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 (2017-2007مذكرة إعالمية: عقد من انخراط الصندوق مع الشعوب األصلية )
 لحوار المستدام مع الشعوبفي االصندوق بوصفه رائدا عالميا مقدمة:  -أوال

 1األصلية
يصادف هذا العام الذترى السنوية العاشرة العتماد إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية الذي  -1

 انخراطهذه الوثيقة تطور  وتتعقب. 2007 أيلول/سبتمبر 13أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة ف: 
رائد تالصندوق بعترف ، ا  الفترة من الزمن ه. وخالل هذعقد الماض:الصندوق مع الشعوب األصلية ف: ال

المستوى  یالشعبية إل القواعد بدءا منمع مؤسسات الشعوب األصلية  متينةإقامة شراکات ف: عالم: 
 .الشعوب األصلية معأدوات مؤسسية تعزز الفعالية اإلنمائية للصندوق  ف: إحداثالدول:، و 

  

 مع الشعوب األصلية لالنخراطأدوات الصندوق وعملياته  -ثانيا
مع الشعوب  لالنخراطوالعمليات  األدواتالصندوق عددا من  أحدث على مدى السنوات العشر الماضية، -2

 ومنظماتها. ويرد وصفها ف: الفقرات التالية. األصلية

 مرفق مساعدة الشعوب األصلية -ألف

لشعوب اتنمية األصلية. ويتمثل هدفه ف: تعزيز مرفق مساعدة الشعوب  2007عام  أحدث الصندوق -3
قامة شراتات مباشرة مع م لذاتها األصلية المحلية من  اومجتمعاته انظمات الشعوب األصلية الت: تمتنهوا 

قرارها وتنفيذها  .تصميم مشاريعها اإلنمائية الشعبية وا 

 2008و 2007لتقديم مقترحات )مرفق مساعدة الشعوب األصلية األربعة الت: قدمها  للدعواتواستجابة  -4
طلب. وحتى  3 000بلدا أتثر من  90(، قدمت مجتمعات الستان األصليين ومنظماتهم ف: 2015و 2011و

 2بلدا. 45دوالر ف: أتثر من  50 000مشروعا من خالل منح صغيرة تصل إلى  127اآلن، تم تمويل 

                                                      
األمم المتحدة والشعوب يحمل عنوان "الذي و  2014ف:  ته بين مؤسسة تبتيبا وميثاق الشعوب األصلية ف: آسياصدر أيقر المنشور الذي  1

آليات للحوار  خلق ف: مجالبين وتاالت األمم المتحدة من بأن الصندوق رائد عالم:  "متطورة شراتة -األصلية ف: البلدان النامية 
 المستدام مع مجتمعات الستان األصليين.

دارته العليا وذلك رئاسية فيهأعلى هيئة  من خالل األصليةالشعوب  انخراطيسر الصندوق لقد "  بإحداث وا 
 اعتمدمن جانب آخر، اجتماع مجلس المحافظين مباشرة.  تل سنتين قبل ي قام الذي األصليةمنتدى للشعوب 

من تل مرفق مساعدة الشعوب األصلية. وأتمنى  وأسسمع الشعوب األصلية  لالنخراطسياسة  الصندوق
 المباشرة من أجل هذه الممارسة باتباعالمزيد من وتاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها تقوم أن  أعماق:

وهيئات األمم المتحدة ووتاالتها  بين الشعوب األصلية التنسيقيةجراءات واإلبناءة الحوارات بالمزيد من ال
 Victoria. "عالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية إلالتنفيذ الفعال  بغيةوبرامجها وصناديقها 

Tauli-Corpuz بحقوق الشعوب األصلية، حدث األمم المتحدة رفيع  ةالمعني ةاألمم المتحدة الخاص ة، مقرر
 إلعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية. ةشر االمستوى بشأن االحتفال بالذترى الع
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 غنية معلومات المنح الت: تتقدم بهاالشعوب األصلية ف: مقترحات  تعرضهاتوفر التحديات والحلول الت:  -5
الت: يمولها  بتغذية المشاريع وتقوم المعارف المولدة من خالل مرفق مساعدة الشعوب األصليةللصندوق. 

