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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
 الدورة الثامنة 

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

        حوار شامل مع ستة من الوكاالت والصناديق التابعة لألمم املتحدة 
ـــاملعلوم     ـــات الـ ـــواردة مـ ــة  ن منظومــة األمــم املتحــ ـ دة ومنظمــات حكومي

  دولية أخرى
  

  التقرير املقدم من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية     
    

  موجز  
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية الشعوب األصـلية       يدعم  ،  ١٩٧٨منذ إنشائه يف عام       

القروض واملنح، وذلك كجـزء مـن واليتـه    تقدمي اليت تعيش يف املناطق الريفية النائية من خالل     
خـالل العقـود    م   يف حـد ذاهتـ     نيمـستهدف مل يكونـوا      نيالـسكان األصـلي   إال أن   . لحد من الفقر  ل

 الوقــت واخلــربة علــى أرض الواقــعإن . فقــراءالــريفيني ال جــزءا مــن بــل كــانوا يعتــربوناألوىل، 
.  أعمــقهــا علــى حنــو قــضايا الــشعوب األصــلية وفهمللتعــرف علــى الفرصــةلــصندوق أتاحــا ل

 استراتيجيات التنميـة    ضرورة توجيه جتربته على أرض الواقع     ندوق من   تعلم الص ،  وبشكل عام 
 تـشمل النمـو االقتـصادي، والـتمكني، واإلدارة املــستدامة     شــاملةرؤيـة  بمـع الـشعوب األصـلية    

  . ومحايتهااالجتماعية واالقتصادية والثقافية باحلقوق للموارد الطبيعية، واالعتراف 

 *  E/C.19/2009/1. 
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كانــت حمــدودة عنــدما اليــة التنميــة واســتدامتها  أن فع أيــضاالتجربــة أظهــرتغــري أن   
ــربامج واملــشاريع     ــذ ال ــهويــات وثقافــات  نظــر يف يومل اقتــصرت علــى تــصميم وتنفي شعوب ال

  . األصلية
علــى لــشعوب األصــلية يف الــسنوات األخــرية  مــع الــصندوق وقــد قــام العمــل املعــزز ل  
وضع سياسـة الـصندوق     ) ب( الدعوة على الصعيد الدويل؛      دور) أ(: رئيسية هي دعائم   ثالث

براجمـه املتعلقـة    لـصندوق يف    ا أفـضل ممارسـات       اسـتنادا إىل   مـع الـشعوب األصـلية     بشأن العمـل    
الـيت حتـدد    منح صـغرية لـدعم تنميـة جمتمعـات الـشعوب األصـلية              تقدمي  ) ج(القروض واملنح؛   ب

  . مستوى القاعدة الشعبيةعلى مسارها هي 
أكثـر انتظامـا    ثقـايف    يف تطبيق هنـج      تكمنصندوق  لتحديات الرئيسية اليت تواجه ال    إن ا   

يعمـل  مواصـلة تنميتـها، حيثمـا       مـن    متكـني الـشعوب األصـلية        بغيـة ،  ه وبراجمـ  ه مجيع مشاريع  يف
  .معهاالصندوق 
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 احملتويات
الصفحة  

  ٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمل الصندوق الدويل للتنمية الزراعية مع الشعوب األصلية                             -أوال   
  ٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عيد الدويل      دور الدعوة على الص          -ثانيا   
  ٧. . . . . . . . . . . . . . . .   والقطري     اإلقليمي    الصعيدين      على   واملنح    القروض    ومشاريع      برامج    -ثالثا   

  ٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . زيادة الدخل عن طريق تنويع مصادر الغذاء والدخل                             -ألف     
  ٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوصول إىل األسواق            -بــاء     
  ٩. . . . . . . . . . .   الطبيعية     املوارد   من   باالستفادة       يتعلق     فيما    األصلية     الشعوب    حقوق     -جيم     
  ٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمل استنادا إىل املعارف احمللية                 -دال     
  ١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الثقايف والسياسي         - التمكني االجتماعي            -هـاء     
  ١١. . . .   الكارييب     والبحر    الالتينية     أمريكا    منطقة     يف  الصندوق     حلافظة      املكتيب    االستعراض      -واو     
  ١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدراسة املتعلقة بتنمية الشعوب األصلية يف آسيا                         -زاي     
  ١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . حنو اعتماد سياسة بشأن العمل مع الشعوب األصلية                            -حاء     

 بنفـسهااملسامهة يف التنمية اليت تقررها جمتمعات الشعوب األصلية       : مرفق مساعدة الشعوب األصلية     -رابعا   
  ١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   على املستوى الشعيب        

  ٢١. . . . . . . . . . . . .  االستجابة لتوصيات منتدى األمم املتحدة الدائم لقضايا الشعوب األصلية   -خامسا   
  ٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل املتعلقة بوالية الصندوق الدويل للتنمية الزراعية                          -ألف     
  ٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األراضي واألقاليم          -بــاء     
إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب األصـلية واملبـادئ التوجيهيـة جملموعـة األمـم  -جيم     

  ٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املتحدة اإلمنائية بشأن قضايا الشعوب األصلية                        
  ٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رات    املؤش   -دال     
  ٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تغري املناخ        -هـاء     

  ٢٥. . عمل الصندوق الدويل للتنمية الزراعية مع الشعوب األصلية وفرص املستقبل                               يف   قصور     الأوجه     -سادسا   
  ٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٢٠٠٨موجز املشاريع واملنح املوافق عليها يف عام                       :املرفق  
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  ية الصندوق الدويل للتنمية الزراعية مع الشعوب األصلعمل   - أوال  
 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية الـشعوب األصـلية     يدعم،  ١٩٧٨منذ إنشائه يف عام       - ١

القروض واملنح، وذلك كجـزء مـن واليتـه         تقدمي  اليت تعيش يف املناطق الريفية النائية من خالل         
إال أن الشعوب األصلية مل تكن مستهدفة يف حد ذاهتـا خـالل العقـود األوىل،      . للحد من الفقر  

ــريفيني العتــرب جــزءا مــن   ُت كانــتبــل  الوقــت واخلــربة علــى أرض الواقــع وقــد أتــاح . فقــراءال
 وجعــال أعمــق، هــا علــى حنــوقــضايا الــشعوب األصــلية وفهمالفرصــة للتعــرف علــى لــصندوق ل

 الفقـراء يف املنـاطق      بـني  بطريقة غري متناسـبة    الشعوب األصلية    ه يف حني ُتمثل    أن تدركاملؤسسة  
تحـسني سـبل    لعليهـا   متكّنـها مـن البنـاء       الـيت    طبيعيـة وثقافيـة      أصـول مـن    يهالـد فإن مـا    الريفية،  
  .  مقومة بأقل من قيمتهامن الناحية البيئية واملسامهة يف التنمية املستدامة امعيشته

وعلـى  املنـاطق الريفيـة   يف  حلـد مـن الفقـر       االـصندوق يف    ومت التأكيد جمـددا علـى واليـة           - ٢
-٢٠٠٧ للفتـــرةألصــلية يف اإلطـــار االســتراتيجي للـــصندوق   لـــشعوب احنــو ا  قـــدميالتزامــه ال 
 الـيت يـستهدفها    واحـدة مـن الفئـات الرئيـسية          باعتبارهـا ص الشعوب األصلية    خي الذي،  ٢٠١٠

. حلـد مـن الفقـر والتـهميش والـضعف         مـن أجـل ا    االهتمـام   مزيـدا مـن     اليت تـستحق    الصندوق و 
اهنيـار  عند  تكون أكثر الفئات خسارة      الشعوب األصلية غالبا ما   أن  اإلطار االستراتيجي   وُيربز  

اإلطــار  قــّريكمــا . دوافــع جتاريــة نظــم ذات ملــوارد الطبيعيــة التقليديــة وظهــور    ا نظــم إدارة
ومقدمـة   التنـوع البيولـوجي يف العـامل         علـى  بصفتها وصية بدور الشعوب األصلية    االستراتيجي  

 متكـني الـشعوب     ضـرورة ى   اإلطـار االسـتراتيجي علـ      يؤكدعالوة على ذلك،    . دمات البيئية خلا
ملـوارد  ا اسـتخدام    متـدفق يكفـل    بفعالية وتوليد دخل     مواردها إلدارة   منظماتمن بناء   األصلية  

  . )١(مستدامعلى حنو 
، ضـمن إطـار املعـايري الدوليـة املتطـورة،            لديـه  واستنادا إىل اخلربات وأفضل املمارسات      - ٣
الـشعوب  مـع   الـصندوق   عمل  عزز  ،  ارينيوكبار املوظفني اإلد  رئيسه  من    ملتزمة يف ظل قيادة  و

احلـوار  ودور الـدعوة    ) أ (:رئيسية هـي  دعائم    ثالث باالستناد إىل األصلية يف السنوات األخرية     
مـع  بـشأن العمـل     وضع سياسـة الـصندوق      ) ب(يف جمال السياسة العامة على املستوى الدويل؛        

ــشعوب األصــلية، بوصــفها أداة   ــهجي إلضــفاء الطــابع   مؤســسيةال ــىع املن ــضل ممارســات  ل  أف
 متكـني   علـى القروض واملـنح، وتعزيـز قـدرة الـصندوق          براجمه ومشاريعه املتعلقـة بـ     لصندوق يف   ا

ــشعوب األصــلية   ــن اال ــري؛      م ــي والقط ــصعيدين اإلقليم ــى ال ــة عل ــات التنمي ــشاركة يف عملي مل
 مـستوى القاعـدة   تمعات الشعوب األصـلية علـى       الذاتية جمل تنمية  المنح صغرية لدعم    تقدمي   )ج(

  . الشعبية
__________ 

متــاح علــى  (١٩، صــفحة ٢٠١٠-٢٠٠٧ للفتــرة وق الــدويل للتنميــة الزراعيــةلــصنداإلطــار االســتراتيجي ل  )١(  
  .http://www.ifad.org/sf/strategic_e.pdf: املوقع
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   الدعوة على الصعيد الدويل دور  -ثانيا   
  القمة العاملي للتنمية املستدامة يف جوهانـسربغ        يف مؤمتر   الصندوق ةيف أعقاب مشارك    - ٤

علـى   الدعوة مـع الـشعوب األصـلية،         يف جمال ، بدأ الصندوق العمل بشكل استباقي       ٢٠٠٢يف  
 شـراكة قويـة مـع    وأقـام  الدوليـة،  حةللـسا  مشاريعه وضمن اإلطـار األوسـع    حنو يتخطى حدود  

الــدعم ألمــم املتحــدة وفريــق  لالــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية  األمــم املتحــدة منتــدى 
  . املعين بقضايا الشعوب األصليةالدائم  دعم املنتدىلألمم املتحدة لاملشترك بني الوكاالت 

أمانـة  إىل  آلن ثالث منح    حىت ا قدم   الصندوق عمل املنتدى، و    يدعمومنذ ذلك احلني،      - ٥
يف املقدمـة   املنحـة األوىل    وقـد أتاحـت     .  أمريكـي   دوالر ٥٠٠ ٠٠٠قرابـة    مببلغ إمجاليه املنتدى  

 الداعمــة بعــض مــشاريع الــصندوق ســتعراضال خلــرباء الــشعوب األصــلية الفرصــة ٢٠٠٤عــام 
مـل يف   ع حلقـة نتـائج التقييمـات يف      وقُـدمت   .  حتديد أفـضل املمارسـات     بغيةلشعوب األصلية   ل

مـن   الـشعوب األصـلية      مكّنـت  خلصت إىل أن املـشاريع الـيت ميوهلـا الـصندوق قـد               ٢٠٠٥عام  
 نـادت نظـر الـيت طاملـا      ال وجهـة    جمـددا  العمل   كما أكدت حلقة  . تنفيذ سياساهتا اإلمنائية  و وضع

احتـرام  تقـوم علـى أسـاس       ب أن   املستدامة لتنميتها جيـ   لول  احل القائلة بأن وهبا الشعوب األصلية    
 وضــع علــىالعمــل الــصندوق ت حلقــة وشــجع. خيهــا وحقوقهــا وهويتــها وكرامتــها وأمنــهاتار

  . لصندوقاأفضل ممارسات  اخلاصة به استنادا إىل  مع الشعوب األصليةالعملمبادئ 
 لتحديــد جمموعــة مــن ٢٠٠٦يف عــام الــدائم ملنتــدى ااملنحــة الثانيــة إىل أمانــة وقــدمت   - ٦

.  مـشاورات إقليميـة    وذلـك اسـتنادا إىل     ،الـشعوب األصـلية    الـيت تراعـي   مؤشرات الفقر والرفاه    
 مــنؤشــرات الرفــاه واالســتدامة والفقــر للــشعوب األصــلية  املتعلــق مبهــذا املــشروع وقــد انبثــق 
خــالل حلقـة عمـل اخلـرباء الـدوليني املعنيـة جبمــع      ، ٢٠٠٤عـام  أثنـاء  ملنتـدى الـدائم   اتوصـيات  

