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 الفصل األول
المسااااااائل التي تت لل من المجلس االقتصااااااادي واالجتماعي ات ا   جرا ات   

 بشأنها أو التي يوّجه انتباهه  ليها
  

 مشاريع مقررات يوصي المنتدى الدائم المجلس باعتمادها - ألف 
امشأأأ وب األصأأألية اجمللسص االرتصأأأا ي قاالجتماعي باعتما   يوصأأأي املنتدى امداام امل ا بقبأأأايا - 1

 مشاريع املقررات امتامية:
  

 مشروع المقرر األول   
 “الحفظ وحقوق الشعوب األصلية” اجتماع فريق ال برا  الدولي بشأن موضوع   

يقرر اجمللس االرتصأأأأأأأأأأأأا ي قاالجتماعي أن يرذن مفريمل اخلرباء امدقيل ب قد اجتماع ملدة   
 “. احلفظ قحقوق امش وب األصلية”  ال ة أياد بشرن موضوع

  
 مشروع المقرر الثاني   
مكاااان ومواعياااد انعقااااد الااادورة الثاااامناااة عشااااااااااارة للمنتااادى الااادائم المعني بقضاااااااااااااااياااا    

 األصلية الشعوب
يقرر اجمللس االرتصأأأأأأأأأأأأا ي قاالجتماعي أن تُ قد امدقرة امثامنة عشأأأأأأأأأأأأرة ملمنتدى امداام   

نيسأأأأأأأأأأأان/أبريل إىل  22ا امشأأأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأأأألية يف مقر األمم املتحدة يف امف ة مم امل ا بقبأأأأأأأأأأأاي
 . 2019أيار/مايو  3

  
 مشروع المقرر الثالث   
تقرير المنتدى الدائم المعني بقضااايا الشااعوب األصاالية عن أعمال دورته السااابعة عشاارة    

 وجدول األعمال المؤقت لدورته الثامنة عشرة
 االرتصا ي قاالجتماعي،إن اجمللس   
حييط علما بتقرير املنتدى امداام امل ا بقبأأأايا امشأأأ وب األصأأألية عم أعمال  )أ(  

 ؛ (1) قرته امساب ة عشرة
يوافمل على أن يكون جدقل األعمال املؤرت ملدقرة امثامنة عشأأأأأأأأأأأأأأرة ملمنتدى  )ب(  

 امداام على امنحو امتايل:
 انتخاب أعباء املكتب.  - 1  
 ار جدقل األعمال قتنظيم األعمال.إرر  - 2  

__________ 

 (.E/2018/43) 23، امللحمل ررم 2018امو اامل امرمسية ملمجلس االرتصا ي قاالجتماعي،  (1) 
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 متاب ة توصيات املنتدى امداام. - 3  
تنفي  اجملاالت امسأأأأتة اميت الو املنتدى امداام بوالية بشأأأأرهنا يف ضأأأأوء إعالن  - 4  

 األمم املتحدة بشرن حقوق امش وب األصلية.
ا منارشأأأأأة بشأأأأأرن امسأأأأأنة امدقمية مليات امشأأأأأ وب األصأأأأألية املقرر االحتفال ه - 5  

 .2019سنة  يف
 حوار مع امش وب األصلية: احلقوق اجلماعية يف األراضي قاألراميم قاملوار . - 6  
 حوار مع امدقل األعباء. - 7  
 حوار مع قااالت منظومة األمم املتحدة قصنا يقها قبراجمها. - 8  
 “.امل رفة امتقليدية: إنتاجها قنقلها قمحايتها” منارشة بشرن موضوع - 9  
 . 2030خطة امتنمية املستدامة م اد  - 10  
حوار مع املقررة اخلاصأأأأأأة امل نية لقوق امشأأأأأأ وب األصأأأأأألية قرايس  مية اخلرباء  - 11  

 امل نية لقوق امش وب األصلية.
 متاب ة امو يقة اخلتامية ملمؤمتر ام املي امل ا بامش وب األصلية: - 12  
تنفي  خطط ام مل قاالسأأأأأأ اتيجيات قامتدابى األخرى املتخ ة على  )أ(   

 امص يد اموطا؛ 
 سبل ت زيز مشاراة امش وب األصلية يف أعمال األمم املتحدة؛ )ب(   
تنفي  خطة ام مل امل تمصدة على نطاق منظومة األمم املتحدة بشرن  )ج(   

 امش وب األصلية. 
 األصلية قامدقل األعباء.  إرليمية بني امش وب حوارات - 13  
األعمال املقبلة ملمنتدى امداام، مبا يف ذمك املسأأأأأأأأأأأأأأاال اميت ينظر فيها اجمللس  - 14  

 االرتصا ي قاالجتماعي قاملساال امناشئة.
 جدقل األعمال املؤرت ملدقرة امتاس ة عشرة. - 15  
 اعتما  تقرير املنتدى امداام عم  قرته امثامنة عشرة.  - 16  

  
 المسائل التي يُوجَّه انتباه المجلس االقتصادي واالجتماعي  ليها  - ا ب 

حد  املنتدى امداام امل ا بقبأأايا امشأأ وب األصأألية املق حات قاألهداع قامتوصأأيات قاجملاالت  - 2
أ نا ، قيوصأأأأأأأأأأأأأأأي، عم طريمل اجمللس  مبني اميت ميكم أن تّتخ  إجراءات بشأأأأأأأأأأأأأأأرهنا يف املسأأأأأأأأأأأأأأأتقبل اما هو

قاالجتماعي، امدقل قايانات منظومة األمم املتحدة قاملنظمات احلكومية امدقمية قامشأأأأأأأأ وب االرتصأأأأأأأأا ي 
 األصلية قامقطاع اخلاص قاملنظمات غى احلكومية باملساعدة يف حتقيقها.
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قمم املفهود مدى أمانة املنتدى امداام أن تلك املق حات قاألهداع قامتوصأأأأأأأأيات قاجملاالت اميت  - 3
األمم املتحدة إجراءات بشأأأأأأأأرهنا يف املسأأأأأأأأتقبل، على امنحو املبني أ نا ، سأأأأأأأأوع تُنفَّ  ردر  ميكم أن تتَِّخ 

 ا مكان ضمم سياق برنامج ام مل املقّرر ملكيانات امل نية. 
  

 توصيات المنتدى الدائم  
 “الحقوق الجماعية للشعوب األصلية في األراضي واألقاليم والموارد” مناقشة بشأن موضوع  

احلقوق يف األراضأأأأي قاألراميم قاملوار  يف صأأأأميم نبأأأأاالت امشأأأأ وب األصأأأألية يف  يع أ اء  تقع - 4
ام امل. ف الرات امشأأأأأ وب األصأأأأألية برراضأأأأأي أجدا ها هي مصأأأأأدر هويتها امثقافية قامرقحية قاالجتماعية، 

 تصا ي.قاألساس ام ي تطورت عليه نظم م ارفها امتقليدية، قحجر امزاقية يف رفاهها املا ي قاالر
قي  ع إعالن األمم املتحدة بشأأأأرن حقوق امشأأأأ وب األصأأأألية لمل امشأأأأ وب األصأأأألية يف تقرير  - 5

 25(، قحقورها اجلماعية يف امتالك أراضأأأأأأأأأيها قموار ها قامسأأأأأأأأأيطرة عليها )املوا  4 ق 3املصأأأأأأأأأى )املا تان 
بامتشأأري ات قامتدابى قاملشأأاريع اميت ميكم (؛ قحقها يف املوافقة احلرة قاملسأأبقة قاملسأأتنىة فيما يت لمل 27 إىل

(؛ قحقها يف املشأأأأأأأأاراة يف عمليات صأأأأأأأأنع 32ق  29ق  28ق  19ق  11 ق 10أن متّس حقورها )املوا  
(. قه   احلقوق مكرسأأأأأأأة بقدر أارب يف اتفارية امشأأأأأأأ وب األصأأأأأأألية قامقبلية، 27ق  18ق  5امقرار )املوا  

قيف توسأأأأأأيع نطاق امفقه امقانوين ام ي طورته اايئات املنشأأأأأأرة ( ملنظمة ام مل امدقمية؛ 169)ررم  1989
مبوجب م اهدات حقوق ا نسأأأأأأأأأان قدكمة امبلدان األمريكية حلقوق ا نسأأأأأأأأأان قا كمة األفريقية حلقوق 

 ا نسان قامش وب.
قرد حتققت تطورات إجيابية يف قضأأأأأأأع م ايى  قمية حلقوق ا نسأأأأأأأان مم أجل حقوق امشأأأأأأأ وب  - 6

 األراضأأأأأأأأأأي قاألراميم قاملوار ، مبا فيها تلك اميت حققتها  ميات حقوق ا نسأأأأأأأأأأان ا رليمية يف األصأأأأأأأأأألية يف
أفريقيأأا قاألمريكتني. قيرحأأب املنتأأدى امأأداام هأأ   امتطورات، مبأأا فيهأأا امقرار امأأ ي اختأأ تأأه مؤخرا  ا كمأأة 

نتدى امشأأ وب األصأألية األفريقية حلقوق ا نسأأان قامشأأ وب يف ربأأية شأأ ب أقغييك يف اينيا. قيشأأجع امل
 قامدقل على مواصلة ام مل مع اآلميات ا رليمية قتنفي  رراراهتا بف امية.

يف األراضأأأأأأي قاألراميم قاملوار  مم  قرد أرر عد  مم امدقل باحلقوق اجلماعية ملشأأأأأأ وب األصأأأأأألية - 7
فارات امبناءة مع امش وب خالل توفى احلماية امدستورية أق امقانونية أق مم خالل األحكاد امقبااية قاالت

األصأأألية أق امربامج ا  ارية. قمم ضأأأمم امبلدان اميت اخت ت خطوات يف ه ا املنحى إاوا قر قإندقنيسأأأيا 
املت د ة امقوميات( قامدامنرك قامفلبني قاندا قامكونيو قامنرقيج قنيوايلندا ) قتيارقا(. قيف  -قبوميفيا ) قمة 

ومومبيا قامواليات املتحدة األمريكية، مت ختصيص مساحات مم األراضي بلدان أخرى مم بينها أس اميا قا
ق/أق أراميم مكي ختبع ملسيطرة اجلماعية ملش وب األصلية. قيرحب املنتدى امداام ه ا امتقدد، رغم أنه 

 ال تزال هناك هوة قاس ة بني االع اع امرمسي قامتنفي  امف لي.
  احلقوق، فأأأ هنأأأا ال تنفأأأَّ  بأأأامكأأأامأأأل أق يف اثى مم األحيأأأان قيف امبلأأأدان اميت يُ  ع فيهأأأا هأأأ  - 8
ُتسأأأأأأأتكمل إجراءات إعمااا، مثل رسأأأأأأأم خرااط األراضأأأأأأأي أق املوار  قت يني احلدق  قإصأأأأأأأدار سأأأأأأأندات  ال

امللكية، أق حتدث فيها أحيانا  ترخىات ابىة أق توضأأأأأأأأأأأأأأأع على امرّع. قاثىا  ما يؤ ي عدد إنفاذ امقوانني 
موااح متناربأأأأأة إىل احلرمان امف لي مم احلقوق املمنوحة ملشأأأأأ وب األصأأأأألية. قيثا املنتدى ققجو  روانني ق 

امداام على امدقل الع افها باحلقوق اجلماعية ملشأأأأأ وب األصأأأأألية يف األراضأأأأأي قاألراميم قاملوار  قحيثها يف 
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مرسأأأأأأأأأأأأأأأم اخلرااط  امورت ذاته على اختاذ خطوات فورية  عمال تلك احلقوق مم خالل ما يلزد مم برامج
إصأأأأأأأأأأأدار سأأأأأأأأأأأندات امللكية أق غىها مم ا جراءات قا صأأأأأأأأأأأالحات امتشأأأأأأأأأأأري ية. قحيث املنتدى امدقل  أق

 ام شريم. ا بالغ عم اخلطوات اميت اخت هتا يف ه ا امصد  ربل  قرته على
رها قال يزال يت ني على غامبية امدقل أن متنح امشأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأألية اع افا  رمسيا ، ناهيك عم حقو  - 9

اجلماعية يف األراضأأأأأأأأأأأأأأأي قاألراميم قاملوار . قي رب املنتدى امداام عم رلقه امشأأأأأأأأأأأأأأأديد مم عدد االع اع 
بامشأأ وب األصأألية، ال سأأيما يف أفريقيا ق سأأيا، قيوصأأي امدقل ب  راج إعالن األمم املتحدة يف امتشأأري ات 

 قامسياسات قامربامج اموطنية. 
ن احلقوق اجلماعية ملشأأ وب األصأألية يف األراضأأي قاألراميم قيشأأد  املنتدى امداام على أن ضأأما - 10

قاملوار  ميس فقط مم أجل رفاهها، بل أيبأأأأأأأا  مم أجل امتصأأأأأأأدي مب ا امتحديات ام املية األاثر إحلاحا  
ملنظم  مثل تيى املناخ قامتدهور امبيئي. قإن امنهوض بتلك احلقوق هو أجنع قسأأأأأأأأأأأأأأأيلة حلماية امدقر احليوي

 املمرات املااية قامتنوع امبيوموجي.ق  ا يكوموجية
قيؤاد املنتدى امداام أن حتقيمل أهداع امتنمية املسأأأأأأأتدامة مم يترتى  قن اموفاء لقوق امشأأأأأأأ وب  - 11

األصأأأأأأأألية يف األراضأأأأأأأأي قاألراميم قاملوار . قم مك يدعو املنتدى امدقل إىل إ راج االع اع باحلقوق ام رفية 
مم أهداع امتنمية املستدامة،  2مم اادع  3يها قموار ها ضمم امياية ليااة امش وب األصلية ألراض أق

 اميت تدعو إىل افامة املساقاة يف حصول امناس على األراضي.
مؤسأأسأأات ربأأااية  قيدعو املنتدى امداام امدقل إىل أن تُنشأأ ، بامتشأأاقر مع امشأأ وب األصأألية، - 12
اميت تتمتع امشأأ وب األصأألية امل نية  حلية قاملوار  األخرىبتحديد األراضأأي قامليا  قامليا  امسأأا ُتكلو قطنية

