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       األصلية        الشعوب       بقضااي      املعين        الدائم        املنتدى
       عشرة         السابعة        الدورة

       ٧١٦٢             نيسان/أبريل    ٧٢-  ٦١          نيويورك،
  * ت    املؤق        األعمال      جدول    من   3       البند
            الدائم        املنتدى        توصيات        متابعة

        اهليئدات     ومدن        املتحددة      األمم        منظومة       كياانت    من         الواردة           للمعلومات      جامع       تقرير  
         الدائم        املنتدى        توصيات       تنفيذ   يف      احملرز        التقدم    عن       األخرى         الدولية         احلكومية

   
       العامة        األمانة    من       مذكرة  

 

 موجز 
         واهليئــا         املتحــدة      األمــم        منظومــ        كيــا      مــن         الــواردة        للــردود       مــوجزا       جتميعــا         التقريــر     هــ ا       يتضــمن 
      املعــي        الــدا م        املنتــد         توصــيا         لتنفيــ         املتخــ ة          اإلجــراتا       بشــ ن         اســتبيان     علــ        األخــر          الدوليــ          احلكوميــ 
ــــــردود     علــــــ        االطــــــ        وميكــــــن         األصــــــلي          الشــــــعو        بقضــــــاا ــــــ         ال ــــــ          الكامل         التــــــا          الشــــــبك        املوقــــــ      عل

www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii                                                    -sessions        -2/17    -2 .html        
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      مقدمة -     أوال 
       تنفيـ     أن    إىل        األحيـان    مـن     كثـر   يف        األصـلي         الشـعو        بقضـاا      املعـي        الـدا م        املنتـد        أعضات      أشار -   ٦

    إىل        املقدمـ           املعلومـا       ل وتشـكلل         األصـلي          للشعو          اليومي        احلياة   يف      فرقا     حيدث    أن    جيب        املنتد         توصيا 
        لتقييم       األمهي       ابلغ       أداة       األخر          الدولي          احلكومي         اهليئا      ومن        املتحدة      األمم        منظوم        كيا      من        املنتد 
     هلا،      شكره    عن       وأعر           التقارير      قدمت     اليت         الكيا       تلك      بفضل        املنتد      أقر     وقد           التوصيا         تنفي      مد 
       ويشـــــ           املنتـــــد          توصـــــيا         متابعـــــ      وعـــــن         أنشـــــ تها    عـــــن         معلومـــــا       تقـــــدم        مواصـــــل      علـــــ       حيثهـــــا     وهـــــو

    أن     عل         األصلي         الشعو     م        عملها    عن          تقاريرها      تقدم   مل     اليت         والربامج           والصناديق         الوكاال       أيضا       املنتد 
     ذلك       تفعل
       دوليــ         حكوميــ        هيئــا      وإىل        املتحــدة      األمــم        ملنظومــ       اتبعــا      كيــا     0١    حنــو    إىل         اســتبيان  ُ    أُرســل     وقــد -   ٧

      وهــ        كيــا     ٦١       عــددها        البــال          التاليــ          الكيــا      مــن      ردود      ورد               الثاين/ينــاير،       كــانون    ٦٢     وحــى       أخــر  
          ألفريقيــــا،           االقتصــــادي          والل نــــ          العامــــ ،        لألمانــــ            التابعتــــان       اإلعــــ م      شــــؤون        وإدارة          السياســــي         الشــــؤون       إدارة

          الدوليـــ ،      لعمـــل ا        ومنظمـــ            الزراعيـــ ،         للتنميـــ        الـــدو           والصـــندو          املتحـــدة،      لألمـــم          والزراعـــ         األغ يـــ         ومنظمـــ 
        املتحـدة      األمـم         ومفوضـي          العامـ ،        لألمانـ         التـاب         احلماي     عن           واملسؤولي          اجلماعي        اإلابدة     مبن       املعي        واملكتب
        املتحـــدة      األمـــم         اتفاقيـــ         وأمانـــ             البيولـــوج ،        التنـــو          اتفاقيـــ         وأمانـــ          العامـــ ،        لألمانـــ          التابعـــ         اإلنســـان      حلقـــو 
        املتحدة      األمم        ومنظم          اإلمنا  ،        املتحدة      األمم        وبر مج          لل فول ،        املتحدة      األمم        ومنظم          التصحر،        ملكافح 
        املتحــدة      األمــم        وبــر مج        املــرأة،      ومتكــن       اجلنســن    بــن          للمســاواة        املتحــدة      األمــم       وهيئــ            والثقافــ ،        والعلــم        للرتبيــ 

               العاملي /منظمـ        الصـح         ومنظمـ         الـدو ،        والبنـك         للسـكان،        املتحـدة      األمم        وصندو           البشري ،            للمستوطنا 
     علــ          الكاملــ         الـردود     علــ        االطــ        وميكـن          الفكريــ           للملكيـ          العامليــ          واملنظمــ            األمريكيـ ،         للبلــدان       الصـح 
-        www.un.org/development/desa/indigenousp                                       eoples/unpfii             -sessions        التـــــــــــا          الشـــــــــــبك        املوقـــــــــــ 

2/17    -2 .html        
 

       األخددرى         الدوليددة         احلكوميددة         واهليئددات        املتحدددة      األمددم       كيدداانت    مددن         الددواردة        الددردود -      اثنيا 
      وخطددة        الدددائم        املنتدددى        توصدديات        لتنفيددذ        اختاذهددا       املزمددع    أو        املتخددذة         التدددابر    عددن

      األمدم      إعدن        أهددا        لبلدو       متسد     هند        اتبدا         لكفالة         املنظومة      نطاق     على       العمل
       األصلية        الشعوب      حقوق      بشأ         املتحدة

 
         السياسية        الشؤو        إدارة  

       الـــدعم      فريـــق   يف      نشـــ ا      عضـــوا        العامـــ         ابألمانـــ           السياســـي         الشـــؤون       إدارة      كانـــت   ،    ٧١٦٢     عـــام   يف -   3
     عل        العمل     خ          لتنفي          مبادرا      عدة   يف        وشاركت        األصلي         الشعو        بقضاا      املعي         الوكاال     بن       املشرتك
        األصلي         الشعو       حقو       بش ن        املتحدة      األمم      إع ن       أهداف       لبلوغ      متسق    هنج       اتبا         لكفال          املنظوم       ن ا 
   يف        اإلدارة       شـــاركت              األول/أكتـــوبر،       تشـــرين    ويف           املبـــادرا       هلـــ ه       الـــدعم       وقـــدمت   (         E/C.    19/2016/5       )انظـــر
       األخـرة        املرحلـ    يف        ومراقـب       كضـامن       بـدوره        القيـام   يف        ودعمتـ       شـيل    يف        الق ـر         املتحدة      األمم      فريق      جهود
          واملشارك          الدستور   يف    هبا        االعرتاف       إدراج      بش ن        األصلي         الشعو     م         احلكوم         تقودها     اليت         التشاور        لعملي 

       إشـراف    حتـت         املتحـدة،      األمـم      قامـت              أيلول/سـبتمرب،    ويف           الدسـتور         اإلصـ         قانون       مشرو    يف          السياسي 

http://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2/17-2.html
http://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2/17-2.html
http://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2/17-2.html
https://undocs.org/ar/E/C.19/2016/5
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        مشــاورة         ابستضــاف         اهلــاد ،      احملــي      جــزر       منتــد        أمانــ     مــ           وابلشــراك        اهلــاد       احملــي        ملن قــ        املقــيم       املنســق
        اجلزر       شبا     من     شااب    0١        مبشارك         سليمان     جزر   يف       الس م       عملي       بش ن

     خــ ل     فمــن         العــامل          الصــعيد     علــ          القــدرا         لتنميــ          مبــادرا        تنفيــ      علــ        العمــل        اإلدارة        وتواصــل -   0
       صياغ        عملي       سيا    يف        األصلين         األمازي         السكان    م         اإلدارة        تواصلت        ليبيا،   يف       للدعم        املتحدة      األمم      بعث 

     ذا          الوسـاط          مبـادرا         اسـتمر          الفلبـن،    ويف          ومصـاحلهم          شـواغلهم       معاجل       تضمن    ك        ليبيا   يف         الدستور
      مكتب     وظل         اإلمنا           املتحدة      األمم       بر مج    م       بدعم          ميندا و،       إلقليم         املنتمي        املورو       مجاعا     م          املسارين
    هنـج    إىل        التوصـل      لدعم        األصلي          والشعو          األقليا         جمموعا     م         يتحاور       نيبال   يف        لإلدارة        التاب         االتصال
           والدعوة         اهلاد               الدبلوماسي      خ ل    من     ذلك   يف    مبا   ،    ٧١٦0     عام       دستور        لتنفي         لل مي       شامل

 
        اإلعنم      شؤو        إدارة  

      إعــــ م        لوســــا        ركنــــا            واالجتماعيــــ            االقتصــــادي         الشــــؤون        وإدارة       اإلعــــ م      شــــؤون       إدارة      خصصــــت -   0
       الــركن     هــ ه      وأات          الــدا م،        املنتــد       دورة     خــ ل             نيســان/أبريل    ٧٢    إىل    ٧0    مــن       الفــرتة   يف        األصــلي         الشــعو 
        مقـاب       فيـ       وجـر            اللقـاتا ،      وعقـد       للعمـل       مسـاح         األصـلي         ابلشـعو        اخلاصـ          اإلع مي        املواد       ملنت  

      شــؤون       إدارة         وستســتمر         األصــلي          الشــعو        وخــربات      ممثلــ     مــ         املباشــر      ابلبــ        صــحفي          ومــؤمترا           ومناقشــا 
     خـــ ل       اإلعـــ م        لوســـا       ركـــن        لتخصـــي             واالجتماعيـــ            االقتصـــادي         الشـــؤون       إدارة    مـــ          التعـــاون   يف       اإلعـــ م
          املقبل          املنتد        دورا 

      فريق     خ ل    من        األصلي         الشعو       حبقو        الوع      رف    يف        الرا د        الكيان       اإلع م      شؤون       إدارة       وتعترب -   ١
    مـن   ٦        العنصـر      إطـار   يف         االتصـاال      جمـال   يف          اختصاصـين     يضـم        املتحـدة      األمـم       وكـاال     بن      مشرتك      عامل
      حقــو       بشــ ن        املتحــدة      األمــم      إلعــ ن         العاشــرة         الســنوي         الــ كر       وخــ ل          املنظومــ        ن ــا      علــ        العمــل     خ ــ 

     علــ        تشــتمل        اتصــاال            اســرتاتي ي         وتنفيــ       بوضــ         العامــل        الفريــق     قــام   ،    ٧١٦٢     عــام   يف        األصــلي         الشــعو 
        الن ا        واسع        تغ ي       أيضا        اإلدارة       ووفر       مميز        تعبر       ورمز         الصحفي           واملؤمترا          الرتوجيي        املواد    من       جمموع 
        نيســـان/    ٧0   يف        العامـــ         اجلمعيـــ       ر ـــي        أقامـــ       الـــ          املســـتو         الرفيـــ        للحـــدث         واللغـــا          الوســـا           ومتعـــددة

           املناسب       هب ه         ل حتفال      ٧١٦٢      أبريل
       ابليــوم         للتوعيــ           وفعاليــا        أنشــ         العــامل      أحنــات      خمتلــ    يف       لإلعــ م        املتحــدة      األمــم       مراكــز       ونظمــت -   ٢

        ابلــرتويج       بوغــوات   يف       اإلعــ م      مركــز     قــام        املثــال،      ســبيل      فعلــ             آ /أغســ  (    ١ )        األصــلي         للشــعو        الــدو 
      ونظـم            التلفزيـون،       وحم ـا          السـينما     دور       عرضـت      قصـر       واث قـ       فـيلم     خـ ل    مـن        األصـلي         الشـعو        ألصوا 

         التنميــــ        أبهــــداف       يتعلــــق      فيمــــا        األصــــلي         الشــــعو        زعمــــات       قــــدرا        لبنــــات       بر جمــــا        كــــانبرا   يف       اإلعــــ م      مركــــز
            الشراكا         وإقام             التعليمي ؛          واملؤسسا        اإلع م       وسا      م          التواصل   يف       اإلع م       مراكز        وتستمر           املستدام  

           اإللكرتونيــ          واملصــادر         املكتبــا        وتعهــد       اخلــا ؛         والق ــا        احملليــ       املــدين       اجملتمــ          ومنظمــا          احلكومــا     مــ 
          األصلي          الشعو        بقضاا       الصل      ذا 
 

        ألفريقيا           االقتصادية        اللجنة  
   ،    ٧١١١      لعـام         أفريقيـا   يف        ابألراضـ          املتعلق           والتحدا         املسا ل      بش ن         األفريق        االحتاد      إع ن   يف -   ٢

       الـــدول       رؤســـات     عقـــد          ألفريقيـــا،           االقتصـــادي         الل نـــ         التـــاب         األراضـــ          لسياســـا          األفريقـــ        املركـــز      يســـره      الـــ  
        وم  مـــ        شـــامل       تكـــون        األراضـــ       بشـــ ن        سياســـا      وضـــ        عمليـــ      علـــ         اإلشـــراف     علـــ        العـــزم          واحلكومـــا 
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        األراضــ         سياســا       جــدو         لتحديــد          اإلقليميــ            التقييمــا        وكشــفت          األفريقــ          الواقــ        ملعاجلــ            ل حتياجــا 
     علــ           وابالعتمــاد        األخــر            املستضــعف          والفئــا         األصــلي         الشــعو       حقــو        مســتو      علــ       ثغــرة      وجــود    عــن

