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املنتدى الدائم املعين بقضايا السكان األصليني 
الدورة الثانية 

نيويورك، ١٢-٢٣ أيار/مايو ٢٠٠٣ 
البند ٤ من جدول األعمال املؤقت* 

  ااالت ذات الوالية 
  املعلومات الواردة من منظومة األمم املتحدة 
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة** 

املعلومات األساسية واإلطار العام   أوال –
ما برحت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (فاو) تعمـل منـذ عـام ١٩٤٥ علـى  - ١

التخفيف من اجلوع والفقر عن طريق القيام مبا يلي: 
تعزيز التنمية الزراعية.  �

حتسني التغذية.  �
العمل على حتقيق األمن الغذائي.  �

وسكان األرياف والفئات الضعيفة هي اهلـدف مـن األعمـال الـيت تضطلـع ـا منظمـة  - ٢
األغذيـة والزراعـة، والسـكان األصليـون هـم مـن أضعـف الفئـات يف العـامل مـــن حيــث األمــن 

الغذائي واملعيشي. 

 
 .E/C.19/2003/1 *

قُدمـت متـأخرة إلتاحـة الوقـت ملدخـالت شـاملة مـن مراكـز التنســـيق يف منظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن  **
السكان األصليني. 
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ـــة والزراعــة مــع الســكان األصليــني ومنظمــام يف كثــري مــن  وتعمـل منظمـة األغذي - ٣
أنشطة براجمها العادية. فقضايـا السـكان األصليـني هـي جـزء ال يتجـزأ مـن أعمـال العديـد مـن 
الوحــدات التنظيميــة، مبــا يف ذلــــك الوحـــدات العاملـــة يف جمـــال األمـــن الغذائـــي والتغذيـــة 
لألســرة، ومصــــائد األمســـاك، والغابـــات، واألراضـــي، وامليـــاه، وإنتـــاج النباتـــات وإدارـــا 
ومحايتــها، واملاشــية، ونظــم الدعــم الزراعــي، وإســــداء املشـــورة القانونيـــة، (بشـــأن األطـــر 
ــــتخدامها)، والوحـــدات الـــيت تعـــاجل املشـــاركة  املعياريــة للوصــول إىل املــوارد الطبيعيــة واس

واملؤسسات الريفية وحيازة األراضي. 
وتشــمل الــربامج واألنشــطة املتعلقــة بالســكان األصليــني، (مبــا يف ذلــك اتمعــــات  - ٤

التقليدية)، ما يلي: 
زراعة أراضي السكان األصليني.  �

ـــك الــربامج العامليــة املتعلقــة بــاملوارد اجلينيــة احليوانيــة  التنـوع البيولوجـي، مبـا يف ذل �
والنباتية من أجل األغذية والزراعة. 

مدارس ميدانية للمزارعني.  �
حقوق املزارعني.  �

التغذية واألمن الغذائي األسري.  �
األمن الغذائي ومسح وحتديد الفئات الضعيفة.  �

اإلدارة املستدامة للغابات.  �
قانون التنمية.  �

حيازة األراضي.  �
املؤسسات الريفية واملشاركة.  �

نوع اجلنس، والسكان، واملعرفة لدى السكان األصليني.  �
األحباث، واإلرشاد الزراعي، والتدريب.  �

أدوات القياس املتعلقة مبمارسات التنمية املستدامة الزراعيـة والريفيـة لصـاحل السـكان  �
األصليني. 
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األنشطة احلالية اليت تسهم يف توصيات وأولويـات املنتـدى الدائـم املعـين  ثانيا –

 بقضايا السكان األصليني 
بعض برامج وأنشطة �الفاو� املتعلقة بالسكان األصليني   ألف –

التحديد القياسي: تطوير املعاهدات الدولية ومدونات قواعد السلوك الدولية  - ١
ـــة األغذيــة والزراعــة، مت  يف إطـار جلنـة املـوارد اجلينيـة لألغذيـة والزراعـة التابعـة ملنظم - ٥
التفـاوض بشـأن معـاهدات عديـدة تتعلـق مبجموعـات وفئـات السـكان األصليــني واعتمادهــا، 

ومنها ما يلي: 
املعــاهدة الدوليــة املعنيــة بــاملوارد اجلينيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة، وعلــى وجــــه  �

التحديد، ما يتعلق حبقوق املزارعني، مبن فيهم السكان األصليون.  
مدونـة قواعـد السـلوك الدوليـة يف مجـع ونقـل اجلبلـة اجلرثوميـة النباتيـة، مبـا يف ذلـــك  �

النباتات األصلية التقليدية. 
 

