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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة الثامنة

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

        دةحوار مع ستة من الوكاالت والصناديق التابعة لألمم املتح
املعلومــات الــواردة مــن منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات احلكوميــة            

  الدولية األخرى
  

  **برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
  

  موجز  
يسلط هذا التقرير الضوء على املبادرات واألنشطة اليت قام هبـا برنـامج األمـم املتحـدة                  

ــشعوب األصــلية عــام     ــشأن ال ــائي ب ــع التركيــ ٢٠٠٨اإلمن ــى املواضــيع   ، م ــشكل خــاص عل ز ب
وقد شهد التزام برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي إزاء الـشعوب األصـلية زمخـا جديـدا                  . والربامج

ــصادر يف        ــشعوب األصــلية ال ــشأن حقــوق ال ــارخيي إلعــالن األمــم املتحــدة ب مــع االعتمــاد الت
  ).، املرفق٦١/٢٩٥قرار اجلمعية العامة  (٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ١٣

يف هـذا اجملـال، مثـل       اإلمنـائي    سابقة عمدت مبادرات برنـامج األمـم املتحـدة           ويف فترة   
الربنامج العاملي لتعزيـز حقـوق اإلنـسان واملـشروع االجتمـاعي للتكيـف املـشترك بـني برنـامج                    

  اـة يف جهودهـوب األصليـاج قضايا الشعـة العاملية، إىل إدمـدة اإلمنائي ومرفق البيئـم املتحـاألم
 
  

  *  E/C.19/2009/1.  
  . آخر املعلومات الواردةيتضمنتأخر تقدمي هذا التقرير لكي   **  
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. ى التوصيات السابقة الصادرة عن املنتـدى الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية                القائمة عل 
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي     ويوصــي  ــابع لربن ــشرية الت ــة الب ــر التنمي ــه ٢٠٠٧/٢٠٠٨تقري  بأن

ــاخ، توســيع نطــاق هياكــل احلكــم الالزمــة لإلشــراف علــى        ــتغري املن ينبغــي، لــدى التــصدي ل
باإلضــافة إىل هــديف احملافظــة علــى البيئــة وخفــض االنبعاثــات،   األهــداف املــشتركة، لتــشمل،  

ــشعوب           ــسان لل ــوق اإلن ــرام حق ــك احت ــا يف ذل ــشرية، مب ــة الب ــة والتنمي ــة بالبيئ ــشاغل املتعلق امل
وبعــد صــدور التقريــر، نظمــت املبــادرة اإلقليميــة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية     . األصــلية

واحملـيط اهلـادئ حـوارات عامليـة وإقليميـة وجمتمعيـة            وتنميتها التابعة للربنـامج اإلمنـائي يف آسـيا          
  .٢٠٠٨عام 

، اســـتمر برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي يف دعـــم إنـــشاء آليـــات   ٢٠٠٨ويف عـــام   
تــشاركية مــن أجــل الــشعوب األصــلية، مــن قبيــل برنــامج املــنح الــصغرية ملرفــق البيئــة العامليــة،  

. لقطـري التـابع لألمـم املتحـدة يف بوليفيـا     واجمللس االستشاري للشعوب األصلية لدى الفريـق ا      
ويتعاون الربنامج اإلمنائي عن كثب مع منظومة األمم املتحدة من خالل فريق الـدعم املـشترك                
بــني الوكــاالت املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية وفرقــة عمــل جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة 

ــة بقــضايا الــشعوب األصــلية مــن أجــل إدراج قــضايا ا    لــشعوب األصــلية ضــمن اآلليــات  املعني
ويرحـب الربنـامج اإلمنـائي بالتوجيـه الـذي يقدمـه املنتـدى              . والعمليات على املستوى القطـري    

الدائم، ال سيما يف ما يتعلق مبسامهته يف التطبيق الكامل ألحكـام إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن                    
  . من اإلعالن٤٢ و ٤١حقوق الشعوب األصلية وفقا للمادتني 

تابعة للتوصية الصادرة عن املنتدى الدائم، أنـشأ برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                ويف م   
وتــسلط . جلنــة اتــصال داخليــة لتنــسيق اجلهــود ومــضاعفتها يف جمــال قــضايا الــشعوب األصــلية

االستراتيجية اجلديدة للمجتمع املدين التابعة للربنـامج اإلمنـائي الـضوء علـى الـدور اهلـام الـذي                   
. نامج اإلمنائي يف حتسني مشاركة اجلماعات اليت تواجـه التـهميش واالسـتبعاد            سيضطلع به الرب  

ويف هذا السياق، سيواصل الربنـامج مـضافرة اجلهـود مـع أطـراف وشـركاء آخـرين مـن أجـل                      
  .تعزيز حقوق الشعوب األصلية يف السنوات القادمة
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  مقدمة  -أوال   
ا املنتدى الدائم املعـين بقـضايا الـشعوب    هذا التقرير مقدم عمال بالتوصيات اليت وجهه     - ١

ويقـدم التقريـر    . األصلية إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يف دورته السابعة ودوراتـه الـسابقة            
ــائي خــالل         ــامج اإلمن ــا الربن ــيت اضــطلع هب ــربامج ال ــشاريع وال ــشطة وامل ــضا تفاصــيل عــن األن أي

وال يرمـي هـذا التقريـر إىل       . تـدى الـدائم   ، وتتصل بأعمال املن   ٢٠٠٨السنوات املاضية ويف عام     
تقــدمي حملــة جامعــة شــاملة عــن املبــادرات القائمــة يف مجيــع البلــدان الــيت يوجــد فيهــا الربنــامج      
اإلمنــائي، بــل إىل تقــدمي حملــة عامــة توضــح حجــم االلتــزام املتواصــل للربنــامج اإلمنــائي حبقــوق     

  .الشعوب األصلية والتنمية البشرية هلذه الشعوب
ــامج األمــم     ٢٠٠٨أبريــل / نيــسانويف  - ٢ ــدائم مــع مــدير برن ، اجتمــع مكتــب املنتــدى ال

املتحدة اإلمنائي، ومدير املكتب اإلقليمـي ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، وغريهـم                  
وتركـزت املناقــشات علـى الــسبل الكفيلـة بتعزيــز التعـاون بــني     . مـن مــوظفي الربنـامج اإلمنــائي  

 ٢٠٠٨وحـث املنتـدى يف تقريـره لعـام          . الـشعوب األصـلية واملنتـدى الـدائم       الربنامج اإلمنائي و  
الربنامج اإلمنائي على تعزيز قدرته املؤسسية على معاجلة قضايا الـشعوب األصـلية عـرب تـشكيل          
فرقة عمل تكون مبثابة آلية اتصال بني املقر وجهات التنسيق املعنية هبذه القضايا على املـستوى                

، (E/2008/43ملنتـــدى بـــأن تتخـــصص هـــذه اجلهـــات هبـــذه القـــضايا كمـــا أوصـــى ا. القطـــري
  ).٦٧ الفقرة

“ مكتـب الـشراكات   ”واستجابة لذلك، ويف إطار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أنشأ            - ٣
جلنة االتصال بني الشعوب األصلية والربنامج اإلمنائي املوجودة يف املقر بنيويـورك واملؤلفـة مـن                

ــة مــ  ــامج اإلمنــائي  جهــات التنــسيق املعني ــة . ن كــل مكتــب إقليمــي وفــين للربن وستــضاعف جلن
االتــصال ومتنــهج جهودهــا احلاليــة إلقامــة شــراكات مــع الــشعوب األصــلية وتقــدمي توجيهــات  

كما ستكفل اللجنـة إقامـة صـالت وتـوفري الـدعم للمبـادرات اجلاريـة مـن قبيـل املبـادرة                      . عامة
 يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ واملبـادرة اإلقليميـة            اإلقليمية بشأن حقوق الشعوب األصـلية وتنميتـها       

اجلديدة بشأن االلتزام بقضايا الـشعوب األصـلية يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب،                   
. للربنامج العـاملي لتعزيـز حقـوق اإلنـسان التـابع للربنـامج اإلمنـائي              وهي من املكونات الرئيسية     

، وسـتقوم علـى إنـشاء عمليـات حـوار وطنيـة             ٢٠٠٩س  مـار /وستبدأ املبادرة اإلقليميـة يف آذار     
مع الشعوب األصلية واحلكومات من أجل التوصل إىل حتديد مـشترك لالسـتراتيجيات الراميـة                

  .إىل التنفيذ الفعال للمبادئ الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
 علـى الـصلة بـني التنميـة         ٢٠١١-٢٠٠٨وتشدد اخلطة االستراتيجية للربنامج اإلمنائي        - ٤

البشرية وحقوق اإلنـسان وامللكيـة الوطنيـة مـن خـالل الربنـامج إىل دعـم احلكومـات يف تعـيني             
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 وكــذلكتــدخالت فعالــة لتعزيــز مــشاركة أفقــر القطاعــات االجتماعيــة،  ينبغــي تعيينــه مــن  مــا
الــدعم حلــشد ويعتــرب تقــدمي . النــساء والــشباب واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والــشعوب األصــلية 

جهود اجملتمعـات املدنيـة لـصاحل هـذه اجلماعـات دعامـة أساسـية لتعزيـز ارتباطهـا بعمليـة صـنع                       
، أكـد مــدير الربنــامج  ٢٠٠٨ومبناســبة اليـوم الــدويل للــشعوب األصـلية يف العــامل لعــام   . القـرار 

ــة إمســاع        ــة إىل كفال ــامج سيواصــل دعــم اجلهــود الرامي ــرة أخــرى أن الربن ــائي م أصــوات اإلمن
  .لشعوب األصلية عالية وبوضوح، وإسهامها يف العمليات اإلمنائية احمللية والوطنية والعامليةا

  
ــالربام  -ثانيا    ــــج واملبـــ ـــادرات العامليــ ـــة التابعـــ ـــة للربنامــــ ــشأن  ـــ ــائي بـ ج اإلمنـ

  ةـوب األصليـالشع
ــر التنميــة البــشرية    - ٥ ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يــشدد تقري : املنــاخ تغــري مكافحــة لربن

(-/http://undp.org/en) التضامن اإلنساين يف عـامل منقـسم      
أن التعـاون الـدويل يف جمـال         علـى    )١(

تغري املناخ ال ميكن له مبفرده أن حيل املشاكل األوسع نطاقـا الكامنـة وراء إزالـة الغابـات، وأن                    
سـع مـن الفوائـد      م بـرامج التخفيـف مـن حـدة تغـري املنـاخ إىل طائفـة أو                ضـ العامل يـضيع فرصـة      

ي ئويف ما يلي أبـرز احملطـات يف مـشاريع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـا                 . املتصلة بالتنمية البشرية  
  .ذات املبادرات اليت تعمل مباشرة مع الشعوب األصلية على التأثري يف تغري املناخ تأثريا إجيابيا

  
ــات الناجتــ      -ألف    ــامج األمــم املتحــدة التعــاوين خلفــض االنبعاث ــات  برن ــة الغاب ة عــن إزال

  وتدهورها يف البلدان النامية
ــات          - ٦ ــة الغاب ــات الناجتــة عــن إزال ــاوين خلفــض االنبعاث ــامج األمــم املتحــدة التع ــل برن ميث

وتدهورها يف البلدان النامية جهدا تعاونيا بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمـم املتحـدة               
ويرمي برنامج األمم املتحدة التعاوين خلفـض االنبعاثـات         . اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة    

إىل تــرجيح كفــة امليــزان االقتــصادي لــصاحل اإلدارة املــستدامة للغابــات حبيــث تــستفيد البلــدان   
واجملتمعات ومستخدمو الغابات من سلعها وخدماهتا االقتـصادية والبيئيـة واالجتماعيـة اهلائلـة،              

  .يف ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة ختفيضا كبريامع إسهام هذه السلع واخلدمات أيضا 
ولقــد أجــرى برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، باســم برنــامج األمــم املتحــدة التعــاوين      - ٧

ــن          ــا م ــشعوب األصــلية وغريه ــع ال ــشاورات م ــن احلــوارات وامل ــددا م ــات، ع خلفــض االنبعاث
، قاد الربنـامج    ٢٠٠٨ويف عام   . اجملتمعات اليت تعتمد على الغابات، كجزء من مرحلة اإلعداد        

  :اإلمنائي احلوارات التالية

__________ 
  )١(  Basingstoke, United Kingdom, Plagrave Macmillan, 2007.  
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خالل االجتماع السادس عـشر للجنـة التنميـة املـستدامة، استـضاف كـل مـن                   )أ(  
برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومجعيـة حفـظ األحيـاء الربيـة، ووكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة                       

ــة، وكليــة الفنــون والعلــوم جبامعــة   للواليــات املتحــدة، ومركــز اليتنــر للقــانون الــدويل    والعدال
الكربـون مـن أجـل تغـري        سـواق   أ”، يف موضـوع     “النـاس والبيئـة   ”فوردهام، سلسلة مناقشات    

