
E/C.19/2009/9  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
4 March 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 
250309  250309  09-25584 (A) 

*0925584* 

 األصلية الشعوب بقضايا املعين الدائم املنتدى
 الثامنة الدورة

 ٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٩-١٨ نيويورك،
 *املؤقت األعمال جدول من )ج( ٣ البند
 الثاين الدويل العقد :الدائم املنتدى توصيات متابعة

    العامل يف األصلية للشعوب
 بقــضايا املعــين الــدائم املتحــدة األمــم تــدىمن أمانــة أعــدهتا حتليليــة دراســة  

  العامل يف األصلية للشعوب الثاين الدويل العقد :األصلية الشعوب
  

  موجز  
 للـشعوب  الثـاين  الـدويل  العقـد  هـدف  تنفيـذ  يف احملـرز  للتقـدم  حتلـيال  التقرير هذا يقدم  
 الـواردة  التقـارير  ىلإ إعـداده  يف نداسـتُ  قـد و .عملـه  وبرنـامج  غايته وأهدافـه  و العامل يف األصلية

 احلكوميــة غــري واملنظمــات الدوليــة احلكوميــة واملنظمــات املتحــدة األمــم ومنظومــة الــدول مــن
  .األصلية الشعوب ومنظمات

  
  

  

  

 *  E/C.19/2009/1. 



E/C.19/2009/9
 

2 09-25584 
 

 احملتويات
الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمـــة     -أوال 
٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العامة   اجلمعية     به   تضطلع    الذي   الدور  -ثانيا 
٦.  عمله   وبرنامج      أهدافه   و العامل    يف  األصلية     للشعوب     الثاين    الدويل   قد العغاية     تنفيذ    يف   احملرز   التقدم  -ثالثا 
١١. . . . . . . تنفيذ توصيات املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية بشأن العقد الدويل الثاين                                       -رابعا 
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات        -خامسا 

   
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قائمة الوثائق       -املرفق 



E/C.19/2009/9  
 

09-25584 3 
 

 مقدمة - أوال 
 بالعقـد  يتعلـق  فيما حموري بدور األصلية الشعوب بقضايا املعين ئمالدا املنتدى ضطلعي  - ١

. عملـه  وبرنـامج  أهدافـه  إعداد حىتو العقد إعالن منذ العامل يف األصلية للشعوب الثاين الدويل
 الــصندوق مــن جلــزءلــذلك ا استــشارية هيئــة بوصــفه العمــليف  املنتــدى مكتــب مهمــةمثــل توت

 أعمالـه  جـدول  يف العقـد  إدراج وبتعزيز بالعقد يعىن الذي األصلية الشعوب لقضايا االستئماين
 االســتعراض بنــود مــن بنــدا بوصــفه العقــد مناقــشة الــسابعة دورتــه يف املنتــدى وقــرر .الــسنوي
  .الثامنة الدورة أعمال جدول على املدرجة الثالثة

 
 العامة اجلمعية به تضطلع الذي الدور - ثانيا 

ــة أعلنــت  - ٢ ــة اجلمعي ــاقر يف العام ــسمرب/األول كــانون ٢٠ يف ٥٩/١٧٤ اره  ٢٠٠٤ دي
 ينـاير /الثـاين  كـانون  ١ مـن  اعتبـارا  يبدأ أن على ،العامل يف األصلية للشعوب الثاين الدويل العقد

 املنتـدى  إنـشاء  فيهـا  مبـا  األول، العقـد  إجنـازات  إىل نفـسه  القـرار  يف اجلمعية وأشارت .٢٠٠٥
 العامـل  والفريـق  الـدائم،  املنتـدى  قـدمها  اليت سامهاتوامل األصلية الشعوب بقضايا املعين الدائم
 اإلنـسان  حقـوق  حبالـة  املعـين  اإلنـسان  حقـوق  للجنـة  اخلـاص  واملقـرر  األصـلية  بالـشعوب  املعين

 جلنـة  عنـه  أعربـت  الـذي  البـالغ  القلـق  أيـضا  والحظـت  .األصـلية  للـشعوب  األساسية واحلريات
 جــراء مــن العــامل مــن كــثرية منــاطق يف األصــلية الــشعوب معانــاة تواصــل إزاء اإلنــسان حقــوق
 اسـتمرار  وإزاء عامـة،  بـصفة  الشعوب بأوضاع مقارنة اهلشة واالجتماعية االقتصادية أوضاعها

 احلاجـة  علـى  اللجنـة  تأكيـد  إعـادة  والحظت هبا، اخلاصة اإلنسان حلقوق اجلسيمة االنتهاكات
ــرار إىل املاســة ــوق اإلق ــسان حبق ــات اإلن ــشعوب واحلري ــاو األصــلية لل ــها تعزيزه ــد ومحايت  مبزي
   .الفعالية من
 ،٤٩/٢١٤ القــرار يف عنــه أعربــت الــذي توقعهــا،إىل  أيــضا العامــة اجلمعيــة أشــارتو  - ٣
 بأمهيـة  وأقـرت  ،الـدويل  العقد غضون يف األصلية الشعوب حقوق بشأن إعالن اعتماد يتم بأن

 إىل واحلاجـة  العقـد  ةأنـشط  برنـامج  وتنفيـذ  ختطـيط  يف األصـلية  الـشعوب  مـع  والتعاون التشاور
  .مناسب مايل لدعم الدويل اجملتمع تقدمي

 مـن  الـدويل  التعـاون  تعزيـز  زيـادة  الثـاين  العقـد  هدف يكون أن العامة اجلمعية وقررت  - ٤
 والتعلـيم،  الثقافـة،  مثـل  جمـاالت  يف وخباصة األصلية، الشعوب تواجهها اليت املشاكل حل أجل

 بـرامج  تنفيـذ  خالل من واالقتصادية، االجتماعية التنميةو والبيئة، اإلنسان، وحقوق والصحة،
 بــذلك املتــصلة املعــايري وضــع وأنــشطة الــتقين الــدعم وزيــادة حمــددة، ومــشاريع املنحــى عمليــة

