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 املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
 الدورة التاسعة

 ٢٠١٠ أبريل/اننيس ٣٠-١٩نيويورك، 
    * من جدول األعمال املؤقت٧ و ٦ و ٤ و ٣البنود 
الـشعوب  ”:  للسنة  املوضوع اخلاص  مناقشة
ــة  ا: األصــلية ــة واهلوي ــة يف ظــل الثقاف : لتنمي
 األمـم املتحـدة     الن من إع  ٣٢  و ٣املادتان  

 “األصلية بشأن حقوق الشعوب
ــسان  ــوق اإلن ــم   ) أ (:حق ــالن األم ــذ إع تنفي

؛ حبقــوق الــشعوب األصــلية بــشأن املتحــدة 
ــين    ) ب( ــاص املعــ ــرر اخلــ ــع املقــ ــوار مــ حــ

حقـــــــوق اإلنـــــــسان واحلريـــــــات  حبالـــــــة
 األصـلية ومـع مقــررين   للـشعوب  األساسـية 

 خاصني آخرين
وكـــاالت ســـتة مـــن ال حـــوار شـــامل مـــع   

 اديق التابعة لألمم املتحدةوالصن
، مبـــا يف  الـــدائماألعمـــال املقبلـــة للمنتـــدى

ــا اجمللــــس     ــىن هبــ ــيت ُيعــ ــسائل الــ ذلــــك املــ
 ادي واالجتماعي واملسائل الناشئةاالقتص
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ــد       ــم املتحـ ــة األمـ ــواردة مـــن منظومـ ــارير الـ ــة  ةالتقـ ــات احلكوميـ واملنظمـ
 األخرى الدولية

  
  مذكرة من األمانة    

  

  موجز  
ــذه     ــرد يف هـــ ــن    تـــ ــة مـــ ــارير املقدمـــ ــصات التقـــ ــذكرة ملخـــ ــن  ١٢املـــ ــا مـــ  كيانـــ
 جممـــل  يف إطـــاراألمـــم املتحـــدة واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة األخـــرى   منظومـــة كيانـــات
ـــ   الـــيت التقـــارير ــليةوردت إىل أمانـــة املنتـــدى الـــدائم املعـــين بقـــضايا ال وميكـــن . شعوب األصـ

ــارير الكاملـــــــة علـــــــى املوقـــــــع الـــــــشبكي للمنتـــــــدى   علـــــــى االطـــــــالع ــدائم  التقـــــ الـــــ
)http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/session_ninth.html.(  
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 مقدمة  -أوالً   
للمنتـدى   ، تقارير خطية إىل الدورة التاسعة     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٦ يف   ،وردت  - ١

وكيانــات   كيانــا مــن كيانــات األمــم املتحــدة١٢الــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية مــن 
 مــصرف التنميــة األفريقــي، وشــعبة شــؤون احمليطــات وقــانون   : دوليــة أخــرى، وهــيحكوميــة

، واالحتـاد األورويب، ومنظمـة األمـم املتحـدة           باألمانة العامـة   لشؤون القانونية االبحار، ومكتب   
، الـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة       لـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة، و        الألغذية والزراعـة، و   

الدوليـة للـهجرة، وأمانـة اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي، ومنظمـة               لدولية، واملنظمة ومنظمة العمل ا  
واللجنـة االقتـصادية   إدارة شؤون اإلعالم باألمانة العامـة،    ،  )اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    

وبعـث مــصرف التنميــة  . ألمريكـا الالتينيــة ومنطقـة البحــر الكــارييب، وبرنـامج األغذيــة العــاملي   
  .ألول مرة برسالة إىل املنتدى الدائماألفريقي 

حــوار ” املعنــون ٦ البنــد يف إطــارســُينظر يف تقريــر أمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي  و  - ٢
، وقـد صـدر كـامال بوصـفه         “ التابعـة لألمـم املتحـدة      صناديقالـ وكـاالت و  ال ستة مـن  شامل مع   

منظمــات مــن قدمــة لمــسامهات امللوتتــضمن هــذه املــذكرة مــوجزا . وثيقــة مــن وثــائق الــدورة
 علـى املوقـع     سامهاتاملـ هلـذه   شر النص الكامل    ُنو. ٦أخرى مل تشارك يف احلوار يف إطار البند         

