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 مقدمة

 ٤٨/١٦٣أنشئ صندوق التربعات للعقد الدويل للسكان األصليني يف العامل عمالً بقرارات اجلمعية العامة  -١
 ٥٠/١٥٧، و ١٩٩٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ املؤرخ   ٤٩/٢١٤، و ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢١املـؤرخ   

ووفقاً للقرار . ، ومجيعها تتعلق بالعقد الدويل للسكان األصليني يف العامل١٩٩٥ديسمرب  /ول كانون األ  ٢١املؤرخ  
بقبول وإدارة "، طُلـب إىل األمـني العام أن ينشئ صندوقـاً للتربعـات مـن أجل العقد، وأُذن له    ٤٨/١٦٣

ية وغريها من املؤسسات    التـربعات املقدمـة من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوم           
 ".اخلاصة واألفراد، بغرض متويل املشاريع والربامج خالل العقد

، ينبغي ملنسق العقد وهو مفوض األمم املتحدة ٥٠/١٥٧ من مرفق قرار اجلمعية العامة     ٢٤ووفقاً للفقرة    -٢
للعقد، وذلك بالتعاون تشجيع إقامة مشاريع وبرامج تتلقى الدعم من صندوق التربعات         "السامي حلقوق اإلنسان    

 ".مع احلكومات ومع مراعاة آراء السكان األصليني والوكاالت املختصة يف منظومة األمم املتحدة

 املتعلق بربنامج أنشطة العقد الدويل، أنشئ فريق استشاري         ٥٠/١٥٧ من مرفق القرار     ٢٣ووفقاً للفقرة    -٣
 . ملساعدة منسق صندوق التربعات١٩٩٦أبريل /يف نيسان

ويتألف الفريق االستشاري حالياً من مخسة خرباء من السكان األصليني وهم أيضاً أعضاء يف جملس أمناء                -٤
، والسيد  )الصامي، السويد (السيد الرس أندرس باير     : صـندوق األمم املتحدة للتربعات للسكان األصليني وهم       

، والسيد نادر )الربونكا، كوستاريكا(يس ، والسيد خوسيه كارلوس موراليس مورال    )األمازيغ، اجلزائر (أمحد حميو   
، )اإليغوروت، الفلبني ( كوربوز   -، والسيـدة فيكتوريا تاويل     )التـتار بشبه جزيرة القرم، أوكرانيا     (بكـريوف   

باإلضافة إىل السيد ميغيل ألفونسو مارتينيز، رئيس الفريق العامل املعين بالسكان األصليني، والسيد خوسيه لويس               
 .وانتخب السيد موراليس رئيساً. غوميز دل برادو

 الدورة التاسعة للفريق االستشاري -أوالً

. ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٦ إىل   ٢٢عقدت الدورة التاسعة للفريق االستشاري يف جنيف خالل الفترة من            -٥
قوق افتتح اجللسة السيد جيسالف كيدسيا، رئيس فرع البحوث واحلق يف التنمية التابع ملفوضية األمم املتحدة حل               

ويف بـيانه االفتتاحي، أعرب عن دعم املفوضية لوالية الفريق االستشاري وشكر أعضاء الفريق على               . اإلنسـان 
 .التزامهم بقضايا الشعوب األصلية

ودرس املعلومات اليت .  جلسات مغلقة١٠وأجرى الفريق . حضـر اجللسـة مجيع أعضاء الفريق السبعة        -٦
توصيات املعتمدة يف الدورة الثامنة للفريق واحلالة املالية للصندوق، مبا فيها           أعدهتـا أمانـة الفريق بشأن تنفيذ ال       

 ).انظر املرفق األول(التربعات اجلديدة اليت قدمت 

، )انظر املرفق الثاين  (ويف ضـوء املعايري املعمول هبا يف اختيار املشاريع وغريها من املبادئ التوجيهية ذات الصلة                 -٧
 املشاريع  الطلبات اجلديدة اليت قدمتها مجاعات ومنظمات الشعوب األصلية للحصول على منحنظر الفريق االستشاري يف

 . بصفتها منسقة العقد الدويل٢٠٠٤ ويف األنشطة املقرر أن تنفذها املفوضة السامية يف عام ٢٠٠٤لعام 
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ادل اآلراء بشأن   ، اجتمع املفوض السامي بالنيابة مع الفريق االستشاري لتب        ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٦ويف   -٨
وأعرب الفريق االستشاري عن تقديره للحوار      . القضـايا املهمة، مبا فيها مستقبل الصندوق يف ضوء هناية العقد          

وأعرب املفوض السامي بالنيابة من جديد عن دعم       . املفـتوح الـذي نوقشت خالله اهتمامات الفريق ومشاغله        
 .ر الصندوق يف إطار عقد دويل ثاناملفوضية لقضايا الشعوب األصلية ال سيما الستمرا

 .والحظ الفريق مع االرتياح أن معظم التوصيات اليت اعتمدت يف دورته السابقة قد نفذهتا األمانة العامة -٩

 ٢٠٠٣ إىل ١٩٩٨استعراض التقارير األدبية واملالية الواردة بشأن املنح املخصصة من  -ألف

