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  2015كانون األول/ديسمرب  23 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/70/486) على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
 

 حقوق الشعوب األصلية - 70/232
 

 ،إن اجلمعية العامة 
إىل مجيع قرارات اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان واجمللـس االقتاـاد     إذ تشري 
ــلة يـــــواالجتماع ـــاملتعلق ذات الاـ ــا   ــ ــلية، وإذ تعيـــد ت كيـــد قرارا ـ ة حبقـــوق الشـــعوب األصـ

ــ ر   65/198 ـــكان 21املـ ــمرب ــ ـــامل 66/142 و 2010ون األول/ديسـ ــانون  19 ر  ــ كـ
 68/149 و 2012كــانون األول/ديســمرب  20املــ ر   67/153 و 2011األول/ديســمرب 

ــ ر   ـــامل 69/2 و 2013ر ـكــانون األول/ديسمبــ  18امل ـــأيل 22 ر  ـ  ،2014ول/سبتمرب ــ
  رارــــــى قـــــوإذ تشــإ إل ، 2014 كــانون األول/ديســـمرب  18املـــ ر  املــ ر    69/159 و
املـــ ر   30/4 و (1)2014أيلول/ســـبتمرب  25املـــ ر   27/13ان ـــــوق اإلنســـــس حقـــــجمل
 ،(2)2015 تشرين األول/أكتوبر 1

تشــــرين  1املــــ ر   30/11إىل قــــرار جملــــس حقــــوق اإلنســــان  أيضييييا وإذ تشييييري 
 ،(2)استعراض والية آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصليةبش ن  2015أكتوبر /األول

ــة     وإذ تعيييت تيديييت   ــع املســتو  لل معي ــة لاجتمــام العــا  الروي ــة الوثيقــة اخلتامي العام
ــلية   ــ  بالشــــعوب األصــ ــاملي املعــ ــامل ير العــ ــومي  املعــــرومل بــ ــور  يــ ــود يف نيويــ  22، املعقــ

ــا  (3)2014أيلول/ســبتمرب  23 و ــأ أكــد وي  ــات ووممراء و   لــ  ، ال ــدول وااتوم  ورؤســاء ال
_______________ 

والتاــويبان  أليي  53الوثييا ا الرةييية للجمعييية العاميية  الييتو و التانييعة والرييتون  ا ل ييا   يي       انظــر   (1)
(A/69/53/Add.1 وCorr.1   الفال الرابع، الفرم ألف.2و ،) 
 ، الفال ال الث.(A/70/53/Add.1) أل  53التو و الربعون  ا ل ا     املرجع نفسه،  (2)
 .69/2القرار  (3)

http://undocs.org/ar/A/70/486
http://undocs.org/ar/A/RES/65/198
http://undocs.org/ar/A/RES/ 66/142
http://undocs.org/ar/A/RES/ 67/153
http://undocs.org/ar/A/RES/ 68/149
http://undocs.org/ar/A/RES/ 69/2
http://undocs.org/ar/A/RES/ 69/159
http://undocs.org/ar/A/RES/27/13
http://undocs.org/ar/A/RES/ 30/4
http://undocs.org/ar/A/RES/30/11
http://undocs.org/ar/A/69/53/Add.1
http://undocs.org/ar/A/70/53/Add.1
http://undocs.org/ar/A/RES/69/2
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دور األمم املتحدة اهلا  واملستمر يف تعزير حقوق الشعوب األصـلية  من جديد  الدول األعضاء
وإذ تشإ إىل العملية التحضإية الشاملة هلذا االجتمام العا  الرويـع املسـتو ،  ـا يف    ومحايت ا، 

، وإذ ترحب بالتزامات الدول ومنظومـة األمـم   ذلك املشاركة الشاملة ملم لي الشعوب األصلية
املتحدة والشعوب األصلية وغإها مـن اجل ـات الفاعلـة وبالتـدابإ الـأ تتوـذها واجل ـود الـأ         

