
 

1 of 6 

 سياسة الشعوب األصلية والقبلية 
  

  المقدمة

، للمنطقة  المعروفين  األوائل  أو  األصليين  السكان  تمثل  عرقية  مجموعات  هي  والقبلية  األصلية  عكس   الشعوب  على 

أيًضا باسم  والقبلية  الشعوب األصلية  تُعرف  المنطقة مؤخًرا.  أو غزت  أو استعمرت  احتلت  أو  استقرت  التي  المجموعات 

أو   األولى  األمم  أو  األولى  الشعوب  الشعوب  أو  األصلية  القبلية.    المحليةالشعوب  الشعوب  الثقافات    تحافظأو  تقاليد  على 

تهديدات لسيادتها ورفاهها االقتصادي وإمكانية    غالب األحيان  الشعوب  هذه   واجهتألسف ، . ولبمناطقها  المبكرة المرتبطة  

  طيفًا   تشكل  في جميع البلدان تقريبًا في جميع القارات و  تعيش و   ةمتنوعإنها  وصولها إلى الموارد التي تعتمد عليها ثقافاتها.  

التقليديين ومزارعي   الصيادين  بدًءا من  العلماءمن اإلنسانية ،  إلى  لديهم شيء واحد مشترك    .الكفاف  إنهم    -ومع ذلك ، 

الجماعية. كما    لإلبادةجميعًا يشتركون في تاريخ من الظلم حيث تعرضوا للقتل والتعذيب واالستعباد ، وحتى كانوا ضحايا  

من حق   في  ُحرموا  أراضيهمل  والهجومواالستعمار    الفتح    أعمال   تحاولو  .اإلداريةعمليات  الالمشاركة  وأنهارهم    سرقة 

 وبحارهم واتصالهم بالبلد وهويتهم كشعوب أصلية وقبلية. 

  

 رؤيةال

رؤية األصلية   جرينس  تتمثل  الشعوب  لجميع  المصير  تقرير  في  األساسي  الحق  مع  نعمل  حيث  عالم  وإعادة  تجديد  في 

المتأصلة والممّكنةوالقبلية ونسترشد   الوصي األول  ، مع حرية واستنارة    بتوافق اآلراء  اتالقرار جميع  اتخاذ  في    بسيادة 

 شعوبه وتنوعه البيولوجي وجميع   كوكبنا والموافقة المسبقة على استمرارية

  

  ا االقتصادية واالجتماعية وحكمته   االروحية وأنظمته  ا بثقافات الشعوب األصلية والقبلية ومعتقداته  أيضا  جرينسسيعترف  

 كأوصياء على موارد األرض والمياه والسماء.   اودوره

  

 هدفال

، الذي يضمن الحقوق األساسية    على المستوى الدولي  على الرغم من االعتراف والقبول لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

والقبلية   األصلية  للشعوب  اإلنسان  تزال حقوق  ال   ، األصلية  الشعوب  بشأن حقوق  المتحدة  األمم  وإعالن   ، البشر  لجميع 

 تتطلب ضمانات محددة على وجه التحديد. 

  

تستمر الشعوب األصلية والقبلية في مواجهة تهديدات هو سن قوانين على جميع مستويات الحكومة حتى ال  جرينسهدف 

 خطيرة لسيادتها وصحتها وحياتها وأسلوب حياتها. 

  

 عملالخطة 

واالعتراف  جرينس  يريد    ، والقبلية  األصلية  الشعوب  احترام  اآلثار    هابمطالباتضمان  والتئام   ، الجسدية  باألرض 

الجميع.   فيه  البلدان لخلق مجتمع يزدهر  العديد من  والعاطفية واالقتصادية والروحية لالستعمار في  والثقافية  واالجتماعية 

وتحسين حقوقهم    ، والقبلية  األصلية  للشعوب  ودعمهم  أواصرهم  تقوية  الناس على  تشجيع  إلى  العمل  تهدف خطة  لذلك  

 اديًا. وقدراتهم على البقاء ثقافيًا واقتص

  

