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الدورة السادسة واخلمسون 
البند ١٢٨ من جدول األعمال املؤقت* 

برنامج أنشطة العقد الدويل للسكان 
  األصليني يف العامل 

 تنفيذ برنامج أنشطة العقد الدويل للسكان األصليني يف العامل 
 تقرير األمني العام** 

طلبت اجلمعية العامة يف قرارها ٨٠/٥٥ املؤرخ ٤ كانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠ إىل  - ١
مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم، عن طريق األمني العام إىل اجلمعيـة يف 
دورا السادسة واخلمسني، تقريرا عن تنفيذ برنـامج أنشـطة العقـد الـدويل للسـكان األصليـني 
يف العامل. ويتضمن هذا التقرير موجزا لألنشطة املتعلقة بالسكان األصليـني الـيت اضطلعـت ـا 

املفوضية منذ خريف عام ٢٠٠٠ وحىت اية حزيران/يونيه ٢٠٠١. 
 

الفريق العامل التابع ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان املعين بوضع مشــروع إعــالن 
حقوق السكان األصليني 

عقدت الدورة السادسة للفريق العامل التابع ملفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان  - ٢
املعـين بوضـع مشـروع إعـالن حقـوق السـكان األصليـني يف جنيـف يف الفـترة مـن ٢٠ تشــرين 
الثـاين/نوفمـرب إىل ١ كـانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٠. وقــد جــرت مناقشــة ملختلــف جوانــب 
العملية، أعقبها نقاش عام بشأن اجلوانب املوضوعية ملشـروع اإلعـالن فيمـا يتعلـق علـى وجـه 
اخلصوص بتقرير املصري وحقوق األرض واملـــوارد الطبيعيــــة. ونظــــر الفريــق العـامل يف املـواد 
١ و ٢ و ١٢ و ١٤ و ٤٤ و ٤٥ يف جلسات غري رمسية خالل الدورة. ومل تعتمـد أي مـواد 
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جديـــدة ملشـــروع اإلعـــالن يف القـــراءة األوىل. ويـــرد تقريـــــر الفريــــق العــــامل يف الوثيقــــة 
ـــترحت احلكومــات  E/CN.4/2001/85، فيمـا تظـهر يف املرفـق األول للتقريـر التعديـالت الـيت اق

مناقشتها يف املستقبل. 
 

حلقة العمل بشأن وسائط اإلعالم اخلاصة بالسكان األصليني 
عقدت يف نيويورك بني ١١ و ١٤ كانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠ حلقـة عمـل بشـأن  - ٣
وسائط اإلعالم اخلاصة بالسكان األصليـني، نظمتـها مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان 
بالتعـاون مـع إدارة شـؤون اإلعـالم باألمانـة العامـة. وكـان اهلـدف اجلمـع بـني ممثلـــي وســائط 
اإلعـالم اخلاصـة بالسـكان األصليـني وممثلـي الصحافـة العاديـة وكذلـك ممثلـي وكـاالت األمـــم 
املتحـدة وسـواها مـن املؤسسـات واملنظمـــات ذات الصلــة ملتابعــة حلقــة العمــل األوىل بشــأن 
وسـائط اإلعـالم اخلاصـة بالسـكان األصليـني الـيت عقـدت يف مدريـــد بــني ٢٦ و ٢٨ كــانون 
الثاين/يناير ١٩٩٨ ولوضع برنامج أنشطة لتعزيز وسـائط اإلعـالم اخلاصـة بالسـكان األصليـني 
خالل العقد الــدويل للسـكان األصليـني يف العـامل وبعـده. ويـرد تقريـر حلقـة العمـل يف الوثيقـة 
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وشددت حلقة العمل على أمهية وسائط اإلعالم اخلاصة بالسـكان األصليـني بوصفـها  - ٤
أداة ال غىن عنها يف تعزيز هويـة هـؤالء السـكان ولغتـهم وثقافتـهم ومتثيلـهم الـذايت وحقوقـهم 
اجلماعية وحقوق اإلنسان اخلاصـة ـم، وبوصفـها أيضـا وسـيلة لإلعـالم عـن القضايـا الدوليـة 
واإلقليمية والوطنية يف جمتمعات السكان األصليني، إضافة إىل نقل شواغل هـذه اتمعـات إىل 
مجهور أوسع نطاقا. وأقرت احللقة بالضرورة العاجلة لتعزيز وسائط اإلعالم اخلاصة بالسـكان 
األصليني، كما أوصت األمـم املتحـدة بإنشـاء موقـع علـى الشـبكة الدوليـة للسـكان األصليـني 
حبيـث يتواصـل مـع مجيـع الوكـاالت التابعـة لألمـم املتحـــدة واملنظمــات اإلقليميــة واحلكوميــة 
الدولية لتسهيل مشاركة السكان األصليني يف األنشـطة الدوليـة. وأوصـت حلقـة العمـل أيضـا 
ـــني إىل حضــور املؤمتــر العــاملي  بدعـوة الصحـافيني ووسـائط اإلعـالم اخلاصـة بالسـكان األصلي
ــع  ملكافحـة التميـيز العنصـري وكراهيـة األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب ونشـر مواضي

