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 احملتوايت
 الصفحة   الفصل

ر املسإئل اليت تتطلب م  اجمللس االقتصإ ي قاالجتمإعي اختإذ  جراءات بش هنإ  ق اليت يوّجه انتبإإله  ليهإ - األقل  ر  4  ر
ر مشإريع مقررات يوصي املنتدى الدائم اجمللس ابعتمإ إلإ - لم    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  4  ر
ر املقرر األقلمشرقع      ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر   ر

الشأأأأأأو   السأأأأأالي قالأدالة قامل اأأأأأسأأأأأإت القوية   قر”اجتمإع فريق اخلرباء الدقيل بشأأأأأ و مو أأأأأوع     
ر “م   إلداا التنمية املستدامة 16األصلية يف تنفية اهلدا  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  4  ر

 املقرر الثإينمشرقع     

ر قمواعيد انأقإ  الدقرة التإاأة عشرة للمنتدى الدائم املأح بقضإاي الشأو  األصلية مكإو     ر ر ر  4  ر
 املقرر الثإلثمشرقع     

تقرير املنتدى الدائم املأح بقضإاي الشأو  األصلية ع   قرته الثإمنة عشرة قجدقل األعمإل امل قت     
ر لدقرته التإاأة عشرة ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر  4  ر

ر املسإئل اليت يُوجَّه انتبإ  اجمللس االقتصإ ي قاالجتمإعي  ليهإ -إء أأأب   ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  5  ر
ر قمواعيدإلإ قققإئأهإمكإو الدقرة  - الثإين  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر  27  ر
ر اعتمإ  تقرير املنتدى الدائم ع   عمإل  قرته الثإمنة عشرة - الثإلث  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  29  ر
ر تنظيم الدقرة - الرابع  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  30  ر

رافتتإح الدقرة قمدهتإ - لم    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر  30  ر
ر احلضور -إء أأأأب   ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  30  ر
ر انتخإ   عضإء املكتب -جيم    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر  30  ر
ر جدقل األعمإل - ال    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر  31  ر
ر الواثئق -إلإء    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  31  ر

  
  



 
E/2019/43 

E/C.19/2019/10 

 

19-08162 4/31 

 

 الفصل األول
املسااائل الت تتبلم من اجمللس االقتصااادي واالجتماعي اإار ءجرابات بشاا  ا   

 أو الت يوّجه انتباهه ءليها
 

 مشاريع مقررات يوصي املنتدى الدائم اجمللس ابعتمادها - ألف 
يوصأأأي املنتدى الدائم املأح بقضأأأإاي الشأأأأو  األصأأألية اجمللسا االقتصأأأإ ي قاالجتمإعي ابعتمإ   - 1

 مشإريع املقررات التإلية 
 
 مشروع املقرر األول   
السااااااااال والعدالة واملقوااااااااسااااااااات القوية  ”اجتماع فريق اخلرباب الدويل بشاااااااا ن مو ااااااااوع    

 “أهداف التنمية املستدامةمن  16الشعوب األصلية يف تنفيذ اهلدف  دور
يقرر اجمللس االقتصأأأأأأأأأأأأأأأأإ ي قاالجتمأإعي ا ذو بأقأد اجتمأإع لفريق اخلرباء الأدقيل ملأدة   

السأأالي قالأدالة قامل اأأسأأإت القوية   قر الشأأأو  األصأألية يف تنفية ”ثالثة  ايي بشأأ و مو أأوع 
 ر“م   إلداا التنمية املستدامة 16اهلدا 

 
 مشروع املقرر الثاين   
 ان ومواعيد انعقاد الدورة التاوعة عشرة للمنتدى الدائم املعين بقضااي الشعوب األصليةمك   

يقرر اجمللس االقتصأأأأأأأأأإ ي قاالجتمإعي  و تُأقد الدقرة التإاأأأأأأأأأأة عشأأأأأأأأأرة للمنتدى الدائم   
 24    13املأح بقضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأإاي الشأأأأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأأأأأليأأأأأأأة يف مقر األمم املتحأأأأأأأدة يف الف ة م  

 ر2020 نيسإو/ بريل
 
 مشروع املقرر الثالث   
تقرير املنتدى الدائم املعين بقضاااااااي الشاااااعوب األصااااالية عن دورته الثامنة عشااااارة وجدول    

 األعمال املققت لدورته التاوعة عشرة 
  وَّ اجمللس االقتصإ ي قاالجتمإعي   
حييط علمإ بتقرير املنتدى الدائم املأح بقضأأأأإاي الشأأأأأو  األصأأأألية ع   عمإل  ) (  

 لثإمنة عشرة؛ قرته ا
يوافق على  و يكوو جدقل األعمإل امل قت للدقرة التإاأأأأأأة عشأأأأأرة للمنتدى  ) (  

 الدائم على النحو التإيل 
 انتخإ   عضإء املكتبر - 1  
  قرار جدقل األعمإل قتنظيم األعمإلر - 2  
السأأالي قالأدالة قامل اأأسأأإت القوية   قر الشأأأو  ”منإقشأأة بشأأ و مو أأوع   - 3  

 ر “م   إلداا التنمية املستدامة 16يف تنفية اهلدا  األصلية
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منإقشأأأأأأأأأأأأة بشأأأأأأأأأأأأ و اجملإالت السأأأأأأأأأأأأتة اليت ُ ّلم املنتدى الدائم بوالية بشأأأأأأأأأأأأ هنإ  - 4  
االقتصأأأأأأأأأأأأأأأإ ية قاالجتمإعية، قالثقإفة، قالبياة، قالتأليم، قالصأأأأأأأأأأأأأأحة،  التنمية)

قحقوق ا نسأأأأأأأأإو( يف  أأأأأأأأوء  عالو األمم املتحدة بشأأأأأأأأ و حقوق الشأأأأأأأأأو  
خطة ، ق قالوثيقة اخلتإمية للم متر الأإملي املأح ابلشأأأأأأأأو  األصأأأأأأألية ،األصأأأأأأألية

 ر2030التنمية املستدامة لأإي 
 احلوارات   - 5  
 حوار مع الشأو  األصلية؛ ) (   
 حوار مع الدقل األعضإء؛ ) (   
 ؛هإقبراجم هإصنإ يقق  األمم املتحدةق إالت حوار مع  )ج(   
ا نسأأأأأأأأأأأأأإو مع املقررة اخلإصأأأأأأأأأأأأأة املأنية  قوق  حوار بشأأأأأأأأأأأأأ و حقوق ) (   

 الشأو  األصلية قآلية اخلرباء املأنية  قوق الشأو  األصلية؛
 احلوارات ا قليمية؛ )إلأ(   
 احلوارات املوا يأيةر )ق(   
األعمإل املقبلة للمنتدى الدائم، مبإ يف ذلك املسأأأأأأأأأأأأأأأإئل اليت ينظر فيهإ اجمللس  - 6  

 قاملسإئل النإشاةراالقتصإ ي قاالجتمإعي 
 جدقل األعمإل امل قت للدقرة الأشري  للمنتدى الدائمر - 7  
 اعتمإ  تقرير املنتدى الدائم ع   قرته التإاأة عشرةر - 8  

 
 املسائل الت يُوجَّه انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي ءليها - ابب 

جملإالت اليت ميك   و تّتخة  جراءات حد  املنتدى الدائم املق حإت قاألإلداا قالتوصأأأأأأأأأأأأأأأيإت قا - 2
بشأأأأأأأأ هنإ يف املسأأأأأأأأتقبل  مإ إلو مبن   ي ، قيوصأأأأأأأأي، ع  مريق اجمللس االقتصأأأأأأأأإ ي قاالجتمإعي، الدقل 
ق يإيت منظومة األمم املتحدة قاملنظمإت احلكومية الدقلية قالشأو  األصلية قالقطإع اخلإص قاملنظمإت 

  عالو األمم املتحدة بشأأأأأأأأ و حقوق الشأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأليةيإ مع متشأأأأأأأأ غري احلكومية ابملسأأأأأأأأإعدة يف  قيقهإ
 ر(“ا عالو” ليه   ي  بأ  املشإر)
قم  املفهوي لدى املنتدى الدائم  و تلك املق حإت قاألإلداا قالتوصأأأأأأأيإت قاجملإالت اليت ميك   - 3

 و تتَِّخة األمم املتحدة  جراءات بشأأأأ هنإ يف املسأأأأتقبل، على النحو املبن   ي ، اأأأأوا تُنفَّة قدر ا مكإو 
  م  ايإق بريمج الأمل املقّرر للكيإيت املأنيةر 
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 لدائمتوصيات املنتدى ا  
  “املعرفة التقليدية  ءنتاجها ونقلها ومحايتها” مناقشة بش ن مو وع  

بشأأكل مبإشأأر يف احلفإى على التنوع البيولوجي قالثقإيف، مأإرا الشأأأو  األصأألية سأأإإلم نظم ت - 4
قالقضأأأأأأأأأأأأأأأأإء على الفقر، قحأل الن اعأإت، ق قيق األم  الاأةائي، قيف صأأأأأأأأأأأأأأأحأة النظأإي ا يكولوجي، قمتثل 

  يت تستند  ليه قدرة الشأو  األصلية على التكيم مع آاثر تاري املنإخراألاإس ال
عالو على حق تلأأك الشأأأأأأأأأأأأأأأأو  يف اأأإراأأأأأأأأأأأأأأأأة تقأأإليأأدإلأأإ قعأأإ اهتأأإ الثقأأإفيأأة ق حيأأإئهأأإ ا قينص  - 5

قاحلق يف اإراأأأأأأأأأأأأأأة قتنمية قتأليم تقإليدإلإ قعإ اهتإ قمقواأأأأأأأأأأأأأأهإ الرقحية قالدينية قاجملإإلرة  إ  (؛11 )املإ ة
(؛ قاحلق يف  عإ ة 12يف ااأأأأأأتخداي  شأأأأأأيإئهإ اخلإصأأأأأأة ابلطقوس قالتحكم فيهإ )املإ ة احلق ق  (؛12)املإ ة 

قاحلق يف احلفأأإى قالسأأأأأأأأأأأأأأأيطرة على مأأأإرفهأأإ التقليأأديأأة ق أأإيتهأأإ  (؛12رفأأإت مواإلأأإ     قمأأإهنم )املأأإ ة 
  (ر31قتطويرإلإ )املإ ة 

قم  خالل ذلك احلق أييت حق  صأريريتضأم  ا عالو  يضأإ حق الشأأو  األصألية يف تقرير املق  - 6
تلك الشأأأأو  يف  و تقرر  رية ق أأأأهإ السأأأيإاأأأي قتسأأأأى  رية لتحقيق تنميتهإ االقتصأأأإ ية قاالجتمإعية 

ابلنظر     و  ،قيرتبط تقرير املصأأأأأأأأأأأأأأأري ارتبأأإمأأإ قثيقأأإ بتوليأأد املأأأإرا التقليأأديأأة قنقلهأأإ ق أأإيتهأأإ قالثقأأإفيأأةر
 الظرقا اخلإصة  إ اليت تكفل  إية مأإرفهإ قتطويرإلإر الشأو  األصلية هلإ احلق يف  ديد

قعلى الرغم م  ت ايأد الوعي مهييأة املأأإرا التقليأديأة يف ااأإفأل الأدقليأة املتصأأأأأأأأأأأأأأألأة بتاري املنأإخ،  - 7
فأنو املأأإرا ق أةلأك يف الألوي قالتكنولوجيأإ قاالبتكأإر، قالتأدإلور البياي، قاألم  الاأةائي قاملوار  الوراثيأة، 

قم  الضرقري  رقالتهميشليدية للشأو  األصلية ال ي ال يهد إلإ خطر االختالس ق اإءة االاتأمإل التق
قعالقة على ذلأأك، ينباي االع اا   و تتخأأة  جراءات عأأإجلأأة لضأأأأأأأأأأأأأأأمأأإو  ال ختتفي إلأأة  النظم املأرفيأأةر

ملواجهة ة الألمياألقاأأإ  ابملأإرا التقليدية للشأأأو  األصأألية  مصأأدر متسأأإق للمألومإت يف احلوار بن 
 التحدايت املة ورة  عال ر

قيرحب املنتدى الدائم ابالع اا  قوق الشأأأأو  األصأأألية فيمإ يتصأأأل بتأ ي  مأإرفهإ ق إيتهإ،  - 8
)ي( م  اتفإقية التنوع البيولوجي، املتألقة ابملأإرا قاالبتكإرات قاملمإراأأأأأأأأأأأأإت  8يف اأأأأأأأأأأأأيإق تنفية املإ ة 

لك ابخلطوات اليت اختةت ابلفأل  شراك الشأو  األصلية يف ق ع ا مإر قيرحب املنتدى  ة التقليديةر
م   جل  قيق الرؤية املبينة يف االتفإقية قاملتمثلة يف الأيش  2020الأإملي للتنوع البيولوجي ملإ بأد عإي 

 ر2050يف قائي مع الطبيأة  لول عإي 
كومية الدقلية للملكية الفكرية قاملوار  احلاللجنة فيمإ يتألق ابملفإق أأأأأأأأأأأأأأأأإت ا إرية يف  قرات ق  - 9

التإبأة للمنظمة الأإملية للملكية الفكرية، يكرر املنتدى الدائم احلإجة  ا ينية قاملأإرا التقليدية قالفولكلور
لنقص احلإيل يف احلمإية الكإفية للمأإرا التقليدية قيأ ا ابلشأأأأأأأأأأو  يأإجل ااملإاأأأأأأأأأة    ق أأأأأأأأأع صأأأأأأأأأك 
يدعو املنتدى ق ملأإرار بصأأأأأفتهإ احلافاظة الشأأأأأرعين لتلك امصأأأأألحة متسأأأأأإقية ق  األصأأأأألية بصأأأأأفتهإ صأأأأأإحبة
املفإق أأأأإت قااأأأأتخداي مي انيتهإ األاأأأأإاأأأأية لتمويل مشأأأأإر ة الشأأأأأو   تسأأأأريعاللجنة احلكومية الدقلية    

 األصلية يف املداقالتر
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تحديث ب إفيكلت صأأأأأأأأأأأأأأأدرتو  ةلك املنظمة الأإملية للملكية الفكرية مهالدائم  يوصأأأأأأأأأأأأأأأي املنتدى ق  - 10
املنظمة الأإملية للملكية صأأأأكوك التقح للقضأأأأإاي الرئيسأأأأية املتألقة ابمللكية الفكرية يف مشأأأأإريع االاأأأأتأرا  

 جرا  يف   إو قد  يةال الفكرية بشأأأأأأأأ و املوار  الوراثية قاملأإرا التقليدية ق شأأأأأأأأكإل التأبري الثقإيف التقليدي
مع  راإلنة،أكس القضأأأأأأأأأأأإاي ال، قذلك حىت ي(WIPO/GRTKF/IC/29/INF/10جيمس  ياي ) 2016 عإي

مع حقوق تلأأك املفأأإإليم تأأأإر  تق يم ميك   و  “امللأأك الأأأإي”ق “ملوااثنأأةا”ال  ي  على مفأأإإليم مثأأل 
  اي بدمج قاح اي حقوق ا نسأأأأإو يف عمللالأرفية، قا  هإقوانينمع ق للشأأأأأو  األصأأأألية الواجبة ا نسأأأأإو 

 رالفكريةاملنظمة الأإملية للملكية 
بتنظيم  2021مهو تقوي قبل عإي املنظمة الأإملية للملكية الفكرية قيوصأأأأأأأي املنتدى الدائم  يضأأأأأأأإ  - 11

حلقة عمل اثنية للخرباء م  الشأأأأأأأأو  األصأأأأأأألية بشأأأأأأأ و امللكية الفكرية قاملوار  الوراثية قاملأإرا التقليدية 
 ق شكإل التأبري الثقإيف التقليدير

مفو أأأأأأأية  الدائم قإنوين الدقيل النإشأأأأأأأم للمجتمأإت االية، يوصأأأأأأأي املنتدىقيف  أأأأأأأوء ا مإر ال - 12
،  يإيت األمم املتحدة األخرى، ابلتشأأأأأأأأإقر مع  2022املتحدة حلقوق ا نسأأأأأأأأإو مهو تقوي قبل عإي  األمم
يف ذلك  مإنة اتفإقية التنوع البيولوجي، إبعدا   رااأأأأأأأأة قإنونية مقإرنة  لل حقوق الشأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأألية  مبإ
  احلقوق النإشاة للمجتمأإت االيةرق 

اتفأأإقيأأة التنوع البيولوجي م متر األمراا يف املنتأأدى الأأدائم ابل تيبأأإت اليت اختأأةت يف  مأأإر  قرقي - 13
 الرامية   م متر األمراا ملشأأأأأأأأأأأإر ة املنتدى الدقيل للشأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأألية املأح ابلتنوع البيولوجي، قمببإ رة 