  ).http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/session_ninth.html(ي للمنتدى الدائم شبكال
  

 يفريق التنمية األمصرف  -ثانيا   
 شعوبالـ قـضايا    اجلعـ يال  التنمية األفريقي    مصرفأن أيا من سياسات     من  رغم  على ال   - ٣

نطبــق علــى مجيــع يعــدد مــن الــسياسات االجتماعيــة والبيئيــة ى املــصرف لــدف ،ةخاصــة األصــلي
. علــى الــسياساتالقــائم  اإلقــراضو ،لقطــاعني العــام واخلــاصاعملياتــه، مبــا يف ذلــك مــشاريع 

. البيئـة  وأالنـاس   صرف ب  مـشاريع املـ    “ضّرتـ ” الّ أ وكفالةمة لتعزيز االستدامة البيئية     وهي مصمَّ 
 الـــسكان،التعـــاون مـــع منظمـــات اجملتمـــع املـــدين، واعتمـــدت سياســـات ذات صـــلة بـــشأن و

 .الريفيةوة يالتنمية الزراعو انية،واجلنس
  

 لشؤون القانونيةا مكتب شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار،  -ثالثا   
أمهيـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار            إىل  يف دورتـه الثامنـة      ملنتـدى الـدائم     اأشار    - ٤

أكـدت اجلمعيـة العامـة      و. يف توفري اإلطار القانوين ملنطقة احمليط املتجمـد الـشمايل          ١٩٨٢لعام  
ر علـى أن االتفاقيـة حتـدد اإلطـار          احمليطات وقانون البحـا   ب املتعلقةمن جديد يف قراراهتا السنوية      

عـدد   حاليـا    يبلـغ و. احمليطـات والبحـار   ب املتعلقـة فيه مجيع األنـشطة      ذالقانوين الذي جيب أن تنفَّ    
 . االحتاد األورويبها، مبا في طرفا١٦٠ االتفاقيةاألطراف يف 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/session_ninth.html�
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 االحتاد األورويب  -رابعا   
 حقـــوق الـــشعوب األصـــلية اختـــذت املفوضـــية األوروبيـــة عـــددا مـــن التـــدابري حلمايـــة  - ٥

. األعــضاء فيــهغــري الــدول يف  أو االحتــاد األورويباألعــضاء يف  دولالــ  ســواء داخــلهـا، وتعزيز
ــاد و ــع االحتـ ــة   ، األورويبوضـ ــسامهة يف محايـ ــا للمـ ــارا قانونيـ ــا، إطـ ــ داخليـ ــليني الـ سكان األصـ

 شـرع و ،نبأحكام ملكافحة التمييز والعنصرية وكره األجا     وضع   بوسائل منها ،  املوجودين فيه 
  .الظواهرحاالت حمددة يف هذه  يف تنفيذ برامج مالية لدعم األنشطة الرامية إىل مكافحة أيضا
 الـشعوب   إزاءاالحتـاد األورويب    التـزام   ق مبـادئ    فيما يتعلق بالعالقات اخلارجية، تطبَّـ     و  - ٦

ة  آليـ  كفـل وجـود   يو. األصلية يف سياق إعالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية               
 الـيت تـضطلع هبـا       ،لشعوب األصـلية  با املفوضية األوروبية تنسيق األنشطة ذات الصلة        يفداخلية  
لالحتـاد  التنميـة  جممـل خطـة    قـضايا الـشعوب األصـلية يف      وقـع ة، ويعـزز م   املفوضـي دوائر   خمتلف

احلـوارات   قـضايا الـشعوب األصـلية يف         إثـارة :  لالحتاد مـا يلـي     ةدداحملهج  ُنالتشمل  و. األورويب
 إىل إدمـاج قـضايا الـشعوب        يسعالومع بلدان ثالثة؛    اليت جيريها   قوق اإلنسان   املتعلقة حب لثنائية  ا

 بقـضايا الـشعوب     ةوعيـ تالو ؛اإلمنـائي لتعـاون   لاالحتاد األورويب   استراتيجيات  صميم  األصلية يف   
لــدعم  داخليــةالعمليــة ال عــن طريــق وخاصــةاألوروبيــة، املفوضــية  مــوظفي يف أوســاطاألصــلية 

