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متابعة توصيات املنتدى الدائم

تقرير جامع للمعلومات الواردة من كياانت منظومة األمم املتحددة ومدن اهليئدات
احلكومية الدولية األخرى عن التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات املنتدى الدائم
مذكرة من األمانة العامة
موجز
يتضــمن هـ ا التقريــر جتميعــا مــوجزا للــردود ال ـواردة مــن كيــا منظوم ـ األمــم املتحــدة واهليئــا
احلكوميـ الدوليـ األخــر علـ اســتبيان بشـ ن اإلجـراتا املتخـ ة لتنفيـ توصــيا املنتــد الــدا م املعــي
بقض ـ ــاا الش ـ ــعو األص ـ ــلي وميك ـ ــن االط ـ ـ ـ عل ـ ـ ـ ال ـ ــردود الكامل ـ ـ ـ عل ـ ـ ـ املوق ـ ـ ـ الش ـ ــبك التـ ـ ــا
www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii -sessions-2/17-2.html
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أوال  -مقدمة
 - ٦أشار أعضات املنتـد الـدا م املعـي بقضـاا الشـعو األصـلي يف كثـر مـن األحيـان إىل أن تنفيـ
توصيا املنتد جيب أن حيدث فرقا يف احلياة اليومي للشعو األصـلي وتشـ لكل املعلومـا املقدمـ إىل
املنتد من كيا منظوم األمم املتحدة ومن اهليئا احلكومي الدولي األخر أداة ابلغ األمهي لتقييم
مد تنفي التوصيا وقد أقر املنتد بفضل تلك الكيا اليت قدمت التقارير وأعر عن شكره هلا،
وهـ ــو حيثهـ ــا عل ـ ـ مواصـ ــل تقـ ــدم معلومـ ــا عـ ــن أنش ـ ـ تها وعـ ــن متابع ـ ـ توصـ ــيا املنتـ ــد ويش ـ ـ
املنتد أيضا الوكاال والصناديق والربامج اليت مل تقدم تقاريرها عن عملها م الشعو األصلي عل أن
تفعل ذلك
 - ٧وقــد أُُرســل اســتبيان إىل حنــو  0١كيــا اتبعــا ملنظومـ األمــم املتحــدة وإىل هيئــا حكوميـ دوليـ
أخــر وحــى  ٦٢كــانون الثاين/ينــاير ،ورد ردود مــن الكيــا التاليـ البــال عــددها  ٦١كيــا وهـ
إدارة الش ــؤون السياس ــي وإدارة ش ــؤون اإلع ـ ـ م التابعت ــان لألمانـ ـ العام ـ ـ  ،والل نـ ـ االقتص ــادي ألفريقي ــا،
ومنظم ـ األغ ي ـ والزراع ـ لألمــم املتحــدة ،والص ــندو الــدو للتنمي ـ الزراعي ـ  ،ومنظم ـ العمــل الدولي ـ ،
واملكتب املعي مبن اإلابدة اجلماعي واملسؤولي عن احلماي التـاب لألمانـ العامـ  ،ومفوضـي األمـم املتحـدة
حلق ــو اإلنس ــان التابع ـ لألمان ـ العام ـ  ،وأمان ـ اتفاقي ـ التن ــو البيول ــوج  ،وأمان ـ اتفاقي ـ األم ــم املتح ــدة
ملكافح التصحر ،ومنظم األمم املتحدة لل فول  ،وبر مج األمم املتحدة اإلمنا  ،ومنظم األمم املتحدة
للرتبيـ والعلــم والثقافـ  ،وهيئـ األمــم املتحــدة للمســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املـرأة ،وبــر مج األمــم املتحــدة
للمستوطنا البشري  ،وصندو األمم املتحـدة للسـكان ،والبنـك الـدو  ،ومنظمـ الصـح العاملي /منظمـ
الصـح للبلــدان األمريكيـ  ،واملنظمـ العامليـ للملكيـ الفكريـ وميكـن االطـ علـ الـردود الكاملـ علـ
املوق ـ ـ ـ ـ ـ الشـ ـ ـ ـ ــبك الت ـ ـ ـ ـ ــا www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-
2/17-2.html

اثنيا  -الددردود الددواردة مددن كيدداانت األمددم املتحدددة واهليئددات احلكوميددة الدوليددة األخددرى
عددن التدددابر املتخددذة أو املزمددع اختاذهددا لتنفيددذ توصدديات املنتدددى الدددائم وخطددة
العمل على نطاق املنظومة لكفالة اتبدا هند متسد لبلدو أهددا إعدن األمدم
املتحدة بشأ حقوق الشعوب األصلية
إدارة الشؤو السياسية
 - 3يف عــام  ،٧١٦٢كان ــت إدارة الش ــؤون السياس ــي ابألمان ـ العام ـ عض ـوا نش ـ ا يف فري ــق ال ــدعم
املشرتك بن الوكاال املعي بقضاا الشعو األصلي وشاركت يف عدة مبادرا لتنفي خ العمل عل
ن ا املنظوم لكفال اتبا هنج متسق لبلوغ أهداف إع ن األمم املتحدة بش ن حقو الشعو األصلي
(انظــر  )E/C.19/2016/5وقــدمت الــدعم هل ـ ه املبــادرا ويف تش ـرين األول/أكتــوبر ،شــاركت اإلدارة يف
جهود فريق األمم املتحدة الق ـر يف شـيل ودعمتـ يف القيـام بـدوره كضـامن ومراقـب يف املرحلـ األخـرة
لعملي التشاور اليت تقودها احلكوم م الشعو األصلي بش ن إدراج االعرتاف هبا يف الدستور واملشارك
السياسي يف مشرو قانون اإلصـ الدسـتور ويف أيلول/سـبتمرب ،قامـت األمـم املتحـدة ،حتـت إشـراف
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املنســق املقــيم ملن ق ـ احملــي اهلــاد وابلش ـراك م ـ أمان ـ منتــد جــزر احملــي اهلــاد  ،ابستضــاف مشــاورة
بش ن عملي الس م يف جزر سليمان مبشارك  0١شااب من شبا اجلزر
 - 0وتواصــل اإلدارة العمــل علـ تنفيـ مبــادرا لتنميـ القــدرا علـ الصــعيد العــامل فمــن خـ ل
بعث األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ،تواصلت اإلدارة م السكان األمازي األصلين يف سيا عملي صياغ
الدستور يف ليبيا ك تضمن معاجل شـواغلهم ومصـاحلهم ويف الفلبـن ،اسـتمر مبـادرا الوسـاط ذا
املسارين م مجاعا املورو املنتمي إلقليم ميندا و ،بدعم م بر مج األمم املتحدة اإلمنا وظل مكتب
االتصال التاب لإلدارة يف نيبال يتحاور م جمموعا األقليا والشعو األصلي لدعم التوصـل إىل هنـج
شامل لل مي لتنفي دستور عام  ،٧١٦0مبا يف ذلك من خ ل الدبلوماسي اهلاد والدعوة
إدارة شؤو اإلعنم
 - 0خصص ــت إدارة ش ــؤون اإلعـ ـ م وإدارة الش ــؤون االقتص ــادي واالجتماعيـ ـ ركن ــا لوس ــا إعـ ـ م
الشــعو األصــلي يف الفــرتة مــن  ٧0إىل  ٧٢نيســان/أبريل خـ ل دورة املنتــد الــدا م ،وأات ه ـ ه الــركن
ملنت املواد اإلع مي اخلاصـ ابلشـعو األصـلي مسـاح للعمـل وعقـد اللقـاتا  ،وجـر فيـ مقـاب
ومناقشــا ومـؤمترا صــحفي ابلبـ املباشــر مـ ممثلـ وخـربات الشــعو األصــلي وستســتمر إدارة شــؤون
اإلع ـ م يف التعــاون م ـ إدارة الشــؤون االقتصــادي واالجتماعي ـ لتخصــي ركــن لوســا اإلع ـ م خ ـ ل
دورا املنتد املقبل
 - ١وتعترب إدارة شؤون اإلع م الكيان الرا د يف رف الوع حبقو الشعو األصلي من خ ل فريق
عامل مشرتك بن وكـاال األمـم املتحـدة يضـم اختصاصـين يف جمـال االتصـاال يف إطـار العنصـر  ٦مـن
خ ـ العمــل علـ ن ــا املنظومـ وخـ ل الـ كر الســنوي العاشــرة إلعـ ن األمــم املتحــدة بشـ ن حقــو
الشــعو األصــلي يف عــام  ،٧١٦٢قــام الفريــق العامــل بوض ـ وتنفي ـ اس ـرتاتي ي اتصــاال تشــتمل عل ـ
جمموع من املواد الرتوجيي واملؤمترا الصحفي ورمز تعبر مميز ووفر اإلدارة أيضا تغ ي واسع الن ا
ومتعــددة الوســا واللغــا للحــدث الرفي ـ املســتو ال ـ أقام ـ ر ــي اجلمعي ـ العام ـ يف  ٧0نيســان/
أبريل  ٧١٦٢ل حتفال هب ه املناسب
 - ٢ونظمــت مراكــز األمــم املتحــدة لإلع ـ م يف خمتل ـ أحنــات العــامل أنش ـ وفعاليــا للتوعي ـ ابليــوم
الــدو للشــعو األصــلي ( ١آ /أغسـ ) فعل ـ ســبيل املثــال ،قــام مركــز اإلع ـ م يف بوغــوات ابلــرتويج
ألصوا الشـعو األصـلي مـن خـ ل فـيلم واث قـ قصـر عرضـت دور السـينما وحم ـا التلفزيـون ،ونظـم
مرك ــز اإلع ـ ـ م يف ك ــانبرا بر جم ــا لبن ــات ق ــدرا زعم ــات الش ــعو األص ــلي فيم ــا يتعل ــق أبه ــداف التنمي ـ ـ
املستدام وتستمر مراكز اإلع م يف التواصل م وسا اإلع م واملؤسسا التعليمي ؛ وإقام الشراكا
م ـ احلكومــا ومنظمــا اجملتم ـ املــدين احمللي ـ والق ــا اخلــا ؛ وتعهــد املكتبــا واملصــادر اإللكرتوني ـ
ذا الصل بقضاا الشعو األصلي
اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 - ٢يف إع ن االحتاد األفريق بش ن املسا ل والتحدا املتعلق ابألراضـ يف أفريقيـا لعـام ،٧١١١
ال ـ يســره املركــز األفريق ـ لسياســا األراض ـ التــاب الل ن ـ االقتصــادي ألفريقيــا ،عقــد رؤســات الــدول
واحلكومــا الع ــزم عل ـ اإلش ـراف عل ـ عملي ـ وض ـ سياس ــا بش ـ ن األراض ـ تك ــون ش ــامل وم م ـ
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ل حتياجــا ملعاجلـ الواق ـ األفريقـ وكشــفت التقييمــا اإلقليميـ لتحديــد جــدو سياســا األراض ـ
