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 املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
 الدورة الثامنة

 ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩-١٨نيويورك، 
 * من جدول األعمال املؤقت٤البند 

       حقوق اإلنسان
املعلومــات الــواردة مــن مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــن        

 املنظمات احلكومية الدولية
  

  األمم املتحدة حلقوق اإلنسانمفوضية     
  

  موجز  
أعدت مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان هـذا التقريـر يف سـياق احلـوار املتعمـق                     

وتوجـه  . الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية         األمـم املتحـدة     بني املفوضية وأعضاء منتـدى      
كمـا تـدعو أعـضاء      . اتـه الـسابقة   املفوضية االنتباه إىل التقـارير الـيت قدمتـها إىل املنتـدى يف دور             

املنتــدى إىل أن حييطــوا علمــا بــالتقريرين اللــذين قدمتــهما املفوضــية مــؤخرا إىل جملــس حقــوق   
 اإلسهام يف تنفيذ أحكام إعالن األمـم املتحـدة بـشأن            بشأن الشعوب األصلية وهبدف   اإلنسان  

 اخلـاص املعـين   ويـرد تقريـر املقـرر   ). A/HRC/9/51 و A/HRC/9/11(حقوق الـشعوب األصـلية    
 وتقريـر  A/HRC/9/9حبالة حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية للـسكان األصـليني يف الوثيقـة              

  .A/HRC/10/56وب األصلية عن دورهتا األوىل يف الوثيقة ــة حبقوق الشعـــراء املتعلقـة اخلبــآلي

 
  

  *  E/C.19/2009/1.  
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 أن تكـون موضـوع   اجملاالت اليت ميكن، يف نظر مفوضية حقوق اإلنسان،احلايل وحيدد التقرير   
طــابع ) أ: (تبـادالت بــني املفوضــية واملنتــدى الــدائم، مبــا يف ذلـك مناقــشة بــشأن النقــاط التاليــة  

طابع املعلومات الـيت تقـدمها      ) ب(ملفوضية؛  إىل ا وشكل املشورة اليت ميكن أن يقدمها املنتدى        
ية يف أنـشطتها علـى   إمكانية تعاون أعضاء املنتدى مع املفوض ) ج(؛   سنويا املفوضية إىل املنتدى  
ســبل حتــسني احلــوار بــني املفوضــية ومــراقيب املنتــدى، وال ســيما الــدول ) د(الــصعيد القطــري؛ 

الـسبل املناسـبة ملعاجلـة الـشكاوى املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان        ) هــ (ومنظمات الشعوب األصلية؛   
  .اليت قد تثار أثناء دورات املنتدى
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 مقدمة  -أوال   
الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية          علومـات طلبـها املنتـدى       يتضمن هذا التقريـر م      - ١

األمــم واقتراحــات بــشأن جمــاالت للمناقــشة يف إطــار احلــوار املتعمــق الــذي عرضــت مفوضــية   
وينبغي قراءة التقرير بـاالقتران مـع التقـارير        . املنتدى إجراءه مع أعضاء  املتحدة حلقوق اإلنسان    

ــسان بــشأن الــشعوب األصــلية، وال  األخــرى املقدمــة إىل جملــس حقــوق اإل   ــرين   ن ســيما التقري
مـؤخرا وتقريـر املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة             )١(السامية حلقـوق اإلنـسان    ة  ضاللذين قدمتهما املفو  

آلية اخلرباء املتعلقة بالـشعوب     تقرير   و )٢(حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني     
تغـري  هـا عـن العالقـة بـني          املفوضـية االنتبـاه إىل تقرير      كمـا توجـه    .)٣( عن دورهتا األوىل   األصلية

  الـذي يتـضمن معلومـات ذات صـلة باملناقـشة املتعلقـة بـتغري املنـاخ                 ،)٤(املناخ وحقوق اإلنـسان   
وترحـب املفوضـية بإتاحـة الفرصـة هلـا إلجـراء حـوار               . يف الدورة الـسابعة للمنتـدى      اليت جرت 

مـات واملـشورة املقدمـة مـن األعـضاء إىل منظومـة       متعمق مع املنتدى هبـدف تعزيـز تبـادل املعلو    
 .األمم املتحدة، وهو ما يكمن يف صميم واليتها

  
 التوصيات املوجهة مباشرة إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  -ثانيا   

ــأن تــشجع مفوضــية األمــم املتحــدة        - ٢ ــسابعة ب ــه ال ــره عــن دورت أوصــى املنتــدى يف تقري
ــسان   ــات األساســية للــشعوب    خلــاملقــرر حلقــوق اإلن ــسان واحلري ــة حقــوق اإلن اص املعــين حبال

وأوضــح املقــرر  .)٥(الــشعوب األصــليةعلــى تقريــر عــن آثــار تغــري املنــاخ  علــى إعــداد األصــلية 
اخلاص بأنه بالنظر إىل إنشاء آلية اخلـرباء املتعلقـة حبقـوق الـشعوب األصـلية الـيت تتـسم واليتـها                

جه حنو إجراء الدراسات، فلن يقوم من تلقاء نفـسه بـإجراء            أساسا باالستناد إىل البحوث والتو    
دراسات مواضيعية بانتظام ولكنه سيسهم يف العمل املواضـيعي املتـصل مبـسائل موضـع اهتمـام                 

ث احلاالت اخلاصة الـيت تتعـرض فيهـا حقـوق           حعام لدى الشعوب األصلية وسيعطي أولوية لب      
 اختذ جملـس حقـوق اإلنـسان، يف         وقد .النتهاكللتهديد أو ل   اإلنسان املكفولة للشعوب األصلية   

 الـذي أعـرب فيـه       ، بشأن حقوق اإلنسان وتغـري املنـاخ       ٧/٢٣، القرار   ٢٠٠٨مارس  /ذارآ ٢٨
عن القلق من أن تغري املناخ يشكل هتديداً فورياً وبعيـد املـدى للـشعوب واجملتمعـات يف                  اجمللس  

