا ،)مـــسبقة( األنـــشطة وتنفيـــذ النـــهائي اإلذن علـــى احلـــصول
   ).مستنرية( النظر موضع القرار أو النشاط على املترتبة القضايا من الكاملة للمجموعة

  
  الدويل املستوى على به واالعتراف املبدأ هذا عن أساسية معلومات    

 احلـرة  املوافقـة   موضـوع  األصـلية  الـشعوب   حقـوق  بـشأن  املتحـدة  األمـم  إعـالن  يغطي  - ٣١
 وسـبل  ؛)١٠ املـادة ( وأقاليمهـا  أراضيها من األصلية الشعوب بنقل يتعلق فيما املستنرية املسبقة

ــا االنتـــصاف ــتيالء يتـــصل فيمـ ــى باالسـ ــا علـ ــة ممتلكاهتـ ــة الثقافيـ ــة والفكريـ ــة والدينيـ  والروحيـ
 تــشريعية تــدابري أي وتنفيــذ اختــاذ قبــل املوافقــة هــذه علــى واحلــصول ؛)٢ الفقــرة ،١١ املــادة(
 مواردهـا  أو أراضـيها  خيـص  فيما واجلرب ؛)١٩ املادة( األصلية الشعوب متس أن ميكن إدارية أو
 اليمهـا أق يف اخلطـرة  املـواد  مـن  والـتخلص  ؛)١ الفقـرة  ،٢٨ املـادة ( موافقتـها  بدون أُخذت اليت

 يف يــؤثر  إمنــائيمــشروع أي إقــرار قبــل املوافقــة هــذه علــى واحلــصول ؛)٢ الفقــرة ،٢٩ املــادة(
  ).٢ الفقرة ،٣٢ املادة( األخرى ومواردها أقاليمها أو أراضيها

 واملـستنرية  واملـسبقة  احلـرة  املوافقـة  جمال يف التوصيات من عددا الدائم املنتدى وأصدر  - ٣٢
 للـدول،  اململوكـة  والـشركات  والـدول  املتحـدة،  األمم ملنظومة التابعة واملؤسسات اهليئات إىل

   .اخلاص والقطاع الدولية املالية واملؤسسات
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   املتحدة األمم ملنظومة التابعة واملؤسسات اهليئات إىل الدائم املنتدى توصيات    
  :يلي ما التوصيات تشمل  - ٣٣

  هبا املتصلة واآلليات واملستنرية بقةواملس احلرة املوافقة  مبدألتنفيذ حتليل إجراء  •  
 احتـرام  كفالـة  أجـل  مـن  األصـلية  الـشعوب  مـع  والنهج والربامج السياسات استعراض  •  

  التنمية أجل من حقيقية شراكة وخلق واملستنرية واملسبقة احلرة موافقتها
 إطـار  يف هبا املتصلة واآلليات واملستنرية واملسبقة احلرة املوافقة  مبدأ لتنفيذ حتليل إجراء  •  

ــة املــــشاريع ــلية الــــشعوب بأراضــــي املتعلقــ ــا، األصــ   إىلالتحليــــل وتقــــدمي وأقاليمهــ
  الدائم ملنتدىا

 بالغابـات  املتعلقـة  الـسياسات  أساس واملستنرية واملسبقة احلرة املوافقة تشكل أن كفالة  •  
 لـة إزا عـن  النامجـة  االنبعاثـات  خفـض  جمـال  يف للتعـاون  املتحـدة  األمـم  برنامج إطار يف

 مــساعدة تــسهل الــيت املتحــدة األمــم وبــرامج الناميــة، البلــدان يف وتــدهورها الغابــات
  وهتجريها إدماجها وإعادة املناخ تغري من املتضررة األصلية الشعوب توطني إعادة

 املـدين  للتـسجيل  حيويـاً  مبـدأ  باعتبـاره  واملـستنرية  واملـسبقة  احلـرة  املوافقـة  مبـدأ  احترام  •  
 فـريوس  مـن  بالوقاية املتصلة الربامج جلميع هاماً ومبدأ األصلية وبللشع والشامل احلر
  معاجلته وسبل اإليدز/البشرية املناعة نقص

 مــع املــستنرية،و املــسبقةو احلــرة املوافقــة  مبــدأوتنفيــذ الــسياسية التنميــة تعزيــز مواصــلة  •  
  ألصليةا للشعوب القضائية والتعددية اإلنسان حقوق واحترام التنمية، آفاق مراعاة