عــن وجــود ثغــرة عل ـ مســتو حقــو الشــعو األصــلي والفئــا املستضــعف األخــر وابالعتمــاد عل ـ
نتــا ج التقييمــا  ،قــام املركــز بوضـ إطــار ومبــاد توجيهيـ بشـ ن سياســا األراضـ يف أفريقيــا ملســاعدة
الــدول األعضــات يف االحتــاد األفريق ـ عل ـ وض ـ سياســا متعلق ـ ابألراض ـ تشــمل اجلمي ـ وتقــوم عل ـ
املشــارك  ،وتراعـ يف الوقــت نفسـ الظــروف اخلاصـ للفئــا املستضــعف  ،مثــل الشــعو األصــلي والنســات
والفتيا
 - ١وهتدف املباد التوجيهي بش ن االستثمارا الضخم يف األراضـ يف أفريقيـا ،الـيت أيـدها وزرات
االحتــاد األفريق ـ املســؤولون عــن األرض والزراع ـ يف عــام  ،٧١٦0إىل تش ـ ي اســتثمارا حتــرتم حقــو
ـروج
اإلنسان اليت يتمت هبـا األفـراد واجلماعـا وكـ لك نظـم احليـازة الـيت تتبعهـا الشـعو األصـلي وهـ ت ل
ملبــدأ مشــارك وموافقـ مجيـ مســتخدم األراضـ  ،مبــن يف ذلــك الشــعو األصــلي  ،حبُريـ وبشــكل مســبق
ومســتنر ،قبــل ختصــي األراضـ ل ســتثمار ،م ـ الرتكيــز علـ حقــو املـرأة يف األرض يف نظــام احليــازة
الرمسـ والعـريف علـ حـد السـوات وقـد أعـ لد املركـز بـرامج تدريبيـ وبـرامج لبنـات القـدرا علـ تنفيـ املبـاد
وعلـ اســتخدام املبــاد التوجيهي ـ عنــد التفــاوض بشـ ن عقــود االســتثمار بصــورة حتمـ حقــو الشــعو
األصلي يف حيازة األراض  ،ال سيما وأن ه ه الشعو كثرا مـا تعـي يف األراضـ الـيت هتـم املسـتثمرين
وابلتشاور م الدول األعضات ،نظلم املركز حلقا عمل للتوعي وتدريبا بش ن املباد التوجيهي لفا دة
السل ا التقليدي األفريقي
 - ٦١وق ــد أع ــد املرك ــز األفريقـ ـ لسياس ــا األراضـ ـ بر جم ــا بشـ ـ ن األراضـ ـ واالس ــتثمارا والزراعـ ـ
وبر جمــا آخــر بش ـ ن املســا ل اجلنســاني لتش ـ ي وض ـ سياســا بش ـ ن األراض ـ تكــون شــامل وم م ـ
ل حتياجا وتعرتف حبقو الشعو األصلي والنسات وتوفر احلماي هلا ،بسبل منها املساعدة عل وض
سياسا بش ن األراض وأطر قانوني مناسب وك لك برامج فعال إلدارة األراض وتكتس هـ ه املسـ ل
أمهي حامس للنهوض ابالعرتاف جبمي مستخدم األراض وتس يلهم ومحايتهم ،مبـن يف ذلـك أصـحا
احلقو العرفي من الشعو األصلي ويدعو املركز أيضا إىل حتسـن الرتتيبـا املؤسسـي واإلداريـ لضـمان
إش ـراك الشــعو األصــلي والنســات بشــكل اتم يف تصــميم أنش ـ إدارة األراض ـ الــيت تــؤثر عل ـ حقــوقهم
املشروع يف حيازة األراض
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
 - ٦٦عم بتوصي املنتد الدا م بتعزيز إشراك ممثلن من شبا الشعو األصلي من مجي املنـاطق،
تتعاون منظم األغ ي والزراع م ممثل الت م العامل لشبا الشعو األصلي من أجـل بلـورة تعريـ
الختصاصا منتد استشار لشبا الشعو األصـلي وحتديـد أهدافـ ودوره ووظا فـ وإدارتـ وهيكلـ
منـ شــهر نيســان/أبريل ويُرتقــب أن يُعقــد أول منتــد مــن هـ ا النــو يف عــام  ٧١٦٢ويف إطــار متابعـ
طلب َّ
قدَّم الت م  ،أطلقت منظم األغ ي والزراع بر مج تدريب لفا دة الشعو األصلي  ،شـارك فيـ
 ٦٢من املهنين الشبان اعتبارا من شهر آ /أغس
 - ٦٧وللتوعي إبع ن األمم املتحدة بش ن حقو الشعو األصلي  ،نظمت منظم األغ يـ والزراعـ
محل عاملي بش ن متكن نسـات الشـعو األصـلي  ،تضـمنت  ٦١مناسـبا دعويـ مـن بينهـا مناسـب وزاريـ
رفيع ـ املســتو بش ـ ن نســات الشــعو األصــلي يف أمريكــا ال تيني ـ وع ـ وة عل ـ ذلــك ،أعــد منظم ـ
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اآلخــر أشــرط فيــديو،

األغ يـ والزراعـ  ٧١مــادة لتنميـ القــدرا والــدعوة بعضــها م ـواد مكتوبـ والــبع
http://www.fao.org/indigenous-peoples/ar/
وميكن االط عليها عل املوق التا

 - ٦3واض لعت منظم األغ ي والزراع مب موع كبرة من األنش اهلادف للتوعيـ ابإلعـ ن ،علـ
غـرار دعــم مشــارك الشــعو األصــلي يف الــدورة الرابعـ واألربعــن لل نـ األمــن الغـ ا العــامل  ،ويف مـؤمتر
منظم األغ ي والزراع  ،ويف مشاورة إقليمي وعاملي بش ن حقو املزارعن
 - ٦0وقــد أطلقــت منظم ـ األغ ي ـ والزراع ـ سلســل مــن مبــادرا تنمي ـ القــدرا يف كمبــودا واهلنــد
وأفريقيـا وآسـيا وأمريكـا ال تينيـ بشـ ن املبـاد التوجيهيـ ال وعيـ بشـ ن احلوكمـ املسـؤول حليـازة األراضـ
ومصايد األمساك والغااب يف سيا األمن الغـ ا الـوطي ،الـيت تتنـاول حتديـدا حقـو الشـعو األصـلي
يف التمت أبراضيها وأقاليمها ومواردها ال بيعي  ،استنادا إىل ن اإلع ن
 - ٦0وقام فريق منظم األغ يـ والزراعـ املعـي ابلشـعو األصـلي وممثلـوه يف ابراغـوا إبسـدات املشـورة
التقني ـ إىل الســل ا الوطني ـ بش ـ ن مرســوم يتعلــق بكيفي ـ ت بيــق مبــدأ املوافق ـ احلــرة واملســبق واملســتنرة
يف البلد
 - ٦١وشارك الفريق املعي ابلشعو األصلي يف مناقشا اسرتاتي ي م مدير الربامج االسـرتاتي ي
ملنظم األغ ي والزراع من أجل وض بر مج عمل بش ن الشعو األصلي للفرتة  ٧١٦١-٧١٦٢وقد
أســفر هـ ه املناقشــا عــن إبـرام أكثــر مــن  ٦٦اتفاقــا بــن منظمـ األغ يـ والزراعـ ومنظمــا الشــعو
األصلي بش ن تنفي بر مج العمل املتعلق ابلشعو األصلي يف عام ٧١٦٢
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 - ٦٢يواصــل الصــندو ال ــدو للتنمي ـ الزراعي ـ تيســر إش ـراك الش ــعو األصــلي م ــن خ ـ ل منت ــد
الشــعو األصــلي ومرفــق مســاعدة الشــعو األصــلي ويف شــبارب/فربايرُ ،عقــد االجتمــا العــامل الثال ـ
للمنتــد بش ـ ن موضــو ”التمكــن االقتصــاد للشــعو األصــلي  ،م ـ الرتكيــز عل ـ النســات والشــبا “
ال شارك في ممثلون عن  3٧بلدا وسل االجتما الضوت عل أفضل املمارسـا والـدرو املسـتفادة
وعل مسامه التنمي ال اتي جملتمعا الشعو األصلي يف التمكن االقتصاد لنسـات وشـبا الشـعو
األصــلي ( )٦ومت تبــادل اآلرات بش ـ ن املشــارك الناجح ـ يف السياســا عل ـ الصــعيد الق ــر أثنــات جلس ـ
خمصص ـ مشــرتك ُعقــد خ ـ ل االجتمــا العــامل الثال ـ ملنتــد الشــعو األصــلي يف مقــر الصــندو
وجمل إدارت لعـام  ٧١٦٢وقـام املـدير العـام ملكتـب التنميـ االجتماعيـ الشـامل  ،بـوزارة اخلارجيـ  ،وكبـر
مستشـار جملـ الشــعو األصـلي أبمريكــا الوسـ ( )Consejo Indígena de Centroaméricaبعــرض
جترب السلفادور
 - ٦٢ويؤكــد اإلطــار االس ـرتاتي اجلديــد للصــندو للفــرتة  ٧١٧0-٧١٦١الت ـزام الصــندو ابلتنمي ـ
ال اتي للشعو األصلي ويف شهر أيلول/سبتمرب ،اعتمد الصندو الرب مج الق ر للفر االسرتاتي ي
يف الفلبن الـ حصـل علـ مسـامها مـن الل نـ الوطنيـ املعنيـ ابلشـعو األصـلي ونظـرا إىل أن هـ ا
موج إىل الشعو األصلي فسيسر االط عل مواردها الثقافي واحلصول عل فر جمدي يف
الرب مج َّ
جمال األعمال الت اري الزراعي

__________
( )٦للحصول عل مزيد من املعلوما عن منتد الشعو األصلي لعام  ،٧١٦٢انظر www.ifad.org/it/web/events/ipforum
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 - ٦١ووافــق اجملل ـ التنفي ـ للصــندو يف عــام  ٧١٦٢عل ـ  ٦١مشــروعا لــدعم الشــعو األصــلي
والقبلي واألقليا العرقي يف آسيا وأفريقيا ومن ق احملي اهلاد وأمريكا ال تيني ومن ق البحر الكارييب،
ابســتثمار مبلـ قــدره  ٦٢0مليــون دوالر ولتوطيــد الشـراك املتزايــدة مـ اجلمعيـ الدوليـ للوجبــا املت نيـ
( ،)Slow Foodوافــق الصــندو عل ـ تقــدم منح ـ قــدرها  ١١١ ١١١دوالر هتــدف لتمكــن جمتمعــا
وشبا الشعو األصلي بشكل عام
 - ٧١ويف ع ــام  ،٧١٦٢ق ــام فري ــق ال ــدعم املش ــرتك ب ــن الوك ــاال املع ــي بقض ــاا الش ــعو األص ــلي
بتشكيل فريق عامل ،يقوده الصندو  ،من أجل دعم احلوار الوطي بش ن السياسـا وتنميـ القـدرا يف
صفوف الشعو األصلي والـدول األعضـات وأفرقـ األمـم املتحـدة الق ريـ علـ وضـ وتنفيـ خ ـ عمـل
وسياسا واسرتاتي يا وطني  ،وإدماج قضاا الشعو األصلي يف أطـر عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة
اإلمنا ي  ،وإشراك الشعو األصلي يف إعدادها ك زت من تنفي خ العمل عل ن ا املنظوم
