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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 

 الفلبا،، إكوادور، أوكرانياا، رراواوا، ، وا و، ا باس ا*ساود ،  ايلت، وواتيمااال ،إسبانيا،   
 : مشروع قرار، هنغاراي هندوراس النرويج ، املكسيك، فنلندا ،

 حقوق اإلنسان والشعوب ا*صلية .../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 نلبلةةةةوغ ال ةةةةا ت دعمةةةة   مةةةةن جديةةةةد وإذ يؤكةةةةد 
 أيلةول/ 13املةؤر   61/295 هةاالشعوب األصلية، الةي  اعتمدهة  اجلمعيةة العامةة ال قرار  حقوق
 ،2007سبتمرب 
، منةةةةي كةةةةان لةةةة   الشةةةةعوب األصةةةةلية حقةةةةوق األمةةةةن املت ةةةةدإ  شةةةة ن أبن إعةةةةان وإذ يقةةةةر 

علةةص صةةياسة دسةةاهري ونسةةن أساسةةية عةةدإ علةةص الاةةعيدين الةةو   وا لةة ،  إجيةةاي اعتمةةاد ، ي ةةري
 األصلية، ال التطوير التدرجي  لأل ر القانونية والدولية والسياسات املنطبقة علص الشعوبوأسهن 

إىل اعتمةةةاد الو يقةةة اةتاميةةةة لاجتمةةةاف العةةاو الرجيةةةع املسةةتو  لل معيةةةة العامةةةة  وإذ يشةةري 
 ،(1)2014املعروف ابملؤمتر العامل  املع  ابلشعوب األصلية، ال أيلول/سبتمرب 

اجلهةةةةةود املبيولةةةةةة حاليةةةةا  ال سةةةةةبيل هعويةةةةةو و ايةةةةة وإعمةةةةةال حقةةةةةوق الشةةةةةعوب  وإذ يقةةةةدر 
األصةةلية ابلنسةةر ال املعةة  ابلشةةعوب ىل التةةواو اجلمعيةةة العامةةة ال املةةؤمتر العةةامل  األصةةلية، ويشةةري إ

__________ 
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سبل هعويو مشاركة ممثل  الشعوب األصلية ومؤسساهتا ال اجتماعات هيئات األمن املت دإ ذات 
الةةةي  اعتمدهةةة   71/321هةةةي  الشةةةعوب، وإذ يرحةةة  ابلقةةةرار متةةةس الاةةةلة  شةةة ن املسةةةا ل الةةة  

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

املت ةدإ وهيئاهتةةا اليرعيةةة، وااصةةة اجتماعةةات جملةةس حقةةوق اإلنسةةان ويليةةة اةةةربا  املعنيةةة حبقةةوق 
 الشعوب األصلية،

نيةةة حبقةةوق الشةةعوب األصةةلية  ةة  ابلدراسةةة الةة  أعةةدهتا يليةةة اةةةربا  املعوإذ يقةةر أيضةةا   
، وإذ يشةة ع مجيةةع (2)عنةةوان ملاملواجقةةة اوةةرإ واملسةةبقة واملسةةتنريإع ىةةق قةةا ن علةةص حقةةوق اإلنسةةانمل

األ راف علص أن هنسر ال أمثلة علص املمارسةات اجليةدإ والتوصةيات الةواردإ ال الدراسةة ابعتبارهةا 
هةداف الةواردإ ال إعةان األمةن املت ةدإ هوجيهات عملية ااوص الكييية ال  ميكن هبةا  لةوغ األ

  ش ن حقوق الشعوب األصلية،
، الةةي  عةةربت (3) تقريةةر املقةةررإ اةاصةةة املعنيةةة حبقةةوق الشةةعوب األصةةلية لمةةا  عوإذ حيةةي   

الةة  األصةةلية  الشةةعوبلةة  هتعةةر   شةة ن مةةا مةةن نتةةا ق جيةة  عةةن اانشةة ال إ ا  مةةا هلاةة  إليةة  
هةدا ري الوقايةة واومايةة املتاحةة، وإذ ينايةد مجيةع و شة ن مةن ه مةات وميةر  هداجع عةن حقوقهةا 

 الدول أن هنسر ال التوصيات الواردإ ال التقرير،
ضةةةةرورإ إيةةةةا  اهتمةةةةاو هةةةةاص وقةةةةوق النسةةةةا  واأل يةةةةال والشةةةةباب واملسةةةةن   وإذ يؤكةةةةد 