  
 احلـرة  املوافقـة  جمـال  يف للـدول  اململوكـة  والشركات الدول إىل الدائم املنتدى توصيات    

   واملستنرية واملسبقة
   :يلي ما التوصيات تشمل  - ٣٤

ــسك  •   ــدأ التمـ ــة مببـ ــرة املوافقـ ــسبقة احلـ ــستنرية واملـ ــع يف واملـ ــسائل مجيـ ــيت املـ ــس الـ  متـ
  األصلية الشعوب

 باملـشاريع  يتعلـق  فيمـا  هبا املتصلة واآلليات واملستنرية واملسبقة ةاحلر املوافقة مبدأ تباعا  •  
 هـذا  تنفيـذ  وحتليـل  الطبيعيـة،  ومواردهـا  وأراضـيها  األصلية الشعوب بأقاليم ترتبط اليت

ــدأ ــصلة واآلليــات املب ــه املت ــدائم املنتــدى ودعــا .ب ــدول ال  جيــارإ عقــود منحــت الــيت ال
 األخـشاب  بقطـع  تتعلق ملشاريع األصلية بالشعو بأقاليم متعلقة وتراخيص متيازاتاو

 النحـو  علـى  املعنيـة  األصـلية  الـشعوب  مـع  التـشاور  دون واملـاء  والغاز والنفط واملعادن
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 إىل ، هلــذه الــشعوب واملــستنرية واملــسبقة احلــرة املوافقــة  مبــدأاحتــرام ودون املالئــم
 يف ليةاألصــ الــشعوب هبــا تقــدمت الــيت الــشكاوى ومعاجلــة الترتيبــات تلــك اســتعراض

 التــشاور علــى للــدول اململوكــة والــشركات الــدول حــث جــرى كمــا .األقــاليم تلــك
 أي إقـرار  قبـل  موافقتـها  علـى  احلـصول  أجـل  من املعنية األصلية الشعوب مع والتعاون
  األخرى ومواردها أقاليمها أو أراضيها على تؤثر ومشاريع وخطط سياسات

 واملــستنرية واملــسبقة احلــرة املوافقــة سأســا علــى والــشامل احلــر املــدين التــسجيل دعــم  •  
  األصلية للشعوب

ــة وإســاءة العنــف حــاالت معاجلــة  •   ــة اجملتمعــات داخــل املعامل  األصــلية للــشعوب احمللي
ــزي غــري أســاس علــى ــا متيي ــايري يتفــق ومب ــسان حقــوق ومع ــدأ اإلن ــة ومب  احلــرة املوافق

  واملستنرية واملسبقة
 الـشعوب  حقـوق  بـشأن  املتحـدة  األمـم  إعـالن  يف تأكيـدها  جـرى  الـيت  احلقـوق  تطبيق  •  

 للـشعوب  الثـاين  الـدويل  العقـد  عمـل  لربنـامج  وفقـا  التشغيلية أطرها خالل من األصلية
 واملـــستنرية واملـــسبقة احلـــرة باملوافقـــة املتعلـــق هدفـــه وخباصـــة العـــامل، يف األصـــلية
  األصلية للشعوب

ــذ  •   ــة تنفيـ ــة اتفاقيـ ــل منظمـ ــة العمـ ــم الدوليـ ــن ١٦٩ رقـ ــالل مـ ــدريب خـ ــوظفني تـ  املـ
 مبكـان  األمهيـة  ومـن  .وتنفيذها أحكامها احترام على املدنية اخلدمة موظفي/العموميني

ــلية الـــشعوب تكـــون أن ــوارد واســـتغالل اســـتخدام بنتـــائج تـــام علـــم علـــى األصـ  املـ
 احلــرة املوافقــة مبــدأ إطــار يف املــشاورات، خــالل مــن وأقاليمهــا أراضــيها يف الطبيعيــة
  واملستنرية واملسبقة

 مــع األفريقــي االحتــاد إشــراف حتــت أفريقيــا يف احلكومــات بــني فيمــا احلــوار تكثيــف  •  
  واملستنرية واملسبقة احلرة املوافقة أساس على الفقر استئصال على التركيز

 تنفـذها  الـيت  باملـشاريع  يتعلـق  فيمـا  الكاملـة  الـشفافية  اآلسـيوية  الـدول  تطّبـق  أن كفالة  •  
 املوافقـة  مبـدأ  تنفيـذ  خـالل  مـن  وذلـك  األصلية، شعوبال أقاليم يف والشركات الدول
   املعنية األصلية للشعوب العرفية واملمارسات للقوانني وفقا واملستنرية، واملسبقة احلرة

