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جملس حقوق اإلنسان

الدورة السادسة والثالثون
 ٢٩-١١أيلول/سبتمرب ٢٠١٧
البندان  ٣و ٥من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقووق اإلنسوانا اندنيوة والسياسوية واالقتصوادية
واالجتماعية والثقافيةا مبا يف ذلك احلق يف التنمية
هيئات وآليات حقوق اإلنسان

انمارسات اجليدة والتحدايتا شاملة التمييوزا يف جمواا امعموال التياريوة
انملوكو ووة لل و ووعو امصو وولية وف و و حصو ووولا عل و و ااو وودمات اناليو ووةا
وال سيما ابلنسبة للنساء وامشخا ذوي اإلعاقة من تلك ال عو
دراسة أج هتا آلية اارباء انعنية حبقوق ال عو امصلية

موجز
أجررآل ةلاررء امل ررباحب اق ناررء األررو ال ر وس األسررلاء ط ر الد اسررء اسررت ا ء ل ل ر
جمل ررو أل ررو اوار رران الر روا يف قر رآا  .١٣/٣٣وتأل ررلي ةلا ررء املر ررباحب يف طر ر الد اس ررء أن
يرتند فهم األعمال الت ا يء اقملوكء لل وس األسرلاء وفرآح هلروعا علر املردمال اقالارء
إىل ألررو اواررران ومررد اقما سررال اق ر ء والت.ررد ل يف ل ر ا ررال .وقررد أ ج ر
اق ررو م قر ررم  ١٠آللا ررء امل ر ررباحب اق نار ررء ل ر ر وس األسر ررلاء ررلن األعم ررال الت ا ي ررء لتل ر ر
ال وس وفآح هلوعا عل املدمال اقالاء يف اقآفق.
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أوالا -مقدمة
 -١طل ر جمل ررو أل ررو اوار رران يف ق رآا  ١٣/٣٣أن ت ِررد ةلا ررء امل ررباحب اق نا ررء األ ررو
ال ر وس األسررلاء اسررء عررن لا سررال ال ر وس األسررلاء ااارردم والت.ررد ل الرريت تواجههرا تلر
ال ر وس شرراملء الت.ررد ل يف جمراا األعمررال الت ا يررء وفررآح احلهلرول علر املرردمال اقالاررء
ول سرراما لنررربء للنررراحب واألشررخاح وي اوعاقررء مررن تل ر ال ر وس وأن تألرردم اآللاررء تل ر
الد اسء إىل ا لو يف و ته الرا سء والثالثني.
 -٢و َعر ر ةلا ررء املر ررباحب ال رردول وال ر ر وس األس ررلاء واقؤسر ررال الوطنا ررء حلأل ررو اوار رران
وأس.اس اقهلل.ء اآلخآين إىل تألدمي م لومرال أل رآاض إعردا الد اسرء .وقرد أتا.ر الباراتل
اقرتلمء عل اقوقع ال بكي آللاء املرباحب كلمرا ُمرنِا او ن ر ل  .واسرتفا ل الد اسرء أيضر ا مرن
الو قال اليت قدم يف احللألرء الد اسراء الريت عألردطا املررباحب رلن اقما سرال اااردم والت.رد ل
يف جمال األعمرال احلرآم لل ر وس األسرلاء الريت عألردل يف ولرد لرول ل اقت.ردم األمآيكارء
يف ي ررومي  6و ٧ة ا /م ررا س  ٢٠١٧وأش ررآف علر ر تنظامه ررا مفوض رراء األم ررم اقت .رردم حلأل ررو
اواران لشلاك مع كلاء الألااون جبام ء كلو ا و.

اثني ا -فه و امعمووال التياريووة انملوكووة لل ووعو امصوولية عل و أسوواو حقوووق
اإلنسان
ألف -إرسواء أسووس امعموال التياريووة انملوكووة لل وعو امصوولية وفو
اادمات انالية يف سياق إطار حلقوق اإلنسان

حصووولا علو

 -٣لل وس األسلاء اقتهلا اهتا املاسء اليت ت مل أمناطا تأللاديء من سبل ال را ووسرائل
اوات ررار وطآائ ررق ا ررع وتو ي ررع الر ررلع أو امل رردمال ع ررالوم علر ر مف رراطام تأللادير رء ررلن األ ي
وال خا والستخدام اقرتدام للموا  .وقد أتثآل تل القتهلا ال مبظامل ات خياء ام قرآوتا
وتفاقمر ةاث طررا مررن جرآاحب الت.امررل والنظررآم الرررلباء إىل أسررالا اررام ال ر وس األسررلاء وسرربل
عا ها واظم م ا فها ومن أ آ طا ازع اا م األ اضي والستاالحب عل األقالام واقروا علر رو
ضا ٍ إبمكاتل اشتغاعا ألعمال الت ا يء.
 -4ول يزال التهما القتهلا ي اقنه ي لل وس األسرلاء مررتمآا ر يومنرا طر ا وطرو
ي ررمل التمااررز ال ر ي كث ر ا مررا يت آضررون لرره يف احلهلررول عل ر املرردمال اقالا رء أو لرردى أتسرراو
األعمر ررال الت ا ير ررء املاسر ررء تر ررم وت ر ررغالها .وتتر ررلثآ ت ر ر ا التماار ررز عل ر ر األخ ر ر فئر ررال النرر رراحب
واألشر ررخاح وي اوعاق ر ررء وال ر ررباس م ر ررن ال ر ر وس األس ر ررلاء رر ررب احل ر رواجز اقت ر ررد م ال ر رريت
تواجههم.
 -٥وي رركل إع ررالن األم ررم اقت .رردم ررلن أل ررو ال ر وس األس ررلاء وع ررد م ررن الهل رركوك
الدولاررء األخررآى حلألررو اواررران إطررا ا إسررال اا تُضر َرمن مررن خاللرره احلألررو الرريت هتررد إىل فررع
الظلررم التررا خيي الر ي ت رراش منرره ال ر وس األسررلاء .وتكفررل اقررا م  ٣مررن اوعررالن ررق ال ر وس
األسررلاء يف أن تر ر اآيررء إىل مألاررق تنماتهررا القتهلررا يء والجتماعاررء والثألافاررء عتبا طررا جرزحبا
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أساساا من ألها يف تألآيآ اقهل  .وتن اقا م  ٢٣من اوعالن عل رق ال ر وس األسرلاء يف
التنماررء مبررا يف ل ر احلررق يف مديررد األولررو ل والس رلاتا اال وال رربامج القتهلررا يء وت ويآطررا.
وت رركل تلر ر األ ك ررام األس رراس الر ر ي ير ررتند إلا رره ررق ال ر ر وس األس ررلاء يف إط ررال ال ن رران
ومكاتل أعماعا الت ا يء ولا سرتها لتلر األعمرال وسرفها جرزحبا ل يت رزأ مرن ألهرا يف تألآيرآ
اقهل ر و ألهررا يف إا رراحب اقتهلررا ال مرررتدامء يف جمتم اهتررا احمللاررء واحلفررا علاهررا لت رزامن مررع
اق اكء يف أا ء األسوا الوطناء واوقلاماء ناحب عل بتها.
 -6ويؤك ررد اوع ررالن أمها ررء ف ررآح هل ررول ال ر ر وس األس ررلاء علر ر امل رردمال اقالا ررء وج رره
خرراح عتبا طررا وسررالء ق ااررء اقظررامل التا خياررء والتمااررز .ويوضررا اوعرالن يف اقررا م  4اقت لألررء
تألآيآ اقهل أن ال وس األسلاء يف اجرء إىل اقروا لت.ألارق تنماتهرا اقألرآ م اتارا .و وضرافء
إىل ل ر يكف ررل اوع ررالن يف اق ررا م  ٣٩ررق ال ر وس األس ررلاء يف احلهل ررول عل ر اقر رراعدم
اقالاء والتألناء اليت ينبغي أن تآاعي العتبا ال الثألافاء ول ترهم يف ا روحب عالقرال اعتمرا علر
الدولء أو األسوا أو اقؤسرال اقالاء.
 -٧وتررن اقررا اتن  ٢١و ٢٢مررن اوعررالن عل ر وجرره الت.ديررد يف سرراا م ااررء مرررللء
التهمررا القتهلررا ي لل ر وس األسررلاء عل ر الطتمررام األررو النررراحب وال ررباس واألشررخاح
وي اوعاقررء مررن تل ر ال ر وس .وي رراش كث ر مررن أف رآا ال ر وس األسررلاء مررن ج رآاحب سااس رال
الستا اس القتهلا ي الألرآيء اليت ت آضهم لظآو التمااز وال مل احملفو قخراطآ .وا رلل
عررن ل ر ضررغوب عل ر شررباس ال ر وس األسررلاء وجرره خرراح ال ر ين يه ررآون جمتم رراهتم يف
أ اان كث م اثا عن ال مل يف اقدن .وتواجه اراحب ال وس األسلاء مد ل لاثلرء يف مرا يت لرق
امع ني ال مل اقنزا اقلجو وال مل اقدفوع األجآ يف سو ال مل.
 -8وت ترررب اتفاقاررء منظمررء ال مررل الدولاررء ررلن التمااررز يف السررتخدام واقهنررء لرررنء ١٩٥8
( قررم  )١١١سررك ا ولار ا مهلرردق ا علارره علر ا ررا واسررع وطرري تآتكررز إىل مبرردأ ألررو اواررران
اقت لألررء قررراوام يف الفررآح القتهلررا يء .وقررد أعررا ل انررء خ ررباحب منظمررء ال مررل الدولا رء اق ناررء
ت با ررق التفاقا ررال والتوس رراال عن ررد تفر ر طا لتل ر التفاقا ررء أتكا ررد اوس ررهام الآئار رري قه ررن
ال وس األسلاء التأللاديء يف التهلردي لتهمرا تلر ال ر وس يف جمرال القتهلرا مرع الت رديد
علر مرردى أمهارء فررآح هلرروعم علر األ اضرري واقروا كري نا سروا تلر اقهرن التأللاديررء( .)١وقررد
اج منظمء ال مل الدولاء أبن "التمااز يف سو ال مل من خالل ر فرآح ال مرل عرن
ّ
أفآا طوائف ال وس األسلاء أو ت ويرق فرآح تنمارء قرد اهتم ال الهلرلء ررو ال مرل يرؤ ي
إىل تدش اوعاء الوظائف اليت نكنهم الت لع إلاها"(.)٢
 -٩و قثررل تكفررل اقررا م  ٢٣مررن اتفاقاررء منظمررء ال مررل الدولاررء ررلن ال ر وس األسررلاء
والألبلاررء لرررنء  ( ١٩8٩قررم  )١6٩اللترزام علر الهل ر اد الرردوا رلام القتهلررا ال التأللاديررء
لل ر وس األسررلاء وهايتهررا وت زيزطررا اررا تررن علر العرلا " حلررآ الادويررء والهلررناعال

__________

()١

()٢

ااظر ر ر ر ر ر ر ررآ ال لبر ر ر ر ر ر ر ررال الر ر ر ر ر ر ر رريت وجهتهر ر ر ر ر ر ر ررا الل نر ر ر ر ر ر ر ررء مباشر ر ر ر ر ر ر ررآم إىل كولومبار ر ر ر ر ر ر ررا .متا ر ر ر ر ر ر ر ررء عل ر ر ر ر ر ر ر ر ال ر ر ر ر ر ر ر رآا
.www.ilo.ch/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID:3254923
من ررو منظم ررء ال مررل الدولا ررء ق ررم  ٥ررلن ع رردم التمااررز يف الس ررتخدام واقهن ررء ح  .١مترراي عل ر ال رآا
http://pro169.org/res/materials/en/discrimination/Leaflet%20on%20Discrimination%20in%20Emp

.loyment%20&%20Occupation.pdf
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الآيفاء والهلناعال اليت تألوم تا ااماعال احمللاء وأبا ء اقتهلا الكفا واألا ر ء التأللاديرء
الرريت تألرروم تررا ال ر وس اق ناررء مثررل سرراد ال اررو واحلارواتل وسرراد األ رراك والهلرراد ل رآاك
ومجع الثما وسفها عوامل طامء للم.افظء عل ثألافاهتا ومألاق اعتما طرا علر اهترا اقتهلرا ا
وتنماتها القتهلا يء".
 -١٠واحل ررق يف تألآي ررآ اقهل ر ر القتهل ررا ي وس ررائل ت ررمل الر رراا م عل ر ر اق ر روا ال با ا ررء
مكفول أيضا يف اقا م  ١من إعالن األمم اقت.دم لن احلق يف التنماء لرنء .١٩86
 -١١ونثررل ررق ال ر وس األسررلاء يف امررتالك اظمهررا القتهلررا يء املاسررء ألر ا متكانار ا يكفررل
إعمررال احلألررو األخررآى والتمتررع تررا .وقررد خل ر اقألررآ املرراح الرررا ق اق رري األررو ال ر وس
األسر ررلاء جر ررامو أت يف تألآير ررآ لرر ررنء  ٢٠١٣ر ررلن الهلر ررناعال السر ررتخآاجاء وال ر ر وس
األسلاء إىل أاه نكن ت زيز التمتع اق تألآيآ اقهل واحلألرو ال الهلرلء عنردما متلر ال ر وس
األسلاء آيء الختارا يف ت رويآ م را ي ها املاسرء لسرتخآار اقروا مرع وجرو الردعم اقناسر
يف جماا الألد ال واقؤسرال او ا يء احمللاء (ااظآ الوثاألء  A/HRC/24/41الفألآم .)١١
 -١٢ويؤكررد إطررا األمررم اقت.رردم اق نررون "احلمايررء وال رلام والاتهلررا " اقت لررق ألعمررال
الت ا يء و ألو اواران أن األعمال الت ا يء ترت اع اوسهام يف إعمال ألرو اوارران مبرا
يف لر ألررو الفئررال األشررد م رراتم مررن التمااررز .وت رركل اقؤسرررال الت ا يررء قرروم ل يرررتهان
تا يف جمالل تولاد النمو القتهلا ي واحلد من الفألآ و م ال ل علر كفالرء سراا م الألرااون
لا يرهم يف إعمال طائفء واس ء من ألو اواران (ااظآ الوثاألء  A/HRC/8/5الفألآم .)٢
 -١٣ر أن ل ر اوطررا ل يرروا اطتمام ر ا خاس ر ا لألثررآ الرررلم ل ملاررال اررزع اررا م األ اضرري
واقوا ال با اء عل قد م ال وس األسلاء عل لا سء األعمال الت ا يرء وعلر أن تهلربا عناسرآ
فاعلء يف مألاق النمو ال امل لل ماع .ول يهتم اوطا أيضرا لنظرآ يف إمكااارء اسرتخالح وس
مرتفا م مرن النمرا ر القتهلرا يء التأللاديرء لل ر وس األسرلاء الريت مكنتهرا عررب الألرآون مرن الن راي
يف مألاق التوا ن ني التنماء القتهلا يء والجتماعاء والثألافاء واألطدا البائاء.
 -١4وت رركل أطرردا التنماررء اقرررتدامء أيضرا سررلء تررآ األعمررال الت ا يررء و ألررو اواررران
وظررآو ال ررا ون ت رآيم مررن طررم يف مررؤخآم الآك ر للتمااررز ومررن اررنهم ال ر وس األسررلاء.
وينبغرري أن يفهررم اعررد  ١٠اقت لررق تأللررا أوجرره التفرراول يف الرردخل عتبررا ي ررمل الرردخل
ال ر ر ي تكرر رربه ال ر ر وس األسر ررلاء مر ررن اقتهلر ررا اهتا التأللادير ررء الر رريت ترر ررت.ق اقرر رراوام يف احلماير ررء
وال رلام والت زيررز وسررفها مهلررا للرردخل .وللهررد  8اقت لررق ت زيررز النمررو القتهلررا ي اق ررآ
وال امل لل ماع واقرتدام وال مالء الكاملء واقنت ء وتوف ال مرل الالئرق لل مارع أمهارء كبر م
أيض ا يف ل الهلد  .وترت اع األعمال الت ا يء اقملوكء لل وس األسلاء اوسهام ألرد كبر
يف مألاق طد إجيا فآح ال مل وأتمني سبل ال ا اقرتدامء(.)٣
ِ -١٥
وتألررآ اتفاقاررء التنرروع الباولرروجي أيض ر ا لررآوا ررني اق ررا التأللاديررء لل ر وس األسررلاء

والسررتخدام ال ررآيف اقرررتدام للم روا الباولوجاررء وا ررا فوائرردطا احملتملررء األوسررع .وتألضرري الفألررآم
(ي) مررن اقررا م  8مررن التفاقاررء أبن يألرروم كررل طررآ " طن را ت رآي اته الوطناررء رلام اق ررا
وال تك ررا ال ولا سررال ا تم ررال األس ررلاء واحمللاررء ال رريت لرررد أس ررالا احلاررام التأللادي ررء ال

__________

()٣

GE.17-13466

ااظآ اان انء ألو اواران يف ااو يلندا.
5

A/HRC/36/53

الهلررلء هلرراااء التنرروع الباولرروجي واسررتخدامه عل ر ررو قا ررل لالسررتمآا واحلفررا علاهررا وسررو ا
وت ر ر اع ت باأله ررا علر ر أوس ررع ا ررا مبوافأل ررء وم رراكء أسر ر.اس طر ر اق ررا وال تك ررا ال
واقما س ر ررال وت ر ر ر اع القتر ر ررام ال ر ررا ل للمن ر ررافع ال ر رريت ت ر ررو م ر ررن اس ر ررتخدام طر ر ر اق ر ررا
وال تكررا ال واقما سررال" .وتغ رري اق ررا التأللاديررء جمررالل كثر م فامررا يتهلررل قرررائل البائاررء
ال اقا ررء مب ررا يف ل ر ف ر التن رروع الباول رروجي وإ ا م اق روا ال با ا ررء وت ررويآ األعم ررال الت ا ي ررء
واستخدام اقوا اااناء وتغ اقناخ.
 -١6وي ررل اتف ررا ي ررو ل رردو الر ر ي تؤ ي رره اق ررا التأللادي ررء لل ر ر وس األس ررلاء يف
التهلرردي لتغ ر اقن رراخ (الفألررآم ( )٥م ررن اق ررا م  )٧وي ر ّكآ الرردول أبارره يت رني علاهررا عن ررد ا ررا
اوج رآاحبال اقت لألررء لتهلرردي لتغ ر اقنرراخ أن مررلم وت ررز وتآاعرري مررا يألررع عل ر كررل منهررا مررن
التزامال مت لألء األو اواران (الديباجء) .ول ل ينبغري أن تكرون لل ر وس األسرلاء مهلرل.ء
م آوعء يف األعمال الت ا يء وخدمال التمويل واملدمال اقالاء اقتهللء تغ اقناخ.