 يف سبيل تنفيذها، وإذ تعيد ت كيدها، تبذهلا

ــى  وإذ تشييج    ــذ الوثيقــة اخلتاميــة      عل  املشــاركة النشــلة للشــعوب األصــلية يف تنفي
ــامل ير العــاملي املعــ  بالشــعوب       ــة العامــة املعــرومل ب لاجتمــام العــا  الرويــع املســتو  لل معي

 ،  ا يف ذلك على الاعيدين اإلقليمي والعاملي،األصلية

وإذ ت كد ضـرورة كفالـة    ،(4)2030اعتماد خلة التنمية املستدامة لعا  ب وإذ ترحب 
عـا   عـن الركـب،  ـا يف ذلـك الشـعوب األصـلية، الـأ ستسـتفيد مـن خلـة            أال يتولـف أحـد  

 وستشار  يف تنفيذها، 2030

تنـاول  ، الـذ  ي (5)إعان األمم املتحدة بش ن حقوق الشعوب األصلية وإذ تعيت تيديت 
 واجلماعية،حقوق ا الفردية 

ــوق الشــعوب        وإذ تؤدييت  ــم املتحــدة بشــ ن حق ــان األم ــرويد ألهــدامل إع ــة الت أمهي
ــة          ــود الو ني ــا لل   ــدوو دعم ــاون ال ــرق تشــمل أيضــا التع ــا بل األصــلية والســعي إىل هقيق 
واإلقليمية الرامية إىل بلوغ الغايـات املنشـودة يف اإلعـان،  ـا يف ذلـك ااـن يف صـون وتعزيـز         

اسية والقانونية واالقتاـادية واالجتماعيـة وال قاويـة املتميـزة للشـعوب األصـلية       امل سسات السي
وحن تلك الشـعوب يف املشـاركة التامـة، إذا اختـارت ذلـك، يف اايـاة السياسـية واالقتاـادية         

 واالجتماعية وال قاوية للدولة،

ــام العــا  الرويــع     إىل قرارهــا الــوارد يف   وإذ تشييري  املســتو  الوثيقــة اخلتاميــة لاجتم
  ـا دوريف لل معية العامة املعرومل بامل ير العاملي املع  بالشـعوب األصـلية بـ ن تواصـل النظـر      

الســبعيف يف ســبل إتاحــة مشــاركة   لــي الشــعوب األصــلية وم سســا ا يف االجتماعــات الــأ    
ات الأ يس ا،  ـا يف ذلـك أ  مقترحـ    املسائلبش ن  ذات الالةتعقدها هيئات األمم املتحدة 
 يف هذا الادد،حمددة يقدم ا األميف العا  

_______________ 

 .70/1القرار  (4)

 ، املرون.61/295القرار  (5)

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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علـى التمتـع   العنف ضد نساء ووتيات الشعوب األصـلية لـه تـ ثإ سـل      أن  وإذ تت ك 
وااريــات األساســية الواجبــة هلــن ويشــتل عقبــة كــرب  أمــا  مشــاركة املــرأة  حبقـوق اإلنســان 

ــل يف اجملتمــــع واالقت       ــع الرجــ ــد  املســــاواة مــ ــى قــ ــة علــ ــة والفعالــ ــاذ  التاملــ ــاد ويف اختــ اــ
 السياسية، القرارات
 مـن أن جمتمعـات الشـعوب األصـلية، يف بعـال ااـاالت، كـ إا        وإذ تعرب عن  لقها 

يف أوسـا    سـيما  الو تش د معدالت انتحار أعلى بت إ من معدالته لد  عمـو  السـتان،   ما
 الشباب واأل فال،

 سـيما  الو أمهية تعزيز احترا  حقوق أ فال الشـعوب األصـلية،   وإذ تض  يف اعتبا ها 
متاوحــة أســوأ أ ــتال عمــل األ فــال، ووقــا للقــانون الــدوو،  ــا يف ذلــك االلتزامــات ذات    

 الالة  وجب القانون الدوو اقوق اإلنسان والقانون الدوو للعمل،
عوب األصــلية، أمهيــة يتــيف وبنــاء قــدرات  ــباب الشــ   وإذ تضيي  أيضييا يف اعتبا هييا 