 لقوق راسخة يف ملكيتها قاالنتفاع ها، قترسيم حدق  ه   األراضي قاملوار . 
ه املنتأأدى امأأداام االنتبأأا  إىل عأأد  امتقأأارير اموار ة مم  يع أ أأاء ام أأامل قاملت لقأأة بأأرعمأأال  - 13 قيوجأأ 

ذمك امقيو  املفرقضأأأأأأأة على اسأأأأأأأتطاعة صثلي امشأأأأأأأ وب األصأأأأأأألية حبأأأأأأأور  قرات امتهويل قاالنتقاد، مبا يف 
املنتدى امداام. فقا ة امش وب األصلية قاملداف ون عم حقوق ا نسان، يواجهون م دالت مرتف ة بشكل 
غى متناسأأأأأأأب مم ام هيب قاالنتقاد، مثلما يتبأأأأأأأح مم  راسأأأأأأأات عديدة، مبا فيها تلك اميت أجراها املقرر 

 لامة املداف ني عم حقوق ا نسان. مل اا اخلاص
ال   قبامنظر إىل أن األمم املتحدة ت ّول على ت اقن األشأأأأأأأأخاص ام يم ختدمهم قإىل أنه مم حمل - 14

شأأأخص، مبفر   قباالشأأأ اك مع غى ، اموصأأأول إىل املنظمة  قن عاامل قامتواصأأأل م ها، يطلب املنتدى إىل 
ام اد املسأأاعد حلقوق ا نسأأان قبامتشأأاقر مع  ميات األمم املتحدة  األمني ام اد أن يقود، عم طريمل األمني

قاألعمال االنتقامية ضأأأد امشأأأ وب األصأأألية اميت  األخرى امل نية، با بالغ عم االجتاهات املت لقة بامتهويل
 تسأأأ ى إىل امت اقن مع األمم املتحدة، بطرق تشأأأمل تقدح ار احات ملنع األعمال االنتقامية قامتصأأأدي اا

مم  يع أجزاء منظومة األمم املتحدة إىل املنتدى يف  قرته امثامنة عشأأأأأأأأأرة، اميت  مم خالل امتقارير املقدمة
 .(2)، إضافة إىل إسهامات امش وب األصلية2019ست قد يف عاد 

املت لقة بامبأأأأأأأأأأأأأأمانات امبيئية  7قال يزال املنتدى يسأأأأأأأأأأأأأأاقر  امقلمل ألن سأأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأأة امبنك امدقيل  - 15
اجلديدة تسأأأأمح بتحويل األراضأأأأي اجلماعية ملشأأأأ وب األصأأأألية إىل حقوق ملكية فر ية، رغم قاالجتماعية 
__________ 

 .www.ohchr.org/EN/Issues/Reprisals/Pages/ReprisalsIndex.aspx انظر (2) 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Reprisals/Pages/ReprisalsIndex.aspx
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أهنا ت  ع برمهية محاية امصأأأأألة اجلماعية اميت تربط امشأأأأأ وب األصأأأأألية برراضأأأأأيها. قيتسأأأأأبب توفى امتمويل 
بل ملدقل مم أجل تقسأأأأأأيم أراضأأأأأأي امشأأأأأأ وب األصأأأأأألية يف قروع نزاعات قيُلحمل ضأأأأأأررا  ال ميكم جرب  بسأأأأأ

ام يش قاسأأأأ اتيجيات إ ارة املوار  امتقليدية، قُيبأأأأ و هياال احلكم اخلاصأأأأة بامشأأأأ وب األصأأأألية. قجيب 
املت لقة بامبأأأمانات امبيئية قاالجتماعية على قجه االسأأأت جال مبأأأمان  7مم امسأأأياسأأأة  29تنقيح امفقرة 

يف  يع املشأأأأأأاريع املمومة مم احتفاظ امشأأأأأأ وب األصأأأأأألية لقورها اجلماعية يف األراضأأأأأأي قاألراميم قاملوار  
 امبنك امدقيل.

قيكرر املنتدى طلبه إىل فريمل اخلرباء املشأأأأأأأأأأأأأأأ ك بني اموااالت امل ا مبؤشأأأأأأأأأأأأأأأرات أهداع امتنمية  - 16
املستدامة أن يقود بتف يل املؤشر املت لمل باألراضي، مبا يف ذمك ما يت لمل بتييى استخداد األراضي قضمان 

 م امتقليدية ملش وب األصلية.حيااة األراضي يف األرامي
قحيث املنتدى امداام  يع قااالت منظومة األمم املتحدة قصأأأأأأأأأأأأأأأنا يقها قبراجمها على أن جت ل  - 17

االع اع باحلقوق اجلماعية ملشأأ وب األصأألية يف أراضأأيها قأراميمها قموار ها جزءا  مم سأأياسأأاهتا قبراجمها 
املنتدى يف  قرته امثامنة عشأأأأأأأأأأأأرة تقريرا  عم امتقدد ا را يف امل تمدة على امصأأأأأأأأأأأأ يد امقطري، قأن تقدد إىل 

 اجملال. ه ا
قي رب املنتدى امداام عم رلقه على امشأأأأأأأ وب األصأأأأأأألية يف ب ا امبلدان األفريقية، اميت ال تزال  - 18

ضأأأأأأأأأأأأأأحية النتهااات حقورها يف األراضأأأأأأأأأأأأأأي قاألراميم قاملوار . فامتهديدات قام قبات املت د ة ت يمل مناءها 
االجتماعي قاالرتصأأأأأأأا ي قامسأأأأأأأياسأأأأأأأي قامقانوين، قهي تشأأأأأأأمل امتمييز قامتهميش؛ قعدد قجو  حقوق يف 
األرض قاملوار  امطبي يأأة قا نتأأاجيأأة؛ قاحلرمأأان مم املجوء إىل ام أأدامأأة قان أأداد سأأأأأأأأأأأأأأأبأأل اموصأأأأأأأأأأأأأأأول إميهأأا؛ 

ياسأأأأأأأأأأأأأأأي قاملشأأأأأأأأأأأأأأأاراة قانتهااات احلقوق امثقافية؛ قاحلرمان مم احلمل يف االع اع امقانوين قامتمثيل امسأأأأأأأأأأأأأأأ
امسأأأأأياسأأأأأية؛ قعدد احلصأأأأأول على اخلدمات االجتماعية األسأأأأأاسأأأأأية؛ قاحلرمان مم احلمل يف اموجو  قامتنمية 
ام اتية؛ قام نو ضأأأد أفرا  قجمتم ات امشأأأ وب األصأأألية، مبا يف ذمك اغتصأأأاب نسأأأاء امشأأأ وب األصأأألية؛ 

نمية قاحلفظ اميت ال ترخ  يف االعتبار قامنزاعات على األراضأأأأأأأأأأأأأي املت د ة امتر ى قامنا ة عم مشأأأأأأأأأأأأأاريع امت
 حقوق امش وب األصلية قمصاحلها.

مم ا عالن، ف نه حيث  32ق  26ق  25ق  18ق  8ق  4ق  3قإذ ي ا ر املنتدى امداام باملوا   - 19
امدقل األفريقية على ت زيز احلقوق اجلماعية ملشأأأأأ وب األصأأأأألية يف أراضأأأأأيها قأراميمها قموار ها قاالع اع 

ا قمحايتها مم خالل اسأأأأتحداث  ميات مبأأأأمان االع اع امقانوين باحلقوق يف ملكية األراضأأأأي قاملوار ، ه
قحل املنااعات على األراضأأأأأأأي، قامت ويا ام ا ل قاملنصأأأأأأأو، قإجيا  أطر  رامة حوار  اام بيية تسأأأأأأأهيل 

 املشاراة امسياسية قمتثيل امش وب األصلية يف عملية صنع امقرار.
نتدى امداام امدقل على تزقيد  بامل لومات بشأأأأأأأأأأأأأأأرن امتطورات احلاصأأأأأأأأأأأأأأألة يف ما يت لمل قحيث امل - 20

باحلقوق اجلماعية ملشأأأأأأأ وب األصأأأأأأألية قاالتفارات امبناءة مع امشأأأأأأأ وب األصأأأأأأألية يف  قرته امثامنة عشأأأأأأأرة، 
 ذمك ما يلي: يف مبا

 مش وب األصلية؛امتدابى امف امة املتخ ة موضع حد متحويل ملكية األراضي يف أراميم ا )أ( 
املسأأأأأاعدة املامية قامتقنية املقدَّمة إىل امشأأأأأ وب األصأأأأألية مرسأأأأأم حدق  األراضأأأأأي املشأأأأأاع  )ب( 

 متلكها؛ اميت
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 األطر امقانونية قامسياساتية اميت تُنفَّ  متسجيل سندات امللكية اجلماعية؛ )ج( 
علم ملشأأأأأأأأأأ وب  امتشأأأأأأأأأأري ات اموطنية امل تمدة على أسأأأأأأأأأأاس املوافقة احلرة املسأأأأأأأأأأبقة عم ) ( 

 األصلية عندما متس تلك امتشري ات أراميمها قأراضيها قموار ها امطبي ية.
قيطلب املنتدى امداام إىل  يع امدقل أن تدرج امتطورات املت لقة لقوق امشأأأأأأ وب األصأأأأأألية يف  - 21

  تقاريرها املقدمة بانتظاد إىل جملس حقوق ا نسان يف إطار  مية االست راض امدقري امشامل.
 

التنميااااااااااة المسااااااااااتدامة فااااااااااي أقاااااااااااليم ”اجتماااااااااااع فريااااااااااق ال باااااااااارا  الاااااااااادولي بشااااااااااأن موضااااااااااوع   
 “األصلية الشعوب

بناء على توصأأية املنتدى امداام، نظمت األمم املتحدة اجتماعا مفريمل خرباء  قيل حول موضأأوع  - 22
. قأقصأأأأأأى االجتماع برن 2018يف اانون امثاين/يناير  “امتنمية املسأأأأأأتدامة يف أراميم امشأأأأأأ وب األصأأأأأألية”

يويل املنتدى اعتبارا خاصأأأأا متجربة امشأأأأ وب األصأأأألية يف ما يت لمل باالسأأأأتقالل ام اا قام تيبات امبناءة يف 
 إطار ت بىها عم تقرير املصى، بسبل منها جتميع املمارسات اجليدة قنشرها.

رن يسأأأأأأأأتكشأأأأأأأأو املنتدى امداام امفرصص املتاحة مل مل مع قأقصأأأأأأأأى اجتماع فريمل اخلرباء أيبأأأأأأأأا ب - 23
 ميات امشأأأأأأأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأأأأأأأألية اميت تت اقن مع ام مليات امدقمية قأن يقدد امدعم إىل ه   اآلميات، مثل 

( قاملنتدى امدقيل ملشأأأأ وب األصأأأألية امل ا بتيى 2030اجملموعة امرايسأأأأية ملشأأأأ وب األصأأأألية )خطة عاد 
حدة ا طارية بشأأأأأرن تيى املناخ( قاملنتدى امدقيل ملشأأأأأ وب األصأأأأألية امل ا بامتنوع املناخ )اتفارية األمم املت

امبيوموجي )اتفارية امتنوع امبيوموجي(. قاآلميات امل اورة هي  ميات املشأأأأأأأأأأأأأأاراة امرايسأأأأأأأأأأأأأأية امرامية إىل افامة 
اميت ميكم ت زيزها إ ماج قإسأهاد امشأ وب األصألية يف عمليات صأنع امقرار امرايسأية على امصأ يد ام املي، 

 مم خالل ت زيز امت اقن مع املنتدى امداام يف  قراته امسنوية قعلى مدار امسنة.
 

 الحفظ وحقوق الشعوب األصلية  
ي رب املنتدى امداام عم رلقه ألن برامج احلفظ اميت تسأأأأتند إىل مفهود اسأأأأتب ا  امبشأأأأر مم امبيئة  - 24

مم خالل عمليات ا خالء امقسري قاألضرار األخرى، يف اان اا عوارب سلبية على امش وب األصلية 
 حني مل يُ  ع بوصايتهم امطبي ية على امبيئة قامنظم ا يكوموجية.

قحيأأث املنتأأدى امأأداام االحتأأا  امأأدقيل حلمأأايأأة امطبي أأة قأمأأانأأة اتفأأاريأأة امتنوع امبيوموجي على إجراء  - 25
امشأأأأأأ وب األصأأأأأألية يف إ ارة امنظم ا يكوموجية  راسأأأأأأة، بامت اقن مع امشأأأأأأ وب األصأأأأأألية، عم إسأأأأأأهامات 

 قمحاية امتنوع امبيوموجي، قتقدح تقرير إىل املنتدى يف  قرته امتاس ة عشرة.
قيوصأأأأأأأأأأأأأأأي املنتدى امداام برن تقود أمانة اتفارية امتنوع امبيوموجي قاالحتا  امدقيل حلماية امطبي ة  - 26

نات األمم املتحدة امل نية قاملنظمات غى احلكومية بامت اقن بنشأأأأأأان مع منظمات امشأأأأأأ وب األصأأأأأألية قايا
قغىها مم اجلهات امفاعلة موضع جمموعة مم ا جراءات قاالمتزامات فيما يت لمل باحلفظ قحقوق ا نسان 

 قاملؤمتر ام املي املقبل حلفظ امطبي ة. 2020يف سياق إطار امتنوع امبيوموجي ملا ب د عاد 
 مرفمل امبيئة ام املية، فبأأأأأأأأأال عم  ميات امتمويل األخرى، منح األقموية قيطلب املنتدى امداام إىل - 27

 ملدعم املقدد إىل هُنج احلفظ اميت تقو ها امش وب األصلية أق تشارك يف إ ارهتا.
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قيدعو املنتدى امداام امدقلص إىل إجراء منارشأأأأأأأأات مع امشأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأألية اميت تدخل أراضأأأأأأأأيها  - 28
ا مية، بيية امتوصأأأأأأأأل إىل اتفارات ملزمة ال تقتصأأأأأأأأر على ا ررار باملصأأأأأأأأا   امتقليدية اآلن ضأأأأأأأأمم املناطمل

 18( ق 2) 8املشأأأأأأرقعة حلفظ األحياء امربية بل ت  ع أيبأأأأأأا لقوق تلك اجملتم ات ا لية مبوجب املوا  
 مم إعالن األمم املتحدة بشرن حقوق امش وب األصلية قتبمم ه   احلقوق. 32ق  26ق  19ق 
املنتدى امداام اجلهات املا ة امدقمية إىل املشأأأأاراة يف حوار مع امشأأأأ وب األصأأأألية هدع  قيدعو - 29

 قضع هنج ملحفظ استنا ا إىل االع اع لقوق امش وب األصلية قاح امها.
قيدعو املنتدى امداام  ميةص اخلرباء امل نية لقوق امشأأأأأ وب األصأأأأألية قاملقررة اخلاصأأأأأة امل نية لقوق  - 30

األصأأألية إىل ت زيز امت اقن يف رسأأأم م امل امطريمل  و األماد يف تشأأأجيع مناذج احلفظ اميت ت  ع امشأأأ وب 
 لقوق امش وب األصلية قحت مها.

