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  جملس حقوق اإلنسان
   الدورة الثامنة عشرة

   من جدول األعمال٥البند 
 هيئات وآليات حقوق اإلنسان

 آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية عن دورهتا         تقرير    
  )٢٠١١يوليه / متوز١٥-١١جنيف، (عة الراب

   بامبانزيفيتال:  املقرر-الرئيس     

  موجز    
عقدت آلية اخلرباء املعنية حبقوق اإلنسان الشعوب األصلية دورهتا الرابعة يف الفترة      

وباإلضافة إىل أعضاء آلية اخلرباء اخلمسة كان من بني . ٢٠١١يوليه / متوز١٥ إىل   ١١من  
 ممثلون عن الدول وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتـا املتخصـصة،           املشاركني يف الدورة  

واملنظمات غري احلكومية، ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، واألوسـاط األكادمييـة           
  .والشعوب األصلية

وعقدت آلية اخلرباء مناقشة بشأن متابعة الدراسات املواضيعية واملشورة املقدمـة             
سة املتعلقة بالشعوب األصلية واحلق يف املشاركة يف صنع         وبشأن التقرير النهائي عن الدرا    

كما عقدت مناقشات بشأن إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقـوق الـشعوب            . القرارات
  .األصلية وبشأن املقترحات اليت ستطرح على جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة عشرة

سة املتعلقة بالشعوب األصلية    وقد اعتمدت آلية اخلرباء تقريرها النهائي عن الدرا         
  .واحلق يف املشاركة يف صناعة القرارات، كما اعتمدت عدداً من املقترحات
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  مقدمة  -أوالً   
، آلية للخرباء ُتعىن حبقوق الشعوب ٦/٣٦، مبوجب قراره جملس حقوق اإلنسان أنشأ    -١

األصلية كآلية خرباء فرعية ملساعدة اجمللس يف تنفيذ واليته وذلك بتزويده خبربة موضوعية عن           
وقد قرَّر اجمللس أن تركز اخلـربة       . حقوق الشعوب األصلية نزوالً على الطلب الذي تقدم به        

لى األحباث وجواز أن تقـدم اآلليـة        املوضوعية أساسياً على الدراسات واملشورة القائمة ع      
  .اقتراحات إىل اجمللس للنظر فيها واملوافقة عليها

اعتماد التقرير النهائي عن الدراسة املتعلقة بالشعوب األصلية واحلق يف            -ثانياً   
  املشاركة يف صنع القرارات

ة واحلق يف   اعتمدت آلية اخلرباء التقرير النهائي عن الدراسة املتعلقة بالشعوب األصلي           -٢
  .املشاركة يف صنع القرارات واالقتراحات املبينة أدناه

اعتماد التقرير النهائي عن الدراسة املتعلقة بالـشعوب األصـلية واحلـق يف               -ألف   
  املشاركة يف صنع القرارات

  :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  
 الذي طلـب    ١٢/١٣نسان  جملس حقوق اإل   من قرار    ٦إذ تشري إىل الفقرة       )أ(  

فيه اجمللس إىل آلية اخلرباء أن جتري، وفقاً لواليتها، دراسة عن الشعوب األصـلية واحلـق يف                 
املشاركة يف صنع القرارات، وأن تقدم تقريراً مرحلياً إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة، وأن               

  تقدم الدراسة النهائية إىل دورته الثامنة عشرة؛
قرير النهائي عن الدراسة املتعلقة بالشعوب األصـلية واحلـق يف           تعتمد الت   )ب(  

  ؛)١(املشاركة يف صنع القرارات
 املقرر، بالتشاور مع أعضاء آلية اخلرباء اآلخرين، احلـق يف  -خيّول الرئيس     )ج(  

إدخال التنقيحات الالزمة على التقرير النهائي يف ضوء املناقشات اليت دارت يف دورهتا الرابعة              
  . يف دورته الثامنة عشرةجملس حقوق اإلنسانمي تقرير إىل وتقد

__________ 

 .A/HRC/EMRIP/2011/2الوثيقة  )١(
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  االقتراحات  -باء   
الشعوب األصلية واحلق يف املشاركة يف صـنع القـرارات فيمـا يتعلـق              : ١االقتراح  

  بالصناعات االستخراجية
  :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  
 اليت طلب فيهـا     ٩/٧ اإلنسان   جملس حقوق  من قرار    ٣إذ تشري إىل الفقرة       )أ(  

  اجمللس إىل آلية اخلرباء أن حتّدد مقترحات وأن تطرحها بتوافق اآلراء على اجمللس؛
تقترح على جملس حقوق اإلنسان أن يطلب إىل آلية اخلرباء أن تـستمر يف                 )ب(  

 عملها بشأن الشعوب األصلية واحلق يف املشاركة يف صنع القرارات بالتركيز على الـصناعات             
االستخراجية وذلك بالتعاون مع العمل املواضيعي للمقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية            
وتعميم وتقاسم املعارف واملمارسات اجليدة مع الفريق العامل املعين بقضية حقـوق اإلنـسان             

  .والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال
  ة يف جملس حقوق اإلنسان النظر يف حقوق الشعوب األصلي: ٢االقتراح 
  :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  
إذ ترّحب بالقرار الذي اختذه جملس حقوق اإلنسان والقاضي بأن يقيم حواراً              )أ(  

تفاعلياً يف أعقاب تقدمي آلية اخلرباء لتقريرها السنوي إىل جملس حقوق اإلنسان وخدمة النقاش              
أن دور اللغات والثقافات يف تعزيز ومحاية رفاه الشعوب األصـلية           اليت تستغرق نصف يوم بش    

 أن ينظر يف الدراسة األوىل اليت تضطلع هبا آلية اخلرباء بشأن الـدروس              ، وتقترح )٢(وهويتها
املستفادة والتحديات املطروحة فيما يتعلق بإعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم وذلك يف             

  ؛٢٠١١ق نصف يوم يف عام إطار حلقة النقاش اليت تستغر
 عقد حلقات نقاش مماثلة على أساس       جملس حقوق اإلنسان  تقترح أن يقّرر      )ب(  

  دائم كُلّ عام مبشاركة آلية اخلرباء واستناداً إىل تقاريرها حول دراساهتا املواضيعية؛
جملس حقوق اإلنسان إىل الدول وهيئات معاهدات       تقترح كذلك أن يطلب       )ج(  

 واملكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة واهليئـات واملؤسـسات ذات الـصلة            األمم املتحدة، 
  األخرى، استخدام توصيات ومشورة آلية اخلرباء يف إطار أنشطته؛ 

تقترح، أن حيتفل اجمللس، يف سياق الذكرى السنوية اخلامسة العتماد اجلمعية             )د(  
ك بإعادة التوكيد علـى التزامـه       العامة لإلعالن املتعلق حبقوق الشعوب األصلية، باحلدث وذل       
 اإلعالن إىل تغـيري موقفهـا       علىبتنفيذ اإلعالن وأن يدعو الدول اليت امتنعت عن التصويت          

