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  والستونتاسعة الدورة ال
  *من جدول األعمال املؤقت* ٦٦البند 

        حقوق الشعوب األصلية
  مشروع قرار مقدم من رئيس اجلمعية العامة    

  
املؤمتر املعـروف بـ  لجمعية العامة لالرفيع املستوى العام  الجتماعلامية الوثيقة اخلت    

  العاملي املعين بالشعوب األصلية
  

  إن اجلمعية العامة،  
  الوثيقة اخلتامية التالية:   تعتمد  

  
املؤمتر املعـروف بـ  لجمعية العامة لالرفيع املستوى العام  الجتماعلالوثيقة اخلتامية     

  ب األصليةالعاملي املعين بالشعو
  
ووزراء وممثلي الدول األعضـاء، إذ نعيـد تأكيـد    حنن رؤساء الدول واحلكومات، إننا،   - ١

ومبادئه، وبروح من التعاون مـع الشـعوب األصـلية     الرمسي مبقاصد ميثاق األمم املتحدةالتزامنا 
ــورك   يف العــامل، جنتمــع   ــومي يف مقــر األمــم املتحــدة بنيوي  ،٢٠١٤/ســبتمرب أيلول ٢٣و  ٢٢ي
املؤمتر العـاملي املعـين   املعـروف بـ  لجمعيـة العامـة   لالرفيـع املسـتوى   العـام   الجتماعمبناسبة انعقاد ا

ؤكــد مــن جديــد دور األمــم املتحــدة اهلــام واملســتمر يف تعزيــر حقــوق    لن، بالشــعوب األصــلية
  الشعوب األصلية ومحايتها.

لشـعوب  امـؤمتر  ومنـها  بعمليات الشـعوب األصـلية التحضـريية للمـؤمتر العـاملي،      وننوه   - ٢
 
  

  .٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٢أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   * 
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. وحنــيط علمــا ٢٠١٣ألتــا بــالنرويج يف حزيران/يونيــه التحضــريي العــاملي املعقــود يف األصــلية 
وبسائر اإلسهامات اليت قدمتها الشعوب األصـلية. ونرحـب أيضـا     )١(بالوثيقة اخلتامية ملؤمتر ألتا

ا يف ذلك املشـاركة الشـاملة   بالعملية التحضريية الشاملة هلذا االجتماع العام الرفيع املستوى، مب
  ملمثلي الشعوب األصلية.

، الـذي  إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشـعوب األصـلية  ونؤكد من جديد تأييدنا   - ٣
، والتزاماتنــا الــيت قطعناهــا يف هــذا    )٢(٢٠٠٧أيلول/ســبتمرب  ١٣اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة يف   

صلية املعنيـة مـن خـالل املؤسسـات الـيت      تعاون حبسن نية مع الشعوب األنتشاور والصدد بأن ن
متثلها للحصول على موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية قبل اختاذ وتنفيذ أي تـدابري تشـريعية أو   

  اإلعالن املنطبقة. ا، وذلك وفقا ملبادئإدارية ميكن أن متسه
ــاحترام حقــوق الشــعوب األصــلية، وتعزيزهــا،         - ٤ ــا الرمســي ب ــد التزامن ونؤكــد مــن جدي

  .عالنوالنهوض هبا، وعدم االنتقاص منها بأي حال، وبصون مبادئ اإل
وإضافة إىل اإلعالن، نشري إىل سائر االجنازات الرئيسية اليت حتققت يف العقـدين املاضـيني    - ٥

ــها إنشــاء        ــامل، ومن ــهوض حبقــوق وتطلعــات الشــعوب األصــلية يف الع ــة إطــار دويل للن يف إقام
هيئـة اخلـرباء املعنيـة حبقـوق الشـعوب      ، وإنشـاء  الشـعوب األصـلية   املنتدى الـدائم املعـين بقضـايا   

. ونلتـزم بـإيالء االعتبـار    عـين حبقـوق الشـعوب األصـلية    املاص اخلـ قـرر  ، وإنشاء والية املاألصلية
  الواجب للمشورة والتوصيات اليت تصدرها هذه اهليئات بالتعاون مع الشعوب األصلية.

لــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة املتعلقـــة      شــجع الــدول الــيت مل تصــدق بعــد ع     ون  - ٦
أو مل تنضـم إليهـا بعـد علـى      )٣()١٦٩(االتفاقيـة رقـم    ١٩٨٩بالشعوب األصلية والقبليـة لعـام   

إجـراءات  . ونذكر بالتزام الدول املصـدقة مبوجـب االتفاقيـة بـأن تضـع      أن تنظر يف القيام بذلك
  األصلية.حلماية حقوق الشعوب ومنهجية منسقة 

ــدابري مناســبة علــى      ونل  - ٧ ــأن نتخــذ، بالتشــاور والتعــاون مــع الشــعوب األصــلية، ت ــزم ب ت
إعــالن األمــم الصــعيد الــوطين، تشــمل تــدابري تشــريعية وسياســاتية وإداريــة، لتحقيــق أهــداف    

ــع قطاعــات اجملتمــع،     املتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب األصــلية   ــدى مجي ــه ل ــوعي ب ــز ال ولتعزي
  ة والسلطة القضائية واخلدمة املدنية.  ذلك أعضاء اهليئات التشريعي  يف  مبا

_________________ 
  )١(  A/67/994.املرفق ،  
  ، املرفق.٦١/٢٩٥القرار   )٢(  
  .٢٨٣٨٣، الرقم ١٦٥٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣(  
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ونلتزم بأن نتعاون مع الشعوب األصلية، من خالل املؤسسات اليت متثلها، على وضـع    - ٨
وتنفيذ خطط عمل أو استراتيجيات أو غري ذلك من التدابري على الصـعيد الـوطين، حيثمـا لـزم     

  .عالناألمر، من أجل حتقيق أهداف اإل
ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من الشـعوب األصـلية ومبواصـلة    ونلتزم بتعزيز ومحاي  - ٩

حتسني أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية، بوسائل منـها وضـع تـدابري حمـددة األهـداف خلطـط       
العمل أو االستراتيجيات أو التدابري السالفة الذكر، بالتعاون مـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن     

ول اهلياكل التشريعية والسياساتية واملؤسسية ذات الصلة الشعوب األصلية. ونلتزم أيضا بكفالة مش
  بالشعوب األصلية لألشخاص ذوي اإلعاقة من الشعوب األصلية وإسهامها يف النهوض حبقوقهم.

ونلتزم بالعمل مـع الشـعوب األصـلية لتصـنيف البيانـات، حسـب االقتضـاء، أو إجـراء           - ١٠
ــاه    ــة لرفـ ــرات الكليـ ــتخدام املؤشـ ــاءات، وباسـ ــاع    االستقصـ ــة أوضـ ــلية ملعاجلـ ــعوب األصـ الشـ

واحتياجــات هــذه الشــعوب وأفرادهــا، وخباصــة كبــار الســن والنســاء والشــباب واألطفــال          
  واألشخاص ذوو اإلعاقة.  

ونلتــزم بكفالــة ســبل االســتفادة علــى قــدم املســاواة مــن التعلــيم العــايل اجلــودة الــذي       - ١١
والسـكن وامليـاه والصـرف الصـحي     يعترف بتنوع ثقافة الشعوب األصلية، ومن برامج الصحة 

وغــري ذلــك مــن الــربامج االقتصــادية واالجتماعيــة يف ســبيل حتســني رفــاه هــذه الشــعوب، مــن    
خالل مجلة أمور منها اختاذ املبادرات وسن السياسات وتوفري املوارد. ونعتـزم متكـني الشـعوب    

  األصلية لتنفيذ هذه الربامج قدر اإلمكان.
ــا    ونقـــر بأمهيـــة املمارســـات   - ١٢ ــلية وطبـــها التقليـــدي ومعارفهـ الصـــحية للشـــعوب األصـ

  التقليدية.
ونلتــزم بكفالــة بلــوغ أفــراد الشــعوب األصــلية علــى قــدم املســاواة مــع اآلخــرين أعلــى    - ١٣

مســتوى ميكــن بلوغــه مــن الصــحة البدنيــة والعقليــة. ونلتــزم أيضــا بتكثيــف اجلهــود للحــد مــن  
واإليدز واملالريا والسل واألمراض غـري املعديـة   معدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية 

ــالتركيز علــى الوقايــة، مبــا يف ذلــك عــرب إجيــاد الــربامج والسياســات واملــوارد املناســبة     ألفــراد  ب
خـدمات الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة واحلقـوق      حصوهلم علـى  ، وبكفالة سبل الشعوب األصلية

ــدويل للســكا    ــامج عمــل املــؤمتر ال ــا لربن ــة وفق ــةاإلجنابي ــيجني )٤(ن والتنمي ــهاج عمــل ب ، )٥(، ومن
  والوثائق اخلتامية ملؤمترات استعراضهما.

