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متابعة توصيات املنتدى الدائم

خطة العمل على نطاق املنظومة لكفالة اتباع هنـ متسـ لبلـوأ أاـدا
إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

يف الوثيقــة اخلتاميــة املنبعقــة عــن االجتمــاع العــات الرليــي املســتوى لل معيــة العامــة
لعات  2014الذي يُعر باسم املؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصـلية ،للبـت اعمعيـة العامـة
إىل األمني العات إعداد خطة عمل على نطاق املنظومـة يف حـدود املـوارد املتاحـة لكفالـة اتبـاع
هن متس لبلوأ أادا إعالن األمم املتحـدة بشـأن حقـوق الشـعوب األصـلية وقـد أعـدت
خطة العمل على نطاق املنظومة بعد إجراء مشاورات مي الشعوب األصـلية والـدول األعضـاء
ولري الدعم املشترك بني الوكاالت املعين بقضايا الشعوب األصلية
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أوال  -مقدمة

ألف  -معلومات أساسية
 - 1تتضمن الوثيقة اخلتامية للمؤمتر العاملي املعين بالشـعوب األصـلية لعـات  2014جمموعـة
ال علـى عــدة جوانـً تقـوت بـع جمموعــة متنوعـة مـن العناصــر
مـن االلتاامـات الـت تتطلــً عمـ ع
الفاعلــة ،ويف مقدمتــأا ،أوال وقبــل كــل وــيء ،الــدول األعضــاء ،ولكنــأا تضــم أيضــا منظومــة
ً املوجـع إىل األمـني العـات بطعـداد خطـة عمـل
األمم املتحدة ومن بـني اـذا االلتاامـات الطلـ ُ
على نطاق املنظومة لكفالة اتباع هن متس لبلوأ أادا إعالن األمم املتحـدة بشـأن حقـوق
الشعوب األصلية (القـرار  ،2/69الفقـرة  )31وللبـت الوثيقـة اخلتاميـة أيضـا تعـيني مو ـف
من كبار مو في منظومة األمم املتحدة احلاليني ليتوىل مسؤولية تنسي خطة العمـل ،والتوعيـة
على أعلى مستوى ممكن حبقوق الشـعوب األصـلية ،وايـادة اتسـاق األنشـطة الـت تضـطلي ـا
منظومة األمم املتحدة يف اذا الصـدد وقـد ت تعـيني وكيـل األمـني العـات للشـؤون االقتصـادية
()1
واالجتماعية لشغل اذا املنصً ،وقد أور على تنسي إعداد خطة العمل
 - 2ولتحضــخ خطــة العمــل ،وبتوجيــع مــن وكيــل األمــني العــات ،أجــرت إدارة الشــؤون
االقتصادية واالجتماعية مشاورات مي الدول األعضاء ،والشـعوب األصـلية ،وممعلـي وكـاالت
األمم املتحدة وصناديقأا وبر اجمأا ،وآليـات األمـم املتحـدة الـعاليت الـت لـديأا واليـات ـددة
متعلقة بالشعوب األصلية ،ومي جأات أخرى
 - 3وأثناء مجيي اذا املشاورات ،ت التشديد علـى رـرورة تعايـا التوعيـة بـابعالن بشـأن
حقوق الشعوب األصلية وبناء القدرات لتنفيذ أحكامع بوصفأا واغال رئيسيا وقـد أثـخ اـذا
الشاغل يف إلار منظومة األمم املتحدة وكذلك ليما بـني الـدول األعضـاء والشـعوب األصـلية
نفسأا واجملتمعات األعمّ الت يعيشون ليأا وكشفت اذا املشاورات أيضا عن رـرورة ااـا
إجــراءات قائمــة علــى التشــاور لتنفيــذ ابعــالن ،وال ســيما علــى الصــعيد القطــري كمــا أن
املشاركة الكاملة والفعلية للشعوب األصلية يف العمليات الت تؤثر عليأا مسألة أخـرى تنـدر
رـمن أولويــات الشــعوب األصــلية ،واـي مبــدأ تعتــر بــع الـدول األعضــاء وتؤيــدا وتســعى
خطة العمل لتناول كل اذا املسائل
__________
( )1أع ـدّ لري ـ الــدعم املشــترك بــني الوكــاالت املعــين بقضــايا الشــعوب األصــلية خطــة العمــل اــذا علــى مــدى
 10أوـــأر يف عـــات  2015وأهنـــى صـــياغتأا أثنـــاء االجتمـــاع الســـنوي لفريـ ـ الـــدعم املعقـــود يـــومي 26
و  27تشـرين األول/أكتــوبر  2015وعـر األمــني العــات خطـة العمــل علــى جملـس الرذســاء التنفيــذيني يف
منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسي أثناء اجتماعع املعقود يف  18كانون األول/ديسمرب 2015
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 - 4واستنادا إىل التعقيبات الواردة ،تركّـا اخلطـة علـى جمـاالت العمـل التاليـة (أ) التوعيـة
بطعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشـعوب األصـلية وبقضـايا الشـعوب األصـلية (ب) دعـم
تنفيذ ابعالن ،وال سيما على الصـعيد القطـري ( ) دعـم إعمـال حقـوق الشـعوب األصـلية
يف إلــار تنفيــذ واســتعرا خطــة التنميــة املســتدامة لعــات ( 2030د) إجــراء عمليــة مســ
ملا يوجد من س ياسـات ومعـايخ ومبـادو توجيأيـة وأنشـطة ومـوارد وقـدرات متاحـة يف األمـم
املتحدة ويف املنظومة املتعـددة األلـرا مـن أجـل ديـد الفـرح املتاحـة والعغـرات املوجـودة
(اـ ) تنمية قدرات الدول ،والشعوب األصـلية ،واجملتمـي املـدو ،ومـو في األمـم املتحـدة علـى
مجيي املستويات (و) دعم مشاركة الشعوب األصـلية يف العمليـات الـت تـؤثر عليأـا ويتمعـل
اهلد الرئيسي خلطة العمـل اـذا يف ايـادة اتسـاق النـأ الـذي تتبعـع منظومـة األمـم املتحـدة
إااء معاعة مسألة حقوق ورلاا الشعوب األصلية يف أعماهلا ،مبا يف لك الدعم املقـدت للـدول
األعضــاء ،ويف هنايــة املطــا  ،يكمــن اــد خطــة العمــل يف تنفيــذ ابعــالن بشــأن حقــوق
الشعوب األصلية على مجيي املستويات ،و لك مبشاركة الشعوب األصلية لعليًّا
 - 5وهتد خطة العمل إىل التروي لتحسني الدعم املقدت إىل الدول األعضـاء وللشـعوب
األصلية نفسأا ويتم إيالء االاتمات بشكل خاح إىل استخدات منظومة األمم املتحـدة لقـدرهتا
علــى عقــد اجتماعــات لتيســخ احلــوار والتعــاون بــني الفــاعلني احلكــوميني والشــعوب األصــلية،
ولتعايا مشاركة الشعوب األصـلية يف العمليـات املضـطلي ـا علـى الصـعيد العـاملي وابقليمـي
والولين الـت تـؤثر عليأـا ،مـي مسـاعدة الـدول األعضـاء علـى مراعـاة حقـوق وآراء الشـعوب
األصلية مبا يتواءت مي املعايخ الدولية السارية

باء  -ابلار التوجيأي
 - 6عمـــال بالواليـــة الـــت أســـندهتا اعمعيـــة العامـــة وكمـــا يتضـ ـ مـــن جمـــاالت العمـــل
الــواردة أدنــاا ،تركــا خطــة العمــل علــى التــروي لتحقي ـ أاــدا ابعــالن بشــأن حقــوق
الشعوب األصلية
 - 7وحيدد ابعالن املعايخَ الدنيا الالامة لبقـاء الشـعوب األصـلية وللحفـاى علـى كرامتـأا
ورلااأا وميعل ابعالن تعـبخا هنائيـا عـن حقـوق الشـعوب األصـلية كمـا تعتـر ـا اعمعيـة
العامة ،إ حيدد حقوقأا يف سياق جمموعة واملة من اجملاالت املوارـيعية ،ومـن بينـأا الصـحة،
والتعليم ،والعقالة ،واحلقوق املتصلة باألراري ،ومصادر الراق التقليدية ،واملعـار التقليديـة،
واحلقــوق اعماعيــة كمــا يك ـرّ ابعــالن احل ـ َ يف تقريــر املصــخ ويف التنميــة يف ــل احتــرات
ثقالات الشعوب األصلية واوياهتا
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 - 8وتتواءت خطة العمل بوروح مي نص وروح املـادتني  41و  42مـن ابعـالن ،اللـتني
تضمنتا دعوة موجّأـة ملنظومـة األمـم املتحـدة باملسـااة يف التنفيـذ التـات هلـذا ابعـالن وبتعايـا
احتــرات أحكامــع وتطبيقأــا التــات عنــد تنــاول مجيــي املــواد الــواردة يف ابعــالن يف إلــار الواليــة
املسنَدة لكل ايئة من اهليئات
 - 9و ـدد خطــة التنميـة املســتدامة لعــات  2030خطـة التنميــة العامليــة وتـؤثر علــى لريقــة
تعامل اجملتمي الدويل مي الشعوب األصلية خالل السنوات املقبلة وتقي مكالحة أوـكال عـدت
املساواة يف صميم خطـة التنميـة لعـات  2030ويتمعـل اهلـد العـات خلطـة التنميـة اعديـدة يف
عدت الّف أي أحد عن الركً عرب السعي للوصول أوال إىل مَن ام أوـد الفـا عـن الركـً
ورمان قي مجيي األمم والشعوب ومجيي لئات اجملتمي غايات أادا التنمية املستدامة
 - 10وتعيد اذا اخلطة تأكيد مسؤولية مجيي الـدول عـن احتـرات حقـوق ابنسـان واايتـأا
وتعايااــا دو ــا متييــا علــى أســا العــرق أو اللــون أو اعــنس أو اللغــة أو الــدين أو الــرأي
