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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة الثامنة

  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩-١٨نيويورك، 
  * من جدول األعمال املؤقت٦البند 

        حوار شامل مع ستة من الوكاالت والصناديق التابعة لألم املتحدة 
  املعلومات الواردة من منظومة األمم املتحدة ومنظمات حكومية دولية أخرى    

  
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة     

  موجز  
أُعد هذا البيان، املقدم من منظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، يف سـياق احلـوار             

  .املتعمق بني منظمة األغذية والزراعة وأعضاء املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
      

  مقدمة  -أوال   
 خالل الدورة الثامنـة للمنتـدى الـدائم املعـين بقـضايا            املقرر إجراؤه يوفر احلوار املتعمق      - ١

 بـني   موضـوعية الشعوب األصلية التابع لألمم املتحـدة هـذا العـام فرصـة جيـدة إلجـراء مناقـشة                   
املنظمات اإلمنائية الدوليـة وممثلـي الـشعوب األصـلية، فـضال عـن الـشركاء اآلخـرين يف اجملتمـع                

بغـرض  يف احلـوار    وقد وافقت منظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة علـى املـشاركة                . دينامل
تقــدمي ســرد صــريح عــن مــشاركتها يف قــضايا الــشعوب األصــلية، مبــا يف ذلــك االجتاهــات           

 أمـام مـديري ومـوظفي منظمـة         طيــبة وهـو أيـضا مناسـبة       . والثغرات والقيود اليت تعـوق العمـل      
 
  

  *  E/C.19/2009/1. 
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إن . املـشاكل الـيت تواجههـا الـشعوب األصـلية      عرفـوا بقـدر أكـرب علـى         كي يت األغذية والزراعة   
 إىل حتـسني فهـم الكيفيـة الـيت تعمـل هبـا       هـذا التقريـر  منظمة األغذية والزراعـة تأمـل أن يفـضي          

 هبـا   تـسهم املنظمة، ونوعية الظروف اليت جيري فيها عملها مع الشعوب األصلية، والصفة الـيت              
إن الرغبـة يف إيـضاح مـا ميكـن          .  حتـسني حيـاة الـسكان األصـليني        ىلالراميـة إ  يف اجلهود العامليـة     

ــة والزراعــةتوقعــه بــشكل معقــول مــن منظمــة   ، وأيــضا مــا ينبغــي للمنظمــة نفــسها أن    األغذي
  .تقرير وما يصاحبه من حوارهذا التدركه، قد دفعت إىل إعداد 

يف صاعدت قــد تــ مــشاركة منظمــة األغذيــة والزراعــة يف قــضايا الــشعوب األصــلية  إن  - ٢
السنوات األخرية من جراء تزايد اإلقرار بتزعزع الظروف اليت يعيش فيهـا كـثري مـن الـشعوب                  

وهناك مشاريع تتـضمن عنـصرا   . األصلية، واستجابة لترسخ االلتزامات لدى السلطات الوطنية      
 تتعـاون معهـا املنظمـة حاليـا وتـسكنها            الـيت  خيص الشعوب األصلية جتري يف كثري مـن البلـدان         

 فـإن هـذا االجتـاه آخـذ يف التـصاعد، وهـو             ،وعالوة على ذلـك   . اعات من الشعوب األصلية   مج
. ٢٠٠٧ما حفّز عليه جزئيا اعتماد إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية عـام         

ــشعوب األصــلية حلــدود       ــضايا ال ــة والزراعــة يف ق ومــع ذلــك، ختــضع مــشاركة منظمــة األغذي
  . جانب االجتاهات اإلجيابيةجوهرية، سيجري إيضاحها إىل

ــسية         و  - ٣ ــل مؤس ــشعوب األصــلية بعوام ــع ال ــة م ــة والزراع ــة األغذي ــل منظم يتحــدد عم
وتنظيميــة معينــة، تــؤثر يف طبيعــة التــدخالت اإلمنائيــة، وحتــدد قــدرهتا علــى العمــل بــصدد تلــك 

ســسي إن الــدعم املقــدم إىل الــشعوب األصــلية يــتعني أن يــستجيب لــذات التوجيــه املؤ. املــسألة
كمـا يـتعني أن تكـون مجيـع األنـشطة      .  األغذيـة والزراعـة  الذي حيكم مـشاريع وبـرامج منظمـة    

حتقيــق األمــن ”: الـيت تقــوم هبــا املنظمــة متــسقة مــع واليتــها ككــل، احملــددة يف العبــارات التاليــة 
الغذائي للجميع، ورفع مستويات التغذية، وحتـسني اإلنتاجيـة الزراعيـة، وحتـسني حيـاة سـكان                 

وســيجري يف هــذا التقريــر اســتعراض  . “، ومــن مث اإلســهام يف منــو االقتــصاد العــاملي افاألريــ
يترتـب علـى ذلـك الـشرط األساسـي، مـع إجـراء حتليـل لعمـل املنظمـة يف امليـدان، وحـدود                          ما

  .مستقبالاملتاحة مشاركتها، والفرص 
  

   الشعوب األصليةيف قضاياالعمل   -ثانيا   
ألغذية والزراعة بصدد قضايا الـشعوب   األمم املتحدة ل  مة  إن العمل الذي تقوم به منظ       - ٤

وكل عنـصر مـن     . املعايري/امليدان، والبحوث، والسياسات  : األصلية جيري على ثالثة مستويات    
 جهـدا مهمـا   تبـذل املنظمـة  ، و األغذيـة والزراعـة  منظمـة مهمـة  هذه العناصر جزء ال يتجزأ مـن   

الظــروف الــيت تعــيش فيهــا الــشعوب  حتــسني علــى كــل مــستوى مــن تلــك املــستويات بغــرض  
  .األصلية، وتغيري ما يواجهونه من قيود متييزية
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  مستوى املشاريع امليدانيةالعمل على   -ألف   

إن املشاريع امليدانية هي جمال من اجملاالت اليت يتجلى فيها كثريا عمل منظمة األغذيـة                 - ٥
 يف تقـدمي الـدعم الـتقين يف    ريعمـن تلـك املـشا    ويتمثـل الغـرض     . والزراعة مع الشعوب األصـلية    
وعمومـا  .  يف الزراعـة، وأبعـاد األمـن الغـذائي األخـرى        املنظمـة  اجملاالت اليت تتسق مع ختـصص     

 صـيغت خصيـصا   مـشاريع مـا أن تكـون   فإ: تتبع املشاريع واحدا من نوعني من أنواع املشاركة      
كـرب مـن الـسكان    تضم الشعوب األصلية كجزء من طائفـة أ أهنا مشاريع للشعوب األصلية، أو  

ميثــل درجــة مــن نــه إوقــد يفيــد النــوع األخــري الــشعوب األصــلية مــن حيــث . املــستفيدين منــها
 البيئة الطبيعية أو االجتماعية اليت تعيش فيها الشعوب األصلية وغريها مـن             درجات التفاعل مع  

  .يف تلك احلالةاء أو مستفيدين ككشرال ُتعامل الشعوب األصلية ، رغم أن اجلماعات
 اعنـصر تتـضمن    يف أمريكا الالتينية الـيت       العاملةويتناول الفرع التايل املشاريع والربامج        - ٦

وقــد جــاء قــرار التركيــز علــى منطقــة وحيــدة نتيجــة الرغبــة يف . مــن عناصــر الــشعوب األصــلية
إعطاء سرد أكثر موضوعية عن املبادرات اليت تقوم هبا منظمة األغذيـة والزراعـة يف واحـد مـن               

لذا فبدال من تقدمي حملة عامة عن شـىت املـشاريع الـيت جتـري يف أحنـاء                  .  امليدانية الرئيسية  مواقعها
نظمـة إزاء قـضايا الـشعوب       امل للنـهج الربنـاجمي الـذي تتبعـه          أمشـل العامل، سيجري عرض صورة     
 فهـــم أنـــواع املبـــادرات مـــن مث قـــد يـــؤدي ذلـــك إىل حتـــسنيو. األصـــلية يف أمريكـــا الالتينيـــة

ومــن املتوقــع تنــاول منــاطق . نفيذيــة الرئيــسية لــدى تطبيقهــا علــى ســياق حمــدد وخصائــصها الت
  .أخرى يف دورات تالية من دورات املنتدى

  
  نقطة تركيز على أمريكا الالتينية

إن مشاركة منظمة األغذية والزراعة مـع الـشعوب األصـلية تتبـاين مـن حيـث النطـاق                     - ٧
نـشاط، وحجـم التمويـل، ونـوع اجلهـة املاحنـة،       ومن حيث نوعية الـدعم املـايل، رهنـا بطبيعـة ال       

وحــسب املــذكور آنفــا، فــإن املــشاريع الــيت يــدخل فيهــا عنــصر مــن عناصــر     . ونــوع التعــاون
تعمــل مباشــرة معهــم أو لــصاحلهم، أو تــشمل الــشعوب األصــلية    أهنــا الــشعوب األصــلية إمــا  

ــافبوصــفها مــن املــستفيدين إىل جانــب ســكان    ــوعني وســيجري مناقــشة .  اآلخــريناألري  الن
  .بصورة مستقلة
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  املشاريع اليت تدعم الشعوب األصلية خصيصا    
يركّز على الشعوب األصلية خصيصا حنو ثلـث مـشاريع منظمـة األغذيـة والزراعـة يف                   - ٨

ومـن الناحيـة العدديـة،      . أمريكا الالتينية اليت يدخل فيهـا عنـصر مـن عناصـر الـشعوب األصـلية               
اك جهد جـوهري جيـري ملعاجلـة قـضايا الـشعوب األصـلية              وهن. )١( مشروعا ٥٠ميثل ذلك حنو    

إكـوادور وبـاراغواي وبوليفيـا وبـريو وشـيلي وغواتيمـاال            : بوصفها مجاعات خاصة، وذلك يف    
. وجتري بدرجة أقل أنشطة يف األرجنـتني والربازيـل وبنمـا          . وكولومبيا ونيكاراغوا وهندوراس  

م عنصرا من عناصر الشعوب األصلية إمـا غـري         وبالنسبة إىل باقي املنطقة، فإن املشاريع اليت تض       
موجودة، أو تفيد الشعوب األصلية بـصورة غـري مباشـرة بـإدراجهم كأحـد مكونـات جمموعـة                   

  .أكرب من املستفيدين
. وتتسم تقريبـا مجيـع املـشاريع الـيت تتنـاول الـشعوب األصـلية خصيـصا بـصغر احلجـم                      - ٩

هي مـشاريع صـغرية قائمـة بـذاهتا ختـص      ، و“Telefood”وهي تتألف يف معظمها من مبادرات      
ــساعد مجاعــات حمــددة  الزراعــة واملاشــية ومــصا  ــا مجاعــات  - ئد األمســاك، وت  هــي يف معظمه

 على حتقيق قدر أكرب من أمـن أسـباب املعيـشة مـن خـالل إنتـاج                  -منظمات صغرية احلجم     أو
 حمـدود مدتـه     عموما على إطار زمين   تلك املشاريع   وتقتصر  . مزيد من األغذية أو إدرار الدخل     

املبـادرات صـغرية احلجـم الـشعوب     تـشمل  وعمومـا   .  دوالر ١٠ ٠٠٠سنة، وميزانية تقل عـن      
ــشعوب      ــان شــباب ال ــساء، ويف بعــض األحي ــها، ال ســيما الن األصــلية يف دورة املــشاريع بكامل

ويشكل التدريب واملشاركة عنصرين رئيسيني من عناصر هـذا النـوع مـن املـشاريع،                . األصلية
ب فيه أفراد مجاعات الشعوب األصلية قدرات على إنتـاج الغـذاء وزيـادة إنتاجيتـه                الذي يكتس 

ــا   ــصادية ومــستدامة بيئي ــة اقت ــد  و.بطريق ــشعوب األصــلية يف إكــوادور    ق شــاركت مجاعــات ال
  .وباراغواي والربازيل وبوليفيا وبريو وكولومبيا ونيكاراغوا يف أنشطة هذا النوع من املشاريع

يف يتمــثالن  جــرى إعــدادمها خصيــصا للــشعوب األصــلية املــشاريعهنــاك نوعــان مــن و  - ١٠
ــة      ــات املاحن ــن احلكوم ــة م ــة ممول ــادرات إقليمي ــدين أو أكثــ    . مب ــة بل ــشاريع اإلقليمي ــضم امل  روت