 األصـلية  للـشعوب  واملـستنرية  واملسبقة احلرة واملوافقة والفعلية الكاملة املشاركة كفالة  •  
 احملليــة اجملتمعــات يف اإليــدز/البــشرية اعــةاملن نقــص بفــريوس املتــصلة الــربامج مجيــع يف

  األصلية للشعوب
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 مـن  كـل  ومراعـاة  املـستويات،  مجيـع  علـى  واملستنرية واملسبقة احلرة املوافقة مبدأ تباعا  •  
 اإلحـصائية،  اللجنـة  حددتـه  الـذي  النحـو  علـى  الرمسيـة  لإلحـصاءات  األساسـية  املبادئ

 البيانــات  محايــة  ولــوائح ساســية، األ واحلريــات  اإلنــسان حبقــوق  املتعلقــة  واألحكــام
 الـيت  األصـلية  بالشعوب يتعلق وفيما .السرية احترام ذلك يف مبا اخلصوصية وضمانات

ــة يف تعــيش ــة، عزل ــي ال طوعي ــات اســتخدام ينبغ ــات مجــع عملي ــصال البيان  هبــذه لالت
  .إرادهتا عن رغماً الشعوب

  
  للدول اململوكة والشركات الدول جانب من التنفيذ    

 يف ومـشاركتها  األصـلية  الـشعوب  مـع  التـشاور  تـشمل  سياسـات  الـدول  من عدد ذنف  - ٣٥
 يف الــوطين الــصعيد علـى  جــرت عمليـة  أول أعقــاب ففــي .عليهـا  تــؤثر الـيت  واملــشاريع الـربامج 

ــتني ــع األرجنـ ــات جلمـ ــة البيانـ ــشعوب املتعلقـ ــلية بالـ ــام يف األصـ ــة أجريـــت ،٢٠٠١ عـ  دراسـ
ــر استقــصائية ــة ستقــصائيةاال الدراســة هــي تعمقــا، أكث ــرة يف األصــلية، للــشعوب التكميلي  الفت
 خمتلــف ويف االستقــصائية الدراســة تــصميم يف األصــلية الــشعوب وشــاركت .٢٠٠٥-٢٠٠٤
 األصـلية  للـشعوب  احملليـة  اللغـات  استخدام جمال يف املساعدة قدمتو التنفيذية، العملية مراحل

  ).٨٠-٦٩ الفقرات ،E/C.19/2006/4 انظر(
ــرى  - ٣٦ ــة وت ــا حكوم ــة أن كولومبي ــشاور عملي ــسبق الت ــشكل امل ــذ أساســياً شــرطاً ت  لتنفي

 فيهـا  توجـد  اليت املناطق على تأثري هلا اليت اإلدارية اإلجراءات أو التشريعية واملبادرات املشاريع
 الـشعوب  مـن  لكـل  فرصـة  مـنح  يف املـسبق  التشاور من العام اهلدف ويتمثل .األصلية الشعوب
 أجـل  مـن  ،املعنيـة  والشركة النشاط، أو البناء أعمال أو املشروع عليها ريؤث اليت احمللية األصلية

ــراط  األنــــشطة، علــــى املترتبــــة واآلثــــار احملتملــــة التــــأثريات بــــشأن مباشــــر حــــوار يف االخنــ
ــشأن ــل وبـ ــق إىل التوصـ ــاق إىل أو اآلراء يف توافـ ــذه لتخفيـــف اتفـ ــار هـ ــضها أو/و اآلثـ  .تعويـ
ــذا ــشاور وهـ ــسبق التـ ــوب املـ ــالتني يف مطلـ ــدما :حـ ــشمل عنـ ــشاريع تـ ــتخراج املـ ــوارد اسـ  املـ

ــة ــدما واســتغالهلا، الطبيعي ــشمل وعن ــشاريع ت ــزازات استكــشاف امل  قطــاعي يف األرضــية االهت
ــنفط ــاز ال ــستند .والغ ــشاور شــرط وي ــسبق الت ــؤرخ ١٣٢٠ املرســوم إىل امل ــه/متــوز ١٥ امل  يولي
١٩٩٨ )Diario Oficial No. 43 340.(  

 املتعلـق  األساسـي  القـانون  مـن  الثـاين  الفصل البوليفارية ويالفنـز مجهورية كّرست وقد  - ٣٧
 Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades( احملليــة وجمتمعاهتــا األصــلية بالــشعوب

