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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والثالثون

 2018أيلول/سبتمرب  10-28
 األعمال جدول من 3 البند

تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 
 ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف 

إكوووووادور، اوكاانيووووا، ،راريوووووال ، سوووو و، ا، ووووي االسووووود ،  وووويل ، ريواتيموووواال ، امل سوووويك،   
 : مشاوع قاار هندوراس

 حقوق اإلنسان والشعوب االصلية .../39  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
إىل مجيع قرارات اجلمعية العامة وجلنةة حقةوق اإلنسةان وجملةس حقةوق اإلنسةان  إذ يشري 

 املتعلقة حبقوق اإلنسان والشعوب األصلية،
 الةةةةواردإ ال إعةةةةان األمةةةةن املت ةةةةدإ  شةةةة نالغةةةةا ت لبلةةةةو  دعمةةةة   مةةةةن جديةةةةد وإذ يؤكةةةةد 
 13املةةةةةؤر   61/295 هةةةةةاالشةةةةةعوب األصةةةةةلية، الةةةةةية اعتمدةةةةةة  اجلمعيةةةةةة العامةةةةةة ال قرار  حقةةةةةوق

 ،2007أيلول/سبتمرب 
، منةةةةي كةةةةان لةةةة   الشةةةةعوب األصةةةةلية حقةةةةوق األمةةةةن املت ةةةةدإ  شةةةة ن أبن إعةةةةان وإذ يقةةةةر 
علةةةةةغ صةةةةةيانة دسةةةةةاةري ونلةةةةةن أساسةةةةةية عةةةةةدإ علةةةةةغ ال ةةةةةعيدين الةةةةةو    إجيةةةةةاي أتثةةةةةرياعتمةةةةةاد ، 
ر القانونيةةةةةة والدوليةةةةةة والسياسةةةةةات املنطبقةةةةةة علةةةةةغ ال التطةةةةةوير التةةةةةدرجي  ل  ةةةةة وأسةةةةة ن واحمللةةةةة ،
 األصلية، الشعوب
إىل اعتمةةةاد الوثيقةةة اةتاميةةةة لاجتمةةةاف العةةاو الرجيةةةع املسةةتو  لل معيةةةة العامةةةة  وإذ يشةةري 

 ،(1)2014املعروف ابملؤمتر العامل  املع  ابلشعوب األصلية، ال أيلول/سبتمرب 

__________ 
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اجل ةةةةةود املبيولةةةةةة حاليةةةةا  ال سةةةةةبيل ةعويةةةةةو و ايةةةةة وإعمةةةةةال حقةةةةةوق الشةةةةةعوب  وإذ يقةةةةدر 
األصةةلية ابلنلةةر ال املعةة  ابلشةةعوب األصةةلية، ويشةةري إىل التةةواو اجلمعيةةة العامةةة ال املةةؤمتر العةةامل  

سبل ةعويو مشاركة ممثل  الشعوب األصلية ومؤسساهتا ال اجتماعات هيئات األمن املت دإ ذات 
الةةةية اعتمدةةةة   71/321هةةةي  الشةةةعوب، وإذ يرحةةة  ابلقةةةرار متةةةس  ن املسةةةاال الةةة  ال ةةةلة  شةةة

 ،2017أيلول/سبتمرب  8اجلمعية العامة ال 
مبشاركة ممثل  الشعوب األصلية ومؤسساهتا ال اجتماعات خمتلف أج ةوإ األمةن  وإذ يقر 

اةةةرباا املعنيةةة حبقةةوق املت ةدإ وهيئاهتةةا اليرعيةةة، وااصةةة اجتماعةةات جملةةس حقةةوق اإلنسةةان و ليةةة 
 الشعوب األصلية،

ابلدراسةةة الةة  أعةةدهتا  ليةةة اةةةرباا املعنيةةة حبقةةوق الشةةعوب األصةةلية  ةة  وإذ يقةةر أيضةةا   
، وإذ يشةة ع مجيةةع (2)عنةةوان ملاملواجقةةة اوةةرإ واملسةةبقة واملسةةتنريإع ىةةق قةةاان علةةغ حقةةوق اإلنسةةانمل