التعاون التقين واملشاريع اخلاصة  - ٢
مشروع نظم التراث الزراعـي للسـكان األصليـني ذي األمهيـة العامليـة هـو مبـادرة مـن  - ٦
الوكـاالت وأصحـاب املصلحـة املتعدديـن واملـاحنني، تابعـة ملنظمـة األغذيـة والزراعـــة وبرنــامج 
ـــرض منــها إقامــة أســاس لالعــتراف العــاملي  األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومرفـق البيئـة العـاملي، الغ
واحلفـاظ الدينـاميكي واإلدارة املســـتدامة لنظــم الــتراث الزراعــي ومنــاظره الطبيعيــة البــارزة، 
وتنوعها البيولوجي، ونظمها املعرفية وتراثها الثقايف. ويضطلع ـا مـن خـالل برامـج األعمـال 
املشتركة يف ١٠ نظم رائدة للتراث الزراعي خالل فترة مدا من سبع إىل تسـع سـنوات، مـع 
بناء قدرات اتمعات؛ والتخفيف من حدة األخطار اليت ـدد عمـل النظـم الزراعيـة؛ وتعزيـز 
منافع النظم ومشـاطرا؛ وإجيـاد بيئـة قانونيـة وبيئـة سياسـات تدعـم جـدوى املشـروع وعملـه 

بشكل مستدام.  
والربنامج املتعلق بـأدوات قيـاس ممارسـات التنميـة املسـتدامة الزراعيـة والريفيـة لصـاحل  - ٧
السكان األصليني هو مشروع مشترك مع الس الدويل ملعاهدات اهلنــود. ويـهدف إىل إنشـاء 
جمموعة من �املؤشرات أو األدوات الثقافيـة� لقيـاس مناسـبة ولياقـة األنشـطة والنـهج املتعلقـة 
بالزراعة والتنمية الريفية لصاحل السكان األصليـني. وينطـوي تنفيـذ الربنـامج علـى عـدة أمـور، 

منها ما يلي: 
إجراء مشاورات مع أصحاب املصلحة بشأن املوضوع الذي يثري القلق.  �
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وضع جمموعـــة من املؤشرات أو األدوات الثقافيـــة على النحو املذكور أعاله.  �
وقـد مت وضـع منهجيـة وإجـراءات لتوثيـق نظـم األغذيـة التقليديــة للســكان األصليــني  - ٨
بالتعـاون مـع مركـز التغذيـــة والبيئــة للســكان األصليــني يف جامعــة مــاكغيل يف كنــدا. ومــن 

األنشطة األخرى اليت دعمتها الدائرة االقتصادية واالجتماعية و/أو نفذا ما يلي: 
دليل منهجي لتحديد سبل املعيشة الضعيفة، يتضمن قضايا السكان األصليني.  �

ـــة بوجــه خــاص يف املنــاطق اجلبليــة مــن فييــت نــام  صـور موجـزة عـن فئـات ضعيف �
وغواتيماال اليت يقطن معظمها مجاعات من السكان األصليـني. وجيـري إعـداد صـور 

موجزة مماثلة عن نيبال وإثيوبيا. 
وضع وحتسني منهجية بسيطة مـن أجـل تعزيـز أمهيـة برامـج التغذيـة واألمـن الغذائـي  �
األسري بالنسبة إىل املسائل اليت م السكان األصليني من خالل املشاركة يف عمليـة 

التقييم والتخطيط على مستوى اتمعات احمللية واملقاطعات اإلدارية. 
ـــز اشــتراك الســكان األصليــني يف التخطيــط  وتـتركز اسـتراتيجية الربنـامج علـى تعزي �
وصنع القرارات بشكل ال مركـزي، ودعـم قـاعدة مواردهـم وشـبكام االجتماعيـة 
مـن أجـل حتقيـق قـدر أكـــرب مــن االعتمـــــاد علــى الــذات وتقريــر املصــري. وتؤكــد 
استراتيجية األمن الغذائـي للربنـامج علـى دور حمـاصيل السـكان األصليـني وأغذيتـهم 

بالنسبة لتحسني التغذية بني الفئات الفقرية واهلامشية. 
ومشـروع النظـم املتعلقـة بنـوع اجلنـس والتنـوع البيولوجـــي واملعــارف احملليــة لتعزيــز  - ٩
ـــي (LINKS) ال يســتهدف علــى وجــه التحديــد  الزراعـة والتنميـة الريفيـة يف اجلنـوب األفريق
السكان األصليني بل هو يركز على نظم املعارف احمللية ومعـارف السـكان األصليـني ودورهـا 
اهلـام يف إدارة التنـوع البيولوجـي الزراعـي واألمـن الغذائـي بشـكل مسـتدام. واملشـروع أعـــاله 
(LINKS) هـو مشـروع إقليمـي ينفَّـذ يف مجهوريـة ترتانيـا املتحـــدة، وموزامبيــق، وســوازيلندا. 
ومشروع (LINKS) يعمل على حتسني األمن الغذائي لسكان الريـف ويعـزز اإلدارة املسـتدامة 
للتنوع البيولوجي الزراعي عن طريق تعزيز قدرة املؤسسات على استخدام ج املشـاركة الـيت 
LI) ثالثة  NKS) ا. ويشمل مشروعتعترف مبعارف املزارعني واملزارعات يف براجمها وسياسا

