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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة الثامنة

  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩-١٨نيويورك، 
   من جدول األعمال٦البند 

        حوار شامل مع ستة من وكاالت األمم املتحدة وصناديقها
   من كيانات منظومة األمم املتحدةةحوار شامل مع ست    

  
  مشروع تقرير    

  
  قوق اإلنسانملتحدة حلاألمم امفوضية   -أوال   

األمـم  نتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية حواراً متعمقاً مع مفوضـية          املأجرى    - ١
عملـه اجلديـدة خـالل      أسـاليب    كجـزء مـن      ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٢٢قوق اإلنـسان يف     املتحدة حل 

ــة  ــدورة الثامن ــم املتحــدة حلقــوق اإلنــ     و. ال ــدائم مبــشاركة مفوضــية األم ــدى ال سان رحــب املنت
أنـشطتها  عـن   وأعرب عن تقديره للتقرير احلافل بالتفاصيل واملعلومـات الـذي قدمتـه املفوضـية               

  .)١()E/C.19/2009/3/Add.2(لشعوب األصلية ملساندة ا
وطرح املنتدى الدائم أسئلةً على مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان تناولت عـدداً               - ٢

  : من املسائل من ضمنها ما يلي
ملتحـدة بـشأن    نتـدى الـدائم يف ضـوء إعـالن األمـم ا           املفوضية و امل كل من    دور  )أ(  

  ؛حقوق الشعوب األصلية

__________ 
لالطالع على موجز مستفيض للحوار املتعمـق بـني املنتـدى الـدائم ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان،                          )١(  

  .http://www.un.org/News/Press/docs/2009/hr4987.doc.htmانظر 
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، وضــمان متابعــة الــدائمنتــدى املفوضــية وأمانــة املكيفيــة حتــسني التنــسيق بــني   )ب(  
املقـرر اخلـاص املعـين      (العمل املتعلق بواليات األمم املتحدة الثالث املكرسـة للـشعوب األصـلية             

 اإلنـسان واحلريـات األساسـية للـشعوب األصـلية، واملنتـدى الـدائم املعـين بقـضايا                   حبالة حقـوق  
  تكاملي؛بشكلٍ ) الشعوب األصلية، وآلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية

إدراج شواغل الشعوب األصلية يف عملية االستعراض الدوري الـشامل وأطـر        )ج(  
  ؛ألمم املتحدةمعاهدات اسياسات هيئات رصد 

  املواضيعية؛فوضية يف جمال بناء القدرات، والبحوث والتقارير املمبادرات   )د(  
مـــسامهات املفوضـــية يف اجلهـــود املـــشتركة بـــني الوكـــاالت لتعزيـــز حقـــوق     )هـ(  

  ؛قضاياهم يف منظومة األمم املتحدةإدراج الشعوب األصلية و
  ؛ امليدانب األصلية يف املقر ويفاالتصال بني املفوضية وممثلي الشعو  )و(  
  ؛يف برنامج العمل الكلي للمفوضيةإعطاء األولية للشعوب األصلية   )ز(  
ــدائم      )ح(   ــدى ال ــأثري توصــيات املنت ــيم ت ــشط  تقي ــى أن ــذه   عل ــة ه ة املفوضــية وفعالي
  ؛التوصيات
  . وطنية حلقوق اإلنسانالؤسسات املتعامل املفوضية مع   )ط(  

  
  مالحظات بشأن احلوار

لحـوار املتعمـق املثمـر      لقوق اإلنسان   األمم املتحدة حل  مفوضية  على  م  املنتدى الدائ يثين    - ٣
املفوضــية احلــايل يف جمــال قــضايا الــشعوب األصــلية، واملــساعدة الــيت ميكــن أن      املتعلــق بعمــل 

  .  يف املستقبلنشطةاألإىل املفوضية تقدمها 
ــدائم يــثين و  - ٤  للــشعوب لتزامهــا بالنــهوض حبقــوق اإلنــسان الاملفوضــية علــى املنتــدى ال

حـضورها  و،   بشأن حقوق الـشعوب األصـلية      إلعالن األمم املتحدة  تروجيها  األصلية من خالل    
 التـــدريب العملـــي ملـــوظفي األمـــم املتحـــدة، هـــاعلـــى املـــستويني اإلقليمـــي والقطـــري، وتوفري

يف دعم  الـ املفوضـية   وفـضال عـن ذلـك، تقـدم         . لزماالت الدراسية للشعوب األصـلية    لوبرناجمها  
نـشأة مبعاهـدات حقـوق اإلنـسان،     امليئـات  اهل الـشعوب األصـلية مـن خـالل خدمـة       قـضايا جمال  
األصـلية،  تـوىل اهتمامـا وثيقـا للـشعوب          الـيت    ،جلنة القـضاء علـى التمييـز العنـصري        يف ذلك    مبا

التعليقـات  وجلنة حقوق الطفل اليت عاجلـت مـؤخراً وضـع أطفـال الـشعوب األصـلية، يف أحـد                    
  . العامة الصادرة عنها
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ــدائم مــع التقــدير أن املفوضــية زادت     - ٥ ــدى ال مــن  ،٢٠٠٩ خــالل عــام  ،ويالحــظ املنت
تلــك مواردهــا املكرســة حلمايــة الــشعوب األصــلية، وحيــث علــى القيــام مبزيــد مــن   خمصــصات 

  .يف املستقبلالزيادات 
ويــشري املنتــدى الــدائم إىل أن عــدداً مــن منظمــات الــشعوب األصــلية حيــضر الــدورات   - ٦

تتعلق بانتهاكات حقـوق    حمددة  دعاءات  اتثار غالباً    ى الدائم وآلية اخلرباء حيث    السنوية للمنتد 
وباستطاعة املنتدى الدائم وآلية اخلرباء واملقرر اخلاص االستفادة من العمل معـاً علـى              . اإلنسان

وضع تدابري لتحويل هذه االدعاءات إىل آليات حقوق اإلنسان املالئمة، من خالل طرق منـها               
    .املفوضية على استخدام هذه اآللياتتقدمه ب الذي دعم التدري

تعزيـز احتـرام التطبيـق الكامـل     بضطلعان مبهمة واحـدة هـي    واملنتدى الدائم واملفوضية      - ٧
عـالن  ذلـك اإل  إعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية، ومتابعـة فعاليـة                 ألحكام  

وضـية أن يعمــال، يف حـدود قــدراهتما، علــى   وعلــى املنتـدى الــدائم واملف  . منـه ٤٢وفقـاً للمــادة  
  . قانون حي حتويل اإلعالن برمته إىل

  
  تامية اخلتوصيات ال
ف هياكلــها التنظيميــة مــع مرحلــة  املفوضــية بالــسعي إىل تكييــ  يوصــي املنتــدى الــدائم   - ٨
  . بعد اإلعالن من خالل تعزيز هياكل األمانة املخصصة لقضايا الشعوب األصلية ما
نتدى الـدائم املفوضـية باالسـتمرار يف املـسامهة يف تعزيـز عالقـات العمـل يف        ويوصي امل   - ٩

حمــددة مــا بــني اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات وآليــات األمــم املتحــدة الــثالث الــيت لــديها واليــات  
عاجلــة قــضايا الــشعوب األصــلية مــن أجــل تعزيــز التقيــد بــإعالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق مل

ا السياق، باستطاعة املفوضية تسهيل مـشاركة كـل مـن رئـيس آليـة               ويف هذ . الشعوب األصلية 
حقـوق اإلنـسان واحلريـات    الـة  اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية، واملقرر اخلاص املعـين حب     

ــيس    ــشعوب األصــلية، ورئ ــايل لرؤســاء    املاألساســية لل ــسنوي الت ــدائم يف االجتمــاع ال ــدى ال نت
  . اهليئات املنشأة مبعاهدات

نتـدى الـدائم    امليوصي املنتدى الدائم بأن يتضمن تقرير املفوضـية الـسنوي املقـدم إىل              و  - ١٠
، وهيئاتـه الفرعيـة   لـس حقـوق اإلنـسان     ذات الـصلة جمل   توصـيات   القـررات و  املتقارير و الموجزاً ب 

االسـتعراض  املعـين ب  الفريق العامل   تقارير ومقررات وتوصيات    وإجراءاته اخلاصة، باإلضافة إىل     
خــرى األؤمترات املــتقــارير وبالشامل، وهيئــات األمــم املتحــدة املنــشأة مبعاهــدات، والــدوري الــ

