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 املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
 الدورة السادسة

 ٢٠٠٧مايو / أيار٢٥-١٤نيويورك، 
  من جدول األعمال٨البند 
 عــمج”: ات واملواضيع اجلارية ومتابعتهاـاألولوي

   “)٢٠٠٤(البيانات وتبويبها 
 ٨توصيات بشأن البند   

 
 مقدمة من املقـرِّر  

 
 )مجع وتبويب البيانات املتعلقة بالشعوب األصلية (اجلاريةاألولويات واملواضيع   

 
يرحب املنتدى الدائم بالتقارير املتعلقـة مبختلـف حلقـات العمـل اإلقليميـة واملواضـيعية              - ١

 املنتـدى واتفاقيـة التنـوع       ة بالتعـاون مـع أمانـ      والدولية اليت نظمتـها منظمـات الـشعوب األصـلية         
 أن حلقــات العمــل هــذه مــا هــي إال بدايــة   درك املنتــدىيــوإذ .  املؤشــراتبــشأن، البيولــوجي

 املنظمــات إىل مواصــلة إقامــة شــراكات بــني الــشعوب تلــكيــدعو فإنــه لعمليــة طويلــة األجــل، 
جنبـا إىل    تقاريرهـا،     بياهنـا يف   األصلية بشأن املؤشرات، واالضطالع باألنشطة امللموسـة الـوارد        

 .اء الفنينياحلكومات ووكاالت األمم املتحدة واخلربجنب مع 

ــة اإل   - ٢ ــدائم الوكال ــدويل التابعــة حلكومــة إســبانيا،    ويــشكر املنتــدى ال ســبانية للتعــاون ال
علـى الـدعم   برنامج التنوع البيولـوجي الـدويل الـسويدي    لنرويج، ووا ،ووزارة اخلارجية امللكية 

ملؤشـرات ذات  ااملتعلقـة ب اإلقليميـة واملواضـيعية والدوليـة         للحلقـات الدراسـية    الذي قدمته املايل  
ــشعوب األصــلية  ــصلة بال ــوجي و ال ــوع البيول ــة التن ــة، وحيــث   ، واتفاقي ــة لأللفي األهــداف اإلمنائي

 .جهات ماحنة أخرى على املسامهة يف هذا العمل اهلام
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ويتطلع املنتدى الدائم إىل قرارات مؤمتر األطراف التاسع يف اتفاقية التنـوع البيولـوجي               - ٣
عارف التقليديـة، واالبتكـارات واملمارسـات، واملؤشـرات األخـرى           املعين باملؤشرات وحبماية امل   

ويــدعو منظمــة . ٢٠١٠ذات الــصلة يف اخلطــة االســتراتيجية وهــدف التنــوع البيولــوجي لعــام  
 .العمل الدولية إىل تقدمي مزيد من املعلومات يف املستقبل عن مركز املهن التقليدية وممارستها

، ووكــاالت األمــم ، ومنظمــات الــشعوب األصــليةوحيــث املنتــدى الــدائم احلكومــات  - ٤
املتحدة واألكادمييني على التعاون حول املـشاريع الرائـدة الوطنيـة ودون الوطنيـة املتعلقـة جبمـع                 

املؤشـرات،  بالبيانات وتبويبها على النحو الذي أوصت به حلقة العمـل اإلقليميـة آلسـيا املعنيـة            
ون االقتــصادية واالجتماعيــة إىل دعــم هــذه    وتــدعو شــعبة اإلحــصاءات التابعــة إلدارة الــشؤ    

أدوات مبـادئ توجيهيـة لكفالـة اسـتخدام         وضـع   علمـا باحلاجـة إىل      املنتـدى   حييط  إذ  و. اجلهود
ــة،      ــارات الثقافي ــيت تراعــي االعتب ــه الدراســات االستقــصائية املوضــوعية ال ــدعو اجلامعــات  فإن ي

 .تلبية هذه احلاجةإىل واخلرباء الفنيني اآلخرين 

فريـق الـدعم املـشترك بـني الوكـاالت بـشأن تبويـب         إىل تقرير    املنتدى الدائم  يشريوإذ   - ٥
 :يدعو إىل تنفيذ التوصيات التاليةفإنه البيانات، 

مؤشـرات  ، مثـل    تحـدة أن تـستخدم املؤشـرات احلاليـة        ينبغي ملنظومـة األمـم امل      )أ( 
التقـارير املرحليـة القطريـة،    التقييمات القطرية املوحدة، ومؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة، و    

وأدوات الرصــد العامليــة، واألرقــام القياســية للتنميــة البــشرية، لقيــاس حالــة الــشعوب األصــلية    
 ؛ وأن تواصل تنقيح تلك املؤشراتوالقبلية