عنه. 
ويف ضوء التوصيات الصادرة عن حلقة العمل الثانية املعنيـة بوسـائط اإلعـالم اخلاصـة  - ٥
بالسكان األصليني، سوف تشكل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسـان فريـق مناقشـة معنيـا 
بوسـائط اإلعـالم اخلاصـة بالسـكان األصليـني تركـــز علــى دور وســائط اإلعــالم يف مكافحــة 
التمييز ضد السكان األصليني يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة 
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي سيعقد يف ديربـان جبنـوب أفريقيـا يف الفـترة مـن 
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٣١ آب/أغســطس إىل ٧ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠١. وســوف ينظــر الفريــق يف متثيــل الســـكان 
األصليني يف وسائط اإلعالم واالستراتيجيات املتعلقـة بالتحسـينات. كمـا سـيوفر ذلـك فرصـة 
لوسائط اإلعالم اخلاصة بالسكان األصليني للنظر يف كيفيـة إمكانيـة مسـامهتها يف تنفيـذ خطـة 

عمل املؤمتر. 
حلقة العمل بشأن التعددية الثقافية يف أفريقيا: التكييــف الســلمي والبنــاء للجماعــات يف 

احلاالت اليت تنطوي على أقليات وسكان أصليني 
عقدت حلقة العمل الثانية بشـأن التعدديـة الثقافيـة يف أفريقيـا يف كيـدال، مـايل مـن ٨  - ٦
إىل ١٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١. وقد نظـم هـذه احللقـة وكالـة التعـاون والبحـث يف ميـدان 
التنمية اليت تتخذ مركزها يف كيدال، ورئيسا فريقي األمم املتحدة العـاملني املعنيـني باألقليـات 
والسكان األصليني بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومكتب برنـامج األمـم 
املتحـدة اإلمنـائي يف بامـاكو. وأقـرت حلقـة العمـل الطـابع املركـب ملفـهوم السـكان األصليـــني 
واألقليات يف أفريقيا، وشجعت على املزيد من احلـوار بـني خمتلـف شـعوب القـارة بشـأن هـذا 
املوضوع. كما شجعت احللقة مفوضية حقوق اإلنسان على تنظيم مزيـد مـن حلقـات العمـل 
واحللقات الدراسية بشأن التعددية الثقافية والسكان األصليني واألقليات يف مناطق أخـرى مـن 
أفريقيا. وقد لوحظ قيام اللجنة األفريقية املعنية حبقوق اإلنسان والشعوب بإنشـاء فريـق عـامل 
معين بشعوب/مجاعات السكان األصليني، وأوصـى املشـاركون املفوضيـة بتعزيـز روابطـها مـع 
اللجنة فيما يتعلق بشـكل خـاص بـالفريق العـامل اجلديـد. ويـرد تقريـر حلقـة العمـل الثانيـة يف 
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جلنة حقوق اإلنسان 
عقدت جلنة حقوق اإلنسان دورا السابعة واخلمسني يف الفـترة مـن ١٩ آذار/مـارس  - ٧
إىل ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٠١. ونظرت اللجنة يف تقريـر الفريـق العـامل املعـين بوضـع مشـروع 
إعالن، بشأن حقوق السكان األصليني ويف تقرير األنشطة املضطلع ا يف إطـار العقـد الـدويل 
للسكان األصليني يف العامل (E/CN.4/2001/84). وقد اختذت جلنة حقوق اإلنسان قرارا بشأن 
الفريق العامل املعين بوضع مشروع اإلعالن (٥٨/٢٠٠١) وقـرارا آخـر بشـأن الفريـق العـامل 
املعـين بالسـكان األصليـني (القـرار ٥٩/٢٠٠١)، وكالمهـا مـؤرخ ٢٤ نيسـان/أبريــل ٢٠٠١. 
كمـا قـررت اللجنـة تعيـني مقـرر خـاص لفـترة ثـالث ســـنوات بشــأن حالــة حقــوق اإلنســان 
واحلريــات األساســية للســــكان األصليـــني (القـــرار ٥٧/٢٠٠١ املـــؤرخ ٢٤ نيســـان/أبريـــل 
ـــادل  ٢٠٠١). وســوف تنــاط بــاملقرر اخلــاص املــهام التاليــة: (أ) مجــع وطلــب واســتالم وتب
املعلومات والرسائل من مجيع املصـادر ذات الصلـة، مبـا فيـها احلكومـات والسـكان األصليـون 
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أنفسهم وجمتمعام ومنظمام، بشأن انتهاكات حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية؛ (ب) 
صياغة توصيات ومقترحات بشأن التدابري واألنشطة املالئمـة ملنـع انتـهاكات حقـوق اإلنسـان 
واحلريات األساسية للسكان األصليني ومعاجلة هذه االنتهاكات؛ و (ج) العمل عن كثب مـع 
سائر املقررين اخلاصني واملمثلـني اخلـاصني واألفرقـة العاملـة واخلـرباء املسـتقلني التـابعني للجنـة 
حقوق اإلنسان وللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مع مراعاة طلب اللجنة الـوارد 
يف القرار ٣٠/١٩٩٣ املؤرخ ٥ آذار/مـارس ١٩٩٣. وقـد عـني رئيـس جلنـة حقـوق اإلنسـان 

بعد ذلك السيد رودولفو ستافنهاغن (املكسيك) مقررا خاصا. 
 

