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  الفصل األول
املسائل اليت تـستدعي أن يتخـذ اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي إجـراء                   

  بشأهنا أو املسائل املعروضة عليه
  

  مشاريع مقررات يوصي املنتدى الدائم اجمللس باعتمادها  -ألف   
املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي            يوصي    - ١

  :باعتماد مشاريع املقررات التالية
  

  مشروع املقّرر األول    
  “الشعوب األصلية والغابات”اجتماع فريق اخلرباء الدويل بشأن موضوع     

رباء الــدويل يقــرر اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي أن يــأذن بعقــد اجتمــاع لفريــق اخلــ  
، ويطلب تقدمي تقرير عـن نتـائج        “الشعوب األصلية والغابات  ”مدته ثالثة أيام بشأن موضوع      

هذا االجتماع إىل املنتدى الدائم يف دورته العاشرة وإىل منتدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات            
  .يف دورته التاسعة

  
  مشروع املقرر الثاين    
  اشرة للمنتدى الدائم تاريخ ومكان انعقاد الدورة الع    

يقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن تعقد الـدورة العاشـرة للمنتـدى الـدائم املعـين                  
  . ٢٠١١مايو / أيار٢٧ إىل١٦، يف الفترة من نيويوركبقضايا الشعوب األصلية يف 

  
  مشروع املقرر الثالث    
  األعمال املؤقت للدورة العاشرة للمنتدى الدائمجدول     

  .خاب أعضاء املكتبانت  - ١  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - ٢  
  :متابعة توصيات املنتدى الدائم  - ٣  
  التنمية االقتصادية واالجتماعية؛  )أ(    
  البيئة؛  )ب(    
  .املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية  )ج(    



E/2010/43
E/C.19/2010/15

 

10-36957 2 
 

  :حقوق اإلنسان  - ٤  
  األصلية؛ تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب   )أ(    
ــات          )ب(     ــسان واحلري ــوق اإلن ــة حق ــين حبال ــرر اخلــاص املع ــع املق حــوار م

  .األساسية للشعوب األصلية ومع آليات األمم املتحدة األخرى املعنية حبقوق اإلنسان
ــة ومنطقــة البحــر        - ٥   ــشأن أمريكــا الوســطى واجلنوبي ــوم ب مناقــشة ملــدة نــصف ي

  .الكارييب
  . املتحدة وصناديقهاحوار شامل مع وكاالت األمم  - ٦  
األعمــال املقبلــة للمنتــدى الــدائم، مبــا يف ذلــك املــسائل الــيت يعــىن هبــا اجمللــس     - ٧  

  .االقتصادي واالجتماعي واملسائل املستجدة
  .مشروع جدول أعمال الدورة احلادية عشرة للمنتدى الدائم  - ٨  
  .اعتماد تقرير املنتدى الدائم عن دورته العاشرة  - ٩  

  
  سائل املعروضة على اجمللسامل  -باء   

حــدد املنتــدى االقتراحــات واألهــداف والتوصــيات واجملــاالت الــيت حيتمــل أن ُتتخــذ       - ٢
إجراءات بشأهنا يف املستقبل واليت يرد بيان هبا أدناه، ويوصى املنتـدى، مـن خـالل اجمللـس، أن                   

عوب األصــلية، تــساعد الــدول، ومنظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، والــش 
  .والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية يف حتقيقها

ــيت        - ٣ ــة أن املقترحــات واألهــداف والتوصــيات واجملــاالت ال ــة العام ومــن املفهــوم لألمان
 علــى النحــو املــبني ،حيتمــل أن تتخــذ إجــراءات بــشأهنا يف املــستقبل مــن جانــب األمــم املتحــدة 

  .د من امليزانية العادية وموارد خارجة عن امليزانيةأدناه، سيتم تنفيذها مىت توافرت موار
  

  توصيات املنتدى الدائم    
 ٣٢ و ٣املادتـان  : التنمية يف ظل الثقافـة واهلويـة    : الشعوب األصلية ”: املوضوع اخلاص     

  “من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
صنيع يف كــثري مــن األحيــان إىل تــؤدي النمــاذج اإلمنائيــة القائمــة علــى التحــديث والتــ    - ٤

تدمري املنظومات السياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة والتعليميـة والـصحية والروحيـة               
ومثــة انفــصام بــني النمــاذج اإلمنائيــة الــسائدة والــشعوب األصــلية  . واملعرفيــة للــشعوب األصــلية

‘‘ تنميـة ’’ سـبيل املثـال، ُتفهـم        فعلـى . بسبب الطريقة اليت كثريا ما ُينظر هبـا إىل هـذه الـشعوب            
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وُينظر أيـضا   . ‘‘العامل املتحضر ’’الشعوب األصلية على أهنا تتمثل يف استيعاهبم داخل ما يسمى         
إىل ثقافـات الـشعوب األصـلية وقيمهـا علـى أهنـا مناقـضة لقـيم اقتـصاد الـسوق، مـن قبيـل قــيم             

ــسة   ــاح واالســتهالك واملناف ــك، ُينظــر إ  . تكــديس األرب ــشعوب األصــلية  وعــالوة علــى ذل ىل ال
أمـام مـسرية التقـدم ألن أراضـي هـذه الـشعوب وأقاليمهـا زاخـرة         ‘‘ عقبـة ’’وثقافاهتا علـى أهنـا    

  .باملوارد، وهي ال تريد أن تتصرف فيها تصرفاً ال حيّده أي قيد
ــة      - ٥ ــة بأهنــا  وتتميــز مفــاهيم الــشعوب األصــلية فيمــا يتعلــق بالتنمي يف ظــل الثقافــة واهلوي

ينحو إىل االعتماد على احلقوق اجلماعية واألمن وتعزيز املراقبة واحلكـم الـذايت             هنج كلِّي    ذات
وتستقي هذه املفاهيم أصوهلا من التقاليد القائمة علـى         . فيما يتعلق باألراضي واألقاليم واملوارد    

وهي تستند إىل فلسفة إصالحية تـدعمها قـيم       . احترام األسالف ولكن مع التطلع إىل املستقبل      
  .  والروح اجلماعية والتشاركة باملثل والتضامن والتوازن واالستدامةاملعامل

ويوفر إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية قاعدة قوية تتـيح للـشعوب        - ٦
األصلية تأكيد حقوقهـا وحتديـد تطلعاهتـا يف سـياق عالقاهتـا مـع الـدول والـشركات ومنظومـة                     

الدولية وغريها من املؤسـسات حـول حمـور التنميـة يف ظـل              األمم املتحدة واملنظمات احلكومية     
 عنــصراً حموريــاً يف اإلعــالن ألهنــا تــشري إىل احلــق يف تقريــر   ٣وتــشكِّل املــادة . الثقافــة واهلويــة

  هــي األخــرى نــص رئيــسي يبلــور جــوهر التنميــة يف ظــل الثقافــة واهلويــة، ٣٢واملــادة . املــصري
ملستنرية، ويـشري إىل االلتزامـات ذات الـصلة امللقـاة علـى             ويؤكد مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة وا     

وهاتان املادتان إمنا مها مثرة جهـود الـدعوة الـيت اضـطلعت هبـا الـشعوب األصـلية                   . عاتق الدول 
  .والشواغل اليت أعربت عنها يف األمم املتحدة

ألة تنميـة   وينبغي أن توضع املعاهدات واملبادئ التعاهدية يف االعتبار لدى النظر يف مس             - ٧
 مـن إعـالن   ٣٢ و ٣وبالتـايل، ينبغـي قـراءة املـادتني     . الشعوب األصلية يف ظل ثقافتها وهويتها   

 مــن ١٥ و ١٤ و ٨ و ٧األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية مقتــرنتني بــالفقرات 
  . منه٣٧ديباجة إعالن احلق يف التنمية واملادة 

هج الذي اتبعه قـد أوجـدا بيئـة إجيابيـة وتعاونيـة             ويرحب املنتدى الدائم بأن واليته والن       - ٨
يتــسىن فيهــا للــدول األعــضاء إصــدار إعالنــات رفيعــة املــستوى بــشأن تعزيــز حقــوق الــشعوب 

  . األصلية ومحايتها، ويتطلع إىل استمرار هذه املمارسة
ويـشكِّل  . ويدرك املنتدى الدائم أن التعلـيم ميثـل دعامـة حيويـة هلـذا املوضـوع اخلـاص                - ٩
ق يف التعلــيم باللغــة األم، بوجــه خــاص، أمــرا أساســيا لــدوام ومنــو الثقافــة واهلويــة والتنــوع  احلــ

  . الثقايف واللغوي
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ويؤيد املنتدى الدائم تقريـر وتوصـيات اجتمـاع فريـق اخلـرباء الـدويل بـشأن موضـوع                     - ١٠
مـم املتحـدة     من إعـالن األ    ٣٢ و   ٣املادتان  : التنمية يف ظل الثقافة واهلوية    : الشعوب األصلية ’’

  ).E/C.19/2010/14انظر (‘‘ بشأن حقوق الشعوب األصلية
ويوصي املنتدى الدائم بأن تقدم الدول ومنظومة األمم املتحـدة واملنظمـات احلكوميـة                - ١١

 مــن إعــالن األمــم  ٤٢الدوليــة األخــرى الــدعم الــسياسي واملؤســسي وكــذلك، وفقــا للمــادة   
عم املايل للجهود اليت تبذهلا الشعوب األصلية كـي         املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، الد     

سـوماك كاوساسـي،    : مـن قبيـل   (توطد مناذجها اإلمنائية ومفاهيمهـا وممارسـاهتا للعـيش الكـرمي            
، اليت ترتكز على نظرياهتـا الكونيـة وفلـسفاهتا    )وسوما كامانا، والمان الكا، وغاوس آي بياغا     

  .ن الربط بني اجلهود املبذولة لتنفيذ اإلعالنوقيمها وثقافاهتا وهوياهتا األصلية، فضال ع
ويوصي املنتدى الـدائم الـدول ومنظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة            - ١٢

. مبواصلة ودعم اجلهود املبذولة لصوغ مؤشرات االستدامة والرفاه اخلاصـة بالـشعوب األصـلية             
. أهـداف الـشعوب األصـلية وتطلعاهتـا        إقرار مؤشرات رئيسية لقياس ومتثيل       وسيؤدي ذلك إىل  

وينبغــي أن تفــضي هــذه املبــادرات إىل وضــع مؤشــر قياســي لتنميــة الــشعوب األصــلية يعتمــده   
ــدرج يف          ــائي كمــشروع ُي ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــابع لربن ــشرية الت ــة الب ــر التنمي ــب تقري مكت

  .اإلصدارات املقبلة لتقرير التنمية البشرية
ائم بأمهيـة املنظومـات املعرفيـة للـشعوب األصـلية بوصـفها األسـاس               ويسلِّم املنتدى الـد     - ١٣

ــة        ــه يوصــي العمليــات الدولي ــذلك فإن ــها، ول ــها وهويت ــها يف ظــل ثقافت ــه تنميت الــذي تقــوم علي
اجلارية، مثـل عمليـة املفاوضـات بـشأن النظـام الـدويل للوصـول إىل املـوارد وتقاسـم املنـافع يف                       

لفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل         إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، وا    
مبوجــب اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بــشأن تغــري املنــاخ، واللجنــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة 
بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفنـون الـشعبية، التابعـة للمنظمـة العامليـة         

 بـأن تعتـرف بالـدور احلاسـم واألمهيـة البالغـة للمنظومـات املعرفيـة للـشعوب                   للملكية الفكرية، 
  . األصلية وأن تستوعبهما وفقا إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

ويــدعو املنتــدى الــدائم الــدول األعــضاء وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملنظمــات     - ١٤
األصــلية بــصورة فعالــة يف عمليــات اســتعراض تنفيــذ      املعنيــة األخــرى إىل إشــراك الــشعوب    

األهداف اإلمنائية لأللفية على الـصعيدين الـوطين واحمللـي، وضـمان إدراج بيانـات مـصّنفة عـن                   
  .كيفية بلوغ هذه األهداف يف أقاليم الشعوب األصلية
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ــدائم أيــضا األمــم املتحــدة إىل ضــمان مــشاركة الــشعوب األصــلية       - ١٥ ويــدعو املنتــدى ال
رة فعليـة يف االجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى للـدورة اخلامـسة والـستني للجمعيـة العامـة،           بـصو 

  .٢٠١٠سبتمرب /املقرر عقده يف أيلول
ويرّحب املنتدى الدائم بإعالن نيوزيلندا مـصادقتها علـى إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن                   - ١٦

 سـتعيد النظـر يف موقفهـا        حقوق الـشعوب األصـلية وبـإعالن الواليـات املتحـدة األمريكيـة أهنـا              
 بأهنـا  ٢٠١٠ لعـام  خطـاب العـرش  اإلشارة اليت أبـدهتا كنـدا يف   ويرّحب أيضا ب. بشأن اإلعالن 

عّجل كل من الواليـات املتحـدة وكنـدا    ي ويوصي املنتدى بأن .ستتخذ خطوات لتأييد اإلعالن   
  .بتنفيذ التزامه باملصادقة على اإلعالن

ى الدائم الدول املمتنعـة علـى تغـيري مواقفهـا واملـصادقة             وعالوة على ذلك، حيثّ املنتد      - ١٧
  .على اإلعالن لكي يكتمل توافق اآلراء بشأنه

 ملا أعلنتـه مـن مـسامهات يف          والدامنرك وفنلندا  ويتوّجه املنتدى الدائم بالشكر إىل أملانيا       - ١٨
لـصندوق  الصندوق االستئماين للمنتدى الدائم، ويـشّجع الـدول األخـرى علـى أن تـساهم يف ا           

 .بالنظر إىل الزيادة السنوية املطردة يف عـدد الطلبـات الـواردة مـن منظمـات الـشعوب األصـلية                   
كما يعرب املنتدى عن تقديره للبلدان التالية اليت سامهت يف الصندوق االستئماين يف املاضـي،               

واجلزائـر،  ، وبـريو،  ) املتعـددة القوميـات    -دولـة   (إستونيا، وإكوادور، وأملانيـا، وبوليفيـا       : وهي
ــا،       ــدا، وكولومبي ــدامنرك، وســورينام، وشــيلي، وقــربص، وكن ــة، وال ــة الليبي ــة العربي واجلماهريي

  .ولكسمربغ، ومدغشقر، واملكسيك، والنرويج، واليابان
برنـامج األمـم املتحـدة للتعـاون       للجهـود الـيت يبـذهلا     ويعرب املنتدى الدائم عن تقديره        - ١٩

الـذي يـضم    ،عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلـدان الناميـة       يف جمال خفض االنبعاثات النامجة      
 وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة وبرنـامج األمـم املتحـدة               منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة     

لتعريف الشعوب األصلية باألنـشطة الـيت تـضطلع هبـا األمـم املتحـدة يف جمـال خفـض                    اإلمنائي،  
ابـــات وتـــدهورها، وللتـــشاور معهـــا بـــشأن هـــذه األنـــشطة االنبعاثــات النامجـــة عـــن إزالـــة الغ 

وإشراكها فيها، ويشّجع املنظمة وشركاءها على مواصلة توطيد هـذه الـشراكة وفقـا لإلعـالن                
  .وملبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية

 ويتوّجــه املنتــدى الــدائم بالتهنئــة إىل الــصندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة مبناســبة إقــرار   - ٢٠
سياســته بــشأن التعامــل مــع الــشعوب األصــلية، مبــا يتماشــى واملعــايري الدوليــة، وخباصــة إعــالن  
ــة جملموعــة األمــم املتحــدة      األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية واملبــادئ التوجيهي

ويــشّجع املنتــدى الــصندوق علــى أن يقــوم يف ســياق تطبيقــه هلــذه الــسياسة، بإنــشاء   . اإلمنائيــة
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 حتتذيـه    على ممارسة جيدة   ب األصلية يف إطار الصندوق نفسه، ليكون هذا مثاال        منتدى للشعو 
  . وغريها من املنظمات احلكومية الدولية األخرىوكاالت األمم املتحدة

ويشجع املنتدى الدائم مجيع وكـاالت األمـم املتحـدة الـيت مل تقـم بعـد بوضـع سياسـة                       - ٢١
ت الشقيقة بغية كفالـة عكـس إعـالن حقـوق           إلشراك الشعوب األصلية أن حتذو حذو الوكاال      

  .الشعوب األصلية على النحو الكايف يف مجيع برامج األمم املتحدة
ويقّرر املنتدى الدائم تعيني بافيل سولياندزيغا مقّررا خاصا ليجـري دراسـة عـن منـاذج         - ٢٢

ا ينـسجم   ، مبـ  “التنمية يف ظل الثقافـة واهلويـة      ”التنمية لدى الشعوب األصلية يف إطار موضوع        
  .مع التطلّعات الثقافية للشعوب األصلية ومع رؤيتها للعامل

التنـوع مـن    : ويرّحب املنتدى الدائم باملؤمتر الدويل املعـين بـالتنوع البيولـوجي والثقـايف              - ٢٣
ــوع     ــة مــن أجــل التن ــة والتنمي ــران١٠-٨(أجــل التنمي ــه / حزي ــال٢٠١٠يوني ــدا، مونتري ) ، كن

لتواصل بني التنمية وأوجه التنّوع، وحييط علما بأن املؤمتر يهـدف           باعتباره حوارا مفيدا بشأن ا    
إىل النظر يف برنامج للعمل التعـاوين يف املـستقبل بـني أمانـة اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي ومنظمـة                      

وغريمها من الوكـاالت ذات الـصلة، مبـا فيهـا           ) اليونسكو(األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      
منظمات الشعوب األصلية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة، ويقرر إيفـاد           املنتدى الدائم و  

رئيس املنتدى الدائم ليقدم تقريـرا عـن نتـائج الـدورة التاسـعة للمنتـدى فيمـا يتـصل باملوضـوع                 
  .اخلاص
ويهيــب املنتــدى الــدائم باليونــسكو وأمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي وبرنــامج األمــم     - ٢٤

وصــندوق األمــم املتحـــدة   ) اليونيــسيف (ي ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة     املتحــدة اإلمنــائ  
واملنظمة العاملية للملكية الفكرية وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة أن تـدعم الـشعوب         . للسكّان

وينبغـي أن تتـولّى الـشعوب       . األصلية يف العملية اليت تنهض هبـا إلحيـاء تراثهـا الثقـايف وتعزيـزه              
هــذه العمليــة محايــةً لثقافــات الــشعوب األصــلية وممارســاهتا ومعارفهــا مــن         األصــلية توجيــه  

  .التحريف وإساءة االستخدام، واحتراما ملنظورات هذه الشعوب وتطلّعاهتا
ويوصي املنتدى الدائم بأن يدرج برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي الـشعوب األصـلية يف                - ٢٥

دعم مؤسـسات الـشعوب األصـلية وتعزيزهـا، ومتكـني           برناجمه املعين باحلوكمة الدميقراطية بغية      
هذه الشعوب من التمّتـع حبقّهـا يف املـشاركة الـسياسية، وتقويـة قـدراهتا يف جمـال منـع نـشوب                       

  .النـزاعات السياسية وحلها
ــة      - ٢٦ ــدول يف الوثيقــة املعنون ــدائم أن تنظــر ال ــشرية  ”ويوصــي املنتــدى ال ــة الب إطــار التنمي

“ ة زمــــــام تنميتــــــها أو التنميــــــة يف ظــــــل الثقافــــــة واهلويــــــة وَتــــــَولّي الــــــشعوب األصــــــلي
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)E/C.19/2010/CRP.4( بــأن تــويل االهتمــام علــى وجــه اخلــصوص لالســتنتاجات والتوصــيات ،
  .الواردة فيها

ويوصي املنتـدى الـدائم بـأن يقـدم اجمللـس الـدويل للتعـدين واملعـادن قائمـة تـضم علـى                 - ٢٧
ها ممارسات جيدة يف جمال إشـراك الـشعوب األصـلية            مشاريع يزكيها اجمللس باعتبار    ١٠األقل  

، وأفـراد الـشعوب األصـلية املتـضررة         يف عمليات التعدين، وبـأن يـدعو اجمللـس أعـضاء املنتـدى            
إىل زيارة مواقع تلك املشاريع بغرض إفادة املنتدى الـدائم عنـها            وخرباء من الشعوب األصلية،     

  .يف دورته العاشرة
حالـة الـشعوب    ” مـن أمانتـه نـشر جملـد ثـان للمنـشور املعنـون                ويطلب املنتـدى الـدائم      - ٢٨

معلومـات  ، اسـتنادا إىل     عنوانـه التنميـة يف ظـل الثقافـة واهلويـة          فرعـا   يتضمن  “ األصلية يف العامل  
  .مستقاة من منظمات الشعوب األصلية ووكاالت األمم املتحدة والدول

بيولـوجي واليونيـسيف ووكـاالت      ويوصي املنتدى الدائم اليونسكو واتفاقيـة التنـوع ال          - ٢٩
األمم املتحدة األخرى املعنية بأن تعقد، باالشتراك مع املنتـدى، اجتماعـا للخـرباء يـضم خـرباء                  
ــيم وممــثلني لوكــاالت األمــم املتحــدة الستكــشاف املواضــيع       ــة والتعل ــة الثقافي يف جمــايل التعددي

ات وتعدد اللغات يف سـياق التـدريس        واملفاهيم املتصلة بالتعليم يف ظل ثنائية اللغة وتعدد الثقاف        
  .باللغات األم للشعوب األصلية

ويالحظ املنتدى الدائم أن تيسري عقد اجتماع اخلرباء يستلزم إجـراء حتليـل حلالـة كـل              - ٣٠
ويــدعو املنتــدى اليونــسكو إىل إجــراء هــذا التحليــل، نظــرا ملــا تتمتــع بــه هــذه . بلــد علــى حــدة

ويدعو املنتدى اليونـسكو أيـضاً إىل إحالـة التحليـل إىل            . جملالالوكالة من خربة وجتربة يف هذا ا      
 أو أطر السياسات الـيت تتبعهـا الـدول        /وينبغي أن حيّدد هذا التحليل األطر التشريعية و       . املنتدى

لتــسهيل تطبيــق النمــاذج الناجحــة للــتعلّم يف ظــل ثنائيــة اللغــة وتعــدد الثقافــات وتعــدد اللغــات  
  . يبّين العوائق اليت حتول دون تطبيق هذه األطروالتعليم باللغة األم، وأن

ــة        - ٣١ ــدويل ومــصرف التنمي ويوصــي املنتــدى منظومــة األمــم املتحــدة وجمموعــة البنــك ال
 مـن مـصارف     هـا وغريومصرف التنميـة األفريقـي      للبلدان األمريكية ومصرف التنمية اآلسيوي      

ا جيـري متويلـه مـن مـشاريع         التنمية املتعددة األطراف بـصوغ سياسـات لـضمان أن يراَعـى فيمـ             
التعليم من أجل الشعوب األصلية استخدام لغات هذه الشعوب ومحايتها واحلفاظ عليهـا فيمـا               
بني خمتلف الثقافات مـن خـالل دعـم التعلـيم القـائم علـى ثنائيـة اللغـة وتعـدد الثقافـات وتعـدد                      

