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  جملس حقوق اإلنسان
  احلادية والعشرونالدورة 
   من جدول األعمال٣ و٢البندان 

 التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان،        
  ألمني العامفوضية السامية وااملوتقارير 

تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية        
  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

سبل ووسائل تعزيز مشاركة ممثلي الشعوب األصلية يف أعمال األمـم               
  املتحدة اليت تتناول قضاياها

  تقرير األمني العام    

  موجز    
تقرير وصف لسبل ووسائل تعزيز مشاركة ممثلي الشعوب األصـلية  يرد يف هذا ال     

وُيعرض أوالّ موجز باألسباب اليت قد تؤدي إىل تعسر مـشاركة  . يف أعمال األمم املتحدة  
ممثلي الشعوب األصلية يف أعمال األمم املتحدة وباألسباب اليت جتعل من مشاركتهم أمراً             

تفاصيل عن قواعد األمم املتحدة وممارساهتا القائمة فيما        وُتقّدم يف املقام الثاين     . مرغوباً فيه 
ويتضمن التقرير وصـفاً    . يتعلق مبشاركة ممثلي الشعوب األصلية واجلهات من غري الدول        

للترتيبات املعتمدة لتمكني ممثلي الشعوب األصلية من املشاركة يف اهليئات املكلفـة مـن              
الشعوب األصلية، بغض النظر عما إذا كانت       األمم املتحدة واليت تركز حتديداً على قضايا        

تتمتع أو ال تتمتع مبركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي بوصفها منظمات            
وُتبيَّن يف املقام الثالث السبل املمكنة للمضي قدماً يف وضع إجـراء ميكّـن              . غري حكومية 

 وجتري أخرياً مناقشة القضايا .ممثلي الشعوب األصلية من املشاركة يف أعمال األمم املتحدة   
اليت سيلزم النظر فيها بغية تنفيذ اإلجراء الذي ميكّن ممثلي الشعوب األصلية من املـشاركة     

  .يف أعمال األمم املتحدة
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  مقدمة  -أوالً  
 الذي طلب فيه اجمللس     ١٨/٨يقدَّم هذا التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان عمالً بقراره            -١

مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومكتـب         إىل األمني العام أن يعّد، بالتعاون       
، وثيقة مفصلة عن سـبل       العامة لكيانات األخرى ذات الصلة التابعة لألمانة     الشؤون القانونية وا  

ووسائل تعزيز مشاركة ممثلي الشعوب األصلية املعترف هبا يف أعمال األمم املتحدة اليت تتناول              
قضاياها، إذ أهنا غري منظمة دوماً يف صورة منظمات غري حكومية، وعن كيفية تنظـيم هـذه                 

مبا (ىل مجلة أمور منها القواعد اليت تنظم مشاركة املنظمات غري احلكومية            املشاركة باالستناد إ  
مبا (واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     ) ١٩٩٦/٣١فيها قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      

يف أعمـال   ) ٢٠٠٥/٧٤ وقرار جلنة حقوق اإلنسان      ٥/١يف ذلك قرار جملس حقوق اإلنسان       
   . وتقدمي هذه الوثيقة إىل اجمللس يف دورته احلادية والعشرينخمتلف هيئات األمم املتحدة،

ويتسق الطلب الذي قدمه اجمللس مع إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب               -٢
 التابعـة  األجهزة والوكاالت املتخصصة أن تساهم منه على ٤١األصلية الذي ينص يف املادة    

اإلعـالن    ألحكام التامدولية األخرى يف التنفيذ     ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية ال     
السبل  أن تتاح ينص اإلعالن أيضاً على     و. التقنية حشد التعاون املايل واملساعدة      بوسائل منها 

  .املسائل اليت متسهاوالوسائل اليت تضمن مشاركة الشعوب األصلية يف 
ية حبقوق الشعوب األصلية  آلية اخلرباء املعنمن اً اقتراح تلقيهويأيت طلب اجمللس عقب       -٣
)A/HRC/18/43 .( آلية اخلرباء ما يليقامت االقتراح، ذلكويف  :  

الـشعوب  حقـوق    األمم املتحدة بشأن  إعالن   من   ١٨اإلشارة إىل املادة      )أ(  
 أن للشعوب األصلية احلق يف املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة باملسائل            تقرراألصلية، اليت   

 عن طريق ممثلني ختتارهم هي بنفسها ووفقاً إلجراءاهتا اخلاصة، وكـذلك            اليت متس حقوقها  
  اخلاصة هبا اليت تضطلع باختاذ القرارات؛األصلية  ااحلق يف حفظ وتطوير مؤسساهت

، اليت توجب على األمـم      املذكور من اإلعالن    ٤١ أيضاً إىل املادة     اإلشارة  )ب(  
إلعالن، مبا يف ذلك من خالل السبل والوسائل اليت         املتحدة املسامهة يف التنفيذ التام ألحكام ا      

  تضمن مشاركة الشعوب األصلية يف املسائل اليت متسها؛
 بأن ترتيبات األمم املتحدة االستشارية املتعلقة بالكيانات من غـري           اإلقرار  )ج(  

الدول ميكن أن متنع هيئات ومؤسسات احلوكمة التابعة للشعوب األصلية، مبا فيها حكومات             
شعوب األصلية التقليدية وبرملاناهتا ومجعياهتا وجمالسها، من املشاركة يف عمليـات صـنع             ال

  القرار يف األمم املتحدة بالنظر إىل أهنا ليست دائماً منظمة يف إطار منظمات غري حكومية؛
  أنه ينبغي جمللس حقوق اإلنسان تشجيع اجلمعية العامة على اعتماد          اقتراح  )د(  

سبة، على سبيل االستعجال، لضمان متكن هيئات ومؤسـسات احلوكمـة           تدابري دائمة ومنا  
التابعة للشعوب األصلية، مبا فيها حكومات الشعوب األصلية التقليدية وبرملاناهتا ومجعياهتـا            
وجمالسها، من املشاركة يف األمم املتحدة بصفة مراقبني يتمتعون، كحـد أدىن، بـاحلقوق              
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ملنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللـس         التشاركية ذاهتا اليت تتمتع هبا ا     
  .االقتصادي واالجتماعي

ويعكس االقتراح الذي قدمته آلية اخلرباء إىل جملس حقوق اإلنسان الدراسة الـيت               -٤
 بشأن الشعوب األصلية واحلـق يف املـشاركة يف صـنع            ٢٠١١-٢٠٠٩أجرهتا يف الفترة    

 بـشأن  الألمم املتحدة، وفقاً إلعالهنرت فيها أنه ينبغي ، واليت ذك)A/HRC/18/42(القرارات  
حقوق الشعوب األصلية، أن تستحدث آلية دائمة أو نظاماً دائماً للتـشاور مـع هيئـات                
احلوكمة التابعة للشعوب األصلية، مبا فيها برملانات الشعوب األصلية أو مجعياهتا أو جمالسها             

 ضمان املشاركة الفعالـة يف       من أجل  ،صلية املعنية  الشعوب األ  أو غريها من اهليئات اليت متثل     
  .مجيع مستويات األمم املتحدة

سترشد هذا التقرير بالتقارير الواردة من الدول ومنظمات الـشعوب األصـلية            وي  -٥
واملنظمات غري احلكومية استجابة لنداء وجهته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      

 ويرشد إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية          .)١(من أجل تقدمي املسامهات   
  . ذات الصلة حلقوق اإلنسان النهج املّتبع يف هذه الوثيقةاألخرى والصكوك الدولية 

ويهدف هذا التقرير إىل النظر يف األساليب الكفيلة بتحسني مـشاركة الـشعوب               -٦
ستناد إىل املمارسات املكرسة والعمـل      األصلية يف أعمال منظومة األمم املتحدة بأكملها باال       

وقد تسىن إعداده دون املساس باآلليات القائمـة الـيت تتعلـق      . على تعزيز هذه املمارسات   
نتدى الدائم املعـين    امل من قبيل تلك اليت أنشأها       ،مبشاركة الشعوب األصلية يف األمم املتحدة     

  .عوب األصليةآلية اخلرباء املعنية حبقوق الش بقضايا الشعوب األصلية و

ضرورة متكني ممثلي الشعوب األصلية من املشاركة يف أعمال األمـم             -ثانياً  
  املتحدة

االختالفات النوعية والوظيفية بني منظمات الشعوب األصلية واملنظمات غـري         -ألف  
  احلكومية

 ختتلـف  آلية اخلرباء املعنية حبقوق الـشعوب األصـلية،   اعترفت به على حسب ما   -٧
مـن  ن املنظمات غري احلكوميـة      ع وظيفياًو  بشكل عام، نوعياً   ،شعوب األصلية منظمات ال 

منظمـات الـشعوب   فـإن  على سبيل املثال،  و. غرضها وتصميمها وفئاهتا املستهدفة    حيث
، أفراد الشعوب األصلية    ة الشكل تكون تقليدي عندما ال   ، حىت    متثل يف معظم األحيان    األصلية