يف ذلك مشـاركت م التاملـة والفعالـة يف عمليـات اختـاذ القـرارات يف املسـائل الـأ يسـ م،            ا
يشــمل، عنــد االقتضــاء، السياســات والــربامد واملــوارد الــأ ترمــي إىل هقيــن روــا   ــباب      ــا

قليديـة،  يف جماالت الاحة، والتعلـيم، والعمالـة ونقـل املعـارمل الت     سيما الو الشعوب األصلية،
 واللغات واملمارسات، وأمهية اختاذ التدابإ إلذكاء الوعي حبقوق م ومميادة و م ا،

أمهيــة الل ــوء إىل العدالــة يف تعزيــز حقــوق الشــعوب األصــلية واألوــراد        وإذ تييت ك  
ــتميف إلي ــا ومحايتــ ا وضــرورة النظــر يف العقبــات الــأ هــول دون وصــول األ ــوا  إىل      املن

سـاء الشـعوب األصـلية، و ـباوا، واأل ـوا  ذو  اإلعاقـة منـ ا، واختـاذ         ن سيما الو العدالة،
 اخللوات لتذليل ا،

ــة وغإهــا مــن م سســات األعمــال عــن     تؤدييت  وإذ  مســ ولية الشــركات عــرب الو ني
ــع  ــرا  مجي ــة الســارية  حقــوق اإلنســان، و  احت ــادد الدولي وعــن العمــل يف  ــل   (6)القــوانيف واملب

علـى ضـرورة االمتنـام عـن التـ ثإ       تشددوإذ  ،االجتماعية والبيئيةالشفاوية ويف إ ار املس ولية 
ســلبا يف روــا  الشــعوب األصــلية وعلــى ضــرورة اختــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات ســعيا إىل كفالــة   
مس وليـــة الشـركات ومساءلت ـــا،  ـا وـــي ذلـــك منـــع انتـ اكات حقـــوق اإلنســــان وااـد           

 من ا ومعاجلت ا،

_______________ 

املبادد التوجي ية املتعلقة باألعمال الت ارية وحقـوق اإلنسـان  تنفيـذ إ ـار األمـم املتحـدة املعنـون         ا وي ا  (6)
 ، املرون(.A/HRC/17/31) ‘‘ااماية واالحترا  واالنتاامل’’

http://undocs.org/ar/A/HRC/17/31
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ــة  وإذ ترييل   ــاعي      بقيم ــا االجتم ــات الشــعوب األصــلية و ــتل تنظيم  ــوم ثقاو وتن
 ومعروت ا العلمية التقليدية التلية ب راضي ا ومواردها اللبيعية وبيئت ا،

باألمهيــة الــأ تتتســي ا للشــعوب األصــلية وملــن يعيشــون يف املنــا ن   أيضييا وإذ ترييل  
ــذور،          ــداد بالب ــة ل م ــنظم التقليدي ــ ا ال ــة املســتدامة، ومن ــة التقليدي ــة املمارســات الزراعي الريفي
ــة، والوصــول إىل األســواق،      ــة وغإهــا مــن اخلــدمات املالي واااــول علــى اخلــدمات االئتماني

 ،والتعلـيم  ،دة مـن الرعايـة الاـحية واخلـدمات االجتماعيـة     وضمان حياممة األراضـي، واالسـتفا  
واملعارمل، واااول على التتنولوجيات املائمة امليسورة التتلفة، ألغـراض منـ ا    ،والتدريب

 ضمان كفاءة الر  وإعادة استعمال ميا  الارمل الاحي بعد معاجلت ا ومجع امليا  وختزين ا،

عوب األصلية عـادة مـن حرمـان  ـديد، تشـ د      تعانيه الش ما إمماء وإذ يراو ها القلا 
عليــه جمموعــة مــن امل  ــرات االجتماعيــة واالقتاــادية، ومــا تواج ــه مــن عقبــات هــول دون   