اهتن اةاصةةة، وهكثيةةف اجلهةةود الراميةةة واأليةةصاص ذو  اإلعاقةةة مةةن الشةةعوب األصةةلية واحتياجةة
والقضةا  عليهةا، علةص إىل منع أعمال العنف وأيةكال التمييةو املتعةددإ واملتقا عةة ال هةيا الاةدد 

الن و املب  ال إعان األمن املت دإ  ش ن حقةوق الشةعوب األصةلية وال الو يقةة اةتاميةة للمةؤمتر 
 األصلية،املع  ابلشعوب العامل  

 1989شةةعوب األصةةلية والقبليةةة لعةةاو  اعتمةةاد منسمةةة العمةةل الدوليةةة اهياقيةةة الإىل وإذ يشةةري 
 (، ومسامهة هي  ااهياقية  قدر مهن ال هعويو حقوق الشعوب األصلية و ايتها،169)رقن 

أبن الشةةةعوب األصةةةلية هةةة  مةةةن اجلماعةةةات األوىل الةةة  هواجةةة  ا  ر املبايةةةرإ  وإذ يسةةةلن 
علص البيئة ومواردها وعاقتها الو يقة هبا، وإذ يرح   دور الشةعوب  لت ري املنا   سب  اعتمادها

األصةةةلية ال  قيةةةف أهةةةداف اهياقيةةةة األمةةةن املت ةةةدإ اإل اريةةةة  شةةة ن ه ةةةري املنةةةا ، واهيةةةاق ابريةةةس، 
 وال ا ت ال  هتضمنها، 2030وأهداف هطة التنمية املستدامة لعاو 

، مبةةا ال و نةةا  قةةدراهتن األصةةلية ويةةباهبانسةةا  الشةةعوب متكةة  أمهيةةة  وإذ يضةةع ال اعتبةةار  
 اةية مبايةرإ، متسةهن ذلك مشاركتهن الكاملةة واليعالةة ال عمليةات ا ةاذ القةرار ال املسةا ل الة  

مبا يشمل، عند ااقتضةا ، السياسةات والةربامق واملةوارد الة  هرمة  إىل  قيةف رجةا  نسةا  الشةعوب 
ت الا ة والتعلين والعمالةة ونقةل املعةارف التقليديةة األصلية وأ ياهلا ويباهبا، وا سيما ال جماا

 والل ات واملمارسات، وإذ يدرك أيضا  أمهية ا اذ هدا ري إلذكا  الوع  حبقوقهن و  دإ جهمها،

__________ 

(2) A/HRC/39/62. 

(3) A/HRC/39/68. 
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 تقريةةةةر ميةةةةو  األمةةةةن املت ةةةةدإ السةةةةام  وقةةةةوق اإلنسةةةةان  شةةةة ن حقةةةةوق  ينةةةةو  -1 
ال هقةد  هقريةر سةنو  عةن حقةوق هسةتمر أن إىل امليوضةة السةامية ، ويطلة  (4)الشعوب األصلية

الشعوب األصلية إىل جملس حقوق اإلنسان يتضمن معلومات عن املسةت دات ذات الاةلة الة  
هشةةةهدها هيئةةةات ويليةةةات حقةةةوق اإلنسةةةان، وعةةةن األنشةةةطة الةةة  هضةةةطلع هبةةةا امليوضةةةية السةةةامية 

مةن املت ةدإ  شة ن حقةوق وقوق اإلنسان ال املقر وال امليةدان وهسةهن ال هعويةو أحكةاو إعةان األ
 الشعوب األصلية واحرتامها وهطبيقها هطبيقا  كاما ، وعن متا عة مد  جعالية اإلعان؛

الشةعوب األصةلية، مبةا ال ذلةك  عمل املقةررإ اةاصةة املعنيةة حبقةوق  علما  حيي   -2 
إ الةةةة    راهتةةةا الر يةةةة وهقاريرهةةةا، ويشةةة ع مجيةةةع اوكومةةةةات علةةةص ااسةةةت ا ة إىل  لبةةةات الةةةو ر 

 هقدمها إليها؛
 عمل يلية اةربا  املعنيةة حبقةوق الشةعوب األصةلية، مبةا ال ذلةك هقريرهةا  يرح  -3 
، واألنشةةةطة الةةة  هضةةةطلع هبةةةا جيمةةةا  ةةة  الةةةدورات، ويطلةةة  إىل امليوضةةةية السةةةامية أن (5)السةةةنو 