        ملســاعدة         أفريقيــا   يف        األراضــ         سياســا       بشــ ن         توجيهيــ         ومبــاد       إطــار      بوضــ        املركــز     قــام            التقييمــا ،       نتــا ج
     علــ        وتقــوم       اجلميــ       تشــمل        ابألراضــ         متعلقــ         سياســا      وضــ      علــ          األفريقــ        االحتــاد   يف        األعضــات       الــدول

         والنســات        األصــلي         الشــعو      مثــل           املستضــعف ،        للفئــا        اخلاصــ    ف      الظــرو       نفســ        الوقــت   يف        وتراعــ           املشــارك ،
            والفتيا  

       وزرات       أيـدها     الـيت          أفريقيـا،   يف        األراضـ    يف        الضخم             االستثمارا       بش ن           التوجيهي         املباد       وهتدف -   ١
      حقـــو      حتـــرتم           اســـتثمارا        تشـــ ي     إىل   ،    ٧١٦0     عـــام   يف          والزراعـــ       األرض    عـــن          املســـؤولون         األفريقـــ        االحتـــاد
     ل تـرولج     وهـ          األصـلي          الشـعو         تتبعهـا     الـيت        احليـازة     نظـم       وكـ لك          واجلماعـا         األفـراد    هبـا       يتمت      اليت        اإلنسان

      مســبق       وبشــكل  ُ    حُبريــ          األصــلي ،        الشــعو      ذلــك   يف    مبــن         األراضــ ،         مســتخدم      مجيــ          وموافقــ         مشــارك       ملبــدأ
        احليــازة       نظــام    يف      األرض   يف       املــرأة      حقــو      علــ         الرتكيــز    مــ            ل ســتثمار،        األراضــ       ختصــي      قبــل         ومســتنر،
        املبـاد        تنفيـ      علـ          القـدرا        لبنـات        وبـرامج         تدريبيـ        بـرامج       املركـز     ل أعـدل      وقـد         السـوات     حـد     علـ         والعـريف       الرمسـ 
        الشــعو       حقــو      حتمــ        بصــورة          االســتثمار      عقــود      بشــ ن         التفــاوض     عنــد           التوجيهيــ         املبــاد          اســتخدام      وعلــ 

            املسـتثمرين     هتـم     الـيت        األراضـ    يف      تعـي     مـا      كثرا        الشعو      ه ه     وأن      سيما   ال         األراض ،       حيازة   يف        األصلي 
        لفا دة           التوجيهي         املباد       بش ن          وتدريبا          للتوعي      عمل       حلقا        املركز    ل نظلم         األعضات،       الدول    م           وابلتشاور
          األفريقي             التقليدي          السل ا 

          والزراعــــ              واالســــتثمارا         األراضــــ       بشــــ ن       بر جمــــا        األراضـــ          لسياســــا          األفريقــــ        املركــــز     أعــــد     وقـــد -    ٦١
        وم  مـــ        شــامل       تكــون        األراضــ       بشــ ن        سياســا      وضـــ         لتشــ ي           اجلنســاني         املســا ل      بشــ ن     آخــر        وبر جمــا

     وض      عل          املساعدة      منها      بسبل     هلا،        احلماي        وتوفر         والنسات        األصلي         الشعو       حبقو        وتعرتف           ل حتياجا 
        املسـ ل      هـ ه        وتكتس          األراض         إلدارة       فعال        برامج       وك لك        مناسب          قانوني       وأطر        األراض       بش ن        سياسا 

       أصـحا      ذلـك   يف    مبـن          ومحايتهم،          وتس يلهم        األراض          مستخدم       جبمي         ابالعرتاف        للنهوض      حامس       أمهي 
       لضـمان          واإلداريـ          املؤسسـي           الرتتيبـا      حتسـن    إىل      أيضا       املركز       ويدعو         األصلي          الشعو     من         العرفي        احلقو 
        حقـــوقهم     علــ       تــؤثر     الــيت        األراضـــ        إدارة       أنشــ         تصــميم   يف    اتم      بشــكل         والنســـات        األصــلي         الشــعو        إشــراك

          األراض         حيازة   يف         املشروع 
 

       املتحدة      لألمم          والزراعة        األغذية       منظمة  
         املنـاطق،     مجي     من        األصلي         الشعو       شبا     من      ممثلن       إشراك        بتعزيز        الدا م        املنتد         بتوصي      عم  -    ٦٦

       تعريـ        بلـورة     أجـل    من        األصلي         الشعو        لشبا         العامل         الت م       ممثل     م           والزراع         األغ ي        منظم         تتعاون
        وهيكلـ          وإدارتـ          ووظا فـ        ودوره        أهدافـ        وحتديـد        األصـلي         الشعو        لشبا          استشار        منتد           الختصاصا 

        متابعــ       إطــار    ويف        ٧١٦٢     عــام   يف       النــو      هــ ا    مــن       منتــد      أول  ُ    يُعقــد    أن   ُ     ويُرتقــب              نيســان/أبريل      شــهر     منــ 
     فيـ       شـارك         األصلي ،        الشعو         لفا دة       تدريب       بر مج     اع       والزر         األغ ي        منظم        أطلقت         الت م ،    َّ  قدَّم      طلب
          آ /أغس        شهر    من         اعتبارا        الشبان        املهنين    من    ٦٢
          والزراعـ         األغ يـ        منظم       نظمت         األصلي ،        الشعو       حقو       بش ن        املتحدة      األمم      إبع ن          وللتوعي  -    ٦٧
        وزاريـ         مناسـب        بينهـا    مـن       دعويـ          مناسـبا     ٦١       تضـمنت         األصـلي ،        الشـعو       نسـات     متكن      بش ن       عاملي      محل 
       منظمـــ       أعـــد       ذلـــك،     علـــ        وعـــ وة           ال تينيـــ          أمريكـــا   يف        األصـــلي         الشـــعو       نســـات      بشـــ ن        املســـتو        رفيعـــ 
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        فيــديو،       أشــرط       اآلخــر        والــبع         مكتوبــ       مــواد       بعضــها         والــدعوة         القــدرا         لتنميــ       مــادة    ٧١          والزراعــ         األغ يــ 
                  /http://www.fao.org/indigenous                             -peoples/ar        التا         املوق      عل        عليها       االط        وميكن
     علـ         ابإلعـ ن،         للتوعيـ         اهلادف         األنش      من      كبرة        مب موع           والزراع         األغ ي        منظم          واض لعت -    ٦3
      مــؤمتر    ويف         العــامل ،         الغــ ا        األمــن       لل نــ          واألربعــن         الرابعــ         الــدورة   يف        األصــلي         الشــعو         مشــارك      دعــم      غــرار

           املزارعن       حقو       بش ن        وعاملي          إقليمي         مشاورة    ويف           والزراع ،        األغ ي        منظم 
       واهلنــد        كمبــودا   يف         القــدرا        تنميــ          مبــادرا     مــن       سلســل           والزراعــ         األغ يــ        منظمــ        أطلقــت     وقــد -    ٦0

        األراضــ        حليـازة         املسـؤول         احلوكمــ       بشـ ن         ال وعيـ            التوجيهيــ         املبـاد       بشـ ن          ال تينيــ          وأمريكـا       وآسـيا          وأفريقيـا
        األصـلي         الشـعو       حقـو        حتديـدا        تتنـاول     الـيت        الـوطي،         الغـ ا        األمن      سيا    يف         والغااب        األمساك        ومصايد

         اإلع ن     ن     إىل         استنادا           ال بيعي ،          ومواردها           وأقاليمها         أبراضيها        التمت    يف
        املشـورة       إبسـدات         ابراغـوا    يف        وممثلـوه        األصـلي         ابلشـعو       املعـي          والزراعـ         األغ يـ        منظم       فريق      وقام -    ٦0

          واملســـتنرة         واملســـبق       احلـــرة         املوافقـــ       مبـــدأ       ت بيـــق        بكيفيـــ        يتعلـــق       مرســـوم      بشـــ ن         الوطنيـــ          الســـل ا     إىل         التقنيـــ 
       البلد   يف
            االسـرتاتي ي         الربامج       مدير     م            اسرتاتي ي          مناقشا    يف        األصلي         ابلشعو       املعي        الفريق       وشارك -    ٦١

     وقد        ٧١٦١-    ٧١٦٢       للفرتة        األصلي         الشعو       بش ن     عمل       بر مج     وض      أجل    من          والزراع         األغ ي        ملنظم 
        الشــعو          ومنظمــا           والزراعــ         األغ يــ        منظمــ     بــن        اتفاقــا    ٦٦    مــن      أكثــر       إبــرام    عــن          املناقشــا      هــ ه       أســفر 
         ٧١٦٢     عام   يف        األصلي         ابلشعو         املتعلق       العمل       بر مج       تنفي       بش ن        األصلي 

 
         الزراعية         للتنمية       الدويل         الصندوق

       منتـــد      خـــ ل    مـــن        األصـــلي         الشـــعو        إشـــراك      تيســـر          الزراعيـــ          للتنميـــ        الـــدو          الصـــندو        يواصـــل -    ٦٢
        الثالـــ         العــامل          االجتمـــا   ُ   ُعقــد             شـــبارب/فرباير،    ويف         األصــلي          الشـــعو         مســاعدة       ومرفـــق        األصــلي         الشــعو 
   “       والشــبا         النســات     علــ         الرتكيــز    مــ          األصــلي ،        للشــعو           االقتصــاد         التمكــن ”       موضــو       بشــ ن         للمنتــد 

          املسـتفادة         والـدرو           املمارسـا       أفضل     عل        الضوت         االجتما      ل وسلل        بلدا     3٧    عن       ممثلون     في       شارك      ال  
        الشـعو        وشـبا        لنسـات          االقتصاد         التمكن   يف        األصلي         الشعو         جملتمعا          ال اتي          التنمي        مسامه       وعل 

      جلســ        أثنــات        الق ــر         الصــعيد     علــ           السياســا    يف         الناجحــ          املشــارك       بشــ ن       اآلرات       تبــادل    ومت     (٦ )      األصــلي 
         الصـــندو      مقـــر   يف        األصـــلي         الشـــعو        ملنتـــد         الثالـــ         العـــامل          االجتمـــا      خـــ ل  ُ    ُعقـــد        مشـــرتك       خمصصـــ 
      وكبـر          اخلارجيـ ،        بـوزارة          الشـامل ،           االجتماعيـ          التنميـ       ملكتـب       العـام       املـدير      وقـام        ٧١٦٢      لعـام        إدارت       وجمل 

      بعــرض   (             Consejo         Indígena          de    Centroamérica )        الوســ          أبمريكــا        األصـلي         الشــعو      جملــ          مستشـار 
           السلفادور       جترب 
         ابلتنميــ          الصــندو         التــزام      ٧١٧0-    ٧١٦١       للفــرتة         للصــندو        اجلديــد           االســرتاتي         اإلطــار       ويؤكــد -    ٦٢

            االسرتاتي ي        للفر         الق ر           الرب مج           الصندو        اعتمد              أيلول/سبتمرب،     شهر    ويف         األصلي          للشعو          ال اتي 
     هـ ا    أن    إىل       ونظـرا         األصـلي          ابلشـعو         املعنيـ          الوطنيـ         الل نـ     مـن        مسـامها      علـ      حصـل      الـ          الفلبن   يف

   يف      جمدي      فر      عل         واحلصول          الثقافي          مواردها     عل        االط         فسيسر        األصلي         الشعو     إىل     َّ موجَّ         الرب مج
          الزراعي            الت اري         األعمال     جمال

__________ 

                                     www.ifad.org/it/web/events/ipforum       ، انظر     ٧١٦٢                                                        للحصول عل  مزيد من املعلوما  عن منتد  الشعو  األصلي  لعام   (٦ ) 
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        األصــلي         الشــعو       لــدعم          مشــروعا      ٦١     علــ       ٧١٦٢     عــام   يف         للصــندو           التنفيــ        اجمللــ        ووافــق -    ٦١
          الكارييب،       البحر        ومن ق           ال تيني          وأمريكا       اهلاد       احملي         ومن ق           وأفريقيا      آسيا   يف         العرقي           واألقليا             والق ب لي 

         املت نيــ          للوجبــا          الدوليــ         اجلمعيــ     مــ           املتزايــدة         الشــراك          ولتوطيــد       دوالر        مليــون     ٦٢0      قــدره      مبلــ          ابســتثمار
( Slow      Food    ،)    جمتمعـــا        لتمكـــن     هتـــدف      دوالر     ١١١     ١١١       قـــدرها      منحـــ       تقـــدم     علـــ          الصـــندو       وافـــق        

       عام       بشكل        األصلي         الشعو        وشبا 
        األصــــلي         الشــــعو        بقضــــاا      املعــــي         الوكــــاال     بــــن       املشــــرتك       الــــدعم      فريــــق     قــــام   ،    ٧١٦٢     عــــام    ويف -    ٧١

   يف         القـدرا         وتنميـ           السياسـا       بش ن       الوطي       احلوار     دعم     أجل    من          الصندو ،       يقوده       عامل،      فريق        بتشكيل
     عمـل     خ ـ         وتنفيـ      وضـ      علـ          الق ريـ         املتحـدة      األمـم        وأفرقـ         األعضـات        والـدول        األصلي         الشعو       صفوف

          للمسـاعدة        املتحـدة      األمـم     عمـل     أطـر   يف        األصلي         الشعو       قضاا        وإدماج        وطني ،             واسرتاتي يا          وسياسا 
           املنظوم        ن ا      عل        العمل     خ         تنفي     من      ك زت         إعدادها   يف        األصلي         الشعو         وإشراك          اإلمنا ي ،