 - ٧٦وق ــام الص ــندو يف ع ــام  ٧١٦٢أيض ــا بتح ــدي إجراتات ـ لتقي ــيم األوض ــا االجتماعي ـ والبيئي ـ
واملناخيـ  ،الـيت تتضـمن ،عمـ بسياسـ الصـندو املتعلقـ ابلتعامـل مـ الشـعو األصـلي  ،مبـدأ ”املوافقـ
احلرة املسبق املستنرة“ ابعتباره أحد العناصر اإللزامي
منظمة العمل الدولية
 - ٧٧إن تعزيز حقو الشعو األصلي وتنميتها ،من خ ل بر مج توفر العمل ال ـق وعلـ أسـا
مجي اتفاقيا منظم العمل الدولي وتوصياهتا ذا الصل  ،ومن بينهـا االتفاقيـ بشـ ن الشـعو األصـلي
والقبلي ـ يف البل ــدان املس ــتقل لع ــام ( ٦١٢١االتفاقي ـ رق ــم  ،)٦١١ه ــو ج ــزت ال يت ـزأ م ــن والي ـ املنظم ـ
وعملها ويف عام  ،٧١٦0أقر جمل إدارة منظمـ العمـل الدوليـ  ،للمـرة األوىل ،اسـرتاتي ي عمـل منظمـ
العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الدولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املتعلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ابلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعو األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي والقبلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (املتاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ التـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
 )www.ilo.org/indigenousومي لكـن هـ ا الســيا املؤسسـ والرب جمـ منظمـ العمـل الدوليـ مـن تصــميم
وتنفي تدخ لصاحل الشعو األصلي والقبلي ب ريق متكامل  ،مبا يف ذلك اإلجراتا املتصل مبتابع
توصيا املنتد الدا م
 - ٧3وفيمــا يتعلــق بتوصــي املنتــد الــدا م بتنظــيم اجتمــا للخ ـربات التقنيــن للنظــر يف صــياغ توصــي
لتكمل ـ االتفاقي ـ رقــم  ،٦١١تــن اس ـرتاتي ي عمــل منظم ـ العمــل الدولي ـ املتعلق ـ ابلشــعو األصــلي
والقبليـ ـ لع ــام  ٧١٦0علـ ـ القي ــام أبنشـ ـ هب ــدف بن ــات الق ــدرا الوطنيـ ـ م ــن أج ــل ت بي ــق االتفاقي ـ ـ ،
مبا يف ذلك تعزيز احلوار واملساعدة التقني وتبادل املمارسا اجليدة وكما ذُكر يف االسرتاتي ي  ،ميكن أن
يــؤد ذلــك إىل قيــام منظمـ العمــل الدوليـ بوضـ مبــاد توجيهيـ أو مدونـ للممارســا وقــد ُعرضــت
التوصي عل اهليئا املكون للمنظم لتنظر فيها يف الوقت املناسب ،وحسب االقتضات
 - ٧0وابلتعاون م وكاال أخر  ،تستكش منظم العمل الدولي أيضا سبل متابع توصي املنتد
الــدا م املتعلق ـ إبعــداد دراس ـ عــن إمكــا وصــول نســات وشــبا الشــعو األصــلي إىل أس ـوا العمــل
وظروف عملهم وتتناول منظم العمل الدولي أيضا قضاا الشعو األصـلي مـن منظـور التقـاط  ،بسـبل
مــن بينهــا الرتكيــز بشــكل خــا عل ـ نســات الشــعو األصــلي واألشــخا ذو اإلعاق ـ مــن الشــعو
األصــلي  ،فيمــا خي ـ االتفاقي ـ بش ـ ن التمييــز يف االســتخدام واملِهْن ـ لعــام ( ٦١0٢االتفاقي ـ رقــم )٦٦٦
وس ــعت منظم ـ العم ــل الدولي ـ ن ــا عمله ــا املتعل ــق ابحلق ــو االقتص ــادي واالجتماعي ـ
وخ ـ ل الس ــن  ،ل
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والثقافي لنسات ورجال الشعو األصلي  ،مبا يف ذلك يف إطـار عـدة دراسـا ونـواتج مسـتهدف تركـز علـ
نسات الشعو األصلي وعل متكينهن االقتصاد
املكتب املعين مبنع اإلابدة اجلماعية واملسؤولية عن احلماية
 - ٧0يف إطار العمل م جها التنسـيق الوطنيـ التابعـ لشـبك أمريكـا ال تينيـ ملنـ اإلابدة اجلماعيـ
والفظــا اجلماعيـ  ،أســهم املكتــب املعــي مبنـ اإلابدة اجلماعيـ واملســؤولي عــن احلمايـ يف املناقشــا الــيت
جـر بشـ ن إمكانيـ إنشــات آليـا وطنيـ ملنـ أعمـال اإلابدة اجلماعيـ والفظــا  ،وقـدم عروضـا عامـ إىل
 ٦٢دول يف األمريكتن بش ن اخليارا السياساتي والعناصر الر يسي أل آلي وطني ملن اجلرا م الفظيع
ويركز املكتب كثرا عل هشاش أوضا الشعو األصلي يف من ق األمريكتن ،ول لك يض ممثلن هل ه
الشعو يف قا م املتحاورين مع عند تقييم احتمال ارتكا جرا م فظيع  ،وال سيما يف تلك املن ق
مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسا
 - ٧١من اعتماد إع ن األمم املتحدة بش ن حقـو الشـعو األصـلي يف عـام  ،٧١١٢اختـ عـدة
تـدابر هامـ للنهــوض حبقــو الشـعو األصــلي ويشــكل تقلـ احليـز الــدميقراط للمــدافعن عــن حقــو
اإلنسان للشعو األصلي حتدا مستمرا ،إىل جانب عدم التشاور فيما يتعلق ابألولوا واالسرتاتي يا
اإلمنا يـ ـ  ،والص ــناعا االس ــتخراجي  ،واس ــتخدام األراضـ ـ واألق ــاليم واملـ ـوارد األخ ــر ال ــيت تض ـ لـر حبق ــو
الشعو األصلي
 - ٧٢وخ ـ ل عــام  ،٧١٦٢واصــلت مفوضــي األمــم املتحــدة حلقــو اإلنســان ،عــن طريــق عــدد مــن
مكاتبها امليداني  ،تعزيز فهم أفضل لألحكام الواردة يف اإلع ن وساهم مكتب املفوضي يف املكسيك يف
تنظيم مناسبا عام وشارك فيها ،وه مناسبا هتدف إىل إذكات الوع أبمهي عمليا التشاور املسبق
املتعلق مبشاري التعدين والتدابر التشريعي اليت ميكن أن تؤثر يف حقو الشعو األصلي  ،وعمل املكتب
ابلتعــاون م ـ بــر مج األمــم املتحــدة اإلمنــا ومنظم ـ األغ ي ـ والزراع ـ عل ـ جمموع ـ مــن املســا ل املتعلق ـ
ونســق مكتــب املفوضــي اإلقليم ـ ألمريكــا اجلنوبي ـ عــدة أنش ـ ل حتفــال ابل ـ كر
ابلشــعو األصــلي
ل
الســنوي العاشــرة لإلع ـ ن ومشلــت ه ـ ه األنش ـ بنــات قــدرا الشــعو األصــلي يف األرجنتــن والربازيــل
وشــيل إضــاف إىل املشــارك يف تنظــيم مناســب م ـ املقــررة اخلاص ـ املعني ـ حبقــو الشــعو األصــلي وجلن ـ
البلدان األمريكي حلقو اإلنسان تركز عل العزل ال وعي ومرحل االتصال األو
 - ٧٢ومــن نيســان/أبريل  ٧١٦١حــى أار/مــايو  ،٧١٦٢يف إطــار املناقشــا اجلاري ـ بش ـ ن دســتور
جديــد يف شــيل  ،شــارك مكتــب املفوضــي اإلقليم ـ ألمريكــا اجلنوبي ـ  ،إىل جانــب بــر مج األمــم املتحــدة
اإلمنا ومنظم العمل الدولي واليونيسي وممثلن عن الشعو األصلي  ،يف جمل استشار اتب لـوزارة
التنمي ـ االجتماعي ـ يف شــيل كلِ ـ بتقــدم املشــورة التقني ـ بش ـ ن عملي ـ تشــاركي م ـ الشــعو األصــلي
تســتويف املعــاير الدوليـ ويف الفــرتة مــن آ /أغسـ حــى تشـرين األول/أكتــوبر ،أجــر حكومـ شــيل
جمموع من املشاورا م الشعو األصلي بش ن التدابر اليت ستشكل األسا لدستور جديد سيعرض
الر ي عل املؤمتر الوطي ،وقد أجريت ه ه املشاورا عل املستو احملل واإلقليم والوطي
 - ٧١وكانت حقو الشعو األصلي إحد املواضـي الـيت نوقشـت خـ ل إحـد جلسـا التحـاور
يف الدورة السادس والث ثن جملل حقو اإلنسـان الـيت عقـد مـن  ٦٦إىل  ٧١أيلول/سـبتمرب وخـ ل
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ه ه املناسب  ،ق املشاركون يف حلق النقاش التقدم احملرز يف تنفي اإلع ن ،وعدم توفر بيـا كافيـ
ومؤش ـ ـرا لقيـ ــا التق ــدم احملـ ــرز ،والعقب ــا الر يسـ ــي الـ ــيت تواجهه ــا جمتمعـ ــا الش ــعو األصـ ــلي مثـ ــل
تغر املناخ
 - 3١ويف مجهوري ـ الكونغــو الدميقراطي ـ  ،واصــل مكتــب األمــم املتحــدة املشــرتك حلقــو اإلنســان دعــم
الت ورا التشريعي ابلتعاون م الربملانين والوزارا الر يسي  ،مبا يف ذلك وزارة حقو اإلنسان ،من أجل
الدعوة إىل اعتماد قانون وطي حيم حقو الشعو األصلي
 - 3٦ويف دول ـ بوليفيــا املتعــددة القوميــا  ،قــدمت مفوضــي حقــو اإلنســان يف أار/مــايو املســاعدة
التقني ـ لعقــد اجتمــا يضــم ســل ا اهليئــا القضــا ي للشــعو األصــلي أقِـ َّـر خ ل ـ بروتوكــول للتنســيق
والتعــاون بــن الســل ا القضــا ي العاديـ واهليئــا القضــا ي للشــعو األصــلي  ،وقــد شــارك يف االجتمــا
أكثر من  ١١١ممثل من ممثل الشعو األصلي
 - 3٧ويف كمبودا ،أسهمت املفوضي يف وض اإلطار القانوين والسياسايت ال ينظم ق ا األراض
وإدارة املـوارد ال بيعيـ وشـاركت يف املشـاورا املتعلقـ مبشـرو القـانون البيئـ بقيـادة وزارة البيئـ  ،وكـ لك
