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  الفصل األول
املــسائل الــيت تتطلــب مــن اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي اختــاذ إجــراء     

  بشأهنا أو يوجه االنتباه إليها
  

  مشاريع مقررات يوصي املنتدى اجمللس باعتمادها  -ف أل  
يوصي املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي                - ١

  :ت التاليةاباعتماد مشاريع املقرر
  

  مشروع املقرر األول    
ثقافـة  التنميـة يف ظـل ال     : الـشعوب األصـلية   ”  موضـوع  اجتماع فريق اخلرباء الـدويل بـشأن      

  “ من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية٣٢ و ٣واهلوية؛ املادتان 
يقرر اجمللس االقتصادي أن يأذن بعقـد اجتمـاع لفريـق اخلـرباء الـدويل ملـدة ثالثـة أيـام                       

 من إعـالن    ٣٢ و   ٣التنمية يف ظل الثقافة واهلوية؛ املادتان       : الشعوب األصلية ”بشأن موضوع   
، ويطلــب إبــالغ املنتــدى الــدائم يف دورتــه   “صــليةألة بــشأن حقــوق الــشعوب ا األمــم املتحــد

  .التاسعة بنتائج ذلك االجتماع
  

  مشروع املقرر الثاين
  مواعيد انعقاد الدورة التاسعة للمنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية

ائم املعـين  يقرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي أن تعقـد الـدورة التاسـعة للمنتـدى الـد          
  .٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠ إىل ١٩بقضايا الشعوب األصلية خالل الفترة من 

  
  مشروع املقرر الثالث    
  جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة للمنتدى الدائم     

يوافــق اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي علــى جــدول األعمــال املؤقــت التــايل للــدورة    
  :قضايا الشعوب األصليةالتاسعة للمنتدى الدائم املعين ب

  . انتخاب أعضاء املكتب  - ١
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - ٢
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: التنميـة يف ظـل الثقافـة واهلويـة        : الـشعوب األصـلية   ”: مناقشة املوضوع اخلاص للـسنة      - ٣
  . “ من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية٣٢ و ٣املادتان 

  : حقوق اإلنسان  - ٤
  تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛  )أ(    
ــات          )ب(     ــسان واحلري ــوق اإلن ــة حق ــين حبال ــرر اخلــاص املع ــع املق ــوار م ح

  . األساسية للشعوب األصلية ومع مقررين خاصني آخرين
  .مناقشة ملدة نصف يوم بشأن أمريكا الشمالية  - ٥
  .لتابعة لألمم املتحدةحوار شامل مع ستة من الوكاالت والصناديق ا  - ٦
األعمال املقبلة للمنتدى الدائم، مبا يف ذلـك املـسائل الـيت يعـىن هبـا اجمللـس االقتـصادي                      - ٧

  .واالجتماعي واملسائل املستجدة
  . مشروع جدول أعمال الدورة العاشرة للمنتدى الدائم  - ٨
  . اعتماد تقرير املنتدى الدائم عن دورته التاسعة  - ٩
  

  ل اليت وجه انتباه اجمللس إليهااملسائ  -باء   
حدد املنتدى الدائم االقتراحات والتوصيات املتعلقة باألعمـال املمكـن االضـطالع هبـا                - ٢

مــستقبالً وأهــداف وجمــاالت تلــك األعمــال الــوارد بياهنــا أدنــاه ويوصــي، مــن خــالل اجمللــس،   
ــة وا     ــة الدولي ــم املتحــدة واملنظمــات احلكومي ــة األم ــات منظوم ــدول وكيان ــشعوب األصــلية  ال ل

  .والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية بأن تساعد على حتقيقها
ويف مفهوم األمانة أنـه سـيجري يف حـدود املتـاح مـن مـوارد امليزانيـة العاديـة واملـوارد                        - ٣

اخلارجة عن امليزانيـة تنفيـذ االقتراحـات والتوصـيات املتعلقـة باألعمـال املمكـن أن تـضطلع هبـا               
 . مستقبال وأهداف تلك األعمال يف اجملاالت احملددةاألمم املتحدة
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  ملنتدى الدائمتوصيات ا    
نساء الشعوب و ،التنمية االقتصادية واالجتماعيةاملتعلقة بمتابعة توصيات املنتدى الدائم     

  العامل  العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يفو ،األصلية
  

  الديباجة    
احتــرام علــى مبــدأي  )١( بــشأن حقــوق الــشعوب األصــليةإعــالن األمــم املتحــدةيــنص   - ٤

) ٢٣املــادة (والتنميــة ) ٣٢و  ٣املادتــان (يف تقريــر املــصري ومحايــة حقــوق الــشعوب األصــلية  
فيجـب احلـصول علـى املوافقـة        . )٣٢ املادة (يف املوافقة احلرة املسبقة املستنرية    يف ذلك احلق     مبا

 قبـل ضـخ اسـتثمارات يف مـشاريع تـؤثر علـى أراضـي          احلرة املسبقة املستنرية للشعوب األصـلية     
 الـشعوب األصـلية  يف أراضـي  تلك املـشاريع  إقامة مواردها، وقبل   وأأقاليمها   وأالشعوب  تلك  

  .وأقاليمها
   .٢٠٠٩أبريل /نيسان ٢٤ج املؤرخ يويشري املنتدى الدائم إىل إعالن أنكور  - ٥
ة يف ميزانيـة البنـك الـدويل اخلاصـة      الكـبري  لزيـادة اهتمامـاً خاصـاً ل    نتدى الدائم   امل ويلوي  - ٦

، املوجهــة إىل ٢٠٠٩بليــون دوالر يف عــام  ٤٥ إىل بليــون دوالر ١٥باهلياكــل األساســية مــن  
م فيجــب فهــم آثــار هــذا التطــور فيمــا يتعلــق بــاحترا  . يف الــدول الناميــة الرئيــسية االقتــصادات

علـى   احلـصول    قيـد بواجـب    الت يـتعني ضـمان    و ومحاية حقوق الشعوب األصلية فهمـا واضـحا،       
 ثحيــو. شاريع اهلياكـل األساســية مبــاملوافقـة احلــرة املـسبقة املــستنرية للــشعوب األصـلية املتــأثرة    

إضـافية إلدارة هـذه الزيـادة الكـبرية يف          تـشغيلية   ميزانيـة    علـى تقـدمي       البنك الدويل  أيضااملنتدى  
 الـسابقة بـأن يقـوم البنـك         ويكرر املنتـدى الـدائم توصـياته       .اإلنفاق على اهلياكل األساسية   

الدويل بتنقيح سياسـاته التـشغيلية الـضمانية لتتماشـى مـع أحكـام إعـالن األمـم املتحـدة                    
  .بشأن حقوق الشعوب األصلية

 ةاحملليــواألصــلية املعنيــة باجملتمعــات ويرحــب املنتــدى الــدائم مببــادرات مثــل املــشاورة    - ٧
نيويــورك يــومي بيف مقــر األمــم املتحــدة األعمــال والتنــوع البيولــوجي، الــيت ُعقــدت  أوســاط و

بني القطـاع اخلـاص والـشعوب األصـلية،     اً  مفيد، باعتبارها حواراً ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٣ و ١٢
ويشجع إجراء املزيد من املناقشات هبدف كفالـة التنفيـذ الفعـال إلعـالن األمـم املتحـدة بـشأن                    

علـى الـصعيد اجملتمعـي      طالع  االضـ حقوق الشعوب األصلية مع القيام يف الوقت نفسه بتحفيـز           
شراكات مثل هذه الـ   االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي من خالل       بأعمال جتارية تبىن على     

  .ةاالبتكاري
_________________ 

  . املرفق٦١/٢٩٥قرار اجلمعية العامة   )١(  
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الـشركات أكثـر اسـتعدادا يف الوقـت احلاضـر للتـشاور مـع          يالحظ املنتدى الدائم أن     و  - ٨
اإلفـصاح  غـري أن عـدم    .هـا كفاحللـشعوب األصـلية و   علـى ا  ضغوط  للـ ، نتيجـة     احمللية اجملتمعات
، مبـا يف ذلـك اآلثـار علـى      عن املعلومات فيما يتعلق باآلثار على حقوق اإلنـسان  ةكاملبصورة  

احلقوق البيئية واالجتماعية والثقافية والروحية، يعوق احلمايـة الكاملـة للحـق يف املوافقـة احلـرة                 
قــة املــصنوعة، الــيت حتــدث نتيجــة يف املوافاملــشاكل املتــواترة تتمثــل إحــدى و. املــسبقة املــستنرية
مــن دون ضــمان أهنــم ميثلــون  مجاعــات بعينــها مــن الــشعوب األصــلية  أفــراد أو للتفــاوض مــع 

. ابـني الـشعوب األصـلية داخـل جمتمعاهتـ      فيمـا   الفرقـة   ، ممـا يبـث      أو املنطقـة املتـأثرة    /جمتمعاهتم و 
ــافع    علــى و ــرامج تقاســم املن ــة أو ا/والــصناعات االســتخراجية التعامــل مــع ب ــربامج االجتماعي ل

  .ممارسة اقتصادية الزمةباعتبارها 
  

  التنمية االقتصادية واالجتماعية    
يرحب املنتدى الدائم مبا اختذه العديد من البلدان من تدابري ترمي، يف مجلـة أمـور، إىل             - ٩

استكشاف وتطوير مصادر دخل بديلـة، واحلـد بـصورة كـبرية مـن اسـتغالل املـوارد الطبيعيـة،                    
 حفظ التنوع البيولوجي، ووضع تدابري لصاحل الشعوب األصـلية الـيت تفـضل االنعـزال                وحتسني

 -مبــادرة آي يت يت ”الطــوعي، ومثــال ذلــك املبــادرة الوطنيــة الــيت اختــذهتا إكــوادور وعنواهنــا  
 ويوصــي املنتــدى الــدائم بــأن حتتــرم هــذه التــدابري حــق الــشعوب األصــلية املعنيــة يف    “ياســوين

  .املسبقة واملستنرية املوافقة احلرة و
اتـــه كافـــة، توصـــيات بـــشأن التنميـــة االقتـــصادية رأصـــدر املنتـــدى الـــدائم، أثنـــاء دوو  - ١٠

 توصية بشأن التنميـة     ١٥٠وبني الدورتني الثانية والسابعة، أصدر املنتدى حوايل        . واالجتماعية
عمـال املتعلقـة    جـداول األ  التوصيات الصادرة يف إطـار بنـود        من بينها   االقتصادية واالجتماعية،   

ومن منظور إجيايب، يـربز املنتـدى أنـه جيـري تنفيـذ             . التنمية االقتصادية واالجتماعية  مبسائل غري   
  .أكثر من نصف هذه التوصيات

شاركة الـشعوب األصـلية ومتثيلـها يف العمليـات          ملـ ويويل املنتدى الدائم اهتماما خاصا        - ١١
 ، ومجـــع البيانـــات وتـــصنيفها،منائيـــة لأللفيـــةاألهـــداف اإلالعمليـــات املتـــصلة باإلمنائيـــة، مثـــل 

وأوصــى املنتــدى يف العديــد مــن املناســبات  . واهلجــرةاطق احلــضرية نــوالــشعوب األصــلية يف امل
تعمل وكاالت األمم املتحدة، واملؤسسات املالية الدولية، وغريهـا مـن العناصـر الفاعلـة يف           بأن

ويـشمل   .ج يف عملـها مـع الـشعوب األصـلية         جمال التنمية، على تغيري مـا تتبعـه مـن منـاذج وُنهُـ             
قــضايا الــشعوب األصــلية يف عملــها، واحتــرام مبــدأ املوافقــة احلــرة  مراعــاة تعمــيم  زيــادةذلــك 

ــة،     ــاحلقوق اجلماعي ــراف ب ــستنرية، واالعت ــسبقة امل ــة،   امل ــوق التعاهدي ــك احلق ــا يف ذل ــادة مب وزي
  .امج وتنفيذها ورصدهايف تصميم الرب، مبا يف ذلك املرأة، مشاركة الشعوب األصلية
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ويدعم املنتدى الدائم اإلطار املفاهيمي والسياسايت الذي اقترحه املمثل اخلاص لألمـني          - ١٢
املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية ومؤسـسات األعمـال          لألمم املتحدة   العام  

