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       األصلية                                املنتدى الدائم املعين بقضااي الشعوب 

                    الدورة السابعة عشرة

     7162            نيسان/أبريل     72-  61         نيويورك، 

  *                    من جدول األعمال املؤقت   9      البند 

        0202     لعام           املستدامة            خطة التنمية 
     0202                                        لشعوب األصلية وخطة التنمية املستدامة لعام                  املستجدات املتعلقة اب  

  
                       مذكرة من األمانة العامة  

  

 موجز 
   مــن       7101                                انفيــل ةتــت التنميــت املســتدامت ل ــاه       بشــ ن                 اســت د مــن اتــورا    مــا                  يقــده اــلا التقريــر  

                                                                                         منظور الش وب األصليت. ويضتلع املنتدى الدائم امل ين بقضااي الش وب األصليت، بوصـف  ايةـت ةـ اب ةب ـت 
     حقـــو       صـــون                                                                        للم لـــال اصقتيـــاجت واصجتمـــاعا، بـــدور اـــاه رب اقـــد  مشـــورة ا ـــ اب بشـــ ن  يفيـــت  فالـــت 

                               . ويتضمن التقرير مدةال  فنيت من     7101              انفيل ةتت عاه        أثناب                         صليت وإعماهلا على حنو ف ال          الش وب األ
                                                                                          املنتدى الدائم امل ـين بقضـااي الشـ وب األصـليت مـن أجـل اصست راوـا  املواوـي يت للمنتـدى السياسـا الرفيـع 

                     ملنتـدى السياسـا الرفيـع        مبووـو  ا       ات لـ                 ، إىل جانـ  أفاـار     7162                                   املستوى امل ين ابلتنميت املستدامت رب عاه 
  . “                                          التحول حنو جمتم ا  مستدامت وقاجرة على اليموج ”      7162             املستوى رب عاه 

 

 

  

 

 *  E/C.    19/2018/1         .  

https://undocs.org/E/C.19/2018/1


 E/C.19/2018/2 

 

2/10 18-01463 

 

      مقدمة -    أوال  
           ، الــد جةلــت     7101                            ، ةتــت التنميــت املســتدامت ل ــاه  6 /  21                               اعتمــد  اعم يــت ال امــت، رب قراراــا  -   6

   ت     وطموحـ   ت     حتويليـ     ةتـت   ا              ابلثنـاب ابعتباراـ     ا تـت    ت         . وقـد حظيـ    7161                   انون الثاين/ينـاير      6             حيز النفاذ رب 
                            ش وب األصليت؛ وعلى النقيض من          أت ذ ر لل     يرج                                   املا. ورب األاداف اإلمنائيت لأللفيت، مل              على الي يد ال

                                                                                      ذلــ ، لثـــل أاــداف التنميـــت املســتدامت ةتـــوة إىل األمــاه ابلنســـبت للشــ وب األصـــليت. ويقــده اـــلا التقريـــر 
                        الـد أعـد  للـدورة الساجسـت       7101                       ابلشـ وب األصـليت وةتـت عـاه                           ملا است د من اتورا  ات لـ        متاب ت 

   (.          E/C.    19/2017/50   ت )                                           عشرة للمنتدى الدائم امل ين بقضااي الش وب األصلي

     عنـد                                                   ست إشارا  مباشرة إىل الش وب األصليت. ومن األمهيـت مباـان،       7101               واتضمن ةتت عاه  -   7
                                                                                        انفيــل أاــداف التنميــت املســتدامت، احــألاه إعــالن األمــم املتحــدة بشــ ن حقــو  الشــ وب األصــليت احألامــا ةمــا 

                                                                                            راج  رب اإلطار امل يارت. ويشال اإلعالن إطارا للم ايري الدنيا لبقـاب الشـ وب األصـليت رب ال ـامل و رامت ـا    وإج
  .       التنميت                                                                             ورفاا ا وحقوق ا، ويقده اوجي ا  بش ن إجماج حقو  الش وب األصليت وأولوايهتا رب منوذج 

       رب وـمان    ا     رئيسـي   ا          ويـؤجت جور                                                          واملنتدى الدائم ايةت ةـ اب ةب ـت للم لـال اصقتيـاجت واصجتمـاعا -   0
                                                 انفيــــل أاـــداف التنميـــت املســـتدامت. ويتضـــمن اـــلا التقريــــر        أثنـــاب                                   مراعـــاة حقـــو  الشـــ وب األصـــليت وأولوايهتـــا 

  .    7162                                                                                    مدةال  فنيت من املنتدى الدائم لالست راوا  املواوي يت للمنتدى السياسا الرفيع املستوى ل اه 
  

           مرررررررن منظرررررررور       0202              املسرررررررتدامة لعرررررررام                           نظررررررررة عامرررررررة علررررررر  خطرررررررة التنميرررررررة  -     اثنيا  
       األصلية       الشعوب

                                                                   أاــداف وايــااي  التنميــت املســتدامت ســت إشــارا  صــرألت إىل الشــ وب األصــليت. وعلــى        اتضــمن -   4
                                  الزراعـــا للمـــزارعا اليـــغار مـــن الشـــ وب         اإلنتـــاج       مبضـــاعفت    ا      التزامـــ   0- 7        الغايـــت     اـــال  ا           وجـــ  ا يـــو ، 

    علــــى         رب احليــــول                    طفــــال الشــــ وب األصــــليت  أل    فــــر   ل ا              إىل وــــمان ااــــافؤ    5- 4        الغايــــت       وارمــــا        األصــــليت، 
ـــدول األعضـــاب أيضـــا عـــن التزام ـــا القـــوت بتماـــا الشـــ وب     7101                    الت لـــيم. ورب ةتـــت عـــاه                                                           ، أعربـــت ال

                                                                                      األصليت وإشرا  ا رب انفيل األاداف، وش  ت على إجراب است راوا  منتظمت وشاملت للتقده احملرز رب 
                                               واصستفاجة من مسامها  الشـ وب األصـليت رب اصست راوـا                                     حتقيق ا، مبا رب ذل  على الي يد الوطين، 

