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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة الثامنة 

   ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩-١٨نيويورك، 
  * من جدول األعمال املؤقت) ج (٣البند 

ــدائم   ــدى ال ــة توصــيات املنت ــدويل  : متابع العقــد ال
  اين للشعوب األصلية يف العاملالث

      
ــضايا           ــين بقـــ ــاالت املعـــ ــني الوكـــ ــشترك بـــ ــدعم املـــ ــق الـــ ــر فريـــ تقريـــ

  األصلية  الشعوب
    

  ** مقدم من منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة    
  

  موجز  
تنظــيم واستــضافة ) اليونــسكو(تولــت منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة     

 لفريــق الــدعم املــشترك بــني الوكــاالت املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية ٢٠٠٨اجتمــاع عــام 
وكـان املوضـوع   . ٢٠٠٨سـبتمرب  / أيلـول ١٧ إىل ١٥الذي ُعقد يف باريس خـالل الفتـرة مـن       

  . “مع مراعاة الثقافة واهلويةالتنمية : الشعوب األصلية”الرئيسي لالجتماع 
  
  

 
  

  *  E/C.19/2009/1 .  
  . تأخر تقدمي هذه الوثيقة لكفالة تضمينها أحدث املعلومات  **  
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  مقدمة   -أوال   
  حتقيق األهداف   -ألف   

تنظــيم واستــضافة ) اليونــسكو(قافــة تولــت منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والث    - ١
 لفريق الدعم املشترك بني وكاالت األمم املتحدة املعـين بقـضايا الـشعوب              ٢٠٠٨اجتماع عام   

، بعـد انقـضاء سـنة علـى االعتمـاد           ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ١٧ إىل   ١٥األصلية، ويف الفترة من     
وكـان لالجتمـاع    ). ٢٠٠٧(التارخيي إلعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية              

ــة كمــا    ،أوال: هــدفان رئيــسيان، مهــا  ــتفكري بــشأن مفــاهيم الــشعوب األصــلية للتنمي  تعميــق ال
، بغيـة التحـضري ملـسامهة مـشتركة بـني           “التنميـة مـع مراعـاة الثقافـة واهلويـة         ”حيددها املـصطلح    

عقد عـام   ُت سـ  يتالوكاالت يف الدورة التاسعة للمنتدى الدائم املعين بقضايا الـشعوب األصـلية الـ             
؛ وثانيا، استكشاف السبل والوسائل لـدعم       )١(ركز على هذا املوضوع احملدد    تساليت  ، و ٢٠١٠

عمل األمم املتحدة املشترك من أجل تعزيز حقوق وتطلعات الشعوب األصلية، ال سـيما علـى                
ونــاقش فريــق الــدعم املــشترك بــني الوكــاالت أيــضا الطرائــق   . الــصعيدين اإلقليمــي والقطــري 

  .٢٠٠٩تعزيز دعمه لعمل املنتدى الدائم، مبا يف ذلك مسامهته يف دورة عام الالزمة ل
  

  املشاركون  -باء   
ــة مــن وكــاالت األمــم املتحــدة واهليئــات   ٢٣شــارك يف االجتمــاع مــا جمموعــه    - ٢  وكال

ــا      احلكوميــة الدوليــة األخــرى، باإلضــافة إىل ثالثــة أعــضاء مــن املنتــدى الــدائم، وهــم فيكتوري
). ةلرئيـس انائبـا   (، ومارغريت لوكـاووا وكـارلوس ممـاين كنـدوري           )رئيسةال (زكوربو - يلدات

وتـرد قائمــة  . وشـارك موظفـون رفيعـو املـستوى مـن اليونـسكو يف كامـل نـشاطات االجتمـاع         
  . اليت قُدمت إىل املنتدى الدائم٣مفصلة باملشاركني يف ورقة االجتماع 

  
  االفتتاح الرمسي  -جيم   

ريو ماتــسورا، االجتمــاع الــسنوي لفريــق الــدعم شــاوكلليونــسكو، افتــتح املــدير العــام   - ٣
املــشترك بــني الوكــاالت يف جلــسة افتتاحيــة عامــة، ورحــب باملنتــدى الــدائم، مبناســبة زيارتــه     

وأكــد املــدير العــام أن تــرؤس اليونــسكو هلــذا الفريــق الــدينامي   . الرمسيــة األوىل إىل اليونــسكو
__________ 

 ٣املادتـان  : تنمية الشعوب األصلية مع مراعاة الثقافة واهلويـة      ”العنوان الكامل للدورة التاسعة هو        )١(    
أن للــشعوب  علــى ٣ وتــنص املــادة .“ مــن إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية   ٢٣و 

ومبقتضى ذلك احلق، تقرر الشعوب األصلية حبرية مركزها السياسي وتـسعى  . األصلية احلق يف تقرير املصري   
ــة    ــة والثقافي ــها االقتــصادية واالجتماعي ــادة  . مبحــض إرادهتــا لتحقيــق تنميت  علــى أن للــشعوب  ٢٣وتــنص امل

  .حقها يف التنميةاألصلية احلق يف حتديد ووضع أولوياهتا واستراتيجياهتا ملمارسة 
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سفر الزيـارة الرمسيـة للمنتـدى واالجتمـاع الـسنوي       يف أن تـ ه وأعـرب عـن أملـ     ،شرف كبري هلا  
آلراء وثقافـات الـشعوب األصـلية       ، وتقـدير أعمـق      للفريق عن فرص جديـدة للحـوار والتعـاون        

  .العامل يف
رئيــسة  (زكوربــو - يلداتــ كلمــة الترحيــب خطــاب رئيــسي ألقتــه فيكتوريــا      وتــال  - ٤

ن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق وأكــدت علــى أن واليــة املنتــدى، منــذ اعتمــاد إعــال). املنتــدى
الــشعوب األصــلية، قــد اتــسع نطاقهــا لتــشمل املهمــة الرئيــسية املتمثلــة يف تنفيــذ ذلــك الــصك    

 واألزمــة االقتــصادية الــيت يــشهدها العــامل ،وقــدمت صــورة أوســع للبيئــة العامليــة. الــدويل املهــم
. وضــع الــصعب هــو الــسبب الرئيــسي وراء هــذا السائدوضــحت أن نــسق التنميــة الــأاليــوم، و

وأبرزت عددا من التطورات اإلجيابية فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصـلية يف عـدة بلـدان منـذ                  
  .اعتماد اإلعالن