السياسي أو غخا أو األصل القومي أو االجتماعي أو على أسـا امللكيـة أو املـيالد أو ابعاقـة
أو على أي أسا آخر وتشكّل الطبيعة املفتوحة هلذا القائمة اعترالا رمنيًّا بـأن مجيـي البشـر
يولدون أحرارا ومتساوين ،واكذا تضمن االتسـاق مـي معـايخ حقـوق ابنسـان املتصـلة بعـدت
التمييا السارية
 - 11ويف هناية املطا  ،هتد خطة العمل إىل املسااة يف إعمال حقوق الشعوب األصـلية
على الصعيد القطري بتعايا الـدعم الـذي تقدمـع منظومـة األمـم املتحـدة إىل الـدول األعضـاء
وميكــن أن تتــي وــراكة األمــم املتحــدة مــن أجــل الشــعوب األصــلية وســيلة رئيســية ،مــن بــني
وسائل أخرى ،لتعايا االتسـاق والـربام املشـتركة علـى الصـعيد القطـري ،وهلـذا ،لمـن املأـم
تعايا الشراكة ونطاقأا
 - 12وباالعتماد على املبادرات القائمة من قبل داخل منظومة األمـم املتحـدة ،تـروّ خطـة
العمـل للتوعيـة باملبــادو التوجيأيـة واملـواد املرجعيــة الـت أعـدهتا منظومــة األمـم املتحـدة بشــأن
قضايا الشعوب األصلية ولتعمي لأمأا والستخدامأا بشكل ألضل وبأكعر لعالية ،ومن بينـأا
املبـادو التوجيأيــة جملموعـة األمــم املتحــدة اب ائيـة املتعلقــة بقضــايا الشـعوب األصــلية ،وخطــة
العمل املتصلة ا ،الت أعدّت بوصفأا جمموعة مواد مرجعيـة بشـأن قضـايا الشـعوب األصـلية
وقـد أعـدت اــذا املـوارد ملســاعدة املنظومـة علـى تعمــيم وإدمـا قضــايا الشـعوب األصــلية يف
العمليــات املضــطلي ــا يف إلــار األنشــطة التنفيذيــة الــت تقــوت ــا األمــم املتحــدة ،مــي مراعــاة
أحكــات ابعــالن وأحكــات اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن الشــعوب األصــلية والقبليــة
لعـات ( 1989االتفاقيـة رقـم  ،)169وكـذلك الصـكوك األخـرى ات الصـلة وتسـتند خطـة
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العمل اذا أيضا إىل التوصيات الت قدّمأا لريـ الـدعم املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بقضـايا
الشـــعوب األصـــلية يف عـــات  2008بشـــأن إدمـــا ابعـــالن واالتفاقيـــة يف عمـــل منظومـــة
األمم املتحدة
 - 13وتستروــد أعمــال منظومــة األمــم املتحــدة بشــأن قضــايا الشــعوب األصــلية باملبــادو
الربناجمية القطرية اخلمسة الت ورعتأا جمموعة األمم املتحـدة اب ائيـة ،واـي اتبـاع هنـ قـائم
علــى حقــوق ابنســان واملســاواة بــني اعنســني واالســتدامة البيئيــة وابدارة القائمــة علــى
النتائ وتنمية القدرات
 - 14وعند اتباع هنـ قـائم علـى حقـوق ابنسـان ،تكـون اخلطـا والسياسـات والعمليـات
اب ائية مكرّسـة يف نظـات يسـتند إىل احلقـوق ومـا يقابلـأا مـن التاامـات كمـا حـدداا القـانون
الــدويل ،مبــا يف لــك مجيــي احلقــوق املدنيــة والعقاليــة واالقتصــادية والسياســية واالجتماعيــة،
واحلقوق املتصلة بالعمل ،واحل يف التنمية ويضمن اتباع هن قائم علـى حقـوق ابنسـان إااء
جــع معــايخ ومبــادو حقــوق ابنســان ،معــل املســاواة وعــدت التمييــا واملشــاركة
الربجمــة أن تُو ّ
واملســاءلة ،مجيــي مراحــل عمليــة الربجمــة وتيســر التركيــا بشــدة علــى تنميــة قــدرات اعأــات
املسؤولة على الولاء بالتااماهتا ،وقدرات أصحاب احلقوق على املطالبة حبقوقأم
 - 15ويكفل مبدأ املساواة بني اعنسني أن تراعي خطة العمـل اـذا تبـاينَ تـأثخ السياسـات
والربام على النساء والرجال والفتيـات والفتيـان ،ويكفـل بشـكل خـاح التصـدي ل وـكال
املتعددة للتمييـا الـت تعـاو منـأا الفتيـات واملرااقـات والنسـاء مـن الشـعوب األصـلية بوسـائل
مالئمـــة يـــتم ديـــداا بالتشـــاور معأـــن ويضـــمن أن تســـاام اـــذا التـــدابخ يف املســـاعدة
على متكينأن
 - 16ويكفل مبدأ االستدامة البيئيـة أن تلـا التنميـة احتياجـات اعيـل احلـايل دون ابخـالل
بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتا وتأخذ خطة العمل يف االعتبار اذا الضـرورة الـت
هتم عدة أجيال وستكفل اخلطة االعترا بالصلة الوثيقة القائمة بـني العوامـل البيئيـة وإعمـال
احلقوق ورمان رلاا الشعوب األصلية ،مبا يف لك بكيفية إسأات املعار التقليديـة للشـعوب
األصلية يف قي التنمية املستدامة ،يف خمتلف األنشطة الت دداا خطة العمل اذا
 - 17وتسعى خطة العمل للحفاى على الـاخم الـذي ولّـدا املـؤمتر العـاملي املعـين بالشـعوب
األصلية لعات  2014وعلى روح املؤمتر ،ولتحقي اذا الغاية ،ستر ّو اخلطة بقامة وـراكات
وللتعاون بني منظومة األمم املتحدة ومنظمات اجملتمي املـدو واهليئـات املتعـددة األلـرا معـل
مصار التنمية ابقليمية وابجراءات اخلاصة والل ان املعنية حبقوق ابنسان
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 - 18وستساام خطة العمـل علـى نطـاق املنظومـة يف اخلطـة املالئمـة للغـر بكفالـة إقامـة
روابا أقوى بني األعمال املعيارية والتنفيذية الت تقـوت ـا األمـم املتحـدة ،ويف ايـادة التنسـي
واالتساق عند تناول مسألة حقوق الشعوب األصـلية واـي تسـتدعي تعايـا مشـاركة ابدارة
العليا ل مم املتحدة ،وتش يي العمل مي الدول األعضـاء يف ـل الشـراكة والتعـاون مـن أجـل
حشد الدعم لتنفيذ ابعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية واكذا ،لـطن خطـة العمـل تؤكـد
رمنيا ررورة النأو حبقوق ورلاا الشعوب األصلية ،يف امليدان ويف املقر ،مبـا يف لـك عـرب
تبادل التحليالت واالستراتي يات املشتركة وتعايا املساءلة
 - 19ولكـي يـتم تنفيـذ خطــة العمـل اـذا علــى الصـعيد القطـري بفعاليــة ،مـن املأـم متكــني
املنسّقني املقيمني ل مم املتحدة وتقدمي الدعم هلم علـى أعلـى املسـتويات يف املقـر ولـن تكـون
احلوارات والربام بني الشعوب األصـلية والـدول األعضـاء واألمـم املتحـدة معمـرة مـن حيـ
النــأو حبقــوق الشــعوب األصــلية ،إال بضــمان تــولر مــا يكفــي مــن الــدعم السياســي علــى
الصعيدين العاملي والقطري

ثانياع  -عناصر خطة العمل
ألف  -التوعية بابعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية
 - 1إلالق مبادرة رليعة املستوى للتوعية
 - 20سيبذل األمني العـات وغـخا مـن كبـار مسـؤويل األمـم املتحـدة مسـاعيأم احلميـدة مـن
أجل التوعية بـطعالن األمـم املتحـدة بشـأن حقـوق الشـعوب األصـلية واسـتنادا إىل اخلطابـات
الرئيســية الــت ســتتم صــياغتأا والتوصــيات ات الصــلة الصــادرة عــن النظــات الــدويل حلقــوق
ابنسان ،وآليات األمم املتحدة املعنية بالشعوب األصلية ديدا ،والوكـاالت األخـرى املعنيّـة،
ســيُعيد املســؤولون واملتحــدثون باســم األمــم املتحــدة تأكيــد التــاات منظومــة األمــم املتحــدة
بابعالن وأحكامع وسيش عون على التصدي على اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم 169
وستشمل األنشطة الـت سيضـطلعون ـا الـدعوة والتوعيـة يف اخلطـً والبيانـات الـت يُلقوهنـا،
ويف الرسائل املوجأة إىل ألرقة األمم املتحدة القطرية وغخاـا مـن الكيانـات يف منظومـة األمـم
املتحدة ،وخالل االجتماعات العنائية الت يعقدوهنا مـي الـدول األعضـاء ،وأثنـاء الايـارات الـت
يقومون ـا إىل مجاعـات الشـعوب األصـلية وسـتقدت إدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة
الدعمَ الفين إىل املكتً التنفيذي ل مني العات
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 - 2بلــورة جمموعــة مــن اخلطابــات الرئيســية املــوجاة املســتلأَمَة مــن ابعــالن بشــأن حقــوق
الشعوب األصلية
 - 21يف سياق مبادرة التوعية املذكورة أعـالا ،ستصـاأ خطابـات تعبـر عـن التـاات منظومـة
األمم املتحـدة بـابعالن وعـن دعمأـا لتنفيـذا وسـتأد اـذا اخلطابـات إىل التوعيـة حبقـوق
