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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة التاسعة

  ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠-١٩نيويورك، 
  * من جدول األعمال املؤقت٧ و ٤ و ٣البنود 

: الــشعوب األصــلية ”: مناقــشة املوضــوع اخلــاص للــسنة  
 مــن ٣٢ و ٣ املادتــان - التنميــة يف ظــل الثقافــة واهلويــة 

  “األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةإعالن 
  حقوق اإلنسان

األعمال املقبلة للمنتدى الدائم، مبا يف ذلك املسائل اليت         
      عىن هبا اجمللس االقتصادي واالجتماعي واملسائل الناشئةُي

  األولويات واملواضيع اجلارية    
  

  مذكرة من األمانة    
  

  موجز  
لتطـورات الـيت حـدثت يف إطـار اجملـاالت الـصادر هبـا               يقدم هذا التقرير حملة عامة عن ا        

ويــسلط . تكليــف ملنتــدى األمــم املتحــدة املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية منــذ دورتــه الثامنــة  
التقرير الضوء علـى األنـشطة واألولويـات ذات الـصلة املستخلـصة مـن تقـارير خمتلفـة ملنظومـة                     

علـى أنـشطة أعـضاء املنتـدى الـدائم          األمم املتحدة ومنظمـات حكوميـة دوليـة أخـرى، عـالوة             
    .وأمانته وتقاريرهم
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  مقدمة  -أوال   
، ركــز املنتــدى الــدائم انتباهــه علــى تنفيــذ   ٢٠٠٩يف دورتــه الثامنــة املعقــودة يف عــام    - ١

التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة،      ) أ: ( يف اجملـاالت التاليـة     سـابقة توصياته الصادرة عن دورات     
وقــدمت أمانــة . العقــد الثــاين للــشعوب األصــلية يف العــامل) ج(لية، نــساء الــشعوب األصــ) ب(

 أعاله من أجل املـساعدة علـى تقيـيم          لية عن اجملاالت الثالثة املذكورة    املنتدى الدائم تقارير حتلي   
ويف سياق طرائق عمله اجلديدة أجرى املنتدى أيضا حـوارات متعمقـة         . تنفيذ توصيات املنتدى  

منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، والـصندوق            (ملتحـدة   مع سـت مـن وكـاالت األمـم ا         
، ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، وإدارة الــشؤون  )إيفــاد(الــدويل للتنميــة الزراعيــة 

ــة العامــة لألمــم املتحــدة، وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي،       ــة باألمان االقتــصادية واالجتماعي
وسيواصـل املنتـدى الـدائم تركيـز        . در توصـيات بـشأهنا    وأص) وصندوق األمم املتحدة للسكان   

  .٢٠١٠اهتمامه على تنفيذ توصياته، يف دورته العاشرة، يف عام 
، دعـت إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة إىل           ٢٠٠٩أكتوبر  /ويف تشرين األول    - ٢

ن تقدمي مـسامهات كتابيـة مـن منظومـة األمـم املتحـدة ومنظمـات حكوميـة دوليـة أخـرى، ومـ                      
 تنفيــذ وعــنالــدول األعــضاء واملنظمــات غــري احلكوميــة، بــشأن موضــوع املنتــدى الــدائم،        

، بيانـــات مـــن ٢٠١٠ينـــاير /الثـــاين كـــانون ٣١ســـتلمت، حـــىت او. توصـــيات املنتـــدى أيـــضا
كيانــا مــن كيانــات األمــم املتحــدة وغريهــا مــن الكيانــات احلكوميــة الدوليــة األخــرى           ١٤

ــة  مــصرف التنميــة األفريقــي، ومنظمــة  ( ، وإدارة الــشؤون )اليونيــسيف(األمــم املتحــدة للطفول
السياسية وإدارة شؤون اإلعالم باألمانة العامـة لألمـم املتحـدة، وشـعبة النـهوض بـاملرأة التابعـة                   
إلدارة الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة، ومكتـب الـشؤون القانونيـة التـابع للجنـة االقتـصادية                  

روبيــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة، ومنظمــة ألمريكــا الالتينيــة، واملفوضــية األو
، واملنظمـة الدوليـة للـهجرة،       )إيفـاد (العمل الدولية، وصـندوق األمـم املتحـدة للتنميـة الزراعيـة             
بـاراغواي،  ( دول أعـضاء     ٦، ومن   )وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، والربنامج العاملي لألغذية      

، ومـن   ) املتعـددة القوميـات، والـدامنرك، وكمبوديـا، واملكـسيك          وبوركينا فاسو، ودولة بوليفيا   
ــة واحــدة ذات مركــز استــشاري لــدى اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي      منظمــة غــري حكومي

ويف تطـور ُحظـي بالترحيـب قـدم مـصرف           ). الفريق العامل الدويل لشؤون الـشعوب األصـلية       (
شيء الذي يعكس تزايد مـشاركة املؤسـسات       التنمية األفريقي إىل املنتدى بيانا للمرة األوىل، ال       

  . املالية الدولية يف شؤون املنتدى
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  بعض العقبات اليت حددهتا وكاالت األمم املتحدة والدول األعضاء    
حدد عدد من التقارير الـواردة مـن الـدول األعـضاء والوكـاالت والـصناديق والـربامج                    - ٣

.  الـشعوب األصـلية    بقـضايا السياسات املتعلقـة    احلكومية الدولية عقبات تعترض تنفيذ املعايري و      
انعدام التمويـل واملـوارد األساسـية مـن أجـل تنفيـذ الـربامج؛           ) أ: (وتشمل هذه العقبات ما يلي    

ــة      ) ب( ــوطين واحمللــي مــن أجــل حتــسني عملي عــدم وجــود بيانــات مــصنفة علــى الــصعيدين ال
صـعوبة  ) د(شعوب األصـلية؛     ال والية صرحية للعمل املتعلق بقضايا    عدم وجود   ) ج(التخطيط؛  

وألغـراض التغلـب    . جراءات رمسيـة  إتنفيذ بعض توصيات املنتدى الدائم اليت قد تتطلب تطبيق          
دى تــنت زيــادة تعزيــز االتــصاالت بــني املعلــى هــذه العقبــة األخــرية، اقترحــت إحــدى الوكــاال

ل إجـراء   الدائم والوكاالت عـرب جمموعـة متنوعـة مـن الوسـائل، مبـا يف ذلـك تعزيزهـا مـن خـال                      
  . معينةعداد توصيات ل إكمال إمشاورات بني أعضاء املنتدى والوكاالت قب

  
  بعض االجتاهات    

  : هناك بعض االجتاهات الناشئة عن تقارير قُدمت هذا العام، هي  - ٤
ــة          )أ(   ــة الدولي ــات احلكومي ــم املتحــدة واملنظم ــات األم ــن منظم ــد م ــدد املتزاي الع

.  الـشعوب األصـلية    قـضايا ادئ توجيهيـة وسياسـات بـشأن        األخرى اليت تعمـل علـى إعـداد مبـ         
 من قبل املـصرف األورويب لإلنـشاء   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨عتمدت سياسات كهذه يف عامي      د ا وق

فــض االنبعاثــات خوالــتعمري، واإليفــاد، عــالوة علــى برنــامج األمــم املتحــدة للتعــاون يف جمــال   
 وتتواصـل جهـود اليونيـسيف ومنظمـة         . الناميـة  زالة الغابات وتـدهورها يف البلـدان      النامجة عن إ  

   يف ذلك االجتاه؛ للهجرة املبذولةاألغذية والزراعة واملنظمة الدولية
 الـشعوب   بقـضايا ُتبذل جهود متزايدة من أجل بنـاء القـدرات التقنيـة املتعلقـة                )ب(  

 يف املقـر وعلـى املـستوى القطـري          ،األصلية لدى موظفي األمم املتحدة واملسؤولني احلكـوميني       
، ويشمل ذلك اجلهود اليت تبذهلا منظمة اهلجرة الدوليـة ومنظمـة العمـل الدوليـة وإدارة                 ذلكك

  الشؤون االقتصادية واالجتماعية، واجلهود املبذولة على الصعيد الثنائي؛ 
مــن أجــل تنفيــذ بــرامج متعلقــة  ُتبــذل جهــود إضــافية علــى الــصعيد القطــري     )ج(  
  .  الشعوب األصليةبقضايا

  
  ليت قُدمت يف الدورة التاسعة للمنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصليةالدراسات ا    

 عدد قياسي من الدراسات الـيت أكملـها         ٢٠١٠سيكون معروضا أمام املنتدى يف عام         - ٥
  : أعضاء املنتدى املعينني بصفة مقربني خاصني، وهي حتديدا
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وب األصلية؛ وحتديـد تـدابري      جماالت تأثري األزمة االقتصادية العاملية على الشع        )أ(  
ومقترحــات مــن أجــل تقــدميها إىل احلكومــات وهيئــات األمــم املتحــدة ووكاالهتــا وصــناديقها   

  ؛ ) كوربوز-فيكتوريا تاويل (وبراجمها من أجل معاجلة هذه اآلثار 
امــــاين، إليــــسا كــــانكوي، وكــــارلوس م(الــــشعوب األصــــلية واملؤســــسات   )ب(  
  ؛ )ياجنيغالسو وبافل

واردة يف  الـ عـايري   باملة لتحديد مدى التزام سياسات ومشاريع تغري املناخ         دراس  )ج(  
  ؛ )قاسمهاستاي وحسن عيد بلباميانا ( بشأن حقوق الشعوب األصلية ناإلعال

 ،مايكـل دودسـون   (حقوق الشعوب األصلية املتعلقة بصيد األمساك يف البحار           )د(  
  ؛ )وكارستني مسيث

  ؛ ) وكارلوس ماماين،ي كالفريوبارثولوم(حقوق األرض األم   )هـ(  
دراســـة أوليـــة عـــن تـــأثري الـــصك القـــانوين الـــدويل املعـــروف باســـم مـــذهب   )و(  

 الـذي شـكّل أسـاس انتـهاك حقـوق اإلنـسان اخلاصـة        ،املتعلـق بالـشعوب األصـلية    واالكتشاف  
  ؛ )تونيا غونيال فريشنري(هبذه الشعوب 

ثــاره املتعلقــة دابري ختفيــف آف مــع تغــري املنــاخ وتــدراســة لتحديــد تــأثري التكيــ  )ز(  
  ؛)يرأندرس با -الرس (بتربية حيوان الريندير 

أجـرت هـذه الدراسـة      (دراسـة مقارنـة     : الشعوب األصلية واملـدارس الداخليـة       )ح(  
  ).أندريا مسيث اخلبرية اخلارجية

ــود املختلفــة علــى جــدول أعمــال املنتــدى مبــا يف ذلــك        - ٦ وتــصلح هــذه الدراســات للبن
وقد تكون التطورات الـيت طـرأت مـؤخرا، واملطروحـة أدنـاه يف إطـار                . ص للسنة املوضوع اخلا 

موضوعات حمددة، صاحلة يف إطار موضوعات أخـرى بـسبب تـرابط املوضـوعات الـصادر هبـا                
  . تكليف وغريها من املوضوعات األخرى اليت ينظر فيها املنتدى

  
ف واملوضــوعات التطــورات الــيت طــرأت يف اجملــاالت الــصادر هبــا تكليــ     -ثانيا   

  اخلاصة للمنتدى الدائم، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية
  

  التنمية االقتصادية واالجتماعية  -ألف   
. تظل التنمية االقتصادية واالجتماعية من اجملاالت الرئيسية لشواغل الـشعوب األصـلية          - ٧

