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 ــــةالمقـــــــدمـــ

اكضهمدديش إكدد   ااثددر اكمااتددلت اكاددالتي  اكضدد  ضعر ددتمدد  ي  لصدد ييعددد اكاددال  اأ
هدل  اكقوداو ااكقريدلت ف  اكدال اكض  ضتضم  اكيهل، اااء ال  هذا اكضهميش قد ضمثدل التض

ف  الف  االديدل  اكادملاي  ااكدادلضير ااكودااتي  اكاطتيد  ااكودلتا   تال كإلاكعلم ، اكموررة 
، عدد  طريددو اإلاددلدةقددد ضعري ددهخ كم ددلطر إكدد   اكددداك ، ااكددذل الصددل فدد  اعددض اكدددال

اكهتددددداد اكقمدددددر فددددد   معيشدددددي  فددددد  ،ليددددد  اكاددددداء، امدددددل هدددددا قدددددلل أا دددددلعا  دددددلعهخ 
اكيددد دال ا ددر  فدد  ادمددلج اكاددال   تمددل عمدددأا  فدد  ااددضراكيل، اددارني االمددريايضي  ااأ

ي  ألصددد يي  ااويددد  اكمااتدددلت اكادددالتي  فددد  اكداكددد ، اعددددخ االعضدددرا  اهدددخ اادددال  لصددد ياأ
كغايددد ، أا  اثتيددد أا  اق يدددلت ديتيددد إكددد   ضقددداكهخأا  ضمشددد  ثولفدددلضهخإكددد   ك دددامد ممدددل اد 

  ع دد  هددذا االاددلس امددل هددا اكقددلل اكدددال اادراج قودداقهخ  ددم  اكضتظدديخ اكوددلتات  ك داكدد
اكعرايدد ، قيددث تمقددظ اكضعضدديخ فدد  االعضددرا  اعلصددلك  اكمنضمعددلت اكمتقدددرة مدد  اكاددال  

ي  اأتالر اكقولئو اكضعري ي  اكمضع و اهخ اقيلتدل ا در ، امدل يمقدظ ا  اكدراادلت لص ياأ
 كيددلتاآلأا  ي ،لصدد يقودداو اكاددال  اأإكدد   علمدد  ق مددل ضطرقددت تاددل اكمعتيدد  اقودداو اإل
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ضادد يط اك دداء ع دد  هددؤالء اكاددال  ااكلصدداا  إكدد   اكمعتيدد  اقمددليضهخ، االمددر اكددذل دفعتددل
  قواقهخ الصارة مالشرة ف  هذه اكدراا . اإقراراكداكي  اكض  اهضمت 

 همية الدراسةأواًل: أ
اقريلضدددد االالادددي ، اذ  تادددل ضعدددد اكقمليددد  اكداكيددد  مددد  اهدددخ  دددملتلت قوددداو اإل 

كداكيدد  اكضزامدلت مضالدكدد  ع د  عدلضو اكدددال االع دلء فيهددل، امدل اتهددل ضفدرض اكمعلهددات ا
لت اكعلكميدد  فع دد  اكددر،خ مدد  عدددخ عمتدملصددلدر اكوددلتا  اكددداك  اكعددلخ، امددل اإلأال  ضشدال
هددل ضشدال ااناددلي ادايدلي ع دد  اكمنضمدا اكددداك  االتويددلد إالا أت قداة قلتاتيدد  م زمد ، اعيدد ضمضعدد 

اقريلضددد االالاددي ، امددل ا  ا ددد مضعدددد  تاددل قودداو اإل إلقددراركمددل ارد فيددد مدد  معددليير 
ق دلرة عريود  ذاع  أرض، ا 2005اكمااتلت الكعراو امل ااد ع يد داضارهل اكتلفد كعدلخ 

 تع  فيهل قواو الصقلب هذه اكق لرات.أا  ايطهل ف  اكعلكخ، الاد
 شكالية الدراسةثانيًا: إ

درااد  قوداو هدذه اكنملعدلت  ضضمثل اشالكي  اكدرااد  او د  اكملصدلدر اكضد  ضتلاكدت 
قدددد اتعددددامهل فددد  اكددددال اكعرايددد ، ايتطادددو ذات االمدددر ع ددد  إكددد   اكاشدددري ، ادددل الصدددل

قمليد  هدذه اكمادا   ءمدل ندلاكقملي  اكاطتي  ف  اعض اكددال اكضد  ضاندد فيهدل، اذ ،لكادلي 
إكد   اتهخ يشدا ا  مادا   دلصإك   ديتي ، دا  االشلرةأا   م  قملي  االق يلت كغاي 

اكمااتلت اكاالتي  اال ر ، ااالعضرا  ا لصلئلصهخ اقواقهخ ع د  هدذا االادلس، نلتب 
  االدمدلج ااويد  ادال  اكداكد ، ااذا ادل  قيدل  ا در  ندلءت قمدليضهخ  دم  ايلاداف  ا

ت االالادي  هذا االمر ال  ير فيد ف  اكدال اكديموراطي  اكضد  ضعضدر  ادلكقواو ااكقريدل
 تال ط  ا اي  اقوهخ ف  اكدال اكض  يااند فيهل اإلتد قد يشال توإكات  اكاشر عماملي، ف

اكقدو فد  أا  اكقريلت اكعلم ، اعدخ اكضمضا اقري  اكمعضوددأا  لصراعلي ف  اكضمضا الكقواو
 مملرا  اكعلدات ااكضولكيد اكمميزة كال ماا .أا  ااض داخ اك غ  اك للص  اهخ،

 منهجية الدراسةثالثًا: 
 ق ي   كتلصاص اكلصاا  اكداكي  اكض اكض اتعضمد ف  هذه اكدراا  ع   اكمتهج
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 ااكضطرو الصارة مفلص   كمل ارد فيد،  ي  الصارة مالشرةلص يضتلاكت قواو اكاال  اأ
 م  قواو اقريلت كهؤالء اكاال .

 خطة الدراسةرابعًا: 
مددد  اندددل اكضعدددر  ع ددد  اكنملعدددلت اكضددد  مددد  اكمماددد  ا  يتطادددو ع يهدددل الصددد  

ي  ااكنهداد اكداكيد  كظهدار لص يضعري  اكاال  اأي  اا  تضتلال مودملي لص ياكاال  اأ
ي ، اذكد  فد  لصد ياكادال  اأهذه اكملصدط ،، امد  ثدخ ادتضطرو ك قمليد  اكداكيد  كقوداو 

، ااكمدددددتهج اكضدددددعري   كظهدددددار اكملصدددددط ،ي  لصددددد ي: ضعريددددد  اكادددددال  اأاأال: ماقثدددددي 
 ي لص ياكماقث اكثلت : اكلصاا  اكداكي  اكمعتي  اقملي  قواو اكاال  اأا 

 األولثث  امل
 ني واملنهج التأزخيي لظهىز هرا املصطيحلصييتعسيف السكان األ
ي  اددا  تضتددلال لصد يمد  اكاددال  اأ ضعدددع دد  اكنملعدلت اكضدد   مد  انددل اكضعدر 

مودملي ضعري  هذا اكملصط ، ام  ثدخ ادتضتلال اشدال مدانز ظهدار هدذا اكملصدط ، عادر 
 اكضعريخ ف  اكمط اي  اكضلكيي :

 األولاملطية 
 نيلصييسكان األتعسيف ال

تددد ال أإكدد   ي  تدداد ا  تشددير ااضددداءي لصدد يل  اأطددلر اكاقددث عدد  ضعريدد  اكادداإفدد  
فددم يانددد ضعريدد  راددم  ااقددد  ،1ي لصدد ييقدددد اكوددلتا  اكددداك  ضعريدد  معددي  ك اددال  اأ

، امددل ال ياندددد 2كمدد  يتطادددو ع دديهخ هدددذا اكالصدد  فددد  اكوددلتا  اكدددداك  ااكايلادد  اكداكيددد 

                                                           

اك ل ددا ضقددت اكادديطرة االاددضعملري ،  لصدد  ددد ميشدديل نددارج: اك ددط اكفللصددل اددي  االق يدد  ااكشددعب اأ1
 ع   اكماقا االكاضرات  اكضلك :دراا  متشارة 

http://www.nala4u.com, last visited 2016/11/13 

(، ارااد   قوداو 9، لصدقيف  اقدلئا رقدخ  تادل قوداو اإلاكمضقددة كمخ   امتظام  األص يد اكشعاب اأ2
 .3ا2، ص 199اكمضقدة، نتي ، مخ (، مراز اأتال اإل
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 ، ا،لكالي مدل يادا  ما داع ضقديدد مد  يتطادو ع ديهخ الصد  ضعري  شلمل كهؤالء اكاال
ي  مقل  م  اقاب اكتظلخ اكايلا  ااكولتات  ك دال اكض  يطلكب فيهل لص ياكاال  اأ

هؤالء اكاال  ادلكقواو اك للصد  اهدخ، اهدذا مدل دعد  االعضودلد اعتدد مد  اكاد ء ا  يادا  
 .1ضعريفهل شلممي مث مل ياا  ،ير شلمل

انمدددلع داكددد  قدددال ضعريددد  إكددد   عوادددلت اكضددد  ضااندددد اكالصدددالاقدددد ضادددا  اقدددد اك 
ي  لصددد يي ، هددد  اال دددضم  قدددال اكتطدددلو ااكطدددلاا اك دددلص ك ادددال  األصددد ياكادددال  اأ

ااذك  ضقديد اكتوط  اكض  يما  م   مكهل  مل  قمليضهدل مد  قادل اكددال اكضد  ضضااندد 
يفددلت مضاليتد  مدد  اعضمدلد ضعر إكدد   فيهدل هدذه اكنملعددلت ااكدذل يضاددخ ادلكغماض، ممدل اد 
، اهددذا مددل 2ي  مدد  قاددل اكددداللصدد يقيددث اكظددرا  ااكادديلو اك ددلص اا ددا اكاددال  اأ

 القظتله اشال اا ، عتد اكاقث ف  اكضعلري  اكض  اردت اشع  هذا اكما اع.
ي  لصد يااكغلكب ها ضعريفد ف  اطلر  االادضعملر( ال ا  اكقدديث عد  اكادال  اأ

االاددضعملر ااكضدد  اانهددت ضهديددداي مدد  ظددلهرة  اكقددديث عدد  منضمعددلت مددل قاددلإكدد   يودداد
ي  لصدد ي، افدد  امرياددل يددرضاط مفهدداخ اكاددال  اأ3أفريويددلاالاددضعملر، امددل هددا اكقددلل فدد  

، افدد  ااددضراكيل يددرضاط هددذا اكمفهدداخ الكمنضمعددلت اكادائيدد  ااكضدد  رف ددت 4اددلكهتاد اكقمددر،

                                                           

1 - Rodolfo Stavenhagen: The Emergence of Indigenous People, Center for 

sociologigal Studies, Elgoleio de Mexico, Mexico,D,F,Mexico, p45.  

 مضلق  ع   اكماقا االكاضرات  اكضلك : دراا  –  ألص يد قواو  2
http://ar.m.wikipedia.org/wiki,page1,last visited 2017/3/1.  

3 - Rodolfo Stavenhagen, the last references, P 45. 

 ، هدذه االادملء ضط دو اأاكدمدخ اأأا  ا لصد يا  اأاالمريايدأا  اكهتداد االمريادل أا  د اكهتداد اكقمدر 4
ي  قال علصر ااضشل  اكولرة االمرياي  م  قال اكماضش  ارياضافر لص يع   اال  االمريايضي  اأ

اداكماس  اكعلصددر اكوادل ااكدداما ( اضط ددو اي دلي ع دد  اكاددمالت اكضد  ضتقدددر مددتهخ اقدد ضددخ اطددمو 
نددزر هتددد إكدد   اتددد الصددل عي امرياددل ظدد   طددإكدد   دارياددضافر عتددد الصدداك؛ أتضاددمي  اكهتدداد ع دديهخ

ااضشدلفد اكعدلكخ اكنديدد، ثدخ اط دو ع ديهخ فيمدل اعدد ضادمي  اكهتداد اكقمدر ضمييدزاي كهدخ عد   اكشرقي  عتد
 =االمدريايضي  متدذ ذكد  اكضدعريخ، اكمزيددإكد   اكهتاد االايايي ، قيث اددأت ماندلت اكهندرة االارايد 

http://ar.m.wikipedia.org/wiki,page1,last
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ض االقيدددل  ، فددد  قدددي  يشدددلر اكددديهخ فددد  اعددد1(اارني االتددددملج ادددلكمنضما اكعلصدددرل اأ
 الكادا.

اهددددذا مددددل اتعاددددس ع دددد  اكضعريفددددلت اكضدددد  اردت فدددد  االضفلقيددددلت ااكاثددددلئو اكمعتيدددد  
 ، قيددث عرفددت اضفلقيدد  اكشددعاب ااكوالئددل فدد  اكا دددا  اكماددضو   لصدد ياقودداو اكشددعاب اأ

( فودرة 1ي  فد  اكمدلدة  لصد ياكمعضمدة م  قال متظمد  اكعمدل اكداكيد  ملصدط ، اكادال  اأ
 ااالي:

اكوا يدددد  فدددد  اكا دددددا  اكماددددضو  ، اكضدددد  ضميزهددددل اا ددددلعهل االنضملعيدددد  "اكشددددعاب -أ
ااكثولفي  ااالقضلصلدي  ع  اكوطلعدلت اال در  فد  اكمنضمدا اكداطت ، ااكضد  ضدتظخ مرازهدل 

 كاائ، ضتظيمي ".أا  قااتي أا  نزئيلي، علدات اضولكيد  للص  اهل،أا  اكولتات ، ا يلي 
  اادداب اتقدددارهل مدد  ألصدد يشددعاالي  دضعدد"اكشددعاب فدد  اكا دددا  اكماددضو   اكضدد   -ب

أا  اق يمدددلي نغرافيدددلي يتضمددد  اكيدددد اكا دددد اقدددت اكغدددزاأا  اكادددال  اكدددذي  ادددلتاا يوطتدددا  اكا دددد
                                                                                                                                                      

االمدريايضي  يتظدر: د.اليدد عثمدل  اادا لصدايق : نغرافيد  كد  إ فلصيل قال اكهنرة االاراي ضم  اك =
 .181، ص2015، دار اكاائل ك تشر ااكضازيا، عمل ، 1طاكاال ، 

، هخ اال  ااضراكيل االاائل قال االاضعملر اكاريطلت  ااكنزر اكمقيط  اهل، اضشمل اكا م  اارني د اأ1
يط ددو هددذا االاددخ ع دد  اكاددال  اكددذي  قاددل االاددضيطل  اكاريطددلت  امددل  اي ددلي اددال  م دديو ضدداريس

مدد  اددال  ااددضراكيل اكقددلكيي  ااعددض  2,2يعيشددا  فدد  اكاددر اكرئيادد  فدد  ااددضراكيل يشددا ا  قددااك  
ا  اكضق در يعدداكوالئل متهدل الزاكدت ضعديش قيدلة ادائيد  فد  اكغلادلت ااكمتدلطو اكاعيددة عد  اكمدد  ا 

لي منلميا ،ير مهيمت  اضضميز ق لرضهخ هخ ايشا ا  قلكيي  م  االمار اكض  شا ت ضعديلي ع ااكضمد
اكض  ياضدل اهل م   مل اكرااملت اكمانادة فد  اكاهدا  ااكرمداز اكضد  ضشدال اكمتدلظر اكطايعيد  