األهـداف اإلمنائيـة   ”املوضـوع اخلـاص    ناولـت  الـيت ت دورات املنتـدى خـالل  وتبويب البيانـات و  
مـايو  / نتائج املشروع يف تقرير شامل خالل الدورة السابعة للمنتدى يف أيـار          وقدمت .“لأللفية
تــأثري هـذا املــشروع جتــاوز أهــداف   أمانــة املنتــدى أن ذكـرت لتقريــر، ل هــا إجنازوعنـد . ٢٠٠٨

وكـاالت الـشعوب األصـلية      وظمـات    املـشاركة البنـاءة ملن     مـن أجـل   تعبئـة   إن ال . املشروع نفـسه  
 مـسألة فيما بينها بـشأن     اليت أقيمت    والصالت،  احلكومينيرباء يف جمال املؤشرات واخلرباء      اخلو

ــزمن  هــذه مثــرة وتطلعيــة، ويؤمــل أن تــستمر  كانــت مثمــرةاملؤشــرات  ــرة مــن ال . الــصالت فت
 ويــضم. ها تتحــدث عــن نفــسالــشاملتقــارير حلقــات العمــل اإلقليميــة، فــضال عــن التقريــر   و

رفـاه واالسـتدامة    بال  تتعلق مؤشرات ويقترح   ،والفرعية الرئيسيةاملواضيع  ب قائمة   الشاملالتقرير  
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ألهـداف  لوالفقر للشعوب األصلية، فضال عن مؤشرات مقترحة التفاقيـة التنـوع البيولـوجي و              
   .)٢(اإلمنائية لأللفية

 نـشر وتنفيـذ   ستدعم ٢٠٠٨عام نتدى يف امل لدعم أمانة  ةمنحة ثالث ومتت املوافقة على      - ٧
قــوق الــشعوب األصــلية، وجمموعــة املبــادئ التوجيهيــة بــشأن قــضايا    حلإعــالن األمــم املتحــدة  

  . جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية على الصعيد القطرياليت وضعتها الشعوب األصلية 
دعم يف فريـق الـ  من العنصر االسـتباقي يف الـدور الـذي يـضطلع بـه         الصندوق  زاد  كما    - ٨

صندوق تــرأس الــ، ٢٠٠٦يف عــام و. املـشترك بــني الوكــاالت املعـين بقــضايا الــشعوب األصـلية   
يف  بنـشاط الـصندوق  ويـشارك  . يف رومـا  املنعقـد   جتماع الـسنوي    اال واستضاف بنجاح    الفريق

فريق الدعم املـشترك بـني الوكـاالت املعـين بقـضايا الـشعوب       اليت يعقدها   االجتماعات السنوية   
  . ري املدخالت واملعلوماتاألصلية لتوف

ـــ  ومت  - ٩ ــلية  االشراكات إنــــشاء وتعزيــــز الـ ــتراتيجية مــــع منظمــــات الــــشعوب األصــ ســ
، قدم الصندوق منحا مؤسسية مببلغ إمجـايل        ٢٠٠٨فرباير  / شباط ويف. الداعمة هلا املؤسسات  و

، واسـتجابة لتوصـيات   اتعم العمـل يف جمـال الـدعوة والـسياس    قدره مليـون دوالر أمريكـي لـد     
لـشعوب  لتقيـيم العقـد الـدويل األول        ونتدى بشأن املسائل املتعلقة بنـساء الـشعوب األصـلية؛           امل

 ألغــراضلــشعوب األصــلية واتــصال ا ؛الــشعوب األصــلية املتنقلــةوآســيا؛ العــامل يف األصــلية يف 
  .  وتغري املناخ؛الثقافيةاخلرائط املكانية ووإعداد  ؛ والسلطة واحلقوق،اهلويةوالتنمية؛ 

ــصندوق ا ســاهم كمــ  - ١٠ ــشورات خمتلفــة عــن أفــضل املمارســات    إعــداد و يفال ــة من رعاي
الـواردة يف   احلالـة   نـصف دراسـات     يف  سـاهم   و.  من الشعوب األصـلية    الرجال والنساء باملتعلقة  
نـساء مـن الـشعوب األصـلية ومنظومـة          ال” بعنـوان    ٢٠٠٧يف عـام    أمانة املنتـدى الـدائم       منشور

 دراسـة عـن   ودعـم . )٣(“)ST/ESA/307 (ة والدروس املستفادةاملمارسات اجليد : األمم املتحدة 
فـإن  يف اهلنـد،    خمتلفـة   حزمـة قبليـة     ألمؤشرات التنمية البشرية يف اهلند خلـصت إىل أنـه بالنـسبة             

 بعض أفقـر بلـدان أفريقيـا جنـوب الـصحراء           منخفض شأنه يف ذلك شأن    مؤشر التنمية البشرية    
النــساء مــن الــشعوب األصــلية وتغــري   ”ة عــن دراســبرعايــة  الــصندوق مــؤخرا وقــام. الكــربى

__________ 
 عنـد   نميـة الزراعيـة   الـصندوق الـدويل للت    أمانة املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، تقرير مقـدم إىل              )٢(  

  .يةلانتهاء مشروع مؤشرات الرفاه واالستدامة والفقر للشعوب األص
باإلضــافة إىل . http://www.un.org/esa/socdev/publications/Indigenous/indwomen07.htm: علــى املوقــعمتــاح   )٣(  

الـصندوق الـدويل   : ، انظـر أيـضا  ٢٠٠٧كونه متاحا لدى أمانة املنتدى الدائم املعين بقـضايا الـشعوب األصـلية          
دويل للتنميـة   الـصندوق الـ   : جوهانـسربغ /ارومـ  (“إضفاء قيمة للتنوع يف التنمية املـستدامة      ” الزراعية،   للتنمية

ــة،  ــة املــستدامة   ”و ) ٢٠٠٢الزراعي ــشعوب األصــلية يف التنمي ــساء مــن ال ــز دور الن ــا (“تعزي ــورك/روم : نيوي
  .)٢٠٠٤الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 
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وتــشري . صندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة التــابع لــمكتــب جنــوب آســيا أجراهــا “املنــاخ
 أكثـر   يـشكلن لكـوهنن   آثـار تغـري املنـاخ،       إزاء  الشعوب األصـلية    من  نساء  الالدراسة إىل ضعف    

ة العظمى مـن الفئـات الـضعيفة        الغالبيواليت تشكل بدورها     الشعوب األصلية،    يفضعفا  الفئات  
املــستقلة للنــساء مــن الــشعوب  التكيــف  إجــراءات أصــبحتيف حــني و. يف مجيــع أحنــاء العــامل 

الــنظم االجتماعيــة واالقتــصادية الــسائدة الــيت تظهــر عــدم املــساواة بــني فــإن ،  واضــحةاألصــلية
لية علــى  النــساء مــن الــشعوب األصــ  قــدرةتــؤثر تــأثريا غــري متناســب علــى ميكــن أن اجلنــسني 

ــاخ   ــار تغــري املن ــشعوب  معــارف وختلــص الدراســة إىل أن  . التكيــف وختفيــف آث ــساء مــن ال الن
معهـا بـشكل    والتكيـف   من حـدة تغـري املنـاخ        تدابري التخفيف   احمللية املتعلقة ب   ناألصلية وخرباهت 

أكثــر تــستجيب تكــون أكثــر اســتدامة وتغــري املنــاخ وضــع سياســات عــن  يف تــسهم فعــال قــد
:  هــي علــى النحــو التــايلتــدخل ذات األولويــةال جمــاالت وتــشري إىل أن ،نــسنيالحتياجــات اجل

  مراعـاة  الـدعوة مـن أجـل زيـادة       ) ب(والعمـل يف نظـم املعـارف التقليديـة؛          إجراء البحوث    )أ(
بنـاء  ) ج(تغري املنـاخ علـى املـرأة والرجـل؛      املختلفـة لـ   ثـار   اآلفيمـا يتعلـق ب    الفوارق بني اجلنـسني     

تخطـيط  التعزيـز مـشاركة املـرأة يف عمليـات          ) د( ؛لكـسب العـيش   بديلـة     سـبل  لتوفريالقدرات  
  .تغري املناخ بشأن واإلدارة

  
  والقطري اإلقليمي الصعيدين على واملنح القروض ومشاريع برامج  - ثالثا  

 مليــون ١ ٣٥٠ حــوايل يعــادل مــا اآلن حــىت الزراعيــة للتنميــة الــدويل الــصندوق قــدم  - ١١
 أمريكـا  بلـدان  يف سـيما  ال املـنح،  مـن  دوالر مليـون  ٢٨ حـوايل  ادليع وما القروض مندوالر  
 الرعـاة  لـدعم  قروض عدة الصندوق تقدمي من الرغم وعلى أفريقيا، وخبصوص .وآسيا الالتينية
 الـدعم  هـذا  فـإن  التـسعينات،  وبدايـة  الثمانينات عقد أواخر يف املهمشة اجلماعات من وغريهم
 يف الرعـاة  بـدعم  جمـددا  اهتمامـا  مـؤخرا  الـصندوق  أظهـر  وقـد  .التـسعينات  هنايـة  حبلـول  تقلص
 يف الثمـار  وجـامعي  الـصيادين  أيـضا  اجلاريـة  مـشاريعه  بعض ويساعد والغربية، الشمالية أفريقيا
 .معيشتهم سبل استعادة على وجنوهبا أفريقيا وسط

 ذات التاليــة املــسائل الــسنوات مــر علــى الــصندوق مــن املمولــة املــشاريع عاجلــت وقــد  - ١٢
  :األصلية للشعوب بالنسبة احلامسة األمهية

  األسالفعن املوروثة واألقاليم األراضي إىل وصولال كفالة  •  

 اسـتقاللية  علـى  األصـلية  الشعوب نساء قدرة تعزيز على ثقافيا مالئمة بأساليب العمل  •  
  احملليةاجملتمعات بشؤون يتعلق فيما العمل
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 الطبيعيـة،  للمـوارد  املـستدامة  اإلدارة طريـق  عـن  األصـلية  الشعوب معيشة سبل حتسني  •  
 هماورؤ همناظريمل وفقا

ــا وخلطهــا وإحياؤهــا األصــلية الــشعوب معــارف نظــم بقيمــة االعتــراف  •    بالتكنولوجي
 احلديثة

  القضائيةونظمها األصلية الشعوب مؤسسات تعزيز  •  

  ببعضبعضها تالثقافا وعي وتعزيز الثقافات واملتعدد اللغة الثنائي التعليم دعم  •  

 بنفسها واعتزازها األصلية الشعوب هوية تعزيز  •  

  الثقافةعلى القائمة الصغرى التجارية املشاريع تشجيع  •  

 الـيت  املـستفادة  والـدروس  الفعالـة  للتنميـة  الناجحـة  النهج على قيِّمة كثرية أمثلة هنالك  - ١٣
 ومنظماهتـــا  يةاألصـــل  الـــشعوب  مـــع  العمـــل  يف الـــصندوق  جتربـــة  مـــن  استخالصـــها  ميكـــن

 .كوماتاحل معو
  

 والدخل الغذاء مصادر تنويع طريق عن الدخل زيادة  - ألف  
 مـصادر  تنويـع  طريـق  عـن  دخلها زيادة األصلية لشعوبل ه ميكن أن الصندوق تعلم لقد  - ١٤

 الزراعيــة، اإلنتاجيــة حتــسنيو احملاصــيل، تنويــع بواســطة ذلــك حتقيــق وميكــن .ودخلــها غــذائها
 إلدرار البديلـة  الفـرص  وتـوفري  الـصغرى،  التجارية املشاريع ودعم الصغرى، التمويالت وتوفري
 األسـر  دخـل  زيـادة  أمكـن  فمـثال  .الطبيـة  املنتجـات  وجتهيـز  اإليكولوجيـة  الـسياحة  مثل الدخل
 تنويــع بواســطة بالــصني اجلبليــة املنــاطق يف األقليــات لــدى املائــة يف ٤٣ بلغــت بنــسبة املعيــشية
 األمسـدة  باسـتخدام  والزراعـة  النقديـة  احملاصـيل  وأشـجار  والقهوة لشايا إنتاج لتشمل احملاصيل
 املنتجـات  وتسويق إنتاج أجل من والتطوير البحث وأدى .البستنة طريق عن واإلنتاج الطبيعية
 . مجهورية الو الدميقراطية الشعبيةيف ةاثلمم نتائج حتقيق إىل اخلشب غري من الثمينة احلرجية