  .“والكرامة العمل أجل من شراكة” هو الثاين العقد وموضوع ).٥٩/١٧٤ القرار(
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 للـشؤون  العـام  األمـني  وكيـل  نيّـُع ه،نفس القرار يف العامة اجلمعية طلبته ما على وبناء  - ٥
 .الثاين للعقد منسقا واالجتماعية االقتصادية

 واللجـان  املتخصـصة،  الوكـاالت  أيـضا  العامـة  اجلمعية ناشدت ،٥٩/١٧٤ القرار ويف  - ٦
 الـصلة،  ذات املتحـدة  األمـم  منظومـة  مؤسـسات  وسـائر  واإلمنائيـة  املاليـة  واملؤسـسات  اإلقليمية
ــادة ــا زي ــشعوب احتياجــات ألخــذ جهوده ــار يف األصــلية ال ــد خــاص بوجــه االعتب  وضــع عن

 وأن الثــاين، للعقــد للتربعــات صــندوقا ينــشئ أن العــام األمــني إىل وطلبــت وبراجمهــا؛ ميزانياهتــا
 خلفـا  بوصـفه  القانونيـة،  واآلثـار  األغراض مجيع خيص فيما مهامه، وميارس الصندوق هذا يقام

 واملنظمـات  احلكومـات  وحثـت  األول؛ للعقـد  أنـشئ  يوالـذ  بالفعـل  القائم التربعات لصندوق
 الـذي  الثـاين  للعقـد  التربعـات  لـصندوق  مـسامهاهتا  تقدمي على احلكومية وغري الدولية احلكومية
 أن إىل واألفـراد  اخلاصـة  واملؤسـسات  األصـلية  الـشعوب  منظمـات  تودعـ  العـام،  األمني أنشأه
ــررت حــذوها؛ حتــذو ــال تواصــل أن وق ــنويا، االحتف ــد خــالل س ــاين، العق ــاليوم الث ــدويل ب  ال

 األمـني  إىل تطلـب  وأن املتحـدة،  األمـم  مكاتب وسائر وجنيف نيويورك يف األصلية، للشعوب
 علــى احلكومــات تــشجع وأن املتاحــة، املــوارد مــن اليــوم بــذلك االحتفــال تكــاليف دعــم العــام

 املـساعدة  كـل  ميقـد  أن العـام  األمـني  إىل وطلبـت  ؛الـصعيد الـوطين    علـى  اليوم بذلك االحتفال
 .الثاين العقد جناح لضمان الضرورية

 املتحـدة  األمـم  ومنظومـة  الدول الثاين العقد منسق دعا ،٢٠٠٥ عام فرباير/شباط ويف  - ٧
 احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  األصلية الشعوب ومنظمات الدولية احلكومية املنظمات من وغريها

ــدمي إىل ــدخالت تق ــامج يف م ــدا عمــل برن ــاين لعق ــدى أجــرىو .الث ــدائم املنت ــين ال ــضايا املع  بق
 مــايو/أيــار يف انعقــدت الــيت الرابعــة دورتـه  خــالل املوضــوع هــذا يف مناقــشة األصــلية الـشعوب 
 والعـشرين  لثةالثا دورته خالل مناقشة األصلية بالشعوب املعين العامل الفريق أجرىو ،٢٠٠٥
 مـن  ١٦ و دولة ١١ِقبل   من لالعم ربنامجل مدخالت قُدِّمتو .٢٠٠٥ يوليه/متوز يف املعقودة
 مــن منظمــة ٢٢ إىل إضــافة خــرى،األ دوليــةال كوميــةاحل اتنظمــاملو املتحــدة األمــم وكــاالت
 .األصلية الشعوب منظمات

 العقـد  عمـل  برنـامج  ٢٠٠٥ ديـسمرب /األول كـانون  ١٦ يف العامـة  اجلمعيـة  واعتمدت  - ٨
للعمـل   التـوجيهي  املبـدأ  بوصـفه  )٦٠/١٤٢ القرار( )١(العامل يف األصلية للشعوب الثاين الدويل
 غايـة  جمـاالت  خمتلـف  تـشمل  رئيـسية أهـداف    ةمخـس  إىل العمـل  برنـامج  ويـستند  .العقـد  خالل
 الـيت  املـشاكل  حـل  أجـل  مـن  الـدويل  التعـاون  تعزيـز  :وهـي  العامـة،  اجلمعيـة  حددهتا اليت العقد

__________ 
  )١(  A/60/270 ،الفرع ثانيا.  
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 والبيئــة إلنــسانا وحقــوق والــصحة والتعلــيم الثقافــة جمــاالت يف األصــلية، الــشعوب تواجههــا
  .واالقتصادية االجتماعية والتنمية

   :هي للعقد الرئيسية ةاخلمس األهدافو  - ٩
 بـالقوانني  املتعلقـة  العمليـات  تـصميم  يف األصـلية  الـشعوب  إشـراك و التمييـز  عدم تعزيز  •  

 واإلقليميـة  الدوليـة  الـصعد  علـى  هبـا  املـضطلع  واملشاريع والربامج واملوارد والسياسات
 وتقييمها وتنفيذها والوطنية

 تـؤثر،  الـيت  القـرارات  يف وفعالة كاملة مشاركة األصلية الشعوب مشاركة العمل على   •  
ــأثريا ــري أو امباشــر ت ــاهتم، أســاليب يف مباشــر غ ــاليمهم وأراضــيهم حي ــة، وأق  التقليدي

 آخـر  جانـب  أي يف أو مجاعيـة،  حقـوق  هلا أصلية شعوبا بوصفهم الثقافية، وسالمتهم
 واملستنرية واملسبقة احلرة املوافقة مبدأ مراعاة مع اهتم،حي جوانب من

 مالئمـة  تكـون  والـيت  اإلنـصاف  منظـور  عـن  حتيـد  اليت اإلمنائية السياسات حتديد إعادة  •  
 األصلية للشعوب واللغوي الثقايف التنوع احترام ذلك يف مبا الثقافية، الوجهة من

