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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية والعشرون

   من جدول األعمال٥البند 
  هيئات وآليات حقوق اإلنسان

امسة تقرير آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية عن دورهتا اخل             
  )٢٠١٢يوليه / متوز١٣-٩جنيف، (

  ليتلتشايلد الزعيم الدويل فيلتون  : املقرر-الرئيس     

  موجز    
 ٩عقدت آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية دورهتا اخلامسة يف الفترة من             

 شارك يف الدورة ممثلون عن      ،وباإلضافة إىل أعضاء آلية اخلرباء    . ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٣إىل  
لدول والشعوب األصلية وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، فضالً عن منظمات           ا

  .غري حكومية ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان وممثلون عن األوساط األكادميية
وعقدت آلية اخلرباء جلسة استغرقت نصف يوم ملناقشة موضوع املؤمتر العـاملي              

إسداء  مناقشة بشأن متابعة الدراسات املواضيعية و      املعين بالشعوب األصلية، مث انتقلت إىل     
الشعوب األصلية وحقها   موضوع   حيث أولت اهتماماً خاصاً لتقرير املتابعة عن         املشورة،

  .يف املشاركة يف صنع القرارات، مع التركيز على الصناعات االستخراجية
الثقافـة يف   وجرى استعراض الدراسة اليت أجرهتا آلية اخلرباء بشأن دور اللغات و            

كما جرت مناقشات تناولـت إعـالن األمـم         . تعزيز ومحاية الشعوب األصلية وهويتها    
املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، وقد مشل ذلك إجراء حوار افتتـاحي تفـاعلي              

بني املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية ورئيس منتدى األمم املتحدة الدائم             فيما
  . مقرر آلية اخلرباء-وب األصلية، ورئيس املعين بقضايا الشع
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اليت ستقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف       القتراحات  واعتمدت آلية اخلرباء أيضاً ا      
دورته احلادية والعشرين، كما اعتمدت تقريرها املتعلق مبتابعة موضوع الشعوب األصـلية     

سـتخراجية،  وحقها يف املشاركة يف صنع القرارات، مع التركيز علـى الـصناعات اال            
ودراستها املتعلقة بدور اللغات والثقافة يف تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية وهويتها؛            
وتقريرها املتعلق باالستبيان الذي تلتمس فيه آراء الـدول بـشأن أفـضل املمارسـات               

مناسبة من أجل حتقيق بلـوغ      واستراتيجيات تنفيذ   اعتماده من تدابري    يتصل مبا ميكن     فيما
  .إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةأهداف 
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  مقدمة  -أوالً  
، آلية اخلـرباء املعنيـة حبقـوق        ٦/٣٦ مبوجب قراره    ،أنشأ جملس حقوق اإلنسان     -١

د اجمللس يف تنفيذ واليته عـن طريـق تزويـده خبـربة     الشعوب األصلية كهيئة فرعية تساع   
ويف القرار نفسه، قرر اجمللس . طلبه اجمللسيبشأن حقوق الشعوب األصلية، حسبما     مواضيعية  

أن تركز اخلربة املواضيعية أساساً على تقدمي مشورة تستند إىل دراسات وحبوث، كما اعترب              
  .حات كي ينظر فيها ويقرهااقترااجمللس أنه ميكن آللية اخلرباء أن تقدم إليه 

  االقتراحات اعتماد الدراسات والتقارير و  -ثانياً  
اعتمدت آلية اخلرباء تقرير متابعتها ملوضوع الشعوب األصلية وحقها يف املشاركة يف    -٢

؛ )A/HRC/EMRIP/2012/2(صنع القرارات، مع التركيز علـى الـصناعات االسـتخراجية           
غات والثقافة يف تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية وهويتـها          ودراستها املتعلقة بدور الل   

)A/HRC/EMRIP/2012/3(           ؛ وتقريرها املتعلق باالستبيان الذي تلتمس فيه آراء الدول بـشأن
اعتماده من تدابري واستراتيجيات تنفيذ مناسبة من أجل أفضل املمارسات فيما يتصل مبا ميكن       

ــوغ  ــش بل ــدة ب ــم املتح ــالن األم ــداف إع ــلية أه ــشعوب األص ــوق ال أن حق
)A/HRC/EMRIP/2012/4(املبينة أدناهاالقتراحات ؛ و.  

اعتماد تقرير املتابعة بشأن موضوع الشعوب األصلية وحقها يف املـشاركة يف              -ألف  
  صنع القرارات، مع التركيز على الصناعات االستخراجية

  :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  
 اللـتني   ١٨/٨حقوق اإلنـسان    جملس   من قرار    ٨ و ٧ الفقرتني   تشري إىل   )أ(  

رحب فيهما اجمللس بإجناز آلية اخلرباء للدراسة النهائية وتضمينها أمثلة تتعلـق باملمارسـات          
اجليدة على خمتلف مستويات صنع القرار، مبا فيها تلك األمثلة املتصلة بأنـشطة الـصناعات         

دراساهتا السابقة، مبـا فيهـا       االستفادة من     أن تواصل  االستخراجية، وطلب إىل آلية اخلرباء    
  الدراسة املتعلقة بالشعوب األصلية وحقها يف املشاركة يف صنع القرارات؛

تعتمد تقرير متابعة موضوع الشعوب األصلية وحقها يف املشاركة يف صنع             )ب(  
  ؛)A/HRC/EMRIP/2012/2(القرارات، مع التركيز على الصناعات االستخراجية 

قيام، بالتشاور مع األعـضاء اآلخـرين يف آليـة    الب املقرر   -تأذن للرئيس     )ج(  
التنقيحات الضرورية على التقرير يف ضوء املناقشات اليت جرت يف دورهتـا            بإدخال  اخلرباء،  

  .اخلامسة، وتقدمي هذا التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية والعشرين
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علقة بدور اللغات والثقافة يف تعزيز ومحاية حقوق الشعوب         اعتماد الدراسة املت    -باء  
  األصلية وهويتها

  :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  
 اليت طلب فيهـا     ١٨/٨ من قرار جملس حقوق اإلنسان       ٩تشري إىل الفقرة      )أ(  

ايـة حقـوق   اجمللس من آلية اخلرباء إعداد دراسة بشأن دور اللغات والثقافة يف تعزيـز ومح         
الشعوب األصلية وهويتها، وتقدمي هذه الدراسة إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية             

  والعشرين؛
تعتمد الدراسة املتعلقة بدور اللغات والثقافة يف تعزيـز ومحايـة حقـوق               )ب(  

  ؛)Corr.1 وA/HRC/EMRIP/2012/3(الشعوب األصلية وهويتها 
ام، بالتشاور مع األعـضاء اآلخـرين يف آليـة     املقرر بالقي  -تأذن للرئيس     )ج(  

اخلرباء، بإدخال التنقيحات الضرورية على الدراسة يف ضوء املناقشات اليت جرت يف دورهتا             
  .اخلامسة، وتقدمي الدراسة إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية والعشرين

يان الذي تلتمس فيه    على االستب الواردة  اعتماد التقرير املتعلق مبلخص الردود        -جيم  
ميكن اعتماده مـن تـدابري      آراء الدول بشأن أفضل املمارسات فيما يتعلق مبا         

إعالن األمم املتحدة بشأن    واستراتيجيات تنفيذ مناسبة من أجل بلوغ أهداف        
  حقوق الشعوب األصلية

  :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  
 اليت طلب فيها    ١٨/٨جملس حقوق اإلنسان     من قرار    ١٠تشري إىل الفقرة      )أ(  

 تلتمس فيه   اًستبيانامبساعدة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان،       أن ُتعّد،    اجمللس من آلية اخلرباء   
عتماده من تدابري واسـتراتيجيات     مبا ميكن ا  تصل  آراء الدول بشأن أفضل املمارسات فيما ي      

  تحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛أهداف إعالن األمم املتنفيذ مناسبة من أجل بلوغ 
على االستبيان الذي تلتمس فيه     الواردة  املتعلق مبلخص الردود    التقرير  تعتمد    )ب(  

واسـتراتيجيات  صل مبا ميكن اعتماده من تدابري       آراء الدول بشأن أفضل املمارسات فيما يت      
 ب األصـلية  أهداف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعو       بلوغ  من أجل   مناسبة  تنفيذ  

)A/HRC/EMRIP/2012/4(؛  
 املقرر بالقيام، بالتشاور مع األعـضاء اآلخـرين يف آليـة      -تأذن للرئيس     )ج(  

اخلرباء، بإدخال التنقيحات الضرورية على التقرير يف ضوء املناقشات اليت جرت يف دورهتـا              
  .ناخلامسة، وتقدمي الدراسة إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية والعشري
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  االقتراحات  -دال  