فرص وحتديات خفض االنبعاثات الناجتة عـن إزالـة   : املناخ واحملافظة على البيئة واحلد من الفقر    
  ؛)١(“الغابات وتدهورها

اإلمنـائي احلـوار بـشأن خفـض االنبعاثـات الناجتـة            واصل برنامج األمم املتحدة       )ب(  
عن إزالـة الغابـات وتـدهورها بـني الـشعوب األصـلية واحملليـة وصـانعي الـسياسات بـشأن تغـري                       

، وخـالل املـؤمتر التاسـع ألطـراف     )(Community Dorfجمتمـع القريـة   ‘ ١’: املنـاخ يف مناسـبتني  
جمتمع الـشعوب األصـلية، يف إطـار املـؤمتر     ‘ ٢’مايو و /اتفاقية التنوع البيولوجي يف بون يف أيار      

أكتـوبر، حيـث    /العاملي للمحافظة على البيئة الذي عقـد يف برشـلونة، إسـبانيا يف تـشرين األول               
تبــادل ممثلــون عــن احلكومــات الوطنيــة وقــادة منظمــات الــشعوب األصــلية اآلراء بــشأن هــذه    

  .القضية
وخــرباء احلفــاظ علــى البيئــة، وممثلــو وخــالل هــذه املناســبات، نــاقش اخلــرباء التقنيــون    - ٨

احلكومــات الوطنيــة، والقطــاع اخلــاص، ووكــاالت األمــم املتحــدة، الفوائــد واملخــاطر احملتملــة  
ــات وتــدهورها بالنــسبة إىل          ــن إزالــة الغاب ــصلة مبــشاريع خفــض االنبعاثــات الناجتــة ع ذات ال

ــة  ــشعوب األصــلية واحمللي ــشعوب األصــلية  ويف هــذه املناســبات، أعــرب املــشاركون مــن   . ال ال
ــذه           ــوجز هل ــي م ــا يل ــشأن، وفيم ــذا ال ــة يف ه ــادرات املطروح ــشأن املب ــاوفهم ب ــن خم ــة ع واحمللي

  :املخاوف
احلاجة إىل احلصول على معلومات واضحة ومفهومـة ودقيقـة وحديثـة العهـد                )أ(  

لـة  عن املشاريع املقترحة ضمن برنامج األمم املتحدة التعاوين خلفض االنبعاثـات الناجتـة عـن إزا             
  الغابات وتدهورها يف البلدان النامية؛

احلاجة إىل وثائق خطية تضمن استفادة الشعوب األصلية واحملليـة مـن برنـامج                )ب(  
ــدان       ــدهورها يف البل ــة الغابــات وت األمــم املتحــدة التعــاوين خلفــض االنبعاثــات الناجتــة عــن إزال

  النامية؛
شعوب األصــلية واحملليــة يف انعــدام الــيقني بــشأن االليــة الــيت تكفــل إدمــاج الــ    )ج(  

العملية االستشارية ملشروع برنامج األمم املتحدة التعاوين خلفض االنبعاثـات الناجتـة عـن إزالـة                
  الغابات وتدهورها يف البلدان النامية؛
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احلاجــة إىل إدراك التغلــب علــى التبــاين الثقــايف كمــا تــراه الــشعوب األصــلية      )د(  
  يمة نقدية على الطبيعة؛واحمللية من حيث عدم جواز إضفاء ق

اخلوف من أن يؤدي إدراج تفادي إزالـة الغابـات يف آليـة التنميـة النظيفـة إىل                    )هـ(  
املزيــد مــن التــهميش، مبــا أن آليــة التنميــة النظيفــة مل تــسفر عــن شــراكات هامــة بــني مــصارف  

  األصلية واحمللية؛التنمية والقطاع اخلاص والشعوب 
ليــة الــسوق مــا يكفــي مــن احلــوافز حلمايــة مــصاحل  الــشك يف إمكانيــة تــوفري آ  )و(  

  اجملتمعات احمللية واحملافظة على التنوع البيولوجي؛
احلاجـــة إىل توضـــيح آليـــات خفـــض االنبعاثـــات الناجتـــة عـــن إزالـــة الغابـــات   )ز(  

  وتدهورها غري القائمة على السوق؛
لغابـات  احلاجة إىل خطط للتعويض عن خفـض االنبعاثـات الناجتـة عـن إزالـة ا                 )ح(  

وتدهورها من أجـل إتاحـة فوائـد رجعيـة األثـر للمجتمعـات األصـلية واحملليـة الـيت دأبـت علـى                    
  .محاية الغابات

، استـــضاف كــــل مــــن برنـــامج األمــــم املتحــــدة   ٢٠٠٨نــــوفمرب /ويف تـــشرين الثــــاين   - ٩
ــاوين ــة       التعـ ــع أمانـ ــتراك مـ ــدهورها، باالشـ ــات وتـ ــة الغابـ ــن إزالـ ــة عـ ــات الناجتـ خلفـــض االنبعاثـ
ــ ــسة طبطب  ةاتفاقيـ ــوجي، ومؤسـ ــوع البيولـ ــالتنـ ــارف   بـ ــدة للمعـ ــم املتحـ ــة األمـ ــادرة جامعـ ا، ومبـ

ــة، ــن      التقليديــ ــة عــ ــشأن خفــــض االنبعاثــــات الناجتــ ــلية بــ ــشعوب األصــ ــة للــ ــشاورة العامليــ املــ
ــة ــة بـــــــاغيو، الفلـــــــبني   وتـــــــدهورها الغابـــــــات إزالـــــ -http://www.unانظـــــــر . (يف مدينـــــ

redd.net/events/GloballndigenouspeoplesConsultationonREDD/tabid/551/Defult.aspx ( وقد
 بلـدا وممـثلني عـن وكـاالت األمـم      ١٨مشلت املشاورة ممثلني عن منظمات الشعوب األصلية مـن     

ت اديـد مبـادئ عامـة وتوصـيات أساسـية لكفالـة مشوليـة وفائـدة مبـادر                 املتحدة، وأسفرت عن حت   
برنامج األمم املتحدة التعاوين خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابـات وتـدهورها بالنـسبة إىل            

  :وحدد املشاركون يف املشاورة املبادئ العامة التالية. الشعوب األصلية
ة بـــشأن حقـــوق الـــشعوب األصـــلية ينبغـــي أن يعتمـــد إعـــالن األمـــم املتحـــد  )أ(  

ــة رقــم   ــدان     ١٦٩واالتفاقي ــة يف البل ــة املتعلقــة بالــشعوب األصــلية والقبلي  ملنظمــة العمــل الدولي
املستقلة دليال مرشدا لوضع هنج يف التنميـة البـشرية بالنـسبة إىل مجيـع األنـشطة املتعلقـة خبفـض                

   الشعوب األصلية؛االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها وبالنسبة إىل

http://www.un-redd.net/events/GloballndigenouspeoplesConsultationonREDD/tabid/551/Defult.aspx
http://www.un-redd.net/events/GloballndigenouspeoplesConsultationonREDD/tabid/551/Defult.aspx
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جيب كفالة املوافقة احلرة واملـسبقة واملـستنرية للـشعوب األصـلية بـشأن مجيـع                  )ب(  
األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها اليت قـد يكـون هلـا تـأثري                  

  على األساليب املعيشية التقليدية وعلى األراضي؛
مــم املتحــدة التعــاوين وأنــشطته خلفــض االنبعاثــات  جيــب أن يعمــل برنــامج األ  )ج(  

ــشرعية       ــدهورها مــن خــالل اهليئــات واملؤســسات واملنظمــات ال ــة الغابــات وت الناجتــة عــن إزال
  .للشعوب األصلية مما يكفل متثيال واسع ألفراد الشعوب األصلية، مبن فيهم النساء والشباب

 مــــن التوصــــيات بــــشأن وإىل جانــــب املبــــادئ العامــــة، أصــــدر املــــشاركون عــــددا  - ١٠
ــادرات ــراد        املبــ ــدهورها املــ ــات وتــ ــة الغابــ ــن إزالــ ــة عــ ــات الناجتــ ــة خبفــــض االنبعاثــ املتعلقــ

 رـــــــــانظ( ةوترد هذه التوصيات يف التقرير املوجز للمشاور. والعاملية الوطنية باألنشطة ربطها
http://www.unutki.org/downloads/File/Events/Report_Global_IPs_Consultation_REDD

_14Nov08_rev1.pdf.(  

وسيضم جملس سياسات برنامج األمم املتحدة التعاوين خلفـض االنبعاثـات الناجتـة عـن                 - ١١
وسـيحدد أعـضاء جملـس    . إزالة الغابات وتدهورها ممـثال رفيـع املـستوى مـن الـشعوب األصـلية              

 صـندوق برنـامج األمـم       السياسات االجتاه العام هلذا الربنامج ويوافق على مشاريع التمويل عرب         
وقـد طلـب برنـامج      . املتحدة التعاوين خلفـض االنبعاثـات الناجتـة عـن إزالـة الغابـات وتـدهورها               

نابعـة مـن اجملتمـع      مـستقلة   األمم املتحدة التعاوين خلفض االنبعاثـات إسـهام جمموعـة استـشارية             
بـشأن إعـداد    املدين تـضم ممـثلني عـن منظمـات الـشعوب األصـلية لتقـدمي املـشورة والتوصـيات                    

  .أنشطة الربنامج وتنفيذها
كما يقوم برنامج األمم املتحدة التعاوين خلفـض االنبعاثـات الناجتـة عـن إزالـة الغابـات               - ١٢

وتدهورها بوضع جمموعة من املبادئ التوجيهية من أجل إشراك الشعوب األصلية وغريهـا مـن               
دة هـذه املبـادئ جملـس سياسـات         وسـيوافق علـى مـسو     . اجملتمعات احمللية املعتمدة على الغابـات     
وسـوف تـستند هـذه املبـادئ التوجيهيـة          . ٢٠٠٩مارس  /برنامج األمم املتحدة التعاوين يف آذار     

إىل املبــادئ والتوصــيات الــيت صــدرت عــن املــشاورة العامليــة للــشعوب األصــلية بــشأن خفــض   
 جيـب أن تتخـذ     االنبعاثات الناجتة عن إزالـة الغابـات وتـدهورها وحتـدد اخلطـوات الالزمـة الـيت                

علــى املــستويني العــاملي والــوطين لكفالــة دعــم أنــشطة برنــامج األمــم املتحــدة التعــاوين حلقــوق   
  .الشعوب األصلية واحترام هذه احلقوق
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 مرفق البيئة العاملية  - باء    
يدعم برنـامج املـنح الـصغرية ملرفـق البيئـة العامليـة، الـذي ينفـذه برنـامج األمـم املتحـدة                         - ١٣

بلـداً عـرب أرجـاء العـامل، ُنهجـاً       ١١٥  حلساب شراكة مرفـق البيئـة العامليـة يف أكثـر مـن           اإلمنائي
  برنامج املـنح الـصغرية   ويقوم. ابتكارية للتوفيق بني األولويات البيئية العاملية واحتياجات التنمية       

 ٥٠ ٠٠٠ بتــوفري مــنح تنــاهزوالعمــل مباشــرة مــع اجملتمعــات احملليــة، مــن خــالل  هبــذا النــشاط
ها هـذه املنظمـات     ضعمـشاريع تـ   صاحل  الر إىل املنظمات غري احلكومية واملنظمـات األهليـة لـ          دو

ــة   . بنفــسها ــة اجملتمعي ــشجيع امللكي ــشاريع وم وومــن خــالل ت ــة مل ــادراتالقطري ــنح  ب ــامج امل  برن
 . على تعزيز الُنهج االبتكارية والدعم الطويل األجل جلهودههذا الربنامج الصغرية، يعمل 

 يف ١٥ كافـة، ينفـذ مـا ال يقـل عـن         العـامل  يف أحناء ريع برنامج املنح الصغرية      مشا منو  - ١٤
أو يف أقـاليم الـشعوب األصـلية واملنـاطق احملفوظـة      / على يد منظمـات الـشعوب األصـلية و     املائة
 أقــاليم الــشعوب األصــلية واملنــاطق احملفوظــة للجماعــات احملليــة  تــشكل و. معــات احملليــةتجملل

 الـشعوب األصـلية   علـى أيـدي   ذاتيـاً  وجـه ت طوعيـاً و  ظفـ حتوارد وأنـواع    مل  وموائل مواقع طبيعية 
 بعمق مع االسـتراتيجيات احملليـة       يت تتداخل ممارسة احلفظ هذه ال   و. معات احمللية عرب العامل   تواجمل
 سب الـــرزق ومـــع القـــَيم الروحانيـــة واملاديـــة للثقافـــات احملليـــة، ُيحتمـــل أن تكـــون أكثـــر كـــل