 داا معدزاكي  ضملمدلي اكدخ يدد  اا فيمدل يادم  ظتهدخ ل ال ضشاد اي  ق لرة ا در  أاعته اهخ ماا يعهل،
راء اددديطرة االادددضيطل  اكاريطدددلت  ع ددد  زمدددلخ اكاثيدددر مددد  نددد ادددارني الكضمدددلزج اكق دددلرل، اعدددل  اأ
 قددد ااعددلد اطفددلكهخ اقندد  قمددليضهخ، ايعددلتا  قلكيددلي مدد  ارضفددلعإكدد   االمددار فدد  اكوددلرة قضدد  الصددل

معدالت اكاطلكد  ااكادن  ااثدر مد  اكمعددل اكقدلك  مولرتد  مدا ،يدرهخ مد  ادال  اادضراكيل ا،لكادلي مدل 
، 2014ي ، لصدد يخ عمدليرة: اددال  اادضراكيل اأهيددث :ضالصد  ع دد  اتهدل منددلميا تلئيد  افلشدد  . يتظدر

 :امضلح ع   اكماقا االكاضرات  اكضلك 
 http://www.In.is/mawdoo3.com/qAFg3,last visited, 2017/3/2.  
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اقددت راددخ اكقددداد اكقلكيدد  ك داكدد  ااكضدد  ايددلي اددل  مرازهددل اكوددلتات  ال ضددزال أا  االاددضعملر
 اكايلاي  اك للص ".االمل تظمهل االنضملعي  ااالقضلصلدي  ااكثولفي  ا أا  ضقضفظ ااعض

اكوا يدددد  معيددددلراي االادددديلي كضقديددددد أا   لصدددد ياكضعريدددد  اكددددذاض  الكشددددعاب اأ يعددددد -2
 .1اكمنماعلت اكض  يتطاو ع يهل اقالخ هذه االضفلقي 

اكادددال  2ايعدددر  دكيدددل عم يدددلت اكاتددد  اكدددداك  فددد  متشدددار اكعم يدددلت اكضدددانيه  
 " ا"االق يدددلت لصددد ياتدددد ضلصددد  االلصدددطمقلت "اكشدددعاب اأإكددد   ي  قيدددث اشدددلرلصددد ياأ

 " ا"اكمنماعلت اكوا ي " ا"اكوالئل اكمدرن  ف  اكواائخ" اكفئلت االنضملعيد  لص ياكعرقي  اأ
ذات اكهاي  االنضملعي  ااكثولفي  اكض  ضميزهخ ع  اكمنضمعدلت اكمهيمتد  اكضد  نع دت ض د  

شدار، هدذا اكمت أ،دراضاتدد "إكد   امدل اشدلر ،معر   ك قرمل  م  عم ي  اكضتمي  اكفئلت
ار،ددخ  هددذه اكفئددلت ااكمنماعددلت"،إكدد   كإلشددلرة ( لصدد ياكشددعاب اأ اياددض دخ الصددطمح 

 ي ، اضغيددر اكادديلقلت اكضد  يتدددرنا  فيهددل،لصد يضتدداع اكاددال  اأ عددخ اندداد ضعريدد  ي دخ
                                                           

اعضمدددت مدد  قاددل  1989كاددت   169  ااكوا يدد  فدد  اكا دددا  اكماددضو   رقددخ لصدد يددد اضفلقيدد  اكشددعاب اأ1
فدد  دارضددد اكالدادد  ااكادداعي   ددم   1989قزيددرا  27يدد  فدد  اكمددؤضمر اكعددلخ كمتظمدد  اكعمددل اكداك

قيدث ضودرر فد   15/9/1991اكاتد اكرااا م  ندال اعملل اكمؤضمر، ااكض  د  دت قيدز اكتفدلذ فد  
ي  لص يهذا اكمؤضمر ا  ضع ذ اكموضرقلت شال اضفلقي  داكي  ضعضار مرانع  الضفلقي  قملي  اكاال  اأ

 . 1957كات   107ااكوا يي  رقخ 
ي  لصدد ياشددع  اكمشددراعلت اكمضع ودد  الكاددال  اأ اانددراءات اكاتدد  اكددداك  يمثددل هددذا اكمتشددار ايلادد ددد 2

ااالرشددددلدات ، ااكضددد  ضدددؤثر ع دددديهخ، ايقددددد هددددذا اكمتشدددار اكضعريفددددلت االالادددي  ااهدددددا  اكايلادددلت
يدو ي  اشدراط ضنهيدز اضاثلصد ياكمضع و  الكاال  اأ مااتلضهلأا  اك للص  اععداد اضتفيذ اكمشراعلت

ي  مدد  مشددراعلت لصدد يمدد  اتضفددلع اكاددال  اأ اكضعادددهددذه اكمشددراعلت اضشددمل هددذه االرشددلدات ااالي: 
ي  اكضددد  ضادددااهل لصددد يض فيددد  االثدددلر اكاددد اي  اكمقضم ددد  ع ددد  اكادددال  اأأا  اكضتميددد ، اثلتيدددلي: ضنتدددب

تدد  مدداظف  اكا إلرشددلد 1991اكضدد  ضدددعمهل اكاتدد  اكدداك . لصدددر هددذا اكمتشددار فد  اي ددال  تشدط اأ
اكددداك  اال ضض ددم  الك ددرارة معلكندد  الفدد  اكما دداعلت اكضدد  ضضطددرو اكيهددل، يتظددر دكيددل عم يددلت 

، 1991، اي ددال OD4.20 ، اكمتشدارلصد ياكاتد  اكدداك ، متشدار اكعم يدلت اكضدانيه ، اكشدعاب اأ
 . 1ص
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ي  يتدددرنا   ددم  اشددد اكفئددلت اكاددالتي  لصدد يااددد ع دد  ا  اكاددال  اأ اكمتشددار إالا أ 
 فوراي. 

ي  مددد  قادددل اكمودددرر اك دددلص ك نتددد  اكفرعيددد  كقمليددد  لصددد ياضدددخ ضعريددد  اكادددال  اأ
التهل "ض   اكمنضمعلت اكض  ضاافرت كهل االادضمراري  اكضعري يد  فد   تال اضعزيز قواو اإل

منضمعلت ضطدارت ع د  ارا ديهل قادل اكغدزا اقادل االادضعملر اضعضادر تفادهل مضميدزة عد  
فد  ندزء متهدل ااكضد  أا  ،اكوطلعلت اال ر  م  اكمنضمعدلت اكادلئدة ع د  ض د  االرا د 

ضشددال فدد  اكاقددت اكقل ددر قطلعددلت ،يددر مهيمتدد  فدد  اكمنضمددا اقددد عودددت اكعددزخ ع دد  
اكولدمدد   كألنيددللاكقفددلظ ع دد  ارا دد  اندددادهل اهايضهددل االثتيدد  اع دد  ضتميضهددل اضاريثهددل 

 امؤاادددلضهلاكثولفيددد   أتملطهدددلاادددلس انادهدددل اكمادددضمر اشدددعاب افودددلي  العضالرهدددلاذكددد  
هددذا اكضعريدد  مدد  اكضعريفددلت اكمعضمدددة  ، ايعددد1اتظمهددل اكثولفيدد  اك للصدد  اهددل" االنضملعيدد 

 .2كد  هيئلت االمخ اكمضقدة
اقمليدددد  قودددداو اكاددددال   ومددددل يضع دددداع دددد  اكددددر،خ مدددد  نهدددداد االمددددخ اكمضقدددددة فدددد  

ي  عدددلخ لصددد ياالمدددخ اكمضقددددة اشدددل  قوددداو اكادددال  اأ إعم ادددي  ااكضددد  اتضهدددت لصددد ياأ
ي  ادل اقضلصددر ع د  اكدتص ع دد  لصد يكدخ يعددر  اكادال  اأ عدم اال ا  هدذا اإل3 2007

ي ، فدددد  قددددي  عددددر  لصدددد يااكقودددداو االالاددددي  ااك للصدددد  ك اددددال  اأ عددددم اهدددددا  اإل

                                                           

  اكددذل يط ددو ع يددد كنتدد تاددل اكموددرر اك ددلص ك نتدد  اكفرعيدد  كقودداو اإل - اادديد مددلرضيتز اااددا - 1
اكمضقدددة : دراادد  مشددا   اكضمييددز  ددد مددخ اكضددلاا ك نمعيدد  اكعلمدد  كأل تاددل قمليدد  اضعزيددز قودداو اإل

 ، مضلح ع   اكماقا اكاضرات  اكضلك :1984ي ، لص ياكاال  اأ
http://www.E/GN.4/Sub-2/1986/7/Adds1-4, last visited2016/12/8.  

  كماالص   مل ادأت فيد، مضلح ع د  لص يب اأمالر  قلدخ:هل اكقاام  ،ير مدرا  كقواو اكشعا  - 2
 اكماقا االكاضرات  اكضلك :

http://www.nubatimes.com/articles-717.htmi.last visited,2017/4/11. 

امانددب قددرار اكنمعيدد  اكعلمدد   ، تشددر ااعضمددد لصدد ياكمضقدددة اشددع  قودداو اكشددعاب اأمددخ اأ إعددم -3
  .2007اي ال13اكمؤرخ ف   295/19اكمضقدة رقخ مخ كأل

http://www.nubatimes.com/articles-717.htmi.last
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ي  ادددعتهخ "اكادددال  اكدددذي  ضميدددزهخ ظدددرافهخ لصددد ي، اكادددال  اأ1االمرياددد  اكموضدددرح عدددم اإل
مق د  ااكدذل يدتظخ االنضملعي  ااكثولفي  ااالقضلصلدي  ع  االقلكيخ اال ر  مد  اكمنضمدا اك

كددداائ، أا  اماندددب قدددااتي أا  ضولكيددددهخأا  نزئيدددلي عددد  طريدددو عدددلداضهخأا  اا دددلعهخ ا يدددلي 
ي  ألص ياعتهخ اال   أتفاهخي  لص ياتد يعضار الص  اكاال  اأإك    للص ، امل اشلر

 ".عم ها اكمعيلر االالس كضقديد اكاال  اكذي  يتطاو ع يهخ اقالخ هذا اإل
 هددددذهي ، امددددل ا  اعددددض لصدددد يضعريدددد  ماقددددد ك اددددال  اأيادددددا ممددددل ادددداو ،يددددلب 

 ي ، فددلكضعري لصدد يمدد  اكاددال  اأ ضعددداكضعددلري  كددخ يعددط مفهامددلي اافيددلي ك نملعددلت اكضدد  
اكدددذل اارده اكمتشدددار اكضدددانيه  ك اتددد  اكدددداك  قدددد اقضلصدددر ع ددد  ضقديدددد اكنملعدددلت اكضددد  

ملعددلت هدددا ض دد  اكن زمددل يميددا  إكدد   ي ، ااشددلرلصدد ييتطاددو ع يهددل الصدد  اكاددال  اأ
ا  هدذه اكنملعدلت هد  اشدد اكنملعدلت إك   ااتهل مقرام  م  عم ي  اكضتمي  امل اشلر

ال ي  فدع  ذكدد  لصد يفودراي، اهدذه اكلصدف  اا  التدت مطلاود  كقلكد  اال، ايد  مد  اكادال  اأ
ي ، ال ا  هتل  منماع  م  اكلصدفلت اكضد  يضقودو لص يكاقده كالص  اكاال  اأ  ياف

 معيت . اضاافرهل الصلك  نملعلت
ع د  الصد  اكادال   االمريا  اكموضرح عم اارده اإل امل ااقضلصر اكضعري  اكذل

ي  اعتهدددل نملعدددلت مضميدددزة فددد  اكتدددااق  االنضملعيددد  ااكثولفيددد  ااالقضلصدددلدي  عددد  لصددد ياأ
قددااتي   للصددد ، أا  كددداائ،أا  عددلداضهخ اضولكيددددهخ اك للصدد إكددد   االقددلكيخ اال دددر ، ااددضتلداي 

اقدددده الفيدددلي   ال يادددا   ااكمميدددزة كهدددؤالء اكادددال ، اذكددد  قدددد مضندددلهمي اك لصدددلئص اال دددر 
ذكدد  إكدد   ي  ع دد  ايدد  نملعدد  ما دداع اقثتددل، اي ددل لصدد يالصدد  اكاددال  اأ إلطددمو

ا  اكددداعض مدددتهخ كدددخ يعدددد يقدددضفظ االمدددل تظمهدددل االنضملعيددد  ااالقضلصدددلدي  ااكثولفيددد ، ادددل 
كيخ اال ر  ف  اكداك ، ض    ع  اكاعض متهل تضين  االتدملج ما اكمنضما اكمدت  ااالقل

ي  معيلراي االايلي، ألص يتهخ اال  عا أتفاهخاتد اعضار الص  هؤالء اكاال  إك   إ لف 

                                                           

 تادل ي ، اقرضد اك نت  االمرياي  كقواو اإللص ياالمريا  اكموضرح اشع  قواو اكاال  اأ عم اإل - 1
 .95اكدارة اكعلدي  رقخ -1333ف  ن اضهل رقخ  1997شالط26  ف
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ياا  مضلقدلي فد  اكددال اكضد  ال يدضما   ع يهخ، اهذا مل قد ال عم كضطايو اقالخ هذا اإل
 فيهل افرادهل م  ضقديد هايضهخ اكم ض   ع  اوي  اكاال .

  ااكوا يدد  فدد  اكا دددا  اكماددضو   فوددد ميددزت فدد  منددلل لصدد يأأمددل اضفلقيدد  اكشددعاب ا
ي  اددي  اكشددعاب اكوا يدد  ال اكوالئددل ااددي  اكاددال  اكمتقدددري  مدد  لصدد يضعريدد  اكاددال  اأ

ي ، اهذا مل اشلرت اكي  متظام  االمدخ لص ياكنملعلت اكذي  التاا يعدا  م  اكاال  اأ
اكثلتي  متد يضاخ الكدق  كااتد يتانخ  ف  اكفورة دمل ار ، اتر  ا  تال اكمضقدة كقواو اإل

اكادمالت إكد   ااثر مدا اكعلصدر اكقدلك ، كااتهدل ضعضدر  اعلصدلك  اكنملعدلت اكضد  ضتضمد 
ي  ااقودددداقهخ اكثولفيدددد  ااالنضملعيدددد  لصدددد يمدددد  اددددال  اكا ددددد ااالق دددديخ اأ ضعددددداكضدددد  التددددت 

اكمهيمتد  مولرتد  مدا اال، ايد   اعق يدلتي  اكديس ألصد يااالقضلصلدي  اك للصد  اهدخ اادال  
مدد  اددلق  فئددلت اكشددعب، اددلكر،خ مدد  اتدددملنهخ فدد  اكاقددت اكقل ددر مددا اكمنضمددا كاددا  

ي  كددددخ ياودددد  امددددل اددددل ، قيددددث اتدددددمنت ،لكايدددد  ض دددد  لصدددد ياكضلصددددار اكوددددديخ ك اددددال  اأ
اكنملعددلت مددا اويدد  ااتددلء اكداكدد  فدد  اكمددد  اف دد ت اكضانددد تقددا اكضمددد ، امددل قددددت 

اددد  اعضالرهمدددل شددرطلي كضلصدددتي  فئدد  معيتددد   دددم  اكفوددرة اكثلتيددد  توطدد  مهمددد  ا ددر ، ايم
أا  اق يمددلي نغرافيددلي اقددت اكغددزاأا  ي  اهدد  "... اكددذي  اددلتاا يوطتددا  اكا دددلصدد ياكاددال  اأ
اقت راخ اكقداد اكقلكي  ك داك  ..." ال ا  اام  اكشعاب اكذي  يعضارا  أا  ااضعملر