Indígenas de Venezuela( جمموعـة  الفـصل  هـذا  ويتـضمن  .املـستنرية  املـسبقة  املوافقـة  يف للحق 
 األصـلية  للـشعوب  ُيـضمن  حبيـث  الواجب، النحو على احلق هذا إلعمال التوجيهية املبادئ من

 ذلـك  مـن  واألهم .التشاور عملية مراحل مجيع يف وسلطاهتا مؤسساهتا احترام احمللية وجمتمعاهتا
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 بـأي  لالضـطالع  أساسياً شرطاً يعتربها إذ ملزمة، املستنرية املسبقة املوافقة جيعل الفصل هذا أن
  . وجمتمعاهتا احمللية األصلية لشعوبا على مباشر غري أو مباشر تأثري له يكون أن ميكن نشاط
 املبـادئ  األصـلية  الـشعوب  مـع  للتعـاون  إسـبانيا  سـتراتيجية ال النظـري  اإلطـار  ويتضمن  - ٣٨

 احلـق  ذلـك  يف مبـا  واملستنرية، واملسبقة احلرة املوافقة يف األصلية الشعوب حبق املتعلقة األساسية
 تلـك  سـيما  وال التعاونية، واألنشطة املشاريع من ألخرىا واألنواع التنمية مقترحات رفض يف
  .)٤(وأقاليمها أراضيها على تؤثر اليت
 واملـسبق  احلـر  التـشاور  يف احلـق  إكـوادور  دسـتور  مـن  ٥٧ املـادة  من ٧ الفقرة وتكفل  - ٣٩

 تـؤثر  الـيت  األصـلية  الـشعوب  أقـاليم  يف املـوارد  حبمايـة  املتعلقـة  والـربامج  اخلطط بشأن واملستنري
 األصـلية  الـشعوب  ولـدى  .جتاريـاً  هبـا  واالنتفـاع  املـوارد  تلك واستغالل ثقافاهتا، أو بيئتها لىع

 وثقافيـة  اجتماعيـة  أضـرار  أي عن تعويض على واحلصول املشاريع هذه من االنتفاع حق أيضا
  .هبا تلحق قد وبيئية
 الثـاين،  القـسم  ،٣٠ املـادة ( ٢٠٠٩ لعام القوميات املتعددة بوليفيا دولة دستور وينص  - ٤٠

 اإلجـــراءات باتبـــاع ُتستـــشار أن يف احلـــق األصـــلية للـــشعوب أن علـــى )١٦ و ١٥ الفقرتـــان
 عنـد  ذلـك  يف مبا اإلدارية، أو التشريعية التدابري عليها تؤثر عندما مؤسساهتا، خالل من املناسبة

ــة املــوارد اســتغالل ــافعامل علــى احلــصول حــق أيــضا األصــلية وللــشعوب .أقاليمهــا يف الطبيعي  ن
   .أقاليمها يف الطبيعية املوارد استغالل عن الناشئة
ــار ويف  - ٤١ ــايو/أي ــر ،٢٠١٠ م ــبريويف الكــونغرس أق ــاً ال ــشأن قانون ــشاور ب ــسبق الت ــع امل  م

 الـشعوب  تـشارك  أن ُيتوقـع  التـشاور،  عمليـة  خـالل  أنه على القانون وينص .األصلية الشعوب
ــلية ــا خـــالل مـــن األصـ ــةوالتمثيل املؤســـسية منظماهتـ ــا املنـــشأة يـ ــا الســـتخداماهتا وفقـ  وأعرافهـ
   .)٥(اخلاصة
 .واملـستنرية  واملـسبقة  احلـرة  املوافقـة  إىل وضـوحا  أكثر إشارات ترد البلدان، بعض ويف  - ٤٢
 العامــة املــشاركة مــن عاليــة درجــة علــى األصــلية الــشعوب حقــوق قــانون يــنص الفلــبني، ففــي
ــرارات صــنع يف ــة الق ــشاريع املتعلق ــذة بامل ــشعوب أراضــي خــلدا املنف ــا األصــلية ال  ومقاطعاهت

ــة ــنّص .)٦(حياهتــا علــى تــؤثر كانــت إذا األجــداد، عــن املوروث ــزام علــى القــانون وي ــرِح إل  مقت
__________ 

  )٤(  Estrategia de la Cooperación Española con los Pueblos Indígenas. Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación, 2007.  
  )٥(  Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 