 ومن باب املفارقة أن هـذه املمارسـة ال حتظـى إال بـالرتر اليـسري               . رضاملمارسات قدما على األ   
 برنـامج األمـم   ويليـ ويف هـذا الـصدد،   . من الفهم واالعتراف، وهي اليوم عرضـة خلطـر شـديد       

ــة العامليــ  /املتحــدة اإلمنــائي ــامج املــنح الــصغرية ملرفــق البيئ  اهتمامــاً عــاجالً لتطــوير تقنيــات  ةبرن
األدوات اإللكترونيـــة ملرقـــب البيانـــات اجلغرافيـــة، وآليـــة  (ط  مالئمـــة لرســـم خـــرائتـــشاركية

تلـك  لتوثيـق ومحايـة     ) ال الفيـديو  املشاركة لنظام املعلومات اجلغرافيـة، وآليـة املـشاركة باسـتعم          
 .التنمية البشريةاملناطق باتباع هنج يقوم على مبدأ 

يــة عــدداً مــن   ، دعــم برنــامج املــنح الــصغرية ملرفــق البيئــة العامل     ٢٠٠٨ وخــالل عــام   - ١٥
ة بأقاليم الشعوب األصلية واملنـاطق احملفوظـة للجماعـات احملليـة بالـشراكة مـع           رتبطاملبادرات امل 

كمـا تبـادل مـع غـريه خـربات       ، واملـوارد الطبيعيـة  حلفـظ الطبيعـة  دويل  االحتـاد الـ   املعنية ب لجان  ال
 يف سـياق  ، وذلـك نـاخ التكيف اجملتمعـي مـع تغـري امل   بـ  و،ميدانيـة متـصلة هبـذه األقـاليم واملنـاطق     

فيهــا االجتمــاع الثــاين للفريــق العامــل املفتــوح العــضوية       منتــديات الــسياسات الدوليــة، مبــا    
 ؛ ومــؤمتر بــشأن ٢٠٠٨فربايــر /يف رومــا يف شــباط املخــصص للمنــاطق احملميــة الــذي انعقــد     

، “دروس للـسياسات العامليـة    : إدامة التنوع الثقايف والبيولوجي يف عامل سريع الـتغري        ” موضوع
ؤمتر التاسـع   املـ و؛  ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان   يف  بنيويـورك  املتحف األمريكي للتـاريخ الطبيعـي     ُعقد ب 

؛ عـالوة علـى املـؤمتر    ٢٠٠٨مايو / يف أيارتنوع البيولوجي الذي ُعقد يف بون  اتفاقية ال طراف  أل
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 ُعقـد   الـذي و،   واملـوارد الطبيعيـة     حلفظ الطبيعـة   دويلالحتاد ال ا ذي نظمه العاملي حلفظ الطبيعة ال   
 . ٢٠٠٨أكتوبر /يف تشرين األول

  
  التكيف اجملتمعي   - جيم  

 أقـوى منـه بالنـسبة    تغري املناخ أثر على حياة وأسباب رزق الشعوب األصـلية   ل ونسيك  - ١٦
ــا ــسكان األصــليني ي  ذلــك أن . إىل غريه ــة   ونعتمــدكــثريا مــن ال ــوارد الطبيعي ــى امل  مباشــرة عل

ويف هـذا   .  تغـري املنـاخ    تـأثريات  هـشة ال تتحمـل    منـاطق    يف   ونعيـش يالسريعة التـأثر باملنـاخ، أو       
 مشروع التكيـف اجملتمعـي املـشترك بـني برنـامج           ٢٠٠٧ نوفمرب/طِلق يف تشرين الثاين   الصدد، أُ 

ة إجنـاز برنـامج املـنح الـصغرية ملرفـق           آلي تنفذه    الذي األمم املتحدة اإلمنائي ومرفق البيئة العاملية،     
 ألولويـة االسـتراتيجية ملرفـق البيئـة العامليـة       لاجملتمعي   قيادة املكوَّن    واهلدف منه هو   .البيئة العاملية 

يف عتمـد عليهـا   ُيوالنظم اإليكولوجيـة الـيت   احمللية  قدرة اجملتمعات تعزيزالتكيف من أجل  بشأن  
وضمن الربامج القطرية الرائدة العشرة ملشروع التكيـف اجملتمعـي          . مواجهة تأثريات تغري املناخ   

ربنامج اإلمنائي ومرفق البيئة العاملية، ستركز غواتيماال وبوليفيا وفييت نـام بـشدة      الاملشترك بني   
، وذلـك علـى   على املشاريع اليت تستهدف احلد من أخطـار تغـري املنـاخ لـدى اجملتمعـات احملليـة                 

 ):www.undp-adaptation.org/project/cbaانظر (النحو التايل 

يف غواتيماال، مثة مشاريع للتكيف اجملتمعي قيد اإلعداد لـدى مجـاعيت كيـشي                )أ(  
التركيــز علــى احلــد مــن تزايــد أخطــار االهنيــاالت األرضــية وحتــات التربــة يف الــنظم  ، مــع ومــام
  ؛يكولوجية الزراعية يف املرتفعاتاإل

اد هبـدف تثبيـت املـوارد املائيـة ألغـراض      يف فييت نام، مثة مشاريع قيد اإلعـد  و  )ب(  
تغـري  الزراعة لدى مجاعات موونغ اليت تواجه علـى حنـو متزايـد عـدم انتظـام سـقوط األمطـار و                    

  ؛النظم اهليدرولوجية

 الــيت يف بوليفيــا، مــن املقــرر الــشروع يف أنــشطة لوضــع مــشاريع يف املنطقــة  و  )ج(  
تكـوين   بـبحرية تيتيكاكـا، ممـا سـيقود إىل           الـسكان األصـليني، واحمليطـة     يعيش فيهـا أكثريـة مـن        

 اجلفـاف وتغـري اهليـدرولوجيا يف جبـال ألتيبالنـو            ازديـاد  على التكيف مع     ركَّزتمشاريع  حافظة  
  . البوليفية

وبالـــشراكة مـــع الـــشعوب األصـــلية وصـــندوق كريستنـــسن، يعمـــل برنـــامج حقـــوق   - ١٧
احملـيط اهلـادئ علـى تنفيـذ        وطقـة آسـيا     ربنـامج اإلمنـائي يف من     لالشعوب األصلية وتنميتها التابع ل    

ــنغالد  ــة مــشاريع يف ب ــد وإندونيــ  يمثاني ــشعبية واهلن ــة ال ــة الو الدميقراطي سيا ش والــصني ومجهوري
ــبني وتايل  ــال والفل ــدونيب ــة إدارة     . ن ــشاريع أفــضل املمارســات يف آســيا عــن كيفي وســتعرض امل

http://www.undp-adaptation.org/project/cba
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ــة اجمل ــة  تمعــات احمللي ــوجي فــاظ علــى  هبــدف احل األصــلية للمــوارد الطبيعي  الثقــايف تنوعهــا البيول
لـشعوب األصـلية   حقـوق ا يدعم برنامج   و. ثقافتها وهويتها  فقدانوتكيفها مع تغري املناخ دون      

 املرتبطة بالتنوع البيولوجي الثقـايف ومتكـني اجملتمعـات           اإلهلامية املشاريع والشراكات االبتكارية  
  . احمللية

  مبادرة خط االستواء  -دال   
كناية عن شراكة بني برنـامج       www.undp.org/equatorinitiative واءمبادرة خط االست    - ١٨

، واحلكومــات، واجملتمعــات احملليــة، دوائــر األعمــالاألمــم املتحــدة اإلمنــائي، واجملتمــع املــدين، و
  حفـظ التنـوع    مـن خـالل   مـن الفقـر     لإلسهام يف تنمية القـدرات وإثـارة اجلهـود الـشعبية للحـد              

 . البيولوجي واستخدامه املستدام

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي فرصــة        - ١٩ ــادرة خــط االســتواء، تــسنَّت لربن ومــن خــالل مب
ــننيشاركة يف حــدثنياملــ ــسابعة   اث ــدورة ال ــاء ال ــدائم ل أثن ــسان٢١فــي ف. لمنتــدى ال ــل، / ني أبري

برنامج املـنح الـصغرية     /امج اإلمنائي ومرفق البيئة العاملية    لربنلاستضاف فريق البيئة والطاقة التابع      
 بــشأن تغــري املنــاخ  ةمــشاورة مــع الــشعوب األصــلية واحملليــ  ” موضــوعه وكــان احلــدث األول

  هــيأبريــل، استــضافت منظمــة احلفــظ الدوليــة /نيــسان ٢٥ويف . “وحفــظ التنــوع البيولــوجي
ومـــة أملانيـــا، والتحـــالف الـــدويل ومبـــادرة خـــط االســـتواء، و مؤســـسة الرابطـــة القبليـــة، وحك

اة، حلقـة عمـل دامـت    للشعوب األصـلية والقبليـة للغابـات املداريـة، ومنظمـة األرض هـي احليـ               
. “ العمـل التعـاوين    حـشد :  وتغري املناخ  ةالشعوب األصلية واحمللي  ” موضوعهاكان  يوماً واحداً   

ت عرضــألمـم املتحـدة،   وخـالل هـذا احلـدث الـذي ُنظـم يف مقـر البعثــة الدائمـة ألملانيـا لـدى ا         
ــة،        ــا ملمــثلني عــن حكومــات وطني ــرت عــن آرائه ــا وعبَّ ــشعوب األصــلية معارفه جمموعــات ال
والقطــاع اخلــاص، ووكــاالت األمــم املتحــدة، واملنظمــات الدوليــة غــري احلكوميــة، فيمــا خيــص 

  . التأثريات امليدانية لتغري املناخ وتدابري السياسات الدولية للتصدي لتغري املناخ
 نـشاط   كجـزء مـن  أبريل، استـضافت مبـادرة خـط االسـتواء فريـق مناقـشة      /ويف نيسان   - ٢٠

 حيث حتدث كل من رئيسة املنتدى واملـديرة التنفيذيـة ملؤسـسة تيتيبـا،               ،نتدى الدائم املموازٍ يف   
 . اإلمنـائي   يف برنـامج األمـم املتحـدة       .وبعض كبـار االستـشاريني واختـصاصيي الـسياسة العامـة          

 دور الشعوب األصلية يف آليات تغري املناخ وجهود حفـظ التنـوع             املتحدثونوقد تناول هؤالء    
 خفـض االنبعاثـات الناجتـة عـن إزالـة       مواضيع رئيسية هـي  وركزت املناقشات على  . البيولوجي

  . الغابات وتدهورها وتغري املناخ
درة يف بـون، نظمـت مبـا   التاسـع املعقـود    ويف مؤمتر أطـراف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي             - ٢١

 لالحتفــال بنجــاح الــسكان احمللــيني Community Dorf“ جمتمــع القريــة” خــط االســتواء نــدوة

http://www.undp.org/equatorinitiative
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. والـــشعوب األصـــلية، مشلـــت عروضـــاً وأفرقـــة مناقـــشة للبحـــث يف مـــسائل كإزالـــة الغابـــات
، استضافت مبادرة خط االستواء حـدثاً ممـاثالً يف املـؤمتر العـاملي حلفـظ                ٢٠٠٨أواخر عام    ويف

“ جمتمـع القريـة   ” وكـان بعنـوان   واملوارد الطبيعيـة،     حلفظ الطبيعة،    دويللالحتاد ال الطبيعة التابع   
)Community Poble( املعرفـة بـني   بادلويف هذا احلدث، جرى ت. اجملتمعات احمللية، عن سكان 

 األصــلية، كمــا نوقــشت مواضــيع مرتبطــة بالــشعوب األصــلية،    ماعــاتالــسكان احمللــيني واجل 
ــاطق احملفوظــة للجم  ــة وفقــدان الغابــات     كاملن ــة، وحقــوق الــشعوب األصــلية املتنقل اعــات احمللي

  .دثار اللغة والثقافةنومدى عالقته با
  

املبادرة اإلقليمية لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي بـشأن حقـوق الـشعوب                - الثثا  
  األصلية وتنميتها 

ــشأن حقــوق الــ   امل  - ٢٢ ــة ب ــادرة اإلقليمي ــها هــي  شعوب األصــليةب ن الربجمــة جــزء مــ  وتنميت
.  عـن طريـق املركـز اإلقليمـي يف بـانكوك            ُيـضطلع بـه    اإلقليمية لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        

لربنامج اإلمنائي على صعيد املنطقـة،      ل املركز املشورة والدعم التقين إىل املكاتب القطرية         قدموي
 تلتقـي فيـه  االً حمايـداً    هـذه املبـادرة جمـ      تـيح وت. احمليط اهلادئ و بلداً يف منطقة آسيا      ٢٥مبا يشمل   