محايـة  لة املتمثـل يف     أوال، واجب الدو  : ويقوم هذا اإلطار على ثالث ركائز     . التجارية األخرى 
، مبــا يف ذلــك الــشركات عــرب أخــرى مــن االنتــهاكات الــيت تقــوم هبــا أطــراف حقــوق اإلنــسان

ــة األخــرى،     ــال التجاري ــة ومؤســسات األعم ــك الوطني ــة    وذل ــسياسات واألنظم ــن خــالل ال م
املناسبة؛ وثانيا، مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان، مما يعـين التـصرف             والقرارات  

يف مجيــع املــسائل مـن أجــل جتنـب انتــهاك حقــوق اآلخـرين؛ وثالثــا، زيــادة    وخي احلـرص  تــمـع  
  .إمكانية استفادة الضحايا من سبل االنتصاف الفعالة، القضائية منها وغري القضائية

حقـوق  إدمـاج   ويدعم املنتدى الدائم عمل املمثل اخلاص املتمثل يف حث الـدول علـى                - ١٣
ــسان يف اجملــاالت   ــر اإلن ــأثريا األكث ــال  ت ــى ممارســات األعم ــة عل ــانون   ،التجاري ــك ق ــا يف ذل  مب

ــأمني يف جمــال التــصدير، واتفاقــات االســتثمار والتجــارة    ويقتــرح . الــشركات، واالئتمــان والت
املمارسـات املتعلقـة باألعمـال    امتثـال   املنتدى الدائم أن حيث املمثل اخلاص الـدول علـى كفالـة             

حيـث  و.  األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية       إعالنيف  حكام ذات الصلة    التجارية لأل 
ــه اآلراء احملــددة واملنظــورات املميــزة      ــدرج يف أعمال ــدائم املمثــل اخلــاص، علــى أن ُي املنتــدى ال

ــة واالقتــصادية   وفيمــا يتعلــق بــاألمريكتني، جيــب   .للــشعوب األصــلية بــشأن التنميــة االجتماعي
لـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان، الـيت تفـسر       على الشركات أن متتثل لقرارات حمكمة الب    أيضا

املتعلقـــة بالـــشعوب ) ١٦٩رقـــم ( ةالتزامـــات الـــدول مبوجـــب اتفاقيـــة منظمـــة العمـــل الدوليـــ 
لـدول  والقبلية يف البلدان املستقلة يف ضوء اإلعـالن باعتبارهـا التزامـات منوطـة حـىت با                 األصلية
 بتطبيـــق هـــذا املبـــدأ يف اهليئـــات ويوصـــي املنتـــدى. االتفاقيـــة املـــذكورةق علـــى تـــصدِّ مل الـــيت

  .األخرى القضائية
ويوصــي املنتــدى الــدائم بــأن تعتمــد الــشركات عــرب الوطنيــة وغريهــا مــن املؤســسات     - ١٤

تتمشى مع إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب              حلقوق اإلنسان   دنيا  التجارية معايري   
ذه العمليــة علــى أربعــة وتــشتمل هــ. األصــلية بوصــفها مــن متطلبــات تــوخي احلــرص الواجــب 

ــةوجــود سياســة : عناصــر أساســية هــي  ــشطة     عام ــار أن ــيم آث ــسان؛ وتقي  يف جمــال حقــوق اإلن
 يف ثقافة الـشركات؛ وتتبـع       واالستنتاجاتالشركات على حقوق اإلنسان؛ وإدماج هذه القيم        

  .األداء واإلفادة به
 تـؤثر علـى الـشعوب        يف حالـة املـشاريع الـيت       ،ويوصي املنتدى الدائم بأن تكفل الدول       - ١٥

ــة للمعــايري احملــددة      ،األصــلية ــة وغريهــا مــن املؤســسات التجاري ــشركات عــرب الوطني ــال ال  امتث
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الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية واتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة             
  .١٦٩رقم 
ــأن    - ١٦ ــدائم بـ ــلويوصـــي املنتـــدى الـ ــدول تكفـ ــد  الـ ــشركات تقيـ ــالالـ ــايري قواننيبـ  واملعـ
وينبغـي للـشركات عـرب الوطنيـة        . الصلة مـن أجـل ضـمان تـوفري سـبل االنتـصاف الفعالـة               ذات

باملـشاكل   اإلنـذار املبكـر      كفالـة وغريها من املؤسسات التجارية أن تضع آليات عملية للتظلم ل         
ــ علــىواملــساعدة ــ االنتفــاع أمــاموال تــزال هنــاك عقبــات كــبرية  .  قبــل اســتفحاهلاها حل سبل ب

اف فعالة قـضائية وغـري قـضائية، ويـدعم املنتـدى عمـل املمثـل اخلـاص يف حتديـد واقتـراح                       انتص
  . العقبات تذليل تلكسبل
ويؤيــد املنتــدى الــدائم التوصــيات الــصادرة عــن اجتمــاع فريــق اخلــرباء الــدويل بــشأن     - ١٧

شركات االجتماعيــة للــ سؤولية املــالــصناعات االســتخراجية، وحقــوق الــشعوب األصــلية، و    
جهــة إىل شــركات الــصناعات االســتخراجية، والــدول، ووكــاالت األمــم املتحــدة وبراجمهــا املو

وتـرد تلـك    .  الدوليـة  وصناديقها، والشعوب األصلية، والبلدان واملنظمات، واملؤسـسات املاليـة        
  .)٢(التوصيات يف ورقة ُعرضت على املنتدى

بـوس، العـضوة يف املنتـدى،       كور - تـويل فيكتوريـا   ويقرر املنتدى الدائم تعيني الـسيدة         - ١٨
مقررة خاصة إلجراء دراسـة عـن تـأثريات األزمـة االقتـصادية العامليـة علـى الـشعوب األصـلية،                     
وحتديد التدابري واملقترحات مـن أجـل احلكومـات وهيئـات األمـم املتحـدة ووكاالهتـا وبراجمهـا                   

  يف التاسـعة يف دورتـه    ملنتـدى   ا إىل    يف هـذا الـصدد     وصناديقها ملعاجلة هـذه اآلثـار وتقـدمي تقريـر         
  .٢٠١٠عام 
ويـــــدعو املنتـــــدى الـــــدائم الـــــدول والـــــشركات إىل االعتـــــراف الكامـــــل بوجـــــود   - ١٩

يف مجيـع عمليـات التفـاوض املتعلقـة بـدخول الـصناعات             الفعالـة    تهااألصلية ومشارك  الشعوب
ــة يف      ــشاريع اإلمنائيــــ ــن املــــ ــا مــــ ــية وغريهــــ ــل األساســــ ــشاريع اهلياكــــ ــتخراجية ومــــ االســــ

متشيا مع مواد إعالن األمم املتحدة بشأن الشعوب األصلية، ومـن بينـها املـواد              ،احمللية اجمتمعاهت
ــة ذات الــصلة        .٣٢  و٢٣  و١٩ ــات الفاعل ــدى جبميــع اجله ــب املنت ــن ذلــك، يهي ــضال ع  وف
تكفــل تطبيــق حتليــل مالئــم ثقافيــا ومتــوازن بــني اجلنــسني وقــائم علــى نــوع اجلــنس وميزنــة   أن

ت أمهيــة حيويــة للتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة، مبــا يتــسق مــع  جنــسانية بوصــفها عناصــر ذا
  . من اإلعالن٤٤  و٢١املادتني 

_________________ 
  .E/C.19/2009/CRP.8انظر   )٢(  
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الـيت متـنح عقـود اإلجيـار واالمتيـازات والتـراخيص علـى              الـدول   ويدعو املنتـدى الـدائم        - ٢٠
واملـاء  والغـاز   أراضي الشعوب األصلية لتنفيذ مشاريع تتعلق بقطع األخشاب واملعـادن والـنفط             

 ودون احتـرام موافقتـها احلـرة        ،التشاور مـع الـشعوب األصـلية املعنيـة علـى النحـو املالئـم              دون  
 الـشعوب  تقـدمت هبـا  واملسبقة واملـستنرية، اسـتعراض هـذه الترتيبـات ومعاجلـة الـشكاوى الـيت             

  .األصلية يف تلك األراضي
 العـامل آليـة   مكاتب براءات االختـراع يف مجيـع أحنـاء      نشئويوصي املنتدى الدائم بأن ت      - ٢١

 يف حالــة طلــب بــراءة اختــراع ملنــتج أو إجــراء جديــد مــستمد مــن مــوارد   جيــري مــن خالهلــا،
الشعوب األصلية أو معارفها التقليدية، تعميم مصدر هـذه املعـارف أو الكـشف عنـه، وإجـراء                  

  .املشاورات واملفاوضات الالزمة مع الشعوب األصلية املعنية
 املوافقـة احلـرة     دأج املصرف األورويب لإلنـشاء والـتعمري ملبـ        ويشيد املنتدى الدائم بإدرا     - ٢٢

واملسبقة واملستنرية يف سياساته اخلاصة بالشعوب األصلية، وحيث بقوة سائر املؤسـسات املاليـة              
ــة علــى أن حتــذو حــذوه   ــدائم علــى حنــو خــاص   . املتعــددة األطــراف والثنائي ويــدعو املنتــدى ال

أحكــام  املوافقــة احلــرة واملــسبقة واملــستنرية ودأج مبــ إىل كفالــة إدراســيويمــصرف التنميــة اآل
. يف سياسـته املنقحـة املتعلقـة بالـشعوب األصـلية          إعالن األمم املتحدة بـشأن الـشعوب األصـلية          

ــدعوو ــضاي ــة       أي ــة إىل إعــادة النظــر يف سياســتهما العام ــة الدولي ــدويل واملؤســسة املالي  البنــك ال
ــسبقة وا دأواعتمــاد مبــ  ــة احلــرة وامل ــهما مــع     املوافق ــدأ األساســي يف تعامل ــاره املب ملــستنرية باعتب

وينبغـي  .  املـشاورة احلـرة واملـسبقة واملـستنرية املعتمـد حاليـا            دأالشعوب األصـلية، بـدال عـن مبـ        
للمؤسسات املالية الدولية أن تضع اسـتراتيجية لتوعيـة املـوظفني علـى الـصعيد الـوطين وصـعيد                   

يفــضي إىل حتــسني عالقاهتــا مــع الــشعوب   ا مبــة،فــاق التنميــآاملقــر حبقــوق الــشعوب األصــلية و
  .األصلية على الصعيد القطري

ويوصــي املنتــدى الــدائم بــأن تقــوم الــشركات واهليئــات التنظيميــة وهيئــات التــصديق     - ٢٣
بإدراج حقوق الشعوب األصلية يف معايري اجلـودة وخطـط التـشغيل وخطـط التجـارة وخطـط                  

  .االستثمار اخلاصة هبا
ــدائم التوصــيات الــيت  ويؤيــد امل  - ٢٤ ــار٨هــا جتمــع الــشعوب األصــلية يف  طرحنتــدى ال  / أي
ــايو ــ إىل االجتمــاع الر٢٠٠٩ م ــة  ا ملــؤمترع اب ــات  ألطــراف يف اتفاقي ــة بامللوث ســتوكهومل املتعلق

  . العمليةتلك بشأن تعزيز وكفالة املشاركة الرمسية للشعوب األصلية يف العضوية الثابتة
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 الدوليـة بـشأن املؤشـرات املتعلقـة          العمـل التقنيـة    وصـيات حلقـة   تالـدائم   ويؤيد املنتدى     - ٢٥
  .)٣(بالشعوب األصلية

ــدائم قــرر املنتــدى يو  - ٢٦ ــة املقــررين اخلاصــني املعنــيني بالــشعوب األصــلية    ال أن ميــدد والي
والــشركات، الــسيد كــارلوس مامـــاين كونــدوري، والــسيدة إليـــزا كــانكي مولــو، والـــسيد        

يف دورتـه   ملنتـدى   ايـة إىل    طدة، ويطلب إلـيهم تقـدمي تقـاريرهم اخل        سولياندزيغا، لسنة واح   بافل
  .٢٠١٠، يف عام التاسعة
ويالحـــــظ املنتـــــدى الـــــدائم أنـــــه رغـــــم توجيـــــه الـــــدعوة إىل ممثلـــــي الـــــصناعات     - ٢٧