قالثقإفة يكوو مبثإبة منصأأة لرمراا يف االتفإقية تشأأمل ا ميع قتتسأأم بتأد   مالق  إلم  قيل للطبيأة 
املسأأأتوايتر قيشأأأد  املنتدى على  أأأرقرة  شأأأراك الشأأأأو  األصأأألية بفأإلية يف املفإق أأأإت املتألقة اب مإر 

،  دا بيإو الأالقة األاأأأأأأأأأأأإاأأأأأأأأأأأية بن الشأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأألية 2020الأإملي للتنوع البيولوجي ملإ بأد عإي 
 رالبيولوجي لتنوعقا

قحيث املنتدى الدائم الدقل األعضأأأأأأأإء على   راج حقوق الشأأأأأأأأو  األصأأأأأأألية يف الوثيقة اخلتإمية  - 14
  يلول/ 23، الأأةي  عأأإ  ليأأه األمن الأأأإي قاأأأأأأأأأأأأأأأيجري عقأأد  يف 2019لأأأإي  مل متر القمأأة املأح ابملنأأإخ

قمنظمإت الشأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأألية الدقل قمنظومة األمم املتحدة   يضأأأأأأأأإقيوصأأأأأأأأي املنتدى  ر2019 اأأأأأأأأبتمرب
قالشأأأأأر إء ا خري  بت من التمويل الالاثي لضأأأأأمإو املشأأأأأإر ة الكإفية للشأأأأأأو  األصأأأأألية يف م متر القمة قيف 

 االجتمإعإت التحضرييةر
 

 2019مناقشة بش ن السنة الدولية للغات الشعوب األصلية لعال   
لية نُظمإ مأقدة م  املأإرا اليت مت تطويرإلإ على مدى آالا السنن، متثل لاإت الشأو  األص - 15

قإلي ترتبط ارتبإمإ قثيقإ ابألرا أأأأأأأأأي قامليإ  قاألقإليم قاملوار ر فكل لاة م  لاإت الشأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأألية متثل 
لفهم الأإمل بكل مإ يتسأأأأأأأأأأأأأأأم به م  تأقيد، قإلي مسأأأأأأأأأأأأأأأتو ع للمأإرا التقليدية ذق  يية حيوية فريدا  مإرا 
حفإى على التنوع البيولوجي لرر ، قبلورة  قجه التصأأأأأأأأأأأأأأأدي الفأإل للتحدايت اليت ميثلهإ تاري املنإخ، لل

 قتقدمي  اهإمإت إلإمة لأمليإت التنمية املستدامة قبنإء السالي قاملصإحلةر
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قتكتسأأأي لاإت الشأأأأو  األصأأألية  يية ابلاة لضأأأمإو ااأأأتمرار قتنإقل الثقإفة قالأإ ات قالتإري   - 16
د  ج عالو  يية لاإت الشأأأأأو  األصأأأألية قميكّ  إلة  ا  ء م  تراث الشأأأأأو  األصأأأألية قإلويتهإر ق سأأأأّ

(، قاحلق 13    جيإهلإ املقبلة )املإ ة هإ قنقللاإهتإ  الشأو  م  التمتع ابحلق يف  حيإء قااتخداي قتطوير
(، قاحلق يف  نشأأأأإء 14إهتإ )املإ ة يف  قإمة نظمهإ قم اأأأأسأأأأإهتإ التأليمية قالسأأأأيطرة عليهإ قتوفري التأليم بلا

(ر قيف ا عالو، يُطلب    الدقل  و تتخة تدابري فأإلة 16قاأأأأأأأأأأأأإئل ا عالي اخلإصأأأأأأأأأأأأة  إ بلاإهتإ )املإ ة 
 (ر 13لضمإو  إية إلة  احلقوق )املإ ة 

  قيأر  املنتدى الدائم ع  قلقه م  حإلة لاإت الشأو  األصلية يف الأإملر فإلتقديرات تشري   - 17
لاة شأأأأأأأأأفوية يف الأإمل اليوي، يتكّلم مأظماهإ عد ا قليل جدا م  األفرا ر  7 000    6 000قجو  مإ بن

قيوصأأأي املنتدى ابعتمإ  هنج قإئم على احلقوق  إ  قضأأأإاي لاإت الشأأأأو  األصأأألية يويل االعتبإر لكإمل 
و تقوي الدقل األعضأأأأأأإء، مه  يضأأأأأأإحقوق ا نسأأأأأأإو قاحلرايت األاأأأأأأإاأأأأأأية قفقإ ل عالور قيوصأأأأأأي املنتدى 

قمنظومأأة األمم املتحأأدة، قمنظمأأإت الشأأأأأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأأأأأأليأأة، قا هأأإت املأنيأأة األخرى، بتبأأإ ل املبأأإ رات 
قاالا اتيجيإت املتخةة لصإحل الشأو  األصلية قمبشإر تهإ قم  ِقبلهإ م   جل ااتأإ ة لاإت الشأو  

 وجيإت املألومإت قاالتصإالتراألصلية قااتخدامهإ ق حيإئهإ، بطرق منهإ ااتأمإل تكنول
قيو  املنتدى الدائم  و يأر  ع  شأأأكر  ملنظمة األمم املتحدة لل بية قالألم قالثقإفة )اليونسأأأكو(  - 18

ملإ تبةله م  جهو  ابعتبإرإلإ ق إلة األمم املتحدة الرائدة يف  نشأأطة السأأنة الدقلية للاإت الشأأأو  األصأألية 
 ر2019تأّد اليونسكو قثيقة ختإمية اا اتيجية للسنة الدقلية لأإي  ر قيوصي املنتدى مهو(1)2019لأإي 
 يدعو املنتدى الدقل األعضإء    النظر يف منإقشة الوثيقة اخلتإمية يف ا مأية الأإمةرق 

ع   2020قيطلأأب املنتأأدى الأأدائم  أأةلأأك  و تقأأدي اليونسأأأأأأأأأأأأأأأكو تقريرا    املنتأأدى  لول عأأإي  - 19
، ااأأأأأأأأأأأأأأأتنأأأإ اع    خطأأأة الأمأأأل املتألقأأأة بتنظيمهأأأإ للاأأأإت الشأأأأأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأأأأأأليأأأة تنظيم السأأأأأأأأأأأأأأأنأأأة الأأأدقليأأأة

 (رE/C.19/2018/8 انظر)
على النطإق للاإت الشأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأألية ببدء االحتفإل ابلسأأأأأأأأأأنة الدقلية الدائم قيرحب املنتدى  - 20

يف ابريس، بقيأإ ة اليونسأأأأأأأأأأأأأأأكو ابلتأأإقو مع اللجنأة التوجيهيةر  2019 ر أإنوو الثأإين/ينأإي  28الأأإملي يف 
قيرحب املنتدى  يضأأأأأأإ بتنظيم االجتمإع الأإي غري الرمسي الرفيع املسأأأأأأتوى للجمأية الأإمة فيمإ بأد بشأأأأأأ و 

 قر يفملاب الأإمة األعمإل التحضأأأأأريية للسأأأأأنة الدقلية، الةي عقدته رئيسأأأأأة الدقرة الثإلثة قالسأأأأأبأن للجمأية
 ر73/156 ااتجإبةع للقرار 2019 شبإ /فرباير 1
 يإو ُيسمى  نشإء  اليت تشمل قحييط املنتدى الدائم علمإع ابملبإ رات الومنية قا قليمية قالدقلية،  - 21
 -م متر القمة ا يبريي يف  لبقفقإ ملإ مُ  ،“األمريكي للاإت الشأأأأأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأأأأأألية - املأهد ا يبريي”

األمريكية  -األمإنة الأإمة ا يبريية إلإ نفة، قاليت ات  لرؤاإء الدقل قاحلكومإتياألمريكي السإ س قالأشر 

_________________ 

لشأأأأو  األصأأألية قم اأأأسأأأإهتإ م  املنإمق االجتمإعية ع  اتت لم اللجنة التوجيهية لتنظيم السأأأنة الدقلية م  الدقل؛ قاثلن  (1) 
السأأأأأبع؛ ق عضأأأأأإء مأيَّنن م  آليإت األمم املتحدة الثالث )عضأأأأأو م  املنتدى الدائم، قاملقّرِرة اخلإصأأأأأة املأنية  قوق الثقإفية 

الشأأأأأأأأو  األصأأأأأأألية، قعضأأأأأأأو م  آلية اخلرباء املأنية  قوق الشأأأأأأأأو  األصأأأأأأألية(؛ ق  ارة الشأأأأأأأ قو االقتصأأأأأأأإ ية قاالجتمإعية 
 اللجنةرااتشإري(ر قتتو  اليونسكو مهإي  مإنة  ) قر

https://undocs.org/ar/E/C.19/2018/8
https://undocs.org/ar/A/RES/73/156
https://undocs.org/ar/A/RES/73/156
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صأأأأأأأأندقق تنمية الشأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأألية يف  مريكإ ق األمريكية لل بية قالألم قالثقإفة  -منظمة الدقل ا يبريية ق 
 قيوصي املنتدى مهو تُنّفة مبإ رات اإثلة يف منإمق  خرىرر (2)الكإرييبالالتينية قمنطقة البحر 

قيف ظل تسأأأإرع قترية اختفإء لاإت الشأأأأو  األصأأألية قلكوو ااأأأتأإ هتإ ق حيإءإلإ اأأأيتطلبإو  و  - 22
منظومة األمم املتحدة جهو ا  ؤقبة، يوصأأأي املنتدى مهو تُأل  ق تبةل الشأأأأو  األصأأألية قالدقل األعضأأأإء 

 ق يف  قر   2021 ، يبد  اعتبإراع م  عإي“عقد  قيل بش و لاإت الشأو  األصلية”الأإمة ع   ا مأية
 ققت اك ر

قيوصأأأأي املنتدى الدائم مهو تضأأأأع الدقل األعضأأأأإء اأأأأيإاأأأأإت مسأأأأتندة    األ لة قااأأأأ اتيجيإت  - 23
يهإ ق إية ق حيإء مويلة األمد ق مرا تنظيمية، ابلتأإقو مع الشأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأألية، لضأأأأأأأأأأمإو تقدمي الدعم  ل

 األير قيوصأأأأأي املنتدى إت، مبإ يف ذلك توفري مإ يكفي م  الدعم املسأأأأأتمر للتأليم الثنإئي اللاة ابللاإلاإهت
الشأأأأو  م  تلك مهو تأمل الدقل األعضأأأإء على تيسأأأري تأميم لاإت الشأأأأو  األصأأأليةر فتمكن   يضأأأإ

ت الأإمة بُلاإهتإ اأأأأأأيسأأأأأأإعد يف  أأأأأأمإو فرص احلصأأأأأأول على خدمإت الرعإية الصأأأأأأحية قغريإلإ م  اخلدمإ
 رفإإلهإ عمومإعر

قحيث املنتدى الدائم اليونسأأأأأكو على  و تسأأأأأتحدث منربا للشأأأأأأو  األصأأأأألية  أأأأأم  إلة  اهلياة  - 24
لضأمإو  و تتي  الربامج اللاوية اليت تقدمهإ اليونسأكو فوائد ملمواأة جملتمأإت الشأأو  األصألية ق أمإو 

 يف عمل اليونسكو جبميع جوانبهر الشأو  عنإصر يشطةتلك  و تصب  
 
 متابعة توصيات املنتدى الدائم  

التوصأأأأيإت املقدمة يف الدقرات السأأأأإبقة،  ااأأأأتأرا الدقل األعضأأأأإء على الدائم يشأأأأجع املنتدى  - 25
ر قيدعو املنتدى منظومة 2021ق ديد ا هو  املبةقلة لتنفيةإلإ، قا بالغ ع  التقدي ااراث  لول عإي 

  عم جهو  الدقل يف إلةا الصد ر   األمم املتحدة 
خرباء م   عضأأأأأأأإء املنتدى الدائم بدقر ااأأأأأأأتبإقي يف رصأأأأأأأد تنفية توصأأأأأأأيإت املنتدىر ضأأأأأأأطلع يق  - 26
يتم ق لتوصيإت   اة عمل مفيدة لقيإس التقدي ااراثر املتألقة ابقإعدة بيإيت املنتدى فنو إلةا الصد ،  قيف

ب املنتدى يرحا هإت اليت توجه هلإ تلك التوصأأأأأأأأأأأأيإتر ق اأأأأأأأأأأأأنواي بنإءع على املألومإت الوار ة م   إ ديثه
،    اة (CHIRAPAQ عدإلإ مأهد الثقإفإت األصأأأأأأأأأأأأأأألية يف بريق ) يت، الYanapaq.infoقإعدة البيإيت ب

عالور ا ق  2030التنمية املستدامة لأإي خطة  نفية  إفية لتتبع التقدي ااراث يف تنفية توصيإت املنتدى قت
ق صأأأأأأأحإ  املصأأأأأأألحة ا خري  على  يشأأأأأأأجع املنتدى الدقل ق يإيت األمم املتحدة قالشأأأأأأأأو  األصأأأأأأأليةق 

 ااتخداي إلة  األ قاتر
 
تنفيااااااذ اجملاااااااالت السااااااتة الاااااات ُةلّااااااف املنتاااااادى الاااااادائم بواليااااااة بشاااااا  ا يف  ااااااوب ءعااااااان األماااااام   

 املتحدة بش ن حقوق الشعوب األصلية
تنص قاليأأة املنتأأدى الأأدائم على  و يقأأّدي املنتأأدى املشأأأأأأأأأأأأأأأورةا    إلياأأإت اجمللس االقتصأأأأأأأأأأأأأأأأأإ ي  - 27
جتمإعي بشأأأ و قضأأأإاي الشأأأأو  األصأأألية ذات الصأأألة ابلتنمية االقتصأأأإ ية قاالجتمإعية قالثقإفة قالبياة قاال

_________________ 

 رhttps://www.segib.org/wp-content/uploads/CE-12-LENGUAS-IND--GENAS.pdfانظر  (2) 

https://www.segib.org/wp-content/uploads/CE-12-LENGUAS-IND--GENAS.pdf


 
E/2019/43 

E/C.19/2019/10 

 

19-08162 10/31 

 

قالتأليم قالصأأأحة قحقوق ا نسأأأإور قاملنتدى مكّلم،   أأأإفة    ذلك، بتأ ي  اح اي األحكإي املنصأأأوص 
 عالو قتطبيقهإ الكإمل قمبتإبأة تنفيةإلإ الفأإلرا عليهإ يف 

 
 االقتصإ ية قاالجتمإعيةالتنمية   

 ةعشأأأأأأأر  م  تقرير  ع   قرته السأأأأأأأإ اأأأأأأأة 16انطالقإ م  توصأأأأأأأية املنتدى الدائم الوار ة يف الفقرة  - 28
(E/2017/43-E/C.19/2017/11) يشأأأجع املنتدى بشأأأدة منسأأأقي األمم املتحدة املقيمن ق فرقتاهإ القطرية ،
ى  أمإو املشأإر ة الكإملة قالفأإلة للشأأو  األصألية، مبإ يف ذلك نسأإء الشأأو  األصألية قشأبإ إ، يف عل

  عدا   مإر عمل األمم املتحدة للمسإعدة ا منإئية قخطط عمل الربامج القطريةر
اي الدقلا األعضأأأأإء على تقدمي الدعم املإيل    الصأأأأندقق االاأأأأتامإين لقضأأأأإ الدائم قحيث املنتدى - 29

صأأأأأأأندقق األمم ( م   جل  عم عمل املنتدى يف تنفية قاليته ق   32FII)الصأأأأأأأندقق  الشأأأأأأأأو  األصأأأأأأألية
م   جل تيسري مشإر ة الشأو  األصلية يف اجتمإعإت األمم  املتحدة للتربعإت لصإحل الشأو  األصلية

قاملنظمإت احلكومية املتحدة قعمليإهتإ الرئيسأأأأأيةر قيوصأأأأأي املنتدى مهو تقّدي الدقل قامل اأأأأأسأأأأأإت اخلإصأأأأأة 
 الدقلية قاملنظمإت غري احلكومية الدعما ألعمإل املبإ رات التمويلية اليت تقو إلإ الشأو  األصليةر

م  ا عالو، حيث املنتدى الدائم الدقل على ق أأأأأأأأأأأأأأأع تشأأأأأأأأأأأأأأأريأإت  21ق  20قفقإ للمإ تن ق  - 30
الشأأأأأو  األصأأأأليةر قعلى قجه  قاأأأأيإاأأأأإت قبرامج تدعم اأأأأبل الأيش التقليدية مبشأأأأإر ة  إملة قفأإلة م 