ــانني آخــرين   - ٥ ــوجي      . وأُديل ببي ــوع البيول ــة التن ــة اتفاقي ــن أمان ــال جــون ســكوت، م وق
تـصر منـوه علـى أنـه     مل يقته، إن الفريق واليورئيس فريق الدعم املشترك بني الوكاالت، املنتهية     

 بـل ميكـن أيـضا     فحـسب، صبح هيئة ملتزمة ونشطة تدعم حقوق وتطلعات الشعوب األصلية      أ
وسامهت جوليان بريغر، من مفوضـية      . يدعم أفرادها بعضهم بعضا   متنامية  “ أسرة” مقارنته بـ 

األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان، مبداخلـة قـصرية عـن اإلعـالن، وذكـرت أن الفريـق يـشار إليـه                       
ــدة، ال ســيما فيمــا يتعلــق       يف ــاره منوذجــا حيتــذى للممارســة اجلي منظومــة األمــم املتحــدة باعتب

  .بتناوب رئاسته
  

  اجتماع املائدة املستديرة  -دال   
 بــشأن ٢٠٠٧التنميــة مــع مراعــاة الثقافــة واهلويــة يف ضــوء إعــالن األمــم املتحــدة لعــام      

  حقوق الشعوب األصلية
مــاع مائــدة مــستديرة مواضــيعية الســتهالل املناقــشة بــشأن   اجللــسة االفتتاحيــة اجتتــال  - ٦

، وهو املوضوع الـذي سـتركز       “التنمية مع مراعاة الثقافة واهلوية    : الشعوب األصلية ”موضوع  
وكـان مـن بـني    . ٢٠١٠عقد يف نيويـورك يف عـام   ت سيتعليه الدورة التاسعة للمنتدى الدائم، ال 

ريـرا فلـوريس،   بيزابيـل   إ  الـسعادة أنـا    ةصـاحب :  يلـي  املتحدثني أعضاء املنتدى املشار إلـيهم فيمـا       
 لـدى اليونـسكو؛ وداريـان رايـرب، ممثـل الوكالـة             ة الدائمـ  تـها  غواتيمـاال يف فرنـسا ومندوب      ةسفري

وتــوىل الــرد علــى األســئلة عــضوان مــن فريــق الــدعم املــشترك بــني  . الدامنركيــة للتنميــة الدوليــة
 منظمـة   تشارين التقنيني، برنامج التـرويج التفاقيـة      ، املس بريةكغ  برجييت فيريين : الوكاالت، ومها 

، وكاترينـا سـتينو، مـديرة شـعبة الـسياسات الثقافيـة واحلـوار املـشترك         ١٦٩ رقم العمل الدولية 
  .بني الثقافات، منسقة اليونسكو للعقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل
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 املقدمـة إىل    ٣ االجتمـاع عي يف ورقـة     ويرد تقرير عن اجتماع املائدة املستديرة املواضي        - ٧
  .املنتدى الدائم

  
  املواضيع وتنظيم العمل  -هاء   

: ناقش فريق الدعم املشترك بني الوكاالت البنود التالية املدرجة على جـدول األعمـال              - ٨
أنـشطة األمـم املتحـدة املـشتركة        ) ب(التنمية مع مراعاة الثقافة واهلوية؛      : الشعوب األصلية ) أ(

مـسامهة فريـق الـدعم      ) ج(ضايا الشعوب األصلية على الـصعيدين اإلقليمـي والقطـري؛           لدعم ق 
 كبــار أحــدواشــترك يف رئاســة كــل جلــسة . املــشترك بــني الوكــاالت يف عمــل املنتــدى الــدائم 

ــق    ــن الفري ــسكو وعــضو م ــوظفي اليون ــم املتحــدة     . م ــامج األم ــم برن ــك، نظّ وباإلضــافة إىل ذل
املبـادئ التوجيهيـة   مبـادرة  اجتماعـا جانبيـا بـشأن       )  املتحـدة  موئل األمـم  (للمستوطنات البشرية   

، املقدمـة   ٣ انظـر ورقـة االجتمـاع     (طق احلـضرية    للسياسات املتعلقة بالـشعوب األصـلية يف املنـا        
  ).إىل املنتدى الدائم

  
  الرئيسية والتوصياتالنقاط   -ثانيا   

  ١املوضوع     
  ويةالتنمية مع مراعاة الثقافة واهل: الشعوب األصلية    

، وهـو يـشري إىل   “التنميـة مـع مراعـاة الثقافـة واهلويـة        ”اقترح املنتـدى الـدائم مـصطلح          - ٩
ويتخذ املصطلح من إعالن األمم املتحدة بـشأن        . مفهوم التنمية كما اقترحته الشعوب األصلية     

 بــشأن احلــق يف تقريــر ٣حقــوق الــشعوب األصــلية نقطتــه املرجعيــة الرئيــسية، ال ســيما املــادة   
ــصري ــادة امل ــا     ٢٣ وامل ــة وفق ــشعوب األصــلية يف التنمي ــوق ال ــشأن حق ــا  ل ب ــا واحتياجاهت تطلعاهت

ــا ــني الوكــاالت املوضــوع، وشــرع يف التحــضري       . واهتماماهت ــشترك ب ــدعم امل ــق ال ــاقش فري ون
  .لدورة التاسعة للمنتدى الدائم، اليت ستعاجل املوضوعمهة مشتركة يف املسا

  
   واخلرباتاألفكارتبادل     

 بــشأن اجتمــاع املائــدة األفكــار إبــراز عــدد مــن النقــاط الــيت انبثقــت مــن تبــادل  ميكــن  - ١٠
أكـد أعـضاء املنتـدى الـدائم علـى مفهـوم التنميـة مـع مراعـاة الثقافـة           قد  و. املستديرة املواضيعي 

وباإلشارة إىل إعالن األمم املتحـدة بـشأن        . واهلوية الذي يدعو إىل مراجعة نسق التنمية السائد       
وضحوا أن مفهوم التنمية احملـددة ذاتيـا ذو أمهيـة مركزيـة للـشعوب      أاألصلية، حقوق الشعوب   

ويف واقـع األمـر،     . األصلية لكـي تـتمكن مـن الـسعي إىل حتقيـق التطلعـات املـستقبلية جملتمعاهتـا                 
 صــلة وثيقــة و ذوتعــين التنميــة مــع مراعــاة الثقافــة واهلويــة تــبين هنــج قــائم علــى احلقــوق، وهــ    
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وميكـن  . بـشأن حقـوق اإلنـسان، ال سـيما احلقـوق الثقافيـة والتنـوع الثقـايف              باملناقشات الدائرة   
للربط بني هذه املناقشات، كما طرح بعـض املـشاركني، أن يوضـح بـشكل أكـرب هنـج التنميـة                      