_________________ 
ــة، القــاهرة،     )٤(   (منشــورات األمــم املتحــدة،   ١٩٩٤أيلول/ســبتمرب  ١٣‐٥تقريــر املــؤمتر الــدويل للســكان والتنمي

  .، املرفق١الفصل األول، القرار  )،A.95.XIII.18 املبيع رقم
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ونلتزم بتعزيز حق كل طفل من أطفال الشـعوب األصـلية يف أن يتمتـع، مـع بقيـة أفـراد        - ١٤
  أو يف اإلجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته.اجملموعة، بثقافته 

ألصلية وبناء قدراهتم، مبا يف ذلك مشـاركتهم الكاملـة   وندعم متكني شباب الشعوب ا  - ١٥
ــة يف عمليــات اختــاذ القــرار يف املســائل الــيت متســهم. ونلتــزم بــأن نقــوم، بالتشــاور مــع      والفعال
الشعوب األصلية، بإجياد سياسات وبرامج وموارد، حيثما لزم األمـر، هتـدف إىل حتقيـق الرفـاه     

ــارف    لشــباب الشــعوب األصــلية، ال ســيما يف جمــاال    ــل املع ــة ونق ــيم والعمال ت الصــحة والتعل
  التقليدية، واللغات واملمارسات، وبأن نتخذ تدابري لتعزيز الوعي هبذه احلقوق وفهمها.

ونعتـرف بــأن بإمكـان مؤسســات العدالــة للشـعوب األصــلية أن تقـوم بــدور إجيــايب يف       - ١٦
ام عالقــات الوئــام داخــل وحــل املنازعــات واإلســهام يف قيــ إمكانيــة اللجــوء إىل القضــاءإتاحــة 

مجاعـــات الشـــعوب األصـــلية وداخـــل اجملتمـــع. ونلتـــزم بالتنســـيق وبـــإجراء احلـــوار مـــع تلـــك  
  املؤسسات حيثما توجد.

ونلتزم بدعم متكني نساء الشعوب األصلية وبصياغة وتنفيـذ سياسـات وبـرامج هتـدف       - ١٧
عوب األصـلية، وخاصـة مـع    ، وذلك بالتعاون مع الشـ هوض ببناء قدراهتن وتعزيز قيادهتنإىل الن

ــة لنســاء الشــعوب       ــة والفعال ــدابري تكفــل املشــاركة الكامل ــد اختــاذ ت نســائها ومنظمــاهتن. ونؤي
األصلية يف عمليات اختاذ القرار على مجيع املستويات ويف كافـة اجملـاالت وتزيـل احلـواجز الـيت      

  .  تعيق مشاركتهن يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
ونلتزم بتكثيف جهودنا، بالتعاون مع الشعوب األصلية، مـن أجـل منـع مجيـع أشـكال        - ١٨

العنف والتمييز ضـد الشـعوب األصـلية وأفرادهـا، وخباصـة النسـاء واألطفـال والشـباب وكبـار          
السن واألشخاص ذوو اإلعاقة، والقضاء عليها، من خالل تعزيـز األطـر القانونيـة والسياسـاتية     

  واملؤسسية.
وندعو جملس حقوق اإلنسان إىل النظر يف معاجلة أسباب وعواقـب العنـف ضـد نسـاء       - ١٩

وأســبابه  املقــررة اخلاصــة املعنيــة بــالعنف ضــد املــرأة وفتيــات الشــعوب األصــلية، بالتشــاور مــع  
، وغريمهـا مـن املكلفـني بواليـات يف     املقـرر اخلـاص املعـين حبقـوق الشـعوب األصـلية      وعواقبه، و

اخلاصة كل ضمن نطاق واليته. ونـدعو أيضـا جلنـة وضـع املـرأة إىل النظـر يف       إطار اإلجراءات 
  يف دورة مقبلة. “متكني نساء الشعوب األصلية”مسألة 

_________________ 
منشــورات األمــم املتحــدة، ( ١٩٩٥أيلول/ســبتمرب  ١٥‐٤تقريــر املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، بــيجني،    )٥(  

  ثاين.، املرفق ال١الفصل األول، القرار  )،A.96.IV.13 املبيع رقم
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ونقــر بالتزامــات قطعتــها دول، بصــدد إعــالن األمــم املتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب    - ٢٠
خـالل املؤسسـات   األصلية، بأن تتشاور وتتعـاون حبسـن نيـة مـع الشـعوب األصـلية املعنيـة مـن         

ملوافقة على أي مشروع ميـس أراضـيها   للحصول على موافقتها احلرة واملستنرية قبل االيت متثلها 
  أو أقاليمها وغري ذلك من مواردها.