 اخلصوص، حيث املنتدى حكومة فنلندا على  ديد قإنوو رعي الرنة مبشإر ة  إملة م  الشأب الصإمير
بط الشأو  ر ” املأنوو يقر املنتدى الدائم مبشرقع منظمة التأإقو قالتنمية يف امليداو االقتصإ يق  - 31

قإ ة قجمتمأإت الشأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأألية يف  اأأأأأأأأأأأ اليإ ق ندا نخر  فيه ، الةي ي“األصأأأأأأأأأأألية ابلتنمية ا قليمية
نطإق على تواأأيع فيهإ دقل األعضأأإء القالسأأويد، قيشأأجع منظمة التأإقو قالتنمية يف امليداو االقتصأأإ ي ق 

 املشرقعرإلةا 
 

 الثقإفة  
ينو  املنتأأدى الأأدائم بتنظيم األلأأأإ  الأأأإمليأأة للشأأأأأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأأأأأأليأأة اليت  قيمأأت يف الربااثيأأل يف  - 32
، قإلي األلأإ  اليت  إنت مثإال حيإ اأأأأأأأّلط الضأأأأأأأوء على  لة  مور 2017قيف  ندا يف عإي  2015 إيع

عالور قيرحب املنتدى ابتفإق الشأأأأأو  األصأأأألية م  اتلم املنإمق على ا م   43ق  31منهإ املإ او 
األمم   يإيتر قيشأأأأأجع الدقل األعضأأأأأإء ق 2020 عقد األلأإ  الأإملية الثإلثة للشأأأأأأو  األصأأأأألية يف عإي

املتحدة على  و توفر الدعم للتحضأأأأأأأأأأأريات لتنظيم األلأإ  الأإملية الثإلثة للشأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأألية قغريإلإ م  
 املبإ رات الراي ية املنفةة بقيإ ة الشأو  األصلية على  يع املستوايتر 

سإ اة عشرة، اليت م  تقرير  ع   قرته ال 39قيشري املنتدى الدائم    التوصية الوار ة يف الفقرة  - 33
ّجأت فيهإ الدقل على مواصأأأألة التأإقو مع الشأأأأأو  األصأأأألية م   جل ق أأأأع آلي منصأأأأفة قشأأأأفإفة  إتشأأأأُ

 قفأإلة الا  ا  األشيإء اخلإصة ابلطقوس قرفإت املوتى على الصأيدي  الومح قالدقيلر
ق مكإنية الوصأأأأول    قتأتمد الُنظم الاةائية التقليدية للشأأأأأو  األصأأأألية على توافر بياة صأأأأحية  - 34

يف احلفإى على ثقإفإت اجملتمأإت االية قإلوايهتإ قعلى صأأأأأأأأأأأأحتهإ م مه ردق ب ضأأأأأأأأأأأأطلعاملوار  التقليدية، قت
األمم املتحدة قمنظمإت اجملتمع املدين  يإيت الشأو ا األصلية قالدقل ق  الدائم قرفإإلهإر قيشجع املنتدى
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األصلية قتأ ي إلإ م  خالل  عم الُنظم الاةائية للشأو  األصلية على التوعية ابلثقإفإت الاةائية للشأو  
    املوار  التقليديةرغري املقيد فرص الوصول   احةق 
 

 التأليم  
ال ي ال القلق يسأأأإقر املنتدى الدائم  اثاء حإلة التأليم الرمسي الةي يسأأأتفيد منه شأأأبإ  الشأأأأو   - 35

لتمويل الكإمل للربامج اليت تقو إلإ الشأأأأأأو  األصأأأأألية يف جمإل األصأأأأألية، قيدعو املنتدى الدقل    توفري ا
يف املرحلتن االبتأأأدائيأأأة قالثأأأإنويأأأة قمرحلأأأة التأليم الأأأأإيل، مبأأأإ يف ذلأأك قاملالئم ثقأأأإفيأأأإ التأليم الثنأأأإئي اللاأأأة 

 عم سأأأأأي قيكت مبإ رات التأليم املتنقلة اليت تسأأأأأتفيد منهإ اجملتمأإت االية للسأأأأأكإو الرلحل قشأأأأأبه الرلحلر
للحفإى على نظم املأإرا التقليدية ة ابلاللشأأأأأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأأأأأألية  يية النظم التأليمية الرمسية قغري الرمسية 

 قنقلهإرللشأو  األصلية 
 

 البياة  
، الشأأأو  األصأأليةاحلفظ قحقوق  اع افإ ابحلإجة امللحة الختإذ  جراءات متضأأإفرة ملأإ ة مسأأ لة - 36

تبن البحوث بشأأأكل مت ايد ق ر املو أأأوعحوار  الثإين بشأأأ و  رته الثإمنة عشأأأرةخالل  ق  عقد املنتدى الدائم
قمتسأأأأأأأأأأق  و االع اا  قوق الشأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأألية يف  را أأأأأأأأأأيهإ قموار إلإ إلو   ع قاأأأأأأأأأأيلة حلمإية التنوع 

را البيايأأة إنظم املأأأأ قتضأأأأأأأأأأأأأأأطلعالبيولوجي ق أأإيأأة السأأأأأأأأأأأأأأأالمأأة ا يكولوجيأأأة للنظم ا يكولوجيأأأة احلرجأأةر 
دقر رئيسأأأأأأي يف تنفية ااأأأأأأ اتيجيإت قاأأأأأأيإاأأأأأأإت احلفظ بإت   ارة املوار  للشأأأأأأأو  األصأأأأأألية قااأأأأأأ اتيجي

 املستدامة حقإر
قحقوق الشأأأأأأأأو  احلفظ ”مو أأأأأأأوع  بشأأأأأأأ وأييت إلةا احلوار عقب اجتمإع فريق اخلرباء الدقيل ق - 37

توصأأأأأأأأأأأأيإت إلةا االجتمإع قحيث الدقل قمنظمإت الدائم املنتدى ثم  يق (ر E/C.19/2019/7) “األصأأأأأأأأأأأألية
 تنفية إلة  التوصيإتر على احلفظ قالشأو  األصلية ق يإيت األمم املتحدة على الأمل اواي

يأر  املنتدى الدائم ع  قلقه  اثاء االنتهإ إت املسأأأأأأتمرة حلقوق الشأأأأأأأو  األصأأأأأألية فيمإ يتألق ق  - 38
ااأأأ اتيجيإت  متشأأأيق أأأع  جراءات ملمواأأأة لضأأأمإو الرامية    تأ ي  ا هو  مببإ رات احلفظ قاأأأيواصأأأل 
 قبرامج احلفظ مع ا عالور

املأح ابلشأو  األصلية قالقإنوو الأريف  األخصإئينمهو يستضيم فريق الدائم يوصي املنتدى ق  - 39
 عية التإبأة لال إ  الدقيلالسأأأأأأيإاأأأأأأإت البياية قاالقتصأأأأأأإ ية قاالجتمإ التإبع للجنةقالبياي قحقوق ا نسأأأأأأإو 

اأأأأأألسأأأأأألة م  االجتمإعإت ا قليمية ملنإقشأأأأأأة ق أأأأأأع املأإيري حلفظ  را أأأأأأي قميإ  الشأأأأأأأو  حلمإية الطبيأة 
الشأأأأأأو  األصأأأأألية قاملنظمإت غري احلكومية ق صأأأأأحإ  مع  قذلك ابلتأإقو، 2020األصأأأأألية  لول عإي 
آلية اخلرباء املأنية  قوق ق تحدة اخلإصأأأأأأأأأأأأأأن ابلتشأأأأأأأأأأأأأأإقر مع املنتدى قمقرري األمم املق  املصأأأأأأأأأأأأأألحة ا خري 
 ةرالشأو  األصلي

ث املنتدى الدائم املنظمإت األعضأأأأأأأأأأأأإء يف مبإ رة احلفظ املأنية  قوق ا نسأأأأأأأأأأأأإو على  جراء قحي - 40
 تقييمإت مستقلة  اثر عمل منظمإهتإ على الشأو  األصليةر
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املأىن مبس لة ااتخداي املرت قة قايلة النتهإك مهو  ري فريق األمم املتحدة  الدائم يوصي املنتدىق  - 41
 رااأأأة ع  ااأأأتخداي الشأأأر إت الأسأأأكرية حقوق ا نسأأأإو ق عإقة اإراأأأة حق الشأأأأو  يف تقرير مصأأأريإلإ 

 أتثرياهتإ على حقوق الشأو  األصليةرع  قاألمنية اخلإصة يف احلفظ، ق 
 احلرارة  رجةلحد م  اثاي ة متواأأأط الدقل بتنفية ختفيضأأأإت االنبأإاثت لالدائم يوصأأأي املنتدى ق  - 42

 راملنإخ تاري أتثري تفإقم لتجنب ماوية  رجة 1.5 مه ثر م  الأإملية
 

 الصحة  
يرحب املنتدى الدائم مبشأأأأإر ة القإبالت م  جمتمأإت الشأأأأأو  األصأأأألية يف  قرته الثإمنة عشأأأأرة  - 43

تفع مأدالت االعتالل ق ةلك الوفإة يف جمإل صحة األي قالطفلر قتر  يضطلأ  بهقيقر مهيية الدقر الةي 
بن نسإء الشأو  األصلية الفتقإرإل     فرص احلصول على الرعإية الصحية، قبسبب مإ يتأر   له م  
متيي  قهتميشر قمتتلك القإبالت م  جمتمأإت الشأأأأو  األصأأألية اإراأأأإت قمأإرا تتسأأأم مهييتهإ البإلاة 

مع مإ يصأأإحب ذلك  ه قم  امل اأأم  و يسأأتمر  رمي عمل ابلنسأأبة    متتع الشأأأو  األصأألية ابلصأأحةر
 م  آاثر مدمرة، ال على القإبالت قحدإل ، بل قعلى األمهإت قاألمفإل قاجملتمأإت االية  يضإعر

 عوته     هنإء  رمي عمل القإبالت م  جمتمأإت الشأأأأأو  األصأأأألية على الدائم قيكرر املنتدى  - 44
 م  تقرير  ع   قرتأأه السأأأأأأأأأأأأأأأأإبأأأة عشأأأأأأأأأأأأأأأرة 50ق  49ار تن يف الفقرتن حنو مأأإ جأأإء يف التوصأأأأأأأأأأأأأأأيتن الو 

(E/2018/43-E/C.19/2018/11) قحيث الدقل على اح اي حق الشأأأأأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأأأأأألية يف احلفإى على ،
 عالورا م   24اإراإهتإ التقليدية يف جمإل الصحة قفقإع للمإ ة 

قيف اأأيإق تنفية السأأيإاأأة املتألقة اب ثنية قالصأأحة اليت اعتمدهتإ اللجنة التنفيةية ملنظمة الصأأحة  - 45
منظمةا الصأأأأحة للبلداو األمريكية  الدائم (، يدعو املنتدىCE160.R11) 2017للبلداو األمريكية يف عإي 

بشأأ قو الصأأحة م   جل     التأإقو مع امل اأأسأأإت قصأأإنأي السأأيإاأأإت املأنينمنظمة الصأأحة الأإملية ق 
تلك اإراأأأأأة الِقبإلة يف مأإ ة القضأأأأأإاي املتصأأأأألة بصأأأأأحة األي يف جمتمأإت الشأأأأأأو  األصأأأأألية، مبإ يشأأأأأمل 

ر قيوصأأأأي املنتدى مهو تأد منظمُة الصأأأأحة للبلداو األمريكية  رااأأأأةع ع   قجه النهو  بصأأأأحة تتمأإاجمل
راأأأأأأإت اليت تتبأهإ القإبالت م  جمتمأإت  فضأأأأأأل املمإ، مبإ يف ذلك األي يف جمتمأإت الشأأأأأأأو  األصأأأأأألية

الشأأأأأو  األصأأأألية قاملنظمإت الداِعمة هل ر قيدعو املنتدى منظمةا الصأأأأحة للبلداو األمريكية     و تقدي 
 ر2020التقرير  لول عإي 

( اليت E/C.19/2019/9قيرحب املنتدى الدائم ابلدرااأأأة املتألقة بداء السأأأل قالشأأأأو  األصأأألية ) - 46
مرمي قاليت  بو بكري ، قحيث الدقل األعضأأأأأإء على تنفية التوصأأأأأيإت الوار ة يف  ر  عدهتإ الأضأأأأأوة اخلبرية 

 األمم املتحدة قابلتأإقو مع الشأو  األصليةر  يإيتالدرااة املة ورة بدعم م   
منظمة الصأأأأأحة للبلداو ، ابلنسأأأأأيق مع منظمُة الصأأأأأحة الأإمليةقيوصأأأأأي املنتدى الدائم مهو تشأأأأأرِك  - 47

خرباءا يف ش قو الصحة م   بنإء الشأو  األصلية يف ا هو  الرامية    القضإء على  اء السل، ، األمريكية
 مبإ يف ذلك م  خالل هُنج متأد ة الثقإفإت، قمهو تقدي تقريراع    املنتدى يف  قرته التإاأة عشرةر

و املنتدى الدائم بريمجا األمم املتحدة املشأأأأأأأأ ك املأح بفريقس نقص املنإعة البشأأأأأأأأرية/ا يداث قيدع - 48
قصأأأندققا األمم املتحدة للسأأأكإو قفريقا الدعم املشأأأ ك بن الو إالت املأح بقضأأأإاي الشأأأأو  األصأأألية    

شأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأألية الحوارات قطرية هتيم لأقد اجتمإع خرباء عإملي بشأأأأأأأأأأأ و  2021 تنظم  لول عإي و 
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فريقس  بار  اق اح مبإ ئ  اإاية للأمل فيمإ يتألق ابلربجمة املتصلةقفريقس نقص املنإعة البشرية/ا يداث 
 ابلتأإقو مع الشأو  األصليةراملبإ رة ، قحيث الدقل على املسإية يف إلة  نقص املنإعة البشرية/ا يداث

م  تقرير  ع   قرته السأأأأأإبأة عشأأأأأرة، قيدعو  47رة توصأأأأأيته الوار ة يف الفقالدائم قيكرر املنتدى  - 49
الدقل األعضأأأأأأإء    الشأأأأأأرقع يف ق أأأأأأع نظإي عإملي مل ِي قإنويع بشأأأأأأ و املوا  الكيميإئية الصأأأأأأنإعية السأأأأأأإمة 

اتفإقية رقتر اي املتألقة بتطبيق  جراء املوافقة املسأأأأأأأأأأأبقة ع  علم على موا  قمبيدات ا فإت اخلطرة يف  مإر 
 رات آفإت مأينة خطرة متداقلة يف التجإرة الدقلية يميإئية قمبيد

 
 حقوق ا نسإو  

يأر  املنتدى الدائم ع  ان عإجه البإلغ  اثاء مإ يبدق م  شأأأأأأيوع اأأأأأأيإاأأأأأأإت قاإراأأأأأأإت قااأأأأأأأة  - 50
النطإق لتأقيم نسأأإء الشأأأو  األصأألية قسأأراع يف السأأنوات املإ أأيةر قي يد م  جسأأإمة إلةا االنتهإك حلقوق 

 املر ة انأقإُ  النية فيمإ يُرج  على  ديد تأدا  الشأو  األصلية  ق تقليلهر 
الربيمج اخلإص للبحوث قالتطوير قالتدريب على البحوث يف  خةمهو أيالدائم املنتدى  وصأأأأأأأأأييق  - 51

مفو أأأأأأأأأية األمم املتحدة حلقوق ا نسأأأأأأأأأإو قصأأأأأأأأأندقق األمم املتحدة ، ابلتأإقو مع جمإل ا  إ  البشأأأأأأأأأري
لربامج التأقيم  جراء  رااأأأأأأأأأة  قلية ع  النطإق الأإملي يف اثمإي املبإ رة ، للسأأأأأأأأأكإو قمنظمة الصأأأأأأأأأحة الأإملية

اليت نُفةت يف املإ أأي قتبنل مإ  ذا  إنت إلة  الربامج ال ت ال قإئمة، ق و تبلغ  للشأأأو  األصأألية القسأأري
 املنتدى يف  قرته التإاأة عشرة ابلتقدي ااراث يف إلةا الصد ر

ي ألرا أأأأي يشأأأأري املنتدى الدائم    توصأأأأيإته السأأأأإبقة بشأأأأ و التقدي ااراث يف تنفية اتفإق السأأأأال - 52
إلضأأأأأأأبة شأأأأأأأيتإغونغ، قيدعو حكومة بناال يش    اختإذ اخلطوات املنإاأأأأأأأبة يف إلةا الصأأأأأأأد  على  اأأأأأأأإس 

