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البند  10من جدول األعمال املؤقت*
األعمـــال املقبلـــة للمنتـــدى الـــدائم ،ـــا لـ ـ
املســــائيت الــــي يناــــر قيصــــا اجمللــــس االقتصــــادي
واالجتماعي واملسائيت الناشئة

تقرير اجتماع قريق اخلرباء بشأن الشعوب األصلية وخطة عام 2030
مذكرة من األمانة العامة
موجز
 22و  23تشـــرين األول/أكتـــوبر  ،2015عقـــدم أمانـــة املنتـــدى الـــدائم املعـــين
بقضـايا الشــعوب األصـلية اجتماعــا لربريـق خــرباء ملــدة يـوم بشــأن مو ـوع ”ســبييت املضــي
قــدماا الشــعوب األصــلية وخطــة عــام  .“2030وكــان افــد مــن االجتمــاع ــو و ـ
استراتيجيام عملية املنحى وتوجيصام لدعم إدراج قضايا الشعوب األصـلية خطـة التنميـة
املستدامة لعـام  . 2030ويقـدم ـذا التقريـر عـة عامـة عـن املناقشـام الـي دارم اجتمـاع
قريق اخلرباء إىل جانب مقترحام بشأن سبييت املضي قدما.
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أوال  -مقدمة
 25أيلول/ســبتمرب  ،2015اعتمــدم اعمعيــة العامــة ،قرار ــا  ،1/70خطــة
-1
التنمية املستدامة لعـام  2030الـي تتضـمن  17ـدقا للتنميـة املسـتدامة و  169غايـة مرتبطـة
هبا .وخطة عام  2030ي خطة عاملية وحتويلية وحمور ا اإلنسـان لتحقيـق التنميـة املسـتدامة،
تشدد على وجوب أال يتخلف أحد عن الركب.
 - 2ولضـــمان أن تكــــون الشــــعوب األصــــلية صــــميم خطــــة عــــام  ،2030عقــــدم
أمانــة املنتــدى الــدائم املعــين بقضــايا الشــعوب األصــلية اجتماعــا لربريــق خــرباء ملــدة يــوم
 22و  23تشــرين األول/أكتــوبر  2015بشــأن مو ــوع ”ســبييت املضــي قــدماا الشــعوب
األصــلية وخطــة عــام  ،“ 2030و ل ـ لو ـ اســتراتيجيام عمليــة املنحــى مــن أجــيت دعــم
إدراج قضايا الشعوب األصلية عملية تنربيذ خطة عام .2030
-3

ومتحور االجتماع حول ثالثة جماالم رئيسية يا

الـــدرومل املســـتربادة مـــن األ ـــدا اإل ائيـــة لخلربيـــة وتـــأمالم
(أ)
عام  ،2030ا ل أ دا التنمية املستدامة؛

خطـــة

الشــــعوب األصــــلية

خطــــة

الشــــعوب األصــــلية والتجــــارب

جمــــال

(ب) مؤشــــرام قيــــامل التقــــدم اعــــر خبصــــو
عام 2030؛
(ج)
مج البيانام.

رصـــد التقــــدم اعــــر خبصــــو

 - 4وتضمن االجتماع أيضا جلسة اسـتراتيجية لتبـادل األقكـار بشـأن كيربيـة املضـي قـدما
باملسائيت الي نوقشت خالل اجتماع قريق اخلرباء.

ثانيا  -تنايم األعمال
ألف  -احلضور
ــم االجتمــاع خــرباء مــن الشــعوب األصــلية وخــرباء آخــرين فــم صــلة باملو ــوع
-5
وممــيل عــن الــدول األعضــاء واجملتم ـ املــد ووكــاالم مناومــة األمــم املتحــدة وصــناديقصا
وبراجمصا الي تضطل بأعمال فا صلة خبطة عام  2030وبقضايا الشعوب األصلية.
 - 6وحضــر حلقــة العمــيت أعضــاء آليــام األمــم املتحــدة الــيال املعنيــة بقضــايا الشــعوب
األصليةا ميغان ديربيس ،رئيسة املنتدى الدائم املعين بقضايا الشـعوب ،وجـوان كـارلين  ،نائبـة
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رئيســة املنتــدى الــدائم؛ وأليكســي تســيكاريف ،رئــيس آليــة اخلــرباء املعنيــة لقــو الشــعوب
األصلية؛ وقيكتوريا تاويل كوربومل ،املقرِّرة اخلاصة املعنية لقو الشعوب األصلية.

باء  -الوثائق
 - 7كـــــــــان معرو ـــــــــا علـــــــــى املشـــــــــارك مشـــــــــروع جـــــــــدول األعمـــــــــال
وبرنـــامل العمـــيت ومـــذكرة مربا يميـــة عـــن املو ـــوع ووثـــائق أعـــد ا اخلـــرباء املشـــاركون.
وميكـــــــن االطـــــــالع علـــــــى ـــــــذئ الوثـــــــائق املوقــــــ الشـــــــبكي للمنتـــــــدى الـــــــدائم
(www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/meetings-and-workshops/egm-on-
.)indigenous-peoples-and-agenda-2030-for-sustainable-development.html

جيم – اقتتاح االجتماع
اقتتاح االجتماع ،أدلت ببيان كيت من مـديرة شـعبة السياسـام والتنميـة امليـدان
-8
االجتمــاعي بــادارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة ،ورئيس ـة املنتــدى الــدائم املعــين بقضــايا
الشعوب األصلية ،وأمينة املنتدى الدائم.

دال  -اختتام االجتماع
اعلسة اخلتامية ،خلصـت أمينـة املنتـدى الـدائم االسـتنتاجام الرئيسـية واملقترحـام
-9
املقدمة للمضي قدما.