إ والتوصةيات الةواردإ ال الدراسةة ابعتبارهةا األ راف علغ أن ةنلر ال أمثلة علغ املمارسةات اجليةد
ةوجي ات عملية ا وص الكييية ال  ميكن هبةا  لةو  األهةداف الةواردإ ال إعةان األمةن املت ةدإ 

  ش ن حقوق الشعوب األصلية،
، الةةية عةةربت (3) تقريةةر املقةةررإ اةاصةةة املعنيةةة حبقةةوق الشةةعوب األصةةليةا  وإذ حيةةيع علمةة 

 شةة ن مةةا يتعةةرمل لةة  املةةداجعون عةةن حقةةوق مةةن نتةةااق خل ةة  إليةة   جيةة  عةةن اانشةةغال إ اا مةةا
ةدا ري الوقاية واوماية املتاحةة، وإذ ينادةد و ش ن اإلنسان للشعوب األصلية من ه مات وجترمي 

 مجيع الدول أن ةنلر ال التوصيات الواردإ ال التقرير،
ضةةةةرورإ إيةةةةاا اهتمةةةةاو خةةةةاص وقةةةةوق النسةةةةاا واأل يةةةةال والشةةةةباب واملسةةةةن   وإذ يؤكةةةةد 

واألدةةصاص ذوة اإلعاقةةة مةةن الشةةعوب األصةةلية واحتياجةةاهتن اةاصةةة، وةكثيةةف اجل ةةود الراميةةة 
والقضةاا علي ةا، علةغ إىل منع أعمال العنف وأدةكال التمييةو املتعةددإ واملتقا عةة ال هةيا ال ةدد 

من املت دإ  ش ن حقةوق الشةعوب األصةلية وال الوثيقةة اةتاميةة للمةؤمتر الن و املب  ال إعان األ
 األصلية،املع  ابلشعوب العامل  

إىل اعتمةةةةةةاد منلمةةةةةةةة العمةةةةةةل الدوليةةةةةةةة اةياقيةةةةةةة الشةةةةةةةعوب األصةةةةةةلية والقبليةةةةةةةة  وإذ يشةةةةةةري 
ية (، ومسامهة هي  ااةياقية  قدر م ةن ال ةعويةو حقةوق الشةعوب األصةل169)رقن  1989 لعاو

 و ايت ا،
أبن الشةةةعوب األصةةةلية هةةة  مةةةن اجلماعةةةات األوىل الةةة  ةواجةةة  ا  ر املبادةةةرإ  وإذ يسةةةلن 

لتغري املنا   سب  اعتمادها علغ البيئة ومواردها وعاقت ا الوثيقة هبا، وإذ يرح   دور الشةعوب 
يةةةاق ابريةةةس، األصةةةلية ال  قيةةةف أهةةةداف اةياقيةةةة األمةةةن املت ةةةدإ اإل اريةةةة  شةةة ن ةغةةةري املنةةةا ، واة

 والغا ت ال  ةتضمن ا، 2030وأهداف خطة التنمية املستدامة لعاو 
، مبةةا ال و نةةاا قةةدراهتن نسةةاا الشةةعوب األصةةلية ودةةباهبامتكةة  أمهيةةة  وإذ يضةةع ال اعتبةةار  

ية مبادةرإ،   ةمتسة ن ذلك مشاركت ن الكاملةة واليعالةة ال عمليةات ا ةاذ القةرار ال املسةاال الة  
مبا يشمل، عند ااقتضةاا، السياسةات والةربامق واملةوارد الة  ةرمة  إىل  قيةف رجةا  نسةاا الشةعوب 
األصلية وأ ياهلا ودباهبا، وا سيما ال جماات ال  ة والتعلين والعمالةة ونقةل املعةارف التقليديةة 

   حبقوق ن و  دإ ج م ا،واللغات واملمارسات، وإذ يدرك أيضا  أمهية ا اذ ةدا ري إلذكاا الوع
__________ 

(2) A/HRC/39/62. 

