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  موجز

 تـشرين   ٣ إىل   ١عقدت آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصـلية دورهتـا األوىل يف الفتـرة مـن                 
 اخلمسة يف آلية اخلرباء وممثلو الدول وهيئـات األمـم املتحـدة             وحضر الدورةَ األعضاءُ  . ٢٠٠٨أكتوبر  /األول

 املتخصصة واألوساط األكادميية وعدد كبري من ممثلي الشعوب األصلية واملنظمات غري احلكومية، مبا يف          اووكاالهت
  . من صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل السكان األصلينيحضروا بدعمذلك مشاركون 

آلية اخلـرباء املتعلقـة     " املعنون   ٦/٣٦بشأن تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان       مناقشة  اء   آلية اخلرب  وأجرت
 املقـرر   دراسة اآللية القضايا املتعلقة بال    حبثتكما  . مشلت النظر يف اخلربات املواضيعية    " حبقوق الشعوب األصلية  

، على شعوب األصلية يف التعليم حق الهدف إعمالببلوغ فيما يتعلق الدروس املستخلصة والتحديات عن  إعدادها
وعمالً هبذا القرار، اضطلعت اآللية باستعراض إلعالن وبرنامج عمـل          . ٩/٧النحو الذي يطلبه اجمللس يف قراره       

  .ديربان بقصد تقدمي توصيات للمسامهة يف نتائج مؤمتر ديربان االستعراضي

اجمللس من أجل النظر فيها واملوافقـة       واعتمدت آلية اخلرباء تقرير الدورة ومخسة مقترحات لعرضها على          
وتتعلق املقترحات بقضايا تنظيم العمل؛ ومؤمتر ديربان االستعراضي؛ وحق الشعوب األصلية يف التعلـيم؛              . عليها

وتقترح آلية اخلرباء حتديداً أن     . ومشاركة الشعوب األصلية؛ والتنسيق مع هيئات وواليات األمم املتحدة األخرى         
كما تقترح أن يوافق اجمللس علـى يـومني         . ٢٠٠٩ة باالجتماع ملدة مخسة أيام عمل يف عام         يأذن اجمللس لآللي  

وإضافة إىل ذلك، تقترح آلية اخلرباء أن يوافق . إضافيني جيتمع فيهما األعضاء من أجل التحضري للدورة قبل عقدها
تعلقة حبق الشعوب األصـلية يف      استعراض ملدة يومني من أجل إجناز الدراسة امل       /اجمللس على عقد حلقة عمل فنية     

 ٢٠٠٩أبريل /املقرر للمشاركة يف مؤمتر ديربان االستعراضي يف نيسان -  وتقترح كذلك أن ُيدعى الرئيس. التعليم
  املقرر أو عضو آخر تعينه آلية اخلرباء للمشاركة يف دورة احملفل الـدائم املعـين بقـضايا                  -  وأن ُيدعى الرئيس  
  .الشعوب األصلية
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  ياتاحملتو

  الصفحة  ـراتـالفق  
  ٤  ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 

  ٤    . . . . نسان للنظر فيها واملوافقة عليهامقترحات مقدمة إىل جملس حقوق اإل  - ثانياً 
  ٧  ١٥ -  ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم الدورة  - ثالثاً 

  ٧  ٤ -  ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلضور  - ألف  
  ٧  ٥     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوثائق  - باء   
  ٧  ٨ -  ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . افتتاح الدورة  - جيم  
  ٨  ١٤-  ٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتخاب أعضاء املكتب - دال   
  ٨  ١٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل - هاء   

  ٩  ٢٨-١٦  ، مبا يف ذلك النظر يف اخلربات املواضيعية٦/٣٦تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان   -رابعاً 

  الدراسة املتعلقة بالدروس املستخلصة والتحديات فيما يتعلق ببلوغ هدف           - خامساً
  ١١  ٤١- ٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يمإعمال حق الشعوب األصلية يف التعل  

  ١٣  ٥٠- ٤٢  . . . . . . . . استعراض وتوصيات للمسامهة يف نتائج مؤمتر ديربان االستعراضي  - سادساً

  ١٤  ٥٤- ٥١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتماد التقرير واملقترحات  - سابعاً 

  املرفقات
  املرفق

  ١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LIST OF PARTICIPANTS  - األول 

  ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول األعمال املؤقت للدورة األوىل  - الثاين 

  ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  للدورة الثانيةجدول األعمال املؤقت  - الثالث
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   مقدمة- أوالً 
، إنشاء آلية اخلرباء ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ   ٦/٣٦قرر جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         - ١

املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية كآلية خرباء فرعية ملساعدة اجمللس يف تنفيذ واليته عن طريـق تزويـده خبـربة                   
ستركز اخلربة املواضيعية و. صلية، وذلك بالطريقة والشكل اللذين يطلبهما اجمللسمواضيعية عن حقوق الشعوب األ

أن تقدم اآللية مقترحات إىل اجمللـس للنظـر فيهـا           ، وميكن   أساساً على الدراسات واملشورة القائمة على األحباث      
  .واملوافقة عليها ضمن نطاق عملها الذي حيدده اجمللس

  س حقوق اإلنسان للنظر فيها واملوافقة عليها مقترحات مقدمة إىل جمل- ثانياً 
  تنظيم العمل: ١املقترح 

  إن آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية،

 وبعقـد اجتماعـات   ٢٠٠٩أن يأذن هلا اجمللس باالجتماع ملدة مخسة أيام عمل يف عـام         تقترح    - ١  
  حتضريية ملدة يومني قبل دورهتا الثانية؛

 . باملعلومات ذات الصلة خطياًىل تزويدهااملشاركني إتدعو   - ٢  

  مؤمتر ديربان االستعراضي: ٢املقترح 

  إن آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية،

دعمها لعملية مؤمتر ديربان االستعراضي وترحب بالطلب الذي وجهه إليها جملس حقوق            تؤكد    - ١  
  اإلنسان للمسامهة يف نتائج هذا املؤمتر؛

إلجنازات اليت حتققت يف ميدان حقوق الشعوب األصلية منـذ عقـد مـؤمتر ديربـان     اتالحظ    - ٢  
، وإنشاء واليـة    إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية      اعتماد  ة  ، وخباص ٢٠٠١االستعراضي يف عام    

شاء احملفل الدائم ، وإن٢٠٠١ يف عام املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني
، وإنشاء آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق      ٢٠٠٢مايو  /املعين بقضايا الشعوب األصلية، الذي عقد دورته األوىل يف أيار         

 ؛٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣ إىل ١الشعوب األصلية، اليت اجتمعت يف الفترة من 

لتصدي للتمييـز الـذي تواجهـه       باخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا احلكومات من أجل ا       ترحب    - ٣  
 بشأن  ١٦٩الشعوب األصلية، مبا يف ذلك استحداث تشريعات والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم               

  الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة؛

بتنقيح إعالن وبرنامج عمل ديربان ملراعاة التطورات املذكورة أعاله، حبيـث يعتـرف             توصي    - ٤  
املستنرية قد أصبحا اآلن مبدأين معترفاً هبما عاملياً        واملسبقة  وةً بأن احلق يف تقرير املصري ومبدأ املوافقة احلرة          خاص

 من إعـالن ديربـان      ٢٤ الفقرة   يفقدمن خالل اعتماد إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، مما            
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 املقبلة، وتقترح تنقيح    اخلتاميةوثيقة  الاج هذين املبدأين يف     كما توصي آلية اخلرباء بإدر    .  يف هذا الصدد   صالحيتها
 من إعالن ديربان ملراعاة اعتراف إعالن األمم املتحدة املذكور حبق الشعوب األصـلية يف األراضـي                 ٤٣الفقرة  
   ؛واملوارد

ا ترى  أن الفقرات احملددة يف برنامج العمل املتعلقة بالشعوب األصلية تظل مناسبة، ولكنه           تعترب    - ٥  
 لتوجيه األعمال اليت تقوم هبـا       شامالًأن إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية يتيح سياقاً جديداً            

 إىل تنفيذ الدول إعالن األمم املتحدة بشأن اخلتاميةوثيقة الالدول يف هذا املضمار؛ كما توصي بأن ُيشار حتديداً يف 
 األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية اهتماماً خاصـاً          حقوق الشعوب األصلية، وبأن تويل منظومة     
  ملساعدة الدول يف تنفيذ أحكام هذا اإلعالن؛

 طلباً إىل الدول لتنفيذ التوصيات الصادرة عن جلنة القضاء علـى            اخلتاميةوثيقة  التضمني  تقترح    - ٦  
نه يتعني اإلشارة حتديداً إىل التمييز الذي تواجهـه         التمييز العنصري فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية، وترى أ        

  الشعوب األصلية يف جمال احلفاظ على مهنها التقليدية؛

أن تواصل آلية اخلرباء تقدمي مسامهات إىل جملس حقوق اإلنسان واللجنة التحضريية   تقترح أيضاً     - ٧  
تؤخذ يف االعتبار أي مقترحات تقدمها يف       ملؤمتر ديربان االستعراضي، أثناء مرحلة التحضري للمؤمتر، وتطلب أن          

  هذا الصدد؛

   على ضمان مشاركة الشعوب األصلية يف االجتماعات التحضريية املقبلة كلها؛حتث  - ٨  

مقرر آلية اخلرباء للمشاركة يف مؤمتر ديربان االستعراضي املقرر عقده يف        -  بدعوة رئيس توصي    - ٩  
  .٢٠٠٩أبريل /نيسان

  األصلية يف التعليمحق الشعوب : ٣املقترح 

  إن آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية،

 ٩/٧ و٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦/٣٦قراري جملس حقوق اإلنسان إذ تضع يف اعتبارها   
 عن الدروس املستخلصة    ٢٠٠٩، وتلبيةً لطلب اجمللس إعداد دراسة حبلول عام         ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٨املؤرخ  
  يات فيما يتعلق ببلوغ هدف إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم،والتحد

من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إرسال إشعارات إىل منظمات الشعوب تطلب   - ١  
األصلية والدول األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم ووكاالت 
األمم املتحدة ذات الصلة واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين، من أجل تقدمي معلومات،               

، عن بلوغ هدف إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم، مبـا يف ذلـك الـدروس                 ٢٠٠٩فرباير  /حبلول شباط 
ومات ميكن تقدميها يف شكل تقـارير       املستخلصة ودراسات احلاالت اإلفرادية والتحديات والتوصيات، وهي معل       

  ؛البصرية بالوسائل السمعيةمكتوبة أو 
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  املفوضية السامية إىل تقدمي مسامهات؛تدعو   - ٢  

املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني واحملفـل            تدعو    - ٣  
  ذه الدراسة؛الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية إىل املسامهة يف ه

  .استعراض ملدة يومني لتيسري إجناز الدراسة املذكورة/أن يأذن اجمللس بعقد حلقة عمل فنيةتقترح   - ٤  

  مشاركة الشعوب األصلية: ٤املقترح 

  إن آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية،

ة أن تتابع الـشعوب     ، وإذ تدرك أمهية وضرور    ٩/٧ من قرار جملس حقوق اإلنسان       ٨الفقرة  إذ تالحظ     
  األصلية أعمال آلية اخلرباء، 

أن يشري جملس حقوق اإلنسان على اجلمعية العامة بتوسيع والية صندوق األمم املتحدة للتربعات تقترح   -١  
  لصاحل السكان األصليني لتشمل مساعدة الشعوب األصلية على املشاركة يف دورات اجمللس وهيئات املعاهدات؛

مناء الصندوق على حتديد اجلهات املستفيدة من الصندوق اليت ميكنها املـسامهة            جملس أ تشجع    - ٢  
  .بفعالية يف جدول األعمال املواضيعي آللية اخلرباء

  التنسيق مع هيئات وواليات األمم املتحدة األخرى: ٥املقترح 

  إن آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية،

لكي يتسىن ، اليت قرر فيها اجمللس أنه، ٦/٣٦ قرار جملس حقوق اإلنسان  من٥الفقرة إذ تضع يف اعتبارها   
آللية اخلرباء تعزيز التعاون وتفادي االزدواجية مع عمل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية          

 املقرر اخلاص وعضو من أعضاء  دعوةينبغي هلاللسكان األصليني واحملفل الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، فإنه      
  ، السنوي واملسامهة فيههااحملفل الدائم إىل حضور اجتماع

املقرر آللية اخلرباء أو عضو آخر تعينه اآللية يف دورات احملفل الدائم             -  مشاركة الرئيس تقترح    - ١  
  املعين بقضايا الشعوب األصلية؛

املعين حبالة حقوق اإلنـسان واحلريـات       مجيع أصحاب الواليات، وخباصة املقرر اخلاص       تدعو    - ٢  
  . احملفل الدائم، إىل املشاركة يف الدورات السنوية آللية اخلرباءواألساسية للسكان األصليني وممثل
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   تنظيم الدورة–ثالثاً 
   احلضور- ألف 

 تشرين ٣  إىل١عقدت آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية دورهتا األوىل يف جنيف يف الفترة من   - ٢
) ماليزيـا (وجاين السـيمبانغ    ) الكونغو(واألعضاء الذين شاركوا يف الدورة هم كاثرين أودميبا         . ٢٠٠٨أكتوبر  /األول

  ). الفلبني(وخوسيه مينسيو مولينتاس ) كوستاريكا(وخوسيه كارلوس موراليس ) النرويج(وجون هنريكسن 