 - جرينس يقوم بما يلي:لذلك ، فإن 

  

 الحقوق التقليدية 

        ● االعتراف بالحقوق المتأصلة للشعوب األصلية والقبلية ودعم تقرير المصير والحكم الذاتي

أو   اللون  أو  العرق  نوع ، مثل  تمييز من أي  الحقوق دون  والقبلية ، مثل اآلخرين ، جميع  الشعوب األصلية  ● منح 

جنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الملكية أو المولد ال

        أو أي وضع آخر 
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الصيد وصيد في  والقبلية  األصلية  للشعوب  الثقافية  الممارسة  احترام حقوق  والحيوانات   األسماك  ●  النباتات  وجمع 

        للممارسات الثقافية التقليدية المحلية على نحو مستدام وفقًا

الهيئات   دعم  بشكل   الممثلة ●  الشعوب  تلك  تحدده  الذي  النحو  على  والقبلية  األصلية  للشعوب  والوطنية  المحلية 

        مستقل

  الرقي واالزدهار  ● ضمان المساواة في الوصول إلى الخدمات األساسية وفرص 

تخص   التي  والسماء  والمياه  األراضي  حماية  األراضي  ب●  هذه  تعرض  عدم  من  والتأكد  والقبلية  األصلية  الشعوب 

الموارد   تدخل   / واستخراج  الموارد  استكشاف  خالل  من  للتهديد  والسماء  الضاروالمياه  المشترك  والتعديل    ة 

  ةالسامبالمواد والتسمم 

        المائية والسماء حيث اغتصبها المستعمرون أو غيرهم في الماضي وإعادة تأهيل أراضيهم ومواردهمإرجاع ● 

واإلدارة   ، وسمائها  ومياهها  أراضيها  على  والقبلية  األصلية  الشعوب  سيطرة  فرض  إعادة  إلى  بالحاجة  اإلقرار   ●

        الذاتية لمواردها

وتمكينها بالحرية  والقبلية  األصلية  الشعوب  تتمتع  بحيث  القوانين  سن  والمقدسة   ●  التقليدية  أراضيها  في  العيش  من 

        ومصنوعاتها اليدوية وإدارتها

  

 السيادة

الحقوق  جميع  واحترام  الذاتي  بالحكم  وتتمتع  بنفسها  تحددها  التي  األراضي  األصلية على  الشعوب  سيادة  احترام   ●

        السيادية المتأصلة التي يستتبعها حق الشعوب األصلية والقبلية في ملكية األرض ، بما في ذلك حق اإلشراف

متأصل عالقة  والقبلية  األصلية  للشعوب  بأن  اإلقرار  من خالل ●  وسمائها  ومياهها  أراضيها  مع  نوعها  من  فريدة  ة 

لمساعدة في إعادة تنفيذ هذه الحقوق وااللتزامات بصفتها الحراس األول واألوصياء الثقافيون باحترام لثقافاتها ، و

        وممارسة

ما   غالبًا  والقبلية  األصلية  الشعوب  بأن  االعتراف  بالمجموعات  كون  ت●  يسمى  ما  تختلف عن  وتطلعات  هويات  لها 

        السائدة في المجتمعات وغالبًا ما تكون محرومة من النماذج المعاصرة للتخفيف والتكيف والتنمية

        ● رفض عقيدة "األرض الخالية" )أرض ال أحد( وغيرها من مذاهب االستعمار 

تكارات والممارسات الخاصة بالمجتمعات األصلية والقبلية التي تجسد المعارف واالب  وحفظ والحفاظ على  ● احترام  

        أنماط الحياة التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

● دعم عمل الشعوب األصلية والقبلية والجهود المبذولة من أجل الحكم الذاتي وتقرير المصير لضمان عدم تخلف أحد  

        الحقيقي أو استبعاده من تراثهم  عن الركب

  

 االتفاقيات  

والوفاء بالمعاهدات واحترام جميع حقوق الشعوب   االتفاقيات● التمسك بالمسؤولية والوفاء بالمسؤوليات الواردة في  