(3) A/HRC/39/17. 
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 تقرير ميةومل األمةن املت ةدإ السةام  وقةوق اإلنسةان  شة ن حقةوق الشةعوب  ينو  -1 
ال ةقةةةدمي ةقريةةةر سةةةنوة عةةةن حقةةةوق الشةةةعوب ةسةةةتمر أن إىل امليوضةةةة السةةةامية ، ويطلةةة  (4)األصةةةلية

الةةة  ةشةةة دها  األصةةةلية إىل جملةةةس حقةةةوق اإلنسةةةان يتضةةةمن معلومةةةات عةةةن املسةةةت دات ذات ال ةةةلة
هيئةةات و ليةةات حقةةوق اإلنسةةان، وعةةن األنشةةطة الةة  ةضةةطلع هبةةا امليوضةةية السةةامية وقةةوق اإلنسةةان 

املقةةر وال امليةةدان وةسةة ن ال ةعويةةو أحكةةاو إعةةان األمةةن املت ةةدإ  شةة ن حقةةوق الشةةعوب األصةةلية  ال
 واحرتام ا وةطبيق ا ةطبيقا  كاما ، وعن متا عة مد  جعالية اإلعان؛

الشةعوب األصةلية، مبةا ال ذلةك  عمل املقةررإ اةاصةة املعنيةة حبقةوق  علما  حييع  -2 
  راهتةةةا الر يةةةة وةقاريرهةةةا، ويشةةة ع مجيةةةع اوكومةةةةات علةةةغ ااسةةةت ا ة إىل  لبةةةات الةةةو رإ الةةةة  

 ةقدم ا إلي ا؛
 عمل  لية اةرباا املعنيةة حبقةوق الشةعوب األصةلية، مبةا ال ذلةك ةقريرهةا  يرح  -3 
، واألنشةةةطة الةةة  ةضةةةطلع هبةةةا جيمةةةا  ةةة  الةةةدورات، ويطلةةة  إىل امليوضةةةية السةةةامية أن (5)السةةةنوة

ةكيةةل ةرمجةةة هةةي  التقةةارير غميةةع اللغةةات الر يةةة ل مةةن املت ةةدإ وةو يع ةةا علةةغ ا لةةس ال الوقةة  
ا  لقةرار املناس ، وةضمن ةرمجة الدراسات والتقارير ال  ةعدها  ليةة اةةرباا قبةل  دايةة الةدورإ، وجقة

 ؛2016أيلول/سبتمرب  30املؤر   33/25ا لس 
علةةغ املشةةاركة  نشةةار ال دورات  ليةةة اةةةرباا و ةةدا حةةوار   قةةوإ الةةدوليشةة ع  -4 

 مع ا، مبا ال ذلك ال إ ار األنشطة ال  ةضطلع هبا ال جرتإ ما    الدورات؛
اةةةرباا، ال إ ةةار إوةةا  وايت ةةا، و ليةةة غ ةةود الشةةعوب األصةةلية والةةدول  يسةةل ن -5 

الراميةةة إىل ةقةةدمي املسةةاعدإ عةةن  ريةةف ةيسةةري اوةةوار، عنةةدما ةرتاضةةغ علةةغ ذلةةك مجيةةع األ ةةراف، 
الةةةةواردإ ال إعةةةةان األمةةةةن املت ةةةةدإ  شةةةة ن حقةةةةوق الشةةةةعوب األصةةةةلية علةةةةغ   لةةةةو  الغةةةةا ت غيةةةةة 

ت إىل  ليةةة اةةةرباا مةةن أجةةل او ةةول ال ةةعيدين الةةو   ودون الةةو  ، ويشةة ع علةةغ ةقةةدمي  لبةةا
 علغ املساعدإ التقنية؛