 تقريراً من املنظمات    ٥٨ األدبية واملالية املتبقية والبالغ عددها       استعرض الفريق االستشاري حالة التقارير     -١٠
 . تقريرا٣٥ًوأعرب الفريق عن ارتياحه لتلقي . ٢٠٠٢ إىل ١٩٩٨اليت تلقت منحا من الصندوق خالل الفترة من 

ىل  ومل تف بالتزاماهتا املتعلقة برفع تقرير إ       ٢٠٠٠ و ١٩٩٩وفيما خيص املنظمات اليت تلقت منحا عامي         -١١
وعلى األمانة أيضا أن تبلغ     . الصندوق، أوصى الفريق بأن تعجل هذه املنظمات بتقاريرها اليت فات موعد تقدميها           

 .هذه املنظمات بأن عدم تقدمي تقاريرها يف غضون األجل احملدد سيترتب عنه احتمال مطالبة املنظمة برد املنحة

رير أدبية ومالية مقنعة بالنسبة للمشاريع اليت قدمت بشأهنا         أما فيما يتعلق باملنظمات اليت مل تقدم بعد تقا         -١٢
، أوصى الفريق االستشاري بأن تقدم تلك املنظمات تقاريرها إىل األمانة العامة يف             ٢٠٠٢ و ٢٠٠١مـنح عامي    
وإذا ُعدت التقارير غري مقنعة، أوصى الفريق االستشاري بأن ترسل          . ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١أجل أقصاه   

 .٢٠٠٤مايو / أيار٣٠ظمات تقارير أكثر تفصيال حبلول املن

والحظ . ٢٠٠٣ منظمة عام    ٤٨واستعرض الفريق االستشاري أيضا حالة منح املشاريع اليت قدمت إىل            -١٣
. الفـريق أن التقارير املرفوعة كانت مقنعة يف مخس حاالت وأوصى بالتايل إغالق امللفات املتعلقة بتلك املشاريع        

 . أيضا مبواصلة املتابعة مع املنظمات األخرىوأوصى الفريق

وأعـرب الفريق االستشاري عن ارتياحه للمبادرة اليت أخذهتا أمانة الفريق فيما يتعلق بإعداد إحصاءات                -١٤
وميكن الرجوع إىل املرفق الثالث لالطالع على رسوم بيانية     . بشأن منح املشاريع اليت قدمها الصندوق منذ إنشائه       

اإلمجايل ملنح املشاريع واملبلغ اإلمجايل املمنوح بدوالرات الواليات املتحدة حسب املنطقة والسنة من             تظهر العدد   
وشدد الفريق االستشاري على أن املنح قُدمت حسب معايري االختيار ومع مراعاة عدد             . ٢٠٠٣ إىل   ١٩٩٨عام  

 .الطلبات اليت وردت من كل منطقة

 املفوض السامي بالنيابة بصفته منسق العقد الدويلاستعراض األنشطة اليت قام هبا  -باء

اسـتعرض الفـريق االستشاري حلقات العمل واحللقات الدراسية اليت أوصى يف دورته األخرية بتقدمي                -١٥
ويتعلق األمر بدورة تدريبية حتت إشراف اجلماعات احمللية وحبلقة دراسية بشأن إقامة العدل             . املساعدة املالية إليها  

 .٢٠٠٣نوفمرب / مدريد يف تشرين الثاينُنظمت يف

وفيما يتعلق باحللقة . وأحاط الفريق علما بأن الدورة التدريبية مل تنظم بعد لكنها ستعقد يف حبر هذا العام -١٦
الدراسـية، أعرب الفريق عن ارتياحه للتقرير الذي قُدم، والذي جيسد جناح احللقة الدراسية واملشاركة الكبرية                
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وأحاط الفريق علما أيضا بالتعاون املثمر مع اجلامعة الوطنية للتعليم من بعد، . عوب األصلية وغريها خلرباء من الش  
 .اليت شاركت يف تنظيم احللقة

 ٢٠٠٤توصيات بشأن منح املشاريع واألنشطة يف  -جيم

نتظمون وجدد استعرض الفريق االستشاري احلالة املالية للصندوق وقائمة التربعات اليت قدمها متربعون م -١٧
واالحتياطي )  يف املائة١٣(وبعد خصم االعتمادات اإللزامية لتغطية تكاليف دعم الربامج . منذ عقد الدورة الثامنة

 دوالر من   ٣٧٦ ٨٦٧، وفقا للقواعد املالية لألمم املتحدة ذات الصلة، بقي مبلغ           ) يف املائة  ١٥(النقدي للتشغيل   
 .نفاقدوالرات الواليات املتحدة جاهزاً لإل

 طلبا مقبوال للحصول على منح املشاريع وردوا يف غضون األجل           ١٥٩ونظـر الفـريق االستشاري يف        -١٨
أما املنظمات اليت كانت قد     .  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     ٢ ٨١٠ ٠٠٠احملـدد، ومتثل الطلبات مبلغ      

 . األمانة العامة بذلكقدمت طلباهتا بعد األجل احملدد أو خارج والية الصندوق فقد أبلغتها