لربنـــامج اإلمنــائي والوكــاالت ومنظمــات الـــشعوب    لاحلكومــات واملكاتــب القطريــة التابعــة     
وسـوف تواصـل    . منظمـات اجملتمـع املـدين معـاً ملناقـشة أطـر التعـاون واالتفـاق بـشأهنا                 /األصلية

احملـيط اهلـادئ    وة آسـيا    لربنامج اإلمنائي ملنطق  ل إطار التعاون اإلقليمي      يف املبادرة اإلقليمية عملها  
  . ٢٠١١-٢٠٠٨ لفترةل

  
  ج التنمية البشرية والشعوب األصليةهن  -ألف   

نظمـت املبـادرة    ، وبدعم من الربنامج العـاملي لتعزيـز حقـوق اإلنـسان،             ٢٠٠٨يف عام     - ٢٣
اإلقليميــة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية وتنميتــها حلقــة تــدريب دون إقليميــة يف تايلنــد يف   

وقــد اســتقدمت حلقــة العمــل مــشاركني  . ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين٩إىل  ٤الفتــرة مــن 
للتــدرب علــى املهــارات يف جمــال القــانون الــدويل، مــستخدمني إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن      
حقوق الشعوب األصلية إطارا مفاهيميا ُيسترشد به يف تطبيق حقوق اإلنسان وإعمال منظـور              

ج هنـ وجمموعـة أدوات عـن      ادرة اإلقليميـة دلـيال إرشـاديا        وسـتعد املبـ   . التنمية للشعوب األصـلية   
. فرقة عمل مؤلفة مـن خـرباء الـشعوب األصـلية    من التنمية البشرية والشعوب األصلية، بتوجيه   

لـشعوب األصـلية وموجهـة إليهـا،        فائـدة ا  وستكون جمموعـة األدوات هـذه مـصممة خصيـصاً ل          
 يتوجـه إليهـا   وهتميـشاً بـني الفئـات الـيت     على اعتبـار أهنـا كـثرياً مـا تـشكل أكثـر الفئـات ضـعفاً             

 . م املتحدة اإلمنائيبرنامج األم
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  تسهيل احلوار بشأن مسائل الشعوب األصلية  - باء  
إعالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية وآليـات                حولالتحاور اإلقليمي     -  ١  

  تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية وأمهيتها يف جنوب شرق آسيا
ربنــامج األمــم ل ت املبــادرة اإلقليميــة، عقــد٢٠٠٩ينــاير /كــانون الثــاين ٢٩ و ٢٨ يف  - ٢٤

املكتـب اإلقليمـي جلنـوب شـرق        (حلقوق اإلنسان   ومفوضية األمم املتحدة      هي املتحدة اإلمنائي 
أول جلــسة حتــاور عــن إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية وآليــات ) آســيا

املمثلني املقـيمني   /لمنسقني املقيمني لألمم املتحدة   لتحاور  الوم األول جللسة    وكُرِّس الي . تعزيزها
وُحدد عدد من املـسائل لكفالـة إيـالء االهتمـام           .  منطقة جنوب شرق آسيا    يفربنامج اإلمنائي   لل

إلدماج االجتماعي، واحلد من الفقـر،      ا  بشأن ل الشعوب األصلية يف العمل اجلار     املناسب ملسائ 
لـــشامل واهليئـــات املنـــشأة ألهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة؛ واالســـتعراض الـــدوري ا ا تنفيـــذوتتبـــع

 .  بالتفصيل البياناتبويب واجلهود الوطنية لت؛مبعاهدات

ربنـامج األمـم املتحـدة      ل ت املبادرة اإلقليمية التابعة   ، نظم ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٢ويف    - ٢٥
 تغـري املنـاخ والتنـوع     بـشأن حتاور عاملي خالل الدورة السابعة للمنتدى الدائم، جلسة   ،اإلمنائي

احلكومـات، وأعـضاء     و ،وتبـادل ممثلـو الـشعوب األصـلية       . البيولوجي الثقايف للشعوب األصـلية    
ستخدمها تـ  األفكـار بـشأن الوسـائل الـيت          ، وآخـرون  ،، ووكاالت األمم املتحـدة    املنتدى الدائم 

 . الشعوب األصلية للتصدي لتغري املناخ

ربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي     املبادرة اإلقليمية ل  قود  ت كريستنسن،   وبدعم من صندوق    - ٢٦
، ُنظـم حـواران     ٢٠٠٨فـي عـام     ف. حوارات جمتمعية بشأن الـنظم اإليكولوجيـة اهلـشة يف آسـيا           

وعلـى سـبيل املثـال،      . ، منطقة كورديريا، الفلـبني    “إفوغاو” ، ماليزيا، و  “صباح”جمتمعيان يف   
 املــسائل والتحــديات والفــرص املتاحــة لــصون النظــام “صــباح”اســتخلص احلــوار اجملتمعــي يف 

 اجملتمــع احمللــي ستخدمهايــالوســائل الــيت التقليــدي الكتــساب املعرفــة، وعالقتــه بــتغري املنــاخ، و
  . األصيلةرفه األهلية االحتفاظ بثقافته وهويته ومعل

  
  يةإثارة الوعي والدعوة إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصل  -  ٢  

تعلــق بــإعالن األمــم املتحــدة بــشأن  تقــاد املركــز اإلقليمــي يف بــانكوك محــالت توعيــة    - ٢٧
ــز حقــوق اإلنــسان     ــامج العــاملي لتعزي ــرة يف و. حقــوق الــشعوب األصــلية، بــدعم مــن الربن الفت

ــة،     ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ــة البنغاليـ ــري، واللغـ ــسيا، واخلمـ ــا إندونيـ ــة باهاسـ ــالن إىل لغـ ــرجم اإلعـ ، ُتـ
وستواصـل  . اون الوثيـق مـع منظمـات الـشعوب األصـلية وعـدد مـن الـشركاء                والتايلندية، بالتع 
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املبــادرة اإلقليميــة أنــشطة التوعيــة املتعلقــة بــاإلعالن والعمــل علــى ترمجــة اإلعــالن إىل اللغــات    
  . الوطنية يف آسيا

  
  االتصال لتمكني الشعوب األصلية يف آسيا  -  ٣  

لــشعوب  اشــراكإل  اســتهالليا للتخطــيطاجتماعــانظــم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   - ٢٨
يف معـرض بـاريو اإللكتـروين للمعـارف، يف           ، وبوسـائط اإلعـالم    بالوسائل اإللكترونيـة  األصلية  

 تــصور لوضــعوذلــك  يف بــاريو، ماليزيــا، ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٨ إىل ٦الفتــرة مــن 
ــادرة جديــدة بــشأن تكــريس االتــصاالت ألغــراض الــتمكني للــشعوب ا    ألصــلية يف إلعــداد مب

وقـد  .  مـن اإلعـالن، مـع التركيـز علـى هنـج تكـون التنميـة البـشرية أساسـا لـه                      ١٦سياق املـادة    
 يف زيـادة    ٢٠٠٨يوليـه   /أسهمت حلقة عمل للمتابعة عقدت يف تشيانغ مـاي، تايلنـد، يف متـوز             

  .تكثيف املبادرة واقترحت عناصر إضافية
  

  املعرض اآلسيوي األول للشعوب األصلية   -  ٤  
نــد، عوب األصــلية يف تــشيانغ مــاي، تايل ُنظــم املعــرض اإلقليمــي اآلســيوي األول للــش   - ٢٩

 ميثـاق الـشعوب األصـلية يف آسـيا،          مؤسـسة  ، مببـادرة مـن    ٢٠٠٨ هيوليـ / متوز ٢٧  و ٢٦يومي  
  املعــرض العديــد مــنومجــع. ربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائيل  املبــادرة اإلقليميــةوبالــشراكة مــع

ب األصـلية، ووكـاالت األمـم املتحـدة، واملنظمـات غـري احلكوميـة،         منظمات ومجاعات الشعو  
ــاحنني ــات،وامل ــشعوب       ، واحلكوم ــوق ال ــشأن حق ــم املتحــدة ب ــاد إعــالن األم ــال باعتم  لالحتف

 .األصلية كرمز لوحدة وتنوع الشعوب األصلية يف آسيا
  

  “ الشباب اآلسيويون يف شؤون احلكمالقياديون”مبادرة   -  ٥  
 ُوضـعت مفاهيمهـا      وقـد  ،٢٠٠٥ أطلقـت يف عـام       املة لعـدة ممارسـات     مبادرة شـ   ذهه  - ٣٠

ــامج     ــذها بالتعــاون الوثيــق مــع برن  اإلقليمــي ملنطقــة آســيا واحملــيط   شــؤون احلكــم وجــرى تنفي
، وبرنامج تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف آسـيا واحملـيط               ٢٠١٥مبادرة القدرات   اهلادئ، و 
، مـن املتوقـع أن حتـصل    األمـم املتحـدة للدميقراطيـة     منحـة مـن صـندوق         املبـادرة  ونالت .اهلادئ
 وجرى االعتراف مبنظمة القياديني الشباب اآلسـيويني يف شـؤون احلكـم كمبـادرة               .قريباً عليها

 برنـامج األمـم املتحـدة       ينيزمالء القيـاد  ال ورؤية   اهتمامات دفعت   كما. رئيسية لتنمية القدرات  
هبـدف  رب لدعم االبتكـارات علـى الـصعيد الـوطين           ىل تصميم آلية ذات طابع رمسي أك      إاإلمنائي  

 مخـسة مـشاريع وطنيـة ابتكاريـة رائـدة           ، علـى أسـاس تنافـسي،      اختريتو يةالقيادالعناصر  تنمية  
 .ش، والــصني، واهلنــد، وإندونيــسيا، والفلــبني   يبــنغالديف  أنفــسهم ينيزمالء القيــادالــبقيــادة 
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  وإشراك املؤسسات الوطنية يف كفالـة      وتشمل اخلطط املستقبلية تدريب قادة السكان األصليني      
  .الوطينعلى املستوى  مزيد من االستدامة

  
 نساء الشعوب األصلية  - جيم  

ــشعوب األصــلية يف آســيا      - ٣١ ــاق ال ــاون مــع مؤســسة ميث ــيني،   بالتع ــشركاء احملل ــوىل توال ت
حدة اإلمنـائي    لربنامج األمم املت   ةالتابعوتنميتها   األصلية   لشعوباملبادرة اإلقليمية بشأن حقوق ا    

التركيـز الرئيـسي    ينصب  و .نساء الشعوب األصلية يف جمال صنع القرار      ل دورات تدريبية تنظيم  
 معاجلة ديناميات الـسلطة الـيت متيـز احليـاة اليوميـة وعالقـات نـساء               على يةلتدريبلدورات ا هلذه ا 

ور اجلنـساين يف  كما قدم برنـامج تعمـيم مراعـاة املنظـ     . جمتمعاهتن احملليةداخلالشعوب األصلية 
 التدريبيـة الـدورات   لربنامج اإلمنائي مسامهة بالغـة األمهيـة يف         لآسيا واحمليط اهلادئ التابع     منطقة  

 .ويف إعداد دليل التدريب

يف جمـال صـنع القـرار يف عـام          التدريبية لنـساء الـشعوب األصـلية        الربامج  وجرى تنظيم     - ٣٢
 مبـشاركة املكتـب القطـري للربنـامج        الشعبية،   مجهورية الو الدميقراطية  يف إندونيسيا، و   ٢٠٠٨
 يف ٢٠٠٨أغــسطس / آب٢٨ إىل ٢٤يا يف الفتــرة مــن ندونيـس إجــرى التــدريب يف و. اإلمنـائي 

 .مولـو، وتيمـور تانغـاه، وسـيالتان نوسـاتنغارا تيمـور       /غونونغ باتو ناوسوس، وقريـة فـاتوكوتو      
علـى  التدريبيـة    الـربامج    وشـبكتها واستضاف أعضاء مؤسسة ميثاق الشعوب األصـلية يف آسـيا           

 .حتــالف الــشعوب األصــلية يف األرخبيــلفعــل  وكــذلك ،وشــاركوا يف تنظيمهــاالــصعيد احمللــي 
 تـشرين   ٣١ إىل   ٢٧يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية يف الفتـرة مـن           نظم الربنامج التدرييب    و

موعـة أعـضاء   وشارك يف استضافته وتنظيمـه حمليـا كـل مـن جم          يف فينتيان    ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
عـارف  امل تنمية شؤون اجلنسني ورابطة دعم       مجاعةمؤسسة ميثاق الشعوب األصلية وشبكتها و     

 .يةاجملتمع
  

 مبادرات قطرية خمتارة  -رابعا   
  بنغالديش-برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   - ألف  

