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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة والعشرون

   من جدول األعمال٥البند 
  هيئات وآليات حقوق اإلنسان

ابعة تقرير آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية عن دورهتا الـس              
  )٢٠١٤يوليه / متوز١١-٧جنيف، (

  ألربت ديترفيل: املقرر - الرئيس
  موجز    

 ٧عقدت آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية دورهتا السابعة يف الفترة مـن                
باإلضافة إىل أعضاء آليـة     ،  كان من بني املشاركني يف الدورة     و. ٢٠١٤يوليه  / متوز ١١إىل  

، والشعوب األصلية، وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة،        اخلرباء، ممثلون عن الدول   
  .واملنظمات غري احلكومية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واألوساط األكادميية

الـشعوب  ب املعينوعقدت آلية اخلرباء دورة ملدة نصف يوم ملناقشة املؤمتر العاملي             
، قبـل   ٢٠١٥ملتحدة للتنمية ملا بعد عام      األصلية، ونظمت حلقة نقاش حول خطة األمم ا       

وجرى النظر يف دراسة املتابعة     . التحول إىل مناقشة متابعة الدراسات واملشورة املواضيعية      
اليت أجرهتا آلية اخلرباء بشأن الوصول إىل العدالة يف جمال تعزيز ومحاية حقوق الـشعوب               

الشعوب األصلية يف مبـادرات     األصلية، والدراسة اليت أجرهتا بشأن تعزيز ومحاية حقوق         
كما عقدت مناقشات حول إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق         . احلد من خماطر الكوارث   

  .الشعوب األصلية، مبا يف ذلك عقد حلقة نقاش عن دور الربملانات يف تنفيذ اإلعالن
واعتمدت آلية اخلرباء االقتراحات اليت ستقدم إىل جملس حقوق اإلنـسان يف دورتـه                

اعتمدت بوجه خاص دراسة املتابعة بشأن الوصول إىل العدالة يف جمال تعزيز            ف. ابعة والعشرين الس
ومحاية حقوق الشعوب األصلية، والدراسة بشأن تعزيز ومحاية حقوق الـشعوب األصـلية يف              
مبادرات احلد من خماطر الكوارث، واملوجز النهائي للردود على االستبيان الرامي إىل اسـتطالع              

يتعلق مبا ميكن اعتماده مـن تـدابري         أفضل املمارسات فيما  حول  لدول والشعوب األصلية    آراء ا 
  .واستراتيجيات تنفيذ مناسبة لبلوغ أهداف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
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  مقدمة  -أوالً  
، آلية للخـرباء ُتعـىن حبقـوق        ٦/٣٦أنشأ جملس حقوق اإلنسان، مبوجب قراره         -١

الشعوب األصلية كهيئة فرعية ملساعدة اجمللس يف تنفيذ واليته وذلك بتزويده خبربة مواضيعية             
ملذكور، أن تركز   وقد قرَّر اجمللس، يف القرار ا     . عن حقوق الشعوب األصلية نزوالً على طلبه      

اخلربة املواضيعية أساساً على الدراسات واملشورة القائمة على األحباث وجواز أن تقدم اآللية             
  .اقتراحات إىل اجمللس للنظر فيها واملوافقة عليها

  اعتماد الدراسات والتقارير واالقتراحات  -ثانياً  
ا املتعلقـتني بالوصـول إىل      اعتمدت آلية اخلرباء دراسة املتابعة اليت أجرهتا ومشورهت         -٢

العدالة يف جمال تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية؛ ودراستها ومشورهتا املتعلقتني بتعزيز            
ومحاية حقوق الشعوب األصلية يف سياق مبادرات احلد من خماطر الكوارث، وتقريرها عـن    

صلية يف أفـضل    موجز الردود على االستبيان الرامي إىل استطالع آراء الدول والشعوب األ          
املمارسات فيما يتعلق مبا ميكن اعتماده من تدابري واستراتيجيات تنفيذ مناسبة لبلوغ أهداف             

  .إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

اعتماد دراسة املتابعة واملشورة املتعلقتني بالوصول إىل العدالة يف جمال تعزيـز              -ألف  
  ومحاية حقوق الشعوب األصلية

  :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  -٣
 اليت يطلب فيها    ٢٤/١٠ من قرار جملس حقوق اإلنسان       ٥تشري إىل الفقرة      ) أ(  

اجمللس إىل آلية اخلرباء مواصلة دراستها عن الوصول إىل العدالة يف جمال تعزيز ومحاية حقوق               
لنظم القضائية للشعوب األصـلية،      وا اإلصالحيةالشعوب األصلية، مع التركيز على العدالة       

سيما وأهنا تتعلق بتحقيق السالم واملصاحلة، ومبا يف ذلك النظر يف وصول النساء واألطفال               ال
والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة من الشعوب األصلية إىل العدالة، وتقدمي تلك الدراسـة             

  جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة والعشرين؛ إىل
د الدراسة واملشورة املتعلقتني بالوصول إىل العدالة يف جمال تعزيز ومحايـة    وتعتم  ) ب(  

 والنظم القضائية للشعوب األصلية، ووصول النساء       اإلصالحيةالعدالة  : حقوق الشعوب األصلية  
  ؛)A/HRC/EMRIP/2014/3/Rev.1(واألطفال والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة إىل العدالة 

 دانفرد تيتوس بإجراء التنقيحات الالزمـة للدراسـة،         وتأذن للعضو اخلبري    )ج(  
بالتشاور مع غريه من أعضاء آلية اخلرباء، ويف ضوء املناقشات اليت أجريت يف دورهتا السابعة، 

  .وبتقدمي الدراسة النهائية إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة والعشرين
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ز ومحاية حقوق الشعوب األصـلية يف       اعتماد الدراسة واملشورة املتعلقتني بتعزي      -باء  
  مبادرات احلد من خماطر الكوارث والوقاية منها والتأهب هلا

  :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  -٤
 اليت يطلب فيها    ٢٤/١٠ من قرار جملس حقوق اإلنسان       ٦تشري إىل الفقرة      ) أ(  

اية حقوق الشعوب األصلية يف مبـادرات       اجمللس إىل آلية اخلرباء إعداد دراسة عن تعزيز ومح        
احلد من خماطر الكوارث الطبيعية والوقاية منها والتأهب هلا، وتقدميها إىل جملـس حقـوق               

  اإلنسان يف دورته السابعة والعشرين؛
وتعتمد الدراسة واملشورة املتعلقتني بتعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية           )ب(  

  ؛)A/HRC/EMRIP/2014/2( ث والوقاية منها والتأهب هلاكواريف مبادرات احلد من خماطر ال
 بإجراء التنقيحات الالزمة للدراسة، بالتشاور مـع         املقرر - لرئيسلوتأذن    )ج(  

غريه من أعضاء آلية اخلرباء، ويف ضوء املناقشات اليت أجريت يف دورهتا السابعة، وبتقـدمي               
  .لسابعة والعشرينالدراسة النهائية إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته ا

اعتماد التقرير بشأن موجز الردود على االستبيان الرامي إىل اسـتطالع آراء              -جيم  
الدول والشعوب األصلية يف أفضل املمارسات فيما يتعلق مبا ميكن اعتمـاده            

تدابري واستراتيجيات تنفيذ مناسبة لبلوغ أهداف إعالن األمـم املتحـدة            من
  بشأن حقوق الشعوب األصلية

  :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  -٥
 اليت يطلب فيها    ٢٤/١٠ من قرار جملس حقوق اإلنسان       ٧تشري إىل الفقرة      ) أ(  

اجمللس إىل آلية اخلرباء مواصلة إجراء استبيان، مبساعدة مفوضية األمـم املتحـدة الـسامية               
ألصلية يف أفضل املمارسـات  ، الستطالع آراء الدول والشعوب ا   )املفوضية(اإلنسان   حلقوق

  فيما يتعلق بتنفيذ اإلعالن؛
وتعتمد التقرير املستكمل عن موجز الردود على االسـتبيان الرامـي إىل              ) ب(  

استطالع آراء الدول والشعوب األصلية يف أفضل املمارسات فيما يتعلق مبا ميكن اعتماده من              
 األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب      تدابري واستراتيجيات تنفيذ مناسبة لبلوغ أهداف إعالن      

  ؛)A/HRC/EMRIP/2014/4(األصلية 
املقرر بإجراء التنقيحات الالزمة للتقرير، بالتشاور مـع         - وتأذن للرئيس   )ج(  

غريه من أعضاء آلية اخلرباء، ويف ضوء املناقشات اليت أجريت يف دورهتا السابعة، وبتقـدمي               
  .ه السابعة والعشرينالتقرير إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورت
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  االقتراحات  -دال  

إجراء دراسة عن احلق يف التراث الثقايف، مبا يف ذلك الرياضات واأللعـاب             : ١االقتراح      
  التقليدية

  :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  -٦
تقترح أن يأذن جملس حقوق اإلنسان آللية اخلرباء بإجراء دراسة عن تعزيز              )أ(  
  .ة حق الشعوب األصلية يف تراثها الثقايف، مبا يف ذلك الرياضات واأللعاب التقليديةومحاي

  الشعوب األصليةاملعين بعاملي الؤمتر امل: ٢االقتراح     
  :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  -٧

تقترح أن ينظم جملس حقوق اإلنسان حلقة نقاش عن املؤمتر العاملي املعـين           )أ(  
  تحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛لشعوب األصلية وآثار ذلك على تنفيذ إعالن األمم املبا

وتقترح أيضاً أن حيث جملس حقوق اإلنسان على إدماج آليـة اخلـرباء،               )ب(  
واملنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، واملقرر اخلاص املعـين حبقـوق الـشعوب              

  .متر العامليمتابعة املؤأعمال األصلية، يف 

  األعمال التجارية وحقوق اإلنسان: ٣االقتراح     
  :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  -٨

تقترح أن يتخذ جملس حقوق اإلنسان تدابري لضمان أن ُتدرج آلية اخلرباء              )أ(  
  يف املبادرات اجلارية للمجلس واملتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان؛

أن يطلب اجمللس إىل آلية اخلرباء أن تدعو إىل عقـد حلقـة             أيضاً  تقترح  و  )ب(  
دراسية تقنية للخرباء، بالتعاون مع الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب           
الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، ومبشاركة املقررة اخلاصة املعنية حبقـوق الـشعوب             

