
E/C.19/2009/10  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
5 March 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 
250309    250309    09-25769 (A) 

*0925769* 

  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة الثامنة

   ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩-١٨نيويورك، 
  * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

التنميـة   )أ: (متابعة توصيات املنتدى الدائم يف جمـال      
 نـــساء الـــشعوب  )ب(االقتـــصادية واالجتماعيـــة؛  

 األصـلية   ويل الثاين للشعوب  العقد الد ) ج(األصلية؛  
      يف العامل

ــة         ــدة واملنظمـــات احلكوميـ ــم املتحـ ــة األمـ ــواردة مـــن منظومـ ــارير الـ التقـ
  األخرى  الدولية

  
  مذكرة من األمانة العامة    

  

  موجز  
ــن         ــة مـــ ــارير املقدمـــ ــصات التقـــ ــذكرة ملخـــ ــذه املـــ ــرد يف هـــ ــن  ١١تـــ ــا مـــ  كيانـــ
 الدوليــــة األخــــرى كجــــزء مــــن األمــــم املتحــــدة واملنظمــــات احلكوميــــة منظومــــة كيانــــات
ــل ــارير جممـ ــلية     التقـ ــشعوب األصـ ــضايا الـ ــين بقـ ــدائم املعـ ــدى الـ ــة املنتـ ــيت وردت إىل أمانـ . الـ

علـــــى التقـــــارير الكاملـــــة علـــــى املوقـــــع الـــــشبكي للمنتـــــدى الـــــدائم    االطـــــالع وميكـــــن
(http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/session_eighth.html).  

  
    

 
  

  *  E/C.19/2009/1.  
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  مقدمة  -أوال   
، كانت قد وردت تقـارير خطيـة قُـدمت إىل الـدورة الثامنـة               ٢٠٠٩مارس  / آذار ٤يف    - ١

للمنتــدى الــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية، مــن ســبعة عــشر كيانــا مــن كيانــات األمــم  
املتحدة والكيانات احلكومية الدوليـة األخـرى، وهـي إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة،          

ة، وأمانـة اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،                 واملنظمة الدولية للهجر  
وصـندوق األمـم املتحـدة للــسكان، وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنــائي للمـرأة، وبرنـامج األمــم         

، ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة لألغذيـــة )موئـــل األمـــم املتحـــدة(املتحـــدة للمـــستوطنات البـــشرية 
ــصندوق    والزراعــة، ومنظمــة العمــل الدوليــ   ــدريب، وال ة، ومعهــد األمــم املتحــدة للبحــث والت

الـدويل للتنميـة الزراعيـة، وبرنـامج األغذيــة العـاملي، وإدارة شـؤون اإلعـالم، ومـصرف التنميــة         
ــة البحــر الكــارييب، وإدارة        ــة ومنطق ــا الالتيني ــصادية ألمريك ــة االقت ــة، واللجن ــدان األمريكي للبل

  .الشؤون السياسية
مال املؤقت للدورة الثامنة للمنتدى الدائم، أُخذ مـا جـاء يف تقـارير              ووفقا جلدول األع    - ٢

 ٣الوكــاالت يف االعتبــار يف ورقــات التحليــل الــيت أعــدهتا أمانــة املنتــدى الــدائم يف إطــار البنــد  
وصـدرت تقـارير الوكـاالت الـست الـيت سـُينظر           . )١(“متابعة توصيات املنتدى الدائم   ”املعنون  

حـوار شـامل مـع سـتة مـن الوكـاالت والـصناديق التابعـة لألمـم          ”عنون  امل٦فيها يف إطار البند     
وتتــضمن هــذه املــذكرة مــوجزا للمــسامهات  . )٢(باعتبارهــا وثــائق مــن وثــائق الــدورة “املتحــدة

وُنـشرت النـصوص    . ٦الواردة من وكاالت أخـرى ليـست مـشاركة يف احلـوار يف إطـار البنـد                  
  .للمنتدى الدائمالكاملة هلذه املسامهات على املوقع الشبكي 

  
  )٣(اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  -ثانيا   

ــارت   - ٣ ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب       أش ــصادية ألمريكــا الالتيني يف تقريرهــا اللجنــة االقت
. ٢٠٠٨جتــاه تنفيــذ التوصــيات الــصادرة عــن املنتــدى الــدائم يف عــام   مــن تقــدم أحرزتــه  عمــا

