
(A)   GE.09-15392    271009    061109 

  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة الثانية عشرة

   من جدول األعمال٥البند 
  الشعوب األصليةقوق حباملتعلقة آلية اخلرباء 

  هيئات وآليات حقوق اإلنسان    

  *اء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية عن دورهتا الثانيةتقرير آلية اخلرب    
  ٢٠٠٩أغسطس / آب١٤-١٠جنيف، 
  السيمبانغ جاين :ة املقرر- ةالرئيس

                                                           
 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  

 
 A/HRC/12/32  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

8 September 2009 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/12/32 

GE.09-15392 2 

  
  موجز    

   ١٠عقدت آلية اخلرباء املتعلقة بالشعوب األصلية دورهتا الثانية يف الفتـرة مـن                
خلرباء، وممثلـو   وحضر الدورة األعضاء اخلمسة يف آلية ا      . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٤إىل  

الدول، وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، واملنظمات غري احلكومية، واألوساط          
 ومت متويل مشاركة بعض ممثلي الشعوب       .األكادميية وعدد كبري من أفراد الشعوب األصلية      

  .األصلية بدعم من صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل الشعوب األصلية
خلرباء مناقشات بشأن مشروع دراسـة الـدروس املستخلـصة          وأجرت آلية ا    

 حق الشعوب األصلية يف التعلـيم، بغيـة وضـع    إعمالبالتوصل إىل   املتعلقة  والتحديات  
إعالن األمم املتحدة بـشأن     "كما أجريت مناقشات حول     . الصيغة النهائية هلذه الدراسة   

 على املـستويني اإلقليمـي      تنفيذ اإلعالن ) أ: ( تناولت ما يلي   "حقوق الشعوب األصلية  
 حمددة يف اإلعالن تبّين سبل االنتصاف مـن انتـهاك احلقـوق             اًأحكام) ب(والوطين، و 

  ). والتعويض، واجلرب، والعودة إىل الوطن، وسبل االنتصاف،حقوق التحكيم(
واعتمدت آلية اخلرباء الدراسة املتعلقة حبق الشعوب األصلية يف التعليم وأقـرت              

: ع التاليـة  يوجهت مخسة منها إىل جملس حقوق اإلنسان وتتعلق باملواض         ،ستة اقتراحات 
دراسة مواضيعية مقترحة عن حق الشعوب األصلية يف املـشاركة يف اختـاذ القـرارات،               

، والنظر يف حقوق الشعوب األصـلية أثنـاء دورات          ومؤسسات وآليات حقوق اإلنسان   
األصلية، ومتابعة مؤمتر ديربان    لشعوب  صاحل ا جملس حقوق اإلنسان، وصندوق التربعات ل     

ويتعلق االقتراح السادس بإعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق الـشعوب          . االستعراضي
  . وّجه إىل الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدةوقداألصلية، 
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  مقدمة  -أوالً   
  / كـانون األول   ١٤ املـؤرخ يف     ٦/٣٦ يف قـراره     ،قرر جملس حقوق اإلنـسان      -١

 حبقوق الشعوب األصلية كآليـة خـرباء فرعيـة     إنشاء آلية اخلرباء املتعلقة  ،٢٠٠٧ديسمرب  
قوق الـشعوب   املتعلقة حب واضيعية  املربة  اخلملساعدة اجمللس يف تنفيذ واليته عن طريق تزويده ب        

وستركز اخلربة املواضيعية بصورة رئيـسية    . األصلية بالطريقة والشكل اللذين يطلبهما اجمللس     
كن أن تقدم اآللية مقترحات إىل اجمللـس  على الدراسات واملشورة القائمة على البحوث، ومي     

  .للنظر فيها واملوافقة عليها، ضمن نطاق عملها الذي حيدده اجمللس

  االقتراحاتاسة املتعلقة باحلق يف التعليم واعتماد الدر  -ثانياً   
  .اعتمدت آلية اخلرباء يف دورهتا الثانية الدراسة واالقتراحات الواردة أدناه  -٢

  راسة املتعلقة باحلق يف التعليماعتماد الد  - ألف  
  :إن آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية  
 الـذي طلـب     ٩/٧ من قرار جملس حقوق اإلنسان       ٥ إىل الفقرة    إذ تشري   -١  
من آلية اخلرباء إعداد دراسة عن الدروس املستخلصة والتحـديات املتعلقـة            اجمللس  مبوجبها  

  ؛٢٠٠٩عليم على أن ختتتم الدراسة يف عام بإعمال حق الشعوب األصلية يف الت
 الدراسة املتعلقة بالدروس املستخلصة والتحديات املتعلقة بإعمـال         تعتمد  -٢  

  ؛A/HRC/EMRIP/2009/2حقوق الشعوب األصلية يف التعليم حسبما وردت يف الوثيقة 
 املقرر بالقيام، بالتشاور مع األعـضاء اآلخـرين يف آليـة      - للرئيس   تأذن  -٣  

 يف دورهتا   اليت جرت لدراسة يف ضوء املناقشات     على ا  التنقيحات الضرورية    دخالرباء، بإ اخل
  الثانية، وتقدمي الدراسة النهائية إىل جملس حقوق اإلنسان؛

"  بشأن حق الشعوب األصلية يف التعليم      ١مشورة آلية اخلرباء رقم      "تعتمد  -٤  
صفها مشورهتا املواضيعية بشأن    ، بو A/HRC/EMRIP/2009/2حسبما وردت يف مرفق الوثيقة      
  .حق الشعوب األصلية يف التعليم

  اقتراحات مقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان  -باء   
  ١االقتراح     
  دراسة مواضيعية حلق الشعوب األصلية يف املشاركة يف اختاذ القرارات    

  :إن آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية  
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 الصادر عن جملس حقوق اإلنـسان       ٩/٧ن القرار    م ٣ إىل الفقرة    إذ تشري   -١  
والذي طلب فيه اجمللس من آلية اخلرباء وضع مقترحات بتوافق اآلراء وتقـدميها إىل جملـس                

  ؛٢٠٠٩حقوق اإلنسان كي ينظر فيها يف عام 
 بأن يأذن جملس حقوق اإلنسان آللية اخلرباء بإعداد دراسة عن حق            تقترح  -٢  

  ؛٢٠١٢ة يف اختاذ القرارات وأن ختتتم هذه الدراسة حبلول عام الشعوب األصلية يف املشارك
 بأن يأذن جملس حقوق اإلنسان آللية اخلرباء بإعداد ورقة عمل           أيضاً تقترح  -٣  

  .٢٠١٠متهيدية عن املوضوع قبل انعقاد دورهتا الثالثة يف عام 

  ٢االقتراح     
  مؤسسات وآليات حقوق اإلنسان    

  : حبقوق الشعوب األصليةإن آلية اخلرباء املتعلقة  
 الدور اهلام للمؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان واآلليات         إذ تالحظ   -١  

يف تنفيذ إعـالن    واإلقليمية املعنية حبقوق اإلنسان يف محاية وتعزيز حقوق الشعوب األصلية           
  األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛

إلنسان ومنحها والية تـشمل تعزيـز      إنشاء آليات إقليمية حلقوق ا     تشجع  -٢  
  ومحاية حقوق الشعوب األصلية، وتدعيم احلقوق احلالية؛

أن يشجع جملس حقوق اإلنسان الـدول علـى ضـمان وجـود             تقترح    -٣  
مؤسسات وطنية قوّية حلقوق اإلنسان وأن تناط هبذه املؤسسات أدواٌر وأنشطة حمددة لتعزيز             

  ومحاية حقوق الشعوب األصلية؛
 أن يشجع جملس حقوق اإلنسان الدول علـى النظـر، بالتـشاور             رحتقت  -٤  

والتعاون مع الشعوب األصلية، يف إنشاء مؤسسات وطنية معنية حبقوق الشعوب األصـلية              
  ".اإلعالن"ومنحها واليات لتعزيز ومحاية حقوقها يف ظل االمتثال التام ملا ورد يف 

  ٣االقتراح     
  ناء انعقاد دورات جملس حقوق اإلنسانالنظر يف حقوق الشعوب األصلية أث    

  :إن آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية  
 أن ينظر جملس حقوق اإلنسان يف تنظيم فرق نقاش منتظمة مكّرسة            تقترح  -١  

حلقوق الشعوب األصلية إبان انعقاد دوراته املقبلة، وذلك مبشاركة آلية اخلرباء، واآلليـات             
سان، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وغري ذلك من اخلـرباء ذوي           اإلقليمية حلقوق اإلن  

نقاش هذه ملواضيع حمددة، وميكن أن تـشمل دورات ملتابعـة   الوميكن ختصيص فرق   . الصلة
  الدراسات املواضيعية اليت تتوىل إعدادها آلية اخلرباء؛
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على حنـو   يف عمله    جملس حقوق اإلنسان على إيالء اهتمام خاص         تشجع  -٢  
، مبـا يف    ملتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية    ائم حلقوق الشعوب األصلية وإعالن األمم ا      د

ذلك ما يتصل باالستعراض الدوري الشامل، وتقترح أن تعّد املفوضـية الـسامية حلقـوق               
اإلنسان جتميعاً للتوصيات الصادرة حىت اآلن يف سياق عملية االستعراض الدوري الـشامل             

  صلية؛فيما يتعلق بالشعوب األ
 أن يضمن جملس حقوق اإلنسان أن يتم تقدمي التقـارير الـسنوية             تقترح  -٣  

املتعلقة بالشعوب األصلية واملعدة من جانب آلية اخلرباء واملقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق              
اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية واملفوضة السامية حلقوق اإلنـسان يف دورة            

 نفسها وأن يتم مجع هذه التقارير مع بعضها البعض يف جدول أعمال             جملس حقوق اإلنسان  
  .الدورات بغية تعزيز أوجه التآزر وتسهيل مشاركة ممثلي الشعوب األصلية فيها

  ٤االقتراح     
  صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل الشعوب األصلية    

  :إن آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية  
يواصل جملس حقوق اإلنسان متابعة التوصية اليت وضعتها آلية اخلـرباء يف      أن   تقترح  

دورهتا األوىل بشأن توسيع والية صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل الشعوب األصـلية             
كي تغطي أيضاً دورات جملس حقوق اإلنسان ودورات اهليئات املنشاة مبوجب معاهـدات             

  .حقوق اإلنسان

  ٥االقتراح     
  عة أعمال مؤمتر ديربان االستعراضيمتاب    

  :إن آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية  
 بالوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر ديربـان االستعراضـي،          تأخذ علماً إذ    -١  

 منها، اليت ترحب باعتماد إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب           ٧٣وخصوصاً الفقرة   
على اختاذ كافة التدابري الضرورية إلعمال حقوق الشعوب األصلية         األصلية واليت حتث الدول     

  وفقاً للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان دون متييز؛
 على جملس حقوق اإلنسان أن يدعو آلية اخلرباء إىل تقدمي مقترحات            تقترح  -٢  

خبصوص تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية مبا يتفق مع التوصـيات              
  . من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربان٧٣لواردة يف الفقرة ا
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  اقتراحات أخرى  -جيم   
  ٦االقتراح     
  الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة    

  :إن آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية  
 إىل العمل الذي تضطلع به األمم املتحدة على املـستويني الـوطين   إذ تشري   -١  

  ليمي من أجل تعزيز احترام حقوق الشعوب األصلية؛واإلق
 الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة على النظـر يف الـسبل            تشجع  -٢  

والوسائل الكفيلة بتدعيم أنشطتها وبراجمها هبدف تعزيز احترام أحكام إعالن األمم املتحـدة             
ـ                 ٤٢ع املـادة    بشأن حقوق الشعوب األصلية وتطبيقها بصورة كاملـة مبـا يتمـشى م

  ".اإلعالن"من 

  تنظيم الدورة  -ثالثاً   

  احلضور  -ألف   
 ١٠عقدت آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية دورهتا األوىل يف جنيف من               -٣