كرسي الرسويل وأربع منظمات وبرامج تابعة لألمـم         دولة عضواً وال   ٣٧وحضر دورةَ آلية اخلرباء ممثلو        - ٣
وقد .  الشعوب األصلية واملنظمات غري احلكومية     مندويباملتحدة ومؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وعدد كبري من         

  ).انظر املرفق األول( مشاركاً ٢٢٢ مشاركاً يف الدورة، فيما بلغ عدد املشاركني الفعليني ٣٦٧اعُتمد ما جمموعه 

الدورةَ املقرُر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني، جيمس            وحضر    - ٤
كمـا حـضر    . أنايا، وعضوا احملفل الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، مايك دودسون وبارتولومي كالفريو           

وتوّد آلية اخلرباء اإلعراب عن     . نيسالدورةَ رئيُس اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان، ميغيل ألفونسو مارتي         
تقديرها ملركز الشعوب األصلية للتوثيق والبحث واإلعالم وللفريق العامل الدويل لشؤون الشعوب األصلية ولبوابة 

  .الشعوب األصلية على ما قدمته من دعم للمشاركني من الشعوب األصلية أثناء الدورة

   الوثائق- باء 

وشروح جدول األعمـال  ) A/HRC/EMRIP/2008/1(وثيقتا جدول األعمال املؤقت ُعرضت على آلية اخلرباء      -٥
  .  السامية حلقوق اإلنسان األمم املتحدة مفوضيةما أعدهتاللتان) A/HRC/EMRIP/2008/1/Add.1(املؤقت 

   افتتاح الدورة- جيم 

ىل آللية اخلرباء، وأشارت    وا كانغ، الدورة األو    -  افتتحت نائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، كيونغ        - ٦
وبـاألخص، شـجعت    . إىل التغيريات املؤسسية اليت ميثلها إنشاء جملس حقوق اإلنسان وإطاره املعياري احملّسن           

.  يف تعزيز وتنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةمسامهتهماملتحدثة اخلرباء على النظر يف سبل 
ورغـم أن  . إطاراً واضحاً ومتفقاً عليه عاملياً للنهوض حبقوق الشعوب األصـلية   وذكّرت بأن هذا اإلعالن حيدد      

وأضافت املتحدثة أن أحكام اإلعالن     . اإلعالن غري ملزم، فإنه يتيح أساساً للتصاحل بني الشعوب األصلية والدول          
  .تتيح جدول أعمال للحوار ومنحًى عملياً لتقرير السياسات

 مساعدة الـدول والـشعوب   هو املفوضية دورلمشاركني واألعضاء أن    لمية   نائبة املفوضة السا   وأكدت  - ٧
  . أيضاً دور يف املساعدة على بلوغ هذا اهلدف عليهاوقالت إن آلية اخلرباء. األصلية يف تنفيذ اإلعالن

ا أوهوموييب، إىل أن اإلعالن هو أحد الصكوك الدولية األوىل اليت اعتمده          . وأشار رئيس اجمللس، مارتن إ      - ٨
اجمللس وأنه ميثل اإلطار املعياري الدويل بشأن حقوق الشعوب األصلية، إىل جانب اتفاقية منظمة العمل الدوليـة                 

وقال إن آلية اخلرباء مسؤولة مباشرة أمام اجمللس        .  بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة       ١٦٩رقم  
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 سـبل    أفضل  عليه قترحيجمللس ميكنه أن    ا من أجهزة   حقيقي كجهاز واألمهية   النفوذوأن ذلك مينحها املزيد من      
  .ضمان احترام حقوق الشعوب األصلية والنهوض هبايف  املسامهة

   انتخاب أعضاء املكتب- دال 

وأعلنت السيدة السيمبانغ أن أعضاء . دعت نائبة املفوضة السامية األعضاء إىل تعيني رئيس للدورة األوىل  - ٩
ومـن مث   . املقرر -  مقرراً والسيد موراليس نائباً للرئيس     -   السيد هنريكسن رئيساً   ق اآلراء عينوا بتواف اآللية قد   

  .  عضوين منتخبني بالتزكيةة الساميةأعلنتهما نائبة املفوض

 إلجراء مناقـشات متعـددة   اً فريدحمفالًاملقرر، يف بيانه االفتتاحي، إن آلية اخلرباء تتيح       -  وقال الرئيس   - ١٠
. ألمم املتحدة يف حتقيق فهم أفضل لنطاق ومضمون حقوق الشعوب األصليةا مسامهةة بشأن سبل األطراف مركز

فوالية . وشّدد على أن والية اآللية ومهامها ختتلف عن والية ومهام الفريق العامل السابق املعين بالسكان األصليني
أو دراسة حاالت قطرية، كما أهنا ليـست        آلية اخلرباء مواضيعية حبتة، وال يدخل يف إطارها وضع معايري جديدة            

  .إجراء تظلم

املقرر إىل أن اإلطار املعياري لعمل آلية اخلرباء يشمل مجيع الصكوك الدولية ذات الصلة  -  وأشار الرئيس  - ١١
وأضاف أن لآلليـة دوراً     . حبقوق الشعوب األصلية، مبا فيها إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية           

 الراميـة إىل تعزيـز      العامة جمللسا تعزيز إعمال احلقوق اليت يؤكد عليها اإلعالن ويف إدماجها يف جهود             هاماً يف 
  .ومحاية مجلة حقوق اإلنسان

املقرر الدول األعضاء والشعوب األصلية وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة املشاركة            -  وناشد الرئيس   - ١٢
وأعرب . ن تكون قادرة على تناول القضايا اليت هتم الشعوب األصلية حقاً          وقال إن اآللية ينبغي أ    . يف عمل اآللية  

 التركيز املواضيعي آللية اخلرباء سيربز كنتيجة طبيعية للمناقشات واملشاورات اجلارية            جمال عن أمله واعتقاده بأن   
  .أثناء الدورات السنوية لآللية

وقال إن من املهم خاصـةً      . ثرياً عمل آلية اخلرباء   يّسر ك ياملقرر أن فتح باب املشاركة       -  ورأى الرئيس   - ١٣
 استشاري لدى اجمللس االقتصادي     ليس هلم مركز  إتاحة املشاركة أيضاً ملنظمات الشعوب األصلية وممثليها الذين         

املقـرر   - ورّحب الـرئيس  . وهو يرى أن املشاركة القوية والواسعة للشعوب األصلية تكتسي أمهية فائقة          . واالجتماعي
 السكان األصليني،    والية صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل      لتعديلقترحات اليت قدمها اجمللس إىل اجلمعية العامة        بامل