ــتخراجية، ــرباء بـــشأن حقـــوق      االسـ ــة للخـ ــة العمـــل الدوليـ ــيهم حـــضور حلقـ ــذر علـ فقـــد تعـ
عات االسـتخراجية املعقـودة يف مـانيال، يـومي          ومـسؤولية الـشركات والـصنا      األصـلية  الشعوب

ويالحـظ املنتـدى أيـضا أن اجمللـس الـدويل للتعـدين والفلـزات             . ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٩ و   ٢٧
 يف التعامل مـع الـشعوب    هلذا القطاع يعكف على وضع جمموعة من املبادئ التوجيهية الطوعية         

دئ التوجيهيــة بعــد انتهائــه مــن ويــدعو املنتــدى اجمللــس إىل أن حييــل نــسخة مــن املبــا . األصــلية
قرر املنتدى أن حييل نسخة من تقرير حلقـة العمـل الدوليـة    يو. إعدادها إىل أمانة املنتدى الدائم   

  .للخرباء إىل جملس التعدين والفلزات
  

  نساء الشعوب األصلية    
، بالتنـسيق مـع أمانـة     صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان    يـنظم يوصي املنتدى الدائم بأن      - ٢٨
 مـع التركيـز   ،الـشعوب األصـلية والـصحة   ”حلقة عمل دوليـة للخـرباء بـشأن موضـوع         ملنتدى  ا

 يف   املنتـدى  إىلتقرير حللقة العمـل للخـرباء        وأن يقدم    ،“اخلاص على الصحة اجلنسية واإلجنابية    
  .٢٠١٠ يف عام دورته التاسعة

هــاجرين إىل إعــداد ويــدعو املنتــدى الــدائم املقــررة اخلاصــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان للم  - ٢٩
  .دراسة عن حالة املهاجرات من الشعوب األصلية

وحيــث املنتــدى الــدائم الــدول علــى معاجلــة مــسألة فقــدان التمتــع باملواطنــة يف اجملتمــع     - ٣٠
احمللــي وحبقــوق اإلنــسان، املترتــب علــى اضــطرار الــشعوب األصــلية إىل اهلجــرة أو إىل التــشرد  

ز بصفة خاصـة علـى النـساء مـن الـشعوب األصـلية، وذلـك        بسبب الرتاعات العنيفة، مع التركي 
  .مبشاركة فعالة من الشعوب األصلية

_________________ 
  .E/C.19/2009/6 انظر  )٣(  
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 االتــساق علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة، وال ســيما إصــالح      حتقيــقويف ســياق  - ٣١
هيكل املساواة بني اجلنسني، يوصي املنتدى الدائم بـأن تكفـل الـدول ومنظومـة األمـم املتحـدة                 

  .الب نساء الشعوب األصلية أولويات ومطمراعاة
 إدارة الـشؤون االقتـصادية      يفويوصي املنتدى الدائم بأن تضمن شعبة النـهوض بـاملرأة             - ٣٢

 سـنة   ١٥ مـشاركة نـساء الـشعوب األصـلية أثنـاء اسـتعراض               التابعة لألمم املتحدة   واالجتماعية
ة وضع املـرأة    مضت على صدور إعالن ومنهاج عمل بيجني يف الدورة الرابعة واخلمسني للجن           

  .٢٠١٠ يف عام
ويوصي املنتدى الدائم بـأن يعقـد فريـق الـدعم املـشترك بـني الوكـاالت املعـين بقـضايا                       - ٣٣

الشعوب األصلية حلقة دراسية دولية للخرباء التقنيني بشأن مؤشرات رفاه الـشعوب األصـلية،               
لية وتنفيــذ مــن أجــل مناقــشة املؤشــرات الــيت ميكــن اســتخدامها يف رصــد حالــة الــشعوب األصــ

وعــالوة علــى ذلــك، يوصــي املنتــدى . إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية
جترى هيئات األمم املتحـدة ووكاالهتـا املعنيـة والـدول والـشعوب األصـلية تقييمـات ملـدى              بأن

تنفيذها لتوصيات املنتدى بشأن الشعوب األصلية باستخدام إطار اإلعالن، علـى النحـو الـذي               
فمن املطلوب أن يتخذ اجلميع إجراءات من أجـل         .  املنتدى الدويل لنساء الشعوب األصلية     بيّنه

  .تنفيذ هذه التوصيات فوراً
  

  العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل     
يوصي املنتدى الدائم بأن تشارك الدول األعضاء ووكاالت األمم املتحـدة ومنظمـات               - ٣٤

نشطة يف تقييم منتصف املدة للعقد الدويل الثاين للـشعوب األصـلية            الشعوب األصلية مشاركة    
  .يف العامل، وبأن تقدم تقارير عن تقييم تنفيذ العقد على املستوى الوطين

العقـد الـدويل الثـاين    ” لعقـد ا  تـسمية  اجلمعيـة العامـة  تعيـد ويوصي املنتـدى الـدائم بـأن       - ٣٥
  .“للشعوب األصلية يف العامل

دى الــدائم بــأن تــدعم الــدول الــصندوق االســتئماين اخلــاص بقــضايا        ويوصــي املنتــ   - ٣٦
  . وأهدافه العقدغايةالشعوب األصلية، باعتبار ذلك مسامهة هامة يف تنفيذ 

ويوصي املنتدى الدائم بأن تطبق الدول ووكاالت األمم املتحـدة احلقـوق املكرسـة يف                 - ٣٧
 بتنفيـذ   املتعلقـة يـع أطرهـا التـشغيلية       مجإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب األصـلية يف           

 املوافقـة احلـرة واملـسبقة واملـستنرية         دألعقد، وال سيما اهلدف املتعلق مببـ      اخلاص با برنامج العمل   
  .للشعوب األصلية
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ويرحــب املنتــدى الــدائم بــإدراج املبــادئ والقواعــد الــواردة يف إعــالن األمــم املتحــدة      - ٣٨
تور اجلديـد لدولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات الـذي مت          بشأن حقوق الشعوب األصلية يف الدسـ      

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٥ يف أجرياعتماده يف استفتاء 
 مبـصادقتهما   امـ هيلتغـيري موقف  ويـثين عليهمـا       وكولومبيـا  املنتدى الـدائم أسـتراليا    يقدر  و  - ٣٩
تبقية الـيت عارضـته،      ويدعو الدول امل   إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية،       على

 عـالن اإل صادقة علـى  وكذلك الدول اليت امتنعـت عـن التـصويت عليـه، إىل تغـيري مواقفهـا واملـ                 
  . التوافق الكامل يف اآلراءحبيث يتحقق

ويالحظ املنتدى الدائم أن إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية صـك                - ٤٠
ادى الدول، ويتوقع املنتـدى الـدائم بـأن         من صكوك حقوق اإلنسان بغض النظر عن موقف فر        

يترتب على هذا التصديق استخدام اإلعالن كدليل فعال لقوانني وممارسات الـسياسات العامـة              
  .احمللية املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصلية أنفسهم

تماعيــة إىل نــشر تقريــر شــامل ويــدعو املنتــدى الــدائم إدارة الــشؤون االقتــصادية واالج  - ٤١
  . بالعقد، احتفاالتقرير التنمية البشريةعن حالة الشعوب األصلية، على غرار 

  
  القطب الشمايل توصيات املنتدى الدائم بشأن     

مـساحة اليابـسة، أي مـا يزيـد      سـدس    تغطـي    طـراف القطب الشمايل منطقة مترامية األ      - ٤٢
ويبلـغ عـدد سـكانه حنـو أربعـة ماليـني            . توقيـت   منطقـة  ٢٤و  مليـون كيلـومتر مربـع        ٣٠على  

عــشرات الــيت تــتكلم خمتلــف الــشعوب األصــلية  مــن مــوطن أكثــر مــن ثالثــنينــسمة، كمــا أنــه 
املوارد الطبيعيــة وبيئــة نظيفــة للغايــة باملقارنــة مــع معظــم  زاخــرة بــ منطقــة وهــو أيــضا. اللغــات
  .العامل مناطق
يـــة الـــشمالية علـــى أراضـــيها وأقاليمهـــا  الـــشعوب األصـــلية يف املنطقـــة القطبوتعتمـــد   - ٤٣

وال بـد   . ضمان استمراريتها ماديا وثقافيا    من أجل    ،ة، مبا فيها املوارد البحرية    ومواردها الطبيعي 
واحلفـاظ   ا واسـتغالهل   أراضـيها وأقاليمهـا ومواردهـا      تكون قادرة على امـتالك    أن   هلذه الشعوب 

القطـب  تقدم يف بعض بلـدان  إحراز من على الرغم  و. عليها ليكتب هلا البقاء كشعوب متميزة     
أراضـيها   وعلـى الـصعيد اإلقليمـي مـن حيـث االعتـراف حبقـوق الـشعوب األصـلية يف                     الشمايل

  .اليت تتطلب اهتماما عاجالالعالقة ال يزال هناك العديد من املسائل ف، وأقاليمها ومواردها
طبيعيــة، مثــل التعــدين  اســتخراج املــوارد البــسببتغــري املنــاخ وتــدهور البيئــة ويــشكل   - ٤٤

يف املنطقـة القطبيـة     ألمناط احلياة والثقافات التقليديـة للـشعوب األصـلية           ا، هتديدا كبري  واحلراجة
كفـاف  الأنـشطة  ابتـداء ب نطقـة،  هـذه امل  تغري املناخ على مجيع جوانب احلياة يف        ويؤثر  . الشمالية
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، والـسيادة الغذائيـة  ومجـع الثمـار   عة  وصيد األمساك وتربية الرنة والزراالقنصتقليدية، مبا فيها  ال
ــصحة  ــهاء بـ ــوانتـ ــة اجملتمعـ ــؤدي . ات احملليـ ــد  ويـ ــان اجلليـ ــد ذوبـ ــة التجمـ ــي الدائمـ  يف األراضـ

وغريهـا مـن    إىل التدمري التـدرجيي للمرافـق الـصحية وميـاه الـشرب              واملد العاصفي والفيضانات  
  . املنطقة القطبية الشماليةيف العديد من اجملتمعات احمللية  القرى بمرافق البنية التحتية يف

أصـبح   تغري املناخ يف املنطقـة القطبيـة الـشمالية،       وبتدين منسوب اجلليد البحري بسبب      - ٤٥
تتنــافس الـدول علــى تقــدميها للــتحكم يف  مطالبــات موضــوع القطــب الـشمايل  قـاع البحــار يف  

العـامل غـري املكتـشفة    احتياطيـات   مـن  املائـة  يف ٢٥ تـشمل  أهناتشري التقديرات إىل   اليت  املوارد،  
ــنفط والغــازحــىت اآلن مــن  ــادة النــشاط االقتــصادي يف املنطقــة  ومــن املــرجح أن تــؤدي ز . ال ي

ــي نتيجــة     ــدهور البيئ ــد مــن الت ــشمالية إىل املزي ــة ال ــاز  ا  الســتخراجالقطبي ــنفط والغ ــادنول . املع
 ، يف إىل جانب توافـد أشـخاص جـدد علـى املنطقـة            زيادة حركة املرور والتلوث،      وسوف تؤثر 

  .فيهاحياة الشعوب األصلية 
مــن كــبرية جمموعــة أيــضا  الــشعوب األصــلية يف املنطقــة القطبيــة الــشمالية     وتواجــه  - ٤٦

ــيم والــصحة    يف جمــاالت التحــديات  ــة وحقــوق اإلنــسان والتعل ــة االقتــصادية واالجتماعي التنمي
ومعـدالت وفيـات     أقـصر    ففيما يتعلق بالتنمية واحلالة الصحية مثال، فإن العمر املتوقع        . والثقافة

الواليـات  يف السـكا  بأ يف القطـب الـشمايل       لـدى الـسكان مـن الـشعوب األصـلية         الرضع أعلـى    
 املقـيمني يف    السكان من غري أبناء الـشعوب األصـلية       رينلند باملقارنة مع    غاملتحدة ومشال كندا و   