  .صلة باألمم املتحدةالذات 
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دورة تدريبيــة بــشأن حقــوق الــشعوب لتنظيمهــا املفوضــية علــى املنتــدى الــدائم يــثين و  - ١١
ملفوضـية  ويوصـي املنتـدى الـدائم ا   .  مـن البلـدان اآلسـيوية واألفريقيـة    األصلية ملوظفيهـا يف عـدد   

املقـر  يف كـل مـن      اجلهود الرامية إىل تدريب موظفيها وبناء قـدراهتم         مبواصلة توسيع نطاق هذه     
   .كافة املناطقبواألفرقة القطرية 

ويوصي املنتدى الدائم املفوضية بإصدار نـشرة إلكترونيـة دوريـة بـشأن األنـشطة ذات                  - ١٢
قــررات واملالحظــات الــصادرة عــن  الــصلة املتعلقــة حبقــوق الــشعوب األصــلية، مبــا يف ذلــك امل  

آليــات حقــوق اإلنــسان التابعــة لألمــم املتحــدة يف مــا يتعلــق بالــدول املــشمولة باالســتعراض،     
   .وأي أحداث أخرى وأنشطتها على الصعيد اإلقليمي أو احمللي

دور قيــادي يف ضــمان اضــطالع أفرقــة بــأن تقــوم بــويوصــي املنتــدى الــدائم املفوضــية   - ١٣
سياساهتا أو براجمهــا الــيت متــس الــشعوب األصــلية بالتعــاون مــع ممثلــي  بــالقطريــة األمــم املتحــدة 

  .الشعوب األصلية ومنظماهتم
  

  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  -ثانيا   
يعرب املنتـدى الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية عـن تقـديره للـصندوق الـدويل                    - ١٤

ــاء     ــى احلــوار البن ــة وعل ــة الزراعي ــللتنمي ــدائم    ذي جــرى ال ــدى ال ــصندوق واملنت ــد ال ــني وف يف ب
ويعـرب املنتـدى الـدائم أيـضاً عـن تقـديره للـصندوق علـى                .  ويهنئه عليه  ٢٠٠٩مايو  /أيار ٢٦

أنـشطته املتعلقـة حتديـداً بقـضايا الـشعوب          عن  التقرير احلافل بالتفاصيل واملعلومات الذي قدمه       
   .)٢()E/C.10/2009/3/Add.6(األصلية 

الـصندوق الـدويل للتنميـة      وشاء املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية،        ومنذ إن   - ١٥
الــشعوب املــشترك بــني الوكــاالت املعــين بقــضايا  الــدعم يف إطــار فريــق شــريك قــيم الزراعيــة 
 مـن أجـل وضـع مؤشـرات     ،مـثال  ،بـذهلا ياجلهـود الـيت   مبا يف ذلك   دعم عمل املنتدى،    األصلية ي 

ــالتنميــة الريفيــة، الزراعــة ومــن خــالل التركيــز علــى  و. ذات صــلة بالــشعوب األصــلية  ساهم ي
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية بشكل كبري يف احلد مـن الفقـر يف أوسـاط الـشعوب األصـلية        

ذات أمهيـة حيويـة   ، واإلنتـاج الزراعـي   اإلقلـيم الريفية الـيت تعتـرب قـضية احلقـوق يف األراضـي، و        
  .بالنسبة إليها

  

__________ 
الــذي جــرى بــني املنتــدى الــدائم والــصندوق الــدويل للتنميــة  املتعمــق لالطــالع علــى مــوجز مــستفيض للحــوار   )٢(  

  .http://www.un.org/News/Press/docs/2009/hr4987.doc.htmالزراعية، انظر 
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  واراحلبشأن مالحظات 
يهنئ املنتدى الدائم الصندوق الدويل للتنمية الزراعية على مبادرتـه اجلاريـة الراميـة إىل                 - ١٦
 الـصندوق التنفيـذي     موافقة جملـس  يؤيد  سياسة مؤسسية للتعامل مع الشعوب األصلية، و       وضع

هــذه املبــادرة هــي مثــال إجيــايب جيــب أن حتتــذي بــه وكــاالت األمــم املتحــدة   و. علــى الــسياسة
املتكــررة  وهــي تتوافــق مــع دعــوة املنتــدى الــدائم      ،ظمــات احلكوميــة الدوليــة األخــرى   واملن
  . سياسات بشأن قضايا الشعوب األصليةإىل اعتماد لوكاالت ل

حييط املنتدى الدائم علماً مـع التقـدير بنـهج الـصندوق يف دمـج إعـالن األمـم املتحـدة                       - ١٧
ى مـستوى الـسياسة واملـستوى العملـي     بشأن حقوق الشعوب األصلية يف براجمه ومـشاريعه علـ     

يعتـرف  و .من خالل أدوات التخطيط العملي الـيت يعتمـدها علـى املـستوى القطـري              املؤسسني  
إال أن . يف وضـع الـسياسة ويقـدره   املتبـع  املنتدى الدائم بالنهج القائم على املـشاركة والتـشاور    

تعلقــة بتطبيــق الــسياسة يف املعاجلــة املــشاكل ملآليــات عــدم وجــود املنتــدى الــدائم قلــق بــسبب  
  . املستقبل

الراهنـة يف مـا يتعلـق مبـسألة إقـرار الـشعوب       احلـاالت  املنتدى الدائم مبختلـف     يعترف  و  - ١٨
وخــالل احلــوار املتعمــق، اعترفــت الــدول األعــضاء واملنتــدى الــدائم   .صــلية األفريقيــة بــذاهتاألا

ه علـى التركيـز     اعيـة يف املنطقـة، وحثـ      بالعمل اهلام الذي يقوم به الصندوق الـدويل للتنميـة الزرا          
فعل يف مناطق أخرى، مـن خـالل تطبيـق          ييف أفريقيا، كما    الشعوب األصلية   بشدة على قضايا    

  . عمليهنج 
  
  تاميةاخلتوصيات ال

الـشعوب األصـلية كفئـة    حتديـد هويـة   حييط املنتدى الدائم علمـاً بعـزم الـصندوق علـى              - ١٩
سـتراتيجي ويهنئـه علـى ذلـك، وقـد أدى ذلـك بـشكل         مستهدفة حمددة ضمن إطار الوكالـة اال      

كبري إىل تعزيز قضايا الشعوب األصلية وإضفاء الشرعية عليها يف عملـه مـع كـل مـن شـركائه                     
الـشعوب األصـلية كفئـة      حتديـد هويـة     ويعتـرب املنتـدى الـدائم أن        . واملنظمات والـدول األخـرى    

م املتحدة والوكـاالت الدوليـة األخـرى       ألملمستهدفة حمددة يشكل هنجاً لتحديد املعايري ينبغي        
لــصندوق مبتابعــة تركيــزه الــشديد علــى قــضايا الــشعوب  املنتــدى الــدائم لويوصــى . أن تكــرره
ــرر أن     إعــداد يف األصــلية  ــذي مــن املق ــد ال ــدأ العمــل  اإلطــار االســتراتيجي املؤســسي اجلدي يب

  .قريباً به
ــصندوق يف      - ٢٠ ــيت تواجــه ال ــرات والتحــديات ال ــشعوب  ومــن بــني الثغ ــه بقــضايا ال  التزام

السياسة املؤسسية اجلديدة يف التعامل مع الـشعوب األصـلية علـى كافـة      تعميم  األصلية، ضمان   
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آليـات مؤسـسية   بإنـشاء  ويوصي املنتدى الـدائم      .مستويات املنظمة، العاملي واإلقليمي والوطين    
  . الوكالةالتعميم داخل لتأمني عملية 

اً بالصعوبات اليت وردت يف تقرير الصندوق وخالل احلـوار          وحييط املنتدى الدائم علم     - ٢١
وقـد  . قد ال يؤيـدون قـضايا الـشعوب األصـلية         الذين  شركاء  الاملتعمق يف ما يتعلق بالتعامل مع       

اعترف الصندوق بإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية كصك هـام ليعـزز مـع                
ويوصـي املنتـدى الـدائم الـصندوق باسـتخدام           .شركائه التركيز الشديد على الشعوب األصلية     

