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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة الثامنة

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

حــوار شــامل مــع ســتة مــن الوكــاالت والــصناديق  
        التابعة لألمم املتحدة

  أخرى ات حكومية دوليةاملعلومات الواردة من منظومة األمم املتحدة ومنظم    
  

      تقرير إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية    

  موجز  
عب تابعـة إلدارة الـشؤون االقتـصادية    شُـ سـت  يتضمن هذا التقريـر معلومـات قدمتـها        

شعبة النهوض باملرأة وشعبة التنمية املستدامة وأمانة منتـدى األمـم املتحـدة     : واالجتماعية وهي 
ة اإلحــصاءات وشــعبة اإلدارة العامــة وإدارة التنميــة وشــعبة الــسياسات  املعــين بالغابــات وشــعب

ــدائم املعــين بقــضايا      ــة يف امليــدان االجتمــاعي، ال ســيما أمانــة منتــدى األمــم املتحــدة ال والتنمي
وقد أبرزت كل شعبة مـن هـذه الـشعب األنـشطة الـيت اضـطلعت هبـا فيمـا                    . الشعوب األصلية 

ث يتوقع أن توفر هـذه املعلومـات األسـاس للحـوار املتعمـق          يتعلق بقضايا الشعوب األصلية حبي    
ــضايا           ــين بق ــدائم املع ــم املتحــدة ال ــدى األم ــة ملنت ــدورة الثامن ــرر أن جيــري يف ال ــن املق ــذي م ال

  .األصلية الشعوب
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  مقدمة  -أوال   
ــذا التقريــ    - ١ ــوي ه ــم املتحــدة      حيت ــة إلدارة األم ــعب تابع ــن ســت ُش ــسامهات م ــى م ر عل

ــة  ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــوفر هــذه املعلومــات األســاس للحــوار     . لل ــع أن ت ومــن املتوق
املتعمق الذي سيجري يف الدورة الثامنـة ملنتـدى األمـم املتحـدة الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب                     

يـة األهـداف األساسـية إلدارة الـشؤون االقتـصادية           وُتحدد خطـة األمـم املتحـدة للتنم       . األصلية
ويشمل نطاق التركيز املوضوعي لعمل اإلدارة معظم العناصر األساسـية الـواردة            . واالجتماعية

املساواة بني اجلنـسني والنـهوض بـاملرأة والـسياسات والتنميـة يف امليـدان               قضايا  : يف اخلطة وهي  
دارة املــستدامة للغابــات والــسياسات اإلمنائيــة    االجتمــاعي والــسكان والتنميــة املــستدامة واإل   

  .واإلدارة العامة وإدارة التنمية واإلحصاءاتالتنمية وحتليلها ومتويل 
وتوفر اإلدارة الدعم الفـين لآلليـات احلكوميـة الدوليـة الرئيـسية لتـشجيع املـساءلة عـن                    - ٢

 جهـود التنميـة علـى       وهـي تـدعم العمليـات األساسـية الـيت تـستند إليهـا             . تنفيذ اخلطـة ورصـده    
النطاق العاملي من قبيل عملية التنبؤ االقتصادي والنظـام اإلحـصائي العـاملي وإعـداد التقـديرات                 
واإلسقاطات السكانية، وتتوىل مسؤوليات كبرية يف جمال تعزيز االتساق والتنسيق على نطـاق             

ــة ال      ــشمل ذلــك دورهــا كمــنظم اجتماعــات اللجن ــة كامــل منظومــة األمــم املتحــدة، وي تنفيذي
وُتعــد اإلدارة أيــضا طائفــة واســعة مــن املنتجــات التحليليــة  . لــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــةا

وتقدم املشورة يف جمال السياسات مبا يشكل مصادر مرجعية مثينة وأدوات قيِّمـة الختـاذ القـرار                 
ان الناميـة   يف صياغة السياسات وتنمية القدرات يف عدد كبري من البلدان املتقدمـة النمـو والبلـد               

ويؤدي وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية أيـضا دور منـسق            . على حد سواء  
  .العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل

  
  شعبة النهوض باملرأة  -ثانيا   

تقدم شـعبة النـهوض بـاملرأة الـدعم هليئـات األمـم املتحـدة احلكوميـة الدوليـة، مبـا فيهـا                  - ٣
ية العامة وجلنة وضع املرأة فيما يتعلق بعمل تلك اهليئـات يف جمـال املـساواة بـني اجلنـسني                    اجلمع

وهــي تــدعم احلكومــات وغريهــا مــن أصــحاب املــصلحة يف وضــع وتنفيــذ    . والنــهوض بــاملرأة
السياسات الرامية إىل حتقيق املساواة بني املرأة والرجل ومتكـني املـرأة مـن التمتـع جبميـع مـا هلـا                     

وُتعـــد التقـــارير واخليـــارات يف جمـــال الـــسياسات وحتـــدد االجتاهـــات   . اإلنـــسانمـــن حقـــوق 
وتدعو الشعبة إىل حتـسني وضـع املـرأة يف مجيـع جمـاالت حياهتـا ويـشمل          . واملمارسات السليمة 

  .ذلك استفادهتا من التنمية املستدامة وحقوق اإلنسان والسالم واألمن
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  “الفرص والتحديات: ية يف عامل متغرياملرأة الريف:  وما بعده٢٠٠٠املرأة عام ”    
أكتــوبر / تــشرين األول١٥(صــدر هــذا املنــشور مبناســبة اليــوم الــدويل للمــرأة الريفيــة     - ٤

وهو يربز االهتمام الـذي حظيـت بـه         . ويشمل النظر يف وضع نساء الشعوب األصلية      ) ٢٠٠٨
سائل املطروحـة مـن     هذه الفئات مـن النـساء يف عمليـات األمـم املتحـدة احلكوميـة الدوليـة واملـ                  

اء الـشعوب األصـلية يف األريـاف والتوصـيات          سقبيل تعدد أشكال التمييـز الـذي تتعـرض لـه نـ            
اليت قدمها منتدى األمم املتحدة الدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية بـشأن نـساء الـشعوب              

ا يف ويتـضمن املنـشور وصــفا لألنـشطة الـيت اضـطلعت هبــا كيانـات األمـم املتحـدة مبــ        . األصـلية 
 تسخري املعرفة احمللية لدى نـساء الـشعوب األصـلية لتعزيـز التنميـة الزراعيـة       هدفهذلك مشروع   

 االهتمــام مــنحويــدعو املنــشور يف معــرض مناقــشة موضــوع الفقــر يف األريــاف، إىل . والريفيــة
  .واحتياجات فئات حمددة من نساء األرياف كنساء الشعوب األصليةألولويات 

  
  لمرأة الريفيةاليوم الدويل ل    

خالل االحتفال األول بـاليوم الـدويل للمـرأة الريفيـة، شـاركت شـعبة النـهوض بـاملرأة                   - ٥
يف رعاية حلقة نقاش مـع منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة والـصندوق الـدويل للتنميـة                      

 الريفيـة يف  وأبرز املتكلمون اإلسهامات القيمة للمـرأة   .الزراعية يف مقر األمم املتحدة بنيويورك     
وشــددوا علــى . دور نــساء الــشعوب األصــليةلــجمــال الزراعــة والتنميــة وأولــوا اهتمامــا خاصــا  

يف الــسياسات بــصورة أفــضل  احلقــوق األساســية لنــساء الــشعوب األصــلية  عكــساحلاجــة إىل 
 واملــوارد الطبيعيــة يضــاواخلطــط واالتفاقــات املؤســسية وإىل زيــادة االهتمــام حبقــوقهن يف األر 

 .دة الغذائيةوالسيا
  

  الدراسة االستقصائية العاملية عن دور املرأة يف التنمية    
 ٢٠٠٩تعكف شـعبة النـهوض بـاملرأة علـى إعـداد الدراسـة االستقـصائية العامليـة لعـام                      - ٦

عن دور املرأة يف التنمية، وهي دراسة ستغطي موضوع سـيطرة املـرأة علـى املـوارد االقتـصادية             
 تقـّدم ومـن املقـرر أن      . ارد املالية مبـا يف ذلـك التمويـل البـالغ الـصغر            وإمكانية حصوهلا على املو   

وقــد طُرحــت يف . هــذه الدراســة االستقــصائية إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الرابعــة والــستني   
  .األنشطة التحضريية حالة نساء الشعوب األصلية
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باملنظورات اجلنـسانية      فريق اخلرباء املعين   - الدورة الثانية واخلمسون للجنة وضع املرأة           
  لتغري املناخ

نظمـــت جلنـــة وضـــع املـــرأة يف دورهتـــا الثانيـــة واخلمـــسني املعقـــودة يف الفتـــرة مـــن     -  ٧
املـستجدة  ، حلقة حوارية للخرباء لبحث املـسألة  ٢٠٠٨مارس / آذار ٧فرباير إىل   /شباط  ٢٥

أة تنتمـي إىل شـعب   وكانت أناستاسيا بينتو وهي امـر . وهي املنظورات اجلنسانية لتغري املناخ   
وأكد املتكلمـون احلاجـة     . لذين شاركوا يف احللقة احلوارية    مايتاي األصلي باهلند، من اخلرباء ا     

. إىل إدراج الشعوب األصلية والنساء وفئات أخـرى يف عمليـة صـنع القـرارات املتعلقـة باملنـاخ                  
ــاخ اخلاصــة بكــل جــنس،       ــار تغــري املن ــشتهم آلث ــشاركون، يف معــرض مناق ــساء وذكــر امل أن ن

  .الشعوب األصلية يتعرضن بوجه خاص لآلثار السلبية للكوارث الطبيعية
  

   الدائممتابعة توصيات املنتدى    
تسعى شعبة النهوض باملرأة إىل إدماج االهتمام حبالة نساء الشعوب األصـلية يف مجيـع                  - ٨

  .جماالت عمل الشعبة ويرد أدناه تلخيص لبعض هذه اجملاالت اخلاصة
  

  ضع املرأةجلنة و    
ج عمـل بـيجني     اتواصل اللجنة أساسا، يف العمل الذي تـضطلع بـه ملتابعـة وتنفيـذ منـه                 - ٩

والوثيقــة اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة، معاجلــة وضــع نــساء     
رحـة  الشعوب األصلية فيما يتعلـق باملواضـيع ذات األولويـة واملـسائل املـستجدة واملواضـيع املقت                

وتواصـل شـعبة النـهوض بـاملرأة رصـد الفـرص            . لالستعراض وكذلك ما يتعلق بقرارات بعينـها      
املتاحة ملشاركة اخلرباء يف جمال قضايا نساء الشعوب األصلية يف املناقشات احلوارية واألنـشطة              

  .اجلانبية املرتبطة بدورات جلنة وضع املرأة
  

  األنشطة املرتبطة بدورات اللجنة    
فربايـر إىل  / شـباط ٢٦ يف دورة اللجنة احلادية واخلمسني املعقودة يف الفتـرة مـن         ،طُرح  - ١٠
، وضع بنات الـشعوب األصـلية خـالل مائـدة النقـاش املـستديرة الرفيعـة                 ٢٠٠٧مارس  / آذار ٩

القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز         ”املستوى اليت ُعقدت بشأن املوضوع ذي األولوية املعنون         
جرى تناول حالـة نـساء الـشعوب األصـلية يف حلقـة حواريـة للخـرباء                 و. “والعنف ضد البنات  

متابعـة لدراسـة األمـني      : القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املـرأة       ”حول املوضوع املستجد    
  .“العام املتعمقة على الصعيدين الوطين والدويل
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لـسيدة  ، كانـت ا   ٢٠٠٦وخالل الدورة اخلمسني لشعبة النهوض بـاملرأة املعقـودة عـام              - ١١
نــويلي بوكــاتريا، رئيــسة اللجنــة الدائمــة للجمعيــة الوطنيــة للــشعوب األصــلية يف فرتويــال، مــن   

) ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٨(املتكلمني يف احللقة احلوارية اليت ُعقدت احتفاال باليوم الدويل للمرأة           
ويف عــدد مــن األنــشطة اجلانبيــة الــيت جــرت خــالل الــدورة، دار النقــاش حــول موضــوع نــساء 

عوب األصلية مبا يف ذلك حول العنف ضد نساء الشعوب األصلية، وهـو نـشاط شـاركت                  الش
أمانة املنتدى الـدائم يف رعايتـه بالتعـاون مـع منظمـة مـادري واملنتـدى الـدويل لنـساء الـشعوب                       