  .ومن الضروري النظر يف احلقوق الفردية واجلماعية على حد سواء. مع مراعاة الثقافة واهلوية
ر اليونسكو ومسامهاهتا الرئيسية يف النهوض باملناقشة بـشأن         وعلق املشاركون على دو     - ١١

ــروابط مــع التنــوع الثقــايف واحلــوار        ــة، ال ســيما مــن خــالل تــضمني املناقــشة ال ــة والتنمي الثقاف
املــشترك بــني الثقافــات، الــيت شــدد عليهــا إعــالن اليونــسكو العــاملي بــشأن التنــوع الثقــايف            

بعـض املـشاركني تـساؤالت عـن جـدوى مـصطلح            ثار  أو. ، واالتفاقيات ذات الصلة   )٢٠٠١(
، ذاهـبني إىل القـول بـأن أنـساق التنميـة ال يبـدو أهنـا قـد سـامهت حـىت اآلن بـشكل            “التنميـة ”

مقنع يف حتسني حياة وكرامة عـدد كـبري مـن النـاس، وحـذروا مـن مغبـة املخـاطر الـيت ينطـوي                         
الوكـاالت أعـرب عـن اتفاقـه        غري أن فريق الـدعم املـشترك بـني          . عليها تبين نسق وحيد للتنمية    

ــسياسات ويف اســتراتيجيات       ــه نظــرا إىل أن هــذه املــصطلحات مــستخدمة يف ال ــرأي بأن مــع ال
التنمية، مـن املهـم املـشاركة يف ذلـك النقـاش، وعمليـة صـنع القـرارات املتعلقـة بـه، يف الوقـت                         

  .  رؤى بديلةستمع فيه إىل وجهات النظر اليت تعرب عنالذي ُتثار فيه األسئلة احلامسة، وُي
وأعرب بعض املشاركني على أن تفسريات خمتلفـة للتنميـة تتعـايش جنبـا إىل جنـب يف            - ١٢

ورمبا كـان أدعـى إىل الـتمعن لـو قامـت وكـاالت األمـم املتحـدة              . نطاق منظومة األمم املتحدة   
ع بتحليل مفاهيم التنمية على النحو الذي تستخدم بـه يف منظماهتـا، وربطهـا مبفهـوم التنميـة مـ                   

 بـأن   ،وأعرب املشاركون عن اتفاقهم، مـن منظـور عملـي بـشكل أكـرب             . مراعاة الثقافة واهلوية  
وكاالت األمم املتحدة ينبغي هلا، لكي تدعم رؤى الشعوب األصـلية للتنميـة، أن تستكـشف،                
على وجه اخلصوص، ما يترتب على إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب األصـلية مـن             

 وأكـدوا علـى   .اذ ما يلزم مـن إجـراءات تبعـا لـذلك       وبرامج كل منها، واخت   آثار على سياسات    
 للعمليـات القائمـة علـى املـشاركة، والعمليـات االستـشارية، باعتبارهـا وسـائل                 يالدور الرئيـس  

  . غىن عنها لترمجة حقوق الشعوب األصلية إىل مقترحات ملموسة بشأن السياسات ال
ــسي     - ١٣ ــم ال ــة فه ــى أمهي ــد عل ــة يف وومت التأكي ــة،    اقات احمللي ــشطة اإلمنائي ــذ األن ضــع وتنفي
وار املــشترك بــني الثقافــات،  ســيما مــن خــالل تطبيــق منــاظري التنــوع الثقــايف، وتــسهيل احلــ    ال

  . بني املخططني، ومجيع املعنيني بالنشاط الذي يتم تنفيذه فيما
ضـافة إىل  وأعرب الفريق عن اتفاقه بشدة بأن هناك ضـرورة إلشـراك احلكومـات، باإل             - ١٤

 بـشكل أكـرب، يف وضـع وتنفيـذ سياسـات وبـرامج وكـاالت األمـم املتحـدة                    ،الشعوب األصلية 
شـار أعـضاء املنتـدى إىل أنـه ينبغـي أن تستكـشف       أو. لدعم التنميـة مـع مراعـاة الثقافـة واهلويـة      

 بدرجة أكرب الـروابط بـني التنميـة االقتـصادية والتنميـة مـع مراعـاة الثقافـة واهلويـة، ال سـيما يف               



E/C.19/2009/11  
 

09-26565 7 
 

، اليت ستناقش أوجه التقدم اليت مت إحرازها فيمـا يتعلـق            ٢٠٠٩سياق دورة املنتدى الدائم لعام      
  .بتنمية الشعوب األصلية اجتماعيا واقتصاديا

وتقاسم عدد من أعضاء فريق الدعم املشترك بني الوكاالت األمثلة بشأن الكيفية الـيت             - ١٥
لثقافــة واهلويــة، مــن خــالل مــشاريع حمــددة مــع حتــاول هبــا منظمــاهتم دعــم التنميــة مــع مراعــاة ا

وساق الصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة مثـاال علـى ذلـك مرفقـه        . جمتمعات الشعوب األصلية  
ملــساعدة الــشعوب األصــلية، واختــار صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان مثــاال يف هــذا الــصدد     

يــة، وأشــار مــصرف التنميــة  منظوراتــه وهنجــه املــشتركة بــني الثقافــات يف جمــال الــصحة اإلجناب  
صـلية واسـتراتيجيته لتنميـة الـشعوب     ألللبلدان األمريكية إىل سياسته التنفيذية بـشأن الـشعوب ا    

ن بـه يف  األصلية، وأشارت اليونـسكو وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي إىل العمـل الـذي يقومـا            
 الــصندوق اإلســباين  مواضــيعية علــى الثقافــة والتنميــة، كجــزء مــنإطــار مــا أطلــق عليــه إطاللــة

ــة   ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــا    . لتحقي ــة إىل وثائقه ــة الفكري ــة للملكي وأشــارت املنظمــة العاملي
وانبثقـت عـدة نقـاط    . الثقافية وبرنامج الشعوب األصلية للتدريب اإلداري للمجتمعـات احملليـة    

  :  يليامن هذه العروض واملناقشات الالحقة هلا، من بينها م
ــا، مــع إشــراك      ضــرورة ا  )أ(   ــا وحملي ــا وإقليمي ــع املــستويات، عاملي لعمــل علــى مجي

، وهؤالء هم حتديـدا جمتمعـات الـشعوب األصـلية           تهامنظورات مجيع أصحاب املصلحة ومعاجل    
  واحلكومات والوكاالت الثنائية واألمم املتحدة واجلهات األخرى؛