لتوسيع نطاق  من نوعها فرصة فريدة الصغيرة المشاريعالمقترحة ف: هذه  االبتتاراتالصندوق، وتوفر 
 مع الشعوب األصلية من خالل قروض الصندوق. بالتنسيقالحلول 

المتميز الذي  بالمنهجأيضا  2014لشعوب األصلية لعام المعن: باالوثيقة الختامية للمؤتمر العالم:  أقرت -6
شجع ت وه: وثيقة، القيادةوضع الشعوب األصلية ف: مقعد  من خالل سلته مرفق مساعدة الشعوب األصلية

 3.مرفق مساعدة الشعوب األصليةالدول األعضاء والقطاع الخاص والمؤسسات األخرى على المساهمة ف: 

4األصليةمع الشعوب  االنخراطسياسة الصندوق بشأن  -باء
 

. وتتماشى هذه السياسة، الت: 2009ف: عام  األصليةمع الشعوب  االنخراطاعتمد الصندوق سياسته بشأن  -7
هذه  الصندوق لتنفيذ سيجندهاوالموارد الت:  واإلجراءات األدوات وتفصل ف: لالنخراطتحدد تسعة مبادئ 

 الصندوق عمل وتهدف إلى تعزيز فعالية ،إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، مع المبادئ
مع مجتمعات الشعوب األصلية ف: المناطق الريفية. وتتبع سياسة الصندوق نهجا استباقيا لدعم الشعوب 

 األصلية وتطبق تماما مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.

 5منتدى الشعوب األصلية في الصندوق -جيم

. 2011ية ف: الصندوق ف: عام منتدى الشعوب األصل تم إحداث، فعلبغية ترجمة التزامات السياسات إلى  -8
ويمثل المنتدى عملية فريدة داخل منظومة األمم المتحدة لتوسيع حوار الصندوق مع ممثل: الشعوب 

من أجل  تنسيقهالدول األعضاء فيه لتعزيز األصلية. وهو يوفر فرصا للشعوب األصلية والصندوق وا
  .التحول الريف:

ممثال عن منظمات الشعوب األصلية  150المنتدى، حضر نحو  أتأنشالعمل األولى الت:  حلقةمنذ انعقاد  -9
باالقتران مع  2017و 2015و 2013 األعوام اجتماعات عالمية ف: مقر الصندوق ف: روما )عقدت ف:

شخص ف: المشاورات اإلقليمية الت: عقدت  300دورات مجلس محافظ: الصندوق(. وشارك أتثر من 
لشعوب ل جلسات نقاشاستعدادا لالجتماعات العالمية. تما أتاحت الدورات العالمية للمنتدى فرصا لتنظيم 

 .المحافظيناألصلية خالل دورات مجلس 

قد ترجم التوصيات الصادرة عن المنتدى إلى خطط عمل إقليمية تنفذها الشعب اإلقليمية للصندوق. و ت   -11
قضايا الشعوب األصلية  واألخصائيين ف:خبراء للالمباشر  االنخراط إحداثهاعززت الشبتات الت: تم 

تعتس أولويات وتحديات  لهم ، مما أسفر عن نهج مصممة خصيصاذاتهاالشعوب األصلية  من المنحدرين
 الت: يدعمها الصندوق. والمشاريعوفرص الشعوب األصلية ف: البرامج 

 2025-2016اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة  -دال

                                                                                                                                                            
  https://www.ifad.org/en/topic/ipaf/tags/indigenous_peoples/2093919 الصفحة االلتترونية لمرفق مساعدة الشعوب األصلية: 2
3 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/2  
4 https://www.ifad.org/documents/10180/14e50d95-2c58-423e-8ac6-3023359173b6  
5 https://www.ifad.org/topic/ip_forum/tags/indigenous_peoples/6520350  

https://www.ifad.org/en/topic/ipaf/tags/indigenous_peoples/2093919
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/2
https://www.ifad.org/documents/10180/14e50d95-2c58-423e-8ac6-3023359173b6
https://www.ifad.org/topic/ip_forum/tags/indigenous_peoples/6520350
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تعزيز تدخالت الصندوق من خالل: تحسين االستهداف  2025-2016اإلطار االستراتيج: للفترة  يتوخى -11
وحول  ثقاف:و  اجتماع: حول ما هو عمقةإجراء تحليالت م؛ للشعوب األصلية والنهج المصممة خصيصا