__________ 
  )١(  A/HRC/9/11 و A/HRC/10/51.  
  )٢(  A/HRC/9/9.  
  )٣(  A/HRC/10/56.  
  )٤(  A/HRC/10/61.  
  )٥(  E/2008/43 ٢٩، الفصل األول، الفقرة.  
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 وأوكل إىل مفوضـية     ، حبقوق اإلنسان  مجيع أحناء العامل، وأن له انعكاسات على التمتع الكامل        
ويف الـدورة    .لعالقـة بـني تغـري املنـاخ وحقـوق اإلنـسان           لحقوق اإلنسان إجـراء دراسـة حتليليـة         

 . فيهـا  السابعة للمنتدى، أُبلغ أعضاؤه واملراقبـون بالدراسـة وُدعـوا إىل تقـدمي إسـهامات خطيـة                
لتحـضري للدراسـة فرصـة ألن تقـدم     وقد أتاحت عملية التشاور اليت نظمتها املفوضـية يف إطـار ا      

العـضوية  مـشاورة مفتوحـة     منظمات الشعوب األصلية إسهامات إىل املفوضية، اليت استضافت         
 يف ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول٢٢بــشأن العالقــة بــني تغــري املنــاخ وحقــوق اإلنــسان يف       

نـود، لتـشارك    وُدعيت أندريا كارمني، املديرة التنفيذية للمجلـس الـدويل ملعاهـدات اهل            .جنيف
وينـاقش تقريـر    .كمحاورة يف مناقشة آثار تغري املناخ على حقـوق اإلنـسان للـشعوب األصـلية           

ــا خاصــة تتــصل مباشــرة   )٦(بــشأن العالقــة بــني تغــري املنــاخ وحقــوق اإلنــسان   املفوضــية  حقوق
 .بالتهديــدات املتعلقــة بــتغري املنــاخ، وخباصــة احلــق يف احليــاة والغــذاء واملــاء والــصحة والــسكن 

ويؤكد أن اجلوانب املهمة للحق يف تقريـر املـصري تتـضمن حـق الـشعب يف أال حيـرم مـن ُسـبل                         
 وسينظر جملس حقوق اإلنـسان يف التقريـر        .عيشه ويشدد على احلالة اخلاصة للشعوب األصلية      

 .٢٠٠٩مارس /ذارآيف دورته العاشرة اليت ستعقد يف 

ــأن  كمــا   - ٣ ــدى ب ــس  أوصــى املنت ــوم مفوضــية حقــوق اإلن ووكــاالت األمــم املتحــدة  ان تق
بقـضايا الـشعوب األصـلية لإلسـهام يف تنفيـذ           تعـىن   وحدات خاصـة    ذات الصلة بإنشاء    وأجهزهتا  

. )٧( مـن اإلعـالن  ٤٢ و ٤١ لمـادتني لوفقـا  األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية      إعالن  
هـا  ية العامـة قرار فوضية يف أعقـاب اختـاذ اجلمعيـ   داخل املوقد أُنشئت وحدة مكرسة هلذا الغرض     

وتتـصدى لقـضايا الـشعوب       .لدعم األنشطة املتصلة بالـشعوب األصـلية       ٥٠/١٥٧ و   ٤٩/٢١٤
ــصلة        ــيت تغطــي القــضايا املت ــات ال ــشعوب األصــلية واألقلي األصــلية يف الوقــت احلاضــر وحــدة ال

كما يوجد يف املفوضـية، ضـمن        .بالشعوب األصلية واألقليات وضحايا األشكال املعاصرة للرق      
بة اإلجراءات اخلاصة فيها، قسم يـسمى قـسم الفئـات موضـع التركيـز وهـو يـدعم، يف مجلـة                      شع

 .أمور، والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني

مفوضـية حقـوق اإلنـسان ومعهـد األمـم املتحـدة للتـدريب           بـأن تقـوم      وأوصى املنتدى   - ٤
ــن    ــصلة    والبحــث وغريمهــا م ــها ذات ال ــم املتحــدة ومكاتب ــوفري بوكــاالت األم ــن   ت ــزم م ــا يل م

لتعــاون  للــشعوب األصــلية وباشاملمعلومــات وتــدريب بــشأن عمليــة االســتعراض الــدوري الــ
ــا مركـــز  ٢٠٠٨ســـبتمرب /ويف أيلـــول .)٨(معهـــا ــية يف دورة تدريبيـــة نظمهـ ، شـــاركت املفوضـ

__________ 
  )٦(  A/HRC/10/61.  
  )٧(  E/2008/43 ١٥٠، الفصل األول، الفقرة.  
 .١٥٣املرجع نفسه، الفقرة   )٨(  
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انعقاد التجمع العاملي للـشعوب األصـلية     الشعوب األصلية للوثائق والبحوث واملعلومات، أثناء       
ــة   رباء املتعلقــة حبقــوق الــشعوب األصــلية، وذلــك إلحاطــة   خلــاالــذي ســبق الــدورة األوىل آللي

ومكـان ودور   شامل  املشاركني علما بوالية املفوضية فيما يتعلق بعملية االستعراض الـدوري الـ           
 .قائمــة املتعلقــة حبقــوق اإلنــسانالعمليــة فيمــا يتــصل باآلليــات الدوليــة الآليـة الســتعراض تلــك  

وبناء على دعوة من املركز األفريقي للدراسات املتعلقة بالدميقراطية وحقوق اإلنسان، نظمـت             
املفوضـية جلــسة إحاطــة مماثلــة للمنظمــات غــري احلكوميــة األفريقيــة جــرى التركيــز فيهــا بوجــه  

ــة االســتعراض     ــة يف عملي ــة إســهام املنظمــات غــري احلكومي  وشــاركت فيهــا  خــاص علــى كيفي
وعقـدت اجللـسة    .منظمات تابعة للشعوب األصلية ومؤسـسات وطنيـة معنيـة حبقـوق اإلنـسان       

ملدة ثالثة أيام يف منتدى املنظمات غري احلكومية أثناء الدورة الرابعة واألربعني للجنة األفريقيـة               
فوضـية  وقد نظمـت امل  .٢٠٠٨نوفمرب /يف تشرين الثايناليت عقدت  حلقوق اإلنسان والشعوب    

لفائـدة ممثلـي الـشعوب      الشامل  االستعراض الدوري   حول  أيضا جلسة تدريبية يف العام املاضي       
وميكـن االطـالع علـى معلومـات         .األصلية املشاركني يف برامج الزمـاالت الدراسـية للمفوضـية         