املنتدى الدائم املعين مبسائل السكان األصليني 
قــرر الــس االقتصــادي واالجتمــاعي بقــراره ٢٢/٢٠٠٠ املــؤرخ ٢٨ متــوز/يوليـــه  - ٨
٢٠٠٠ إنشـاء املنتـدى الدائـم املعـين مبسـائل السـكان األصليـني بوصفـه هيئـة استشـارية تتمثــل 
واليتها يف مناقشة مسائل السكان األصليني يف إطار والية الـس املتعلقـة بالتنميـة االقتصاديـة 
ـــرار،  واالجتماعيـة، والثقافـة، والبيئـة، والتعليـم، والصحـة وحقـوق اإلنسـان. ووفقـا لذلـك الق
سيتشكل املنتدى الدائم من ١٦ عضوا، ترشح احلكومات مثانية منهم لينتخبهم الـس ويعـني  
رئيس الس ٨ أعضاء بناء على مشاورات. وسيقدم املنتدى تقارير إىل الـس. وقـد عقـدت 
مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، بوصفها الوكالة الرائدة لتنفيذ قرار الس، عـددا مـن 
ـــني واحلكومــات ووكــاالت  االجتماعـات الرمسيـة وغـري الرمسيـة مـع مجاعـات السـكان األصلي
األمم املتحدة. وحـددت مراكـز االتصـال يف وكـاالت األمـم املتحـدة املتخصصـة كمـا شـكل 
ـــة داخــل منظومــة األمــم  فريـق اتصـال مشـترك بـني الوكـاالت لالسـتفادة مـن اخلـربات القائم

املتحدة يف التحضري للدورة األوىل. 
 

الفريق العامل املعين بالسكان األصليني 
املوضـوع الرئيسـي املـؤرخ يف الـدورة التاسـعة عشـرة للفريـق العـامل املعـــين بالســكان  - ٩
األصليـني التـابع للجنـة الفرعيـة لتعزيـز ومحايــة حقــوق اإلنســان، الــيت ســتعقد مــن ٢٣-٢٧ 
متـوز/يوليـه ٢٠٠١)، هـو �الســـكان األصليــون وحقــهم يف التنميــة، مبــا يف ذلــك حقــهم يف 
املشــاركة يف التنميــة الــيت تؤثــر عليــهم�. ويتضمــن جــدول األعمــال أيضــا البنــود التاليـــة: 
استعراض التطورات، مبا يف ذلك مسائل األراضي والتعليم والصحة، واألنشطة املتعلقة بوضـع 
املعايـري، مبـا يف ذلـك إجـراء اسـتعراض لعالقـة السـكان األصليـني بشـــركات اســتغالل املــوارد 
ـــة والتميــيز العنصــري وكراهيــة  الطبيعيـة والطاقـة والتعديـن؛ واملؤمتـر العـاملي ملكافحـة العنصري
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ والعقد الدويل للسكان األصليني يف العـامل. وقـد تقـرر 
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ـــة ومنظمــة العمــل  عقـد جلسـات إحاطـة إعالميـة عديـدة، تشـارك فيـها منظمـة الصحـة العاملي
الدولية. ويتوقع أن حيضر هذه اجللسات زهاء ٠٠٠ ١ مشارك. 

 
برنامج الزماالت الدراسية للسكان األصليني 

أنشئ يف عام ١٩٩٧ برنامج الزماالت الدراسية للسكان األصليني، ومنذ ذلك احلـني  - ١٠
يقضي أربعة من السكان األصليني ستة أشهر كـل سـنة يف مفوضيـة حقـوق اإلنسـان يف دورة 
تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان تتضمـن أيضـا أنشـطة تدريبيـة يف العديـد مـن وكـاالت األمـم 
املتحدة، مثل منظمة العمل الدولية ومنظمـة الصحـة العامليـة واملنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة 
ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو)، إىل جـانب عـــدة منظمــات غــري 
حكومية. ويتيح الربنامج للسكان األصليني الفرصة الكتساب خربة يف جمـال حقـوق اإلنسـان 
ومنظومة األمم املتحدة وليكونوا من األفراد الثقـاة يف جمتمعـام عندمـا يعـودون إىل أوطـام. 
وقد ازداد عدد الزماالت يف الربنامج هلذا العام مـن ٤ إىل ٥، برغـم ختفيـص الفـترة إىل مخسـة 
أشـهر. واملسـتفيدون مـن هـذه الزمـاالت هـم: السـيدة فونـدا مـــوار (اســتراليا)، الســيدة مامــا 
رامبـادي (بوتسـوانا)، السـيدة مرييـان ماساكيســـا (إكــوادور)، الســيد فريتــس بيــتر (ناميبيــا) 