االنتمــاء طة الرئيــسية يف هــذا الــصدد علــى تــصنيف مــصادر البيانــات حــسب   وركّــزت األنــش
وذلــك ليتــسىن تبيــان حالــة الــشعوب األصــلية بــشكل أفــضل؛ وإجــراء دراســات عــن     العرقــي 

، ال ســيما الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة لنــساء     قــوق الــشعوب األصــلية وظــروف معيــشتها    ح
للــدول إلدخــال املعلومــات املتعلقــة    الــشعوب األصــلية؛ وتقــدمي الــدعم االستــشاري الــتقين      

__________ 
  )١(  E/C.19/2009/7 ؛E/C.10/2008/8 ؛E/C.19/2009/9.  
  )٢(  E/C.19/2009/3 و Add.1-6.  
  )٣(  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/ECLAC_report_8th_session_es.pdf.  
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وقامــت اللجنــة أيــضا بدراســات . بالــشعوب األصــلية يف أنظمتــها اإلحــصائية الوطنيــة وحتليلــها
تقنية بشأن توصيات السياسات، ونظمت حلقات دراسية وحلقـات عمـل تدريبيـة دوليـة عـن                 

  . استخدام املعلومات اإلحصائية
  

  )٤(جيأمانة اتفاقية التنوع البيولو  -ثالثا   
بتــوفري مــشاركة فعالــة جملتمعــات  ملتزمــة أمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي  مــا برحــت   - ٤

الشعوب األصلية واجملتمعات احملليـة يف مجيـع االجتماعـات ذات الـصلة بـأفراد هـذه اجملتمعـات                   
 ومــن خــالل مــشاركة اجملتمعــات احملليــة يف ،مــن خــالل صــندوق التربعــات للــشعوب األصــلية

وسـلّم األطـراف يف االتفاقيـة أيـضا بأمهيـة مـشاركة             . االتفاقيـة يف إطـار    اليت ُتعقد   االجتماعات  
الوصـول  سـبل   بـشأن   املعقـودة   جمتمعات الشعوب األصـلية واجملتمعـات احملليـة يف االجتماعـات            

  . من االتفاقية، واألحكام ذات الصلة،)ي (٨املادة املنصوص عليها يف وتقاسم املنافع، 
األخـــرى نظمـــات املمـــع والتفاقيـــة تعاوهنـــا مـــع أمانـــة املنتـــدى الـــدائم، وتواصـــل أمانـــة ا  - ٥

االعتبار يف   لضمان أخذ منظوراهتا واستراتيجياهتا يف    الصلة ومنظمات نساء الشعوب األصلية       ذات
  . واستهداف جهود بناء القدرات لنساء الشعوب األصلية،العمل املتعلق باملعرفة التقليدية

ة املسامهات اليت تقدمها جمتمعات الـشعوب األصـلية   يا إلبراز أمهفرصة فريدة أيض ومثة    - ٦
وكجـزء مـن أنـشطة الـسنة     . ٢٠١٠واجملتمعات احمللية للسنة الدولية للتنوع البيولوجي يف عـام     

، مبـا يف ذلـك وسـائط    )٥(الدولية، ستنظم وسائل بديلة لنـشر املعلومـات عـن املعـارف التقليديـة          
ة الــيت يــسهل علــى اجملتمعــات احملليــة اســتخدامها، مثــل الفيــديو   اإلعــالم غــري املعقــدة واملتنوعــ 

ــون ــات   ،والتلفزيــ ــسمعية حملطــ ــائل الــ ــة  والوســ ــةاإلذاعــ ــاين،اجملتمعيــ ــصقات، واألغــ  ، وامللــ
وهـذه األنـشطة منظمـة بـشكل يـضمن املـشاركة الكاملـة والفعالـة                . الدراما واألفـالم  /واملسرح
حمللية، مبن فيهم النـساء والـشباب، علـى الـصعد           جمتمعات الشعوب األصلية واجملتمعات ا    ألفراد  

ــشعوب األصــلية         ــات ال ــضا جمتمع ــه أي ــساعد في ــذي ت ــة، يف الوقــت ال ــة والدولي ــة والوطني احمللي
  . واجملتمعات احمللية على تطوير األدوات اإلعالمية اخلاصة هبا

ولــوحظ أنــه مــن غــري الواضــح مــا إذا كانــت بعــض توصــيات املنتــدى الــدائم ينبغــي       - ٧
مـا إذا كانـت العمليـة املتعلقـة         توضيح  ومن املفيد   . جيهها إىل األطراف أو إىل أمانة االتفاقية      تو