   متثيل الشعوب األصلية يف جمالس وآليات الربامج؛أمهية  )ب(  
 إىل فهــم  مـا ضـرورة توصـل مجيـع أصـحاب املــصلحة املـشاركني يف مـشروع        )ج(  

دور ولحقائق احمللية، باعتبار ذلك شـرطا أساسـيا لوضـع اسـتراتيجيات مالئمـة ثقافيـة،                 لأفضل  
   بني الثقافات يف هذا الصدد؛ املشتركاحلوار

ئيـة  ضرورة وضع منهجيات إلجياد إحساس بامللكية املشتركة للنشاطات اإلمنا          )د(  
 على سبيل املثال، بصناديق األسـهم،       ،بني احلكومات وجمتمعات الشعوب األصلية، فيما يتعلق      

  .ومشاركة الشعوب األصلية يف جمالس اإلدارة
حنو وضع ورقة مشتركة لفريق الدعم املشترك بني الوكاالت بـشأن التنميـة مـع مراعـاة                     

   للمنتدى الدائم٢٠١٠الثقافة واهلوية، لدورة عام 
 مفهـوم   بـشأن أعرب الفريق عن موافقته على العمل يف وضع ورقـة تـأمالت مـشتركة                 - ١٦

 بعمــل األمــم ، وعالقــة ذلــكالتنميــة مــع مراعــاة الثقافــة واهلويــة، واملمارســات يف ذلــك الــصدد
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 وميكــن تقــدمي الورقــة فيمــا بعــد إىل املنتــدى الــدائم يف دورتــه  .املتحــدة مــع الــشعوب األصــلية
  .، اليت ستركز على ذلك املوضوع٢٠١٠  يف عام،التاسعة
 حتليـل ) أ: (لورقـة لملـشروع األويل  من أجل تـشكيل ا     السبعة التالية  العناصر   ومت اقتراح   - ١٧

 ؛مفـاهيم الثقافـة والتنميـة يف ضـوء منظـورات الـشعوب األصـلية              بـشأن   ألمـم املتحـدة     ا خطاب
ختلـف الـصكوك    ميكـن مل  ف  عـالن وكيـ   اإل يف مرحلـة مـا بعـد         ةآثار البيئة املعيارية اجلديد   ) ب(

 ؛القانونية لألمم املتحدة أن تدعم تنفيذ إعالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية                  
القيــود ) د(؛ امللموســةألمــم املتحــدة تــدخالت اآثــار تنميــة الثقافــة واهلويــة علــى مــستوى ) ج(

ال ســيما العوامــل وعلــى األمــم املتحــدة، عنــد تقــدمي املــساعدات اإلمنائيــة،  املفروضــة الــسياقية 
 اآلثــار )و(؛ تهاومــشارك الــشعوب األصــليةمــع عمليــات وممارســات التــشاور ) ـهــ (؛اخلارجيـة 

تطـوير مفهـوم وممارسـات التنميـة مـع      املتعلقـة بزيـادة   التوصيات واملبادئ التوجيهية    ) ز (؛املالية
  . الثقافة واهلوية

فريق الدعم املـشترك    أعضاء  أن  تنسيق إعداد هذه الورقة، يف حني       بوستقوم اليونسكو     - ١٨
مـدخالت  تقـدمي   حمددة، و لفروع  يف عملية صياغة اخلطوط العريضة      سيسامهون  بني الوكاالت   
علــى مزيــد مــن إلطالعهــم االتــصال مــع أعــضاء الفريــق بوســتقوم اليونــسكو . لفــروع أخــرى

  . املشاركة يف اإلعدادالتفاصيل حول عملية 
  

   ٢املوضوع     
لــدعم قــضايا الــشعوب األصــلية علــى الــصعيدين  املــشتركاألمــم املتحــدة عمــل     

  اإلقليمي والقطري 
عـن  فريق الـدعم املـشترك بـني الوكـاالت يف اآلونـة األخـرية               أسفر التعاون الذي أبداه       - ١٩

 علـى تعزيـز     هاأفرقة األمم املتحـدة القطريـة يف عملـ        إلرشاد  وضع مبادئ توجيهية    االشتراك يف   
 ٢٠٠٨جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة يف عــام     وقامــت . اهتـا حقـوق الـشعوب األصـلية وتطلع   

ومنـذ  . موعة األمم املتحدة اإلمنائية بشأن قضايا الشعوب األصـلية        باعتماد املبادئ التوجيهية جمل   
.  موازيـة ةيـ  جلنـة إدار مت إنـشاء خطة عمل لبدء تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة و         احلني، مت وضع    ذلك  

 األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، ية العمــل الدوليــة، ومفوضــمــن منظمــةهــذه اللجنــة وتتــألف 
وأمانة املنتدى الدائم، وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، واليونـسكو، وصـندوق األمـم املتحـدة           

  .اإلمنائيةاألمم املتحدة جملموعة ستقدم تقريرا مرة كل سنة وللسكان، واليونيسيف، 
إعمــال العمــل معــا علــى ”بعنــوان روع وقــدمت مفوضــية حقــوق اإلنــسان فكــرة مــش  - ٢٠

ميـع املـشاركني مـن فريـق        جل ميكـن    “أمـم متحـدة واحـدة     مـشروع   : حقوق الـشعوب األصـلية    
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كان هنـاك   و. “أمم متحدة واحدة  ”مشروع  طار  إالدعم املشترك بني الوكاالت تنفيذه ضمن       
كز علـى بنـاء   ري إىل أنه ميكن أن   ريشمما ي على جدوى مثل هذا املشروع،      يف الفريق   اتفاق عام   

وجهـات نظـر   مراعـاة  القطري، واعتماد هنج من القاعدة إىل القمة، مـع       الصعيد  القدرات على   
  .هاوشواغل املكاتب القطرية

الدورة املسائل الثالث، مع التركيز على تبـادل املعلومـات واخلـربات حـول        مث ناقشت     - ٢١
  . كيفية حتويل املبادئ التوجيهية إىل ممارسة ناجحة

  
   القدرات على الصعيدين اإلقليمي والقطري بناء    

أمانــة قامــت ويف هــذا الــصدد، . بنــاء القــدرات عنــصرا رئيــسيا يف خطــة العمــل يعتــرب   - ٢٢
قــضايا عــن   مرجعيــةملنتــدى الــدائم، بالتعــاون مــع خمتلــف الوكــاالت، بوضــع جمموعــة مــوارد ا

دامها علـى نطـاق     الشعوب األصلية، ومنـوذج للتـدريب علـى قـضايا الـشعوب األصـلية السـتخ               
ــع ــام . واس ــل الدوليــة،        وق ــوجي، ومنظمــة العم ــوع البيول ــة اتفاقيــة التن ــدائم، وأمان املنتــدى ال