ونظـرا حملدودية املوارد املتاحة وملعايري االختيار، أوصى الفريق االستشاري األمني العام باملوافقة على قائمة من                 -١٩
 .وترد هذه التوصيات يف املرفق الرابع.  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٢٤٣ ٥٠٠منحة للمشاريع بقيمة  ٣٥

تقدم الدفعة األوىل فوراً أما الثانية . ستشاري بتقدمي املنح يف دفعتني، عند االقتضاءوأوصـى الفـريق اال    -٢٠
 .فتؤدى لدى تلقي تقارير أدبية ومالية مقنعة

ويف دورة هـذا العـام، الحظ الفريق بارتياح أن بعض املشاريع املقدمة هي مبادرات تشارك فيها عدة                   -٢١
املشاريع املشتركة، والشراكات يف أوساط مجاعات ومنظمات       ويف هذا الصدد، شجع الفريق بعض       . مـنظمات 

 .الشعوب األصلية إىل جانب تشجيع املشاريع اإلقليمية

 ٢٠٠٤توصيات بشأن أنشطة املفوضة السامية، بصفتها منسقة العقد الدويل يف  -دال

لتمويل  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ٩٢ ٨٠٠أوصـى الفـريق االستشـاري بتخصيص مبلغ        -٢٢
 :األنشطة التالية للمفوضة السامية بصفتها منسقة العقد الدويل

، "عشر سنوات من الشراكة يف العمل     : العقد الدويل للسكان األصليني يف العامل     "منشور بعنوان    )أ( 
ُتعمـم بواسـطته على نطاق واسع نتائج املشاريع اليت موهلا الصندوق واألنشطة اليت قامت هبا مفوضية حقوق                  

 ؛) دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٥٦ ٨٠٠) (٢٠٠٤-١٩٩٥(نسان خالل العقد الدويل اإل

ثالث دورات تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان حتت إشراف اجلماعات احمللية، من املقرر عقدها               )ب( 
ية واجلماعات  وستنظَّم هذه الدورات مببادرة مشتركة بني املفوض      ).  دوالر لكل دورة   ١٢ ٠٠٠(يف مناطق خمتلفة    

 ".تدريب املدربني"الشعبية، عمال بفلسفة 

ففيما يتعلق باملنشور، . وناقش الفريق االستشاري مقترحني بشكل معمق وأبدى عدة اقتراحات لتنفيذمها -٢٣
ومـع تسليمه بأمهية نشر تقييم للعقد، أشار الفريق بإجياد سبل ووسائل للحفاظ على التكاليف يف أدىن مستوى                  

 .وأوصى أعضاء الفريق باستشارهتم أثناء عملية الصياغة. ممكن هلا
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 تقييم أثر الصندوق -ثانياً

من أجل تقييم مسامهة صندوق العقد الدويل وصندوق األمم املتحدة للتربعات للسكان األصليني وأثرمها               -٢٤
ى الفريق االستشاري   يف حتقـيق أهداف العقد، وبغية اخلروج باستنتاجات وتوصيات ُيعمل هبا يف املستقبل، أوص             

، قبل عقد الدورة الثانية والعشرين للفريق العامل املعين         ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١٦ و ١٥بعقـد حلقة دراسية يومي      
 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ٣٠ ٧٨٨وأوصى الفريق االستشاري بتخصيص مبلغ      . بالسكان األصليني 
أمساء املشاركني احملتملني، وستشمل مستفيدين يف املاضي واحلاضر وحدد الفريق قائمة مؤقتة ب. لتمويل هذا النشاط

 .من كلي الصندوقني وممثلني آخرين عن الشعوب األصلية، باإلضافة إىل حكومات ماحنة

 مجع األموال -ثالثاً

 ، أدىل رئيس الفريق ببيان يف إطار البند ذي الصلة من جدول األعمال يف الدورة              ٢٠٠٤أبـريل   / نيسـان  ٨يف   -٢٥
 .الستني للجنة حقوق اإلنسان قدم فيه معلومات عن احلالة املالية للصندوق ووجه نداء لتقدمي تربعات جديدة

وفـيما يتعلق بتحويل الرصيد املتبقي من حساب السنة الدولية إىل صندوق العقد الدويل، أوصى الفريق                 -٢٦
 .االستشاري بتحويل التربعات إىل الصندوق يف أقرب وقت ممكن

  مستقبل الصندوق-اًرابع

. نـاقش أعضاء الفريق أيضا مسألة اإلدارة املقبلة للصندوق يف ضوء املعلومات اليت قدمتها األمانة العامة   -٢٧
وأحاط أعضاء الفريق علما بالتغيريات اإلدارية، وبإنشاء فرقة عمل معنية بالصناديق االستئمانية لألمم املتحدة يف               

 .لألمني العام، وبزيادة التركيز على تقييم النتائجإطار متابعة اخلطة اإلصالحية 

وأشار الفريق أيضا إىل استعراض آليات األمم املتحدة فيما يتعلق بقضايا الشعوب األصلية باإلضافة إىل                -٢٨
ويف هذا السياق، أعرب الفريق االستشاري عن تأييده الكامل لتنظيم عقد دويل            . إشارهتم إىل هناية العقد الدويل    

