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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة التاسعة

  ٢٠١٠ريل بأ/ نيسان٣٠-١٩نيويورك، 
  * من جدول األعمال املؤقت٦البند 

حــوار شــامل مــع ســتة مــن الوكــاالت والــصناديق  
        التابعة لألمم املتحدة

   تقرير فريق الدعم املشترك بني الوكاالت املعين بقضايا الشعوب األصلية    
    

ــدة           ــم املتحـــ ــامج األمـــ ــة وبرنـــ ــدة للبيئـــ ــم املتحـــ ــامج األمـــ ــن برنـــ ــدم مـــ مقـــ
  البشرية للمستوطنات

  

  موجز  
الـشعوب األصـلية اجتماعـه       عقد فريـق الـدعم املـشترك بـني الوكـاالت املعـين بقـضايا                

 مــن   باستــضافة٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول٣٠ إىل ٢٨ يف نــريويب، يف الفتــرة مــن   ٢٠٠٩لعــام 
ومشلـت املواضـيع    . برنامج األمم املتحدة للبيئـة وبرنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية              

الرئيسية حقوق الشعوب األصلية وحتدياهتا يف أفريقيا ومنها على سبيل املثال آثار تغري املنـاخ،               
 للمنتــدى الــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب ٢٠١٠فــضال عــن األعمــال التحــضريية لــدورة عــام 

األصلية مبا يف ذلك إعداد ورقة تـأمالت مـشتركة لفريـق الـدعم بـشأن التنميـة يف ظـل الثقافـة                       
  .واهلوية
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  مقدمة  -أوال   
  أهداف االجتماع  -ألف   

 لفريق الدعم املشترك بني الوكاالت املعين بقـضايا         ٢٠٠٩متثلت أهداف اجتماع عام       - ١
  :الشعوب األصلية فيما يلي

ملنتــدى النظــر يف التوصــيات ذات الــصلة املوجهــة إىل فريــق الــدعم املــشترك وا  )أ(  
 فـضال عـن    ،الدائم املعين بقضايا الـشعوب األصـلية، مبـا يف ذلـك مـا يتـصل بـاحلوارات املعمقـة                   

ــام     ــدائم لع ــدى ال ــررة يف دورة املنت ــسامهات املق ــأمالت    ٢٠١٠امل ــة الت ــال ورق ــى ســبيل املث  عل
  املشتركة بشأن التنمية يف ظل الثقافة واهلوية اليت سيجري إعدادها للدورة املقبلة؛

قدمي نظرة متعمقـة عـن حالـة حقـوق الـشعوب األصـلية يف املنطقـة األفريقيـة           ت  )ب(  
مــن خــالل العــروض الــيت تقــدمها خمتلــف الــشعوب األصــلية مبــا يف ذلــك الفريــق العامــل املعــين 
بالشعوب واجملتمعات األصلية التابع للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان وحقوق الـشعوب، فـضال             

  قوق اإلنسان؛عن اللجنة الوطنية الكينية حل
عرض دراسات إفرادية عـن الـشعوب األصـلية يف سـياق تغـري املنـاخ والرعـي                    )ج(  
  .والترحال

وألقى املنسق املقيم يف كينيا كلمة يف االجتماع تناولت سبل إنشاء آليات للمـشاركة                - ٢
ــى مــشاركتها يف         ــسىن إضــفاء الطــابع املؤســسي عل ــشعوب األصــلية كــي يت ــع ال والتواصــل م

ألمم املتحدة، مثل التقييمات القطرية املوحدة وإطار عمل األمـم املتحـدة للمـساعدة              عمليات ا 
  . اإلمنائية، وصياغة املشاريع وتنفيذها، مبا يكفل الشفافية والشمول

  
  املشاركة واحلضور  -باء   

 مــن مؤســسات األمــم املتحــدة، فــضال عــن أربعــة مــن أعــضاء  ١٥حــضر مــا جمموعــه   - ٣
ــم ال   ــدائم، ه ــدى ال ــان       - رساملنت ــم وليلي ــاوا وحــسن إد بلقاس ــت لوك ــري ومارغري ــدرس ب أن

وُوجهت الدعوة الثين عشر متكلمـا وضـيفني خاصـني للمـشاركة يف النـصف               . موزانغي مبيال 
  . األول من االجتماع الذي استغرق ثالثة أيام

  
  االفتتاح الرمسي  - جيم  

نــامج األمــم املتحــدة للبيئــة  وأدىل ببيانــات افتتاحيــة كــل مــن نائبــة املــدير التنفيــذي لرب   - ٤
؛ ورئـــيس قــسم سياســة اإلســـكان يف فــرع املــأوى بربنـــامج األمــم املتحـــدة      )برنــامج البيئــة  (

، نيابـة عـن املـديرة التنفيذيـة ملوئـل األمـم املتحـدة؛               )موئل األمم املتحدة  (للمستوطنات البشرية   
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 الــشعوب األصــلية؛ املنتــدى الــدائم املعــين بقــضايا  والــسيدة مارغريــت لوكــاوا، باســم أعــضاء 
وأمانة املنتدى الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية؛ ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم              

  .، ورئيس فريق الدعم املشترك بني الوكاالت املنتهية واليته)اليونسكو(والثقافة 
 حيـث  وشددت نائبة املـدير التنفيـذي لربنـامج البيئـة علـى أمهيـة االجتمـاع احلـايل مـن                   - ٥

وعرضت موجزا عن أنـشطة برنـامج البيئـة يف    . االعتراف بثقافات الشعوب األصلية واحترامها  
جمال النهوض بقضايا الشعوب األصلية، وكذا املـشاركة النـشطة للـشعوب األصـلية يف أعمـال           
جملس إدارة الربنامج واملنتـدى البيئـي الـوزاري العـاملي، وبّينـت أن برنـامج البيئـة عـاكف علـى                      

د مبــادئ توجيهيــة بــشأن كيفيــة إدراج القــضايا املتــصلة بالــشعوب األصــلية يف سياســات  إعــدا
وأبـرزت أمهيـة إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق        . الربنامج وأنـشطته علـى حنـو أكثـر فعاليـة      

الشعوب األصلية، الذي مثـل مرجعـا أساسـيا لقيـاس النـهوض بقـضايا الـشعوب األصـلية علـى            
  .دةنطاق منظومة األمم املتح

ووجهت نائبة املدير التنفيذي االنتباه إىل املناسـبات الرفيعـة املـستوى املهمـة املقبلـة يف                   - ٦
ــات، و  جمــاالت التنــوع الب  ــاخ والغاب ــوجي وتغــري املن ــيح فرصــة كــبرية    يول الــيت مــن شــأهنا أن تت
 سنة دوليـة للتنـوع البيولـوجي يكتـسي          ٢٠١٠وأشارت إىل أن إعالن سنة      . للشعوب األصلية 

ة خاصـــة بالنـــسبة للـــشعوب األصـــلية بـــالنظر إىل مـــسامهتها التارخييـــة يف حفـــظ التنـــوع   أمهيـــ
 سـنة دوليـة للغابـات يـشري إىل مـدى تـصّدر مـسألة                ٢٠١١وقالت إن إعالن سـنة      . البيولوجي

الغابات جلدول األعمـال الـسياسي، وهـو مـا يعكـسه أيـضا برنـامج األمـم املتحـدة للتعـاون يف                      
امجة عن إزالـة الغابـات وتـدهورها يف البلـدان الناميـة، حيـث يـشغل                 جمال خفض االنبعاثات الن   

  . ممثلو الشعوب األصلية مناصب يف جملس السياسة العامة للربنامج
وقال رئيس قسم سياسة اإلسكان يف فرع املأوى مبوئل األمم املتحـدة يف بيانـه إن مثـة                    - ٧

اص بأمهيـة هتيئـة جمـاالت داجمـة        حاجة ملحة إلقناع احلكومات والسلطات احملليـة والقطـاع اخلـ          
وأشـار إىل أنـه ينبغـي إضـافة اجتـاه ثالـث، عنوانـه التوســع        . حيـس فيهـا اجلميـع بـشعور االنتمـاء     

ــورة املعلومــات      ــة وث ــوم، أي العومل ــا الي ــسائدين يف عاملن ــسيني ال . العمــراين، إىل االجتــاهني الرئي
حلـضرية جلملـة أسـباب منـها     وأضاف أن تـسارع وتـرية هجـرة الـشعوب األصـلية إىل املنـاطق ا              

تغــري املنــاخ، قــد خلــق مــشاكل يف كــل مــن البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة علــى حــد  
ســــواء، حيــــث اضــــطر كــــثريون لتحمــــل ظــــروف معيــــشية غــــري الئقــــة، وعــــدم احتــــرام    

  .اإلنسانية حقوقهم
افـاهتم  وأبرز ضرورة إتاحة فرص حـصول الـشعوب األصـلية علـى التعلـيم املناسـب لثق           - ٨

والعمل الالئق واملياه واملرافق الصحية، مـضيفا أن نـساء الـشعوب األصـلية وشـباهبا متـضررون                  
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واختتم بالتشديد على ضرورة مراعاة احتياجات الـشعوب        . من هذه املشاكل أكثر من غريهم     
األصــلية يف املخططــات العمرانيــة والتخطــيط احلــضري، وكــرر يف ذلــك الــصدد تأكيــد التــزام   

مـم املتحـدة باملبـادرة املـشتركة بـني الوكـاالت للنـهوض باملـستوى املعيـشي للـشعوب                 موئل األ 
  . العاملءاألصلية يف املناطق احلضرية يف شىت أحنا

ــشعوب         - ٩ ــة بإســكان ال ــسياسة املتعلق ــل ال ــا دلي ــل األمــم املتحــدة رمسي ــل موئ ــق ممث وأطل
وئـل األمـم املتحـدة، عنـصرا     وتـضيف مبـادرة دليـل الـسياسة، الـيت يقودهـا م      . األصلية يف املدن  

، الــيت تتــسم بطــابع العمــوم ‘‘للمبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بقــضايا الــشعوب األصــلية’’حــضريا 
واليت وضعتها فرقة العمل التابعة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية من أجـل تعمـيم مراعـاة قـضايا                  