No. 169 de la OIT..  
  )٦(  Tebtebba, Indigenous Perspectives, Vol 7. No. 2 (2005), page 20.  
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 وفقــا املتــضّرر، احمللــي اجملتمــع مــن واملــستنرية واملــسبقة احلــرة املوافقــة علــى احلــصولَ املــشروع
ــصوص لإلجــراءات ــا، املن ــل عليه ــتمكن أن قب ــن ي ــذ م ــشر تنفي ــر أن غــري .وعامل  اإلداري األم

   .االستثناءات ببعض يسمح ٢٠٠٥-١ رقمالصادر مؤخرا ب املشترك
 العامـة  للـسياسة  وشـامل  النطـاق  واسـع  إطـار  وضـع  إىل حاجة هناك أن كندا وأعلنت  - ٤٣

 األطـراف،  مجيـع  واحتياجـات  مـصاحل  ملراعـاة  وذلـك  واملستنرية واملسبقة احلرة باملوافقة املتعلقة
 مهمـاً  جـزء  تـشكل  واملـستنرية  واملـسبقة  احلـرة  املوافقة أن أيضا وأعلنت .األصلية ريوغ األصلية

 واملنـصف  العـادل  التوازن وكفالة القرار وصنع التنمية يف األصلية الشعوب مشاركة كفالة من
 واملـسبقة  احلـرة  املوافقـة  مبـدأ  تطبيـق  علـى  اإلجيابيـة  األمثلـة  ومـن  .اإلمنائية املشاريع يف للمصاحل

 منظمـات  موافقـة  أن على ينص الذي ،١٩٩٣ لعام النهائي نونافوت اتفاق كندا يف ستنريةوامل
ــت ــة اإلنوي ــة أو املعّين ــدخول شــرط اإلقليمي ــافوت إىل لل ــاذ نون ــا والنف ــشترط .إليه ــة وُت  املوافق
 .لـألرض  األصـلية  الـشعوب  ملكيـة  مـن  التحقق فيها يتم اليت احلاالت يف فقط االتفاق مبوجب

 واتفـاق  ٢٠٠٢ لعـام  والغـاز  بـالنفط  املتعلـق  يوكـون  قـانون  مبوجب جرى األخرية، اآلونة ويف
ــائي يوكــون - كاســكا  واملــستنرية واملــسبقة احلــرة املوافقــة إدراج ٢٠٠٣ لعــام  احلكــوميالثن
  .الكندي القانون ضمن
 )الـشمايل  اإلقلـيم ( األراضـي  يف األصـليني  السكان حقوق قانون يشترط ستراليا،أ ويف  - ٤٤
 ُتنقـل  ولكـي  أجـدادها  أراضـي  ُتـستخدم  لكـي  موافقتها األصلية الشعوب متنح أن ١٩٧٦ لعام

 البيولـوجي  التنـوع  وحفـظ  البيئـة  محايـة  قـانون  يـشترط  كمـا  .آخـرين  إىل األراضي تلك ملكية
 إىل وباإلضــافة .مــشروع  أيبــدء قبــل األصــلية الــشعوب مــع مــشاورات إجــراء ١٩٩٩ لعــام
 القـانون  هبـذا  املرتبطـة  ٢٠٠٠ لعـام  البيولـوجي  التنـوع  وحفـظ  البيئـة  محايـة  لـوائح  تـنص  ذلك،
 كــان مطلوبــا النفــاذ إىل إذا األصــلية الــشعوب مــن ُتلــتمس أن جيــب املــستنرية املوافقــة أن علــى
   .املشروع أثناء تنفيذ بيولوجية موارد
 خاصــة محايــة ١٩٩١ لعــام للتــاج اململوكــة املعــادن إلدارة نيوزيلنــدا قــانون ويــوفر  - ٤٥
 وإذا .١٩٩٣ لعـام  Te Ture Whenua Maori Act قانون يف احملدد النحو على املاورية، راضيلأل

 األخـرى  والكيانـات  للـشركات  ميكـن  ال ،)waahi tapu( مقدسة مناطق تعترب األراضي كانت
 حـىت  املوافقـة  شـرط احلـصول علـى      وينطبق .املاوريني األراضي أصحاب مبوافقة إال النفاذ إليها 

  .واملوارد األراضي على احلصول يف عامة مصلحة هناك كونت قد عندما
 الـيت  واملـوارد  األراضـي  اسـتغالل  قبـل  الـشركات،  علـى  جيـب  الروسـي،  لالحتاد ووفقا  - ٤٦
 واملـستنرية  واملـسبقة  احلـرة  املوافقـة  علـى  احلـصول  األصـلية،  الـشعوب  معيـشة  أحوال على تؤثر

