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 مقدمة -أولا  
يااة حبقااوق الشااعوب ءليااة اخلاارباء املعن ٦/3٦أنشااأ جملااس حقااوق اإلنسااان مبوجااب قاارار   -١

ية عااان ربة موضاااوعهيئاااة فرعياااة مااان أجااال مسااااعدة اتلاااس يف تنفياااذ وليتااا  بتزوياااد   اااكاأل ااالية  
ة ركاااز اخلااارب تطلاااب. وقااارر اتلاااسمل يف رلااا  القااارارمل أن حقاااوق الشاااعوب األ ااالية علاااى  اااو ماااا 

رباء تقااادمي لياااة اخلااااملوضاااوعية أساسااااا علاااى الدراساااات واملشاااورة القائماااة علاااى األحبااااثمل وأجاااا  آل
 مقرتحات إىل اتلس لينظر فيها ويوافق عليها.

الاذي يقضال  33/٢5مل اعتمد جملاس حقاوق اإلنساان القارار ٢٠١٦ويف أيلول/سبتمرب  -٢
ىل جملاااس حقاااوق إاملشاااورة و ل ولياااة ءلياااة اخلااارباء. فكلفااا  ءلياااة اخلااارباء بتقااادمي اخلاااربة الفنياااة بتعااادي

أن حقاوق تحادة بشااإلنسان بشأن حقوق الشعوب األ لية على النحو املبني يف إعالن األمام امل
إلعالن اق أهداف الشعوب األ ليةمل ومبساعدة الدول األعضاءمل بناء على طلبهامل من أجل حتقي

ة اجلديادة ص الوليال تعزيز حقوق الشعوب األ لية ومحايتها وإعماهلا. ويرد بيان خصاائمن خال
 .لولية املوسعةوء هذ  ايف القرار. وهذا التقرير هو أول تقرير سنوي آللية اخلرباء يُعتمد يف ض

 متااااااو / ١4إىل  ١٠وعقاااااادت ءليااااااة اخلاااااارباء دوريفااااااا العاشاااااارة يف جنيااااااف يف الفاااااارتة ماااااان  -3
إىل الاااق تقاااد  وانقشااا  خاااالل الااادورة مشااارول أسااااليب العمااال إلعاااداد تقاريرهاااا  .٢٠١٧ يوليااا 

جملس حقوق اإلنسانمل واملشااركة القطرياة نانظار املرفاق األولل. ولايس القصاد مان ماوجز املناقشاة 
باال تقاادمي حملااة عامااة اامل الااوارد يف الفاارول ماان اخلااامس إىل الثاااين عشاار أدان  أن يكااون  ضاارا حرفياا

ط الااااق أاثرهااااا األعضاااااء اخلاااارباء و ااااريهم ماااان املشاااااركني. و كاااان الطااااالل علااااى عاااان أهاااام النقااااا
 .ل١نإسهامات مجيع املشاركني الفردية يف البث الشبكل لوقائع الدورة

 األنشطة فيما بني الدورات -اثنياا  
مل عاادة أنشااطة ٢٠١٦نفااذت ءليااة اخلاارباءمل منااذ ءخاار دورة ساانوية عقااديفا يف متو /يولياا   -4

لااس حقااوق مل عقاادت جلسااة حتاااور مااع جم٢٠١٦بااني الاادورات. ففاال أيلول/ساابتمرب رمسيااة فيمااا 
ا اسااة الااق أجريفاادمي الدر اإلنسااان أثناااء انعقاااد دورتاا  الثالثااة والثالثاانيمل ورلاا  يف إطااار عمليااة تقاا

وىل رئااايس ل. ويف املناسااابة نفساااهامل تاااA/HRC/33/57بشاااأن احلاااق يف الصاااحة والشاااعوب األ ااالية ن
ن ملاادة نصااف وق اإلنساااكوكااو ابرو مل إدارة املناقشااة الااق عقاادت يف جملااس حقااءليااة اخلاارباءمل ألبااري  