 التمتع التا  حبقوق ا،

ضرورة إيـاء اهتمـا  خـا  اقـوق النسـاء واأل فـال والشـباب واملسـنيف          وإذ تؤدت 
 م اخلاصـة، علـى النحـو ا ـدد يف     واأل وا  ذو  اإلعاقة من الشـعوب األصـلية والحتياجـا   

إعان األمم املتحدة بش ن حقوق الشعوب األصلية،  ا يف ذلـك يف إ ـار محايـة وتعزيـز سـبل      
 جلوئ م إىل العدالة،

اـندوق األمـم املتحـدة للتربعـات     إىل االحتفال بالذكر  السنوية الـ اثيف ل  وإذ تشري 
 ،2015يف عا   لااحل الشعوب األصلية

اخلــرباء املعنيــة حبقــوق الشــعوب األصــلية     آليــة عمــل  ميي  التقييتير  تالحيي  - 1 
املقررة اخلاصـة جمللـس حقـوق اإلنسـان     عمل و ،واملنتد  الدائم املع  بقضايا الشعوب األصلية

، وتشــ ع مجيــع ااتومــات علــى (7)املعنيــة حبقــوق الشــعوب األصــلية، وهــير علمــا بتقريرهــا
 ة؛االست ابة ملا تقدمه من  لبات للزيار

بتقرير األميف العا  عن التقـد  ا ـرمم يف تنفيـذ الوثيقـة      حتيط علما م  التقتير - 2 
اخلتاميــة لاجتمــام العــا  الرويــع املســتو  لل معيــة العامــة املعــرومل بــامل ير العــاملي املعــ           

، وهـث ااتومـات ومنظومـة األمـم املتحـدة علـى أن تواصـل، بالتشـاور         (8)بالشعوب األصلية
ـــمــع الشع والتعــاون ـــوب األصليـ ـــبواسل ةـ تــدابإ علــى الاــعيد  تنفيــذ ة   لي ــا وم سســا ا، ـ

_______________ 

(7) A/70/301. 
(8) A/70/84–E/2015/76. 

http://undocs.org/ar/A/70/301
http://undocs.org/ar/A/70/84–E/2015/76
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عنـد االقتضـاء،   ، تدابإ السياسة العامة والتدابإ اإلداريةتشريعية والتدابإ ال  ا يف ذلكالو  ، 
الـوعي بـه   ذكـاء  وإل (5)إعـان األمـم املتحـدة بشـ ن حقـوق الشـعوب األصـلية        غايـات لتحقين 

لد  مجيع قلاعات اجملتمع،  ا يف ذلك أعضاء اهليئـات التشـريعية والسـللة القضـائية واخلدمـة      
وتـدعو املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة، كـل يف      وكذلك يف أوسـا  الشـعوب األصـلية،    املدنية، 
، واملنظمـات الو نيـة اقـوق اإلنسـان، حي مـا و جـدت، واجملتمـع املـد ،  ـا يف          اواليتـ  نلاق 

ــات الفاعلـــة        ، إىل اإلســـ ا  يف ذات الاـــلةذلـــك املنظمـــات غـــإ ااتوميـــة، وســـائر اجل ـ
 اجل ود؛ تلك

التزا  الدول األعضاء بالتعاون مع الشعوب األصلية، مـن خـال    تكر  تيديت - 3 
 ا، علــى وضــع وتنفيــذ خلــر عمــل أو اســتراتي يات أو غــإ ذلــك مــن   امل سســات الــأ ي لــ

إعـان األمـم املتحـدة    غايـات  التدابإ على الاعيد الو  ، حي ما لـز  األمـر، مـن أجـل هقيـن      
 بش ن حقوق الشعوب األصلية؛

قــرار تنظــيم حــد  رويــع املســتو  خــال الــدورة اااديــة   ميين يتيييتتؤدييت  - 4 
لاحتفال بالذكر  السـنوية العا ـرة العتمـاد إعـان      2017يف عا  والسبعيف لل معية العامة 

األمم املتحدة بش ن حقوق الشعوب األصلية، من أجل الوقـومل علـى اإلزـاممات الـأ هققـ       
ممالـ  هـول دون يتـع الشـعوب األصـلية       ما يف السنوات العشر السابقة وتقييم التحديات الأ