  ).وهو منظمة دولية تعمل يف جمال حقوق اإلنسان، وتركز على حقوق املرأة(األصلية 
، ٢٠٠٥لتاسعة واألربعني لشعبة النهوض بـاملرأة املعقـودة عـام     يف الدورة ا ،وشاركت  - ١٢
وشـاركن يف مثانيـة أنـشطة       .  امرأة من نساء الشعوب األصـلية مـن بقـاع خمتلفـة مـن العـامل                ٦٠

مـع أمانـة   وتعاونـت جلنـة النـهوض بـاملرأة     . جانبية ويف مؤمترين صحفيني من بني أنشطة أخرى     
األصـلية يف تنظـيم حلقـة نقـاش السـتعراض التقـدم احملـرز         املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب      

يف تنفيذ منهاج عمل بيجني من منظور الشعوب األصلية؛ وكان من بني أعـضاء فريـق النقـاش     
 كوربوز، عضو املنتدى الدائم، ولوسي مولينكي، عن منظمة نساء الـشعوب األصـلية              -تاويل  

مركــز (ارســيال ريفــريا، عــن شــرياباك  شــبكة املعلومــات عــن الــشعوب األصــلية، وت  /األفريقيــة
ثقافــات شــعوب بــريو األصــلية، وســتيال تامــانغ، عــن منتــدى نــساء الــشعوب األصــلية جبنــوب  

وجـرى أيـضا إبـراز    . آسيا، وبيفرييل جاكوبس، رئيسة الرابطة الكندية لنساء الشعوب األصلية        
نفيـذ منـهاج عمـل      حالة نساء الشعوب األصلية يف حلقة نقاش ُعقدت للنظر يف الصالت بني ت            

الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة واألهـداف اإلمنائيـة            وبيجني  
التقـدم احملـرز، والفجـوات      (املتفق عليها دوليا مبا يف ذلـك األهـداف الـواردة يف إعـالن األلفيـة                 

مـن وجهـة    : بـني اجلنـسني   ويف حلقة نقاش حول آفاق املستقبل لتشجيع املـساواة          ) والتحديات
  .نظر الشابات والشبان

  
  مشاركة الرئيسان    

املـرأة واملنتـدى الـدائم يف دورات اهليئـة          كل هيئة من اهليئتني جلنـة وضـع         شارك رئيس     - ١٣
 ،فعلى سبيل املثال ألقت مرييكي كوكـاجيف، متحدثـة باسـم رئـيس املنتـدى الـدائم                . األخرى

ــة   ــدورة احلادي ــة وضــع  واخلمــسني لكلمــة يف ال ــودة يف شــباط لجن ــرأة املعق ــر /امل . ٢٠٠٧فرباي
وألقــت رئيــسة اللجنــة، الــسفرية كــارمن ماريــا غــاالردو، كلمــة يف املنتــدى الــدائم يف دورتــه    

  .٢٠٠٦مايو /اخلامسة املعقودة يف أيار
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  التقارير    
تواصل شعبة النهوض باملرأة، حسب االقتضاء، معاجلـة حالـة نـساء الـشعوب األصـلية          - ١٤
وقد تـضمن اسـتبيان لتجميـع املعلومـات الـواردة مـن             . التقارير اليت ُتعدها للجنة وضع املرأة     يف  

احلكومات الستعراض وتقييم السنوات العـشر لتنفيـذ منـهاج عمـل بـيجني يف الـدورة التاسـعة                   
ــام    ــة يف ع ــن      ٢٠٠٥واألربعــني للجن ــه م ــا نفذت ــات عم ــإدراج معلوم ــات ب ــا إىل احلكوم ، طلب

 حكومـة معلومـات     ٢٤ونتيجة لـذلك، قـدمت      . الة نساء الشعوب األصلية   إجراءات ملعاجلة ح  
ــسياسات          ــدابري واإلجــراءات وال ــن الت ــد ع ــى وجــه التحدي ــشعوب األصــلية وعل ــساء ال عــن ن

املعترضـة  احلكومية الرامية إىل حتسني وضع نساء الشعوب األصلية وعـن العقبـات والتحـديات               
لية والتغلــب علــى اســتبعادهن االقتــصادي  يف القــضاء علــى التمييــز ضــد نــساء الــشعوب األصــ 

ــاعي ــدم إىل اللجنـــــة      . واالجتمـــ ــني العـــــام املُقـــ ــص تقريـــــر األمـــ   ،E/CN.6/2005/2(وُيلخـــ
ويتضمن عدد مـن التقـارير احلديثـة األخـرى الـيت أعـدهتا              . هذه اجلهود ) ٥٩٥-٥٧٢الفقرات  

 ذلـك تقريـر   بنات الشعوب األصـلية مـن  /شعبة النهوض باملرأة بعض املعلومات عن وضع نساء  
عــن التقــدم احملــرز يف تعمــيم املنظــور اجلنــساين يف عمليــة إعــداد الــسياسات والــربامج الوطنيــة    

القـضاء علـى    : وتنفيذها وتقييمها مع التركيز بوجه خاص على املوضوع ذي األولويـة املعنـون            
وعـــن النـــهوض االقتـــصادي ) E/CN.6/2007/3(أشـــكاء التمييـــز والعنـــف ضـــد الطفلـــة  مجيـــع
  ).E/CN.6/2006/7( ةباملرأ

  
  القرارات    

اختـــذت جلنـــة وضـــع املـــرأة، يف دورهتـــا التاســـعة واألربعـــني املعقـــودة يف الفتـــرة مـــن     - ١٥
 املتعلـق بنـساء الـشعوب األصـلية         ٤٩/٧، القـرار    ٢٠٠٥مارس  / آذار ١١فرباير إىل   /شباط ٢٨

از وضـع   وجـرى أيـضا إبـر     . بعد استعراض العشر سنوات إلعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني            يف ما 
 املتعلــق بالقــضاء علــى الطلــب علــى النــساء والبنــات ٤٩/٢نــساء الــشعوب األصــلية يف القــرار 

  .املتاجر هبن ألغراض االستغالل جبميع أشكاله
  

  عمل شعبة النهوض باملرأة يف جمال العنف ضد النساء    
، الـيت  )١(تناقش أيضا دراسة األمني العام املتعمقة عـن مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة          - ١٦

أعدهتا شعبة النهوض باملرأة وقُدمت إىل اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والستني، العنَف ضـد               
واملنتـدى الـدويل لنـساء الـشعوب األصـلية، املـرتبط مبنظمـة مـادري،                . نساء الـشعوب األصـلية    

  .عضو نشط يف فرقة العمل اليت أنشأهتا الشعبة لدعم إعداد الدراسة
__________ 

  )١(  A/61/122/Add.1.  
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مرييـن إيوانكـا رايـا، نـساء الـشعوب          ” املنظمـات غـري احلكوميـة املعنـون          وصدر تقرير   - ١٧
كمكّمـل لدراسـة األمـني العـام املتعمقـة عـن مجيـع أشـكال العنـف                  “ األصلية يقفن ضد العنف   

، نظمـت أمانـة املنتـدى الـدائم ومنظمـة مـادري       ٢٠٠٦أكتـوبر  /ويف تـشرين األول   . ضد املـرأة  
ية حلقــة نقــاش لتقــدمي التقريــر، وشــارك موظــف مــن  واملنتــدى الــدويل لنــساء الــشعوب األصــل 

  .الشعبة يف حلقة النقاش
  

  التنسيق والتعاون فيما بني الوكاالت    
تواصل الشعبة املشاركة واملسامهة يف أعمال فرقيت عمل مها فرقة العمـل املعنيـة بنـساء                   - ١٨

 واملـساواة بـني اجلنـسني،       الشعوب األصلية التابعة للشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنية باملرأة        
. وفرقة العمل املعنية بقضايا الشعوب األصـلية التابعـة إلدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة               

وقامت الشعبة بوصفها جزءا من فرقة العمل التابعة لإلدارة، بإعداد خطة لتنفيذ العقـد الـدويل                
.  اإلدارة يف إطـار العقـد     الثاين للشعوب األصلية يف العامل بوصف ذلك عنصرا مـن خطـة عمـل             

وسامهت الشعبة بوصفها جزءا مـن فرقـة العمـل املعنيـة بـاملرأة واملـساواة بـني اجلنـسني، التابعـة                      
للشبكة املشتركة بني الوكاالت يف إعداد جرد للواليات، واستعراض عام ملا ُنفِّـذ مـن الـربامج                 

طـة عمـل إلدراج قـضايا       واألنشطة اليت تركـز علـى نـساء الـشعوب األصـلية، واسـتراتيجية وخ              
  .نساء الشعوب األصلية يف صلب عمل األمم املتحدة

  
  فرقة عمل مشروع األمم املتحدة لأللفية املعنية بالتعليم واملساواة بني اجلنسني    

 املعنية بـالتعليم واملـساواة بـني        يف فرقة العمل  النهوض باملرأة عضوا    شعبة  ة  كانت مدير   - ١٩
حتقيق املساواة بني اجلنـسني     : اختاذ اإلجراءات ”رقة العمل املعنون    تطرق تقرير ف  قد  و. اجلنسني

 إىل حالــة نــساء وفتيــات الــشعوب األصــلية، وال ســيما فيمــا يتعلــق باحلاجــة إىل   ومتكــني املــرأة
  .تعزيز فرص التعليم

  
املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة مـن خـالل تكنولوجيـا        :  وما بعده  ٢٠٠٠املرأة عام       

   واالتصاالتاملعلومات
، اســتخدام ٢٠٠٥سـبتمرب  / الــصادر عـن الـشعبة يف أيلــول  ،هــذا املنـشور أيـضا  يتنـاول    - ٢٠

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمكني نساء الشعوب األصلية
  

  العمل املتعلق باملرأة الريفية    
وب األصـلية،   تواصل الشعبة العمل املتعلق مبسألة املرأة الريفية، مبا يف ذلك نساء الـشع              - ٢١

فقــد تناولــت الــشعبة حالــة نــساء الــشعوب  ).  أعــاله٤انظــر الفقــرة (يف إطــار اجلمعيــة العامــة 
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فقـد  . الـة املـرأة يف املنـاطق الريفيـة    األصلية يف التقارير املقدمة إىل اجلمعية العامـة عـن حتـسني ح        
 مع النـساء    ، على سبيل املثال، باختاذ خطوات لتشجيع التشاور       )٢(٢٠٠٧أوصي يف تقرير عام     

الريفيات مبا يف ذلك نساء الشعوب األصلية، عن طريـق منظمـاهتن وشـبكاهتن، وإشـراكهن يف               
  .الريفية تصميم وتطوير وتنفيذ التدخالت اخلاصة باملساواة بني اجلنسني والتنمية

  
  العراقيل    

تسعى الشعبة، كلما أمكن ذلك إىل تسليط الضوء على حالة نساء الـشعوب األصـلية                 - ٢٢
. باالقتران مع مسائل أو موضوعات معينة، وذلـك اسـتجابة منـها للواليـات احلكوميـة الدوليـة                 

بيد أن قدرات الشعبة ومواردها املتوفرة للعمل املتعلق خصيـصا حبالـة نـساء الـشعوب األصـلية                  
ونادرا ما تركز املعلومات الـيت تطلبـها الـشعبة مـن خمتلـف أصـحاب املـصلحة، مبـا يف                     . حمدودة

ول األعضاء وكيانـات منظومـات األمـم املتحـدة، إلعـداد تقـارير األمـني العـام، علـى                    ذلك الد 
  .حالة نساء الشعوب األصلية

  
  العوامل امليسرة    

توفر الواليات العامة املوجودة يف القرارات واالتفاقات وغري ذلك من الوثـائق املنبثقـة                - ٢٣
سني ومتكـني املـرأة األسـاس لعمـل الـشعبة           عن اهليئات احلكومية الدولية بشأن املساواة بني اجلن       

  .وتستفيد الشعبة أيضا من التعاون مع أمانة املنتدى الدائم. يف هذا اجملال
  

  السياسات العامة    
. يزانيــة لقــضايا الــشعوب األصــليةيف املأو خمصــصات حمــددة  اتليــست للــشعبة سياســ  - ٢٤