ثاليا  -معلومـــــام أساســـــية عـــــن خطـــــة التنميـــــة املســـــتدامة لعـــــام 2030
والشعوب األصلية
 - 10يقدم ذا الربرع عة عامة عن خطة التنمية املسـتدامة لعـام  ،2030مـ التركيـع علـى
جوانبصا األكير صلة بالشعوب األصلية.
 - 11وتوصـف عمليــة صــياغة خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  2030بأهنــا واحــدة مــن أكيــر
العمليــام مشــوال تــاريم األمــم املتحــدة .وكانــت الشــعوب األصــلية إحــدى اجملموعــام
الرئيسية التس ( )1الي أُشركت املشـاورام واملناقشـام مرحلـة التحضـ العتمـاد خطـة
__________
( )1اجملموعــام الرئيســية التس ـ ــي التاليــةا النســاء ؛واألطربــال والشــباب؛ والشــعوب األصــلية؛ واملنامــام غ ـ
احلكومية؛ والسلطام اعلية؛ والعمـا ل والنقابـام؛ واألعمـال التجاريـة والـدوائر الصـناعية؛ واألوسـام العلميـة
والتكنولوجية؛ واملعارعون.
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عــام  .2030و ــذا لتلــف عــن عمليــة و ـ األ ــدا اإل ائيــة لخلربيــة الــي غابــت عنــصا
الشــعوب األصــلية إىل حــد بعيــد .وكانــت العمليــام التحض ـ ية العتمــاد خطــة عــام 2030
قرصة ملعاعة أوجه القصور واليغرام األ دا اإل ائية لخلربية.
 - 12و  25أيلول/سبتمرب  ،2015اختذم اعمعية العامة القـرار  1/70املعنـون ”حتويـيت
عاملنــاا خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  .“2030ودخلــت اخلطــة اعديــدة للتنميــة املســتدامة
لعام  2030حيـع النربـا  1كـانون اليا /ينـاير  ،2016وسـتمتد خـالل السـنوام اخلمـس
عشــرة القادمــة .و ــي خطــة للسياســة العامــة واســعة النطــا وعامليــة تتضــمن  17ــدقا مــن
أ دا التنمية املستدامة و  169غاية مرتبطة هبـا توصـف بأهنـا متكاملـة وغـ قابلـة للتجعئـة.
وتتضــــمن خطــــة عــــام  2030عــــدة قــــروعا (أ) الديباجــــة؛ (ب) واإلعــــالن السياســــي؛
(ج) وأ دا التنميـة املسـتدامة وغايا؛ـا؛ (د) ووسـائيت التنربيـذ؛ ( ــ) واملتابعـة واالسـتعرا ،
الذي يشميت االستعرا على الصعد الوطين واإلقليمي والعاملي.
خطة عام  2030و أ دا

التنمية املستدامة

 - 13تتضـمن خطــة عــام  2030العديــد مــن العناصـر الــي ميكــن أن تســاعد التعـب عــن
الشواغيت اإل ائيـة للشـعوب األصـلية .ومـن األمـور افامـة أن مبـاد ومعـاي حقـو اإلنسـان
تتجلــى بقــوة خطــة عــام  .2030وتسترشــد اخلطــة صــراحة قاصــد ومبــاد مييــا األمــم
املتحدة ،وترتكع علـى ا إلعـالن العـاملي حلقـو اإلنسـان واملعا ـدام الدوليـة حلقـو اإلنسـان
(الربقرة  .)10وتشدد على مسؤوليام الدول عن احترام حقو اإلنسان واحلريام األساسـية
للجمي ومحايتصا وتععيع ا دو ا متييع على أسامل العر أو اللون أو اعـنس أو اللغـة أو الـدين
أو الرأي السياسي أو غ ئ أو األصيت القـومي أو االجتمـاعي أو علـى أسـامل امللكيـة أو املـيالد
أو اإلعاقة أو على أي أسامل آخر (الربقرة .)19
 - 14وتركع خطة عام  2030بشكيت عام على احلد من أوجـه عـدم املسـاواة .وفـذا األمـر
أمهية خاصة بالنسبة للشعوب األصلية ،الـي تكـاد تكـون مجيعصـا تعـي حـاالم مـن احلرمـان
مقارنــة بغ ــا مــن الربئــام الســكانية .ويصــد التعصــد الشــاميت خلطــة عــام  2030إىل جعــيت
الركب ال يُخلّـف أحـدا وإىل الوصـول أوال إىل مـن ـم أشـد ختلربـا عـن الركـب (الربقـرة .)4
وترمي اخلطة إىل مكاقحة أشكال عدم املساواة داخيت البلدان وقيما بينـصا (الربقـرة )3؛ وحتـدد
الترباوتام املتعايدة على أهنا حتدّ جيب التصدي له (الربقرة )14؛ وتتعصد بأن تتحقـق األ ـدا
والغايـــام عميــ الشـــعوب وعميــ شـــرائ اجملتمــ (الربقـــرة  .)4وافــد  10مـــن خطـــة
عام  2030مكرمل حتديدا للحد من أوجه عدم املساواة داخيت البلدان وقيما بينصا.
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 - 15وإىل جانب ذا اإلطار الشاميت ،ناك ست إشـارام حمـددة إىل الشـعوب األصـلية
خطة عام 2030ا ثال منصا االعـالن السياسـي؛ واثنتـان األ ـدا  ،وواحـدة قـرع
املتابعــة واالســتعرا  .قربــي اإلعــالن السياســي ،يشــار إىل الشــعوب األصــلية باعتبار ــا مــن
ــمن قائمــة تضــم أيضــا مجي ـ األطربــال والشــباب
الضــعرباء الــذين جيــب متكينــصم ،و ل ـ
واألشخا وي اإلعاقة واألشخا املصاب برب ومل نقص املناعـة البشـرية/اإليد واملسـن
والالجــئ واملشــردين داخليــا واملصــاجرين (الربقــرة  .)23و اإلعــالن السياســي أيضــا ،تلتــعم
الدول األعضاء بتوق التعليم اعيد املنصف والشاميت للجمي  ،ـن لـ الشـعوب األصـلية
(الربقرة  .)25وعلى وجه التحديد ،تش الدول األعضاء أيضا إىل الشـعوب األصـلية مـن بـ
اجملموعام الي ستراققصا مس ؛ا على الطريق الذي يقود حنو عام ( 2030الربقرة .)52
 - 16وقيما يتعلق بأ دا التنميـة املسـتدامة ،يكتسـي الكـي منـصا أمهيـة بالنسـبة للشـعوب
األصــلية ،ــا لــ األ ــدا املتعلقــة بالقضــايا الرئيســية للتنميــة وحقــو اإلنســان الــي
تواجصصا الشعوب األصلية مجي أحنـاء العـا  ،قضـال عـن احلقـو املؤكـدة إعـالن األمـم
املتحــدة بشــأن حقــو الشــعوب األصــلية .وتشــميت األ ــدا الــي تتصــيت حتديــدا باألولويــام
اإل ائية للشعوب األصلية ما يليا
• افد

 - 1القضاء على الربقر جبمي أشكاله

كيت مكان

• افــد  - 2القضــاء علــى اعــوع وتــوق األمــن الغــذائي والتغذيــة اعّســنة وتععيــع
العراعة املستدامة
• افد