 .للمفوضيةالشبكي  املوقع يفوافية عن االستعراض 

، ٢٠٠٧املفوضـية يف عـام      ن تـضطلع    أدسة بـ  يف تقريره عن دورته السا    وأوصى املنتدى     - ٥
بالتشاور مع منظمات الشعوب األصلية واملنظمات غري احلكومية واخلرباء والـدول والوكـاالت         

مبادئ توجيهية تنظم طريقة تناول مجيع األطـراف الفاعلـة،          صياغة  املتعددة األطراف والثنائية، ب   
تعـيش يف   حقوق الـشعوب األصـلية الـيت         احلكومية وغري احلكومية على السواء، الحترام ومحاية      

وأُبلغ املنتدى يف دوراته السابقة مبجموعة احللقـات        . )٩(عزلة طوعية وجرى معها اتصال مبدئي     
سـيريا، ببوليفيـا، يف تـشرين      ال ة بشأن املسألة يف سانتا كـروز دي       الدراسية اليت نظمتها املفوضي   

ونظـم الفريـق     .٢٠٠٧أكتـوبر   /ن األول ، ويف كيتـو، بـإكوادور، يف تـشري        ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين
العامل الدويل املعين بشؤون الشعوب األصلية واللجنة الدوليـة للـشعوب األصـلية املعنيـة حبمايـة                 
الــشعوب الــيت تعــيش يف عزلــة والــيت جــرى معهــا اتــصال مبــدئي يف مــنطقيت األمــازون وشــاكو 

 ،ة وممثلـي الـشعوب األصـلية      الكربى ويف املنطقة الشرقية مـن بـاراغواي، مبـشاركة مـن املفوضـي             
وتواصـل الوكالـة اإلسـبانية       .وضع املبـادئ التوجيهيـة يف صـيغتها النهائيـة         ووسائل  ناقشة سبل   مل

ــرة    اإلمنــائي للتعــاون  ــة لوضــع برنــامج عمــل للفت  ٢٠١٠-٢٠٠٩الــدويل تقــدمي املــساعدة املالي
صلية ومعهـد تـشجيع     ستنفذه املفوضية باالشتراك مع الفريق العامل الدويل لشؤون الشعوب األ         

وضــع الــصيغة  :إىل مــرحلتنيالربنــامج ينقــسم و ).IPES-ELKARTEA(الدراســات االجتماعيــة 
النهائية ملشروع املبادئ التوجيهية مث تطبيقها من خالل وضع إطار خاص للحمايـة علـى النحـو            

__________ 
  )٩(  E/2007/43 ٤٠، الفصل األول، الفقرة.  
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ب األصـلية   املطلوب يف تقرير األمني العام عن مشروع برنامج العمل للعقد الدويل الثاين للشعو            
لـضمان احلمايـة الفعالـة حلقـوق اإلنـسان للـشعوب األصـلية الـيت تعـيش يف                    ، وذلك )١٠(يف العامل 

 يف  ٢٠٠٩مـارس   /ذارآوسـتنظم حلقـة عمـل يف         .معها اتـصال مبـدئي    عزلة طوعية واليت جرى     
جنيــف ملناقــشة املبــادئ التوجيهيــة ووضــعها يف صــيغتها النهائيــة بالتعــاون مــع مجيــع األطــراف    

وسـيدعى   .لة ذات الصلة، وخباصة ممثلـو الـشعوب األصـلية واحلكومـات املعنيـة يف املنطقـة            الفاع
وســتوفر ألعــضاء املنتــدى نــسخة مــن املبــادئ التوجيهيــة وســينظم    . أيــضاسامهةاملنتــدى إىل املــ

 .نشاط مواز ذو صلة على هامش الدورة الثامنة للمنتدى

م منظومة األمم املتحدة، وخباصة مفوضـية   ورته الثانية بأن تقو   دوقد أوصى املنتدى يف       - ٦
ســتعراض الــذي أجــراه االحقــوق اإلنــسان وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، آخــذة يف اعتبارهــا  

، بتنظــيم حلقــة عمــل بــشأن اســتخراج املــوارد       لــصناعات اســتخراج املــوارد  البنــك الــدويل 
إصــالح منــاطق والــشعوب األصــلية ملواصــلة مناقــشة مــسائل مــن قبيــل مــساءلة الــشركات، و   

املنــاجم املــستنفدة، واملــسطحات املائيــة امللوثــة وتعــويض اجملتمعــات احملليــة املتــضررة، والتنميــة   
وقـد دعـت     .)١١(املستدامة، وحقوق ملكية األراضي، بغية استحداث آلية ملعاجلة هـذه املـسائل           

 املـوارد   األصـلية وشـركات القطـاع اخلـاص العاملـة يف جمـاالت            املتعلقة بالـشعوب    حلقة العمل   
 اليت نظمتها مفوضية حقـوق اإلنـسان يف كـانون           ،الطبيعية والطاقة والتعدين، وحقوق اإلنسان    

والـشعوب األصـلية    استخراج املـوارد     مبشاركة عدد من ممثلي صناعات       ٢٠٠١ديسمرب  /األول
مج وبرنـا ) األونكتـاد (ومنظومة األمم املتحدة، مبا فيهـا مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة                  

 دعت إىل عقـد حلقـة عمـل ثانيـة       ،األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة العمل الدولية والبنك الدويل       
 املنازعــات يف وتــسويةلوضــع مــشروع إطــار للحــوار والتنفيــذ بــشأن التــشاور وتقاســم املنــافع  

وإذ أحاطــت املفوضــية علمــا  .)١٢(مــشاريع القطــاع اخلــاص الــيت تــؤثر علــى الــشعوب األصــلية 
ة حلقـة العمـل الدوليـة بـشأن آفـاق العالقـات بـني الـشعوب األصـلية والـشركات                     بتوصـي أيضا  

عقـد حلقـة عمـل ثانيـة لوضـع          والداعيـة إىل     ٢٠٠٧يوليه  /يف متوز املنتدى  الصناعية اليت نظمها     
املنازعـات يف مـشاريع   تـسوية  مشروع إطار للحـوار والتنفيـذ بـشأن التـشاور وتقاسـم املنـافع و              