  
 سواقاأل إىل الوصول  - باء  

 األصـلية  الـشعوب  نـساء  مـن  الـصغرى  املـشاريع  لـصاحبات  املقـدم  الدعم أن ثبت لقد  - ١٥
 األسـر  دخـل  لزيـادة  وكـذلك  بـل  اقتـصاديا،  ملـرأة ا متكني لدعم فقط ليسناجعة   وسيلةيشكل  

 هـام  عامـل  املاليـة  اخلـدمات  علـى  احلـصول  وتيـسري  .وآسـيا  الالتينيـة  أمريكـا  بلدان من كثري يف
 قـق حي أن ميكـن  الـذي  األسـواق،  إىل الوصـول  دعـم  وكذلك املعيشة، سبل ويعتن جهود ضمن
 بالـصني،  سـيماو  - يونـان  منطقة يف الشاي منتجي جتربة ،املثال سبيل علىوهذه،   .مجة فوائد

 هاينــان - تــشوينهاي منطقــة ويف .نيبــال يف التقليديــة غــري احلرجيــة املنتجــات جــامعي جتربــةو
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 عنـدما  سـنوات  مخـس  غـضون  يف دخلـهم  اإلثنيـة  األقليـات  نمـ  الـسكان  ضاعف ،مثال بالصني
 حنـو  علـى  األسـواق  إىل احليوانيـة  منتجـاهتم  إيـصال  علـى  ملـساعدهتم  املاليـة  اخلدمات هلم ُوفرت
 إىل منـها  املائـة  يف ٦٠ حـوايل  ينتمـي  معيشية، أسرة ٤٥ ٠٠٠ حوايل ذلك من واستفاد .أيسر

 املتوسـط  يف املائـة  يف ٢٥ مبقـدار  املعيـشية  األسـرة  دخل وارتفع .واهلوي للتبت اإلثنية األقليات
  .املشروع يف تشارك مل اليت املماثلة املعيشية اُألسرب باملقارنة

  
 الطبيعية املوارد من باالستفادة يتعلق فيما األصلية الشعوب حقوق  - جيم  

ــسرت  - ١٦ ــربامج ي ــيت ال ــضافرت ال ــا ت ــود فيه ــات جه ــة اجملتمع ــة احمللي ــات الريفي  واحلكوم
 تعـيني  طريـق  عـن  محايتـها،  أو - والفرديـة  منها اجلماعية - احلقوق هبذه االعتراف   والصندوق
 مـن  أكـرب  قـدر  لتحقيـق  الـدعم  وتقدمي،  األسالف عن املوروثة املياه وموارد والغابات األراضي
 اسـتخراج  الـربامج  مشلـت  اهلنـد  يفو .الـدعوة  وألنـشطة  اجلنـسني  بني االستحقاقات يف املساواة
 يف العقاريـة  احلقـوق  علـى  النـساء  حـصول  وتيـسري  القبليـة  األراضي من للتالل امللكية تشهادا
 األرض ملكيـة  يف القبليـة  احلقـوق  ومحايـة  بتحديـد  احلكومـة  لقيام الدعم وتوفري أوريسا، والية
 األراضــي ملكيــة شــهادات مــن شــهادة ١٧ ١٧٥ حــوايل توزيــع ومت .بــراديش أنــدرا واليــة يف

 يف القبائــل إىل املنــتمني الــسكان مــن ٦ ٨٣٧ علــى والزوجــة الــزوج نمــ كــل باســم املــسجلة
 البـستنة  مـثال ( الـدخل  إلدرار جديـدة  فرصـا  األراضـي  ملكية حقوق إعمال وأتاح .قرية ٢٣٦
 أهنـى  إذ البيئيـة،  اإلدارة جمـال  يف أسـلم  ممارسات اتباع شجع وكذلك ).الصغرية املاشية وتربية
  .السابقة املتنقلة الزراعة سةممار عموما اجلدد األراضي ُمالك

 األنـشطة  ُدعمـت  حيـث  بـالفلبني  كـورديريا  مرتفعات يف آخر مبثال االستشهاد وميكن  - ١٧
 املـوارد  خـرائط  لرسـم  األصـلية  للـشعوب  احملليـة  اجملتمعـات  تنفـذها  الـيت  املـشاركة  علـى  القائمة

ــتخدام ــاليب باس ــة التقليديــة األس ــشعوبا جمتمعــات باشــرت نيبــال ويف .واحلديث  ية،األصــل ل
 بـني  جيمـع  برنـامج  بفـضل  بنجـاح  البيولـوجي  التنـوع  وإدارة الغابات إصالح النساء، سيما وال

 مـن  النـوع  هـذا  حققهـا  اليت اإلجنازات وتشمل .سنة ٤٠ مدهتا اليت اإلجيار وترتيبات التدريب
ــادرة ــة، املــوارد إدارة حتــسني املب ــة الطبيعي ــوجي، التنــوع ومحاي ــات، ةزراعــ وإعــادة البيول  الغاب
  .اإلثنية األقليات بني الرتاعات من والتقليل املوارد، من املرأة استفادة وكفالة

  
 احمللية املعارف إىل استنادا العمل  - دال  

 اهلنديــة بــراديش أنــدرا واليــة يف معــا القبليــة واملعــارف احلديثــة التقنيــات اســُتخدمت  - ١٨
ــة منتجــات لتطــوير  الترويــق وجــوز الكارايــا، صــمغ ثــلم األخــشاب غــري مــن مبتكــرة حرجي
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)clearing-nut()( والنيم ،)٤neem( فتـرة  خـالل  الكارايـا  صمغ نوعية حتسنت وقد .ذلك وغري 
ــسبة أســعاره وارتفعــت قــصرية ــة، يف ٢٥٠ بن ــورت بينمــا املائ ــة الوقــت نفــس يف طُ مــن  أربع
 وشــكلت .المواهلــ والــدهان واحلبيبــات املــسحوق هــي ضافةاملــ قيمــةال ذات ثانويــةال همنتجاتــ
 ،القبائـل  إىل املنـتمني  الـسكان  مـن  ١٢ ٠٠٠ لقرابـة  رئيسيا دخل مصدر الكارايا صمغ مبادرة
 .ائلالقب لنساء هاما عمالة ومصدر

 النباتيـة  األنـواع  أو الطبية النباتاتاملتعلقة ب   القبلية املعارف من أيضا االستفادة وجرت  - ١٩
 يف جــدا قويــا أثــرا يتــرك حنــو علــى املعــارف هــذه وتــسخري كافيــا، اســتخداما املــستخدمة غــري

ــربامج ــة ال ــق عــن كــذلكو ،احمللي ــة طري ــة سالســل تنمي ــة القيم ــى اجملزي ــصعيدين عل ــوطين ال  ال
 الـشركاء،  مـن  وغريهـم  واملـاحنني  واحلكومـات  احملليـة  اجملتمعـات  منمطردة   مبشاركة والدويل،

  .احلكومية غري واملنظمات اخلاص القطاع مثل
  

  والسياسي الثقايف - االجتماعي التمكني  - هاء  
 - االجتمـاعي  الـتمكني  تعزيـز  علـى  الـصندوق  يـدعمها  الـيت  الـربامج  من العديد يعمل  - ٢٠

 تـشجيع  بـني  تتـراوح  عديـدة  أشـكاال  الربامج ههذ أخذتو .ليةاألص للشعوب والسياسي الثقايف
 لغــات ســتخداما وتــشجيع الفلــبني يف منــدناو مــشروع ضــمن الثقافــات بــني املــشترك التعلــيم
 األمـازون  حـوض  ويف .بـريو  يف املـشاريع  خـدمات  علـى  التنافس يف وأزيائها ةصلياأل الشعوب

ــامج مــع بالتعــاون الــصندوق أعمــال أدت  حــوض يف يةاألصــل الــشعوب لــدعم اإلقليمــي الربن
 بـني  جتمـع  صغريا برناجما ١٤٠ لتصميم السلطة احمللية اجملتمعات ختويل إىل )PRAIA( األمازون

 عـام  يف بـدأ  الـذي  للغايـة  املبتكـر  الربنـامج  هـذا  وفـر  وقـد  .الثقافـة  وتـثمني  االقتـصادية  نشطةاأل
 مـشاريع  وتنفيذ وضع من لتمكينها ةألصليا لشعوبل احمللية مجتمعاتلل املباشر الدعم ١٩٩٢
 وفقـا  الربنـامج  إطـار  يف املايل الدعم مبالغ ُصرفت وقد .بنفسها هي وتطلعاهتا مناظريها تعكس
 حمـدودة  مبـالغ  وهـي  منظماهتـا،  أو يةألصـل ا لـشعوب ل حملليـة ا تمعاتاجمل من الواردة ترحاتللمق

  ).دوالر ٥٠ ٠٠٠ إىل ٥ ٠٠٠ من( عموما
 
  

__________ 
تخدام منتجات جديـدة عـن طريـق البحـث والتطـوير باسـ            طُورت   وقد .Strychnos potatorum: االسم العلمي   )٤(  

ــة ” ــوز التنقيــ ــاديت زرق الــــشب    “جــ ــل مــ ــل حمــ ــن أن حيــ ــشتق ميكــ ــها مــ ــاتفلوك )Alum(، منــ    ٢٢٠٠، ونــ
)Natfloc-2200 (   وُيستخدم املخثر احليوي املستخرج من هذه اجلوزة أيضا لتنظيـف          . املستخدمتني يف تنقية املياه

  .النفايات النووية
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 الكارييب والبحر الالتينية أمريكا منطقة يف الصندوق حلافظة املكتيب االستعراض  - واو  
 مكتبيــا استعراضــا لــصندوقل التابعــة الكــارييب والبحــر الالتينيــة أمريكــا شــعبة أجــرت  - ٢١

 .اجملـال  هـذا  يف امليدانيـة  جتاربه تقييم هبدف ،٢٠٠٧ عام يف األصلية بالشعوب املتعلقة حلافظته
 علـى  خـاص  تركيـز  مـع  األصـلية  الـشعوب لصاحل   لتدخالتا وصف التحليل من اهلدف وكان
 بالــشعوب ملتعلقــةا والــربامج املــشاريع يف الــشعبة اعتمــدهتا الــيت واألدوات الــُنهج خمتلــف تقيــيم

ــه الدراســة وقــدرت .األصــلية ــارا أن  بالــشعوب املتــصلة القــروض ختــص ٢٠٠٧ عــام مــن اعتب
ــة يف ٣٨ األصــلية ــة يف ٢٢ وحــوايل املــشاريع مــن املائ  يــشكل ممــا القــروض، حافظــة مــن املائ
 يـل التحل وأبـرز  .املنطقـة  يف األصـلية  لشعوباألنشطة املتعلقة با   توليها اليت لألمهية جيدا مؤشرا
ــد ــة تأكي ــا احلافظ ــى عموم ــوارد إدارة عل ــة امل ــسري الطبيعي  وحــدد .األســواق إىل الوصــول وتي

ــة )أ( :التاليــة اجملــاالت يف للتحــسني إمكانــات أيــضا االســتعراض  األراضــي إىل الوصــول كفال
 إدمـاج  )ج( الطبيعيـة؛  املـوارد  إدارة أنـشطة  يف الالمركزيـة  املؤسـسات  إشـراك  )ب( واألقاليم؛

 مــع الــشراكات تعزيــز )د( للمــوارد؛ املــستدامة اإلدارة يف وإدارهتــا التقليديــة رفاملعــا نظــم
 .انتظامـا  أكثـر  مـشاورات  وإجـراء  أوثـق  مـشاركة  كفالة طريق عن األصلية الشعوب منظمات

 املتـصلة  اإلقليميـة  ودون اإلقليميـة  الـربامج  حجم زيادةل فرص وجود أيضا االستعراض أوضحو
 لالضـطالع  للـصندوق  املتاحـة  الفرص الدراسة أبرزت ،ذلك على وعالوة .األصلية بالشعوب

 االسـتراتيجية  الفـرص  بـرامج  جعـل  أجـل  مـن  الـدعوة،  وأنشطة السياسات حوار يف أكرب بدور
  .األصلية الشعوب مبنظورات صلة أكثر االستراتيجية األدوات من وغريها القطرية

 إىل اهلادفـة  االسـتراتيجية  قترحـات وامل االسـتعراض  أبرزهـا  اليت التحسني فرص ومشلت  - ٢٢
 :يلي ما الفرص هذه انتهاز

 الــشعوب وأقــاليم أراضــي هتــدد الــيت املتزايــدة اخلارجيــة األخطــار مــن التخفيــف ميكــن  •  
 األراضـي  علـى  االسـتيالء  أو التربـة  حتـت  املوجودة املوارد استخراج جراء من األصلية
 احلـدود  عيتوسـ و احلرجيـة،  االمتيازاتومنح   البيولوجي، الوقود إنتاج( املزارع إلنشاء
 عــن املوروثــة األقــاليم مبلكيــة القــانوين لالعتــراف الــدعم تقــدمي طريــق عــن ،)الزراعيــة
 اإلدارة خطــط تنفيــذ يف االســتثمار جانــب إىل هلــا، الــشهادات واســتخراج األســالف
 ملتـش  أن وميكـن  .القـانوين  الـدفاع  صـناديق  وإنـشاء  املـشاركة،  على القائمة املتكاملة
 الفوائـد  لتقاسـم  عادلـة  اتفاقـات  علـى  التفـاوض  أجل من الدعم تقدمي األخرى التدابري