  الشعوب األصلية والوصول إىل العدالة  :١االقتراح  
  :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  
  ؛٦/٣٦ من قرار جملس حقوق اإلنسان ١تشري إىل الفقرة   )أ(  
تقترح أن يطلب جملس حقوق اإلنسان من آلية اخلرباء إعداد دراسـة عـن                )ب(  
ية والوصول إىل العدالة، وذلك بالنظر إىل خطورة القضايا اليت تواجـه         الشعوب األصل موضوع  

الشعوب األصلية، مبا يف ذلك التمييز ضدها يف نظم العدالة اجلنائية، وال سيما فيما خيص نساء                
وتشكل النسبة املفرطة للمسجونني من أفراد الـشعوب األصـلية          . وشباب الشعوب األصلية  

  .ظر يف املمارسات اجليدة، خصوصاً تلك املرتبطة بنظم العدالة التقليديةويقترح الن. شاغالً عاملياً

متديد الوقت املمنوح للدول للرد على االستبيان املتعلق بتنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن               :٢االقتراح  
  حقوق الشعوب األصلية

  :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  
ق اإلنسان من آلية اخلرباء مواصلة السعي للحصول على تقترح أن يطلب جملس حقو  

 يتـصل ردود على االستبيان الذي تلتمس فيه آراء الدول بشأن أفضل املمارسـات فيمـا               
استكمال إعداد ملخص هنـائي     تدابري واستراتيجيات تنفيذ مناسبة بغية      من  اعتماده  ميكن   مبا

دورته الرابعة والعشرين، وتشجيع تلـك  للردود الواردة لتقدميه إىل جملس حقوق اإلنسان يف         
  .الدول اليت مل تقدم ردودها بعد على أن تفعل ذلك

  املؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية  :٣االقتراح  
  :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  
 الذي قررت فيه تنظيم جلسة عامة       ٦٥/١٩٨تشري إىل قرار اجلمعية العامة        )أ(  

، تعرف باسم املؤمتر العاملي املعين بالـشعوب        ٢٠١٤ة املستوى للجمعية العامة يف عام       رفيع
 األصـلية،    الشعوب األصلية، لتبادل وجهات النظر وأفضل املمارسات بشأن إعمال حقوق        

  يف ذلك أهداف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛ مبا
توصيات املنتدى الدائم املعين بقضايا     بجملس حقوق اإلنسان    تقترح أن يرحب      )ب(  

الشعوب األصلية، املنبثقة عن دورته احلادية عشرة فيما يتصل باملؤمتر العاملي املعين بالـشعوب              
  وأن يشجع على التوصل يف املؤمتر العاملي إىل وثيقة ختامية عملية املنحى؛ )١(األصلية

__________ 

-E/2012/43( ٢٣، امللحـق رقـم      ٢٠١٢الوثائق الرمسية للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،         انظر   )١(

E/C.19/2012/13(. 
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ملة والفعالة للشعوب   جملس حقوق اإلنسان املشاركة الكا    دعم  تقترح أن ي    )ج(  
األصلية يف مجيع مراحل التحضري للمؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية ومتابعته، وكـذلك      

كما أن الشعوب األصلية جيب أن تشارك على قدم املساواة . خالل انعقاد املؤمتر العاملي نفسه
  يف صياغة الوثيقة اخلتامية ويف رئاسة جلسات املؤمتر العاملي؛

قترح أن يشجع جملس حقوق اإلنسان مشاركة املؤسسات الوطنية حلقوق          ت  )د(  
اإلنسان يف مجيع مراحل التحضري للمؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية ومتابعته وكـذلك             

  خالل املؤمتر العاملي نفسه؛
تقترح أن يوصي جملس حقوق اإلنسان بأن يتم حتديـد املواضـيع الـيت                )ه(  

لعاملي املعين بالشعوب األصلية، وبنود جدول أعماله، ومدة ومكان وتوقيت          سيتناوهلا املؤمتر ا  
انعقاده عن طريق إجراء مشاورات مع الشعوب األصلية والدول وبطريقة تيسر على أفـضل              

  وجه إعمال حقوق الشعوب األصلية؛
جتـري مناقـشة دراسـات      بأن  تقترح أن يوصي جملس حقوق اإلنسان         )و(  

ومتابعته وكذلك خـالل    العاملي  خالل االجتماعات التحضريية للمؤمتر     ومشورة آلية اخلرباء    
املؤمتر، وأن يوصي أيضاً بإدراج هذه الدراسـات واملـشورة يف جـداول أعمـال تلـك                 

  االجتماعات ويف جدول أعمال املؤمتر نفسه؛
تقترح أن يشجع جملس حقوق اإلنسان الدول ومجيع وكـاالت األمـم              )ز(  

متر العاملي املعين بالشعوب األصلية وال سيما من خالل املسامهات التقنية     املتحدة على دعم املؤ   
  .واملالية

  احللقة الدراسية الدولية للخرباء بشأن احلقيقة وعمليات املصاحلة  :٤ االقتراح 
  :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  
قيقـة وعمليـات    إذ تالحظ أن عقد حلقة دراسية دولية للخرباء بشأن احل           )أ(  

 الـصادر عـن     ٧آلية اخلرباء رقم    اقتراح  املصاحلة سيؤدي إىل تعزيز املصاحلة، وإذ تشري إىل         
 الصادر عن دورهتـا الثالثـة       ٨واقتراحها رقم   ) ٧ ، الصفحة A/HRC/18/43 ( الرابعة دورهتا

)A/HRC/15/36 ؛)١١، الفقرة  
ص املعين بتعزيـز احلقيقـة      وإذ تالحظ أيضاً أنه مت مؤخراً تعيني املقرر اخلا          )ب(  

  والعدالة واجلرب وضمانات عدم التكرار؛
تشري إىل تقرير املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية عـن دورتـه             )ج(  

العاشرة الذي رحب فيه املنتدى الدائم باقتراح آلية اخلرباء الداعي إىل عقد حلقـة دراسـية                
  صاحلة؛دولية للخرباء بشأن احلقيقة وعمليات امل
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، باالشتراك مع األطراف األخرى املهتمـة       ٢٠١٣تقترح أن تعقد يف عام        )د(  
  .باألمر، حلقة دراسية للخرباء بشأن احلقيقة وعمليات املصاحلة

تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية يف جمتمعات وأمـم الـشعوب       :٥االقتراح  
  األصلية

  :قوق الشعوب األصليةإن آلية اخلرباء املعنية حب  
، مبساعدة من مفوضية  أن ُتعدَّتقترح أن يطلب جملس حقوق اإلنسان من آلية اخلرباء      

 تلتمس فيه آراء الشعوب األصلية فيما يتعلق        اًاألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، استبيان     
املتحـدة بـشأن   بالتدابري واالستراتيجيات اليت ميكن أن تنفذها لتحقيق أهداف إعالن األمم           

  .حقوق الشعوب األصلية يف جمتمعاهتا وأممها

إشراك الوكاالت واملؤسسات اليت يتركز اهتمامها على الـشعوب األصـلية يف عمـل                :٦االقتراح  
  اخلرباء آلية

  :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  
ة املنشأة مـن    تقترح أن يدعو جملس حقوق اإلنسان اهليئات واملؤسسات املتخصص          

 على الشعوب األصيلة إىل املشاركة بنشاط يف عمـل آليـة           يف عملها  قبل الدول لكي تركز   
  .اخلرباء

  اليوم الدويل للشعوب األصلية يف العامل  :٧االقتراح  
  :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  
م الـدويل   االحتفـال بـاليو   بدعم  تقترح أن يوصي جملس حقوق اإلنسان الدول          

  .للشعوب األصلية يف العامل

  النظر يف حقوق الشعوب األصلية يف جملس حقوق اإلنسان  :٨االقتراح  
  :إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  
ترحب باملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان إلجراء حوار تفاعلي            )أ(  

 جملس حقوق اإلنسان، وعقـد حلقـة مناقـشة          بعد تقدمي التقرير السنوي آللية اخلرباء إىل      
لوصول إىل العدالة، وتقترح أيضاً أن تركز حلقة النقاش         حول موضوع ا  تستغرق نصف يوم    

 ملدة نصف يوم بشأن حقوق الـشعوب        ٢٠١٣اليت سيعقدها جملس حقوق اإلنسان يف عام        
  األصلية على موضوع املؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية؛

ح أيضاً أن يستعرض جملس حقوق اإلنسان حتديداً مـسألة حقـوق            تقتر  )ب(  
اإلنسان للشعوب األصلية، مبا يف ذلك يف إطار استعراضه الدوري الشامل، من خالل طرح              
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أسئلة وتقدمي توصيات إىل الدول تكون موجهة حنو تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق              
  الشعوب األصلية؛

، A/HRC/18/43(الوارد يف تقرير دورهتا الرابعـة       ) ج(٢تشري إىل االقتراح      )ج(  
، وتقترح أن يطلب جملس حقوق اإلنسان من الدول وهيئات معاهدات حقوق            )٤الصفحة  

اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، واملقررين اخلاصني، وغري ذلك من اهليئات واملؤسسات املعنية،            
  ضطلع به من أنشطة؛تفيما من توصيات ومشورة آلية اخلرباء االستفادة 
ندوق األمـم   تقترح أن حيث جملس حقوق اإلنسان الدول على التربع لص           )د(  

  .لصاحل الشعوب األصليةاملتحدة للتربعات 

  جلنة التراث العاملي  :٩االقتراح  
  : إن آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  
نوية األربعـني   االحتفال بالذكرى الـس    ٢٠١٢يف عام   تالحظ أنه جيري      )أ(  

التـراث  "ماية التراث الثقايف والطبيعي العاملي يف إطار موضـوع          حبالعتماد االتفاقية املتعلقة    
  ؛ "دور اجملتمعات احمللية: العاملي والتنمية املستدامة

 من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب        ٤٢ و ٤١تشري إىل املادتني      )ب(  
  ؛)، املرفقA/HRC/18/42 (٢ة آلية اخلرباء رقم  من مشور٣٨األصلية، وإىل الفقرة 

تؤكد مرة أخرى أنه جيب على منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة              )ج(  
أن تتيح وتكفل التمثيل واملشاركة الفعالني للشعوب األصلية يف صنع القـرارات    ) اليونسكو(

ت وآليات قوية لـضمان استـشارة       املتصلة باتفاقية التراث العاملي، وأنه ينبغي وضع إجراءا       
الشعوب األصلية وإشراكها بصورة مالئمـة يف إدارة ومحايـة مواقـع التـراث العـاملي،                

على موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية عندما ُيراد تعيني وتسمية أراضيها كمواقع            واحلصول
  للتراث العاملي؛ 

 الذي تشجع فيـه  COM 12E (2011) 35ترحب بقرار جلنة التراث العاملي   )د(  
اللجنة الدول على إشراك الشعوب األصلية يف صنع القرارات، ورصد وتقييم حالة احملافظـة              
على مواقع التراث العاملي، واحترام حقوق الشعوب األصلية لدى تسمية مواقع التراث العاملي         

  يف أقاليم الشعوب األصلية وإدارة هذه املواقع واإلبالغ عنها؛
عملية للقيام، مبشاركة كاملـة     استحداث  نة التراث العاملي على     تشجع جل   )ه(  

وفعالة من قبل الشعوب األصلية، بإدخال تغيريات على اإلجـراءات واملبـادئ التوجيهيـة              
التشغيلية احلالية وغري ذلك من التدابري املالئمة لضمان أن يكون تنفيذ اتفاقية التراث العـاملي     

كون باستطاعة الشعوب  بشأن حقوق الشعوب األصلية، وأن ي   متسقاً مع إعالم األمم املتحدة    
  .األصلية أن تشارك مشاركة فعالة يف عمليات صنع القرارات يف إطار اتفاقية التراث العاملي
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  تنظيم الدورة  -ثالثاً  

  احلضور  -ألف  
الشعوب األصلية دورهتا اخلامـسة يف جنيـف يف         حبقوق  عقدت آلية اخلرباء املعنية       -٣

وشارك يف الدورة أعضاء آليـة اخلـرباء جـاين          . ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٣ إىل   ٩ن  الفترة م 
، وخوسيه كارلوس موراليس    )كندا(ون ليتلتشايلد   ت، والزعيم الدويل ويل   )ماليزيا(السيمبانغ  
  ).جنوب أفريقيا(ودانفريد تيوس ) كوستاريكا(موراليس 

ثلـو الـدول األعـضاء،      وشارك بصفة مراقب يف الدورة اخلامسة آللية اخلرباء مم          -٤
والشعوب األصلية، والكرسي الرسويل، ومنظمات وبرامج تابعة لألمم املتحدة، ومؤسسات          

  ).انظر املرفق األول(وطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات غري حكومية 
كما شارك يف الدورة املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية، جيمس أنايـا،               -٥

ملعين بقضايا الشعوب األصلية، الزعيم األكرب إدوارد جون، ورئـيس          ورئيس املنتدى الدائم ا   
  .صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل الشعوب األصلية، شانكار ليمبو

وباإلضافة إىل ذلك، حضر الدورة أعضاء املنتدى الدائم املعين بقـضايا الـشعوب               -٦
 توكي كما حضر الـدورة      فاسكويس وفاملني نيت  ويسبول كانيينكي سينا، وسول     : األصلية

  .تزاينائب رئيس جلنة القضاء على التمييز العنصري خوسيه فرانسيسكو كايل 

  الوثائق  -باء  

وجدول ) A/HRC/EMRIP/2012/1(رض على آلية اخلرباء جدول األعمال املؤقت        ُع  -٧
اللذان أعدهتما مفوضية األمم املتحـدة      ) A/HRC/EMRIP/2012/1/Add.1(األعمال املشروح   

الشعوب األصلية وحقها يف املشاركة     حول موضوع   لسامية حلقوق اإلنسان، وتقرير املتابعة      ا
، )A/HRC/EMRIP/2012/2( مع التركيز على الصناعات االسـتخراجية        ،يف صنع القرارات  

والدراسة املتعلقة بدور اللغات والثقافة يف تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية وهويتـها             
)A/HRC/EMRIP/2012/3 و Corr.1(  والتقرير املتعلق مبلخص الردود الواردة على االسـتبيان ،

مبا ميكن اعتماده من تـدابري  يتصل الذي تلتمس فيه آراء الدول بشأن أفضل املمارسات فيما   
أهداف إعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق         مناسبة من أجل بلوغ     واستراتيجيات تنفيذ   

  ).A/HRC/EMRIP/2012/4(الشعوب األصلية 



A/HRC/21/52 

11 GE.12-16108 

  افتتاح الدورة  -جيم  

افتتح الدورة اخلامسة آللية اخلرباء أنيت كوركياكيفي، رئيس قسم الشعوب األصلية             -٨
واألقليات التابع ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان الذي قـدم مـديرة شـعبة               

  .احية كران لكي تبدي مالحظاهتا االفتتشاالبحوث واحلق يف التنمية يف املفوضية، مار
والحظت السيدة كران أن جملس حقوق اإلنسان قد طلب مـن آليـة اخلـرباء يف         -٩

يتـصل بالتـدابري     إجراء دراسة استقصائية بشأن أفضل ممارسات الدول فيما          ١٨/٨ قراره
أهداف إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق        بلوغ  من أجل   املناسبة  واستراتيجيات التنفيذ   

بت السيدة كران على تقديرها لنوعية الردود اليت وردت، فقد           وبينما أعر  .الشعوب األصلية 
كما علّقت  .  عدد الردود الواردة حىت اآلن كان قليالً جداً        ألنأشارت أيضاً إىل خيبة أملها      

  .على الطرق اليت تقدم هبا املفوضية السامية املساعدة يف إعمال حقوق الشعوب األصلية
، السفرية الورا دوبوي السـريي، يف بياهنـا         والحظت رئيسة جملس حقوق اإلنسان      -١٠

وشددت . االفتتاحي، أن دورات آلية اخلرباء تفسح جماالً للحوار بني الشعوب األصلية والدول           
على أمهية مشاركة الشعوب األصلية يف جملس حقوق اإلنسان والحظت أن اجمللس قد طلـب               

األمـم  عمل   الشعوب األصلية يف     وثيقة مفصلة من األمني العام تتناول أساليب تعزيز مشاركة        
والحظت أيضاً أن تنفيـذ     . املتحدة، وهي وثيقة سُتقدم إىل اجمللس يف دورته احلادية والعشرين         

  .إعالم األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية هو حمور تركيز رئيسي للمجلس

  انتخاب أعضاء املكتب  -دال  
التابع للمفوضية السامية أعضاء آليـة      دعا رئيس قسم الشعوب األصلية واألقليات         -١١

ورشح .  مقرر للدورة اخلامسة آللية اخلرباء     - مقرر ونائب رئيس     -اخلرباء إىل تسمية رئيس     
 مقرراً ونائبة -السيد موراليس موراليس الزعيم الدويل ليتل تشايلد والسيدة السيمبانغ رئيساً         

  .ة مقررة، على التوايل، فتم تعيينهما بالتزكي-للرئيس 
 املقرر اجلديد عن شكره لألعضاء اآلخـرين يف آليـة اخلـرباء             -وأعرب الرئيس     -١٢

ملا قدمـه   رباء املنتهية واليته، فيتال بامبانتزي      النتخابه، كما أعرب عن شكره لرئيس آلية اخل       
  .يف آلية اخلرباءعضواً جديداً  املقرر بالسيد تيوس -ورحب الرئيس . من مسامهة

املقرر على أمهية وضع استراتيجيات وطنية حمددة لتنفيـذ إعـالن       -وشدد الرئيس     -١٣
األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، مالحظاً أن من أهداف آلية اخلرباء املـشاركة              
على حنو أكثر فعالية يف العمل مع الدول والشعوب األصلية على املستوى الوطين من أجـل                