وترمــي املبــادرة إىل تقــدمي . الــشعوب األصــلية وإدماجهــا يف األنــشطة التنفيذيــة لألمــم املتحــدة 
املشورة املطلوبة بإحلاح إىل جهات تقريـر الـسياسات ومـديري الـشؤون احلـضرية واملمارسـني                 

ومـن  . يف امليدان، فيما يتعلق باحتياجات الـشعوب األصـلية ومـا يواجههـا مـن حتـديات حمـددة              
ــدابري     ــة بــشأن الت ــة والوطني ــة دليــل للحكومــات احمللي ــة، املتوقــع أن تكــون مبثاب  ال ســيما املمكن

ــشارية   ــشريعات واآلليــات االست ــسياسات العامــة والت ــشعوب   /ال ــشاركية إلعمــال حقــوق ال الت
وتغطي سلسلة أدلـة الـسياسات اجملـاالت املواضـيعية األكثـر أمهيـة       . األصلية يف املناطق احلضرية   

بالنــسبة لتحــسني ظــروف عــيش الــشعوب األصــلية، مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى املــسائل    
ــة   اجل ــشباب والبيئ ــسائل ال ــسانية وم ــسياسات     . ن ــا يف ال ــأثري إجياب ــى الت ــسلة عل ــساعد السل وست

  . سيما فيما يتصل منها بالظروف املعيشية للشعوب األصلية يف البلدات واملدن احلكومية، ال
ودعا ممثل موئل األمم املتحدة فريق الدعم إىل املشاركة يف الـدورة اخلامـسة للمنتـدى                  - ١٠

وسـتنظم  . ٢٠١٠مـارس   /املي، اليت ستعقد يف ريو دي جـانريو، الربازيـل، يف آذار           احلضري الع 
  .جلسة خاصة مكرسة لقضايا الشعوب األصلية يف املناطق احلضرية

وأشــارت الــسيدة لوكــاوا يف بياهنــا إىل أن أعمــال الفريــق وســيلة مهمــة لتنفيــذ معــايري    - ١١
إقامـة الـشراكة بـني الـشعوب األصـلية      إعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية و       

ودعت إىل مزيد من التوعيـة بقـضايا الـشعوب األصـلية يف أوسـاط               . ومؤسسات األمم املتحدة  
ن تعمـيم املبـادئ التوجيهيـة       إموظفي األمم املتحدة وكبـار اإلداريـني وجمـالس اإلدارة؛ وقالـت             

. لية أمـر أساسـي يف هـذا الـصدد         جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية املتعلقة بقـضايا الـشعوب األصـ          
وأشــارت إىل األمهيــة اخلاصــة لتــدريب أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة، معربــة عــن األمــل يف أن 

واختتمـت بالتأكيـد علـى    . تتطوع األفرقة القطرية يف املنطقة األفريقية لتلقى مثل هذا التـدريب   
  . ة األفريقية برمتهاأمهية النظر يف مسامهة تنوع هويات الشعوب األفريقية يف القار
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ورحبت أمانة املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية بعضوية االئـتالف الـدويل            - ١٢
وُعـرض عـدد    . لألراضي يف فريق الدعم، واستعرضت النقاط البـارزة للـدورة الثامنـة للمنتـدى             

مــــن توصــــيات املنتــــدى الــــدائم، وكــــذا الدراســــات الــــيت ســــيجريها املقــــررون اخلاصــــون  
وأُعـرب عـن الترحيـب بأيـة مـسامهات يف       . الدائم بشأن املسائل ذات األمهيـة اخلاصـة        للمنتدى

  . تلك األعمال
ومتت أيضا مالحظة أن بناء القدرات، مبا يف ذلك تدريب أفرقة قطرية بعينها، جانـب                 - ١٣

. مهم من خطـة عمـل مبـادئ جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة بـشأن قـضايا الـشعوب األصـلية                       
والحـظ ممثـل اليونــسكو أن موضـوع قــضايا الـشعوب األصــلية يقـع يف صــميم واليـة املنظمــة،       

وُعرضـت بإجيـاز بعـض أنـشطة الـسنة          . سيما فيما يتعلق بتعزيز التنمية يف ظل الثقافة واهلوية         ال
السابقة، حيث شـكلت تلـك األنـشطة مـدخال لورقـة التـأمالت الـيت أعـدها فريـق الـدعم عـن                        

وأعـرب ممثـل اليونـسكو عـن سـعادته      . صـلية يف سـياق العوملـة وتغـري املنـاخ     قضايا الـشعوب األ   
لتركيز االجتماع احلايل على حقوق الـشعوب األصـلية يف أفريقيـا ورّحـب باالجتمـاع بـصفته                  

  .فرصة لبناء القدرات
  

  جدول األعمال وتنظيم األعمال  -دال   
حقـوق الـشعوب األصـلية      ويف أعقاب االفتتاح الرمسي، عقدت حلقة نقاش عن حالـة             - ١٤

يف أفريقيا، حيث تنـاول مقـدمو العـروض التحـديات الـيت تواجـه الـشعوب األصـلية األفريقيـة،               
. وكــذا األدوات املتاحــة والبحــوث اجلاريــة ملعاجلــة قــضاياهم علــى حنــو أكثــر فعاليــة واســتنارة 

لـك البلـد،    وتلت ذلك مناقشة مع املنسق املقـيم يف كينيـا بـشأن قـضايا الـشعوب األصـلية يف ذ                   
فضال عن عرض للتجارب امليدانية واملشاريع اليت تنطـوي علـى العمـل مـع الـشعوب األصـلية،                
مبــا يف ذلــك خيــارات التعــاون مــستقبال يف جمــال قــضايا الــشعوب األصــلية بــني املنتــدى الــدائم  

وخــصص اليــوم الثــاين للحالــة اخلاصــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ   . وفريــق الــدعم واألفرقــة القطريــة 
وحركات السكان وبرنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالـة               

ويــرد تقريــر خــاص عــن  . الغابــات وتــدهورها يف البلــدان الناميــة وتقييمــات الكربــون األســود 
ــاع      ــة االجتمــ ــدعم يف مرفــــق ورقــ ــاء اجتمــــاع فريــــق الــ ــة أثنــ ــيعية املقدمــ العــــروض املواضــ

E/C.19/2010/CRP.2.  
  

  التعقيبات على الدورة الثامنة للمنتدى والتحضريات للدورة التاسعة   -ثانيا   
أدرج املنتــدى الــدائم يف دوراتــه إجــراء حــوار معمــق مــع ســت مــن مؤســسات األمــم    - ١٥

ــة    . املتحــدة ــدورة الثامن ــنظم يف ال ــة يف احلــوار امل ــم  : وشــاركت الوكــاالت التالي مفوضــية األم
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ق الـدويل للتنميـة الزراعيـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               املتحدة حلقوق اإلنسان والـصندو    
ــة       ــة العام ــة لألمان ــة التابع ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــة وإدارة ال ــة و الزراع ومنظمــة األغذي

  . وصندوق األمم املتحدة للسكان
وكــان اهلــدف مــن احلــوار املعمــق هــو زيــادة فهــم أعــضاء املنتــدى الــدائم والــشعوب      - ١٦

واحلكومات للتحديات اليت تواجهها مؤسـسات األمـم املتحـدة والفـرص الـيت تالقيهـا                األصلية  
وقـد أوفـد عـدد مـن املؤسـسات          . سيما ما يتعلق منها بالـشعوب األصـلية        يف تنفيذ والياهتا، ال   

اليت شاركت يف احلوار ممثلني رفيعي املستوى إىل الدورة الثامنة، مما يـربهن علـى التزامهـا جتـاه                   
  .وكان احلوار بني املنتدى الدائم واملمثلني إجيابيا. دائماملنتدى ال

ويف املناقشات اليت ثارت، اعترب عدد من املمـثلني أن احلـوار املعمـق يف نـسخته األوىل                    - ١٧
فقــد أســفر عــن عقــد اجتمــاع نــشط كانــت املؤســسات قــد اســتعدت لــه . كــان عمليــة مفيــدة

وتـشري اآلراء املـستقاة مـن       . املستقبلبصورة جيدة، كما ضمن مشاركة أقوى للمؤسسات يف         
منظمات الشعوب األصلية إىل أن احلوار كان بالنسبة إليها شكال مـن أشـكال بنـاء القـدرات،              

  .ألهنا اطلعت على واليات املؤسسات ووظائفها
وقــد أوفــدت املنظمــات الــيت توجــد مقارهــا بنيويــورك وفــودا كــبرية تــضمنت كبــار       - ١٨

ملنظمات األخرى منسقني ومـديرين، ووجهـت الـدعوة إىل الـشعوب            اإلداريني، بينما أوفدت ا   
ويــتعني علــى املؤســسات الــيت ستحــضر دورات احلــوار املعمــق املقبلــة أن  . األصــلية للمــشاركة

. حتدد بوضوح ما تسعى إىل حتقيقـه وكـذا الرسـائل الـيت تريـد توجيههـا إىل الـشعوب األصـلية         
ــار   وســّهل حــضور املــديرين واملنــسقني تبــادل املع   ــة، فيمــا ضــمنت مــشاركة كب لومــات بعفوي

  . اإلداريني التزامهم ورفعت مستوى االهتمام بقضايا الشعوب األصلية يف مؤسساهتم
وسعيا إىل حتسني دورات احلـوار يف املـستقبل، اعُتـرب أنـه قـد يكـون مـن املفيـد ترتيـب                - ١٩

 يزيد أيضا يف تعزيـز      ومن شأن ذلك أن   . التدخالت املتعلقة بالشعوب األصلية حسب األولوية     
  .  منها تلك اليت حتظى بأمهية خاصة لديهاال سيمافهم مؤسسات األمم املتحدة للقضايا 

وللحد من عـدد الوثـائق الـيت تقـدمها املنظمـات، أعـدت أمانـة املنتـدى الـدائم جتميعـا                        - ٢٠
ا الكاملـة   غهموجزا لتقارير املنظمات اليت مل تشارك يف احلوار املعمق، ونشرت التقـارير يف صـي              

  . تعلى موقعها يف اإلنترن
واقُترح أن تنظـر املنظمـات الـست املـشاركة يف الـدورة التاسـعة يف كيفيـة عملـها مـن               - ٢١