          والبيئيـــ            االجتماعيـــ         األوضـــا         لتقيـــيم          إجراتاتـــ         بتحـــدي       أيضـــا      ٧١٦٢     عـــام   يف         الصـــندو       وقـــام -    ٧٦
         املوافقــ  ”      مبـدأ         األصـلي ،        الشـعو     مــ          ابلتعامـل         املتعلقـ          الصـندو         بسياســ      عمـ         تتضـمن،     الـيت           واملناخيـ ،

          اإللزامي           العناصر     أحد         ابعتباره   “       املستنرة        املسبق       احلرة
 

        الدولية       العمل       منظمة  
      أسـا       وعلـ        ال  ـق       العمل      توفر       بر مج     خ ل    من           وتنميتها،        األصلي         الشعو       حقو        تعزيز    إن -    ٧٧
        األصـلي         الشـعو       بشـ ن          االتفاقيـ        بينهـا     ومن        الصل ،     ذا           وتوصياهتا         الدولي        العمل       منظم           اتفاقيا      مجي 

        املنظمـــ       واليـــ     مـــن       يت ـــزأ   ال     جـــزت    هـــو    (،   ٦١١     رقـــم           )االتفاقيـــ       ٦١٢١      لعـــام         املســـتقل          البلـــدان   يف          والقبليـــ 
       منظمـ      عمـل           اسـرتاتي ي        األوىل،       للمـرة          الدوليـ ،       العمـل       منظمـ        إدارة     جمل      أقر   ،    ٧١٦0     عام    ويف         وعملها 
        التـــــــــــــــا         املوقـــــــــــــــ      علـــــــــــــــ          )املتاحـــــــــــــــ           والقبليـــــــــــــــ         األصـــــــــــــــلي         ابلشـــــــــــــــعو          املتعلقـــــــــــــــ          الدوليـــــــــــــــ        العمـــــــــــــــل

www.ilo.org/indigenous                       )    تصــميم    مـن         الدوليــ        العمـل       منظمـ          والرب جمــ         املؤسسـ         الســيا      هـ ا     ل وميكلـن       
        مبتابع         املتصل           اإلجراتا      ذلك   يف    مبا          متكامل ،        ب ريق           والقبلي         األصلي         الشعو       لصاحل       تدخ          وتنفي 

          الدا م         املنتد         توصيا 
       توصـــي        صـــياغ    يف       للنظـــر         التقنيـــن        للخـــربات        اجتمـــا         بتنظـــيم        الـــدا م        املنتـــد         بتوصـــي        يتعلـــق       وفيمـــا -    ٧3

        األصـــلي         ابلشـــعو          املتعلقـــ          الدوليـــ        العمـــل       منظمـــ      عمـــل           اســـرتاتي ي      تـــن    ،   ٦١١     رقـــم          االتفاقيـــ         لتكملـــ 
           االتفاقيــــ ،       ت بيــــق     أجــــل    مــــن         الوطنيــــ          القــــدرا       بنــــات     هبــــدف       أبنشــــ          القيــــام     علــــ       ٧١٦0      لعــــام          والقبليــــ 

   ن أ     ميكن             االسرتاتي ي ،   يف  ُ   ذُكر      وكما        اجليدة           املمارسا         وتبادل         التقني           واملساعدة       احلوار       تعزيز     ذلك  يف   مبا
  ُ    ُعرضــت     وقــد            للممارســا         مدونــ     أو         توجيهيــ        مبــاد       بوضــ          الدوليــ        العمــل       منظمــ       قيــام    إىل     ذلــك      يــؤد 

         االقتضات       وحسب         املناسب،       الوقت   يف      فيها       لتنظر         للمنظم         املكون         اهليئا      عل          التوصي 
        املنتد        توصي         متابع      سبل      أيضا         الدولي        العمل       منظم         تستكش        أخر ،       وكاال     م           وابلتعاون -    ٧0

       العمـــل       أســوا     إىل        األصـــلي         الشــعو        وشـــبا       نســات      وصـــول        إمكــا      عـــن       دراســ        إبعـــداد         املتعلقــ         الــدا م
      بسـبل          التقـاط ،       منظـور    مـن        األصـلي         الشعو       قضاا      أيضا         الدولي        العمل       منظم          وتتناول        عملهم        وظروف

        الشـــعو     مـــن        اإلعاقـــ      ذو          واألشـــخا         األصـــلي         الشـــعو       نســـات     علـــ      خـــا       بشـــكل        الرتكيـــز       بينهـــا    مـــن
ــ           االســتخدام   يف         التمييــز      بشــ ن          االتفاقيــ     خيــ       فيمــا         األصــلي ، ْن     (    ٦٦٦     رقــم           )االتفاقيــ       ٦١0٢      لعــام    ِ   ْ  واملِه 
ـــعت        الســـن ،      وخـــ ل             واالجتماعيـــ            االقتصـــادي        ابحلقـــو         املتعلـــق       عملهـــا      ن ـــا          الدوليـــ        العمـــل       منظمـــ     ل  وسل
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     علـ       تركـز         مسـتهدف         ونـواتج        دراسـا      عـدة      إطـار   يف     ذلك   يف    مبا         األصلي ،        الشعو        ورجال       لنسات           والثقافي 
            االقتصاد          متكينهن      وعل         األصلي         الشعو       نسات
 

       احلماية    عن           واملسؤولية         اجلماعية       اإلابدة     مبنع      املعين       املكتب
         اجلماعيـ        اإلابدة     ملنـ           ال تينيـ         أمريكـا       لشـبك          التابعـ          الوطنيـ          التنسـيق      جها     م        العمل      إطار   يف -    ٧0

     الــيت          املناقشــا    يف        احلمايــ     عــن           واملســؤولي          اجلماعيــ        اإلابدة     مبنــ       املعــي       املكتــب      أســهم          اجلماعيــ ،          والفظــا  
    إىل      عامــ        عروضـا      وقـدم           والفظــا  ،         اجلماعيـ        اإلابدة       أعمـال     ملنــ        وطنيـ        آليـا        إنشــات         إمكانيـ       بشـ ن     جـر 
            الفظيع          اجلرا م     ملن        وطني       آلي     أل           الر يسي           والعناصر            السياساتي          اخليارا       بش ن          األمريكتن   يف      دول     ٦٢
     هل ه      ممثلن     يض        ول لك           األمريكتن،       من ق    يف        األصلي         الشعو        أوضا        هشاش      عل       كثرا       املكتب       ويركز

          املن ق       تلك   يف      سيما    وال        فظيع ،       جرا م        ارتكا         احتمال       تقييم     عند     مع            املتحاورين       قا م    يف        الشعو 
 

       اإلنسا       حلقوق        املتحدة      األمم        مفوضية  
     عـدة      اختـ     ،    ٧١١٢     عـام   يف        األصـلي         الشـعو       حقـو       بش ن        املتحدة      األمم      إع ن        اعتماد     من  -    ٧١

      حقــو     عــن          للمــدافعن           الــدميقراط       احليـز      تقلــ        ويشــكل         األصــلي          الشـعو       حبقــو         للنهــوض      هامــ        تـدابر
              واالسرتاتي يا          ابألولوا        يتعلق      فيما         التشاور     عدم      جانب    إىل          مستمرا ،       حتدا          األصلي         للشعو         اإلنسان
      حبقــــو      ل تضــــرل      الــــيت       األخــــر          واملــــوارد          واألقــــاليم        األراضــــ           واســــتخدام             االســــتخراجي ،           والصــــناعا           اإلمنا يــــ ،
          األصلي          الشعو 

    مـــن     عـــدد      طريـــق    عـــن         اإلنســـان،      حلقـــو         املتحـــدة      األمـــم        مفوضـــي        واصـــلت   ،    ٧١٦٢     عـــام      وخـــ ل -    ٧٢
   يف        املكسيك   يف         املفوضي       مكتب       وساهم        اإلع ن    يف         الواردة        لألحكام      أفضل     فهم       تعزيز           امليداني ،         مكاتبها
       املسبق         التشاور        عمليا       أبمهي        الوع        إذكات    إىل     هتدف         مناسبا      وه        فيها،       وشارك      عام          مناسبا        تنظيم
       املكتب      وعمل         األصلي ،        الشعو       حقو    يف      تؤثر    أن     ميكن     اليت           التشريعي           والتدابر         التعدين        مبشاري          املتعلق 
         املتعلقــ         املســا ل    مــن       جمموعــ      علــ           والزراعــ         األغ يــ         ومنظمــ         اإلمنــا          املتحــدة      األمــم       بــر مج    مــ          ابلتعــاون
ــق         األصــلي          ابلشــعو          ابلــ كر          ل حتفــال       أنشــ       عــدة         اجلنوبيــ         ألمريكــا         اإلقليمــ          املفوضــي       مكتــب     ل ونسل
     زيـــل     والربا         األرجنتـــن   يف        األصــلي         الشـــعو        قـــدرا       بنــات        األنشـــ       هـــ ه      ومشلــت        لإلعـــ ن          العاشـــرة         الســنوي 
      وجلنـــ         األصـــلي         الشـــعو       حبقـــو         املعنيـــ        اخلاصـــ         املقـــررة    مـــ         مناســـب        تنظـــيم   يف         املشـــارك     إىل         إضـــاف          وشـــيل 
        األو          االتصال        ومرحل          ال وعي         العزل      عل       تركز        اإلنسان      حلقو           األمريكي          البلدان
       دســـتور      بشـــ ن        اجلاريـــ           املناقشـــا       إطـــار   يف   ،    ٧١٦٢          أار/مـــايو    حـــى      ٧١٦١             نيســـان/أبريل     ومـــن -    ٧٢

        املتحـــدة      األمـــم       بــر مج      جانـــب    إىل          اجلنوبيــ ،        ألمريكـــا         اإلقليمـــ          املفوضــي       مكتـــب      شــارك       شـــيل ،   يف      جديــد
        لـوزارة     اتب          استشار      جمل    يف         األصلي ،        الشعو     عن       وممثلن            واليونيسي          الدولي        العمل        ومنظم         اإلمنا  
        األصـــلي         الشـــعو     مـــ          تشـــاركي        عمليـــ       بشـــ ن         التقنيــ         املشـــورة       بتقـــدم    ِل كللِـــ       شـــيل    يف           االجتماعيـــ          التنميــ 
      شــيل        حكومــ       أجــر               األول/أكتــوبر،       تشــرين    حــى          آ /أغســ      مــن       الفــرتة    ويف          الدوليــ          املعــاير       تســتويف
        سيعرض       جديد        لدستور       األسا        ستشكل     اليت         التدابر      بش ن        األصلي         الشعو     م           املشاورا     من       جمموع 
          والوطي           واإلقليم       احملل         املستو      عل           املشاورا      ه ه       أجريت     وقد        الوطي،       املؤمتر     عل         الر ي 
         التحـاور       جلسـا       إحـد      خـ ل       نوقشـت     الـيت         املواضـي       إحد         األصلي         الشعو       حقو        وكانت -    ٧١
      وخـ ل              أيلول/سـبتمرب     ٧١    إىل    ٦٦    مـن      عقـد      الـيت        اإلنسـان      حقو      جملل          والث ثن         السادس         الدورة   يف
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       كافيـ        بيـا        توفر      وعدم        اإلع ن،       تنفي    يف      احملرز        التقدم        النقاش      حلق    يف          املشاركون      ق           املناسب ،     ه ه
ــــا        احملــــرز،        التقــــدم       لقيــــا          ومؤشــــرا       مثــــل        األصــــلي         الشــــعو         جمتمعــــا          تواجههــــا     الــــيت          الر يســــي           والعقب

         املناخ     تغر
     دعــم        اإلنســان      حلقــو        املشــرتك        املتحــدة      األمــم      مكتــب      واصــل             الدميقراطيــ ،         الكونغــو        مجهوريــ     ويف -    3١

     أجل    من         اإلنسان،      حقو        وزارة     ذلك   يف    مبا           الر يسي ،           والوزارا           الربملانين    م          ابلتعاون           التشريعي           الت ورا 
        األصلي          الشعو       حقو      حيم      وطي       قانون        اعتماد    إىل        الدعوة
         املســـاعدة          أار/مـــايو   يف        اإلنســـان      حقـــو         مفوضـــي       قـــدمت           القوميـــا ،         املتعـــددة         بوليفيـــا      دولـــ     ويف -    3٦

         للتنســـيق          بروتوكـــول      خ لـــ    ِ  َّ أقِـــرَّ         األصـــلي         للشـــعو           القضـــا ي         اهليئـــا        ســـل ا      يضـــم        اجتمـــا       لعقـــد         التقنيـــ 
         االجتمــا    يف      شــارك     وقــد         األصــلي ،        للشــعو           القضــا ي          واهليئــا          العاديــ           القضــا ي          الســل ا     بــن          والتعــاون

        األصلي          الشعو       ممثل     من     ممثل     ١١١    من      أكثر
        األراض       ق ا       ينظم      ال             والسياسايت         القانوين       اإلطار     وض    يف         املفوضي        أسهمت         كمبودا،    ويف -    3٧

       وكـ لك         البيئـ ،       وزارة        بقيـادة        البيئـ          القـانون       مبشـرو          املتعلقـ           املشـاورا    يف        وشـاركت           ال بيعيـ          املـوارد        وإدارة
        املشــورة       وقــدمت        األمســاك،        ومصــا د         واحلراجــ          الزراعــ        وزارة        بقيــادة          الزراعيــ         األراضــ        قــانون       مشــرو       بشــ ن
       إدارة       وزارة    مـــ         أيضـــا           املفوضـــي        وعملـــت          الدوليـــ          اإلنســـان      حقـــو        ملعـــاير        وفقـــا           املشـــروعن    مـــ     موات      بشـــ ن