ــدان ــشمايل  بل ــل، . القطــب ال ــسبب اإلصــابات     وباملث ــات ب ــن الوفي ــى م ــدالت أعل ــسجل مع  ت
وحاالت االنتحار وكذلك من حاالت العالج باملستشفيات للرضـع املـصابني بالتـهاب رئـوي               

 مـن الـشعوب األصـلية       سكانأو التهاب السحايا وغريمها من التهابات اجلهاز التنفسي لدى الـ          
  . أالسكا ومشال كندا وغرينلنديف
قـدمت   منركاالـد ونلنـد   ريجلنة احلكم الذايت املشتركة بـني غ      املنتدى الدائم أن    ويالحظ    - ٤٧

 تقـدمي مـشروع   هـي املهمة الرئيسية للجنـة  و. ٢٠٠٨مايو  /أيار ٦ يفتقريرها عن احلكم الذايت     
تـشرين   ٢٥رينلنـد يـوم     غأجـري اسـتفتاء يف      قـد   و. شأن ترتيبات احلكم الذايت لغرينلند    بقانون  
رحــب املنتــدى وي. هإىل بــدء نفــاذؤديــة العمليــة املهــذا القــانون و بــشأن ٢٠٠٨نــوفمرب /الثــاين

  . ٢٠٠٩مايو /أيار ١٩ مترير القانون يف بنجاح الربملان الدامنركي يفالدائم 
 املنطقـــة القطبيـــة الـــشمالية فيمـــا بـــني دول  الوثيـــق واملتزايـــدالتعـــاونباملنتـــدى ويقـــر   - ٤٨

  . املنطقة والشعوب األصلية يف
جــراء دراســة عــن أوجــه   إىل إالــسنة القطبيــة الدوليــةويرحــب املنتــدى الــدائم مببــادرة    - ٤٩

تقلـب  مـع  علـى التكيـف     هـؤالء الرعـاة     قـدرة   مـدى    فهم   رعاة مع التركيز على   الالضعف لدى   
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أويل ، املنطقـة القطبيـة الـشمالية   ، اليت أقرها جملس  ويتوىل اإلشراف على الدراسة   . املناخ وتغريه 
  .رئيس سابق للمنتدى الدائمهنريك ماغا، وهو 

لتحقيــق تنميــة ســلمية علــى الــصعيد القــانون شــرط مــسبق  املنتــدى أن ســيادة ويؤكــد  - ٥٠
 علـــى احملــيط املتجمــد الـــشمايل،   واســع النطــاق  إطـــار قــانوين  ســريان  شري إىل يــ  واإلقليمــي، 

لـإلدارة  وهـذا اإلطـار أسـاس       .  بوجـه خـاص    قـانون البحـار   اتفاقيـة األمـم املتحـدة ل      ذلـك    يف مبا
  .لمحيطاتااملسؤولة ل

ــشري   - ٥١ ــدائم  وي ــدى ال ــة باملؤســسات      إىلاملنت ــصلة املتعلق ــم املتحــدة ذات ال ــرارات األم ق
ــة  ــزالوطني ــسان لتعزي ــوق اإلن ــها  حق ــا  ومحايت ــا فيه ــق ، مب ــة   مرف ــة العام ــرار اجلمعي  ٤٨/١٣٤ق

أن تقـوم بـه      الوطنيـة    ملؤسـسات الدور اهلام الذي بإمكـان ا     بالذي يعترف   ،  )“مبادئ باريس ”(
ميـع حقـوق    جب الـوعي العـام      وإذكاءساسية  يف تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األ       

  . اإلنسان واحلريات األساسية
مركــز معلومــات إنــشاء  بحكومــة النــرويجمببــادرة ويف هــذا الــصدد، يرحــب املنتــدى   - ٥٢

ركـز معلومـات عـن حقـوق اإلنـسان واحلريـات            وسـيوزع امل   .غالدو حلقوق الشعوب األصـلية    
وطنيــة الؤســسات فيمــا يتعلــق باملدئ بــاريس روح مبــاواألساســية للــشعوب األصــلية مبــا يتفــق 
ولـه جملـس يتـوىل إدارتـه ويـضم          املركز هيئة مـستقلة     و. لتعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية    

  .ب األصليةيف عضويته ممثلني عن الشعو
وحيث املنتدى الدائم مجيع دول املنطقـة القطبيـة الـشمالية علـى اعتمـاد وتنفيـذ إعـالن                     - ٥٣

  .ن حقوق الشعوب األصليةاألمم املتحدة بشأ
ــدائم الــدول الــيت     - ٥٤  شــعوب أصــلية تعتمــد أســباب رزقهــا   تقــيم فيهــاوحيــث املنتــدى ال

وثقافاهتــا علــى الــصيد يف البحــار واألهنــار والــبحريات أن تعتــرف حبقــوق الــصيد الــيت سترســي  
  .لشعوب األصلية وثقافاهتااحمللية لتمعات اجملأسسا قوية لتأمني وتطوير 

بأســرع مــا ميكــن علــى علــى التــصديق  هــذه املنطقــة دولأيــضا مجيــع املنتــدى  وحيــث  - ٥٥
االقتـداء هبـا فيمـا يتعلـق بغـريه مـن            ، الـيت ميكـن      اتفاقية حقوق شعب السامي الشمايل األورويب     

  .  حدود دوليةاليت تفصل بني أقاليمها التقليديةالشعوب األصلية 
للـشعوب األصـلية يف املنطقـة       تمعات احمللية   اجملتزويد  املنتدى الدائم الدول على     وحيث    - ٥٦

إتاحــة الفرصــة لــشباهبا  مــن أجــل القطبيــة الــشمالية بــاملوارد املاليــة الالزمــة ومتكينــها ودعمهــا   
  .  وتطويرهاثقافاهتاونسائها واجلهات األخرى املنتمية إليها للحفاظ على 
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 املـشاركني الـدائمني   زويـد تجملـس املنطقـة القطبيـة الـشمالية إىل        ويدعو املنتدى الـدائم       - ٥٧
ا يكفي من املـوارد املاليـة ومتكينـهم مـن املـشاركة الفعالـة يف                 مب لساجمل يف   من الشعوب األصلية  

  .  ذات الصلةأنشطتهمجيع 
املنطقة القطبية الشمالية توفري موارد ماليـة للـشعوب األصـلية يف    بدول  املنتدى  ويهيب    - ٥٨

  . ن التكيف مع تغري املناخمإلقامة شراكة متكنها القطب الشمايل 
ــة الــشمالية  جملــس يــشترك ويوصــي املنتــدى بــأن    - ٥٩ ــا مــع اليونــسكو املنطقــة القطبي  رمسي

 تغــري املنــاخ والتنميــة بــشأنمتابعــة اجتمــاع اخلــرباء الــدوليني يف  وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة
املنعقــد ( يــةيــة والتعليمالعلميــة واالجتماعيــة والثقاف التحــديات :املــستدامة يف القطــب الــشمايل

   .) يف موناكو٢٠٠٩مارس /آذار ٦ إىل ٣خالل الفترة من 
الدول األعضاء دراسة مـدى توافـق القـوانني احملليـة مـع إعـالن األمـم                باملنتدى  ويهيب    - ٦٠

املوارد  املعنيــة بــقــواننيالاملتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية، وال ســيما هبــدف مواءمــة   
لـشعوب  وإشـراك ا  ،  تعتمـد عليهـا الـشعوب األصـلية        القطبيـة الـشمالية الـيت        املتجددة يف املنطقة  

  .يف هذه الدراسةاملنطقة القطبية الشمالية باألصلية 
 الربملــان  الــذي قــد يلحقــه القــرار املتخــذ مــؤخرا مــن جانــب  الــضرر باملنتــدىويــسلم   - ٦١

القطبيـة الـشمالية،    اإلنويـت يف املنطقـة       الفقمـة بـشعب      شأن حظر اسـترياد منتجـات     باألورويب  
إذا تعـذر ذلـك، يف      أو يـدخل،     هـذا احلظـر علـى االسـترياد،          أن يلغي االحتاد األورويب   يهيب ب و

.  يف هــذا الــصدد لبحــث ســبل املــضي قــدما جملــس اإلينويــت القطــيبحــوار جــاد ومباشــر مــع 
صـلية  الـشعوب األ  ورويب اختاذ القرارات اليت تـؤثر يف        وعالوة على ذلك، يتعني على االحتاد األ      

  . مملوافقة احلرة املسبقة عن علا يف حقهاراعاة األوروبية وغري األوروبية مب
اليت تتـضمن رسـالة   ) COM (2008)(بوثيقة جلنة اجلماعات األوروبية ويرحب املنتدى   - ٦٢

ــة   ــان األورويب واجمللــس مــن اللجن ــوان  إىل الربمل ــة  االحتــاد األورويب ” حتمــل عن ــة القطبي واملنطق
، وحيــث االحتــاد ٢٠٠٨نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٢٠يــوم يف بروكــسل  تــسليمها مت، “الــشمالية

  .لشعوب األصلية من هذه الوثيقةباالتوصيات ذات الصلة  ورويب على بدء تنفيذاأل
، مقــررا خاصــا وهــو عــضو فيــه بــاير،  -س املنتــدى الــدائم تعــيني الرس أنــدر ويقــرر   - ٦٣

  . على رعي الرنةوختفيف حدته ري املناخ تغتدابري التكيف مع  أثر حتددإلجراء دراسة 
 مقــررين ومهــا مــن أعــضائه،املنتــدى تعــيني كارســنت مسيــث مايكـل دودســون،  ويقـرر    - ٦٤

  .البحار  يف صيد األمساك يفالشعوب األصليةخاصني إلجراء دراسة حول حقوق 
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لــشعوب بالرســالة التاليــة الــواردة مــن مــؤمتر القمــة العــاملي ل  ويرحــب املنتــدى الــدائم    - ٦٥
 إىل ٢٠املعقــــود يف أنكوريــــدج، أالســــكا، يف الفتــــرة مــــن  بــــشأن تغــــري املنــــاخ، األصــــلية 

حنن على اسـتعداد ألن نتقاسـم مـع         ”: ، الواردة يف إعالن أنكوريدج    ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢٤
شـريطة االعتـراف    ،  بـتغري املنـاخ   ذات الـصلة    اإلنسانية معارفنا وابتكاراتنـا وممارسـاتنا التقليديـة         

. على هـذه املعـارف علـى مـر األجيـال واالحتـرام التـام هلـا                أوصياء  ك األساسية    حبقوقنا الكامل
   .“ونؤكد من جديد احلاجة امللحة للعمل اجلماعي

تغـري  ألسباب  معجلإجراء تقييم   إىل  ويدعو املنتدى الدائم برنامج األمم املتحدة للبيئة          - ٦٦
ــاخ  ــصري املن ــد   ، يف األجــل الق ــه التحدي ــوعلــى وج ــن أجــل الــشروع يف    األســودونالكرب ، م

  .انبعاثات هذا الغاز لتخفيضالتفاوض على اتفاق دويل 
 مـرارا   طلبـت ويالحظ املنتدى الـدائم أن خمتلـف اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات األمـم قـد                    - ٦٧

ــسامي يف األرض     إىلوتكــرارا  ــّرا حقــوق شــعب ال ــسويد أن توضــحا وُتق ــدا وال  حكــوميت فنلن
وحيــث املنتــدى فنلنــدا والــسويد علــى أن . والــصيد، مبــا يف ذلــك احلــق يف القــنص ورعــي الرنــة

ويهيـب املنتـدى كـذلك      . تأخري إجراءات تتماشـى مـع هـذه التوصـيات         مزيد من ال  تتخذا دون   
  .ان السامي بشأن مشروع قانون التعدينبالنرويج أن تتوصل إىل اتفاق مع برمل

  
  للمنتدى الدائم ةل املقبلاعماأل    

لـشعوب  ا”املعنونـة   الدراسـة   بلـشعوب األصـلية     املعـين بقـضايا ا    يرحب املنتـدى الـدائم        - ٦٨
ألمانـة املنتـدى ويطلـب       استـشاري    اأعـده الـيت    )٤(“نـة دراسة مقارَ : املدارس الداخلية واألصلية  
ميع اللغات الرمسيـة لألمـم املتحـدة    جبلمنتدى  للدورة التاسعة   من وثائق ا   بوصفها وثيقة إتاحتها  