 املعين بقضايا الشعوب األصلية، لوضع توجيه عن مـسألة وصـول      األصلية، واملنتدى الدائم  
الشعوب األصلية إىل العدالة وسبل االنتصاف يف سياق العمليات التجارية اليت متس حقوقهم             

ومن املمكن أن تستند احللقة الدراسية التقنية للخرباء إىل التقارير ذات الصلة اليت             . اإلنسانية
ن، وإىل وثائق أخرى ذات     ا الفريق العامل واملقررة اخلاصة املذكور     أعدهتا آلية اخلرباء وأعدها   

وسوف يقدم تقرير احللقة الدراسية إىل الدورة املقبلة آللية اخلرباء، واملنتـدى املعـين              . صلة
باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، ومن مث إىل جملس حقوق اإلنسان، حىت ُيراعى يف كافة              

قوق اإلنسان وباألعمال التجارية، مبا يف ذلك عمل الفريق العامل          عمليات اجمللس املتعلقة حب   
 حقـوق   دة دولية ملزمة قانوناً يف جمـال      احلكومي الدويل املفتوح العضوية بشأن وضع معاه      

  .اإلنسان، والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال
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  صليةتنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األ: ٤االقتراح     
  :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  -٩

دول والشعوب األصلية على إعـداد      تقترح أن حيث جملس حقوق اإلنسان ال        ) أ(  
تقارير عن التدابري املتخذة إلعمال احلقوق املكرسة يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب              

وسوف تنقح آلية اخلرباء االستبيان     . ه آلية اخلرباء  األصلية، عن طريق مواصلة االستبيان الذي جتري      
  من تنفيذه خالل السنوات الثالث املاضية؛خلصة على أساس خرباهتا والدروس املست

أن يطلب جملس حقوق اإلنسان إىل الدول أن تنشئ آليـات           أيضاً  تقترح  و  ) ب(  
 إعمال احلقـوق    مستقلة، مبشاركة كاملة وفعالة من جانب الشعوب األصلية، لإلشراف على         

الواردة يف اإلعالن وتعزيزها، وأن تضمن أن تكون تلك اآلليات خمولة لإلشراف على تنفيـذ               
التوصيات الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، واإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق            

 .اإلنسان واالستعراض الدوري الشامل وغري ذلك من اآلليات املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية           
  مع املؤسسات اإلقليمية والوطنية حلقوق اإلنسان؛تعاوناً وثيقاً وينبغي أن تتعاون تلك اآلليات 

  :وتكرر آلية اخلرباء اقتراحها الذي مبوجبه  )ج(  
تعترف بأن الترتيبات االستشارية لألمم املتحدة املتعلقة بالكيانـات غـري           "  

فيها  ، مبا الشعوب األصلية  شؤون   اليت تدير ؤسسات  امليئات و اهلاحلكومية ميكن أن متنع     
 ،ومجعياهتا وجمالسها  الشعوب األصلية    لشعوب األصلية وبرملانات  التقليدية ل كومات  احل

نظـراً إىل أن تلـك اهليئـات        من املشاركة يف عمليات صنع القرار يف األمم املتحدة          
دائماً كمنظمات غري حكومية؛ وتقترح أن يشّجع جملـس         واملؤسسات ليست منظمة    

وق اإلنسان اجلمعية العامة على أن تعتمد، على وجه االستعجال، تـدابري دائمـة              حق
 مبا فيها   ،الشعوب األصلية اليت تدير شؤون    ؤسسات  امليئات و متكني اهل مناسبة لضمان   

 ، ومجعياهتا وجمالسها   الشعوب األصلية  وبرملاناتلشعوب األصلية   التقليدية ل كومات  احل
 بصفة مراقبني يتمتعون، كحد أدىن، باحلقوق التشاركية        من املشاركة يف األمم املتحدة    

ذاهتا اليت تتمتع هبا املنظمات غري احلكومية ذات املركز االستـشاري لـدى اجمللـس               
  ؛)٣، االقتراح A/HRC/18/43انظر . ("االقتصادي واالجتماعي

وتكرر آلية اخلرباء اقتراحها بأن يستعرض جملس حقوق اإلنـسان اللغـة              )د(  
كيمـا  حات املستخدمة يف وثائق األمم املتحدة اليت تتعلق حبقوق الشعوب األصلية            واملصطل

وتدعو . تعكس املصطلحات الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية          
األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية إىل مراجعة قواعد التهجئة اخلاصة هبا من أجـل               

.  باألجبديـة الالتينيـة  "الشعوب األصلية"ية كبرية عند كتابة عبارة     استخدام أحرف استهالل  
  .)٣، االقتراح A/HRC/24/49انظر (
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  ٢٠١٥خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام : ٥االقتراح     
  :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  -١٠

شواغل الشعوب  تقترح أن حيث جملس حقوق اإلنسان الدول على معاجلة            )أ(  
 وأن يتخذ التـدابري الالزمـة لـضمان         ٢٠١٥األصلية فيما يتعلق خبطة التنمية ملا بعد عام         

مشاركة الشعوب األصلية، وال سيما شباب الشعوب األصلية، يف العمليات الوطنية لتنفيـذ             
  .األهداف اإلمنائية اجلديدة

  املدافعون عن حقوق اإلنسان للشعوب األصلية: ٦االقتراح     
  :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  -١١

تقترح أن يوجه جملس حقوق اإلنسان اهتماماً خاصاً إىل املـدافعني عـن               )أ(  
حقوق اإلنسان للشعوب األصلية يف عمله بشأن هذا املوضوع، استناداً باألخص إىل عمـل              

  .٢٥/١٨ قرار اجمللس املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، وإىل

  تنظيم الدورة  -ثالثاً  

  احلضور  -ألف  
عقدت اآللية املعنية حبقوق الشعوب األصلية دورهتا السابعة يف جنيـف يف الفتـرة                -١٢
وقد شارك أعضاء آلية اخلرباء التالية أمساؤهم يف الـدورة          . ٢٠١٤يوليه  / متوز ١١ إىل   ٧ من

، )كنـدا (، والزعيم الدويل ويلتون ليتلتـشايلد       )اسانت لوسي (السيد ألبري ديترفيل    : السابعة
، والسيد ألكـسي  )جنوب أفريقيا(، والسيد دنفرد تيتوس )الفلبني(والسيد ايتامي مانسياغان  

  ). االحتاد الروسي(تسكاريف 
وقد كان من بني املشاركني يف الدورة السابعة آللية اخلرباء ممثلـون عـن الـدول                  -١٣

 ومنظمات وبرامج األمم املتحدة، واملؤسسات الوطنية حلقـوق         األعضاء والشعوب األصلية،  
  ).١انظر املرفق (اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية ومؤسسات األوساط األكادميية 

كوربوز، املقّررة اخلاصـة املعنيـة       - كما شارك يف الدورة السيدة فيكتوريا تويل        -١٤
رئيسة احملفل الدائم املعـين بقـضايا       حبقوق الشعوب األصلية؛ والسيدة دايل سامبو دورو،        

الشعوب األصلية؛ والسيد شانكار ليمبو، عضو جملس أمناء صندوق األمم املتحدة للتربعات            
  .من أجل الشعوب األصلية

تضمنت الدورة حلقات نقاش ضمت ممثلني من املفوضية، وجلنة التنسيق لشعوب           و  -١٥
ما شارك من نيويورك باستخدام الفيديو، السيد       ك. أفريقيا األصلية، واالحتاد الربملاين الدويل    
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كريسبني غريغوار، املستشار اخلاص لرئيس اجلمعية العامة بشأن املؤمتر العـاملي للـشعوب             
 حبث مستشار رئيس اجلمعية العامة من الشعوب األصلية، أثناء ،األصلية، والسيد ليس ماليزير  

  .بند جدول األعمال بشأن املؤمتر العاملي

  وثائقال  -باء  
ُعــرض علــى آليــة اخلــرباء جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة الــسابعة   -١٦

)A/HRC/EMRIP/2014/1(      ؛ وجدول األعمال املـشروح)A/HRC/EMRIP/2014/1/Add.1 (
بالصيغة اليت أعدهتا املفوضية؛ ودراسة املتابعة بشأن الوصول إىل العدالة يف جمال تعزيز ومحاية              

؛ والدراسة بشأن تعزيز ومحايـة      )A/HRC/EMRIP/2014/3/Rev.1(حقوق الشعوب األصلية    
؛ )A/HRC/EMRIP/2014/2(حقوق الشعوب األصلية يف مبادرات احلد من خماطر الكوارث          

والتقرير بشأن موجز الردود على االستبيان الرامي إىل اسـتطالع آراء الـدول والـشعوب     
  ).A/HRC/EMRIP/2014/4(األصلية بشأن تنفيذ اإلعالن 

جتميع لالستنتاجات  " غرفة اجتماع هي     عدة ورقات رضت أيضاً على آلية اخلرباء      وُع  -١٧
والتوصيات الصادرة عن احللقات الدراسية اليت أجرهتا األمم املتحـدة بـشأن املعاهـدات              

 من  ٣١املادة  "؛ و )A/HRC/EMRIP/2014/CRP.1 ("واالتفاقات وغريها من الترتيبات البناءة    
 " حقوق الشعوب األصلية وألعاب األمـم األصـلية يف العـامل           إعالن األمم املتحدة بشأن   

)A/HRC/EMRIP/2014/CRP.2( جتميع املراجع اليت تشري إىل النـساء والفتيـات مـن           "، و
من الدورة  ( ومشورة آلية اخلرباء بشأن حقوق الشعوب األصلية         تقاريرالشعوب األصلية يف    
  ).A/HRC/EMRIP/2014/CRP.3 (")األوىل إىل السادسة

  افتتاح الدورة  -جيم  
 الدورة الـسابعة آلليـة      ،افتتح رئيس جلنة اخلرباء، الزعيم الدويل ويلتون ليتلتشايلد         -١٨

 حلقوق اإلنسان، السيدة فالفيا بانسيريي، ورئيس       ة السامي ةنائبة املفوض الرئيس  وقدم  . اخلرباء
  .حيةافتتافأدليا بكلمات  إيال، -جملس حقوق اإلنسان، السيد بودلري ندونغ 

 حلقوق اإلنسان االنتباه إىل أمهية الدراسات املواضيعية        ية السام ةولفتت نائبة املفوض    -١٩
وأكدت علـى   . اليت جتريها جلنة اخلرباء بشأن الوصول إىل العدالة واحلد من خماطر الكوارث           