إىل مباشــر بــشكل دعم الــم املفوضــية تقــّدباإلضــافة إىل ذلــك، و.  وتــدريب املــوظفني،ودةاجلــ
 مــن خــالل اآلليــة خاصــة، وة األصــليشعوبمنظمـات اجملتمــع املــدين العاملــة يف جمــال قــضايا الــ 

 .لدميقراطية وحقوق اإلنسانمن أجل ااألوروبية 
  

 )فاوال (منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  -خامسا  
مـع الـشعوب   التعامل ، ٢٠٠٩ يف عام منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة واصلت    - ٧

ربنـامج األمـم املتحـدة للتعـاون يف جمـال           أنـشطتها املتـصلة، يف مجلـة أمـور، ب         األصلية من خالل    
ــات   ــة الغابـ ــن إزالـ ــة عـ ــات النامجـ ــة  خفـــض االنبعاثـ ــدان الناميـ ــدهورها يف البلـ ــة،وتـ  ، والتغذيـ

 واملعاهـدة الدوليـة     ،يف جمـال املـوارد الوراثيـة احليوانيـة لألغذيـة والزراعـة            ستجدة  املوالتطورات  
وتـضطلع  .  وبنـاء القـدرات    ،د األمسـاك  ئ ومـصا  ،بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذيـة والزراعـة       

ــشعوب األصــلية       امل ــوق ال ــى حق ــشطة تركــز عل ــضا بأن ــة أي ــى يف األراضــينظم ــسخري ، وعل ت
تشمل الـشعوب األصـلية يف معظـم    جارية أنشطة بتضطلع الفاو و. تنمية ال ألغراضاالتصاالت  

اآلن بيانـات   وتتـوافر   فذت دراسة مكتبية عن مشاريع وبـرامج يف أمريكـا الالتينيـة،             ُنو. املناطق
عقــد بنــاء القــدرات، مثــل لمبــادرات  يف  أيــضانظمــةاملشــاركت و. تلــك املنطقــةعــن تفــصيلية 

ــع ا    ــة م ــة إقليمي ــشعوب األصــلية، و حلقــات عمــل تدريبي ــدرات    نل ــاء ق ــشطة بن ــضا أن فــذت أي
 .األصلية د من املؤمترات املتعلقة بالشعوب يف عد٢٠٠٩يف عام الفاو شاركت و. هاملوظفي
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 مــع ها تعاملــة، الــصيغة النهائيــة ملــشروع سياســ   ٢٠٠٩ يف عــام ،نظمــةامل توضــعو  - ٨
 شعوبعــين بقــضايا الــ العامــل املهــافريقميــضي ، ٢٠١٠عــام يف  و؛ليــةالــشعوب األصــلية والقب

، وتعزيـز تعاوهنـا مـع الـشعوب األصـلية،      ةالـسياس هذه  العتمادالسعي من خالل  قدما   ةاألصلي
 .الفاويف و يف البلدان األعضاء ةوإنشاء آليات استراتيجية لتنفيذ السياس

كون املوضـوع   يي سـ  ذ، الـ  “ الثقافـة واهلويـة    يف ظل التنمية  ” على مفهوم    الفاوشدد  وت  - ٩
 ، الـشعوب األصـلية    ّس الـيت متـ    ادورة التاسعة للمنتدى الدائم، يف مجيع جمـاالت عملـه         اخلاص لل 

 علــى دور اخــصوص  الفــاوشددوتــ. هوتطبيقــ  هنــج مشــويلوضــعىل وتــسعى يف الوقــت نفــسه إ
 يـة، صحة اجملتمععلى ال ة، وبالتايل   بيئيال -  الغذائية والنظم الزراعية   النظمالثقافة يف احملافظة على     

لتــراث الزراعــي للــشعوب األصــلية ذات األمهيــة ام ظُُنمبادرهتــا املتعلقــة بــ ، يفالرفــاه و،والتنميــة
الــُنظم  و،ظم الغذائيــةلــُنليف عملــها علــى وضــع مؤشــرات ثقافيــة     و ،علــى الــصعيد العــاملي  