أجل تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، مع التركيز بوجه خاص علـى               
جـل النـهوض باألوضـاع    ومت التشديد علـى أنـه مـن أ        .  منه، وتقدمي عروض عن ذلك     ٤١املادة  
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امليدانية للشعوب األصلية، من املهم عـرض خطـط أو بـرامج للـسنوات املقبلـة، وتعزيـز احلـوار                    
  .على الصعيد الوطين فيما بني الشعوب األصلية واحلكومات وأفرقة األمم املتحدة القطرية

 وقــدمت اقتراحــات أخــرى بــشأن ســبل االســتغالل األمثــل للوقــت املتــاح للحــوارات    - ٢٢
املعمقــة، مبــا يف ذلــك التركيــز علــى قــضايا أقــل عــددا وأكثــر حتديــدا، وكفالــة تقــدمي إحاطــات 

واقُترح أن يسند األعضاء الدائمون باملنتدى بعض مالحظـاهتم علـى تقـارير             . جلميع املشاركني 
ومت اإلقرار باستمرار وجود أوجه قـصور       . املنظمات اليت تتضمن إفادة ومعلومات بالغة األمهية      

وجـرى  . ظام احلـوار املعمـق، وإن كانـت تلـك النـواقص سـيتم تـداركها مـع مـرور الـزمن                     يف ن 
التعبري عن وجهة نظر أخرى مفادها أنه ينبغي أن يعـاد النظـر يف مفهـوم احلـوار ليكـون عمليـة                      

وشـدد املـشاركون علـى    . مزدوجة االجتاه يتم يف إطارها تبادل األسئلة واألجوبـة بـني الطـرفني       
 أن ممثلي الشعوب األصلية يفهمون العمليات املتبعة فهما جيدا، كـي يتمكنـوا       أمهية التأكد من  

  . فعال من استغالل النظام للتعبري عن انشغاالهتم
وأُشــري إىل أن الــدول تقــدم التقــارير بانتظــام إىل اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز      - ٢٣
ــدائم، الاملــرأة؛ وبالتــايل، فمــن املمكــن اعتمــاد نظــام مماثــل يف    ضــد ســيما   دورات املنتــدى ال
واعُترب أن من املفيد احلـصول علـى تقـارير حكوميـة عـن تعامـل                . يتعلق باحلوارات املعمقة   فيما

واقُترحـت  . احلكومات مع قضايا الشعوب األصلية عند إعداد مـشاريع علـى الـصعيد القُطـري              
مــن مؤســسات األمــم إمكانيــة مــشاركة البلــدان يف احلــوار املعمــق وحــضور ممــثلني عــن ثــالث 

  .املتحدة وثالث دول يف الدورة التاسعة
ومن اجلـوهري يف إطـار احلـوار، وحتاشـيا لإلحبـاط، تقـدمي شـروح عـن كيفيـة إعـداد                        - ٢٤

وسيـشمل ذلـك    . األمم املتحدة للربامج على الصعيد القطري والعملية اليت ينطوي عليها ذلـك           
تحدة للمساعدة اإلمنائيـة وكـذا احلـوار مـع          شرح التقييم املشترك عن طريق إطار عمل األمم امل        

ومـن املمكـن اختيـار      . احلكومات وعرض الربامج على اجملالس اإلدارية للموافقة علـى تنفيـذها          
البلــــدان الــــيت ستــــشارك يف احلــــوار بنــــاء علــــى وضــــعها يف إطــــار عمــــل األمــــم املتحــــدة    

  . اإلمنائية للمساعدة
حلــوار املعمــق علــى بعــض املــتغريات، مثــل   وســيتوقف اختيــار البلــدان للمــشاركة يف ا   - ٢٥

ــراف احلكومــة بالــشعوب األصــلية وعالقاهتــا هبــم    ــاح علــى احتمــاالت   . اعت ومــن املهــم االنفت
ومت التأكيـد أيـضا علـى أمهيـة أن         . متعددة واختاذ قرار هنائي بناء على املـشاورات مـع الـشركاء           

  .تقدم املنظمات تقارير عن تنفيذ توصيات املنتدى الدائم
وجرى التعبري عن عدد من وجهات النظر بشأن توصيات املنتدى الدائم، مبا يف ذلـك                 - ٢٦

االنشغال إزاء عدم واقعية اآلجال الزمنية القصرية للتوصيات، وضرورة تـوفري دعـم تقـين رفيـع           
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وكانـت أكثـر التوصـيات تعقيـدا هـي تلـك املتـصلة         . املستوى لكفالة اخلـروج بتوصـيات فعالـة       
ــة ــة صــياغة التوصــيات علــى حنــو يتــسم     بآليــات االتفاقي ؛ إذ ينبغــي وضــع نظــام اتــصايل لكفال

بالتبادل، كما يتعني على أعضاء فريق الدعم أن يكفلوا التواصـل فيمـا بينـهم علـى حنـو متـواتر             
وبعـد مالحظـة تبـاين طبيعـة        . لكفالة التسوية الفورية ألية مـشاكل تنـشأ يف صـياغة التوصـيات            

قُترحت إمكانية دعوة أعضاء املنتدى الـدائم ملراقبـة الـربامج اجلـاري             الربامج القطرية املختلفة، ا   
  .تنفيذها كي يطّلعوا بأنفسهم على احلالة يف امليدان

وفيمــا يتعلــق بالتوصــيات الــيت صــيغت علــى حنــو جعــل املنظمــات تعتــرب تنفيــذها بــالغ    - ٢٧
م، بـل باسـتطاعتها   الصعوبة، فإن املنظمات قد تستفيد من قضاء وقت أطول مـع املنتـدى الـدائ     

حىت أن تسدي املشورة بشأن صياغة التوصيات لكفالة اتسامها باملنحى العملـي واتـساقها مـع                
  .فرادى الواليات

  
  مناقشة مهام فريق الدعم املشترك بني الوكاالت ومسؤولياته  -ثالثا   

 من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب         ٤٢ و   ٤١متابعة تنفيذ املادتني        
ا املتعـددة القوميـات   لية والبعثة اخلاصة للمنتدى إىل باراغواي ودولة بوليفي      األص

  ٢٠٠٩يف عام 
وقــدمت أمانــة املنتــدى حملــة عامــة عــن تنفيــذ إعــالن املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب     - ٢٨

وقـد نفـذت طائفـة     .األصلية، الذي كان مسؤولية مشتركة بني مجيع مؤسسات األمم املتحـدة    
 السنتني املاضيتني، مشلت ترمجة اإلعالن وتعزيز التوعية بـه يف صـفوف             من األنشطة على مدى   
وكـان التـرويج لإلعـالن جـزءا أساسـيا مـن أعمـال املنتـدى؛ ذلـك أن                   . موظفي األمـم املتحـدة    

جملـــاالت يـــشكالن إقـــرارا حتويـــل اإلعـــالن إىل وثيقـــة حيـــة والـــسهر علـــى إدماجـــه يف مجيـــع ا
اإلعــالن قــد نــصت بــصورة حمــددة علــى املنتــدى الــدائم    مــن ٤٢ومبــا أن املــادة . بــه بــااللتزام

باعتباره إحدى اهليئات املسؤولة عن تروجيه وتطبيقه بالكامل، فقد قدم املنتدى عـدة توصـيات    
لذلك الغرض؛ فأوصى على سبيل املثال بضرورة دعوة الـدول لتزويـد املنتـدى مبعلومـات فنيـة                  

يدين الوطين واحمللي؛ وتقدمي معلومات كافيـة       عن تنفيذ اإلعالن وتقييم مدى فعاليته على الصع       
عــن اإلعــالن يف تقاريرهــا األساســية املقدمــة إىل اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات حقــوق اإلنــسان؛   
ــها احلــرة واملــسبقة واملــستنرية؛       ــة ملوافقت ــشعوب األصــلية، مــع املراعــاة الواجب والتــشاور مــع ال

رد ماليـة كافيـة وتعزيـز إدمـاج اإلعـالن          قدم املنتدى أيضا توصيات بشأن سبل تـأمني مـوا          كما
، سعى املنتدى الـدائم إىل متابعـة اإلعـالن          ٢٠٠٨وخالل عام   . يف السياسات واالستراتيجيات  

بطرق منها العمل مع منظمات أخـرى لبـدء العمـل يف تنفيـذ وحـدة تدريبيـة لألفرقـة القطريـة؛                   
تمويـل مـن الـصندوق الـدويل     وإعداد وحدة تدريبية للشعوب األصلية واملسؤولني احلكـوميني ب   
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للتنمية الزراعية؛ والتنسيق وكفالة التكامل مع ما يبذل من جهود يف إطار واليات أخـرى مـن                 
واليات األمم املتحدة اليت تركز على قضايا الشعوب األصـلية علـى وجـه التحديـد؛ واملـسامهة                

الـصندوق االسـتئماين   يف البحوث والقيام بدور الفريق االستشاري لألمني العـام يف مـا يتـصل ب            
  .للعقد الثاين

 بعثـة املنتـدى الـدائم لبـاراغواي      ومن األمور البارزة الـيت مت تناوهلـا، هنـاك أيـضا زيـارة               - ٢٩
ــا املتعــددة القوميــات يف نيــسان   ــة بوليفي  مــن اإلعــالن ٤٢ يف إطــار املــادة ٢٠٠٩أبريــل /ودول

ت تلـك الزيـارة تارخييـة،       وقـد كانـ   . بغرض التحقيق يف الـسخرة يف أوسـاط الـشعوب األصـلية           
حيــث كانــت املــرة األوىل الــيت يتلقــى فيهــا املنتــدى الــدائم دعــوة مــن حكومــات للقيــام مبثــل     

ويظـل التحـدي هـو متابعـة التوصـيات الـصادرة عـن              . املهمة، بدعم مـن املنظمـات املعنيـة        هذه
  .تلك الزيارة

املـذكورة آنفـا باعتبارهـا      ويف املناقشة اليت تلت ذلك، رحب عدد من املمـثلني بالبعثـة               - ٣٠
فرصة لتضافر جهود أعضاء فريق الدعم ووضع اسـتراتيجية أو خطـة عمـل؛ ومـرد احلاجـة إىل                   