ــؤث   ــشأن      القطــاع اخلــاص الــيت ت ــة ب ــشعوب األصــلية، فقــد نظمــت حلقــة عمــل دولي ر علــى ال
وضـع إطـار للتـشاور وتقاسـم         :شركات املوارد الطبيعية والشعوب األصـلية وحقـوق اإلنـسان         

ــافع و ــسوية املن ــيت عقــدت يف موســكو يف كــانون      .املنازعــاتت واستعرضــت حلقــة العمــل، ال

__________ 
  )١٠(  A/60/270 ٥١، الفقرة.  
  )١١(  E/2008/43 ٥١، الفصل األول، الفقرة.  
  )١٢(  )E/CN.4/Sub.2/AC.4/2002/3( ٧، التوصيات، الفقرة) ب.( 
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ــسمرب /األول ــدا وكاليــ   ٢٠٠٨دي ــة مــن كن ــة إفرادي ــسيا  ، دراســات حال ــدة وإندوني دونيا اجلدي
ــا واالحتــاد الروســي   ــوب أفريقي ــع      .وجن ــة العمــل يف املوق ــات حلق ــى ورق وميكــن االطــالع عل

واســـتفادت حلقـــة العمـــل أيـــضا مـــن خـــربات بلـــدان أخـــرى عرضـــها   .للمفوضـــيةالـــشبكي 
ومثّــل  .اخلــرباء والــشعوب األصــليةومــشاركون مــن القطــاع اخلــاص ومنظومــة األمــم املتحــدة 

يقدَّم التقريــر النــهائي حللقــة العمــل إىل آليــة ســو .اغائَم يف احللقــة بافيــل ســوليناندزيلــداملنتــدى ا
ر نسخة أوليـة مـن مـشروع املبـادئ التوجيهيـة ألعـضاء املنتـدى                اخلرباء يف دورهتا الثانية وستوفَّ    

وميكن االطالع على ورقات حلقة العمل وغريها من املعلومـات املتـصلة هبـا يف                .للتعليق عليها 
 . للمفوضيةالشبكياملوقع 

  
 الترويج إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية  -ثالثا   

إىل هيئـات  األمم املتحدة بشأن الـشعوب األصـلية         من إعالن    ٤٢ و   ٤١تعهد املادتان     - ٧
 .منظومة األمم املتحدة مبسؤولية اإلسهام يف اإلعمال الكامل ألحكام اإلعـالن ومتابعـة فعاليتـه          

ملفوضية حقوق اإلنسان، بوصفها جهة التنـسيق لـشؤون حقـوق اإلنـسان يف األمـم املتحـدة،                  و
دور حاسم يف إذكـاء الـوعي هبـذا الـصك اجلديـد حلقـوق اإلنـسان والتـصدي بفعاليـة لتحـدي                      

 .تنفيذه على الصعيد الوطين

سـبات  إلعالن ويف تنظـيم منا    لوتنشط املفوضية من خالل وجودها امليداين يف الترويج           - ٨
باليوم الدويل للشعوب األصلية يف العامل واملشاركة فيها وترمجـة اإلعـالن   باالحتفال ذات صلة   

ــايري       ــوعي باملع ــادة ال ــشعوب األصــلية واســتحداث أدوات لزي ــة أو لغــات ال إىل اللغــات الوطني
 ركز دون اإلقليمي حلقـوق    املفعلى سبيل املثال، قام      .القائمة للنهوض حبقوق الشعوب األصلية    
، باالشـــتراك مـــع وزارة الـــشؤون ، ومقـــره ياونـــدياإلنـــسان والدميقراطيـــة يف وســـط أفريقيـــا

ومنظمة العمل الدوليـة،    ) اليونيسيف(االجتماعية يف الكامريون ومنظمة األمم املتحدة للطفولة        
بتنظيم مناسبة لوسائل اإلعالم من أجل إذكاء الوعي حبالة حقوق اإلنسان جملتمعات الـشعوب              

 هــذه عــالن يف النــهوض حبقــوقاإليف املنطقــة وتعزيــز الــدور الــذي ميكــن أن يقــوم بــه األصــلية 
 مــع التركيــز بــشكل حمــدد علــى حــق الــشعوب األصــلية يف املوافقــة احلــرة واملــسبقة    الــشعوب
وســعيا إىل حتــسني فهــم املعــايري الدوليــة القائمــة املتــصلة بالــشعوب األصــلية، أعــد    .واملــستنرية

إلعـالن واتفاقيـة    ليكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب استعراضـا مقارنـا            املكتب اإلقليمي ألمر  
 . الصادرة عن منظمة العمل الدولية)١٦٩رقم (الشعوب األصلية والقبلية 

وتواصل املفوضية أيـضا ضـمان دمـج قـضايا الـشعوب األصـلية يف عمـل آليـات حقـوق                 - ٩
اخلــامس عــشر الجتمــاع الــسنوي ُنظمــت جلــسات إحاطــة بــشأن اإلعــالن يف ا  فقــد .اإلنــسان

واملمثلني اخلاصـني واخلـرباء املـستقلني ورؤسـاء األفرقـة العاملـة التابعـة جمللـس                 للمقررين اخلاصني   
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 مثـل جلنـة   ،، ولعـدة هيئـات منـشأة مبوجـب معاهـدات          ٢٠٠٨يونيـه   /وق اإلنسان يف حزيران   حق
ر إجيـايب جـدير بالتنويـه       وقـد حـدث تطـو      .القضاء على التمييز العنصري وجلنة العمال املهاجرين      

فقد اعتمدت جلنة حقوق الطفل، يف دورهتا اخلمسني الـيت عقـدت يف              .فيما يتعلق حبقوق الطفل   
 بـشأن أطفـال الـشعوب األصـلية وحقـوقهم           ١١، التعليـق العـام رقـم        ٢٠٠٩ينـاير   /كانون الثـاين  

ــة  ــادتني     ،مبوجــب االتفاقي ــدول األطــراف مبوجــب امل ــزام ال  مــن ٣٠  و٢ حيــث أشــارت إىل الت
ــال ا    ــع أطفـ ــسان جلميـ ــوق اإلنـ ــة حقـ ــز ومحايـ ــة بتعزيـ ــا يف ذلـــك  االتفاقيـ ــلية، مبـ ــشعوب األصـ لـ