يـد مـن أعمـال املتابعـة ل عـان،  ـا يف ذلـك النظـر يف         حبقوق ا والنظر أيضـا يف االضـلام  ز  
 تنظيم عقد دوو ثالث؛

نتـائد املـ ير العـاملي املعـ  بالشـعوب      بالتقد  ا رمم يف أعمـال متابعـة    ترحب - 5 
األمـيف العـا  ووكيـل األمـيف العـا  للشـ ون       ذ  ي ديـه  الـ   القيـاد  ا يف ذلـك الـدور    األصلية،

 ،يف هـذا الاـدد   س ولاملمو في منظومة األمم املتحدة  كبإبوصفه  ،االقتاادية واالجتماعية
مـع الشـعوب األصــلية ووريـن الــدعم    ، بالتشـاور والتعــاون  يف حـدود املــوارد املتاحـة  يف القيـا ،  

خلـة عمـل   ، بوضـع  املشتر  بيف الوكاالت املع  بقضايا الشـعوب األصـلية والـدول األعضـاء    
بشـ ن حقـوق   األمـم املتحـدة   إعان  لبلوغ أهداملمتسن  اتبام هندتتفل  على نلاق املنظومة

ومميادة اتساق األنشلة الـأ تضـللع وـا     ،الشعوب األصلية، والتوعية حبقوق الشعوب األصلية
 املنظومة يف هذا الادد؛

 1989الدول الأ مل تادق على اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة لعـا       تشج  - 6 
علـى أن تنظـر يف    (9)األصلية والقبلية أو الأ مل تنضم إلي ـا بعـد   املتعلقة بالشعوب  (169)رقم 

_______________ 

9)) United Nations, Treaty Series, vol. 1650, No. 28383. 
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القيا  بذلك وأن تنظر يف دعم إعان األمم املتحدة بش ن حقوق الشـعوب األصـلية، وترحـب    
 بزيادة الدعم الذ  يلقا  هذا اإلعان من الدول؛

علـى  ااتومات واملنظمات ااتومية الدولية واملنظمات غإ ااتوميـة   حتث - 7 
مواصــلة املســامهة يف صــندوق األمــم املتحــدة للتربعــات لاــاحل الشــعوب األصــلية والاــندوق   
االســتئما  لقضــايا الشــعوب األصــلية و ــراكة األمــم املتحــدة مــن أجــل الشــعوب األصــلية،     

 وتدعو منظمات الشعوب األصلية وامل سسات اخلاصة واألوراد إىل أن حيذوا حذوها؛
صـندوق األمـم املتحـدة للتربعـات لاـاحل الشـعوب       يـة  توسيع نلاق وال تقر  - 8 
مساعدة   لي منظمـات الشـعوب األصـلية وم سسـا ا علـى املشـاركة       لتي يتسىن له  األصلية

  لـي منظمـات الشـعوب    لـتمتيف   اخللـوات اإلجرائيـة وامل سسـية   يف العملية التشاورية بشـ ن  
ذات عقــدها هيئــات األمــم املتحــدة االجتماعــات الــأ تاألصــلية وم سســا ا مــن املشــاركة يف 

 يس ا خال دوريت اجلمعية العامة السبعيف وااادية والسبعيف؛بش ن املسائل الأ  الالة
آب/أغســلس مــن كــل ســنة بــاليو    9أن تواصــل االحتفــال يف  أيضييا تقيير  - 9 

الدوو للشعوب األصلية يف نيويور  وجنيـف وسـائر متاتـب األمـم املتحـدة، وأن تللـب إىل       
املوارد املتاحة، وأن تشـ ع ااتومـات علـى     يف حدوداألميف العا  دعم االحتفال بذلك اليو  

 االحتفال بذلك اليو  على الاعيد الو  ؛

الدول على أن تنظر يف تضميف تقاريرها عن الشعوب األصلية واملـرأة   تشج  - 10 
 49/7معلومــات عــن التقــد  ا ــرمم والتحــديات املاــادوة يف تنفيــذ قــرار  جلنــة وضــع املــرأة   