والسيد بيا سانسي (تايلند). 
وقـد مت توسـيع برنـامج الزمـاالت الدراســـية للســكان األصليــني بالتعــاون مــع معــهد  - ١١
حقـوق اإلنسـان جبامعـة ديوسـتو يف بلبـاو بأسـبانيا، حيـث وفـر املعـهد تدريبـا منظمـا يف جمــال 
حقوق اإلنسان للسـكان األصليـني يف أمريكـا الالتينيـة احلـاصلني علـى زمـاالت وهـم: السـيد 
سـانتياغو مـــانوين (بــريو)، والســيدة أليســيا تســوكانكا (إكــوادور) والســيدة إيفــا ترانــاميل 
(تشيلي)، والسيد لويس أرتورو كسيب (غواتيماال) والسـيد سـنتياغو فلوريـس (هنـدوراس). 
ويقضي احلاصلون على الزماالت الدراسـية أيضـا شـهرين تقريبـا يف مفوضيـة حقـوق اإلنسـان 
الكتسـاب اخلـربة العمليـة. ويلقـى الربنـامج ترحابـا بالغـا مـن السـكان األصليـني وعـدد طـــاليب 

املشاركة فيه يتجاوز كثريا األماكن املتاحة. 
 

برنامج التعاون التقين 
يتزايد التعاون حاليا إلدماج مسـائل السـكان األصليـني يف برامـج التعـاون التقـين الـيت  - ١٢
تديرهــا مفوضيــة حقــوق اإلنســان. ويف الوقــت الراهــن تشــمل مشــاريع التعــاون التقـــين يف 
إكوادور وبوليفيا وغواتيماال أنشطة حمـددة تفيـد السـكان األصليـني. وتتضمـن تلـك األنشـطة 
تدريب ممثلي منظمات السكان األصليني وتعزيز قـدرة مؤسسـات الدولـة املسـؤولة عـن محايـة 
حقـوق اإلنسـان، الـيت تتضمـن مسـؤولياا تكليفـات خاصـة تتـم لصـــاحل الســكان األصليــني. 
ويشترك صندوق التربعات للتعاون التقين وصندوق التربعات للعقد الدويل للسكان األصليـني 



601-46556

A/56/206

يف العامل يف متويل حلقة دراسية بشـأن حقـوق اإلنسـان للسـكان األصليـني يف املكسـيك تعقـد 
من ١٣ إىل ١٧ آب/أغسطس ٢٠٠١. 

 
صندوق األمم املتحدة للتربعات للسكان األصليني 

أنشئ صندوق األمم املتحدة للتربعات للسكان األصليني مبوجب قرار اجلمعية العامـة  - ١٣
١٣١/٤٠ املــؤرخ ١٣ كــانون األول/ديســــمرب ١٩٨٥ بغـــرض مســـاعدة ممثلـــي جمتمعـــات 
ومنظمــات الســكان األصليــني يف املشــاركة يف مــداوالت الفريــق العــــامل املعـــين بالســـكان 
األصليني التابع للجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وذلك بتوفري املساعدة املاليـة هلـم. 
وقامت اجلمعية العامة، مبوجب قرارهــا ١٥٦/٥٠ املـؤرخ ٢١ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٥ 
بتوسيع والية صندوق التربعـات حيـث قـررت أنـه ينبغـي أيضـا اسـتخدام الصنـدوق ملسـاعدة 
ممثلــي جمتمعــات ومنظمــات الســكان األصليــني يف املشــاركة يف مــــداوالت الفريـــق العـــامل 
املخصص لفترة ما بني الدورات املفتوح باب العضوية، التابع للجنة حقوق اإلنسان واملكلـف 

بوضع مشروع إعالن بشأن حقوق السكان األصليني. 
ويتوىل األمني العام مبساعدة جملس األمناء، عن طريق مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق  - ١٤
ـــة  اإلنســان، إدارة الصنــدوق وفقــا للنظــام املــايل والقواعــد املاليــة لألمــم املتحــدة ذات الصل
ــــا اخلامســـة  بالصنــاديق االســتئمانية للمســاعدة اإلنســانية. وتلقــت اجلمعيــة العامــة يف دور
واخلمسني تقرير األمني العام عن حالة الصندوق الذي يغطي فترة السنتني ويبني األنشطة الـيت 
ـــات مســتكملة يف  A). وتتـاح معلوم مت االضطـالع ـا باالسـتعانة مبـوارد الصنـدوق (55/202/
E، الفقــرات  /CN.4/2001/84) التقريـر األخـري املقـدم إىل جلنـــــة حقـــوق اإلنسـان عـــن العقــد
٢١-٢٧) ويف املذكرة املقدمة من األمانة العامة بشأن الصندوق، واملقدمـة إىل الفريـق العـامل 
املعـين بالسـكان األصليـني (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/4). وتتـاح معلومـــات عــن الصنــدوق 
ww حتـت خانـة  w.ohchr.ch ـاأيضـا يف موقـع مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان وعنوا
��Fundraising/Funds. كما ميكن احلصـول علـى معلومـات إضافيـة مـن أمانـة الصنـدوق يف 
ـــم التــابع ملفوضيــة األمــم املتحــدة حلقــوق  وحـدة الصنـاديق االسـتئمانية بفـرع خدمـات الدع