عتــرف هبــا يف وينبغــي أن حيتــرم صــندوق النقــد الــدويل حقــوق الــشعوب األصــلية امل  . اللغــات
  .القانون الدويل
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وبناء على املعلومات املتلقاة يف الدورة التاسـعة، يعـرب املنتـدى الـدائم عـن بـالغ قلقـه               - ٣٢
وحيـث  . إزاء التغيريات اليت أُجريت لسياسة التعلـيم الثنـائي اللغـة يف اإلقلـيم الـشمايل بأسـتراليا                 

يميــة علــى مــستوى الدولــة وعلــى  املنتــدى حكومــة أســتراليا علــى العمــل مــع املنظومــات التعل  
مستوى األقاليم من أجل وضع مناذج للتعليم الثنائي اللغـة واملتعـدد الثقافـات واملتعـدد اللغـات                  
تتماشى مع إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية ومـع اتفاقيـة األمـم املتحـدة                     

 .حلقوق الطفل

املتحـــدة، واملؤســـسات املاليـــة، ويوصـــي املنتـــدى الـــدائم الـــدول، ووكـــاالت األمـــم    - ٣٣
واجلهات املاحنة، بتعزيز ودعم العمليات اإلمنائية اليت تقودها وتنفذها منظمات نساء الـشعوب             

ــادتني   ــا للم ــن ٣٢ و ٣ األصــلية، وفق ــاء     عــالناإل م ــادات وبن ــداد القي ــدارس إع ــل م ــن قبي ، م
  .القدرات وإنشاء الصناديق اليت تديرها نساء الشعوب األصلية

ؤمتر شعوب العـامل املعـين بـتغري املنـاخ وحقـوق أمنـا األرض،               رحب املنتدى الدائم مب   وي  - ٣٤
ــد  ــذي عق ــن  ال ــرة م ــسان٢٢ إىل ١٩ يف الفت ــل / ني ــشابامبا ٢٠١٠أبري ــة  يف كوت ــابدول  بوليفي

  .املتعددة القوميات، وحييط علما باتفاق الشعوب يف كوتشابامبا
لمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي    ل٢٠٠٩/٢٥٠املقرر بــويرحــب املنتــدى الــدائم     - ٣٥

، بــصيغتها املعدلــة  ١٩٦١ عــاماالتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات ل  بــشأن تعــديل مقتــرح علــى    
ويوصـي املنتـدى    . ، يتصل باالستخدام التقليدي ألوراق نبات الكوكا      ١٩٧٢كول عام   وبربوت

إعـالن  ن  مـ ٣١ و ٢٤ و ١١الدائم بأن تدعم الدول األعضاء هذه املبادرة، مـع مراعـاة املـواد       
  .األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

  
ــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية للــشعوب           حــوار مــع املقــرر اخلــاص املعــين حبال

  األصلية ومـع مقررين خاصني آخرين
يوصي املنتدى الدائم بأن ُيشرِك برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الشعوب األصلية بقـدرٍ               - ٣٦

. شة املتعلقــة مبفهــوم التنميــة البــشرية، ويف وضــع تقــاريره بــشأن التنميــة البــشرية أكــرب يف املناقــ
وينبغي أن يكون مفهوم الربنامج اإلمنائي ملوضوع التنمية البشرية، وعمله من أجل تعزيـز هـذا                
النمــوذج، ُمَؤسَّــساً بــشكل أقــوى علــى مبــادئ حقــوق اإلنــسان، ومــن مث علــى إعــالن األمــم    

وفيمـــا يتعلـــق بالـــشعوب األصـــلية، يعـــين ذلـــك . لـــشعوب األصـــليةاملتحـــدة بـــشأن حقـــوق ا
ومـن مث، ينبغـي     . االعتراف، مببدأ تقرير املصري، والتنمية املستقلة، وغريها من حقوق الـشعوب          

أن َتعِكس تقـارير التنميـة البـشرية الوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة الـيت يـصدرها الربنـامج اإلمنـائي                      
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التنمية من منظور الشعوب األصلية نفـسها، ومبـشاركة مـن هـذه             آراء الشعوب األصلية بشأن     
  .الشعوب

ويرى املنتدى الدائم أنه يتعني على الربنامج اإلمنائي بصورة عاجلة حتقيـق فهـم أعمـق                  - ٣٧
وهـذا يتطلـب أمـورا منـها أن يعـزز الربنـامج             . لنظرة الشعوب األصلية للعامل، من قبل اآلخرين      

ــه يف جمــال ح  ــل      اإلمنــائي قدرات ــه علــى األق ــأن يكــون لدي ــشعوب األصــلية، ب ــسان لل قــوق اإلن
وينبغي أن يكـون هـذا االستـشاري        . استشاري واحد متفرغ لشؤون حقوق الشعوب األصلية      

متخصصا من أبناء الشعوب األصلية، ذا خربة يف العمل يف منظمات الشعوب األصـلية أو مـع                 
ئ الربنــامج اإلمنــائي آليــات داخليــة ويوصــي املنتــدى الــدائم كــذلك بــأن ُينــِش. هــذه املنظمــات

ــوق         ــة حبق ــه املتعلق ــسياسات واإلجــراءات اخلاصــة برباجمــه وعمليات ــال لل ــة االمتث لرصــد وكفال
وينبغــي للجنــة االتــصال املعنيــة بقــضايا الــشعوب األصــلية التابعــة للربنــامج . الــشعوب األصــلية

ا تعرب عنه الشعوب األصلية مـن       اإلمنائي، بالتعاون مع املنتدى الدائم، أن تضع نظاماً لتلقي م         
  . شواغل، ولكفالة تطبيق السياسات واإلجراءات الداخلية

ويكرر املنتدى الدائم توصيته بأن تَوظِّف وكاالت األمم املتحدة خـرباء مـن الـشعوب       - ٣٨
ــة أن تقــدم معلومــات عــن اخلــرباء مــن الــشعوب       األصــلية، ويطلــب إىل منظمــة العمــل الدولي

  . يف منظومة األمم املتحدة، وذلك يف الدورة العاشرة للمنتدى الدائماألصلية العاملني 
ــسان، ومنظمــة العمــل         - ٣٩ ــم املتحــدة حلقــوق اإلن ــدائم مفوضــية األم ــدى ال ــشجِّع املنت وُي

الدوليــة، والربنــامج اإلمنــائي، علــى تعزيــز مــا بينــها مــن أطــر وشــراكة تعاونيــة مــن أجــل تعزيــز 
 وذلـك مـن خـالل بـرامج قطريـة مـشتركة هتـدف إىل بنـاء                حقوق الشعوب األصلية وإعماهلـا،      

القدرات، وإنشاء آليات للتـشاور واملـشاركة واإلقـرار باملوافقـة، وفقـاً التفاقيـة منظمـة العمـل                    
  . ، وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية١٦٩الدولية رقم 

ية األمـم املتحـدة حلقـوق       ويوصي املنتـدى الـدائم بـأن يقـوم الربنـامج اإلمنـائي ومفوضـ                - ٤٠
اإلنسان ومنظمة العمل الدولية بتيـسري احلـوار وتقـدمي الـدعم للـشعوب األصـلية يف جمـايل منـع                     
األزمات وشـؤون احلكـم الـدميقراطي، وذلـك مـن حيـث عالقتـهما بالـصناعات االسـتخراجية                   

بقـدر  القائمة يف أقـاليم الـشعوب األصـلية، هبـدف إعمـال حقـوق الـشعوب األصـلية ومحايتـها                     
  . أكرب من الفعالية

 ٢١ويوصــي املنتــدى الــدائم بــأن تنفِّــذ الــدول املبــادئ الــواردة يف التعليــق العــام رقــم     - ٤١
 ١٥مـن املـادة   ) أ (١للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة بـشأن الفقـرة       ) ٢٠٠٩(

ملتعلقـة حبـق كـل فـرد يف     من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، ا         
ويف سياق تفسري املادة، تراعي اللجنة إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن              . املشاركة يف احلياة الثقافية   
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واللجنــة ُتميِّــز بالتــايل بــني حــق الــشعوب األصــلية يف املــشاركة يف . حقــوق الــشعوب األصــلية
ينـشأ هـذا التمـايز علـى        و. ثقافتها هي ذاهتا، وبني نفس احلق من حيث انطباقـه علـى األقليـات             

وجه التحديد نتيجة اتساع مفهوم ثقافة الشعوب األصلية، حىت مشل جوانـب ماديـة مـن قبيـل                  
  . األقاليم واملوارد

ويقترح املنتـدى الـدائم أن تقـوم اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان هـي األخـرى بتفـسري                        - ٤٢
ة األحكـام الـواردة يف إعـالن األمـم          العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، مع مراعا       

وبوجـه خـاص، ينبغـي للّجنـة أن تـستعرض تعليقيهـا        . املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية       
ــر املــصري   ) ١٩٨٤ (١٢العــامني رقــم   ــشأن احلــق يف تقري  ٢٣، ورقــم ) مــن العهــد ١املــادة (ب

 مراعــاة ، مــع) مــن العهــد٢٧املــادة (بــشأن حقــوق األشــخاص املنــتمني إىل أقليــات ) ١٩٩٤(
وباإلضـافة إىل ذلـك، ووفقـاً ملقتـضيات     .  وغريها من األحكام ذات الصلة من اإلعالن   ٣املادة  

، ينبغــي للّجنــة أن تطلــب إىل الــدول األطــراف يف العهــد اإلبــالغ عــن   ١٢التعليــق العــام رقــم 
صري امتثاهلا لاللتزامات املتعلقة حبق مجيع الشعوب، ومن بينـها الـشعوب األصـلية، يف تقريـر املـ                 

وينبغـي للّجنـة أن تطلـب أن ُتِعـدَّ الـدول األطـراف الفـروع املتعلقـة                . وما يتعلق به مـن حقـوق      
  .بتنفيذ العهد الواردة يف تقاريرها، بالتشاور مع الشعوب األصلية والتعاون معها

ويرحب املنتدى الدائم باجلهود اليت تبذهلا جلنة القضاء علـى التمييـز العنـصري لـشرح                  - ٤٣
ية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري فيمـا يتعلـق بالـسكان األصـليني،                   االتفاق

ويوصـي  . مع مراعاة األحكام الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية    
 املنتدى الدائم بأن تطلب اللجنـة إىل املعـين مـن الـدول األطـراف يف االتفاقيـة املـذكورة إعـداد                     

شعوب األصلية يف تقاريرها املتعلقة بتنفيذ االتفاقية، وذلك بالتشاور والتعاون مـع            فروع عن ال  
  .الشعوب األصلية

 الذي أعدتـه جلنـة اخلـرباء        ٢٠١٠وحييط املنتدى الدائم علما بأن التقرير السنوي لعام           - ٤٤
اف املعنيــة بتطبيــق االتفاقيــات والتوصــيات يــويل املزيــد مــن االهتمــام لتنفيــذ الــدول األطــر          

 بلـدان   ٦وحيـيط املنتـدى الـدائم علمـا أيـضا بـأن             . لالتفاقيات املتصلة حبقوق الشعوب األصلية    
 فيمـا يتعلـق باتفاقيـة منظمـة العمـل           ٢٠١٠من البلدان االثين عشر اخلاضعة ملراقبـة فرديـة سـنة            

، مما يعكس حـرص جلنـة اخلـرباء الـشديد     ٢٠١٠، جيب أن تقدم تقريرا سنة       ١٦٩الدولية رقم   
وحيث املنتدى الدائم الـدول املعنيـة علـى تقـدمي تقاريرهـا يف           . متثال هذه البلدان لالتفاقية   على ا 

  . حدود املواعيد النهائية اليت تضعها منظمة العمل الدولية
ويوصي املنتـدى الـدائم بـأن تقـوم اللجنـة املعنيـة بتطبيـق معـايري مـؤمتر العمـل الـدويل،                       - ٤٥

تابعة حالـة االنتـهاكات اجلـسيمة التفاقيـة منظمـة العمـل             ، مب ٢٠١٠يونيه  /خالل دورة حزيران  
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 املــشار إليهــا يف املالحظــات الــسابقة ذات الــصلة الــيت أبــدهتا جلنــة اخلــرباء   ١٦٩الدوليــة رقــم 
  . املتعلقة بتنفيذ االتفاقية٢٠٠٩وكذلك مبتابعة استنتاجات املنتدى الدائم لسنة 

تــزام بعمليــة الــرد علــى التقــارير القطريــة وحيــث املنتــدى الــدائم مجيــع الــدول علــى االل  - ٤٦
وتـشمل عمليـة   . جلميع املقـررين اخلاصـني لألمـم املتحـدة، وذلـك مبـشاركة الـشعوب األصـلية          

  :الرد هذه ما يلي
تقدمي رد كتايب على تقرير املقرر إىل جملـس حقـوق اإلنـسان يف غـضون سـتة                  )أ(  

مـا للعمليـة الـيت تنتـهجها الدولـة      أشهر من صـدور التقريـر؛ وينبغـي أن يتـضمن الـرد خمططـا عا       
  لتنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير؛

 شـهرا   ١٢بلورة استراتيجية لتنفيـذ التوصـيات الـواردة يف التقريـر يف غـضون                 )ب(  
  من صدوره والترويج هلا بشكل علين؛

ــذ        )ج(   ــورد بالتفــصيل تنفي ــر املقــرر ت ــى تقري ــات مــستكملة ســنويا عل تقــدمي إجاب
ىل أن ُيجري املقـرر زيـارة جديـدة للدولـة املعنيـة، أو إىل أن ختـضع تلـك الدولـة                 االستراتيجية إ 

  .الستعراض دوري شامل
ويوصي املنتدى الدائم بأن تقوم مجيع الدول اليت توجد لديها شـعوب أصـلية مبراجعـة        - ٤٧

تــشريعاهتا وسياســاهتا وبراجمهــا وفقــا إلعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية   
  .رنامج عمل العقد الدويل الثاين للشعوب يف العاملوب
ويؤيد املنتدى الدائم مبادرة مفوضية حقوق اإلنسان لوضع مبادئ توجيهية مـن أجـل           - ٤٨

ــنطقيت          ــدئي يف م ــصال مب ــا ات ــيت جــرى معه ــة وال ــة طوعي ــيش يف عزل ــيت تع ــشعوب ال ــة ال محاي
ع منظمـات الـشعوب األصـلية       األمازون وغران تشاكو، وخيضع كالمها حاليا لعملية تشاور مـ         

ويوصي املنتدى الدائم بأنه ينبغي، عند بلورة املبادئ التوجيهيـة، التركيـز علـى              . والدول املعنية 
إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية وال ســيما فيمــا يتعلــق بــاحلق يف تقريــر 

شعوب األصــلية، الــيت دا هبــذه الــوينبغــي إشــراك املنظمــات الــيت لــديها صــلة وثيقــة جــ . املــصري
ــة أو الــيت جــرى معهــا اتــصال مبــدئي، يف بلــورة هــذه املبــادئ      ال تــزال تعــيش يف عزلــة طوعي

  .التوجيهية
ويرحب املنتدى الدائم بتكثيف التعاون بني املنتدى واملقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق           - ٤٩

ق الـشعوب األصـلية     اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصـلية وآليـة اخلـرباء بـشأن حقـو             
ووفقـا  .  من إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية            ٤٢وذلك استنادا إىل املادة     

هلذه املادة، يعرب املنتدى الـدائم عـن اسـتعداده للتعـاون عـن كثـب مـع آليـات األمـم املتحـدة                        
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وق اإلنـسان   األخرى اليت لديها واليات متصلة أيضا بالشعوب األصلية مثل اللجنـة املعنيـة حبقـ              
ــة القــضاء علــى      ــة حقــوق الطفــل وجلن ــة وجلن ــة والثقافي وجلنــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعي
التمييز العنصري، ويدعو هذه اهليئات إىل املشاركة يف دورات املنتدى الدائم املكرسـة حلقـوق               

  .اإلنسان
قتـــصادية وحيـــث املنتـــدى الـــدائم اللجنـــة املعنيـــة حبقـــوق اإلنـــسان وجلنـــة احلقـــوق اال  - ٥٠

واالجتماعية والثقافية على أن تطلبا إىل الدول األطراف مراعاة املادة األوىل من العهـد الـدويل                
اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية والعهــد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيــة         

ادة األوىل مـن  وجيـب فهـم املـ   . والثقافية عند إعداد التقارير الـيت تقـدمها إىل اللجنـتني كلتيهمـا       
 من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية اليت تـنص            ٣العهدين على ضوء املادة     

  .على حق الشعوب األصلية يف تقرير مصريها
ــة إىل         - ٥١ ــاد بعث ــا إليف ــة كولومبي ــها حكوم ــيت وجهت ــدعوة ال ــدائم بال ــدى ال ويرحــب املنت

  .كولومبيا
 الـيت قامـت هبـا آليـة اخلـرباء بـشأن حقـوق الـشعوب                 ويرحب املنتدى الدائم بالدراسـة      - ٥٢

ويـشجع املنتـدى الـدائم      . “ آلليـة اخلـرباء    ١املـشورة رقـم     ”األصلية املتعلقة بـاحلق يف الـتعلم و         
الدول والشعوب األصلية وغريهـا علـى تعمـيم هـذه النـصوص وعلـى إدراجهـا يف الـسياسيات                    

  .واملمارسات الوطنية
ن تواصل مفوضية حقوق اإلنسان جهودهـا الراميـة لتـشجيع           ويوصي املنتدى الدائم بأ     - ٥٣

املؤســسات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان علــى زيــادة العمــل بــإعالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق 
  .الشعوب األصلية

  
 املنتــــدى الــــدائم إىل دولــــة بوليفيــــاتقريــــر متابعــــة مــــوجز وتوصــــيات قدمتــــها بعثــــة     

  القوميات  املتعددة
أبريــل حــوارا / نيــسان٢١ائم املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية يف  أجــرى املنتــدى الــد  - ٥٤

معمقا بشأن حالة الشعوب األصلية يف منطقة تشاكو، شـارك فيـه ممثلـو حكومـة دولـة بوليفيـا                 
املتعددة القوميـات، وزعمـاء مجعيـة شـعب الغـواراين، وممثلـو فريـق األمـم املتحـدة القطـري يف                      

ح هذا احلـوار بالتوصـل إىل طريقـة جديـدة للعمـل اسـتنادا               ومس. دولة بوليفيا املتعددة القوميات   
، )E/C.19/2010/6(إىل التقريــر الــذي قدمتــه بعثــة املنتــدى إىل دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات 

وقـد  ). E/C.19/2010/12/Add.1(وإىل رد حكومة دولة بوليفيا املتعددة القوميات على التقريـر           
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مثلـــي احلكومـــة والـــشعوب األصـــلية واألمـــم املتحـــدة  أعـــرب املنتـــدى الـــدائم عـــن امتنانـــه مل 
  .ملشاركتهم يف احلوار

  :وطرح املنتدى الدائم جمموعة من األسئلة تناولت عدة مواضيع، منها ما يلي  - ٥٥
  تنظيم التنقيب عن اهليدروكربونات واستخراجها وإجراء الدراسات بشأهنا؛  )أ(  
الغـواراين، والنتـائج احملـرزة    عمل قيادة شرطة تـشاكو مـن أجـل محايـة شـعب               )ب(  

  فيما يتصل بتحرير األفراد واألسر واجملتمعات احمللية؛
أنشطة وحدة احلقـوق األساسـية التابعـة لـوزارة العمـل واالسـتخدام والرعايـة                  )ج(  

  االجتماعية يف املقاطعات اليت يقطنها سكان من الغواراين؛
لقــضاء علــى الــرق والــسخرة ين باأنــشطة اجمللــس املــشترك بــني الــوزارات املعــ   )د(  

  شاهبهما من ممارسات؛ وما
إجنازات عملية إعادة توطني اجملتمعات احمللية يف إطار اإلصالح الزراعي، مـن              )هـ(  

حيــث حتريــر األفــراد اخلاضــعني للــرق والــسخرة واجملتمعــات احملليــة األســرية يف املــزارع، ومــن  
   املزارع؛حيث استعادة األراضي اجملتمعية اليت اغتصبها أصحاب

التوقعات فيما يتـصل بتحريـر األفـراد واجملتمعـات احملليـة مـن الغـواراين عقـب                    )و(  
  إنشاء املؤسسات القضائية اجلديدة املنصوص عليها يف الدستور؛

تطبيــق قــانون العقوبــات علــى الــذين ُيبقــون األفــراد واجملتمعــات احملليــة حتــت     )ز(  
  ظروف السخرة أو اَألسر؛

بري الالزمـة فيمـا يتعلـق بـالظروف املعيـشية والـصحية للمجتمعـات        اختـاذ التـدا    )ح(  
  احمللية املُحررة قبل استعادهتا ألراضيها وبعده؛

اختــاذ تــدابري حمــددة ملكافحــة ســخرة األوالد والبنــات واملــراهقني واســتغالهلم    )ط(  
  اجلنسي، ولكفالة تعليم األطفال واملراهقني من الغواراين ورعاية صحتهم؛

ــد  )ي(   مي اخلــدمات القانونيــة لألفــراد واألســر واجملتمعــات احملليــة، لــيس فقــط        تق
  .للسماح هلم بالتحرر من الرق، بل وكذلك عقب حتريرهم

  
  مالحظات بشأن احلوار

ــات معلومــات مــسهبة عــن اإلطــار         - ٥٦ ــا املتعــددة القومي ــة بوليفي ــة دول ــو حكوم ــدم ممثل ق
ــهاج سياســة هتــدف    ــة بانت ــزم الدول ــشعوب   الدســتوري الــذي ُيل  إىل القــضاء علــى اســترقاق ال
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األصلية وإعادة أراضيهم إليهم وفقا لتوقعات إعادة توطني اجملتمعات احمللية يف إطـار اإلصـالح               
الزراعي، وكرروا التأكيد على تصميم احلكومة احلالية لدولة بوليفيـا املتعـددة القوميـات بعـدم                

علــى التحريــر النــهائي لألفــراد    وال تقتــصر األهــداف احملــددة   . التراجــع عــن تلــك الــسياسة   
وأوضـح  . واجملتمعات احمللية من الغواراين فحسب، بل تـشمل إعـادة أمـة الغـواراين إىل أرضـها                

ممثلو احلكومة يف كلمتهم أن املؤسسات اجلديدة املشار إليهـا يف األسـئلة بـدأت ختطـو خطاهـا                
إنـشاؤه يف العـام املقبـل،       األوىل، وأن النظام القضائي اجلديد الـذي يـنص عليـه الدسـتور سـيتم                

ويف تلـك األثنـاء، سـتظل معلقـة أمـام اجلهـاز            . ، وفقا للجـدول الـزمين لتنفيـذ الدسـتور         ٢٠١١
القـضائي القـدمي قـضايا هامـة تتعلـق بــاإلذن بإصـدار شـهادات ملكيـة األراضـي لـصاحل األفــراد           

  .واجملتمعات احمللية من الغواراين ضمانا لتحررهم
شعب الغواراين من جانبهم أن عملية إهناء سخرة اجملتمعات احملليـة           وادعى ممثلو مجعية      - ٥٧

وأَسرها تعرقلت بسبب عدم تصميم احلكومة على اتباع السياسات الـضرورية لـإلذن بإصـدار            
وأصروا علـى أنـه لـن يـتم القـضاء علـى الـسخرة هنائيـا إال بعـد                    . الشهادات واستعادة األراضي  
كدوا أن حرية تقرير املصري جيـب أن تكـون املبـدأ األساسـي             وأ. إعادة أمة الغواراين إىل أرضها    