متثل أراضي هضبة شيتاغونغ ببنغالديش مكاناً متنوعاً من الناحية الثقافية وحتدياً ماديـاً               - ٣٣
أثـر  وتتعـاىف املنطقـة مـن        .للجهود اإلمنائية حيث يتركز أكرب جتمـع للـشعوب األصـلية يف البلـد             

ــة و  ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي    .االجتمــاعيالعــزل عقــود مــن الرتاعــات األهلي  -ويعــاجل برن
اء الثقـة يف أراضـي      ديش هـذا اإلرث مـن خـالل إجنـاز مـشروع بعنـوان تعزيـز التنميـة وبنـ                   بنغال

ــامج     ، هــضبة شــيتاغونغ  ــابع للربن ــة أراضــي هــضبة شــيتاغونغ الت ــق تنمي ــذه مرف ــائي ينف  - اإلمن
من خالل الشراكات مع اجلهات املاحنة، ومجيـع املـستويات          املشروع  وجيري تنفيذ    .بنغالديش
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والغـرض مـن    . ألمم املتحدة، واملنظمات غري احلكومية واجملتمعات احملليـة       احلكومية ووكاالت ا  
ضبة واجملتمعــات اهلــهــو دعــم حكومــة بــنغالديش واملؤســسات املوجــودة يف أراضــي  املــشروع 

مواصلة تسريع وترية التنمية االجتماعية االقتـصادية املـستدامة واحلـد مـن الفقـر               من أجل   احمللية  
 .على الذات واملشاركة احمللية واحلكم الالمركزي والسالم الدائمعلى أساس مبادئ االعتماد 

 يف )مقاطعــة فرعيــة (أوبــازيال ١٦للمــشروع ويــشمل عنــصر متكــني اجملتمعــات احملليــة   - ٣٤
 ٢ ١٧٧بلــغ جممــوع اجملتمعــات احملليــة هنــاك  املقاطعــات الــثالث الــيت تتكــون منــها اهلــضبة، و 

 مجاعـة نـسائية جديـدة علـى       ٤٥٠ تـشكيل    ىرجك،  وباإلضافة إىل ذل  . ٢٠٠٨جمتمعا يف عام    
مــستوى اجملتمعــات احملليــة، ممــا أتــاح الفرصــة للمــرأة لتطــوير املــشاريع اجملتمعيــة وجــين مثارهــا    

شـــريكاً مـــن املنظمـــات غـــري احلكوميـــة احملليـــة يف توجيـــه التمويـــل   ١٥ومت إشـــراك  .بنفـــسها
 بتنميـة القـدرات، ُشـكلت جلـان لتنفيـذ           وفيما يتعلـق   .والتدريب حنو املشاريع اجملتمعية الصغرية    

وقُـدمت املـساعدة اللوجـستية ملؤسـسات أراضـي           .الربنامج داخل املؤسـسات الالمركزيـة     هذا  
 .زعيم تقليدي ١ ١٠٠اهلضبة وتلقى التدريب أكثر من 

بناء الثقة هبدف رفع مستوى الوعي بثقافة الـشعوب األصـلية وتعزيـز             لوأقيمت أنشطة     - ٣٥
أكثـر   ٢٠٠٨يف دكـا عـام   الـذي ُنظـم   جذب املهرجان الثقايف للشعوب األصلية و .بناء السالم

وُنظمـــت جــوالت دراســـية إىل الفلـــبني واســتراليا لدراســـة مؤســـسات    . زائـــر١٣ ٠٠٠مــن  
 .الشعوب األصلية

مقاطعـة فرعيـة، وُشـكلت     ١٥مدرسـة يف   ٩٠ويف إطار عنصر التعلـيم، جيـري جتديـد       - ٣٦
وُنظمـت دورات لتـدريب املعلمـني       .  أمهـات يف كـل مدرسـة       اتمجاعـ دارة املدارس، و  إلجلان  

وُنظمت دورات تدريبيـة للمعلمـني بـشأن محايـة           .ملعلمنيإرشادية لتدريب ا  وجيري إعداد أدلة    
مـواد  إعـداد   ل هذا الربنامج أيضا إنشاء جلـان لغويـة و         سّهو. الصديقة للطفل األطفال واملدارس   

عاً مـن اللغـات العـشر املـستعملة يف أراضـي اهلـضبة،         تشمل سب بلغات متعددة   م  والتعلّللتدريس  
 ٢٠٠٨وسيساهم التقدم احملـرز خـالل عـام         . يف شكل مكتوب  أن وضع   بعضها  لاليت مل يسبق    

الســتعمال تعلــيم متعــدد اللغــات يف أراضــي اهلــضبة يتميــز بــاجلودة ويــروج  للنظــام تأســيس يف 
 .غات الشعوب األصلية وحيافظ عليهال

ــصر الــ   - ٣٧ ــشطته مــن خــالل شــبكة مــن   ويوســع عن اخلــدمات العــاملني يف جمــال  صحة أن
عــه ، عــوجل مــا جممو٢٠٠٨ويف عــام  .الــصحية، والعيــادات الفرعيــة واألفرقــة الــصحية املتنقلــة 

توزيـع الناموسـيات، والتـشخيص      لونظرا لفعالية االسـتراتيجيات املوحـدة        .مريضاً ٢١٠ ٦١٥
، ٢٠٠٨ت الوفيات النامجة عـن املالريـا يف عـام           يف املوقع ومعاجلة حاالت املالريا، فقد اخنفض      

  .حالة مالريا وعالجها بشكل فعال ١٥ ١٠٥ص وجري تشخي
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 ملرفــق تنميــة ة الرئيــسيةلــشاملواحــدا مــن األنــشطة اويــشكل تعمــيم املنظــور اجلنــساين   - ٣٨
 نـساء الـشعوب األصـلية، باإلضـافة إىل          قـدرات تدريبيـة لبنـاء     بـرامج   وُنظمـت   . ضبةاهلـ أراضي  

وُشكلت شـبكة شـعبية لقـادة نـساء الـشعوب األصـلية هبـدف ربـط                  .ليات تدريب املدربني  عم
منظمـات الـشعوب   مع  ومع جمتمعاهتن احمللية، و،نساء الشعوب األصلية املهمشات مع بعضهن  

ــي  األصــلية، و ــاة احلكــم احملل ــا . دع ــة أراضــي   ســّهل كم ــق تنمي ــمرف ــشكيل شــبكات  اهل ضبة ت
ل عمليـة   ويـسهّ اإداريـ دعمـا  املرفق كل عـام  هذا ويقدم  .هلضبةللمنظمات النسائية يف أراضي ا 

الشعوب األصلية للدراسـة يف خمتلـف اجلامعـات األسـترالية بتمويـل             أهايل   طالبا من    ٢٠اختيار  
دارسـا   ٦٠وقدم املرفق حىت اآلن الدعم إىل مـا جمموعـه      .من الوكالة األسترالية للتنمية الدولية    

  .من هذه الفئة
  

   بوليفيا-ج األمم املتحدة اإلمنائي برنام  - باء  
يعـىن  بـني الوكـاالت      يف بوليفيا، أنشأت منظومة األمـم املتحـدة فريقـاً عـامالً مـشتركاً               - ٣٩

بالقضايا املشتركة بني الثقافات، وجملساً استشارياً للفريق القطري التـابع لألمـم املتحـدة بـشأن        
ديـــسمرب /يف كـــانون األولس تأســـ الـــذي ،اجمللـــس االستـــشاريعمـــل و .الـــشعوب األصـــلية

األمـم  وممثلـي مؤسـسات     تسهيل تنظيم مشاورات بـني ممثلـي الـشعوب األصـلية            على   ،٢٠٠٦
املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية  مبــن فــيهم ،  وهيئاهتــااملتحــدة

امج األمـم   تعـاون برنـ   وكجـزء مـن      .واملقرر اخلـاص املعـين بـاحلق يف الغـذاء         للسكان األصليني،   
 بوليفيـا أيـضا دعمـا ماليـا ملمثلـي      - ربنـامج اإلمنـائي  الم  جية، قدّ املتحدة اإلمنائي مع وزارة اخلار    
تعزيــز مــشاركتهم يف دورات املنتــدى الــدائم وغــريه مــن  بغــرض منظمــات الــشعوب األصــلية 

 .احملافل الدولية
  

  بوروندي-برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   - جيم  
إلعـداد   بورونـدي الـدعم لرابطـات قبائـل البـاتوا            -مج األمم املتحدة اإلمنائي     م برنا قّد  - ٤٠

وهذه املبادرة جزء مـن برنـامج        .والشركات الصغرية واملتوسطة  مشروع للتمويل البالغ الصغر     
 . عامـا مـن احلـرب األهليـة        ٣٠يهـدف إىل بنـاء الـسالم علـى املـدى الطويـل بعـد                 لبناء الـسالم  

تمثــل يو .مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائيتعمــل املنظمــات الــيت ورابطــة أكيــزا هــي إحــدى 
مـشاريع  إجيـاد  مـن خـالل   يف بناء قدراهتا، اجملتمعات احمللية مساعدة يف للرابطة اهلدف الرئيسي   

دورات تدريبيـة إلدارة األعمـال يف جمـاالت         تنظـيم    و ،يف صناعة الفخار  ، وخباصة   مدرة للدخل 
 .مثل التصدير
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  الصني- األمم املتحدة اإلمنائي برنامج  - دال  
 الــصني بتنفيــذ ثالثــة -بالــشراكة مــع احلكومــة، يقــوم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   - ٤١

قيـة يف الـصني،   مشاريع هتدف إىل تسهيل التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة احملليـة لألقليـات العر            
  :وهذه املشاريع هي

  
 )٢٠١٠- ٢٠٠٦(ات العرقية مشروع احلد من الفقر لدى األقلي  -  ١  

جنازات هامة يف جمال احلد من الفقر منذ بدء اإلصـالحات االقتـصادية        إحققت الصني     - ٤٢
دوالر واحـد يف اليـوم      علـى أقـل مـن       فقد تقلص عدد الفقـراء الـذين يعيـشون          . ١٩٧٨يف عام   

رج هـذا النجـاح     خَـ ويف حـني أَ   . ٢٠٠٢ و   ١٩٩٠ مليون نـسمة بـني عـامي         ٨٨ إىل   ٤٩٠من  
إذا قورنـت   ألقليات العرقية ال تزال متخلفـة       فإن ا الفقر،  وهدة  اليني من األقليات العرقية من      امل

 .واملناطق األخرى األكثر تقدماباجلماعات 

ويـــسعى هـــذا املـــشروع إىل حتـــسني نتـــائج التنميـــة البـــشرية بـــني اجلماعـــات العرقيـــة    - ٤٣
ــدعم املؤســسي واالســتجا     ــز آليــات ال ــةاملــستهدفة مــن خــالل تعزي ويطبــق هــذا   .بات اجملتمعي

 املــساعدة علــى تطــوير القيــادة وتعزيزهــا )أ( :املــشروع هنجــا شــامال مــن شــأنه حتقيــق مــا يلــي 
ات ابتــداء مــن مــستويات   دارة وتنــسيق سياســات احلــد مــن الفقــر املبنيــة علــى االحتياجــ       إل

 ء مــن، ابتــدامــلدعــم قــدرات الع) ب(و . األقــاليم ووصــوال إىل املــستوى القطــري/املقاطعــات
ــستوى القطــري ووصــوال   ــدخالت تــستهدف       امل ــراء ت ــدف إج ــي هب ــع احملل ــستوى اجملتم إىل م

جمـال  تطوير هياكل الدعم املؤسسية الالزمـة إلدارة النمـو يف           ) ج(و  . التخفيف من حدة الفقر   
  .األصول الثقافية والطبيعيةباستغالل من الفقر للحد الثقافية األنشطة السياحة و

  
  )٢٠١٠- ٢٠٠٦(ة والتخفيف من حدة الفقر يف التبت برنامج التنمي  -  ٢  

 ات مؤشرات التنميـة يف إقلـيم التبـت مـع منـو االقتـصاد وارتفـاع متوسـط               ترتفع باطراد   - ٤٤
منــاطق الــصني األخــرى   فمــن الواضــح أن اإلقلــيم ال يــزال متخلفــاً عــن   ،ومــع ذلــك .الــدخل
احلـد مـن    ني يف وقـت واحـد مهـا         شـيئ ويهـدف هـذا الربنـامج إىل         .التنميـة البـشرية   يتعلـق ب   فيما

يف املوارد الثقافيـة    ، وذلك من خالل االستفادة من       الفقر ومحاية أشكال التعبري الثقايف التقليدية     
 .تطوير سبل العيش

