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حالة صندوق األمم المتحدة للتبرعات لصالح الشعوب األصلية
تقرير األمين العام

موجز
قدم هذا التقرير عن صندوق األمم المتحدة للتبرعات لصالح الشعوب األصلية عمال بقرار الجمعية
يُ ّ

محدةة عن أششـ ة الصـندوق وتالتن منذ يقديم التقرير عن ةترة اليـنت ن
العامة  .131/40ويتضـمن معلومات ّ
الي ــابقة ( ،) A/73/137بما ةي ذلك عن الدوري ن الي ــنويت ن الياشية واليالة ن واليالية واليالة ن لمجلأل األمنا

اللت ن عقديا ةي كاشون األول/دييـ ــمبر  2018و  ، 2019على التوالي .كما يتضـ ــمن معلومات عن األشش ـ ـ ة
المتعلقة بتوســين ش اق وةية الصــندوق لتمن ن الشــعوب األصــلية من المشــاركة ةي المنتد المعني باألعمال

التجـاريـة وتقوق اسشي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وةي مؤيمر األأل ار

ةي ايةـاإليـة األمم المتحـدة اسألـاريـة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن ي ر المنـا ،

باسضاةة إلى اجتماعات أخر لألمم المتحدة يُعقد ةي إألار وةيتن.
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أوال  -والية صندوق األمم المتحدة للتبرعات لصالح الشعوب األصلية
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يتميل الوةية األولية لصـ ـ ـ ــندوق األمم المتحدة للتبرعات لصـ ـ ـ ــالح الشـ ـ ـ ــعوب األصـ ـ ـ ــلية ،المنشـ ـ ـ ـ ةي

عام  1985عمال بقرار الجمعية العامة  ،131/40ةي مياعدة مميلي مجتمعات الشعوب األصلية ومنظمايها
على المشـ ــاركة ةي مداوةت الةريع العامل المعني بالشـ ــعوب األصـ ــلية عن ألريع يزويدهم بميـ ــاعدات مالية،
يُمول بتبرعات ِّّ
يقدمها تنومات ومنظمات غ ر تنومية وكياشات عامة أو خاصة أخر .
ّ
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وقد يم يوسين ش اق وةية الصندوق ةماشي مرات على مد الينوات الـ  35الماضية ،سياتة ةرصة

أمام مجتمعات الشــعوب األصــلية ومنظمايها للمشــاركة ةي مداوةت وعمليات صــنن القرار ليــاألر ليات األمم

المتحدة لحقوق اسشيــان ذات الصــلة ،وللميــاهمة ةي ما يجرا على الصــع د الدولي من ي ورات هامة يتعلع

بقضايا الشعوب األصلية.
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ويدعم الص ــندوق ،ةي إألار وةيتن الحالية ،مش ــاركة مميلي مجتمعات الش ــعوب األص ــلية ومنظمايها

ةي دورات المنتد الداألم المعني بقض ـ ــايا الش ـ ــعوب األص ـ ــلية (قرار الجمعية العامة  ،)140/56و لية الخب ار

المعنية بحقوق الش ـ ـ ـ ـ ــعوب األص ـ ـ ـ ـ ــلية (قرار الجمعية  ،)161/63ومجلأل تقوق اسشي ـ ـ ـ ـ ــان ،بما ةي ذلك لية

اةستعراض الدورا الشامل المنبيقة عنن ،وه ئات معاهدات تقوق اسشيان (قرار الجمعية  ،)198/65وعملية
التش ـ ـ ــاور بشـ ـ ـ ـ ن الخ وات اسجراألية والمؤسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــية الهادةة لتمن ن مميلي الش ـ ـ ــعوب األص ـ ـ ــلية ومؤسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــايها

من المشـ ــاركة ةي اةجتماعات التي يعقدها ه ئات األمم المتحدة ذات الصـ ــلة بش ـ ـ ن القضـ ــايا التي يمأل يلك
الشعوب (قرار الجمعية .)232/70

وةي القرار  ،135/74و ّس ـ ـ ـعت الجمعية العامة وةية الص ـ ـ ــندوق مجددا لتمن ن الش ـ ـ ــعوب األص ـ ـ ــلية
-4
من المشـ ـ ــاركة ةي المنتد المعني باألعمال التجارية وتقوق اسشيـ ـ ــان وةي مؤيمر األأل ار ةي ايةاإلية األمم
المتحدة اسألارية بش ن ي ر المنا .

ثانيا  -إدارة الصندوق وتشكيل مجلس األمناء
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عمال بالقرار  ،131/40يتولى األم ن العام إدارة الصـ ــندوق ،وةقا لألتنام ذات الصـ ــلة بالصـ ــناديع

اةس ــتئماشية العامة للمي ــاعدة اسشي ــاشية من النظام المالي والقواعد المالية لألمم المتحدة ،و مش ــورة من مجلأل

األمنا  .ويقوم مةوضـ ـ ـ ـ ــة األمم المتحدة اليـ ـ ـ ـ ــامية لحقوق اسشيـ ـ ـ ـ ــان ،بالنيابة عن األم ن العام ،بالمواةقة على

يوصيات المجلأل .ويض لن مةوضية األمم المتحدة لحقوق اسشيان بدور أماشة الصندوق والمجلأل.
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يمأل الش ــعوب األص ــلية الذين
ويت لف المجلأل من خمي ــة أص ــخاو من ذوا الخبرة بالقض ــايا التي ا

يعملون بص ــةايهم الش ــخص ــية خب ار ةي األمم المتحدة .ويقوم األم ن العام بتع ن أعض ــا المجلأل لةترة وةية
مديها ةالث سنوات قابلة للتجديد.
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وس ـ ـ ــيختتم أر عة من أعض ـ ـ ــا المجلأل الحال ن الذين ع نهم األم ن العام لةترة وةية ةاشية ،هم كل ر

يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريرو (ش وويلنــدا) ،وم رشــا كنن هــام (شينــاراغوا) ،و نويــا دامــاا (بن الدين) ،و ن شورغــام (ةنلنــدا) ،ةترة

خدمتهم ةي شهاية عام  .2020وقد ُعّن العض ـ ـ ـ ـ ــو الخامأل ،دي ل موصـ ـ ـ ـ ـ ـ ر (جمهورية ال وش و الديمقراألية)،
ةي  1كاشون الياشي/يناير  2018لمدة ةالث سنوات.
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ثالثا  -دورة المنح
ألف  -اجتماعات مجلس األمناء
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عدَّل مجلأل األمنا أســال ع عملن بةية التصــدا للتحديات الجديدة الناصــئة عن يوســين ش اق وةية

الصـ ــندوق لتشـ ــمل الدورات التي يعقدها ه ئات معاهدات تقوق اسشيـ ــان ،ومجلأل تقوق اسشيـ ــان ،والمنتد

المعني باألعمال التجارية وتقوق اسشيـ ـ ــان ،ومؤيمر األأل ار

ةي ايةاإلية األمم المتحدة اسألارية بشـ ـ ـ ن ي ر

المنا  .ويحقيقا لهذه ال اية ،اس ـ ـ ـ ــتحدث المجلأل ،إض ـ ـ ـ ــاةة إلى دوراين الي ـ ـ ـ ــنوية ،شظاما ةجتماعات يُعقد ب ن
للبت ةي يووين المنح على منظمات الشعوب األصلية
الدورات باستخدام البريد اسل تروشي أو التداول عن بُعد ِّّ

ومجتمعايها التي يرغع ةي المشـ ـ ـ ـ ــاركة ةي دورات المجلأل ،بما ةي ذلك لية اةسـ ـ ـ ـ ــتعراض الدورا الشـ ـ ـ ـ ــامل
المنبيقــة عنــن ،وه ئــات معــاهــدات تقوق اسشي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان .ويُعقــد اةجتمــاعــات ب ن الــدورات عــادة ةي أيــار/مــايو
و ب/أغي أل ويشرين الياشي/شوةمبر من كل سنة يقويمية.
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وخالل الــدورة اليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنويــة الحــاديــة واليالة ن للمجلأل المعقودة ةي كــاشون اليــاشي/ينــاير  ،2017قرر

أعضـ ـ ـ ـ ــا المجلأل ي ر الموعد المعتاد للدورة اليـ ـ ـ ـ ــنوية من كاشون الياشي/يناير إلى كاشون األول/دييـ ـ ـ ـ ــمبر،

من أجل ييي ـ ـ ر عملية ينظيم دعم الصـ ــندوق ليـ ــةر الميـ ــتة دين من المنح من الشـ ــعوب األصـ ــلية الذين يقن

اختيارهم .ويتيح ذلك لل مةوضــية الوقت ال اةي للتعامل بشــنل مناســع من يري رات ســةر الميــتة دين من المنح

التي ييت رق وقتاً ألويالً.

باء  -مقبولية الطلبات الجديدة واختيار المستفيدين
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يقوم بتحديد معاي ر اختيار الميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتة دين من المنح كل من الجمعية العامة (ةي قرارها ،)131/40

وكذلك األم ن العام بنا على يوص ــية المجلأل .وهي يش ــمل معاي ر إض ــا ية يتعلع باختيار المي ــتة دين الذين

يحضــرون دورات مجلأل تقوق اسشيــان ،بما ةي ذلك لية اةســتعراض الدورا الشــامل المنبيقة عنن ،وه ئات

معاهدات تقوق اسشيـ ــان ،والمنتد المعني باألعمال التجارية وتقوق اسشيـ ــان ،ومؤيمر األأل ار

ةي ايةاإلية

األمم المتحدة اسألارية بشـ ـ ـ ن ي ر المنا  ،من مراعاة القواعد المحددة لالعتماد والحضـ ـ ــور التي ين بع على

أعمال يلك اله ئات واآلليات التابعة لألمم المتحدة.
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وخالل عملية اةختيار ،يي ـ ــعى أعض ـ ــا المجلأل إلى كةالة التواون الج راةي والجني ـ ــاشي والعمرا،

ويولون اهتماما خاصا لألصخاو ذوا اسعاقة من الشعوب األصلية .وت يما أمنن ،يوصي المجلأل باختيار

مميل واتد على األقل من مميلي الش ـ ـ ــعوب األص ـ ـ ــلية من ذوا اسعاقة .وعند اختيار المي ـ ـ ــتة دين لحض ـ ـ ــور

دورات المنتـد الـداألم و ليـة الخب ار  ،يُمنح األولويـة أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا للمنـاألع المميلـة يمي ال شـاقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا .ويُتخـذ ق اررات
المجلأل بنا على ميتو التبرعات المتاتة.
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ويي ـ ـ ــتعرض األماشة جمين يوص ـ ـ ــيات المجلأل ل ةالة ايي ـ ـ ــاقها من األتنام ذات الص ـ ـ ــلة من النظام

المـالي والقواعـد المـاليـة لألمم المتحـدة .ويقوم مةوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األمم المتحـدة اليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاميـة لحقوق اسشيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،بـالنيـابة

عن األم ن العام ،بالمواةقة على التوصيات التي يُقدَّم خالل الدورة الينوية للمجلأل.
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ويش ــمل منح المش ــاركة المقررة ب اقة س ــةر بال األرة ذهابا وديابا بالدرجة اةقتص ــادية من منان إقامة
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واعترا ار من  1كاشون الياشي/يناير  ،2018أصــرح بكمنان اليــنان األصــل ن الذين يرغبون ةي يلقي

الميتة د إلى جنيف أو ش ويورك ،و دل إقامة يومي عن أيام الدورة يتلقاه لد وصولن إلى جنيف أو ش ويورك.