الذي تـستند إليـه العمليـة برمتـها، وأن ذلـك ال بـد أن يـتم مـن خـالل املوافقـة املـسبقة واحلـرة                 
  .واملستنرية لشعب الغواراين

أما ممثلو فريق األمم املتحدة القطـري فقـد أعربـوا عـن تقـديرهم ألثـر التقريـر الـصادر                       - ٥٨
املنتدى الدائم، وقدموا عرضا ملبادرات وأنشطة وكاالت األمم املتحـدة وبراجمهـا مـن              عن بعثة   

ــة الــيت حيــاول هبــا الفريــق القطــري    . أجــل تنفيــذ خمتلــف التوصــيات  وأوضــحوا كــذلك الكيفي
  .اإلسهام يف املشاورات بني خمتلف األطراف املعنية حباالت الرق يف منطقة تشاكو

مجعيـة شـعب     أهنم يـشاطرون ممثلـي       ومة، يف معرض إجابتهم،    ممثلو احلك  أعلن ،وأخريا  - ٥٩
القلــق الــذي أعربــوا عنــه وأهنــم سيواصــلون تنفيــذ التوصــيات وفقــا للدســتور ومجيــع  الغــواراين 

القـوانني ذات الـصلة الــسارية بالفعـل يف مجيــع أرجـاء البلـد، مــع إيـالء األولويــة للحـوار وبنــاء        
  .توافق اآلراء

  
  التوصيات

تــدى الــدائم دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات بتــسريع عمليــة ســن األحكــام يوصــي املن  - ٦٠
الدستورية ذات الصلة بتحرير األشخاص واألسر واجملتمعات احملليـة نظـرا ألن العمـل القـسري                

  .والعبودية يشكالن انتهاكا بالغ اخلطورة حلقوق اإلنسان يتعني مواجهته بأسرع ما ميكن
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دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات بــأن تنظــر يف إمكانيــة إنفــاذ  ويوصــي املنتــدى الــدائم   - ٦١
القرارات الصادرة عن املعهد الـوطين لإلصـالح الزراعـي بـشأن إعفـاء صـكوك امللكيـة بـسبب                    
أعمال الرق، حيث إهنـا ال تـؤثر فقـط يف حريـة األشـخاص، بـل أيـضا يف اسـترجاع األراضـي                        

 تؤدي سبل االنتصاف القضائي إىل وقـف أي عمليـة   ألجل اجملتمعات احمللية، مما مينع بالتايل أن     
  .إصالح لنصرة حقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها

ــصلة بــني         - ٦٢ ــى ال ــاء عل ــات باإلبق ــا املتعــددة القومي ــة بوليفي ــدائم دول ــدى ال ويوصــي املنت
سياسات حترير األشخاص من ناحية وسياسات استرداد األراضي يف منطقة تشاكو من ناحيـة              

 إعادة هذه األراضي إىل شعب الغواراين، األمر الـذي يعتـربه كـل مـن احلكومـة                  أخرى، هبدف 
  .ومجعية شعب الغواراين من أهم أهدافه

حمـددة   سياسـات  واصـلة تنفيـذ  ويوصي املنتدى الدائم دولة بوليفيا املتعددة القوميات مب      - ٦٣
 اهتمــام خــاص  والــصحة والتعلــيم لــصاحل جمتمعــات احملــررين، مــع إيــالء  إلســكانايف جمــاالت 

  .ألولئك الذين عانوا من العبودية، وخاصة لألطفال واملراهقني
ــام وكالــة الــوزارة لــشؤون إهنــاء االســتعمار، إىل جانــب       - ٦٤ ويرحــب املنتــدى الــدائم بقي

جمموعة من املؤسسات املختصة األخرى، بتنفيذ التدابري اليت اختذهتا احلكومة من أجـل القـضاء           
رق املعاصرة، واليت ميكن من خالهلـا اعتمـاد اسـتراتيجية أمشـل وأكثـر               على العبودية وأشكال ال   
  .فعالية، وتوطيد أركاهنا

ويــدعو املنتــدى الــدائم النيابــة العامــة ومكتــب املــدعي العــام، يف كــل مــن مقاطعــات      - ٦٥
تشوكيساكا وسانتا كـروز وتارخيـا، إىل إجـراء حتقيقـات جنائيـة بـشأن األعمـال الـيت نـدد هبـا                       

ملقــدم مــن دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات إىل دورة املنتــدى احلاليــة والتقريــر األخــري  التقريــر ا
  .للجنة األمريكية حلقوق اإلنسان

ويشجع املنتدى الدائم مجعية شعب الغواراين علـى مواصـلة إعطـاء األولويـة جلهودهـا                  - ٦٦
ا األســر واجملتمعــات الراميــة إىل القــضاء علــى العبوديــة وأشــكال الــرق املعاصــرة الــيت ختــضع هلــ 

ويـشجع  . احمللية يف مقاطعة سانتا كروز وال سـيما يف ألتـو بـارابييت، ويف مقاطعـة تشوكيـساكا             
املنتدى الـدائم مجعيـة شـعب الغـواراين، وهـي املنظمـة الـيت متثـل هـذا الـشعب يف دولـة بوليفيـا                          

اجلـسيمة حلقـوق    املتعددة القوميات، على مواصـلة إعطـاء األولويـة ملكافحـة هـذه االنتـهاكات                
  .اإلنسان يف سياق برناجمها األوسع نطاقا املتمثل يف إعادة شعب الغواراين إىل أرضه

 بــصورة ويــشجع املنتــدى الــدائم مجعيــة شــعب الغــواراين علــى االســتمرار يف الــدفاع     - ٦٧
ن  عن مبدأي حرية تقرير املصري واملوافقـة احلـرة واملـسبقة واملـستنرية وفقـا إلعـال              تعاونية وبناءة 
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حقوق الشعوب األصلية الـذي أدرجتـه دولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات يف تـشريعاهتا الوطنيـة              
  .مبوجب قانون وطبقته يف دستورها

ويعرب املنتدى الدائم عن تقـديره لتـبين الفريـق القطـري التوصـيات الـواردة يف تقريـر                     - ٦٨
ــه متابعــة     ــا املتعــددة القوميــات وتولي ــة بوليفي ــة إىل دول ــذهاالبعث وفيمــا يتعلــق مبحــاوالت  . تنفي

التشاور بني األطراف املعنية حباالت الرق وممارسات العمل القسري، يشري املنتـدى الـدائم إىل               
أنّ حقوق اإلنسان غري قابلة للتصرف وأهنا تتضمن حقوق الـشعوب األصـلية الـيت يعتـرف هبـا              

  .إعالن األمم املتحدة
 املتحدة حلقوق اإلنـسان يف دولـة بوليفيـا املتعـددة             املنتدى الدائم مفوضية األمم    وحيث  - ٦٩

 أن تواصل رصد حقوق اإلنسان لشعب الغـواراين وتوسـيع نطاقهـا، واالهتمـام               على القوميات
على جناح السرعة حبالة األسر واجملتمعات احمللية اخلاضعة للعمل القـسري وغـريه مـن أشـكال                 

 ويف جمال املساعدة التقنية، حيث املنتـدى        .العبودية، واإلبالغ بشكل علين ومنتظم عن تطورها      
فوضية يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات على تعزيز قدرات سلطات شـعب الغـواراين     املالدائم  

يف جمال حقوق اإلنسان يف منطقة ألتو بارابييت واملناطق األخـرى الـيت ترتكـب فيهـا انتـهاكات           
  .خطرية حلقوق اإلنسان

م عـن التزامـه مبواصـلة العمـل علـى تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف                  ويعرب املنتـدى الـدائ      - ٧٠
تقريره بالتعاون مع مجيـع األطـراف املـشاركني يف هـذا احلـوار، أي احلكومـة وممثلـو الـشعوب                     

  .األصلية وأفرقة األمم املتحدة القطرية
  

  تقرير موجز عن متابعة أنشطة بعثة املنتدى الدائم إىل باراغواي وتوصياهتا
أبريــل، أجــرى املنتــدى الــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية حــوارا / نيــسان٢١يف   - ٧١

ــاراغواي،        ــة ب ــشاكو مــع ممــثلني عــن حكوم ــة ت ــشعوب األصــلية يف منطق ــة ال ــا عــن حال معمق
ــاراغواي       ــر الــشعوب األصــلية ملــصريها يف ب ــة بتقري ــة التنــسيق املعني ــة (ومــسؤولني عــن جلن جلن

ويـشكل هـذا احلـوار أسـلوبا     .  املتحدة القطـري يف بـاراغواي  ، وممثلني عن فريق األمم  )التنسيق
ــاراغواي يف نيـــسان     ــارة بـ ــة املنتـــدى الـــيت قامـــت بزيـ ــر بعثـ ــدا للعمـــل يـــستند إىل تقريـ   /جديـ

 حكومــة بــاراغواي يف تقريرهــا إىل ا قدمتــهيت الــودوإىل الــرد) E/C.19/2010/5 (٢٠٠٩أبريــل 
وأعــرب املنتــدى عــن شــكره ملمثلــي     . )E/C.19/2010/12/Add.2(الــدورة التاســعة للمنتــدى   

  .احلكومة والشعوب األصلية واألمم املتحدة ملشاركتهم يف احلوار
  :وطرح املنتدى جمموعة من األسئلة مشلت قضايا خمتلفة، منها  - ٧٢
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إيالء االهتمام ملبدأ تقرير املصري من أجـل اإلصـالح اجلـاري ملعهـد بـاراغواي                  )أ(  
إدارة ”ن املؤسـسات املعنيـة بقـضايا الـشعوب األصـلية مثـل              لشؤون الشعوب األصلية وغريه م    

  ؛“ملكتب املدعي العاماحلقوق اإلثنية التابعة 
إمكانيــة اســترجاع أراضــي اجملتمعــات األصــلية الــيت اســتوىل عليهــا املُــالك           )ب(  

  احلاليون، دون االضطرار لشرائها بعقود شراء أو لوضع اليد عليها بالقوة؛
سح للممتلكــات يف املنــاطق الريفيــة لتــسوية صــكوك امللكيــة إمكانيــة تنفيــذ مــ  )ج(  

ــة أي تكــاليف تعجــز عــن        ــة العام ــل اخلزان ــة دون حتمي بإرجــاع األراضــي إىل اجملتمعــات احمللي
  حتملها؛

أنشطة اجمللس املشترك بني الوزارات للقـضاء علـى العبوديـة والعمـل القـسري         )د(  
  وما شاهبهما؛

ة املـشتركة بـني الوكـاالت لتنفيـذ قـرارات حمكمـة             العمل الذي تقوم به اللجنـ       )هـ(  
  البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وتوصيات جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان؛

تنــسيق الربنــامج الــوطين للــشعوب األصــلية مــع معهــد بــاراغواي لــشؤون            )و(  
  الشعوب األصلية، والعمل الذي يقوم به هذا اجلهاز؛

ــذي تنجــزه   )ز(   ــع أعمــال      ”العمــل ال ــشأن العمــل ومن ــة احلقــوق األساســية ب جلن
  وفقا خلطة عملها ملكافحة أعمال السخرة؛ “ السخرة
مــشاركة الــشعوب األصــلية يف معهــد بــاراغواي لــشؤون الــشعوب األصــلية،    )ح(  

  وكذلك يف األجهزة اجلديدة املشار إليها؛
 يف الـدفاع عـن      النهوض بالصالحيات الدستورية املخولة ملكتب املدعي العـام         )ط(  

حقوق الـشعوب األصـلية، وخباصـة فيمـا يتعلـق بأحكـام معينـة مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة                 
  ؛“األعمال اليت يعاقب عليها املتصلة بالشعوب األصلية”بشأن 

قيــام الــسلطات الــسياسية، واإلداريــة، والقــضائية بأعمــال ملموســة يف منطقــة   )ي(  
  عادة أراضي اجملتمعات احمللية؛ تشاكو، للتصدي ألعمال السخرة، واست

اختــاذ تــدابري حمــددة حلمايــة أطفــال الــشعوب األصــلية مــن األوضــاع الراهنــة      )ك(  
  للمجتمعات احمللية هلذه الشعوب يف تشاكو؛ 



E/2010/43
E/C.19/2010/15

 

10-36957 18 
 

إمكانية وضع سياسـات دوليـة متوافقـة، وال سـيما مـع دولـة بوليفيـا املتعـددة                     )ل(  
ــتعادة    ــر األشـــخاص واسـ ــات، مـــن أجـــل حتريـ ــة  القوميـ ــلية يف منطقـ أراضـــي الـــشعوب األصـ

  .املشتركة تشاكو
  

  مالحظات على احلوار
حتدث ممثل حكومة باراغواي بإسهاب عن اإلطار الدستوري لضمان امللكيـة اخلاصـة               - ٧٣

الــذي جيعــل مــن الــصعب وضــع سياســات لتــسوية الوضــع املتعلــق بــسندات ملكيــة األراضــي    
وقــال إنــه يفهــم علــى كــل حــال أن   . حملليــةوحتريــر األشــخاص واســتعادة أراضــي اجملتمعــات ا 

فقد اجتهت العنايـة    . اإلنشاء املرتقب لسجل امللكية الريفية قد يتيح الفرصة لتسوية هذا الوضع          
حنو عمل املؤسسات اجلديدة الذي ما زال يف طـوره األول، وخباصـة عمـل اللجنـة املنوطـة هبـا                     

 البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــسان مهمـة التوصــل يف هنايــة املطــاف إىل إنفــاذ قـرارات حمكمــة  
وشدد على عدم تعـاون الكـونغرس علـى         . لصاحل اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية يف تشاكو      

وضــع سياســة الســتعادة أراضــي الــشعوب األصــلية، وعلــى الــصعوبات الــيت ميثلــها هــذا األمــر   
  .بالنسبة للحكومة

هـد الـذي تبذلـه احلكومـة حاليـا العتمـاد            وحتدث ممثل جلنة التنسيق، فقال إنه يقّر باجل         - ٧٤
سياســات تعتــرف بأبنــاء الــشعوب األصــلية يف بــاراغواي وتعوضــهم عــن األضــرار الــيت حلقــت 

وأشـار إىل اسـتمرار اسـتعبادهم، واسـتخدامهم يف أعمـال الـسخرة، ومـنعهم مـن ممارسـة                    . هبم
ئة عــن عــدم احلريــات النقابيــة، وحرمــاهنم مــن أراضــيهم ومــواردهم، وإىل عــدة ظــروف ناشــ   

حصوهلم على اخلدمات الـصحية، تـستحيل معهـا أوضـاعهم يف عـدد غـري قليـل مـن جمتمعـاهتم            
وذكَّر بأن هناك شعوبا أصلية أخرى يف تـشاكو، باإلضـافة إىل      . احمللية إىل أزمة إنسانية حقيقية    

وقــال إن . أبنـاء شــعب الغــواراين، مثــل شــعب ايوريــو الـذي يوجــد جــزء منــه يف عزلــة طوعيــة  
وقد حثت جلنـة التنـسيق     . ة باراغواي وجلنة التنسيق تتعاونان يف وضع سياسات جديدة        حكوم

. احلكومــة علــى إجيــاد الــصيغ الكفيلــة بــإلزام الــسلطتني التــشريعية والتنفيذيــة بتلــك الــسياسات 
وشكرت جلنة التنـسيق وكـاالت األمـم املتحـدة العاملـة يف بـاراغواي، وخباصـة برنـامج األمـم                      

  .ي، على ما تقدمه من رعاية ودعماملتحدة اإلمنائ
 الفريق القطري بالزيارة اإلجيابية جدا لبعثة املنتدى الدائم وبـالتقرير الـذي             ووأشاد ممثل   - ٧٥
شكر لالسـتقبال الـذي قوبـل بـه التقريـر لـدى كـل مـن احلكومـة                   ال كذلك عن    واوأعرب. تالها

م املتحــدة وبراجمهــا  مبــادرات وأنــشطة وكــاالت األمــواوعرضــ. ومنظمــات الــشعوب األصــلية
  .لتنفيذ التوصيات ذات الصلة، فضال عن الصعوبات اليت تواجهها
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ــشأن        - ٧٦ ــدا مــن املعلومــات املفــصلة والقّيمــة ســواء ب وأخــريا، عــرض ممثــل احلكومــة مزي
االلتزام السياسي للسلطات التنفيذية احلالية، أو بشأن ما يعترضها يف الواقع من صـعوبات مـن                

  . عليه العزمكل نوع فيما عقدت 
  

  التوصيات
يوصي املنتدى الدائم بأن تواصـل حكومـة بـاراغواي التزامهـا بالتـشاور مـع منظمـات                 - ٧٧

الشعوب األصلية إلجياد حلول عاجلة للحالة اخلطرية جدا اليت آل إليها وضـع أبنـاء اجملتمعـات                 
يـذ سياسـات   احمللية للشعوب األصلية، حيـث إهنـم حمرومـون متامـا مـن أراضـيهم، وكـذلك لتنف           

  .عملية تكفل هلم استعادة أراضيهم
وحيث املنتدى الدائم باراغواي على أن تنفذ بأسرع ما ميكـن قـرارات حمكمـة البلـدان         - ٧٨

األمريكية حلقـوق اإلنـسان لـصاحل اجملتمعـات احملليـة الـيت توجـد يف حالـة تـشكل أزمـة إنـسانية                    
  .حقيقية
 باراغواي بإصالح معهد باراغواي لـشؤون       ويوصي املنتدى الدائم بأن تعّجل حكومة       - ٧٩

الشعوب األصلية وسـائر املؤسـسات املختـصة يف جمـال الـشعوب األصـلية حبيـث تعـزز بـشكل                     
ــسلطتني التــشريعية          ــشعوب علــى النحــو الواجــب إزاء أجهــزة ال ــشاركة هــذه ال ــي م دميقراط

  . والقضائية اللتني ما زالتا مترددتني
ي حكومة باراغواي بثبات يف إنشاء الـسجل، ممـا يتـيح            ويوصي املنتدى الدائم أن متض      - ٨٠

ــة للــشعوب      ــة األراضــي، ومــن مث إرجاعهــا إىل اجملتمعــات احمللي تــسوية أوضــاع ســندات ملكي
  .األصلية وإعادة األراضي إىل هذه الشعوب

ــاز أراض         - ٨١ ــدة الحتي ــاإلعالن عــن اخلطــة الرائ ــاح ب ــدائم مــع االرتي ــدى ال ويرحــب املنت
صلية للتغلب على األزمة املالية ملعهد باراغواي لشؤون الـشعوب األصـلية            جديدة للشعوب األ  

  . وعدم تعاون الكونغرس فيما يتعلق بتوفري اإلمكانات الالزمة
ويوصي املنتـدى الـدائم بـأن تعطـي حكومـة بـاراغواي يف خططهـا حلـاالت الطـوارئ                      - ٨٢

 األصـلية املعرضـني ملمارسـات    األولوية إىل محاية األطفال من ضعاف احلال من أبنـاء الـشعوب     
  . أعمال السخرة وغريها من أشكال االستغالل

ــى           - ٨٣ ــسعي للحــصول عل ــى مواصــلة ال ــاراغواي عل ــة ب ــدائم حكوم ــدى ال ــشجع املنت وي
مساعدة مـن وكـاالت األمـم املتحـدة وبراجمهـا، فـضال عـن وكـاالت التعـاون الـوطين، لوضـع                

ريهــا مــن أشــكال االســتعباد، وخباصــة  سياســات هتــدف إىل القــضاء علــى أعمــال الــسخرة وغ 
  . يتعلق بأكثر التحديات إحلاحا املتعلقة بالغذاء، والصحة، والسكن، والتعليم فيما
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ويالحظ املنتدى الدائم أن أعمال السخرة ومجيع أشكال االستعباد تشكل انتـهاكات              - ٨٤
ة بـاراغواي  خطرية حلقوق اإلنـسان يـتعني مواجهتـها بأسـرع مـا ميكـن، وحيـث بالتـايل حكومـ                 

  .على أن تسارع بالتصدي هلذه املمارسات
ويوصي املنتدى الدائم بإحالة املسؤولني عن أعمـال الـسخرة أو غريهـا مـن ممارسـات                   - ٨٥

  . االستعباد، إىل احملاكمة مبوجب قوانني باراغواي
ويوصــي املنتــدى الــدائم بــأن تــربم بــاراغواي اتفاقــات دوليــة حلمايــة حقــوق الــشعوب   - ٨٦
ــا املتعــددة القوميــات،      األصــ ــة بوليفي لية مــع الــدول الــيت متتــد فيهــا منطقــة تــشاكو، وهــي دول

ــا املتعــددة القوميــات نظــرا ألن الــسياسة      ــة بوليفي واألرجنــتني، والربازيــل، وخــصوصا مــع دول
اهلادفة إىل حترير األشخاص، واستعادة األراضي، وإعادة الشعوب إىل أرضها، توجـد يف طـور               

  . لدمتقدم يف هذا الب
ويوصي املنتدى الدائم بأن تطرح على وجه التحديد يف االتفاقات احملتمل إبرامها مـع                - ٨٧

دولة بوليفيا املتعددة القوميات سبل محاية أراضي أبناء شـعب ايوريـو الـذين يعيـشون يف عزلـة                   
  .طوعية
ى ويشجع املنتدى الدائم جلنة التنسيق، وكذلك سائر منظمات الشعوب األصلية، علـ              - ٨٨

مواصلة الدفاع عن مبدأ تقرير املصري للشعوب األصلية الـذي اعتمدتـه لتحديـد هويتـها، ومـن                
مث، مواصــلة جهودهــا مــن أجــل التوصــل، بالتــشاور مــع احلكومــة، إىل إصــالحات تتــسق مــع   

  .إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
لتوصـيات الـواردة يف تقريـر البعثـة        ويشكر املنتدى الدائم الفريق القطري على تأييـده ل          - ٨٩

  .إىل باراغواي واهتمامه مبتابعتها وتنفيذها بالتعاون مع منظمات الشعوب األصلية
ــواردة يف       - ٩٠ ويعــرب املنتــدى الــدائم عــن التزامــه مبواصــلة االهتمــام مبتابعــة التوصــيات ال

ب األصـلية، وفريـق    تقريره بالتعاون مع مجيع أطراف هذا احلوار، أي احلكومة، وممثلـي الـشعو            
  .األمم املتحدة القطري

  
  مناقشة ملدة نصف يوم بشأن أمريكا الشمالية    

موجــودة يف مجيــع الواليــات   ) جزيــرة ترتــل  (الــشعوب األصــلية ألمريكــا الــشمالية      - ٩١
ورغـم عـيش هـذه الـشعوب        . بالواليات املتحدة األمريكية ويف مجيـع مقاطعـات وأقـاليم كنـدا           

 بلـدان العـامل األول تـسودمها الدميقراطيـة، فـإن انتـهاك حقـوق اإلنـسان                  يف بلَدين متقدمني من   
للــشعوب األصــلية، الــيت أكَّــد عليهــا إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية،   
وعلى وجه التحديد احلق يف تقرير املصري، واحلق يف التنمية يف ظل الثقافة واهلوية علـى أسـاس                  
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، أدى إىل تعّرض هذه الشعوب للعديد مـن املـشاكل االجتماعيـة             نظرة الشعوب األصلية للعامل   
عدم توفر فـرص العمـل؛ وعـدم احلـصول علـى امليـاه النقيـة؛ والعزلـة         : واالقتصادية احلرجة مثل 

املاديــة واالجتماعيــة؛ والــسكن غــري الالئــق؛ واملــشاكل الــصحية احلرجــة؛ وارتفــاع معــدالت     
ــف ضــد املــ      ــة؛ والعن ــاع    االنتحــار يف ســن املراهق ــاطي الكحــول واملخــدرات؛ وارتف رأة؛ وتع

