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  األصلية الشعوب بقضايا املعين الدائم املنتدى
 الثامنة الدورة

 ٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٩-١٨نيويورك، 
  *املؤقت األعمال جدول من )أ( ٤ البند

 بــشأن املتحــدة األمــم إعــالن تنفيــذ: حقــوق اإلنــسان
       األصلية الشعوب حقوق

ــدويل اخلــرباء فريــق اجتمــاع تقريــر     ــدائم املنتــدى دور بــشأن ال  املعــين ال
 املتحـدة  األمـم  إعـالن  مـن  ٤٢ املـادة  تنفيـذ  يف األصـلية  الشعوب بقضايا
 األصلية الشعوب حقوق بشأن

    

  موجز  
يقــدم هــذا التقريــر استعراضــا عامــا للمــسائل الــيت نوقــشت يف اجتمــاع فريــق اخلــرباء     

 من إعـالن    ٤٢ة يف تنفيذ املادة     الدويل بشأن دور املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلي        
يف الفتـرة مـن   األمم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية، املعقـود يف مقـر األمـم املتحـدة                

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٦إىل  ١٤
 الـدائم  املنتـدى  يقـرر  أن منـها  أمـور  جبملـة االجتمـاع    أوصـى  مناقشات إجراء وعقب  
 ووكـاالت  األصـلية  الـشعوب  وكذلك الدول، سيما وال ، دورات املنتدى  يف املشاركني دعوة
 معلومــات تتــضمن اإلعــالن، مــن ٤٢ املــادة مبوجــب خطيــة تقــارير تقــدمي إىل املتحــدة، األمــم
  نـم ونةـمك عمل فرقة يعني وأن واحمللي؛ الوطين الصعيدين على اإلعالن تنفيذ بشأن يةجوهر
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ــة ــدائم املنتــدى أعــضاء مــن مثاني ــاألطراف االقتــضاء حــسب واالتــصال التقــارير يف للنظــر ال  ب
ــارير  ــة للتق ــضااالجتمــاع  وأوصــى .املقدم ــأن أي ــشجع ب ــدى ي ــدائم املنت  حقــوق مؤســسات ال

 علـى  تامـا  تنفيـذا  وتنفيـذه  اإلعـالن  احتـرام  تعزيـز  علـى  األصـلية  الشعوب ومؤسسات اإلنسان
  .واحمللي الوطين الصعيدين
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القـرار  ( صـلية األ الـشعوب  حقـوق  بـشأن  املتحدة األمم إعالن العامة اجلمعية اعتمدت  - ١

 جديـد  بـدور  اإلعـالن  من ٤٢ املادة وتؤذن .٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ١٣ يف) ، املرفق ٦١/٢٩٥
 .األصلية الشعوب بقضايا املعين الدائم منتدىلل

 إطـار  يف الـدائم  دىتـ للمن جديدة مهام ٤٢املخولة مبوجب املادة     املسؤوليات وتشكل  - ٢
 مبوجــب واالجتمــاعي االقتــصادي اجمللــس أنــشأها الــيت اإلنــسان حبقــوق املتعلقــة العامــة واليتــه
ــراره ــدو .٢٠٠٠/٢٢ ق ــاملن أوصــى ق ــدائم دىت ــه يف ال ــسابعة دورت ــأن ال ــأذن ب  بعقــد اجمللــس ي

 أن الـدائم  للمنتـدى  ينبغـي  الـيت الكيفيـة    التفـصيل  مـن  مبزيـد  ينـاقش  دويل خـرباء  لفريق اجتماع
املوضـوعية   دورتـه  يف اجمللـس  ووافـق  .اإلعـالن  مـن  ٤٢ املـادة مبوجـب    اجلديدة واليته هبا يعاجل
 .٢٠٠٨/٢٤٩ مقرره مبوجب الدائم دىتاملن توصية على ٢٠٠٨ لعام

  
 العمل تنظيم  - ثانياً  
  موعد عقد االجتماع ومكان انعقاده وبرنامج عمله  - ألف  

 كــانون ١٦ إىل ١٤عقــد االجتمــاع مبقــر األمــم املتحــدة يف نيويــورك، يف الفتــرة مــن    - ٣
  .٢٠٠٩يناير /الثاين
  .يرد برنامج العمل يف املرفق األول هلذا التقرير  - ٤

 احلضور  -باء   
؛ األصـلية  للـشعوب  الـسبع  الثقافيـة  - االجتماعيـة  املنـاطق مـن    خـرباء  االجتماع   حضر  - ٥

 مـن  مراقبـون ؛ و األصـلية  الـشعوب  حبقـوق  املعنيـة  اخلـرباء  آليـة  رئـيس وأعضاء املنتدى الـدائم؛ و    
 مـــن ومراقبـــون املتحـــدة، األمـــم ملنظومـــة التابعـــة والـــربامج ديقوالـــصنا والوكـــاالت اإلدارات
 غـري  واملنظمـات  األصـلية،  الـشعوب  وهيئـات  منظمـات  ومـن  أخرى، دولية حكومية منظمات
   .األعضاء لدول؛ ومراقبون ممثلون لاحلكومية

  . هلذا التقريرالثاين املرفق يف املشاركني قائمة وترد  - ٦
  

  الوثائق  -جيم   
وضــا علــى املـــشاركني مــشروع جــدول أعمـــال وبرنــامج عمــل، وورقـــة       كــان معر   - ٧

وإضـافة إىل ذلـك قـدم املراقبـون عـددا مـن             . معلومات عامة، ووثائق أعدها اخلرباء املشاركون     
ن كــومي.  هلــذا التقريــروتــرد قائمــة لوثــائق االجتمــاع يف املرفــق الثالــث . الوثــائق إىل االجتمــاع
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ــواردة     ــائق ال ــع الوث ــى مجي ــشبكي   االطــالع عل ــع ال ــة يف املوق ــلمنليف القائم ــى  ت ــدائم، عل دى ال
 . www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/EGM_A42.html: العنوان

  
 االجتماع افتتاح  -دال   

التابعـة   االجتمـاعي  امليـدان  يف والتنمية االجتماعية السياسات لشعبة بالنيابة املدير أدىل  - ٨
 .االجتماع افتتاح عند استهاليل ببيانإلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 

  
 املكتب أعضاء انتخاب  -هاء   

 .مقررا ماليزير ليس وانُتخب ،لالجتماع رئيسة كوربوز - تاويل فكتوريا انُتخبت  - ٩
  

 التوصيات اعتماد  - واو  
 االســـتنتاجات ٢٠٠٩ ينـــاير/الثـــاين كـــانون ١٦ يف اآلراء افـــقبتواالجتمـــاع  اعتمـــد  - ١٠

 .أدناه ثالثا الفرع يف الواردة والتوصيات
  

 االجتماع اختتام  - زاي  
 يف املعقـودة  األخـرية  اجللـسة  يف والتوصيات االستنتاجات اعتماد بعد االجتماع اخُتتم  - ١١
 .٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ١٦
  

 والتوصيات تنتاجاتواالس الوقائع سرد  - ثالثا  
 االستهاللية املالحظات  -ألف   

 .االجتمـاع  موضـوع  األصـلية  الـشعوب  بقـضايا  املعـين  الـدائم  نتـدى امل رئيـسة  عرضت  - ١٢
 فائقـا  وإجنـازا  العامل يف األصلية للشعوب كبريا انتصارا يشكل اإلعالن اعتماد أن إىل وأشارت

 ملعــايري االمتثــال علــى الــدول حلفــز يــسيةرئ فرصــة يــوفر كمــا الدوليــة، املعــايري وضــع جمــال يف
  .اإلعالن يف الواردة تلك فيها مبا اإلنسان، حقوق

  :يلي ما على تنص إذ الدائم دىتللمن جديدة بوالية اإلعالن من ٤٢ ملادةا تؤذنو  - ١٣

املعـين بقـضايا الـشعوب      منـها املنتـدى الـدائم       تعمل األمـم املتحـدة وهيئاهتـا، و           
 علـى   ،علـى املـستوى القطـري، والـدول       مبا يف ذلك     املتخصصة،   األصلية، والوكاالت 

 .تعزيز احترام أحكام هذا اإلعالن وتطبيقها التام ومتابعة فعالية تنفيذها

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/EGM_A42.html
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 عـام  يف إنـشائه  منـذ  عمومـا  أعماله يف اإلنسان حقوق ضاياق الدائم دىتاملن أدمج وقد  - ١٤
  .شىت بطرق عمله يواصل فتئ وما ،٢٠٠٢

 اإلنـسان  حقـوق  حالـة  عـن  البيانـات  إىل لالستماع مفتوحة ندوة الدائم دىتنامل وأنشأ  - ١٥
 اإلنـسان  حقـوق  حبالـة  املعـين  اخلـاص  املقـرر  مـع  للتحـاور  نـدوة  ذلـك  يف مبا األصلية، للشعوب

 ووضــع .اإلنـسان  حبقـوق  املعنـيني  املقـررين  مــن وغـريه  األصـلية  للـشعوب  األساسـية  واحلريـات 
 ،األصـلية  للـشعوب  اإلنـسان  حقـوق  تتنـاول  الـيت  التوصيات من به بأس ال عددا الدائم دىتنامل