ونّوه باملسامهات القّيمـة    .  التنفيذ الكامل لإلعالن   حتقيق هذا اهلدف، وشدد على احلاجة إىل      
  .للمراقبني يف عمل آلية اخلرباء
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وتطرق املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية إىل العمل املتصل بالـصناعات              -١٤
االستخراجية، والحظ أن مثة هواجس إزاء أنشطة الصناعات االستخراجية تثار تكراراً خالل            

وشدد على ضرورة إيالء مزيد من االهتمام حلمايـة احلقـوق           . األصليةعمله مع الشعوب    
األساسية للشعوب األصلية اليت قد متسها أنشطة استخراج املوارد الطبيعية، مثـل احلـق يف               

 وقال إنه سيتناول هذا األمر مبزيد من التفصيل يف تقريره إىل جملـس حقـوق                .تقرير املصري 
  .يناإلنسان يف دورته احلادية والعشر

والحظ الزعيم األكرب إدوارد جون، رئيس املنتدى الدائم املعين بقـضايا الـشعوب         -١٥
شعوب األصلية وشدد على اهلدف     بالاألصلية، التعاون القائم بني آليات األمم املتحدة املعنية         

إىل أمهية  أشار  الشامل املتمثل يف تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، و           
عتراف بلغات وثقافات الشعوب األصلية ومحايتها يف سياق إعمـال حقـوق اإلنـسان              اال

للشعوب األصلية، وأعرب عن قلقه بصفة خاصة إزاء العنف املستمر الذي ميارس ضد نساء              
  .الشعوب األصلية

   األعمالجدولإقرار   -هاء  

  .وبرنامج عملها )٢(آلية اخلرباء جدول أعمال الدورة اخلامسةأقرت   -١٦

  املؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية  -رابعاً  

للمؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية، عرضاً      ارك  يكسن، املنسق املش  نرقدم جون ه    -١٧
وأوضح أن هناك نقطتني حتظيـان      . ألحدث املعلومات عن املشاورات املتصلة باملؤمتر العاملي      

 األصلية مشاركة كاملة وفعالة يف املـؤمتر        احلاجة إىل مشاركة الشعوب   ومها  باتفاق واسع،   
العاملي، وضرورة أن تكون النتائج اليت سيتمخض عنها املؤمتر عملية املنحى، مع التركيز على              

  .إعمال حقوق اإلنسان للشعوب األصلية
والحظ فريق التنسيق العاملي للشعوب األصلية الذي يتصل عمله باملؤمتر العاملي املعين      -١٨

صلية أنه قد أجرى مشاورات مع الدول التماساً لدعمها وعمل عن كثب مـع              بالشعوب األ 
وقدم الفريق إىل آلية اخلرباء أيضاً توصيات تتعلق بطرائـق          . ريكسنناملنسق املشارك السيد ه   

عمل املؤمتر العاملي، مبا يف ذلك عقد جلسة استماع مواضيعية أولية ومستقلة لتيسري صـياغة               
كما أوصت بأن يتم االعتراف بالوثائق املنبثقـة عـن          . عملية املنحى وثيقة ختامية مقتضبة و   

  .العمليات التحضريية ذات الصلة بوصفها وثائق رمسية من وثائق املؤمتر العاملي

__________ 

)٢( A/HRC/EMRIP/2012/1و A/HRC/EMRIP/2012/1/Add.1. 
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وقدم املراقبون توصيات تتعلق مبدة ومكان ومواعيد وإجراءات عقد املؤمتر العـاملي              -١٩
واملواضيع اليت سيتناوهلا، مـشددين بـشكل       نود جدول أعماله    وباملعين بالشعوب األصلية    

متكرر على ضرورة املشاركة الكاملة والفعالة واملتكافئة للشعوب األصلية يف التخطيط لعقد            
وأوصى عدة مراقبني بأن ُيعقد املؤمتر العاملي       . املؤمتر ومتابعته وتنفيذ ما يتوصل إليه من نتائج       
ضمان توافر ما يكفي من املوارد املالية إلتاحة        على مدى فترة ثالثة أيام، مشددين على أمهية         

  .الشعوب األصلية يف مجيع املراحلممثلي مشاركة 
الـشعوب  وعرض الزعيم األكرب جون، رئيس املنتـدى الـدائم املعـين بقـضايا                -٢٠

الدائم املتصلة باملؤمتر العاملي والواردة يف تقرير املنتدى عن دورتـه      توصيات املنتدى    األصلية،
  .)٣(ة عشرةاحلادي
 املقرر عن قلقهما ألن ممثلي الدول من آسيا أو -وأعربت السيدة السينبانغ والرئيس   -٢١

  .أفريقيا مل يدلوا ببيانات فيما يتعلق ببند جدول األعمال
 سيشهد أيضاً هناية العقد الـدويل       ٢٠١٤والحظ السيد موراليس موراليس أن عام         -٢٢

ورأى .  املقرر إىل إعالن عقد دويل ثالـث       -ودعا الرئيس   الثاين للشعوب األصلية يف العامل،      
  .السيد موراليس أن املؤمتر العاملي ينبغي أن ُيعقد على مدى فترة ثالثة أيام

اقتراحات ريكسن عن امتنانه للمراقبني واخلرباء ملا قدموه من آراء و         وأعرب السيد هن    -٢٣
وأكد للمـراقبني أنـه   . قد مستقبالًاملشاورات اليت سُتعخالل الحظ أنه سيجري النظر فيها      

وشريكه املنسق السفري لويس ألفونسو دي ألبا من البعثة الدائمة للمكسيك لـدى األمـم               
  . املتحدة يف نيويورك، مستعدان ملزيد من التواصل

  املشورةوإسداء متابعة الدراسات املواضيعية   -خامساً  

تقرير آلية اخلرباء بشأن متابعـة      سلّط السيد موراليس موراليس، يف معرض تقدميه ل         -٢٤
موضوع الشعوب األصلية وحقها يف املشاركة يف صنع القرارات، مع التركيز على الصناعات      

واجب ضمان املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية والسيادة الدائمـة         على  االستخراجية، الضوء   
  .للشعوب األصلية على مواردها الطبيعية

رر ملخصاً مقتضباً لورقة غرفة االجتماعات اليت أعـدهتا آليـة            املق -م الرئيس   وقّد  -٢٥
تعليق على املبادئ التوجيهية جمللس حقوق اإلنسان بشأن مؤسسات األعمال          "اخلرباء بعنوان   

التجارية وحقوق اإلنسان فيما يتصل بالشعوب األصـلية واحلـق يف املـشاركة يف صـنع          
). A/HRC/EMRIP/2012/CRP.1" (جيةالقرارات، مع التركيز على الـصناعات االسـتخرا       

__________ 

 ).E/2012/43-E/C.19/2012/13( ٢٣امللحق رقم ، ٢٠١٢الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر  ) ٣(
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 املقرر أمهية التعاون احلايل واملقبل بني الفريق العامل املعين مبسألة حقـوق             -والحظ الرئيس   
 واملقرر اخلاص املعين حبقوق     ،اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال       

صلية، وآلية اخلرباء مـن أجـل       الشعوب األصلية، واملنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األ       
تعزيز التنفيذ الفعال إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية فيما يتصل باملبادئ             

  .مبؤسسات األعمال وحقوق اإلنسانة التوجيهية املتعلق
والحظ املراقبون أن التقرير املتعلق مبتابعة موضوع الشعوب األصـلية وحقهـا يف               -٢٦

 القرارات، مع التركيز على الصناعات االستخراجية، يتيح فرصـة هامـة            املشاركة يف صنع  
للعمل على معاجلة إحدى القضايا األشد إحلاحاً اليت تواجه الشعوب األصلية يف شىت أحنـاء               

من أن االعتماد على امتثال الشركات امتثـاالً طوعيـاً          عن قلق   كما أعرب املراقبون    . العامل
ين القوة القائم عادة بني الشعوب األصلية واملدافعني عن أنشطة          اختالل مواز مشكلة  يعاجل   ال

على احترام حق الشعوب األصلية يف احلصول على        وشدد املراقبون   . الصناعات االستخراجية 
موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية باعتباره عنصراً رئيسياً يف حتسني العالقـات فيمـا بـني               

ت االستخراجية، مبا يف ذلك حق الشعوب األصـلية يف          الشعوب األصلية والدول والصناعا   
  .عدم املوافقة على استخراج املوارد إذا ما اختارت ذلك

والحظت بعض الدول أن اتفاقات قد أُبرمت بني الشعوب األصـلية وشـركات               -٢٧
الصناعات االستخراجية فيما يتعلق مبشاريع استخراجية، ووصفت هذه الدول خمتلف التدابري           