ابء -نُو ُهج امعمال التيارية القائمة عل حقوق ال عو امصلية
 -١٧تتكون النظم القتهلا يء لل وس األسلاء من جمموعء متنوعء من أا ء التنمارء اقألرآ م
اتاا .وقد عُر ِآ عرن تلر األا ر ء أ را البر ا مرا تكرون يف ردو الكفرا وقرد ت رمل م را يع
اعاء سغ م جباا أا ء الهلاد ومجع الثما وتآ اء احلاواتل واألا ء احلِآفاء مثرل احلااكرء
والن ررا م والن.ر ر واحل رردا م( .)4وس رراف .طر ر ا الف ررآع تآكاب ررء اقتهل ررا ال ال ر ر وس األس ررلاء
ومؤسرال أعماعا الت ا يء تد فهم جواار ألرو اوارران الريت تضرفي علاهرا رال فآيردم
وترهم يف عم قد هتا عل الهلمو .
 -١امعمال التيارية انملوكة لل عو امصلية كضمانة إلعمال حقها يف العيش بك امة
 -١8ل ي ترررب اواهلررا والتمكررني القتهلررا ي لل ر وس األسررلاء ومررا يألررلن رره مررن ررق يف
مزاولررء األا ر ء القتهلررا يء طرردفا يف ررد اترره ررل وسررالء تنررال تررا ال ر وس األسررلاء ألهررا يف
ف ر كآامتهررا وسررون تنرروع ثألافاهتررا وتألالارردطا وس ر هتا التا خياررء ومألاررق ت ل اهتررا عل ر الن.ررو
اقكفول يف إعالن األمم اقت.دم لن ألو ال وس األسلاء (اقا م .)١٥
 -١٩ويكفررل اوعررالن لل ر وس األسررلاء احلررق يف أن مررتف نظمهررا ومؤسررراهتا القتهلررا يء
مبررا يف ل ر احلررق يف أن يترروفآ عررا األمررن وأن تتمتررع اااهتررا وفررق أسررباس قهررا ومنررا ر تنماتهررا
ال اتاررء البرررا ء ويف أن متررا س اآيررء مجاررع أا ر تها القتهلررا يء التأللاديررء وأيررء أا ر ء اقتهلررا يء
أخآى منهلوح علاها يف اوعالن (اقرا م  )٢٠الر ي يرن كر ل علر متترع ال ر وس األسرلاء
احملآومء من أسباس الآ والتنماء حلق يف احلهلول عل جرب عا ل ومنهلف (اقا م .)٢٠
 -٢٠ويألتضرري اوعررالن أيض را أن تتخ ر الرردول ترردا ف الررء قكاف.ررء الت.امررل والألضرراحب عل ر
التمااز وت زيز التراما والتفاطم وال القال ال ابء ني ال وس األسلاء وسرائآ طوائرف ا تمرع.

__________

()4
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وين ب ررق لر ر علر ر النظ ررآم اقت.امل ررء ال رريت ت ررآى يف ملكا ررء ال ر ر وس األسر رلاء لأل اض رري واقر روا
و اا هتا واستخدامها تبديدا عا وخرا م اقتهلا يء.
 -٢١وتن اقا م  ٢مرن اتفاقارء منظمرء ال مرل الدولارء رلن ال ر وس األسرلاء والألبلارء علر
أن التمك ررني القتهل ررا ي لل ر ر وس األس ررلاء وس ررالء لس ررت ا م وا ر رلام ثألاف ررال تلر ر ال ر ر وس
وعا اهتررا وتألالارردطا ومؤسررراهتا .ولت.ألاررق تل ر الغايررء يت ررني عل ر الرردول أن تتخ ر ت ردا مررن
أجررل "ت زيررز الت.ألاررق التررام لل.ألررو القتهلررا يء والجتماعاررء والثألافاررء عر ال ر وس فامررا يت لررق
تويته ررا الجتماعا ررء والثألافا ررء و ا اهت ررا وتألالا رردطا ومؤسر رراهتا و ...مرر راعدم أف ررآا ال ر ر وس
اق ناررء علر إ الررء التفرراواتل الجتماعاررء والقتهلررا يء الرريت تكررون قائمررء رني طررؤلحب األفرآا و ر طم
من أفآا ا تمع الوطي هلو م تتفق مع ت ل اهتا وأسالا ااهتا".
 -٢٢و هلفء عامء ل هتد األا ء القتهلا يء لل ر وس األسرلاء إىل إجيرا اقروا ف.رر
ررل تآم رري أيضر ر ا إىل ت زي ررز ثألاف ررال تلر ر ال ر وس واس ررت ا م إ ر رراس جمتم اهت ررا احمللا ررء لعتر رزا
لنفو وكرآ احلواجز الناشئء عن التماارز اقؤسرري وهايرء أ اضراها وموا طرا ال با ارء واسرت ا م
موق ها يف ال ؤون القتهلا يء لتهلبا عناسآ فاعلء ئاراء يف التنماء اقألآ م اتاا.
 -٢٣وعلر الررآ م مررن التنرروع اقلمرروس يف اقتهلررا ال ال ر وس األسررلاء فهرري تآكررز ألررد كبر
علر ر ال ائ ررد الجتم رراعي والقتهل ررا ي للم تم ررال احمللا ررء .ول ِ
يفر ررآ فه ررم ال ر ر وس األس ررلاء
لألعمررال الت ا يررء الن رراي مررن خررالل ررم األ ي اقت.هلررل علاهررا ف.رر وإمنرا مررن خررالل
الفوائد اليت نكن أن توفآطا األعمال الت ا يء لألسآ وا تم ال احمللاء.
 -٢4ويآتكررز مفهرروم ال ر وس األسررلاء للمرررؤولاء الجتماعاررء لل ررآكال إىل ألررو اواررران
يف ما يبدو؛ وطو يبدو خمتلف ا أيض ا عرن النمرو ر الررائد للمررؤولاء الجتماعارء لل رآكال الر ي
يرلشد ل مل امل ي ادا عن اق اي اقلزمء وينهل اطتمامه عل الهلو م ال امء للمؤسرء.
وتناقَ اقرائل اقت لألء ألعمال الت ا يء واألا ء القتهلا يء لل وس األسلاء عا م يف إطرا
اسرلاتا اء اكمررء أوسررع ا اق ر ا و ا م أ اضرري تل ر ال ر وس وموا طررا ال با اررء وي ررمل ل ر
مدي ررد التفاق ررال الداخلا ررء ررلن طآائ ررق ت ررويآ األا ر ء القتهل ررا يء وأ ا ط ررا ت ررد لنر ر
رردوآ ةاث عماألررء عل ر أسررالا ااهتررا ا تم اررء( .)٥وعل ر رآا اقال ظررء الرريت أ ررداطا جرراش
لسررامباا ال ضررو الرررا ق يف ةلاررء املررباحب "ي رركل أي اظررام اقتهلررا ي لل ر وس األسررلاء جرزحبا
من كاان اقتهلا ي واجتماعي متكامل ترلا وتنرتظم مرن خاللره ارام تلر ال ر وس .وتت ررد
اقرررؤولاء الجتماعاررء واق املررء قثررل يف طائررء م رراي سررلوكاء اخررل الررنظم الجتماعاررء لل ر وس
األسررلاء"( .)6ومررن شررلن منررو ر األعمررال الت ا يررء الرررائد واقرلشررد ل وقررء الر ي يت ررآض كثر ا

__________

()٥
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لالاتألررا عتبررا أارره يفتألررآ إىل أيررء أ ررا اجتماعاررء( )٧أن يرررتفاد مررن مفهرروم ال ر وس األسررلاء
لألعمال الت ا يء الألائم عل الألام ا تم اء ومبا ئ ألو اواران.
 -٢امعمال التيارية انملوكة لل عو امصلية كضمانة حلقها يف امراضي وامقالي وانوارد
 -٢٥وت رركل أا ر ر ء ال ر ر وس األس ررلاء مب ررا يف لر ر األا ر ر ء ال ال ررا ع القتهل ررا ي
األساس ااوطآي حلألوقها اقآتب ء أل اضي واقوا اليت ل حيتفظون ترا ألافررهم ف.رر رل
ولألجاال اقألبلء أيضا .وي كل التا يخ الر.اق لسرتخدام ال ر وس األسرلاء لأل اضري واألقرالام
واقوا و اا هتا عا الدلال األساسي علر ألرو تلر ال ر وس وسر.ء م الباهترا أبقرالام م انرء
وتؤكررد لر عرردم قرآا ال قضررائاء .وتررن اقررا م  ٢6مررن اوعررالن علر قاررام تلر احلألررو اكررم
اقلكا ر ررء التأللادي ر ررء أو ط ر ررا م ر ررن أش ر رركال احلا ر ررا م أو الس ر ررتخدامال التأللادي ر ر رء مب ر ررا يف ل ر ر ر
استخدامها أل آاض القتهلا يء.
 -٢6وقد أكدل اآللاال اوقلاماء حلألو اواران جمد ا أن األا ء القتهلا يء اليت تزاوعرا
ال ر وس األسررلاء علر أ اضرراها وأقالامهررا مبررا يف لر اسررتغالل اقروا الريت متويهررا أو احملافظررء
علر تلر اقروا ت رركل ال ناسررآ الرريت تثبر ألهررا يف األ اضرري .وعلر سرربال اقثررال أسررد ل
حمكمء البلدان األمآيكاء حلألو اواران كمها يف قضاء سا اماكا عل الن.و التاا
سرراكون ألهررم يف اسررتخدام اوقلررام والتمتررع رره ررال م ر يف سرراا جمتم ررال
ال ر وس األسررلاء والألبلاررء إن مل يكررن احلررق اق ر كو مآتب ر ا ق روا ال با اررء الرريت عل ر
ظهر ررآ األ ض ويف طنهر ررا  ...وط ر ر ا ال تبر رراب ر ررني اوقل ر رام واق ر روا ال با ار ررء الض ر رآو يء
لبألررائهم اقررا ي والثألررايف طررو مررا لر هايترره علر وجرره الت.ديررد (شر سررا اماكا ضرد
سو ينام الفألآم .)١٢٢
 -٢٧وتوسل الل نء األفآيألاء حلألرو اوارران وال ر وس إىل اسرتنتار لاثرل ارا أشرا ل
إىل أن ررق شر إارردو ويو األسررلي يف أ اضرري ومروا أجرردا ي ررمل ألرره يف مزاولررء أا ر ء
اقتهلا يء تد احلهلول عل إيآا ال
تآى الل نء األفآيألاء أن ثألافء ش إادو ويو و اته وطآيألء ااته التأللاديرء
مآتب ء كل وثاق أب اضي أسالفه  -ا م و و واقن ألرء احملا رء ترا .وتوافرق الل نرء
علر وجررو عالقررء جوطآيررء ررني ار م و ررو و ا ررء موات ررواغوي وأسررلوس اررام شر
إارردو ويو وأن ش ر إارردو ويو ل يرررت اع لا سررء ألوقرره الثألافاررء والديناررء رركل
كامررل رردون الوسررول إىل أ اضرري أسررالفه وي ر آ لافهلررال عررن أ ضرره وعررن أولئ ر
األسال (جملو فا ش إادو ويو ضد كاناا الفألآم .)١٥6
 -٢8ول ير رزال النم ررو ر القتهل ررا ي اقآتك ررز علر ر أا ر ر ء الكف ررا س ررائدا وسر ر كثر ر م ررن
جمتم ررال ال ر ر وس األس ررلاء يف ةس رراا وأفآيألا ررا وأجر رزاحب م ررن أمآيك ررا الالتانا ررء و ر ر يف البل رردان
اقتألدمء النمو .وت هد أجزاحب مرن أو و وأمآيكرا ال رمالاء وأسرلالاا وااو يلنردا توسر ا يف األا ر ء
__________

()٧
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القتهلا يء لل وس األسلاء وفق ما كآ اقألآ املاح الرا ق اق ي األرو ال ر وس األسرلاء
م ررن أا رره "توج ررد شر ر وس أو قبائ ررل أس ررلاء شمالك ررء وم ررغلء ل ر رآكال تن ررتج ال ررنف والغ ررا أو
تررديآ أسررول ال اقررء الكهآ ئاررء أو ترررتثمآ يف ال اقررال البديلررء" (ااظررآ الوثاألررء A/HRC/24/41
الفألآم .)١٠
 -٢٩وت ر ر تلر ر األمثل ررء إىل وج ررو عالق ررء متبا ل ررء ررني مر ررتوى احلماي ررء الألااواا ررء حلأل ررو
ال ر وس األسررلاء اقآتب ررء أل اضرري واقروا و ررني اختاا طررا للنمررو ر القتهلررا ي الر ي يناسرربها.
فم ررن جه ررء تن .ررو ال ر وس األس ررلاء يف البل رردان ال رريت مظ ر فاه ررا ألوقه ررا اقآتب ررء أل اض رري
واق روا امايررء أفضررل إىل أن متل ر الألررد م عل ر ت ررويآ أا ر تها القتهلررا يء وأعماعررا الت ا يررء
مبزيررد مررن السررتألالل وإىل أن تكررون أيض ر ا أكثررآ اافتا ر ا عل ر النمررا ر الت ا يررء ال تكا يررء أو
ال آاكال .ول ي ي توف احلمايء حلألو ال وس األسلاء اقآتب رء أل اضري لضرآو م أو ر
يف ال ررا م "خهلخهل رء" تل ر األ اضرري الرريت قررد تررؤ ي إىل خرررا م اقزيررد مررن األ اضرري واق روا .
وجي ر أل ررآى ت رروف احلمايررء أل اض رري وم روا ال ر وس األسررلاء وفأل ر ا لتألالا ررد وأع رآا تل ر
ال وس وأن تُن ل ةلاال ااتهلا حملاء ق ااء الل ااتهاك تل احلألو أو اقراس تا.

 -٣٠ومررن جهررء أخررآى يبرردو أن جمتم ررال ال ر وس األسررلاء الرريت ت ررا يف لرردان ل مظر
فاهررا ألوقهررا اقآتب ررء أل اضرري واقروا حلمايررء تكررون أكثررآ مألاومررء لنمررا ر األعمررال الت ا يررء
ال تكا يررء اررا يتخوفررون مررن أن تررؤ ي إىل فألرردان اقزيررد مررن أ اضرراهم ومروا طم .و ر ل حيررد
ع رردم وج ررو هاي ررء قااواا ررء أل اض رري تل ر ر ال ر ر وس وموا ط ررا م ررن خاا اهت ررا يف جم ر رال األعم ررال
الت ا يء.