 مـن   جمموعـة ففي أمريكا الالتينيـة هنـاك       . يتشاركان مسات جغرافية معينة أو شواغل مواضيعية      
فعلى سبيل املثال جيـري     . التركيز يف معظمها على البيئة    املشاريع اليت تعمل هبذه الطريقة، ويتم       

دعم احملافظـة علـى احليوانـات يف مجاعـات الـشعوب األصـلية الكائنـة يف األرجنـتني وإكـوادور                     
ومثــة . وبوليفيــا وبــريو وشــيلي، الــيت يــرتبط فيهــا األمــن الغــذائي باحملافظــة علــى األنــواع احملليــة 

نـديز يف إكـوادور وبوليفيـا وبـريو يركـز علـى             األعـة مـن     مشروع إقليمي آخـر يف املنـاطق املرتف       
وحتقيقــا هلــذه . تعزيـز قــدرة منظمــات الـشعوب األصــلية علــى إنتـاج الغــذاء لالســتهالك والبيـع    

__________ 
  .األعداد والتقديرات عبارة عن أرقام مقربة  )١(  
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ويراعـى يف   . استعادة املنتجات التقليدية وما يرتبط هبا من نظم اإلنتـاج         املشروع  الغاية، يشجع   
ات الشعوب األصـلية، يف الوقـت الـذي جيـري فيـه يف              املشاريع اإلقليمية من هذا النوع احتياج     
.  يف تــصميم املــشاريع، والثقافــة ونظــم ســبل املعيــشة ،أغلــب األحيــان إدمــاج املعــارف احملليــة 

  .على املشاركة والتفاعل املتبادلخيتص باملشاريع الصغرية احلجم، فهي تشدد أيضا  وفيما
    

  الشكل األول
   )أ(ة والزراعة يف أمريكا الالتينيةمشاريع منظمة األمم املتحدة لألغذي

          
  
  
  
  
  
 

تــشري البيانــات إىل املــشاريع القائمــة يف أمريكــا الالتينيــة الــيت يــدخل فيهــا عنــصر يتعلــق بالــشعوب      )أ(  
  .األصلية

    
 يف  تعمـل علـى املـستوى القطـري تتنـاول الـشعوب األصـلية خصيـصا               وهناك مـشاريع      - ١١
 مـشروعا   ١٥قامـت منظمـة األغذيـة والزراعـة بـدعم حنـو             قد   و .بوليفيا وبريو بنما و دور و إكوا

وعلــى عكــس املــشاريع الــصغرية احلجــم أو اإلقليميــة،  . مــن هــذا النــوع يف الــسنوات األخــرية 
تلك املـشاريع علـى الـصعيدين الـوطين ودون اإلقليمـي، بقـدر أكـرب مـن األمـوال                   أنشطة   ُتوجَّه

االهتمـام  بـؤرة  ويف الغالب تركز تلك األنـواع مـن املبـادرات    . نية أطولوعلى مدى فترات زم   
احلكومــات (علــى الــدعم املؤســسي والــتقين واإلداري املقــدم إىل أصــحاب املــصلحة الــوطنيني  

 عمومــا إدخــال حتــسينات علــى قــدراهتم الالزمــة ملعاجلــة الــشواغل   تتــوخى، و)واجملتمــع املــدين
ريقـة متـسقة وشـاملة، دون عـزهلم عـن اجلهـود اإلمنائيـة الـيت               اإلمنائية لدى الشعوب األصلية بط    

وتتجمع تلك اخلصائص أكثر ما تتجمـع يف املـشاريع املتـصلة بـاألمن              . جتري على نطاق أوسع   
يع الـدعم الـتقين يف جمـاالت مـن قبيـل إجيـاد             روتقدم تلك املـشا   . الغذائي وإدارة املوارد الطبيعية   

لموارد الطبيعيـة، واحملافظـة     لستدامة  ملدارة ا اإل التغذية، و  الزراعة الصاحلة، والتحسينات يف   سبل  
، اليت تشكل نظم الشعوب األصـلية جـزءا كـبريا            العاملية ذات األمهية على نظم التراث الزراعي     

120
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. وقدم مشروعان على األقل الدعم إىل الـشعوب األصـلية عقـب وقـوع كـوارث طبيعيـة            . منها
ويركـز  . ة صالحية األنـشطة الزراعيـة بعـد الطـوارئ         وكان اهلدف منهما املساعدة على استعاد     
.  الكــوارث الــيت حيــدثها البــشرعلــىاالهتمــام بــؤرة مــشروعان إضــافيان يف شــيلي وكولومبيــا 

وكانت الشعوب األصلية اليت تضررت بالعنف املدين بـسبب الـرتاع علـى األراضـي أو التمييـز           
  . رتاعاتمنع نشوب الإىل هي نقطة تركيز هذه املبادرات الرامية 

 االهتمـام علـى    بـؤرة وتركز أربعة مشاريع مشتركة بني الوكاالت يف أمريكـا الالتينيـة        - ١٢
ويف ظل هذه الظروف، تعمل منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مـع           . الشعوب األصلية مباشرة  

فيه إسـهاما تقنيـا حمـددا يتـصل         عضو  فريق واحد، يقدم كل     كوكاالت األمم املتحدة األخرى     
وغالبا ما يأيت التمويل لتلك املشاريع من اجلهات املاحنة اليت هتـتم بوجـه خـاص       . يته الذاتية بوال

ــايف     ــوع الثق ــاعي والتن ــتبعاد االجتم ــل االس ــدة وكــاالت    . بعوام ــني ع ــاون ب ــرا إىل أن التع  ونظ
لتعـاون  ل األمـم املتحـدة      وكاالت وبرامج فرصة عظيمة أمام    تلك املشاريع   ، توفر   مطلوب أيضا 

وعمومــا، يظهــر هــذا النــوع مــن املبــادرات التزامــا قويــا بالتنميــة املتعــددة   . ة موحــدةكمنظومــ
ــاعي    ــوعي االجتم ــصاصات وال ــايف، -االخت ــى إشــراك   الثق ــشجع عل ــا ي ــشعوب األصــلية  مم  ال

: راعــة يف مــشاريع ذات بعــد بيئــي، تتعــاون منظمــة األغذيــة والزبنمــا وإكــوادورويف . مباشــرة
عات األصلية على صون البيئات الطبيعية احمليطـة هبـا، ومـن مث سـبل               ماتقدم املساعدة إىل اجل    إذ

ملـشاريع الـيت تـستهدف إدراج       اإىل  ، تقـدم املنظمـة الـدعم         وإكـوادور  ويف هنـدوراس  . معيشتها
  .التنوع الثقايف يف السياسات العامة واملبادرات اإلمنائية احمللية

  
  لشعوب األصليةا اليت تشملاملشاريع     

حدد فيهـا الـشعوب األصـلية باعتبارهـا جمموعـة            املشاريع املبينة أعاله، اليت تُ     إضافة إىل   - ١٣
 جهة مـشاركة    بصفتهابذل يف إطارها جهود منسقة لتناول احتياجاهتا والعمل معها          خاصة، وتُ 

أيــضا يف عــدد مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة فعالــة يف عمليــة التخطــيط ودورة الربجمــة، تــسهم 
 العديـد    ذلـك  ، مبـا يف   لـصاحل سـكان األريـاف     إىل حتقيق نتائج إمنائية إجيابيـة       املشاريع اليت ترمي    

نفـذ يف املنـاطق اجلغرافيـة الـيت يكثـر فيهـا متركـز                تُ  إمـا  شاريعاملـ   إن تلـك   .من الشعوب األصلية  
 وبعــض املنــاطق  الوســطىالــشعوب األصــلية، كمــا هــو احلــال يف األنــديز واألمــازون وأمريكــا 

ــساحلية، ــشم أو أهنــاال ــشعوب األصــلية   ت ــضعيفة عــاتاماجل علــى هــازي تركمــن خــالل ل ال  ال
ويف احلالة األخـرية، يكـون اهلـدف مـن املـشروع هـو العمـل مـع الـشعوب األصـلية                     . واملهمشة

بذل جهـود منـسقة     وهلذا السبب، ال تُ   . ، ال حبكم النية الواضحة منه     دف ذلك اهل  حبكم تعريف 
لكـن   ،تلـك الـشعوب األصـلية    ب تتعلـق خصيـصا   الـيت لتحديـد االحتياجـات والـشواغل اإلمنائيـة    

  .فوائد كبرية تحققتأن ، مع ذلك، ميكن
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 األنـديز بـسبب صـعوبة       ةوجيري العديد من التدخالت يف جمال األمن الغذائي يف منطقـ            - ١٤
يف بلـدان فقـرية أخـرى      و،  )إكوادور وبوليفيا وبـريو   على سبيل املثال يف     (الظروف املعيشية فيها    

 إىل زيـادة  ، اليت تركز على جمال األمـن الغـذائي   ،وتسعى التدخالت . هندوراسمثل نيكاراغوا و  
ففـي  . فرص احلصول على األغذية وتعزيز جودهتا من خالل أشكال خمتلفة من املساعدة التقنيـة          

مــن خــالل عمــل منظمــة األغذيــة والزراعــة  ت مثــل إكــوادور، والــسلفادور، واملكــسيك،  بلــدان
 العامــة واخلاصــة، ومنظمــات اتي علــى تعزيــز قــدرات املؤســس ألمــن الغــذائلاخلــاص برناجمهــا 

 األمن الغـذائي وإدارة وتنـسيق  املتعلقـة بـ  شواغل الـ معاجلـة   بغـرض   املزارعني واملنظمات الدوليـة،     
وعلـى الـصعيد   .  اليت تشمل معظـم الفئـات الـضعيفة مثـل الـشعوب األصـلية             عمليات االستجابة 

. لمنظمة بعدد من األنـشطة يف أمريكـا الالتينيـة   لابعة  اإلقليمي، تضطلع وحدة احلق يف الغذاء الت      
  املتعلقـة  ويف الربازيل وبوليفيـا وبـريو وبـاراغواي ونيكـاراغوا، نفـذت مـشاريع لـدعم العمليـات                 

 والسياسات الرامية إىل ضمان احلق يف الغذاء الكايف للفئات الضعيفة من الـسكان،              اتالتشريعب
ادرات وثيقـة االرتبـاط بـاألمن الغـذائي، تتنـاول تـوفري             وهنـاك مبـ   . مبا يف ذلك الشعوب األصلية    

ــشأن احملــرومني    ــادرات صــغرية   . الفــرص واملكاســب االقتــصادية ألصــحاب ال ومعظــم هــذه املب
  . على الصعيد الوطين، وال سيما يف باراغواي واملكسيك أيضاالنطاق، لكن بعضها ينفذ

 تغـري املنـاخ      الـيت حيـدثها    ثاراآل من   التخفيفجمال  يف جمال التكيف و   ُتنفذ أيضا تدابري    و  - ١٥
بالتعاون مـع وكـاالت     ،  منظمة األغذية والزراعة  على سبيل املثال، تقوم     ف. اجملتمعات الريفية يف  

األمم املتحدة األخرى، بوضع تـدابري جتريبيـة للتكيـف يف السلـسلة اجلبليـة الكولومبيـة، هتـدف                   
 مـن سـكان     اوب األصـلية وغريهـ    عـات الـشع    جمتم  الـيت تقـوم هبـا      إىل تعزيز املمارسات املستدامة   

 جدول أعمال التنمية الوطنيـة،       يف كما أهنا تعمل على دمج القضايا البيئية       .األرياف يف املنطقة  
وجيرى حاليا بـذل جهـود   . مع التركيز على احلد من مواطن الضعف لدى أكثر الفئات تضررا       

  .مماثلة يف بريو وغواتيماال
ــدوراس وغواتيمــاال   - ١٦ ــا   ويف هن ــا ونيكــاراغوا وبوليفي ــز وكولومبي ــيت  وإكــوادور وبلي ، ال

، مبـا فيهـا بعـض      املهمـشة عـات   ام اجل  تعرضـت هلـا     مـدمرة  الكوارث الطبيعية آثار  ا أحدثت فيها 
تعمـل  و. الشعوب األصلية، جيري تنفيذ مشاريع لإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ وإعـادة التأهيـل               