شاااارك  ءلياااة  مل٢٠١٧ياااو  بشاااأن العناااف ضاااد نسااااء الشاااعوب األ ااالية. ويف كاااانون الثاين/ينااااير 
 بقضااااي الشااعوب ئم املعاايدور منتاادئ األماام املتحاادة الاادااملعااي باااخلاارباء يف اجتمااال فريااق اخلاارباء 

 .اإلعالن يف تنفيذاامل ليات الق تعىن ابلشعوب األ لية حتديداأل لية و ري  من اآل
مل شااااارض أعضاااااء ءليااااة اخلاااارباء يف اجتمااااال ٢٠١٧ءرار/مااااارس  4إىل  ٢ويف الفاااارتة ماااان  -5

مل 33/٢5 ر اتلاااساستضاااافت  حكوماااة كنااادا ملناقشاااة الولياااة اجلديااادة املساااندة إلااايهم مبوجاااب قااارا
 صاف ياو  ماعناساتررق اا اجتماعااا ألعضااء أيضايف رل  وضع أساليب عمال جديادة. وعقاد ا مبا

س الوقاا مل رات يف نفاابااني الاادو اا اجتماعاا الاادائممل الااذي كااان يعقااد يف أواتوامجيااع أعضاااء املنتاادئ 
 جلديدة.لولية ااورل  من أجل مناقشة سبل التعاون واملبادرات املشرتكة املمكنة يف إطار 

__________ 

 .http://webtv.un.org :متاح على الرابط التايل ل١ن
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رباء احللقاة الدراساية للخارباء الاق مل حضر أعضااء ءلياة اخلا٢٠١٧ءرار/مارس  ٧و ٦ويف  -٦
 االية يف لشااعوب األنظمتهااا األماام املتحاادة بشااأن املمارسااات اجلياادة والتحاادايت الااق تواجههااا ا
  مفوضاااية ياااة. ونظماااجماااال تنظااايم املشااااريعمل يف بولااادر بكولاااورادو يف الاااولايت املتحااادة األمريك

ماااع كلياااة  لشااارتاضابلقاااة الدراساااية األمااام املتحااادة الساااامية حلقاااوق اإلنساااان ناملفوضااايةل هاااذ  احل
تعلقاااااة راساااااة املالقاااااانون يف جامعاااااة كولاااااورادو. وكاااااان اهلااااادف مااااان احللقاااااة الدراساااااية هاااااو دعااااام الد
جاريااااة عمااااال التابملمارسااااات اجلياااادة والتحاااادايت الااااق تواجههااااا الشااااعوب األ اااالية يف جمااااال األ

مااان عااادة اا مشاااارك 3٠واحلصاااول علاااى اخلااادمات املالياااة. وضااام  هاااذ  احللقاااة الدراساااية حاااوايل 
أل الية االشاعوب  مناطقمل بينهم مخسة أعضاء يف ءلية اخلرباء ومدافعون عان حقاوق اإلنساان مان

ياة ملمارساات الوطنراسايةمل اوأكاد يون وممارسون مهنيون. ومشل  املواضيع الاق تناولتهاا احللقاة الد
تعزياز احارتا   عماال يفاألواإلقليمية املتبعة بشأن األعمال التجارية للشاعوب األ اليةمل ودور هاذ  

يجيات السااارتاتحقاااوق اإلنساااانمل واألعماااال التجارياااة القائماااة علاااى معاااارف الشاااعوب األ اااليةمل و 
 ييز. ن دون متمالرامية إىل تعزيز فرص الشعوب األ لية يف احلصول على اخلدمات املالية 

 خااانق مل عقاادت ءليااة اخلاارباء يف إقلاايم٢٠١٧ءرار/مااارس  ٢١إىل  ١٧ويف الفاارتة ماان  -٧
ماة الحتااد ستضاافت  حكو باني الادورات ااا يو را املتمتاع ابحلكام الاذاامل اجتماعا - أوكروغ ئمانس -