فعلـى سـبيل املثـال، يبلـغ معـدل االعتقـال واالحتجـاز            . معدالت اجلرمية واالحتجاز يف السجن    
وتـسهم مجيـع   . يف السجن يف أوساط الشعوب األصلية أربعة أضـعاف املتوسـط الـوطين تقريبـاً            

ألصلية واستبعادها عـن أراضـي      هذه العوامل يف التفكك االجتماعي الذي تعاين منه الشعوب ا         
  .أسالفها وجمتمع أمريكا الشمالية على حد سواء

وحيث املنتـدى الـدائم حكـوميت كنـدا والواليـات املتحـدة علـى العمـل حبـسن نيـة مـع                     - ٩٢
الشعوب األصلية من أجل التأييد التـام والتنفيـذ الكامـل إلعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق                     

ــشعوب األصــلية، كمــا حيــث ع   ــذ روح ومقــصد اإلعــالن    ال ــد والتنفي ــرم هــذا التأيي لــى أن حيت
  . يتفق مع حقوق اإلنسان للشعوب األصلية مبا
ويشجع املنتدى الدائم وكاالت األمـم املتحـدة واهليئـات األخـرى علـى تقـدمي بـرامج                    - ٩٣

 تدريب للربملانيني الكنديني والوطنيني، وألعـضاء الكـونغرس يف الواليـات املتحـدة، واملـوظفني              
داخــل املؤســسات الوطنيــة، كلجــان حقــوق اإلنــسان والوكــاالت األخــرى املعنيــة حبقــوق         

  . اإلنسان، هبدف بث روح ومقصد اإلعالن ضمن السياسات الوطنية
ويشجع املنتـدى الـدائم آليـة اخلـرباء املعنيـة حبقـوق الـشعوب األصـلية وجملـس حقـوق                     - ٩٤

صلة باملعاهـدات واالتفاقـات بـني الـشعوب         اإلنسان على مواصلة عملية تناول احلقوق ذات الـ        
األصلية والواليات املتحدة وكندا، بوسائل منها النظـر يف التوصـيات املنبثقـة عـن أول حلقـتني               

 وتنفيـذها،  ٢٠٠٦ و  ٢٠٠٣دراسيتني لألمم املتحدة بشأن املعاهدات، اللتني ُعقدتا يف عـامي           
جمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي التـابع        واختاذ خطوات لعقد حلقة دراسية ثالثة وفقاً لتكليـف ا         

  . لألمم املتحدة، كما حيث آلية اخلرباء على املضي قدماً يف العمل املتصل باملعاهدات
ونظرا لكون قضية نساء الشعوب األصلية املفقودات والقتيالت، وأشكال أخرى مـن              - ٩٥

متزايـد يف كنـدا، فـإن       العنف، منها االجتار بالبشر والعنف األَسري، أصبحت حمط اهتمام عام           
املنتدى الدائم حيث حكومة كندا علـى تـوفري املزيـد مـن املالجـئ حلـاالت الطـوارئ مـن أجـل                       
خدمة نساء الشعوب األصـلية، فـضالً عـن حتـسني اخلـدمات املقدَّمـة للـضحايا، وتـوفري بـرامج                     

  . حمددة ملساعدة نساء الشعوب األصلية اللوايت جرى االجتار هبن
نتـدى الـدائم بقــرار املقـرر اخلـاص املعـين حبالــة حقـوق اإلنـسان واحلريــات        ويرحِّـب امل   - ٩٦

األساســية للــشعوب األصــلية أن يرصــد، وفقــا لواليتــه، العنــف ضــد نــساء وفتيــات الــشعوب    
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ويطلـب املنتـدى الـدائم كـذلك أن يتنـاول           . األصلية يف كندا، مبن فيهن املفقـودات والقتـيالت        
اإلنــسان واحلريــات األساســية للــشعوب األصــلية، واملقــررة املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق 

اخلاصة املعنية مبـسألة العنـف ضـد املـرأة، وأسـبابه وعواقبـه، حالـة العنـف ضـد نـساء الـشعوب                   
  . األصلية يف الواليات املتحدة أيضاً

وحيث املنتدى الـدائم حكـوميت كنـدا والواليـات املتحـدة علـى احتـرام حـق الـشعوب                  - ٩٧
ــادة    األصــلية يف  ــاً للم ــا، وفق ــرر انتماءه ــوق     ٣٣أن تق ــشأن حق ــم املتحــدة ب ــالن األم ــن إع  م

  . الشعوب األصلية
ويوصـــي املنتـــدى الـــدائم بـــأن تتنـــاول حكومتـــا كنـــدا والواليـــات املتحـــدة املـــسائل    - ٩٨

 باختاذ تـدابري فعالـة      ، لشعب املوهوك واحتاد اهلودينوسونيه    ، من قبيل املسائل احلدودية    احلدودية
 من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، الـيت تـنص علـى أنـه                 ٣٦املادة  لتنفيذ  

حيق للشعوب األصلية اليت تفصل بينها حدود دولية احلفاظ على اتـصاالهتا وعالقاهتـا وتعاوهنـا                
  .وتطويرها، مع أعضائها ومع شعوب أخرى عرب احلدود

ــل مــ        - ٩٩ ــى العم ــدا عل ــة كن ــدائم حكوم ــدى ال ــصداقة  ”ع وحيــث املنت ــة مركــز ال “ حرك
شعوب واملنظمــات ذات الــصلة األخــرى علــى حتديــد ســبل تعزيــز دورهــا ومــسؤولياهتا إزاء الــ 

  .األصلية يف املناطق احلضرية
 كندا والواليات املتحـدة علـى إلغـاء مجيـع الـسياسات             وحيث املنتدى الدائم حكوميتْ     - ١٠٠

ــد مــن تفــاقم التفاوتــات االقتــص    ــشعوب   االســتيعابية الــيت تزي ادية والتفاوتــات األخــرى بــني ال
  . األصلية وسائر السكان

وحيــث املنتــدى الــدائم حكــوميت كنــدا والواليــات املتحــدة علــى تقــدمي الــدعم املــايل     - ١٠١
ــة لغــات الــشعوب األصــلية      ــة يف جمتمعــات الــشعوب األصــلية وجهودهــا حلماي ــنظم التعليمي لل

  .وإدامتها، على قدم املساواة مع اللغة السائدة
  

  حوار شامل مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي    
، ٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ٢٣أجرى املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصـلية، يف           - ١٠٢

ورحــب املنتــدى الــدائم مبــشاركة األمانــة . حــوارا متعمقــا مــع أمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي
اخـرا باملعلومـات عـن مـا تـضطلع بـه مـن أنـشطة                وأعرب عن تقديره هلا لتقدميها تقريرا وافيا ز       

  ).E/C.19/2010/3(دعما للشعوب األصلية 
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  املناقشة
يثين املنتدى الدائم على أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ملا أبدته من جتـاوب يف احلـوار                 - ١٠٣

الــذي تنــاول علــى حنــو متعمــق مــا تــضطلع بــه حاليــا مــن أعمــال للنــهوض بالــشعوب األصــلية  
ــة    وتــس . ليط الــضوء علــى دورهــا يف حتقيــق األهــداف والواليــات املنــصوص عليهــا يف االتفاقي

فاألمانة تركز بشدة على الشعوب األصلية يف العديد من أنشطتها ومن بينها األنـشطة املتعلقـة                
وغريمهـا مـن   ) ج (١٠و ) ي (٨مبواضيع مثل موضوع املعارف التقليدية الذي تتناوله املادتان        

مة، والوصول إىل املوارد وتقاسم منافعها، وتغري املناخ، واملنـاطق احملميـة ذات الطـابع               املواد اهلا 
وينوه املنتدى الدائم بوجود عـدة مبـادرات متكـن الـشعوب األصـلية مـن املـشاركة يف         . اخلاص

العمل املضطلع به يف إطار االتفاقية، من بينها صندوق التربعات الذي ييسر حـضور الـشعوب                
  .جتماعات اليت تعقد بشأهنا مبوجب االتفاقيةاألصلية اال

ومـا يتـصل    ) ي (٨ويالحظ املنتدى الدائم أن اجتماعات الفريق العامل املعين باملـادة            - ١٠٤
هبــا مــن أحكــام االتفاقيــة، مفتوحــة جلميــع األطــراف وتــضم آليــات تعــزز مــشاركة الــشعوب    

ولقـد سـلم    .  جـدول األعمـال    األصلية اليت يكون مبقدورها تقدمي إسـهامات بـشأن مجيـع بنـود            
الفريق العامل املعين بالوصول إىل املوارد وتقاسم منافعها يف قراراتـه األخـرية، بأمهيـة مـشاركة                 

. الشعوب األصلية يف وضع نظام دويل للوصول إىل املوارد وتقاسـم منافعهـا والتفـاوض بـشأنه            
قيــات حلمايــة املعــارف  ويهنــئ املنتــدى األمانــة علــى قيامهــا بتيــسري عمليــة وضــع مدونــة أخال  

ومـن املقـرر أن     : التقليدية للشعوب األصـلية وعلـى تعاوهنـا يف هـذا الـصدد مـع املنتـدى الـدائم                  
  .٢٠١٠تعتمد املدونة املذكورة يف املؤمتر العاشر ألطراف االتفاقية يف عام 

 يف  وحييط املنتدى الدائم علمـا خبطـة العمـل املتعلقـة باملـسائل اجلنـسانية الـيت وضـعت                    - ١٠٥
 انطالقا من اتفاقية التنوع البيولوجي وشاركت نـساء الـشعوب األصـلية مـشاركة               ٢٠٠٨عام  

تامة وفعالة يف صياغتها، ويالحظ أن أمانة االتفاقية تواصل التعاون مع أمانة املنتدى مـن أجـل                 
كفالـــة أن ُتراعـــى منظـــورات واســـتراتيجيات نـــساء الـــشعوب األصـــلية ذات الـــصلة بـــالتنوع 

 يف ما يضطلع به، يف إطار االتفاقية، من أعمال تتعلق باملعارف التقليديـة للـشعوب     البيولوجي،
  .األصلية، وضمان استهداف نساء الشعوب األصلية يف جهود بناء القدرات

  
  التوصيات

يالحظ املنتدى الدائم مع القلق بطء التقـدم احملـرز يف املفاوضـات بـشأن الربوتوكـول          - ١٠٦
ويكرر املنتدى الدائم تأكيد ما طلبـه مـن         . ول إىل املوارد وتقاسم منافعها    النهائي املتعلق بالوص  
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أطــراف االتفاقيــة مــن أن تــضع إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية نــصب 
  .األعني عند التفاوض بشأن الربوتوكول آنف الذكر وعند اعتماده وتنفيذه

نــوع البيولــوجي علــى مــا توليــه، يف أنــشطتها  ويهنــئ املنتــدى الــدائم أمانــة اتفاقيــة الت   - ١٠٧
، مـن اعتبـار لـدور الـشعوب األصـلية           ٢٠١٠املتعلقة بالسنة الدولية للتنوع البيولـوجي يف عـام          

اهلـام، ويوصـيها بتمويــل وتنظـيم حلقــة عمـل بــشأن الـشعوب األصــلية والتنـوع البيولــوجي يف       
  .سياق احتفاهلا بتلك السنة

بادرة أمانة اتفاقية التنوع البيولـوجي ومنظمـة األمـم املتحـدة     ويرحب املنتدى الدائم مب   - ١٠٨
التنــوع يف خدمــة : للتربيــة والعلــم والثقافــة الستــضافة املــؤمتر الــدويل املعــين بــالتنوع البيولــوجي

ــة  ــران١٠-٨(التنمي ــه / حزي ــدا ٢٠١٠يوني ــال، كن ــامج عمــل    )، مونتري ، مــن أجــل وضــع برن
، ويطلب أن يشمل العمل مـستقبال شـراكات واسـعة           مشترك بشأن التنوع البيولوجي والثقايف    

مــع املنتــدى الــدائم، ووكــاالت أخــرى خمتــصة، ومنظمــات الــشعوب األصــلية واملنظمــات          
  .احلكومية غري

ويقرر املنتدى الدائم إيفاد عضو من املنتدى للمشاركة يف املؤمتر ليعرض النتـائج الـيت                - ١٠٩
  .سألة التنمية يف ظل الثقافة واهلويةخلص إليها يف دورته التاسعة فيما يتعلق مب

ويرحب املنتدى جبهود بناء القدرات اليت تضطلع هبا أمانـة اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي        - ١١٠
باالشتراك مـع شـبكة نـساء الـشعوب األصـلية اخلاصـة بـالتنوع البيولـوجي يف أمريكـا الالتينيـة                      

جع احلكومات املاحنة األخـرى علـى   ومنطقة البحر الكارييب، حتت رعاية حكومة إسبانيا، ويش 
  .النظر يف رعاية جهود مماثلة يف مناطق أخرى، ال سيما يف أفريقيا ومنطقة احمليط اهلادئ

ويالحظ املنتدى اجلهود العامـة لبنـاء القـدرات الالزمـة للوصـول إىل املـوارد وتقاسـم             - ١١١
، ويـشجع علـى     )GTZ(تعاون الـتقين    منافعها املبذولة يف أفريقيا حتت إشراف الوكالة األملانية لل        

بذل مزيد مـن اجلهـود تعزيـزا ملـشاركة الـشعوب األصـلية يف حلقـات العمـل املعقـودة يف هـذا                        
  .الصدد وأيضا، يف تنظيم حلقات عمل خصيصا للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية

ــاد مـــصطل     - ١١٢ ــوجي إىل اعتمـ ــوع البيولـ ــة التنـ ــراف اتفاقيـ ــدائم أطـ ــدعو املنتـــدى الـ ح ويـ
باعتباره ُيعـرب بدقـة عـن اهلويـات املتمـايزة الـيت كونتـها               “ الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية   ”

  . عاما٢٠تلك الكيانات منذ اعتماد االتفاقية منذ ما يقرب من 
ويؤكد املنتـدى الـدائم جمـددا ألطـراف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي، أنـه وفقـا للقـانون                     - ١١٣

توجب على الدول أن تعترف حبقـوق الـشعوب األصـلية يف الـتحكم              الدويل حلقوق اإلنسان، ي   
يف إمكانيات الوصـول إىل املـوارد اجلينيـة الـيت يكـون منـشؤها يف أراضـيها ومياههـا، ويف كـل                       
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وال بـد أن يكـون االعتـراف بـذلك هـو        . يتوافر لـديها مـن معـارف تقليديـة يف هـذا الـصدد              ما
 فيمـا يتعلـق بالوصـول إىل املـوارد وتقاسـم منافعهـا،              العنصر الرئيسي يف النظام الـدويل املقتـرح       

  .متاشيا مع إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
ويدعو املنتدى الدائم هيئات األمـم املتحـدة ذات اخلـربة يف جمـاالت حقـوق اإلنـسان                   - ١١٤

انونيـة وفنيـة علـى    واحلقوق الثقافية واملعارف التقليدية للشعوب األصـلية، إىل إبـداء تعليقـات ق        
ــة       ــوارد اجليني ــق بالوصــول إىل امل ــوجي املتعل ــوع البيول ــة التن ــنقح لربوتوكــول اتفاقي املــشروع امل
وتقاسم املنافع الناشئة عن اسـتغالهلا علـى حنـو منـصف وعـادل، إلحالتـه إىل أطـراف االتفاقيـة                     

  . لتنظر فيه خالل مفاوضاهتا النهائية
ــدائم تعــيني   - ١١٥ ــا تــويل كوريــوز، عــضوي   ويقــرر املنتــدى ال مايكــل دودســون وفيكتوري

املنتدى الـدائم، مقـررين خاصـني ُيعهـد إليهمـا بتنظـيم وإجـراء اسـتعراض تقـين للنظـام الـدويل                       
) ط (٤٨املقترح املتعلق بالوصـول إىل املـوارد وتقاسـم منافعهـا، حـسبما أوصـي بـه يف الفقـرة                   

ــدوليني    ــر اجتمــاع فريــق اخلــرباء ال ــة التنــوع    املعــين بالن مــن تقري ــدويل املنبثــق مــن اتفاقي ظــام ال
البيولــوجي واملتعلــق بالوصــول إىل املــوارد وتقاســم منافعهــا وبــاحلقوق اإلنــسانية للــشعوب         

  ).E/C.19/2007/8 (األصلية
ويوصي املنتدى الدائم بأن ينظـر الفريـق العامـل املعـين بالوصـول إىل املـوارد وتقاسـم                    - ١١٦

لية اليت عقدهتا الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية بشأن مـسألة          منافعها يف تقرير املشاورة الدو    
  ).UNEP/CBD/WG-ABS/5/INF/9(وضع نظام دويل للوصول إىل املوارد وتقاسم منافعها 

ويقرر املنتدى الدائم تعيني عضو ليشارك يف أي اجتماعات يعقـدها مـستقبال الفريـق              - ١١٧
  .سم منافعها ويف املؤمتر العاشر ألطراف االتفاقيةالعامل املعين بالوصول إىل املوارد وتقا

  
   للمنتدى الدائماألعمال املقبلة

أجرى املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية حتليال ومناقشة ملوضـوع حقـوق              - ١١٨
ــر قدمــه املقــررون اخلاصــون     . الــشعوب األصــلية يف صــيد األمســاك يف البحــار اســتنادا إىل تقري

ملناقـشات، يعتـرب املنتـدى أن محايـة األسـاس املـادي لثقافـة الـشعوب األصـلية هـو            ونتيجة هلذه ا  
جزء من القانون الـدويل الـذي جيـب أن يطبـق أيـضا علـى حقـوق الـصيد يف البحـار، ويوصـي               
الدول اليت تعيش فيها شعوب أصلية يف املنـاطق الـساحلية بـأن تعتـرف حبـق الـشعوب األصـلية            

ويف هـذا الـسياق،   . تنادا إىل االستخدام التارخيي والقانون الدويليف صيد األمساك يف البحار اس 
يالحظ املنتدى املشاورات اجلارية بني حكومة النرويج والربملان الصامي ويوصـي بـأن تعتـرف             



E/2010/43
E/C.19/2010/15

 

10-36957 26 
 

احلكومة حبق الصاميني الساحليني يف صـيد األمسـاك يف البحـر اسـتنادا إىل االسـتخدام التـارخيي                   
  .والقانون الدويل

اتفاقيـة منظمـة العمـل      يرحب املنتدى الدائم بقيام مجهورية أفريقيا الوسطى باعتماد          و - ١١٩
  .١٦٩الدولية رقم 

 اللغــوي للــشعوب األصــلية يف - ويرحـب املنتــدى الــدائم بنــشر األطلــس االجتمــاعي  - ١٢٠
ــة      ــة مــن قبــل كــل مــن منظمــة األمــم املتحــدة للطفول ــة )اليونيــسيف(أمريكــا الالتيني ، والوكال

جمــال يف  للتــدريب “ آنــديز-برويــب ”نية للتعــاون اإلمنــائي الــدويل، ومؤســسة برنــامج اإلســبا
  .نديزألالتعليم املشترك بني الثقافات وثنائي اللغة لبلدان منطقة ا

 وفـد مـن أعـضاء       ٢٠٠٩مـارس   / ويرحب املنتدى الدائم بالزيارة اليت قـام هبـا يف آذار           - ١٢١
ــة التــشريعية يف نيبــال إىل مجهور  ــا املتعــددة القوميــات وإىل غواتيمــاال، هبــدف   اجلمعي ــة بوليفي ي

ــشأن         ــدين ب ــة يف البل ــي احلكوم ــشريعية وممثل ــة الت ــع أعــضاء اجلمعي ــادل اخلــربات م تقاســم وتب
  .١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم اإلصالح الدستوري وتنفيذ 

ــدى الرس      - ١٢٢ ــدائم تكليــف أعــضاء املنت ــدى ال ــري،  ا -ويقــرر املنت ــدرس ب ــارتولومي ن وب
 دودسون، وكارسنت مسيث، بإعداد ورقـة لإلجابـة علـى مـا أبدتـه               ايكلم، و دوراكالفريو سلف 

بعض الدول األعضاء من تعليقات على مرفق تقريـر املنتـدى الـدائم عـن أعمـال دورتـه الثامنـة                     
)E/2009/43 (       ــاعي املوضــوعية يف ــصادي واالجتم ــس االقت ــن دورة اجملل ــام م خــالل اجلــزء الع

  .٢٠٠٩وليه ي/متوز
ويوصي املنتدى الدائم بأن يقوم مؤمتر القمة املعين باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة بـالنظر              - ١٢٣

مباشــرة يف مجيــع التوصــيات الــيت أصــدرها املنتــدى بــشأن األهــداف، وخــصوصا التوصــية بــأن 
تتخذ الدول خطوات ملموسة ملراجعة واسـتعراض خططهـا وسياسـاهتا لتكفـل أهنـا تتـسق مـع                   

وق اإلنــسان للــشعوب األصــلية، وأهنــا تعــزز تلــك احلقــوق وحتميهــا، وفقــا إلعــالن األمــم  حقــ
  .املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

ويوصــي املنتــدى الــدائم بــأن تــشارك منظمــات الــشعوب األصــلية، وال ســيما تلــك      - ١٢٤
قيــيم املعنيــة بنــساء وشــباب الــشعوب األصــلية، مــشاركة كاملــة يف تــصميم وتنفيــذ ورصــد وت 

ويـشمل ذلـك املـشاركة يف األعمـال     . السياسات والـربامج املتعلقـة باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      
التحضريية ملؤمتر القمة املعين باألهداف اإلمنائية لأللفيـة مـن خـالل عمليـات التـشاور الوطنيـة،                  

  . واملشاركة يف عملية صنع القرار بشأن النتائج املقترحة ملؤمتر القمة
  :ط املنتدى الدائم علما بالتوصيات الواردة يف التقارير التاليةوحيي - ١٢٥
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تقرير اجتماع فريق اخلـرباء الـدويل بـشأن أطفـال وشـباب الـشعوب األصـلية                   )أ(  
  املودعني يف احلبس، ورهن االعتقال، ويف دور الكفالة، والذين يتم تبّنيهم؛

  شعوب األصلية؛دراسة بشأن آثار األزمة االقتصادية العاملية على ال  )ب(  
  تقرير عن الشعوب األصلية والشركات؛  )ج(  
  دراسة عن حقوق الشعوب األصلية يف صيد األمساك يف البحار؛  )د(  
دراسة عن تأثري تدابري التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره على رعـي              )هـ(  
  الرنة؛

  دراسة عن ضرورة اإلقرار حبقوق أمنا األرض واحترامها؛  )و(  
دراســة عــن مــدى تقيــد الــسياسات واملــشاريع املتعلقــة بــتغري املنــاخ باملعــايري       )ز(  

  املنصوص عليها يف اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية؛
، “مببـدأ االكتـشاف   ”دراسة أولية عن أثر املفهـوم القـانوين الـدويل املعـروف               )ح(  

  . الشعوبوهو املبدأ الذي استخدم كأساس النتهاك حقوق اإلنسان اخلاصة هبذه
ويقرر املنتـدى الـدائم إعـادة تعـيني فيكتوريـا تـاويل كوربـوز مقـررة خاصـة إلكمـال                       - ١٢٦