المياعدة من الصندوق أيضا يقديم أللرايهم إل تروشيا .وقد أششئ شظام لتقديم ال لرات إلى الصندوق إل تروشيا
استنادا إلى شظام ييتخدمن بالةعل صندوقان خران للمياعدة اسشياشية يديرهما مةوضية تقوق اسشيان.
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ومن المقرر ي وير أداة يعلم إل تروشي لبنا القدرات يما يتعلع بكعالن األمم المتحدة بش ـ ـ ـ ن تقوق

الشـ ــعوب األصـ ــلية و ليات األمم المتحدة لحقوق اسشيـ ــان الخاصـ ــة بالشـ ــعوب األصـ ــلية والمهمة بالنيـ ــرة لها.

وسـ ـ ــتقوم المةوضـ ـ ــية بت وير هذه األداة بدعم من الصـ ـ ــندوق و لية الخب ار  ،وهي سـ ـ ــت ون بميابة دورة د ارسـ ـ ــية

متاتة على اسشترشت يُشترط على ألالبي المنح المشاركة ة ها.

جيم  -رصد المنح وتقييمها
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يتم رصــد تضــور الميــتة دين من الصــندوق وميــاهمايهم عن كيع .ويوةر أماشة الصــندوق التوجين

والدعم للميـ ــتة دين ويتعهد ورقة للحضـ ــور ال ومي للميـ ــتة دين من المنح .ويُ لع من الميـ ــتة دين ،ةي إألار
التزامايهم باسبالغ ،أن يقدموا شيـ ــخاً عن البياشات التي يدلون بها وأن يملؤوا اةسـ ــتبياشات المتعلقة بمشـ ــاركتهم

ةي ليات األمم المتحدة الرألييــية لحقوق اسشيــان الخاصــة بالشــعوب األصــلية والمهمة بالنيــرة لها ،و شش ـ ة
المتابعة عند عوديهم إلى بلداشهم األصلية.

ص ـصــة خالل الةترة
 - 17ويقوم المجلأل خالل دورين اليــنوية باســتعراض تالة جمين منح المشــاركة المخ َّ
المش ــمولة بالتقرير .ويدري أيض ــا التقارير التي يتض ـ َّـمن يحل ل األماشة لالس ــتبياشات التي ِّّ
يقدمها المي ــتة دون.

وة ينظر المجلأل ،وةقا لمعاي ر المقبولية التي وضـ ـ ـ ــعها ،ةي ال لرات الواردة من مميلي الشـ ـ ـ ــعوب األصـ ـ ـ ــلية
والمنظمات المرِّّصـحة لهم الذين كاشوا من الميـتة دين من الصـندوق ول نهم لم ِّّ
يقدموا اسـتبياشات التق يم الخاصة

بهم ةي غضون الينوات اليالث التي يلي مشاركتهم ةي أتد اجتماعات األمم المتحدة.

 - 18ويُوةد كل من المجلأل وأماشة الصـندوق مميال لحضـور الدورات اليـنوية للمنتد الداألم و لية الخب ار
لاللتقا بجمين الميـ ـ ــتة دين الحاض ـ ـ ـرين ويقديم الدعم لهم .ومن خالل هذا التةاعل ،ييـ ـ ــاهم المجلأل واألماشة
أيض ـاً ةي يدريع الميــتة دين ويُتاا أمامهما ةرصــة لتق يم أةر مشــاركة الميــتة دين على المداوةت التي يجرا
ةي الدورات ذات الصلة.

رابعا  -الدورتان السنويتان الثانية والثالثون والثالثة والثالثون لمجلس األمناء
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عقد المجلأل دوريين اليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نويت ن الياشية واليالة ن واليالية واليالة ن ةي الةتري ن من  3إلى  7كاشون
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واس ـ ـ ــتعرض المجلأل ،خالل هاي ن الدوري ن ،ينة ذ التوص ـ ـ ــيات التي اعتُمدت خالل دوراين الي ـ ـ ــابقة

األول/دييمبر  2018ومن  9إلى  13كاشون األول/دييمبر  ،2019على التوالي.

وشظر ةي المعلومات التي أعدَّيها أماشة الصـندوق ،وة سـيما يما يتعلع بالمخصـصـات اليـابقة للمنح وميـاألل
الي ـ ــياس ـ ــات و نا قدرات الش ـ ــعوب األص ـ ــلية وجهود جمن التبرعات والوض ـ ــن المالي للص ـ ــندوق ،بما ةي ذلك
منح لمميلي الشـعوب األصـلية الراغب ن

ما ورد من يبرعات أو ما ُق ن من يعهدات .وقرر المجلأل يخصـي
ةي المشـ ـ ــاركة ةي دورات المنتد الداألم ،وكذلك ةي جليـ ـ ــات اةسـ ـ ــتماُ التةاعلية التي يُعقد بش ـ ـ ـ ن مشـ ـ ــاركة
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الشــعوب األصــلية على هامن يلك الدوراتل و لية الخب ار ل ومجلأل تقوق اسشيــان و لية اةســتعراض الدورا

الشـ ـ ــامل المنبيقة عننل واةسـ ـ ــتع ارضـ ـ ــات الق رية والمناقشـ ـ ــات المواضـ ـ ــيعية ذات الصـ ـ ــلة التي يجريها ه ئات

معاهدات تقوق اسشيان.