لةةس ال الوقةة  هكيةةل هرمجةةة هةةي  التقةةارير غميةةع الل ةةات الر يةةة لألمةةن املت ةةدإ وهو يعهةةا علةةص اج
املناس ، وهضمن هرمجة الدراسات والتقارير ال  هعدها يليةة اةةربا  قبةل  دايةة الةدورإ، وجقةا  لقةرار 

 ؛2016أيلول/سبتمرب  30املؤر   33/25اجلس 
علةةص املشةةاركة  نشةةار ال دورات يليةةة اةةةربا  و ةةد  حةةوار   قةةوإ الةةدوليشةة ع  -4 

 هضطلع هبا ال جرتإ ما    الدورات؛ معها، مبا ال ذلك ال إ ار األنشطة ال 
اةةةربا ، ال إ ةةار إوةةا  وايتهةةا، ويليةةة غهةةود الشةةعوب األصةةلية والةةدول  يسةةل ن -5 

الراميةةة إىل هقةةد  املسةةاعدإ عةةن  ريةةف هيسةةري اوةةوار، عنةةدما هرتاضةةص علةةص ذلةةك مجيةةع األ ةةراف، 
شةةةةعوب األصةةةةلية علةةةةص الةةةةواردإ ال إعةةةةان األمةةةةن املت ةةةةدإ  شةةةة ن حقةةةةوق ال  لةةةةوغ ال ةةةةا ت  يةةةةة 

الاةةعيدين الةةو   ودون الةةو  ، ويشةة ع علةةص هقةةد   لبةةات إىل يليةةة اةةةربا  مةةن أجةةل اواةةول 
 علص املساعدإ التقنية؛

إىل أن الدراسة املقبلة  لية اةربا ، املقرر اسةتكماهلا حبلةول الةدورإ الثانيةة  يشري -6 
إ واودود، وحيي  علما  أيضا  أبن يلية عشرإ لآللية، سرتكو علص موضوف الشعوب األصلية واهل ر 
 اةربا  ستعد هقريرا  عن موضوف ااعرتاف واجلرب واملااوة؛

الدول ومجيةع املؤسسةات األكادمييةة املعنيةة ومؤسسةات الشةعوب األصةلية  يش ع -7 
الدوليةة  وممثليها، وكيلك منسمة األمن املت ةدإ للرت يةة والعلةن والثقاجةة،  وصةيها الوكالةة الرا ةدإ للسةنة

لسةنة الدوليةة ال اب نشار ال هنسين وهنييي األنشطة املتالة املشاركة لل ات الشعوب األصلية، علص 
 ةةروا السةةنة الدوليةةة عةةن  ريةةف ا ةةاذ مةةا يلةةوو مةةن هةةدا ري لتوجيةة  النسةةر إىل  التمسةةك، و 2019عةةاو 

 ااند ر اةطري لل ات الشعوب األصلية واواجة إىل اوياظ عليها وإحيا ها وهعويوها؛
 29املةةةؤر   18/8مةةةن قةةةرار جملةةةس حقةةةوق اإلنسةةةان  14لليقةةةرإ  ، وجقةةةا  يقةةةر ر -8 

ل ابلسةةةةةنة الدوليةةةةةة لل ةةةةةات الشةةةةةعوب األصةةةةةلية ال وابلنسةةةةةر إىل ااحتيةةةةةا، 2011أيلول/سةةةةةبتمرب 
أن يكةةون موضةةوف حلقةة النقةةاي السةةنوية املتعلقةةة حبقةوق الشةةعوب األصةةلية واملومةةع ، 2019 عةاو

__________ 

(4) A/HRC/39/37. 
(5) A/HRC/39/68. 
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النهةةو  ابل ةةات للم لةةس حةةول  الثانيةةة واألر عةة عقةةدها علةةص امتةةداد ناةةف يةةوو أ نةةا  الةةدورإ 
قةةةةةوق اإلنسةةةةةان أن هتةةةةةي  وصةةةةةول ، ويطلةةةةة  إىل امليوضةةةةةية السةةةةةامية واألصةةةةةلية واويةةةةةاظ عليهةةةةةا

 حلقةةةة النقةةةايعةةةن  مةةةوجوا   األيةةةصاص ذو  اإلعاقةةةة وصةةةوا نمةةةا إىل املناقشةةةات وأن هعةةةد  هقريةةةرا  
 واألر ع ؛ لرا عةوهقد م  إىل جملس حقوق اإلنسان قبل انعقاد دوره  ا