ن املشاريع على إعادة الدورة األوىل من النـشاط         منظمة األغذية والزراعة يف إطار هذا النوع م       
  أمـام اجلماعـات    الفرصـة إتاحـة   واهلدف من ذلك هو      .ات األزم  ما بعد وقوع    فترة  يف الزراعي

وباإلضـافة  .  ألضرار جسيمة مـن جـراء الظـواهر الطبيعيـة       التعرض اإلنتاج بعد    ملعاودةاملتضررة  
 يف   لبنـاء قـدرات عـدد مـن البلـدان           الالزمة إىل ذلك، قدمت منظمة األغذية والزراعة املساعدة      

 اجلهـود علـى تعزيـز املؤسـسات          تلـك   وتركـز  .خماطر الكوارث يف القطاع الزراعـي     إدارة  جمال  
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 . هلــاتــصدين حــدة الكــوارث والتأهــب والتنفيــذ تــدابري التخفيــف مــبغــرض الوطنيــة واحملليــة 
  .فئاتىت ألضعف اليف حاالت الطوارئ حوالغاية من ذلك هي توفري درجة من احلماية 

بلـدان  يف كـذلك   و،ويف معظم األحيان، ال تنفذ يف الدول اجلزريـة الكاريبيـة الـصغرية           - ١٧
ــل أخــرى ــال    ، مــن قبي ــتني وفرتوي ــة وأوروغــواي واألرجن ــة الدومينيكي  كوســتاريكا واجلمهوري

  .علقة بالشعوب األصليةإال أعمال حمدودة بشأن املسائل املت)  البوليفارية-مجهورية (
تتنـاول املـسائل املتعلقـة بالـشعوب األصـلية          ألغذية والزراعـة    ا منظمةوجممل القول إن      - ١٨

ستحـسن التركيـز بوجـه خـاص علـى          أنـه يُ  لـي   مـن اجل  و. تنفيذ نوعني من االلتزامات   من خالل   
  عمومـا ، فإن عملـها يتمثـل  ة بطبيعتها نظمة تقني املالشعوب األصلية، ولكن بالنظر إىل أن والية        

ومـع  . جلهود لدعم الشعوب األصلية، باعتبارها جزءا من سكان األرياف بـصفة أعـم          يف بذل ا  
  . مهمة أيضا الفئة األخرية إطار يفبذل اجلهود اليت ُت فإنذلك،

  
  الشكل الثاين    
  )أ(توزع املشاريع حسب التركيز املواضيعي    

 

Distribution of Projects according to Thematic Focus

Other

Climate Change Income Generation

Emergency and 
Rehabilitation

Conflic t and 
Prevention

Natural Resource 
Management

                         
Food Security, 

Nutrition and Right to 
Food

 

 يف أمريكـا الالتينيـة وتتـضمن        ألغذيـة والزراعـة   ا منظمـة تشري البيانات إىل مجيع املشاريع اليت تنفذها          )أ(  
  .عنصرا يتعلق بالشعوب األصلية

  

 

 إدرار الدخل تغري املناخ

 حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل

 الرتاعات ومنع نشوهبا

 األمن الغذائي والتغذية واحلق يف الغذاء
 

 إدارة املوارد الطبيعية

 مواضيع أخرى
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  البحوث  -باء   
 املعــارف  اســتخالصيف جمــالمنظمــة األغذيــة والزراعــة  إن الــدور الــذي تــضطلع بــه    - ١٩
صداقية واجلودة التقنية العالية يف جمـال األغذيـة والزراعـة يعـزز عملـها               املالبحوث ذات   إجراء  و

املنظمــة جتــري عــددا مــن املــشاريع البحثيــة الــيت تركــز علــى الــشعوب  ف. لــصعيد امليــداينعلــى ا
  وترمي إىل توفري فهم أعمـق علـى الـصعيدين العـاملي واحلكـومي              ،األصلية وشىت جوانب بيئتها   

  .لبعض املواضيع أو بعض السياقات
ومركــز ة والزراعــة منظمــة األغذيـ  املبــادرة التعاونيـة بــني  إىل وُيـشار علــى سـبيل املثــال    - ٢٠

 مفهـومي  الراميـة إىل اسـتطالع  ، يف كنـدا يـل  جالتغذية والبيئة للشعوب األصـلية يف جامعـة ماك      
فقد قـام الفنيـون      .من حيث ارتباطهما بالشعوب األصلية    ‘ السيادة الغذائية ’ و‘ األمن الغذائي ’

ــة دراســة مــن دراســات احلــاالت اإلفر ١٢ مــن خــالل العــاملون يف املنظمــة واملركــز،   عــن ادي
ارتباطــه ى دمــنظمهــا الغذائيــة ويف  يف العــامل، بتوثيــق التركيــب الغــذائي  شــىت أصــليةمجاعــات

ــستهلكني   ــستويات صــحة امل ــنظم      . مب ــن ال ــشتقة م ــذه الدراســات أن املنتجــات امل وأظهــرت ه
لشعوب األصلية توفر عموما قدرا أكرب من القيمة الغذائيـة          ا  احمللية اليت تعيش فيها    اإليكولوجية

وتتعــرض املمارســات الغذائيــة .  حبتــةورةبــص لطاقــة مقارنــة باملنتجــات املــستمدة مــن الــسوقوا
التقليدية للخطر من جراء تدهور البيئة، واهلجـرة إىل املنـاطق احلـضرية، ونقـص املـوارد بـسبب              

ــر ــواق        .الفق ــوفرة يف األس ــشعوب األصــلية إىل املنتجــات املت ــزداد جلــوء ال ــذلك، ي . ونتيجــة ل
 مــا أســفرت عنــه مــن  املــشتراة يف“ألغذيــة املعوملــةا”يف فايــة اجلــودة الغذائيــة  عــدم كوتتجلــى
 األسـنان وفقـداهنا والـسمنة وأمـراض القلـب وغـري ذلـك               سوسصحية سيئة من قبيل تـ     أعراض  

، وقـد أفـضى     “الثريـة ”عـراض مرتبطـة تقليـديا باجملتمعـات         فقـد كانـت هـذه األ      . من األعراض 
عـات  اموفيها يندرج العديد مـن اجل    (دية  االقتصا -الجتماعية  آلن يف أدىن الطبقات ا    انتشارها ا 
فالوضـع الـصحي املتـردي    .  املتعلقـة بالـصحة  اإلمنائيـة عد جديـد يف األعمـال       إىل فتح بُ  ) األصلية

  .شواغل مستمرةبالفعل ألطفال والكبار من الشعوب األصلية يثري الذي يعاين منه ا
ــد مت  - ٢١ ــساعدة ،وق ــة والزر  مب ــة األغذي ــةمنظم ــة      ،اع ــنظم الغذائي ــم ال ــة لفه وضــع منهجي

 إجــراءات توثيــق املمارســات حتــدد املنهجيــةو. لــشعوب األصــليةيت تتبعهــا الــاالتقليديــة احملليــة 
ــة   ــات الغذائي ــة واحملتوي ــة التقليدي ــدان،     . الغذائي ــات يف املي ــها أخــذ العين ــورا من ــشمل أم وهــي ت

ود البيئيـة، والتخطـيط للتـدخالت املتعلقـة     والطرائق املختربيـة، والتحاليـل الغذائيـة، وتقيـيم القيـ      
 مـع الـشعوب األصـلية، علـى      كافيـة عالقـات تعـاون  قامـة  كمـا ُتقتـرح فيهـا وسـائل إل       . بالغذاء

وتــوفر هــذه  .  األصــلية اجلماعــاتأســاس اخلــربات الــوفرية املكتــسبة يف امليــدان مــع خمتلــف      
املتعلقـة بالغـذاء، مـن    لتـدخالت  صـياغة ا   يكفـل اإلجراءات للفنيني املعنيني بالتنمية هنجـا عمليـا     
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ا النــهج لــشعوب األصــلية أن تطبــق هــذلكــن أيــضا ميو. أجــل حتــسني التغذيــة والــسالمة البدنيــة
تعزيــز اســتعادة علــى  واملركــز بــصورة مــشتركة منظمــة األغذيــة والزراعــة وتعمــل. )٢(بنفــسها

ــة    ــة التقليدي ــنظم الغذائي ــة باال ــسار األعــ    املتعلق ــة عكــس م ــشعوب األصــلية بغي ــصحية ل راض ال
  .)٣( الشعوب األصلية أراضيالسلبية، واستعادة بعض الثروات البيئية والثقافية يف

  باســـتعمال،ات، مـــن خـــالل البحـــوث واملمارســـمنظمـــة األغذيـــة والزراعـــةم ووتقـــ  - ٢٢
دد حيـ و.  املساعدة على التوعيـة بالـديناميات اجلنـسانية واملعـارف احملليـة            ، يف مشاريعها وبراجمها 

ــد للمنظمــة  طــار االاإل ــرة عــن اســتراتيجي اجلدي ــذي٢٠١٣-٢٠١٠لفت ــدورة  ، ال ــه ال  اعتمدت
ــة والزراعــة اخلاصــة مل ــاين  الــيت ُعقــدت نظمــة األغذي ــشرين الث ــوفمرب / يف ت ، األهــداف ٢٠٠٨ن

ومـن هـذه األهـداف مراعـاة املنظـور اجلنـساين،          . اإلحدى عشر األساسية لعملـها     االستراتيجية
عمـل  يف   مـن اجملـاالت األساسـية        يعـدان ية واملساواة بني اجلنـسني       أن املساواة االجتماع   مما يعين 
ــة ــسم . املنظم ــاول    ويت ــذي يتن ــتراتيجي ال ــدف االس ــة    ”اهل ــوارد الطبيعي ــز الوصــول إىل امل تعزي

ُيـشار فيـه    إذ   بـنفس القـدر مـن األمهيـة،          “ على حنو يتسم مبزيد مـن اإلنـصاف        وضمان حيازهتا 
يـشري اإلطـار االسـتراتيجي اجلديـد أيـضا إىل املعـارف             و. حتديدا إىل الشعوب األصـلية والنـساء      

حتـسني األمـن    مبسألة   املتعلقشدد يف اهلدف االستراتيجي     ُيفعلى سبيل املثال،    . التقليدية واحمللية 
 تعزيز االستفادة مـن أدوات ومـصادر        من خالل  على الفوائد اليت ميكن جنيها       الغذائي والتغذية 

وما من شـك يف أنـه ميكـن االسـتفادة يف جمـاالت              . تمعات احمللية باجمل  حتديدا  اليت تتعلق  املعارف
  .لشعوب األصليةدى االعمل هذه من املعرفة املتخصصة ل

ــة والزراعــة  وطلبــت   - ٢٣ ــر  منظمــة األغذي  بــني  القائمــةابطومــؤخرا إعــداد دراســة عــن ال
  تـوفري  لـدى الـشعوب األصـلية مـن أجـل        رفا اجلنسانية، ونظم املعـ    ةلأالشعوب األصلية، واملس  

مييـز ونـزع    عـرض للت  وأوضح هذا االستعراض الـشامل أنـه، علـى الـرغم مـن الت             . ألمن الغذائي ا
امللكية، حيافظ كـثري مـن نـساء ورجـال الـشعوب األصـلية علـى نظـم بيولوجيـة وثقافيـة فريـدة                        
تساعد على تعزيز اسـتخدام التنـوع البيولـوجي واحلفـاظ عليـه بـصورة مـستدامة، مبـا يف ذلـك                      

الت احليوانية التقليديـة، واحملاصـيل املدجنـة التقليديـة، والنباتـات األصـلية وخمتلـف          آالف السال 
وتتـسم  . أنواع النباتات، وكذلك الكائنات اجملهرية املـستخدمة يف املـواد الغذائيـة واملـشروبات             

 الرجـل   نظـرا إىل تبـاين معـارف    علـى أسـاس نـوع اجلـنس بأمهيـة خاصـة       ةنظم املعـارف القائمـ    
 جلـى  ويت .يقدمان مسامهات خمتلفة يف عمليات حتقيـق األمـن الغـذائي وحفظـه            التايل  بواملرأة، و 
__________ 