إىل أن الدراسة املقبلة  لية اةرباا، املقرر اسةتكماهلا حبلةول الةدورإ الثانيةة  يشري -6 
عشرإ لآللية، سرتكو علغ موضوف الشعوب األصلية واهل رإ واودود، وحييع علما  أيضا  أبن  لية 

 ف ااعرتاف واجلرب وامل اوة؛اةرباا ستعد ةقريرا  عن موضو 
الدول ومجيةع املؤسسةات األكادمييةة املعنيةة ومؤسسةات الشةعوب األصةلية  يش ع -7 

وممثلي ا، وكيلك منلمة األمن املت ةدإ للرت يةة والعلةن والثقاجةة،  وصةي ا الوكالةة الرااةدإ للسةنة الدوليةة 
لسةنة الدوليةة ال ابن وةنييي األنشطة املت لة  نشار ال ةنلياملشاركة للغات الشعوب األصلية، علغ 

 ةةروا السةةنة الدوليةةة عةةن  ريةةف ا ةةاذ مةةا يلةةوو مةةن ةةةدا ري لتوجيةة  النلةةر إىل  التمسةةك، و 2019عةةاو 
 ااند ر اةطري للغات الشعوب األصلية واواجة إىل اوياظ علي ا وإحياا ا وةعويوها؛

 أيلةةول/ 29املةةؤر   18/8مةةن قةةرار جملةةس حقةةوق اإلنسةةان  14لليقةةرإ  ، وجقةةا  يقةةر ر -8 
، 2019ية للغات الشعوب األصةلية ال عةاو وابلنلر إىل ااحتيال ابلسنة الدول، 2011سبتمرب 

أن يكةةون موضةةوف حلقةةة النقةةاة السةةنوية املتعلقةةة حبقةةوق الشةةعوب األصةةلية واملومةةع عقةةدها علةةغ 
الن ومل ابلغةات األصةلية واويةاظ للم لس حول  نية واألر ع الثاامتداد ن ف يوو أثناا الدورإ 

__________ 

(4) A/HRC/39/37. 
(5) A/HRC/39/68. 
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، ويطلةة  إىل امليوضةةية السةةامية وقةةوق اإلنسةةان أن ةتةةيص وصةةول األدةةصاص ذوة اإلعاقةةة علي ةةا
وةقد مةة  إىل جملةةس حقةةةوق  حلقةةة النقةةةاةعةةن  مةةةوجوا   إىل املناقشةةةات وأن ةعةةد  ةقريةةرا  ا  اتمةة وصةةوا  

 األر ع ؛و  لرا عةاإلنسان قبل انعقاد دورة  ا
، أن يكون 18/8من قرار جملس حقوق اإلنسان  14لليقرإ  ، وجقا  أيضا   يقر ر -9 

موضوف حلقة النقاة السنوية املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية واملومع عقدها علغ امتداد ن ف 
 اية املةداجع  عةن حقةوق اإلنسةان للشةعوب للم لس حول  واألر ع  امسةاةيوو أثناا الدورإ 

، ويطل  إىل امليوضية السامية وقوق اإلنسان أن ةتيص وصةول األدةصاص ذوة اإلعاقةة صليةاأل
وةقد مةة  إىل جملةةس حقةةةوق  حلقةةة النقةةةاةعةةن  مةةةوجوا   إىل املناقشةةةات وأن ةعةةد  ةقريةةرا  ا  اتمةة وصةةوا  

 واألر ع ؛ السا عةاإلنسان قبل انعقاد دورة  
ابملقةةرتا املقةةدو إليةة  مةةن  ليةةة اةةةرباا واملتمثةةل ال  ةةيل املويةةد مةةن اجل ةةود  يرح ةة  -10 

لتيسةةري مشةةاركة ممثلةة  الشةةعوب األصةةلية ومؤسسةةاهتا ال أعمةةال ا لةةس، وااصةةة اوةةوار مةةع  ليةةة 
اةةرباا واملقةررإ اةاصةةة، وال حلقةة النقةةاة السةنوية املمتةدإ لن ةةف يةوو واملتعلقةةة حبقةوق الشةةعوب 