بش ـ ن مشــرو قــانون األراض ـ الزراعي ـ بقيــادة وزارة الزراع ـ واحلراج ـ ومصــا د األمســاك ،وقــدمت املشــورة
بش ـ ن مواتم ـ املش ــروعن وفق ــا ملع ــاير حق ــو اإلنس ــان الدولي ـ وعمل ــت املفوض ــي أيض ــا م ـ وزارة إدارة
األراض والتخ ي احلضر واإلعمار واحلكوما احملليـ ومنظمـا اجملتمـ املـدين مـن أجـل دعـم اجلهـود
الــيت تب ـ هلا الشــعو األصــلي لتقــدم طلبــا للحصــول عل ـ صــكوك ملكي ـ مجاعي ـ لألراض ـ  ،ووفــر
املساعدة القانوني للم تمعا احمللي اليت عانت مـن انتهاكـا حلقوقهـا يف األراضـ وتعاونـت املفوضـي
أيضـا مـ وزارة التنميـ الريفيـ والسـل ا احملليـ يف مقاطعـ كــوه كونـ لتسـ يل هويـ مثــاين مجاعــا مــن
الشــعو األصــلي تقــيم يف واد أرين ـ وأخ ـرا حصــلت أربع ـ منهــا عل ـ تس ـ يل هويتهــا ابعتبارهــا مــن
الشعو األصلي يف تشرين األول/أكتوبر
 - 33ويف هندورا  ،نظمت املفوضي جمموعـ مـن حلقـا العمـل يف من قـ لينكـا الـيت تضـم إينتيبوكـا
والابز وملبـ ـرا ابلشـ ـراك مـ ـ اآلليـ ـ الوطنيـ ـ حلمايـ ـ امل ــدافعن ع ــن حق ــو اإلنس ــان والص ــحفين واحمل ــامن
واإلع ميــن االجتمــاعين مــن أجــل مواصــل احلـوار مـ الســل ا احملليـ بشـ ن حــق الشــعو األصــلي يف
الل وت إىل القضات
 - 30وق ــرر آليـ ـ اخلـ ـربات املعنيـ ـ حبق ــو الش ــعو األص ــلي خـ ـ ل دورهت ــا العاش ــرة ال ــيت عق ــد يف
متوز/يوليـ  ،الرتكيــز يف دراســتها املواضــيعي املقبلـ علـ املوافقـ احلــرة املســبق املســتنرة ،وتقــدميها إىل جملـ
حق ــو اإلنس ــان يف أيلول/س ــبتمرب  ٧١٦٢وت ــدعم املفوض ــي  ،بوص ــفها أمانـ ـ آليـ ـ اخلـ ـربات ،إجـ ـرات هـ ـ ه
الدراس اليت مشلـت حلقـ دراسـي للخـربات بشـ ن هـ ا املوضـو ُعقـد يف سـانتياغو يـوم  0و  0كـانون
األول/ديسمرب
 - 30ويف ابراغوا  ،أعد املفوضي  ،ابلتعاون م الشركات من الفريق املواضيع املشرتك بن الوكاال
املعي حبقو اإلنسان وحقو الشعو األصلي  ،املباد التوجيهي لتعزيز إدماج املنظور اجلنسـاين يف كـل
املســا ل املتعلق ـ ابحلــق يف املشــارك والتشــاور واحلــق يف األراض ـ وأســهم ذلــك يف متكــن نســات الشــعو
األصلي من اإلسهام بشكل متزايد يف السياسا العام املتعلق ابملسا ل اليت متسها

8/18

18-01699

E/C.19/2018/3

 - 3١وشـ ــاركت املفوضـ ــي يف العديـ ــد مـ ــن املشـ ــاورا واالجتماعـ ــا املتصـ ــل جبم ـ ـ البيـ ــا وإطـ ــار
املؤش ـرا العاملي ـ ويف أيلول/ســبتمرب ،أجريــت مشــاورا م ـ العديــد مــن أصــحا املصــلح يف جني ـ
إلق ـرار تعري ـ ومنه ي ــا إط ــار مج ـ البي ــا ملؤش ـرا أه ــداف التنمي ـ املس ــتدام مب ــا يف ذل ــك بش ـ ن
عمليــا القتــل وأشــكال أخــر مــن العن ـ ضــد املــدافعن عــن حقــو اإلنســان والصــحفين والنقــابين
(املؤش ــر )٦-٦١-٦١؛ وانتش ــار التميي ــز واملض ــايقا (املؤشـ ـران  ٦-3-٦١و )٦- -٦١؛ والوفي ــا
وقــد أقــر
املتصــل ابلنـزا (املؤشــر  )٧-٦-٦١والــنهج القــا م علـ حقــو اإلنســان فيمــا يتعلــق ابلبيــا
وفيمـا
النهج ال اقرتحت املفوضي للمؤشرا والنهج القا م عل حقو اإلنسـان فيمـا يتعلـق ابلبيـا
يتعلق مبؤشرا أهـداف التنميـ املسـتدام  ٦-٦١-٦١و  ٦- -٦١و  ،٦-3-٦١تشـمل املنه يـا
اليت أقَِّر اعتبار وض األقليا واألعرا والشعو األصلي كفئ بيا م لوب  ،واتفق علـ أن تراعـ
جهود مج البيا اجلاري ه ه املعلوما قدر اإلمكان ويشدد النهج القا م عل حقو اإلنسان فيمـا
يتعلق ابلبيا عل ضرورة مشارك الشعو األصلي يف مج البيا وتصنيفها
أمانة اتفاقية التنو البيولوجي
 - 3٢يف اجللس ـ العاشــرة للفريــق العامــل بــن الــدورا املخص ـ املفتــو اب العضــوي املعــي ابملــادة
 ) ( ٢واألحكــام ذا الصــل مــن اتفاقي ـ التنــو البيولــوج  ،املعقــودة يف مــونرتال بكنــدا يف الفــرتة مــن
 ٦3إىل  ٦١كانون األول/ديسمرب ،أوص الفريق أبن حيي مؤمتر األطراف علما ابلتوصيا الصادرة عن
الدورتن اخلامس عشرة والسادس عشرة للمنتد الدا م املعي بقضاا الشعو األصلي
 - 3٢ويف اجللس الثالث عشـرة ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـ التنـو البيولـوج املعقـودة يف ديسـمرب/كانون
األول  ،٧١٦١اعتُمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد التوجيهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال وعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوتز كوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتال (ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ور احليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة)
( )CBD/COP/DEC/XIII/18الــيت أُعـ لد لتسرتشــد هبــا الــدول األطـراف واحلكومــا األخــر يف إعــداد
آليــا وتش ـريعا ومبــادرا مناســب أخــر لضــمان موافق ـ الشــعو األصــلي واجملتمعــا احمللي ـ موافق ـ
مســبق ومســتنرة عل ـ حصــول اآلخ ـرين عل ـ معارفهــا وابتكاراهتــا وممارســاهتا ،مــن أجــل التقاســم العــادل
واملنص للمنـاف الناشـئ عـن اسـتخدام هـ ه املعـارف واالبتكـارا واملمارسـا ذا الصـل حبفـ التنـو
البيولوج واستخدام املستدام ،واإلب غ عن االستي ت غر املشرو عل املعارف التقليدي ومنع وهـ ه
املبـاد التوجيهيـ  ،إذا نفـ بفعاليـ علـ الصــعيد الـوطي ،ستســاعد يف حتقيــق اهلــدف  ٦٢مــن أهــداف
آيتش ـ مــن اخل ـ االس ـرتاتي ي للتنــو البيولــوج ( )٧١٦٦-٧١٧١وه ـ متثــل مســامه كبــرة يف محاي ـ
املعارف التقليدي يف إطار املادة  3٦من إع ن األمم املتحدة بش ن حقو الشعو األصلي
أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
 - 3١يف عــام  ،٧١٦٢قامــت أمانـ اتفاقيـ األمــم املتحــدة ملكافحـ التصــحر بتيســر مشــارك الشــعو
األصلي يف أنش عديدة فعل سبيل املثال ،انتُخبت جلنـ التنسـيق املعنيـ ابلشـعو األصـلي يف أفريقيـا
لعضــوي فريــق اجملتم ـ املــدين التــاب لألمان ـ  ،ال ـ عمــل أثنــات فــرتة الســنتن  ٧١٦٢-٧١٦١مــن أجــل
إيصال أصوا اجملتم املدين إىل مفاوضا مؤمتر األطراف ،وتيسر التنسيق بـن منظمـا اجملتمـ املـدين
املعتمدة ،وضمان التواصل الفعال بش ن القضاا املتعلق ابلتصحر وتدهور األراض واجلفاف
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 - 0١وأُُدرجت حقو الشعو األصلي يف األراض واحليازة العرفي لألراضـ أيضـا يف جـدول أعمـال
الـ ــدورة الثالث ـ ـ عشـ ــرة مل ـ ـؤمتر األط ـ ـراف يف االتفاقي ـ ـ املعقـ ــودة يف أوردو يف الصـ ــن يف الفـ ــرتة مـ ــن  ١إىل
 ٦١أيلول/سبتمرب ومت متثيل الشعو األصلي يف الدورة بدعم ما من البلدان املاحن
منظمة األمم املتحدة للطفولة
 - 0٦تعم ــل اليونيس ــي يف غ ــابون والفلب ــن والكونغ ــو لتنفي ـ ـ إع ـ ـ ن األم ــم املتح ــدة بش ـ ـ ن حق ــو
الشعو األصلي وخ العمل عل ن ا املنظوم فقد أع ت وثيقـ الـرب مج الق ـر للفـرتة -٧١٦٢
 ٧١٧٧وامل كرة االسرتاتي ي حلماي ال فل يف غـابون األولويـ للرعايـ النفسـي ألطفـال الشـعو األصـلي
وحتديدا الفتيا فيما يتعلق بزواج األطفال ،والعن يف املدار  ،واحلق يف التعليم ،وتس يل املواليد
 - 0٧وخـ ل عــام  ،٧١٦٢كانــت اليونيســي الوكالـ الرا ــدة املؤيــدة حلصــول أطفــال الشــعو األصــلي
علـ ـ اخل ــدما األساس ــي ال مركزيـ ـ وتوطي ــد الش ـ ـراكا االس ـ ـرتاتي ي والتنس ــيق ب ــن أص ــحا املص ــلح
املتعددين حتت إشراف وزارة العدل وحقو اإلنسان ومحايـ الشـعو األصـلي يف الكونغـو ومت الرتكيـز علـ
هتيئ ـ بيئ ـ مؤاتي ـ  ،وبصــورة خاص ـ عل ـ التحل ـ إبرادة سياســي يف أعل ـ املســتوا كمــا بــرهن عل ـ ذلــك
اعتمـ ــاد قـ ــانون حلماي ـ ـ حقـ ــو الشـ ــعو األصـ ــلي  ،يتضـ ــمن خ ـ ـ عمـ ــل وطني ـ ـ والمركزي ـ ـ (يف الفرتتـ ــن
 ٧١٦3-٧١١١و  )٧١٦٢-٧١٦0هت ــدف إىل حتس ــن ظ ــروف معيش ـ الش ــعو األص ــلي ويت ــي أيض ــا
إعرا وكاال األمم املتحدة حتت قيـادة املنسـق املقـيم عـن اهتمامهـا هبـ ه املسـ ل وازداد التزامهـا هبـا إقامـ