  األصليةللشعوب التجارية املشاريع نشوء على املساعدة أو/و

 ،آثارهــا مــن والتخفيــفمعهــا  لتكيــفلو املنــاخ لــتغري الــضارة اآلثــار ملواجهــة وســعيا  •  
 شـراكة  إطـار  يف األصـلية،  للـشعوب  املنـتظم  الـدعم  بتـوفري  املكـتيب  االستعراض أوصى
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 البحـوث  وإجـراء  املمارسـات  أفضل توثيق طريق عن أخرى، وكاالت مع استراتيجية
ــع  ــصميماتووضـ ــة التـ ــى القائمـ ــشاركة، علـ ــشجيع املـ ــة اإلدارة وتـ ــام املتكاملـ  للنظـ

 الــشعوب توفرهــا الــيت اإليكولــوجي النظــام خــدمات آليــاتومكافــأة  اإليكولــوجي،
  ذلكنأمك حيثما األصلية،

ــار وللتــصدي  •   ــضارة لآلث ــة ال ــار للعومل ــدء وآث ــة اتفاقــات نفــاذ ب ــدة، جتاري ــرح جدي  اقت
 معينـة  ألسـواق  املخصـصة  املنتجـات  لتـرويج  منـسقة  جهـود  ببـذل  املطالبـة  االستعراض

 علـى  واحلـصول  األصلية، الشعوب منتجات محاية إىل اهلادفة اجلارية املبادرات وتعزيز
ــة، العالمــات ــ التجاري ــها املطلــوب املنتجــات مــن مزيــد دوحتدي  .املنــشأ بتــسمية محايت
ــشجيع  أُوِصــي ،ذلــك إىل وإضــافة ــة اجلهــود دعــمبت ــة احمللي ــذور، حفــظ إىل اهلادف  الب
ــادل ــارات وتب ــع إىل الزي ــظ مواق ــذور حف ــا، الب ــوفري وتكييفه ــنح وت ــل م ــشاء لتموي  إن
 جمموعـات  القائمـة  البـذور  مـصارف  تفـتح  بـأن  أوصـي  كمـا  احملليـة،  اجلينات مصارف
  األصليةللشعوب بذورها

 حقــوق بــشأن املتحــدة األمــم إعــالن إعمــال فرصــة انتــهاز األخــرى التوصــيات ومــن  •  
 مبادئــه ترمجـة  أجـل  مـن  ،)، املرفـق ٦١/٢٩٥قـرار اجلمعيـة العامــة    (األصـلية  الـشعوب 
  .اإلقليمي ودون اإلقليمي الصعيدين على عملية توجيهية مبادئ إىل الرئيسية

 للفـرص  براجمهـا  تناولت اليت الكارييب والبحر الالتينية أمريكا منطقة بلدان نضم منو  - ٢٣
الربازيـل   األصـلية  الشعوب قضايا حمددة بصورة ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ لعامي القطرية االستراتيجية

 .  واملكسيك وهندوراسوغواتيماالوبليز وبنما وبوليفيا 

ــتفاد  - ٢٤ ــامج واســــــ ــم برنــــــ ــواراو شــــــــعب دعــــــ ــا يف الــــــ ــر دلتــــــ ــوأو هنــــــ   رينوكــــــ
)Orinoco Delta WaraoSupport Programme( التنفيـذي  اجمللـس  عليـه  وافـق  الذي فرتويال، يف 

ــصندوق ــسمرب/األول كــانون يف لل ــة اســتفادة ،٢٠٠٨ دي ــن تام ــصة التجــارب م ــن املستخل  م
 ٢٠٠٧ عـام  يف الكـارييب  والبحـر  الالتينيـة  أمريكـا  منطقـة  يف أُجـري  الـذي  املكـتيب  االستعراض

 لفرتويــال الوطنيــة الــسياسات إىل اســتنادا املــشروع ُصــمم وقــد . عنــهاملنبثقــة تالتوصــيامــن و
 الـشعوب  حقـوق  بـشأن  املتحـدة  األمم إعالن يف الواردة املعايريو والقانوين، املؤسسي وإطارها
 املـشروع  هـذا  اعتبـار  وميكـن  .األصـلية  الـشعوب  حبقـوق  تعتـرف  الـيت  الدولية واملعايري األصلية
 املـشروع  ُصـمم  وقـد  .الـصندوق  يف األصـلية  الـشعوب  مـع  بالتعـاون  شاريعاملـ  لتـصميم  منوذجا

ــة يالئــم لكــي كلــي، هنــج إىل اســتنادا خصيــصا، ــة هوي ــواراو شــعب وثقاف  يف يعــيش الــذي ال
 علـى  الطلـب  تلبيـة  حنـو  املوجهـة  املبـادرات  وسـتركز  .أورينوكـو  هنـر  دلتـا  يف الفقر من ظروف
 الغـذائي  واألمـن  التقليـدي؛  والطـب  اإلجنابيـة  الصحة يهاف مبا املتكاملة، العاملة الصحة مشاريع
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 واالتـصاالت؛  االجتماعية األساسية واهلياكل وثقافيا؛ إيكولوجيا املناسبة االقتصادية واألنشطة
 املنظمـــات فيهـــا مبـــا احمللـــي، اجملتمـــع منظمـــات وتعزيـــز واألراضـــي؛ الطبيعيـــة املـــوارد وإدارة

 الثنــائي والتعلــيم واإلداريــة؛ والتنظيميــة التقنيــة القــدرات ءوبنــا النــسائية؛ التعاونيــة واجلمعيــات
 تقاليـد  إحيـاء  املشروع وسيدعم .الشعبية والفنون ات الثقاف وترويج أميتهم؛ وحمو للبالغني اللغة

 مــن ذلــك وغــري والــشفوية املكتوبــة احملليــة وقصــصهم وِحــرفهم ورقــصهم وموســيقاهم الــواراو
 حيترمـوا  لكـي  األصـلية  الـشعوب  غـري  مـن  الـسكان  تثقيـف  اأيض وسيدعم .الثقايف التعبري أوجه
ــة ــواراو ثقاف ــة وســُتعطى .ال ــشبان األولوي ــشابات لل ــن االســتفادة يف وال ــشروع خــدمات م  امل

ــوارده، ــسنون، وكــذلك وم ــم إذ امل ــم إهن ــون ه ــل املكلف ــد بنق ــواراو شــعب تقالي ــهال  . وثقافات
ــُتدعم ــة وسـ ــواع أربعـ ــن أنـ ــشطة مـ ــي ،األنـ ــشجيع )أ( :هـ ــه تـ ــبري أوجـ ــايف التعـ ــواراو؛ الثقـ  للـ

 األصـلية  الـشعوب  بـني  والتبـادل  اللقـاءات  )ج( التقليديـة؛  والطقـوس  الثقافية املهرجانات )ب(
 مـن  ذلـك  وغـري  اإلثنيـة  اخلـرائط وإعـداد    املتكاملة، الصحية الرعاية مثل مماثلة قضايا تواجه اليت

 وعلـى  األصـليني  السكان غري من اجملتمعات أوساط يف الواراو ثقافة احترام تعزيز )د( القضايا؛
  .والوطين اإلقليمي الصعيدين

  
 يف آسياتنمية الشعوب األصلية ب لقةعاملتدراسة ال  -زاي   

ــة   أجــرى  - ٢٥ ــة الزراعي ــدويل للتنمي ــوان دراســةاخرمــؤ الــصندوق ال ــة ”  بعن ــشعوب تنمي ال
ــدروس املست: يف آســيااألصــلية ــة الز   خلــص ال ــدويل للتنمي ــصندوق ال ــةة مــن مــشاريع ال ، “راعي
.  البلـدان الناميـة اآلسـيوية    بعـض  يفالـشعوب األصـلية   ُنفـذت يف أوسـاط   على مشاريع   اعتمادا  

ندونيسيا ومجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية        إتحليل  بال ةلوشماملالدول الرئيسية   وكان من بني    
 .اهلند ونام يتيوالصني والفلبني وف

لـة مـن الـصندوق الـدويل للتنميـة          ريع املموَّ ن هذه الدراسة تركز على حتليل املشا      مع أ و  - ٢٦
ة مـن   خلـص ستخدم النتائج والدروس املست   وُت. فقطقتصر على تلك املشاريع     ت  ال االزراعية، فإهن 

ــضايا األوســع     ــشاريع للنظــر يف الق ــة بملاهــذه امل ــة تعلق ــشعوب األصــلية تنمي ، وذلــك هبــدف  ال
 .هاوتنفيذ  تصميم املشاريع ذات جدوى يفاستخالص دروس ميكن أن تكون

 يف الوقـت     تـشهد  الـشعوب األصـلية   تشري النتائج األوليـة للدراسـة إىل أن اقتـصادات           و  - ٢٧
  إىل ةاجـ حلا بـدافع  نتـاج اإلمـن   و،  ع احملاصـيل  مجـ  إىل   الكفـاف   بغـرض   اإلنتاج  من ال حتوُّ احلاضر

ــدخل    ــة مــن  و،العمــل لتحقيــق أقــصى قــدر مــن ال ــة واســعة النطــاق الالتنمي . املكثفــة إىل التنمي
، وفقـا   الشعوب األصلية بني  يف ما    عماجل إىل   الكفاف من   حيدث هبا هذا التحول   الطريقة اليت   و

فقــد ي  حيــث،احملكومــة بقــوى الــسوق حريــة املبــادرةمــن  نــوٌع ســاسباألهلــذه الدراســة، هــي 
إضـفاء   يمانـ ت يف ظـل   تـه  هوي  حـىت  فقـد ي بـل ،  يـة عمليـات االنتقال  ال الـسيطرة علـى       احمللـي  اجملتمع
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 وتقول الدراسة إن هـذه االجتاهـات ليـست مـع    .  احلصول على املوارد    سبل  على ةردي الف ةعرتال
فرديـة  ( احلـصول علـى املـوارد        سـبل هنـاك أشـكال كـثرية مـن         ف. ذلك من قبيل حتصيل احلاصل    

ميكـن أن تكـون متوافقـة مـع متطلبـات الكفـاءة يف اإلنتـاج املوجـه                  ) هـا ومجاعية وتعاونيـة وغري   
 الـشعوب األصـلية   ن  أع  مـ و.  الـسوق   نظـم  ال لالختيـار حـىت داخـل      وبالتايل، هنـاك جمـ    . للسوق

أن  جيعل مـن احملـتم  مسبق   ال يوجد سبب    فإنه لعوملة،ا حتكمها عمل يف بيئة سياسية واقتصادية    ت
 ىمكن احلفاظ علـ   ملومن ا  ،الكاملة  اخلصخصة د مبدأ ااعتمالعوملة من خالل السوق إىل      تؤدي  
 .ن املرور عرب األسواق دواملوارد اإلنتاجيةاستغالل  أمناط

مــن خــالل ف: طــرقعــدد مــن البعمــوم علــى ال مفيــدة  املدروســةاملــشاريعوقــد كانــت   - ٢٨
نتـاج علـى نطـاق       فرص أكـرب لالسـتفادة مـن اإل        لشعوب األصلية  ل ، ُتتاح حتسني البنية األساسية  

تخدامه يف   السـ  احمليـ   احمللية، وحتويل ما كـان يف الـسابق إنتاجـاً           غري األسواقتسويقه يف   واسع ل 
ــدخل  ــد ال ــأيت . تولي ــضا  وت ــيريات أي ــهــذه التغ ــى  ُتمــارسضغوطب ــة  عل ــوارد  كيفي اســتغالل امل

يــة اجملتمع نظمــةاأل تغــيريات يف نظــم إدارة املــوارد الطبيعيــة لــدمج   إجــراءتطلــبممــا يالطبيعيــة، 
حققــت  مــستوى اإلنتــاج املباشــر،  وعلــى.  اخلاصــة نظرياهتــا مــععلــى هــذه املــوارد صول للحــ

 يفاألرز  أنــشطة زراعــةىل زيــادة إ ىدألمــوارد املائيــة علــى نطــاق صــغري، ممــا ل نميــةيع تاملــشار
 . يف التالل األرزأنشطة زراعةمقابل يف  قول الرطبةاحل

 الوقيـد   زراعـة  عاليـة يف  القيمة  الاصيل ذات   احمل إدخال    على  املشاريع ت هذه عشجكما    - ٢٩
 مـن حيـث   -م حبذر ت أن ي  نبغيل التجاري ي  ولكن هذا االستغال  .  من زراعات التالل   أو غريها 