  .والربامج القائمة إلشراك الشعوب األصلية يف تنمية املواردواخلطط 
وأشار السيد موراليس موراليس إىل تدابري حمددة اختذهتا الدول للعمل مع الـشعوب               -٢٨

األصلية فيما يتعلق بعمليات استخراج املوارد، وساق أمثلة عن الـصعوبات الـيت تواجههـا               
وأشار إىل الفرص املتاحة    .  يف سياق استخراج املوارد    الشعوب األصلية يف بلدان أمريكا الالتينية     

لبذل جهود تعاونية فيما بني املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية، واملنتدى الدائم املعين              
  .بقضايا الشعوب األصلية، وآلية اخلرباء ملعاجلة اهلواجس املرتبطة باستغالل املوارد الطبيعية

نغ عن تقديرها للمداخالت املتصلة مبسألة املوافقـة احلـرة      وأعربت السيدة السيمبا    -٢٩
واملسبقة واملستنرية وما أُبدي من هواجس حول قلة اآلليات املتاحة ملعاجلة املنازعـات بـني           

كما أعربت عن   . الشعوب األصلية والدول أو الصناعات فيما يتصل باملشاريع االستخراجية        
راجية يف أعمال هيئات األمم املتحدة اليت تتناول        قلقها إزاء عدم مشاركة الصناعات االستخ     

قضايا الشعوب األصلية، وممارسة بعض الدول املتمثلة يف ترك أمر التشاور مـع الـشعوب               
األصلية لتتواله الصناعات االستخراجية بدالً من مشاركتها هي نفسها وتوليها املسؤولية عن            

وأضافت السيدة السيمبانغ قائلة إن     . إجراء املشاورات مع الشعوب األصلية بصورة مباشرة      
تزال مهتمة اهتماماً شديداً بالتأثريات اخلطرية النامجة عن عدم االعتراف حبقوق       ال  آلية اخلرباء   

  . الشعوب األصلية فيما يتعلق بالصناعات االستخراجية، خباصة صناعة التعدين
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خلـرباء بـشأن الـدروس    وأشارت السيدة السيمبانغ إىل الدراسة اليت أجرهتا آلية ا    -٣٠
، )A/HRC/12/33(املستفادة والتحديات اليت تواجه إعمال حق الشعوب األصلية يف التعلـيم            

والحظت احلاجة إىل متويل مستمر من أجل وضع مناهج دراسية مالئمة ثقافيـاً وإىل دعـم     
  .إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم

وفيما يتعلق بالدراسة اليت أعدهتا آلية اخلرباء بشأن الدروس املستفادة والتحديات اليت   -٣١
 املقـرر إىل تقريـر بعنـوان    -تواجه إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم، أشار الرئيس          

Nurturing the Learning Spirit of First Nation Students: The Report of the National Panel 

on First Nation Elementary and Secondary Education for Students on Reserve  وهـو ،
دم التقرير كامالً إىل آلية اخلرباء لكي       وقُ. نتيجة تعاون بني حكومة كندا ومجعية األمم األوىل       

  .تنظر فيه
س وحتدث بعض املراقبني أيضاً عن الدراسة اليت أعدهتا آلية اخلرباء بـشأن الـدرو               -٣٢

اليت تواجه إعمال حق الشعوب األصلية يف التعلـيم حيـث عرضـوا             والتحديات  املستفادة  
  . التحديات املطروحة واملمارسات اجليدة

اية حقوق الشعوب   الدراسة املتعلقة بدور اللغات والثقافة يف تعزيز ومح         -سادساً  
  األصلية وهويتها

 السيد بامبانزي، التقرير النهائي      مقررها السابق،  -عرض عضو آلية اخلرباء ورئيسها        -٣٣
آللية اخلرباء بشأن الدراسة املتعلقة بدور اللغات والثقافة يف تعزيز ومحاية حقوق الـشعوب              

  ).Corr.1 وA/HRC/EMRIP/2012/3(األصلية وهويتها 
والحظ السيد بامبانزي أن حق الشعوب األصلية فيما يتصل بلغاهتا وثقافاهتا ميثـل               -٣٤

نب حق تقرير املصري، وساق أمثلة إجيابية عن تعزيز وإعادة تفعيل وإحياء لغات           جانباً من جوا  
كما تطرق إىل التجارب السلبية اليت عانت منها الشعوب األصلية . الشعوب األصلية وثقافاهتا

. واملتمثلة يف سياسات االستيعاب، وهي سياسات استمرت يف بعض احلاالت إىل يومنا هذا            
 على بذل جهود نشطة إلحياء اللغات واملمارسات الثقافية واالعتراف  وشجع السيد بامبانزي  

  . بأن هذه الثقافات ال تزال حية
وأمجع املراقبون على التشديد على أمهية لغات الشعوب األصلية وثقافاهتا بالنـسبة              -٣٥

والحظ عدة مراقبني أمهية حتكم الـشعوب       . هلويات ورفاه أمم الشعوب األصلية وجمتمعاهتا     
صلية بوضع برامج وسياسات وقوانني هتدف إىل تعزيز ومحاية لغاهتا وثقافاهتا، فضالً عـن              األ

  .أمهية وضع استراتيجيات مشتركة من أجل محاية وإحياء لغات هذه الشعوب وثقافاهتا
وتناول املراقبون بالبحث اهلواجس املتصلة بفقدان ثقافات الشعوب األصلية ولغاهتا،            -٣٦

ضها يف بعض احلاالت، خصوصاً عندما تتهددها ثقافات األغلبية املهيمنـة           مبا يف ذلك انقرا   
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وتطرق املشاركون إىل التحـديات الناشـئة عـن عـدم           . والتأثري السليب للقوانني التمييزية   
يتـصل بـالقمع     االعتراف بلغات الشعوب األصلية يف القوانني الوطنية، وأبدوا خماوف فيما         

األصلية من قبل أطفال هذه الشعوب املودعني حتت رعاية         املستمر الستخدام لغات الشعوب     
وشدد املراقبون على الصلة القوية بني حق الشعوب األصلية فيمـا يتعلـق بلغاهتـا               . الدولة

وثقافاهتا وحقوقها املتصلة بأراضيها وأقاليمها ومواردها، والحظوا أن ثقافـات الـشعوب            
. ذه الشعوب بأراضيها وأقاليمها ومواردهـا     األصلية ولغاهتا ال ميكن أن ُتفَصل عن عالقة ه        

وسلط أحد املراقبني الضوء على العالقة بني الثقافة والسيادة، مالحظاً أن الثقافـة بالنـسبة               
  . لشعبه هي السيادة وأن السيادة هي الثقافة، وهي وجهة نظر وافق عليها مراقبون آخرون

 بالقيمـة اإلجيابيـة للغـات       وشددت السيدة السيمبانغ على احلاجة إىل االعتراف        -٣٧
وثقافات الشعوب األصلية وقبوهلا من أجل ضمان املرونة الثقافية يف هياكل احلكم احملليـة،              

كما الحظت أن الربامج والتدابري     . وإتاحة الوسائل للمجتمعات احمللية حلماية لغاهتا وثقافاهتا      
غي أال ُتنفَّذ إال بعد دراسة كافية       الرامية إىل تعزيز ومحاية لغات الشعوب األصلية وثقافاهتا ينب        

وأعربت السيدة السيمبانغ أيضاً عن قلقها إزاء النظم     . ومبشاركة من الشعوب األصلية نفسها    
األبوية القائمة اليت متيز ضد النساء ومن مث فإهنا تعيق أداءهـن ألدوارهـن يف نقـل القـيم             

  . واألعراف اللغوية والثقافية
وراليس عن تقديره للحوار املفتوح بشأن مسألة ثقافـات         وأعرب السيد موراليس م     -٣٨

الشعوب األصلية ولغاهتا، كما أعرب هو بدوره عما أُبدي من هواجس حـول انقـراض               
شباب الشعوب األصلية الذين سعوا إىل تعلّم لغاهتم، وحث الدول          وهنأ  . اللغات والثقافات 

  . ا وثقافاهتاعلى العمل مع الشعوب األصلية اليت تسعى إىل إحياء لغاهت
وناقش السيد بامبانزي دور لغات الشعوب األصلية وثقافاهتا يف احلفاظ على هويـة           -٣٩

، وحث الدول على تعزيز ومحاية لغات الشعوب األصلية وثقافاهتا، بوسـائل            شعوبالهذه  
  .منها تنفيذ توصيات آلية اخلرباء

 لغـات الـشعوب األصـلية        املقرر بأمهية إسهام الدول يف محاية      -وسلَّم الرئيس     -٤٠
  . وثقافاهتا، وأعرب عن شكره للمراقبني على إسهاماهتم القيمة

  إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية  -سابعاً  
قبل بدء املناقشة االفتتاحية حول إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق الـشعوب                -٤١