، أن يكون 18/8من قرار جملس حقوق اإلنسان  14لليقرإ  ، وجقا  أيضا   يقر ر -9 
لقة النقاي السنوية املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية واملومع عقدها علص امتداد ناف موضوف ح

 اية املةداجع  عةن حقةوق اإلنسةان للشةعوب للم لس حول  واألر ع  امسةاةيوو أ نا  الدورإ 
، ويطل  إىل امليوضية السامية وقوق اإلنسان أن هتي  وصةول األيةصاص ذو  اإلعاقةة األصلية

وهقد مةة  إىل جملةةس حقةةةوق  حلقةةة النقةةةايعةةن  مةةةوجوا   إىل املناقشةةةات وأن هعةةد  هقريةةرا   وصةةوا نمةةا
 واألر ع ؛ السا عةاإلنسان قبل انعقاد دوره  

ابملقةةرتا املقةةدو إليةة  مةةن يليةةة اةةةربا  واملتمثةةل ال  ةةيل املويةةد مةةن اجلهةةود  يرح ةة  -10 
لتيسةةري مشةةاركة ممثلةة  الشةةعوب األصةةلية ومؤسسةةاهتا ال أعمةةال اجلةةس، وااصةةة اوةةوار مةةع يليةةة 
اةةربا  واملقةررإ اةاصةةة، وال حلقةة النقةةاي السةنوية املمتةدإ لناةةف يةوو واملتعلقةةة حبقةوق الشةةعوب 

ح ةة  أيضةةا  تشةة يع اجلمعيةةة العامةةة هليئةةات األمةةن املت ةةدإ ذات الاةةلة علةةص القيةةاو، األصةةلية، وير 
وجقةةةةا للنسةةةةاو الةةةةداهل  لكةةةةل منهةةةةا،  تيسةةةةةري مشةةةةاركة ممثلةةةة  الشةةةةعوب األصةةةةلية ومؤسسةةةةةاهتا ال 

 املسا ل ال  متسها؛ ال  هناقشااجتماعات ذات الالة 
وال الوقة  ، ناةف يةوو علةص امتةداد جلسةة  ةاور  ة  الةدورات أن يعقةد يقر ر -11 

 ملناقشةة سةبل هعويةو مشةاركةال هي  اجللسةة املصااةة  للمشاركة ر يس اجلمعية العامةذاه  يدعو 
 وذلةك املسةا ل الة  متسةها الة  هنةاقشاجتماعةات اجلةس ممثل  الشعوب األصلية ومؤسساهتا ال 

ويطلةةةة  إىل امليوضةةةةية السةةةةامية وقةةةةوق ، ال اليةةةةوو األول مةةةةن الةةةةدورإ الثانيةةةةة عشةةةةرإ  ليةةةةة اةةةةةربا 
 وأن هعةد  هقريةرا   جلسةة الت ةاور اإلنسان أن هتي  وصول األيصاص ذو  اإلعاقة وصةوا نمةا إىل

، واألر عة  را عةةالوهقد م  إىل جملس حقوق اإلنسةان قبةل انعقةاد دورهة   الت اور جلسة عن موجوا  
املشةةةاركة حنةةةو هعويةةةو إ ةةةار العمليةةةة اجلاريةةةة وصةةة  أبن هنسةةةر اجلمعيةةةة العامةةةة ال ذلةةةك التقريةةةر ال يو 

 ؛الكاملة واليعالة للشعوب األصلية ال عمل األمن املت دإ
ووكةةاات منسومةةة األمةةن املت ةةدإ وكيايهتةةا املعنيةةة علةةص أن هةةدعن  الةةدول يشةة  ع -12 

ف األمةةة  العةةةاو ال مسةةةاعي  لعقةةةد مشةةةاورات إقليميةةةة ال الوقةةة  املناسةةة ، مبةةةا ال ذلةةةك عةةةن  ريةةة
ف منةةا ف مةةن خمتلةة الشةةعوب األصةةلية  يةةة استقاةةا  يرا   الل ةةان اإلقليميةةة، حسةة  ااقتضةةا ،

مشةةةاركة ممثلةةة  الشةةةعوب األصةةةلية ومؤسسةةةاهتا ال  العةةةاش  شةةة ن مةةةا يلةةةوو ا ةةةاذ  مةةةن هةةةدا ري هكيةةةل
 ؛ذات الالة  ش ن املسا ل ال  متسها هيئات األمن املت دإ جتماعاتا