الشعوب األصلية وحشـد تأييـداا يف صـفو مجيـي أصـحاب املصـلحة الرئيسـيني علـى مجيـي
املســتويات (الــدول األعضــاء ،ومو فـــو األمــم املتحــدة ،ومنظمـــات اجملتمــي املــدو املعنيـــة،
وعامة النـا ) وينبغـي أن تكـون اخلطابـات مسـتلأَمة مـن ابعـالن ،وينبغـي تقـدميأا بطريقـة
متسقة تكون مفيـدة لصـانعي السياسـات وللعـاملني يف اـذا اجملـال وستشـترك يف إعـداد اـذا
اخلطابات إدارة الشؤون االقتصـادية واالجتماعيـة وإدارة وـؤون ابعـالت بالتعـاون مـي أعضـاء
لري الدعم املشترك بني الوكاالت
 - 3وري وإلالق الة إعالت واتصاالت
 - 22دعما ملبـادرة التوعيـة الرليعـة املسـتوى ،وباالسـتعانة بقنـوات االتصـال القائمـة داخـل
منظومــة األمــم املتحــدة ،ينبغــي ضــخ وإلــالق الــة توعيــة واتصــاالت باســتخدات وســائل
التواصـل االجتمــاعي ،واملواقــي ابلكترونيــة ل مــم املتحـدة ،وإ اعــة وتلفايــون األمــم املتحــدة،
وغخاا من املنابر و لـك باالعتمـاد علـى اخلطابـات الرئيسـية املتفـ عليأـا وميكـن أن تشـمل
احلملـــة معلومـــات مصـــورة وصـــورا وأوـــرلة ليـــديو ومعـــار وصـــحائف وقـــائي وقصـــص
والتتاحيات آراء من إعداد خرباء األمم املتحدة املعنيني بالشعوب األصـلية وقـد يشـمل لـك
أيضا تعيني وخصيات رليعة املستوى أو مدالعني بـاراين عـن قضـايا الشـعوب األصـلية ،معـل
لنـــانني أو ممـــعلني أو سياســـيني مــن الشـــعوب األصـــلية أو غخاـــم مـــن الشخصـــيات العامـــة
وستستعني اذا االسـتراتي ية بشـبكة مراكـا ودوائـر ومكاتـً ابعـالت التابعـة ل مـم املتحـدة
للتــروي بشــكل اســتباقي ألنشــطة األمــم املتحــدة املتصــلة بقضــايا الشــعوب األصــلية علــى
الصعيدين القطري وابقليمي وستُعد اذا االستراتي ية إدارة وؤون ابعـالت بالتعـاون الوثيـ
مــــي إدارة الشــــؤون االقتصــــادية واالجتماعيــــة ،وبالتعــــاون مــــي وــــركاء األمــــم املتحــــدة
املعنيني اآلخرين
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باء  -دعــــم تنفيــــذ ابعــــالن بشــــأن حقــــوق الشــــعوب األصــــلية ،وال ســــيما علــــى
الصعيد القطري
 - 1مســــاعدة الشــــركاء الــــولنيني علــــى إصــــالح وتنفيــــذ األلــــر القانونيــــة والسياســــات
واالســتراتي يات واخلطــا الراميــة إىل تعايــا تنفيــذ ابعــالن بشــأن حقــوق الشــعوب
األصلية ،من خالل برام مشتركة ومبادرات أخرى
 - 23يف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر العاملي املعـين بالشـعوب األصـلية ،التامـت الـدول األعضـاء
بوري وتنفيذ خطا عمل واستراتي يات وتدابخ أخرى على الصـعيد الـولين مـن أجـل بلـوأ
أادا ابعالن والتامت الدول األعضـاء أيضـا بااـا تـدابخ علـى الصـعيد الـولين ،تتضـمن
تدابخ تشريعية وسياساتية وإدارية ،لبلوأ أادا ابعالن وبناء على اذا االلتاامـات ،دعـت
الــدول األعضــاءا وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقأا وبراجمأــا إىل دعــم تنفيــذ خطــا العمــل
واالســتراتي يات والتــدابخ األخــرى املتخــذة علــى الصــعيد الــولين مــن أجــل بلــوأ أاــدا
ابعــالن وســتقوت ألرقــة األمــم املتحــدة القطريــة وبرنــام األمــم املتحــدة اب ــائي وســائر
الوكــاالت والصــنادي والــربام بالتواصــل مــي الــدول األعضــاء مــن أجــل دع ـم وتعايــا اــذا
األنشطة و لك بالتعاون مي وركاء األمم املتحدة اآلخرين املأتمني ذا املسألة
 - 2دعم تعميم ابعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية واتفاقية منظمة العمل الدولية بشـأن
الشعوب األصلية والقبلية لعات ( 1989االتفاقية رقم  ) 169يف خطـا التنميـة الولنيـة
ويف ال تقييمات القطرية املشتركة وألر عمل األمم املتحدة للمساعدة اب ائية