بالتوصـــيات املرفوعـــة إىل األطـــراف ختتلـــف عـــن تلـــك املطبقـــة علـــى التوصـــيات املقدمـــة إىل 
  . االتفاقية أمانة
__________ 

  )٤(  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SCBD_report_8th_session_en.pdf.  
املبادرة العاملية بـشأن تثقيـف وتوعيـة اجلمـاهري فيمـا يتعلـق بـالتنوع البيولـوجي يف نطـاق جلنـة خـرباء اإلدارة                            )٥(  

  .العامة وآلية مركز تبادل املعلومات
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  )٦(معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث  -رابعا   
أسـاليب  علـى    التـدريب    ٢٠٠٠ للتدريب والبحث منذ عـام       معهد األمم املتحدة  يقدم    - ٨

ــع         ــسالم ومن ــشعوب األصــلية مــن خــالل برناجمــه عــن صــنع ال ــي ال التفــاوض والوســاطة ملمثل
ــشعوب األصــلية عمــال       . الرتاعــات ــن ال ــات وردت م ــدرييب اســتجابة لطلب ــامج الت وُنظــم الربن

ات تـدريب متقدمـة يف جمـال        بتوصيات مقرري األمم املتحدة اخلاصني الذين طلبـوا تقـدمي دور          
  . حتليل الرتاعات وأساليب التفاوض للشعوب األصلية

وتركــز الــربامج التدريبيــة للمعهــد علــى تعزيــز مهــارات التفــاوض الــيت تتــيح للــشعوب   - ٩
ــة،    األصــل ــات التنمي ــال يف عملي ــشكل فع ــاوض ب ــى     ية التف ــؤثر عل ــيت ت ــسائل ال ــن امل ــا م وغريه

كة يف احلــوار املتعلــق بأولويــات هــذه الــشعوب، ونظــرا إىل أن جمتمعــاهتم، باإلضــافة إىل املــشار
الرتاعات بشأن األراضي واملـوارد، والتـهميش مـن العمليـات الـسياسية واالقتـصادية، هـي مـن                   

ــشعوب األصــلية، تركــز معظــم        ــا ال ــيت جتاهبه ــني التحــديات الكــثرية ال ــة  الب دراســات اإلفرادي
ويـستعرض  . خـاص يف الربامج التدريبية بشكل     على هذه املسائل    املفاوضات  عمليات حماكاة   و

الربنامج التدرييب عمليات التفاوض القائمة علـى احلقـوق وحـل املـشكالت، علـى حـد سـواء،               
لتعزيـــز قـــدرة الـــشعوب األصـــلية علـــى حتليـــل األســـباب اجلذريـــة للرتاعـــات، واملـــشاركة يف   

يتـــسىن حـــل  لكـــي ،بّنـــاء مـــع احلكومـــات، والقطـــاع اخلـــاص، واجملتمعـــات األخـــرى  حـــوار
إىل حثيثـــا ويـــسعى املعهـــد . بأســـلوب يعـــود باملنفعـــة املتبادلـــة ويتـــسم باالســـتدامة املنازعـــات
مشاركة نساء الشعوب األصلية ومسامهاهتن يف كل برنـامج تـدرييب، وذلـك بـصفتهن                تشجيع

  .خبريات ومشاركات
  

  )٧(املنظمة الدولية للهجرة  -خامسا  
الشعوب األصلية واحلكومات واملنظمات الـشريكة       معتتعاون املنظمة الدولية للهجرة       - ١٠

ــا  لوضــع  ــذ مــشاريع مالئمــة ثقافي ــستجيب لالحتياجــات اخلاصــة للــشعوب األصــلية  وتنفي . ، ت
ميـداين   مكتـب    ٣٠٠يزيـد علـى     مـن خـالل مـا       ويوجد للمنظمة متثيل يف مجيع البلدان تقريبـا،         

مع اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة       ويف آسيا، تترأس املنظمة، باملشاركة      . على الصعيد العاملي  
آلسيا واحمليط اهلـادئ، الفريـق العامـل املواضـيعي اإلقليمـي املعـين بـاهلجرة، مبـا يف ذلـك مـسألة                       

مع منظمـات الـشعوب     من خالل شراكات    ويف أمريكا الالتينية، تعمل املنظمة      . االجتار بالبشر 
مـشاريع  يف مم املتحدة واحلكومـات  األصلية ومنظمات اجملتمع املدين ذات الصلة ووكاالت األ   