شراكا اسرتاتي ي موسع ه مفتا الن ا وقد أشار رصد البيا الـ أجـر يف أيلول/سـبتمرب إىل
أن  ٢0.3٦يف املا من األطفال ( ١١.٧٢يف املا من الفتيـا ) أتيحـت هلـم إمكانيـ االلتحـا ابملـدار ،
م بلوغ معدل القبول  ١١.0١يف املا ( 0٢.١0يف املا من الفتيا ) ومعـدل اإلكمـال  ١3.٢0يف املا ـ
( ١٧.٧3يف املا من الفتيا ) وكان أثر تعليم أطفال الشعو األصلي م ه ففـ عـام  ،٧١٦٢ارتفـ
إمجا عدد األطفال امللتحقن ابملدار االبتدا ي يف حمافظيت سيبييت وزا غا إىل  ٦ 0٦٧طفـ  ،مـن بيـنهم
 ١00فتــاة يف إطــار خ ـ تعليمي ـ حمــددة األهــداف وابملقارن ـ بعــام  ،٧١٦3كــان عــدد أطفــال الشــعو
األص ــلي امللتحق ــن ابمل ــدار يف س ــيبييت يبل ـ  ١١طفـ ـ فق ـ وت ــدعم اليونيس ــي أيض ــا الش ــبك الوطنيـ ـ
للشعو األصلي يف الكونغو ،وهو منتد يعمل من أجل إعمال حقو الشعو األصلي
 - 03ويف الفلبن ،توفر اليونيسي  ،بدعم من حكوم أسـرتاليا ،املسـاعدة املاليـ والتقنيـ لـوزارة الرعايـ
االجتماعي ـ والتنمي ـ لتحســن تســليم التحــوي النقدي ـ املشــروط املعدل ـ للشــعو األصــلي يف املنــاطق
الت كيـد
املعزول جغرافيـا واحملرومـ ويف عـام  ،٧١٦٢أجنـز اليونيسـي دراسـ بعنـوان ”ابغساسـالين
علـ حقــو الشــعو األصــلي ومحايتهــا لألجيــال املقبلـ “ وكشــفت الدراسـ عــن احلـواجز الــيت يواجههــا
أطفـال الشــعو األصــلي وأســرهم يف احلصـول علـ التعلــيم واخلــدما الصـحي علـ حنــو فعــال؛ وسرتشــد
نتـا ج الدراسـ التغيـرا يف السياســا الداخليـ والقـرارا املتعلقـ ابلـربامج وتقــوم اليونيســي  ،يف إطــار
ش ـراك م ـ معهــد االســتق ل ال ـ ايت واحلوكم ـ وم ـ منظمــا الشــعو األصــلي  ،بتعمــيم املســا ل املتعلق ـ
أبطفال وشبا الشعو األصلي يف خ ـ احلكومـا احملليـ وميزانياهتـا يف  0بلـدا تضـم عـددا كبـرا
من السكان األصلين يف مقاطع ماغويندا و
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برانم األمم املتحدة اإلمنائي
 - 00تــوفر اخل ـ االس ـرتاتي ي اجلديــدة لــرب مج األمــم املتحــدة اإلمنــا للفــرتة  ٧١٧٦-٧١٦٢ح ـ
للبلــدان الش ـريك فيمــا يتعلــق بتعزيــز احللــول املراعي ـ لل بيع ـ الــيت تكفــل االســتدام عل ـ الكوكــب ،وفيمــا
يتعلــق مبعاجلـ احلقــو املتصــل ابلتمويــل واحليــازة وامليــاه واألراضـ  ،مـ فهــم واضـ للتبــاين يف آاثرهــا علـ
النسـات والرجـال وكـ لك علـ جمتمعـا الشــعو األصـلي ويف القـدرة علـ احلصـول عليهـا ويف مســامها
فيهـا وي بـق الـرب مج اإلمنـا معـاير اجتماعيـ وبيئيـ إلزاميـ يف مجيـ مشـاريع  ،تتـ ل مـن عـدة عناصــر
وه سياسا ومباد عام  ،ومعاير عل مستو املشاري  ،وعملي تنفي السياسا وتساعد املعاير
امل بق عل مستو املشاري يف تنفي التزام الرب مج اإلمنا بتعزيـز احـرتام حقـو اإلنسـان واملسـاواة بـن
اجلنسن واالستدام البيئيـ كمـا أهنـا تتصـل ابإلدارة املسـتدام للمـوارد ال بيعيـ  ،والتشـرد وإعـادة التـوطن،
والرتاث الثقايف ،والشعو األصلي
 - 00وم ــن خـ ـ ل ت بي ــق ال ــنهج الـ ـ وض ــعت جمموعـ ـ األم ــم املتح ــدة اإلمنا يـ ـ ل ــدعم تنفيـ ـ خ ـ ـ
عام  ٧١3١ب ريق فعال ومتسق (ال يت ل من عناصـر التعمـيم والتسـري ودعـم السياسـا ) ،يسـع
الــرب مج اإلمنــا ابســتمرار إىل ت بيــق الــنهج القا م ـ عل ـ حقــو اإلنســان ،الــيت تش ـ عل ـ أن يكــون
الدعم الرب جمـ الـ يقدمـ الـرب مج اإلمنـا لتنفيـ أهـداف التنميـ املسـتدام مراعيـا ملبـدأ عـدم تـرك أ
أحد خل الركب وضمان إدماج خمتل الفئا  ،مبا فيها الشعو األصلي فاإلرشادا املعتمدة إلطار
عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنا ي ( )٧اليت هتدف إىل دعم تنفي خ عام  ٧١3١يف البلدان تتضمن
إشــارة حمــددة إىل الشــعو األصــلي يف مبــاد الربجمـ املتكاملـ املتعلقـ مببــدأ عــدم تــرك أحــد يتخلـ عــن
الركب واملتعلق كـ لك بــحقو اإلنسـان واملسـاواة بـن اجلنسـن ومتكـن املـرأة كمـا أن املبـاد التوجيهيـ
اليت وضعتها جمموع األمم املتحدة اإلمنا ي لإلب غ الق ر عـن أهـداف التنميـ املسـتدام تتنـاول حتديـدا
مســا ل مت ـ الشــعو األصــلي  ،منهــا مســا ل متعلق ـ ابلبيــا واملشــارك واإلش ـراك وإضــاف إىل ذلــك،
يشر الدليل التمهيد للحماي االجتماعي ال أعده الرب مج اإلمنا إىل احلماي االجتماعي للشعو
األصلي ابعتبارها جزتا من مبدأ االلتزام بعدم ترك أحد يتخل عن الركب
 - 0١وينف ـ ال ــرب مج اإلمن ــا يف خمتلـ ـ البل ــدان سلس ــل م ــن الـ ـربامج ال ــيت ت ــروج للش ــعو األص ــلي
وإلع ـ ن األم ــم املتح ــدة بش ـ ن حق ــو الش ــعو األص ــلي  ،مب ــا يف ذل ــك م ــن خ ـ ل تنفي ـ ب ـرامج حم ــددة
األهـداف قا مـ بـ اهتا وتعمــيم مراعـاة حقــو الشـعو األصــلي يف الـربامج املتعلقـ ابحلوكمـ والبيئـ وتغــر
املنــاخ واخل ـ الوطنيـ وتظــل الشــعو األصــلي مــن الفئــا املعني ـ ذا األولوي ـ ابلنســب لــرب مج املــن
الصغرة ملرفق البيئ العاملي ال ينف ه الرب مج اإلمنا  ،حي جيـر تنفيـ حـوا  ٦0٦مشـروعا تشـمل
الشعو األصلي  ،أ بنسب  ٦١يف املا تقريبا من إمجا حافظ املشاري املن ـزة يف إطـار بـر مج املـن
الصــغرة يف الفــرتة  ٧١٦٢-٧١٦١ويعتمــد بــر مج األمــم املتحــدة للتعــاون يف جمــال خف ـ االنبعــااث
النامج ـ عــن إزال ـ الغــااب وتــدهورها يف البلــدان النامي ـ  ،ال ـ بــدأ تنفي ـ يف عــام  ،٧١١٢عل ـ ال ــدور
التنسيق واخلربة التقني اليت يتمت هبـا كـل مـن بـر مج األمـم املتحـدة اإلمنـا  ،ومنظمـ األغ يـ والزراعـ ،
وبــر مج األمــم املتحــدة للبيئـ ويركــز هـ ا الــرب مج التعــاوين ،الـ يعمــل يف  00بلــدا ،بوجـ خــا علـ
الشــعو األصــلي وغرهــا مــن اجملتمعــا املعتمــدة عل ـ الغــااب  ،ويش ـ يف الوقــت نفس ـ أيضــا عل ـ
__________
(https://undg.org/document/2017-undaf-guidance )٧
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توسي ن ا العمليا اليت ينخررب فيها أصحا مصلح متعددون ويؤد الرب مج اإلمنا دور الوكال
الرا دة اليت تدعم جهود احلوكم املب ول عل الصعيد الق ر خلف االنبعااث النامج عن إزال األحراج
وتــدهور الغــااب (املبــادرة املعــززة خلف ـ االنبعــااث النامج ـ عــن إزال ـ الغــااب وتــدهورها) ،ويهــدف إىل
متكن تلك اجملموعا من املشارك يف عمليا صن القرار املتصل ابملبادرة املعـززة علـ املسـتوا احملليـ
والوطني والدولي
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
 - 0٢يف تشرين األول/أكتوبر ،يف الدورة رقم  ،٧١٧أحارب اجملل التنفيـ لليونسـكو علمـا بسياسـ
مفصل للتعامل م الشعو األصلي وحتقق ه ه السياس االتسا بن عمـل اليونسـكو ومبـاد إعـ ن
األمـم املتحــدة بشـ ن حقــو الشــعو األصــلي  ،وتوضـ كيفيـ تنفيـ اإلعـ ن يف خمتلـ ق اعــا عمــل
اليونســكو ويعــزز هـ ا الق ـرار السياســايت اس ـرتاتي ي اليونســكو املتوس ـ األجــل للفــرتة ،٧١٧٦-٧١٦0
حيـ يؤكــد علـ أن املنظمـ ســتنف اإلعـ ن يف مجيـ اجملــاال الرب جميـ ذا الصــل وأهنــا ستضـ وتنفـ
سياس عل ن ا اليونسكو بش ن التعامل م الشعو األصلي ويع التـزام خ ـ عـام  ٧١3١بعـدم
ترك أ أحد خل الركب زمخا جديدا لضمان مسا األصوا املعربة عن أولوا الشعو األصلي ويف
ضـوت ذلـك ،حتــدد السياسـ الـيت وضــعتها اليونسـكو للتعامـل مـ الشـعو األصـلي هن ــا مؤسسـيا إلرشــاد
مجي الق اعا الرب جمي يف اليونسكو يف تفاع هتا م الشعو األصلي
 - 0٢ويف الق ـ ـرار  ،٦٢٢/٢٦أعلن ـ ــت اجلمعي ـ ـ العام ـ ـ ع ـ ــام  ٧١٦١الع ـ ــام ال ـ ــدو للغ ـ ــا الش ـ ــعو
األصلي وشدد الدول األعضات عل احلاج امللح إىل احلفاظ عل لغـا الشـعو األصـلي يف مجيـ
أحنــات العــامل وإحيا هــا وتعزيزهــا ،ودعــت اليونســكو إىل أن تكــون ه ـ الوكال ـ الرا ــدة يف تنظــيم االحتفــال
هب ه السن
 - 0١وتدعم اليونسكو ،من خ ل اتفاقي عام  ٦١٢٧حلماي الرتاث العامل الثقايف وال بيع مشارك