ــتنادا  املتحــدة األمــم ووكــاالت األصــلية الــشعوب قدمتــها الــيت والتقــارير املعلومــات إىل اس
 وعلــى .تــهادور أثنــاء واملعلومــات التقــارير تلــك علــى املترتــب النقــاش إىل اســتناداو ،والــدول
 بـني  املـشترك  الـدعم  فريـق  مـع  بالتعـاون  ،الـدائم  ىاملنتـد  أمانـة  عملـت  النـدوة  توصـيات  أساس

 التنميـة  يف اإلنسان حقوق على القائم النهج لتفعيل األصلية، الشعوب بقضايا املعين الوكاالت
 بقــضايا املتعلقـة  التوجيهيــة املبـادئ  اعتمــاد طريـق  عــن وذلـك  األصــلية، بالـشعوب  خيــتص فيمـا 

  .اإلمنائية حدةاملت األمم جمموعة عن الصادرة األصلية الشعوب

ــدورة وخــالل  - ١٦ ــسادسة ال ــودة ال ــام يف املعق ــاملن عــني ٢٠٠٧ ع ــدائم دىت ــنني ال ــن اث  م
 واإلجــراءات اهلياكــل عــن دراســةب للقيــام ليتلتــشايلد وويلتــون نيكواليــسن، إيــدا مهــا أعــضائه
 األصـلية  للـشعوب  اإلنـسان  حقـوق  حالـة  ملعاجلـة  إنـشاؤها  ميكـن  والـيت  حاليـا  القائمة واآلليات
 واإلجـراءات  اهلياكـل  هذه يف وإدماجها األصلية الشعوب لتمثيل ترتيبات واختاذ فعالة، بصورة

 إدمــاج  كفالــة إىل الــدائم  املنتــدى) E/C.19/2008/2( تقريرمهــا  يفعــضوان  ودعــا  .واآلليــات
 يـضطلع  الـيت  األعمـال  يف وكـذلك  بواليته، املشمولة الستة اجملاالت بشأن توصياته يف اإلعالن

 بـأن  أيـضا  وأوصـيا  .املـستمرة  وأولوياته مواضيعه ويف ،دورة لكل اخلاص املوضوع إطار يف هبا
 التحـديات  بـشأن  الـدول  مـع  البنـاء  احلـوار  يـشجع  داخلـه  إجـراء وضـع    يف الـدائم  دىتاملن ينظر

 مـستقبلية  أعمـال  مـن  القضايا هذه تتطلبه وما األصلية الشعوب بقضايا خيتص فيما واإلجنازات
 فيـه  تـشارك  وأن دوريـة  بـصورة  احلـوار  ذلـك  جيـري  أن واقترحـا  .اإلعـالن  جبمبو بلد كل يف

 احلـوار  هـذا  شـأن  مـن أن   وأكـدا  .املتحـدة  األمم منظومة عن فضال األصلية الشعوب منظمات
 يف عمليــة نتــائج حتقيــق بغيــة والــدويل، الــوطين الــصعيدين علــى للتعــاون مواتيــة بيئــة يهيــئ أن

  .الدويلرنامج التنمية ب طريق عن ذلك يف مبا امليدان،
  

  تطبيق اإلعالن  -باء   
الحظ اخلرباء أن بعض وكاالت األمم املتحدة، وفريق الدعم املـشترك بـني الوكـاالت         - ١٧

املعين بقضايا الشعوب األصلية، قد أشاروا إىل اإلعالن بوصفه صكا غري ملـزم، معتـربين ذلـك        
ى حنـو يـشبه املعاهـدات أو يرتقـي إىل      فعلـى الـرغم مـن أن اإلعـالن غـري ملـزم علـ              . أمرا مضلال 
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مستواها، إال أنه ملزم بطبيعته، كما أن الدول قد تصبح ملزمة مبوجب القـانون الـدويل بطـرق               
فاإلعالن هـو معيـار حلقـوق اإلنـسان، وال تنـشأ عنـه              . أخرى خالف التصديق على املعاهدات    

ت الطبيعــة العامليــة حقــوق جديــدة أو خاصــة لكنــه يعــد إضــافة حلقــوق اإلنــسان األساســية ذا  
  .ويدخلها يف السياق الثقايف واالقتصادي والسياسي واالجتماعي للشعوب األصلية

والحــظ املــشاركون ظهــور توافــق يف اآلراء حــول عــدم ضــرورة حتقيــق االتــساق بــني   - ١٨
 ملنظمــة العمــل الدوليــة، نظــرا إىل أن صــياغة الــصكني متــت يف   ١٦٩اإلعــالن واالتفاقيــة رقــم 

. يــة خمتلفــة وعلــى يــد هيئــات خمتلفــة، ومهــا لــذلك متباينــان يف عــدد مــن اجلوانــب   فتــرات زمن
وميثالن جانبني خمتلفني جملموعة املعايري ذاهتا، وينبغي اسـتخدامهما معـا علـى أفـضل حنـو ممكـن                   

  .حلماية حقوق اإلنسان للشعوب األصلية وتعزيزها وإعماهلا
الن، الـيت تـدعو املنتـدى الـدائم إىل تعزيـز             من اإلع  ٤٢واعتمدت اجلمعية العامة املادة       - ١٩

وأدت املفاوضـات املطولـة بـشأن فحـوى         . احترام أحكـام هـذا اإلعـالن ومتابعـة فعاليـة تنفيـذه            
اإلعالن واليت ربطـت بـني مفـاهيم الـدول والـشعوب األصـلية، والـدعم الطـاغي الـذي حـصل                      

وقــد أعربــت الــدول مــن  . هعليــه اإلعــالن يف اجلمعيــة العامــة، إىل تعــاظم اآلمــال بــشأن تنفيــذ  
  .جانبها عن هذا الرأي أثناء املفاوضات

واتفق اخلرباء على قيام والية جديـدة ملنظومـة األمـم املتحـدة، تـشمل املنتـدى الـدائم،                     - ٢٠
بغرض التشجيع على اختاذ تـدابري لـدعم اإلعـالن وتقيـيم هـذه التـدابري، ممـا جيعـل التحـاور مـع                

وأعربـت  .  علـى النحـو الـوارد يف اإلعـالن أمـرا ضـروريا             الدول بـشأن تطبيـق حقـوق اإلنـسان        
إحدى الدول عن رأي مفاده أن ذلـك اإلعـالن غـري ملـزم، مـثرية بـذلك مناقـشة عـن جوانـب                       

ورئــي أنــه يستحــسن تــذكري وكــاالت األمــم . حقــوق الــشعوب األصــلية ذات الطبيعــة امللزمــة
  .ما ورد يف اإلعالناملتحدة والدول باخلصائص امللزمة حلقوق اإلنسان، على حنو 

واتفق املشاركون على أمهيـة أن يـدمج املنتـدى اإلعـالن يف توصـياته املتعلقـة مبجاالتـه                     - ٢١
ــه يف إطــار املوضــوع اخلــاص بكــل دورة مــن      املواضــيعية الــستة، عــالوة علــى إدماجــه يف عمل

لك، أن وينبغــي للمنتــدى الــدائم، لــدى القيــام بــذ. دوراتــه، ويف موضــوعاته وأولوياتــه اجلاريــة
ينظر ال يف مواد اإلعـالن فحـسب، بـل وفـق فقـرات الديباجـة الـيت متـنح الـصك سـياقه، والـيت                    

وطرح أيضا رأي مفـاده أنـه ينبغـي للمنتـدى الـدائم أن يـدمج                . يلتفت إليها يف أحيان كثرية     ال
 اإلعالن يف مشاريعه البحثية ومنشوراته املستقبلية، مبا يف ذلـك الدراسـات القطريـة املتخصـصة               

  .وإرشادات التنفيذ، وجمموعات املمارسات اجليدة
وميكــن أن يتحــول اإلعــالن إىل أداة رئيــسية يف الــدعاوى القــضائية املتعلقــة بــاحلقوق      - ٢٢

والــشكاوى الــيت تقــدم إىل اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات حقــوق اإلنــسان، يف حــاالت فــشل          
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ناميات املنازعات حبيـث ال يقـع       وميكن أن حيدث أيضا تغيريا يف دي      . املفاوضات مع احلكومات  
ــة       ــها إىل الدول ــرتاح عن ــل ي ــشعوب األصــلية طــوال الوقــت، ب ــات علــى ال وأشــار . عــبء اإلثب

املــشاركون إىل أمثلــة اســتخدم اإلعــالن فيهــا بالفعــل علــى حنــو فعــال يف احلــوار بــني الــشعوب  
  .األصلية واحلكومات

يـة، مبهمـة إعـداد بيانـات تفـسريية          واقترح اخلرباء أن يضطلع املنتدى على سبيل األولو         - ٢٣
وميكـن أداء تلـك املهمـة       . وتعليقات عامة بشأن أهـم األحكـام الـواردة يف اإلعـالن واعتمادهـا             

وجيـب  . على أساس الدراسات والورقات اليت يعدها أعضاء املنتدى مبساعدة اخلرباء املختـصني        
عل املنتـدى مـن اعتمـاد تعليـق         واقترح أن جي  . أن تناقش النتائج يف املنتدى وحتصل على موافقته       

، ٣وميكنـه أن يـويل اهتمامـه أيـضا للمـادة        . ٢٠٠٩ هدفا له يف دورته لعام       ٤٢عام على املادة    
اليت قد تكون مفيدة أيضا ملنتديات أخرى، مثـل احملـاكم الـيت تبـت يف املـسائل املتعلقـة حبقـوق                      

