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 المعني بقضايا الشعوب األصليةالمنتدى الدائم 

 الدورة العشرون 

 2021نيسان/أبريل  30-19نيويورك، 

 من جدول األعمال المؤقت* 4البند  

لى  المنتدى الدائم   مناقشةةةة بشةةةجن المجاالة التةةةتة التي نت
)التنمية االقتصةةادية واالجتماةيةو والاقا،ةو  بوالية بشةةجا ا 

والبيئةو والتعليمو والصةةة ةو وققوإل اااتةةةانضو ،ي  ةةةو   
 إعالن األمم المت دة بشجن ققوإل الشعوب األصلية 

 
 
 

 الشعوب األصلية ومنظومة األمم المت دة ااامائية   
  

 مذنرة من األمااة العامة  
 

 موجز  
يتـناول ذـ ا التيرير رور منموـمأل األمم المتحـدة عز ز زيز زنإـي  اعمن األمم المتحـدة قوــــــــــــــ ن  يو    

ــحيأل عز زححيل أونــــا  التنميأل الو نيأل عز   ــحيأله وياحت ذ ا التيرير مدش وبر الوــــ وص األ.ــ الوــــ وص األ.ــ
لمتحدة اليطريأله ويححل  عمحيات البرمجأل ونياط ال مل الموـــــــمولأل عز ق م البراما المنتارة من براما األمم ا

اجقتصــــــــــاريأل لمرر عيرو  بورونا    -التيرير أيضــــــــــا لطت األمم المتحدة الم نيأل قاجتــــــــــتجاقأل اججتما يأل 
 ( عز زحك البحدان نإسها من أجل الت كد من مدش ارماج الو وص األ.حيأل عز لطت الت اعزه19-)كوعيد

 
 

  

 

 * E/C.19/2021/1ه 

https://undocs.org/ar/E/C.19/2021/1
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 مقدمة  - أوال  
الســـــــــنويأل النامســـــــــأل لحوـــــــــرو  عز لطأل ال مل عح  نطا  المنمومأل ل ام ال برش   2020واعق عام   - 1

 التز زضمن ازاا  نها متسق لبحوغ أذداف اعمن األمم المتحدة قو ن  يو  الو وص األ.حيأله 2015

ــرين الفانز/نوعمبر   - 2 ــاي التنإي يين عز منمومأل األمم المتحدة 2020وعز زوـــــ ــدر مجحا الرتتـــــ ، أ.ـــــ
ــيق ــيت رع (1)الم نز قالتنســـ ــأل  عارة زنوـــ ــأل زوعر عر.ـــ ــنويأل النامســـ ــيرا  ال  أن ال برش الســـ وة ال  ال مل، موـــ

ــدر المجحا عح  أن زنإي   ــكه ولو عـــــــــ النطأل وز زيز عمل منمومأل األمم المتحدة عز ا ار جماعز ومتماتـــــــــ
ــحيأل ج  ن  عن  ل يد ال مل من أجل زحييق أذداف التنميأل   اعمن األمم المتحدة قوــــ ن  يو  الوــــ وص األ.ــ
ــورة أكفر انتماما   ــحيأل قصـ ــ وص األ.ـ ــاربأل الوـ ــتدامأل وزحييق أذداف ال يد، رعا، عز جمحأل أمور، ال  موـ المسـ
عز عمحيــات األمم المتحــدة اليطريــأل مفــل أ ر األمم المتحــدة لحت ــاون من أجــل التنميــأل المســــــــــــــتــدامــأل ولطت  

 ه(2)مستدامألاجقتصاري وأذداف التنميأل ال  -اجتتجاقأل والت اعز عح  الص يد اججتماعز 

وعز ا ـار منمومـأل األمم المتحـدة ا نمـابـيأل ق ـد ا.ــــــــــــــم هـا، زوــــــــــــــ ـل أ ر األمم المتحـدة الجـدـيدة   - 3
ــد بها عز براما األمم المتحدة اليابمأل م    ــترعــ ــيأل التز ييســ ــاتــ ــتدامأل الو ابق األتــ لحت اون من أجل التنميأل المســ

عدم زرك ”ا لســـــتأل مااري زوجيهيأل، أ دذا ذو  الدول األعضـــــاي عح  الصـــــ يد اليطريه وزي د أ ر الت اون وعي  
ــحيأله ولمل عام “أ د لحف الربب ــ وص األ.ـــــ ــطا  لحوـــــ ، 2020ه ومن  م، عهز زوعر  يزا لإلرماج ورورا  نوـــــ

.ـــــيةت عدة أ ر جديدة عز بحدان زضـــــم جماعات تـــــ انيأل ببيرة من الوـــــ وص األ.ـــــحيأل، وذز  اندونيســـــيا،  
 وجمهوريأل الكونةو الديميرا يأل، وبولومبيا، ومالز، والم سيكه  وأو ندا، وبارا واي، وجمهوريأل الكونةو،

حإــت عر  األمم المتحــدة اليطريــأل قمهمــأل انـــــــــــــــا يــأل عز مواجهــأل جــابحــأل مرر 2020وعز عــام   - 4 ، بي
ــاريأله وذ      -(، ذز .ــــيا أل لطت األمم المتحدة لمتــــتجاقأل اججتما يأل 19-عيرو  بورونا )كوعيد اجقتصــ

ــوا ل   “عدم زرك أ د لحف الربب”النطت، اليابمأل عح  المبدأ التوجيهز  ــا  لحوــــــــ عز التححيل م  زناولها أيضــــــــ
 المت حيأل قحيو  ا نسان عز البرمجأل، وات أذميأل لحو وص األ.حيأل أيضاه 

 زيز وزطبيق اعمن  ويســــــــــــتند ذ ا التيرير ال  التححيل الوارر عز الم حومات المســــــــــــتكمحأل المت حيأل بت - 5
( لاحت مدش وبر الوــــ وص األ.ــــحيأل عز  E/C.19/2020/6األمم المتحدة قوــــ ن  يو  الوــــ وص األ.ــــحيأل )

زححيل أونــــــــــا  التنميأل الو نيأل عز عمحيات البرمجأل ونياط ال مله ويححل التيرير أيضــــــــــا لطت اجتــــــــــتجاقأل 
 اجقتصاريأل عز البحدان وازها بهدف الت كد من مدش ارماج الو وص األ.حيأل عز لطت الت اعزه    -يأل  اججتما  

  
  -أطر التعاون من أجل التنمية المتةةةةةةةةتدامة وجاب االالةةةةةةةةتجابة االجتماةية   -ثاايا  

 االقتصادية لمرض ،يروس نورواا
األ.ـــــحيأل عز البرمجأل اليطريأل عز تـــــيا  أ ر  زرر  يما يحز لمحأل عامأل عن ارراج  يو  الوـــــ وص   - 6

  2020األمم المتحدة لحت اون من أجل التنميأل المستدامأل ل ام 

__________ 

 نز قالتنســـــيق ذو منتدش التنســـــيق األقدم واألرع  مســـــتوش عز منمومأل األمم  مجحا الرتتـــــاي التنإي يين عز منمومأل األمم المتحدة الم (1) 
 هhttps://unsceb.org/about :المتحدةه وذو يجتم  مرزين عز السنأل برباتأل األمين ال امه  انمر

ــر (2)  ــمـــــ  Building an inclusive, sustainable and resilient future with indigenous peoples: a call to action  :انـــــ

(CEB/2020/6, annex III)ه 

https://undocs.org/ar/E/C.19/2020/6
https://unsceb.org/about
https://undocs.org/ar/CEB/2020/6
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 كولومبيا    

عز المابأل، من    36,8أن عدر السـ ان األ.ـحيين عز بولومبيا قد دار بنسـاأل   2018كوـف ز دار عام  - 7
جماعأل منتحإأل من   115ه وزوجد 2018محيون نســــــــــمأل عز عام    1,9ال    2005محيون نســــــــــمأل عز عام    1,4

ــ وص األ.ـــــــحيأل عز البحد،  يما يمفل ديارة عن ال در المحدر عز ز دار عام   ه  (3)جماعأل 93والاالغ    2005الوـــــ
وزعيش  البيأل الوـ وص األ.ـحيأل عز منطيتز أورينوبو واألنديزه وتـوف زؤري الجهور المب ولأل لجم  البيانات 

حيأل، قما عز ولك البيانات المصنإأل  سب األ.ل ا  نز ونو  الجنا  ا  صابيأل بدقأل قمواربأل الو وص األ.
 وال مر والمنطيأل، ال  زيسير التنإي  الإ ال  عمن األمم المتحدة قو ن  يو  الو وص األ.حيأله

، والتصـــديق عح  1991وعح  الر م من اجعتراف قالوـــ وص األ.ـــحيأل عز الدتـــتور الســـياتـــز ل ام  - 8
)اجزإاقيأل رقم   1989الدوليأل قوـــ ن الوـــ وص األ.ـــحيأل واليبحيأل عز البحدان المســـتيحأل ل ام ازإاقيأل منممأل ال مل 

 اليا (، وزوقي  اجزإا  النهابز  نهاي النزا  ول مل تـــــــــــــمم مســـــــــــــتير ورابم، ج ززال   21( )اليانون رقم 169
واجعتراف قحيوقها ا قحيميأل الو وص األ.حيأل ز رص عن قحيها اداي عدم التنإي ، وزطالب قال ورة ال  أرانيها 

واججتما يأل والســــــــــياتــــــــــيأل وا ترامهاه وقد وررت زيارير زإيد بوقو  أعمال عنف نــــــــــد الوــــــــــ وص األ.ــــــــــحيأل 
 ه(4)والجماعات المتحدرة من أ.ل أعرييز ييزعم أن مرزكبيها ذم اليوات عا  ال س ريأل والجيش قاألتا 

ــتويات المرزإ أل من   - 9 ــحيأل عز المســ ــد الوــــ وص األ.ــ ــتمر نــ ــد التمييز الهي حز والتارينز المســ ويتجســ
الإير وا قصــــاي اججتماعزه ع ح  تــــبيل المفال، بانت النســــاأل المرويأل لاتــــر الريليأل التز زإتير ال  ام انيأل 

نا ق الحضــــــــــريأل، مرة مما بانت عحي  عز الم  14أعح  بنحو   2019الحصــــــــــول عح  ميا  الوــــــــــرص عز عام 
ــ وص األ.ــــحيأل، التز  كما ــب أكفر ارزإاعا لدش الوــ كانت األميأل أعح   مث ال  أرب  مراته وبانت زحك النســ

 ه(5)زعيش  البيتها عز المنا ق الريليأل، عن  يرذا

ور م أن الحق عز التوـــــــــاور المســـــــــبق م ترف ق  رتـــــــــميا عز اليانون الكولومبز، ج ززال ال محيات  - 10
والتوـريعيأل، من قبيل من  زرالي  اجتـتفمار والسـيا أل وموـاري  الصـيد والت دين الصـناعيين، زجري  ا راريأل  

 ه(6)عز أرانز الو وص األ.حيأل رون مواعيتها الحرة المسايأل المستنيرة

، ونــ ت الح ومأل لطأل زدع  2016وب د مرور أرب  تــنوات عح  زوقي  اجزإا  النهابز عز عام  - 11
عز لما منا ق  نارينيو، وبازازومبو، وباوبا الجنوبيأل، وأراوبا، وعـــــــيريبي يت ه ويتمفل   “لمنا ق المســـــــتيب”

ــارات ”الهدف منها عز  ــارات  ير الموـــــــــروعأل وزطويرذا وزحويحها ال  اقتصـــــــ ــتيرار عز اجقتصـــــــ زحييق اجتـــــــ
tuto de Instiه ووعيا  لمنممأل انديباا  )(7)ه اج أن ذ   المنا ق أ.ــــــاحت وات  اق  عســــــ ري “موــــــروعأل

__________ 

 (3) ( لــــــــإل صــــــــــــــــــــــايات  الــــــــو ــــــــنــــــــيــــــــأل  )كــــــــولــــــــومــــــــبــــــــيــــــــا(،  DANEا رارة  الــــــــتــــــــالــــــــز  2018(  الــــــــراقــــــــت  عــــــــحــــــــ   مــــــــتــــــــاا  ه 
www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-2019.pdfه 

-www.culturalsurvival.org/news/military-attack-colombia-kills-indigenous-leader-andمـتا ـأل عح  الراقت الـتالز    (4) 

communicatorه 

 2020أيــار/مــايو    8لمؤرخ   ــالــأل  يو  ا نســــــــــــــــان عز بولومبيــا، زيرير مإونــــــــــــــــأل األمم المتحــدة الســــــــــــــــاميــأل لحيو  ا نســــــــــــــــان ا (5) 
(A/HRC/43/3/Add.3 الصإحأل ،)ه11 