جماالت رئيسية لألنشطة، هي: 
التدريب وبناء القدرات ملوظفي املستوى امليداين بشـأن قيمـة نظـم معـارف السـكان  �
األصليني واملعارف احمللية وكيفية استخدام التحليل اجلنساين وأساليب املشاركة مـن 

أجل عمليات البحث واختاذ اإلجراءات معا. 
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إجراء األحباث املتعلقة بالفروق القائمة على أساس نوع اجلنس يف معارف املزارعـني  �
وإدارة املوارد اجلينية احليوانية والنباتية من أجل الزراعة. 

االتصـال والدعـوة لتعزيـز املشـاطرة وتبـادل املعلومـات بشـــأن قيمــة املعــارف احملليــة  �
ومعـارف السـكان األصليـني بالنسـبة إلدارة التنـوع البيولوجـــي - الزراعــي واألمــن 

الغذائي بشكل مستدام. 
  

اشتراك السكان األصليني يف اجتماعات منظمة األغذية والزراعة (فاو)   باء -
اشتركت منظمات السكان األصليني فيما يلي:  - ١٠

األعمال التحضريية والقيام باستعراض اخلمس سـنوات ملؤمتـر القمـة العـاملي لألغذيـة  �
من خالل جلنة التخطيط الدولية التابعـة للمنظمـات غـري احلكوميـة/منظمـات اتمـع 

املدين. 
أعمـال جلنـة التنميـة املسـتدامة بشـأن تنفيـــذ جــدول أعمــال القــرن ٢١ مــن خــالل  �
املشاركة يف عمليات احلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين بشأن التنميـة املسـتدامة 
الزراعية والريفية (SARD). وقـد حضـر السـكان األصليـون عمليـات احلـوار الرمسيـة 
بني أصحاب املصلحـة املتعدديـن بشـأن هـذا املوضـوع مـن خـالل اللجنـة وعمليـات 
مؤمتر القمة العاملي للتنميـة املسـتدامة. وقـد شـاركوا أيضـا بانتظـام يف االجتماعـات، 
واملؤمتـرات الـيت تعقـــد هاتفيــا، واملناقشــات الــيت تجــرى الكترونيــا، بشــأن التنميــة 
املسـتدامة الزراعيـة والريفيـة، كمـا شـاركوا يف تطويـر مبـادرة يقودهـا اتمـع املـــدين 

بشأن هذا املوضوع. 
وتشارك شبكات السكان األصليني الدولية بصفـة مراقبـني يف الـدورات ذات الصلـة  �
الـيت تعقدهـا جلنـة املـوارد اجلينيـة لألغذيـة والزراعـة. وتدعـــو اللجنــة إىل اجتماعاــا 
بصفـة مراقبـني املنظمـات الدوليـة غـري احلكوميـة الـيت تقـوم بأعمـال يف جمـال احلفــاظ 
على املوارد اجلينية واسـتخدامها بشـكل مسـتدام، وكثـري منـها مـن فئـات اتمعـات 

احمللية للسكان األصليني أو أا تعمل بترابط وثيق معها. 
ومما يسهل مدخـالت السـكان األصليـني، يف عمليـة احلـوار املتعلـق بالتنميـة املسـتدامة  - ١١
الزراعيـة والريفيـة، الـس الـدويل ملعـاهدات اهلنـود، وهـو إحـدى حـوايل ٤٠ منظمـة وشــبكة 
للسكان األصليني يف اللجنة القيادية موعات السكان األصليني الرئيسية التابعة للجنة التنميـة 
املسـتدامة. وقـد سـهل الـس الـدويل ملعـاهدات اهلنـود املشـاركة املباشـرة للسـكان األصليــني، 
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من جنوب أمريكــا ووسـطها ومشاهلـا، ومـن آسـيا وأفريقيـا، يف عمليـات احلـوار بـني أصحـاب 
املصلحة املتعددين يف الدورة الثامنة للجنة. 