__________ 
  )٦(  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNITAR_report_8th_session_en.pdf.  
  )٧(  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/IOM_report_8th_session_en.pdf.  
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 ،خمتلفة، مبا يف ذلك وضع مبادئ توجيهية ملساعدة ضحايا االجتار من أفراد الـشعوب األصـلية               
  .وإصدار منشورات عن مواضيع اهلجرة املختلفة

مـشاريع يف املنـاطق     يف  وتعمل املنظمة أيضا، يف شـراكة مـع وكـاالت األمـم املتحـدة،                 - ١١
ويتضمن برنامج للتنمية البلديـة املتكاملـة بنـاء مـشاريع           . لشعوب األصلية احلدودية تركز على ا   

ــراد         ــن أف ــاجرين م ــة هتــدف إىل حتــسني صــحة العمــال امله ــة واجتماعي هياكــل أساســية إنتاجي
الـربامج املتعلقـة بزيـادة الـوعي بـشأن إنفلـونزا       كمـا تركـز   . الشعوب األصلية وتنميتهم البشرية 

. على أفـراد الـشعوب األصـلية الـذين يعيـشون يف املنـاطق احلدوديـة               الطيور واإلنفلونزا البشرية    
، تعاونـــت املنظمـــة مـــع وكالـــة التنميـــة الدوليـــة التابعـــة للواليـــات املتحـــدة، ٢٠٠٨ويف عـــام 

للعمــل االجتمــاعي والتعــاون الرئاســية ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، والوكالــة  
تـوفري احلمايـة القانونيـة للمـشردين        ” حتت مـسمى     ، بشأن مشروع  )العمل االجتماعي (الدويل  

، ويركــز هــذا املــشروع بــشكل خــاص علــى محايــة أراضــي   “داخليــا وممتلكــاهتم يف كولومبيــا
  .الشعوب األصلية

  
  )٨(إدارة شؤون اإلعالم  -سادسا  

إعالميـة  مـواد  ووفـرت   وأعدت ،إدارة شؤون اإلعالم يف الترويج للمناسباتساعدت    - ١٢
مـسائل مثـل اهلجـرة      عـن   ،  ) بصرية ومـواد علـى شـبكة اإلنترنـت         - ومواد مسعية    مواد مكتوبة (

واملــوارد ، واألراضــي، واألقــاليم،  ونــساء وشــباب الــشعوب األصــلية ، وتغــري املنــاخ،احلــضرية
صـحف وقـائع    املـستخدمة   ومـن بـني املـواد       .  والتوفيق بني الشعوب األصـلية والـدول       ،الطبيعية

  .ريةونشرات وبرامج ومقابالت إخبا
مـواد مكتوبـة    (وساعدت اإلدارة أيضا يف الترويج للمناسبات، وأعدت مـواد إعالميـة              - ١٣

تتعلق بالعقد الدويل الثاين للـشعوب األصـلية يف         ) على شبكة اإلنترنت  مواد   بصرية و  -ومسعية  
بالعقـد،  العامل، مبا يف ذلك طباعة ملصق قـام بتـصميمه فنـان مـن الـشعوب األصـلية لالحتفـال                     

وأصـدرت اإلدارة  . ت نسخ من امللصق يف مجيع أحنـاء العـامل عـن طريـق مكاتـب اإلدارة              وُوزع
وفـضال عـن   . أيضا كتيبا حيتوي إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب األصـلية يف العـامل    

 للمنتـدى الـدائم، حيـث مشلـت         طق الـسبع  ذلك، يوجـد لـإلدارة مكاتـب ميدانيـة يف مجيـع املنـا             
 ورعايـة مناسـبات تتعلـق       ،األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب األصـلية       ترمجة إعالن   األنشطة  

  .باليوم الدويل للشعوب األصلية يف العامل
    

__________ 
  )٨(  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DPI_report_8th_session_en.pdf.  
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 )٩(السياسية الشؤون إدارة  - سابعاً  
 يف األخــرى اهليئــات مــع وتبادهلــا املعلومــات تنــسيق أن الــسياسية الــشؤون إدارة تعتــرب  - ١٤