       اجلهـود     دعـم     أجـل    مـن      املـدين       اجملتمـ          ومنظمـا        احملليـ           واحلكوما          واإلعمار       احلضر           والتخ ي         األراض 
       ووفـــر          لألراضـــ ،       مجاعيـــ        ملكيـــ       صـــكوك     علـــ         للحصـــول       طلبـــا        لتقـــدم        األصـــلي         الشـــعو        تبـــ هلا     الـــيت

         املفوضـي          وتعاونـت         األراضـ     يف        حلقوقهـا          انتهاكـا     مـن      عانت     اليت       احمللي            للم تمعا            القانوني          املساعدة
    مــن       مجاعــا      مثــاين      هويــ         لتسـ يل      كونــ      كــوه        مقاطعــ    يف       احملليــ           والسـل ا          الريفيــ          التنميــ        وزارة    مــ         أيضـا  

    مـــن          ابعتبارهــا        هويتهــا       تســ يل     علــ       منهــا       أربعـــ       حصــلت         وأخــرا          أرينــ        واد    يف      تقــيم        األصــلي         الشــعو 
               األول/أكتوبر        تشرين   يف        األصلي         الشعو 

           إينتيبوكـا     تضـم     الـيت       لينكـا       من قـ    يف       العمـل       حلقـا     مـن       جمموعـ          املفوضي       نظمت          هندورا ،    ويف -    33
        واحملــــامن          والصــــحفين        اإلنســــان      حقــــو     عــــن         املــــدافعن       حلمايــــ          الوطنيــــ        اآلليــــ     مــــ          ابلشــــراك        وملبــــرا      والابز

   يف        األصــلي         الشــعو     حــق      بشــ ن       احملليــ          الســل ا     مــ        احلــوار        مواصــل      أجــل    مــن           االجتمــاعين          واإلع ميــن
        القضات     إىل        الل وت
   يف      عقــــد      الــــيت         العاشــــرة       دورهتــــا     خــــ ل        األصــــلي         الشــــعو       حبقــــو         املعنيــــ        اخلــــربات      آليــــ        وقــــرر  -    30

     جملــ     إىل         وتقــدميها          املســتنرة،        املســبق       احلــرة         املوافقــ      علــ         املقبلــ            املواضــيعي          دراســتها   يف        الرتكيــز            متوز/يوليــ ،
     هــــ ه       إجــــرات        اخلــــربات،      آليـــ        أمانــــ         بوصــــفها          املفوضــــي ،       وتـــدعم        ٧١٦٢             أيلول/ســــبتمرب   يف        اإلنســــان      حقـــو 
       كـانون   0   و   0      يـوم           سـانتياغو   يف  ُ    ُعقـد         املوضـو      هـ ا      بشـ ن        للخـربات        دراسـي       حلقـ      مشلـت     اليت         الدراس 

            األول/ديسمرب 
         الوكاال     بن       املشرتك          املواضيع         الفريق    من         الشركات    م          ابلتعاون          املفوضي ،      أعد           ابراغوا ،    ويف -    30
    كـل   يف        اجلنسـاين        املنظور       إدماج        لتعزيز           التوجيهي         املباد          األصلي ،        الشعو        وحقو         اإلنسان      حبقو       املعي

        الشــعو       نســات     متكــن   يف     ذلــك       وأســهم         األراضــ     يف      واحلــق          والتشــاور         املشــارك    يف     ابحلــق         املتعلقــ         املســا ل
      متسها      اليت        ابملسا ل         املتعلق         العام           السياسا    يف        متزايد      بشكل        اإلسهام    من        األصلي 
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       وإطــــار         البيــــا       جبمــــ         املتصــــل             واالجتماعــــا           املشــــاورا     مــــن        العديــــد   يف         املفوضــــي         وشــــاركت -    3١
      جنيـــ    يف        املصـــلح        أصـــحا     مـــن        العديـــد    مـــ          مشـــاورا        أجريـــت              أيلول/ســـبتمرب،    ويف          العامليـــ           املؤشـــرا 

      بشـــ ن     ذلـــك   يف    مبـــا          املســـتدام          التنميـــ        أهـــداف        ملؤشـــرا          البيـــا      مجـــ       إطـــار          ومنه يـــا        تعريـــ        إلقـــرار
           والنقـــابين          والصـــحفين        اإلنســـان      حقـــو     عـــن         املـــدافعن    ضـــد       العنـــ     مـــن      أخـــر         وأشـــكال       القتـــل        عمليـــا 
          والوفيــــا     (؛ ٦-  -  ٦١   و   ٦- 3-  ٦١          )املؤشــــران           واملضــــايقا          التمييــــز         وانتشــــار    (؛ ٦-  ٦١-  ٦١        )املؤشـــر
     أقــر     وقــد          ابلبيــا          يتعلــق      فيمــا        اإلنســان      حقــو      علــ         القــا م        والــنهج   ( ٧- ٦-  ٦١        )املؤشــر        ابلنــزا         املتصــل 
       وفيمـا          ابلبيـا          يتعلـق      فيمـا        اإلنسـان      حقو      عل         القا م        والنهج          للمؤشرا          املفوضي         اقرتحت       ال         النهج
          املنه يـا       تشـمل   ، ٦- 3-  ٦١   و   ٦-  -  ٦١   و   ٦-  ٦١-  ٦١          املسـتدام          التنميـ        أهـداف        مبؤشرا        يتعلق
       تراعـ     أن     علـ        واتفق         م لوب ،       بيا        كفئ         األصلي          والشعو          واألعرا          األقليا      وض         اعتبار   ِ  َّ أِقرَّ      اليت

      فيمـا        اإلنسان      حقو      عل         القا م       النهج       ويشدد         اإلمكان      قدر          املعلوما      ه ه        اجلاري          البيا      مج       جهود
            وتصنيفها          البيا      مج    يف        األصلي         الشعو         مشارك        ضرورة     عل          ابلبيا         يتعلق

 
            البيولوجي        التنو          اتفاقية       أمانة  

       ابملـــادة      املعـــي         العضـــوي     اب         املفتـــو        املخصـــ          الـــدورا     بـــن        العامـــل        للفريـــق         العاشـــرة       اجللســ    يف -    3٢
    مـــن       الفـــرتة   يف       بكنـــدا        مـــونرتال   يف         املعقـــودة            البيولـــوج ،        التنـــو          اتفاقيـــ     مـــن       الصـــل      ذا          واألحكـــام     ) (  ٢

    عن         الصادرة          ابلتوصيا       علما        األطراف      مؤمتر     حيي     أبن        الفريق      أوص              األول/ديسمرب،       كانون    ٦١    إىل   ٦3
          األصلي          الشعو        بقضاا      املعي        الدا م         للمنتد       عشرة          والسادس       عشرة        اخلامس          الدورتن

             ديسـمرب/كانون   يف         املعقـودة           البيولـوج         التنـو          اتفاقيـ    يف        األطـراف      ملـؤمتر      عشـرة         الثالث        اجللس     ويف -    3٢
        احليـــــــــــــــاة(       )جـــــــــــــــ ور        كوســـــــــــــــتال      مـــــــــــــــوتز         ال وعيـــــــــــــــ            التوجيهيـــــــــــــــ         املبـــــــــــــــاد     ُ    اعُتمـــــــــــــــد    ،    ٧١٦١      األول

( CBD/COP/DEC/XIII/                 18  )   إعــداد   يف       األخــر           واحلكومــا         األطــراف       الــدول    هبــا        لتسرتشــد  ُ   ل أُعــدل      الــيت       
        موافقــ        احملليــ           واجملتمعــا         األصــلي         الشــعو         موافقــ        لضــمان      أخــر         مناســب           ومبــادرا           وتشــريعا        آليــا 
        العـــادل         التقاســـم     أجـــل    مـــن           وممارســـاهتا،            وابتكاراهتـــا         معارفهـــا     علـــ         اآلخـــرين      حصـــول     علـــ          ومســـتنرة       مســـبق 

        التنـو      حبفـ        الصـل      ذا            واملمارسـا             واالبتكـارا         املعـارف     هـ ه         اسـتخدام    عـن         الناشـئ          للمنـاف         واملنص 
      وهـ ه        ومنع             التقليدي         املعارف     عل         املشرو     غر     ت     االستي    عن        واإلب غ          املستدام،           واستخدام            البيولوج 
       أهــداف    مــن    ٦٢      اهلــدف      حتقيــق   يف        ستســاعد        الـوطي،        الصــعيد     علــ          بفعاليــ       نفــ       إذا            التوجيهيــ ،        املبـاد 
      محايــ    يف      كبــرة       مســامه      متثــل     وهــ    (    ٧١٦٦-    ٧١٧١ )           البيولــوج         للتنــو             االســرتاتي ي       اخل ــ     مــن       آيتشــ 
        األصلي          الشعو       حقو       بش ن        املتحدة      األمم      إع ن    من    3٦       املادة      إطار   يف           التقليدي         املعارف

 
       التصحر        ملكافحة        املتحدة      األمم         اتفاقية       أمانة  

        الشــعو         مشــارك        بتيســر        التصــحر        ملكافحــ         املتحــدة      األمــم         اتفاقيــ        أمانــ       قامــت   ،    ٧١٦٢     عــام   يف -    3١
         أفريقيـا   يف        األصـلي         ابلشـعو         املعنيـ          التنسـيق     جلنـ     ُ    انُتخبت        املثال،      سبيل      فعل         عديدة        أنش     يف        األصلي 
     أجـــل    مـــن      ٧١٦٢-    ٧١٦١        الســـنتن     فـــرتة       أثنـــات     عمـــل      الـــ           لألمانـــ ،        التـــاب       املـــدين       اجملتمـــ       فريـــق        لعضـــوي 
      املـدين       اجملتمـ         منظمـا     بـن         التنسيق       وتيسر         األطراف،      مؤمتر         مفاوضا     إىل      املدين       اجملتم        أصوا        إيصال

          واجلفاف         األراض         وتدهور        ابلتصحر         املتعلق         القضاا      بش ن        الفعال         التواصل       وضمان          املعتمدة،
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       أعمـال      جـدول   يف        أيضـا          لألراضـ          العرفي          واحليازة        األراض    يف        األصلي         الشعو       حقو    ُ     وأُدرجت -    0١
    إىل   ١    مـــــن       الفـــــرتة   يف      الصـــــن   يف        أوردو    يف         املعقـــــودة          االتفاقيـــــ    يف        األطـــــراف      ملـــــؤمتر      عشـــــرة         الثالثـــــ         الـــــدورة
         املاحن           البلدان    من     ما       بدعم        الدورة   يف        األصلي         الشعو       متثيل    ومت              أيلول/سبتمرب    ٦١
 

          للطفولة        املتحدة      األمم       منظمة  
      حقــــو       بشــــ ن        املتحــــدة      األمــــم      إعــــ ن        لتنفيــــ           والكونغــــو         والفلبــــن       غــــابون   يف           اليونيســــي       تعمــــل -    0٦

-    ٧١٦٢       للفـرتة        الق ـر         الـرب مج       وثيقـ       أع ت     فقد          املنظوم        ن ا      عل        العمل      وخ          األصلي         الشعو 
        األصـلي         الشـعو        ألطفـال         النفسـي          للرعايـ          األولويـ        غـابون   يف       ال فل       حلماي             االسرتاتي ي          وامل كرة      ٧١٧٧
           املواليد         وتس يل          التعليم،   يف      واحلق         املدار ،   يف        والعن          األطفال،       بزواج       يتعلق      فيما         الفتيا           وحتديدا  

        األصــلي         الشــعو        أطفــال      حلصــول        املؤيــدة         الرا ــدة         الوكالــ            اليونيســي       كانــت   ،    ٧١٦٢     عــام      وخــ ل -    0٧
        املصــــلح        أصــــحا     بــــن          والتنســــيق            االســــرتاتي ي           الشــــراكا         وتوطيــــد           ال مركزيــــ          األساســــي         اخلــــدما      علــــ 

     علـ         الرتكيـز    ومت          الكونغـو    يف        األصـلي         الشـعو        ومحايـ         اإلنسان       وحقو        العدل       وزارة       إشراف    حتت          املتعددين
     ذلــك     علــ       بــرهن     كمــا         املســتوا       أعلــ    يف        سياســي        إبرادة        التحلــ      علــ       خاصــ         وبصــورة         مؤاتيــ ،      بيئــ       هتيئــ 

         الفرتتـــــن    )يف          والمركزيـــــ        وطنيـــــ      عمـــــل     خ ـــــ        يتضـــــمن         األصـــــلي ،        الشـــــعو       حقـــــو        حلمايـــــ        قـــــانون        اعتمـــــاد
        أيضـــا         ويتـــي          األصـــلي          الشـــعو        معيشـــ       ظـــروف     حتســـن    إىل     هتـــدف   (    ٧١٦٢-    ٧١٦0   و      ٧١٦3-    ٧١١١
       إقامـ     هبـا          التزامهـا        وازداد        املسـ ل      هبـ ه          اهتمامهـا    عـن       املقـيم       املنسـق       قيـادة    حتت        املتحدة      األمم       وكاال        إعرا 