وكان األعضاء الذين شاركوا يف هذه الدورة هم كـاترين          . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٤إىل  
، )النـرويج (هنريكـسن   . ، وجون ب  )ماليزيا(، وجاين السيمبانغ    )الكونغو(أودميبا كومي   

  ).الفلبني(، وخوسيه منثيو مولينتاس )كوستاريكا(وخوسيه كارلوس موراليس 
 دولـة عـضواً، والكرسـي       ٥٤وضّم املشاركون يف دورة آلية اخلرباء ممثلني عن           -٤

الرسويل، وست منظمات وبرامج تابعة لألمم املتحدة، ومؤسستني وطنيتني حلقوق اإلنسان            
ومت اعتماد ما يربو علـى      . وعدداً كبرياً من ممثلي الشعوب األصلية واملنظمات غري احلكومية        

وشارك يف الدورة املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق          ). انظر املرفق األول  ( مشارك   ٤٠٠
اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية، جيمز أنايا، وعضو املنتدى الـدائم املعـين             

  ومثّل اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنـسان      . ب األصلية كارلوس ماماين   بقضايا الشعو 
كما شارك يف الدورة رئيس الفريق العامـل املعـين بالـسكان            . ميغيل ألفونسو مارتينيس  

األصليني التابع للجنة األفريقية املعنية حبقوق اإلنسان والشعوب، موسى نغـاري بيتـايي،             
وباإلضافة إىل  .  عضو جلنة القضاء على التمييز العنصري      زاي،ت -وخوسيه فرانشيسكو كايل    

  .ذلك، مثّل صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل الشعوب األصلية تيغني ميالكو
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  الوثائق  -باء   
 (A/HRC/EMRIP/2009/1)كان معروضاً على آلية اخلرباء جدول األعمال املؤقـت            -٥

 الذي أعدته املفوضية الـسامية      (A/HRC/EMRIP/2009/1/Add.1)وجدول األعمال املشروح    
حلقوق اإلنسان، ومشروع الدراسة املتعلقة بالدروس املستخلصة والتحديات املتعلقة ببلـوغ           

  .(A/HRC/EMRIP/2009/2)أهداف إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم 
وأتيح للمشاركني، عالوة على ذلك، تقريران أعدهتما املفوضية الـسامية حلقـوق              -٦
نسان، أحدمها يتعلق حبلقة العمل الدولية بشأن شركات املوارد الطبيعية والشعوب األصلية            اإل

وحقــوق اإلنــسان وحيــّدد إطــاراً للتــشاور وتقاســم املنــافع وحــل املنازعــات 
(A/HRC/EMRIP/2009/5) .   ويتضمن التقرير الثاين مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة حبمايـة
  ش يف عزلة طوعية واحلديثة االتصال يف حوض األمازون ومنطقـة           الشعوب األصلية اليت تعي   

  .(A/HRC/EMRIP/2009/6)إل شاكو 

  افتتاح الدورة  -جيم   
هنريكسن، الدورة الثانيـة آلليـة      .  املقرر املنتهية واليته، جون ب     -افتتح الرئيس     -٧

، دة نافانيثيم بيالي   اإلنسان السي  وأعطى الكلمة ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق      . اخلرباء
  .اليت ألقت كلمة افتتاحية هبذه املناسبة

وأشارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف كلمتها إىل أن إعالن األمم املتحـدة               -٨
بشأن حقوق الشعوب األصلية يشكل إطاراً لتعزيز حقوق هذه الشعوب من خالل احلـوار              

وأعربت . دة وأصحاب املصلحة اآلخرين   بني الدول والشعوب األصلية ومنظومة األمم املتح      
عن سرورها لتزايد الدعم املطّرد الذي حيظى به اإلعالن، بعد أن أقرته استراليا وكولومبيـا               

وأكدت للمشاركني أن املفوضية ملتزمة بالقيام بدور طليعـة الـداعني إىل قبـول              . مؤخراً
 اإلنسان اليت تتنـاول     اإلعالن وتنفيذه من جانب كل البلدان، وستواصل دعم آليات حقوق         

هذه احلقوق هي جمال ذو أولوية بالنسبة للمفوضـية         "وقالت إن   . حقوق الشعوب األصلية  
  ".السامية حلقوق اإلنسان، وستبقى كذلك

وقالت املفوضة السامية إن آلية اخلرباء ميكن أن تسهم إسهاماً ذا شأن يف النـهوض                 -٩
سان باملشورة املواضيعية الـسليمة، ممـا       حبقوق الشعوب األصلية بتزويد جملس حقوق اإلن      

سيمكّن اجمللس من املبادرة على الفور إىل معاجلة األوضاع والقضايا اليت تثري القلق باالستفادة      
وتطرقت إىل أول دراسة مواضيعية بـشأن الـدروس املستخلـصة           . من مشورة آلية اخلرباء   

م، وقالت إنه ينبغي عدم النظر إىل       والتحديات املتعلقة بإعمال حق الشعوب األصلية يف التعلي       
منطلقـاً  ذلـك   بل ينبغي أن يـشكل      . نشر الدراسات املواضيعية على أنه هناية هذه العملية       

واختتمت كلمتها قائلة . ألنشطة املتابعة العملية اليت يقف مكتبها على أهبة االستعداد لدعمها    
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سان واملؤسسات الوطنية حلقوق إن مشاركة الشعوب األصلية، واآلليات اإلقليمية حلقوق اإلن    
اإلنسان واملنظمات غري احلكومية تعد أساسية األمهية، شأهنا شأن عقد حـوار بّنـاء مـع                
احلكومات، اليت يعترب التزامها أمراً ال غىن عنه لتحقيق أثر إجيايب فعلي على املستوى الـوطين               

  .ويف اآلليات احلكومية الدولية
وذكّر بأن إعالن األمـم     . اإلنسان إىل إلقاء كلمة   وُدعي نائب رئيس جملس حقوق        -١٠

املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية كان من أول النصوص اليت اعتمدها جملس حقـوق              
بشان ) ١٩٨٩(١٦٩العمل الدولية رقم  اإلنسان وينبغي أن يساهم، إىل جانب اتفاقية منظمة         

مال حقوق اإلنـسان للـشعوب      الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة، يف ضمان إع        
ورحب باخلطوات اليت اختذهتا آلية اخلرباء بشأن حقوق الشعوب األصلية بغية تنسيق . األصلية

عملها مع عمل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية للـشعوب              
  .احلاليةاألصلية واملنتدى الدائم لقضايا الشعوب األصلية، وكالمها ممثل يف الدورة 

وأشار نائب رئيس اجمللس إىل أن جمللس جيري أيضاً نقاشات مواضيعية تتصل حبقوق               -١١
. الشعوب األصلية، وعليه، فإنه ميكن الطلب إىل آلية اخلرباء بأن تساهم يف هذه املناقـشات              
ة وأبلغ املشاركني بأن اجمللس سينظر يف الدراسة املتعلقة باحلق يف التعليم ويف تقريـر الـدور               

الثانية، مبا يف ذلك االقتراحات اليت قد ترغب آلية اخلرباء يف تقدميها إىل اجمللس كـي ينظـر                
  .٢٠٠٩سبتمرب /فيها، وذلك يف دورته الثانية عشرة يف أيلول

  انتخاب أعضاء املكتب  -دال   
 وأعلـن   . املقرر املنتهية واليته اخلرباء إىل ترشيح رئيس للدورة الثانية         -دعا الرئيس     -١٢

خوسيه مولينتاس أهنم قرروا بتوافق اآلراء تسمية جاين السيمبانغ وكاترين أودميبـا كـوميب         
 املقرر املنتهية واليتـه انتخـاب     -وأعلن الرئيس   .  مقررة ونائبة رئيسة على التوايل     -رئيسة  

  .ني بالتزكيةتهاتني اخلبري
عن شـكرها للـرئيس      املقررة املنتخبة للتو، السيدة السيمبانغ،       -وأعربت الرئيسة     -١٣

وأعربـت عـن رأي   . املنتهية واليته على رئاسته ودعته إىل مواصلة إسداء املشورة والتوجيه     
مفاده أن آلية اخلرباء تشكل فسحة فريدة من نوعها للمناقشات املتعددة األطراف املركّزة اليت      

ألصـلية،  ميكن أن تساهم يف حتسني فهم نطاق ومضمون احلقوق اليت مت إقرارها للشعوب ا             
 اليت تشري إىل إعالن     ٦/٣٦واستذكرت ديباجة القرار    . وكيفية النهوض بإعمال هذه احلقوق    

األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، وركزت على دور هذا الصك بوصفه إطـاراً              
 من اإلعالن، اليت تدعو ٤٢وقالت عالوة على ذلك، إن املادة   . هاماً لتوجيه عمل آلية اخلرباء    

م املتحدة، وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصصة والدول إىل تعزيز احترام األحكام املتـضمنة يف             األم
  .اإلعالن وتنفيذها على حنو فعال، تنطبق أيضاً على والية آلية اخلرباء
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 من  ٣ املقررة املشاركني بأنه سيتم أثناء املناقشات مبوجب البند          -وأبلغت الرئيسة     -١٤
الدراسة املتعلقة حبق الشعوب األصـلية يف التعلـيم الـيت           جدول األعمال، عرض مشروع     

وأقرت بالتحديات اليت تواجه عملية استكمال مشروع الدراسة اليت   . ٢٠٠٩ستختتم يف عام    
تغطي شىت أوضاع الشعوب األصلية على الصعيد العاملي، ودعت إىل املزيد من التعليقـات              

لطرائق امللموسة إلعمال حق الشعوب     بشأن سبل حتسني هذه الدراسة عالوة على السبل وا        
  .األصلية يف التعليم

 املقررة على أمهية التعاون القائم مع أصحاب الواليات األخرى          -وأكدت الرئيسة     -١٥
وقالت، اعتماداً على اخلربة األكيدة املكتـسبة       . لألمم املتحدة ذات الصلة بالشعوب األصلية     

ين حبالة حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية         خالل الدورة األوىل، إن املقرر اخلاص املع      
للشعوب األصلية سيكون جاهزاً إلجراء مشاورات منفصلة بشأن حاالت انتـهاك حقـوق            

 املقررة كلمتها بالثناء علـى حكومـة        -واختتمت الرئيسة   . اإلنسان خالل الدورة الراهنة   
 املزيد من متويل أنشطتها كي النرويج ملسامهتها املالية اإلضافية يف عمل آلية اخلرباء ودعت إىل     

  .تضطلع بواليتها بصورة ناجعة
وأُعطيت الكلمة للمقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية              -١٦

للشعوب األصلية، جيمس أنايا، فأعرب عن رأي مفاده أن إنشاء آلية اخلرباء يعترب معلماً هاماً 
 حلماية حقوق الشعوب األصلية وبداية فصل جديـد         يف التقدم الذي أحرزته احلركة الدولية     

وفيما يتعلق بالتنسيق بني اآلليات الثالث، أعرب عن ارتياحه الستمرار         . آخر يف هذا املضمار   
وقال إن أحـد    . التعاون بني شىت أصحاب الواليات وتطور هذا التعاون طوال السنة الفائتة          

  ُمدخل للدراسات املواضـيعية الـيت جتريهـا        اجلوانب اهلامة هلذا التعاون يف نظره هو توفري         
  .آلية اخلرباء

وتابع قائالً إنه بدأ بوضع طرق لتلقي البالغات أثناء دورات آلية اخلرباء كي يـزداد           -١٧
  .أثر مشاركة اجملموعات األصلية إىل أقصى حد ممكن

ليـة  وأدىل املقرر اخلاص ببعض اآلراء فيما يتعلق ببندين من جدول أعمـال دورة آ               -١٨
 بشأن احلق يف التعليم إن الشعوب األصلية أعربت له عـن            ٣وقال فيما يتعلق بالبند     . اخلرباء