 اقتـصادية صـارمة وأهنـا    وعلى الـرغم مـن أن النمـاذج اإلمنائيـة تـصمم يف العـادة وفقـا لـضوابط          
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كــثريا مــا تتــسبب يف تــدمري نظــم معــارف الــشعوب األصــلية يف جمــاالت احلوكمــة واالقتــصاد   
والشؤون االجتماعية والتعليم والثقافة واجملال الروحي واملوارد الطبيعية، يتزايد مـستوى إدراك            

لـشعوب األصـلية    ويظل التحـدي قائمـا أمـام ا       . ضرورة استكشاف مناذج ومفاهيم إمنائية بديلة     
فيما يتعلق بتطـوير مناذجهـا اخلاصـة اسـتنادا إىل إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب                      

ومن الضروري إجياد مفهوم إمنائي تعكس ثقافته وهويته الـرؤى واملنظـورات اخلاصـة              . األصلية
بالــشعوب األصــلية، وكــذلك وضــع اســتراتيجية حتتــرم حقــوقهم الفرديــة واجلماعيــة، وتتــسم    

ــا       ب ــرتبط هبــ ــشعوب وتــ ــذه الــ ــة هــ ــي حالــ ــسارها، وتراعــ ــد مــ ــى حتديــ ــة علــ ــدرة الذاتيــ القــ
  .احمللية ومبجتمعاهتا

: هــو الــشعوب األصــليةوســيكون املوضــوع اخلــاص للــدورة التاســعة للمنتــدى الــدائم   - ٨
ــان     ــة؛ املادت ــة واهلوي ــة يف ظــل الثقاف ــوق     ٣٢  و٣التنمي ــشأن حق ــم املتحــدة ب  مــن إعــالن األم

 وهو املوضوع الذي حبثه أيضا اجتماع فريق اخلرباء الدوليني الذي عقـد يف              .الشعوب األصلية 
، ووجهـت الـدعوة     ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٤ إىل   ١٢مقر األمم املتحدة، يف الفتـرة مـن         

ــه إىل خــرباء مــن الــشعوب األصــلية مــن ســبع منــاطق ميثلــها املنتــدى، وإىل أعــضاء املنتــدى       في
 فريـشنري، وبافـل سـولياجنيغا،     -كارلوس مامـاين، وتونيـا غـونيال         كوربوز، و  -فيكتوريا تاويل   

وحضر حلقـة العمـل مراقبـون مـن منظومـة األمـم املتحـدة ومنظمـات                 . من أجل تقدمي عروض   
وأدرج تقريـر حلقـة العمـل       . حكومية دولية أخرى، ومن منظمات غري حكومية ودول أعضاء        

رك بني الوكـاالت املعـين بقـضايا الـشعوب          وقدم فريق الدعم املشت   . ضمن وثائق الدورة احلالية   
  .٢٠١٠األصلية مسامهة يف املوضوع اخلاص لدورة املنتدى الدائم لعام 

، شــارك أعــضاء املنــدى الــدائم أيــضا يف حلقــة عمــل  ٢٠١٠ينــاير /ويف كــانون الثــاين  - ٩
وة علـى   استضافها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، من أجل مناقشة مفهوم التنمية البـشرية، عـال             

إعـادة الـتفكري    ”، الذي سيتناول موضـوع      ٢٠١٠املسامهة يف إعداد تقرير التنمية البشرية لعام        
وباإلضافة إىل ذلـك، شـارك أعـضاء املنتـدى الـدائم بفعاليـة يف اجلوانـب املختلفـة                   . “يف التنمية 
  . ، مبا يف ذلك الصناعات االستخراجيةئل اإلمنائية ذات الصلة باملؤسساتللمسا
ليــسا كــانكوي مولــو، إويف دورتــه الــسابعة، عــني املنتــدى الــدائم ثالثــة مــن أعــضائه،    - ١٠

مقـررين خاصـني إلجـراء دراسـة عـن          بـصفة   ل سـولياجنيغا،    فـ ماين كوندوري، وبا  اوكارلوس م 
 وأدرجــت مــذكرة مــن املقــررين اخلاصــني بــشأن عملــهم يف   لية واملؤســسات،الــشعوب األصــ

  . E/C.19/2010/9الوثيقة 
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   املكتبية لتقارير التنمية البشرية٢٠٠٩ات عام استعراض    
قـضايا   املكـتيب لتقـارير التنميـة البـشرية يف مـدى إدراج      ٢٠٠٩يبحث اسـتعراض عـام        - ١١

االحتاد الروسـي، وأوغنـدا،   (الشعوب األصلية يف تقارير التنمية البشرية الواردة من مثانية بلدان   
، ومـن منطقـة واحـدة       )، وغانا، وكمبوديـا، وكينيـا     وتايلند، ومجهورية ترتانيا املتحدة، ورواندا    

ما إذا كانـت هـذه       ، ويف )دلتا هنر النيجر  (، ومنطقة فرعية واحدة     )ئمنطقة آسيا واحمليط اهلاد   (
. التقارير تتضمن حتليالت للحالة اإلمنائية للشعوب األصلية يف سياق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة           

  : ةوترد فيما يلي بعض االستنتاجات العام
 قدرا قليال جدا من املعلومـات       ةستعرضملاستثناء كمبوديا، تضمنت التقارير ا    ب  )أ(  

عن حالة التنمية البشرية للشعوب األصلية، على الـرغم ممـا يعـرف مـن أن العديـد منـها يواجـه               
  حتديات خطرية فيما يتعلق بالتنمية وحقوق اإلنسان؛ 

  ألهداف اإلمنائية لأللفية؛مل يوفر أي تقرير بيانات مصنفة يف سياق ا  )ب(  
ــة وتايلنــد، مل يــرد ذكــر الــشعوب األصــلية بــصورة      )ج(   ــة البلــدان األفريقي يف حال

  صرحية يف التقارير، عدا اإلشارة إليها يف عداد الفئات الفقرية واملهمشة؛
 املـدقع، وارتفـاع معـدالت    ريف سياق األهداف اإلمنائية لأللفية، يبدو أن الفقـ      )د(  

 ووفيــات النفــاس، هــي املــشاكل األشــد إحلاحــا يف اجملتمعــات احملليــة للــشعوب  وفيــات الرضــع
األصلية، وأهنا تعود إىل عدد من العوامل مثل قصور إمكانية احلصول علـى األرض واخلـدمات                

 وهي أهم األسباب الشائعة للفقر والوفيـات        -الصحية ومياه الشرب املأمونة واملوارد الطبيعية       
   وسط الشعوب األصلية؛

متثل مسائل احلقوق املتعلقة باألرض واملنازعات حول ملكيتها أحد الـشواغل            )هـ(  
ووردت إشـارات   . الرئيسية للعديد من الشعوب األصلية يف البلـدان واملنـاطق الـيت استعرضـت             

إىل الشعوب األصلية يف احلاالت اليت تناولت فيها التقـارير املـسائل املتعلقـة بـاألرض، وخباصـة                  
  كمبوديا ونيجرييا؛ ييف تقرير
ــسائل         )و(   ــتبعادها أشــد امل ــز ضــدها واس ــشعوب األصــلية والتميي ــل هتمــيش ال ميث

االجتماعية إحلاحا يف مجيع البلدان اليت استعرضت، على الـرغم مـن عـدم تنـاول هـذه املـسائل                    
  ؛٢٠٠٧ملاما، فيما عدا تقرير غانا لعام ال إ

ــارير التن     )ز(   ــرد علــى حنــو حمــدد يف أي مــن تق ــشرية الــيت استعرضــت   مل ي ــة الب مي
يــشري إىل أن الــشعوب األصــلية قــد شــاركت، أو أهنــا دعيــت إىل املــشاركة، يف إعــداد          مــا
  .التقارير هذه
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قـــدمت تقـــارير التنميـــة البـــشرية توصـــيات ســـليمة وحـــددت بوضـــوح اجلهـــود ذات   - ١٢
ة وحتقيـق األهـداف     التوجهات العملية الرامية إىل مكافحة العقبات الرئيسية أمام التنمية البـشري          

وتشتمل عدة توصيات منـها علـى إمكانيـات واعـدة خلدمـة مـصاحل الـشعوب                 . اإلمنائية لأللفية 
بيــد أن التــدابري املــستهدفة مــن أجــل إدخــال حتــسينات علــى نوعيــة حيــاة الــشعوب    . األصــلية

األصلية واالعتـراف حبقوقهـا ومحايتـها علـى وجـه اخلـصوص، مل يـتم تناوهلـا بـشكل كامـل يف                      
  :وترد فيما يلي توصيات بشأن تقارير التنمية البشرية املستقبلية. تقاريرال

 تقارير التنمية البشرية حمنة الـشعوب األصـلية وتـسلط الـضوء             ناوليتعني أن تت    )أ(  
 أن هذه الـشعوب تـدخل يف عـداد أكثـر الفئـات هتميـشا يف اجملتمعـات وكـثريا                    إىل عليها، نظرا 

  ؛ ٢٠٠٧ار األمثلة الواردة يف تقرير كمبوديا لعام تصبح ضحايا للتنمية، على غر ما
يستوجب حتديد التحديات اإلمنائيـة الـيت تواجههـا الـشعوب األصـلية بـصورة                 )ب(  

ســليمة، عــالوة علــى حتديــد الــدور الــذي ميكــن أن تؤديــه هــذه الــشعوب يف حتقيــق األهــداف   
  ؛  ومسامهتها يف ذلكلبشرية هذه الشعوب يف إعداد تقارير التنمية اشراكاإلمنائية لأللفية، إ

ينبغي أن تشتمل التقارير القطرية املـستقبلية علـى فـرع شـامل عـن احملافظـات                   )ج(  
 تدنيا، وأن تقدم بيانات مصنفة مـن أجـل حتديـد            شدواملناطق الفرعية ذات مستويات األداء األ     

حتقيـق  فئات الـسكان الـيت يتـضح علـى وجـه اخلـصوص أهنـا مهمـشة فيمـا يتعلـق بالتقـدم جتـاه                    
  التنمية البشرية؛ 

ــه العجالـــة يف مجيـــع البلـــدان الـــيت      )د(   ينبغـــي بـــذل جهـــود حمـــسوسة علـــى وجـ
 من أجل أن تنفذ على حنو سليم خطط القضاء علـى الفقـر الـيت تـستهدف خدمـة                    ،اسُتعرَِضت

  مصاحل أشد فئات السكان فقرا، مبا يف ذلك الشعوب األصلية؛ 
ض معدالت وفيـات األطفـال ووفيـات        من الضروري بذل جهود ضخمة خلف       )هـ(  

اإليـدز واملالريـا    /سيما يف البلدان األفريقية املوبوءة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية             النفاس، وال 
والسل واألمراض املعدية األخرى، اليت تشكل هتديدا مستمرا للشعوب األصلية الـيت تعـيش يف               

  ة؛  الصحيةفقر مدقع وال حتظى سوى بالنذر اليسري من الرعاي
ــة واملنظمــات         )و(   ــات الوطني ــشمل احلكوم ــة ت ــة قوي ــل وجــود شــراكات إمنائي ميث

احلكوميــة والوكــاالت الثنائيــة واملتعــددة األطــراف واجلهــات الفاعلــة الرئيــسية األخــرى،    غــري
أشياء ضرورية ملساعدة البلدان اليت اسُتعرَِضت علـى حتقيـق أغـراض األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة         