ــراد ــا يف إعـــالن   إيـ  األمـــم املتحـــدة بـــشأن حقـــوق  إشـــارات حمـــددة للحقـــوق املنـــصوص عليهـ
 .األصلية الشعوب

 تـشمل نـواتج   من أجـل التـرويج لإلعـالن        وأعدت استراتيجية لالتصال داخل املفوضية        - ١٠
كمـا جيـري إعـداد       . نسخة للجيب مـن اإلعـالن وملـصق جبميـع لغـات األمـم املتحـدة                لمن قبي 

ومتـشيا مـع إعـالن       .كتيب لعامة القراء عـن األسـئلة الـشائعة حـول األحكـام الرئيـسية لإلعـالن                
 واللــذين أقــرا العــاملي ملكافحــة العنــصرية،ؤمتر املــاللــذين متخــض عنــهما ديربــان وبرنــامج عمــل 

جهها الشعوب األصلية، ومنها العنصرية والتمييز العنـصري، وأهابـا بالـدول            بالتحديات اليت توا  
اعتمـاد إعــالن بــشأن حقــوق الـشعوب األصــلية، ســتنظم املفوضــية نـشاطا موازيــا علــى هــامش    

، ملناقـشة   ٢٠٠٩أبريـل   /مؤمتر استعراض نتائج مؤمتر ديربان الـذي سـيعقد يف جنيـف يف نيـسان              
 .ىت أشكال العنصرية اليت تواجهها الشعوب األصلية اليومكيفية استخدام اإلعالن للتصدي لش

كما يسهم برنامج زماالت الـشعوب األصـلية إسـهاما مهمـا يف بنـاء قـدرة اجملتمعـات                     - ١١
األمـم  احمللية على الدفاع عن حقوق اإلنسان وهو وسـيلة ملموسـة لتعزيـز فهـم أحكـام إعـالن           

  .بشأن حقوق الشعوب األصليةاملتحدة 
  

ــة       -رابعا    ــشطة القطري ــربامج واألن ــشعوب األصــلية يف صــلب ال ــضايا ال دمــج ق
 ملفوضية حقوق اإلنسان

لـشعوب  اتواصل مفوضية حقوق اإلنسان، يف إطار اجلهـود الـيت تبـذهلا لـدمج حقـوق              - ١٢
فقـد   .األصلية يف الربامج القطرية لوجودها امليداين، توفري التدريب ملوظفيها العاملني يف امليدان           

 للمـوظفني املـسؤولني     ٢٠٠٧مـايو   /حلقة تدريبية جتريبية يف نيبال خالل شهر أيار       نظمت أول   
نظمـت  الـيت   ثانية  التدريبية  اللقة  احل ومشلت   .عن العمل القطري يف نيبال وأفغانستان وكمبوديا      

 مـوظفني مـن املكتـبني القطـريني للمفوضـية يف            ٢٠٠٨نـوفمرب   /يف أديس أبابـا يف تـشرين الثـاين        
ومــن أشــكال أخــرى للوجــود امليــداين، مــن بينــها عناصــر حقــوق اإلنــسان يف توغــو وأوغنــدا، 

مجهورية أفريقيـا الوسـطى،     عمليات حفظ السالم ومستشارين يف حقوق اإلنسان من تشاد، و         
مجهورية الكونغو الدميقراطية، ورواندا، والسنغال، وسرياليون، وغينيا، والكامريون، وكينيـا،        و
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 أفريقيـا يف أديـس   يانـب مـوظفني مـن املكتـب اإلقليمـي لـشرق           ليربيـا، إىل ج   وكوت ديفـوار، و   
التدريب تقدمي معلومات عن املعـايري الدوليـة واآلليـات والتطـورات الـيت              أثناء  وقد جرى    .أبابا

كمـا أبـرز التـدريب الـشواغل         .استجدت على الصعيد الـوطين فيمـا يتعلـق بالـشعوب األصـلية            
قـة والتحـديات املـصادفة يف إحـداث التغـيري علـى             والتطلعات الرئيسية للشعوب األصـلية للمنط     

األرض، وأدى إىل زيادة فهم كيفية النهوض حبقـوق هـذه الفئـات مـن خـالل ختطـيط الـربامج                     
ونـاقش املـشاركون أيـضا     .وتنفيذها وتقييمها، مع االسـتفادة يف ذلـك مـن خـربات املـشاركني      

 .حدة ومنظمات اجملتمع املدينالفرص املتاحة إلقامة شراكات مع مؤسسات منظومة األمم املت

األمـم املتحـدة هنجـا موحـدا يف معاجلـة      منظومـة   ويف اإلطار ذاته، وتشجيعا على اتبـاع          - ١٣
قضايا الشعوب األصلية، أجـرى مكتـب املفوضـية اإلقليمـي جلنـوب شـرق آسـيا، بالتعـاون مـع                    

يمي لربنامج األمم املتحـدة     قوق الشعوب األصلية والتنمية التابعة للمركز اإلقل      املتعلقة حب املبادرة  
ــشأن حقــوق        ــاعلي حــول إعــالن األمــم املتحــدة ب ــانكوك، أول حــوار إقليمــي تف اإلمنــائي يف ب

 األمـم املتحـدة     الشعوب األصلية وآليات تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصـلية وصـلتها بعمـل            
ن مـن  وكـا  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٩ و ٢٨ يف بانكوك يف ، وذلك يف جنوب شرق آسيا   

نتـدى املعـين    املبني خرباء األمم املتحدة الـذين شـاركوا يف احلـوار فيكـي تـويل كوربـوز، رئـيس                    
قـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان            املبقضايا الشعوب األصلية، ورودولفـو سـتافينهاغن،        

ية جلنة احلقـوق االقتـصاد    عضو  ، وفريجينيا داندان،     سابقا واحلريات األساسية للسكان األصليني   
رباء املتعلقـة حبقـوق    اخلاملقرر آللية    - واالجتماعية والثقافية، وجون برنارد هينريكسني، الرئيس     

وكان مـن بـني املـشاركني يف احلـوار الـذي اسـتمر يـومني منـسقون مقيمـون           .الشعوب األصلية
ــم املتحــدة  ــن        /لألم ــم املتحــدة م ــن األم ــون آخــرون ع ــائي وممثل ــامج اإلمن ــون للربن ــون مقيم ممثل