  والتحول إىل دعمه؛
__________ 

 .٨ و٧، الفقرتان ١٥/٧جملس حقوق اإلنسان قرار  )٢(
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 الذي طرح   ٧ واالقتراح )٣( الذي طرح يف دورهتا الثانية     ٣ىل االقتراح   إتشري    ) ه(  
جملس حقوق اإلنسان    وتقترح أن يويل     بشأن االستعراض الدوري الشامل،    )٤(يف دورهتا الثالثة  

  .عناية خاصة لتنفيذ التوصيات املتعلقة بالشعوب األصلية يف إطار استعراضه الدوري الشامل
  تعزيز حقوق الشعوب األصلية التشاركية يف األمم املتحدة: ٣االقتراح 
  :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  
 من اإلعالن املتعلق بالشعوب األصلية اليت تؤكد على         ١٨ىل املادة   إإذ تشري     )أ(  

أن للشعوب األصلية احلق يف املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة باملسائل اليت متس حقوقهـا              
عن طريق ممثلني ختتارهم هي بنفسها ووفقاً إلجراءاهتا اخلاصة، وكـذلك احلـق يف حفـظ     

  وم باختاذ القرارات؛وتطوير مؤسساهتا األصلية اخلاصة هبا اليت تق
 من اإلعالن املتعلق بالشعوب األصلية الـيت        ٤١وإذ تشري كذلك إىل املادة        )ب(  

توجب على األمم املتحدة اإلسهام يف التنفيذ التام ألحكام اإلعالن وال سيما عـن طريـق                
  السبل والوسائل اليت تضمن مشاركة الشعوب األصلية يف املسائل اليت متسها؛

ن الترتيبات االستشارية لألمم املتحدة املتعلقة بالكيانـات غـري          تعترف بأ   )ج(  
احلكومية ميكن أن متنع هيئات ومؤسسات الشعوب األصلية يف جمال احلوكمة، مبـا فيهـا               
حكومات الشعوب األصلية التقليدية وبرملاناهتا ومجعياهتا وجمالسها من املشاركة يف عمليات           

  ا ال تنتظم دائماً كمنظمات غري حكومية؛صنع القرار يف األمم املتحدة حيث إهن
 اجلمعية العامة على أن تعتمد، على       جملس حقوق اإلنسان  تقترح أن يشّجع      )د(  

وجه االستعجال، تدابري دائمة مناسبة لضمان متكن هيئات ومؤسسات الشعوب األصلية يف            
مجعياهتا وجمالسها من جمال احلوكمة، مبا فيها حكومات الشعوب األصلية التقليدية وبرملاناهتا و

 األمم املتحدة بصفة مراقبني يتمتعون، كحد أدىن، باحلقوق التشاركية ذاهتا اليت            املشاركة يف 
تتمتع هبا املنظمات غري احلكومية ذات املركـز االستـشاري لـدى اجمللـس االقتـصادي         

  .واالجتماعي
  قوق الشعوب األصليةالتدابري الرامية إىل حتقيق غايات اإلعالن املتعلق حب: ٤االقتراح 
 :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  

فيـه اجمللـس     الذي يشجع    ١٥/٧جملس حقوق اإلنسان    إذ تشري إىل قرار       )أ(  
الدول اليت أقّرت اإلعالن املتعلق حبقوق الشعوب األصلية على أن تعتمد تدابري الغرض منـها               

  واردة فيه؛ ال٣٨بلوغ أهداف اإلعالن عمالً باملادة 

__________ 

)٣( A/HRC/12/32. 
)٤( A/HRC/15/36. 
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جملس حقوق اإلنسان إىل آلية اخلرباء أن تضع، مبـساعدة          تقترح أن يطلب      )ب(  
إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان استبياناً استقصائياً فيما يتعلق بالتدابري الرامية             

د من التفاصيل   تطبيق أحكام اإلعالن الستكمال املعلومات الواردة يف دورهتا السنوية، وتقدمي املزي          
  .عن التدابري واستراتيجيات التنفيذ املناسبة لضمان احترام اإلعالن وتطبيقه على النحو الكامل

  املؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية: ٥االقتراح 
 :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  

رام املبادئ لـضمان    إىل احلاجة إىل اتباع هنج شامل يقوم على احت        إذ تشري     )أ(  
املشاركة التامة للشعوب األصلية يف املؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية يف مجيع املراحـل              

وعالوة على ذلك، ينبغي تطبيق     . بدءاً بالتخطيط واإلعداد ومروراً باملؤمتر نفسه وأي متابعة       
املساواة مع غريها على كل    مبدأ املشاركة الكاملة والرمسية الفّعالة للشعوب األصلية على قدم          

املؤمترات العاملية اليت سُتعقد يف املستقبل وذلك استناداً إىل احلقوق املؤكدة يف اإلعالن املتعلق              
  حبقوق الشعوب األصلية؛

جملس حقوق اإلنسان بالقرار الذي اختذه برملان الّصامي يف         تقترح أن يرّحب      )ب(  
ألصليني للتحضري للمؤمتر العاملي الذي سـيعقد يف        النرويج والقاضي باستضافة مؤمتر للسكان ا     

 وأن يطلب إىل اجلمعية العامة والدّول أن تضمن إدراج حمّصلة العملية التحـضريية              ٢٠١٣عام  
  اخلاصة بالشعوب األصلية يف حمصلة املؤمتر العاملي؛

يف تقّرر أن يكون املؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية أحد البنود املدرجـة         )ج(  
  جدول أعمال الدورة اخلامسة آللية اخلرباء؛

تقترح أن يدعم جملس حقوق اإلنسان املشاركة الكاملة للشعوب األصلية مبن           )د(  
  .فيها الشباب والنساء، يف مجيع مراحل املؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية

س املستفادة والتحـديات    متابعة تقرير آلية اخلرباء عن الدراسة املتعلقة بالدرو       : ٦االقتراح  
  املطروحة فيما خيّص إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم

 :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  

إذ تشّجع وكاالت ومنظمات األمم املتحدة املتخصصة على تقدمي الـّدعم             )أ(  
ا التعليمية اخلاصة هبـا     املايل والتقين للشعوب األصلية يف جهودها الرامية إىل إقامة مؤسساهت         

   من اإلعالن؛١٤وفقاً للمادة 
جملس حقوق اإلنسان الدول على اختاذ تـدابري تـشريعية          تقترح أن يشّجع      )ب(  

وسياساتية من شأهنا أن متكن من إقامة وتنفيذ نظم تعليمية تقليدية لتقوية اللغـات والثقافـات           
صلية وضمان أن ُيصبح التعليم اجليـد       األصلية من أجل تعزيز ومحاية رفاه وهوية الشعوب األ        

  .النوعية إحدى األولويات الوطنية للدول
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  الندوة الدولية للخرباء املعنية بتقصي احلقائق وعمليات املصاحلة: ٧االقتراح 
 :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  

لة نظم املدارس   إذ تالحظ أن هناك اعترافاً عاملياً باحلاجة إىل البت يف حمصّ            )أ(  
اإليوائية والنهارية والداخلية ومالجئ األيتام اليت تقام على الصعيد العاملي من أجل إعمـال              