  
  )٢٠١١- ٢٠٠٨(فة لألقليات العرقية التنمية القائمة على الثقا  -  ٣  

لــى املــساواة يف احلقــوق عــالوة ع يكفــل دســتور الــصني متتــع مجيــع األقليــات العرقيــة،   - ٤٥
ــة       ــة واملكتوب ــديين، واحلــق يف اســتخدام لغاهتــا املنطوق ــة املعتقــد ال ــصادية، حبري ــسياسية واالقت ال
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وأُقــرت هــذه . وتطويرهــا، وكــذلك حريــة احلفــاظ علــى التقاليــد والعــادات الثقافيــة أو تغيريهــا
ــي        ــوطين اإلقليم ــذايت ال ــانون احلكــم ال ــة األخــرية يف ق ــوق يف اآلون ويف اخلطــة ) ٢٠٠١(احلق

 الـيت تـشكل جـزءا مـن اخلطـة         ،اخلمسية احلادية عشرة لتنمية الـشؤون العامـة لألقليـات العرقيـة           
 .)٢٠٠٧(اخلمسية احلادية عشرة للصني 

وتعمــل الــصني مــع األمــم املتحــدة لــضمان احلــصول علــى طائفــة متنوعــة مــن املــشورة   - ٤٦
ن االنتقـال بـشكل متزايـد حنـو هنـج إمنـائي             الشاملة لعدة قطاعـات، لتمكينـها مـ       الدولية  واخلربة  

مـع بعـضها     )٢(لألمم املتحـدة  تابعة  وتعمل مثاين وكاالت     .يرتكز على التنمية البشرية لألقليات    
 بتمويــل مــن ،يف إطــار الــشراكة بــني األمــم املتحــدة والــصني يف جمــال الثقافــة والتنميــة  الــبعض 

ويقــر إطــار  .ألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةلتحقيــق ا حكومــة إســبانيا -الربنــامج اإلمنــائي صــندوق 
الشراكة يف جمال الثقافـة والتنميـة بـضرورة الوصـول إىل األقليـات العرقيـة يف الـصني علـى حنـو                       

 مـن   االتنوع الثقـايف باعتبـاره جـزء      يعتـرف بـ   يراعي اجلوانـب الثقافيـة وبـالطرق املناسـبة، حيـث            
ضـــرورة التنـــوع بقـــدر ي لـــذي هـــو ضـــروري للجـــنس البـــشر، االتـــراث املـــشترك لإلنـــسانية

 .لبيولوجي بالنسبة للكائنات احليةا
  

  كولومبيا-برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   - هاء  
 كولومبيـا الـدعم للحكومـة ومنظمـات الـشعوب           -قدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي        - ٤٧

ــراح آراء األصــلية مــن أجــل التوصــل إىل توافــق     وضــع سياســة عامــة بــشأن قــضايا  بحــول اقت
ــة الــشعوب األصــلية   ــسياسة ضــمن   . تراعــي اخلاصــية العرقي ــة  وقــد وردت هــذه ال خطــة التنمي

 .٢٠١٠-٢٠٠٦الوطنية للفترة 

شــعوب  هلــا تحــل لتحقيــق جــرب كامــل لألضــرار الــيت تعرضــالتوصــل إىل ويف ســياق   - ٤٨
فــرص  مــن أجــل إجيــاد  ألطــرافناســا األصــلية، قــدم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي الــدعم ل  

 تقنية حليـازة األراضـي وأوجـد فرصـاً للتوصـل      اتمساعدربنامج اإلمنائي أيضا  الوقدم   .وارلحل
، اشـترت الدولـة   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧وخـالل عـامي    .إىل توافق يف اآلراء لـدى اجملتمعـات احملليـة   

ألضــرار وقــدمت إســهامات  اجــرب علــى ســبيل  هكتــار مــن األراضــي  ٤ ١٠٠يقــرب مــن  مــا
رغم من أن جرب األضرار املتفق عليه مل يتحقـق بعـد، فـإن التقـدم     وعلى ال .لتطوير خطط احلياة

 . العملية سياق هذهاحملرز حىت اآلن ُينظر إليه على أنه تقدم تارخيي يف

__________ 
ــسكو،           )٢(   ــائي، واليون ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــة، وبرن ــة العمــل الدولي ــة، ومنظم ــة والزراع ــة األغذي هــي منظم

  .وصندوق األمم املتحدة للسكان، واليونيسيف، واليونيدو، ومنظمة الصحة العاملية
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، الـيت مشلـت قطاعـات       “املينغـا ” ٢٠٠٨وخالل عمليات التعبئة العامة للفالحني عـام          - ٤٩
 ،قـام برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي         اجتماعية مثل الفالحني واملنحـدرين مـن أصـول أفريقيـة،            

إمكانيـة  بناء على طلب من احلكومة واجملتمعـات احملليـة، مبرافقـة هـذه العمليـة وتعزيـز احلـوار و                   
مواجهــات بــني اجملتمعــات حــدوث مــن أجــل التوصــل إىل اتفاقــات وجتنــب  الــرأي التوافــق يف 

علـى  خول يف حـوارات سياسـية   والـد وأمكن حتديـد اجملـاالت املواضـيعية     .  الدولة احمللية وقوات 
 .حلولمعا إىل مستوى رفيع للتوصل 

وقدم برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، بالتنـسيق مـع وكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى،                    - ٥٠
ــة  ــزم مــن امل املــساعدة التقني ــة   وأتــاح مــا يل ــة للمجتمعــات احمللي ــز القــدرات التنظيمي تابعــة لتعزي

شـؤون  مراعاة   مع   ،ضعف من حيث السالمة املادية والثقافية     للشعوب األصلية اليت تعاين من ال     
الــصحة والتغذيــة واألمــن املــادي للمجتمعــات احملليــة املعرضــة للخطــر بــسبب الــرتاع املــسلح،   

 . وسيريا نيفادا يف سانتا مارتا، وميتا، وسوكري، وشوكو،ارينويف ذلك ن مبا

جملتمعــات احملليــة للــشعوب لــشىت اوقــدم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أيــضا الــدعم    - ٥١
إدارة املوارد الطبيعيـة يف إطـار        و األصلية يف األمازون هبدف تعزيز التقاليد والعمليات اإلنتاجية       

دعم برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي بنـاء آليـات التبـادل       يويف موازاة ذلك،     .املخططات العرفية 
إنـشاء وكالـة إمنائيـة حمليـة        تعزيـز   الل   مـن خـ    “ناسـا ” املـدين، كمـا هـو احلـال لـدى            مع جملتمع 

  .للشعوب األصلية

ومتكن برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مـن إدراج قـضايا الـشعوب األصـلية يف خمتلـف                      - ٥٢
وشــؤون احلكــم، ورصــد الــربامج، وخاصــة ضــمن املواضــيع املتعلقــة باملــصاحلة وبنــاء الــسالم،  

ــة  ــة لأللفي ــوأً. األهــداف اإلمنائي ومكتــب تنــسيق الــشؤون  لــشعوب األصــلية است منظمــات سَّ
ــسانية  ــع وكــاالت تابعــة لألمــم املتحــدة   اإلن ــسان،  األمــم املتحــدة حلقــو مفوضــية(وأرب ق اإلن

إطــاراً عريــضاً ) شؤون الالجــئني، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي لــومفوضــية األمــم املتحــدة 
 .راضـي الـشعوب األصـلية     للتنسيق وتنظيم العمل وحتديد أولويات التدخل فيما خيـص قـضايا أ           

ــات   ــع كيان ــةوباالشــتراك م ــشعوب األصــلية،    الدول ــم املتحــدة ومنظمــات ال ، ووكــاالت األم
نوكـاك  أفراد مجاعـة  سيدعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وضع خطة خدمات متكاملة لصاحل      

  .عرقية بدوية تعترب عرضة خلطر االنقراضمجاعة ماكو، وهي 
  

  إكوادور - تحدة اإلمنائيبرنامج األمم امل  - واو  
الـتقين  فريـق األمـم املتحـدة       ضـمن   إكـوادور    - برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       يندرج    - ٥٣

علـى  الـتقين   وسـيقوم الفريـق     . املشترك بـني الوكـاالت املعـين بالقـضايا املـشتركة بـني الثقافـات              
مـن أجـل    قـايف   التنميـة والتنـوع الث    عـن    مدى الـثالث سـنوات القادمـة بتنفيـذ مـشروع مـشترك            
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ــيص  ــر وتقل ــاج االجتمــاعي حتقيــق الفق ــل مــن صــندوق  ،اإلدم ــم املتحــدة     بتموي برنــامج األم
بـشأن  الـصندوق    ةيف إطـار نافـذ     ،األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة    لتحقيق  إسبانيا   حكومة   - اإلمنائي

الـشعوب  ب النـهوض الـسياسات العامـة الراميـة إىل    أساسـا  يدعم املـشروع  سـ و .الثقافـة والتنميـة  
 .إكوادوريف فريقية األصول األ ذويألصلية وا

 ويف سياق العملية الدستورية، سّهل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي              ،٢٠٠٨يف عام   و  - ٥٤
إىل زيــارة املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية للــشعوب األصــلية  

وأصـدر املقـرر    .لـشعوب األصـلية  وممثلـي ا الدسـتورية   اجلمعيـة أعـضاء  ب التقـى إكـوادور حيـث   
ــقاخلــاص توصــيات ت  ــشعوب األصــلية   تعل ــوق ال ــة الدســتورية مــن حيــث صــلتها    حبق  .بالعملي

 .عخـبري األمـم املتحـدة املـستقل املعـين حبقـوق اإلنـسان والفقـر املـدق                  يضاأ إكوادور   استقبلتو
ــات     و ــد اجتماعـ ــائي عقـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــّهل برنـ ــع سـ ــل مـ ــشعوب األصـ ــي الـ ية ممثلـ

 .احمللية وجمتمعاهتا

 تعمـيم مبا يف ذلـك   منشورات ةصدار عدالدعم إلبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     قدم  و   - ٥٥
ومـواد دسـتور   ) ةسـباني اإلشوا ويت كبلغيت(إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية        

 .الشعوب األصليةذات الصلة باجلديد إكوادور 
  

 كينيا - اإلمنائي حدةاملت األمم برنامج  - زاي  
لــشؤون  استــشارية جلنــةنــشاء إ يف كينيــا - ياإلمنــائ املتحــدة األمــم برنــامج ســاهم  - ٥٦

 حبالـة  املعـين  اخلاص املقرراليت قام هبا     لزيارةإىل ا  الدعم لجنةالتلك   قدمتو .األصلية الشعوب
 اختيـار  وُيعـد  .٢٠٠٦ عـام  يف كينيا إىل األصلية للشعوب األساسية واحلريات اإلنسان حقوق
 كينيـا  يف العامليـة  البيئـة  ملرفـق  الـصغرية  نحاملِـ  لربنـامج  الوطنيـة  التوجيه جلنة يف عضوا لجنةل ممثل

 .اريةاجل املشاريع خمتلف بنيقامة روابط فيما إلتعزيزا 

 عـاملي  برنـامج  وهـو  احملليـة،  للمجتمعـات  املـشتركة  املـساعدة  برنامج تنفيذ حظيقد  و  - ٥٧
شـؤون احلكـم الـدميقراطي      نطـالق مرفـق     ال سـاس األ وشكّل خاص بوجه نجاحبال كينيا،مقره  

 ،اجملتمعيــةت نظمـا املضـمن مـا يدعمـه،     ،يدعم املرفــقوسـ  .يف اآلونـة األخـرية   للمجتمـع املـدين  
 تلـك املنظمـات علـى       قدرات لتعزيز نحاِمل رصد خالل من األصلية، الشعوب منظمات فيها مبا

 .ثابتــة مقــاييس علــى بنـاء  الــداخلي الرشــيد احلكــمأسـاليب   النــهوض بعــرب الدميقراطيــة ترسـيخ 
 .دوالر ماليني ٤ مقداره أويلدعم  مببلغُيمّول املرفق من صندوق يضم عدة ماحنني و
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 )٣(هلند ا- اإلمنائي املتحدة األمم رنامجب  - حاء  
اطق  يف منــالواقعــة مــن املــشاريع اهلنــد عــدد ا- يــدعم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   - ٥٨

فـظ التنـوع    حلتعزيـز أسـباب الـرزق املـستدامة         بشأن  مشروع  ركّز  و .القبائل/ األصلية الشعوب
 التنميــة املــستدامة علــىمــؤخرا، الــذي انتــهى العمــل منــه  ، سنداربانوســواليــة البيولــوجي يف 

يتـصل بـه   ويهـدف مـشروع    .سنداربانووحفظ التنـوع البيولـوجي للنظـام اإليكولـوجي يف سـ     
واســتغالله لــيج مانــار  لتنــوع البيولــوجي يف حمميــة احملــيط احليــوي خل     احفــظوهــو مــشروع  
ــستدام، إىل  ــرازامل ــل يف    إب ــق التكام ــق حتقي ــستدامة    طرائ ــوجي واإلدارة امل ــوع البيول ــظ التن حف