وما برحت مبادرة اللجنة املستدامة الزراعية والريفية تعمـل أيضـا مـع مؤسسـة تبتيبـا، 
وهـي مركـز دويل ألحبـاث السياسـات والتعليـم فيمـا يتعلـق بالسـكان األصليـني، بشـــكل أقــل 
تواترا. وما برحت مؤسسة تبتيبا يف الطليعة بشأن وضع شـروط العمـل بالنسـبة للمبـادرة الـيت 

ستقدم إطار العمل املشترك ملختلف أصحاب املصلحة املشاركني يف املبادرة. 
ــــني قضايـــاهم  وإحــدى الطــرق الــيت يثــري ــا ممثلــو و/أو حركــات الســكان األصلي - ١٢
وأولويام ويزيدون ا التفاعل مع منظمة األغذيـة والزراعـة هـي آليـة جلنـة التخطيـط الدوليـة 
التابعة للمنظمات غري احلكومية/منظمات اتمـع املـدين مـن أجـل اسـتعراض اخلمـس سـنوات 
ـــهذه اللجنــة هــي آليــة تســهيل للتفــاعل بــني املنظمــات غــري  ملؤمتـر القمـة العـاملي لألغذيـة. ف
احلكوميـة/منظمـات اتمـع املـدين/احلركـات االجتماعيـة، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن 
جمموعة من املسائل اليت انبثقت عــن منتـدى املنظمـات غـري احلكوميـة/منظمـات اتمـع املـدين 
الذي عقد بالتوازي مع مؤمتر القمة واستعراض اخلمس سنوات التابع لـه. وتقـوم هـذه اللجنـة 
علـى أسـاس مبـادئ التنظيـم الـذايت واالسـتقالل الكـامل للمجتمـع املـدين. وهـي شـــبكة تضــم 
بعض شــبكات املنظمـات غـري احلكوميـة/منظمـات اتمـع املـدين الرئيسـية، العامليـة واإلقليميـة 
واملواضيعيـة والدوائـر االنتخابيـة، مثـل املزارعـني، والسـكان األصليـــني، والصيــادين احملــترفني، 
والعمال الزراعيني، اليت تتعاون معها الفـاو بشـكل متواصـل. وأحـد مراكـز التنسـيق ملنظمـات 
السـكان األصليـني هـو عضـو يف اللجنـة ويتوقـع مـن كـل منطقـة أن تتضمـــن شــبكة للســكان 

األصليني بني مراكز التنسيق اإلقليمية. 
وعلى أساس غري رمسي جـدا، أجـرت منظمـة األغذيـة والزراعـة اتصـاالت مـع الكثـري  - ١٣
من منظمات وأفراد السكان األصليني وذلك يف إطـار أعماهلـا املتعلقـة، يف مجلـة أمـور، حبيـازة 
األراضي، ومشروع نظم التراث الزراعي للسكان األصليني املهم عامليا، وأعمـال جلنـة املـوارد 

اجلينية لألغذية والزراعة. وقد تعززت مؤخرا االتصاالت مع مؤسسة رجيو برتا منشو توم. 
  

معلومات  جيم -  
شبكة مراكز التنسيق بشأن قضايا السكان األصليني 

أنشــأت منظمــة األغذيــة والزراعــة شــبكة مراكــز تنســيق ملعاجلـــة قضايـــا الســـكان  - ١٤
األصليـني. وقـد رشـح املديـر العـام  مركـز تنسـيق مـن أجـل قضايـا السـكان األصليـني يف عــام 
٢٠٠١ تلبية لطلب مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان. وتضم هذه الشبكة عضـوا 



03-309917

E/C.19/2003/18

يف مركز التنسيق تعينه كل إدارة تقنية يف منظمة األغذية والزراعة  وعضوا يف مركـز التنسـيق 
يعينه كل مكتب إقليمي تابع ملنظمة األغذية والزراعة. وتعمل هـذه الشـبكة كمنتـدى داخلـي 
لتبادل املعلومات ودعم قضايا السكان األصليني يف أنشطة �الفاو�. فهي مركـز التنسـيق مـن 

أجل التعاون وتبادل املعلومات بني الوكاالت. 
 

حيازة األراضي  - ٢
املواد بشأن املطالبـات املتعلقـة بـأمالك األجـداد واحلـق يف األرض هـي بعـض املسـائل  - ١٥
املتعلقـــة بالســـكان األصليـــني الـــيت تدرجـــها نشـــرة إصـــالح األراضـــي، واملســـــتوطنات، 

والتعاونيات يف منشورها النصف سنوي. 
  

العالقة بني أنشطة منظمـة األغذيـة والزراعـة والقضايـا والتوصيـات الـيت  ثالثا -
أكد عليها املنتدى يف دورته األوىل اليت تطلب من كيانات األمم املتحدة 

اختاذ إجراءات بشأا 
كمـا هـــو موضــح يف الفرعــني أوال وثانيــا أعــاله، تعــاجل الفــاو الكثــري مــن املســائل  - ١٦
املطروحـة يف دورة املنتـدى األوىل وذلـك ضمـــن أنشــطتها العامــة الراميــة إىل حتســني أحــوال 
املعيشة واألمن الغذائي، والوصول إىل املوارد الطبيعية، بالنســبة للفئـات الفقـرية والضعيفـة، مبـا 

فيها السكان األصليون. 
 