للشعوب األصلية يف العامل بتنسيق من املفوض السامي حلقوق اإلنسان حفاظا على النهج القائم على احترام                ثان  
 .حقوق اإلنسان عند تناول قضايا الشعوب األصلية

والحظ الفريق االستشاري مع التقدير ما قدمته مفوضية حقوق اإلنسان من دعم وأبدته من التزام طيلة                 -٢٩
وأكد الفريق خصوصية الصندوق وأبرز اخلربة القيِّمة اليت        . كن الفريق من االضطالع بواليته    العقـد األول، مما مم    

اكتسـبها كل من الفريق ومفوضية حقوق اإلنسان على مدى السنوات العشر املاضية، مما جيعلهما معا يشكالن                 
 .أساسا متينا ميكن أن تقوم عليه أنشطة عقد ثان

. زامهم إزاء الصندوق وطلبوا أن تناقش معهم بالكامل أي تغيريات مقترحة          وأعرب أعضاء الفريق عن الت     -٣٠
 .ويف سياق هذه املناقشات، أكد أعضاء الفريق ضرورة مراعاة مصاحل الشعوب األصلية حسب األولوية دائما
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Annex I 
CONTRIBUTIONS AVAILABLE FOR THE NINTH SESSION OF 

THE ADVISORY GROUP AS AT 16 MARCH 2004a 
A.  Contributionsb 

Donors Amount in US$ Paid/transferred on Paid/transferred in 
Australia 15 182 14 April 2003 Geneva 
Chile 1 000 31 July 2003 New York 
Canada 11 044 16 March 2004 Geneva 
Denmark 73 512 11 March 2004 Geneva 
Estonia 11 816 30 December 2003 Geneva 
France 11 333 20 May 2003 Geneva 
Greece 3 000 8 August 2003 Geneva 
Japan 11 520 17 November 2003 Geneva 
Luxembourg 2 454 20 May 2003 Geneva 
Netherlands 55 334 1 April 2003 Geneva 
New Zealand 5 333 9 September 2003 Geneva 
Norway 49 168 2 May 2003 Geneva 
Norway 51 758 4 April 2003 Geneva 
Sweden 18 727 7 April 2003 Geneva 
Switzerland 14 667 14 April 2003 Geneva 
Mr. Shiokawa 221 

356 
4 August 2003 
11 September 2003 

Geneva 
Geneva 

United Nations  
Staff Gala 

8 818 20 May 2003 Geneva 

Total 345 243   

B.  Pledges 
Donor Amount in US$ Pledged on Pledged in 
Algeria 5 000 23 December 2002 Geneva 
Total 5 000   

                                                      

a  According to information available at OHCHR. 

b The contributions from Australia, France, Luxembourg, the Netherlands, New Zealand, Norway, 
Sweden and Switzerland, as well as the United Nations Staff Gala, refer to the transfer of the 
remaining balance of these contributions from the United Nations Voluntary Fund for the 
International Year of the World’s Indigenous People to the United Nations Voluntary Fund for the 
International Decade of the World’s Indigenous People. 
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 املرفق الثاين

 مبادئ توجيهية ومعايري الختيار املستفيدين

  أهداف الصندوق-أوالً

 : فيما يلي٥٠/١٥٧ و٤٩/٢١٤ و٤٨/١٦٣تتمثل أهداف الصندوق وفقاً لقرارات اجلمعية العامة  

 ؛٥٠/١٥٧دعم برنامج األنشطة الذي اعتمدته اجلمعية العامة للعقد يف قرارها  )أ( 

التعاون الدويل حلل   : ملالية للمشاريع والربامج اليت من شأهنا أن تنهض هبدف العقد وهي          تقدمي املساعدة ا   )ب( 
 .املشاكل اليت تواجهها الشعوب األصلية يف جماالت مثل حقوق اإلنسان، والبيئة، والتنمية، والصحة، والثقافة، والتعليم

  املؤهلون لطلب منح املشاريع-ثانياً

ا ومنظماهتا واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات األكادميية وسائر        الشعوب األصلية وجمتمعاهت   )أ( 
 املؤسسات املماثلة؛ على أن تكون املنظمات غري هادفة للربح؛

 اللجان الوطنية للعقد؛ )ب( 

ينبغي للمنظمة املقدمة للمشروع املطلوب متويله أن تكون قادرة على مجع األموال اإلضافية                )ج( 
 .رى وأن تكون قد قدمت إىل ماحنني آخرين طلباً للمنحالالزمة، من مصادر أخ

  جماالت املشاريع الرئيسية-ثالثاً

جماالت املشاريع  ) E/CN.4/Sub.2/AC.4/1997/5انظر  (حدد الفريق االستشاري يف دورتـه الثانيـة        
 :الرئيسية التالية

فضالً عن توصيات إعالن    ) ٥٠/١٥٧انظر قرار اجلمعية العامة     (برنامج أنشطة العقد وأهدافه      )أ( 
الفقرات  (١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤتـمر العاملـي حلقوق اإلنسان يف            

 ، من حيث صلتها بالسكان األصليني؛)٣٢-٢٨

اهلياكل واإلجراءات التنظيمية اخلاصة بالسكان األصليني وتقويتها من خالل التربية، والتدريب            )ب( 
 اء املؤسسات والقدرات، مع مراعاة احلاجة الحترام تقاليدهم ذات الصلة؛وبن