طة لاااف األنشاااالروسااال. وكاااان الرااارا مااان هاااذا الجتماااال  ااايا ة أسااااليب عمااال  اااددة لتنفياااذ  ت
ع لياااة اخلااارباء وضاااجتماااال آلاملنصاااوص عليهاااا يف الولياااة اجلديااادة املساااندة إىل ءلياااة اخلااارباء. وأاتح ال

ت املقدمااة ماان ة الطلباااةمل مبااا يف رلاا  تلبياامبااادت توجيهيااة لهراطهااا يف العماال يف احلااالت القطرياا
 ر. الشعوب األ لية والدول من أجل احلصول على املشورة التقنية وتيسري احلوا

ل ٢٠١٧أاير/ماايو  - يف الادورة السادساة عشارة ننيساان/أبريلاا وُمث ِّل  ءلية اخلرباء أيضا -8
ملتحاادة ن األماام اإعااالركاارئ إلحياااء رفيعااة املسااتوئ للمنتاادئ الاادائممل وشااارك  يف الحتفااالت ال

. ٢٠١٧ريل نيسااااان/أب ٢5بشااااأن حقااااوق الشااااعوب األ ااااليةمل الااااق نظمتهااااا اجلمعيااااة العامااااة يف 
آللياااات اتحااادة و وابإلضاااافة إىل رلااا مل عمااال عااادة أعضااااء يف ءلياااة اخلااارباء ماااع وكاااالت األمااام امل

قطاريمل ومشال لصاعيد الوالدول األعضاء ومنظمات اتتمع املادين علاى ا اإلقليمية حلقوق اإلنسان
 رل  الضطالل أبنشطة متصلة ببناء القدرات. 

 الدراسات والتقارير واملقرتحات -اثلثاا  
 اعتماد الدراسات والتقارير -ألف 

 اعتمدت ءلية اخلرباء خالل دوريفا ما يلل: -٩
جلياااادة والتحاااادايت يف جمااااال األعمااااال بشااااأن املمارسااااات ا ل٢ندراسااااة ونصااااائ  ألن 

التجارياااة وحصاااول الشاااعوب األ ااالية علاااى اخلااادمات املالياااةمل الاااق  ااادر تكلياااف  عااادادها مااان 
 ؛4مل الفقرة 33/١3جملس حقوق اإلنسان مبوجب قرار  

يُبني ِّ املمارساات اجليادة  ملل3نرور عشر سنوات على تنفيذ اإلعالنتقرير بشأن م نبل 
ل مااان قااارار بن٢للفقااارة اا بوليتااا  اجلديااادةمل وفقااا اليب العمااال املتصااالةوأساااتخلصاااة والااادروس املس

 .33/٢5جملس حقوق اإلنسان 
__________ 

 .A/HRC/36/53 ل٢ن
 .A/HRC/36/56 ل3(
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 ملابلتشاور مع أعضاء اآللية اآلخاريناملقرر  -أن   كن للرئيس واتفق  ءلية اخلرباء على  -١٠
علاااى الاااوثيقتني املاااذكورتني أعاااال  يف ضاااوء املناقشاااات الاااق جااارت يف دوريفاااا  أن يُااادخل تنقيحاااات

 العاشرةمل واتفق  على تقد هما إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورت  السادسة والثالثني. 

 املقرتحات -ابء 
 : مشاركة الشعوب األصلية يف جملس حقوق اإلنسان١املقرتح   

اإلنسااان بااذل مزيااد ماان اجلهااود لتيسااري إمكانيااة  تقاارتح ءليااة اخلاارباء علااى جملااس حقااوق -١١
املشاااركة يف أعمالاا  ملمثلااال الشااعوب األ االية ومؤسساااايفامل ابعتبارهااا غتلااف عااان املنظمااات  اااري 

لإلعااالن. ويشاامل رلاا  مجيااع الجتماعااات املتصاالة حبقااوق الشااعوب األ االيةمل اا احلكوميااةمل وفقاا
سيما احلوار بني ءلية اخلرباء واملقررة اخلا ة املعنية حبقوق الشاعوب األ الية واملناقشاة السانوية  ول