أن تنفيذ اإلعالن يشكل أحد التحديات احلالية، موضحة أنه على الرغم من إغفال معـايري               
عالن يف كثري من األحيان، فإن هناك العديد من املمارسات اإلجيابية على املستوى الوطين              اإل

كما أشارت إىل بعض مالمح عمل املفوضية لتعزيز ومحايـة الـشعوب            . اليت ينبغي تكرارها  
 يف كمبوديا وغواتيماال لتيسري وصول الشعوب     اليت مت القيام هبا     األصلية، مبا يف ذلك املبادرات      

  .ية إىل العدالةاألصل
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 حلقوق اإلنسان على أمهية عقد مؤمتر عاملي شـامل          ة السامي يةوأكدت نائبة املفوض    -٢٠
بشأن الشعوب األصلية، مبشاركة قوية من الشعوب األصلية، وأعربت عن أملها يف أن يؤدي              

ضـع  عن طريق و  مثالً  وذلك  املؤمتر العاملي إىل اختاذ تدابري ملموسة لتحسني تنفيذ اإلعالن،          
  .املزيد من خطط العمل واالستراتيجيات لتنفيذه على املستوى الوطين

رئيس جملس حقوق اإلنسان يف بيانه االفتتاحي بعمل آلية اخلرباء وأشـار إىل             نّوه  و  -٢١
اجمللس رحب بدراسات آلية اخلرباء ومبشورهتا اليت أسهمت على حنو إجيايب يف اجلهـود               أن

وأعرب عن امتنانه آللية اخلـرباء لتقـدميها        . لشعوب األصلية املبذولة ملواصلة محاية حقوق ا    
وأشار إىل أن اجمللس يويل أمهية كبرية إلعالن األمم املتحـدة           . الدورة السابعة  الدراستني يف 

بشأن الشعوب األصلية، مؤكداً على أن اجمللس قد طالب باستمرار بأن تـشارك الـشعوب           
ة التحضري للمؤمتر العاملي، وبأن ُينظر يف الدراسات        األصلية مشاركة كاملة وفعالة أثناء عملي     

  .واملشورة املقدمة من آلية اخلرباء يف تلك العملية التحضريية

  انتخاب أعضاء املكتب  -دال  
 مقرر ونائب - دعا الزعيم الدويل ويلتون ليتلتشايلد أعضاء آلية اخلرباء إىل تعيني رئيس   -٢٢

ورشح السيد  . مقرراً -سكاريف السيد ديترفيل رئيساً     ورشح السيد ت  . رئيس لدورهتا السابعة  
  . للرئيس؛ ومن مث مت تعيينهما بالتزكيةاًمانسياغان السيد ألكسي تسكاريف نائب

.  األعضاء اآلخرين آللية اخلرباء على انتخابه     ، السيد ديترفيل  ،املقرر - وشكر الرئيس   -٢٣
  .انورحب بالعضو اجلديد يف آلية اخلرباء، السيد مانسياغ

املقرر الضوء على عمل آلية اخلرباء منذ الدورة األخـرية، الـذي             - وسلط الرئيس   -٢٤
تضمن دراسة املتابعة بشأن الوصول إىل العدالة يف جمال تعزيز ومحايـة حقـوق الـشعوب                

وقال إن الدراسة استرشدت حبلقة دراسية للخرباء نظمتها كلية احلقـوق جبامعـة             . األصلية
املقرر عمل اآللية يف استكمال الدراسـة        - وناقش الرئيس . مع املفوضية أوكالند باالشتراك   

بشأن تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية يف مبادرات احلد من الكوارث، ومبادرات منع             
الكوارث والتأهب هلا، وعملها بشأن االستبيان الرامي إىل استطالع آراء الدول والـشعوب             

يتعلق مبا ميكن اعتماده من تدابري واسـتراتيجيات تنفيـذ          األصلية يف أفضل املمارسات فيما      
  .مناسبة لبلوغ أهداف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

املقرر بإجياز أنشطة آلية اخلرباء فيما يتعلق باملؤمتر العاملي بـشأن            - مث عرض الرئيس    -٢٥
الدورة الرابعة والعـشرين جمللـس      الشعوب األصلية، مبا يف ذلك املشاركة يف حلقة نقاش، يف           

حقوق اإلنسان؛ ويف املؤمتر العاملي بشأن النساء من الشعوب األصلية يف بريو؛ ويف املؤمتر الربملاين 
؛ ويف الدورة   ٢٠١٤أبريل  /الدويل بشأن الربملانات وحقوق الشعوب األصلية املعقود يف نيسان        

؛ ٢٠١٤مـايو   /ب األصلية املعقودة يف أيـار     الثالثة عشرة للمنتدى الدائم املعين بقضايا الشعو      
املشاورات غري الرمسية واحلوارات التفاعلية، اليت دعا لعقدها رئيس اجلمعيـة العامـة،              ويف
  . على التوايل٢٠١٤يونيه / حزيران١٨ و١٧يونيه ويومي / حزيران٤عقدت يف  واليت
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ت يف البيان الذي أدلت     أما املقّررة اخلاصة املعنية حبقوق الشعوب األصلية فقد أعرب          -٢٦
به خالل اجللسة االفتتاحية عن امتناهنا جمللس حقوق اإلنسان وللمفوضية لدعمهما للتنـسيق             

وقدمت حملة  . فيما بني الواليات املسندة إىل األمم املتحدة فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية           
 وشددت،. ية اخلرباء موجزة عن واليتها مؤكدة على أمهية مواضيع الدراسات اليت أجرهتا آل          

 على أن الشعوب األصلية ال تتمتع فعلياً يف كثري من األحيان        ،فيما يتعلق بالوصول إىل العدالة    
وأشـارت إىل أن    . باحلقوق املكرسة يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية         

عـون يف   ذلك ينطبق بوجه خاص على النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة، الذين يق           
كما أشارت إىل أن الشعوب األصلية معرضة بوجه خـاص          . الغالب ضحايا للتمييز والعنف   

وشـددت  . ألضرار الكوارث ألهنا تعيش يف معظم األحيان يف ظل نظم إيكولوجية هـشة            
املقررة اخلاصة على أن هذا العام يكتسي أمهية خاصة بالنسبة للشعوب األصلية، ألنه يشهد              

  .ي بشأن الشعوب األصليةعقد املؤمتر العامل

  جدول األعمالإقرار   -هاء  
أقرت آليـة اخلـرباء جـدول األعمـال وبرنـامج العمـل لـدورهتا الـسابعة            -٢٧

)A/HRC/EMRIP/2014/1و A/HRC/EMRIP/2014/1/Add.1.(  

  ٢٠١٥نقاش عن خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام الحلقة   -رابعاً  
 ببيان استهاليل   ٢٠١٥طة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام        بدأت حلقة النقاش بشأن خ      -٢٨

 ٢٠١٥ على أن خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعـد عـام          فشدد  املقرر،   - أدىل به الرئيس  
من األمهية مبكان مراعاة    وعليه،  . مية يف األعوام املقبلة   تشكل خارطة طريق اجملتمع الدويل للتن     

إعـالن األمـم    الء،   جب ،من الضروري أن تعكس اخلطة    وقال إن   . حقوق الشعوب األصلية  
املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، ال سيما احلق يف تقريـر املـصري، وحقهـا يف أن                 

حبرية تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وحقها يف حتديد وتطوير أولويـات            تواصل
كما أكـد  . شاركة يف صنع القرارات واستراتيجيات من أجل ممارسة احلق يف التنمية، ويف امل        

املقرر على أمهية إشراك الشعوب األصلية يف خطط العمل والسياسات والـربامج             - الرئيس
  .الوطنية املنبثقة عن ذلك االلتزام الدويل

 داف اإلمنائية لأللفية باملفوضـية     قسم األه  موظفة يف وقد أعقب ذلك عرض قدمته        -٢٩
 حىت اآلن، مبا يف ذلك أمهية إدماج أبعـاد          ٢٠١٥د عام   تطور عملية ما بع   واستعرضت فيه   
وحددت مخسة عناصر أساسية يف حقوق اإلنسان ينبغي إدراجها يف خطة           . حقوق اإلنسان 

أي مواءمة األهداف االجتماعية االقتصادية مع      (التحرر من الفاقة    ) أ: (التنمية، وهي كاآليت  
مبا يف ذلك احلقـوق     ( والتحرر من اخلوف     )ب(؛  )احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
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؛ )املدنية والسياسية، مثل املشاركة السياسية، والوصول إىل العدالـة، واألمـن الشخـصي            
وضمان متاسـك   ) د(وعدم جتاهل أحد عن طريق تطبيق مبدأي املساواة وعدم التمييز؛            )ج(

مة علـى احلـق يف      من خالل شراكات عاملية قوية وإصالحات دولية قائ       (السياسة الدولية   
  .واملساءلة الفعالة من خالل إطار قوي) ه(التنمية؛ 

مث أدلت املقررة اخلاصة املعنية حبقوق الشعوب األصلية ببيان ركزت فيه على ضرورة               -٣٠
إدماج منظورات الشعوب األصلية إدماجاً كامالً، من خالل مشاركتها الكاملـة والفعالـة يف       

وأشارت إىل أن ممثلـي     . ا يف ذلك الفريق العامل املفتوح العضوية      كافة العمليات املتعلقة هبا، مب    
الشعوب األصلية يؤكدون على ضرورة إضافة ركيزة رابعة، وهي الثقافة، إىل الركائز الـثالث             

. األخرى احلالية يف التنمية وهي الركيزة االقتصادية، والركيزة االجتماعية، والركيـزة البيئيـة            
كمقياسني  تشدد على ضرورة استخدام مؤشري الرفاه واالستدامة         وقالت إن الشعوب األصلية   

وأضافت أن الشعوب األصلية تـدعو إىل  . لتنمية، بدالً من االعتماد على املؤشرات االقتصادية  ل
 يف "اجملتمعات األصـلية واحملليـة   " لالستعاضة عن عبارة     "الشعوب األصلية "استخدام مصطلح   

 من مسودة أهداف التنمية     ١٦ وقالت رغم أن اهلدف      ،ستدامةهداف اجلديدة للتنمية امل   مجيع األ 
 "حرة"املستدامة قد تضمن يف صيغة سابقة إشارة إىل الشعوب األصلية، وأنه تضمن أيضاً صفة               