جمموعـات حتريـر    هاينبغي أن تـدرج تقـارير التنميـة البـشرية الوطنيـة الـيت تعـد              )ب( 
بـة  هجي دراسـات حالـة إفراديـة، وأن تـشمل بيانـات مبو     ، أن تضم علـى حنـو منـ    وطنية مستقلة 

 .بشأن الشعوب األصلية والقبلية

ويوصـــي املنتـــدى الـــدائم أن تـــستخدم الـــدول األعـــضاء، الـــيت مل تفعـــل ذلـــك بعـــد،  - ٦
جي، وأن تقـوم جبمـع البيانـات املبوبـة          امؤسسات اإلحصاءات الوطنية التابعة هلا على حنـو منـه         

ــاس          ــة الن ــالغ عام ــداد، هبــدف إب ــات التع ــا جبمــع بيان ــدى قيامه ــشعوب األصــلية ل ــة بال املتعلق
 .بالسياسات وختصيص املوارد

برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بإنـشاء املبـادرة اإلقليميـة         ويرحب املنتدى الدائم بقيـام       - ٧
نميــة التابعــة للربنــامج اإلمنــائي، وخاصــة املــشاريع الرائــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية والت

عـالوة علـى ذلـك، يوصـي املنتـدى أن يواصـل             . املتعلقة جبمع البيانات املبوبة يف الفلبني ونيبال      
الربنامج اإلقليمي للشعوب األصلية هـذا العمـل يف بلـدان أخـرى ويـدعو الربنـامج اإلمنـائي إىل                    

 .يمية يف مناطق أخرىإنشاء مثل هذه املبادرات اإلقل
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ويرحب املنتدى الدائم مببادرة معهد اليونسكو لإلحصاء، الذي اقترح مشروعا جلمـع             - ٨
املعلومــات املتعلقــة بأفــضل املمارســات يف تكييــف االستفــسارات اإلحــصائية مــع احتياجــات    

 هـذا  ويتطلع املنتـدى إىل نتـائج املـشروع ويـدعو املعهـد إىل متابعـة          . مجاعات الشعوب األصلية  
 .العمل مع املنتدى من خالل أمانة املنتدى

ويرحب املنتدى الدائم باألنشطة اليت تضطلع هبـا اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة                - ٩
شـعبة الـسكان التـابع هلـا، وخاصـة           - يفمركـز أمريكـا الالتينيـة الـدميغرا        والكارييب مـن خـالل    

ار إدراج حقــوق الــشعوب األصــلية الفرديــة  اعتمــاده هنجــا يــستند إىل احلقــوق ويأخــذ باالعتبــ 
اللجنـــة يوصــي املنتــدى بـــأن تقــوم    . ٢٠٠٦يف طبعــة بانورامـــا االجتماعيــة لعـــام   واجلماعيــة  

 :االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب مبا يلي

أن تزيد عـدد الدراسـات االجتماعيـة الدميغرافيـة للـشعوب األصـلية، وخاصـة             )أ( 
  التحضر واهلجرة وآثارها على الشعوب األصلية؛الدراسات اليت تتطرق إىل

االجتماعية الدميغرافيـة للـشعوب األصـلية يف         أن تواصل وضع نظام املؤشرات     )ب( 
أمريكـــا الالتينيـــة بالتعـــاون مـــع صـــندوق الـــشعوب األصـــلية، ومنظمـــات الـــشعوب األصـــلية 

 ووكاالت األمم املتحدة؛

تتنــاول مــدى الــشعوب األصــلية، يف إعــداد معلومــات عــن أن تــدعم البلــدان  )ج( 
ــشعوب علــى     ــوافر فــرص حــصول تلــك ال ــها،   ت ــدة وذات صــلة بثقافت ــة جي خــدمات اجتماعي

 وكفالة املشاركة التامة للشعوب األصلية يف هذه العملية؛

  عمليــةريــق خــرباء، إلعــداد توصــيات تنفيذيــة لتحــسني  لفأن تــنظم اجتمــاع  )د( 
ــة ال   ــشعوب األصــلية يف اجلول ــة ال ــد هوي ــات  ٢٠١٠قادمــة للتعــداد يف عــام  حتدي  ومــصادر بيان

  املشاركة التامة للشعوب األصلية يف هذه العملية؛مبا يكفلأخرى، 

 يف ظــل التعــاون مــع وكــاالت األمــم املتحــدة املتخصــصة، بإعــداد        ،القيــام )هـ( 
دراسات فنية بشأن السياسات العامة املتعلقة بالشعوب األصلية والقائمـة علـى إعمـال حقـوق                

 .مي توصيات إىل الدول هبذا الشأننسان وتقداإل

 