 وقــد .التحليلــي لعملــها نياأساســ األصــلية الــشعوب ابقــضاي تعــىن الــيت املتحــدة األمــم منظومــة
 حبالـة  املعـين  اخلاص املقرر مع منتظمة اجتماعات بعقد تقضي ممارسة األمريكيتني شعبة أرست
 االجتمــاع  أيــضاً  اإلدارة وتعتــزم  .األصــلية  للــشعوب  األساســية  واحلريــات  اإلنــسان  حقــوق 
   .الثامنة دورته خالل الدائم املنتدى من بأعضاء
 لقــضايا الــسياسية الــشؤون إدارة تناولــت ،٢٠٠٩ عــام وأوائــل ٢٠٠٨ عــام وطــوال  - ١٥

 مــملأل املقــيم سقاملنــ إىل الــدعم تقــدمي ضــمنها ومــن األســاليب، مــن عــددب األصــلية الــشعوب
 اجلديـد  البـوليفي  الدسـتور  بـشأن  االسـتفتاء  خـالل  املتحدة األمم لمثَّ الذي بوليفيا، يف املتحدة

 يف أيـضاً  لـإلدارة  التابعـة  األمـريكيتني  شـعبة  شـاركت  وقـد  .٢٠٠٩ ينـاير /الثاين كانون ٢٥ يف
ــة ــشعوب” عــن عمــل حلق ــسان وحقــوق األصــلية ال ــاليم األراضــي يف احلقــوق :اإلن  ،“واألق

ــوينس يف املعقــودة ــرة يف آيــرس ب  قــدم كمــا .٢٠٠٨ ديــسمرب/األول كــانون 7 إىل 5 مــن الفت
 يف االنتخابيـة  اللجنـة  إىل الـدعم  نيبـال  يف املتحـدة  مـم األ لبعثة التابع االنتخابية املساعدة مكتب
 اقتـراح  ذلك يف مبا ،االنتخابات قانون بشأن القانونية املشورة إسداء سيما وال ،خمتلفة جماالت
ــة حــصص نظــام ــل لكفال ــساء متثي ــات، الن ــا واألقلي ــسياسية األحــزاب مــن يتطلــب مم ــيني ال  تع

 يف نـسبتها  مـع  يتناسـب  مبـا  احلزبيـة  القـوائم  علـى  تمعـات اجمل بعـض  مـن  األقليـات  عن مرشحني
 التعــيني إجــراءات وضــع علــى نيبــال يف املتحــدة األمــم بعثــة ســاعدت كمــا .الــسكاين التعــداد

 أعلـى  عن ذلك أسفر وقد .املطلوبة احلصص استيفاء من السياسية األحزاب لتمكني واالختيار
 حـىت  نيبـال ب منتخبـة  هيئة يف ،األصلية الشعوب ضمنها ومن شة،املهمَّ جماعاتلل عددي متثيل
  .األصلية الشعوب بقضايا معنياً منسقاً اإلدارة رشحت ،٢٠٠٩ عام ويف .اآلن

  
 )١٠(العاملي األغذية برنامج  - ثامناً  

 يف إال األصــلية، للــشعوب معينــة بــرامج لديــه ليــست العــاملي األغذيــة برنــامج أن مــع  - ١٦
 يتعلـق  مـا  يف حلالتـها  نظـراً  األصـلية  الشعوب اجمهبر من العديد مشل فقد الغذائي، األمن مسائل
 مــن جــزءاً العــاملي األغذيــة برنــامج كــان ،٢٠٠٨ أكتــوبر/األول تــشرين ويف .الغــذائي بــاألمن
 الـشعوب  حلقـوق  املتحـدة  األمـم  إعـالن  عـن  دراسـية  حلقـة  نظـم  الوكـاالت  بـني  مشترك فريق

ــدان يف األصــلية ــة أمريكــا بل ــامي ويف .اجلنوبي ــادت ،٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ ع ــشاريع أف ــامج م  برن
__________ 

  )٩(  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DPA_report_8th_session_en.pdf.  
  )١٠(  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/WFP_report_8th_session_en.pdf.  
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 اإلمجـايل  العـدد  مـن  املائـة  يف ٧٥( األصـلية  الـشعوب  من ٢٢٠ ٠٠٠ من أكثر العاملي األغذية
ــستفيدين ــا يف ٥٧٠ ٠٠٠ و )للمـ ــة يف ٨٠( بوليفيـ ــدد مـــن املائـ ــايل العـ ــستفيدين اإلمجـ  ).للمـ

 دللتبــا االجتماعــات مــن سلــسلة يف العــاملي األغذيــة برنــامج سيــشارك ،٢٠٠٩ عــام وخــالل
  .األصلية الشعوب مع املعلومات