ووجـه  . ذلك كون قائمة املهام الواردة يف التوصـيات أكثـر ممـا حتتملـه منظمـة واحـدة مبفردهـا           
وشـددت  . لـدان عـدد مـن املمـثلني االنتبـاه إىل األعمـال الـيت تـضطلع هبـا منظمـاهتم يف تلـك الب          

إحــدى األعــضاء علــى أن الــسخرة متثــل قــضية رئيــسية بالنــسبة للــشعوب األصــلية، وقالــت إن 
  .منظمتها حتشد موظفيها املتخصصني يف بريو للتصدي للسخرة يف قطاع قطع األشجار

ا يف تلـك البلـدان علـى أسـاس مـشترك           املنتدى الدائم باقتراح العمل معـ     ورحبت أمانة     - ٣١
طريني يف كال البلدين، وطلـب إىل كلتـا   دم املنتدى التدريب للفريقني الق   وقد ق  .بني الوكاالت 

ولـدى برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          . احلكومتني تقدمي تقارير إىل املنتـدى يف دورتـه التاسـعة          
خطة يف باراغواي لتنفيذ حلقات عمل عن تقرير البعثـة وتقـدمي عـروض للحكومـة وملنظمـات                  

ما تعكف منظمة العمل الدولية يف دولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات علـى                الشعوب األصلية، ك  
  . تشكيل جلنة لتنفيذ التقرير

  
متابعـــة االســــتعراض واالســـتبيان املــــتعلقني بالعقـــد الــــدويل الثـــاين للــــشعوب         

  يف العامل األصلية
 عرضــت أمانــة املنتــدى الــدائم معلومــات أساســية عــن العقــد الــدويل الثــاين للــشعوب    - ٣٢

ــانون األول      ــة يف ك ــة العام ــه اجلمعي ــذي أعلنت ــامل ال ــسمرب /األصــلية يف الع ــدأ يف ٢٠٠٤دي ، وب
وأوجــزت األهــداف الرئيــسية اخلمــسة للعقــد، ومنــها تــشجيع . ٢٠٠٥ينــاير /كــانون الثــاين ١

ــة   مــشاركة الــش  ــة وفعال ــاهتم   عوب األصــلية بــصورة كامل ــؤثر يف أمنــاط حي يف القــرارات الــيت ت
املــستنرية؛ واعتمــاد   ج مبــدأ املوافقــة احلــرة املــسبقة و    الثقافيــة؛ وتــروي  ومواطنــهم وســالمتهم  
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سياســات وبــرامج وميزانيــات حمــددة األهــداف لتطــوير الــشعوب األصــلية، مــع التركيــز بوجــه 
، دعــت اجلمعيــة العامــة إىل تقــدمي  ٢٠٠٨ويف عــام . خــاص علــى النــساء واألطفــال والــشباب 

جنــازات العقــد الثــاين عــن طريــق توزيــع اســتبيان  تقريــر تقييمــي ملنتــصف املــدة للوقــوف علــى إ
، مشفوعا باالسـتنتاجات    ٢٠١٠وسيعرض التقرير النهائي على اجلمعية العامة يف عام         . طوعي

  .والتوصيات
ــد          - ٣٣ ــى تولي ــساعد عل ــد وم ــدعم رأوا أن االســتبيان مفي ــق ال ــع أن بعــض أعــضاء فري وم

فته اسـتبيانا عامـا لكنـه مل يأخـذ يف     فهـو مفيـد بـص   . األفكار، فإنه كـان مـستغرقا للوقـت أيـضا        
ومـــن املمكـــن إشـــراك . احلـــسبان أعمـــال الوكـــاالت املتخصـــصة وهيئـــات تنفيـــذ املعاهـــدات

  .املنظمات يف تصميم أي استبيان مماثل يف املستقبل
وقــال بعــض أعــضاء فريــق الــدعم إن احلــوارات املعمقــة والتقــارير املقدمــة إىل املنتــدى    - ٣٤

مال املتعلقة باملؤشرات ومل تشكل سوى جزء من عملية رصـد إعـالن             الدائم ركزت على األع   
ومبـا أن املـوارد املتاحـة للرصـد حمـدودة، ينبغـي             . األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية      

  . تعزيز عملية الرصد
  

  متابعة شبكة املمارسني يف جمال قضايا الشعوب األصلية     
 معلومات تفـصيلية بـشأن مقتـرح إنـشاء شـبكة مـن              قدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      - ٣٥

ــة تواصــل        ــة آل ــشبكة ســتكون مبثاب ــّين أن ال ــشعوب األصــلية، وب ــيني بقــضايا ال املمارســني املعن
وأوضح أهنا لن تنطوي على موارد كبرية وسُتمكّن املكاتـب القطريـة مـن              . بني املمارسني  فيما

تعلــق مبواضــيع مثــل حقــوق اإلنــسان   االســتفادة مــن معــارف الــزمالء يف األمــم املتحــد فيمــا ي  
  . واحلوكمة الدميقراطية والشعوب األصلية

أعرب فريق الدعم عن تأييده للمبادرة، وإن كان بعض أعضاء الفريق قد أعربـوا عـن                  - ٣٦
 توضــيح حقيقــة أن الربنــامج ىوجــر. حتفظهــم فيمــا يتعلــق بــالفترة الزمنيــة الــيت قــد تــستغرقها 

منظمــة األغذيــة ( إحــدى الوكــاالت وأن. النــوع مــن الــشبكاتاإلمنــائي يــشترك فعــال يف هــذا 
  .قد أقامت منابر اتصالية مماثلة يف كندا ويف دولة بوليفيا املتعددة القوميات) الزراعةو
  

  ٢٠١٠التحضريات لعام   -رابعا   
  عرض ملوجز ورقة التأمالت بشأن التنمية يف ظل الثقافة واهلوية    

وبعـد  . لتأمالت بـشأن التنميـة يف ظـل الثقافـة واهلويـة           عرضت اليونسكو موجز ورقة ا      - ٣٧
 قد أعلنت سنة دوليـة للتنـوع البيولـوجي وسـنة دوليـة لتقـارب                ٢٠١٠أن أشارت إىل أن سنة      
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الثقافــات، وهــي مفــاهيم أساســية يف منظــور الــشعوب األصــلية للتنميــة، بّينــت أن الورقــة هلــا     
 موضــوع التنميــة يف ظــل الثقافــة  املــشاركة يف خلــق تفكــري جديــد يف : هــدفان مزدوجــان مهــا 

واهلوية وإنارة الـتفكري علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة يف املفهـوم ويف تطبيقـه يف األعمـال                       
ــات   ــف املنظمـ ــشتركة ملختلـ ــة واملـ ــة    . الفرديـ ــيط للورقـ ــة التخطـ ــالقول إن عمليـ ــت بـ واختتمـ

ــد ــوخي اإلجيــاز يف        ق ــى وجــوب ت ــشديد عل ــع الت  عرضــت بإجيــاز وخــضعت لالســتعراض، م
  .املسامهات

  
ــام        ــشباب لع ــدى ال ــرح ملنت ــة    ٢٠١٠مقت ــشباب إىل التنمي ــة عــن نظــرة ال  وورق

  ظل الثقافة واهلوية يف
رضـــت اليونيـــسيف مبـــادرة مـــشتركة بـــني صـــندوق األمـــم املتحـــدة والـــسكان         ع  - ٣٨

واليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ترمي إىل متكـني شـباب الـشعوب األصـلية وتعزيـز                 
وقد اتسم نشاط شباب الـشعوب األصـلية يف الـدورات           . تهم يف دورات املنتدى الدائم    مشارك

السابقة باحليوية البالغـة وكانـت مـشاركتهم جوهريـة يف كفالـة اسـتدامة مكتـسبات الـشعوب                   
واألمــل معقــود علــى أن حيــضر عــدد كــبري مــن شــباب الــشعوب األصــلية يف دورة     . األصــلية

وســيكون لليونيــسيف عــدد مــن  . لتنميــة يف ظــل الثقافــة واهلويــة املنتــدى الــدائم املقبلــة بــشأن ا 
األنشطة املقـررة، مبـا فيهـا تقـدمي الـدعم لـشباب الـشعوب األصـلية مـن أجـل كتابـة تقـاريرهم                         
اخلاصــة هبـــم عـــن املوضــوع وتنظـــيم اجتمـــاع تـــدرييب حتــضريي لـــشباب الـــشعوب األصـــلية    

قيـادة ومناقـشة القيـادة علـى الـصعيدين      املشاركني لتمكينهم من تبـادل اآلراء وبنـاء مهـارات ال       
طالعهم على صكوك األمم املتحدة وآلياهتا املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان، وكـذا           إالعاملي واحمللي، و  

  .ركتهم يف دورة املنتدى الدائمأعمال مؤسسات األمم املتحدة، وتعزيز مشا
ب األصــلية وللحفــاظ علــى ســالمة املبــادرة، مــن املهــم إعطــاء الفرصــة لــشباب الــشعو  - ٣٩

  . للتعبري بأنفسهم عن آرائهم يف منتدى حيظون فيه باالحترام
وفيما يتعلق بالترابط مـع برنـامج الزمـاالت الدراسـية للـشعوب األصـلية املـشترك بـني                      - ٤٠

مفوضية حقوق اإلنسان واليونـسكو وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ذكـرت اليونيـسيف أن                  
ر؛ ومـع ذلـك، فقـد يكـون مثـة بعـض التفـاوت بـني الربنـامج           إمكانيات الـربط توجـد قيـد النظـ        

ومت التــشديد علــى أن اليونيــسيف مــستمرة يف تعزيــز   . واملبــادرة فيمــا يتعلــق بالفئــات العمريــة  
  . اتصاالهتا بشباب الشعوب األصلية الذين حيضرون اجتماعات املنتدى الدائم

يف املبـادرة أشـّب امـرأة وزيـرة مـن           ومشلت االقتراحـات املتعلقـة باملـشاركني احملـتملني            - ٤١
الشعوب األصلية، وهي املسؤولة عـن التنميـة واملنحـدرة مـن مشـال شـرق اهلنـد، وكـذا فتـاتني                      
يافعتني من الشعوب األصلية انتخبتا مـؤخرا لعـضوية جملـس تـونزا االستـشاري للـشباب التـابع                   
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 تقــدمي منــاذج مــن   ورحبــت اليونيــسيف باالقتراحــات ودعــت املمــثلني إىل    . لربنــامج التنميــة 
  .القيادات الشابة األخرى اليت ميكن أن تقدم عروضا للمشاركني من شباب الشعوب األصلية