الدراســة إىل إحالــة هــذه وجــه اخلــصوص باملنتــدى كمــا يقــرر . علــى نطــاق واســعبتوزيعهــا و
ألمني العـام املعـين     ل واملستشار اخلاص    )اليونيسيف(صندوق األمم املتحدة للطفولة     و اليونسكو

قرر اخلاص املعين باحلق يف التعلم، وآلية اخلرباء املعنية حبقوق الـشعوب  وامل مبنع اإلبادة اجلماعية
جلنــة حقــوق الطفــل وجلنــة احلقــوق االقتــصادية      و،  التابعــة جمللــس حقــوق اإلنــسان   األصــلية

  .  والثقافيةواالجتماعية
 بالــشراكة العامليــة مــن أجــل مكافحــة الــسل، الــيت تتخــذ مــن  ئمالــداويرحــب املنتــدى   - ٦٩

شـواغل الـشعوب    إدراج  ضـمان   علـى   كة  اشرلاهذه  ث  كما حي . حة العاملية مقرا هلا   منظمة الص 
  .تنفيذ الربامج واملشاريعلدى صنع القرار هيئة يف إشراك هذه الشعوب  وتاماألصلية بشكل 

_________________ 
  )٤(  E/C.19/2009/CRP.1.  
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األول للرياضة الـذي عقـد يف       العاملي  الشعوب األصلية   مؤمتر  الدائم إىل   املنتدى  شري  وي  - ٧٠
املعــين دعم مــن أعــضاء املنتــدى الــدائم   بــ٢٠٠٨ نــوفمرب/تــشرين الثــاين ٩  يف، كنــدا،وينيبيــغ
. ، واأللعــاب العامليــة للــشعوب األصــلية ومنظمــة ســبورتس مانيتوبــا لــشعوب األصــليةبقــضايا ا

 ،لعـاب العامليـة للـشعوب األصـلية    لألأول دورة الراميـة إىل إجـراء      طـة   اخلاملنتـدى الـدائم     ويؤيد  
 ،يف وينيبيــغ، كنــدا،  تقليديــة للــشعوب األصــليةاعاصــرة وألعابــرياضــية مألعابــا الــيت ستــشمل 

  .٢٠١٢ عام
ــوق        ورحــب   - ٧١ ــشأن حق ــم املتحــدة ب ــالن األم ــاد إع ــان االستعراضــي باعتم ــؤمتر ديرب م

لـذا فـإن   .  ملكافحـة العنـصرية ضـد الـشعوب األصـلية       هماسـتخد اينبغـي   الذي  الشعوب األصلية   
وضـوع  مليـوم  ختصيص جلسة مـدهتا نـصف   قرر يصلية لشعوب األاملعين بقضايا ااملنتدى الدائم   

اجتمـاع  خـالل   هـذه الـدورة     عقد  وسـتُ . “لعنصرية ضد الشعوب األصلية   ا حبث البقضاء على  ”
  .٢٠١١عام لاملنتدى الدائم 

ومنظمـة   ،اليونيـسيف بـدعوة   لـشعوب األصـلية     املعـين بقـضايا ا     املنتدى الدائم    ويرحب  - ٧٢
ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر       ة  األصليشعوب   ال  تنمية وصندوق،  اليونسكووالعمل الدولية،   

لوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل مـن أجـل التنميـة،          ة التابع ل  األصليشعوب  البرنامج  الكارييب، و 
بـشأن  اجتمـاع إقليمـي   ، إىل عقـد  والشعوب األصلية واملنظمات يف مجيع أحناء أمريكا الالتينيـة    

إىل القيــام، االجتمـاع  هــذا هـدف  وي. ٢٠٠٩نـوفمرب  /الثــاينيف ليمــا يف تـشرين   عمـل األطفـال  
التحـديات الـيت    ، إىل مواجهـة     بشأن حقوق الشعوب األصـلية    األمم املتحدة   ضمن إطار إعالن    

  .سوأ أشكال االستغالل وانتهاك حقوق الطفليف تعّرضهم ألاألطفال صادفها ي
 وثيـق والبحـث واإلعـالم   تنظـيم مركـز الـشعوب األصـلية للت    بويرحب املنتـدى الـدائم     - ٧٣

الدور التارخيي الـذي تـضطلع بـه الـشعوب األصـلية داخـل منظومـة                وذلك اعترافا ب  عمل  حلقة  
  .األمم املتحدة

 وغـريه مـن     الـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة       اقتـراح   اعتمـاد    ب  املنتدى الدائم  وصيوي  - ٧٤
ــة عمــل   املنظمــات  ــد حلق ــشأن خــرباء للعق ــات  ب ــة ثقاف ــسامهة يف تنمي ــاةامل ــات  الرع  وجممتمع

  . القناصني واجملّمعني
وصــي يقــر األمــم املتحــدة و الوشــيكة مللتجديــد بعمليــة ااملنتــدى الــدائم علمــا  وحيــيط   - ٧٥

قرر مكـان انعقـاد الـدورة التاسـعة للمنتـدى الـدائم لربيـع        ياجمللس االقتصادي واالجتماعي بأن    
املرتفعـة  شاركة ن قبيل املـ نتدى مدورات املا لذلك يراعي متطلبات     مناسب ا، ومكان ٢٠١٠عام  

واجملتمــع املــدين ومنظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات      ومنظمــات الــشعوب األصــلية   لــدول ل
  . احلكومية الدولية
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 ت مبوجبـه  الـذي أنـشأ    ٦٣/٢٧٨ اجلمعيـة العامـة القـرار     ختاذ  املنتدى الدائم با  ويرحب    - ٧٦
يف مـا يتعلـق     ألصلية والدول األعضاء    توصيات الشعوب ا  كما يؤيد   ألرض األم،   لالدويل  اليوم  

املنتـدى تعـيني    يقـرر    عليـه، و. لبشر الذين يعيشون يف وئـام مـع الطبيعـة         بضرورة تعزيز قدرات ا   
 ، مقــررين خاصــني يف املنتــدىانعــضوومهــا  ،بــارتومي كالفــريووكــارلوس مامــاين كانــدوري 

مجلـة أمـور    تراعـي يف   هـذه التوصـيات  تترتـب عليهـا آثـار ماليـة، عـن تنفيـذ          ، ال   إلجراء دراسة 
 هبـا، وتقـدمي تقريـر إىل املنتـدى يف دورتـه التاسـعة يف                النظر يف حقـوق األرض األم واالعتـراف       

  .٢٠١٠عام 
 منظمـة الـصحة العامليـة دراسـة عـن اآلثـار الـصحية               جتـري ويوصي املنتدى الـدائم بـأن         - ٧٧

ورانيــوم ودفــن النفايــات املترتبــة علــى الــشعوب األصــلية يف شــىت أحنــاء العــامل بــسبب تعــدين الي
املــشعة وإجــراء التجــارب النوويــة يف األراضــي واألقــاليم الــيت حتوزهــا الــشعوب األصــلية، وأن  

  .٢٠١٠تقدم تقريرا إىل الدورة التاسعة للمنتدى يف عام 
قرر املنتدى الدائم تعيني تونيا غونيال فريشنر، وهي عـضو باملنتـدى، مقـررة خاصـة                يو  - ٧٨

ة عــن اآلثــار املترتبــة يف الــشعوب األصــلية علــى املــذهب القــانوين الــدويل   إلجــراء دراســة أوليــ
ــاملعــروف مبــذهب االك  ــذي ت ــة لتلــك    ميشاف، وال ــسان املكفول ــهاك حقــوق اإلن ــل أســاس انت ث

  .٢٠١٠الشعوب، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إىل الدورة التاسعة للمنتدى يف عام 
  

 الشعوب األصلية بشأن تنفيذ إعـالن األمـم         متابعة توصيات املنتدى الدائم املعين بقضايا         
املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية وبشأن إجراء حوار مع املقرر اخلاص املعين حبالة 

  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية ومع مقررين خاصني آخرين
 يكــرر  مــن إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية،٣٨عمــال باملــادة   - ٧٩

 تـه عـالن، وتقييمـا لفعالي    اإلمعلومات فنية عـن تنفيـذ       إليه  املنتدى الدائم دعوته إىل الدول لتقدم       
  . على الصعيدين الوطين واحمللي

ويؤيــد املنتــدى الــدائم بقــوة املوقــف املُعــرب عنــه يف الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر اســتعراض   - ٨٠
 حقـوق الـشعوب     إلعمـال التـدابري الـضرورية     ديربان والقائل بأنه ينبغي للدول أن تتخـذ كافـة           

  .األصلية
عـالن ضـمن    اإلويوصي املنتدى الدائم بأن تـدرج الـدول معلومـات كافيـة عـن تنفيـذ                   - ٨١

  . معاهدات حقوق اإلنسان مبوجبتقاريرها الرئيسية املقدمة إىل اهليئات املنشأة
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عـالن  ذلـك اإل   مبعاهـدات     املنشأة  ذات الصلة  يوصي بأن تأخذ اهليئات    واملنتدى الدائم   - ٨٢
يف يف تقاريرهـا املقدمـة   أيـضا   يف اعتبارها، وحيث الدول على أن تورد معلومات بـشأن تنفيـذه             

  . الذي يقوم به جملس حقوق اإلنسان االستعراض الدوري الشاملإطار
ويوصــي املنتــدى الــدائم بــأن تقــيم الــدول حــوارا وطنيــا مــع الــشعوب األصــلية بــشأن    - ٨٣

  .عالن، إن مل يكن ذلك احلوار قائما بالفعلاإل بناء على حقوق اإلنسان،
ويوصي املنتدى الدائم بأن يقـدم األمـني العـام املـوارد البـشرية واملاليـة الكافيـة بغـرض                      - ٨٤

  . عالن من حيث انطباقهما على املنتدى الدائماإل من ٤٢ و ٤١تلبية متطلبات املادتني 
يـع وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا            ويوصي املنتدى الدائم بـأن تقـوم مج         - ٨٥

عــالن ذات اإلوكــذلك اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنــسان وحقــوق الــشعوب بــإدراج أحكــام   
  . الصلة ضمن سياساهتا وبراجمها ومشاريعها واستراتيجياهتا

 لغـات املعنيـة ب لدراسات لواملنتدى الدائم يوصي بأن تقدم الدول الدعم إلنشاء مراكز         - ٨٦
 يف اجلامعات، وبأن تـشجع اجلامعـات علـى تقـدمي وظـائف تـدريس         االشعوب األصلية وثقافاهت  

وحيث الدول علـى اعتمـاد سياسـة اإلعفـاء          ؛  دائمة للشعوب األصلية يف مراكز الدراسات تلك      
بـذلك مـن قبـل    تقـم    مل ويـشجع اجلامعـات الـيت   ؛من الرسوم اجلامعية جلميع الشعوب األصـلية    

علـى  سكو  اليونـ  وحيـث    ؛الشعوب األصـلية  أبناء  ومنح دراسة معينة للطالب     على إنشاء أماكن    
  .مالئما مىت كان ذلكتقدمي الدعم لتلك املبادرات 

 مـن إعـالن     ٤٢املـادة   ”  املعنـون  )٢٠٠٩ (١ويعتمد املنتدى الدائم التعليق العـام رقـم           - ٨٧
  .)٥(“األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

) ٢٠٠٩ (١١التعليق العـام رقـم      مبادئ  الدائم بأن تطبق مجيع الدول      ويوصي املنتدى     - ٨٨
ــل،    ــوق الطف ــة حق ــصادر عــن جلن ــونال ــوقهم مبوجــب    ”  املعن ــشعوب األصــلية وحق ــال ال أطف

  .“االتفاقية
ويدرك املنتدى الدائم املغزى الثقايف واألمهية الطبية ألوراق الكوكا يف منطقـة األنـديز                - ٨٩

 أوراق  مـضغ يالحـظ أيـضا أن      هـو   و. ألصـلية يف أمريكـا اجلنوبيـة      وغريها من مناطق الشعوب ا    
ويوصــي املنتــدى ). ١٩٦١(الكوكــا حمظــور علــى وجــه التحديــد مبوجــب اتفاقيــة املخــدرات   