 املعلومـات ذات الـصلة باملوضـوع        وفيما خيص األنشطة املتعلقة بنساء الشعوب األصـلية، انظـر         
  .الواردة أعاله

  
  بناء القدرات    

تنفــذ الــشعبة برناجمــا تــدريبيا أو لبنــاء القــدرات موجهــا للمــوظفني يف جمــال قــضايا   ال   - ٢٥
وميكن للموظفني التقدم بطلب للحصول علـى التـدريب يف جمـاالت معينـة،             . الشعوب األصلية 

  .ت املوظفنيكجزء من برنامج اإلدارة لتنمية قدرا
  

__________ 
  )٢(  A/62/202.  
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  جهة االتصال    
  : جهة االتصال بالنسبة لشعبة النهوض باملرأة هي  - ٢٦

  جانيت آمر  
  قسم حقوق املرأة  
  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية/شعبة النهوض باملرأة  
  DC2-1236 

  
  األحداث القادمة    

يا نـساء الـشعوب   ستواصل الشعبة رصد الفرص املتاحة ملشاركة اخلـرباء يف جمـال قـضا              - ٢٧
ــا       ــيت تنظمه ــة ال ــشطة اجلانبي ــن األن ــا م ــشات واالجتماعــات وغريه ــسعى . األصــلية يف املناق وت

الــشعبة، بالتعــاون مــع أمانــة املنتــدى الــدائم، إىل تنظــيم نــشاط جــانيب يف إطــار الــدورة الثامنــة   
  .للمنتدى الدائم

  
  شعبة التنمية املستدامة  -ثالثا   

ستدامة، اســتجابة للتوصــيات الــيت قــدمها املنتــدى الــدائم يف واصــلت شــعبة التنميــة املــ  - ٢٨
، E/2008/43(دورتـــه الـــسابعة واملوجهـــة خصيـــصا إلدارة الـــشؤون االقتـــصادية واالجتماعيـــة 

تعزيز ودعم اآلليات القائمة اليت توفر منربا للتعاون بني اجملتمعات احملليـة للـشعوب   ) ٧٣الفقرة  
حملليــة للــشعوب األصــلية لتبــادل املعلومــات وبنــاء      األصــلية وإقامــة شــبكة مــن احلكومــات ا    

وتعاونت الشعبة أيضا تعاونا وثيقا مـع زمـالء آخـرين يف إدارة الـشؤون االقتـصادية                  . القدرات
 ومتويله وبدئه بغيـة     )٣(واالجتماعية إلعداد النظام املتكامل ملنظمات اجملتمع املدين التابع لإلدارة        

والنظـام املتكامـل    .  املـدين واإلدارة علـى مجيـع املـستويات         تسهيل التفاعل بني منظمات اجملتمـع     
ــع املنظمــات غــري          ــشمل مجي ــى شــبكة اإلنترنــت ت ــات عل ــدين قاعــدة بيان ملنظمــات اجملتمــع امل
احلكومية ذات املركز االستـشاري لـدى اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي، وهـو مفتـوح لكـل                   

 معلومـات، وميكـن أن يكـون أداة حمتملـة           منظمات اجملتمع املدين املهتمـة الـيت ترغـب يف تقـدمي           
وميكـن اختيـار منظمـات      . للتعاون والتواصل بني منظمات اجملتمع املدين على مجيـع املـستويات          

الشعوب األصلية وغريها من املنظمات غري احلكومية اليت تعمل معها أو لـصاحلها، وجمتمعـات               

__________ 
  )٣(  http://esango.un.org/civilsociety/login.do.  



E/C.19/2009/3/Add.4  
 

09-25300 11 
 

اس املوقـع أو النطـاق اإلقليمـي      الشعوب األصلية احمللية كمجاالت للبحث أو حتديدها على أس        
  .)٤(أو جماالت النشاط، أو غري ذلك من البيانات

وتتوفر البيانات واملؤشرات املتعلقة بالشعوب األصلية على الصعيد الـوطين عـن طريـق                - ٢٩
 الـيت يعـدها   “املـوجزات القطريـة  ” وعـن طريـق جمموعـة    )٥(آلية اإلبالغ الوطنية التابعـة للـشعبة    

وحتتفظ الشعبة بـصفحة شـبكية خمصـصة        . )٦(لعمال والنقابات  اليت تشمل ا   يسيةقطاع الفئة الرئ  
للــشعوب األصــلية بوصــفها أحــد قطاعــات الفئــات الرئيــسية التــسع احملــددة يف جــدول أعمــال  

  .)٧(٢١القرن 
ولدعم هذه التوصية والعديد من التوصيات األخرى اليت قدمها املنتدى الـدائم خـالل                 - ٣٠

 استضافت الشعبة خالل تلك الدورة نشاطا جانبيـا هبـدف التـرويج للفـرص               ،)٨(دورته السابعة 
املتاحة للمشاركة يف عملية جلنـة التنميـة املـستدامة لـدى مجاعـات الـشعوب األصـلية وإبالغهـا                

وشجعت الشعبة أيـضا املـسامهات النـشطة ملنظمـات الـشعوب األصـلية يف أعمـال الـدورة                   . هبا
ــة املـــ   ــة التنميـ ــرة مـــن   الـــسادسة عـــشرة للجنـ  إىل ٥ستدامة الـــيت عقـــدت يف نيويـــورك يف الفتـ

والــدورة الــسابعة عــشرة للجنــة الــيت  تلــك املــسامهات،  ويــسرت تقــدمي٢٠٠٨مــايو /أيــار ١٦
ــرة مــن        ــذي عقــد يف الفت ــدويل ال ــألف مــن االجتمــاع التحــضريي احلكــومي ال  ٢٧ إىل ٢٣تت

ــر /شــباط ــرة مــن   ٢٠٠٩فرباي ــودة يف الفت ــدورة ذاهتــا املعق ــار١٥ىل  إ٤، وال ــايو / أي . ٢٠٠٩م
 ،وتعاجل حلقة جلنـة التنميـة املـستدامة، الـيت تـشمل الـدورتني الـسادسة عـشرة والـسابعة عـشرة                     

التقدم احملرز يف تنفيذ االلتزامات املتعلقة بالتنمية املـستدامة املنـصوص عليهـا يف جـدول أعمـال                  
ة املــستدامة للــدول  وخطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ، واســتراتيجية موريــشيوس للتنميــ ،٢١القــرن 

ــصغرية   ــة ال ــة اجلزري ــاف،      )٩(النامي ــة، واألراضــي، واجلف ــة الريفي ــة، والتنمي ــق بالزراع ــا يتعل  فيم
  .)١٠(وأفريقيا والتصحر،

__________ 
  .E/2008/43 من الوثيقة ٦٥وميكن اعتبار ذلك أيضا استجابة لتوصية املنتدى الدائم الواردة يف الفقرة   )٤(  
  )٥(  http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/natlinfo.htm.  
  )٦(  http://www.tradeunionsdunit.org/profiles/profiles.php?ID=0&Lang=ENG.  
  )٧(  http://www.un.org/esa/sustdev/mgroups/about_mgroups/amg_indigenous_main.htm.  
 ٢٣ و   ١١ و   ٩توجد توصيات املنتدى الدائم األخرى ذات الصلة بعمل شعبة التنمية املستدامة يف الفقرات                )٨(  

  .١٤٨ و ١٣٥ و ١٢٨ و ١١٨ و ٦٩ و ٦٥ و ٥٣ و ٣٣ و ٣٠ و ٢٧و 
  .E/2008/43 من الوثيقة ٥٣استجابة لتوصية املنتدى الدائم الواردة يف الفقرة   )٩(  
  .E/2008/43 من الوثيقة ٣٣استجابة لتوصية املنتدى الدائم الواردة يف الفقرة   )١٠(  
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ــشرة      و  - ٣١ ــسادسة ع ــدورة ال ــشعوب األصــلية لل ــات ال ــدمت مجاع ــتعراض(ق ) دورة االس
ت إفراديـة لُتـدرج يف   إسهامات خطية يف تقارير األمـني العـام؛ وأعطـت أمثلـة لدراسـات حـاال            

مصفوفة اللجنة وقاعدة بيانات دراسات احلاالت اإلفرادية يف جمال التنمية املـستدامة؛ وأعـدت              
من فريق توجيهي مكون من منظمات للشعوب األصلية بقيـادة          بتنسيق   )١١(ورقة مناقشة رمسية  

الـشبكة البيئيـة   و) مؤسسة طبطيبـا (املركز الدويل للشعوب األصلية ألحباث السياسات والتعليم       
ــشعوب األصــلية  ــّدم دراســة خاصــة عــن       . لل ــوجيهي وق ــق الت ــك، أعــد الفري ــى ذل وعــالوة عل

وشـاركت منظمـات   .  فيما يتعلق بربنامج جلنة التنمية املستدامة   )١٢(الشعوب األصلية يف أفريقيا   
 يف  الشعوب األصلية أيضا يف أنشطة الدورة السادسة عشرة ذاهتـا للجنـة التنميـة املـستدامة، مبـا                 

ذلــك جلــستا حــوار مكرســتان ألصــحاب املــصلحة املتعــددين مــن الفئــات الرئيــسية؛ وجلــسة   
حوار رفيعة املـستوى مـع الفئـات الرئيـسية والـوزراء؛ وحلقـات نقـاش مواضـيعية؛ ومناقـشات                    
على الصعيد اإلقليمي؛ ومناقـشات يـوم الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة؛ والبيانـات املقدمـة يف                  

ــة  ــسة العامـــ ــةاجللـــ ــتعلم،    )١٣( اخلتاميـــ ــز الـــ ــشراكات، ومركـــ ــرض الـــ ــشاركة يف معـــ ؛ واملـــ
  .اجلانبية واألنشطة

 وتعاونت الشعوب األصلية بنشاط يف الـدورة الـسابعة عـشرة للجنـة التنميـة املـستدامة               - ٣٢
ــسياسات  (٢٠٠٩ عــام املعقــودة ــات    ) ســنة ال ــد أولوي ــسية يف حتدي مــع قطاعــات الفئــات الرئي
دة اجتماعـات رفيعـة املـستوى تقعـد بـني الـدورات، وستـشارك               تشارك يف ع  هي  ، و )١٤(عملها

أيضا يف االجتماعات الرمسية من خالل مداخل مماثلة أشري إليها أعاله للدورة الـسادسة عـشرة                
  .للجنة
 املناقشة اليت دارت خالل حلقة جلنة التنمية املستدامة اليت تشمل الـدورتني           متّيزتوقد    - ٣٣

بالفعــل بقــوة آراء ) ٢٠٠٩مــايو / أيــار١٥الــيت ســتنتهي يف (ة الــسادسة عــشرة والــسابعة عــشر
ويتـضمن مـوجز رئـيس الـدورة الـسادسة عـشرة للجنـة التنميـة                . الشعوب األصـلية وإسـهاماهتا    

__________ 
: جبميع لغات األمم املتحدة على املوقعورقة املناقشة عن الشعوب األصلية متاحة   )١١(  

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/docs_sdissues_major_groups.htm#CSD-16.  
تتوفر التقارير املوجزة عن الشعوب األصلية يف املوقع     )١٢(

http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd16/mg/ipafrica.pdf.  
: ات يف املوقع التايلميكن العثور على البيان  )١٣(  

http://www.un.org/esa/sustdev/mgroups/about_mgroups/amg_indigenous_main.htm .  
  .http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd17/mg/mg_csd17_docs.pdf: انظر النص املسبق غري احملرر يف املوقع  )١٤(  
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 تتنـاول قـضايا هامـة       )١٥( فقـرة منفـصلة    ٢٠املستدامة إشارات صرحية إىل الـشعوب األصـلية يف          
ضـرورة احلـصول علـى األراضـي        : لـدائم، منـها   بالنسبة للتوصـيات احلاليـة والـسابقة للمنتـدى ا         

ــازة األراضــي وخاصــة   ــة يف  )١٦(بالنــسبة للنــساءوضــمان حي ــة والتقليدي ــة املعــارف احمللي ، وأمهي
الزراعــة، واإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة، والتكيــف مــع اجلفــاف والتــصحر والتخفيــف مــن  

والـشعوب األصـلية وفقـا خلطـة بـايل      حدهتما؛ واحلاجة إىل دعم بنـاء قـدرات اجملتمعـات احملليـة           
؛ وتعزيـــز املـــشاريع الزراعيـــة التقليديـــة الـــصغرية احلجـــم واإلنتـــاج احليـــواين  )١٧(االســـتراتيجية