   (.  29         ، الفقرة  6 /  21       القرار       )انظر
 

                       تصنيف البياانت واملؤشرات  

                                           ، إطار املؤشرا  ال امليت ألاداف وايـااي  التنميـت    060 /  26                               اعتمد  اعم يت ال امت، رب قراراا  -   5
                                                    . وعلى الي يد الوطين، ا مل القائمت ال امليت للمؤشرا       7101                                     املستدامت رب ةتت التنميت املستدامت ل اه 

                                                                                       ميدر لإلرشاج لووع أطر للمؤشـرا  الوطنيـت صسـت رال التقـده الـوطين حنـو التنميـت املسـتدامت. و اـن 
                                                            مفيـــل للمؤشـــرا  احلادـــت لرصـــد التقـــده احملـــرز ابلنســـبت للشـــ وب األصـــليت رب                   اصطـــال  علـــى اســـت رال 

  . (         E/C.    19/2017/5 )                                            اللت أعد للدورة الساجست عشرة للمنتدى الدائم          التقرير   من     62   إىل     67        الفقرا  
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     0202      لعام        ستدامة  امل         التنمية     خطة   يف          والتحدايت         الثغرات -     اثلثا  

         واملنتـدى  .        السـنويت        جورااـ    رب      7101     عـاه     ةتـت      بشـ ن         وحـوارا          مناقشا         الدائم        املنتدى      أجرى -   1
    بـا      اعمـع     علـى       فريـدة      قـدرة      لديـ                 الشـ وب األصـليت،      قضـااي        ملناقشـت         الرئيسـا        ال املا      احملفل       بوصف          الدائم،
         للتـداول         املتحـدة،      األمـم        منظومـت        وبـرام          وصـناجي        و ـاص     مـن      بدعم         األصليت،         والش وب        األعضاب       الدول
ــــــــت           املووــــــــوعيت،        املســــــــائل      بشــــــــ ن       اجمللــــــــال    إىل        املســــــــائل     اــــــــل       بشــــــــ ن       مــــــــدةال        لتقــــــــد       ةــــــــ اب        و  ية

  .         واصجتماعا         اصقتياجت
        املشـورة       بتقـد          التزامـ       جديـد    مـن      وأ ـد         أولويـت،    ذا     جمـاص      7101     عـاه     ةتت        الدائم        املنتدى       وي ت  -   2

   رب    مبــا       ا تــت،       انفيــل      بشــ ن        املتحــدة      األمــم        منظومــت        وبــرام          وصــناجي        و ــاص      وإىل      اجمللــال    إىل          واملســاعدة
  .        املستدامت         ابلتنميت      امل ين        املستوى        الرفيع         السياسا        املنتدى   رب          واملشار ت        النشتت         املسامها      ةالل    من     ذل 

        املنتــدى     قــده           واحلــوارا ،       ا ــ اب       أفرقــت         مناقشــا     عــن        انبثقــت     الــد          الرئيســيت        املســائل    إىل          واســتناجا -   2
ــــدائم،      ةتــــت      بشــــ ن          التوصــــيا     مــــن      عــــدجا   ،    7162      مــــايو /   أاير   رب         امل قــــوجة      عشــــرة         الساجســــت       جوراــــ    رب         ال

   (.  90-  22         الفقرا    ،       E/  2017/43      انظر )      7101    عاه

         واملــوارج        ألقــاليم  وا        األراوـا   رب        األصــليت        الشـ وب      حبقــو         اصعـألاف    أن     علــى        الـدائم        املنتــدى      وشـدج -   9
         التنميــــت       أاــــداف    مــــن   7   و   6       اهلــــدفا      حتقيــــ    رب       بــــريا        إســــ اما      يســــ م    أن      شــــ ن     مــــن          وا زيزاــــا         ومحايت ــــا
      اختاذ     على         احلاوما         املنتدى    حث        اليدج،     الا    ورب  .           األةرى أيضا        األاداف             ورب حتقي  مجيع           املستدامت،

  .     7101     عــاه     ةتـت      إطـار   رب          وموارجاـا         أراوـي ا   رب        األصـليت        الشـ وب      حقـو        حلمايـت        الالزمـت         التـدابري     مجيـع
         التنميــــت       أاــــداف        مبؤشــــرا       امل ــــين         الو ــــاص     بــــا       املشــــألك       ا ــــ اب      فريــــ       يقــــده    أبن      أيضــــا        املنتــــدى       وأوصــــى
         املؤشرا       إطار   رب                     واتويراا بشال من  ا        األصليت        للش وب         األساسيت         املؤشرا        إلجراج       الدعم          املستدامت
       ابلنســـبت       األرل   رب        األصـــليت        الشـــ وب      حبقـــو          القـــانوين        ابصعـــألاف        املت لـــ        املؤشـــر       إجراج      ســـيما   ص          ال امليـــت،
  . 7   و   6       اهلدفا      إطار   رب       احملدجة        للغااي 

     ةتـت    مـن    62-  62        الغايـت   رب      إلي        املشار       النحو     على          البياان ،       اينيف      أبمهيت        الدائم        املنتدى      وسلم -    61
          الالاينيــت        ألمرياــا            واصجتماعيــت           اصقتيــاجيت        الل نــت      اقــوه    أبن        املنتــدى      أوصــى        اليــدج،     اــلا    ورب  .     7101     عــاه

       لضـــمان       اع ـــوج        مبضـــاعفت       وايـــري ،        للســـاان        املتحـــدة      األمـــم       صـــندو     مـــع         ابلت ـــاون          الاـــاري ،       البحـــر        ومنتقـــت
        األصـليت        الشـ وب      حقـو     عن         ااميليت        مؤشرا         وإجراج          وا زيزاا        األصليت        ابلش وب         املت لقت         البياان        اينيف

        الســـاان      بشـــ ن            مونتيفيـــديو      آراب        واوافـــ         ابألاـــداف       يت لـــ       فيمـــا         احلاومـــا     مـــن        املقدمـــت         الوطنيـــت          التقـــارير   رب
  .        الاـــاري        البحـــر        ومنتقـــت          الالاينيـــت        أمرياـــا   رب          والتنميـــت        للســـاان         اإلقليمـــا       املـــؤلر   رب       اعتمـــد      الـــلت           والتنميـــت،
         اوجي يـت       مـل رة         الااري        البحر        ومنتقت          الالاينيت        ألمرياا           اصقتياجيت        الل نت      اقده    أبن       لل         املنتدى       وأوصى
         املت لقـــت          املمارســـا       أفضـــل        لتبـــاجل       األةـــرى          اإلقليميـــت        الل ـــان    مـــع        ابصشـــألاك         املتبـــاجل        للـــت لم        ف اليـــت        وانظـــيم