اإلنسان. 
ونظـر جملـس األمنـاء يف دورتـه الرابعـة عشـرة (جنيـــف، ٢٨ - ٣٠ آذار/مــارس و ٢  - ١٥
نيسان/أبريل ٢٠٠١) يف ٢٢٥ طلبا للحصول على منح لتمكني ممثلي السـكان األصليـني مـن 
حضور الدورة التاسعة عشرة للفريـق العـامل املعـين بالسـكان األصليـني (٢٣-٢٧ متـوز/يوليـه 
٢٠٠١) و ٣٨ طلبـا حلضـور الـدورة السـابعة للفريـق العـــامل التــابع للجنــة حقــوق اإلنســان 
(تشـرين األول/أكتوبـر - تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١). ويف ضـوء معايـري االختبـار، أوصــى 
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الس بـ ٧٩ منحة سفر حلضـور دورة الفريـق العـامل األول مببلـغ إمجاليـه ٧٠٠ ٣٢١ دوالر 
تقريبـا و ٢٣ منحـة سـفر حلضـور الفريـق الثـاين مببلـغ إمجاليـه ٢٠٠ ١١٠ دوالر (انظـر قائمــة 
املستفيدين يف الوثيقة E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/4). وأوصت أيضا بصرف منح مببلـغ ينـاهز 
٠٠٠ ٣٨ دوالر لتمكـني ممثلـي منظمـات السـكان األصليـني وجمتمعـام مـن احلضـــور بصفــة 
مراقبني يف اجتماع حمتمل عقده للمنتـدى الـدويل املعـين بالسـكان األصليـني يف األشـهر األوىل 
مـن عـام ٢٠٠٢ قبـل انعقـاد الـدورة املقبلـة للمجلـس، يف حـال صـدور قـرار حمتمـل للجمعيـــة 

العامة قد يؤدي إىل توسيع نطاق والية الصندوق(١). 
ــف،  ويف اجتماعـه السـنوي مـع احلكومـات املاحنـة يف ٣٠ آذار/مـارس ٢٠٠١ يف جني - ١٦
أعرب جملس األمناء عن امتنانه للمسامهات السخية اليت قدمتها اجلـهات املاحنـة، موصيـا ببـذل 
جهد مضطرد، وزيادة تربعاا إذا أمكـن. والقـى الـس التشـجيع حـىت مـن خـالل التربعـات 
الرمزية بوصفها تعبريا عن االهتمام مبشاركة الســكان األصليـني. ودعـا الـس احلكومـات إىل 
مواصلة االجتماع إىل الس خالل دورته السنوية ملناقشة املسـائل موضـع االهتمـام املشـترك. 
وحث الس اجلهات املاحنة اليت تعهدت بتقدمي تربعات على سـداد هـذه التربعـات يف أقـرب 
فرصة ممكنة(٢). وأعرب الس عن قلقه إزاء تراجـع عـدد املـاحنني وتربعـام، وحـث اجلـهات 

املاحنة اجلديدة على املسامهة على حنو يوسع قاعدة املاحنني. 
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املســامهات املتاحــة يف الــدورة الرابعـــة عشـــرة للمجلـــس يف آذار/مـــارس  اجلدول ١ –
 *٢٠٠١   

سدد بتاريخ املبلغ (بدوالرات الواليات املتحدة)البلد 
٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١ ٧٦٠ ٧١ استونيا 
٢٦ آذار/مارس ٢٠٠١ ٠٠٠ ٤٠ الدامنرك 
٢٧ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠ ٧٢٧ ٢٢ سويسرا 

٢٩ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ ٩٩٦ ٢ قربص 
٢٦ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ ٠٠٠ ١ الكرسي الرسويل 

٢٦ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠ ٤٨٩ ٢٩ هولندا 
٢٨ آذار/مارس ٢٠٠١ ١٦٣ ٥٥ النرويج 
١٩ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ ٠٠٠ ٦ اليونان 

وفقا لقوائم االستالم الرمسي املتاحة لدى مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.  *
    

املســامهات املتاحــة يف الــدورة اخلامســة عشــرة يف آذار/مــارس ٢٠٠٢**  اجلدول ٢ –
(يف٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١)    