وذكر الرئيس أيضا أن تنفيـذ إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية             . املستدام
  . )١٨(مةسيحتاج إىل بذل املزيد من اجلهود لتحقيق أهداف التنمية املستدا

وباإلضافة إىل عملية جلنة التنميـة املـستدامة، دعمـت الـشعبة أيـضا مـشاركة الـشعوب             - ٣٤
األصــلية علـــى حنــو نـــشط يف اإلطـــار العــشري للـــربامج املعنيـــة بأمنــاط االســـتهالك واإلنتـــاج     

 شراكة ألصحاب املصلحة املتعددين من أجـل التنميـة املـستدامة            ١٩، وتعترف بـ    )١٩(املستدامة
اليا مع اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية أو لصاحلها على األصـعدة احمللـي واإلقليمـي               تعمل ح 

والعــاملي هبــدف معاجلــة املــسائل املتعلقــة بامليــاه والتــراث الزراعــي، واألراضــي، ومحايــة التنــوع  
ويــشارك ممثلــون عــن الــشعبة بانتظــام يف فريــق الــدعم  . البيولــوجي وتنميــة التجــارة البيولوجيــة

وكــانوا قــد شــاركوا يف حلقــة عمــل عــن األمــم . )٢٠(رك بــني الوكــاالت للمنتــدى الــدائماملــشت
ــة يــومي           ــري احلكومي ــات غ ــع املنظم ــرة االتــصال م ــها دائ ــشعوب نظمت ــات ال املتحــدة ومنظم

وسامهت الشعبة أيـضا خبربهتـا وجتربتـها يف الدراسـة الـيت             . ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين  ٤ و ٣
 :املنظمـات واحلركـات االجتماعيـة     /منظمات وحركـات الـشعوب     بشأن إشراك أجرهتا الدائرة   

مـم املتحـدة، املقـرر إصـدارها يف         لألعزيز شرعية عمليات احلوكمة العامليـة       خطوة أساسية حنو ت   
  .٢٠٠٩ عامربيع 
، فإهنا تتخـذ أيـضاً تـدابري        ألفريقياوإذ تقر شعبة التنمية املستدامة باالحتياجات اخلاصة          - ٣٥

 سُينفذ بتعاون وتنسيق وثيقني مـع شـركاء إمنـائيني آخـرين             فريقيال األجل أل  لوضع برنامج طوي  
__________ 

  )١٥(  E/2008/29       ١٢٤ و   ١٠٧ و   ١٠٢  و ٨٩ و   ٨٧ و   ٨٥ و   ٨٢ و   ٦٥ و   ٤٩ ، الفقـرات  ، الفصل الثـاين دال اجلـزء األول 
 ٢٥٥ و) ز ز   (٢٥٥و   ) ف (٢٥٥ و     ٢٤٥ و     ٢٤٣و    ٢٤٢ و     ٢٠٠ و     ١٧٠ و     ١٥٤ و     ١٥٣ و     ١٣٦ و
  ).ف ف(

  .E/2008/43 من الوثيقة ٦٩استجابة لتوصية املنتدى الدائم الواردة يف الفقرة   )١٦(  
  . E/2008/43 من الوثيقة ٣٠ و ٢٧ و ٢٣ و ١١استجابة لتوصية املنتدى الدائم الواردة يف الفقرات   )١٧(  
  .E/2008/43 من الوثيقة ١٢٨لواردة يف الفقرة استجابة لتوصية املنتدى الدائم ا  )١٨(  
  )١٩(  http://esa.un.org/marrakechprocess/.  
  .E/2008/43 من الوثيقة ١٣٥استجابة لتوصية املنتدى الدائم الواردة يف الفقرة   )٢٠(  
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وتتعـاون الـشعبة مـع وكـاالت        . ةفريقيـ  لدعم التنمية املـستدامة للقـارة األ        أخرى ةأفريقيوبلدان  
شـراكة مـع   ، يف وتدعم، أفريقياأخرى يف األمم املتحدة دعماً للشراكة اجلديدة من أجل تنمية           

ــائ  ــامج اإلمن ــاه     ،يالربن ــصلة باملي ــة املت ــاء القــدرات لتخطــيط االســتراتيجيات الوطني ــادرات بن  مب
ــا يتمــشى مــع األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة           ــات تطــوير اهلياكــل األساســية يف املنطقــة مب وعملي

 يف منطقـة    حاليـا اجلاريـة    الدعم املـايل للمـشاريع التقنيـة         أيضاشعبة  الوتقدم  .  بذلك الصلة ذات
الشراكات الدولية للتكنولوجيات اجلديـدة والناشـئة       : ملعاجلة،  راكة اجلديدة الش يف إطار    أفريقيا

 وبناء القدرات للحصول علـى الطاقـة الكهربائيـة واإلمـداد     ،للتنمية املستدامة يف السنغال وغانا  
ــاليمي يف    ــصعيد األق ــى ال ــا عل ــاهب ــشرقية  أفريقي ــرعيتني الوســطى وال ــز ،، يف املنطقــتني الف  وتعزي

 اخلارجـة ة لدمج مبادئ التنمية املستدامة يف االستراتيجيات اإلمنائيـة يف البلـدان             القدرات الوطني 
  .اهلادئ منطقة آسيا واحمليط من الرتاعات، اليت تشمل أيضا

 سياسـاهتا الراميـة إىل      ،١٩٩٣ يف عـام  أن بـدأت    جلنة التنميـة املـستدامة، منـذ        تواصل  و  - ٣٦
 مـن متابعـة جـدول أعمـال     لـها بوصـفها جـزءا    ومنظماهتا يف عم   إدراج قضايا الشعوب األصلية   

 يف إطـار احلـوار بـني أصـحاب     حمور هذه األنشطة  الرئيسية  الفئات   برنامج   ويشكل،  ٢١ القرن
صـلية، فـإن     لقـضايا الـشعوب األ     نية موسومة خصيصا  ا اعتمادات ميز  ال توجد وبينما  . املصلحة

 عــام لــتمكني الــشعوب  كــل مــن املــال يوضــع جانبــاا صــغريا، مبلغــهنــاك، حــسبما ورد ســابقا
  .لجنةالاألصلية من املشاركة يف العمليات املتصلة ب

 بــرامج عاديــة أو خمصــصة لبنــاء قــدرات املــوظفني املعنــيني   ولــيس لــدى الــشعبة حاليــا   - ٣٧
غـري أن أنـشطة بنـاء القـدرات يف هـذا اجملـال ُتـدمج بـشكل عـام يف                     . بقضايا الشعوب األصـلية   

 الرئيــسية، مبــا فيهــا االجتماعــات فيمــا بــني      بالفئــات  املتــصلة  األنــشطة الربناجميــة االعتياديــة  
بنــاء القــدرات، واالجتماعــات ب اخلاصــةالــدورات، واالجتماعــات اإلقليميــة، وحلقــات العمــل 

ــة مــع الــشركاء املــنظمني     الرئيــسية، واالجتماعــات املخصــصة الــيت  مــن الفئــاتاهلاتفيــة العادي
وكمـا سـبق الـذكر، هنـاك     .  جلنـة التنميـة املـستدامة    الرئيسية النـشيطة يف عمليـة     الفئاتتنظمها  

 حيتمل أن تعاجل قـضايا الـشعوب   أفريقياأيضاً ثالثة مشاريع للتعاون التقين قيد التنفيذ يف منطقة    
األصــلية الــشعوب جمتمعــات صاحل  شــراكة للتنميــة املــستدامة تعمــل لــ  ١٩ األصــلية، وكــذلك

  .معها أو
  

  لهعوائق التنفيذ والعوامل املسهلة     
ــا     - ٣٨ ــيت تواجهه ــق ال ــصل العوائ ــذ   شــعبةتت ــستدامة يف تنفي ــة امل ــدة  ال التنمي توصــيات العدي
 بالتمويل احملدود لدعم الـربامج واملـشاريع اخلاصـة    اسااملنتدى الدائم أساملقدمة من   الصلة   ذات

ــشعوب األصــلية؛   ــك بال ــن       وذل ــا م ــشعوب األصــلية وغريه ــويالً حمــدوداً لل ــوفر مت ــا ت ــم أهن رغ
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 مــن املــشاركة يف االجتماعــات ينــهم الرئيــسية مــن البلــدان الناميــة لتمكمــن الفئــاتني املــشارك
ليــشارك ممــثالن أو أربعــة ممــثلني يعينــهم  ال ســنوياويف املتوســط، ُتقــدم األمــو. لجنــةالاملتــصلة ب

مـا بـني الـدورات    اليت تعقـد في  جتماعات  االقطاع الشعوب األصلية يف االجتماعات اإلقليمية و      
  .اللجنةواجتماعات 

العوامل اليت تسهل علـى شـعبة التنميـة املـستدامة تنفيـذ توصـيات املنتـدى الـدائم                   ومن    - ٣٩
 واليتــه تنطــوي الرئيــسية، الــيت الفئــاتوالطبيعــة االبتكاريــة لربنــامج   القــوة ذلــكومتكنــها مــن

 ووإشـراكها علـى حنـ   ) ةيمبا فيها الشعوب األصـل   (الرئيسية  الفئات  تعزيز مشاركة   على  وأهدافه  
وعمليـات تنفيـذها    )٢١( ومتابعـة خطـة جوهانـسربغ للتنفيـذ    ٢١ فعال يف جـدول أعمـال القـرن     

 علــى إشــراك الــسهروس للــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة؛ ومواصــلة  يشــوويف اســتراتيجية مور
بــشكل مباشــر وملمــوس يف عمــل جلنــة التنميــة ) مبــا فيهــا الــشعوب األصــلية( الرئيــسية الفئــات

نتــدى الــدائم جمــاالت املوة علــى ذلــك، تتقاســم شــعبة التنميــة املــستدامة و وعــال .)٢٢(املــستدامة
ملسائل اليت صدر هبـا تكليـف، وعلـى األخـص يف التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة                  ا متشاهبة يف 

 عـن التعلـيم والـصحة، ومهـا     فـضال ) الثالثـة للتنميـة املـستدامة   املعرفة على أهنا األعمـدة   (والبيئة  
وجيعل ذلـك طبيعـة     . لقطاعات لكل دورة من دورات جلنة التنمية املستدامة       مسألتان شاملتان ل  

جـد متـشاهبة، ممـا ميكـن الـشعبة مـن معاجلـة العديـد مـن                  عمل الشعبة واملنتدى الدائم     وأهداف  
 .للمنتدى الدائمبالنسبة اجملاالت ذات األمهية 

  
  املنسقون    

ية عـادة مـن خـالل منـسق بـرامج           قـضايا الـشعوب األصـل     التنمية املستدامة   توجه شعبة     - ٤٠
 :وفيما يلي معلومات االتصال. الرئيسيةالفئات ربامج لالرئيسية وموظف الفئات 

 الرئيسيةالفئات فيديريكا بييتراتشي، منسقة برامج 

  االتصال والتوعيةفرع 
  لألمم املتحدة التابعةإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية/شعبة التنمية املستدامة

 الرئيسيةالفئات ربامج ل فاتوري، موظفة تونياو

  السياسات العامليةفرع

 لألمم املتحدةالتابعة إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية /شعبة التنمية املستدامة
__________ 

  ).ز (١٣٩ خطة جوهانسربغ للتنفيذ، الفقرة  )٢١(  
  ).ب (١٤٩ خطة جوهانسربغ للتنفيذ، الفقرة  )٢٢(  
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   باملوضوعاالجتماعات ذات الصلة    
ا  الـيت تـشمل قـضاي      فيما يلي قائمة باملؤمترات احلديثة واملقبلة وغريها من االجتماعـات           - ٤١

  .الشعوب األصلية
، نيويـورك  ،دور املؤشـرات  : اجتماع فريق اخلرباء املعين بتغري املناخ والتنميـة املـستدامة           - ٤٢
.  شعبة التنميـة املـستدامة     هذهنظمت حلقة العمل     .)٢٣(٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين األول  ١٦‐١٥

 لتـستخدم   وكان اهلدف الرئيسي لالجتماع هو مناقشة الـسبل الـيت ميكـن للبلـدان أن تنتـهجها                
علــى أفــضل وجــه الــروابط بــني مؤشــرات التنميــة املــستدامة وسياســات تغــري املنــاخ، ومــن مث    