  .البشريةوأهداف التنمية 
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 املكتيب لألهداف اإلمنائية لأللفيـة، والتقيـيم        ٢٠١٠التقارير القطرية عن استعراض عام          
  إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية/القطري املشترك

، أجرت أمانة املنتدى الدائم استعراضات مكتبية خلمسة تقـارير قطريـة   ٢٠١٠يف عام     - ١٣
بــنغالديش، ودولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات، والــسلفادور،  (ة عــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــ 

، وثالثــة مــن أطــر عمــل األمــم )غواتيمــاال(، ولتقيــيم قطــري مــشترك واحــد )وشــيلي، وناميبيــا
وتقـدم  ). ، ونيكـاراغوا  ) البوليفاريـة  -مجهورية  (بوتسوانا وفرتويال   (املتحدة للمساعدة اإلمنائية    

لعام معلومات هامـة عـن حالـة التنميـة وخططهـا والتحـديات              الوثائق التسع اليت فحصت هذا ا     
غــري أن التفــاوت يف مــستويات االهتمــام املمنــوح . الــيت يواجههــا كــل بلــد مــن البلــدان املعنيــة 

  . للشعوب األصلية وقضاياها ال يزال من التحديات القائمة
ة لتعمـيم   يعطي تقريرا دولة بوليفيـا املتعـددة القوميـات وغواتيمـاال أمثلـة جيـد                )أ(  

شواغل الشعوب األصلية وقضاياها وإدماجها، ويشمل ذلك استخدام بيانات مـصنفة وتركيـز             
ويتـضمن تقريـر فرتويـال      . االهتمام على الشعوب األصـلية يف مجيـع جمـاالت التخطـيط اإلمنـائي             

  . أيضا إشارات مباشرة إىل الشعوب األصلية يف عدة سياقات)  البوليفارية-مجهورية (
معظم األحيـان، تـرد اإلشـارة إىل الـشعوب األصـلية يف التقـارير القطريـة                 ويف    )ب(  

يف ) بـنغالديش، ودولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات، وشـيلي           (املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفيـة      
ســياق الفقــر املــدقع واملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة ووفيــات األطفــال وصــحة األمومــة  

وتــشري التقــارير إىل أن معــدالت الفقــر وســط  ). ٥ و ٤ و ٣ و ١لأللفيــة األهــداف اإلمنائيــة (
الشعوب األصلية تفـوق بكـثري املعـدالت الوطنيـة أو املعـدالت وسـط فئـات الـسكان األخـرى                  

بيـد أن التقريـر الـوارد مـن شـيلي يـشري إىل أن معـدل الفقـر املـدقع              . خالف الـشعوب األصـلية    
 يف املائـة يف عـام   ٤,٧ إىل ١٩٩٠ يف املائة يف عـام      ١١وسط السكان األصليني قد اخنفض من       

املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني     ( من األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة       ٣وفيما يتعلق باهلدف    . ٢٠٠١
، تظـل الفجـوة بـني الرجـال والنـساء قائمـة يف اجملتمعـات احملليـة للـشعوب األصـلية علـى              )املرأة

 مـن   ٥ و   ٤وفيما يتعلق باهلدفني    . ة يف جمال التعليم   الرغم من النجاح احملرز يف سد هذه الفجو       
، تنحـو النتـائج املتحـصل    )معدالت وفيات األطفال وصـحة األمومـة     (األهداف اإلمنائية لأللفية    

عليها من اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية إىل أن تكون أسوأ من النتـائج املتحـصل عليهـا يف                  
 مــن األهــداف اإلمنائيــة  ٥مــا خيــتص باهلــدف  وفي. منــاطق أخــرى غــري منــاطق هــذه الــشعوب  

لأللفية، تنخفض معدالت إشراف قابالت متخصصات علـى الـوالدات يف املنـاطق الـيت يرتفـع             
  . عدد الشعوب األصلية وسط سكاهنا
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وســلّط التقيــيم القطــري املــشترك لغواتيمــاال الــضوء علــى املــشاكل التاليــة يف     )ج(  
استشراء سوء التغذية وسـط األطفـال دون        ‘ ١’: األصليةجماالت األولويات املتعلقة بالشعوب     

عدم املساواة واالسـتبعاد فيمـا يتعلـق باحلـصول          ‘ ٢’سن اخلامسة وتردي حالة األمن الغذائي؛       
عـدم وجـود اآلليـات      ‘ ٣’على اخلـدمات االجتماعيـة والتفـاوت يف جمـال الفـرص االقتـصادية؛               

  . والفرص اليت تكفل املشاركة السياسية الكاملة
مل يرد االعتراف بضرورة معاجلة قضايا الشعوب األصـلية وبـذل جهـود لبنـاء                 )د(  

قدرات اجملتمعات احمللية هلذه الشعوب، كي تشارك علـى حنـو فعـال يف العمـل مـع احلكومـات            
واألطراف السياسية الفاعلة، يف الوثائق املتعلقة بإطار عمل األمم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة،               

  ).  البوليفارية-مجهورية ( فرتويال سوى يف وثيقة
ويبـــدو أن أحـــد التحـــديات املـــشتركة الـــيت تواجههـــا البلـــدان، فيمـــا يتـــصل   )هـ(  

باألهداف اإلمنائية لأللفية والـشعوب األصـلية، يتمثـل يف سـالمة معاجلـة االحتياجـات اإلمنائيـة                  
 الــيت تــشكل الــشعوب فرمبــا يــؤدي تنفيــذ الــسياسات اإلمنائيــة يف البلــدان . لألقليــات الــسكانية

وتزيـد احلـواجز   . األصلية فيها أقليات سكانية صغرية إىل إمكانية زيـادة هتمـيش هـذه الـشعوب     
الثقافيــة واللغويــة مــن خمــاطر هتمــيش الــشعوب األصــلية، نظــرا إىل أن حتقيــق غايــات األهــداف  

 سياسـات ذات    اإلمنائية لأللفية فيما يتصل بالشعوب األصلية حيتاج، يف كثري من األحيـان، إىل            
ونظـرا إىل ارتفـاع التكـاليف والـصعوبات الـيت تكتنـف إعـداد مثـل                 . سياقات واجتاهات حمددة  

هذه الربامج يف هيئة توجيهات باللغات األصلية جملموعـات صـغرية مـن الـسكان، ختـشى مغبـة                   
أن ختتار احلكومات بـرامج موجهـة إىل جمموعـات سـكانية أكـرب مـن أجـل حتـسني نتـائج هـذه                 

  .  على الصعيد الوطينالربامج
وتتجلى أمهية معاجلة قضايا الشعوب األصلية على حنو مباشر يف البلـدان الـيت                )و(  

تـشكل الــشعوب األصــلية فيهـا غالبيــة الــسكان، مثـل دولــة بوليفيــا املتعـددة القوميــات، حيــث     
معاجلـة  يكاد يتعذر إدراك النجـاح يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف هـذه البلـدان بـدون                      

وباملقابل، يبدو واضـحا، فيمـا خيـتص بالبلـدان الـيت تـشكل الـشعوب                . وضع الشعوب األصلية  
األصلية فيهـا أقليـات، مثـل بـنغالديش، أن هنـاك حاجـة إىل بـذل املزيـد مـن اجلهـود مـن أجـل                
تعمــيم قــضايا الــشعوب األصــلية وتأكيــد أمهيــة املــساواة يف اقتــسام املنــافع ذات الــصلة بالتنميــة 

  . داف اإلمنائية لأللفية على حنو يشمل مجيع فئات السكان مبا يف ذلك الشعوب األصليةلأله
ــتعني، فيمــا خيــتص بالتقــارير املــستقبلية، أن تــشجع احلكومــات املــشاركة       )ز(   وي

املباشــرة للــشعوب األصــلية واجملموعــات الــسكانية املنتميــة هلــذه الــشعوب، يف إعــداد هــذه          
  . التخطيط وانتهاء بعملية اإلعدادالتقارير، ابتداء من مرحلة 
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ويوصــي هــذا االســتعراض باحلــصول علــى موافقــة الــشعوب األصــلية احلــرة       )ح(  
إذا ال ميكـن    . واملسبقة واملستنرية فيما خيتص جبميع املبادرات اإلمنائية اليت تشمل هذه الشعوب          

، بغــض أن تكــون هــذه الــشعوب جمــرد موضــوعات للدراســات أو أهــداف للمــشاريع اإلمنائيــة
النظـــر عـــن حـــسن النوايـــا، بـــل جيـــب أن تـــشارك بفعاليـــة يف ختطـــيط الـــسياسات وتنفيـــذها   

وحــىت اســتخدام البيانــات املــصنفة قــد ال يكــون كافيــا يف بعــض احلــاالت لفهــم . واستعراضــها
  . األبعاد احلقيقية للمشاكل أو اآلثار الفعلية لربامج معينة

توصـــيات الـــسابقة الـــصادرة عـــن وأخـــريا، يعيـــد هـــذا االســـتعراض تأكيـــد ال  )ط(  
ــة           ــات املتعلق ــات حتــسني مجــع البيان ــى احلكوم ــي عل ــه ينبغ ــث أن ــن حي ــة، م استعراضــات مماثل

  . )١(بالشعوب األصلية وتصنيفها
  

  احلساب اإلمنائي    
إشـــراك نـــساء ” تنفيـــذ مـــشروع احلـــساب اإلمنـــائي املعنـــون ٢٠٠٩اكتمـــل يف عـــام   - ١٤

ت احمللية من خالل التكنولوجيـات اجلديـدة يف أمريكـا           بناء قدرات احلكوما  : الشعوب األصلية 
وقامت الـشعوب األصـلية املـشاركة، يف إكـوادور، وبـريو، ودولـة بوليفيـا املتعـددة                  . “الالتينية

ومتثـل اهلـدف الرئيـسي هلــذه    . القوميـات، بتنفيـذ عـدد مــن األنـشطة وممارسـات بنـاء القــدرات      
ل املـشاركة يف عمليـة صـنع القـرارات الـيت          األنشطة يف متكني نـساء الـشعوب األصـلية مـن أجـ            

تؤثر عليهن، مع التركيز على حقوقهن فيما يتعلق باحلصول على املعلومـات وإنتاجهـا بلغـاهتن                
ــاهتن   ــك، أن  . األصــلية ويف ســياق ثقاف ــى ذل ــالوة عل ــات    تجــتوع ــن منظم ــات م ــة منظم  ثالث

ملـواد اإلعالميـة املوجهـة      الشعوب األصلية، بالتعاون مع احلكومـات احملليـة، نطاقـا واسـعا مـن ا              
. إىل نساء الشعوب األصـلية، مبـا يف ذلـك بـرامج إذاعيـة وتلفزيونيـة، ومواقـع شـبكية وجمـالت                     

نـوفمرب وكـانون   /وعقـدت ثالثـة مـن هـذه املنظمـات حلقـات عملـها النهائيـة يف تـشرين الثـاين          
  .مل واستعرضت املشروع بأكمله وقّيمت مدى قابلية استدامة الع٢٠٠٩ديسمرب /األول

  
  البيئة  - باء  

تغري املناخ يهيمن على عمل املنتدى الدائم نتيجة ما تشكله اآلثار النامجـة عـن   ال يزال     - ١٥
وأعربـت  . قدرة جمتمعات الشعوب األصـلية علـى البقـاء        على  تغري املناخ من هتديدات وأخطار      