قلقها إزاء أمور منها انعدام القدرة املؤسسية على توفري تعليم جيد النوعية، وعدم إتاحة فرص          
التعليم املتعدد الثقافات بلغتني أو عدم كفاية هذه الفرص، وعدم إدماج لغـات الـشعوب               

وأثاروا مشكلة شائعة . األصلية ومنظورها الثقايف إدماجاً كافياً يف املناهج والنصوص الدراسية   
أيضاً هي انعدام التشاور مع الشعوب األصلية أو مشاركتها يف وضـع وتنفيـذ املبـادرات                

  .التعليمية املتعلقة هبا
 ال تعكس سـوى     وأبدت الشعوب األصلية قلقها إزاء استخدام املواد التعليمية اليت          -١٩

واعتربت أن الدراسة اليت أجرهتا آليـة       . ثقافات اجملموعات الرئيسية استخداماً واسع النطاق     
اخلرباء سامهت يف تزويد الدول والشعوب األصلية واجلهات الفاعلة األخرى بإطار لتحديـد             
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مهيـة  وقال إنه ال ميكن اإلقالل مـن األ       . القضايا األساسية واختاذ خطوات منسقة ملعاجلتها     
  .املركزية للتعليم يف التمتع الفعلي باحلقوق األخرى، مبا يف ذلك احلق الشامل يف تقرير املصري

 من جدول األعمال، استذكر املقرر اخلاص ديباجة قرار جملس          ٤وفيما يتعلق بالبند      -٢٠
د وتـزو ". اإلعالن"حقوق اإلنسان الذي أنشئت مبوجبه آلية اخلرباء، واليت تشري صراحة إىل            

هذه اإلشارة آلية اخلرباء بإطار معياري واضح لالضطالع بواليتها املتمثلة يف تـوفري اخلـربة    
  .املواضيعية املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية للمجلس

ليس حماولة إلضفاء جمموعة من احلقوق اخلاصة أو اجلديدة على          " اإلعالن"وقال إن     -٢١
ياغة نّصية ملبادئ حقوق اإلنسان واحلقوق      الشعوب األصلية، بل يشكل، بدالً من ذلك، ص       

. العامة من ناحية اتصاهلا بالظروف التارخيية والثقافية واالجتماعية احملددة للشعوب األصـلية           
تتصل بااللتزامات القائمة على عاتق الدول مبوجب       " اإلعالن"ومن هذا املنظور، فإن معايري      
  .الصكوك العامة حلقوق اإلنسان

يتوقف على إقامة شراكة متينـة بـني الـدول          " اإلعالن" إن تنفيذ    وأضاف قائالً   -٢٢
، "اإلعالن"وتقتضي معظم أحكام    . والشعوب األصلية، يضطلع كالمها يف إطارها مبسؤولياته      

مبا يف ذلك املواد اليت تفّصل عناصر تقرير املصري للشعوب األصلية يف جمايل احلكـم الـذايت                 
الثقافية واجملاالت االجتماعية، مشاركة الشعوب األصـلية       واالستقالل الذايت وسالمة اهلوية     

  .على حنو فعال وعن حسن نية مع الدول واهلياكل األساسية واالجتماعية األوسع
وأُعطيت الكلمة للسيد تيغني ميالكو، عضو جملس أمناء صندوق األمـم املتحـدة               -٢٣

صندوق التربعات هي مساعدة    للتربعات لصاحل الشعوب األصلية، فذكّر بأن الوالية اخلاصة ب        
ممثلي الشعوب األصلية ومنظماهتا ومجاعاهتا على املشاركة يف مـداوالت املنتـدى الـدائم              

وبالنظر إىل قلة املوارد املتاحة، مل يتمكن اجمللس من ختصيص          . للشعوب األصلية وآلية اخلرباء   
ورات كـال    منحة سفر للشعوب األصلية من شىت أرجاء العامل حلـضور د           ١١٢أكثر من   
 دوالر أمريكي، مما يعين أن صندوق       ٤١٢ ٠٠٠وبلغت منح السفر مبجموعها قرابة      . اهليئتني

  . يف املائة من جمموع عدد الطلبات١٥التربعات مل يستطع توفري الدعم إال لنسبة 
وأشار السيد تيغني إىل األمهية األساسية لتوفري املساعدات املباشرة للشعوب األصلية             -٢٤

ن من املشاركة يف اجتماعات األمم املتحدة وأعرب عن تأييده الشديد للتوصـية             كي تتمك 
الصادرة عن آلية اخلرباء يف دورهتا األوىل واملتعلقة بتوسيع نطاق والية الـصندوق لتغطـي               
مشاركة ممثلي الشعوب األصلية يف اجتماعات جملس حقوق اإلنسان وهيئات حقوق اإلنسان 

  .املنشأة مبوجب معاهدات
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  إقرار جدول األعمال  -هاء   
 ومت تقـدمي    (A/HRC/EMRIP/2009/1)أقر اخلرباء جدول األعمال، الوارد يف الوثيقة          -٢٥

  . مخسة أياممربرنامج العمل اخلاص بالدورة اليت ستست
 املقررة اجللـسة ودعـت اجلميـع        -وبعد إقرار جدول األعمال، رفعت الرئيسة         -٢٦

ويل للشعوب األصلية يف العامل، الذي اضطلعت بتنظيمه كل للمشاركة يف االحتفال باليوم الد   
يب كل من   وألقى كلمات ترح  . من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة العمل الدولية       

كيـدزه،  د سريغي أوردزون  ، املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، والسي     السيدة نافانيثيم بيالي  
 والسيدة برجييت فريينغ كبرية املستشارين التقنيني       املدير العام ملكتب األمم املتحدة يف جنيف،      

وجاين السيمباغ، رئيسة آلية اخلرباء املعنية حبقوق ) منظمة العمل الدولية   (١٦٩للربنامج رقم   
ومشـل  . الشعوب األصلية، وليسماليزير وناتايل ساربورا، ممثليت مؤمتر الـشعوب األصـلية          

  . الشعوب األصليةاالحتفال أيضاً عروضاً ثقافية قدمها ممثلو

دراسة عن الدروس املستخلصة والتحديات املتعلقة بإعمال حق   -رابعاً   
  الشعوب األصلية يف التعليم

هنريكسني، عضو آلية اخلرباء، إىل تقـدمي       .  املقررة السيد جون ب    -دعت الرئيسة     -٢٧
 والتعلـيم  الدراسة عن الدروس املستخلصة والتحديات املتعلقة بإعمال حق الشعوب األصلية         

(A/HRC/EMRIP/2009/2).  
وأعرب السيد هنريكسني، بادئ ذي بدء، عن امتنانه لتسلم الوثائق القّيمة الـواردة               -٢٨

من منظمات الشعوب األصلية، واحلكومات واملصادر األخرى، مبا يف ذلك املقرر اخلـاص             
 الدائم املعين بقضايا املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية واملنتدى   

  .الشعوب األصلية
 غـىن عنـها   الوأكد السيد هنريكسني على أنه على الرغم من أن التعليم وسـيلة           -٢٩

إلعمال حقوق اإلنسان األخرى، فإن التمتع التام باحلق يف التعليم ما زال، لسوء احلظ، أبعد               
وأشار إىل أن   . وب األصلية  من الشع   جداً ما يكون عن كونه حقيقة قائمة بالنسبة لعدد كبري        

احلرمان من التعليم اجليد يشكل عامالً رئيسياً من عوامل التهميش االجتماعي، والفقر ونزع             
امللكية يف أوساط الشعوب األصلية وإىل أن مضمون وغايات التعلـيم حققـا، يف بعـض                

جتماعيـة  احلاالت، االندماج غري الطوعي، للشعوب األصلية يف التيار الرئيسي للحيـاة اال           
  .والثقافية واللغوية وأسلوب العيش

ولفت األنظار إىل البالغات املقدمة إىل خمتلف هيئات وأصحاب واليـات األمـم               -٣٠
املتحدة من جانب الشعوب األصلية واليت تتحدث عن قلقها فيما يتعلق باحلق يف التعليم، مثل     
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 اليت تستهدف أطفال الـشعوب      التمييز، وعدم القدرة على تنظيم وضبط املبادرات التعليمية       
األصلية، وانعدام التشاور حول تطوير وتنفيذ اخلدمات التعليمية املوفرة للشعوب األصـلية،            
وقلة االعتبار الذي حتظى به مسألة االستقالل الذايت للشعوب األصلية ومشاركتها يف تـوفري     

والتعليم القائم على اللغة األم؛     اخلدمات التعليمية، مبا يف ذلك التعليم املتعدد الثقافات بلغتني          
وعدم كفاية املناهج الدراسية املناسبة من الناحية الثقافية، وعدم توفري فرص تعليم للـشعوب           

وأعاد إىل األذهان أنه بسبب أوجه القلق       . األصلية تثبت احترام تاريخ هذه الشعوب وثقافتها      
  .لدراسة احلاليةهذه طلب جملس حقوق اإلنسان إىل األعضاء اخلرباء إعداد ا

وعرض العناصر الرئيسية للدراسة، اليت كانت نتيجة املناقشات اليت جرت يف الدورة              -٣١
وهي حتليل قائم على حقوق اإلنسان لنطاق ومضمون احلق يف التعليم،           : األوىل آللية اخلرباء  

 وشرح مفصل لنظم تعليم الشعوب األصلية، والدروس املستخلصة فيما يتعلق بسن قـوانني            
ووضع سياسات وطنية تساعد على إعمال حق الشعوب األصـلية يف التعلـيم، وتعريـف               
التحديات املاثلة والتدابري املمكنة لتحقيق إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم؛ واملـشورة      

  .املواضيعية بشأن حق الشعوب األصلية يف التعليم
املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان،     وأوضح اخلبري أنه مت، بالتعاون مع آلية اخلرباء و          -٣٢

.  لبحث مشروع الدراسـة    ٢٠٠٩مايو  / أيار ٧ و ٦تنظيم ومتويل حلقة عمل ملدة يومني يف        
ومجع ذلك بني ممثلي الشعوب األصلية واحلكومات، ووكاالت األمم املتحدة وأعضاء جلنـة             

ـ           صري واخلـرباء   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة القضاء على التمييـز العن
وقد مكنت حلقة العمل اخلرباء األعضاء من حتقيق املزيد من التقـدم يف             . األعضاء يف اآللية  

. وضع مشروع الدراسة، وبذا أثبتت هذه احللقة أهنا كانت مسامهة هامة يف عمل آلية اخلرباء              
 آلية اخلرباء وقدمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تقريراً تقنياً أسفرت عنه حلقة العمل إىل   

  .(A/HRC/EMRIP/2009/3)يف دورهتا الثانية 
وقدم السيد هنريكسني الفصول املوضوعية األربعة من مشروع الدراسـة، وهـي              -٣٣

اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان، ونظم ومؤسسات تعليم الـشعوب األصـلية، والـدروس             
مشورة اخلرباء رقـم    "عنوانه  رفق  يضاً على أمهية م   وشدد أ . لصة، والتحديات والتدابري  املستخ

بشأن حق الشعوب األصلية يف التعليم، الذي تضّمن جمموعة شاملة من املشورة             )"٢٠٠٩(١
: وفيما يتعلق بالفصل املتصل بإطار حقوق اإلنسان قدم العناصر األساسية التالية          . املواضيعية

نسان اليت تؤكد علـى     عرضاً عاماً للصكوك واألحكام الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإل        
احلق يف التعليم وتضعه يف سياقه الصحيح وتشرحه، وما تنّص عليه األحكام الدولية يف جمال               
حقوق اإلنسان من حيث هدف وأغراض التعليم؛ واألحكام املتصلة باحلصول على التعلـيم             

  .ومضمونه، واألحكام ذات الصلة يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
وأكد السيد هنريكسني باإلضافة إىل ذلك أن القضاء على التمييز ضـد الـشعوب                -٣٤