رقعددد  نغرافيددد ، ادددلتاا  الأا  ال اق ددديخأا  ي  فددد  داكددد  مدددللصددد ياتفادددهخ مددد  اكادددال  اأ
 قاددل اعدلدة ضعيدي  قدداد اكدددالأا  ،زاهدلأا  مضاانددي  فد  ض د  اكمتددلطو قادل اادضعملرهل

 ، فهدذا اكضااندد ع د  مدر اكضدلريخ لصد يمتدلطو ضاانددهخ اأإكد   تضين  اكهنرة اكادالتي أا 
اقاددل ضغييددر االا ددلع فددد  ض دد  اكمتددلطو هدددا اكددذل يقوددو الصدددلك  اددال  ض دد  اكمتدددلطو 

عدد  اكفئددلت اال ددر ، امددل كددخ ضشددضرط ا  ضاددا  اكشددعاب اكمتقدددرة مدد  اكاددال  ايميزهددل 
ي  مقضفظددي  االمددل تظمهددخ االنضملعيدد  ااكثولفيدد  ااكايلاددي ، اددل يافدد  االقضفددلظ لصدد ياأ

 ااع هل.
يضادددخ الكدقددد   تادددل اادددذك  اكضعريددد  اكدددذل ذادددره اكمودددرر اك دددلص ك نتددد  قوددداو اإل

هددددذه اكمنضمعددددلت ضدددداافرت كهددددل االاددددضمراري   ااكشددددمال، اذا اتددددد اشددددضرط اي ددددلي، ا  ضاددددا 
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اكضعري يدددد  فدددد  منضمعددددلت ضطددددارت ع دددد  ارا دددديهل قاددددل اكغددددزا اقاددددل االاددددضعملر..." ال 
أا  اق دددديخ نغرافدددد  كداكدددد  معيتدددد  قاددددل قددددداث ظددددلهرة االاددددضعملرأا  اكضاانددددد فدددد  اكداكدددد 

هذا االاضيطل ، ااذك  اااتهخ مضميزي  ع  الق  اكمنضمعلت اال ر ، ام  اكاديه  ا  
اكضمييز يشمل اكتااق  اكثولفي  ااالنضملعيد  ااكايلادي  ااالقضلصدلدي ، ااتيدضهخ فد  اكقفدلظ 

قطلعددلت ،يددر مهيمتدد  فدد  اكمنضمددا، فضنلهددل قودداو  ع دد  هددذا اكضمددليز، اا يددراي اادداتهخ،
هذه اكفئ  اقرملتهخ م  اكهيمت  تضين  فرض اكايطرة ع يهخ م  قال اكوطلعلت اكمهيمت  

ضتضمددد  اكيهدددل هدددا اكمقدددر  االالاددد  كتشددداء اكمادددلع  اكداكيددد  ك مطلكاددد  فددد  اكداكددد  اكضددد  
 ي .لص ياقملي  قواو اكاال  اأ

اكنملعددددلت اكاشددددري  أا  ي  اددددعتهخ "اكاددددال لصدددد ياع يددددد يمادددد  ضعريدددد  اكاددددال  اأ
اق دددديخ داكدددد  مددددل، قاددددل ضغيددددر أا  رقعدددد  نغرافيدددد  اكمتقدددددرة مدددد  اكاددددال  اكددددذي  ادددداتاا فدددد 

 ضاافد اكمهلنري أا  االقضملأا  اكغزاأا  لهرة االاضعملراالا لع فيهل تضين  قداث ظ
قاددددل راددددخ اكقددددداد اكقلكيدددد  ك دددددال، ااكضدددد  ضضميددددز فدددد  اكغلكددددب أا  متددددلطو ادددداتلهخ،إكدددد  

ع  اكمااتلت اكاالتي  اال ر  ف  اكداك  ثولفيلي اانضملعيُل ااقضلصلديلي، اضر،ب  ال ضمفهل
مفهل اتظمهدخ اك للصدد  اهدخ، ااقوهددخ الكقفدلظ ع دد  هدذا اكضمددليز، ااقوهدل فدد  ارا د  اادد

 ف  اكمالااة ما اوي  مااتلت اكداك ".

 املطية الثاني
 نيلصيياملنهج التأزخيي لظهىز مصطيح السكان األ

ي ، ال ادددد مددد  لصددد يقادددل اكضطدددرو ك اددداادر اكضعري يددد  كظهدددار ملصدددط ، اكادددال  اأ 
اطراقضتددل، عددخ انداد انمدلع داكد  ع د  ضادمي  ااقددة ك ملصدط ، ما داع إكد   االشدلرة

ي ، ايدددزداد هدددذا لصددد يامددل هدددا اكقدددلل فددد  عددددخ انددداد ضعريدد  رادددم  اماقدددد ك ادددال  اأ
ضعضددر  االاددلي اعلصددلك  اضددعريخ هددذه اكفئدد   االقددلكيخ اكضدد  الأا  اكما دداع ضعويددداي فدد  اكدددال
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 أا Indigenous Peopleاكمدااطتي  أا  ، اذ قدد يالصدفا  ادلتهخ،  ااتدلء اكا دد1اكاالتي 
شددعاب أا  Tribal Peopleاكشددعاب اكوا يدد  أا  Native Peopleاكاددال  اكمق يددي 

اتهدل  ، امدلFirst Nation )2  اأاكداالمدخ أا  Fouth world People اكعدلكخ االرادا
فع دد  اددايل اكمثددلل ارضدداط ضاددمي  هددذه اكنملعددلت اكاشددري  فدد   أ ددر ض ض دد  مدد  داكدد  

فدد  افريويددل فع دد  اكددر،خ مدد   ، امددلاارني االمددريايضي  اددلكهتاد اكقمددر، افدد  ااددضراكيل اددلأ
هذا  إالا أ  ي ،لص يا  االملزيغ هخ م  اال  اكولرة اأإك   اا  اكشااهد اكضعري ي  ضشير

اكدددذي  ضعر ددداا كمادددضعملر، ايدددضخ فيهدددل رفدددض اادددض داخ هدددذا   الأفلرقددداكملصدددط ، ارضددداط 
ضهديددددد اكاقدددددة إكدددد   يددددؤدل فدددد  تظددددرهخ أتدددد ؛لصدددط ، ادددد  الضعددددد فئدددد  ماددددضو   ضملمددددلي اكم

أا  هددددؤالء اكاددددال  فدددد  قددددلرض  اادددديل اافريويددددل الكوالئددددلإكدددد   اكاطتيدددد ، ا،لكاددددلر مددددل يشددددلر
ا  اكعدراو إكد   ، ااذك  اكداضار اكعراق  ع   اكر،خ م  اتد اشلر فد  اكديالند 3االق يلت

ايدد  قودداو  للصدد  امضميددزة ك نملعددلت اكضدد  ضتقدددر إكدد   د كددخ يشددرإالا أتدد مهددد اكق ددلرات
ق دددلرة، عددددا اكقوددداو اك غايددد  ااكديتيددد  اكضددد  اقدددرت كاويددد  اك هدددذهمددد  اكادددال  الصدددقلب 

 .4، اي أ لال ضشااكمااتلت اكض  

                                                           

 1- Rodolfo Stavenhagen,The Emergence of Indigenous People,the last 

references, P 89. 

دددد د.مقمدددد عدددلدل مقمدددد اعيد شدددلهي (: اكضطهيدددر اكعرقددد ، درااددد  مولرتددد  فددد   اكودددلتا  اكدددداك  اكعدددلخ 2
 .217، ص2009ااكنتلئ  اكمولر (، دار اكنلمع  اكنديدة، االااتدري ، 

3- Rodolfo Stavenhagen,The Emergence of Indigenous People,the last 

references, P 58.  

 اكق دددلراتا  االشددداريي  ااكا ددددا  يتقددددرا  مددد  اكادددال  الصدددقلب إكددد   دددد ضشدددير اكشدددااهد اكضعري يددد 4
الديد  اكشدلخ إكد   مد  شداد اكنزيدرة اكعرايد  ندلءتاالشاريي  مد  االقدااخ اكوديمد  اكضد   يعداكوديم ، ا 

اكفضدرة اكزمتيد  اكضد  شدغ هل اكعلصدر االشدارل اكضضدلاا ااكعراو اااضوراا ف  شملل اكعراو اتظراي كطال 
( 7459-911   اأاكداالقداث فود ضعلر  ع   ضمييز طداري  االاديي  مدرت ع د  ادمد االشدار 

( قال اكميمد ااكذل اتضه  اماناد ضعريخ االشاريي  اكايلا ، 612-745قال اكميمد ااكثلت  م   
ر اكمعلكخ اكق لرة االشاري  دكيل اا د، ع د  االزدهدلر اضعضار م  ازه  فضرات ضلريخ اكعراو اضعضا
 =امددل اكا دددا  ااكددذي  اتهددلرت ع دد  يدددهخ االماراطاريدد ، ااالتنددلزات اكضدد  ضقووددت فدد  ذكدد  اكعلصددر
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 ، اال ميثلو االمخ اكمضقدة ال اشلرةتال اكعلكم  كقواو اإل عم اكخ يض م  اإل 
همل ض دمتل اقالمدلي ضطادو ع د  قوداو إالا أت ي  الصارة مالشرةلص يقواو اكاال  اأإك  
 اي  الصارة علم .اقريلضد االال تال اإل

                                                                                                                                                      

االشاري  فهخ االقااخ االرمي  اكعراي  اكوديم  اكض  تزقت مد  شداد اكنزيدرة، ايط دو اكادلقثا  عدلدة =
-626  ااخ اكعلصدر اكادلا   اكقدديث ااادضمرت قامهدل مددة ضتدلهز  ع   فضرة قاخ اكامك  اكا داتي

  االادس اكضد  قلمدت ع يهدل إفد كآلشداريي م  اك لصدلئص اكمميدزة  اع   اكر،خ، ( قال اكميمد529
اكق لرة ااك طاط اكعلم  اكض  رامت اطلرهل اكعلخ ه  االاس ااك داات اكعلمد  اكضد  قلمدت ع يهدل 

االادددديمل فدددد  ادددداريل اف اددددطي  االاددددل، امددددل امضددددلز االشدددداريي   ق ددددلرة اكا دددددا  ااالقددددلكيخ اال ددددر 
الالضلصددلل اكماددضمر مددا اكا دددا  ااالقددلكيخ اكمنددلارة، اتضيندد  كددذك  اثددرت اق ددلرة ،يرهددل مدد  اكا دددا  

أا  الاضشدل  اكاضلاد  قيدث ضظهدر اكاضلادلت اكمادملري   ااكا دداتيياضعثرت اهدل، ااشدضهرت االشداريي  
ريدد  ااددذك  االدب اكاددلا   ااالشددارل اكددذل امضددلز اددلكضتاع، اهددذا اا دد، االاددفيتي  فدد  اكمتددلطو االث

 =ارادل اامريادلأخ قديمد  مقفاظد  قلكيدلي فد  مضدلق    اخ تادألصد ياال  م  اكتلصاص ادااء التدت 
امدد  هددذا االدب اكتودداش  اأالاكوددر  إكدد   كدد  اددت  قاددل اكمدديمد ايلصددلآقددااك  ثمثدد  إكدد   ضعدداد=

أا  تادل كقرادلت اإلأا  اكف ايد  كألرلصدلدت اضعلايدذ اطااكدا طاودلي اكضعري ي  اتلصاص ديتي  الصد اا
اكقيدداا  ااالقشددلء ااكزيددت اكددذل يلصددب فدد  اكمددلء امددل يانددد مدد  اددي  اكتلصدداص ااددلطير اممقددخ 
اقلصص اكداائ، قلتاتيد  اق دلئي  اعوداد مد  نميدا اتدااع اكايدا ااكشدراء اامدار قادلاي  كمقفاظدلت 

مندددلل اكفددد  فلكضملثيدددل اكقندددر ااكمعدددلد  ذات توددداش ادددلرزة  امدددل فددد ، اكمعلادددد ااكولصدددار ااكعدددلئمت
امناددم  ااكددااح تلصددر ااشددالل مدد  االاا  اا ضددلخ ااكف ددلر اكم ددا  امددل اشددضهرت الكزراعدد  اضدددني  

اكماددض دم  فدد  اكزراعدد  اااددض راج اكزيددات  اآلالتاكقيااتددلت قاددب مددل اثاضضددد اكرادداملت الصددتلع  
مد   لمل يتولصدهكمااد ما اكمتلطو اال ر  ك قلصال ع   اكتالضي  امل عر  اكاال  تظلخ مولي   ا

قدددلتا   يثاضددددظهدددار اكضعددددي . ااكضطدددار فددد  مندددلل اكودددلتا  فددد  اكعلصدددر اكادددلا   إكددد   إ دددلف اكمدددااد 
  :اكقماراا  . ك مزيد م  اكضفلصيل يتظر

، دار اأالاكندددددزء  -مقمدددداد شددددلار: ماادددداع  اكق ددددلرات اكوديمدددد  ااكقديثدددد  اضددددعريخ االمددددخ
 -اادذك : ديدم ادارت .139-105-94، اكلصدفقلت2011شر ااكضازيا، عمل ، طاعد  االالم  ك ت

اكتهددري  اكق ددلرضل  اكالا يدد    مددل ادديعاددد اكمددتعخ ااددا ااددر: اددمد  -اكمرانعدد  د -ضرنمددد مقددرخ امددلل
 .20-19-11-8اكلصفقلت ، 1997، اكهيئ  اكملصري  اكعلكم  ك اضلب، 2ط ااالشاري ،
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ي  افئدددد  قلئمدددد  اددددذاضهل ظهددددر فدددد  ااا ددددر اكوددددر  لصدددد يامددددل االهضمددددلخ الكاددددال  اأ 
ي  اكو يدل مدد  االهضمدلخ فدد   طلادلت قودداو لصد ياكعشدري ، قيدث ض ودد  قوداو اكاددال  اأ

، قيددث ادددأت اا ددلعهخ اددلكضغيير اعددد اكقددرب اكعلكميدد  اكثلتيدد  تضيندد  االهضمددلخ 1تاددل اإل
قرا  اكقواو اكمدتي  ف  اكاضيتلت امل ظهرت اكراايلت ااالفمخ  الكضعدد اكثولف  اظهار

 . 2ي لص ياكض  كفضت االتظلر ك اال  اأ
ي  ف  اتدا اتيازي تدا قد قدماا مطلكالت ع د  مدد  لص يامل ا  زعملء اكاال  اأ

قددر  ضورياددلي كعلصددا  االمددخ، مدد  انددل اكضعايددر عدد  اكنملعددلت اكضدد  يضزعماتهددل امددلخ هيئدد  
هخ كخ يقلص اا ف  ذك  اكاقت ع   تضلئج م ماا ، امل كخ يدضخ ضتفيدذ اكمادلدرة  أتإالا  داكي ،

كنتدد  فرعيدد  كدراادد  اكمشددلال  إلتشددلءفدد  االمددخ اكمضقدددة 1948اكضدد  قدددمضهل ااكيفيددل عددلخ 
 ي .لص ياالنضملعي  ك اال  اأ

هيئد  داكيد  اض دذت اندراءات اشدع  اكادال  أال  3ايتمدل ضعدد متظمد  اكعمدل اكداكيد 
 107اضفلقي  رقخ  1957دراا  عتهخ، ااعضمدت ف  علخ  1953ي  اتشرت علخ لص ياأ

                                                           

1- Rodolfo Stavenhagen,The Emergence of Indigenous People,the last 

references, P,56. 