 ه www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26306&LangID=Sمتاا عح  الراقت التالز   (6) 
-www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/colombia/document/colombiaمتاا عح  الراقت التالز   (7) 

flash-update-no-1-confinamiento-y-desplazamiento-masivo-en-0ه 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-2019.pdf
http://www.culturalsurvival.org/news/military-attack-colombia-kills-indigenous-leader-and-communicator
http://www.culturalsurvival.org/news/military-attack-colombia-kills-indigenous-leader-and-communicator
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/3/Add.3
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26306&LangID=S
http://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/colombia/document/colombia-flash-update-no-1-confinamiento-y-desplazamiento-masivo-en-0
http://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/colombia/document/colombia-flash-update-no-1-confinamiento-y-desplazamiento-masivo-en-0
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Estudios para el Desarrollo y la Paz)(8)  ه  2020د يما  بولومبيا  عز عام    230، عيد قيتل أكفر من
ــحيأل أو الكولومبيين المتحدرين من أ.ــــل أعرييز الموــــاربين عز عمحيأل   وبان م مم اليتح  من الوــــ وص األ.ــ

ــانيأل عن ديارة زوــــــريد الســــــ  ان عز منا ق النزا ، م  اتــــــتمرار  الســــــممه وأعار م تب زنســــــيق الوــــــؤون ا نســــ
ــامـل عز  ـل جـابحـأل  الجمـاعـات المســــــــــــــححـأل عز التـناعا عح  األرر  ت  أ ـناي عرر ـزدابير ا  م  الوــــــــــــ

 ه  (9)19-كوعيد

ــتدامأل لحإترة  - 12 عح  األقاليم   2023-2020ويربز ا ار األمم المتحدة لحت اون من أجل التنميأل المســـــــــــ
وعح  أكفر عرات الســـــــ ان نـــــــ إا ، وي تمد نهجا  قابما  عح  الســـــــ ان ونو   األكفر زضـــــــررا  من ال نف والإير،  

 ه  (10)الجنا واأل.ل ا  نز و يو  ا نسان

وقد أيعد ا  ار من لمل عمحيأل زوـــــــاور رالحيأله بيد أن  ج يحدر ما اوا بانت الوـــــــ وص األ.ـــــــحيأل   - 13
 عاربت عز ذ   ال محيأل أو عز آليأل محدرة لحتواور م  الو وص األ.حيأل قو ن اليضايا التز زمسهاه   قد

م المســـــاعدة التينيأل ال  الوـــــ وص األ.ـــــحيأل من أجل الت ج - 14 يل بتنإي  أذداف  وبموجب ا  ار، تـــــتيدم
، تـــــي ون لدش البحديات وات األولويأل لدش الح ومأل الو نيأل .ـــــ وك  2023التنميأل المســـــتدامأله وبححول عام 

نها من تــد الإجوات اججتما يأل   اجقتصــاريأل والتةحب عح   روف الإير وال نف، مما يؤري ال   -أعــمل زم ه
أل(ه وتــــيدعم عريق األمم المتحدة اليطري الجهور  زم ين الوــــ وص األ.ــــحيأل )الم روعأل أيضــــا قالجماعات ا  ني

التز زب لها الدولأل  رماج األتــر الموــمولأل عز البرناما الو نز الوــامل جتــتبدال المحا.ــيل  ير الموــروعأل  
 م  ازاا  نها يراعز اجعتاارات ا  نيأل والجنسانيأله

وص األ.حيأل وال ابدين الكولومبيين  ويوير ا  ار ال  مهاجري جمهوريأل عنزويم البوليإاريأل من الو  - 15
الـ ين يتحيون الرعـايـأل ا نســـــــــــــــانيـأل قطرييـأل متكـامحـأل ومحـدرة األذـداف ومنســــــــــــــيـأل وعـاليـأل الجورة عز البحـديـات 

 والمححيات وات األولويأل لدش الح ومأل الو نيأل م  مساذمأل عريق األمم المتحدة اليطري عز جهور الدولأله

 يما يت حق قآليات التحييق اليضـــابيأل و ير اليضـــابيأل الم نيأل بتيييم    ويدرج ا  ار الجماعات ا  نيأل - 16
المنا ر وزوعير زدابير الحمايأله وذ ا أمر ذام جدا ، ألن اجعتدايات عح  المداع ين عن  يو  ا نســــان من  

 الو وص األ.حيأل ج ززال زو ل زحديا  ببيرا ه 

وـقد  ـدر عريق األمم المتحـدة اليطري عز بولومبـيا و  ومـأل بولومبـيا لما ربـابز اتــــــــــــــترازيجـيأل عز  - 17
اجقتصـــــــاريأله وزت حق أرب  من ذ   الربابز ق محيأل زحييق اجتـــــــتيرار وزو يد   -لطأل اجتـــــــتجاقأل اججتما يأل  

ل بتحييق أذداف التنمي  أل المستدامأله السمم، وزدعم المجرين والمهاجرين الإنزويحيين، وز جهِّ

ــتجاقأل اججتما يأل  - 18 ــاريأل قالتحدي ال ي يواجه  النمام الصــــحز الكولومبز   -وزير لطأل اجتــ اجقتصــ
ــحيأل   ــ وص األ.ــــ ــيما عز المنا ق الريليأل التز زيطنها عز بفير من األ يان الوــــ ــدي لحجابحأل، وج تــــ عز التصــــ

__________ 

 ه/www.indepaz.org.co/lideres :متاا عح  الراقت التالز (8) 

 (9) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Colombia, Flash update No. 1: Confinamiento y 

desplazamiento masivo en el municipio de Alto Baudó (Chocó) (21 March 2020)  ه  متــاا عح  الراقت التــالز
www.refworld.org.es/docid/5ec833b44.htmlه 

 (10) Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de Colombia, 2020-2023, p. 6  ه
عـــــــــــز    -cooperaciononu.nacionesunidas.org.co/wp-content/uploads/2020/07/UNSDCF-2020-2023مـــــــــــتـــــــــــاا 

original-firmado-completo.pdfه 

http://www.indepaz.org.co/lideres/
http://www.refworld.org.es/docid/5ec833b44.html
http://cooperaciononu.nacionesunidas.org.co/wp-content/uploads/2020/07/UNSDCF-2020-2023-original-firmado-completo.pdf
http://cooperaciononu.nacionesunidas.org.co/wp-content/uploads/2020/07/UNSDCF-2020-2023-original-firmado-completo.pdf
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عمـال ال نف المرزكـاأل  يـما بين  والكولومبيون المتحـدرون من أ.ــــــــــــــل أعرييز، الم رنــــــــــــــون أيضــــــــــــــا لنطر أ 
الجماعات المســـححأله وزواج  الوـــ وص األ.ـــحيأل عابيا  لةويا  أيضـــا  يحول رون  صـــولها عح  الم حومات، بما  

، زكون نســــــــــاي الوــــــــــ وص  19-ز انز من ان دام األمن الة ابزه وبســــــــــبب زيييد الحربأل المرزات قجابحأل بوعيد
ف قما عز ولك زوـوي  األعضـاي التناتـحيأل األنفويأل، وذز ممارتـأل  األ.ـحيأل وعـاقازها وعتيازها أكفر عرنـأل لح ن

 زرزإ  عيها منا ر ا .اقأل قال دوش والنزيف والوعاةه

عز المـابـأل من المنتجين الريإيين واألعمـال    90ووعيـا  لمنممـأل األ ـ يـأل والزراعـأل لامم المتحـدة، عـ ن   - 19
نســــــابر عز المبي اته ويإيد برناما األ  يأل الصــــــةيرة )قما عز ولك الوــــــ وص األ.ــــــحيأل( زضــــــرروا قســــــبب ال

عز المابأل من األتــــــــر المعيوــــــــيأل من الوــــــــ وص األ.ــــــــحيأل يســــــــاورذا اليحق اداي ا تمال عدم    98ال المز ق ن  
 ه (11) صولها عح  الة اي الكاعز عز األيام الميبحأل

 
 جم ورية الكواغو الديمقراطية   

لتز ارزاطت قالسـيطرة عح  الموارر الطبيعيأل قاألتـا ه  عـهد البحد تـنوات عديدة من الحرص األذحيأل ا - 20
جماعأل ا نيأل، مما يؤري ال  عـح  النزا  عز ا ار م يد ومتبدل قاتـتمراره وقد اعترعت    250ويضـم البحد نحو 

ل لطالما   الح ومأل قوــــــ وص مبوزز وباكا وزوا بو.ــــــإها عــــــ وبا أ.ــــــحيأله وذز عــــــ وص من الري هل وعــــــا  الري ه
ــتهاه والبيانات عـــــــــحيحأل، ولكن ز ذب التيديرات ال  أن الوـــــــــ وص   اعتمدت عح  الةاقات ــااص معيوـــــــ عز أتـــــــ

عز المابأل من الســ انه ويوــ ل اجتــتا ار الدابم لحوــ وص األ.ــحيأل من متنز  باذودي   3ال   1األ.ــحيأل زمفل 
ــيا لحنزا ه و مأل نزا  واتـــ  النطا  أيضـــا بين الجماعات ا  نيأل قوـــ ن    - الحصـــول  بييةا الو نيأل مصـــدرا ربيسـ

ــاب تين عز   ــتيمي عح  األرانـــــز  اذرزين عـــ عح  الموارر واألرانـــــزه وزمفل  اذرزا التوـــــريد اليســـــري واجتـــ
 ه(12)المنا ق الريليأل

ويضــــ  ا ار األمم المتحدة لحت اون من أجل التنميأل المســــتدامأل، ال ي يةطز عترة الســــنوات النما   - 21
هور الراميأل ال  اتــــت ارة الفيأل عز قدرة الدولأل عح   ، قضــــيتز الحوبمأل والســــمم عز .ــــميم الج2020-2024

ــاريين، م    ــتدامأل والنمو اجقتصـــ ــيارة اليانون  وأن زو د الســـــمم عح  المدش الطويل  وز زد اجتـــ أن زكإل تـــ
 مراعاة ا رارة المستدامأل لحموارر الطبيعيأله

ــحيأل عز ا ار  ا  ارو يما يت حق قا جرايات المتن ة لتنإي   - 22 ــ وص األ.ـ ــارة محدرة ال  الوـ ، عفمأل اعـ
ــتدامأل والمتوادنأل، التز زهدف ال  زهيرأل المروف الموازيأل لحتنميأل  الربيزة النامســـــــــأل، وذز البيرأل والتنميأل المســـــــ

 ان البحده ويمفل الحد من زدا يات  الصــــــــنا يأل م  ا ترام متطحاات التوادن ا ي ولوجز والبيرأل الصــــــــحيأل لســــــــ
اآل ار الضارة المترزاأل عح  قط  األعجار عح  مجتم ات الو وص األ.حيأل ذدعا م حنا يرزات أيضا قاألذداف  
 المت حيأل قحمايأل البيرأل وم اعحأل زةير المناخ، وا رارة المستدامأل لحةاقات، ورعم التنميأل المستدامأل المنصإأله

ــتهملز   ار األمم المتحدة لحت اون من أجل وعز  ين يرر وبر ا - 23 جنتماي ا  نز عز الســــــــــرر اجتــــــــ
ــحيأل  ير مدرجأل عح  وج  التحديد نـــــمن الإرات اججتما يأل الفمث  ــتدامأل، ع ن الوـــــ وص األ.ـــ التنميأل المســـ

__________ 

عــــــــز (11)   /www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files  مــــــــتــــــــاا 

170920_plan_intersectorial_de_respuesta_v2_vf.pdf, p. 6ه 

 (12) https://minorityrights.org/country/democratic-republic-of-the-congo    وwww.iwgia.org/images/documents/  
indigenous-world/IndigenousWorld2019_UK.pdfه 

http://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/%20170920_plan_intersectorial_de_respuesta_v2_vf.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/%20170920_plan_intersectorial_de_respuesta_v2_vf.pdf
https://minorityrights.org/country/democratic-republic-of-the-congo
http://www.iwgia.org/images/documents/%20indigenous-world/IndigenousWorld2019_UK.pdf
http://www.iwgia.org/images/documents/%20indigenous-world/IndigenousWorld2019_UK.pdf
http://www.iwgia.org/images/documents/%20indigenous-world/IndigenousWorld2019_UK.pdf
http://www.iwgia.org/images/documents/%20indigenous-world/IndigenousWorld2019_UK.pdf
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حت الضـــــوي عحيها قاعتاارذا م رنـــــأل لحنطر ومحرومأل )النســـــاي، والســـــ ان الم رنـــــون لنطر ان دام  التز تـــــي
ــم  األ ــااص ال ا حون عن ال مل(ه ومن المتوق  أن زيضـ ــون عز عير مدق ، والوـ من الة ابز، واألعرار ال ين يعيوـ

 الو وص األ.حيأل ال  ذ   المجموعات  سب اجقتضايه 

ويوـــــير ا ار الت اون من أجل التنميأل المســـــتدامأل ال  أن الموـــــاكل المت حيأل قاألرانـــــز والمنادعات   - 24
، وزنوـــو زوزرات بين المجتم ات المححيأل ونـــةطا عح  مؤتـــســـات الدولأل والميا  ات  ال ر يأل عـــاب أل الحدوث

التز زواجـ  .ــــــــــــــ وـبأل ببيرة عز زـيديم  حول عـارـلأل وـقابـحأل لحتنإـي ه و مـأل نزاعـات ببيرة عح  النمـعأل  يـما يت حق  
 قالسحطات ال ر يأل وذز زو ل نساأل ببيرة من النزاعات المندل أله