ودض ــاةة إلى ذلك ،اجتمن المجلأل من مميلي الدول األعض ــا ةي إألار اجتماع ن للجهات الماشحة

- 21
ظما خالل الدوري ن الياشية واليالة ن واليالية واليالة ن .وأعرب أعض ـ ـ ـ ـ ــا المجلأل عن امتناشهم للدول الماشحة
شُ ِّّ
على يبرعايها الي ـ ـ ـ ــخية للص ـ ـ ـ ــندوق ،وس ـ ـ ـ ـلّ وا الض ـ ـ ـ ــو على األةر الذا خلةن الص ـ ـ ـ ــندوق على المي ـ ـ ـ ــتة دين
ومجتمعايهم المحلية ،ودعوا إلى ويادة الدعم المقدَّم من الدول وساألر الجهات الماشحة.

- 22

وةي  19كاشون األول/دييـمبر  2019و  21صـراط/ةبراير  ،2020واةقت المةوضـة اليـامية بالنيابة

عن األم ن العــام على التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــات التي قــدَّمهــا المجلأل خالل دورييــن اليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنويت ن ،وخالل اةجتمــاعــات
اسل تروشية التي ُعقدت ب ن الدورات.

ألف -

المقدمة أثناء الدورة الثانية والثالثين لمجلس األمناء
َّ
التوصيات المتعلقة بتقديم المنح
- 23

شظر المجلأل خالل دوريـن اليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنويـة اليـاشيـة واليالة ن ةي أكير من  680أللرـا جـدي ار بـالقبول .و عد

أن دري المجلأل ال لرات ةي ض ــو معاي ر اةختيار المحددة ،أوص ــى بتقديم ما مجموعن  144منحة واةقت
عل ها المةوض ـ ـ ــة الي ـ ـ ــامية ةتقا ،وهي يش ـ ـ ــمل  45منحة لمميلي مجتمعات الش ـ ـ ــعوب األص ـ ـ ــلية ومنظمايها
لحضــور الدورة اليامنة عش ـرة للمنتد الداألمل و  14منحة لحضــور جليــات اةســتماُ التةاعلية المعقودة على

هامن الدورة اليامنة عشـ ـ ـ ـرة للمنتد ل و  45منحة لحضـ ـ ـ ــور الدورة الياشية عشـ ـ ـ ـرة آللية الخب ار ل و  40منحة

لحضـ ـ ــور دورات متنوعة لمجلأل تقوق اسشيـ ـ ــان ،وه ئات معاهدات تقوق اسشيـ ـ ــان ،والةريع العامل المعني

باةستعراض الدورا الشامل.

باء -

المقدمة أثناء الدورة الثالثة والثالثين لمجلس األمناء
َّ
التوصيات المتعلقة بتقديم المنح
- 24

شظر المجلأل ،خالل دورين الينوية اليالية واليالة ن ،ةي أكير من  712أللرا جدي ار بالقبول وأوصى

بتقديم ما مجموعن  165منحة واةقت عل ها المةوضـة اليـامية ةتقا ،وهي يشـمل  46منحة لمميلي منظمات

الش ـ ــعوب األص ـ ــلية ومجتمعايها لحض ـ ــور الدورة التاس ـ ــعة عش ـ ـرة للمنتد الداألمل و  7منح لحض ـ ــور جلي ـ ــات

اةس ـ ــتماُ التةاعلية المعقودة على هامن الدورة التاس ـ ــعة عش ـ ـرة للمنتد ل و  40منحة لحض ـ ــور الدورة اليالية

عش ـ ـرة آللية الخب ار ل و  30منحة لحضـ ــور دورات مجلأل تقوق اسشيـ ــان ،بما ةي ذلك دورات الةريع العامل
المعني باةستعراض الدورا الشامل التابن لن ،وه ئات معاهدات تقوق اسشيان.

- 25

وعمال بالقرار  ، 135/74الذا وس ـ ـ ـ ـ ـ ــعت ين الجمعية العامة ش اق وةية الص ـ ـ ـ ـ ـ ــندوق مجددا ،لتمن ن

مميلي مجتمعات الشـعوب األصـلية ومنظمايها من المشـاركة ةي اةجتماعات والدورات األخر ذات الصـلة التي

يعقدها األمم المتحدةُ ،خص ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــت  21منحة لحض ـ ـ ـ ــور المنتد المعني باألعمال التجارية وتقوق اسشيـ ـ ـ ــانل
ُ ِّ
ص ـ ـصـ ــت  7منح لحضـ ــور اجتماعات منبر الشـ ــعوب األصـ ــلية واله ئة الةرعية للمشـ ــورة العلمية والت نولوجية
وخ ّ
التابعة ةيةاإلية األمم المتحدة اسألارية بشـ ن ي ر المنا ل ُ ِّ
صـصــت  7منح لحضــور اجتماعات ما قبل الدورة
وخ ّ
لمؤيمر األأل ار ةي اةيةاإليةل ُ ِّ
صـ ـصـ ــت  7منح للمشـ ــاركة ةي مؤيمر األأل ار شةيـ ــن .وقد ي ةرت اجتماعات
وخ ّ
األمم المتحد ة الرألييــية المتصــلة بالشــعوب األصــلية التي كان من المقرر عقدها خالل الةترة ما ب ن ذار/ماري
ويموو/يولين  2020بجاألحة مرض ة روي كوروشا (كوة د ،)19-مما أد إلى يعل ع ِّمنح الصندوق.
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خامسا  -التوصيات التي اعتمدها مجلس األمناء خالل دورته السنوية الثالثة والثالثين
ألف  -األعمال االنتقامية ضد الشعوب األصلية
ـجلت مةوضـ ــية تقوق اسشيـ ــان  15تالة يعرض ة ها مميلو الشـ ــعوب األصـ ــلية
 - 26ةي عام  ،2019سـ ـ ّ
المش ــارك ن ةي دورات ليات األمم المتحدة المعقودة خالل الةترة المش ــمولة بالتقرير للمض ــايقة واةشتقام ،وكان
جميعهم تاصـ ــل ن على منحة مشـ ــاركة من الصـ ــندوق .و ُس ـ ـ ِّّجل ما مجموعن  5تاةت متصـ ــلة بالدورة اليامنة
عش ـ ـ ـرة للمنتد الداألم التي ُعقدت ةي ش ويورك ةي شيي ـ ـ ــان/أبريل  ،2019و ُس ـ ـ ـ ِّّجلت  10تاةت خالل أو بعد
ـجلت
الدورة الياشية عشـ ـ ـ ـ ـرة آللية الخب ار التي ُعقدت ةي جنيف ةي يموو/يولين  .2019وةي عام  ،2018سـ ـ ـ ـ ـ ّ