الشعو األصلي يف حتديد تراثها ال بيع والثقايف وحفظ ( )3ويف عام ُ ،٧١٦0ع لدلت املباد التوجيهي
لتنفيـ هـ ه االتفاقيـ لكـ تـدرج فيهــا إشـارا حمـددة إىل الشــعو األصـلي ويف عـام  ،٧١٦٢الحظــت
جلنـ الـرتاث العــامل  ،يف دورهتــا احلاديـ واألربعــن ،إنشــات املنتــد الــدو للشــعو األصــلي املعــي ابلـرتاث
العامل ويت ل ه ا املنتد من ممثلن للشعو األصلي من مجي أحنات العامل ،ويُتوق أن يكون عمل قد
بدأ خ ل الدورة الثاني واألربعن لل ن الرتاث العامل املقرر عقدها يف املنام يف عام ٧١٦٢
 - 0١ويقــوم بــر مج نظــم املعــارف احمللي ـ واملتعلقـ ابلشــعو األصــلي بقيــادة العمــل الـ تض ـ ل ب ـ
اليونســكو بشـ ن معــارف الشــعو األصــلي وتغــر املنــاخ وبــدعم مــن الســويد واليــاابن ،تعمــل املنظمـ مـ
الرعــاة يف إثيوبيــا وأوغنــدا وبوركينــا فاســو وتشــاد ومجهوري ـ تنزانيــا املتحــدة وكينيــا مــن أجــل بنــات القــدرا
وإعداد البحوث املتعددة التخصصا بش ن معـارف الرعـاة يف جمـال التنبـؤ ابل قـ والتكيـ مـ املنـاخ
كما أن بر مج نظم املعارف احمللي واملتعلقـ ابلشـعو األصـلي لليونسـكو يستضـي وحـدة الـدعم التقـي
لفرق ـ العمــل املعني ـ ابملعــارف احمللي ـ واملتعلق ـ ابلشــعو األصــلي التابع ـ للمنــرب احلكــوم الــدو للعلــوم
والسياســا يف جمــال التنــو البيولــوج وخــدما الــنظم اإليكولوجي ـ  ،املكلف ـ بتعزيــز االع ـرتاف ابملعــارف
احمللي واملتعلق ابلشعو األصلي واحرتامها يف مجي جوانب ه ا املنرب
 - 0٦وتواصــل اليونســكو رصــد إعمــال حــق الشــعو األصــلي يف التعلــيم مــن خـ ل إجـرات مشــاورا

__________
( )3انظر http://whc.unesco.org/en/activities/496/
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منتظم م الدول األعضات ودراس التقارير الدوري عن تنفي اتفاقي اليونسكو بش ن مكافح التمييـز يف
جمال التعليم لعام  ٦١١١والتوصي ذا الصل ويف الفرتة من  ٧١٦٧إىل  ،٧١٦١أبلغت  ٦0دول من
الدول األعضات الـ  ١٢املشارك عن التدابر املتخ ة فيما يتعلق إبعمال حق الشعو األصلي يف التعليم،
وهـ ـ األرجنت ــن وأسـ ـرتاليا وإكـ ـوادور والربازي ــل وبوليفي ــا (دولـ ـ  -املتع ــددة القومي ــا ) والس ــويد وش ــيل
وغواتيماال وفنزوي (مجهوري  -البوليفاري ) وكندا واملكسيك والنرويج ونيوزيلندا وهندورا
 - 0٧ويف الدورة التاسع والث ثن للمؤمتر العام لليونسكو املعقودة يف ابري يف الفرتة من  3١تشـرين
األول/أكتــوبر إىل  ٦0تشـرين الثــاين/نوفمرب ،اعتمــد الــدول األعضــات التوصــي املتعلقـ ابلعلــم والبــاحثن
العلميــن( )0الــيت تــدون مــا يُعتــرب مــن القواعــد يف ه ـ ا اجملــال وتتنــاول التوصــي املســا ل املتعلق ـ مبعــارف
الشعو األصلي (ومصاحلها) بعدة طر واعتمد الدول األعضات أيضا إع ن املباد األخ قي فيما
يتعلــق بتغــر املنــاخ ال ـ يتنــاول مســا ل متصــل مبعــارف الشــعو األصــلي  ،وحيــدد ال موحــا واملبــاد
العام لصن القرارا والسياسا يف جمال تغر املناخ
هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
 - 03تـ ـ ــدعم كـ ـ ــل مـ ـ ــن اخل ـ ـ ـ االس ـ ـ ـرتاتي ي هليئ ـ ـ ـ األمـ ـ ــم املتحـ ـ ــدة للم ـ ـ ـرأة للفـ ـ ــرتة ٧١٧٦-٧١٦٢
واسـرتاتي يتها إلدمــاج نســات الشــعو األصــلي وإبـراز صــورهتن تنفيـ إعـ ن األمــم املتحــدة بشـ ن حقــو
الشعو األصلي عل الصعيد الق ر فعل سبيل املثال ،خت هيئ األمم املتحدة للمرأة لبنات قـدرا
نس ــات ومنظم ــا الش ــعو األص ــلي (م ــث يف ش ــيل وكولومبي ــا واملكس ــيك وابراغ ـوا والفلب ــن) ،وتعت ــزم
التكليـ إبجـرات دراســا عــن حالـ نســات الشــعو األصــلي يف أمريكــا ال تينيـ ومن قـ البحــر الكــارييب
حتضـرا لعقــد منتــدا إقليميـ  ،وتعمــيم قضــاا الشــعو األصــلي يف أطــر عمــل األمــم املتحــدة للمســاعدة
اإلمنا ي والتقييما الق ري املشرتك (مث للسلفادور وغواتيماال ونيبال)
 - 00وتقوم هيئ األمم املتحدة للمرأة أيضا بتعميم قضاا نسات الشعو األصلي يف الربجم من خ ل
اس ـرتاتي يتها املؤسس ــي بش ـ ن إب ـراز وإدمــاج نس ــات الش ــعو األص ــلي وه ـ تعم ــل م ـ الفري ــق اإلقليم ـ
املش ــرتك ب ــن الوك ــاال املع ــي ابلش ــعو األص ــلي يف أمريك ــا ال تيني ـ ـ ومن ق ـ ـ البح ــر الك ــارييب وفريق ـ ـ
االستشار للشعو األصلي  ،ال تشارك اهليئ يف رائست
 - 00وق لدمت هيئ األمم املتحدة للمرأة الدعم إىل جلن وض املـرأة يف دورهتـا احلاديـ والسـتن املعقـودة
يف آذار/م ــار  ،ال ــيت رك ــز علـ ـ متك ــن نس ــات الش ــعو األص ــلي  ،احتف ــاال ابلـ ـ كر الس ــنوي العاش ــرة
لإلع ن وحثت الل ن يف االستنتاجا املتفـق عليهـا ( ،E/2017/27-E/CN.6/2017/21الفصـل األول،
أل ) احلكوما عل اختاذ تدابر للنهوض بتمكن نسات الشعو األصلي اقتصادا ،مبا يف ذلك ضمان
حصـوهلن علـ التعلــيم اجليــد والشــامل لل ميـ ومشــاركتهن بصــورة هادفـ يف االقتصــاد عــن طريــق معاجلـ
ما يواجهن من حواجز وأشكال متعددة ومتقاطع من التمييز ،مبا يف ذلـك العنـ  ،وتعزيـز مشـاركتهن يف
عمليا صن القرار عل مجي املستوا ويف مجي اجملاال  ،واحرتام ومحاي معارفهن التقليدي واملتوارث ،
م التنوي إىل أمهي اإلع ن لكل من فتيا ونسات الشعو األصلي
__________
( )0انظر http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002489/248910E.pdf
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 - 0١ونظمت هيئ األمم املتحدة للمرأة ،بصفتها الر ي املشارك لفريـق الـدعم املشـرتك بـن الوكـاال
املع ــي بقض ــاا الش ــعو األص ــلي  ،االجتم ــا الس ــنو الـ ـ عق ــد يف كيت ــو إبكـ ـوادور يف حزيران/يونيـ ـ ،
واستضافت م أمان املنتد الدا م املعي بقضاا الشعو األصلي وكان اهلدف مـن االجتمـا هـو تعزيـز
تنفيـ خ ـ العمــل علـ ن ــا املنظومـ لكفالـ اتبــا هنــج متســق لتحقيــق غــاا اإلعـ ن علـ الصــعيد
الوطي ،واإلسهام يف االحتفال ابل كر العاشرة لإلع ن من خ ل اتبا هنج مشـرتك يف جمـاال الـدعوة
ونشر الرسا ل واالتصاال وقد وفر االجتما منربا لتبادل وجها النظر بن أفرق األمم املتحدة الق ري
بش ن إدمـاج اجملـاال السـت ذا األولويـ خل ـ العمـل علـ ن ـا املنظومـ يف أطـر عمـل األمـم املتحـدة
للمسـ ــاعدة اإلمنا ي ـ ـ ويف الربجم ـ ـ عل ـ ـ املسـ ــتو الق ـ ــر وأسـ ــفر ذلـ ــك أيضـ ــا عـ ــن وض ـ ـ جمموع ـ ـ مـ ــن
املؤشرا ملسـاعدة فريـق الـدعم علـ وضـ إطـار مشـرتك للمسـاتل واإلبـ غ عـن تنفيـ خ ـ العمـل علـ
ن ا املنظوم
 - 0٢ويف ع ــام  ،٧١٦٢أع ــد هيئـ ـ األم ــم املتح ــدة للمـ ـرأة ،ابالش ـرتاك م ـ ص ــندو األم ــم املتح ــدة
للسكان واليونيس  ،صحيف وقا عن وفيا األمها وصح األم من الشعو األصلي كما كلفت
اجلمعيـ العامـ هيئـ األمــم املتحــدة للمـرأة إبعــداد دراسـ عامليـ عــن نســات الشــعو األصــلي  ،وهــو جهــد
رحب ب املنتد يف دورت السادس عشرة واض لعت عـدة مكاتـب ق ريـ اتبعـ للهيئـ بدراسـا وطنيـ
عن حال نسات الشعو األصـلي  ،وقـد قـدمت هـ ه الدراسـا مـدخ قيلمـ لصـياغ الدراسـ العامليـ
وه ـ تش ــمل دراس ـ يف ش ــيل تغ ـ قض ــاا مث ــل احلص ــول عل ـ األراض ـ  ،وأث ــر تغ ــر املن ــاخ ،والتمك ــن
االقتصــاد  ،وق ــا الصــناع والتعــدين ،ودراســتن يف ابراغـوا والربازيــل بشـ ن العنـ واحلالـ مــن حيـ
اإلصاب بفرو نق املناع البشري يف أوسارب نسات الشعو األصلي
 - 0٢وتسرتشـ ـ ــد التـ ـ ــدابر املتخ ـ ـ ـ ة لـ ـ ــدعم الشـ ـ ــركات الـ ـ ــوطنين يف إص ـ ـ ـ وتنفي ـ ـ ـ األطـ ـ ــر القانوني ـ ـ ـ
واالسـرتاتي يا واخل ـ الراميـ لتنفيـ اإلعـ ن بكــل مــن اخل ـ االسـرتاتي ي هليئـ األمــم املتحــدة للمـرأة
للف ــرتة  ٧١٧٦-٧١٦٢واسـ ـرتاتي يتها إلدم ــاج نس ــات الش ــعو األص ــلي وإبـ ـراز ص ــورهتن وتش ــر اخل ـ ـ