على قجه اخلصأأأأوص، حيث املنتدى احلكومة على ق أأأأع قواعد للجنة تسأأأأوية منإاثعإت األرا أأأي ق عإجلر 
 ر2021ح لأإي لتأدا  الوميشمل بيإيت ابيإيت مصنفة عرقيإ، مبإ  توليدشيتإغونغ قعلى  إلضبةيف 
 

 نسإء الشأو  األصلية قا نسإنية  
يكرر املنتدى الدائم  عوتاه اللجنة املأنية ابلقضأأأأأأأأأأأأأأأإء على التميي   أأأأأأأأأأأأأأأد املر ة  و تأتمد  لول  - 53
 عالو قغري  م  الصأأأأأأكوك الدقليةر لتوصأأأأأأيةع عإمة بشأأأأأأ و نسأأأأأأإء الشأأأأأأأو  األصأأأأأألية، قفقإع  2020 عإي

ية الأإمة املتألقة بنسإء الشأو  األصلية املسإئل املتألقة ابحلقوق الفر ية قيوصي املنتدى مهو تتنإقل التوص
قا مإعية يف املسأأأأأأأأأأأإقاة قعدي التميي  قيف تقرير املصأأأأأأأأأأأري؛ قاحلقوق االجتمإعية قاالقتصأأأأأأأأأأأإ ية، مبإ يف ذلك 

لثقإفية؛ قاحلقوق يف الأمل الالئق قيف األرا أأأأأأأأي قا قليم قاملوار ؛ قاحلق يف املإء قالاةاء؛ قاحلقوق ا وقاحلق
 املدنية قالسيإاية؛ قاحلق يف حيإة ختلو م  الأنم جبميع  شكإلهر

م  تقرير  ع   قرته السأأأأأأإبأة عشأأأأأأرة، قفيهإ  40قيكرر املنتدى الدائم التوصأأأأأأية الوار ة يف الفقرة  - 54
صألية يت ام   قصأى مهو تنظم  نُة ق أع املر ة حواراع تفإعليإع رفيع املسأتوى بشأ و حقوق نسأإء الشأأو  األ

الأإملي الرابع املأح ابملر ة  الأمل م   جل املسأأأأإقاة مع حلول الة رى السأأأأنوية اخلإمسأأأأة قالأشأأأأري  للم متر 
، م   جل ااتأرا  التقدي ااراث حنو  قيق  إلداا التنمية املستدامة مع 2020يف عإي ، قالتنمية قالسلم

املنتدى الدقلا     و  ري الأمليإت التحضأأأأأأأأأأأأأأريية  عالور قيدعو ال  ي  على الصأأأأأأأأأأأأأأأالت اليت تربطهإ اب
دعم م  منظومة األمم املتحدة، قمبشأأأأأأأأأإر ة  إملة قفأإلة م  بابلتأإقو مع منظمإت الشأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأألية ق 
 نسإء الشأو  األصلية م   يع األعمإرر
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سأأأإء قفتيإت عمل الفريق الأإمل الثالثي املأح ابلأنم  أأأد ن مع التقديراملنتدى الدائم  يالحظق  - 55
، قحيث  ندا قاملكسأأأأأأأأأأأأأيك قالوالايت املتحدة األمريكية، ابلتأإقو مع  يإيت األمم ةاألصأأأأأأأأأأأأأليشأأأأأأأأأأأأأأو  ال

ابلأنم  د نسإء قفتيإت الشأو  تتألق مسإئل جإرية  بش و 2021 لول عإي املتحدة، على  و تنظم 
 اختفإء ققتل نسإء الشأو  األصليةريف املنطقة، مبإ يشمل اال إر ابلبشر، ق ةلك اباتمرار  اثمة األصلية 

امل متر الأإملي الثإين لنسأأأأأأأإء الشأأأأأأأأو  األصأأأأأأألية، الةي اأأأأأأأينظمه املنتدى  الدائم يالحظ املنتدىق  - 56
ابلتأإقو مع شأأبكإت نسأأإء الشأأأو  األصأألية ا قليمية،  2020الدقيل لنسأأإء الشأأأو  األصأألية يف عإي 

امل متر الأإملي جدقل األعمإل الأإملي لتأ ي  حقوق يف ش اينإقا ق اإمي نيسوور منتدى ستضيفه الةي ايق 
نسأأأأإء الشأأأأأو  األصأأأألية يف اأأأأيإق الة رى السأأأأنوية اخلإمسأأأأة قالأشأأأأري  للم متر الأإملي الرابع املأح ابملر ة 

يشأأجع املنتدى الدقل األعضأأإء ق يإيت األمم املتحدة على  عم تنظيم ق قامل متر الدقيل للسأأكإو قالتنميةر 
 قمشإر ة نسإء الشأو  األصلية م   يع املنإمق االجتمإعية الثقإفية السبعرلأإملي اامل متر 

 
 األمفإل قالشبإ   

شأأأأأأبإ  الشأأأأأأأو  األصأأأأأألية يف الأإمل  يرحب املنتدى الدائم اب صأأأأأأدار الرمسي للمنشأأأأأأور املأنوو  - 57
د  التجمع الأإملي ، الةي  ع(Global Indigenous Youth: Through their Eyes) املسأأأأأأأأأأأأأأتقبل مهعينهم

لشبإ  الشأو  األصلية ابالش اك مع مأهد  رااإت حقوق ا نسإو جبإمأة  ولومبيإر قيوصي املنتدى 
مهو تتخة املنظمإت الدقلية قمنظمإت شأأبإ  الشأأأو  األصأألية قاألقاأأإ  األ إ ميية قغريإلإ م  ا هإت 

 ههإ شبإ  الشأو  األصليةرصإحبة املصلحة مبإ راٍت اإثلة للتوعية ابلتحدايت اليت يواج
 
  2030خبة التنمية املستدامة لعال   

بلات عإمهإ الرابع م  التنفية، فنو قلة قليلة م  البلداو تشري    قد  2030رغم  و خطة عإي  - 58
الشأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأألية يف ااأأأأأأأأأأأتأرا أأأأأأأأأأأإهتإ الومنية الطوعيةر قلةلك، حيث املنتدى الدائم البلداو اليت  ري 
ااأأأأأأأتأرا أأأأأأأإت قمنية موعية يف املنتدى السأأأأأأأيإاأأأأأأأي الرفيع املسأأأأأأأتوى املأح ابلتنمية املسأأأأأأأتدامة على   راج 

 صلية  م   يع  إلداا التنمية املستدامةر الشأو  األ
ع  القلق ألو الشأأأأأو  األصأأأألية ال  صأأأأل على مإ يكفي م  املألومإت الدائم قيأر  املنتدى  - 59

األمم  يإيت قيشأأأأأأأأجع احلكومإت ق  ، إلداا التنمية املسأأأأأأأأتدامة على الصأأأأأأأأأيد الومححقيق فيمإ يتألق بت
ع املدين على عقد حلقإت عمل قحمإفل  خرى لضأأأأأأأأأأأأمإو املتحدة قالشأأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأأألية قمنظمإت اجملتم

 ر2030يف تنفية خطة عإي لتلك الشأو  الفأإلة  ةشإر امل
قيوصأأأي املنتدى الدائم اجمللس االقتصأأأإ ي قاالجتمإعي قا مأية الأإمة بضأأأمإو املشأأأإر ة اجملدية  - 60

املأح ابلتنمية املسأأأأتدامة يف  للشأأأأأو  األصأأأألية قاملنتدى يف اجتمإعإت املنتدى السأأأأيإاأأأأي الرفيع املسأأأأتوى
على  ،2019يف متواث/يوليه ق يلول/اأأأأأأأأأبتمرب الأإمة اليت اأأأأأأأأأُتأقد  ت رعإية اجمللس قا مأية  2019 عإي

ينباي  و تتجلى  2030خطة عإي  تنفيةالتوايلر قيشد  املنتدى على  و  اهإمإت الشأو  األصلية يف 
اجمللس السأأأأأأيإاأأأأأأية الرفيأة املسأأأأأأتوى اليت اأأأأأأُتأقد  ت رعإية للمنتدايت اخلتإمية ئق على حنٍو قاٍا يف الواث

 رقا مأية الأإمة
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أت يأأد  ييأأة  ع البيأأإيت قتصأأأأأأأأأأأأأأأنيفهأأإ لتتبع التقأأدي ااراث يف تنفيأأة خطأة  الأدائمقيكرر املنتأأدى  - 61
، لضأأأأأمإو  ال ُت ك الشأأأأأأو  األصأأأأألية، اليت تتخلم يف  ثري م  األحيإو ع  عموي السأأأأأكإو 2030 عإي

 أيد م شرات التنمية، خلم الر برعلى ص
املوافقة احلرة املسأأأأأبقة املسأأأأأتنرية  هنج قإئم على حقوق ”قيرحب املنتدى الدائم ابلدرااأأأأأة املأنونة  - 62

قيشأأأأأأأجع الدقل ( اليت  عدهتإ آلية اخلرباء املأنية  قوق الشأأأأأأأأو  األصأأأأأأأليةر A/HRC/39/62“ )ا نسأأأأأأأإو
األمم املتحدة، مبإ فيهإ منظمة الأمل الدقلية، قالبنك الدقيل، قاملصأأأأأأأأأأأأأأأإرا ا منإئية  يإيت األعضأأأأأأأأأأأأأأأإء، ق 

ا قليمية، قالقطإع اخلإص، قمنظمإت اجملتمع املدين، قغريإلإ م  ا هإت املأنية على ااأأأأأأأأتخداي الدرااأأأأأأأأة 
اليت هتم الشأأأأو  بوصأأأفهإ توجيهإت لفهم مبد  املوافقة احلرة قاملسأأأبقة قاملسأأأتنرية عند الأمل على املسأأأإئل 

الشأو ا األصلية على  و تس شد ابلدرااة يف ق ع برقتو والهتإ اجملتمأية  يضإ يشجع املنتدى ق األصليةر 
 بش و املوافقة احلرة املسبقة املستنرية اخلإصة للتأإمل مع إلة  ا هإت املأنيةر

إمل للشأأأأأأو  األصأأأأألية لتأ ي  قيسأأأأأّلم املنتدى الدائم مبإ قإي به البنك الدقيل م   نشأأأأأإء منتدى شأأأأأ - 63
الشأو ، قإلو مإ يُتوّقع  و يسإعد البنكا يف تنفية هنج قإئم على حقوق ا نسإو  اثاء تلك تأإقو البنك مع 

التنميةر قيهيب املنتدى  يضأأأأأأأإ ابلبنك الدقيل  و يقوي، ابلتأإقو مع الشأأأأأأأأو  األصأأأأأأألية، بو أأأأأأأع توجيهإت 
ق فإلة  ،لأمليإت املتألقة ابملوافقة احلرة املسأأبقة املسأأتنريةليم لقاالاأأتأرا  قالرصأأد السأأتنفية المفصأألة بشأأ و 

 7 و تتمك  مشأأأأأأأأأأأأإريأه م   إية قتأ ي  النظم الأرفية حليإاثة األرا أأأأأأأأأأأأي يف تنفية املأيإر البياي قاالجتمإعي 
 ر2016إ البنك الدقيل يف عإي مقاالجتمإعي اللةي  قافق عليهقا مإر البياي 

 
اصااااااااااااة املعنية اقوق الشاااااااااااعوب األصااااااااااالية ورئيس  لية اخلرباب املعنية اقوق حوار مع املقررة اخل  

 األصلية الشعوب
يكرر املنتدى الدائم ا عرا  ع  قلقه البإلغ  اثاء حإلة املدافأن ع  حقوق ا نسأأأأأأأإو للشأأأأأأأأو   - 64

بسأأبب للقتل، ية، بل ققد يتأر أأوو إئاألصأألية الةي  مإ اثالوا يتأر أأوو للمضأأإيقة قالتجرمي قاملالحقة القضأأ
حقهم املشرقع يف  إية  را يهم ق قإليمهم قموار إلم، قابألخص يف ايإق األنشطة املمإراة يف  تهماإرا

 مإر الصأأأأأأأنإعإت االاأأأأأأأتخراجيةر قيدعو املنتدى الدقل األعضأأأأأأأإء    اتبإع هنج قإئم على عدي التسأأأأأأأإم  
ألصأأألية، ق   ق أأأع قتنفية  يع اإراأأأة الأنم  أأأد املدافأن ع  حقوق ا نسأأأإو للشأأأأو  امع مطلقإ 

التدابري الالاثمة لضأأأأأأأأأأأمإو اح اي ق إية املدافأن ع  حقوق ا نسأأأأأأأأأأأإو للشأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأألية، ق    جراء 
التحقيقإت على النحو الواجب بشأأأأ و  ي عمل يرتكب  أأأأدإلم، ق خضأأأأإع املسأأأأ قلن ع  إلة  األعمإل 

 للمالحقة القضإئية مهقصى  رجة يسم   إ القإنوور
قنتيجة لفقداو األرا أأأأأي قاألقإليم قاملوار  جرّاء الضأأأأأاو  ا منإئية قغريإلإ م   شأأأأأكإل الضأأأأأاط،  - 65

ُ رب الأديد م  الشأأأأأأو  األصأأأأألية على ترك  را أأأأأيهإ ق قإليمهإ التقليدية قعلى اهلجرة  اخل البلد الواحد 
حر إت تنقلل الشأأأأأأأو  قبن البلداو إلراب م  الن اعإت قاال أأأأأأطهإ  قم  آاثر تاري املنإخر ققد  صأأأأأأبحت 

يدعو املنتدى الدائم الدقل األعضأأأإء     قم  مثاألصأأألية متثل قضأأأية مت ايدة التأقلد يف السأأأنوات األخريةر 
 التنفيأة الكأإمأل لالتفأإق الأأإملي م   جأل اهلجرة ا منأة قاملنظمأة قالنظأإميأة الأةي اعُتمأد يف  أإنوو األقل/

 عالور مبإ يتمشى قا  ،2018 يسمرب 

https://undocs.org/ar/A/HRC/39/62
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الدقلية للهجرة قمفو أأية األمم املتحدة لشأأ قو الالجان  قيف إلةا الصأأد ، يدعو املنتدى املنظمةا  - 66
 قاليتهر قيوصأأأأأي املنتدى قفق     يالء اإلتمإي خإص حلإلة الشأأأأأأو  األصأأأأألية قملأإ ة إلة  القضأأأأأإاي،  ل  

الشأأأو    املهإجري  م املنظمة الدقلية للهجرة قمفو أأية شأأ قو الالجان مبإ ئ توجيهية ختصّ  مهو تضأأع
مشأأأأأأأأأأإر ة نشأأأأأأأأأأطة يف فريق الدعم املشأأأأأأأأأأ ك بن الو إالت املأح بقضأأأأأأأأأأإاي  و تشأأأأأأأأأأإر إ األصأأأأأأأأأألية  ديدا، ق 

 األصليةر  الشأو 
صأأأأأندقق األمم املتحدة قحيث املنتدى الدائم الدقل األعضأأأأأإء على النظر يف تواأأأأأيع نطإق قالية  - 67

ا هإت املتلقية للمن  اليت لديهإ مبإ رات فّأإلة م   جل  يث يدعم للتربعإت لصأأأإحل الشأأأأو  األصأأألية 
مشأأأأأأأأإر ة الشأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأألية يف املنتدى املأح ق تنفية توصأأأأأأأأيإت آليإت األمم املتحدة حلقوق ا نسأأأأأأأأإو؛ 

مشأأأإر ة الشأأأأو  األصأأألية يف  عمإل مإ قبل الدقرات اليت يضأأأطلع ق ابألعمإل التجإرية قحقوق ا نسأأأإو؛ 
 أح ابالاتأرا  الدقري الشإمل التإبع جمللس حقوق ا نسإور  إ الفريق الأإمل امل

قيشأأجع املنتدى الدائم الدقل األعضأأإء، قال اأأيمإ  قل  فريقيإ قآاأأيإ، على  عوة املقررة اخلإصأأة  - 68
املأنية  قوق الشأأأأأو  األصأأأألية     جراء  رااأأأأإت قطرية لتأ ي  اتّبإع  فضأأأأل املمإراأأأأإت يف جمإل  عمإل 

 األصليةر حقوق الشأو 
األمم املتحدة قغريإلإ م   يإيت اب هو  اليت تبةهلإ الدقل األعضأأأأأأأأأأأأأأأإء ق الدائم قيرحب املنتدى  - 69
الوثيقأة اخلتأإميأة للم متر الأأإملي على حنو مأإ  عيأد أت يأد  يف  ،عالوا احلكوميأة الأدقليأة لتنفيأة نظمأإت امل

اخلإصأأة املأنية  قوق الشأأأو  األصأألية قآلية  املأح ابلشأأأو  األصأألية، ق ةلك توصأأيإت املنتدى قاملقررة
، قحيث إلة  ا هإت على اختإذ  جراءات حمد ة يف اتلم املنإمق اخلرباء املأنية  قوق الشأأأأو  األصأأألية