 - 3مان متّت اعمي بأ ام عي صحية وبالرقا ية

مجي األعمار

• افد  - 4مان التعليم اعيد املنصف والشاميت للجمي وتععيع قر
احلياة للجمي
• افد

 - 5حتقيق املساواة ب اعنس ومتك كيت النساء والربتيام

• افد

 - 13اختا إجراءام عاجلة للتصدي لتغ املناخ وآثارئ

الـتعلّم مـدى

• افد  - 15محاية النام اإليكولوجية الربّية وترميمصا وتععيع اسـتخدامصا علـى حنـو
مســتدام ،وإدارة الغابــام علــى حنــو مســتدام ،ومكاقحــة التصــحر ،ووقــف تــد ور
األرا ي وعكس مسارئ ،ووقف ققدان التنوع البيولوجي
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• افـد  - 16التشـجي علــى إقامـة جمتمعــام مسـاملة ال يُص ّمـ قيصـا أحــد مـن أجــيت
حتقيق التنمية املستدامة ،وإتاحة إمكانية وصـول اعميـ إىل العدالـة ،وبنـاء مؤسسـام
قعالة وخا عة للمساءلة وشاملة للجمي على مجي املستويام
 - 17وكي من الغايام الـ  169الواردة خطة عـام  2030تنطـوي علـى أمهيـة بالنسـبة
للشعوب األصلية ،ا قيصا الغايام الي تـرتب باأل ـدا املشـار إليصـا أعـالئ .وإلـدر اإلشـارة
بوجه خا إىل أن الشعوب األصلية قـد ُكـرم حتديـدا اثنـت مـن الغايـاما الغايـة 3-2
الي ترمي ،للول عام  ،2030إىل مضاعربة اإلنتاجية العراعية ودخيت صـغار منتجـي األغذيـة،
وال سيما النساء وأقراد الشعوب األصلية واملعارعون األُسـريون والرعـاة والصـيادون ،بوسـائيت
منصا مان األمن واملساواة حصوفم علـى األرا ـي ،والغايـة  5-4الـي ترمـي إىل القضـاء
التعلــيم و ــمان تكــاقؤ قــر الوصــول إىل مجي ـ مســتويام
علــى التربــاوم ب ـ اعنس ـ
التعليم والتدريب املصين للربئام الضعيربة ،ن ل الشعوب األصلية.
املتابعة واالستعرا
 - 18باإل اقة إىل الـنص األساسـي خلطـة عـام  ،2030نـاك قـر ععـيت تنربيـذ ا يشـميت
الشــعوب األصــلية .وس ـتُجرى عمليــام متابعــة واســتعرا خلطــة عــام  2030علــى الصــعد
الــوطين واإلقليمــي والــدويل .وســتكون عمليــام االســتعرا طوعيــة متس ـ بعمامصــا البلــدان
وتأخذ احلسبان اختال الارو والقدرام ومستويام التنمية الوطنية (الربقـرة ( 74أ)).
وســتكون عمليـــام االســتعرا مربتوحـــة وجامعـــة وتشــاركية وشـــرباقة أمــام مجيــ النـــامل،
وســتدعم قيــام مجي ـ أصــحاب املصــلحة وي الصــلة بــاإلبال (الربقــرة ( 74د)) .وســتحترم
االستعرا ام ،على مجي املسـتويام ،حقـو اإلنسـان ،وسـتركع بوجـه خـا علـى الربئـام
األشد ققرا واألكير عربا وختلّربا عن الركب (الربقرة  ( 74ـ)).
 - 19وستجرى املتابعة واالستعرا باستخدام جمموعـة مـن املؤشـرام العامليـة ،ستُسـتكميت
ؤشــرام تضــعصا الــدول األعضــاء علــى الصــعيدين اإلقليمــي والــوطين (الربقــرة  .)75وجيــري
العميت على و إطار مؤشرام لرصد األ دا والغايام على الصـعيد العـاملي .وينسـق ـذا
العميتَ قريـق اخلـرباء املشـترك بـ الوكـاالم املعـين ؤشـرام أ ـدا التنميـة املسـتدامة الـذي
أنشــأته اللجنــة اإلحصــائية ،والــذي يضــم كبــار اإلحصــائي مــن دول أعضــاء مجي ـ أحنــاء
العــا  .ويُتوقـ أن تواقــق اللجنــة اإلحصــائية علــى إطــار املؤشــرام العامليــة للــول آ ار/مــارمل
 2016وأن يعتمــدئ بعــد ل ـ كــيت مــن اجمللــس االقتصــادي واالجتم ـاعي واعمعيــة العامــة
(املرج نربسه) .و عمليـة و ـ إطـار ملؤشـرام عامليـة ،أتـاح الربريـق املشـترك قرصـا لتقـد
ا ملدخالم واالقتراحـام عـن طريـق إجـراء مشـاورام مربتوحـة مـ اجملتمـ املـد  ،واألوسـام
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األكادميية ،والقطاع اخلا  .وأسصم مميلو الشعوب األصلية أيضا ذئ العمليـة ،علـى سـبييت
امليال ،املشاورام املربتوحة السابقة لالجتماع اليـا لربريـق اخلـرباء املشـترك بـ الوكـاالم
املعقــود بــانكوك الربتــرة مــن  26إىل  28تشــرين األول/أكتــوبر  .)2(2015وســ تكع
االستعرا العاملي على مصادر البيانام الرمسية الوطنية املقام األول (الربقرة ( 74ألف)).
 - 20وعلى الصعيد الوطين ،يتع على الدول األعضاء أن إلـري عمليـة لتكييـف األ ـدا