  احلقوق اإلنسانية للعديد من أجيال الشعوب األصلية على النحو الكامل؛
وإذ تالحظ أن عقد ندوة دولية للخرباء ُتعىن بعمليات تقـصي احلقـائق               )ب(  

ن يعزز املصاحلة فيما بني الشعوب األصلية والدول والكنـائس وبقيـة            واملصاحلة من شأنه أ   
  املواطنني؛
والذي اعترفت فيه بأمهية     )٥( املطروح يف دورهتا الثالثة    ٨تشري إىل االقتراح      )ج(  

عمليات تقصي احلقائق واملصاحلة على الصعيد الوطين يف توفري منوذج وآلية هامني لتحـسني       
 الشعوب األصلية وتشجيع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق          العالقات بني الدول وبني   

اإلنسان على النظر يف إمكانية اإلعداد لعقد حلقة دراسية دولية للخرباء تعىن بعمليات تقصي              
  احلقائق واملصاحلة؛

تشري إىل تقرير احملفل الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية عـن دورتـه               )د(  
فيه احملفل عقد ندوة دولية للخرباء بشأن عمليات تقـصي احلقـائق            والذي دعم    )٦(العاشرة

  واملصاحلة؛
  .٢٠١٣ تقترح عقد ندوة دولية بشأن عمليات تقصي احلقائق واملصاحلة يف عام  ) ه(  
  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان: ٨االقتراح 
 :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  

 املطروح  ١ واالقتراح )٧(، املطروح يف دورهتا الثانية    ٢ تراحإذ تشري إىل االق     )أ(  
واللذين أكدت فيهما جمّدداً الطلب الذي تقـدمت بـه إىل املؤسـسات         )٨(يف دورهتا الثالثة  

  الوطنية حلقوق اإلنسان والقاضي بتعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية بشكل فّعال؛
واملؤسسات  األمم املتحدة السامية     ترّحب باملبادرة املتخذة من قبل مفوضية       )ب(  

 لوضع دليل تشغيلي لفائدة املؤسسات الوطنية املعنية حبقـوق          قوق اإلنسان الوطنية املعنية حب  

__________ 

)٥( A/HRC/15/36. 
، (E/2011/43-E/C.19/2011/14) ٢٣، امللحق رقـم     ٢٠٠٦الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،       )٦(

 .٩٥الفقرة 
)٧( A/HRC/12/32. 
)٨( A/HRC/15/36. 
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اإلنسان لتحقيق هدف تنفيذ اإلعالن املتعلق حبقوق الشعوب األصلية وتشّجع مشاركة كل            
ونشره على نطاق واسع عند     األطراف، مبا فيها الشعوب األصلية، يف إعداد الدليل التشغيلي          

إجنازه وتعميمه خاصة على مجيع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واالستهداء به عملياً يف             
  األنشطة اليت تضطلع هبا مع الشعوب األصلية؛

ترّحب أيضاً بالقرار الذي اختذته جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية            )ج(  
 مناقشة بشأن الشعوب األصلية يف دورهتا القادمـة يف          حلقوق اإلنسان والقاضي بعقد حلقة    

  .، وتشّجع مشاركة آلية اخلرباء٢٠١٢مارس /آذار

  تنظيم الدورة  -ثالثاً   

  احلضور  -ألف   
عقدت آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية دورهتا الرابعة يف جنيف يف الفترة               -٣

ي زرة أعضاء اآللية وهم فيتـال بامبـان    وشارك يف الدو  . ٢٠١١يوليه  / متوز ١٥ إىل   ١١من  
والـدكتور  ) ماليزيـا (وجاين السيمبانغ   ) االحتاد الروسي (وأنستازيا شومخان   ) بوروندي(

  ).كوستاريكا(وخوسيه كارلوس موراليس موراليس ) كندا(ويلتون ليتلتشايلد 
سويل وضّم املشاركون يف دورة آلية اخلرباء ممثلني عن الدول األعضاء والكرسي الر             -٤

  ).انظر املرفق األول(ومنظمات وبرامج األمم املتحدة 
كما شارك يف الدورة املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية جيمس أنايا وهو               -٥

أحد أعضاء احملفل الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية والزعيم األكرب إدوارد جون وممثـل              
  .الشعوب األصلية هي تارسيال ريفريا زياعن صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل 

  الوثائق  -باء   
 (A/HRC/EMRIP/2011/1)كان معروضاً على آلية اخلرباء جـدول األعمـال املؤقـت        -٦

بالصيغة اليت أعدهتا املفوضية السامية      (A/HRC/EMRIP/2011/1/Add.1)وجدول األعمال املشروح    
  . الذي أعّدته آلية اخلرباء(A/HRC/EMRIP/2011/2)حلقوق اإلنسان والنص املسبق للتقرير النهائي 

  افتتاح الدورة  -جيم   
 املقرر املنتهية واليته، السيد موراليس مـوراليس الـدورة الرابعـة            -افتتح الرئيس     -٧

اخلرباء وأعطى الكلمة ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان الـيت أبـدت               آللية
  .مالحظات استهاللية
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فوضة السامية حلقوق اإلنسان، يف بياهنا، على أن إعالن األمم املتحـدة            وشددت امل   -٨
. بشأن حقوق الشعوب األصلية يشكل معلماً بارزاً يف جمال مناصـرة الـشعوب األصـلية              

وذكرت بأن الشعوب األصلية ما زالت تعد من أكثر الشعوب هتميشاً يف العامل كمـا أهنـا                 
وأضافت أن إحدى الدراسات اليت     . سياسي واالقتصادي كثرياً ما تستبعد من دوائر النفوذ ال      

 يف املائة من الشعوب األصلية تعيش يف فقـر    ٨٠أجريت يف اآلونة األخرية تبّين أن أكثر من         
وبإمكان آلية اخلرباء أن تـضطلع      . وهي كثرياً ما تكون مغبونة فيما يتعلق بالتعليم والصحة        

ليت تواجهها الشعوب األصلية وذلك بفـضل       بدور رئيسي يف معاجلة قضايا حقوق اإلنسان ا       
تقوم به من دراسات مبا يف ذلك التقرير النهائي عن الدراسة املتعلقة بالشعوب األصـلية                ما

وخلصت إىل أن املشاركة يف صنع القرارات ليـست         . واحلق يف املشاركة يف صنع القرارات     
ية يف التمّتع بسائر حقوق     فقط أحد حقوق اإلنسان، يف حّد ذاهتا، بل هي عنصر حاسم األمه           

  .الشعوب األصلية
يف بياهنا االفتتاحي،   وشددت رئيسة جملس حقوق اإلنسان، السفرية الورا دوبوي،           -٩

على أنّ آلية اخلرباء قد أوكلت إليها مهمة إسداء املشورة للمجلس حول قضايا الـشعوب               
ر تفاعلي مع آلية اخلرباء      الدخول يف حوا   ١٥/٧وذكّرت بأن اجمللس قّرر، يف قراره       . األصلية