إيةةةا  ااعتبةةةار الواجةةة  وقةةةوق الشةةةعوب األصةةةلية الةةةدول علةةةص  أيضةةةا   يشةةة  ع -13 
وأيكال التمييو املتعددإ واملتقا عة ال  هواجهها الشعوب األصلية وأجرادهةا عنةد الوجةا  ابلتواماهتةا 

، وعنةةد وضةع الةةربامق الدوليةة واإلقليميةةة ذات 2030املتعهةد هبةا ال هطةةة التنميةة املسةةتدامة لعةاو 
هي يات والةربامق الو نيةة، الة  هطب ةف مبةدأ عةدو هةرك أ  أحةد الالة، وكيا هط  العمل وااسرتا

 هلف الرك ؛
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املقةةررإ اةاصةةة واملنتةةد  الةةدا ن املعةة   قضةةا  الشةةعوب األصةةلية ويليةةة  يشةة  ع -14 
اةةةربا  علةةص هعويةةو التعةةاون والتنسةةيف اجلةةاري  جيمةةا  ينهةةا، وعلةةص هكثيةةف جهودهةةا املبيولةةة لتعويةةو 

عةةان األمةةن املت ةةدإ  شةة ن حقةةوق الشةةعوب األصةةلية، مبةةا ال ذلةةك حقةةوق الشةةعوب األصةةلية وإ
متا عةةة املةةؤمتر العةةامل  املعةة  ابلشةةعوب األصةةلية، ويةةدعو هةةي  اجلهةةات إىل مواصةةلة التعةةاون الو يةةف 

 مع مجيع يليات جملس حقوق اإلنسان، كل ال إ ار وايت ؛
مةةةةة لتعويةةةةو أن هيئةةةةات معاهةةةةدات األمةةةةن املت ةةةةدإ يليةةةةات  مه يؤكةةةةد مةةةةن جديةةةةد -15 

، ويشةة ع الةةدول علةةص النسةةر غديةةة ال هوصةةياهتا، مبةةا جيهةةا هلةةك املتعلقةةة تهةةاو اي حقةةوق اإلنسةةان
 ابلشعوب األصلية؛

إبسةةةةةهاو ااسةةةةةتعرا  الةةةةةدور  الشةةةةةامل ال إعمةةةةةال حقةةةةةوق الشةةةةةعوب  يرح ةةةةة  -16 
وب األصةةةلية، ويشةةةة  ع علةةةةص املتا عةةةة اليعالةةةةة لتوصةةةةيات ااسةةةةتعرا  املقبولةةةة جيمةةةةا يتعلةةةةف ابلشةةةةع

األصةلية، ويةةدعو الةدول إىل أن هقةةد و أ نةةا  ااسةتعرا ، وحسةة  ااقتضةةا ، معلومةات عةةن حالةةة 
حقوق الشعوب األصلية، مبا ال ذلك التدا ري املتصيإ لبلوغ أهداف إعةان األمةن املت ةدإ  شة ن 

 حقوق الشعوب األصلية؛
 ملت دإ  شة نإعان األمن ا الواردإ ال أن هسعص لت قيف ال ا تالدول  نايدي -17 
ابلتشةةةاور والتعةةةاون مةةةع  ال ةةةا تهلةةةك هةةةدا ري مةةةن أجةةةل  لةةةوغ  اب ةةةاذالشةةةعوب األصةةةلية  حقةةةوق

 الشعوب األصلية؛
ابلدول ال  ش هاد ق علص اهياقية منسمة العمل الدولية  ش ن الشعوب  يهي  -18 

 ( أو ش هنضن إليها  عد، أن هنسر ال القياو  يلك؛169)رقن  1989األصلية والقبلية، 
 دور املؤسسات الو نية وقوق اإلنسةان املنشة إ وجقةا  للمبةادت املتعلقةة  يرح   -19 

مبركةةو املؤسسةةات الو نيةةة لتعويةةو حقةةوق اإلنسةةان و ايتهةةا )مبةةادت ابريةةس( ال النهةةو   قضةةا  
الشةةعوب األصةةلية، ويقةةر  ابألمهيةةة الةة  هوليهةةا هلةةك املؤسسةةات لتنميةةة قةةدراهتا وهعويوهةةا، حسةة  

 ن أدا  ذلك الدور  يعالية؛ااقتضا ، لتمكينها م
للسياقات واةاةا   الو نيةة ذات الاةلة،  الدول علص أن هقوو، وجقا   يش ع -20 