 قد حذفت مـن الـصيغة احلاليـة         "حرة"الصفة   ، فإن "موافقة حرة مسبقة مستنرية   "يف عبارة   
ادة إدخال كال اإلشارتني مؤكدة أيـضاً علـى         وارتأت أن من الضروري إع    . للمسودة األوىل 

 كوربـوز   - تاويل    وحثت السيدة  .ضرورة إدماج شواغل الشعوب األصلية يف كافة األهداف       
االعتراف بالشعوب  عدم  الدول وآلية اخلرباء على العمل لضمان معاجلة تلك الشواغل املتعلقة ب          

  .األصلية وحبقوقها
ة التنسيق لشعوب أفريقيا األصلية وبرنامج      جلن عضووقدم السيد جوزيف ايتونغوا،       -٣١

كيفو، رؤية إقليمية ووطنية عن إشـراك       يف  األصلية  البيغمي  شعوب  اإلدماج من أجل تنمية     
 استناداً إىل خرباته يف مجهورية الكونغو       ٢٠١٥الشعوب األصلية يف خطة التنمية ملا بعد عام         

شعوب األصلية يف أفريقيا يف جمال التنمية،       وعرض بإجياز التحديات اليت تواجه ال     . الدميقراطية
مبا يف ذلك عدم االعتراف هبا كشعوب أصلية، وهتميش مـشاركتها يف احليـاة الـسياسية                

وأشار إىل ضرورة إشراك الشعوب األصـلية يف        . وحصوهلا على اخلدمات الصحية والتعليم    
 على أمهية احلوار بـني      وضع اخلطط الوطنية لتنفيذ األهداف اإلمنائية الدولية، وسلط الضوء        

  .الدول والشعوب األصلية
وأشار السيد تسكاريف إىل املؤمتر العاملي بشأن الشباب الذي عقـد يف كولومبـو               -٣٢
حتديداً موضوع دمج الشباب يف خطة التنمية ملـا بعـد           ناول  الذي ت و ٢٠١٤مايو  /أيار يف
ألمم املتحدة كي تنظر فيه، مة لوقال إن إعالن كولومبو ُعرض على اجلمعية العا. ٢٠١٥ عام
نه يشجع الدول على ختصيص دعم من امليزانية لتوفري املزيد من فرص العمل الالئقة لشباب             إو

الشعوب األصلية، ولتنمية الربامج والسياسات الرامية إىل القضاء على العنف ضـد أكثـر              
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ريفية يف البلدان   وقال إن معظم شباب العامل يعيشون يف مناطق         . الفئات هتميشاً من الشباب   
يعتمدون على عملـهم لكـسب معيـشتهم،        والنامية، وال حيصلون على املوارد اإلنتاجية،       

وأوضح أن من الضروري كفالة أن حيصل الشباب من الشعوب األصلية على الدعم الـالزم             
 للمشاركة يف عملية صنع القرار فيما يتعلق باجلهود الرامية إىل توفري وظائف الئقة يف الريف،             

  .وإتاحة سبل رزق مستدامة يف جمال الزراعة، وإنتاج غذائي مستدام
وأشار الزعيم الدويل ويلتون ليتلتشايلد إىل ضرورة أن تستخدم الوثيقة اخلتامية خلطة              -٣٣

وأحال الوفود إىل   .  اتساقاً مع اإلعالن   "الشعوب األصلية " مصطلح   ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام     
 الرامـي إىل محايـة      "الشعوب األصلية "مصطلح   بالفعل بشأن    لعديدة اليت أجريت  البحوث ا 

وقال إن تلك البحوث تتضمن رأياً قانونياً صدر مـن أجـل            . االعتراف بالشعوب األصلية  
وسلط الضوء على ضرورة إقامة روابط بـني        . املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية     

، وضـمان   ٢٠١٥لتنمية ملا بعـد عـام       األعمال التجارية وحقوق اإلنسان يف إطار خطة ا       
  .املشاركة املستمرة للشعوب األصلية

  الشعوب األصليةاملعين باملؤمتر العاملي   -خامساً  
الـشعوب  ب املعـين قدم السيد تسكاريف بند جدول األعمال املتعلق باملؤمتر العاملي            -٣٤

وأشـار  . ألصليةاألصلية، موضحاً أمهية ذلك االجتماع للنهوض حبقوق اإلنسان للشعوب ا         
التزام آلية اخلرباء بالعمل من أجل عقد مؤمتر عاملي ناجح، باعتبارهـا إحـدى هيئـات          إىل

، وكذلك إىل دعوهتا املستمرة لتحقيق      ٦٦/٢٩٦املتحدة احملددة يف قرار اجلمعية العامة        األمم
ـ            ل املـؤمتر   املشاركة الكاملة والفعالة والقائمة على املساواة للشعوب األصلية يف كافة مراح

ودعا املشاركني إىل االطالع على دراسات اآللية       . العاملي، مبا يف ذلك اجتماعاته التحضريية     
  .ومشورهتا لالسترشاد هبا يف وضع وثيقة النتائج

وانضم السيد غريغوار، املستشار اخلاص لرئيس اجلمعية العامة بشأن املـؤمتر العـاملي               -٣٥
ليزير مستشار رئيس اجلمعية العامة من الشعوب األصـلية،         لشعوب األصلية، والسيد ما   املعين با 

وأشار الـسيد غريغـوار إىل أن       . ٢٠١٤يوليه  / متوز ٧إىل الدورة من نيويورك عرب الفيديو يف        
شكل أساساً للمناقشات يف املشاورات التفاعلية      ُتسىل ستطرح قريباً للمناقشة وأهنا      املسودة األو 

وأشار السيد ماليزير إىل أنه قد شـارك،        . ٢٠١٤يوليه  /متوز ١٦غري الرمسية املقرر عقدها يف      
والسيدة مرينا كننغهام، املستشار الثاين لرئيس اجلمعية العامة مـن الـشعوب األصـلية،               هو

  .كاملة يف العملية إىل اآلن مشاركة
وأوضحت املقّررة اخلاصة املعنية حبقوق الشعوب األصلية أن من املهم اإلشـارة يف               -٣٦

ووافقـت  .  األوىل للوثيقة اخلتامية إىل املواضيع األربعة الواردة يف وثيقة ألتا اخلتامية           املسودة
على ذلك رئيسة املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، الـسيدة سـامبو دوروغ،              
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وقالت إن من اإلجيايب رؤية حتقيق املساواة بني املستشارين، باختيار اثـنني مـن الـشعوب            
وأكد السيد هيلمـار    . نني من الدولة، فضالً عن االعتماد على وثيقة ألتا اخلتامية         األصلية واث 

دال، الرئيس املشارك جملموعة التنسيق العاملية، على ضرورة أن تكون وثيقة النتائج اخلتاميـة              
مقتضبة وعملية، وأن تتضمن توصيات ملموسة، وأطراً زمنية، وآليات متابعة، وأن تعكـس             

  .لشعوب األصليةأولويات مناطق ا
وقال الزعيم الدويل ويلتون ليتلتشايلد إنه يشعر بالسعادة بعد إجراء استعراض أويل              -٣٧

للوثيقة اخلتامية ألنه الحظ أن العديد من عناصر عمل آلية اخلرباء واردة يف املـسودة األوىل،            
اء يف جلـسات    حتديداً فيما يتعلق بالوصول إىل العدالة والتدخالت اليت أجرهتا آليـة اخلـرب            

كما أنـه   .  يف نيويورك  ٢٠١٤يونيه  /االستماع التفاعلية غري الرمسية اليت عقدت يف حزيران       
 اليت يوصي فيها اجمللس     ٢٤/١٠من قرار جملس حقوق اإلنسان      ) ب(٨رحب بإقرار الفقرة    

أن وأوضح . يبالنظر يف دراسات آلية اخلرباء ومشورهتا خالل العملية التحضريية للمؤمتر العامل   
 ودراساهتا ومشورهتا ترد يف كل أجزاء املسودة األوىل، ومنها على سبيل        تدخالت آلية اخلرباء  

  .املثال تلك اليت تتعلق بالوصول إىل العدالة
أوهلا، حذف اإلشـارة    . وأثار أيضاً الزعيم الدويل ويلتون ليتلتشايلد بعض الشواغل         -٣٨

 فقرة يف املـسودة األوىل      ٣٩ فقط من أصل      فقرة ١١كما أنه الحظ أن     . إىل دور الربملانيني  
تتضمن إجراءات حمددة، وأن من الضروري تعزيز االلتزام بالعمل من أجل النهوض حبقـوق              

وارتأى أيضاً أن مـن     . الشعوب األصلية وفقاً إلعالن األمم املتحدة بشأن الشعوب األصلية        
 ،وأوضـح .  الترتيبات البناءة   وغريها من  ي اإلشارة حتديداً إىل املعاهدات واالتفاقات     الضرور

 أن من الضروري اإلشارة إىل الصحة البدنية حيث ، من املسودة األوىل٣١فيما يتعلق بالفقرة 
، "الصحة، مبا يف ذلك الصحة البدنية والعقلية      " :ُتذكر الصحة العقلية، لتصبح الصيغة كاآليت     

 التقليديـة، وفقـاً     وذلك من أجل تعزيز حقوق الشعوب األصلية يف الرياضات واأللعـاب          
  . من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية٣١ للمادة
أما عن اجلوانب اإلجيابية، فقد أوضح أن املسودة األوىل تشري إىل تعيني ممثل رفيـع                 -٣٩

 املستوى من الشعوب األصلية، كمساعد لألمني العام، أو كوكيل لألمني العام؛ وإىل ختصيص            
  .لشعوب األصلية؛ والدعوة إىل خطة عمل على نطاق املنظومةعقد دويل ثالث ل

ولفت الزعيم الدويل ويلتون ليتلتشايلد االنتباه إىل رسالة اإلحالة املقدمة من رئـيس                -٤٠
أن املشاورات ستدخل يف عملية      "، اليت تشري إىل   ٢٠١٤يوليه  / متوز ٨اجلمعية العامة، واملؤرخة    

، عقـب املـشاورات     "الدول األعضاء، حسب االقتضاء   حكومية دولية وستتواصل فيما بني      
مم املتحدة  وأوضح أن ذلك يتناىف مع أحكام إعالن األ        .٢٠١٤أغسطس  / آب ١٨املقررة يف   

