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  جملس حقوق اإلنسان
  آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية

  الدورة الرابعة
  ٢٠١١يوليه /متوز ١٥-١١

   من جدول األعمال املؤقت٢البند 
  ال وتنظيم العملإقرار جدول األعم

  جدول األعمال املؤقتشروح     

  *مذكرة من األمانة    
، وامتثاالً لقرار اجلمعيـة     ٦/١٦ و ٥/١عقب اعتماد قراري جملس حقوق اإلنسان         -١

 آلية اخلرباء املعنية حبقـوق الـشعوب        ٦/٣٦، أنشأ اجمللس مبوجب قراره      ٦٠/٢٥١العامة  
 دوراهتـا   ت آلية اخلرباء  ، عقد ٦/٣٦ر اجمللس   ووفقاً لقرا . األصلية كهيئة استشارية للمجلس   

وقـدمت  . ، على التوايل  ٢٠١٠،  ٢٠٠٩،  ٢٠٠٨السنوية األوىل والثانية والثالثة يف األعوام       
آلية اخلرباء التقارير املتعلقة بتلك الدورات إىل اجمللس يف دوراته العاشـرة والثانيـة عـشرة                

  .A/HRC/15/36)، وA/HRC/12/22، و(A/HRC/10/56واخلامسة عشرة 
، أن ُتعّد دراسة عـن      ٩/٧ يف قراره وطلب جملس حقوق اإلنسان من آلية اخلرباء،          -٢

. الدروس املستفادة والتحديات القائمة فيما خيص إعمال حق الشعوب األصلية يف التعلـيم            
بشأن حق الشعوب   ) ٢٠٠٩(١وقُدِّمت هذه الدراسة، اليت تتضمن مشورة آلية اخلرباء رقم          

  .(A/HRC/12/33)لتعليم، إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة األصلية يف ا
 الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانيـة عـشرة،          ١٢/١٣ويف القرار     -٣

طلب اجمللس من آلية اخلرباء أن ُتجري دراسة عن الشعوب األصلية واحلق يف املـشاركة يف                

__________ 

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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 تقريراً مرحلياً يف دورته اخلامسة عـشرة        شأن يف هذا ال   صنع القرارات، وأن ُتقدِّم إىل اجمللس     
  .ودراسة هنائية يف دورته الثامنة عشرة

وقدمت آلية اخلرباء تقريرها املرحلي إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورتـه اخلامـسة                -٤
، بتقرير آلية اخلرباء وشّجعها على وضع الدراسـة يف          ١٥/٧ورحب اجمللس، يف قراره     . عشرة

، آخذة يف اعتبارها املناقشات اليت جرت يف دورهتا الثالثة،          ١٢/١٣ هاً لقرار صيغتها النهائية وفق  
. وطلب من اآللية أن ُتقدِّم أمثلة عن املمارسات اجليدة على خمتلف مستويات صنع القـرارات              

كما رحب اجمللس باملمارسة اليت اّتبعتها آلية اخلرباء يف دورهتا الثالثة فيما يتعلق بتخصيص وقت               
  .ناقشة الدراسات املواضيعية اليت كُلِّفت آلية اخلرباء بإجرائها يف السابقحمّدد مل

  ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

، ُيطبِّق جملس حقوق اإلنـسان      ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ١١عمالً بالفقرة     -٥
ر اجلمعيـة   النظام الداخلي املوضوع للجان اجلمعية العامة، على النحو املعمول به، ما مل ُتقرِّ            

وفيما يتعلق بانتخاب أعضاء    . (A/520/Rev.15)العامة أو اجمللس خالف ذلك يف وقت الحق         
 من النظام الداخلي بأن تنتخب كل جلنة رئيساً هلا ونائباً للرئيس            ١٠٣املكتب، تقضي املادة    

  .أو أكثر ومقرراً

  ٢ البند    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 اخلـرباء جـدول األعمـال املؤقـت لـدورهتا الرابعـة             سُيعَرض علـى آليـة      -٦
(A/HRC/EMRIP/2011/1)            باإلضافة إىل الشروح الواردة يف هذه الوثيقة واملتعلقـة بـالبنود 

 وسُتِقر آلية اخلرباء جدول األعمال، مبـا يف ذلـك أي            .املدرجة يف جدول األعمال املؤقت    
  .تنقيحات قد ترغب يف إدخاهلا عليه

 أن جتتمع آلية اخلرباء مرة واحدة يف السنة، ملدة ثالثة           ٦/٣٦ يف قراره    وقرر اجمللس،   -٧
أيام يف السنة األوىل وبعد ذلك ملدة تصل إىل مخسة أيام، وأنه جيوز أن تكون الدورات مزجياً                 

وستجتمع آلية اخلرباء، يف دورهتا الرابعة، ملدة مخسة        . من اجللسات العلنية واجللسات السرية    
  .٢٠٠١يوليه /متوز ١٥  إىل١١أيام من 

 من النظام الداخلي للجمعية العامة على أن تعتمد كـل جلنـة، يف   ٩٩وتنص املادة    -٨
 التقريبية واملواعيدبداية دورهتا، برنامج عمل يبيِّن، إن أمكن، التاريخ املستهَدف إلجناز عملها 