ونقر أيضا بالتزامات قطعتها دول، بصدد اإلعالن، بأن تنشئ، علـى الصـعيد الـوطين،      - ٢١
ــة    ــة، عملي ــدة ومفتوحــة وشــفافة   عبالتشــارك مــع الشــعوب األصــلية املعني ــة ومســتقلة وحماي ادل

ــراف  والنــهوض هبــا   حبقــوق الشــعوب األصــلية املتعلقــة بأراضــيها وأقاليمهــا ومواردهــا،   لالعت
  والبت فيها.

وندرك أن املعارف واالبتكارات واملمارسات التقليدية للشـعوب األصـلية واجملتمعـات      - ٢٢
جي واسـتخدامه املسـتدام. ونقـر بأمهيـة أن     احمللية تسـهم إسـهاما هامـا يف حفـظ التنـوع البيولـو      

  يكون للشعوب األصلية، حيثما أمكن، نصيب من فوائد معارفها وابتكاراهتا وممارساهتا.  
ونعتـــزم العمـــل مـــع الشـــعوب األصـــلية للتصـــدي آلثـــار مشـــاريع اإلنشـــاء الكـــربى     - ٢٣
لصـناعات االسـتخراجية،   اأنشـطة  تتصـل ب آثارها احملتملـة عليهـا، مبـا يف ذلـك املشـاريع الـيت        أو

  وذلك حتقيقا جلملة أهداف، منها اإلدارة السليمة للمخاطر.
عـن احتـرام    وغريهـا مـن مؤسسـات األعمـال    ونذكر مبسؤولية الشركات عرب الوطنيـة    - ٢٤

مبــادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة بشــأن    مجيـع القـوانني واملبـادئ الدوليــة السـارية، مبـا يف ذلـك       
ــة وح  وعــن العمــل يف ظــل الشــفافية ويف إطــار املســؤولية     ،)٦(قــوق اإلنســان األعمــال التجاري

يف هذا الصدد باختاذ خطوات أخرى، حسـب االقتضـاء، لـدرء أي     االجتماعية والبيئية. ونلتزم
  األصلية.  انتهاكات حلقوق الشعوب

ونلتزم بالعمل، باالشتراك مع الشعوب األصلية املعنيـة، وحيثمـا اقتضـي األمـر ذلـك،         - ٢٥
ــة        ع ــدعم مهــن الشــعوب األصــلية، وأنشــطتها الكفافي ــوارد ت ــرامج وم ــى إجيــاد سياســات وب ل

  التقليدية، واقتصاداهتا، وسبل كسب عيشها، وأمنها الغذائي، وتغذيتها.
ــة          - ٢٦ ــق التنمي ــه الشــعوب األصــلية يف حتقي ــوم ب ــذي ميكــن أن تق ــدور ال ــة ال ــدرك أمهي ون

ــن    ــة، مـ ــة والبيئيـ ــادية واالجتماعيـ ــالل االقتصـ ــة،   خـ ــتدامة التقليديـ ــة املسـ ــات الزراعيـ املمارسـ
حلصـول علـى اخلـدمات االئتمانيـة     امـن خـالل   الـنظم التقليديـة لإلمـداد بالبـذور، و    ذلك  يف مبا

وغريها من اخلدمات املالية، والوصول إىل األسواق، وضمان حيازة األراضي، واالستفادة مـن  

_________________ 
  )٦(  A/HRC/17/31.املرفق ،  
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يب واملعـــارف، واحلصـــول علـــى الرعايـــة الصـــحية واخلـــدمات االجتماعيـــة والتعلـــيم والتـــدر 
  .التكنولوجيات املالئمة امليسورة التكلفة، ألغراض منها ضمان الري ومجع املياه وختزينها