ــة الــ  ــات ا اســترزاق ســبل وساحليةللمنطق ــةجملتمع ــشعوب  ،احمللي ــا ال ــا فيه ــل/ األصــلية مب  .القبائ
هلنـد يف مـشروع مـشترك لألمـم          ا -ج األمم املتحدة اإلمنائي      برنام يشاركوباإلضافة إىل ذلك،    

فـريوس نقـص املناعـة      ب اإلصـابة تقليص خطـر    لالوطنية  االستجابة  ملسامهة يف   يستهدف ا املتحدة  
يف أربع واليات يف الشمال الـشرقي وهـي ناغاالنـد ومـانيبور وميـزورام               وآثاره  اإليدز  /البشرية

 .القبائل/ األصليةالشعوبري من كبعدد لواطن تعترب موميغااليا، وهي 
  

  إندونيسيا- برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  - طاء  
يــدعم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي حكومــة بــابوا احملليــة يف تلبيتــها ألحــد املطالــب    - ٥٩

ــابوا فــضال عــن      ــذايت يف ب ــاحلكم ال ــاس  احملــددة يف القــانون اخلــاص ب ــصبغة  طلــب الن إضــفاء ال
 أنظمــة حمليــة خاصــة صــياغةوهتــدف املبــادرة إىل تــشجيع  .“العــادات” حمــاكم علــىالقانونيــة 

ــيح ) بريداســوس( ــادات كــ  اللجــوء إىل تت ــسوية الرتاعــات  إجراءحمــاكم الع ــشمل  . رمســي لت وت
املبادرة تعزيز حماكم العادات يف مخس مناطق خمتارة يف مقاطعيت بابوا وبـابوا الغربيـة؛ والـدعوة           

، قـام برملـان   تبعـا لـذلك  و . وغريه مـن املؤسـسات  ة العام يف املقاطعوالتنسيق بني مكتب املدعي   
على األنظمة احملليـة اخلاصـة      الصبغة الشرعية    بإضفاء   ٢٠٠٨ديسمرب  / يف كانون األول   ةاملقاطع

 .إىل حماكم العادات لفض الرتاعاتكتنظيم حملي يتيح اللجوء ) بريداسوس(

 

 إندونيـسيا   - ق برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي     وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أطل       - ٦٠
للـسكان   يـضمن  مبـا يف بـابوا وبـابوا الغربيـة        الـسكان األصـليني      استرزاق أسباب   دعيمتل ابرناجم

ومــن مث جمــال تنظــيم املــشاريع، يف  مإمكانيــة حتــسني مهــاراهتاألصــليني الــذين يعيــشون يف فقــر 

__________ 
مبـا يف    www.undp.org.in اهلنـد    - ن املعلومات يف املوقع الشبكي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي        يوجد مزيد م    )٣(  

 نـضال قبيلـة مـن أجـل         - باهاريـاس ” و؛  “حقوق األرض وامللكيـة يف واليـة أوريـسا        ”: التاليةالتقارير  ذلك  
  .“محاية املوئل حنو -حتويط الغابات ” و؛ “االعتراف
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اسـتخدام املـوارد    اقتـصادية مـن      عوائـد    كـسب وبـشكل أفـضل     األسواق  النفاذ إىل    من   ممتكينه
 .املتاحة هلم

ومــن خــالل برنــامج املــنح الــصغرية ملرفــق البيئــة العامليــة، قــدم برنــامج األمــم املتحــدة      - ٦١
اإلمنــائي، مــن بــني أمــور أخــرى، الــدعم إىل شــعب أورانــغ رميبــا األصــلي يف منطقــة ماكيكــال  

إلدارة لــكــوالوي، لتنفيــذ اتفاقــات جــاميب وشــعب تــورو األصــلي يف منطقــة  مبقاطعــة هولــو، 
ــع ســلطات   ــة م ــاطق الغابــ املترتهــاتالتعاوني ــة يف من ــة يف بوكيــت دو ات  الوطني ــاباحملمي الس يب

 عمـــل هـــذه ُيعتـــربو . الوســـطىمقاطعـــة سوالويـــسيويف مبقاطعـــة جـــاميب ويف لـــوري لينـــدو 
مـع  تعاونيـة   ة  يـ قـات إدار   اآلن منوذجا لغريها من اجملتمعات الراغبة يف إبـرام اتفا          احملليةاجملتمعات  

 .هيئات حكومية يف مقاطعات أخرى من البلد
  

   املكسيك- برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  - ياء  
، قــام برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي بتنفيــذ أنــشطة ضــمن مــشروعني ٢٠٠٨يف عــام   - ٦٢

املكـسيك  شـعوب   ” األول   شروعاهلدف من امل  كان  و. خمتلفني ُيركزان على الشعوب األصلية    
 يف  والثقــايفيتنــوع العرقــال تــرويج ثقافــة املعلومــات و“ ثقافــة املعلومــاتإشــاعةحنــو : األصــلية
إذكاء الوعي وتقدمي الدعم للجنة الوطنيـة للنـهوض بالـشعوب       ركز املشروع على    و. املكسيك
موارد ومعلومـات   عدة أنشطة إلطالق موقع شبكي يضم       مت القيام ب  ويف هذا السياق،    . األصلية

 .)/www.cdi.gob.mx/pnudانظر  (ن ذلكع

دراســــة وطنيــــة عــــن الــــشعوب باللغــــة اإلســــبانية صــــدرت باإلضــــافة إىل ذلــــك، و  - ٦٣
ــلية ــد   .األصـ ــة تؤكـ ــذه الدراسـ ــشرية  فهـ ــة البـ ــوذج التنميـ ــديات  إلمنـ ــضوء علـــى التحـ ــاء الـ لقـ

الـــشعوب األصـــلية  عـــن لسلـــسلة منـــشوراتنطلقـــا م وُتـــشكل ياملكـــسيك تمعاجملبـــ رتبطـــةامل
ــديث املكـــسيك يف ــشأن   .احلـ ــدة بـ ــم املتحـ ــالن األمـ ــرجم إعـ ــلية  وُتـ ــوق الـــشعوب األصـ  حقـ
معهمــــــا  لإلعـــــالن ن امـــــن لغــــــات الـــــشعوب األصــــــلية وهنـــــاك إصــــــدار    لغـــــة  ١١ إىل

انظــــــر .  املكــــــسيكيةهواســــــتيكا هيدالغينــــــسيولغــــــات  املايــــــا بلغــــــة صــــــويت تــــــسجيل
)www.cinu.org.mx/especiales/2008/pueblosindigenas/index.html.(  

ووافقت اللجنة الوطنية لتنميـة الـشعوب األصـلية علـى إصـدار تقريـر ثـان عـن التنميـة                       - ٦٤
التقريـر حـول    هـذا   وضـوع   يدور م و. ٢٠٠٥  و ٢٠٠٠ الفترة ما بني      عن البشرية يضم بيانات  

التقريـــر يف يـــصدر أن ومـــن املتوقـــع  . بالـــشعوب األصـــلية بـــشأن توزيـــع النفقـــات العامـــة   
حقـق املـشروع تقـدما يف دراسـة مفهـوم التنميـة مـن منظـور            بالفعـل،   و. ٢٠٠٩أغسطس  /آب

 .الشعوب األصلية

http://www.cdi.gob.mx/pnud/
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 للــشعوب االنتخابيــة الــدوائر يف الدميقراطيــة الثقافــة تعزيــز” الثــاين املــشروعيتــوخى و  - ٦٥
 مـع  بالتعـاون  درايليـ الف االنتخـايب  املعهـد  اختـذها  الـيت  اإلجراءات متابعة“ املكسيك يف األصلية
 واحـد  مرشـح  ذات ةانتخابيـ دائـرة    ٢٩ تـشكيل ل األصـلية،  بالـشعوب  للنـهوض  الوطنيـة  اللجنة

 هـذه  تـشكيل  ويهـدف  .أهـايل الـشعوب األصـلية      مـن  يزيد ما أو املائة يف ٤٠بنسبة  لكل منها   
 .الكونغرس يف األصلية الشعوب متثيل زيادة إىلالدوائر 

الـشعوب  للنـهوض ب مم املتحـدة اإلمنـائي يعمـل مـع اللجنـة الوطنيـة           برنامج األ  وما فتئ   - ٦٦
ــسنتني األخريتــني ســعيا     ــادرة  إىل األصــلية علــى مــدى ال ــذ مب ــشأن تنفي ــشر املعلومــات عــن  ب ن

 دوالر ٣٩٨ ٠٠٠  ميزانيـة بلغـت  مبادرةلل ُرصدتو .صناعة القرارألغراض الشعوب األصلية 
 برنــامج األمــم أجنــز، ٢٠٠٧ويف عــام  .٢٠٠٨ يف عــام  دوالر٤٨٦ ٠٠٠  و٢٠٠٧يف عــام 

ونتيجــة  . املكــسيك تقييمــا للمــشاركة الــسياسية لنــساء الــشعوب األصــلية  - املتحــدة اإلمنــائي
 ظــروف جيــاد إل٢٠٠٨  عــاملقــدرات يف اطــويرتنفيــذ عمليــة لتاإلمنــائي ربنــامج القــرر لــذلك، 

ــشعوب األصــلية    ــساء ال ــهن أفــضل لن ــسلطة ا ارســةمــن مملتمكين ــة  مهــامهن يف ال ــة بفعالي  .حمللي
احلقوق االنتخابيـة واملـشاركة الـسياسية للـشعوب         حول  ربنامج اإلمنائي مشروعا    الذ  فسين كما

 ).دوالر ٤٢٢ ٠٠٠( من الشركاء احلكوميني واألكادمييني تربعاتاألصلية يعتمد على 

 دوالر مــن الــصندوق ٧٠ ٠٠٠املكــسيك  - ى برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي قــوتل  - ٦٧
لتنفيـذ  التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي      لشؤون احلكـم الـدميقراطي      ماين املواضيعي   االستئ

ــه مــشروع  ــة    ”عنوان ــة احمللي ــشعوب األصــلية مــن أجــل التنمي ــشجيع   ،“متكــني ال يهــدف إىل ت
 للـشعوب األصـلية   ليـة املساءلة يف دوائـر احلكـم احمللـي عـن طريـق تعزيـز قـدرات اجملتمعـات احمل                 

 .ؤسسات العامة وممثليهارصد عمل املعلى 
  

  ناميبيا- برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  - كاف  
هـذه  ت وقـد تعرضـ  .  نـسمة ١٠٠ ٠٠٠سان يف ناميبيـا حنـو   شعب يبلغ تعداد أقليات     - ٦٨
  أفرادهـا   يف املائـة مـن     ١٥ إىل التهجري من أرضها على حنو مستمر حبيث ال يتمتع سوى             ةاألقلي

 يف املائـة عـن املعـدل الـوطين          ٢٢ بنـسبة العمر املتوقـع هلـؤالء      دل  ويقل مع  .حبقوقهم يف األرض  
، أقليـة وتعترب سـان، بـصفتها فئـة     . يف املائة٢٠امللمني بالقراءة والكتابة منهم تتجاوز نسبة  وال  
 بـل تعتـرب   وهتميـشا األشـد حرمانـا   عتـرب  ُتيف ناميبيا وكـثريا مـا      حظا  اجملتمعات احمللية   أقل   ىحدإ

ــات   ــساء والبن ــر   ضــالن ــة األكث ــذه الفئ ــهن   تعرضــا من ه ــا جيعل ــذا م ــل وه ــات أق ــا الفئ يف حظ
 .النامييب اجملتمع

احلماية القانونيـة جملتمعـات     لتعزيز  ويدعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حكومة ناميبيا          - ٦٩
وكــثريا مــا يــؤدي  .اخلــدمات االجتماعيــة األساســيةاحلــصول علــى ســان احملليــة ومتكينــها مــن 
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ويتمثـل   .املطالبـة بتلـك احلقـوق      وبـسبل    احبقوقهـ عـدم اإلملـام      ات سان احملليـة إىل    هتميش جمتمع 
سيما النـساء والبنـات، بوجـود        جمتمعات سان احمللية، ال   توعية  للربنامج يف ضمان    عام  اهلدف ال 

اإلجنابيـة  منـها علـى سـبيل املثـال احلمايـة ضـد العنـف اجلنـساين، والـصحة                   (خدمات متاحة هلا    
 هوأنــ) مــاهوعالج فــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدزالوقايــة مــن ائل وســواحلــصول علــى 

ــضا ســبال    ــا أي ــبلســيكون أمامه ــدخل لتخفيــف   طل ــادة ال ــرزق وزي ــدين  ال  وطــأة وضــعها املت
ــأثر  و ــها للت ــات   .يف اجملتمــعقابليت ــساء وبن ــضطلع ن ــاره،ســانشــعب وسي ــستهدفات  ن باعتب م