 ر يف إلةا الصد 
األمريكيأأة  عمأأإل حقوق الشأأأأأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأأأأأأليأأة  - يأأةري ا يبخبطأأة الأمأأل دى الأأدائم املنتأأ قرقي - 70
صأأأأأندقق تنمية الشأأأأأأو  قإبنشأأأأأإء املرصأأأأأد ا قليمي للشأأأأأأو  األصأأأأألية، الةي يتوّ  قيإ ته  2018 لأإي

 عالورا   اة لقيإس التقدي ااراث يف تنفية ابعتبإر  ، األصأأأأأأأأأأأأأأألية يف  مريكإ الالتينية قمنطقة البحر الكإرييب
 ي  التأإقو مع يشأأأأأأأأأأأأجع املنتدى الدقل األعضأأأأأأأأأأأأإء قمنظومة األمم املتحدة على تأقاب  أأأأأأأأأأأأإفة    ذلك، 

 نطقةراملصندقق ملإ له م   قر  اإاي يف عمليإت احلوار قالتشإقر بن الدقل قالشأو  األصلية يف ال
حيث املنتدى الدائم الشأأأأأأأو  األصأأأأأألية على ا بالغ ع  التهديدات قانتهإ إت حقوق ا نسأأأأأأإو ق  -71
ّو ية األمم املتحدة السإمية حلقوق يف اجتمإعإت األمم املتحدة    مفتهإ مشإر بسبب االنتقإي حإالت ق 

 ر reprisals@ohchr.orgعلى عنواو الربيد ا لك قين التإيل   ا نسإو
 

حوارات مع الشااااااااااعوب األصاااااااااالية والدول األعضاااااااااااب وصااااااااااناديق من ومة األمم املتحدة وبرا ها   
 املتخصصة ووةاالهتا

 يإيت تفإعلية مر  ة مع الشأو  األصلية قالدقل األعضإء ق  اتاملنتدى الدائم ثالث حوار عقد  - 72
تبإ ل املمإراأأأأأإت ا يدة، قتأباة ق ، األمم املتحدةر قتتي  إلة  احلوارات فرصأأأأأة لل  ي  على مسأأأأأإئل بأينهإ

 رابل اثاي ة فأإلية عمل املنتدىق ديد  ا جراءات امللمواة لتنفية ا عالو،

mailto:reprisals@ohchr.org


E/2019/43 

E/C.19/2019/10 
 

 

17/31 19-08162 

 

حلول الة رى السأأأأنوية الأشأأأأري  للمنتدى الدائمر قيهيم املنتدى مسأأأأإحة  2021قاأأأأيوافق عإي  - 73
لتأ ي  التأإقو بن الشأأأأأو  األصأأأألية قالدقل األعضأأأأإء قمنظومة األمم املتحدة قا هإت األخرى صأأأأإحبة 

اليتهر املصأأأأأألحة م  خالل تنظيم حوارات  قليمية قموا أأأأأأيأية قتقدمي توصأأأأأأيإت شأأأأأأإملة يف  يع جمإالت ق 
الشأأأأأو  األصأأأألية ق و إالت األمم املتحدة للدقل ق لاملنتدى، منة  نشأأأأإئه، الأديد م  التوصأأأأيإت  قديققد 

 عضأأأأأإء املنتدى بنشأأأأأإ  يف تأ ي  ق إية حقوق  اخنر  ققدقا هإت صأأأأأإحبة املصأأأأألحة يف اجملتمع املدينر 
التقدي يف  عمإل ، لك  مأيالشأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأألية على  ل م  الصأأأأأأأأأأأيد الأإملي قا قليمي قالقطري قاجملت

 حقوق الشأو  األصلية يسري خبطوات بطياةر
قينباي ااأأتكشأأإا اأأبل   أأإفية للنهو   قوق الشأأأو  األصأألية قتأ ي إلإ يف ااإفل احلكومية  - 74

قم متر قمة جمموعة  م متر قمة جمموعة البلداو الصأأنإعية السأأبأةق الدقلية، مثل االاأأتأرا  الدقري الشأأإمل 
 بش و األاواق املإلية قاالقتصإ  الأإملير الأشري 

 
 احلوار مع الشعوب األصلية   

يقدر املنتدى الدائم احلوار الصأأأأري  قاملفتوح مع الشأأأأأو  األصأأأأليةر قحييط علمإع ابلشأأأأواغل اليت  - 75
 ثريت بشأأأأأأأ و  مور منهإ ااأأأأأأأتاالل  را أأأأأأأي الشأأأأأأأأو  األصأأأأأأألية ق قإليمهإ قموار إلإ، قا عإءات انتهإ إت 

املوافقة   قو  ربىا نسأأأإو، قالأنم  أأأد نسأأأإء قفتيإت الشأأأأو  األصأأألية، قتنفية مشأأأإريع  منإئية  حقوق 
ذلك، ميثل عدي االع اا ابلشأأأأأأو  األصأأأأألية يف  قاب  أأأأأإفة   احلرة املسأأأأأبقة املسأأأأأتنرية هلة  الشأأأأأأو ر 

 قيق الاإايت  الداأإتري قعدي قجو  قوانن قاأيإاأإت حمد ة تتصأل  ة  الشأأو   داي خطريا يف اأبيل
 عالورا اليت ينشدإلإ 

قيأ ا املنتدى الدائم ابملبإ رات قا هو  قا  إاثات اليت حققتهإ الشأأأأأو  األصأأأألية يف  أأأأمإو  - 76
عالو قتطبيقهإ ا حقوقهإ قاليت متثل مدعإة لتفإؤل املنتدى، الةي اأأأأيواصأأأأل جهو   لتأ ي  اح اي  حكإي 

 التإي قمتإبأة فأإلية تنفيةإلإر
 
 احلوار مع الدول األعضاب   

عالو مهو تأمل الدقل األعضأأأأأأأأأأأأأأإء على تأ ي  اح اي  حكإي ا عالو ا م   42تقضأأأأأأأأأأأأأأي املإ ة  - 77
 قتطبيقهإ التإي قمتإبأة فأإلية تنفيةإلإر 

، قالتصأأأأديق على اتفإقية الدائم ققد ر   احلوار مع الدقل األعضأأأأإء على تنفية توصأأأأيإت املنتدى - 78
، قتنفيأأة الوثيقأأة اخلتأأإميأأة للم متر الأأأإملي قتنفيأأةإلأأإ (169)رقم  1989قالقبليأأة، الشأأأأأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأأأأأأليأأة 

بن الشأأأأأأو  األصأأأأألية قالدقل األعضأأأأأإء على  املنإاثعإتابلشأأأأأأو  األصأأأأألية،  مإ ر   على مأإ ة  املأح
 املستوى االير

بأض الدقل  ت(،  ابلا169)رقم  1989قفيمإ يتألق ابتفإقية الشأأأأأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأأأأأألية قالقبلية،  - 79
جهو  للتصأأأأأأأأأأديق على االتفإقية قتنفيةإلإ، قاأأأأأأأأأألطت الضأأأأأأأأأأوء على اجملإالت اليت ترى فيهإ تبةله م   مإع

مشإ ل، قمنهإ مفهوي الشأو  األصلية يف السيإقإت ا قليمية قالومنية؛ قالتفسري القإنوين للحق يف تقرير 
قالوالايت القضأأأإئية على مسأأأتوى املقإمأإت األرا أأأي قاملوار  يف قوق قاحلاملصأأأري قالتحديد الةايت للهوية؛ 

قاملسأأأأأتوى اال إ ير ققد   ت اخلطوات ا  إبية حنو تنفية االتفإقية    عقد مشأأأأأإقرات  قليمية، قق أأأأأع 
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خطط عمل خإصأأأأأأأأأة ابلشأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأألية، ق  ت يف بأض البلداو     حداث تايريات يف التشأأأأأأأأأريأإت 
 قالداإتري الومنيةر 

ائم الدقل اليت  قصأأأأأأى االاأأأأأأتأرا  الدقري الشأأأأأأإمل مهو تصأأأأأأدق على اتفإقية قحيث املنتدى الد - 80
 (، على  و تفأل ذلكر 169)رقم  1989الشأو  األصلية قالقبلية، 

خإص  مقرر ل الدقل األعضأأإء    التنفية الكإمل للتوصأأيإت اليت قدمهإ   الدائم قيدعو املنتدى - 81
 القطريةرمأح  قوق الشأو  األصلية عقب اثايراته 

قفيمإ يتألق بو أأأأأأأأأأأأع خطط الأمل الومنية، الةي تأهدت الدقل األعضأأأأأأأأأأأأإء ابلقيإي به يف امل متر  - 82
ابعتمإ  حكومة السأأأأأأأأأألفإ قر خطة عمل قمنية  الدائم الأإملي املأح ابلشأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأألية، يرحب املنتدى

 ةق حةق إلة  املمإراة و  قيشأجع على تنفيةإلإ التإي قالفأإلر قحيث املنتدى بقوة الدقل األخرى على 
يشأأأأأأأأأجع املنتدى ق  عالور لا يدة ق و تضأأأأأأأأأع خطط الأمل الومنية اخلإصأأأأأأأأأة  إ م   جل التنفية الكإمل 

الدقل على ااأأأأأأأتأرا  التوصأأأأأأأيإت املقدمة يف الدقرات السأأأأأأأإبقة، ق ديد ا هو  املبةقلة لتنفيةإلإ،  يضأأأأأأأإ 
نتأأأدى منظومأأأة األمم املتحأأأدة     عم جهو  ر قيأأأدعو امل2021قا بالغ ع  التقأأأدي ااراث  لول عأأأإي 

 الدقل األعضإء يف إلةا الصد ر
، قفقإ ملإ     على تقدميه م  اق احإت خالل احلوار األعضأأأأأأأأأأأأأأأإء قيدعو املنتدى الدائم الدقل - 83

الشأأأو  األصأأليةر قهلت إلة  االق احإت، يف  لة  مور، مع منإاثعإهتإ مأإ ة مأهإ،    النظر يف اأأبل 
ء آليإت مسأأأأأأأأأأأأأأتقلة لتسأأأأأأأأأأأأأأوية الن اعإت م   جل حل املنإاثعإت بن الدقل قالشأأأأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأأأألية  نشأأأأأأأأأأأأأأإ

 (،م  الوثيقأأة اخلتأأإميأأة للم متر الأأأإملي للشأأأأأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأأأأأأليأأة 21عالو قالفقرة ا م   27 للمأأإ ة قفقأأإ)
الشأأأو  األصأألية يف عمليإت   شأأراكإلة  املنإاثعإت قتأ ي  بشأأ و  سأأن مأإ ة توصأأيإت املنتدى  قتنفية

 صنع القرارر
 
 احلوار مع صناديق من ومة األمم املتحدة وبرا ها ووةاالهتا املتخصصة  

ابلتقدي الةي  حراثته صأأأأأأأأأأأأأأأنإ يق منظومة األمم املتحدة قبراجمهإ قق إالهتإ الدائم يرحب املنتدى  - 84
حقوق الشأأأأو  األصأأألية، قيوصأأأي  املتخصأأأصأأأة يف مواصأأألة تنفية خطة الأمل على نطإق املنظومة بشأأأ و

مبواصأأأأألة إلةا الأمل قتواأأأأأيع نطإقه م  خالل  جراء  ليل لتوصأأأأأيإت املنتدى، يتو   قر القيإ ة فيه فريق 
الدعم املشأأ ك بن الو إالت املأح بقضأأإاي الشأأأو  األصأألية،  دا  ديد املمإراأأإت الفضأألى قالثارات 

 ر2021ة بأد م  التوصيإت  لول عإي قالتحدايت، قااتكشإا ابل تنفية مإ مل ينف
لرمم املتحدة ابأة قطرية  مكإتبقابلنظر     و بأض الشأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأألية ال توجد يف بلداهنإ  - 85
فيهإ فرص التأإقو قالتنسأأأأأأأأأأأأأأأيق مع ق إالت األمم املتحدة م   جل النهو   قوقهإ قرفإإلهإ، يدعو قل قت

 لتأإقو مع الشأو  األصلية يف تلك املنإمقر منظومة األمم املتحدة    االدائم املنتدى 
األمم املتحدة اليت مل تشكل بأد منإبر اصصة للشأو  األصلية  الدائم  يإيتقيوصي املنتدى  - 86

 اداء املشورة بش و قضإاي الشأو  األصلية قالنهو   إ مهو تفأل ذلك، ق و تنظر يف مشإر ة املنتدى 
 ة يف تلك املنإبرر الدائم    جإنب الشأو  األصلي
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قيدعو املنتدى الدائم الفريق الأإمل التيسأأأأأأريي املنشأأأأأأ  حديثإ التإبع ملنرب اجملتمأإت االية قالشأأأأأأأو   - 87
يتألق  األصأأألية    التأإقو الوثيق مع اهلياإت خإرج  مإر اتفإقية األمم املتحدة ا مإرية بشأأأ و تاري املنإخ فيمإ

 (ر20 ، الفقرة24-ي  /2قالشأو  األصلية، قفقإ لواليته )مقرر م متر األمراا  ابملسإئل املتصلة بتاري املنإخ
قيشأأأجع املنتدى الدائم صأأأندقق األمم املتحدة للسأأأكإو على  و ينظم، بتأإقو اي مع الشأأأأو   - 88

يف نريقيب الةي اُيأقد يف قمة الاألصلية، ندقة عإملية بش و شبإ  قنسإء الشأو  األصلية خالل م متر 
تسأأأأأأأأأأىن تللنهو  بتنفية بريمج عمل امل متر الدقيل للسأأأأأأأأأأكإو قالتنمية حىت  2019تشأأأأأأأأأأري  الثإين/نوفمرب 

 مراعإة شواغلهم الرئيسية يف ااتأرا  قتقييم بريمج الأملر
ع  قلقه بشأأ و شأأبإ  الشأأأو  األصأألية ا  يوجدقو يف حإالت تدفأهم الدائم قيأر  املنتدى  - 89

الفرص االقتصأأأأأأأأأأإ ية قتاري املنإخر قمع  قلةرة م  جمتمأإهتم االية بسأأأأأأأأأأبب الفقر ق بشأأأأأأأأأأكل مت ايد    اهلج
م   إلداا التنمية املستدامة، يشجع املنتدى منظمة الأمل الدقلية قاملنظمة الدقلية  8ال  ي  على اهلدا 

ا يدة ، ابلتأإقو مع الشأأأأأأو  األصأأأأألية، تتنإقل املمإراأأأأأإت 2021للهجرة على  جراء  رااأأأأأة  ول عإي 
قالفرص املتإحة قالتحدايت القإئمة يف جمإل هتياة فرص الأمل املنإاأأأأأأب ثقإفيإ قالالئق لشأأأأأأبإ  الشأأأأأأأو  
األصأأليةر قينباي  و يسأأ شأأد ابلدرااأأة يف ق أأع برامج قمبإ رات بشأأ و عمإلة شأأبإ  الشأأأو  األصأألية، 

 اواء يف ايإق جمتمأإهتم االية  ق يف ايإق اهلجرةر
بنتإئج حلقة اخلرباء الدرااأأأأأأأأأأأأأأية الرفيأة املسأأأأأأأأأأأأأأتوى بشأأأأأأأأأأأأأأ و النظم الاةائية الدائم ى قيرحب املنتد - 90

مأح ابلنظم الاةائية للشأأأأأأأو   لك قين ، قال اأأأأأأأيمإ  نشأأأأأأأإء مر   عإملي 2018 لأإيللشأأأأأأأأو  األصأأأأأأألية 
  مإ يلي  و تواصل الأمل بش واألصلية، قيو   و يوصي منظمة األغةية قال راعة لرمم املتحدة 

بإ  الشأأأأأأأو  األصأأأأأألية يف اأأأأأأبيل  نشأأأأأأإء منتدى لشأأأأأأبإ  الشأأأأأأأو  األصأأأأأألية يف شأأأأأأ ) ( 
 القإ مة؛ السنوات
ابملأإرا التقليدية، قتاري ة النظم الاةائية للشأو  األصلية، قال ايمإ فيمإ خيص الصل ) ( 

 قموار إلإ؛ق قإليمهإ املنإخ، قاح اي حقوق الشأو  األصلية يف  را يهإ 
احلملة الأإملية املأنية بنسإء الشأو  األصلية، قمدارس القيإ ة )ة نسإء الشأو  األصلي )ج( 

 ر(نسإء الشأو  األصليةل قاألم  الاةائي
يتألق  عمل منظمة األغةية قال راعة، ابلتأإقو مع خرباء املنتدى، فيمإالدائم  يضإ قيقدر املنتدى  - 91