 -٣امعمال التيارية انملوكة لل عو امصلية كوسويلة لتحقيوق قودر أكورب مون التمتوع حبقوقهوا
انتعلقة ابلثقافات واللغات وانعارف التقليدية
 -٣١ت رروفآ اق ررا م  ٢٧م ررن ال ه ررد ال رردوا امل رراح حلأل ررو اقداا ررء والرااس رراء احلماي ررء حل ررق
األشخاح اقنتمني إىل أقلاال اثناء أو يناء أو لغويء يف التمتع ثألافاهتم .وأشا ل الل نرء اق نارء
األررو اواررران يف ت لاألهررا ال ررام ق ررم  )١٩٩4(٢٣ررلن ألررو األقلاررال إىل أن احل ررق يف
التمتررع ثألافررء م انررء قررد يتمثررل لل ر وس األسررلاء يف أسررلوس لل ررا يرآتب ا تباطر ا وثاألر ا أل ض
و ستخدام موا طا (الفألآم .)٢-٣
 -٣٢وتوفآ اقا م  ٣١من اوعالن احلمايء لألا ر ء اقآتب رء لثألافرء واق را التأللاديرء ال
المكرراتل القتهلررا يء مبررا يف ل ر اق روا الب رآيء واااناررء والب ر و واأل ويررء وم آفررء خهلررائ
احلار رواتل والنب ررااتل والتألالا ررد ال ررفويء واآل اس والآس رروم والآ ض ررء واألل رراس التأللادي ررء والفن ررون
البهلآيء والفنون الست آاضاء.
 -٣٣وتؤكد الد اسء اليت أجآهتا ةلاء املرباحب لن و اللغال والثألافء يف ت زيز وهايء ألو
وطويررء ال ر وس األسررلاء جمررد ا الهلررلء ررني الثألافررء واحلألررو اقآتب ررء أل اضرري واحل رق يف تألآي ررآ
اقهلر  .وترررب الد اسررء أيضر ا أمهاررء و لغررال ال ر وس األسررلاء يف األا ر ء القتهلررا يء اقآتكررزم
إىل اق ا التأللاديء (ااظآ الوثاألء  A/HRC/21/53الفألآاتن  ٢٣و.)٢٥
 -٣4وقد أسفآ اتراع ائآم العلا أبمهاء األعمال احلآم اليت تألو طا ال وس األسلاء عرن
ظهو عد متزايد من اقؤسرال الت ا يء اقملوكء لتل ال وس واقن رلم مرن أجرل متكانهرا مرن
GE.17-13466
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اسررت ا م مكااتهررا وشررغل احلاّررز اقناس ر عررا يف عررامل األعمررال الت ا يررء وت زي ررز أسررالا اواتررار
املاسء تا .وعل سبال اقثال لمع شرآكء سرامباو يز ( )Symbiosisلرأل حب يف كوسرتا يكا رني
أمناب الفنون التأللاديء وطآائق الترويق اقبتكآم لت.و اوع اس يف الرو ال اقاء(.)8
 -٣٥وت رركل الثألافررء أسرراس البناررء الت.تاررء الجتماعاررء ل وائررف ال ر وس األسررلاء ونكررن أن
تر رراعد يف ت رروف قاع رردم ل رردعم من ررو األعم ررال الت ا ي ررء يف ال ررء التوس ررل إىل ق ررآا مج رراعي يف ل ر
الهلد  .ونكن أن توفآ الثألافء أيضا عد ا من فآح األعمال الت ا يء اقختلفرء ول سراما يف جمراا
الفنررون والررراا ء مثررل أا ر ء اقوسرراأل وال رآق والفنررون اامال ررء واألعمررال احلآفاررء والهل ررناعال
الغ ائاء التأللاديء اليت نكن الستفا م منها من أجل استافاحب ا تااجال ال وس األسلاء.
 -٣6ر ر أن اق ررا التأللادي ررء لل ر ر وس األس ررلاء قا ل ررء للت ررداول يف طائ ررء س ررلع ولتلك ررال
ونكن اللا تا وسفها ألو ملكاء فكآيء خاسء .وت مل األمثلء إساحبم التهلرآ يف اقروا
الو اثاء واقنت ال الألائمء عل اق ا التأللاديء واقررتمدم مرن الرنظم اويكولوجارء الغنارء لتنروع
الباول رروجي ال رريت كثر ر ا م ررا ل ل رري ال ر ر وس األس ررلاء منه ررا فائ رردم مباش ررآم .وعل ر س رربال اقث ررال
اعلض ش وس الران يف جنروس أفآيألارا علر اسرتخدام م ا فهرا التأللاديرء عرن النبرال اق رآو
سررم طررو ال ر ي يرررتخدمواه من ر قررآون للألض رراحب عل ر ال ر و ا رروع مررن قِب ررل ال ررآكال
الهل ررادلااء وات ررار عأل رراق طبا ررء ير ررتخدم ض ررها قكاف .ررء الر ررمنء اقفآط ررء( .)٩وم ررن األمثل ررء
اوجيا اررء يف ل ر الهلررد مررا قام ر رره ولررء ولافاررا اقت ررد م الألوماررال اررا أعرردل س ر الا
مجاعاا لل المال الت ا يء لل.آ الادويء واقنروجال اليت تنت ها جمتم ال ال وس األسلاء.
 -٣٧وتآكز النظم الغآ ارء علر ال با رء الفآ يرء للملكارء الفكآيرء انمرا تن رل اق را التأللاديرء
لل وس األسلاء يف أ اان كث م اتا ء جهد مجاعي وتكون ملكاتها مجاعاء وتتوا ثهرا األجارال
شفو ا وتنظمها قوااني عآفاء تت ل عايء إشآافاه من أجرل مهلرل.ء ال ائفرء وأجارال اقررتألبل.
وعل و ما سبق أن أكدته ةلاء املرباحب ل تف ل اآللاال الدولاء الألائمء سوى الأللال من أجرل
هاي ررء اقلكا ررء الفكآي ررء التأللادي ررء لل ر ر وس األس ررلاء ألن اطتمامه ررا ينهلر ر علر ر هاي ررء أل ررو
األفآا ل ااماعال (ااظآ الوثاألء  A/HRC/30/53الفألرآم  .)٥8وي را آوتوكرول ت رو رلن
احلهلررول علر اق روا اااناررء والتألاسررم ال ررا ل واقنهلررف للمنررافع الناشررئء ع رن اسررتخدامها اقل.ررق
تفاقاء التنوع الباولوجي مرللء اق ا التأللاديء اقآتب ء قوا اااناء ويتضمن أ كاما لن
ال دالررء واواهلررا يف تألاسررم اقنررافع .إل أن مواسررلء ت زيررز هايررء اظررم م را ال ر وس األسررلاء
قد تراعد عل تأللال خماطآ سل احلألرو الثألافارء وكفالرء أن حيألرق أي عمرل لرا ي ي أسرو
ثألافاء منافع لل وس األسلاء.

__________

()8
()٩
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ارران ألاررري مررو الاو الر ي أ ىل رره أمررام لألررء املررباحب الد اسرراء ررلن اقما سررال ااارردم والت.ررد ل اقت لألررء
مبما سء ال وس األسلاء لألعمال احلآم.
نكن احلهلول عل مزيد من اق لومرال عرن طر اقررللء مرن الرآا التراا www.wipo.int/export/sites/www/
.academy/en/about/global_network/educational_materials/cs1_hoodia.pdf
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 -٤انوافق ووة احلو و ة وانس ووبقة وانس ووتن ة كعامو و ح و واز لتأس وويس أعم ووال اري ووة مملوك ووة لل ووعو
امصلية وتتس ابل مول واممان واجلدوى االقتصادية
 -٣8يكفل اوعرالن جمموعرء مرن احلألرو الريت ينبغري أن متكرن ال ر وس األسرلاء مرن أتسراو
أعمررال لا يررء تترررم ألمرران واارردوى القتهلررا يء عل ر أ اضرراها .ولت.ألاررق ط ر الغايررء تررن
اقررا م  ٢٩علر هايررء البائررء والألررد م اواتاجاررء أل اضرري وأقررالام ومروا ال ر وس األسررلاء .ومظررآ
اقا م عل وجه الت.ديد زين اقوا امل آم أو التخل منهرا يف أ اضري ال ر وس األسرلاء ردون
موافألتها احلآم واقربألء واقرتن م .وترب اقا م  ٣٢الدو املاح للموافألء احلآم واقرربألء واقررتن م
فامررا يت لررق تنماررء م روا الت رردين واقاررا واق روا األخررآى الرريت توجررد يف أ اضرري وأقررالام ال ر وس
األسلاء أو استخدامها أو استغالعا.
 -٣٩وقد مدآ عد كب من خرباحب وةلاال ألو اواران عن مبدأ اقوافألء احلرآم واقرربألء
واقرررتن م مبررا يف ل ر ةلاررء امل ررباحب واقألررآ م املاسررء اق ناررء األررو ال ر وس األسررلاء( .)١٠وتظررل
اقوافألررء احلررآم واقررربألء واقرررتن م عل ر قررد كب ر مررن األمهاررء ر يف احلررالل الرريت نررا س فاهررا
الررركان األسررلاون اسررتغالل م روا أ اضرراهم أبافرررهم و ل ر لضررمان اق رراكء الف الررء اما ررع
ش رآائا ا تم ررال احمللاررء مبررن يف ل ر النررراحب وال ررباس واألشررخاح وو اوعاقررء مررن ال ر وس
األسلاء .و ل ت ز اقوافألء احلآم واقرربألء واقررتن م طرا ع ال رمول يف منرا ر األعمرال الت ا يرء
اقملوكء لل وس األسلاء.
 -4٠وي ررؤ ي اس ررتخدام ال ر ر وس األس ررلاء ال ررنهج الأل ررائم علر ر أل ررو اوار رران يف األعم ررال
الت ا يررء و ا مز وج را .وتررراعد اقؤسرررال الت ا يررء لل ر وس األسررلاء يف أعل ر الرلرررلء عل ر
اس ررت ا م أل ررو ال ر ر وس األس ررلاء انم ررا ت ررؤ ي يف أ الرلر ررلء و أ ام لت زي ررز متتر رع تلر ر
ال ر وس األوقهررا مب ررا يف ل ر متت ررع فئررال اجتماعاررء م ان ررء اخررل ا تم ررال احمللاررء لل ر وس
األسلاء وخباسء النراحب وال باس واألشخاح وو اوعاقء.

جي  -تقيي مسامهة امعموال التياريوة انملوكوة لل وعو امصولية واقتصواداهتا يف جموال
التنمية الوطنية مبنأى عن التمييز
 -4١يرررتند اوعررالن إىل اقررراوام ويهررد إىل التهلرردي للتمااررز اقؤسررري ال ر ي يررؤثآ عل ر
ال وس األسلاء وي مل ل عدم العلا مبررامهتهم يف أا ر ء القتهلرا الروطي أو ا تم رال
ككررل .ويف سرربال لر الغررآض تؤكررد يباجررء اوعررالن أن مجاررع ال ر وس تررراطم يف تنرروع وثرآاحب
احلضررا ال والثألافررال .ويألررآ اوعررالن أبن ا رلام م ررا ال ر وس األسررلاء وثألافاهتررا ولا سرراهتا
التأللاديء يرهم يف مألاق تنماء مرتدامء ومنهلفء.
 -4٢ويتمثررل أ ررد ااواا ر الآئاررراء للتمااررز ال ر ي تت ررآض لرره ال ر وس األسررلاء يف النظ ررآم
النم اررء الرريت تهلررو طم عل ر أ ررم عألبررء يف طآيررق التنماررء أو أن أا ر تهم القتهلررا يء ل ترررهم يف
اقتهلا ال البلدان اليت ي ا ون فاها .وكث ا ما تُ تَررب النمرا ر القتهلرا يء لل ر وس األسرلاء طرد ا
للموا وأ ا ةيلء إىل الزوال و"مضا م للتنماء".
__________

( )١٠ااظآ الواثئق
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 -4٣وترررتند تلر اآل احب اقت.اررزم إىل أطررآ مفاطاماررء كاار ول ترزال ترررتخدم لتربيررآ مهلررا م
األ اضرري والتهمررا القتهلررا ي .وطرري تلغرري مبررا ئ ألررو اواررران اقآتب ررء قررراوام والكآامررء
اوار ر رراااء ال ر رريت يُ لاه ر ررا اوع ر ررالن م ر ررن خ ر ررالل التلكا ر ررد علر ر ر أن مجا ر ررع اقر ر ر اط والرااسر ر رال
واقما س ررال ال رريت تر ررتند أو ت رردعو إىل تف ررو شر ر وس أو أفر رآا علر ر أس رراس األس ررل الأل ررومي أو
الختال ال نهلآي أو الديي أو ال آقي أو الثألايف م اط وسااسال ولا سال عنهلرآيء و ائفرء
علما ا و طلء قااوتا ومدااء أخالقا ا وظاقء اجتماعا ا (الديباجء).
 -44والواق ررع ط ررو أن األعم ررال الت ا ي ررء اقملوك ررء لل ر وس األس ررلاء وس رربل عا ررها التأللادي ررء
ت ررؤ ي و ا متزاي ررد األمها ررء يف القتهل ررا ال الوطنا ررء .ويف كن رردا تأل ررام مر ررامهء األعم ررال الت ا ي ررء
اقملوكررء لل ر وس األسررلاء يف القتهلررا زطرراحب  ١٢لاررون ول كنرردي سررنو ا( .)١١ويف الررول ل
اقت.دم فاق مرامهء األعمال الت ا يء اقملوكء لل ر وس األسرلاء يف القتهلرا الروطي خرالل
مخو سنوال مبل  ٣4,4لاون ول مرن ول ال الرول ل اقت.ردم( .)١٢ويف ااو يلنردا تألرد
قامررء اقتهلررا ش ر اقرراو ي ا رواا  4٠لاررون ول ااو يلنرردي ومتثررل اررربء  ٥,6يف اقائررء مررن
النرراتج احمللرري اومجرراا( .)١٣ر أارره ل يوجررد سرروى قلاررل مررن البارراتل مررن أجررل تألاررام مرررامهء
ال ر وس األسررلاء يف القتهلررا ال الوطناررء يف البلرردان األخررآى .وعلر سرربال اقثررال ترررهم سررو
ثألافررء اقاسرراي ألررد كبر يف القتهلررا الرروطي الكارري يف ضروحب السررتخدام الواسررع لتلر الهلررو
عتبا طررا مررن الآمررو الوطناررء مبررا يف لر اسررتخدامها يف الدعايررء ل ررآكء ال ر ان الوطناررء الكاناررء
وق اع الراا ء .وكما يتضا من لر اقثرال و ر مرن األمثلرء األخرآى تظرل مررامهء ال ر وس
األسررلاء يف القتهلررا ال الوطناررء لبلرردا ا متوا يررء عررن األاظررا ويررؤ ي ل ر إىل ت ماررق النظررآم
اقت.ازم ضد تل ال وس وسناعاهتا واقتهلا اهتا وثألافاهتا.
 -4٥وت ر ر التأل ررديآال ال اقا ررء إىل أن أا ر ر ء الآع رري تر ررهم نر رربء  ١٠يف اقائ ررء م ررن إات ررار
الل.وم عل الهل اد ال اقي( .)١4ويف أفآيألاا جنوس الهل.آاحب الكربى تررهم أا ر ء الآعري الريت
متا سرها ال ر وس األسرلاء يف الغالر األعرم اهلرء كبر م يف النراتج احمللري اومجراا .وعلر سرربال
اقثال تبل هلء أا ء الآعري يف النراتج احمللري اومجراا الز اعري يف النا رآ ارربء  84يف اقائرء
و نربء  8٠يف اقائء من الناتج احمللري اومجراا يف الررو ان و ٥٠يف اقائرء يف كانارا .ويف إثاو ارا
أتيت س ر ررناعء اال ر ررو يف الأل ر رراع الآع ر رروي يف اقآتب ر ررء الثااا ر ررء م ر ررن ا ر ررا األ احب يف جم ر ررال الت ر ررا م
املا جاء( .)١٥ويهد إطا سااسال الما األفآيألري لألا ر ء الآعويرء يف أفآيألارا أتمرني وهايرء
ومرني اام ا تم ال الآعويء وسبل عا ها و ألوقها لرنء  ٢٠١٠إىل ت زيز مرامهء اقاشراء
الآعويء يف األا ء القتهلا يء عل اقرتو ل الوطناء واوقلاماء والألا يء.
__________

( )١١ااظرآ

Bert Archer, “The first Indigenous business incubator is coming to Toronto” Novae (2

) February 2017مت ر ر ر ر ر رراي علر ر ر ر ر ر ر الر ر ر ر ر ر رآا
.incubator-is-coming-to-toronto/
( )١٢ااظرآ “Facts for Features: American

https://novae.ca/en/2017/02/the-first-indigenous-business-

United States Census Bureau Public Information Office,

).Indian and Alaska Native Heritage Month: November 2012” (Washington D.C., 25 Oct. 2012
( )١٣ااظآ ).Te Puni Kōkiri, Māori Economy Report 2013 (2015
( )١4ااظآ الء ال وس األسلاء يف ال امل (من و ال األمم اقت.دم قم اقباع .)09.VI.13
( )١٥اقآجع افره.
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 -46وتتزاي ررد قام ررء النم ررا ر القتهل ررا يء لل ر ر وس األس ررلاء أل ررا ت رروفآ أمثل ررء جمآ ررء للتنما ررء
اقرتدامء .وي كل ااتمراحب ال ر وس األسرلاء الألروي للبائرء ال با ارء أ رد أسرباس اسرتمآا ألائهرا
ويتماررز كثر مررن تلر ال ر وس قهررا م يف الت رتآ علر إشررا ال اوار ا اقبكررآ لال رلا ال رراقي
و ر ل ر م ررن مؤش رآال التغ ر ال البائا ررء .ول ررد م ررن أن ت ررل سااس ررال ال رردول وإجآاحباهت ررا
لدو اعام ال ي تؤ يه اقتهلرا ال ال ر وس األسرلاء ومنرا ر أعماعرا الت ا يرء يف ت زيرز لا سرال
التنماء اقرتدامء من أجل مرتألبل كوك األ ض.