  . يف االعتبار إنشاء آلية اخلرباءيؤخذحبيث 

  .وأعلن ممثل أمة نافاجو األصلية، ريكس يل جيم، افتتاح الدورة بتالوِة دعاء  - ١٤

  امج العمل إقرار جدول األعمال وبرن- هاء 

أقّرت آلية اخلرباء يف جلستها األوىل جدول األعمال املؤقت املنقح الذي أعّدته املفوضية السامية حلقوق                 - ١٥
ويف اجللسة نفسها، أقّرت اآللية أيضاً برنامج عمل الدورة الذي يوضـح ترتيـب              ). انظر املرفق الثاين  (اإلنسان  
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وعقدت اآللية ست جلسات أثناء الدورة . عمال الدورة األوىلوتوزيع أوقات اجللسات لكل بند من بنود جدول أ
  . كانت إحداها جلسة خاصة

  ،٦/٣٦ تنفيذ قـرار جملـس حقـوق اإلنـسان     - رابعاً  
  مبا يف ذلك النظر يف اخلربات املواضيعية

ذا البند يتيح وقال إن ه. بيانات عامة عن تنفيذ والية آلية اخلرباءب اإلدالءاملقرر الوفود إىل  -  دعا الرئيس  - ١٦
تركيزها املواضيعي وسبل تعزيـز  يف جمال  ها وأساليب عملاوتوقعاهتهذه اهليئة اجلديدة فرصة ملناقشة نطاق والية  

  .التعاون وتفادي االزدواجية مع أعمال الواليات األخرى

 ميكن تقدميها إىل    املقرر املراقبني إىل تقدمي اقتراحات عملية لآللية عن املقترحات اليت          -  كما دعا الرئيس    - ١٧
انظر ( من جدول األعمال     ٦اجمللس حبيث يأخذها األعضاء يف اعتبارهم يف املداوالت اليت ُستجرى يف إطار البند              

وشّجع أعضاُء اآللية الدول ووكاالت األمم املتحدة والشعوب األصلية واملنظمات غري احلكوميـة             ). املرفق الثاين 
 على مباشرة حوار صريح وبّناء، داعني اجلميع إىل املسامهة بنشاط يف عمـل          والوفود األخرى احلاضرة يف الدورة    

  .وُشّدد على أمهية خربات الشعوب األصلية وجتارهبا واحلاجة إىل االستفادة من هذه اخلربات والتجارب. اآللية

ك وغواتيمـاال   وبادرت عدة دول، منها االحتاد الروسي واألرجنتني وإندونيسيا وبوليفيا وبريو والدامنر            - ١٨
وكندا واملكسيك ونيبال ونيوزيلندا، إىل تناول الكلمة لتسليط الضوء         )  البوليفارية - مجهورية  (والفلبني وفرتويال   

على احلاجة إىل التنسيق بني آلية اخلرباء واحملفل الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية واملقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق                   
  .اسية للسكان األصليني، وذلك لضمان الفعالية واملصداقية وتفادي ازدواجية األنشطةاإلنسان واحلريات األس

كما اعترف املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني، جيمس أنايا،   - ١٩
تواجهها هـذه اآلليـات     وعضو احملفل الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، مايكل دودسون، بالتحديات اليت            
  .الثالث من أجل تنسيق أعماهلا وإرساء تعاون مثمر فيما بينها لضمان تكامل جهودها

وأشار املقرر اخلاص إىل والية آلية اخلرباء القائمة على البحوث واملتسمة بطابع دراسي املنحى، قائالً إنه                  - ٢٠
صلية حموراً لبحوث اآللية ودراساهتا بشأن القضايا       يتوقع أن يكون إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األ         

 .اليت تشغل الشعوب األصلية

إىل دوره، مشرياً إىل أنه يعتزم التركيز أساساً على فحص حـاالت            بالتفصيل  كما تطرق املقرر اخلاص       - ٢١
ء عن طريق   حمددة النتهاكات حقوق اإلنسان للشعوب األصلية، وقال إنه سيعمل على استكمال دور آلية اخلربا             

وأخرب املقرر اخلاص املشاركني بأن     . املسامهة يف واليتها املواضيعية بدالً من االخنراط يف دراسات مواضيعية بنفسه          
 طيلة فترة على استعدادموظفي املفوضية السامية حلقوق اإلنسان الذين يساعدونه يف االضطالع بواليته سيكونون 

  . انتهاكات حقوق اإلنسان للشعوب األصلية وأفرادهابادعاءاتاملتعلقة دورة اآللية لتلقي البالغات والوثائق 

واعُتربت الدورة األوىل لآللية مبثابة     . ورّحب مجيع املشاركني بإنشاء آلية اخلرباء وتعهدوا بدعم أعماهلا          - ٢٢
شيد بإجنـازات   وأ. مرحلة جديدة يف مسرية تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية         حلظة تارخيية ألهنا متثل بداية    
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الفريق العامل املعين بالسكان األصليني، حيث اعترف البعض بأن آلية اخلرباء هي تركة الفريق العامل إىل حد ما،               
 عندواقُترح أن تأخذ آلية اخلرباء يف احلسبان أعمال الفريق العامل . يف حني ُشّدد على اختالف املقاصد بني اآلليتني

ما اقُترح أن تعّد اآللية استعراضاً حلالة تنفيذ التوصيات املتعلقة بالدراسات الـيت أجراهـا               ك. االضطالع بواليتها البحثية  
  .بيد أن بعض املراقبني أعرب عن قلقه من أن يؤدي هذا النهج إىل إثقال كاهل هذه اهليئة اجلديدة. الفريق العامل

عوب األصلية أداة حيوية تتيح إطاراً       إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الش      على اعتبار  املشاركون   وأمجع  - ٢٣
  .معيارياً لتوجيه عمل آلية اخلرباء

. قامة تعاون فعال واملسامهة بشكل جوهري يف عمل اجمللـس         إلوُشدد على الفرصة املتاحة آللية اخلرباء         - ٢٤
ستعراض وأوصى البعض بأن ُيتخذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية مرجعاً يف سياق عملية اال               

كما اقُترح أن تفتح آلية اخلرباء حواراً       . الدوري الشامل، باعتباره صكاً دولياً اعتمده اجمللس واجلمعية العامة معاً         
مع اآلليات الدولية األخرى حلقوق اإلنسان، مبا فيها هيئات املعاهدات، وكذلك مع اهليئات اإلقليمية والوطنيـة                

اجملتمعـات  /فريق العامل املعين بالسكان األصليني    الطنية حلقوق اإلنسان و   حلقوق اإلنسان، وخاصةً املؤسسات الو    
  . األصلية التابع للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

بـدالً مـن    " أصحاب احلقـوق  "ب وقال العديد من ممثلي الشعوب األصلية إهنم حيبذون اإلشارة إليهم             - ٢٥
  .يةيف سياق حقوق الشعوب األصل" أصحاب املصلحة"

