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  جملس حقوق اإلنسان
  آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية

  الدورة السابعة
 ٢٠١٤يوليه / متوز١١-٧

   من جدول األعمال املؤقت٢البند 
  مال وتنظيم العملإقرار جدول األع

  املؤقت املشروح عمالاأل جدول    

  ن األمانةممقدمة مذكرة     

  إضافة    
، وامتثاالً لقرار اجلمعيـة     ٦/١٦ و ٥/١عقب اعتماد قراري جملس حقوق اإلنسان         

 آلية اخلرباء املعنية حبقـوق الـشعوب        ٦/٣٦، أنشأ اجمللس مبوجب قراره      ٦٠/٢٥١العامة  
  .لساألصلية كهيئة استشارية للمج

  انتخاب أعضاء املكتب  -١  
ق اإلنـسان   ، ُيطبِّق جملس حقو   ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ١١عمالً بالفقرة     

، حـسب انطباقـه   ،  )A/520/Rev.15(جلان اجلمعية العامـة      ذي تعمل به  النظام الداخلي ال  
ق بانتخاب  وفيما يتعل . اجمللس خالف ذلك يف وقت الحق     يقرر  ُتقرِّر اجلمعية العامة أو      مل ما

 من النظام الداخلي بأن تنتخب كل جلنة رئيساً هلا ونائباً           ١٠٣أعضاء املكتب، تقضي املادة     
  .للرئيس أو أكثر ومقرراً
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  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢  
ـ           ـ      سُيعَرض علـى آليـة اخلـرباء ج ة سابعدول األعمـال املؤقـت لـدورهتا ال

)A/HRC/EMRIP/2014/1 (  هذه الوثيقة واملتعلقة بـالبنود املدرجـة يف         والشروح الواردة يف 
وسُتِقر آلية اخلرباء جدول األعمال، مبا يف ذلك أي تنقيحات قـد            . جدول األعمال املؤقت  
  .ترغب يف إدخاهلا عليه

، أن جتتمع آلية اخلرباء مرة واحدة يف السنة، ملدة ثالثة           ٦/٣٦وقرر اجمللس، يف قراره       
  الدورات ميكن أن جتمع بـني      ة أيام، وأن   ملدة تصل إىل مخس    أيام يف السنة األوىل وبعد ذلك     

ة، ملدة مخسة أيـام  سابعمع آلية اخلرباء، يف دورهتا ال  وستجت. خاصةجلسات  جلسات علنية و  
  .٢٠١٤يوليه / متوز١١ إىل ٧من 

 من النظام الداخلي للجمعية العامة على أن تعتمد كـل جلنـة، يف   ٩٩وتنص املادة    
مج عمل يبيِّن، إن أمكن، التاريخ املستهَدف إلجناز عملها واملواعيد التقريبية بداية دورهتا، برنا

ذلك، سُيعرض على بناًء على و.  سُتخصَّص لكل بند منهاللنظر يف البنود وعدد اجللسات اليت
آلية اخلرباء مشروع جدول زمين من إعداد األمانة يوضِّح ترتيب وتوزيع أوقات اجللـسات              

  .، وذلك كي تنظر فيه وتوافق عليهعمالن بنود جدول األاملخصصة لكل بند م

  املؤمتر العاملي للشعوب األصلية  -٣  
باعتمــاد اجلمعيــة العامــة ، ٢٤/١٠ و٢١/٢٤اجمللــس، يف قراريــه رحــب   
 بشأن تنظيم االجتماع العام الرفيـع املـستوى للجمعيـة           ٦٦/٢٩٦ و ٦٥/١٩٨  قراريها
بالنظر يف الدراسات   وأوصى  لشعوب األصلية،   لي  عرف باسم املؤمتر العامل   الذي سيُ   العامة،
اخلاصـة  عمـال   األها آلية اخلرباء ويف املشورة اليت تسديها، لدى وضع جداول           عّداليت تُ 

  . التحضرييةاتالعمليب
ـ       تناول  وسيمكّن      هتـا رباء واملـراقبني يف دور    هذا البند من جدول األعمال آلية اخل