الإرات الضـعيإأل والمهموـأل    19-اجقتصـاريأل لجابحأل بوعيد -أل اججتما يأل  وزسـتهدف لطأل اجتـتجاق - 25
أ.ــــــم التز يتوق  أن زت رر لم اناة أكفر من  يرذا، قمن عيها النســــــاي والوــــــااص واألعــــــنا  ووو ا عاقأل  
ــحيأل والمجرون   واألعـــــنا  المصـــــابون قإيرو  ني  المناعأل الاوـــــريأل/ا يدد وباار الســـــن والوـــــ وص األ.ـــ

ن رالحيا والمهاجرونه وزحدر النطأل أرب أل أذداف اتـترازيجيأل ذز  رعم اتـتجاقأل نمام البحد الصـحز  والموـررو 
  وز زيز اليدرة اجقتصــاريأل عح  مواجهأل أ ر الجابحأل  وز زيز قدرة المجتم  عح  الصــمور  19-الإوريأل لكوعيد

 ه(13)تيألوزمات    وز زيز الحوبمأل عح  جمي  المستويات لضمان زيديم الندمات األتا

وعح   رار ا ار الت اون من أجل التنميأل المسـتدامأل، زكفر ا عـارة عز لطأل اجتـتجاقأل اججتما يأل  - 26
ال  الإرات الضــــــــــــــعيإأل، وج تــــــــــــــيما الم يم منها عز المنا ق الريليأل، من  يت  19-اجقتصــــــــــــــاريأل لكوعيد  -

بر عيهــا مجــدرا الحــد من زا ــات اآل ــار  التحــديــات التز زواجههــا وزــ  رذــا قــالجــابحــأل أكفر من  يرذــا، بمــا يــي 
 الضارة ليط  األعجار المترزاأل عح  مجتم ات الو وص األ.حيأل وبإالأل التنميأل ال ارلأل عز الميا  اته  

اجقتصــــاريأل عح  رعم اجتــــتجاقأل الصــــحيأل لحح ومأل    -وزربز أذداف لطأل اجتــــتجاقأل اججتما يأل  - 27
وز زيز اليــدرات الو يليــأل والتوــــــــــــــةيحيــأل لنمــام الرعــايــأل   19-يــدمن لمل مراقاــأل بوع  19- يمــا يت حق ق وعيــد

الصـــــحيأل الو نز  وز زيز اليدرة اجقتصـــــاريأل عح  الصـــــمور، ورعم و مايأل تـــــمتـــــل ا نتاج المححز، وزوريد 
السـح  األتـاتـيأل والمنتجات والندمات الضـروريأل  وز زيز  مايأل النا ، والتماتـك اججتماعز، وقدرة المجتم   

 ه(14)  وز زيز الحوبمأل لضمان التنإي  الإ ال لحنطأل نمانا  لتيديم الندمات األتاتيألعح  الصمور

ويؤري اتـــــتمرار التدذور اجقتصـــــاري ال  ديارة ا تماجت زإاقم النزا ، وقد يؤ ر زيييد الحربأل بوج   - 28
عز المـنا ق  لـا  عح  أ.ــــــــــــــحـاص المحكـيات الزرا ـيأل الصــــــــــــــةيرة وال مـال الزراعيين عز المـنا ق الريلـيأله و 

الحضـريأل، تـيؤري زوقف األنوـطأل اجقتصـاريأل وزيح  عر  الو.ـول ال  األتـوا  ال  الحد بدرجأل ببيرة من  
 ه(15)ام انيأل  صول الكفير من األتر المعيويأل عح  الة اي

 

__________ 

ال   11عز جمهوريأل الكونةو الديميرا يأل، الصـإحات  19-األمم المتحدة لدعم اجتـتجاقأل اججتما يأل اجقتصـاريأل الإوريأل لكوعيد  لطأل (13) 
-https://unsdg.un.org/resources/united-nations-plan-supportه وذز متــــا ــــأل عح  الراقت التــــالز   16والصــــــــــــــإحــــأل    14

immediate-socio-economic-response-covid-19-drc قالحةأل الإرنسيأل(ه( 

 ه5المرج  نإس ، الصإحأل  (14) 

ــحيأل واججتما يأل  (15)  ــاريأل لكوعيد  -اآل ار الصـــــ ــإحأل  عز جمهوريأل الكونةو الد  19-اجقتصـــــ ه متاا عح  الراقت التالز  17يميرا يأل، الصـــــ
https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/UNDP-rba-Covid-RDC-

DRC_2020.pdf قالحةأل الإرنسيأل(ه( 

https://unsdg.un.org/resources/united-nations-plan-support-immediate-socio-economic-response-covid-19-drc
https://unsdg.un.org/resources/united-nations-plan-support-immediate-socio-economic-response-covid-19-drc
https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/UNDP-rba-Covid-RDC-DRC_2020.pdf
https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/UNDP-rba-Covid-RDC-DRC_2020.pdf
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 إادوايتيا   

مأل  محيون نســــــ 70ال    50جماعأل ا نيأل، ييدر أنها زوــــــ ل   1  128ز ترف   ومأل اندونيســــــيا قيراقأل  - 29
ال   (16)محيون نسـمأله ويوـير ا ار الت اون من أجل التنميأل المسـتدامأل  250من مجمو  السـ ان الاالغ عدرذم  

ــيـا ايجـابيـأل لحةـايـأل،  يـت اننإم م ـدل الإير المـدق  من   عز المـابـأل عز    27,5أن آعـا  التنميـأل عز انـدونيســــــــــــ
من الســـــــ ان عز ز مين .ـــــــحزه  عز المابأل   83,6، ويوـــــــارك  2018عز المابأل عز عام   4,6ال    2006 عام
وأوج  الضـــــ ف التز أيبردت أكفر،   19-أن زحك اآلعا  يناةز النمر اليها أيضـــــا من منمور جابحأل بوعيد اج

 قما عز ولك أوج  الض ف اليابمأل عح  نو  الجنا و ير  من أع ال التمييزه

ف   ومأل اندونيســيا بوجور ويير الت ديل الفالت لدتــتور اندونيســيا قحيو  الوــ وص األ.ــحيأله وز تر  - 30
ــحيأل الم زولأل جةرا يا (،   komunitas adat terpencilعـــ وص يوـــار اليها قاتـــم  )مجتم ات الوـــ وص األ.ـ

ــحيأل ه بيد أن الح ومأل ج ز ترف قمإهوم الوـــــ وص (17)ولكن  مأل عـــــ وص ألرش بفيرة ز تبر نإســـــها عـــــ وبا أ.ـــ
، أكدت المح مأل الدتتوريأل 2013عامأل الس انه وعز عام األ.حيأل اعتراعا  بتمت ها قحيو  محدرة منتحإأل عن 

الحيو  الدتـتوريأل لحوـ وص األ.ـحيأل عز أرانـيها وأقاليمها، قما عز ولك الةاقات التيحيديأل، ولكن قرارذا لم ينإ  
اج جزبيا ه وزوـــي  النزاعات عح  األرانـــز والموارر الطبيعيأل و اجت  يادة األرانـــز رون مواعيأل  رة مســـايأل  

نيرة با يأل، ج تــيما  يما يت حق قصــناعأل ديت الننيله وج يزال موــرو  اليانون المت حق قاجعتراف قحيو   مســت
 الو وص األ.حيأل و مايتها، ال ي .يغ اتتجاقأل ل لك، عز انتمار أن يبت  ي  البرلمان من  عترةه

زنإيــ  أذــداف التنميــأل وقــد ورر عز ا ــار الت ــاون من أجــل التنميــأل المســــــــــــــتــدامــأل أن أكبر زحــد أمــام   - 31
المســتدامأل ذو عدم المســاواةه ويوــار ال  أن التيييم اليطري الموــترك ي رر زو.ــيإا  ل در من الإرات األكفر  
ز رنــــــا لحنطر عز ذ ا الصــــــدر، ويوــــــمل األعــــــنا  ال ين يعيوــــــون عز منا ق نابيأل، والنســــــاي واأل إال،  

وي، واألعــنا  ووي ا عاقأل، واألعــنا  المهموــين  والمســنين، وال مال المهاجرين، والمجرين، و البز الحج
من لمل الو.ـــــــــم والتمييزه وعز  ين أن ذ   األولويأل اجتـــــــــترازيجيأل ج زرر عز ا ارذا اعـــــــــارة ال  اجنتماي 
ــإأل محدرة، يم ن اعترار أن الســــــــ ان ال ين يعيوــــــــون عز منا ق نابيأل  ــحيأل قصــــــ ا  نز وج الوــــــــ وص األ.ــــــ

 تمييز يومحون الو وص األ.حيألهوالمهموين من لمل الو.م وال

والهدف من ذ ا ا  ار ذو رعم الح ومأل عز اقامأل مجتم  عارل ومتســــــام  وعــــــامل لحجمي  يم ن   - 32
لجمي  الموا نين  ي  أن يطوروا بامل ام انازهم الاوـــــــريأل، متحررين من جمي  أعـــــــ ال التمييز ومتم نين من  

ــيا ، يي بر أن  مأل  عدرا  من الإرات الم رنـــأل لنطر التهميش أو التنحف عن  ممارتـــأل  يوقهمه وعز ذ ا السـ
ــير التيرير ال  أن أعضــــل  رييأل   حها أو ميحها الجنســــزه ويوــ ــبب انتمابها ا  نز أو م تيدازها أو زني  الربب قســ

وج تــيما ام انيأل الحجوي ال  اليضــايه وعز  ين   -لم الجأل ذ   اليضــايا ذز زيســير الحصــول عح  الندمات 
ــحيأل م بورة قصــــــإأل محدرة عز  اعــــــيأل وا دة عيت عز ا  ار، ع ن ا عــــــارات ال  الإرات أن الوــــــ وص ا أل.ــــ

ــ  مجاج لبرمجأل قطريأل زاق أل لامم المتحدة زوــــــــمل   ــبب انتمابها ا  نز زإســــــ الم رنــــــــأل لنطر التهميش قســــــ
 الو وص األ.حيأله

__________ 

 هhttps://indonesia.un.org/en/resources/publicationsمتاا عح  الراقت التالز   (16) 

 الدوليأل لحيو  األقحياته جموعألالم (17) 

https://indonesia.un.org/en/resources/publications
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فياعز والبيرز والبيولوجز التنو  ال”ويســـــــحهت ا ار الت اون من أجل التنميأل المســـــــتدامأل الضـــــــوي عح    - 33
ــاواة ”عز اندونيســــــــيا، ال  جانب  “الفري  التز زؤ ر عح  زحييق    “التحديات الكبيرة المتمفحأل عز أوج  عدم المســــــ

 من أذداف التنميأل المستدامأله 15و  14الهدعين 

ــا ، من   - 34 ــيا زيحصـــ ــز عز اندونيســـ ــا أل الةاقات والةطاي األرنـــ ــهدت مســـ عز المابأل ال    52,22وقد عـــ
عز المابأل، وما دال التنو  البيولوجز الفري عيها يت رر لضةوط ذابحأله ويدعم ا  ار الجهور الراميأل   50,18

ال  زوتـي  نطا  المنا ق المحميأل والتدابير الراميأل ال   إ  األرانـز والميا ، عز مجاجت منها ونـ  أ ر  
ــي ون من األذميأل قم ان أن   ــات والتنميم وا نإاوه وتــــــــــ ــياتــــــــــ زيكفمف الجهور لم الجأل زدذور البيرأل أقوش لحســــــــــ

 الطبيعيأل والتنو  البيولوجز الناجم عن األنوطأل  ير اليانونيأل و ير الموروعأله

المســاواة والتماتــك    -وينطوي ا  ار عح  أرب  أولويات اتــترازيجيأل ذز  )أ( ز زيز التنميأل الاوــريأل   - 35
ــأل لحنطر، قمن عيها المجرون  يســــــتهدف الإرات ا -اججتماعز  )ص( التحول اجقتصــــــاري  ــ انيأل الم رنــــ لســــ

والمهاجرون واألعـــــــــنا  ووو ا عاقأل والســـــــــ ان المصـــــــــابون قإيرو  ني  المناعأل الاوـــــــــريأل  )ج( التنميأل 
النضـراي وزةير المناخ والكوارث الطبيعيأل وا رارة المسـتدامأل لحموارر الطبيعيأل  )ر( اجبتكار من أجل الت جيل 

 يق أذداف التنميأل المستدامأله قالتيدم المحرد .وص زحي

ويوير ا  ار اجماج ال  أن  ايات أذداف التنميأل المستدامأل ومؤعرازها قد أرمجت عز ا ار النتاباه   - 36
قوــــ ن    3- 10وزرر ا عــــارة المحدرة الو يدة ال  الوــــ وص األ.ــــحيأل نــــمن ا  ار عز  اعــــيأل زحيل ال  الةايأل  

وـ ن اليضـاي عح  جمي  أعـ ال التمييز نـد النسـاي والإتيات  يما يت حق  ق 1-5زكاعؤ الإر  والنتابا، والةايأل 
بتصــــــنيإهن نــــــمن الإرات األكفر عرنــــــأل لحتهميش )نو  الجنا، والســــــن، وا عاقأل، واجنتماي ال  الوــــــ وص  