 التربية والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان وحقوق السكان األصليني؛ )ج( 

 املعلومات املتعلقة بالشعوب األصلية والعقد الدويل؛ )د( 
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 فيما بني الشعوب األصلية؛االتصاالت والتبادل بني منظومة األمم املتحدة والشعوب األصلية و  )ه( 

 .مبادرات مجع األموال لتعزيز أهداف العقد )و( 

  معايري االختيار-رابعاً

 جيب أن تكون املشاريع ذات نفع مباشر للسكان األصليني يف مجيع أحناء العامل؛ )أ( 

 جيب أن يعد السكان األصليون املشاريع بأنفسهم أو أن يتم ذلك بالتشاور الكامل معهم؛ )ب( 

 جيري النظر يف املشاريع مع مراعاة التوازن بني اجلنسني؛ )ج( 

 يعطَى اعتبار خاص للمشاريع الواردة من املناطق املتخلفة من خمتلف املناطق؛ )د( 

تتم املوافقة على املشاريع يف اجملاالت ذات الصلة، وخاصة ما يتعلق منها بتشجيع ومحاية وإعمال   )ه( 
 ان األصليني؛حقوق اإلنسان وحقوق السك

 لكي يقبل الطلب، ينبغي أن تكون امليزانيات واقعية يف تركيزها على التكاليف واملرتبات احمللية؛ )و( 

ينبغي أن تلتمس املنظمات الطالبة للمنح متويلها املناسب من وكاالت األمم املتحدة املتخصصة              )ز( 
حيث قد تكون يف وضع أفضل لتقدمي املساعدة املستدامة         وصناديقها وبراجمها يف البلد املعين أو املنطقة املعنية،         

ومنظمة الصحة  ) للتنمية(برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     : ومن أمثلة مؤسسات األمم املتحدة املذكورة     . للمشروع
مصائد للزراعة و(والفاو ) للتعليم وحمو األمية والعلم والثقافة(واليونسكو ) للطفولة(واليونيسيف ) للصحة(العاملية 

وبرنامج األمم املتحدة   ) لإلسكان(واملوئل  ) للمساعدة الغذائية (وبرنامج األغذية العاملي    ) األمساك وما إىل ذلك   
وستزود األمانة اجلهة الطالبة بتفاصيل عن      . اإليدز، وما إىل ذلك   /املشترك ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     
 .جهات االتصال املعنية، إذا استدعى األمر ذلك

  املوعد احملدد، والنظر يف املشاريع-خامساً

 ؛أكتوبر/ تشرين األول١قبل ترسل املشاريع املقترحة إىل أمانة الصندوق  )أ( 

تقدم الطلبات كاملة إىل الصندوق باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية وتؤرخ وتوقع من               )ب( 
 رئيس املشروع أو عضو اهليئة التنفيذية باملؤسسة؛

 .أبريل/ينظر يف الطلبات املقدمة إىل الصندوق يف الدورة السنوية للفريق االستشاري يف نيسان )ج( 

  املنح من الصندوق-سادساً

نظراً إىل أن التربعات اليت يتلقاها الصندوق حمدودة درج الفريق االستشاري يف السنوات املاضية  )أ( 
ولن تتجاوز املنح املقدمة من الصندوق للمشاريع       .  دوالر ١٠ ٠٠٠على أن يوافق على منح للمشاريع يف حدود         

  دوالر؛٥٠ ٠٠٠مبلغ 
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وتدفع املنح بدوالرات   . على املؤسسات الطالبة للمنح أن تقدم تفاصيل بشأن أوضاعها املصرفية          )ب( 
. واليات املتحدةولذا يتعني أن يقبل مصرف املؤسسة املعنية الدفع بدوالرات ال. الواليات املتحدة بالتحويل املصريف

 وال ميكن قبول أي حساب مصريف باسم فرد خاص؛. ويكون احلساب املصريف مسجالً باسم املؤسسة الطالبة

  شهراً؛١٢ميكن ملنحة الصندوق أن تغطي ميزانية تصل إىل  )ج( 

على رؤساء املشاريع أال يقدموا عدة مشاريع للحصول على منح نظراً لكون التربعات اليت                 )د( 
كالتعليم واملساعدة القانونية   (بيد أنه بإمكاهنم التقدم مبشروع ذي عناصر خمتلفة          . اها الصندوق حمدودة  يتلق

 ).والتدريب على حقوق اإلنسان، وما إىل ذلك

  اإلبالغ عن استخدام املنح-سابعاً

خدام  عن است  بتقرير أديب وتقرير مايل   إذا ُمنحت مؤسسة منحة فعليها أن تزود أمانة الصندوق           )أ( 
ويشري اإلطار الذي حدده الصندوق لصياغة التقارير       . أكتوبر/ تشرين األول  ١هذه املنحة يف موعد ال يتجاوز       