 قـد تـؤثر علـى       الشعوب األصلية أيـضاً عـن القلـق إزاء سياسـات ختفيـف اآلثـار والتكيُّـف الـيت                  
ــا  ــا ومواردهـ ــيها وأقاليمهـ ــع    . أراضـ ــراكها يف وضـ ــة بإشـ ــلية املطالبـ ــشعوب األصـ ــل الـ وتواصـ

أن متتثـل هـذه    بـ  علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل، و         ،السياسات املتعلقـة بـتغري املنـاخ وتنفيـذها        
__________ 

   .www.un.org/esa/socdev/unpfii: ضات املكتبية انظر املوقع الشبكيللحصول على النصوص الكاملة لالستعرا  )١(  
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ن السياسات والقوانني حلقوق الشعوب األصلية على النحو املبني يف إعالن األمم املتحـدة بـشأ              
  .حقوق الشعوب األصلية وغريها من الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان

، شارك أعـضاء املنتـدى الـدائم، إىل جانـب العديـد مـن الـشعوب                ٢٠٠٩وخالل عام     - ١٦
ــاخ      ــتغري املن ــة ب ــة املتعلق ــن االجتماعــات اهلام ــدد م ــاملي   ،األصــلية، يف ع ــة الع ــؤمتر القم ــل م  مث

احملادثـات املتعلقـة بـتغري      واملعقـود يف أنكـوريج، أالسـكا،        للشعوب األصـلية املعـين بـتغري املنـاخ          
املناخ اليت عقدها القائمون علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ يف بـون،                   

املــؤمتر اخلــامس عــشر للــدول األطــراف يف االتفاقيــة      عقــد الــيت أفــضت إىل  وويف بــانكوك، 
  .٢٠٠٩ديسمرب /ألول يف كانون ا،اإلطارية، يف كوبنهاغن

 ، سُيعقد املنتدى احلضري العاملي اخلـامس يف ريـو دي جـانريو،            ٢٠١٠مارس  /ويف آذار   - ١٧
وسيــشتمل . “ ختطــي الفجــوة احلــضرية-احلــق يف مزايــا املدينــة ”الربازيــل، يف إطــار موضــوع 

 املنتدى احلضري العاملي على اجتمـاع مائـدة مـستديرة يتعلـق بالـشعوب األصـلية، يركـز علـى                   
أفرادهـا  لتمييـز فيمـا يتعلـق بإمكانيـة حـصول      لض الـشعوب األصـلية بـشكل خـاص         مسألة تعـرُّ  

أفرادهـــا الكاملـــة يف اجملـــاالت االجتماعيـــة والـــسياسية مـــشاركة علـــى إعاقـــة علـــى ســـكن، و
ال سـيما   وُيَتَوقَّع أن يناقش اجتماع املائدة املـستديرة التحـديات البيئيـة، و           . واالقتصادية للمدينة 

 تغري املنـاخ آثـار   نجم عنتوُيرجَّح أن . ري املناخ على األقاليم التقليدية للشعوب األصليةآثار تغ 
سلبية ملموسـة علـى مـأوى الـشعوب األصـلية وأسـباب معيـشتها، ممـا يـسهم يف زيـادة هجـرة                        

  . أفرادها إىل املناطق احلضرية
تاسـعة للمنتـدى الـدائم      جري مناقـشتها أثنـاء الـدورة ال       تومن بني اجملاالت اهلامة اليت س       - ١٨

 صيداملتعلقـة بـ   دراسة مقدمـة مـن عـضوين مـن أعـضاء املنتـدى عـن حقـوق الـشعوب األصـلية                      
ل تــوفريه مــن احلمايــة حلقــوق الــشعوب  َمــحَتالدراســة الــشاملة حتلــيالً ملــا ُيوتتــضمن . األمســاك
  ).E/C.19/2010/2(الصيد يف البحار ضمن اإلطار الدويل احلايل املتعلقة باألصلية 

  التعليم  -جيم   
ملـدة نـصف يـوم      الـيت اسـتمرت     أثناء املناقـشة    وأوصى املنتدى الدائم يف دورته الثامنة،         - ١٩

أن يـشترك جملـس املنطقـة القطبيـة الـشمالية رمسيـاً مـع منظمـة                 بـ القطب الـشمايل،    منطقة  بشأن  
يف متابعــة  ،ئــةوبرنــامج األمــم املتحــدة للبي) اليونــسكو(األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة  

:  املعنـون  اجتماع اخلرباء الدويل املعين بـتغري املنـاخ والتنميـة املـستدامة مبنطقـة القطـب الـشمايل                 
واعتــرف املنتــدى أيــضاً    . التحــديات يف اجملــاالت العلميــة واالجتماعيــة والثقافيــة والتعليميــة     
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فيمـــا يتعلـــق بالتحـــديات املعينـــة الـــيت تواجههـــا الـــشعوب األصـــلية مبنطقـــة القطـــب الـــشمايل 
  .)٢(بالتعليم
بـشأن  مت اليونسكو أثناء الدورة الثامنة أيضاً، تقريراً عـن مـشروع أُِجنـز مـؤخراً                قدَّ و  - ٢٠
الــيت ميكــن هبــا  حتديــد الوســائل شــراك جمتمعــات الــشعوب األصــلية يف عــدة بلــدان أفريقيــة يف إ

. مـستقبل مـستدام   قيـق   حتتطبيق تراثهـا الثقـايف ومعارفهـا التقليديـة يف جمـال التثقيـف مـن أجـل                   
األبعـاد الـشاملة    بعنـوان  ٢٠٠٨وقدمت اليونسكو أيضاً تقريـراً عـن وضـع ورقـة مفـاهيم لعـام        

حقـوق  بـشأن   إدراج إعالن األمم املتحـدة      ما يتعلق ب  ، اليت متثل مسامهة قيِّمة في     التعليم للحق يف 
 املطالبـة بتعزيـز  نـد  الشعوب األصلية ضمن جمموعة الصكوك القانونية اليت تؤخـذ يف االعتبـار ع           

  .حلق يف التعليما
إىل املنتـــدى بعنـــوان دراســـة خـــرباء ، قـــدمت أمانـــة املنتـــدى الـــدائم ٢٠٠٩ويف عــام    - ٢١

ــة  ــة: الــشعوب األصــلية واملــدارس الداخلي ــه دراســة مقارن ــاء علــى طلب وتقــدم الدراســة   .)٣(، بن
 وكــذلك ،ا وممارســاهتاهتاستعراضــاً تارخييــاً عامــاً للمــدارس الداخليــة، مبــا يف ذلــك أيــديولوجيا  

علـى  وهي أيـضاً تركـز علـى املمارسـات احلاليـة للمـدارس الداخليـة، و               . مواقعها يف أحناء العامل   
ورحـب املنتـدى الـدائم يف     . مـن أجـل أطفـال الـشعوب األصـلية         اسـتمرار تـشغيلها     غرض من   ال

  .ةدورته الثامنة بالدراسة، وطلب إتاحتها بوصفها وثيقة من وثائق الدورة التاسع
املعنيــة  آليــة اخلــرباء ت، أجنــز٩/٧ و ٦/٣٦لــس حقــوق اإلنــسان جم ي وعمــالً بقــرار  - ٢٢

حتقيـق  املاثلـة أمـام   الـدروس املـستفادة والتحـديات       املتعلقة ب دراسة  ال”حبقوق الشعوب األصلية    
 مفتـاح هـو   ويقر املنتدى الدائم بأن احلق يف التعلـيم         . “إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم     

وأسـهمت أمانـة املنتـدى الـدائم يف دراسـة آليـة اخلـرباء               . ة للشعوب األصـلي    منصفة ق نتائج حتقي
 على اتباع هنج يقوم على حـق الـشعوب األصـلية يف             تحبقوق الشعوب األصلية، وركز   املعنية  

  . التعليم، والتوصيات الرئيسية اليت أوصى هبا املنتدى الدائم
  

  الصحة  -دال   
مــن القــضايا احلامســة للــشعوب ة احلــصول علــى خــدمات صــحية ل عــدم إمكانيــايــزال   - ٢٣

متزايـدة  وتواجه الشعوب األصلية معـدالت      .  النمو األصلية يف الدول األعضاء النامية واملتقدمة     
وشـارك أعـضاء املنتـدى الـدائم يف مبـادرة      . أمـراض وأدواء قابلـة للعـالج، مـن بينـها الـسل      من  

 كـانكي، عـضو املنتـدى      سامـم األوىل، وحـضرت إليـ      القضاء على داء الـسل التابعـة جلمعيـة األ         
__________ 

  ).E/2009/43-E/C.19/2009/14 (٢٣ امللحق رقم، ٢٠٠٩، ORECOSOCانظر   )٢(  
  )٣(  E/C.19/2009/CRP.1.  
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 يف ريــو دي ،مبــادرة القــضاء علــى داء الــسل الــيت عقــدهتا عمــل ال مــن حلقــات االــدائم، مزيــد
  . ٢٠٠٩ديسمرب / يف كانون األول، ويف كانكون٢٠٠٩مارس / يف آذار،جانريو
ــة   - ٢٤  لــدعم  عــضو الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت  ،وستستــضيف منظمــة الــصحة العاملي

 يف ،٢٠١٠ يف عـام     ،املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، االجتماع السنوي للفريـق         
وشــاركت منظمــة الــصحة العامليــة أيــضاً يف تــدريب املــدربني بــشأن املــسائل املتعلقــة   . جنيــف

  أمانـة املنتـدى الـدائم واملركـز الـدويل للتـدريب التـابع ملنظمـة                هتـ نظم الذي   ،بالشعوب األصلية 
  . ٢٠٠٩يونيه / يف تورين، إيطاليا، يف حزيران،العمل الدولية

ــة جــون       ٢٠٠٩أغــسطس /آبويف   - ٢٥ ــابع جلامع ــود أمريكــا الت ــد مركــز صــحة هن ، َعقَ
وتعاونـت أمانـة    .  يف مدينة نيويورك   ،ز برناجمه البحثي الصيفي املتعلق بالشعوب األصلية      ـهوبكن

هتا يــوم واحــد بــشأن مــسألة الــشعوب األصــلية تنظــيم دورة مــديف امعــة اجلمــع دائم املنتــدى الــ
  . يف مقر األمم املتحدة٢٠٠٩أغسطس / آب٢١يف عقدت والصحة، 

  
  الثقافة  -اء هـ  

. عليــه بقــاء الــشعوب األصــلية ورفاههــارتكــز الــذي يالفعلــي تــشكل الثقافــة األســاس   - ٢٦
. لدينامية والتطـور  زالت ثقافات الشعوب األصلية تتسم با      وبالرغم من التهديدات املتعددة، ما    

 وهـي مـستودع  . والثقافة جزء هام من التنمية ألهنا تشكل األساس لفهم الـشعوب واجملتمعـات    
وهبـذه الطريقـة،   . ق العـيش معـاً  ائـ  للحكمة، واخلربة، واملعرفة، والتبـادل، والتـضامن، وطر    متنامٍ

لتنـوع الثقـايف    لو.  لسرب أغوار احلاضر وتـشكيل املـستقبل       مفتاحاًتصبح ثقافة الشعوب األصلية     
ــه  ــصادر    مكانتــ ــد مــ ــو أحــ ــع، وهــ ــةايف اجملتمــ ــسبمالتنميــ ــسكو  ، حــ ــالن اليونــ  ورد يف إعــ