لأإملي، قيوصأأأأي منظمة األغةية قال راعة إب راج مسأأأأإئل الشأأأأأو  األصأأأألية يف  عمإل  نة األم  الاةائي ا
مبواصأأأأأأأأأأأألة التأإقو مع املنتدى لفت  فضأأأأأأأأأأأأإءات للحوار قاملشأأأأأأأأأأأأإر ة يف  إو فنية  خرى مثل اللجإو املأنية 

 ابلاإابت قمصإيد األمسإك قال راعةر
األمم  الدائم  يإيتتقييم فأإلية تنفية السيإاإت املتألقة ابلشأو  األصلية، يوصي املنتدى  بايةق  - 92

 أمليإترال ة املتحدة اليت تنفة عمليإت املوافقة احلرة قاملسبقة قاملستنرية بو ع نظإي للتوثيق الشإمل هل
 

 متابعة الوثيقة اخلتامية للمقمتر العاملي املعين ابلشعوب األصلية  
عالو، على الرغم م  االلت امإت اليت قطأت ا يسأأأأأأأأأأأأإقر املنتدى الدائم قلق ابلغ  اثاء عدي تنفية  - 93

يف الوثيقة اخلتإمية للم متر الأإملي املأح ابلشأأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأأألية، قق أأأأأأأأأأأأع خطة الأمل على نطإق املنظومة 
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قبل  2014لأإي عالور قابلنظر    اعتمإ  الوثيقة اخلتإمية ا لكفإلة اتبإع هنج متسأأأأأأأأأأأأأأأق لتحقيق غإايت 
ترحيبإ  بريا إبجراء ااأأتأرا  للتقدي ااراث يف تنفيةإلإر قينباي  و يوفر  مخس اأأنوات، فنو املنتدى يرّحب

 عالو على  يع املستوايترإلة تنفية ا االاتأرا   مإرا م   جل  جراء تقييم شإمل قااتشرايف حل
قيرحب املنتدى الدائم ابلأمل الةي قإمت به حكومة يميبيإ يف  عدا  الكتإ  األبيض املتألق  - 94

الشأأأأأو  األصأأأألية، الةي ُق أأأأع بدعم م    ارة الشأأأأ قو االقتصأأأأإ ية قاالجتمإعية، قيف التصأأأأديق   قوق
على اختإذ تدابري لكفإلة اعتمإ  الكتإ  األبيض قتنفية  على حنو فأإل،  كومةا احلعليهر قيشأأأأأأجع املنتدى 

لدقل األخرى، ابلتأإقو مع الشأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأألية يف يميبيإر قعالقة على ذلك، يشأأأأأأأأأأأجع املنتدى الدائم ا
 عالور قا  يتمشى ايمإ الدقل األفريقية، على النظر يف اختإذ تدابري اإثلة، مبإ قال
قيرحب املنتدى الدائم بتنظيم جلسأأأأأأأأأة االاأأأأأأأأأتمإع التفإعلية غري الرمسية م  جإنب رئيس ا مأية  - 95

الأإمة، م   جل التفكري يف  مكإنية اختإذ م يد م  التدابري الالاثمة لتأ ي  مشأأأإر ة اثلي الشأأأأو  األصأأألية 
تلك ليت ت ثر على يف  يع اجتمإعإت إلياإت األمم املتحدة ذات الصأأأأأألة بشأأأأأأ و املسأأأأأأإئل اإ قم اأأأأأأسأأأأأأإهت

الشأأأأأأأأأو ر قحيث املنتدى الدقل األعضأأأأأأأأإء على  و تأقد، ابلتأإقو مع الشأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأألية، اجتمإعإت 
 ريف إلةا الصد سبل ال قليمية يف  ل م  املنإمق االجتمإعية الثقإفية السبع، ملنإقشة 

صلية، م   جل قحيث املنتدى األمن الأإي على تأين مبأوث خإص، ابلتشإقر مع الشأو  األ - 96
 دعو الدقل     عم إلة  املبإ رةريعالو، ق ا النهو  بتنفية 

 
 حوارات ءقليمية بني الشعوب األصلية والدول األعضاب  

فأإلية عمله قالدخول يف حوار  عمق بشأأأأأأأأأأأأأ و القضأأأأأأأأأأأأأإاي اليت هتم  اثاي ةا  املنتدى الدائمم   حمإقلة - 97
حوارات  قليمية بن املنتدى قالشأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأألية الشأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأألية يف اتلم املنإمق، عقد اأأأأأأأأأأأبأة 

 األعضإءر قالدقل
 احت احلوارات فرصأأأة ملنإقشأأأة التحدايت قالفرص الرئيسأأأية املتألقة ابلنهو   قوق الشأأأأو  ق  - 98

ا قليمية للتنسيق قربط الأمليإت  الفضإءات إو إلنإك اتفإق على احلإجة    تأ ي  ق األصلية يف املنإمقر 
 ق قلوايت الشأو  األصلية ابلأمليإت الأإملية ا إريةرا قليمية 

 
  فريقيإ  

الفريق ق الدقل قم  يف  فريقيإ اثلي الشأأو  األصألية م  يرحب املنتدى الدائم ابالإلتمإي املت ايد  - 99
الأإمل املأح ابلشأأأأأأأأأأأأأأأأو /اجملتمأإت االية األصأأأأأأأأأأأأأأألية يف  فريقيإ التإبع للجنة األفريقية حلقوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأإو 

ابملشأأأإر ة  قق إالت األمم املتحدة قصأأأنإ يقهإ قبراجمهإ قامل اأأأسأأأإت األ إ ميية الأإملة يف  فريقيإقالشأأأأو  
ة قا هإت املإحنة األخرى اثاي ة  عمهإ يطلب املنتدى م  منظومة األمم املتحدق ر يف جلسأأأأأأأأأأأأأأأإت املنتدى

 يف الدقرات السنوية للمنتدىر ةفريقياألملشإر ة الشأو  األصلية 
ملواجهة التحدايت الرئيسأأأية اليت تواجه الشأأأأو  األصأأألية يف  فريقيإ، يوصأأأي املنتدى الدائم مهو ق  - 100

اي الشأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأألية يف املنطقة الكيإيت اليت لديهإ خربة يف قضأأأأأأأأإاأأأأأأأأإئر تدعم منظومة األمم املتحدة ق 
م   جل تأ ي  ق إية حقوق يف  فريقيإ املأح ابلشأأأأأأأو /اجملتمأإت االية األصأأأأأألية الأإمل  األفريقية الفريقا 

 الشأو  األصليةر
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ااكمأة األفريقيأة حلقوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأإو حييط املنتأدى الأدائم علمأإ ابلقرارات التقأدميأة اليت اختأةهتأإ ق  - 101
عدي التنفية قحيث حكومة م  املنتدى قلق قيسإقر احلقوق ا مإعية للشأو  األصليةر  لصإحلقالشأو  

)اللجنة األفريقية حلقوق  006/2012رقم دعوين بشأأأأأأأأأأأأأأأ و الااكمة   ينيإ على التنفية الكإمل لقرارات
)مر   تنمية حقوق األقليإت ) ينيإ( قجمموعة  276/03ا نسأأأأأأأأأأأإو قالشأأأأأأأأأأأأو   أأأأأأأأأأأد  هورية  ينيإ( ق 

 (  د  ينيإ(را ندقرقيسرفإ  قوق األقليإت )نيإبة ع  جملس ح
-E/2016/43 قرته اخلإمسأأأأأأأة عشأأأأأأأرة )ع  تقرير ال   التوصأأأأأأأية الوار ة يف  املنتدى الدائم يشأأأأأأأريق  - 102

E/C.19/2016/11 نأأإمق امليأأة قاحلمأأإيأأة قاألم  يف حيأأث الأأدقل على اختأأإذ تأأدابري للتسأأأأأأأأأأأأأأأو ق (، 52، الفقرة
دائم قتأ ي  ا  مإج الكإمل قالفأإل للشأأأأأأو  األصأأأأألية، السأأأأأالي البنإء لق  ن اعمرحلة مإ بأد التشأأأأأهد  اليت
 الشأأأأو ، يف  ي مبإ رة للسأأأالي قاملصأأأإحلةر قيوصأأأي املنتدى  يضأأأإ مهو تنظر   ارةُ تلك يف ذلك نسأأأإء  مبإ

نظم تسأوية  ااأتخداي النسأإء قالشأبإ ، يفيشأمل األصألية، مبإ  الشأ قو السأيإاأية قبنإء السأالي قالشأأو ُ 
 دائمرالسالي الحقيق تالن اعإت التقليدية للشأو  األصلية ل

 
 يةالشمإل يةنطقة القطبامل  

نطقة القطبية املحييط املنتدى الدائم علمإع ابلقضأأأأأأأأأأأأإاي اليت  بلات عنهإ الشأأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأأألية م   - 103
، قتطوير مشأأأإريع قااأأأأة  ق   إلياإت   ارة حملية مسأأأتقلة  إلإافتقإر منهإ  مور يشأأأمل عدة ، مبإ الشأأأمإلية

 التقليديةر إتأر  هلإ ابل عيشهتاليت خطإر ستنرية، قغريإلإ م  األاملسبقة ق قاملرة تهإ احلالنطإق  قو موافق

الدقل األعضأأأأأأأأأأأأأأأإء، يف جهو إلإ لتحقيق  إلداا التنمية   ووقيسأأأأأأأأأأأأأأأإقر املنتدى الدائم قلق م    - 104
ي  حدى احلإالت، ملبت  نة القضإء على التميي  الأنصري م  النرقيج ففاملستدامة، ال متتثل ل عالور 

الرنة رعي ضأأأأر مهنشأأأأطة يالةي الربية،  الرحييةللطإقة  Fosen Vindا نشأأأأإء ا إري ملشأأأأرقع م قتإ تألق   و
الصأأإمي ا نويبر قخلصأأت حكومة النرقيج     و عمليإهتإ ا  ارية قالقإنونية  إفية،  الشأأأباليت ميإراأأهإ 

فلم تنفة التدابري امل قتةر قحيث املنتدى الدقل األعضإء على اح اي القرارات اليت اختةهتإ إلياإت مأإإلدات 
 األمم املتحدة قعلى االمتثإل هلإر 

 القإمفن - صإ رة  را ي ق قإليم الرلحَّل قالرعإة قالقنإصنقيسإقر املنتدى الدائم  يضإ قلق م  م - 105
املنتدى نقل مراعي الرنة    يٍ  م    إر قم  احلإالت اليت  ُبلغ اأأأأأأأأأأأأأأأكإو املنطقة القطبية الشأأأأأأأأأأأأأأأمإليةم  

 نوا ي الصيد  قو موافقة حرة قمسبقة قمستنرية م  الشأب الصإمير
تقوية م اأأسأأإت الشأأأو  األصأألية االية قا قليمية بشأأ و  قيدعو املنتدى الدائم الدقل     عم - 106

( التإبع Pikialasorsuaq  ارة األرا ي قامليإ  قاملوار ، على النحو املوصى به يف مشرقع بيكيإالاوراواك )
 جمللس ا نويت القطيب قمشرقع   ارة مسك الموو هنر  ايتنو )اي( بش و التأإقو احلدق ير

 
 آايإ   

احلوار على املأإرا التقليدية قاملنإاثعإت على األرا أأأي قأتثري املشأأأإريع ا منإئية قاالقتصأأأإ ية ر    - 107
 على الشأو  األصليةر الكربى

https://undocs.org/ar/E/2016/43
https://undocs.org/ar/E/2016/43


 
E/2019/43 

E/C.19/2019/10 

 

19-08162 22/31 

 

قيقر املنتدى الدائم مهو االاأأأأأأأأأأتخداي الوااأأأأأأأأأأع النطإق للاإت املهيمنة غإلبإ مإ ي  ي    املأإملة  - 108
، ال اأأأأيمإ يف جمإالت التأليم بتلك الشأأأأأو قا  أأأأرار ة اخلإصأأأأ لشأأأأأو  األصأأأألية النإمقة بلاإهتإلالضأأأأإرة 

 قاحلصول على اخلدمإتر
قيشأأأأأأأأأأكر املنتدى الدائم بلداو آاأأأأأأأأأأيإ اليت   جمت ابلفأل لاإت الشأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأألية يف التأليم  - 109

االبتدائي قحيث الدقل األعضأأأأأأأأأإء قمنظومة األمم املتحدة على توفري التمويل لتنفية السأأأأأأأأأيإاأأأأأأأأأإت املتألقة 
 جهإ يف املنإإلج الدرااية يف  يع مستوايت التأليمرإ م بلاإت الشأو  األصلية ق مإو 

قيقر املنتدى الدائم مهو التنإاثع على األرا أأأي ميثل قضأأأية مثرية للجدل قيشأأأجع الدقل األعضأأأإء  - 110
 قالشأو  األصلية على مواصلة احلوار   إ  حلول مش  ةر

قيأر  املنتدى الدائم ع  القلق  اثاء االاأأأأأتثمإر الصأأأأأنإعي الوااأأأأأع النطإق يف  را أأأأأي الشأأأأأأو   - 111
ة املسأأأأأأأأأأأأأتثمرقو قالشأأأأأأأأأأأأأر إت متأد ة ا نسأأأأأأأأأأأأأيإت تدابري التبإع مبإ ئ املوافقة األصأأأأأأأأأأأأأليةر قينباي  و يتخ

قاملسأأأأأبقة قاملسأأأأأتنرية  ق  ميع املشأأأأأإريع اليت هلإ أتثري على الشأأأأأأو  األصأأأأألية، مع مراعإة مصأأأأأإحلهإ  احلرة
 ق قلوايهتإ ا منإئيةر

أقد دقيل للتنمية ال راعية لاليت اختةإلإ الصأأأأأأأأأأأأندقق اللمبإ رات لقيأر  املنتدى الدائم ع  تقدير   - 112
لشأأأأأو  األصأأأألية قالكيإيت احلكومية قغريإلإ م   صأأأأحإ  املصأأأألحة ملنإقشأأأأة املشأأأأإريع ا منإئية لع إ متجا

 م  17اهلدا ق مبإ يتمشأأأأأأأى قاالقتصأأأأأأأإ ية يف آاأأأأأأأيإ اليت تطبق مبإ ئ املوافقة احلرة قاملسأأأأأأأبقة قاملسأأأأأأأتنرية، 
  إلداا التنمية املستدامةر

 
 ق مريكإ ا نوبية قمنطقة البحر الكإرييب مريكإ الواطى   

احلوار التحدايت قالأقبإت اليت  ول  قو تنفية ا عالو، إلةا م  املوا أأأأأأأأأأأيع اليت نوقشأأأأأأأأأأأت يف  - 113
قآليإت املشأأأأإر ة ا قليمية، قالتأإقو قاحلوار بن الدقل قالشأأأأأو  األصأأأألية ق يإيت األمم املتحدة قاأأأأإئر 

  ي  تنفية ا عالوراملنظمإت احلكومية الدقلية لتأ
 قيرحب املنتدى الدائم مبشإر ة الشأو  األصلية م  منطقة البحر الكإرييب يف إلةا احلوارر - 114
قاأأألم املشأأأإر وو مهو  قل املنطقة قد اختةت خطوات مهمة للنهو  ابالع اا القإنوين  قوق  - 115

القوانن قالسيإاإت قالربامج على املستوايت الشأو  األصلية يف الأإمل، بيد  هنم  عربوا ع   رقرة تنسيق 
 الومنية قا قليمية قاالية ابتاإء  قيق غإايت ا عالور

ق قرت الشأأأأو  األصأأألية ابلدقر اهلإي الةي تقوي به اللجنة االقتصأأأإ ية ألمريكإ الالتينية قمنطقة  - 116
 البحر الكإرييب يف تأ ي  حقوق تلك الشأو  يف املنطقةر 

املشأأأإر وو على التنفية الفأإل ل عالو األمريكي بشأأأ و حقوق الشأأأأو  األصأأألية، الةي  قحث - 117
منظمأأأة الأأأدقل األمريكيأأأة، قعلى مواءمأأأة تنفيأأأة إلأأأةا ا عالو مع  عالو األمم  2016اعتمأأأدتأأأه يف عأأأإي 

 (ر169)رقم  1989املتحدة بش و حقوق الشأو  األصلية قاتفإقية الشأو  األصلية قالقبلية، 
يقر املنتدى الدائم بتوقيع اتفإق السأأأأأأأأأأأأأأأالي يف  ولومبيإ قاب هو  املبةقلة لتنفية ر قحييط املنتدى ق  - 118