  .يف دورته الثامنة عشرة
وسلط املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية، يف بيانه، األضواء على العمـل               -١٠

الذي أجنزته آلية اخلرباء فيما يتعلق بتطوير األفكار والتوجيهات العملية بشأن اإلعالن املتعلق             
الدراسات املواضيعية واملشورة الـيت تـسديها       كما أكّد على أن     . حبقوق الشعوب األصلية  

اخلرباء مكّملة للعمل الذي يقوم به املقرر اخلاص واملنتـدى الـدائم املعـين بقـضايا                 آلية
  .األصلية الشعوب

وأشار الزعيم األكرب إدوارد جون، عضو املنتدى الّدائم املعين بقـضايا الـشعوب               -١١
كما سلط األضواء . ة ومحاية حقوق الشعوب األصليةاألصلية، إىل أمهية آلية اخلرباء يف مناصر

. على احلاجة إىل التنسيق بني اآلليات الثالث اليت أنيطت هبا مهام تركّز على تلك الـشعوب          
ر، أخرياً، بالقضايا الرئيسية اليت طرحت خالل دورة املنتدى الّدائم العاشرة املنـصرمة             وذكّ

  .واليت قد هتّم عمل آلية اخلرباء
بت روسلني نونان، رئيسة جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقـوق           ورّح  -١٢

وقالت . اإلنسان، يف بياهنا، بالعمل الذي قامت به آلية اخلرباء وبالنهج التشاوري الذي اتبعته            
إن مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية أطراف فاعلة رئيسية يف تعزيز الدراسات اليت جتريهـا              

  .تزمة باإلسهام يف اضطالعها بأعباء واليتهاآلية اخلرباء وتظل مل
ورّحبت السيدة ريفريا زّيا، يف معرض املالحظات اليت أبدهتا نيابة عن جملـس إدارة                -١٣

 ٦٥/١٩٨صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل الشعوب األصلية، بقرار اجلمعية العامـة            
لية للمشاركة يف دورات جملـس  ن الصندوق من توفري املوارد ملمثلي الشعوب األص   الذي ميكّ 
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حقوق اإلنسان وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان، كما أعربت عن شكرها للمـسامهني يف    
  .صندوق التربعات ودعت إىل زيادة اإلسهام فيه نظراً لالخنفاض املسّجل يف عدد التربعات

  انتخاب أعضاء املكتب  -دال   
 مقّرر لـدورة آليـة      -ء إىل ترشيح رئيس      املقرر املنتهية واليته اخلربا    -دعا الرئيس     -١٤

ي زوأعلن الدكتور ليتلتشايلد أن اخلرباء قّرروا بتوافق اآلراء تسمية السيد بامبان. اخلرباء الرابعة
 -مث أعلن الـرئيس     .  املقرر، على التوايل   - مقرراً ونائبة للرئيس     -والسيدة شومخان، رئيساً    

  .وين بالتزكيةاملقرر املنتهية واليته انتخاب هذين العض
 املقرر اجلديد، يف بيانه، عن شكره لسلفه وألعضاء آلية اخلـرباء            -وأعرب الرئيس     -١٥

كما شكر املفوضة السامية على حضورها وعلى ما تقدمه املفوضية السامية من            . على انتخابه 
 تستهدي مبا ورد    مثّ ذكّر بأن آلية اخلرباء ُتعّد حمفالً فريداً ملناقشة قضايا حمدَّدة كما أهنا            . دعم

  .٦/٣٦يف قرار جملس حقوق اإلنسان 
وسلّط الرئيس األضواء على أنشطة آلية اخلرباء يف الفترة الفاصلة بـني الـّدورتني                -١٦
. سيما فيما يتعلق بعمل املقرر اخلاص واملنتدى الّدائم وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان            وال

 اخلاص وفريقه خالل دورات آلية اخلرباء للرّد ورّحب باالجتماعات املوازية اليت عقدها املقرر     
  .على االدعاءات حبدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان

ورّحب، أخرياً، باملساعدة اليت قدمها صندوق التربعات يف شكل منح للسفر كمـا              -١٧
وختم بيانه بدعوة كل املشاركني إىل اإلسهام يف دورة آلية          . رّحب مبسامهات خمتلف الّدول   

وطرح اقتراحات موضوعية على جملس حقوق اإلنسان لإلسهام        . لرابعة بشكل فّعال  اخلرباء ا 
  .يف تعزيز حقوق الشعوب األصلية

  إقرار جدول األعمال  -هاء   
أحاط الدكتور ليتلتشايلد املشاركني علماً، قبل إقرار جدول األعمال، بالقرار الذي             -١٨

. ٢٠١٤ملي املعين بالشعوب األصلية يف عـام        اختذته اجلمعية العامة والقاضي بعقد املؤمتر العا      
. وشّدد على أمهية ضمان مشاركة الشعوب األصلية الكاملة يف مجيع مراحل املؤمتر العـاملي             

  .وسلط األضواء على أمهية آلية اخلرباء فيما يتعلق بتلك القضية يف دورهتا القادمة
  .)٩(رابعةوأقّرت آلية اخلرباء جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة ال  -١٩

__________ 

)٩( A/HRC/EMRIP/2011/1. 
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  متابعة الدراسات املواضيعية واملشورة  -رابعاً   
تطرقت السيدة السيمبانغ إىل دراسة آلية اخلرباء بشأن الدروس املستفادة والتحديات     -٢٠

يركز عليه   املطروحة الرامية إىل إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم وشددت على أن ما            
علومات من املشاركني بشأن كيفيـة اسـتفادهتم         من جدول األعمال هو التماس امل      ٣ البند
كما أشارت إىل حلقة النقاش اليت ستستغرق نصف يـوم وسـتركز علـى              . الدراسة من

لغات وثقافات الشعوب األصلية واليت ستنعقد أثناء دورة جملس حقوق اإلنـسان             موضوع
  .الثامنة عشرة

 من األولويـات الوطنيـة      وأكد الدكتور ليتلتشايلد على أن التعليم جيب أن يكون          -٢١
وأشار إىل قضايا حقوق اإلنسان املرتبطة باملدارس الداخلية املخصـصة ألبنـاء الـشعوب              

  .األصلية
وكان من بني القضايا الـيت أُثـريت ضـرورة    . وتدخلت يف النقاش عدة منظمات   -٢٢

ليت أعرب عنها   ومن بني الشواغل ا   . االعتراف بالنظم التعليمية التقليدية واالفتقار إىل التمويل      
ممثلو الشعوب األصلية اإلمهال الذي تلقاه ثقافات تلك الشعوب داخل نظم التعليم، وقلـة              
الفرص املتاحة أمامها لالستفادة من برامج التعليم وأمهية برامج التعلـيم املقدمـة بلغـات               

  . الشعوب تلك
يتعلق حبـق    وتناولت عدة دول خمتلف التدابري واخلطط والربامج اليت اعتمدهتا فيما           -٢٣