  .للشعوب األصلية يةئيبال - الزراعية
  
 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  -سادسا  

بقيـام  ا هامـا يف عملـه مـع الـشعوب األصـلية،      طفـ عن، م٢٠٠٩ يف عـام ، الـصندوق بلغ    - ١٠
ــإقرار التنفيــذيهجملــس واصــل و .مــع الــشعوب األصــلية بالتعامــل  املتعلقــة الــصندوق ة سياســ ب

ــصندوق ــام خــالل ال،ال ــع  ال ته، شــراكع ــة م ــدىاملقوي ــدائم وتطــوّ  نت كإحــدى الوكــاالت  ع ال
مـع املنتـدى خـالل دورتـه الثامنـة          شـامل   ألمم املتحـدة إلجـراء حـوار        ل التابعةوالصناديق الستة   

ــاراملعقــودة   بــني أيــضا علــى دوره النــشط يف الفريــق املــشترك   الــصندوق فظاحــو. مــايو/يف أي
  .الوكاالت املعين بقضايا الشعوب األصلية

مــع الــشعوب مـستوى عــال مــن التعامـل   حملافظــة علــى ويف سـياق جهــوده الراميـة إىل ا    - ١١
ــة   ــدان النامي ــزام األصــلية يف البل ــضاياهاوااللت ــق بق ــصندوق، واف ــى  ال ــدعم  ١٢ عل ــشروعا ل  م

قــروض ومــنح يف مثانيــة بلــدان يف أفريقيــا وآســيا وأمريكــا تقــدمي الــشعوب األصــلية مــن خــالل 
ثـالث مـنح    تقـدمي   علـى    الصندوق أيـضا     وافقو.  مليون دوالر  ١١٤إمجايل قيمتها   الالتينية بلغ   

  مليــون١,٥إمجــايل قيمتــها ألصــلية، بلــغ لــدعم الــشعوب اخصــصت حتديــدا إقليميــة، /عامليــة
 فئــة ضــمن األصــلية ب الــشعو، الــصندوقيهــا إضــافية وافــق علة منحــ١٧  واســتهدفت.دوالر
 يقـوم علـى     هنـج مـن خـالل اتبـاع       و.  أكرب مـن سـكان الريـف الـذين يعيـشون يف فقـر              ةمستفيد

ن اخلــربات ع الــصندوق معلومــات عــّمجــ، وهبــدف نــشر املعلومــات واملعرفــة، باملمارســةلــتعلم ا
 بعنـوان   وأصـدر تقريـرا   رفق مساعدة الـشعوب األصـلية        مِ  من جوالت  املكتسبة يف أول جولتني   

رفــق مــساعدة الــشعوب املــشاريع الــصغرية املمولــة يف إطــار ِم: الــتعلم مــن خــالل العمــل معــا”
  .٢٠١٠عام  أوائل لصندوق يفالشبكي لوقع املتاح على ي، س“األصلية
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 ليةمنظمة العمل الدو  -سابعا   
 ،نتـدى الـدائم يف دورتـه التاسـعة     املإىل  تقريرها املقدم   يف  وفرت منظمة العمل الدولية،       - ١٢

 شعوبالــيت تعــاجل قــضايا الــ هــا  وبراجمهامــن مــشاريع عــددلعرضــا مــوجزا لألنــشطة الرئيــسية  
  اجلـاري هاعملـ لرئيسية ال املوضوعيةاالت اجملالضوء على سلطت  و،٢٠٠٩ خالل عام    ةاألصلي

ــبــشأن قــض ــر تــضمن يو. ة األصــليشعوبايا ال دخالت ذات صــلة علومــات ومـُـ جتميعــا ملالتقري
 .نظمةامل من خمتلف برامج القبليةبالشعوب األصلية و

مــشروع يهــدف إىل تعزيــز سياســة املنظمــة املتعلقــة       مــن خــالل  ،نظمــة املعملــتو  - ١٣
علـى تعزيـز    الـتقين، برناجمهـا للتعـاون   ويندرج يف إطار ) PRO 169(بالشعوب األصلية والقبلية 

 -  االجتماعيـــةاحتـــسني أوضـــاعهوعلـــى نطـــاق عـــاملي وإعماهلـــا حقـــوق الـــشعوب األصـــلية 
يـة يف   تقننظمة املبذولة يف هـذا الـصدد اسـتمرار تقـدمي مـسامهات               جهود امل  ومشلت. االقتصادية

