
 E/C.19/2014/L.4  األمــم املتحـدة 

  

 

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 

Distr.: Limited 

19 May 2014 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

230514    220514    14-53667 (A) 

*1453667*  

 املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
 الدورة الثالثة عشرة

    3162أيار/مايو  32-61نيويورك، 
 مشروع تقرير  

  
 توكي: السيدة فاملني املقررة

 
 الفصل األول  
ــاعي ا ــا   جــرا ا          ــس االقتصــادي واالجتم ــ  اجملل ــ  م مســائل تتبل

 بشأهنا أو ُيوّجه انتباهه  ليها
 

 مسائل ُيوّجه انتباُه اجمللس  ليها - با  
 

 توصيا  املنتدى الدائم  
 املتحدة وصناديقها احلوار الشامل مع وكاال  األمم  

يســاور املنتــدى الــدائم القلــخن  ضا  امفــاا التمويــل املوّجــه لقضــايا الشــعوب األصــلية  - 6
قها وبراجمهـا، ومـ  أمثلـة    يف الربامج واملشاريع التابعة لوكـاال  األمـم املتحـدة وصـنادي     حتديدًا

 لــا انــتنفاد مــوارد صــندوت التربعــا  التــابع للمنلمــة العامليــة للملصيــة الفصريــة واملرصــود    
ملمثلي الشعوب األصلية واجملتمعا  احمللية املعتمدة. ويوصي املنتدى الدائم بأن تصفل كيانـا   

ف اليت  ـد  الشـعوب األصـلية،    األمم املتحدة متويال كبريا لدعم الربامج واملشاريع احملددة اهلد
 م   عالن األمم املتحدة بشأن حقوت الشعوب األصلية.   26و لا مبا يتسخن مع املادة 
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يرح  املنتدى الدائم بصـدور اطبـوا التوجيهيـة البوعيـة بشـأن احلوكمـة املسـ ولة         - 3
طبـوا  حلياضة األراضـي ومصـايد األكـاك والاابـا  يف نـيات األمـ  الاـوائي الـواين، وهـي ا         

التوجيهية التقنية اهلامة اليت وضعتها منلمة األمم املتحـدة لغذويـة والاراعـة، ويوصـي املنتـدى      
بأن تتعاون املنلمُة املوكورة ووكاالٌ  أخرى مـع الشـعوب األصـلية لتنلـيم حلقـة عمـل عـ         
تنفيو هوه اطبوا التوجيهية م  أجل تعايا حقـوت الشـعوب األصـلية يف األراضـي واألقـاليم      

 م  اإلعالن. 23 و 26 و 31 و 32واملوارد متشيا مع املواد 
ــدائم،    يعــرب عــ  اناعاجــه حملــاوال  انــتبعاد الشــعوب األصــلية يف      - 2  ن املنتــدى ال

للبنـا الـدو ، يوصـي بـأن يشاـرع البنـا الـدو          6-2أفريقيا عند تببيـخن السيانـة التشـايلية    
 القــارة يف  اــار انتعراضــه لسيانــة تــوفري يف  جــرا  مشــاورا  مــع الشــعوب األصـلية يف  فـوراً 

 م  اإلعالن. 26 و 61الضمانا  و لا على النحو املنصوص عليه يف املادتني 
حييط املنتدى الدائم علما بالشواذل اليت أعرب عنها جتمُع الشعوب األصـلية األفريقيـة    - 2

ٍ  للمـوارد املعدنيـة    اعتاامـه  جـرا  م   3162 ضا   عالِن البنا الدو  يف شـهر شـباا/فرباير    سـ
يف القارة بانتخدا  السواتل ومعـدا  املسـٍ ايـوي هلـوا النـوع مـ  املـوارد. ويهيـ  املنتـدى          
الدائم بالبنا الدو  واحلصوما  األفريقية واحلصومـا  املسـتثِمرة والقبـاع اطـاص اإلفصـا       

ال  وبشـصل  قبـل تنفيـو أي مـداخ    “خريبـة البليـون دوالر  ”ع  املعلوما  املتعلقـة مبشـروع   
ــة         ــايري الدولي ــد واملع ــة  ضا  القواع ــا  القائم ــرف بااللتاام ــأن ُيعت ــ  ب يتســم بالشــفافية، ويبال

يتصل حبقوت الشعوب األصلية وبأن ُتحتر  تلا االلتااما . ويوصـي املنتـدى أيضـا بـأن      فيما
متصـني   يشِرَك البنُا الدو  ممثلي الشعوب األصـلية يف عمليـة مسـٍ املـوارد وبـأن ُيحتـر  مبـدأ       

الشعوب األصلية مـ  املوافقـة حبريـة وبشـصل مسـبخن ومسـتنري، اتسـاقا مـع مـا جـا  يف املـادتني            
 م  اإلعالن.   26 و 61
يرح  املنتدى الدائم بالدرانة اليت أعدها بول كانايينصي ِنينا لبحث التحـديا  الـيت    - 2

لوراثيــــة والفولصلــــور تواجههــــا املنبقــــة األفريقيــــة يف اايــــة املعــــارف التقليديــــة واملــــوارد ا
(E/C.19/2014/2   ويعتـــرف بالـــدعم الـــوي وفرتـــه أمانـــُة املنلمـــة العامليـــة للملصيـــة الفصريـــة ،)