  .الشعوب األصلية يف التعليم وكيفية متابعتها للتوصيات الواردة يف دراسة آلية اخلرباء
ورحب السيد موراليس موراليس بتدخالت الدول والـشعوب األصـلية وسـلط              -٢٤

وأضاف أن الدراسة أكدت بوضوح على أن التعلـيم         .  سوية األضواء على احلاجة إىل العمل    
  . من أكثر الطرق فعالية حلفظ ثقافات الشعوب األصلية

وأشارت السيدة السيمبانغ إىل أن الكثري من الشعوب األصلية سـعت إىل إقامـة                -٢٥
ـ          . نظمها التعليمية اخلاصة هبا    سياق ورأت أن التحديات املرتبطة بإعمال احلق يف التعليم يف ال

بد من التصدي هلا من جانب الدول والشعوب األصلية على           الذي يهم الشعوب األصلية ال    
وختمت حديثها مشرية إىل أهنا ترحب مبواصـلة مناقـشة هـذه القـضية يف               . حد سواء 
  . القادمة الدورات

يتعلـق   ورحب الدكتور ليتلتشايلد باملبادرات اليت اختذهتا خمتلـف الـدول فيمـا             -٢٦
وذكر أمهية  . ة بالتقرير وشجعت الدول األخرى على اتباع هذه املمارسات اجليدة         باالستعان

  . اللغات اليت تتحدثها الشعوب األصلية ونوعية التعليم املقدم هلا
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الدراسة املتعلقة بالشعوب األصلية واحلـق يف املـشاركة يف صـنع              -خامساً  
  القرارات

لنهائي عن الدراسة املتعلقـة بالـشعوب       أكّدت السيدة السيمبانغ على أن التقرير ا        -٢٧
األصلية واحلق يف املشاركة يف صنع القرارات يكّمل التقرير املرحلي الذي صدر عن تلـك               

وأشارت السيدة السيمبانغ،   .  الصادرة عن آلية اخلرباء    ٢الدراسة وهو يتضمن املشورة رقم      
خيص مشاركة الشعوب     فيما لدى تلخيص التقرير، إىل أنه يتضمن أمثلة على املمارسات اجليدة         

، كما أنـه    ١٥/٧األصلية يف صنع القرارات كما طلب ذلك جملس حقوق اإلنسان يف قراره             
استند إىل األحباث اليت أجرهتا آلية اخلرباء واملداخالت اليت وردت وإىل حلقة عمـل عقـدها                

املشاركون يف  وذكّرت بأن آلية اخلرباء ترحب بأي تعليقات يبديها         . خرباء حول هذا املوضوع   
  .الدورة الرابعة قبل أن تقدم التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة عشرة

 املقرر تقدمي جون هنريكسون، أحد أعضاء آلية اخلرباء الـسابقني           -وتوىل الرئيس     -٢٨
وأشار هنريكسون إىل أن الدراسة قد ُوضعت من قبل أعضاء آلية           . وواحد من مؤلفي التقرير   

وذكّر بأن املشاركة الفعلية للشعوب     . اء السابقني ودعا أعضاءها احلاليني إىل استكماهلا      اخلرب
وسلط األضواء . األصلية يف صنع القرارات أمر جوهري حىت يتسىن هلا التمتع حبقوق اإلنسان          

حق الـشعوب األصـلية يف تقريـر مـصريها؛          ) أ: (على ثالثة مفاهيم حامسة األمهية هي     
وواجـب الدولـة    ) ج(يتعلق باستشارة الشعوب األصـلية؛        ة فيما وواجب الدول   )ب(

مث .  بالسعي إىل احلصول على موافقة الشعوب األصلية احلرة واملسبقة واملـستنرية           يتعلق  فيما
  . جاء يف إجياز على ذكر حمتويات الدراسة

حواجز وعلق الدكتور ليتلتشايلد قائالً إن اإلجراءات اليت اختذهتا بعض الدول أقامت   -٢٩
وسلط األضواء على املصاعب اليت تواجه الـشعوب    . حالت دون مشاركة الشعوب األصلية    

خيص احلصول على التأشريات أو االعتراف جبوازات الـسفر الـيت تـصدرها              األصلية فيما 
  . وخاصة عندما يتعلق األمر باحلفاظ على العالقات عرب احلدود

خيص إعمـال احلـق يف       ات املطروحة فيما  وأثار املراقبون عدة قضايا منها التحدي       -٣٠
املشاركة يف صنع القرارات على املستوى الوطين وأمهية احلق يف املشاركة يف عمليات صـنع              
القرار املرتبطة بالسياسات العامة ومشاركة نساء الشعوب األصلية يف عملية صـنع القـرار              

يتعلق بأراضي الشعوب    ستنرية فيما املسبقة وامل واحلق يف تقرير املصري واحلق يف املوافقة احلرة         
األصلية ومواردها الطبيعية وأقاليمها وحاالت العجز املايل وانعدام البىن التحتية الالزمة لدعم            

وأكّـد  . مشاركة الشعوب األصلية واحلق يف اللجوء إىل النظم التقليدية اخلاصة بصنع القرار           
نية حلقوق اإلنسان أن متثل، يف جمال       بعض املراقبني اآلخرين على أن بإمكان املؤسسات الوط       

وسلطت عدة . املشاركة يف عملية صنع القرار، جسراً يصل بني الدولة وبني الشعوب األصلية
  . دول األضواء على املمارسات اجليدة وعلى التحسينات املدخلة يف هذا اجملال
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وب وأعرب الدكتور ليتلتشايلد عن شكره جلهات عدة من بينها الـدول والـشع              -٣١
األصلية واملفوضون الوطنيون املسؤولون عن حقوق اإلنسان واألساتذة اجلـامعيون علـى            

أسهموا به وعلى حتليالهتم الناقدة للتقرير النهائي آللية اخلرباء عـن دراسـتها املتعلقـة                ما
وأثناء مناقشة هذا البند العام مـن       . بالشعوب األصلية واحلق يف املشاركة يف صنع القرارات       

ألعمال استمعت آلية اخلرباء إىل ما قيل عن حاالت لإلقصاء وقعت يف مجيع أحنـاء               جدول ا 
وعدم االعتراف بالـشعوب    ) إقصاء للشباب واحلكومات التقليدية، على سبيل املثال      (العامل  

ومن بني القضايا   . األصلية وهذه أمور تشكل انتهاكات للحق يف املشاركة يف صنع القرارات          
 عليها األضواء العنف االنتخايب واحلاجة إىل التواصل فيما بني الثقافات           الرئيسية اليت ُسلطت  

والقضايا املطروحة على جانيب احلدود واملبادئ التوجيهية اليت مت إقرارهـا مـؤخراً بـشأن               
وقد منا إىل مسع أعضاء آلية اخلرباء أن احلاجة ماسة إىل االستمرار            . األعمال وحقوق اإلنسان  

نتائج اليت خلص إليها تقريرها النهائي عن الـشعوب األصـلية واحلـق يف           يف االستناد إىل ال   
املشاركة يف صنع القرارات ومواصلة التركيز على احلق يف تقرير املصري واملوافقة احلرة املسبقة              