قيدعو املنتدى امداام  ميةص اخلرباء امل نية لقوق امشأأ وب األصأألية إىل امقياد، يف اجتماعها املقبل  - 31
ص املتاحة مر  احلقوق إىل أصأأأأأأأأحاها يف سأأأأأأأأياق عمليات ا خالء بشأأأأأأأأرن ام دامة االنتقامية، بدراسأأأأأأأأة امفر 

 قغىها مم األضرار املرتبطة لفظ امبيئة امتارخيية.
قحيث املنتدى امداام امدقلص األعبأأأأأأأأأأأأأأأاء على إصأأأأأأأأأأأأأأأالح اتفارات املنظمات غى احلكومية امل نية  - 32

أجل االمتثال ملبا ئ إعالن  باحلفظ، مثل منظمة حفظ أمساك امسأأأأأأأأألمون يف اال ا يط األطلسأأأأأأأأأي، مم
 األمم املتحدة بشرن حقوق امش وب األصلية.

 
تنفياااام المجاااااالت السااااتة التااااي ُدلّااااف المنتاااادى الاااادائم بواليااااة بشااااأنها فااااي ضااااو   عاااا ن األماااام   

 المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
 2019امسنة امدقمية مليات امش وب األصلية،   

يرحب املنتدى امداام باألعمال اميت اضأأأأأأأأأأأأأأأطل ت ها منظمة األمم املتحدة مل بية قام لم قامثقافة  - 33
، قيرحب 2019)اميونسكو( يف إطار امتحبى مالحتفال بامسنة امدقمية مليات امش وب األصلية يف عاد 

اخلاصأأة امل نية لقوق  خبطة عمل امسأأنة امدقمية اميت قضأأ ت بامت اقن مع امدقل األعبأأاء قاملنتدى قاملقررة
امشأأأ وب األصأأألية ق مية اخلرباء امل نية لقوق امشأأأ وب األصأأألية، فبأأأال عم امشأأأ وب األصأأألية قطاافة مم 
خمتلو اجلهات صأأأأأأأأاحبة املصأأأأأأأألحة، قيدعم ه   اخلطة. قيدعو املنتدى امدقلص األعبأأأأأأأأاء إىل تنفي  خطة 

، مبا يف ذمك “ال غىن عنا يف ما خيصأأنا”دأ ام مل يف إطار مم امشأأرااة مع امشأأ وب األصأألية، قاح اد مب
إنشأأأأاء جلان توجيهية قطنية ققضأأأأع خطط عمل قطنية ملسأأأأنة امدقمية. قينبيي ملدقل أن ختصأأأأص امتمويل 

 امكايف مم أجل امتنفي  امناجح ملسنة امدقمية.
عليها، ببدء قيوصأأأي املنتدى امدااُم امشأأأ وبص األصأأألية، بوصأأأفها املامكة امشأأأرعية ملياهتا قامقّيمة  - 34

ققضأأأأأأأأع خطط عمل خاصأأأأأأأأة ها قتدابى مناسأأأأأأأأبة ملسأأأأأأأأنة امدقمية، قإطالق محالت توعية ترمي إىل توجيه 
 االهتماد إىل حامة ميات امش وب األصلية.

قيدعو املنتدى امداام اجلم يةص ام امة إىل أن تطلب إىل اميونسكو أن تقدد إميها تقارير، يف  قرهتا  - 35
األنشأأأأطة املبأأأأطلع ها خالل امسأأأأنة امدقمية قاآل ار امل تبة عليها الحقا قأنشأأأأطة  اخلامسأأأأة قامسأأأأب ني، عم
  .2019املتاب ة املنف ة ب د عاد 
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قيوصى املنتدى امداام اميونسكو برن تنظم، يف إطار امت اقن امنشط مع غىها مم ايانات األمم  - 36
تتخ  شأأأأأكل مؤمتر عاملي أق حدث رفيع  املتحدة ذات امصأأأأألة، مناسأأأأأبة رايسأأأأأية مالحتفال بامسأأأأأنة امدقمية

املسأأتوى بشأأرن ميات امشأأ وب األصأألية، على أن تسأأبقها مؤمترات إرليمية، قيشأأجع امدقل األعبأأاء على 
 عم تنظيمها. قيشد  املنتدى على أن  يع املناسبات اميت تنظم مالحتفال بامسنة امدقمية جيب أن تتسم 

 .مبشاراة ااملة قف امة مم امش وب األصلية
قيوصأأأأأأأأأأي املنتدى امداام ايانات األمم املتحدة، مبا يف ذمك فريمل امدعم املشأأأأأأأأأأ ك بني اموااالت  - 37

امل ا بقبايا امش وب األصلية، باختاذ تدابى ف امة مدعم ت زيز ميات امش وب األصلية قامنجاح يف تنفي  
 2030امتنمية املسأأأأتدامة م اد  غايات قأهداع امسأأأأنة امدقمية، مبا يف ذمك األنشأأأأطة املتصأأأألة بتنفي  خطة

قخطة ام مل على نطاق املنظومة بشأأأأأأأأأأأأأرن حقوق امشأأأأأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأأأأأألية قاالحتفال باألياد امدقمية قغىها 
 ام مليات. مم
قحيث املنتدى امداام األمنيص ام اد على ت يني مب وث خاص م ا بليات امشأأأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأأأألية،  - 38

 بامتشاقر مع امش وب األصلية.
نتدى امداام امدقلص األعبأأأأأأأاء على إنشأأأأأأأاء هياال متويل  اامة مبأأأأأأأمان محاية املبا رات قحيث امل - 39

 يف فنلندا قامنرقيج قامسويد. Giellagálduاملتصلة بليات امش وب األصلية، مثل مشرقع 
 

 امنساء قامشباب قاألطفال  
ى بشأأأأرن حقوق نسأأأأاء يوصأأأأي املنتدى امداام جلنةص قضأأأأع املرأة بتنظيم حوار تفاعلي رفيع املسأأأأتو  - 40

امشأأأأأأأ وب األصأأأأأأألية ميتزامم مع ام ارى امسأأأأأأأنوية اخلامسأأأأأأأة قام شأأأأأأأريم ملمؤمتر ام املي امرابع امل ا باملرأة يف 
مم أجل است راض امتقدد ا را  و حتقيمل أهداع امتنمية املستدامة مع ام ايز على امصالت  2020 عاد

 وب األصأألية. قيدعو املنتدى امدقلص األعبأأاء إىل أن اميت تربطها ب عالن األمم املتحدة بشأأرن حقوق امشأأ
تقود، بامت اقن مع منظمات امشأأأأأأأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأأأأأأأألية قبدعم مم منظومة األمم املتحدة، ب جراء ام مليات 

 امتحبىية، مبشاراة ااملة قف امة مم نساء امش وب األصلية مم  يع األعمار.

تفأأاقت امكبى يف م أأدل قفيأأات األمهأأات مم قي رب املنتأأدى امأأداام عم رلقأأه امشأأأأأأأأأأأأأأأأديأأد إااء ام - 41
امشأأأأأ وب األصأأأأألية باملقارنة مع املسأأأأأتويات اموطنية يف ام ديد مم امبلدان، قيشأأأأأجع امدقل األعبأأأأأاء على 
إ ماج هنج مت د  امثقافات يف خدمات امصأأأأحة اجلنسأأأأية قا جنابية قت زيز إشأأأأراك األخصأأأأاايني امصأأأأحيني 

داام امدقل األعبأأأأأأاء إىل امتماس  عم صأأأأأأندقق األمم املتحدة مم امشأأأأأأ وب األصأأأأأألية. قيدعو املنتدى ام
ه   fملسكان قاموااالت قامصنا يمل قامربامج األخرى ذات امصلة يف منظومة األمم املتحدة ملمبي ردما 

امتوصأأأأأية قبت زيز تصأأأأأنيو امبيانات حسأأأأأب األصأأأأأل ام رري، يف جمال امصأأأأأحة اجلنسأأأأأية قا جنابية قاحلقوق 
  .2030مم أجل ت زيز تنفي  خطة امتنمية املستدامة م اد  2020ت دا  عاد ا جنابية، يف جومة 

قيوصأأأأأأأأي املنتدى امداام قااالت منظومة األمم املتحدة قصأأأأأأأأنا يقها قبراجمها برن تقود، بامت اقن  - 42
مع منظمات امش وب األصلية، برصد املستويات ام امية مم ام نو على امص يد ام املي قامتهديدات اميت 

هدع املداف ني عم حقوق ا نسأأأأأأأان منسأأأأأأأاء امشأأأأأأأ وب األصأأأأأأألية. قيدعو املنتدى إىل امورو امفوري تسأأأأأأأت
ألعمال امتجرح قاالحتجاا قامتهويل قا ارا  قاالغتيال قامتهديدات بامقتل اميت تسأأأأأأأأأأتهدع اافة املداف ني 

 عم حقوق ا نسان قاحلقوق امبيئية ملش وب األصلية. 
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إىل تنفي  اتفارية حقوق امطفل اميت تقدد توجيهات قاضأأأأحة ملدقل بشأأأرن قيدعو املنتدى امداام  - 43
ضأأأأأأأرقرة أن تقلل إىل أ ن حد صكم مم ت ّرض األطفال ملموا  امكيميااية امسأأأأأأأامة عم طريمل املاء قامي اء 
قااواء قاملصأأأأأأأأأأأأأأأا ر األخرى ملت رض متلك املوا . قمم األمهية مبكان أن يتم تثقيو جهات امتنظيم امبيئية 

 مم االتفارية.  24ديدا بشرن املا ة حت
 

 امصحة  
ال توفر االتفاريات امقاامة اميت تنظم استخداد املوا  امكيميااية قامنفايات امسمية قامتخلص منها  - 44

محاية اافية حلقوق امفئات األاثر ضأأ فا يف ام امل، مبا فيها امشأأ وب األصأألية، اميت ي اين أفرا ها على  و 
 االستخداد ام شوااي قغى املسؤقل ا   املوا . غى متناسب مم

قيرحأأأب املنتأأأدى امأأأداام بأأأامتقرير األقيل ملمقرر اخلأأأاص امل ا بأأأاآل أأأار امل تبأأأة يف جمأأأال حقوق  - 45
ا نسأأأأان على إ ارة املوا  قامنفايات اخلطرة قامتخلص منها بطرق سأأأأليمة بيئيا  ام ي ُردد يف امدقرة احلامية، 

اميت ردمها املنتدى يف  قرته امسأأأأأا سأأأأأة عشأأأأأرة، قيدعو املنتدى املقررص اخلاص إىل تقدح  46قفقا ملتوصأأأأأية 
 تقرير  امنهااي إىل املنتدى يف  قرته امثامنة عشرة.

قيوصي املنتدى املؤمتر امدقيل امل ا ب  ارة املوا  امكيميااية ب نشاء جلنة استشارية يكون أعباؤها  - 46
ملية اميت يبأأطلع ها ما بني امدقرات ملنظر يف امنهج االسأأ اتيجي مة ارة مم امشأأ وب األصأألية خالل ام 

  .2020امدقمية ملموا  امكيميااية قا  ارة امسليمة ملموا  امكيميااية قامنفايات ب د عاد 
قيوصي املنتدى ب نشاء نظاد عاملي ملزد رانونا بشرن املوا  امكيميااية امصناعية امسمية قمبيدات  - 47
ات اخلطرة، اميت ال تزال غأأامبيتهأأا ام ظمى غى منظمأأة حأأاميأأا يف إطأأار االتفأأاريأأات امقأأاامأأة، مم أجأأل اآلفأأ

محاية حقوق اجلميع، مبم فيهم امشأأأأأأ وب األصأأأأأألية، مم امتهديدات اخلطىة حلقوق ا نسأأأأأأان اميت يطرحها 
ميات روية ملمساءمة قاالمتثال امتكثيو امكيميااي املستمر مالرتصا  ام املي. قينبيي أن يُزّق  ه ا امنظاد بآ

قأن يكون متوافقا مع امل ايى امدقمية حلقوق ا نسأأأأأأأأأأأأأان، مبا يف ذمك إعالن األمم املتحدة بشأأأأأأأأأأأأأرن حقوق 
 امش وب األصلية.

قيرحب املنتدى امداام باعتما  امدقل األعباء يف منظمة امصحة ملبلدان األمريكية أقل سياسة  - 48
، قيدعو منظمة امصأأأأأأأأحة ام املية إىل متاب ة ه   املبا رة 2017عاد  بشأأأأأأأأرن األصأأأأأأأأل ام رري قامصأأأأأأأأحة يف

قتوسأأأأأأأأأيع نطاق ه ا ام مل على امصأأأأأأأأأ يد ام املي. اما حييط املنتدى امداام علما مببا رة منظمة امصأأأأأأأأأحة 
ملبلدان األمريكية/منظمة امصأأأأأأأحة ام املية املت لقة بوضأأأأأأأع اسأأأأأأأ اتيجية قخطة عمل بشأأأأأأأرن األصأأأأأأأل ام رري 

مريكيتني، قبتنفي  خطة ترمني صأأأحي مفاادة شأأأباب امشأأأ وب األصأأألية يف أمريكا امالتينية قامصأأأحة يف األ
قإطالق مكتبة امصأأأأأأأأحة االف اضأأأأأأأأية بشأأأأأأأأرن امطب امتقليدي قامتكميلي قامتكاملي يف األمريكتني، قيدعو 

ه امثامنة عشرة منظمة امصحة ملبلدان األمريكية/منظمة امصحة ام املية إىل تقدح تقرير إىل املنتدى يف  قرت
 عم امتقدد ا را.