        بما في ذلك حقوقهم المتأصلة في الحكم الذاتي األصلية والقبلية ،

وتمويلها بشكل عادل ،   االتفاقيةهيئة مستقلة تتخذ قراًرا بشأن مطالبات محددة ، وتضمن إجراء مفاوضات  تأسييس ● 

        وقرارات المطالبات ال تؤدي إلى إسقاط حقوق السكان األصليين االتفاتقيةوأن المفاوضات بشأن 

الت وقابلة  ●  سليمة  التقليدية  األراضي  على  واالحتفال  األولية  األسماك  وصيد  والتجميع  الصيد  حقوق  أن  من  أكد 

        لممارستها

الكامل   التنفيذ  بأن هذه    لالتفاقيات● دعم  الكفاية ،  االتفاقياتحيثما ُوجدت مع االعتراف  فيه  بما  بعيدًا  تذهب  وقد    ال 

        تكون هناك حاجة إلى اتفاقيات الحكم الذاتي التكميلية بين الحكومة والشعوب األصلية والقبلية

الحالية   المتحدة  األمم  وإعالنات  اتفاقيات  إلى  باإلضافة  األخرى  النماذج  سياسات  جميع  إلى  السياسة  هذه  إحالة   ●

        والقبليةوالمستقبلية من أجل المنفعة التراكمية للشعوب األصلية  

  

 التراث 

 القطع اإلثرية ● دعم مطالبات الشعوب األصلية والقبلية بإعادة رفات األجداد و
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● سن قوانين حماية التراث ضد البناء والغابات والتعدين والتأثيرات االستخراجية األخرى فوق األرض / التضاريس 

األصلية    / للشعوب  المادي  وغير  المادي  التراث  وجوانب  والحفاظ على جميع عناصر  أجل حماية  من  الجوفية 

        والقبلية ، بما في ذلك الملكية الفكرية والروحية

ضم الذين●  والقبليين  األصليين  السكان  قبل  من  الهامة  المواقع  إلى  الوصول  بتلك    توجد  ان  ثقافية  روابط  لديهم 

       المواقع

        ● ضمان تمتع الشعوب األصلية والقبلية بسلطات اتخاذ القرار بشأن تراثها

        ● ضمان إرجاع عناصر التراث الثقافي إلى أصحابها الشرعيين والقائمين عليها

        ● ضمان أن يكون للشعوب األصلية والقبلية دور أساسي في إدارة األراضي والتراث

        ● وضع حد لالستيعاب القسري حيث أن الغرض منه هو استئصال الثقافات واللغات والتقاليد

  والتطوير  في عملية التنمية ● دمج مصالح الشعوب األصلية والقبلية والتعاون والمشاركة الحرة على جميع المستويات

تشكل تراثًا قديًما ومستمًرا من المعارف واألفكار المتنوعة ، والتي تعد موردًا محتمالً   ثقافاتها، مع االعتراف بأن 

        لكوكب األرض بأسره

        القانونية اإلطارات● تعزيز االستدامة والثقافات والقيم التقليدية في 

وتنشيط   ممارسة  حقوق  ذلك  في  بما   ، والقبلية  األصلية  للشعوب  والفكرية  الثقافية  الملكية  حقوق  حماية    تقاليدها   ● 

  لغاتهاو  اوعاداتهالثقافية 

الم في  الثقافيين  والمترجمين  المحلية  اللغات  إتاحة  عند  ●  الحكومية  واالجتماعات  والعيادات  والمستشفيات  حاكم 

        الحاجة

        مع الثقافات األخرى في النظم االجتماعية التعليمية ةمتساوي درجة● إعطاء ثقافات الشعوب األصلية والقبلية 

  

 تمييز ال

ف بأنه أي تمييز أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل على أساس العرق أو اللون   ● معارضة التمييز العنصري ، الذي يُعرَّ

        أو النسب أو األصل القومي أو اإلثني

        العمل مواقع● إنهاء التمييز في المدارس 

التمييز ، الحماية ضد  تعزيز  الشعوب األصلية   ●  تؤثر على  التي  الخاصة  للحاالت  الحماية  إلى مثل هذه  والوصول 