  د مضلح ع   اكماقا االكاضرات  اكضلك :2
http://www.algazeera.net<news>2012/12/30 last visited2017/5/23  

مد  معلهددة  13 ، اال  داضارهل يشال نزء اأاكد تشعت متظم  اكعمل اكداكي  اعد اكقرب اكعلكمي  3
ف  مؤضمر ماتضرا، ايودا مورهدل  1964اكمضقدة ااالك  مض لصلص  ات  مخ الأ ارضاطتقد فرالل ا 

 180مددؤضمراي داكيددلي ااتضهددت اددعاراخ مددل يوددلرب  50فدد  نتيدد  اااياددرا، اقددد ضماتددت مدد  عوددد قددااك  
مددل قمليدد  اكعمددلل ام ض دد  فئددلضهخ، امدد   ددم  اهدددافهل قاددب إكدد   اضفلقيدد  اضالصددي  ضرمدد  نميعهددل

اكمتظمدد  اكو ددلء ع دد  اكاطلكدد ، اقمليدد  االتاددلء ااالطفددلل ااالنددر اكمضاددلف  عدد   فدد  ديالندد  ءنددل
ويو اهدافهل كقملي  اكعملل ع   ضقت اكعمل، اضعمل اكمتظم  م  انل اكعمل اكمملثل اضتظيخ العل

اشرا  اكقااملت ااكعملل االصقلب اكعمل، ف  اقرار موضرقلت كا ا قد ادت  ك ماضايلت اكداكيد  
د االندددار اادددلعلت اكعمدددل امتدددا االنادددلر امتدددا اكضمييدددز ااكقدددد االدتددد  كاددد  اكعمدددل ك عمدددل، اضقديددد

 ،ااكضعمي  االنضملع ... اكخ اك مزيد مد  اكضفلصديل قدال اكمتظمد  يتظدر: د.عمدر اكقفلصد  فرقدلض 
 =اقريلضدددد تادددل اكقمليددد  اكداكيددد  كقوددداو اإل آكيدددلتد.اددددر اكددددي  مقمدددد شدددال:  ،د.ادخ ا ولادددخ قاددد 
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ي  ااكوا يددي  اادمددلنهخ فدد  اكمنضمددا اكعددلخ ك ا دددا  اكماددضو   لصدد ياشددع  قمليدد  اكاددال  اأ
1(Indigenous and Tribal Population Convention) 2معلهددة أال  ، اضعدد

ي  اشدال مقددد، لصد يقوداو اكادال  اأ داكي  رازت ع   اكلصعيد اكعلكم  ع   معلكند 
اتضلئج موضرقدلت اكاتدد اكادلدس مد  نددال اعمدلل اكددارة االراعدي  كمدؤضمر اكعدلخ كمتظمد  

ي  ا،يدددرهخ مددد  لصددد ياشدددع  اكادددال  اأ 1957اكعمدددل اكداكيددد  فددد  اك دددلمس مددد  قزيدددرا  
اعضمدددت اكادال  اكوا يددي  اشداد اكوا يددي  اادمدلنهخ فدد  اكمنضمدا اكعددلخ ك ا ددا  اكماددضو  ، ا 

، اضضادا  االضفلقيد  مد  19593قزيدرا  2اد  ت قيدز اكتفدلذ فد   1957قزيرا  26ف  
اددددداع  اثمثدددددي  مدددددلدة ااددددددت فيدددددد ع ددددد  اكددددددمج ااكضالمدددددل ااثدددددر مددددد  مندددددرد االعضدددددرا  

ضددخ ضتوددي، امرانعدد  هددذه االضفلقيدد  فدد  عددلخ ي ، اقددد لصدد يالك لصددلئص اكمميددزة ك اددال  اأ
  لصدد ياشددع  اكشددعاب اأ 169يدد  اضفلقيدد  رقددخ قيددث اعضمدددت متظمدد  اكعمددل اكداك 1989

 .4 (Indigenous and Tribal people conventions)ااكوا ي  ف  اكا دا  اكماضو  
ي ، ع دد  اكلصددعيد اكددداك  لصدد ياال ا  توطدد  اكضقددال فدد  ضددعريخ قودداو اكاددال  اأ

ليدد  قددثت فدد  اداعيتلت اكوددر  اكمل د ، قددي  االصددت اك نتد  اكفرعيدد  كمتدا اكضمييددز اقم
مخ اكمضقدة، ا رارة اعداد دراا  شدلم   عد  مشدا   اكضمييدز أاالق يلت اكضلاع  كمتظم  ا

                                                                                                                                                      

، دار اكثولفدددد  ك تشددددر 1طفدددد  انهددددزة اكقمليدددد  اكعلكميدددد  ااالق يميدددد  اانراءاضهددددل، دراادددد  -االالاددددي =
ااددذك  ياادد  تندديخ: ماادداع  اكمعددلر  اكااددر ، ، امددل اعدددهل 156، ص2012زيددا، عمددل ، ااكضا 

 .85، ص2010(، دار تاا   ك تشر ااكضازيا، ايرات، 8اكمن د  
 .19، صملصدر الاو، ل تااكمضقدة كقواو اإلمخ   امتظام  األص ياكشعاب اأ د1
  د تص اكمعلهدة الك غ  االتا يزي ، مضلح ع   اكماقا االكاضرات  اكضلك :2

 http://www.ilo.org/indigenous/conventions/no107/ingen/index.htmlast 

visited    2017/6/13.  

اكاثددلئو اكداكيدد ، -اأال، اكمن ددد تاددل ددد د.مقمددد شددري  اادديات : اكاثددلئو اكداكيدد  اكمعتيدد  اقودداو اإل3
 .236، ص2003، دار اكشراو، اكولهرة، 1ط

 د تص اكمعلهدة اكمتوق  الك غ  االتا يزي ، مضلح ع   اكماقا االكاضرات  اكضلك :4
http://www.ilo.org/dyn/normalex/en/f?p=normalexu13last visited 2018/2/22. 

http://www.ilo.org/indigenous/conventions/no107/ingen/index.htm
http://www.ilo.org/indigenous/conventions/no107/ingen/index.htm
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 تادل ي ، امل ضخ ضعيي  مورر  لص ك نت  قمليد  اضعزيدز قوداو اإللص ي د اكاال  اأ
اكو ددلء ع دد  إكدد   مدد  انددل اقضددراح ضدددااير اطتيدد  اداكيدد  ضرمدد  1971ضقديددداي فدد  عددلخ 

ضودديخ دراادد  مد  قاددل اكموددرر اك دلص ك نتدد    اادديد  ضددخ 1984هدذا اكضمييددز، افد  عددلخ 
 .1اك نت  اكفرعي إك   ملرضيتز اااا( ف  قيتد،

أتشدلء فريدو معتد  اقوداو اكادال   1980امل ضخ  مل ض   اكفضدرة اضقديدداي عدلخ  
، مد  قاددل اكمن دس االقضلصددلدل ااالنضمدلع  اكضددلاا تاددل ي  ضدلاا ك نتدد  قوداو اإللصد ياأ

، 2ي  مد  قادل االمدخ اكمضقددةلصد ياهضمدلخ رادم  الكادال  اأأال  ك اكمضقدة اعد ذ كألمخ
ااعضاددر هدددذا اكفريددو اكعلمدددل امثلاددد  اداة االاددي  اضلقدددت ك قراددد  اكداكيدد  كقمليددد  اكادددال  

ي  ضتفيدددذ ارامنهدددل اكعلكميددد  اكمشدددضرا  ااكم ددد  اهدددل قددددملي، اضاكدددت كنتددد  قوددداو لصددد ياأ
اتشدددلء فريدددو  32/1995اكمددرقخ  ع ااالنضمدددلااودددرار مددد  اكمن ددس االقضلصدددلدل  تاددل اإل

مفضددددداح اكع ددددداي  مادددددا  مددددد  عددددددة دال اامشدددددلرا  مددددد  افدددددراد اممث دددددي  عددددد  اكادددددال  
عددة نهدلت فلع د  مد  ااادلط االديميد ، مد  اندل اعدداد مشدراع إك   إ لف ي ، لص ياأ

 ي ، ضضداك  عوددد انضملعدلت ادي  اكددارات مدرة ادل عددلخلصد يعد  قوداو اكادال  اأ إعدم 
  اكدددذل لصددد ياالمدددخ اكمضقددددة اشدددع  قوددداو اكشدددعاب اأ إعدددم مشدددراع  اقضدددرح ا  ضدددخإكددد  

االمددددخ اكمضقدددددة اشددددع  قودددداو اكشددددعاب  إعددددم  مشددددراع  الاددددخ 2007اعضمددددد فدددد  عددددلخ 
 United Nations Declaration on the art of Indiganous) 3 (لصد ياأ

People) 4. 
ي ، الادخ لصد ياأ امل اعضار ياخ اكضلاا م  اب ف  ال علخ ياملي علكميدلي ك ادال  

اكفريدو اكمعتد  الكادال   فيد ( كااتد اكضعريخ اكذل انضما لص ي اكياخ اكعلكم  ك شعاب اأ

                                                           

 .19، صملصدر الاواكمضقدة، مخ   امتظام  األص يد اكشعاب اأ1
2- Rodolfo Stavenhagen,The Emergence of Indigenous People,the last 

references, P,60. 

  . 20، صملصدر الاواكمضقدة، مخ   امتظام  األص ياكشعاب اأ د3
 ا يزي ، مضلح م  اكماقا االكاضرات  اكضلك :الك غ  االت عم د تص اإل4

http://www.un.org/esa/socder/unpfii/DRIDS/-en-pdf,last visited,2017/9/15.  
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فددددد   214/49مدددددخ اكمضقددددددة ة، اماندددددب قدددددرار اكنمعيددددد  اكعلمددددد  كألي  الال مدددددر لصددددد ياأ
اكاددت  اكداكيدد   1993اع تددت اكنمعيدد  اكعلمدد  اددت   1990، افدد  عددلخ 23/11/1994

كددذل رقددب اددد ارتددلمج عمددل فييتددل اكلصددلدر عدد  اكمددؤضمر اكددداك  ، اا1ي لصدد يك اددال  اأ
علدة ضعايدد إل 19قزيرا   25إك   13اكمعواد ف  فييتل  مل اكفضرة م   تال كقواو اإل

 ااكقريلت تال ي  انميا قواو اإللص ياكضزاخ اكمنضما اكداك  ا مل  ضمضا اكاال  اأ
 .2قيم  اضتاع ثولفلضهخ اهايلضهخ االقضراخاالالاي  

ي ، ادددددددءاي مدددددد  لصدددددد يامددددددل اع تددددددت فدددددد  اكعددددددلخ ذاضددددددد اكعوددددددد اكددددددداك  ك اددددددال  اأ
، االقوددلي اتشددعت اكنمعيدد  اكعلمدد  75/47امانددب قددرار اكنمعيدد  اكعلمدد   10/12/1994

اماندددددب اكودددددرار  2004-1995مددددد  عدددددلخ  اأالي ، لصددددد يعوددددددي  داكيدددددي  ك ادددددال  اأ
اذك  اهد  ضعزيز  174/59امانب اكورار  2014-2005ااكثلت  م  علخ  163/48

 .3ي لص ياكضعلا  اكداك  م  انل اينلد قل ك مشلال اكض  ضااند اكاال  اأ
امل اعد دكيل عمدل اكاتد  اكدداك ، متشدار اكعم يدلت اكضدانيه  كالصد  ايلادلت  

ي ، اقددددد فيدددد لصددد ياانددراءات اكاتددد  اكمضع وددد  الكمشددراعلت اكضددد  ضدددؤثر ع ددد  اكاددال  اأ
مااتلضهل أا  اك للص  اععداد اضتفيذ اضفلقيلت اكمشراعلت اكضعريفلت االالاي  ااالرشلدات

ي  اشدددراط ضاثيدددو اضنهيدددز هدددذه اكمشدددراعلت مالصدددفلي ايدددلهخ لصددد ياكمضع وددد  الكادددال  اأ
ي  لصد يندل اكضعادد مد  اتضفدلع اكادال  اأأمد  1991  ف  ااضمار ع خ لص يالكشعاب اأ

                                                           

  اكمضقدة االكاضرات  اكضلك :مخ ي : مضلح ع   ماقا األص ياكياخ اكعلكم  ك اال  اأ د 1
 /2/15. http://www.un.org/ar/events/population/ last visited 2018 

-اكداكيدد  تاددل ضرنمدد  فددؤاد اددارن : م ضددلرات مدد  اداات قودداو اإل-ديفيددد اياددارادت اا ددرا  ددد 2
 ، االه يددد  ك تشددددر اأاكدددد، اكطاعدددد  اكعرايددد  تادددل ل ك اقددددث فددد  اكوددددلتا  اكدددداك  كقودددداو اإليددداا ا،راف

 .255، ص2007ااكضازيا، عمل ، 
كددذل اض ذضددد اتددلءي ع دد  ضوريددر اك قتدد  اكثلكثدد  ا 51/78رقددخ اكمضقدددة مددخ ددد قددرار اكنمعيدد  اكعلمدد  كأل 3

(A/51/616) ، 1م  ندال االعملل، ص107اكاتد  -اكدارة اكقلدي  ااك ماا. 
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قضم دد  ع دد  اكاددال  ثددلر اكادد اي  اكمض فيدد  اآلأا  مدد  مشددراعلت اكضتميدد  ااددذك  ضنتددب
 اكض  يالتدهل اكات . تشط ي  ااكض  ضاااهل األص ياأ

 املثث  الثاني
 نيلصيياملعنيح حبمايح حقىق السكان األ الدوليح الصكىك

قمليضهددل إكدد   قددد اكمااتددلت اكادالتي  اكضدد  ظهددرت اكقلند أي  لصد ياددال  اأ يعدد 
اقضيلنلضد، مد  اندل ضقويدو ع   اكلصعيد اكداك ، اتطمقلي م  فهخ مميزات هذا اكماا  ا 
هدا اينددلا  امفيدد اددالي مدد   اكارامد  ااالمد  ااكطمعتيتد ، ااكددذل ي دم  اتشدغلكهخ ااددل مدل

اتشغلكهخ امل ها مدمر، اتلضج م  اكمهخ اعددخ قددرضهخ ع د  اكضعدليش مدا اكظدرا  اكضد  
ضقددرمهخ مدد  اكقيددلة اكاريمدد ، اكضعددرض هددذا اكماددا  كمددل ياددم  اددد االتضهلالت اكممتهندد ( 

اقريلضددد االالاددي ، فودد شددغ ت نددزءاي مدد  اهضمدلخ اكوددلتا  اكددداك  كقودداو  تاددل كقوداو اإل
اتظدددراي كاددا  ما ددداع اقثتدددل يضع ددو الكلصددداا  اكداكيدد  ذات اكعمقددد  اكمالشدددرة ، 1تاددل اإل

مدد  اضفلقيدد  رقددخ ي  فاددتضتلال فدد  هددذا اكماقددث دراادد  اددل لصدد ياقمليدد  قودداو اكاددال  اأ
عدم ي  ا لصد ياال  اأ  قواو اكعاش 1989كات   169 االمدخ اكمضقددة كقمليد  هدؤالء  ا 

 :اكاال  االكضلك 

 األولاملطية 
ح والقثييح يف الثيدان املستقيح زقم لصيياتفاقيح تشأن الشعىب األ
 9191لسنح( 961)

إكد   دعل من س ادارة متظم  اكعمل اكداك  اكمدؤضمر اكعدلخ كمتظمد  اكعمدل اكداكيد  
 1989قزيددرا 7عوددلده اكالدادد  ااكادداعي  اكمددؤرخ فدد  االنضمددلع فدد  نتيدد ، فدد  دارة ات

ي ، لصدد ياشددع  قودداو اكاددال  اأ 1957كمرانعدد  اضفلقيدد  عددلخ تاقضراقددلكغددرض اعضمددلد 
اكض  اادت ع   االتدملج ااكضالمل ما اكمنضما اكاطت  ااثر م  ضعايده ع   االعضدرا  