  .الشعوب األصلية
  

  متابعة فعالية اإلعالن  -جيم   
وقـدم اقتـراح   . رباء على ضرورة اإلشراف على تنفيذ اإلعـالن وكفالـة فعاليتـه    اتفق اخل   - ٢٤

بشأن تشكيل هيئة شبيهة باهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان، تستطيع الـدول أن تقـدم               
إليها تقارير بشأن إجراءاهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان اخلاصة بالـشعوب األصـلية، كمـا ميكـن أن          

  .لية إليها بالطعون املتعلقة بالدفاع عن حقوقها على أساس اإلعالنتتقدم الشعوب األص
وأبــرز املــشاركون أمهيــة الفقــه القــضائي للــهيئات القائمــة املنــشأة مبعاهــدات حقــوق       - ٢٥

اإلنسان، واإلجراءات اخلاصة، يف معاجلة حقوق اإلنـسان اخلاصـة بالـشعوب األصـلية، لكنـهم       
 الـيت مل يـستخدم فيهـا اإلعـالن علـى النحـو املناسـب، أو                 أعربوا أيضا عن قلقهم إزاء احلـاالت      

ــذ فيهــا            ــيت مل تنف ــى النحــو الواجــب، أو ال ــشعوب األصــلية عل ــسائل ال ــا م ــاجل فيه ــيت مل تع ال
وقيــل إن هــذا ينطبــق علــى احلالــة املتعلقــة بــاجلهود األوليــة لالســتعراض الــدوري    . التوصــيات

. ن واملــصاحل اخلاصــة بالــشعوب األصــليةالــشامل، الــيت اتــسمت بعــدم االهتمــام حبقــوق اإلنــسا
ــدوري      وأوصــى املــشاركون باســتخدام إعــالن األمــم املتحــدة كإطــار ملراجعــة االســتعراض ال

  .الشامل واالمتثال له
واقترح أن ينظم املنتدى الدائم إطار عمله هبـدف إقامـة حـوار مـع الـدول فيمـا يتـصل               - ٢٦

لــى املمارســات اجليــدة يف جمــال تطبيــق     وينبغــي أن يرتكــز ذلــك احلــوار ع   . بتنفيــذ اإلعــالن 
ــدول      . اإلعــالن وميكــن إعــداد طــرق مبتكــرة لإلعــداد املوضــوعي للحــوارات، ويرســل إىل ال

وينبغي توجيـه االسـتبيان أيـضا إىل رابطـات     . استبيان بشأن التنفيذ يقوم بإعداده املنتدى الدائم      
نـسان، ويفـضل أن يكـون       الشعوب األصلية وتوزيعه على املنظمـات غـري احلكوميـة حلقـوق اإل            
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وميكـن  . ذلك من خالل الوسائل اإللكترونية، مبـا يف ذلـك اسـتخدام املوقـع الـشبكي للمنتـدى       
  .ملء االستبيان بالتعاون بني احلكومات والشعوب األصلية

واقتــرح اخلــرباء تــشجيع الــدول علــى تقــدمي تقــارير إىل املنتــدى الــدائم بــشأن كيفيــة       - ٢٧
ق هذه الغاية، يستطيع املنتدى تشكيل فريـق عمـل أو جلنـة مـن أجـل                 ولتحقي. تنفيذها لإلعالن 

وميكـن  . الدخول يف حوار بناء مع الدول بشأن التحديات واإلجنـازات واإلجـراءات املـستقبلية       
أن يـــشمل احلـــوار معلومـــات مقدمـــة مـــن كـــل مـــن الـــدول ومنظمـــات الـــشعوب األصـــلية،  

  .ة بالشعوب األصلية أو املؤثرة فيهايتعلق بسياساهتا الوطنية وممارساهتا املتصل فيما
  

  تنمية القدرات  -دال   
يعتمد جناح تنفيذ اإلعالن يف هناية املطاف، على مدى فهـم الـشعوب األصـلية نفـسها          - ٢٨

وينبغـي أن تفـي الـدول       . لنظام حقوق اإلنسان، وانتفاعهـا بـه علـى الـصعيدين احمللـي والـوطين              
كما يتعني أن تكون الشعوب األصـلية قـادرة عـن اإلعـراب             بالتزاماهتا املتعلقة بتطبيق اإلعالن،     

  .عن حقوقها ومصاحلها والدفاع عنها وفقا ملعايري حقوق اإلنسان املتعارف عليها عامليا
ــسيط نــص اإلعــالن          - ٢٩ ــأن تب ــا ب ــة علم ــة بالغ ــدرات بأمهي ــاء الق ــسم اســتراتيجيات بن وتت

لـن يفـي بـالغرض يف حـد ذاتـه، بـدون       وترمجته مباشرة إىل اللغات املختلفـة للـشعوب األصـلية           
. إعداد معايري أخرى لتنمية القدرات يف إطار اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية وغـري األصـلية             

وميكن أن يوفر اإلعالن إطار العمل الـضروري الـذي جيمـع منظمـات الـشعوب األصـلية علـى                    
وميكــن أن تنظــر . انالــصعيد احمللــي والــوطين واإلقليمــي، هبــدف تنظــيم نــواتج حقــوق اإلنــس   

االستراتيجيات يف إعادة تنشيط منظمات الشعوب األصلية ونظمها التقليديـة وتعزيـز قـدراهتا؛              
واملشاركة الفعالة لنساء وشباب الشعوب األصلية؛ والقـدرة علـى اكتـساب التأييـد واجلوانـب                

جــراء األخــرى للقــدرات القياديــة للــشعوب األصــلية؛ ويف تــشكيل التحالفــات والــشبكات؛ وإ 
  .االستعراضات القانونية والبحوث يف جمال حقوق الشعوب األصلية ومصاحلها

وينبغي أن توجه أية أنشطة تثقيفية بشأن اإلعالن إىل الشعوب األصلية وغـري األصـلية                 - ٣٠
وميكن أن تؤدي نساء الـشعوب األصـلية دورا    . معا، يف إطار احترام التنوع واملسائل اجلنسانية      

  .التوعية وتنمية القدراتهاما يف جمايل 
ومن الضروري قيام حـوار مباشـر مـع الـشعوب األصـلية، جبانـب مـشاركتها الفعالـة،                     - ٣١

من أجل تعزيز التثقيـف يف جمـال حقـوق اإلنـسان بوصـفه أداة لبنـاء القـدرات، بـل ومـن املهـم                 
ويـصعب علـى الـشعوب األصـلية احلـصول علـى            . أيضا قيام حوار بشأن ضرورة هذا التثقيـف       

. اإلنصاف والفهم املتبـادل، إن مل تـدرج منظراهتـا املتميـزة يف بـرامج التـدريب وبنـاء القـدرات          
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وأشري بوجه خاص إىل املسامهات القيمة ملنظمات الشعوب األصلية العاملة حاليا يف جمال بنـاء               
ــرامج التــدريب يف جمتمعــات الــشعوب األصــلية، عــالوة علــى مــسامهات      القــدرات، وتنفيــذ ب

وميكن للمنتـدى الـدائم أن خيـصص        . مم املتحدة والدول واهليئات الدولية األخرى     وكاالت األ 
جزءا من موقعه الشبكي لعرض املواد التثقيفية ومواد التـدريب الـيت تعـدها الـشعوب األصـلية،             
واليت ميكن عندها استخدام هذه املواد باعتبارها من املوارد املتاحة للـشعوب األصـلية األخـرى                

ت األمم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة، مـن أجـل بنـاء القـدرات املتعلقـة                    والدول ووكاال 
  .بفهم اإلعالن وتنفيذه

وتوجد بالفعل برامج تدريبية ذات تركيز خاص على الشعوب األصـلية، مثـل الـربامج            - ٣٢
اليت تنفذها منظمات الشعوب األصـلية ووكـاالت األمـم املتحـدة وبـرامج حقـوق اإلنـسان يف                   

وينبغــي أن تراعــي هــذه الــربامج لــدى إعــداد اســتراتيجيات بنــاء القــدرات وتعزيــز  . تاجلامعــا
وينبغي ألمانة املنتدى الدائم جتميع قائمة تضم الربامج التدريبيـة القائمـة بالفعـل              . برامج الزمالة 

  .واليت ميكن ملنظميها أن يكونوا شركاء حمتملني يف التدريب
 تنفيذ التدريب يف جمـال حقـوق اإلنـسان علـى مـستوى              ووفقا ألحد اخلرباء فإنه يتعني      - ٣٣

القاعدة وسط اجملتمعات احمللية للشعوب األصـلية، مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى التثقيـف يف                    
  .جمال حقوق اإلنسان

وميكن لربامج التدريب املوجهـة إىل الربملـانيني الـوطنيني وأعـضاء املؤسـسات الوطنيـة،          - ٣٤
ــسان والو   ــل جلــان حقــوق اإلن ــساعد يف جعــل اإلعــالن جــزءا مــن     مث كــاالت األخــرى، أن ت

وميكن للمنتدى الـدائم النظـر يف تنظـيم حلقـات دراسـية ودورات تدريبيـة               . السياسات الوطنية 
لبناء القـدرات للبعثـات الدائمـة لـدى األمـم املتحـدة، مـن أجـل املـساعدة علـى التوعيـة بأمهيـة                         