 الـشعوب قـدرات    لتنميـة  دة اهلـدف  حمـد  وميزانيات ومشاريع وبرامج سياسات اعتماد  • 
 نـساء  علـى  خاصـة  بـصفة  والتركيـز  حمـددة،  مرجعية معايري وضع ذلك يف مبا األصلية،
 موشباهب موأطفاهلاألصليني  السكان

 وخباصـة  واإلقليمـي،  الـدويل  الـصعيدين  على املساءلة وتعزيز للرصد قوية آليات إنشاء  •  
 أجــل مــن وتنفيذيــةوسياســاتية  قانونيــة أطــر بتنفيــذ يتعلــق فيمــا الــوطين، الــصعيد علــى
 معيشتهم وحتسني األصلية الشعوب محاية

 الـدورة  افتتـاح  لـدى ُعقدت   خاصة مناسبة يف الثاين الدويل لعقدا عمل برنامج طلقوأُ  - ١٠
 منـسق  مـن  كـل  املناسـبة  تـرأس و .٢٠٠٦ عـام  العامـة  اجلمعية قاعة يف الدائم للمنتدى اخلامسة
 .الدائم نتدىامل ورئيسة الثاين العقد

 الــشعوب قــضايا” املعنــون بنــدال إطــار يف ســنويا الثــاين العقــد العامــة اجلمعيــة وتنــاقش  - ١١
 يف إليهـا  يقـدم  أن والـستني  الثالثـة  دورهتـا  يف العام األمني إىل العامة اجلمعية وطلبت .“األصلية
 وآلياهتـا  حـدة املت األمـم  ومؤسـسات  األعـضاء،  الـدول  مـع  بالتـشاور  والـستني،  اخلامـسة  دورهتا
ــة، ــة، اجلهــات مــن وغريهــا املعني ــر األصــلية، الــشعوب منظمــات فيهــا مبــا املعني ــيم تقري  يف تقي

ــصف ــدة منتـ ــيم املـ ــه يقـ ــدم فيـ ــرز التقـ ــق يف احملـ ــداف  حتقيـ ــة وأهـ ــد غايـ ــدويل العقـ ــاين الـ  الثـ
  ).٦٣/١٦١ القرار(
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 العامل يف صليةاأل للشعوب الثاين الدويل العقدغاية   تنفيذ يف احملرز التقدم - ثالثا 
 عمله وبرنامج أهدافهو

 األمـم  إلعـالن  العامـة  اجلمعيـة  اعتمـاد  يف الثـاين  الدويل لعقدا إجنازاتأبرز   أحد يتمثل  - ١٢
 ،٦١/٢٩٥ القــرار( ٢٠٠٧ ســبتمرب/أيلــول ١٣ يف األصــلية الــشعوب حقــوق بــشأن املتحــدة
 مـن  األصـلية  عوبوالـش  احلكومـات  بـني  وحـوارات  مـشاورات  نتيجـة  اإلعـالن  وجاء ).املرفق
 املتحـدة  األمـم  تـاريخ  يف اكـبري  اانتـصار ُيعـد    وهـو  عقـدين،  مـن  أكثـر  مـدى  على املناطق مجيع

   .اإلنسان حلقوق دولية معايري وضع يف الطويل
 األمـم  مـن  نتظرـيُـ  األصـلية،  الـشعوب  حقـوق  بـشأن  اإلعـالن  مـن  ٤٢ املـادة  ومبوجب  - ١٣

 والوكـــاالت األصـــلية، الـــشعوب بقـــضايا املعـــين مالـــدائ املنتـــدىمبـــا فيهـــا  وهيئاهتـــا، املتحـــدة
 احتــرام تعزيــز علــى تعمــل أن الــدولمــن و القطــري، املــستوى علــى مبــا يف ذلــك املتخصــصة،

 . اإلعالنفعالية ومتابعةتطبيقا كامال  وتطبيقها اإلعالن هذا أحكام

ــدائم املنتــدى وطلــب  - ١٤ ــشعوب بقــضايا املعــين ال ــه يف األصــلية ال  عــام يف اخلامــسة دورت
 أمانـة  ُتقـّدم و .العقـد  تنفيـذ  عـن  سـنويا  تقريـرا  يقـدم  أن الثـاين  الـدويل  العقـد  منسق إىل ٢٠٠٦
 الـيت  املعلومات إىل تستند مستكملة معلومات الدائم، املنتدى إىل السنوية تقاريرها يف املنتدى،
 غــري واملنظمــات الدوليــة احلكوميــة املنظمــات مــن وغريهــا املتحــدة األمــم منظومــة مــنتتلقاهــا 
 ).E/C.19/2008/8 و E/C.19/2007/9 و E/C.19/2006/8 انظر( والدول احلكومية

 
  الثاين الدويل العقد إطار يف املنفذة لألنشطة املقدم الدعم  

 واالجتماعيـة  االقتـصادية  الـشؤون  وإدارة الـدائم  املنتـدى  مـن  كـل  يناشـد  عام، كل يف  - ١٥
 مـن  األصـلية  الـشعوب  لقـضايا  االسـتئماين  الـصندوق  يف ملسامهةا األعضاء الدول العامة لألمانة
 ليـة اآل هـو  االسـتئماين  والـصندوق  ).E/2008/43 الوثيقـة  انظـر ( الثـاين  الـدويل  العقد تنفيذ أجل
 .)٢(التربعات على كاملة بصورة وتعتمد الثاين بالعقد املتعلقة األنشطة لدعم خصصةامل اليةامل

 امهمـ  باعتبـاره إسـهاما    اإلسـتئماين  الصندوق إطار يف الصغرية املنح برنامج إىل نظرـوُي  - ١٦
ــاءل ــدرات بن ــشعوب جمتمعــات ق ــها ومنظماهتــا األصــلية ال  اخلاصــةوضــع عملياهتــا   مــن ومتكين
  .والوطنية احمللية السياسات يف لمشاركةل

__________ 
اجلهــات املاحنــة الــيت تقــدم للــصندوق االســتئماين لقــضايا الــشعوب األصــلية تربعــات خمصــصة حتديــدا للعقــد    )٢(  