. األصلية يعترب شرطاً أساسياً مسبقاً لضمان عدم استبعاد أفراد الشعوب األصلية من التعلـيم             
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ويتطلب ذلك أن تتخذ الدول التدابري الالزمة لتحديد العقبات القائمة واحملتملة اليت تنطـوي              
يز ضد أفراد الشعوب األصلية يف نظام التعليم، مبا يف ذلـك العراقيـل القانونيـة                على التمي 

وينبغي أن تنشئ الدول وسيلة جلميع البيانات املفصلة وأن تضع          . والسياسية واإلدارية واملالية  
مؤشرات تتفق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وذلك لغرض حتديـد ضـروب التمييـز       

  .وغريها من العراقيل
وأوضح اخلبري أن حق أفراد الشعوب األصلية يف التعليم ال يقتـصر علـى فـرص                  -٣٥

 مبا يف ذلك املنـاهج      -احلصول على التعليم وإتاحته، وإمنا يتصل مبحتوى هذا التعليم أيضاً           
  . الذي ينبغي أن يكون مناسباً ثقافياً ومقبوالً لدى الشعوب األصلية-الدراسية وطرق التعليم 

 الضوء أيضاً على أمهية إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية             وسلّط  -٣٦
بوصفه إطاراً معيارياً لتفسري حق الشعوب األصلية يف التعليم وضرورة تفـسري الـصكوك              

وقال إن اإلعالن ينسجم مع صكوك حقـوق اإلنـسان          . األخرى يف ضوء أحكام اإلعالن    
الجتهادات الصادرة عن هيئات اإلشـراف واآلليـات        امللزمة قانونياً ويكملها، مبا يف ذلك ا      

ويتيح اإلعالن، إذا فُسر باالقتران مع الصكوك الدولية األخرى، إطاراً معيارياً موثوقاً . الدولية
للعمل من أجل محاية حقوق الشعوب األصلية وإعماهلا على حنو كامل وفعال، مبا يف ذلـك               

موضوع التعليم، على احلق يف التعليم وانطباقـه        ويؤكد اإلعالن، يف سياق     . احلق يف التعليم  
وحـددت  . على الظروف التارخيية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية للـشعوب األصـلية         

، ١٤ إىل   ١٢، و ٨، و ٤ إىل   ١الدراسة عدداً كبرياً من أحكام اإلعالن، مبا يف ذلك املـواد            
تزامات القائمة مبوجب معاهدات    ، اليت إما أهنا تعيد التأكيد على جوهر االل        ٤٤ و ٣١ و ١٧و

، أو اليت ال ميكـن فـك        قٍحقوق اإلنسان فيما خيص احلق يف التعليم وتطبقها على هذا احل          
ارتباطها بأحكام احلق يف التعليم الواردة يف اإلعالن، وأن هذه االلتزامات تنطبق على التعليم              

  .التقليدي والرمسي على السواء
 املرفق اخلاص بالدراسة، الذي يتضمن جمموعة شاملة        وأخرياً، عرض بصورة مقتضبة     -٣٧

  .من املشورة املواضيعية املتصلة حبق الشعوب األصلية يف التعليم
 املقررة جاين السيمبانغ، املشاركة يف تأليف الدراسة، الفـصل          -وقدمت الرئيسة     -٣٨

رابـع بـشأن    الثالث من الدراسة املتعلق بنظم تعليم الشعوب األصلية ومؤسساته والفصل ال          
وأوضحت، فيما  ". التحديات والتدابري "والفصل اخلامس الذي يتناول     " الدروس املستخلصة "

يتعلق بنظم ومؤسسات الشعوب األصلية، بأن الدراسة متّيز بني التعليم التقليدي وبني إدماج             
 هذه  وقالت إنه ينتظر من الدول أن هتيئ      . منظور ولغة الشعوب األصلية يف نظام التعليم العام       

ـ الشعوب بإدماج منظورها ولغاهتا يف نظام التعليم العام ومؤسـساته، وكـذلك                احترام، ب
  وتيسري ومحاية حق الشعوب األصلية يف نقل معارفها إىل األجيال املقبلـة بطـرق التعلـيم                

  .والتعلم التقليدية
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تمرة ة مس وقالت السيدة السيمبانغ أنه ميكن وصف التعليم التقليدي بأنه عملية تربوي            -٣٩
ويتحقق . رب األجيال هبدف احلفاظ على جمتمع مزدهر ومنسجم       مدى احلياة ونقلٌ للمعارف ع    

. التعليم التقليدي من خالل مبادئ التعلُّم باملشاركة والنمو الكلي والتنشئة والثقـة املتبادلـة       
، من  وسلطت الضوء على أساليب تعلُّم الشعوب األصلية ونقل مهاراهتم ومعارفهم التقليدية          

  .خالل التلمذة واملمارسة املتكررة والتلقني واملالحظة املباشرة
والحظت أن النظم واملؤسسات التعليمية العامة عادة ما تتبع جمموعة موحدة مـن               -٤٠

ومـع  . املقررات الدراسية اليت تقدمها وزارات التعليم باالستناد إىل السياسة العامة للحكومة          
التعلم والتلقني والتعليم والتدريب اخلاصة بالشعوب األصلية       ذلك، فإن إفساح حيز ألساليب      
املدرِّبني يف املؤسسات العامـة مـن       /املتعلمني واملدرسني /هو أمر هام لضمان متكن الطالب     

االستفادة من التعليم على حنو يراعي الثقافة ويستند إىل منظورات الشعوب األصلية ولغاهتـا              
  . اويستخدمها ويعززها ويذكي الوعي هب

وضـع  : وسلطت الضوء على الدروس املستخلصة املشار إليها يف مشروع الدراسة           -٤١
القوانني والسياسات الوطنية؛ توفري الدعم املايل والدعم املتعلق باهلياكل األساسية؛ املـساعدة    
اإلمنائية الدولية؛ إنشاء نظم ومؤسسات للتعليم التقليدي ومراقبتها؛ الربط بني نظم مؤسسات            

ليم التقليدية والعامة؛ تدريس لغات الشعوب األصلية؛ برامج التـدريب ونظـام مـنح              التع
  .شهادات للمدرسني واملؤسسات؛ إقامة الشبكات واملشاركة

وخلصت التحديات والتدابري احملددة يف مشروع الدراسة وقالت إهنا تتعلـق بعـدم               -٤٢
دد فرص التعليم؛ والقضايا اليت تؤثر      االعتراف بالتعليم التقليدي ومبؤسساته؛ وبالتمييز وقلة ع      

على املرأة؛ وفعالية املعونة؛ واإلنفاق العام؛ وإضفاء الطابع املؤسسي على اخلدمات التعليمية؛            
واإلدارة الرشيدة ووضع املقررات الدراسية املالئمة؛ والثغرات القائمة يف نوعيـة التعلـيم؛             

  .وقياس اإلجنازات
 وأفريقيا حيث ال يتم دائماً االعتراف حبقوق الـشعوب          وأشارت إىل احلالة يف آسيا      -٤٣

األصلية وتوفري احلماية هلا مبوجب القانون، فاالعتراف بالتعليم التقليدي ومؤسساته واحترام           
قيم الشعوب األصلية ونظمها املعرفية وحظر التمييز على أساس األصل العرقي أو الـديين أو               

 يف األحكام الدستورية الوطنية، هي مواضيع على أساس اجلنس، حسب ما هو منصوص عليه     
كما تواجه اجملتمعات احمللية الريفية الصغرية أو جمتمعات الرحل الصغرية مـصاعب            . جوهرية

وقالت إنه ينبغي   . عديدة يف الوصول إىل مؤسسات التعليم احلكومية بسبب عزلتها اجلغرافية         
املشردين داخلياً والعمال املهاجرين    أيضاً اختاذ تدابري مؤقتة خاصة لضمان وصول األشخاص         
  .والالجئني من اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية إىل التعليم

متنع الفتيات املنتميات للشعوب األصلية     اجملتمع   املقررة إن أعراف     -وقالت الرئيسة     -٤٤
الفتيات وتتضمن القضايا اليت تواجهها تلك      . من االلتحاق باملدارس يف بعض اجملتمعات احمللية      

البقاء يف املرتل ألداء األعمال املرتلية ورعاية األطفال واألشقاء، والزواج يف سـن مبكـرة،               
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ن أساليب احلوار اليت تساعد يف إجياد حـل         أ أضافتو .واملعاناة من استبعاد ومتييز مستمرين    
دابري ميكن أن تتضمن ت   للقضايا واألعراف املتعارضة اليت تواجهها جمتمعات الشعوب األصلية         

ذكـرت  و. لضمان حتقيق املساواة يف التعليم للفتيات والنساء املنتميات إىل الشعوب األصلية          
 والوكاالت الدولية حق الشعوب األصلية يف التعليم        ةاملاحناجلهات  ويل  ت أنه ينبغي أن     كذلك

حتياجـات  عزز قدرة البلدان النامية على تلبية اال      تديرها، وأن   تاألولوية يف إطار الربامج اليت      
والدعم املايل لتطوير املواد واختبار املقررات الدراسـية وتقـدمي          . التعليمية للشعوب األصلية  

والحظـت أن نقـص     . احلوافز للمدرسني العاملني يف املدارس الريفية حمدود، أو غري متوفر         
املدرسني املدربني وذوي الكفاءة من الناحية الثقافية ميثل مشكلة خطرية ميكن حلـها مـن               

  . وتوزيعهماجملتمع احملليمن خالل توظيف مدرسني 
 املقررة أن التمييز والتحيز ضد مشاركة الشعوب األصـلية يف           -وذكرت الرئيسة     -٤٥

فعادة مـا تـتحكم     . ختطيط املقررات الدراسية وبرجمتها وتنفيذها يشكل حتدياً رئيسياً آخر        
 من البلدان، تدقيق األنـشطة      احلكومات مركزياً يف خدمات التعليم، حيث جيري ، يف كثري         

ها بضرورة إعادة النظر    كلمتوختمت  . التعليمية اليت ال تستخدم املقررات الدراسية احلكومية      
يف هذه املعوقات بغية إصالح القوانني والسياسات التعليمية وجعلها أكثر مشوالً ومراعاة لقيم             

 التركيز علـى إعطـاء      وينبغي أن تشمل اإلصالحات كذلك    . الشعوب األصلية ومنظوراهتا  
  .الشعوب األصلية سلطة الختاذ القرار

بيانات عامة بشأن مشروع الدراسـة      ب  اإلدالء  املقررة الوفود إىل   -عت الرئيسة   ود  -٤٦
 دول  حتـدثت و.  من جدول األعمـال    ٣وتقدمي اقتراحات ملموسة لتحسينه يف إطار البند        

واجلزائـر، والـدامنرك، وغواتيمـاال،       األرجنتني وأستراليا، والربازيل، وتركيا،      هيعديدة  
، وكنـدا، واملكـسيك، والنـرويج، ونيبـال،         ) البوليفارية -مجهورية  (فرتويال  والفلبني، و 

ه فيمـا    الذي تقوم ب   عملللأثنت على آلية اخلرباء     فونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية،     
وأعربـت دول    .يدة إىل حد كـبري    اءة ومف  وبنّ مثقِّفة اليت رأوا أهنا     ،يتعلق مبشروع الدراسة  

أفكارها اخلاصـة بـشأن     بلورة  عديدة عن الرأي بأن مشاركة آلية اخلرباء كانت مفيدة يف           
 أداة مفيدة للـدول     وفرتأفضل سبيل لتحسني الفرص التعليمية املتاحة لشعوهبا األصلية، و        

وقـدمت هـذه    . للنظر يف اجلهود اليت تبذهلا لتحسني التعليم يف جمتمعات الشعوب األصلية          
الدول معلومات عن حالة إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم يف بلداهنا علـى التـوايل،            
مؤكدة، يف الوقت نفسه، على التحديات اليت تواجهها يف ضمان املـساواة يف التعلـيم ذي                

  . من الناحية الثقافيةةالنوعية املناسب
ـ           -٤٧  أو اتوقُدمت بعض األمثلة اجليدة فيما يتعلق بربامج محاية وصـون وتطـوير لغ