أيضاً وسـيلة لتحقيـق   باعتباره االقتصادي فحسب، بل  وال يرتبط فهمه بالنمو     ،)٤(٢٠٠١ لعام
  . التعايش الفكري والعاطفي واملعنوي والروحي، بشكل أكثر إرضاًء

ــة  الركــائز القاورد ذكــر و  - ٢٧ ــة للتنمي ــن صــكوك    يف ظــلنوني ــدد م ــة يف ع ــة واهلوي  الثقاف
وأولـت اليونـسكو اهتمامـاً      . وغريها مـن الـصكوك الدوليـة املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان            اليونسكو  

مثل اإلعـالن العـاملي     يف عدد من صكوكها      ،خاصاً للروابط القائمة بني الثقافة والتنمية واهلوية      
، واتفاقيـة محايـة   ٢٠٠٣عـام  ل، واتفاقية محاية التراث الثقايف غري املـادي       ٢٠٠١لليونسكو لعام   

املعاهـدات الرئيـسية املتعلقـة حبقـوق        تـربط   و. ٢٠٠٥وتعزيز تنوع أشكال التعـبري الثقـايف لعـام          
اعيـة والثقافيـة، واتفاقيـة      اإلنسان، ومن بينها العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتم        

__________ 
  .٣وع الثقايف، املادة بشأن التناإلعالن العاملي لليونسكو   )٤(  
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بـشكل  حقوق الشعوب األصلية،    بشأن  حقوق الطفل، وغريها، وكذلك إعالن األمم املتحدة        
  .واضح بني الثقافة وحقوق اإلنسان والتنمية

ويؤكد إعالن األمم املتحـدة علـى حـق الـشعوب األصـلية يف احلفـاظ علـى مؤسـساهتا             - ٢٨
ويـنص اإلعـالن    .  لتطلعاهتـا واحتياجاهتـا    يـز تنميتـها وفقـاً     تعزيف  وثقافاهتا وتقاليدها وتعزيزها، و   

على أن الشعوب األصلية وأفرادها أحـرار ومتـساوون مـع مجيـع الـشعوب واألفـراد اآلخـرين،                   
سيما التمييـز    وهلم احلق يف أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز يف ممارسة حقوقهم، وال              

علـى   الثقافـة واهلويـة      يف ظـل   التنميـة    وترتكـز . ألصـلية هويتـهم ا    إىل منشئهم األصلي أو    استناداً
جمموعـة احلقـوق الـيت حتـدد املـشاركة          :  يف إعـالن األمـم املتحـدة مهـا         شـارعتني وردتـا     نيدعامت

  .الفعالة للشعوب األصلية، وجمموعة احلقوق اليت حتدد احلقوق الثقافية للشعوب األصلية
صـلية شـرطاً الزمـاً للتنميـة يف ظـل الثقافـة             وميثل احتـرام احلقـوق الثقافيـة للـشعوب األ           - ٢٩

حقـوق الثقافيـة    مـوجزات لل   مادة علـى األقـل مـن إعـالن األمـم املتحـدة               ١٧تضمن  وت. واهلوية
أيـضاً يف صـكوك حقـوق اإلنـسان الدوليـة األخـرى،       ترد عنها نصوص للشعوب األصلية، اليت    

اهليئات الدولية املعنيـة حبقـوق      سري احملاكم الدولية و   اكذلك من خالل تف   هذه احلقوق   وطوَِّرت  
  .اإلنسان للقانون الدويل

ــة واألربعـــنيهتـــايف دورو  - ٣٠ ــام ل،  الثالثـ ــة احلقـــوق االقتـــصادية  ،٢٠٠٩عـ  اعتمـــدت جلنـ
ويـذكر  .  بشأن احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافيـة       ٢١التعليق العام رقم    واالجتماعية والثقافية   

لـدول األطـراف    يـتعني علـى ا    ه التحديد، مشرياً إىل أنـه       على وج  التعليق العام الشعوب األصلية   
ــدابري لــضمان أن   ــاة  راعــى علــى النحــو الواجــب يف  تاختــاذ ت ممارســة احلــق يف أداء دور يف احلي

لـشعوب  لغـري ا  أو الـيت ال ميكـن       تتـسم بطـابع جمتمعـي قـوي،         احليـاة، الـيت قـد       هـذه   الثقافية قيَّم   
أيـضاً أن الـشعوب     التعليـق   ويـذكر   . )٥(طـار اجملتمعـي   يف اإل عنـها والتمتـع هبـا       فصاح  األصلية اإل 

احلق يف التصرف اجلماعي لضمان احتـرام حقهـا يف احلفـاظ علـى تراثهـا الثقـايف                  متلك  األصلية  
تعبريهــا الثقافيــة التقليديــة، والــسيطرة عليهــا ومحايتــها وتطويرهــا، طرائــق ومعارفهــا التقليديــة و

 مبـدأ املوافقـة احلـرة واملـسبقة واملـستنرية للـشعوب             األطـراف أن حتتـرم    تعني علـى الـدول      وأنه يـ  
  .)٦(األصلية يف مجيع املسائل اليت تقع يف إطار حقوقها املعينة

  

__________ 
  )٥(  E/C.12/GC/21٣٧  و٣٦ ، انظر حتديداً الفقرتني.  
انظر أيضاً االتفاقية املتعلقـة بالـشعوب األصـلية والقبليـة     . ١حقوق الشعوب األصلية، املادة  شأن  انظر اإلعالن ب    )٦(  

  ).١٦٩االتفاقية رقم (يف البلدان املستقلة 
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  حقوق اإلنسان  -واو   
 لعمــل أمهيــة أساســيةعــالن األمــم املتحــدة وتنفيــذه، منــذ إقــراره،  إل اكتــسب التــرويج  - ٣١

ــدائم  ــدى ال ــه ا   . املنت ــدائم يف  دورت ــدى ال ــن املنت ــسابعة وأعل ــام لل ــدورة األوىل - ٢٠٠٨ع  وال
يف مجيـع مـا يـضطلع       بترمجة اإلعـالن إىل صـك حـي          عن االلتزام    -عالن  اإلمنذ إقرار   املعقودة  

  علـى  عزمـه أعرب عـن     و ،إطاره القانوين يشكل  اإلعالن  أن  وأكد املنتدى أيضاً    . به من أعمال  
بواليتـه، وكـذلك يف األعمـال        يف توصـياته بـشأن اجملـاالت املوضـوعية املـشمولة             هكفالة إدماج 

 .اليت يضطلع هبا يف إطار املوضوع اخلاص لكل دورة، ويف مواضيعه وأولوياته املستمرة

ة  بـصف  ، من إعالن األمـم املتحـدة      ٤٢املنتدى الدائم بشكل خاص يف املادة       يرد ذكر   و  - ٣٢
ــاير/ويف كــانون الثــاين. عــالنذا اإلمــسؤولية تعزيــز التنفيــذ الكامــل هلــ  توليــه  ، عقــد ٢٠٠٩ ين

ــن أجــل مناقــشة        ــدى اجتماعــاً لفريــق اخلــرباء م ــيت يــؤدي هبــا واليتــه     املنت يف إطــار الــسبل ال
 .٤٢ املادة

ناقـشة الطريقـة الـيت ينبغـي أن     ملكـبرياً  اهتمامـاً   املنتدى الدائم، يف دورته الثامنـة،    أوىلو  - ٣٣
دى دعــوة الــدول ومشلــت توصــيات املنتــ . مــن اإلعــالن ٤٢واليتــه مبقتــضى املــادة  ؤدي هبــا يــ

 باملعلومات املوضوعية بشأن تنفيذ اإلعالن وتقييم فعاليتـه علـى الـصعيدين             هتزويد  ىلإاألعضاء  
وأوصى املنتدى أيضاً بأن تقدم الدول األعـضاء معلومـات كافيـة بـشأن تنفيـذ                . الوطين واحمللي 

وأن تتـشاور مـع      اإلعالن يف تقاريرها الرئيسية إىل اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات حقـوق اإلنـسان              
وطلـب أيـضاً أن     . الشعوب األصلية علـى حنـو حيتـرم بالكامـل التزاماهتـا يف إطـار هـذا اإلعـالن                  

 مـن  ٤٢ و ٤١تلبيـة متطلبـات املـادتني    بغـرض   األمني العام املوارد البشرية واملالية الكافية       يوفر
 .اإلعالن من حيث انطباقهما على املنتدى الدائم

 

ائم يف دورتــه الثامنــة أيــضاً، إىل جانــب توصــياته للــدول األعــضاء واعتمــد املنتــدى الــد  - ٣٤
مــن إعــالن األمــم املتحــدة   ٤٢بــشأن املــادة ) ٢٠٠٩ (١واألمــم املتحــدة، التعليــق العــام رقــم  

 الطــابع القــانوينمجلــة أمــور، يف ويستكــشف هــذا التعليــق، . شأن حقــوق الــشعوب األصــليةبــ
 .٤٢نتدى الدائم يف إطار املادة إلعالن األمم املتحدة وكذلك التزامات امل

 أوفــد  ودولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات، اى علــى دعــوة مــن حكــوميت بــاراغو وبنــاًء  - ٣٥
متثّـل   و .٢٠٠٩مـايو   /أبريـل وأيـار   / يف نيـسان   ،املنتدى بعثة إىل منطقـة تـشاكو يف كـال البلـدين           

لألغذيــة تحــدة األمــم امل منظمــة  مــنمــشاركة مــوظفنيهلــا  الــدعم ت الــيت وفــر،هــدف البعثــة
الزراعة، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، وإدارة الـشؤون                 و

 سخرة الـيت تعـاين    الة ال التصدي حل يف  االقتصادية واالجتماعية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،       
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ــها ــشعوب األصــلية  من ــشاكو يف ال ــة ت ــة .  منطق ــن   ،وســعت البعث ــت األوىل م ــيت كان ــا  ال نوعه
 كذلك إىل تشجيع التعاون الفعال على املستوى القطري بـني مجيـع األطـراف      ، الدائم للمنتدى

ــة،  ــن ضــمنها الفاعل ــشعوب األصــلية     وم ــم املتحــدة ومنظمــات ال ــات ووكــاالت األم  احلكوم
ويـدعو املنتـدى الـدائم حكـوميت        . ممارسـات الـسخرة   القـضاء علـى     تـسريع   ، من أجل    أفرادهاو

ا تنفيـذمه بـشأن     خـالل الـدورة التاسـعة      ليفيا املتعددة القوميـات إىل اإلبـالغ      دولة بو باراغواي و 
 . للتوصيات الواردة يف تقارير البعثة

تنفيذ إعالن األمم املتحدة جمال اهتمـام مـشترك للمنتـدى واملقـرر اخلـاص املعـين           ثل  ومي  - ٣٦
يــة حبقــوق الــشعوب اإلنــسان واحلريــات األساســية للــشعوب األصــلية وآليــة اخلــرباء املعن حبقــوق 
 لكفالة عمل هذه الواليات الـثالث بطريقـة        ،العام املاضي يف   خطوات   اختذت عدة وقد  . األصلية
وحـضر عـضو املنتـدى الـدائم، كـارلوس      .  تنفيذ اإلعالن على أفضل وجه    بغرض تعزيز  ،متناسقة