جانباً وهـو   " التشاور"واملستنرية، واحلقوق ذات الصلة باألراضي واألقاليم واملوارد وإحالة         
يد عليه وكان من نتيجة ذلك التشويش على احلقوق املادية اليت تقوم عليها       حق بولغ يف التوك   

كما حتدث املراقبون عن حاجة منظمة األمم املتحدة        . حياة الشعوب األصلية وموارد رزقها    
وسائر وكاالت األمم املتحدة إىل أن متكن وتضمن متثيل         ) اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة    

) إدارة احلقوق ومحايتها   ذلك يف مبا(كتها بفعالية يف صنع القرارات      الشعوب األصلية ومشار  
  .العالقة بالشعوب األصلية يتعلق باتفاقيات اليونسكو وسياساهتا ذات سيما فيما وال
وحدد الدكتور ليتلتشايلد الصعوبات املرتبطة بعدم االعتـراف بـبعض الفئـات              -٣٢

.  مسامهة تلك الشعوب يف عملية صنع القرار       يضع العراقيل أمام   كشعوب أصلية وإقصائها مما   
وأكد، بشكل أعم، على الوشائج القائمة بني حقوق الشعوب األصلية يف تقريـر املـصري               

  . واملوافقة احلرة املسبقة واملستنرية واألراضي واألقاليم واملوارد
ر النهائي  جاء يف التقري   كما أشار الدكتور ليتلتشايلد إىل الطلبات املقدمة بتوضيح ما          -٣٣

. آللية اخلرباء وقال إن تلك الطلبات سُتراعى لدى وضع اللمسات األخرية على تلك الدراسة             
يتعلـق بأنـشطة الـصناعات     وسلط األضواء على التدخالت اهلامة اليت مت القيام هبا فيمـا      

االستخراجية وهي موضوع دراسة يعكف عليها املقرر اخلاص املعـين حبقـوق الـشعوب              
  . األصلية
وشددت السيدة شومخان على األمهية اجلوهرية حلق الشعوب األصلية يف املشاركة             -٣٤

وذكرت احلاجة إىل توفري املوارد لتيسري مشاركة تلك الشعوب      . يف صنع القرارات اليت متسها    
يف صنع القرارات كما ذكرت، يف ذلك السياق، ضرورة سّد الفجوة بني احلق يف املشاركة               

تواجه الشعوب األصلية على أرض الواقع على مجيع مستويات عمليـة           وبني التحديات اليت    
  . صنع القرار
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وذكّرت السيدة شومخان املشاركني بتاريخ الشعوب األصلية يف جمال صنع القرارات           -٣٥
يف كنف االستقاللية وحاجة الكثري من تلك الشعوب إىل بث روح جديدة يف العمليات اليت               

 كما شددت على حاجة الشعوب األصـلية إىل الوصـول إىل            .تتبعها يف جمال صنع القرار    
  . وسائط اإلعالم لتيسري مشاركتها يف عملية صنع القرار

وهنأ السيد موراليس موراليس الدول على العناية اليت أولتها لتقرير آلية اخلرباء املعنية               -٣٦
ـ     . بالشعوب األصلية واملشاركة يف صنع القرارات      راك الـشعوب   وأشار إىل احلاجة إىل إش

األصلية يف القرارات املرتبطة بالتنمية واقترح أن يعمل جملس حقوق اإلنسان، مدعوماً من قبل 
 مـوراليس  كما حدد السيد  . آلية اخلرباء، مع الدول على حتديد احللول السلمية هلذه القضايا         

اور املناسب مـع    موراليس املوافقة احلرة املسبقة واملستنرية والعمليات الرامية إىل تيسري التش         
الشعوب األصلية كمجال يتعني فيه مواصلة العمل داعياً الشعوب األصلية إىل حتديد الوسائل             

بينها، أن تفي بااللتزام املتمثل يف حتقيق  اليت ميكن هبا للدول والشعوب األصلية، بالتعاون فيما       
  .املوافقة احلرة املسبقة واملستنرية

  ق الشعوب األصليةاإلعالن املتعلق حبقو  -سادساً  
أشار الدكتور ليتلتشايلد إىل إدراج اإلعالن املتعلق حبقوق الشعوب األصلية يف قرار              -٣٧

وأثـىن علـى كنـدا      .  الذي أنشأ اجمللس مبوجبه آلية اخلرباء      ٦/٣٦جملس حقوق اإلنسان    
ـ            د أن  والواليات املتحدة األمريكية لتغيريمها موقفهما من اإلعالن وتأييدمها ودعمهما له بع

  . كانتا معترضتني عليه ودعا الدول اليت امتنعت عن التصويت عليه إىل إقراره كذلك
وقال الدكتور ليتلتشايلد موضحاً إن اإلعالن قد صدر بعد طول انتظـار، وهـو                -٣٨

يشكل إطاراً للمصاحلة وصكاً عالجياً الغرض منه القضاء على ما تعرضت لـه الـشعوب               
. لتاريخ وإعادة العالقات يف هذا املضمار يف كنف االحتـرام         األصلية من هتميش على مدى ا     

. وجيب أن يكون اإلعالن األساس الذي تستهدي به كل دراسات وأعمال آليـة اخلـرباء              
وستعمل آلية اخلرباء وتتعاون مع املقرر اخلاص واملنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية             

  .  أجل ضمان إعمال احلقوق الواردة يف اإلعالنومجيع وكاالت األمم املتحدة وبراجمها من
وتوجه املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية باخلطاب إىل آلية اخلرباء مبتدئاً              -٣٩

بتهنئتها على الدراسة اليت أجرهتا حول الشعوب األصلية واحلـق يف املـشاركة يف صـنع                
وحث الـدول   .  للمنظومة الدولية  القرارات واليت تشكل توجيهات هلا ما يربرها وهي مفيدة        

يتعلق بالقوانني والسياسات املرتبطة هبـذا احلـق         على النظر يف الدراسة لالستهداء هبا فيما      
والحظ، خاصة، الدعوة إىل إقامة آلية دائمة مهمتها إجراء مشاورات مع اهليئات            . اجلوهري

  . املعنية باحلوكمة التابعة للشعوب األصلية
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خيـص   اص بعد ذلك تقريراً عن أنشطته يف حبر العام املنصرم فيمـا           وقدم املقرر اخل    -٤٠
اإلعالن املتعلق حبقوق الشعوب األصلية بوصفه اإلطار املعياري الرئيسي الذي يندرج فيـه             

وقال معلّالً أنـشطته    . عمله وهو يعكس توافقاً عاملياً يف اآلراء بشأن حقوق تلك الشعوب          
يف جمال تنفيذ اإلعالن، والتقارير القطرية، والتعاطي مع        خيص تشجيع املمارسات اجليدة      فيما

يتعلق هبـذه    وفيما. االدعاءات حبدوث انتهاك حلقوق الشعوب األصلية ودراساته املواضعية       
 سيتصدى للشواغل املتعلقة بالصناعات     ٢٠١١األخرية، الحظ املقرر اخلاص أن تقريره لعام        