       النحــــو     علــــى          اللاايــــت،        اويت ــــا       وحتديــــد        األصــــليت                    حمــــدجا  اهلويــــت للشــــ وب      أســــا      علــــى         البيــــاان         بتيــــنيف
  .        الالاينيت        أمرياا   رب       بلدان     عدة   رب       أجريت     الد      7161      ل اه           الت داجا       جولت   رب         املستخده

          واملشـــار ت         للتشـــاور        وشـــاملت         ومفتوحـــت       جائمـــت       آليـــا        إنشـــاب    إىل         احلاومـــا         الـــدائم        املنتـــدى      وجعـــا -    66
       أباـــداف        املتيـــلت          والدوليـــت          والوطنيـــت           واإلقليميـــت       احملليـــت         واهليةـــا           ال مليـــا           األصـــليت رب        الشـــ وب         ولتمثيـــل
        الشـــ وب      اشــمل     الــد      ا تــ         لتنفيــل        افيــت       مــوارج      ختيــي     إىل         احلاومــا      جعــا      مــا  .         املســتدامت         التنميــت
  .      األصليت                   حمدجا  اويت الش وب      أسا      على         البياان        اينيف       وومان        األصليت
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         الوطنيت            اصست راوا    رب                 البلدان املشار ت    با    من        امل نيت         البلدان     اضم    أبن        الدائم        املنتدى       وأوصى -    67
           واقاريراـا            است راوـاهتا    إىل        األصـليت        الشـ وب      7162     عـاه   رب        املسـتوى        الرفيع         السياسا        املنتدى   رب         التوعيت
   رب      عشــــرة         الســــاب ت       جوراــــ    رب        املنتــــدى    إىل      اقــــده    أن    إىل        األعضــــاب       الــــدول     الــــ         املنتــــدى      وجعــــا  .        ووفوجاــــا
   رب        األصـليت        ابلشـ وب         املت لقـت         املؤشـرا        إبجراج         املت لقـت       اعيـدة          املمارسـا     عن        اقريرا      7162       أبريل /     نيسان

  .       التوعيت         الوطنيت            است راواهتا
 

       األصلية        الشعوب      حقوق      بشأن     511    20        العامة        اجلمعية      قرار  

         والشـــ وب      7101     عــاه     خبتـــت       ات لــ        مســـائل     عــدة     655 /  27        قراراـــا   رب        ال امــت        اعم يـــت        اناولــت -    60
  :      ال امت        اعم يت  .       األصليت

        الوفــــاب   رب        األصــــليت        الشــــ وب      حقــــو       عميــــع        الواجــــ          اصعتبــــار      إيــــالب     علــــى        األعضــــاب       الــــدول      شــــ  ت  • 
  . (  64        الفقرة )         الوطنيت        ال ام      ووع    ورب      7101      ل اه          املستدامت         التنميت     ةتت   رب    هبا        املت  د           ابصلتزاما 

         السياســا         للمنتــدى         التوعيــت         الوطنيــت            است راوــاهتا   رب      اــدرج    أن   رب      انظــر    أن     علــى       الــدول      شــ  ت  • 
        الشـــ وب      اتيـــل         م لومـــا           وال امليـــت         الوطنيـــت           واقاريراـــا          املســـتدامت         ابلتنميـــت      امل ـــين        املســـتوى        الرفيـــع

        مراعـــــاة    مـــــع   ،    7101     عـــــاه     ةتـــــت       انفيـــــل       اواجـــــ      الـــــد          والتحـــــداي       احملـــــرز        التقـــــده    عـــــن        األصـــــليت
       ميــنفت       بيــاان     مجــع     علــى      أيضــا       الــدول       وشــ  ت   ،    7101     عــاه     ةتــت    مــن    29   و    22        الفقــراا
   (.  65        الفقرة )       الر      عن     أحد     ختلف     عده       وومان      احملرز        التقده       لقيا 

    عـن        املقبلـت         السـنويت          التقـارير   رب        األصليت        الش وب    هتم         م لوما        إجراج     على       ال اه      األما      ش  ت  • 
   (.  61        الفقرة )          املستدامت         التنميت       أاداف      حتقي     حنو      احملرز        التقده

       ومحايــت       ا زيــز       إبجمــاج        املتحــدة      األمــم        منظومــت        و يــاان        الــدول        التــزاه       ا زيــز       وــرورة     علــى      شــدج   • 
         والدويل،          واإلقليما       الوطين       الي د     على         اإلمنائيت         وال ام           السياسا    رب        األصليت        الش وب      حقو 

     ةتــــت       أاــــداف      حتقيــــ    رب        األصــــليت        الشــــ وب      حلقــــو                      إيــــالب اصعتبــــار الواجــــ      علــــى         وشــــ  ت ا
   (.  62        الفقرة )      7101    عاه

         السياســا        املنتــدى   رب        املنــاط      مجيــع   رب        األصــليت        الشــ وب       اســاام    أن       وــرورة     علــى      أيضــا      شــدج   • 
     على        األصليت        الش وب    مع       ال مل     على       الدول       وش  ت           املستدامت،         ابلتنميت      امل ين        املستوى        الرفيع
   (.  62                 املستدامت )الفقرة          التنميت       أباداف      يتيل      فيما          واإلقليما        والوطين      احمللا       الي د

        األصليت        الش وب       بقضااي      امل ين        الدائم         واملنتدى        األصليت        الش وب      حبقو         امل نيت       ا  اب      آليت     جعت  • 
        وصايهتــم،      نتــا    رب         الواجــ ،         اصعتبــار      إيــالب    إىل        األصــليت        الشــ وب      حبقــو       امل ــين      ا ــا         واملقــرر
   (.  69        الفقرة )      7101     عاه     ةتت        بتنفيل      يتيل      فيما        األصليت        الش وب      حلقو 