الـيت   بتهاالنتصمال تلـا الدرانـة. كمـا يـدعو األمانـة يف هـوا الصـدد  و أن تتونـع يف أنشـ         
عيـة فيمـا يتعلـخن بالشـعوب األصـلية، مـع التركيـا بصـفة خاصـة علـى           هتدف  و التواصـل والتو 

الشــعوب األصــلية األفريقيــة لتوعيتــها بالعمليــا  الــيت تقــو  ملــا املنلمــة العامليــة، وأن تواصــل    
العمــلع علــى  عــداد تــدريبا  ومــواد لبنــا  قــدرا  الشــعوب األصــلية تراعــي خلفياهتــا الثقافيــة   

 م  اإلعالن.   26ا مبا يتسخن مع املادة و ل
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م نسـُة التمويـل الدوليـة ةليـًة للتعـاون مـع الشـعوب         ئيوصي املنتدى الدائم بأن تنشـ  - 1
الـوي ُيعـ     7األصلية يف نيات  اار االنـتدامة الـوي تعتمـده، مبـا يف  لـا معيـار األدا  رقـم        

 بالشعوب األصلية.
الدوليـة إلهنـا  التمييـا علـى أنـا  نـوع ايـنس يف         حييط املنتدى الدائم علمـًا باحلملـة   - 7

برعايــــة  3162قــــوانني اينســــية واملواانــــة الــــيت ُيامــــع  االقهــــا يف شــــهر حايران/يونيــــه  
[ وهيئــة املســاواة يف احلقــوت Equality Nowتوجيهيــة تتصــون مــ  منلمــة املســاواة ا ن   ينــة
 Equal Rights Trustتحـدة لشـ ون الالجـئني وهيئـة األمـم      [ وجامعة تيلربغ ومفوضية األمم امل

املتحدة للمساواة بني اينسني ومتصني املرأة )هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة(. وبنـا  علـى   لـا،        
ٍ   و أن تبـادر علـى وجـه        يدعو املنتدى الدولع األعضا  اليت حتتاج دنـاتريها وتشـريعاهتا لتنقـي

اإلعـالن ويتفـخن مـع حقـوت نسـا  الشـعوب       السرعة  و دعم هوه احلملة العاملية، مبا يتسخن مـع  
 .33 و 36األصلية اليت ُنلط الضو  عليها يف املادتني 

يوصي املنتدى الدائم وكـاالِ  األمـم املتحـدة بـأن تعقـد اجتماعـا رفيـع املسـتوى مـع           - 8
ــوت       ــة حق ــي نســا  الشــعوب األصــلية النــتعراا االلتاامــا  واإلجــرا ا  املتصــلة بصفال ممثل

 م  اإلعالن.   26 و 33 و 36هل  على حنو ما أبرضته املواد  اإلنسان الواجبة
يشدد املنتدى الدائم على احلاجة  و تعايا التعاون مع  هيئة األمم املتحدة للمـرأة مـ     - 1

أجل وضع صياٍة هنائية طريبة اريخن تشمل  جرا اٍ  ملمونة ونواتج حمـددة يف نـيات اطبـة    
ــة، وإلد  ــة للهيئ ــة     االنــتراتيةية املقبل ــربامج العاملي ــا  نســا  الشــعوب األصــلية يف ال ــاج أولوي م

 م  اإلعالن.   26 و 33 و 36واإلقليمية والوانية، مبا يتسخن مع املواد 
يوصي املنتدى الدائم بأن يقيم الصـندوُت الـدو  للتنميـة الاراعيـة حمافـل للتحـاور مـع         - 61

ع اطـاص مــ  أجـل التوصــل  و   البلـدان ووكـاال  األمــم املتحـدة وايهـا  الفاعلــة يف القبـا     
حلول لتحسني الـتمصني االقتصـادي للشـعوب األصـلية مبـا يتفـخن مـع هويتـها الثقافيـة وتنوعهـا           
ومع التنمية املستدامة والعادلة. ويوصي املنتدى الدائم أيضا بأن جيري بشـصل منـهةي اعتمـاد    

مـ  الصـندوت الـدو ،     معايري حمددة تتعلخن برفاه الشـعوب األصـلية يف نـيات املشـاريع املمولـة     
 م  اإلعالن.   26و لا على حنو ما تنص عليه املادة 

ــيت          - 66 ــم املتحــدة النلــر يف نيانــاهتا ال ــاالُ  األم ــد وك ــأن تعي ــدائم ب ــدى ال يوصــي املنت
ــا  الا  ال ــنقٍ       تســمٍ حالي ــأن ت ــة، وب ــدان النامي ــيت تعــين يف البل مبســاعدة الشــعوب األصــلية ال

ة عاجلة لصي ُتصفـل للشـعوب األصـلية كافـة، نـوا  أكانـ        الوكاال  تلا السيانا  بصور
تعـين يف البلــدان الناميـة أو البلــدان املتقدمــة النمـو،  مصانيــُة االنــتفادة مـ  املــوارد واملســاعدة     

 التقنية ونائر أشصال الدعم املقد  م  كل وكاال  األمم املتحدة وصناديقها.