  
 )١١(البشرية للمستوطنات املتحدة األمم برنامج  - تاسعاً  

 الرئيـسية،  مهامـه  إحـدى  عـن  تقريـراً  البـشرية  للمـستوطنات  املتحدة األمم برنامج قدم  - ١٧
 مـارس /آذار ويف .احلـضرية  املنـاطق  يف األصلية والشعوب األصلية الشعوب قضايا معاجلة وهي

 يف األصــلية الــشعوب عــن ســانتياغو يف خــرباء لفريــق اجتماعــاً كنــدا حكومــة عــتر ،٢٠٠٧
 املتحـدة  األمـم  برنـامج  عقـده  الذي االجتماع هذا تنظيم يف وشارك .واهلجرة احلضرية املناطق

 واملركـز  الـدائم  املنتـدى  أمانـة  اإلنـسان  حلقـوق  املتحـدة  األمـم  ومفوضـية  البشرية للمستوطنات
 ومنطقـة  الالتينيـة  ألمريكـا  االقتـصادية  جنـة لل التابع الكارييب والبحر لالتينيةا ألمريكا رايفغالدمي
 يف اإلسـهام يف   جتماعلال العام اهلدف ومتثل .للهجرة الدولية املنظمة من بدعم الكارييب البحر
 قـدم  وقـد  .حبقـوقهم  والنـهوض  احلـضرية  املناطق يف األصلية للشعوب املعيشية الظروف حتسني
 تقريـراً  تـضمن ت مطبوعـة  مثـة و الـدائم،  للمنتدى السادسة الدورة إىل اخلرباء فريق اجتماع تقرير
 البـشرية  للمـستوطنات  املتحـدة  األمـم  ربنامجل الشبكية املواقع على ةمتاح االجتماع عن كامالً
  .)١٢(املشاركة املنظمات من وغريه
 بـني  املـشترك  لـدعم ا فريـق  طلب على وبناء ،اخلرباء فريق الجتماع مباشرة متابعة ويف  - ١٨

 للمـستوطنات  املتحـدة  األمـم  برنـامج  مـن  كل يتوىل األصلية، الشعوب قضايا بشأن الوكاالت
 يف لحـق ل املتحـدة  األمـم  برنـامج  رعايـة  حتت اإلنسان، حلقوق املتحدة األمم ومفوضية البشرية
 يف توجيهيـة  مبـادئ  صـياغة  تنـسيق  الوكـاالت،  بـني  املـشترك  الـدعم  فريـق  خـالل  ومن السكن
 العامـة  الـسياسات  وضـع  يف احملليـة  والـسلطات  احلكومـات  تساعد لكي العامة اتالسياس جمال

 العامـة  السياسات أدلة وترتبط .)١٣(املدن يف األصلية الشعوب تواجهها اليت بالتحديات املتعلقة
 وخـــدمات والـــصحة، والتعلـــيم، احملليـــة، االقتـــصادية والتنميـــة العمالـــة، مبـــسائل املقترحـــة

__________ 
  )١١(  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documetns/UN-HABITAT_report_8th_session_en.pdf.  
  )١٢(  “Urban Indigenous Peoples and Migration: Report and full account of the International Expert Group 

Meeting, 27-29 March 2007, Santiago, Chile”،      ،ــدائم ــدى ال ــشبكي للمنت ــع ال ــه مــن املوق وميكــن ترتيل
http://www.un.org/esa/socdev/unpfiiأو من املوقع التايل ، :www.unhabitat.org/unhrp.  

  )١٣(  E/C.19/2008/6 ٢٨، الفقرة.  
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 اإلنــساين واألمــن العرقــي، والتنقــل واهلويــات، واللغويــة، الثقافيــة دميومــةوال ،تــوطنال/لاالنتقــا
  .واإلسكان ،)األصلية الشعوب وشباب لنساء سيما ال(

 املنـاطق  يف األصـلية  الـشعوب  قـضايا  بإيالء السابعة، دورته يف الدائم، املنتدى أوصىو  - ١٩
 الـصني،  ،غناجنين يف املعقود العاملي، احلضري نتدىلمل الرابعة الدورة يف كبرياً اهتماماً احلضرية

 .العامـة  سياساتالـ  جمال يف التوجيهية املبادئ مببادرة ورحب ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين يف
 الــشعوب إســكان بــشأن العامــة الــسياسات جمــال يف التوجيهيــة املبــادئ مــشروع عــرض وقــد