ــول         ــز حبلـ ــلية، ُتنجـ ــشعوب األصـ ــى الـ ــة علـ ــة العامليـ ــار األزمـ ــول آثـ ــة حـ ــانون ٣١دراسـ  كـ
  .٢٠١١ وُتقدم إىل املنتدى الدائم دورته العاشرة يف عام ٢٠١٠ديسمرب /األول
ــات و   - ١٢٧ ــشري املعلوم ــروف يف      وت ــوم املع ــشأن املفه ــة ب ــواردة يف الدراســة األولي ــواد ال امل

القــانون الــدويل باســم مبــدأ االكتــشاف إىل أن احلاجــة تقتــضي إجــراء مزيــد مــن الدراســة          
واالسـتعراض، وإجــراء تقيــيم وسـرب شــاملني للمــسائل الــيت أثـريت يف تلــك الدراســة خبــصوص    

سيما تلك اليت اعُتـرف هبـا يف إعـالن األمـم            انتهاكات احلقوق الطبيعية للشعوب األصلية، وال       
  . املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

ــة عــشرة يف عــام      - ١٢٨ ــه احلادي ــدائم أن املوضــوع اخلــاص لدورت  ٢٠١٢ويقــرر املنتــدى ال
أثره الـدائم علـى الـشعوب األصـلية واحلـق يف اجلـرب عـن الغـزوات               : مبدأ االكتشاف ”سيكون  
  ). من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية٣٧ و ٢٨املادتان (“ املاضية
 مناقـشة ملـدة نـصف       ٢٠١١ويقرر املنتدى الدائم أن جيري يف دورته العاشرة يف عام             - ١٢٩

  .“ والشعوب األصليةاحلق يف املياه”يوم بشأن موضوع 
ألجــل الــيت  ويعـرب املنتــدى الــدائم عــن قلقــه إزاء اآلثــار الــسلبية املــستمرة والطويلــة ا  - ١٣٠

ويـستمر التخطـيط   . ختلفها السدود الكبرية على الشعوب األصلية يف أجـزاء عديـدة مـن العـامل       
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ويؤيد املنتـدى الـدائم تنفيـذ       . إلنشاء العديد من السدود الكبرية على أراضي الشعوب األصلية        
إطـار  : نميـة الـسدود والت  اليت وردت يف تقريرها املعنون      اللجنة العاملية املعنية بالسدود     توصيات  

إعــالن وجيــب أن يــتم تنفيــذ تلــك التوصــيات وفقــا لألحكــام احملــددة يف  .جديــد الختــاذ القــرار
  .األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

 ويعــرب املنتــدى الــدائم جمــددا عــن قلقــه إزاء جهــود احلفــظ، مبــا يف ذلــك تعــيني            - ١٣١
 التراث العـاملي، وهـو مـا يـؤدي كـثريا إىل             الوطنية، وحمميات احمليط احليوي، ومواقع    املترتهات  

ويف هـذا الـصدد، يطلـب املنتـدى         . ية مـن أراضـيها وأقاليمهـا التقليديـة        تشريد الـشعوب األصـل    
الدائم أن حيضر أحد أعضاء املنتدى الدورة الرابعة والثالثني جلنة التراث العاملي التابعـة ملنظمـة                

، املزمــع عقــدها يف برازيليــا، بالربازيــل، يف )اليونــسكو(األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
  .٢٠١٠أغسطس /آب

ــذي أحــرزه مــشروع       - ١٣٢ ــدم ال ــدائم التق ــدى ال ــشأن  ”ويالحــظ املنت ــة ب ــادرة اإلقليمي املب
الــذي ينفــذه برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ومــشروع “ حقــوق الــشعوب األصــلية وتنميتــها

ويرحـب  . يف تعزيـز ومحايـة حقـوق الـشعوب األصـلية          ) ١٦٩املـشروع   (منظمة العمل الدولية    
امج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وضـع برنـامج مماثـل يف أمريكـا الالتينيـة، ويـدعو                    املنتدى بقرار برن  

  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل توسيع نطاق أنشطته هبذه الطريقة يف أفريقيا
ويوصــي املنتــدى الــدائم بتقــدمي التمويــل املناســب واملــستدام وغــري ذلــك مــن أشــكال  - ١٣٣

يت ينفذها الربنامج اإلمنائي ومنظمـة العمـل الدوليـة، وبتكرارهـا            الدعم إىل املشاريع املذكورة ال    
  .يف مناطق خمتلفة من العامل

ــالتقرير الــذي قدمــه اجمللــس الــدويل ملعاهــدات اهلنــود       - ١٣٤ ــدائم علمــاً ب وحيــيط املنتــدى ال
ومنظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة بـشأن برنـامج االختبـار امليـداين للمؤشـرات الثقافيـة              

ألمــن الغــذائي والــسيادة الغذائيــة والتنميــة املــستدامة الــذي يــستمر ثــالث ســنوات ويتــضمن     ل
 مــن اجملتمعــات احملليــة   ٦٦ ممــثال للــشعوب األصــلية مــن    ٤٥٠إســهامات قــدمها أكثــر مــن    

ويقر املنتدى بأمهية مثل هذه الـربامج التعاونيـة الـيت تتـشارك يف       .  بلدان ٥للشعوب األصلية يف    
األمم املتحدة والشعوب األصـلية، ويـدعو أعـضاء فريـق الـدعم املـشترك بـني             تنفيذها وكاالت   

الوكاالت، والـدول األعـضاء والوكـاالت، إىل وضـع وتطبيـق املؤشـرات الثقافيـة وفقـا لواليـة                    
  .كل منها، وذلك بالتعاون مع الشعوب األصلية

خـرباء دويل حـول   ويوصي املنتدى الدائم بأن تنظم األطراف املهتمة اجتماعـا لفريـق        - ١٣٥
 مـن إعـالن     ٣١ و   ٢٤ و   ١١النباتـات واملواقـع املقدسـة، املـواد         : الشعوب األصـلية  ”موضوع  
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، ويطلب أن تعرض نتائج هـذا االجتمـاع علـى    “األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية   
  .املنتدى يف دورته العاشرة

ا الالتينيـة املعـين بـاحلق يف        ويرحب املنتدى الدائم باالجتمـاع اإلقليمـي األول ألمريكـ          - ١٣٦
 مبـشاركة   ٢٠١٠سـبتمرب   /التشاور واملوافقة احلـرة واملـسبقة واملـستنرية الـذي سـيعقد يف أيلـول              

  .منظمة العمل الدولية، وآلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية واملقرر اخلاص
ملتحـدة للبيئـة، والرابطـة    ويرحب املنتدى الدائم باملبادرة املشتركة بني برنـامج األمـم ا        - ١٣٧

العاملية لرعاة الرنة، واملركز الدويل لتربية الرنة، الرامية إىل تقييم آثـار تغـري اسـتخدام األراضـي                   
وتغري املناخ على الرعاة الرحل وعلى خيارات وفرص التكيـف املتاحـة هلـم، مـع التركيـز علـى                    

. ثــريان القوتــاش يف اهليمااليــا رعــي رنــة التايغــا يف االحتــاد الروســي ومنغوليــا والــصني ورعــي   
ل علـى املرونـة والتكيـف مـع تغـري           واهلدف من هذا املـشروع هـو زيـادة قـدرة جمتمعـات الرحّـ              

املنــاخ، مــع بنــاء الــشراكات بــني جمتمعــات رعــاة الرنــة والقوتــاش، وتعزيــز املؤســسات احملليــة    
  .وارد الطبيعيةوزيادة قدرة الرعاة الرحل على املشاركة يف استخدام األراضي وإدارة امل

ويدعو املنتدى الدائم مصرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة إىل إنـشاء جملـس استـشاري              - ١٣٨
  .للشعوب األصلية من أجل تنفيذ استراتيجيته اخلاصة بالشعوب األصلية

 آنـدرس بـري، العـضو يف املنتـدى، مقـررا خاصـا         - الرس    تعـيني   املنتدى الـدائم   يقررو  - ١٣٩
بشأن ما ختلفه جتزئة األراضي، واستغالل املوارد الطبيعية، وتقلـيص احلقـوق يف             إلجراء دراسة   

األرض واحلقوق األخرى املرتبطة هبا، إىل جانب اآلثار املتعددة لتغري املناخ، من آثار تراكميـة                
لألراضـي، ُتنجـز حبلـول    رعـاة الرنـة    ةعلى االقتصادات التقليدية للشعوب األصلية وكيفية إدار 

  .، وتقدم إىل املنتدى الدائم يف دورته العاشرة٢٠١٠ديسمرب / األول كانون٣١
ويقرر املنتدى الدائم تعيني بيمانـه هـسِته، العـضو يف املنتـدى، مقـررة خاصـة إلجـراء                     - ١٤٠

دراسة حتليلية بشأن واجـب الدولـة أن حتمـي الـشعوب األصـلية املتـضررة مـن الـشركات عـرب                      
اريــة، ُتقــدم إىل املنتــدى يف دورتــه احلاديــة عــشرة يف      الوطنيــة وغريهــا مــن املؤســسات التج   

  .٢٠١٢ عام
 آنــدرس بــري مقــررا خاصــا إلجــراء دراســة عــن -ويقــرر املنتــدى الــدائم تعــيني الرس  - ١٤١

 كـــانون ٣١، ُتنجـــز حبلـــول  ١٩٩٧حالـــة تنفيـــذ اتفـــاق أراضـــي هـــضبة شـــيتاغونغ لعـــام       
  .رة وُتقدم إىل املنتدى يف دورته العاش٢٠١٠ديسمرب /األول
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ويقرر املنتدى الدائم تعيني إليـزا كـانكوي مولـو، العـضو يف املنتـدى، مقـررة خاصـة                     - ١٤٢
  / كـــانون األول٣١إلجـــراء دراســـة بـــشأن الـــسخرة والـــشعوب األصـــلية، ُتنجـــز حبلـــول        

  . وُتقدم إىل املنتدى يف دورته العاشرة٢٠١٠ديسمرب 
ــا تــاويل كو    - ١٤٣ ربــوز، العــضو يف املنتــدى، مقــررة  ويقــرر املنتــدى الــدائم تعــيني فيكتوري

ــول         ــز حبلـ ــات، ُتنجـ ــلية والغابـ ــشعوب األصـ ــشأن الـ ــة بـ ــداد دراسـ ــة إلعـ ــانون ٣١خاصـ  كـ
  . وُتقدم إىل املنتدى يف دورته العاشرة٢٠١٠ديسمرب /األول
، مقـررا   العـضو يف املنتـدى     ويقرر املنتدى الدائم تعيني بارتولومي كالفريو سـلفادور،          - ١٤٤

 بـشأن القـانون اجلنـائي الـدويل والـدفاع القـضائي عـن حقـوق الـشعوب                   خاصا إلعداد دراسـة   
ــز  ــلية، ُتنجـ ــول األصـ ــانون األول٣١حبلـ ــه  ٢٠١٠ديـــسمرب / كـ ــدم إىل املنتـــدى يف دورتـ  وُتقـ

  .العاشرة
“ آفاتــار”ويعّبــر املنتــدى الــدائم عــن تقــديره العميــق للجهــات الراعيــة لعــرض فــيلم     - ١٤٥

 املنتــدى أيــضا أن يعــرب عــن الــشكر ويــودُّ. مانــة املنتــدىخــالل الــدورة التاســعة، بترتيــب مــن أ
. جلـيمس كــامريون، خمــرج الفـيلم، حلــضوره العــرض ومــشاركته يف حلقـة النقــاش الــيت أعقبتــه   

ويرحــب املنتــدى أيــضا بــدعم الــسيد كــامريون ملنتجــي األفــالم املنــتمني إىل الــشعوب األصــلية  
  .وبعرضه مساعدهتم يف املستقبل

تدى الدائم تقرير وتوصيات اجتمـاع فريـق اخلـرباء الـدويل بـشأن موضـوع                ويؤيد املن   - ١٤٦
 مـن إعـالن األمـم املتحـدة         ٣٢ و   ٣التنمية يف ظل الثقافـة واهلويـة؛ املادتـان          : الشعوب األصلية 

الـــشعوب ”، وورقــة األفكــار املعنونــة    )E/C.19/2010/14(بــشأن حقــوق الــشعوب األصـــلية    
هلوية يف ضـوء إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب                التنمية يف ظل الثقافة وا    : األصلية
، اليت أعدها فريـق الـدعم املـشترك بـني الوكـاالت املعـين بقـضايا               )E/C.19/2010/17(“ األصلية

ــة حــول املوضــوع         ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــة األم ــها منظم ــشعوب األصــلية ومجعت ال
  .الرئيسي اخلاص للدورة التاسعة

جملـس املنطقـة القطبيـة    ملنتـدى الـدائم عـن الـشكر للمـشاركني الـدائمني مـن                ويعرب ا  - ١٤٧
منطقـة القطـب الـشمايل،      يف  ؤمتر قمـة قـادة الـشعوب األصـلية          على إعالن موسـكو ملـ     الشمالية  

وحيـث املنتـدى الـدائم الـدول األعـضاء يف جملـس املنطقـة               . ٢٠١٠أبريـل   /الذي عقد يف نيسان   
 املتحـدة ذات الـصلة علـى تنفيـذ األحكـام الـواردة يف إعـالن                 القطبية الشمالية ووكاالت األمم   

  .موسكو
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  الشعوب األصلية والشركات
يــدعو املنتــدى الــدائم الــدول إىل تنفيــذ مــا قدمــه كــل مــن املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة  - ١٤٨

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصـلية، واملمثـل اخلـاص لألمـني العـام لـشؤون                 
 التجارية وحقوق اإلنـسان، مـن توصـيات تتعلـق بالـصناعات االسـتخراجية، وتـسوية                 األعمال

ــوق         ــية حلق ــادئ األساس ــذلك، خــصوصا، إىل املب ــشاركة وك ــوار وامل ــتنادا إىل احل ــضايا اس الق
  .اإلنسان وحقوق الشعوب األصلية

وحيــث املنتــدى الــدائم الــدول علــى مراجعــة سياســاهتا املتعلقــة بــصناعات الوقــود           - ١٤٩
ألحيائي اليت تؤدي، باسم معاجلة اآلثار النامجـة عـن تغـري املنـاخ، إىل إزالـة مـساحات شاسـعة              ا

ــؤدي إىل إضــعاف         ــا ي ــسكان األصــليني، مم ــشريد ال ــة، وإىل ت ــاطق احلرجي ــات يف املن ــن الغاب م
  .جمتمعات السكان األصليني أكثر فأكثر، وال سيما أولئك الذين يعيشون يف عزلة طوعية

ملنتــدى الــدائم شــركات الــصناعات االســتخراجية إىل إجــراء حــوار بنــاء مــع ويــدعو ا  - ١٥٠
ــة للــشركات واحترامهــا       ــز املــسؤولية االجتماعي ــة لتعزي املنتــدى مــن أجــل وضــع خطــط عملي
حلقوق الشعوب األصلية، وال سيما ملبدأ املوافقة احلـرة واملـسبقة واملـستنرية للمتـأثرين بأنـشطة                

  .هذه الشركات
نتدى الدائم إعادة تعيني إليزا كانكوي وكارلوس مامـاين كونـدوري وبافـل             ويقرر امل   - ١٥١

ســولياندزيغا بوصــفهم مقــررين خاصــني إلكمــال تقريــرهم املتعلــق بالــشركات والــشعوب         
  . وتقدميه إىل املنتدى يف دورته العاشرة٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١األصلية حبلول 

ــدائم بــأن يوحــد كــل   - ١٥٢  مــن املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لــشؤون   ويوصــي املنتــدى ال
األعمال التجارية وحقوق اإلنـسان، واالتفـاق العـاملي لألمـم املتحـدة، جهودمهـا بالتعـاون مـع                   
املنتدى للعمل مع القطاع اخلاص فيمـا خيـص القـضايا املتعلقـة بالـشعوب األصـلية مبـا يف ذلـك                      

  . وتنفيذهالترويج إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
  

  مناقشة ملدة نصف يوم بشأن الشعوب األصلية والغابات
كانت مسألة الشعوب األصلية والغابات حمور مناقشة ملدة نصف يوم خـالل الـدورة               - ١٥٣

ويعـيش كـثري مـن الـشعوب األصـلية يف الغابـات الـيت تـشكل إقليمهـا           . التاسعة للمنتدى الدائم  
ة ومعارفها التقليدية على حنـو متنـاغم مـع الغابـات يف             وقد تطورت طريقتها يف احليا    . التقليدي

وللشعوب األصلية الـيت تعـيش يف منـاطق الغابـات حقـوق حمـددة جبـالء يف                . أراضيها وأقاليمها 
األراضــي واملــوارد الطبيعيــة، مثــل امللكيــة اجلماعيــة ألراضــي آبائهــا وأجــدادها، وإدارة املــوارد  

ــا، وممارســة قوانينــ    ــى أقاليمه ــة عل ــسها مــن خــالل     الطبيعي ــل نف ــى متثي ــدرة عل ــة، والق ها العرفي
  .مؤسساهتا اخلاصة
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ولألســف، اعتــربت الــدول غابــات الــشعوب األصــلية غابــات حتــت ســيطرة الدولــة،    - ١٥٤
هلا الستخدامات أخرى مثل قطـع األشـجار، واملـزارع التجاريـة، واسـتخراج املعـادن         وهي حتوِّ 

. ات الــشعوب األصــلية علــى مغــادرة أراضــيها وكــثريا مــا جتــرب هــذه التجــاوز . والــنفط والغــاز
وعالوة على ذلك، فإن بعض مشاريع احلفـظ الـيت تنـشئ منتزهـات وطنيـة وحمميـات لألحيـاء                    

  .الربية حترم الشعوب األصلية اليت تعيش يف الغابات من حقوقها
ويوصي املنتدى الدائم بأن تعتـرف الـدول حبـق الـشعوب األصـلية يف امـتالك غاباهتـا                     - ١٥٥

التحكم هبا واستخدامها والوصول إليها، ويدعو الـدول إىل إصـالح قوانينـها وسياسـاهتا الـيت                 و
ويـشعر املنتـدى بقلـق بـالغ إزاء اسـتمرار طـرد الـشعوب               . حترم الشعوب األصلية من هذا احلق     

األصــلية مــن غاباهتــا، ويهيــب بالــدول ومنظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة  
ية واحترام حقـوق الـشعوب األصـلية الـيت تقطـن الغابـات وتعتمـد علـى الغابـات،                 األخرى محا 

  . وجرب الضرر الذي حلق بالشعوب األصلية اليت انُتهِكت حقوقها
 سـنةً   ٢٠١١ الذي أعلـن عـام       ٦١/١٩٣ ويرحب املنتدى الدائم بقرار اجلمعية العامة        - ١٥٦

املتحـدة املعـين بالغابـات إىل العمـل بـشكل      ويدعو املنتدى الدائم منتدى األمـم     . دوليةً للغابات 
وثيق مع أمانـة املنتـدى الـدائم لكفالـة املـشاركة الكاملـة للـشعوب األصـلية يف ختطـيط وتنفيـذ                       
األنـــشطة املقـــررة للـــسنة الدوليـــة للغابـــات، مبـــا يف ذلـــك تنفيـــذ التوصـــيات املـــشار إليهـــا يف  

  . أعاله٢٣ الفقرة
بيئة، أعرب املنتـدى الـدائم عـن خماوفـه بـشأن الـشعوب       وكجزء من واليته املتعلقة بال    - ١٥٧

ودأب املنتدى الدائم على توصية منتدى األمـم        . األصلية والغابات، وقدم توصيات هبذا الشأن     
باســتحداث وســائل فعالــة ”املتحــدة املعــين بالغابــات وهيئــات األمــم املتحــدة املعنيــة بالغابــات  

اسات املتـصلة بـاألحراج ويف اإلدارة املـستدامة        لرصد مشاركة الشعوب األصلية يف تقرير السي      
لألحــراج والتحقــق مــن تلــك املــشاركة، وإنــشاء آليــات، مبــشاركة الــشعوب األصــلية، لتقيــيم  
األداء فيما يتعلق بالتعهدات وااللتزامات احلكومية واحلكوميـة الدوليـة بـدعم واحتـرام حقـوق                

  ).E/C.19/2004/23انظر (“ الشعوب األصلية
ي املنتــدى الــدائم بــأن تعــاد فــورا إىل الــشعوب األصــلية الغابــات الــيت انتزعتــها ويوصــ - ١٥٨

  .منها الدول، باسم سياسات احلفظ، دون موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية
ويرحــب املنتــدى الــدائم بــاإلعالن خــالل هــذه الــدورة عــن مبــادرة سياســات احلفــظ  - ١٥٩

ات عامليـة معنيـة بـاحلفظ هـي االحتـاد الـدويل حلفـظ          وحقوق اإلنسان، اليت أطلقتها مثاين منظمـ      
الـصندوق العـاملي لألحيـاء الربيـة؛ واهليئـة          /الطبيعة واملوارد الطبيعية؛ والصندوق العاملي للطبيعـة      

الدوليــة حلفــظ احليــوان والنبــات؛ واملنظمــة الدوليــة لألراضــي الرطبــة؛ واملنظمــة الدوليــة حليــاة   
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ية حفـظ األحيـاء الربيـة، ومنظمـة احلفـظ الدوليـة، والـيت               الطيور؛ ومنظمة حفظ الطبيعة؛ ومجع    
هتدف إىل تعزيز إدماج حقوق اإلنسان يف سياسات وممارسات احلفـظ، اسـتنادا إىل مـصلحتها         
ــأمني ســبل       ــة بــني سياســات احلفــظ وحقــوق الــشعوب لت ــروابط اإلجيابي ــز ال املــشتركة يف تعزي

 ويوصــي املنتــدى بــأن تكفــل هــذه .عيــشها، والتمتــع ببيئــات صــحية ومنتجــة والعــيش بكرامــة
ويوصي املنتـدى   . املنظمات املعنية باحلفظ املشاركة الكاملة للشعوب األصلية يف تنفيذ املبادرة         

كــذلك بــأن تقــوم املنظمــات املعنيــة بــاحلفظ، الــيت وضــعت مــشاريع أدت إىل طــرد الــشعوب    
  . وتعويضهماألصلية من غاباهتا، جبرب الضرر الذي حلق هبؤالء الضحايا

ويرحب املنتدى الـدائم حبـضور وزيـر البيئـة والتنميـة الدوليـة يف النـرويج، وبالنـشاط                     - ١٦٠
املوازي الذي نظمته حكومة النرويج وحتاور خالله الوزير مع الشعوب األصـلية ومـع جهـات                
أخرى خبصوص مبادرة أوسـلو وبـاريس بـشأن خفـض االنبعاثـات النامجـة عـن إزالـة األحـراج                 

ويوصي املنتدى بأن تكفـل هـذه املبـادرة إشـراك الـشعوب             . يف البلدان النامية  وتدهور الغابات   
ويوصـي  . األصلية ومـشاركتها الكاملـة والفعالـة، وأال تبقـى مبـادرة خاصـة باحلكومـات فقـط                 

املنتــدى كــذلك بــأن تكفــل هــذه املبــادرة تنفيــذ الــضمانات الــواردة يف تقريــر الفريــق العامــل     
ين الطويل األجل مبوجـب اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن               املخصص املعين بالعمل التعاو   

الـيت تؤكـد لـزوم احتـرام        ) FCCC/AWGLCA/2009/17(تغري املناخ عـن أعمـال دورتـه الثامنـة           
معــارف وحقــوق الــشعوب األصــلية، مــشرية إىل اعتمــاد إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق  