 فريـق  مـشاركتها يف  بطـرق منـها   تعزيز حقوق الـشعوب األصـلية،      اهلادفة إىل  العمليات الدولية 
 تــه مــشروع حبثــي مدإجنــاز و؛املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية املــشترك بــني الوكــاالتالــدعم 

 شـامل  استعراضـي  تقريـر   تقـدمي نـتج عنـه      حالة الشعوب األصلية يف أفريقيا،       نثالث سنوات ع  
بــدء يف تنفيــذ وال؛ ٢٠٠٩مــايو /أيــاراعتمدتــه اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنــسان والــشعوب يف 

حقـوق الـشعوب األصـلية يف املنطقـة؛         إعمـال   تعزيـز   زيـادة   أمريكـا الالتينيـة ل    يف  برنامج إقليمي   
، ســيعقد يف كولومبيــا يف ة األصــليشعوب عمــل أطفــال الــ بــشأنوتنظــيم مــؤمتر إقليمــي كــبري  

املبذولــة لتعزيــز حقــوق الــشعوب األصــلية،  الوطنيــة مــن حيــث اجلهــود  و. ٢٠١٠مــارس/ذارآ
ــتأ ــة امل بلغ ــادرات يف بوجــودنظم ــسيا إ مب ــامريون وندوني ــنغالديش والك ــا   ب ــا وكيني وكمبودي

 .واهلند وناميبيا ونيبال

نظمــة لتعزيــز حقــوق الــيت تبــذهلا املهــود اجليــشكل بنــاء القــدرات عنــصرا رئيــسيا يف و  - ١٤
 األمم املتحـدة  ، بالتعاون مع مفوضية     ٢٠٠٩يف عام   ،  نظمت  فقد  . إعماهلاوالشعوب األصلية   

 اإلســبانية باللغــات للــزمالء مــن الــشعوب األصــلية هــا يف مقربــهقــوق اإلنــسان، بــرامج تدريبحل
يف آســيا وأفريقيــا، إقليميــة  أيــضا حلقــات دراســية وعقــدت. واإلنكليزيــة والفرنــسية والروســية

  .زالت أنشطة بناء القدرات جارية يف خمتلف بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية وما
  

 املنظمة الدولية للهجرة  -ثامنا   
 وضـع  علـى تعمل املنظمة مع الشعوب األصلية واحلكومات وخمتلف املنظمات الشريكة           - ١٥

فقــد . ثقافيــاة هلــا مالئمــتكــون  و،لــشعوب األصــليةلاصــة اخلحتياجــات اال تلــيبوتنفيــذ مــشاريع 
وادور كــإقــضايا الـشعوب األصـلية يف بلـدان مثـل     ب متعلقـة ، بأنـشطة  ٢٠٠٩ يف عـام  ت،اضـطلع 

 تـوفري التـدريب ملـساعدة ضـحايا االجتـار مـن             تهاوتشمل أنشط . كولومبياووتايلند وكوستاريكا   
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، مثـل شـبكات   أساسـية اجتماعيـة  ومـشاريع هياكـل   نتاجيـة  إمـشاريع  إقامـة  ، و ة األصـلي  شعوبال
ــسكان األصــليني    ــدعم ال ــصاحلة للــشرب، ل ــاه ال  يف “ناافينكــا ســ ”مــشروع إقامــة  وتيــسري ؛املي

 شعوبحتسني الصحة والتنمية البشرية بني العمال املهاجرين من الـ         يهدف إىل   ي  ذ ال كوستاريكا
للمـشردين داخليـا     وتـوفري املـساعدة واحلمايـة        ؛ الذين يسافرون إىل كوستاريكا من بنمـا       ةاألصلي

 وتوفري برامج لألطفال ؛ األصليةالشعوبجمموعات  مع التركيز بشكل خاص على محاية أراضي        
 .كولومبيا ضحايا العنف يفاليت وقعت  ة األصليالشعوبسر أُ واسابقاملقاتلني 

قـضايا الـشعوب األصـلية      معاجلـة    يفبشكل خـاص    املنظمة  اخنرطت  ،  ٢٠٠٩يف عام   و  - ١٦
املنظمـة    مكتـب  وضـع و. شعوبالـ هـذه   عـاجل قـضايا     ت مشروعا   ٢٩يف كولومبيا، حيث نفذت     