    إىل             أيلول/سـبتمرب   يف      أجـر       الـ           البيا       رصد      أشار     وقد         الن ا         مفتا     ه        موسع            اسرتاتي ي         شراكا 
         ابملـدار ،         االلتحـا          إمكانيـ     هلـم       أتيحـت          الفتيـا (    من       املا     يف       ١١.٧٢ )        األطفال    من       املا     يف       ٢0.3٦    أن
       املا ـ   يف      ١3.٢0        اإلكمـال       ومعـدل          الفتيا (    من       املا     يف       0٢.١0 )       املا     يف       ١١.0١        القبول      معدل      بلوغ    م 
       ارتفـ    ،    ٧١٦٢     عـام     ففـ         م ه           األصلي         الشعو        أطفال       تعليم     أثر      وكان           الفتيا (     من       املا     يف       ١٧.٧3 )

       بيـنهم    مـن       طفـ  ،   ٦     0٦٧    إىل        وزا غا       سيبييت       حمافظيت   يف           االبتدا ي         ابملدار          امللتحقن        األطفال     عدد      إمجا 
        الشــعو        أطفــال     عــدد     كــان   ،    ٧١٦3      بعــام          وابملقارنــ          األهــداف       حمــددة         تعليميــ      خ ــ       إطــار   يف      فتــاة     ١00

         الوطنيـــ         الشـــبك         أيضـــا             اليونيســـي        وتـــدعم      فقـــ         طفـــ       ١١      يبلـــ        ســـيبييت   يف        ابملـــدار          امللتحقـــن        األصـــلي 
            األصلي          الشعو       حقو        إعمال     أجل    من      يعمل       منتد      وهو          الكونغو،   يف        األصلي         للشعو 

         الرعايـ         لـوزارة          والتقنيـ         املاليـ          املسـاعدة          أسـرتاليا،       حكوم     من      بدعم            اليونيسي ،      توفر         الفلبن،    ويف -    03
        املنــاطق   يف        األصــلي         للشــعو         املعدلــ          املشــروط          النقديــ           التحــوي         تســليم       لتحســن          والتنميــ            االجتماعيــ 

         الت كيـد              ابغساسـالين    ”        بعنـوان       دراسـ            اليونيسـي       أجنـز    ،    ٧١٦٢     عـام    ويف          واحملرومـ             جغرافيـا           املعزول 
         يواجههــا     الــيت        احلــواجز    عــن         الدراســ        وكشــفت     “      املقبلــ         لألجيــال         ومحايتهــا        األصــلي         الشــعو       حقــو      علــ 

       وسرتشــد       فعــال؛    حنــو     علــ         الصـحي          واخلــدما          التعلــيم     علــ        احلصـول   يف        وأســرهم        األصــلي         الشــعو        أطفـال
      إطــار   يف            اليونيســي ،       وتقــوم         ابلــربامج          املتعلقــ            والقــرارا           الداخليــ           السياســا    يف          التغيــرا          الدراســ        نتـا ج
         املتعلقــ         املســا ل        بتعمــيم         األصــلي ،        الشــعو         منظمــا      ومــ          واحلوكمــ        الــ ايت         االســتق ل      معهــد    مــ        شــراك 
        كبـرا          عـددا       تضـم       بلـدا    0   يف            وميزانياهتـا       احملليـ          احلكومـا      خ ـ    يف        األصلي         الشعو        وشبا        أبطفال

            ماغويندا و         مقاطع    يف        األصلين        السكان    من
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         اإلمنائي        املتحدة      األمم       برانم   
    حــ       ٧١٧٦-    ٧١٦٢       للفــرتة        اإلمنــا          املتحــدة      األمــم       لــرب مج        اجلديــدة            االســرتاتي ي       اخل ــ       تــوفر -    00

       وفيمــا         الكوكــب،     علــ           االســتدام       تكفــل     الــيت         لل بيعــ          املراعيــ        احللــول        بتعزيــز       يتعلــق      فيمــا         الشــريك          للبلــدان
     علــ        آاثرهــا   يف         للتبــاين      واضــ      فهــم    مــ           واألراضــ ،        وامليــاه         واحليــازة         ابلتمويــل        املتصــل        احلقــو        مبعاجلــ        يتعلــق
        مســامها     ويف       عليهـا       احلصـول     علـ         القـدرة    ويف        األصـلي         الشــعو         جمتمعـا      علـ        وكـ لك         والرجـال        النسـات
       عناصــر     عـدة    مـن       تتـ ل           مشـاريع ،     مجيـ    يف         إلزاميـ         وبيئيــ           اجتماعيـ        معـاير        اإلمنـا          الـرب مج       وي بـق       فيهـا 
        املعاير        وتساعد           السياسا         تنفي         وعملي           املشاري ،       مستو      عل         ومعاير       عام ،        ومباد         سياسا       وه  
    بـن          واملسـاواة        اإلنسـان      حقـو        احـرتام        بتعزيـز        اإلمنا          الرب مج        التزام       تنفي    يف         املشاري        مستو      عل         امل بق 
         التـوطن،        وإعـادة         والتشـرد           ال بيعيـ ،         للمـوارد          املسـتدام         ابإلدارة      تتصـل     أهنـا     كمـا         البيئيـ            واالستدام        اجلنسن
          األصلي           والشعو          الثقايف،        والرتاث

     خ ــــ        تنفيــــ       لــــدعم         اإلمنا يــــ         املتحــــدة      األمــــم       جمموعــــ        وضــــعت       الــــ         الــــنهج       ت بيــــق     خــــ ل     ومــــن -    00
      يسـع             السياسـا (،      ودعـم          والتسـري          التعمـيم       عناصـر    من       يت ل        )ال          ومتسق        فعال         ب ريق       ٧١3١    عام

      يكــون    أن     علــ       تشــ       الــيت         اإلنســان،      حقــو      علــ          القا مــ        الــنهج       ت بيــق    إىل         ابســتمرار        اإلمنــا          الــرب مج
    أ      تـرك     عـدم      ملبـدأ        مراعيـا          املسـتدام          التنميـ        أهـداف        لتنفيـ         اإلمنـا          الـرب مج       يقدمـ       الـ          الرب جمـ        الدعم
      إلطار         املعتمدة           فاإلرشادا          األصلي          الشعو       فيها    مبا         الفئا ،      خمتل        إدماج       وضمان       الركب     خل      أحد
       تتضمن         البلدان   يف      ٧١3١     عام     خ         تنفي      دعم    إىل     هتدف     اليت   (٧ )       اإلمنا ي           للمساعدة        املتحدة      األمم     عمل
    عــن       يتخلــ      أحــد     تــرك     عــدم      مببــدأ         املتعلقــ           املتكاملــ        الربجمــ        مبــاد    يف        األصــلي         الشــعو     إىل      حمــددة       إشــارة
           التوجيهيـ         املبـاد     أن     كمـا        املـرأة       ومتكـن       اجلنسـن    بـن          واملسـاواة        اإلنسـان        بــحقو       كـ لك          واملتعلق        الركب
       حتديـدا        تتنـاول          املسـتدام          التنميـ        أهـداف    عـن        الق ر        لإلب غ         اإلمنا ي         املتحدة      األمم       جمموع         وضعتها     اليت

      ذلــك،    إىل          وإضــاف             واإلشــراك           واملشــارك          ابلبيــا          متعلقــ        مســا ل      منهــا         األصــلي ،        الشــعو     متــ        مســا ل
        للشعو            االجتماعي         احلماي     إىل        اإلمنا          الرب مج      أعده      ال             االجتماعي          للحماي           التمهيد         الدليل     يشر

         الركب     عن       يتخل      أحد     ترك      بعدم         االلتزام      مبدأ    من      جزتا          ابعتبارها        األصلي 
        األصـــلي         للشـــعو       تـــروج     الـــيت        الـــربامج    مـــن       سلســـل          البلـــدان      خمتلـــ    يف        اإلمنـــا          الـــرب مج       وينفـــ  -    0١

      حمـــددة       بـــرامج       تنفيـــ      خـــ ل    مـــن     ذلـــك   يف    مبـــا         األصـــلي ،        الشـــعو       حقـــو       بشـــ ن        املتحـــدة      األمـــم       وإلعـــ ن
      وتغــر         والبيئــ         ابحلوكمـ          املتعلقــ         الـربامج   يف        األصــلي         الشـعو       حقــو         مراعـاة        وتعمــيم       بـ اهتا       قا مــ         األهـداف

      املــن        لــرب مج        ابلنســب          األولويــ      ذا         املعنيــ         الفئــا     مــن        األصــلي         الشــعو       وتظــل          الوطنيــ         واخل ــ        املنــاخ
      تشـمل        مشـروعا     ٦0٦      حـوا        تنفيـ      جيـر      حي          اإلمنا  ،        الرب مج       ينف ه      ال           العاملي         البيئ       ملرفق        الصغرة
      املـن        بـر مج      إطـار   يف        املن ـزة         املشاري        حافظ       إمجا     من        تقريبا       املا     يف    ٦١       بنسب     أ          األصلي ،        الشعو 
          االنبعـــااث      خفـــ      جمـــال   يف         للتعـــاون        املتحـــدة      األمـــم       بـــر مج        ويعتمـــد        ٧١٦٢-    ٧١٦١       الفـــرتة   يف        الصـــغرة
       الـــدور     علـــ    ،    ٧١١٢     عـــام   يف       تنفيـــ      بـــدأ      الـــ            الناميـــ ،         البلـــدان   يف          وتـــدهورها        الغـــااب        إزالـــ     عـــن        النامجـــ 

           والزراعـ ،        األغ يـ         ومنظمـ          اإلمنـا  ،        املتحـدة      األمـم       بـر مج    مـن    كـل    هبـا       يتمت      اليت         التقني        واخلربة          التنسيق 
     علــ      خــا       بوجــ        بلــدا،    00   يف      يعمــل      الــ            التعــاوين،        الــرب مج     هــ ا       ويركــز         للبيئــ          املتحــدة      األمــم        وبــر مج
     علـــ       أيضـــا      نفســـ        الوقـــت   يف       ويشـــ           الغـــااب ،     علـــ          املعتمـــدة         اجملتمعـــا     مـــن       وغرهـــا        األصـــلي         الشـــعو 
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         الوكال      دور        اإلمنا          الرب مج       ويؤد           متعددون        مصلح        أصحا       فيها       ينخررب     اليت          العمليا       ن ا        توسي 
        األحراج       إزال     عن        النامج           االنبعااث      خلف         الق ر         الصعيد     عل          املب ول         احلوكم       جهود      تدعم     اليت         الرا دة

    إىل       ويهــدف            وتــدهورها(،        الغــااب        إزالــ     عــن        النامجــ           االنبعــااث      خلفــ         املعــززة          )املبــادرة        الغــااب         وتــدهور
       احملليـ          املسـتوا      علـ         املعـززة         ابملبادرة        املتصل         القرار     صن         عمليا    يف         املشارك     من         اجملموعا      تلك     متكن

            والدولي            والوطني 
 

         والثقافة        والعلم        للرتبية        املتحدة      األمم       منظمة  
        بسياسـ       علمـا          لليونسـكو          التنفيـ        اجملل       أحارب   ،   ٧١٧     رقم        الدورة   يف              األول/أكتوبر،       تشرين   يف -    0٢

      إعـ ن        ومبـاد           اليونسـكو     عمـل    بن        االتسا          السياس      ه ه      وحتقق         األصلي          الشعو     م          للتعامل       مفصل 
     عمــل        ق اعــا       خمتلــ    يف       اإلعــ ن       تنفيــ        كيفيــ        وتوضـ          األصــلي ،        الشــعو       حقــو       بشــ ن        املتحــدة      األمـم

   ،    ٧١٧٦-    ٧١٦0       للفــرتة      األجــل         املتوســ            اليونســكو           اســرتاتي ي           السياســايت        القــرار     هــ ا       ويعــزز           اليونســكو 
       وتنفــ       ستضــ       وأهنــا       الصــل      ذا          الرب جميــ        اجملــاال      مجيـ    يف       اإلعــ ن       ســتنف         املنظمــ     أن     علــ       يؤكــد     حيـ 
      بعـدم      ٧١3١     عـام     خ ـ         التـزام       ويع           األصلي          الشعو     م          التعامل      بش ن          اليونسكو      ن ا      عل        سياس 
    ويف         األصلي          الشعو         أولوا     عن       املعربة        األصوا      مسا        لضمان       جديدا     زمخا       الركب     خل      أحد    أ      ترك
       إلرشــاد        مؤسسـيا     هن ــا        األصـلي         الشـعو     مــ          للتعامـل          اليونسـكو        وضــعتها     الـيت         السياسـ      حتــدد      ذلـك،     ضـوت
          األصلي          الشعو     م          تفاع هتا   يف          اليونسكو   يف         الرب جمي           الق اعا      مجي 
        الشـــــعو        للغـــــا        الـــــدو        العـــــام      ٧١٦١     عـــــام        العامـــــ         اجلمعيـــــ        أعلنـــــت   ،   ٦٢٢ /  ٢٦        القـــــرار    ويف -    0٢

     مجيـ    يف        األصـلي         الشـعو       لغـا      عل        احلفاظ    إىل       امللح        احلاج      عل         األعضات       الدول       وشدد          األصلي  
         االحتفـــال       تنظـــيم   يف         الرا ـــدة         الوكالـــ     هـــ       تكـــون    أن    إىل          اليونســـكو      ودعـــت           وتعزيزهـــا،          وإحيا هـــا       العـــامل      أحنـــات
         السن      هب ه
        مشارك           وال بيع         الثقايف        العامل        الرتاث       حلماي       ٦١٢٧     عام         اتفاقي      خ ل    من           اليونسكو،       وتدعم -    0١