دمج مؤشرات رفاههم من أجل التقاط اآلثار والنتائج. ويسلط ة؛ المستهدف المجموعاتمختلف لفائدة  الضعف
التعاون واالنخراط مع مجتمعات الشعوب األصلية "سيتون  ما يل::اإلطار االستراتيج: الجديد الضوء على 

مجااًل للترتيز بهذا الصدد،  ف: توفير الخدمات البيئية الت: تتسم بالحساسية لمعارفهم وثقافتهم التقليدية
 "ف تعزيز صمود الن ظم البيئية الت: يعيشون فيها.بهد

 االستراتيجيات القطرية والمشاريع الممولة -هاء

إلى زيادة التمويل ه ف: عملياتبشأن االنخراط مع الشعوب األصلية  سياسة الصندوقأدى إدماج مبادئ  -12
. وف: العقد الماض:، مول األصليةلتحسين نوعية استراتيجيات الصندوق ومشاريعه الت: تستهدف الشعوب 

ف: شتل  أمريت:مليار دوالر  1.6مشروعًا ف: البلدان النامية، باستثمار قدره  120من  أتثرالصندوق 
ف:  30حوال:  وتقوممنح. ف: شتل  أمريت:مليون دوالر  40 ىقروض لدعم الشعوب األصلية، باإلضافة إل

بلدا، باستثمارات  34ات الشعوب األصلية ف: مجتمعبدعم الصندوق الممولة بقروض  مشاريعالمائة من 
 .أمريت:مليون دوالر  700حالية تبلغ 

الشعوب األصلية من أن  أفراد ئهاألصلية والمشارتة المباشرة لخبرامتنت المشاورات مع منظمات الشعوب ا -13
. ومنذ اعتماد إجراءات فيها شرتاء فاعلين يتونواوأن  االستراتيجيات والمشاريع اإلنمائية ف: تأليف يشارتوا

ة الحرة والمسبقة والمستنيرة ، أصبح مبدأ الموافق2014والبيئ: والمناخ: ف: عام  االجتماع:لتقييم الصندوق ل
 .تصميم المشروع ف:ا ذا أهمية متزايدة جزء

 االنخراط في السياسات -واو

قام الصندوق، بالتعاون مع المنظمات الشريتة بقيادة فريق العمل الدول: لشؤون الستان األصليين وأمانة  -14
منتدى األمم المتحدة الدائم المعن: بقضايا الشعوب األصلية، بدعم حوار السياسات بين الشعوب األصلية 

ل وطنية لتنفيذ الوثيقة الختامية األمم المتحدة القطرية. ويرتز الحوار على وضع خطط عم وفرقوالحتومات 
عالنية األصلللمؤتمر العالم: المعن: بالشعوب   األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية. وا 

، جرت حوارات بشأن السياسات ف: جمهورية التونغو الديمقراطية والسلفادور وميانمار ونيبال 2016ف: عام  -15
منظمات الشعوب األصلية قيادة هذه العملية. وسيستمر  وتولتوباراغواي وجمهورية تنزانيا المتحدة، 

. وتعزز هذه المبادرات استراتيجية 2018و 2017عام:  خاللف: السياسات ف: خمسة بلدان  االنخراط
مع البقاء  الشعب:و القطري  ينالمستويعلى  األصليةمع الشعوب  االنخراطالصندوق الناجحة المتمثلة ف: 

 .(وتعزيز التحالفات فيما بينها) مية والعمليات الدوليةحرتة العالالمع  على اتصال

 الشراكات -زاي

ف: على الصعيد الدول:، ينشط الصندوق ف: منتدى األمم المتحدة الدائم المعن: بقضايا الشعوب األصلية و  -16
من وتالة  40الذي يتألف من و فريق الدعم المشترك بين الوتاالت المعن: بقضايا الشعوب األصلية، 

وتاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والمنظمات الحتومية الدولية األخرى. ومن خالل منحة قدرها 



EB 2017/121/INF.6 

 

4 

لمؤتمر العالم: لالنخراط ف: ا، قدم الصندوق المساعدة لممثل: الشعوب األصلية أمريت:مليون دوالر 
نطاق المنظومة بشأن  یللمؤتمر، دعم الصندوق وضع خطة العمل عل وتتتبع ية.األصلالمعن: بالشعوب 