هلجات جمتمعات الشعوب األصلية، مبا يف ذلك إعداد مناهج دراسية وكتب مدرسية باللغات         
 ملساعدة  موجهة خطط ملنح زماالت دراسية شاملة و      بتنفيذاليت تتحدثها الشعوب األصلية، و    

  .عوب األصلية على االلتحاق بالتعليم اجلامعيالطالب من جمتمعات الش
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لدول الـيت   تقدمي أمثلة على الطريقة املثلى اليت ميكن هبا ل        جعت آلية اخلرباء على     وُش  -٤٨
حلاجة إىل زيادة املوارد الالزمة لتمويل مثل هـذه         ا كثرية أن تليب  ثنية  إتعيش فيها جمموعات    

عليم جمتمعات الشعوب األصـلية بلغاهتـا األم        املساعي، وكيفية حتقيق التوازن بني احلق يف ت       
متداولـة  رئيـسية   ، بل وحىت تعلم لغات دوليـة         جيدة  تعليم ذي نوعية   توفريواحلاجة إىل   

  . على املستويني الوطين والدويلا يف التنافس مع نظرائها ومساعدهتالتمكينه
. يدة والتعليم بلغتني  وُسلِّط الضوء على اجلهود املبذولة لضمان التعليم ذي النوعية اجل           -٤٩

وأُعطيت األولوية، يف بعض الدول، إىل التشجيع على التعليم بلغتني من خـالل عمليـات               
التشاور مع جمموعات الشعوب األصلية واحترام رأيها وموادها التعليمية، وكذلك توظيـف            

اللغـة  وهذه املبادرات نشطت الربامج املتعددة الثقافات والثنائيـة         .  لغتني يتحدثونمعلمني  
ورئـي أن التعلـيم     . وكذلك املدارس، من خالل تعليم املقررات الدراسية باللغات األصلية        

  .بلغتني هو أداة لتعزيز التنوع الثقايف واحملافظة على هوية اجملتمعات املختلفة
وأعرب عدد من الدول عن الرأي بأن التقرير وموضوعه ال يهمان آليـة اخلـرباء                 -٥٠

.  بل يهمان أيضاً العمل األوسع نطاقاً جمللس حقـوق اإلنـسان           والشعوب األصلية فحسب  
فبإمكاهنما أن يقدما إىل اجمللس منظور واحتياجات الشعوب األصلية من أجل اإلعمال الفعال            

وسيساعد ذلك يف إدماج حقوق الشعوب األصلية يف عمل اجمللس وتسليط           . للحق يف التعليم  
قُدم اقتراح للنظر يف الدراسة يف سياق قرار اجمللـس          و. الضوء على عالقة اآللية بعمل اجمللس     

  .والوالية املتعلقة باحلق يف التعليم لضمان منظور الشعوب األصلية
التيـار   بأن حيسِّن    املتطلب القاضي وأكدت الدول، من خالل بيانات عديدة، على          -٥١

لى أن التركيـز    حتياجات الشعوب األصلية وع   تناول ا تبعه يف   يلتعليم النهج الذي    ل الرئيسي
للبلدان اليت تعيش فيها شـعوب      يوفر مزيداً من الفرص     على تعليم الشعوب األصلية     املستمر  
  .البعضلتعلم من بعضها لأصلية 
وأكد كارلوس ماماين، عضو احملفل الدائم لقضايا الشعوب األصلية، على أن حـق               -٥٢

وأشار . قوق الشعوب األصلية  الشعوب األصلية يف تقرير املصري مكرس يف اإلعالن املتعلق حب         
أيضاً إىل أنه يتعني على احلكومات، فيما يتعلق حبق الشعوب األصلية يف التعليم ، أن تـدمج                 

يف املقررات الدراسية ألهنا أساسية بالنسبة هلـذه        وأعرافها وتارخيها   أديان الشعوب األصلية    
وللحفاظ علـى   . تدائي وما يليه   من املستوى االب   وينبغي اعتماد هذا النهج ابتداءً    . اجملتمعات

فينبغي للشعوب األصلية أن تكون قادرة على صـون         . لغات الشعوب األصلية أمهية خاصة    
  .هويتها من خالل نظامها التعليمي اخلاص هبا بدالً من أن يكون ذلك من خالل التعليم العام

ـ      ،كما أثىن اجمللس العاملي للشعوب األصلية       -٥٣ راقبني مـن    الذي حتدث باسم مجيع امل
 واعترف مبحدوديـة املـوارد    تهامشروع دراس إلعدادها   على آلية اخلرباء     ،الشعوب األصلية 

وأوصى اجمللس بوضع تقرير أوسع نطاقـاً وأكثـر         . املتاحة لآللية لالضطالع هبذه الدراسة    
. تفصيالً يتضمن مشاورة واسعة النطاق مع الشعوب األصلية وكذلك هيئة لرصد التوصيات           
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 اً احلاجة إىل وضع هيكل يشمل مجيع اجلهات املعنية مبوضوع التعليم ويكون قادر            وأشار إىل 
لوصول الفتيات من الـشعوب     على ضمان مشاركة الشعوب األصلية وإيالء اهتمام خاص         

كما أكد اجمللس أمهية وأثر دمج الشعوب األصلية يف بـرامج التعلـيم             .  إىل التعليم  األصلية
. كانت قائمة قبل االسـتعمار     يربط احلاضر باحلضارات اليت      وإدراج تارخيها كشيء مستمر   

ـ       احملافظة على    إىل أمهية تأكيد احلاجة إىل       وأشار ، وفريهالتعليم التقليـدي واالسـتمرار يف ت
للشعوب األصلية، بغية االعتراف مبنهجيات الشعوب األصلية يف التـدريس       " الرؤية العاملية "و

  .واستخدامهاوتشجيعها والتعلُّم 
وفيما يتعلق مبفهوم املساواة يف التعليم، أوصى اجمللس العاملي للشعوب األصلية بوضع          -٥٤

 إدراج املقـررات    ،ولاأل ،تعريف أوسع نطاقاً للمفهوم حبيث يشمل عنـصرين أساسـيني         
الدراسية املتعلقة بثقافة الشخص نفسه وربط التاريخ باحلضارة اليت كانـت قائمـة قبـل               

وير املهارات الالزمة للوصول إىل معارف عاملية مثل تلـك املتعلقـة            ، تط ثاينالاالستعمار؛ و 
ورأى اجمللس أن من شأن إدماج سياسات قادرة على السماح بالوصول إىل            . حبقوق اإلنسان 

املشاركة يف مجيع امليادين علـى قـدم        بمجيع مستويات التعليم أن يسمح للشعوب األصلية        
كما أوصى  . سُّهاري عند اختاذ القرارات بشأن قضايا مت      مارسة حقها يف تقرير املص    مباملساواة و 

اجمللس باحلاجة إىل إنشاء صناديق تشجع على التعليم على مجيع املستويات وبأن يستفيد ذلك             
إىل أيـضاً   ُدعيت الدول ووكاالت األمم املتحـدة       و. من املشاركة الفعالة للشعوب األصلية    

  .يت تشجع أفضل املمارساتختصيص أموال إضافية للتبادالت الثقافية ال
وأخرياً، سلط اجمللس العاملي للشعوب األصلية الضوء على احلاجة إىل تأكيد حـق               -٥٥

 إىل املطالبـة  وخلص. أصلية اً كوهنا شعوبكما حبهبصة االشعوب األصلية يف التمتع حبقوق خ 
  . راسةبإنشاء آلية تضم منظمات الشعوب األصلية لرصد متابعة التوصيات املتعلقة بالد

وأشار ممثلون عديدون للشعوب األصلية إىل دعمهم الكامـل ملـشروع الدراسـة               -٥٦
الـتعلُّم  أسـاليب  تعزيـز  يف واقترحوا أن تواصل آلية اخلرباء املشاركة مع الشعوب األصلية      

ودعا ممثلو . والتعليم املناسب من الناحية الثقافية إلعمال احلق يف التعليم  اخلاصة هبذه الشعوب    
 أفريقيا أصحاب الدراسة إىل التأكيـد علـى االحتياجـات           اليت تعيش يف  وب األصلية   الشع

وأكد آخرون احلاجة إىل إدراج سياسات      . والتحديات اخلاصة اليت تواجه البدو ورعاة املاشية      
  .وتدابري ملموسة ميكن للحكومات تنفيذها

 ب، السيد موسى بيتايـا،    وقدَّم ممثل اللجنة األفريقية املعنية حبقوق اإلنسان والشعو         -٥٧
 يتعلق باحلق يف    فيما عن عمل الفريق العامل املعين حبقوق الشعوب األصلية يف أفريقيا            اًعرض
ن إ وقـال    ،وجد أنه ملهم للغايـة    وورحَّب مبشروع الدراسة املقدم من آلية اخلرباء        . التعليم

م دروس وحتديد التحديات    نه من تعلُّ  مكّ  أو يف امليدان   بلدالعمل املوسع للفريق العامل داخل ال     
 الحـظ أن    هي حتديات  و ،التعليمجمال  الرئيسية اليت تواجهها الشعوب األصلية يف أفريقيا يف         

  .ناوهلامشروع الدراسة قد ت
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 ، بني الرتاعات اليت تؤثر على جمتمعات الشعوب األصلية        صلةكما أكد السيد بيتايا ال      -٥٨
مناطق  الفشل يف فض الرتاعات وفقدان األمن يف         قال أن و. وقدرهتا على الوصول إىل التعليم    

اجلهود املبذولـة لتلبيـة االحتياجـات       قد أضعفا   أفريقيا تقطنها الشعوب األصلية     معينة من   
ر تشريد اجملتمعات األصلية من أراضي أجدادها تأثرياً سـلبياً          وفضالً عن ذلك، أثّ   . التعليمية

املعارف اليت متلكها الشعوب األصلية ميكـن       التأكيد على أن    إىل  وخلص  . على تعليم أطفاهلا  
  .أن تسهم إسهاماً كبرياً يف التعليم يف أفريقيا

وشكر السيد هنريكسن ،يف املناقشة اخلتامية، املراقبني على مسامهاهتم وذكر أن آلية              -٥٩
اخلرباء ستراعي ، عند وضع الصيغة النهائية للدراسـة، التعليقـات واالقتراحـات املبـداة               

ومع ذلك، أشار إىل أن بعض العناصر الـيت اقُتـرح           . ا إىل جملس حقوق اإلنسان    وستقدمه
 علـى تقـدمي     نيوشجع املـراقب  . يف مشروع الدراسة    إدراجها يف الدراسة مدرجة بالفعل    

وقال إن آلية اخلرباء ستـستعرض      . اقتراحات موضوعية حمددة وملموسة ومكتوبة إىل األمانة      
   ١للمـشورة رقـم     إضـافة   ذا كان من الضروري وضـع       الرسائل الواردة وستنظر فيما إ    

  .آللية اخلرباء
 أن القـضايا املتعلقـة حبـق        ، املقررة، يف مالحظاهتا اخلتامية    -والحظت الرئيسة     -٦٠

الشعوب األصلية يف التعليم هي قضايا مرتبطة بصورة وثيقة بقضايا أخـرى مثـل الفقـر                
تكون هناك آراء خمتلفة بشأن األولويـات       وأضافت أن من احملتمل أن      . والوصول إىل املوارد  

 األفضل هو   نحىإعمال حقوق الشعوب األصلية، ولكن امل     يف تناول مسألة    الواجب حتديدها   
  .ضمان مشاركة الشعوب األصلية نفسها يف حتديد احتياجاهتا وأولوياهتا ومسامهاهتا

  قوق الشعوب األصليةاملتعلق حبعالن اإل  -خامساً  
تنفيذ إعـالن   " املقررة املناقشة حتت بند جدول األعمال املعنون         -ة  افتتحت الرئيس   -٦١