تبـادل  بواليونيسيف، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومعهد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث               
مت ية، والـشعوب األصـل  وقـضايا   املتعلقة بالتدريب على حقـوق    هااملعلومات عن جتارهبا وخطط   

  .  مجيع أصحاب املصلحة يف هذا التدريبه يتعني إشراكعلى أناالتفاق 
  

  آليات التشاور واملشاركة     
مـع اجملتمعـات   االستشارية مـن أجـل املـشاركة    لعمليات لعدد من املنظمات أمثلة     قدم    - ٢٣

 منظمـة األمـم   كـان أبرزهـا مثـال     على الـصعيدين اإلقليمـي والقطـري،         ةاألصليللشعوب  احمللية  
برنـامج  مثـال   مـن قـادة الـشعوب األصـلية، و        املكـون   ستـشاري   اال هـا فريقعـن   املتحدة للطفولة   

 يف بلـدان أمريكـا      ةاألصـلي الـشعوب   مع جمتمعات   املقررة  شاورات  عن امل األمم املتحدة اإلمنائي    
ة أمثلــة علــى املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــوقــدمت . الالتينيــة

  . امنظمتهماليت أنشأهتا شاركة املالنجاح يف إضفاء الطابع املؤسسي على آليات 
ــوب         - ٢٤ ــا وعي ــا يف ذلــك مزاي ــشاور واملــشاركة، مب وتطــور النقــاش حــول الفــرق بــني الت
حـول  ، وةاألصـلي للـشعوب  أكثر مرونة مع اجملتمعات احمللية   إجراء حوار   رمسية مقابل   الليات  اآل

الــذين ينبغــي أن ة األصــليالــشعوب جملتمعــات أو الــشرعيني /د املمــثلني املناســبني وحتديــمــسألة 
  . ى تلك املشاركةاملشاركة، وكذلك اآلثار املالية املترتبة عل وأ يف عمليات التشاور واشاركي

 ملثـل هـذه العمليـات،    الكـربى فريق الدعم املشترك بني الوكاالت علـى األمهيـة          وشدد    - ٢٥
جيـب  لـذلك،   . املـشاريع أو األنـشطة    على  يف الواقع إىل إدخال تعديالت حامسة       ألهنا قد تؤدي    

  . ن تكون يف سياق حمددأ
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  االتصال والدعوة     

ــصال بــني خمتلــف         - ٢٦ ــة حتــسني االت ــشترك بــني الوكــاالت إىل أمهي ــدعم امل ــق ال أشــار فري
ات، ال سـيما يف  قـضايا الـشعوب األصـلية، ومـع احلكومـ     األعضاء يف الفريق املعنية ب   الوكاالت  

. األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة       إطـار عمـل      بـني األمـم املتحـدة و       ةاملـشترك العمليـات   إطار  
ومشاركة احلكومة يف مجيع مراحـل      امتالك البلدان زمام إدارهتا     مجيع الوكاالت أمهية    وأكدت  

لك مـــع ألمـــم املتحــدة فيمــا يتعلــق بالـــشعوب األصــلية، وكــذ     يف االــسياسة العامــة والربجمــة    
  . لتنميةابرامج ة املعنية بأحد  األصليللشعوب احملليةاجملتمعات 

  
  على الصعيدين اإلقليمي والقطري  األمم املتحدة املشتركعمل توصيات ملتابعة     

واصلة تنفيذ خطـة العمـل مـن    تأكيد التزامه مب فريق الدعم املشترك بني الوكاالت      كرر    - ٢٧
جملموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة بـشأن قـضايا الـشعوب              جيهيـة   املبـادئ التو  أجل البدء يف تنفيذ     

 ١٠٣ و   ٦١املبـادئ التوجيهيـة يف الفقـرتني        بـشأن   يف ضوء توصيات املنتدى الدائم      و. األصلية
ــه الــسابعة    ــر املنتــدى عــن دورت ــر العمــل علــى يف الفريــق نظر ســي، )E/2008/43(مــن تقري حتري

  . ناسبةاملجراءات اإلاملبادئ التوجيهية من خالل 
القطــري الــصعيد تعزيــز جهــود تنميــة قــدرات مجيــع الــشركاء علــى  وســيقوم الفريــق ب  - ٢٨

ــا   ( ــشعوب األصــلية، واحلكومــات واجلهــات املاحنــة وغريه ــى أســاس  )ال مــن هنــج قطــري  ، عل
  .القاعدة إىل القمة

ــصورة  أعــضاء وســيعمل   - ٢٩ ــق ب ــشاء  اســتباقية الفري ــى إن ــات عل ــدعوة املــصاحل  آلي ــى ل عل
أن هـذه املـشاريع     إىل   الفريـق    أشـار و. يف هـذه املـشاريع املـشتركة      للمـشاركة   القطـري   الصعيد  

  .املشتركة ميكن أن تركز ليس فقط على البلدان، بل أيضا على جمتمعات حمددة
مـع  املوجودة عـن املـشاورات       أمانة املنتدى الدائم تقاسم املعلومات       إىلوطلب الفريق     - ٣٠

  .تهامشاركة واألصليالشعوب 
مـشروع مقتـرح موحـد مـنقح        بإطالع الفريـق علـى      مفوضية حقوق اإلنسان    وستقوم    - ٣١

  . “أمم متحدة واحدةمشروع : العمل معا على حقوق الشعوب األصلية”بعنوان 
ــق   - ٣٢ ــدى، خطــوات   وســيتخذ الفري ــة املنت ــة ، وال ســيما أمان ــصال بــني  لكفال حتــسني االت

عمـل علـى اإلنترنـت لتبـادل        حيـز   ة إنـشاء    ال سـيما مـن خـالل إمكانيـ        وخمتلف أعضاء الفريق،    
  .اخلربات واالستراتيجيات
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ــة    بفريــق اليقوم وســ  - ٣٣ ــشاء آليــات مــشتركة بــني الوكــاالت مماثل ــة إن استكــشاف إمكاني
على الصعيد اإلقليمي، بدءا من أمريكـا الالتينيـة، مـن أجـل ضـمان املزيـد مـن التنـسيق                     للفريق  

  .اجلهات الفاعلةواالتصال بني خمتلف 
  بوجودهــا ومــشاركتهاوكــاالت األمــم املتحــدة عــن فــرص لزيــادة الــوعي وســتبحث   - ٣٤
  .  هذا الوجودوتعزيز يتعلق بقضايا الشعوب األصلية يف منطقة احمليط اهلادئ فيما
  