ضغ أوراق الكوكا الـيت ال تتماشـى مـع    املتعلقة مب أجزاء االتفاقية حتدد األمم املتحدةالدائم بأن  
 حسب ما أقرتـه      التقليدية الثقافيةو  الصحية مممارساهتحقوق الشعوب األصلية يف احملافظة على       

  .أو ُتلغيها/بأن ُتعدل تلك األجزاء وو عالناإل من ٣١ و ٢٤ و ١١املواد 
_________________ 

  )٥(  E/C.19/2009/L.3املرفق ،.  
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 للجنة اخلرباء املعنيـة بتطبيـق االتفاقيـات         ٢٠٠٩تقرير عام   ب  علما املنتدى الدائم وحييط    - ٩٠
الحظة العامة واملالحظـات التـسع املنفـردة    والتوصيات التابعة ملنظمة العمل الدولية، ال سيما امل    

. بشأن الشعوب األصلية والشعوب القبليـة      ١٦٩بشأن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        
، ١٦٩تفاقية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم          الاللجنة  الذي توليه   هتمام  ال ا بتزايديرحب املنتدى   و

تامـا  حقـوق الـشعوب األصـلية إدماجـا         ويهيب باللجنة أن تـدمج إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن              
  .ضمن مالحظاهتا الفردية بوصفها مصدرا لتفسري االتفاقية

ويشري املنتدى الدائم إىل أن املالحظات اليت اعتمدهتا جلنـة اخلـرباء تتـضمن بـارامترات                  - ٩١
يالحــظ املنتــدى الــدائم أن اللجنــة كمــا . لتنفيــذ الــدول األطــراف لالتفاقيــة حبــسن نيــةمناســبة 

الثمـانني  ا دورهتـ لجنـة يف  تقارير إضافية إىل الاألطراف بت يف مخس حاالت أن تقدم الدول     طل
وتـبني تلـك   . أصال كما كان مقررا ،٢٠١٣، بدال من تقدميها يف عام ٢٠٠٩املعقودة يف عام   

يف عـدد مـن البلـدان فيمـا خيـص           موجودة  زالت   الطلبات للتقارير املبكرة أن عقبات خطرية ما      
 األصلية حبقوقها األساسية، حسب ما أكدتـه اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم           متتع الشعوب 

  . وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية١٦٩
 املنتــدى الــدائمفــإن عــالن، اإل مــن ٤٢ و ٤١ املــادتني فيمــا خيــصويف هــذا الــصدد، و  - ٩٢

ؤمتر العمـل الـدويل سـتويل يف دورهتـا          مـ معـايري    املعنيـة بتطبيـق       املؤمتر  عن ثقته يف أن جلنة     يعرب
اهتمامـا مالئمـا حلـاالت انتـهاك اتفاقيـة منظمـة             ٢٠٠٩يف عـام     الثامنة والتسعني املقرر عقـدها    

 اليت أشارت إليها جلنـة اخلـرباء، علـى ضـوء اإلعـالن، وحيـث الـدول          ،١٦٩العمل الدولية رقم    
  . على االستجابة فورا لتقارير جلنة اخلرباء

نتدى الدائم باستكشاف شكل مالئم من التنسيق بني جلنة اخلرباء واملنتـدى             امل يويوص  - ٩٣
ويؤكـد املنتـدى الـدائم احلاجـة إىل         . ١٦٩فيما خيص تنفيذ اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم             

 بني اآلليات اإلشرافية ملنظمة العمـل الدوليـة والـشعوب األصـلية،             أيضا تنسق  إنشاء آلية تنسيق  
  . نة خمصصة تتألف من ممثلني للشعوب األصلية أو خرباء يف شؤوهناقد تشمل إقامة جل

ويالحـــظ املنتـــدى الـــدائم بعثـــة املنتـــدى إىل بوليفيـــا وبـــاراغواي ويوجـــه الـــشكر إىل    - ٩٤
املنتـدى  الصادرة عـن  توصية الوقد نفذت البعثة عمال ب . حكوميت هذين البلدين على دعوتيهما    

ويرحـب املنتـدى    . جمتمعـات غـواراين   اليت تعـاين منـها      لسخرة  املتعلقة حبالة ا  ويف دورته السابعة    
.  وثــائق رمسيــةباعتبارهــاالــدائم بالبعثــة باعتبارهــا ممارســة حممــودة، ويقــرر نــشر تقــارير البعثــة   

وحيث املنتدى أفرقة األمم املتحدة القطرية على متابعـة توصـيات هـذه التقـارير، ويقتـرح علـى                   
عـن تنفيـذ هـذه التوصـيات إىل الـدورة التاسـعة للمنتـدى يف                احلكومات املعنية أن تقدم تقـارير       

  .٢٠١٠عام 
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ــات         و  - ٩٥ ــسان واحلري ــوق اإلن ــة حق ــين حبال ــرر اخلــاص املع ــى املق ــدائم عل ــدى ال ــثين املنت ي
 لـصاحل الـشعوب األصـلية يف أحنـاء العـامل،             املبذولـة  جلهوده، تقديرا   األساسية للشعوب األصلية  

  .اليت وضعهاطبقا للمبادئ  عمله ص املقرر اخلان يواصلأيوصي بكما 
ويرحب املنتدى الدائم بالتعاون مع املقرر اخلاص وآلية اخلرباء املعنية حبقوق الـشعوب               - ٩٦

ضمان التوصــل إىل أقــصى قــدر مــن الــذي ســُيفّعل لــ،  التابعــة جمللــس حقــوق اإلنــساناألصــلية
  . التكامل بني اجلهود

اور مع الشعوب األصلية بطريقة حتتـرم التزاماهتـا         ويهيب املنتدى الدائم بالدول أن تتش       - ٩٧
ــو   ــى حن ــام عل ــالناإلمبوجــب ت ــصورة  أن  و،ع ــستجيب ب ــة ت ــداف تام ــشعوب األصــلية  أله ال

  . ذات الصلةوضع وتصميم التشريعات واحتياجاهتا وحقوقها عند 
 دول الـيت مل تعتمـد أو تقـر بعــد   الــتقـوم  ويؤكـد املنتـدى الـدائم توصــياته الـسابقة بـأن        - ٩٨

 وإعـالن األمـم املتحـدة بـشأن         ١٦٩ واتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم            الطفل اتفاقية حقوق 
  .باعتماد تلك الصكوك أو إقرارهاحقوق الشعوب األصلية، حسب ما ينطبق، 

ة  إلقامـة آليـ    تبذهلا رابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا         يرحب باجلهود اليت     واملنتدى الدائم   - ٩٩
ويوصـي املنتـدى بـأن يطلـق        . رض خربتـه وتعاونـه يف هـذا الـشأن          حلقوق اإلنسان، ويعـ    إقليمية

 أنبــ، و“مفوضــية حقــوق اإلنــسان لرابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا  ”علــى تلــك اآلليــة اســم  
ــرف املفوضــية  ــشعوب األصــلية ، يف صــالحياهتا،  صــراحةتعت ــع إىل أن تكــون  حنــن و. بال نتطل

وأن تستخدم إعالن األمـم املتحـدة    فوضية قوية وتتمتع بصالحيات كاملة للتحقيق والتنفيذ،        امل
ويوصــي .  يف معاجلــة قــضايا الــشعوب األصــلية عمــلبــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية كإطــار
الـشعوب األصـلية باإلضـافة إىل جلاهنـا املقترحـة           معنيـة ب  املنتدى أيضا بأن تنـشئ املفوضـية جلنـة          
  .بشأن العمال املهاجرين واملرأة والطفل

م القلــق الــدويل إزاء اإلجــراءات العنيفــة الــيت تتخــذها بعــض   ويــشاطر املنتــدى الــدائ  - ١٠٠
 .الدول ضد الشعوب األصلية عندما تؤكد حقوقها العرفية يف أراضيها وأقاليمها
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  الفصل الثاين
  مكان ومواعيد ووقائع الدورة    

 أن تعقد الدورة الثامنـة    ٢٠٠٨/٢٥٠قرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف مقرره          - ١٠١
 إىل  ١٨يف مقـر األمـم املتحـدة يف الفتـرة مـن             املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية         دى الدائم   للمنت
  .٢٠٠٩مايو / أيار٢٩

 / أيـار ١٩ و ١٨وتناول املنتدى الدائم يف جلساته من األوىل إىل الرابعة املعقـودة يف            - ١٠٢
: ئم يف جمـال   متابعـة توصـيات املنتـدى الـدا       ”  املعنون  من جدول األعمال   ٣، البند   ٢٠٠٩مايو  

العقـد الـدويل الثـاين      ) ج (؛نـساء الـشعوب األصـلية     ) ب (؛التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة     )أ(
، ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٢٩ املعقـودتني يف     ١٧ و   ١٦ويف اجللـستني    . “للشعوب األصلية يف العامل   

ول، انظـر الفـصل األ  ( مـن جـدول األعمـال       ٣نظر املنتـدى يف توصـياته املقدمـة يف إطـار البنـد              
  .واعتمدها) الفرع باء

 ٤مايو نظـر املنتـدى يف البنـد    / أيار٢١ و ٢٠ يومي املعقودتني ٦ و ٥ ويف اجللستني    - ١٠٣
تنفيذ إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق الـشعوب          ) أ: (حقوق اإلنسان ”من جدول األعمال    

األساســية حــوار مــع املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات   ) ب (؛“األصــلية
  .آخرينللشعوب األصلية ومع مقررين خاصني 

 ٥مــــايو، نظــــر املنتــــدى الــــدائم يف البنــــد  / أيــــار٢١ املعقــــودة يف ٧ويف اجللــــسة    - ١٠٤
 املعقـودتني   ١٧ و   ١٦ويف اجللـستني    . “مناقشة ملدة نصف يوم بشأن القطب الشمايل      ”املعنون

انظـر  ( من جـدول األعمـال       ٥ إطار البند    مايو، نظر املنتدى يف توصياته املقدمة يف      / أيار ٢٩يف  
  .واعتمدها) الفصل األول، الفرع باء

مــــايو، نظــــر املنتــــدى يف / أيــــار٢٦ و ٢٢ املعقــــودة يف ١١ إىل ٨ويف اجللــــسات    - ١٠٥
 مـن الوكـاالت والـصناديق التابعـة         سـتة حوار شـامل مـع      ”  املعنون من جدول األعمال   ٦ البند

 مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان؛   :و كــل مــن  وقــدم عروضــا ممثلــ .“لألمــم املتحــدة 
؛ وبرنـامج األمـم      الزراعيـة  ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة؛ والصندوق الـدويل للتنميـة         

  .املتحدة اإلمنائي؛ وصندوق األمم املتحدة للسكان؛ وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
 مـن  ٧مـايو، نظـر املنتـدى يف البنـد        / أيار ٢٧ يف    املعقودتني ١٣ و   ١٢ ويف اجللستني     - ١٠٦

األعمـال املقبلـة للمنتـدى الـدائم مبـا يف ذلـك املـسائل الـيت ُيعـىن هبـا                     ”  املعنـون  جدول األعمـال  
 املعقــودتني يف ١٧ و ١٦ويف اجللــستني . “اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي واملــسائل الناشــئة 
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انظـر  ( مـن جـدول األعمـال        ٧ة يف إطـار البنـد       مايو، نظر املنتـدى يف توصـياته املقدمـ        /أيار ٢٩
  .واعتمدها) الفصل األول، الفرع باء

 مـن   ٨مـايو، نظـر املنتـدى يف البنـد          / أيار ٢٨ املعقودتني يف    ١٥ و   ١٤ويف اجللستني     - ١٠٧
ــدائم   ”  املعنــونجــدول األعمــال ويف . “مــشروع جــدول أعمــال الــدورة التاســعة للمنتــدى ال

 ٨مايو، نظر املنتدى يف مشروع مقرره املقـدم يف إطـار البنـد              /أيار ٢٩ املعقودة يف    ١٧اجللسة  
  .واعتمده) انظر الفصل األول، الفرع ألف، مشروع املقرر الثالث(من جدول األعمال 
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  الفصل الثالث
  اعتماد تقرير املنتدى الدائم عن دورته الثامنة    