تنفيـذ اإلعـالن علـى    ") أ( وبنديه الفرعيني "األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية 
التحكيم وُسبل االنتصاف والعودة إىل الوطن واجلـرب        ) "ب(و  " الصعيدين اإلقليمي والوطين  

 تعين أن   ٦/٣٦يدة إىل اإلعالن يف ديباجة قرار اجمللس        وأكدت أن اإلشارة الوح   ". والتعويض
هذا الصك ميكن أن يشكِّل إطاراً معيارياً رئيسياً يف صياغة مشورة مواضيعية تقدمها آليـة               

لتكون خلرباء امن جدول األعمال ليس إنشاء آلية ) أ(٤وأكدت أن املقصود من البند     . اخلرباء
مـن  ) ب(٤ أيضاً أساس مناقشة البنـد       السيمبانغدة   السي بّينتو. رصد تنفيذ اإلعالن  هيئة ل 

 ٣٢ و ٢٨ و ٢٧ و ٢٠ و ١٢ إىل   ١٠ و ٨ يف املواد     ميكن االطالع عليه   ذي ال ،جدول األعمال 
  . من اإلعالن٤٠و

 بأن اجمللس العاملي للشعوب األصلية اقتـرح،        ، اخلبري العضو  ،وذكَّر جون هنريكسن    -٦٢
ء، قضايا مواضيعية متعددة ملناقشتها، مبا يف ذلك احلق         يف الدورة األوىل اليت عقدهتا آلية اخلربا      
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.  والتعـويض  ، واجلـرب  ، والعودة إىل الـوطن    ، وسبل االنتصاف  ،يف تقرير املصري والتحكيم   
كما أعرب السيد هنريكـسن عـن       . يف بند فرعي  " التعويض"واختارت آلية اخلرباء إدراج     

 اليت ُتجريها آلية اخلرباء مـع الوفـود   املناقشات واملشاورات غري الرمسية     رغبته يف أن تؤدي   
  احلكومية وممثلي الشعوب األصلية ، بصورة طبيعية، إىل إبراز التركيـز املواضـيعي املقبـل               

  . آللية اخلرباء
اء يف الـشروع يف     وقال إن هذا البند من جدول األعمال يعكس رغبة آلية اخلـرب             -٦٣

إلعالن واقعاً على األرض، و التشجيع      ل والوسائل املمكنة جلعل أحكام ا     بمناقشات عن الس  
التـصرف  طمح إىل  املقررة يف أن آلية اخلرباء ال ت -ه يتفق مع الرئيسة     أضاف أن و. على ذلك 

صـرح  و. لقيام بذلك اوالية  مل توكل إليها    نه  ألكهيئة لرصد تنفيذ اإلعالن، وذلك ببساطة       
م اإلعـالن وتطبيقهـا      ذلك، التشجيع على احترام أحكـا      معأن من واجب آلية اخلرباء،      ب

 من اإلعالن، اليت حتدِّد واجب األمـم        ٤٢عن أحكام املادة    هذا األمر ناشئ    أن  ب و ،بالكامل
  .املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا يف تعزيز احترام اإلعالن وتطبيقه بالكامل ومتابعة فعاليته

ء هـو   وأكد السيد هنريكسن أن أهم حتٍد يواجهه اجملتمع الدويل والدول األعـضا             -٦٤
ضمان تنفيذ اإلعالن على املستويني الوطين واإلقليمي، بالتشاور والتعاون مـع الـشعوب             

ـ  من جانب األمم املتحدة واً التزام ميثلوأكد أن اإلعالن    . األصلية ،  فيهـا دول األعـضاء ال
بأحكامه، ضمن إطار االلتزامات املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة بتعزيـز ومحايـة              

وقال إن آلية اخلرباء مـستعدة للمـشاركة يف         . ان بشكل ال يقوم على التمييز     حقوق اإلنس 
  .إعمال اإلعالن ضمن نطاق واليتها على النحو الذي قرره اجمللس

وقدمت األمانة بعض املعلومات عن األنشطة اليت قامت هبا مفوضية األمم املتحـدة               -٦٥
ا يف ذلك األنشطة التروجيية والرامية إىل حلقوق اإلنسان يف إطار املشاركة يف تنفيذ اإلعالن، مب

 مشروع  يمها ه احدإ: ها عن اكما أشارت املفوضية إىل وثيقتني صدرت     .بث الوعي والتدريب  
املبادئ التوجيهية بشأن محاية الشعوب األصلية اليت تعيش يف عزلة يف حـوض األمـازون               

عية والشعوب األصـلية   تقرير عن حلقة عمل تقنية بشأن شركات املوارد الطبي       يواألخرى ه 
أكدوا أمهية مواصلة التشاور مع طائفـة       وورحب املراقبون هبذه املبادرات     . وحقوق اإلنسان 

وفضالً . خطوات يف املستقبل لتطوير هذه األنشطةإىل اختاذ  متنوعة من أصحاب املصاحل نظراً      
ـ        ى عن ذلك، قدمت بعض احلكومات معلومات عن السياسات واملمارسات اليت تركـز عل

  . مبا يف ذلك الشعوب اليت تعيش يف عزلة،محاية حقوق الشعوب األصلية
التـابع  األصلية   تمعاتاجمل/وذكر السيد بيتايا، رئيس الفريق العامل املعين بالشعوب         -٦٦

ـ األفريقية املعنية حبقوق اإلنسان والشعوب أن اللجنة األفريقية أصدرت،          للجنة   طريـق  ن  ع
  ياً يبني أن أحكام إعالن األمم املتحدة بصيغته املعتمـدة آنـذاك            ، رأياً استشار   العامل افريقه
   تتسق مع املعايري األفريقية اإلقليمية حلقوق اإلنسان بشأن حقوق الـشعوب فحـسب ،               ال

هنا ضرورية، أيضا، للنهوض بالتقدم االقتصادي واالجتماعي والثقـايف للعديـد مـن             إبل  
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 اعتمدت اجلمعية العامـة     األفريقية، اختذت، منذ أن   كما أكد أن اللجنة     . اجملتمعات األفريقية 
  . ، تدابري عديدة لتشجيع الدول األعضاء على تنفيذه٢٠٠٧سبتمرب / يف أيلولاإلعالن

ن مهمة آلية   إ العضو يف جلنة القضاء على التمييز العنصري،         ،وقال فرانسيسكو كايل    -٦٧
القضاء على التمييز العنـصري     تحدث عن عمل جلنة     يومضى  . اخلرباء هي مهمة هامة للغاية    
 املتعلـق  ٢٣بصفة خاصة إىل تعليق اللجنة العام رقـم  أشار و. فيما يتعلق بالشعوب األصلية 

يف هـذا    ،الضوء سلطت   جلنة القضاء على التمييز العنصري    وأضاف أن   . بالشعوب األصلية 
. ب األصـلية  التعليق العام، الضوء على أمور منها أمهية االعتراف بثقافات وأديان الـشعو           

  . ن اإلعالن هو أداة ضد التمييز العنصريإواختتم حديثه قائالً 
حتاد الا:  من جدول األعمال٤وأبدت وفود احلكومات التالية تعليقات يف إطار البند    -٦٨

أستراليا وإكوادور وإندونيسيا وباراغواي وتركيا واجلزائر والـدامنرك        والروسي وأذربيجان   
وقـدم  . وماليزيا واملكسيك والنرويج واليابان   )  البوليفارية -مجهورية  (وفرتويال  وغواتيماال  

 مبا  ، املبذولة لتنفيذ اإلعالن على املستوى الوطين      احكومات معلومات عن جهوده   عدة  ممثلو  
يف ذلك من خالل مؤسسات مكرسة ملكافحة التمييز ومن خالل حتسني مشاركة الشعوب             

 هذا الصدد، سلطوا األضواء على منجـزات آليـات          ويف.  القرارات اختاذاألصلية يف عملية    
كما لفتت خمتلف احلكومات    .  الفعالة وهيئات التمثيل اجلديدة وغريها من املبادرات       شاورتال

أنشطة التدريب وبث الوعي ذات الصلة، مبا يف ذلك اجلهود املبذولة لنشر     إىل   املشاركني   نظر
  . اإلعالن على نطاق واسع وبلغات الشعوب األصلية

حكومات معلومات عن التطورات التشريعية الرامية      عدة  وفضالً عن ذلك، قدمت       -٦٩
كما أكدت وفود احلكومات . إىل املشاركة يف محاية حقوق الشعوب األصلية وتنفيذ اإلعالن

وقُدمت معلومات عـن املمارسـات      . أمهية مفاهيم مثل التنمية املستدامة للشعوب األصلية      
العودة إىل الوطن، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بإعادة األعمال الفنية من القطع             اإلجيابية املتعلقة ب  

  األثرية إىل الشعوب األصلية املعنية، والتدابري املتخذة لالعتراف حبقوق الـشعوب األصـلية             
  .، والفصل فيهافيما يتعلق باألرض واملوارد

لتصديق على اإلعـالن،    وأبلغت بعض احلكومات عن قراراهتا األخرية فيما يتعلق با          -٧٠
ة على أهنا من الـشعوب      ينكما سلطت الضوء على اخلطوات املتخذة لالعتراف مبجموعة مع        

وإن كان غري ملـزم،     ،  وأعرب عدد من وفود احلكومات عن رأيه يف أن اإلعالن         . األصلية
و مفيد  وباملثل، بإمكان آلية اخلرباء التركيز على حن      .  ذلك، أداة هامة للسياسة العامة     معفإنه،  

على الدروس املستخلصة والتحديات الواجب معاجلتها هبدف املشاركة يف تنفيذ اإلعـالن،            
  .لشكاوى الفردية املتعلقة حبقوق اإلنسانا عاجلةرغم إهنا ال متلك والية مل

اليت جرت بشأن اإلعالن    ناقشة  املورحب ممثلون عديدون لوفود الشعوب األصلية ب        -٧١
ـ  وأشاروا، يف الوقت نفسه، إىل التحديات اليت         حكوماهتم عليه، وبتصديق    تنفيـذ   هاستتبعي

وأكد ممثلو الشعوب األصلية أن اإلعالن هو أهم صك شامل          . اإلعالن على املستوى الوطين   
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وأكـدت الـدول    .  حقوق الشعوب األصـلية    وعاملي ودويل حلقوق اإلنسان يعاجل صراحةً     
ية الصك بوصفه صكاً مرجعياً وأساساً      واملنظمات الدولية من جديد وملرات عديدة على أمه       

  .للحوار البناء واملصاحلة بني الشعوب األصلية
ر بعض ممثلي الشعوب األصلية بأن األحكام املنصوص عليها يف اإلعالن تعكس            وذكّ  -٧٢

الصكوك امللزمة حلقوق اإلنسان وينبغي استخدامها كمرجع من جانـب آليـات حقـوق              
كما أكدوا علـى  . هيئات رصد املعاهدات واإلجراءات اخلاصة اإلنسان الدولية، مبا يف ذلك      

قوق اإلنـسان   حل مبا يف ذلك اللجنة األفريقية       ،أن بإمكان اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان     
والشعوب وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، أن تستفيد أيـضاً مـن اإلعـالن يف               

  . مداوالهتا وتفسرياهتا وقراراهتا
ى عدد من املتحدثني أن إدماج مبادئ اإلعالن يف القوانني احمللية هو طريقة فعالة            ورأ  -٧٣

   ،ويف هذا الصدد، مت التأكيد على أمثلـة عديـدة         . لضمان إعمال حقوق الشعوب األصلية    
وأكـد  . مبا يف ذلك اإلشارة إىل اإلعالن يف األحكام الدستورية ويف األحكام القضائية احمللية            

، بغية ضمان    انتصاف فعالة لضحايا االنتهاكات    أيضاً أنه ينبغي إتاحة سبل    مراقبون عديدون   
  .التصدي بشكل صحيح النتهاكات حقوق الشعوب األصلية

أمهية توسيع نطاق أنشطة املؤسسات الوطنيـة حلقـوق         على    نيمتحدثشدد عدة   و  -٧٤
 التأكيد  متو. صلية هبا اليت تضطلع بتعزيز ومحاية حقوق الشعوب األ        ةاإلنسان واهليئات الشبيه  