غمةةةع ونشةةةر البيةةةايت املاةةةنية حسةةة  اانتمةةةا  اإل ةةة ، أو الةةةدهل، أو نةةةوف اجلةةةنس، أو السةةةن، 
ن العوامةل، العرق، أو الوضع من حيث اهل رإ، أو اإلعاقةة، أو املوقةع اجل ةراال أو سةري ذلةك مة أو

حس  ااقتضا ،   ية رصد و س  أ ر السياسات وااسرتاهي يات والربامق اإلمنا يةة الراميةة إىل 
 سةةةة  رجةةةةا  الشةةةةعوب األصةةةةلية وأجرادهةةةةا ومكاج ةةةةة أعمةةةةال العنةةةةف وأيةةةةكال التمييةةةةو املتعةةةةددإ 

داف ، ودعةةن العمةةل املضةةطلع  ةة  مةةن أجةةل  قيةةف أهةةواملتقا عةةة الةة  هسةةتهدجهن والقضةةا  عليهةةا
 ؛2030التنمية املستدامة وهطة عاو 

الشةةةعوب األصةةةلية  عمةةةل جنبةةةا  إىل جنةةة  مةةةعالةةةدول علةةةص أن ه أيضةةةا   يشةةة ع -21 
ذات الاةةلة ابلتاةةةد  وااسةةت ا ة لت ةةةري املنةةةا ،  للنهةةو  ابلتكنولوجيةةةات واملمارسةةات واجلهةةةود

هبةةةادل اةةةةربات  ال منةةةرب اجتمعةةةات ا ليةةةة والشةةةعوب األصةةةليةويسةةةلن ابلةةةدور اهلةةةاو الةةةي  يؤديةةة  
 ؛وهقاسن املمارسات اليضلص ال جمايل التصييف والتكيف  طريقة ياملة ومتكاملة

اباسةةتنتاجات املتيةةف عليهةةا الةة  اعتمةةدهتا جلنةةة وضةةع املةةرأإ ال دورهتةةا  يرح ةة  -22 
اواديةةة والسةةت  والةةة  دعةة  جيهةةةا إىل ا ةةاذ التةةدا ري الا مةةةة لتعويةةو التمكةةة  ااقتاةةاد  لنسةةةا  
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الشةعوب األصةةلية،  طةرق منهةةا ضةمان حاةةوهلن علةص هعلةةين جيةد ويةةامل ومشةاركتهن اجديةةة ال 
د  للعقبات وأيكال التمييو املتعددإ واملتقا عةة الة  هعرتضةهن، مبةا ال ااقتااد من هال التا

ذلك العنف، وكةيا لتعويةو مشةاركتهن ال عمليةات صةنع القةرار ذات الاةلة علةص مجيةع املسةتو ت 
أمهيةةة إعةةةان األمةةةن  وال مجيةةع اجةةةاات، مةةع احةةةرتاو و ايةةة معةةةارجهن التقليديةةةة والرتا يةةة، ومبراعةةةاإ

ويش ع الدول  ،وق الشعوب األصلية ابلنسبة لنسا  وجتيات الشعوب األصليةاملت دإ  ش ن حق
 علص النسر غدية ال التوصيات امليكورإ أعا ، حس  ااقتضا ؛

يةةةراكة األمةةةن املت ةةةدإ مةةةن أجةةةل  لعمةةةل املضةةةطلع  ةةة  ال إ ةةةاراب يرحةةة  أيضةةةا   -23 
هبةاف ىةق متسةف إ ا   لةوغ الشعوب األصلية واطة العمل املعتَمدإ علةص نطةاق املنسومةة لضةمان ا

إعان األمن املت دإ  ش ن حقوق الشعوب األصلية، ويةدعو الةدول واجلهةات  الواردإ ال  ا تال
 املاحنة ا تملة األهر  إىل دعن هي  اةطة؛

الةدول علةص املسةامهة ال صةندوق األمةن املت ةدإ للتربعةات لاةا  الشةعوب  حيث   -24 
و املؤسسات العامة و/أو اةاصة األهر  إىل املسةامهة جية   وصةي  األصلية ويدعو اجلهات الياعلة أ

 وسيلة مهمة لتعويو حقوق الشعوب األصلية ال مجيع أحنا  العاش وداهل منسومة األمن املت دإ؛
 مواصلة نسر  ال هي  املس لة ال دورإ مقبلة وجقا  لربيمق عمل  السنو . يقر ر -25 

    