 .حقوق الشعوب األصلية

أقام الصندوق شراتات قوية مع منظمات الشعوب األصلية والمنظمات غير الحتومية واألوساط األتاديمية  -17
ستان  والمجتمع المدن: والمنظمات الدولية مثل فريق العمل الدول: لشؤون الستان األصليين وبرنامج

 .الغابات

تيرا مادري الدولية لتعزيز النظم  وحرتةحرتة الغذاء البط:ء ، دخل الصندوق ف: شراتة مع 2011منذ عام  -18
المنح  خاللوالتنوع البيولوج: الزراع:. ومن  ،الغذائ: للستان األصليين واألمن ،الغذائية المحلية المستدامة
ا ف: تعقد واللتين، لييناألصلستان ل تيرا مادري مؤتمر من ينتالنسختين األوليالصغيرة، دعم الصندوق 

مندوب من الستان األصليين من سبع  600 وحضرهما ،2015 ف: عام وميغااليا 2011 ف: عام جوتموك
نطعم إننا " دوق أيضا حدث تيرا مادري للشباب، دعم الصن2015مناطق ف: جميع أنحاء العالم. وف: عام 

مع المعرض العالم:. وقد جمع هذا الحدث الفريد  وأتى متزامنا حرتة الغذاء البط:ءالذي نظمته  التوتب"
ف: عام  حرتة الغذاء البط:ءمؤتمر تيرا مادري الذي نظمته  وجمعشاب من جميع أنحاء العالم.  2 500

اشترك و ، للستان األصليين يخاصا بشبتة تيرا مادر  فضاءبلدا، وشمل  143مندوب من  7 000، 2016
 6.األصلية للشعوب خ صصوقد ف: رعايته الصندوق 

 إدارة المعرفة -حاء
من برامجه ومشاريعه، المستمدة لنشر الخبرات والممارسات الجيدة  المعرفةالصندوق أدوات ومنتجات  أحدث -19

مذترة حول تيفية السع: : ما يل: وتشمل أحدث هذه األدوات والمنتجاتولتحسين فعالية وکفاءة عملياته. 
تقليدية؛ مسرد ؛ ميزة المعارف الف: مشاريع الصندوق االستثمارية مستنيرةالمسبقة و وال الحرة موافقةال وراء

 ميي)مکتب التق نيياألصل الستانالصندوق مع  انخراطبشأن  التقييمية تقرير التوليفةالشعوب األصلية؛ 
الت: المشاريع  تقييماتعملية منتدى الشعوب األصلية ف: الصندوق؛  بشأنالمستقل ف: الصندوق(؛ تقارير 

وه: وثيقة  7،الصندوق مع الشعوب األصلية انخراطعقد من ؛ مرفق مساعدة الشعوب األصلية يمولها
 .من الزمن عملوا مع الصندوق خالل هذه الفترة الذينعمل الصندوق من منظور األشخاص  تفصل

لى المعلومات المتعلقة بالشعوب إصول و مذترة تقنية قطرية لتيسير ال 34باإلضافة إلى ذلك، تم إعداد  -21
ئم المعن: منتدى األمم المتحدة الداو ، دعم الصندوق واالتحاد البرلمان: الدول:، 2008األصلية. وف: عام 

، ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ:، بقضايا الشعوب األصلية
  .التأييدالستقطاب ن تأداة و لبرلمانييستخدمه اصلية لإصدار تتيب عن قضايا الشعوب األ

 المضي قدما -ثالثا

أن  یلشعوب األصلية تحتاج إلنحو ا الموجهةتعلم الصندوق من خالل خبراته أن استراتيجيات التنمية  -21
دارتها المستدامة للموارد الطبيعية ،وتمکينها ،نموها االقتصادي يحويتسترشد بنهج شامل  واالعتراف  ،وا 

                                                      
  https://www.ifad.org/documents/10180/51452868-b558-4005-bded-f9ae89a9bcdb: الصندوق وحرتة الغذاء البط:ء 6
7 https://www.ifad.org/documents/10180/5a5bbf1c-96c2-4177-ab82-1c38e87a4568  

https://www.ifad.org/documents/10180/51452868-b558-4005-bded-f9ae89a9bcdb
https://www.ifad.org/documents/10180/5a5bbf1c-96c2-4177-ab82-1c38e87a4568


EB 2017/121/INF.6 

 