 أبـدى  ق بقضايا الشعوب األصلية، حـىت لـو      حوار بناء يف ما يتعل    وبإجراء  اإلعالن بشكل فعال    
   .دون اإلجيابيةموقفا أو عدم اكتراث شركاؤه 

بوصـفها  املنتدى الدائم بربامج الفرص االستراتيجية القطرية التابعة للصندوق         يعترف  و  - ٢٢
ويوصـي املنتـدى    . وطينال ستوىاملللتركيز بفعالية على قضايا الشعوب األصلية على        مة  أداة ها 

الوطنيـة  التنفيـذي  التخطيط التكاملي ألدوات ستخدام  الآليات لتأمني ا  بإنشاء  الدائم الصندوق   
مـع  تلـك األدوات  وتعترب مواءمة  .والسياسة املؤسسية اجلديدة يف التعامل مع الشعوب األصلية      

قــضايا الــشعوب لتعمــيم  املؤســسية املــستقبلية بــشأن قــضايا الــشعوب األصــلية مهمــة  الــسياسة
  . األصلية يف الصندوق

ويوصــي املنتــدى الــدائم الــصندوق مبزيــد مــن التركيــز علــى قــضايا األرض واإلقلــيم،      - ٢٣
  .وق الشعوب األصلية يف األرضوبالتعزيز الفعال حلق

ايا الشعوب األصلية، يوصي املنتدى الـدائم       وكجزء من عمل الصندوق الفعال يف قض        - ٢٤
، من أجـل ضـمان االسـتدامة        لمنظمةالعامة ل يزانية  املبدمج مرفق مساعدة الشعوب األصلية يف       

كمـا يوصـي    . وانتقال املمارسات اجليدة والدروس املـستفادة مـن بـرامج الـصندوق ومـشاريعه             
 ه إىل منظمـات الـشعوب األصـلية       متويلـ بتقـدمي   املنتدى الدائم مرفق مساعدة الـشعوب األصـلية         

ــذ       ــشعوب األصــلية مــن اإلدارة املــشتركة والتنفي ــق دعــم منظمــات ال مباشــرة وينبغــي أن ينطل
  .املشترك للمشاريع

ويوصي املنتدى الـدائم الـصندوق بـإجراء التحقيقـات الالزمـة لـدى التخطـيط لرباجمـه                    - ٢٥
ئص واحلـساسيات الثقافيـة الـيت       اخلـصا كفالـة مراعـاة     وتنفيذها، مـن أجـل      إعدادها  ومشاريعه و 

ويـشدد املنتـدى الـدائم       .الربامج واملشاريع واملتأثرة هبـا    املشتركة يف   الشعوب األصلية   تتسم هبا   
الــشعوب األصــلية كــشريك فعــال ويتمتــع باملــساواة يف كافــة عمليــات   إشــراك علــى ضــرورة 

  . ومراحل الربامج واملشاريع
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   والزراعةمنظمة األمم املتحدة لألغذية  -ثالثا   
نتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية حواره املتعمـق مـع منظمـة األمـم         املأجرى    - ٢٦

ذا احلــوار املتعمــق األول مــن  وكــان هــ. ٢٠٠٩مــايو / أيــار٢٢املتحــدة لألغذيــة والزراعــة يف 
 عــن تقــديره للتقريــر املفــّصل الــذي قدمتــه املنظمــة ويعــرب رحــب املنتــدى مبــشاركة ي، ونوعــه

)(E/C.19/2009/3/Add.3
)٣( .  

من شركاء املنتدى الدائم القيمني، ومـن املـشاركني بفعاليـة           منظمة األغذية والزراعة    و  - ٢٧
هـي نـصري رئيـسي    و. يف فريق الدعم املـشترك بـني الوكـاالت املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية             

  .للشعوب األصلية يف جمال االتصاالت من أجل التنمية
  

  ارمالحظات بشأن احلو    
منظمـة األغذيـة والزراعـة بـشأن       يرحب املنتدى الدائم بالعمل الدؤوب الذي تقوم بـه            - ٢٨

احلفـاظ علـى التنـوع      املنظمـة يف جمـال      كما أن جهود    .  باألمن الغذائي والتغذية   ةاملتعلقالقضايا  
لـدى  لموارد الطبيعية إسهام قـّيم نظـرا ألن اسـتراتيجيات البقـاء             لالبيولوجي واإلدارة املستدامة    

 علـى تـوافر بيئـة صـحية وعلـى الوصـول       انتوقفـ يالشعوب األصـلية وأمنـها الغـذائي    العديد من  
 التـزام الفـاو بالعمـل مـع الـشعوب األصـلية             تنـامي على  من هذا القبيل    املبادرات  وتربهن  . إليها

  . واستعدادها للقيام بذلكبصفتها شريكة أو عناصر نشطة يف التغيري
الـواردة يف التقريـر الـذي عرضـته الفـاو علـى             باملعلومـات   م علمـا    املنتـدى الـدائ   وحييط    - ٢٩

مبـادرات الـسياسة    والبحـوث و  لعمـل امليـداين     ويقـدر ا  خالل احلـوار الـشامل،      املقدمة  املنتدى و 
 املنتدى الدائم، علـى وجـه خـاص،         ريشيو. املتعلقة بقضايا الشعوب األصلية اليت تقوم هبا الفاو       

  . الفاو بقضايا الشعوب األصلية يف كل من امليدان واملقرمن موظفيكبري إىل التزام عدد 
واليـة  ملنظمـة األغذيـة والزراعـة       أنه ليس   علما ب املنتدى الدائم   حييط  ويف نفس الوقت،      - ٣٠

مـسؤولة عـن معاجلـة قـضايا الـشعوب          معينـة   وحـدة   ال   قضايا الشعوب األصـلية و     ملعاجلةحمددة  
الــشعوب األصــلية علــى حنــو  القــضايا ذات الــصلة بال تعــاجل اآلن، وحــىت  . بالتحديــداألصــلية

 تعتمد يف أحيان كثرية على حسن نية فـرادى املـوظفني            ذات الصلة منهجي يف الفاو واملشاريع     
وليــست الفــاو مكلّفــة، علــى وجــه التحديــد، بالعمــل مــع الــشعوب    . هموتــصميم يف املنظمــة
غـري أن الـشعوب األصـلية متثـل،         . الريفالعمل مع فقراء    تتمثل يف   اليتها األساسية   فو ؛األصلية

وفـضال عـن ذلـك، يـنص إعـالن          . مـن فقـراء الريـف يف العـامل        عـددا كـبريا     بشكل غري تناسيب،    
__________ 

املتاح  ،)HR/4986 (اإلعالم شؤون إدارةأعدته   الذي املوجز انظر املتعمق، للحوار املفصل السرد على لالطالع  )٣(  
  .http://www.un.org/News/Press/docs/2009/hr4986.doc.htmعلى املوقع 
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األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية بوضـوح علـى أن مجيـع وكـاالت األمـم املتحـدة                   
  . بالتحديد قضايا الشعوب األصليةمبعاجلةمكلّفة 
الـسعي لتحقيـق    املنتدى الدائم البلدان األعضاء يف الفاو علـى          ويف هذا الصدد، يشجع     - ٣١

يـسبب  ومـن البـديهي، أن عـدم تـوافر واليـة حمـددة              . ى هذه اجلبهة  مزيد من التنسيق للعمل عل    
ــة داخــل نفــسها، و   ــة هــي بعــض املقاوم ــل جمــال  مقاوم ــه  عمــل ميكــن أن  تعرق ــق في ــاو حتق الف

  .مجة فوائد
أن يتـيح هلـا معاجلـة       بشأن قضايا الـشعوب األصـلية       ة  للمنظمسياسة  ومن شأن اعتماد      - ٣٢

ومـع أن عمليـة بلـورة هـذه الـسياسة انطلقـت قبـل               . قضايا بطريقة أكثر اتـساقا والتزامـا      تلك ال 
زمخـا للجهـود    فترة من الزمن، فقد أعطى إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية             

بوضـوح علـى أن    مـن اإلعـالن      ٤٢  و ٤١ان  وتنص املادت . ذلك املسعى إلكمال  املبذولة حاليا   
املنتـدى  يـسر   حتديـدا، و  ،  قـضايا الـشعوب األصـلية     مبعاجلـة   مجيع وكاالت األمم املتحدة مكلّفة      