والغايام ام األولوية م السياقام اخلاصـة ببلـداهنا .ولـذل  ،وعلـى الـرغم مـن أن أ ـدا
التنمية املستدامة ام طـاب عـاملي ،قـان علـى كـيت حكومـة أن حتـدد غايا؛ـا الوطنيـة اخلاصـة،
مسترشــدة ســتوى الطمــوح العــاملي ولكــن مــ مراعــاة الاــرو الوطنيــة( .الربقــرة .)55
وتشــج خطــة عــام  2030الــدول األعضــاء علــى القيــام ،أقــرب وقــت ممكــن مــن الناحيــة
العملية ،باختا إجراءام طموحة على الصعيد الوطين لتنربيذ اخلطة بشـكيت عـام (الربقـرة .)78
وميكن لالستجابام الوطنية أن تنطلق من استراتيجيام التنمية املستدامة املوجـودة .وسـيكون
استعرا خطة عام  2030عملية تقود ا وتتحكم مسار ا البلدان ا؛ـا .ويُصـاب بالـدول
األعضاء إىل إجراء استعرا ام منتامة وشاملة للتقدم اعر علـى الصـعيدين الـوطين واعلـي.
وتالح ـ اخلطــة أن ــذئ االستعرا ــام ينبغــي أن تســتربيد مــن مســامهام الشــعوب األصــلية
واجملتم املد والقطاع اخلا وسائر اعصام صـاحبة املصـلحة ،وققـا للاـرو والسياسـام
واألولويام الوطنية (الربقرة .)79
 - 21وعلى الصعيد العاملي ،تض خطة عـام  2030إطـارا عامليـا ملتابعـة واسـتعرا حتقيـق
أ دا التنمية املستدامة .وال يعال العديد من الطرائـق اعـددة للعمليـة قيـد اإلعـداد .ومنتـدى
األمــم املتحــدة املركــعي للمتابعــة واالســتعرا ــو املنتــدى السياســي الرقي ـ املســتوى املعــين
بالتنمية املستدامة ،الذي سـيقوم بـدور رئيسـي اإلشـرا علـى شـبكة مـن عمليـام املتابعـة
واالســتعرا علــى الصــعيد العــاملي ،وســيوقر القيــادة السياســية والتوجيــه والتوصــيام املتعلقــة
باملتابعة (الربقرة  .)82وس كع على تقييم التقدم الذي حتر ئ البلدان املتقدمـة والبلـدان الناميـة
واإلجنــا ام الــي حتققصــا والتحــديام الــي تواجصصــا .وســتوقر االستعرا ــام منــربا إلقامــة
الشراكام ،بطر منـصا مشـاركة اجملموعـام الرئيسـية وغ ـا مـن اعصـام صـاحبة املصـلحة
املعنية (الربقرة  .)84وسيُجري املنتدى السياسي الرقي املسـتوى أيضـا استعرا ـام موا ـيعية
للتقدم اعر على صعيد أ دا التنمية املستدامة.
__________
( )2لالطـــالع علـــى معيـــد مـــن املعلومـــام ،اناـــرا http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/open-consultation-
.stakeholders
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 - 22وستدعم اللجان الربنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي وغ ا من املنتـديام
االستعرا ــام املوا ــيعية للتقــدم اعــر علــى صــعيد أ ــدا التنميــة املســتدامة (الربقــرة .)85
وللمنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية دور ذئ العملية ،بوصربه يئة قرعية تابعـة
للمجلس .وسيدعم املنتدى السياسي الرقي املستوى أيضا مشاركة اجملموعـام الرئيسـية ،الـي
تشــميت الشــعوب األصــلية ،املتابعــة واالســتعرا  .و؛يــب خطــة عــام  2030باجملموعــام
الرئيسية إىل اإلبال عن مسامهتصا تنربيذ خطة عام ( 2030الربقرة .)89
 - 23و ناك دعوة خطـة عـام  2030إىل قيـام األمـم املتحـدة باختـا إجـراءاما قالـدول
األعضاء تشدد على أمهية التخطي والتنربيذ واإلبال بشكيت اسـتراتيجي علـى نطـا املناومـة
لضــمان تــوق دعــم متســق ومتكامــيت لتنربيــذ اخلطــة اعديــدة (الربقــرة  .)88ويُصــاب ب ـاألمم
املتحـدة إىل اسـتعرا ـذا الــدعم املقـدم للتنربيـذ واإلبـال عــن التقـدم اعـر والعوائـق .ومــن
األمور افامة ذا الصدد خطة العميت على نطـا املناومـة لكربالـة اتبـاع هنـل متسـق لبلـو
أ دا إعالن األمم املتحدة بشأن حقو الشعوب األصلية ،الي صدر هبـا تكليـف الوثيقـة
اخلتاميــة للمــؤمتر العــاملي بشــأن الشــعوب األصــلية( )3املعقــود عــام  .2014وتتضــمن خطــة
العميت على نطا املناومة ستة عناصر للعميت ،يتعلق أحد ا بتنربيذ خطة عـام  ،2030وميكـن
أن يُستخدم كنقطة دخول من أجـيت يـادة االتسـا والتكامـيت الـدعم املقـدم لتنربيـذ اخلطـة
لربائدة الشعوب األصلية.

