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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  ثامنةالدورة ال
  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩-١٨نيويورك، 

  * من جدول األعمال املؤقت٤  و٣ان البند
        بشأن حقوق اإلنسانملنتدى الدائم اتنفيذ توصيات 

  احلكوماتاملعلومات الواردة من     
    

  هندوراس    
  

الـدورة  الـصادرة عـن      استجابة للتوصيات    اإلجراءات اليت جرى اختاذها    - أوال  
  )١(لمنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية لسابعةال
 ١٦٩اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم   ١٩٩٤اعتمــدت حكومــة هنــدوراس عــام     - ١

يف البلدان املستقلة وصدقت عليهـا، وهـي بـذلك البلـد الثـامن              الشعوب األصلية والقبلية    بشأن  
  .لعامل الذي يعتمد هذه االتفاقيةمن بلدان ا

ــام     - ٢ ــذ عـ ــدوراس منـ ــة هنـ ــوم حكومـ ــستعي، ١٩٩٥تقـ ــة  مـ ــات الدوليـ ــوارد املنظمـ نة مبـ
واحلكومية، بتمويل برامج ومشاريع خمتلفة للكيانات احلكومية اليت تـستجيب لطلبـات سـكان              

  :الشعوب األصلية واألفريقية اهلندوراسية، كما يتضح من األمثلة التالية
بلـغ  التابع للصندوق اهلندوراسي لالسـتثمار االجتمـاعي، مب       “ أصولنا”رنامج  ب  )أ(  

  الر من دوالرات الواليات املتحدة؛مليون دو ٢٠
__________ 

  *  E/C.19/2009/1.  
  ).E/2008/43 (٢٣امللحق رقم . ٢٠٠٨ماعي لعام الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجت  )١(  
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 العام مببلـغ  للنائباخلاص باإلثنيات والتراث الثقايف التابع املدعي العام  مكتب  )ب(  
   دوالر؛اليني م٣

اهلنديـة الغربيـة يف      - ية واألفريقية برنامج التعليم الوطين لصاحل اإلثنيات األصل       )ج(  
   مليون دوالر؛١٥س مبلغ هندورا

  اليني دوالر؛ م٣,٥لغ ببرنامج دعم السكان األصليني يف هندوراس مب  )د(  
   مليون دوالر؛١١,٥لغ ب األصلية مببرنامج التنمية الشاملة للشعوب  )هـ(  
  لغ مليون دوالر؛الة، مببإنشاء وحدة الشعوب األصلية التابعة ألمانة احلكم والعد  )و(  
ــلية        )ز(   ــشعوب األصــ ــشاملة للــ ــة الــ ــاص بالتنميــ ــانون اخلــ ــشروع القــ ــداد مــ إعــ
  ؛اهلندوراسية واألفريقية
إعداد إستراتيجية التنمية الـشاملة للـشعوب األصـلية يف هنـدوراس، باعتبارهـا                )ح(  

جـل مدتـه    أرؤية نابعة من الشعوب األصلية تستهدف تنميتها مع احلفـاظ علـى هويتـها خـالل                 
  . عاما٢٥ً
  

ــة  - ثانيا   ــيات المتابعـ ــساء    توصـ ــة لنـ ــصادية واالجتماعيـ ــة االقتـ ــة بالتنميـ املتعلقـ
  العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل الشعوب األصلية و

ــسنوات األخــرية بعــد     حرصــ  - ٣ ت احلكومــة، يف كــل اإلجــراءات الــيت اختــذهتا خــالل ال
لـشعوب األصـلية يف   ا مـع الرجـوع إىل  ، ١٦٩ل الدوليـة رقـم   اتفاقية منظمة العمالتصديق على   

ــدوراس ــدأ هن وحاولــت احلكومــة، علــى وجــه   .  االستــشارة احلــرة املــسبقة املــستنرية   عمــال مبب
 واملــساواة بــني اجلنــسني، حبيــث جــرى إدراج هــذا العنــصر   مببــدأ الــشمولاخلــصوص، التقيــد 

ومـن  . املباشـرة علـى الـشعوب األصـلية       بشكل شامل يف املشاريع والربامج الـيت تعـود بالفائـدة            
تبـاع  ااألمثلة امللموسة على ذلك ما ُيالحظ على توجه اجلهود الوطنيـة األخـرية الـيت متيـل حنـو                    