اسـتراتيجية مـن أجـل      ” بعنـوان    ،جمهـا برامـن أجـل      ،قـه  ووثّ ،توجيهيـا شـامال   مبدأ  كولومبيا  يف  
ــ ــةاجملموعــات ة احتياجــات تلبي ــى  ،“العرقي ــراف اال ينطــوي عل ظــروف وأوضــاع خمتلــف   بعت
ث ّدح وحُـ  قّـ ُنفربايـر   /يف شـباط  و. جلهات االجتماعيـة الفاعلـة، مبـا يف ذلـك الـشعوب األصـلية             ا

أُعـّد  و. “املـشاريع جملموعات العرقية يف الـربامج و     ا من أجل كيفية إدماج تركيز تفريقي     ”دليل  
تـشجيع تطبيـق    ل،  واملتعهـدون  ء النظرا سّيما وال،  ني واخلارجي نيملشروع الداخلي االدليل ملنفذي   

 والكولـومبيني مـن     ،الـشعوب األصـلية    يف صياغة املـشاريع مـع جمتمعـات          هاالستراتيجية وتيسري 
 .ها وتقييمتها ومتابع هذه املشاريع وتنفيذ،أصل أفريقي

  
  اليونيسيف- ألمم املتحدة للطفولةمنظمة ا  -تاسعا   

الــشعوب األصــلية علــى مــع  كــل مهّــة، ب٢٠٠٩ يف عــام ، العمــلواصــلت اليونيــسيف  - ١٧
 خصيـصا لتعزيـز     ةمصّماملـ خمتلـف الـربامج واألنـشطة       مـن خـالل     اإلقليمـي   والصعيدين القطري   

ملتعـدد الثقافـات    االتعلـيم    التعلـيم بلغـتني و     بـني حقوق الشعوب األصلية، واملشاريع اليت تتراوح       
تــسجيل املواليــد ومكافحــة العنــف وإســاءة املعاملــة وبــني اخلــدمات الــصحية احلــساسة ثقافيــا و

البحــوث بــشأن قــضايا   أجــرت  املــساعدة التقنيــة و  أيــضااليونيــسيفووفــرت . واالســتغالل
ملنظمـة  ا تاىل زيادة مشاركة الشعوب األصـلية يف سياسـ        إواصلت سعيها   و،  ة األصلي شعوبال

 .هتااتيجيواسترا

 ة األصــليشعوب قــضايا الــشغل أن تــلــةاكفدور هــام يف داء  أيــضا أنظمــةوواصــلت امل  - ١٨
 مشاركتها يف تدريب املدربني علـى قـضايا   هامنئل اوس منظومة األمم املتحدة، ب  يف مكانا بارزا 

إىل تعزيــز قــدرة مــوظفي حلقــة العمــل دف هتــو. ٢٠٠٩يونيــه /الــشعوب األصــلية يف حزيــران
 إدمـاج ا و ليـ  فع إشـراكا تـوفري التـدريب يف كيفيـة إشـراك الـشعوب األصـلية              على  تحدة   امل األمم
  .التنمية على املستوى القطريباملتصل عمل ال يف صلب مه وقضاياهمحقوق
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 قــضايا الــشعوب األصــلية علــى  يف جمــالعملــها ل تقييمــا اليونيــسيف مــؤخرا تجــروأ  - ١٩
: ثالثـة مواضـيع رئيـسية هـي       املقابـل   سـتعراض   االيغطـي   و.  العاملي واإلقليمـي والقطـري     الُصُعد

 احملتـوى والترتيبـات   )ب(؛ ئهالعمل مع أطفال الـشعوب األصـلية ونـسا      يف ا هج اليونيسف   َن )أ(
 علـى الـصعيدين     ئها دعـم أطفـال الـشعوب األصـلية ونـسا           جمـال  التنظيمية لعمـل اليونيـسيف يف     

ــري  ــي والقطــ ــهج يف   )ج( ؛اإلقليمــ ــذ النــ ــن تنفيــ ــوقعني مــ ــع المــ ــ مواقــ ــة اتدراســ  اإلفراديــ
ــ). بــريو والكونغــو(املــشاريع /لــربامجل م دليل لوضــع إطــار عمــل مــنظّ كــ الدراســة ستخدموسُت