 بشأن حق الشعوب األصلية يف      مع دراسات آلية اخلرباء ومشورهتا     و بشأن الشعوب األصلية  
  .املشاركة يف صنع القرار
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أكيد عليه يف جلسيت االستماع التفاعليتني غري الرمسيتني وقال إن املبدأ الذي جرى الت    -٤١
 ويف املعـايري والقواعـد      امية على مواطن القوة يف اإلعالن     هو ضرورة أن تعتمد الوثيقة اخلت     

ملنظمة العمل الدولية ) ١٩٨٩لسنة  (١٦٩واملعايري الدولية األخرى، مبا يف ذلك االتفاقية رقم 
  . البلدان املستقلةبشأن الشعوب األصلية والقبلية يف

وقدم العديد من ممثلي الدولة وممثلي الشعوب األصلية توصيات رئيسية فيما يتعلـق               -٤٢
بأن تدعو مثالً   (بالوثيقة اخلتامية، مبا يف ذلك التوصية بضرورة أن تكون أقصر وأكثر عملية             

يص إىل اعتماد قوانني وسياسات وإجراءات وإصالحات دستورية وطنية، إىل جانب ختـص           
ومن الـضروري أن    . وأن تكون مقتضبة  ) اعتمادات كافية من امليزانية على املستوى الوطين      

وأشـار  . لمشاركة الكاملة والفعالة والقائمة على املساواة للـشعوب األصـلية       لتكون مثرة   
 ُتـدرج    أن أو على األقـل   (املشاركون إىل ضرورة أن تعتمد الوثيقة على وثيقة ألتا اخلتامية           

، وأن تقوم على توافق يف اآلراء بني الـدول والـشعوب            )ا اخلتامية كتذييل للوثيقة   وثيقة ألت 
وأوضح املشاركون أن من الضروري أن تشري الوثيقة إىل عمل األمـني العـام يف               . األصلية

الدراسة بشأن سبل ووسائل تعزيز مشاركة ممثلي الشعوب األصلية يف منظومة األمم املتحدة             
)(A/HRC/21/24 .هـو  و الوثيقة   إجراء إجيايب ميكن أن تتضمنه     مشاركون آخرون إىل     وأشار

وشدد العديد  . تعيني ممثل رفيع املستوى من الشعوب األصلية يف إطار منظومة األمم املتحدة           
  .من املشاركني على ضرورة أن متضي الوثيقة اخلتامية قدماً بتنفيذ اإلعالن

ومـن  . افية ملناقشات املائدة املـستديرة واقترحت الدول والشعوب األصلية مواضيع إض       -٤٣
. ذلك مثالً اقتراح إدراج التنمية االقتصادية وتعزيز ثقافات الشعوب األصلية وأعماهلـا التجاريـة       

وتضمنت االقتراحات األخرى إعداد مراجع للمعاهدات واالتفاقات وغريها من الترتيبات البناءة،           
وأشـار  . لنساء والفتيات من الشعوب األصـلية  هنج شامل إزاء كافة أشكال العنف ضد ا        عابوات

  .السيد غريغوار إىل أن مواضيع مناقشات املائدة املستديرة مل توضع بعد يف صيغتها النهائية
.  إصدار املسودة األوىلعند من جدول األعمال ٣وتناولت آلية اخلرباء من جديد البند        -٤٤

الوقـت   من املراقبني ممن حتدثوا، أكـدوا أن      ورغم اإلشادة بإتاحة املسودة األوىل، فإن العديد        
  . مالحظات أوليةال ميكنهم إال أن يقدمواهلم لبحث الوثيقة كان حمدوداً، لذا فإهنم  املتاح
عناصر الواردة يف املسودة وأشار املراقبون من الشعوب األصلية بشكل إجيايب إىل بعض ال  -٤٥

وقد جرى يف هذا الـصدد      . األوىل، لكنهم أطلقوا أيضاً العديد من الدعوات ملواصلة تعزيزها        
  .التأكيد على أمهية املشاورات املقبلة

 على أمهيـة إضـافتها      وشددواوأشار العديد من املشاركني إىل وثيقة ألتا اخلتامية،           -٤٦
بعض االقتراحات الواردة   حول عدم إدراج    بعض الشواغل   وأثريت  . كمرفق للوثيقة اخلتامية  

وتضمنت األمثلة املقدمة يف هذا الصدد عدم استخدام صيغة         . يف وثيقة ألتا يف املسودة األوىل     
رة مهمـة إىل    واضحة بشأن اآللية املقترحة لإلشراف على تنفيذ اإلعالن، رغم وجود إشـا           

. قوق اإلنسان لتحسني تنفيـذ اإلعـالن      التماس اإلرشاد من جملس ح    طلب اجلمعية العامة    
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وحظيت أيضاً االقتراحات املقدمة بشأن تعيني األمني العام ملمثل رفيـع املـستوى جديـد               
  .باالهتمام، وجرى تسليط الضوء على أمهية اإلشارة إىل هيئات املعاهدات

عل وقال املراقبون من الشعوب األصلية إن بعض أحكام املسودة األوىل مشمولة بالف             -٤٧
 ١٨ حتويل العمليـة بعـد       إمكانيةكما أعربوا عن قلقهم إزاء      . مبواد ذات صلة من اإلعالن    

.  إىل عملية حكومية دولية، مما قد يؤدي إىل استبعاد الشعوب األصلية           ٢٠١٤أغسطس  /آب
وأيـدوا  . وأكدوا على ضرورة مواصلة املشاركة الكاملة للشعوب األصلية يف كافة املراحل          

دويل من  الذي يرمي إىل إقامة تعاون      ويل الثالث للشعوب األصلية يف العامل،       إعالن العقد الد  
  .أجل تنفيذ اإلعالن

وأشار املشاركون من الشعوب األصلية إىل أمهية استخدام الوثيقة اخلتامية للنهوض             -٤٨
وأُشري يف نفس الوقت إىل ضرورة أن ينعكس ذلك يف خطة التنمية            . حبقوق الشعوب األصلية  

  .٢٠١٥د عام ملا بع
ودعا التجمع العاملي لشباب الشعوب األصلية إىل استخدام صيغة أقوى فيما يتعلـق     -٤٩

بالتزامات الدول للتعبري عن التزام أقوى مبتابعة تنفيذ الوثيقة اخلتامية، هبدف مواصلة تنفيـذ              
  .اإلعالن وإعمال حقوق الشعوب األصلية الواردة فيه

ضمان أن ينص املؤمتر العـاملي      على   واضح يف اآلراء     وبوجه عام، كان هناك توافق      -٥٠
ووثيقته اخلتامية على التزام صارم مبعايري اإلعالن، دون أي احنراف عن مسار املعـايري الـيت                

  .الوثيقة اخلتامية بتوافق اآلراءاملوافقة على املراقبون على ضرورة شدد كما . يتضمنها
عرب الفيديو بعد إطالق املسودة األوىل للوثيقة       وانضم السيد غريغوار للدورة مرة أخرى         -٥١

وقدم السيد تـسكاريف مـوجزاً لتلـك       . اخلتامية وإتاحة الفرصة للمشاركني واخلرباء ملناقشتها     
أمهية نقل الـرؤى بـشأن املـسودة األوىل إىل            إىل فأشار هذا األخري  املناقشات للسيد غريغوار،    

وشكر السيد تسكاريف   . ٢٠١٤آب أغسطس   /١٨ه و يولي/متوز ١٦املشاورات املقبلة املقررة يف     
ملضين الذي بذلوه وعلى التـزامهم      السيد غريغوار ومستشاري رئيس اجلمعية العامة على العمل ا        

  .يف تنفيذ اإلعالنملموساً ضمان أن تصدر عن املؤمتر العاملي وثيقة ختامية تسهم إسهاماً ب

  متابعة الدراسات واملشورة املواضيعية  -سادساً  
قدم السيد مانسياغان بند جدول األعمال بشأن متابعـة الدراسـات املواضـيعية               -٥٢

واملشورة عن طريق التذكري بوالية آلية اخلرباء وعرض قائمة بالدراسات واملشورة اليت قدمتها             
وأضاف أن اهلدف من تلك الدراسات واملشورة هو إتاحة فهم أفـضل            . من قبل آلية اخلرباء   

تراح إجراءات ملموسة ميكن أن تتخذها الدول والـشعوب األصـلية           ألحكام اإلعالن واق  
واجملتمعات املدنية واملنظمات الدولية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها من أجـل            

وأشار إىل أن الدراسات اليت أجرهتا آلية اخلرباء أكدت بوجه خاص علـى             . مواصلة تنفيذها 



A/HRC/27/64 

GE.14-11440 16 

كما سلط الضوء على الدور الذي      .ارات اليت متسها   نفسها يف القر   األصليةمشاركة الشعوب   
ميكن أن تضطلع به الدراسات واملشورة املقدمة من آلية اخلرباء يف إعداد الوثيقـة اخلتاميـة                

  .الشعوب األصليةاملعين بللمؤمتر العاملي 
 آللية اخلرباء بشأن    ٢وجرى تبادل املمارسات اجليدة فيما يتعلق بتنفيذ املشورة رقم            -٥٣
، عن طريـق وضـع      األصليةق يف املشاركة يف صنع القرار، فيما خيص شباب الشعوب           احل

ويرمي هذا الربنامج إىل تعزيز القيـادة واإلدارة        . نة يف أستراليا  مبادرة اجملتمعات احمللية املمكَّ   
احمللية للشعوب األصلية وإىل ضمان أن يكون للشعوب األصلية املزيد من القدرة على التعبري              

  .ها يف كيفية تقدمي اخلدمات احلكومية يف مناطقهاعن رأي
وأشارت بعض البيانات اليت أدلت هبا منظمات للشعوب األصلية إىل الدراسات اليت              -٥٤

أجرهتا آلية اخلرباء بشأن اللغات والثقافات والتعليم، ولفتت االنتباه إىل أن الشعوب األصلية             
كمـا  . حلصول على التعليم بلغتـها األصـلية  ما تزال حمرومة يف بعض البلدان من احلق يف ا    

فيما يتعلـق   خاصة  أعربت بعض البيانات عن األسف ألن احلق يف املشاركة يف صنع القرار،             
  .يف العديد من احلاالتمل يتم إعماله حىت اآلن  ،باألراضي والتعليم واللغة

ت السابقة آللية   وقدم الزعيم الدويل ويلتون ليتلتشايلد إحاطات فيما يتعلق بالدراسا          -٥٥
أوالً، فيما يتعلق بالدراسة بشأن احلق يف التعليم والدراسـة بـشأن دور اللغـات               . اخلرباء