                                                           

 .85، ص2000، مطاع  اكاتلال، عمل ، 1ط، تال د عملد عمر: اؤال قواو اإل 1
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اشع   1989كات   (169 ، اضخ اعضملد اضفلقي  رقخ 1ي لص يالكقواو اك للص  ك اال  اأ
، اد  دت قيدز 1989را  قزيد27اضدعريخ  ي  ااكوا ي  فد  اكا ددا  اكمادضو  لص ياكاال  اأ
  .1991ي الأ 5اكتفلذ ف  
ذ ا ددددا اكمددددؤضمر اكعددددلخ فدددد  اعضاددددلره اكمعددددليير اكداكيدددد  اكددددااردة فدددد  اضفلقيدددد  عددددلخ إ
ك ددددلص ااكعهددددد اكددددداك  ا تاددددل اكعددددلكم  كقودددداو اإل عددددم اإل اعقاددددلخ، ااذ يددددذار 1957

اددددلكقواو االقضلصددددلدي  ااالنضملعيدددد  ااكثولفيدددد  ااكعهددددد اكددددداك  اك ددددلص اددددلكقواو اكمدتيدددد  
ااكايلاي ، ااكلصداا  اكداكيد  اكمعتيد  امتدا اكضمييدز، ااكضطدارات اكضد  قددثت فد  اكودلتا  

، امددل ا ددعت اقاددلخ هددذه االضفلقيدد  الكضعددلا  مددا متظمدد  االمددخ 1957اكددداك  متددذ عددلخ 
راع  امتظم  االمخ اكمضقددة ك ضرايد  ااكع دخ ااكثولفد  امتظمد  اكلصدق  ااكز  كأل،ذي اكمضقدة 

اكعلكمي ، ااذك  ما اكمعهد اكهتددل االمرياد  ع د  مادضايلت متلادا  افد  مندلالت ادل 
متهل، اا  هتل  عزخ ع   ماالص   هدذا اكضعدلا  مد  اندل ضعزيدز ا دمل  ضطايدو اقادلخ 

 .هذه االضفلقي 
ي  فددد  اتقدددلء عديددددة مددد  اكعدددلخ ال لصددد ي  اأامدددل ا دددذ اتظدددر االعضادددلر ا  اكادددال

يضمضعددددا  اددددلكقواو االالاددددي  اددددتفس اكودددددر اكددددذل يضمضددددا اددددد اويدددد  اكاددددال ، اذ ال يضمضددددا 
فدد  اكادديطرة ع دد  مؤااددلضهخ اك للصدد  ااادد ااهخ فدد  اكقيددلة  اآمددلكهخمعظمهددخ اددلالعضرا  

ضميدز اكعمقد  ي  ألصد يااكضتمي  االقضلصلدي ، فف  اكاثير م  اكدال اكض  ياند فيهدل ادال  
ي  اكض  ضاع  كضقويدو االقضدراخ لص يايتهل ااي  اكداك  الكماانه  اي  متظملت اكاال  اأ

ك ضتاع اكثولف  ااكقواو اكمق ي  م  تلقي  ااقضراخ اكقاامدلت ااهددافهل مد  تلقيد  ا در ، 

                                                           

اكقوددداو ،  دددد كدددايس  ياددداس اي  دددا: دكيدددل ضددددريا  كدرااددد  اكقوددداو االقضلصدددلدي  ااالنضملعيددد  ااكثولفيددد1
نلمعدد   ،تاددل (، ا يدد  قودداو اإل16ي  اكاقدددة  لصدد يااكثولفيدد  ك اددال  اأ ااالنضملعيدد االقضلصددلدي  

 ، مضلح ع   اكماقا االكاضرات  اكضلك : 129متيااضل، ص 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/circleofrights.html,last visited 12/2/2018. 
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ي  فدد  م ططددلت امشددلريا لصدد يدمددج اكاددال  اأإكدد   قيددث ،لكاددلي مددل ضاددع  اكقاامددلت
  1. قلدي  اكمهيمت اكثولف  اال

ي   دم  لصد ي، ضتلاكدت قوداو اكادال  اأ2اضض م  االضفلقيد  اراعد  ااراعدي  مدلدة
متددد اكايلادد  اكعلمدد  كعمددل اكقاامددلت فدد  اكدددال اكضدد   اأالانددزاء مقددددة، قدددد اكنددزء 

( متدد كضقديدد اكفئدلت اكضد  يتطادو ع يهدل 1 ، ا لصلصدت اكمدلدة  ألصد يياند فيهدل ادال  
 . (لص يي  اشال ااف  ضقت ااخ  اكشعاب األص يالص  اكاال  اأ

( مد  االضفلقيد  ع د  انداب ضقمدل اكقاامدلت 2ا م  ذات اكنزء اادت اكملدة  
  كقمليددد  قوددداقهخ لصددد ياكمادددؤاكي  عددد  ا دددا اندددراءات متادددو  اامشدددلرا  اكشدددعاب اأ

  اع   قدخ لص يا مل  اقضراخ ارامضهخ امل اادت ع   ضدااير ض م  ضمضا اكشعاب اأ
 .اة اتفس اكقواو ااكفرص اكذل يضمضا اهل اكاال  اال ري اكمالا 

أا  ( متد ع   عدخ نااز ااضعملل ال شال م  اشالل اكواة3امل تلصت اكملدة  
ااكقريلت االالاي  امل فيهل اكقواو اكااردة ف   تال اكوار ممل يشال اتضهلالي كقواو اإل

 .هذه االضفلقي 
اض ددلذ ضددددااير  للصدد  عتددد االقض دددلء،  ( متهددل اكددددال االطددرا 4اطلكاددت اكمددلدة  

 ، ع د  ا  ال لصد يكقملي  افراد امؤاادلت اممض ادلت اعمدل اثولفدلت اايئد  اكشدعاب اأ
 .اكمالس الكقواو اكعلم  ك مااطت إك   ضؤدل هذه اكضدااير

 ااكمملرادددددلت( متهدددددل فودددددد ااددددددت ع ددددد  االعضدددددرا  اقمليددددد  اكوددددديخ 5امدددددل اكمدددددلدة  
لدي  ااكديتيدد  ااكراقيدد ، ااقضددراخ اددممضهل، امددل اادددت فدد  االنضملعيدد  ااكثولفيدد  ااالقضلصدد

ض فيد  اعادلء اكقيدلة اظدرا  اكعمدل إك   ذات اكملدة ع   اعضملد اكايلالت اكض  ضؤدل
ي  اامشلراضهخ ف  ا ا هدذه اكايلاد  قيدث تلصدت  ج( "ضعضمدد لص ياكنديدة ك اال  اأ

فدد  ماانهدد  ظددرا   ض فيدد  اكلصددعاالت اكضدد  ضمقيهددل هددذه اكشددعابإكدد   ايلاددلت ضرمدد 
 ."اكقيلة ااكعمل اكنديدة اذك  امشلرا  اضعلا  اكشعاب اكض  ضؤثر ع يهل هذه اكايلالت

                                                           

 .128ا 127، صملصدر الاود كايس  يااس اي  ا: 1
 .246، صملصدر الاود يتظر االضفلقي  الك غ  اكعراي ، مقمد شري  اايات : 2
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افدد   طدداة مهمدد  تلصددت االضفلقيدد  ع دد  مشددلرا  اضشددلار اكقاامددلت مددا اكاددال  
ي  ا لصاص نميا اكمالئل اكمضع و  اقيلضهخ اضتظيمهخ، اذك  ع  طريو ضدااير لص ياأ

اكهيئدددلت اكضددد  ضمث هدددل ا مدددل ندددر  اكتظدددر فددد  اض دددلذ ضددددااير  ممئمددد  ا للصددد  عددد  طريدددو
الصدارة مالشددرة، ااددذك  ا  ضعمددل  اداريدد  يمادد  ا  ضدؤثر ع دد  هددؤالء اكاددال أا  ضشدريعي 

نهزة اكماؤاك  عد  اكايلادلت ااكادرامج اكضد  ضهدخ هدؤالء اكادال ، ع د  ضهيئد  اكاادلئل اأ
ا اكودددرارات فددد  اكهيئدددلت اقريددد  ع ددد  نميدددا مادددضايلت لصدددت اكضددد  ضمادددتهخ مددد  اكمشدددلرا 
( ع دد  اتددد يضانددب ع دد  7ادددت االضفلقيدد  فدد  اكمددلدة  أامددل ، اكمتض ادد  ااالنهددزة االداريدد 

اكقاامددلت  ددمل  اكويددلخ ادرااددلت الكضعددلا  مددا هددؤالء اكاددال  كضويدديخ االثددر االنضمددلع  
 .اكضتمي  ع يهل أتشط ااكمعتال ااكثولف  ااكتفا  اكذل ضضراد 

ي  فدد  لصد ي( ع د  قددو اكادال  اأ8االضفلقيدد  فد  اكمدلدة افد  ذات اكاديلو ااددت 
ااددض داخ عددلداضهخ ااعددرافهخ اك للصدد  اقددلتاتهخ اكعرفدد  فدد  معلكندد  شددؤا  افددرادهخ اقاددخ 

( ع د  ا دذ اعدرا  هدؤالء اكادال  اتظدر االعضادلر عتددد 9متلزعدلضهخ، امدل تلصدت اكمدلدة  
اكمدددلدضي  مدددا اكتظدددلخ ارد فددد  ا ضددل  مدددل مدددا عرضال ضضعددضاقيددا اكعواادددلت ع ددديهخ ع ددد  ا  

 .اكمعضر  اهل داكيلي  تال ما قواو اإلأا  اكولتات  اكاطت ،
، اذ  لصلصدت اكمدااد رضتدد يضتدلال اكقدو فد  اأإاكنزء اكثلت  م  االضفلقي  ف امل

( متهددل ع دد  13، اذ ااناددت اكمددلدة  رضي  فدد  األصدد يكقددو اكاددال  اأ 19اكدد 13مد  
 االقدلكيخ اكدذل يشدغ اتدأا  رضادلأي  لص يأاكقااملت ا  ضقضرخ طايع  عمق  اكاال  ا

فيمدل يضع دو الكنلتدب اكثودلف  كهدؤالء اكادال  اقديمهخ  االايملمتد اعي  طريو ،  يتضفعا أا 
ي  ف  قيلزة ام اي  االرا د  اكضد  لص ي( اقو اكاال  اأ14اكراقي ، ااعضرفت اكملدة  

ض  اعضدلد هدؤالء اكادال  ع د  يشغ اتد، ااذك  اض لذ اكضدااير اكمزم  كقملي  االرا   اك
نملعدددددلت اكاددددددا  االاددددديملاكضو يديددددد  أا  د اكدددددد مددددد  اندددددل مملراددددد  اتشدددددطضهخ اكمعيشدددددي 

( متهل ع   ايمء اهمي  كقملي  اكماارد اكطايعي  15ااكمزارعي  متهخ، امل تلصت اكملدة 
ي  قادددل اكشدددراع فددد  ادددرامج لصددد ياكضددد  ضقدددضفظ اكقاامدددلت ام ايددد ، اااضشدددلرة اكادددال  اأ
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ي  ضعاي دلي عدلدالي لص يضعايض اكاال  اأإك   إ لف ااضغمل هذه اكماارد، أا   ااضشل
 .تشط ع  اال رار اكض  ضضااب اهل هذه اأ

ي  مد  لصد ي( متهل اكدتص ع د  عددخ ندااز ضرقيدل اكادال  اأ16اض متت اكملدة 
 ارا يهخ ادا  ا ذ مداافوضهخ، فد  االقداال اكضد  يوض د  فيهدل اكضرقيدل اضدداير اادضثتلئ ،

اا دم  ذكد  يدضخ ضعاي دهل  ض د  االرا د ،إكد   ما االضفدلو اقدو اكعدادة هدؤالء اكادال 
ندادة االرا د  اكضد  ادلتاا يشدغ اتهل اع د  اكتقدا  نادضهلضعاي لي عيتيلي اعرا   ضعلدل 

ضعاي ددلي توددديلي أا  اكددذل يضماتددا  فيددد مدد  ض ايدد  اقضيلنددلضهخ اكقلكيدد  اضتميددضهخ اكماددضوا ي ،
ضعاي دهخ عد  اال درار ااك ادلئر اكضد  إكد   إ لف لتلت متلاا  ضف  د ما اعطلء  م

 .كقوت اهخ اااب اكضرقيل
ي  قادددل تودددل م ايددد  ارا ددديهخ لصددد ي( ع ددد  ااضشدددلرة اكادددال  اأ17اتلصدددت اكمدددلدة 

 لرج اكنملعد ، امدل تلصدت ع د  عددخ اادضغمل اعدرافهخ مد  اندل اكقلصدال ع د   أفراد
( ع دد  فددرض عوااددلت 18لصددت اكمددلدة االتضفددلع اهددل اا ددم  ذكدد  تأا  م ايدد  ارا دد ،
 .اتضفلع ادا  ضر يصأا  ع   ال اعضداء

( م  االضفلقي  ع   اض لذ 20اف  منلل اكضاظي  اشراط اكضعيي  تلصت اكملدة  
اقاددلخ علمدد  ا لصدداص اكضشددغيل اشددراط االاددض داخ ضض ددم   ددرارة ضاتدد  اكقاامددلت 

ي  فدد  منددلل لصدد ياأ  للصدد  ك ددمل  ضددافير قمليدد  فعلكدد  ك عمددلل مدد  اكاددال  إلنددراءات
 .اكضعيي  اظرا  اكضاظي 
 إلنددراءات( اكددتص ع دد   ددرارة اض ددلذ اكقاامددلت 23-22-21اضض ددم  اكمددااد 

ضشددنيا اضعزيددز مشددلرا  هددؤالء اكاددال  مشددلرا  طاعيدد  فدد  اددرامج اكضعهيددل إكدد   ضهددد 
اكمهتد ، اكضد  يندب ا  ضراعدد  طايعد  اكايئد  االقضلصددلدي  ااكظدرا  االنضملعيد  ااكثولفيدد  

 .االقضيلنلت اك للص  اهؤالء اكاال ا 
( مدددد  االضفلقيدددد  ع دددد   ددددرارة قيددددلخ اكقاامددددلت ا ددددمل  25امددددل تلصددددت اكمددددلدة  

اكعمل ع   نعل هذه اك دملت  ا رارةي  لص ياضافير  دملت لصقي  الفي  ك اال  اأ
ضودددا ضقدددت مادددؤاكي  ااددديطرة هدددؤالء اكادددال ، اا  ضادددا  اك ددددملت مرضادددزة ع ددد  طلقدددلت 
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اامالتلضهخ اودر االمال ، اا  ضدار الكضعدلا  معهدخ، اادذك  ا  ضراعد  ي  لص ياكاال  اأ
االا لع اكثولفي  ااالنضملعي  ااكنغرافي ، ااذك  االكيب اكاقلي  ااكمدااة ااكعودلقير اكضد  

 ياضعم اتهل.
( اا دا 31-30-29-28-27-26اف  منلل اكضع يخ طلكادت ادل مد  اكمدااد  

  الكضعدددلا  معهدددخ، اكماانهددد  لصددد ي  ك شدددعاب اأاكادددرامج ااك ددددملت اكضع يميددد  اكم لصلصددد
ذكدد  فوددد تلصددت إكدد   إ ددلف اقضيلنددلضهخ اك للصدد ، امعددلرفهخ اضوتيددلضهخ اتظمهددخ اكويميدد ، 