يف هذا السياق على أمهية العمل مع جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان              
 من أجـل وضـع أدوات       ،هلا، مثل منتدى آسيا واحمليط اهلادئ     التابعة  واملنظمات اإلقليمية   

  .تعليمية وتنفيذ برامج للمساعدة التقنية تتعلق حبقوق الشعوب األصلية
إىل شار ممثلو الشعوب األصلية إىل اجلهود الرامية إىل ترمجة ونـشر اإلعـالن و             وأ  -٧٥

بث الوعي به ضمن اجملتمع املدين واحلكومات والشعوب األصلية علـى           إىل  احلاجة املستمرة   
 على أن احلوار هو السبيل الوحيد أمام املنظمـات          مت التشديد و. املستويني اإلقليمي والوطين  

 اإلعـالن اللتزامات الدولية مبوجب    لئات احلكومية لالمتثال بشكل فعال      غري احلكومية واهلي  
  .وأُعرب عن األمل يف أن يسهم عمل آلية اخلرباء يف هذا احلوار ويف تعزيز اإلعالن. وتنفيذها

   على احلاجة إىل االعتراف بالشعوب األصـلية كـشعوب صـاحبة حـق              أُكدو  -٧٦
ممثلي الشعوب األصلية الضوء على أمهيـة    ال كشعوب صاحبة مصاحل فقط، وسلط عدد من         

مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية، مبا يف ذلك فيما يتعلق بأنـشطة اسـتخراج املـوارد                
وذكر بعض ممثلي الشعوب األصلية أيضاً أن احلق يف تقرير املصري ويف املوافقة احلرة              . الطبيعية

وق األخرى املنصوص عليها يف اإلعـالن،       واملسبقة واملستنرية هو شرط مسبق للتمتع باحلق      
  .ودعوا آلية اخلرباء إىل مراعاة ذلك يف عملها
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وقدم . وشكر خوسيه كارلوس موراليس املشتركني على مسامهاهتم اهلامة يف املناقشة          -٧٧
هت يف تنفيذ اإلعالن يف أمريكـا       جووالتحديات اليت   بعض  معلومات عن بعض املنجزات و    

ملنطقة شاهدت خالل العقود األخرية عملية تطور مستمرة انطوت على          والحظ أن ا  . الالتينية
 متزايدين  اً ودعم اًوذكر أن هناك اعتراف   . إدخال تعديالت دستورية وإصدار تشريعات حمددة     
وأعرب السيد موراليس عن أمله يف أن       . فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية وتنفيذ اإلعالن      

لشعوب األصلية يف املنطقة يف املستقبل معلومـات يف         قدم مزيد من احلكومات ومنظمات ا     ي
  .  آلية اخلرباءمناقشاتحينه وأن تتبادل اخلربات يف سياق 

 كشفت مرة أخرى النقاب عن      ٤وذكر جون هينريكسن أن املناقشة يف إطار البند           -٧٨
نفيذها وأن األحكام الفردية لإلعالن ال ميكن تفسريها أو ت        وتعقدها   اإلعالن   ياتمشولية حمتو 

مبعزل عن غريها ألن مواد اإلعالن هي مواد متشابكة ومترابطة مع صكوك دوليـة أخـرى                
وقال إن املناقشة أثبتت احلاجة إىل أن تعمل الدول والشعوب األصلية معـاً             . حلقوق اإلنسان 

 مثل جلنة تنسيق املؤسسات الوطنية حلقوق       ،لبلوغ أهداف اإلعالن، وأن جهات فاعلة أخرى      
ترمجـة  على   أمهية بناء قدرة تدريبية و     شدد على و. هلا دور هام تؤديه يف هذا اجملال       ،اإلنسان

  . واسعوتوزيع اإلعالن على نطاق
 واسع النطـاق بـني الـدول        اًوقال السيد هينريكسن إن هناك، فيما يبدو، اتفاق         -٧٩

طـار آليـة    معاجلتها ضمن إتتعنيوالشعوب األصلية على أن القضايا املتعلقة بتنفيذ اإلعالن       
ن املناقشة أثبتت وجود بعض التطورات اإلجيابية يف خمتلف البلدان، إمـا            أ أضافو. اخلرباء

  .ضطلع هبا وفقاً لروح اإلعالنلعمليات الوطنية اليت ُيلنتيجة كإلعالن، أو لنتيجة ك
وأكد أن املناقشة أثبتت أيضاً، لألسف، أن الشعوب األصلية ال تزال تواجه مشاكل               -٨٠

 بشكل مستمر من حقوقها وحرياهتا، مبا يف ذلك تعرضها النتـهاكات  انتيجة حرماهن خطرية  
على الرغم من  عمليخطرية حلقوق اإلنسان، وأنه مل يتم ، يف بعض احلاالت اختاذ أي إجراء             

  .أن اإلعالن هو اآلن واقع فعلي
معاً بغية  لعمل  إىل ا والحظ أن املناقشة كشفت أيضاً حاجة الدول والشعوب األصلية            -٨١

فيبدو ، يف حاالت عديدة، أن من اهلام للغاية التركيز على املـصاحلة،             . حتقيق أهداف اإلعالن  
 حديثه قائالً إن آلية اخلرباء ستـستمر       اختتمو. كشرط مسبق ضروري لترمجة اإلعالن إىل واقع      

  .يف معاجلة موضوع تنفيذ اإلعالن، ولكن عملها قد حيتاج إىل مزيد من التركيز
وأشار إىل اقتراحات خمتلفة قدمها مراقبون بشأن القضايا املواضيعية اليت ينبغي آللية              -٨٢

حق تقرير  من   مبا يف ذلك احلق يف تقرير املصري، والبعد املتعلق باملوارد            ،اخلرباء أن تركز عليها   
 وحقوق الـشعوب األصـلية      ، واملشاورات ،املصري، ومبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية     

 واحلقـوق   ،املتعلقة باألرض واألقاليم واملوارد الطبيعية، وحق الشعوب األصلية يف الـصحة          
و ينبغـي، مـن     .  وسبل االنتصاف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الشعوب األصلية        ،اللغوية

عدم اعتبار أي موضوع أو حق معاجل يف اإلعالن مبثابة موضوع أو حق خارج               حيث املبدأ، 
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املواضيع الواجب التركيـز    ، رغم ذلك، حتديد     ى هذه األخرية  يتعني عل و ،حدود عمل اآللية  
  . بشكل يتمشى مع الوالية اليت أسندها إليها جملس حقوق اإلنسانولوياتاألوعليها 
ن املناقشة أشارت أيضاً إىل أن أحد أهـم         إواختتم السيد هنريكسن حديثه بالقول        -٨٣

كون الفرص املتاحة للشعوب األصلية لتحديـد       أوجه القلق أو املشاكل يتعلق، فيما يبدو، ب       
 القرارات اليت تـؤثر علـى     اختاذاألولويات املتعلقة بتطويرها ومشاركتها الفعالة يف عمليات        

  .حقوقها وحياهتا هي فرص حمدودة يف أغلب األحيان

  حاتاقترالاعتماد التقرير وا  -سادساً  
 عـن ء املتعلقة بديباجة التقرير املقدم      اعتمدت آلية اخلرباء يف جلستها األخرية األجزا        -٨٤

دراسة عن حق الشعوب األصلية يف التعلـيم؛ ومخـسة          : دورهتا الثانية، اليت تتضمن ما يلي     
 إىل الوكاالت املتخصصة    اً موجه اً واحد اًاقتراحات تقدم إىل جملس حقوق اإلنسان؛ و      اقتراح

. اتقتراحالااحلايل كل من االتفاق و     يف الفرع ثانياً أعاله من التقرير        ردوي. يف األمم املتحدة  
  .ات بتوافق آراء أعضاء آلية اخلرباءقتراحواعُتمدت مجيع اال

 بدراسة مواضيعية ممكنة عن حق الشعوب األصلية يف املشاركة يف ١ قتراحويتعلق اال  -٨٥
نه على الرغم من أن آليـة       إاملقررة، لدى تقدمي االقتراح     /وقالت الرئيسة . عملية صنع القرار  

اخلرباء تأخذ علماً بأن جملس حقوق اإلنسان سينظر يف التركيز املواضيعي للدورة املقبلة آللية              
 أن املوافقة على هذا املوضوع ستتزامن مع أولويـات          رى، فإن اآللية ت   ٢٠١٠اخلرباء يف عام    

واملشاركة يف عملية صنع القرار هي مسألة أساسية أثارهتا وفود          . ومصلحة الشعوب األصلية  
ومن شأن قيام آلية اخلرباء بالتوسع يف نطـاق احلـق يف املـشاركة              . يدة خالل الدورة  عد

أن يكـون مبثابـة     والتحديات اليت يطرحها، ويف الوقت نفسه استخدام اإلعالن كإطـار،     
  .مشاركة هامة يف عمل اجمللس

عند املقررة،  /وقالت الرئيسة .  مبؤسسات حقوق اإلنسان وآلياهتا    ٢ قتراحويتعلق اال   -٨٦
 تؤديه علـى املـستويني الـوطين        اً هام اً إن ملؤسسات حقوق اإلنسان، دور     ،قتراحتقدمي اال 

وقد يكون من اهلام للدول أن تنظـر يف         . واإلقليمي لتعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية     
  عقـد  الطـابع امل بـسبب    حبقوق الـشعوب األصـلية،   عىنإنشاء مؤسسات وطنية حمددة ت    

  .ذه احلقوقهل
 بنظر جملس حقوق اإلنسان يف حقوق الشعوب األصلية خـالل           ٣ قتراحعلق اال ويت  -٨٧

لتحسني  مقترحات، إىل أنه يقدم     قتراحاملقررة، عند تقدمي هذا اال    /وأشارت الرئيسة . دوراته
  .التركيز على حقوق الشعوب األصلية خالل دورات جملس حقوق اإلنسان

. لـشعوب األصـلية   ا تربعات لصاحل لل بصندوق األمم املتحدة     ٤ قتراحويتعلق اال   -٨٨
 متابعة قُـدم يف الـدورة       اقتراح، على أنه    قتراح عند تقدمي هذا اال    ،املقررة/وأكدت الرئيسة 
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، وُيعيد التأكيد على وجهة نظر آلية اخلرباء بأن مشاركة الـشعوب            )A/HRC/10/56(األوىل  
 شأة مبوجب معاهـدات   م املتحدة املن  األصلية يف جملس حقوق اإلنسان ويف عمل هيئات األم        

  . أمر هام للغايةيه
وذكـرت  .  بالوثيقة اخلتامية ملؤمتر اسـتعراض نتـائج دربـان         ٥ قتراحويتعلق اال   -٨٩

ـ     املقدم إىل   لطلب  لاملقررة أن هذا االقتراح هو مبثابة متابعة        /الرئيسة  إجراءآليـة اخلـرباء ب
متر استعراض نتائج مؤعالن وبرنامج عمل دربان وتقدمي توصيات كمسامهات يف إلاستعراض  

رت بأن آلية اخلرباء اعتمدت     وذكّ. ٩/٧ يف قرار جملس حقوق اإلنسان       نتائج دربان، الوارد  
اللجنة التحضريية   إىل    املتعلق حبقوق الشعوب األصلية الذي قدم      ٢ قتراحيف دورهتا األوىل اال   

  .ملؤمتر استعراض نتائج دربان
 مسؤوليات الوكاالت املتخصـصة يف      تناولاً ي اقتراحوأخرياً، اعتمدت آلية اخلرباء       -٩٠

األمم املتحدة يف تعزيز احترام إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية وتطبيقـه              
 يفسر نفسه بنفـسه،     اقتراحنه  إ،  قتراحاملقررة ، عند تقدمي هذا اال     /وقالت الرئيسة . بالكامل