      بشــ ن       مــدةال       اقــد         مواصــلت     علــى        األصــليت        الشــ وب       بقضــااي      امل ــين        الــدائم        املنتــدى      شــ  ت  • 
      ينظر     لاا          املستدامت         ابلتنميت      امل ين        املستوى        الرفيع         السياسا        املنتدى    إىل                    قضااي الش وب األصليت

   (.  71        الفقرة )           املواوي يت            است راواا    رب      في ا
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      لعرام          املسرتدامة         التنمية     خطة       تنفيذ   يف        األصلية        الشعوب      حترزه      الذي        التقدم     رصد -      رابعا  
0202     

     علــى       ســنوا      عشــر      مــرور       ييــاجف     واــو         األصــليت،        للشــ وب        ابلنســبت      ةاصــت      أمهيــت    ذا      7162     عــاه      ــان -    64
  .    7112       سبتم  /     أيلول   رب        األصليت        الش وب      حقو       بش ن         التارخيا        املتحدة      األمم      إعالن        ال امت        اعم يت        اعتماج

        وأاـــداف      7101     عـــاه     ةتـــت       انفيـــل   رب          مشـــار ت ا        األصـــليت        الشـــ وب       واصـــلت   ،    7162     عـــاه    ورب -    65
        الشـ وب      حقـو      جعـم       لضـمان         وال ـاملا          واإلقليمـا       الـوطين       الي د     على       بنشاط        وشار ت  .         املستدامت         التنميت
               أجان  الضـوب علـى     06    إىل    61     ا            واسـل  الفقـر   .     7101     عـاه      تـت        ال ـاملا         التنفيـل   رب          وأولوايهتـا        األصليت
  .       املستواي       خمتلف     على      احملرز         والتقده        األصليت        الش وب        مشار ت

 
     0252              املستدامة لعام          ابلتنمية      املعين        املستوى        الرفيع      ياسي   الس        املنتدى  

      ل ـاه          املسـتدامت         ابلتنميـت      امل ـين        املسـتوى        الرفيـع         السياسا        املنتدى   رب        األصليت        الش وب      ممثلو      شارك -    61
      إحـــدى        بوصـــف ا         األصـــليت،        للشـــ وب          الرئيســـيت        اجملموعـــت        وشـــار ت  .     7161     عـــاه   رب       ف لـــوا      مـــا   ،    7162

        املنتـدى          اجتماعـا    رب            واصجتمـاعا،          اصقتياجت      اجمللال    إىل        اقارير      قدمت     الد       التسع          الرئيسيت         اجملموعا 
        املنتـــدى      ومثـــل  .        التوعيـــت         الوطنيـــت            اصست راوـــا       وةـــالل        ال امـــت           املواوـــي يت          املناقشـــا    رب        ببيـــاان        وأجلـــت
  .      املنتدى      رئيال        الدائم

      ل ـــاه        املســـتوى        الرفيـــع         السياســـا         للمنتـــدى         ا تاميـــت         الوثيقـــت       بوصـــف         امل تمـــد         الـــوزارت       اإلعـــالن    ورب -    62
        املســـتوى         الرفي ـــو          واملمثلــون         الـــوزراب      أجرج   ، (  55        الفقــرة      اـــاب،  -        الســاج        الفيـــل   ،    A/  72/3      انظــر )      7162
     عـاه          عاسـت ةتـت     الـد         الضـ يفت               أوافوا الفةا    7        الفقرة   رب         األصليت:        الش وب    إىل      حمدجة        إشارا        أرب ت

       الفقـر     علـى        القضـاب      أمهيـت           أ دوا على   ،  64        الفقرة    ورب         األصليت؛        الش وب     ذل    رب    مبا            احتياجاهتا،      7101
   رب        وصحظــوا        األةــرى؛         الضــ يفت         والفةــا         األصــليت        الشــ وب      ســيما    وص         لل ميــع،           اصجتماعيــت        احلمايــت      ونظــم
       نتي ت         القاسيت         املناةيت         ابلظواار         األصليت،        الش وب      في م    مبن         األايليت،       منت ا      صغار         مدى أتثر    65        الفقرة
    بــا      7101     عــاه     خبتــت       الــوعا       لــزايجة      ج ــوج     بـلل    إىل      جعــوا    72        الفقــرة    ورب         األراوــا؛        واــداور       املنــا       لتغـري
  .       املسابلت      ومان     أجل    من         األصليت،        الش وب     ذل    رب    مبا         امليلحت،       أصحاب     مجيع

   رب        التنو       بتبين           د التزموا  فق  :       األصليت        للش وب       اهلامت         األولواي      ب ض         اناولوا      ذل ،    إىل         وابإلوافت -    62
   رب        السلما          والت ايش          للت دجيت       احملليت         املؤسسا        ا زيز       لضمان       ةتوا        واختاذ          البشريت،            واملستوطنا       املدن

          للمسابلت        ا او ت          واملؤسسا         املتسقت          السياسا       أمهيت        وصحظوا   ؛ ( 2        الفقرة )          الثقافا          املت دجة         اجملتم ا 
      من ـا      أمـور     مجلـت     حسـ        ميـنفت       بيـاان     إىل       احلاجـت     علـى        وشـدجوا   ؛ (  65        الفقـرة )        احليـازة      حقـو      حتأله     الد

   (.  72        الفقرة )        اإلثنيت
      ل ــاه        املســتوى        الرفيــع         السياســا         للمنتــدى           واصجتمــاعا          اصقتيــاجت      اجمللــال      رئــيال      مــوجز        ويتضــمن -    69

        الفةـا      علـى      اـؤثر     الـد         املسـاواة     عـده      أوجـ        مب اعـت       ات لـ         األصـليت        الشـ وب    إىل        إشـارا     مخال   (6 ) 2   716
   رب    مبا          الض يفت،        الفةا     ود         التمييز     على         والتغل    ؛ ( 7        اليفحت )        األصليت        الش وب     ذل    رب    مبا          الض يفت،