ونؤكد ونقر أمهيـة األمـاكن الدينيـة واملواقـع الثقافيـة للشـعوب األصـلية وأمهيـة إتاحـة            - ٢٧
اســتعادهتا وفقــا أشــياء خاصــة بــالطقوس ورفــات املــوتى وســبل الوصــول إىل مــا يعــود هلــا مــن  

ألهداف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية. ونلتزم بأن نضـع، باالتفـاق مـع    
األشـياء اخلاصـة بـالطقوس    للوصـول إىل  الشعوب األصلية املعنية، آليات منصفة وشفافة وفعالة 

  ورفات املوتى واستعادهتا على الصعيدين الوطين والدويل.
إىل أن يقوم، آخذا يف االعتبـار آراء الشـعوب األصـلية،    نسان وندعو جملس حقوق اإل  - ٢٨

، هيئــة اخلــرباء املعنيــة حبقــوق الشــعوب األصــلية باســتعراض واليــات آلياتــه القائمــة، وال ســيما 
خالل الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة، بغيـة تعـديل وحتسـني هيئـة اخلـرباء لكـي يتسـىن        

ليــة احتــرام اإلعــالن، بوســائل منــها حتســني مســاعدة الــدول  هلــا أن تعــزز بقــدر أكــرب مــن الفعا
  األعضاء يف رصد حتقيق أهداف اإلعالن، وتقييم ذلك وحتسينه.

اإلعـالن وفقـا لواليـة    إىل النظـر يف   اهليئات املنشـأة مبعاهـدات حقـوق اإلنسـان    وندعو   - ٢٩
حالـة  كل منـها. ونشـجع الـدول األعضـاء علـى أن تـدرج، حسـب االقتضـاء، معلومـات عـن           

حقوق الشعوب األصلية، مبا يف ذلك ما اختذ من تدابري لتحقيـق أهـداف اإلعـالن، يف التقـارير     
  ويف أثناء عملية االستعراض الدوري الشامل.اهليئات تلك املقدمة إىل 

يف  )٤(ونرحب بالدور املتزايد األمهية للمؤسسـات الوطنيـة واإلقليميـة حلقـوق اإلنسـان       - ٣٠
ــق أهــ  عــالن. ونشــجع القطــاع اخلــاص واجملتمــع املــدين واملؤسســات    داف اإلاإلســهام يف حتقي

  األكادميية على القيام بدور نشط يف تعزيز حقوق الشعوب األصلية ومحايتها.
فريــق ونطلـب إىل األمـني العـام أن يبــدأ، بالتشـاور والتعـاون مــع الشـعوب األصـلية، و         - ٣١

، والـدول األعضـاء، يف إعـداد    األصـلية الدعم املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بقضـايا الشـعوب       
يف حــدود املــوارد املتاحــة لكفالــة اتبــاع هنــج متســق لبلــوغ   خطــة عمــل علــى نطــاق املنظومــة  

أهداف اإلعالن، وأن يقـدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا السـبعني، عـن طريـق اجمللـس          
ىل أن يـويل، حبلـول هنايـة    االقتصادي واالجتماعي، عما أحرز من تقدم. ونـدعو األمـني العـام إ   

الـدورة الســبعني للجمعيــة العامــة، موظفــا مــن كبــار مــوظفي منظومــة األمــم املتحــدة احلــاليني،  
يكون على اتصال بأعلى مسـتويات صـنع القـرار يف املنظومـة، مسـؤولية تنسـيق خطـة العمـل،         

الــيت والتوعيــة علــى أعلــى مســتوى ممكــن حبقــوق الشــعوب األصــلية، وزيــادة اتســاق األنشــطة  
  تضطلع هبا املنظومة يف هذا الصدد.
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وندعو وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، إضافة إىل املنسقني املقيمني، عنـد    - ٣٢
االقتضاء، إىل تقدمي الدعم، بنـاء علـى الطلـب، لتنفيـذ خطـط عمـل أو اسـتراتيجيات أو تـدابري         

عمـل األمـم   يـات الوطنيـة وأطـر    وطنية أخـرى مـن أجـل حتقيـق أهـداف اإلعـالن، وفقـا لألولو       
  ، حيثما وجدت، من خالل حتسني التنسيق والتعاون.املتحدة للمساعدة اإلمنائية

ونلتــزم بــأن ننظــر، خــالل الــدورة الســبعني للجمعيــة العامــة، يف ســبل إتاحــة مشــاركة   - ٣٣
ختصـة  ممثلي الشعوب األصلية ومؤسساهتا يف االجتماعات اليت تعقدها هيئات األمم املتحـدة امل 