 تشةة يع اجلمعيةةة العامةةة هليئةةات األمةةن املت ةةدإ ذات ال ةةلة علةةغ القيةةاو، ا  ح ةة  أيضةةاألصةةلية، وير 
 للنلاو الداخل  لكل من ا،  تيسةري مشةاركة ممثلة  الشةعوب األصةلية ومؤسسةاهتا ال ااجتماعةاتا  وجق

 املساال ال  متس ا؛ ال  ةناقشذات ال لة 
، مبشةاركة راةيس ن ةف يةوو علغ امتةداد جلسة  اور    الدورات أن يعقد يقر ر -11 

اجتماعةةةات ممثلةةة  الشةةةعوب األصةةةلية ومؤسسةةةاهتا ال  ملناقشةةةة سةةةبل ةعويةةةو مشةةةاركة اجلمعيةةةة العامةةةة،
، ال اليةوو األول مةن الةدورإ الثانيةة عشةرإ  ليةة اةةرباا ، وذلةكاملساال ال  متسة ا ال  ةناقشا لس 

ا  اتمة األدصاص ذوة اإلعاقةة وصةوا   ويطل  إىل امليوضية السامية وقوق اإلنسان أن ةتيص وصول
وةقد م  إىل جملس حقوق اإلنسةان قبةل  الت اور جلسة عن موجوا   وأن ةعد  ةقريرا   جلسة الت اور إىل

وصةة  أبن ةنلةةر اجلمعيةةة العامةةة ال ذلةةك التقريةةر ال إ ةةار العمليةةة ي، و واألر عةة  را عةةةالانعقةةاد دورةةة  
 ؛للشعوب األصلية ال عمل األمن املت دإ اجلارية لتعويو املشاركة الكاملة واليعالة

ووكةةاات منلومةةة األمةةن املت ةةدإ وكيايهتةةا املعنيةةة علةةغ أن ةةةدعن  الةةدول يشةة  ع -12 
األمةةة  العةةةاو ال مسةةةاعي  لعقةةةد مشةةةاورات إقليميةةةة ال الوقةةة  املناسةةة ، مبةةةا ال ذلةةةك عةةةن  ريةةةف 

ف منةةا ف مةةن خمتلةة األصةةليةالشةةعوب  غيةةة استق ةةاا  راا  الل ةةان اإلقليميةةة، حسةة  ااقتضةةاا،
مشةةةاركة ممثلةةة  الشةةةعوب األصةةةلية ومؤسسةةةاهتا ال  العةةةاش  شةةة ن مةةةا يلةةةوو ا ةةةاذ  مةةةن ةةةةدا ري ةكيةةةل

 ؛ذات ال لة  ش ن املساال ال  متس ا هيئات األمن املت دإ جتماعاتا
الدول علغ إياا ااعتبار الواج  وقوق الشعوب األصلية وأدةكال  أيضا   يش  ع -13 
ملتعددإ واملتقا عة ال  ةواج  ا الشةعوب األصةلية وأجرادهةا عنةد الوجةاا ابلتواماهتةا املتع ةد هبةا ال التمييو ا

، وعنةد وضةع الةربامق الدوليةة واإلقليميةة ذات ال ةلة، وكةيا خطةع 2030خطة التنمية املستدامة لعةاو 
 الرك ؛ العمل وااسرتاةي يات والربامق الو نية، ال  ةطب ف مبدأ عدو ةرك أة أحد خلف

املقةةررإ اةاصةةة واملنتةةد  الةةداان املعةة   قضةةا  الشةةعوب األصةةلية و ليةةة  يشةة  ع -14 
اةةةرباا علةةغ ةعويةةو التعةةاون والتنسةةيف اجلةةاري  جيمةةا  ين ةةا، وعلةةغ ةكثيةةف ج ودهةةا املبيولةةة لتعويةةو 
حقةةوق الشةةعوب األصةةلية وإعةةان األمةةن املت ةةدإ  شةة ن حقةةوق الشةةعوب األصةةلية، مبةةا ال ذلةةك 