ملـة والفعالـة للـشعوب األصـلية، وعـدم          الشعوب األصلية، كمـا تؤكـد ضـرورة املـشاركة الكا          
حتويل الغابات الطبيعية الستخدامها يف أغراض أخرى، وحفظ التنوع األحيـائي؛ واحلاجـة إىل              

  . معاجلة العوامل اليت تسبب إزالة الغابات، وقضايا حيازة األراضي
صـلية  ويوصي املنتدى الدائم احلكومات والدول بتهيئة الظروف املالئمة للشعوب األ           - ١٦١

لتمكينها من احلفاظ على الغابات وفقا ألساليبها التقليدية، واحلفاظ على هويتها الثقافيـة، مـع               
إعطاء األولوية للشعوب األصلية اليت تعيش يف عزلة طوعية، وتعزيـز قـدراهتا، وتـسليط الـضوء       

تــدى ويوصــي املن. علــى قيمــة املعــارف املتوارثــة عــن األســالف فيمــا يتعلــق بالغابــات األصــلية 
كــذلك بــأن تتــضمن مجيــع الــسياسات واملبــادرات احلرجيــة ذات الــصلة باملنــاخ، مبــا يف ذلــك   
ــة،      ــة األحــراج وتــدهور الغابــات يف البلــدان النامي ــادرة خفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزال مب
اعترافا باملعارف التقليدية للشعوب األصلية وممارساهتا التقليديـة يف جمـال إدارة الغابـات ونظـم                

  .وكمة املتبعة حلماية غاباهتا واستخدامهااحل
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  نساء الشعوب األصلية    
 هــي ســنة االســتعراض لربنــامج عمــل بــيجني ٢٠١٠يالحــظ املنتــدى الــدائم أن ســنة  - ١٦٢

 سـنوات   ١٠وبعد مـرور مخـس عـشرة سـنة علـى مـؤمتر بـيجني و                 . ولألهداف اإلمنائية لأللفية  
ــة، فــإن حــاالت الفقــر الــ    يت تواجــه الــشعوب األصــلية وحــاالت عــدم   علــى مــؤمتر قمــة األلفي

. حصوهلا على اخلدمات األساسية مثل الصحة والتعليم، خاصة فيما بني النساء، تظـل متفـشية              
ويكرر املنتدى الدائم ويؤكد اقتناعه بـأن إعـالن بـيجني املتعلـق بنـساء الـشعوب األصـلية ميثـل                     

ق بنـساء الـشعوب األصـلية وجمتمعـاهتن     أداة رئيسية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية فيمـا يتعلـ   
ــشأن حقــوق       ــة إزاء إعــالن األمــم املتحــدة ب ــق االلتزامــات املعلن ــة ويــسعى أيــضا إىل حتقي احمللي

ويـدعو املنتــدى الـدائم احلكومـات ووكــاالت األمـم املتحـدة إىل ختــصيص      . الـشعوب األصـلية  
ــات امل     ــشعوب، يف العملي ــساء تلــك ال ــشعوب األصــلية، وال ســيما لن ــذ  دور لل ــيت تنف ــة ال ختلف

حتضريا الستعراض منهاج عمل بيجني واستعراض األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة املقـرر إجـراؤه يف             
  . ٢٠١٠سبتمرب /االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة يف أيلول

ويوصي املنتدى الدائم الدول ووكاالت األمم املتحدة ذات الـصلة وسـائر املنظمـات                - ١٦٣
ية الدولية واجلهات املاحنة الثنائية بأن تدعم وضع استراتيجيات مـشتركة بـني الثقافـات             احلكوم

ملنع العنف ضد املرأة والقضاء عليه تتوىل تصميمها وقيادهتا منظمـات نـساء الـشعوب األصـلية                 
  .وتراعي ُنُهج الشعوب األصلية إزاء معاجلة العنف القائم على نوع اجلنس

دائم الـدول ووكـاالت األمـم املتحـدة وسـائر املنظمـات احلكوميـة               ويوصي املنتدى ال    - ١٦٤
الدوليــة واجلهــات املاحنــة الثنائيــة بــدعم النــهوض بنــساء الــشعوب األصــلية وتعزيــز مــشاركتهن 
الكاملة والفعالة يف دوائر اختـاذ القـرار علـى مجيـع املـستويات، مبـا يف ذلـك يف جمـاالت اإلدارة                       

ــة، والعمــل احلكــو   ــة املدني ــسياسية، والقــضاء،    واخلدم ــة، واألحــزاب ال ــات احلكومي مي، واهليئ
  . والنقابات العمالية، واعتبار عمليات القيادة والتدريب ركائز لتلك املشاركة

كفالـة تـصنيف البيانـات اإلحـصائية الـيت يـتم        : ويوصي املنتدى الدائم الـدول مبـا يلـي         - ١٦٥
لرصــد الــذي يركــز فقــط علــى مجعهــا حــسب اجلــنس واألصــل اإلثــين؛ وعــدم التــشجيع علــى ا

ــشعوب األصــلية يف مجيــع مراحــل          ــشاركة الفعالــة لنــساء ال املتوســطات الوطنيــة؛ وكفالــة امل
ــذه؛ ووضــع نظــام ســليم للمؤشــرات يف شــراكة مــع       التحــضري جلمــع البيانــات وتنــسيقه وتنفي

  .الشعوب األصلية ونساء الشعوب األصلية؛ وتيسري قياس التقدم يف اجملاالت املختلفة
ويوصي املنتدى الدائم بأن تدرج الدول حتديد األصل اإلثين يف اإلحـصاءات احليويـة               - ١٦٦

والــسجالت الــصحية، وختــصيص املزيــد مــن األمــوال للخــدمات املــشتركة بــني الثقافــات الــيت  
تكفل حصول نساء الشعوب األصلية على الرعايـة الـصحية اجليـدة النوعيـة، مبـا يـشمل رعايـة                    

ســرة الطــوعي، والقــابالت املــدربات عنــد الوضــع، وتعزيــز دور القــابالت  التوليــد، وتنظــيم األ
  .التقليديات وتوسيع نطاقه
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  الفصل الثاين
  مكان ومواعيد ووقائع الدورة    

ــرره    - ١٦٧ ــاعي يف مقـ ــرر اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـ ــدورة ٢٠٠٩/٢١٨قـ ــد الـ  أن تعقـ
  .٢٠١٠مايو / أيار٢٧ إىل ١٦من العاشرة للمنتدى الدائم يف مقر األمم املتحدة يف الفترة 

 ٢٠ و ١٩وتنــاول املنتــدى الــدائم يف جلــساته مــن الثانيــة إىل الرابعــة املعقــودة يف          - ١٦٨
الـشعوب  ” من جدول األعمال، املوضوع اخلاص للـسنة، وهـو           ٣، البند   ٢٠١٠أبريل  /نيسان

م املتحــدة بــشأن  مــن إعــالن األمــ٣٢ و ٣التنميــة يف ظــل الثقافــة واهلويــة؛ املادتــان  : األصــلية
وللنظر يف البنـد، كـان معروضـا علـى املنتـدى تقريـر فريـق الـدعم                  . “حقوق الشعوب األصلية  

 ١٦ويف اجللـستني    ). E/C.19/2010/8(املشترك بني الوكاالت املعين بقـضايا الـشعوب األصـلية           
ــودتني يف ١٧و  ــسان٣٠ املعق ــل / ني ــار    ٢٠١٠أبري ــة يف إط ــدى يف توصــياته املقدم ــر املنت ، نظ

  .واعتمدها) انظر الفصل األول، الفرع باء( من جدول األعمال ٣ البند
ــستيه    - ١٦٩ ــدى يف جل ــومي  ٦ و ٥ونظــر املنت ــودتني ي ــسان٢٢ و ٢١، املعق ــل، يف / ني أبري
تنفيـذ إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن          ) أ: (حقوق اإلنـسان  ” من جدول األعمال املعنون      ٤البند  

املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان واحلريـات         حوار مع   ) ب(حقوق الشعوب األصلية؛    
  . “األساسية للشعوب األصلية ومع مقررين خاصني آخرين

 املعنـون  ٥أبريـل، يف البنـد   / نيسان٢٢، املعقودة يف ٧ونظر املنتدى الدائم يف جلسته      - ١٧٠
، ١٧ و ١٦ونظــر املنتــدى يف جلــستيه . “مناقــشة ملــدة نــصف يــوم بــشأن أمريكــا الــشمالية ”

 مــن جــدول األعمــال ٥أبريــل، يف توصــياته املقدمــة يف إطــار البنــد  / نيــسان٣٠املعقــودتني يف 
  .، واعتمدها)انظر الفصل األول، الفرع باء(

أحـد   مـع     شـامال  اأبريل، حوار / نيسان ٢٣، املعقودة يف    ٨ املنتدى يف جلسته     أجرىو  - ١٧١
 كــان معروضــا علــى املنتــدى الــصدد،ويف هــذا .  التابعــة لألمــم املتحــدة والوكــاالتالــصناديق

  ).E/C.19/2010/3(تقرير قدمته أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي 
أبريـــل، يف / نيـــسان٢٩ و ٢٦، املعقـــودتني يف ١٤ و ٩ونظـــر املنتـــدى يف جلـــستيه   - ١٧٢
األعمال املقبلة للمنتدى الدائم، مبا يف ذلك املـسائل الـيت           ” من جدول األعمال املعنون      ٧ البند
 ١٦ونظـر املنتـدى يف جلـستيه        . “عىن هبا اجمللس االقتصادي واالجتماعي واملـسائل املـستجدة        ُي

ــسان٣٠، املعقــودتني يف ١٧و  ــد    / ني ــة يف إطــار البن ــل، يف توصــياته املقدم  مــن جــدول  ٧أبري
  .، واعتمدها)انظر الفصل األول، الفرع باء(األعمال 
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 مـن جـدول     ٨أبريـل، يف البنـد      / نيسان ٢٩، املعقودة يف    ١٥ونظر املنتدى يف جلسته       - ١٧٣
ونظـر املنتـدى يف     . “مشروع جدول أعمال الدورة العاشرة للمنتدى الـدائم       ”األعمال املعنون   

 ٨أبريل، يف مـشروع مقـرر قـدم يف إطـار البنـد              / نيسان ٣٠، املعقودتني يف    ١٧ و   ١٦جلستيه  
  .واعتمده) انظر الفصل األول، الفرع ألف(من جدول األعمال 
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  فصل الثالثال
   عن أعمال دورته التاسعة  الدائماعتماد تقرير املنتدى    

أبريـل، مـشاريع    / نيـسان  ٣٠، املعقـودتني يف     ١٧ و   ١٦قدم املقرر يف جلسيت املنتدى        - ١٧٤
  . املقررات والتوصيات، ومشروع تقرير املنتدى الدائم عن أعمال دورته التاسعة

ــد املنتــدى الــدائم يف اجللــس     - ١٧٥ ــودة يف ١٧ة واعتم أبريــل، مــشروع  / نيــسان٣٠، املعق
  .تقريره
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  الفصل الرابع 
  تنظيم الدورة     

  لدورة ومدهتااافتتاح   - ألف  
ــن        - ١٧٦ ــرة م ــم املتحــدة يف الفت ــر األم ــه التاســعة يف مق ــدائم دورت ــدى ال ــد املنت  إىل ١٩عق
ــسانن ٣٠ ــل /ي ــد . ٢٠١٠أبري ــة و  ١٧وعق ــسة رمسي ــة للنظــر يف الب  ٣ جل ــسات مغلق ــود  جل ن

  .املدرجة يف جدول األعمال
أبريــل، افتــتح الــدورة التاســعة وكيــل     / نيــسان١٩ويف اجللــسة األوىل، املعقــودة يف   - ١٧٧

ويف حفل االفتتاح، ألقـت تودوداهـو سـيدهيل،         . األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية    
  .لعامة ببيانوأدىل األمني العام ورئيس اجلمعية ا. من شعب أونونداغا، كلمة ترحيب

يف اجللسة نفـسها، أدىل ببيانـات كـل مـن رئـيس اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي،                    و - ١٧٨
ــة، واألمــني         ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــام لل ــل األمــني الع ــدائم، ووكي ــدى ال ــيس املنت ورئ

  . التنفيذي ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، ووزير شؤون املاوري يف نيوزيلندا
  

    حلضورا  -باء   
حــضر الــدورة أعــضاء املنتــدى وممثلــون عــن احلكومــات، وكيانــات األمــم املتحــدة،     - ١٧٩

واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واهليئـــات واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة، ومنظمـــات الـــشعوب  
  . E/C.19/2010/INF/1وترد قائمة املشاركني يف الوثيقة . األصلية

  
  انتخاب أعضاء املكتب   -جيم   

أبريــل، أعــضاء املكتــب  / نيــسان١٩تخــب املنتــدى يف جلــسته األوىل، املعقــودة يف  ان - ١٨٠
  : التالية أمساؤهم بالتزكية

  : الرئيس  
   كوندوريكارلوس ماماين     
  : نواب الرئيس  
   بلقاسمحسن إد     
   دودسونمايكل     
   فريشنرتونيا غونيال     
   كالفريو سلفادوربارتولومي     
  :املقررة  
  هلستهبيمانه     
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  جدول األعمال   -دال   

أبريل، جدول األعمال املؤقـت     / نيسان ١٩أقّر املنتدى يف جلسته األوىل، املعقودة يف          - ١٨١
  . E/C.19/2010/1على النحو الوارد يف الوثيقة 

  
  الوثائق  -هاء   

ــدائم، أجــرى املنتــدى حــوارات شــاملة مــع ســتة مــن       - ١٨٢ ــة للمنتــدى ال  يف اجللــسة الثامن
وترد يف مرفق هذا التقرير نتائج تلـك احلـوارات،          . م املتحدة وصناديقها وبراجمها   وكاالت األم 

  .مبا يف ذلك توصيات املنتدى إىل تلك الوكاالت الست
الوثــــائق املعروضــــة علــــى املنتــــدى يف دورتــــه التاســــعة يف الوثيقــــة   بتــــرد قائمــــة  و - ١٨٣

E/C.19/2010/INF/2.  
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  املرفق
  منظومة األمم املتحدةحوار شامل مع ستة من كيانات     

  
 مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  -أوال   

أجرى املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية حواراً متعمقاً مع مفوضـية األمـم      - ١
 كجـزء مـن أسـاليب عملـه اجلديـدة خـالل             ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٢٢املتحدة حلقوق اإلنـسان يف      

ــة  ــدورة الثامن ــدى الــ . ال ــسان    ورحــب املنت دائم مبــشاركة مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلن
وأعرب عن تقديره للتقرير احلافل بالتفاصيل واملعلومـات الـذي قدمتـه املفوضـية عـن أنـشطتها                  

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

  : من املسائل من ضمنها ما يلي
دور كل من املفوضية واملنتـدى الـدائم يف ضـوء إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن                     )أ(  

  حقوق الشعوب األصلية؛
كيفيــة حتــسني التنــسيق بــني املفوضــية وأمانــة املنتــدى الــدائم، وضــمان متابعــة   )ب(  

املقـرر اخلـاص املعـين    (شعوب األصـلية   العمل املتعلق بواليات األمم املتحدة الثالث املكرسـة للـ         
حبالة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية للـشعوب األصـلية، واملنتـدى الـدائم املعـين بقـضايا                     

  بشكلٍ تكاملي؛) الشعوب األصلية، وآلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية
وأطـر  إدراج شواغل الشعوب األصلية يف عملية االستعراض الدوري الشامل            )ج(  

  سياسات هيئات رصد معاهدات األمم املتحدة؛
  مبادرات املفوضية يف جمال بناء القدرات، والبحوث والتقارير املواضيعية؛  )د(  
مـــسامهات املفوضـــية يف اجلهـــود املـــشتركة بـــني الوكـــاالت لتعزيـــز حقـــوق     )هـ(  

  الشعوب األصلية وإدراج قضاياهم يف منظومة األمم املتحدة؛
   املفوضية وممثلي الشعوب األصلية يف املقر ويف امليدان؛االتصال بني  )و(  
  ية للشعوب األصلية يف برنامج العمل الكلي للمفوضية؛وإعطاء األول  )ز(  

__________ 
 للحوار املتعمق بني املنتدى الدائم ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، انظر            شامللالطالع على موجز      ) أ(  

  .http://www.un.org/News/Press/docs/2009/hr4987.doc.htmاملوقع 
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ــذه          )ح(   ــة ه ــشطة املفوضــية وفعالي ــى أن ــدائم عل ــدى ال ــأثري توصــيات املنت ــيم ت تقي
  التوصيات؛

   .تعامل املفوضية مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  )ط(  
  

  مالحظات بشأن احلوار
يثين املنتدى الدائم على مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان للحـوار املتعمـق املثمـر                 - ٣

املتعلــق بعمــل املفوضــية احلــايل يف جمــال قــضايا الــشعوب األصــلية، واملــساعدة الــيت ميكــن أن      
  . تقدمها املفوضية إىل األنشطة يف املستقبل

 علــى املفوضــية اللتزامهــا بالنــهوض حبقــوق اإلنــسان للــشعوب   ويــثين املنتــدى الــدائم   - ٤
األصلية من خالل تروجيها إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب األصـلية، وحـضورها            
علـــى املـــستويني اإلقليمـــي والقطـــري، وتوفريهـــا التـــدريب العملـــي ملـــوظفي األمـــم املتحـــدة، 

ضال عـن ذلـك، تقـدم املفوضـية الـدعم يف          وفـ . وبرناجمها للزماالت الدراسية للشعوب األصـلية     
جمال قضايا الـشعوب األصـلية مـن خـالل خدمـة اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات حقـوق اإلنـسان،                      

 اهتمامـا وثيقـا للـشعوب األصـلية،         ء علـى التمييـز العنـصري، الـيت تـويل          يف ذلك جلنة القـضا     مبا
، يف أحـد التعليقـات      وجلنة حقوق الطفل اليت عاجلـت مـؤخراً وضـع أطفـال الـشعوب األصـلية               

  . العامة الصادرة عنها
ــدائم مــع التقــدير أن املفوضــية زادت، خــالل عــام       - ٥ ، مــن ٢٠٠٩ويالحــظ املنتــدى ال

خمصــصات مواردهــا املكرســة حلمايــة الــشعوب األصــلية، وحيــث علــى القيــام مبزيــد مــن تلــك    
  .الزيادات يف املستقبل

ات الـشعوب األصــلية حيـضر الــدورات   ويـشري املنتــدى الـدائم إىل أن عــدداً مـن منظمــ     - ٦
السنوية للمنتدى الدائم وآلية اخلرباء حيث تثار غالباً ادعاءات حمددة تتعلق بانتهاكات حقـوق              

وباستطاعة املنتدى الدائم وآلية اخلرباء واملقرر اخلاص االستفادة من العمل معـاً علـى              . اإلنسان
اإلنسان املالئمة، من خالل طرق منـها       وضع تدابري لتحويل هذه االدعاءات إىل آليات حقوق         

  .  دعم التدريب الذي تقدمه املفوضية على استخدام هذه اآلليات
ضطلعان مبهمة واحدة هـي تعزيـز احتـرام التطبيـق الكامـل             يواملنتدى الدائم واملفوضية      - ٧

ألحكام إعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية، ومتابعـة فعاليـة ذلـك اإلعـالن              
وعلـى املنتـدى الـدائم واملفوضـية أن يعمـال، يف حـدود قـدراهتما، علـى                  .  منـه  ٤٢فقاً للمـادة    و

  . حتويل اإلعالن برمته إىل قانون حي
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  التوصيات اخلتامية     
يوصــي املنتــدى الــدائم املفوضــية بالــسعي إىل تكييــف هياكلــها التنظيميــة مــع مرحلــة      - ٨
  . نة املخصصة لقضايا الشعوب األصليةبعد اإلعالن من خالل تعزيز هياكل األما ما
ويوصي املنتدى الدائم املفوضـية باالسـتمرار يف املـسامهة يف تعزيـز عالقـات العمـل يف                    - ٩

مــا بــني اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات وآليــات األمــم املتحــدة الــثالث الــيت لــديها واليــات حمــددة  
 األمــم املتحـدة بــشأن حقــوق  ملعاجلـة قــضايا الـشعوب األصــلية مــن أجـل تعزيــز التقيـد بــإعالن    

ويف هذا السياق، باستطاعة املفوضية تسهيل مـشاركة كـل مـن رئـيس آليـة                . الشعوب األصلية 
اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية، واملقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات                

ــسنوي      ــدائم يف االجتمــاع ال ــدى ال ــيس املنت ــايل لرؤســاء  األساســية للــشعوب األصــلية، ورئ الت
  . اهليئات املنشأة مبعاهدات

ويوصي املنتدى الدائم بأن يتضمن تقرير املفوضـية الـسنوي املقـدم إىل املنتـدى الـدائم                   - ١٠
موجزاً بالتقارير واملقررات والتوصـيات ذات الـصلة جمللـس حقـوق اإلنـسان، وهيئاتـه الفرعيـة                   

وصيات الفريق العامل املعـين باالسـتعراض       وإجراءاته اخلاصة، باإلضافة إىل تقارير ومقررات وت      
الــدوري الــشامل، وهيئــات األمــم املتحــدة املنــشأة مبعاهــدات، وبالتقــارير واملــؤمترات األخــرى 

  .ذات الصلة باألمم املتحدة
ويــثين املنتــدى الــدائم علــى املفوضــية لتنظيمهــا دورة تدريبيــة بــشأن حقــوق الــشعوب    - ١١

ويوصـي املنتـدى الـدائم املفوضـية        . دان اآلسـيوية واألفريقيـة    األصلية ملوظفيها يف عـدد مـن البلـ        
مبواصلة توسيع نطاق هذه اجلهود الرامية إىل تدريب موظفيها وبناء قـدراهتم يف كـل مـن املقـر                

  . واألفرقة القطرية بكافة املناطق
ويوصي املنتدى الدائم املفوضية بإصدار نـشرة إلكترونيـة دوريـة بـشأن األنـشطة ذات              - ١٢
لة املتعلقــة حبقــوق الــشعوب األصــلية، مبــا يف ذلــك املقــررات واملالحظــات الــصادرة عــن    الــص

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

 بــدور قيــادي يف ضــمان اضــطالع أفرقــة ويوصــي املنتــدى الــدائم املفوضــية بــأن تقــوم  - ١٣
األمــم املتحــدة القطريــة بــسياساهتا أو براجمهــا الــيت متــس الــشعوب األصــلية بالتعــاون مــع ممثلــي  

  .الشعوب األصلية ومنظماهتم
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  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  -ثانيا   
ق الـدويل   يعرب املنتدى الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية عـن تقـديره للـصندو                   - ١٤

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

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

ومنذ إنشاء املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، والـصندوق الـدويل للتنميـة                - ١٥
م يف إطــار فريــق الــدعم املــشترك بــني الوكــاالت املعــين بقــضايا الــشعوب   الزراعيــة شــريك قــيِّ

، مـثال، مـن أجـل وضـع مؤشـرات           األصلية يدعم عمل املنتدى، مبا يف ذلك اجلهود الـيت يبـذهلا           
ومــن خــالل التركيــز علــى الزراعــة والتنميــة الريفيــة، يــساهم    . ذات صــلة بالــشعوب األصــلية 

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية بشكل كبري يف احلد من الفقـر يف أوسـاط الـشعوب األصـلية                  
 ذات أمهيـة حيويـة      الريفية اليت تعتـرب قـضية احلقـوق يف األراضـي، واإلقلـيم، واإلنتـاج الزراعـي                