 علــى املــستوى  التنميــة املــستدامةمــن قــضايا تغــري املنــاخ جعــل مــسألةمــساعدة البلــدان علــى  
واستعرض االجتماع التجارب الوطنيـة والدوليـة بـشأن املؤشـرات واالحتياجـات مـن               . العملي

 احلــوار فيمــا بــني خمتلــف جمموعــات اجلهــات   عــزز أيــضاو. لــسياسات تغــري املنــاخ املعلومــات 
  .الفاعلة يف هذا اجملال

 يف اسـتخدام  كفـاءة   ال و ، حتسني اإلنتاجية الزراعيـة    من أجل حلقة عمل تنمية القدرات       - ٤٣
 .)٢٤(٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين٣٠‐٢٨، بــانكوك، يف املنــاطق الريفيــة املعيــشةســبل و ،امليــاه

عقـد امليـاه    لألمـم املتحـدة     احلقة العمل هذه شعبة التنمية املستدامة بالتعاون مع برنامج          ظمت  ن
كبـار  ومجعـت  . لجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ          الاملعين بتنمية القدرات و   

م املتحـدة،    مـن منظومـة األمـ      ومـوظفني صانعي السياسات احلكومية، وممثلي السلطات احملليـة،        
 الــدروس املــستفادة وأفــضل املمارســات يف  وعــاملني يف هــذا اجملــال لتبــادل بــاحثني وخــرباء، و

  . األرياف يففقرالمكافحة 
 ثــورة  وإحــداثمواجهــة التحــديات: احلــادي والعــشرينة يف القــرن فريقيــالزراعــة األ  - ٤٤

ــستدامة  ــدهوك، خــضراء م ــباط١٠‐٩، وين ــر / ش ــذا   .)٢٥(٢٠٠٩فرباي ــيم ه ــتركت يف تنظ  اش
. شـعبة التنميـة املـستدامة     وحكومـة ناميبيـا     ووزارة البيئـة والـسياحة،      تماع الرفيع املـستوى     االج
 بني الدورات علـى      يعقد فيما  للجنة التنمية املستدامة  اً   اجتماع بوصفه ،هذا االجتماع قد نظر   و

ة وغريها من أصـحاب املـصلحة   فريقيمستوى الوزراء، يف الطريقة اليت ميكن هبا للحكومات األ    
يواجهوا التحديات ويعتمدوا سياسـات قويـة ويتخـذوا تـدابري عمليـة، بالتعـاون مـع اجملتمـع           أن  

ة واالقتـصادات الريفيـة علـى نطـاق أوسـع           فريقيـ لزراعة األ  ا إلحياءالدويل والشركاء اإلمنائيني،    
  .امة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيابسبل مستد

__________ 
  )٢٣(  http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/15Oct_2008/egm.htm.  
  )٢٤(  http://www.un.org/esa/sustdev/calendar/work_bkk09.htm.  
  )٢٥(  http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/africa/events/index.htm.  
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، بعة عشرة للجنة التنمية املـستدامة     االجتماع التحضريي احلكومي الدويل للدورة السا       - ٤٥
الــسادسة الــدورة هــذا االجتمــاع علــى  اعتمــد .)٢٦(٢٠٠٩فربايــر /شــباط ٢٧‐٢٣نيويــورك، 

الـــيت هـــي دورة االســـتعراض ووضـــع أســـس الـــدورة الـــسابعة عـــشرة الـــيت هـــي دورة عــشرة  
  .السابعة عشرةللدورة النتيجة الرئيسية إصدار مشروع نص تفاوضي السياسات، وكانت 

ــستدامة      - ٤٦ ــة املـ ــة التنميـ ــشرة للجنـ ــسابعة عـ ــدورة الـ ــورك، الـ ــار١٥‐٤، نيويـ ــايو / أيـ مـ
مــن دورة الــسياسات  بوصــفها دورهتــا الــسابعة عــشر، خــالل ســتتفاوض اللجنــة  .)٢٧(٢٠٠٩
، علـى القـرارات املتـصلة    الـيت تـشمل الـدورتني الـسادسة عـشرة والـسابعة عـشرة         التنفيـذ   حلقة  

  .راضي واجلفاف والتصحر وأفريقيالزراعة والتنمية الريفية واألاملتعلقة باباملسائل املواضيعية 
  

  شعبة السياسات والتنمية يف امليدان االجتماعي  -رابعا   
شـعبة الــسياسات والتنميـة يف امليــدان االجتمـاعي جــزء مـن إدارة الــشؤون االقتــصادية       - ٤٧

مـن  سعى الشعبة إىل تعزيز التعـاون الـدويل         وت. واالجتماعية التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة     
لتنميـة االجتماعيـة، ال سـيما يف جمـاالت القـضاء علـى الفقـر، والعمالـة املنتجـة، والعمـل                      أجل ا 
 ،ة واألشـخاص ذوي اإلعاقـ     ، واألسـرة  ، والـشباب  ، واإلدماج االجتمـاعي لكبـار الـسن       ،الالئق

ــشعوب األصــلية  ــزاع   ،وال ــشون حــاالت ن ــذين يعي ــن اجملموعــات    وغ، واألشــخاص ال ــم م ريه
 .شخاص املهمشني من اجملتمع والتنميةاأل أو
  

  ة األصليالشعوبأمانة منتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا     
يف إطــار باســتمرار عمــل أمانــة املنتــدى الــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية يتــسع   - ٤٨

ة االقتصادية واالجتماعيـة والبيئـة والـصحة         التنمي اليت تشمل الواسعة جداً،    ملنتدى الدائم اوالية  
عـن  واليتـه  ب االضطالعوتساعد األمانة املنتدى الدائم على  . لتعليم والثقافة وحقوق اإلنسان   وا

دمـج  تـشجيع  ) ب(توصيات يف جمال السياسات إىل منظومة األمم املتحدة،     التقدمي   )أ(: طريق
قـضايا الـشعوب   التوعيـة ب ) ج(ملتحـدة،  قضايا الـشعوب األصـلية وتنـسيقها يف منظومـة األمـم ا           

  .املناسبة إنتاج املواد )د(األصلية، 
 مـن إعـالن األمـم       ٤٢ويشمل توسيع عمل املنتدى الدائم دوره اجلديد مبوجب املـادة             - ٤٩

املتحـدة بـشأن حقـوق الــشعوب األصـلية حيـث مـن املتوقــع أن يـشجع املنتـدى الـدائم مراعــاة          
 لعمــلاوتــشمل جمــاالت . فعاليــة اإلعــالنمــدى  وأن يتــابع أحكــام اإلعــالن وتطبيقهــا الكامــل

__________ 
  )٢٦(  http://www.un.org/esa/sustdev/csd/policy.htm.  
  .املرجع نفسه  )٢٧(  
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، )٢٨(خـرى برنـامج املــنح الـصغرية يف إطــار العقـد الــدويل الثـاين للــشعوب األصـلية يف العــامل      األ
 الـدول األعـضاء،   اليت تستضيفها اخلرباء   أفرقةاجتماعات  واجتماعات إضافية للمنتدى الدائم و    

 يف مـؤمترات حكوميـة    أيـضا ؤه وأعـضا ملنتـدى الـدائم  أمانـة ا  وتـشارك    . لتوصيات املنتدى  دعما
 وسـائط اإلعـالم بقــضايا   عون وعـي جويـش يـضطلعون بأنـشطة بنـاء القـدرات     ودوليـة رئيـسية،   

  .األصلية الشعوب
بـاالقتران مـع مـذكرة أمانـة املنتـدى الـدائم بـشأن         التقريـر  منالفرع هذا وينبغي قراءة     - ٥٠

تحــــدة ومنظمــــات حكوميــــة دوليــــة أخــــرى     التقــــارير الــــواردة مــــن منظومــــة األمــــم امل    
)E/CN.19/2009/10 (         ٣والتقارير التحليلية عن بنود جـدول األعمـال) أ) (E/CN.19/2009/7 (

  ).E/CN.19/2009/9) (ج (٣و ) E/CN.19/2009/8) (ب (٣و 
  

  اوشباهب أطفال الشعوب األصلية    
 تعمـل عـن      املنتـدى   أمانـة  يف دورته الـسابعة، بـدأت     ملنتدى الدائم   من ا على إثر توصية      - ٥١

إلدارة يف شــعبة الــسياسات والتنميــة يف امليــدان االجتمــاعي، التابعــة  كثــب مــع قــسم الــشباب  
واليونيــسيف لتــسهيل مــشاركة جمموعــة شــباب الــشعوب   ، ة واالجتماعيــةالــشؤون االقتــصادي

إعـداد التقريـر   لشباب يف   ل برنامج األمم املتحدة     أيضا مانةاألوتدعم  . األصلية يف الدورة الثامنة   
  . عن شباب الشعوب األصلية وتغري املناخالذي يشمل فصال، ٢٠٠٨يف العامل عن الشباب 

ف ومنظمــة الــصحة العامليــة واســتجابة  يسيــ، بالتعــاون مــع اليون املنتــدىتعمــل أمانــةو  - ٥٢
. حلقة عمل بشأن منع انتحـار شـباب الـشعوب األصـلية           تنظيم  على  لتوصيات املنتدى الدائم،    

 وستجمع خرباء يف املوضـوع مـن خمتلـف املنـاطق،     ٢٠٠٩ م حلقة العمل يف أواخر عام   وستنظ
بغيــة تقــدير اخلــربات القائمــة، مبــا فيهــا الــسياسات واالســتراتيجيات، الســتخالص املمارســات  

  . للمضي قدما بشأن هذه املسألة املهمةالسبلاجليدة، وتقدمي توصيات عن أفضل 
  

  نساء الشعوب األصلية    
، بالتعـاون مـع هيئـات أخـرى يف األمـم            ٢٠٠٥ ، منـذ عـام     املنتـدى الـدائم    مل أمانـة  تع  - ٥٣

تنفيــذ مــشروع حــساب األمــم املتحــدة مــن أجــل املتحــدة ومنظمــات نــساء الــشعوب األصــلية 
ــة، ــونللتنمي ــشعوب األصــلية    املعن ــساء ال ــة مــن خــالل    : إشــراك ن ــدرة احلكومــات احمللي ــاء ق بن

  . أدناه٦٠يف الفقرة  وترد تفاصيل هذا املشروع .لالتينيةالتكنولوجيات اجلديدة يف أمريكا ا
__________ 

يف حني ختصص اآلن وظيفة ممولة من خارج امليزانية هلذا الغرض فإن أمانـة املنتـدى تكـرس جـزءا مـن وقـت                         )٢٨(  
 مــوظفني آخــرين هلــذه املهمــة، الكثيفــة اليــد العاملــة إىل أقــصى حــد ممــا يــسقط ضــغوطا ال حتتمــل     ٤عمــل 
  .املوظفني على
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يف عـدد مـن تقـارير األمـم املتحـدة عـن             ،  ٢٠٠٨ ، خـالل عـام     املنتـدى   أمانة وسامهت  - ٥٤
 ١٣٢٥  تنفيــذ قــرار جملــس األمــنعــنإىل جملــس األمــن قــدم تقريــر يف ذلــك املــرأة، مبــا وضــع 

ــاملرأة  ) ٢٠٠٠( ــق ب ــسالم واألمــن املتعل ــارير)٢٩(وال ــة   وتق ــة العام ــرار عــن إىل اجلمعي ــذ الق   تنفي
 والقـرار   )٣٠(اجلهـود للقـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة                املتعلق بتكثيـف     ٦١/١٤٣
القضاء على االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي جبميع مظاهرهـا،            املتعلق ب  ٦٢/١٣٤

ء املنتـدى الـدائم     وشـارك أعـضا   . )٣١(مبا يف ذلك يف حاالت الصراع وما يتصل هبا من حـاالت           
 يف عدد من االجتماعات الدولية الرئيسية الـيت تعـاجل قـضايا نـساء الـشعوب األصـلية، مبـا                     أيضا

فيهـــا االجتمـــاع الـــدويل التاســـع املعـــين باإلحـــصاءات اجلنـــسانية املعقـــود يف أغواســـكاليانيت،  
غرافيــة اجلو بــدعوة مـن املعهــد الــوطين لإلحــصاء ، ٢٠٠٨أكتــوبر /تــشرين األوليف  ،املكـسيك 
 وصندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة واللجنـة االقتـصادية ألمريكـا              ية يف املكسيك  واملعلومات