علـى  و .واحدسلف  عاهتا اليت كثرياً ما تشترك فيما بينها يف          ومجا  وأسرها املوًسعة  عائالهتاو

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/Pages/ConsultationonIPparticipationintheUN.aspx: انظر )١(
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ميكن هلا،   وراثية، و  من منظمات الشعوب األصلية   عضوية منظمة    تكون   هذا النحو، ميكن أن   
وتقـع  .  املتعلقة بالشعوب األصلية القواعد القانونية والثقافية، أن تستند إىليف بعض احلاالت 

 األصلية مسؤوليات كبرية جتاه أعـضائها، مبـا يف    الشعوبعلى عاتق العديد من مؤسسات  
  .ذلك بالنسبة إىل الثقافات واألراضي واألقاليم واملوارد

دسـتوري  باعتراف   منظمات الشعوب األصلية، يف العديد من احلاالت،       وقد حظيت   -٨
سيادة البعلى سبيل املثال،    ،  بعض الدول وتعترف   . من الدولة ذات الصلة    أو سياسي /وقانوين و 

 ملؤسسات احلوكمة التابعـة    الوالية القضائية     باستمرار أو/وللشعوب األصلية    ةملتأصلة واملتبقي ا
 يف مفاوضـات    تدخل الدولة ويف حاالت أخرى،    .  على أفراد هذه الشعوب    لشعوب األصلية ل

الـشعوب  جلرب املظامل التارخيية اليت تعرضت هلا       مع السلطات احمللية اليت متثل الشعوب األصلية        
مؤسسات قانونيـة وسياسـة      الدول والشعوب األصلية     أنشأت حاالت أخرى،    ويف. ةصلياأل

وسـيلة  وأيـضاً ك  أو احلكم الذايت،    / الشعوب األصلية يف تقرير املصري و       حبق  لالعتراف حديثة
 فيمـا   هيكل احلوكمة األوسع نطاقاً داخل الدولة، وال سيما        متثيل الشعوب األصلية يف      إلتاحة

ال حتظى بعض   ومن ناحية أخرى،    . الشعوب األصلية املعنية  حتديداً على   ليت تؤثر   يتعلق باملسائل ا  
ألن  إما بسبب رفض وضعها كشعوب أصـلية أو          ،منظمات الشعوب األصلية باعتراف الدول    

  . التابعة للشعوب األصليةاملؤسسات السياسيةبالدولة ال تعترف 
 من مؤسسات الشعوب األصلية     وقد تتضمن األغراض اليت تسعى إىل حتقيقها العديد         -٩

ها يف معظـم     لقوانني الشعوب األصلية وتقاليد     وفقاً أو أقاليمها، /احلوكمة العامة لشعوهبا و   
وعلى هـذا النحـو،   . األحيان، وهو ما يعىن أنه من غري املالئم اعتبارها مؤسسات ال حتكم     

ـ   حدى منظمات بإمكان إ  فيها   يكونحىت يف احلاالت اليت قد      ف التمـاس  لية   الشعوب األص
 ؤكـد ي و . بوصفها منظمة غري حاكمة، فإن هذه املنظمة قد ختتار عدم فعل ذلـك             االعتماد

الشعوب األصلية يف احلكم الـذايت      حق  إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية        
ـ   املتعلقة ٤ق تقرير املصري، واملادة     املتعلقة حب  ٣يف عدد من املواد، مبا يف ذلك املادة           يف  احلقب

  . الذايتستقاللاال

 التمتع مبركز   ريالصعوبات اليت تواجه منظمات الشعوب األصلية الستيفاء معاي         -باء  
  استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

 استيفاء معـايري التمتـع     الشعوب األصلية صعوبة يف       العديد من منظمات   يالقيقد    -١٠
ويرد أدنـاه   . كمنظمات غري حكومية  ماعي  مبركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجت     

  : على ذلك اثنانمثاالن
 املبادئ اليت    على ١٩٩٦/٣١يف القرار    اجمللس االقتصادي واالجتماعي  نص    )أ(  

فإنـه  ، ٩ باملبـدأ   وعمالً.جيب تطبيقها يف إقامة عالقات تشاور مع املنظمات غري احلكومية  
إذا كان هلا أن حتصل على مركـز  " ف بهوضع معتر"ينبغي أن يكون للمنظمة غري احلكومية  
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 .مقـر دائـم ومـسؤول تنفيـذي        جيب أن يكون للمنظمة      ،١٠ للمبدأ    ووفقاً .استشاري
 من املنظمة تقدمي  تطلب  تنترنت  استخدام اإل تقدمي الطلبات ب  وباإلضافة إىل ذلك، فإن عملية      

 علـى   أُدخلتيت   ال  والتعديالت ،حاللوائ/ األساسي هاأو نظام /وميثاقها  /نسخة من دستورها  
وعالوة علـى ذلـك، ينبغـي       .  تسجيل أو شهادة ونسخة  ) ١٠بدأ  بامل عمالً(تلك الوثائق   

 . سنتني على األقل من تاريخ اسـتالم األمانـة للطلـب     قبل أن تثبت أهنا موجودة      للمنظمة
منظمـات  بعض  وال ميكن ل   .)٢(ويطلب من املنظمة أيضاً تقدمي بيانات مالية أو تقارير سنوية         

 نفسها بسبب دستورها الفريد من نوعه، وقد ال حيظـى الـبعض             ب األصلية تسجيل  الشعو
 داخل اجملتمعـات    املوجودةبعض هذه املنظمات    وقد ال متتلك    . اآلخر منها باعتراف الدولة   

وعـالوة  .  مسؤول تنفيذي  تتيح هلا تعيني   بطريقة ال    وقد تكون منظمة  األصلية مقراً رئيسياً    
لتنفيذ عمـل   هي املكرسة    من الوثائق املكتوبة،     ليد الشفهية، بدالً  التقافقد تكون    على ذلك، 

  منظمات الشعوب األصلية؛
أنه حىت تكون هـذه املنظمـات        ١٩٩٦/٣١ من القرار    ٢٢ يف املبدأ    ردي  )ب(  

جيب أن تكون ممثِّلة متثيالً واسـعاً للقطاعـات          للحصول على مركز استشاري عام،       ةمؤهل
  تـضطلع  ويرجح أن .  من البلدان يف مناطق خمتلفة من العامل       ريالرئيسية للمجتمع يف عدد كب    

قطاع من قطاعات الشعوب     شعوباً أصلية حمددة بتمثيل   الشعوب األصلية اليت متثل      منظمات
يف عدد كبري من البلدان يف مناطق خمتلفة         غري أنه من النادر حدوث ذلك     يف اجملتمع،   األصلية  
  .من العامل

 مركز استشاري لدى اجمللس      على ات الشعوب األصلية  منظم عدم حصول    ويؤدي  -١١
 عدم تلقيهـا دعـوة    أو   أو عدم أهليتها للحصول على هذا املركز         االقتصادي واالجتماعي 

 هذه املنظمات على     إىل عدم قدرة    وفد الدولة  يف إطار  املشاركة   اختيارها لعدم للمشاركة أو   
. هبا القضايا ذات الصلة املباشرة      بشأنة  اهلاموأحداثها  املشاركة يف اجتماعات األمم املتحدة      

 جملس حقوق اإلنسان واجمللـس       اليت عقدها  دوراتال  يف هذا الشأن   احلديثة األمثلة   تضمنوت
 بقضايا حقوق اإلنسان اليت تواجه الشعوب     تلك املتعلقة االقتصادي واالجتماعي، مبا يف ذلك      

ال تتمتـع   الـيت     الشعوب األصلية  فإنه مل يكن مبقدور منظمات    على سبيل املثال،    و .األصلية
 يف حلقة نقاش عقدت خالل      املشاركةمبركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي       

 وثقافاهتا،الشعوب األصلية   لغات   على   ركزتوالدورة الثامنة عشرة جمللس حقوق اإلنسان       
 حبقوق الـشعوب    ةعني جملس حقوق اإلنسان مع آلية اخلرباء امل        التفاعلي الذي أجراه   واحلوار

ويف وقت مضى، مل يكـن مبقـدور        . األصلية واملقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية      
الدخول اليت مل تكن معتمدة لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي         منظمات الشعوب األصلية    

__________ 

 ..http://csonet.org/index.php?menu=34: انظر )٢(
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إعـالن حقـوق    مـشروع   جيري النظر يف    كان   مباين األمم املتحدة يف نيويورك عندما        إىل
  . يف هذه املناقشاتألشخاص مشاركة عدد حمدود فقط من ا يعينهو مااألصلية، والشعوب 

  املزايا الوظيفية ملشاركة الشعوب األصلية يف أعمال األمم املتحدة  -جيم  
يف من غـري الـدول      زايا مشاركة اجلهات     وغريها من اجلهات مب     األمم املتحدة  قرت  -١٢