نتــاج  أن اجلمــع بــني اإل ويبــدو.املــوارد يف وأنتــاج التجــاري احلفــاظ علــى التنــوع ســواء يف اإل
ض عـن التقلبـات     ن يعـوِّ  أنتـاج التجـاري ميكـن       اإلف :رونـة امل  يف زيـد ينتاج الكفـاف     وإ التجاري

ض عـن تقلبـات    عـوِّ أن ي لكفـاف ميكـن     نتـاج ا  إنتـاج الكفـاف، يف حـني أن         إ يفالبيئية اليت تـؤثر     
 .السوق يف تمية احلنتاج التجارياإل

 -فوائـد مـن حيـث الرفـاه االقتـصادي           ب هذه بـشكل عـام       أنشطة املشاريع وقد عادت     - ٣٠
 السكن، ومـا إىل      ظروف لى التعليم، وحتسني  عصول  ن القدرة على احل   تغذية أفضل، وحتسُّ  أي  
 بعــض تســعو. الغابــاتوظــم إدارة األراضــي  ريات يف ني تغــ إىل إحــداثأدتا مــك. ذلــك

ن مـ لفقـراء والنـساء   فائـدة ا  لن قـصد  عـ  نتاجيةىل زيادة فرص احلصول على املوارد اإل      إاملشاريع  
 .ايهصول علحللالتقليدية  قواعدمغيِّرة بذلك الالشعوب األصلية، 

 احلـصول علـى  ت مع ذلـك مهتمـة فقـط ب       وتشري الدراسة إىل أن الشعوب األصلية ليس        - ٣١
 أو  اهتـ ا مـن احلفـاظ علـى ثقاف       انهتنمية متكّ بتحقيق   أيضا   مهتمة ا التنمية، لكنه  وائد من ف  يبصن

 هـذا وسـيعين   . امهـ د يف قيَ  جـس تي  أن  ميكن الشعوب األصلية وجوهر هوية   .  تطويرها أوا  هوياهت
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 يف لـسكان األصـليني   لقـيم األساسـية     الق جديـدة لتحقيـق      ائـ  طر ث عـن  حب ال اًيذ ضمن حينئ األمر
 هذا يفـتح اجملـال    و ،داخل جمتمعات الشعوب األصلية   و. ة الراهنة  والسياسي ة االقتصادي فظروال

قـد   حتقيق هذه القيم األساسـية أو         مع  يف بعض املمارسات اليت قد تتعارض      ث الناقد حبأيضا لل 
 اســتبعاد املــرأة مــن العمليــة الــسياسية أو عــدم املــساواة يف احلقــوق بــني ثــلوميكــن أن مي. هدتقّيــ

 الـشعوب األصـلية   لممارسات اليت حتـد مـن قيمـة         ل قداناستعراض  إجراء    تعيق  حتديات الشباب
 . الدميقراطية القائمة على املشاركةتمثلة يفملااألساسية 

والــشعور وختلــص الدراســة إىل أنــه إذا كانــت الدميقراطيــة القائمــة علــى املــشاركة          - ٣٢
أساسـية للـشعوب األصـلية، فإنـه مـن        قيمـاً  ة باعتبارهـا  لـ وقب م املـساواة مبدأ  اجلماعي و باالنتماء  
ق تفي مبتطلبـات    ائطربها  تطويرإعادة حتديد هذه القيم و     ب حسملتنمية ت ل مسارات   رسماملمكن  

مـن أجـل    النـساء والـشباب   بعادتسـ اهرة اظـ لقـضاء علـى   ا و، والكفاءة يف الـسوق    مجع احملاصيل 
 . ديناميةم يتحلون بروحجعله

ــالية وقاد الـــشعوب األصـــإطـــالعوســـيتم   - ٣٣  وممثلـــي  ومـــوظفي املـــشاريعا ومنظماهتـــهتـ
 تنميـة   عنة عمل   حلق يف    إلقرارها نتائج الدراسة  على    واألكادمييني وممثلي احلكومة   احلكومات

 .٢٠٠٩ هيوني/ يف اهلند يف حزيراناقرر عقدهمن املالشعوب األصلية والقبلية يف آسيا، 
  

 األصليةالشعوب  العمل مع بشأن سياسةعتماد حنو ا  -حاء   
ع را تُـ  مليف احلـاالت الـيت   حمـدودتان  تـا ناكأثبتت التجربة أن فعالية التنمية واسـتدامتها         - ٣٤
 .لشعوب األصليةلة اصثقافات اخلال اهلويات وها تصميم الربامج واملشاريع وتنفيذيف

جتربتـه علـى أرض الواقـع،       مـن    أدرك،الصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة      فإن  ،  عموماًو  - ٣٥
رؤيـة كليـة تـشمل      ب  فيـه  سترشديُـ   ينبغي أن   استراتيجيات التنمية مع الشعوب األصلية      وضع نأ

بــاحلقوق  النمــو االقتــصادي، والــتمكني، واإلدارة املــستدامة للمــوارد الطبيعيــة، واالعتــراف        
 .تهااالجتماعية واالقتصادية والثقافية ومحاي

ــ التــسليم هــذه الرؤيــة، قيــحق لت إذامــن الــضروري  - ٣٦  الــشعوب األصــلية مــن  ني متكــأنب
ــاقاال ــننعت ــر يــ  خمالــب م ــرام حقوقهــ زمتلس الفق ــرام ثقافاهتــ ا احت ــدها، واحت ــرام ا وتقالي ، واحت
 .ارهائصمب تحكملا ا يفاهتموحط

 إطــار إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب   يفمــن هــذا املنظــور و انطالقــا و  - ٣٧
 ،حــدة اإلمنائيــة بــشأن قــضايا الــشعوب األصــليةموعــة األمــم املتجملاألصــلية واملبــادئ التوجيهيــة 

 . الشعوب األصليةالعمل مع بشأن  سياسة الصندوق الدويل للتنمية الزراعيةوضعجيري 
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متكــني فقــراء ادفــة إىل هلالــصندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة لهمــة الــشاملة امليف إطــار و  - ٣٨
 الـشعوب   لتـزام بقـضايا   االاسـة   الريف من النساء والرجال من التغلب على الفقر، سـتهدف سي          

ملــشاركة يف عمليــات مــن امتكــني الــشعوب األصــلية ى لــعاألصــلية إىل تعزيــز قــدرة الــصندوق 
 .التنمية الذاتية

 الــصندوق مــع  عمــل ورقــة مناقــشة عــن أُعــدت الــسياسة،ضــع هــذهكخطــوة حنــو وو  - ٣٩
 زعمــاء  مــن١٥ ايل الورقــة يف اجتمــاع تــشاوري مــع حــو  هــذهنوقــشتو. الــشعوب األصــلية

ــيبالــسكان األصــليني، مــن   ــدائم املعــين بقــضايا الــشعو  ةدتحــ املممــألامنتــدى هم رئــيس ن ب ال
وجيــري . ٢٠٠٨مــارس / الــصندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة يف آذار ون مــن، وموظفــاألصــلية
، ع زعمـاء الـسكان األصـليني      تم إطـال  شروع وثيقـة سياسـة عامـة وسـي        ملـ يـة   نهائ ال صيغةوضع ال 

الفريق املـشترك بـني الوكـاالت       و ،ألصلية ا الدائم املعين بقضايا الشعوب    ةدتحمل ا ممألامنتدى  و
 . للوقوف على آرائهمم على مضموهنالدعم املنتدى الدائ

 ملوافقــة بغــرض ا اجمللــس التنفيــذي للــصندوق علــى الــسياسةعــرض هــذهومــن املتوقــع   - ٤٠
 .٢٠٠٩سبتمرب / يف أيلولعليها

 ٢٠٠٨ســبتمرب /وافــق يف أيلــول لــس التنفيــذي للــصندوقاجمل ومــن اجلــدير بالــذكر أن  - ٤١
 الـيت وضــعها  هتـا تحـسني فـرص احلــصول علـى األراضـي وضـمان حياز     ب قـة علاملت ةالـسياس  علـى 
بـدأ املوافقـة احلـرة واملـسبقة        مب تـشبث ومن بني املبادئ التوجيهيـة هلـذه الـسياسة ال         . )٥(قدوصنال

ــة خاصــة بالنــسبة ملعظــم الــسكان    األمــرهــذا ”  أنالــسياسةقــد جــاء يف و. واملــستنرية ــه أمهي ل
ــة،   ــاء القبائــل واألقليــات العرقي ــذين هلــماألصــليني وأبن ــة متميِّــ  ال ــازة  جمــاليفزة  نظــم ثقافي  حي

االعتراف هبـذه احلقـوق واألنظمـة       و. م على احلقوق اجلماعية يف األرض واألقاليم      وقتاألراضي  
ميش االجتمــاعي والـــسياسي،   إىل التــه يديــؤ  غــري كامــل، ممــا     اعتــراف  األحيــان غالــب يف 

 آليـات لـضمان حقـوق الـسكان األصـليني           لذلك فـإن وجـود     .واستيالء األقوياء على األراضي   
تـضمن  وت. “)٦(لنهوض مبـوارد رزقهـم    أفضل ل إجياد آفاق    الثقايف و  مم لبقائه اهر  مأ ميف أراضيه 

  .شعوب األصلية من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق ال١٠السياسة العامة إشارة إىل املادة 
 

__________ 
  .http://www.ifad.org/pub/policy/land/e.pdf: ميكن االطالع عليها يف املوقع التايل  )٥(  
، هتـا تحسني فرص احلصول على األراضـي وضـمان حياز        ب قةعلاملت ةالسياس،  لصندوق الدويل للتنمية الزراعية   ا  )٦(  

  .http://www.ifad.org/pub/policy/land/a.pdf: ميكن االطالع عليها يف املوقع التايلو. ١٧ و ١٦الصحفات 
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املـــسامهة يف التنميـــة الـــيت تقررهـــا : مرفـــق مـــساعدة الـــشعوب األصـــلية  - رابعا  
 على املستوى الشعيب بنفسها جمتمعات الشعوب األصلية

 القروض واملنح، أنـشأ الـصندوق   من خاللإضافة إىل املشاريع اليت متت املوافقة عليها          - ٤٢
للتنميــة الــيت تقررهــا جمتمعــات    دعمــاًية،مرفــق مــساعدة الــشعوب األصــل   هــو،خاصــا امرفقــ

قـائم   مـن البنـك الـدويل،        ٢٠٠٦قل يف عام    ، الذي نُ  وهذا املرفق . اومنظماهت الشعوب األصلية 
   دوالر ١٠ ٠٠٠ بـــني  مبالغهـــا مـــاقـــدم املـــنح الـــصغرية الـــيت تتـــراوح ي الطلـــب و تلبيـــةعلـــى

ــيتالمــشاريع لدوالر  ٣٠ ٠٠٠ و ــشعوب األصــلية  تقــوم ل ــمنظماهتــو جمتمعــات ال  هاميصما بت
هم نـ يب زعمـاء الـسكان األصـليني، مـن          من  أغلبية يضم  إدارة دير هذا املرفق جملسُ   يو. ايهوتنفذ

تخــذ يقــدم التوجيــه االســتراتيجي وي، واملعــين بقــضايا الــشعوب األصــليةملنتــدى الــدائم ارئــيس 
  .نحاملالقرارات النهائية بشأن 

 لتقـدمي  الـدعوة  فبعـد  .مـشاريع  مقترحـات  ميتقـد  عملية طريق عن املرفق أعمال وتدار  - ٤٣
ــستعرض ،املقترحــات تلــك ــع ت ــات مجي ــستوفية الطلب ــشروط امل ــواردة لل ــاريخ يف وال  احملــدد الت

 عــام ويف .املؤســسية واملوثوقيــة والقــدرات تنفيــذه وإمكانيــة املــشروع أمهيــة حــسب وتــصنف
 يف خــرباء صــليةاأل الــشعوب مــن أفــراد مــن بــدعم الــتقين االســتعراض عمليــة أجريــت ،٢٠٠٨
  .اإلمنائية واملشاريع املنح تقدمي جمال

 يف صـغرياً  مـشروعاً  ٧٣ على املوافقة متت املاضيتني، للسنتني املرفق عمل فترة وخالل  - ٤٤
  .دوالر مليون ١,٥ حواىل بلغت إمجالية بتكلفة العامل مستوى على بلداً ٤٧

 مـدى  علـى  ة الـيت اكتـسبها    رباخلـ  اللخـ  الزراعيـة،  للتنميـة  الـدويل  الصندوق تعلم وقد  - ٤٥
 وتتـيح  وااللتـزام  االسـتثمارات  مبلكيـة  الشعور تكفل الطلب على القائمة الربامج أن عاماً، ٣٠