  .اإلعالن وبني الدول
ــة    وأوصــى أحــد اخلــرباء ب    - ٣٥ ــائق مسعي ــل اإلعــالن إىل وث ــاع   -تحوي ــرا الرتف ــصرية نظ  ب

وميكــــن أيــــضا اســــتخدام مــــوارد افتراضــــية  . معــــدالت األمميــــة وســــط الــــشعوب األصــــلية 
والتكنولوجيـــات اجلديـــدة يف بـــرامج التـــدريب، عـــالوة علـــى جمموعـــات املبـــادئ التوجيهيـــة  

ثائق السمعية والبـصرية للوقـت   وحتتاج الو. واألنشطة التثقيفية املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية   
  .واملوارد املالية، لكن ميكن إجنازها إذا توفرت اإلرادة السياسية

ــات اجلديــدة لتعزيــز الــشبكات ونــشر          - ٣٦ وأوصــى أحــد اخلــرباء باســتخدام التكنولوجي
ويف هذا الـصدد، نظمـت مؤسـسة حبثيـة تابعـة      . اإلعالن بني اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية   

ــة يف شــيلي، حلقــة دراســية افتراضــية    إلحــدى امل ــة(نظمــات غــري احلكومي باعتبارهــا ) إلكتروني
وكانـت هـذه التجربـة بالغـة النجـاح، وشـارك            . وسيلة للمسامهة يف اجتماع فريق اخلـرباء هـذا        
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انظـر التقريـر يف املوقـع    ( بلـدا  ٢١ شـعبا مـن الـشعوب األصـلية، يف     ٧٦ فردا ميثلون   ٢٦٤فيها  
www.un.org/esa/socjev/unpful/documents/EGM-Art-42-CEPDI.doc.(  

وميكن أن تشمل اجلهود األخـرى للتوعيـة، تنظـيم محلـة تتـوىل تنـسيقها أمانـة املنتـدى                      - ٣٧
املتخصـصة، وخباصـة إدارة شـؤون اإلعـالم         الدائم بالتعاون مع هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا        

  .ومكاتبها امليدانية، باالشتراك مع املنظمات غري احلكومية والدول األعضاء
ومـــن الـــضروري تثقيـــف مـــوظفي األمـــم املتحـــدة، العـــاملني علـــى الـــصعيد الـــدويل     - ٣٨

 وميكـن تنفيـذ هـذا التـدريب يف معظمـه مـن خـالل اجلهـود املـشتركة بـني                    . واإلقليمي والوطين 
الوكاالت، من أجل تطبيق املبادئ التوجيهية املتعلقة مبسائل الـشعوب األصـلية جملموعـة األمـم                

ويعـد الـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة مـن األمثلـة اجليـدة لـذلك، باعتبـاره            . املتحدة اإلمنائية 
إحــدى وكــاالت األمــم املتحــدة الــيت تــسعى إىل حــشد قــدرات الــشعوب األصــلية يف بلــدان     

ــة، وإىل إقامــة شــراكات وشــبكات هامــة يف املنطقــة باالشــتراك مــع منظمــات     أمريكــ ا الالتيني
وميكــن ألعــضاء املنتــدى الــدائم العمــل مباشــرة مــع هيئــات منظومــة األمــم . الــشعوب األصــلية

وعالوة علـى ذلـك، ميكـن أن    . املتحدة يف إكوادور، فيما يتعلق بشرح اإلعالن وتوضيح آثاره        
 مجيــع األفرقــة القطريــة لألمــم املتحــدة، مــن خــالل اســتخدام اســتبيان  ينظــر املنتــدى يف إشــراك

  .لتقييم عمل هذه األفرقة اليت تشارك فيه الشعوب األصلية، وحتديد الفجوات والتحديات
واقترح اخلرباء أن توفر أمانة املنتدى الدائم ومنظومة األمـم املتحـدة املـوارد املاليـة مـن                    - ٣٩

  .أجل تعزيز إبراز اإلعالن
ويف حاالت كـثرية، يكـون للـصناعات االسـتخراجية واملؤسـسات املاليـة تـأثري مباشـر                    - ٤٠

  .على الشعوب األصلية، لذا من الضروري توفري التدريب بشأن اإلعالن للقطاع اخلاص
وميكــن للمنتــدى الــدائم أن يستــضيف اجتماعــات ســنوية يف كــل منطقــة مــن منــاطق     - ٤١

 تطبيق اإلعالن وفقـا لربنـامج عمـل العقـد الـدويل الثـاين          الشعوب األصلية السبع، بغرض رصد    
 مـن اإلعـالن، ينبغـي اإلذن لـصندوق          ٤١ و   ٣٩ووفقـا للمـادتني     . للشعوب األصـلية يف العـامل     

األمم املتحدة للتربعات لصاحل الـشعوب األصـلية بتمويـل تلـك االجتماعـات، وينبغـي تـشجيع           
رات الــشعوب األصــلية وكفالــة متتعهــا  الــدول علــى املــسامهة يف الــصندوق مــن أجــل بنــاء قــد  

  .حبقوق اإلنسان اليت هلا
  

  على مستوى الدولز اإلعالنيعزت  -هاء   
 . عن تنفيذ اإلعالنالرئيسية الدول تتحمل املسؤولية  جديد أنن ماخلرباءأكد   - ٤٢

http://www.un.org/esa/socjev/unpful/documents/EGM-Art-42-CEPDI.doc
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ــادة  و  - ٤٣ ــد النظــر يف امل ــضا مــن النظــر   ،٤٢عن ــد أي ــاديف  ال ب ــاول . ٤١ و ٣٩ تنيامل وتتن
 إىل التعـاون  ٤١لى التعاون التقين واملايل من الدول وتـشري املـادة        عول  ص احلق يف احل   ٣٩ ةاملاد

 . أخرىالتقين واملايل من األمم املتحدة ومنظمات حكومية دولية

 .اوطنيــ  حيــث أصــبح اإلعــالن قانونــا    علــى ذلــك  بوليفيــا كمثــال جيــد  ترحــاقُتو  - ٤٤
  بعـض تاء العتمـاد دسـتور جديـد يتـضمن      اسـتف  ٢٠٠٩ينـاير   /كانون الثـاين   ٢٥ يوم   وسيجرى

 .من اإلعالناملستمدة بادئ املو قوقاحل

ــشريعية   و  - ٤٥ ــد عــدد مــن اجملــالس الت ــة، أي ــدول االحتادي فقــد ســنت  .  اإلعــالن أيــضايف ال
 تنسـ ،  كـذلك . دعم اإلعـالن  ت ت تشريعا ،على سبيل املثال  ،  األقاليم الشمالية الغربية يف كندا    

 . يف هذا الصدد تشريعات األمريكيةا يف الواليات املتحدةأريزونوحكومات هاواي ومني 

 واإلرادة الـسياسية،    ةقتـصادي ال ا كةرملـشا  تنفيذ إعـالن علـى مـستوى الدولـة ا          يقتضيو  - ٤٦
ومـن  .  جتـاه الـشعوب األصـلية       الـيت ارتكبتـها    املظـامل التارخييـة   بوال سيما يف الدول اليت تعترف       
 مهـم    تطـورٌ  عهـا عليـه   الطتمعـات الـسكان األصـليني وإ       جم  يف مث، فإن احلاجة إىل نـشر اإلعـالن       

 .يتطلب التنسيق بني الدول ووكاالت األمم املتحدة

وجرى التأكيد علـى أمهيـة مواصـلة العمـل مـع الـدول الـيت امتنعـت عـن التـصويت أو                      - ٤٧
الـدول  مـع    اعـالن اجتماعـ   اإلف الـدول الـيت أيـدت        يستـض ت أن   حراقتُـ و. صوتت ضد اإلعـالن   

 .يدهتؤ  ملاليت

  حلقــوق اإلنــسان الــسامي األمــم املتحــدةوأشــار املــشاركون إىل أمهيــة وظيفــة مفــوض  - ٤٨
ل اآلليـات اخلاصـة يف جمـال حقـوق        اعمـ أ إىل املوارد املتاحة من خالل املفوضية لـدعم          واوأشار

ينبغـي أن   و. السـتعراض الـدوري الـشامل     ا إعـداد تقـارير       أثنـاء  ، مبـا يف ذلـك     هااإلنسان وتنسيق 
 يف  فوضـية حد نقـاط التركيـز بالنـسبة للم       أ تطبيق إعالن وحالة السكان األصليني       ألتا مس كونت

 .التعامل مع قضايا الدول

 هـي واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وال سيما إذا كانـت متتثـل ملبـادئ بـاريس،                  - ٤٩
اغة نظـر يف صـي    أن ي لمنتـدى الـدائم     لميكـن   و. تـها هياكل أساسية لتعزيز حقـوق اإلنـسان ومحاي       

ميكـن  و.  يف تطبيـق اإلعـالن      املقرر إشـراكها   لمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   ل استراتيجيات
وينبغـي أيـضا بـذل جهـود خاصـة          . منطقـة كل  نظر يف سياسات كل بلد و     أن ي لمنتدى الدائم   ل
  عـن الفـصل يف  نيون مـسؤول يـصبح  قـد   من اإلعـالن ألهنـ    ضمو أعضاء اهليئة القـضائية مبـ      ريبصلت

نظــر وكــاالت أن توعــالوة علــى ذلــك، ميكــن أيــضا . قــوق الــسكان األصــلينيحب قــضايا تتعلــق
  صـــياغة اســـتراتيجياتمـــن أجـــلاألمـــم املتحـــدة املتخصـــصة يف العمـــل مـــع املنتـــدى الـــدائم  