 األ.حيأل(ه 

رات أن الإ (18)اجقتصــــاريأل عز اندونيســــيا  -وييم   عز لطأل األمم المتحدة لمتــــتجاقأل اججتما يأل  - 37
ــميأل الســـت،   الم رنـــأل لحنطر ذز األقحيات الدينيأل أو ا  نيأل التز ج يم ن أن زندرج عز ا دش الديانات الرتـ
ــحيأل  ــولها عح  لدمات الرعايأل الصـــــ ــاييات والتمييز، قما عز ولك ز  ر  صـــــ ــأل لحمضـــــ والتز ذز أكفر عرنـــــ

ــم  ــيا، التز زضــــ ــاري المبيأله وزواج  اندونيســــ جزيرة، زحديات عز مجال   17  000والدعم اججتماعز واجقتصــــ
عز المـاـبأل من النوا ز مربز .ــــــــــــــحز، ويإتير ال ـدـيد  6البنـيأل التحتـيأل ـقالإ ـل،  ـيت ج يتواعر ـلدش أكفر من  

ــي ون جنيطا  الدلل عز   ــاأله وتــ ــيأل مفل الكهرباي والميا  النميإأل والم دات المناتــ ــاتــ منها ال  الندمات األتــ
 اجقتصاريأله -متتاق أل عح  األونا  اججتما يأل اليطا   ير الرتمز الكبير آ ار تحبيأل 

وقد زوقف زيديم ق م الندمات ال امأل ولدمات الدعم قســـــبب زيييد الحربأل واجزصـــــال الوـــــنصـــــز  - 38
 بين النا  عز أرلبيل ببير،  يت ج زتواعر الندمات ا لكترونيأل عح  نطا  الدولأله  

جانب محدوريأل اجزصــــــال بين األعــــــنا ، ال  وقد يإضــــــز ب لك ني  الم حومات والتو يأل، ال   - 39
ديارة انتوــــار الوــــاب ات والم حومات المةحو أل وزةحةحها، مما يؤري ال  زضــــحيل الموا نين عز رتــــابل الوقايأل 

ويتســـــبب عز الو.ـــــم والتمييزه وزنطوي ذ   المســـــ لأل عح  أذميأل لا.ـــــأل قالنســـــاأل ال  الإرات  19-من بوعيد
ام انيأل الو.ـــول ال  الم حومات ال امأل محدورة قســـبب موـــاكل اجزصـــال والمجتم ات المهموـــأل،  يت زكون  

 والص وبات الحةويأل عز ق م األ يانه

__________ 

 هhttps://indonesia.un.org/en/93075-indonesia-multisectoral-response-plan-covid-19متا أل عح  الراقت التالز   (18) 

https://indonesia.un.org/en/93075-indonesia-multisectoral-response-plan-covid-19
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اجقتصـــــاريأل عح  التدلمت المااعـــــرة لوقف    -واتـــــتجاقأل ل لك، زربز لطأل اجتـــــتجاقأل اججتما يأل  - 40
ــحبز المااعــــر لكوعيد ــيما ارراج مجتم ات الموــــررين رالحيا19-األ ر الســ ، واألعــــنا   ير الحامحين  ، وج تــ

لحو ابق المدمأل، والمجتم ات المتنيحأل والوـــــــ وص األ.ـــــــحيأل، والمجرين، و البز الحجوي، واألعـــــــنا  عديمز  
الجنســـــــيأل، الم روعين جما يا قاألعـــــــنا  مونـــــــ  اجذتمام، عز النطت الو نيأل لحت ذب واجتـــــــتجاقأل، وعز  

 لر.دها بمغ عن المنا ر، وأنوطأل التو يأل والمراقاأل وا

ولنـاعأل ال  ولك، تـتكإل النطأل آليات الحمايأل والوقايأل وز زدذا، وموا.ـحأل زيديم الندمات الحيويأل،  - 41
ولزا أل مسـارات ا  الأل لحإرات السـ انيأل الضـعيإأل، قما عز ولك األقحيات ا  نيأله ويوـمل ولك زيسـير الحصـول  

ما يأل والماليأل، واألماكن اآلمنأل، والرعايأل البديحأل، عح  الرعايأل الصـحيأل، والندمات اليانونيأل، والمسـاعدة اججت
 والتدابير ال مجيأل لححاجته وتتكإل النطأل ارزكاد جمي  اجتتجاقات عح  ا ترام  يو  ا نسانه

 
 مالي   

ــ ان مالز قراقأل  - 42 ــ وص    20يبحغ ز دار تــــ ــمأله وج زوجد  اليا بيانات مو وقأل عن ز دار الوــــ محيون نســــ
ــ ان 8در أن عدرذا يبحغ األ.ــــــــحيأل، ولكن يي ه ور م أن الح ومأل ج ز ترف (19)عز المابأل زيرياا من عدر الســــــ

بإرأل محدرة عز مالز، ع ن عــــ ب الطوار  عز عــــمال مالز ي تبر نإســــ  من    “عــــ وص أ.ــــحيأل”رتــــميا بوجور 
الوــــ وص األ.ــــحيأله ومن بين الوــــ وص األلرش التز ز تبر نإســــها عــــ وبا أ.ــــحيأل أيضــــا  الســــونةاي والوــــ ب  
الإوجنز )بيحز( وعرص البرابيشه وي انز عـــــ ب الطوار  األ.ـــــحز من زوليإأل اآل ار الســـــحبيأل لحكوارث الطبيعيأل  

 نف المسح  والت دين والتوت  الزراعز عز أرانيهم التيحيديألهوال 

المتحـدة لحت ـاون من أجـل التنميـأل المســــــــــــــتـدامـأل عز مـالز    ـار   زيحـدر األولويـات اجتــــــــــــــترازيجيـألو  - 43
الحوبمأل الوــــــــامحأل لحجمي ، والســــــــمم، والتماتــــــــك الو نز  والنمو الوــــــــامل والمرن   ق نها  (20)(2020-2024)

ــتدامأل البير ــامحأل  واجتــــ ــرة وات الجورة  والحمايأل اججتما يأل الوــــ ــيأل والميســــ ــاتــــ يأل  والندمات اججتما يأل األتــــ
ـــتدامـأله وذ ـ ا، ووعـيا لنمرـيأل  ــاعـدة عز الت جـيل ـقالنـتابا من أجـل زحييق أذـداف التنمـيأل المســــــــــــ لحجمي ، لحمســــــــــــ

ــا ــهم زحييق الســــــــمم الدابم واتــــــــت ارة الكرامأل ا نســــــ نيأل وزحيق التنميأل التةيير التز ي تمدذا ا  ار، عســــــــيســــــ
اجقتصـــــــاريأل واججتما يأل والفيا يأل والبيريأل الوـــــــامحأل لحجمي  عز زحســـــــين رعا  الإرات الســـــــ انيأل الضـــــــعيإأل م   

 نمان عدم زرك أ د لحف الرببه  

ــاي والإتيات، واأل إال   - 44 ــعيإأل عز مالز  النســــــ ــ انيأل نــــــ ــإها عرات تــــــ رت الإرات التاليأل بو.ــــــ دهِّ وقد  ي
تــــنأل(، واألعــــنا  ال ين يعيوــــون عز عير مدق ، والوــــااص ال ا حون عن ال مله   18 تــــن المواليد ال  من)

وعز  ين أن الجماعات ا  نيأل أو الوــــ وص األ.ــــحيأل ليســــت م بورة عح  وج  التحديد، عمن عــــ نها أن زيدرج  
 ه“الضعيإأل”نمن الإرات الم بورة أعم  من الإرات الس انيأل 

اجقتصـاريأل ال  أن اجقتصـار عز مالز زضـرر قوـدة من آ ار    -أل وزوـير لطأل اجتـتجاقأل اججتما ي - 45
ــتدامأل ويضــــــ ف اآلعا   19-جابحأل بوعيد ، مما تــــــيزيد من ز لر ا راد زيدم نحو زحييق أذداف التنميأل المســــ
__________ 

 Observations on the state of indigenousنسان لحو وص األ.حيأل عز مالز ) منممأل الاياي الفياعز، ”مم مات عن  الأل  يو  ا   (19) 

human rights in Mali /ــان، بانون الفانز ــامل لمجحا  يو  ا نســــــــ ــت رار الدوري الوــــــــ ــرين لمتــــــــ ــ أل وال وــــــــ  (“، أيعده لحدورة التاتــــــــ
ــاير  ــالز   2018 ينــــ التــــ الراقت  عح   ــاا  متــــ وذو    www.culturalsurvival.org/sites/default/files/UPRReportMali2017.pdfه 
 ا نكحيزيأل[ه  ]قالحةأل 

 هhttps://mali.un.org/fr/resources/publicationsمتاا عح  الراقت التالز   (20) 

http://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/UPRReportMali2017.pdf
https://mali.un.org/fr/resources/publications
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التنمويأل لحبحده ولم زؤ ر زدابير ا  م  عح   ريأل التنيل عحســـــب، ولنما أ رت أيضـــــا  عح  ام انيأل الحصـــــول  
يأل الصــحيأل والميا  والة اي، عضــم  عن ام انيأل الحصــول عح  ال مل والو.ــول ال  األتــوا  و ير  عح  الرعا

ولك من أنوطأل بسب الرد ه ويمَ   أن ذناك  اجأل ال  مزيد من التححيل لتحديد األعنا  ال ين أ.احوا  
 امحين عز اليطا   ير  مهمموــــــــــين  ديفا ، وال ين من المرج  أن يوــــــــــمحوا الم يمين عز األ ياي المحرومأل، وال

الرتــــمز، واألعــــنا  ال ين يعيوــــون عز المنا ق الريليأل النابيأل المتضــــررة من النزا  ومن األدمأل التز  ال  
 ه وزضم المجموعأل األليرة عح  وج  النصو  ال ديد من الطوار ه(21)أمدذا عز مالز

السـ ان قيد الحجر الصـحز، مما تـوف  وعز مواجهأل ا تمال عرر زدابير ا  م  الوـامل وونـ    - 46
يحد من قدرة األتــر المعيوــيأل عح  الحصــول عح  الة اي الكاعز، وأ ر الجابحأل التز من المرج  أن ززيد من  
زدذور أونــــــا  تــــــ ان المنا ق النابيأل أ.ــــــم، ج بد من زحبيأل اج تياجات الة ابيأل الإوريأل لحإرات الســــــ انيأل 

ــعيإأل، وز زيز براما الحمايأل  ــةيرة وال امحين  الضــ ــحاص المحكيات الزرا يأل الصــ اججتما يأل وديارزها، ورعم أ.ــ
عز المابأل   1,3عز اليطا   ير الرتــمزه ويضــطح  التوتــ  الم حن عز زدابير الحمايأل اججتما يأل، التز زمفل 

اجات من النازا المححز ا جمالز، بدور محوري أيضـا عز لطأل اجتـتجاقأل التز ونـ تها الح ومأل لتحبيأل ا تي
 ه(22)أكفر الإرات الس انيأل ن إا  

 
 المكتيك    

ــحيأل عدرا وأكفرذا زنوعا عز أمري ا  - 47 ــيك ا دش أكبر الوـــ وص األ.ـ ــحيأل عز الم سـ زمفل الوـــ وص األ.ـ
ــحيأل   1992المزينيأله وي حن رتـــــــــــتور عام  أن الم ســـــــــــيك مت درة الفياعات، وي ترف بوجور الوـــــــــــ وص األ.ـــــــــ

ــاذمازها عز بناي  ــحيألومسـ ــيك   (23)البحده وز ذب زيديرات الحجنأل الو نيأل لحنهور قالوـــ وص األ.ـ ال  أن الم سـ
، أـعارت الحجـنأل ـق ن  مـأل  2017مجتم ـا  من مجتم ـات الوــــــــــــــ وص األ.ــــــــــــــحـيأله وعز زمود/يولـي     68زضــــــــــــــم  

عز المابأل من الســـــ ان    21,5محيون م ســـــي ز ي تبرون أنإســـــهم من الوـــــ وص األ.ـــــحيأل، أي ما ي ارل  25,7
عز المابأل آلرين أن لهم أ.ـــــوج متحدرة من عـــــ وص أ.ـــــحيأل )انتماي جزبز   1,6يين آن اك، بينما ي تبر  الو ن

 ه(24)ال  الو وص األ.حيأل(

و البيأل الوــــ وص األ.ــــحيأل عييرة ميارنأل با يأل الســــ انه عوعيا لحمجحا الو نز لتيييم تــــياتــــأل التنميأل   - 48
ــ وص األ  69,5اججتما يأل، يعيش  ــحيأل، أي عز المابأل من الوـــــ ــمأل، عز عير، بينما يعيش    8,4.ـــــ مميين نســـــ

 ه(25)مميين نسمأل، عز عير مدق  3,4عز المابأل، أي  27,9

ه وعح  الر م من  1990عز عام    169وقد وق ت الم ســـــــــيك عح  ازإاقيأل منممأل ال مل الدوليأل رقم  - 49
حز قحيو  الوـ وص األ.ـحيأله ع ح   الضـمانات اليانونيأل والدتـتوريأل،  مأل  ةرات ببيرة عز زحييق اجعتراف الإ 

__________ 

 (21) Joint programme framework for the United Nations response to COVID-19 in Mali, pp. 5-7  ه متاا عح  الراقت
 هhttps://data.uninfo.org/Home/_DocumentTrackerالتالز  

 ه6المرج  نإس ، الصإحأل  (22) 

 ،  ل الم هد الو نز لحو وص األ.حيأل محل الحجنأله2018عز عام  (23) 