قال ت  ع امنظم امصأأأأأأأحية اموطنية إىل حد ابى بامل رفة امثقافية قامسأأأأأأأريرية ملقابالت امتقليديات  - 49
مم امشأأأأأ وب األصأأأأألية قمسأأأأأامهتهم يف رفا  امشأأأأأ وب األصأأأأألية قما حيققنه مم نتااج صأأأأأحية إجيابية ا   

ية بال الل مم أجل حتسني صحة األمهات قامرضع طوال امش وب. قت مل امقابالت مم امش وب األصل
  قرة احلياة ا جنابية مألشخاص، قال سيما أ ناء ف ة احلمل قاموال ة قما ب د اموال ة.
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قعلى امرغم مم ه ا امدقر امبامغ األمهية، ف ن امقبامة املنظمة على صأأأأأأأأأأأ يد اجملتم ات ا لية فيما  - 50
يتم تقويبأأأأأأأها بل قجترميها ف ليا، قذمك على حسأأأأأأأاب صأأأأأأأحة امشأأأأأأأ وب بني امشأأأأأأأ وب األصأأأأأأألية اثىا ما 

األصأأأألية. قمم أجل سأأأأد امفجوة امقاامة على صأأأأ يد امنتااج امصأأأأحية بني امشأأأأ وب األصأأأألية قامشأأأأ وب 
األصأأأألية، جيب  عم صارسأأأأة امقبامة ملشأأأأ وب األصأأأألية عم طريمل سأأأأياسأأأأة حكومية ملصأأأأحة قتكامل  غى

وب األصأأأألية يف تقرير املصأأأأى امصأأأأحةص ا جنابية، قينبيي ملدقل أن اخلدمات امصأأأأحية. قيشأأأأمل حمل امشأأأأ 
تبأأأأأع حدا متجرح امقبامة مدى امشأأأأأ وب األصأأأأألية قأن تبأأأأأع ما يلزد مم امت ديالت امتشأأأأأري ية قامتنظيمية 
 ضفاء امشرعية على امقابالت مم امش وب األصلية امالا يُ  ع هم يف جمتم اهتم ا لية بوصفهم مم 

مرعاية امصأأأحية. قينبيي ملدقل أيبأأأا أن تدعم ت ليم رابالت تقليديات جديدات مم امشأأأ وب مقدمات ا
 األصلية عرب طرق ت ليم مت د ة، مبا يف ذمك امتلم ة املهنية قنقل امل ارع شفويا.

قيكرر املنتدى امداام امتوصأأيات امسأأابقة برن تقود منظمة امصأأحة ام املية قمنظمة األمم املتحدة  - 51
مة قصأأأأأأأندقق األمم املتحدة ملسأأأأأأأكان، قا مك املنظمات امصأأأأأأأحية ا رليمية قاحلكومات، با  ماج ملطفو 

امكامل ملنظور  قايف يف امسأأأأأأياسأأأأأأات قامربامج امصأأأأأأحية قخدمات امصأأأأأأحة ا جنابية امرامية إىل توفى رعاية 
قتنظيم األسأأأأأأرة صأأأأأأأحية جيدة منسأأأأأأأاء امشأأأأأأأ وب األصأأأأأأألية، مبا يف ذمك رعاية امتوميد يف احلاالت امطاراة، 

امطوعي، قاموال ة ب شأأأأراع عناصأأأأر مدربة. قينبيي إعا ة تقييم أ قار امقابالت امتقليديات قتوسأأأأيع نطاق 
تلك األ قار مكي تتمكم امقابالت مم مساعدة نساء امش وب األصلية أ ناء ام مليات املتصلة بصحتهم 

 صلية.ا جنابية قام مل اوسيط  قايف بني امنظم امصحية قامش وب األ
قيوصأأأأي املنتدى امداام اسأأأأ اتيجية منظمة امصأأأأحة ام املية ملقبأأأأاء على امسأأأأل قامشأأأأرااة ام املية  - 52

مدحر امسأأأأأل إىل امقياد، بامت اقن مع صأأأأأندقق األمم املتحدة ملسأأأأأكان قمنظمة امصأأأأأحة ملبلدان األمريكية 
ظيم اجتماع مفريمل خرباء بشأأأأرن قفريمل امدعم املشأأأأ ك بني اموااالت امل ا بقبأأأأايا امشأأأأ وب األصأأأألية، بتن

متحليل ا د ات االجتماعية امثقافية قاالرتصا ية ملصحة ألغراض  2020امقباء على امسل للول عاد 
اموراية مم امسأأأأأأأأأأأل قتوفى امرعاية قام الج ملمصأأأأأأأأأأأابني به يف جمتم ات امشأأأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأأأألية، بامت اقن مع 

مم أهداع امتنمية املسأأأأأأتدامة. قيوصأأأأأأي املنتدى  3مم اادع  3املنتدى، مم أجل ضأأأأأأمان حتقيمل امياية 
أيبأأا باسأأت راض إعالن موسأأكو ملقبأأاء على امسأأل، ام ي ي ترب أن امشأأ وب األصأألية تتر ر بامسأأل أاثر 

 مم غىها.
قيقدر املنتدى اخلطوات اميت اخت ها برنامج األمم املتحدة املشأأأأأأأأأأأأأأأ ك امل ا بفىقس نقص املناعة  - 53

قق األمم املتحدة ملسأأأأأأأكان، قفريمل امدعم املشأأأأأأأ ك بني اموااالت امل ا بقبأأأأأأأايا امبشأأأأأأأرية/ا يدا، قصأأأأأأأند
امشأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأألية مم أجل تنظيم حلقة عمل  قمية بشأأأأأأأأأرن امشأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأألية قفىقس نقص املناعة 

 امبشرية/ا يدا، قيدعو امدقل األعباء قايانات األمم املتحدة إىل ا سهاد يف حلقة ام مل.
دى امداام رلمل ألن امنسأأأأأأأاء قاملراهقني مم امشأأأأأأأ وب األصأأأأأأألية يف  يع أ اء ام امل قيسأأأأأأأاقر املنت - 54

يواجهون باسأأأتمرار أقجه عدد مسأأأاقاة ققصأأأم، قال سأأأيما فيما يت لمل بصأأأحة األد قاموفيات امنفاسأأأية قألن 
ة امرامية االفتقار إىل بيانات يف ه ا اجملال حيجب ه   احلاالت قيشأأأأأكل عااقا رايسأأأأأيا أماد اجلهو  املب قم

إىل م اجلة ه   املسأأأأأأرمة. قنسأأأأأأاء امشأأأأأأ وب األصأأأأأألية يف اميامب أرل احتماال ألن حيصأأأأأألم على خدمات 
امرعاية امصأأأأأحية. اما أن احتمال حصأأأأأول نسأأأأأاء امشأأأأأ وب األصأأأأألية على امرعاية ربل اموال ة أرل بثالث 

ال ات مدى املراهقات مم مرات، قاحتمال أن يلدن  قن قجو  رابلة ماهرة أارب مب دل مرتني، قم دل امو 
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امشأأأأ وب األصأأأألية أعلى بكثى. قه ا يتصأأأأل اتصأأأأاال مباشأأأأرا مبا تواجهه نسأأأأاء امشأأأأ وب األصأأأألية مم فقر 
 قمتييز قهتميش يف اثى مم األحيان.

قيرحب املنتدى امداام بامدراسأأأأأة املقدمة مم صأأأأأندقق األمم املتحدة ملسأأأأأكان بامت اقن مع مراز  - 55
امتقدد ا را قامتحديات املصأأأأأأا فة فيما يت لمل بتوصأأأأأأيات املنتدى ”صأأأأأألية ب نوان  قافات شأأأأأأ وب بىق األ

 “. بشرن امصحة قاحلقوق اجلنسية قا جنابية قام نو اجلنساين
قيدعو املنتدى امداام صأأندقق األمم املتحدة ملسأأكان إىل ب ل جهو  منشأأر نتااج امدراسأأة على  - 56

بني امدقل األعبأأأأأأأاء ق ميات األمم املتحدة قمنظمات امشأأأأأأأ وب امصأأأأأأأ د ام املي قا رليمي قامقطري فيما 
األصأأأأألية. قيدعو املنتدى امصأأأأأندقق أيبأأأأأا إىل امدخول يف حوار منسأأأأأمل مع امدقل األعبأأأأأاء امتسأأأأأع اميت 
اانت جزءا مم امدراسأة بشأرن اخلطوات امتامية موضأع توصأيات امدراسأة موضأع امتنفي ، قتقدح تقرير عم 

 تدى يف  قرته امثامنة عشرة.امتقدد ا را إىل املن
 

 امثقافة  
يشأأجع املنتدى امداام اميونسأأكو قامدقل ق مية اخلرباء امل نية لقوق امشأأ وب األصأألية قامشأأ وب  - 57

األصأأأألية على مواصأأأألة االوران يف حوار نشأأأأط يهدع إىل حتقيمل االع اع لقوق امشأأأأ وب األصأأأألية يف 
ياء مقدسة، قفقا ملو يقة اخلتامية ملمؤمتر ام املي امل ا بامش وب إعا ة رفات موتاها قما ي و  إميها مم أش

مم إعالن األمم املتحدة بشأأأأأرن حقوق امشأأأأأ وب األصأأأأألية. قيكرر املنتدى  12ق  11األصأأأأألية قاملا تني 
 عوته  نشأأأأأأأأأاء  مية جديدة مألمم املتحدة  عا ة رفات املوتى مم امشأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأألية إىل أقطاهنم على 

 .امص يد امدقيل
قي رب املنتدى امداام عم رلقه مم اسأأأتنفا  موار  صأأأندقق امتربعات مصأأأا  اجملتم ات األصأأألية  - 58

قا لية امل تمدة امتابع ملمنظمة ام املية ململكية امفكرية، قيؤاد على األمهية احلامسة ملمشأأأأأأأأأأأأأأأاراة امكاملة 
احلكومية امدقمية امل نية بامللكية امفكرية قامف امة ملشأأ وب األصأألية قاجملتم ات ا لية يف مفاقضأأات املجنة 

 41 قاملوار  امورا ية قامل ارع امتقليدية قامفنون امش بية امتاب ة ملمنظمة ام املية ململكية امفكرية قفقا ملما ة
مم ا عالن. قحتقيقا ا   امياية، يشأأأأأأأأأأأأجع املنتدى بشأأأأأأأأأأأأدة امدقل األعبأأأأأأأأأأأأاء يف املنظمة ام املية ململكية 

املسأأأامهة يف صأأأندقق املنظمة ملتربعات قيدعوها إىل اسأأأتكشأأأاع قحتديد سأأأبل مبتكرة جلمع امفكرية على 
األموال ملصأأأأأندقق، بسأأأأأبل مم بينها اسأأأأأتخداد امليزانية ام ا ية ملمنظمة. قيوصأأأأأي املنتدى أيبأأأأأا برن تزيد 

م ا ية قأن تسمح املنظمة ام املية ململكية امفكرية عد  املشاراني مم امش وب األصلية مم خالل امليزانية ا
 مبشاراتهم امكاملة قامف امة يف املفاقضات.

 
 امبيئة  

اسأأأأأأتمع املنتدى امداام إىل ام ديد مم أفرا  امشأأأأأأ وب األصأأأأأألية ام يم أعربوا عم رلقهم إااء رياد  - 59
امدقل مبنح امتيااات ملصأأأأناعات االسأأأأتخراجية أق مشأأأأاريع ااياال األسأأأأاسأأأأية أق امزراعة امواسأأأأ ة امنطاق 

امسدق  امكهرمااية  قن املوافقة احلرة قاملسبقة قاملستنىة ملش وب األصلية. قرد أ ى ذمك إىل نزاعات  أق
اجتماعية قارتصأأأأأأأأأأا ية ق قافية ال ميكم جتنبها بني احلكومات قامشأأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأأألية مم ربيل تلك املت لقة 

املنتدى امترايد على أنه جيب مبشأأأأأأأرقع امسأأأأأأأكك احلديدية يف املنطقة امقطبية امشأأأأأأأمامية يف فنلندا. قيكرر 
على امدقل األعباء أن تتصرع قفقا ملم ايى امدقمية حلقوق ا نسان، بسبل منها إجراء مشاقرات اافية 
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مع امشأأأ وب األصأأألية املتبأأأررة، قاح اد احلمل يف احلصأأأول على موافقتها احلرة قاملسأأأبقة قاملسأأأتنىة يف  يع 
 امتخفيو قامت ويا قامتقاسم ام ا ل قاملنصو ملمنافع.املراحل قيف امورت نفسه افامة تدابى 

قيكرر املنتدى امداام ا عراب عم رلقه إااء ام نو امبيئي، قال سأأأأأأأأأيما   ار  املتفشأأأأأأأأأية اميت تطال  - 60
نسأأأاء قفتيات امشأأأ وب األصأأألية. قحييط املنتدى علما مع امتقدير بامتوصأأأيات امصأأأا رة عم امندقة امدقمية 

 وب األصألية امل نية بامبيئة قامصأحة ا جنابية، اميت عقدت يف جام ة اومومبيا يف نيويورك امثامثة منسأاء امشأ
. قيوصأأأي املنتدى أعبأأأاء فريمل امدعم املشأأأ ك بني اموااالت امل ا 2018نيسأأأان/أبريل  15ق  14يومي 

ظر يف سأأبل بقبأأايا امشأأ وب األصأألية قا جراءات اخلاصأأة ذات امصأألة امتاب ة جمللس حقوق ا نسأأان بامن
 تناقل امتوصيات املنبثقة عم تلك امندقة قاألخ  ها.