وينبغي أن تقدم املؤسسة املعنية     . إىل املعلومات املتعني تقدميها   " التقرير األديب واملايل  "األدبية واملالية، املعنون    
هلا أن تستخدم صفحات منفصلة إذا احتاجت إىل ذلك على أال           معلومات عن كل بند مدرج يف تلك الوثيقة، و        

 تزيد يف جمملها عن مثان؛

 ليست القائمة حصرية وال ميكن األخذ هبا إال كمؤشر لنوع املعلومات املطلوبة؛ )ب( 

ينبغي للمؤسسة أن تقدم منوذجا ألي إجناز ملموس حققته بفضل املنحة، كمنشور مثالً أو قاعدة  )ج( 
  موقع على شبكة إنترنت، أو ما إىل ذلك؛بيانات أو

إذا حدث أي تغيري غري متوقع يف مشروع موافق عليه، ينبغي أن يقدم رئيس املشروع مشروعه                 )د( 
 إىل أمانة الصندوق للموافقة عليه من جديد قبل إنفاق أي مبالغ من املنحة املقدمة من الصندوق؛

يف أي طلب جديد من أي مؤسسة مل تقدم تقريراً أدبياً           القاعدة أن ال ينظر الفريق االستشاري         )ه( 
. ومالياً مقنعاً عما استخدمت فيه املنحة اليت تلقتها من قبل، يف غضون عام واحد من آخر رسالة إليها من األمانة

يعترب وإذا مل ترد املؤسسة املنحة يف الوقت الذي حيدده الفريق . وجيوز أن يوصي الفريق، حسب احلالة، برد املنحة
 أي طلب جديد من املؤسسة املعنية غري مقبول تلقائياً؛

جيوز لعضو الفريق االستشاري املعني ملنطقة جغرافية ما أن يتصل برؤساء املشاريع مباشرة                )و( 
اإلقرار باستالم املنحة، واملعلومات عن أي رصيد متبق، والتقارير األدبية واملالية (للحصول على املعلومات الناقصة 

 قنعة، وما إىل ذلك؛امل

جيوز ألعضاء الفريق االستشاري وألمانة الصندوق القيام بزيارة أي مشروع ولقاء موظفني يف              )ز( 
املؤسسة اليت تنفذه، إضافة إىل أفراد جمتمع السكان األصليني، املستفيدين من املنحة بصورة مباشرة أو غري مباشرة، 

وتبلغ األمانة املؤسسة املعنية مسبقاً باحتمال      . يمه بشكل أفضل  وذلك لفهم ما أجنز وما سينجز من عمل وتقي         
 .القيام هبذه الزيارة
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  التعاون مع األمم املتحدة ميدانياً-ثامناً

جيوز ألمانة الصندوق أن تطلب معلومات عن املشاريع اليت يدعمها الصندوق، إىل املفوضية أو               )أ( 
 وكاالت األمم املتحدة األخرى أو صناديقها أو براجمها من قبيل           أي من موظفي األمم املتحدة يف امليدان وممثلي       
وإذا وافق هؤالء املوظفون على زيارة املشروع وتقدمي تقييمهم         . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على سبيل املثال      

 ؛وُيطلب تعاون رئيس املشروع. للمشروع إىل الصندوق، تبلغ أمانة الصندوق رئيس املشروع بذلك مقدماً

جيوز ألمانة الصندوق أن تعلم ممثلي األمم املتحدة يف امليدان عن املنح املقدمة للمشاريع يف بلداهنم حىت                  )ب( 
وإذا مل يرغب رؤساء املشاريع يف إعالم وكاالت األمم          . يدركوا عالقة الصندوق باملؤسسات املسؤولة عن املشاريع       

 .م عن مشروعهم، ينبغي أن يبلغوا أمانة الصندوق بذلك مع بيان العلةاملتحدة أو صناديقها أو براجمها العاملة يف بلده

  جتميد الدفعات-تاسعاً

بناء على املعلومات الواردة بعد عقد دورة الفريق االستشاري، جيوز لألمانة أن تقرر جتميد دفع املنح، أو  
ميزانية أو سوء إدارة، أو ألي أن تطلب إىل رئيس املشروع رد املنحة، إذا ما ثارت شكوك حول حدوث جتاوز لل

 .سبب آخر

  رد املنحة-عاشراً

إذا مل  ) أ: (بناء على توصية من الفريق، جيوز لألمانة أن تطلب إىل املؤسسة رد املنحة يف احلاالت التالية                
ة إىل الفريق   إذا صرفت املنحة يف أغراض غري املبينة يف امليزانية املقترحة املقدم          ) ب(ينفذ املشروع كلياً أو جزئياً؛      

إذا ُعد  ) د(أو مايل يف املوعد الذي حدده الفريق أو األمانة؛          /إذا مل يقدم أي تقرير أديب و      ) ج(واملعتمدة منه؛   
 ).أعاله ) ه(انظر كذلك الفرع سابعاً (أو التقرير املايل املقدم يف املوعد احملدد غري مقنع /التقرير األديب و
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Annex III 

TOTAL NUMBER OF PROJECT GRANTS AND TOTAL AMOUNT  
IN US$ ALLOCATED BY REGION AND BY YEAR, 1998-2003 

Amount in US$ of project grants allocated 
by region and by year from 1998 to 2003
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Annex IV 