      أمــور    بــا    مــن         األصــليت،        للشــ وب         ورفاايــت      صــحيت      حيــاة       ووــمان   ؛ ( 4        اليــفحت )        األصــليت        الشــ وب     ذلــ 
__________ 

 ( 6)  https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/                                                        16673     HLPF_     2017    _Presidents_summary.pdf                       .  
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       واســخري   ؛ ( 9        اليــفحت )        ابحمليتــا          املت لقــت        األصــليت              م ــارف الشــ وب          واســتخداه   ؛ ( 2        اليــفحت )      أةــرى
     ةتت       انفيل      بغيت          واصبتاار              والتانولوجيا       ال لم      جماص    رب         القدرا       بناب       ألايرال               الش وب األصليت       م ارف

   (.  66        اليفحت )      7101     عاه
       مــدةال             واصجتمــاعا،          اصقتيــاجت        للم لــال      ةب ــت       فرعيــت      ايةــت       بوصــف          الــدائم،        املنتــدى      وقــده -    71

     يـ ز    ممـا   ،    7162     عاه   رب        املستوى        الرفيع         السياسا        املنتدى        أجرااا     الد           املواوي يت            لالست راوا          موووعيت
         واملــدةال   .     7101               انفيــل ةتــت عــاه   رب          عــن الر ــ         األصــليت        الشــ وب     ختلــف     عــده      وــمان    إىل       احلاجــت

  . (7 )      املستوى        الرفيع         السياسا         للمنتدى         اإللاألوين          اصست رال      منيت           متاحت على          املوووعيت
        جانبيـت        ف اليـت     ةالل    من        املستوى        الرفيع         السياسا        املنتدى   رب                    قضااي الش وب األصليت      أيضا       وأثري  -    76

   رب      عقــد      الـد   ، “     احملليـت          والتنميـت        الرفـا                          مفـاايم الشــ وب األصـليت عـن  :      الفقـر     علـى        التغلـ  ”       مووـو       بشـ ن
         واجملموعـت         األصـليت،        الشـ وب       بقضـااي      امل ـين        الدائم        املنتدى       أمانت         انظيم ا   رب       شار ت   ،    7162       يولي  /   لوز    67

         اليـــندو         رعايتـــ    رب      شـــارك      الـــلت         األصـــليت،        الشـــ وب       لنســـاب       الـــدويل         واملنتـــدى         األصـــليت،        للشـــ وب          الرئيســـيت
   (.       للمـرأة        املتحـدة      األمـم     ايةـت )       املـرأة      ولاـا       اعنسـا    بـا          للمساواة        املتحدة      األمم       وايةت          الزراعيت         للتنميت       الدويل
      حبقــو         للن ـول            وصــيا  م مـت ا          ابعتباراـا         التاليـت          التوصــيا      علـى       الضـوب           جـرى اســلي             للمناقشـا ،        ونتي ـت

  :        املستدامت         التنميت       أاداف       انفيل       عمليت   رب         اإلمنائيت          وأولوايهتا        األصليت        الش وب
       األاداف     مجيع   رب        األصليت        الش وب            حمدجا  اويت    أو       لل ر       وفقا         البياان        اينيف      ومان  • 

        املؤشرا        قوائم   رب         واملوارج        األراوا       حيازة   رب         واملنيفت         املضمونت       احلقو       بش ن      مؤشر       إجراج  • 

   رب     ذلـ    رب    مبـا            واصسـت رال،          واملتاب ـت         التنفيـل   رب        األصـليت        الشـ وب        ملشار ت            وجوج آليا       ومان  • 
        التوعيت         الوطنيت             واصست راوا         املستوى        الرفيع         السياسا        املنتدى

  .      األصليت        الش وب      حقو       بش ن        املتحدة      األمم      إعالن    مع      7101     عاه     ةتت       انفيل       اواف       ومان  • 
 

      لعام          املستدامة         ابلتنمية      املعين        املستوى        الرفيع         السياسي        املنتدى   يف         الطوعية         الوطنية            االستعراضات  
0252     

       خمتلفــت    هنـ     عـن      7162     عــاه   رب         التوعيـت         الوطنيـت            لالست راوـا         املقدمــت          للتقـارير      حتليـل      ياشـف -    77
     ةـالل       نوقشـت        اقريـرا    40    با     ومن  .         اقاريراا   رب                    قضااي الش وب األصليت       إجراج   رب        األعضاب       الدول        اتب  ا
          املتواصلت       اع وج     على         اإلجيابيت        األمثلت     ب ض      اناك      ان   ،    7162     عاه   رب        املستوى        الرفيع         السياسا        املنتدى
  .             الش وب األصليت      قضااي       ا ميم    إىل         الراميت

       إلجارة         التاب ت          املستدامت         التنميت      ش بت       أعدا       اللت         التوعيت         الوطنيت            اصست راوا       جتميع        ويتضمن -    70
     ا تـــ           البلـــدان          مفـــاج  أن           فيـــ  شـــر        يـــرج         األصـــليت،        الشـــ وب    عـــن    اباب   (0 )          واصجتماعيـــت           اصقتيـــاجيت        الشـــؤون
       انفيـل       ا زيـز   رب       اشـارك       فاعلـت        و   ـا         متضـافر     جعـم    إىل      حباجت          م موعت          اقاريراا   رب        األصليت        الش وب
  .       ونيبــال         ومــاليزاي      شــيلا    مــن        املقدمــت          التقــارير   رب         اإلجيابيــت         ال ناصــر     ب ــض       ويــل ر  .         املســتدامت         التنميــت       أاــداف
       ال مـل      فريـ       سـاام        املثـال،      سـبيل      ف لـى  .        البيـاان      عمـع       أجوا        اتـوير   رب      أيضـا        امليلحت       أصحاب       وساعد

__________ 

 ( 7)  https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/input                                                s .  