االسـرتاتي ي للفــرتة  ،٧١٧٦-٧١٦٢الــيت تتضــمن مــن مجلـ مباد هــا التوجيهيـ مبــدأ عــدم تــرك أ أحــد
خل الركب ،وعل وج التحديد فيما يتعلق ابلنتي ـ  ،٧الـيت تـن علـ أن املـرأة تـؤد دورا قيـادا يف
نظــم احلكــم وتشــارك فيهــا وتســتفيد منهــا علـ قــدم املســاواة ،إىل أن إســهاما هيئـ األمــم املتحــدة للمـرأة
ســوف تركــز عل ـ دعــم نســات الشــعو األصــلي يف جهــودهن الرامي ـ لبلــوغ مناصــب صــن الق ـرار وتــدعم
اس ـرتاتي ي إدمــاج نســات الشــعو األصــلي وإب ـراز صــورهتن املكاتــب الق ري ـ يف مســاعيها لتوســي ن ــا
براجمها عم خب عمل األمن العام عل ن ا املنظوم بش ن حقو الشعو األصلي
برانم األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
 - 0١ي ــوفر مو ــل األم ــم املتح ــدة ال ــدعم لل ــدول األعض ــات يف تنفيـ ـ اخل ـ ـ احلضـ ـري اجلدي ــدة (القـ ـرار
 ،٧0١/٢٦املرفق) اليت تركز بشدة عل حقو الشعو األصلي  ،وحتديدا يف الفقرتن  ٦و  ٧١ويدعو
مو ــل األمــم املتحــدة مــن خـ ل األفرقـ الق ريـ إىل الرتكيــز بشــدة علـ توزيـ األراضـ العــادل والتخ ــي
احلضر للفئا األكثر ختلفا عن الركب وحتسن إمكاني احلصول عل اخلدما األساسي
 - ١١ودعــا مو ــل األمــم املتحــدة بشــدة إىل إدراج الشــعو األصــلي يف إطــار اهلــدف  ٦٦مــن أهــداف
التنمي املستدام  ،جعل املدن واملستوطنا البشري شامل لل مي وآمن وقادرة عل الصمود ومستدام ،
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وحتديدا عن طريق مجـ البيـا املصـنف لتحقيـق اهلـدف  ،٦-٦٦لضـمان حصـول اجلميـ علـ مسـاكن
وخدما أساسي م مـ وآمنـ وميسـورة التكلفـ ورفـ مسـتو األحيـات الفقـرة ،بغيـ قيـا مـد حتقيـق
ه ـ ه الغاي ـ وإعمــال احلــق يف الســكن ال ــق بشــكل تــدرجي ويقــي املؤشــر  ٧-3-٦٦مــد إش ـراك
اجملتم املدين يف اإلدارة احلضري  ،وقد شدد مو ل األمم املتحدة عل احلاجـ إىل متثيـل مجاعـا الشـعو
األصــلي وابإلشــارة إىل العمــارة العامي ـ ومعــارف الشــعو األصــلي يف جمــال البنــات ،تتــي الغاي ـ -٦٦ج
أيضا فرص جلم البيا املصنف
 - ١٦ويعمــل مو ــل األمــم املتحــدة أيضــا عل ـ قيــا املؤشــر  ٧-0-٦املتعلــق بضــمان حقــو حيــازة
األراضـ ويقــيلم املؤشــر الواث ــق الرمسيـ لضــمان حقــو احليــازة وتصــورها وسيشــمل ذلــك إجـرات دراســا
استقصــا ي عــن الســكان وسيســتهدف الشــعو األصــلي  ،مبــن فــيهم نســات الشــعو األصــلي والشــبك
العاملي ـ لوســا ل اســتغ ل األراض ـ ه ـ شــبك قوي ـ مــن الشــركات املكلف ـ بوض ـ أدوا للنهــوض حبقــو
بـدور مهـم يف جمـال الـدعوة وقـد وضـعت الشـبك
األراض للفئا األكثر ضـعفا ،إضـاف إىل االضـ
()0
أدوا عديدة للنهوض حبقو الشعو األصلي يف األراض
 - ١٧ويتضمن نظام الضما البيئي واالجتماعي ملو ـل األمـم املتحـدة جـزتا متعلقـا حبقـو الشـعو
األصلي حتديدا ويكفل ه ا النظام أال تن م عن عمـل الـرب مج أ عواقـب سـلبي غـر مقصـودة تـؤثر يف
الشعو األصلي وعل الصعيد الق ر  ،جير املو ل عمليا تشاور إلزامي يتم التحقق منها ابستخدام
مؤشــر حلقــو اإلنســان عنــد إقـرار املشــاري  ،ممــا يكفــل التشــاور الواجــب مـ الشــعو األصــلي بشـ ن أ
عمل ميكن أن يؤثر فيهم
 - ١3واستضاف مو ل األمم املتحدة الدورة التاسع للمنتد احلضر العامل يف كواالملبور من  ٢إىل
 ٦3شــبارب/فرباير  ٧١٦٢ويضــم ه ـ ا احلــدث املهــم جمموع ـ متنوع ـ مــن أصــحا املصــلح  ،مبــن فــيهم
أعضات يف احلكوما احمللي والوطني  ،وعاملون خمتصون يف املسا ل احلضري  ،ومجاعا حملي  ،ومنظمـا
شــعبي ويف إطــار املنتــد  ،تــنظَّم جمموعـ مــن اجتماعــا املا ــدة املســتديرة ألصــحا املصــلح وتشــكل
اجتماعا املا دة املسـتديرة ألصـحا املصـلح املتعلقـ ابلشـعو األصـلي آليـ تشـاوري تُشـرك الشـعو
األصـلي يف نقاشـا عامليـ بشـ ن تنفيـ خ ـ عــام  ٧١3١واخل ـ احلضـري اجلديـدة ويتـي هـ ا احلــدث
فرصـ ـ أم ــام الش ــعو األص ــلي واألطـ ـراف املهتمـ ـ لكـ ـ تث ــر مس ــا ل أساس ــي وتتب ــادل اخلـ ـربا وتنشـ ـ
شراكا ويُستغل احلدث أيضا إلذكات الوع إبع ن األمم املتحدة بش ن حقو الشعو األصلي
صندوق األمم املتحدة للسكا
 - ١0قدم املنتد يف دورتـ السادسـ عشـرة مخـ توصـيا حمـددة لصـندو األمـم املتحـدة للسـكان،
تتعلــق مبشــارك أف ـراد الشــعو األصــلي املصــابن بفــرو نق ـ املناع ـ البش ـري /اإليدز واملتضــررين من ـ ؛
وحتدي ــد املمارس ــا اجلي ــدة لنم ــاذج الت ــدخل املناس ــب ثقافي ــا يف البل ــدان النامي ـ ال ــيت تق ــدم ال ــدعم للنس ــات
والفتيا من الشعو األصلي للتمت حبقوقهن الصحي واإلجنابي ؛ وإعداد صحيف وقا عن صح األم
وال فل يف جمتمعا الشعو األصلي ؛ وإعداد دراس عن تيسر وصول نسات وشـبا الشـعو األصـلي
إىل سو العمـل وعـن ظـروفهم؛ وتصـني البيـا املتعلقـ ابلشـعو األصـلي  ،وإدراج مؤشـرا تكميليـ
__________
( )0انظر Securing Land Rights for Indigenous Peoples in Cities
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ع ـ ـ ـ ــن حق ـ ـ ـ ــو الش ـ ـ ـ ــعو األص ـ ـ ـ ــلي يف التق ـ ـ ـ ــارير الوطنيـ ـ ـ ـ ـ ع ـ ـ ـ ــن أه ـ ـ ـ ــداف التنميـ ـ ـ ـ ـ املس ـ ـ ـ ــتدام (انظ ـ ـ ـ ــر
 ،E/2017/43-E/C.19/2017/11الفقرا  0٧و  00و  00و  0٧و )١١
 - ١0ويعتمــد الصــندو هن ــا مشــرتكا بــن الثقافــا يف اس ـرتاتي يات وتدخ ت ـ وقــد أدرج يف اخل ـ
االسرتاتي ي للفرتة  ٧١٧٦-٧١٦٢جتا ومؤشرا خاصن ابلنهج املشرتك بن الثقافا ك ـزت مـن براجمـ
الصحي ويعاجل الصندو االحتياجا الصحي للنسات والفتيا من السكان األصلين ،من خ ل تعزيز
مجـ ـ وحتلي ــل البي ــا املتعلقـ ـ بوض ــعهن الص ــح ويتمث ــل أح ــد التح ــدا الر يس ــي ال ــيت تعرق ــل تلبيـ ـ
االحتياج ــا الص ــحي للنس ــات والفتي ــا م ــن السـ ـكان األص ــلين ،يف االفتق ــار إىل بي ــا ع ــن ح ــالتهن
الصــحي وملعاجل ـ ه ـ ا التحــد  ،وكمتابع ـ مباشــرة لتوصــي واردة يف التقريــر عــن الــدورة اخلامس ـ عشــرة
للمنتــد ( ،E/2016/43-E/C.19/2016/11الفقــرة  ،)3٢تعــاون الصــندو مـ كــل مــن اليونيسـ وهيئـ
األم ــم املتح ــدة للم ـرأة عل ـ إع ــداد ص ــحيف وق ــا ع ــن الوفي ــا النفاس ــي وص ــح األمه ــا يف ص ــفوف
الشعو األصلي  ،يُرتقب أن تصدر يف دورة املنتد لعام ٧١٦٢
 - ١١وجيــر الصــندو حتلــي ملســتو تنفي ـ التوصــيا املتعلق ـ ابلصــح واحلقــو اجلنســي واإلجنابي ـ
والعنـ ـ ض ــد نس ــات وش ــبا الش ــعو األص ــلي  ،إض ــاف إىل س ــبل تعزي ــز اإلجـ ـراتا املتعلقـ ـ بتوص ــيا
املنتــد  ،وذلــك ابلتعــاون م ـ منظمــا الشــعو األصــلي واســتُكمل ه ـ ا التحليــل ابســتعراض متعمــق
للت ــار يف تس ــع بل ــدان ه ـ ـ أس ـ ـرتاليا وب ــرو واتيلن ــد وغواتيم ــاال وكن ــدا والكونغ ــو وكيني ــا واملكس ــيك
والنرويج

 - ١٢ولتحقيق أهداف إع ن األمم املتحدة بش ن حقو الشعو األصلي وخ العمل عل ن ـا
الص ــعد الق ــر واإلقليم ـ والع ــامل يف أكث ــر م ــن  ٦0١بل ــدا وإقليم ــا
املنظوم ـ  ،يعم ــل الص ــندو عل ـ ُ
فف ـ ـ دول ـ ـ بوليفي ــا املتع ــددة القومي ــا  ،عل ـ ـ س ــبيل املث ــال ،أدرج الص ــندو يف بر جم ـ ـ الق ــر للف ــرتة
 ٧١٧٧-٧١٦٢العمل م الشعو األصلي  ،ال سيما النسات ،من أجل تعزيز الصح اجلنسي واإلجنابي
م الرتكيز عل صح األم عل حنو مشرتك بن الثقافا  ،والعمل م الشبا واملـراهقن بشـ ن التمكـن
واملشارك واملعاقب عل العن ضد املرأة ،م الرتكيز عل إمكاني الل وت إىل القضات ويف غواتيماال ،قدم
الصندو املساعدة التقني إىل احلكوم واملنظما االجتماعي  ،مـن أجـل التشـ ي علـ إشـراك الشـعو
األصــلي يف املشــاورا  ،وذلــك متشــيا مـ التقريــر الــوطي لعــام  ٧١٦٢بشـ ن تنفيـ توافــق آرات مونتيفيــديو
بش ـ ن الس ــكان والتنمي ـ  ،ال ـ يتض ــمن ت ــدابر خاص ـ لك ـ تس ــتفيد الش ــعو األص ــلي م ــن سياس ــا
