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  جملس حقوق اإلنسان
  آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية

  الدورة الثانية
   ٢٠٠٩أغسطس / آب١٤- ١٠

  شروح جدول األعمال املؤقت
  *مذكرة مقدمة من األمانة

  مةمقد

، قد ٦٠/٢٥١ وامتثاالً لقرار اجلمعية العامة ٦/١٦و ٥/١إن جملس حقوق اإلنسان، عقب اعتماد قراريه   - ١
  .  آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية، كهيئة فرعية للمجلس٦/٣٦أُنشأ يف قراره 

 الذي طلب فيه إىل آليـة        املتعلق بقضايا الشعوب األصلية،    ٩/٧واعتمد اجمللس يف دورته التاسعة قراره         - ٢
اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية حتديد مقترحات واقتراحها على اجمللس بتوافق اآلراء لكي ينظر فيها اجمللس          

، كما طلب إعداد دراسة عن الدروس املستخلصة والتحديات فيما يتعلق بتحقيق إعمـال حـق                ٢٠٠٩يف عام   
 هـات ، وطلب إليها التماس إسهامات من اجل      ٢٠٠٩تم الدراسة يف عام     الشعوب األصلية يف التعليم على أن ختت      

  . املعنية صاحبة املصلحة من أجل هذه الدراسة

   انتخاب أعضاء املكتب-  ١البند 

، يطبق اجمللس النظام الداخلي املوضـوع للجـان         ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ١١عمالً بالفقرة     - ٣
وفيما يتعلق  . (A/520/Rev.15)ول به، ما مل تقرر اجلمعية أو اجمللس خالف ذلك الحقاً             على النحو املعم   ،العامةاجلمعية  

   من النظام الداخلي بأن تنتخب كل جلنة رئيـساً هلـا ونائبـاً للـرئيس أو                 ١٠٣بانتخاب أعضاء املكتب، تقضي املادة      
  .  ومقرراًأكثر

                                                      

 .وردت متأخرة  *
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   إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - ٢البند 

  مالإقرار جدول األع

، باإلضـافة إىل هـذه      (A/HRC/EMRIP/2009/1)سُيعرض على آلية اخلرباء جدول األعمال املؤقـت           - ٤
وستقوم آلية اخلرباء بإقرار جدول األعمال، مبـا يف         . الشروح املتعلقة بالبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت       

  .ذلك أي تعديالت قد ترغب يف إدخاهلا عليه

  تنظيم العمل

، قرر جملس حقوق اإلنسان أن جتتمع آلية اخلرباء مرة واحدة يف السنة، ملدة ثالثة أيام يف ٦/٣٦ار يف القر  - ٥
مزجياً مـن اجللـسات العلنيـة       ورات  السنة األوىل وبعد ذلك ملدة تصل إىل مخسة أيام، وأنه جيوز أن تكون الد             

  .واجللسات السرية

ة على أن تعتمد كل جلنة، يف بداية الدورة، برناجمـاً            من النظام الداخلي للجمعية العام     ٩٩وتنص املادة     - ٦
لعملها يبني، إن أمكن، التاريخ املستهدف إلمتام عملها والتواريخ التقريبية للنظر يف البنود وعدد اجللسات الـيت                 

وتبعاً لذلك، سُيعرض على آلية اخلرباء للنظر واملوافقة مشروع جدول زمين مـن إعـداد               . ستخصص لكل منها  
  .ة يوضح ترتيب وتوزيع أوقات اجللسات لكل بند من بنود جدول األعمال لربنامج عملها للدورة الثانيةاألمان

الدراسة املتعلقة بالدروس املستخلصة وحتديات بلوغ        - ٣البند 
  هدف إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم

س املستخلصة وحتديات بلوغ هدف  قامت آلية اخلرباء بإجراء دراسة عن الدرو،٦/٣٦بقرار اجمللس عمالً   - ٧
يف الدورة األوىل بشأن حق الشعوب وباإلضافة إىل املناقشات اليت أُجريت . إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم

األصلية يف التعليم، طلبت آلية اخلرباء إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان توجيه نداء إىل اجلهات                 
وقد وردت إسهامات من دول     ). A/HRC/10/56(املعنية صاحبة املصلحة لكي تقدم إسهامات يف هذه الدراسة          

مم املتحدة، ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمـات للـشعوب األصـلية،            أعضاء، ووكاالت تابعة لأل   
وجامعات، ومنظمات جمتمع مدين، وكذلك من املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية     

  . للسكان األصليني، ومن احملفل الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية

رباء، نظمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان حلقة عمل فنية ملدة يومني وعقب مقترح مقدم من آلية اخل       - ٨
وأعـدت األمانـة   . ٢٠٠٩مايو / أيار٧ و٦بشأن إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم، ُعقدت يف جنيف يف           
  ).A/HRC/EMRIP/2009/3(مذكرة عن حلقة العمل الفنية واإلسهامات املقدمة إىل آلية اخلرباء 

ذا البند من جدول األعمال فرصة لتقدمي تعليقات واقتراحات بشأن مشروع الدراسة املـسبق              وسيتيح ه   - ٩
 إمتام وضع النص النهائي للدراسـة       دوستأخذ آلية اخلرباء هذه التعليقات يف احلسبان عن       . املقدم يف الدورة الثانية   

  . عشرةالذي ستعتمده آلية اخلرباء والذي سُيقدَّم إىل اجمللس يف دورته الثانية 
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  إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية  - ٤البند 

 إعالن األمم املتحدة ٦١/٢٩٥ىل أن اجلمعية العامة قد اعتمدت يف قرارها  إ ٦/٣٦أشار اجمللس يف قراره       - ١٠
إلعالن وقد جرى التشديد، يف تقرير آلية اخلرباء عن دورهتا األوىل، على أن هذا ا. بشأن حقوق الشعوب األصلية  

 جزء من إطار عمل آلية اخلـرباء  ههو أحد صكوك حقوق اإلنسان الرئيسية املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية وبأن       
)A/HRC/10/56.(  

هذا البند من جدول األعمال فرصة إلجراء مناقشة عامة خبصوص إعالن األمم املتحدة بـشأن               وسيتيح    - ١١
وستركّز ). A/HRC/10/56(قرير آلية اخلرباء عن دورهتا األوىل      األصلية، على النحو املوّضح يف ت     حقوق الشعوب   

قليمي والوطين خبصوص التحكيم وسـبل االنتـصاف        إلاملناقشة العامة على تنفيذ هذا اإلعالن على الصعيدين ا        
  . والعودة إىل الوطن واجلرب والتعويض

املقترحات املزمع تقـدميها إىل جملـس حقـوق           - ٥البند 
  ظر فيها واملوافقة عليهااإلنسان من أجل الن

، جيوز آللية اخلرباء أن تقدم مقترحات إىل جملس حقوق اإلنسان للنظر            ٦/٣٦القرار  كما هو مذكور يف       - ١٢
مقترحات وميكن أن يشمل ذلك تقدمي      .  على النحو الذي حيدده اجمللس     ا ضمن نطاق عمله   ،فيها واملوافقة عليها  

   .جمللس يف تنفيذ واليته وآلياتهأن تساعد اهلذه اآللية اضيعية املوللخربة بشأن الكيفية اليت ميكن هبا 

   اعتماد التقرير - ٦البند 

  .حقوق اإلنسانعن دورهتا الثانية من أجل تقدميه إىل جملس ستعتمد آلية اخلرباء تقريرها   - ١٣

 -  -  -  -  -  

  