 .عملها يفاإلعالن من أجل إدماج لمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ل
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اعــات، مــن املهــم أيــضا رت الكــوارث الطبيعيــة وال عــدد يف احلاصــلةوبــالنظر إىل الزيــادة  - ٥٠
االت الطـوارئ اإلنـسانية،     حلـ  صديتـ ل ل  تعتمـدها  خطةأي  عالن يف   اإلدرج  ت بأن الدول   ريذكت
 . يف حاالت األزمات اإلنسانيةالشعوب األصلية هي من بني أكثر الفئات ضعفاًذلك ألن و

 بـني الـدول      املربمـة   املعاهـدات  نظومة األمم املتحـدة أن تواصـل عملـها بـشأن          ملينبغي  و  - ٥١
 يف هـذا املوضـوع،   عـن  أو مـؤمتر    حلقـة دراسـية     عقـد  واقتـرح املـشاركون   . ني األصلي سكانوال
 .  يف أمريكا الشماليةات القبلية،معيإحدى اجلقبلية أو ال أحد الشعوب ةافيض

لـدول   ا ت طلبـ  مـا  تنفيذ اإلعالن على الصعيد الوطين حيث      الدائم تيسري لمنتدى  ميكن ل و  - ٥٢
ــال ، وذلــك،ذلــك ــام ب  ، علــى ســبيل املث مــم بعثــات مــشتركة مــع وكــاالت األ  مــن خــالل القي
 .املتحدة

  
 التعاون داخل منظومة األمم املتحدة  -واو   

، يف   القيـام  اوهيئاهتـ  مـم املتحـدة   وكـاالت األ  هبـا ل   ميكـن    يـة الـيت   كيفالناقش املشاركون     - ٥٣
 لجهــودل تكامــلالوضــمان أقــصى قــدر مــن ق أعماهلــا يتنــسب،  مــن أجــل تنفيــذ اإلعــالنهاعملــ

 .املبذولة

 الـشعوب   قـضايا  واليـات حمـددة ملعاجلـة     اليت أُنيطـت هبـا     ثالثالمم املتحدة   ألاآليات  و  - ٥٤
 واملقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية                 ،ملنتدى الدائم ا  هي األصلية

مــن مت االتفــاق علــى أن و. لــشعوب األصــلية، وآليــة اخلــرباء املعنيــة حبقــوق اللــشعوب األصــلية
 .بينها  التنسيق والتعاونالضروري

ملقــرر اخلــاص يت يؤديهــا الــا األدوار املختلفــة خطــي،ووصــف املقــرر اخلــاص، يف بيــان   - ٥٥
ى لـ ع اًن معـ  عمـال تمل  ا مـن نظـام شـ      ة أجزاء متميز  ن متثال واليتهما أن   االحظمواملنتدى الدائم،   

 جوانـب الرصـد تـشكل جـوهر          أن وشدد على . ٤٢عالن وفقا للمادة    حتقيق التنفيذ الفعال لإل   
 .نتدى الدائم وآلية اخلرباءاملضمان التكامل مع بواليته والتزامه 

أن  ةات الثالثـ  كيانـ  لل  هبا أن هناك العديد من الطرق اليت ميكن       وأكد رئيس آلية اخلرباء     - ٥٦
 ويفها  ت اليت ينظمها كل منـ     اسباملنا يشمل التعاون املشاركة يف      وميكن أن . هاجهود يف   تنسق

فق أيضا علـى أن     واتُّ. كل منها هبا   اليت يقوم    ثوبحال  يف  أو تقدمي مدخالت   البحوث املشتركة 
ول يف مدريـــد يف األ  االجتمـــاععقدســـُيو.  ســـنويا اآلليـــات الـــثالثالجتمـــاعهنـــاك حاجـــة 

ــر /شــباط ــمــااتوخ. ٢٠٠٩فرباي ــه، لــوحظ أن ــت ي ــود املاىعني التغلــب عل ــة لــضمان عقــد   القي لي
ن آليـة اخلـرباء قـررت إدراج بنـد          بـأ  رئـيس آليـة اخلـرباء االجتمـاع           وأخـرب  .اجتماعات منتظمـة  

إعالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب           ” املقبلة بعنوان    امستقل يف جدول أعمال دورهت    



E/C.19/2009/2
 

14 09-22755 
 

قليمـي   املمكنة لتطبيق اإلعالن علـى الـصعيدين اإل        اتلياآلمناقشة اإلجراءات و  بغية   ،“األصلية
 .والوطين

وجـب  اهليئـات املنـشأة مب    رة مـع    مستمفظ على اتصاالت    احي  أن  للمنتدى الدائم  ينبغيو  - ٥٧
 اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان،  مبــا فيهــا ،عــالناإل تطبيــق بــشأن معاهــدات حقــوق اإلنــسان 

ز واللجنـــة املعنيـــة بـــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة، وجلنـــة القـــضاء علـــى التمييـــ  
ــز ضــد املــرأة    ــة القــضاء علــى التميي ــة حقــوق الطفــل ،العنــصري، وجلن جيــب أن تركــز و.  وجلن

قـوق الـشعوب    حب لـق األمـر   عتعـالن كلمـا     اإل ألحكـام    باالمتثـال   علـى التـزام الـدول      التوصيات
استخدام اإلعالن من قبل جملس حقوق اإلنسان، مبـا يف أثنـاء االسـتعراض              من املهم   و. األصلية

 .الدوري الشامل

ــدائم  ذكــرباإلضــافة إىلو  - ٥٨ ــدى ال ــادة    باال املنت ــدعو امل ــم   ٤٢ســم، ت ــات األم ــع هيئ  مجي
قـد  و. ه إعـالن األمـم املتحـدة والعمـل مـن أجـل تنفيـذ        إىل تعزيـز  املتخصـصة ااملتحدة ووكاالهت 

ــى ضــرور    ــشاركون عل ــذلشــدد امل ــات جهود  ة أن تب ــذه اهليئ ــع ه ــا مجي ــة  ه ــالنظر إىل املهم ، ب
.  جهـود لتنفيـذ اإلعـالن      بذلـه مـن   يا  ت مـ  وكـاال  العديد من ال   وأبرز. هتنفيذالضخمة املتمثلة يف    

اإلعـالن بـني     مبـضمون     الـوعي  نشر ترمجة اإلعالن إىل لغات عديدة، و       تلك اجلهود  ضمنمن  و
 .اد أدلة عمليةعد التقنية وإاوكاالت، والترويج له يف خدماهتالموظفي 

 جهـود مـشتركة      إطـار  األمم املتحـدة يف   مع وكاالت   أن يعمل   لمنتدى الدائم   وينبغي ل   - ٥٩
ط  استشارية ملنظومة األمـم املتحـدة تـسلِّ        ات عملية أو ورق   بتصنيف أدلة  يقوم و ، اإلعالن لتنفيذ

شارك مـع وكـاالت     يـ ن  ألمنتـدى الـدائم     وميكـن ل  . الضوء على الفرص املتاحـة لتنفيـذ اإلعـالن        
 يكــون حــافزا هامــا قــداألمــر الــذي لبلــدان، ا  املوفــدة إىلاألمــم املتحــدة يف البعثــات املــشتركة

 بـشأن حمنـة     ٢٠٠٨ عـام     صدرت توصية بيف أعقا  لوحظ أنه،    ،يف هذا الصدد  و. وثقلتعاون أ 
 البلـدين املنتـدى   ا بوليفيا وباراغواي، دعت حكومت الواقعة يف تشاكو شعب غواراين يف مناطق   

 نمع عـدد مـن الوكـاالت، مـ         البعثة بالتشاور     هلذه  التخطيط وقد مت .  إليها  بعثة  إيفاد ىلإالدائم  
 .ها منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة العمل الدوليةنيب

  يف الفريـق عقـد و. ة أساسـي يـة مهعمل فريـق الـدعم املـشترك بـني الوكـاالت أ     ويكتسي    - ٦٠
طـة   خاروضـع  تعزيـز اإلعـالن و  بـشأن   يف جنيـف  ا خاصـ  ا اجتماع ٢٠٠٨ عام   فرباير من /شباط
  .)E/C.19/2008/CRP.7انظر  ( بطريقة تعاونية للوكاالت للعملطريق

اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة           مـا تقـوم بـه        علىبعض املشاركني   أثىن  و  - ٦١
جـل حتـسني اإلحـصاءات والبيانـات التحليليـة املتعلقـة بقـضايا         مـن أ  أنـشطة    مـن    البحر الكارييب 

 يف  متفاوتـة  اللجان اإلقليمية لألمـم املتحـدة      من أسف أن إجنازات    نقالوا إ الشعوب األصلية، و  
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 قـضايا الـشعوب     عـل  اللجـان اإلقليميـة علـى ج       ساعديـ  أنلمنتـدى الـدائم     ل  وميكن . الصدد هذا
 . برامج عملهاجزءاً مناألصلية 

  اجملموعـات اإلقليميـة،    عمل مع لي املنتدى الدائم األمم املتحدة       يتجاوز رح أيضا أن  واقُت  - ٦٢
منظمــة الــدول األمريكيــة، ورابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا، واالحتــاد األفريقــي، واالحتــاد     ك