سدد بتاريخ املبلغ (بدوالرات الواليات املتحدة)اليلد 
٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ ٠٠٠ ٥ شيلي 
٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١ ٥٣٠ ٩ كندا 
٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١ ٩٩٦ ٣٣ فنلندا 

وفقا لصكوك االستالم الرمسية املتاحة لدى مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.  **
   

  اجلدول ٣ - التربعات اليت مت التعهد ا يف تاريخ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 
البلد 

املبلغ (بدوالرات الواليات 
مت التعهد بتاريخ مت التعهد يف  املتحدة) 

٢-٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥(أ) نيويورك ٠٠٠ ١ بوليفيا 
١-٢ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠(ب) نيويورك ٠٠٠ ٥ شيلي 

 
أعلن التربع يف مؤمتر األمم املتحدة لعام ١٩٩٩ إلعالن التربعات من أجل األنشطة اإلمنائية.  (أ)
أعلن التربع يف مؤمتر األمم املتحدة لعام ٢٠٠٠ إلعالن التربعات من أجل األنشطة اإلمنائية.  (ب)
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ويتسـلم الصنـدوق تربعـات مـن احلكومـات واملنظمـات غـري احلكوميـــة وســواها مــن  - ١٧
الكيانـات اخلاصـــة والعامــة. وقــد ناشــدت جلنــة حقــوق اإلنســان يف الفقــرة ٧ مــن قرارهــا 
٥٩/٢٠٠١ املؤرخ ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١ وكذلـك اجلمعيـة العامـة يف الفقـرة ٦ (هــ) مـن 
قرارها ٨٠/٥٥ مجيع احلكومات واملنظمات واألفراد الذيـن مبقدورهـم دعـم العقـد أن يفعلـوا 
ذلـك عـن طريـق التـربع مـع غـــريهم مــن اجلــهات املاحنــة لصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان 
األصليني من أجل مساعدة ممثلي السكان األصليني علـى املشـاركة يف الفريـق العـامل املذكـور 

أعاله يف عام ٢٠٠٢. 
واملاحنون املهتمون مدعـوون لسـداد تربعـام قبـل الـدورة املقبلـة للفريـق االستشـاري  - ١٨
(نيسان/أبريل ٢٠٠٢) بغية متكني الصندوق وجملس أمنائه من الوفاء بواليتهما. وميكـن تقـدمي 
التربعات عن طريق التحويالت املصرفية بدوالرات الواليـات املتحـدة إىل حسـاب �صنـدوق 
2 أو بالعمالت األخرى  40-C-590-160.1 األمم املتحدة العــــــام يف جنيــــــف�، سويسرا رقم
 240-C-590-160.0 c/o UBS AG, P.O.Box 2770, CH-1211 Geneva 2, إىل احلساب رقم
Switzerland, Swift Address UBSWCHZH12A. وميكـن أيضـا تقـدمي التربعـــات بشــيكات 

باسـم �األمـم املتحـدة� وإرسـاهلا إىل أمـني اخلزينـة، مكتـب األمـم املتحـدة يف جنيـــف، قصــر 
األمـم، CH-1211 Geneva 10، سويســـرا. وينبغــي للمــاحنني ذكــر العبــارة التاليــة: �لصــاحل 

 .�IH صندوق السكان األصليني، احلساب 
 

صندوق األمم املتحدة االستئماين للعقد الدويل للسكان األصليني يف العامل 
ـــة العامــة ١٦٣/٤٨ و ٢١٤/٤٩ و ١٥٧/٥٠، يتمثــل غــرض  وفقـا لقـرارات اجلمعي - ١٩
الصندوق االستئماين يف متويل املشاريع والربامج خالل العقد. ويتلقـى الصنـدوق تربعـات مـن 
احلكومات واملنظمات غري احلكومية وغريها من الكيانات اخلاصة والعامة. ووفقـا للفقـرة ٢٣ 
من مرفق القرار ١٥٧/٥٠، أنشئ فريق استشاري ملساعدة منسق الصنـدوق. ويتـألف الفريـق 
االستشاري حاليا من أعضاء جملس أمناء صندوق األمم املتحـدة للتربعـات للسـكان األصليـني 
(انظر A/55/202، الفقرة ٤) وهم مجيعا خـرباء مـن السـكان األصليـني، ورئيـس/مقـرر الفريـق 
العـامل املعـين بالســـكان األصليــني، وخبــري مــن األمــم املتحــدة متخصــص يف إدارة املشــاريع 
والــــــربامج معـني مـن قبـل مفوضـة األمـم املتحـدة السـامية حلقـوق اإلنســـان بوصفــها منســقة 
 E/ C N.4/2001/84 للعقد. ويرد آخر تقــــريرين قدمتــــــهما أمانـــــــــة الصنـــــدوق يف الوثيقتني
و E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/5. وميكـن أيضـا االطـالع علـى معلومـــات عــن الصنــدوق مــن 
 .�Fundraising/Funds� حتـت بنـد www.0hchr.ch موقع املفوضية على الشبكة حتـت عنـوان
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وميكن احلصول على معلومات إضافيـة مـن أمانـة الصنـدوق يف وحـدة الصنـاديق االسـتئمانية؛ 
فرع خدمات الدعم، مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، جنيف. 