 

حااااااوار مااااااع المقااااااررة ال اصااااااة المعنيااااااة بحقااااااوق الشااااااعوب األصاااااالية ورئاااااايس  ليااااااة ال بااااااارا    
 المعنية بحقوق الشعوب األصلية 

مقد صأأأأأار املداف ون عم حقوق ا نسأأأأأان يُرمون أاثر فراثر بن ت ا رهابيني م ملهم على ت زيز  - 61
قمحاية حقوق مكفومة من  عقو . قُيصأأأأأأا صع ه ا االجتا  املثى ملقلمل امشأأأأأأديد يف ال مناطمل ام امل. فح  
فيكتوريا تاقيل اوربوا، املقر رة اخلاصأأأأأأأة امل نية لقوق امشأأأأأأأ وب األصأأأأأأألية؛ قجوان اارمنغ، اخلبىة قام بأأأأأأأوة 

مية اخلرباء امل نية لقوق امشأأأأأأأ وب امسأأأأأأأابقة يف املنتدى امداام؛ قخوسأأأأأأأيه مومينتاس، ام بأأأأأأأو امسأأأأأأأابمل يف  
األصأأأأأأأأأأأأأأألية، مت رميهم بن ت ا رهابيني يف عريبأأأأأأأأأأأأأأأة ردمتها حكومة امفلبني. قيرفا املنتدى امداام ه   
امسأأأأابقة اخلطىة قيدعو حكومة امفلبني إىل رفع أمساء هؤالء قأمساء غىهم مم را ة امشأأأأ وب األصأأأألية مم 

ن ام مل على ت زيز حقوق امشأأأأأأ وب األصأأأأأألية قمحايتها. ام ريبأأأأأأة، قإىل ضأأأأأأمان سأأأأأأالمتهم فيما يواصأأأأأألو 
قعالقة على ذمأأأك، حيأأأث املنتأأأدى امأأأداام حكومأأأة امفلبني على إميأأأاء رأأأانون األمم امبشأأأأأأأأأأأأأأأري قاالمتثأأأال 
المتزاماهتا امدقمية يف جمال حقوق ا نسأأأان قاموفاء بامتزاماهتا مبوجب االتفاق امشأأأامل بشأأأرن اح اد حقوق 

 يل ا نساين.ا نسان قامقانون امدق 
قيوصأأي املنتدى امداام برن تت اقن ا جراءات اخلاصأأة ذات امصأألة امتاب ة جمللس حقوق ا نسأأان  - 62

فيما بينها قمع اايئات األخرى حلقوق ا نسأأأأأأأأأأان مل اجلة حامة املداف ني عم حقوق ا نسأأأأأأأأأأان ملشأأأأأأأأأأ وب 
رمني احلماية امف امة ملمداف ني عم األصلية مم خالل امرصد قاموساطة قامتحليل قتقدح توصيات دد ة مت

 حقوق ا نسان ملش وب األصلية.
قيطلب املنتدى امداام إىل األمني ام اد املسأأأأاعد حلقوق ا نسأأأأان امقياد، بدعم مم أمانة املنتدى  - 63

امداام، بت زيز قتوسأيع نطاق عمل األمم املتحدة يف امتصأدي مألعمال االنتقامية قامتهديدات اميت يت رض 
ا املداف ون عم حقوق ا نسأأأان ملشأأأ وب األصأأألية قاملداف ون عم امبيئة، مم خالل ت زيز االوران امرفيع ا

املسأأتوى يف ام مل بشأأرن األعمال االنتقامية، مبا يكفل اختاذ ا جراءات املناسأأبة يف احلاالت امطاراة الما 
 قر ت أعمال انتقامية.

ام امل امل ا مبسأأأأأأأرمة اسأأأأأأأتخداد املرتزرة اوسأأأأأأأيلة النتهاك  قيرحب املنتدى امداام مبشأأأأأأأاراة امفريمل - 64
حقوق ا نسأأأان قإعارة صارسأأأة حمل امشأأأ وب يف تقرير املصأأأى يف امدقرة امسأأأاب ة عشأأأرة ملمنتدى، قيدعو 
امفريمل ام امل إىل إجراء  راسأأة بشأأرن امشأأراات ام سأأكرية اخلاصأأة قشأأراات األمم اخلاصأأة ام املة يف جمال 

اجية قاألعمال امتجارية امزراعية قأ رها على حقوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان قاحلقوق اجلماعية امصأأأأأأأأأأأأأأناعات االسأأأأأأأأأأأأأأتخر 
 ملش وب األصلية.
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قحييط املنتدى امداام علما مع امقلمل لامة امشأأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأأألية يف منطقة امسأأأأأأأأأأاحل قيف مناطمل  - 65
لى امتنميأأة أخرى مم أفريقيأأا، حيأأث ت تأأب على عأأد  مم ام وامأأل، مم ربيأأل تيى املنأأاخ،   أأار مأأدمرة ع

االرتصأأأأأأا ية قاألمم امبشأأأأأأري. فقد أ ى عدد االع اع باحلقوق اجلماعية ا   امشأأأأأأ وب إىل خلمل  رقع 
تتيح فقداهنا مألراضأأأي قاملوار  قإىل  هور أشأأأكال م قدة مم امنزاعات، مم ربيل امتطرع ام نيو. قيدعو 

األصأأأأأأأأأأألية يف أفريقيا امتابع ملجنة األفريقية املنتدى امداام امفريمل ام امل امل ا بامشأأأأأأأأأأأ وب/اجملتم ات ا لية 
حلقوق ا نسأأأأان قامشأأأأ وب إىل إعدا  توصأأأأيات مينظر فيها االحتا  األفريقي مم أجل م اجلة ه ا اموضأأأع، 

 بامشرااة مع املجنة االرتصا ية ألفريقيا قاايئات ا رليمية األخرى.
خاص ملشأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأألية املقيمة يف قحيث املنتدى امداام امدقل األعبأأأأأأأأأاء على إيالء اهتماد  - 66

مم إعالن األمم املتحدة بشأأأأأأأأأأرن حقوق امشأأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأأألية، قيدعو  36املناطمل احلدق ية، قفقا ملما ة 
األقسأأأان األاا ميية إىل عقد مؤمتر بشأأأرن امشأأأ وب األصأأألية اميت تفصأأأل بينها حدق   قمية، بامتشأأأاقر مع 

مل نية باحلقوق االرتصأأأأأأأأأأأأأأأا ية قاالجتماعية قامثقافية إىل أن املنتدى امداام. قيدعو املنتدى امداام املجنة ا
 تشرع يف قضع ت ليمل عاد بشرن احلقوق اجلماعية ملش وب األصلية يف األراضي قاألراميم قاملوار  امطبي ية.

قحيث املنتدى امداام حكوميت اومومبيا قإاوا قر على اختاذ إجراءات فورية حلماية امشأأأأأأأأأأأأأأأ وب  - 67
ع أراميمها يف املنطقة احلدق ية بني امبلديم. قيشأأجع املنتدى امداام مفوضأأية األمم املتحدة األصأألية اميت تق

حلقوق ا نسان قاملقررة اخلاصة امل نية لقوق امش وب األصلية على ام مل مع احلكومتني مم أجل م اجلة 
 ه ا اموضع بامت اقن امو يمل مع جمتم ات امش وب األصلية امل نية.

نتأدى امأداام  عوتأه امأدقل األعبأأأأأأأأأأأأأأأأاء إىل إنشأأأأأأأأأأأأأأأأاء  ميأات قعمليأات  جراء حوارات قيكرر امل - 68
قمشأأاقرات شأأاملة مع امشأأ وب األصأألية ملحصأأول على موافقتها احلرة قاملسأأبقة قاملسأأتنىة فيما يت لمل بري 
مشأأرقع مم شأأرنه أن حيدث أ را يف أراضأأي ه   امشأأ وب قموار ها. قي رب املنتدى امداام يف ه ا امصأأد  
عم امقلمل مم عدد تشأأاقر حكومة  قمة بوميفيا املت د ة امقوميات مع امشأأ وب األصأألية اميت سأأتتبأأرر مم 

تشأأأأيبييت قرقسأأأأيتاس امكهرمااي امبأأأأخم، مبا يف ذمك شأأأأ وب غواراين قموسأأأأيتني قتااانا  -مشأأأأرقع امباال 
ميفيا املت د ة امقوميات قتسأأيماين قميكو قإيسأأي إيها قأقتشأأوبيامونا. قحيث املنتدى امداام حكومة  قمة بو 

على اح اد احلقوق األسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأية ملشأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأألية قمتكينها مم صارسأأأأأأأأأة حقورها قفقا ملم ايى امدقمية 
 ا نسان. حلقوق
قبا شأأأأأأأارة إىل امتوصأأأأأأأيات اميت ردمها املقرر اخلاص امل ني  جراء  راسأأأأأأأة عم حامة تنفي  اتفاق  - 69

، امفرع  امنا(، ف ن املنتدى امداام يشأأأأجع E/C.19/2011/6 )انظر 1997أراضأأأأي هبأأأأبة شأأأأيتاغونغ م اد 
 حكومة بنيال يش على امقياد مبا يلي:

قضع إطار اما متنفي  االتفاق بامكامل، مبا يف ذمك نقل امسلطة إىل اجمللس ا رليمي  )أ( 
 قاط ات امثال ة ألراضي ااببة؛ألراضي هببة شيتاغونغ قجمامس امل

اعتما  رواعد ام مل ملجنة امل نية برراضأأأأي هبأأأأبة شأأأأيتاغونغ قختصأأأأيص املوار  امبشأأأأرية  )ب( 
 قاملامية امكافية ملجنة.

 

https://undocs.org/ar/E/C.19/2011/6
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 متابعة الوثيقة ال تامية للمؤتمر العالمي المعني بالشعوب األصلية   
مل تنشأأأأأأ  فئة جديدة مم املشأأأأأأاراة بامنسأأأأأأبة ي رب املنتدى امداام عم أسأأأأأأفه ألن اجلم ية ام امة  - 70

ملش وب األصلية. قمع ذمك، ي  ع املنتدى امداام بامتقدد ا را يف تنفي  امو يقة اخلتامية ملمؤمتر ام املي 
امل ا بامشأأأأأأ وب األصأأأأأألية، قيسأأأأأألم باحلاجة إىل املبأأأأأأي ردما باألقمويات اميت حد هتا بوضأأأأأأوح امشأأأأأأ وب 

 امية.األصلية يف ق يقة أمتا اخلت
قينو   املنتدى امداام ب ملية امتشأأأأأاقر اجلارية مت زيز مشأأأأأاراة امشأأأأأ وب األصأأأأألية يف األمم املتحدة  - 71

ام ي حيد   مية ملواصأأأأأأأأأأأأألة امنظر  71/321بقيا ة رايس اجلم ية ام امة، قحييط علما بقرار اجلم ية ام امة 
 ش وب األصلية يف األمم املتحدة.يف مشاراة ام

قيرح ب املنتدى امداام بقياد رايس اجلم ية ام امة، يف إطار ام ملية امتحبأأأأأأأىية، بتنظيم قرااسأأأأأأة  - 72
جلسأأأأأات اسأأأأأتماع غى رمسية متبا ل امرأي مع امشأأأأأ وب األصأأأأألية خالل امدقرات امثانية قامسأأأأأب ني قامثامثة 

م امة، على هامش  قرات املنتدى امداام، مم أجل ت زيز مشأأأأأاراة قامسأأأأأب ني قامراب ة قامسأأأأأب ني ملجم ية ا
صثلي امش وب األصلية قمؤسساهتا يف االجتماعات اميت ت قدها هيئات األمم املتحدة ذات امصلة بشرن 

  .71/321املساال اميت متس تلك امش وب، قفقا ملا طلبته اجلم ية ام امة يف ررارها 
قحيث املنتدى امداام األمني ام اد على أن ي قد، بامتشأأأأأأاقر مع املنتدى امداام قربل  قرته امثامنة  - 73

عشأأأأرة، مشأأأأاقرات إرليمية يف ال مم املناطمل امسأأأأبع ملشأأأأ وب األصأأأألية ملنارشأأأأة طراامل مشأأأأاراة امشأأأأ وب 
زيز مشأأأأأأاراة صثلي امشأأأأأأ وب األصأأأأأألية. قحيث األصأأأأأألية يف األمم املتحدة، مبا يف ذمك امسأأأأأأبل امكفيلة بت 

 املنتدى امداام امدقل األعباء على  عم تنظيم ه   املشاقرات ا رليمية.
قإذ يدرك املنتدى امداام أن امش وب األصلية ميكم أن تسهم إىل حد ابى يف طاافة مم املساال  - 74

لى امنظر يف  عوة صثلي امشأأأأأأأأأأأأأأأ وب املدرجة يف جدقل األعمال امدقيل، يشأأأأأأأأأأأأأأأجع رايس اجلم ية ام امة ع
 األصلية إىل جلسات استماع قمناسبات أخرى.

قي رب املنتدى امداام عم تقدير  ملجهو  اميت ب متها باراغواي قامسأأأأأأأأألفا قر قغواتيماال مم أجل  - 75
قضأأأأأأع خطط عمل قطنية بامتشأأأأأأاقر مع امشأأأأأأ وب األصأأأأأألية، قيشأأأأأأج ها على تبا ل أفبأأأأأأل املمارسأأأأأأات. 

ا مك امدقل األعبأأأاء على مواصأأألة امت اقن بف امية مع امشأأأ وب األصأأألية على امصأأأ د   قيشأأأجع املنتدى
اموطا قا لي قاجملتم ي مم أجل قضأأأأأأأأأأأأع قتنفي  خطط عمل أق اسأأأأأأأأأأأأ اتيجيات أق غى ذمك مم امتدابى 

 على امص يد اموطا بيية حتقيمل أهداع إعالن األمم املتحدة بشرن حقوق امش وب األصلية.
ب املنتأأدى امأأداام بأأام مأأل امأأ ي تقود بأأه منظومأأة األمم املتحأأدة متنفيأأ  خطأأة عمأأل على قيرحأأ   - 76

نطاق املنظومة بشرن حقوق امش وب األصلية، قيشجع أفررة األمم املتحدة امقطرية على تيسى احلوار بني 
 امدقل األعبأأأأأاء قامشأأأأأ وب األصأأأأألية سأأأأأ يا  و قضأأأأأع خطط عمل قطنية قغى ذمك مم امتدابى، قتقدح

 تقرير إىل املنتدى امداام يف  قرته امثامنة عشرة بشرن امتقدد ا را.
األمريكية  عمال حقوق امشأأ وب األصأألية، اميت  -قيرحب املنتدى امداام خبطة ام مل األيبىية  - 77

امشأأ وب األصأألية قامدقل األعبأأاء يف صأأندقق تنمية امشأأ وب األصألية  2018اعتمدهتا يف نيسأأان/أبريل 
يكا امالتينية قمنطقة امبحر امكارييب. قيشأأجع املنتدى امصأأندقق على تبا ل خرباته يف مناطمل أخرى يف أمر 

 مم ام امل.
 

https://undocs.org/ar/٧١/٣٢١
https://undocs.org/ar/٧١/٣٢١
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 2030خ ة التنمية المستدامة لعام   
اآلن سأأأأنتها امثامثة مم امتنفي . قيكرر املنتدى امداام  2030بليت خطة امتنمية املسأأأأتدامة م اد  - 78

است راضات قطنية طوعية متقدميها إىل املنتدى امسياسي امرفيع املستوى امل ا  ترايد أن امبلدان اميت جتري
بامتنمية املسأأأأأأأتدامة يت ني عليها أن تدرج امشأأأأأأأ وب األصأأأأأأألية يف اسأأأأأأأت راضأأأأأأأاهتا قتقاريرها ققفو ها، قيدعو 

 امدقل إىل تقدح تقارير عم املمارسات اجليدة إىل املنتدى امداام يف  قرته امثامنة عشرة.
قعالقة على ذمك، ف ن تنفي  أهداع امتنمية املسأأأأتدامة املت لقة ببأأأأمان حصأأأأول اجلميع بتكلفة  - 79

( يشأأأكل خطرا قيوفر فرصأأأا ملشأأأ وب األصأأألية. قيشأأأجع 7ميسأأأورة على خدمات امطارة احلديثة )اادع 
رة املنتدى امداام امدقل على ام مل مع امشأأأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأأأألية مم أجل قضأأأأأأأأأأأع مبا ئ توجيهية متنمية امطا

 املتجد ة بشكل مسؤقل.
 