المةوضية تالت ن من هذا القب ل ،جرت اسصارة إلى واتدة منهما ةي يقرير األم ن العام عن التعاون من األمم
المتحدة ومميل ها و ليايها ةي م دان تقوق اسشيان (.)A/HRC/39/41
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وقــد أعرب المجلأل عن قلقــن من الحــاةت المبلَّ عنهــا المتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة بــاةشتقــام و/أو التهــديــد بــاةشتقــام

من المي ـ ـ ـ ــتة دين من منح الص ـ ـ ـ ــندوق .ولذلك ،قرر المجلأل وض ـ ـ ـ ــن اس ـ ـ ـ ــتراييجية لمنن هذه التهديدات واألعمال

اةشتقامية والتص ــدا لها بوص ــةها مي ـ لة ذات أولوية قص ــو  ،ةض ــال عن يقديم مقترا يمويل لدعم اةس ــتراييجية.

وينر ي وض ــن اةس ــتراييجية من إيال أقص ــى قدر من اةعترار لاج ار ات التي يقترتها الش ــعوب األص ــلية لمنن
هذه األعمال اةشتقامية و/أو التهديدات والتصدا لها ،وكذلك ليقاةايها ومنظومات القيم ة ها الةريدة من شوعها.

- 28

وأللع الص ـ ـ ــندوق إلى لية الخب ار  ،والمقرر الخاو المعني بحقوق الش ـ ـ ــعوب األصـ ـ ـ لية ،والمنتد

الداألم ،اةصتراك من الصندوق ومةوضية تقوق اسشيان من أجل وضن اةستراييجية.

باء -

استراتيجية التوعية والتعميم
- 29

واةع المجلأل على وضــن ودألالق اســتراييجية للتعميم من أجل الوصــول إلى الميــتة دين المحتمل ن

من الشعوب األصلية .ويهد

اةستراييجية إلى ويادة عدد مقدمي أللرات المشاركة ،وة سيما ةي اةستعراض

الدورا الشـ ـ ـ ــامل ودورات ه ئات معاهدات تقوق اسشيـ ـ ـ ــان .وعالوة على ذلك ،سـ ـ ـ ــتُوجَّن اةسـ ـ ـ ــتراييجية للدول

األعضـا والجهات الماشحة والجهات المعنية األخر من خالل ينظيم تملة أصـمل للتعريف ب عمال الصـندوق

وأشش ـ تن .وةي هذا الصــدد ،صــهدت ةعالية يواصــل الصــندوق على وســاألل التواصــل اةجتماعي يحيــنا خالل
الةترة المشمولة بالتقرير.

 - 30ومن أجل إعداد المحتو الم لوب ألدوات التعميم والتوعية ،ية ّ ر المجلأل ةي إشتاج أصـ ـ ــرألة ة ديو
قص ـ ـ ـ ـ رة وسـ ـ ـ ــهلة التعميم عن الميـ ـ ـ ــتة دين من المنح .ومن ص ـ ـ ـ ـ ن ذلك أن يتيح المعلومات العامة المتصـ ـ ـ ــلة
بالص ـ ــندوق ب ر ن ل ات على األقل من الل ات الرس ـ ــمية لألمم المتحدة ،منها اسس ـ ــراشية واةش ل زية والروس ـ ــية
والةرشي ـ ـ ــية .ويحقيقا لهذه ال اية ،يُرجم كت ع الص ـ ـ ــندوق المعنون ”ص ـ ـ ــندوق األمم المتحدة للتبرعات لص ـ ـ ــالح

الشــعوب األصــلية  30عاما من الميــاعي الرامية لتمن ن الشــعوب األصــلية من الم الرة بحقوقها“ من الل ة
ألرن ال تّع ويم يوويعن على أعداد كب رة خالل
اسش ل زية إلى الل ات اسس ـ ـ ـ ــراشية والروس ـ ـ ـ ــية والةرشي ـ ـ ـ ــية .وقد ُ
اةجتماعات واألتداث الرألييية التي شظمتها األمم المتحدة وغ رها من المنظمات.
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ويتعاون المجلأل باسـ ـ ـ ــتمرار من كياشات األمم المتحدة ومنظمات المجتمن المدشي التي يوجد مقرايها

ةي جنيف وش ويورك ،مما يُ ِّّ
عر بةعالية أكبر بوةية الصـ ـ ـ ــندوق وأششـ ـ ـ ـ تن .وألوال الةترة المشـ ـ ـ ــمولة بالتقرير،
لم يتوقف الص ــندوق عن التواص ــل بنش ــاط من جهات يش ــمل معهد األمم المتحدة للتدريع والرحث ،ومؤسـ ـي ــة
الروابط القبلية ،والحركة الدولية لمناهضـ ــة جمين أصـ ــنال التم ز والعنص ـ ـرية ،ومنظمة الةرشيـ ــييـ ــنان الدولية،

ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق اسشيـ ـ ـ ــان ،وصـ ـ ـ ــرنة تقوق ال ةل ،ومنظمة اسعالم عن اةسـ ـ ـ ــتعراض الدورا
الشامل ،ومركز الشعوب األصلية للتوة ع والرحث واسعالم.