        والقبلية

          المراقبة بوعي وحذر للتعبير عن الحريات والحقوق التي قد تضر سراً بالشعوب األصلية والقبلية ●

  

 مصالحةال

● معالجة أعمال المصالحة غير المنجزة والسعي بنشاط إلى القضاء على العنصرية الشخصية والمؤسسية من خالل 

        ليةدعم النهج التنظيمية والشعبية للشعوب األصلية والقب

قوضت    المصالحة●   التي  القسري  واالندماج  والتشريد  العنيفة  بالمصادرة  اتسمت  التي  االستعمارية  العالقات  بين 

        األسس الثقافية والحكمية واالجتماعية والعاطفية والروحية واالقتصادية للشعوب األصلية والقبلية

        خسارة من دورات ومواقف  لالنحراف● دعم الجهود 

ب●   الفجوة التفهم  سد  يتم  حتى  كأمم  الكاملة  إمكاناتها  تحقيق  يمكنها  ال  االستعمار  من  تاريخ  لها  التي  البلدان  أن 

        االجتماعية واالقتصادية بين الشعوب األصلية والقبلية وبقية السكان

        ● االلتزام برفض األفعال واللوائح العنصرية والقمعية

        القرار منذ البداية وفي العملية الجارية لمفاوضات المناخ إجراءات اتخاذ ● إشراك المجتمعات األصلية والقبلية في 

  

 أحكام األمم المتحدة 

        (UNDRIP)● االلتزام باحتضان جميع مواد إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية 

والتنفيذية   والتشريعية  القضائية  الفروع  جميع  وإصالح  األصلية  الشعوب  حقوق  بشأن  المتحدة  األمم  إعالن  تنفيذ   ●

الشعوب األصلية وإعالنات األمم المتحدة    للحكومة الفيدرالية بحيث تتوافق مع إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق

        األخرى
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إعالن األمم  مع الشعوب األصلية والقبلية والتي تستند حقًا إلى مبدأ  أمة      أمة إلى  عالقة حقيقية بين    وتنفيذ  ● الترحيب

    الخاص بالموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة (UNDRIP) المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

        ماية أصول الشعوب األصلية والقبلية والملكية الفكرية من خالل القوانين المحلية والوالئية والوطنية● ح

● إزالة جميع العقبات داخل الفروع القضائية والتشريعية والتنفيذية للحكومة لتنفيذ إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق  

        الشعوب األصلية بالكامل

        في تحديد أولويات السياسة الوطنية شريكتين متساويتين ● جعل الشعوب األصلية والقبلية 

مع األمم المتحدة ، وال سيما التقدم في اتفاقية دولية تستند إلى إعالن  الموارد    في  ● مشاركة الشعوب األصلية والقبلية

        األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

أجل المساعد ● من  وداخلها  األصلية  الشعوب  وبين  والقبلية  األصلية  الشعوب  بين  مشتركة  وآليات  وكالة  تنفيذ  في  ة 

        إنهاء استعمار جميع الشعوب

  

 البيئة  

● االعتراف بالدور الحيوي للشعوب األصلية والقبلية في اإلدارة البيئية ألراضيها ومياهها وسمائها من خالل معارفها 

        وممارساتها التقليدية

، مثل برامج حراس السكان    عليها● تضمين الشعوب األصلية والقبلية في السكان والتنمية والبرامج البيئية التي تؤثر  

        األصليين / القبليين وفرص العمل األخرى عند االقتضاء

ومياهها أراضيها  إدارة  إعادة  من  والقبلية  األصلية  الشعوب  تمكين  والنظم    ●  الطبيعية  الموارد  لحماية  وسمائها 

        عليها تعتمداإليكولوجية التي 

  

 الصحة و العافية

األصلية   للشعوب  األطفال  وصحة  الوقائية  الصحة  لتحسين  البرامج  أولويات  وتحديد  الصحية  الخدمات  تعميم   ●