  
  السنة الدولية للتنوع البيولوجي    

ــشطة املقــررة            - ٤٢ ــن األن ــصلة ع ــة مف ــوجي حملــة عام ــوع البيول ــة التن ــة اتفاقي عرضــت أمان
 محلة التوعية الـيت ترمـي إىل   ال سيما، و٢٠١٠لالحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي لعام     

ــا مهمــا مــن جوانــب تغــري املنــاخ،       ــاره جانب ــاه إىل فقــدان التنــوع البيولــوجي باعتب زيــادة االنتب
وتشجيع استكشاف اجلمهور للطبيعة، وإحيـاء شـعور التفـاؤل بـأن الوقـت مل يفـت بعـُد علـى           

ــيت     . التحــرك ــسية ال ــشطة الرئي ــوع   ومتــت اإلشــارة إىل عــدد مــن األن ــة التن ــا اتفاقي ــشارك فيه ت
البيولوجي، ومنها برنـامج املوجـة اخلـضراء للتـشجري يف املـدارس عـرب العـامل وكـذا العديـد مـن            
املنتجات االبتكارية اليت تعكف أمانة االتفاقية على إعدادها للتوعية بقـضايا الـشعوب األصـلية               

صرية وامللـصقات بلغـات الـشعوب       واملعارف التقليدية، مبا يف ذلـك إنتـاج األفـالم اجملتمعيـة القـ             
  .األصلية واملواقع اإللكترونية والرسائل اإلخبارية اليت جتذب اهتمام الشباب بصورة خاصة

  
  مبادرات منظمة األغذية والزراعة    

. قدم ممثـل منظمـة األغذيـة والزراعـة عرضـا مـوجزا عـن ثـالث مـن مبـادرات الوكالـة                  - ٤٣
لت عليها إصالحات، وستتيح للمشاركني مـن مؤسـسات        فلجنة األمن الغذائي العاملي قد أدخ     

األمــم املتحــدة وهيئاهتــا املكلفــة بواليــات متــصلة بــاألمن الغــذائي والتغذيــة، وممثلــي الــشعوب    
األصلية، الفرصة يف املستقبل لعقـد اجتماعـات دوريـة ملناقـشة مـسائل األمـن الغـذائي وتنـسيق                    

وُحــثّ أبنــاء .  وكفالــة األمــن الغــذائي للجميــعاجلهــود العامليــة الراميــة إىل القــضاء علــى اجلــوع
الشعوب األصلية على االطالع بانتظام على املوقع اإللكتـروين للوكالـة وتقـدمي املهـتمني منـهم            

ووجــه االنتبــاه إىل مــؤمتر القمــة العــاملي املتعلــق بــاألمن الغــذائي،   . طلبــات العــضوية يف اللجنــة
وعقـد حمفـل مـواز      . ٢٠٠٩نـوفمرب   /رين الثـاين   تـش  ١٨ إىل   ١٦املعقود يف رومـا يف الفتـرة مـن          

ــدين  ــشاركون وهــم    للمجتمــع امل ــه امل ــرأة و ٦٠ُدعــي في ــشعوب األصــلية   ٦٠ ام ــاء ال ــن أبن  م
 شــابا، إىل مناقــشة اإلعــالن وتقــدمي ٦٠مــن منظمــات املــزارعني أو املنظمــات الريفيــة و ٦٠ و

  . مسامهات تعرض على القمة
  

  ٢٠١٠ام أهداف التنوع البيولوجي ملا بعد ع    
ووجهــت شــعبة القــانون البيئــي واالتفاقيــات البيئيــة، التابعــة لربنــامج البيئــة، النظــر إىل    - ٤٤

 الراميـة إىل احلـد   ٢٠١٠أوهلا إعداد أهداف التنوع البيولوجي ملا بعـد عـام        . ثالثة من أنشطتها  
 عــن مــن تــدهور التنــوع البيولــوجي؛ ويــرتبط هــذا النــشاط ارتباطــا مباشــرا بالــشعوب األصــلية
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وقــد احتــضن برنــامج البيئــة اجتمــاع  . طريــق دورهــا يف اســتخدام التنــوع البيولــوجي وحفظــه 
، تـاله اجتمـاع ثـان يف تـشرين     ٢٠٠٩فربايـر  /خرباء غري رمسي لوضع تلك األهداف يف شـباط    

ويتعلق النشاط الثاين بالربوتوكوالت البيولوجية الثقافية اليت تعترب وثـائق حلفـظ            . أكتوبر/األول
البيولوجية الثقافية جملتمع حملي ما وتأكيد حقه يف إدارة معارفه التقليديـة وقوانينـه العرفيـة               القيم  

وكانت الشعبة عاكفة على إعداد كتـاب وقاعـدة    . وقيمه واالستفادة منها ومحايتها واستغالهلا    
ــا يــش       ــة، مب ــامج البيئ ــروين لربن ــع اإللكت ــة يف املوق ــة الثقافي ــات للربوتوكــوالت البيولوجي مل بيان

دراسات حالة إفرادية وأدوات إعالمية وحمفوظات من املعارف التقليديـة؛ وقـد ُدشـن الكتـاب                
أمـا النـشاط   . ٢٠٠٩نـوفمرب  /واملوقع اإللكتروين كالمها يف مونتريال أوائل شهر تـشرين الثـاين        

ة الثالث فتمثل يف دراسة عن االتفاقـات البيئيـة املتعـددة األطـراف والقـانون واملعـارف التقليديـ                  
وسبل االستدامة، حبثت دور االتفاقـات البيئيـة املتعـددة األطـراف والقـانون يف محايـة املعـارف                    

ــة اســتدامتها  ــة وكفال ــى     . التقليدي ــة عل ــنظم القانوني وســتخرج الدراســة بتوصــيات إلصــالح ال
  . الصعيدين الدويل واحمللي من أجل حتسني محاية املعارف التقليدية

  
  مناقشات بشأن صحة الشعوب األصلية : ٢٠١٠اجتماع فريق الدعم لعام     

رحــب فريــق الــدعم بــاقتراح املنظمــة العامليــة للــصحة باستــضافة اجتماعــه الــسنوي يف    - ٤٥
، وأعرب عن سروره باستعداد املنظمـة للمـشاركة مـن جديـد           ٢٠١٠سبتمرب  /جنيف يف أيلول  

ية ينبغــي توجيــه واعُتــربت منظمــة الــصحة العامليــة منظمــة رئيــس. بعــد غيــاب دام عــدة ســنوات
الـــدعوة إليهـــا للمـــشاركة يف مناقـــشات املنتـــدى بـــشأن مـــشروع جـــدول أعمـــال االجتمـــاع 

أمــا مهمــة الفريــق فهــي دعــم األعمــال التحــضريية لالجتمــاع الــيت تقــوم هبــا الوكالــة . الــسنوي
 صـحة   ال سـيما  ومبا أن الفريق ضـليع يف مـسائل الـصحة املتعلقـة بالـشعوب األصـلية،                 . املضيفة
  . ، فقد يكون مفيدا ملنظمة الصحة العاملية أن تستعني به لإلعداد لالجتماعالنساء
 برمتــه لــصحة الــشعوب  ٢٠١٠واقُتــرح عــدم تكــريس جــدول أعمــال اجتمــاع عــام     - ٤٦

وطُلــب إدراج مــسألة . األصــول حــصرا، بــل ينبغــي أن يــشمل مواضــيع هتــم مجيــع املنظمــات   
  .عمالالوفيات النفاسية ووفيات األطفال يف جدول األ

  
  ٢٠١٠التحضري للدورة التاسعة للمنتدى،   -خامسا  

 وإشـراك املمـثلني     شارك فريـق الـدعم يف مناقـشة ملقتـرح إقامـة شـبكة مـن املمارسـني؛                   - ٤٧
ــشعوب      أالقُطــريني؛ ومــس  ــشأن حقــوق ال ــذ إعــالن األمــم املتحــدة ب لة املؤشــرات ورصــد تنفي

 توسـيع اختـصاصات فريـق الــدعم    وأثـريت تـساؤالت بـشأن مـا إذا كــان مـن الـالزم      . األصـلية 
ــات،      ــة وجهـــات التنـــسيق علـــى مـــستوى املنظمـ لتـــشمل مـــشاركة جهـــات التنـــسيق القطريـ
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كان من الالزم االستمرار يف السياسة احلالية القاضية بدعوة املمثلني القطـريني حلـضور               إذا وما
يني للحـضور   وأُشري إىل أن دعـوة املـوظفني القُطـر        . اجتماعات املنتدى الدائم على حنو خمصص     

واعتــربت بعـض املنظمــات أن املفيــد جـدا توجيــه الــدعوة إىل   . سـتترتب عليــه بعـض التكــاليف  
املمثلني اإلقليميني حلضور االجتماعات؛ ومع ذلك، فـإن مثـل هـذه الزيـارات ميكـن أن تـرتبط                   

  .ببعض املواضيع احملددة أو املناسبات اجلانبية
املتحـدة اإلمنـائي بإقامـة شـبكة مـن املمارسـني       وقدم اقتراح بـأن مقتـرح برنـامج األمـم        - ٤٨

ورحـب املـشاركون مببـادرة إقامـة     . ميكن توسيعه ليشمل جهات التنسيق على الصعيد القطري   
شبكة من املمارسني، وبينـوا أهنـا لـن تـؤثر يف حركيـة فريـق الـدعم، بـل سـتكون سـبيال مهمـا                           

  .لتبادل املوارد واملعلومات
ى الدائم أن تقـدم معلومـات مـستكملة عـن توصـيات املنتـدى        واقترح على أمانة املنتد     - ٤٩

وفيما يتعلق بالتوصية اجلديـدة الداعيـة إىل إقامـة حلقـة            . الثالث عشرة املوجهة إىل فريق الدعم     
عمل تقنية عن مؤشرات تنفيذ اإلعالن، اقترح عقد اجتمـاع يف أعقـاب اجتمـاع فريـق الـدعم              