ع   اناب ا  ضعضر  اكقااملت اقو هؤالء اكاال  ف  اقلمد  معلهدد ااادلئل ضع يميد  
اك غدد  اكضدد  أا   للصدد  اهددل اقيثمددل امادد ، ااندداب ضع دديخ ااتددلءهخ اكوددراءة ااكاضلادد  ا غددضهخ

 1.ياا  ااض دامهل ااثر شياعلي ف  اكنملع  اكض  يتضما  اكيهل
( مدد  االضفلقيدد  اكددتص ع دد  اض ددلذ اكقاامددلت كضدددااير 32اا يددراي ض ددمتت اكمددلدة  

ااير اكتلشددئ  عدد  االضفلقيددلت اكداكيدد ، كغددرض ضاددهيل االضلصددلل دمتلاددا  امدد   ددمتهل اكضدد
فدد   تشددط كوا يددي  عاددر اكقددداد، امددل فدد  ذكدد  اأي  االصدد يااكضعددلا  فيمددل اددي  اكاددال  اأ

 2 . اكميلدي  االقضلصلدي  ااالنضملعي  ااكثولفي  ااكراقي  ااكايئي 
اضفلقيددددد  داكيددددد  ااكدددددت اهضملمدددددلي اافيدددددلي اقوددددداو اكادددددال  أال  اضعدددددد هدددددذه االضفلقيددددد 

ي ، قيددث فر ددت ماددؤاكيلت ع دد  عددلضو اكقاامددلت فدد  اكدددال اكضدد  ضانددد فيهددل لصدد ياأ
ال ، اهدذا مدل يعدد توطد  اينلايد  فد  ماانهد  قمليد  قوداقهخ  للصد  ض د  اكضد  هؤالء اكا

ع دد  ضزايددد االاددضنلا   1989ضعدديش فدد  ظددرا  لصددعا ، اقددد دكددت اقددت اعضملدهددل عددلخ 
زيدددددلدة ضقامهدددددل فددددد  تمدددددط عيشدددددهل إكددددد   ي ، اكداعيددددد لصددددد ياكداكيددددد  كمطلكدددددب اكادددددال  اأ

ا  داكدد  معظمهددخ مدد  اثتددل  اعشددر  2013امؤااددلضهل، اقددد لصددلدقت ع يهددل قضدد  عددلخ 
 3. امريال اكمضيتي 

                                                           

 .132ا130، صملصدر الاود كايس  يااس اي  ا، 1
 د تص االضفلقي  الك غ  اكعراي  مضلح اي لي ع   اكماقا االكاضرات  اكضلك : 2

http://www.qistas.com.legislation/jor/view/100800,last visited, 2018/4/23. 

 .10، صملصدر الاواكمضقدة، مخ   ف  متظام  األص يد اكشعاب اأ3
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 املطية الثاني
 7002حلصيياالمم املتثدج تشأن حقىق الشعىب األ إعالن

ي ، لصد يالكتادا  ك ادال  اأ تال ايل  شلمل يضتلال قواو اإل عم يمثل هذا اإل 
مل اقد لصل،ت ماادضد اكنمعي  اكعلم  كألمخ اكمضقدة اضمت متلقشضد راميلي ع   امضداد 

( 295/61اكعشددرا  علمددلي، قاددل ا  ضعضمددده اكنمعيدد  اكعلمدد  امانددب قرارهددل رقددخ   بر يوددل
، اقدددد اعضمدضدددد ،لكايددد  اكددددال االع دددلء فددد  متظمددد  االمدددخ 2007اي دددال13اكمدددؤرخ فددد  

( دال  دددده فددد  قدددي  4( داكددد  ا 144اكمضقددددة فددد  تيايدددار  قيدددث لصددداضت كلصدددلكقد  
 1. ( داك  ع  اكضلصايت11امضتعت  

                                                           

ي  فد  قدداار لصد ياداضيرة اطيئد ، فد  قدي  شدلرات اكددال ااكادال  اأ عدم دد ادلرت عم يد  اعضمدلد اإل1
اكمضقدة ع د  مدد  عددة ادتي ، االتدت اكو دليل مثدل قوداو اكنملعدلت اقوداو مخ مضميز تظمضد اأ
 :  ااكماارد اكطايعي  مقل ندل ماث  امرت امراقلاالفراد ااالرا 

اكمضقددة فريدو عمدل معتد  الكادال  مدخ كأل ااالنضمدلع اا  اكمن س االقضلصدلدل  1982ف  علخ  :ااالي 
  م  مالئل ا ر ، قملي  هؤالء اكاال . تال ي  كا ا معليير كقواو اإللص ياأ
 ي .لص يقواو اكاال  اأ م إعشرع فريو اكعمل ف  اعداد ماادة  1985ف  علخ  :ثلتيلي 
اك نتد  اكفرعيد  إكد   ، اقدمضددعم اافو فريو اكعمل ع   تص تهلئ  كماادة اإل 1993ف  علخ  :ثلكثلي 

مدل ادل  إكد   ، ثدخ انهدت اكمادادة1994كمتا اكضمييدز اقمليد  االق يدلت اكضد  اافودت ع يدد فد  عدلخ 
فريدو اكعمدل اكمعتد  اا دا مادادة  اكضد  شدا ت تادل اكمضقددة كقوداو اإلمدخ ا نتد  اأ آتدذا يعر  
  .لص يقواو اكشعاب اأ إعم 

ااكدددددارة اك لمادددد  ك متضددددد  اكدددددائخ اكمعتدددد  او ددددليل اكاددددال   2005دعددددت اكومدددد  اكعلكميدددد  كعددددلخ  :رااعددددلي 
 ف  اارع اقت مما . عم اعضملد اإلإك   2006ي  علخ لص ياأ
ثدخ اعضمدضدد اكنمعيد  اكعلمد   2006ا  فد  قزيدر  عدم اإل تادل ا ضلملي اعضمد من س قوداو اإل : لمالي 
 . 2007اي ال  13ف  

 ، لصد ياكمضقدة اشع  اكشدعاب اأمخ اأ إعم   د اائ   شلئع ، ألص ي ، الصاات لص ييتظر اكشعاب اأ
 مضلح ع   اكماقا االكاضرات  اكضلك : 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html last visited 
30/3/2018. 
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د يض دددم  إالا أتددد ال يشدددال اضفلقيددد  داكيددد  م زمددد ، عدددم ا  اإلاع ددد  اكدددر،خ مددد  اددد
اكداكيدد  اكم زمدد ، اهددذا مددل  تاددل قواقددلي اقريددلت يددتص ع يهددل قددلتا  معلهدددات قودداو اإل

  اكقدددو فددد  اكضمضدددا لصددد ي( اكدددذل تدددص "ك شدددعاب اأ1يماددد  اادددضتضلند مددد  تدددص اكمدددلدة 
لاددي  اكمعضددر  اهددل فدد  ااكقريددلت االا تاددل اكالمددل، نملعددلت اافددراد، انميددا قودداو اإل

"، ااكضدد  يمادد  اعضاددلر اع ددهل تاددل اكعددلكم  كقودداو اإل عددم ميثددلو اأمددخ اكمضقدددة ااإل
قااعد ك ولتا  اكداك  اكعرف ، اقو ضورير اكملصير ااكدذل تلصدت ع يدد ادل مد  اكمدلدضي  

 . 1(2( اعدخ اكضمييز اكذل تلصت ع يد اكملدة 4ا3 
إكدد   ا  ددلف ا  ي ،لصدد ياو اكاددال  اأامددل اتددد يعاددس ضاافددو اراء عددلكم  اشددع  قودد

ها  عم ذك  اافولي كماضب اكشؤا  اكولتاتي  اكضلاع  كألملت  اكعلم  كألمخ اكمضقدة فع  اإل
لصددد  رادددم  ال ي ندددع اكيدددد اال فددد  اكقدددلالت اكتدددلدرة ك غليددد  ااكضددد  ضضع دددو الكمادددلئل ذات 

قضددراخ، ايؤاددد هميدد  اكااددر  ااكدائمدد  قيددث يضاقددا ضقويددو اقلصدد  قددد مدد  االمضثددلل ااالاأ
، قيث نلء ف  اكديالن  " ا  اكنمعي  اكعلمد  عم هذا االمر االكفلظ اكماض دم  ف  اإل

ضاضرشدددد اموللصدددد امادددلدئ ميثدددلو االمدددخ اكمضقددددة، ااتطمقدددلي مددد  قاددد  اكتيددد  فددد  اكافدددلء 
 ."اكميثلو أقالخالالكضزاملت اكض  ضوا ع   علضو اكدال افولي 

ي  فدد  لصدد يكمضقدددة امتلاددا  اكيدداخ اكددداك  ك اددال  اأامددل افددلد االمددي  اكعددلخ كددألخ ا
ها  طاة ضتخ ع  رؤيد  اعيددة اكمدد  ك ضعلمدل مدا قوداو  عم امل ي  : اإل 2008علخ 
أا   ، اهدددا ي ددا اطدددلراي يماددد  ا  ضادددضتد اكيددد اكددددال فددد  اتدددلءلصددد يك شدددعاب اأ تاددل اإل

 2.  لص ياعلدة اتلء عمقلضهل ما اكشعاب اأ
ااذ ضعضدر  ادع  ميثدلو االمدخ اكمضقددة ااكعهدد اكدداك  اك دلص امل ندلء فيدد اي دلي "

اددددلكقواو االقضلصددددلدي  ااالنضملعيدددد  ااكثولفيدددد  ااكعهددددد اكددددداك  اك ددددلص اددددلكقواو اكمدتيدددد  
اارتددددلمج عمددددل فييتددددل ضؤاددددد االهميدددد  االالاددددي  كقددددو نميددددا  إعددددم ااكايلاددددي ، ااددددذك  

                                                           

 .9، صملصدر الاواكمضقدة، مخ   ف  متظام  األص يد قواو اكشعاب اأ1
 .9، صملصدر الاواكمضقدة، مخ   ف  متظام  األص يقواو اكشعاب اأد 2
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ا دددعهل اكايلاددد   اكشدددعاب فددد  ضوريدددر اكملصدددير اكدددذل اموض دددله ضودددرر اكشدددعاب اقريددد 
 . "اضاع  اقري  كضقويو ضتميضهل االقضلصلدي  ااالنضملعي  ااكثولفي 

امدل عهددت االضفلقيدد  ك اادلالت ااالنهددزة اكضلاعد  كمتظمدد  اأمدخ اكمضقدددة اامدل فيهددل 
 عدم ي  ا،يرهدل مد  اكمتظمدلت اكداكيد ، مهمد  ضتفيدذ اإللصد ياالنهزة اكمعتي  الكاال  اأ
( "ضاددددلهخ االنهددددزة ااكااددددلالت اكمض لصلصدددد  اكضلاعدددد  41ة  اهددددذا مددددل تلصددددت ع يددددد اكمددددلد

كمتظام  اأمخ اكمضقدة ااكمتظملت اكقاامي  اكداكي  اال ر  فد  ضتفيدذ اكضدلخ أقادلخ هدذا 
، اال اددديمل مددد   دددمل قشدددد اكضعدددلا  اكمدددلك  ااكمادددلعدة اكضوتيددد ، اضضدددلح اكادددال عدددم اإل

ئل اكضد  ضمادهل"، امدل تلصدت   فد  اكمادللصد يااكاالئل اكض  ض م  مشدلرا  اكشدعاب اأ
( متهل "ضعمل االمدخ اكمضقددة اهيئلضهدل، ا للصد  اكمتضدد  اكددائخ اكمعتد  او دليل 42اكملدة 

  ااكاالالت اكمض لصلص ، اال ايمل ع   اكماضا  اكوطرل، ااكدال ع د  لص ياكشعاب اأ
ل ينعدل اهدذا مد اضطايوهدل اكضدلخ امضلاعد  فعلكيد  ضتفيدذهل" عدم ضعزيز اقضراخ اقالخ هذا اإل

قاة ع   اكدال االكضزاخ امدل ارد فيدد ايماد  اعضادلره توطد  اينلايد  فد   عم كتلصاص اإل
نلتدددب إكددد   ي  ادددلكقواو اك للصددد لصددد يماانهددد  اكضقدددديلت اكضددد  ضااندددد ضمضدددا اكادددال  اأ

مدد  تلصدداص  عددم اقريلضددد االالاددي ، كمددل يض ددمتد اإل تاددل اكقودداو اكعلمدد  كقودداو اإل
اشال ااف  م  االضفلقي  اكالاو ، امد   دم  هدذه اكقوداو ضتلاكت قواو هؤالء اكاال  

  اكقدددو فددد  لصددد ي( اكضددد  تلصدددت ع ددد  "كادددل فدددرد مددد  افدددراد اكشدددعاب اأ6تلصدددت اكمدددلدة 
 1.اكنتاي " اهذا مل كيخ يضخ اكتص ع يد ف  االضفلقيضي  اكالاوضي 

ي  فددد  اكقيدددلة افددد  اكادددمم  لصددد ي( ع ددد  قدددو اكادددال  اأ7امدددل تلصدددت اكمدددلدة  
قريددد  ااالمدددل  اكش لصددد ، اقوهدددل فددد  عددددخ اكضعدددرض أل عمدددل مددد  اعمدددلل اكادتيددد  ااك

 أطفددللال عمددل ا ددر مدد  اعمددلل اكعتدد  امددل فيهددل اكتوددل اكواددرل أا  اكنملعيدد ، اإلاددلدة
منماع  ا ر ، ااقوهل ف  عدخ اكضعرض ك دمج اكوارل قاامل ندلء فد  إك   اكمنماع 

                                                           

( A/RES/61/295اكمضقدددة  مددخ  ، اثيودد  األصدد ياكمضقدددة اشددع  قودداو اكشددعاب اأمددخ اأ إعددم ددد 1
 مضلح ع   اكماقا االكاضرات  اكضلك :

http://hrlibabry.umn.edu/arabic/un.Declaration.Indigenous.html last visited 

28/3/2018. 
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قرمددل  هددؤالء اكاددال  مدد  إكدد   اكضدد  ضددؤدل كيددلت(، اع دد  اكدددال ا  ض ددا اآل8اكمددلدة  
اتضددددزاع ارا دددديهل مددددتهخ، ااددددذك  متددددا أا  اددددممضهخ اقدددديمهخ اكراقيدددد  اهاايددددلضهخ االثتيدددد ،

 .ضشنيا اكضمييزإك   اكدعليلت اكض  ضهد 
منضمدددا إكددد     اكقدددو فددد  االتضمدددلءلصددد ي( ع ددد  اتدددد "ك شدددعاب اأ9اتلصدددت اكمدددلدة 

، اال ينداز اكمعتيد االمد  أا  معتد   افودلي كضولكيدد اعدلدات اكمنضمدا اكألصد يام  أا  ألص  
ا  يضرضددب ع دد  مملرادد  هددذا اكقددو ضمييددز مدد  ال تدداع"، ااددذك  قوهددل قاددامل نددلذ فدد  

فدد  ضقديدد هايضهددل ااتضملئهددل افودلي كعلداضهددل اضولكيدددهل دا  ا  يدؤثر ذكدد  ع دد   (33اكمدلدة 
 .( اكمشلر اكيهل اتفلي 6قوهل ف  نتاي  اكداك  اكمشلر اكيد ف  اكملدة 

اق يخ م  قيم  راقي  ك ادال  أا  رضكمل يشا د اأ عم لة م  اا ع  اإلامراع
اكضد  يتضاداا  اكيهدل  الأرا د ي   لصلصت عدة مااد كضتظيخ ضمضا هؤالء اكاال  لص ياأ

ي  م  ارا يهخ اعددخ لص ي( اكض  ض متت عدخ نااز ضرقيل اكاال  اأ10اه  اكملدة  
ويدد ، امولاددل ضعددايض عددلدل، ااالضفددلو ع دد  امددلا  نديدددة دا  مدداافوضهخ اكقويإكدد   تو هددخ