  .http://www.mcgill.ca/files/cine/ProcedureManual_Introduction.pdf انظر   )٢(  
  )٣(   H. Kuhnlein: “Indigenous peoples food systems: the many dimensions of culture, diversity and 

environment for nutrition and health” )ع والبيئـة  تعدد أبعـاد الثقافـة والتنـو   : النظم الغذائية للشعوب األصلية
  ).مل ُينشر بعد ()من أجل التغذية والصحة
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 تقـوم منظمـة     يت، الـ  ة األمهيـة العامليـ    اتالزراعي ذ تراث  النظم  مبادرة  ذلك يف مشاريع من قبيل      
جهودهـا  يف ريـاف  سـكان األ  غريهـا مـن     و بدعم الشعوب األصلية     ااألغذية والزراعة يف إطاره   

صــاحل  وا لــصاحله البارعــة املتبعــة لــديها، حتقيقــاظ علــى نظــم التــراث الزراعــياحلفــاالراميــة إىل 
 علـى أمهيـة الـربط بـني معـارف الـشعوب األصـلية يف جمـال إدارة                   كمـا يـربهن ذلـك     . اإلنسانية

  .)٤(منظمات مثل منظمة األغذية والزراعةاليت تبذهلا  اإلمنائيةهود اجلاملوارد الطبيعية و
يـة والزراعـة حاليـا علـى وضـع مبـادئ توجيهيـة أساسـية ملـشاريع                  وتعمل منظمة األغذ    - ٢٤

واهلــدف مــن ذلــك هــو حتــسني قــدرة .  كيفيــة االســتفادة مــن املعــارف التقليديــةتتنــاولالتنميــة 
مــوظفي منظمــة األغذيــة والزراعــة وغريهــم مــن األطــراف املعنيــة علــى إدراج املعــارف احملليــة   

  .وب األصلية من هذا النهج أيضاوستستفيد الشع .املفيدة يف عملية التنمية
  

 التشغيلية وأبعادها العامة السياسة أدوات :املعياري العمل  - جيم  
 جمــال يف بــه تــضطلع الــذي الــدور إىل إضــافة أيــضاً، والزراعــة األغذيــة منظمــة متــارس  - ٢٥

 ادةزيــ هبــدف واملعــايري العامــة الــسياسات جمــال يف هامــة أعمــاالً امليدانيــة، واألحبــاث املــشاريع
 .والدويل والوطين احمللي ديالصعكل من  على التنمية فعالية

 التفـاوض يف   والزراعـة  األغذية منظمةاليت تؤديها    األساسية الوظائف من جزء ويتمثل  - ٢٦
 ودعـم  طوعيـة،  توجيهيـة  ومبـادئ  ومواصـفات  دوليـة  معـايري  ووضـع  دوليـة، ال صكوكالـ  بشأن
 .وتنفيذها وطنية قانونية صكوك وضع

 ذات وضـعها  علـى  والزراعـة  األغذيـة  منظمـة  سـاعدت  الـيت  املعيارية الصكوك معظمو  - ٢٧
 األصـلية  الـشعوب  إىل املعيارية الصكوك تلك من عدديشري صراحة   و .األصلية بالشعوب صلة
وغريهـا   األصـلية  الـشعوب  علـى  اضـمني  بـالنفع  اآلخـر  بعـضها يعود  و .)٥(األصلية عاتااجلم أو

 تلـك  إليهـا  تنتمـي  الـيت  الطبيعية أو االجتماعية البيئة يف التأثري ىلإ تسعى إذمن سكان األرياف    
 املـسماة  القـوانني  جمموعـة  من جزءاً يشكل الصكوك من العديد أن من الرغم وعلى .الشعوب
 يف وتوجيهـات  أخالقيـة  التزامـات  احلكومات عاتق على تلقي فإهنا امللزمة، غري الغضة القوانني

__________ 
 E. Reichel: “Indigenous Knowledge, Gender-based knowledge systems, and the sustainable useانظـر     )٤(  

and conservation of biodiversity of food and agriculture: An Overview for FAO.”)    معـارف الـشعوب
األصــلية، والــنظم املعرفيــة القائمــة علــى أســاس نــوع اجلــنس، والطــابع املــستدام الســتخدام وحفــظ التنــوع      

  ).مل ُينشر بعد ()رة عامة ملنظمة األغذية والزراعةنظ: البيولوجي لألغذية والزراعة
 للحـق  التوجيهيـة  واملبـادئ  والزراعـة،  األغذيـة  ألغراض النباتية الوراثية واردامل لتسخري الدولية املعاهدة: انظر  )٥(  

 إلدارة الطوعيــة التوجيهيــة واملبــادئ باملــسؤولية، املتــسم األمســاك لــصيد الــسلوك قواعــد ومدونــة الغــذاء، يف
  .املزروعة للغابات املسؤولة اإلدارة بشأن الطوعية التوجيهية واملبادئ احلرائق،
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 أن ميكـن  الصكوك فهذه األصلية، للشعوب بالنسبة أما .مؤثر بوزن تتمتع العامة السياسة جمال
  .اعيةوال العامة والسياسات اجليدة املمارسات تعزيزتكفل  للدعوة أدواتتكون مبثابة 

 لوثـائق  وحتليـل  والزراعـة  األغذيـة  منظمـة  مـوظفي  مـع  أجريـت  مقابالت أظهرت وقد  - ٢٨
الــصادرة عــن  املعياريــة الــصكوك يف صــليةاأل الــشعوب بقــضايا الــوعي يف نقــص وجــود حاليــة

 زيـادة  اآلخرين املصلحة وأصحاب األصلية للشعوبهبا   ميكن ية اليت كيفال توضيحإن   .ملنظمةا
 اســتخدامها تيــسري علــى سيــساعد العمليــة ملــصلحتهم املعياريــة الــصكوك تلــك مــن االســتفادة
 بتنفيـذ  املعنـيني  املـصلحة  أصـحاب  مجيـع  يكـون  أن جيـب  حقيقـة األمـر،      ويف .للتطبيق وقابليتها

 هـذه  بعـض  يف املتـضمنة  األصـلية  بالـشعوب  املتعلقـة  احملـددة  باألحكام علم على الصكوك هذه
 الــشعوب قــضايا بــشأناخلاصــة، و العامــة التوعيــةجهــود  تقلــص أن املــأمول ومــن .الــصكوك
ــة األصــلية ــك ب املتعلق ــصكوكتل ــة ال ــة الفجــوة ،املعياري ــدى املعرفي ــوظفي ل ــة م ــةاأل منظم  غذي
 تـؤدي  وأن أنفـسهم،  األصـلية  والـشعوب  واحلكومـات  اإلمنـائي،  اجملـال  يف والعاملني ،والزراعة

 .األصلية الشعوب منظور من الصكوك هلذه أفضل فهم إىل

 املعياريـة  املنظمـة  صـكوك  مـن  صكنيلـ  حتليالً مؤخراً والزراعة األغذية منظمة جرتوأ  - ٢٩
 احلـق  بـشأن  التوجيهيـة  واملبادئ ،)٦(باملسؤولية املتسم األمساك لصيد السلوك قواعد مدونة :مها
 مـن  نيالـصك  ينهـذ  وفوائـد  آثـار  بشأن توجيهات تقدمي هو التحليل من واهلدف .)٧(الغذاء يف

 :التحليل هلذا الرئيسية النقاطيرد أدناه موجز عن و .األصلية الشعوب منظور
  

ــة     ــد مدونـ ــسلوك قواعـ ــصيد الـ ــاك لـ ــسم األمسـ ــسؤولية املتـ ــن   باملـ ــصادرة عـ ــةالـ  منظمـ
 والزراعة  األغذية

 منظمـة الـصادرة عـن      باملـسؤولية  املتـسم  األمساك لصيد السلوك قواعد مدونة مدتاعُت  - ٣٠
 تانعقـد الدورة الثامنة والعشرين ملنظمـة األغذيـة والزراعـة الـيت             يف باإلمجاع والزراعة األغذية
ــوفر ،١٩٩٥ عــام ــة وت ــة للجهــود إطــاراً املدون ــ الوطني ــة ةوالدولي ــة إىل الرامي  ســتغاللالا كفال
 فـإن  طوعيـة،  مدونـة  أهنـا  مـن  الـرغم  وعلـى  .البيئـة  مـع  توافـق ي مبـا  املائيـة  احلية للموارد ستدامامل

 حاليـاً،  املوجـودة  الوثـائق  بـني  ومـن  .الـصلة  ذات الـدويل  القـانون  قواعـد  إىل تستند منها أجزاء
 هامـة فإهنـا    الـسبب،  وهلـذا  .األمسـاك  صيدبـ  املتعلقـة  األنشطة جمال يف مشولية األكثر املدونة تعد
 .الصيد ممارسة على معيشتها أسباب يف تعتمد اليت األصلية للشعوب بالنسبة جداً

__________ 
  .http://www.fao.org/fishery/ccrf/enانظر   )٦(  
عمـال التـدرجيي للحـق يف       إلاألمم املتحدة لألغذية والزراعة، املبادئ التوجيهية الطوعية لـدعم ا         نظمة  م: انظر  )٧(  

  .http://www.fao.org/docrep/008/y5906m/Y5906M08.htmغذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين، 
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 واإلنـصاف  العـدل  مفـاهيم  تـضمن أهنا ت  يتبني املدونة حمتوى على فاحصة نظرة وبإلقاء  - ٣١
 وتـويل  .صـلية األ الـشعوب  مـن  الـصيادين  جمتمعـات  هتـم  أمـور  وهـي  الـرزق،  كـسب  يف واحلق
الــيت  احملليــة اجملتمعــات استــشارة وبأمهيــة الــصيادين فئــات مجيــع حبقــوق خاصــاً اهتمامــاً املدونــة

تتـسم   مـسائل  أيـضاً  وتتنـاول  .القـرار  اختـاذ  عمليـات  يف وإشـراكها  الـسمك  صـيد تتعيش علـى    
 .جــارةوالت الـساحلية،  املنـاطق  وإدارة املـستدامة،  الـصيد  ممارســات مثـل بقـدر أكـرب مـن التقنيـة     

 الـصلة  ذات املـواد  درجتأُإذا   عظيمة فائدة ستستفيد األصلية الشعوب جمتمعات أن شك وال
 منظمــة التفاقيــة وفقــاً وطنيــة سياســات بوصــفها ونفــذت ،الوطنيــة التــشريعات يف املدونــة مــن

 .األصلية الشعوب حقوق بشأن املتحدة األمم وإعالن ،١٦٩ رقم الدولية العمل

 مــسائل تــنظم أهنــا إال حتديــداً األصــلية للــشعوب تــصمم مل ذاهتــا حبــد املدونــة أن ومــع  - ٣٢
 تـشجع  املثـال،  سبيل فعلى .األمساك صيدعلى   املتعيشة األصلية الشعوب مبجتمعات صلة ذات

 االسـتخدام  تـبين  علـى  البلـدان ، وكـذلك مبـادرات وصـكوك دوليـة ذات صـلة أخـرى        ،  املدونة
 مـشاركة  زيـادة يف    املدونـة  يف املركزيـة  العناصـر  أحـد  ويتمثـل  .األمسـاك  مصائد ملوارد املستدام

 عمليـة  إىل أسـفل  إىل أعلـى  مـن  تـتم  عمليـة املتمثل يف اتباع     النهجول  حي مما املوارد، مستخدمي
 موافقتـهم فرصـة إبـداء      األشـخاص  إعطـاء  مبـدأ  مـع  أيـضاً  ذلـك  ويتماشـى  .وتفاعليـة  تشاركية
  .حقهم يف ذلكو والواعية املسبقةاحلرة و

 املدونـة،  تنفيـذ  لـدعم املبذولـة    جهودها إطار يف ،والزراعة األغذية منظمة على ويتعني  - ٣٣
 واحتياجـات  مبـصاحل  األمسـاك  صـيد  بقطـاع  املعنـيني  املـصلحة  أصـحاب  خمتلـف  معرفة تكفل أن

 اجملتمعـات،  هـذه  أفراد على يتعني كما .األمساك صيدعلى   املتعيشة األصلية الشعوب جمتمعات
 وتطبـق  املدونـة كـي تنفـذ      الوطنيـة  حكومـاهتم  علـى  للضغط املدونة ستخدمواي أن جهتهم، من