 عةةة املةةؤمتر العةةامل  املعةة  ابلشةةعوب األصةةلية، ويةةدعو هةةي  اجل ةةات إىل مواصةةلة التعةةاون الوثيةةف متا
 مع مجيع  ليات جملس حقوق اإلنسان، كل ال إ ار وايت ؛
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أن هيئةةةةات معاهةةةةدات األمةةةةن املت ةةةةدإ  ليةةةةات  م مةةةةة لتعويةةةةو  يؤكةةةةد مةةةةن جديةةةةد -15 
ة ال ةوصةةياهتا، مبةةا جي ةةا ةلةةك املتعلقةةة ، ويشةة ع الةةدول علةةغ النلةةر غديةةت ةةاو اي حقةةوق اإلنسةةان

 ابلشعوب األصلية؛
إبسةةةةة او ااسةةةةةتعرامل الةةةةةدورة الشةةةةةامل ال إعمةةةةةال حقةةةةةوق الشةةةةةعوب  يرح ةةةةة  -16 

األصةةةلية، ويشةةةة  ع علةةةةغ املتا عةةةة اليعالةةةةة لتوصةةةةيات ااسةةةةتعرامل املقبولةةةة جيمةةةةا يتعلةةةةف ابلشةةةةعوب 
ااقتضةةاا، معلومةات عةةن حالةةة األصةلية، ويةةدعو الةدول إىل أن ةقةةد و أثنةةاا ااسةتعرامل، وحسةة  

حقوق الشعوب األصلية، مبا ال ذلك التدا ري املتصيإ لبلو  أهداف إعةان األمةن املت ةدإ  شة ن 
 حقوق الشعوب األصلية؛

 إعان األمن املت دإ  شة ن الواردإ ال أن ةسعغ لت قيف الغا تالدول  ناددي -17 
ابلتشةةةاور والتعةةةاون مةةةع  الغةةةا تةلةةةك ةةةةدا ري مةةةن أجةةةل  لةةةو   اب ةةةاذالشةةةعوب األصةةةلية  حقةةةوق

 الشعوب األصلية؛
ابلدول ال  ش ة د ق علغ اةياقية منلمة العمل الدولية  ش ن الشعوب  ي ي  -18 

 ( أو ش ةنضن إلي ا  عد، أن ةنلر ال القياو  يلك؛169)رقن  1989األصلية والقبلية، 
إ وجقةا  للمبةادا املتعلقةة  دور املؤسسات الو نية وقوق اإلنسةان املنشة  يرح   -19 

مبركةةو املؤسسةةات الو نيةةة لتعويةةو حقةةوق اإلنسةةان و ايت ةةا )مبةةادا ابريةةس( ال الن ةةومل  قضةةا  
الشةةعوب األصةةلية، ويقةةر  ابألمهيةةة الةة  ةولي ةةا ةلةةك املؤسسةةات لتنميةةة قةةدراهتا وةعويوهةةا، حسةة  

 ااقتضاا، لتمكين ا من أداا ذلك الدور  يعالية؛
للسياقات واة ةاا  الو نيةة ذات ال ةلة،  لغ أن ةقوو، وجقا  الدول ع يش ع -20 

غمةةةع ونشةةةر البيةةةايت امل ةةةنية حسةةة  اانتمةةةاا اإلثةةة ، أو الةةةدخل، أو نةةةوف اجلةةةنس، أو السةةةن، 
العرق، أو الوضع من حيث اهل ةرإ، أو اإلعاقةة، أو املوقةع اجلغةراال أو نةري ذلةك مةن العوامةل،  أو