راها حىت اآلن وجود آراء متضاربة حـول        وقد أوضحت املشاورات اليت أج    . االستخراجية
اآلثار الضارة والفوائد احملتملة النامجة عن الصناعات االسـتخراجية يف أراضـي الـشعوب              

وقال إنه يرى أن من املفيد وضع مبادئ توجيهية أو مبادئ حمددة ملساعدة الدول يف   . األصلية
  .  املشاريع ومراقبتهاجماالت منها مشاركة الشعوب األصلية يف تصميم وتنفيذ أنشطة

 املقرر بأن اإلعالن هو عبارة عن إطار معياري تستهدي به آليـة             -وذكّر الرئيس     -٤١
اخلرباء يف االضطالع بأعماهلا وبأن التحدي املتمثل يف تنفيذ أحكام اإلعالن فعلياً على مجيع              

ترحـات الـيت    خيـص املق   وقال إنه يرحب باالقتراحات البناءة فيما     . املستويات يظل ماثالً  
  . ستطرحها آلية اخلرباء على جملس حقوق اإلنسان

خيص تنفيذ اإلعـالن املتعلـق حبقـوق         وأبدت عدة دول ومنظمات تعليقات فيما       -٤٢
وكان من رأي املشاركني أن وكاالت األمم املتحدة ينبغـي أن تـسدي             . الشعوب األصلية 

. تويات احمللية واإلقليميـة والوطنيـة     املشورة واملساعدة التقنية لدعم تنفيذ اإلعالن على املس       
خيص التنفيذ ومنها االعتـراف الدسـتوري        وُسلطت األضواء على املمارسات اجليدة فيما     
وطرحت الشعوب األصلية أمهية االعتـراف      . حبقوق معينة يف اإلعالن من قبل بعض الدول       

يذ اإلعالن وكذلك   حبق الشعوب األصلية يف تقرير املصري بوصفه من العناصر احملورية يف تنف           
الصلة، واقترحت إنـشاء     الشأن بالنسبة إىل املوافقة احلرة املسبقة املستنرية يف الظروف ذات         

ذلك املمارسات اجليدة ووضع  يف قاعدة بيانات عن التدابري احملددة املتخذة لتنفيذ اإلعالن، مبا  
 بـاإلعالن وبـرامج     الرامية إىل زيادة إذكاء وعي اجلماهري     خطط العمل الوطنية واألنشطة     

ودعت بعض الشعوب األصلية إىل ترمجة اإلعالن إىل لغات الشعوب األصلية           . التثقيف بشأنه 
كما ذكرت منظمات الشعوب األصلية ضـرورة       . وتعميم اإلعالن على السلطات اإلقليمية    

. التشجيع على وضع دراسة عن العالقة بني تقرير املصري وبني السيادة على املوارد الطبيعيـة              
وأشارت بعض املنظمات إىل أنه قد يكون من املفيد التعرف على األسباب اليت حتـول دون                

واقترح بعضها اآلخـر أن     . تنفيذ اإلعالن مثل عدم وجود تعريف ملصطلح الشعوب األصلية        
إبرام اتفاقية بشأن حقوق الشعوب األصلية ميكن أن ُيسّهل إنفاذ احلقوق الواردة يف اإلعالن،              

 بعضها اآلخر إىل أن اإلعالن إمنا هو انعكاس للحقوق امللزمـة الـواردة يف               يف حني ذهب  
يتعلق باجلهات صاحبة  أما فيما. معاهدات حقوق اإلنسان املنطبقة يف سياق الشعوب األصلية

. املصلحة فقد ذُكر أن شباب الشعوب األصلية جيب أن يشارك يف تنفيذ أحكـام اإلعـالن           
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دول اليت امتنعت عن التصويت على اإلعـالن يف اجلمعيـة           دعا بعض تلك املنظمات ال     كما
  .العامة إىل تغيري موقفها وتدعم اإلعالن

جاء يف اإلعالن    وأضاف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن بعض أنشطته تتسق مع ما            -٤٣
  .الشراكة بني األمم املتحدة والشعوب األصلية ذلك يف مبا

  حقوق اإلنساناقتراحات تطرح على جملس   -سابعاً   
 املقرر باب مناقشة االقتراحات اليت سُتطرح على جملـس حقـوق            -فتح الرئيس     -٤٤

  .٦/٣٦اإلنسان مذكّراً بقرار جملس حقوق اإلنسان 
ومـن  . وقدم املراقبون توصيات إلدراجها يف االقتراحات اليت ستقدمها آلية اخلرباء           -٤٥

ستجرى يف املستقبل وملتابعة الدراستني األوىل     بينها توصيات تتعلق بالدراسات املواضيعية اليت       
وخلّص الدكتور ليتلتشايلد بعض االقتراحات اليت طرحها       . والثانية اللتني أجرهتما آلية اخلرباء    

املشاركون، ومنها إجراء مجلة من الدراسات منها دراسـة مواضـيعية عـن الـصناعات               
احلوكمة التقليدية وعقد ندوة دولية    االستخراجية وعن القضايا العابرة للحدود أو عن هياكل         

خيص إعـالن    للخرباء بشأن عمليات تقصي احلقائق واملصاحلة، ووضع مبادئ توجيهية فيما         
األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية والتقدم بطلب يقضي بعقـد جملـس حقـوق      
اإلنسان حللقة نقاش مواضيعي ملدة نصف يوم عن حقوق الشعوب األصلية علـى أسـاس               
سنوي وإدراج املؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية كبند من بنود جدول األعمال يف دورة              

  .٢٠١٢آلية اخلرباء اليت ستعقد يف عام 
وأوصى جملس إدارة صندوق التربعات بأن ينظر أعضاء آلية اخلـرباء يف إمكانيـة                -٤٦

ت املاحنة تقدمي مسامهات    مناشدة كل الدول ومنظومة األمم املتحدة واملؤسسات وسائر اجلها        
لدعم صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل الشعوب األصلية يف تقريـرهم القـادم عـن               

  .دورهتم

  اعتماد التقرير واالقتراحات  -ثامناً   
اعتمدت آلية اخلرباء، يف جلستها األخرية، التقرير النهائي عـن الدراسـة املتعلقـة          -٤٧

انظر الفرع ثانيـاً    (كة يف صنع القرارات وعدة اقتراحات       بالشعوب األصلية واحلق يف املشار    
  . وقد اعتمدت كل االقتراحات بتوافق اآلراء من قبل أعضاء آلية اخلرباء). أعاله
وعالوة على ذلك، أقر أعضاء آلية اخلرباء جدوالً مؤقتاً ألعمال دورة آلية اخلـرباء                -٤٨

  ).انظر املرفق الثاين(اخلامسة 
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   األولرفقامل

  شاركنياملائمة ق    

  الدول األعضاء يف األمم املتحدة املمثلة مبراقب    
االحتاد الروسي، األرجنتني، أستراليا، أملانيا، إندونيسيا، أوروغواي، الربازيـل، بـنغالديش،        