 املشاركة  اضماهنأمهية  ونوقشت االعتبارات املنهجية، مبا يف ذلك أمهية اعتماد آلية اخلرباء هنجاً شامالً و              - ٢٦
ويف هذا الصدد، ناشد البعض األمم املتحدة ختصيص متويل كاٍف          . االكاملة والفعلية للشعوب األصلية يف أعماهل     

  .ثلي الشعوب األصلية يف الدورات املقبلة لآللية ميزانيتها العادية آللية اخلرباء وملشاركة مممن

 وأنوُشدد يف عدة مناسبات على أمهية أن حتدد آلية اخلرباء قضايا عاملية وشاملة هتّم الشعوب األصـلية                    - ٢٧
واقترح البعض جماالت أو مواضيع ميكن أن تثري االهتمام، منها احلق يف األراضي؛ واحلق يف               . تعّد دراسات بشأهنا  

املصري؛ واحلق يف املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية؛ وقضايا الالجئون واملشردون داخلياً من أفراد الشعوب              تقرير  
األصلية؛ والقانون العريف؛ وحتديات إعمال حقوق الشعوب األصلية؛ واملعاهدات؛ وقطاعا النفط والتعدين؛ وتأثري  

اخلاصة اليت يواجهها أفراد الشعوب األصلية من األطفال التلوث البيئي على معيشة الشعوب األصلية؛ والتحديات     
  .والنساء وذوي اإلعاقات وحقوقهم

واقترح جتمع الشعوب األصلية، بالنيابة عن مجيع املراقبني من الشعوب األصلية، تضمني جدول أعمـال                 - ٢٨
وُحددت ثالث قضايا مواضـيعية  . ن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية  آلية اخلرباء بنداً دائماً عن إعال     

  احلق يف تقرير املصري واحلـق يف التنميـة؛         ) أ: (كبنود فرعية ميكن إدراجها يف جدول أعمال الدورة الثانية، هي         
  . واجلربالتحكيم وسبل االنتصاف والعودة إىل الوطن ) ج(املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية؛ ) ب(
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 الدراسة املتعلقة بالدروس املستخلصة والتحديات فيما يتعلـق    - خامساً  
  ببلوغ هدف إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم

 الذي يطلب فيه اجمللس من آلية اخلرباء إعداد دراسـة عـن             ٩/٧املقرر إىل قرار اجمللس      -  أشار الرئيس   - ٢٩
بلوغ هدف إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم وإجنـاز هـذه            الدروس املستخلصة والتحديات فيما يتعلق ب     

 عن إعداد الشاملةاملسؤولية باملقرر املشاركني أن آلية اخلرباء قد عهدت  -  وأبلغ الرئيس. ٢٠٠٩الدراسة يف عام 
  .هذه الدراسة إىل عضوين من أعضائها، مها السيدة السيمبانغ والسيد مولينتاس

نغ مبالحظات أولية عن هذا البند من جدول األعمال، داعيةً املشاركني إىل التعبري             وأدلت السيدة السيمبا    - ٣٠
وذكّرت املتحدثـة   . عن آرائهم بشأن األساليب الفعالة لالضطالع بالبحوث املواضيعية املتعلقة باحلق يف التعليم           

ستخلصة والتحديات فيمـا    ، إلعداد دراسة عن الدروس امل     ٧/٩بالطلب الذي وجهه اجمللس إىل اآللية، يف قراره         
وقالت إن هذه الدراسة ميكن أن تشمل عامةً العناصر . يتعلق ببلوغ هدف إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم

األمثلـة اجليـدة والـدروس    ) ب(اعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان يف تناول احلق يف التعلـيم؛   ) أ: (التالية
حتديات بلوغ  ) ج(الُنظم واملؤسسات التعليمية اخلاصة بالشعوب األصلية؛       املستخلصة فيما يتعلق بإنشاء وتسيري      

  .توصيات) د(هدف إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم؛ 

 هذا املوضوع، ومنها تقرير املقرر اخلـاص        بشأناملتاحة  املناسبة  وأشارت السيدة السيمبانغ إىل املصادر        - ٣١
ونتائج الـدورة الرابعـة     ) E/CN.4/2005/88(ساسية للسكان األصليني    املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األ     

 األهداف اإلمنائية لأللفية حتقيق باحلق يف التعليم يف إطار فيما يتعلقللمحفل الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية      
)E/2005/43 .(        من التقـارير   وغريمها   هذين التقريرين    تستند إىل وقالت املتحدثة إن الدراسة املستهدفة ينبغي أن

  .وأن تستلهم من التوصيات الواردة فيهما

 تعزيز حق   بتوسع وتركيز واختتمت السيدة السيمبانغ حديثها مشددةً على أن الدراسة ينبغي أن تتناول              - ٣٢
الشعوب األصلية يف إنشاء وتسيري ُنظم ومؤسسات تعليمية خاصة هبا، توفر التعليم بلغاهتا وتتضمن مناهج تستند                

  .إىل قيمها الثقافية وفلسفاهتا وُتدّرس على حنو يالئم ثقافات الشعوب األصلية وأساليب تعلمها

واعترفت عدة وفود حكومية بأمهية الدراسة املزمع إجراؤها، معربةً عن أملها بأن تساهم هذه الدراسة يف   - ٣٣
 الصعيد الوطين، انطالقـاً مـن تقاسـم          فعاالً على  إعماالً هذا احلق    إلعمالحتقيق وعي أكرب باخليارات املتاحة      

وقدمت دول عديدة أمثلة عملية تدلّ . التجارب بشأن ما يتعني عمله واملمارسات اليت أثبتت جناحها يف هذا اجملال
على تعزيز حق الشعوب األصلية يف التعليم بفضل اعتراف القوانني احمللية، ومنها الدساتري، بلغـات الـشعوب                 

 أخرى على وفودوشّددت .  أو وطنية، أو ترسيخ حق الشعوب األصلية اجلماعي يف التعليم        األصلية كلغاٍت رمسية  
ستند إىل تأن مجيع اجلهود واملمارسات اجليدة اليت أثبتت فعاليتها يف ضمان متتع الشعوب األصلية باحلق يف التعليم 

  .  سبيل املثاليف إطار إنشاء ُنظم تعليمية ثنائية اللغة علىكما حيدث ، جيدتقدمي تعليم 

ويف حني اعترف عدد كبري من ممثلي الشعوب األصلية باجلهود اليت تبذهلا بعض البلدان يف هذا الصدد،                   - ٣٤
فإهنم شّددوا على أن التحدي األكرب الذي يواجهه العديد من أفراد الشعوب األصلية على صعيد اإلعمال الكامل                 
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ففي املناطق احلضرية، يندر وجود . ستمر بوجود الشعوب األصليةللحق يف التعليم يكمن يف عدم اعتراف الدول امل
ُنظم تعليمية تسّيرها اجملتمعات األصلية، أما اهليئات التعليمية واملراحل التعليمية الرمسية، اليت ُتحدد بواسطة برامج         