 (24) Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas  ه متـــاا عح  الراقت التـــالز
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600020&fecha=09/09/2020ه 

 هwww.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_Indigena.aspxانمر   (25) 

https://data.uninfo.org/Home/_DocumentTracker
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600020&fecha=09/09/2020
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_Indigena.aspx
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تـبيل المفال، زجاذحت مؤتـسـات الدولأل الوـ وص األ.ـحيأل بل وجرهمتها لدش ممارتـتها  يها عز زيرير المصـير  
 ه  (26)عند اعتمار اليرارات النا.أل بها عز المجالا األذحيأل

  ( 27) 2025- 2020لحإترة  وييدرج ا ار األمم المتحدة لحت اون من أجل التنميأل المســـــــتدامأل عز الم ســـــــيك   - 50

ــاور م  منممات المجتم  المدنز  ــ ، وقد أيعد قالتوــــ ــحيأل عز البرمجأل عح  نطا  واتــــ ــ وص األ.ــــ ــ لأل الوــــ مســــ
واألوتاط األكاريميأل واليطا  النا ه ولكن ليا من الوان  ما اوا بانت الو وص األ.حيأل جرت اتتوارزها  

 عز  ور ا عداره

اف قــالتنو ، وم ــاعحــأل التمييز، ورعم عــــــــــــــمول الجمي  وا رمــاج ويربز ا ــار الت ــاون عح  اجعتر  - 51
وا نصـــــاف عز ازا أل اجتـــــتإارة من الإر  وزنميأل الوـــــ وص والمجتم ات األ.ـــــحيأله ويوـــــار ال  أن   ومأل  

 الم سيك لم زتم ن من لإم مستويات الإير بدرجأل ببيرة لدش عرات محدرة، وج تيما الو وص األ.حيأله 

ــاي والإتيات، والمهاجرون ويتضــــــــمن ا  ار   - 52 ــامحين ل دة قطاعات ذما  زم ين النســــــ ه  ( 28) مجالين عــــــ
المت حيأل قالو وص األ.حيأل   2015وزجدر ا عارة ال  أن لطأل ال مل عح  نطا  منمومأل األمم المتحدة ل ام 

ــحيأل بو.ــــإها مجاج عــــامم ل دة قطاعات أو ز ميمها عز برا ما  زدعو ال  ارراج مراعاة  يو  الوــــ وص األ.ــ
 ه(29)األمم المتحدة

وعز  ين أن ا  ار قد .ــــــيغ نــــــمن ا  ار المعياري لحيو  ا نســــــان، ع ن  ج يتضــــــمن اعــــــارة  - 53
 أو اعمن األمم المتحدة قو ن  يو  الو وص األ.حيأله 169محدرة ال  ازإاقيأل منممأل ال مل الدوليأل رقم 

سـيأل األرب أل عز ا  ار، التز يتناول أ دذا  اج أن الوـ وص األ.ـحيأل مدرجأل عز مجاجت ال مل الربي - 54
أوج  عدم المســــاواة ومســــ لأل ارماج الوــــ وص األ.ــــحيأل، من لمل ازناو اجرايات قوــــ ن المااررات التوــــريعيأل 
الم نيأل بتناول مســــــــابل المســــــــاواة وا رماج وعدم التمييزه ويوــــــــير ا  ار أيضــــــــا ال  الحوار والت اون التينز 

 وز زيز الوراكاته

يهدف ا  ار ال  رعم الح ومأل عز ونــــ  تــــياتــــأل اقتصــــاريأل عامأل لت زيز الرعا  والحد من الإير  و  - 55
لدش الســــــ ان، قمن عيهم الوــــــ وص األ.ــــــحيأله ويوــــــمل ولك ازناو اجرايات قوــــــ ن موــــــاربأل الموا نين وازناو  

 اليرارات بناي  عح  األرلأله

رايات ايجابيأل زوـــــــــمل نســـــــــاي وييســـــــــحمت الضـــــــــوي أيضـــــــــا عح  ونـــــــــ  وزنإي  تـــــــــياتـــــــــات عامأل ولج - 56
 األ.حيأله  الو وص

__________ 

 (26) Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas  ه متـــاا عح  الراقت التـــالز
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600020&fecha=09/09/2020 (6.Objetivos prioritarios)ه 

 (27) Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de México, 2020-2025   ه متاا عز
ONU-Mexico-Marco-de-Cooperacion-2020-2025.pdf ه 

 ه36المرج  نإس ، الصإحأل  (28) 

 ,www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/2016/Docs-updates/SWAP_Indigenous_Peoples_ WEB.pdfانــمــر    ( 29)  

p. 21 ه 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600020&fecha=09/09/2020
https://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2020/09/ONU-Mexico-Marco-de-Cooperacion-2020-2025.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/2016/Docs-updates/SWAP_Indigenous_Peoples_WEB.pdf
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ويير ا ار الت اون ق ن ال نف قد  ال ال ديد من النا ، منهم الو وص األ.حيأله وعز ذ ا الصدر،  - 57
ــ لأل الحاجأل ال  زيويأل الحوار وز زيز اليدرات من أجل الترويا لفياعأل قابمأل عح    يتطر  ا  ار ق تـــــهاص لمســـ

 ه  (30)والمورو يألالسمم 

ــ وص   - 58 ــارة محدرة ال  الوـــــ ــمن ا ار الت اون اعـــــ ــاي، ج يتضـــــ و يما يت حق ق م انيأل الحجوي ال  اليضـــــ
األ.ــــــحيأل أو نممها اليانونيأل، وج زإا.ــــــيل عن التحديات ال ديدة التز زواجهها الوــــــ وص األ.ــــــحيأل عز نمام  

زواجهها عز اجتـــــــتإارة من  يوقها عز المحاكمأل وعق  ال دالأل، قما عز ولك عح  تـــــــبيل المفال التحديات التز 
األ.ـــول وعز الحصـــول عح  رعا  مناتـــب، وقحأل من يتحد ون لةات الوـــ وص األ.ـــحيأل أو ممن لديهم م رعأل  

 ه (31)بفياعات الو وص األ.حيأل من المترجمين الوإويين والمحامين والمداع ين ومسؤولز ال دالأل

ا عمم النا.أل قالو وص األ.حيأل  يما يت حق قحريأل الت بير وزطوير  وزرر اعارة محدرة ال  وتابت  - 59
 ه(32)وتابت ا عمم، قما عز ولك محطات ا واعأل األذحيأل لحو وص األ.حيأل

،  ( 33)عز الم ســـيك ال  لما ربابز 19-اجقتصـــاريأل لكوعيد -وزســـتند لطأل اجتـــتجاقأل اججتما يأل  - 60
ز زحديدا عح  الوـــــ وص األ.ـــــحيأل و/أو الإرات الضـــــعيإأله ع ح   زتضـــــمن عدة مســـــارات عمل اتـــــترازيجيأل زرب

 صــول المجتم ات المححيأل والمدار  والســ ان عز  ”تــبيل المفال، أكد مســار ال مل اجتــترازيجز الرامز ال  
أعــــــد األونــــــا  نــــــ إا  عح  لدمات الميا  والصــــــرف الصــــــحز والنماعأل الصــــــحيأل المســــــتمرة وعاليأل الجورة  

  “ مايأل النا   الحمايأل اججتما يأل والندمات األتـــــــــــاتـــــــــــيأل”الم نونأل  2من الربيزة  نـــــــــــ “والمناتـــــــــــاأل  يا يا  
ــك اججتمـاعز وقـدرة  ”الم نونـأل    5روجرا ه و يمـا يت حق ـقالربيزة    2 167,784زنصــــــــــــــي  مبحغ قـدر    التمـاتــــــــــــ

لبراما  ، أكد مســار ال مل اجتــترازيجز المتصــل ق عدار اليوانين والســياتــات وا“المجتم  المححز عح  الصــمور
روجراه ويمفل الم هد الو نز لحوــــ وص األ.ــــحيأل  46  192قموــــاربأل الوــــ وص األ.ــــحيأل زنصــــي  مبحغ قدر   

الدليل المت حق  ”أ د الوــرباي عز ذ ا المســار األليره ولنــاعأل  ال  ولك، زســحت لطأل اجتــتجاقأل الضــوي عح  
من أ.ـــــــل أعرييز لمل  الأل   بتيديم المســـــــاعدة ال  مجتم ات الوـــــــ وص األ.ـــــــحيأل والم ســـــــي يين المتحدرين

ه وقد (34)ال ي أعد  الم هد  “(19-)كوعيد 2  -تـــــار    -الطواري الصـــــحيأل التز زســـــبب عيها عيرو  بورونا  
ــحيأله ومن رواعز اليحق أن الم هد ليا واررا بوـــريك عز   زيرجم الدليل ال  عدة لةات من لةات الوـــ وص األ.ـ

 اجقتصاريأله  -ر ربابز لطأل اجتتجاقأل اججتما يأل زنإي  منتحف مسارات ال مل اجتترازيجيأل عز ا ا

__________ 

 (30) Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de México, 2020-2025, pp. 65 

and 66   ــالـز الـتـــــ الـراقـت  عـحـ   ــاا  مـتـــــ -www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2020/09/ONU-Mexico-Marco-deه 

Cooperacion-2020-2025.pdfه 

ــيـــك المؤرخ   (31)  ــحيـــأل عن ديـــارزهـــا ال  الم ســــــــــــ ــأل الم نيـــأل قحيو  الوــــــــــــــ وص األ.ــــــــــــ  2018 زيران/يونيـــ     28زيرير الميررة النـــا.ــــــــــــــ
(A/HRC/39/17/Add.2 الصإحأل ،)ه11 

 (32) Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de México, 2020-2025, p. 71ه 

 (33) Plan de Respuesta Socioeconómica a la COVID-19 México (extended version), p. 78-100  ه متا أل عح  الراقت
 هhttps://data.uninfo.org/Home/_DocumentTrackerالتالز  

الهـدف من اـلدليـل ذو نــــــــــــــمـان أن زكون التـدابير المنإـ ة عح  جمي  المســــــــــــــتوـيات الح وميـأل لمن  ال ـدوش والوقـاـيأل منهـا موجهـأل ال   (34) 
ةوي ممبمه وقد نيوــر ذ ا الدليل عز م مم  الوــ وص والمجتم ات األ.ــحيأل والم ســي يأل المتحدرة من أ.ــل أعرييز عز ا ار  ياعز ول

ــاق ـــأل لحم هـــد الو نز لحوــــــــــــــ وص األ.ــــــــــــــحيـــأله وذو متـــاا عح  الراقت التـــالز    Ecos Indígenasعن  ريق عــــــــــــــا ـــأل ا واعـــأل   التـ
www.gob.mx/inpi/articulos/guia-para-la-atencion-de-pueblos-indigenas-y-afromexicano-ante-el-covid-19-

en-lenguas-indigenasه 

http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2020/09/ONU-Mexico-Marco-de-Cooperacion-2020-2025.pdf
http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2020/09/ONU-Mexico-Marco-de-Cooperacion-2020-2025.pdf
https://undocs.org/ar/A/HRC/39/17/Add.2
https://data.uninfo.org/Home/_DocumentTracker
http://www.gob.mx/inpi/articulos/guia-para-la-atencion-de-pueblos-indigenas-y-afromexicano-ante-el-covid-19-en-lenguas-indigenas
http://www.gob.mx/inpi/articulos/guia-para-la-atencion-de-pueblos-indigenas-y-afromexicano-ante-el-covid-19-en-lenguas-indigenas
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ــتجاقأل اججتما يأل   - 61 ــدر لطأل اجتــ ــ ن   -وزوــ ــال محدرة قوــ ــا عح  اعدار براما ازصــ ــاريأل أيضــ اجقتصــ
والترويا لها بحةات الوـ وص األ.ـحيأل عح  مسـتوش المجتم ات المححيأله و مأل مسـارات عمل زحدر  19-كوعيد

نســــــــــاي الوــــــــــ وص األ.ــــــــــحيأل ال اممت عز المزار ه وزيوجم  رعوة عامأل لتيديم أيضــــــــــا  براما  مايأل اجتما يأل ل
المســاعدة ال  الوــ وص األ.ــحيأل  يما يت حق قالة اي والرعايأل الصــحيأل والت حيم وعيا لواق ها وبحةازها األ.ــحيأله  

قأل  ولنـــاعأل ال  ولك،  مأل زو.ـــيات زحت الوـــ وص األ.ـــحيأل عح  الموـــاربأل عز جمي  مرا ل براما اجتـــتجا
وزوـــجي  الحوار قما يتموـــ  م  مبدأ المواعيأل الحرة المســـايأل المســـتنيرة  والتربيز عح  جم  البيانات المصـــنإأل  

 لتحسين زححيل آ ار الجابحأل عح  الو وص األ.حيأل و يرذا من الإراته 

  منتحإأل أو وقد زوـ ل الييور التز أعحنت عنها الح ومأل  يما يت حق قالتمويل زحديا  أمام زنإي  موـاري - 62
الم ســـــــــــيك عز  (35)زحول رون زوقف الندماته وقد  ت لبراي من األمم المتحدة عز مجال  يو  ا نســـــــــــان