 ( 0)  https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/                                                        17109     Synthesis_Report_VNRs_                      2017    .pdf    .  
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     عمـع        جمتم يـت      أجاة     واا   ،                    Indigenous Navigator       اتوير   رب         الدامنرك   رب                     لشؤون الش وب األصليت       الدويل
  .                      أباداف التنميت املستدامت       يت ل       فيما        األصليت        الش وب      حقو        إعمال      لرصد       مينفت       بياان 

        الرفيــع         السياســا        املنتــدى    إىل       املقــده         اقريراــا   رب         األصــليت،        للشــ وب          الرئيســيت        اجملموعــت       وصحظــت -    74
    اـا        املقلقـت       احلالـت      واـل   .       األصـليت        للشـ وب         الغـلائا      األمـن        ان داه       عوامل    من      عامل       الفقر    أن   ، (4 )      املستوى
      حلقــو         املنــتظم          واصنت ــاك         الســائدة           التمييزيــت         واهليا ــل           واصســتي اب           واصســت باج         التــارخيا          لالســت مار       نتي ــت

         ال رفيت       نظم ا       إو اف    إىل      واسع      نتا      على         واملوارج          واألقاليم        األراوا       فقدان     أجى     وقد  .       األصليت        الش وب
          افتقاراا    عن        األصليت        الش وب       إفقار      حالت      نت ت     وقد  .        ورفاا ا          و رامت ا         املتميزة        اويت ا      أسا       اشال     الد
    ســـت          الرئيســـيت        اجملموعـــت       وقـــدمت  .        الغـــلائا       أمن ـــا         وان ـــداه          وموارجاـــا         أراوـــي ا     علـــى          والســـيترة        امللايـــت    إىل

   :      التايل       النحو     على        رئيسيت        اوصيا 
        ابلشـ وب        اصعـألاف          الغـلائا،       واألمـن       الفقـر    مـن      للحـد        وبرام             اسألااي يا      ووع     عند  ( أ ) 
         الف الت؛          مشار ت ا        و فالت      حمدجة       بظروف        وات ثر      حمدجة      حقو     هلا        متميزة        جمموعا         بوصف ا        األصليت

                    اويت الش وب األصليت؛    إىل         استناجا         البياان        اينيف      ومان  ( ب ) 

   رب        األصــليت        للشــ وب         الف ــالا          والتمثيــل         املشــار ت       آليــا      علــى        املؤسســا        التــابع       إوــفاب  ( ج ) 
          املستدامت؛         التنميت       أباداف        املتيلت          ال مليا 

         واعتمـــاج          رب األراوـــا        األصـــليت        للشـــ وب            يـــت ال رفيـــت     اعماع       ابحلقـــو          القـــانوين        اصعـــألاف  ( ج ) 
      احملرز؛        التقده      لرصد        مؤشرا 

     الــد         اإلمنائيــت         املشــاريع     علــى        األصــليت        للشــ وب          واملســتنرية         واملســبقت      احلــرة         املوافقــت        فالــت  ( ه ) 
        املنافع؛        لتقاسم       منيفت       آليا        وومان        للتظلم       ف الت      آليت        وإنشاب        علي ا؛      اؤثر

       الفقـــر      ا ـــاج     الـــد      ا تـــ    رب          املســـت دفت        للـــ ام          الاافيـــت         واملـــوارج             اـــوفري األمـــوال        فالـــت  ( و ) 
  .      األصليت        للش وب         اللاايت          والتنميت        واليحت         الغلائا       واألمن

        املثــال،      سـبيل      ف لـى  .      أاـداف     عــدة      إطـار   رب        األصـليت        الشـ وب       منظــور            وسـتارياا       اقريـر       واضـمن -    75
   رب        األصـليا        للسـاان     وطـين        اجتمـا    رب   6      اهلدف      إطار   رب       البلد   رب          الثمانيت        األصليت        الش وب      ممثلو      شارك
        الرؤيـت     اـل       ومشلـت  .     7101      ل ـاه      رؤيـت        املتحـدة      األمم        منظومت     على        وعرووا   ،    7161       نوفم  /     الثاين       اشرين
         ال امليـــت       النظـــر       وج ـــا        احـــألاه    مـــع        اإلنســـان       وحقـــو            والثقافـــا         األب ـــاج       مت ـــدج       منظـــور    مـــن       الفقـــر       م اعـــت

        لتناســ        الفقــر        ملاافحــت        الدولــت       بــرام         وا ــديل       جيــدة؛      حيــاة       لل ــيش        اإلمنــائا          ومف وم ــا        األصــليت        للشــ وب
        وأجرجـــت  .         ألقاليم ـــا          الثقافيـــت  -            واصجتماعيـــت          اعغرافيـــت         واحلقـــائ         األصـــليت        الشـــ وب        ومتالـــ           احتياجـــا 

  .  64   و   5   و   4        األاداف      إطار   رب        األصليت        الش وب    من      حمدجة       مدةال       أيضا

       ارافـا       ذلـ    رب    مبـا          األصـليون،       سااهنا         يواج  ا     الد       احملدجة         التحداي            اقريرا عن      شيلا       وقدمت -    71
      اسـلي          وينبغا  .        اقريراا   رب               الش وب األصليت      قضااي      أيضا      شيلا         واناولت  .       األب اج         املت دجة       الفقر       م دص 

       عنيــرا         ابعتبــار    4- 6  و    7- 6   و   6- 6        الغــااي       إطــار   رب        امليــنفت         املؤشــرا     مــن     عــدج       إجراج           الضــوب علــى

__________ 

 ( 4)  https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/                                                        14942     SDG   -IPMG.pdf        .  
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         األصـليت،        للشـ وب       الـوطين       واجمللـال        األصـليت        للشـ وب       وزارة       إنشـاب    إىل      أيضـا        اإلشـارة      وجتـدر  .       للغايت        إجيابيا
  .       الوطنيت           التشري ا    رب    هبا       امل ألف        التس ت        األصليت        الش وب    من     لال      حمدجة      جمالال    عن     فضال

   رب       أسـلا،        أورانـ       سـيما    وص         األصـليت،        الشـ وب    بـا       الفقـر      حبـدو        ات لـ        بيـاان         مـاليزاي       وقدمت -    72
        األصـــليت         اجملتم ـــا     مـــع          الشـــرا ا        ا زيـــز     علـــى       الضـــوب      ســـلتت   ،  65      اهلـــدف      إطـــار    ورب  .  6   ف   اهلـــد      إطـــار