 وضـع  عـن  آخر اجتماع وسيعقد .العاملي احلضري للمنتدى الرابعة الدورة يف ونوقش األصلية
 احلـضرية  املنـاطق  يف األصلية الشعوب قضايا بشأن العامة السياسات جمال يف التوجيهية املبادئ

 .٢٠٠٩ مارس/آذار يف أوتاوا، يف األصليني بالسكان املتعلقة األحباث ملؤمتر موازية دورة يف
  

  )١٤(للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق  - عاشراً  
 مبتكـرة  برجمـة  تـوفري  :مزدوجـة  بواليـة  للمـرأة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمم صندوق يضطلع  - ٢٠

 الوطنيـة  أولوياهتـا  مـع  يتسق مبا اجلنسني بني املساواة حتقيق أجل من للبلدان مايل ودعم وحمفزة
ــز ــراءات وتعزيــ ــق إجــ ــساواة حتقيــ ــى اجلنــــسني بــــني املــ ــل علــ ــام كامــ ــم نظــ ــدة األمــ  املتحــ
  .)١٥(ياإلمنائ للتعاون
ــربو  - ٢١ ــساء حقــوق إدمــاج يعت ــشعوب ن ــسبة أساســياً األصــلية ال  األمــم صــندوق إىل بالن

 الـشعوب  نـساء  لقـضايا  تـستجيب  الـيت  والـربامج  املـشاريع  وضـع  يعدو للمرأة، اإلمنائي املتحدة
 للمـرأة  إلمنـائي ا املتحـدة  األمـم  صـندوق  بـرح  ومـا  .أعماله جدول على األولويات من األصلية
 القائمـة  الداخليـة  العمليـات  بواسـطة  األصـلية  الـشعوب  نـساء  حبقـوق  النـهوض  لأجـ  من يعمل

ــادرات ــاتجم يف املبتكــرة واملب ــشعوب تمع ــشمل .األصــلية ال ــم صــندوق هنــج وي  املتحــدة األم
 اجملتمعـات  يف املـرأة  ضد العنف ملكافحة السعي )أ( :رئيسية عمل جماالت أربعة للمرأة اإلمنائي
 يف ليــةاحمل اجملتمعــات قــادة لــدى املــرأة ضــد العنفبــ الــوعي زيــادة ل،املثــا ســبيل علــى( األصــلية
 دعـم  )ب( ؛)األصـلية  الـشعوب  لـدى  الرمسيـة  غري العدالة نظم ينفذون الذين وإكوادور بوليفيا

 اجلمعيــة عمليــة خــالل املثــال، ســبيل علــى( القــرار صــنع يف األصــلية الــشعوب نــساء مــشاركة
 مـن  حتـالف  قدمـه  اقتراحـاً  للمـرأة  اإلمنـائي  املتحـدة  ألمما صندوق دعم إكوادور، يف التأسيسية

 الــشعوب نــساء جلــوء كفالــة )ج( ؛)العدالــة إىل املــرأة جلــوء لتحــسني األصــلية الــشعوب نــساء
 نــساء جلــوء لتحــسني جتريبيــة مبــادرات ثــالث دعــم املثــال، ســبيل علــى( العدالــة إىل األصــلية

__________ 
  )١٤(  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/docuemtns/UNIFEM_report_8th_session_en.pdf.  
  .٣٩/١٢٥قرار اجلمعية العامة   )١٥(  
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 وضـع  علـى  للعمـل  األصـلية  الـشعوب  نساء تمنظما تقوية )د( ؛)العدالة إىل األصلية الشعوب
 إطــار ويف املثــال، ســبيل وعلــى .العامــة والــسياسات القــرار صــنع يف والتــأثري مــشترك برنــامج
 اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  صـندوق  دعـم  األصـلية،  الـشعوب  نساء منظمات لتقوية الرامية اجلهود
 الـذي  األصـلية،  الـشعوب  اءلنـس  الـداخلي  املنتـدى  يف األصـلية  الـشعوب  نـساء  مشاركة للمرأة
 الــشعوب مــن امــرأة ٢٥٠ مــن أكثــر حــضره والــذي ،٢٠٠٨ أبريــل/نيــسان يف ليمــا يف ُعقــد

 .الالتينية أمريكا يف بلداً ٢٠ إىل ينتمني األصلية
  

  )١٦(الدولية العمل منظمة - عشر حادي
 قـضايا  ولتنـا ت الـيت  والربامج املشاريع من عدد عن تقريراً الدولية العمل منظمة قدمت  - ٢٢