ضو جملس أُمناء صندوق األمم املتحدة       املقرر السيد شانكار ليمبو، ع     -األصلية، دعا الرئيس    
  . للتربعات لصاحل الشعوب األصلية، إىل خماطبة املشاركني يف الدورة

ورحب السيد ليمبو باملستفيدين الستة عشر من صندوق األمم املتحدة للتربعـات              -٤٢
. لصاحل الشعوب األصلية، وأشار إىل تأثريه اهلام على املستفيدين السابقني مـن الـصندوق             
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نوه بالتوصيات اليت قدمها املراقبون إىل الدورة اخلامسة آللية اخلرباء لتوسـيع نطـاق               ماك
. الصندوق من أجل دعم مشاركة الشعوب األصلية يف املؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية            
  .والحظ السيد ليمبو أن أي توسيع لوالية الصندوق ينبغي أن يقترن بقدر كاف من التمويل

ب السيد ليمبو عن امتنانه ملا قُدِّم من تربعات إىل صندوق التربعـات لـصاحل        وأعر  -٤٣
إال أنه أعرب عن قلقه من حدوث اخنفاض كبري يف التربعات املقدمـة إىل     . الشعوب األصلية 

الصندوق وشدد على أمهية ضمان مشاركة أولئك املتأثرين بصورة مباشرة بعمـل آليـات              
  .املتحدة األمم
 املقرر أن اجلمعية العامة قد اعتمدت إعالن األمم املتحدة بـشأن            -يس  والحظ الرئ   -٤٤

كما الحظ أن جملس حقوق اإلنسان   . ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٣حقوق الشعوب األصلية يف     
 إعداد استبيان تلتمس فيه آراء الدول بشأن أفـضل      ١٨/٨قد طلب من آلية اخلرباء يف قراره        

بلوغ من أجل   مناسبة  ده من تدابري واستراتيجيات تنفيذ      مبا ميكن اعتما  صل  املمارسات فيما يت  
  . أهداف عقد األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

ورحبت السيدة السيمبانغ بالردود اليت وردت من الدول على االستبيان ولكنها أبدت              -٤٥
ألمثلـة   رداً فقط واستعرضت الردود الواردة من الدول وساقت العديد من ا           ١٤أسفها لورود   

والحظـت  . احملددة عن القوانني والربامج اليت أشارت إليها الدول كأمثلة على تنفيذ اإلعالن           
السيدة السيمبانغ أيضاً أنه، وفقاً للنتائج اليت خلص إليها االستبيان، مل تقم أية دولة من الدول                

سات جديدة أو   حىت اآلن بإقرار قوانني صرحية تقتضي النظر يف اإلعالن عند وضع قوانني وسيا            
اختاذ غري ذلك من التدابري املتصلة بالشعوب األصلية، وشددت على أن نقص الوعي باإلعالن              

  .يظل يشكل أحد أكرب التحديات اليت تواجه إعمال حقوق الشعوب األصلية
وأوضحت السيدة السيمبانغ أن بعض أفضل املمارسات الـيت ُحـددت تتعلـق               -٤٦

األصلية، وهي تيسر مشاركة الشعوب األصلية يف عمليـة         بالشراكات بني الدول والشعوب     
والحظـت  . صنع القرارات، والحظت أن الردود على االستبيان تضمنت إسهامات هامـة          

كذلك أنه بالنظر إىل قلة عدد الدول اليت ردت على االستبيان، ستقدم آلية اخلرباء اقتراحاً إىل        
  .  الردودجملس حقوق اإلنسان لتمديد املهلة احملددة لتقدمي

وشدد املراقبون على أمهية اإلعالن والحظوا أنه ميثل حجر الزاوية بالنـسبة لتعزيـز                -٤٧
ومحاية حقوق الشعوب األصلية، وعرضوا تقدمي دعمهم لعمل آلية اخلرباء يف تعزيزها لتنفيـذ              

ـ           . اإلعالن تنفيذاً فعاالً   سان وأبدى العديد من املراقبني هواجس ملحة فيما يتصل حبقـوق اإلن
والحظ املراقبون أيضاً أن مثة فجوة واسعة ال تزال قائمة بني الوعـود الـيت    . للشعوب األصلية 

تضمنها اإلعالن وتطبيقه على أرض الواقع، والحظوا على وجه التحديد عدم إمكانية الوصول             
  .إىل القضاء واإلخفاق يف ضمان محاية حقوق الشعوب األصلية يف أراضيها وأقاليمها ومواردها



A/HRC/21/52 

GE.12-16108 18 

وشدد املراقبون على أن الشعوب األصلية ال تزال تواجه حتديات يف ممارسة حقها يف                -٤٨
تقرير املصري، والحظوا ضرورة أن تكون الدول مستعدة لتقاسم السلطة مع الشعوب األصلية             

ودعا العديد من املراقبني إىل إجراء حوار بني        . كشرط مسبق لضمان التنفيذ الفعال لإلعالن     
عوب األصلية من أجل حتديد وتذليل احلواجز الـيت تعتـرض تنفيـذ اإلعـالن      الدول والش 

  .كامالً تنفيذاً
ووصف مراقبو الدول اإلعالن بأنه خطوة رمزية وعملية هامة يف معاجلـة مـسألة                -٤٩

وساق مراقبو الدول العديد    . املظامل التارخيية اليت عانتها الشعوب األصلية يف شىت أحناء العامل         
 املتعلقة بالربامج والقوانني اليت ُوضعت من أجل تنفيذ اإلعالن، وسلطوا الـضوء             من األمثلة 

على اجلهود املبذولة لتحسني إمكانيات االطالع على اإلعالن من خالل ترمجته إىل لغـات              
وحدد العديد من مراقيب الدول التشاور واملشاركة كمجالني من جماالت          . الشعوب األصلية 

  . لدول الرامية إىل تنفيذ اإلعالنالتركيز يف جهود هذه ا
والحظ املراقبون أن اإلعالن ميثل أداة أساسية يف محاية وتعزيز حقـوق الـشعوب                -٥٠

. األصلية، وشددوا على أن تنفيذ اإلعالن يظل يشكل حتدياً وقد يتطلب سن قوانني جديدة              
نظومـة  وأوصى املراقبون كذلك بضرورة متابعة تنفيذ اإلعالن وذلـك بالتنـسيق مـع م             

  .املتحدة األمم
وأعرب العديد من املراقبني واخلرباء عن هواجس إزاء عسكرة أراضـي الـشعوب               -٥١

وأوصى املراقبون واخلرباء الدول بأن تتخلى عن أية سياسـات          . األصلية وأقاليمها ومواردها  
حترم الشعوب األصلية من حقوقها يف أراضيها وأقاليمها ومواردهـا أو جتحـف إذ جتعـل                

وب األصلية تتحمل عبء إثبات حقوقها يف أراضيها على أساس أهنا كانت تقطن هذه              الشع
تأخريات والتكاليف الكبرية اليت تنطوي     الاألراضي أصالً، وأعرب املراقبون عن هواجس إزاء        

عليها عملية التماس سبل االنتصاف القانونية لتأمني االعتراف حبقوق اإلنـسان للـشعوب             
  . األصلية ومحايتها

وأعرب املراقبون عن هواجس إزاء القوانني الوطنية اليت تعوق عمل النظم القـضائية         -٥٢
وأعـرب بعـض   . للشعوب األصلية من خالل فرض شروط غريبة على الشعوب األصـلية        

. املراقبني عن أسفهم ألن بعض الدول ال تزال تنكر وجود شعوب أصلية داخـل حـدودها          
ثري قوانني التعليم التمييزية واالفتقار إىل التمويل مـن         وأعرب املراقبون عن هواجسهم إزاء تأ     

  .أجل محاية لغات الشعوب األصلية وثقافاهتا
وأعرب أحد املراقبني عن قلقه إزاء العمليات اجلارية لتعيني مواقع التراث العـاملي،               -٥٣

  . نهاوخباصة إزاء عدم التشاور مع الشعوب األصلية اليت تعيش يف هذه املواقع أو بالقرب م
والحظ السيد سول فيسانيت فاسكويز، عضو املنتدى الدائم املعين بقضايا الـشعوب              -٥٤

األصلية، أنه ال يزال يتعني إجناز قدر كبري من العمل من أجل حتقيق أهداف اإلعالن، وسـاق                 
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وسلط . العديد من األمثلة اليت تشري إىل استمرار االنتهاكات حلقوق اإلنسان للشعوب األصلية           
وء على ما أُبدي من هواجس حول االنتهاكات املتصلة بتأثري الـصناعات االسـتخراجية،           الض
وأشار أيضاً إىل التوصية    . يف ذلك جترمي األنشطة االحتجاجية واغتيال قادة الشعوب األصلية         مبا

الصادرة عن املنتدى الدائم يف دورته احلادية عشرة اليت دعته إىل إعداد تقرير موحـد بـشأن                 
ات االستخراجية وتأثريها على الشعوب األصلية وذلك بالتنسيق مع آلية اخلرباء، واملقرر            الصناع

  . اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية، واملنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
وشدد السيد موراليس موراليس على ضرورة حتسني العالقات بني الشعوب األصلية             -٥٥

يف وشجع هيئات األمم املتحدة على املشاركة       . فيذ اإلعالن تنفيذاً فعاالً   والدول من خالل تن   
كما شدد على أمهية دور وسائط اإلعالم اخلاصة بالشعوب األصـلية يف            . عمل آلية اخلرباء  

ورحب السيد موراليس باملبادرة الرامية إىل      .  املتعلق حبقوق الشعوب األصلية    نالترويج لإلعال 
 مبـوازاة   ٢٠١٣عالم اخلاصة بالشعوب األصلية يف أُواكساكا يف عام         قد مؤمتر لوسائط اإل   ع

  . األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية
والحظت أن العديد مـن     . وأعربت السيدة السيمبانغ عن تقديرها للحوار التفاعلي        -٥٦

يذ اإلعالن، وأشـارت إىل     الشعوب األصلية قد تبادلت تقدمي أمثلة عّما تبذله من جهود لتنف          
وسلطت الـضوء علـى     . املعلومات املقدمة عن عسكرة أراضي الشعوب األصلية وأقاليمها       

املعلومات الواردة فيما يتعلق مبسألة املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية والدعوات املوجهـة إىل    
 أجـل ضـمان     الدول إلجراء عمليات مراجعة للتشريعات واألحكام الدستورية الوطنية من        

والحظت السيدة السيمبانغ أيضاً أن مسألة وصول الـشعوب         . توافقها مع أحكام اإلعالن   
خذ على حممل اجلد ألهنا ال تتعلق بسبل معيشة هذه الشعوب           ؤاألصلية إىل العدالة ينبغي أن ت     

 للـشعوب   ةوإمنا أيضاً باالعتراف بالنظم القانونية العرفي     فحسب  وأمنها الشخصي وحريتها    
وأشارت إىل أن حرمان هذه الشعوب من الوصول إىل العدالة ينطوي على عواقب             . صليةاأل

كما أعربت عن قلقها من أن صياغة إعالن حقوق اإلنسان يف رابطة دول جنـوب             . وخيمة
وأشارت الـسيدة   . شرق آسيا قد جرت دون إجراء مشاورات كافية مع الشعوب األصلية          

ها املراقبون فيما يتعلق بتعيني مواقع التـراث العـاملي دون           السيمبانغ إىل التعليقات اليت أبدا    
احلصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنرية من الشعوب األصلية اليت تعيش يف هذه املواقع              

  .أو بالقرب منها

  احلوار التفاعلي مع آليات األمم املتحدة املعنية بالشعوب األصلية  -ثامناً  
ياهنا االفتتاحي الذي أدلت به بوصفها رئيـسة للحـوار       قالت السيدة السيمبانغ، يف ب      -٥٧

التفاعلي، إن هذه هي املرة األوىل اليت تعقد فيها آلية اخلرباء مثل هذا احلوار، وأعربت عن أملها                 
يف أن يكون يف هذا احلوار فائدة ال للدول والشعوب األصلية واملراقبني اآلخرين فحسب وإمنا               

  . تضم الواليات الثالث املعنية حبقوق الشعوب األصليةأيضاً ألعضاء حلقة النقاش اليت
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وناقش الزعيم الدويل ليتلتشايلد مسألة تنفيذ إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق               -٥٨
وأوضح أن اإلعالن يشكل إطار عمل آلية       . الشعوب األصلية على املستويني الدويل والوطين     

أن األساس الذي يستند إليـه كـل مـن          والحظ  . اخلرباء، مبا يف ذلك تقاريرها ودراساهتا     
وعرض أيضاً مبادرة اختذها العديد     . دراسات وتقارير آلية اخلرباء يتمثل يف حق تقرير املصري        

من الوكاالت الدولية، وهي إعداد كتيب للربملانيني بشأن تنفيذ اإلعـالن يف إطـار عمـل         
عالن واليت ميكن أن تنظر     وعرض اخلطوات الوطنية اليت اختذت من أجل تنفيذ اإل        . الربملانات

فيها الدول والشعوب األصلية، مثل اعتماد اإلعالن من قبل الشعوب األصلية كجـزء مـن               
  . هياكل حوكمتها ودساتريها، واعتماد الدول لقوانني تتعلق بتنفيذ اإلعالن

شـهادة علـى    أنه  ووصف املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية اإلعالن ب          -٥٩
وأشار إىل أنه جيـب علـى       . ب األصلية وما تبذله من جهود ال تعرف الكلل        أنشطة الشعو 

الدول واجملتمع الدويل بذل املزيد من اجلهود من أجل حتويل املعايري املفصلة يف اإلعالن مـن                
هدف ُيطمح إىل حتقيقه إىل حقيقة واقعة، وقال إن مجيع عمليات وضع املعايري الدولية الـيت                

  .لية ينبغي أن تكون متوافقة متاماً مع معايري اإلعالنتؤثر على الشعوب األص
والحظ الزعيم األكرب جون اجلهود التعاونية لآلليات الثالث من أجل العمل معاً يف               -٦٠

اجتاه تنفيذ اإلعالن، وشجع تلك الدول اليت مل تقر اإلعالن بعد على اختاذ خطوات إجيابيـة                
 تقرير املصري هو حق أساسي ال غىن عنه لبقـاء           وشدد على أن احلق يف    . وبناءة للقيام بذلك  

  . الشعوب األصلية وصون كرامتها ورفاهها
وطرح املراقبون أسئلة فيما يتعلق باملمارسات اجليدة املتصلة حبقوق الشعوب األصلية         -٦١

يف أراضيها وأقاليمها ومواردها، وكذلك بشأن استراتيجيات احلصول علـى ردود علـى             
لة مبا ميكن اعتماده مـن     صتمس فيه آراء الدول بشأن أفضل املمارسات املت       االستبيان الذي ُتل  

أهداف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق      بلوغ  من أجل   مناسبة  ستراتيجيات تنفيذ   اتدابري و 
كما أُثريت مسألة العمليات اخلاصة بتنفيذ اإلعالن داخل اجملتمعات احمللية          . الشعوب األصلية 

  . ار االستعراض الدوري الشاملللشعوب األصلية ويف إط
والحظ الزعيم الدويل ليتلتشايلد أن الردود على االستبيان ال تزال ترد، وأوضـح أن                -٦٢

آلية اخلرباء تعكف على النظر يف كل من مسألة قلة عدد الردود وتوسيع نطاق االستبيان لتناول                
أمثلة تتعلق باملمارسات اجليدة    وأشار أيضاً إىل    . مسألة تنفيذ اإلعالن من قبل الشعوب األصلية      

للشعوب األصلية يف تنفيذ اإلعالن، مبا يف ذلك إقراره من قبل الشعوب األصلية على مـستوى          
واقترح أن ُتسأل تلك الدول اليت هـي مـوطن          . اجملتمعات احمللية واملستويني اإلقليمي والوطين    

  .ي الشامللشعوب أصلية عن تنفيذها لإلعالن خالل عملية االستعراض الدور
وأشار املقرر اخلاص إىل االعتراف القانوين والدستوري حبقوق الشعوب األصلية يف             -٦٣

وسلط الضوء أيضاً علـى     . األراضي واألقاليم واملوارد بوصفه ممارسة من املمارسات اجليدة       
أوجه التضارب بني القوانني املتعلقة باستخراج املوارد وتلك القوانني اليت تعتـرف حبقـوق              
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شعوب األصلية، باعتبار أن أوجه التضارب هذه متثل مسألة مثرية للقلق، وأشار إىل أنه يلزم            ال
  . أن حيظى اإلعالن بقدر أكرب من االهتمام يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل

وأشار الزعيم األكرب جون إىل اخلطط االستراتيجية اليت وضعتها الشعوب األصـلية              -٦٤
الشعوب من أجل تأمني االعتراف حبقوقها املتصلة    هذه  عم اجلهود اليت تبذهلا     كوسيلة فعالة لد  

  .باألراضي واألقاليم واملوارد ومحاية هذه احلقوق
وأعرب املراقبون عن هواجس إزاء عسكرة أراضي الشعوب األصـلية وأقاليمهـا              -٦٥

احلـضرية،  كما طُرحت أسئلة بشأن الشعوب األصلية اليت تعـيش يف املنـاطق             . ومواردها
واخلطوات العملية اليت ميكن أن تتخذها الدول لتنفيذ اإلعالن، واملشورة اليت ميكن أن تقدَّم               
إىل تلك الشعوب األصلية اليت تعيش يف دول تؤكد أهنا تعمل مبا يتوافق مع أحكام اإلعـالن            
 رغم عدم تنفيذها له، كما طُرحت أسئلة حول ما إذا كان مبقدور اآلليـات أن تـساعد يف      