ة التقليديـة،   الالتينية ومنطقة البحر الكارييب واالجتماع الدويل لنساء الشعوب األصلية والعدالـ          
حــدة  بــدعوة مــن صــندوق األمــم املت،٢٠٠٨ أكتــوبر/يف تــشرين األول الــذي عقــد يف كويتــو

  .اإلمنائي للمرأة
 جـرى ويف إطار الصندوق االستئماين للعقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العـامل،               - ٥٥

 اليت ركّـزت بـشكل حمـدد    ٢٠٠٨ من خالل عدد من املشاريع املنتقاة للتمويل يف عام       ،السعي
كونغــو علــى حالــة نــساء الــشعوب األصــلية، وهــي مــشاريع ُنفــذت يف أوغنــدا ويف مجهوريــة ال

الدميقراطية، إىل احلد من ممارسة العنـف ضـد نـساء الـشعوب األصـلية، وركّـز برنـامج نفـذ يف                      
بوليفيا على متكني نساء الشعوب األصلية، كما استهدف برنامج ُنفذ يف نيبال تعميم صـكوك                

  .األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان للشعوب األصلية على نساء الشعوب األصلية لنيبال
  

  اإلعاقة    
ــاذ يف        - ٥٦ ــز النف ــة حي ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة حق ــار٣كــان دخــول اتفاقي ــايو / أي م

 يف مسرية اجلهـد العـاملي جتـاه تعزيـز حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة                  ة بارز معلمة )٣٢(٢٠٠٨
ويوجد فعـال، باإلضـافة إىل إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية،                    . وتأمينها

يوىل يف تنفيـذ هـذا اإلعـالن اهتمـام خـاص      ” منه اليت تنص على ضرورة أن  ٢٢ سيما املادة  ال
 إطار عمـل مـتني ملعاجلـة املـسائل          “لألشخاص ذوي اإلعاقة  ... للحقوق واالحتياجات اخلاصة  

__________ 
  )٢٩(  S/2008/622.  
  )٣٠(  A/63/214.  
  )٣١(  A/63/216.  
  .٦١/١٠٦ يف قرارها ٢٠٠٦ديسمرب /أقرت اجلمعية العامة هذه االتفاقية يف كانون األول  )٣٢(  
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االجتماعية واملادية والصحية واملسائل اإلمنائية العامـة الـيت تواجـه أفـراد الـشعوب األصـلية مـن                   
 أمانة املنتدى مـع وحـدة اإلعاقـة التابعـة لـشعبة الـسياسات والتنميـة يف                  وستعمل. ذوي اإلعاقة 

  .امليدان االجتماعي من أجل تعزيز تركيز سياساهتا على هذه املسألة
 أنـشطة احلكومـات املتعلقـة    عـن وبّينت املرحلة الثانية من الدراسة االستقصائية العامليـة       - ٥٧

كــافؤ الفــرص لألشــخاص ذوي اإلعاقــة أن املنــاطق بتنفيــذ القواعــد املوحــدة املتعلقــة بتحقيــق ت
الثالث يف العامل الـيت تقـيم فيهـا أكـرب األعـداد مـن أفـراد الـشعوب األصـلية هـي أيـضا املنـاطق                           

عـن  وال تقدم الدراسة االستقصائية بيانات مفّصلة       . معدل التنفيذ األدىن للقواعد املوحدة     ذات
تبار هذه الشعوب متثل فئة مهمشة تقليديا، بـأن         الشعوب األصلية، بيد أنه ميكن االفتراض، باع      

وسـتعمل أمانـة    . أفراد الشعوب األصلية يف هذه املنـاطق يعـانون مـن آثـار ذلـك بـشكل شـديد                  
  .املنتدى ووحدة اإلعاقة على معاجلة هذه املسألة اليت تبعث على القلق

  
  األهداف اإلمنائية لأللفية    

ضات شاملة للتقارير القطرية عن األهـداف اإلمنائيـة      قامت أمانة املنتدى الدائم باستعرا      - ٥٨
ــة ملــدة ثــالث ســنوات   ــة توصــيات    . لأللفي وشــددت هــذه االستعراضــات باســتمرار علــى أمهي

ــه لعــام   ــة   ٢٠٠٦  و٢٠٠٥املنتــدى يف دورتي ــة لأللفي ، اللــتني مت فيهمــا حبــث األهــداف اإلمنائي
ة إلدمــاج هــذه الــشعوب  والــشعوب األصــلية بــصفة حمــددة، كمــا أبــرزت العناصــر الــضروري   

وركّزت استنتاجات هذه االستعراضات على إشراك الشعوب األصـلية يف وضـع         . بشكل أكرب 
التقـــارير املتعلقـــة باألهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة وعمليـــات الرصـــد األخـــرى ذات الـــصلة هبـــذه 

يف مجيـع   البيانـات، واحتـرام مبـدأ املوافقـة احلـرة واملـسبقة واملـستنرية                توزيـع األهداف وحتـسني    
  .األنشطة املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية اليت متس الشعوب األصلية

وشـــكّلت توصـــيات املنتـــدى الـــدائم بـــشأن األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة، إىل جانـــب    - ٥٩
ــة، األســاس لوضــع فــصل عــن الــشعوب      االســتنتاجات املستخلــصة مــن االستعراضــات املكتبي

ــة لألل  ــة   األصــلية واألهــداف اإلمنائي ــوارد املتعلق ــة يف جمموعــة امل ــشعوب األصــلية،  بقــضايافي  ال
 الـشعوب األصـلية ملـوظفي    قـضايا باإلضافة إىل فرع عن املوضوع يف النمـوذج التـدرييب بـشأن          

  .٢٠٠٨األمم املتحدة الذي أصدرته أمانة املنتدى عام 
  

  حساب التنمية    
لــسلطات احملليــة يف بوليفيــا تنفــذ األمانــة، بالتعــاون مــع منظمــات الــشعوب األصــلية وا  - ٦٠

بناء قـدرات   : وبريو وإكوادور، مشروع حساب التنمية املسمى إشراك نساء الشعوب األصلية         
 مت  ٢٠٠٨ويف عـام    .  احمللية مـن خـالل التكنولوجيـات اجلديـدة يف أمريكـا الالتينيـة              اتاحلكوم
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نـساء الـشعوب   ب يتـصل باحلالـة فيمـا   الفراغ يف كل بلد من هذه البلدان من التقييمـات املتعلقـة          
ــصاالت األصــلية ــال االت ــاجل      يف جم ــيت تع ــة ال ــات احلالي ــتعراض احملتوي ــضايا، باإلضــافة إىل اس  ق

ــلية ــا، يف    . الـــشعوب األصـ ــائق يف ثـــالث حلقـــات عمـــل ُعقـــدت يف ليمـ وُبحثـــت هـــذه الوثـ
. ٢٠٠٨يونيـه  /مـايو، ويف البـاز، يف حزيـران       /أبريل، ويف التاكونغا، إكـوادور، يف أيـار       /نيسان

وشاركت جمموعة من نساء الشعوب األصلية يف هذه احللقات، كمـا شـارك فيهـا ممثلـون عـن                   
واسـتنادا إىل مبـدأ املوافقـة احلـرة واملـسبقة      . احلكومات وزمالء من أفرقة األمم املتحدة القطرية  

واملستنرية، نظر املشاركون يف حلقة العمل يف الوثائق التحضريية املشار إليها أعـاله، وتوصـلوا               
وإثر حلقات العمـل، قامـت كـل منظمـة مـن منظمـات              . إىل توافق آراء بشأن أنشطة املشروع     

الشعوب األصلية املتعاونة بوضع خطة عمل إلعـداد مـواد تتعلـق باالتـصاالت لنـساء الـشعوب          
وميكن االطالع على مزيد مـن املعلومـات، مبـا يف ذلـك             . ٢٠٠٩األصلية، سيتم إصدارها عام     

  .)٣٣(لقات العمل، على املوقع الشبكي ملنتدى األمم املتحدة الدائمتقييمات وتقارير حال
  

  تغري املناخ    
ــا         - ٦١ ــاره حتــديا إمنائي ــاخ باعتب ــري املن ــة إىل تغ ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت تنظــر إدارة ال

مستداما ذا طبيعة ملحة ينبغي ربطـه بـشكل أوثـق مـع خطـة األمـم املتحـدة للتنميـة يف نطاقهـا                        
يف ذلك حتقيق منو اقتصادي أكثر مشـوال يف جانبـه االجتمـاعي، ولكنـه أقـل كثافـة                   األوسع، مبا   

وتـرى  . يف استخدام الكربون، فضال عن ربطه باألهداف اإلمنائية األخـرى املتفـق عليهـا دوليـا               
اإلدارة أن قطاعات عديـدة ميكـن إشـراكها، مثـل قطاعـات التمويـل والطاقـة والنقـل والزراعـة                  

عم املعياري والـدعم املتعلـق بالـسياسات الـذي تقدمـه اإلدارة، باإلضـافة             ويستنري الد . والصحة
إىل عملها التحليلي ونشاطاهتا يف جمال بناء القـدرات علـى املـستوى القطـري، مـن هـذا النـهج                     

وميكن لإلدارة تنسيق املسائل املتعلقـة بـتغري املنـاخ ألهنـا تقـدم خـدماهتا للجنـة التنميـة                    . الشامل
نة منتـدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات وأمانـة منتـدى األمـم املتحـدة الـدائم           املستدامة، وألما 

وهي نشطة أيضا يف جمال تقدمي املـساعدة للحكومـات، مبـا يف       . املعين بقضايا الشعوب األصلية   
 الدول اجلزرية الصغرية النامية، لزيادة القدرات املتعلقة بوضـع وتنفيـذ االسـتراتيجيات               يف ذلك

، مبـا يف ذلـك      ٢٠٠٥لوطنية، علـى النحـو الـذي يـدعو إليـه مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام                    اإلمنائية ا 
  . )٣٤(االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية املستدامة اليت تشمل مسائل تغري املناخ

__________ 
  )٣٣(  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/dev_acct.html.  

  )٣٤(  http://www.un.org/climatechange/pdfs/bali/desa-bali07-16.pdf.  
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وهـو يزيـد مـن      .  للـشعوب األصـلية     بالنـسبة  وال يزال تغري املناخ يـشكل مـسألة ملحـة           - ٦٢
للشعوب األصلية إىل الدرجة اليت يعّرض معها للخطـر حقـوقهم           حدة الظروف املعيشية احلالية     

وحقوق الشعوب األصلية هي أصال منتهكة بسبب هتمـيش هـذه الـشعوب سياسـيا               . األساسية
وأبـرز موضـوع الـدورة الـسابعة للمنتـدى الـدائم، وهـو        . واقتصاديا وفقداهنا لألراضي واملوارد   

الــدور القيــادي للــشعوب األصــلية  : بل العــيش الثقــايف وســ-تغــري املنــاخ والتنــوع البيولــوجي  
والتحديات اجلديدة، الصعوبات اليت يواجهها أفراد الشعوب األصـلية يف االضـطالع بـدور يف               

ــتغري املنـــاخ  ــة بـ ــوفر    . املناقـــشة املتعلقـ ــارة مـــسألة عـــدم تـ وطرحـــت العديـــد مـــن القـــضايا املثـ
ن سـيهاجرون مـن أراضـيهم       التكنولوجيا، وعدم وجود سياسات ألفراد الشعوب األصلية الـذي        

ومناطقهم وبلـداهنم بـسبب آثـار تغـري املنـاخ، وعـدم استـشارهتم، وإغفـال مبـدأ املوافقـة احلـرة                       
واملسبقة واملستنرية على برامج مثـل برنـامج األمـم املتحـدة التعـاوين خلفـض االنبعاثـات الناجتـة                    

ظيفــة، وهــي بــرامج ُوضــعت عــن إزالــة الغابــات وتــدهورها يف البلــدان الناميــة وآليــة التنميــة الن
وتظـل مجيـع هـذه املـسائل جمـاال رئيـسيا مـثريا للجـدل بالنـسبة                  . للتخفيف من آثار تغـري املنـاخ      

  .للشعوب األصلية
 ٢٠٠٩والشعوب األصلية حريصة على أن تشارك يف مفاوضـات كوبنـهاغن يف عـام                 - ٦٣