  .ومصاحلهم حقوقهم حتترم بطريقة أحكامها
 وإجـراء  اإلجـراءات،  اختـاذ  إىل والـشواغل  الفجوات مالحظةجمرد   من االنتقال وجيب  - ٣٤

 فعالـــةال سياساتالـــو تـــشريعاتمـــن خـــالل ال األمســـاك صـــيد قطـــاعيف  أساســـية إصـــالحات
 األغذيـة  منظمة موظفوبقوة   شجعـوُي .األصلية الشعوب صاحلشاركة اجلماهريية، مبا حيقق     املو

 واحمللـي  الـوطين  املـستويني  علـى  ،األمسـاك  صـيد  جمـال  يف واملـديرون  احملـامون  وكذلك والزراعة
  .األمساك صيد قطاع يف األصلية الشعوب وأوضاع شواغل معاجلة على

  
 الغذاء يف للحق التوجيهية املبادئ    

 للحـق  التوجيهيـة  املبـادئ  ٢٠٠٤باإلمجاع عـام     والزراعة األغذية منظمة جملس اعتمد  - ٣٥
 مجيـع  يف بـه  القيـام  جيـب  مـا  بـشأن  املنظمـة  أعـضاء  آراء توافـق  املبـادئ  هـذه  وجتسد .الغذاء يف

 حقـوق  على قائم هنج باتباع الغذائي األمن تعزيزيف   أمهية الصلة ذات السياسات جماالتأكثر  
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 وتـوفر  الـدويل  القـانون  إىل تـستند  ولكنـها  طوعي طابع ذات التوجيهية املبادئ وهذه .اإلنسان
 فهـي  .الـوطين  املـستوى  علـى  كـاف  غـذاء  علـى  احلـصول  يف احلـق  إعمـال  بشأن عملياً توجيهاً
إمكانيـة احلـصول     سـياق  يف “األصـلية  عـات ااجلم” أو “األصـلية  الـشعوب ” إىل صراحة تشري
 فئـات ال أفـراد علـى أهنـم مـن        ضـمنياً  األصـلية  الـشعوب  إىل يـشار  كمـا  .ولواألص املواردعلى  

 تـويل  أن ضـرورة  علـى  التوجيهيـة  املبـادئ  وتؤكـد  .أخـرى  عديـدة  توجيهية مبادئ يف ضعيفةال
 وهـذه  .األصـلية  الـشعوب  تـشمل  الـيت  الضعيفة، الفئات باحتياجات خاصاً اهتماماً احلكومات
ــا قـّيــــمة التوجيهيـــة املبـــادئ ــ النـــواحي تتجـــاوز ألهنـ  وتـــساعد العمليـــة، النـــواحي إىل ةالنظريـ

 أهنـا  كمـا  .وجوعـاً  عوزاًالفئات   أكثر سيما وال الغذاء، يف اجلميع حق إعمال على احلكومات
 اإلجــراءات بــشأن حمــددة توصــيات يف التمييــز، عــدم كمبــدأ اإلنــسان، حقــوق مبــادئ تبلــور

 األمـن  عـن  مفـصلة  بيانـات  مجـع  إىل ال،املثـ  سـبيل  علـى  الـدول،  تـدعو  فهـي  .اختاذهـا  الواجب
 مـن  أيـضاً  أساسـي  أمـر  وهـذا  التغذويـة،  وحالتـها  اجملتمـع  فئات خمتلف ضعف ودرجة الغذائي،

 املبـادئ  هـذه  فـإن  وهكذا، .األصلية الشعوب له تتعرض الذي التمييز على الضوء تسليط أجل
 أمـام  الطريـق  ميهـد  ممـا  إنـصافاً،  أكثـر  وبـرامج  سياسـات  وضـع ناصـرة   مل أساسـاً  تـوفر  التوجيهية
  .احلق هذا مع تتقاطع اليت اجملاالت مجيع يف الغذاء يف حقها لتعزيز األصلية الشعوب

 واسـتراتيجيات  سياسـات  صـياغة  علـى  احلكومـات من شأهنا مـساعدة      املبادئ هذهإن    - ٣٦
 مـن  الـرغم  وعلى .األصلية الشعوب فيها مبا ضعفاً، الفئات أشد على تركز مالئمة تشريعاتو

 فهـي  املنظمـة،  يف األعـضاء  الـدول  آراء توافـق  عـن  ناشـئة  هنـا إ إذ املبـادئ،  هلذه الطوعية السمة
 الـسكان  مـن  الـضعيفة  الفئـات  حـق  إعمال يفو الدول سياسات يف كبري أثر هلا يكون أن ميكن
 .األصلية الشعوب ذلك يف مبا الغذاء، يف
  

 األصلية بالشعوب املتعلق ةوالزراع األغذية منظمة لعمل حتليلي تقييم  - ثالثا  
 بالــشعوب املتعلــق والزراعــة األغذيــة منظمــة لعمــل حتليليــاً تقيمــاً اجلــزء هــذا يتــضمن  - ٣٧

 يف التبــاين وأوجــه املــستفادة، والــدروس اهلامــة، اإلجنــازات علــى الــضوء يــسلط هــوف األصــلية،
 االجتاهـات  نفـسه  الوقـت  يف جزويـو  .األصـلية  الـشعوب  قـضايا  إزاء املنظمـة  تتبعـه  الذي النهج

 .المستقب املشاركة حتسني بشأن املتاحة والفرص اإلجيابية
  

 املستفادة والدروس القوة نقاط    

 قـدرات  هـو  العامليـة  اإلمنائيـة  األعمـال  يف والزراعة األغذية منظمةمن   إسهامإن أعظم     - ٣٨
متكـن  و .الوطنيـة و الدوليـة  الـسياسات  صـعيد  علـى  ونشاطها العالية النوعية ذات التقنية املنظمة
 اإلمنائيـة  واملشاريع ،التخطيط واستراتيجيات ،السياسات يف التأثري من املنظمة هذه القوة نقاط



E/C.19/2009/3/Add.3  
 

09-24941 15 
 

 يفاألصـلية    الـشعوب  إلشـراك  متزايـدة  جهـوداً  املنظمة بذلتو. احلكومات الوطنية  تنفذها اليت
 قيـــقوحت الطبيعيــة،  للمـــوارد املــستدامة  واإلدارة والتغذيـــة، الغــذائي  بـــاألمن املتعلقــة  األعمــال 

 إذكــاء يف عامــة سياســات وأدوات عــدة أحبــاث أســهمت وقــد .الطــوارئ ودعــم اإليــرادات،
  .الوطنية لتنميةل تخطيطال يف تلك القضايا وإدماج األصلية الشعوب بقضايا الوعي
 مــن عــدداً يــبني الالتينيــة أمريكــا يف املنفــذة والــربامج املــشاريع حتليــل فــإن ذلــك، ومــع  - ٣٩
 جتاهـل  عدم تعنيوي .امليداين املستوى على األصلية الشعوبمع   املنظمة عمل يف لقصورا أوجه
 .تلك القصور أوجه

املتعلق بأمريكا الالتينية أن نطـاق عمـل منظمـة األغذيـة والزراعـة               التحليل من ويتضح  - ٤٠
ــه، حــد يفحمــدود،  األصــلية الــشعوبمــع   مــن فقــط يــسرياً جــزءاً وأن كــبرية، درجــة إىل ذات
 أن الواقـع،  ففـي  .اإلمنائيـة  وشواغلها الشعوب تلكدى  ل احملددة االحتياجات يراعي شاريعهام

 الـشعوب  مـن  سـكاهنا يتـصادف أن تكـون أغلبيـة         منـاطق  يفيـتم    املنظمـة  مـشاريع  معظم تنفيذ
حــسب  األصــلية الــشعوبيف العمــل مــع  املــشاريع أهــدافأن تتمثــل  يــتعني وهلــذا، .األصــلية

 أهـم  أحـد  وهـذا . ك األهـداف، ولـيس جملـرد النيـة الـصادقة يف العمـل معهـا               التعريف احملدد لتلـ   
 الـشعوب  مـع  العمـل  ضـرورة  فـإن  وهلـذا  .اجملال هذا يف املنظمة عمل تعتري اليت القصور أوجه

 للقيـام  حمـددة  واليـة  املنظمـة  لـدى  يكـن  مل وإن حـىت  واضـح  أمـر  خاصـة  فئـة  باعتبارها األصلية
 أن ينكـر  أن ألحـد  ميكن وال ف،اريألا فقراءموجهة حنو    حال كل على املنظمة فوالية .بذلك

 .وهتميشاً ضعفاً الريفية اجملتمعاتأشد  بني من هامة أقلية تشكل األصلية الشعوب

 ملموسـة  جهـود  فيهـا  بـذل ت األصـلية  الشعوب أجل من خصيصاً تصاغ اليت واملشاريع  - ٤١
 كــسب يف املتبعــة نظمهــا عــيوترا املــشروع، دورة مراحــل مجيــع يف الــشعوب تلــك إلشــراك
 األمـم  إعـالن  يف الـواردة  باملعـايري  تفـي  املـشاريع  بعـض  أن مـن  الرغم وعلى .أكرب بعناية الرزق

 حيـد  مـا  وهـذا  احلكومـات،  هـم  والزراعـة  األغذية منظمةاملتعاملني األساسيني مع   فإن املتحدة،
 تلبيـة  خصيـصاً  تصمم اليت عاملشاري عددإن   .األصلية الشعوب قضايا يف املنظمة عمل من غالباً

تتــوخى  الــيتاملــشاريع  تلــك هــي منــها األقــلبــل  ،جــداً قليــل األصــلية الــشعوب الحتياجــات
 األغذيـة  منظمـة مثة حاجة ألن تقـوم      و .الشعوب تلكمن   الواعية املسبقة املوافقة على حلصولا

يف  نظرهــا ووجهـات  األصــلية الـشعوب  شــواغلمــن أجـل إدراج   أكـرب  جهــود بـذل ب والزراعـة 
، مبـا يف ذلـك      احمللـي  املـستوى  وعلى املقر مستوى على املنظمة، إدارات مجيعصلب اهتمامات   

 بطريقــة األصــلية الــشعوب قــضايا معاجلــة ســيمكن فقــط الطريقــة وهبــذه .احلكومــات األعــضاء
  .ذاهتا األصلية الشعوب ومبادئ إعالن مع ومتاشياً منهجية أكثر
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 عـرض  والزراعـة  األغذيـة  منظمـة  وتنـوي يف األفـق،    تلـوح    بدأت جديدة فرصاً أن بيد  - ٤٢
 املتحـدة  األمـم  وشـراكة  .ذلـك إىل   الـضرورة  دعت وكلما ذلك أمكن حيثما التقنية مساعدهتا
 لـى ع األمثلة أحد هي وتدهورها الغابات إزالة عنخفض االنبعاثات النامجة     أجل من التعاونية
 مــع بالتعــاون األمــر، يف إشــراكهاو األصــلية الــشعوب استــشارة أجــل مــن تبــذل الــيت اجلهــود
  .اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج للبيئة املتحدة األمم برنامج

  
  االستجابة لتوصيات املنتدى الدائم على مر السنني    

وقــد . تأخــذ منظمــة األغذيــة والزراعــة تنفيــذ توصــيات املنتــدى الــدائم جبديــة شــديدة   - ٤٣
ل على تنفيذها من خالل مـشروعات عاملـة حـىت    ُنفذت التوصيات يف معظمها، أو جيري العم 

واحلــق أن الكــثري مــن األنــشطة الــيت جيــري تنفيــذها اســتيفاء للتوصــيات تعتــرب عمليــات     . اآلن
ــستمرة ــة        . م ــة األغذي ــة إىل منظم ــامال للتوصــيات املوجه ــرع استعراضــا ش ــذا الف ــضمن ه ويت

ب موضوعاهتا وأنـواع    وهي مصنفة يف جمموعات حس    . والزراعة، وكذلك استجابة املنظمة هلا    
يــستند حتديــد هــذه اجملموعــات يف جــزء منــه إىل فئــات التــصنيف الــيت  (التوصــيات املتعلقــة هبــا 
  ).استخدمها املنتدى نفسه

  
  األعمال التقنية املتعلقة مبسائل ذات صلة بوالية منظمة األغذية والزراعة  -ألف   

ن أو علـى مـستوى اجملتمعـات        تتصل هذه التوصيات مبشاريع وأنشطة تدريب يف امليدا         - ٤٤
وهـي تـشمل    . احمللية، وهي مرتبطة مبجاالت معينة من جماالت خربة منظمـة األغذيـة والزراعـة             