        األصــليت         اجملتم ــا          اســتقتاب       وــرورة           املســتقبليت         أاــداف ا    بــا    مــن    أن       وذ ــر          مســتمرة،           ولويــت        واحملليــت
        املقألحــت         املشـاريع     علــى         املوافقـت     ح ـ     أو      اقــد     مـن        لاين ــا     ذلـ    رب    مبـا           التبي يــت،        املـوارج       إجارة   رب        واحملليـت

  .       أراوي ا     على      اؤثر    قد     الد

        األطفـال     لـدى       املـزمن         التغليـت     سـوب    مـن      للحـد       وطنيـت        أاـدافا          ايواايمـاص    مـن       املقـده         التقريـر       واضمن -    72
        املنـــاط      ومـــن          وايـــاريفوان        وزيناـــا      املـــااي      شـــ وب    مـــن        األطفـــال     علـــى        الأل يـــز    مـــع             ا مـــال ســـنوا ،    ســـن     جون

         التقرير       وأشار  .     منيف      أسا      على          السياسيت          ال مليا    رب          واياريفوان        وزيناا      املااي      ش وب         ومشار ت          الريفيت،
      الـدعم     إىل         اقريراا   رب        الياابن        وأشار   .     بنما   رب        األصليت        للش وب         الشاملت         التنميت     ةتت    إىل      بنما    من       املقده

      األمـــن     أجـــل    مـــن          القــدرا ،       وبنـــاب        احلمايـــت      جمــاص    رب         الدوليـــت          مســـاعداا      ةـــالل    مــن        البلـــد،            الــلت يقدمـــ 
    من      اثلثت       جمموعت    ورب  .                  لألذى بسب  أوواع ا      عروت    اا     الد                   أمن الش وب األصليت     ذل    رب   مبا         البشرت،
       الشــــ وب       قضــــااي       إلجراج     جمــــاص     ختلــــ         ولان ــــا        متفرقــــت        األصــــليت        الشــــ وب    إىل         اإلشــــارا       اــــزال   ص           التقــــارير،
          وال ازيــــل         األرجنتــــا        املثــــال،      ســــبيل     علــــى         اجملموعــــت،     اــــل       واضــــم  .    أمشــــل    حنــــو     علــــى         املســــتقبل   رب        األصــــليت

        ال امـت       ا دمـت       وظـائف    من       مةويت       بنسبت       امل دل        املدنيت       ا دمت       قانون      ألتفظ        نيبال،    ورب  .       ونيبال            والسلفاجور
  .      اإلعاقت     ذوو         واألشخا         األصليت         والش وب         الداليت     ذل    رب    مبا         امل مشت،         والفةا         للنساب

       اترقت   ،    7101     عاه     ةتت      إطار   رب         الوطنيت          ال مليا    رب        األصليت        الش وب        مبشار ت       يت ل        وفيما -    79
        اقريـرا      اتـر        بينمـا      عمـل،       حلقا     أو        حوارا     أو         مشاورا     إىل            و وستارياا           وايواايماص       وبنما      شيلا        اقارير

   رب         إثيوبيـــا        وأشــار   .              الشــ وب األصــليت      قضــااي    عــن         املســـؤولت        الرديــت        اهليةــا            إىل مشــار ت      وبــريو         األرجنتــا
  .       الوطنيت          املشاورا    رب        الرعاة        مشار ت    إىل         اقريراا

 
         املستدامة         التنمية    عن         العاملية          التقارير  

          املســــــتدامت         التنميــــــت       أاــــــداف      حتقيــــــ     حنــــــو      احملــــــرز        التقــــــده    عــــــن       ال ــــــاه      األمــــــا       اقريــــــر       يتضــــــمن   ص -    01
( E/  2017/66        )  األاــداف     مجيــع   رب        األصــليت        الشـ وب      اويــت    أو        ال رقــا      األصــل     حسـ        ميــنفت       بيــاان      أيـت       .  

     الـد         الضـ يفت          السـاانيت        الفةا       إحدى          ابعتباراا        األصليت        الش وب    إىل   ، 4      اهلدف      إطار   رب          التقرير،      ويشري
  .               على قده املساواة                    لضمان مشوهلا ابلت ليم       اع وج    من      مزيد     بلل      يلزه

         التاب ــت        الفنيــت        الل ــان    مــن        املقدمــت                     جتمــع املســامها  التوعيــت     الــد        ال امــت        األمانــت       مــل رة        واتضــمن -    06
  (       E/HLPF/       2017/3 )         الدوليــــت         احلاوميــــت        واحملافــــل                وايــــري  مــــن اهليةــــا            واصجتمــــاعا          اصقتيــــاجت        للم لـــال

         املســامهون      أبــرز        املثــال،      ســبيل      ف لــى   .     اليــدج     اــلا   رب      اامــت         ا ليقــا       وعــدة        األصــليت        الشــ وب      حلالــت      حتلــيال
   ؛ (  75        الفقـــرة )       الـــوطين        اليـــ يد                السياســـاايت علـــى           وال مليـــا          التنفيـــل   رب        األصـــليت        الشـــ وب        مشـــار ت      أمهيـــت

      إعــاجة       من ــا      أمــور     مجلــت     ةــالل    مــن          والتمييــز         املســاواة      ل ــده        للتيــدت        اإلنســان      حقــو        وــرورة     علــى        وشــدجوا
              إىل منـــافع اـــوفري          وأشـــاروا   ؛ (  79        الفقـــرة )        األصـــليت        الشـــ وب      حقـــو      علـــى        الأل يـــز    مـــع                   النظــر رب التشـــري ا 