  . وبالتايل فإنه ال يتطلب مزيداً من التعريف
لتقرير املتعلق بالـدورة    من ا املقررة املشاركني بأن اجلزء السردي      /أعلمت الرئيسة و  -٩١

وأضافت أنه سـيتم وضـع      . الثانية ال يزال يف شكل مشروع وأنه لن يعمم على املشاركني          
تقدميه إىل جملس حقوق اإلنسان يف       واعتماده بعد اختتام الدورة، قبل    الصيغة النهائية للتقرير    

  .شرةدورته الثانية ع
 العميق جلميـع املـشاركني      تقديرهااملقررة يف بياهنا اخلتامي عن      /وأعربت الرئيسة   -٩٢
 عمل آليـة اخلـرباء    ل تقدمي الدعم    واواصلأن ي  متعاوهنم املمتاز طوال انعقاد الدورة وناشدهت     ل

  . الدورةهاتنظيمل لألمانة تقديرهاكما أعربت عن . واملسامهة فيه
 مع واليات أخرى لألمم املتحدة معنية بالشعوب األصلية،         ورحبت بالتعاون الوثيق    -٩٣

وال سيما املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصـلية،             
حلقـوق  ؤسسات اإلقليميـة والوطنيـة      املواحملفل الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، و      

خالل اضطالع آليـة اخلـرباء باألنـشطة يف       ،واآلليات املنشأة مبوجب معاهدات   اإلنسان،  
ن االستعداد الذي أبداه املقـرر      إاملقررة  /وقالت الرئيسة . نعقاد الدورات االفترات اليت ختللت    

اخلاص طوال الدورة لتلقي املعلومات والبالغات من الشعوب األصلية بـشأن االنتـهاكات         
   التنسيق والتعـاون الفعـالني     املزعومة حلقوق اإلنسان للشعوب األصلية هو مثال طيب على        

 اخلاص ملشاركة ممثل الفريق العامل     تقديرهاكما أعربت عن    . فيما بني آليات حقوق اإلنسان    
قـوق اإلنـسان والـشعوب ومـشاركة        حلللجنة األفريقية   التابع  املعين بالشعوب األصلية    

  .املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
األمم املتحدة للتربعات لـصاحل الـسكان       املقررة ممثل صندوق    /وشكرت الرئيسة   -٩٤

  .األصليني ونادت بتقدمي مزيد من التربعات إىل الصندوق
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  املرفقات

  املرفق األول

  قائمة املشاركني 
، أذربيجان،  ثيوبياإ،  االحتاد الروسي :  مبراقب ةمثلاملالدول األعضاء يف األمم املتحدة        
، باكستان،  باراغواي،  غوايوروأ،  إندونيسيا،  أملانيا،  إكوادور،  أستراليا،  األردن،  األرجنتني
 -مجهوريـة   (فرتويـال    ،اجلزائـر ،  تشاد،  تركيا،  بريو،  بوتسوانا،  نما، بوروندي، ب  الربازيل

، السويد، سنغافورة، سلوفينيا، سلوفاكيا، الدامنرك، مجهورية الكونغو الدميقراطية، )البوليفارية
، كنـدا ،  قطـر ،  فييـت نـام   ،  فنلندا،  فلبنيال،  غواتيماال،  صربيا،  الصني،  شيلي،  سويسرا

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى     ،  املكسيك،  املغرب،  ماليزيا،  لبنان،  الكونغو،  كوستاريكا
، هنغاريـا ،  هندوراس،  هاييت،  نيوزيلندا،  نيجرييا،  نيبال،  النمسا،  النرويج،  وآيرلندا الشمالية 

  .الواليات املتحدة األمريكية واليابان
  . الكرسي الرسويل:  املمثلة مبراقباألعضاء الدول غري  
  . التعاون التقين األملاين: اجلهات املاحنة املمثلة مبراقبني  
يئات والوكاالت املتخصصة والصناديق والـربامج املمثلـة        اهلليات و اآلواليات و ال  
دوليـة،  املفوضية السامية لشؤون الالجئني، منظمة العمل الدولية، منظمة اهلجرة ال         : مبراقبني

االحتاد الدويل لصون الطبيعة، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، برنـامج األمـم              
املتحدة اإلمنائي، جلنة القضاء على التمييز العنصري، اللجنة االستـشارية جمللـس حقـوق              

إلنسان اإلنسان، احملفل الدائم لقضايا السكان األصليني، املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق ا            
  وباحلريات األساسية للشعوب األصـلية، صـندوق األمـم املتحـدة للتربعـات لـصاحل         

  .السكان األصليني
املنظمات احلكومية، واملنظمات اإلقليمية واآلليات العاملة يف جمال حقوق اإلنـسان             

 اإلنسان  الفريق العامل املعين بالشعوب األصلية التابع للجنة األفريقية حلقوق        : املمثلة مبراقبني 
صندوق الشعوب األصلية لتنمية الشعوب األصلية يف أمريكـا         ،  والشعوب، االحتاد األفريقي  

  .الالتينية والبحر الكارييب
، اللجنة االسترالية حلقوق اإلنسان: قوق اإلنسان املمثلة مبراقبنيالوطنية حلؤسسات  امل  

  .اللجنة الوطنية املكسيكية حلقوق اإلنسان
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ن مبراقب من املؤسـسات     و معنيون بقضايا السكان األصلني ممثل     أكادمييون وخرباء   
جامعة بيليفيلد، جامعة فرايدنساو أدفنتيست، معهد خرجيـي الدراسـات الدوليـة            : التالية

واإلمنائية، اجلامعة التقنية لربلني، التحليل اهليكلي للنظام الثقايف، اجلامعة الوطنية للتعليم عـن             
، جامعة سالمنكا، مدرسـة ولوتوكـا       ٣لوزان، جامعة ليون    بعد، جامعة آريزونا، جامعة     

  .للدراسات املتعلقة بالسكان األصليني يف جامعة نيو كاستل
 Aktionsgruppe Indianer and:املنظمــات غــري احلكوميــة املمثلــة مبــراقبني  

Menschenrechte     العـامل  -، منظمة العفو الدولية، منظمة الرعاية يف بريو، مركـز أوروبـا 
الث، جلنة التضامن مع هنود األمريكتني، املكتب األورويب للغات غري الشائعة االستخدام،            الث

، مؤسسة األعمال من أجل التضامن، جلنة التشاور        لشعوب األصلية اجملموعة الفنلندية لدعم ا   
التابعة ملنظمة األصدقاء، معهد هاواي حلقوق اإلنسان، اللجنة الدولية هلنـود األمـريكتني،             

 للتوثيق والبحـث    لشعوب األصلية ا، مركز   لشعوب األصلية وثيق املعلومات املتعلقة با   مركز ت 
، نويفـا تلكـارا، احلقـوق       لشعوب األصلية اواإلعالم، فريق العمل الدويل املعين بشؤون       

  .مواطنو العاملوالدميقراطية، 
 ,Aboriginal Legal Rights Movement:والشعوب واملنظمات األصلية املمثلـة األمم   

Action Communautaire pour la promotion des défavorisés Batwa, Akuaipa Waimakat - 

Asociación para la Divulgación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 

e Indígenas, Alianza Mundial de Pueblos Indígenas de Bosques Tropicales, Arameans of 

Aram Naharaim Organization, Asia Indigenous Peoples Pact, Asian Indigenous Tribal 

People Network, Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’was, Asociación 

Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Asociación Sotz’il, Assemblée des 

Arméniens d’Arménie Occidentale, Association culturelle et scientifique de Khenchela, 

Association Culturelle Taralift, Association of Indigenous Peoples of the North 

Kamchatsky, Association of Indigenous Peoples of Ryukyus, Association of Indigenous 

Peoples of the North, Siberia and Far East of the Russian Federation, Autoridades 

Indígenas de Colombia, Bangladesh Minority Council, Bangsa Adat Alifuru Maluku, Bodo 

Sahilya Sabha, Centre for Organisation Research and Education, Chittagong Hill Tracts 

Students Council, Comisión de Juristas Indígenas en la Republica Argentina, Comisión 

juridica para el autodesarrollo de los pueblos originarios andinos, Consejo Indio de 

Sudamerica, Confederación Mapuche De Neuquen, Communauté des Poitiers du Rwanda, 

Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, Congrès Mondial Amazigh, 

Congrès Populaire Coutumier Kanak, Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy, 

Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, Coordinadora Nacional de Desplazados y 

Comunidades Indigenas en Reconstruccion del Perú, Dewan Adat Papua, 

Didipio Earthsavers Multipurpose Association inc., Enlace Continental de Mujeres 

Indígenas, Eukom Sog Pito Kodolongan, Federación de organizaciones de la nacionalidad 

kichwa de Sucumbios, Federation of Matigsalug Manobo Tribal Councils, Inc., Foundation 

for Aboriginal and Islander Research Action, Forest Peoples Programme, Friends of the 

Coquihalla, Fundación Intercultural Wayunka Pueblo Chibuleo, Gáldu Resource Centre for 
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the Rights of Indigenous Peoples, Global Indigenous, Grand Council of the Crees, Herri 

Topa, Indigenous ICT Task Force, Indigenous Network on Economics and Trade, 

Indigenous Peoples and Nations Coalition, Indigenous Peoples Links, Indigenous Peoples 

Network of Malaysia, Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee, Indigenous 

Peoples Rights Monitor, Indigenous World Association, Indigenous World Forum on 

Water and Peace, Inter Mountain Peoples Education and Culture Association, International 

Indian Treaty Council, International Organization of Indigenous Resource Development, 

Inuit Circumpolar Council, Iraqi Turkmen Human Rights Research Foundation, Jaringan 

Orang Asal Se-Malaysia, Khmers Kampuchea-Krom Federation, Khwa Ttu San Culture 

and Education Centre, Kirat Yakthung Chumlung, Kirat Youth Society (KYS), Legal 

Rights and Natural Resources Center Friends of the Earth, Magar Studies Center, Massai 

Women Development organization, Massai Women Rights and Environment Development 

Group, Mbororo Social and Cultural Development Association, Meghalaya Peoples’ 

Human Rights Council, Mohwak Nation at Kahnawake, Movimiento de la Juventud Kuna, 

Movimiento Indio “Tupaj Amaru”, Naadutaro (Pastoralists’ Survival Organization), 

National Indian Justice Centre, National Native Title Council, National Indian Youth 

Council, Native Women’s Association of Canada, Network for Developing Indigenous 

Peoples, New South Wales Aboriginal Land Council, Ntaunaq Nam Qom, Ocaproce, 

Office of Navajo Nation Human Rights Commission, Olaji lo larusa Intergrated 

Programme for Agro-Pastoralist Development, Organización de Ayllus Originarios Pueblo 

Quechua Peru, Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina, Organización 

Nacional Indígena de Colombia, Partners of Community Organization - PACOS Trust, 

Picundungun, Polar Council, Pueblos Indígenas Cumanagoto, Red Nacional de Jovenes 

Indígenas “Ihui Rhaban”, Rehoboth Community, Réseau Amazigh Pour la Citoyenneté 

“Azetta”, Retorno a la Tierra, Revista Ecuamundo, Saami Council, Servicios del Pueblo 

Mixe, Shimin Gaikou Centre, Sunuwar Welfare Society, Ti Tlanizke, Tin Hinan, Union 

Nationale du Peuples Kanak, United Zo Indigenous Peoples, Western Shoshone Defence 

Project, Working Group of indigenous minorities in Southern Africa, World Alliance of 

Mobile Indigenous Peoples, World Indigenous Peoples Network AINU, Yaaku People’s 

Association, Yachawasi Films and Zo Indigenous Forum.  
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  املرفق الثاين

  جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢

رهنـاً  ) دراسة عن حق الشعوب األصلية يف املشاركة يف عملية اختاذ القـرارات           (  -٣[
  ]مبوافقة جملس حقوق اإلنسان

  إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية  -٤
  مقترحات تقدم إىل جملس حقوق اإلنسان لكي ينظر فيها ويقرها  -٥
  .اعتماد التقرير  -٦

        