           التوجيهي         املباد   ُ  ل  ُعدللت   ،    ٧١٦0     عام    ويف     (3 )     وحفظ          والثقايف         ال بيع         تراثها      حتديد   يف        األصلي         الشعو 
      الحظــت   ،    ٧١٦٢     عـام    ويف         األصـلي          الشــعو     إىل      حمـددة        إشـارا       فيهــا      تـدرج     لكـ           االتفاقيــ      هـ ه        لتنفيـ 
       ابلــرتاث      املعــي        األصــلي         للشــعو        الــدو         املنتــد        إنشــات          واألربعــن،        احلاديــ        دورهتــا   يف         العــامل ،       الــرتاث     جلنــ 

    قد      عمل       يكون    أن      توق   ُ ويُ         العامل،      أحنات     مجي     من        األصلي         للشعو       ممثلن    من        املنتد      ه ا        ويت ل          العامل  
         ٧١٦٢     عام   يف        املنام    يف       عقدها       املقرر        العامل        الرتاث       لل ن          واألربعن         الثاني         الدورة     خ ل     بدأ
    بــ        تضــ ل       الــ         العمــل        بقيــادة        األصــلي         ابلشــعو           واملتعلقــ        احملليــ         املعــارف     نظــم       بــر مج       ويقــوم -    0١

    مــ         املنظمــ       تعمــل          واليــاابن،        الســويد    مــن       وبــدعم        املنــاخ       وتغــر        األصــلي         الشــعو        معــارف      بشــ ن          اليونســكو
         القـــدرا       بنـــات     أجـــل    مـــن        وكينيـــا        املتحـــدة         تنزانيـــا         ومجهوريـــ        وتشـــاد      فاســـو          وبوركينـــا         وأوغنـــدا         إثيوبيـــا   يف        الرعـــاة
        املنـاخ     مـ          والتكيـ        ابل قـ         التنبـؤ     جمـال   يف        الرعـاة       معـارف      بش ن          التخصصا          املتعددة        البحوث        وإعداد
       التقـي       الـدعم      وحـدة        يستضـي           لليونسـكو        األصـلي         ابلشـعو           واملتعلقـ        احمللي         املعارف     نظم       بر مج    أن     كما
        للعلـــوم       الـــدو         احلكـــوم        للمنـــرب         التابعـــ         األصـــلي         ابلشـــعو           واملتعلقـــ        احملليـــ         ابملعـــارف        املعنيـــ        العمـــل       لفرقـــ 

        ابملعــارف        االعــرتاف        بتعزيــز        املكلفــ              اإليكولوجيــ ،       الــنظم        وخــدما            البيولــوج         التنــو      جمــال   يف           والسياســا 
        املنرب      ه ا       جوانب     مجي    يف          واحرتامها        األصلي         ابلشعو           واملتعلق        احمللي 
         مشــاورا        إجــرات     خــ ل    مــن         التعلــيم   يف        األصــلي         الشــعو     حــق       إعمــال     رصــد          اليونســكو        وتواصــل -    0٦

__________ 
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   يف         التمييـز        مكافح       بش ن          اليونسكو         اتفاقي        تنفي     عن         الدوري           التقارير        ودراس         األعضات       الدول    م         منتظم 
    من      دول     ٦0       أبلغت   ،    ٧١٦١    إىل      ٧١٦٧    من       الفرتة    ويف        الصل       ذا           والتوصي       ٦١١١      لعام         التعليم     جمال
          التعليم،   يف        األصلي         الشعو     حق       إبعمال       يتعلق      فيما        املتخ ة         التدابر    عن         املشارك     ١٢    الـ        األعضات       الدول
       وشــــيل          والســــويد           القوميــــا (         املتعــــددة  -       )دولــــ           وبوليفيــــا          والربازيــــل          وإكــــوادور          وأســــرتاليا         األرجنتــــن      وهــــ  

            وهندورا              ونيوزيلندا          والنرويج         واملكسيك       وكندا              البوليفاري (  -         )مجهوري          وفنزوي            وغواتيماال
       تشـرين    3١    من       الفرتة   يف      ابري    يف         املعقودة          لليونسكو       العام        للمؤمتر         والث ثن         التاسع         الدورة    ويف -    0٧

          والبــاحثن       ابلعلــم         املتعلقــ          التوصــي         األعضــات       الــدول        اعتمــد               الثــاين/نوفمرب،       تشــرين    ٦0    إىل             األول/أكتــوبر
       مبعـــارف         املتعلقـــ         املســـا ل         التوصـــي          وتتنـــاول       اجملـــال      هـــ ا   يف         القواعـــد    مـــن  ُ    يُعتـــرب    مـــا      تـــدون     الـــيت   (0 )       العلميـــن
     يما ف         األخ قي         املباد       إع ن      أيضا        األعضات       الدول         واعتمد       طر        بعدة           )ومصاحلها(        األصلي         الشعو 
         واملبــاد           ال موحــا       وحيــدد         األصــلي ،        الشــعو        مبعــارف       متصــل        مســا ل        يتنــاول      الــ         املنــاخ      بتغــر       يتعلــق
         املناخ      تغر     جمال   يف           والسياسا           القرارا       لصن         العام 
 

      املرأة      ومتكني       اجلنسني    بني          للمساواة        املتحدة      األمم      هيئة  
      ٧١٧٦-    ٧١٦٢       للفـــــــرتة        للمــــــرأة        املتحــــــدة      األمـــــــم      هليئــــــ             االســــــرتاتي ي       اخل ـــــــ     مــــــن    كــــــل      تــــــدعم -    03

      حقــو       بشــ ن        املتحــدة      األمــم      إعــ ن         تنفيــ          صــورهتن        وإبــراز        األصــلي         الشــعو       نســات       إلدمــاج              واســرتاتي يتها
       قـدرا        لبنات        للمرأة        املتحدة      األمم      هيئ      خت          املثال،      سبيل      فعل          الق ر          الصعيد     عل         األصلي         الشعو 
        وتعتـــزم           والفلبـــن(،          وابراغـــوا          واملكســـيك           وكولومبيـــا      شـــيل    يف        )مـــث           األصـــلي         الشـــعو          ومنظمـــا       نســـات

         الكــارييب       البحــر        ومن قــ           ال تينيــ         أمريكــا   يف        األصــلي         الشــعو       نســات      حالــ     عــن        دراســا        إبجــرات         التكليــ 
          للمســاعدة        املتحــدة      األمــم     عمــل     أطــر   يف        األصــلي         الشــعو       قضــاا        وتعمــيم          إقليميــ ،        منتــدا       لعقــد        حتضــرا  
         ونيبال(            وغواتيماال           للسلفادور        )مث           املشرتك          الق ري             والتقييما          اإلمنا ي 

     خ ل    من       الربجم    يف        األصلي         الشعو       نسات      قضاا        بتعميم        أيضا          للمرأة        املتحدة      األمم      هيئ        وتقوم -    00
         اإلقليمـــ         الفريـــق    مـــ       تعمـــل     وهـــ          األصـــلي          الشـــعو       نســـات        وإدمـــاج       إبـــراز      بشـــ ن         املؤسســـي              اســـرتاتي يتها

ــــ         أمريكــــا   يف        األصــــلي         ابلشــــعو       املعــــي         الوكــــاال     بــــن       املشــــرتك         وفريقــــ          الكــــارييب       البحــــر        ومن قــــ           ال تيني
       رائست     يف       اهليئ        تشارك      ال           األصلي ،        للشعو           االستشار 

         املعقـودة        والسـتن        احلاديـ        دورهتـا   يف       املـرأة     وض      جلن     إىل       الدعم        للمرأة        املتحدة      األمم      هيئ      ل  وقدلمت -    00
         العاشــــرة         الســــنوي         ابلــــ كر           احتفــــاال           األصــــلي ،        الشــــعو       نســــات     متكــــن     علــــ       ركــــز      الــــيت            آذار/مــــار ،   يف

       األول،       الفصـل   ،         E/  2017/27       -E/CN.     6/2017/21 )       عليهـا       املتفـق            االستنتاجا    يف        الل ن       وحثت        لإلع ن 
      ضمان     ذلك   يف    مبا           اقتصادا ،        األصلي         الشعو       نسات       بتمكن        للنهوض       تدابر      اختاذ     عل          احلكوما       أل (

       معاجلــ       طريــق    عــن         االقتصــاد   يف       هادفــ        بصــورة           ومشــاركتهن        لل ميــ          والشــامل      اجليــد         التعلــيم     علــ        حصــوهلن
   يف          مشـاركتهن        وتعزيـز        العنـ ،     ذلـك   يف    مبا          التمييز،    من          ومتقاطع         متعددة        وأشكال       حواجز    من         يواجهن    ما

            واملتوارث ،           التقليدي          معارفهن       ومحاي         واحرتام        اجملاال ،     مجي     ويف         املستوا      مجي      عل         القرار     صن         عمليا 
        األصلي          الشعو        ونسات       فتيا     من     لكل       اإلع ن      أمهي     إىل         التنوي     م 

__________ 
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         الوكـاال     بـن       املشـرتك       الـدعم       لفريـق        املشارك        الر ي         بصفتها         للمرأة،        املتحدة      األمم      هيئ        ونظمت -    0١
               حزيران/يونيــــ ،   يف         إبكـــوادور      كيتـــو   يف     عقـــد      الـــ          الســــنو            االجتمـــا            األصـــلي ،        الشـــعو        بقضـــاا      املعـــي

       تعزيـز    هـو         االجتمـا     مـن      اهلدف      وكان         األصلي          الشعو        بقضاا      املعي        الدا م        املنتد        أمان     م            واستضافت 
        الصــعيد     علــ        اإلعــ ن      غــاا         لتحقيــق      متســق    هنــج       اتبــا         لكفالــ          املنظومــ       ن ــا      علــ        العمــل     خ ــ        تنفيــ 

        الـدعوة      جمـاال    يف      مشـرتك    هنج       اتبا      خ ل    من       لإلع ن         العاشرة        ابل كر          االحتفال   يف         واإلسهام        الوطي،
         الق ري         املتحدة      األمم       أفرق     بن       النظر       وجها         لتبادل        منربا           االجتما      وفر     وقد           واالتصاال           الرسا ل      ونشر
        املتحـدة      األمـم     عمـل     أطـر   يف         املنظومـ       ن ـا      علـ        العمـل     خل ـ          األولويـ      ذا        السـت        اجملـاال        إدمـاج      بش ن

    مـــــن       جمموعـــــ      وضـــــ     عـــــن        أيضـــــا       ذلـــــك       وأســـــفر         الق ـــــر          املســـــتو      علـــــ        الربجمـــــ     ويف         اإلمنا يـــــ           للمســـــاعدة
     علـ        العمـل     خ ـ        تنفيـ     عـن        واإلبـ غ          للمسـاتل       مشـرتك      إطـار     وضـ      علـ        الـدعم      فريـق        ملسـاعدة        املؤشرا 

         املنظوم        ن ا 
        املتحـــدة      األمـــم       صـــندو     مـــ         ابالشـــرتاك         للمـــرأة،        املتحـــدة      األمـــم      هيئـــ       أعـــد    ،    ٧١٦٢     عـــام    ويف -    0٢

      كلفت     كما         األصلي          الشعو     من     األم      وصح         األمها        وفيا     عن       وقا         صحيف             واليونيس ،        للسكان
     جهــد     وهــو         األصــلي ،        الشــعو       نســات    عــن       عامليــ        دراســ        إبعــداد        للمــرأة        املتحــدة      األمــم      هيئــ         العامــ         اجلمعيــ 
       وطنيـ          بدراسـا         للهيئـ       اتبعـ        ق ريـ        مكاتـب     عـدة         واض لعت       عشرة          السادس        دورت    يف        املنتد     ب      رحب
          العامليـ           الدراسـ         لصـياغ     ل  قيلمـ        مـدخ            الدراسـا      هـ ه      قـدمت     وقـد         األصـلي ،        الشعو       نسات      حال     عن

         والتمكـــن        املنـــاخ،     تغـــر      وأثـــر         األراضـــ ،     علـــ        احلصـــول     مثـــل      قضـــاا      تغ ـــ       شـــيل    يف       دراســـ       تشـــمل     وهـــ 
     حيــ     مــن        واحلالــ        العنــ       بشــ ن          والربازيــل         ابراغــوا    يف         ودراســتن           والتعــدين،         الصــناع        وق ــا            االقتصــاد ،

        األصلي          الشعو       نسات       أوسارب   يف         البشري         املناع      نق        بفرو         اإلصاب 
           القانونيـــــــ       األطـــــــر        وتنفيـــــــ       إصـــــــ     يف         الـــــــوطنين         الشـــــــركات      لـــــــدعم        املتخـــــــ ة         التـــــــدابر        وتسرتشـــــــد -    0٢

        للمــرأة        املتحــدة      األمــم      هليئــ             االســرتاتي ي       اخل ــ     مــن     بكــل       اإلعــ ن        لتنفيــ          الراميــ        واخل ــ               واالســرتاتي يا 
      اخل ــــ       وتشــــر        صــــورهتن         وإبــــراز        األصــــلي         الشــــعو       نســــات       إلدمــــاج              واســــرتاتي يتها      ٧١٧٦-    ٧١٦٢       للفــــرتة

     أحــد    أ      تــرك     عــدم      مبــدأ           التوجيهيــ          مباد هــا     مجلــ     مــن       تتضــمن     الــيت   ،    ٧١٧٦-    ٧١٦٢       للفــرتة            االســرتاتي ي 
   يف       قيـادا      دورا      تـؤد        املـرأة    أن     علـ      تـن      الـيت   ، ٧         ابلنتي ـ        يتعلق      فيما         التحديد     وج       وعل         الركب،     خل 
        للمــرأة        املتحــدة      األمــم      هيئــ          إســهاما     أن    إىل          املســاواة،     قــدم     علــ       منهــا         وتســتفيد      فيهــا        وتشــارك      احلكــم     نظــم