  .عاملي ومناقشتهموضوع املؤمتر الة من النظر يف سابعال

  متابعة الدراسات واملشورة املواضيعية  -٤  
باملمارسة اليت اعتمدهتا آلية اخلـرباء والـيت        دورته الثامنة عشرة،    ، يف   لساجملرّحب    

ا سبق هلا إعداده مـن دراسـات   مب ملتصلةستجدات اتتمثل يف ختصيص وقت حمدد ملناقشة امل 
تمد آلية اخلرباء هذه املمارسة بشكل دائـم،         بأن تع  ىاضيعية كانت قد كُلّفت هبا، وأوص     مو

  .وشجع الدول على مواصلة املشاركة يف تلك املناقشات واإلسهام فيها
هذا البند من جدول األعمال فرصة آللية اخلرباء للنظـر يف متابعـة             تناول  وسيتيح    

  .دراساهتا السابقة
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  ومحاية حقوق الشعوب األصليةالوصول إىل العدالة يف جمال تعزيز عن سبل دراسة مواصلة ال  -٥  
أن تواصل دراستها عن سبل الوصول      إىل آلية اخلرباء    ،  ٢٤/١٠اجمللس، يف قراره    طلب    

إىل العدالة يف جمال تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية، مع التركيز على العدالة اإلصـالحية       
سلم واملصاحلة، على   والنظم القضائية للشعوب األصلية، ال سيما من حيث ارتباطها بتحقيق ال          

أن تشمل إجراء حبث يف سبل وصول النساء واألطفال والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة من              
  .بعة والعشرينسالس يف دورته الالشعوب األصلية إىل العدالة، وأن تقدم هذه الدراسة إىل اجمل

يف جمـال    متابعة عن سبل الوصول إىل العدالة        دراسة آلية اخلرباء    أعّدتوبناًء عليه،     
سـهام يف هـذه     لإلو. )A/HRC/EMRIP/2014/3(تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصـلية       

قاً للممارسة املّتبعة يف إعداد الدراسات السابقة، وّجهت آلية اخلرباء نداًء لتقدمي            فالدراسة، و 
 مبزيد من التفصيل يف حلقة دراسية للخرباء        هذه املسألة ، ونظرت يف    تتناول املوضوع ورقات  

  .مرتبطة باملوضوع
وسيتيح تناول هذا البند من جدول األعمال فرصـة للخـرباء واملـراقبني إلبـداء                 

املتابعة عن سبل الوصول إىل العدالـة يف        دراسة  املقترحات بشأن مشروع    التعليقات وتقدمي   
حـق الـصيغة     وسُتنجز آلية اخلرباء يف وقت ال      . الشعوب األصلية  تعزيز ومحاية حقوق  جمال  
  .ة والعشرينسابعلس يف دورته الاجمل إىل الدراسة وتقدمهة لالنهائي

دراسة عن تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية يف املبادرات الرامية إىل احلد من خطـر      -٦  
  الكوارث الطبيعية ومنعها والتأهب هلا

 دراسة عن   عّدأن تُ ، إىل آلية اخلرباء     ٢٤/١٠طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         
ومحاية حقوق الشعوب األصلية يف املبادرات الرامية إىل احلد من خطـر الكـوارث              تعزيز  

الطبيعية ومنعها والتأهب هلا، تشمل التشاور والتعاون مع الشعوب األصلية املعنية يف وضـع              
 يف دورته   لساجمل وأن تقدم هذه الدراسة إىل       ،خطط وطنية للحد من خطر الكوارث الطبيعية      

  .السابعة والعشرين
. )A/HRC/EMRIP/2014/2( بشأن هذه املسألة     دراسة آلية اخلرباء    أعّدتوبناًء عليه،     

قاً للممارسة املّتبعة يف إعداد الدراسات السابقة، وّجهت آلية         فسهام يف هذه الدراسة، و    ولإل
دراسـية  وبسبب نقص املوارد، مل ُتعقد حلقـة     . تتناول املوضوع اخلرباء نداًء لتقدمي ورقات     

  . هذا الصدديفللخرباء 
وسيتيح تناول هذا البند من جدول األعمال فرصـة للخـرباء واملـراقبني إلبـداء                 