 فرصــة املرفــق وميثــل .الــذات علــى واعتمــاده احمللــي اجملتمــع متكــني مــن تزيــد كمــا اســتدامتها،
ــصندوق مبتكــرة ــدويل لل ــة ال ــة للتنمي ــشعوب مــع للعمــل الزراعي  توســيع ومواصــلة ألصــليةا ال
 األصــلية الــشعوب نظــرةل خاصــة بــصورة الئــمامل الطلــب علــى القــائم اجملتمعــي هنجــه وحتــسني
 الــصندوق داخــل املرفــق إنــشاء عــن الناجتــة املــضافة القيمــة وتكمــن .للعــامل واإلقليميــة الكليــة
 :التالية املبتكرة االستراتيجية العناصر يف الزراعية للتنمية الدويل

 الــدويل للــصندوق مبتكــرة ماليــة أداة األصــلية الــشعوب مــساعدة مرفــق ديعــ  )أ(  
 األصـلية  الـشعوب  جمتمعـات  مـع  مباشـرة  شـراكة  إلقامـة  الـصندوق  يستخدمه الزراعية، لتنميةل

 وقيمهـا  اجملتمعـات  تلـك  ملنظور وفقاً شعبية إمنائية مشاريع وتنفذ تصمم اليت الشعبية ومنظماهتا
  وأولوياهتا؛
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ــق  )ب(   ــى الطــالعل أداة واملرف ــشعوب احتياجــات عل ــةو األصــلية ال ــول معرف  احلل
 املقترحة؛ واالبتكارات

 واملـشاريع  االبتكـارات  استكـشاف  جمتمعيـاً،  صـندوقاً  بوصفه للمرفق، وميكن  )ج(  
 الـدويل  الـصندوق  ومـنح  قـروض  خـالل  مـن  أكـرب  مـشاريع  متويـل  أمـام  اجملال تفتح اليت الرائدة
 الزراعية؛ للتنمية

 األصـلية  الـشعوب  حتركـات  تعـزز  الـيت  للشراكة أداة يكون أن للمرفق كنومي  )د(  
 .والعاملي واإلقليمي الوطين الصعيد من كل على العامة السياسات بشأن واحلوار

 مـن  متويـل  علـى  )٧(الـصلة  ذات وأنـشطته  املرفـق  حـصل  ،٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ عامي ويف  - ٤٦
 بلـغ  وإيطاليـا،  وفنلنـدا،  وكنـدا،  والنـرويج،  الـدويل،  والبنـك  الزراعية، للتنمية الدويل الصندوق
 .)٨(املتحدة الواليات دوالرات من دوالر ٢ ١٢٠ ٠٠٠ جمموعه

 يف ملـشاريع  مقترحـات  طلـب  أول عـن  الزراعية للتنمية الدويل الصندوق أعلن وعندما  - ٤٧
 أحنــاء خمتلــف مــن بلــداً ٨٦ حــوايل مــن مقتــرح ١٠٠٠ مــن أكثــر تلقــى ،٢٠٠٧ مــارس/آذار
 منـها  واسـتفاد  ،٢٠٠٨ عـام  يف تنفيذها وجرى مشروعاً، ٣٠ على املرفق جملس ووافق .العامل
 مباشـرة  غـري  بصورة مستفيد ٣٠ ٠٠٠ من وأكثر مباشرة بصورة مستفيد ٢٠ ٠٠٠ من أكثر
 .العامل مستوى على األصلية الشعوب خمتلف من شعباً ٥٠ لـ حملي جمتمع ٥٠٠ حواىل من

 وتقـارير  الرصـد  تقـارير  إىل اسـتناداً  أجـري  أويل تقيـيم  مـن  التاليـة  النتائج واستخلصت  - ٤٨
 حللقــيت إضــافة ،٢٠٠٨ عــام يف نفــذت الــيت ٣٠ الـــ للمــشاريع اإلجنــاز وتقــارير املــدة منتــصف
 وبــرزت .املنفــذة املنظمــات مــن ممــثلني مــع الالتينيــة وأمريكــا آســيا يف نظمتــا إقليميــتني عمــل

 احملليـة  اجملتمعـات  مـستوى  علـى  قويـة  كـأدوات  ملرفـق ا إطـار  يف املمولـة  الـصغر  البالغـة  املشاريع
 :يف سامهت أهنا إذ

 تلــك مؤســسات وتعزيــز الثقافيــة، وهويتــها األصــلية الــشعوب حبقــوق الــوعي إذكــاء  •  
 لدخل تعتمد على ما لديها من أصولل مدرة أنشطة وإقامة الشعوب

__________ 
 وإجـراء  الالتينيـة،  أمريكـا  يف وأخـرى  آسـيا  يف واحـدة  إقليميـتني،  عمـل  حلقـيت  تنظـيم ب األنـشطة  هـذه  تتمثل  )٧(  

 الـيت  للتحـديات  التـصدي  تتـوىل  األصـلية  الـشعوب  ‐ البيولـوجي  والتنـوع  الثقافـة  محـاة ” بعنوان حبثية دراسة
 تقـدمت  اليت منحلل املقترحة املشاريع يف الواردة واملعلومات املعارف تربز “أمامها الساحنة والفرص تواجهها

  .٢٠٠٧ عام خالل ومنظماهتا األصلية الشعوب جمتمعات هبا
 والنـرويج  ؛)دوالر ٤١٥ ٠٠٠( الدويل والبنك ؛)دوالر ٨٢٣ ٠٠٠( الزراعية للتنمية الدويل الصندوق قدم  )٨(  

  ).دوالر ٣٠ ٠٠٠( وإيطاليا ؛)دوالر ٧٧ ٠٠٠( وفنلندا ؛)دوالر ١٥٠ ٠٠٠( وكندا ؛)دوالر ٦٢٥ ٠٠٠(
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 قامـت  مـا  ذلك، على ثالوم .الطبيعية مواردها إدارة على احمللية اجملتمعات قدرة زيادة  •  
 األصــلية، الــشعوب مــن خمتلفــاً شــعباً ٢٠ مــن املكونــة املكــسيك، يف ريتــا منظمــة بــه
 إدارة وسـائل  مـن  بديلـة  كوسـيلة  اإليكولوجيـة  - العرقيـة  للـسياحة  مشروعاً نفذت إذ

   الطبيعية تراعي ثقافاهتا وقيمهامواردها
 هويتـهن  وتعزيـز  حبقـوقهن  يعـىن  تدريب توفري طريق عن األصلية الشعوب نساء متكني  •  

 األمثلـة  وأحـد  .املعيـشية  األسر مداخيل وحتسني احلرة؛ األعمال مباشرة على وقدرهتن
 أســالف تــراث إنقــاذ معهــد ونفــذه الــسلفادور يف اعتمــد الــذي املــشروع ذلــك علــى

 اســتعادة يف األصــلية الــشعوبســاعد نــساء   الــذي الــسلفادورية األصــلية الــشعوب
 وتعـريفهن  التقليديـة  احلياكـة  على بتدريبهن الشعوب تلك يف فرادوكأ كنساء هويتهن
  ذاتهالوقت يف حبقوقهن

 الـدويل  الصندوق موافقة بعد املوارد تعبئة على األصلية الشعوب منظمات قدرة زيادة  •  
ــة ــة للتنمي ــسارغا ملنظمــة حــصل مــا وهــذا .مــشاريعها علــى الزراعي ، وهــي إحــدى  ني

ــ يف منظمــات الــشعوب األصــلية   التوعيــة جمــال يف مــشروعاً نفــذت الــيت اهلنــد وبجن
 هويتــها بنــاء إعــادة مــن لتمكينــها واحتياجاهتــا ومــشاكلها األصــلية الــشعوب مبــسائل
 إطـار  يف املوافقـة  علـى  املـشروع  حـصل  أن فبعـد  .الغابـات  يف وحياهتا األصلية الثقافية
  احملليةاحلكومة من إضافية موارد تعبئة من املنظمة متكنت املرفق،

 املرفـــق جملـــس وضـــع ،٢٠٠٨ عـــام يف الثـــاين املـــشاريع مقترحـــات لطلـــب والحقـــاً  - ٤٩
 خمصــصاهتا بلغــت العــامل، مــستوى علــى بلــداً ٣٣ يف مــشروعاً ٤٣ لتمويــل اتأولويــ ســلم

ــة ــادة دوالر، ٩٠٠ ٠٠٠ حــوايل اإلمجالي ــوارد يف بزي ــسبتها امل ــة يف ٥٠ ن ــة املائ ــسنة مقارن  بال
 .السابقة

 مـساعدة  ملرفـق  الرئيـسي  اهلـدف  ميثل الصغر البالغة املشاريع متويل أن من الرغم علىو  - ٥٠
 وجمتمعـات  منظمـات  لتقيـيم  وفقـاً  واحللـول  االحتياجـات  استكشاف أن إال األصلية، الشعوب
  .للمرفق أخرى هامة ركيزة ميثالن االبتكارات واستطالع األصلية الشعوب

 خبـصوص  املرفق تلقاها اليت ١ ٠٩٥ الـ مقترحاتلل حبثية دراسة أجريت الغرض وهلذا  - ٥١
 وقطاعـات  األريـاف  يف لفقـر ل تـصدي لل احللـول  علـى  الدراسة وركزت .٢٠٠٧ عامل املشاريع

ــشاطال ــيت ن ــها ال ــات اقترحت ــشعوب جمتمع ــا األصــلية ال ــائج وأظهــرت .ومنظماهت ــسية النت  الرئي
ــاً منظــوراً ميلــك املــشاريع مقترحــات معظــم أن للدراســة ــ بــشدة ويركــز كلي  .االســتدامة ىعل
 أســباب إدارة مــع تتــداخل الــشعوب تلــك وحقــوق الثقافيــة اهلويــة تعزيــز علــى القائمــة فالنــهج
 الـيت  األنـشطة  من وكثري .البيئة جتديد هنج مع تتداخل كما واألراضي الطبيعية واملوارد املعيشة
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 لتلـك  الكلـي  النمـوذج  ويـشكل  .متكاملـة  هنجـاً  تتـضمن  ومنظماهتـا  األصلية الشعوب تقترحها
 ويف .واحلقـوق  اهلويـة  مبـسأليت  القطاعـات  خمتلف تربط جيدة بصورة متكاملة جمموعة األنشطة
 ،يضـ األراجلـائر ل   ستغاللالوا األهنار وتلوث البيولوجي التنوع وتدهور العاملي االحترار سياق
 راملنظـو  مـع  تماشـى ي فهـو  .متامـاً  املناسـب  الوقـت  يف متاماً مناسب كنموذج النموذج هذا يربز
الـذي عقـد يف      املستدامة للتنميةالعاملي   قمةال مؤمتر يف أقر ما وهو األجل، الطويلي ستدامةواال

 الـشعوب  ولـدى  .كـامالً  تنفيـذاً  اآلن حىت ينفذ مل أنه حني يف ،)٩(٢٠٠٢ عام يف جوهانسربغ
 أيــضاً ميكــن قيمــة ومعــارف فعاليتــها أثبتــت خــربات هــشة، بيئــات يف اعيــشه حبكــم األصــلية،

  .حدته من التخفيف ويف العاملي االحترار مع فـالتكّي يف دامهااستخ

 مـن  خمتلفـة  مراحـل  بلغـت  األصـلية  الـشعوب  ثقافـات  أن أيضاً قترحاتامل تلك وبينت  - ٥٢
ــتغري، التطــور  املــشاريع مقترحــات بعــض وركــز .وخارجيــة داخليــة حتــديات تواجــه وأهنــا وال
 هـّجــوُو .املـشاريع  معظـم  يف جلنـسانية ا الـشواغل  أدرجـت  كمـا  الـشباب،  علـى  خاصـة  بـصورة 
 رفهـا امع مـن  واالسـتفادة  معيـشتها  سبل لتعزيز حمددة بصفة املرأة حنو أيضاً املشاريع من العديد
  .اجملتمع يف ومشاركتها يةلدعوا جهودها تعزيزو بشؤوهنا تعىن اليت املنظمات وتقوية

ــاول  - ٥٣  وعاجلــت .ومــشاركتها مــاتاملنظ إنــشاء مــسألة أيــضاً املــشاريع مــن العديــد وتن
 .احلوكمـة  هياكـل  خمتلـف  يف تهاومـشارك  األصلية الشعوب متثيل انعدام مسألة أخرى مشاريع
 والتحـــديات التنمويـــة وحالتـــهم حقـــوقهم بـــشأن األصـــلية الـــشعوب أفـــراد تثقيـــف وجـــرى
 املـشاريع  مـن  العديـد  وعـاجل  .سياسـي  طـابع  ذات مـشاكلهم  أن إذ ،هـام  أمـر  وهـذا  .اخلارجية