 فريق الشخصيات البارزة املعين بالعالقات بني       درهويف التقرير الذي أص   . األمم املتحدة أعمال  
املشاركة البناءة مع اجملتمـع     رئيس الفريق    ، وصف )A/58/817(  اجملتمع املدين واألمم املتحدة   

  .أهنا ضروريةاملدين ب
 ،بطريقة عملية أن تعاجل،   األمم املتحدة   أعمال  مشاركة الشعوب األصلية يف     من شأن   و  -١٣

. متـسها املسائل اليت   فيما يتعلق ب   من عمليات صنع القرار      ين املتكرر ائه وإقصا هاهتميشمسألة  
 هذه املـشاركة يف     فقد جرت أيضاً الدعوة إىل    يف مقدمة هذا التقرير،     على النحو املشار إليه     و

آلية شرحته  و اجلمعية العامة،     أقرته حسبما إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية      
مـن  أفـضل  هي والشعوب األصلية .  مبزيد من التفصيل ق الشعوب األصلية  اخلرباء املعنية حبقو  

الكفيلة بالتـصدي   أنسب الطرق    بشأن و بشأن وضعها على حنو مرجعي     تقدمي املشورة    ميكنه
وجيرى يف الكثري من األحيان معاجلة القضايا ذات الصلة بالـشعوب           .  تواجهها تحديات اليت لل

حتديداً على الـشعوب     تركز   اهليئات اليت   خارج نطاق  ،ملتحدة احملافل العامة لألمم ا    األصلية يف 
أعمـال  نظمات الشعوب األصـلية يف       مل  حىت اآلن  أُتيحتاليت  شاركة  املقد يسرت   و. األصلية

 .األمم املتحدة تعزيز التعاون بني الدول والشعوب األصلية بطريقة سلمية وبناءة

شاركة الـشعوب األصـلية يف      قواعد اإلجرائية القائمة اليت تنظم م     ال  -ثالثاً  
   هاهيئات األمم املتحدة اليت تركز بوجه خاص على قضايا

  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية   -ألف  
، املنتدى الـدائم    ٢٠٠٠/٢٢مبوجب قراره    أنشأ اجمللس االقتصادي واالجتماعي،     -١٤

 عضواً يعملون بـصفتهم     ١٦ من   ويتألف هذا املنتدى الدائم   . املعين بقضايا الشعوب األصلية   
وتسمي احلكومات مثانية منهم    . الشخصية كخرباء مستقلني معنيني بقضايا الشعوب األصلية      

وينتخبهم اجمللس االقتصادي واالجتماعي، ويعّين رئيس اجمللس األعضاء الثمانيـة اآلخـرين            
ع من العـامل الـيت      استناداً إىل عمليات اختيار تضطلع هبا الشعوب األصلية يف املناطق السب          

حددت كمناطق تابعة للشعوب األصلية على الصعيدين االجتماعي والثقايف، من أجل إتاحة            
 ؛وتضم هذه املناطق أفريقيا؛ وآسيا. إمكانية متثيل الشعوب األصلية يف العامل على نطاق واسع      

روبـا  أوو  ومنطقة القطـب الـشمايل؛     أمريكا الوسطى واجلنوبية ومنطقة البحر الكارييب؛     و
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وآسيا الوسطى وما وراء القوقـاز؛ وأمريكـا        ، واالحتاد الروسي،    الوسطى وأوروبا الشرقية  
أمريكـا   و، وآسـيا  ، واحد تتناوب عليه أفريقيـا     قعدمالشمالية؛ واحمليط اهلادئ، مع إضافة      

وقد أسندت إىل املنتدى الدائم واليـة مناقـشة         . الوسطى واجلنوبية ومنطقة البحر الكارييب    
شعوب األصلية يف إطار والية اجمللس املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافة           قضايا ال 

  :ومن مث، يضطلع املنتدى مبا يلي. والبيئة والتعليم والصحة وحقوق اإلنسان
توفري مشورة اخلرباء وتوصياهتم للمجلس بشأن قضايا الشعوب األصـلية،            )أ(  

  مم املتحدة وصناديقها ووكاالهتا؛وتوفريها عن طريق اجمللس لربامج األ
التوعية باألنشطة املتعلقة بقضايا الشعوب األصلية وتعزيز دجمها وتنـسيقها            )ب(  

  داخل منظومة األمم املتحدة؛ 
  .إعداد املعلومات عن قضايا الشعوب األصلية ونشرها  )ج(  

 الصادر  ٢٠٠٠/٢٢ من القرار    ١ووفقاً للفقرة   . يعقد املنتدى الدائم دورات سنوية      -١٥
عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي، جيوز للدول وهيئات األمم املتحدة وأجهزهتا، واملنظمات 
احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس، املـشاركة          

وجيوز كذلك ملنظمات الشعوب األصلية املشاركة بـصفة        . يف املنتدى الدائم بصفة مراقب    
 لإلجراءات اليت طُّبقت يف الفريق العامل املعين بالسكان األصليني التابع للجنـة             مراقب وفقاً 

  . الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
شعبة الـسياسات   ل التابعة اجملتمع املدين والتوعية  ووحدة  ملنتدى الدائم   أمانة ا  تتخذو  -١٦

 من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية،      واليت تشكل جزءاً  االجتماعي،  يف امليدان   والتنمية  
 من اجملتمع املدين حلـضور الـدورات        للمشاركني املسبق   الالزمة للتسجيل الترتيبات العملية   

  .  الدائمللمنتدىالسنوية 
، وتتمثـل    يف الدورات السنوية    التسجيل مسبقاً  مس فئات من املشاركني   خلميكن  و  -١٧

 الشعوب األصلية؛ واملنظمـات غـري       لية؛ وبرملانيي مات الشعوب األص   منظ هذه الفئات يف  
 ؤسسات الوطنية وامل اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛     احلكومية ذات املركز االستشاري لدى    

فليس  املنتدى الدائم،     املكرسة يف   للممارسة وفقاًو .  واملؤسسات األكادميية  حلقوق اإلنسان؛ 
 .ؤسسات األكادميية احلق يف الكالمللم

  ية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصليةآل  -باء  
 اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي       مبوجب قواعد  غري املعتمدة   للمنظمات سمحُي  -١٨

قـرار جملـس    ب عمالًبصفة مراقب يف آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية          املشاركة  
 على  وينص هذا القرار  . آلية اخلرباء مبوجبه    اجمللس أيضاً  أنشأالذي  و،  ٦/٣٦حقوق اإلنسان   

   :ما يلي
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يكون االجتماع السنوي آللية اخلرباء مفتوحاً للمشاركة بصفة املراقـب للـدول            
وآليات األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها وبراجمها، واملنظمات         
احلكومية الدولية، واملنظمات واآلليات اإلقليمية اليت تعمـل يف ميـدان حقـوق             

سان، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وغري ذلك مـن اهليئـات الوطنيـة     اإلن
واألكادمييني واخلرباء املعنيني بقضايا الشعوب األصلية، واملنظمات غري احلكومية اليت          

ويكـون االجتمـاع    . تتمتع مبركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي      
 واملنظمات غري احلكومية اليت تتفـق       مفتوحاً أيضاً أمام منظمات الشعوب األصلية     

أهدافها وأغراضها مع روح وأغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحـدة، اسـتناداً إىل             
 ٢٥ املـؤرخ  ١٩٩٦/٣١ترتيبات، من بينها قرار اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي      

 اإلنـسان، عـن طريـق       ، واملمارسات اليت تتبعها جلنة حقوق     ١٩٩٦يوليه  /متوز
 علنية وشفافة تتفق مع النظام الداخلي جمللس حقوق اإلنـسان           إجراءات اعتماد 

ناسب عن مـشاركة الـدول املعنيـة        يف الوقت امل  وتنص على توفري معلومات     
  .والتشاور معها

وهـي  قوق اإلنسان، حل  األمم املتحدة السامية   مفوضيةتطلب  يف املمارسة العملية،    و  -١٩
 االعتماد يف الدورات    التماسهليئات غري احلكومية    اليت تدير عملية االعتماد، إىل مجيع ا      اجلهة  

، على ا، بغض النظر عما إذا كان حيق هلة وملء استمارة االعتماد املطلوب،السنوية آللية اخلرباء
 االقتـصادي   مبوجب إجراءات االعتماد اخلاصة باجمللس     احلصول على االعتماد     ،سبيل املثال 
نظمات اليت ليست معتمـدة يف إطـار تلـك           امل ومع ذلك، يتعني فقط على    . واالجتماعي

 املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   ك أخرى من هذا القبيل،     يف إطار إجراءات   اإلجراءات أو 
املطلوبة حلـضور   على البطاقة األمنية     للحصول ملء االستمارات الالزمة  ،  على سبيل املثال  