  .مأخذ اجلد يف الفاوستؤخذان أن هاتني املادتني أن يعلم 
ــستغرق بعــض          - ٣٣ ــاو سي ــل الف ــشعوب األصــلية يف عم ــضايا ال ــاج ق وال شــك يف أن إدم

ويرحـب املنتـدى الـدائم      . دخال هذا اجلهد تدرجييا والتقـدم بـه خطـوة خطـوة           وجيب إ . الوقت
سـتراتيجية تنفيذيـة وبرنـامج      ايعقب اعتماد هـذه الـسياسة وضـع         مبقترح املنظمة الداعي إىل أن      

مـن  عملـي   سـبيل   جيـاد   تدرييب لتعزيز الوعي بقضايا الشعوب األصلية لـدى املنظمـة عمومـا وإل            
  .أجل التقدم إىل األمام

ومـع أن  . ويؤيد املنتدى الدائم طلب الشعوب األصـلية إشـراكها أكثـر يف عمـل الفـاو          - ٣٤
ــه  اقتــراح ن فــإاحلكومــات هــي املــستفيد الرئيــسي مــن مــساعدة الفــاو،    طلــب مــشورة وتوجي

. يــصبح مثـاال هامــا ُيحتـذى بــه  وميكـن أن   مـن ممثلــي الـشعوب األصــلية يلقـى ترحيبــا    نيخاصـ 
الـذي سـيعقد يف مقـر الفـاو يف فتـرة الحقـة              املعـين بـاألمن الغـذائي       مؤمتر القمة العاملي    وسيتيح  

وأكدت الفـاو أن منتـدى الـشعوب        .  من هذا القبيل   أوثق لبدء تعاون    ساحنة فرصة   ،هذه السنة 
أصـوات الـشعوب    لـسماع   األصلية سينعقد يف إطار مؤمتر القمة، وسيتيح هذا احلدث الفرصـة            

قــضايا الــشعوب األصــلية بــصورة أكثــر   النظــر يف لكفالــةتعزيــز الــزخم وسيــسهم يف األصــلية 
  .املنظمةمنهجية داخل 

  
  التوصيات اخلتامية    

اهلادفــة منظمــة األغذيــة والزراعــة يرحــب املنتــدى الــدائم جبهــود وبنــاء علــى مــا تقــدم   - ٣٥
علـى العمـل مـع الـشعوب     املنظمة قضايا الشعوب األصلية تساعد موظفي   بشأن  لوضع سياسة   
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وهبدف تعزيز عمل الفاو مع الشعوب األصلية، يـشجع املنتـدى           . كثر منهجية األصلية بصورة أ  
وتقدميــه إىل بأســرع مـا ميكـن   املنظمـة علــى وضـع مـشروع الــسياسة يف صـيغته النهائيـة      الـدائم  

  .اإلدارة العليا للموافقة عليه
نقـاش  ويعترف املنتدى الدائم بـاجلهود األوليـة الـيت بذلتـها الفـاو هبـدف إقامـة حمفـل لل                     - ٣٦

ويوصـي املنتـدى اإلقليمـي الفـاو وغريهـا          . املنهجي ملعاجلة احلقوق اإلقليمية للـشعوب األصـلية       
للمنهجيـة القائمـة علـى املـشاركة        اإلعـداد املـشترك     الـشريكة مبواصـلة      أو   من الوكاالت املعنّيـة   
ة تعـيني احلـدود وإصـدار سـندات امللكيـ         عمليـات   يف امليـدان هبـدف تعزيـز        وبالبدء باستخدامها   

ــة  ــاس  والتنميـ ــى أسـ ــستهدف   علـ ــيت تـ ــاوض الـ ــة    التفـ ــد تلبيـ ــه التحديـ ــى وجـ ــات علـ احتياجـ
  .األصلية الشعوب

ويشجع املنتدى الدائم الفاو علـى مواصـلة دعـم منظمـات الـشعوب األصـلية يف جمـال              - ٣٧
وعلــى وجــه اخلــصوص، يوصــي املنتــدى الــدائم الفــاو   . االتــصاالت مــن أجــل التنميــة تــسخري 

اإلقليميـة  افـل اتـصاالت الـشعوب األصـلية وأنـشطتها يف جمـال التنميـة           حملعم  دتقـدمي الـ   صلة  امبو
ويوصــي املنتـدى الــدائم وكــاالت  . القائمـة علــى املــشاركة والتكيـف اجملتمعــي مــع تغـري املنــاخ   

املهمـة اهلامـة وبتعزيـز      االضطالع بتلك   األمم املتحدة األخرى واملاحنني باالنضمام إىل الفاو يف         
تحقيــق موافقــة للرصــد املتعلقــة حبــق الــشعوب األصــلية يف االتــصال كــشرط آليــات اإلبــالغ وا

  .والتنمية املقرَّرة ذاتيامستنرية حرة ومسبقة 
  

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -رابعا   
نتدى الدائم املعين بقضايا الـشعوب األصـلية أول حـوار متعّمـق لـه مـع برنـامج                   املنظّم    - ٣٨

وكـان هـذا احلـوار املتعّمـق األول مـن نوعـه،       . ٢٠٠٩مـايو  / أيار٢٢ األمم املتحدة اإلمنائي يف   
عـرب عـن تقـديره للتقريـر      يوويرحب املنتـدى الـدائم مبـشاركة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                

  .)٤()E/C.19/2009/3/Add.5(ربنامج املقدم من الاملفّصل 
األمـم املتحـدة اإلمنـائي،      عة واسعة من األسئلة على برنامج       ووطرح املنتدى الدائم جمم     - ٣٩

  : التاليةاملواضيعتتعلق ب
ــم املتحــدة        )أ(   ــائي يف ضــوء إعــالن األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــشأن دور برن ب

  حقوق الشعوب األصلية؛

__________ 
، )HR/4986 (املـوجز الـذي أعدتـه إدارة شـؤون اإلعـالم         انظـر   للحصول على سـرد مفـّصل للحـوار املتعمـق،             )٤(  

  .http://www.un.org/News/Press/docs/2009/hr4986.doc.htm: وقعاملوهو متاح على 
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الـربامج  وضـع   سياسات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وإجراءاته وأثرهـا علـى             )ب(  
  ؛مع الشعوب األصلية ومن أجلها

 قــضايا الــشعوب األصــلية املتعلقــة بت برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  مبــادرا  )ج(  
  ؛، مبا يف ذلك الربنامج اإلقليمي للشعوب األصلية يف آسيابلد بعينه/واخلاصة مبنطقة بعينها

 الداخلية لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي علـى معاجلـة قـضايا الـشعوب                ةالقدر  )د(  
  األصلية بفعالية؛

الـشعوب األصـلية يف تقـارير التنميـة البـشرية والتقـارير الوطنيـة               ايا  قـض إدماج    )هـ(  
  املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية؛

دور برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف تقلــيص االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة    )و(  
  على الشعوب األصلية؛احملتمل األحراج وتدهور الغابات يف البلدان النامية وأثره 

اصة برنـامج املـنح    خبلربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، و    التابع  مرفق البيئة العاملية      )ز(  
  رفق؛املالصغرية ومبادرات التكيف اجملتمعي يف إطار 

دور برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف التعــاون بــني الوكــاالت بــشأن قــضايا   )ح(  
  .الشعوب األصلية

  
  مالحظات بشأن احلوار    

نظـرا لـربوز    و. شراكة مثمرة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي       بملنتدى الدائم    ا استمتع  - ٤٠
  .تعزيز الشراكة بني وكاالت األمم املتحدة والشعوب األصليةزيادة حتديات جديدة ينبغي 

ربنـامج  التـابع لل  ويشيد املنتـدى الـدائم بالربنـامج اإلقليمـي للـشعوب األصـلية يف آسـيا                   - ٤١
  .ملتواصل يف إعمال حقوق الشعوب األصلية يف تلك املنطقةسهامه اإلاإلمنائي 

يــشيد املنتــدى الــدائم باملكتــب اإلقليمــي ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب   و  - ٤٢
  .املنطقةالتابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعمله النشط مع الشعوب األصلية يف كامل أحناء 

ــدائم برب   - ٤٣ ــة لدعمــه املتواصــل    ويــشيد املنتــدى ال ــة العاملي ــامج املــنح الــصغرية ملرفــق البيئ ن
  .ملنظمات الشعوب األصلية
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  التوصيات اخلتامية    
برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي هبـدف تعزيـز            إىل  قّدم املنتدى الدائم التوصيات التالية      ي  - ٤٤