 جنـوب ، بريو، تايلند، توغـو، اجلزائـر،        ) املتعددة القوميات  -دولة  (بنما، بولندا، بوليفيا    
 -مجهوريـة   (، غواتيماال، فرنسا، فرتويـال      الصنيانيا، السويد، شيلي،    أفريقيا، الدامنرك، روم  

، فنلندا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كينيا، املغرب، املكسيك، اململكـة العربيـة    )البوليفارية
  .السعودية، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيوزيلندا، اهلند، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

  ل غري األعضاء املمثلة مبراقبالدو    
  الكرسي الرسويل

واهليئات والوكاالت املتخصصة والصناديق والـربامج      واآلليات  الواليات  : األمم املتحدة     
  املمثلة مبراقبني

  املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية
  حمفل األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية

  حدة اإلمنائيبرنامج األمم املت

املنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات اإلقليمية واآلليات العاملة يف جمال حقوق اإلنسان          
  املمثلة مبراقبني

  اللجنة األفريقية ملرّوجي الرعاية الصحية وحقوق اإلنسان
  االحتاد األورويب
  البنك الدويل

  قوق اإلنسان املمثلة مبراقبنيحل املؤسسات الوطنية    
  ة األسترالية حلقوق اإلنساناللجن

  اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان
  اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان

  اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان
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   من املؤسسات التالية مبراقبأكادمييون وخرباء معنيون بقضايا الشعوب األصلية ممثلون     
عة لوبانا يف لونربغ، قسم التحليل      معهد هاواي حلقوق اإلنسان، معهد أمريكا الالتينية، جام       

 جامعـة أوسـلو، جامعـة    -البنيوي للنظم الثقافية جبامعة برلني التقنية، مركز سوم للتنمية     
  . كلية احلقوق، جامعة فيكتوريا يولينغنت-مانيتوبا 

  املنظمات غري احلكومية واألمم والشعوب األصلية واملنظمات التابعة هلا املمثلة مبراقبني     
 اجملتمعية، منظمة   أولويبرييلس اهلندي اخلارجي، اجمللس اهلندي ألمريكا الالّتينية، منظمة         اجمل

النساء الّسمبوريات للتعليم والتنمية البيئية، منظمة إيلخاموس للتنمية وحقوق اإلنسان، منظمة 
Cultural Survival  حركة توباج آمارو اهلندية، منظمـة ،RAIPON   منظمـة زو إلعـادة ،

، منظمة شباب الشعب األصلي من أجل العمل يف والية جاْرخاند، CNDPAد، منظمة   التوحي
، احتاد كامبوتشيا مخري كروم، شبكة الشعوب األصلية والـشعوب القبليـة            CAPAJمنظمة  

، حركـة  Massai Experience et Linapycoو، منظمـة  اآلسيوية، جملس معاهدة كاكيـسيو 
سة الشعوب األصلية من أجل التعليم والبيئـة،        شعوب ناغا من أجل حقوق اإلنسان، مؤس      

 Te Kura Kaupapa Maori oالفريق العامل الدويل املعين بشؤون الشعوب األصلية، منظمـة  

Ngati Kahungunu o Te Wairoa Aotearoa ،صندوق آيوترياوا االستئماين للشعوب األصلية ،
كاناكي، جلنة التضامن مع اهلنـود      جمتمع ريهوبوت يف ناميبيا، الكونغرس الشعيب التقليدي ال       

، مجعية األرمن يف أرمينيا الغربيـة، الرابطـة         )CSIA-NITASSINAN(احلمر يف األمريكيتني    
العاملية للشعوب األصلية، اجمللس الوطين لأللقاب األصلية بأستراليا، الكـونغرس األسـترايل            

ة الدولية للمنظمات العموميـة     لشعوب أستراليا األصلية، الرابطة الثقافية األمازيغية، املؤسس      
للبحوث املتعلقة بالشعوب األصلية يف منطقة القرم ودعمها، كاليدونيا اجلديدة الكاناكيـة،            
رابطة اإلسبريانتو العاملية، الوفد االستشاري املعين حبقوق شعب تشام اإلنـسانية، االحتـاد             

 Convergencia Indigena، منظمة INCOMINDIOSالوطين لشعب تشام يف كمبوديا، منظمة 

Kabawil منظمة ،Ti Tlanizke منظمة ،Dewan Adat Papua    حركـة احلقـوق القانونيـة ،
للشعوب األصلية يف أستراليا الغربية، حتالف الشعوب األصلية من أجل األرخبيـل، احتـاد              
اجلنسيات األصلية النيبالية، منظمة جمموعة العمل املناصرة للهنود احلمر وحقوق اإلنـسان،            

 أصـدقاء  - Global 2000 للعمل املعين باهلنود احلمر يف أمريكا الشمالية، منظمة Akinائرة د
 الوطنيـة لـشباب     Redاألرض بالنمسا، التحالف القانوين للهنود احلمر األمريكيني، منظمة         

الشعوب األصلية، برملان شعب رابا نوي، اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان، اللجنـة الوطنيـة              
 حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان، منظمة الشعوب األصلية يف غيانـا الفرنـسية،             االستشارية

منظمة العودة إىل األرض، مؤمتر املنظمات غري احلكومية يف الكونغو، الشبكة األمازيغية مـن   
، اجمللـس  Dewan Adat Papua، منظمة Bangsa Adat Alifuru، منظمة "Azetta"أجل املواطنة 

-Hpi-Hcu-Icgr يف بريو، منظمة MITألصلية يف منطقة تاوانتنسويو الصامي، حركة الشعوب ا 

Ecor-Ibecor            رابطة الشعوب األصلية يف جزر ريوكيو، مؤسسة احلكيم، جلنة تنسيق شؤون ،
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الشعوب األصلية األفريقية، رابطة نساء الشعوب األصلية يف كندا، جلنة احلقوقيني املنحدرين            
، رابطة الشباب املنحـدرين  La pirogueرجنتني، منظمة من الشعوب األصلية يف مجهورية األ

 كاليـدونيا  CNDPA Lifou، منظمـة  Muori Karjala ويغورية، منظمة -من أصول فنلندية 
، Ermineskin Creeاجلديدة، مجعية ثقافة التضامن بني األفارقة والشعوب األصلية، منظمة أمة 

تحليل البنيوي للنظم الثقافية، اجمللس الـوطين       احملفل الدويل لنساء الشعوب األصلية، منظمة ال      
األعلى لشعب كمبوتشيا كروم، رابطة التكامل والتنمية املستدامني يف بورونـدي، املركـز             

، "Tomwo"الوطين للدراسات املتعلقة بالشعوب األصلية، املبادرات املتكاملة للتنمية الرعوية          
هدات املربمة مع اهلنود احلمر، الرابطة العاملية        الكناكية، اجمللس الدويل للمعا    Lapirogueرابطة  

 Crees    لاللشعوب األصلية، منظمة نساء الـشعوب األصـلية، اجمللـس الكـبري لـشعب               
)Eeyou Istchee(اللجنة العاملية لطائفة الكويكرز لالستشارات ،.  
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