اثلث ا -انمارسات
 -4٧رردأ ظهررو لا سررال م ر ء لرردى جهررال فاعلررء خمتلفررء لررا التهلرردي للتمااررز ضررد
األا ر ء القتهلرا يء أو األعمرال الت ا يرء اقملوكرء لل ر وس األسرلاء ومرن انهرا لا سرال ت ررء
من ال وس األسلاء افرها.

ألف -الدول
 -48تت.م ر ررل الر ر رردول اقر ر ررؤولاء الآئار ر رراء ع ر ررن ت ر رروف ال ر رردعم ألا ر ر ر ء ال ر ر ر وس األسر ر ررلاء
القتهلررا يء عل ر الن.ررو اقنهلرروح علارره يف اقررا م  ٢١مررن اوعررالن وطرري ت م رل آائررق خمتلفررء
عل ر ر م اار ررء مر ررللء التماار ررز ض ررد األعم ررال الت ا ي ررء اقملوك ررء لل ر ر وس األس ررلاء أو أا ر ر تها
القتهلا يء وتآ أ ت ملخهلال ضها.
 -١التصوودي للتمييووز ضوود امعمووال التياريووة انملوكووة لل ووعو امصوولية موون لووالل االع و اف
ابحلقوق ان تبطة ابمراضي وانوارد ومحايتها
 -4٩ت ررمل الت رآي ال اقت لألررء حلررق يف األ ض والرريت ترردعم التنماررء القتهلررا يء لل ر وس
األسلاء قااون مهلرائد أ راك شر اقراو ي ل رام  ٢٠٠4يف ااو يلنردا وقرااون تررويء م البرال
أ اض رري الررركان األس ررلاني يف ألس رركا ل ررام  .١٩٧١ويتض ررا م ررن خررالل ط ر ين اقثررالني ررم
الت ألارردال الرريت تكتنررف مرررللء سررن الت رآي ال ق ااررء مررو واثل مهلررا م اقمتلكررال يف ال هلررآ
احلديا .ومن أمثلء ل أن الألرااون الثراش را يف "تررويء" م البرال تت لرق مبررا ال شاسر ء
مررن أ اضرري ال ر وس األسررلاء يف ألسرركا عررن طآيررق مررنا مرردفوعال األديررء ضررخمء وإسرردا
سندال ملكارء أل ٍ
اض م انرء لكنره ت رآض لالاتألرا ألاره فرآض منرا ر منر ال رآكال الغآ ارء علر
ا تم ررال التأللاديررء ل ر وس ألسرركا األسررلاء ومهررد ر ل ال آيررق أمررام تنماررء اق روا ال با اررء
عل ر ا ررا واس ررع م ررن قِب ررل جه ررال خا جا ررء ومل حي ررلم الولي ررء الألض ررائاء لل ر وس األس ررلاء يف
أقالامه ررا وأس ررفآ ع ررن ات ررائج متباين ررء م ررن انه ررا ع ر راوى قض ررائاء اس ررتمآل ع ر رآال الر ررنني يف
م ررا يت ل ررق األ ررو ال ر ر وس األس ررلاء يف احلك ررم الر ر ايت ومر ررائل أخ ررآى .و ر ر ات خي رره ل ير رزال
الكثر ر ون م ررن س رركان ألس رركا األس ررلاني ي ررااون م ررن ا تف رراع م رردلل الفأل ررآ وال ن ررف ال ررائلي
والات.ا وعلل اجتماعاء أخآى مع تفاقم م تل اق اكل ف ل اللكء الألضائاء اقثأللء الريت
ألألر شررآكال سرركان ألسرركا األسررلاني ا ررال مبختلررف
خلفهررا لر الألررااون .ومررع لر
اقألرراياو .وعل ر سرربال اقثررال نل ر مررالف ش ر وس أمآيكررا األسلاء/سرركان ألسرركا األسررلاني
قرروظفي ال ر ان المررا يني ( )NAANوطررو أ ررد  ١٣كارراتا إقلامارا أا ررلطا لر الألررااون اعرا
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لا يررء وأفآع را ِ
توظررف أكثررآ مررن  ١٥ألررف شررخ مررن مجاررع أ رراحب ال ررامل و لغ ر إيآا اترره ١,6
لاون ول من ول ال الول ل اقت.دم يف عام  .)١6(٢٠١٥ويآكز ل الت.رالف يف أا ر ته
أيض ا عل أتكاد قام ال وس األسلاء مبرا يف لر قرام الت راون والألرام ال ائلارء والآو ارء وتألالارد
الهلاد اق آوفء يف جمملها فلرفء ".)١٧("Iñupiat Ilitquisat
 -٥٠وم ر ررن اقب ر ررا ال الب ر ررا م األخ ر ررآى يف جم ر ررال األعم ر ررال الت ا ي ر ررء اقآتب ر ررء وس ر ررال ال
الت آي اء ما ي رآ سرم مروات  -ااو يلنردا وطري إ ردى شرآكال مهلرائد أ راك شر اقراو ي
اليت أا ئ يف إثآ م اطدم ترو ل وايتااغي اقت لألء مب البال شر اقراو ي يف اقروا الب.آيرء.
وتل تل الترو ل الت آي اء اليت ت و إىل عام  ١٩8٩ظها من النألرد وأيضر ا مرن الردعاوى
الألضائاء اقت لألء مبرللء ما إ ا كاا احلكومء قرد ت راو ل آيألرء ف ّالرء مرع شر اقراو ي وفألر ا
ق رراي ال ر ر وس األس ررلاء الر ررائدم .وم ررع لر ر يأل ررد أن هل ررء شر ر اق رراو ي يف س ررناعال
األ يء الب.آيء ناو يلندا لغ  4٠يف اقائء يف عام  .)١8(٢٠٠٧وتوضا األمثلء اقر كو م و طرا
مررن األمثلررء األخررآى اومكرراتل القتهلررا يء الرريت تنبررع مررن الع رلا األررو ال ر وس األسررلاء
اقآتب ررء أب اضرراها وموا طررا والهلر و ل الرريت تكتنررف تلر الترردا يف مررا يت لررق كفالررء اق رراكء
الف الررء والت رراو واقوافألررء وضررآو م هايررء الألررام الثألافاررء واعااكررل او ا يررء لل ر وس األسررلاء يف
سرراا لا سررال األعمررال الت ا يررء اق اسررآم( .)١٩وي لررق جررون كالر وسررتافن كو ااررل علر لر
اسررم ظرراطآم "التوافررق الثألررايف" يف جمررال التنماررء القتهلررا يء لل ر وس األسررلاء مررع اوشررا م إىل أن
مر ررائل تألآي ررآ اقهلر ر واقؤسر ررال الف ال ررء وال ررآعاء ال اتا ررء متث ررل مؤشر رآال ا تدائا ررء علر ر رراي
األعمال الت ا يء يف جمتم ال ال وس األسلاء(.)٢٠
 -٥١ويوضررا إطررا سااسررال المررا األفآيألرري لألا ر ء الآعوي رء يف أفآيألاررا أن "جهررو تنماررء
الأل اع الآعوي جي أن تت او النهج التألناء للأل اعال اقفآ م وتتألبل م ا ال وس األسلاء
ومبتكآاهتررا اقت لألررء و ا م اقرررتدامء للمروا ال با اررء وف الاررء او ا م وأن تواسررل مألاررق تكامررل
سربل ال را الآعويررء مرع الفررآح اقتزايردم للترررويق"( .)٢١ويررب اوطررا أيضر ا عررد ا مرن اقما سررال
ااارردم يف أفآيألاررا مبررا يف لر اعرلا كومررء مجهو يررء أفآيألاررا الوسر أبمهاررء الآعررام لالقتهلررا
__________

( )١6ااظآ .www.nana.com/regional/about-us/nana-faq/
( )١٧ااظآ .http://nana.com/regional/about-us/mission/values/
( )١8ااظرآ Melanie Durette, “Indigenous property rights in commercial fisheries: Canada, New Zealand
and Australia compared”, Centre for Aboriginal Economic Policy Research (CAEPR) Working
)2007

 .Paper No. 42/2008 (Canberra, CAEPR,وااظرآ أيضر ا

Erin McKenzie, “Aotearoa Fisheries

rebrands to Moana New Zealand to deliver premium Kiwi seafood to the world”, Idealog, 15 July

 .2016متا ررء عل ر الر رآا
()١٩

http://idealog.co.nz/venture/2016/07/aotearoa-fisheries-rebrands-moana-

.new-zealand-deliver-premium-kiwi-seafood-world
Urbis, Enabling Prosperity: success factors in Indigenous economic development (Sydney,
).Westpac, 2014

( )٢٠ااظ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررآ

http://hpaied.org/publications/sovereignty-and-nation-building-development-challenge-

indian-country-today

أو الآا

.http://hpaied.org/about/overview

( )٢١إطررا سااسررال المررا األفآيألرري لألا ر ء الآعويررء يف أفآيألاررا أتمررني وهايررء ومرررني اررام ا تم ررال الآعويررء
وسبل عا ها و ألوقها ح.٣ .
14

GE.17-13466

A/HRC/36/53

ال رروطي "وم ررا اس ررتتبع لر ر م ررن هل ررا
الآعويء"(.)٢٢

األ اض رري وامل رردمال البا آي ررء اقالئم ررء للم تم ررال

 -٥٢وشهدل أمآيكا الالتاناء تألردما يف جمرال العرلا تر ا الأل راع وتآسرام األ اضري لكرن
يت ل األمآ مزيدا من احلمايء آائق ت مل تنفا امل ر الريت تضر ها ال ر وس األسرلاء و ا م
أقالامهررا .ول يرزال واجر الرردول يف الت رراو والتمرراس اقوافألررء علر الترردا الرريت تررؤثآ يف احلألررو
اقآتب ررء أب اضرري ال ر وس األسررلاء ي رركل مررد ا ئاررراا يف جمررال هايررء ألررو ال ر وس األسررلاء
اقآتب ررء أل اض رري وهاي ررء أل ررو اوار رران املاس ررء تلر ر ال ر وسِ .
ووضر ر يف الربا ي ررل ررد
عملاررء م رراو ال وطناررء يف عررام  ٢٠١٢سااسررء وطناررء ررلن او ا م اوقلاماررء والبائاررء أل اضرري
ال ر وس األسررلاء تررد ا ررا ترردا عملاررء لضررمان اررا م ال ر وس األسررلاء التامررء أل اضرراها
ررد عملاررء اللسررام( .)٢٣واقتهلررآ الررزخم الآئاررري لتنفا ر تل ر الرااسررء ر اآلن عل ر ت ر اع
ا تم ال احمللاء لل وس األسلاء كي تضع خ ها املاسء و ا م األ اضي .ومتثّل تل امل
أ وال لت.رررني مديررد وت زيررز قررد م ال ر وس األسررلاء او ا يررء وأا ر تها القتهلررا يء وم ا فهررا
التأللاديء واطتماماهتا الثألافاء اقت لألء ستخدام أقالامها وموا طا ال با اء لكرن ف الاتهرا حمردو م
رررب فاضررال اقازاااررء .ول ت ترررب الرااسررال مكتملررء إ ا مل تألررلن تألرردم يف عملاررال تآسررام
األ اضي اليت ل تزال تنتظآ التنفا .
 -٢ت ييع امعمال التيارية انملوكة لل عو امصلية من لالل تداب التمييز اإلجيابية
 -٥٣ترر ررتخدم ر ررم الر رردول احل ر روافز الض ر رآيباء لت ر ر اع تنمار ررء األعمر ررال الت ا ير ررء اقملوكر ررء
لل ر وس األسررلاء أو ل رآاكء م هررا .ومررن أمثلررء لر هلررول أفرآا ومؤسرررال لا يررء يف كثر
مررن أقررالام سرركان أمآيكررا األسررلاني علر إعفرراحبال جزئاررء مررن ضرآائ م اّنررء .وقررد ا ررلل تلر
اوعفاحبال يف كث من احلالل عن العلا لركان األسلاني كألوماال عا مألومال الدولرء
أو عن ترو ل مبوج م اطردال سرا ألء .ويف تلر احلالرء تكرون كومرال ال ر وس األسرلاء
قررا م علر ت باررق اظرام ضرآيم خرراح تررا علر أعماعررا الت ا يررء وعلر ررم األعمررال الت ا يررء
اقملوكء اهال أخآى يف إقلامها مبا يف ل فآض ضآائ عل اقبا ال .وأاتي ل إمكاااء
ت ررويآ طائف ررء م ررن األعم ررال الت ا ي ررء ال رريت مل تك ررن لتن ررل ل ررول ( .)٢4و قث ررل ن ررنا ق ررااون األم ررم
الكنديء األوىل اقت لق إب ا م ال ؤون اقالاء واو هلائاء تل األمم سرل ء مهلرال الضرآائ  .وقرد
أس ررب .األم ررم األوىل يف وض ررع أفض ررل نكنه ررا م ررن ت زي ررز النم ررو القتهل ررا ي والس ررتفا م م ررن
عالقال األعمال الت ا يء( )٢٥رب اختاا طا إقامء اظام ضآيم مبوج لر الألرااون .وت ركل
أمر ررء الألب ر ررء الباضر رراحب ( )Whitecapاألوىل يف ولير ررء اكر رروات جمتم ر را سر ررغ ا نل ر ر فآس ر را حمر رردو م
لل.هلررول عل ر أس اقررال .وقررد متكن ر تل ر ال ائفررء مبوج ر ل ر الألررااون مررن ال ررآوع يف
__________