ــا ومـــن    إند ــا وكمبوديـ ــة الـــشعبية والفلـــبني وماليزيـ ــة الو الدميقراطيـ ونيـــسيا وتايلنـــد ومجهوريـ
حتريـر  وكـان اهلـدف مـن احلـوار هـو       .الوكاالت املتخصصة اليت هلـا وجـود إقليمـي يف بـانكوك        

 مــن إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب  ٤٢حمتــوى املــادة الــسياق املناســب لتنفيــذ 
ىل أن تقــوم منظومــة األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك علــى الــصعيد القطــري،  األصــلية الــيت تــدعو إ

 .بتعزيز احترام أحكام اإلعالن وتطبيقها بشكل كامل ومتابعة فعالية اإلعالن

وتنظم املفوضية من خالل وجودها امليداين اجتماعات مشتركة بـني الوكـاالت لتعزيـز              - ١٤
اسات الداخلية على النحو املالئـم املعـايري املتـصلة          اإلملام باإلعالن وفهمه ضمانا ألن جتسد السي      

. التخطــيط التنفيــذيتحــسني دمــج حقــوق الــشعوب األصــلية يف  لحبقــوق الــشعوب األصــلية و
وتنــدرج املؤســسات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان بــني الــشركاء الرئيــسيني أيــضا ألهنــا تعمــل علــى  

 .صـلية ضـمن األولويـات الوطنيـة     الصعيد احمللي وبإمكاهنا أن تـبني بوضـوح قـضايا الـشعوب األ            
ويف أمريكـــا الالتينيـــة، نظـــم املكتـــب اإلقليمـــي ألمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب،   
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باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونيـسيف، وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،                
 للبلـدان األمريكيـة، حلقـة       ومنظمة العمـل الدوليـة، وبرنـامج األغذيـة العـاملي، ومنظمـة الـصحة              

 إىل ٦إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية يف الفتـرة مـن        حول  دراسية إقليمية   
ودعيـت املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنــسان      . يف ليمـا، بـريو  ٢٠٠٨أكتـوبر  /تـشرين األول  ٨

يــذ الــصكوك األصــلية مــن مجيــع بلــدان أمريكــا اجلنوبيــة إىل مناقــشة ســبل تنف   وممثلــو الــشعوب
 .قليمــياألصــلية علــى الــصعيدين الــوطين واإلالقانونيـة الدوليــة والوطنيــة ذات الــصلة بالــشعوب  

ويف ليربيا، يعمل مستشار حقوق اإلنسان يف قسم حقوق اإلنسان واحلمايـة التـابع لبعثـة األمـم               
لنـهوض   على جتميـع املمارسـات اجليـدة والـدروس املـستفادة ل     ٢٠٠٧املتحدة يف ليربيا منذ عام      

 .حبقوق الشعوب األصلية اليت تعمل لدى شـركات مـزارع املطـاط الكـبرية املتعـددة اجلنـسيات                 
وأنــشئت فرقــة عمــل مؤلفــة مــن احلكومــة وبعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا لوضــع اســتراتيجيات   
 .هتدف إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان للشعوب األصلية اليت تعيش وتعمل يف مزارع املطاط

 تقـوم املفوضـية     ، علـى الـصعيد الـوطين      حقـوق الـشعوب األصـلية     بإعمـال   ما يتعلق   وفي  - ١٥
منـذ فتــرة مبتابعـة التوصــيات الـصادرة عــن آليـات حقــوق اإلنـسان فيمــا يتعلـق حبالــة الــشعوب       

ــة   ــا الالتيني ــة أمريك ــسيف      .األصــلية يف منطق ــن املفوضــية واليوني ــشترك م ــل م ــف ومتوي وبتكلي
ــدة والعقبــات     جــرى إعــداد وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان،   دراســة عــن املمارســات اجلي

والتحديات املصادفة يف تنفيذ توصيات املقرر اخلـاص املعـين بالـشعوب األصـلية وجلنـة حقـوق                  
كــان و .الطفــل واللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف بوليفيــا وإكــوادور وبــريو  

بـني القـوانني    التنفيـذ   فجـوة   ا يـسمى ب    مـ  الغرض من الدراسة هو التوصل إىل فهم أفضل لسبب        
وقـد أُجنـزت الدراسـة، الـيت أعـدها           .وااللتزامات احلكومية وتطبيقهـا عمليـا علـى أرض الواقـع          

ــه/فريــق استــشاري يف موضــوع الــشعوب األصــلية، يف متــوز    ونــشرت يف تــشرين ٢٠٠٨ يولي
 .٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

فعلـى   .ن الـتقين الـواردة مـن احلكومـات        وتعري املفوضية كذلك أولويـة لطلبـات التعـاو          - ١٦
حــوار بــني إجــراء  قــدم املكتــب القطــري يف كولومبيــا مــشورة مواضــيعية وســهل ،ســبيل املثــال

 .األصـلية ) U’waأوا  (وزارة الداخليـة والعـدل، وشـعوب        يف  اإلدارة اليت تعـاجل القـضايا اإلثنيـة         
البلـد مجعـت بـني وجهـاء        ن   سلسلة من االجتماعات يف أحناء خمتلفة م       ٢٠٠٨عام  يف  وُنظمت  

صلية ومنظمات تابعة هلا ومؤسسات وطنية رئيسية، مبـا فيهـا مكتـب أمـني املظـامل                 الشعوب األ 
ــه قبــل  الــذي ينبغــي  لالتفــاق علــى وثيقــة توضــح إجــراءات التــشاور   ،والنائــب العــام ــام ب القي

 علـى األراضـي     استكشاف واستغالل للموارد املعدنية وغريها من املوارد الطبيعية املوجودة         أي
وأدى ذلـــك إىل فهـــم أوضـــح للمـــسألة، وإىل إعـــداد وثيقـــة  . األصـــلية)أوا(التابعـــة لـــشعوب 

توجيهية تعد مبثابة أداة مرجعية داخل وحـدة الـشعوب األصـلية املنـشأة حـديثا يف إطـار وزارة                    
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 األصـلية قبـل أي نـشاط        )أوا(الداخلية والعدل لـضمان التـشاور الكامـل والفعـال مـع شـعوب               
 . أراضيهاعلى