 .أنشطة خمتلفة ورصدها وتقييمهانفيذ هذا الربنامج، بأدوار يف عملية تلالنتفاع من 

دراك لـدى القـادة ووسـائط اإلعـالم وعمـوم           اإلإذكـاء الـوعي و    يعمل الربنـامج علـى      و  - ٧٠
سـيجري االضـطالع بأنــشطة   و .قـوق جمتمعـات ســان احملليـة ومـسامهاهتا يف التنميــة    الـسكان حل 

 مـن قبيـل   ، وبنات سان تدريب املوظفني الرئيسيني على تقدمي اخلدمات لنساء       خمتلفة، من بينها  
وباإلضــافة إىل ذلــك، ســيتم تنفيــذ   .الوقايــة واحلمايــة واإلبــالغ عــن حــاالت العنــف اجلنــساين 

 علـى صـعيد اجملتمـع احمللـي         اجلنـسانية لمـشكالت   لأنشطة تتنـاول، جزئيـا، اجلانـب االقتـصادي          
برنـامج  كجـزء مـن     ) ٢٠١١-٢٠٠٩(القادمـة   الثالث  سنوات  ال على مدى الفردي،  الصعيد  و

حنــو حتقيــق : تــصحيح األمــور” موضــوع املــشترك بــشأنوالتنمــوي اجلنــساين األمــم املتحــدة 
  .“املساواة واإلنصاف بني اجلنسني

  
 لفلبنيا - برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  - الم  

يــشكل تقــدمي الــدعم للــشعوب األصــلية إحــدى أهــم األولويــات مبوجــب خطــة عمــل   - ٧١
. ٢٠٠٩-٢٠٠٥برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للفتـرة       و الفلبني    بني ةري املشتَرك طْالربنامج القُ 

 احمللـي الـيت تـسعى       صعيدعلى الـ   حافظات الربنامج على األقل املبادرات    من  وقد دعمت ثالث    
 اإلقليمـي، أنـشأ     صعيدوعلـى الـ   . دلـ للتمكني جملتمعات الشعوب األصلية يف أحناء خمتلفة مـن الب         

ة الستكمال اجلهود املبذولـة علـى       يل للشعوب األص  رناجما إقليميا ببرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     
 جمللس النتائج، كان هنـاك توافـق يف اآلراء علـى       عقد مؤخرا وخالل اجتماع   .  القُطْري صعيدال

ولــوحظ أن اجلهــود  .أمشــلبطريقــة  يف البلــد إيــالء اهتمــام خــاص لــشواغل الــشعوب األصــلية 
 يرّشـد   عـامّ منـائي   إ وتفتقـر إىل إطـار       مـشتتة  يف البلـد كانـت       ياإلمنـائ ربنامج  الالعديدة اليت بذهلا    

اجملتمعات احمللية الفلبينيـة     وشواغل    فيما يتعلق بقضايا    من تدخالت   الربنامج اإلمنائي  قوم به ي ما
 ،مـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية           ألا  إعـالن   اجلمعيـة العامـة    عتمـاد اومع  . األصلية
 أحكامه موضع التنفيذ من خالل برنامج أكثـر تكـامال بـشأن              لوضع  الرامية  بذل اجلهود  أصبح

  .ير القطمكتبحتديا للو أمرا ال بد منه،ة يلالشعوب األص
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ومـة مـن    املدعالفلبني خريطة إرشادية للمشاريع      -ونفذ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي        - ٧٢
 لوضـع برنـامج متكامـل      نقطـة انطـالق      متثـل  الـشعوب األصـلية يف الفلـبني         عن  اإلمنائي ربنامجال

إىل أن هنــاك حــوايل    الواقــع القــائم حتديــد  عمليــةشري تــ و. األصــلية يف البلــد لــشعوب ا عــن
   .  دوالر١ ٤٢١ ٠٠٠كلفتها حوايل تمشروعا جديدا وجاريا تبلغ  ٣٥
  

 االحتاد الروسي - برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  - ميم  
 والبيئـة التابعـة لربنـامج    شـؤون احلكـم   على غرار الـسنوات الـسابقة، تـساهم وحـدات          - ٧٣

 يف العنـصر النـاطق باللغـة الروسـية لربنـامج الزمـاالت              االحتاد الروسي األمم املتحدة اإلمنائي يف     
ويـضم عـدد مـن      . الدراسية للـشعوب األصـلية التـابع ملفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان                

علـى سـبيل املثـال، أسـفر        ف. عوب األصـلية  ربنامج اإلمنـائي البيئيـة عنـصرا متعلقـا بالـش          المشاريع  
شرح عملـي للحفـظ املـستدام للتنـوع البيولـوجي يف أربـع منـاطق حمميـة يف                   ”املشروع املعنون   

وضـع  ) أ: (عما يلـي   “، املرحلتان األوىل والثانية   التابعة لالحتاد الروسي  شبه جزيرة كامتشاتكا    
  الطبيعـيني  املـترتهني محايـة   ) ب(و   ؛ياجملالس العامة واحلكـم الـذايت احمللـ       بشأن  مشروع أحكام   

  .شيفو باستخدام املعارف البيئية التقليدية للشعوب األصلية يف الشمالت بيسترينسك ونالييف

 تايلند - برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  - نون  
 واألقليـات  األصـلية  لـشعوب  املتعلقـة با   براجمـه  تعزيـز  تايلنـد  - الربنامج اإلمنائي    واصلي  - ٧٤
 برنــامج بــدءومشلــت األنــشطة إكمــال الــربامج بنجــاح و .البلــد يف اهلــضاب القاطنــة يف رقيــةالع

 .متكامل جديد للتنمية اجملتمعية
  

  اهلضاب يف تايلندالقاطنة يف حقوق اإلنسان لألقليات العرقية ةتعزيز ومحاي  -  ١  

 لعرقيــةا الــشعوب شــبكات تعزيــزو  إلقامــةالــدعوة يف للمــشروع العــام اهلــدفيتمثــل   - ٧٥
 ا موقعــيــشملوقــد حتقــق ذلــك بإنــشاء مركــز توثيــق حلقــوق اإلنــسان،    .اهلــضاب القاطنــة يف
 يف جمـال حقـوق اإلنـسان؛ ووضـع       ختـارين تدريب قادة األقليات العرقية امل    برنامج  ؛ و اإلكتروني

ني؛ يتقـدمي املـساعدة القانونيـة وتـدريب املـساعدين القـانون           عـرب   يـة   عرقآليات محايـة للـشعوب ال     
طة الربط الشبكي مع منظمـات اجملتمـع املـدين، واإلدارات احلكوميـة املعنيـة واملؤسـسات                 وأنش

 . ذات الصلةالدولية 
  

 الربنامج املتكامل للتنمية اجملتمعية يف مقاطعة ماي هونغ سون   -  ٢  

 مقاطعـة  يف ٢٠٠٨ عام يف جديدا مشروعا تايلند - اإلمنائي املتحدة األمم برنامج بدأ  - ٧٦
 حيـاة  حتـسني  إىل بالتحديـد  يهـدف  تايلنـد  مشـال  يف النائيـة  اهلضاب يفالواقعة   سون هونغ ماي
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 العرقيـة  والـشعوب  األصـلية  الـشعوب  إىل غالبيتـهم  نتمـي ت الـذين  والرجال، النساءمن  الضعفاء  
 رمستـه املبادرة اجلديدة أيضا مع التوّجه االسـتراتيجي الـذي     هذه  وتتماشى  . اهلضابيف   القاطنة

التفـاوت يف  أوجـه   معاجلـة  يفأولوية رئيسية للتحديات والذي ينص على إعطاء د  حكومة تايلن 
 .أو اجلماعات السكانية يف تايلند/الفرص والنتائج بني املناطق اجلغرافية احملددة و

ويستهدف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بالشراكة مـع حكومـة مقاطعـة مـاي هونـغ                  - ٧٧
 نـصفة تعزيـز املعاملـة امل    عن طريـق    ة األخرى، حتسني هذا الوضع      سون واجلهات املستفيدة احمللي   

 القاطنـة يف    اجلماعات وإمكانية احلصول على املوارد واخلدمات ملختلف        قائمة على املساواة  وال
مـــع إيـــالء اهتمـــام خـــاص للنـــساء ،  املـــستدام للمـــوارد احلاليـــةخدامتعزيـــز االســـتواملقاطعـــة، 

 .  ن املقاطعةواألطفال، الذين يشكلون غالبية سكا

 وزيـادة  الغـذائي  األمـن  تعزيـز  : مـا يلـي    علـى  ركـز ت مترابطـة  عناصـر  ثالثـة  وللمشروع  - ٧٨
 لوشمتتـسم بالـ    عامـة  خدمـة  وتـوفري  ؛الزراعـي  وغـري  الزراعـي من القطاع    الدخل إدرار فرص

إلدارة خمـاطر    والتقنيـة  اإلداريـة  املهـارات  تطـوير و ؛اخلـدمات  تقدمي لتحسني تجابةسرعة االس و
 تركــز الغايــات، هــذه ولتحقيــق. للبيئــة املؤاتيــة املــشاريع فيهــا مبــا ،لكــوارث واألنــشطة البيئيــةا

 املـوارد  وإدارة احمللية، اتاحلكوم قدرات وتنمية الرزق، موارد إدرار على املشروع استراتيجية
 حمليـة ومتثيليـات     إذاعـات ستخدم  تـ وسيضع املشروع أيـضا اسـتراتيجية لالتـصاالت س        . الطبيعية

لمــوارد الطبيعيــة، لدارة املــستدامة اإل مــسائل متنوعــة مثــل تتنــاولذاعيــة بلغــات قبائــل الــتالل  إ
 . اخلدمات العامة، وأسعار املواد الزراعيةمن  واالستفادة

  
 مالحظات ختامية  -خامسا  

عمل برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى مـر الـسنني مـع الـشعوب األصـلية يف تنفيـذ                      - ٧٩
،  اإلمنـائي  ويلتـزم الربنـامج   . اريع واملبادرات على الصعيد احمللـي واإلقليمـي والـدويل         خمتِلف املش 

استنادا إىل عمليـة الـتعلم املـشتركة هـذه، بتنظـيم هـذه اخلـربات وتقـدمي الـدعم إىل احلكومـات                      
 ة الدوليـ  يـة مبـادئ القانون  ل التنفيذ الفعال ل   صوبة واجلهات الفاعلة األخرى،     يلوالشعوب األص 

   .  يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةهبااملعترف 

ويدرك برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أمهيـة تعزيـز قدراتـه الداخليـة لالسـتجابة بـشكل                   - ٨٠
 منتـدى األمـم املتحـدة     الواردة يف تقريرلتوصيةلمتابعة من  و. أفضل للفرص والتحديات احلالية   
، E/2008/43انظـر    (٢٠٠٨يف عـام    عـن دورتـه الـسابقة       صـلية   الدائم املعين بقضايا الشعوب األ    

بتعزيـز الـشراكات    و، أنشأ الربنامج جلنة اتصال داخليـة مكلّفـة بالتنـسيق الـداخلي              )٦٧الفقرة  
 أن الشعوب األصلية تتمتـع بوضـع فريـد       اعتقادا راسخا  ويعتقد الربنامج . مع الشعوب األصلية  
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، وروح ميثاق األمم املتحدة، والـصلة بـني         البشريةنمية  يؤهلها ألن ُتظهر فعال جوهر منوذج الت      
التحــديات احلاليـة مثــل أزمـة الغــذاء    ويف مواجهـة . الـسالم وحقـوق اإلنــسان والتنميـة البــشرية   

لالسـتفادة  واألزمة املالية، وتغري املناخ وتزايد عدد الرتاعات العنيفة احمللية، هنـاك حاجـة ملّحـة             
طـرح جمموعـة    ت ألن بإمكاهنـا أن    ادهتـا علـى الـصعيد العـاملي       قيمـن   رؤية الشعوب األصلية و   من  

 .جديدة من األفكار واحللول املبتكرة

 واسـتراتيجية اجملتمـع     ٢٠١١-٢٠٠٨ربنـامج اإلمنـائي للفتـرة       لاالستراتيجية ل  اخلطة إن  - ٨١
  اسـتراتيجية عامليـة  :الصوت واملساءلة من أجل حتقيق التنميـة البـشرية        ” ملوضوع املدين اجلديدة 

 لعمـل   واضـحا  إطـارا     كلتامهـا   تقـدم  “جملتمـع املـدين واملـشاركة املدنيـة       لربنامج اإلمنائي لتعزيز ا   ل
ــامج ــائيالربن ــذي ســي  ل و اإلمن ــدور املهــم ال ــضمان أن تكــون    ؤديهل ــة ب  يف دعــم اجلهــود الكفيل

ــوات الـــشعوب األصـــ  ــسموعة يلأصـ ــة   وة مـ ــة احملليـ ــساهم يف عمليـــات التنميـ واضـــحة، وأن تـ
  .وليةواإلقليمية والد

  