LIST OF PROJECT GRANTS APPROVED BY THE ADVISORY GROUP  
AT ITS NINTH SESSION 

Project No. NGO, community, 
academic institution 

Project title Country 
Indigenous represented 

Amount 
recommended 

in US$ 

AFRICA 

P92(04) Letloa (service org. to the 
Kuru Family of 
Organisations) 

Voices of the San - A 
Regional San Project to End 
the Decade of the World’s 
Indigenous Peoples in 2004 

Botswana 

San 

10 000 

P93(04) Unissons - Nous Pour la 
Promotion des Batwa 
(UNIPROBA) 

Seminar on human rights 
and indigenous rights for the 
Batwa of the Great Lakes 
region 

Burundi 

Batwa 

7 000 

P101(04) Action Chrétienne pour la 
Promotion des Defavorisés 
(ACPROD) 

Awareness and education 
seminar on human rights and 
indigenous peoples’ rights 
for Pygmy women 

Democratic Republic of 
the Congo 

Pygmies 

5 000 

P102(04) Association des Pygmées 
pour le Développement 
(APD) 

Awareness and training on 
the fundamental rights and 
freedoms of indigenous 
peoples 

Democratic Republic of 
the Congo 

Pygmies 

7 000 
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Project No. NGO, community, 
academic institution 

Project title Country 
Indigenous represented 

Amount 
recommended 

in US$ 

P96(04) African Indigenous 
Women Organization 

Training of indigenous 
women on human rights in 
Africa 

Kenya (Nairobi, 
Namibia, Cameroon, 
Morocco and 
Burkina Faso)  

Indigenous 
representatives from five 
subregions in Africa 

15 000 

P169(04) Association Tamaynut  Training workshops on 
international indigenous 
peoples’ rights, the African 
Charter on human and 
peoples’ rights, and local 
development projects 
management 

Morocco 

Amazigh 

7 000 

P14(04) Organisation pour la 
Protection de 
l’Environment, le Mieux 
être et de Développement 
(ONG AGHIRIN’MAN) 

Workshop on the rights and 
duties of citizens and 
decentralization process 

Niger 

Touareg 

6 000 

P108(04) Movement for the Survival 
of the Ogoni People 
(MOSOP) 

Capacity-building 
indigenous populations in 
the Niger Delta 

Nigeria 

Ogoni 

7 000 

P62(04) La Voix de Sans Voix Ni 
Liberté (VOVOLIB) 

Aid programmes for the 
indigenous peoples of the 
region 

Rwanda 

Pygmies 

6 000 

     



 
 

Project No. NGO, community, 
academic institution 

Project title Country 
Indigenous represented 

Amount 
recommended 

in US$ 

P35(04) Indigenous Peoples for 
Africa Coordinating 
Committee (IPACC) 

International Conference on 
“African Indigenous 
Women:  Partnership in 
Action” 

South Africa 

Indigenous 
representatives from the 
five subregions of Africa 

9 000 

P104(04) Gatyanga Women’s 
Association 

Community development 
through women rights 
training and 
capacity-building 

Uganda 
Indigenous peoples in 
Uganda 

6 000 

Total = 11 project grants US$ 85,000 

 
Project No. NGO, community, 

academic institution 
Project title Country 

Indigenous represented 
Amount 

recommended 
in US$ 

AMERICA 

P21(04) 

 

INNU Council of 
Nitassinan 

Capacity-building of the 
Innu nation in international 
law  

Canada 

Shefferville, Mamit 
Innuat First Nations (4), 
Innu Nation of 
Labrador (2) 

5 000 
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Project No. NGO, community, 
academic institution 

Project title Country 
Indigenous represented 

Amount 
recommended 

in US$ 

P113(04) Centro de Estudios 
Multidisciplinarios 
Aymara CEM-Aymara 

Capacity-building of 
indigenous peoples 

Bolivia 

Aymara, Qhichwas, Urus 

5 000 

P136(04) Centro Educativo y 
Desarrollo Integral 
Andino-Cedia 

Judicial, agrarian and human 
rights training and education 
in the Manco Kapac 
Province 

Bolivia 

Sawiña, Copacaty, 
Huacuyo, Locka 

4 500 

P117(04) Organización Mapuche 
Consejo de Todas Las 
Tierras 

Training for Mapuche youth 
and women 

Chile 

Mapuche 

7 000 

P138(04) Comunidad Indígena 
Aymara de Ancovinto 

Training for young 
indigenous defenders 

Chile 

Aymara 

7 000 

P126(04) Organización Wayuu 
Painwashi 

Elaboration of a manual of 
the sentences given by the 
Constitutional Court 
(Jurisprudence of the 
Years 1991-2003) in relation 
to the protection of collective 
and cultural rights of the 
Colombian indigenous 
communities  

Colombia 

Wayuu 

8 000 

     



 
 

Project No. NGO, community, 
academic institution 

Project title Country 
Indigenous represented 

Amount 
recommended 

in US$ 

P131(04) Futuro Ecológico y Des. 
Humano Integral Sost, 
FUNEFEDEHS y 
Asociación Shuar tuutin 
Entsa 