ــ ر   ــار   11امل ــون 2005آذار/م ــة نســاء الشــعوب األصــلية   ”، املعن ــد اســتعراض  حال   بع
، 2012آذار/مـار    9املـ ر    56/4 و (10)“السنوات العشر إلعان ومنـ ا  عمـل بـي يف   

 ؛(11)“نساء الشعوب األصلية  عناصر واعلة يف القضاء على الفقر واجلوم”املعنون 

العامليـــة الو نيـــة ويرهـــا الـــدول علـــى النظـــر يف تضـــميف تقار  أيضيييا تشيييج  - 11 
يف تنفيـذ خلـة   اـادوة  معلومات بشـ ن الشـعوب األصـلية تتنـاول التقـد  ا ـرمم والتحـديات امل       

 اجليـدة واملوثوقـــة  انفة املبيانات ، وتسلم يف هذا الادد ب ن ال(4)2030التنمية املستدامة لعا  
ا ـرمم  يف قيـا  التقـد     ةللمسـاعد ستتون المممـة   املتوورة يف الوق  املناسبوالس لــة املنــال و

 يتولف أحد عن الركب؛ وكفالة أال

_______________ 

  والتاــويب 7    ا ل ييييا   يييي2005الرةييييية للمجليييق اـ تديييياجت واـيتماعيييي    الوثا ييييا انظــر   (10)
(E/2005/27  وCorr.1)الفاــل األول، الفرم دال ،. 
 .، الفاــل األول، الفرم دال(Corr.1و  E/2012/27والتاويب ) 7   ا ل ا    2012املرجع نفسه،  (11)

http://undocs.org/ar/A/RES/49/7
http://undocs.org/ar/A/RES/ 56/4
http://undocs.org/ar/E/2005/27
http://undocs.org/ar/E/2012/27
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مـن أجـل    ،بالتعـاون مـع الشـعوب األصـلية     ،اااجة إىل تت يف اجل ود تؤدت - 12 
منع العنف والتمييز ضـد النسـاء واأل فـال والشـباب واملسـنيف واأل ـوا  ذو  اإلعاقـة مـن         
الشــعوب األصــلية والقضــاء علي مــا اميــع أ ــتاهلما ودعــم التــدابإ الــأ تتفــل يتــيف تلــك    

عمليات اختاذ القـرار علـى مجيـع املسـتويات ويف مجيـع      الفئات ومشاركت ا التاملة والفعالة يف 
فعالـة يف اايـاة السياسـية    التسـاوية و املتاملـة و الاجملاالت وإممالة ااواجز الأ تعوق مشـاركت ا  

 واالقتاادية واالجتماعية وال قاوية؛
نسـاء  ضـد  املوجـه  أمهية املساءلة الفعالـة ويمـا يتعلـن بـالعنف      تؤدت من يتيت - 13 
وأمهيـة اختـاذ    واإليذاء واالسـتغال اجلنسـيان،   ي ا ويه العنف اجلنسلشعوب األصلية، ووتيات ا
 ؛املائمة ملتاوحة ذلك العنفالتدابإ 
ضـرورة تعزيـز التـزا  الـدول وكيانـات منظومـة األمـم املتحـدة بتعمـيم           تؤدت - 14 

علـى كـل مـن    التنميـة  سياسـات وبـرامد   مراعاة تعزيـز حقـوق الشـعوب األصـلية ومحايتـ ا يف      
علـى إيـاء االعتبـار الواجـب اقـوق الشـعوب         االاعيد الو   واإلقليمي والـدوو، وتشـ ع  

 ؛2030عا  ل املستدامة خلة التنميةالسعي إىل هقين أهدامل األصلية يف 
ــة حبقــوق الشــعوب األصــلية   تييتعو - 15  ــة اخلــرباء املعني ــدائم املعــ   و آلي املنتــد  ال