زائر، واجلماهريية العربية الليبية، والدامنرك، وسـورينام،       إستونيا، وإكوادور، وأملانيا، وبريو، واجل    :  هي ،الثاين
  .وشيلي، وقربص، وكندا، ولكسمربغ، واملكسيك، واليابان
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 عـام  حىت ٢٠٠٦ عام من الفترة يف األصلية، الشعوب لقضايا االستئماين الصندوق منح  - ١٧

 االجتماعيــة التنميــة جمــايل يف املــشاريع أغلــب كــانو .مــشروعا ٥٨ جمموعــه ملــا اليمتــو ،٢٠٠٨
  ).املشاريع من املائة يف ٦٠ اإلمجالية نسبتها بلغتإذ ( اإلنسان وحقوق واالقتصادية

  

   
 حـني  يف األصـلية،  الشعوب من السكان املشاريع من املائة يف ٥٤ استهدف وعموما،  - ١٨
 التركيـز  وكـان  .الـشباب  علـى  منـها  املائـة  يف ٢٣و حتديدا، النساء على منها املائة يف ١٨ ركز

 يف ٦٣( الريفيـة  املنـاطق  يف نفـذ  وأغلبـها  ،)املائـة  يف ٨١( حمليـا  تركيزا املشاريع لتنفيذ الرئيسي
 بـشدة،  مطلـوب  أمر االستئماين الصندوق إىل التربعات تقدمي مواصلة أن الواضح ومن ).املائة
 الــدائم املنتــدى حـوار  ويف .املــشاريع مقترحـات  مــن العديــد عـن  النــاتج الطلـب  الرتفــاع نظـرا 

ــه ــدويل، واجملتمــع املاحنــة اجلهــاتمــع  وأمانت ــشديد جيــري ال ــى الت ــة عل ــشاريع أمهي ــشعبية امل  ال
  .الثاين العقد إطار يف املدعومة

 :اجملال املواضيعي

٪١٥التعليم 

٪٧الصحة 

٪٤١حقوق اإلنسان 

 ٪٩البيئة 

التنمية االقتصادية 
٪١٩واالجتماعية   ٪٩قافة الث

 أثر املشاريع املمولة

 ٪١٧ غري الوطينعلى املستوى ٪١٧على املستوى الوطين 

على املستوى
٪٠ العاملي

على املستوى 
 ٪٨١ احمللي
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ــني   - ١٩ ــن ب ـــ  م ــشاريع ال ــب املن  ٣٦٥ امل ــيت استعرضــها مكت ــضايا     ال ــين بق ــدائم املع ــدى ال ت

ــن امل     ــن املمكـ ــن مـ ــشاري، مل يكـ ــق االستـ ــصفته الفريـ ــلية، بـ ــشعوب األصـ ــى  الـ ــة إال علـ وافقـ
  . دوالر نظرا حملدودية املوارد٥٦٦ ١٠١مشروعا قيمتها  ٥٨

  
  التوعية    

ــودة        - ٢٠ ــة املعق ــه الرابع ــشعوب األصــلية يف دورت ــضايا ال ــدائم املعــين بق ــدى ال ــا املنت  يف دع
 توعيـة منسق العقد الثاين وإدارة شؤون اإلعالم يف األمانـة العامـة إىل بـــدء محلــة       ،٢٠٠٥ عام

واستجابة لذلك، أصـدرت     ).١٤٢، الفصل األول، الفقرة     E/2005/43(بالعقـد الدويل الثانــي    
إدارة شؤون اإلعالم، بالتعاون مع أمانة املنتدى الدائم، مواد إعالميـة عـن العقـد الثـاين، مبـا يف                    

   . ونشرة يبينان بإجياز موضوع العقد وأهدافه وبرنامج عملهمعلَّقذلك 
 إدارة شـــؤون اإلعـــالم أيـــضا يف تنظـــيم االحتفـــال الـــسنوي بـــاليوم الـــدويل  وتـــساعد  - ٢١

تنظمـه أمانـة    ذلـك اليـوم الـذي        لـه،    والتـرويج للشعوب األصلية يف العامل يف مقر األمم املتحدة         
ملنظمات غري احلكوميـة املعنيـة بالعقـد الـدويل الثـاين للـشعوب        املنتدى الدائم بالتعاون مع جلنة ا     

 .٢٠٠٨يف عـام    عقـدت    نقـاش    حلقـة وقد جرى إبراز موضوع املصاحلة يف       . األصلية يف العامل  
ــيلم    ونظمـــت ــا لفـ ــدة عرضـ ــم املتحـ ــدى األمـ ــتراليا لـ ــة ألسـ ــة الدائمـ ــذار” البعثـ   “االعتـ

)The Apology(  شـخاص املنـتمني إىل   لألرمسـي  الالذي يتناول اعتذار حكومة أستراليا
اسم كوميـة املعروفـة بــ      الـسياسة احل   يف إطـار  الشعوب األصلية الذين فُصلوا عن أسـرهم        

   .“ املسروقةاألجيال”

 املشاريع املمولة: القدرة على التمويل
  

مشاريع حصلت 
  على التمويل

 ١٦٪ 

مشاريع جرت
 املوافقة على 
  النظر فيها

 ٨٤٪ 
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رك مركـز األمـم املتحـدة لإلعـالم يف مكـسيكو يف مـشروع لترمجـة اإلعـالن إىل                    اويش  - ٢٢
يف  عـالم يف ريـو دي جـانريو   لغات الشعوب األصلية ونشره، وأصدر مركـز األمـم املتحـدة لإل         

ــة لإلعــالن  طبعــة ٢٠٠٨عــام  يتكــرر  صــحيفة وقــائع تتــضمن أســئلة  كوكــذل باللغــة الربتغالي
ومشلت األنشطة األخـرى املتعلقـة بـاليوم الـدويل للـشعوب األصـلية يف                .بشأن اإلعالن طرحها  
ظمــات  مــع ممــثلني مــن األمــم املتحــدة ومن  تنظــيم معــرض يف برازافيــل، ومــؤمتر صــحفي العــامل