 / آب١٤  إىل١٠ف، يف الفتــرة مــن مامــاين، الــدورة الثانيــة آلليــة اخلــرباء، الــيت عقــدت يف جنيــ  
آليــة اخلــرباء بــشأن الــدروس  يف الدراســة الــيت أعــدهتا املنتــدى أيــضاً ســاهم و. ٢٠٠٩أغــسطس 

وشـارك املقـرر اخلـاص       .)٧(حـق الـشعوب األصـلية يف التعلـيم        إعمـال   املستفادة والتحديات أمـام     
ية األمم  ونظمت أمانة املنتدى ومفوض   . وممثل آللية اخلرباء أيضاً يف الدورة الثامنة للمنتدى الدائم        

وركز هذا االجتمـاع علـى التنـسيق        . املتحدة حلقوق اإلنسان اجتماعاً للواليات الثالث وأماناهتا      
 .انعقاد هذه االجتماعات سنوياًتواصل  على أن يمت االتفاق و،والتعاون

  
  اإلعاقة    

 من اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، عقـدت الـدورة األوىل                ٣٤وفقاً للمادة     - ٣٧
ومشلــت اللجنــة يف . ٢٠٠٩فربايــر / يف شــباط، املعنيــة حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة للجنــة

 .انتخبوا يف الدورة األوىل ملؤمتر الدول األطراف عضواً ١٢عضويتها 

تـه يف   أمهي فريق الدعم املشترك بني الوكـاالت املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية                عمللو  - ٣٨
 واتفقـت األمانتـان   .معـاً  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   مل أمانة املنتدى وأمانة اتفاقية    عجمال  

 ال ســيما يف مــا يتعلــق ،كــل منــهما يف عمــل األخــرىعلــى أن تــسهم علــى تبــادل املعلومــات و
 إطـار جمموعـة األمـم       يففرقـة األمـم املتحـدة القطريـة         على أ إطار األمم املتحدة املعياري     بتطبيق  

  .املتحدة اإلمنائية
  

__________ 
  )٧(  A/HRC/EMRIP/2009/2.  
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  م وإصدار املواد وتنظيم املناسباتالتوعية واإلعال  -زاي   
ــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية وشــاركت يف تنظــيم        - ٣٩ ــة املنتــدى ال نظمــت أمان
 .٢٠٠٩ يف عـام     ،تـضم أطرافـاً متعـددة مـن أصـحاب املـصلحة           مناسبة، مبا فيها مناسـبات       ١٩
أقامتـها   ةانبيـ جمناسـبة    ٦٠أكثـر مـن      ، خـالل الـدورة الثامنـة للمنتـدى،        نسقت أمانة املنتدى  و

 .  ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها،منظمات الشعوب األصلية، واملنظمات غري احلكومية

مبناســبة االحتفــال بــاليوم الــدويل للــسكان األصــليني يف العــامل يف مقــر األمــم  نظمــت و  - ٤٠
ــة   ،)٨(٢٠٠٩أغــسطس /آب ٩ يف ،املتحــدة الــشعوب األصــلية وفــريوس  ”حلقــة نقــاش معنون
ــشرية نقــص املن ــة الب ــدز/اع ــضانظمــت ، و“اإلي ــة  أي ــبة ثقافي ــبة  توصــدر .مناس ــائل مبناس  رس

كــل مــن األمــني العــام، ووكيــل األمــني العــام للــشؤون االقتــصادية    عــن ذا اليــوم االحتفــال هبــ
واالجتماعية، ومنسق العقد الدويل الثاين للسكان األصليني يف العامل، ورئـيس املنتـدى الـدائم،               

 .أشخاص آخرينو

 تزال أمانة املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية حتافظ على حضور قـوي              وال  - ٤١
 ى هـذا احلـضور  اإلسبانية واإلنكليزية، مـع الـسعي إىل حتـسني حمتـو      ، باللغتني    الشبكة العاملية  يف

 صــفحة شــبكية للمنتــدى باللغــة  ،٢٠٠٩عــام يف وافتتحــت  .لغــات أخــرىليــشمل وتوســيعه 
 باإلضـافة إىل معلومـات عـن        ،ات عـن املنتـدى الـدائم وواليتـه وتارخيـه           تتضمن معلومـ   ،الصينية
 إىل ،وتـسعى أمانـة املنتـدى، بالتعـاون مـع أمانـة إدارة األمـم املتحـدة لـشؤون اإلعـالم           .هدوراتـ 

 عـن طريـق دعـم ترمجـة         ، إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية          نشر التوسع يف 
أمانـة املنتـدى صـفحة شـبكية تتـضمن عـدداً متزايـداً مـن                 هـد وتتع .خمتلـف اللغـات   اإلعالن إىل   

  .)٩(الترمجات هلذا اإلعالن
  

  إصدار املواد    
ميكـن    متنوعـة   أمانة املنتـدى الـدائم معلومـات ومـواد ومنـشورات متخصـصة             أصدرت  - ٤٢

  :ومن املنشورات اليت صدرت مؤخراً .أيضاً على موقعها اإللكترويناالطالع عليها 

__________ 
  .حداأل يوم وافقيل أغسطس، نظراً إىل أن اليوم الدو/ آب١٠يوم االثنني يف نظمت املناسبة   )٨(  
:  لغــة متاحــة علــى املوقــع اإللكتــروين للمنتــدى  ٣٢ ـحــىت كتابــة هــذا التقريــر، هنــاك نــسخ مــن اإلعــالن بــ     )٩(  

http://www.un.org//esa/socdev/unpfii/en/declaration.html.  
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اسـتعراض  . )١٠(اسـتعراض مكـتيب    :التنميـة البـشرية والـشعوب األصـلية       قارير  ت  )أ(  
 لقــضايا الــشعوب معاجلــة هــذه التقــاريرلتقــارير التنميــة البــشرية األخــرية ومــدى   ٢٠٠٩عــام 

  . فيها هذه القضايا أو الترويج هلاإدراجمدى األصلية و
زراعـة  ا منظمـة ال هتاحلق يف الغـذاء والـشعوب األصـلية، مـذكرة مـشتركة أعـد              )ب(  

 احلق يف الغـذاء باعتبـاره حقـاً مجاعيـاً،           وتعاجل املذكرة  .٢٠٠٩واألغذية وأمانة املنتدى يف عام      
  .  واألبعاد الثقافية والسيادة الغذائيةءوتتناول مسائل على غرار األساس القانوين للحق يف الغذا

ــدر  )ج(   ــامل   صـ ــلية يف العـ ــشعوب األصـ ــة الـ ــر حالـ ــوم )١١()ST/ESA/328(  تقريـ  يـ
 جهـد تعـاوين خلـرباء مـستقلني     مثرةهذا املنشور   ميثل  و. ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٤ميس  اخل

يعملــون مـــع أمانــة املنتـــدى الــدائم املعـــين بقــضايا الـــشعوب األصــلية وأمانـــة إدارة الـــشؤون      
 مكـسيكو وبوغوتـا      مـدن  محـالت عامليـة يف    لـذلك الغـرض     ونظمـت    .االقتصادية واالجتماعيـة  

ــوركباألمــم املتحــدة  كو وبروكــسل ويف مقــرجــانريو وموســ وريــو دي  أيــضاً نظمــتو. نيوي
  .محالت الحقة يف سيدين وجوهانسربغ ومانيال

استعراضات مكتبية لتقارير خمتارة عن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة والتقييمـات               )د(  
 استعراض مـدى إدراج   . ٢٠١٠إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية،       /القطرية املوحدة 
 .)١٢(هذه التقارير يف رويج هلاتال و األصليةقضايا الشعوب

  
  تعزيز إدماج قضايا الشعوب األصلية وتنسيقها   -حاء   

عن كثب مع فريق الدعم املشترك بني الوكـاالت املعـين           يواصل املنتدى وأمانته العمل       - ٤٣
فيهـا عـدة وكـاالت       كياناً حكومياً دولياً، مبا      ٣٢ويضم هذا الفريق    . بقضايا الشعوب األصلية  

 إعـالن األمـم     نـشر ويـضطلع الفريـق بـدور رئيـسي يف          . لألمم املتحدة ومؤسسات ماليـة دوليـة      
 .  منظومة األمم املتحدةعلى نطاقاملتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية 

فريــق وموئــل األمــم املتحــدة يف عقــد اجتمــاع  للبيئــة  واشــترك برنــامج األمــم املتحــدة   -٤٤
. نـريويب يف ، ٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلـول ٣٠ إىل ٢٨مـن  يف الفترة   فتهاستضاو ،٢٠٠٩ لعام   الدعم
 حالـة الـشعوب األصـلية يف        فاحـصة علـى    نظرة   إلقاءاألهداف الرئيسية هلذا االجتماع      وتشمل

 .ها منظومة األمم املتحدة املساعدة لتحسيناليت ميكن أن تقدم هباأفريقيا والسبل 

__________ 
  .http://hdr.undp.org: كتروين لتقارير التنمية البشرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائيانظر املوقع اإلل  )١٠(  
  .VI.13.09منشورات األمم املتحدة، رقم املبيعات   )١١(  
  .www.un.org/indigenous :مجيع املواد واملنشورات متاحة على املوقع اإللكتروين التايل  )١٢(  



E/C.19/2010/16  
 

10-23404 19 
 

 أربعـة   جبانـب ن وكـاالت األمـم املتحـدة،         وكالـة مـ    ة عـشر  مخساالجتماع  وحضرت    - ٤٥
قاسـم،  بلد  يـ  أنـدرس بـاير، ومارغريـت لوكـايوا، وحـسن ع           - الرس   :هـم ،  أعضاء املنتدى من  

 ، منظمـات الـشعوب األصـلية       إىل تقـدمي عـروض كـل مـن          دعيـت  كما. وليليان مبيال موزانغي  
ــشعوب األصــلية      ــين بال ــل املع ــق العام ــابع لوكــذلك الفري ــة حل الت ــة األفريقي ــسان  لجن ــوق اإلن ق

 وعــرض املقــدمون دراســات ، يف كينيــا واللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان،وحقــوق الــشعوب
 إفرادية بشأن القضايا اليت تواجهها الشعوب األصلية يف أفريقيا، مبا فيهـا القـضايا املتـصلة                 ةحال

يـضاً بكلمـة    وتوجه منسق األمم املتحدة املقـيم يف كينيـا أ          .بتغري املناخ والرعي وحتديات التنقل    
 .إىل االجتماع

ــدم املــشاركون خــالل هــذا االجتمــاع، تعقيبــات بــش     - ٤٦ ــة للمنتــدى  أوق ــدورة الثامن ن ال
وناقشوا التحضريات للـدورة التاسـعة؛ وناقـشوا إنـشاء شـبكة ممارسـني بـشأن قـضايا الـشعوب                

ــ الــسبل الكفيلــةاألصــلية؛ واستكــشفوا   عمليــات األمــم  بعــضشاركة الــشعوب األصــلية يفمب
إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة وصـياغة              / التقييم القطـري املـشترك     مثل ،ملتحدةا

ــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب      املــشاريع وتنفيــذها؛ وناقــشوا مــشاركتهم يف دورات املنتــدى ال
وســيقدم فريــق الــدعم  . يف الفتــرة األخــريةقيمــتاألصــلية مــن خــالل احلــوارات املعمقــة الــيت أ 

ــة    املــشترك بــني ــة واهلوي ــة مــع مراعــاة الثقاف ــة أفكــار بــشأن التنمي ــ ، الوكــاالت ورق دورة إىل ال
  .للمنتدى التاسعة