ــار الــصحية       ــة والزراعــة، ومــسائل أخــرى ذات صــلة مثــل اآلث مــسائل األمــن الغــذائي والتغذي
بـني األغذيـة    وعنـدما نظـرت املنظمـة يف العالقـة الـيت تـربط              . والتنوع البيولوجي وحفـظ البيئـة     

والنظام الغذائي املتبع لدى الشعوب األصلية وصحتها وأمناط أنشطتها احلياتية املتعلقة بكـسب             
قوهتــا، كانــت تنفــذ أعمــاال يف إطــار شــراكتها مــع مركــز التغذيــة والبيئــة للــشعوب األصــلية،    

تبعـة لـدى   تأكدت عربها معلومات هامة عن اجلـودة الـيت تتـسم هبـا الـنظم الغذائيـة التقليديـة امل              
الشعوب األصلية، وبدأ من خالهلا تنفيـذ مـشاريع ذات صـلة مبـسائل تغذيـة الـشعوب األصـلية           

  .وصحتهم
احلوكمة فيما يتعلق بالبيئـة      لترويج لنماذج اومل يتسن عقد حلقة عمل تقنية تستهدف          - ٤٥

لتوصـية  ثلـي الـدول والـشعوب األصـلية، وفقـا         مموالتنمية املـستدامة فيمـا بـني أعـضاء املنتـدى و           
املنظمة العاملية للملكية الفكريـة، ومنظمـة األمـم         (منظمة األغذية والزراعة واملنظمات األخرى      

، وأمانـة اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي، وبرنـامج األمـم             )اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة     
املـشاريع املتعلقـة   وعلى الرغم من ذلك نفذت املنظمة قدرا كبريا من أعمال         ). املتحدة اإلمنائي 
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إذ تـشكل مـسائل التنـوع الثقـايف والبيولـوجي، علـى سـبيل               . مبسائل ذات صلة هبذه التوصيات    
املثال، بؤرة تركيز مشروع نظم تراث الشعوب األصـلية الزراعـي ذات األمهيـة العامليـة، الـذي                  

وجـد معظمهـا    يهدف إىل احملافظة على سالمة النظم الزراعية البارعة على نطاق العامل، الذي ي            
ومتثل املعـارف التقليديـة، وإمكانيـات ربطهـا باملعرفـة العلميـة،             . يف جمتمعات الشعوب األصلية   

وشــكلت املعــارف . مــسألة أخــرى جــرت اإلشــارة إليهــا فيمــا يتــصل حبلقــة العمــل املقترحــة    
ية التقليدية أحد املكونات األساسية يف مشروع نظام املعـارف احملليـة املتعلقـة بالـشعوب األصـل                

التــابع ملنظمــة األغذيــة والزراعــة يف اجلنــوب األفريقــي، الــذي ســلط الــضوء علــى كفــاءة نظــم  
وتعتــرب هــذه . املعــارف احملليــة يف جمــال إدارة املــوارد الطبيعيــة مــن أجــل كفالــة األمــن الغــذائي  

ة األشياء من مميزات جهود املنظمة الرامية إىل دعم الـنظم الزراعيـة املتبعـة لـدى الـشعوب احملليـ                  
  .وما يرتبط هبا من تنوع بيولوجي وأغذية ونظم معارف وثقافات

ــة       - ٤٦ ــة املــستدامة الزراعي ــة والزراعــة مــن خــالل مبادرهتــا للتنمي ووضــعت منظمــة األغذي
والريفية، ويف شراكة مـع منظمـات الـشعوب األصـلية، مؤشـرات ثقافيـة عـن أغذيـة الـشعوب                     

ايد استخدام الـشعوب األصـلية هلـذه املؤشـرات          ويتز.  اإليكولوجية -األصلية ونظمها الزراعية    
ومـن أمثلـة ذلـك اسـتخدام        . الثقافية يف تقييم أحواهلا املتعلقة باألمن الغذائي والتنمية املـستدامة         

جمتمعـــات الـــشعوب األصـــلية يف ريـــو يـــاكوي ســـونورا باملكـــسيك، ومنـــاطق أخـــرى، هلـــذه  
أنشطة الفالحـة التقليديـة يف تلـك        املؤشرات يف حتديد مدى تأثري اخنفاض هطول األمطار على          

الـذرة  (املناطق، عالوة على تقييم املعارف التقليدية اخلاصة هبـم فيمـا يتعلـق باسـتخدام البـذور                  
  .والطرائق اليت تتسم بالقدرة على حتمل ظروف اجلفاف) الشامية والقرع والبقول

، ٢٠٠٥يونيـه   /وانعقدت ندوة عـن محايـة األمـاكن املقدسـة، يف طوكيـو، يف حزيـران                 - ٤٧
وعقـدت حلقـة العمـل، الـيت نظمتـها اليونـسكو باالشـتراك مـع                . بناء على توصـية مـن املنتـدى       

 منظمة األغذية والزراعة وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، واالحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة               ةأمان
دور املواقـع   : يحفظ التنوع الثقايف والبيولـوج    ”واملوارد الطبيعية واملنتدى الدائم، حتت عنوان       

ويف واقع األمر، تعترب املسائل املتعلقة باألرض مـن         . “الطبيعية املقدسة واملناظر الطبيعية الثقافية    
وتعمــل املنظمــة، اســتجابة لتوصــية . جمــاالت التركيــز الرئيــسية لــدى منظمــة األغذيــة والزراعــة

 ملعاجلـة ترسـيم     أخرى للمنتدى، على تعزيز قيام نقـاش صـريح بغـرض إجيـاد منهجيـة تـشاركية                
. حــدود األراضــي بــصورة تــشاركية تــستهدف تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة للــشعوب األصــلية  

وتستند املنهجية بشكل جزئي إىل اخلربات امليدانيـة املكتـسبة خـالل الـسنوات القليلـة املاضـية،                 
الـيت  اليت أسفرت عن بعض النتائج اإلجيابية األولية، وخباصة يف منطقة شـعب سـان يف أنغـوال،                  

وجيـري أيـضا اختبـار      . صدر بشأهنا نتيجة لذلك سند ملكية رمسي باسـم جمتمـع ذلـك الـشعب              
ويعين ذلك أن منظمة األغذيـة والزراعـة   . منهجيات أخرى كفيلة بدعم اعتماد هنج املنهجيات   
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ستتمكن من املسامهة باخلربة واملعارف اجلديدة املتعلقة مبثل هذه املواضيع عندما حتـني الفرصـة               
  .ناسبةامل

  
  مسائل السياسات واملؤسسات  -باء   

يتعلــق قــسم مــن التوصــيات بعمليــات داخليــة يف منظمــة األغذيــة والزراعــة، ويــشجع     - ٤٨
إحــداث تغــيري يف االلتــزام املؤســسي جتــاه مــسائل الــشعوب األصــلية والــسعي إىل تعمــيم هــذه   

منظمـــة تتعلـــق  عمليـــة إعـــداد سياســـة لل٢٠٠٢وبـــدأت عـــام . املـــسائل يف عمليـــات املنظمـــة
واكتمــل إعــداد مــشروع إطــار . بالــشعوب األصــلية، حينمــا صــدرت هــذه التوصــية ألول مــرة

اســتراتيجي شــامل يف غــضون ســنتني، لكــن مل يتــسن إكمــال العمليــة يف ذلــك الوقــت بــسبب  
وعلـى الـرغم مـن أنـه ال توجـد لـدى املنظمـة حـىت                 . تنفيذ عملية إعادة تنظيم داخليـة باملنظمـة       

ضــحة بــشأن الــشعوب األصــلية، فقــد اكتمــل إعــداد مــشروع سياســة جديــد     اآلن سياســة وا
وسريسل يف وقت قريب إىل فريق الـدعم املـشترك بـني الوكـاالت وبعـض منظمـات الـشعوب                    

ويف غضون ذلـك، ُتبـذل      . األصلية من أجل التعليق عليه، قبل تقدميه إىل اإلدارة العليا للموافقة          
وأنــشئ . ائل الــشعوب األصــلية داخــل املنظمــةجهــود متجــددة لرفــع درجــة الــوعي بــشأن مــس

، جبانـب تـشكيل فريـق عامـل يتكـون مـن مـوظفني               ٢٠٠٢مركز تنسيق تابع للمنظمة يف عـام        
وتـشارك املنظمـة بنـشاط أيـضا يف شـبكات خمتلفـة،             . تابعني إلدارات ومكاتـب إقليميـة خمتلفـة       

  .الوكاالت مثل فريق الدعم املشترك بني
ول ضـرورة إدمـاج شـواغل الـشعوب األصـلية ومنظوراهتـا             وتدور توصيات أخـرى حـ       - ٤٩

. وممارســاهتا يف عمليــات إمنائيــة، بغــرض توســيع نطــاق النمــاذج املتعلقــة بكيفيــة تفعيــل التنميــة 
ومتثلــت االســتجابة هلــذه الرؤيــة األكثــر مشوليــة، يف أن صــكوكا معياريــة كــثرية أعــدهتا منظمــة 

شعوب األصـــلية والـــشعوب الـــضعيفة األغذيـــة والزراعـــة أصـــبحت تعكـــس اآلن شـــواغل الـــ 
إن الــصكوك املتعلقــة باملبــادئ التوجيهيــة للحــق يف الغــذاء، ومدونــة قواعــد الــسلوك . األخــرى

لصيد األمساك املتـسم باملـسؤولية، واملعاهـدة الدوليـة لتـسخري املـوارد الوراثيـة النباتيـة ألغـراض                    
احليوانية، هي صكوك متاحة للمنظمـة      األغذية والزراعة، وخطة العمل العاملية للموارد الوراثية        

وتشتمل على أحكام ونـصوص حمـددة بـشأن تلبيـة احتياجـات الفئـات الـضعيفة مـن الـسكان،            
  .يف ذلك الشعوب األصلية مبا
 صـدر اعتـراف رمسـي بأمهيـة دور          ٢٠٠٨وخالل مؤمتر منظمة األغذية والزراعة لعـام          - ٥٠

واستجابة لـذلك، تعمـل   . ية وتنميتها وحفظهاصغار مالك األراضي يف استخدام املوارد احليوان  
د ر املعـين بـاملوا  لجلنة املوارد الوراثية لألغذيـة والزراعـة والفريـق الـتقين احلكـومي الـدويل العامـ            

الوراثية احليوانية على إعداد تقييم حتليلي هلذه املـسألة، كمـا رحـب املنتـدى يف دورتـه املاضـية                     
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واملهم يف ذلـك أن التقيـيم       . ملية للموارد الوراثية احليوانية   بإحراز تقدم يف تنفيذ خطة العمل العا      
بــضرورة بنــاء القــدرات وتــوفري الــدعم املؤســسي ملعاجلــة االحتياجــات اخلاصــة بــنظم    يعتــرف 

ــشعوب األصــلية        ــارف جمتمعــات ال ــرام مع ــة احت ــصغرية احلجــم، مــع كفال ــواين ال ــاج احلي اإلنت
تبحث املنظمة أيـضا يف إمكانيـة إجيـاد فـرص أخـرى             و. واجملتمعات احمللية ومبتكراهتا وممارساهتا   

  . لتنفيذ تشريعات وطنية واتفاقات دولية ذات صلة
  

ــة          -جيم    ــشعوب األصــلية وخــرباء التنمي ــدى ال ــوعي ل ــع درجــة ال ــدرات ورف ــاء الق بن
  ووكاالت األمم املتحدة واحلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين

ألمـم املتحـدة علـى بنـاء القـدرات بغـرض            حتث هذه التوصيات احلكومات ومنظومـة ا        - ٥١
. االستجابة الحتياجات الشعوب األصلية ومحاية حقوقها، وإشراكها يف عمليات صـنع القـرار            

وتشجع التوصيات أيضا رفع درجة الوعي بشأن ظروف الشعوب األصـلية، مـن أجـل إضـفاء                 
اط تقــوم بــه ومــن الطبيعــي أن يهــدف أي نــش. الطــابع املؤســسي علــى زيــادة اإلدراك والفهــم 