رابعا  -عة عن وقائ االجتماع واستنتاجاته
أقكار بشأن األ دا

اإل ائية لخلربية وخطة عام 2030

 - 24اعترب املشاركون اجتماع قريـق اخلـرباء أن خطـة عـام  2030تشـكيت ،قيمـا يتعلـق
بالشــعوب األصــلية ،حتســنا مقارنــة باأل ــدا اإل ائيــة لخلربيــة .وقيمــا يتعلــق هبــذئ الشــعوب،
تشميت أوجه قصور تل األ دا الـي سـبق أن لوحاـت وسُـل عليصـا الضـوء االجتمـاع
ما يليا عدم إدراك تل األ دا لخولويام اإل ائية للشـعوب األصـلية وأخـذ ا االعتبـار
بالقــدر الكــا ؛ نقــص مشــاركة الشــعوب األصــلية أثنــاء و ــ األ ــدا اإل ائيــة لخلربيــة
وتنربيذ ا؛ نقص الرصد املالئم عن طريـق البيانـام املصـنربة بشـأن الشـعوب األصـلية ،ممـا أدى
إىل طمس احلالة اإل ائية لتل الشعوب أو تقد صورة مشو ة عنصا( .)4وعـالوة علـى لـ ،

__________
( )3القرار .2/69

( )4اناــــر تقريــــري املنتــــدى الــــدائم املعــــين بقضــــايا الشــــعوب األصــــلية عــــن دورتيــــه الرابعــــة واخلامســــة
( E/2005/43-E/C.19/2005/9و  ،E/2006/43-E/C.19/2006/11على التوايل).
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قان اعصود الي بُذلت لتحقيق األ ـدا اإل ائيـة لخلربيـة علـى الصـعيد الـوطين أدم بعـ
األحيان إىل تنربيذ برامل إ ائية ال تناسب الشـعوب األصـلية ،علـى سـبييت امليـال جمـال احلـد
من الربقر ،حيث يُقامل الربقـر باألرقـام قحسـب ،ممـا ال يعكـس بالضـرورة تصـورام الشـعوب
األصلية للرقائ.
 - 25واتربق املشاركون على أن من املصم إعمال الربكر الدرومل األوس نطاقـا املسـتربادة
مــن األ ــدا اإل ائيــة لخلربيــة .ققــد أثبت ـت تل ـ التجربــة أن األ ــدا والغايــام ميكــن أن
تستخدم توجيه االنتبائ إىل بع القضايا اإل ائية وأولويـام السياسـة العامـة والتـرويل فـا.
و ذا الصدد ،أبر م إلربة األ دا اإل ائية لخلربية أن قعالية خطـة عـام  2030سـتتوقف
علــى الكيربيــة الــي ســو تُســتخدم هبــا مــن أجــيت حشــد اإلرادة السياســية وتعبئــة جصــود
احلكومــام واعصــام املاحنــة ومناومــة األمــم املتحــدة واعص ـام الرباعلــة األخــرى مرحلــة
التنربيذ .و الوقت نربسه ،مـن املصـم أيضـا ـمان أال حتـدد خطـة عـام  2030ـو ج التنميـة
الوحيد ح حتجب األولويام األخرى .لذل من املصم أال تغيب عن األ ان األولويـام
اإل ائيــة للشــعوب األصــلية الــي يُشَــر إليصــا صــراحة الــنص ،وأال جيــري االقتصــار
اإلجراءام املتعلقة بالشعوب األصلية على جمرد معاعة اليغرام النتائل.
 - 26وســـل املشـــاركون الضـــوء علـــى أن أ ـــدا وغايـــام التنميـــة املســـتدامة خطـــة
عام  2030تطرح قرصا وحتديام كذل  .قالتركيع العام اخلطة على احلد مـن أوجـه عـدم
املسـاواة والوصــول إىل مـن ـم أشــد ختلربــا عــن الركـب ــو أمــر ـام جــدا بالنســبة للشــعوب
األصــلية الــي تواجــه صــعوبام إ ائيــة عديــدة .وباإل ــاقة إىل ل ـ  ،قــان اإلشــارة حتديــدا إىل
املتابعــة واالســتعرا تشــكيت خطــوة
الشــعوب األصــلية اثنــت مــن الغايــام وكــذل
إجيابية .ومن اإلشارام اإلجيابية األخـرى األ ـدا والغايـام املتعلقـة بـأمن حيـا ة األرا ـي،
وتصنيف البيانـام ،وإ الـة القـوان التمييعيـة ،وتععيـع اجملتمعـام الشـاملة للجميـ  ،ومكاقحـة
تغ املناخ .غـ أن بعـ األ ـدا والغايـام ،ميـيت افـد  ،7كربالـة حصـول اعميـ علـى
الط اقة ،ميكـن أن تشـكيت طـاطر قيمـا يتعلـق لقـو الشـعوب األصـلية ،وال سـيما حقوقصـا
األرا ــي واحليــا ام واملــوارد ،الــي تكــون مصــددة العديــد مــن احلــاالم بســبب املشــاري
اإل ائية الكربى.
 - 27وأشــار املشــاركون أيضــا إىل أنــه ،بــالنار إىل الربــر والتحــديام اعتملــة ،مــن املصــم
الشــروع إعــداد نــص يعــر وجصــام ناــر الشــعوب األصــلية بشــأن خطــة عــام .2030
وميكــن و ـ اخلطــة إطار ــا مــن مناــور حقــو اإلنســان ،وال ســيما احلقــو املكرســة
إعالن األمم املتحدة بشأن حقو الشعوب األصلية .و ذ األمر ـروري لكربالـة أال يتعـار
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تنربيذ بع األ دا والغايام مـ حقـو الشـعوب األصـلية .وقـد يكـون مـن املربيـد ـذا
الصــدد و ـ وثيقــة تعــر رأي الشــعوب األصــلية اخلطــة .وميكــن آليــام األمــم املتحــدة
اليال  ،أي املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية وآلية اخلرباء املعنية لقو الشـعوب
األصلية واملقررة اخلاصة املعنية لقو الشعوب األصلية ،أن تقوم بدور رائد ذا املسعى.
 - 28ومتشيا م اعصود املبذولة علـى الصـعيد الـدويل ،مـن املصـم أيضـا يـادة التوعيـة خبطـة
عام  2030وتععيع قدرة مؤسسام الشعوب األصلية على االستربادة مـن األ ـدا والغايـام
وتنربيذ ا .وينبغي أن ؛ـد اعصـود املبذولـة إىل االسـتربادة مـن العمـيت املبتكـر الـذي تقـوم بـه
الشعوب األصلية مـن أجـيت حتقيـق رقا صـا وقياسـه .ومـن الضـروري أيضـا حتليـيت الكيربيـة الـي
ميكن هبا للشعوب األصلية االستربادة الربعلية مـن األ ـدا والغايـام مجـ األمـوال وو ـ
السياسام وغـ لـ مـن اعصـود .وعـالوة علـى لـ  ،مـن املصـم حتديـد الشـركاء اعـتمل
الــذين ســيجري التعــاون معصــم علــى الصــعد الــوطين واإلقليمــي والــدويل (علــى ســبييت امليــال،
إطــار مناومــة األمــم املتحــدة ،واملؤسســام الوطنيــة حلقــو اإلنســان والقطــاع اخلــا )
تنربيذ خطة عام .2030
و