  . األصلية يضم ممثلني عن جمموعات الشعوب٢٠١٠لعام 
وبــّين بعــض أعــضاء فريــق الــدعم أن اخلــرباء املعنــيني باملؤشــرات ليــسوا دائمــا مطلعــني   - ٥٠

وأشــار آخــرون إىل أن الوقــت قــد حــان للنظــر . علــى املــسائل الــيت تــؤثر يف الــشعوب األصــلية
  .يتجاوز املؤشرات إىل جمال الرصد والتنفيذ فيما
مــات بتوجيــه الطلــب إليهــا لتعــيني جهــات      واقُتــرح الــسعي إىل إعــادة إشــراك املنظ     - ٥١

  .رمسية تنسيق
  

ــا يف وضــع         -سادسا   ــم املتحــدة وبراجمه ــاالت األم ــا وك ــيت تواجهه التحــديات ال
ــشأن     ــة بـ ــات عامـ ــتراتيجيات أو سياسـ ــة أو اسـ ــادئ توجيهيـ ــذ مبـ وتنفيـ

  الشعوب األصلية
ــشعوب األصــلية          ــشأن ال ــدويل ب ــك ال ــة للبن ــسياسة التنفيذي ــيت  : ال التحــديات ال

  تعترض التنفيذ يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
عــرض البنــك الــدويل ســياق سياســته بــشأن الــشعوب األصــلية الــيت يتبعهــا منــذ بعــض   - ٥٢

وبـّين أن املبـادئ الـيت يـسترشد         . الوقت، واليت كانت مهددة بسبب األزمة االقتـصادية العامليـة         
 حمور اجلهود اإلمنائيـة؛ وعـدم إحلـاق    هبا يف التعامل مع الفئات األكثر تضررا هي جعل السكان  

وقال إن كل عمليـة     . األذى هبم وإتاحة السبيل للمضي قدما؛ وضمان أقصى درجات املساءلة         
 فيمــا يتعلــق مبــسائل األراضــي وقــضايا الــشعوب  ال ســيمااســتثمارية تنطــوي علــى ضــمانات،  
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بعـض املـسائل تنطـوي     وكشفت املناقشة مع الشعوب األصلية يف شىت أحناء العامل أن           . األصلية
علــى حتــد خــاص، مثــل تطبيــق مبــدأ املوافقــة املــستنرية، علــى حنــو مــا يــنص عليــه إعــالن األمــم  

  .املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، وكذا مسائل حيازة األراضي
 أفريقيـا   وركز البنك الدويل علـى التحـديات الـيت تعتـرض تنفيـذ الـسياسة التنفيذيـة يف                   - ٥٣

ويطــرح التعــرف . بــالنظر إىل ختلــف أفريقيــا عــن املنــاطق األخــرىربى، جنــوب الــصحراء الكــ
الفعلي على الشعوب األصلية مسألة تقنية؛ وتشمل العوامل الرئيسية األخـرى التعلـق اجلمـاعي      

وقد تعرض الكثري من السكان للتهجري بـسبب احلـرب أو الـسياسات             . باألرض والثقافة واللغة  
سياسة البنك؛ ويبقـى االسـتثناء الوحيـد هـو أبنـاء الـشعوب              احلكومية، لكنهم ظلوا مشمولني ب    

لزاميـة  وتـشمل االشـتراطات اإل   .األصلية الذين نزحـوا إىل املنـاطق احلـضرية ألسـباب اقتـصادية         
؛ واسـتفادة   ١٦٩ التـصديق علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رم               الستثمارات البنـك الـدويل    

تراف باحلقوق املتعلقـة باألراضـي؛ وتقاسـم املنـافع          الشعوب األصلية من مراعاة ثقافتهم؛ واالع     
وجرى تطبيق مبـدأ املوافقـة املـستنرية يف كـل           حتاشي ترحيل السكان من أماكنهم؛      بإنصاف؛ و 

وجنح العديـد   . مشروع على حدة، ومل ُيمنح أي متويل دون احلصول على تأييد جمتمعي واسع            
العـدد الكـبري للمـشاريع القادمـة يف أفريقيـا           من البلدان يف أفريقيا يف تنفيذ سياسة البنك، لكـن           

ومــن بــني اآلليــات املــستخدمة يف التــصدي  . جنــوب الــصحراء الكــربى يــشكل حتــديا رئيــسيا 
للتحديات إقامة حوار ثنائي مكثف مع البلدان وإجراء مشاورات مكثفة مـع منظمـات بعينـها                 

  .نكمن منظمات الشعوب األصلية واالستعانة بفريق التفتيش التابع للب
ويف املناقشات اليت تلت ذلك، أُشري إىل أن قبول اخلطة التنفيذية للبنك الدويل املتعلقـة               - ٥٤

وأعـرب  . بالشعوب األصلية قد استخدم كقياس لتطبيق بعض سياسات منظمة العمـل الدوليـة            
بعض املشاركني عن دهـشتهم لكـون سياسـة البنـك الـدويل مل تـشمل أبنـاء الـشعوب األصـلية                   

  .وا إىل املدن، ألهنم اضطروا، يف كثري من احلاالت، إىل البحث عن عمل بديلالذين نزح
وتعكف اإلدارة العليا للبنك الدويل على النظر يف مواءمـة سياسـة البنـك القائمـة علـى              - ٥٥

 ال سـيما  الدعم اجملتمعي الواسع مـع إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية، و                   
ــه املتعلقــة باملوا  ــستنرية أحكام ــة امل ــدأ    . فق ــإن مب ــان يف جوهرمهــا، ف ومــع أن املفهــومني ال خيتلف

ويتحقــق البنــك يف مجيــع . املوافقـة املــستنرية رمبــا يــشكل اشــتراطا ذا صــبغة قانونيـة وفنيــة أكــرب  
تقييماتــه للمــشاريع مــن طائفــة واســعة مــن أصــحاب املــصلحة ويكفــل وجــود قــدر كــاف مــن 

  . يعالتأييد قبل أن يسمح مبتابعة املشار
ــة، حيــث طلبــت معظــم         - ٥٦ ــسياسة العام ــق بال ــيري يف احلــوار املتعل وأشــري إىل حــدوث تغ

البلدان إجراء تقييمات لألثر االجتمـاعي يف سـياق األزمـة االقتـصادية العامليـة، ووجهـت تلـك                   
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البلدان مساعيها إىل التصدي للتهميش واآلثار املترتبة على الفئات املقـصية، مبـا فيهـا الـشعوب               
وقد مشل ذلـك العديـد مـن أبنـاء الـشعوب األصـلية يف املنـاطق احلـضرية، علـى سـبيل                 . ليةاألص

املثال حاالت املرحلني قسرا على يد احلكومات؛ ومل يشمل ذلـك فـرادى املهـاجرين ألسـباب                 
نـك أيـضا بـضرورة وضـع        وأقـر الب  . اقتصادية، وإن كان هؤالء مـشمولني بـسياسة تقيـيم الفقـر           

 مسائل األراضـي يف ضـوء العمليـات الواسـعة اجلاريـة حاليـا ملـصادرة             واضحة مع قواعد تعامل   
ــها ختــضع        ــك، لكن ــسبة للبن ــشكل حتــديا جــسيما بالن ــزال مــسائل األراضــي ت األراضــي؛ وال ت

  .للمناقشة حاليا
  

  أعمال اليونيسيف املتعلقة بقضايا الشعوب األصلية    
 وتناولــت ٢٠٠٩أبريــل /قــدمت اليونيــسيف عرضــا عــن دراســة نــشرت يف نيــسان        - ٥٧

ــا وحتلـــيال     ــا مكتبيـ ــلية، وتـــضمنت استعراضـ األعمـــال اجلاريـــة بـــشأن قـــضايا الـــشعوب األصـ
ــريو      ــشاريع يف بـ ــا للمـ ــيال اجتماعيـ ــة وحتلـ ــسحا للمكاتـــب القطريـ ــسليمة ومـ ــات الـ للممارسـ

وتــشري الدراســة إىل أن التجربــة امليدانيــة والتعــاطي مــع املنتــدى الــدائم وأصــحاب   . الكونغــوو
رين قــد دفعــا باليونيــسيف إىل وضــع هنــج شــامل لتعزيــز وتأكيــد حقــوق أطفــال املــصلحة اآلخــ

وجيمع ذلك النهج بني هنج اليونيسيف القائم على احلقـوق واملنظـور            . ونساء الشعوب األصلية  
الثقايف، كما يتماشى واتفاقية حقوق الطفـل واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                

 مكتبـا  ٥٩ومت تعميم املـسح علـى   . ة بشأن حقوق الشعوب األصلية   املرأة وإعالن األمم املتحد   
ومشـل املـسح معظـم      . قطريا، لكن، باستثناء منطقة أمريكا الالتينية، كان معدل الـردود متـدنيا           

أنــشطة اليونيــسيف، مــع إعطــاء أمثلــة علــى املمارســات الــسليمة، لكنــه أمــاط اللثــام أيــضا عــن 
ف، مثل شح املوارد املالية وضـعف التنـسيق مـع وكـاالت             القيود اليت يواجهها موظفو اليونيسي    

. وجرى توجيه النظر إىل دراستني إفـراديتني أجريتـا يف الكونغـو وبـريو      . األمم املتحدة األخرى  
وأظهــرت الدراســة املقارنــة أن اليونيــسيف حباجــة إىل تنظــيم منــهجي لنــهجها املتبــع يف قــضايا  

لـسياقات اإلقليميـة والوطنيـة واحملليـة؛ وإىل حتـسني           الشعوب األصلية، وتطويعه ملواءمة خمتلـف ا      
فهمها لثقافات الـشعوب األصـلية وجمتمعاهتـا؛ وتعزيـز روابطهـا التعاونيـة وجوانـب التـآزر مـع                    

  . مؤسسات األمم املتحدة األخرى فيما يتعلق بقضايا الشعوب األصلية
دز اإليـ /اعـة البـشرية   وأثريت تساؤالت بشأن املعدل املتدين يف قطاع فـريوس نقـص املن             - ٥٨