عن تعزيز ومحايـة حقـوق الـشعوب    دراسة  الاملقترحات بشأن مشروع    التعليقات وتقدمي   
 .األصلية يف املبادرات الرامية إىل احلد من خطر الكوارث الطبيعية ومنعهـا والتأهـب هلـا               

لس يف دورتـه    اجمل إىل   الدراسة وتقدمه حق الصيغة النهائية ل   رباء يف وقت ال   وسُتنجز آلية اخل  
  .ة والعشرينسابعال
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  إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية  -٧  
، يف  ، إىل أن اجلمعية العامة اعتمـدت      ٦/٣٦، يف قراره    جملس حقوق اإلنسان  أشار    

الن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق         إع ،٦١/٢٩٥ قرارها   مبوجب دورهتا احلادية والستني،  
على ) A/HRC/10/56(وشّددت آلية اخلرباء يف تقريرها عن دورهتا األوىل         . الشعوب األصلية 

أن هذا اإلعالن ميثِّل صكاً رئيسياً من صكوك حقوق اإلنسان املتعلقـة حبقـوق الـشعوب           
  .األصلية ويشكِّل جزءاً من إطار عمل آلية اخلرباء

، تواصـل  اخلـرباء أن    إىل آليـة   ،٢٤/١٠سان، يف قراره    جملس حقوق اإلن  طلب  و  
راء آلاسـتبياين   ، إجراء استطالع     حلقوق اإلنسان  الساميةاألمم املتحدة   مفوضية  مبساعدة من   

 بشأن مـا ميكـن اختـاذه مـن تـدابري            فضلىشعوب األصلية يف املمارسات ال    الدول وال 
تحدة بـشأن حقـوق الـشعوب       أهداف إعالن األمم امل   ستراتيجيات تنفيذ مناسبة لبلوغ     وا

يف مـشروع تقريـر     االسـتبيان   وقـد ّمجعـت آليـة اخلـرباء نتـائج ذلـك             . األصلية
)A/HRC/EMRIP/2014/4.(  

إلجراء مناقشة عامة   آللية اخلرباء   وسيتيح تناول هذا البند من جدول األعمال فرصة           
يتـها،  صلية ومحا عالن، تركِّز على استخدام هذا اإلعالن لتعزيز حقوق الشعوب األ         اإلحول  

مارسـات  يف امل والشعوب األصلية   استطالع آراء الدول    االستبيان الرامي إىل    وملناقشة نتائج   
 ،عالناإل ستراتيجيات تنفيذ مناسبة لبلوغ أهداف     من تدابري وا   اختاذهالفضلى بشأن ما ميكن     

قوق اإلنـسان   حدميه إىل جملس    وتقيف صيغته النهائية    لتقرير املتصل هبذا املوضوع     ا وضع   غيةب
  . والعشرينسابعةيف دورته ال

إجراء حوار تفاعلي   عقد حلقة نقاش و   بند من جدول األعمال أيضاً       هذا ال  شملوسي  
 الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية واملقرِّر اخلاص املعين         نتدىوممثل عن امل  آلية اخلرباء   بني  

لتنـاول  ،  قوق اإلنسان ومـراقبني    وممثلني عن اآلليات اإلقليمية حل     حبقوق الشعوب األصلية  
  .اإلعالنتنسيق جهود اجلميع لتعزيز تنفيذ 

  املقترحات املُزمع تقدميها إىل جملس حقوق اإلنسان من أجل النظر فيها واملوافقة عليها  -٨  
 أنه جيوز آللية اخلرباء أن ُتقدِّم إىل اجمللس         ٦/٣٦جاء يف قرار جملس حقوق اإلنسان         

وميكن أن  . واملوافقة عليها، ضمن نطاق العمل الذي ُيحدِّده هلا اجمللس        مقترحات للنظر فيها    
يشمل ذلك تقدمي مقترحات بشأن الكيفية اليت ميكن هبا للخربة املواضيعية هلـذه اآلليـة أن                

  .تساعد اجمللس على تنفيذ واليته وآلياته

  اعتماد التقرير  -٩  
  .تقدميه إىل جملس حقوق اإلنسانة لسابع اخلرباء تقريرها عن دورهتا الستعتمد آلية  

        