عح  اجمتنا  عن اجراي المزيد من التنليضـــــات عز ميزانيات البراما المتصـــــحأل   2020زوـــــرين األول/أكتوبر  
إتيات، والمت حيأل قحيو  المرأة الجنســــيأل قالســــياتــــات الراميأل ال  اليضــــاي عح  التمييز وال نف نــــد النســــاي وال

 وا نجابيأل، وعح  ز زيز  يو  نساي الو وص األ.حيأله
 

 باراغواي    

جماعأل متمايزة من الوـــــــ وص األ.ـــــــحيأل، زضـــــــم لما أتـــــــر لةويأل منتحإأله    19يوجد عز قارا واي   - 63
ــاكو ــ وص األ.ـــــــحيأل مودعأل عز جمي  أنحاي البحد، وزعيش  البيتها عز منطيأل زوـــــ الةربيأله ووعيا  لحت دار   والوـــــ

ــا ، أو أقل من   117  150، ع ن  2012الو نز ل ام  ــ ان قارا واي، ي تبرون   2عــــنصــ عز المابأل من ز دار تــ
 ه(36)أنإسهم من الو وص األ.حيأل

ه وي ـإل رتــــــــــــــتور 1993عز عـام    169وـقد وق ـت ـقارا واي عح  ازـإاقـيأل منممـأل ال مـل اـلدولـيأل رقم   - 64
ــحيــأل الحق عز    1992قــارا واي ل ــام   الحإــاع عح  ذويتهــا ا  نيــأل وزطويرذــا عز بيرتهــا ”لحوــــــــــــــ وص األ.ــــــــــــ

أل قم الجأل قضـايا ه والم هد الو نز لوـؤون الوـ وص األ.ـحيأل ذو الهيرأل الح وميأل الربيسـيأل الم ني(37)“الطبيعيأل
الوـ وص األ.ـحيأل وزحديد ا جرايات ا راريأل المتا أل لمعتراف قالونـ  اليانونز لمجتم ات الوـ وص األ.ـحيأل 

 ه(38)ومطالاازهم المت حيأل قاألرانز

عز الدتــتور وعز م اذدات و.ــ وك قانونيأل روليأل ألرش  قحيو  الوــ وص األ.ــحيأل  ور م اجعتراف  - 65
حيأل ج زتمت  قحيو  ا نسـان الم إولأل لها، وج تـيما  يها األتـاتـز عز زيرير المصـير  مت درة، عالوـ وص األ.ـ

ــاعأل ال  ولك، يؤري عدم زواعر ام انيأل الحجوي ال   ــيها وأقاليمها ومواررذا الطبيعيأله ولنــــــــ و يوقها عز أرانــــــــ
نسانه ويستمر اجعتيار  اليضاي واتتمرار ال نصريأل والتمييز ال  وقو  عدر من اجنتهاكات المستمرة لحيو  ا 

ال  الندمات الصــــحيأل الممبمأل من النا يأل الفيا يأل والحةويأل قابما  ويؤ ر عح  نســــاي الوــــ وص األ.ــــحيأل بوج  
 (هA/HRC/30/41/Add.1  لا  )انمر

__________ 

 (35) www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26391&LangID=Eه 

 (36) Atlas de Comunidades de Pueblos Indigenas en Paraguay 2012  ــالـــــــــز ــتـــــــ الـــــــ ــراقـــــــــت  الـــــــ ــحـــــــــ   عـــــــ ــاا  ــتـــــــ مـــــــ ه 
www.dgeec.gov.py/publication-single.php?codec=Mw==ه 

 ه63، المارة 1992رتتور قارا واي ل ام  (37) 

 ه/www.indi.gov.py :انمر (38) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/30/41/Add.1
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26391&LangID=E
http://www.dgeec.gov.py/publication-single.php?codec=Mw==
http://www.indi.gov.py/
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ذو المواعيــأل عح  المرتــــــــــــــوم   2019مــأل عز عــام  وقــد بــان أ ــد أذم ا جرايات التز ازنــ زهــا الح و  - 66
قوــــ ن البروزوبول الم نز ق محيأل التوــــاور م  الوــــ وص األ.ــــحيأل عز قارا واي ومواعيتها عح     1039/18 رقم

 ه(39)أتا   ر ومسبق ومستنير

ــتدامأل عز قارا واي لحإترة  - 67 ــد ا ار األمم المتحدة لحت اون من أجل التنميأل المسـ ،  2024-2020ويجسـ
ي ييوم عح  مبدأ عدم زرك أ د لحف الربب، نهجا  قابما  عح   يو  ا نســـــــــان والمســـــــــاواة بين الجنســـــــــين  ال 

وزم ين المرأة واليدرة عح  الصـــــمور واجتـــــتدامأل والمســـــايلأله وقد جرش التوـــــاور قوـــــ ن ا  ار م  الســـــحطات  
وج يي بر ما اوا بانت الوــــ وص ه  (40)والجهات الم نيأل الو نيأل المســــاذمأل عز زحييق أذداف التنميأل المســــتدامأل

 األ.حيأل قد عاربت عز عمحيأل التواوره

عز المابأل من الوـ وص    76ويوـمل ا  ار الوـ وص األ.ـحيأل عز زححيل السـيا  الو نز، او ييره ق ن   - 68
ــريعيأل وا راريأل و يرذا من التدابير  المؤيدة األ.ــــــــحيأل زعيش عز عير مدق ه ويحتزم ا  ار بدعم التدابير التوــــــ

لممارتــأل الوــ وص األ.ــحيأل  يها عز زيرير المصــير و يوقها عز أرانــيها وأقاليمها ومواررذا  وب لك قضــمان  
 زوعير ام انيأل الحجوي ال  اليضاي وم اعحأل ال نصريأل والتمييز ند الو وص األ.حيأله

التز زمفل مصـدر   اج أن  ج يتطر  قصـإأل محدرة لحمسـابل ال محيأل المتصـحأل قالحيو  عز األرانـز، - 69
ــحيأله وقد أ يرت ذ   المســـابل عز المم مات النتاميأل لحجنأل الم نيأل قحيو  ا نســـان   قحق قالغ لحوـــ وص األ.ـ

ــ وص  2019المؤرلأل زمود/يولي    ــز والموارر الطبيعيأل لحوـ ، والتز رعت عيها قارا واي ال  الت جيل برر األرانـ
 (ه44، الإيرة CCPR/C/PRY/CO/4األ.حيأل وزسجيحها )

ويربز ا  ار عح  ز زيز قدرات الوــــ وص األ.ــــحيأل والنســــاي والوــــااص والمهاجرين والمجرين، عضــــم   - 70
عن منممازهم ودعمابهم،  يما يت حق بتصــــــميم وزنإي  وزيييم الســــــياتــــــات والبراما التز زؤ ر عحيهم، وعح  ز زيز 
وديارة اآلليات الرتــــــميأل و ير الرتــــــميأل المســــــتنَدمأل م  الوــــــ وص األ.ــــــحيأل، من بين جهات ألرش،  يما يت حق  

 ه ويودر ا  ار أيضا عح  اعراك الو وص األ.حيأل عز عمحيات .ن  اليرار التز زؤ ر عحيهاه  ( 41) قا رارة البيريأل 

ص األ.ـحيأل من أكفر الإرات عيرا ونـ إا  اجقتصـاريأل ق ن الوـ و  -وزير لطأل اجتـتجاقأل اججتما يأل  - 71
ــحيأل من زةير المناخ قطر  ج  صـــر لها، وج ززال  ــحيينه وزتضـــرر الوـــ وص األ.ـ ميارنأل قالســـ ان  ير األ.ـ
نسـاي وعتيات الوـ وص األ.ـحيأل يإتيرن ال  الندمات الصـحيأل قسـبب التمييز، وج تـيما قسـبب ال وابق المت يأل  

ه ولنـــــــــــــــاعـأل  ال  ولـك، ييره الإريق قـ ن ذنـاك  ـاجـأل ال  ازنـاو (42)وابق الحةويـألقـا لمـام قـاليراية والكتـاقـأل وال 
ــرأل عن جابحأل بوعيد ــتجاقأل عح  نحو ممبم ليا عيت لم تياجات الناعــــ ــا  لتحبيأل 19-لطوات لمتــــ ، بل أيضــــ

 اج تياجات التز لم زحبه قبل انتوار الجابحأله

__________ 

ــحيأل، زحرير رواين مامو،  (39)  ــان/  Indigenous World 2020: Paraguayالإريق ال امل الدولز لوـــــــــــــؤون الوـــــــــــــ وص األ.ـــــــــــ   )نيســـــــــــ
 هwww.iwgia.org/en/paraguay/3628-iw-2020-paraguay.html(ه متاا عح  الراقت التالز  2020 أبريل

 (40) Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2020-2024 entre la Republica del Paraguay y la 

Organización de las Naciones Unidas, p. 6   ه متاا عح  الراقت التالزhttps://unsdg.un.org/un-in-action/paraguay ه 
 (41) Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2020-2024 entre la Republica del Paraguay y la 

Organización de las Naciones Unidas, pp. 41 and 42 and 44-46ه 

 (42) Marco de las Naciones Unidas para la respuesta socioeconómica inmediata ante el COVID-19, p. 35 ه متاا
 هhttps://data.uninfo.org/Home/_DocumentTrackerعح  الراقت التالز  

https://undocs.org/ar/CCPR/C/PRY/CO/4
http://www.iwgia.org/en/paraguay/3628-iw-2020-paraguay.html
https://unsdg.un.org/un-in-action/paraguay
https://data.uninfo.org/Home/_DocumentTracker
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ــحيأل، وذ - 72 و الهيرأل المســـؤولأل عن رعم مصـــال  الوـــ وص  ويمفل الم هد الو نز لوـــؤون الوـــ وص األ.ـ
األ.ـحيأل، المؤتـسـأل الح وميأل الربيسـيأل المسـؤولأل عن المسـاعدة عز زنإي  الموـاري  التز زي  نـمن ربابز لطأل  

اجقتصــــاريأله و مأل موــــاري  جار زنإي ذا قالإ ل  ع ح  تــــبيل المفال، وق ت   ومأل   -اجتــــتجاقأل اججتما يأل  
ــرو     2019تـــــــــــبتمبر  قارا واي ازإاقا عز أيحول/ م  منممأل األ  يأل والزراعأل لامم المتحدة )الإاو( لتنإي  موـــــــــ

(، اـل ي يســــــــــــــ   ال  زحســــــــــــــين  ـياة مـا ييرص من  PROEZAالإير ولعـارة التحريا والطـاـقأل وزةير المـناخ )
أتـــــــرة زعيش عز منا ق م رنـــــــأل لمنا ر زةير المناخ، قما عز ولك  اقأل قارانا ال حيا األ حســـــــيأل    17 000
ــ وص   3درج الموـــــــــرو  عز ا ار الربيزة  وين ــاري  ألرش ز ور قالنإ  عح  الوـــــــ من النطأله وزحدر النطأل موـــــــ

 األ.حيأل ونسابها وعاابهاه  

و يمـا يحز ق م المجـاجت التز  ـدرزهـا النطـأل  الزراعـأل  ولنـــــــــــــــإاي الطـاق  التجـاري عح  الحرف    - 73
صول عح  الميا  الصالحأل لحورص ومراعق الصرف  والندمات الطبيأل  والصحأل الجنسيأل وا نجابيأل  ولزا أل الح

الصـحز األتـاتـيأل  وزوـجي  الحوار والموـاربأل، م  التربيز عح  محطات ا واعأل األذحيأل التز زيدم م حومات  
 بحةات الو وص األ.حيأله 19-عن بوعيد

ت الم نز وقد أعربت منممات األمم المتحدة عز قارا واي األعضاي عز الإريق الموترك بين الوباج - 74
)منممـأل األ ـ ـيأل والزراعـأل لامم المتحـدة )الإـاو(، وم تـب األمم المتحـدة لنـدمـات   (43)ـقالوــــــــــــــ وص األ.ــــــــــــــحيـأل

ــاري ، ومنممأل الصــــــحأل لحبحدان األمري يأل/منممأل الصــــــحأل ال الميأل، ومنممأل ال مل الدوليأل، وذيرأل األمم   الموــــ
ــين وزم ين المرأة )ذيرأل األمم   ــاواة بين الجنســـــــ المتحدة لتم ين المرأة(، والمنممأل الدوليأل لحهجرة،  المتحدة لحمســـــــ

نـــــــيأل األمم المتحدة الســـــــاميأل لحيو  ا نســـــــان، وبرناما األمم المتحدة ا نمابز، وبرناما األمم المتحدة  ومإوه
لحبيرأل، و.ــــــندو  األمم المتحدة لحســــــ ان، والصــــــندو  الدولز لحتنميأل الزرا يأل، واجزحار الدولز لمزصــــــاجت،  

ــتجاقأل منمومأل األمم المتحدة ومنممأل األ ــ و(( عن التزامها بت زيز اتـ مم المتحدة لحتربيأل وال حم والفياعأل )اليونسـ
 ه19-لحو وص األ.حيأل لمل أدمأل بوعيد

 
 جم ورية الكواغو   

مميين نســــــــــــمأل، وزوــــــــــــ ل الوــــــــــــ وص األ.ــــــــــــحيأل   4يبحغ عدر تــــــــــــ ان جمهوريأل الكونةو أكفر من   - 75
ه وقد اعتيمد قانون محدر (44)عز المابأل من الس ان  10عز المابأل و   2نساأل زتراوا بين عا  الر ل(   أو الر ل)