إنـشاء موقـع شـبكي       ب مركز األمم املتحدة لإلعـالم يف ليمـا       وقيام  الشعوب األصلية يف بوغوتا،     
   ).http://www.uniclima.org.pe/index1.htm(خاص 
ــأن     - ٢٣ ــم ب ــة    هــذا، مــع العل ــصدد وضــع جمموعــة عملي ــدائم ب ــدى ال ــة املنت ــواد  أمان  مــن امل

طات الوطنيـة واحملليـة بـشأن غايـة العقـد            للشعوب األصلية ومنظماهتا وكـذلك للـسل       اإلرشادية
  . الدويل الثاين وأهدافه وبرنامج عمله

  
  األنشطة على املستوى احلكومي   

ــة املقدمــة ســنويا مــن     - ٢٤  الــدول األعــضاء إىل  قبــلال ُيحــدد عمومــا يف املعلومــات اخلطي
الـربامج علـى    واملنتدى الدائم ما إذا كانت خمتلف األعمال يف جمال السياسات أو التشريعات أ         

لعقـد  ل بالغايـة العامـة   إال أهنـا رمبـا تـسترشد         .الصعيد الوطين جتري يف إطار العقد الـدويل الثـاين         
استعراض منتصف املـدة للعقـد الـذي دعـت اجلمعيـة العامـة              علما بأن    .وأهدافه وبرنامج عمله  

   . سيتيح فرصة للحكومات لتقدمي معلومات حمددة وشاملة٢٠١٠إىل إجرائه يف عام 
ــدامنرك وغرينلنــد، قامــت، ٢٠٠٦ويف عــام   - ٢٥ سامهة يف العقــد الــدويل علــى ســبيل املــ  ال

وك، يف غرينلنــد، عــن موضــوع  يف نــوخــاص عقــد اجتمــاع  إىلدعوة املنتــدى الــدائمبــالثــاين، 
دم تقريـر ذلـك االجتمـاع إىل       وقُ .“الثاين للشعوب األصلية يف العامل    رؤى الشراكة يف العقد     ”

   ).E/C.19/2006/4/Add.2( يف دورته اخلامسة املنتدى الدائم
، أبلغــت بوليفيــا املنتــدى بأهنــا ٢٠٠٨ املعقــودة يف عــام ويف الــدورة الــسابعة للمنتــدى  - ٢٦

الـسياسات  عمليـة رسـم      يف   دجمـا فعـاال    لدمج غايـة العقـد الـدويل الثـاين وأهدافـه             تدابرياختذت  
ــة ال    ــزم بغايــ ــة تلتــ ــة عمــــل وطنيــ ــداد خطــ ــع إعــ ــة مــ ــدالوطنيــ ــه  عقــ ــاين وأهدافــ  الــــدويل الثــ

   ).E/C.19/2008/5/Add.3 انظر(
  

   مبادرات أخرى يف إطار العقد الدويل الثاين    
، أدرج منــسق العقــد الثــاين موضــوع العقــد الثــاين يف جــدول أعمــال   ٢٠٠٦يف عــام   - ٢٧

عـة  لـذلك، قـررت جممو     ونتيجة .جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية ملناقشته واختاذ إجراءات بشأنه       
األمم املتحدة اإلمنائيـة إحالـة برنـامج عمـل العقـد الـدويل الثـاين إىل مجيـع أفرقـة األمـم املتحـدة             
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اجملموعــة اإلمنائيــة وباإلضــافة إىل ذلــك، قــررت . القطريــة كــي تــتمكن مــن إدراجــه يف أعماهلــا
  يف امليدان عن طريـق البـدء       ا منهجي دجماد شامل لدمج قضايا الشعوب األصلية       الشروع يف جه  

يف وضع مبادئ توجيهية لألفرقة القطرية وكذلك خطة عمل من شأهنا تعزيز قـدراهتا يف ذلـك                 
املبـادئ  ” مـن زخـم العقـد الثـاين عـن اعتمـاد              وأسـفرت هـذه املبـادرة املهمـة املـستلهمة         . اجملال

أفرقـة    األمـم املتحـدة اإلمنائيـة مـن أجـل           جملموعـة  “ املتعلقة بقضايا الـشعوب األصـلية      التوجيهية
لبـدء العمـل     ، وكـذلك اعتمـاد خطـة عمـل        ٢٠٠٨ايـر   فرب/ شـباط  ١مم املتحدة القطرية، يف     األ

). http://www.undg.org/index.cfm?P=270 (٢٠٠٨يوليــه /هبــذه املبــادئ التوجيهيــة، يف متــوز 
  . بالغ القيمة الدعم املقدم من فريق الدعم املشترك بني الوكاالت يف هذه العمليات وكان
اعتمـاد خطـة عمـل      مبـادرة ترمـي إىل      ة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة       إدار اختذتو  - ٢٨

 املعنيــــة عب واإلداراتجتمــــع الــــشُّ  للعقــــد الــــدويل الثــــاين للــــشعوب األصــــلية يف العــــامل     
)http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/second.html .(  

ــدو      - ٢٩ ــامج عمــل العقــد ال ــواردة يف برن ــز  وكاســتجابة مباشــرة للتوصــية ال ــاين بتعزي يل الث
اجملتمعـات احملليـة يف أفريقيـا، نظمـت         /التعاون مع الفريق العامل املعين حبقوق الشعوب األصـلية        

مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان اجتماعا للخرباء، بشأن الشعوب األصلية وتنفيذ العقـد             
ملنبثقـة عـن االجتمـاع       التوصـيات ا   وتـوفر . ٢٠٠٧نـوفمرب   /يف تشرين الثاين  يف برازافيل،    الثاين،

 منظومــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــن اجلهــات املعنيــة لــصاحل  اإطــارا لوضــع خطــة عمــل تنفــذه 
  ). E/C.19/2008/4/Add.14انظر (املنطقة األفريقية 

وخالل الدورة السابعة للمنتدى الـدائم، أفـاد الـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة بأنـه                    - ٣٠
ية لوضـع مبادئـه للتعـاون مـع الـشعوب األصـلية هبـدف االمتثـال            شرع، يف إطار العقد، يف عمل     