ــسيف  ــشعوب األصــلية يف   لليوني ــضايا ال ــشطتها ملعاجلــة ق ــةأن ــد شــكّلت  و،التنفيذي ســاس األ ق
قـــضايا الـــشعوب األصـــلية بـــشأن أُجريـــت ت خـــالل عمليـــة تـــشاور ُعقـــدللمناقـــشات الـــيت 

اإلجراءات الواجــب اختاذهــا بــطــة طريــق واقتــراح يإىل وضــع خراملــشاورة أدت و. األقليــاتو
 ؛رفا إدارة املعـ   )ج( ي؛ربنـاجم الالتوجيـه    و )ب( ؛مذكرة توجيهيـة  /إطار استراتيجي  )أ(لتطوير  

 .قضايا الشعوب األصلية واألقلياتب املعنيةمع اآلليات الدولية التعامل  )د(
  

  إدارة شؤون اإلعالم  -عاشرا   
شـاملة للقـضايا     ساعدت إدارة شؤون اإلعالم يف التـرويج للمناسـبات وقـدمت تغطيـة              - ٢٠

ــوال عــام           ــا ط ــة هب ــشطة األمــم املتحــدة املتعلق ــشعوب األصــلية وأن ــوق ال ــصلة حبق  ٢٠٠٠املت
باســتخدام جمموعــة متنوعــة مــن املنافــذ والــربامج اإلعالميــة، مبــا فيهــا التلفزيــون والفيــديو،           

ــصوير،  ــةوالت ــة، واإل،والطباع ــت واإلذاع ــت . نترن ــةالومشل ــا  تغطي ــيت قامــت هب ــن   ال ــة م  اإلدارة جمموع
  والـدورة الثامنـة للمنتـدى      الـشعوب األصـلية    مـداوالت اللجنـة الثالثـة بـشأن قـضايا            هـا ، مبـا في   تاناسبملا

 ومحايـة   ،الـشعوب األصـلية    جمموعة واسعة من القضايا، مبا يف ذلك محاية معـارف            ومشلت أيضا . الدائم
. زاعات املـسلحة، والتعلـيم  ـ والنـ ، واملوارد الطبيعية،املياه، والسياحة البيئية  يف  قوق  احلان، و حقوق اإلنس 

 مواد صـحفية شـاملة مبناسـبة إطـالق أول تقريـر مـن نوعـه               ساعدت اإلدارة يف تصميم وإنتاج جمموعة     و
  .٢٠١٠يناير /أعده املنتدى الدائم بشأن حالة الشعوب األصلية يف العامل يف كانون الثاين

، على توسـيع نطـاق أنـشطة االتـصال والتوعيـة بـإعالن              ٢٠٠٩ يف عام    ،عملت اإلدارة أيضا  و  - ٢١
األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية عــن طريــق شــن محلــة لترمجــة نــص اإلعــالن إىل لغــات 

 منـاطق دارة مكاتـب ميدانيـة يف مجيـع         ولـإل . الـشعوب األصـلية   أخرى، مع إعطاء األولوية للغـات       
 هـذه   عالميـة إىل لغـات غـري رمسيـة ونـشر          اإلواد  املـ  ة أيضا ترمجـ   تها أنشط لمشتدى السبع، ت  نامل

مراكــز األمــم املتحــدة   وقــدمت.  اإلعــالن املتعلــق حبقــوق الــشعوب األصــلية  هــا، مبــا فياملــواد
ــةمعالاإل ــايف  ي ــة حقــوق     و وكــانبريا بوغوت ــضا إىل املقــرر اخلــاص املعــين حبال ــساعدة أي ليمــا امل

 .خالل زياراته القطريةشعوب األصلية للريات األساسية اإلنسان واحل
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 الالتينية ومنطقة البحر الكارييباللجنة االقتصادية ألمريكا  -حادي عشر 
تقريـرا عـن التقـدم     االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب      اللجنة  قّدمت    - ٢٢