املؤشرام ومج البيانام

 - 29يُضطل حاليا بعملية و مؤشرام عاملية .ومن املتوقـ أن تواقـق اللجنـة اإلحصـائية
آ ار/مــارمل  2016علــى إطــار املؤشــرام وعلــى جمموعــة مــن املؤشــرام اخلاصــة خبطــة
عــام  .2030وقــدم املشــاركون مقترحــام حمــددة بشــأن مؤشــرام ينبغــي إدراجصــا إطــار
املؤشرام العاملية ،منصاا (أ) إدخال تغي ام على صيغة مشروع املؤشر املتعلق بضـمان حيـا ة
األرا ي ليث يتضمن إشارة إىل الشعوب األصلية وقيامل مان احليا ة اعماعيـة لخرا ـي؛
(ب) والــدعوة إىل تصــنيف البيانــام حســب االنتمــاء اإلثين/االنتمــاء إىل الشــعوب األصــلية
األ دا ام األولوية .وعُر ـت مقترحـام لتناـر قيصـا الـدول األعضـاء بشـأن كيربيـة تلبيـة
األولويام الرئيسية للشعوب األصلية لدى البت إطار املؤشرام العاملية.
 - 30واعترب املشاركون أنه ،إىل جانب اإلطار العـاملي ،سـيكون مـن املصـم و ـ مؤشـرام
خاصة بالشعوب األصلية حتديدا قيما يتعلق باعصود املوا ية الي تبذفا ـذئ الشـعوب ،و لـ
لقيـامل التقـدم اعــر أولويا؛ـا اإل ائيـة اخلاصــة ،قضـال عـن التقــدم اعـر بالنسـبة للشــعوب
األصـــلية تنربيـــذ خطـــة عـــام  .2030وقـــد حققـــت بعـ ـ منامـــام الشـــعوب األصـــلية
و املنامام غـ احلكوميـة ووكـاالم األمـم املتحـدة وغ ـا تقـدما كـب ا و ـ مؤشـرام
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خاصة بالشعوب األصلية ،ا ل مؤشرام مقترحة متعلقة بأ ـدا التنميـة املسـتدامة(.)5
وينبغي أن تستند املؤشرام اخلاصة بالشعوب األصـلية إىل حقـو تلـ الشـعوب علـى النحـو
املؤكد إعالن األمم املتحدة بشأن حقو الشعوب األصلية .وسيكون من الضـروري أيضـا
تكييف املؤشـرام اخلاصـة بالشـعوب األصـلية حسـب السـيا واحلـاالم اعـددة داخـيت البلـد
املع ـ أو املنطقــة املعينــة .وميكــن تيس ـ ل ـ باعــداد مؤشــرام مــن خــالل منصجيــة قائمــة
على املشاركة.
 - 31وأكد املشاركون على أمهية املؤشرام اخلاصة بالشعوب األصـلية بالنسـبة للعديـد مـن
اعصام الرباعلة على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل .قصـي ميكـن أن تسـتخدم علـى الصـعيد
الوطين مج البيانام وإعداد التقـارير القطريـة عـن أ ـدا التنميـة املسـتدامة .وميكـن أيضـا
أن تستخدمصا وكاالم مناومة األمم املتحدة وصناديقصا وبراجمصا والشـعوب األصـلية نربسـصا
واملنام ـام غ ـ احلكوميــة واعصــام الرباعلــة األخــرى لقيــامل التقــدم اعــر تنربيــذ خطــة
عام  2030بالنسبة للشعوب األصلية أو إبـرا بعـ األولويـام اإل ائيـة اعـددة للشـعوب
األصــلية الــي تــدرج خطــة عــام  .2030ويُعــد و ـ جمموعــة وا ــحة مــن املؤشــرام
اخلاصة بالشعوب األصلية أحد اجملـاالم الرئيسـية ام األولويـة للمضـي قـدما تنربيـذ خطـة
عام  ،2030ويتع القيام باملعيد من العميت ذا الصدد.
 - 32وإىل جانب املؤشرام اخلاصة بالشـعوب األصـلية ،مـن األمـور ام األولويـة بالنسـبة
لقيــامل التقــدم اعــر تنربيــذ خطــة عــام  2030تصــنيف البيانــام حســب االنتمــاء اإلثــين/
االنتماء للشعوب األصلية .قربي الربقرة  10من الوثيقة اخلتامية للمؤمتر العاملي املعين بالشـعوب
األصلية ،التعمت الدول األعضاء بالعميت م الشـعوب األصـلية لتصـنيف البيانـام وباسـتخدام
املؤشرام الكلية لرقائ الشعوب األصـلية .وميكـن أن تشـميت البـدائيت اعتملـة أو غـ لـ مـن
وسائيت التصنيف ،من ب أمـور أخـرى ،املنـاطق اعغراقيـة وأسـس التمييـع اعاـورة واللغـام،
وميكــن الناــر قيصــا عنــدما يتعــذر التصــنيف علــى أســامل االنتمــاء اإلثين/االنتمــاء إىل الشــعوب
األصـــلية لســـبب سياســـي أو ألســـباب أخـــرى .وميكـــن لوكـــاالم مناومـــة األمـــم املتحـــدة
وصناديقصا وبراجمصا أن تساعد اسـتقاء ـذئ البيانـام املصـنربة ،حييمـا أمكـن ،و إلميعصـا
ونشر ا ،حييما تـواقرم .ويشـكيت عمـيت اللجنـة االقتصـادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر
__________
( )5اناـــــر علـــــى ســـــبييت امليـــــال ،مستكشِـــــف أحـــــوال الشـــــعوب األصـــــلية ()www.indigenousnavigator.org
واملقتـــــــــرح املتعلـــــــــق ؤشـــــــــرام مقدمـــــــــة مـــــــــن اجملموعـــــــــة الرئيســـــــــية للشـــــــــعوب األصـــــــــلية
).(http://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/indigenouspeoples
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الكارييب على إلمي البيانام املتواقرة عن الشعوب األصلية
جيدة ذا الصدد.