 - 24ستقوت ألرقة األمم املتحدة القطرية ،عند تطبي هن قائم على احترات حقـوق ابنسـان
يف عملــأا مــي الشــركاء الــولنيني ومــن خــالل ألــر عمــل األمــم املتحــدة للمســاعدة اب ائيــة
بشكل خاح ،بالتعاون مي وركاء منظومة األمـم املتحـدة اآلخـرين ،بـالتروي لتعمـيم مراعـاة
حقوق الشعوب األصـلية ويضـي املبـدأ الربنـاجمي الـذي تتبعـع جمموعـة األمـم املتحـدة اب ائيـة
املتمعل يف اتباع هن قائم على احترات حقوق ابنسان ،واملبادو التوجيأية للم موعـة اب ائيـة
املتعلقة بقضايا الشعوب األصل ية ،وجمموعـة املـواد املرجعيـة املتعلقـة بقضـايا الشـعوب األصـلية
خريطة لري وأدوات بدما قضايا الشعوب األصـلية يف عمليـات لـربام يـتم تنفيـذاا علـى
الصعيد القطري ،مبا يف لك العمليات الرامية إىل تنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة لعـات 2030
وســتروّ ألرقــة األمــم املتحــدة القطريــة ،مــن خــالل العمــل الــذي تقــوت بــع ،أيضــا للتوصــيات
املتعلقة بالشعوب األصلية الصادرة عن آليات حقوق ابنسان ،مبـا يف لـك ايئـات معااـدات
حقــوق ابنســان ،واهليئــات ابوــرالية التابعــة ملنظمــة العمــل الدوليــة ،وواليــات ابجــراءات
اخلاصة ،واالستعرا الدوري الشامل وسيكفل أعضاء لري الـدعم املشـترك بـني الوكـاالت
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أن تتــاح أللرقــة األمــم املتحــدة القطريــة إمكانيــة احلصــول علــى اخلــربات والبيانــات وإمكانيــة
االلــالع علــى مصــادر املعلومــات األخــرى املتعلقــة حبقــوق الشــعوب األصــلية عنــد إعــداد
التقييمات القطرية املشـتركة وألـر عمـل املسـاعدة اب ائيـة ،ويف إلـار العمليـات املضـطلي ـا
على الصعيد الولين يف إلار خطة التنمية املستدامة لعات 2030
 - 3تش يي إنشاء أو تعايا اآلليات االستشارية ومنابر التحاور بقيادة املنسقني املقيمني
 - 25ستُروـــد اـــذا اآلليـــات االستشـــارية األنشـــطة التنفيذيـــة الـــت تضـــطلي ـــا ألرقـــة
األمـــم املتحـــدة القطريـــة وستشــ ي أيضـــا علـــى التحـــاور بانتظـــات بـــني الشـــعوب األصـــلية
واأللرا الفاعلة احلكومية والقطاع اخلاح والكيانات األخرى املعنيـة مـن أجـل تعايـا العقـة
والنأو حبقـوق الشـعوب األصـلية وميكـن أيضـا إجـراء حـوارات علـى الصـعيدين ابقليمـي
والعـاملي مـي الشـركاء املعنـيني ،معـل اآلليـات ابقليميـة احلكوميـة الدوليـة ،ومصـار التنميــة،
واآلليات ابقليمية املشتركة بني الوكاالت وميكن أيضا تقدمي الدعم مـن خـالل إتاحـة لـرح
لتبادل البيانات والتحليالت واملعار املتعلقة بالشعوب األصلية

جيم  -دعم إعمال حقـوق الشـعوب األصـلية يف إلـار تنفيـذ واسـتعرا
املستدامة لعات 2030

خطـة التنميـة

 - 26هتد خطة التنمية املستدامة لعات  2030إىل عـدت الفـف أي أحـد عـن الركـً وإىل
الوصــول أوّ عال إىل َمــن اــم أوــد الففــا عــن الركــً وكمبــدأ عــات ،مــن املأــم التأكــد مــن أن
اعأود الت تبذهلا منظومة األمم املتحدة ملساعدة الـدول األعضـاء علـى قيـ أاـدا التنميـة
املستدامة تتضمن ،عند ابمكان ،التركيا على الشـعوب األصـلية ،واـي مـن أكعـر اجملموعـات
الففا عن الركً و ديدا ،ينبغي أن تقوت منظومة األمم املتحدة مبا يلي
إدما قضايا الشعوب األصلية يف الربام املامَي القيات ا لتنفيذ خطة التنميـة
(أ)
املستدامة لعـات  2030ورـمان اتسـاق اـذا الـربام مـي األحكـات الـواردة يف ابعـالن بشـأن
حقوق الشعوب األصلية
(ب) تعايــا مشــاركة الشــعوب األصــلية يف الــربام واملشــاريي واألنشــطة األخــرى
املتصلة بتنفيذ واستعرا خطة عـات  ،2030مبـا يف لـك مشـاركة النسـاء واألوـخاح وي
ابعاقة واملسنني واأللفال والشباب من الشعوب األصلية
( ) حيعما أمكن ،رـمان مجـي وتعمـيم املعلومـات املتعلقـة بالتقـدت احملـرا صـوب