وقد نظر الفريق االستشــاري يف دورتـه السادسـة املعقـودة مـن ٢ إىل ٥ نيسـان/أبريـل  - ٢٠
٢٠٠١ يف ٦٠ طلبــا تتعلــق مبنــح ملشــاريع. وبفضــل التربعــات الــيت قدمــها املــاحنون اجلـــدد 
والتربعات الثابتة اآلتية من املـاحنني املعتـادين، توفـر لعـام ٢٠٠١ مـا يكفـي مـن املـوارد لتنفيـذ 
مجيـع األنشـطة املتوخـاة (انظـر اجلـدول ١). ويوصـي الفريـق االستشـاري بإعطـاء منـح لــ ٣٠ 
مشــروعا متعلقــا بالســكان األصليــني، قيمتــها اإلمجاليــة ٦٠٠ ٢٥٢ دوالر، أقرــا املفوضـــة 
الســامية حلقــوق اإلنســان باســم األمــني العــام. (وللحصــول علــى قائمــــة املشـــاريع، انظـــر 
E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/5، املرفق الثالث). كما توفر أيضـا مـا يكفـي مـن التمويـل لتنظيـم 

حلقـة عمـل معنيـة بالسـكان األصليـني، وبالقطـاع اخلـاص، وبالشـركات الـيت تســـتغل املــوارد 
الطبيعية وموارد الطاقة والتعدين وحبقوق اإلنسان، إضافـة إىل مـائدة مسـتديرة بشـأن السـكان 
األصليـني والعنصريـة ووسـائط اإلعـالم، تعقـد كنشـاط مـواز ألعمـال املؤمتـر العـاملي ملكافحـــة 
العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، وفضـال عــن 
حلقة دراسية تدريبيـة بشـأن حقـوق اإلنسـان للسـكان األصليـني، تعقـد يف املكسـيك، ودورة 

تدريبية رائدة بشأن حقوق اإلنسان تمعات السكان األصليني. 
ـــوز/يوليــه ٢٠٠٠(٣) إىل ٣٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠١(٤) ســداد  ومت يف الفـترة مـن ١ مت - ٢١

التربعات التالية: 
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التربعات اليت مت ســـدادها يف الفــــــترة من ١ متــــــوز/يوليـــــه ٢٠٠٠ إىل  اجلـــــدول ٤ -
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١* 

 

اجلهة املاحنة
املبلغ (بدوالرات 
رقم التربع مكان االستالمتاريخ االستالم املسجل الواليات املتحدة)

الثالث جنيف ٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١ ٧٦٠ ١٧ استونيا 
الثاين جنيف ٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ ٥٩٩ ٢١ أملانيا 

اخلامس جنيف ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠١ ١٢٧ ١١٩ الدامنرك 
األول جنيف ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(أ) ٠٠٠ ٥ شيلي 
الرابع جنيف ٢٩ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ ٩٩٦ ٢ قربص 
اخلامس جنيف ٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١ ٥٣٠ ٩ كندا 

األول نيويورك ٢٩ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ ٠٠٠ ١ كولومبيا 
الرابع جنيف ٣٠ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠ ٦٣١ ٥٣ النرويج 

اخلامس جنيف ٢٨ آذار/مارس ٢٠٠١ ١٦٣ ٥٥  
األول نيويورك ١٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١ ٣٦٦ ٩٨ هولندا 
اخلامس جنيف ٩ شباط/فرباير ٢٠٠١ ٠٠٠ ٣ اليونان 

  

 
ومل تسدد التربعات التالية حىت ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١:  - ٢٢

 
اجلدول ٥ - التربعات غري املسددة يف ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١    

اجلهة املاحنة 
املبلغ (بدوالرات 
الواليات املتحدة)

مكان إعالن 
تاريخ إعالن التربع التربع 

٤–٥ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨(أ)نيويورك ٩٥١ تونس 
٦ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠ جنيف ٢٠٠ حركة الدفاع عن الدميقراطية (غانا) 

١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠١ جنيف ٠٠٠ ١٠ شيلي 
 
 

 
 

وفقا ملا يرد يف قسائم االستالم الرمسية املتاحة يف مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.  *
مل تتسلم مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان صك االستالم الرمسـي ألمـني خزانـة األمـم املتحـدة املـؤرخ  (أ)
ـــار يف الــدورة الســابعة للفريــق  ٢٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ إال بعـد الـدورة السادسـة، لـذا سـيؤخذ يف االعتب

االستشاري.  

  
مت اإلعالن عن التربع عام ١٩٩٨ يف مؤمتر األمم املتحدة إلعالن التربعات لألنشطة اإلمنائية.  (أ)
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ويبني الرسم البياين التايل تطـور التربعـات املقدمـة إىل الصنـدوق مـن عـام ١٩٩٦ إىل  -٢٣
حزيران/يونيه ٢٠٠١. 