منظمة األغذيـة والزراعـة إىل دعـم جهـود احلكومـات مـن أجـل متكـني الـشعوب األصـلية مـن                        
وتتركـز سياسـة املنظمـة بـدعم احلكومـات علـى            . احملافظة على سبل كسب العيش اخلاصـة هبـا        

فعلى سـبيل املثـال     . جعل اخلطط اإلمنائية الوطنية أكثر استجابة الحتياجات أشد الفئات ضعفا         
ملنظمة مؤخرا يف إكوادور تنفيذ مـشروع إلعـداد وتطبيـق سياسـة وطنيـة بـشأن النـساء                   بدأت ا 

ويتمثـل اهلـدف مـن      . “السياسة الوطنية لألولويات املتعلقة بالنساء الريفيات     ”الريفيات عنوانه   
ذلــك يف رفــع مــستوى القــدرات الوطنيــة واحملليــة مــن أجــل االســتجابة لالحتياجــات الفرديــة     

ساء الريفيات ذوات األصول العرقيـة والثقافيـة املختلفـة، مـن خـالل التوعيـة       واجلماعية لدى الن 
وإقامــة آليــات تــشاركية وآليــات مؤســسية حمــسنة حلمايــة حقــوق النــساء الريفيــات وأســاليب   

  . حياهتن، واحتياجاهتن املتعددة الثقافات
ابع جزئيـا مـن     وحتظى الشواغل املتعلقة بنساء الشعوب األصلية مبزيد مـن االهتمـام النـ              - ٥٢

ــة، وعمومــا أيــضا يف ترافــق مــع       ــه الثالث االســتجابة للتوصــيات الــيت أصــدرها املنتــدى يف دورت
وتعقـد املنظمـة   . اجلهود الرامية إىل زيادة تعميم املنظـور اجلنـساين يف منظمـة األغذيـة والزراعـة             

 هــذه وأُدرج مــؤخرا يف. دورات تدريبيــة منتظمــة عــن الــشؤون اجلنــسانية يف بلــدان خمتلفــة      
الــدورات عنــصر يتعلــق بــإعالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية واملبــادئ          
التوجيهية جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية بشأن مسائل الشعوب األصلية، من أجـل رفـع درجـة          

  . الوعي بشأن املسائل اجلنسانية ومسائل الشعوب األصلية بصورة متزامنة
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  ملعلومات واملعارف واالتصاالتمبادرات استخالص ا  -دال   
تتصل هذه التوصيات باستخالص املعلومـات واملعـارف املتعلقـة باملـسائل ذات الـصلة                 - ٥٣

بالشعوب األصلية، وتشمل إجراء البحـوث عـن الظـروف الـيت تعـيش فيهـا الـشعوب األصـلية                    
وبــذلت منظمــة  . والتحــديات الــيت تواجههــا هــذه الــشعوب وموضــوعات أخــرى ذات صــلة   

غذية والزراعة جهدا كبريا لتحديد مسائل الشعوب األصلية يف الدراسات املتعلقـة بـاألرض              األ
وسيـصدر قريبـا منـشور ينـصب        . وإنتاج الوقود البيولوجي واملناطق احملمية واملعـارف التقليديـة        

  .“منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة والشعوب األصلية”تركيزه حتديدا على 
ة األغذية والزراعـة أيـضا االسـتجابة للتوصـية بغـرض معاجلـة حمدوديـة                وحاولت منظم   - ٥٤

. إمكانية حصول الشعوب األصلية يف كثري من األحيان على خدمات االتـصاالت واملعلومـات     
وتشارك املنظمة منذ أمـد طويـل يف اسـتخدام أدوات االتـصال لـدفع عجلـة التنميـة املـستدامة،                     

 معينــة تتعلــق باتــصاالت الــشعوب األصــلية الــصادرة ومشــل ذلــك يف الــسنوات األخــرية أنــشطة
وترحب املنظمة مبوقف املنتـدى اإلجيـايب املتمثـل يف االسـتجابة ملنـهاجي عمـل تنميـة                  . والواردة

غـري أن منـهاج أمريكـا الالتينيـة يواجـه           . اتصاالت الشعوب األصلية يف أمريكا الالتينية وكنـدا       
ي اآلن الـسعي إىل توسـيع هـذه املبـادرة لتـشمل             وعلى الرغم من أنه جير    . بعض املصاعب اآلن  

 ،ومـن الـضروري أن ينفـذ      . مل ينجز تقدم ملموس حىت اآلن يف هذا الصدد        فإنه  آسيا وأفريقيا،   
بالتضامن مع شركاء األمم املتحـدة اآلخـرين، شـيء مـن املتابعـة فيمـا يتعلـق مبنـهاجات العمـل             

  .التوصية احملددةاملذكورة، من أجل حتديد كيفية املضي يف تنفيذ هذه 
وجيري اآلن إعداد استجابة للتوصـية املتعلقـة بإقامـة شـبكة معلومـات وقاعـدة بيانـات                    - ٥٥

متكاملـة عــن مــسائل الــشعوب األصــلية، وجتــري مــشاورات تقنيــة بــشأن إقامــة قاعــدة بيانــات  
  .وتأسيس موقع على الشبكة بشأن مسائل الشعوب األصلية داخل منظمة األغذية والزراعة

  
  إعداد التقارير ومسائل أخرى: توفري الدعم للمنتدى الدائم  -اء ه  

ودأبـت منظمـة    . يتصل بعض التوصيات فقط باملشاركة يف اجتماعات املنتـدى الـدائم            - ٥٦
ــا يعقـــده املنتـــدى مـــن دورات     األغذيـــة والزراعـــة علـــى املـــشاركة بـــصورة فعالـــة يف كـــل مـ

  .ية تقارير منتظمة ومعلوماتواجتماعات خرباء، وعلى أن تقدم فيها بصورة منهج
  

 تعبئة املوارد واملساعدة املالية  -او و  
للمـشاريع  الالزمـة   إن التوصيات اليت تطلب من منظمة األغذية والزراعة تعبئة املـوارد              - ٥٧

اليت ستنفذها الشعوب األصلية، أو تقدمي الدعم املايل للمنتدى أو لغـريه مـن اهليئـات ال تتنـاغم              
. ، جيـب أن متـر مجيـع املـشاريع عـرب الـسلطات الوطنيـة               للقـوانني ووفقا  . نظمةمع طبيعة مهام امل   
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لــصندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة والبنــك   مؤســسات مــن قبيــل احــالعلــى عكــس واملنظمــة 
املنظمة ال تقبل االقتراحـات املتعلقـة بتمويـل املـشاريع           لذا فإن   ،  ليست مؤسسة للتمويل   الدويل

  .اطئ جيب تصحيحه خا اعتقادوهذ. بشكل مباشر
 وعالوة على ذلك، ال تشمل والية منظمة األغذية والزراعة التدريب يف اجملـال املـايل،                - ٥٨

رغم أن الشعوب األصلية تتلقى بالفعل بعض التدريب يف جمال البناء وإدارة نـوادي املـدخرات     
ة للتوصـية   وهـذا مـا يـشكل اسـتجاب        .والقروض واجلمعيات التعاونية على صعيد اجملتمـع احمللـي        

 دعــم اخليــارات اإلجيابيــة يف املتعلقــة ببنــاء قــدرات الــشعوب األصــلية علــى اإلدارة املاليــة بغيــة  
 .الصحة جمال

  
  مسائل أخرى تستحق التنويه  -اي ز  

هنـا ال تقـع ضـمن الواليـة الـصرحية ملنظمـة       بقي عدد قليل من التوصـيات دون تنفيـذ أل         - ٥٩
ولـيس لـدى    . احتياجات أطفال السكان األصـليني  مل ُتلبَّفعلى سبيل املثال .األغذية والزراعة 

بيـد أن املنظمـة ال تـزال علـى           .املنظمة وحدة عاملـة مـستقلة متخصـصة يف األطفـال والـشباب            
ه املزيد مـن الوكـاالت املتخصـصة ذات الـصلة،            الدعم التقين، وذلك إذا ما طلب      استعداد لتقدمي 

 .)يونيسيفال(منظمة األمم املتحدة للطفولة من قبيل 
  

  نظرة عامة :الثغرات وأوجه القصور يف عمل منظمة األغذية والزراعة وهنجها    
 خــالل العقــدين عملــها الــشعوب األصــلية يف إدراجأحــرزت املنظمــة تقــدما كــبريا يف   - ٦٠

وتواجه املنظمة، يف الوقت ذاته، عددا من التحديات املؤسسية والتنظيمية اليت جتعـل              .السابقني
ويتنـاول هـذا    .ج الكامل لقضايا الـشعوب األصـلية عمليـة تتـسم بالتعقيـد والـصعوبة          من اإلدما 

 . عمـل املنظمـة والقيـود الـيت حتـد مـن مـشاركتها       كيفيـة  بغية توضيح اياالفرع بعض هذه القض 
ومـا الـذي    املنظمـة مـن  بـشكل معقـول   األمور اليت ميكن توقعها واستطرادا، يوضح هذا الفرع     

 .ها التشريعيةيقع ببساطة خارج معايري

ومل تقـدم    .أوال، ليس لدى املنظمة والية حمددة للعمل مع الشعوب األصلية حبد ذاهتـا              - ٦١
ــستطيع       ــز علــى الــشعوب األصــلية، وبالتــايل ال ت ــدول األعــضاء بعــد توجيهــا صــرحيا للتركي ال

 مــن املتوقــع أنوهــذا مــا يــشكل ثغــرة خطــرية، ولكنــها ثغــرة  .املنظمــة متابعــة املوضــوع حبريــة
 ومــن مث سياســة عامــة للمنظمــة بــشأن الــشعوب األصــليةوضــع التغلــب عليهــا مــن خــالل  يــتم

 .عليها املوافقة

ــة والزراعــة واألنظمــة الــصرحية الــيت حتكمهــا     و  - ٦٢ ــسببان  إن طبيعــة منظمــة األغذي مهــا ال
منظمة حكومية دولية متخصـصة مـن       أهنا  إىل   نظراًو .أوجه القصور يف هذا اجملال    الرئيسيان يف   



E/C.19/2009/3/Add.3
 

22 09-24941 
 

وجمالـسها اإلداريـة     ٢٠٠٨ دولة عـام     ١٩١اليت بلغت    ،منظمات األمم املتحدة، فإن عضويتها    
السلطة الوطنيـة للبلـد املتلقـي مبـدئيا          وبالتايل جيب أن توافق   . يتألفان من ممثلني عن احلكومات    

 تــستطيع املنظمــة املــشاركة يف وال .يــةالتعاون علــى مجيــع املــشاريع أو األنــشطة أو املــشاركات 
ويف واقــع األمــر، وافقــت     . فيهــا األعــضاء الــدول  دون موافقــة صــرحية مــن    مــن  إجــراء  أي

احلكومــات املعنيــة كــل علــى حــدة علــى مجيــع مــشاريع املنظمــة الــيت حتتــوي علــى عنــصر مــن   
ألن احلكومـات األعـضاء     عمل شامل   ومع ذلك ال يوجد بعد إطار        .السكان األصليني عناصر  

وهلـذا الـسبب فـإن املـدى الـذي ميكـن        .الـسكان األصـليني    قضايامل تطلب تركيزا صرحيا على      
 . حمدود يف الوقت الراهن هو مدىللمنظمة أن ختصص مواردها البشرية واملالية ضمنه

ة معينـة مـن االعتـراض املؤسـسي،         ن عـدم وجـود إذن مباشـر يعـين وجـود درجـ             كما أ   - ٦٣
سـيما   يت تعتـرب تكميليـة، وال      الـ  القضيةُيعّوق موظفو املنظمة عن االشتراك بشكل موسع يف          إذ

ــوارد   ــة املـ ــل حمدوديـ ــسي     .يف ظـ ــزام مؤسـ ــة التـ ــتطرادا، مثـ ــئيل واسـ ــة يفضـ ــضايا املنظمـ  بالقـ
 الـسكان  تـشكل قـضايا   الولألسـف،   .حتددها الدول األعضاء باعتبارها من األولويـات  مل اليت

  بالنـــسبة ال تـــشكل أولويـــةوبالتـــايل فإهنـــا  أولويـــة بالنـــسبة للحكومـــات األعـــضاء،ينياألصـــل
  .ككل للمنظمة