حاااااااوارات ماااااااع الشاااااااعوب األصااااااالية والااااااادول األعضاااااااا  وصاااااااناديق من وماااااااة األمااااااام المتحااااااادة   
 وبرامجها ووداالتها المت صصة

عقد املنتدى امداام  الث جلسأأأأات حوار تفاعلي مراز مع امشأأأأ وب األصأأأألية قامدقل األعبأأأأاء  - 80
املتخصأأأأأأصأأأأأأة. قرد قفرت ه   احلوارات فرصأأأأأأة مل ايز  قصأأأأأأنا يمل منظومة األمم املتحدة قبراجمها ققااالهتا

على مسأأأأأأأأأأاال ب ينها قحتديد سأأأأأأأأأأبل ايا ة ف امية عمل املنتدى. قيرى املنتدى أن ه   احلوارات ذات ريمة 
 ابىة قسيواصل عقدها يف امدقرات املقبلة.

صأأألية؛ قتبأأأمنت ه   احلوارات منارشأأأات بشأأأرن جترح أعمال املداف ني عم حقوق امشأأأ وب األ - 81
قعدد إجراء مشأأاقرات ملحصأأول على املوافقة احلرة قاملسأأبقة قاملسأأتنىة ملشأأ وب األصأألية؛ قضأأرقرة إشأأراك 

؛ قام نو قامتمييز ضأأأأأأأأد امنسأأأأأأأأاء 2030امشأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأألية ف ليا يف تنفي  خطة امتنمية املسأأأأأأأأتدامة م اد 
احلاجة امللحة إىل إحياء قاألطفال قامشأأأأباب قاملسأأأأنني قاألشأأأأخاص ذقي ا عارة مم امشأأأأ وب األصأأأألية؛ ق 

 ميات امش وب األصلية.
قيقدد أعبأأأأأأأاء املنتدى خامص ت اايهم ألفرا  أسأأأأأأأرة اوم  بوشأأأأأأأي قي ربون عم خامص امتناهنم  - 82

 موجو هم يف  قرة املنتدى.
قيهن  املنتدى امداام امصندقق امدقيل ملتنمية امزراعية على أعمامه اجلارية مع امش وب األصلية،  - 83
يف ذمك تف يل املوافقة احلرة قاملسبقة قاملستنىة يف املشاريع اميت ميواا، ق عم احلوارات بشرن امسياسات مبا 

اموطنية بني امشأأ وب األصأألية قاحلكومات قأفررة األمم املتحدة امقطرية، قاعتما  تصأأنيو امبيانات املت لقة 
. قيشأأأأأأأأأجع املنتدى امصأأأأأأأأأندققص على قضأأأأأأأأأع (3)بامشأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأألية يف نظامه املنقح   ارة امنتااج قاأل ر

مؤشأأأرات دد ة بشأأأرن رفا  امشأأأ وب األصأأألية، قتطبيقها يف املشأأأاريع اميت ميواا. قحيث املنتدى امصأأأندقق 
امدقيل ملتنمية امزراعية على ضأأأأأمان تطبيمل م ايى  ام امية قضأأأأأماناته على مشأأأأأاري ه ذات امتمويل املشأأأأأ ك 

  ااياال األساسية امكبىة.اميت تباشرها املؤسسات املستثمرة يف
قيطلب املنتدى امداام أن ختصأأأأأص ايانات منظومة األمم املتحدة ققااالهتا قصأأأأأنا يقها قبراجمها  - 84

املوار  املامية قامبشرية ذات امصلة متنفي  االمتزامات املت لقة بامش وب األصلية، على امنحو ا د  يف خطة 

__________ 

 .https://webapps.ifad.org/members/ec/96/docs/EC-2017-96-W-P-7.pdfمتاح على امرابط  (3) 

https://webapps.ifad.org/members/ec/96/docs/EC-2017-96-W-P-7.pdf


E/2018/43 

E/C.19/2018/11 
 

 

19/28 18-07701 

 

امشأأأأ وب األصأأأألية قاخلطط قامربامج االسأأأأ اتيجية ذات امصأأأألة، ام مل على نطاق املنظومة بشأأأأرن حقوق 
 قأن تقدد م لومات إىل املنتدى بشرن ختصيص ه   املوار  يف  قراته امسنوية.

قيرحب املنتدى امداام باس اتيجية هيئة األمم املتحدة ملمساقاة بني اجلنسني قمتكني املرأة )هيئة  - 85
ى إ ماج نسأأأاء امشأأأ وب األصأأألية قإبرااهم، قاميت تسأأأتجيب خلطة ام مل األمم املتحدة ملمرأة( امقاامة عل

-E/2014/43/Corr.1على نطأأاق املنظومأأة بشأأأأأأأأأأأأأأأأرن حقوق امشأأأأأأأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأأأأأأأأليأأة قتوصأأأأأأأأأأأأأأأيأأة املنتأأدى )

E/C.19/2014/11/Corr.1 بنسأأأأأأأأأاء امشأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأألية يف  ( بشأأأأأأأأأرن إ راج األقمويات املت لقة35، امفقرة
امربامج ام املية قا رليمية قاموطنية. قيشأأأأجع املنتدى امدقل األعبأأأأاء على ختصأأأأيص امتمويل امكايف متنفي  
تلك االسأأأ اتيجية. قيشأأأجع املنتدى هيئة األمم املتحدة ملمرأة على امترايد على ت زيز مشأأأاراة امشأأأابات 

هتم، قعلى تقدح تقارير عم امتقدد ا را إىل املنتدى يف  قرته قامفتيات مم امشأأأأ وب األصأأأألية قتنمية ردرا
 امثامنة عشرة. 

قيكرر املنتدى امداام توصأأأأياته امسأأأأابقة مليونيسأأأأيو باعتما  سأأأأياسأأأأة بشأأأأرن امشأأأأ وب األصأأأألية  - 86
 بامتشاقر مع امش وب األصلية ق قن ترخى.

 
 حوارات  قليمية مع الشعوب األصلية والدول األعضا   

يف إطار اجلهو  اميت يب اا املنتدى امداام مزيا ة ف امية عمله قامدخول يف حوار مت ممل بشأأأأأأأأأأأأأأأرن  - 87
املسأأأأأأأأأاال اميت هتم امشأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأألية يف خمتلو املناطمل، عقد املنتدى امداام سأأأأأأأأأتة حوارات إرليمية بني 

اني مم امشأأ وب املنتدى قامشأأ وب األصأألية قامدقل األعبأأاء. قأعرب أعبأأاء املنتدى، فبأأال عم املشأأار 
 األصلية قامدقل، عم ترييدهم ا   املبا رة اميت ي تزد املنتدى مواصلتها يف امدقرات املقبلة. 

قأتاحت ه   احلوارات امفرصأأأأأأة ملنارشأأأأأأة امتحديات قامفرص امرايسأأأأأأية املتصأأأأأألة بامنهوض لقوق  - 88
امتنسأأأأأأأأأأأيمل ا رليمية قربط  امشأأأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأأأألية يف املنطقة. قاان هناك اتفاق على ضأأأأأأأأأأأرقرة ت زيز جماالت

 ام مليات ا رليمية قأقمويات امش وب األصلية بام مليات اجلارية على املستوى ام املي. 
 

 أفريقيا  
طلبت امشأأأأأأ وب األصأأأأأألية أن تقدد امدقل األعبأأأأأأاء قمنظومة األمم املتحدة امدعم املايل  رامة  - 89

املصأأأأأأأأأأأألحة مفاادة منظمات امشأأأأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأأأأألية عملية تشأأأأأأأأأأأأاقر إرليمية بني اجلهات املت د ة صأأأأأأأأأأأأاحبة 
شأأأأأأكل صأأأأأأندقق إرليمي ملشأأأأأأ وب األفريقية( مم أجل تبا ل امل ارع قأفبأأأأأأل املمارسأأأأأأات ققضأأأأأأع  )على

 خريطة طريمل ملقبايا املش اة ملش وب األصلية يف أفريقيا. 
قبراجمها قحث املشأاراون امشأ وب األصألية قامدقل األعبأاء قاميونسأكو ققااالت األمم املتحدة  - 90

قصأأأأأأنا يقها األخرى قسأأأأأأاار اجلهات امفاعلة امل نية على  عم االحتفال بامسأأأأأأنة امدقمية مليات امشأأأأأأ وب 
 على امص يديم ا رليمي ق قن ا رليمي يف أفريقيا. 2019األصلية يف عاد 

 
 املنطقة امقطبية امشمامية قأقرقبا امشررية قاالحتا  امرقسي ققسط  سيا قما قراء امقوراا  

، 2015يكرر املنتدى امداام امتوصأأأأأأأأأأأأية اميت ردمها إىل جملس منطقة امقطبية امشأأأأأأأأأأأأمامية يف عاد  - 91
قيطلب إىل  يع احلكومات يف املنطقة امقطبية امشأأأأأأأأأأأأأأأمامية اعتما  اسأأأأأأأأأأأأأأأ اتيجية شأأأأأأأأأأأأأأأاملة قطويلة األجل 

سأأأبقة قاملسأأأتنىة ملشأأأ وب السأأأتخراج املوار  امطبي ية يف املنطقة امقطبية امشأأأمامية، حتظى باملوافقة احلرة قامل
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األصأأأأأأألية على مشأأأأأأأاريع امتنمية املنف ة يف أراضأأأأأأأيها قأراميمها أق اميت تتصأأأأأأأل مبوار ها. قيطلب املنتدى إىل 
جملس املنطقة امقطبية امشأأأأأأأأأأأأأأأمامية تقدح م لومات عم امتقدد ا را يف تنفي  ه   امتوصأأأأأأأأأأأأأأأية بامت اقن مع 

 امش وب األصلية. 
ام احلكومات يف املنطقة امقطبية امشأأأأمامية قأقرقبا امشأأأأررية قاالحتا  امرقسأأأأي قيناشأأأأد املنتدى امدا - 92

ققسط  سيا قما قراء امقوراا تقدح امدعم املايل قامسياسي إىل ش وها األصلية مم أجل امقياد بدقر نشط 
، مبا يف ذمك مم خالل مقاء 2019يف االحتفال بامسأأأأأأأأأأأأأأنة امدقمية مليات امشأأأأأأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأأأأأأألية يف عاد 

 ش وب األصلية قاخلرباء يف املؤمترات قغىها مم االجتماعات قاملناسبات ا رليمية ذات امصلة.ام
-E/2017/43مم تقرير  عم  قرته امسأأأأأأأأا سأأأأأأأأة عشأأأأأأأأرة ) 40قإذ يشأأأأأأأأى املنتدى امداام إىل امفقرة  - 93

E/C.19/2017/11) ، املنطقة امقطبية امشمامية قأقرقبا امشررية قاالحتا  امرقسي ققسط يدعو احلكومات يف
 سأأأأأأأأأأأأيا قما قراء امقوراا، جنبا إىل جنب مع األاا مييني، إىل اختاذ امتدابى املالامة   راج امليات املهد ة 

 يع باالند ار يف مناطقها يف املمارسأأأأأأأأأات امت ليمية، قإ راج ت لم ه   امليات يف املناهج امدراسأأأأأأأأأية على 
 مستويات امنظاد امت ليمي، عندما تطلب امش وب األصلية ذمك.