   ٣املوضوع     
يف قـضايا الـشعوب األصـلية       ب املعـين مسامهة فريق الدعم املشترك بني الوكاالت           

  عين بقضايا الشعوب األصليةاملأعمال املنتدى الدائم 
ــذ التوصــيات     - ٣٥ ــة تنفي ــق حال ــاقش الفري ــيت وجههــا ن ــدى ال ــه   املنت ــدائم إلي ــى مــدى  ال عل

 لعمل املنتدى، والبنود املدرجة يف جـدول أعمـال الـدورة            األسلوب اجلديد السنوات املاضية، و  
  . الثامنة للمنتدى، إىل جانب عدد من القضايا األخرى املعلقة

  
  املنتدى الدائم من التوصيات املوجهة إىل فريق الدعم املشترك بني الوكاالت حالة تنفيذ 

إىل الثانيــة  الــيت وجههــا املنتــدى الــدائم يف دوراتــه مــن      معظــم التوصــيات   مت تنفيــذ   - ٣٦
تقــدمي معلومــات ومت . الــسادسة إىل فريــق الــدعم املــشترك بــني الوكــاالت أو هــي قيــد التنفيــذ  

ألطفـال  ا تعزيـز مـسألة  : ة وهـي بدايـ ال يف اكـان بطيئـ  الـذي   األربـع   تنفيـذ التوصـيات     حمددة عن   
مشاركة برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفـريوس نقـص    و  لعدة جوانب؛  شاملة ال والشباب

 وعقـد حلقـة عمـل للفريـق        الفريـق؛ يف  ) اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب     /املناعة البشرية 
منـع   يف جمـال     ةاألصـلي الـشعوب   شـراك شـباب وأطفـال       حول السياسات وأفضل املمارسات إل    

. مايـة املعـارف التقليديـة     املتعلقـة حب  ؛ واالستعراض التقين للمعـايري الدوليـة         صفوفهم االنتحار يف 
  . تبادل املعلومات واخلطط املستقبلية لتنفيذهابالوكاالت املعنية وقامت 

  
  أسلوب العمل اجلديد للدورة الثامنة للمنتدى الدائم     

املتعلــق جــراء اإلالطريقــة اجلديــدة لعمــل الــدورة الثامنــة للمنتــدى، ال ســيما   نوقــشت   - ٣٧
 برنـامج األمـم املتحـدة       : وهـي  وكـاالت األمـم املتحـدة     مـن   دراسة متعمقة لعمـل سـت       بإجراء  

، )الفـاو (ألغذية والزراعة   األمم املتحدة ل  منظمة  والصندوق الدويل للتنمية الزراعية،     واإلمنائي،  
لـشؤون االقتـصادية   اقوق اإلنسان، واليونيـسيف،، فـضال عـن إدارة      األمم املتحدة حل  ة  ومفوضي

ــة  ــستمر .  للمــشاركةتتطوعــ الــيت األمــم املتحــدة يف واالجتماعي ــة تقــدمي بيانــات  وست إمكاني
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ديـد،  اجلجـراء  اإللتـسهيل  وسـيتعني حتديـد أفـضل الطـرق         . ميع الوكاالت املـشاركة   جلمقتضبة  
  . أمانة املنتدى الدائملكي تنظر فيها قتراحات واالحظات  من املالومت إبداء عدد

  
  ) ٢٠٠٩(مواضيع للدورة الثامنة للمنتدى الدائم     

لـدورة  ل املواضيع األربعـة  ردود الفعل بشأن  فريق الدعم املشترك بني الوكاالت      عرض    - ٣٨
  . ٢٠٠٩عام  املقبلة للمنتدى الدائم

  
  مالحظات وتوصيات للمتابعة : يف العامل ة األصليللشعوبالعقد الدويل الثاين     

املنتـدى الـدائم    إىل أمانـة     الدول األعضاء    تاستعراض منتصف العقد، طلب   فيما يتعلق ب    - ٣٩
ديدة النامجة عـن اعتمـاد      اجلدفع والتحديات   اليف االعتبار قوة    للتقييم يضع    مرن   إعداد أسلوب 

الفريــق عــددا مــن املالحظــات وقــدم . إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية 
  : األمانةلكي تنظر فيها واملقترحات 

كجـزء مـن عمليـة اسـتعراض منتـصف      لتقـدمي التقـارير   الـسنوية   اآللية  مواصلة    )أ(  
  املدة؛ 

  استخدام اعتماد اإلعالن كفرصة لتعبئة واسعة لتجديد العقد؛   )ب(  
ققــت يف وكــاالت  االســتفادة مــن التغــيريات املؤســسية واإلجنــازات الــيت حت       )ج(  

وكــاالت األمــم املتحــدة، مــن ست لــتعمــق املتحليــل باالســتناد إىل الاألمــم املتحــدة وصــناديق 
  قصرية الواردة من الوكاالت األخرى؛ الفضال عن املسامهات 

ــل   )د(   ــدان  للقطــة وتقــدمي ، القاعــدة مــستوى التقــدم املؤســسي إىل حتوي ــضعة بل ب
  .  بداية العقد األول ويف منتصف العقد الثاينقارن حالة الشعوب األصلية والسياسات يفت

  
  توصية للمتابعة : التنمية االقتصادية واالجتماعية للشعوب األصلية    

ضــع وثيقــة حتليليــة باســتخدام املعلومــات املــستقاة مــن  بوأمانــة املنتــدى الــدائم ســتقوم   - ٤٠
ل هـذا التحليـل ينبغـي       أن مثـ  إىل  فريق الدعم املشترك بني الوكـاالت       وأشار  . خمتلف الوكاالت 

توزيعه علـى نطـاق واسـع       أن جيري   الروابط بني التنمية والثقافة واهلوية، و      أن يأخذ يف االعتبار   
  . من أجل الدخول يف حوار مع الشعوب األصلية
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  مالحظات وتوصيات للمتابعة : يةناقضايا اجلنسالنساء الشعوب األصلية و    
التوصــيات بوضــوع بالتــذكري  للمــرأة بعــرض املاألمــم املتحــدة اإلمنــائي  صــندوق قــام  - ٤١

املنتـدى يف دورتـه الثالثـة، الـيت عقـدت يف            أعـدها   نساء الشعوب األصلية اليت     املتعلقة ب الرئيسية  
  . ٢٠٠٤عام 
لجنـة األمـم    ضـرورة االتـصال ب    فريق الدعم املشترك بـني الوكـاالت إىل         وأشار أعضاء     - ٤٢