  
اجلدول رقم ٦ - التربعات املقدمة يف الفترة من ١٩٩٦- إىل حزيران/يونيه ٢٠٠١* 

 _______

*   وفقا لصكوك االستالم الرمسية املتاحة لدى مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان. 

 
ــــغ ٠٠٠ ٤٠٠ دوالر ملنـــح  وتتوخــى خطــة التكــاليف لعــام ٢٠٠٢ أنــه ســيلزم مبل - ٢٤
املشــاريع املقدمــة إىل املنظمــات واتمعــات الســكان األصليــني، وكذلــك حللقــات العمــــل 
واحللقات الدراسية بشـأن مسـائل السـكان األصليـني. وقـد ناشـدت جلنـة حقـوق اإلنسـان يف 
الفقرة ١٥ من قرارها ٥٩/٢٠٠١ املؤرخة ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١ وكذلك اجلمعيـة العامـة 
يف الفقـرة ٦ (د) مـن قرارهـا ٨٠/٥٥ مجيـع احلكومـات واملنظمـات واألفـراد الذيـن بوســـعهم 
التربع للصندوق أن يبادروا إىل ذلك. واجلهات املاحنة املهتمة مدعوة إىل تقدمي مسـامهاا قبـل 
الـدورة املقبلـة للفريـق االستشـاري (نيســـان/أبريــل ٢٠٠٢) بغيــة متكــني الصنــدوق والفريــق 
ـــة  االستشـاري ومنسـقة العقـد مـن الوفـاء بواليتـهم. وميكـن تقـدمي التربعـات عـن طريـق احلوال
املصرفية بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية إىل حساب �صندوق األمـم املتحـدة العـام يف 
2 40-C-590-  240 أو بأي عمالت أخرى للحساب رقم-C-590-160.1 جنيف، سويسرا رقم

130 210.0

530 790.0

221 899.0

356 010.0
437915

302946

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

حدة
 املت
ات
والي
ت ال

الرا
بدو

ع 
لترب
غ ا
مبل

1996 1997 1998 1999 2000 2001
السنة



01-4655613

A/56/206

 160.0 c/o UBS AG, P.O.Box 2770, CH-1211 Geneva 2, Switzerland, Swift Address

UBSWCHZH12A. كذلك ميكن السداد بشيكات حلســــــاب �األمـم املتحـدة� وأن ترسـل 

 CH -1211 Geneva 10, ،إىل أمـني اخلزانـة، مكتـب األمـم املتحـدة يف جنيـــــف، قصـر األمـم
Switzerland. وعلى املاحنني أن يذكروا، يف كل حالة عبـارة �لصـاحل صنـدوق عقـد السـكان 

األصليني، احلساب الرابع�. 
 

التشاور بني الوكاالت  
وقد تناوبت منظمـة العمـل الدوليـة ومفوضيـة األمـم املتحـدة خـالل السـنوات العشـر  - ٢٥
املاضية على تنظيم مشاورة مشتركة بــني الوكـاالت بشـأن السـكان األصليـني ممـا أتـاح فرصـة 
إلجراء تبادل غري رمسي للمعلومات بني املوظفني املعنيني مبسائل السكان األصليـني أو املسـائل 
ذات الصلـة ـم. وقـد ثبتـت فـائدة التشـاور يف تعزيـز التعـاون علـى املسـتوى العملـي يف إطــار 
مؤسسات منظومة األمم املتحدة. وسوف جتري املشاورة املقبلة يوم ٢٠ متـوز/يوليـه ٢٠٠١، 
لتركز على التعاون بني الوكاالت يف اإلعداد للمنتدى الدائم املعين مبسائل السكان األصليني. 

  
احلواشي 

مـددت اجلمعيـة العامـة بقرارهـا ١٣٠/٥٣ املـؤرخ ٩ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٨ واليـة الصنـــدوق، حيــث  (١)
قررت أن يستخدم الصندوق أيضا ملساعدة ممثلي جمتمعات ومنظمات السكان األصليني املشاركة يف مداوالت 
الفريق العامل املفتـوح بـاب العضويـة لفـترة مـا بـني الـدورات املعـين بـاملنتدى الدائـم املعـين بالسـكان األصليـني 
ـــق عليــها الــس  والتـابع للجنـة حقـوق اإلنسـان الـذي أنشـأته اللجنـة بقرارهـا ٢٠/١٩٩٨، بالصيغـة الـيت واف

االقتصادي واالجتماعي يف مقرره ٢٤٧/١٩٩٨ املؤرخ ٣٠ متوز/يوليه ١٩٩٨. 
سجل أمني خزانة األمم املتحدة تربعات شيلي وفنلندا بعد الدورة بفترة وجيزة.   (٢)

انظــــر الرسم البياين للتربعات املقدمة إىل الصندوق حىت ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ (A/55/268، الفقرة ١٧).  (٣)
تاريخ وضع هذا التقرير.  (٤)