 منظمـة  تسعىو .١٦٩ رقم االتفاقية تنفيذ لدعم املستمر عملها عن وكذلك األصلية الشعوب
 مــن الفقــر مــن احلــد اســتراتيجية ورقــات يف األصــلية الــشعوب حقــوق إلدراج الدوليــة العمــل
 برناجمهـا  خـالل  مـن  الدولية، العمل منظمة تصدت قدو .الوطنية والربامج القدرات بناء خالل
 املؤشــرات لوضــع والقبليــة، األصــلية بالــشعوب يتعلــق مــا يف املنظمــة سياســة تعزيــز إىل الرامــي
 تنفيــذ عــن واملنــشورات الدراســات مــن سلــسلة ونــشرت عــدتوأ األصــلية بالــشعوب املتــصلة
 وخـــالل الربنـــامج، يف آخـــر أساســـياً عنـــصراً القـــدرات بنـــاء ويـــشكل .١٦٩ رقـــم االتفاقيـــة

 مــستوى وعلــى واإلقليميــة الوطنيــة املــستويات علــى بيــةالتدري األنــشطة نظمــت ،٢٠٠٨ عــام
 األصـلية،  الـشعوب  حقـوق  لتعزيـز  الـوطين  املـستوى  علـى  املبذولـة  باجلهود يتعلق ما ويف .املقر

 والكـامريون،  وبـنغالديش،  ندونيـسيا، إ يف املبـادرات  عـن  التقـارير  الدولية العمل منظمة أعدت
  .ونيبال وناميبيا، وكينيا، وكمبوديا،

  
 )١٧(األمريكية للبلدان التنمية مصرف - عشر اينث

 اسـتراتيجية  مهـا  - رئيـسيتني  باسـتراتيجيتني  األمريكية للبلدان التنمية مصرف يسترشد  - ٢٣
 عملـه  يف - االجتماعيـة  العدالـة  وتعزيـز  الفقـر  مـن  احلد واستراتيجية املستدام االقتصادي النمو
 خــالل تواجههــا الــيت التحــديات علــى التغلــب يف ملــساعدهتا الالتينيــة أمريكــا يف بلــداً ٢٦ مــع

   .الوطنية التنمية عمليات
 يتعلـق  األجـل  طويـل  برناجمـاً  األمريكية للبلدان التنمية مصرف أطلق ،٢٠٠٨ عام ويف  - ٢٤

 عـن  الالتينيـة  بأمريكـا  بلـدان  تـسعة  يف دراسة وأجريت األصلية الشعوب لدى املشاريع بتنظيم

__________ 
  )١٦(  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/ILO_report_8th_session_en.pdf.  
  )١٧(  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/IDB_report_8th_session_en.pdf.  
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 إىل واالفتقـار  التـهميش  حالـة  أن إىل الدراسـة  وخلـصت  .مالواألع األصلية الشعوب موضوع
 يقـدم  بـأن  توصـية  وصـدرت  .األصـلية  الـشعوب  لدى تنميةال مكانياتإ يعيقان املالية اخلدمات
 دراسـة  وأجريـت  .املالئمـة  واالقتـصادية  والثقافيـة  االجتماعيـة  اخلطـط  احلكومـات  إىل املصرف
 علـى  ركـزت  الالتينيـة،  أمريكـا  يف ألصـلية ا والـشعوب  وامللكية األراضي خصخصة عن أخرى
 التنميـة  مـصرف  يـستعرض  بـأن  توصـية  صـدرت  وقـد  واملكسيك، وهندوراس، وبوليفيا، بريو،
  .األصلية للشعوب املشتركة األراضي صخصةخب املتعلقة واخلطط النماذج األمريكية للبلدان
 القيـادي  الـدور  دعملـ  برناجمـه  خـالل  مـن  األمريكية، بلدانلل التنمية مصرف عمد وقد  - ٢٥
ــرأةل ــها لم ــذي ومتثيل ــستهدف ال ــساء ي ــشعوب ن ــربامج ،األصــلية ال ــة ال ــاء املتعلق ــدرات ببن  الق
 التنميـة  مـصرف  يـدعم  بنمـا،  ويف .الالتينيـة  أمريكـا  بلـدان  يف األصـلية  الشعوب نساء قياداتو
ــة لبلــدانل ــرامج األمريكي ــة ب ــا كوماركــا جملتمعــات الريــف كهرب ــ مــع يــاال كون  لــىع شديدالت

  .واجلنسانية والثقافية الجتماعيةا املنظورات
  