 لحمايأل  يو  الو وص األ.حيأل، وأينورت ارارات لحنهور قالو وص األ.حيأله  2011عز عام  

وزتربز الوـــــ وص األ.ـــــحيأل عز ميا  ات لي ومو ولي واج وبمزو وتـــــانةا قاألتـــــا ه وذز م رنـــــأل  - 76
ــاريـأل وعز نيـل الحمـايـأل  لمســــــــــــــتويـات   مرزإ ـأل من الإير وعر.ــــــــــــــهـا محـدورة عز التنميـأل اججتمـا يـأل واجقتصــــــــــــ

ــيأل واألرانـــــــز   ــاتـــــ ــاربأله وذز ز انز من التهميش، وز   ر الحصـــــــول عح  الندمات اججتما يأل األتـــــ والموـــــ
قحيوقهـاه    والموارر، ومن التمييز، واألميـأل، واجتــــــــــــــتةمل اجقتصـــــــــــــــاري، واجعتيـار ال  التم ين عز المطـالاـأل

ع رانـيها التيحيديأل وتـبل معيوـتها مهدرة من جراي الزراعأل والصـناعات اجتـتنراجيأل الواتـ تز النطا ، عضـم  
 عن قط  األعجار قصورة قانونيأل و ير قانونيأله

__________ 

 ه/www.fao.org/paraguay/noticias/detail-events/es/c/1302173  متاا عح  الراقت التالز (43) 
 (44) http://iwgia.org/images/yearbook/2020/IWGIA_The_Indigenous_World_2020.pdf, p. 145ه 

http://www.fao.org/paraguay/noticias/detail-events/es/c/1302173/
http://iwgia.org/images/yearbook/2020/IWGIA_The_Indigenous_World_2020.pdf
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وقد أجرش الميرر النا  الم نز قحيو  الوـــــــــــــ وص األ.ـــــــــــــحيأل ديارة قطريأل ال  جمهوريأل الكونةو   - 77
(، بناي عح  رعوة الح ومأله وعـــــــــارك الميرر النا  أيضـــــــــا عز  2019ألول/أكتوبر  زوـــــــــرين ا  24ال   14)

(ه  2011-5المت حق بت زيز  يو  الوـــــ وص األ.ـــــحيأل و مايتها )اليانون رقم   2011عمحيأل اعتمار قانون عام 
ويحـدر التيرير اليطري لحميرر النـا  أولوـيات وزحـدـيات ق ينهـا عز م ـالجـأل  ـاـلأل الوــــــــــــــ وص األ.ــــــــــــــحـيأل عز  

وريأل الكونةو، م  التوـــديد عح  بون ارزإا  مســـتوش التمييز واجتـــتا ار ع األ  ربيســـيأل أمام نـــمان ا ترام جمه
 (هA/HRC/45/34/Add.1   يو  الو وص األ.حيأل واجعتراف بها )انمر

والمؤتـسـيأل المتينأل التز تـنتها الح ومأل لحمايأل  يو    وج   الميرر النا  أيضـا  األ ر التوـريعيأل - 78
الوــ وص األ.ــحيأل، موــيرا  أيضــا  ال  أن الوــ وص األ.ــحيأل عز الكونةو زنال اعتراف المجتم  عــيرا عوــيرا، م   
زراج  التمييز المااعر عز ق م الحاجت، ولكنها ج ززال ز انز من زمييز  ير مااعر ومنهجز  اره وبانت  

ل عح  الرعايأل الصــحيأل والت حيم وال مل ذز الوــوا ل الربيســيأل التز أ ارزها الوــ وص األ.ــحيأل  ام انيأل الحصــو 
أ ناي الزيارة، عضــم  عن ان دام أمن الحيادة والييور المإرونــأل عح  أتــحوص  يازها قســبب ز دهِّ الجهات الإاعحأل  

واعيتها المســــــــــتنيرةه ولم يم    من اليطا  النا  عح  أرانــــــــــيها التيحيديأل، قما عز ولك ز ديها عحيها رون م
الميرر النا   دوث أي زحســــن مححوع عز  ق الوــــ وص األ.ــــحيأل عز الموــــاربأل عز الحياة ال امأله وعح   
الر م من أن  ور الكونةو ي تبر من أ ن  المنـا ق من  يـت التنو  البيولوجز، قـد بـان لتةير المنـاخ أ ر  

ن عح  الةاقات من أجل الاياي )المرج  نإســــــ ، موجز(ه  عح  أتــــــحوص  ياة األعــــــنا  ال ين ما دالوا ي تمدو 
ولو   أن الوــــ وص األ.ــــحيأل التز اتــــتوــــيرت أ ناي الزيارة لم زكن عح  ررايأل قحيوقها قموجب اليانون الدولز  
والدتــتور والتوــري ات الو نيأله وعز  م أل مجتم ات عح  األقل من المجتم ات الموــمولأل عز الزيارة، لم ي ن  

ه ولل  جـاـنب المـااررات المتإرـقأل التز زيوم بهـا منممـات  2011-5عح  عحم بوجور الـيانون رقم    أ ـد الموجوين
المجتم  المدنز، ليا من رليل عح  وجور أي  محأل عامحأل عح  نطا  الدولأل ق يارة الح ومأل لتو يأل الو وص  

حيوقها أو  رمانها  األ.ــــحيأل قحيوقها وبيليأل ممارتــــتها وبيليأل التما  تــــبل اجنتصــــاف عز  الأل المســــا  ق
 (ه12منها )المرج  نإس ، الإيرة 

ــتدامأل عز جمهوريأل الكونةو ال  أن أكفر من  - 79 ــير ا ار األمم المتحدة لحتنميأل المسـ عز المابأل  50ويوـ
عز المابأل من   19، ميارنأل بنســــاأل  2008من أ إال الوــــ وص األ.ــــحيأل لم ي ن لديهم عــــهارات ميمر عز عام  

عاما   15و  12عز المابأل من مراذيز الوـ وص األ.ـحيأل ال ين زتراوا أعمارذم بين  65مجمو  السـ ان  وبان  
عز المابأل عز عامأل الس انه وعز  ين بحغ م دل و يات الرن  واأل إال    39 ير محتحيين قالمدار ، ميابل  

أعح  من    117 ي ون  أن  المرج   أنــــ  من  اعتييــــد  عيــــد  الكونةو،    عز األلف  250عز األلف عز جمهوريــــأل 
عز المابأل من األ إال الكونةوليين    26يت حق ق  إال الوـ وص األ.ـحيأله وعموة عح  ولك، عإز  ين أن    يما

عز المابأل   40رون تــن النامســأل ي انون من تــوي التة يأل المزمن، عيد اعتييد أيضــا أن ولك الم دل أعح  من  
 ه(45)لدش أ إال الو وص األ.حيأل

لمتحــدة لحت ــاون من أجــل التنميــأل المســــــــــــــتــدامــأل عز ز زيز رأ  المــال  وزتمفــل أولويــات ا ــار األمم ا - 80
ــاري من لمل   ــاريأل لجمهوريأل الكونةو، وزهيرأل بيرأل موازيأل لحتنوي  اجقتصـــــ ــمان التنميأل اجقتصـــــ ــري لضـــــ الاوـــــ
زحســين الحوبمأل وال مل عح  زو يد الســممه وتــي ون التربيز قاألتــا  عح  أعــد الســ ان  رمانا )الوــ وص  

 ت ان المنا ق الريليأل، واألعنا  ووو ا عاقأل، والموررون، وال ابدون، والمجرون، والنساي(ه  األ.حيأل، و 

__________ 

 (45) United Nations Sustainable Development Framework, p. 22ه 

https://undocs.org/ar/A/HRC/45/34/Add.1
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من أذداف التنميأل المســـتدامأل، يربز ا  ار عح  الوـــ وص األ.ـــحيأل   16وعز تـــيا  زحييق الهدف  - 81
ــاربأل الموا نين عز عمحيأل ا رارة والتنميأل من لمل جمربزيأل الح وم ــارة ال  عز مجال ز زيز موـــ أل، م  ا عـــ

المت حق قحمايأل الطإل لم ينإ ا زنإي ا   2010-4أن اليانون المت حق قحيو  الوـــــــــ وص األ.ـــــــــحيأل واليانون رقم 
 كامم ق ده 

ــول عح  لدمات ز حيميأل عـــــــامحأل وعاليأل الجورة  - 82 ــ لأل ديارة عر  الحصـــــ ــا مســـــ ويتناول ا  ار أيضـــــ
اقأل، م  اعطاي األولويأل لحمنا ق الريليأل من أجل زحييق  لا إال والوـــــــــااص والاالةين واألعـــــــــنا  ووي ا ع

 أكبر قدر من المناع  ألعير الس ان، قمن عيهم الو وص األ.حيأله

ــتجاقأل اججتما يأل   - 83 ــير لطأل اجتـــ ــاريأل ال  أن جابحأل بوعيد -وزوـــ قد أبردت من جديد  19-اجقتصـــ
منها، ج تـــيما  يما يت حق بت   ر الحصـــول  موا ن نـــ ف األتـــر الكونةوليأل وأوج  عدم المســـاواة التز ز انز 

عح  الندمات األتـــــــاتـــــــيأل مفل الميا  والت حيم والمســـــــاكن الصـــــــالحأل لحعيشه و مأل لطر قابم  اليا يتمفل عز  
ا تمال ادريار  دة موا ن الضــ ف وأوج  عدم المســاواة ذ  ه وزوــمل الإرات التز زوــ ل مصــدر قحق لا   

 ه(46)ا  ووي ا عاقألالو وص األ.حيأل وباار السن واألعن

 مايأل  ”ويســــــــتند ا ار منمومأل األمم المتحدة لمتــــــــتجاقأل ال  لما ربابزه وزت لف الربيزة الفانيأل ) - 84
( من بإالأل الحمايأل اججتما يأل والندمات األتـــاتـــيأل، ج تـــيما لحإرات الضـــعيإأل )الوـــ وص األ.ـــحيأل،  “الســـ ان

وال امحون عز اليطا   ير الرتـمز(ه وعموة عح  ولك، يجري زوتـي   واألعـنا  ووو ا عاقأل، وباار السـن،  
 نطا  النمام الو نز لوا أل األمان اججتماعز لكز زومل الحمايأل اججتما يأل أكفر قطاعات الس ان ن إاه

ــات   - 85 ــســــ ــاريان(  مايأل الو ابف، والمؤتــــ ــتجاقأل والت اعز اجقتصــــ ــتهَدف من الربيزة الفالفأل )اجتــــ وييســــ
ــةيرة و  ــمز من لمل  الصـ ــمز والرتـ ــأل عز اليطاعين  ير الرتـ ــا  الهوـ ــطأل الحجم، وال مال ووي األونـ المتوتـ

ــا ال  ز زيز زواعر عر    ــار أيضـــ ــاريأل والبراما التحإيزيأله وعز اليطا   ير الرتـــــمز، ييوـــ ــتجاقأل اجقتصـــ اجتـــ
 ال مل لحو وص األ.حيأل من لمل انواي أنوطأل متناهيأل الصةر لتوليد الدلله

 
 أوغندا   

يتزايد اجعتراف قالوـ وص األ.ـحيأل عز أو نداه وزوـمل ذ   الوـ وص الصـيارين وجام ز الفمار مفل  - 86
 ع بز بينيت وبازوا، وا يك والتيبيت، عضم عن الرعاة من ع ب باراموجونغه  

لمل وز مل الح ومأل عح  انواي برناما و نز لإلجرايات ا يجابيأل م نز قالو وص األ.حيأل، من   - 87
ــاريأل واججتما يأل   ــؤون اجقتصــــ ــانيأل وال مالأل والتنميأل اججتما يأل، قالت اون م  ارارة الوــــ ــؤون الجنســــ ودارة الوــــ
وذيرأل األمم المتحدة لحمرأة ومإونـــــــــيأل األمم المتحدة لحيو  ا نســـــــــان، وقد نممت موـــــــــاورات م  الجماعات  

 الم بورة أعم ه

ــحيأل األلرش عز جمي  أنحاي أعري يا  وزتاارل ذ   المجتم ات المححيأل لبرازه - 88 ا م  الوـــــــــــــ وص األ.ـــــــــــ
ــز الناجمأل عن   ــز والمنادعات عح  الحيو  عز األرانـــــــــ ــيما  يما يت حق ق دم امتمك األرانـــــــــ وال الم، ج تـــــــــ

__________ 

 (46) Economic and social Impact assessment of the COVID-19 pandemic, pp. 78 and 79  ه متاا عح  الراقت التالز
https://data.uninfo.org/Home/_DocumentTrackerه 

https://data.uninfo.org/Home/_DocumentTracker
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ــاي المتنزذات الو نيأل و يرذا من المنا ق المحميأله   ــتنراج الموارر الطبيعيأل، وزطوير البنيأل التحتيأل، ولنوــــ اتــــ
 ذ   المجتم ات عز منا ق نابيأل وذز مهموأل تياتيا وبفيرا ما زت رر لحتمييزه  وبفيرا ما زعيش