علمإ ببيإو  ولومبيإ يف الدقرة الثإمنة عشأأأأرة للمنتدى بشأأأأ و احلإجة     إية حيإة قاأأأأالمة املدافأن ع  
  ااث اي  عمليإت قتل قإ ة حقوق ا نسأأأأأأإو م  الشأأأأأأأو  األصأأأأأأليةر بيد  و املنتدى يسأأأأأأإقر  ابلغ القلق م
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الشأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأأليةر قحيث املنتدى حكومة  ولومبيإ على تكثيم جهو إلإ لتوفري تدابري فأإلة ملنع ققوع 
 م يد م  اهلجمإت ق مإو السالي قاألم  للمدافأن ع  حقوق ا نسإو قالقإ ة م  الشأو  األصليةر

 
  مريكإ الشمإلية  

يف حوار  مريكإ الشأأمإلية  إية املواقع املقداأأة للشأأأو  األصأألية م  بن القضأأإاي اليت نوقشأأت  - 119
املصأأأإحلة ق ق را أأأيهإ قميإإلهإ؛ قاحلفإى على املمإراأأأإت الثقإفية قاالقتصأأأإ ات املسأأأتدامة لتلك الشأأأأو ؛ 

 تلك الشأأأأأأأو  األصأأأأأألية؛ قمشأأأأأأإر ة قشأأأأأأبإ قالصأأأأأأدمة املتوارثة م  جيل    جيل؛ قالأنم  أأأأأأد نسأأأأأأإء 
 ألمم املتحدةرالشأو  يف منظومة ا

قميثل ااأأأتمرار  رمي الشأأأأو  األصأأألية اليت  مي األمإ   املقداأأأة مصأأأدر قلق  بري يف املنطقة،  - 120
ق ةلك حإلة شأأأأأأأبإ  الشأأأأأأأأو  األصأأأأأأألية يف املنإمق احلضأأأأأأأرية الةي  يأإنوو م   اثمإت االنتحإر قتأإمي 

ألصلية الةي  تُأهد رعإيتهم     ار حإ نة امل ثرات األفيونية، قالنسبة املاوية الكبرية م   مفإل الشأو  ا
 قالأد  غري املتنإاب للمسإجن م  الشأو  األصلية، قال ايمإ النسإءر

 ندا قاملكسأأأأأأأأأيك قالوالايت املتحدة ع   عمهإ تأ ي  مشأأأأأأأأأإر ة   على  عرا املنتدى الدائم  ثحقي - 121
لدقل األعضأأإء األخرى يف  عم عملية الشأأأو  األصأألية يف منظومة األمم املتحدة قحثهإ على الأمل مع ا

 جديد للشأو  األصلية يف األمم املتحدةر مر  تشإقر   ثر قوة،  دا   إ  
) عالو األمم  C-262قيوصأأأأأأأأأأأأأأأي املنتدى الدائم  ندا بتفأيل ا عالو م  خالل اأأأأأأأأأأأأأأأ  القإنوو  - 122

 راملتحدة بش و حقوق الشأو  األصلية( العتبإر ذلك خطوة مهمة حنو املصإحلة
ق إنت إلنإك  عوات م  الشأأأأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأأأأألية  جراء حوارات منتظمة بن الدقل األعضأأأأأأأأأأأأأأإء  - 123

 قامل اسإت التمثيلية لتلك الشأو ر
شأأأأأأأ و املصأأأأأأأإحلة قالصأأأأأأأدمة املتوارثة م  جيل    جيل،  إو إلنإك اتفإق على  و بقيف املنإقشأأأأأأأة  - 124

التأإيف يتطلب الأو ة    الثقإفة ق قإمة عالقة مع األر ر قيوصأأأأأأأأأأأأأأأي املنتدى الدائم مهو تدعم احلكومإت 
يف الربامج اليت تقو إلإ الشأأأو  األصأألية ملأإ ة الصأأدمة املتوارثة م  جيل    جيل  سأأبيل للمضأأي قدمإ 

 املصإحلة احلقيقيةر  قيق
 

  قرقاب الشرقية قاال إ  الرقاي ققاط آايإ قمإ قراء القوقإاث  
تاري املنإخ قالقضأأأأأأإاي البياية خطر  بري يهد  الشأأأأأأأو  األصأأأأأأليةر قيوصأأأأأأي املنتدى الدائم الدقل  - 125

إ قااإفظة عليهإ األعضأأأأأإء ابالع اا  قوق الشأأأأأأو  األصأأأأألية يف ااأأأأأتخداي  را أأأأأيهإ ق قإليمهإ قموار إل
شأأأأأأراك تلك الشأأأأأأأو  يف عمليإت صأأأأأأنع القرار ذات الصأأأأأألةر قيدعو  قالسأأأأأأيطرة عليهإ، قبو أأأأأأع آليإت 

املنتدى الدقل    التأإقو مع الشأأأأأأأأو  األصأأأأأأألية ق   النظر يف مأإرفهإ التقليدية يف  جراءات تقييم األثر 
صأأأي املنتدى  يضأأأإ الدقل بتنفية اأأأيإاأأأإت شأأأإملة البياي قيف خطط التنمية االية قا قليمية قالومنيةر قيو 

 را عالومبإ يتمشى ق ،   ارة البياة قاألرا ي
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لسأأأأأأأأأأأأنة الدقلية للاإت ايرحب املنتدى الدائم ابلتدابري اليت اختةإلإ اال إ  الرقاأأأأأأأأأأأأي يف اأأأأأأأأأأأأيإق ق  - 126
ق حلفظ  نشأأأأإء  نة تنظيم قخطة عمل قمنية ق نشأأأأإء صأأأأندق  يشأأأأمل، مبإ 2019أإي لالشأأأأأو  األصأأأألية 

الرقاأأأأأأأأأأأأي  قاال إ لرقاأأأأأأأأأأأأير قيأ ا املنتدى ابلشأأأأأأأأأأأأرا ة مع  اأأأأأأأأأأأأتونيإ يف اال إ  اق رااأأأأأأأأأأأأة اللاإت األي 
 قمسإيتيهمإ املإلية يف  نشطة السنة الدقلية، قينإشد اإئر  قل املنطقة  و تقتدي  ة  املمإراة ا يدةر 

لثقإفية عرب احلدق  قاملبإ رات بن قيدعو املنتدى الدائم الدقل األعضأأأأأأأأأإء     عم االتصأأأأأأأأأإالت ا - 127
 الشأو  األصلية يف املنطقة لتأ ي  لاإهتإ قتراثهإ قمأإرفهإ التقليديةر

قيدعو املنتدى الدائم  يضأأأأأأإ الدقل األعضأأأأأأإء    اعتمإ  تدابري فأإلة لتهياة بياة لاوية مسأأأأأأتدامة  - 128
د اللاإت األصأأأأأأأأأأألية قااأأأأأأأأأأأتخدامهإ يف اباأأأأأأأأأأأتخداي تكنولوجيإ املألومإت قاألنظمة التأليمية قتوثيق قرصأأأأأأأأأأأ

 الأإمةر اجملإالت
 

 منطقة اايط اهلإ ي  
شإرك يف احلوار ا قليمي ملنطقة اايط اهلإ ئ الشأو  األصلية قالدقل األعضإء م   يع  حنإء  - 129

قجو اي   ققيإنواأأأأيإ حيث تبإ لوا املألومإت املسأأأأتقإة م  مصأأأأإ ر مبإشأأأأرة بشأأأأ و تاري املنإخ ابعتبإر  هتديدا
لِّم يف  ثنإء احلوار مهو  للشأأأأأأأو  األصأأأأأألية، قإلي ا هة األقل مسأأأأأأ قلية ع  التسأأأأأأبب يف إلة  األاثمةر قاأأأأأأُ
 املأإرا التقليدية قاإراإت األجدا  تتي   مكإيت للتشإرك يف   ارة املوار  الطبيأية قتفأيل ا عالور

مصدرا  ابعتبإرإلإد األمسإك يالبحرية قمصإقتأتمد الشأو  األصلية يف اايط اهلإ ئ على املوار   - 130
لكسأأأأأأأأب الأيش قللاةاءر قيشأأأأأأأأجع املنتدى الدائم  يإيت األمم املتحدة على   مإج املأإرا التقليدية يف 

  يع  عمإهلإ يف املنطقةر
ائم ع  قلقه م  عدي  فإية مشأأأأأأأإر ة الشأأأأأأأأو  األصأأأأأأألية ققلة  يالء االإلتمإي دقيأر  املنتدى ال - 131

التقليدية يف امل متر احلكومي الدقيل لو أأأأأأع صأأأأأأك  قيل مل ي قإنويع يف  مإر اتفإقية األمم املتحدة ابملأإرا 
لقأأإنوو البحأأإر بشأأأأأأأأأأأأأأأأأ و حفظ التنوع البيولوجي البحري يف املنأأإمق الواقأأأة خأأإرج نطأأإق الواليأأة الومنيأأة 

لشأو  األصلية م  خالل قااتاالله على حنو مستداير قيدعو املنتدى منظمي امل متر     فإلة مشإر ة ا
  قرتهق  2019 نشأأأأإء  نة ااأأأأتشأأأأإرية للشأأأأأو  األصأأأألية، يف  قرته الثإلثة اليت اأأأأتأقد يف آ / غسأأأأطس 

 ر2020اتأقد يف النصم األقل م  عإي يت الرابأة ال
 
األعمااال املقبلااة للمنتاادى الاادائم،  ااا يف رلاا  املساااااااااااااائاال الت ين ر فيهااا اجمللس االقتصاااااااااااااادي   

 ملسائل الناشئة واالجتماعي وا
يرحب يهنم املنتدى منظمة الأمل الدقلية مبنإاأأأأأأأأأأأأأبة حلول الة رى السأأأأأأأأأأأأأنوية املإئة  نشأأأأأأأأأأأأأإئهإ ق  - 132
 ( اخلإصة بتلك املنظمةر169)رقم  1989لة رى السنوية الثالثن التفإقية الشأو  األصلية قالقبلية، اب

املهمة للدقل األعضإء قللشأو  األصلية، قيف  وء االحتفإل ابلة رى السنوية ملثل إلة  املرحلة  - 133
يشأأأأأأأأأأأأأأأجع املنتأأأدى الأأأدائم الأأأدقل اليت مل تصأأأأأأأأأأأأأأأأأدق بأأأأُد على اتفأأأإقيأأأة الشأأأأأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأأأأأأليأأأة قالقبليأأأة، 

 (، اخلإصة مبنظمة الأمل الدقلية، على  و تنظر يف القيإي بةلكر169 )رقم 1989
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بتاري املنإخ اثلي الشأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأألية قيرحب املنتدى بدعوة املبأوث اخلإص لرمن الأإي املأح  - 134
ق عضأأأإء املنتدى    املشأأأإر ة يف  نشأأأطة تتوخى صأأأيإغة  جراءات ملمواأأأة تتألق مب متر القمة املأح ابملنإخ 

 قمإ بأد ر 2019 يلول/ابتمرب  23يف 
أد ة املت -قبوليفيإ ) قلة  ،ق اأأبإنيإ ،قيأر  املنتدى الدائم ع  شأأكر  حلكومإت اال إ  الرقاأأي - 135

 ،قنيكأأأإراغوا ،قالنرقيج ،قاملكسأأأأأأأأأأأأأأأيأأأك ،قالكوناو ،ق نأأأدا ،قغواتيمأأأإال ،قالصأأأأأأأأأأأأأأأن ،قالأأأدامنرك ،القوميأأأإت(
قالوالايت املتحدة، ق ةلك حلكومة غرينلند على ااأأأتضأأأإفتهإ اجتمإعإت املنتدى السأأأإبقة ملإ قبل الدقرات 

إت املنتدى ملإ قبل الدقرات قاجتمإعإته فيمإ بن الدقراتر قيشأأأأأأأأأأأأأأأأد  املنتدى على  يية تنظيم اجتمإع
بن الدقرات، قيكرر توصأأأأأأأأأأأأيته مهو تنظر الدقل يف ااأأأأأأأأأأأأتضأأأأأأأأأأأأإفة إلة  االجتمإعإت يف املسأأأأأأأأأأأأتقبل،  قفيمإ
تك  قد فألت ذلك بأُدر قيطلب  يضأأأإ     مإنة املنتدى  و تسأأأهر على تنظيم االجتمإعإت املقبلة  مل  و

 اليت يأقدإلإ املنتدى فيمإ بن  قراتهر
للشأأو  األصألية، يف اإراأة حقهإ يف تقرير املصأري، احلق يف ”م  ا عالو  و  4 املإ ة قير  يف - 136

االاأأتقالل الةايت  ق احلكم الةايت يف املسأأإئل املتصأألة بشأأ قهنإ الداخلية قاالية، ق ةلك يف اأأبل ققاأأإئل 
يأأة لتقييم الو أأأأأأأأأأأأأأع قيرحأأب املنتأأدى الأأدائم ابلنأأدقة الأأدقلر “متويأأل مهأأإي احلكم الأأةايت اليت تضأأأأأأأأأأأأأأأطلع  أأإ

قاال إإلإت على الصأأأأأأأأأأأأيد الأإملي فيمإ يتألق ابالاأأأأأأأأأأأتقالل الةايت للشأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأألية، اليت عقدت يف 
قنظمتهإ  نة البلداو األمريكية حلقوق ا نسأأأإو، قاملقررة اخلإصأأأة  2019يف آذار/مإرس  و اأأأييتمكسأأأيك

شأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأألية، قاملنتدى الدائم املأح املأنية  قوق الشأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأألية، قآلية اخلرباء املأنية  قوق ال
بقضأأأأأأأإاي الشأأأأأأأأو  األصأأأأأأألية، قالفريق الأإمل الدقيل لشأأأأأأأ قو السأأأأأأأكإو األصأأأأأأألينر قيدعو املنتدى الدقل 
ق يإيت األمم املتحدة    مواصلة منإقشة إلة  املسإئل يف  ل منطقة على حدةر قيشجع املنتدى  ةلك 

ق الشأأأأأأأأو  األصأأأأأأألية ) ي املنتدى قاملقررة اخلإصأأأأأأأة قآلية اخلرباء( آليإت األمم املتحدة الثالث املأنية  قو 
على عقد م متر عإملي بشأأأأأأأأ و حإلة االاأأأأأأأأتقالل الةايت للشأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأألية، قيدعو الدقل األعضأأأأأأأأإء    

 ااتضإفة إلةا احلدثر
قي  د املنتدى الدائم م  جديد احلإجة امللحة    مواصأأأأأأألة منإقشأأأأأأأة حق الشأأأأأأأأو  األصأأأأأأألية يف  - 137
ا منإئية قيف املشأأأأإر ة  إيف  ديد  قلوايهت إرير املصأأأأري قاالاأأأأتقالل الةايت قاحلكم الةايت،    جإنب حقهتق

يف احلكم قيف اختإذ القرارات املتألقة ابلسأأأأأأأأأأيإاأأأأأأأأأأإت، على املسأأأأأأأأأأتوايت االي قالومح قا قليمي قالدقيل، 
قاملشأأأأأأإر ة الكإملة يف عملية التنميةر األاأأأأأأإاأأأأأأي يف املوافقة احلرة املسأأأأأأبقة املسأأأأأأتنرية  إأتاأأأأأأيسأأأأأأإ على حقه

 قيكتسي  قر  فرقة األمم املتحدة القطرية  يية ابلاة يف إلةا الصد ر 
 قيرحب املنتدى الدائم ابملمإراأأأأأأأأأة ا ديدة اليت تتبأهإ   ارة الشأأأأأأأأأ قو االقتصأأأأأأأأأإ ية قاالجتمإعية/ - 138
اجتمإعإت  فرقة خرباء  قلية خإرج املقر،  يث الشأو  األصلية قالش قو ا منإئية، املتمثلة يف تنظيم  فرع

مُتكَّ  الشأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأألية م  شأأأأأأأأأأىت املنإمق م  املشأأأأأأأأأأإر ة الكإملة قم  املسأأأأأأأأأأإية خبرباهتإ يف املو أأأأأأأأأأوع 
 املنإقشةر قيد

الشأو  على  يع  تلك يف النهو   قوقة األصليشأو  قيقّر املنتدى الدائم بدقر حكمإء ال - 139
ملنتدى إل الء احلكمإء م   ل املنإمق     نشأأأإء جملس حكمإء ااأأأتشأأأإري ملسأأأإعدة املسأأأتوايتر قيدعو ا

 املنتدى قالوفو  املشإر ة، بنإء على الطلبر
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قيكلم املنتأأدى الأأدائم الأضأأأأأأأأأأأأأأأو اخلبري  لفوراإلأأإ اللتأأإيكأأإ إبجراء  رااأأأأأأأأأأأأأأأأة بشأأأأأأأأأأأأأأأأ و مو أأأأأأأأأأأأأأأوع  - 140
 - قموار إلإ  حإلة القنإصأأأأأأأن  إية  را أأأأأأأي الشأأأأأأأأو  األصأأأأأأألية ق قإليمهإجمإل املمإراأأأأأأأإت يف   فضأأأأأأأل”