كما . والثقافات، أشار إىل أن العمل مستمر بشأن مراقبة التعليم املتعلق باألمم األوىل يف كندا    
ذي أقر بامللكية األصلية استعرض القرار الرائد الذي اختذته احملكمة العليا باإلمجاع يف كندا وال         

، يف SCC 44 2014 لشعب تسيلكوت يف قضية شعب تسيلكوت ضد كولومبيا الربيطانيـة، 
إطار دراسة املتابعة اليت أجرهتا آلية اخلرباء بشأن احلق يف املشاركة يف صنع القرار، مع التركيز     

اخلاصة لـشعب   فقد أقرت الدراسة بامللكية     ). A/HRC/21/55(على الصناعات االستخراجية    
  .تسيلكوت، وأشارت إىل ضرورة إدراج رؤى الشعوب األصلية بشأن منح التراخيص

وأشار السيد تسكاريف إىل الدراسة املتعلقة بدور اللغات والثقافات، وناقش بعض             -٥٦
التحديات اليت تواجه الشعوب األصلية لضمان انتقال لغاهتا عرب األجيال، مثل اجلهود املبذولة             

وشدد على أن حق الشعوب األصلية يف االستقالل يف      . الستيعاب واإلدماج اللغوي  من أجل ا  
التعليم يتضمن احلق يف وضع أولوياهتا يف التعليم ويف املشاركة بفعالية يف وضع وتنفيذ وتقييم               
اخلطط والربامج واخلدمات يف جمال التعليم، وكذلك احلق يف إنشاء أنظمتـها ومؤسـساهتا              

وأشار يف هذا الصدد إىل أنه ال ميكن خفض ساعات تـدريس لغـات              . تهاالتعليمية ومراقب 
الشعوب األصلية من أجل رفع عدد ساعات تدريس اللغة الرئيسية دون التشاور مع الشعوب         

  .األصلية
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دراسة ومشورة حول الوصول إىل العدالة يف جمال تعزيز ومحاية حقوق             -سابعاً  
لـنظم القـضائية للـشعوب       وا اإلصـالحية العدالة  : الشعوب األصلية 

 ووصول النساء واألطفال والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة        األصلية،
  إىل العدالة

قدم السيد تيتوس دراسة املتابعة بشأن الوصول إىل العدالة مع التركيز علـى العدالـة                 -٥٧
، والنظم القضائية للشعوب األصلية ووصول النساء واألطفال والشباب واألشخاص          اإلصالحية

وقبل تقدمي حملة عامة عن حمتويات الدراسة، أعرب الـسيد تيتـوس            . ذوي اإلعاقة إىل العدالة   
امتنان آلية اخلرباء جلامعة أوكالند وللمفوضية الشتراكهما يف تنظيم حلقة دراسية للخـرباء     عن

، وكـذلك   ٢٠١٤فرباير  / شباط ١٨ و ١٧ندا يومي   ضوع الدراسة، يف أوكالند بنيوزيل    عن مو 
كمـا شـكر الـدول      . للخرباء الذين شاركوا يف احللقة الدراسية، إلسهاماهتم القيمة       امتناهنا  

ومنظمات الشعوب األصلية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اليت أسهمت يف الدراسة من            
  .خالل تقارير مكتوبة

وأكد الزعيم الدويل ويلتون ليتلتشايلد على ضرورة اإلشارة إىل مشورة آلية اخلـرباء               -٥٨
  .بشأن الوصول إىل العدالة خالل التحضري للمؤمتر العاملي ووضع الصيغة النهائية لوثيقته اخلتامية

وأشار السيد تسكاريف إىل املمارسات اإلجيابية ألمناء املظـامل املعنـيني حبقـوق               -٥٩
الشعوب األصلية، على غرار ما حدث يف االحتاد الروسي، وعلى حنو ما ذكـر يف تقريـر                 

ادسة آللية اخلرباء وتقرير املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية يف دورتـه             الدورة الس 
 "اإلجيابية ةاملمارس" حث كافة اجلهات الفاعلة على أن تضمن تنفيذ تلك           إال أنه . الثالثة عشرة 

ودعا السيد تـسكاريف    . بشكل كامل وعلى نطاق واسع قبل عرضها على املستوى الدويل         
، واتـسام   اإلجيابيةعنية إىل العمل لضمان عدم التراجع عن تنفيذ املمارسات          كافة اجلهات امل  

كما سلط الضوء على الدور املهم الذي يضطلع        . كافة التدابري بطابع منهجي وليس عشوائي     
به املدافعون عن حقوق اإلنسان يف دعم وصول الشعوب األصلية إىل العدالة، مع التأكيـد               

  . حقوق اإلنسان واحتجازهم بشكل غري قانوينعلى رفض ترويع املدافعني عن
ممثلو الشعوب األصلية ببيانات إجيابية بوجه عام فيما يتعلـق          ووأدلت وفود الدول      -٦٠

بتقرير املتابعة بشأن الوصول إىل العدالة، الذي يشري بوجه خـاص إىل النـساء واألطفـال                
الـشعوب األصـلية يف     والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة من الشعوب األصلية، وإىل حق          

كما أشاد املشاركون بآلية اخلرباء لتأكيـدها علـى         . تفعيل نظم العدالة التقليدية اخلاصة هبا     
فقد أوضحت على سـبيل املثـال جلنـة    . ضرورة انتهاج هنج شامل يف الوصول إىل العدالة       

قـة باجلرميـة    تناول القضايا املترابطة املتعلنيوزيلندا حلقوق اإلنسان كيف جيري يف      نيوزيلندا
ويف العديـد   . واألسر الضعيفة وضحايا اجلرائم، باالشتراك مع قادة اجملتمعات احمللية األصلية         

من املناطق يف البلد، جيتمع فريق قضائي جمتمعي مكون من القادة املاوريني واملـسنني مـع                
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اليت أدت إىل   اجملرمني لالتفاق على طريقة إلصالح األضرار اليت تسببوا فيها ولتناول العوامل            
كما اتفق املشاركون مع تأكيد الدراسة على ضرورة متويل النظم القضائية للشعوب    . املخالفة

األصلية على النحو املالئم، وتزويدها باملوارد املناسبة لكي تكون فعالة ومستدامة يف تيـسري              
  .وصول الشعوب األصلية إىل العدالة

ضور إىل بعض العوائق اليت تعرقل الوصول       وأشارت بعض املداخالت املقدمة من احل       -٦١
ومن بني تلك العوائق العدالـة      . إىل العدالة واليت أغفلتها الدراسة أو مل تتناوهلا بالقدر الكايف         

البيئية، والوصول إىل العدالة يف القضايا املتعلقة باألراضي واملوارد الطبيعية، واحلاالت الـيت             
ا هذه، والعالقة بني تقرير املـصري والوصـول إىل          يعترف فيها بالشعوب األصلية بصفته     ال

  .العدالة، والتمييز يف الوصول إىل العدالة على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية
وأشار العديد من املشاركني إىل العالقة بني التعليم، مبا يف ذلك التثقيف يف جمـال                 -٦٢

، سلطت األمانة الفنية لشراكة األمم      ويف هذا الصدد  . حقوق اإلنسان، والوصول إىل العدالة    
املتحدة من أجل الشعوب األصلية الضوء على مبادرة تدعمها يف مجهورية الكونغو، وجيري             

 إىل اللغـات    الشعوب األصلية  بشأن تعزيز ومحاية حقوق      ٢٠١١مبوجبها ترمجة قانون عام     
  .األصلية، ونشر حمتواه عرب التليفزيون واإلذاعة

غـة والثقافـة أمـام      من املشاركني التحديات اليت يطرحها عائقا الل      وناقش العديد     -٦٣
ويف هذا الصدد،   .  عند الوصول إىل العدالة، ال سيما عدم االعتراف بلغاهتا         الشعوب األصلية 

أشار السيد تسكاريف إىل أن اإلجراءات القانونية تتجاهل يف الغالب لغات الشعوب األصلية             
ان بناء قدرات القضاة واحملامني واملدعني العـامني مبـا يتـيح            وثقافاهتا، وأن من األمهية مبك    

وأشار إىل بعض احلاالت مؤكـداً      . تزويدهم بفهم أفضل لتقاليد الشعوب األصلية وحقوقها      
على ضرورة احترام هوية أفراد الشعوب األصلية وحقوقهم اللغوية يف نظام العدالة اجلنائيـة،             

 وقدمت العديد من البلدان، ومنها املكسيك     . ذنباً أم ال   م املدعي عليه بغض النظر عما إذا كان      
وغواتيماال، وصفاً للربامج اجلارية يف بلداهنا لتيسري الترمجة الفورية والتحريرية إىل اللغـات             

  .األصلية يف اإلجراءات القانونية
وارتأى أحد املشاركني   . وقدم بعض املشاركني اقتراحات حمددة لتعزيز نص الدراسة         -٦٤

ة أن يدعو النص إىل حتقيق قدر أكرب من التوازن بني اجلنـسني يف الـنظم القـضائية                  ضرور
للشعوب األصلية وغري األصلية، وأيضاً إىل توسيع نطاق متثيل النساء من الشعوب األصلية يف              

ودعا نفس املشارك إىل التمييز     . النظم القانونية الدولية، مثل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان       
 يف املفاهيم القانونية للشعوب األصـلية، وتلـك         املتجذرة "حماكم األجداد " بني   يف الدراسة 

  .املستنسخة من املفاهيم القانونية االستعمارية
واقترح السيد تيتوس لدى اختتام املناقشة بشأن الدراسة أن تتضمن املشورة إشـارة             -٦٥

سان يف اإلسهام يف تعميم     إىل الدور الذي ميكن أن تضطلع به املؤسسات الوطنية حلقوق اإلن          
مشورة آلية اخلرباء وتعزيزها فيما بني املهن القضائية والقانونية، حىت ميكن االسترشاد هبا يف              

  . واآلراء القانونيةالقضايا
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الدراسة واملشورة املتعلقتان بتعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية يف           -ثامناً  
  ها والتأهب هلامبادرات احلد من خماطر الكوارث والوقاية من

قدم السيد ديترفيل الدراسة املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية يف مبادرات              -٦٦
وقبل اخلوض يف تقـدمي مـوجز       . احلد من خماطر الكوارث الطبيعية والوقاية منها والتأهب هلا        