وأوضـحت اليونيـسيف أن معظـم متويالتـه         .  يف املائـة   ٢البالغ  يف جدول املمارسات السليمة، و    
اإليدز وجهت لبلدان يوجد هبا حضور قوي لليونيـسيف،         /لقطاع فريوس نقص املناعة البشرية    

 ويف بعــض البلــدان، تــستفيد جمموعــات. ولــيس هبــا بالــضرورة وجــود كــبري للــشعوب األصــلية
وعالوة على ذلـك، فقـد   . حملية بأكملها، مبا يف ذلك الشعوب األصلية، من أعمال اليونيسيف         
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عكـست الدراسـة املــسحية ردود املكاتـب القطريــة ذاهتـا ومل تـشر تلــك الـردود بالــضرورة إىل       
  .إن كان املستفيدون من املساعدة من أبناء الشعوب األصلية أم ال ما
لشعوب األصلية احملليـة يف فـرادى البلـدان لتمكينـهم مـن             وفيما يتعلق بتخصيص منح ل      - ٥٩

زيادة املشاركة يف بـرامج اليونيـسيف، شـرحت اليونيـسيف أن سياسـتها املتبعـة هـي التفـاوض                    
  .مباشرة مع احلكومات

  
  سياسة الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف التعامل مع الشعوب األصلية    

مية الزراعية عرضـا عـن سياسـة منظمتـها يف التعامـل             قدمت ممثلة الصندوق الدويل للتن      - ٦٠
مع الشعوب األصلية وأعربت عن امتناهنا ألعضاء فريق الدعم وأمانة املنتـدى الـدائم وأعـضائه                

وقالت إن سياسة الصندوق ترمي إىل حتسني فعاليـة         . وللشعوب األصلية ملا أسهم به كل منهم      
ة بالـشعوب األصـلية، وكـذا حتديـد املعـايري وتقـدمي         املشاريع اإلمنائية للمنظمة واألنـشطة املتعلقـ      

وأوضحت أن السياسة مستقاة مـن التجربـة امليدانيـة الـيت أظهـرت أن متّيـز                 . املشورة واألدوات 
وُوجـه االنتبـاه إىل   . الشعوب األصلية هو رأس ماهلا وقوهتا االقتـصادية، وينبغـي االسـتفادة منـه          

دة الشعوب األصـلية ومنتـدى الـشعوب األصـلية          بعض وسائل السياسة العامة مثل مرفق مساع      
وتناولت املمثلة عملية تقريـر الـسياسة العامـة الـيت وافـق عليهـا اجمللـس                 . الذي جيري اإلعداد له   

وقالـت إن التحـدي املتبقـي يتمثـل يف ضـمان التنفيـذ              . ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ١٤التنفيذي يف   
ن مـع الـشركاء علـى الـصعيد القطـري           الشامل، كما أن تدريب موظفي املنظمة وتعزيـز التعـاو         

  .  املستنرية عناصر أساسية أيضاوتفعيل مبدأ املوافقة احلرة املسبقة
وهّنأ أعضاء فريق الدعم الصندوق على اعتماد سياسته املتعلقة بالتعامل مـع الـشعوب                - ٦١

وسـألوا إن كـان الـصندوق قـد سـعى إىل تـشجيع دعـم عملياتـه عـن طريـق صــكوك           . األصـلية 
وأشــري إىل منتــدى الــشعوب األصــلية  . يــة مثــل اتفاقيــة محايــة التــراث الثقــايف غــري املــادي  قانون

وطلـب أعـضاء فريـق      . اجلاري اإلعـداد لـه حاليـا قـد يتـيح فرصـة جيـدة للتعامـل مـع الـشركاء                    
الدعم إىل الصندوق إعطاء مثال على احلاالت اليت ميكن فيها جتميع البيانات املـصنفة، تـشديدا     

  . ية تلك البيانات يف تنفيذ الربامج وتقييمهامنهم على أمه
يف مـذكراهتا التقنيـة معلومـات عـن االتفاقيـات            وكانت املنظمة تعتزم أصـال أن تـدرج         - ٦٢

ــة العامــة       ــسياسات الوطني ــد علــى حــدة وتفاصــيل عــن ال كمــا أن . الــيت صــدق عليهــا كــل بل
ة املقدمــة بــشأن تــصميم تقنيــالالظــروف اخلاصــة لبلــد مــا تــشكل عــامال رئيــسيا حيــدد املــشورة 

ومع أنه من املستحيل مجع البيانـات املـصنفة يف كـل مكـان، فـإن القيـام بـذلك علـى             . املشاريع
وتطــرح الــربامج االســتراتيجية . مــستوى املــشاريع أســهل مــن القيــام بــه علــى الــصعيد الــوطين  

ظمـة ال تـستطيع     القطرية، اليت متلك احلكومات زمام املبـادرة فيهـا، مـشاكل اسـتثنائية، ألن املن              
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وقـد تـوافرت بيانـات رمسيـة يف بعـض البلـدان، مثـل اهلنـد، بينمـا                   . فرض مجع البيانات املـصنفة    
وتوضـع  . ب األمر يف بلدان أخرى إجراء دراسات وحبوث حمددة للحصول علـى البيانـات             تطلّ

  .أهداف مشاريع الصندوق حسب املنطقة اجلغرافية واستنادا إىل البيانات املتعلقة بالفقر
  

  دليل السياسة املتعلقة بإسكان الشعوب األصلية يف املدن    
: إسـكان الـشعوب األصـلية يف املـدن        ’’قدم موئل األمـم املتحـدة عرضـا عـن منـشوره               - ٦٣

جـرى إعـداده علـى مـدى        الـذي   ‘‘ يف املـدن  دليل السياسة املتعلقـة بإسـكان الـشعوب األصـلية           
سياسة مـسامهة مـن اجتمـاع فريـق         وتـضمن دليـل الـ     . عامني، بـدعم سـخي مـن حكومـة كنـدا          

اخلرباء الدويل املعين بالشعوب األصلية يف املنـاطق احلـضرية واهلجـرة الـذي عقـد يف شـيلي، يف                    
ــن   ــرة م ــارس / آذار٢٩ إىل ٢٧الفت ــدى   ٢٠٠٧م ــسابعة للمنت ــدورة ال ــن ال ــستقاة م . ، وآراء م

يف الــسكن ألمــم املتحــدة للحــق ووجهــت الــدعوة إىل منظمــات أخــرى للتعــاون مــع برنــامج ا 
يتــصل بتحــديات حمــددة تواجههــا الــشعوب األصــلية يف املنــاطق احلــضرية، كــل حــسب    فيمــا

وُعرضــت املبــادرة يف الــدورة الــسابعة للمنتــدى الــدائم ويف الــدورة الرابعــة . واليتــه اخلاصــة بــه
ــسة         ــدورة اخلام ــا يف ال ــرويج هل ــصني، وســيجري الت ــاجنينغ، ال ــاملي يف ن ــدى احلــضري الع للمنت

ويف الـدورة   . ٢٠١٠مـارس   /احلضري العاملي يف ريـو دي جـانريو، الربازيـل، يف آذار           للمنتدى  
اخلامسة، سـُيطلق موئـل األمـم املتحـدة أيـضا، بالتعـاون مـع مفوضـية حقـوق اإلنـسان، عمليـة                       

وجيــري إعــداد مبــادئ  . اســتعراض للــسياسات املتعلقــة بالــشعوب األصــلية واهلجــرة إىل املــدن  
يما يتعلق بالتعامـل مـع الـشعوب األصـلية لعرضـها علـى نظـر الـدول                  توجيهية للسياسة العامة ف   

  . األعضاء يف موئل األمم املتحدة
  

  املبادئ التوجيهية لربنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن الشعوب األصلية     
أبلغ ممثـل برنـامج البيئـة فريـق الـدعم بـأن الربنـامج كـان عاكفـا علـى إعـداد مـشروع                           - ٦٤

أن التعامل مع الشعوب األصلية، على حنو مـا أوصـى بـه املنتـدى الـدائم يف                  مبادئ توجيهية بش  
وقد اعتمد هنج منطلق من القاعدة، مشفوع مبشاورات أولية مع ممثلي الـشعوب             . ٢٠٠٦عام  

ــثلني وتعليقــات الــزمالء مــن داخــل الربنــامج،         . األصــلية وقــد جــرى النظــر يف تعليقــات املم
ا للربنـامج إلعـادة النظـر فيـه لكفالـة اتـساقه مـع برنـامج                 واملشروع معـروض علـى اإلدارة العليـ       

وستعتمد اإلدارة العليا املشروع قريبـا لـضمان اتبـاع          . العمل واخلطة املتوسطة األجل اجلديدين    
  . األنشطة املتعلقة بالشعوب األصلية هنجا أكثر تنظيما من الناحية املنهجية
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  اختتام االجتماع   -سابعا   
دعم اجتماعه بتقرير مثري لإلعجاب واإلهلام عن حالة الـشعوب األصـلية   اختتم فريق ال    - ٦٥

األفريقية؛ وقد وجهت الدعوة لكل من ممثلي الشعوب األصلية أنفسهم واملؤسسات األفريقيـة             
  .املعنية لتقدمي تقارير عن أعماهلم وجتارهبم

اع فريـق الـدعم،     جرى التعبري عن بالغ التقدير حلـضور املنـسق املقـيم يف كينيـا الجتمـ                 - ٦٦
مّهد السبيل أمام التعاون يف املستقبل وإنشاء آليـة ومنـرب بـشأن قـضايا الـشعوب األصـلية يف                     إذ

  .كينيا لصاحل الفريق القطري
وأعرب فريق الدعم عن بالغ امتنانه ملوئل األمم املتحـدة وبرنـامج البيئـة الستـضافتهما                - ٦٧

 والربنامج ملا أبـدوه مـن حفـاوة االسـتقبال     ، ووجه الشكر ملوظفي املوئل    ٢٠٠٩الجتماع عام   
  . وأبانوا عنه من كفاءة

  
  التوصيات   -ثامنا   
  مقدمة  -ألف   

وّجــه فريــق الــدعم الــشكر إىل برنــامج البيئــة وموئــل األمــم املتحــدة الستــضافتهما            - ٦٨
  . ٢٠٠٩االجتماع السنوي لعام 