ــستني     - ١٠٨ ــرر يف اجلل ــام املق ــودتني يف ١٧ و ١٦ق ــار أ٢٩ املعق ــشاريع   /ي ــرض م ــايو بع م
ــره عــن         ــشعوب األصــلية وتوصــياته ومــشروع تقري ــضايا ال ــدائم املعــين بق ــدى ال ــررات املنت مق

  .الثامنة دورته
مــايو اعتمــد املنتــدى الــدائم مــشروع التقريــر / أيــار٢٩ املعقــودة يف ١٧ويف اجللــسة    - ١٠٩

  .بصيغته املعدلة شفويا
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  الفصل الرابع
  تنظيم الدورة    

  تتاح الدورة ومدهتااف  -ألف   
ــن          - ١١٠ ــرة م ــم املتحــدة يف الفت ــر األم ــة يف مق ــه الثامن ــدائم دورت ــدى ال ــد املنت  إىل ١٨عق
 جلسة رمسية وجلسة مغلقة واحدة للنظر يف البنـود املدرجـة            ١٧وعقد  . ٢٠٠٩مايو  /أيار ٢٩

  .يف جدول األعمال و سبع جلسات غري رمسية إلجراء مشاورات بني أعضاء املنتدى
ــار١٨ويف اجللــسة األوىل املعقــودة يف    - ١١١ ــة األمــني العــام   ،مــايو/ أي ــدورة الثامن ــتح ال  افت

 املساعد للشؤون االقتصادية واالجتماعية واملستـشارة اخلاصـة لألمـني العـام للقـضايا اجلنـسانية               
 شـعب أونونـداغا بكلمـة       زعـيم ويف حفـل االفتتـاح أدلـت توداهـو سـيدهيل            . والنهوض بـاملرأة  

  .يم أيضا، حفل تقديرا لدور نساء الشعوب األصليةوأق. ترحيب
وأدىل ببيــان كــل مــن نائبــة  . ويف اجللــسة نفــسها، أدىل رئــيس اجلمعيــة العامــة ببيــان   - ١١٢

األمــني العــام لألمــم املتحــدة واألمــني العــام املــساعد إلدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة    
، كــيم مــورف حفيــدة  والنــهوض بــاملرأةسانيةواملستــشارة اخلاصــة لألمــني العــام للقــضايا اجلنــ 

  .، من شعب اهلودينوسونيه١٩٢٣عصبة األمم يف عام   الذي خاطبالزعيم ديسكاهيه
 كوربــوز رئيــسة الــدورة الثامنــة  -ويف اجللــسة األوىل أيــضا أدلــت فيكتوريــا تــاويل    - ١١٣

  .للمنتدى ببيان
  

  احلضور  -باء   
لو احلكومات وكيانـات األمـم املتحـدة واملنظمـات          حضر الدورة أعضاء املنتدى وممث      - ١١٤

وتـرد قائمـة    . واهليئات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ومنظمات الشعوب األصلية        
  .E/C.19/2009/INF.2املشاركني يف الوثيقة 

  
  انتخاب أعضاء املكتب  -جيم   

مـايو أعـضاء املكتـب      / أيار ١٨انتخب املنتدى بالتزكية يف جلسته األوىل املعقودة يف           - ١١٥
  :التالية أمساؤهم

  : الرئيسة  
   كوربوز-تاويل فيكتوريا     
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  :نواب الرئيسة  
  فريشنرتونيا غونيال     
  مارغريت لوكا ووا    
  إليسا كانكي مولو    
  سولياندزيغابافل     
  :املقرر  
  دودسنمايكل     

  
  جدول األعمال  -دال   

مـايو جـدول األعمـال املؤقـت        / أيـار  ١٨عقودة يف    املنتدى يف جلسته األوىل امل       اعتمد  - ١١٦
  .E/C.19/2009/1 يف الوثيقة ةالواردبصيغته 

  
   الوثائق  -هاء   

 قائمـــة بالوثـــائق املعروضـــة علـــى املنتـــدى يف E/C.19/2009/INF/1تـــرد يف الوثيقـــة   و- ١١٧
  .الثامنة دورته
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  املرفق
ين بالشعوب األصلية بـشأن تنفيـذ    تعليقات عامة على متابعة توصيات املنتدى الدائم املع           

ــرر اخلــاص          ــع املق ــشعوب األصــلية و احلــوار م ــوق ال ــشأن حق ــم املتحــدة ب إعــالن األم
حبالــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية للــشعوب األصــلية ومــع مقــررين           املعــين
 .آخرين  خاصني

  
  “ من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية٤٢املادة ”    

  
   كأساس لوظيفة جديدة٤٢املادة     

ل ي تـشك يفالغـرض مـن إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية            يتمثل    - ١
ملنتـدى  امهمـة   وتكمـن   . األساس القانوين جلميع األنشطة يف جمـاالت قـضايا الـشعوب األصـلية            

عالن مـن   إلالتارخيي ل عتماد  اال، بعد   القادمةالدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية يف السنوات        
حتويـل   علـى  قدراتـه    يف حـدود   يف أن يعمـل   ،  ٢٠٠٧سـبتمرب   /أيلـول  ١٣ يفاجلمعية العامة   قبل  
إال عنـدما   ولـن يـتم هـذا التنفيـذ ليـصبح اإلعـالن قانونـا حيـا         . ه إىل قـانون حـي     عالن بكاملـ  اإل

  . الشعوب األصلية نتائج عملية على أرض الواقعحتقق 
 ،يف الوقــت نفــسهو. قــوق الــشعوب األصــلية  حلا جديــداعــالن أساســوقــد أرســى اإل  - ٢

 الـيت تـنص علـى       ،٤٢ املـادة    تـستند إىل  وظيفـة جديـدة     موسـعة ذات     املنتدى والية    أُوكلت إىل 
  : تعمل أن

املنتــدى الــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب     مبــا فيهــا  األمــم املتحــدة وهيئاهتــا،       
الـيت  الدول  من  ي، و  على املستوى القطر   يف ذلك األصلية، والوكاالت املتخصصة، مبا     

  ومتابعـة فعاليـة    تطبيقـا كـامال    هـا أحكام هـذا اإلعـالن وتطبيق      على تعزيز احترام  تعمل  
  . اإلعالن هذا

التزامـات املنتـدى املنـصوص عليهـا يف       حتديـد يتمثـل يف اهلدف من هذا التعليـق العـام        و  - ٣
 وبغيـة . ذه االلتزامـات  ملنتـدى هبـ   كيفية وفـاء ا   ، و  ويف تفصيلها إىل حد ما      من اإلعالن  ٤٢املادة  

جيـب  و. ال بد من توضيح الفهم القـانوين للمـادة     ،  حتديد وتفصيل هذه االلتزامات واإلجراءات    
يتـسم بطـابع   لقـانون الـدويل     ا صكا مـن صـكوك     حالة اإلعالن بوصفه     استنادا إىل  مناقشة ذلك 

  .قوق اإلنسانح
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. ألمـم املتحـدة   يدة التابعـة ل   الوحيئة  اهل بوصفه املنتدى صراحة يف املادة،      وقد ورد ذكر    - ٤
 لقـضايا  أنـشئ خصيـصا    وأنـه  املتحـدة تابعـة لألمـم   أن املنتـدى هيئـة    هذه الصياغة علـى   ؤكد  وت

  . يتحمل مسؤولية حتقيق الغرض من هذه املادةو ،الشعوب األصلية
. ٢٠٠٠/٢٢القرار بــ  عمــال املنتــدى هــذا اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعيوقــد أنــشأ  - ٥

ست بـ  حـىت اآلن     ، فإنه يضطلع   للمجلس االقتصادي واالجتماعي    تابعة تشارية هيئة اس  وبصفته
بالتنميـــة االقتـــصادية املتعلقـــة  الـــشعوب األصـــلية قـــضايا :مـــشمولة يف واليتـــه، هـــي جمـــاالت

هيئـة   املنتـدى  ومـع أن .  وحقـوق اإلنـسان  ،واالجتماعية، والثقافة، والبيئـة، والتعلـيم، والـصحة      
ــة ــةفرعي ــإن للمجلــس،  تابع ــة جلا ف ــة العام ــة اهل باعتبارهــا ،معي ــة األمــم   اليئ ــة داخــل منظوم عاملي
ــستطيع أن توســع املتحــدة ــدى ، ت ــة املنت ــا والي ــدم .  وتعززه ــادة وتق ــسؤولية  ٤٢امل ــة وم  وظيف
   . يف ضوء هذه املادة باعتبارها مصدرا من مصادر القانون الدويلقراءهتما، ينبغي تنيجديد

  
  الطابع القانوين لإلعالن    

قـوق  حب املتعلقـة ساسـية   األ الـشاملة عامليـة   الصك الذي يتـصدر الـصكوك ال      ن هو   اإلعال  - ٦
ــشعوب األصــلية  ــو. ال ــدى،   وه ــانوين للمنت ــرار باإلضــافة إىل اإلطــار الق ــصادي  ا ق جمللــس االقت

الـيت تتمتـع     القـوة امللزمـة      ليست له اإلعالن ليس معاهدة، وبالتايل     و. ٢٠٠٠/٢٢واالجتماعي  
مـن الناحيـة   ملـزم   تـأثري أي لـيس لـه   إلعـالن   اأنعلى اإلطالق ا ال يعين    هذإال أن   . ملعاهدةهبا ا 

 إىل التمتـع بـشيء مـن       صكوك حقوق اإلنسان     من ألياعتماد األمم املتحدة    ويصبو  . القانونية
البتكـارات الـيت    املعياري األعم ل  سياق  اليف  امللزمة   قيمة اإلعالن    وجيب النظر إىل  . القوة امللزمة 

  . الدويل حلقوق اإلنسان يف السنوات األخريةطرأت على القانون 
ــشكل اإلعــالن جــزءا مــن   و  - ٧ ــدويل حل ي ــانون ال ــسان الق ــوق اإلن ــادئ األساســية  و. ق املب

اإلعــالن فــإن  ،وهبــذه الطريقــة. قــوق اإلنــسانالعهــود الرئيــسية حل مبــادئ مــع  تتطــابقلإلعــالن
املـشتركة  حكـام  األ ه يكـرر   حق الشعوب األصلية يف تقرير املـصري، حيـث أنـ           ٣يؤكد يف املادة    

هيئـات معاهـدات حقـوق اإلنـسان        وجيـب علـى     . ١٩٦٦ من العهدين الدوليني لعـام       ١لمادة  ل
.  ممارستها بالفعل، عند التعامـل مـع حقـوق الـشعوب األصـلية             تدل إىل اإلعالن، كما     تشريأن  
 هـو   بـل ،  وحـدها لـزم الـدول األطـراف       يوكالـة متخصـصة     ا مـن صـكوك      اإلعالن لـيس صـك    و

  .  حقوق اإلنسانمن صكوك امصك ع
 ذاتساسـية   األقـوق   احل صـيغ باالسـتناد إىل     حقوق اإلنـسان     هو أحد معايري  اإلعالن  و  - ٨
لــشعوب لجتمــاعي االسياسي والــقتــصادي واالثقــايف وال يف الــسياق ، ووضــعتطبيــق الــشاملال

 صـوتت كـل دولـة يف    كيـف  النظـر عـن   بغـض ينبغـي أن يطبـق علـى هـذا األسـاس،         و. األصلية
 يف احملــددةعــدد احلقــوق يف  وقــد جيــادل املــرء. مهمــا كــان موقفهــا الالحــقمعيــة العامــة أو اجل
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اإلعـالن  وطبيعـة   . نسان وفقـا لـصكوك حقـوق اإلنـسان األساسـية          لإلحقوق  اليت هي   اإلعالن  
 بـارزة بالتأكيـد لدرجـة أهنـا ينبغـي أن تـصبح             ، عنـدما ينظـر إليـه ككـل،        حقوق اإلنسان بشأن  

  . ة اجلديد٤٢ أساليب عمل املنتدى يف املادة حتديدتفسري الوثيقة، وعند عند عنصرا رئيسيا 
علـى   وقـد صـيغ   . إعالنكـ  مكانـة خاصـة      منحـه عـالن مـن خـالل إجـراء         وقد صيغ اإل    - ٩