قحيث املنتدى امداام احلكومات يف املنطقة امقطبية امشأأأأأأأمامية قأقرقبا امشأأأأأأأررية قاالحتا  امرقسأأأأأأأي  - 94
ققسأأأأأأأط  سأأأأأأأيا قما قراء امقوراا على امتنفي  امكامل مالمتزامات امدقمية ذات امصأأأأأأألة املت لقة بامبأأأأأأأمانات 

قاالجتماعية مبأأأمان حفظ امطبي ة قإتاحة إمكانية حصأأأول امشأأأ وب األصأأألية على املوار  امطبي ية  امبيئية
 .15ق  14ق  12يف أراضيها قفقا ألهداع امتنمية املستدامة 

 
  سيا  

ي رب املنتدى امداام عم تقدير  منيبال مكوهنا امبلد اآلسأأأأأأأأيوي اموحيد ام ي صأأأأأأأأدق على اتفارية  - 95
. قمع ذمك، ف ن صا يب ث على امقلمل أنه 2007(، يف عاد 169)ررم  1989قامقبلية امش وب األصلية 

ح  ب د مرقر عشأأأأأأأأأأأأأأر سأأأأأأأأأأأأأأنوات على ه ا امتصأأأأأأأأأأأأأأديمل، مل ت تمد احلكومة خطة عمل قطنية متنفي  تلك 
االتفارية. قيوصأي املنتدى برن ت تمد نيبال فورا خطة عمل قطنية تتماشأى أيبأا مع امتزامها بتنفي  امو يقة 

خلتامية ملمؤمتر ام املي امل ا بامش وب األصلية. قحيث املنتدى امداام امدقل اآلسيوية األخرى على امنظر ا
يف امتصأأأأأأأأأأأديمل على االتفارية قفقا ملتوصأأأأأأأأأأأيات امصأأأأأأأأأأأا رة عم هيئات امل اهدات قاموار ة يف االسأأأأأأأأأأأت راض 

 امشامل. امدقري
ن ت  ع املجنة احلكومية امدقمية امل نية قيشأأأأأأأأى املنتدى امداام قيؤاد على توصأأأأأأأأيته امسأأأأأأأأابقة بر - 96

لقوق ا نسان امتاب ة مرابطة أمم جنوب شرق  سيا لقوق ا نسان ملش وب األصلية يف منطقة امرابطة، 
قتنشأأأأأأأ  فريقا عامال م نيا بامشأأأأأأأ وب األصأأأأأأألية. قبا ضأأأأأأأافة إىل ذمك، حيث املنتدى رابطة جنوب  سأأأأأأأيا 

 قوق ا نسان قفريمل عامل م ا بامش وب األصلية.ملت اقن ا رليمي على إنشاء جلنة حل
قيدعو املنتدى امداام اجمللس االرتصأأأأأأا ي قاالجتماعي إىل مواصأأأأأألة ت زيز مشأأأأأأاراة املؤسأأأأأأسأأأأأأات  - 97

اموطنية حلقوق ا نسأأأأأأأان املمتثلة ملبا ئ باريس املت لقة مبراز املؤسأأأأأأأسأأأأأأأات اموطنية مت زيز حقوق ا نسأأأأأأأان 
مسأأأأأأأأأأماح ب سأأأأأأأأأأهامها يف امدقرات، مع مراعاة األحكاد ذات امصأأأأأأأأأألة املت لقة قمحايتها يف  قرات املنتدى قا
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، قررارات جملس 2006 ذار/مأأارس  15املؤرخ  60/251مبشأأأأأأأأأأأأأأأأاراتهأأا قاموار ة يف ررار اجلم يأأة ام أأامأأة 
 . (4)2005/74، قررار جلنة حقوق ا نسان 16/21ق  5/2ق  5/1حقوق ا نسان 

 
 منطقة ا يط ااا ئ  

يؤ ي فقدان امقدرة على احلفاظ على سأأأأأأأأبل اسأأأأأأأأب مقمة ام يش مسأأأأأأأأكان اجلزر يف املنطقة إىل  - 98
ضأأأأأأأأأأأأأأأيون قمشأأأأأأأأأأأأأأأاال اجتماعية، مبا يف ذمك ت اطي املخدرات قام نو ام االي. قرد تؤ ي املوارع امنااية 

 عم مل ديد مم جزر املنطقة إىل ضآمة أق ددق ية فرص اموصول إىل املؤسسات امصحية قامت ليمية، فبال
 خدمات امنقل قاالتصاالت. 

قي رب املنتدى امداام عم رلقه إااء ارتفاع أعدا  امسجناء مم امش وب األصلية يف منطقة ا يط  - 99
 ااا ئ، مبا يف ذمك أس اميا قنيوايلندا قهاقاي يف امواليات املتحدة.

. قميكم ملشأأأأأ وب األصأأأأألية أن تسأأأأأهم قت ّد منطقة ا يط ااا ئ املنطقة األاثر تر را بتيى املناخ - 100
يف حتقيمل أهداع امتنمية املسأأأأتدامة قأن تكون مبثابة رعاة ألراضأأأأيها امتقليدية، قمع ذمك ف هنا حتظى بقدر 
ضأأأأأأأأأأأأأأأئيل مم االهتماد مم جانب حكوماهتا قاجملتمع ام املي. قيف حني أن م ظم امدقل اجلزرية امصأأأأأأأأأأأأأأأيىة 

ملتحدة بشأأأأأأأأأأرن حقوق امشأأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأأألية قت مل على تنفي  خطة امنامية يف املنطقة تؤيد إعالن األمم ا
 ، تتخلو منطقة ا يط ااا ئ عم غىها مم حيث امتقدد ا را إىل حد ابى.2030 عاد

 
 أمريكا اموسطى قأمريكا اجلنوبية قمنطقة امبحر امكارييب  

امتنفي  بني امتقدد ا را يف تشأأأأأأمل امشأأأأأأواغل امرايسأأأأأأية امل رب عنها يف ه ا احلوار قجو   يرة يف  - 101
األطر املؤسأأأأأسأأأأأية قامتشأأأأأري ية قامسأأأأأياسأأأأأاتية  اخل املنطقة قامتدابى امف امة اميت تتخ ها احلكومات؛ قجترح 
االحتجاج قاضأأأأأأأأطها  قرتل املداف ني عم احلقوق اجلماعية ملشأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأألية؛ قعدد إجراء مشأأأأأأأأاقرات 

ة ملشأأأأأ وب األصأأأأألية، ال سأأأأأيما يف سأأأأأياق املنااعات على ملحصأأأأأول على املوافقة احلرة قاملسأأأأأبقة قاملسأأأأأتنى 
احلقوق يف األراضأأأي قامتوسأأأع يف امصأأأناعات االسأأأتخراجية قامصأأأناعة امزراعية؛ قاملسأأأتويات اخلطىة مل نو 
املرتكب ضد نساء قشباب قأطفال امش وب األصلية، مبا يف ذمك االعتداء اجلنسي على أطفال امش وب 

 ليمية قارتفاع م دل رتل ا ناث يف املنطقة.األصلية يف امسيارات امت 
، قاأأ مأأك امسأأأأأأأأأأأأأأأنأأة امأأدقميأأة مليأأات 2020قجومأأة امت أأدا  املقبلأأة م أأاد  2030قمتثأأل خطأأة عأأاد  - 102

امشأأأأ وب األصأأأألية، فرصأأأأا  متحقيمل تقدد يف تنفي  إعالن األمم املتحدة بشأأأأرن حقوق امشأأأأ وب األصأأأألية. 
ة قامف امة ملشأأأأ وب األصأأأألية على  يع املسأأأأتويات. قيقر قجيب أن تكفل ه   ام مليات املشأأأأاراة امكامل

املنتدى امداام باحلاجة إىل ت زيز مشأأأأأأأاراة امشأأأأأأأ وب األصأأأأأأألية يف منطقة امبحر امكارييب، مبم فيهم نسأأأأأأأاء 
 قشباب امش وب األصلية.

 
 أمريكا امشمامية  

عبأأأأاء يف أمريكا امشأأأأمامية يرحب املنتدى امداام باحلوار امبناء بني امشأأأأ وب األصأأأألية قامدقل األ - 103
بشأأأأأأأأأأأأأأأرن املسأأأأأأأأأأأأأأأاال املت لقة ب بور احلدق  )اموفاء مب اهدة جاي قاتفاق حرية املبا الت امتجارية يف أمريكا 

__________ 

 .16، امفقرة 72/181انظر ررار اجلم ية ام امة  (4) 
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باعتبار  امسأأأنة امدقمية مليات امشأأأ وب  2019امشأأأمامية قخطون األنابيب ام ابرة ملحدق (، قحتديد عاد 
لية يف عمليات املنتدى. قيشأأأى املنتدى إىل االجتماع األصأأألية قإجيا  حيز ملشأأأاراة شأأأباب امشأأأ وب األصأأأ

امثاين ام ي عقد  مؤخرا امفريمل ام امل ألمريكا امشأأأأأأأأأمامية امل ا بام نو ضأأأأأأأأأد نسأأأأأأأأأاء قفتيات امشأأأأأأأأأ وب 
األصأأأأأأألية، قيشأأأأأأأجع اندا قاملكسأأأأأأأيك قامواليات املتحدة على تطوير مبا رة  ال ية بشأأأأأأأرن امقبأأأأأأأايا ام ابرة 

 ألصلية. ملحدق  اميت هتم امش وب ا
قأعربت امشأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأألية عم رلقها إااء املشأأأأأأأأأاريع ا منااية قعدد اح اد امشأأأأأأأأأراات أراضأأأأأأأأي  - 104

امشأأأأ وب األصأأأألية قأراميمها قموار ها يف عند ريامها بتطوير قتنفي  مشأأأأاريع االسأأأأتخراج املتصأأأألة برهداع 
 امتنمية املستدامة، مبا يف ذمك يف األراميم اجلزرية ملش وب األصلية. 

قيشأأأجع املنتدى امداام امدقل على أن تور  إشأأأارة مباشأأأرة إىل تنفي  إعالن األمم املتحدة بشأأأرن  - 105
حقوق امشأأ وب األصأألية ق ميات املوافقة احلرة قاملسأأبقة قاملسأأتنىة يف سأأياسأأاهتا قأطرها امتفاقضأأية اخلاصأأة 

 فيها بشكل مباشر.بامل اهدات قاالتفارات قغىها مم ام تيبات امبّناءة، قأن تدجمهما 
 

األعماااااال المقبلاااااة للمنتاااااادى الااااادائم، بماااااا فااااااي  لااااا  المساااااائل التااااااي ين ااااار فيهاااااا المجلااااااس   
 االقتصادي واالجتماعي والمسائل الناشئة

يرحب املنتدى امداام بنشأأأأأأأأر امدراسأأأأأأأأات االسأأأأأأأأتشأأأأأأأأرافية ملتنوع امبيوموجي على امصأأأأأأأأ يد ا لي،  - 106
ملشأأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأأألية امل ا بامتنوع امبيوموجي، قبرنامج شأأأأأأأأأأ وب بوصأأأأأأأأأأفها جهدا ت اقنيا ملمنتدى امدقيل 

  .2020اميابات قأمانة اتفارية امتنوع امبيوموجي، قيتطلع إىل إصدار طب تها امثانية، املقرر نشرها يف عاد 
قيدعم املنتدى امداام ت زيز امنظم اجملتم ية مرسأأأأأم اخلرااط قامرصأأأأأد قامل لومات قمواصأأأأألة تطبيقها  - 107

، قاتفاق باريس قإطار امتنوع امبيوموجي 2030باعتبارها رواعد أ مة تكميلية متقييم قرصأأأأأأأأأأأأأأأد خطة عاد 
 ، قار قات ملحوامة اجملتم ية قامتنمية املقررة ذاتيا. 2020ب د عاد  ملا

قحيث املنتدى امداام احلكومات قاجلهات املا ة على  عم امنظم اجملتم ية ملرصأأأأأأأأأأأأد قامل لومات،  - 108
وران ام لمي ملمواطم قإضأأأأأأأأأأأأأأأفاء امطابع امدميقراطي على تكنوموجيات امل لومات، باعتبارها مكملة قاال

ملنظم ا حصأأأأأأأأأأأأأأأأاايأأة نظم امل لومأأات اموطنيأأة قام أأامليأأة، قإعطأأاء األقمويأأة مبنأأاء امقأأدرات قامتمويأأل، قملثأأل 
 املبا رات. ه  
الع اع قاألخ  بامل ارع ا لية قم ارع قيرحب املنتدى امداام باملوافقة على امنهج املت لمل با - 109

امشأأأأأأأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأأأأأأأألية، ام ي اعتمد يف امدقرة اخلامسأأأأأأأأأأأأأأأة مالجتماع ام اد ملمنرب احلكومي امدقيل مل لود 
، قإنشاء  مية ملشاراة 2017قامسياسات يف جمال امتنوع امبيوموجي قخدمات امنظم ا يكوموجية، يف عاد 

يف عمل املنرب. قحيث املنتدى على حتديد ا جراءات قاملنهجيات امشأأأأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأأأأألية قاجملتم ات ا لية 
 ملتنفي  امف ال ملنهج ق مية املشاراة، بامشرااة مع امش وب األصلية. 

قيهن  املنتدى امداام منظمة األغ ية قامزراعة مألمم املتحدة على ما تقود به مم عمل ملسأأأأأأأاعدة  - 110
ئ امتوجيهية امطوعية مة ارة املسأأأأأؤقمة حليااة األراضأأأأأي قمصأأأأأايد امشأأأأأ وب األصأأأأألية قامدقل يف تنفي  املبا 

األمساك قاميابات يف سأأأأأأياق األمم امي ااي اموطا، قعلى إصأأأأأأدار  ميل تقا حول املشأأأأأأاعات قاألراضأأأأأأي 
املشأأأاع قاملوار  املشأأأ اة. قيشأأأجع املنتدى املنظمة على مواصأأألة ت زيز تنفي  املبا ئ امتوجيهية امطوعية مم 

 مية ملقدرات مصممة خصيصا ملش وب األصلية. خالل تن
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قيوصأأأأأأأأأأأأأأأي املنتدى امداام برن تنشأأأأأأأأأأأأأأأ  منظمة األغ ية قامزراعة فريقا عامال تقنيا م نيا باحلقوق  - 111
اجلماعية ملشأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأألية يف األراضأأأأأأأأي قاألراميم قاملوار ، يوفر نواتج قمطبوعات تقنية تسأأأأأأأأ شأأأأأأأأد ها 

 امش وب األصلية قاملنتدى. 
قيطلب املنتدى امداام مم املنظمة ت زيز مشاراة امش وب األصلية قصثلني مم املنتدى يف أعمال  - 112

جلنأأة امزراعأأة قجلنأأة اميأأابأأات قجلنأأة مصأأأأأأأأأأأأأأأأايأأد األمسأأاك قجلنأأة األمم اميأأ ااي ام أأاملي قهيئأأة املوار  امورا يأأة 
 قامزراعة. مألغ ية
مناخ امسأأأياسأأأة املت لقة بامشأأأ وب األصأأألية قيرحب املنتدى امداام باعتما  امصأأأندقق األخبأأأر مل - 113

قامسأأأياسأأأة امبيئية قاالجتماعية، فبأأأال عم إنشأأأااه امفريمل االسأأأتشأأأاري امل ا بامشأأأ وب األصأأألية، قيشأأأجع 
 ا الست دا برنامجيف إطأأار  ألصليةا بمش واملنتأأدى امصأأأأأأأأأأأأأأأنأأدقق على  عم برامج دأأد ة مبنأأاء رأأدرات ا

  ال مع امصندقق على  يع املستويات قيف  يع األنشطة.قامتحبى مم أجل ضمان ت اقهنا امكامل قامف
قي ني  املنتدى امداام برايم اني قإميفوراها المتايكا، قمها عبأأأأأأأأأأأأأأأوان يف املنتدى،  جراء  راسأأأأأأأأأأأأأأة  - 114

بشرن تنفي  امقرارات امقبااية املتصلة بامش وب األصلية قتقدح تلك امدراسة إىل املنتدى يف  قرته امثامنة 
  .2019عاد  عشرة يف
قي نّي املنتدى امداام مرح قامت دمد أبو بكريم، قهي عبأأأأأوة يف املنتدى،  جراء  راسأأأأأة حول  - 115