 الــشعوب عــن حالــة نــساء وفتيــاتإلبالغهــا د املــرأة املتحــدة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــ 
  .األصلية

  : كما وافق الفريق على ما يلي  - ٤٣
الــشعوب وضــع بــرامج موجهــة خصيــصا لنــساء  أن تقــوم بوكــاالت ينبغــي لل  )أ(  
  يف مجيع الربامج؛ تعميم املنظور اجلنساين أن تسعى أيضا إىل هلا أيضا ينبغي ولكن ، ةاألصلي

ألمـم  يف ا العمليـات الداخليـة     ة يف   األصـلي الـشعوب   نـساء   إدمـاج   ينبغي زيـادة      )ب(  
   يف وكاالت األمم املتحدة؛ ةاألصليالشعوب توظيف النساء من ينبغي تشجيع املتحدة، و
ل تبادل املعلومـات عـن الـسياسات        يسهبتأمانة املنتدى الدائم    وميكن أن تقوم      )ج(  
  قضايا نساء الشعوب األصلية؛ ن بشأخمتلف أعضاء الفريق اليت يضطلع هبا والربامج 
املنتدى الدائم يف دورته الثامنة يف معاجلـة القـضايا املـستجدة،            ميكن أن ينظر    و  )د(  

العالقـات بــني اجلنـسني، واحلقــوق واحلـوار بــني الثقافــات    ومثـل تــأثري تغـري املنــاخ علـى املــرأة،    
  . األصليةالشعوب يف جمتمعات اجلنساين والتنوع 

  
  مالحظات وتوصيات للمتابعة : ة يف منطقة القطب الشمايل وتغري املناخالشعوب األصلي    

العروض اليت قدمها برنامج األمم املتحدة للبيئة، واليونسكو، واملنتدى الـدائم           أسفرت    - ٤٤
   :املقترحات والتوصيات التاليةعن واملناقشات الالحقة 

ــر تغــري املنــاخ علــى      )أ(   ، وعلــى ة األصــليبالــشعوإيــالء مزيــد مــن االهتمــام ألث
  استغالل املوارد الطبيعية يف القطب الشمايل؛ 

منظـور مـا بعـد    مـن  وخاصـة   (ضمان االتساق بني جدول أعمـال تغـري املنـاخ             )ب(  
  ، وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛ )كيوتو مفاوضات
حـصرا يف     املتخصـصة  العلـى تغـري املنـاخ،       زيادة إشراك املنظمات اليت تركـز         )ج(  

  روج هلا املنتدى الدائم؛ ي يف االجتماعات اإلقليمية اليت ة،األصليالشعوب قضايا 
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يف (مفوضـية حقـوق اإلنـسان       الذي وضعته   تقرير  الاغتنام الفرصة اليت يتيحها       )د(  
 لـدفع القـضايا     ،بشأن تغري املناخ وحقوق اإلنـسان     ) ٧/٢٣أعقاب قرار جملس حقوق اإلنسان      

  بالشعوب األصلية يف جدول أعمال الدول األعضاء؛ اهلامة املتعلقة 
املناسـبة الـيت سـتعقد      فعالـة يف    بصورة  الوكاالت ذات الصلة    ينبغي أن تشارك      )ـه(  

   ؛املنطقة القطبية الشمالية عن يف الدورة الثامنة للمنتدى الدائم ملدة نصف يوم
نــاخ واملبــادئ تغري املالــسياسات املتعلقــة بــ إجــراء دراســات عــن التــرابط بــني    )و(  

  . الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
  

  مسائل أخرى     
  واقتراحات للمتابعة  معلومات: إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية    

املعنيـة  العمـل  حلقـة  أعضاء الفريق علـى نتـائج   بإطالع مفوضية حقوق اإلنسان  قامت    - ٤٥
 ومت تقـدمي  . م وبـراجمه  مألمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية يف سياسـاهت         تنفيذ إعالن ا  ب

  : االقتراحات التالية
ــة       )أ(   ــة العمــل الدولي ــة منظم ــى اتفاقي ــصديق عل ــشجيع الت ــم (ت ــشأن ) ١٦٩رق ب

  الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة؛ 
الـشعوب   مبا فيها لغـات       جبميع اللغات  اإلعالن جبعله متاح  لتقدمي رؤية أوسع      )ب(  
  ؛ ةاألصلي

اإلعـالن، وإعـادة    ميـدان مـن ميـادين       ملمارسات اجليـدة يف كـل       با قائمة   إعداد  )ج(  
  املنظمات املعنية؛ داخل النظر يف السياسات ذات الصلة 

  ؛ للمنظماتيف التخطيط االستراتيجي ة األصليالشعوب إدماج قضايا زيادة   )د(  
  لشعوب األصلية؛ تصميم برامج تدريبية ل  )ـه(  
ــشعوب األصــلية يف    )و(   ــة، ال ســيما مــن خــالل    إعــداد إشــراك ال ــربامج القطري ال

  . يف منظومة األمم املتحدةة األصليالشعوب توظيف الفنيني من 
آخر التطـورات ذات الـصلة   علمـا بـ   الفريـق   بإحاطـة   مفوضـية حقـوق اإلنـسان       وقامت    - ٤٦

السـتعراض الـدوري    الـشروع يف ا   ان، وخاصـة    يف جمال حقوق اإلنـس     بقضايا الشعوب األصلية  
ــشامل ــدال ــم املتحــدة   ا، واســتعراض ســجالت   اجلدي ــدول األعــضاء يف األم ــوق يف جمــال ل حق
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فريـق الـدعم املـشترك بـني الوكـاالت          ومت تشجيع األعـضاء يف      . نسان مرة كل أربع سنوات    اإل
  . ءعلى تبادل املعلومات ذات الصلة مع مفوضية حقوق اإلنسان، حسب االقتضا

  
   األصليةلشعوبلرفاه، والفقر، واالستدامة المؤشرات     

، الرفـاه لدوليـة حـول مؤشـرات    حللقة العمـل التقنيـة ا   الفريق مناقشة قصرية متهيدا      عقد  - ٤٧
مركـز الـشعوب األصـلية    (بـا  طيبمركـز ط  اعقدهيسـ  الـيت   لشعوب األصـلية  لوالفقر، واالستدامة   

اون مـع منظمـة العمـل الدوليـة، بتمويـل مـن الوكالـة               بالتع) الدويل لبحوث السياسات والتعليم   
الــشعوب األصــلية مجــع بيانــات عــن  ٢٠٠٤ بنــاء علــى تقريــر عــام ،اإلســبانية للتعــاون الــدويل