( )٢٢اقآجع افره ح .١٥
( .GIZ, “Protection and Sustainable Management of Indigenous Areas in the Amazon” (2014) )٢٣متراي
عل الآا .www.giz.de/en/worldwide/12525.html/
(Owen Stanley, “The potential use of tax incentives for Indigenous businesses on Indigenous land”, )٢4
).CAEPR Working Paper No. 17/2002 (Canberra, CAEPR, 2002
( Indigenous and Northern Affairs Canada, “First Nations Fiscal Management Act” (2017) )٢٥متاي علر
الآا .www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1393512745390/1393512934976
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ت باررق ض رآيبء الرررلع واملرردمال عل ر الوقررو ومنت ررال التب ر واق ررآو ل الآو اررء غاررء متويررل
طااكلها األساساء و طا من ال تااجال األخآى(.)٢6
 -٥4ونث ررل م ررنا الس ررتثناحبال م ررن التفاق ررال الت ا ي ررء غا ررء ت رروف ظ ررآو أفض ررل لل ر وس
األسررلاء وسررالء أخررآى ترردعم الرردول عربطررا األعمررال الت ا يررء اقملوكررء لل ر وس األسررلاء .وي ترررب
الستثناحب ال ي اهل علاه م اطردم وايترااغي الرء خاسرء فهرو يكفرل حلكومرء ااو يلنردا "اقآوارء
الال م ررء لتنفا ر سااس ررال حملا ررء لهل رران شر ر اق رراو ي ون أن تضر ر آ إىل أن ت ام ررل الكا رراتل
النظ م يف ما و احب الب.ا قثل"( .)٢٧أن التفاقال الت ا يء ل تزال تث الأللق رلن ألرو
ال وس األسلاء هلفء عامء عل و مرا سر لته مرؤخآا اقألرآ م املاسرء اق نارء األرو ال ر وس
األسلاء (ااظآ الوثاألء .)A/HRC/33/42
 -٥٥وتتخ الدول أيض ا تدا هتد إىل تارر هلرول ال ر وس األسرلاء علر الئتمراتل
واملدمال اقالارء األخرآى فهرم البر ا مرا يواجهرون مرد ل يف طر ا ال رلن ررب التماارز وال زلرء
ااغآافاء أو عوامل أخآى .وعل سبال اقثال توجد يف أسلالاا وكالء من رلم اكرم الألرااون طري
وكالء أسلالاا لألعمال الت ا يرء لل ر وس األسرلاء وتألردم تلر الوكالرء اقرنا والألرآوض لل ر وس
األسررلاء الرريت ل ترررت اع احلهل رول عل ر التمويررل مررن خررالل املرردمال اقهلررآفاء اق تررا م .وت ررمل
مب ررا ال تلر ر الوكال ررء ت رروف ال رردعم لت ررويآ جمموع ررء م ررن مب ررا ئ الس ررتثما املاس ررء ل ر ر وس
األسلاء والريت تروفآ او شرا قنظمرال شر وس أسرلالاا األسرلاء وجمتم اهترا احمللارء مرن أجرل ت زيرز
مآواتها القتهلا يء لتكون قويء وت ا ك ف الاء يف القتهلا األسلاا(.)٢8
 -٥6ويف مررالاز تترراا لا سررء األعمررال اقهلررآفاء مررن خررالل الرروكالحب للمرررتهلكني يف اقنرراطق
الألهلاء فآسء احلهلول عل املدمال اقهلآفاء من خالل مؤسرال مالاء مآخهلء تديآطا أطآا
اثلثء مثل مناف الباع لت زئء أو مكات الربيد .و ل عد الوكالل اقهلآفاء اليت أسرر منر
است.داآ ط ا النظام يف عام  ٢٠١٢قآا ء  8ةل وكالء عل ا ا البلد(.)٢٩
 -٥٧ويف اقكر ررا ت رروفآ الل ن ررء الوطنا ررء للنه رروض ل ر وس األس ررلاء ال رردعم لت زي ررز إات ررار
ال وس األسلاء ومرني إاتاجاتها .واعد من ل طو اقرامهء يف تو ارد اق را يع اواتاجارء
والر رراا اء لل ر ر وس األس ررلاء م ررن خ ررالل جمتم اهت ررا احمللا ررء أو مؤسر رراهتا الت ا ي ررء غا ررء م
اويآا ال وت زيز اقراوام ني اانرني(.)٣٠
 -٥8وت ررمل اقبررا ال األخررآى اقتخر م لرردعم األعمررال الت ا يررء اقملوكررء لل ر وس األسررلاء
ترروف الت.ررويالل النألديررء وتألرردمي احل روافز القتهلررا يء ألا ر ء ال ر وس األسررلاء .وت مررل ررم
الرردول أيض ر ا عل ر إا رراحب سررو قنت ررال ال ر وس األسررلاء مررن خررالل قوهتررا ال رآائاء .وأُ ِخررل

__________

( )٢6ااظرآ

Stelios Loizides and Wanda Wuttunee, Creating Wealth and Employment in Aboriginal

).Communities (Ottawa, Conference Board of Canada, 2005
( .New Zealand, “TPP and Māori Development” (2016), p. 3 )٢٧متاي عل الآا
www.beehive.govt.nz/sites/all/files/TPP%20Factsheet%20%20TPP%20and%20Maori%2021%20J

.an%202016.pdf
( )٢8ااظآ الباان اقألدم من أسلالاا.
( )٢٩ااظآ الباان ال ي أ ل ه مالاز يف الدو م ال اشآم آللاء املرباحب.
( )٣٠ااظآ الباان اقألدم من اقكرا .
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ررديثا يف المررا الآوسرري عررد مررن أا رواع اقبررا ال اق ر كو م غاررء عررم األعمررال احلررآم لل ر وس
األسلاء .وعل الهل اد اوقلامي ت مل تل اقبا ال قااون عام  ٢٠٠١اقت لق رربل ال را
التأللاديء لل وس األسلاء الهلغ م عد ا يف من ألء خاايت  -مااري ال احلكرم الر ايت الر ي
أا ئ مبوجبه ةلاال عم كومي لردفع إعراتل مالارء لل وائرف اق راكء يف األا ر ء التأللاديرء
لل وس األسلاء مثل تآ اء املاول و عي اروان الآارء والهلراد الرربي وسراد األ راك .ويوجرد
قااون ةخآ يف من ألء خراايت  -ماارراي ال احلكرم الر ايت لتروف الردعم للمنظمرال الريت ت را ك
يف احلف ررا عل ر ر س رربل ال ررا واحل ررآ الادوي ررء التأللادي ررء .ويت ررني عل ر ر اقنظم ررء لك رري تتلط ررل
لل.هلول عل ط ا الدعم توظاف أفآا من ال وس األسلاء يف جمالو إ ا هتا وكفالء أن يكون
اهلرف موظفاهرا مرن أفرآا ال ر وس األسررلاء .وينبغري أيضرا أن مهلرل اقنظمرء علر اررربء  ٧٠يف
اقائء من خلها من أا ء اقتهلا يء تأللاديء(.)٣١
 -٥٩وجآى يف الما الآوسري أيضرا تنفار خ رء تنمارء أقلارال ال ر وس األسرلاء يف من ألرء
سر رراخالني لش ر رلاك ر ررني إ ا م اقن ألر ررء وشر ررآكء سر رراخالني لل اقر ررء وا لر ررو اوقلامر رري للممثلر ررني
اقفوضررني لل ر وس األسررلاء يف من ألررء سررخالني .وأ خررل لر الررربتمج ةلاررء لتألرردمي قررآوض لغررء
الهلررغآ لل ر وس األسررلاء غاررء متكانهررا مررن ت ررويآ األا ر ء القتهلررا يء التأللاديررء .وي ررلب كرري
يتلطل اق اكون يف الربتمج لل.هلرول علر تلر الألرآوض تألردمي خ رء عمرل ق رآوع يهرد إىل
م ااء م كلء الب الرء يف أوسراب ال ر وس األسرلاء ومألل رال أا ر ء اقتهلرا يء تأللاديرء جيرآي
تنفا طا يف إطا اق رآوع .وقرد اسرتخدم الألرآوض البالغرء الهلرغآ ل رآاحب مآافرق مررتأللء لل اقرء
وتكنولوجاال م لومال واتهلالل ومآكبال وشباك وم دال لهلاد األ اك وأاواع م انء من
األجهزم الكهآ ئاء اليت ترتخدم يف األا ء القتهلا يء الت ا يء(.)٣٢
 -6٠ويف ولء ولافاا اقت د م الألومارال أسرد ل الدولرء "ختمرا اجتماعارا" لتوثارق منت رال
ِ
خهلاهلرا مرن
أا ء الز اعء اقرتدامء الألائمء علر ال مرل األسرآي .وافر ل أيضرا تردا أُعردل ّ
أجل مزا عي ال وس األسلاء غآض عم ومديا إاتار حماسال الكانوا واأل وال م ال اماء
ضمن حماسال أخآى(.)٣٣
 -٣ت ييع امعمال التيارية انملوكة لل وعو امصولية مون لوالل ك الوة انسواواة وال عاليوة يف
الوصول إىل امسواق
 -6١تألر ّرآ لرردان كث ر م أبن األعمررال الت ا يررء اقملوكررء لل ر وس األسررلاء متثررل منررا ر ألعمررال
لا يء جمديء نكن أن ترهم ألد كب يف القتهلرا إ ا هلرل علر الردعم اقناسر  .ويتررب
استمآا التمااز اقؤسري يف اا دام اقراوام ني أفآا ال وس األسلاء وااهال الفاعلء األخرآى
يف األسر روا ال رريت ل ض ررع لآقا ررء خاس ررء م ررن قِب ررل الدول ررء ويت ر ر ر ر ل الن رراي يف ت ررويآ
اقتهلا ال حملارء لل ر وس األسرلاء .وقرد شر ّكل العرلا قارزم الت ا يرء لردعم أعمرال ال ر وس
األسررلاء عررامالا فررا ا وا رراحب جم رالو مررو ين ات ررء لألقلاررال يف لرردان منهررا أس رلالاا والربا يررل
__________

()٣١

Alexey Tsykarev and Natalya Novikova, presentations to the expert seminar on good practices and
.challenges for indigenous peoples’ entrepreneurship

( )٣٢ااظآ .http://simdp.com/eng.php?id=44&pid=3
( )٣٣ااظآ الباان ال ي قدمته ولء ولافاا اقت د م الألوماال يف الدو م ال اشآم آللاء املرباحب.
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وكندا والول ل اقت.دم األمآيكاء( .)٣4ويف أسرلالاا أيضرا اسرتخدم احلكومرء الما يرء و رم
كومال الرول ل طآيألرء مديرد أطردا للم رل ل مرن ال ر وس األسرلاء غرآض فرع ال لر
يف سالسل التو يد احلكوماء( )٣٥عل منت ال اقؤسرال الت ا يرء اقملوكرء لتلر ال ر وس .ويف
الررول ل اقت.رردم تترراا الألروااني للألبائررل اعنديررء اق ررل تررا مررن قِبررل احلكومررء الما يررء إمكاااررء
ت ررغال كا ينوطررال للمألررامآم علر ا ررا واسررع وقررد ألألر الألبائررل الألآيبررء مررن اقرردن واألسروا
الكربى ا ا كب ا يف ط ا اقضما .
 -6٢ويف اقكرررا ي مررل الهلررندو الرروطي تم ررال ال ر وس األسررلاء منر عررام ٢٠١٥
ترد توسراع ا ررا تغ ارء املرردمال اقالارء الآ ارء يف أوسرراب تلر ا تم ررال .وي رز الهلررندو
او مررار اقرراا عتبررا أ ام للتنماررء القتهلررا يء ويارررآ هلررول ال ر وس األسررلاء عل ر ش رآوب
ائتمان حمرنء(.)٣6

ابء -ال عو امصلية
 -6٣أ جر يف طر ا الفررآع ملخهلررال ررم السرلاتا اال الرريت ت بألهررا ال ر وس األسررلاء
غاء أ احب و أكثآ ف الاء قكاف.ء التمااز ال ي تواجهه يف الأل اع القتهلا ي.
 -64ويلكررز اطتمررام عررد مررن منررا ر األا ر ء القتهلررا يء ر الآااررء لل ر وس األسررلاء علر
الهل ررناعال الألائم ررء علر ر الثألاف ررء ويتمث ررل اع ررد الآئار رري م ررن لر ر يف فر ر ال رلاآ الثأل ررايف
لل وس األسلاء واحملافظء عل أ اضي وموا تل ال وس(.)٣٧
 -6٥ويف الوقر ر ر افر ر رره مأل ر ررق اقؤسر ر ررال الآاا ر ررء اقملوك ر ررء لل ر ر ر وس األس ر ررلاء عائ ر رردال
اجتماعاء .ففي كندا مثال ألأل أمء مالربوك ماكماك األوىل اليت تأل رن أ رع حممارال يف اوفرا
سر رركوتاا تج .ر را عظام ر را يف س ر ر اها إىل مألار ررق السر ررتألالل القتهلر ررا ي وأا ر ررلل عر ررد ا مر ررن
اقؤسرررال الرريت تر ِرد ت الثررآوم وتن ررص فررآح ال مررل .وي ترررب مآكررز تررآو و لل اقررء أكرررب مبررا م أعمررال
لا يررء ل ائفررء مالررربوك وطررو مؤسرررء لا يررء ألألر ا ر ا كبر ا يف اجتر اس عررد مررن األعمررال
الت ا يررء والوظ ررائف إىل اقن أل ررء .وترررتخدم مال ررربوك األ ي ال رريت لناهررا مررن أعم ررال مؤسررراهتا
الناج .ررء لت.ر ررني امل رردمال يف جمتم اهت ررا احمللا ررء؛ ا ررا اس ررتخدم م ررثال  4مالي ررني ول
كنر رردي لت ر ررااد مب ر ر إ ا ي جدير ررد ومآكر ررز سر رر.ي( .)٣8ومر ررن األمثلر ررء األخر ررآى شر ررآكء الرر رركان
األسلاني يف مألاط ء و وتيرر مبن ألرء سراخالني يف المرا الآوسري الريت تررتخدم قآا رء ١٠٠
ش ررخ خ ررالل موس ررم الهل رراد .وتر ررهم ال ررآكء يف م اا ررء اق رراكل الجتماعا ررء ال رريت تواجهه ررا
ال وس األسلاء يف ساخالني وك ل يف متويل وتنظام مهآجان ثألايف سنوي(.)٣٩

__________

( )٣4ااظرآ
()٣٥

House of Representatives, Standing Committee on Aboriginal and Torres Strait Islander

).Affairs, Open for Business: Developing Indigenous enterprises in Australia (Canberra, 2008
Sara Hudson, presentation to the expert seminar on good practices and challenges for indigenous
.peoples’ entrepreneurship

( )٣6ااظآ الباان اقألدم من اقكرا .
(.Urbis, Enabling Prosperity )٣٧
(.Loizides and Wuttunee, Creating Wealth and Employment in Aboriginal Communities )٣8
Novikova, presentation to the expert seminar on good practices and challenges for
()٣٩
.indigenous peoples’ entrepreneurship
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 -66وت ترررب اق ررا يع اق ررلكء شررائ ء وجرره خرراح يف جمررال الهلررناعال السررتخآاجاء اررا
تن.و ال وس األسلاء إىل الفتألا إىل أس اقال مرن أجرل لا سرء الت ردين يف أ اضراها املاسرء.
وجير أن يهلرر .أي اتفررا ررلن م ررآوع م ررلك إطرراي تنظامرري عامررل ِيأل رتآ األررو ال ر وس
األس ررلاء وحيماه ررا .وجي ر ر عل ر ر ال ر رآكال ر ر ل ال ناي ررء الواجب ررء وت رروف عملا ررء ت رراو يء عا ل ررء
ومناسرربء .وي ررد إطررا م رراو ال ش ر اقررا مررن أمثلررء عملا ررال الت رراو اقناسرربء الرريت ت ررل
األو ال وس األسلاء .ويتمثل اعد األساسري مرن إطرا اق راو ال طر ا يف كفالرء أن تكرون
اق رراو ال الرريت ُلررآى مررع ش ر اقررا مناسرربء لثألافترره جباا ر كفالررء اسررتافاحب اق رراي ال ررا عء
الدولاء وخباسء شآب اقوافألء احلآم واقربألء واقرتن م( .)4٠وتبا م ال وس األسلاء انمرا
تتوفآ لديها اومكاتل إىل أتساو سناعال استخآاجاء خاسء تا أو احلهلول عل اا م تل
الهلناعال ومن انها قبائل يويت اانو اء وال مالاء يف الول ل اقت.دم األمآيكاء .وي تألد عرد
مررن ال ر وس األسررلاء أارره إ ا كاا ر الهلررناعء السررتخآاجاء ستن ررل يف مجاررع األ روال ف ارره مررن
األفضل أن تكون اقؤسرء الت ا يء للوكء للركان األسلاني.
 -6٧وت ررمل أا ر ر ء اقؤسر ررال الت ا ي ررء اقملوك ررء لل ر ر وس األس ررلاء جمموع ررء متنوع ررء م ررن
الأل اع ر ررال مب ر ررا يف لر ر ر ق اع ر ررال الز اع ر ررء واحلآاج ر ررء وس ر رراد األ ر رراك والفن ر ررون والتكنولوجا ر ررا
والررراا ء .ومثررال ل ر قبالررء طررو  -ت رروا يف الررول ل اقت.رردم األمآيكاررء الرريت عمرردل إىل
تنويررع أا ر تها لت ررمل جمررالل خررال كا ينوطررال اقألررامآم مررن خررالل الت.ررول إىل سررناعال
أخآى تلاوي ني اقؤسرال الت ا يء وشآكال منت ال الآعايء الهل.اء و ت بئء ماا ال رآس
يف قنررائن وترروف لروا م اقناسرربال وال تفررالل .وطررو ل الألبالررء أيضرا أعمرالا يف جمرال اوسرركان
تد إات ء اومكاااء ألفآا طا كي ي ا وا وي ملوا يف إطا جمتم اهتم احمللاء التأللاديء.
 -68وتزايرردل خررالل ال ألرردين اقاضرراني شر باء َ ررج الررراا ء ا تم اررء مثررل الررراا ء البائاررء
والثألافاء عتبا مرن ُ رج التنمارء اقررتدامء الريت تروفآ فرآح ال مالرء .ارد أن اق ضرلء الريت تواجره
ال ر ر وس األس ررلاء ال امل ررء يف جم ررال الر رراا ء ط رري مدي ررد جواار ر ثألاف رراهتم ال رريت نك ررن إات ته ررا
لآلخ رآين ون أن تُضررا الثألافررء .ومررن طنررا أتيت أمهاررء مررنا تل ر ال ر وس فآسررء إسرردا او ن
مبباشآم التخ ا لألا ء الراا اء اليت تنفر علر أ اضراها .ومبرا أن الرراا ء ال آقارء  -الثألافارء
مررن ا ررالل الواعرردم الكررربى يف عررامل األعمررال احلررآم الرريت متا سررها ال ر وس األسررلاء فألررد اهلررا
اق رؤمتآ ال رراقي الرررا ع لل ر وس الفنلنديررء  -األو آيررء كومررال اقنرراطق الرريت تأل نهررا ال ر وس
األسررلاء الفنلنديررء  -األو آيررء وضررع رآامج ت لاماررء مت ررد م التخهلهلررال لمررع ررني الد اسررال
اقتهلررلء لغررال ال ر وس األسررلاء واقتهلررا األعمررال الت ا يررء والررراا ء غاررء ت ر اع ال ر وس
األسررلاء الفنلنديررء  -األو آيررء عل ر إا رراحب األعمررال الت ا يررء الرريت ترررتغَل فاهررا لغاهتررا وثألافاهتررا.
وأوس ر ر اق ر رؤمتآ أيض ر ر ا لر ر ر ي إىل إقامر ررء ش ر رآاكال مر ررع الت.ر ررالف الرر رراا ي ال ر رراقي لل ر ر وس
األس ررلاء والعتم ررا علر ر إع ررالن ل اكا ررا ررلن ت ررويآ الر رراا ء يف من رراطق ال ر ر وس األس ررلاء
كمبا ئ توجاهاء لتنماء الراا ء اقرتدامء اقرتندم إىل لغال وثألافال ال وس األسلاء(.)4١
__________