ــة حلقــوق ا     - ٦٩ ــة الكيني ــة الوطني ــة  ووجــه الــشكر أيــضا إىل اللجن ــة األفريقي إلنــسان واللجن
ــة          ــري احلكومي ــات غ ــشعوب األصــلية واملنظم ــي ال ــشعوب، وممثل ــوق ال ــسان وحق ــوق اإلن حلق
والفريق القطري يف كينيا الذين قدموا عروضا يف اليوم األول لالجتماع وقدموا نظـرة متعمقـة            

  .عن حالة الشعوب األصلية يف أفريقيا
تنمية الزراعية على املوافقة اليت متت مـؤخرا علـى     وهنأ فريق الدعم الصندوق الدويل لل       - ٧٠

ــسياسة         وهنــأ . سياســته اجلديــدة يف التعامــل مــع الــشعوب األصــلية، وكــرر تأييــده لتنفيــذ ال
الصندوق كذلك علـى تقدميـه لنفـسه كنمـوذج إجيـايب حتتـذي بـه املنظمـات احلكوميـة الدوليـة             

  . واملؤسسات املالية الدولية األخرى
  

  مة تتعلق بفريق الدعم توصيات عا  -باء   
ينبغي إنشاء فرقة عمل قطرية معنية بقضايا الشعوب األصلية يف كينيا، بتنـسيق ودعـم                 - ٧١

مــن الفريــق القطــري، ملتابعــة التوصــيات الــواردة يف هــذا التقريــر، والتواصــل مــع فريــق الــدعم   
األصـلية لفائـدة    وأمانة املنتدى الدائم بشأن إمكانيـة تنظـيم دورة تدريبيـة عـن قـضايا الـشعوب                  

  .الفريق القطري يف كينيا
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ومن الالزم ألمانة املنتدى الدائم أن جتدد جمهوداهتا لتعزيـز املـشاركة يف فريـق الـدعم،                   - ٧٢
مبــا يف ذلــك إشــراك املنظمــات عــن طريــق تــشجيعها علــى تعــيني جهــات تنــسيق رمسيــة معنيــة    

  .بقضايا الشعوب األصلية
 الــصحة العامليــة التعامــل مــع الفريــق واستــضافة  ويرحــب فريــق الــدعم بعــرض منظمــة   - ٧٣

  .٢٠١٠االجتماع السنوي املقبل يف عام 
ومنظمــة الــصحة العامليــة مــدعوة إىل توثيــق التعــاون مــع املنتــدى الــدائم وفريــق الــدعم    - ٧٤

بشأن إعداد مشروع جدول أعمال االجتماع السنوي املقبل، الذي سـُينظر فيـه أثنـاء اجتمـاع       
  . الدورة التاسعة للمنتدى الدائمفريق الدعم خالل

وينبغــي إقامــة منــرب تواصــل للنظــر يف أكثــر الــسبل جناعــة يف جمــاالت االتــصال وتبــادل   - ٧٥
ــم     ــق الع ــع أعــضاء فري ــسيق م ــات والتن ــشمل التواصــل     . املعلوم ــرب لي وميكــن توســيع نطــاق املن

 املعـين حبالـة حقــوق   االعتيـادي وتبـادل اآلراء فيمــا بـني أعـضاء املنتــدى الـدائم واملقـرر اخلــاص      
اإلنسان واحلريات األساسية للـشعوب األصـلية وآليـة اخلـرباء املعنيـة حبقـوق الـشعوب األصـلية                

  .واألفرقة القطرية، من بني جهات أخرى
ــل          - ٧٦ ــات للتعام ــة أو آلي ــشاء آلي ــق إلن ــي أن تستكــشف طرائ ــك، ينبغ وباإلضــافة إىل ذل

ين، حبيــث تــضمن مــشاركتها يف عمليــات والتــشاور مــع الــشعوب األصــلية علــى الــصعيد الــوط
األمم املتحدة من قبيل صياغة وتنفيذ التقييمات القطري املوحـدة ومـشاريع إطـار عمـل األمـم                  
املتحدة للمساعدة اإلمنائية، مبا يكفل الشفافية والشمول الالزمني، يف ضـوء حقهـم يف املوافقـة                

  .احلرة املسبقة املستنرية
ــابع فريــق ا   - ٧٧ ــدائم، وذلــك     وينبغــي أن يت ــه املنتــدى ال ــيت وجههــا إلي ــدعم التوصــيات ال ل

  .بالتعاون مع أمانة املنتدى الدائم
وميكن ألعضاء املنتدى الدائم أن يزيدوا ضبط حافظات مـشاريعهم وجمـاالت خـربهتم                - ٧٨

  .ونظام جهات التنسيق لديهم، من أجل حتسني التعاون مع املنظمات
  

ل بني فريـق الـدعم املـشترك بـني الوكـاالت واملنتـدى              التوصيات املتعلقة باالتصا    -جيم   
  الدائم لألمم املتحدة املعين بقضايا الشعوب األصلية بشأن احلوارات املعمقة

ينبغــي االســتمرار يف هــذه العمليــة يف ضــوء التجربــة اإلجيابيــة املكتــسبة مــن احلــوارات    - ٧٩
ــام      ــدائم لع ــدى ال ــسنوية للمنت ــدورة ال ــة يف ال ــات    ومي. ٢٠٠٩املعمق ــدد املنظم ــيص ع كــن تقل

املــشاركة يف هــذه احلــوارات إىل منظمــتني اثنــتني أو ثــالث هلــا صــلة باملوضــوع الــذي تناقــشه   
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الدورة اجلارية، وذلك تفاديا إلثقال برنامج احلوارات، وإلتاحة مزيد مـن الوقـت لكـل جلـسة      
  . ةسيما من أجل التفاعل املباشر بني املنظمات وممثلي الشعوب األصلي حوار، ال

  . وميكن أيضا توسيع قاعدة احلوار املعمق ليشمل بلدين أو ثالثة يف كل دورة  - ٨٠
وأمانة املنتدى الدائم مـدعوة إىل تزويـد فريـق الـدعم بإرشـادات أوضـح بـشأن كيفيـة                      - ٨١

  .اإلعداد للحوار وحتديد بنيته
 املوجهـة إىل    ويقترح الفريـق أن تـدرج يف التقريـر الرئيـسي لـدورة املنتـدى التوصـيات                  - ٨٢

  .مؤسسات األمم املتحدة املشاركة يف احلوار املعمق
وُتــشجع . وحتظــى إتاحــة الفرصــة للمــسامهة يف اســتعراض منتــصف العقــد بالترحيــب    - ٨٣

أمانة املنتدى الـدائم علـى تـصميم شـكل اسـتعراض هنايـة العقـد قبـل املوعـد بكـثري، يف مـسعى                         
بالغ املتعـددة املفروضـة علـى املنظمـات والعمليـة         لالستفادة من أوجه التآزر بني اشتراطات اإل      

املتوقعــة للرصــد والتقيــيم الراميــة إىل الوقــوف علــى مــدى تنفيــذ إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن    
  .حقوق الشعوب األصلية

وميكن أيضا أن يطلب إىل أعضاء أفرقة األمم املتحدة القطرية أو ممثلني عن بلد واحـد                  - ٨٤
 عملية إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة، أن يـشاركوا يف             أو اثنني من املشاركني يف    

وميكن أن توجه الدعوة إىل األفرقة القطرية لـشرح         . الدائم جلسات احلوار اليت ينظمها املنتدى    
وكبـديل عـن    . عمليات الربجمة ومواضيعها وأولوياهتا واملسائل األخرى، واإلجابة عـن األسـئلة          

 األفرقــة ال ســيماة إىل أعــضاء املنتــدى الــدائم لزيــارة أفرقــة قطريــة، ذلــك، ميكــن توجيــه الــدعو
املشاركة يف إعداد عمليات إطار املساعدة ألن إطار العمل يتيح فرصة سـاحنة للنظـر يف أفكـار                  

  .جديدة تتعلق بالربجمة
  

  توصيات أخرى  -دال   
ة األفريقيـة حلقـوق     ويوصي فريق الدعم أعضاءه بالتعاون مع الفريق العامل التابع للجن           - ٨٥

 من أجل زيـادة حتديـد       ٢٠٠٩نوفمرب  /اإلنسان وحقوق الشعوب يف دورته لشهر تشرين الثاين       
  .واستكشاف استراتيجيات تعزيز تنفيذ حقوق الشعوب األصلية يف املنطقة األفريقية

ات ويف إطار متابعة بعثيت املنتـدى الـدائم إىل بـاراغواي ودولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـ                    - ٨٦
جيـب وضـع خطـة عمـل لتنفيـذ التوصـيات الـواردة يف تقريـري                  لتقييم حالة الشعب الغـواراين،    

. وقد حتدد خطة العمـل مـسامهات خمتلـف مؤسـسات األمـم املتحـدة حـسب تقـدميها             . البعثتني
وباستطاعة الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األغذيـة والزراعـة أن يؤلفـا خطـة العمـل                 
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ما مت التوصل من مسامهات، وعرضها على أمانة املنتدى الدائم قبـل انعقـاد الـدورة             استنادا إىل   
  .التاسعة للمنتدى الدائم

وينبغي حتديد املـداخل وأوجـه التـآزر املمكنـة والفـرص املتاحـة لتعمـيم مراعـاة قـضايا                      - ٨٧
 بقـضايا   وعلـى سـبيل املثـال، ميكـن تنفيـذ أنـشطة تتعلـق             . الشعوب األصلية يف الـربامج القطريـة      

الــشعوب األصــلية يف إطــار املبــادرات واملــشاريع القائمــة، مــن قبيــل مرفــق شــؤون احلكــم           
الدميقراطي للمجتمع املدين الذي ينفذه برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وبرنـامج املـنح الـصغرية                 

  .الف ذلك، مثل منع نشوء الرتاعاتملرفق البيئة العاملية وخ
لدائم على توزيع املعلومات عن السنتني الدولتني املعلنـتني لعـام           وُتشجع أمانة املنتدى ا     - ٨٨

، ومها السنة الدولية للتنـوع البيولـوجي والـسنة الدوليـة لتقـارب الثقافـات، وذلـك مـن              ٢٠١٠
  .أجل تشجيع مشاركة منظمات الشعوب األصلية يف تلك األنشطة

  