       وتــدعم         القــرار      صــن        مناصــب       لبلــوغ         الراميــ         جهــودهن   يف        األصــلي         الشــعو       نســات     دعــم     علــ       تركــز     ســوف
      ن ـــا         لتوســي          مســـاعيها   يف         الق ريــ         املكاتـــب       صــورهتن        وإبـــراز        األصــلي         الشـــعو       نســات       إدمـــاج           اســرتاتي ي 

        األصلي          الشعو       حقو       بش ن         املنظوم       ن ا      عل        العام      األمن     عمل     خب       عم         براجمها
 

        البشرية            للمستوطنات        املتحدة      األمم       برانم   
         )القــــرار        اجلديــــدة        احلضــــري       اخل ــــ        تنفيــــ    يف        األعضــــات       للــــدول       الــــدعم        املتحــــدة      األمــــم      مو ــــل      يــــوفر -    0١
       ويدعو      ٧١   و   ٦         الفقرتن   يف          وحتديدا           األصلي ،        الشعو       حقو      عل       بشدة      تركز     اليت        املرفق(   ،   ٧0١ /  ٢٦
          والتخ ــي         العــادل        األراضــ        توزيــ      علــ       بشــدة        الرتكيــز    إىل         الق ريــ         األفرقــ      خــ ل    مــن        املتحــدة      األمــم      مو ــل

           األساسي          اخلدما      عل        احلصول         إمكاني       وحتسن       الركب    عن      ختلفا       األكثر        للفئا        احلضر 
       أهــداف    مــن    ٦٦      اهلــدف      إطــار   يف        األصــلي         الشــعو        إدراج    إىل      بشــدة        املتحــدة      األمــم      مو ــل      ودعــا -    ١١

           ومستدام ،        الصمود     عل         وقادرة       وآمن         لل مي        شامل          البشري             واملستوطنا       املدن     جعل           املستدام ،         التنمي 
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       مسـاكن     علـ        اجلميـ       حصـول       لضـمان   ، ٦-  ٦٦      اهلـدف        لتحقيـق        املصـنف          البيـا      مجـ       طريق    عن          وحتديدا  
      حتقيـق     مـد       قيـا       بغيـ          الفقـرة،        األحيـات       مسـتو       ورفـ          التكلفـ          وميسـورة       وآمنـ        م  مـ         أساسي         وخدما 

       إشـــراك     مـــد    ٧- 3-  ٦٦       املؤشـــر       ويقـــي         تـــدرجي        بشـــكل       ال  ـــق       الســـكن   يف     احلـــق        وإعمـــال        الغايـــ      هـــ ه
        الشـعو        مجاعـا       متثيـل    إىل       احلاجـ      عل         املتحدة      األمم      مو ل     شدد     وقد         احلضري ،        اإلدارة   يف      املدين       اجملتم 

   ج-  ٦٦        الغايــ       تتــي          البنــات،     جمــال   يف        األصــلي         الشــعو         ومعــارف         العاميــ          العمــارة    إىل         وابإلشــارة         األصــلي  
        املصنف           البيا       جلم       فرص         أيضا  
       حيـــازة      حقـــو        بضـــمان        املتعلـــق   ٧- 0- ٦       املؤشـــر      قيـــا      علـــ         أيضـــا          املتحـــدة      األمـــم      مو ـــل       ويعمـــل -    ١٦

        دراســا        إجــرات     ذلــك        وسيشــمل          وتصــورها         احليــازة      حقــو        لضــمان        الرمسيــ         الواث ــق       املؤشــر      ل ويقــيلم         األراضــ  
         والشـــبك          األصـــلي          الشــعو       نســـات      فـــيهم    مبــن         األصـــلي ،        الشـــعو           وسيســتهدف        الســـكان    عـــن           استقصــا ي 

      حبقـــو         للنهــوض       أدوا       بوضــ         املكلفــ          الشــركات    مــن      قويــ       شــبك     هــ         األراضــ         اســتغ ل        لوســا ل         العامليــ 
        الشـبك       وضـعت     وقـد         الـدعوة      جمـال   يف     مهـم      بـدور        االضـ       إىل         إضـاف           ضـعفا ،       األكثر        للفئا         األراض 
    (0 )       األراض   يف        األصلي         الشعو       حبقو         للنهوض       عديدة       أدوا 
        الشـعو       حبقـو           متعلقـا          جـزتا          املتحـدة      األمـم      ملو ـل            واالجتماعي          البيئي          الضما        نظام        ويتضمن -    ١٧

   يف      تـؤثر        مقصـودة    غـر       سـلبي        عواقـب    أ         الـرب مج     عمـل    عن      تن م    أال        النظام     ه ا       ويكفل         حتديدا          األصلي 
         ابستخدام      منها        التحقق     يتم         إلزامي        تشاور        عمليا        املو ل     جير          الق ر ،        الصعيد      وعل          األصلي          الشعو 
    أ       بشــ ن        األصــلي         الشــعو     مــ         الواجــب         التشــاور      يكفــل    ممــا          املشــاري ،       إقــرار     عنــد        اإلنســان      حلقــو       مؤشــر
        فيهم       يؤثر    أن     ميكن     عمل
    إىل   ٢    من          كواالملبور   يف        العامل        احلضر          للمنتد          التاسع         الدورة        املتحدة      األمم      مو ل         واستضاف -    ١3
      فـــيهم    مبـــن         املصــلح ،       أصـــحا     مــن        متنوعـــ        جمموعـــ       املهــم      احلـــدث     هــ ا      ويضـــم        ٧١٦٢            شــبارب/فرباير    ٦3

         ومنظمـا        حملي ،        ومجاعا          احلضري ،        املسا ل   يف       خمتصون         وعاملون           والوطني ،       احمللي          احلكوما    يف       أعضات
       وتشــكل         املصــلح         ألصــحا           املســتديرة        املا ــدة          اجتماعــا     مــن       جمموعــ      َّ تــنظَّم         املنتــد ،      إطــار    ويف        شــعبي  

        الشـعو   ُ    ُتشـرك         تشـاوري       آليـ         األصـلي         ابلشـعو          املتعلقـ         املصـلح        ألصـحا           املسـتديرة      دة   املا          اجتماعا 
      احلــدث     هـ ا       ويتـي          اجلديـدة         احلضـري        واخل ـ       ٧١3١     عــام     خ ـ        تنفيـ       بشـ ن       عامليـ         نقاشـا    يف        األصـلي 
       وتنشــــ        اخلــــربا          وتتبــــادل        أساســــي        مســــا ل     تثــــر     لكــــ         املهتمــــ          واألطــــراف        األصــــلي         الشــــعو       أمــــام      فرصــــ 

          األصلي          الشعو       حقو       بش ن        املتحدة      األمم      إبع ن       الوع        إلذكات        أيضا        احلدث   ُ     وُيستغل         شراكا  
 

       للسكا         املتحدة      األمم       صندوق  
         للسـكان،        املتحـدة      األمـم        لصـندو       حمـددة        توصـيا     مخـ       عشـرة         السادسـ        دورتـ    يف        املنتد      قدم -    ١0

      منـــ ؛           واملتضـــررين               البشـــري /اإليدز        املناعـــ      نقـــ        بفـــرو         املصـــابن        األصـــلي         الشـــعو        أفـــراد        مبشـــارك        تتعلـــق
ـــا           املناســـب         التـــدخل        لنمـــاذج       اجليـــدة          املمارســـا        وحتديـــد         للنســـات       الـــدعم      تقـــدم     الـــيت         الناميـــ          البلـــدان   يف          ثقافي
     األم     صح     عن       وقا         صحيف         وإعداد           واإلجنابي ؛        الصحي         حبقوقهن        للتمت         األصلي         الشعو     من          والفتيا 
        األصـلي         الشـعو        وشـبا       نسات      وصول      تيسر    عن       دراس         وإعداد         األصلي ؛        الشعو         جمتمعا    يف        وال فل

         تكميليـ         مؤشـرا         وإدراج         األصـلي ،        ابلشـعو          املتعلقـ          البيـا          وتصـني          ظـروفهم؛     وعـن       العمـل     سو     إىل

__________ 
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     انظــــــــــر )          املســــــــــتدام          التنميــــــــــ        أهــــــــــداف    عــــــــــن         الوطنيــــــــــ           التقــــــــــارير   يف        األصــــــــــلي         الشــــــــــعو       حقــــــــــو     عــــــــــن
E/  2017/43       -E/C.    19/2017/11          ،    ١١   و    0٧   و    00   و    00   و    0٧         الفقرا   )   

      اخل ــ    يف      أدرج     وقــد          وتدخ تــ               اســرتاتي يات    يف          الثقافــا     بــن         مشــرتكا         هن ــا           الصــندو         ويعتمــد -    ١0
       براجمـ     مـن      ك ـزت          الثقافا     بن       املشرتك       ابلنهج      خاصن          ومؤشرا          جتا        ٧١٧٦-    ٧١٦٢       للفرتة            االسرتاتي ي 
       تعزيز     خ ل    من         األصلين،        السكان    من          والفتيا         للنسات        الصحي            االحتياجا          الصندو        ويعاجل         الصحي  

       تلبيــــ        تعرقــــل     الــــيت          الر يســــي          التحــــدا      أحــــد        ويتمثــــل        الصــــح          بوضــــعهن         املتعلقــــ          البيــــا         وحتليــــل    مجــــ 
        حــــالتهن    عــــن       بيــــا      إىل         االفتقــــار   يف         األصــــلين،     كان   الســـ    مــــن          والفتيــــا         للنســــات        الصــــحي            االحتياجـــا 

      عشـــرة        اخلامســـ         الـــدورة    عـــن         التقريـــر   يف       واردة        لتوصـــي         مباشـــرة          وكمتابعـــ          التحـــد ،     هـــ ا        وملعاجلـــ          الصـــحي  
       وهيئــ           اليونيســ     مــن    كــل    مــ          الصــندو        تعــاون    (،  3٢        الفقــرة   ،          E/  2016/43       -E/C.    19/2016/11 )         للمنتــد 
      صـــفوف   يف        األمهـــا       وصـــح           النفاســـي          الوفيـــا     عـــن       وقـــا         صـــحيف        إعـــداد     علـــ         للمـــرأة        املتحـــدة      األمـــم

       ٧١٦٢      لعام        املنتد       دورة   يف      تصدر    أن  ُ     يُرتقب         األصلي ،        الشعو 
          واإلجنابيــ         اجلنســي         واحلقــو        ابلصــح          املتعلقــ           التوصــيا        تنفيــ        ملســتو         حتلــي            الصــندو       وجيــر  -    ١١

         بتوصــــيا          املتعلقــــ           اإلجــــراتا        تعزيــــز     ســــبل    إىل       إضــــاف          األصــــلي ،        الشــــعو        وشــــبا       نســــات    ضــــد        والعنــــ 
       متعمـــق         ابســـتعراض         التحليـــل     هـــ ا     ُ    واســـُتكمل         األصـــلي          الشـــعو         منظمـــا     مـــ          ابلتعـــاون      وذلـــك         املنتـــد ،
         واملكســــيك        وكينيــــا          والكونغــــو       وكنــــدا           وغواتيمــــاال        واتيلنــــد      وبــــرو         أســــرتاليا     هــــ         بلــــدان      تســــع    يف         للت ــــار 
          والنرويج 

      ن ـا      عل        العمل      وخ          األصلي         الشعو       حقو       بش ن        املتحدة      األمم      إع ن       أهداف         ولتحقيق -    ١٢
ُ   الُصـــعد     علـــ          الصـــندو       يعمـــل          املنظومـــ ،            وإقليمـــا          بلـــدا       ٦0١    مـــن      أكثـــر   يف         والعـــامل           واإلقليمـــ         الق ـــر     

ــــ     ففــــ  ــــا      دول ــــا ،         املتعــــددة         بوليفي ــــال،      ســــبيل     علــــ            القومي       للفــــرتة        الق ــــر        بر جمــــ    يف         الصــــندو       أدرج        املث
          واإلجنابي         اجلنسي        الصح        تعزيز     أجل    من         النسات،      سيما   ال         األصلي ،        الشعو     م        العمل      ٧١٧٧-    ٧١٦٢

        التمكـن      بشـ ن          واملـراهقن        الشبا     م         والعمل           الثقافا ،    بن      مشرتك    حنو     عل      األم     صح      عل         الرتكيز    م 
     قدم           غواتيماال،    ويف         القضات     إىل        الل وت         إمكاني      عل         الرتكيز    م         املرأة،    ضد       العن      عل           واملعاقب           واملشارك 
        الشـعو        إشـراك     علـ          التشـ ي      أجـل    مـن            االجتماعي ،          واملنظما         احلكوم     إىل         التقني          املساعدة         الصندو 
            مونتيفيــديو      آرات       توافــق       تنفيــ       بشــ ن      ٧١٦٢      لعــام       الــوطي         التقريــر    مــ         متشــيا        وذلــك           املشــاورا ،   يف        األصــلي 
ـــدابر       يتضـــمن      الـــ             والتنميـــ ،        الســـكان      بشـــ ن         سياســـا     مـــن        األصـــلي         الشـــعو         تســـتفيد     لكـــ       خاصـــ        ت
         العاليـــ         املئويـــ        النســـب     ذا         املواقـــ    يف       للعمـــل         األولويـــ          الصـــندو       أع ـــ          املكســـيك،    ويف         العامـــ          التنميـــ 