ــ األصـــلية وللـــشعوب .املعنيـــة األصـــلية للـــشعوب  يف املـــساواة قـــدم علـــى املـــشاركة يف قاحلـ
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 فرصـة  هلـا  تتـاح  أن وينبغـي  .املنـافع  تقاسـم  أجـل  مـن  التمثيلية مؤسساهتا خالل من املفاوضات
 تـــصرفات خـــالل مـــن حقوقهـــا انتـــهاك ملنـــع الـــضرورة، عنـــد قـــانوين، متثيـــل علـــى احلـــصول

   .الشركات جانب من قانونية غري
  

 واملـسبقة  احلـرة  املوافقـة  جمـال  يف الدوليـة  املاليـة  املؤسـسات  إىل الـدائم  املنتـدى  توصيات    
   واملستنرية

  :يلي ما التوصيات تشمل  - ٤٧
ــدأ التمــسك  •   ــة مبب ــسبقة احلــرة املوافق ــستنرية وامل ــع يف وامل ــور مجي ــيت األم ــؤثر ال ــى ت  عل

 وأحكــــام واملــــستنرية واملــــسبقة احلــــرة املوافقــــة إدراج وكفالــــة األصــــلية الــــشعوب
ــالن ــم إع ــشأن ةاملتحــد األم ــوق ب ــشعوب حق ــسياسات ضــمن األصــلية ال ــة ال  املتعلق

  األصلية بالشعوب
 يف إطـار    الـصغر  البـالغ  التمويـل  آليات من مستفيدة باعتبارها األصلية الشعوب خماطبة  •  

 علــى والــشامل احلــر املــدين التــسجيل ودعــم واملــستنرية، واملــسبقة احلــرة حــق املوافقــة
  هلذه الشعوب تنريةواملس واملسبقة احلرة املوافقة أساس

ــك توصــية  •   ــدويل البن ــيح ال ــة سياســاته بتنق ــة التنفيذي ــضمانات املتعلق ــث بال  تكــون حبي
 املـصارف  مـن  وغـريه  الـدويل  البنـك  وتوصـية  املتحـدة  األمـم  إعالن أحكام مع متوافقة
 األصـــلية للـــشعوب والفعليـــة الكاملـــة املـــشاركة بكفالـــة األطـــراف املتعـــددة اإلمنائيـــة

 التنفيذيـة  للـسياسة  تنقـيح  وأي قريبـا  سيـصدر  الـذي  األصـلية  الشعوب دليل صياغة يف
  األصلية بالشعوب املتعلقة ١٠-٤

  
  الدولية املالية املؤسسات جانب من التنفيذ    

 يف واملـستنرية  واملـسبقة  احلـرة  املوافقـة  بـإدراج  الدوليـة  املاليـة  املؤسـسات  مـن  عـدد  قام  - ٤٨
 لـيس  ،دورة أي مـشروع    مراحـل  مجيـع  يف األصلية الشعوب مشاركة كفالة أجل من سياساته
ــذ، التخطــيط يف فقــط ــا والتنفي ــضا وإمن ــوارد إدارة يف أي ــشترط .امل ــة وُت ــسبقة احلــرة املوافق  وامل

 األصــلية، للــشعوب عرفيــاً اململوكــة األراضــي داخــل املــشروع تنفيــذ يتقــّرر عنــدما واملــستنرية
 عنـدما  أو األراضـي،  هذه يف املوجودة الطبيعية املوارد جتاريا يطوِّر أن املشروع يزمع عندما أو

 أو/و األصــــلية الــــشعوب معيــــشة بأســــباب تــــضّر آثــــار املــــشروع علــــى تترتــــب أن ُيتوقــــع
 للـشعوب  احملليـة  اجملتمعـات  هويـة  حتـدد  الـيت  الروحيـة  أو االحتفاليـة  أو الثقافيـة  باالستخدامات

 يزمـع  وعنـدما  نقلـها،  املـشروع  تبعيست عندما أيضاً األصلية الشعوب موافقة وُتشترط .األصلية
 .جتاريــة ألغــراض ممارســاهتا أو ابتكاراهتــا أو معارفهــا أو الثقافيــة مواردهــا اســتخدام املــشروع
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 ومـسبق  حـر  تـشاور  عمليـة  يف االخنـراط  املقترض على الدويل البنك يشترط املثال، سبيل فعلى
ــ املاليــة املؤســسات تقــوم احلــاالت، بعــض ويف .)٧(ومــستنري  لــسياسات بيانــات بوضــع ةالدولي
 الـيت  اإلمنائيـة  املـشاريع  يف ودعمهـا  األصـلية  الشعوب موافقة على احلصول أجل من الضمانات