  .الدورات السنوية آللية اخلرباء
مفوضية األمم املتحـدة     إىل   إرسال خطاب تطلب االعتماد   على املنظمة اليت    ويتعني    -٢٠

، الواردة يف االستمارة   لألسئلة   وفقاًو .نترنت استمارة على اإل   ملءوق اإلنسان و  السامية حلق 
  :يتعني عليها االضطالع مبا يليفإنه 

  تبيان ما إذا كانت معتمدة لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛     )أ(  
  ن املنظمة؛ تقدمي تفاصيل ع  )ب(  
ما هي الكيفية اليت تود أن تساهم هبا منظمتك         : "اإلجابة على السؤال التايل     )ج(  

 أنت شخصياً، إذا كنت ترغب يف املشاركة كأكـادميي أو خـبري، يف آليـة                 تساهم هبا  أو
  ؛ "اخلرباء؟

  .وصف العمل الذي تضطلع به املنظمة فيما يتعلق بقضايا الشعوب األصلية  )د(  
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 يف خطابات االعتماد    تاحة املعلومات امل  رض املفوضية السامية حلقوق اإلنسان    وتستع  -٢١
يتعني لتحديد ما إذا كان     يف االستمارة    الواردة واألجوبة على األسئلة     ، املنظمات قدمتهااليت  
والية ب تتصل   صاحبة الطلب  التأكد من أن أنشطة املنظمات       وحتديداً من أجل   االعتماد،   منح

  .آلية اخلرباء
مجيع املشاركني يف الدورات السنوية     فإن  باستثناء األعضاء اخلمسة يف آلية اخلرباء،       و  -٢٢

 قوق اإلنسان الوطنية حل ؤسسات  امل و  بصفة مراقب، مبا يف ذلك الدول      يشاركونآللية اخلرباء   
  مـسألة  ، بصرف النظر عن   من غري الدول  ومنظمات الشعوب األصلية وغريها من اجلهات       

الدورات مع إمكانيـة تقـدمي       للمشاركة يف    بفرصة متماثلة مجيع املراقبني    ويتمتع. اعتمادها
  .بيانات خطية وشفوية

  )٢٠٠٦-١٩٨٢ (الفريق العامل املعين بالسكان األصليني  -جيم  
الـذي أنـشأه اجمللـس االقتـصادي         ،الفريق العامل املعين بالسكان األصليني    ميثل    -٢٣

، هيئة فرعية تابعة للجنة الفرعية لتعزيز       ١٩٨٢/٣٤ مبوجب القرار    ١٩٨٢واالجتماعي يف عام    
 ويعد . للجنة حقوق اإلنسان    هيئة فرعية تابعة   ايف حد ذاهت   واليت تشكل    ومحاية حقوق اإلنسان  

نظمات الشعوب  املشاركة أمام م   اليت فتحت باب  أول هيئات األمم املتحدة     هذا الفريق العامل    
 الفريـق   ويـضم . يجمللس االقتصادي واالجتماع   مبركز استشاري لدى ا     اليت ال تتمتع   األصلية

 .الذين كانوا خرباء مستقلني يف جمال حقوق اإلنسان       واللجنة الفرعية،   من  العامل مخسة أعضاء    
 ال تتمتـع   الـيت  منظمات الشعوب األصليةضرورة متكنيوقرر الفريق العامل يف دورته األوىل       

 املشاركة بصفة مراقـب يف الفريـق   نممبركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي      
لس  اجمل  ذات املركز االستشاري لدى     إىل جنب مع الدول واملنظمات غري احلكومية       العامل جنباً 

قـوق اإلنـسان    حل  الـسامية  فوضيةامل  وأدارت .ا من اجلهات  وغريهاالقتصادي واالجتماعي   
  .عملية االعتماداهليئات اليت سبقتها و

 حقوق اإلنسان املعين بوضع مشروع إعالن األمم املتحدة         للجنةالفريق العامل     -دال  
  )٢٠٠٦-١٩٩٥(بشأن حقوق الشعوب األصلية 

 ١٩٩٤/٤٥اعتمدت اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان يف قرارهـا               -٢٤
مشروع إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية حسبما قدمه إليها الفريق العامل             

 األصليني، وأوصت جلنة حقوق اإلنسان واجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي    املعين بالسكان 
بضرورة اختاذ تدابري فعالة لضمان متكني ممثلي الشعوب األصلية، بصرف النظر عن مركزهم             
االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي، من املشاركة يف نظر هـاتني اهليئـتني يف              

   .مشروع اإلعالن
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 األشـخاص مـن     بإشـراك  املتعلق   ١٩٩٤/٤٩ة الفرعية يف قرارها     وأوصت اللجن   -٢٥
 يف هيئات األمم املتحدة أثناء مناقشة مشروع إعـالن األمـم            مالسكان األصليني ومنظماهت  

املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، بضرورة موافقة جلنة حقوق اإلنسان على مـشاركة     
 اعتبار للمركز االستشاري لدى اجمللس  أشخاص من السكان األصليني ومنظماهتم، دون إيالء      

االقتصادي واالجتماعي، أثناء مناقشة مشروع اإلعالن يف اجتماعات هيئات األمم املتحدة،           
  .مبا فيها اللجنة نفسها

 إنشاء فريق عامل ملـا      ١٩٩٥/٣٢، قررت جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها        وبدورها  -٢٦
ودعت اللجنة أجهزة   . ضع مشروع إعالن  بني الدورات ومفتوح العضوية لغرض وحيد هو و       

ذات الصلة واملنظمات غري احلكوميـة       األمم املتحدة وهيئاهتا وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة     
ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي واليت لديها اهتمام باملسامهة يف            

وباإلضافة إىل ذلك، قررت    . ملتبعة وفقاً للممارسة ا   هأنشطة الفريق العامل للمشاركة يف عمل     
اللجنة أنه من الضروري أن تكون مشاركة باقي منظمات الشعوب األصلية ذات الـصلة،              
باإلضافة إىل املنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لـدى اجمللـس االقتـصادي              

 ١٢٩٦واالجتماعي، وفقاً لألحكام ذات الصلة من قرار اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي             
واإلجراءات املبينة يف مرفق هذا القرار، ودعت هذه املنظمات إىل تقدمي طلبـات             ) ٤٤ -د(

  .املشاركة يف أقرب وقت ممكن
باعتماد منظمـات الـشعوب      كُّرس اإلجراء املتعلق  ،  ١٩٩٥/٣٢يف مرفق القرار    و  -٢٧

أيـد جملـس    و.  استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي     ال تتمتع مبركز  اليت  األصلية  
حقوق اإلنسان على حنو فعال هذا اإلجراء الذي اضطلعت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان             

 مشاركة ممثلـي الـشعوب      مل تعترض الدول إالّ نادراً على      ويف املمارسة العملية،     . بإدارته
بـشكل   العمل معاً من  عملية الشعوب األصلية والدول     ال مكنت و ،األصلية يف الفريق العامل   

  . مشروع إعالن بشأن حقوق الشعوب األصليةوضع لاءبن

    األصلينيصندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل السكان  -هاء  
 صندوق األمم املتحدة للتربعـات      ٤٠/١٣١أنشأت اجلمعية العامة مبوجب قرارها        -٢٨

 ملساعدة ممثلي جمتمعات السكان األصليني ومنظماهتم ١٩٨٥لصاحل السكان األصليني يف عام      
على املشاركة يف مداوالت الفريق العامل املعين بالسكان األصليني عـن طريـق تزويـدهم            

التربعات املقدمة من احلكومات واملنظمـات غـري احلكوميـة          مبساعدة مالية متول بواسطة     
ليشمل تيسري  صندوق  الومنذ ذلك احلني، توسع نطاق      . والكيانات اخلاصة أو العامة األخرى    

 منظمات الشعوب األصلية يف املنتدى الدائم املعين بقـضايا الـشعوب           ممثلي   سبل مشاركة 
مبوجـب  (املعنية حبقوق الشعوب األصلية      وآلية اخلرباء    ،)٥٦/١٤٠مبوجب القرار   (األصلية  
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مبوجـب  (جملس حقوق اإلنسان وهيئات معاهدات حقوق اإلنـسان         ، و )٦٣/١٦١القرار  
  ).٦٥/١٩٨القرار 
وخيتار املستفيدين من هذا الصندوق جملُس أمناء يتألف من مخسة أشخاص من ذوي               -٢٩

األشـخاص الـذين يعملـون      اخلربة يف قضايا الشعوب األصلية، ويعّين األمني العام هؤالء          
وُيشترط أن يكون أحد أعضاء اجمللس على األقل ممثالً إلحدى منظمات           . بصفتهم الشخصية 

   .الشعوب األصلية املعترف هبا على نطاق واسع
ويستند اختيار املستفيدين من الشعوب األصلية إىل عدة معايري، مبا فيها أن يكـون                -٣٠