عـدم  إىل  وأوضح أنه نظراً    . للدراسة، أعرب السيد ديترفيل عن شكره جلميع من أسهموا فيها         
عقد حلقة للخرباء بشأن موضوع الدراسة، فقد أتاحت الدورة السابعة الفرصة لتلقي إسهامات             
إضافية فيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية يف مبـادرات احلـد مـن خمـاطر                 

  .الكوارث، وكذلك لتلقي تعليقات من الدول والشعوب األصلية بشأن حمتويات الدراسة
إىل املمارسات اجليدة والتحديات املتبقيـة      يف آن واحد    عديد من وفود الدول     وأشار ال   -٦٧

فعلى . يف معاجلة مسألة تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية يف سياق احلد من خماطر الكوارث
مناطق  وضع"سبيل املثال، أشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل تنظيم محلة توعية حتت اسم             

 استهدفت حتديداً احلكومات القبلية، من أجل إذكاء الوعي، وبنـاء      " االستعداد اهلنود على أهبة  
وقدمت غواتيماال وصفاً للمبادرات اليت اختذهتا مثل وضع        . القدرات يف إدارة حاالت الطوارئ    

الضعف مبشاركة النساء من الشعوب األصلية، باإلضافة إىل العديد من          نقاط  خرائط للمخاطر و  
وإذكاء الوعي بشأن احلد من خماطر الكوارث، املوجهة حتديداً للمجتمعات          مبادرات التدريب   

وشددت املكسيك على أمهية تقدمي معلومات باللغات األصلية عن احلـد مـن            . احمللية األصلية 
 رسالة إعالميـة عامـة      ١٢٠ سلطت الضوء على برنامج سجلت مبوجبه     وخماطر الكوارث،   

. اين دول من الدول املعرضة ملخاطر شـديدة للكـوارث         شرت باللغات احمللية األصلية لثم    وُن
التحديات و التعرض للكوارث     إمكانية وأكدت دولة بوليفيا املتعددة القوميات على العالقة بني       

قانوهنـا   أشـارت إىل  ومثل الفقر واحلاجة إىل إقامة عالقات أكثر جتانساً مع الطبيعة،    األوسع  
الذي أنشأ أساساً للتنمية املستدامة  Ley Marco de la Madre Tierra اإلطاري بشأن أمنا األرض

  .يتوافق مع الطبيعة، باإلضافة إىل إطار وطين ملنع التعرض ملخاطر الكوارث واحلد من ذلك
 ٢٠١٠  حلقوق اإلنسان على آثار زالزل كانتربري يف عـام         نيوزيلنداوعلقت جلنة     -٦٨

ار املمكنة للكوارث علـى الـشعوب       وقالت إن هذا املثال يوضح اآلث     . على شعب املاوري  
وأشارت اللجنة إىل املوارد اليت أعدت      . األصلية احلضرية اليت تعيش يف مناطق عالية املخاطر       

عقب وقوع الكوارث، مبا يف ذلك صدور وثيقة عن وزارة الدفاع املـدين وإدارة حـاالت                
فاع املدين  ومات لقطاع الد  معل: إدماج اجملتمعات املتنوعة ثقافياً ولغوياً    "الطوارئ حتت عنوان    
  ."وإدارة حاالت الطوارئ

ودعا ممثلو الشعوب األصلية آلية اخلرباء إىل التركيز بقدر أكرب علـى دور الـصناعات                 -٦٩
االستخراجية يف مضاعفة خماطر الكوارث، ولفتوا االنتباه إىل أسباب الكوارث اليت هي من صنع               

السبل اليت ميكن أن تتناول من خالهلا الدراسـة         وقدمت اقتراحات حمددة بشأن أفضل      . اإلنسان
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فقد أشار مثالً جتمع الشعوب األصـلية يف        . إسهام املعارف التقليدية يف احلد من خماطر الكوارث       
أيـضاً   ، وإمنـا  "شعوباً ضـعيفة  "آسيا إىل ضرورة أال ُينظر فقط إىل الشعوب األصلية باعتبارها           

يئة وعلى عالقة وطيدة    معارف جيدة بشأن الب   متتلك  ي،  يف النظام اإليكولوج  ذات خربة   باعتبارها  
 العديد من األمثلة اليت ذكرهتا الشعوب األصلية كيف متكنت تلك الـشعوب مـن               وأوضح. هبا

وضع استراتيجيات فريدة للتصدي لتغريات املناخ وغريه من حمفزات الكوارث، رغم أهنا تعـيش              
 العديد من املـداخالت     كما أكد . شة يف العامل  ملواقع اهل يف بعض من أكثر النظم اإليكولوجية وا      

  .على العالقة بني التعرض للكوارث وعدم االستقرار األمين فيما خيص حيازة األراضي واملوارد
 مـن املهـم     أوهلا أن . د ليشري إىل ثالث نقاط    وحتدث الزعيم الدويل ويلتون ليتلتشايل      -٧٠

الشعوب األصلية يف تقرير املصري، كما الربط بني حبث موضوع احلد من خماطر الكوارث وحق          
ورد يف دراسة املتابعة اليت أجرهتا آلية اخلرباء بشأن احلق يف املشاركة يف صنع القرار، مع التركيز        

، باإلضافة إىل مشورة    ٤٥ و ٤٤ و ١٢ و ١١حتديداً يف الفقرات    وعلى الصناعات االستخراجية،    
. وجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان     ، وتعليقها على املبادئ الت    ٤آلية اخلرباء رقم    

 ومؤسسات األعمال والشعوب األصلية هبدف كفالة        تلك الوثائق تقدم التوجيه للدول     وقال إن 
احترام احلق يف تقرير املصري؛ واحلصول على املوافقة احلرة واملسبقة واملـستنرية؛ واملـشاركة              

 ٢٠١٥وب األصلية يف اإلطار العاملي ملا بعد عـام          الكاملة والفعالة والقائمة على املساواة للشع     
وثانياً، سلط الزعيم الدويل الضوء على أمهية منظومة األمم املتحدة،          . للحد من خماطر الكوارث   

والدول اليت تقدم الدعم املايل ملشاركة الشعوب األصلية يف املنتديات املعنية لألمـم املتحـدة،               
وثالثاً، سـلط الـضوء علـى إحـدى         . ٢٠١٥ بعد عام     فيما يتعلق خبطة التنمية ملا     وخاصة

املمارسات اجليدة يف كندا حيث تتاح للشعوب األصـلية وحكوماهتـا العمـل يف شـراكة                
  .احلد من خماطر الكوارث من خالل وكالة إدارة حاالت الطوارئ يف البلد ملعاجلة

  إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية  -تاسعاً  
تاح املناقشة حول إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، قـدم     قبل افت   -٧١

الزعيم الدويل ويلتون ليتلتشايلد حملة عامة عن عمل آلية اخلرباء يف هذا اجملال، مبـا يف ذلـك          
 للردود على االستبيان الرامي إىل استطالع آراء الدول والشعوب          النهائياستعراض للموجز   
مارسات فيما يتعلق مبا ميكن اعتماده من تدابري واسـتراتيجيات تنفيـذ            األصلية يف أفضل امل   

وأعلن عن إتاحة   . مناسبة لبلوغ أهداف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية         
جتميع استنتاجات وتوصيات حلقات عمل األمم املتحدة       ": ثالث ورقات غرفة اجتماع وهي    

؛ )A/HRC/EMRIP/2014/CRP.1 (" الترتيبات اإلجيابيةبشأن املعاهدات واالتفاقات وغريها من
 من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية والرياضة لدى األمـم             ٣١املادة  "و

إلشارات إىل النساء والفتيات    لجتميع  "؛ و )A/HRC/EMRIP/2014/CRP.2( "األصلية يف العامل  
مـن  (ن حقوق الشعوب األصلية     أا بش من الشعوب األصلية يف تقارير آلية اخلرباء ومشورهت       

  ).A/HRC/EMRIP/2014/CRP.3 (")الدورة األوىل إىل السادسة
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واستمع املشاركون إىل السيد شانكار ليمبو، الذي حتدث بالنيابة عن جملـس أمنـاء                -٧٢
وأعلن السيد ليمبو عـن التغـيري       . صندوق األمم املتحدة للتربعات من أجل السكان األصليني       

 تغري من صندوق التربعات من أجـل        إذاملهم للغاية الذي حدث يف اسم الصندوق        التارخيي و 
. السكان األصليني إىل صندوق التربعات من أجل الشعوب األصلية ليتوافق االسم مع اإلعالن            

             ، ٢٠١٤ و ٢٠١٣وقدم حملة عامة عن دعم الصندوق ملمثلي الـشعوب األصـلية يف عـامي               
  . من ممثلي الشعوب األصلية يف املؤمتر العاملي املقبل٨٤شاركة مبا يف ذلك الدعم مل

فقد قـدم أوالً    . وأعقب ذلك عقد حلقة نقاش عن دور الربملانات يف تنفيذ اإلعالن            -٧٣
الزعيم الدويل ويلتون ليتلتشايلد حملة عامة عن أنشطة آلية اخلرباء فيما يتعلق بتنفيذ اإلعـالن،         

ه يف مؤمتر الربملانات الدولية بشأن الربملانات وحقوق الشعوب         مبا يف ذلك البحث الذي قدمت     
والـذي  األصلية، املعقود يف سانتا كروز دي ال سيريا، بدولة بوليفيا املتعـددة القوميـات،     

كما . إىل اإلجراءات امللموسة اليت ميكن اختاذها إزاء التنفيذ على املستوى الوطين          فيه  أشارت  
ملوافقة وليس التشاور، من أجل حتقيـق املعـايري الـواردة يف     أكد على أمهية احلصول على ا     

  .وأشار إىل أمهية النظر يف إعالن سانتا كروز يف مداوالت املؤمتر العاملي ومتابعته. اإلعالن
وقدم السيد أكيو أفودا، موظف حقوق اإلنسان لدى االحتاد الربملاين الدويل، حملـة               -٧٤

وأوضح األنشطة امللموسة اليت يـضطلع هبـا        . اتيجياتهشاملة عن عمل االحتاد وبنيته واستر     
إعداد مشروع مشترك ومنها االحتاد واليت ترمي إىل تعزيز حقوق الشعوب األصلية واإلعالن، 

مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن متثيل األقليات والشعوب األصـلية يف الربملانـات،              
. ٢٠١٤أبريل /سانتا كروز الصادر يف نيسان إعالن   ومؤخراً،،  ٢٠١٠وإعالن تشياباس لعام    