  .2019امسل قامش وب األصلية قتقدح ه   امدراسة إىل املنتدى يف  قرته امثامنة عشرة يف عاد 
ء  راسأأأأة حول املؤسأأأأسأأأأات اميت قي نّي املنتدى امداام تىي هنري، قهو عبأأأأو يف املنتدى،  جرا - 116

متثل امشأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأألية قعالرتها باحلكومات اموطنية قا لية قتقدح تلك امدراسأأأأأأأأة إىل املنتدى يف  قرته 
  .2019امثامنة عشرة يف عاد 

قي رب املنتأأدى امأأداام عم تقأأدير  ملأأا رأأدمتأأه حكومأأة  قمأأة بوميفيأأا املت أأد ة امقوميأأات قمنظمأات  - 117
مم  عم م قد اجتماع ما ربل امدقرة امثامنة عشأأأأأأأرة ملمنتدى يف سأأأأأأأوار  يف امف ة مم امشأأأأأأأ وب األصأأأأأأألية 

األقمية ملمنتدى  ت. قيدعو املنتدى امدقل إىل ار اح امدقرا2018 ذار/مارس  2شأأأأأأأأأأأأأأبان/فرباير إىل  25
 قاستبافتها يف املستقبل. 
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 الثاني الفصل
 مكان الدورة ومواعيدها ووقائعها  

  
، أن تُ قد امدقرة امسأأأأأأأأأأأأاب ة 2017/248ررر اجمللس االرتصأأأأأأأأأأأأا ي قاالجتماعي، مبوجب مقرر   - 118

 . 2018نيسان/أبريل  27إىل  16عشرة ملمنتدى امداام يف مقر األمم املتحدة يف امف ة مم 
مم جدقل  3نيسأأأأأأأأأأأأأأأان/أبريل، نظر املنتدى امداام يف امبند 16قيف جلسأأأأأأأأأأأأأأأته امثانية امل قو ة يف  - 119
قاان م رقضأأأأا على املنتدى، مم أجل نظر  يف ه ا “. متاب ة توصأأأأيات املنتدى امداام”ال، امل نون األعم

تقرير جأأامع ملم لومأأات اموار ة مم ايأأانأأات منظومأأة األمم ”امبنأأد، مأأ ارتأأان مم األمأأانأأة ام أأامأأة ب نوان 
“ ت املنتأأدى امأأدااماملتحأأدة قمم اايئأأات احلكوميأأة امأأدقميأأة األخرى عم امتقأأدد ا را يف تنفيأأ  توصأأأأأأأأأأأأأأأيأأا

(E/C.19/2018/3 ق )”جتميع ملم لومات اموار ة مم منظمات امش وب األصلية( “E/C.19/2018/4 .) 
نيسأأأأأأأأأأأأان/أبريل قجلسأأأأأأأأأأأأتيه امسأأأأأأأأأأأأاب ة قامثامنة امل قو تني يف  16قيف جلسأأأأأأأأأأأأته امثانية امل قو ة يف  - 120
تنفي  اجملاالت امسأأأأأتة اميت الو ”مم جدقل األعمال امل نون  4نيسأأأأأان/أبريل، نظر املنتدى يف امبند  19

قاان “. األصأأأأأأأألية شأأأأأأأأ وباملنتدى امداام بوالية بشأأأأأأأأرهنا يف ضأأأأأأأأوء إعالن األمم املتحدة بشأأأأأأأأرن حقوق ام
جتميع ملم لومات اموار ة ”ر  يف ه ا امبند، م ارتان مم األمانة ام امة ب نوان م رقضأأأأأأأأا على املنتدى، منظ

خطة عمل متنظيم امسأنة امدقمية مليات ”( ق E/C.19/2018/6“ )مم املؤسأسأات اموطنية حلقوق ا نسأان
(. قيف جلسأأته اخلامسأأة عشأأرة E/C.19/2018/8“ )2019ة امشأأ وب األصأألية املقرر االحتفال ها يف سأأن

نيسأان/أبريل، نظر املنتدى يف توصأياته املقدَّمة يف إطار ه ا امبند قاعتمدها )انظر امفصل  27امل قو ة يف 
 األقل، امفرع باء(.

مم جدقل األعمال  5نيسأأأان/أبريل، نظر املنتدى يف امبند  20قيف جلسأأأته ام اشأأأرة امل قو ة يف  - 121
قيف جلسأأأأته اخلامسأأأأة عشأأأأرة، نظر املنتدى يف توصأأأأياته املقدمة يف “. امل نون حوار مع امشأأأأ وب األصأأأألية

 إطار ه ا امبند قاعتمدها )انظر امفصل األقل، امفرع باء(.
مم جدقل  6نظر املنتدى يف امبند  نيسأأأأأأأأأأان/أبريل، 23قيف جلسأأأأأأأأأأته امثانية عشأأأأأأأأأأرة امل قو ة يف  - 122

قيف جلسأأأأأأأته اخلامسأأأأأأأة عشأأأأأأأرة، نظر املنتدى يف توصأأأأأأأياته “. األعمال، امل نون حوار مع امدقل األعبأأأأأأأاء
 املقدمة يف إطار ه ا امبند قاعتمدها )انظر امفصل األقل، امفرع باء(. 

مم جدقل  7يف امبند نيسأأأأأأأأان/أبريل، نظر املنتدى  23قيف جلسأأأأأأأأته احلا ية عشأأأأأأأأرة امل قو ة يف  - 123
قيف جلسأأأأته اخلامسأأأأة “. حوار مع قااالت منظومة األمم املتحدة قصأأأأنا يقها قبراجمها”األعمال، امل نون 

 امفصل األقل، امفرع باء(. ظرعشرة، نظر املنتدى يف توصياته املقدمة يف إطار ه ا امبند قاعتمدها )ان
 8نيسان/أبريل، نظر املنتدى يف امبند  19ق  17 ة يف قيف جلساته امثامثة قامراب ة قامثامنة امل قو  - 124

احلقوق اجلماعية ملشأأأأ وب األصأأأألية يف األراضأأأي ’منارشأأأأة بشأأأأرن موضأأأأوع ”مم جدقل األعمال، امل نون 
امبند، م ارتان مم األمانة ام امة ب نوان  ه اقاان م رقضأأأأأأأأأأأأأأأا على املنتدى، منظر  يف ‘“. قاألراميم قاملوار 

( قاجتماع فريمل E/C.19/2018/5“ )شأأأأأأ وب األصأأأأأألية يف األراضأأأأأأي قاألراميم قاملوار احلقوق اجلماعية مل”
(. قيف E/C.19/2018/7) “امتنمية املسأأأأتدامة يف أراميم امشأأأأ وب األصأأأألية”اخلرباء امدقيل بشأأأأرن موضأأأأوع 
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يف توصأأأأأأأياته املقّدمة يف إطار ه ا امبند قاعتمدها )انظر امفصأأأأأأأل  نتدىجلسأأأأأأأته اخلامسأأأأأأأة عشأأأأأأأرة، نظر امل
 األقل، امفرعان أمو قباء(. 

مم جدقل األعمال  9نيسأأأأأأأأان/أبريل، نظر املنتدى يف امبند  17قيف جلسأأأأأأأأته امراب ة امل قو ة يف  - 125
قاان م رقضأأأأأا على املنتدى، منظر  يف ه ا امبند، م ارة “. 2030د خطة امتنمية املسأأأأأتدامة م ا”امل نون 

“ 2030امتنمية املسأأتدامة م اد  طةاملسأأتجدات املت لقة بامشأأ وب األصأألية قخ”مم األمانة ام امة ب نوان 
(E/C.19/2018/2قيف جلسأأأأأأأأته اخلامسأأأأأأأأة عشأأأأأأأأرة، نظر املن .) تدى يف توصأأأأأأأأياته املقدمة يف إطار ه ا امبند

 قاعتمدها )انظر امفصل األقل، امفرع باء(.
مم  10نيسأأأان/أبريل، نظر املنتدى يف امبند  18قيف جلسأأأتيه اخلامسأأأة قامسأأأا سأأأة امل قو تني يف  - 126

اخلرباء امل نية  حوار مع املقررة اخلاصة امل نية لقوق امش وب األصلية قرايس  مية”جدقل األعمال امل نون 
قيف جلسأأأته اخلامسأأأة عشأأأرة، نظر املنتدى يف توصأأأياته املقدمة يف إطار ذمك “. لقوق امشأأأ وب األصأأألية

 امبند قاعتمدها )انظر امفصل األقل، امفرع باء(.
مم جدقل األعمال  11نيسان/أبريل، نظر املنتدى يف امبند  20قيف جلسته امتاس ة امل قو ة يف  - 127
قيف جلسأأأأته اخلامسأأأأة عشأأأأرة، “. اب ة امو يقة اخلتامية ملمؤمتر ام املي امل ا بامشأأأأ وب األصأأأأليةمت”امل نون 

 امفصل األقل، امفرع باء(. رنظر املنتدى يف توصياته املقدمة يف إطار ذمك امبند قاعتمدها )انظ
دقل األعمال مم ج 12نيسأأأان/أبريل، نظر املنتدى يف امبند  19قيف جلسأأأته امثامنة امل قو ة يف  - 128

األعمأأال املقبلأأة ملمنتأأدى امأأداام، مبأأا يف ذمأأك املسأأأأأأأأأأأأأأأأااأأل اميت ينظر فيهأأا اجمللس االرتصأأأأأأأأأأأأأأأأا ي ”امل نون 
قاان م رقضا على املنتدى، منظر  يف ه ا امبند، م ارة مم األمانة ام امة “. قاالجتماعي قاملساال امناشئة

(. قيف جلسأأأأأته E/C.19/2018/9“ )ية راسأأأأأأة ملسأأأأأأرمة احلفظ قحقوق ا نسأأأأأأان ملشأأأأأأ وب األصأأأأأأل”ب نوان 
اخلامسأأأأأأأأة عشأأأأأأأأرة، نظر املنتدى يف توصأأأأأأأأياته املقدمة يف إطار ذمك امبند قاعتمدها )انظر امفصأأأأأأأأل األقل، 

 باء(. امفرع
امل نون مم جأأأدقل األعمأأأال  13قيف جلسأأأأأأأأأأأأأأأتأأأه اخلأأأامسأأأأأأأأأأأأأأأأأة عشأأأأأأأأأأأأأأأرة، نظر املنتأأأدى يف امبنأأأد  - 129
قيف اجللسأأة نفسأأها، نظر املنتدى يف مشأأرقع مقرر مقّدد . “األعمال املؤرت ملدقرة امثامنة عشأأرة جدقل”

 يف إطار ه ا امبند قاعتمد  )انظر امفصل األقل، امفرع أمو(. 
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 الثالث الفصل
 اعتماد تقرير المنتدى الدائم عن أعمال دورته السابعة عشرة  

  
نيسأأأأأأان/أبريل، عرض املقرر قنّقح شأأأأأأفويا مشأأأأأأاريع  27سأأأأأأة عشأأأأأأرة امل قو ة يف يف جلسأأأأأأته اخلام - 130

 املقررات قامتوصيات قمشرقع تقرير املنتدى امداام عم أعمال  قرته امساب ة عشرة.
 قيف اجللسة نفسها، اعتمد املنتدى امداام مشرقع تقرير  بصييته املنقحة شفويا. - 131
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 الرابع الفصل
 تن يم الدورة  

  
 افتتاح الدورة ومدتها - ألف 

إىل  16عقأأأد املنتأأأدى امأأأداام  قرتأأأه امسأأأأأأأأأأأأأأأأأاب أأأة عشأأأأأأأأأأأأأأأرة يف مقر األمم املتحأأأدة يف امف ة مم  - 132
جلسات ميلقة، ملنظر يف امبنو   5جلسة رمسية مبا يف ذمك  15. قعقد املنتدى 2018نيسان/أبريل  27

 املدرجة يف جدقل أعمامه.
نيسأأأأأأأأأأأان/أبريل، افتتح امدقرة األمني ام اد املسأأأأأأأأأأأاعد ملتنمية  16و ة يف قيف اجللسأأأأأأأأأأأة األقىل امل ق - 133

االرتصأأأأأأأا ية. قيف حفل االفتتاح، أمقى تا ق اهو سأأأأأأأيد ِهل، صثل شأأأأأأأ ب أقنونداغا، المة ترحيب. قأ ىل 
ببيان ال مم رايس اجلم ية ام امة قناابة رايسأأأأأة اجمللس االرتصأأأأأا ي قاالجتماعي )سأأأأأانت فنسأأأأأنت قجزر 

 غرينا يم(.
قيف اجللسأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأها، أمقى إيفو موراميس أميا، رايس  قمة بوميفيا املت د ة امقوميات، المة أماد  - 134

 املنتدى. قأ ىل ببيان أيبا ال مم رايسة املنتدى قاألمني ام اد املساعد ملتنمية االرتصا ية.
 

 الحضور - با  
حبأأأأأأأأأر امدقرة أعبأأأأأأأأأاء املنتدى امداام قصثلون عم حكومات قمنظمات قهيئات حكومية  قمية  - 135

قايانات تاب ة مألمم املتحدة قمنظمات غى حكومية قمنظمات ملشأأأأأأأأأأ وب األصأأأأأأأأأألية. قسأأأأأأأأأأيتم يف قرت 
 الحمل نشر راامة برمساء املشاراني. 

 
 انت اب أعضا  المكتل - جيم 

نيسأأأأأأأأأأأأأأأان/أبريل، انتخب املنتدى بامتزاية أعبأأأأأأأأأأأأأأأاء املكتب  16 يف جلسأأأأأأأأأأأأأأأته األقىل امل قو ة يف - 136
 أمساؤهم:  امتامية
 :امرايسة

 قامت دمد أبوبكريم  مرح 
 امرايسة: نواب

  ن نوقرغاد 
 جانغ شياقان  
 اايتسيو  - مي ي خارااا  
 تارسيال ريفىا ايا 

 : املقرر
 اني   برايم 
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 جدول أعمال - دال 
 .E/C.19/2018/1يف جلسته األقىل أيبا، أررَّ املنتدى جدقل األعمال املؤرت اموار  يف امو يقة  - 137

 
 الوثائق - ها  

 سيتم يف قرت الحمل نشر راامة بامو اامل امل رقضة على املنتدى امداام يف  قرته امساب ة عشرة. - 138
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