وتقر مفوضة األمم املتحدة    . )٣(جمتمعات الشعوب األصلية  هؤالء املستفيدون ممثلني ملنظمات و    
   .السامية حلقوق اإلنسان نيابة عن األمني العام التوصيات الصادرة عن اجمللس

كة يف هيئات األمم املتحدة     شاراملالقواعد اإلجرائية القائمة اليت تنظم        -رابعاً  
  بوجه عام

، باإلضـافة إىل    وهيئاهتا الفرعيـة  املتحدة   ملختلف أجهزة األمم     ةم الداخلي النظ تبيِّن  -٣١
ومن  .رائق املشاركة طمؤمترات الدولية اليت تعقد حتت رعاية اجلمعية العامة،         النظم الداخلية لل  

  .حبسب اهليئة املعنية، فإن قواعد املشاركة ختتلف مث
ة حد يف هيئات األمم املت    من غري الدول   القواعد املنظمة ملشاركة اجلهات       أدناه وترد  -٣٢

  .يةالشعوب األصلب األكثر صلة

  اجلمعية العامة  -ألف  
 وتكـون   لدول األعضاء، على ا تقتصر املشاركة يف اجلمعية العامة وأجهزهتا الفرعية          -٣٣
 من ميثاق األمم املتحـدة؛      ٤عضوية يف األمم املتحدة مفتوحة جلميع الدول مبوجب املادة          ال
كومية الدولية وغريها من الكيانات اليت تلقت       الدول غري األعضاء والكيانات واملنظمات احل     و

بعثات ب اليت حتتفظ  و ا،دعوة دائمة للمشاركة بصفة مراقب يف دورات اجلمعية العامة وأعماهل         
 والوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة       مقر األمم املتحدة؛    يف مكاتبمراقبة دائمة أو    

  . األمم املتحدةكاتب اتصال يف مقرمب حتتفظاليت 
 حلـضور جيوز للجمعية العامة أن تدعو املنظمات غري احلكومية، بصفة مـراقبني،            و  -٣٤

 دعوات إىل املنظمات غري  أن توجه أيضاً وجيوز هلا . اجتماعات حمددة وخاصة للجمعية العامة    
  على سبيل املثـال، و . املؤمترات الدولية اليت تعقد حتت رعاية اجلمعية العامة   حلضوراحلكومية  

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/criteria.aspx: انظر )٣(
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اجملموعـات  غريها مـن  املنظمات غري احلكومية و ٦٦/١٩٧معية العامة يف قرارها   دعت اجل 
 مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة وتلك اليت تتمتع مبركز استشاري           املعتمدة لدى الرئيسية  

ملشاركة يف مداوالت مؤمتر األمم املتحدة للتنميـة        إىل ا لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي     
  . للنظام الداخلي للمؤمترحسب االقتضاء، وفقاًاملستدامة، 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي  -باء  
 دولة عضواً يف األمم املتحدة تنتخبهم       ٥٤يتألف اجمللس االقتصادي واالجتماعي من        -٣٥

 من امليثـاق،  ٦٩وعمالً باملادة . اجلمعية العامة عمالً بالفصل العاشر من ميثاق األمم املتحدة     
لس أن يدعو أي عضو من األمم املتحدة إىل املشاركة يف مداوالته عند حبث أيـة            جيوز للمج 

   .مسألة تعين هذا العضو بوجه خاص، على أال يكون له حق التصويت
 من امليثاق علـى أنـه جيـوز للمجلـس           ٧١وعلى حنو منفصل متاماً، تنص املادة         -٣٦

اور مع املنظمات غري احلكومية اليت      االقتصادي واالجتماعي أن جيري الترتيبات املناسبة للتش      
وقد ُتجرى هذه الترتيبات مع منظمات دوليـة، وقـد          . تعىن باملسائل الداخلة يف اختصاصه    

   . جترى، عند االقتضاء، مع منظمات وطنية بعد التشاور مع عضو األمم املتحدة املعين
ـ       ٧٣وعمالً باملادة     -٣٧ اعي، جيـوز    من النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتم

    للمجلس أن يدعو أية حركة من حركات التحرير الوطين املعترف هبا من اجلمعيـة العامـة                
أو وفقاً لقراراهتا إىل االشتراك، دون أن يكون هلا حق التصويت، يف مداوالته بشأن أية مسألة 

  .تكون ذات أمهية خاصة بالنسبة إىل تلك احلركة
يف جلانه   االقتصادي واالجتماعي و   حلكومية يف اجمللس   مشاركة املنظمات غري ا    نظمُتو  -٣٨

ومبوجب . ١٩٩٦/٣١النظام الداخلي وقرار اجمللس      وهيئاته اليت تنعقد خالل دوراته مبوجب     
 ينتخبـهم    دولة عضواً  ١٩املنظمات غري احلكومية، تضم     تعىن ب  جلنة   أنشأ اجمللس هذا القرار،   

مركزاً استـشارياً  مات غري احلكومية اليت متنح   اجمللس بشأن املنظ  إىل   توصيات   وتقدماجمللس،  
  .سلدى اجملل

تقدمي لستشاري لدى اجمللس من خالل عملية       الاركز  امل احلصول على    وُيّسرت سبل   -٣٩
 قبـل تقـدميها إىل       هذه الطلبات   يف البداية  وتستعرض األمانة . نترنت اإل طلبات عرب شبكة  ال
 تقـرر اللجنـة     حينما الطلبات    يؤجل النظر يف   وقد. املنظمات غري احلكومية  ب  املعنية لجنةال

 اللجنة مـداوالهتا، تقـدم      ختتتمومبجرد أن   . توضيحات وإجابات على أسئلة حمددة    التماس  
   .جمللس للموافقة عليهاإىل ا  أو تعليقه أو سحبه املركز االستشاريمنحتوصياهتا بشأن 

مـن   حكوميـة     منظمة غري  ٣ ٥٣٦ هناك   ت، كان ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ١ وحىت  -٤٠
قـضايا  ب املعنيـة  املنظمات   فيها، مبا    االقتصادي واالجتماعي  اجمللساملنظمات اليت اعتمدها    

  .ةالشعوب األصلي
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، ميكن للمنظمات غري احلكومية التماس نوع واحد من         ١٩٩٦/٣١مبوجب القرار   و  -٤١
ركز االستشاري أصل ثالثة أنواع من املراكز االستشارية، وهي املركز االستشاري العام أو امل      

وينطبق املركز االستشاري العام على املنظمات املعنية مبعظـم         . اخلاص أو إدراجها يف القائمة    
أنشطة اجمللس وهيئاته الفرعية، وبإمكاهنا أن تقدم إىل اجمللس أدلة مرضية علـى أن لـديها                

غطيهـا  إسهامات جوهرية ومستمرة لتحقيق أهداف األمم املتحدة يف ميادين النشاط الـيت ي      
وهي حباجة أيضاً إىل أن تشترك اشتراكاً وثيقاً يف احلياة االقتـصادية واالجتماعيـة              . اجمللس

لشعوب املناطق اليت متثلها، ومن الضروري أن تكون عضويتها، اليت ينبغي أن تكون كبرية،              
نـاطق  ممثلة متثيالً واسعاً للقطاعات الرئيسية للمجتمع يف عدد كبري من البلدان الواقعـة يف م         

  .خمتلفة من العامل
ينطبق املركز االستشاري اخلاص على املنظمات ذات االختصاص اخلاص واملعنيـة           و  -٤٢

حتديداً بعدد قليل فقط من ميادين النشاط اليت يغطيها اجمللس وهيئاته الفرعية، واملعروفـة يف               
افة إىل ذلك، فإنه وباإلض. امليادين اليت تتمتع فيها مبركز استشاري أو تسعى إىل احلصول عليه   

ستشاري اخلاص بسبب اهتمامها مبيدان حقوق اإلنسان       االركز  املينبغي للمنظمات اليت متنح     
أن تسعى إىل حتقيق أهداف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وفقاً لروح ميثاق األمم املتحـدة               

  .واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وإعالن وبرنامج عمل فيينا
ٍة املنظمات األخرى اليت ال تتمتع مبركز استشاري عام أو خـاص،            ُتدرج يف قائم  و  -٤٣

واليت يرى اجمللس أو األمني العام، بالتشاور مع اجمللس أو جلنتـه املعنيـة باملنظمـات غـري           
احلكومية، أنه ميكن هلا، مع ذلك، أن تقدم أحياناً يف نطاق اختصاصها مسامهات جمديـة يف                

وقد تشمل هذه القائمـة     . أو هيئات األمم املتحدة األخرى    أعمال اجمللس أو هيئاته الفرعية      
أيضاً املنظمات اليت تتمتع مبركز استشاري أو هلا عالقة مماثلة بوكالة متخصصة أو هيئة تابعة               