 ةنــشطومشلــت األ. ٢٠٠٩ يف عــام دائم الــاحملــرز حنــو تنفيــذ التوصــيات الــصادرة عــن املنتــدى  
 أوجــه التقــدم يف تــصنيف مــصادر البيانــات حــسب األصــل العرقــي ، يف هــذا الــصدد،الرئيــسية

ــ هــا  الدراســات ذات الــصلة، مبــا في صــدار وإ؛ عــن حالــة الــشعوب األصــلية لأفــضتعــبريا ر لتعّب
ابيـة  الـصحة اجلنـسية واإلجن    وعـن   ،  تها حقـوق الـشعوب األصـلية وظـروف معيـش          عـن  دراسات

إنتـاج وحتليـل    مـن أجـل     لبلدان يف املنطقة     ا إىلاملساعدة التقنية   تقدمي  ؛ و ة األصلي الشعوبلنساء  
ــةاملعلومــات  ــة   ب املتعلق ــنظم اإلحــصائية الوطني ــشعوب األصــلية يف ال ــة و. ال ــضانفــذت اللجن   أي
 عــنحلقــات دراســية دوليــة عقــدت  وات،لــسياسا بــشأن توصــيات وأصــدرتيــة تقندراســات 
 . علومات اإلحصائية، مع التركيز على جمال الصحةاستخدام امل

  
 ج األغذية العامليبرنام -ثاين عشر 

انعــدام األمــن الغــذائي، تــستند إىل مــستويات مــساعدة يــوفر برنــامج األغذيــة العــاملي    - ٢٣
ه براجمَـ األغذيـة العـاملي   ركـز برنـامج     وي. ة األصـلي  شعوب قضايا الـ   ، ضمن هذا السياق   ،يتناولو

فمـن خـالل مكتبـه    . علـى الـشعوب األصـلية يف منـاطق عـدة      األمـن الغـذائي   جمـال    وأنشطته يف 
 تـشرك ( القطريـة    همكاتبـ  مكتبـا مـن      ١٤ ومريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب          ألاإلقليمي  

 مقـّواة، إنتـاج أغذيـة تكميليـة    بوضـع اقتـراح إقليمـي      ب حاليـا     يقوم الربنامج  )احلكومات الوطنية 
 علـى    تقليديا الشعوبتلك   تهاستخدماالشعوب األصلية املغذية اليت     نتجات   م باستخدام ،حمليا

تنفيــذ لربنــامج يف الكونغــو مــع اليونيــسيف ووزارة التربيــة      اليتعــاونو. مــدى آالف الــسنني 
حتــسني فــرص احلــصول علــى التعلــيم الرمســي يف أوســاط  مــن أجــل لتغذيــة املدرســية لمــشاريع 

 مع مستويات أعلى مـن املتوسـط        ،اهلند، يف عدة واليات    يف ،ربنامجالويعمل  . األطفال األقزام 
األسر اليت تعـاين مـن انعـدام     و ةريالفقاملعيشية  ألسر  انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية لدعم       ال

 فــرص وصــول حمــدودة إىل األســواق، مــع التركيــز ذاتزمن يف منــاطق نائيــة  املــ الغــذائياألمــن
. عرضـة للكـوارث الطبيعيـة     امل، و  متناقـصة  علـى مـوارد طبيعيـة     على اجملتمعات القبلية اليت تعتمد      

مـن  دارة املـوارد    إلتقنيـات   وأصـول إنتاجيـة     استحداث  لى  عاملعيشية  وسيساعد الربنامج األسر    
 . والقدرة على التكيفوى دخلهاحتسني مست لأج
 املعلومـات مـع ممثلـي الـشعوب         تبـادل  يف عـدد مـن اجتماعـات          أيـضا  ربنامجالشارك  و  - ٢٤
بوصــفه ( ٢٠٠٩يف عــام شــارك علــى ســبيل املثــال،  ف.  املتحــدةاألمــم منظمــاتأو /صــلية واأل

نظمــت احلــق يف الغــذاء يف جمــال تــدريب املــدربني ل  عمــلحلقــةيف ) ومقــدما لعــروض ميــّسرا
ــة   ــصاحل األفرق ــياق حقــوق        ل ــارييب يف س ــة البحــر الك ــة ومنطق ــا الالتيني ــدول أمريك ــة ل القطري

  .ةل أفريقيورين من أصحّدتالشعوب األصلية والسكان امل
 