Training on political 
leadership and human 
rights for 50 Indigenous 
Shuar and Achuar youth of 
the Taisha Canton 

Ecuador 

Shuar, Achuar 

8 000 

P173(04) Centro de derechos 
humanos y asesoría a 
pueblos indígenas A.C. 
(CEDHAPI) 

Training on indigenous 
rights and human rights for 
indigenous lawyers in 
Oaxaca México 

Mexico 

Mixtecos, Triques, 
Amuzgos, Chochos, 
Náhuatl, Tacuates, 
Zapotecos, Mixes, 
Cuicatecos, Chatinos, 
Chinantecos, Suaves, 
Ixcatecos, Mazatecos, 
Popolocas, Zoques   

10 000 

P22(04) Grupo Kigibe Promotion of Kuna cultural 
and environmental 
ownership in the Cartí 
Sugdup community 

Republic of Panama 

Cartí Sugdup 
community 

6 000 

P135(04) Fundación Wayuunaiki 

 

Protection, promotion and 
dissemination of human 
rights through the 
Wayuunaiki newspaper and 
training workshops  

Venezuela 

Barí, Yukpa, Añú, 
Japreria, Wayuu 

10 000 

Total = 10 project grants US$ 70,500 
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Project No. NGO, community, 
academic institution 

Project title Country 
Indigenous represented 

Amount 
recommended 

in US$ 

ASIA 

P25(04) Rural Development 
Society (RDS) 

Human rights awareness 
training for women and 
translation of international 
instruments on human 
rights into indigenous 
Zeliangrong Nagas 
language 

India 

Zeliangrong (Naga) 

7 000 

P143(04) Jeevan Rekha Parisah 
(JRP) 

Indigenous Human and 
Land Rights awareness 
campaign for Kondh 
(Tribal) Community 

India 

Kondh Tribal Peasants 

7 000 

P150(04) Self Help Bodo 
Women’s Association 
(SEBWA) 

Empowerment of Bodo 
Women for Peace 

India 

Communities of Bijni, 
Assam 

5 000 

P41(4) Kurnool District Social 
Welfare Association 

Women Mobilization 
Towards Comprehensive 
Development 

India 

Scheduled Caste and 
Tribes 

10 000 

     



 
 

Project No. NGO, community, 
academic institution 

Project title Country 
Indigenous represented 

Amount 
recommended 

in US$ 

P145(04) Institution for 
Development of Rural 
and Indigenous People 
(IDRAP) 

Capacity Building for 
Kulisusu and Training on 
Human Rights 

Indonesia 

Kulisusu 

7 000 

P154(04) Murkele Organization Human rights training for 
Maluku indigenous people, 
non-governmental 
organization, and local 
humanitarian independent 
activists 

Indonesia 

Alifuru 

7 000 

P149(04) Asia Indigenous 
Peoples Pact 
Foundation (AIPP 
Foundation) 

Human rights training for 
indigenous representatives 
in Japan 

Japan 

Ainu and Okinawa 

10 000 

P147(04) Association of Nepalese 
Indigenous/Nationalities 
Journalists (ANIJ) 

Publication of “Indigenous 
Voice” Part II 

Nepal 

All Nepalese 
Indigenous 

6 000 
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Project No. NGO, community, 
academic institution 

Project title Country 
Indigenous represented 

Amount 
recommended 

in US$ 

P156(04) Philippine Indigenous 
Peoples Links 

Development education for 
indigenous peoples rights 

Philippines 

Subanon 

6 000 

P84(04) Cordillera Peoples 
Alliance - Youth Center 
(CPA YC) 

Human rights training and 
workshop for Cordillera 
youth 

Philippines 

Ibaloi, Kankana-ey, 
Kalinga, Bontoc, 
Tingguians, Tuwali, 
Ayangan, Kalangguya, 
Itneg 

 

5 000 

P155(04) Inter Mountain Peoples 
Education and Culture 
in Thailand (IMPECT) 

Training on decision-
making  

Thailand 

Pga K’nyau (Karen), 
Hmong, Mien, Lisu, 
Lahu, Akha 

5 000 

Total = 11 project grants US$ 75,000 

 

 

 



 
 

Project No. NGO, community, 
academic institution 

Project title Country 
Indigenous represented 

Amount 
recommended 

in US$ 

EUROPE 

P159(04) Altai Regional Public 
Organization of 
Kumandin Peoples 
“Istok” 

Center for Promoting and 
Protecting Economic, Social 
and Cultural Rights of 
Indigenous Communities of 
Altai Region 

Russian Federation 

Kumandin 

5 000 

P89(04) Primorsky Regional 
Association of Indigenous 
Peoples of the North 
(PRAIP) 

Local Communities Focus: 
Indigenous Side Events 
Within the International 
Conference (Taiga Rescue 
Network Biennale 
Meeting)/Boreal Forests of 
the Far East:  Preservation or 
Development 

Russian Federation 

Indigenous peoples of the 
Primorsky region 

5 000 

P162(04) Vadtejen Saemiej Sijte 
(VSS) 

Traditional Indigenous 
Knowledge in a Changing 
World 

Sweden 

Sámis 

3 000 

Total = 3 project grants US$ 13,000 
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