  .بالنسبة إليها
  

  مالحظات بشأن احلوار    
يهنئ املنتدى الدائم الصندوق الدويل للتنمية الزراعية على مبادرتـه اجلاريـة الراميـة إىل               - ١٦

وضع سياسة مؤسسية للتعامل مع الشعوب األصلية، ويؤيد موافقة جملـس الـصندوق التنفيـذي              
ل إجيــايب جيــب أن حتتــذي بــه وكــاالت األمــم املتحــدة  وهــذه املبــادرة هــي مثــا. علــى الــسياسة

ــات احلكوميــة الدوليــة األخــرى، وهــي تتوافــق مــع دعــوة املنتــدى الــدائم املتكــررة            واملنظم
  . للوكاالت إىل اعتماد سياسات بشأن قضايا الشعوب األصلية

تحـدة  حييط املنتدى الدائم علماً مـع التقـدير بنـهج الـصندوق يف دمـج إعـالن األمـم امل                     - ١٧
بشأن حقوق الشعوب األصلية يف براجمه ومشاريعه علـى مـستوى الـسياسة واملـستوى العملـي                 

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

 الــدائم قلــق بــسبب عــدم وجــود آليــات ملعاجلــة املــشاكل املتعلقــة بتطبيــق الــسياسة يف   املنتــدى
  . املستقبل

__________ 
 للحــوار املتعمــق الــذي جــرى بــني املنتــدى الــدائم والــصندوق الــدويل للتنميــة   شــامللالطــالع علــى مــوجز   ) ب(  

  .http://www.un.org/News/Press/docs/2009/hr4987.doc.htmاملوقع الزراعية، انظر 
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ويعترف املنتدى الدائم مبختلف احلـاالت الراهنـة يف مـا يتعلـق مبـسألة إقـرار الـشعوب                     - ١٨
وخــالل احلــوار املتعمــق، اعترفــت الــدول األعــضاء واملنتــدى الــدائم  . األصــلية األفريقيــة بــذاهتا

اه علـى التركيـز   عمل اهلام الذي يقوم به الصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة يف املنطقـة، وحثَّـ           بال
بشدة على قضايا الشعوب األصلية يف أفريقيا، كما يفعل يف مناطق أخرى، مـن خـالل تطبيـق          

  . هنج عملي
  

  التوصيات اخلتامية    
ة الـشعوب األصـلية كفئـة       حييط املنتدى الدائم علماً بعـزم الـصندوق علـى حتديـد هويـ               - ١٩

مستهدفة حمددة ضمن إطار الوكالة االسـتراتيجي ويهنئـه علـى ذلـك، وقـد أدى ذلـك بـشكل                    
كبري إىل تعزيز قضايا الشعوب األصلية وإضفاء الشرعية عليها يف عملـه مـع كـل مـن شـركائه                    

فئـة  ويعتـرب املنتـدى الـدائم أن حتديـد هويـة الـشعوب األصـلية ك               . واملنظمات والـدول األخـرى    
ت الدوليـة األخـرى   مستهدفة حمددة يشكل هنجاً لتحديد املعايري ينبغي لألمم املتحدة والوكـاال   

 املنتــدى الــدائم للــصندوق مبتابعــة تركيــزه الــشديد علــى قــضايا الــشعوب  يويوصــ. أن تكــرره
األصــلية يف إعــداد اإلطــار االســتراتيجي املؤســسي اجلديــد الــذي مــن املقــرر أن يبــدأ العمــل بــه 

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

األصلية، ضمان تعميم السياسة املؤسسية اجلديدة يف التعامل مع الشعوب األصـلية علـى كافـة                
ويوصي املنتدى الدائم بإنـشاء آليـات مؤسـسية         . مستويات املنظمة، العاملي واإلقليمي والوطين    

  . ية التعميم داخل الوكالةلتأمني عمل
وحييط املنتدى الدائم علماً بالصعوبات اليت وردت يف تقرير الصندوق وخالل احلـوار               - ٢١

وقـد  . املتعمق يف ما يتعلق بالتعامل مع الشركاء الذين قد ال يؤيـدون قـضايا الـشعوب األصـلية            
 هـام ليعـزز مـع       اعترف الصندوق بإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية كصك         

ويوصـي املنتـدى الـدائم الـصندوق باسـتخدام          . شركائه التركيز الشديد على الشعوب األصلية     
اإلعالن بشكل فعال وبإجراء حوار بناء يف ما يتعلق بقضايا الشعوب األصلية، حـىت لـو أبـدى        

  . شركاؤه عدم اكتراث أو موقفا دون اإلجيابية
فرص االستراتيجية القطرية التابعة للصندوق بوصـفها       ويعترف املنتدى الدائم بربامج ال      - ٢٢

ويوصـي املنتـدى    . أداة هامة للتركيز بفعالية على قضايا الشعوب األصلية على املستوى الوطين          
الدائم الصندوق بإنشاء آليات لتأمني االستخدام التكاملي ألدوات التخطيط التنفيذي الوطنيـة            

وتعترب مواءمة تلك األدوات مـع      . مع الشعوب األصلية  والسياسة املؤسسية اجلديدة يف التعامل      
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الــسياسة املؤســسية املــستقبلية بــشأن قــضايا الــشعوب األصــلية مهمــة لتعمــيم قــضايا الــشعوب   
  . األصلية يف الصندوق

ويوصــي املنتــدى الــدائم الــصندوق مبزيــد مــن التركيــز علــى قــضايا األرض واإلقلــيم،     - ٢٣
  .ألصلية يف األرضوبالتعزيز الفعال حلقوق الشعوب ا

وكجزء من عمل الصندوق الفعال يف قضايا الشعوب األصلية، يوصي املنتدى الـدائم               - ٢٤
بدمج مرفق مساعدة الشعوب األصلية يف امليزانية العامة للمنظمة، من أجـل ضـمان االسـتدامة                

 كمـا يوصـي   . وانتقال املمارسات اجليدة والدروس املـستفادة مـن بـرامج الـصندوق ومـشاريعه             
املنتدى الدائم مرفق مساعدة الـشعوب األصـلية بتقـدمي متويلـه إىل منظمـات الـشعوب األصـلية                   
ــشعوب األصــلية مــن اإلدارة املــشتركة والتنفيــذ       ــق دعــم منظمــات ال مباشــرة وينبغــي أن ينطل

  .املشترك للمشاريع
ه ويوصي املنتدى الـدائم الـصندوق بـإجراء التحقيقـات الالزمـة لـدى التخطـيط لرباجمـ                   - ٢٥

ومشاريعه وإعدادها وتنفيذها، مـن أجـل كفالـة مراعـاة اخلـصائص واحلـساسيات الثقافيـة الـيت                   
ويـشدد املنتـدى الـدائم      . تتسم هبا الشعوب األصلية املشتركة يف الربامج واملشاريع واملتأثرة هبـا          

علــى ضــرورة إشــراك الــشعوب األصــلية كــشريك فعــال ويتمتــع باملــساواة يف كافــة عمليــات    
  . ربامج واملشاريعومراحل ال

  
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  -ثالثا   

أجرى املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية حواره املتعمق مـع منظمـة األمـم                 - ٢٦
وكــان هــذا احلــوار املتعمــق األول مــن  . ٢٠٠٩مــايو / أيــار٢٢املتحــدة لألغذيــة والزراعــة يف 

املنظمــة ويعــرب عــن تقــديره للتقريــر املفــّصل الــذي قدمتــه  نوعــه، ويرحــب املنتــدى مبــشاركة 
)E/C.19/2009/3/Add.3((ج ) .  

مني، ومـن املـشاركني بفعاليـة       ومنظمة األغذية والزراعة من شركاء املنتدى الدائم القيِّ         - ٢٧
وهـي نـصري رئيـسي      . يف فريق الدعم املشترك بـني الوكـاالت املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية               

  .ية يف جمال االتصاالت من أجل التنميةللشعوب األصل
  

__________ 
، )HR/4986(ارة شـؤون اإلعـالم      لالطالع على سرد تفصيلي للحـوار املتعمـق، انظـر املـوجز الـذي أعدتـه إد                  ( ج)  

  .http://www.un.org/News/Press/docs/2009/hr4986.doc.htmاملتاح على املوقع 
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  مالحظات بشأن احلوار    
يرحب املنتدى الدائم بالعمل الدؤوب الذي تقوم بـه منظمـة األغذيـة والزراعـة بـشأن          - ٢٨

كما أن جهود املنظمـة يف جمـال احلفـاظ علـى التنـوع              . القضايا املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية    
 للموارد الطبيعية إسهام قـّيم نظـرا ألن اسـتراتيجيات البقـاء لـدى               البيولوجي واإلدارة املستدامة  

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

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

املنتدى واملقدمة خالل احلـوار الـشامل، ويقـدر العمـل امليـداين والبحـوث ومبـادرات الـسياسة                   
املنتدى الدائم، علـى وجـه خـاص،     ويشري  . املتعلقة بقضايا الشعوب األصلية اليت تقوم هبا الفاو       

  .إىل التزام عدد كبري من موظفي الفاو بقضايا الشعوب األصلية يف كل من امليدان واملقر
ويف نفس الوقت، حييط املنتدى الدائم علما بأنه ليس ملنظمـة األغذيـة والزراعـة واليـة                 - ٣٠

عاجلـة قـضايا الـشعوب    حمددة ملعاجلة قضايا الشعوب األصـلية وال وحـدة معينـة مـسؤولة عـن م           
وحــىت اآلن، ال تعــاجل القــضايا ذات الــصلة بالــشعوب األصــلية علــى حنــو    . األصــلية بالتحديــد

منهجي يف الفاو واملشاريع ذات الصلة تعتمد يف أحيان كثرية على حسن نية فـرادى املـوظفني                 
 وليــست الفــاو مكلّفــة، علــى وجــه التحديــد، بالعمــل مــع الــشعوب   . يف املنظمــة وتــصميمهم

غـري أن الـشعوب األصـلية متثـل،         . األصلية؛ فواليتها األساسية تتمثل يف العمل مع فقراء الريف        
وفـضال عـن ذلـك، يـنص إعـالن      . بشكل غري تناسيب، عـددا كـبريا مـن فقـراء الريـف يف العـامل            

األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية بوضـوح علـى أن مجيـع وكـاالت األمـم املتحـدة             
  .ة قضايا الشعوب األصلية بالتحديدمكلّفة مبعاجل

ويف هذا الصدد، يشجع املنتدى الدائم البلدان األعضاء يف الفاو علـى الـسعي لتحقيـق         - ٣١
ومـن البـديهي، أن عـدم تـوافر واليـة حمـددة يـسبب               . مزيد من التنسيق للعمل على هذه اجلبهة      

كـن أن حتقـق فيـه الفـاو      نفسها، وهي مقاومة تعرقل جمـال عمـل مي     املنظمة بعض املقاومة داخل  
  .فوائد مجة

ومن شأن اعتماد سياسة للمنظمة بشأن قضايا الـشعوب األصـلية أن يتـيح هلـا معاجلـة                    - ٣٢
ومـع أن عمليـة بلـورة هـذه الـسياسة انطلقـت قبـل               . تلك القضايا بطريقة أكثر اتـساقا والتزامـا       

األصلية زمخـا للجهـود     فترة من الزمن، فقد أعطى إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب            
 مـن اإلعـالن بوضـوح علـى أن     ٤٢ و ٤١وتنص املادتان . املبذولة حاليا إلكمال ذلك املسعى  
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مجيع وكاالت األمم املتحدة مكلّفة مبعاجلـة قـضايا الـشعوب األصـلية، حتديـدا، ويـسر املنتـدى                   
  .أن يعلم أن هاتني املادتني ستؤخذان مأخذ اجلد يف الفاو

ــستغرق بعــض       وال شــك يف أن   - ٣٣ ــاو سي ــل الف ــشعوب األصــلية يف عم ــضايا ال ــاج ق إدم
ويرحـب املنتـدى الـدائم      . وجيب إدخال هذا اجلهد تدرجييا والتقـدم بـه خطـوة خطـوة            . الوقت

مبقترح املنظمة الداعي إىل أن يعقب اعتماد هـذه الـسياسة وضـع اسـتراتيجية تنفيذيـة وبرنـامج                   
 لـدى املنظمـة عمومـا وإلجيـاد سـبيل عملـي مـن               تدرييب لتعزيز الوعي بقضايا الشعوب األصلية     

  .أجل التقدم إىل األمام
ومـع أن   . ويؤيد املنتدى الدائم طلب الشعوب األصلية إشـراكها أكثـر يف عمـل الفـاو                - ٣٤

احلكومــات هــي املــستفيد الرئيــسي مــن مــساعدة الفــاو، فــإن اقتــراح طلــب مــشورة وتوجيــه     
. ا وميكـن أن يـصبح مثـاال هامـا ُيحتـذى بـه             خاصني مـن ممثلـي الـشعوب األصـلية يلقـى ترحيبـ            

وسيتيح مؤمتر القمة العاملي املعـين بـاألمن الغـذائي الـذي سـيعقد يف مقـر الفـاو يف فتـرة الحقـة                        
وأكدت الفـاو أن منتـدى الـشعوب        . هذه السنة، فرصة ساحنة لبدء تعاون أوثق من هذا القبيل         

دث الفرصـة لـسماع أصـوات الـشعوب         األصلية سينعقد يف إطار مؤمتر القمة، وسيتيح هذا احل        
األصــلية وسيــسهم يف تعزيــز الــزخم لكفالــة النظــر يف قــضايا الــشعوب األصــلية بــصورة أكثــر    

  .منهجية داخل املنظمة
  

  التوصيات اخلتامية
وبنــاء علــى مــا تقــدم يرحــب املنتــدى الــدائم جبهــود منظمــة األغذيــة والزراعــة اهلادفــة    - ٣٥

األصلية تساعد موظفي املنظمة على العمـل مـع الـشعوب           لوضع سياسة بشأن قضايا الشعوب      
وهبدف تعزيز عمل الفاو مع الشعوب األصلية، يـشجع املنتـدى    . األصلية بصورة أكثر منهجية   

الدائم املنظمـة علـى وضـع مـشروع الـسياسة يف صـيغته النهائيـة بأسـرع مـا ميكـن وتقدميـه إىل                         
  .اإلدارة العليا للموافقة عليه

تدى الدائم بـاجلهود األوليـة الـيت بذلتـها الفـاو هبـدف إقامـة حمفـل للنقـاش                    ويعترف املن   - ٣٦
ويوصـي املنتـدى اإلقليمـي الفـاو وغريهـا          . املنهجي ملعاجلة احلقوق اإلقليمية للـشعوب األصـلية       

من الوكاالت املعنّيـة أو الـشريكة مبواصـلة اإلعـداد املـشترك للمنهجيـة القائمـة علـى املـشاركة                    
ا يف امليـدان هبـدف تعزيـز عمليـات تعـيني احلـدود وإصـدار سـندات امللكيـة             وبالبدء باستخدامه 

والتنمية علـى أسـاس التفـاوض الـيت تـستهدف علـى وجـه التحديـد تلبيـة احتياجـات الـشعوب              
  .األصلية
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ويشجع املنتدى الدائم الفاو على مواصـلة دعـم منظمـات الـشعوب األصـلية يف جمـال                    - ٣٧
وعلــى وجــه اخلــصوص، يوصــي املنتــدى الــدائم الفــاو  . ةتــسخري االتــصاالت مــن أجــل التنميــ 

مبواصلة تقدمي الـدعم حملافـل اتـصاالت الـشعوب األصـلية وأنـشطتها يف جمـال التنميـة اإلقليميـة                     
ويوصـي املنتـدى الـدائم وكـاالت     . القائمـة علـى املـشاركة والتكيـف اجملتمعـي مـع تغـري املنـاخ        

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

  .مسبقة حرة ومستنرية والتنمية املقرَّرة ذاتيا
  

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

وكـان هـذا احلـوار املتعّمـق األول مـن نوعـه،             . ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٢األمم املتحدة اإلمنائي يف     
ويرحب املنتـدى الـدائم مبـشاركة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ويعـرب عـن تقـديره للتقريـر             

  .) د()E/C.19/2009/3/Add.5(املفّصل املقدم من الربنامج 
وطرح املنتدى الدائم جمموعة واسعة من األسئلة على برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،                 - ٣٩

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

  حقوق الشعوب األصلية؛
وأثرهـا علـى وضـع الـربامج     سياسات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وإجراءاته     )ب(  

  مع الشعوب األصلية ومن أجلها؛
مبــادرات برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي املتعلقــة بقــضايا الــشعوب األصــلية      )ج(  

  بلد بعينه، مبا يف ذلك الربنامج اإلقليمي للشعوب األصلية يف آسيا؛/واخلاصة مبنطقة بعينها
إلمنـائي علـى معاجلـة قـضايا الـشعوب          القدرة الداخلية لربنامج األمم املتحـدة ا        )د(  

  األصلية بفعالية؛
إدماج قـضايا الـشعوب األصـلية يف تقـارير التنميـة البـشرية والتقـارير الوطنيـة                    )هـ(  

  املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية؛

__________ 
، )HR/4986(للحصول على سرد تفصيلي للحوار املتعمـق، انظـر املـوجز الـذي أعدتـه إدارة شـؤون اإلعـالم                       ) د(  

  .http://www.un.org/News/Press/docs/2009/hr4986.doc.htm: وهو متاح على املوقع
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دور برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف تقلــيص االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة    )و(  
  غابات يف البلدان النامية وأثره احملتمل على الشعوب األصلية؛األحراج وتدهور ال

مرفق البيئة العاملية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وخباصة برنـامج املـنح      )ز(  
  الصغرية ومبادرات التكيف اجملتمعي يف إطار املرفق؛

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

  
  مالحظات بشأن احلوار

ونظـرا لـربوز    . استمتع املنتدى الدائم بشراكة مثمرة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي            - ٤٠
  .حتديات جديدة ينبغي زيادة تعزيز الشراكة بني وكاالت األمم املتحدة والشعوب األصلية

يمـي للـشعوب األصـلية يف آسـيا التـابع للربنـامج             ويشيد املنتـدى الـدائم بالربنـامج اإلقل         - ٤١
  .اإلمنائي إلسهامه املتواصل يف إعمال حقوق الشعوب األصلية يف تلك املنطقة

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

ــة لدعمــه املتواصــل       - ٤٣ ــة العاملي ــامج املــنح الــصغرية ملرفــق البيئ ــدائم بربن ويــشيد املنتــدى ال
  .ملنظمات الشعوب األصلية

  
  التوصيات اخلتامية    

يقّدم املنتدى الدائم التوصيات التالية إىل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي هبـدف تعزيـز                    - ٤٤
ملتعلق بقضايا الشعوب األصلية خالل السنوات املقبلـة وكفالـة اسـتمرار التزامـه بواليتـه                عمله ا 

  .بشأن التنمية البشرية
ويرّحب املنتدى الدائم ترحيبـا كـبريا مببـادرة الـشراكة العامليـة للـشعوب األصـلية الـيت                     - ٤٥

ومفوضــية األمــم يعــدها برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة     
املتحدة حلقوق اإلنسان، واليت هتدف للتـرويج إلعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب         

ويعـرب املنتـدى الـدائم عـن أملـه يف دعـم             . ١٦٩األصلية والتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم        
وليـة  تلك املبـادرة، بالتعـاون مـع اجلهـات الفاعلـة األخـرى، بتقـدمي املـشورة خـالل املرحلـة األ                     

  .وأيضا خالل مجيع مراحل العملية
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وهبدف معاجلـة تـأخر الـشعوب األصـلية عـن بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة معاجلـة                    - ٤٦
تامة، سيتطلب األمـر أن يعـزز برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي سياسـاته اهلادفـة إلدمـاج قـضايا            

ــؤث     ــيت ت ــشاريع ال ــع امل ــشعوب األصــلية يف مجي ــسان وال ــشعوب األصــلية،  حقــوق اإلن ــى ال ر عل
  .وخاصة فيما يتعلق باالستراتيجيات واألدوات الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

ويعرب املنتدى الدائم عن بـالغ قلقـه ألن الـشعوب األصـلية ال تـزال تبلـغ عـن وجـود                    - ٤٧
. ل مــع مكاتبــهصــعوبات يف املــشاركة يف مــشاريع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ويف التعامــ  

ويوصي املنتـدى برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بتحـسني سـبل وصـول الـشعوب األصـلية إىل                      
ــة تيــسري الوصــول إىل موظفيــه يف املكاتــب القطريــة    وينبغــي . املعلومــات عــن الربنــامج وبكفال

لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي تعزيــز اآلليــات الــيت تكفــل إجــراء حــوار بّنــاء ومؤســسي بــني   
الشعوب األصلية وأفرقة األمم املتحدة القطرية على املستوى القطري، علـى سـبيل املثـال، مـن                
ــهم، إدمــاج         ــشعوب األصــلية ميكن ــشارية تتكــون مــن ممــثلني عــن ال ــشاء جمــالس است خــالل إن

  .مناظريهم ضمن عمليات برجمة األمم املتحدة وسياساهتا
مـم املتحـدة اإلمنـائي مـن خـربة أعـضاء            ويوصي املنتدى الدائم بـأن يـستفيد برنـامج األ           - ٤٨

املنتدى الدائم بإبقائهم على علم بالربامج واملـشاريع الـيت تـشمل الـشعوب األصـلية والـيت تقـع                    
يف نطاق مسؤولياهتم واحلصول على مدخالهتم ومشاركتهم يف املشاريع املقتَرحة ويف تنفيـذها             

  .الحقا
ألمــم املتحــدة اإلمنــائي الــيت تركّــز علــى ويالحــظ املنتــدى الــدائم أن مــشاريع برنــامج ا  - ٤٩

قضايا الشعوب األصلية قليلة العدد ومتناثرة ومتثل نسبة ضئيلة جدا مـن حافظـة برنـامج األمـم                  
املتحدة اإلمنائي عموما وهذه املسألة مصدر قلق بالغ ألن الشعوب األصـلية تـأخرت يف حتقيـق           

وهلـذا، يوصـي املنتـدى الـدائم        . االسـتبعاد األهداف اإلمنائية لأللفية وال تزال تواجه التـهميش و        
بأن خيـصص برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مـوارد إضـافية للمـشاريع الـيت تركـز علـى قـضايا                         
الشعوب األصلية وحقوقها، ومن بينها تعزيز الربنامج اإلقليمي يف آسـيا وإقامـة بـرامج إقليميـة                 

  . جديدة يف أمريكا الالتينية ويف أفريقيا
املنتدى الدائم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على تعزيـز قدراتـه يف جمـال قـضايا                وحيث    - ٥٠

الشعوب األصلية عرب كفالـة تـوفري مـا يكفـي مـن اخلـربة ومـن املـوارد البـشرية، وخباصـة علـى                         
مستوى املقر، ولكن أيضا يف مراكزه اإلقليمية، ويـشمل ذلـك االسـتعانة مبستـشارين إقليمـيني                 

  .لّقة بقضايا الشعوب األصلية ميكنهم توفري الدعم املناسب للمكاتب القطريةيف السياسة املتع
وهبــدف تعزيــز قــدرات الربنــامج اإلمنــائي، وفهمــه املباشــر لقــضايا الــشعوب األصــلية،    - ٥١