5 

 هق أنالصندو  تعلم. کما وحماية هذه الحقوق حيازة األراض:ف: االجتماعية واالقتصادية والثقافية و بحقوقها 
  .جميع المستويات یمن األهمية بمکان ضمان المشارکة الکاملة والفعالة للشعوب األصلية عل

، ولتن الصندوق األصليةوب قطع الصندوق خطوات تبيرة ف: العمل مع الشع ،العقد الماض: على مدى -22
حقوق الشعوب ب ورغم أن اإلقراريزال هناك التثير مما ينبغ: عمله ف: السنوات القادمة.  اليدرك أنه 
بوتيرة  تتزايد، بما ف: ذلك من جانب القطاع الخاص، يبدو أن التهديدات يأخذ منحى متصاعدااألصلية 

قد تتثفت على مدى العقود الماضية، مما أدى إلى سريعة، تما أن الضغوط على االقتصادات التقليدية 
 .زيادة تآتل األراض: والموارد

والموارد،  األراض:ينبغ: أن تعترف جميع الجهات الفاعلة بالصالت القائمة بين الحد من الفقر، والحق ف:  -23
إيجاد سبل  ىواألمن الغذائ: والتنمية المستدامة، وأن تنعتس ف: السياسات واإلجراءات. ويهدف الصندوق إل

من خالل استخدام قدراتها لتيسير  ألصليةللعمل بصورة متسقة لتحسين دعمه للدول األعضاء والشعوب ا
 الحوار والتعاون والعمل.

متتب التقييم المستقل  الذي أعده ييناألصل الستانالصندوق مع  انخراطبشأن  التقييمية تقرير التوليفة يسلط -24
. ومن األصليةالعمل مع الشعوب ف: مجال خبرة الصندوق الغنية  الضوء على 2015ف: الصندوق عام 

بين التوصيات الواردة ف: التقرير الدعوة إلى إيالء مزيد من االهتمام لتصميم المشاريع والحاجة إلى توفير 
ماهرة ف: العمل مع الشعوب  فرقالدعم التاف: للتنفيذ، بما يتفل مشارتة الشعوب األصلية الت: تدعمها 

 .ليةاألص

، عددا من المجاالت ذات األولوية 2017ف: االجتماع العالم: للمنتدى لعام  ،حددت الشعوب األصلية -25
( تمتين 1: )وتشمل هذه المجاالتلتحسين الفعالية اإلنمائية للصندوق ف: األجلين القصير والمتوسط. 
أسواق متخصصة ودعم  حداثإ( 2شباب الشعوب األصلية من الترويج للنظم الزراعية وتحسين التغذية؛ )

األنشطة االقتصادية لشباب الشعوب األصلية استنادا إلى معارفهم وثقافاتهم وتقاليدهم )مثل السياحة 
منتجات الشعوب ل( تيسير الوصول المباشر 3المجتمعية المستدامة والحرف اليدوية واإلنتاج العضوي(؛ )

إلى  ستنادالايعتبر . و التجارية ارتية ووضع العالماتسواق من خالل إصدار الشهادات التشاألإلى األصلية 
طلبت ذا أهمية آخر  المعارف غير المستغلة للشعوب األصلية إليجاد حلول لمتافحة تغير المناخ مجاال

دعمها لتعبئة ي أن على الصعيد الوطن:، إلى جانب يأخذه بعين االعتبارالشعوب األصلية من الصندوق أن 
 .لمناخل دوق األخضرصنالالموارد من خالل 

استنادا إلى خبرته ونهجه التشارت: القوي، يتمتع الصندوق بميزة نسبية ف: تحسين سبل العيش ألحد  -26
تغيير سرد النموذج اإلنمائ:، من  یأضعف فئات الستان الريفيين. وسيواصل الصندوق جهوده الرامية إل

لتغيير ا ناشطين فاعلين ف: مجال إلىسلبيين من مبادرات التنمية  الشعوب األصلية کمستفيدين یالنظر إل
 الت: ورثوها عن األجدادوممارساتهم ومعارفهم  بحتمتهمف: تحقيق النمو المستدام  المساهمة يمتنهمحيث 
دار  "عدم  الذي يحمل عنوانهم الصندوق ف: تحقيق التعهد الموارد الطبيعية. وف: هذه العملية، سيسل تهموا 
 .2030عام  جدول أعمالف: صميم  يوجد"، الذي أي شخص متخلف عن الرتبترك 

 