رار التزامـه بواليتـه   وكفالـة اسـتم  عمله املتعلق بقضايا الشعوب األصلية خالل الـسنوات املقبلـة         
  .بشأن التنمية البشرية

مببـادرة الـشراكة العامليـة للـشعوب األصـلية الـيت       ترحيبـا كـبريا    ب املنتدى الـدائم     رّحيو  - ٤٥
ــة ومفوضــية األمــم       يعــدها برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدولي

ن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب         املتحدة حلقوق اإلنسان، واليت هتدف للتـرويج إلعـال        
عـرب املنتـدى الـدائم عـن أملـه يف دعـم             يو. ١٦٩األصلية والتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم        

ملرحلـة األوليــة  خـالل ا املـشورة  اجلهـات الفاعلـة األخـرى، بتقــدمي    املبـادرة، بالتعـاون مــع   تلـك  
  .وأيضا خالل مجيع مراحل العملية

 معاجلـة    بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        عـن لـشعوب األصـلية     اتـأخر   وهبدف معاجلـة      - ٤٦
برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي سياسـاته اهلادفـة إلدمـاج قـضايا             سيتطلب األمـر أن يعـزز       ،  تامة

ــشعوب األصــلية،        ــى ال ــؤثر عل ــيت ت ــشاريع ال ــع امل ــشعوب األصــلية يف مجي ــسان وال حقــوق اإلن
  .حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةالرامية إىل دوات األستراتيجيات ويتعلق باال ماوخاصة في

تبلـغ عـن وجـود      ن الـشعوب األصـلية ال تـزال         أل هقلقـ عن بـالغ    املنتدى الدائم   ويعرب    - ٤٧
. مكاتبــهويف التعامــل مــع شاركة يف مــشاريع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  يف املــصــعوبات 

وصــول الـشعوب األصــلية إىل  سـبل  تحــسني ويوصـي املنتـدى برنــامج األمـم املتحــدة اإلمنـائي ب    
ــة تيــسري الوصــول إىل موظفيــ بعــن الربنــامج واملعلومــات  وينبغــي .  يف املكاتــب القطريــةهكفال

ي بــني حــوار بّنــاء ومؤســستعزيــز اآلليــات الــيت تكفــل إجــراء  لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي 
قطري، علـى سـبيل املثـال، مـن         الشعوب األصلية وأفرقة األمم املتحدة القطرية على املستوى ال        

ــشاء خــالل  ــشعوب األصــلية      إن ــشارية تتكــون مــن ممــثلني عــن ال ــاج  جمــالس است ــهم، إدم ميكن
  .عمليات برجمة األمم املتحدة وسياساهتامناظريهم ضمن 

خـربة أعـضاء    مـن    برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          يـستفيد ويوصي املنتدى الدائم بـأن        - ٤٨
يف واليت تقـع    بالربامج واملشاريع اليت تشمل الشعوب األصلية       على علم   بإبقائهم  املنتدى الدائم   

 املــــشاريع املقتَرحــــة ويف نطــــاق مــــسؤولياهتم واحلــــصول علــــى مــــدخالهتم ومــــشاركتهم يف
  .الحقا تنفيذها
ز علــى الحــظ املنتــدى الــدائم أن مــشاريع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي الــيت تركّــ يو  - ٤٩

ومتناثرة ومتثل نسبة ضئيلة جدا مـن حافظـة برنـامج األمـم             العدد  قليلة  قضايا الشعوب األصلية    
يف حتقيـق   تـأخرت   وهذه املسألة مصدر قلق بالغ ألن الشعوب األصـلية          ما  املتحدة اإلمنائي عمو  
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وهلـذا، يوصـي املنتـدى الـدائم        . األهداف اإلمنائية لأللفية وال تزال تواجه التـهميش واالسـتبعاد         
م املتحـدة اإلمنـائي مــوارد إضـافية للمـشاريع الــيت تركـز علـى قــضايا       بـأن خيـصص برنـامج األمــ   

الشعوب األصلية وحقوقها، ومن بينها تعزيز الربنامج اإلقليمي يف آسـيا وإقامـة بـرامج إقليميـة                 
  . جديدة يف أمريكا الالتينية ويف أفريقيا

اتـه يف جمـال قـضايا       وحيث املنتدى الدائم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على تعزيـز قدر            - ٥٠
علـى  اصـة  وخب مـا يكفـي مـن اخلـربة ومـن املـوارد البـشرية،        ريالشعوب األصلية عـرب كفالـة تـوف       

إقليمـيني  ستـشارين  مب االسـتعانة  ولكن أيضا يف مراكزه اإلقليميـة، ويـشمل ذلـك        ،املقرمستوى  
  .اتب القطريةتوفري الدعم املناسب للمكميكنهم يف السياسة املتعلّقة بقضايا الشعوب األصلية 

 ،وفهمــه املباشــر لقــضايا الــشعوب األصــليةالربنــامج اإلمنــائي، وهبــدف تعزيــز قــدرات   - ٥١
اإلمنـائي  ينشئ الربنـامج    موقعه الريادي يف هذا اجملال، يوصي املنتدى الدائم بشدة بأن           ترسيخ  و

تركـز  بتـدئني،   شبيهة بربنامج تنمية القيادات اإلدارية وبرامج املوظفني الفنـيني امل         برامج تدريب   
ــلية يف  ،علــــى جــــذب املهنــــيني مــــن الــــشعوب األصــــلية   أو دمــــج عنــــصر الــــشعوب األصــ

  .القائمة الربامج
ويــشيد املنتــدى الــدائم باملكتــب اإلقليمــي ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب     - ٥٢

ــبالتــابع لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي لــشروعه يف مبــادرة إقليميــة     ربنــامج الة  جتربــعلــىىن ت
املبـادرة وبـأن ينجـز املكتـب اإلقليمـي برناجمــا      تلــك ويوصـي املنتـدى بتعزيـز    . اإلمنـائي يف آسـيا  

ويـشجع  .  اإلثراء املتبادل للممارسات السليمة بني البلدان واتـساق هنـج الـسياسة            يكفلإقليمّيا  
لوكـاالت، يف   فريـق املـشترك بـني ا      ويأمـل، مـع ال    املنتدى املكتب اإلقليمي علـى تعزيـز قدراتـه،          

ــق  تلـــك دعـــم  ــن طريـ ــود عـ ــيم اجلهـ ــل تدريبتنظـ ــات عمـ ــةحلقـ ــصيـ ــم ة متخصـ ــة األمـ  ألفرقـ
  .القطرية املتحدة
ــدائم    - ٥٣ ــدى ال ــإدراجويوصــي املنت ــصر ب ــم    ل عن ــامج األم ــة القــدرات يف مــشاريع برن تنمي

ويوصـي املنتـدى أيـضا بـأن تـستفيد مـشاريع            . املتحدة اإلمنائي اليت تؤثر على الشعوب األصلية      
ومعرفة برنامج املنح الصغرية ملرفق البيئـة العامليـة وبإقامـة صـلة             خربة  خرى من   األصغرية  النح  امل

ربنـامج اإلمنـائي    الأقوى بني اجلهود اهلادفة لتعزيز قدرات منظمـات الـشعوب األصـلية وجهـود               
  . املتعلقة بالسياساتالرامية لتعزيز مشاركة الشعوب األصيلة يف العمليات الوطنية

وحيث املنتدى الدائم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على مواصـلة تعزيـز حـق الـشعوب          - ٥٤
ذة وأطرافـا   اختيـار منظمـات الـشعوب األصـلية بـصفتها شـريكة منفّـ             يف تقرير املـصري ب    األصلية  

مــسؤولة يف مــشاريعه الــيت تــشمل الــشعوب األصــلية، وخاصــة منــها تلــك الــيت لــديها ســجل     
ونتيجـة ملـا تقـّدم ذكـره، ينبغـي تفـضيل الوكـاالت احلكوميـة          . شاريعمعروف يف جمال تنفيذ امل    
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 منفِّــذة يف شــريكةنــشئت لتعزيــز ومحايــة حقــوق الــشعوب األصــلية ومــصاحلها بــصفتها   الــيت أُ
حـىت ميكنـها   ربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        التابعـة ل  الربامج املتعلقـة بقـضايا الـشعوب األصـلية          