  ). E/C.19/2008/4/Add.3انظر (لتوصيات املنتدى الدائم 
 تقليـديا بقـضايا الـشعوب األصـلية، فقـد      معنيـة وبوصف منظمة العمـل الدوليـة وكالـة        - ٣١

ويف .  عــدة أنــشطة مــستوحاة مــن العقــد تــستهدف الــشعوب األصــلية ٢٠٠٦عقــدت يف عــام 
، اشتركت يف رعايـة دورة اسـتثنائية بـشأن الـشعوب األصـلية يف               ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول 

وتـشارك منظمـة   . املؤمتر العاملي املعين بتسخري االتصاالت ألغراض التنمية الذي عقـد يف رومـا        
صلية علـى الـصعيد الـوطين     العمل الدولية أيضا يف بناء القدرات فيما يتعلق بقضايا الشعوب األ          

  ). E/C.19/2007/3/Add.11انظر (الكامريون وكمبوديا وهندوراس ونيبال ، منها دانيف بل
عهــد األمــم املتحــدة للتــدريب والبحــث  ملويف إطــار العقــد، تتــضمن بــرامج التــدريب    - ٣٢

ــصادية          ــة االقت ــات، والتنمي ــسوية املنازع ــشعوب األصــلية يف جمــاالت ت ــى ال ــزا خاصــا عل تركي
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تـزم املعهـد بإشـراك الـشعوب     يلو. اإلنـسان، والبيئـة، والثقافـة   واالجتماعية، والصحة، وحقوق   
  ). E/C.19/2008/4انظر (األصلية يف املزيد من أنشطته 

وتستجيب مشاريع برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة يف املنطقـة القطبيـة لألهـداف احملـددة                    - ٣٣
ائل تغــري املنــاخ  بــالتركيز علــى مــس وذلــك،والتوصــيات املقدمــة يف برنــامج عمــل العقــد الثــاين

  ). E/C.19/2008/4/Add.12انظر (وإدارة البيئة واألثر االجتماعي لتغري املناخ 
ــة       - ٣٤ ويف ســياق أمريكــا الالتينيــة، نظــم املكتــب اإلقليمــي ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفول

ان ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، بالشراكة مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـس            
وأمانة املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، اجتماعا إقليميا ركـز علـى إعـالن األمـم                  

االجتمــاع املعقــود يف كيتــو يف  ويف . املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية والعقــد الثــاين  
. ، نوقشت خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون فيمـا يتعلـق بـاإلعالن والعقـد الثـاين        ٢٠٠٧ عام

 اسـتنتاجات   وعرضـت .  ممثال للوكاالت اإلقليمية التابعـة لألمـم املتحـدة         ١١ االجتماع   وحضر
االجتماع وتوصياته يف اجتماع املديرين اإلقليميني لألمم املتحـدة املعقـود يف شـيلي يف تـشرين                 

  ). E/C.19/2008/4/Add.1انظر  (٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
  
 بقــضايا الــشعوب األصــلية بــشأن تنفيــذ توصــيات املنتــدى الــدائم املعــين   -رابعا   

  العقد الدويل الثاين
  

   إىل٢٠٠٥توصـــيات املنتـــدى الـــدائم املعـــين بقـــضايا الـــشعوب األصـــلية مـــن عـــام            
   بشأن العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل وحالة التنفيذ٢٠٠٨عام 

  
  اجلهة املوصاة   التوصية  الفقرة   الدائم دورة املنتدى

ــدورة الراب ــة الــــــ عــــــ
)E/2005/43(  

أمانة املنتدى الدائم املعين بقضايا الـشعوب األصـلية وإدارة            . بالعقـد الدويل الثانــيالتوعيةبــدء محلـة   ١٤٢
  شؤون اإلعالم وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 

  التنفيذ جار
 منـسق العقـد الـدويل الثـاين     يتـشاور يوصي املنتدى بأن    ١٤٣  

 فيمــا يتعلــق بإعــداد مــشروع خطــة مــع املنتــدى الــدائم
  .العمل للعقد الثاين

  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
  أجنز العمل

  الدول/احلكومات  .لعقدمعنية بايوصي املنتدى بإنشاء جلان وطنية   ١٤٤   
الــــــدورة اخلامــــــسة   

)E/2006/43(  
يوصــي املنتــدى بــأن تعتمــد اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا     ٦٨

ــست  ــة والـ ــوق   احلاديـ ــق حبقـ ــالن املتعلـ ــشروع اإلعـ ني مـ
  .الشعوب األصلية

  جملس حقوق اإلنسان 
  أجنز العمل
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  اجلهة املوصاة   التوصية  الفقرة   الدائم دورة املنتدى

العقــد الــدويل  طلــب تقــدمي تقريــر ســنوي مــن منــسق  ُي  ١٢٨  
  .الثاين

أمانة املنتدى الدائم املعين بقضايا الـشعوب األصـلية وإدارة          
  الشؤون االقتصادية واالجتماعية 

  التنفيذ جار
ــدى    ١٣٦   ــدادبإيوصــي املنت ــل   ع ــتراتيجيات وخطــط عم  اس

  . التوعية متعلقة بالترويج للعقد الدويل الثاين/لالتصال
احلكومات ومنظومة األمم املتحدة ومنظمات الشعوب 

  األصلية
  التنفيذ جار

ــدورة الــــــسادسة  الــــ
)E/2007/43(  

يهيب املنتدى الدائم بالـدول الـيت أنـشأت جلانـا وطنيـة            ٨٢
ين للـشعوب األصـلية يف      خاصة معنية بالعقد الدويل الثا    

 يرحـــبفعاليــة، و ال مبزيــد مــن  العــامل أن تتعــاون معــه    
حلــضور أنــشطة هــذه اللجــان  املوجهــة إليــه بالــدعوات 

ويـشجع املنتـدى الـدائم الـدول الـيت مل تنـشئ             . الوطنية
  .بعد جلانا وطنية معنية بالعقد على أن تفعل ذلك

  الدول/احلكومات

دوق االسـتئماين لقـضايا   لـصن ليدعو املنتدى إىل التـربع        ١٤٦  
  . الشعوب األصلية