واليـة   أيضا خارج    يقعوبناء عليه، فإن التعاون الثنائي مع منظمات السكان األصليني            - ٦٤
ويف الواقـع، فـإن    .وافـق ممثلـو البلـدان علـى ذلـك     إذا إال لـشراكات  إقامـة ا ميكـن  ال و .املنظمـة 

 .ةبرنامج أو ترتيب تعاوين جيب أن مير من خالل السلطة الوطنية املعني أي

جيـب  و . منحا أو غريها من أشـكال املـساعدة املاليـة    األغذية والزراعةوال تقدم منظمة  - ٦٥
مـن خـالل املـساعدة التقنيـة       بالـضرورة لـشعوب األصـلية     إىل ا املنظمـة   املقـدم مـن     دعم  الأن مير   

 لبأهنـا متثـ  االعتقاد اخلاطئ عن املنظمـة  و .للحكومات وليس من خالل املساعدة املالية املباشرة
  . هو اعتقاد واسع االنتشار وجيب تصحيحهموّردا ماليا

وعلــى الــرغم مــن عــدم وجــود تعليمــات واضــحة للعمــل مــع الــشعوب األصــلية، فــإن   - ٦٦
وكما يتضح من الكثري مـن األنـشطة    .املنظمة تشرك بالفعل الشعوب األصلية يف بعض أعماهلا

 شـريكة أساسـية   ة تكـون يف بعـض األحيـان         األصـلي اجلماعـات   امليدانية يف أمريكا الالتينية، فإن      
وتــستفيد، يف أحيــان أخــرى، مــن التــدخالت الكــبرية الراميــة إىل حتــسني   .يف مــشاريع املنظمــة

عـدم وجـود تفـويض صـريح،     إىل إال أنـه نظـرا    .الظروف االجتماعية أو البيئية اليت تعـيش فيهـا  
اس كـل حالـة علـى حـدة،          علـى أسـ    فإن املشاركة مع الشعوب األصلية حتدث بالدرجة األوىل       

املـشاركني يف مـشروع معـني وعلـى         ملـوظفني   لـدى ا   علـى االلتـزام الشخـصي        عـّول وكثريا مـا ت   
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مـوظفي املنظمـة العـاملني مـع     لـدى   عـدم وجـود هنـج اسـتراتيجي     وميثل .ميتلكون من معرفة ما
 .أيضا مشكلة خطرية أصحاب املصلحة من الشعوب األصلية

  األغذيـة والزراعـة    رات اليت أجريـت مـع فنـيني يف منظمـة          وكشفت املناقشات واملشاو    - ٦٧
معاجلـة  تبـاين  أن املعرفة بالـشعوب األصـلية حمـدودة للغايـة، وهـذا مـا يـشكل عـامال يـسهم يف                     

ومثـة حاجـة إىل تعزيـز الـوعي بالـشعوب األصـلية        .مـسائل الـشعوب األصـلية يف عمـل املنظمـة     
يفيـد يف   اء القـدرات يف اجملـاالت اجملتمعيـة          بنـ  سـيما أن   والعلى حنو أفضل بني موظفي املنظمة       

 اليت ال حتدد ما إذا كان املـستفيدون هـم           املشاريع الكثرية إن   .ملوظفنيلدى ا االستعداد  ترسيخ  
ــسكان           ــن ال ــة م ــسبة عالي ــا ن ــيت تتواجــد فيه ــع ال ــسكان األصــليني أم ال، حــىت يف املواق ــن ال م

زيـادة الفهـم األساسـي هبويـة        ومـن شـأن      . أفـضل  األصليني، ُتظهر احلاجة إىل مهارات جمتمعيـة      
ــشعوب األصــلية،   ــة، والكيفيــة الــيت يرغبــون مــن خالهلــا       واحتياجــاهتم ال مــن العمليــة اإلمنائي

 نقـص عـام يف   وجوديضاعف و .املذكورة معاجلة نقطة الضعف علىأيضا ، املساعدة املشاركة
 ويعـوق   ،ة حتديـد اهلويـة    االنتماء اللغوي مـن إشـكالي     أو  البيانات املفصلة حسب األصل العرقي      

 ،وإضافة إىل ذلك، فإن وجهات النظر البديلة يف مجيـع أحنـاء العـامل         . أفضل  بشكل اهأيضا فهم 
ــربامج اإلمنائيــ       ــشاريع وال ــشعوب األصــلية يف امل ــج منظــورات ال ــة دم ــشأن كيفي ــ ،ةب سهم يف ت

 .االلتباس اهذ

فعلـى سـبيل    .يـة كـذلك  وحتتاج جهـود بنـاء الـوعي إىل التركيـز علـى الـصكوك املعيار        - ٦٨
ــائق مــن قبيــل      ــذكر الــشعوب األصــلية والــشعوب األخــرى يف وث الــصكني املثــال، كــثريا مــا ُت

 املبادئ التوجيهية للحق يف الغذاء ومدونـة قواعـد الـسلوك لـصيد األمسـاك                 ومها ين آنفا املذكور
 هـذا  وضعيفية   من الفهم لدى موظفي املنظمة بشأن ك        قليال ااملتسم باملسؤولية، إال أن مثة قدر     

ــر  ــة      موضــعاألم ــد امللموس ــن الفوائ ــبري ع ــة التع ــشأن كيفي ــذ أو ب ــا    التنفي ــيت ميكــن أن حيققه ال
 مـن هـذا     فهـم صـكوك   زيـادة   وسوف تستفيد الشعوب األصلية أيضا مـن         .ألصحاب املصلحة 

ــل ــشعوب  ورغــم أن .القبي ــشو    تلــك ال ــة واســعة جــدا ب ــى دراي ــا كــثريا  عل ــة، فإهن اغلها اإلمنائي
ل وعيــا بوجـود املعاهـدات واالتفاقيـات وغريهــا مـن الوثـائق القانونيـة أو التقنيــة،       تكـون أقـ   مـا 
  .مبعناها أو بتطبيقها العملي أو/و

ينبغـي أن  و، مـواز يف هـذا الـصدد   جهـد  بـذل  وتتطلب املعاهدات واإلعالنات الدوليـة     - ٦٩
ــ ــسكان األصــليني، يف ال     ُت ــا إعــالن حقــوق ال ــيت نــص عليه ــادئ واحلقــوق ال قطاعــات دمج املب

حلكومـات  إىل ا سيما عند تقدمي اخلدمات االستشارية القانونيـة         والية املنظمة، وال  من  املختلفة  
وهـذا مـا ينطـوي علـى مـشاركة       . السياسات، واالستراتيجيات أو الربامج الوطنيةوضعودعم 

منظمـة األغذيـة والزراعـة، وامتثـال        آليات سياسـات    الشعوب األصلية حسب احلاجة يف تنفيذ       
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نظمة للفقرة الواردة يف ديباجة اإلعالن اليت تشدد على أن األمم املتحدة تـضطلع بـدور هـام                  امل
  .يف تعزيز حقوق الشعوب األصلية ومحايتها

ــ  - ٧٠ ــةوإذا كان ــسلطة  متاحــة املنظمــة غــري  خــدمات  الوصــول إىل ت إمكاني مــن خــالل ال
 بعـض اخليـارات البديلـة       مـة فثالوطنية املعنية بسبب االختالفـات الـسياسية مهمـا يكـن نوعهـا،              

ــدعم  ــيت ت ــشاركة و ال ــصلحة   إســهاماتم ــة صــاحبة امل ــوفر  . اجلهــات غــري احلكومي مكتــب وي
وبفضل هذا الـدعم،     .قابلة للتطبيق منفذاً من املنافذ ال   مع اجملتمع املدين التابع للمنظمة      االتصال  

لعامة للمنظمـة   تزداد مشاركة شبكات السكان األصليني يف عمليات احلوار بشأن السياسات ا          
 تـدرج   األغذية والزراعـة فعلى سبيل املثال، ال تزال منظمة .على الصعيد العاملي واإلقليمي معا

يف مـؤمتر القمـة     الـيت جتـرى     منظمات الشعوب األصلية يف أمريكـا الالتينيـة يف حلقـات النقـاش              
لـدويل املعـين باإلصـالح      للمنظمـة، واملـؤمتر ا    التابعـة   العاملي لألمن الغذائي، واملؤمترات اإلقليمية      

وقد ُنفّذ هذا جزئيا مـن خـالل         .، وغريها ية، وجلنة األمن الغذائي العاملي    الزراعي والتنمية الريف  
 .)٨(اآللية الدولية للجنة التخطيط الدولية

وجيري حاليا وضع استراتيجية جديدة للمنظمـة مـن أجـل العمـل بـشكل أكثـر فعاليـة                     - ٧١
الـيت  وقد توفر أيـضا االسـتراتيجية املقبلـة          .املنظمات غري احلكومية  منظمات اجملتمع املدين و   مع  

وقـد جتـد الـشعوب األصـلية أن مـن املفيـد              .للقطاع اخلـاص قنـوات ممكنـة للمـشاركة        ستوضع  
 ، األغذيـة والزراعـة  ةبغية زيـادة ظهورهـا داخـل منظمـ    املذكورين  التعاون    من شكلي  أّياتباع  

ــة ب  و ــة حفــاظ امل لكــي تظــل علــى دراي  نظمــة علــى عالقاهتــا مــع أصــحاب املــصلحة فيهــا   كيفي
ــة ــة املـــشا  .وشـــركائها يف التنميـ ــوافرة  واملعلومـــات املتعلقـــة بكيفيـ ركة يف هـــذه العمليـــات متـ

  .الطلب عند
  

 مستقبالًاملتاحة فرص ال  -رابعاً   
. تطــور مــستمر يف الــشعوب األصــلية  ومنظمــة األغذيــة والزراعــة   إن التــشارك بــني    - ٧٢
وضــع هنــج منــتظم، إال أن العمــل مــع  تعــوق عوامــل املؤســسية والتنظيميــة البرحــت شــىت  مــاو

املؤسـسية،  ورغم هذه التحـديات   .األصلية قائم بالفعل ويزداد وضوحا يوما بعد يوم      الشعوب  
 والعمل علـى    ،بقضايا الشعوب األصلية  ،  املنظمةداخل   الكثري من املوظفني     يف واقع األمر  يلتزم  

  .ز املزيد من التقدمخلق املزيد من الوعي وإحرا
__________ 

 عامليـة مـن املنظمـات    شـبكة  ومنظمـات اجملتمـع املـدين هـي       جلنة التخطيط الدوليـة للمنظمـات غـري احلكوميـة           )٨(  
اللجنـة  أنـشئت   وقد  . بالقضايا والربامج املتعلقة بالسيادة الغذائية     ومنظمات اجملتمع املدين معنية      احلكومية غري

تعــود مخــس ســنوات بعــد االنعقــاد، لكــن  : ملــؤمتر القمــة العــاملي لألغذيــة معــرض التحــضري يف  ٢٠٠٠عــام 
  .جذورها إىل العمليات اليت جرت خالل فترة التسعينيات من القرن املاضي
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مزيــد مــن مــن أجــل التــرويج لبــذل  فرصــة فريــدة ٢٠٠٧ عــامع ويقــدم اإلعــالن املوقّــ  - ٧٣
ومتثــل  .تغــري إجيــايبيف الــسعي إىل إحــداث داخــل املنظمــة اإلعــالن سَتخَدم ُيــ، وســوف اجلهــد

 شربـ جزئيا صياغة سياسة عامة للمنظمة بشأن السكان األصليني، استجابة مباشرة لإلعـالن وت            
وسوف يوزَّع مشروع هذه السياسة العامة قريبا على أعـضاء فريـق    .بتحسني مشاركة املنظمة

وعلـى بعـض منظمـات الـشعوب      الدعم املشترك بني الوكاالت املعين بقضايا الشعوب األصـلية 
العليـا يف   قبـل أن ترَسـل إىل اإلدارة  ونظراً إىل أمهية قيامهم باإلسهام فيها واستعراضـها   األصلية  

لمنظمة، يف جوهرهـا، زمخـا قويـا    العامة لسياسة الومن املتوقع أن توفر  .ملنظمة للموافقة عليهاا
  . وتعزيز أمهية وفوائد عمل املنظمة بالنسبة للسكان األصليني٢٠٠٧يف تنفيذ إعالن عام 

  
  