       للفــرتة         للتعــاون        االحتــاد         الــرب مج       أهــداف    مــ         متامــا        تتفــق           اســرتاتي ي      وهــ          األصــلي ،        الشــعو        أفــراد   مــن
        االحتـــاد         الــرب مج     هـــ ا       ويركــز        احملليــ            الت معـــا     مــن     ٦١٦   يف         الصـــندو      عمــل     كمــا   ،    ٧١٦٢-    ٧١٦0
           املراهقــا ،    محــل        وتفــاد          األمهــا ،       وفيــا     مــن     احلــد     علــ       أيضــا       ويركــز        األصــلين        الســكان      حقــو      علــ 
       املرأة       ومتكن        املرأة،    ضد       العن       ومن             التقليدي ،        الوالدة        ممارسا         وتعزيز
        لتعزيــز       الــدعم     ل وقــدلم       اهلنــد،       حكومــ     مــ           ر يســيا          إمنا يــا         شــريكا           الصــندو       يعتــرب      ســيا، آ       من قــ     ويف -    ١٢

       يتعلــق    مــا   يف        اخلــدما        مقــدم         مهــارا        تعزيــز     ذلــك   يف    مبــا          القبليــ ،        املنــاطق    مــن        العديــد   يف        الصــحي        الــنظم
ـــ        بـــر مج        وتعزيـــز        األدلـــ ،     علـــ          املرتكـــزة          ابملمارســـا  ـــوافر      وحتســـن        اخلدمـــ ،     قبـــل    ِ     الِقبال         اخلـــدما        وجـــودة       ت

         الصندو         استهدف      ذلك،    إىل         وابإلضاف          اخلدما         ملقدم         الداعم        اإلشراف       وتوفر        األراف،   يف        الصحي 
    مـن        اسـتفدن         واللـوايت         القبليـ         املناطق    من     سن     ٦١   و    ٦١    بن         أعمارهن       ترتاو         اللوايت         املهمشا           املراهقا 

https://undocs.org/ar/E/2017/43
https://undocs.org/ar/E/2017/43
https://undocs.org/ar/E/2016/43
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     جر          أوديشا،    ويف         برادي           ومادهيا          وراجستان        أوديشا   يف          املراهقا         لفا دة       العمل        مبادرة      مبوجب        التمكن
ـــاة،    ٦٦     0١١    مـــ          التواصـــل ـــاة     ٧٧١       وتلقـــت         األقـــران،        املثقفـــن    مـــن   ٦     ٢١١    مـــن      أكثـــر       تـــدريب    ومت       فت       فت
       مهني          مهارا         الكتسا         تدريبا
          بورونــد ،   يف       اإليــدز         ومكافحــ         العامــ        الصــح        وزارة    مــ          ابلتعــاون          الصــندو ،      أنشــ           أفريقيــا،    ويف -    ١١
     عل         املراكز     ه ه       وتركز        نغوز          مقاطع    يف   ، “      الشبا       صديق ”       بر مج      إطار   يف      تعمل      صحي        مراكز      تسع 

       خـــدما        بوجـــود        إع مهـــم       وتكفـــل          البـــاتوا،        جامعـــا       فيهـــا    مبـــا          للمـــوارد،       تفتقـــر     الـــيت         البيئـــا     مـــن        الشـــبا 
     هــ ه    مــن       شــااب       ٦٧0     ٢33     اآلن    حــى        اســتفاد     وقــد        عليهــا        احلصــول          وإمكانيــ           واإلجنابيــ         اجلنســي        الصــح 

        اخلدما  
      الدويل       البنك  

       الفـرتة     خـ ل     قـام         اجلديـدة،         اإلمنا يـ           والتحـدا         امل الـب       معاجلـ      أجـل    مـن     أن        الدو        البنك      أفاد -    ٢١
         البيئيـــ          الضـــما          سياســـا         وتعزيـــز        لتحـــدي         الن ـــا        واســـع          اســـتعراض        بعمليـــ       ٧١٦١    إىل      ٧١٦٧    مـــن

     هـــ ا     خـــ ل      أجـــر       الـــ         احلـــوار    مـــن       يت ـــزأ   ال        جـــزتا          األصـــلي         الشـــعو        وشـــكلت        للبنـــك             واالجتماعيـــ 
          االستعراض 

      ن ـا        توسـي      أات           واجتمـاع       بيئـ       إطـار     عل            التنفي ين         املديرين     جمل       وافق   ،    ٧١٦١     عام    ويف -    ٢٦
         بيئيا            معيارا         اإلطار     ه ا       ويشمل        البنك     من        املمول             االستثماري          املشاري         توفرها     اليت         والبيئ         األشخا       محاي 

       الكـرب          الصـحرات      جنـو          أفريقيـا       من قـ    يف           التقليديـ        احمللي           واجملتمعا         األصلي         الشعو       بش ن             واجتماعيا  
        طوعيـــ ،      عزلـــ    يف      تعـــي      الـــيت         والشـــعو         الرعـــاة     ذلـــك   يف    مبـــن         اخلـــدما ،   يف      مـــزمن     نقـــ     مـــن      تعـــاين     الـــيت
        وتـــدريب     حتضـــر      لفـــرتة     اآلن       البنـــك      وخيضـــ            واملســـتنرة          واملســـبق       احلـــرة         املوافقـــ       مبـــدأ     فيـــ   ُ    أُدرج       معيـــار    وهـــو

     هبـ ا       العمل     بدت   يف          أساسيا           شريكا          األصلي         الشعو        وستظل        اجلديد        اإلطار     ه ا    إىل         االنتقال     قبل      مكثف 
         وتنفي ه       اإلطار
          الوطنيـ ،       واخل ـ              االسـرتاتي يا      دعـم     خ ل    من        األصلي         الشعو       قضاا       الدو        البنك         ويتناول -    ٢٧
      ٧١٧٧-    ٧١٦٢       للفـــرتة         الق ريـــ          الشـــراك       إطـــار    مـــن       وك ـــزت          الق ريـــ           الشـــراك      أطـــر   يف      املبـــن       النحـــو     علـــ 
         والفئــا          والنســات         العرقيــ          لألقليــا            االقتصــادي          املشــارك       ن ــا        البنــك       سيوســ       م،      فييــت    مــ         يقيمهــا    الــيت

         واألنشــــ         العــــي      كســــب       أنشــــ       علــــ         الرتكيــــز    مــــ           الق اعــــا         متعــــددة        مشــــارك      خــــ ل    مــــن          الضــــعيف ،
       للدخل       املدرة
     الــيت         املشــاري        إبدارة        مباشــرة        االضــ       مــن        األصــلي         الشــعو      متكــن   يف       الــدو        البنــك        ويســاعد -    ٢3
       للمـن         الغـااب    يف          االستثمار       بر مج      آلي      ذلك     عل         األمثل      ومن       فيها        تشارك     اليت         املشاري     أو       عليها      تؤثر

ِ   للِمن          ابتكار        بر مج    عن       عبارة     وه         احمللي ،          واجملتمعا         األصلي         للشعو         املخصص          ملكافح         املخصص     
          وأفريقيـا      آسـيا   يف        الغـااب        كربون         انبعااث     من      للحد         الشراك       ملرفق         القدرا       بنات        وبر مج         الغااب ،       فقدان
        وإذكات         واملعارف          ابملعلوما         الغااب      عل          املعتمدة        األصلي         الشعو         لتزويد      يهدف      ال            ال تيني          وأمريكا
           وتــدهورها،        الغــااب        إزالــ     عــن       لنامجــ  ا          االنبعــااث      خلفــ         املعــززة          للمبــادرة       فهمهــا     حتســن     أجــل    مــن       وعيهــا
        املعززة          ابملبادرة        املتصل           االستعداد       أنش         تنفي    يف        فعالي       أكثر       بصورة         املشارك      عل        قدرهتا        وتعزيز
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         األمريكية         للبلدا        الصحة               العاملية/منظمة       الصحة       منظمة  

        أمريكــا   يف        األصــلي         الشــعو        لشــبا         الصــحي       اخل ــ        تنفيــ      علــ          العامليــ        الصــح        منظمــ       تعمــل -    ٢0
ـــــــــد        إليهـــــــــا      أشـــــــــار        مبـــــــــادرة     وهـــــــــ            ال تينيـــــــــ ، ـــــــــ    يف        الـــــــــدا م        املنت -       E/  2017/43 )      عشـــــــــرة         السادســـــــــ        دورت

E/C.    19/2017/11          ،   الشـعو       شـبا     مـ          ابلتعـاون           األمريكيـ ،         للبلـدان       الصـح        منظمـ        وتقوم    (   ١١        الفقرة        
      اخل ـ         بتعمـيم        أيضـا          املنظم      ه ه       وتقوم       اخل           لتنفي     هبا   ُ     سُيض ل      اليت        املقبل         األنش          بتحديد         األصلي ،
         الق ري           مكاتبها     خ ل    من       الصح         وزارا      عل         األصلي         الشعو        لشبا         الصحي 

      بشـ ن       سياسـ        إقـرار     علـ          العامليـ        الصـح         ومنظمـ           األمريكيـ          للبلـدان       الصـح        منظمـ       عملت     وقد -    ٢0
        الشـعو      صـح      علـ       تؤثر     اليت         املختلف         احملددا    يف        التفكر    إىل       احلاج         تتناول   ال        والصح         العرق       األصل
     وقد        الصح       جمال   يف          الثقافا     بن        املشرتك     ُ   الُنهج   يف       النظر    إىل       احلاج         أيضا      بل      فق ،        املن ق    يف        األصلي 
     عقـــد      الـــ            األمريكيـــ          للبلـــدان       الصـــح        املـــؤمتر   يف         السياســـ      هـــ ه        املن قـــ    يف       الصـــح         وزارا      مجيـــ       أيـــد 

       يتضــــمن          لألمــــريكتن        دلــــي        تعــــد     وهــــ               أيلول/ســــبتمرب     ٧١    إىل    ٧0    مــــن       الفــــرتة   يف         العاصــــم         واشــــن ن  يف
       الصــل      ذا           الر يســي         الصــكوك    مــن      وغــره        األصــلي         الشــعو       حقــو       بشــ ن        املتحــدة      األمــم      إعــ ن      مبــاد 

        األصلي          ابلشعو 
         املن قـ ،   يف        األصـلي         الشـعو       بصـح          املتعلقـ           املعلومـا       توفر   يف       بنشارب          املنظمتان       شاركت     وقد -    ٢١

         املنظوم        ن ا      عل        العمل     خب          املعني         االتصال       أفرق    يف         املشارك           وستواص ن
 

        الفكرية         للملكية         العاملية        املنظمة  
         الوكــاال     بــن       املشــرتك       الــدعم      فريــق   يف         املشــارك          الفكريــ          للملكيــ          العامليــ         املنظمــ        أمانــ        واصــلت -    ٢٢
       مصــلح      خيــدم         الفكريـ          للملكيــ        وفعـال        متــوازن      نظـام      بوضــ         ملتزمــ      وهـ          األصــلي ،        الشـعو        بقضــاا      املعـي

          الوراثيــ          واملـوارد         الفكريــ         ابمللكيـ         املعنيــ          الدوليـ          احلكوميـ         الل نــ      لـد        مراقــب    هـو        الــدا م         واملنتـد         اجلميـ  
        الل ن       ه ه       دورا       حضور    إىل        ابنتظام      يدع      وهو          للمنظم ،         التابع          الشعبي          والفنون           التقليدي          واملعارف

       عليهـــا       وحتـــاف     هبـــا       اخلاصـــ         الثقـــايف        التعبــر        وأشـــكال           التقليديـــ         املعـــارف        األصـــلي         الشـــعو       وختلــق -    ٢٢
      بوضـ          املتعلقـ           املفاوضـا      خـ ل     ومـن           وتنميتهـا          لرفاهها    غي        وك سا        هواهتا      جوهر    من      ك زت         وت ورها
         الفكريــ          للملكيــ          العامليــ         املنظمــ        أمانــ       تيســر          الدوليــ ،         احلكوميــ         الل نــ       داخــل     جتــر      الــيت         واملعــاير         القواعــد

      صــكوك    أو      صــل ،    ذو       قــانوين    صــك        الــدو ،        الصــعيد     علــ       وضــ ،    إىل         الراميــ          الدوليــ          احلكوميــ           املفاوضــا 
           التقليديــ          واملعــارف          الوراثيــ          للمــوارد         وفعاليــ        تــواز       أكثــر      محايــ        لتــوفر         الفكريــ         ابمللكيــ       صــل ،     ذا          قانونيــ 

        األصـلي         الشـعو       حقـو       بش ن        املتحدة      األمم      إبع ن       الوع       أسهم     وقد            التقليدي          الثقايف        التعبر        وأشكال
        اإلعـ ن،    إىل        إشـارا         الل نـ      عمـل      واث ـق        وتتضـمن         دوليـا         اإلعـ ن     صـد       ن ا        اتسا    يف        الل ن       داخل
      جانـب    مـن       احلصـر،   ال       املثـال      سـبيل     علـ        سيما،   ال         الل ن ،         مفاوضا    يف       لإلع ن        الرتويج        ابنتظام      وجير 
        األصلي          الشعو       ممثل 
        لفا ـدة         الفكريـ         امللكي     عن      عمل       دليل         ثقافتك       واحم     عزز ”        بعنوان         للمنظم        منشور  ُ   ُعرض     وقد -    ٢١

       ٧١٦٢      لعام        املنتد       دورة     خ ل  ُ    ُعقد         جانبي         مناسب    يف   “     احمللي           واجملتمعا         األصلي         الشعو 
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