ع االحتـرار العـاملي     حيث يتوقع أن يـربم اتفـاق بـني األطـراف بـشأن بروتوكـول كوبنـهاغن ملنـ                  
ــة للتنــوع البيولــوجي، ال   . وتغــري املنــاخ  اتفاقيــة األمــم املتحــدة  تــسلموخالفــا لالتفاقيــة الدولي

ويف خطة عمـل بـايل      . اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ رمسيا بأثر تغري املناخ على الشعوب األصلية          
ياجـات اجملتمعـات احملليـة    ، ُسـلم بـشكل حمـدود بـضرورة معاجلـة احت     ٢٠٠٧هلذه االتفاقية لعام  

وجمتمعــات الــشعوب األصــلية عنــدما ُتتخــذ إجــراءات للحــد مــن االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة 
بيد أنه ال تزال هناك ضرورة الختاذ إجراءات تتعلق بالـسياسات لكـي             . الغابات وتدهور التربة  

وليـة، بـسبل أخـرى      تتمكن الشعوب األصلية من اجلهر بآرائهـا يف إطـار عمليـة تغـري املنـاخ الد                
ــات        ــة مــع رؤســاء اهليئ ــة وتنظــيم مناســبات واجتماعــات جانبي ــداوالت الرمسي غــري حــضور امل

  .التفاوضية
 بأنه عام تغري املنـاخ بـسبب احلاجـة      ٢٠٠٩ مون عام    -ووصف األمني العام بان كي        - ٦٤

  يف كوبنــهاغن، علــى النحــو الــذي٢٠٠٩ديــسمرب /إىل التوصــل التفــاق حبلــول كــانون األول
ميكـن إجيـاد حـل       اله  اتفقت عليه مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وكذلك نظـرا إىل أنـ             

وأكـد األمــني  . إال إذا مّهـدت لـذلك هنـج جديـدة للمنـاخ والطاقـة      لألزمـة االقتـصادية   حقيقـي  
العــام أيــضا أنــه خيطــط لعقــد مناســبة رفيعــة املــستوى مــع رؤســاء الــدول واحلكومــات خــالل     

، وأنــه جيــري مــشاورات مــع البلــدان بــشأن ٢٠٠٩ســبتمرب / العامــة يف أيلــولاجتمــاع اجلمعيــة
وتعتـزم أمانـة املنتـدى الـدائم     . إمكانية عقد اجتماع قمة آخر رفيع املستوى يف الشهور القادمة    
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كلما تـسىن هلـا ذلـك، التـرويج لقـضايا الـشعوب األصـلية يف هـذه املناسـبات الرفيعـة املـستوى                    
ورّوجـت أيـضا لعقـد مـؤمتر القمـة العـاملي للـشعوب األصـلية بـشأن تغـري                  . املتعلقة بـتغري املنـاخ    

كوراج، أالسكا، الواليـات املتحـدة األمريكيـة خـالل          لذي ُعقد يف مركز دينايينا، يف أن      املناخ ا 
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ إىل ٢٠الفترة من 

  
  الترويج والتوعية    

ايل التـرويج والتوعيـة مـن وجودهـا يف       تفيد األمانة، يف إطار ما تبذله من جهـود يف جمـ             - ٦٥
مقــر األمــم املتحــدة، وذلــك بالعمــل بــشكل وثيــق مــع إدارة األمــم املتحــدة لــشؤون اإلعــالم،   

ويـتم القيـام جبانـب    . للتواصل مع وسائط اإلعالم واجملتمع املدين والدول األعضاء طوال الـسنة         
شترك بـني الوكـاالت املعـين    أساسي من األنـشطة التروجييـة لألمانـة مـن خـالل فريـق الـدعم املـ              

وتقـوم األمانـة بنـشر استعراضـاهتا     .  الـشعوب األصـلية وجمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة       بقضايا
املكتبية للتقييمات القطرية املوحدة وأُطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة، باإلضـافة إىل              

ــة      ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــن األه ــة ع ــارير القطري ــات    وتواصــل. التق ــبكي باللغ ــع ش ــشغيل موق  ت
 Messageاإلنكليزية واإلسبانية والفرنسية والروسية، وحتديثه، وُتصدر رسالة إخباريـة بعنـوان   

Stick           وأصـدرت األمانـة،    . ، وتنظم احتفاالت سنوية باليوم الدويل للشعوب األصـلية يف العـامل
عـالن األمـم املتحـدة      ، بالتعاون مـع إدارة شـؤون اإلعـالم، كتيبـات مطبوعـة عـن إ               ٢٠٠٨عام  

بشأن حقوق الـشعوب األصـلية، ودلـيال عـن العقـد الـدويل الثـاين للـشعوب األصـلية يف العـامل                       
وجتـري التحـضريات إلصـدار منـشور بعنـوان حالـة الـشعوب              . باللغات الرمسيـة الـست مجيعهـا      

  .األصلية يف العامل
  

 أمانة منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات  - خامساً 
ــشرين األول يف  - ٦٦ ــوبر/ت ــشأ اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي  ، أ٢٠٠٠ أكت ــرارهن  ، يف ق
وهدفــه الرئيــسي هــو تعزيــز إدارة مجيــع  . ، منتــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات ٣٥/٢٠٠٠

 وتعزيز االلتزام السياسي الطويل األجل القـائم        تنمية مستدامة أنواع الغابات وحفظها وتنميتها     
 ونتـائج الفريـق     ،٢١من جدول أعمال القرن      ١١الفصل  ودئ الغابات،   مباوعلى إعالن ريو،    

احلكومي الدويل املعـين بالغابـات واملنتـدى احلكـومي الـدويل املعـين بالغابـات، وغـري ذلـك مـن               
ويـضم املنتـدى أعـضاء مـن مجيـع أحنـاء العـامل،              . املعلمات الرئيسية للسياسات احلرجية الدوليـة     

 . املتخصصةاء يف األمم املتحدة ووكاالهتالدول األعضاوهو مكون من كل 

الـدور احليـوي الـذي تؤديـه الـشعوب األصـلية       ب على النحـو الواجـب   املنتدى   ويعترف  - ٦٧
ــات  ــق اإلدارة املــستدامة للغاب ــروابط بــني صــحة    جــرىوقــد . يف حتقي ــرار ال ــراراً وتكــراراً إق  م
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ــة  ــات وحيويـ ــة الغابـ ــحة وحيويـ ــات وصـ ــشعوب  جمتمعـ ــي الـ ــيت تعـ ــلية الـ ــات ش يفاألصـ  الغابـ
 تمعــاتنفــسه، فــإن أمهيــة الغابــات الثقافيــة والروحيــة واالقتــصادية جمل  ويف الوقــت. جبوارهــا أو

 .الشك يقبل  األصلية شيء الالشعوب

فئـات  لـشعوب األصـلية، بوصـفها إحـدى ال    الـيت تـشمل ا   الرئيـسية  الفئـة وقد شاركت    - ٦٨
 يف دورات املنتـدى     مـشاركة نـشيطة    ،٢١الرئيسية التسع اليت يعترف هبا جدول أعمال القـرن          

، ٢٠٠٧أبريـل   /ويف الـدورة األخـرية الـيت عقـدها املنتـدى يف نيـسان             . بهواالجتماعات املتصلة   
ــشيطة يف       ــسامهة ن ــشعوب األصــلية م ــن شــبكات ال ــون م ــداوراتســاهم ممثل  وشــاركوا يف امل

ان الدوليـة    الضوء على حقـوق اإلنـس      مسلطنيدورات احلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين،       
 علـى األسـباب الكامنـة وراء إزالـة      ومـشددين وحقوق الشعوب احمللية املعتمدة علـى الغابـات،         
لـشعوب  اتـشمل   الـيت   الرئيسية  فئة  وشددت ال . الغابات وتدهورها ومسائل سوء إدارة الغابات     

علـى  يف التنميـة املـستدامة، و     الـشعوب األصـلية      الـدور احليـوي الـذي تـضطلع بـه             على األصلية
األصــلية وبيئاهتــا الــشعوب الثقافيــة والروحيــة، والــروابط القائمــة بــني جمتمعــات الغابــات مهيــة أ

 .الطبيعية

ــصادية واالجتماعيـــة يف دورتيـــه التاســـعة         - ٦٩ ــيتناول املنتـــدى مـــسائل التنميـــة االقتـ وسـ
  النـاس، وسـبل العـيش      ملصلحةواملواضيع العامة هلاتني الدورتني هي تسخري الغابات        . والعاشرة

خــالل الــدورة ووباإلضــافة إىل ذلــك، . والقــضاء علــى الفقــر، والغابــات والتنميــة االقتــصادية  
 أصـــحاب املـــصلحة املتعـــددين  حلـــوار بـــنيعـــن االرابعـــة للمنتـــدى، تـــضمن مـــوجز الـــرئيس  

  :التايل البيان
مت التشديد على احلاجة إىل تعزيز بناء قدرات الشعوب األصلية واجملتمعـات            ”    

ــة فيمــا يتــ  ــة املتــصلة    احمللي ــا حلفــظ املعــارف التقليدي صل بتطــوير أســاليب مناســبة ثقافي
. ومـن الـالزم اإلقـرار بالـسمة احليـة الـيت تتـسم هبـا تلـك املعـارف                   . بالغابات وتقامسهـا  

ــن خــالل بــرامج          ــيم الرمســي وتقامسهــا م ــارف يف نظــم التعل ــذه املع ــي إدراج ه وينبغ
عـن اسـتعمال الغابـات واحملافظـة     التدريب الصناعي بغرض كفالة الوعي الثقايف فـضال        

  ).١٢، الفقرة الفرعية ١٠، الفرع أوال، الفقرة E/2004/42( “عليها
 املنتــدى الــصك غــري امللــزم قانونــاً بــشأن مجيــع أنــواع الغابــات، أقــر، ٢٠٠٧ويف عـام    - ٧٠

ــات      ــستدامة للغاب ــشأن اإلدارة امل ــى اإلطــالق ب ــضمن . وهــو أول صــك حكــومي دويل عل ويت
 املنتـدى برنـامج     أقـر وباإلضـافة إىل ذلـك،      . رات إىل اجملتمعات األصلية واحمللية    الصك عدة إشا  

تــسخري  ”، ســيكون موضــوع دورة املنتــدى هــو     ٢٠١١عمــل متعــدد الــسنوات، ويف عــام     
وسيــشمل ذلـك العمــل املتعلــق  . “ النـاس وســبل العـيش والقــضاء علــى الفقـر   ملــصلحةالغابـات  
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األصـلية وغريهـا مـن اجملتمعـات احملليـة املعتمـدة            شعوب  الجمتمعات  قضايا  بالتنمية االجتماعية و  
 . حيازة األراضيهاعلى الغابات، مبا في

إســـهامها يف شـــكل تقريـــر لـــشعوب األصـــلية قـــدمت الفئـــة الرئيـــسية الـــيت تـــشمل او  - ٧١
 عن اآلليـات احملتملـة     آراءها أيضاوقدمت  . لحوار بني أصحاب املصلحة املتعددين    للمجموعة ل 

 . املستدامة للغاباتلتمويل اإلدارة

وخيصص املنتدى قـدراً هامـاً مـن وقـت املـوظفني ملـسائل الـشعوب األصـلية، ال سـيما                       - ٧٢
. الـشعوب األصـلية   الـيت تـشمل     الرئيـسية   الفئـات   عن طريق العمل والتعاون مع جهات تنـسيق         

ــة املنتــدى أن تعاوهنــا املــستمر وأنــشطة    ــادلوتعتــرب أمان   املعلومــات مــع جهــات تنــسيق مــن  تب
 . بناء القدرات من أنشطةالشعوب األصلية نشاطمجاعات 

 :الشعوب األصلية هي، مبا يف ذلك الرئيسيةفئات  تنسيق املنتدى للةوجه  - ٧٣

  ماريا بوهجانبالو
  أمانة منتدى األمم املتحدة الدائم املعين بالغابات

  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
DC1-1245, One United Nations Plaza,  

New York, NY 10017 USA  

أبريـل إىل  / نيـسان ٢٠من يف نيويورك يف الفترة وستعقد الدورة الثامنة املقبلة للمنتدى      - ٧٤
لــشعوب الــيت تــشمل االرئيــسية فئــة ممثلــون مــن القــدم ومــن املتوقــع أن ي. ٢٠٠٩مــايو /أيــار ١