  .القيام مبهمتها بشكل فّعال
 صندوق األمم املتحدة للسكان  -خامسا  

نتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية حـواراً متعمقـاً مـع صـندوق األمـم                املعقد    - ٥٥
الــدورة  كجــزء مــن أســاليب عملــه اجلديــدة أثنــاء  ٢٠٠٩مــايو / أيــار٢٦املتحــدة للــسكان يف 

كان ويعـرب عـن تقـديره       ويرحب املنتدى الدائم مبشاركة صندوق األمـم املتحـدة للـس          . الثامنة
 الـشعوب  قـضية دعم  لـ صندوق بـشأن أنـشطته      الـ للتقرير املفصل والغين باملعلومات الذي قدمـه        

األصــلية يف الــسنوات األخــرية، وخباصــة عملــه يف معاجلــة حقــوق نــساء الــشعوب األصــلية          
 .)٥()E/C.19/2009/3. (وحقوقهن اإلجنابية

سـئلة إىل صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،           وجه املنتدى الدائم جمموعة كـبرية مـن األ          - ٥٦
 : تتناول املسائل الرئيسية التالية

حقوق الشعوب األصلية على عمل صـندوق       بشأن  تأثري إعالن األمم املتحدة       )أ(  
 األمم املتحدة للسكان؛ 

صندوق للنهوض حبقـوق نـساء      املتاحة لل فرص  التأثري الظروف السياسية على       )ب(  
 الشعوب األصلية؛

إدماج املعارف التقليديـة والنـهج الـيت تتـسم باحلـساسية الثقافيـة يف اخلـدمات                   )ج(  
 الصحية بالبلدان اليت يضطلع فيها صندوق األمم املتحدة للسكان بأنشطة؛

 النـسائية للـشعوب     دور صندوق األمـم املتحـدة للـسكان يف متكـني املنظمـات              )د(  
 ؛وشبكاهتااألصلية 

تحــدة للــسكان يف جمــال مجــع البيانــات ونــشرها  إســهامات صــندوق األمــم امل  )هـ(  
  البيانات؛بتلكواالستعانة 

ــة مــن فــريوس نقــص املناعــة        )و(   دور صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان يف الوقاي
 اإليدز بني الشعوب األصلية، وخباصة الشباب؛/البشرية

 . الرامية إىل احلد من الفقرهلشعوب األصلية يف جهودل إدراج الصندوق  )ز(  
__________ 

 :املوقـع ، )HR/4986(املـوجز الـذي أعدتـه إدارة شـؤون اإلعـالم،            انظـر    على سرد تفصيلي للحوار،      لالطالع  )٥(  
http://www.un.org/News/Press/docs/2009/hr4986.doc.htm.  
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  احلواربشأنمالحظات     

، منتـدى للهامـاً    يسلم املنتدى الدائم بأن صندوق األمم املتحدة للسكان كان شـريكاً            - ٥٧
بقـضايا الـشعوب    املعين  املشترك بني الوكاالت    الدعم  باإلضافة إىل كونه شريكاً فعاالً يف فريق        

اهلـام يف النـهوض    ويهنئ املنتـدى الـدائم صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان علـى دوره                 . األصلية
ــشعوب األصــلي      ــساء ال ــة لن ــصحة اإلجنابي ــسان وال ــوق اإلن ــة    حبق ــوده الرامي ــك جه ــا يف ذل ة، مب

وب األصـــلية مـــن الـــدفاع عـــن خفــض عـــدد الوفيـــات النفاســـية وإىل متكـــني نــساء الـــشع   إىل
 . اإلجنابية حقوقهن

يتسم باحلـساسية   هوده املكثفة لتعزيز وتعميم هنج      جليثين املنتدى الدائم على الصندوق        - ٥٨
الثقافية يف براجمه علـى الـصعد العامليـة واإلقليميـة والوطنيـة، مبـا يتماشـى مـع توصـيات املنتـدى                       

نمـاذج صـحية مـشتركة    للتـرويج ل صندوق  الـ املنتدى الدائم مع التقدير جهود      ويالحظ  . الدائم
ــات  ــج   وأُ. بــني الثقاف ــى ُنُه ــضوء عل ــلقــي ال ــات يف في ال ــشتركة بــني الثقاف ــام،  صندوق امل يــت ن

، وإكــوادور، الــيت  املتعــددة القوميــاتبوليفيــادولــة وبــنغالدش، وبنمــا، واملكــسيك، وبــريو، و 
تؤكد الدور الريادي لنساء الشعوب األصلية علـى الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي، وذلـك أثنـاء                  

 .لمنتدىل الثامنة الدورةاحلوار املتعمق الذي جرى يف 

وق األمــم املتحــدة للــسكان لتــشديده علــى مــشاركة يــثين املنتــدى الــدائم علــى صــندو  - ٥٩
صندوق يف هـذا الـصدد أثنـاء احلـوار يف           الـ ز هنـج    وجِـ وقـد أُ  . نساء الـشعوب األصـلية يف براجمـه       

وينـوه املنتـدى الـدائم أيـضاً مـع التقـدير إىل جهـود               . “ خيصك، بـدونك   شيءال جيري   ”عبارة  
 .اجلنوبية ة يف أمريكات نساء الشعوب األصليصندوق الرامية إىل تعزيز شبكاال

ــدائم علــى صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان     و  - ٦٠ ــثين املنتــدى ال ــة علــى  جلي هــوده املبذول
 اإلقليمي والقطري جلمع بيانات مصنفة وإعداد ونـشر دراسـات كميـة ونوعيـة عـن                 ينالصعيد

ــات        ــساء وفتي ــى حقــوق ن ــصفة خاصــة عل ــز ب ــع التركي ــشعوب األصــلية، م ــة ال ــشعوب حال  ال
وجهوده يف عدة بلدان من أجل كفالة أن تعكس التعدادات الوطنية قضايا الـشعوب              ،  األصلية

صندوق يف تعزيــز مجــع واســتخدام  الــويرحــب املنتــدى أيــضاً جبهــود  . األصــلية بــصورة كافيــة 
بيانات مصنفة لدعم احلكومات يف تـصميم وتنفيـذ سياسـات وبـرامج تعـاجل أوجـه اإلجحـاف                   

ويشاطر املنتدى الدائم صندوق األمم املتحدة للسكان القلـق         . وتفيد الفئات السكانية الضعيفة   
من أن تتسبب الفجوات يف املعلومـات اجملمعـة يف االستقـصاءات الدميوغرافيـة يف إخفـاء أوجـه            

قـد تـنخفض معـدالت    بينمـا  علـى سـبيل املثـال،       ( بني الشعوب األصـلية      احملرزالتباين يف التقدم    
 ).  الشعوب األصلية مقارنة بعامة السكانالفقر يف بلد معني، قد تظل أعلى بني
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 تامية اخلتوصيات ال    

النــشط صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان  اهتمــام املنتــدى الــدائم مــع التقــدير  يالحــظ   - ٦١
الشعوب األصلية يف منطقيت أمريكا الالتينية وآسيا، باإلضـافة إىل تقـاريره املفـصلة عـن عملـه                  ب
ــد.  هــاتني املنطقــتنييف ــدائم ويــدعو املنت صندوق إىل أن يواصــل إبــالغ املعلومــات عــن  الــى ال

 -يف مجيـع اجملـاالت االجتماعيـة        الـصندوق   عمله، ويوصي بأن تتنـاول التقـارير املقبلـة أنـشطة            
، هـــاتني املنطقـــتنيب األصـــلية يف الـــشعوقـــضايا الثقافيـــة، أو التحـــديات الـــيت تواجـــه معاجلـــة 

 .ينةتوجد أنشطة ذات صلة جارية يف منطقة مع مل إن

دعمـه املـايل والـتقين لتعزيـز        ليثين املنتدى الدائم على صندوق األمـم املتحـدة للـسكان              - ٦٢
القدرة الوطنية على إجراء التعدادات السكانية والدراسات االستقـصائية وتقيـيم االحتياجـات،           

، الـيت ستـشكل نتائجهـا عنـصراً أساسـياً يف تقيـيم       ٢٠١٠عـام   لتركيزه على جولة التعدادات     لو
ويوصــي املنتــدى الــدائم صــندوق األمــم  . التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