 بزيـارة   املنتدى أعضاءقام  ويف ما يتصل باجتماع فريق الدعم املشترك بني الوكاالت،            - ٤٧
 .  إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة وموئل األمم املتحدةرمسية

  
  ة اإلمنائيةجمموعة األمم املتحد    

 إىل تنفيـذ إعـالن األمـم املتحـدة     الـذي يهـدف   ،املشترك بـني الوكـاالت   تواصل العمل     - ٤٨
بشأن حقوق الشعوب األصلية واملبادئ التوجيهية جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية بـشأن قـضايا              

موعـة  واعتمدت خطة عمل لنشر املبـادئ التوجيهيـة جمل     .الشعوب األصلية على الصعيد امليداين    
 جلنـة إداريـة مؤلفـة مـن      حاليـاً  وتتوىل الترويج هلذا العمـل     ٢٠٠٨األمم املتحدة اإلمنائية يف عام      

منظمـــة العمـــل الدوليـــة ومفوضـــية األمـــم املتحـــدة حلقـــوق اإلنـــسان وأمانـــة املنتـــدى وشـــعبة  
ــدان االجتمــاعي    ــة يف املي ــسياسات والتنمي ــة، إل التابعــةال ــشؤون االقتــصادية واالجتماعي  دارة ال

ومـن الركـائز   .  واليونيـسيف ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان 
، ٢٠٠٩يونيـه   / ويف حزيـران   .الرئيسية خلطة العمـل بنـاء قـدرات أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة               

نظمت أمانـة املنتـدى أول دورة تدريبيـة للمـدربني بـشأن قـضايا الـشعوب األصـلية، يف مركـز                      
 مـن موظفـاً وخـبرياً      ١٨ التابع ملنظمة العمل الدولية، يف تورينو، وتلقى هذا التـدريب            التدريب
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برنامج التـدريب القـائم     قدم  ،  ٢٠٠٩وخالل عام    .الشعوب األصلية يف منظومة األمم املتحدة     
ألمم املتحـدة، يف إكـوادور   تابعة لعلى منوذج تدرييب أعدته أمانة املنتدى إىل ثالثة أفرقة قطرية       

وعلى إثر توجيه رسالة إىل مجيـع منـسقي األمـم املتحـدة              . على وجه اخلصوص   فلبني ونيبال وال
ألمانـة  ، أعـرب عـدد مـن أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة                الربنـامج التـدرييب     فرياملقيمني بشأن تـو   

 بـني   جهـد مـشترك   قيام  وسوف تعزز اللجنة اإلدارية      . هبذا الشأن  شديدهتمام ال العن ا املنتدى  
 إجنازهـا يف  املقـرر مـن أجـل تنفيـذ خطـة العمـل       .٢٠١٠ت جلمع األمـوال خـالل عـام       الوكاال

 . ٢٠١٣عام 

حكومة إكوادور وبالتعاون مـع فريـق األمـم املتحـدة القطـري يف             من   على طلب    وبناًء  - ٤٩
، اجتماعــاً بــشأن قــضايا ٢٠٠٩أكتــوبر / تــشرين األول١٩ يف أمانــة املنتــدى، ، نظمــت البلــد

  . وزارة١٥ حنو ميثلونوالتعاون بني الثقافات، ملسؤولني حكوميني الشعوب األصلية 
  

  أطفال وشباب الشعوب األصلية  - طاء  
، قـدم صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان يف تقـاريره إىل املنتـدى الـدائم                   ٢٠٠٩يف عام     - ٥٠

متاشــيا مــع و). E/C.19/2009/3(معلومــات عــن عملــه مــع أطفــال وشــباب الــشعوب األصــلية   
املنتدى الدائم فيما يتعلق بأطفال وشـباب الـشعوب األصـلية، قـدم الـصندوق الـدعم                 توصيات  

إىل برامج يف عدة بلدان، تدعو إىل مراعـاة مراهقـي وشـباب الـشعوب األصـلية يف الـسياسات                    
ــشباب   ــة بال ــة املتعلق ــصحة     . الوطني ــيم وال ــز التعل ــشطا يف تعزي ــضا دورا ن ــصندوق أي ــؤدي ال وي

 موئـل األمـم املتحـدة يف    أوضـح و. باب وأطفـال الـشعوب األصـلية    شـ وسـط اجلنسية واإلجنابية   
 أن ثالثـة مـن القـرارات الـيت اعتمـدها جملـس إدارة املوئـل يف                  ،تقريره املقدم إىل املنتـدى الـدائم      

تشري بوجـه خـاص إىل التحـديات الـيت     ) ٢٠٠٧، ٢٠٠٥(دورَتيه العشرين واحلادية والعشرين  
 وأعــــرب جملــــس اإلدارة يف.  املنــــاطق احلــــضريةتواجههــــا جمتمعــــات الــــشعوب األصــــلية يف

الشباب واملستوطنات البشرية، عن القلق الذي يساوره بوجه خـاص ألن           بشأن  : ٢٠/١ قراره
 مـن الـشعوب األصـلية معرضـون بوجـه خـاص خلطـر االسـتبعاد           نالفتيات والـشابات والـشبا    ”

ويتمثـل  . “ والـشبان  ةلـصبي وجه عدم املساواة بني اجلنسني تـأثري سـليب علـى ا           ألن  ألوالتمييز، و 
أحد أهداف موئـل األمـم املتحـدة يف اعتمـاد سياسـات وبـرامج ومـشاريع وميزانيـات موجهـة                     

  .الشعوبهذه  الشعوب األصلية، مع التركيز خاصة على أطفال وشباب لتنمية
ــانكوفر،    - ٥١ ــومي  بوســينعقد يف ف ــدا، ي ــارس / آذار٥  و٤كن ــة ، اجتمــاع ٢٠١٠م ألفرق

رهــن  يف احلــبس و واملــودعني  أطفــال وشــباب الــشعوب األصــلية     املعنــيني ب الــدوليني  اخلــرباء
 قمـة األمـم األوىل وأمانـة        برعايـة مـشتركة بـني     والذين يتم تبنـيهم،     ،  ويف دور الكفالة  االعتقال  

مبـا يف    ،وسـيبحث اجملتمعـون خمتلـف القـضايا املندرجـة يف إطـار هـذا املوضـوع                . املنتدى الدائم 
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 يـة لـسياسات احلكوم  لسـر واجملتمعـات احملليـة نتيجـة         صلية عن األُ  عزل أطفال الشعوب األ   ذلك  
، والتعلــيم املــرتيلتــشجيع االنــدماج؛ والــسياسات املتعلقــة باملــدارس الداخليــة املتعلقــة بالــسابقة 

ــبري واملعـــدالت غـــري امل ــد كـ ــبة إىل حـ ــلية  تناسـ ــباب الـــشعوب األصـ ــال وشـ  املـــسجونني ألطفـ
ــة احلــبس اخلاضــعني  أو ــشعوب      يف الوقــت لعقوب ــال ال ــداد غــري التناســبية ألطف ــراهن؛ واألع ال

  .والتبينكفالة الاألصلية املشمولني بربامج 
ــة      وُت  - ٥٢ ــشطة املتعلق ــشأن األن ــذل جهــود مــشتركة ب ــسيف ب ــدى واليوني ــة املنت واصــل أمان

  .بشباب الشعوب األصلية اليت سُتنظّم يف نيويورك قبل انعقاد الدورة التاسعة للمنتدى الدائم
  

  نساء الشعوب األصلية  - ياء    
، خـالل دورتـه الثامنـة، استعراضـا حلالـة تنفيـذ توصـياته الـسابقة                  الدائم أجرى املنتدى   - ٥٣

 أمانــة املنتــدى حتلــيال أجــرتوحتــضريا لــذلك االســتعراض، . املتعلقــة بنــساء الــشعوب األصــلية
نـشطة املـضطلع    عمقا جلميع توصيات املنتدى املتعلقة بنساء الشعوب األصلية، فـضال عـن األ            تم

هبا لتنفيذ تلك التوصيات، على النحو الذي وردت بـه يف التقـارير اخلطيـة املقدمـة إىل املنتـدى                    
منظومــة األمــم املتحــدة، واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة األخــرى، والــدول        مؤســسات  مــن 

  يف املائـة مـن  ٦ نـسبة  لت أمانـة املنتـدى إىل أن      وتوصّـ .  ومنظمات الـشعوب األصـلية     ،األعضاء
مـــن أخـــرى يف املائــة   ٤٨ بنـــسبة، وأن اإلجنـــاز يتواصــل فيمـــا يتعلــق   تالتوصــيات قـــد أُجنــز  

 يف املائــة مــن التوصــيات أو مل جيــر  ٤٦ بنــسبة اإلجــراءات املتعلقــة بينمــا مل تنجــز، التوصــيات
 التحليـل أيـضا العوامـل الـيت ّيـسرت تنفيـذ توصـيات املنتـدى                 واستكشف. عنهابشيء  اإلبالغ  

واصــل أمانــة املنتــدى العمــل مــع وُت. املعوقــات الــيت تعتــرض ذلــك التنفيــذ أو القيــودفــضال عــن 
لـدورة  رعايـة مناسـبة جانبيـة يف ا       ملـشاركة يف    بغـرض ا  املنتدى الدويل لنـساء الـشعوب األصـلية         

وسريكز النشاط على منظورات نـساء الـشعوب األصـلية          . الرابعة واخلمسني للجنة وضع املرأة    
وسيناقش احملاورون أيضا الفرص املـستجدة حلمايـة حقـوق          . ل بيجني املتعلقة بتنفيذ منهاج عم   

 املنبثقــة عــن إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق   ،نــساء الــشعوب األصــليةاخلاصــة باإلنــسان 
   .٢٠٠٧اجلمعية العامة يف عام اعتمدته  الذي ،الشعوب األصلية

ــار  - ٥٤ ــايو /ويف أي ــا للن   ٢٠٠٩م ــدائم اجتماع ــدى ال ــد مكتــب املنت ظــر يف مقترحــات  ، عق
. تمويل يف إطار الصندوق االستئماين للعقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العـامل             ال مشاريع

وذلـك   ،حتديـدا علـى حالـة نـساء الـشعوب األصـلية           للتمويـل   شاريع املختارة   املوركز عدد من    
اء التناسـلية    يف أوغنـدا إىل معاجلـة تـأثري تـشويه األعـض             ُينفّـذ   مـشروع  رمـي ي: على النحو التـايل   

لإلناث على شعوب تيبيث األصلية؛ ويتوخى مـشروعان يف تايلنـد وكينيـا حتـسني محايـة البيئـة                
هـذه  رف التقليدية من نـساء الـشعوب األصـلية إىل طفـالت             امن خالل متكني النساء ونقل املع     
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 شــعب كونــا ات نــساء إىل حتــسني قيــادا بنمــيفحاصــلة علــى منحــة  الــشعوب؛ وتــسعى جهــة
وتركّــز مــشاريع يف اهلنــد علــى حالــة املهــاجرات والتنميــة الــصحية لنــساء الــشعوب   األصــلي؛ 
  . فيهااألصلية

، بالتعـاون مـع هيئـات أخـرى يف األمـم املتحـدة             ٢٠٠٥ منذ عـام     وتعمل أمانة املنتدى    - ٥٥
 مـن أجـل تنفيـذ مـشروع حـساب األمـم املتحـدة للتنميـة،                 ،ومنظمات نساء الشعوب األصـلية    