 - 32كما يُ َّ
ووُ المعلومات ذات الص ـ ـ ـ ـ ــلة عن الص ـ ـ ـ ـ ــندوق من خالل قاألمة يووين بريدا أشش ـ ـ ـ ـ ـ يها األماشة
مؤخ ًار ،وهي يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن العنـاوين اسل تروشيـة لمنظمـات المجتمن المـدشي ،والمنلَّة ن بـالوةيـات ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة
ةي األمم المتحدة ،ومنظمات باروة إقليمية ووألنية ومحلية للشعوب األصلية ول ر الشعوب األصلية.

جيم  -أنشطة جمع التبرعات
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خالل الةترة المشــمولة بالتقرير ،قرر المجلأل وضــن اســتراييجية موجَّهة للجهات الماشحة من الق اُ

الخاو بهد

إقامة عالقات قد يعود بالةاألدة من الق اُ الخاو ،وة س ـ ـ ـ ــيما من ص ـ ـ ـ ــركات ال ران ووكاةت

ظم المجلأل اجتماعات لترادل المعلومات من مميلي الدول األعض ـ ـ ــا  ،وريّع
األس ـ ـ ــةار .ودضـ ـ ـ اةة إلى ذلك ،ش ّ
سج ار مشاورات ةناألية محددة األهدا  ،ةي كل من ش ويورك وجنيف ،من بلدان ماشحة محددة.
- 34

وشظم الص ـ ــندوق تدة ن جاشب ن على هامن الدورة اليامنة عشـ ـ ـرة للمنتد الداألم والدورة الياشية عشـ ـ ـرة

آللية الخب ار  ،بالتعاون من الجهات الماشحة الرألييــية للصــندوق .وقد وّةر الحدةان منب ار سألالُ الدول األعضــا

ومجتمعات الشــعوب األصــلية ومنظمايها ،وكذلك الجهات المعنية المهتمة األخر  ،على تالة الصــندوق ،وتالة
ينة ذ وةيتن وأشش تن األساسية ،وعلى التقدم الذا أتروه ،والتجارب الناجحة ،والدروي الميتةادة.
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واصـ ـ ـ ـ ــترك كل من أماشة الصـ ـ ـ ـ ــندوق ،بالتعاون من برشامر صـ ـ ـ ـ ــعوب ال ابات ،والةريع العامل الدولي

المعني بشــؤون الشــعوب األصــلية ،والمركز الدولي ألبحاث اليــياســات والتعليم يما يتعلع بالشــعوب األصــلية
(مؤسـ ـي ــة ألر را) ،وتلف الش ــعوب ا ألص ــلية ةي س ــيا ،ةي ينظيم تلقة شقا
اةشتص ـ ـ ــا

بشـ ـ ن موض ــوُ ”ض ــمان س ــبل

للش ـ ـ ــعوب األص ـ ـ ــلية  -اةيجاهات والتحديات وس ـ ـ ــبل المض ـ ـ ــي قدماً“ خالل دورة المنتد المعني

باألعمال التجارية وتقوق اسشيان المعقودة ةي الةترة من  25إلى  27يشرين الياشي/شوةمبر .2019
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ويجتمن أعضا الم جلأل واألماشة باشتظام من قيم الجهات الماشحة والعالقات الخارجية ةي مةوضية

تقوق اسشيان لتلقي التوج هات ويني ع الجهود من أجل يعبئة المزيد من الموارد ألشش ة الصندوق.

دال  -بناء القدرات والتدريب
- 37

َّ
أكد المجلأل م ار ار وي ار ار دور الص ــندوق بوص ــةن ليأل ةقط مص ــد ار لتخص ــي

ِّمنح المش ــاركة ودشما

كذلك بوصـ ـ ــةن لية لبنا خبرة الميـ ـ ــتة دين من الشـ ـ ــعوب األصـ ـ ــلية ،مما يتيح لهم ةرصـ ـ ــة للمشـ ـ ــاركة بةعالية

ةي ليات األمم المتحدة الرألييـية لحقوق اسشيـان وةي عمليات األمم المتحدة األخر المهمة بالنيـرة للشـعوب

األصـلية .وةي هذا الصـدد ،واصـل أع ضـا المجلأل ي ك د ضـرورة ويادة الجهود الرامية إلى بنا قدرات مميلي

الشعوب األصلية من خالل يوة ر برامر للتوجين واسرصاد والتدريع للميتة دين من الصندوق.
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وواصـل المجلأل أيضـا ينظيم دورات يدريبية يحضـ رية للحاصـل ن على المنح من الشـعوب األصـلية

وغ رهم من مميلي مجت معات الشـ ـ ــعوب األصـ ـ ــلية ومنظمايها ب ر ن ل ات من الل ات الرسـ ـ ــمية لألمم المتحدة،

وهي اسســراشية واسش ل زية والروســية والةرشيــية .ويضــمنت كل دورة يحض ـ رية لمحة عامة عن ياري ويشــن ل

األمم المتحدة و ليايها المعنية بحقوق اسشيـ ـ ــان ،وة سـ ـ ــيما يلك المتعلقة بالشـ ـ ــعوب األصـ ـ ــلية ،ويعريًةا بمجلأل