الااق تعقااد ملاادة نصااف يااو  بشااأن حقااوق الشااعوب األ االية. وتقااد  ءليااة اخلاارباء هااذا املقاارتح ماان 
الشاااعوب  الرامياااة إىل تعزياااز مشااااركةو دون املسااااس ابلعملياااة التشااااورية اجلارياااة يف اجلمعياااة العاماااة 

األ االية يف اجتماعااات األماام املتحاادةمل ماان أجاال متكااني ممثلاال الشااعوب األ االية ومؤسسااايفا ماان 
 املشاركة يف الجتماعات الق تعقدها هيئات األمم املتحدة املعنية بشأن املسائل الق متسها.

 : موضرترتوا املناةشرترتة السرترتنوية الرترت  يعقرترتدها جملرترتس حقرترتوق اإلنسرترتان ملرترتدة ن رترتف يرترتوم2املقرترترتح   
 بشأن الشعوب األصلية

تقارتح ءلياة اخلارباء مل A/HRC/36/56يف ضوء املعلومات الواردة يف الفرل الثاين من الوثيقة  -١٢
علااى اتلااس أن يعقااد مناقشااة ملاادة نصااف يااو  بشااأن محايااة املاادافعني عاان حقااوق اإلنسااان ماان 

 الشعوب األ لية يف دورت  التاسعة والثالثني.

 الدول األعضاء يف أنشطة آلية اخلرباء : زايدة مشاركة٣املقرتح   
تقااارتح ءلياااة اخلااارباء علاااى جملاااس حقاااوق اإلنساااان أن باااث الااادول علاااى املشااااركة بفعالياااة  -١3

أكرب يف أنشطة ءلية اخلرباءمل ل سايما أثنااء انعقااد دورايفاامل اادف اإلساها  يف عقاد حاوارمل الاذي 
 اآللية. يف الولية املعدلة املسندة إىل اا أساسياا يشكل عنصر 

 : محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان ٤قرتح امل  
دعوة الاادول إىل ضاامان القاضاال بااتكاارر ءليااة اخلاارباء طاارح مقرتحهااا السااابق إىل اتلااس  -١4

بيئة عمل ءمناة والساالمة للمادافعني عان حقاوق اإلنساان مان الشاعوب األ اليةمل ول سايما نسااء 
ألحكاااااا  اإلعاااااالن وللمعاااااايري الدولياااااة اا وفقااااا الشاااااعوب األ ااااالية وجمتمعاااااات الشاااااعوب األ اااااليةمل

مل تقااارتح ءليااااة A/HRC/33/56األخااارئ. ويف ضاااوء املعلوماااات الاااواردة يف الفاااارل الثااااين مااان التقريااار 
اخلااارباء علاااى اتلاااس أن يطلاااب إىل الااادول ضااامان التحقياااق يف مجياااع انتهاكاااات حقاااوق اإلنساااان 
املرتكبااة يف حااق جمتمعااات الشااعوب األ االية واملاادافعني عاان حقااوق اإلنسااانمل مباان يف رلاا  نساااء 

 الشعوب األ ليةمل وتقدمي اجلناة إىل العدالة. 
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 : أهداف التنمية املستدامة5املقرتح   
تقاارتح ءليااة اخلاارباء علااى جملااس حقااوق اإلنسااان أن بااث الاادول علااى دعاام الر ااد الااذي  -١5

ت الشااعوب األ االية ماان أجاال تنفيااذ أهااداف التنميااة املسااتدامة ومجااع بياااانت يعتمااد علااى جمتمعااا
 مصنفة بررا قياس التقد  احملر  ابجتا  حتقيق هذ  األهداف. 