        والقبلية

        المالئم للسكان األصليين والقبليين● تمويل المرافق الصحية من أجل الوصول 

        ● تقديم الخدمات الصحية ، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية ، للمجتمعات األصلية والقبلية

          ● دعم خدمات الرعاية الصحية التي تتضمن الممارسات التقليدية

        لشاملة● تضمين دور األسر الممتدة وكبار السن في الرعاية الصحية ا

        ● تخصيص موارد كافية لرعاية األم والطفل وخدمات الصحة النفسية وعالج األمراض الشائعة

        الموارد بشكل عادل ● إعطاء األولوية لإلسكان اآلمن عالي الجودة وبأسعار معقولة وضمان توزيع

        واألمن الغذائي للشعوب األصلية والقبلية قيةالن● وضع استراتيجية وطنية للرعاية الصحية واإلسكان والمياه 

  

 التعليم والتربية  

        ● تدريس لغات الشعوب األصلية والقبلية في المدارس والتأكد من تزويدها بالموارد المناسبة

        بما في ذلك تعليم حقوق اإلنسان والهويات الثقافية واللغات والقيم ● ضمان الحق في التعليم ،

        ● ضمان تمتع أطفال الشعوب األصلية والقبلية بالحق في ثقافاتهم ومعتقداتهم ولغاتهم

والتدريب واإل للتعليم  الرئيسية  المؤشرات  والقبلية بشأن جميع  للشعوب األصلية  النتائج  المساواة في  سكان  ● ضمان 

        وسالمة المجتمع والعمل ومستويات المعيشة

        للشعوب األصلية والقبلية الثقافي● ضمان التعليم المناسب 

أنظمة التعليم الخاصة بها والتحكم فيها حيث    اختيار نظام تعليمي يعيد تمكين الشعوب األصلية والقبلية من    تطوير ●  

        ا، بما يتوافق مع ثقافاتهالخاصة  ابلغاتهالقيام بذلك ،  تختار 

        ● تقديم الدعم لزيادة عدد السكان األصليين والقبليين الذين يلتحقون بالتعليم العالي

على  وقادرة  جيدة  موارد  على  الحصول  من  والقبليين  األصليين  السكان  لدى  المكتسبة  المعرفة  أنظمة  تمكين   ●

        المساهمة في نظام التعليم السائد

السكان األصليين والقبليين على فرص تعليمية جيدة بناًء على األولويات الثقافية    أطفال● ضمان حصول كل طفل من  

        واالجتماعية المعبر عنها
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        ● دعم واستدامة نقل وانتشار وتجديد األعمال واللغات الثقافية للشعوب األصلية والقبلية

        السكان األصليين بشأن تاريخ وعادات وتقاليد وثقافات الشعوب األصلية والقبلية● تثقيف غير 

  

 محمية المناطق  ال

        ● إشراك الشعوب األصلية والقبلية في إدارة المناطق المحمية

مع الصناعي ● منع تحديد مواقع المقالب السامة واالختبارات النووية وغيرها من األعمال غير المرغوب فيها للمجت

        في أراضي الشعوب األصلية والقبلية والمياه والسماء

● التأكد من أن الشعوب األصلية والقبلية تتمتع بحق النقض عند التفاوض بشأن مسائل التراث الثقافي المادي وغير 

        المادي والممتلكات حيث توجد آثار سلبية محتملة على األرض والمياه والسماء

  تعلم والتصرف ، بحساسية عبر الثقافات ، التوازن والتعقيد في األعمال الثقافية األمومية واألبوية والقيم الوالمراقبة   ●

  ورغبات الوصاية التي تنطبق على حماية واستدامة أراضي الشعوب األصلية والقبلية والمياه والسماء

  

 العنف  مكافحة

السالم   برامج  مع  التعامل  وداخل  ●  األجيال  بين  بالصدمات  الوعي  أساس  على  والتفاهم  بالتعليم  العنف  ومكافحة 

        األجيال الناتجة عن التشريد والظروف االستعمارية األخرى التي تعرضت لها الشعوب األصلية والقبلية