 تقويـة  خـالل  مـن  اسـتقالليتهم  وفقدان واستبعادهم األصلية الشعوب أفراد هتميش مسألة أيضاً
 .السياسات وضع ويف القرارات صنع هيئات يف للمشاركة قوهتم وبناء ومنظماهتم مؤسساهتم

 عـن  مباشـرة  معلومـات  قـدم ي معرفيـة  أداة بوصـفه  املرفـق،  أن البحثية الدراسة وأكدت  - ٥٤
 كـبري  حـد  إىل مفيـد  الريفيـة،  املنـاطق  يف الـشعوب  تلـك  حـال  وعن ليةاألص الشعوب منظمات
 واملـنح  القـروض  خالل من الزراعية للتنمية الدويل الصندوق ميوهلا اليت القطرية للربامج بالنسبة
 الطريـق  فـتح  إىل تقـود  أن ،املرفـق  مبوافقـة  حتظـى  الـيت  ،الصغر البالغة للمشاريع وميكن .الكبرية
 .ومنح قروض خالل من أكرب مشاريع متويل أمام

 الــشراكات تعزيــز يف هــام مــضاعف بــدور االضــطالع ميكنــها أداة أيــضاً املرفــق يعــدو  - ٥٥
 املـستوى  علـى  األصـلية  الـشعوب  وجمتمعـات  منظمات بني الفعال الربط خالل من والشبكات
 وممثليهـــا واإلقليمـــي الـــوطين املـــستويني علـــى الـــشعوب تلـــك ومنظمـــات جهـــة مـــن الـــشعيب

__________ 
ــا،      انظــر   )٩(   ــسربغ، جنــوب أفريقي ــستدامة، جوهان ــة امل ــاملي للتنمي ــر مــؤمتر القمــة الع   ‐أغــسطس /آب ٢٦تقري

  ).، والتصويبE.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ٤
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 يقــيم أن األهــداف، احملــددة الــدعوة طريــق عــن للمرفــق، وميكــن .أخــرى جهــة مــن ينيالــدول
 بقـضايا  املعـين  الـدائم  املتحـدة  األمـم  منتـدى  داخل الوطنية السياسات بشأن متينة حوار قنوات

  .األصلية الشعوب

 للمرفــق مــستقبلية رؤيــة ذات اســتراتيجية ضــعتُو للتنفيــذ، األوىل الــسنة إىل واســتناداً  - ٥٦
 اإلقليمـي  املـستوى  علـى  عملـه  مركزيـة  إلغـاء  مـن  تـدرجيياً  والـتمكن  إمكاناتـه  تعزيـز  إىل هتدف
 منظمـات  وحتديـد  األصـلية،  الـشعوب  بقـضايا  املعـين  الـدائم  واملنتـدى  جملـسه  أعـضاء  من بدعم

 األصـلية  الـشعوب  قـدرات  بناء على ذلك وسيساعد .اإلقليمي املستوى على األصلية الشعوب
 وينفـذ األصلية   الشعوب قضايا بشأن والعاملي الوطين احلوار سييسر مما ليتها،واستقال ووحدهتا
   .األصلية الشعوب حقوق بشأن اإلعالن بالتايل
 وابتكاراتـه،  ومعارفـه  إمكانياتـه  من تامةال االستفادة جهة من املرفق، مستقبل ويتوقف  - ٥٧
 الــشعبية التنميــة مبــادرات احللــص وقويــة األمــد طويلــة ماليــة أداة إىل التحــول علــى قدرتــه علــى

 املاحنـة  البلـدان  مـن  اخلاصـة،  مـوارده  إىل تـضاف  مـوارد،  لتعبئـة  جهـوداً  املرفق ويبذل .الصغرية
  .املعنية الدولية واملنظمات

  
 االستجابة لتوصيات منتدى األمم املتحدة الدائم لقضايا الشعوب األصلية  - خامساً 

ــصندوق كــان  - ٥٨ ــدويل ال ــة ال ــة،الزر للتنمي ــسنوات مــدى علــى اعي ــستجيب املاضــية، ال  ي
ــة ــه حــصريا مــن   للتوصــيات بفعالي ــدائم املنتــدىاملوجهــة إلي  تلــك يتلقــى الــصندوق وكــان .ال

 واملعرفـة  الفهـم  مـن  أكـرب  قـدر  الكتـساب  لـه  حـافزاً  باعتبارهـا  أيـضاً  هلـا  ويـستجيب  التوصيات
 اسـتعراض  يلـي  مـا في ردويـ  .املنظمـة  داخـل  أفـضل  بـصورة  وتعميمهـا  األصلية الشعوب بقضايا
  .املوضوع حسب صنفت وقد .عليها والردود للصندوق وجهت اليت للتوصيات شامل

  
 الزراعية للتنمية الدويل الصندوق بوالية املتعلقة املسائل  - ألف  

 الـصندوق،  أنـشطة  صـلب  يف األصـلية  الـشعوب  قـضايا  بـإدراج  التوصـيات  هذه تتعلق  - ٥٩
 ملــشاريع حــصرياً ختــصص مــنح مرفــق وإنــشاء األصــلية، بالــشعو مــع االلتــزام مبــادئ ووضــع
  .األصلية للشعوب الداعمة للمشاريع املوارد وتعبئة اإلمنائية، األصلية الشعوب

 العقـد  خـالل  تزايـد  األصـلية  الـشعوب  بقـضايا  الـصندوق  التـزام  فـإن  آنفاً، ذكر ماكو  - ٦٠
 األصـلية  الـشعوب  بقـضايا  علـق تت خاصـة  بواليـة  املكلـف  املـساعد  الـرئيس بعد تقاعد   و .املاضي

 املتعلــق العمـل  أعطـي  قيادتــه، حتـت  مكاسـب  مــن حتقـق  ملـا  واســتناداً ،٢٠٠٦ يف عـام  والقبليـة 
 نيّـوعُـ  .الـسياسات  شعبة يف تدجمأ فنية وحدة بإنشاء مؤسسية صفة األصلية الشعوب بقضايا
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 لكِّشُـ  كمـا  يا،القـضا  تلـك  تنـسيق  مهمـة  لتـويل  والقبليـة  األصـلية  الشعوب بقضايا معين منسق
 .األصلية الشعوب بقضايا ومعين اإلدارات بني مشترك للسياسات مرجعي فريق

 تلـك  قـادة  مـع  بالتـشاور  األصـلية  الشعوبعمل مع   بال تعىن سياسة إجناز حالياً وجيري  - ٦١
 بـني  املـشترك  والفريـق  األصـلية  الـشعوب  بقـضايا  املعـين الـدائم    املتحدة األمم ومنتدى الشعوب
 اجمللـس تقـدميها إىل     ويتوقـع  األصـلية،  الـشعوب  بقـضايا  املعـين  الـدائم  املنتـدى  لـدعم  الوكاالت
   .العتمادها ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول يف للصندوق التنفيذي

 جملـس  مـن  بتوجيـه  أعمالـه  تـسيري  يف وجنح األصلية الشعوب مساعدة مرفق أنشئ لقد  - ٦٢
  .صليةاأل شعوبال قادةُمشكّل يف غالبيته من 

 بقــضايا املعــين الــدائم املنتــدى إىل يقــدمها الــيت الــسنوية تقــاريره يف الــصندوق، ادواعتــ  - ٦٣
ــشعوب ــى األصــلية، ال ــوائم تقــدمي عل ــة ق ــربامج شــاملة دوري ــنح القــروض ب  دعمــاً املنفــذة وامل
 متوســطه مــا ســنوياً، الــصندوق، قــدم املاضــية، الــست الــسنوات وخــالل .األصــلية للــشعوب
ــة يف ٢٢ ذلــك وميثــل قــروض، شــكل لــى عدوالر ماليــني ١١٠,٥  الــسنوي برناجمــه مــن املائ
 األصـلية  الـشعوب  لـدعم  مـنح  شـكل  علـى  دوالر ماليـني  ٣,٣ و الفترة، تلك خالل لإلقراض

 واملـنح  املـشاريع  تـصميم  علـى  حتـسينات  وأدخلـت  .رئيـسية  بـصورة  الالتينيـة  وأمريكـا  آسيا يف
 الـيت  امليدانية األعمال ولتقييم .العامل إىل ونظرهتا األصلية الشعوب احتياجات لتراعي وتنفيذها
 وتقييمـات  ودراسـات  استعراضـات  الـصندوق  أجـرى  األصـلية،  الشعوب لصاحل تنفيذها جرى
 .املستقبلية االستراتيجيات أجل من املوجودة والثغرات املمارسات أفضل حتديد هبدف مكتبية

  
  واألقاليم األراضي  - باء  

ــذه أشــارت  - ٦٤ ــذتنف إىل التوصــيات ه ــدأ ي ــة مب ــصورة املوافق ــة ب ــسبقة طوعي ــة وم  وواعي
  .وأقاليمها األصلية الشعوب أراضي على املنفذة شاريعاملب املعنية واآلليات

ــيت للمــشاريع وإضــافة  - ٦٥ ــا ال ــصندوق ميوهل ــيت ال ــسرت وال ــشعوب حــصول ي  األصــلية ال
 للـسياسة  وجيهيـة الت املبـادئ  فإن أعاله، ورد كما األراضي، يف حقوقها على القبلية والشعوب

 املـضمونة  واحليـازة  األراضـي  علـى  احلصول إمكانية حتسني بشأن مؤخراً الصندوق هانشر اليت
 جمتمعـات  على خاصة بصورة التركيز مع وواعية، ومسبقة طوعية بصورة املوافقة مبدأ تتضمن
  .األصلية الشعوب
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 التوجيهية جملموعـة  إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية واملبادئ     -جيم   
  األمم املتحدة اإلمنائية بشأن قضايا الشعوب األصلية

استجاب الصندوق لتوصيات املنتدى الدائم املقدمة إىل منظومة األمم املتحدة املتعلقـة              - ٦٦
بنشر إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب األصـلية، كمـا شـرع بتنفيـذ عـدة مبـادرات                    

، وهـو مـا ذكـره الـصندوق يف          ٢٠٠٧عـام   سـبتمرب   /أيلـول مـاده يف    لنشر اإلعالن حىت قبـل اعت     
واســـتلهم تـــصميم ). E/C.19/2007/3/Add.4انظـــر الوثيقـــة  (٢٠٠٧تقريـــره إىل املنتـــدى عـــام 

السياسة املتعلقة باملشاركة مع الشعوب األصلية من ذلك اإلعالن، وجـرى تـضمني إشـارة إىل              
وفــضال عــن ذلــك، فــإن  . ا بــشأن األراضــياإلعــالن يف الــسياسة العامــة الــيت اعتمــدت مــؤخر 

الصندوق يقدم الدعم املايل ألمانـة املنتـدى عـرب نـشر اإلعـالن واملبـادئ التوجيهيـة للمجموعـة                    
وشارك الصندوق يف فريق العمـل التـابع   . بشأن قضايا الشعوب األصلية على املستوى القطري  

ــذ إصــدارها يف     ــة، ومن ــادئ التوجيهي ــر /طشــباللمجموعــة الــذي وضــع املب ، ٢٠٠٨عــام فرباي
  .عكف الصندوق على نشرها داخل املؤسسة وخالل االجتماعات وحلقات العمل

  
  املؤشرات  - دال  

ــشعوب األصــلية بوضــع         - ٦٧ ــدائم املعــين بال ــدى األمــم املتحــدة ال اســتجابة لتوصــيات منت
ليـا إىل  مؤشرات حمددة لرفاه الشعوب األصلية، قدم الصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة دعمـا ما   

ويقوم الـصندوق بتجريـب هـذه املؤشـرات احملـددة لرفـاه الـشعوب األصـلية مـن                   . أمانة املنتدى 
 يف إطار مرفق مساعدة الشعوب األصـلية وتعميمهـا   املوافق عليها الصغر  البالغة  خالل املشاريع   

ية ويف الـسياسة املقبلـة للتعـاون مـع الـشعوب األصـل            . على مجيـع املنظمـات الـيت تنفـذ املـشاريع          
جيري وضع أحكام من أجل استخدام املؤشـرات املناسـبة لرصـد وتقيـيم املـشاريع الـيت تعكـس           
منظــورات الــشعوب األصــلية وواقعهــا، مــع اإلشــارة إىل األعمــال الــيت أجنزهــا املنتــدى وغــريه   

  . املنظمات من
  

  تغري املناخ  - هاء  
 األمـم املتحـدة إىل الــدعم   ة إىل وكـاالت وجهـ تـشري التوصـيات املتعلقـة بـتغري املنــاخ امل      - ٦٨

التقين واملايل الالزم حلماية إدارة املوارد الطبيعية للشعوب األصلية؛ وإجراء دراسـات عـن آثـار        
تغري املناخ واستجابات الشعوب األصلية؛ وتعزيز مشاركة الشعوب األصلية يف احلـوار املتعلـق              