تنفيذ اعاء املتعل بالشعوب األصلية من خطة عات 2030
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دال  -إجراء عملية مس ملا يوجد من معايخ ومبادو توجيأية وقـدرات ومـواد تدريبيـة
ومــوارد متاحــة يف منظومــة األمــم املتحــدة ويف املؤسســات املاليــة الدوليــة ولــدى
أعضاء لري الدعم املشترك بـني الوكـاالت املعـين بقضـايا الشـعوب األصـلية مـن
أجل تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية بفعالية
 - 27إن منظومــة األمــم املتحــدة تســاام بالفعــل يف التــروي لتنفيــذ ابعــالن بشــأن حقــوق
الشعوب األصلية من خالل جمموعة متنوعة من األنشـطة وتشـمل اـذا األنشـطة مجـي ونشـر
املعلومات عـن أورـاع الشـعوب األصـلية ،مـي التركيـا بشـكل خـاح علـى البحـويت ،ومجـي
البيانــات ابحصــائية ،وورــي و ليــل السياســات ،وتقــدمي تقــارير إىل ايئــات وآليــات حقــوق
ابنسان ،وإعداد مواد تدريبية وتتضمن بعض االتفاقات الدوليـة مؤوـرات متصـلة بالشـعوب
األصلية وجيـري حاليـا تفعيـل اـذا املؤوـرات ،معلمـا اـو الشـأن بالنسـبة للمعـار التقليديـة
وقد اعتمدت عدة منظمات سياسات ددة أو ورعت آليات للتفاعل مـي الشـعوب األصـلية
أو أهنا بصدد القيات بذلك
 - 28ولن تسم عملية جتميي اذا العروة من املعلومات لقا بعر حملة عامـة عـن أنشـطة
منظومة األمم املتحدة املتصـلة بالشـ عوب األصـلية ،ولكنـأا ستسـاعد أيضـا علـى إنشـاء مركـا
رئيســي للمعلومــات املتعلقــة بقضــايا الشــعوب األصــلية داخــل املنظومــة ،تكــون متاحــة عميــي
الشــركاء الســتخدامأا وســيخدت لــك غايــة ديــد املــوارد املتاحــة الاــا إجــراءات لعالــة
ومتسقة ليما يتعل بقضايا الشعوب األصلية ،وسيُيسّر أيضا الكشف عـن العغـرات الكامنـة يف
املعار والقدرة على ااا قرارات مستنخة بشأن استعمار املايـد مـن املـوارد عمـي املعطيـات
وتنميــة القــدرات ولتحــدي املركــا املعــريف املقتــرح باســتمرار ،ســيقدت أعضــاء لري ـ الــدعم
املشــترك بــني الوكــاالت اــذا املعلومــات كــل ســنة وســت معأا إدارة الشــؤون االقتصــادية
واالجتماعيــة يف ســياق التقريــر الســنوي املقــدت إىل الــدورات الســنوية للمنتــدى الــدائم املعــين
بقضايا الشعوب األصلية وإىل املنتديات األخرى حسً الطلً

ااء  -تنمية قدرات الدول والشعوب األصلية واجملتمي املدو ومو في األمم املتحدة
 - 1إدما قضاي ا الشعوب األصلية يف أنشطة بناء القدرات القائمة
 - 29تتي منظومـة األمـم املتحـدة بالفعـل جمموعـة اائلـة مـن لـرح التـدريً ،مبـا يف لـك
تدريبات على إعداد برام باتبـاع هنـ قـائم علـى احتـرات حقـوق ابنسـان ،ويف جمـال ابدارة
القائمة على النتائ  ،والرصد والتقييم والتدريً يف اجملـاالت اخلاصـة بكـل كيـان مـن كيانـات
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األمـــم املتحـــدة وينبغـــي إدرا قضـــايا الشـــعوب األصـــلية يف اـــذا األنشـــطة اهلادلـــة لتنميـــة
القدرات ،حسً االقتضاء
 - 30وينبغي أن يكفل لك ،حيعما كان لك مناسبا وممكنا (أ) توجيع خطابـات موّحـدة
متوائمة مي ابعـالن (ب) التنسـي داخـل منظو مـة األمـم املتحـدة ليمـا يتعلـ بتنظـيم وإنتـا
املواد وستسلا تنمية القدرات على االتسـاق والتكامـل بـني ابعـالن واتفاقيـة منظمـة العمـل
الدولية رقم  169ومعاادات األمـم املتحـدة األساسـية حلقـوق ابنسـان وسـتنفّذ لـك مجيـي
املؤسســات املعنيــة الــت تــنظم بــرام لتنميــة القــدرات ،مب ـا يف لــك كليــة مــو في منظومــة
األمم املتحدة
 - 2تنمية قدرات مو في األمم املتحدة من مجيي املستويات
 - 31ستشمل املبادرات ما يلي
تنمية القدرات الفنية يف جمال صياغة وتنقي سياسـات ولنيـة تكـون وـاملة
(أ)