     ةا         ااتماه      إيالب                     (؛ وأشاروا إىل ورورة  41                      للش وب األصليت )الفقرة                              اانولوجيا امل لوما  واصاياص 
       الضوب        وسلتوا   (.   11        الفقرة )       ابلفقر       يت ل       فيما        عموما،        النساب    مع         ابملقارنت         األصليت،        الش وب    من        للنساب

https://undocs.org/ar/E/2017/66
https://undocs.org/ar/E/HLPF/2017/3
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     علـــى       ابحليـــول       يت لـــ       فيمـــا       احملليـــت          واجملتم ـــا         األصـــليت        للشـــ وب         ال رفيـــت          والقـــوانا       احلقـــو      علـــى      أيضـــا
        القتــا         مســابلت      أمهيــت        وصحظــوا   ؛ (  22        الفقــرة )         وإجارهتــا          وانظيم ــا            واســتخدام ا          التبي يــت         واملــوارج        األراوــا
         اجملتم ـا        وحقو        م يشت     سبل     على       سلبيت     آاثر    هلا     الد          الت اريت         املؤسسا       حالت   رب     ذل    رب   مبا       ا ا ،
   رب        األصــليت         اجملتم ـا        ملمثلــا        املن  ـا        اإلجمــاج    إىل       وجعـوا   ؛ (   666        الفقــرة )        البيةـت     علــى    أو         واألصـليت       احملليـت
    ((. ب )     662        الفقرة )      7101     عاه     ةتت       انفيل
  

         ابلتنميررررة      املعررررين        املسررررتوى        الرفيررررع         السياسرررري        املنترررردى       موضررررو       بشررررأن      أتمرررر ت -       خامسا 
                                    التحررررو  تررررو ستمعررررات مسررررتدامة وقررررادرة علرررر   ”   ،    0252     عررررام   يف          املسررررتدامة
       األصلية        الشعوب       منظور    من   ، “      الصمود

          التحول حنو  ”       مووو    رب        املستوى        الرفيع         السياسا        املنتدى   رب          املشار ون       سينظر   ،    7162     عاه   رب -    07
    66   و   2   و   1          املســتدامت         التنميــت       أاــداف      أيضــا            وسيست روــون   “                                جمتم ــا  مســتدامت وقــاجرة علــى اليــموج

        الفةـا      أشـد    مـن      ااـون    ما       ايالبا     الد                        اباتماما  الش وب األصليت        األاداف     ال        واتيل  .   65   و    67  و
  .     الر      عن         يتخلفوا    أن      يرجح       اللين       أولة     با     ومن         وهتميشا،       وفقرا      و فا

        األصـليت        الشـ وب       م ـارف       احـألاه    أبن        األصليت        الش وب      حقو       بش ن        املتحدة      األمم      إعالن      ويقر -    00
        اوصــيا         الــدائم        املنتــدى      وقــده  .        واملنيــفت          املســتدامت         التنميــت      حتقيــ    رب      يســ م           التقليديــت          وممارســاهتا          وثقافاهتــا

        للشـ وب        وااجفـت        وف الت        املت        مشار ت        عمليا        إنشاب    إىل      وجعا         اليموج،     على         والقدرة          ابصستدامت       ات ل 
      خمتلـــف   رب         الت ـــاوين         التنفيـــل     أجـــل    مـــن       ال مـــل      جمـــاص       حتديـــد     ذلـــ    رب    مبـــا           املســـتدامت،         التنميـــت   رب        األصـــليت
       إعــاجة      حتديــد   مت      مــا   (.   79        الفقــرة      ألــف،  -      األول       الفيــل   ،       E/  2003/43      انظــر )        املتحــدة      األمــم        عمليــا 
      انظـــر )        اليـــموج     علـــى        القـــدرة       لبنـــاب         وســـيلت          الثقافيـــت           واقاليـــداا         وعاجاهتـــا        األصـــليت        الشـــ وب      لغـــا        انشــي 

E/  2014/43       ،   45        الفقرة  .)   

    عـن        أفاـارا         الدوليـت       ا ـ اب       أفرقـت          اجتماعـا     من        ال ديد   رب          املشار ون     قده        املاوا،       ال قد      وةالل -    04
       مووــــو       ــــان        املثــــال،      ســــبيل      ف لــــى  .                    والقــــاجرة علــــى اليــــموج          املســــتدامت          واجملتم ــــا         األصــــليت        الشــــ وب

         الدوليت       ابلسنت         لالحتفال     جويل      ة اب       لفري         اجتما      حبث       اللت        املووو     او   “       والغااب         األصليت        الش وب ”
          املسـتدامت         واإلنتـاج         اصست الك      أمناط       اناول     جرى      ما   ، (         E/C.    19/2011/5      انظر )      7166     عاه   رب        للغااب 

           واملســــؤوليت        األصــــليت        الشــــ وب       وحقــــو             اصســــتخراجيت          ابليــــناعا      م ــــين     جويل      ةــــ اب       لفريــــ         اجتمــــا    رب
  . (5 )    7119     عاه   رب         للشر ا            اصجتماعيت

         التنميت ”       مووو      جويل      ة اب       لفري         اجتما    رب          املشار ون     انقش   ،    7162       يناير /     الثاين        انون    ورب -    05
   رب        األصـليت        الش وب      حقو        احألاه      ومان       ورورة     على        وشدجوا   (1 ) “      األصليت        الش وب        أقاليم   رب          املستدامت
        املتحــدة      األمــم      إعــالن     فــ ن        اليــدج،     اــلا    ورب  .     7101     عــاه     ةتــت       انفيــل     عنــد          وموارجاــا           وأقاليم ــا         أراوــي ا
  .      ال ملا          والتوجي        اإلهلاه      يوفر        األصليت        الش وب      حقو       بش ن

__________ 

 ( 5)  https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/meetings                                                              -and   -workshops/          7136    -2 .html     .  

 ( 1)  https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii                                                            -sessions        -2/17    -2 .html     .  

https://undocs.org/ar/E/2003/43
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https://undocs.org/ar/E/C.19/2011/5
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       أبريـل /     نيسـان   رب       عقـداا       املقـرر         الـدائم،         للمنتـدى      عشـرة         السـاب ت        للـدورة      ا ا         املووو         وسياون -    01
      أيضـــا        الـــدورة        وستشـــمل  .  “       واملـــوارج          واألقـــاليم        األراوـــا   رب        األصـــليت        للشـــ وب         اعماعيـــت       احلقـــو  ”   ،    7162
          اصقتيــــاجت      اجمللــــال    إىل        املنتـــدى       اقريــــر        وســـيقده  .     7101     عــــاه      وةتـــت        األصــــليت        الشـــ وب      بشــــ ن        مناقشـــت

  .        املستدامت         ابلتنميت      امل ين        املستوى        الرفيع         السياسا         للمنتدى       مدةال         وسيوفر           واصجتماعا

 