  . بتغري املناخ
ــ  - ٦٩ ــة الزراع  صاحبوي ــدويل للتنمي ــصندوق ال ــا     ال ــشعوب األصــلية يف آســيا وأفريقي ــة ال ي

يف بتغري املنـاخ    آخذا زمام املبادرة يف احلوار واملفاوضات املتعلقني        وأمريكا الالتينية يف عملياهتا     
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 يف  ،باعـا وستـساهم منحتـان، قـدمتا تِ      . اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املنـاخ       سياق  
التابعة للمركز الدويل للـشعوب األصـلية       طبطيبا  سة  إىل مؤس ،  ٢٠٠٩ وأوائل عام    ٢٠٠٨عام  

واملنظمـة اإلمنائيـة املتكاملـة لرعـاة مـايونوغيوتو الـدينيني يف متكـني               ألحباث السياسات والتعلـيم     
عامــل مـع تغــري   يف التاواسـتراتيجياهت ا  وتطلعاهتــا ودروسـه االـشعوب األصـلية مــن تبـادل خرباهتــ   

. واجههـا تلظـروف احلاليـة الـيت    مـع ا  والتقليدي، وكـذلك     الثقايف ااملناخ، باالعتماد على فهمه   
وســتمكن املــنح الــشعوب األصــلية مــن االحتــاد وتقويــة صــوهتم والتــزود مبعرفــة عمليــات صــنع  

  .  وفهمهاالقرارات الوطنية واإلقليمية والدولية املتعلقة مبسائل تغري املناخ
مـساعدة الـشعوب األصـلية    ودعمت منحة صغرية جرت املوافقة عليها يف إطار مرفـق          - ٧٠

ــام  ــز      ٢٠٠٧يف عـ ــا يف تعزيـ ــاكريا وكولينـ ــكان بابانـ ــليمان سـ ــزر سـ ــة جـ ــاد تنميـ ــصاحل احتـ  لـ
هتم علـى مواجهـة الكـوارث، ودمـج هـذه      اتيجيات املواجهة التقليدية الرامية إىل بنـاء قـدر      ااستر

غرية دمت منحــة صــوقُــ. رف العلميــة والتقنيــة احلديثــةااملمارســات، حــسب االقتــضاء، مــع املعــ
أخرى إىل منتدى الربملانيني اآلسيوي للسكان والتنمية، الذي يتمثـل هدفـه الرئيـسي يف تـرويج          
النهج واحللـول االبتكاريـة يف تنـاول أثـر تغـري املنـاخ علـى الـشعوب األصـلية يف آسـيا ومنطقـة                         

ووفــر الــصندوق الرعايــة لدراســة عــن نــساء الــشعوب األصــلية املــشاركات يف  . اهلــادئاحملــيط 
صدي لـتغري املنـاخ لُخـصت نتائجهـا أعـاله وسـتقدم هـذه الدراسـة وتعمـم يف االجتماعـات                      الت

  العمـل  وناقش ممثلو منظمات الـشعوب األصـلية الـذين شـاركوا يف حلقـيت             . واملؤمترات الدولية 
:  الدويل للتنمية الزراعيـة    للصندوقالتابع  مبرفق مساعدة الشعوب األصلية     اإلقليميتني املتعلقتني   

، مسألة تغـري    نمية اليت حتدد مسارها الشعوب األصلية بنفسها يف آسيا وأمريكا الالتينية          دعم الت 
.  مواضــيع معينــةيفة تخصــصاملنــاخ والــشعوب األصــلية خــالل اجتماعــات األفرقــة العاملــة امل  

وخلـــصوا إىل أن حتليـــل آثـــار تغـــري املنـــاخ وحلولـــه كانـــت ســـطحية وتقنوقراطيـــة حـــىت اآلن  
وشددوا على ضرورة دمج البعد األخالقي عنـد        . على البعد االقتصادي  واقتصرت يف تركيزها    
ــاخ  ــتغري املن ــذكوري األحــادي   ةوأشــاروا إىل ضــرور . التــصدي ل  االستعاضــة عــن النمــوذج ال

إذ سـتكون حـال     . اجلانب احلايل برؤية كونية متعـددة األبعـاد الـيت تعتمـدها الـشعوب األصـلية               
 الــشعوب ضطلعوينبغــي أن تــ. التنميــة املــستدامةمــن حلــول األزمــة اإليكولوجيــة وستتمــشى و

وحـددوا  .  وأن تروج لنظرهتا الشمولية للعامل وأسـاليب معيـشتها         رائددور  باألصلية ومنظماهتا   
ضــع الــسياسات واالســتراتيجيات اجلديــدة املتعلقــة  ومــشاركة الــشعوب األصــلية يف عمليــات  
يــة، مــن الــضروري بنــاء قــدرات قــادة ولتحقيــق الفعال. بــتغري املنــاخ بوصــفها املــسألة األساســية

  . الشعوب األصلية
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عمل الصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة مـع الـشعوب            يف  قصور  الأوجه    -سادسا  
  األصلية وفرص املستقبل 

أحرز الصندوق تقدما كبريا يف تعاونـه مـع الـشعوب األصـلية يف كـل مـن امليـدان ويف                - ٧١
تـشاور  اللبية املـشاريع الـيت يـدعمها الـصندوق توضـع ب        ومع أن أغ  . الدعوة على الصعيد الدويل   

وثيق مع اجملتمعات احمللية، فـإن التحـدي الـذي يواجـه الـصندوق يكمـن يف تطبيـق هنـج أكثـر                       ال
منهجيــة علــى مجيــع مــشاريعه وبراجمــه هبــدف متكــني الــشعوب األصــلية مــن الــسعي إىل حتقيــق  

ون األداة الــيت ســيتمكن الــصندوق وســتك. التنميــة اخلاصــة هبــا حيثمــا تعــاون الــصندوق معهــا 
وبعـد موافقـة   . بواسطتها من سد هذه الثغرة هي سياسة التعاون املرتقبة مـع الـشعوب األصـلية             

ة اإلجبارية بالنسبة للـصندوق، فإهنـا سـتطبق علـى           التنفيذي للصندوق على هذه السياس    اجمللس  
  . جرى مع الشعوب األصليةمجيع املشاريع والربامج اليت ُت

ــق      و  - ٧٢ ــه علــى توثي ــد قدرت ــضا يف املــستقبل أن يزي ــصندوق أي ــضروري لل ســيكون مــن ال
 املستفادة من خرباته وتبادهلا على حنـو أكثـر اسـتباقية مـع احلكومـات ومنظومـة األمـم             الدروس

املتحدة واملنظمات األخـرى وأن يعـزز الـدور الـذي يـضطلع بـه يف جمـال الـدعوة والـسياسات                       
 مــع هأن يعــزز تعاونــإىل  الــصندوق حتاجكمــا ســي.  والــدويلعلــى الــصعيد الــوطين واإلقليمــي

ــادة وجــوده القطــري       ــة زي ــصعيد القطــري، وال ســيما بغي ــى ال . مؤســسات األمــم املتحــدة عل
ــة جملبــادئاملويــشكل تنفيــذ  ــة املتعلقــة مبــسائل الــشعوب     التوجيهي موعــة األمــم املتحــدة اإلمنائي

  . جتاهاألصلية على الصعيد القطري فرصة جيدة يف هذا اال
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  املرفق األول 
  ٢٠٠٨موجز املشاريع واملنح املوافق عليها يف عام     

  
ل هذا التقرير وكفالة استمرارية التقارير السابقة املقدمـة مـن الـصندوق الـدويل               اكمإل  

للتنمية الزراعية إىل منتدى األمم املتحدة الدائم املعين بالشعوب األصلية يف الـسنوات األخـرية،     
  : ٢٠٠٨وجز للمشاريع واملنح املوافق عليها يف عام ُيقدم أدناه م

، عن طريق مرفقه للقـروض علـى   ٢٠٠٨وافق اجمللس التنفيذي للصندوق، خالل عام       
ضـعت املـشاريع املوافـق عليهـا        وقـد وُ  .  مشروعا لدعم الشعوب األصلية واألقليات العرقية      ١٣

جمموعـة مـستفيدة أكـرب    تضم شعوبا أصلية كجزء مـن  لشعوب إما خصيصا لشعوب أصلية أو     
إندونيـسيا  (وتشمل املشاريع املوافـق عليهـا مخـسة بلـدان يف آسـيا              . اءفقرالمن سكان األرياف    

بليـز وبنمـا وغواتيمـاال      (، ومخسة بلدان يف أمريكا الالتينيـة        )والصني والفلبني وفييت نام واهلند    
ويبلـغ جممـوع    ). والنيجـر دة  املتحـ ترتانيـا   مجهورية  (، وبلدين يف أفريقيا     )وفرتويال وكوستاريكا 

  .  مليون دوالر٩٤صلية حوايل األشعوب التكلفة املشاريع اليت تستفيد منها 
ويف إطــار حافظــة مــنح الــصندوق، جــرت املوافقــة علــى ســبع مــنح كــبرية للمــساعدة    

وشكلت أغلبيـة هـذه   .  مليون دوالر١١,٥التقنية لدعم الشعوب األصلية بلغ جمموعها حوايل     
وسـتنفذ أربعـة مـشاريع يف آسـيا         . آنفـا  إضافية للمـشاريع املوافـق عليهـا املـذكورة           املنح عناصر 

، ومــشروع واحــد يف أمريكــا )والفلــبني واهلنــدالدميقراطيــة الــشعبية الو مجهوريــة إندونيــسيا و(
وجـرت  ). مجهورية الكونغو الدميقراطيـة والنيجـر     (ن يف أفريقيا    ا، ومشروع )غواتيماال(الالتينية  

.  علــى مــنح صــغرية أخــرى ستــستفيد الــشعوب األصــلية منــها مباشــرة٢٠٠٨ عــام املوافقــة يف
وقــدمت إحــدى هــذه املــنح لــدعم منتــدى الربملــانيني اآلســيوي للــسكان والتنميــة الــذي يتمثــل 
هدفه الرئيسي يف تشجيع النـهج واحللـول االبتكاريـة يف تنـاول أثـر تغـري املنـاخ علـى الـشعوب                       

ــالتعلم وتبــادل املعــارف   يطاألصــلية يف آســيا ومنطقــة احملــ   اهلــادئ؛ ومنحــة للمؤســسة املعنيــة ب
ــدعم          ــامج اإلقليمــي ل ــة للربن ــازون التابع ــه يف حــوض األم ــف حدت ــاخ وختفي ــتغري املن ــة ب املتعلق

 مؤســسة طبطيبــا مــن أجــل إعــداد إىلالــشعوب األصــلية يف حــوض األمــازون؛ وقــدمت منحــة 
 وجرت املوافقـة علـى منحـة لـصاحل أمانـة      .مؤمتر قمة إقليمي عن تغري املناخ والشعوب األصلية      

منتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية لدعم تعمـيم إعـالن األمـم املتحـدة                 
بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية واملبــادئ التوجيهيــة جملموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة املتعلقــة   

  . مبسائل الشعوب األصلية على الصعيد القطري
  



E/C.19/2009/3/Add.6  
 

09-25979 27 
 

ــالل       وباإل   ــا خـ ــة عليهـ ــرت املوافقـ ــغرية جـ ــنح صـ ــالث مـ ــك، مشلـــت ثـ ــافة إىل ذلـ ضـ
وقدمت منحـة إىل مؤسـسة      .  شعوبا أصلية كجزء من جمموعة أكرب من املستفيدين        ٢٠٠٨ عام

ــدى   ) Centro Internazio Corcevia(ســينترو إنترناســيونايل كورســيفيا    ــن أجــل تنظــيم منت م
لزراعـة الرفيـع املـستوى بـشأن األمـن الغـذائي       للمجتمع املـدين خـالل مـؤمتر منظمـة األغذيـة وا      

ــة ا    ــتغري املنــاخ والطاق ــةإلالعــاملي وملعاجلــة املــسائل املتعلقــة ب وقــدمت منحــة أخــرى إىل  . حيائي
ــة     ــسية  ) FUNCAFÉ(مؤســسة زراعــة الــنب مــن أجــل التنمي ــلوضــع منــوذج إلدارة تناف صغار ل

؛ ومنحـة  ) البوليفاريـة -مجهوريـة   (منتجي النب والكاكاو يف منطقة الس فرياباسيس يف فرتويال      
سـبل  مؤسسة زراعة النب من أجل التنميـة لوضـع منـوذج مـن أجـل                 ، مسبنده برنامجثالثة لصاحل   

العيش املستدامة عن طريق تنمية الزراعة العضوية الذي مشل قبائل أوريسا املصنفة يف اهلند مـن                
  .بني اجلهات املستفيدة منه

  