، ٢٠١٠ الــشعوب األصــلية يف جولــة تعــدادات عــام إدمــاجاملتحــدة للــسكان بــأن يعــزز بقــوة 
ــب        ــا إىل جتنُّــ ــات فيهــ ــسعى احلكومــ ــد تــ ــيت قــ ــاالت الــ ــة يف احلــ ــئلة وخباصــ ــة األســ املتعلقــ

  . األصلية بالشعوب
 هــوده يف بنــاء قــدرات جليــثين املنتــدى الــدائم علــى صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان     - ٦٣

 الـشعوب األصـلية ويوصـي مبواصـلة هـذه اجلهـود، إىل جانـب اختيـار               جمال قـضايا  املوظفني يف   
   .أفراد الشعوب األصلية للعمل حيثما أمكن ذلك

ن يف عملــه لــدعم يوصــي املنتــدى الــدائم بــأن يــستمر صــندوق األمــم املتحــدة للــسكا    - ٦٤
مشاركة نساء الشعوب األصلية يف املشاورات اإلقليمية والوطنية، مبا يف ذلك بـرامج التـدريب           

  . وغريها من برامج بناء القدرات
  

 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  -سادسا  
الـست  ُشعب  النتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية حواراً متعمقاً مع          املأجرى    - ٦٥

ــة ال ــة   التالي ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــة إلدارة ال ــة و تابع ــة العام ــة  : هــيباألمان شــعبة التنمي
 ؛ وشـعبة اإلدارة العامـة وإدارة التنميـة        ؛ وأمانة منتدى األمم املتحـدة املعـين بالغابـات         ؛املستدامة

ن االجتمـاعي   وشعبة السياسات والتنميـة يف امليـدا       ؛ وشعبة النهوض باملرأة   ؛وشعبة اإلحصاءات 
  .نتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصليةامل أمانة اليت تستضيف

اجلديـدة  العمـل    كجزء من أسـاليب      ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٢ُعِقد احلوار املتعمق يف     وقد    - ٦٦
يرحب املنتدى الـدائم مبـشاركة الـُشعب الـست، ويعـرب            و. الثامنةدورته  أثناء  للمنتدى الدائم   
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ــر  ــه إدارة الـــشؤون االقتـــصادية   عـــن تقـــديره للتقريـ  املفـــصل والغـــين باملعلومـــات الـــذي قدمتـ
 ).E/C.19/2009/3/Add.4( لدعم الشعوب األصلية ا أنشطتهعنواالجتماعية 

ملـسائل، مـن بينـها       مـن ا   ا، تتنـاول عـدد    ى الدائم أسئلة إىل الـُشَعب الـست       ه املنتد وّجو  - ٦٧
  : يلي ما

ق الــشعوب األصــلية علــى أنــشطة    أثــر إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــو       )أ(  
 الُشَعب، واجتاهها العام، مبا يف ذلك التعاون التقين؛

ــشعوب األصــلية، مبــا فيهــا       )ب(   ــُشَعب يف متكــني منظمــات وشــبكات ال إســهام ال
 ؛سائية للشعوب األصليةالنوالشبكات املنظمات 

سائل املـ إسهامات اجملموعات الرئيـسية يف املناقـشات ويف صـنع القـرار بـشأن                  )ج(  
 سياسات الغابات واإلدارة املستدامة للغابات؛ ذات الصلة ب

حتــسني وزيــادة مــشاركة اجملموعــات الرئيــسية وأصــحاب املــصلحة، مبــا فــيهم   )د(  
  ؛املقبلة للُشَعباألعمال الشعوب األصلية، يف 

التـدابري املعتمـدة لتحـسني حتديـد هويـة الـشعوب األصـلية يف جولـة تعـدادات            )هـ(  
   العملية؛تلك املقبلة، مبا يف ذلك املشاركة الكاملة للشعوب األصلية يف ٢٠١٠عام 

األدلـــة املـــسائل اإلحـــصائية املتعلقـــة بالـــشعوب األصـــلية عنـــد وضـــع  إدراج   )و(  
 توجيهية؛البادئ املو

ــارهن       )ز(   ــشعوب األصــلية باعتب ــساء ال ــر ن ــيم أث ــةتقي ــشاريع  الفئ ــستهدفة يف م  امل
 التعاون التقين؛

 . شباب الشعوب األصليةمناظري  إدماج  )ح(  
  

  احلواربشأنمالحظات     

ــدائم يالحــظ   - ٦٨ ــدى ال ــة    املنت ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــة إلدارة ال ــُشَعب التابع أن ال
الـيت تعقـد يف سـياق       تيسر مشاركة الشعوب األصلية يف حوارات أصحاب املصلحة املتعـددين           

ل شعبة التنمية املستدامة وأمانـة منتـدى األمـم          وبصفة خاصة، تعم  . العمليات احلكومية الدولية  
 مـشاركتها الفعالـة   لتيسرياملتحدة املعين بالغابات على حنو وثيق مع منظمات الشعوب األصلية  

ــة التنميــة      يف حــوارات أصــحاب املــصلحة املتعــددين الــيت ُتعقــد يف كــل دورة مــن دورات جلن
وينــوه املنتــدى الــدائم أيــضاً إىل أن برنــامج . املــستدامة ومنتــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات

لمنتدى املعين بالغابات يشمل أنشطة تتعلق بالشعوب األصلية يف عـام           لعمل املتعدد السنوات    ال
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وُتيسِّر شعبة النهوض بـاملرأة مـشاركة نـساء الـشعوب األصـلية يف اجتماعـات املائـدة                  . ٢٠١١
 تواصــل معاجلــة وضــع نــساء الــيت املــرأة، نــة وضــعجلرفيعــة املــستوى وأفرقــة خــرباء الاملــستديرة 

  .الشعوب األصلية بالنسبة إىل املواضيع واملسائل اليت ُينظر فيها أثناء دوراهتا
 الـشعوب األصـلية     إدمـاج املنتدى الدائم أن الُشَعب تعمـل جاهـدة مـن أجـل             ويالحظ    - ٦٩

اج عمــل وخــالل اســتعراض الــسنوات العــشر ملنــه. يف عمليــة وضــع الــسياسات وصــنع القــرار
 لدعوات الشعوب األصلية، يـدعو إىل اختـاذ تـدابري           بيجني، اختذت جلنة وضع املرأة قراراً، تلبيةً      

ملعاجلة شواغل نـساء الـشعوب األصـلية طـوال فتـرة تنفيـذ منـهاج عمـل بـيجني ورصـده، وإىل                       
 نتـدى املوأمانـة   . اجملتمعحياة  مشاركة نساء الشعوب األصلية مشاركة كاملة يف مجيع جوانب          

 تستـضيفها شــعبة الـسياسات والتنميــة يف امليــدان   الــيتالـدائم املعــين بقـضايا الــشعوب األصـلية،    
. االجتماعي، هـي وسـيلة ميكـن للـشعوب األصـلية مـن خالهلـا املـشاركة يف وضـع الـسياسات                     

 الـذي تـصدره شـعبة    ،٢٠٠٨عـاملي عـن القطـاع العـام لعـام           أبـرز التقريـر ال      ذلـك،  وفضال عـن  
، حيـث قـدم جتربـة مـدينتني يف     االبتكاريـة احلكم احمللـي  إدارة التنمية، ممارسات  اإلدارة العامة و  

  .متعدد الثقافاتتشاركي  هنجعلى أساس إكوادور، يديرمها عمدتان من الشعوب األصلية 
ات ءيــثين املنتــدى الــدائم علــى اجلهــود املبذولــة إلدراج الــشعوب األصــلية يف اإلحــصا   - ٧٠

ل مجع البيانات املتعلقة بالـشعوب األصـلية        شار املنتدى الدائم، يشكِّ   وكما أ . والبيانات املصنفة 
مبـادئ وتوصـيات األمـم      ”نـسخة مـن     أحـدث    وتـسهب . فريدة من نوعهـا    وتصنيفها حتدياتٍ 

إدارة الــشؤون االقتــصادية  الــيت تــصدرها   “املتحــدة املتعلقــة بتعــدادات الــسكان واإلســكان    
-حــصاءات علــى أســاس اخلــصائص العرقيــة   اإلتــصنيفاحلاجــة إىل يف عــرض واالجتماعيــة، 

ــة، ال ســيما فيمــا يتعلــق بالــشعوب األصــلية   وقامــت شــعبة اإلحــصاءات، كجــزء مــن    .الثقافي
 الثقافيــة -سلــسلة مواضــيعها اخلاصــة، جبمــع ومعاجلــة ونــشر بيانــات عــن اخلــصائص العرقيــة    