  .عليها تؤثر
  

   واملستنرية واملسبقة احلرة املوافقة جمال يف اخلاص القطاع إىل الدائم املنتدى توصيات    
  :يلي ما  الرئيسيةالتوصيات تتضمن  - ٤٩

 يف واملـساءلة  املـصري  وتقريـر  واملستنرية، واملسبقة احلرة املوافقة مببادئ كوالتمس التقيد  •  
  التنمية أجل من جيدة شراكة خلق أجل من األصلية الشعوب متس اليت املسائل مجيع

 الــصغر، البــالغ التمويــل آليــات مــن مــستفيدة باعتبارهــا األصــلية الــشعوب اســتهداف  •  
   واملستنرية واملسبقة احلرة مبوافقتها

  
  اخلاص القطاع جانب من التنفيذ    

 سياســته يف )Royal Bank of Canada( “كنــدا أوف بنــك رويــال” مــصرف أدرج  - ٥٠
 التجاريـة  الـشركات  تكـون  أن لكفالة واملستنرية واملسبقة احلرة املوافقة على ينص شرطاً العامة
 مـع  التـشاور  خـالل  مـن  اجتماعيـاً  مسؤولة معه تتعامل اليت والطاقة التعدين قطاعي يف الكربى

  . بعملياهتا املتأثرة األصلية للشعوب احمللية اجملتمعاتمراعاة و
ــدويل اجمللــس أصــدر وقــد  - ٥١ ــشأن توجيهــات واملعــادن للتعــدين ال ــشعوب التعــدين ب  وال

 املوافقـة  اشتراط على الوطنية احلكومات قوانني فيها تنّص اليت احلاالت ويف .والتعدين األصلية
  .للقانون االمتثال اجمللس أعضاء من ُيتوقع األصلية، للشعوب واملستنرية قةواملسب احلرة
 جمـال  يف واملنفـذة  الـصادرة  التوصـيات  لعدد الدورات حبسب توزيعا ٣ اجلدول ويقدم  - ٥٢

  .املستنرية واملسبقة احلرة املوافقة
                                      

__________ 
  .١، الفقرة )البنك الدويل( املتعلقة بالشعوب األصلية ١٠-٤السياسة التنفيذية   )٧(  
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  ٣ اجلدول
  واملستنرية واملسبقة احلرة فقةاملوا جمال يف الدائم املنتدى توصيات تنفيذ    

  
  التوصيات  

 دورة املنتدى الدائم
ــيات   ــوع التوصـــــــ جممـــــــ

  الصادرة
ــذة  ــيات املنفّـ ــاري (التوصـ اجلـ
  )أ()تنفيذها أو املنجزة

ــيت مل ُتنفــذ بعــد    التوصــيات ال
  بشأهناأو مل ترد إفادات 

  -  ١  ١  األوىل
  ١  ٢  ٣  ةالثاني
  ١  ١  ٢  الثالثة
  ٩  ٤  ١٣  الرابعة
  -  ٣  ٣  سةاخلام

  ٤  ١٣  ١٧  السادسة
  ٢  ٤  ٦  السابعة
  ١  ٧  ٨  الثامنة
  ١٨  ٣٥  ٥٣  اجملموع

  
ُتعترب التوصية منفذة إذا قامـت أي دولـة أو وكالـة، حـىت ولـو واحـدة فقـط، بـإبالغ املنتـدى الـدائم                  )أ(  

  باختاذها إجراء حياهلا

  والتوصيات االستنتاجات  - ثالثا  
ــضطلع  - ٥٣ ــشترك الــدعم فريــق ي ــيم بــدور الوكــاالت بــني امل  للتعــاون حمــوراً باعتبــاره ق

 .الوكـاالت  جانـب  مـن  الـدائم  املنتـدى  توصـيات  لتنفيـذ  وحـافزاً  الوكـاالت  بني فيما والتنسيق
 الزيـارات  خـالل  من وذلك معها، اتصال على والبقاء الوكاالت مع اتصاالت إقامة املهم ومن