الـشعوب األصـلية ومؤشـرات      املعنيـة ب  جتماعـات   االوجز عن   امل ٢٠٠٨عام  تقرير  وتصنيفها، و 
  .)E/C.19/2008/9(الرفاه 
تقاسـم املعلومـات عـن املؤشـرات املـستخدمة       بنـوع البيولـوجي     أمانة اتفاقيـة الت   وقامت    - ٤٨

املعلومــات عــن بتقاســم اليونــسكو قامــت لتقيــيم تنفيــذ االتفاقيــة يف جمــال املعــارف التقليديــة، و
كمـا  . األصـلية الـشعوب  مؤشـرات حالـة واجتاهـات التنـوع اللغـوي وأعـداد املـتكلمني بلغـات         

التقليديـة،   املهن واملعـارف  بشأن  عملها  املتعلقة ب ت  املعلومابتشاطر  منظمة العمل الدولية    قامت  
 يف حـني أن منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة      ؛فضال عن رصـد تنفيـذ حقـوق الـشعوب األصـلية          

املـشاورات  علمـا ب املنتدى الدائم الفريق وأحاط .  اللغويجتماعياالت االنتباه إىل األطلس    تلف
تـصادق علـى    وهـي اهليئـة الوحيـدة الـيت ميكـن أن            اجلارية مع اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة،       
ممكـن جلمـع البيانـات الـيت        التبـاع أسـلوب بـسيط و      املؤشرات، اليت أظهرت أن هنـاك ضـرورة         

  . ميكن تقامسها على نطاق واسع
  

  لشعوب األصلية يف األمم املتحدة افرص عمل     
قــة تقنيــة عــن وضــع مــذكرة مفاهيميــة لورا بــصدد منظمــة العمــل الدوليــة أهنــ أعلنــت   - ٤٩

 فريـق    أعـضاء  عمم علـى  سـت  يف األمـم املتحـدة،       ة األصـلي  الـشعوب توظيف النساء والرجال مـن      
، بـصدد هـذه   مفوضـية حقـوق اإلنـسان   وأكـدت  . الدعم املشترك بني الوكاالت للتعليق عليهـا  

لشعوب األصـلية يف تعزيـز فـرص        ابرنامج زماالت   الذي يضطلع به     على الدور اإلجيايب     املسألة
 أعـضاء  ت وشـجع ،تدريبوا ال  للزمالء السابقني داخل وكاالت األمم املتحدة حيث تلق        العمل

فــرص العمــل لحــصول علــى لنظــر يف الطلبــات املقدمــة مــن الــزمالء الــسابقني ل  الفريــق علــى ا
 الـشعوب لفنـيني مـن   اقاعـدة بيانـات   إىل أمانة املنتدى الـدائم  وأشارت . واخلدمات االستشارية 

  . يف متناول أعضاء الفريقواليت هي  ٢٠٠٨ يف عام أعدهتااليت سبق أن  ةاألصلي
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  مذكرة عن الوضع يف بوليفيا     
عن القلـق الـشديد    اجتماعه السنوي،أثناء  ،فريق الدعم املشترك بني الوكاالت  أعرب    - ٥٠
عـضو املنتـدى الـدائم كـارلوس مامـاين          وقـدم   .  مـؤخرا   بوليفيـا  اليت اجتاحت  موجة العنف    إزاء

الوضـع  حيـل   وأعـرب الفريـق عـن أملـه يف أن           .  املعلومات األساسية عن احلالة    كوندوري بعض 
 يلـزم مـن اخلطـوات حلمايـة     ، وأن يتخذ كل ما    من خالل احلوار الفعال   عاجلة   و ةسلميبصورة  

  . حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية املتأثرة وجمتمعاهتم
  

  مالحظات ختامية   -ا ثالث  
ــا   - ٥١ ــدعم املــشترك بــني الوكــاالت   م اجتمــاع مت اختت ــفريــق ال ــع مــن القــضايا  ب سجل رائ

لمنتــدى لاألمــم املتحــدة الــيت متــت تغطيتــها للنــهوض بالــدعم اجلمــاعي الــذي تقدمــه   والبنــود 
املناقــشة الــصعبة حــول مفهــوم التنميــة والثقافــة  القــضايا والبنــود مــن وتراوحــت هــذه . الــدائم

ــة ذات  ــارات الربناجمي ــة واخلي ــشأن حقــوق     واهلوي ــذ إعــالن األمــم املتحــدة ب ــدعم تنفي ــصلة ل  ال
يف اختاذ إجراءات ملموسـة لتنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة           أكرب  واقعية  إىل النظر ب  الشعوب األصلية،   

بعـض  موعة األمم املتحدة اإلمنائية على الصعيدين اإلقليمـي والقطـري، واالسـتجابة ملطالـب               جمل
  . املعينةاملبادرات املواضيعية

اليونـسكو، علـى وجـه اخلـصوص، يف وضـع           مقـر   يف  املعقود  اجتماع الفريق   وقد جنح     - ٥٢
ــدى      ــدورة التاســعة للمنت ــتفكري يف موضــوع ال ــشعوب األصــلية ”األســاس لل ــة  : ال ــة الثقاف تنمي

  .مشتركةتفكري  وتقدمي ورقة إعداد، واالتفاق على “واهلوية
تضافة االجتماع السنوي لعـام     وأعرب الفريق عن خالص امتنانه ملنظمة اليونسكو الس         - ٥٣

ــاإىل شكر بــشكل خــاص  توجــه بالــ ، و٢٠٠٨ ــسيق مــسامهات  الــيت قامــت  ،  ســتينوكاترين بتن
 سـوزان شـنوتغني،     زميليهـا إىل   يف العـامل و    ةاألصـلي شعوب  لعقد الـدويل الثـاين للـ      يف ا ليونسكو  ا

 أبـدوه مـن     اسـائر الـزمالء ملـ     إىل  قطاع الثقافة، و دوغالس ناكاشيما، قطـاع العلـوم، وكـذلك            
وكرر املـشاركون تقـديرهم للجهـود       . حسن االستقبال واحلفاوة والكفاءة يف تنظيم هذا اللقاء       

  .اليت بذلت إلشراك املدير العام وكبار موظفي منظمة اليونسكو
برنامج األمم املتحدة للبيئة وموئل األمم املتحدة استـضافة االجتمـاع الـسنوي             واقترح    - ٥٤

مـن  التقـدير  باالقتـراح   قوبـل   وقـد   .  املشترك بني الوكاالت يف نريويب     فريق الدعم ل ٢٠٠٩لعام  
  .مجيع أعضاء الفريق

  