القوددددلي، ااددددذك  اقوهددددخ فدددد  اكقفددددلظ اضعزيددددز اكعمقدددد  اكراقيدددد  اهددددذه  أرا دددديهخاكعددددادة 
ضمض اد ايشمل أا  االرا   ااذك  الكميله ااكالقل ا،يرهل م  اكماارد اكض  التت ضشغ د

( اعتد 26كملدة (، امل تلصت ا25ضنله االنيلل اكموا   ف  اكملدة   خماؤاكيضههذا اكقو 
 كألرا دددد ي  لصدددد يع دددد  اكدددددال ا  ضعضددددر  اضوددددر الكقمليدددد  اكولتاتيدددد  كم ايدددد  اكاددددال  اأ

ضاديطر ع يهدل، ع د  ا  يادا  هدذا االعضدرا  أا  ضاضقاذ ع يهلأا  ااكماارد اكض  ضمض اهل
ض   االرا  ، اع   اكددال ا  ضوداخ  المضم افولي كعلدات اضولكيد هؤالء اكاال  اتظمهخ 

مد  اندل االعضدرا   اشدفلف ي  اا ا اضتايو عم ي  علدك  امفضاقد  لص يل  اأما اكاا
 .(27اكمزخ اض   اكوااتي  ااكتظخ ااكعلدات ااكضولكيد اذك  ف  اكملدة 

ي  فد  م ايد  االرا د  اكضد  لصد ياف   طاة مهم  ك قفدلظ ع د  قدو اكادال  اأ 
ي  فدددد  لصدددد ياأ( ع دددد  اكددددتص ع دددد  قددددو اكاددددال  28اددددلتاا يشددددغ اتهل ض ددددمتت اكمددددلدة 

اكمدداارد، أا  اقددضمل اا ددذ ض دد  االرا دد أا  ضعددايض متلصدد  امواددط فدد  قددلل ملصددلدرة



                                                           012                            (7102لعام )ا(/77(/العدد )7لمجلد )/القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية ا 

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

ادا  ماافوضهل اكمااو ، ايشمل هذا اكضعايض اكدرد افد  قدلل ضعدذر ذكد  ضعاي دهخ عيتدل 
 .ضعايض تودلأا  مالاي  كنادة ارا يهخ م  قيث اكقنخ ااكتاعي ، اعرا  

اذك ، قوهخ ف  قيلخ اكداك  الكمقلفظ   ضر ي  ف  األص يايشمل قو اكاال  اأ
 ص مد  اكمدااد اك طدرة، ااض دلذ اعددخ اادض دامهل ك دض  ااكضزامهدلع   ايئ  ض د  االرا د ، 

ي  تضينددد  اادددض داخ ض ددد  لصددد يااير اكضددد  ضافدددل مقلفظددد  امعلكنددد  لصدددق  اكادددال  اأداكضددد
خ اكويدلخ (، ايشمل هذا اكقو اي ل عدد29االرا   عتد اك رارة قاامل نلء ف  اكملدة 

عااري  ف  ض   االرا  ، ادا  ملص ق  علم  اانيه ، ااكضزامهل الكضشلار  أتشط اعي  
 .معهخ قال اكشراع اذك 

ي  اكقو ف  ضقديدد االادضراضينيلت لص ي( التد ك اال  اأ32ااذك  تلصت اكملدة  
كاال  اكمضع و  اضتمي  ارا يهل ااكماارد اال ر ، اع   اكداك  قال ا  ضضشلار ما هؤالء ا

مشلريا ف  ض   االرا د  ااكمداارد اكماندادة فيدد، اا  ض دا اكيد  فعلكد   أي قال اقلمضهل 
ي  ع  اثلر ض   اكمشلريا ااض لذ االنراءات اكض  ضافل لص يم  انل ضعايض اكاال  اأ

 .ي لص يع   اكاال  اأ تشط اكض في  م  عبء ضعثير هذه اأ
( ع د  قدو 11ي  تلصدت اكمدلدة  لصد يأاف  مل يضع دو ادلكقواو اكثولفيد  ك ادال  ا

ي  فدد  مملرادد  علداضهددل اضولكيدددهل اكثولفيدد ، ااكقفددلظ ع دد  مظددلهر هدددذه لصدد ياكاددال  اأ
اكثولف  اضطايرهل ف  اكمل   ااكقل ر ااكماضوال، اع   اكدال ا  ضافر اال اتضلصدل  

ذات  ي  اكض  ا دذت مدتهخ دا  مداافوضهخ، افد لص يالصقلاهل اأإك   ارد اكقواو اكثولفي 
ي  لصدد ياكقوداو اكثولفيد  ك ادال  اأ مملراد ( ع د  اتدد يشددمل 12اكمندلل تلصدت اكمدلدة  

املاتهددل  اكراقيدد  ااكديتيدد ، ااكقددو فدد  اكقفددلظ اقمليدد  اكطودداساي ددلي، اكضولكيددد ااكعددلدات 
اكديتي  ااكثولفي ، ااكقو ف  ااض داخ اشيلئهل اك للص  ادلكطواس ااكدضقاخ فيهدل ااكقدو فد  

( م  ذات اكملدة اعتد ع   اكدال 2ااطلتهل، ااشلرت ف  اكفورة  إك   لهلاعلدة رفلت ماض
فد  قازضهددل مد  طوداس ارفددلت  مدلإكدد   ي  اضلقد  اكالصداللصدد ياالالضفدلو مدا اكادال  اأ

مددد  قايدددل اكقوددداو  ايعددددمتلصدددف  اشدددفلف ،  آكيدددلتهدددؤالء اكادددال  مددد   دددمل إكددد   مددداض 
( فدد  قددو اكاددال  24( مدد  اكمددلدة 1 فدد  اكفوددرة  ءمددل نددلاكثولفيدد  كهددؤالء اكاددال  اي ددلي 
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طادددددد اكضو يددددددل امملرادددددلضهخ اكلصدددددقي ، امدددددل فيهدددددل قفدددددظ اكتالضدددددلت  الادددددض داخي  لصددددد ياأ
نلتددب ضمددضعهخ اادددا  ضمييددز ع دد  نميددا اك دددملت اكلصددقي  إكدد   ااكقيااتددلت ااكمعددلد ،

ي  لصدد ي، اكعددل اهددخ انددراء فدد  منددلل االعضددرا  اددلكقواو اكثولفيدد  ك اددال  اأااالنضملعيدد 
( فدددد  اض ددددلذ اكدددددال كضدددددااير االكضشددددلار مددددا اكاددددال  36مددددل تلصددددت ع يددددد اكمددددلدة   هددددا
ي  مدد  انددل اكقفددلظ ع دد  اضلصدددلل اعمقددلت اكاددال  اكددذي  ضفلصددل ايددتهخ قدددداد لصدد ياأ

اكراقيدد  ااكثولفيدد  اايلاددي  ااقضلصددلدي  مددا اع ددهخ  تشددط الأداكيدد ، ا للصدد  فدد  اكويددلخ 
  .اكاعض عار اكقداد

(ع د  13ي  ف  اك غد  ااكضع ديخ فودد ااددت اكمدلدة لص ياأ افيمل يضع و اقو اكاال 
قوهدددخ فددد  اقيدددلء اضطددداير كغدددضهخ اتظمهدددخ اكاضلايددد  ااادددض داخ اغضدددضهخ اك للصددد  كضادددمي  

ي  كا دددددعهخ فددددد  لصددددد يمقمضهدددددخ ااادددددملئهخ اكش لصدددددي ، مدددددا مراعدددددلة ضفهدددددخ اكادددددال  اأ
 م  هذا اكقدو االنراءات االداري  ااكايلاي  م   مل االاضعلت  امضرنمي ، ااذك  يض

( قوهددخ فدد  اقلمدد  مؤااددلضهخ اتظمهددخ اكضع يميدد  ا غددضهخ اك للصدد ، اامددل 14قاددب اكمددلدة 
اكثولفيددد  ك ضع ددديخ ااكدددضع خ، اافلكددد  ضع ددديخ االطفدددلل االفددد  اكمادددضايلت،  أادددلكياهخمدددا  يدددضمءخ

ااددذك  ضع دديخ اطفددلل هددؤالء اكاددال   ددلرج منضمعددلضهخ اكمق يدد ، ااددذك  قوهددل فدد  اقلمدد  
، خاضط عدلضهمخ اك للص  اهل ا غضهل ااكمعادر عد  ثودلفضهخ اضولكيددهخ اضدلري هخ االئل االع

ااددلئل االعددمخ اال ددر  فدد  اكداكدد ، اع دد  اكدددال إكدد   قوهددخ فدد  اكالصددالإكدد   إ ددلف 
اكضشلار ما هؤالء اكاال  م  اندل مالفقد  اكضمييدز اضعزيدز اكضادلم، ااكضعدلا  ااكمادلااة 

 . (16ا15ت ع يد اكملدضي  ما اوي  شرائ، اكمنضما اهذا مل ااد
، اهذا مل ندلء تال اكتص ع   اكقواو االالاي  اكموررة كإل عم امل ض م  اإل

، الكقواو اكااردة ف  قلتا  اكعمل اكداك  ااكمق د ، اادذك  عم ( م  اإل17ف  اكملدة 
اك ددلرة  تشددط الأي  مدد  االاددضغمل االقضلصددلدل، الكويددلخ لصدد يقمليدد  اطفددلل اكاددال  اأ

مدا ضع ديمهخ، ايض دم   عرضاكضد  ضضعدأا  خ اكنادي  ااذك  اال مقي  ااكراقيد ،الصقضه
هدددذا اكقدددو اي دددلي قوهدددخ فددد  عددددخ اكضمييدددز فددد  مندددلل اكضاظيددد  ااكعمدددل، امدددل ض دددمتت 

( قدددو هدددؤالء اكادددال  فددد  ضقادددي  اا دددلعهخ االقضلصدددلدي  ااالنضملعيددد ، 22ا21اكمدددلدة 
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ر  اكلصدق  ااالادال  ااعدلدة ا للص  فيمدل يضع دو الكلصدق  ااك دمل  االنضمدلع  ااكلصد
اكضدريب، ااالهضملخ ااالر اكا  ااالطفلل اذال االقضيلنلت اك للصد  ااكشدالب، ا دمل  
قملي  االطفلل ااكتالء م  اكضعرض كالف  اشالل اكعت  ااكضمييز، اا عت ع د  عدلضو 

( قوهدددخ فددد  23اكددددال اض دددلذ اكضددددااير اكمزمددد  كضقويدددو ادددل ذكددد ، امدددل ض دددمتت اكمدددلدة  
اددرامج  أتشددط ااكايددلت اااددضراضينيلت مملرادد  قوهددخ فدد  اكضتميدد ، ااكمشددلرا  فدد   ضقديددد

 .اكلصق  ااالاال  اادارضهل اضطايرهل م   مل مؤاالضهل اك للص 
ي  ف  اكقفلظ ع   لص يعدة مااد ا لصاص قو اكاال  اأ عم امل ض م  اإل

اهددل مدد   ددمل اك للصدد   تاكوددرارا(، ااقوهددل فدد  اض ددلذ 5اك للصدد  فدد  اكمددلدة  مؤااددلضهل
( اع د  اكدددال اكضشددلار مدا هددذه اكمؤااددلت 18ممث يهدل فدد  هددذه اكمؤاادلت فدد  اكمددلدة  

اداري  يما  ا  ضمادهل، ااماافود  اكادال  اكدذي  ضمدث هخ أا  قال اض لذ ال ضدااير ضشريعي 
(، ااقوهل فد  االقضفدلظ امؤاادلضهخ اضطارهدل، اا  يضدافر كهدل االمد  19هذه اكمؤاالت 
زقهددددل، امملرادددد  نميددددا اتشددددطضهل اكضو يديدددد  ااالقضلصددددلدي ، ااقوهددددل فدددد  اااددددالب ااددددب ر 

اكقلصال ع   ضعايض علدل امتلص  ف  قلل عدخ قرملتهل م  ااب رزقهل اضتميضهدل 
(، ااقوهدخ فد  ضعزيدز اضطداير هيدلا هخ اكمؤاادي ، اعدلداضهخ 20ف  اكمدلدة  ءمل نلاهذا 

اقدااتيتهخ افودلي ك معدليير اكداكيد  فد  اضولكيدهخ اكراقي  اانراءاضهخ اكمضميزة ااذك  تظمهدخ 
 (. 34اكملدة 

اتهدل قدد ضشدال اعضرافدلي إكد   1مدااد ا در  يدذهب اكداعض عدم امل يض م  هدذا اإل
ي ، ع ددد  اعضادددلر ا  مدددل ضض دددمتد هدددذه اكمدددااد مددد  لصددد يالكش لصدددي  اكولتاتيددد  ك ادددال  اأ

ودلتات  اكدداك  اقالخ ضطاو ع   اش لص اكولتا  اكدداك  اكعدلخ، ر،دخ ا دضم  اكمرادز اك
( اكدددذل 37ي  عددد  اكمرادددز اكودددلتات  ك شدددعاب اال دددر ، امتهدددل اكمدددلدة  لصددد يك ادددال  اأ

ي  فددد  االعضدددرا  الكمعلهددددات ااالضفلقدددلت اكداكيددد  اكاتدددلءة لصددد يض دددم  قدددو اكادددال  اأ
مددد  ي  فهدددل، اادددذك  ا  ضنعدددل ض ددد  اكددددال ا  ضقضدددرخ اضتفدددذ ض ددد  أا  اكمارمددد  مدددا اكددددال

                                                           

  الكش لصدي  اكداكيد ، اقدث متشدار فد  من د  نلمعد  لصد يقلاخ اقمد قلاخ: مدد  ضمضدا اكشدعاب اأ د1
 .240ا 239، ص2015، 2، اكعدد3زا ا، اكمن د
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اتدددد االضفلقيدددلت قدددد ضادددرخ ادددي  اكاددددال  إكددد   ، ايشدددير هدددذا اكدددرألاالضفلقيدددلت ااكمعلهددددات
ي ، اادذك  لصد يي  ااكداك  اكض  ضعيش فيهل ااادي  اكددال كاتهدل ضضع دو الكادال  األص ياأ

( اكذل مت، هدؤالء اكادال  قدو اكقلصدال ع د  اكمادلعدات اكملكيد  عد  39تص اكملدة  
االطدرا  اال در  أا  مدا اكددالطريو اكضعلا  اكدداك ، اادذك  اقوهدخ فد  قدل اكتزاعدلت 

 إلنراءاتافولي 
(، امدل قددد اكهيئدلت اكداكيد  اكضد  ض ندع اكيهدل كقدل 40علدك  امتلصدف  فد  اكمدلدة  

 .( اك ضل  ضخ االشلرة اكيهمل اتفلي 42ا41هذه اكتزاعلت ف  اكملدضي  
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 الخاتمة
ة ي ، ااكقمليدد  اكموددرر لصدد ياعددد ا  ضعرفتددل ااشددال اافدد  ع دد  ملصددط ، اكاددال  اأ 

إكدد   كهددخ اعقددد اكمااتددلت اكاددالتي  اكماض ددعف  ااكمعر دد  ك ضميددز فدد  اكمنضمددا، ضالصدد تل
 االاضتضلنلت ااكضالصيلت اكضلكي :

 االستنتاجات واًل:أ
عدخ اناد اضفلو داك  قال اطمو ملصط ، ااقد ع   اكادال  ما داع اقثتدل، اذ  -1

اكشددعاب أا  اكشددعاب اكوا يدد أا  ضعددددت اكضاددميلت اكضدد  ضط ددو ع دديهخ مدد  امددخ ااكدد 
عدخ االضفدلو ع د  ضعريد  ااقدد ارادم  إك   إ لف ي ، لص ياكاال  اأأا   لص ياأ

ا دضمط مفهامدد فد  اكاثيدر مد  اكددال امفدلهيخ اال در ، امفهداخ إك   كهخ، ممل اد 
 االق يلت ا للص  ف  اكدال اكعراي .