الوـ وص األ.ـحيأل عز   2025-2021ويوـمل ا ار األمم المتحدة لحتنميأل المسـتدامأل عز أو ندا لحإترة   - 89
ــم   ــامحأل زضـــــــــــ ــعيإأل التز يم ن أن زيترك لحف الربب ”قابمأل  ويحأل ال   د ما وعـــــــــــ ــأل/الضـــــــــــ الإرات المهموـــــــــــ

زيســــــــــــــتهـدف ويينطت لهـا عن قصـــــــــــــــد عز البراما والماـاررات الم نيـأل قـالتنميـأل والتحول اججتمـاعز عز   مل اوا
ه وذ   ذز ا عـــــــارة الصـــــــريحأل الو يدة ال  الوـــــــ وص األ.ـــــــحيأل عز الو ييأله وز انز ذ   الجماعات  (47)“البحد

حســـين عر  الحصـــول عح   المهموـــأل من الإير المت در األق ار وزحزمها براما محدرة م نيأل قســـبل العيش، وز
 الندمات، وديارة المواربأل عز الح مه  

ــ ها عز  - 90 ــأل، وونـــــ ــرورة زوجي  ال نايأل ال  الإرات الضـــــــعيإأل والمهموـــــ ــدر ا  ار قيوة عح  نـــــ ويوـــــ
عز المابأل من الســــ ان   21الصــــدارة عز ا نتين من األولويات اجتــــترازيجيأل الفمث، م  التســــحيم ق ن أكفر من  

آل  عز التزايد عح  مدش الســـــــــنوات األرب  المانـــــــــيأله وقد زإاقم ذ ا الونـــــــــ  قســـــــــبب األ ر  عيراي وأن الإير  
 ه 19-اجقتصاري لكوعيد  -اججتماعز 

وزي ن  األولويأل اجتـــــــترازيجيأل األول  قالحوبمأل المإضـــــــيأل ال  التةير والوـــــــامحأل لحجمي ،  يت زحتزم   - 91
ــا ـاأل المصــــــــــــــححـأل عز مجـال  منمومـأل األمم المتحـدة ـبدعم الحوار الو نز والحوار   بين الجهـات المت ـدرة .ــــــــــــ

الحوبمأل الوامحأل لحجمي  والنان أل لحمسايلأله وذ ا عنصر ذام يجدر أن ي ور قالنإ  عح  الو وص األ.حيأله 
ــان،   ــدر عح  ا ترام  يو  ا نســــ ــحيأل زوــــ ــترك عز بيرأل .ــــ ــترازيجيأل الفانيأل قالرلاي الموــــ وزي ن  األولويأل اجتــــ

جنســين، واتــتهداف الإرات المهموــأل والضــعيإأله وعز ا ار ذ   األولويأل اجتــترازيجيأل، وز زيز المســاواة بين ال
ــاري، وعر  ال مـل، والت ـاون م    قط ـت األمم المتحـدة عـدرا من اجلتزامـات التز زؤبـد عح  النمو اجقتصــــــــــــ

 المهموألهأو /اليطا  النا  والوااص، وب لك م  الإرات الضعيإأل و

ــت - 92 ــمور، وزؤبد عح  الحمايأل وزتمفل األولويأل اجتـــــ ــان وقدرز  عح  الصـــــ رازيجيأل الفالفأل عز رعا  ا نســـــ
اججتما يأل والت حيم والرعايأل الصــــحيأل م  التربيز قوــــ ل لا  عح  الإرات الضــــعيإأل والمهموــــأل، وج تــــيما  

 النساي والمجرونه

مهموــأل بو.ــإها أولويأل،  وعز زناول األولويات اجتــترازيجيأل، بفيرا ما يوــار ال  الإرات الضــعيإأل وال - 93
وعز ق م الحاجت، زي بر عرات ق ينها، مفل المجرين أو الوـــــااصه وج زي َبر الوـــــ وص األ.ـــــحيأل أو األقحيات 

 ا  نيأل عح  وج  التحديد عز أي من ذ   التححيمته 

ومما ينطوي عح  أذميأل لا.ــــــأل لحوــــــ وص األ.ــــــحيأل أن النزاعات عح  األرانــــــز والنزاعات ا  نيأل   - 94
ه  (48)الســـــــــياتـــــــــيأل زي رمف ق نها لطر يم ن أن يؤ ر عح  زحييق نتابا ا ار األمم المتحدة لحتنميأل المســـــــــتدامأل

وزت حق ذ   النزاعات قالصـــــــــــناعات اجتـــــــــــتنراجيأل والزراعأل التجاريأل و إ  البيرأل، وزمفل مصـــــــــــدر قحق ببير  
األلرشه ع ح  تــــبيل المفال،   لحوــــ وص األ.ــــحيأل عز أو ندا، عح   رار الوــــ وص األ.ــــحيأل عز م مم البحدان

رهِّر عـعاا بينيت وبازوا ق نوـاي متنز  جبل الةون الو نز، ومتنز  بويندي الو نز  ير اليابل لملترا ، ومتنز   عـي
ــهما ولم انيأل   ــبل  يوـ ــا  تـ ــريدذما أيضـ ــرينه وعيدا بتوـ ــ ينيات اليرن ال وـ مو اذينةا الو نز لحةوريمت عز زسـ

__________ 

 (47) United Nations Sustainable Development Cooperation Framework, Uganda 2021-2025, p. 29  ه متاا عح  الراقت
 ه https://unsdg.un.org/resources/un-sustainable-development-cooperation-framework-uganda-2021-2025التالز   

 ه37المرج  نإس ، الصإحأل  (48) 

https://unsdg.un.org/resources/un-sustainable-development-cooperation-framework-uganda-2021-2025
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در ا عــــــــارة ال  أن ا  ار ولن بان يوــــــــدر عح   إ  البيرأل، ع ن  ج ي بر  ممارتــــــــتهما الطب التيحيديه وزج
 .را أل وجوص اقتران ذ ا الحإ  بنها قابم عح   يو  ا نسان وبالت اون م  الس ان األ.حيين والمححيينه

عدم زرك أ د ”عز أو ندا، الم نونأل   19-اجقتصــاري لكوعيد  -وزتضــمن زححيمت األ ر اججتماعز  - 95
اعارات أكفر .را أل  ال    (49)“ال  الت اعز وبناي اليدرة عح  الصمور 19-الربب  من اجتـتجاقأل لكوعيد  لحف

ــطح    ــحيأل، ولن بان مصـ ــ وص األ.ـ ــحيأل”الوـ ــطح     “المجتم ات األ.ـ ــتندم عز ق م األ يان بدج من مصـ يسـ
ــحيأل” ــ وص األ.ـــ ــ ان المححيين اآل ار المدمرة    “الوـــ الم ترف ق  رولياه وعح  وج  النصـــــو ، عيد  الت الســـ

لحجابحأل عح  الســـــــيا أل، قمن عيهم الوـــــــ وص األ.ـــــــحيأل، مفل الاازوا، ال ين أنوـــــــ وا تـــــــبم لحعيش قابمأل عح   
لو ييأل التز الســيا أل عز المتنزذات الو نيأل التز بانت مو نهم  يما مضــ ه ويوــار ال  الرعاة مرة وا دة عز ا

 ه  (50)زوير ال  أن الييور المإرونأل عح  الحربأل قد أعاقت قدرة الرعاة عح  ا  ام  يوانازهم

  - وبما ذو الحال عز ا ار األمم المتحدة لحتنميأل المســــتدامأل، يوــــار عز زححيمت األ ر اججتماعز  - 96
ر من األ يان ولل  ز  رذا أكفر من  عز أو ندا ال  الإرات المهموــأل والضــعيإأل عز بفي  19-اجقتصــاري لكوعيد

 يرذا قالجابحأل وما يترزب عح  ولك من نـــــــــرورة ال يام بتدلمت محدرة وموجهأل من أجل زحبيأل ا تياجازهاه  
ــأل زارينياه  ــ  ذ ا النها م  مبدأ عدم زرك أ د لحف الربب ألن  يحدر جماعات من النا  مهموـــــــــــ ويتماعـــــــــــ

ار عرات م ينأل عن بؤرة الضـــــــــــوي، عز  ين أن مصـــــــــــطححز  أن ذ ا النها ينطوي أيضـــــــــــا عح  لطر اق  اج
التهميش أو الضــ ف تــيإيدان عــيرا من م ناذما اوا بانا يوــيران ال  مجموعأل واتــ أل ومتنوعأل جدا من النا   

 قحيت زومل النساي واأل إال وباار السن والمجرين واألعنا  ووي ا عاقأل والو وص األ.حيأله 
  

 اة الخالصة واالالتنتاج  - ثالاا   
يتبين من اتــت رار عدر منتار من أ ر األمم المتحدة لحت اون من أجل التنميأل المســتدامأل الناعــرأل  - 97

ا راد ق م التيدم ا يجابز عز ا جرايات  19-اجقتصـــــــاريأل لكوعيد  - ديفا ولطت اجتـــــــتجاقأل اججتما يأل 
ــ وص األ.ــــح ــوب  قدر ببير من  الراميأل ال  عدم زرك أ د لحف الرببه بيد أن نطا  ارماج الوــ يأل ج يزال يوــ

التإاوت، بما بان الحال عز أ ر عمل األمم المتحدة الســـــــاقيأل لحمســـــــاعدة ا نمابيأل )تـــــــحف أ ر الت اون من  
ــحيأل بان من المم ن أن زيدرج عز عرات  ــ وص األ.ـ ــتدامأل(ه ويبدو عز ق م الحاجت أن الوـ أجل التنميأل المسـ

الموق  أو الإرات اججتما يأل األلرش )النســــــــــاي وباار الســــــــــن   أوتــــــــــ  نطاقا عح  أتــــــــــا  اجنتماي ا  نز أو
و يرذما(ه ويبين التححيل أن الني  المسـتمر عز البيانات المصـنإأل  سـب اجنتماي ا  نز يوـ ل ع األ  ربيسـيأل 
أمام زحديد األعـــنا  الم رنـــين لنطر التنحف عن الرببه وقد بانت ذ    ةرة وانـــحأل عز محاولأل زحديد 

 عح  الص يد الو نزه 19-قأل ق وعيدم دجت ا .ا

وعز  ين أن بــل ا ــار من أ ر األمم المتحــدة لحت ــاون من أجــل التنميــأل المســــــــــــــتــدامــأل التز جرش   - 98
ــاورات م  الجهـات الم نيـأل، عحيا من الوانــــــــــــــ ،  يمـا عـدا  ـالـأل وا ـدة  زنـاولهـا قـالتححيـل يـ بر  ـدوث موــــــــــــ

ويمفل التوـــاور م  الوـــ وص األ.ـــحيأل ربنا محوريا عز   التين، ما اوا بان ولك يوـــمل الوـــ وص األ.ـــحيأله  أو

__________ 

 (49) Analysis of the socioeconomic impact of COVID-19 in Uganda, June 2020   ــز ــالـ ــتـــــ الـ ــت  ــراقـ الـ ــ   ــحـ عـ ــاا  ــتـــــ مـ ه 
www.ug.undp.org/content/uganda/en/home/library/un-socioeconomic-impact-report-of-covid-19-in-

uganda.htmlه 

 ه45المرج  نإس ، الصإحأل  (50) 

http://www.ug.undp.org/content/uganda/en/home/library/un-socioeconomic-impact-report-of-covid-19-in-uganda.html
http://www.ug.undp.org/content/uganda/en/home/library/un-socioeconomic-impact-report-of-covid-19-in-uganda.html
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ــحيأل والهدف المت حق ق دم زرك أ د لحف الرببه وم  ولك،   اعمن األمم المتحدة قوـــ ن  يو  الوـــ وص األ.ـ
عيد أي رد زيدم وان   يما يت حق بتوتي  نطا  المواورات م  الجهات الم نيأل عح  الص يد الو نز، ويجري  

 رماج الوــــ وص األ.ــــحيأل عح  نحو أوع ه ومن األذميأل قم ان عز ا ار ذ ا الجهد   قاتــــتمرار زطوير أروات
 ، التز ي رص عيها عن زجديد اجلتزام قما يحز 2020رعوة مجحا الرتتاي التنإي يين ال  ال مل ل ام 

أن زيدم منممازنا الدعم،  ســـــــب اجقتضـــــــاي، ال  المنســـــــيين الم يمين وأعرقأل األمم المتحدة  ”   
اليطريأل، عن  ريق جهات منها عريق الدعم الموترك بين الوباجت الم نز قيضايا الو وص األ.حيأل، 
من أجل زكفيف الجهور الراميأل ال  زنإي  لطأل ال مل، م  ب ل جهور لا.أل لضمان مواربأل الو وص  

تحدة لحت اون  األ.ـــحيأل عح  نحو أكفر انتماما عز ال محيات اليطريأل لامم المتحدة، مفل أ ر األمم الم 
 ه )ج((   15الإيرة المرعق الفالت،  ،  CEB/2020/6)   “ من أجل التنميأل المستدامأل 

ــ  لطأل عمل لتإ يل  ــحيأل عح  ونـ ــ وص األ.ـ ــايا الوـ ــترك بين الوباجت الم نز قيضـ وي مل عريق الدعم الموـ
 عصاعدا ه 2021الرتتاي التنإي يين بديا  من عام نداي ال مل ال ي وجه  مجحا  
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