األمـم  /الوكاالت املاحنـة ووكـاالت منظومـة األمـم املتحـدة          
  الدول /املتحدة واحلكومات

  التنفيذ جار
ــسابعة   ــدورة الـــــ الـــــ

)E/2008/43(  
 علــى دعــم   يــشجع املنتــدى منظومــة األمــم املتحــدة      ١٠٣

املبادئ التوجيهية بربنامج عمل، ويدعو جمتمـع املـاحنني         
  ويدعو املنتـدى . لذلك الغرضالالزمة ىل توفري املوارد    إ

أيضا فريق الدعم املشترك بني الوكاالت املعـين بقـضايا
ــة   ــادئ التوجيهيـ ــلية إىل اســـتعراض املبـ الـــشعوب األصـ

  .وتنقيحها على ضوء اعتماد اإلعالن

منظومــــة األمــــم املتحــــدة وفريــــق الــــدعم املــــشترك بــــني  
  األصلية الوكاالت املعين بقضايا الشعوب 

  التنفيذ جار

 يناشد املنتدى بقوة مجيع الدول ومنظومـة األمـم          لذلك  ١٠٤   
ــائر   تقـــدمي اجلهـــات املاحنـــةاملتحـــدة واملؤســـسات وسـ

ــدعم العقــد    مــسامهات ســخية للــصندوق االســتئماين ل
  .الدويل الثاين

  الدول ومنظومة األمم املتحدة واملؤسسات 
  لتنفيذ جارا

املنظمــات احلكوميــة   بــأن تقــوميوصــي املنتــدى الــدائم  ١٤٠  
ــة      ــؤمتر القم ــة م ــث وأمان ــة الكومنول ــل أمان ــة، مث الدولي
ــة، بالتعــاون مــع الــشعوب األصــلية،    ــة األمريكي األيبريي
بإنشاء فريق عامـل لتعزيـز تنفيـذ إعـالن األمـم املتحـدة              

 عمــل العقــد خطــةبــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية و 
  .الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل

ــشعوب  ملا ــة والـــــــــ ــة الدوليـــــــــ ــات احلكوميـــــــــ   نظمـــــــــ
  األصلية 

  



E/C.19/2009/9  
 

09-25584 13 
 

 عامة عن توصيات املنتدى الدائم بشأن العقد وكـذلك          حملة أعاله    الوارد يقدم اجلدول   - ٣٥
 يف ذلــك  اختــذت معينــةإجـراءات  يــبني اجلــزء ثالثــا مـن هــذا التقريــر  علــى حـني حالـة تنفيــذها،  

  . الصدد
  

  ستنتاجاتاال  -خامسا  
ُوضعت خطة العمل للعقد الدويل الثـاين مبـشاركة واسـعة مـن منظومـة األمـم املتحـدة                     - ٣٦

وهـي تتـضمن توصـيات للعمـل علـى كـل مـن الـصعيد                . والدول ومنظمات الـشعوب األصـلية     
وتقوم وكاالت األمم املتحدة واهليئـات احلكوميـة الدوليـة والـدول         . الدويل واإلقليمي والوطين  

تمــع املــدين والــشعوب األصــلية، بطــرق خمتلفــة، بتنفيــذ أنــشطة وبــرامج حمــددة     ومنظمــات اجمل
  . اهلدف يف إطار العقد الثاين

ومل تــستلم أمانــة املنتــدى الــدائم بــشأن العقــد مــا يكفــي مــن الــردود كيمــا يتــسىن هلــا    - ٣٧
  . التحقق من كل التقدم احملرز يف تنفيذ العقد

 عموما، يف تقاريرهـا إىل املنتـدى الـدائم، أهنـا وإن     وقد أوضح معظم املنظمات والدول    - ٣٨
مل تقم بتنفيذ أنشطة حمددة يف إطـار العقـد، فـإن عملـها بوجـه عـام كـان مـستلهما مـن غايـات            

ــه   ــامج عمل ــه وبرن ــد وأهداف ــيت      . العق ــضا إىل أن التحــديات ال ــواردة أي ــردود ال ــل لل ــشري حتلي وي
 كانـت تـرتبط مبحدوديـة املـوارد البـشرية      واجهتها خمتلـف اجلهـات الفاعلـة علـى صـعيد التنفيـذ          

وجتدر اإلشارة إىل أن اجملتمع الدويل قـد دعـا القطاعـات احلكوميـة واحلكوميـة الدوليـة                  . واملالية
والشعوب األصلية وجمتمعاهتا احمللية ومنظماهتـا، وكـذلك أجـزاء أخـرى مـن اجملتمـع املـدين، إىل                   

توصيات املنتدى الـدائم،    ) ب(عوب األصلية،   إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الش     ) أ: (تنفيذ
توصيات اآلليات الدولية األخرى املتعلقـة بقـضايا        ) د(غاية العقد وأهدافه وبرنامج عمله،      ) ج(

غــري أن مــن املهــم النظــر إىل األطــر املــذكورة أعــاله  . الــشعوب األصــلية، وحثهــا علــى تنفيــذها
 ال يتعلقـان، بالـضرورة، بتـوفري مزيـد مـن      والعقد باعتبار أن كال منـهما مكّمـل لآلخـر، وأهنمـا      

ــز        ــز عــدم التميي ــربامج، وخاصــة مــن حيــث تعزي ــذ ال املــوارد، وإمنــا يتعلقــان بتغــيري طريقــة تنفي
واإلدماج، واملشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية، علـى أن تكـون تلـك الـربامج مالئمـة                 

  ).‘٥’و ‘ ٣’و ‘ ٢’ و ‘١’أهداف العقد (ثقافيا فضال عن وضع آليات قوية للرصد 
ــة   ٢٠١٠ويف حــني أن اســتعراض منتــصف العقــد يف عــام     - ٣٩ ــه اجلمعي ، الــذي دعــت إلي