التنمي ـ العام ـ ويف املكس ــيك ،أع ـ الص ــندو األولوي ـ للعم ــل يف املواق ـ ذا النس ــب املئوي ـ العالي ـ
مــن أف ـراد الشــعو األصــلي  ،وه ـ اس ـرتاتي ي تتفــق متامــا م ـ أهــداف الــرب مج االحتــاد للتعــاون للفــرتة
 ،٧١٦٢-٧١٦0كمــا عمــل الصــندو يف  ٦١٦مــن الت معــا احمللي ـ ويركــز ه ـ ا الــرب مج االحتــاد
عل ـ حقــو الســكان األصــلين ويركــز أيضــا عل ـ احلــد مــن وفيــا األمهــا  ،وتفــاد محــل املراهقــا ،
وتعزيز ممارسا الوالدة التقليدي  ،ومن العن ضد املرأة ،ومتكن املرأة
 - ١٢ويف من ق ـ آســيا ،يعتــرب الصــندو ش ـريكا إمنا يــا ر يســيا م ـ حكوم ـ اهلنــد ،وق ـ لدم الــدعم لتعزيــز
الــنظم الصــحي يف العديــد مــن املنــاطق القبليـ  ،مبــا يف ذلــك تعزيــز مهــارا مقــدم اخلــدما يف مــا يتعلــق
ابملمارس ــا املرتك ــزة عل ـ األدل ـ  ،وتعزي ــز ب ــر مج ِ
القبال ـ قب ــل اخلدم ـ  ،وحتس ــن ت ـوافر وج ــودة اخل ــدما
الصحي يف األراف ،وتوفر اإلشراف الداعم ملقدم اخلدما وابإلضاف إىل ذلك ،استهدف الصندو
املراهقا املهمشا اللوايت ترتاو أعمارهن بن  ٦١و  ٦١سن من املناطق القبليـ واللـوايت اسـتفدن مـن
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التمكن مبوجب مبادرة العمل لفا دة املراهقا يف أوديشا وراجستان ومادهيا برادي ويف أوديشا ،جر
التواص ــل م ـ  ٦٦ 0١١فت ــاة ،ومت ت ــدريب أكث ــر م ــن  ٦ ٢١١م ــن املثقف ــن األق ـران ،وتلق ــت  ٧٧١فت ــاة
تدريبا الكتسا مهارا مهني
 - ١١ويف أفريقيــا ،أنش ـ الصــندو  ،ابلتعــاون م ـ وزارة الصــح العام ـ ومكافح ـ اإليــدز يف بورونــد ،
تسع مراكز صحي تعمل يف إطار بر مج ”صديق الشبا “ ،يف مقاطع نغوز وتركز ه ه املراكز عل
الشــبا مــن البيئــا الــيت تفتقــر للم ـوارد ،مبــا فيهــا جامعــا البــاتوا ،وتكفــل إع مهــم بوجــود خــدما
الصــح اجلنســي واإلجنابي ـ وإمكانيـ احلصــول عليهــا وقــد اســتفاد حــى اآلن  ٦٧0 ٢33شــااب مــن ه ـ ه
اخلدما
البنك الدويل
 - ٢١أفاد البنك الدو أن مـن أجـل معاجلـ امل الـب والتحـدا اإلمنا يـ اجلديـدة ،قـام خـ ل الفـرتة
مــن  ٧١٦٧إىل  ٧١٦١بعملي ـ اســتعراض واســع الن ــا لتحــدي وتعزيــز سياســا الضــما البيئي ـ
واالجتماعي ـ للبن ــك وش ــكلت الش ــعو األص ــلي ج ــزتا ال يت ـ ـزأ م ــن احل ـوار الـ ـ أج ــر خـ ـ ل هـ ـ ا
االستعراض
 - ٢٦ويف عام  ،٧١٦١وافق جمل املديرين التنفي ين عل إطـار بيئـ واجتمـاع أات توسـي ن ـا
محاي األشخا والبيئ اليت توفرها املشاري االستثماري املمول من البنك ويشمل ه ا اإلطار معيارا بيئيا
واجتماعيا بش ن الشعو األصلي واجملتمعا احمللي التقليديـ يف من قـ أفريقيـا جنـو الصـحرات الكـرب
الــيت تعــاين م ــن نق ـ م ــزمن يف اخلــدما  ،مب ــن يف ذلــك الرعــاة والش ــعو الــيت تع ــي يف عزل ـ طوعي ـ ،
وهــو معيــار أُُدرج في ـ مبــدأ املوافق ـ احلــرة واملســبق واملســتنرة وخيض ـ البنــك اآلن لفــرتة حتضــر وتــدريب
مكثف قبل االنتقال إىل ه ا اإلطار اجلديد وستظل الشعو األصلي شريكا أساسيا يف بدت العمل هبـ ا
اإلطار وتنفي ه
 - ٢٧ويتناول البنك الدو قضاا الشعو األصلي من خ ل دعـم االسـرتاتي يا واخل ـ الوطنيـ ،
عل ـ النحــو املبــن يف أطــر الش ـراك الق ري ـ وك ــزت مــن إطــار الش ـراك الق ري ـ للفــرتة ٧١٧٧-٧١٦٢
الــيت يقيمهــا مـ فييــت م ،سيوسـ البنــك ن ــا املشــارك االقتصــادي لألقليــا العرقيـ والنســات والفئــا
الض ــعيف  ،م ــن خـ ـ ل مش ــارك متع ــددة الق اع ــا مـ ـ الرتكي ــز علـ ـ أنشـ ـ كس ــب الع ــي واألنشـ ـ
املدرة للدخل
مباشــرة إبدارة املشــاري الــيت
 - ٢3ويســاعد البنــك الــدو يف متكــن الشــعو األصــلي مــن االضـ
تؤثر عليها أو املشاري اليت تشارك فيها ومن األمثل عل ذلك آلي بر مج االستثمار يف الغـااب للمـن
املخصص للشعو األصلي واجملتمعا احمللي  ،وه عبارة عن بر مج ابتكار ِ
للمن املخصص ملكافح
فقدان الغااب  ،وبر مج بنات القدرا ملرفق الشراك للحد من انبعااث كربون الغـااب يف آسـيا وأفريقيـا
وأمريكا ال تيني ال يهدف لتزويد الشعو األصلي املعتمدة عل الغااب ابملعلوما واملعارف وإذكات
وعيهــا مــن أجــل حتســن فهمهــا للمبــادرة املعــززة خلفـ االنبعــااث النامج ـ عــن إزال ـ الغــااب وتــدهورها،
وتعزيز قدرهتا عل املشارك بصورة أكثر فعالي يف تنفي أنش االستعداد املتصل ابملبادرة املعززة
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منظمة الصحة العاملية/منظمة الصحة للبلدا األمريكية
 - ٢0تعمــل منظم ـ الصــح العاملي ـ عل ـ تنفي ـ اخل ـ الصــحي لشــبا الشــعو األصــلي يف أمريكــا
ال تيني ـ ـ ـ ـ  ،وه ـ ـ ـ ـ مب ـ ـ ـ ــادرة أش ـ ـ ـ ــار إليه ـ ـ ـ ــا املنت ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــدا م يف دورت ـ ـ ـ ـ السادس ـ ـ ـ ـ عش ـ ـ ـ ــرة (E/2017/43-
 ،E/C.19/2017/11الفقرة  )١١وتقوم منظمـ الصـح للبلـدان األمريكيـ  ،ابلتعـاون مـ شـبا الشـعو
األصلي  ،بتحديد األنش املقبل اليت سيُض ل هبا لتنفي اخل وتقوم ه ه املنظم أيضـا بتعمـيم اخل ـ
الصحي لشبا الشعو األصلي عل وزارا الصح من خ ل مكاتبها الق ري
 - ٢0وقد عملت منظمـ الصـح للبلـدان األمريكيـ ومنظمـ الصـح العامليـ علـ إقـرار سياسـ بشـ ن
األصل العرق والصح ال تتناول احلاج إىل التفكر يف احملددا املختلف اليت تؤثر علـ صـح الشـعو
األصلي يف املن ق فق  ،بل أيضا احلاج إىل النظر يف النُهج املشرتك بن الثقافا يف جمال الصح وقد
أيــد مجي ـ وزارا الصــح يف املن ق ـ ه ـ ه السياس ـ يف امل ـؤمتر الصــح للبلــدان األمريكي ـ ال ـ عقــد
يف واش ــن ن العاص ــم يف الف ــرتة م ــن  ٧0إىل  ٧١أيلول/س ــبتمرب وهـ ـ تع ــد دل ــي لألمـ ـريكتن يتض ــمن
مبــاد إع ـ ن األمــم املتحــدة بش ـ ن حقــو الشــعو األصــلي وغــره مــن الصــكوك الر يســي ذا الصــل
ابلشعو األصلي
 - ٢١وقد شاركت املنظمتان بنشارب يف توفر املعلومـا املتعلقـ بصـح الشـعو األصـلي يف املن قـ ،
وستواص ن املشارك يف أفرق االتصال املعني خب العمل عل ن ا املنظوم
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
 - ٢٢واصــلت أمان ـ املنظم ـ العاملي ـ للملكي ـ الفكري ـ املشــارك يف فريــق الــدعم املشــرتك بــن الوكــاال
املعـي بقضــاا الشـعو األصــلي  ،وهـ ملتزمـ بوضـ نظـام متـوازن وفعـال للملكيـ الفكريـ خيــدم مصــلح
اجلميـ واملنتـد الــدا م هـو مراقــب لـد الل نـ احلكوميـ الدوليـ املعنيـ ابمللكيـ الفكريـ واملـوارد الوراثيـ
واملعارف التقليدي والفنون الشعبي التابع للمنظم  ،وهو يدع ابنتظام إىل حضور دورا ه ه الل ن
 - ٢٢وختلــق الشــعو األصــلي املعــارف التقليدي ـ وأشــكال التعبــر الثقــايف اخلاص ـ هبــا وحتــاف عليهــا
وت ورها ك زت من جوهر هواهتا وك سا غي لرفاهها وتنميتهـا ومـن خـ ل املفاوضـا املتعلقـ بوضـ
القواعــد واملعــاير الــيت جتــر داخــل الل نـ احلكوميـ الدوليـ  ،تيســر أمانـ املنظمـ العامليـ للملكيـ الفكريـ
املفاوضــا احلكوميـ الدوليـ الراميـ إىل وضـ  ،علـ الصــعيد الــدو  ،صــك قــانوين ذو صــل  ،أو صــكوك
قانوني ـ ذا صــل  ،ابمللكي ـ الفكري ـ لتــوفر محاي ـ أكثــر ت ـواز وفعالي ـ للم ـوارد الوراثي ـ واملعــارف التقليدي ـ
وأشكال التعبر الثقايف التقليدي وقد أسهم الوع إبع ن األمم املتحدة بش ن حقـو الشـعو األصـلي
داخل الل ن يف اتسا ن ا صـد اإلعـ ن دوليـا وتتضـمن واث ـق عمـل الل نـ إشـارا إىل اإلعـ ن،
وجير ابنتظام الرتويج لإلع ن يف مفاوضا الل ن  ،ال سيما ،علـ سـبيل املثـال ال احلصـر ،مـن جانـب
ممثل الشعو األصلي

 - ٢١وقد ُعرض منشور للمنظم بعنوان ”عزز واحم ثقافتك دليل عمل عن امللكي الفكريـ لفا ـدة
الشعو األصلي واجملتمعا احمللي “ يف مناسب جانبي ُعقد خ ل دورة املنتد لعام ٧١٦٢
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