: موضـوعني رئيـسيني   ناقـشات علـى     املوسـتركز   . هايشاركوا في إسهامات للدورة وأن    األصلية  
ــتغرية  ” ــة م ــات يف بيئ ــوع        (“الغاب ــاخ والتن ــري املن ــات وتغ ــدهور الغاب ــصحر وت ــك الت ــا يف ذل مب

مبا يف ذلـك متويـل اإلدارة املـستدامة          (“وسائل تنفيذ اإلدارة املستدامة للغابات    ” و) البيولوجي
. ى الغابــاتوكــل هــذه املــسائل ذات صــلة وثيقــة باجملتمعــات األصــلية املعتمــدة علــ ). للغابــات

الفئـات  وباإلضافة إىل ذلك، ستشمل الدورة حواراً بـني أصـحاب مـصلحة متعـددين، سـتقدم                 
 .عمالاأليسية خالله آراءها وتوصياهتا بشأن املسائل املدرجة يف جدول ئالر

تـسخري  ”، علـى موضـوع   ٢٠١١وسريكز املنتدى، يف دورته التاسعة اليت ستعقد عام     - ٧٥
 وســيتناول قــضايا ذات صــلة “ وختفيــف حــدة الفقــر،وســبل العــيش ، النــاسملــصلحةالغابــات 

إدارة الغابات على مستوى اجملتمعات احملليـة، والتنميـة         : وثيقة بقضايا الشعوب األصلية، ومنها    
األصـلية وغريهـا مـن اجملتمعـات احملليـة املعتمـدة علـى              الـشعوب   جمتمعـات   قـضايا   االجتماعية، و 

وباإلضـافة إىل   . ي؛ واجلوانب االجتماعية والثقافية للغابـات     يف ذلك حيازة األراض    لغابات، مبا ا
 . أيضاً السنة الدولية للغابات٢٠١١ذلك، ستكون سنة 
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 شعبة اإلحصاءات  - سادساً 
ــة     - ٧٦ ــسية  شــعبةميكــن تلخــيص والي ــة جمــاالت رئي ــايري  :  اإلحــصاءات يف أربع وضــع املع

اإلحــصاءات القابلــة للمقارنــة دوليــاً  اإلحــصائية الدوليــة واملبــادئ التوجيهيــة املنهجيــة، ومجــع   
 حتـــسني القـــدرات  يف جمـــالونـــشرها، وتقـــدمي الـــدعم إىل الوكـــاالت اإلحـــصائية الوطنيـــة      

 . قمة النظام اإلحصائي الدويل بوصفهااإلحصائية، وخدمة اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة

عـد  اإلحـصاءات بُ   شـعبة    تـدمج ،  الـدائم لمنتـدى   لويف سياق هذه الوالية والعمل الفـين          - ٧٧
،  الـوطين والـدويل    ينعلى الـصعيد   كل جوانب اإلحصاءات الرمسية،      يف ة األصلي أفراد الشعوب 

وعلــى . هاونــشر  البيانــات املتعلقــة هبــذه اجملموعــات الــسكانية  مجــعمــشددة علــى احلاجــة إىل  
، “مبادئ وتوصـيات األمـم املتحـدة املتعلقـة بتعـدادات الـسكان واإلسـكان              ”، تعرض   األخص

ــة    ،)٣٥(٢نقــيح الت - بإســهاب احلاجــة إىل تفــصيل اإلحــصاءات علــى أســاس اخلــصائص العرقي
وبينما تشدد هذه اجملموعة مـن التوصـيات        . ال سيما فيما يتعلق بالشعوب األصلية      ،)٣٦(الثقافية

على احلاجة إىل مجع اإلحصاءات املتعلقـة بالـشعوب األصـلية ومعاجلتـها، فإهنـا تـشري أيـضاً إىل                  
اجهــة يف هــذه العمليــة، مــن قبيــل التعــاريف الوطنيــة غــري الدقيقــة وعــدم وجــود الــصعوبات املو
 .يه دولياً لألصل العرقيلتصنيف متفق ع

ــيس موضــوعاً      - ٧٨ ــي ل ــم أن األصــل العرق ــة   كــثري يف أساســياًورغ ــدادات الوطني ــن التع  م
للـسكان واإلسـكان، فـإن شــعبة اإلحـصاءات قامـت، كجـزء مــن سلـسلة مواضـيعها اخلاصــة،         

 يف جولـة تعـداد      حـسب توفرهـا   الثقافيـة    - ع ومعاجلة ونشر بيانات عن اخلـصائص العرقيـة        جبم
وهـي مكملـة     )٣٧(وهذه اجملموعـة متـوفرة يف املوقـع الـشبكي لـشعبة اإلحـصاءات             . ٢٠٠٠عام  

 .)٣٨( هذه الفئاتإلدراجمبجموعة من األسئلة الفعلية اليت اسُتخدمت يف التعدادات الوطنية 

منتدى األمـم املتحـدة الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب         أن  حصاءات إىل   شري شعبة اإل  تو  - ٧٩
ترحـب  هـي  علـى قـضايا نـساء الـشعوب األصـلية و     يف دورتـه الثامنـة   األصلية سريكز بالتحديد  

اجتاهـــات : ٢٠١٠املـــرأة يف العـــامل ” املقبلـــة ملنـــشور الطبعـــةهبـــذه املناقـــشة يف ســـياق إعـــداد 
 خـالل مناقــشة هــذا البنــد مــن جــدول  املطروقــةملــسائل ومــن املتوقــع أن تقــدم ا. “وإحـصاءات 

__________ 
منـشورات األمـم املتحـدة، املبيعـات       (،  ٢الـسكان واإلسـكان، التنقـيح       املبادئ والتوصيات املتعلقة بتعدادات       )٣٥(  

  .)٢٠٠٨، األمم املتحدة، نيويورك، E.07.XVII.8رقم 
  .١١٩-٣ إىل ١١١-٣من املرجع نفسه، الفقرات   )٣٦(  
  )٣٧(  http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/popchar/popcharstatistics.htm.  
  .املرجع نفسه  )٣٨(  
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ــةاألعمــال إرشــادات  ــة   متين ) عنــد وجودهــا( ومناســبة هامــة مــن حيــث حتديــد قياســات كمي
 .وإحصاءات مصاحبة هلا

 بـأن تـدعو اللجنـة اإلحـصائية إىل          ، تقرير الدورة السابعة للمنتـدى الـدائم        يف ،وأوصي  - ٨٠
ومتابعـة  .  لتعـدادات الـسكان واملـساكن      ٢٠١٠ عـام     الـشعوب األصـلية يف جولـة       قـضايا تعزيز  

 املتـصلة هلذه التوصية، أدرجت شعبة اإلحصاءات هذا البعد يف كل حلقات العمل اليت أجرهتـا               
  مـع ذلـك    جيـب و ،١١١، الفقـرة    E/2008/43  لتعـدادات الـسكان واملـساكن      ٢٠١٠جبولة عام   

مــن املمارســات الوطنيــة، ليــست التــشديد علــى أن املــسائل املتعلقــة باألصــل العرقــي، يف عــدد 
 .مدرجة يف تعداد السكان واملساكن نتيجة لنواحي القصور التشريعية

 البيانـات حـسب     توزيـع  بأمهيـة    املتعلقـة وما زالت شعبة اإلحـصاءات تنفـذ التوصـيات            - ٨١
، مـن خـالل توجيـه منـهجي         أفراد الشعوب األصـلية   اخلصائص العرقية، مع تشديد خاص على       

تعدادات السكان واملساكن، بـل يـشمل كـذلك مـصادر أخـرى لإلحـصاءات،               ال يقتصر على    
اللجنـة اإلحـصائية أن تكـرر       يطلـب إىل    وقـد   . من قبيل التـسجيل املـدين واإلحـصاءات احليويـة         

 ونـشرها، واألرجـح أن      بـأفراد الـشعوب األصـلية     تأكيد دعمها لضرورة مجع البيانـات املتعلقـة         
 .نية، يف إحدى الدورات املقبلةيكون ذلك من خالل اإلحصاءات اجلنسا

  
 شعبة اإلدارة العامة وإدارة التنمية  - سابعا  

تــود شــعبة اإلدارة العامــة وإدارة التنميــة أن تقتــرح إدراج موضــوع احلوكمــة القائمــة     - ٨٢
 التنميــة خطــةعلــى املــشاركة الــيت تركــز علــى اجملــاالت املتــصلة بإشــراك أصــحاب املــصلحة يف 

 املستدام لألهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيهـا األهـداف اإلمنائيـة              الضرورية يف التنفيذ  و
ــة ــسية    . لأللفي ــادرات الرئي ــرد فيمــا يلــي بعــض املب لــشعبة يف جمــال احلوكمــة القائمــة علــى   لوت

 .املشاركة، خاصة يف ما يتصل بقضايا الشعوب األصلية

ــر إدارة  و  - ٨٣ ــضمن تقري ــصادية واالجتماع ات ــشؤون االقت ــام  ل ــة لع ــاس أوالً” ٢٠٠٨ي : الن
 إشــراك ناشــئة يف وابتكــارات قــضايا وشــواغل “إشــراك اجملتمعــات املدنيــة يف احلوكمــة العامــة 

 ألمـم املتحـدة  خطـة ا اجملتمعات املدنيـة يف احلوكمـة العامـة، خاصـة تلـك الـيت تـسهم يف حتقيـق                
لــى بعــض املمارســات  وســلط التقريــر الــضوء ع .  األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ا، مبــا فيهــللتنميــة

 جتربـة مـدينيت كوتاكاشـي وأوتافـالو يف إكـوادور، اللـتني              مـربزاً االبتكارية للحكومات احملليـة،     
 .يديرمها عمدتان من الشعوب األصلية من خالل هنج متعدد الثقافات

ــونظمـــت   - ٨٤ ــة نقـــاش عـــن  ٢٠٠٨أبريـــل / نيـــسان٢٣شعبة أيـــضاً، يف الـ إدارة ”، حلقـ
شـراكة مـع    يف  ،  “املوازنة بني التقاليد والتحديات الناشـئة     : ب األصلية احلكومات احمللية للشعو  
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ة عوُعقدت احللقـة يف سـياق الـدورة الـساب         . أمانة املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية      
 مشاركاً ميثلون الدول األعضاء واحلكومات واألوسـاط        ٧٠وحضر احللقة أكثر من     . للمنتدى

 .تمع املديناألكادميية ومنظمات اجمل

ــة يف إكــوادور   الــودعمــت   - ٨٥ . شعبة أيــضاً إطــار عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائي
ــوقــدمت  ــضايا     إســهامات شعبة ال ــز ق ــسعى إىل تعزي ــة العمــل املتعــددة الثقافــات الــيت ت إىل فرق

 يف خطــة عمليــاوأُعــدت هــذه املــدخالت بوصــفها إســهاماً . الــشعوب األصــلية يف ذلــك البلــد
 .لوطنية احلالية قيد اإلجناز بدعم من األمم املتحدةالتنمية ا

  
 خامتة  -ثامنا   

تركــز شــعب إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة املــذكورة أعــاله أنــشطتها علــى    - ٨٦
 لتحقيق هدف العدالة االجتماعية من خـالل        ا واستراتيجياهت اقضايا الشعوب األصلية وسياساهت   
دمــاج االجتمــاعي اإلتعــزز الفقــر واملــساواة بــني اجلنــسني، وتــدابري حمــددة تعــزز القــضاء علــى  

، وكبـار الـسن، واملهـاجرين،       ةللفئات االجتماعية، ال سيما الـشباب واألشـخاص ذوي اإلعاقـ          
والزراعــة وحفظهــا وتنميتــها املــستدامة، لغابــات اوهــي تعــزز أيــضاً إدارة . والــشعوب األصــلية

وتـسعى  .  طريـق التعـاون الـتقين وبنـاء القـدرات     والتنمية الريفية واألراضي وجماالت أخرى عن  
دارة إىل تقلــيص أوجــه عــدم املــساواة وتعزيــز الوصــول إىل اخلــدمات االجتماعيــة  اإلسياســات 

األساسية وزيادة مـشاركة الفئـات االجتماعيـة مـن قبيـل الـشعوب األصـلية وإدماجهـا يف كـل                     
  .جماالت والياهتا

  