        ● سن قوانين لتقييد العنف واالنتهاكات المجتمعية والعائلية

        لتعاطي الكحول والمخدرات األخرى هوشبكات المجتمع مبادرات● تمكين 

والمنزلي  الجنسي  العنف  من  والقبليين  األصليين  السكان  من  واألطفال  النساء  لحماية  تدابير  اتخاذ  ضمان   ●

        واالستغالل

وخالية   • محمية  آمنة  بمساحات  والقبليين  األصليين  السكان  من  واألطفال  النساء  لسوء  من  تزويد  المتصور  التهديد 

● وضع حد إلساءة استخدام نظام العدالة الجنائية ، وإساءة استخدام القوة المفرطة ، التي تستخدم الحبس   المعاملة

        والعنف من قبل الشرطة ونظام السجون وداخلهما لحرمان الشعوب األصلية والقبلية من حقوقهم وحياتهم

للتوظيف   حقيقية  فرص  إتاحة  إعادة ●  خالل  من  والحضرية  والريفية  النائية  المجتمعات  في  المشاريع  وتطوير 

االستثمار في العدالة والحكم البديل بعدم الحبس للمجرمين المناسبين ، تحت إشراف وتوجيه كبار السن وممثلي  

        المجتمع المناسبين

بعض    إيقاف ● في  النفس  وإيذاء  لالنتحار  المرتفعة  الموارد المعدالت  توفير  من خالل  والقبلية  األصلية  المجتمعات 

        المالئمة للبرامج التي يبتكرها كبار السن والمجتمعات المحلية

  

 التعويضات  

طرق  ●   حيث    اتخاذ  والقبلية  األصلية  للشعوب  العادل  على  قد  للتعويض  االستيالء  أو    هاممتلكاتتم  تم  ،  ُحجز  قد 

        هاوثقافت اقسريًا من أسره هانُقلتم  –" هاُسرقتقد تمت ، أو " اأجوره

التعويض عن   والقبلية وحساب  الشعوب األصلية  المناخ على  تغير  آثار  لمعالجة  ● وضع وتنفيذ استراتيجيات شاملة 

        اوسمائه اومياهها اآلثار السلبية على أراضيه

        للسكان األصليين والقبليين الذين يرغبون في البقاء في المناطق النائية● تحقيق واستدامة األمن الغذائي والمائي 

        ● تسهيل مشاركة الشعوب األصلية والقبلية في اقتصاد أخضر انتقالي متجدد صديق للمناخ

" إنشاء  إعادة  التوظيف  100●  في  المعاصرة  األساسية  التطلعات  أجل  من  االستعمار  قبل  ما  مستويات  من   "٪

        واإلسكان والغذاء وأمن الطاقة للشعوب األصلية والقبلية

  

 ا التوظيف 

        برامج فرص العمل للشعوب األصلية والقبلية توفير ● 

        ● تمكين البنوك من تقديم االئتمان للتنمية على األراضي المملوكة للجماعات

ة وداخلها ، اعترافاً بطرق ومحافل التجارة ما قبل االستعمار  ● تيسير التجارة والتبادل بين الشعوب األصلية والقبلي

        من أجل تبادل السلع بين الشعوب األصلية والقبلية وداخلها
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 األمن الغذائي 

التغذية  مجال  في  التثقيف  برامج  وتمويل  الربحية  غير  المجموعات  مع  العمل  خالل  من  الغذائي  األمن  تحسين   ●

        والبستنة

بحقوق   االعتراف  األصلية    االتفاقية●  للشعوب  الكفاف  مستويات  على  والتجمع  األسماك  وصيد  بالصيد  يتعلق  فيما 

        والقبلية

طرق   عن  والبحث   ، والزراعة  واألغذية  األراضي  إدارة  في  والقبلية  األصلية  للشعوب  الفريد  بالدور  االعتراف   ●

االقت في  التقنيات  هذه  دمج  البيولوجي لتعزيز  والتنوع  الشعوب  إطالة عمر جميع  أجل  من   ، المعاصرة  صادات 

        للكوكب
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