 تقدمي تلك الدرااة    املنتدى يف  قرته التإاأة عشرةر بق  “فريقيإ القإمفن يف شرق 
االاأتقالل  شأكإل ”ين   ال إبجراء  رااأة بشأ و مو أوع يقيكلم املنتدى الدائم اخلبري الأضأو  - 141

 رااة    املنتدى يف  قرته التإاأة عشرةرتقدمي تلك الدبق  “الةايت للشأو  األصلية  اخلربات قاملنظورات
قيكلم املنتدى الدائم اخلبري الأضأأأأأأأأأأأو براي   ن إبجراء  رااأأأأأأأأأأأة بشأأأأأأأأأأأ و ق أأأأأأأأأأأع مأإيري قآليإت  - 142

تقدمي تلك الدرااأأأأأأة    املنتدى يف  قرته باالنتصأأأأأأإا حلمإية حقوق الشأأأأأأأو  األصأأأأأألية يف جمإل احلفظ ق 
 التإاأة عشرةر
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 الثاين الفصل
 الدورة ومواعيدها ووقائعهامكان   

 و تُأقد الدقرة الثإمنة عشأأأأأأرة  2018/241قرر اجمللس االقتصأأأأأأإ ي قاالجتمإعي مبوجب مقرر   - 143
 ر 2019 اير/مإيو  3نيسإو/ بريل     22للمنتدى الدائم يف مقر األمم املتحدة يف الف ة م  

م  جدقل  3نيسأأأأأأأأأأإو/ بريل، نظر املنتدى الدائم يف البند  25قيف ا لسأأأأأأأأأأة السأأأأأأأأأأإبأة املأقو ة يف  - 144
قللنظر يف إلةا البند،  إو مأرق إ على املنتدى ثالث “ر متإبأة توصيإت املنتدى الدائم”األعمإل، املأنوو 

املتحدة قاهلياإت احلكومية  ميع املألومإت الوار ة م   يإيت منظومة األمم ”مة رات م  األمإنة بأنواو 
الدقلية األخرى بشأأأأأأأأأأأأأأأ و التقدي ااراث يف تنفية توصأأأأأأأأأأأأأأيإت املنتدى الدائم قخطة الأمل على نطإق املنظومة 
 “لكفأأإلأأة اتبأأإع هنج متسأأأأأأأأأأأأأأق لبلوغ  إلأأداا  عالو األمم املتحأأدة بشأأأأأأأأأأأأأأأأ و حقوق الشأأأأأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأأأأأأليأأة

(E/C.19/2019/3ق ،) ” آخر املستجدات ع   نشطة  عضإء املنتدى الدائم املأح بقضإاي الشأو  األصلية
اجتمإع فريق اخلرباء الدقيل بشأأأأأأأأ و ”ق  ،(E/C.19/2019/4“ )قفرع الشأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأألية قالشأأأأأأأأ قو ا منإئية

، املأقو ة يف الأشأأأأأأأأري (ر قيف ا لسأأأأأأأأة E/C.19/2019/7“ )  األصأأأأأأأأليةاحلفظ قحقوق الشأأأأأأأأأو ”مو أأأأأأأأوع 
 ، نظر املنتدى يف توصيإته املقدَّمة يف  مإر إلةا البند قاعتمدإلإ )انظر الفصل األقل، الفرع ابء(ر  اير/مإيو 3

 اير/مإيو،  1نيسأأأأأأأأأأأإو/ بريل ق  25قيف ا لسأأأأأأأأأأأتن السأأأأأأأأأأأإبأة قاخلإمسأأأأأأأأأأأة عشأأأأأأأأأأأرة املأقو تن يف  - 145
تة اليت ُ لم املنتدى ”م  جدقل األعمإل، املأنوو  4يف البند  الدائم املنتدى نظر تنفية اجملإالت السأأأأأأأأأأأأأأأ

إو  يف البند،  قللنظر “ر الدائم بوالية بش هنإ يف  وء  عالو األمم املتحدة بش و حقوق الشأو  األصلية
مألومإت مسأأتكملة ع  تأ ي  تطبيق  عالو األمم ”مأرق أأإ على املنتدى مة رة م  األمإنة الأإمة مأنونة 

املأقو ة يف  ،الأشأأأأأأأأأأري (ر قيف ا لسأأأأأأأأأأة E/C.19/2019/6“ )املتحدة بشأأأأأأأأأأ و حقوق الشأأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأأألية
مأأة يف  مأأإر إلأأةا البنأأد قاعتمأأدإلأأإ )انظر الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل األقل،   اير/مأأإيو، 3 نظر املنتأأدى يف توصأأأأأأأأأأأأأأأيأأإتأأه املقأأدَّ

 ابء(ر الفرع
م  جأدقل  5نيسأأأأأأأأأأأأأأأإو/ بريأل، نظر املنتأدى الأدائم يف البنأد  22يف ا لسأأأأأأأأأأأأأأأة الثأإنيأة املأقو ة يف ق - 146

 الأشري قيف ا لسة “ر 2019منإقشة بش و السنة الدقلية للاإت الشأو  األصلية لأإي ”األعمإل، املأنوو 
،  اير/مإيو، نظر املنتدى يف توصأأأأيإته املقدَّمة يف  مإر إلةا البند قاعتمدإلإ )انظر الفصأأأأل األقل 3املأقو ة يف 
 الفرع ابء(ر

م  جدقل  6يف البند الدائم نيسأأأأأأأأإو/ بريل، نظر املنتدى  26قيف ا لسأأأأأأأأة الأإشأأأأأأأأرة املأقو ة يف  - 147
قيف ر “لشأأأأأأأأأأو  األصأأأأأأأأألية  احلقوق ا مإعية يف األرا أأأأأأأأأي قاألقإليم قاملوار حوار مع ا”املأنوو  ،األعمإل
نظر املنتدى يف توصأأأأأأيإته املقدَّمة يف  مإر إلةا البند قاعتمدإلإ   اير/مإيو، 3املأقو ة يف  الأشأأأأأأري ا لسأأأأأأة 

 )انظر الفصل األقل، الفرع ابء(ر
م  جدقل  7يف البند الدائم نيسإو/ بريل، نظر املنتدى  29قيف ا لسة الثإنية عشرة املأقو ة يف  - 148

، نظر  اير/مإيو 3املأقو ة يف  الأشأأأأأأأأأأأأري قيف ا لسأأأأأأأأأأأأة “ر حوار مع الدقل األعضأأأأأأأأأأأأإء”املأنوو  ،األعمإل
 لفرع ابء(ر املنتدى يف توصيإته املقدَّمة يف  مإر إلةا البند قاعتمدإلإ )انظر الفصل األقل، ا

م  جدقل  8يف البند  الدائم نيسأأأأأإو/ بريل، نظر املنتدى 29قيف ا لسأأأأأة احلإ ية عشأأأأأرة املأقو ة يف  - 149
قيف ا لسأأأأأأأأة “ر حوار مع صأأأأأأأأنإ يق منظومة األمم املتحدة قبراجمهإ قق إالهتإ املتخصأأأأأأأأصأأأأأأأأة”األعمإل، املأنوو 

مأأة يف  مأأإر إلأأةا البنأأد قاعتمأأدإلأأإ ، نظر املنتأأدى يف توصأأأأأأأأأأأأأأأيأأإ اير/مأأإيو 3املأقو ة يف  الأشأأأأأأأأأأأأأأري  تأأه املقأأدَّ
 الفصل األقل، الفرع ابء(ر انظر)

https://undocs.org/ar/E/C.19/2019/3
https://undocs.org/ar/E/C.19/2019/4
https://undocs.org/ar/E/C.19/2019/7
https://undocs.org/ar/E/C.19/2019/6
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م   9يف البند الدائم نيسأأأأإو/ بريل، نظر املنتدى  23قيف ا لسأأأأتن الثإلثة قالرابأة املأقو تن يف  - 150
قللنظر  “راملأإرا التقليدية   نتإجهإ قنقلهإ ق إيتهإ’منإقشأأأأة بشأأأأ و مو أأأأوع ”جدقل األعمإل، املأنوو 

املأرفة التقليأدية   نتأإجهإ ”يف إلةا البنأد،  إو مأرق أأأأأأأأأأأأأأأأإ على املنتأدى مة رة م  األمإنة الأأإمة بأنواو 
، نظر املنتدى يف  اير/مإيو 3املأقو ة يف  الأشأأأأأأأأأأأأأري (ر قيف ا لسأأأأأأأأأأأأأة E/C.19/2019/5“ )قنقلهإ ق إيتهإ

 املقدَّمة يف  مإر إلةا البند قاعتمدإلإ )انظر الفصل األقل، الفرعن  لم قابء(ر  توصيإته
م  جدقل  10يف البند الدائم نيسأأأأأإو/ بريل، نظر املنتدى  26قيف ا لسأأأأأة التإاأأأأأأة املأقو ة يف  - 151

قللنظر يف إلةا البند،  إو مأرق أأأأأأأأأأأأأأأإ على “ر 2030خطة التنمية املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة لأإي ”املأنوو  ،األعمإل
املسأأتجدات املتألقة ابلشأأأو  األصأألية قخطة التنمية املسأأتدامة ”املنتدى مة رة م  األمإنة الأإمة بأنواو 

، نظر املنتأأدى يف  اير/مأأإيو 3املأقو ة يف  الأشأأأأأأأأأأأأأأأري ر قيف ا لسأأأأأأأأأأأأأأأأة (E/C.19/2019/2“ )2030لأأأإي 
 الفصل األقل، الفرع ابء(ر توصيإته املقدَّمة يف  مإر إلةا البند قاعتمدإلإ )انظر

يف  الدائم نيسأأأأأأأأأإو/ بريل، نظر املنتدى 24قيف ا لسأأأأأأأأأتن اخلإمسأأأأأأأأأة قالسأأأأأأأأأإ اأأأأأأأأأة املأقو تن يف  - 152
حوار مع املقررة اخلإصأأأأة املأنية  قوق الشأأأأأو  األصأأأألية قرئيس ”املأنوو  ،م  جدقل األعمإل 11 البند

، نظر املنتدى  اير/مإيو 3املأقو ة يف  الأشأأري قيف ا لسأأة “ر آلية اخلرباء املأنية  قوق الشأأأو  األصأألية
 يف توصيإته املقدَّمة يف  مإر إلةا البند قاعتمدإلإ )انظر الفصل األقل، الفرع ابء(ر

نيسأأأأأأأأأأإو/ بريل قا لسأأأأأأأأأأة اخلإمسأأأأأأأأأأة عشأأأأأأأأأأرة املأقو ة يف  26ا لسأأأأأأأأأأة التإاأأأأأأأأأأأة املأقو ة يف  قيف - 153
متأأأإبأأأأة الوثيقأأأة اخلتأأأإميأأة ”املأنوو  ،م  جأأأدقل األعمأأأإل 12يف البنأأأد  الأأأدائم  اير/مأأأإيو، نظر املنتأأأدى 1

ظر املنتدى يف ن اير/مإيو،  3املأقو ة يف  الأشأأري قيف ا لسأأة “ر للم متر الأإملي املأح ابلشأأأو  األصأألية
 توصيإته املقدَّمة يف  مإر إلةا البند قاعتمدإلإ )انظر الفصل األقل، الفرع ابء(ر

قيف ا لسإت الرابأة عشرة قالسإ اة عشرة قالسإبأة عشرة قالثإمنة عشرة املأقو ة يف الف ة م   - 154
املأنوو األعمأأأإل، م  جأأأدقل  13يف البنأأأد  الأأأدائم  اير/مأأأإيو، نظر املنتأأأدى 2نيسأأأأأأأأأأأأأأأأأإو/ بريأأأل     30
 الأشري قيف ا لسة ر “احلوارات املأقو ة على الصأيد ا قليمي بن الشأو  األصلية قالدقل األعضإء”

نظر املنتدى يف توصأأأأأأأأأأأأأأيإته املقدَّمة يف  مإر إلةا البند قاعتمدإلإ )انظر الفصأأأأأأأأأأأأأأل  اير/مإيو،  3املأقو ة يف 
 األقل، الفرع ابء(ر

م  جدقل  14يف البند  الدائم نيسأأأأأأأأأأإو/ بريل، نظر املنتدى 23املأقو ة يف قيف ا لسأأأأأأأأأأة الرابأة  - 155
األعمإل املقبلة للمنتدى الدائم، مبإ يف ذلك املسأأأأإئل اليت ينظر فيهإ اجمللس االقتصأأأأإ ي ”األعمإل املأنوو 

ة الأإمة قللنظر يف إلةا البند،  إو مأرق أأأإ على املنتدى مة رة م  األمإن “رقاالجتمإعي قاملسأأأإئل النإشأأأاة
 3(ر قيف ا لسة الأشري  املأقو ة يف E/C.19/2019/9“ ) رااة ع   اء السل قالشأو  األصلية”بأنواو 

 ابء(ر  اير/مإيو، نظر املنتدى يف توصيإته املقدَّمة يف  مإر إلةا البند قاعتمدإلإ )انظر الفصل األقل، الفرع
م  جدقل  15يف البند الدائم نظر املنتدى  اير/مإيو،  3املأقو ة يف  الأشأأأأأأأأأأأأأأأري قيف ا لسأأأأأأأأأأأأأأأة  - 156

، نظر املنتدى يف نفسأأأهإقيف ا لسأأأة “ر جدقل األعمإل امل قت للدقرة التإاأأأأة عشأأأرة”األعمإل، املأنوو 
  مشرقع مقرر مقّدي يف  مإر إلةا البند قاعتمد  )انظر الفصل األقل، الفرع  لم(ر

https://undocs.org/ar/E/C.19/2019/5
https://undocs.org/ar/E/C.19/2019/2
https://undocs.org/ar/E/C.19/2019/9


E/2019/43 

E/C.19/2019/10 
 

 

29/31 19-08162 

 

 الثالث الفصل
 عشرة الثامنةاعتماد تقرير املنتدى الدائم عن أعمال دورته   

 
، عر  املقرر مشأأإريع املقررات قالتوصأأيإت قمشأأرقع مإيو/ اير 3املأقو ة يف الأشأأري  ةلسأأا يف  - 157

 عشرةر الثإمنةتقرير املنتدى الدائم ع   عمإل  قرته 
 الدائم مشرقع تقرير رقيف ا لسة نفسهإ، اعتمد املنتدى  - 158
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 الرابع الفصل
 تن يم الدورة  

 
 افتتاح الدورة ومدهتا - ألف 

    نيسأأأأإو/ بريل 22 م  الف ة يف املتحدة األمم مقر يف عشأأأأرة الثإمنة  قرته الدائم املنتدى عقد - 159
 اجتمإعإت 3 ق مالقة جلسأأأأأأأأإت 6 ذلك يف مبإ رمسية، جلسأأأأأأأأة 20 املنتدى قعقد ر2019  اير/مإيو 3

  عمإلهر جدقل يف املدرجة البنو  يف للنظر موااثية،
 الشأأأأأأأأأ قو   ارة ع  املسأأأأأأأأأ قل املوظم تو  نيسأأأأأأأأأإو/ بريل، 22 يف املأقو ة األق ، ا لسأأأأأأأأأة قيف - 160

  قنونداغإ، شأب اثل إِلل، ايد ا ق اإلو     االفتتإح، حفل قيف الدقرةر افتتإح قاالجتمإعية االقتصإ ية
 قاالجتمإعي االقتصأأأأأأأأأأأأأأأإ ي اجمللس رئيس قيئب الأإمة ا مأية رئيس م   ل  ببيإو ق    ترحيبر بكلمة

 )بيالرقس(ر
 الش قو   ارة ع  املس قل قاملوظم الدائم، املنتدى رئيسة م   ل  ببيإو     نفسهإ، ا لسة قيف - 161

 التنفيةية قاألمينة قاالجتمإعية(، االقتصأأأأأأإ ية للشأأأأأأ قو الأإي األمن ق يل )اباأأأأأأم قاالجتمإعية االقتصأأأأأأإ ية
  البيولوجير التنوع التفإقية

 
 احلضور - ابب 

  قلية حكومية قإلياإت قمنظمإت حكومإت ع  قاثلووالدائم  املنتدى  عضأأأأأأأأأإء الدقرة حضأأأأأأأأأر - 162
 الحق ققت يف قايتم األصليةر للشأو  قمنظمإت حكومية غري قمنظمإت املتحدة لرمم ابأة ق يإيت
  املشإر نر مهمسإء قإئمة نشر
 

 املكتم أعضاب انتخاب - جيم 
 املكتب  عضأأأأأإء ابلت  ية الدائم املنتدى انتخب ،نيسأأأأأإو/ بريل 22املأقو ة يف  األق  ا لسأأأأأة يف - 163
   مسإؤإلم  التإلية
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