ومتســـقة مـــي ابعـــالن بشـــأن حقـــوق الشـــعوب األصـــلية ،واتفاقيـــة منظمـــة العمـــل الدوليـــة
رقم  ، 169ومعاادات ومعـايخ حقـوق ابنسـان ،ويف جمـال االسـتفادة مـن املبـادو التوجيأيـة
جملموعة األمم املتحدة اب ائية املتعلقة بقضايا الشعوب األصلية
(ب) أنشــطة أو بــرام تدريبيــة علــى الصــعيدين ابقليمــي ودون ابقليمــي يــتم
القيات ا عـن لريـ الل ـان ابقليميـة ،وعـن لريـ لريـ دعـم ورـمان اعـودة التـابي لفريـ
املديرين ابقليميني لدى جمموعة األمم املتحدة اب ائية وسيتم تش يي التعاون يف اـذا الصـدد
مــي املؤسســات ابقليميــة معــل املصــار ابقليميــة واملنظمــات ابقليميــة ودون ابقليميــة الــت
لديأا برام تعىن بقضايا الشعوب األصلية
( ) تنميـــة القـــدرات يف جمـــال قضـــايا الشـــعوب األصـــلية علـــى ابنترنـــت
وســيتم إعــداد مــواد تدريبيــة متاحــة علــى ابنترنــت ،وحيعمــا أمكــن ،مــواد تدريبيــة معتمــدة،
و لــــك باســــتخدات منــــأ يات تــــدريً املــــدربني ،لتكــــون أدوات موجأــــة إىل مــــو في
األمم املتحدة ولفائدهتم
 - 3تنمية قدرات املسؤولني يف الدول األعضاء
 - 32أوارت الشعوب األصلية والدول األعضاء إىل قلة املعلومـات املتاحـة بشـأن الشـعوب
األصــلية وقضــايااا وحقوقأــا باعتبــار اــذا ال ـنقص أحــد العقبــات الرئيســية املاثلــة أمــات تنفيــذ
ابعالن بشـأن حقـوق الشـعوب األصـلية وهلـذا ينبغـي اسـتيعاب تنميـة قـدرات املسـؤولني يف
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الــدول األعضــاء يف املشــاريي املوجأــة إىل الشــعوب األصــلية ،وكــذلك يف مبــادرات األمــم
املتحدة األخرى
 - 4تدريً ممعلي مؤسسات ومنظمات الشعو ب األصلية
 - 33تفتقر بعض الشعوب األصـلية للمأـارات وللمـوارد الـت اـوّل هلـا الـدعوة بفعاليـة إىل
إعمال حقوقأا و قي رلااأا ،كما ال تتـاح أمامأـا منـابر للقيـات بـذلك ومـن املأـم التركيـا
ديدا على الشعوب األصلية ،وال سيما على تلـك الـت لـديأا القـدرة علـى تـدريً اآلخـرين
وعلى نشر املعلومـات ،مـن البلـدان و/أو اجملتمعـات الـت لـديأا لـرح ـدودة للحصـول علـى
املــوارد وقــد خصّصــت مفورــية األمــم املتحــدة حلقــوق ابنســان واملنظمــة العامليــة للملكيــة
الفكرية برام اماالت للشعوب األصلية ،وينظم العديد من كيانات األمـم املتحـدة األخـرى،
ومن بينأا أمانة اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي ومعأـد األمـم املتحـدة للتـدريً والبحـ  ،دورات
تدريبية للشعوب األصلية
 - 34وينبغــي أيضــا تقــدمي الــدعم عــن لريـ التــدريً لــربام تنميــة القــدرات الــت تقوداــا
الشـــعوب األصـــلية وإدماجأـــا يف املبـــادرات اب ائيـــة املوجأـــة للشـــعوب األصـــلية وينبغـــي
أن تضــمن مجيــي عمليــات تنميــة القــدرات املوجّأــة للشــعوب األصــلية مشــاركة النســاء مــن
الشعوب األصلية ،واألوخاح وي ابعاقة مـن الشـعوب األصـلية ،واأللفـال والشـباب مـن
الشعوب األصلية

واو  -النأو

مبشاركة الشعوب األصلية يف عمليات األمم املتحدة

 - 35مي أن اعمعية العامة ستواصل النظر يف مسـألة مشـاركة ممعلـي ومؤسسـات الشـعوب
األصلية يف اجتماعات ايئات األمم املتحدة املعنية ،لفي وسي منظومة األمم املتحـدة أن تتخـذ
خطــوات ملموســة وعمليــة مــن أجــل ايــادة املشــاركة الكاملــة والفعالــة للشــعوب األصــلية يف
العمليــات الــت تــؤثر عليأــا وميكــن أن يشــمل لــك آليــات استشــارية ،وصــنادي وأدوات
اللتما موالقتأا احلرة واملسبقة واملستنخة وغخ لـك مـن الوسـائل الكفيلـة بتيسـخ املشـاركة
الكاملة والفعالة للشعوب األصلية ،مبا يف لك النساء واملسنني واألوـخاح وي ابعاقـة مـن
الشعوب األصلية ،واأللفال والشباب من الشعوب األصلية
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