صلية إىل قضية أخـرى     وأشار ممثلو الشعوب األ   . تقّرها الدولة، فهي ال تراعي املصاحل التعليمية للشعوب األصلية        
  .فائقة األمهية هي ما تواجهه لغات الشعوب األصلية وثقافاهتا من هتديد

وقُّدمت مقترحات حمددة آللية اخلرباء تتعلق مبجاالت ميكن أخذها باالعتبار يف الدراسة املذكورة، منها                - ٣٥
 الدينية على اجملتمعات األصلية؛ وتنفيـذ       استخدام اللغات األم والُنظم التعليمية للشعوب األصلية؛ وتأثري املدارس        

أحكام اتفاقية حقوق الطفل وغريها من الصكوك الدولية ذات الصلة بالتعليم؛ وتأثري السياسات الدميغرافية، كنقل 
  .السكان، على التعليم

د هذه بدأها أفراو بني الشعوب األصلية  اليت أحرزت جناحاً   األنشطة التعليمية     على مثلةاألوعرضت بعض     - ٣٦
 اجملتمعات األصلية تقودهاواقُترح دعم هذه املبادرات اليت . الشعوب ويديروهنا بأنفسهم، بوصفها مبادرات إجيابية

  .وتوسيع نطاقها

والحظ ممثلو الشعوب األصلية أن الدراسة املستهدفة ينبغي أن تأخذ يف االعتبار أن أي إجراءات أو تدابري   - ٣٧
ومـن  . صدي ملستوى األمية املرتفع بني اجملتمعات األصلية، وخباصة النساء والبنات         لن تكون ناجعة ما مل يتم الت      

املهم أيضاً التصدي للنقص الشديد يف املوارد التعليمية الذي تواجهه اجملتمعات األصلية اليت تعيش يف مناطق نائية، 
  .مبا يف ذلك املوارد البشرية واهلياكل األساسية واملواد التعليمية

دت بيانات عديدة على أمهية عدم فصل احلق يف التعليم عن احلقوق األخرى اليت يرسخها إعـالن                 وشد  - ٣٨
األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، وال سيما احلق يف تقرير املصري، واحلق يف املوافقة احلرة واملـسبقة                  

وذُكر أن اهلويات والثقافـات املتميـزة   . واةواحلق يف عدم التمييز ويف املساواحلق املتعلق باملعاهدات   واملستنرية،  
للشعوب األصلية تقتضي من الدول اختاذ تدابري خاصة تشريعية وإدارية وتدابري تتعلق بامليزانية لضمان متتع هـذه          

  .الشعوب حبقها يف التعليم على حنو عملي وفعال

فريـق العامـل املعـين بالـسكان        الوأشري أيضاً إىل إمكانية التعاون مع اآلليات اإلقليمية، وخباصـة             - ٣٩
اجملتمعات األصلية التابع للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، الذي شارك يف دراسات شاملة عن              /األصليني

كما اعُترب مشروع إعالن منظمة الدول األمريكية بشأن حقـوق الـشعوب            . حالة الشعوب األصلية يف أفريقيا    
  .سترشاد به يف الدراسة شأنه شأن الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق الشعوب األصليةاألصلية إطاراً معيارياً ينبغي اال

أما بالنسبة ألساليب عمل آلية اخلرباء، فقد ناشد ممثلو الشعوب األصلية اخلرباَء إشراَك البـاحثني مـن                   - ٤٠
اسات حاالت إفراديـة     إقليمية ودر  دراسيةالشعوب األصلية يف أعماهلم وشجعوا آلية اخلرباء على إجراء حلقات           

كما أشار ممثلو الشعوب األصلية إىل املؤمتر العاملي لتعليم الشعوب األصلية الذي يزمع             . بشأن القضايا املواضيعية  
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١ إىل ٧عقده يف ملبورن بأستراليا يف الفترة من 

ا أعضاء آلية اخلرباء إىل املشاركة يف املـؤمتر     ويف مداخلة مشتركة، دعا ممثلو الشعوب األصلية يف أسترالي          - ٤١
  .املذكور يف ملبورن
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   نتائج مؤمتر ديربان االستعراضي وتوصيات للمسامهة يف استعراض- سادساً 
، الذي يطلب فيه اجمللس من آلية اخلرباء اسـتعراض إعـالن     ٩/٧املقرر إىل قرار اجمللس      -  أشار الرئيس   - ٤٢

صيات ملؤمتر ديربان االستعراضي، عن طريق جلنته التحضريية، كمسامهة يف نتائج           وبرنامج عمل ديربان وتقدمي تو    
املقرر املراقبني إىل تقدمي توصيات بشأن مسامهة اآللية يف عملية ديربان االستعراضـية اسـتعداداً                - ودعا الرئيس . املؤمتر
، وللمـؤمتر   ٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين األول  ١٧ىل   إ ٦عقد يف الفترة من     تُُ س يت للجنة التحضريية، ال   ة الوشيك ة الثاني للدورة

  . ٩/٧االستعراضي نفسه، عمالً بقرار اجمللس 

 عن إعداد التوصيات املذكورة أعاله الشاملةاملسؤولية باملقرر بأن آلية اخلرباء قد عهدت  -  وأفاد الرئيس  - ٤٣
  . إىل عضوين من أعضائها مها السيد موراليس والسيدة أودميبا كوميب

م السيد موراليس والسيدة أودميبا كوميب هذا البند من جدول األعمال مشريين إىل أن إعالن وبرنامج وقّد  - ٤٤
ـ              بعـض   هما أوضـحا أن   عمل ديربان يتضمنان عدة فقرات تتناول التمييز ضد الشعوب األصلية حتديداً، ولكن

يما اعتماد إعالن األمـم      التطورات األخرية، وال س    مل تعد صاحلة يف ضوء     ٤٥ و ٤٤ و ٢٤الفقرات، كالفقرات   
  . املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

وأمجع املشاركون على ضرورة أن تستعرض آلية اخلرباء إعالن وبرنامج عمل ديربان وأن تقدم توصيات                 - ٤٥
لعملية ديربان االستعراضية، مراعيةً فيها ضرورة االستناد إىل إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية               

واقُترح إجراء تغيريات على إعالن وبرنامج . بوصفه إطاراً معيارياً لعملية ديربان االستعراضية فيما يتعلق بالشعوب األصلية         
  .عمل ديربان باختاذ إعالن األمم املتحدة وثيقةً مرجعية لتحديد املعايري الدنيا ملكافحة التمييز ضد الشعوب األصلية

بأن الشعوب األصلية ال تزال مستهدفة بالعنصرية والتمييز يف شىت أحناء العامل، وأفاد العديد من املشاركني   - ٤٦
وهو ما يتفق مع النتيجة اليت خلص إليها مشروع تقرير أصدره الفريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية العامـل      