يــة الــشعوب األصــلية، كمــا هــو احلــال يف إعــداد مــشروع القــانون اخلــاص  لرعاسياســة وطنيــة 
تراتيجية التنميـــة الـــشاملة ســـابالتنميـــة الـــشاملة للـــشعوب األصـــلية واألفريقيـــة اهلندوراســـية، و

  .ساللشعوب األصلية يف هندور
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  صعوبات القائمة يف تنفيذ توصيات املنتدى الدائمال  - ثالثا  
يف هــذا اجملــال، ميكــن اإلشــارة إىل أن مــشاركة ممثلــي احلكومــة يف هــذا احملفــل الــدويل   - ٤

  .كانت متقطعة
  

  ىعوامل املساعدة على تنفيذ توصيات املنتدال - رابعا  
كــان مــن العوامــل اإلجيابيــة الــيت ســاعدت يف هــذا اجملــال نظــام املعلومــات ذو الكفــاءة   - ٥

 مجيـع املـداوالت والقـرارات       بـاالطالع علـى   والفعالية الذي أعده املنتدى الدائم والذي يسمح        
  .اخلاصة باملوضوع

  
  املؤسسات الوطنية املسؤولة عن التنسيق يف قضايا الشعوب األصلية  - خامسا 

هــذه الكيانــات ميكــن ذكــر وحــدة الــشعوب األصــلية التابعــة ألمانــة احلكــم    بــني مــن   - ٦
 Edy Mcnab Ronas:الربيــد اإللكتــروين هــو(والعدالــة الــيت تقودهــا إيــدي مكنــاب رونــاس  

edymiskut@yahoo.comـــام اهلاتــــف هــي  ;y 2354968 2395433 ,2326836 (504):  وأرقـ

Mobile (504) 99604047.  
والكيان اآلخر املهم هو برنامج التنمية الشاملة للشعوب األصلية التـابع ألمانـة احلكـم                 - ٧

 Carlos Mauricio:الربيــد اإللكتــروين هــو(والعدالــة، ويقــوده كــارلوس مــاوريثيو باالســيوس 

Palacios cpalacios@gobernacion.gob.hn  2395433 ,2326836 (504) : وأرقام اهلاتف هـي y 

2354968; Mobile (504) 99981136.  
  

 لتعزيـــز قـــدرات املـــوظفني العـــامني املكلفـــني بقـــضايا  نظاميـــةلـــربامج الا - سادسا 
  الشعوب األصلية

، مــن خــالل )DIPA 1689/SF-HO(يقــدم برنــامج التنميــة الــشاملة للــشعوب األصــلية    - ٨
لـدى تلبيتـها    ه، دعماً للكيانات احلكومية لكي تقوم،       عنصر التعزيز املؤسسي الذي يشتمل علي     

  .ة، مبراعاة انتماءاهتم الثقافيةطلبات الشعوب األصلي
  
  
  

mailto:edymiskut@yahoo.com
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معلومات عن تعزيز احلكومة الحترام أحكام إعالن األمم املتحدة بـشأن            - سابعاً  
الطريقــة الــيت ب املتعلقــةحقــوق الــشعوب األصــلية وتطبيقــه واملقترحــات  

 عــضاء مــع الــدول األنتــدى أن جيــري حــواراً بنــاءً ميكــن مــن خالهــا للم 
اً تنفيـذها وفقـ  فعالية  ومتابعة التاملتعزيز احترام أحكام اإلعالن وتطبيقها  

   من اإلعالن٤٢ألحكام املادة 
ــوىلي  - ٩ ــصال والتــرويج هبــدف        ت ــداد إســتراتيجية لالت ــامج التنميــة الــشاملة إع  علــى برن

تقليديـة لتوصـيل املعلومـات ألفـراد الـشعوب األصـلية       االستعانة بآليـات وأنظمـة تقليديـة وغـري       
 اإلطار القانوين الوطين والـدويل حلمايـة حقـوق          سياقواملوظفني احلكوميني وتعزيز قدراهتم يف      
  .هامة أخرى أمور ضمنالشعوب األصلية واألفريقية اهلندوراسية، 

  