تقوق اسشيـ ـ ـ ـ ـ ــان وه ئاين الةرعية ،و ليات اسج ار ات الخاصـ ـ ـ ـ ـ ــة التابعة لألمم المتحدة ،ووةية المقرر الخاو
المعني بحقوق الشـ ـ ــعوب األصـ ـ ــلية ،و لية الخب ار  ،والصـ ـ ــندوق ،و لية اةسـ ـ ــتعراض الدورا الشـ ـ ــامل ،وه ئات

معاهدات تقوق اسشيان.
- 39

ودضـ ــاةة إلى الدورات التدريبية التحض ـ ـ رية العادية ،شظمت أماشة الصـ ــندوق ،بالتعاون من مؤس ـ ـيـ ــة

الروابط القبلية ،برشامج ًا يدريبي ًا بعنوان ”يييـ ـ ر الوصـ ــول إلى المشـ ــارين“ ةي ش ويورك خالل الةترة من  17إلى

 19شييـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبريل  .2019وةي إألار هذا البرشامر الذا ُعقد قبل أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبوُ من دورة المنتد الداألم ،شظمت
األماشة دورة يدريبية عن الصندوق لةاألدة  21مشاركا ( 10شيا و  11رجال) من  13بلدا.

ظمت األماشة خالل الةترة من  17إلى  19شييـ ـ ـ ـ ــان/أبريل  2019دورة يدريبية
 - 40ودضـ ـ ـ ـ ــاةة إلى ذلك ،ش ّ
يمه دية عن الص ــندوق لةاألدة  21من القيادات الني ــاألية للش ــعوب األص ــلية الاليي ص ــاركن ةي مدرس ــة القيادة
العالمية الي ــادس ــة لني ــا الش ــعوب األص ــلية التابعة للمنتد الدولي لني ــا الش ــعوب األص ــلية .ويم ينظيم هذه

الدورة بالتعاون من برشامر تقوق الشعوب األصلية التابن لمعهد دراسات تقوق اسشيان بجامعة كولومبيا.
- 41

ظمت األماشة إتاألة لمدة
وخالل األسـ ـ ـ ــبوُ األخ ر من دورة المنتد الداألم المعقودة ةي عام  ،2019ش ّ

يوم واتد من الحاصـ ــل ن على المنح من الشـ ــعوب األصـ ــلية الرال عددهم  45صـ ــخصـ ــا ( 19امرأة و  26رجال)

لتق يم ةعالية مشــاركتهم ولمناقشــة إذا كان يتع ن إدخال مزيد من التحي ـ نات على الصــندوق .وأييحت للمشــارك ن

ةي استاألة ةرصة لتق يم ما أترووه من يقدم وللتعل ع على عمل الصندوق بمل استبياشات التق يم.
- 42

و التعاون من برشامر الزماةت الد ارس ــية للش ــعوب األص ــلية التابن لمةوض ــية تقوق اسشي ــان ،شظمت

األماشة دورة يدريبية يحضـ ـ ـ رية مديها يوم واتد ب ر ن ل ات ،هي اسسـ ـ ــراشية واسش ل زية والروسـ ـ ــية والةرشيـ ـ ــية،

صارك ة ها الحاصلون على المنح من الشعوب األصلية الرال عددهم  45صخصا وغ رهم من مميلي الشعوب
األصـ ــلية ( 27امرأة و  18رجال) الذين تضـ ــروا الدورة الياشية عشـ ـرة آللية الخب ار  .وصـ ــارك بنشـ ــاط ةي الدورة
التدريبية الحاصـلون على منح الصـندوق ةي اليـابع والميـتة دون تاليا من برشامر الزماةت التابن للمةوضـية،

وسـ ـ ـ ـ ــاهموا ةي العملية بعرض يجار هم وخبرايهم .واجتمعت األماشة باشتظام من الحاصـ ـ ـ ـ ــل ن على المنح خالل

محدةة عن بنود جدول األعمال وسس ـ ــدا المش ـ ــورة لهم بشـ ـ ـ ن بياشايهم
دورات لية الخب ار لتزويدهم بمعلومات ّ
الشةوية وغ ر ذلك من المياألل ذات الصلة.
- 43

ظمـت األمـاشـة برشـامجـا يـدريبيـا لتعزيز
و ـالتعـاون الوة ع من معهـد األمم المتحـدة للتـدريـع والرحـث ،ش ّ

قدرات مميلي الشعوب األصلية على منن ششوب النزاعات وصنن اليالم ،ةي جنيف.

سادسا  -الحالة المالية للصندوق والتبرعات الواردة
مول الص ــندوق من التبرعات الواردة من الحنومات والمنظمات غ ر الحنومية وغ رها من ال ياشات
 - 44يُ َّ
ِّمنح مش ـ ـ ر
ِّ
ـاركة على أس ـ ــاي التبرعات المدةوعة والمي ـ ــجلة
صـ ـ ـ
الخاص ـ ــة أو العامة .ويمنن للمجلأل أن يخ ّ
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تي ـ ــع األص ـ ــول ةي خزاشة األمم المتحدة ،وكذلك أا رصـ ـ ـ د متبع من الي ـ ــنوات الي ـ ــابقة ،على النحو الذا

أرساه منتع األمم المتحدة ةي جنيف.

ويب ن الجدول أدشاه التبرعات والتعهدات بالتبرُ الواردة من الدول األعض ــا للةترة من كاشون الياشي/
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ين ــاير  2018إلى تزيران/يوشي ــن  .2020وق ــد بل مجموُ التبرع ــات  1 564 322دوةرا ،وهو يعنأل وي ــادة

بنيرة  39,55ةي الماألة مقارشة بالةترة المشمولة بالتقرير اليابع (من كاشون الياشي/يناير  2016إلى تزيران/
يوشين  ،) 2018التي بل مجموُ التبرعات الواردة خاللها  1 120 933,72دوةرا.