ك ادددال  ما ددداع اقثتدددل اعضددددرا  داكددد  اايدددلتهخ اك ددددلص ااكمضميدددز عددد  اكمااتددددلت  -2
 ر  ف  اكمنضمدا، اهدذا مدل يماد  اادضتضلند مد  اكلصداا  اكداكيد  اكضد  اعضمددت اال

ادددلكقواو اك للصددد  ااكعلمددد  كهدددؤالء اكادددال ، امددد  اهمهدددل االعضدددرا  ادددلكتظخ  كإلقدددرار
ااالعدددرا  ااكعدددلدات ااكضولكيدددد اك للصددد  اهدددخ ااقوهدددخ فددد  ا  يادددا  كهدددخ مؤاادددلضهخ 

 اك للص  االقضلصلدي  ااالنضملعي  ااكثولفي .
فدد  اكلصداا  اكمعتيدد  اقودداو  تاددل نلتددب اكقوداو ااكقريددلت اكعلمدد  اكمودررة كإلإكد   -3

اقريلضدددددد اكعلمدددد ، كهدددددؤالء اكاددددال  قوددددداو  للصدددد  مودددددررة فدددد  االضفلقيدددددلت  تاددددل اإل
لت اكداكي  ذات اكعمق  اكمالشرة اهخ، ام  اهمهل قو ضورير اكملصير اكاارد عمتااإل

  كعدددلخ لصددد ية اشدددع  اكشدددعاب اأاالمدددخ اكمضقدددد إعدددم ( مددد  4( ا 3فددد  اكمدددلدضي   
ضمثددي هخ مدد  قاددل اكدددال اكضدد  إكدد   ، اقددو ضمثيددل اتفاددهخ مالشددرة دا  اكقلندد 2007

ي ، ااقوهددخ فدد  االعضددرا  لصدد ييضاندددا  فيهددل فدد  اكمتلاددالت اك للصدد  الكاددال  اأ
( 37ندلء فد  اكمدلدة   ما م  ي  فهخ، قاب ملأا  الالضفلقيلت اكض  ضارخ ما اكدال

 . عم م  اإل
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 التوصيات ثانيًا:
ع دد  اكنملعددلت ما دداع اقثتددل كااتددد ااثددر  (ي لصدد ياكاددال  اأ اطددمو ملصددط ،  -1

 ، ا  لص يدق  ااااا مفهامل م  اكمفلهيخ اال ر  اكض  اط وت ع يهخ الكشعاب اأ
ضرضيب االثلر اكداكي  اكضد  ضضرضدب ع د  هدذا اكملصدط ،، اا  ض ضدزخ إك   ال يؤدل ذك 

فدد  دادضارهل كمعضددرا  الكا دا اك ددلص كهدذا اكماددا  هددذا اكملصدط ،  ادإدراجاكددال 
 ف  اكداك .

ي  مد  قادل اكددال اكضد  ضاندد فيهدل هدؤالء لصد ياالضفلو ع   ضعري  مقدد ك اال  اأ -2
اكاال ، اياا  ما ا قاال ااعضرا  ع   اكلصعيد اكداك  افولي ك ضعري  اكاارد فد  

 .1989كعلخ  (169   رقخ   ااكشعاب اكواي يلص ياالضفلقي  اكداكي  اشل  اكشعاب اأ
اض لذ االنراءات اكمزم  م  قال اكدال اكض  ياند فيهل نملعلت ما اع اقثتل م   -3

ة اقملي  قواو انل ضفعيل االقالخ اكااردة ف  اكلصاا  اكداكي  ذات اكعمق  اكمالشر 
فدددد  االضفلقيددددلت اكداكيدددد  اال ددددر   اكددددااردةاالقاددددلخ إكدددد   إ ددددلف ي ، لصدددد ياكاددددال  اأ
اقريلضددددد االالاددددي ، اكعددددل مدددد  اهمهددددل االقاددددلخ اكمضع ودددد   تاددددل ودددداو اإلاكمعتيدددد  اق

الكقواو اكثولفي  كهؤالء اكاال ، ااضمثي هخ ف  اكتظلخ اكودلتات  ااكايلاد  ك داكد  امدل 
ي م  ضمضعهخ اكالمل اع   قدخ اكمالااة الكقواو اكممتاقد  كالفد  مااتدلت اكداكد ، 

 اكلصاا .اذك  م   مل االت ملخ ااكضلصديو ع   هذه 
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 المصادر
 واًل: الكتب بالمغة العربيةأ
ضرنمددد  فدددؤاد ادددارن : م ضدددلرات مددد  اداات قوددداو -ديفيدددد ايادددارادت اا دددرا  -1

، اكطاعدد  تاددل ل ك اقددث فدد  اكوددلتا  اكددداك  كقودداو اإليدداا ا،راف-اكداكيدد  تاددل اإل
 .2007 ، االه ي  ك تشر ااكضازيا، عمل ، اأاكاكعراي  

مددل عاددد اكمددتعخ ااددا ااددر: اددمد  -اكمرانعدد  د -للضرنمددد مقددرخ امدد -ديددم اددارت -2
، اكهيئددددد  اكملصدددددري  اكعلكمددددد  2طاكتهدددددري  اكق دددددلرضل  اكالا يددددد  ااالشددددداري ،  ادددددي

 .1997ك اضلب، 
 .2000، مطاع  اكاتلال، عمل ، 1ط، تال عملد عمر: اؤال قواو اإل -3
 آكيددلتد.ادددر اكدددي  مقمددد شددال:  ،د.ادخ ا ولاددخ قادد  ،د.عمددر اكقفلصدد  فرقددلض  -4

دراادد  فدد  انهددزة اكقمليدد  -اقريلضددد االالاددي  تاددل مليدد  اكداكيدد  كقودداو اإلاكق
 .2012، دار اكثولف  ك تشر ااكضازيا، عمل ، 1طاكعلكمي  ااالق يمي  اانراءاضهل، 

، دار اكاائدل ك تشدر ااكضازيدا، 1طد.اليد عثمدل  اادا لصدايق : نغرافيد  اكادال ،  -5
 .2015عمل ، 

، اكمن ددددد تاددددل داكيدددد  اكمعتيدددد  اقودددداو اإلد.مقمددددد شددددري  اادددديات : اكاثددددلئو اك -6
 .2003، دار اكشراو، اكولهرة، 1طاكاثلئو اكداكي ، -اأال

د.مقمدددددد عدددددلدل مقمدددددد اعيد شدددددلهي (: اكضطهيدددددر اكعرقددددد ، درااددددد  مولرتددددد  فددددد   -7
 اكودددلتا  اكدددداك  اكعدددلخ ااكنتدددلئ  اكمودددلر (، دار اكنلمعددد  اكنديددددة، االاددداتدري ، 

2009، 
(، دار تددددداا   ك تشدددددر 8  اكاادددددر ، اكمن دددددد  يااددددد  تنددددديخ: مااددددداع  اكمعدددددلر  -8
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 .2011، دار االالم  ك تشر ااكضازيا، عمل ، طاع  اأال
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 : الكتب بالمغة االنكميزيةثانياً 
-Rodolfo Stavenhagen: The Emergence of Indigenous People, 

Center for sociologigal Studies, Elgoleio de Mexico, 

Mexico,D,F,Mexico 
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 .1999(، مراز االمخ اكمضقدة، نتي ، تال اراا   قواو اإل

كايس  يااس اي  ا: دكيل ضدريا  كدراا  اكقواو االقضلصلدي  ااالنضملعي  ااكثولفي   .5
(، ا يدد  16ي  اكاقدددة  لصدد ياالقضلصددلدي  ااالقضملعيدد  ااكثولفيدد  ك اددال  اأددد اكقودداو 
  :د نلمع  متيااضل، مضلح ع   اكماقا االكاضرات  اكضلك  تال قواو اإل

http://hrlibrary.umn.edu/arab/circleofrights.html,last visited 

12/2/2018. 

االمددخ اكمضقدددة اشددع   م إعدد  د ااددئ   شددلئع ، ألصدد ي ، الصدداات لصدد ياكشددعاب اأ .6
  ، مضلح ع   اكماقا االكاضرات  اكضلك : لص ياكشعاب اأ

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html last 

visited 30/3/2018 
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 ات الدولية عالنرابعًا: االتفاقيات واإل
د اكوا يي  اادملنهخ ي  ا،يرهخ م  اكاال  اكوا يي  اشالص ياضفلقي  قملي  اكاال  اأ .1

 .1957كات   107ف  اكمنضما اكعلخ ك ا دا  اكماضو   رقخ 
 .1989كات   169  ااكوا ي  ف  اكا دا  اكماضو   رقخ لص ياضفلقي  اكشعاب اأ .2
 ، تشددر ااعضمددد امانددب قددرار لصدد ياالمددخ اكمضقدددة اشددع  قودداو اكشددعاب اأ إعددم  .3

 . 2007اي ال13اكمؤرخ ف   295/19اكنمعي  اكعلم  كألمخ اكمضقدة رقخ 
ي ، اقرضددد اك نتدد  االمريايدد  لصدد ياالمريادد  اكموضددرح اشددع  قودداو اكادال  اأ عدم اإل .4

اكددددارة اكعلديددد  رقدددخ -1333فددد  ن ادددضهل رقدددخ  1997شدددالط26  فددد تادددل كقودداو اإل
95. 

 ارتلمج عمل فييتل  .5
 خامسًا: المواقع االلكترونية:

 ق  ع   اكماقا االكاضرات  اكضلك :دراا  مضل –  ألص يقواو  .1
http://ar.m.wikipedia.org/wiki,page1,last visited 2017/3/1.    

، مضدددلح ع ددد  اكماقدددا االكاضراتددد  2014ي ، لصددد يهيدددثخ عمدددليرة: ادددال  اادددضراكيل اأ .2
 اكضلك :

 http://www.In.is/mawdoo3.com/qAFg3,last visited, 2017/3/2 . 

  كماالصدد   مددل ادددأت لصدد ياكقاامدد  ،يددر مدرادد  كقودداو اكشددعاب اأ ماددلر  قلدخ:هددل .3
 :فيد، مضلح ع   اكماقا االكاضرات  اكضلك 

http://www.nubatimes.com/articles-717.htmi.last 

visited,2017/4/11. 

ي  ا،يدددرهخ مددد  لصددد ياشدددع  قمليددد  اكادددال  اأ 1957عدددلخ 107تدددص اضفلقيددد  رقدددخ  .4
 يي  اادملنهخ فد  اكمنضمدا اكعدلخ ك ا ددا  اكمادضو  ، الك غد  اكاال  اكوا يي  اشاد اكوا

 االتا يزي ، مضلح ع   اكماقا االكاضرات  اكضلك :
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http://www.ilo.org/indigenous/conventions/no107/ingen/index.

htmlast visited 2017/6/13.  

  االتا يزيدد ، ، اكمتوقدد  الك غدد1989كعددلخ  169  ااكوا يدد  رقددخ لصدد يتددص اكشددعاب اأ .5
 :مضلح ع   اكماقا االكاضرات  اكضلك 

http://www.ilo.org/dyn/normalex/en/f?p=normalexu13last visited 

2018/2/22. 

 :االمخ اكمضقدة الك غ  االتا يزي ، مضلح م  اكماقا االكاضرات  اكضلك  عم تص اإل .6
http://www.un.org/esa/socder/unpfii/DRIDS/-en-pdf,last 

visited,2017/9/15.  

  ي : مضلح ع   ماقا االمخ اكمضقدة االكاضرات  اكضلك :لص ياكياخ اكعلكم  ك اال  اأ .7
http://www.un.org/ar/events/population/ last visited 2018/2/15. 

 سادسًا: البحوث
شار فد    الكش لصي  اكداكي ، اقث متلص يقلاخ اقمد قلاخ: مد  ضمضا اكشعاب اأ - 

 .2015، 2اكعدد، 3من   نلمع  زا ا، اكمن د
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 :ـمخــــصــالمـ
قمددليضهخ ع دد  إكدد   ي  اقددد اكمااتددلت اكضدد  ظهددرت اكقلندد لصدد ييعددد اكاددال  اأ 

ااالطفدددددلل  الأق يددددلتاكلصددددعيد اكددددداك  ع ددددد  ،ددددرار اكقمليددددد  اكممتاقدددد  كدددداعض اكفئدددددلت 
منضمددا اكددداك  تظددلخ قمليدد  اك ، اكضدد  اقددر اكماض ددعفااكتاددلء...اكخ، كااتهددل مدد  اكفئددلت 

  لص اهل .
اادددءاي مدد  اكتلصدد  اكثددلت  مدد  اكوددر  اكعشددري  ضددخ اقددراز ضودددخ م قدداظ فدد  منددلل 

ي ، قيددث ضاتددت متظمدد  اكعمددل اكداكيدد  اضفلقيدد  اكاددال  لصدد ياالعضددرا  اقودداو اكاددال  اأ
ي  اشددداد اكوا يدددي  اادمدددلنهخ فددد  اكمنضمدددا اكعدددلخ لصددد يي  ا،يدددرهخ مددد  اكادددال  األصددد ياأ
، ااكدذل ض دم  اكمعدليير اكداكيد  كقوداو اكادال  1957كعدلخ  107 دا  اكماضو   رقدخ ك ا
  ااكشعاب اكوا ي  رقخ لص يي ، ااكض  ضخ مرانعضهل القولي ااقرار اضفلقي  اكشعاب األص ياأ

نهاد متظم  إك   إ لف ، اكذل قلز ع   ضلصديو اكاثير م  اكدال، 1989كعلخ  169
اقريلضد االالاي  علمد ، اقوداو اكادال   تال ي  قواو اإلاالمخ اكمضقدة ف  منلل قمل

االمدددخ اكمضقددددة اشدددع  قوددداو  إعدددم اكمضقددددة  كألمدددخي ، اقدددرت اكنمعيددد  اكعلمددد  لصددد ياأ
، اامانددب هددذه اكلصدداا  ضددخ اقددرار معددليير داكيدد  علمدد  2007  عددلخ لصدد ياكشددعاب اأ

 دت ع د  اكددال ي ، فر لص يضطاو ف  منلل قملي  اكقواو اكعلم  ااك للص  ك اال  اأ
 االكضزاخ اهل.
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ABSTRACT : 

 The indigenuos people considered to be one of the companent to which 

areas the need to protact it at the international level similar to the protection 

given to some gatogaries such as Minorrities, children, women..ext, because 

they are vulnerable. Therefore, the international community must adupt its 

own protection system. And from the second half of twentythe century there 

has been remarked progress in the recognition of the right of Indigenous 

people, the International Labor Organization has adupted the Indigenous and 

Tribal Population Convention No107 of 1957, which garamties international 

standereds for the rights of Indigenous people, and subsequently revised and 

and aduption of Convention on Indigenous and Tribal people, No 169 of 

1989. Which has been ratified by many countries. In addition to efforet of 

United Nation in the field of recognition of humsn rights and fundamental 

freedoms and the rights of Indigenous People, the United Nation General 

Assembly adupted The United Nation Declaration on the Rights of 

Indigenous People, in 2007. 

As aresult under these International Instrument, were adupted general 

international standered applied in the area of puplic and private rights of 

Indigenous People states must adhere to the provisions of the convention. 