وتكون هذه املنظمات جاهزة للتشاور لـدى طلـب اجمللـس أو هيئاتـه              . لألمم املتحدة 
  .لذلك الفرعية
 احلكومية ذات املركز االستشاري العام أو اخلاص لدى         وجيوز ملمثلي املنظمات غري     -٤٤

اجمللس أن يشاركوا بصفة مراقبني يف اجللسات العلنية للمجلس وجلانه وهيئاته الـيت تنعقـد               
وعمالً باملادة نفسها، جيوز للمنظمـات      .  من نظامه الداخلي   ٨١خالل دوراته عمالً باملادة     

 تلك اجللسات لدى مناقشة املسائل اليت تدخل يف         املدرجة يف القائمة أن توفد ممثلني حيضرون      
وجيب تبليغ جدول األعمال املؤقت للمجلس أو جلانه وأجهزته الفرعيـة           . ميدان اختصاصها 

األخرى إىل املنظمات ذات املركز االستشاري العام وذات املركـز االستـشاري اخلـاص              
الستشاري العام أن تقتـرح     واملنظمات املدرجة يف القائمة، وجيوز للمنظمات ذات املركز ا        

على اللجنة املعنية باملنظمات غري احلكومية أن تطلب إىل األمني العـام إدراج البنـود ذات                
  .األمهية اخلاصة بالنسبة إىل املنظمات يف جدول األعمال املؤقت لتلك اهليئات
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 بطلـب   ، جيوز للجنة املعنية باملنظمات غري احلكومية أن تتشاور،        ٨٢عمالً باملادة   و  -٤٥
املركز االستشاري العام وذات املركـز       من اجمللس أو اللجنة أو املنظمة، مع املنظمات ذات        

االستشاري اخلاص بشأن املسائل اليت تدخل يف نطاق اختصاصها غري البنـود املدرجـة يف               
، فقد جيري أيضاً هذا التشاور فيما يتعلـق         ٨٤ و ٨٣وعمالً باملادتني   . جدول أعمال اجمللس  

، تقـدم اللجنـة     ٨٤وعمالً باملـادة    .  املدرجة يف جدول األعمال املؤقت للمجلس      بالبنود
توصيات إىل اجمللس فيما يتعلق باملنظمات ذات املركز االستشاري العام اليت ينبغي هلا تقـدمي   

وحيق هلذه املنظمات تقدمي بيـان      . عرض شفوي أمام اجمللس وبشأن البنود اليت ُيستمع إليها        
وعالوة على ذلك، فإذا ناقش اجمللس مضمون       . ، وذلك رهناً مبوافقة اجمللس    واحد إىل اجمللس  

بند تقترحه إحدى املنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري العام ويكون مـدرجاً يف    
وجيـوز  . جدول أعمال اجمللس، حيق هلذه املنظمة أن تديل شفوياً أمام اجمللس ببيان استهاليل            

ذه املنظمة، مبوافقة اجمللس، إىل أن تديل، أثناء مناقشة البند املعروض           لرئيس اجمللس أن يدعو ه    
  .  على اجمللس، ببيان آخر لغرض اإليضاح

جيوز للجان الفنية أو األجهزة الفرعية األخرى التابعة للمجلس أن تتـشاور مـع              و  -٤٦
ة أو عن   املنظمات ذات املركز االستشاري العام وذات املركز االستشاري اخلاص إما مباشر          

ويف مجيع األحوال، جيوز ترتيب هذه املشاورات بناًء        . طريق جلنة أو جلان ُتنشأ لذلك الغرض      
وجيوز أيضاً االستماع إىل املنظمات املدرجة يف القائمة بناًء على توصية           . على طلب املنظمة  

  .من األمني العام وبناًء على طلب من اهليئة
شاري العام وذات املركز االستشاري اخلاص أن       وجيوز للمنظمات ذات املركز االست      -٤٧

تقدم بيانات مكتوبة ذات صلة بأعمال اجمللس أو اللجان أو األجهزة الفرعية األخرى التابعة              
للمجلس بشأن املواضيع اليت تكون هذه املنظمات خمتصة هبا اختصاصاً حمدداً، يف حني أنـه               

جمللس أو جلنته املعنيـة باملنظمـات غـري         جيوز لألمني العام، بالتشاور مع رئيس اجمللس أو ا        
  .احلكومية، أن يدعو املنظمات املدرجة يف القائمة إىل تقدمي بيانات مكتوبة

  جملس حقوق اإلنسان  -جيم  
، وهو القرار التأسيسي جمللس حقوق اإلنـسان،  ٦٠/٢٥١ينظم قرار اجلمعية العامة    -٤٨

 أن يطبق اجمللس النظام     ١١امة يف الفقرة    وقررت اجلمعية الع  . عملية املشاركة يف هذا اجمللس    
اجمللـس    أو مل تقرر اجلمعية    ما الداخلي الذي تعمل به جلان اجلمعية العامة، حسب انطباقه،        

 أن تستند مشاركة املراقبني والتشاور معهم، ومن ضمنهم          أيضاً وقررت،  خالف ذلك الحقاً  
نظمات احلكومية الدولية األخرى،  وامل،الدول غري األعضاء يف اجمللس، والوكاالت املتخصصة  

 عن املنظمات غري احلكومية، إىل ترتيبات من بينها         واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان فضالً    
 حقوق، واملمارسات اليت كانت تتبعها جلنة       ١٩٩٦/٣١صادي واالجتماعي   قرار اجمللس االقت  

  .لكيانات، مبا يكفل يف الوقت نفسه اإلسهام األكثر فعالية هلذه ااإلنسان
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من النظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان الذي اعتمده اجمللس         ) أ(٧تستخدم املادة   و  -٤٩
". مشاركة املراقبني لدى اجمللس والتشاور معهـم      "، لغة مماثلة يف إطار العنوان       ٥/١يف املقرر   

وتستطيع املنظمات غري احلكومية ذات املركز االستـشاري لـدى اجمللـس االقتـصادي              
وحيق . عي وحدها أن حتظى باالعتماد للمشاركة يف جلسات جملس حقوق اإلنسان          واالجتما

هلذه املنظمات حضور ومراقبة دورات اجمللس، باستثناء اإلجراءات املتعلقة باإلجراء الـسري            
، )واملفتوح فقط أمام أعضاء اجمللس السبعة واألربعني      (الذي يعتمده اجمللس لتقدمي الشكاوى      

بة واإلدالء مبداخالت شفوية واملـشاركة يف املناقـشات واحلـوارات           وتقدمي بيانات مكتو  
  . التفاعلية ومناقشات اخلرباء واالجتماعات غري الرمسية وتنظيم أحداث موازية

 ويـستند   .متثاهلا حلقوق اإلنـسان   ال للدول و   شامالً  دورياً اجمللس استعراضاً ذ  وينفّ  -٥٠
 اليت  معلوماتل وجتميع ل  ؛ االستعراض موضوع تقرير وطين تعده الدولة   إىل  ما  دولة  استعراض  

قوق اإلنسان؛  السامية حل فوضية  امل تعده الدولة موضوع االستعراض     ناألمم املتحدة ع  حبوزة  
تضطلع املفوضية السامية حلقـوق      ملقدمة من أصحاب املصلحة اآلخرين    وموجز للمعلومات ا  
ملدين، مبا يف ذلك املنظمات غـري       لجهات الفاعلة يف اجملتمع ا    وميكن ل  .اإلنسان جبمعها أيضاً  

 معلومات تقدميال تتمتع مبركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي، اليت احلكومية 
 املعلومات املـستخدمة يف     وُتنشر. من أصحاب املصلحة  موجز املعلومات املقدمة     لتدرج يف 

ومـع  . مات أساسـية  وجز على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان كمعلو        امل
 املنظمات غري احلكومية اليت تتمتع مبركز استشاري لـدى اجمللـس االقتـصادي              ذلك، فإن 

 الفريـق   جلـسات  يف   للمشاركة  هي وحدها اليت تستطيع أن حتظى باالعتماد       واالجتماعي
 هلذه املنظمات باإلدالء  ال يسمح   و.  بصفة مراقب  العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل    

  .ل مكتوبة إىل الفريق العام تقدمي بياناتات شفوية أوببيان
ال تتمتـع مبركـز     الـيت    يسمح للمنظمات غري احلكومية      وعلى وجه اخلصوص،    -٥١

 واملنتدى االجتماعي   املنتدىجلسات   حبضوراستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي      
مـرتبط    هذه اهليئاتمجيعو،  عاله، على النحو املذكور أ    آلية اخلرباء واملعين بقضايا األقليات،    

 فإن املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي        وعالوة على ذلك،   .جلس حقوق اإلنسان  مب
 لس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك     جملجراءات اخلاصة   اإلللتعامل مع   واالجتماعي ال يعد شرطاً     

 ئل أو آليات رمسيـة     أنشأ وسا  الذي  املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية      التعامل مع 
  .مع اجلهة املكلفة مباشرة من التواصللتمكني الشعوب األصلية 