العامــة، ســيتيح الفرصــة جلميــع األطــراف املعنيــة لتجديــد التزامهــا بالعقــد، واختــاذ اإلجــراءات    
 املناســبة، وتقــدمي مــدخالت شــاملة عــن تنفيــذ العقــد، جتــدر اإلشــارة إىل أنــه مت احلفــز خــالل    
ــامتني واضــحتني، مهــا         ــل عــن نتيجــتني ع ــا ال يق ــق م ــى حتقي ــد عل ــن العق ــسنوات األوىل م : ال
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إذكاء الوعي بقضايا الشعوب األصلية، وتعزيز مشاركة الـدول األعـضاء، واألمـم املتحـدة                )أ(
وغريها من املنظمات احلكومية الدولية يف قضايا الشعوب األصلية، مبا يف ذلـك علـى املـستوى                

  . اعتماد إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية) ب(امليداين؛ 
ويف هذه املرحلة اهلامة للرؤيـة اخلاصـة بالعقـد وللجهـود املبذولـة مـن أجـل حتقيـق                      - ٤٠

األهـداف اإلمنائيــة لأللفيـة، يوصــى بـأن تقــوم الـدول والــشعوب األصـلية واألمــم املتحــدة      
ري احلكوميـة وغريهـا مـن اجلهـات الفاعلـة           وسائر املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غ     

يف اجملتمع املدين باختاذ مبادرات مستوحاة من غاية العقـد الـدويل الثـاين وأهدافـه وبرنـامج                  
. عملـه، مبــا يف ذلــك تقــدمي الــدعم املـايل للــصندوق االســتئماين لقــضايا الــشعوب األصــلية  

نية عن التقدم احملرز يف تنفيذ ويوصى أيضا بتحسني التقارير اليت تقدمها مجيع األطراف املع
  . العقد، مبا يف ذلك التقارير اليت تقدمها الشعوب األصلية ومنظماهتا
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  املرفق
  قائمة الوثائق    

  مركز األمم املتحدة لإلعالم يف بريو
http://www.uniclima.org.pe/index1.htm  
لــدويل الثــاين للــشعوب خطــة العمــل اخلاصــة بالعقــد ا: إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة

  األصلية يف العامل
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/second.html  

ــة    ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــامل    ”، ٥٩/١٧٤قـ ــلية يف العـ ــشعوب األصـ ــاين للـ ــدويل الثـ ــد الـ ، “العقـ
  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول ٢٠

ــة   ــة العام ــرار اجلمعي ــشع   ”، ٦٠/١٤٢ق ــاين لل ــدويل الث ــامج عمــل العقــد ال وب األصــلية يف برن
  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٦، “العامل

  / كـــــانون األول١٨، “يةقـــــضايا الـــــشعوب األصـــــل”، ٦٣/١٦١قـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة 
  ٢٠٠٨ ديسمرب

الـدورة  . حكومة الدامنرك وحكومة اإلدارة الذاتيـة لغرينلنـد       : املعلومات الواردة من احلكومات   
  E/C.19/2006/4/Add.2، )٢٠٠٦(اخلامسة للمنتدى الدائم 

، )٢٠٠٨(الـــدورة الـــسابعة للمنتـــدى الـــدائم . بوليفيـــا: املعلومـــات الـــواردة مـــن احلكومـــات
E/C.19/2008/5/Add.3  

منظمـة العمـل    : املعلومات الواردة من منظومة األمم املتحدة ومنظمات حكومية دوليـة أخـرى           
  E/C.19/2007/3/Add.11، )٢٠٠٧(الدورة السادسة للمنتدى الدائم . الدولية

منظمـة األمـم   : املعلومات الواردة من منظومة األمم املتحـدة ومنظمـات حكومـة دوليـة أخـرى            
  E/C.19/2008/4/Add.1، )٢٠٠٨(الدورة السابعة للمنتدى الدائم . املتحدة للطفولة

برنـامج األمـم   : املعلومات الواردة من منظومة األمم املتحدة ومنظمات حكوميـة دوليـة أخـرى    
  E/C.19/2008/4/Add.12، )٢٠٠٨(الدورة السابعة للمنتدى الدائم . املتحدة للبيئة

مفوضـية األمـم    : املعلومات الواردة من منظومة األمم املتحدة ومنظمات حكومية دولية أخرى         
  E/C.19/2008/4/Add.14، )٢٠٠٨(الدورة السابعة للمنتدى الدائم . املتحدة حلقوق اإلنسان
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الــصندوق :  املتحــدة ومنظمــات حكوميــة دوليــة أخــرىاملعلومــات الــواردة مــن منظومــة األمــم
  E/C.19/2008/4/Add.3، )٢٠٠٨(الدورة السابعة للمنتدى الدائم . الدويل للتنمية الزراعية

معهـد األمـم    : املعلومات الواردة من منظومة األمم املتحـدة ومنظمـات حكوميـة دوليـة أخـرى              
  E/C.19/2008/4، )٢٠٠٨(دائم الدورة السابعة للمنتدى ال. املتحدة للتدريب والبحث

  E/C.19/2006/8األولويات واملواضيع اجلارية، مذكرة من أمانة املنتدى الدائم، 
/  أيــار٢٧-١٦(املنتــدى الــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية، تقريــر عــن الــدورة الرابعــة   

  E/2005/43، )٢٠٠٥ مايو
/  أيـار  ٢٦-١٥(عـن الـدورة اخلامـسة       املنتدى الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية، تقريـر              

  E/2006/43، )٢٠٠٦ مايو
مـايو  / أيار ٢٥-١٤(املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، تقرير عن الدورة السادسة           

٢٠٠٧( ،E/2007/43  
 -أبريـل   / نيـسان  ٢١(املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، تقرير عن الدورة السابعة           

  E/2008/43، )٢٠٠٨مايو / أيار٢
تقريــر أمانــة املنتــدى الــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية بــشأن األولويــات واملواضــيع          

  E/C.19/2007/9 اجلارية،
تقريــر أمانــة املنتــدى الــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية بــشأن األولويــات واملواضــيع          

  E/C.19/2008/8 اجلارية،
  مبادئ توجيهية بشأن قضايا الشعوب األصلية : جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية

http://www.undg.org/index.cfm?P=270  
  
  