 خاصـاً راضية اهتماماً   وبالتايل، يتعني أن تويل عملية ديربان االستع      . ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٩بني الدورات يف    
للحاجة إىل إعمال احلقوق واحلريات الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، وال سـيما                 

  ).٢٢ و٢١ و١٥ و٩ و٨ و٧ و٢ و١كاملواد (تلك املتعلقة بعدم التمييز واملساواة 

رقيان إىل مستوى املعايري الدولية حلقوق واحتج العديد من املشاركني بأن إعالن وبرنامج عمل ديربان ال ي  - ٤٧
وينبغي أن ينطلق هذا التنقيح من مطلب التنفيذ الكامل إلعالن          . اإلنسان املعترف هبا حالياً ولذا يتعني تنقيحهما      
 من إعالن وبرنامج عمل ديربان، على سبيل ٢٤فقد ورد يف الفقرة . األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

أن ُيفسر بأن له أي آثار على احلقوق اليت ينص عليها           "ال ميكن   " الشعوب األصلية "ستخدام مصطلح   املثال، أن ا  
وعليه فإن إعالن وبرنامج عمل ديربان حيرمان الشعوب األصلية من احلـق يف تقريـر املـصري                 ". القانون الدويل 

.  األخـرى  الراسـخة ايري الدولية    من اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية ويف املع        ٣يف املادة   عليه  املنصوص  
 من إعالن وبرنامج عمل ديربان تقيد حق الشعوب األصلية يف ملكية أراضيها بالقـانون  ٤٣وكذلك فإن الفقرة    

 من اإلعـالن    ٢٦ و ٢٥احمللي وليس باملعيار الدويل املتمثل يف االستخدام التقليدي، على النحو الوارد يف املادتني              
كما .  هيئات املعاهدات واآلليات اإلقليميةاآلراء والقرارات الصادرة عن فضالً عن بشأن حقوق الشعوب األصلية
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أن إعالن وبرنامج عمل ديربان ال يتضمنان مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية للشعوب األصلية قبل الشروع                
. ن اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية      م ٣٢يف أي تنمية على أراضيهم وأقاليمهم، وهو املبدأ املنصوص عليه يف املادة             

 مـن   ٢٥ و ٢٢بيد أن املشاركني اعترفوا أيضاً بأن مثة مبادئ عدة إجيابية يف إعالن وبرنامج عمل ديربـان، كاملـادتني                   
  .ينبغي حث الدول على تنفيذ هذه املبادئبأنه  من برنامج العمل، و١١٧ و٥٠ و١٨عالن، والفقرات اإل

 كذلك على ضرورة أن تتضمن عملية االستعراض تقييماً لتنفيذ الدول املالحظات وشّدد بعض املشاركني  - ٤٨
اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري، ألن التجربة تدل على أن احلكومات كـثرياً مـا تتجاهـل هـذه        

تـشارك فيهـا     عملية استعراض إلعالن وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الـوطين            أن تكون هناك  وينبغي  . التوصيات
يـة  وينبغي ضمان مشاركة الشعوب األصـلية يف عمل       . من برنامج عمل ديربان   ) ب(٢٢الشعوب األصلية وفقاً للفقرة     

  . كما ينبغي زيادة التمويل املخصص لدعم هذه املشاركة-  الوطين واإلقليمي والدويل-االستعراض على مجيع املستويات 

عن قلقها ألن التمييز الذي تواجهه الشعوب األصلية يف أفريقيا مل وأعربت إحدى املنظمات غري احلكومية   - ٤٩
 أن تظـل  يلق اعترافاً أثناء االجتماع التحضريي اإلقليمي الذي ُعقد مؤخراً يف أبوجا، ودعت الدول إىل ضمان                

احات وتضمنت االقتر . قضايا الشعوب األصلية ضمن القضايا الرئيسية اليت سيجري تناوهلا يف عملية االستعراض           
األخرى آللية اخلرباء إجراَء تقييم مستقل ملا تواجهه الشعوب األصلية من متييز يف خمتلف أحناء العامل ألغراض مؤمتر 

 نـوع   يراعيديربان االستعراضي، ودعوة مجيع الدول إىل املشاركة يف عملية ديربان االستعراضية ودعم منظور              
  . اجلنس يف إطار هذه العملية

ن حكوميان الكلمة للتعبري أساساً عن دعمهما ملكافحة العنصرية ولتشجيع آلية اخلرباء على             وتناول وفدا   - ٥٠
، قبل اجتماع اللجنة التحضريية كي يتسىن إدراجها ٩/٧تقدمي توصياهتا إىل عملية االستعراض، عمالً بقرار اجمللس 

  .اخلتاميةوثيقة اليف 

  اعتماد التقرير واملقترحات - سابعاً 
آلية اخلرباء، يف جلستها األخرية، مخسة مقترحات لتقدميها إىل اجمللس من أجل النظـر فيهـا                اعتمدت    - ٥١

وتتعلق املقترحات بتنظيم العمل؛ ومؤمتر ديربان االستعراضي؛ وحق الشعوب األصلية يف التعليم؛            . واملوافقة عليها 
  .خرىومشاركة الشعوب األصلية؛ والتنسيق مع هيئات وواليات األمم املتحدة األ

املقرر يف بيانه اخلتامي عن امتنانه جلميع املشاركني على حضورهم ومسامهاهتم، مـع              -  وأعرب الرئيس   - ٥٢
ملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية وللمحفل الدائم املعين باتنويه خاصٍ 

  .ن تقديره لألمانة على تنظيم الدورةاملقرر ع -  كما أعرب الرئيس. بقضايا الشعوب األصلية

  ).انظر املرفق الثالث( لدورهتا الثانية اًوأقّرت آلية اخلرباء جدول أعمال مؤقت  - ٥٣

، التركيز على العمليـات     )انظر املرفق الثالث  ( من جدول األعمال     ٥ البند   يف إطار وتعتزم آلية اخلرباء،      - ٥٤
األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، مبا يف ذلك العمليـات           واآلليات اليت ميكن اعتمادها لتفعيل إعالن       

  ). التحكيم وسبل االنتصاف والعودة إىل الوطن واجلرب والتعويض(واآلليات اليت حيددها اإلعالن نفسه 
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  املرفقات
  املرفق األول

LIST OF PARTICIPANTS 

 States members of the United Nations represented by observers: Angola, Bolivia, Brazil, 
Burundi, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Egypt, El Salvador, Denmark, 
Dominican Republic, Finland, France, Germany, Guatemala, India, Indonesia, Japan, the Lao 
People’s Democratic Republic, Mauritius, Mexico, Morocco, Namibia, Nepal, New Zealand, 
Norway, Panama, Peru, Philippines, Russian Federation, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, 
Thailand, Uruguay, Venezuela (Bolivarian Republic of) and Viet Nam. 