 . اإلعالنتنفيذعلى األورويب والكومنولث 
  

 التوصيات  -زاي   
العديـد مـن التوصـيات واالقتراحـات        الورقـات املقدمـة و    الحظ االجتماع مع التقدير     ي  - ٦٣

بـرزت يف    أُ  الـيت   جمموعـة متنوعـة مـن املواضـيع        بـشأن  املـشاركون    عرضـها واألفكار البناءة اليت    
 . يف شأهنا الختاذ اإلجراء املناسب عليها املنتدى الدائمُيطلعهذا التقرير و

 :النص التايلعتمد بأن يجتماع املنتدى الدائم الويوصي ا  - ٦٤

 اجلمعيـة العامـة      أن ىلإشري  إذ ي املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية،           
  مبوجــب القـــرار إعــالن األمـــم املتحــدة بـــشأن حقــوق الــشعوب األصـــلية     اعتمــدت 

 ؛٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣ املؤرخ ٦١/٢٩٥

 : من اإلعالن اليت تنص على ما يلي٤٢إذ يشري إىل املادة و    

الـشعوب   الـدائم املعـين بقـضايا        وخباصة املنتـدى   األمم املتحدة وهيئاهتا،     تعمل    
 القطــري، والــدول علــى املــستوى علــى ســيما ال ووالوكــاالت املتخصــصة، ،األصــلية

 . فعالية تنفيذهاومتابعةتعزيز احترام أحكام هذا اإلعالن وتطبيقها التام 

 حقـوق الـشعوب      األمم املتحدة بشأن   إعالن’عنوان  بج بند   ادرإبعد أن قرر    و    
  املقبلة؛هول أعمال دوراتايف جد‘ األصلية

 :بناء على ذلك ما يلي قرري    

ــوة  )أ(     ــشعوب األصــلية      دع ــدول وال ــو ال ــيهم ممثل ــن ف ــشاركني، مب  امل
  يف إطار هذا املوضوع؛خطيةتقدمي تقارير  ىلإوكاالت األمم املتحدة و

تعـــيني فريـــق عمـــل يتـــألف مـــن مثانيـــة أعـــضاء لدراســـة التقـــارير    )ب(    
 ؛حسبما يكون مناسبا ها، تقدم اليتوالتواصل مع األطراف

ــدول    )ج(     ــشجيع ال ــعاخلــصوص بت ــة و  دى ل ــذه العملي ــا اغتنعــم ه امه
 ه عـن تطبيـق اإلعـالن وتنفيـذ      موضـوعية علومـات   مب املنتدى الـدائم     زويدفرصة لت ك
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ــيم     ــي، وكتقي ــوطين واحملل ــصعيدين ال ــى ال ــوق ملــ عل ــى   موث ــة اإلعــالن عل دى فعالي
 الصعيدين الوطين واحمللي؛

تشجيع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومؤسسات الـشعوب          )د(    
 علـى الـصعيدين الـوطين       اًام ت تنفيذاًتنفيذه   االحترام لإلعالن و   زيز تع  على األصلية
 واحمللي؛

 معلومــات كافيــة عــن تنفيــذ  إدراجكــذلك تــشجيع الــدول علــى    )هـ(    
معاهـدات  وجـب   اهليئـات املنـشأة مب     الذي ُيقدم إىل  ‘ تقرير األساسي ال’اإلعالن يف   

 ؛حقوق اإلنسان

 روح  انطالقـا مـن    وقت ممكـن،     يف أقرب  الدولبأن تقيم    ةوصيالت  )و(    
ــا حــوار، والتعــاون مــع الــشعوب األصــلية االنــسجامعالقــة   مــع الــشعوب ا وطني
ثــل هــذا د ملو حيــث ال وجــ، اإلعــالنتناداً إىلســا حقــوق اإلنــسان  بــشأناألصــلية
 .احلوار

 :الفصل التايلعتمد بأن يجتماع املنتدى الدائم الويوصي ا  - ٦٥

ــ     ــي  يف إطــار ىرأخــة ومــوارد كــبريرد ماليــة  مــوا ال بــد مــن تــوفريهدرك أن
 . مــن إعــالن حقــوق الــشعوب األصــلية ٤٢منظومــة األمــم املتحــدة لتنفيــذ املــادة  

 مـن   ٤٢وفر ميزانية كافية لغرض الوفـاء مبتطلبـات املـادة           يألمني العام أن    ل وينبغي
  واإلجراءات ذات الصلة؛ته تنطبق على املنتدى الدائم وأمانقداإلعالن ألهنا 

ــ     ــة مل رذكِّي ــع الوكــاالت التابع ــة ا مجي ــم املتحــدة  نظوم ــألم ــا  ب أن حتــيط علم
مـن  ،  ا، وأن تقـوم    هلـ  تـستجيب  مـن إعـالن حقـوق الـشعوب األصـلية و           ٤٢ املادةب

 اج األحكــام ذات الــصلة مــن اإلعــالن مباشــرة يف سياســاهت  ادمــبإ األولويــة، بــاب
 تعزيـز   لحـة إىل  للحاجـة امل  الوكاالت أن تـستجيب     وعلى   .ا واستراتيجياهت هاوبراجم

حقـوق اإلنـسان اخلاصـة هبـا         لمـا إعوزيادة قدرة الشعوب األصلية على ممارسـة و       
وعـالوة  . كما وردت يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك اإلعـالن              

يف غـضون فتـرة زمنيـة       بـادرات،   مب هـذه الوكـاالت      ضطلععلى ذلـك، ينبغـي أن تـ       
 معهــاوالتفــاوض  وراحــتاألصــلية وال املــشاركة الفعالــة للــشعوب لــضمان، معقولــة

 فـإن املنتـدى الـدائم حيـث         ،عليـه بنـاء   و. حقوق اإلنـسان اخلاصـة هبـا      ممارسة  شأن  ب
 الـربامج    تفيـد   وضـمان أن   ا ميزانياهتـ  اضعراسـت  علىبشدة وكاالت األمم املتحدة     

 ؛هلا اًمباشر  دعماًأن تكونناسب وامل  بالقدرلشعوب األصليةاواالستراتيجيات 
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الـــصندوق االســـتئماين لقـــضايا الـــشعوب ى ضـــرورة أن يقـــدم علـــ فـــقتي    
 للـشعوب األصــلية  يف إطـار العقــد الـدويل الثــاين    املنــدرجهؤزاألصـلية، مبـا فيــه جـ   

ــامل،  يف شــى اتمت املــشاركة يف أنــشطة  مــن أجــل لــشعوب األصــلية  ل ةساعداملــالع
 حـث اجلهـات املاحنـة علـى       ُتو.  واالضـطالع بتلـك األنـشطة      ٤٢أهداف املادة    مع

تقــــدمي تربعــــات  بدد،  اجلــــسامهنياملــــ، يف حالــــة  القيــــاممــــسامهاهتا أو زيــــادة
 تنفيــذاالســتئماين لقــضايا الــشعوب األصــلية مبــا يتناســب مــع أمهيــة  الــصندوق إىل

  .٤٢  و٣٩املادتني 
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 األول املرفق
 العمل برنامج    

 يناير/الثاين كانون ١٤ األربعاء،

٣٠/١٠‐٠٠/١٠ 
  

  اجللسة افتتاح ١ البند

 استهاليل عرض

 ستاماتوبولو إلسا  
  

 واملقرر الرئيس انتخاب ٢ البند

 الرئيس يقدمه عرض
  
٠٠/١٣‐٣٠/١٠ 

  الدائم للمنتدى اجلارية األعمال يف عالناإل إدماج ٣ البند
 يــدمج أن األصــلية الــشعوب بقــضايا املعــين الــدائم املتحــدة األمــم ملنتــدى ميكــن يــفك    

 علـى  ،الـدائم  للمنتـدى  ميكـن  يـف وك اجلاريـة؟  هأعمالـ  يف املتحـدة  األمـم  إعـالن  تعزيز
 املواضـيعية  باجملـاالت  املتعلقـة  توصـياته  يف عـالن اإل  هـذا  إدمـاج  يكفـل  أن املثال، سبيل
 مواضــيعهو ،دورة لكــل اخلــاص املوضــوع إطــار يف  املنفــذةأعمالــه ويف ،لعملــه الــستة

 اجلارية؟ وأولوياته

 املتحـدة  األمـم  إعـالن  احتـرام  تعزيـز  لدائما للمنتدىهبا   ميكن اليت السبل أفضل هي ما    
 مـن  مـثال ( هبـا  يقـوم  الـيت  البحـوث  خـالل  مـن  فعاليتـه  تابعـة وم ،تطبيقا كـامال   وتطبيقه
 جيـروا  لكـي  خاصـني  مقـررين  ئهأعـضا  تعـيني  يف املتمثلـة  الـدائم  املنتـدى  ةممارسـ  خالل

 يف مــسامهة أفــضل قــقحي أن ميكــن البحــوث أنــواع أيو ؟)خمتــارة حبوثــا أو دراســات
ــاول الــيت لدراســاتا( املتحــدة األمــم إعــالن تنفيــذ ــدانا تتن ــها بل ــة أو بعين  ،التنفيــذ أدل
 ؟)، على سبيل املثالاملثلى املمارساتمصنفات  أو