وعرض بإجياز جماالت التنسيق يف إعالن سانتا كروز فيما يتعلق بأمهية احلصول على املوافقة              
وأشار إىل خطط االحتـاد     . احلرة واملسبقة واملستنرية، وخطط العمل الوطنية لتنفيذ اإلعالن       

تنتاجات الدراسة االستقصائية اليت أجراها     لإلسهام يف املؤمتر العاملي، اليت ستتضمن تبادل اس       
  .بشأن متثيل الشعوب األصلية يف الربملانات

 رئيسة املنتدى الدائم املعين بقضايا      ةوحتدثت السيدة ماريا أوجينا شوك كيسب، نائب        -٧٥
.  عن تنفيذ اإلعالن وعن املناقشات اليت أجريت يف مؤمتر سـانتا كـروز             ،الشعوب األصلية 

ى املناقشات املتعلقة بأفضل املمارسات والتدابري اإلداريـة والتـشريعية          وسلطت الضوء عل  
. وشددت على ضرورة أن يشارك الربملـانيون يف املـؤمتر العـاملي           . إىل تعزيز التنفيذ   الرامية

وناقشت أمهية عدم التمييز يف حتقيق أهداف اإلعالن، ودعت باألخص إىل توجيه االهتمـام              
والشباب ) مبا يف ذلك حقهن يف املشاركة يف صنع القرار    (ألصلية  حلماية النساء من الشعوب ا    

وأشارت السيدة شوك كيسب إىل ضرورة توفري التدريب للربملـانيني          . من الشعوب األصلية  
حقوق الشعوب األصلية والرؤى العاملية، ومن أجل ختصيص اعتمـادات يف امليزانيـة              بشأن

  .لتدابري التنفيذ
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 حركة الشعوب األصلية من أجـل دفـع         باسمل كونغا،   وقدم السيد جونسون أو     -٧٦
، مثاالً وطنياً لتنفيذ الربملانيني لإلعالن يف كينيا، حيث         )كينيا(عملية السالم وحتويل الصراع     

ن الرعاة جمموعة برملانية خمصصة يسرت إحراز تقدم بشأن القضايا اليت متس الـشعوب              كوَّ
 يـشكل أحـد     ،من مجعية عامة وجملس شـيوخ      املكون   ،وقال إن النظام الداخلي   . األصلية

 أي علىالتحديات اليت جتعل من الصعب على الشعوب األصلية فهم كيفية تناول القضايا، أو 
وأشار السيد أول إىل عائق آخر وهو عـدم         .  جيب تناوهلا  مستوى من املستويات احلكومية   

 االهتمـام بـاجلهود     وعي الربملانيني حبقوق الشعوب األصلية، موضحاً أن ذلك مينعهم من         
  .التثقيفية، نظراً لتصورهم أن ذلك يشكل مسألة سياسية حساسة

وأشاد السيد تسكاريف باالحتاد الربملاين الدويل لتنظيمه حلقة نقاش عـن تعزيـز               -٧٧
االلتزامات الدولية والدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة، مبن يف ذلك الـشعوب األصـلية،              

وقال إن  . ٢٠١٣أكتوبر  /ن بعد املائة، املعقودة يف تشرين األول      خالل دورته التاسعة والعشري   
 وإىل اتفاقيـة  ١٦٩حلقة النقاش وجهت اهتماماً خاصاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقـم       

ودعا السيد تسكاريف إىل إدماج الربملانيني يف الوفود الوطنيـة          . صيانة التراث الثقايف املادي   
وأشار إىل ضرورة ضـمان مـشاركة       . الشعوب األصلية ب املعيناليت ستحضر املؤمتر العاملي     

الشعوب األصلية يف الربملانات، بل وأيضاً هتيئة الظروف املالئمة هلا كي تعمل بفعالية للتأثري              
كما شدد  .  حني تتعلق تلك القرارات بالشعوب األصلية      وخاصةيف قرارات وضع القوانني،     

  .ة يف الربملاناتعلى ضرورة استخدام لغات الشعوب األصلي
 كوربوز عن واليتها لتنفيذ اإلعالن وغريه من الـصكوك          -وحتدثت السيدة تاويل      -٧٨

وحتدثت عن العوائق اليت تعرقل إعمال      . الدولية واإلقليمية للنهوض حبقوق الشعوب األصلية     
 يف آسـيا وأفريقيـا؛      وخباصةحقوق الشعوب األصلية، ومنها االعتراف بالشعوب األصلية،        

تحدي املتمثل يف وضع تدابري عملية للتنفيذ يف جماالت مثل التعليم، والـصحة، وامللكيـة           وال
الفكرية الثقافية؛ واملسائل املعلقة بشأن املصاحلة وإصالح األخطاء التارخيية املرتكبـة منـذ             
عصور االستعمار وحىت اآلن؛ وضمان توفري إجراءات رصد كافية من أجل قياس ما أحـرز               

مت السيدة كوربوز أمثلة عن دور الربملانيني يف تنفيذ اإلعالن يف إندونيـسيا             وقد. من تقدم 
وحتدث املشاركون عن مسألة تنفيذ اإلعالن، مبا يف ذلك أمهية تنفيذ املواد املتعلقة             . والفلبني

  .باحلصول على املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية
نشورات بالغة األمهية بالنـسبة     وأشارت السيدة سامبو دورو إىل وجود عدد من امل          -٧٩

وفيما يتعلق مبسألة احلصول على املوافقة احلرة واملـسبقة واملـستنرية،           . ملسألة تنفيذ اإلعالن  
  .أحالت السيدة دورو الوفود إىل املبادئ التوجيهية الصادرة هبذا الشأن

 التثقيف   إن من الضروري   ، فيما يتعلق بدور الربملانيني    ،وقالت السيدة سامبو دورو     -٨٠
  إيرين دايس وقوهلا   -يف جمال حقوق اإلنسان، مشرية إىل البيان الذي أدلت به السيدة إيريكا             

 بـالطبع،   صحيح، وموضحة أن ذلك     "إن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ضرورة للجميع       "
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مستجدات جديدة، مثل إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب          دث  حني حت وخاصة  
 من أجل توجيه عمل هيئات رصـد املعاهـدات وعمـل            اًت ذلك ضروري  واعترب. األصلية
  .الربملانيني

وقدمت العديد من الدول وصفاً للممارسات اإلجيابية اليت اسـتخدمتها إلعمـال              -٨١
 وسلط املشاركون من الشعوب األصـلية     . حقوق الشعوب األصلية عن طريق تنفيذ اإلعالن      

 اليت أثريت يف عملية إعمال احلقوق املكرسـة يف           على العديد من العوائق والتحديات     الضوء
  .اإلعالن هبذا الصدد

  االقتراحات اليت ستقدم إىل جملس حقوق اإلنسان  -عاشراً  
  يتعلق باقتراحات آلية اخلـرباء   توصياهتم فيما  طرح املقرر املراقبني إىل     -دعا الرئيس     -٨٢

  .جملس حقوق اإلنساناليت ستقدم إىل 
حات املقدمة توسيع والية آلية اخلرباء، مبا يف ذلـك، مـن بـني              وتضمنت االقترا   -٨٣
أمور، تقوية دورها يف رصد تنفيذ اإلعالن؛ وتقدمي اقتراحات إىل اجمللس لوضع معـايري              مجلة

 حلماية حقوق اإلنسان للـشعوب األصـلية؛ وتقـدمي          ،أو قواعد جديدة، حسب الضرورة    
  .يما يتعلق حبقوق الشعوب األصليةإسهامات يف عملية االستعراض الدوري الشامل، ف

. كما اقترح بعض املشاركني مواضيع للدراسات املقبلة اليت ستجريها آلية اخلـرباء             -٨٤
؛ )حق الشعوب األصلية يف األراضي واألقاليم واملوارد      ( من اإلعالن    ٢٦وتضمن ذلك املادة    

علـى تغـري املنـاخ؛      ومواصلة الدراسة احلالية بشأن احلد من خماطر الكوارث؛ مع التركيز           
وحقوق الشعوب األصلية وأعماهلا التجارية؛ والشعوب األصلية والـسيادة الغذائيـة؛ ودور      

  .املدافعني عن حقوق اإلنسان للشعوب األصلية
كما ناقشت آلية اخلرباء إمكانية االضطالع يف املستقبل بدراسة عن حق الـشعوب               -٨٥

  .األصلية يف الصحة
أوهلما يتعلق  ). ٩ و ٨انظر الفقرتني   (ويلتون ليتلتشايلد اقتراحني    وقدم الزعيم الدويل      -٨٦

بتنظيم حلقة دراسية للخرباء عن حقوق الشعوب األصلية وأعماهلا التجارية، والثاين يتعلـق             
مبواصلة استبيان آلية اخلرباء للدول والشعوب األصلية عن املمارسـات اجليـدة يف تنفيـذ               

ى مواصلة االستبيان بشأن تنفيذ اإلعالن، ودعا كافـة         ووافق السيد تسكاريف عل   . اإلعالن
اجلهات املعنية إىل اعتماد هنج حاسم عند تقدمي ردودها، حىت ميكن تسليط الـضوء علـى                

  . باإلضافة إىل املمارسات اإلجيابيةخلصةالتحديات والدروس املست
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  اعتماد التقارير والدراسات واالقتراحات  -عشر حادي
رباء يف هناية دورهتا السابعة دراسة املتابعة الـيت أجرهتـا ومـشورهتا             اخلاعتمدت آلية     -٨٧

املتعلقتني بالوصول إىل العدالة يف جمال تعزيز ومحاية حقـوق الـشعوب األصـلية، ودراسـتها                
ومشورهتا املتعلقتني بتعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية يف مبادرات احلد من خماطر الكوارث،             

 األصـلية   ردود على االستبيان الرامي إىل استطالع آراء الدول والشعوب        والتقرير بشأن موجز ال   
أفضل املمارسات فيما يتعلق مبا ميكن اعتماده من تدابري واستراتيجيات تنفيذ مناسبة لبلوغ      يف

وقد اعتمد أعضاء آلية اخلـرباء      . أهداف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية       
  . اآلراءكافة االقتراحات بتوافق

  ).الثايناملرفق ( للدورة الثامنة لآللية اًكما اعتمد أعضاء آلية اخلرباء جدول أعمال مؤقت  -٨٨
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