 Non-Member State represented by an observer: Holy See. 

 Donors represented by observers: German Technical Cooperation, Spanish Agency for 
International Cooperation.  

 United Nations mandates, mechanisms, bodies and specialized agencies, funds and programmes 
represented by observers: United Nations Institute for Training and Research, United Nations 
Development Programme, United Nations Population Fund, United Nations Environment Programme, 
Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people, 
Permanent Forum on Indigenous Issues, Human Rights Council Advisory Committee. 

 Intergovernmental organizations represented by observers: Council of Europe, European 
Commission.  

 National human rights institution represented by observers: Australian Human Rights 
Commission.  

 Academics and experts on indigenous issues represented by observers of the following 
institutions: Marinpol Technical State University, University of the Andes-Mérida, University of Berlin, 
University of Tubingen.  

 Non-governmental organizations represented by observers: Anafilm, Association of 
World Citizens, International Federation of Rural Adult Catholic Movements, International Work Group 
of Indigenous Affairs, Lutheran World Federation, Quaker United Nations Office, Rights and 
Democracy, European Bureau of Lesser Used Languages, Incomindios, Institute for Ecology and Action 
Anthropology, Netherlands Centre for Indigenous Peoples, Peace Campaign Group, Provea y Sociedad 
Homo et Natura, Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme, Solidarité avec les peuples 
autochtones des Amériques.  

 Indigenous nations, peoples and organizations represented: Action communautaire pour la 
promotion des défavorisés Batwa, Adivasi Jagonan Sanity, Agencia Internacional de Prensa Indígena, 
Ainu Association of Hokkaido, Ainu Resource Centre, All-India Santal Welfare and Cultural Society, 
Allkoch Rajbanshi Students’ Union, American Indian Children’s Council, American Indian Law 
Alliance, Andes Chinchasuyo, Aotearoa Indigenous Rights Trust, Arameans of Akam-Naharaim 
Foundation, Aren Nodde Nooto, Asia Indigenous Peoples Pact, Asociación de autoridades tradicionales 
Wayuu Jepira, Association of Dolgan People, Association socioculturelle Taftilt, Asociación Maya Ukux 
Be, Association Tamount, Bahing Kiriat Mulukihim, Bangsa Adat Alifuru, Bawm-Zo Indigenous Peoples 
Organization, Bengaldesh Indigenous Peoples Forum, Blood Tribe, Comisión Juridica para el 
Autodesarrollo de los Pueblos Andinos, Communauté des Autochtones de RDA, Casa Nativa Sonccoypa 
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Cusicuynin, Cecide, Centro de Asistencia Legal Popular, Centro Salasaka, Chin Human Rights 
Organization - community of Mongol-Valdu, Congrès populaire Contumia, Consejo de la Nación Otomi, 
Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, Consejo de todas las Tierras, Consejo Indio de Sudamerica, 
Coordinadora Indígena Campesina Agroforestales de Peru, CISA-Nitassinan, Enlace Continental de 
Mujeres Indígenas de América, Federación Nativa Ache del Paraguay, Foundation for Aboriginal and 
Islander Research Action, Fundación Indígena Paz, Justicia y Libertad, Fundación Intercultural Wayunka, 
Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena, FUSIAM-México, Grand Council of the Crees, 
Indian Confederation of Indigenous Tribal Peoples, Indian Confederation of Indigenous and Tribal 
Peoples North East Zone, Indigenous Peoples and Nations Coalition, Indigenous Peoples Links, 
Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee, Indigenous World Association, Information 
Center of Indigenous of Khakasia, Inuit Circumpolar Council, International Alliance of Indigenous 
Peoples of the Tropical Forest, International Fund for Indigenous, International Organization of 
Indigenous Resource Development, International Touareg, Kanuri Development Association, Kirat 
Yathung Chumlung, Krasnoyarsk Russia Northern Indigenous Population Communities Union, Kus 
Kura, L’auravetl’an Information and Education Network of Indigenous Peoples, Lohorung Yakhkhaba 
Society, Lungga Mangwang Agong Center, Mainyidid Pastoralist Integrated Development Organization, 
Maluku, Metis National Council, Mboscuda Cameroon, Minority and Indigenous Rights Advocacy of 
Nigeria, Mbororo Social and Cultural Development Association, Mohawk Nation, Mouvement de jeunes 
Kanak, Namayiana Women Organization, Navajo Nation, National Native Title Council-Australia, Olaji 
Lo Larusa Integrated Programme for Agro-Pastoralists Development, Organización de la Nación Aymara, 
Organización Nacional Indígena de Colombia, Pastoralist Network Forum, Pueblo Chibuleo, Pueblo 
Wayuu, Russian Association of Indigenous Peoples of the North, Rehoboth Community of Namibia, 
Servicios del Pueblo Mixe, Sherpa Association of Nepal, South African San Council, Taller Permanente 
de Mujeres Indígenas y Amazónicas, Tamaynut Amazigh Organisation, Te Runanga Onga Kaimahi 
Maori o Aoteavoa, Ti Tlanizke, Movement for the Survival of the Ogoni Peoples, Waso Trustland 
Project, Wara Institution Indígena Brasileiro, Wayunka, Welfare Association of Tribals of Chotanagpur 
and Yakhahaba Society.  
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  املرفق الثاين
  جدول األعمال املؤقت للدورة األوىل

  خاب أعضاء املكتبانت  - ١

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  - ٢

، مبا يف ذلك "آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية" املعنون ٦/٣٦تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان   - ٣
  النظر يف اخلربات املواضيعية

  صلية يف التعليمالدراسة املتعلقة بالدروس املستخلصة وحتديات بلوغ هدف إعمال حق الشعوب األ  - ٤

   وتوصيات للمسامهة يف نتائج مؤمتر ديربان االستعراضياستعراض  - ٥

  املقترحات املزمع تقدميها إىل جملس حقوق اإلنسان من أجل النظر فيها واملوافقة عليها  - ٦

  .اعتماد التقرير  - ٧
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  املرفق الثالث

  جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية
  انتخاب أعضاء املكتب  - ١

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  - ٢

  الطلبات املواضيعية اليت قد ترد من اجمللس  - ٣

الدراسة املتعلقة بالدروس املستخلصة وحتديات بلوغ هدف إعمال حق الشعوب األصـلية يف التعلـيم                 - ٤
  )عرض الدراسة(

  :إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، فيما يتعلق مبوضوعي  - ٥

 نفيذ اإلعالن على الصعيدين اإلقليمي والوطينت  )أ(    

 التحكيم وسبل االنتصاف والعودة إىل الوطن واجلرب والتعويض  )ب(    

  املقترحات املزمع تقدميها إىل جملس حقوق اإلنسان من أجل النظر فيها واملوافقة عليها  - ٦

  .اعتماد التقرير  - ٧

 -  -  -  -  -  

  