()4٠

Cristina Coc and Pablo Miss, presentations to the expert seminar on good practices and challenges
.for indigenous peoples’ entrepreneurship

( )4١ااظآ
.Environment_Recommendations_eng.pdf

http://lahti2016.fucongress.org/sites/lahti2016.fucongress.org/files/4.Economy%20and%20
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 -6٩وت ررد مألاط ررء كالافالررركي يف مجهو يررء كا يلاررا لمررا الآوسرري مررن اقنرراطق اقرررتهدفء
الواعدم لتنماء الراا ء ال آقاء  -الثألافاء .وقد استغل سل ال كا يلاا الثآاحب الثألرايف ر اقرا ي
قألاط ررء كالافالررركي واسررتفا ل مررن مل.مررء كالافررال يف الت آيررف ألا ر ء ال آقاررء  -الثألافاررء
اقتباينررء .وقررد ا ِ ر ال ر وس األسررلاء الرريت تأل ررن اقن ألررء يف ت ررغال أعمررال لا يررء ترردو ررول
تلر األا ر ء .إل أارره اتضررا مررن اسررء أجآير يف عررام  ٢٠١6رردعم مررن البنر الرردوا أن
الكث ين منهم ي ملون يف الرو اقوا يء رب افتألا طم إىل الت لام و لو الرااسء الضآيباء وكثآم
عملاال التفتا .
 -٧٠ومل ت ررنظم أا ر ر ء الر رراا ء ال آقا ررء  -الثألافا ررء يف الربا ي ررل إل م ررؤخآا علر ر ي ررد اقؤسر ررء
اعنديء الوطناء لكنها ل تزال مثا خال وسر كثر مرن ال ر وس األسرلاء وا تم رال احمللارء
رررب أتث طررا الكب ر عل ر البائررء وعل ر اررام ا تم ررال احمللاررء لل ر وس األسررلاء ول سرراما يف
اقناطق النائاء .وأ ل لا س إسراحبم اسرتخدام األا ر ء القتهلرا يء مرن قِبرل ال رآكال املاسرء أو
األف رآا اق ررتغلني يف جم ررال األا ر ء الر رراا اء إىل ا روحب س رآاعال اخلا ررء وإاث م الألل ررق ررلن
او ا م ااماعاررء .ومررن اقألررآ أن ي ررهد عررام  ٢٠١٧تنفار مبررا م ا تكا يررء للررراا ء ا تم اررء يف
من أل ررء ي ررو ااغ ررآو تت ررا ك يف إ ا هت ررا ال ر ر وس األس ررلاء وت رردعهما الدول ررء وفأل ررا للت ر رآي ال
الما يء من س أتكاد حلق ال وس األسلاء يف تألآيآ اقهل (.)4٢
 -٧١و هلررآ النظررآ عررن ارروع األعمررال الت ا يررء الرريت تررؤول ملكاتهررا أو إ ا هتررا إىل ال ر وس
األسلاء يف ايء اق ا تؤ ي ملكاء تل ال ر وس ألعماعرا الت ا يرء املاسرء وسرا آهتا علاهرا
هل ررو م ف الررء و ا طام ر ا يف مألا ررق فاطهررا وس ررون كآامتهررا ااماعا ررء .وتر رراعد ش رربكال ال رردعم
اقتبررا ل أيض ر ا مثررل الغررآ الت ا يررء لل ر وس األسررلاء يف هتائررء اقنرراخ لألعمررال الت ا يررء الرريت
متلكها تلر ال ر وس مرن خرالل إقامرء ال ربكال وأا ر ء الرلويج والردعوم .وعلر سربال اقثرال
شكل عماحب ش خروي وشر سران يف جنروس أفآيألارا آفرء لرا م وسرناعء خاسرء تمرا مرن
أجررل م ااررء مرررائل التهمررا الجتمرراعي والقتهلررا ي ال ر ي يت آضرران لرره وتألرردمي اق البررال
اقت لألء أل اضي(.)4٣
 -٧٢وت ررد الت اوااررال منو جررا ةخررآ لألعمررال الت ا يررء اقنظمررء الرريت ترررتخدم ن رراي مررن قبررل
ال وس األسلاء يف مجاع أ احب ال امل .ففي اقكرا مثال ا اما طوائرف ال ر وس األسرلاء
يف من ألررء ةيثمرروس يف تو اررد منت رري الر مررن  ٥٣جمتم ررا حملاررا ت ررمل  ٥ةل أسررآم .ونررا س
المررا لررا م ال ر عل ر الهل ر اد الرروطي مررن خررالل الرررو الت ا يررء ال ا لررء كمررا أا ررل مؤسرررء
ت اوااررء لترروف الرردعم يف جمررال الئتمرراتل .ويف من ألررء سرروس ماسرره عررء قغررآس تنررتج ت اوااررء
لنررراحب ال ر وس األسررلاء ير األكرران .وقررد ألألررن ألافرررهن التمكررني القتهلررا ي والجتمرراعي
مررن خررالل ملكاررء مؤسرررتهن الت ا يررء املاسررء واسررتألالعن يف كرر األمروال .ول تألتهلررآ فائرردم
الت اوااررال عل ر متكررني ال ر وس األسررلاء وتار ر م رراكتها يف األعمررال الت ا يررء ررل ت ر ّكل
أيض ا وسرالء لت زيرز قرام ال رون الر ايت واقرراحبلء واقرراوام والتضرامن( .)44وقرد سراعدل الت اواارال
__________

( )4٢ااظآ .www.serrasdetapuruquara.org/#expedição
(State of the World’s Minorities and Indigenous Peoples )4٣
).2016: Events of 2015 (London, 2016
( )44ااظآ الباان ال ي أ ل ه منظمء البألاحب الثألايف.
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أيضا يف كفالء احلألو وتوف مزيد من فآح ال مالء يف أسروا ال مرل الآ ارء ومألارق التروا ن رني
ال وا ل القتهلا يء والبائاء.
 -٧٣وقررد أا ررلل ررم ال ر وس األسررلاء مؤسرررال مالاررء خاسررء تررا مثررل امررا الئتمرران
التأللارردي وقلررام ال ررماا يف أس رلالاا والهلررندو ال ر م قن ألررء َكهنَرواكي يف كويبا ر كنرردا
ومجاعء َمركواكِو كآي اقالاء يف كندا( .)4٥وعندما ت آض مجاعء َمركواكِو كآي للتمااز من
قبل اقهلا أسر مهلآفا خاسرا ترا يبلر أ الره اقترداول اآلن  ٧٥٢ملارون ول كنردي
ر ررم اس ر ررتثما اته يف جم ر ررال إس ر رركان ال ر ر ر وس األس ر ررلاء واألعم ر ررال الت ا ي ر ررء للرر ر رركان
و لررر
األس ر رلاني  ٢,٥لا ر ررون ول كن ر رردي( .)46وي ر ر تد ام ر ررا الئتم ر رران التأللا ر رردي يف اوقل ر ررام ال ر ررماا
أبسلالاا اقهلآ الو اد من اوعه ال ي متلكه وت غله ال وس األسلاء يف أسلالاا .وقد طرو ل
فكررآم أتساررره جمموعررء مررن شرراوخ الررركان األسررلاني ال ر ين عررااوا احلآمرران رررب الفتألررا إىل
املردمال اقهلررآفاء و طررا مررن املرردمال اقالاررء األخرآى يف أ اضرراهم .وقررد أتسررو اقهلررآ مبن.ررء
متويررل مررن انررء الررركان األسررلاني وسرركان جررز مضرراق تررو س الرررا ألء و ا ررء تألرردم أ ِمالاررد
للركان األسلاني .وافتتا أول فآع له يف ِملانغِمم يف عام  ١٩٩٥وت و منر لر احلرني إىل
شبكء تضم  ١٥فآعا(.)4٧

جي  -انؤسسات انالية
 -٧4للمؤسرال اقالاء ا تداحب من اما ال الئتمران احمللارء و ر اقؤسررال ال األطرآا
اقت د م و اوي يف مكاف.رء التماارز ضرد ال ر وس األسرلاء وتارر هلروعا علر املردمال
اقالاررء .وترردعو اقررا م  4١مررن اوعررالن اقنظمررال احلكوماررء الدولاررء إىل اوسررهام يف التنفا ر التررام
أل كام اوعالن وسائل ت مل د الت اون اقاا واقراعدم التألناء ضمن أشااحب أخآى.
 -٧٥ولكي مألق كومء أسلالاا ط الغايء اقل ر أتسراو سرندو اسرتثما عراقي لهلران
ال وس األسلاء قائلء إاه ساراعد يف سد الف وم يف سرو السرتثما عرن طآيرق تروف "اسرتثما
أ رراا يآاع رري العتبر ررا ال الثألافا ررء لل ر ر وس األس ررلاء" قؤسر ررال األعمر ررال يف البل رردان النامار ررء
وخباسررء للنررراحب واألشررخاح وي اوعاقررء مررن ال ر وس األسررلاء اق آضررني قخرراطآ التهمررا مررن
قِبل مؤسرال اوقآاض الآئاراء .وي اقأللي إىل إمكاااء توف أس مال الهلرندو مرن خرالل
"تولافء متويل" ترهم فاها احلكومال واألعمال امل يء واقمولون من الأل اع املاح(.)48
 -٧6وعل ر الررآ م مررن أن البن ر الرردوا ل نل ر ةلاررء متويررل حمررد م م ناررء ألعمررال الت ا يررء
اقملوكء لل وس األسلاء فهو يآكرز الارا علر التنمارء الريت تألو طرا ا تم رال احمللارء وطرو رج
للتنماء احمللاء يهد إىل متكني فئال ا تم ال احمللاء اليت متل الألرد م علر الرت.كم يف قرآا ال
التخ ر ررا والس ر ررتثما  .وق ر ررد أس ر ررو البن ر ر ال ر رردوا ةلا ر ررء خمهلهل ر ررء لتأل ر رردمي اق ر ررنا إىل ال ر ر وس
__________

()4٥
()46
()4٧
()48
GE.17-13466

.Loizides and Wuttunee, Creating Wealth and Employment in Aboriginal Communities
ا رران ال ررزعام األك رررب ويلت ررون لاتِلت ررايلد الر ر ي أ ىل رره أم ررام لأل ررء املر ررباحب الد اس رراء ررلن اقما س ررال ااا رردم
والت.د ل اقت لألء مبما سء ال وس األسلاء لألعمال احلآم.
.Urbis, Enabling Prosperity
ااظآ الباان اقألدم من أسلالاا.
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األس ررلاء( .)4٩ول نلر ر أي م ررن اقهل ررا اومنائا ررء اوقلاما ررء يف ةس رراا وأفآيألا ررا وأمآيك ررا الالتانا ررء
وأو و ةلاء متويل مثل ط خمهلهلء ملدمء ال وس األسلاء.
 -٧٧وللمهل ررا اومنائا ررء الوطنا ررء أيض ر را و تؤ ي رره عن رردما تر ررتثمآ يف م ررا يع ومب ررا ال
التنماء اقررتدامء الريت هترد إىل هايرء البائرء يف أ اضري ال ر وس األسرلاء أو لألرآس منهرا وإىل
ت زيز سا آم ال وس األسلاء عل أ اضاها وأقالامها وموا طا .ففي الربا يل عل سبال اقثال
أسرر رم منظمرال ال ر وس األسرلاء ومنظمرال ر ات رء لل ر وس األسرلاء وجمتم ررال
حملاء تأللاديء و م اقزا عني من أس.اس احلاا ال الهلغ م شبكء تغ ي  ١٣لديء من أجرل
إاتار وتررويق منت رال الغرا ل ترد هايرء روض رآ جانغرو ردعم مرن سرندو األمرا ون
ومهلآ التنماء اقرتدامء الوطي(.)٥٠
 -٧8وت ررمل أش رركال اقرر رراعدم اقالا ررء األخر ررآى اقألدم ررء إىل ال ر ر وس األس ررلاء غار ررء عر ررم
طمو اهتررا يف جمررال األعمررال الت ا يررء خرردمال ق ررآوض التمويررل ل ر الهلررغآ .وتن.ررو خ رردمال
قررآوض التمويررل ل ر الهلررغآ إىل أن تكررون خمهلهلررء لألشررخاح ال ر ين ل نكررنهم احلهلررول عل ر
املدمال اقالاء اق تا م رب اخنفاض الدخل و لر مرن جواار الألهلرو ؛ وطري تتكرون يف
كثر مررن احلارران مررن متويررل مألرردم مررن مرررتثمآين مررن البلرردان اقتألدمررء النمررو إىل ررم اق ررتغلني
ألعم ررال احل ررآم يف البل رردان الناما ررء .وكاار ر داي ررء ا ررلم ق ررآوض التموي ررل لر ر الهل ررغآ كوس ررالء
للتخفا ررف م ررن رردم الفأل ررآ لكنه ررا أس ررب .عآض ررء للآقا ررء الدقاأل ررء رركل متزاي ررد يف اآلوا ررء
األخر م رررب لا سررال ررم اقألآضررني عرردني الضررم الر ين يتألاضررون عنهررا م رردلل فوائررد
طظء .لكن طناك لا سال واعدم من قِبل ال وس األسلاء افررها هترد إىل إا راحب م را يع
متويل ل الهلغآ .ومنها عل سبال اقثال مؤسرء واو وتِ لتنمارء األعمرال الت ا يرء يف كنردا
ال رريت تض ررم جمموع ررء م ررن ٥٠منظم ررء متلكه ررا وت ررديآطا ال ر ر وس األس ررلاء .وت رروفآ تلر ر اقنظم ررال
التمويل والألآوض وخدمال التنماء القتهلا يء لألمم األوىل وال وس األسلاء(.)٥١

رابعا -التحدايت
ألف -استم ار حتيز اآلراء ضد قدرة امعمال التيارية انملوكة لل عو امصلية
 -٧٩ل ت رزال النظ ررآم إىل ال ر وس األس ررلاء ط رري أن أا ر تها تن رروي عل ر م رردلل خم رراطآ
عالاء للمأللضني من مهلا ومؤسرال اوقآاض التأللاديء وي زى ل جزئا ا إىل أاه لراو عرا
ات يخ ائتماش .و هلفء عامء متل ال وس األسلاء الأللال من الثآوال اقتوا ثء عرب األجارال إ
ل تكون او هتا ائما سكوك اقلكارء املاسرء أب اضراها وتألرل ا تمرالل امرتالك أفآا طرا للبارول
الرريت يررركنون فاهررا ولر ل يفتألررآون يف كثر مررن األ ارران إىل مررا نكررن طنرره كضررمان لل.هلررول
__________

( )4٩ااظرآ إيردي
) .August 2017متاي عل الآا
( )٥٠ااظ ر ر ررآ www.socioambiental.org/pt-br/o-isa/projetos-estrategicos/sociobiodiversidade-produtiva-no-
.xingu
(Barb Nahwegahbow, “Microfinance could be a good fit for Aboriginal people” Windspeaker, vol. )٥١
).31, No. 8 (2013
Ede Ijjasz-Vasquez, “Urban indigenous peoples: the new frontier” World Bank blog (6