التبرعات الواردة من الدول خالل الفترة من كانون الثاني/يناير  2018إلى حزيران/يونيه 2020
(بدوةرات الوةيات المتحدة)
المبل
الجهة المتبرعة

2018

2019

2020

المجموُ

األرجنت ن

5 000

–

–

5 000

أستراليا

109 890

33 898

–

143 788

كندا

192 456

–

–

192 456

–

5 000

–

5 000

الداشمرك

155 376

–

–

155 376

إستوشيا

22 727

22 222

–

44 949

ةنلندا

58 072

55 741

65 502

179 315

ألماشيا

68 259

–

–

68 259

المنييك

17 327

–

15 797

33 124

النروير

357 270

324 957

–

682 227

ب رو

–

2 943

2 935

5 878

إسراشيا

22 727

22 222

–

44 949

ال رسي الرسولي

2 000

2 000

–

4 000

1 011 105

468 983

84 234

1 564 322

ص لي

(أ)

المجموع

بعد).
(أ) إعالن عن يعهد بالتبرُ لمةوضية تقوق اسشيان (لم يرد خ اب التعهد ُ

سابعا  -االستنتاجات والتوصيات
 - 46في عام  ،2019و عسّع الجمعية العامة مجددا نطاق والية الصّندوق ليشّمل مجال غي ت ير المنا
واألعمال التجارية وحقوق اإلنسّان ،وهكذا أصّبح الصّندوق أرثر وّموال واسّتجابة الحتياجات المسّتفيدين
المسّّّّّتهدفينك عل
ويمكن الصّّّّّندوق ،في وّّّّّكله الحالي ،الشّّّّّعوب األصّّّّّلية من المشّّّّّاركة في ا فة أربر

من عمليات صّّّّّنع القرار داخل األمم المتحدة ،ومن وّّّّّرو المشّّّّّارل والقهّّّّّايا التي تواجهها مجتمعاتها
في الوق الحاضّّّرك واألهم من لو هو أنه أصّّّبح بممكان ممثلي مجتمعات ومنلمات الشّّّعوب األصّّّلية
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تقديم لبات للحصّّول على الدعم وللمشّّاركة في المناسّّبات المتصّّلة بالمنتد المعني باألعمال التجارية

وحقوق اإلنسان واتفاقية األمم المتحدة اإل ارية بشأن ت ير المنا .
- 47

ومنذ إنشّاء الصّندوق في عام  ،1985اسّتفاد منه أرثر من  2 400ممثل عن الشّعوب األصّلية

من  90بلدًا موجودا في مختلف أنحاء العالمك وكان لهذه المشّّّّّّّاركة الفعلية لممثلي الشّّّّّّّعوب األصّّّّّّّلية
في عمليات صّّّّّّّنع القرار الر يسّّّّّّّية في األمم المتحدة أثر إيجابي على االعت ار بحقوق اإلنسّّّّّّّان لتلو
ويعتبر الصندوق أداة تمكين عالمية لحماية حقوق الشعوب األصلية في جميع أنحاء العالم.
الشعوبك ُ
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وخالل الفترة المشّّّّّّّّّمولّة بّالتقرير ،أعرب المجلس عن قلقّه من عّدد البالشّات الواردة بشّّّّّّّّّأن

االنتقام و/أو التهديد باالنتقام من المسّّّّّتفيدين من منح الصّّّّّندوق ،وقرر وضّّّّّع اسّّّّّتراتيجية لمنع هذه
األعمال شير المقبولة والتصدي لها.
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المقدمة من الشّّّعوب األصّّّلية للمشّّّاركة في دورات المنتد الدا م المعني
ووّّّهد عدد الطلبات
ع

بقهّايا الشّعوب األصّلية ،وةلية الخبراء المعنية بحقوق الشّعوب األصّلية ،ومجلس حقوق اإلنسّان ،وةلية

االسّتع ار

الدوري الشّامل المنبثقة عنه ،وكذلو هيئات معاهدات حقوق اإلنسّان ،ييادة كبيرة خالل العقد

الماضّّيك ورشم الزيادة الطفيفة التي سّّجلتها التبرعات المالية للصّّندوق خالل الفترة المشّّمولة بالتقرير،

فهي ال تكفي لت طية تكاليف العدد المتزايد من لبات الدعم وتوسيع نطاق والية الصندوق مؤخ ار.
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وإ ا لم ترد تبرعات كبيرة ومتوقعة ومسّتدامة ،سّيواجه الصّندوق صّعوفات في تنفيذ واليته وتلبية

لبّات الّدعم المت ازيّدةك وفعّد تقييم االحتيّاجّات المّاليّة الراهنّة للصّّّّّّّ ّنّدوق ،خلن مجلس األمنّاء إلى أن

الصّّندوق بحاجة إلى تبرعات ال تقل عن  1,2مليون دوالر في السّّنة ألداء مهامه بشّّكل مرضّّيك وحتى
في صورة الحصول على هذا المبلغ ،فهو سي طي لبات التمويل التي َّ
يتلقاها الصندوق حاليا جز يا فقط.
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وقد أدت جا حة كوفيد 19-إلى تفاقم أوّكال عدم المسّاواة والتمييز والعنف القا مة التي تواجهها

الشّعوب األصّلية ،وهي من بين أرثر الفئات تهميشّا وضّعفا في المجتمعك ولهذاُ ،تشّجَّع الدول األعهّاء

والجهات المانحة المحتملة األخر بقوة على المساهمة في أعمال الصندوق لكفالة أن يواصل تقديم الدعم
لمشاركة الشعوب األصلية في العمليات والق اررات الدولية التي لها أثر مباور على حياة تلو الشعوب.
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