بنـــاء قـــدرة احلكومـــات احملليـــة مـــن خـــالل      : ساء الـــشعوب األصـــلية إشـــراك نـــ ”املعنـــون 
ــة   ــا الالتينيـ ــدة يف أمريكـ ــات اجلديـ ــريو   (“التكنولوجيـ ــوادور وبـ ــددة   وإكـ ــا املتعـ ــة بوليفيـ دولـ

التنميـة  ب املتعلـق  حتـت اجلـزء ألـف أعـاله         ٢٠٠٩وترد معلومات عن تطورات عام      ). القوميات
  .االقتصادية واالجتماعية

ــزال جمــيف ضــوءو  - ٥٦ ــصادي     تركي ــس االقت ــسنوي يف دورة اجملل ــوزاري ال  االســتعراض ال
، قدمت نائبـة رئـيس املنتـدى الـدائم، الـسيدة تونيـا غـونيال فريـشنر،                  ٢٠١٠واالجتماعي لعام   

  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٩يف مع مكتب اجمللس ُعقد عرضا خاصا يف اجتماع 
  

   ا الشعوب األصليةصندوق األمم املتحدة االستئماين لقضاي  -ثالثا   
يقــدم الــصندوق االســتئماين لقــضايا الــشعوب األصــلية، وفقــا لقــراَري اجلمعيــة العامــة   - ٥٧
، الدعم ألنشطة منتدى األمـم املتحـدة الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب                ٥٩/١٧٤  و ٥٧/١٩١

  . عاملخالل العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف الاملنفذة األصلية واملشاريع والربامج 
ــا      ٢٠٠٩ويف عــام   - ٥٨ ــة بوليفي ــصندوق االســتئماين تربعــات مــن إســتونيا ودول ، تلقــى ال

ــة، لتمويــل      ــة الزراعي ــدا واملكــسيك والــصندوق الــدويل للتنمي ــدا وكن املتعــددة القوميــات وفنلن
 فيمـا يتعلـق بأنـشطة    ٢٠٠٩وبلغ إمجايل التربعـات املـستلمة يف عـام         . األنشطة املتعلقة باملنتدى  

  . دوالرا ٢٣٨ ١٦٢دى املنت
تــصلة بــسفر أعــضاء  املتكــاليف التغطيــة الــدعم ل الــصندوق قــّدم، ٢٠٠٩وخــالل عــام   - ٥٩

وأتاحت هذه املهام لألعـضاء فرصـة       . املنتدى للمشاركة يف اجتماعات ذات صلة بوالية املنتدى       
   .األنشطة لزيادة الوعي باألنشطة املتعلقة بقضايا الشعوب األصلية وتشجيع تكامل وتنسيق تلك

قـضايا  اليت اعتمـدهتا األمـم املتحـدة مـؤخرا بـشأن            منائية  اإلويف ضوء املبادئ التوجيهية       - ٦٠
أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة، واعتمـاد إعـالن األمـم              واملوجهـة إىل    الشعوب األصلية الصادرة    

املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية، قـدم الـصندوق الـدعم لتحـضري وتيـسري حلقـة عمـل                  
كامتانـدو، يـومي    (تدريبية عن قضايا الشعوب األصلية لفريق األمـم املتحـدة القطـري يف نيبـال                
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لنمـوذج التـدرييب املتعلـق بقـضايا الـشعوب األصـلية            الستكمال ا ) ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٦  و ٥
  .يف تورينو، اليت عقدت تدريب املدربنياملتعلقة بيف حلقة العمل عقب ذلك، حيث استخدم 

خــدمات الترمجــة التحريريــة لوثــائق الــدورة الثامنــة للمنتــدى   تــوفري لــصندوق ودعــم ا  - ٦١
بــاالقتران مــع املعقــودة اخلاصــة املتــصلة باملناســبات اخلــدمات التقنيــة تــوفري  و،خــالل انعقادهــا

 بـه  الـذي ُيحتفـل  األم ألرض لودعم الصندوق أيضا أنشطة ثقافية تتصل باليوم الدويل      . الدورة
  . أبريل/ نيسان٢٢يف 
، تلقـى الـصندوق االسـتئماين لقـضايا الـشعوب األصـلية منحـة متعـددة                 ٢٠٠٩ويف عام     - ٦٢

ويف إطـار   . لدعم الوالية االستشارية واإلعالمية للمنتدى    ) ٢٠٠٩/٢٠١٠(اإليفاد  السنوات من   
خطة العمل الرامية إىل تعميم وتنفيذ املبادئ التوجيهية املتعلقة بقضايا الشعوب األصلية الصادرة              

 ملشروع املنتدى املتعلـق بتنميـة القـدرات         نحة الدعمَ ستوفّر امل  جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية،      عن
   .حتسني نشر إعالن األمم املتحدة بشأن الشعوب األصلية وتنفيذهبغرض على الصعيد القطري 

 دعــم الــصندوق االســتئماين لقــضايا الــشعوب األصــلية خــالل عــام   ،ويف هــذا الــصدد  - ٦٣
أفـراد الـشعوب األصـلية يف       مـن   مخـسة   ورسـوم مـشاركة     تغطية تكاليف سفر    لدعم ل ا،  ٢٠٠٩

دورة لتدريب املدربني يف جمـال قـضايا الـشعوب األصـلية، ُعقـدت يف مركـز التـدريب الـدويل                     
 عـن   تنيعمـل تـدريبي   معـين بتنظـيم حلقـيت       تيـسري   فريـق   لتورينو، و بالتابع ملنظمة العمل الدولية،     
    .ن الفلبني وإكوادورالشعوب األصلية يف كل م

الـصندوق االسـتئماين    سـيغطي   وفيما يتعلق باملنحة املتعددة الـسنوات الـسالفة الـذكر،             - ٦٤
تنميــة قــدرات أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة والوكــاالت   تكــاليف لقــضايا الــشعوب األصــلية  

مـم  ، يف إطار خطة عمـل جمموعـة األ        ٢٠١٠احلكومية ومنظمات الشعوب األصلية خالل عام       
ــة املتعلقــة بقــضايا الــشعو     ــادئ التوجيهي ــة لتعمــيم املب ــصادرة عــن  املتحــدة اإلمنائي ب األصــلية ال

  .٢٠١٠عام يف وسيتواصل هذا العمل . اجملموعة
وفيمـــا يتعلـــق بالعقـــد الـــدويل الثـــاين للـــشعوب األصـــلية يف العـــامل، تلقـــى الـــصندوق   - ٦٥

عــات مــن إســتونيا وأملانيــا واجلزائــر  ترب،٢٠٠٩االســتئماين لقــضايا الــشعوب األصــلية يف عــام 
وبلــغ إمجــايل . والــدامنرك وشــيلي واليابــان لتمويــل الــربامج واملــشاريع املعتمــدة يف إطــار العقــد 

 ،وعقـد مكتـب املنتـدى الـدائم    . دوالرا ١٦١ ٦٨٣األموال املستلمة لألنـشطة املتعلقـة بالعقـد       
أجـــل اســـتعراض مجيـــع  مـــن ،٢٠٠٩مـــايو / اجتماعـــا يف أيـــار،بوصـــفه الفريـــق االستـــشاري

مـشروعا   ١٩واعتمد الفريق االستـشاري خـالل ذلـك االجتمـاع           . مقترحات املشاريع الواردة  
ــد        ــسق العق ــصفته من ــة ب ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــام لل ــل األمــني الع ــد وكي حظيــت بتأيي

  .الثاين الدويل



E/C.19/2010/16
 

24 10-23404 
 

  
  العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل  -رابعا   

. لعقـد الـدويل للـشعوب األصـلية يف العـامل          لدة  املـ  احتفال منتـصف     ٢٠١٠ عامسيشهد    - ٦٦
أن يقــدم إليهــا يف ، ٦٣/١٦١مبوجــب القــرار ومــن مث، طلبــت اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام  

دورهتا اخلامسة والستني، بالتشاور مع الدول األعضاء ومؤسسات األمم املتحدة وآلياهتا املعنيـة،              
  .نتصف املدةملعنية، مبا فيها منظمات الشعوب األصلية، تقرير تقييم وغريها من اجلهات امل

، وشـعبة الـسياسات والتنميـة       ، وّجهت أمانـة املنتـدى الـدائم       ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١ويف    - ٦٧
يف امليــدان االجتمــاعي، وإدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، دعــوة إىل الــدول األعــضاء   

ــة ومنظمــات الــشعوب األصــلية علــى    مــاتملنظووكــاالت األمــم املتحــدة وا  ــة الدولي  احلكومي
وتتمثل أهداف تقيـيم     . تطلب إليها فيها تقدمي معلومات عن تنفيذ العقد الثاين         ،الصعيد العاملي 

والتقـدم احملـرز يف ذلـك       غاياتـه   العقد الثـاين و   هدف  منتصف املدة يف التعرف على درجة تنفيذ        
املستقبلية ذات األولوية لتعزيز العمـل واالسـتراتيجيات   حتديد اجملاالت الرئيسية  الصدد، بغرض   

 جمـايل  يف “اجليـدة املمارسات ”هذه اجملاالت ذات األولوية وحتديد أمثلة       تعزيز   هبدف   ،املمكنة
   .غاياتهو العقد الثاينهلدف التنفيذ احملدد ) ب( لعقد الثاين والترويج ل) أ(

دولـة مـن     ١٣مانـة املنتـدى تربعـات مـن         ، تلقـت أ   ٢٠١٠ينـاير   /وحبلول كانون الثـاين     - ٦٨
مــن وكــاالت وكالــة  ١٧ مــن منظمــات الــشعوب األصــلية ومنظمــة  ١١ ، واألعــضاءالــدول 

  . وغريها من املنظمات احلكومية الدولية،األمم املتحدة
ــة، استعراضــا     - ٦٩ ــه الثامن  املتعلقــة هتنفيــذ توصــياتملــستوى وأجــرى املنتــدى، خــالل دورت

ت االسـتنتاجات علـى أن التحـدي املـشترك الـذي تواجهـه خمتلـف اجلهـات         ودلّـ . بالعقد الثـاين  
أن إىل املنتــدى أيــضا وخلــص . الفاعلــة يف تنفيــذ العقــد الثــاين، يتعلــق بــاملوارد البــشرية واملاليــة 

متوافقـة بـصفة عامـة      العديد من الـدول األعـضاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة             برامج وأعمال   
  ). E/C.19/2009/9انظر  (وإن مل تشر إىل ذلك صراحة ينالعقد الثامع هدف وغايات 

واســتجابة هلــذه االســتنتاجات، دعــا املنتــدى الــدائم الــدول األعــضاء ووكــاالت األمــم      - ٧٠
وأوصـى  . نـشطة يف تقيـيم منتـصف املـدة للعقـد الثـاين            الشاركة  املـ املتحدة والشعوب األصلية إىل     

احلقوق املكرسة يف إعالن األمـم املتحـدة بـشأن          ق  بتطبيوكاالت األمم املتحدة    والدول األعضاء   
أحد اإلجنازات الرئيـسية للعقـد الثـاين،       حظي باالعتراف بوصفه     الذي   ،حقوق الشعوب األصلية  

  .للشعوب األصليةاملستنرية العقد املتعلقة مببدأ املوافقة احلرة واملسبقة وغايات سيما  وال
  