  جملس حقوق اإلنسانأعمال املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف مشاركة     
أعمـال  ملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان يف       ا  تنظم مشاركة  فريدةقواعد  هناك    -٥٢

 وحيق للمؤسـسات    .لنظام الداخلي للمجلس  من ا ) ب(٧ للمادة   جملس حقوق اإلنسان وفقاً   
جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز      الوطنية حلقوق اإلنسان اليت حظيت باعتماد       

امتثاهلا للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية       نتيجة   ،ومحاية حقوق اإلنسان  
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 للمؤسسات  ولية وجلان التنسيق اإلقليمية   التنسيق الد ، وجلنة   )مبادئ باريس (حقوق اإلنسان   
  . املشاركة بصفة مراقب يف دورات جملس حقوق اإلنسان،الوطنية حلقوق اإلنسان

 اسـتعراض باللجنة الفرعية املعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدوليـة     وتضطلع    -٥٣
وتقدم هذه .  الشأنطلبات اعتماد املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وتقدمي توصيات يف هذا

وتضم اللجنة الفرعيـة    . التوصيات فيما بعد إىل مكتب جلنة التنسيق الدولية بغرض اعتمادها         
ممن متتثل امتثاالً تاماً    (" ألف "  الفئة من وطنية واحدة حلقوق اإلنسان، معتمدة       ؤسسةممثلني مل 

 ، واألمريكتـان  ،يـا  أفريق ( األربع   عن كل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية     ،  )ملبادئ باريس 
 شخصاً ميثلون املؤسسات الوطنية حلقوق ١٦ويضم املكتب ).  وأوروبا،احمليط اهلادئووآسيا 

انظر الوثيقة  " (ألف"اإلنسان، مع تعيني كل جمموعة إقليمية ألربعة أعضاء معتمدين من الفئة            
A/HRC/16/77 .(         د، فإن املفوضية   ولئن كانت األمم املتحدة ال تشارك رمسياً يف عملية االعتما

السامية حلقوق اإلنسان تعد مراقباً دائماً يف اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد وتضطلع بـدور              
  .األمانة هلا

لس جملللمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف القاعة الرئيسية         مقاعد صتّصوقد خُ   -٥٤
. شـفوية ء ببيانـات     بيانات مكتوبة واإلدال   هلذه املؤسسات تقدمي   وجيوز   .حقوق اإلنسان 

اإلدالء يف من قبيل ختويلها احلق هناك قواعد فريدة أخرى تنطبق عليها، فوباإلضافة إىل ذلك،   
 الدوري نتائج االستعراضلاجمللس   اعتماد خالل مباشرة بعد الدولة موضوع االستعراض       ببيان

تقريـر  وضـوع    اليت هي م   ومباشرة بعد الدولة املعنية   ،   عامة جلسة يف   الشامل لتلك الدولة  
 الـذي    التفاعلي  احلوار خالل اإلجراءات اخلاصة     يف إطار   املكلفني بوالية  وضعه أحد  قطري

   ).٦٥/٢٨١ العامة انظر قرار اجلمعية (املكلف املذكورمع جيريه اجمللس 

  مشاركة منظمات الشعوب األصلية يف أعمال مؤسسات منظومة األمم املتحدة  -دال  
 عمليات حمـددة    وهيئات املعاهدات ة األمم املتحدة     بعض مؤسسات منظوم   وضعت  -٥٥

منظمـات  فـإن   على سبيل املثـال،     و.  املشاركة يف أنشطتها   منلتمكني الشعوب األصلية    
 اللجنة احلكومية الدولية املعنيـة بامللكيـة الفكريـة         اجتماعات  يف الشعوب األصلية تشارك  

 ، العاملية للملكية الفكرية   التابعة للمنظمة  ،لفنون الشعبية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وا    
وضعت هيئات معاهـدات     وقد.  اجتماعات مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي       يفو

 إجراءات لتمكني اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمـات          اإلنسان األمم املتحدة املتعلقة حبقوق   
  .أعماهلا  يف، من املشاركة واالجتماعي اجمللس االقتصادي لدىغري املعتمدةغري احلكومية 
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ممثلي الشعوب األصلية املعترف هبا يف مشاركة   اخلطوات املمكنة لتعزيز    -اًخامس  
  أعمال األمم املتحدة 

 وضـع   اليت ترمي إىل تيسري   لخطوات املمكنة    ل يف هذا الفرع اخلطوط العريضة    ترد    -٥٦
 خـارج    األمم املتحدة   أعمال صلية يف  لتعزيز مشاركة ممثلي الشعوب األ      الالزمة جراءاتاإل

جملس و اجمللس االقتصادي واالجتماعي      ذلك ، مبا يف  حالياً يشاركون فيها  اهليئات اليت    نطاق
القـضايا ذات    للنظـر يف      اجلمعية العامة وجلاهنا   واالجتماعات اليت تعقدها  حقوق اإلنسان   
  .للشعوب األصليةاألمهية اخلاصة 

كومي دويل تابع لألمم املتحـدة يف هـذه اإلجـراءات      أن ينظر أي جهاز ح    قبل  و  -٥٧
 مشاركة ممثلي الـشعوب     تدرس عملية متهيدية أو حتضريية      أيقترح أن تراعي    ويعتمدها، يُ 
  :من قبيل ما يلي من املسائل اهلامة، اًاألصلية عدد

بصفتهم عتماد  لال ممثلي الشعوب األصلية     استحقاق حتدد مدى  اليت   عايريامل  )أ(  
  تلك؛

 ممثلي الشعوب األصلية استحقاق مدى  املكلفة بتحديد طبيعة وعضوية اهليئة      )ب(  
  لالعتماد؛
تفاصيل هذه العملية، مبا يف ذلك املعلومات املطلوب تقدميها للحصول على             )ج(  
  مثل للشعوب األصلية؛كماالعتماد 
  .)٤(وفعالةهادفة اإلجراءات اليت جتعل مشاركة ممثلي الشعوب األصلية   )د(  

 متكـني  ومـن أجـل   إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية،       اًوفقو  -٥٨
شعوب لل فإنه من األمهية مبكان أن تتاح، متسها املشاركة يف املسائل اليت منالشعوب األصلية  

 املـذكورة  املسائل بنشاط يف حتديد للمشاركة الفرصة شراكة مع الدول األعضاء،    ب األصلية،
 الـصيغة    األجهزة احلكومية الدولية التابعة لألمم املتحـدة       ي جهاز من  أن يضع أ  قبل   أعاله

   .ءات ويعتمدهالنهائية ألحد اإلجرا
رئيس اجلمعية  ل ميكنعلى سبيل املثال،    و . خمتلفة خذ أشكاالً تتوميكن هلذه العملية أن       -٥٩

 الدول  منهامفتوحة تشترك فيها جهات     رين لقيادة عملية تشاور     يف تعيني ميسّ  أن ينظر   العامة  
من  األمم املتحدة، يفالواليات ذات الصلة اجلهات صاحبة  الشعوب األصلية وواألعضاء وممثل

 املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية وآلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية قبيل
  املمكنة واملؤسسيةواملقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية، ملناقشة اخلطوات اإلجرائية          

__________ 

أذنت جلنة حقوق اإلنسان بإجراء عملية التشاور هذه بشأن إجراءات االعتماد املناسبة، وذلـك لوضـع                 )٤(
 . الصيغة النهائية للطرائق اليت تسمح للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان باملشاركة يف أعماهلا
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 يف املـشاورات    الشعوب األصلية  لتمثيل   وكُّرست إحدى السوابق األخرية   . ومعايري االختيار 
ـ   لدولة عضو وممثالً   ممثالً رئيس اجلمعية العامة      عّين عندما ن ْيكميـّسرَ شعوب األصـلية    لل
 على طلب ًء، بنا٢٠١٤ عام  عقد املؤمتر العاملي للشعوب األصلية يف لتحديد طرائقنْيمشاركَ
 األخـرى يف  املمكنـة   وقد تتمثل إحدى التدابري     . ٦٥/١٩٨ اجلمعية العامة يف قرارها      قدمته
 اخلطوات اإلجرائيـة واملؤسـسية     بشأن   بالتوجيهمل يزودها   الفريق ع  اجلمعية العامة    إنشاء
االختيار لتمكني ممثلي الشعوب األصلية من املـشاركة يف هيئـات األمـم               ومعايري املمكنة

جمللـس االقتـصادي    ابدايةً ذو صلة يتمثل يف أن تكلف اجلمعية العامة خيار  هناك  و. تحدةامل
  .إنشاء هذا الفريق العامل بواالجتماعي أو جملس حقوق اإلنسان

  قضايا مطروحة للنظر  -اًسادس  
 إجـراء  من القضايا بغية تنفيذ       عدد معاجلةسيكون من الضروري    ،   أعاله مثلما ورد   -٦٠