يف تـستخدم   مبجموعة مـن األسـئلة الـيت   وأكملتها ، ٢٠٠٠فرها يف جولة تعداد عام احسب تو 
  . املختلفةالفئاتالبيانات ضمن التعدادات الوطنية إلدراج 

 اللجنـة اإلحـصائية لألمـم    ة املنتدى الدائم مـع التقـدير، توصـي   يالحظويف هذا الصدد،     - ٧١
املتحدة بأن تقوم مجيع البلدان بإجراء تعداد وطين للسكان واإلسكان مرة واحـدة علـى األقـل                 

ــة القائمــة  أن ُيجــرى عمــل ميــداين علــى ، و٢٠١٤-٢٠٠٥خــالل الفتــرة   اهلياكــل االجتماعي
ــا ــشعوب األصــلية   مب ــات ال ــا جمتمع ــك،  . فيه ــة   باإلضــافة إىل ذل ــة للّجن ــادئ التوجيهي ــنص املب ت

لغـات  مجيـع   م مجيـع االسـتبيانات إىل مجيـع اللغـات، مبـا فيهـا               رَجتَـ بوضوح على أنـه جيـب أن تُ       
وب األصلية إلجراء االستبيانات مـن أجـل كفالـة          الشعمن  ار أفراد   َتالشعوب األصلية، وأن ُيخْ   

 التعدادات الوطنية، وأن يعمل موظفو الـدعم الـتقين مـع    يفاحلصول على إجابات عالية اجلودة   
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املـسائل  ومعاجلـة   عمليـة التعـداد     لالـشعوب األصـلية     لكفالـة فهـم     الشيوخ من الشعوب األصلية     
  . هبم املتعلقة
الـشعوب األصـلية، يـثين املنتـدى الـدائم علـى         اليت ختص    األخرىبالقضايا  وفيما يتعلق     - ٧٢

 العنـف ضـد املـرأة       بـشأن شعبة النهوض باملرأة إلدراج نساء الشعوب األصلية يف قاعدة بياناهتا           
تسليط الضوء على احتياجات فتيات الشعوب األصـلية        ول،  ٢٠٠٩مارس  /اليت أُِطلقت يف آذار   

ضـد  املمارسـة  ء علـى مجيـع أشـكال التمييـز والعنـف         يف الربامج التعليمية اليت هتـدف إىل القـضا        
يف و، ٢٠٠٧لتركيـــز علـــى نـــساء الـــشعوب األصـــلية الريفيـــات يف تقريرهـــا لعـــام لالطفلـــة، و

  .املناقشات بشأن تغري املناخ اليت تركز على أوجه ضعف نساء الشعوب األصلية
ختيـار منظمـات الـشعوب    باملبادرهتـا  يثين املنتدى الـدائم علـى ُشـعبة التنميـة املـستدامة               - ٧٣

بـشأن  توافر مؤشرات البيانات الوطنيـة      وللشعبة،  لبيانات  اليداين ومجع   اململ  بالعاألصلية للقيام   
علمـا  املنتـدى الـدائم     وحييط  . طريةالشعوب األصلية يف آليات التسجيل الوطنية واملوجزات القُ       

م الـشعوب األصـلية بكيفيـة       عـال إبغيـة   جانبيـة   ملناسـبات   شعبة التنمية املـستدامة     باستضافة  أيضاً  
  .  يف عمل الُشعبة، وبإجراء دراسة خاصة عن الشعوب األصلية يف أفريقياامشاركته

ــةْعاملنتــدى الــدائم أن شـُـ يالحــظ   - ٧٤  يف  اضــطلعت بأعمــالبة اإلدارة العامــة وإدارة التنمي
حكومــات  املــشاركة املدنيــة للــشعوب األصــلية، ووفــرت تــدريباً عــن طريــق اإلنترنــت لل جمــال

املؤشـرات املختلفـة للحوكمـة مـن حيـث صـلتها            بوضـع   ءاً  بـد بشأن حقوق الشعوب األصلية،     
فئـة  يـشكلن   نـساء الـشعوب األصـلية       فبـالنظر إىل أن     عـالوة علـى ذلـك،       و. بالشعوب األصـلية  

؛ خـاص علـى حنـو     مـن احلرمـان     ومن مث فهـن يعـانني       جمتمعات الشعوب األصلية،    داخل  خاصة  
  ئة مستهدفةمن املهم اعتبارهن ف

 الشعوب األصلية يف ُشـعبة الـسياسات والتنميـة      قضايااملنتدى الدائم أن تعميم     يالحظ    - ٧٥
ــى    ــاعي أت ــدان االجتم ــا يف املي ــيت     وفق ــسياسات ال ــة بال ــدائم املتعلق ــدى ال ركــزت لرســائل املنت

وهـي مـسألة    ،  التوعيـة ، مثـل زيـادة      اجلبـهات نـساء الـشعوب األصـلية يف خمتلـف          االهتمام على   
فريـق  يف   ٢٠٠٤مـع منظمـات نـسائية، مبـا يف ذلـك يف عـام               الـدائم فيهـا     نتـدى   اململت أمانـة    ع

ويف جمـال األنـشطة     . اتلجنة وضـع املـرأة بـشأن دور املـرأة يف حـل الرتاعـ              تابع ل رفيع املستوى   
ــة يف امليــدان االجتمــاعي، باالشــتراك مــع     هيئــات التنفيذيــة، أنــشأت ُشــعبة الــسياسات والتنمي

وب األصـلية يف إطـار     نـساء الـشع   قـضايا   علـى   ركـز   ألمـم املتحـدة، فريقـاً عـامالً         لأخرى تابعـة    
  . املتحدة منظومة األمم
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 مـن اللجنـة الـيت أعـدَّت املبـادئ التوجيهيـة             الكوهنا جزء أمانته  يثين املنتدى الدائم على       - ٧٦
إعـالن األمـم    مبـادئ   تـضم   ، الـيت    ةقضايا الشعوب األصـلي   ن  أبش موعة األمم املتحدة اإلمنائية   جمل

  . طريةمجيع أفرقة األمم املتحدة القُووزعت على املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية 
شـباب  دأب جتمـع   من أجل دعم شباب الـشعوب األصـلية،       هاملنتدى الدائم أن  يالحظ    - ٧٧

يف دورات املنتدى الدائم، بينمـا خـصص برنـامج األمـم            على التعبري عن رأيه      الشعوب األصلية 
ــصالً املتحـــد ــشباب فـ ــن ة للـ ــام   مـ ــره لعـ ــوع ٢٠٠٩تقريـ ــلية  ” ملوضـ ــشعوب األصـ ــباب الـ شـ
  .“املناخ وتغري

  
 تامية اخلتوصيات ال    

ــأن     - ٧٨ ــدائم ب ــدركيوصــي املنتــدى ال ــشؤون    ت  كــل مــن الــشعب الــست التابعــة إلدارة ال
الغابـات؛  شعبة التنمية املستدامة؛ وأمانة منتدى األمم املتحـدة املعـين ب         (االقتصادية واالجتماعية   

ــاملرأة؛ وشــعبة      ــة؛ وشــعبة اإلحــصاءات؛ وشــعبة النــهوض ب وشــعبة اإلدارة العامــة وإدارة التنمي
نتـدى الـدائم املعـين بقـضايا        املأمانـة   الـيت تستـضيف      ،السياسات والتنمية يف امليـدان االجتمـاعي      

ل إعمــا، وأنــه ينبغــي  أكــربأن قــضايا الــشعوب األصــلية حتتــاج إىل اهتمــام ) الــشعوب األصــلية
حقــوق الــشعوب بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية كمــا هــي مبينــة يف إعــالن األمــم املتحــدة   

ــشعوب األصــلية  تكــون ل ، وأناألصــلية ــى    رأي حاســم ل ــؤثر عل ــيت ت ــسياسات ال يف صــياغة ال
الـيت جتـري   جمتمعاهتا، وأراضيها، ومواردها، وأن ُتيسَّر مشاركة الشعوب األصلية يف احلوارات  

تعددين يف إطار العمليات احلكومية الدولية ويف بـرامج التعـاون الـتقين             بني أصحاب املصلحة امل   
  .ب التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةاليت تدعمها الُشَع

  
  