  . تطوير أدوات تثقيفية من أجل حتسني وعي ومعرفة الشعوب األصلية بأحكام اإلعالن
وشدد املقرر اخلاص على أن احلوار بني الشعوب األصلية والدول ينبغي أن يـشكل              -٦٦

األساس لتنفيذ اإلعالن، وأشار إىل أن اإلعالن قد ظهر إىل الوجود من أجل معاجلة مشكلة               
  .نونية القائمة يف تأمني التمتع الكامل للشعوب األصلية حبقوق اإلنسانإخفاق الترتيبات القا

وأشار الزعيم الدويل ليتلتشايلد إىل التركيز العاملي لإلعالن وشدد على أن الـنص               -٦٧
والحظ أنه جيري العمـل     . يشمل جماالت اتفاق هامة ميكن أن ُيسَترَشد هبا يف عملية التنفيذ          

بلغة مبسطة وأن ترمجة اإلعالن إىل لغات الشعوب األصلية متثل          على إعداد نسخ من اإلعالن      
وطلب الزعيم الدويل ليتلتشايلد من تلك الدول اليت أكدت أهنـا           . أداة فعالة لتحسني فهمه   

وميكن هلذه األدلة   . استوفت معايري اإلعالن أن تقدم أدلة تستند إىل أحباث تثبت هذا اإلجناز           
  . رأن تشكل أساساً ملزيد من احلوا

وطلب الزعيم األكرب جون مواصلة التركيز على حتسني معرفة وفهـم اإلعـالن،               -٦٨
وتطرق إىل اهلـواجس    . وشجع املراكز األكادميية على إدماج اإلعالن يف مناهجها الدراسية        

املثارة اليت تشري إىل أن انتزاع أراضي الشعوب األصلية وأقاليمها ومواردها قد أجـرب هـذه             
وء إىل حمافل قضائية غري ملمة بالقوانني والقواعد واملعايري الدولية املنطبقة           الشعوب على اللج  

  . على الشعوب األصلية، وانتقد اإلشارات املستمرة إىل مبدأ االكتشاف وتطبيقه
واستفسر املراقبون عن اخلطوات اليت ميكن اختاذها حلل القضايا املتـصلة بانتـهاك               -٦٩

اد السبل احمللية والدبلوماسية، وما إذا كان من املمكـن          حقوق الشعوب األصلية عند استنف    
آللية اخلرباء أن توصي بإنشاء آلية جديدة خارج سياق عملية االستعراض الدوري الـشامل              

كما استفسر املراقبون   . لتحسني رصد وتقييم مدى إعمال حقوق اإلنسان للشعوب األصلية        
فيذ صك تعتربه دول عديدة ضـرباً مـن         عن اخلطوات اليت ميكن اختاذها إلقناع الدول بتن       

، وما إذا كان من الضروري جتاوز سياق الدول حنو إنشاء آليات دولية تركز على                التمنيات
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كما طُرحت للمناقشة مسألة قيمة مناهج      . اإلعمال الفعال حلقوق اإلنسان للشعوب األصلية     
ؤخراً من عمـل بـشأن   اضطُلع به م   التعاون بني الواليات الثالث حسبما تبني من خالل ما        

  .الصناعات االستخراجية
وأوضح الزعيم الدويل ليتلتشايلد أن مثة أحكاماً يف اإلعالن تؤيـد إنـشاء آليـة                 -٧٠

  . تنفيذه لرصد
وقال املقرر اخلاص إن التعاون بني اآلليـات الـثالث بـشأن مـسألة الـصناعات                  -٧١

د مرتني يف السنة بـني اآلليـات        االستخراجية أساسي، وأشار إىل أن اجتماعات تنسيقية ُتعقَ       
كما شدد على قيمة املضي إىل ما هو أبعد من املناقشات املتعلقة باملركز             . الثالث يف هذا الصدد   

القانوين لإلعالن لتناول مسألة استخدامه من قبل الدول كإعالن ذي حجية من أجـل اختـاذ                
املة اليت توفرها املعايري احملددة     إجراءات حامسة لضمان استفادة الشعوب األصلية من احلماية الك        

وشدد على أن اإلعالن ال ُينشئ حقوقاً جديدة، بل إنه يتناول قـوانني حقـوق               . يف اإلعالن 
  .اإلنسان األساسية ومبادئها ويدرج هذه احلقوق يف سياقها املنطبق على الشعوب األصلية

عاً للحوار من أجل     من اإلعالن تشكل داف    ٣٨والحظ الزعيم األكرب جون أن املادة         -٧٢
ووصف اإلعالن بأنه جتميع موضوعي حلقوق اإلنـسان        . تنفيذ اإلعالن تنفيذاً كامالً وفعاالً    

التمنيات للشعوب األصلية، مالحظاً أن حقوق اإلنسان ال ميكن أن تكون ضرباً من ضروب              
  .وشدد على أن نوعية حياة الشعوب األصلية تظل تشكل شاغالً من أهم الشواغل. فحسب

وأشار العديد من مراقيب الدول إىل أن حلقة احلوار التفاعلي تتيح فرصة قيمة للدول                -٧٣
وأبدى مراقبو الدول أيـضاً     .  على أمهية احلوار   والزيادة التعرف على أحكام اإلعالن، وشدد     

 أن تتاح لتلك الـدول الـيت        واتأييدهم لتمديد املهلة الزمنية احملددة للرد على االستبيان وطلب        
  . ت ردودها الفرصة لتقدمي معلومات حمدثةقدم
. ويف اخلتام، الحظ الزعيم الدويل ليتلتشايلد أن احلوار التفاعلي يشكل حدثاً تارخيياً             -٧٤

والحظ أنـه   . وأوضح املقرر اخلاص أنه يتخذ من اإلعالن النقطة املرجعية األساسية يف عمله           
والحظ أن اإلعالن يشكل يف املمارسـة       جيد أثناء عمله أية دولة تعارض تطبيق اإلعالن،          مل

وأعـرب  . العملية نقطة مرجعية مشتركة للتصدي للتحديات اليت تواجه الشعوب األصـلية          
الزعيم األكرب جون عن تقديره للشكل الذي اختذه احلوار التفاعلي، والحظ قيمـة اجلهـود     

  .التعاونية املبذولة للتصدي للتحديات اليت تواجهها الشعوب األصلية

  اليت ستقدَّم إىل جملس حقوق اإلنسانالقتراحات ا  -اسعاًت  
حات آلية اخلـرباء  اقترا املقرر املراقبني إىل تقدمي توصياهتم فيما يتعلق ب    -دعا الرئيس     -٧٥

  . اليت سُتقدَّم إىل جملس حقوق اإلنسان



A/HRC/21/52 

23 GE.12-16108 

 وأوصى املراقبون آلية اخلرباء بأن جتري دراسات تتناول مجلة مواضيع منها مـسألة              -٧٦
الوصول إىل العدالة، وعسكرة أراضي وأقاليم الشعوب األصلية، واحلوكمة القبلية للشعوب           
األصلية، وحق تقرير املصري، وتغري املناخ، وأفضل املمارسات فيما يتعلق بـاملرأة والتنميـة              
االقتصادية، فضالً عن إجراء دراسة، على سبيل املتابعة، بشأن موضوع الـسيادة الدائمـة              

  .ها ومواردها الطبيعيةيصلية على أراضللشعوب األ
وأوصى املراقبون أيضاً بإجراء املزيد من احلوارات التفاعليـة، وبزيـادة مـشاركة               -٧٧
اخلرباء يف العملية التحضريية للمؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصـلية، وتعـاون آليـة               آلية

شركات عرب الوطنية وغريهـا مـن   مع الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان وال  اخلرباء
  .األعمال مؤسسات

  واالقتراحاتاعتماد التقارير والدراسات   -عاشراً  
اعتمدت آلية اخلرباء، يف اجللسة األخرية من دورهتا اخلامسة، تقرير املتابعـة املتعلـق                -٧٨

بالشعوب األصلية وحقها يف املشاركة يف صنع القرارات، مـع التركيـز علـى الـصناعات                
خراجية؛ ودراستها املتعلقة بدور اللغات والثقافات يف تعزيز ومحاية حقـوق الـشعوب             االست

األصلية وهويتها؛ وتقريرها املتعلق مبلخص الردود الواردة على االستبيان الذي ُتلَتَمس فيه آراء             
الدول بشأن أفضل املمارسات فيما يتصل مبا ميكن اعتماده من تدابري واسـتراتيجيات تنفيـذ               

وقد اعتمد  .  من أجل بلوغ أهداف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية           مناسبة
  .أعضاء آلية اخلرباء بتوافق اآلراء مجيع االقتراحات املبينة يف تقرير اآللية عن دورهتا اخلامسة

كما اعتمد أعضاء آلية اخلرباء جدول أعمال مؤقتاً للدورة السادسة آلليـة اخلـرباء           -٧٩
  ).رفق الثاينانظر امل(
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