وتواصل املفوضـية تـوفري اخلـربة املواضـيعية واملـساعدة التقنيـة يف جمـال وضـع أو تعزيـز               - ١٧
فـي إكـوادور، تعكـف املفوضـية علـى        ف .التشريعات الوطنية املتعلقـة حبقـوق الـشعوب األصـلية         

 .إعــداد مــشروع قــانون بــشأن جلــوء الــشعوب األصــلية إىل العدالــة بالتنــسيق مــع وزارة العــدل
. تقوم بتصميم وحدات تدريبية يف جمـال حقـوق اإلنـسان لفائـدة اجلهـاز القـضائي وغـريه                   اكم
يف جهودهــا املبذولــة لوضــع مهوريــة الكونغــو جلتقــدمي الــدعم الــتقين أيــضا تواصــل املفوضــية و

ويف أعقـاب عقـد سلـسلة مـن االجتماعـات ملـساعدة        .حقوق الشعوب األصـلية   تشريع يتناول   
مــع معــايري حقــوق اإلنــسان القائمــة، وال ســيما إعــالن األمــم  ءمتــه التــشريع علــى مواواضــعي 

 بالتعـاون   ،٢٠٠٨أغـسطس   / نظمت املفوضـية يف آب     ،املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية    
وزارة العــدل يف مجهوريــة الكونغــو، جلــسة إحاطــة ملــدة يــومني  ومــع اليونيــسيف يف برازافيــل 

 .ية وتيسري إقرار الربملان ملشروع القانونللربملانيني لتحسني فهمهم حلقوق الشعوب األصل

ركــز دون اإلقليمــي حلقــوق اإلنــسان والدميقراطيــة يف املويف إطــار اجلهــود الــيت يبــذهلا   - ١٨
إلشراك احلكومات يف حوار مع الشعوب األصـلية يف إطـار           ، الكائن يف ياوندي،     وسط أفريقيا 

 ٢٠٠٩أبريـل   / املركـز يف نيـسان     سـينظم  إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية،       
 ُتدعى إىل املشاركة فيها احلكومات والشعوب األصلية من مثانية بلـدان يف             ،حلقة عمل إقليمية  

وســط أفريقيــا ملناقــشة القــضايا الرئيــسية الــيت تواجههــا الــشعوب األصــلية يف املنطقــة، وكيفيــة   
 .النهوض حبقوق اإلنسان املكفولة هلذه الشعوب

ضا حلقـات العمـل اهلادفـة إىل بنـاء القـدرات وإذكـاء الـوعي والـيت تنظمهـا                    وتتزايد أيـ    - ١٩
فقد أعطى مكتب املفوضية يف نيبال إشارة البـدء يف عـام      .املفوضية من خالل وجودها امليداين    

ــشعوب األصــلية      ٢٠٠٦ ــضايا ال ــد ق ــة أشــهر لتحدي ــه ثالث  ملــشروع لإلدمــاج االجتمــاعي مدت
ملشروع، اضطلعت املفوضـية بعـدد مـن األنـشطة لبنـاء        ا تقرير   واستنادا إىل  .واألقليات يف نيبال  

قــدرات الــشعوب األصــلية وأعــدت سلــسلة رســوم كاريكاتوريــة كــأداة إلذكــاء الــوعي حبــق    
مكتب املفوضية يف غواتيماال مـسألة       وعاجل .ىل العدالة إوب األصلية واألقليات يف اللجوء      الشع

مـايو  /لنظام القـضائي الرمسـي ونـشر دراسـة يف أيـار     النظام القانوين للشعوب األصلية يف مقابل ا 
وقـد ُوضـعت الدراسـة لكـي      . بشأن اللجوء إىل العدالة، مشلت حتلـيال مقارنـا للنظـامني   ٢٠٠٨

 .يستخدمها املمارسون من الشعوب األصلية ومن نظام العدالة الرمسي
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 مقترحات لإلسهام يف احلوار املتعمق  -خامسا  
 الفرصة هلا إلجراء حوار متعمق مع املنتدى، وتقترح اجملـاالت           ترحب املفوضية بإتاحة    - ٢٠

 :التالية باعتبارها نقطة انطالق للمناقشات

الواليــة األساســية للمنتــدى هــي تقــدمي املــشورة  ‐ طــابع ونطــاق املــشورة املقدمــة مــن املنتــدى
ــشعوب األصــلية    ــضايا ال ــشأن ق ــم املتحــدة   إىل ب ــة األم ــق  منظوم ــصادي عــن طري ــس االقت  اجملل

ــام األول يف شـــكل    .واالجتمـــاعي ــية يف املقـ ويف الوقـــت احلاضـــر، تـــأيت املـــشورة إىل املفوضـ
وتكمـن قيمـة هـذه     .إىل األمانة أو إىل هيئـات أو آليـات حقـوق اإلنـسان           توصيات موجهة إما  

ومـع   .التوصيات يف أهنا تتيح فهم األولويات اليت حيددها املنتـدى فيمـا يتـصل حبقـوق اإلنـسان        
يف األعمـال الـيت تقـوم هبـا      لتقدمي إسـهامات أكثـر مـساسا جبـوهر املوضـوع            رصة  ف هناك   ،ذلك

فعلــى ســبيل املثــال، متكنــت املفوضــية مــن االســتفادة مــن    .املفوضــية واآلليــات بــشكل خــاص 
 ةاملناقشات املتعلقة بتغري املناخ اليت جرت يف املنتدى يف دورته السابعة يف إعـداد تقريـر املفوضـ      

ــنــاخ وحقــوق اإلنــسان املقــرر تقدميــه يف   تغــري املة عــن الــسامي لــس حقــوق العاشــرة جملدورة ال
ــسان  ــضا اإلســهام    ٢٠٠٩مــارس /يف آذارالــيت ســتعقد  اإلن  وكــان بإمكــان أعــضاء املنتــدى أي

 فإن جلنة حقوق الطفل رمبا استفادت أيـضا مـن مـسامهات             ،وباملثل .بشكل مباشر يف الدراسة   
وتـرى املفوضـية     .بـشأن األطفـال مـن الـشعوب األصـلية         أعضاء املنتدى يف إعداد تعليقها العام       