 املتحدة؟ األمم إعالن مواد من مادة لكل شروح وضع الدائم للمنتدى ميكن كيف    

 ،الـدائم  املنتـدى  على يتعني وهل ؟وأمانته الدائم املنتدى يحتاجهاس اليت املوارد هي ما    
 يف تـشارك  أن ميكـن  أكادمييـة  مؤسـسات  مععالقات   إقامة إىل السعي الصدد، هذا يف



E/C.19/2009/2  
 

09-22755 19 
 

 لـــدعم إضـــافية مـــوارد تـــوفري يف ذلكبـــ تـــساهم وأن ونـــشرها البحثيـــة املـــواد وضـــع
 التنفيذ؟ جهود

  
 العروض

 كالفريو بارتولومي  

 دودسون ميك  
  

 البند مناقشة

٣٠/١٦‐٠٠/١٥ 

 اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية وغري األصلية واملنظمات         لدى قدراتال تنمية   ٤د البن
 املعنية هبذه الشعوب

ــ     ــدائم للمنتــدى ميكــن فكي ــاء عــالناإل تعمــيم عــززي أن ال  لــدى بــشأنه القــدرات وبن
 علـى  األصـلية  وغـري  األصـلية  للـشعوب  احملليـة  واجملتمعـات  األصـلية  الشعوب منظمات
 السواء؟

 الــشعوب منظمــات لــدعم  الــدائماملنتــدى يتبعهــا أن ميكــن الــيت الــسبل أفــضل هــي مــا    
احمللـي  الـصعيد    علـى  عالناإل يف الواردة حكاماألتنفيذ   إىل الرامية جهودها يف األصلية

 ؟والوطين واإلقليمي
  

 العروض

 أليمان مونيكا  
 كارلينغ جوان  
 سامبو دايل  

  
 البند مناقشة

٠٠/١٨‐٣٠/١٦ 

  الدولةمستوىعالن وتطبيقه التام على اإل تعزيز احترام  ٥البند     

 ميكــن كيــف الــدول، عــاتق علــى الواقعــة لاللتزامــات بإجيــاز عــالناإل إيــراد ضــوء يف    
 الراميـة  جهودهـا  دعـم  أجـل  مـن  الدول مع األمثل الوجه على تعاونال الدائم للمنتدى

 ؟احمللي والوطين واإلقليميالصعيد  على اإلعالن تنفيذ إىل
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 بــنيالقائمــة  للمــشاكل تعاونيــة لــولحل التوصــل شجيعتــ الــدائم للمنتــدى ميكــن كيــف    
ــات ــلية والـــشعوب احلكومـ ــصعيد علـــى األصـ ــري الـ ــياق يف وذلـــك القطـ  إعـــالن سـ

 املتحدة؟ األمم

 القطـاع  يف الفاعلـة  األطـراف  مطالبـة  علـى  الـدول  تشجيع الدائم للمنتدى ميكن كيف    
 املتحدة؟ األمم إعالن يف الواردة حكاملأل أيضا هي متتثل بأن اخلاص

 الفاعلـة  األطـراف  علـى  املتحـدة  األمـم  إعالن تعميم تعزيز الدائم للمنتدى ميكن كيف    
 الـيت  الـسبل  أفضل هي ماو ؟والربملانيني احلكومية الوكاالت ومنها الدول، يف الرئيسية
 رئيـسية  فئـات  علـى  املتحـدة  األمـم  إعـالن  تعمـيم  لتعزيـز  اتباعهـا  الدائم للمنتدى ميكن

ــشط أخــرى ــى تن ــصعيد عل ــوطين، ال ــل ال ــوظفني مث ــضائيني امل ــاتذة واحملــامني الق  وأس
 واإلعالميني؟ اجلامعات

  
 العروض

 ليتلتشايلد ويلتون  

 لوكاُووا مارغريت  

 ماماين كارلوس  
  

 البند مناقشة

 يناير/ كانون الثاين١٥اخلميس، 

٠٠/١٢‐٠٠/١٠ 

   الدولةمستوىعالن وتطبيقه التام على اإلتعزيز احترام   )تابع( ٥البند 
 البند مناقشة مواصلة

٠٠/١٣‐٠٠/١٢  
٠٠/١٧‐٠٠/١٥ 

 عالن وتطبيقه ومتابعة فعاليته اإلإقامة حوار مع الدول بشأن احترام  ٦البند 

 الـــدول قـــدمت ،٢٠٠٨ لعـــام واالجتمـــاعي االقتـــصادي اجمللـــس دورة انعقـــاد أثنـــاء    
 األهـداف  لتحقيـق  القطـري  الـصعيد  علـى  بذولـة امل جهودها عن تقارير طوعا األعضاء
 املنتـدى  دورات يف الـدول  مـشاركة  ضـوء  ويف املمارسـة  هبـذه  واقتداًء .لأللفية اإلمنائية
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 ميكـن  كيـف  املنتـدى،  إىل  بتقـدمي املعلومـات    طوعا احلكومات من العديدوقيام   الدائم
 يتعلـق  فيمـا  دةالواعـ  الوطنيـة  املمارسـات تبـادل    مواصـلة  علـى  الدول تشجيع للمنتدى
 األصلية؟ بالشعوب

 ذات الوطنيـة  وممارسـاهتا  سياسـاهتا  عـن   معلومـات  الـدائم  املنتـدى  إىل احلكوماتتقدم      
 بـني احلكومـات     بنـاءة  حلـوارات  أساسـا   هـذه املعلومـات    تـصبح  أن ، فهـل ميكـن    الصلة

 تـساهم  أن األصلية الشعوب ومنظمات املتحدة األمم ملنظومة ميكن كيفو ؟واملنتدى
 احلوارات؟ هذه مثل يف

 مـع  بناءة حوارات إقامة وتيسري لتشجيع الدائم املنتدى يتبعها أن ينبغي املنهجيات أي    
 مـثال  الـدائم  املنتـدى  دورات انعقـاد  قبـل ( االجتماعـات  هـذه  عقـد  ميكن مىتو الدول؟

 ومــن اتاحلــوار هــذه ملثــل اعتمــاده ينبغــي هيكــل أيو ؟) بينــهافيمــا أو أثنائهــا يف أو
 مــن االتماســه أو اتوقعهــ ميكــن للمتابعــة وتــدابري نــواتج ةأيــو ؟فيهــا املــشاركة يعيــستط
 احلوارات؟ هذه خالل

 ؟احلوارات هذه إلقامة وأمانته الدائم املنتدى يحتاجهاس اليت املوارد هي ما    
  

 العروض

 فريشنر غونيال تونيا  

 ماليزر سيِل  
  

 البند مناقشة

٠٠/١٨‐٠٠/١٧ 

 اق األمم املتحدةالتعاون يف نط ٧البند 

 قتــضىمب بــه املنوطــة سؤولياتاملــب اضــطالعه ســياق يف الــدائم، للمنتــدى ميكــن كيــف    
 حقـوق  حبالـة  املعـين  اخلـاص  املقـرر  جهـود  مـع  يبـذهلا  الـيت  اجلهود ينسق أن ،٤٢ املادة

 الـشعوب  حبقـوق  تعلقـة امل اخلـرباء  وآليـة  األصلية للشعوب األساسية واحلريات اإلنسان
 األصلية؟

 واألعمـال  التخطـيط  أنـشطة  يف عـالن اإل إدمـاج  يعـزز  أن الـدائم  للمنتـدى  ميكن كيف    
 ؟فيها األصلية الشعوب وإشراك ،القطرية املتحدة األمم أفرقة هبا تقوم اليت
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 وبـني  أعـضائه  بني ومثمرة وثيقة عالقات وجود يكفل أن الدائم للمنتدى ميكن كيف    
 املتحدة؟ األمم بإعالن لقيتع فيما القطرية املتحدة األمم أفرقة

 علـى  عـالن اإل تعميم وأمانته الدائم للمنتدى خالهلا من ميكن اليت السبل أفضل هي ما    
  ؟هافي أحكامه تطبيق وتعزيز املتحدة األمم منظومة صعيد

 ذي تفـسري  لوضـع  الدوليـة  العمـل  منظمـة  مـع  يتعـاون  أن الـدائم  للمنتـدى  ميكن كيف    
 رقــم الدوليــة العمــل منظمــة واتفاقيــة املتحــدة األمــم عــالنإ بــني يــواءم تنفيــذي منحــى
 سواء؟ حد على ويعززمها ١٦٩

 سـائر  جتـارب  مـن  علـى أفـضل وجـه      االسـتفادة  حيقـق  أن الـدائم  للمنتـدى  ميكن كيف    
 مثـل  اإلنـسان  حبقـوق  تتعلـق  أخـرى  صـكوك  تعزيز إىل سعيها يف املتحدة األمم هيئات
 الطفل؟ حقوق اتفاقية

  
 العروض

 وفكبرييش ريدِمت  
  

 البند مناقشة

 يناير/ كانون الثاين١٦اجلمعة، 

٠٠/١٣‐٠٠/١٠  
 التعاون يف نطاق األمم املتحدة  )تابع( ٧البند 

 البند مناقشة مواصلة

٠٠/١٨ ‐٠٠/١٥ 

 اعتماد االستنتاجات والتوصيات ٨البند 
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 الثاين املرفق
 )أ(املشاركني قائمة    
 )ب( من املناطق االجتماعية الثقافية السبع للشعوب األصليةاملدعوون اخلرباء    