بشــأن القضــايا الــيت متســها، مبــا يف ذلــك أي مقترحــات حمــددة يقــدمها األمــني العــام اســتجابة   
  أدناه. ٤٠للطلب الوارد يف الفقرة 

ونشجع احلكومـات علـى التسـليم بإسـهام الشـعوب األصـلية الكـبري يف تعزيـز التنميـة            - ٣٤
ية واالجتماعيــة والبيئيــة املســتدامة، مــن أجــل حتقيــق تــوازن عــادل بــني االحتياجــات االقتصــاد  

لألجيال احلاضرة واملقبلة، وباحلاجـة إىل حتقيـق االنسـجام مـع الطبيعـة حلمايـة كوكبنـا ونظمـه         
  اإليكولوجية، وهو الكوكب املعروف بأمنا األرض يف عدد من البلدان واملناطق.

ــة والتن      - ٣٥ ــنظم اإليكولوجي ــاحترام إســهامات الشــعوب األصــلية يف إدارة ال ــزم ب ــة ونلت مي
املســتدامة، مبــا يف ذلــك املعــارف املكتســبة مــن جتــارب القــنص والقطــف والصــيد والرعــي          

  والزراعة، فضال عن علومها وتكنولوجياهتا وثقافاهتا.
ونؤكــد أن معــارف الشــعوب األصــلية واســتراتيجياهتا للحفــاظ علــى بيئتــها ينبغــي أن    - ٣٦

ودولية للتخفيـف مـن آثـار تغـري املنـاخ      تراعى وتؤخذ يف االعتبار لدى قيامنا بوضع هنج وطنية 
  والتكيف معه.  

ونالحظ أن الشعوب األصلية هلا احلق يف أن حتدد وتضع األولويات واالسـتراتيجيات    - ٣٧
ــع حقــوق       ــار الواجــب جلمي ــإيالء االعتب ــزم ب ــة. ويف هــذا الصــدد، نلت ملمارســة حقهــا يف التنمي

  .٢٠١٥ الشعوب األصلية يف إعداد خطة التنمية ملا بعد عام
ونـــدعو الـــدول األعضـــاء ونشـــجع بقـــوة مؤسســـات القطـــاع اخلـــاص وغريهـــا مـــن     - ٣٨

ــى اإلســهام يف    ــم املتحــدة للتربعــات لصــاحل الشــعوب األ    املؤسســات عل ، صــليةصــندوق األم
شـراكة  ، ومرفق مساعدة الشـعوب األصـلية  ، والصندوق االستئماين لقضايا الشعوب األصليةو

، باعتبــار ذلــك وســيلة مــن وســائل كفالــة احتــرام  ألصــليةاألمــم املتحــدة مــن أجــل الشــعوب ا 
  حقوق الشعوب األصلية وتعزيزها يف مجيع أحناء العامل.  

ونطلــب إىل األمــني العــام أن يــدرج املعلومــات ذات الصــلة عــن الشــعوب األصــلية يف   - ٣٩
  تقريره النهائي عن إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية.
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فريـق الـدعم املشـترك بـني الوكـاالت      أن يقدم، بالتشـاور مـع   ونطلب إىل األمني العام   - ٤٠
، والدول األعضـاء، آخـذا يف االعتبـار اآلراء الـيت أعربـت عنـها       املعين بقضايا الشعوب األصلية

الشعوب األصلية، تقريرا إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السبعني عن تنفيـذ هـذه الوثيقـة اخلتاميـة     
، عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي، توصـيات بشـأن:   وأن يقدم، خالل الدورة نفسها

سبل اسـتغالل آليـات األمـم املتحـدة القائمـة وتعديلـها وحتسـينها لبلـوغ أهـداف إعـالن األمـم            
املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية، وسـبل زيـادة اتبـاع هنـج متسـق علـى نطـاق املنظومـة          

مشـــاركة ممثلـــي الشـــعوب األصـــلية لتحقيـــق أهـــداف اإلعـــالن، ومقترحـــات حمـــددة إلتاحـــة 
ومؤسساهتا، استنادا إىل تقريره عن سـبل ووسـائل تعزيـز مشـاركة ممثلـي الشـعوب األصـلية يف        

  .)٧(األعمال اليت تتناول قضاياها
  

_________________ 
  )٧(  A/HRC/21/24.  