  . األمم املتحدة أعماليفمن املشاركة  ممثلي الشعوب األصلية متكني من شأنه

  استحقاق االعتماد كممثل للشعوب األصلية  -ألف  
اعتمـاد  املتعلقـة ب  عايري  امل حتديد   يف جمال ميكن للممارسات احلالية أن تقدم التوجيه         -٦١

 إىل  ٦/٣٦  جملس حقوق اإلنسان يف قـراره       يشري  فعلى سبيل املثال،   .ممثلي الشعوب األصلية  
 ومبادئ ميثـاق    أغراض مع روح و   تتفق أهدافها وأغراضها  منظمات الشعوب األصلية اليت     

على شرط مماثـل     ١٩٩٦/٣١  االقتصادي واالجتماعي  وقد نص قرار اجمللس   . األمم املتحدة 
تكون أيـضاً  وميكن أن . لديه تتمتع مبركز استشاري      اليت كوميةاحلملنظمات غري   ا بالنسبة إىل 

 على املنظمات غري احلكومية اليت تتمتع مبركز استشاري لدى اجمللس           األخرى املنطبقة  عايريامل
 املنظمة بدعم أعمال األمـم املتحـدة        تعهد ذات صلة، مثل     معايرياالقتصادي واالجتماعي   

 وطبيعـة ونطـاق     وأغراضـها اخلاصـة   هدافها  أل  مببادئها وأنشطتها، وفقاً   التعريفوتعزيز  
حتقيق بالسعي إىل   االلتزام  عايري  امل تضمن ت ميكن أن عالوة على ذلك،     و .اختصاصها وأنشطتها 

تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية على النحو الوارد يف إعالن األمم املتحدة بشأن              هديف
املنظمات غري احلكومية اليت تركـز       مبا يناظر الشرط املطلوب من    حقوق الشعوب األصلية،    

  . تعزيز ومحاية تلك احلقوقبأن تسعى إىلعلى حقوق اإلنسان 
جملس حقوق اإلنسان صراحة إىل مشاركة ممثلي الشعوب        يشري  ،  ١٨/٨يف القرار   و  -٦٢

اهلامة مـن  من األسئلة  عدداً ويثري ذلك . منظومة األمم املتحدة أعمالاألصلية املعترف هبا يف   
الـشعوب  حتدد     املبادئ اليت  ما هي  و ما هي اجلهة اليت يطلب منها االعتراف،      : ما يلي  قبيل

ولإلجابة على  . املمثلني املعترف هبم  ،  من ناحية أخرى    املعترف هبا من ناحية، وحتدد،     األصلية
هبذه  تعريف نفسها  أن الشعوب األصلية هلا احلق يف         ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار      األسئلة، هذه
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وعـالوة  . صليةتعريف متفق عليه للشعوب األ    أنه ال يوجد    واحلق يف تقرير املصري،     والصفة،  
تنص على   من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية          ١٨على ذلك، فإن املادة     

املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة باملسائل اليت متس حقوقها مـن     لشعوب األصلية   لأنه حيق   
 تنص على   ٣٣وباملثل، فإن املادة    .  إلجراءاهتا اخلاصة  وفقاًو هي بنفسها  ختتارهمخالل ممثلني   

 إلجراءاهتـا  أن الشعوب األصلية هلا احلق يف تقرير هياكلها واختيار أعضاء مؤسساهتا وفقـاً        
عمليـة حتديـد ممثلـي      ضمان أن تعزز     ما تقدم، فإنه من األمهية مبكان     ويف ضوء   . اخلاصة

  وهيئاهتا التمثيليةمشاركة الشعوب األصلية من خالل مؤسساهتا    الشعوب األصلية املعترف هبا   
  .ومنظماهتا

  اهليئة اليت حتدد استحقاق ممثلي الشعوب األصلية لالعتماد  -باء  
وممثلي  اعتماد منظمات    للبت يف  بالفعل   قائمةهناك عمليات    هو مبني أعاله،     مثلما  -٦٣

علـى  و.  الفعالة فيها  م ومشاركته ،ألمم املتحدة ل لدى هيئات حمددة تابعة   الشعوب األصلية   
املعـين  الـدائم   املنتدى  و آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية        اأمانتتدير  سبيل املثال،   

قوق اإلنـسان وإدارة الـشؤون االقتـصادية        حل  السامية فوضيةامل(بقضايا الشعوب األصلية    
ليت صندوق  في حا ف وباملثل،   .ةكل هيئ ب املتعلقةعمليات االعتماد   ) واالجتماعية، على التوايل  
قـوق اإلنـسان،    حلؤسسات الوطنيـة    املوصاحل السكان األصليني    األمم املتحدة للتربعات ل   

.  واملؤسـسات املعنيـة   املعنينياألشخاص أهلية عن حتديد باملسؤوليةهيئات مستقلة   تضطلع  
واجمللـس االقتـصادي     دولة،   ١٩اليت تضم   واملنظمات غري احلكومية    ب  املعنية لجنةوتوافق ال 

ستشاري لدى اجمللس االقتـصادي     الركز ا املة  ملنظمات غري احلكومي  ا على منح    واالجتماعي
   .واالجتماعي

  تفاصيل العملية، من قبيل املعلومات املطلوب تقدميها إىل اهليئة املعتِمدة  -جيم  
سيكون من املهم أالّ تـستبعد       الشعوب األصلية،    عند وضع عملية اعتماد ملنظمات      -٦٤
 بطرق منها على سبيل املثال طلب  ةشرعيني للشعوب األصلي   العملية عن غري قصد ممثلني       هذه

 الـشعوب األصـلية،     منظمات ومؤسسات  بعض   اليت قد ال تكون حبوزة    أنواع من الوثائق    
  .لتقاليد الشفويةوفقاً ل اجلهات منظمةعندما تكون هذه خباصة و

  املشاركة اهلادفة والفعالة ملمثلي الشعوب األصلية  -دال  
لـشعوب  مشاركة ا  األمم املتحدة    جتعل هبا أن   الكيفية اليت ميكن     بشأنهناك سؤال     -٦٥

  اليت قد تعوق قـدرة بعـض       بالنظر إىل القيود  وذلك   ، وفعالة هادفة ومساوية لغريها  األصلية  
 مـن    لغـة   عدم معرفة أي   ن قبيل  م على املشاركة،  الشعوب األصلية    منظمات ومؤسسات 
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قلـة فـرص الوصـول إىل    و املعرفة التقنية وعدم حيازةاللغات الرمسية الست لألمم املتحدة   
   وصغر حجم العديد من الوفود اليت ال متتلك سوى موارد حمـدودة،           تكنولوجيا املعلومات،   

 عنـد وجـود   املرتبطة بأحـد االجتماعـات أو       تعددة  امللسات  اجلمشاركتها يف   مما يعوق   
 قد جيري النظر يف   يف هذا الصدد،    و . األمم املتحدة يف وقت واحد      تعقدها عديدةاجتماعات  

 للمستفيدين من صـندوق   اليت تنظمتدريبيةمن قبيل الدورات ال،  والبناء عليها  هامةمبادرات  
 تقدمـه الـذي   األمم املتحدة للتربعات لصاحل السكان األصليني، والدعم الـتقين واإلداري           

  . يف اجتماعات األمم املتحدةالشعوب األصليةاملنظمات غري احلكومية للمشاركني من 

  تاجاتاالستن  -اًسابع  
، إىل احلد املسموح به     األمم املتحدة أعمال   مشاركة الشعوب األصلية يف      تشكل  -٦٦

من العمل  ، تارخيياًمت إقصاؤها اليت   ،نت الشعوب األصلية  مكّفقد   . جتربة إجيابية  حىت اآلن، 
. من أجل الدفع قـدماً بقـضاياها وحقوقهـا         معاً بصورة سلمية ويف شراكة مع الدول      

 املساواة واإلنـصاف     أساس  على  املتبادلة، تقوم   لبناء الثقة  كة عملية وشكلت هذه املشار  
  الشعوب األصـلية  وإىل زيادة التزام نتائج مثمرة  حتقيق  إىل أدتبني أصحاب املصلحة، و   

 واحترام هـذه  قوق الشعوب األصليةحبعزيز االعتراف بتوالدول ومنظومة األمم املتحدة    
 والتعـاون   الشعوب األصلية على  االنفتاح  من  يؤمل أن تتحسن هذه األجواء       و .احلقوق

 مـن  تمكني الشعوب األصـلية الكفيلة ب  تعزيز اإلجراءات    املستمر معها من خالل زيادة    
أعمال األمم املتحدة ذات الصلة، بأسلوب يكفل إعمـال واحتـرام            يف مجيع    املشاركة

ق الـشعوب   يف إطار إعالن األمم املتحدة بشأن حقو وتعزيز ومحاية حقوق هذه الشعوب    
  .املعايري الدولية األخرى ذات الصلة يف جمال حقوق اإلنساناألصلية و

        
  