منطقـة أمريكـا الالتينيـة ممارسـة

 - 33و ناك إلـارب قائمـة علـى الصـعيدين الـوطين واعلـي مجـ البيانـام عـن الشـعوب
األصلية ميكن االسـتناد إليصـا .ومـن تلـ التجـارب اعصـود الـي تقود ـا الـدول واعصـود الـي
تقود ــا الشــعوب األصــلية .وينبغــي تععيــع عمليــام تبــادل اخلــربام املكتســبة جمــال مج ـ
البيانام عن الشعوب األصلية .وأظصرم الدرومل املسـتربادة أن مـن املصـم بنـاء اليقـة واإلبـال
باستمرار عن الطريقة الي ميكن أن تستخدم هبا البيانام وعن كيربية جـين جمتمعـام الشـعوب
األصلية قائدة منصا .واتربق املشـاركون أيضـا علـى أمهيـة الرصـد القـائم علـى أسـامل اجملتمعـام
اعلية .و ذا الصدد ،من الضروري أن تواصـيت الشـعوب األصـلية تطـوير منـصجيام لرصـد
املؤشــرام علــى الصــعيد اعلــي ليتســى ،مــن ب ـ أمــور أخــرى ،إعــداد التقــارير البديلــة علــى
الصـــعيدين الـــوطين والعـــاملي .وســـيكون مـــن الضـــروري بنـــاء القـــدرام البحييـــة للمكاتـــب
اإلحصائية الوطنية وللشعوب األصلية.
 - 34وقيما يتعلـق جبمـ البيانـام ،نـاق املشـاركون اسـتحدا مؤشـر للرقـائ واالسـتدامة
خــا بالشــعوب األصــلية وميكــن ربطــه خبطــة عــام  .2030ومــن التحــديام الــي يواجصصــا
استحدا ذا املؤشر اإلرادة السياسـية ومجـ البيانـام املعقـدة ومعاعتـصا وقابليـة التعـدييت
مجي املسـتويام ،وحتديـد مؤشـرام ام بُعـد عامليـة وتعكـس مـ لـ االختالقـام حسـب
السيا اعلي ،قضال عـن كربالـة التواقـق مـ املقتضـيام املتعلقـة باملكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة
وجودة البيانام .ولوح أيضـا أن مسـألة اإلشـارة إىل ويـة الشـعوب األصـلية تشـكيت حتـديا
ميكـن التغلـب عليــه مـن خــالل ربـ ــذئ اإلشـارة إىل افويــة بغـر معيــاري وبـاعالن األمــم
املتحدة بشأن حقو الشعوب األصلية .ونوقشت أيضـا مسـألة مـا إ ا كـان ينبغـي التركيـع
املقام األول على النتائل أم على وسائيت التنربيذ (ميـيت اعوانـب املاليـة والقـدرام والتكنولوجيـا
والشــراكام) .وجــرى التشــديد علــى أن املؤشــر ينبغــي أن يســتند إىل املبــادرام واخلــربام
شــف أحــوال الشــعوب األصــلية .وميكــن للمنتــدى الــدائم
القائمــة ،شــأنه لـ شــأن مستك ِ
املعين بقضايا الشعوب األصلية أن يضطل بدور تنسيق عملية استحدا ذا املؤشر.
تنربيذ خطة عام 2030
 - 35اتربق املشاركون على أن إشراك الشعوب األصـلية املراحـيت املقبلـة مـن تنربيـذ خطـة
عام  2030سيكون مصما بالنسبة فا .قصناك العديد من الربـر الـي سـتكون سـاحنة لتشـارك
الشـــعوب األصـــلية وتســـاعد رســـم ســـبييت املضـــي قـــدما .وأوصـــي باختـــا إجـــراءام
مجي اجملاالم.
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 - 36وتقتضي خطة عام  2030أن حتدد كيت حكومة غايا؛ا الوطنية اخلاصـة ،انطالقـا مـن
الاــــرو الوطنيــــة ،وتقــــرر كيربيــــة إدمــــاج الغايــــام عمليــــام التخطــــي والسياســــام
واالســتراتيجيام الوطنيــة .ومــن املصــم للشــعوب األصــلية املشــاركة تل ـ العمليــة وإدراج
أولويا؛ا اإل ائية أطر التنربيذ على الصعيد الوطين .وميكن لوكـاالم مناومـة األمـم املتحـدة
وصــناديقصا وبراجمصــا العاملــة علــى الصــعيد القطــري أن تســاعد ــذئ العمليــة بتقــد الــدعم
والتوجيه إىل الدول األعضـاء .كمـا أن آليـام االسـتربادة مـن إسـصامام الشـعوب األصـلية
عمليام االستعرا على الصعيد الوطين ،املشار إليصـا الربقـرة  79مـن اخلطـة ،ميكـن أيضـا
مواصلة تطوير ا علـى الصـعيد القطـري ،بـدعم مـن مناومـة األمـم املتحـدة حـدود املـوارد
املتاحــة .و ــذا الصـــدد ،ميكــن للشـــعوب األصــلية املشــاركة حلقـــام العمــيت الوطنيـــة
ألصحاب املصلحة املتعددين الي ستنام علـى أسـامل إلـرييب تسـعة بلـدان ،بقيـادة جمموعـة
األمــم املتحــدة اإل ائي ـة ،ملناقشــة كيربيــة مواءمــة السياســام الوطنيــة م ـ خطــة عــام .2030
ور ا يكون من املربيد أيضا و برامل إلريبية خاصة بالشعوب األصلية.
عمليـة املتابعـة واالسـتعرا علـى
 - 37وارتأى املشاركون أن ناك قرصا أخرى للتأث
الصعيد العاملي ميكن أيضا إشراك الشعوب األصلية قيصـا .ومـن املصـم أن تكـون عمليـة املتابعـة
واالســتعرا شــاملة قــدر اإلمكــان وتنطــوي علــى مشــاركة الشــعوب األصــلية .وعلــى وجــه
اخلصو  ،ميكن ل لمنتـدى الـدائم املعـين بقضـايا الشـعوب األصـلية ،بوصـربه يئـة قرعيـة تابعـة
للمجلــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي ،أن يـــؤدي دورا امــــا املتابعــــة املوا ــــيعية خلطــــة
عام  2030قيما يتعلق بالشعوب األصلية .وميكن أن يشميت لـ  ،علـى سـبييت امليـال ،إدراج
بند دائم أو متكرر برنامل عميت املنتدى الـدائم بشـأن اإلسـصام املنتـدى السياسـي الرقيـ
املســتوى بشــأن اســتعرا خطــة عــام  2030ومتابعتــصا وتنربيــذ ا ،و/أو دمــل متابعــة خطــة
عام  2030وأ دا التنمية املستدامة أعماله.
 - 38و خطـــة عـــام  ،2030طُلـــب مـــن الشـــعوب األصـــلية ،بوصـــربصا مـــن اجملموعـــام
ـمن إطـار
الرئيسية ،اإلبال عن مسـامهتصا تنربيـذ أ ـدا التنميـة املسـتدامة ،ـا لـ
املنتدى السياسي الرقي املستوى .ومن املصم أن تض الشعوب األصـلية منـصجيام للقيـام هبـذا
اإلبال علـى الصـعيد العـاملي .وميكـن آليـام األمـم املتحـدة الـيال الـي فـا واليـام متعلقـة
بالشعوب األصلية ،قضال عن الوكـاالم والصـناديق والـربامل داخـيت مناومـة األمـم املتحـدة،
ا قيصا العاملة على الصعيد القطري ،أن تـؤدي دورا مسـاعدة الشـعوب األصـلية عمليـة
الرصد واإلبال ذئ .وميكن للشعوب األصلية أيضا استكشا قر أخـرى لببـال  ،علـى
سبييت امليـال ،إبـال افيئـام الدوليـة لرصـد حقـو اإلنسـان ،ـا لـ عمليـة االسـتعرا
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الــدوري الشــاميت علــى الصــعيد العــاملي الــي جيريصــا جملــس حقــو اإلنســان ،و يئــام األمــم
املتحدة املنشأة وجب معا دام ،واآليام اإلقليمية حلقو اإلنسان.