ر السياسات وااسرتاةي يات والربامق اإلمناايةة الراميةة إىل حس  ااقتضاا،  غية رصد و س  أث
 سةةةة  رجةةةةا  الشةةةةعوب األصةةةةلية وأجرادهةةةةا ومكاج ةةةةة أعمةةةةال العنةةةةف وأدةةةةكال التمييةةةةو املتعةةةةددإ 

، ودعةةن العمةةل املضةةطلع  ةة  مةةن أجةةل  قيةةف أهةةداف واملتقا عةةة الةة  ةسةةت دج ن والقضةةاا علي ةةا
 ؛2030التنمية املستدامة وخطة عاو 

الشةةةعوب األصةةةلية  عمةةةل جنبةةةا  إىل جنةةة  مةةةعالةةةدول علةةةغ أن ة أيضةةةا    عيشةةة -21 
ذات ال ةةلة ابلت ةةةدة وااسةةت ا ة لتغةةةري املنةةةا ،  للن ةةومل ابلتكنولوجيةةةات واملمارسةةات واجل ةةةود

ال ةبةةةادل اةةةةربات  منةةةرب ا تمعةةةات احملليةةةة والشةةةعوب األصةةةليةويسةةةلن ابلةةةدور اهلةةةاو الةةةية يؤديةةة  
 ؛وةقاسن املمارسات اليضلغ ال جمايل التصييف والتكيف  طريقة داملة ومتكاملة

اباسةةتنتاجات املتيةةف علي ةةا الةة  اعتمةةدهتا جلنةةة وضةةع املةةرأإ ال دورهتةةا  يرح ةة  -22 
اواديةةة والسةةت  والةةة  دعةة  جي ةةةا إىل ا ةةاذ التةةدا ري الا مةةةة لتعويةةو التمكةةة  ااقت ةةادة لنسةةةاا 
الشةعوب األصةةلية،  طةرق من ةةا ضةمان ح ةةوهلن علةغ ةعلةةين جيةد ودةةامل ومشةاركت ن ا ديةةة ال 

دة للعقبات وأدكال التمييو املتعددإ واملتقا عةة الة  ةعرتضة ن، مبةا ال ااقت اد من خال الت 
ذلك العنف، وكةيا لتعويةو مشةاركت ن ال عمليةات صةنع القةرار ذات ال ةلة علةغ مجيةع املسةتو ت 

أمهيةةة إعةةةان األمةةةن  وال مجيةةع ا ةةةاات، مةةع احةةةرتاو و ايةةة معةةةارج ن التقليديةةةة والرتاثيةةة، ومبراعةةةاإ
ويش ع الدول  ،وق الشعوب األصلية ابلنسبة لنساا وجتيات الشعوب األصليةاملت دإ  ش ن حق

 علغ النلر غدية ال التوصيات امليكورإ أعا ، حس  ااقتضاا؛
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دةةةراكة األمةةةن املت ةةةدإ مةةةن أجةةةل  لعمةةةل املضةةةطلع  ةةة  ال إ ةةةاراب يرحةةة  أيضةةةا   -23 
ةبةاف ىةق متسةف إ اا  لةو  الشعوب األصلية واطة العمل املعتَمدإ علةغ نطةاق املنلومةة لضةمان ا

إعان األمن املت دإ  ش ن حقوق الشعوب األصلية، ويةدعو الةدول واجل ةات  الواردإ ال غا تال
 املاحنة احملتملة األخر  إىل دعن هي  اةطة؛

الدول علغ املسامهة ال صندوق األمن املت دإ للتربعات ل احل الشعوب  حيث   -24 
 و املؤسسةةات العامةةة و/أو اةاصةةة األخةةر  إىل املسةةامهة جيةة   وصةةي األصةةلية ويةةدعو اجل ةةات الياعلةةة أ

 وسيلة م مة لتعويو حقوق الشعوب األصلية ال مجيع أحناا العاش وداخل منلومة األمن املت دإ؛
 مواصلة نلر  ال هي  املس لة ال دورإ مقبلة وجقا  لربيمق عمل  السنوة. يقر ر -25 

    