.https://blogs.worldbank.org/category/tags/indigenous-peoples
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علر قررآض( .)٥٢وأثبتر الب.رروآ يف الررول ل اقت.رردم األمآيكاررء أن أسرر.اس األعمررال الت ا يررء
احمللاء الب ا ما تكون دايء عملهرم مببرال سرغ م جردا مرن أس اقرال األوا .ومثرال لر أن ٥٢
يف اقائررء مررن اعنررو األمرآيكاني وسرركان ألسرركا األسررلاني الر ين اسررت ا وا للد اسررء الستألهلررائاء
اليت أجآي يف عام  ٢٠٠٧غآض ت دا أس.اس األعمال الت ا يء يف البلد قرد ردأوا أعمراعم
أبقل من  ٥ةل ول من ول ال الول ل اقت.دم(.)٥٣
 -8٠وكثر ر ا م ررا تتف رراقم م رركلء الفتأل ررا إىل ض ررماتل الآط ررون ر ررب اقواق ررع النائا ررء ل ررب م
ال ر وس األسررلاء .ويررؤ ي الفتألررا إىل اعااكررل األساسرراء لالتهلررالل وحمدو يررء ررم الرررو
وض ف وفرو ال احل رم لقرلان مرع ا تفراع تكلفرء اق ا رء يف اقنراطق النائارء واقآاكرز اوقلامارء
إىل تضااق فآح األعمال الت ا يرء ركل را وجي رل مرن الهلر اجتر اس اقروظفني اقرؤطلني
أو إقن ر رراع اقألآض ر ررني أبن األعم ر ررال الت ا ي ر ررء س ر ررت.ألق أ ر را( .)٥4تض ر ررا إىل ل ر ر قل ر ررء ع ر ررد
اقؤسرررال اقالاررء ال املررء يف أ اضرري ال ر وس األسررلاء أو لألررآس منهررا رررب مواق هررا الألهلرراء
األمآ ال ي يرتوج يف أ اان كثر م وجرو وسرا أو أكثرآ مرن األطرآا الثالثرء مرن أجرل تروف
املرردمال اقالاررء ويآفررع ر ل التكررالاف الرريت تت.ملهررا ال ر وس األسررلاء .ويررز ا تأللّر فررآح
احلهل ررول عل ر امل رردمال اقالا ررء ر ررب ا تف رراع تك ررالاف عملا ررال النأل ررل والوق ر ال وي ررل ال ر ي
تر ررتغآقه .وتواج رره النر رراحب م ررد ل خاس ررء ألا رره ل ير ررما ع ررن يف كثر ر م ررن األ ا رران م ررتالك
احلرا ل اقهلآفاء أو اقلاض األموال(.)٥٥
 -8١ويف أمآيكررا الالتاناررء يبرردو واضرر.ا اسررتمآا اآل احب اقت.اررزم ضررد قررد م األعمررال الت ا يررء
اقملوكر ررء لل ر ر وس األسر ررلاء أيض ر ر ا مر ررن خر ررالل ت ر ررويآ ر رآامج وسااسر ررال اجتماعار ررء واقتهلر ررا يء
ل ترررتهد ا تااجررال الررركان األسررلاني وش روا لهم رركل حمررد وتألرردنها إلرراهم .كمررا أن
تدا التخفاف والت ويضال اليت تدفع لل وس األسلاء رب أا ء اقؤسرال الكبر م ت ا
م ررا تآاع رري الأل ررد م الكامل ررء ألعم ررال تل ر ال ر وس الت ا ي ررء و مب ررا ت ررؤ ي إىل م أتث ر املل ررل
الجتم رراعي والثأل ررايف علاه ررا وم ررن أمثل ررء لر ر تفض ررال ررم األفر رآا أو األس ررآ هل ررو م ااتألائا ررء
لل.هلول عل اقزا عوض ا عن الستثما يف مبا ال جمتم اء مرتدامء.
 -8٢وت ا ال وس األسلاء يف كث من البلردان األفآيألارء ارام عويرء دويرء .وي راش لر
الأل اع القتهلا ي من قهلو الدعم هلرفء عامرء ألاره ي تررب ر قا رل لالسرتدامء ومردمآا للبائرء.
وتنفررق احلكومررال مبررال ضررخمء علر مازاااررال الأل اعررال الز اعاررء األخررآى يف طائررء رروافز مررن
قباررل تألرردمي الرردعم اقرراا لأل رردم وترروف ولاهلررال التررلمني انمررا هتمررل ق رراع الآعري الر ي أثبر
جدوا كن اب ٍ
جمد لكر ال ا آ م كل شيحب.
__________

()٥٢

Miriam Jorgensen, “Access to capital and credit in Native Communities” (Tucson, Arizona, Native

) Nations Institute, 2017متاي عل الآا
_http://nni.arizona.edu/application/files/8914/6386/8578/Accessing_Capital_and

.Credit_in_NativeCommunities.pdf
( )٥٣اقآجع افره ح .٣8
( )٥4اقآجع افره.
( )٥٥ااظآ الباان ال ي أ ل ه منظمء البألاحب الثألايف.
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ابء -عدم توف احلماية القانونية للحقوق ان تبطة ابمراضي وانوارد
 -8٣كث ا مرا مرآم ال ر وس األسرلاء مرن العرلا مبلكاتهرا الألااواارء أل اضراها األمرآ الر ي
قررد حيررد مررن قررد هتا عل ر ترروف ضررماتل الآطررون عنررد تألرردمي ال لبررال لل.هلررول عل ر قررآوض.
ول يآى كث من مؤسرال اوقآاض يف اقلكاء ااماعاء لأل اضي سنوا لهلكوك اقلكاء الفآ يرء.
وتن.ررو ال ررآكال واقؤسرررال اقالاررء املاسررء إىل تبرررا مرررللء اقلكاررء اق ررلكء خدمررء قهلرراحلها
املاسررء .وعل ر سرربال اقثررال شررهدل من ألررء األمررا ون عررد ا مررن عررآوض اقضررا ء الرريت قرردمتها
شررآكال خاسررء مررن أجررل ش رآاحب احلررق يف اررع أ سرردم ااب ررااثل الكآ ررون اقرررموي تررا مررن أ اضرري
ال ر وس األسررلاء .وقررد اعترِررب عررد مررن ال ألررو اقربمررء لتلر األ رآاض طررال ألارره يلتر علاهررا
فررآض قاررو عل ر السررتخدام اام رراعي لأل اضرري يف األا ر ء التأللاديررء ق رردم ٣٠سررنء أو أكثررآ
مألاألا قهلل.ء كاان من الأل اع املاح(.)٥6
 -84وعررالوم علر لر ت ترررب اقروا الرريت توجررد علر ظهررآ أ اضرري ال ر وس األسررلاء أو يف
طنه ررا ملكر را للدول ررء يف كثر ر م ررن األ ا رران .وعلر ر الهلر ر اد ال رراقي توج ررد قا ررو علر ر أل ررو
ال ر وس األسررلاء اقت لألررء مبوا طررا ال با اررء وخباسررء انمررا يت لررق األمررآ ق روا الرريت يف طررن
األ ض .و ر يف احلررالل الرريت متل ر فاهررا ال ر وس األسررلاء سرركوك ملكاررء قااوااررء أل اضرراها
جيررآي أتج ر تل ر األ اضرري ل ررآكال الت رردين عأل ر م رراو ال حمرردو م مررع الررركان األسررلاني
أو ررال م رراو ال .ومررن أمثلررء ل ر أن م ظررم إاتررار اق روا املررام يف الرررويد يت مررن منرراجم يف
من ألررء سررامبي اقن ألررء التأللاديررء ل ر سررامي( .)٥٧ومررع ل ر ل يوجررد ر اآلن اتفررا أو
قررااون يضررفي سررفء اررء علر مبرردأ اقوافألررء احلررآم واقررربألء واقرررتن م ويكفررل تنفار علر الررآ م
مررن التوسرراال والت لاألررال الكث ر م الهلررا م عررن طائررال م اطرردال خمتلفررء ررلن ل ر اقوضرروع
لل ماع هلفء عامء وللرويد عل وجه الت.ديد.
 -8٥ويف النررآويج يتمثررل أ ررد الت.ررد ل الآئاررراء يف ط ر ا الهلررد يف عرردم تنفا ر احلررق يف
او ا م ال اتاء لألعمال الت ا يء وسبل ال ا التأللاديء مثرل عري شر وس الررامي حلاروان الآارء
وت ررغال مهلررائد األ رراك الرررا لاء وسرراد ر الرررلمون يف الب.ررا واأل را وسرراد الررب يف
فهلررل الآ اررع .وشررهدل احملرراكم مررؤخآا ال ررن يف ترروا احلكومررء وفأل ر ا أل كررام الألررااون النآوجيرري
اقت لررق آعرري ا روان الآاررء لرررنء  ٢٠٠٧إ ا م أا ر ء عرري ق رران الآاررء الرريت متا سررها ش ر وس
رم التأللرا اولزامري ل رد ارواتل
الرامي األسلاء وخباسرء مرنا الدولرء احلرق يف أن مرد
الآاررء الرريت حيررق لكررل فررآ مررن أف رآا تل ر ال ر وس امتالكهررا .وجي ر أن نتثررل التأللررا اولزامرري
حل ررم ق رران الآاررء الرريت نلكهررا عررام شر الرررامي مررن خررالل اعائررال او ا يررء احلكوماررء إىل
__________

( )٥6ااظ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررآ

http://g1.globo.com/natureza/noticia/2012/03/funai-considera-nulas-vendas-de-terra-

.indigena-para-estrangeiros.html
( )٥٧ااظ ر ر ر ر ر ر ر ررآ التألآي ر ر ر ر ر ر ر ررآ الت.ضر ر ر ر ر ر ر ر ر ي الر ر ر ر ر ر ر ر ر ي قدم ر ر ر ر ر ر ر رره آق ر ر ر ر ر ر ر رران شر ر ر ر ر ر ر ر ر الر ر ر ر ر ر ر ر ررامي وائف ر ر ر ر ر ر ر رره اقختلف ر ر ر ر ر ر ر ررء
( )Sámedigge/Saemiedigkie/Sametingetيف الرويد إىل اقألآ م املاسء اق ناء األو ال وس األسرلاء قبرل
هتررا للر رويد وقن ألررء ش ر الرررامي يف عررام  .٢٠١٥مترراي عل ر ال رآا .www.sametinget.se/92639
ااظآ أيضر ا  Minerals and Mines in Sápmi: the Viewpoint of the Swedish Sami Parliamentمتراي علر
الآا .https://www.sametinget.se/87915
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اق رراي الدولا ررء حلأل ررو اوار رران ول س رراما احل ررق يف اقلكا ررء مبوج ر التفاقا ررء األو و ا ررء حلماي ررء
ألو اواران واحلآ ل األساساء (التفاقاء األو و اء حلألو اواران).
 -86وتؤ ي تل الهل و ل إىل ض ض ء قد ال ال وس األسلاء وتأللا فآسها يف جمرال
األعمال الت ا يء .وعل سبال اقثال ت كل الألارو اقفآوضرء علر قرد م ال ر وس األسرلاء علر
هايء أ اضاها وموا طا والستفا م منها عألبء ئاراء أمام مألاق تنماء اقتهلا يء ف لاء يف أوسراب
األمم األوىل وشر وس اقِتراو (املالسراني) واواوير يف كنردا .وأ ى فألردان ال ر وس األسرلاء يف
كنرردا أل اضرراها والألاررو الرريت فآضررتها احلكومررال علر اخررتال مرررتو هتا علر كافاررء اسررتخدام
تلر ال ر وس أل اضرراها وموا طررا ال با اررء واسررتفا هتا منهررا إىل تزايررد اعتما طررا علر اوعرراتل
ال رريت تأل رردمها احلكوم ررء الما ي ررء أو كوم ررال احملافظ ررال( .)٥8وين ررل ع ررن ع رردم ق ررد م ال ر وس
األس ررلاء عل ر احلهل ررول عل ر الئتم رراتل اقالا ررء ال ام ررء م ررن أج ررل مر ررني أو ض ررمان حماس ررالها
ر ررب ع رردم العر رلا األوقه ررا يف األ ض تزاي ررد اعتم ررا تلر ر ال ر ر وس علر ر ر رآامج الآعاي ررء
الجتماعا ررء( .)٥٩ويُر ررتغَل ط ر ر ا العتم ررا ظلم ر ر ا يف ررم األ ا رران لتربي ررآ ع رردم تآس ررام أ اض رري
الر رركان األس ررلاني وس ررفه مؤشر رآا افلاض ررا ا لفتأل ررا طم إىل الأل ررد م الال م ررء لس ررتخدام أ اض رراهم
التأللاديء.

جي  -عوودم امووتالل ال ووعو امصوولية نةمووا إداريووة وقياديووة شوواملة يف جمووال امعمووال
التيارية
 -8٧ي رآتب ع ررد م ررن الت .ررد ل اقت لأل ررء األ ررو اوار رران ال رريت تواجهه ررا األعم ررال الت ا ي ررء
اقملوك ررء لل ر ر وس األس ررلاء ت رركال جمتم اهت ررا احمللا ررء ومؤسر رراهتا .ويتوق ررف وج ررو ائ ررء مواتا ررء
لألعمال الت ا يء يف جمتم ال ال وس األسلاء يف كث من األ اان عل الستألآا الجتماعي
واعااكررل او ا يررء ال ررآعاء .إ يهل ر عل ر تل ر ا تم ررال أن تكفررل ااضررباب اقهلرران اقتباينررء
وأن مألق الستألآا الال م لغآس الثألء يف افوس اقرتثمآين ما مل توجد تآتابرال او ا م الداخلارء
اق كو م.
 -88ومتررار جمتم ررال ال ر وس األسررلاء وقاررا ال أعماعررا الت ا يررء أيض را إىل ؤيررء مؤسررراء
واضرر.ء وشرراملء إىل جاار اعااكررل او ا يررء الف الررء علر أن تؤخر يف العتبررا األارواع احملررد م
من التمااز اليت تواجهها فئال م انء اخرل ا تم رال احمللارء افررها .ويرآجا أن ترن ا مبرا ال
التنماررء القتهلررا يء إ ا تول ر قاا هتررا ال ر وس األسررلاء وكاا ر لرردى قا هتررا ؤى واض ر.ء تكفررل
اترا ا تااجال وفآح الرو مع قد ال ا تم ال احمللاء .وتتماز ا تم رال احمللارء لل ر وس
األس ررلاء ال رريت جي ررآي فاه ررا ت ررويآ مؤسر ررال تج .ررء أبن عماحبط ررا يألاّم ررون إمكااا ررال األعم ررال
الت ا يء اقتا ء تم اهتم لت او مع أفآا طا.
__________

( )٥8ااظآ الء ال وس األسلاء يف ال امل.
( )٥٩يف عررام  ٢٠١6ل ر عررد أسررآ ال ر وس األسررلاء الرريت اررلل إىل الررربتمج امل ر ي ١١٢ ٠8١ Bolsa Família
أسرآم انمرا لر لر ال رد  66 ١68أسرآم يف عرام  .٢٠١٠ااظرآ Fany Ricardo and Beto Ricardo, eds.,
) .Povos Indígenas no Brasil: 2011/2016 (São Paulo: Instituto Socioambiental, 2017وااظررآ أيضر ا
www1.folha.uol.com.br/poder/2016/09/1810078-bolsa-familia-altera-rotina-de-indigenas-na-regiao-

.do-xingu.shtml
GE.17-13466

25

A/HRC/36/53

 -8٩ول ر ل ت ترررب اقبررا ال الآاماررء إىل ت زيررز مؤسرررال او ا م ال اتاررء وخباسررء اقبررا ال
اقت لألررء سررتخدام األ اضرري واقروا أو إ ا هتررا والرريت أتخر يف العتبررا أيضر ا التنماررء الجتماعاررء
والقتهل ر ررا يء عناس ر ررآ أساس ر رراء يف احلالول ر ررء ون ر رردوآ تض ر ررا س عل ر ر الهل ر ر ادين ال ر ررداخلي
واملا جي عند مديد األا ء القتهلا يء أو األعمال الت ا يء اقملوكء لل وس األسلاء(.)6٠