وترسيخ موقعه الريادي يف هذا اجملال، يوصي املنتدى الدائم بشدة بأن ينشئ الربنـامج اإلمنـائي          
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بربنامج تنمية القيادات اإلدارية وبرامج املوظفني الفنـيني املبتـدئني، تركـز            برامج تدريب شبيهة    
ــربامج        ــشعوب األصــلية يف ال ــصر ال ــشعوب األصــلية، أو دمــج عن ــيني مــن ال علــى جــذب املهن

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

مــم املتحــدة اإلمنــائي لــشروعه يف مبــادرة إقليميــة تــبىن علــى جتربــة الربنــامج    التــابع لربنــامج األ
ويوصـي املنتـدى بتعزيـز تلـك املبـادرة وبـأن ينجـز املكتـب اإلقليمـي برناجمـا                    . اإلمنائي يف آسـيا   

ويـشجع  . إقليمّيا يكفل اإلثراء املتبادل للممارسات السليمة بني البلدان واتـساق هنـج الـسياسة          
 اإلقليمي علـى تعزيـز قدراتـه، ويأمـل، مـع الفريـق املـشترك بـني الوكـاالت، يف              املنتدى املكتب 

دعـم تلــك اجلهــود عــن طريــق تنظــيم حلقــات عمــل تدريبيــة متخصــصة ألفرقــة األمــم املتحــدة  
  .القطرية
ــامج األمــم        - ٥٣ ــة القــدرات يف مــشاريع برن ــصر لتنمي ــإدراج عن ــدائم ب ــدى ال ويوصــي املنت

ويوصـي املنتـدى أيـضا بـأن تـستفيد مـشاريع          .  على الشعوب األصلية   املتحدة اإلمنائي اليت تؤثر   
املنح الصغرية األخرى من خربة ومعرفة برنامج املنح الصغرية ملرفق البيئـة العامليـة وبإقامـة صـلة            
أقوى بني اجلهود اهلادفة لتعزيز قدرات منظمـات الـشعوب األصـلية وجهـود الربنـامج اإلمنـائي                

  .ية يف العمليات الوطنية املتعلقة بالسياساتلشعوب األصالرامية لتعزيز مشاركة ال
وحيث املنتدى الدائم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على مواصلة تعزيـز حـق الـشعوب                 - ٥٤

األصلية يف تقرير املـصري باختيـار منظمـات الـشعوب األصـلية بـصفتها شـريكة منفّـذة وأطرافـا                     
لية، وخاصــة منــها تلــك الــيت لــديها ســجل   مــسؤولة يف مــشاريعه الــيت تــشمل الــشعوب األصــ  

ونتيجة ملـا تقـّدم ذكـره، ينبغـي تفـضيل الوكـاالت احلكوميـة               . معروف يف جمال تنفيذ املشاريع    
الــيت أُنــشئت لتعزيــز ومحايــة حقــوق الــشعوب األصــلية ومــصاحلها بــصفتها شــريكة منفِّــذة يف    

م املتحـدة اإلمنـائي حـىت ميكنـها     الربامج املتعلقـة بقـضايا الـشعوب األصـلية التابعـة لربنـامج األمـ        
  .القيام مبهمتها بشكل فّعال

  
  صندوق األمم املتحدة للسكان  -خامسا  

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

ويرحب املنتدى الدائم مبشاركة صندوق األمـم املتحـدة للـسكان ويعـرب عـن تقـديره          . ثامنةال
للتقرير املفصل والغين باملعلومات الذي قدمـه الـصندوق بـشأن أنـشطته لـدعم قـضية الـشعوب          
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األصــلية يف الــسنوات األخــرية، وخباصــة عملــه يف معاجلــة حقــوق نــساء الــشعوب األصــلية         
  . ه)هـ()E/C.19/2009/3. (وحقوقهن اإلجنابية

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

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

 الفرص املتاحة للصندوق للنهوض حبقـوق نـساء         تأثري 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؛

نـسائية للـشعوب    دور صندوق األمـم املتحـدة للـسكان يف متكـني املنظمـات ال               )د(  
  األصلية وشبكاهتا؛

إســهامات صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان يف جمــال مجــع البيانــات ونــشرها    )هـ(  
  واالستعانة بتلك البيانات؛

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

  .الصندوق للشعوب األصلية يف جهوده الرامية إىل احلد من الفقرإدراج   )ز(  
  

  مالحظات بشأن احلوار    
يسلم املنتدى الدائم بأن صندوق األمم املتحدة للسكان كان شـريكاً هامـاً للمنتـدى،                 - ٥٧

باإلضافة إىل كونه شريكاً فعاالً يف فريق الدعم املشترك بني الوكاالت املعين بقـضايا الـشعوب                
ويهنئ املنتـدى الـدائم صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان علـى دوره اهلـام يف النـهوض            . ليةاألص

حبقــوق اإلنــسان والــصحة اإلجنابيــة لنــساء الــشعوب األصــلية، مبــا يف ذلــك جهــوده الراميــة إىل 
خفض عدد الوفيـات النفاسـية وإىل متكـني نـساء الـشعوب األصـلية مـن الـدفاع عـن حقـوقهن                       

  . اإلجنابية

__________ 
: ، املوقـع )HR/4986(لالطالع على سرد تفصيلي للحوار، انظـر املـوجز الـذي أعدتـه إدارة شـؤون اإلعـالم،             )ـه(  

http://www.un.org/News/Press/docs/2009/hr4986.doc.htm.  
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 املنتـــدى الـــدائم علـــى الـــصندوق جلهـــوده املكثفـــة لتعزيـــز وتعمـــيم هنـــج يتـــسم  يـــثين  - ٥٨
باحلساسية الثقافية يف براجمه على الصعد العاملية واإلقليمية والوطنية، مبا يتماشـى مـع توصـيات                

ويالحظ املنتدى الدائم مـع التقـدير جهـود الـصندوق للتـرويج لنمـاذج صـحية                 . املنتدى الدائم 
وأُلقـــي الـــضوء علـــى ُنُهـــج الـــصندوق املـــشتركة بـــني الثقافـــات يف . اتمـــشتركة بـــني الثقافـــ

ش، وبنمـــا، واملكـــسيك، وبـــريو، ودولـــة بوليفيـــا املتعـــددة القوميـــات،  ينـــام، وبـــنغالد فييـــت
وإكــوادور، الــيت تؤكــد الــدور الريــادي لنــساء الــشعوب األصــلية علــى الــصعيدين الــوطين           

  .رى يف الدورة الثامنة للمنتدىواإلقليمي، وذلك أثناء احلوار املتعمق الذي ج
ويــثين املنتــدى الــدائم علــى صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان لتــشديده علــى مــشاركة   - ٥٩

وقـد أُوجِـز هنـج الـصندوق يف هـذا الـصدد أثنـاء احلـوار يف               . نساء الـشعوب األصـلية يف براجمـه       
قـدير إىل جهـود   ه املنتـدى الـدائم أيـضاً مـع الت    وينـوّ . “ال جيري شيء خيصك، بـدونك    ”عبارة  

  .الصندوق الرامية إىل تعزيز شبكات نساء الشعوب األصلية يف أمريكا اجلنوبية
ــة علــى        - ٦٠ ــدائم علــى صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان جلهــوده املبذول ــثين املنتــدى ال وي

الصعيدين اإلقليمي والقطري جلمع بيانات مصنفة وإعداد ونـشر دراسـات كميـة ونوعيـة عـن                 
ــشعوب األ  ــة ال ــشعوب       حال ــات ال ــساء وفتي ــى حقــوق ن ــصفة خاصــة عل ــز ب صــلية، مــع التركي

األصلية، وجهوده يف عدة بلدان من أجل كفالة أن تعكس التعدادات الوطنية قضايا الـشعوب               
ويرحــب املنتــدى أيــضاً جبهــود الــصندوق يف تعزيــز مجــع واســتخدام   . األصــلية بــصورة كافيــة 

سياسـات وبـرامج تعـاجل أوجـه اإلجحـاف        بيانات مصنفة لدعم احلكومات يف تـصميم وتنفيـذ          
ويشاطر املنتدى الدائم صندوق األمم املتحدة للسكان القلـق         . وتفيد الفئات السكانية الضعيفة   

من أن تتسبب الفجوات يف املعلومات اجملمعـة يف االستقـصاءات الدميوغرافيـة يف إخفـاء أوجـه                  
املثـال، بينمـا قـد تـنخفض معـدالت      علـى سـبيل   (التباين يف التقدم احملرز بني الشعوب األصـلية    

  ). الفقر يف بلد معني، قد تظل أعلى بني الشعوب األصلية مقارنة بعامة السكان
  

  التوصيات اخلتامية    
يالحــظ املنتــدى الــدائم مــع التقــدير اهتمــام صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان النــشط     - ٦١

افة إىل تقـاريره املفـصلة عـن عملـه          بالشعوب األصلية يف منطقيت أمريكا الالتينية وآسيا، باإلضـ        
ــدائم الــصندوق إىل أن يواصــل إبــالغ املعلومــات عــن    . يف هــاتني املنطقــتني ويــدعو املنتــدى ال

 -عمله، ويوصي بأن تتنـاول التقـارير املقبلـة أنـشطة الـصندوق يف مجيـع اجملـاالت االجتماعيـة                     
ة يف هــاتني املنطقــتني، إن الثقافيــة، أو التحــديات الــيت تواجــه معاجلــة قــضايا الــشعوب األصــلي  

  .توجد أنشطة ذات صلة جارية يف منطقة معينة مل
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يثين املنتدى الدائم على صندوق األمـم املتحـدة للـسكان لدعمـه املـايل والـتقين لتعزيـز                     - ٦٢
القدرة الوطنية على إجراء التعدادات السكانية والدراسات االستقصائية وتقيـيم االحتياجـات،            

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

، ٢٠١٠املتحــدة للــسكان بــأن يعــزز بقــوة إدمــاج الــشعوب األصــلية يف جولــة تعــدادات عــام  
حلكومــات فيهــا إىل جتنُّــب األســئلة املتعلقــة بالــشعوب   وخباصــة يف احلــاالت الــيت قــد تــسعى ا  

  . األصلية
يــثين املنتــدى الــدائم علــى صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان جلهــوده يف بنــاء قــدرات      - ٦٣

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

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

  . وغريها من برامج بناء القدرات
  

  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  -سادسا  
دى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية حواراً متعمقاً مع الُشعب الـست            أجرى املنت   - ٦٥

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

حصاءات؛ وشعبة النهوض باملرأة؛ وشعبة السياسات والتنميـة يف امليـدان االجتمـاعي    وشعبة اإل 
  .اليت تستضيف أمانة املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية

 كجزء من أسـاليب العمـل اجلديـدة         ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٢وقد ُعِقد احلوار املتعمق يف        - ٦٦
يرحب املنتدى الـدائم مبـشاركة الـُشعب الـست، ويعـرب       و. للمنتدى الدائم أثناء دورته الثامنة    

عـــن تقـــديره للتقريـــر املفـــصل والغـــين باملعلومـــات الـــذي قدمتـــه إدارة الـــشؤون االقتـــصادية    
  ).E/C.19/2009/3/Add.4(واالجتماعية عن أنشطتها لدعم الشعوب األصلية 

املـسائل، مـن بينـها      ووّجه املنتدى الدائم أسئلة إىل الـُشَعب الـست، تتنـاول عـددا مـن                  - ٦٧
  : يلي ما

أثــر إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية علــى أنــشطة            )أ(  
  الُشَعب، واجتاهها العام، مبا يف ذلك التعاون التقين؛
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ــُشَعب يف متكــني منظمــات وشــبكات الــشعوب األصــلية، مبــا فيهــا       )ب(   إســهام ال
  املنظمات والشبكات النسائية للشعوب األصلية؛

إسهامات اجملموعات الرئيـسية يف املناقـشات ويف صـنع القـرار بـشأن املـسائل                  )ج(  
  ذات الصلة بسياسات الغابات واإلدارة املستدامة للغابات؛ 

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

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

إدراج املـــسائل اإلحـــصائية املتعلقـــة بالـــشعوب األصـــلية عنـــد وضـــع األدلـــة    )و(  
  واملبادئ التوجيهية؛

ــشعوب األصــلي     )ز(   ــساء ال ــر ن ــيم أث ــشاريع   تقي ــستهدفة يف م ــة امل ــارهن الفئ ة باعتب
  التعاون التقين؛

  . إدماج مناظري شباب الشعوب األصلية  )ح(  
  

  مالحظات بشأن احلوار
ــة       - ٦٨ ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــُشَعب التابعــة إلدارة ال ــدائم أن ال يالحــظ املنتــدى ال

ن الـيت تعقـد يف سـياق        تيسر مشاركة الشعوب األصلية يف حوارات أصحاب املصلحة املتعـددي         
وبصفة خاصة، تعمل شعبة التنمية املستدامة وأمانـة منتـدى األمـم            . العمليات احلكومية الدولية  

املتحدة املعين بالغابات على حنو وثيق مع منظمات الشعوب األصلية لتيسري مشاركتها الفعالـة              
ــة يف حــوارات أصــحاب املــصلحة املتعــددين الــيت ُتعقــد يف كــل دورة مــن دورات     جلنــة التنمي

وينـوه املنتـدى الــدائم أيـضاً إىل أن برنــامج    . املـستدامة ومنتـدى األمــم املتحـدة املعـين بالغابــات    
العمل املتعدد الـسنوات للمنتـدى املعـين بالغابـات يـشمل أنـشطة تتعلـق بالـشعوب األصـلية يف                      

تماعــات وُتيــسِّر شــعبة النــهوض بــاملرأة مــشاركة نــساء الــشعوب األصــلية يف اج . ٢٠١١عــام 
املائدة املستديرة الرفيعـة املـستوى وأفرقـة خـرباء جلنـة وضـع املـرأة، الـيت تواصـل معاجلـة وضـع                        

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

وخــالل اســتعراض الــسنوات العــشر ملنــهاج عمــل . ليــة وضــع الــسياسات وصــنع القــراريف عم
بيجني، اختذت جلنة وضع املرأة قراراً، تلبيةً لدعوات الشعوب األصلية، يـدعو إىل اختـاذ تـدابري          
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ملعاجلة شواغل نـساء الـشعوب األصـلية طـوال فتـرة تنفيـذ منـهاج عمـل بـيجني ورصـده، وإىل                
وأمانـة املنتـدى   . ألصلية مشاركة كاملة يف مجيع جوانب حياة اجملتمع  مشاركة نساء الشعوب ا   

الدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية، الـيت تستـضيفها شـعبة الـسياسات والتنميـة يف امليـدان                      
. االجتماعي، هـي وسـيلة ميكـن للـشعوب األصـلية مـن خالهلـا املـشاركة يف وضـع الـسياسات                

، الـذي تـصدره شـعبة    ٢٠٠٨ي عـن القطـاع العـام لعـام     وفضال عـن ذلـك، أبـرز التقريـر العـامل      
اإلدارة العامة وإدارة التنمية، ممارسات احلكم احمللي االبتكاريـة، حيـث قـدم جتربـة مـدينتني يف                  

  .إكوادور، يديرمها عمدتان من الشعوب األصلية على أساس هنج تشاركي متعدد الثقافات
ة إلدراج الــشعوب األصــلية يف اإلحــصاءات يــثين املنتــدى الــدائم علــى اجلهــود املبذولــ  - ٧٠

وكما أشار املنتدى الدائم، يشكِّل مجع البيانات املتعلقة بالـشعوب األصـلية            . والبيانات املصنفة 
مبـادئ وتوصـيات األمـم      ”وتـسهب أحـدث نـسخة مـن         . وتصنيفها حتدياٍت فريدة من نوعهـا     

دارة الــشؤون االقتــصادية  الــيت تــصدرها إ “ املتحــدة املتعلقــة بتعــدادات الــسكان واإلســكان    
-واالجتماعيــة، يف عــرض احلاجــة إىل تــصنيف اإلحــصاءات علــى أســاس اخلــصائص العرقيــة   

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

، وأكملتها مبجموعة من األسـئلة الـيت تـستخدم يف           ٢٠٠٠افرها يف جولة تعداد عام      حسب تو 
  .التعدادات الوطنية إلدراج البيانات ضمن الفئات املختلفة

ويف هذا الصدد، يالحظ املنتدى الدائم مع التقـدير، توصـية اللجنـة اإلحـصائية لألمـم                   - ٧١
 للسكان واإلسكان مرة واحـدة علـى األقـل          املتحدة بأن تقوم مجيع البلدان بإجراء تعداد وطين       

ــة القائمــة    ٢٠١٤-٢٠٠٥خــالل الفتــرة  ، وأن ُيجــرى عمــل ميــداين علــى اهلياكــل االجتماعي
ــا ــشعوب األصــلية   مب ــات ال ــا جمتمع ــة لل  باإلضــافة إىل. فيه ــادئ التوجيهي ــنص املب ــك، ت ــة  ذل جن

مبـا فيهـا مجيـع لغـات        بوضوح على أنـه جيـب أن ُتَتـرَجم مجيـع االسـتبيانات إىل مجيـع اللغـات،                   
الشعوب األصلية، وأن ُيْخَتار أفراد من الشعوب األصلية إلجراء االستبيانات مـن أجـل كفالـة                
احلصول على إجابات عالية اجلودة يف التعدادات الوطنية، وأن يعمل موظفو الدعم الـتقين مـع                

عاجلـة املـسائل    الشيوخ من الشعوب األصلية لكفالـة فهـم الـشعوب األصـلية لعمليـة التعـداد وم                
  . املتعلقة هبم

وفيما يتعلق بالقضايا األخرى اليت ختص الشعوب األصـلية، يـثين املنتـدى الـدائم علـى                   - ٧٢
شعبة النهوض باملرأة إلدراج نساء الشعوب األصلية يف قاعدة بياناهتا بـشأن العنـف ضـد املـرأة                  

فتيات الشعوب األصـلية    ، ولتسليط الضوء على احتياجات      ٢٠٠٩مارس  /اليت أُِطلقت يف آذار   
يف الربامج التعليمية اليت هتـدف إىل القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز والعنـف املمارسـة ضـد           
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، ويف ٢٠٠٧الطفلـــة، وللتركيـــز علـــى نـــساء الـــشعوب األصـــلية الريفيـــات يف تقريرهـــا لعـــام 
  .املناقشات بشأن تغري املناخ اليت تركز على أوجه ضعف نساء الشعوب األصلية

يثين املنتدى الدائم علـى ُشـعبة التنميـة املـستدامة ملبادرهتـا باختيـار منظمـات الـشعوب                     - ٧٣
األصلية للقيام بالعمل امليداين ومجع البيانات للشعبة، ولتوافر مؤشرات البيانات الوطنيـة بـشأن              

 وحييط املنتـدى الـدائم علمـا      . الشعوب األصلية يف آليات التسجيل الوطنية واملوجزات القُطرية       
أيضاً باستضافة شعبة التنمية املـستدامة ملناسـبات جانبيـة بغيـة إعـالم الـشعوب األصـلية بكيفيـة                

  . مشاركتها يف عمل الُشعبة، وبإجراء دراسة خاصة عن الشعوب األصلية يف أفريقيا
يالحــظ املنتــدى الــدائم أن ُشــْعبة اإلدارة العامــة وإدارة التنميــة اضــطلعت بأعمــال يف     - ٧٤

ركة املدنيــة للــشعوب األصــلية، ووفــرت تــدريباً عــن طريــق اإلنترنــت للحكومــات  جمــال املــشا
بشأن حقوق الشعوب األصلية، بـدءاً بوضـع املؤشـرات املختلفـة للحوكمـة مـن حيـث صـلتها                    

وعـالوة علـى ذلـك، فبـالنظر إىل أن نـساء الـشعوب األصـلية يـشكلن فئـة                    . بالشعوب األصـلية  
ومن مث فهـن يعـانني مـن احلرمـان علـى حنـو خـاص؛             خاصة داخل جمتمعات الشعوب األصلية،      

  .من املهم اعتبارهن فئة مستهدفة
يالحظ املنتدى الدائم أن تعميم قضايا الشعوب األصلية يف ُشعبة الـسياسات والتنميـة                - ٧٥

ــيت ركــزت         ــسياسات ال ــة بال ــدائم املتعلق ــدى ال ــا لرســائل املنت ــى وفق ــاعي أت ــدان االجتم يف املي
لـشعوب األصـلية يف خمتلـف اجلبـهات، مثـل زيـادة التوعيـة، وهـي مـسألة            االهتمام على نـساء ا    

 يف فريـق  ٢٠٠٤عملت أمانـة املنتـدى الـدائم فيهـا مـع منظمـات نـسائية، مبـا يف ذلـك يف عـام                 
ويف جمـال األنـشطة   . رفيع املستوى تابع للجنة وضـع املـرأة بـشأن دور املـرأة يف حـل الرتاعـات              

ــة يف امليــدان االجتمــاعي، باالشــتراك مــع هيئــات   التنفيذيــة، أنــشأت ُشــعبة الــسياسات   والتنمي
أخرى تابعـة لألمـم املتحـدة، فريقـاً عـامالً ركـز علـى قـضايا نـساء الـشعوب األصـلية يف إطـار                 

  . منظومة األمم املتحدة
يثين املنتدى الدائم على أمانته لكوهنا جزءا مـن اللجنـة الـيت أعـدَّت املبـادئ التوجيهيـة              - ٧٦

م املتحدة اإلمنائية بشأن قضايا الشعوب األصـلية، الـيت تـضم مبـادئ إعـالن األمـم                  جملموعة األم 
  . املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ووزعت على مجيع أفرقة األمم املتحدة القُطرية

يالحظ املنتدى الدائم أنه من أجل دعم شباب الشعوب األصـلية، دأب جتمـع شـباب                  - ٧٧
عن رأيه يف دورات املنتدى الدائم، بينمـا خـصص برنـامج األمـم            الشعوب األصلية على التعبري     

شــباب الــشعوب األصــلية وتغــري ” ملوضــوع ٢٠٠٩املتحــدة للــشباب فــصالً مــن تقريــره لعــام 
  .“املناخ

  



E/2010/43
E/C.19/2010/15

 

10-36957 58 
 

  التوصيات اخلتامية
ــدرك كــل مــن الــشُ      - ٧٨ ــأن ت ــدائم ب ــشؤون  يوصــي املنتــدى ال عب الــست التابعــة إلدارة ال

شعبة التنمية املستدامة؛ وأمانة منتدى األمم املتحـدة املعـين بالغابـات؛    (االقتصادية واالجتماعية  
ــاملرأة؛ وشــعبة      ــة؛ وشــعبة اإلحــصاءات؛ وشــعبة النــهوض ب وشــعبة اإلدارة العامــة وإدارة التنمي
السياسات والتنمية يف امليـدان االجتمـاعي، الـيت تستـضيف أمانـة املنتـدى الـدائم املعـين بقـضايا              

 قــضايا الــشعوب األصــلية حتتــاج إىل اهتمــام أكــرب، وأنــه ينبغــي إعمــال  أن) الــشعوب األصــلية
حقــوق الــشعوب األصــلية كمــا هــي مبينــة يف إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب    
ــى        ــؤثر عل ــيت ت ــسياسات ال ــشعوب األصــلية رأي حاســم يف صــياغة ال األصــلية، وأن تكــون لل

كة الشعوب األصلية يف احلوارات اليت جتـري        جمتمعاهتا، وأراضيها، ومواردها، وأن ُتيسَّر مشار     
بني أصحاب املصلحة املتعددين يف إطار العمليات احلكومية الدولية ويف بـرامج التعـاون الـتقين           

  .اليت تدعمها الُشَعب التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
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