لك، سُيعرض علـى    وتبعاً لذ . للنظر يف البنود وعدد اجللسات اليت سُتخصَّص لكل بند منها         
آلية اخلرباء مشروع جدول زمين من إعداد األمانة يوضِّح ترتيب وتوزيع أوقات اجللـسات              
املخصصة لكل بند من بنود جدول األعمال يف برنامج عملها لدورهتا الرابعة، وذلك كـي               

  .تنظر فيه وتوافق عليه
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  ٣البند     
  متابعة الدراسات واملشورة املواضيعية

ستخصِّص آلية اخلرباء، كما هو مبيَّن يف جدول األعمال املؤقت املرفق بتقرير اآللية               -٩
، بنداً يف جدول األعمال ملتابعة الدراسـات واملـشورة          (A/HRC/15/36)عن دورهتا الثالثة    

  يف ختصيص وقت حمدد إلجراء مناقشات       ممارسة آلية اخلرباء املتمثلة    حظيتوقد  . املواضيعية
 ١٥/٧جملس حقوق اإلنسان يف قراره      بترحيب  عة الدراسات واملشورة املواضيعية     بشأن متاب 

  .املناقشاتتلك الذي شّجع فيه اجمللس أيضاً الدول على املشاركة يف 
وسيتيح إدراج هذا البند من جدول األعمال فرصة آللية اخلرباء للنظـر يف متابعـة                 -١٠

يف إعمال حق الـشعوب  القائمة دة والتحديات الدروس املستفا املتعلقة ب الدراسة  عن  تقريرها  
  .الشعوب يف التعليمهذه  بشأن حق ١األصلية يف التعليم ومشورهتا رقم 

  ٤البند     
  الدراسة املتعلقة بالشعوب األصلية واحلق يف املشاركة يف صنع القرارات

 أجرت آلية اخلرباء دراسـة      ،١٥/٧ و ١٢/١٣عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان        -١١
أن الشعوب األصلية واحلق يف املشاركة يف صنع القرارات، مبا يف ذلك حتليـل لألمثلـة                بش

وبغية اإلسهام يف صـياغة     . املتعلقة باملمارسات اجليدة على خمتلف مستويات صنع القرارات       
التقرير النهائي بشأن هذه الدراسة، الذي سُيقدَّم إىل اجمللس يف دورته الثامنة عشرة، وطبقـاً               

 والتقرير املرحلي بشأن الـشعوب   (A/HRC/12/33)ة املّتبعة يف إعداد الدراسة األوىل       للممارس
، وّجهت آلية اخلـرباء نـداًء       (A/HRC/15/35)األصلية واحلق يف املشاركة يف صنع القرارات        

لتقدمي إسهامات حول موضوع الدراسة، وخاصة فيما يتعلق بأمثلة املمارسة اجليدة، ونظمت            
للخرباء بشأن موضوع الشعوب األصلية واحلـق يف املـشاركة يف صـنع             حلقة عمل تقنية    

  .٢٠١١مارس /آذار ١٠ و٩ُعِقدت هذه احللقة يف جنيف يومي والقرارات، 
هذا البند من جدول األعمال فرصـة إلبـداء التعليقـات وتقـدمي             تناول  وسيتيح    -١٢

صلية واحلق يف املشاركة يف     املقترحات بشأن التقرير النهائي عن الدراسة املتعلقة بالشعوب األ        
وسُتنجِز آلية اخلرباء يف وقت الحق الصيغة النهائية للتقرير النهائي وتقدمه إىل  .صنع القرارات 

  .جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة عشرة

  ٥البند     
  إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

ىل أن اجلمعية العامـة اعتمـدت يف         إ ٦/٣٦أشار جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -١٣
 يف دورهتا احلادية والستني، إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق         اختذته، الذي   ٦١/٢٩٥قرارها  

 علـى  (A/HRC/10/56)وشّددت آلية اخلرباء يف تقريرها عن دورهتا األوىل     . الشعوب األصلية 
تعلقـة حبقـوق الـشعوب    أن هذا اإلعالن ميثِّل صكاً رئيسياً من صكوك حقوق اإلنسان امل       

  .األصلية ويشكِّل جزءاً من إطار عمل آلية اخلرباء
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هذا البند من جدول األعمال فرصة إلجراء مناقشة عامة حول إعالن           تناول  وسيتيح    -١٤
وستركِّز املناقشة العامة على اسـتخدام هـذا      . األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية     

  .صلية ومحايتهااإلعالن يف تعزيز حقوق الشعوب األ

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

 أنه جيوز آللية اخلرباء أن ُتقدِّم إىل اجمللس         ٦/٣٦جاء يف قرار جملس حقوق اإلنسان         -١٥
وميكن أن  . هلا اجمللس مقترحات للنظر فيها واملوافقة عليها، ضمن نطاق العمل الذي ُيحدِّده           

يشمل ذلك تقدمي مقترحات بشأن الكيفية اليت ميكن هبا للخربة املواضيعية هلـذه اآلليـة أن                
  .تساعد اجمللس يف تنفيذ واليته وآلياته

  ٧البند     
  اعتماد التقرير

ستعتمد آلية اخلرباء تقريرها عن دورهتا الرابعة من أجل تقدميه إىل جملـس حقـوق                 -١٦
  .اإلنسان

        