خامسا  -االستنتاجام وسبييت املضي قدماً
 - 39اتربــق املشــاركون علــى وجــوب اختــا اخلطــوام التاليــة قيمــا يتصــيت بكربالــة مراعــاة
أولويام الشعوب األصلية تنربيذ خطة عام 2030ا
(أ) مواصــلة الــدعوة ،مــن خــالل قريــق اخلــرباء املشــترك ب ـ الوكــاالم املعــين
ؤشــرام األ ــدا اإل ائيــة املســتدامة ،إىل مراعــاة أولويــام الشــعوب األصــلية (تصـــنيف
البيانام واملؤشر املتعلق باألرا ي) العمليام النصائية لو ـ إطـار الرصـد العـاملي أل ـدا
التنمية املستدامة الـذي سـتواقق عليـه اللجنـة اإلحصـائية ( 11-8آ ار/مـارمل  ،)2016وبعـد
ل يعتمدئ اجمللس االقتصادي واالجتماعي واعمعية العامة؛
(ب) حتديد دور املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية ،بوصربه يئة قرعيـة
تابعــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي ،تــوق املتابعــة املوا ــيعية خلطــة عـــام 2030
قيمــا يتعلــق بالشــعوب األصــلية مــن خــالل املنتــدى السياســي الرقيـ املســتوى .وعــالوة علــى
ل ـ  ،نــاك حاجــة إىل مناقشــة الســبيت املمكنــة إلدراج اســتعرا خطــة عــام  2030كبنــد
متكرر برنامل عميت املنتدى الدائم؛
(ج) دعم الشعوب األصلية ،بوصربصا إحدى اجملموعام الرئيسية ،اإلبـال عـن
مسامهتصا تنربيذ أ دا التنميـة املسـتدامة .و نـاك حاجـة إىل حتديـد الكيربيـة الـي ميكـن هبـا
آليام األمم املتحدة اليال  ،أي املنتدى الدائم املعين بقضايا الشـعوب األصـلية وآليـة اخلـرباء
املعنيـــة لقـــو الشـــعوب األصـــلية واملقـــررة اخلاصـ ـة املعنيـ ـة لقـــو الشـــعوب األصـــلية ،أن
تقدم الدعم؛
(د) إعداد نص يعر وجصام نار الشـعوب األصـلية بشـأن خطـة عـام 2030
ميكن أن يستند إىل حقو اإلنسـان قضـال عـن إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن حقـو الشـعوب
األصلية .وميكن آليام األمم املتحدة اليال أن تضطل بـدور قيـادي ـذا اعصـد بصـياغة
وثيقة أولية؛
ــمان اتبــاع األمــم املتحــدة هنج ـا متســقا التخطــي خلطــة عــام 2030
( ـ)
وتنربيذ ا واإلبال عنصا قيمـا يتعلـق بالشـعوب األصـلية يكـون متمشـيا مـ خطـة العمـيت علـى
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نطا املناومة لكربالة اتباع هنل متسق إ اء حتقيق أ دا إعالن األمـم املتحـدة بشـأن حقـو
الشعوب األصلية ،وال سيما نقام العميت املتعلقة خبطة عام 2030؛
ــمان مشــاركة الشــعوب األصــلية العمليــام الــي إلــري علــى الصــعيد
(و)
الوطين لتخطي األطر الوطنية خلطة عام  2030وتنربيذ ا ورصد اا ميكن لوكـاالم مناومـة
األمم املتحدة وصناديقصا وبراجمصا أن تضطل بدور حمـوري مسـاعدة الـدول األعضـاء علـى
تســصييت مشــاركة الشــعوب األصــلية؛ و ــمان مشــاركة الشــعوب األصــلية حلقــام العمــيت
الوطنية ألصحاب املصلحة املتعددين الـي سـتعقد علـى أسـامل إلـرييب تسـعة بلـدان ،بقيـادة
جمموعة األمم املتحدة اإل ائية ،عام 2016؛
( ) إ كــاء الــوعي وبنــاء القــدرام أوســام الشــعوب األصــلية لالســتربادة مــن
خطة عـام  2030تعبئـة الـدعم واإلرادة السياسـية ،وو ـ السياسـام وتعبئـة اعصـود مـن
جانب احلكومام واعصام املاحنة ومناومـة األمـم املتحـدة واعصـام الرباعلـة األخـرى بشـأن
األولويــام السياســية للشــعوب األصــلية .وعــالوة علــى لــ  ،نــاك حاجــة إىل استقصــاء
أصــحاب املصــلحة اعــتمل وبنــاء الشــراكام مــ الشــعوب األصــلية خــالل تنربيــذ خطــة
عام  2030على الصعيد الوطين؛
(ح) حتس مج البيانام على الصعيد الوطين ،وتبادل البيانـام املصـنربة الـي تـرب
التقــدم اعــر بشــأن أولويــام الشــعوب األصــلية .وميكــن لوكــاالم مناومــة األمــم املتحــدة
وصناديقصا وبراجمصا أن تساعد اسـتقاء ـذئ البيانـام املصـنربة ،حييمـا أمكـن ،و إلميعصـا
ونشر ا ،حييما تواقرم؛
(م) و مؤشرام خاصة بالشعوب األصـلية لغـر اعصـود املوا يـة الراميـة إىل
قيـــامل التقـــدم اعـــر األولويـــام اإل ائيـــة اخلاصـــة للشـــعوب األصـــلية و تنربيـــذ خطـــة
عـــام  ،2030حـــدود املـــوارد املتاحـــة .ويشـــميت ـــذا املضـــي قـــدما باملناقشـــام املتعلقـــة
بو ـ ”مؤشــر لالســتدامة والرقــائ خــا بالشــعوب األصــلية“ اســتنادا املبــادرام القائمــة.
وتدعو احلاجة إىل حتديد دور املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية ذئ العملية؛
(ي) بناء القـدرام البحييـة لـدى املكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة والشـعوب األصـلية
لببــال عــن أولويــام الشــعوب األصــلية ،وتصــنيف البيانــام وقيــامل التقــدم الــذي حتــر ئ
الشعوب األصلية أ دا التنمية املستدامة ،ا لـ و ـ منـصجيام لرصـد املؤشـرام
على الصـعيد اعلـي ليتسـى إعـداد التقـارير البديلـة علـى الصـعيدين الـوطين والعـاملي .و ـذا
الصــدد ،ميكــن ملناومــة األمــم املتحــدة أن تقــدم الــدعم ،حــدود املــوارد املتاحــة ،وميكــن
للجصام األخرى أن تربعيت ل أيضا.
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