واسـتخدمت   من املفاوضات بـني ممثلـي الـدول وممثلـي الـشعوب األصـلية،                عشر سنوات  مدى
الـذي دام فتـرة     هـذا اإلجـراء     وأسـفر   .  عدة مـرات مـن قبـل ممثلـي الـدول           “مفاوضات”عبارة  

 ومـع أن الوثيقـة    . اجلمعيـة العامـة    أيـضا    أيـدهتا  ر عن أرضية مشتركة واسعة     وثيقة تعبّ  طويلة عن 
شـبه متفـق   فقـد باتـت يف الواقـع حبكـم طريقـة نـشوئها صـكا         اتفاقا،  من الناحية الرمسية   ليست

 بــني متزايــدا“ تقاربــا” عــززتاإلعــالن جــزء مــن ممارســة  فــإن  ،وهبــذه الطريقــة. عليــه عامليــا
  . اإلعالنات واملعاهدات

أو أعـراف    إىل صكوك    تستند،  وخمتلف املواد قد تكون جزءا من القانون الدويل امللزم          - ١٠
 يف اإلعــالن هــي الــواردةحقــوق اإلنــسان و. أخــرى، بــصرف النظــر عــن إدراجهــا يف اإلعــالن

 حاجـة إلصـدار إعـالن خـاص          توجـد  ال، لكـن    لباقي البـشرية   أُقرتنفس حقوق اإلنسان اليت     
 حقــوق اإلنــسان عهــود املــواد يــستند إىل مــن ا عــددإن. بــشأن حقــوق الــشعوب غــري األصــلية

 مـن   العديـد  يف   ات العامـة  سياسالـ  القـانون العـريف بفـضل        صـفة اليـوم   هلـا   واتفاقيات أخـرى، أو     
 بـد مـن تطبيقهـا       الفـ  عـن القـانون العـريف الـدويل          وبـصفتها تعـبريات   .  القضائية الوطنيـة   اهليئات

  .  عليهااملتفقأو اليت ترد فيها بغض النظر عن طبيعة الوثيقة 
تـساند  عظمى مـن اجملتمـع الـدويل        الغالبية  ال يثبت أن    الذي ،جلمعية العامة اتصويت  إن    - ١١

النظـام األساسـي حملكمــة    مــن ٣٨ملـادة  وا.  القانونيـة تقريـر قوتــه  عــامال هامـا يف  يعـد ، اإلعـالن 
وُتـدرج يف هـذه املـصادر        احملكمـة،    هاتطبقسـ صادر القانون الـدويل الـيت       املبينة مل  العدل الدولية، 

مبـادئ  ”علـى أسـاس      اإلعـالن     وقـد صـيغ    .“املتمدنـة  األمـم    أقرهتالقانون العامة اليت    امبادئ  ”
ــانون ــه “ق ــرد في ويف القريــب العاجــل رمبــا يعتــرب   ؛رئيــسيالفهــوم باعتبارهــا امل “قــوقاحل” وت

ومتناقــصة مــن الــدول وقفــت منــه جمموعــة صــغرية وجــود إىل اإلعــالن، مــع   العــاملياالنــضمام
  . “املتمدنةالدول ”عيار حتقيقا مل، موقفا سلبيا

 إنميكـن القـول     و. مركزا قانونيا متعاظمـا    اإلعالن   مينحاألثر املشترك هلذه العناصر     إن    - ١٢
ــد   ــه ق ــه اإلعــالن يف جممل ــدويل امل ا جــزءاكتــسب مركــزا لكون ــانون ال ــزم مــن الق ــع . ل ويف مجي

  . من املوادينطبق بالفعل على عدد األمر فإن هذا، األحوال
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ليــه إ األســاس الــذي سيــستند ، يف هــذه الوثيقــة، املــبنييــتعني أن يــشكل فهــم اإلعــالن  - ١٣
ــشطته  ــدى يف االضــطالع بأن ــشأن      .املنت ــه ب ــدا يف جــدول أعمال ــدى بالفعــل بن ــد أدرج املنت وق

 .اإلعالن
  

 ٤٢املادة أثر     

 .هي وظيفة بعيدة املـدى  ٤٢مبوجب املادة إن الوظيفة اجلديدة اليت كلف هبا املنتدى   - ١٤
  .كم ذات طابع مزدوجاحلكما أن صيغ 

 ال أن يـشجع علـى احتـرام اإلعـالن فحـسب،             يـتعني علـى املنتـدى،      ،في املقام األول  ف  - ١٥
تـشجيع  علـى  سـيعمل  على أن املنتـدى     ضمناً  لك  يدل ذ و .أيضا “تاماًتطبيقا  ”بل على تطبيقه    

ويف القـرارات اإلداريـة     الوطنيـة   إدراج اإلعالن يف التشريع الوطين فضال عن تطبيقه يف احملـاكم            
 .يف خمتلف البلدان

 اإلعـالن، ويعـين هـذا أن ينظـر     “فعاليـة ”ويف املقام الثاين يتعني على املنتدى، أن يتابع        - ١٦
القـانون  ”( للقـانون املـدون وللقـرارات     ) “عمـل القـانون يف الواقـع      ”(يف مدى مطابقـة الواقـع       

 .التنفيذكذلك، يتخذ اإلجراءات الالزمة لسد ثغرة األمر ، وإن مل يكن )“املدون يف الكتب

 أيـة سـلطة لتحقيـق    ،املـادة صيغة  يف ،الواسعة النطاقاجلديدة  وال تقابل هذه املسؤولية       - ١٧
 علـى   ٤٢املـادة   بقـراءة   ب أن ُتقـرر      فإن سلطة املنتدى جيـ     ،وبالتايل .يف هذا الصدد  الزم  ما هو   

املبـادئ   هـذه ينبغـي االعتمـاد علـى بعـض املبـادئ أو      التفـسري  ويف عملية  .أساس اإلعالن برمته
  .التوجيهية اليت تنطوي عليها روح اإلعالن

املنتـدى حــىت  هــي أعمـال   :للتفـسري يف هـذه احلالــة  املقبولــة بعـض املبـادئ التوجيهيـة    و  - ١٨
منظومـة األمـم    إطـار    حلماية حقوق اإلنسان يف      عاديةقة ال ي، والطر ٤٢ملادة  امن  غرض  الو اآلن،
  .املتحدة

 .ينبغي أن تكون ترتيبات عمل املنتدى احلالية هي نقطة البداية لتفسري املادة اجلديـدة             و  - ١٩
ميـنح تفـسري املـادة       يف املـسامهة يف فعاليـة اإلعـالن، وبالتـايل ينبغـي أن               ٤٢يتمثل غرض املـادة     و

طرائــق عمــل املنتــدى املوجهــة حنــو حتقيــق نتــائج ملموســة للــشعوب األصــلية بوصــفها قية لأســب
منظومـة األمـم   إطـار   حلمايـة حقـوق اإلنـسان يف    عاديـة وبـالنظر إىل الطريقـة ال   .وقصـاحبة حقـ  

املـادة، حيـث ُوضـع املنتـدى علـى قـدم املـساواة مـع هيئـات                  صـيغة   املتحدة جند أيضا ما يـدعم       
 .رىاألمم املتحدة األخ
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 ٤٢طرائق عمله من أجل الوفاء مبـسؤوليته مبوجـب املـادة    الدائم عندما يضع املنتدى   و  - ٢٠
 يحلقـــوقاللحقـــوق األخـــرى ذات الطـــابع املقـــرر إىل النظـــام بالتـــايل ، ينبغـــي النظـــر اجلديـــدة
 .مناذج حيتذي هبا املنتدىاالتفاقيات وينبغي أن ُتعترب  .اإلنساين

 ،حـوارات مـع الـدول بـشأن تطبيـق اإلعـالن           ترتيـب    سلطة   وينطوي هذا التفسري على     - ٢١
يف ســياق ومــن مث متابعــة فعاليتــه عــن طريــق التوصــل إىل نتــائج فيمــا يتعلــق بــسلوك كــل دولــة 

وهـذا التفـسري    .طالبـات باإلصـالح  املوالتنفيـذ  اإلعالن، مبـا يـشمل توجيـه النقـد بـشأن ثغـرات       
حــوار بــشأن إجــراء لطلــب املنتــدى واجــب االســتجابة عليهــا لــدول اينطــوي أيــضا علــى أن  

بـشهود اجتماعـات    أمـر للـدول     إصـدار    صـراحة للمنتـدى سـلطة        ٤٢ح املـادة    نمل مت  و .اإلعالن
سـباب  أن يقـرر أل بالتـايل  وجيوز للمنتـدى    . املنتدى واإلجابة على األسئلة املوجهة من األعضاء      

طريــق الليـه الــسري يف  عمليـة وسياســية أال يـضع هــذه النتيجــة حتـت االختبــار منـذ البدايــة بــل ع    
 .بالدوليف عالقته الطوعي 

 بــشأنجلــسات احلــوار هــذه معلومــات مقدمــة مــن احلكومــات  تطــرح يف وينبغــي أن   - ٢٢
وينبغي وضع طرائق مبتكرة لإلعداد الفـين        .رئيسيةسياساهتا وممارساهتا الوطنية بوصفها قاعدة      

إعـداد مثـل    وجيـب    .بالتنفيـذ  يتعلق   الدول فيما إىل  استبيانات  إرسال  جللسات احلوار، من قبيل     
 بالتــشاور والتعــاون مــع ، مــن اإلعــالن٣٨لمــادة لهــذه التقــارير عــن الــشعوب األصــلية وفقــا  

وجيب أيضا أن تـدرج املعلومـات الـواردة مـن منظمـات الـشعوب األصـلية،         .الشعوب األصلية
 .لـة ذات أمهيـة   بوصـفها مـادة مكم  ،ومن خمتلف املنظمات غري احلكومية، ومن أعضاء املنتـدى  
مالحظــات اء بدرجــة كــبرية تعقبــه وســيكون اهلــدف تنظــيم حــوار منــسق بــصورة رمسيــة وبنـّـ  

 .ختامية من املنتدى

يــتعني علــى املنتــدى أن ُيــدرج اإلعــالن يف توصــياته بــشأن جمــاالت عملــه املواضــيعية و  - ٢٣
 لدوراتـه ذات    يف إطـار املوضـوع اخلـاص      ، وكـذلك يف أعمالـه الداخلـة         الستة املشمولة بواليتـه   

 يف مـواد     أن ينظر ال   يهوعند قيام املنتدى بذلك، يتعني عل      .املستمرةالصلة ومواضيعه وأولوياته    
 .بل يف فقرات الديباجة أيضا ،وحدهااإلعالن 

ــ  آليــات األمــم املتحــدة الــثالث ذات ىحــدإ بوصــفه ،جيــب علــى املنتــدى و  - ٢٤  اتالوالي
ن يتعاون وينسق عمله مع املقرر اخلـاص املعـين حبالـة            احملددة ملعاجلة شؤون الشعوب األصلية، أ     

ــة حبقــوق       ـــراء املعني ـــة اخلب حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية للــشعوب األصــلية، ومــع آليـ
وهــذه اآلليــات  .الــشعــوب األصــلية، مــن أجــل ضــمان أقــصى حــد ممكــن مــن تكامــل اجلهــود

عــالن علــى نطــاق هيئــات األمــم  الــثالث تواجــه التحــدي املتمثــل يف تعزيــز تطبيــق وفعاليــة اإل  
 . جمتمعةاملتحدة ووكاالهتا



E/2009/43
E/C.19/2009/14

 

32 09-36354 
 

جمموعــة بوصــفه  أن ينظــر إىل اإلعــالن ،٤٢ وفقــا حلكــم املــادة ،جيــب علــى املنتــدىو  - ٢٥
وبالتــايل  .قواعــد ســامية يــتعني تطبيقهــا علــى حنــو فعــال يف مجيــع الواليــات القــضائية الوطنيــة    

وعـالوة علـى    .يمـا يتعلـق بالقـانون الـوطين    املنتـدى بوضـع سـامي ف   أعمـال  سيتمتع اإلعالن يف 
  . مجيع أحناء العامليفهذه الرؤية جيب أن ينشر املنتدى ذلك، 

  
  