ملقـررة اخلاصـة املعنيـة حبقـوق الشـعوب األصـلية إىل إيـاء االعتبـار         بقضايا الشعوب األصلية وا
، اقــوق الشــعوب األصــلية ويمــا يتاــل بتنفيــذ خلــة التنميــة   واليتــهيف إ ــار كــل الواجــب، 

 ؛2030املستدامة لعا  
ــل       تشييج  - 16  ــا ملتاوحــة أســوأ ا ــتال عم ــى مضــاعفة ج وده ــات عل ااتوم

عملية، يف سياق احترا  حقـوق اإلنسـان الواجبـة أل فـال     األ فال، يف التشريع ويف املمارسة ال
 الشعوب األصلية، بلرق من ا التعاون الدوو، حسب االقتضاء؛

الـدول وكيانـات منظومـة األمـم املتحـدة علـى تعزيـز التعـاون الـدوو           تشج  - 17 
  ألغـراض منـ ا معاجلــة أوجـه اارمــان الـأ تواج  ـا الشــعوب األصـلية ومميــادة التعـاون الــتق       

 واملساعدة املالية يف هذا الادد؛
منظمة الاحة العاملية، ومنظمة األمـم املتحـدة لللفولـة، وغإمهـا مـن       تشج  - 18 

وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديق ا وبراجم ــا املعنيــة، علــى أن تقــو ، ووقــا لواليا ــا، بــ جراء   
لشــعوب األصــلية البحــو  ومجــع األدلــة بشــ ن انتشــار االنتحــار يف أوســا   ــباب وأ فــال ا  

واملمارســـات اجليـــدة لدرئـــه والنظـــر يف القيـــا ، حســـب االقتضـــاء، بوضـــع اســـتراتي يات        
سياسات، يف انس ا  مـع األولويـات الو نيـة، بالتعـاون مـع الـدول األعضـاء، للتاـد  لـه           أو



 A/RES/70/232 حقوق الشعوب األصلية
 

8/8 

ـــل من ــــا إجــــراء املشـــــاورات مــــع الشــعوب األصليـــــة، وخاصــة        منظمــات  ــباب  بوسائـ
 صلية؛الشعوب األ
إىل رئـــيس اجلمعيـــة العامـــة أن اـــر ، يف إ ـــار املـــوارد املتاحـــة،        تطليييب - 19 

ــة، و ــفاوة، و ــاملة و، يف الوقــ  املناســب مشــاورات  ــع ذات صــبغة ي يلي ــدول   لل مي مــع ال
األعضــاء، و  لــي الشــعوب األصــلية وم سســا ا مــن مجيــع منــا ن العــامل، ومــع آليــات األمــم  

 سسـا ا  تمتيف   لي الشعوب األصـلية وم بش ن التدابإ التفيلة ب ،ذات الالةاملتحدة القائمة 
بش ن املسـائل الـأ    ذات الالةمن املشاركة يف االجتماعات الأ تعقدها هيئات األمم املتحدة 

،  ا يشمل اخللوات اإلجرائية وامل سسية ومعايإ االختيار، وتللـب أيضـا   يس تلك الشعوب
ع اآلراء املــدىل وــا خــال املشــاورات،  ــا يف ذلــك املمارســات إىل الــرئيس أن يعــد وثيقــة  مــ

اجليدة يف األمم املتحدة خباو  مشاركة الشعوب األصـلية، لتتـون أساسـا إلعـداد مشـروم      
 نص تضعه اجلمعية يف صيغته الن ائية وتعتمد  خال دور ا ااادية والسبعيف؛

ار ـــ ا ااادية والسـبعيف، يف إ  دور تواصل نظرها يف هذ  املس لة يف أن  تقر  - 20 
وأن تبقــي يف جــدول األعمــال امل قــ  البنــد ، “حقــــوق الشعــــوب األصليــــة”د املعنــون ــــالبن

 لل معيــة العامــة و ــــاجتمــام العــا  الرويــع املستلة ــــمتابعــة الوثيقــة اخلتامي”الفرعــي املعنــون 
 .“ر العاملي املع  بالشعوب األصليةــاملعرومل بامل ي
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