 )الشمايل القطب قةمنط( سامبو دايل

 )آسيا( كارلينغ جوان

 )الكارييب البحر ومنطقة واجلنوبية الوسطى أمريكا( أليمان مونيكا

 )القوقاز وراء وما آسيا، ووسط الروسي، واالحتاد الشرقية، أوروبا( وفشكبريي دِمتري

 )الشمالية أمريكا( ليتلتشايلد ويلتون

 )اهلادئ احمليط منطقة( ماليزر سيِل
  

 الدائمء املنتدى أعضا    
  كوربوز-تاويل فيكتوريا

 كالفريو بارتولومي

 دودسون مايكل

 فريشنر غونيال تونيا

 لوكاُووا مارغريت

 ماماين كارلوس
  

 األصلية الشعوب حبقوقاملعنّية  اخلرباء آلية    
  )ارئيس( هنريكِسن جون

  
  أمانة األمم املتحدة    

  املستدامة نميةالت شعبة/واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارة

 
  

شعوب األصلية من حضور االجتماع ولكنه قدم بيانـا  مل يتمكن املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان لل     )أ(  
  ). انظر املرفق الثالث(

 . إىل حضور االجتماع ولكنه مل يتمكن من احلضور) أفريقيا(دعي نعومي كيبوري   )ب(  
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  بالغابات املعين املتحدة األمم منتدى أمانة/واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارة

 اإلعالم شؤون إدارة
  

 األخرى الدولية احلكومية واملنظمات املتحدة األمم منظومةمؤسسات     
 األوروبية املفوضية

 والزراعة لألغذية املتحدة األمم منظمة

 الدولية العمل منظمة

  للهجرة الدويل ملكتبا
 اللجان اإلقليمية، مكتب نيويورك

 للطفولة املتحدة األمم منظمة

 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

 والثقافة والعلم للتربية املتحدة األمم منظمة

  للبيئة املتحدة األمم برنامج

 البشرية للمستوطنات املتحدة األمم برنامج

  للسكان املتحدة األمم صندوق

 نيويورك مكتب اإلقليمية، املتحدة األمم جلان

 املتحدة لألمم التابع العاملي األغذية برنامج

 الدويل البنك
  

  األصلية بالشعوب املعنية واهليئات املنظمات    
 )Aotearoa Indigenous Rights Trust( األصلية الشعوب حلقوق أوتُريووا احتاد

ــة ــة اللجن  Comisión Jurídica de los Pueblos de( ويوتاوانتينــس منطقــة لــشعوب القانوني

Integración Tawantinsuyana (COJPITA)(  
  )Comunidad Campesina Tauría(تورا  ملنطقة الريفية اجلمعية
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 Foundation for research and support of( القرم يف األصلية للشعوب والدعم البحث مؤسسة

the indigenous people of Guinea(  
 Gáldu Resource Centre for The Rights of (األصلية الشعوب حلقوق غالدو معلومات زمرك

Indigenous People(  
 )Habitat Pro( برو هابيتات رابطة

  )International Indian Treaty Council( األمريكيني اهلنودب املتعلقة لمعاهداتل الدويل اجمللس
 )Internationale Touareg( للطوارق الدولية املنظمة

 )Mohawk Nation at Kahnawake( كاهناواكي يف املوهوك شعب

 )Montagnard Foundation( اجلبال شعوب مؤسسة

 )Navajo Nation Council( نافاهو شعب جملس

  )Onondaga Nation( أونونداغا شعب
 Organización Indígena( إكـوادور  يف سويويـ تشينتشا أنـديس  مبنطقة األصلية الشعوب منظمة

Andes Chinchaysuyo del Ecuador(  

 )Organización Regional de la Mujer Indígena( األصلية الشعوب لنساء اإلقليمية املنظمة

 Russian Association of Indigenous People( الـشمال  يف األصـلية  للـشعوب  الروسـية  الرابطة

of the North (RAIPON)(  
 Red de Mujeres Indígenas sobre( البيولـوجي  التنـوع  ونلـشؤ  األصـلية  الشعوب نساء شبكة

Biodiversidad, RMIB(  

 She-Clan of the( العـريب  األصـل  ذات األصـلية  األمريكيـة  ياماسـي  شـعوب  مـن  شـي  عـشرية 

Yamassee Native American Muurs( 

 Southern Mangolian Human Rights (منغوليــا جبنــوب اإلنــسان حقــوق معلومــات مركــز

Information Center(  
  )Tamu Chhojdhi( شوجدهي تامو منظمة

 )United Confederation of Taino People( التاينو لشعوب املتحدة الكونفدرالية
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 احلكومية غري املنظمات    
 International Work Group for( األصــلية الــشعوب لــشؤون الــدويل العمــل فريــق منظمــة

Indigenous Affairs (IWGIA)(  
 )Tribal Link( القبلية الرابطة مؤسسة

    
 الدول    

ــسيا، إكــوادور، أســتراليا، الروســي االحتــاد ــال، إندوني ــسوانا، الربتغ ــا، بوت ، ســنغافورة، بوليفي
، كولومبيـا ،  الرسـويل  الكرسـي ،  نـام  فييـت ،  فنلنـدا ،  فرتويـال ،  الـصني ،  شـيلي ،  سيشيل،  السويد

 اليابان، نيوزيلندا، نيبال، املكسيك
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 لثالثا املرفق
 *الوثائق قائمة    

PFII/2009/EGM1/1 

  األعمال جدول مشروع
  

PFII/2009/EGM1/2 

 أساسية معلومات ورقة
  

PFII/2009/EGM1/3 

 العمل برنامج مشروع
  

PFII/2009/EGM1/4 

 أجـل  مـن و امللـزم  الطـابع  مبـدأ  ضـوء  يف األصـلية  الـشعوب  بقـضايا  املعـين  الـدائم  دىاملنتـ  مهمة
 )كالفريو بارتولومي( اإلنسان حلقوق الدويل لقانونا فعالية حتسني

  
PFII/2009/EGM1/5 

 )مسيث كارسنت( اإلعالن “مبوجب هيئة” إلنشاء قانوين كأساس ٤٢ املادة على تعليقات
 

PFII/2009/EGM1/6 

 واملنظمـات  األصـلية  وغـري  األصـلية  لـشعوب ل احملليـة  تمعـات اجمل لدى القدرات نميةت عن عرض
 )دورو سامبو دايل( الشعوب هبذه املعنية

  
PFII/2009/EGM1/7 

 األمــم إعــالن يف الــواردة حكــاماأل إعمــال حنــو :األصــلية الــشعوب لــدى القــدرات بنــاء دعــم
 )كارلنغ جوان( األصلية الشعوب حقوق بشأن املتحدة

  
PFII/2009/EGM1/8 

 )ليتلتشايلد ويلتون(ملنظمة تنمية موارد الشعوب األصلية  عرض

 
  

  .www.un.org/esa/socder/unpfi/en/EGM-A42.html: ميكن الرجوع إىل الوثائق يف املوقع التايل  *  
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PFII/2009/EGM1/9 

 للبيئة املتحدة األمم برنامج مسامهة
  

PFII/2009/EGM1/10 

ــة ــ إقامـ ــرام بـــشأن الـــدول مـــع واراحلـ ــه املتحـــدة األمـــم إعـــالن احتـ ــة وتطبيقـ ــه ومتابعـ  فعاليتـ
 )ماليزر ِليس(
  

PFII/2009/EGM1/11 

 الـدائم  املتحـدة  األمـم  منتـدى  رئيـسة  كوربـوز، -تـاويل  فيكـي  مـن  مقدمة استهاللية مالحظات
 األصلية الشعوب بقضايا املعين

  
PFII/2009/EGM1/12 

 الدولــة مــستوى علــىتطبيقــا كــامال  وتطبيقــه املتحــدة األمــم إعــالن احتــرام تعزيــز عــن عــرض
 )لوكاُووا مرغريت(
  

PFII/2009/EGM1/13 

 مامـاين  سكـارلو ( األصـلية  الـشعوب  حقـوق  بـشأن  املتحـدة  األمـم  إعـالن  مـن  ٤٢ املادة تنفيذ
 )كوندوري

  
PFII/2009/EGM1/14 

 للـشعوب  األساسـية  واحلريـات  اإلنسان حقوق حبالة املعين اخلاص املتحدة األمم مقرر من بيان
 )أناياجيمس  .س( األصلية

  
PFII/2009/EGM1/15 

 الدويل اخلرباء فريق اجتماع يف الزراعةو لألغذية املتحدة األمم منظمة مسامهة
  

    PFII/2009/EGM1/16 

 املوافقــة إبــداء يف واحلــق واملعاهــدات ؛األصــلية الــشعوب حقــوق بــشأن املتحــدة األمــم إعــالن
ــسبقة ــى امل ــة إطــار :ومــستنري حــر أســاس عل ــدة آللي ــصاف احلقــوق ورد للتعــويض جدي  واإلن

 )األمريكيني اهلنودب املتعلقة لمعاهداتل الدويل اجمللس(
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PFII/2009/EGM1/17 

ــا حالــة :تقريــر  الــشعوب حقــوق بــشأن املتحــدة األمــم إعــالن مــن ٤٢ املــادة ضــوء يف بوليفي
 )بوليفيا( األصلية

  
PFII/2009/EGM1/18 

 الــسياساتمركــز ( الالتينيــة أمريكــا يف األصــلية لــشعوبل اإللكترونيــة الدراســية احللقــة تقريــر
   )األصلية الشعوب وحقوق العامة

  