 وعلـى  الـدورات  خـالل  الرمسـي  غـري  التعـاون  إىل باإلضـافة  الـدائم  املنتـدى  هبا يقوم اليت الرمسية
ــة حاســم الوكــاالت داخــل االتــصال نقــاط عمــل وُيعــد .الــسنة مــدار  توصــيات لتنفيــذ األمهي

 وكــذلك العالقــات هــذه علــى احلفــاظ مواصــلة الــدائم لمنتــدىل وينبغــي .الــدائم املنتــدى
   .للتعاون جدد شركاء عن لبحثا

 احتمـال  مـن  أقـل  بعينـها  وكالـة  إىل املوجَّهـة  غري ةالعام التوصيات تنفيذ احتمال وُيعد  - ٥٤
 توصــيات إصــدار إىل الــسعي مواصــلة الــدائم لمنتــدىل وينبغــي .املوجَّهــة التوصــيات تنفيــذ

   .للقياس وقابلة واضحة
 التوصـيات  مـن  عددا وأصدر لأللفية، اإلمنائية لألهداف دورتني الدائم املنتدى وكّرس  - ٥٥
ــة نظــراو .األهــداف هبــذه يتعلــق فيمــا ــة، اإلمنائيــة األهــداف ألمهي  املوعــد والقتــراب لأللفي
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 حمـدد  اسـتعراض  إجـراء  يف النظر يف الدائم املنتدى يرغب قد ،٢٠١٥ بعام احملدد النهائي
  .عشرة الثانية دورته يف باألهداف املتعلقة للتوصيات

 مببـدأ  افاالعتـر  تعزيـز  إىل احلاجـة  اعتبـاره  يف يضع إذ الدائم، املنتدى يرغب وقد  - ٥٦
 فئـة  إنـشاء  :التاليـة  اإلجـراءات  أحـد  اختـاذ  يف النظـر  يف واملـستنرية،  واملسبقة احلرة املوافقة
 عـن  نطاقـاً  أوسع تقرير لكتابة دائم منتدى وتعيني الدائم؛ املنتدى أعضاء حمفظة يف جديدة

ــسألة؛ ــة وإدراج املـ ــرة املوافقـ ــسبقة احلـ ــستنرية واملـ ــوع واملـ ــدى يف كموضـ ــه، إحـ  دوراتـ
  .يوم نصف ملدة ملناقشة كموضوع أو
 الــدويل اخلــرباء فريــق اجتمــاع توصــيات يف النظــر يف الــدائم املنتــدى يرغــب وقــد  - ٥٧
 .٢٠١١ ينـاير /الثـاين  كـانون  ١٤ إىل ١٢ مـن  املعقـود  والغابـات  األصـلية  الشعوب بشأن
 عليـة والف الكاملـة  املـشاركة  إدراج إىل العامـة  اجلمعيـة  التوصـيات  تدعو اخلصوص، وجه وعلى

 إعــداد إطــار يف العــامل، أحنــاء مجيــع يف األصــلية الــشعوب مــشاركة وكــذلك الــدائم للمنتــدى
  ).٣٧ الفقرة ،E/C.19/2011/5 انظر( ٢٠ + ريو مؤمتر ومتابعة وتنظيم
 يف النظـر  يف أيـضا  الـدائم  املنتـدى  يرغـب  قد للغابات، الدولية بالسنة يتعلق وفيما  - ٥٨

 .والغابات األصلية الشعوب بشأن الدويل اخلرباء ريقف اجتماع عن صادرة أخرى توصية
 بقـضايا  املعـين  الـدائم  واملنتدى بالغابات املعين املتحدة األمم منتدى أمانيت التوصية تلك ودعت

ــشعوب ــشراكة األصــلية، ال ــة وال ــة التعاوني ــات، املعني ــا بالغاب ــن وغريه ــات الوكــاالت م  واهليئ
 الـشعوب  مـشاركة  لكفالـة  وثيـق  بـشكل  تتعـاون  نأ إىل األصـلية،  الشعوب ومنظمات والدول
 سـيما  وال بالغابـات،  املعـين  املتحـدة  األمـم  منتـدى  مبـادرات  يف وفعلية كاملة مشاركة األصلية

 تؤديــه الــذي احملــوري الــدور علــى لتأكيــدوا ،٢٠١١ عــام للغابــات، الدوليــة بالــسنة االحتفــال
 يف بيولوجيـا  تنوعـا  األكثـر  الغابات من الكثري على احلريص احلارس بوصفها األصلية الشعوب
  ).٣٨ الفقرة نفسه، املرجع( العامل

  