أن مواصلة املناقـشة سـتكون مفيـدة يف تأمـل الـسبل الـيت ميكـن أن يـسهم هبـا املنتـدى يف تلـك                           
 .األنواع من النواتج الصادرة عن هيئات وآليات حقوق اإلنسان

غريهـا مـن    تقـدم املفوضـية يف الوقـت احلاضـر، شـأهنا شـأن               ‐طابع وشكل املعلومات املقدمـة      
 .وكاالت األمم املتحدة، تقارير سنوية عن الكيفية اليت تتناول هبا املقترحـات احملـددة للمنتـدى      
 .كما تقدم معلومات عامة عن األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا يف معاجلـة قـضايا الـشعوب األصـلية                     

 ،ءمـا إذا كانـت املعلومـات املقدمـة مفيـدة لألعـضا            أن تستـشعر     فإن املفوضـية تـود       ،ومع ذلك 
وجتـدر اإلشـارة إىل أن       .وبصفة خاصة ما إذا كانت املعلومات تـسهم يف تنفيـذ واليـة املنتـدى              

التقارير تولد عددا قليال جدا من أسئلة األعضاء ويكاد احلوار ينعـدم مـع املـراقبني مبـا يف ذلـك           
فهل هناك حاجة إلعادة صـياغة التقـارير بطريقـة مـا حبيـث تـشجع                 .الدول والشعوب األصلية  

 ى تبادل اآلراء مبزيد من احليوية؟عل

يــستقطب املنتــدى عــددا كــبريا مــن املــراقبني، مبــن فــيهم ممثلــو الــدول     ‐ احلــوار مــع املــراقبني 
ولــذلك فــإن الــدورات الــسنوية للمنتــدى تــوفر فرصــة  .ومنظمــات الــشعوب األصــلية واخلــرباء

ت األمـم املتحـدة مـع     فريدة إلجراء مناقشات واسعة النطاق بشأن العمل الذي تقوم به وكـاال           
األطراف صاحبة املصلحة، وال سيما احلكومات ووجهـاء اجملتمعـات احملليـة للـشعوب األصـلية        
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ويف بعـض احلـاالت، تتـضمن        .الذين حيـضرون الـدورات ويريـدون عمـال علـى الـصعيد احمللـي              
 فكيـف .  مبا فيها مفوضية حقوق اإلنـسان، مـوظفني مـن امليـدان            ،وفود وكاالت األمم املتحدة   

ميكـن للمنتــدى تعزيــز وجــود هــذه التجــارب املباشــرة واالســتفادة منــها واســتخالص الــدروس  
  الصعيد الدويل؟مبا يفيد عمليه علىمنها 

 مبـا فيهـا     ،من التحديات الـيت تواجـه منظومـة األمـم املتحـدة ككـل              ‐ تفادي ازدواجية اجلهود  
 فريـق الـدعم املـشترك بـني         وقـد أنـشئ    .املنتدى، كيفيـة ضـمان التماسـك والتعـاون يف براجمهـا           

وكـاالت األمـم املتحـدة املعنيـة         قضايا الشعوب األصلية إلتاحة اجملال لتعـاون      املعين ب الوكاالت  
ويدعى املنتـدى    .بقضايا الشعوب األصلية مع بعضها البعض وبقائها على علم بعمل كل منها           

وعلى الـرغم مـن      .عاليسهم فيها بشكل ف   كما أنه   إىل املشاركة يف تلك االجتماعات السنوية       
هذه املبادرات، ونظـرا للحاجـة إىل تعظـيم االسـتخدام الفعـال للمـوارد احملـدودة املتاحـة لـدعم                     

مـن أجـل تعزيـز    اآلراء قضايا الشعوب األصلية، ترى املفوضية أن هنـاك حاجـة ملواصـلة تبـادل       
اء آليـة اخلـرباء     ومما يكسب مسألة التعـاون مزيـدا مـن األمهيـة إنـش             .التعاون وجتنب االزدواجية  

، ٢٠٠٨أكتـوبر   /املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية اليت عقـدت دورهتـا األوىل يف تـشرين األول             
 .وكان املنتدى ممثال فيها

ــصعيد القطــري   ــداين   وســعت - التعــاون علــى ال ــسنوات يف املفوضــية وجودهــا املي األخــرية ال
ك جمـاال لقيـام أعـضاء فـرادى         وهـذا يعـين أن هنـا       . بلـدا  ٥٠أصبح هلا اآلن وجود يف أكثر من        ف

وقد حدث ذلك بالفعـل يف عـدة بلـدان مثـل      .من املنتدى بدور يف األنشطة القطرية للمفوضية 
واملفوضية مهتمة باالستماع إىل آراء أعضاء املنتـدى بـشأن كيفيـة     .االحتاد الروسي وغواتيماال  

 .استفادهتا من إسهاماهتم اجلوهرية يف عملها امليداين

املفوضـية واعيـة بالعديـد مـن الـشكاوى املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان                 ‐ وق اإلنسان انتهاكات حق 
اليت تعرض على املنتدى كل عام، وكذلك بالدور الذي يؤديه املنتدى بوصـفه هيئـة استـشارية       
لـــدى اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي مل تتلـــق أي تفـــويض رمســـي بالتـــصرف حيـــال هـــذه 

ذولــة حــىت اآلن يف ضــمان حــضور املقــرر اخلــاص املعــين  وقــد متثلــت اجلهــود املب .االنتــهاكات
بالشعوب األصلية دورات املنتدى حىت يتمكن من االستماع مباشرة إىل هذه التقـارير، واختـاذ     

ويــسرت املفوضــية أيــضا، بنــاء علــى طلــب مــن    .إجــراءات بنــاء عليهــا إذا رأى ذلــك مناســبا 
ــدى ــات يف    ،املنت ــة بوالي ــشاركة اجلهــات األخــرى املكلف ــة    م إطــار اإلجــراءات اخلاصــة لتوعي

ومـن الواضـح أن هـذا        .املراقبني مبجموعة اآلليات املتاحـة يف حـاالت انتـهاك حقـوق اإلنـسان             
لدى كثري من املشاركني وتعتقـد املفوضـية أن هنـاك حاجـة إىل مواصـلة                أساسية  األمر له أمهية    

  .املناقشة بشأن كيفية التصدي هلذه املسائل بطريقة منهجية
  