دال -التحوودايت الووا تواجووا النسوواء وال ووبا وامشووخا
امصلية

ذوي اإلعاقووة موون ال ووعو

 -٩٠طن رراك األر ر ع ررام يف الب .رروآ اقت لأل ررء ت ررا س ار رراحب ال ر ر وس األس ررلاء اق ررتغالل
ألعمال احلآم .إل أن ما يوجد من أ لء ي ر إىل أن النرراحب أكثرآ مفظر ا يف ال را م يف مرا يت لرق
ألب ررول عنهل ررآ اقخ رراطآم وأن الض ررآو م ط رري ال رريت ت رردف هن إىل رردحب م ررا يع األعم ررال أكث ررآ م ررن
الآجال .وكث ا ما يكون اشتغال اراحب ال وس األسلاء ألعمال احلرآم ف رل علر قلرء الفرآح
اقتا ررء عررن يف سررو ال مررل (شروا آ الوظررائف الرريت ت ررغلها اررراحب)( .)6١وترردعم األ لررء اقت.هلررل
علاه ررا م ررن ررآتمج البنر ر ال رردوا اوقلام رري لتنما ررء اق ررا يع ل ر ال رآأي وت ر ر إىل أن الوض ررع
الجتماعي اعام ي لنراحب ال وس األسلاء طو الألوم الداف ء و احب عملهن حلراتن املراح(.)6٢
ررألاه الآ رري
ويتمثررل أ ررد الت.ررد ل يف كافاررء مديررد الألامررء الرريت تضررافها اق رآأم إىل القتهلررا
و الآ ي .وطناك ماز اجتماعي قوي ضد قد م ارراحب ال ر وس األسرلاء يف جمرال ال مرل واروع
ال مل الر ي ينبغري أن يررند إلراهن وتهلر .لر ارد م يف او شرا اقت لرق ألعمرال الت ا يرء
اقتاي عن يف كث من البلدان( .)6٣ويكثآ أيض ا استب ا اراحب ال وس األسلاء من سو ال مل
أو ترروظافهن رركل ر رري مألا ررل أجررو أقررل مررن اق رردلل الألااوااررء و ررال هايررء اجتماعاررء.
وعالوم عل ل كث ا ما تت.مرل ارراحب ال ر وس األسرلاء عبئرا مز وجرا يتمثرل يف ال مرل اقنرزا
مضافا إلاه عملهن خا ر اقنزل.
 -٩١وتواجه اراحب ال وس األسلاء اق تغالل ألعمال احلآم يف البلدان األفآيألاء مهلراع
أكثررآ مررن الآجررال يف احلهلررول عل ر الئتمرران .وي ررزى ل ر إىل سررغآ ررم أعمرراعن الت ا يررء
عررالوم عل ر افتألررا طن إىل ضررماتل الآطررون ال ريت يألرردمها عررا م أسرر.اس األعمررال احلررآم .وكث ر ا
مرا ينهلر اطتمررام مهلرا الأل راع ال ررام علر اوافررا احلكرومي انمرا تكررون اقهلرا املاسررء
ال طبا ء ا تكا يء ويلكز اطتمامها عل تأللال اقخاطآ إىل احلد األ (.)64
__________

( )6٠ااظآ عل سبال اقثال
()6١
()6٢

Governança e Bem Viver Indígena: Planos de Gestão Territorial e Ambiental

 .das Terras Indígenas do Alto e Médio Rio Negro, vol. 2, p. 8مت ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراي عل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ال ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رآا
.https://issuu.com/instituto-socioambiental/docs/governanca_2_pgs_01a24_web

Sonya Pearce, “Indigenous women and entrepreneurship in New South Wales, Australia”, PhD
.dissertation, University of Technology, Sydney Business School, 2015
Wim A. Naudé and J.J.D. Havenga, “An overview of African entrepreneurship and small business
research”, in Léo-Paul Dana and Robert B. Anderson, eds., International Handbook of Research
on Indigenous Entrepreneurship (Cheltenham, United Kingdom, Edward Elgar Publishing
.Limited, 2007), pp. 28-45

( )6٣ارران لو ي فررالو ال ر ي أ ل ر رره أمررام لألررء امل ررباحب الد اسرراء رلن اقما سررال ااارردم والت.ررد ل اقت لألررء
مبما سء ال وس األسلاء لألعمال احلآم.
(.Naude and Havenga, “An overview of African entrepreneurship and small business research” )64
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 -٩٢وأجآير يف كنرردا مررؤخآا اسررء ررلن إجيررا سرربل لتمكررني اررراحب ال ر وس األسررلاء مررن
الش ررتغال ألعم ررال احل ررآم( .)6٥وتأل رردم كوم ررء كن رردا مر رراعدال مباش ررآم للنر رراحب ك رري ي ررتغلن
ألعمال احلآم ومهلل اقآأم عل ارربء  ٢٥يف اقائرء مرن هلرء اقررتفادين مرن النظرام الكنردي
ق ا يع األعمال احلآم املاسء ل وس األسلاء(.)66
 -٩٣ويف اقكرا ك ف اسء أجآي مؤخآا عن أن النظام اقاا والأل اع اقهلآيف التأللادي
ل ي مالن ااماع من اا توف الئتماتل واملدمال اقالاء األخآى .كمرا أن الفتألرا إىل وجرو
خ رردمال مالا ررء يف متن رراول الفئ ررال الضر ر افء مب ررن يف لر ر النر رراحب وال ررباس واألش ررخاح م ررن
ال وس األسلاء قد أسهم يف اا دام التكافؤ ويف ت ويق قد م ط الفئال عل لا سء ألوقهرا
األخآى مثل احلق يف الغ احب ويف الركن ويف ال مل ويف الهل.ء ويف الت لام(.)6٧
 -٩4وي ررد األش ررخاح وو اوعاق ررء م ررن ال ر وس األس ررلاء م ررن ررني أكث ررآ الفئ ررال آم رراتا يف
ال ررامل علر الررآ م مررن عرردم وجررو ارراتل كافاررء علر الهلر اد ال رراقي ررلن تلر الفئررء الفآعاررء مررن
الررركان األسررلاني .وطررم البرا مررا يواجهررون عألبررال مت ررد م يف طآيررق م رراكتهم يف أا ر ء جمزيررء
ول س رراما فام ررا يت ل ررق ل مال ررء واألا ر ر ء الت ا ي ررء .ويواج رره ش ررباس ال ر ر وس األس ررلاء يف الفئ ررء
ال مآيررء  ٢4-١٥سررنء مررد ل إضررافاء يف جمررال إا راحب اقؤسرررال الت ا يررء رررب عامررل الرررن
وقلء الثآوم اقتوا ثء عرب األجاال مألا اء غ طم من شرباس ال ر وس ر األسرلاء( .)68ولر ل ي تررب
احلد من الفألآ من خالل عم اقؤسرال الت ا يء مهما هلفء خاسء ل باس ال وس األسلاء.

__________

()6٥
()66
()6٧
()68
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ااظآ "إجيا ؤيء جديدم متكني اراحب ال وس األسلاء من خرالل مباشرآم األعمرال احلرآم" .متراي علر الرآا
.www.impaktcorp.com/wp-content/uploads/2017/06/Creating-a-New-Narrative-1.pdf
ااظآ الباان ال ي أ ل ه كندا يف الدو م ال اشآم آللاء املرباحب.
ااظآ الباان اقألدم من اقكرا .
ااظر ر ر ر ررآ "القتهل ر ر ر ر ررا اقر ر ر ر رراا وال ر ر ر ر ررباس مر ر ر ر ررن الر ر ر ر ر رركان األسر ر ر ر ررلاني يف أس ر ر ر ر رلالاا" .مت ر ر ر ر رراي عل ر ر ر ر ر ال ر ر ر ر رآا
.www.csi.edu.au/media/uploads/FNF_Final_Report_-_23-3-16_tGwaz9Z.pdf
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ان فق
ان ورة رق  ١0آلليوة ااورباء انعنيوة ابل وعو امصولية ب وأن امعموال
التيارية لتلك ال عو وف حصولا عل اادمات انالية
 -١ينبغرري أن ت تمررد الرردول أط رآا قااوااررء وسااسرراتاء ت ررل حلألررو الرريت ترررما لل ر وس
األسررلاء نرراحب علر بتهررا أبن ت رغّل مؤسرررال لا يررء هلررو م جمديررء وةمنررء علر أ اضرراها وأن
ت ز تل احلألو ومماها .وينبغي وضع تل التدا مب اكء ف الء من ال وس األسرلاء علر
الن.و اقنهلوح علاه يف إعالن األمم اقت.دم لن ألو ال وس األسلاء.
 -٢ويت ررني عل ر الرردول عنررد وضررع وتنفا ر خ ر عمررل وطناررء لت.ألاررق ررا ل اوعررالن
عمالا لوثاألء املتاماء للمرؤمتآ ال راقي رلن ال ر وس األسرلاء (قرآا اام ارء ال امرء  )٢/6٩أن
تضر ّرمنها ترردا هتررد إىل ت ر لال أيررء عألبررال ر مرررب م قررد تواجرره ال ر وس األسررلاء يف سرربال
احلهلول عل املدمال اقالاء مبنلى عن التمااز ومزاولء األا ء الت ا يء ناحب عل بتها.
 -٣وينبغ ر رري أن تتخ ر ر ال ر رردول ت ر رردا تكف ر ررل ع ر رردم ت ر ررآض ال ر ر وس األس ر ررلاء ول س ر رراما
لألشخاح وي اوعاقء والنراحب وال باس من ال وس األسلاء للتمااز أثناحب حماولهتم احلهلول
عل املدمال اقالاء .وينبغي أيض ا تألدمي الدعم إىل األا ء الت ا يء اليت تزاوعا تل الفئال.
 -4ومن الضآو ي ضمان ارا م األ اضري لل ر وس األسرلاء مرن أجرل اق راكء يف األا ر ء
الت ا يء واحلهلول عل املدمال اقالاء .ولر ل ينبغري أن تضرمن الردول هايرء ألرو ال ر وس
األسلاء اقآتب ء أب اضاها وأقالامها وموا طا وأن تتخ تدا حلمايء األا ء القتهلرا يء لتلر
ال ر وس وت ز ط ررا م ررع التر ررلام أبن تلر ر األا ر ء ط رري ال ناس ررآ اقكوا ررء حلألوقه ررا يف األ اض رري
واقوا  .وينبغي أل ترتخدم الردول اظرم "املهلخهلرء" رل ينبغري أن تضرمن العرلا لتألالارد
اق ررآوعء لل ر ر وس األس ررلاء يف م ررا يت ل ررق أل اض رري واو ا م واألعم ررال الت ا ي ررء ض ررمن إط ررا
الألوااني الوطناء.
 -٥وينبغي أن تتخ الدول التدا الال مء حلمايء ألو ال وس األسلاء اقتهلرلء لثألافرء
وأا ر ر تها ال الهل ررلء ق ررا التأللادي ررء .وينبغ رري أن ي ررمل لر ر تارر ر م رراكء ال ر ر وس
األسرلاء يف األا ر ء القتهلرا يء اقآتب رء لفنرون والررراا ء وهايرء ال ر وس األسرلاء مرن إسرراحبم
اس ررتخدام تآاثه ررا الثأل ررايف وم ا فه ررا التأللادي ررء أو الس ررتاالحب علاه ررا .ويت ررني يف لر ر الهل ررد أن
تواسل الدول ال مل يف شآاكء مع ال وس األسلاء عل وضع سكوك ولاء مظرآ السرتاالحب
عل الثآوال الثألافاء.
 -6وينبغي تنألاا أو ت ديل الألروااني الريت مظرآ أو تألاّرد أا ر ء ال ر وس األسرلاء اقررتدامء
يف جمالل الهلاد الربي وساد األ اك والز اعء التأللاديء وعا اهتا اق لألء جبمع الثما من أجل
تار ت ويآ ال وس األسلاء لألعمال الت ا يء احمللاء يف تل الأل اعال.
 -٧وينبغرري أن ت ررل الرردول مبرررامهال ال ر وس األسررلاء يف التنماررء وأن تكررافا م رراعآ
الت.امل واقواقف النم اء اليت تن ل يف أ اان كث م لا ال وس األسلاء عتبا أ را متثرل عألبرء
يف سرربال التنماررء .وتكررون ل ر ل األمررآ أمهاررء خاسررء يف احلررالل الرريت ترررتخدم فاهررا تل ر اآل احب
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لتربيررآ مهلررا م األ اضرري ولا سررال التهمررا القتهلررا ي .وعررالوم علر لر ينبغرري أن ت ررل
سااسال الدول وإجآاحباهتا لدو اعام ال ي نكن أن تؤ يه اقتهلا ال ال وس األسلاء ومنا ر
أعماعا الت ا يء يف ت زيز لا سال التنماء اقرتدامء.
 -8وينبغ رري أن تنظ ررآ ال رردول يف ا ررا ت رردا ال أط رردا حم ررد م لت ر ر اع وتارر ر م رراكء
ال ر ر وس األس ررلاء يف األعم ررال الت ا ي ررء وكفال ررء ف ررآح هل رروعا علر ر امل رردمال اقالا ررء .وجير رو أن
ت مل تل التدا تروف روافز ضرآيباء وتنفار رآامج مرن أجرل تارر احلهلرول علر الئتمراتل
ووضررع رآامج لت زيررز حمررو األماررء اقالاررء وتألرردمي إعرراتل مالاررء أو مررويالل األديررء م رن أجررل ت زيررز
األا ء القتهلا يء التأللاديء .لكن ل ينبغي أن تريحب الدول استخدام لر الردعم اقراا للضرغ
عل سناع الألآا ال أو التدخل يف عملاال سنع الألآا يف جمتم ال ال وس األسلاء.
 -٩وينبغرري أن ترروفآ الرردول شرربكء أمرران مررن الترردا لألعمررال الت ا يررء اقملوكررء لل ر وس
األسلاء مبا يف ل تدا لل.مايء من اقنافرء ال دائاء.
 -١٠وينبغي أن تكفل الدول إات رء الباراتل او هلرائاء عرن عمالرء ال ر وس األسرلاء وسربل
عا ها التأللاديء عل مجاع اقرتو ل .ونكن السلشا تل البااتل يف تهلمام وتنفا تدا
و آامج لتألدمي عم مباشآ لألعمال احلآم اقملوكء لل وس األسلاء.
 -١١وينبغي أن تتاي إمكاااء استخدام لغرال ال ر وس األسرلاء يف أا ر ء األعمرال الت ا يرء
وأن تك َفل عا فآح احلهلول عل اق لومال اقت لألء ملدمال اقالاء لغاهتا األم.
 -١٢وينبغرري ا رلام مبرردأ اقوافألررء احلررآم واقررربألء واقرررتن م ر يف احلررالل الرريت تألررآ فاهررا
ال ر وس األسررلاء نفرررها يف سرراا لا سررء ألهررا يف تألآيررآ اقهل ر اسررتغالل اق روا اقتا ررء يف
أ اضاها غاء كفالء ف الاء م اكء مجاع ق اعال جمتم اهتا احمللاء اق ناء.
 -١٣وينبغرري أن تنظررآ ال ر وس األسررلاء يف إا رراحب شرربكال للرردعم اقتبررا ل مررن أجررل تار ر
تبررا ل املرربال وإقامررء ال رربكال يف مررا يتهلررل مب رراكتها يف األعمررال الت ا يررء وإمكاااررء هلرروعا
عل املدمال اقالاء.
 -١4وينبغر رري أن ترر ر ِ
رت.دآ اقؤسرر ررال اقالار ررء مبر ررا يف ل ر ر اقهلر ررا احلكومار ررء الدولار ررء
اع فاها وجهال اظآطا يف
منت ال وخدمال مالاء يرهل هلول ال وس األسلاء علاها وتآ َ
األعمال الت ا يء.
 -١٥وينبغ ر رري أن ت م ر ررل ال ر ر ر وس األس ر ررلاء وال ر رردول واقؤسر ر ررال اقالا ر ررء م ر ررا علر ر ر ع ر ررم
القتهلا ال اقرتدامء ا زيء يف ا تم ال احمللارء لل ر وس األسرلاء اارا تتراي لألشرخاح مرن
ال وس األسلاء فآسء وخاا ال مل وإمكاااء ال ا وتكروين أسرآ علر أ اضراهم ويف أقرالامهم
لتزامن مع اق اكء يف األسوا الوطناء واوقلاماء طنا آ بتهم يف ل .
 -١6وينبغرري أن ت مررل الرردول مررع ال ر وس األسررلاء و طررا مررن ااهررال األخررآى علر كفالررء
تنفار ر األا ر ر ء الت ا ي ررء واقالا ررء مب ررا يف ل ر ر الت رردا الت ر رآي اء اقت لأل ررء لتنما ررء القتهل ررا يء
لل ر ر وس األس ررلاء هل ررو م تآاع رري ررق ال ر ر وس األس ررلاء يف تألآي ررآ اقهل ر ر و ن رراحب اقؤسرر ررال
وم ررآوعاء الثألافررء عررالوم عل ر الطتمررام أبفضررل اقما سررال يف جمررال ال الق رال مررع ا تم ررال
احمللاء وال آكاحب.
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