 : تقدمي تقارير إىل اجلمعية العامة٦املقرتح   
يف ضااوء تعااديل وليااة ءليااة اخلاارباءمل الااذي قضااى بتوساايع نطاقهااا ليشاامل تقاادمي املشااورة  -١٦

إىل الدولمل تكارر اآللياة مقرتحهاا الساابق إىل جملاس حقاوق اإلنساان أبن يطلاب إىل اآللياة التقنية 
 تقدمي تقرير إىل اجلمعية العامة كل سنتنيمل إضافة إىل التقارير السنوية الق تقدمها إىل اتلس.

 خطط عمل وطنية لتحقيق مقاصد اإلعالن وضع: ٧املقرتح   
ر الادول ابللتازا  الاذي قطعتا  يف الوثيقاة اخلتامياة اتلاس أن ياذك  تقرتح ءلية اخلارباء علاى  -١٧

لالجتمال العا  الرفيع املستوئ للجمعية العامة املعروف ابملاؤمتر العااملل املعاي ابلشاعوب األ اليةمل 
ابلتعاااون مااع الشااعوب األ االية يف وضااع وتنفيااذ خطااط عماال أو اساارتاتيجيات أو تاادابري أخاارئ 

. ويف هااذا الصااددمل تقاارتح أن تسااتخد  خطااط العماال هااذ  كااأداة لتنفيااذ لتحقيااق مقا ااد اإلعااالن
تو اايات اآلليااات الدولياااة حلقااوق اإلنسااانمل مباااا يف رلاا  السااتعراا الااادوري الشاااململ وهيئاااات 
 ااملعاهاااادات واإلجااااراءات اخلا ااااةمل وأن تنظاااار الاااادول يف التماااااس التعاااااون والاااادعم ماااان مؤسسااااايف

 ء يف وضع خطط العمل هذ .الوطنية حلقوق اإلنسان وءلية اخلربا

 : تقدمي تربعات ل ندوق األمم املتحدة للتربعات ل احل الشعوب األصلية٨املقرتح   
تقااارتح ءلياااة اخلااارباء علاااى اتلاااس أن باااث الااادول علاااى التاااربل لصاااندوق األمااام املتحااادة  -١8

 للتربعات لصاحل الشعوب األ لية.

 ي الشامل: التعاون مع عملية الستعراض الدور ٩املقرتح   
تكاارر ءليااة اخلاارباء مقرتحهااا أبن يوا اال اتلااس والاادول األعضاااء العتماااد أكثاار فااأكثر  -١٩

على إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األ لية يف عملية الستعراا الدوري الشامل. 
ةمل إىل أبن يصااارمل يف دورات الساتعراا الاادوري الشااامل املقبلاامقرتحهااا اا وتكارر ءليااة اخلاارباء أيضا

  .عملية الستعراا الدوري الشامل إدراج اإلعالن  راحة يف قائمة املعايري الق تستند إليها

 : السنة الدولية للغات الشعوب األصلية١0املقرتح   
 يف خطااة العماال الااق تقودهاااتقاارتح ءليااة اخلاارباء علااى جملااس حقااوق اإلنسااان أن يشااارض  -٢٠

والثقافاااة ناليونساااكول لضااامان اتباااال حااا  قاااائم علاااى حقاااوق  األمااام املتحااادة للرتبياااة والعلاااممنظماااة 
اإلنساااان يف الاااربام  واملناسااابات الاااق ساااتنظم يف إطاااار السااانة الدولياااة للراااات الشاااعوب األ ااالية 

 .٢٠١٩ يف



A/HRC/36/57 

7 GE.17-13468 

 تنظيم الدورة -رابعاا  
 احلضور -ألف 

. ٢٠١٧  متو /يوليا ١4إىل  ١٠عقدت ءلية اخلرباء دوريفا العاشرة يف جنياف يف الفارتة مان  -٢١
 املقاررل - ستة أعضاء هم السيد ابرو  نمجهورياة الكونراو الد قراطياةمل الارئيساا وحضر الدورة شخصي

وميرااان ديفاايس نأساارتاليال وإداتماال مانساايا ان نالفلباانيل وألكساال تساايكاريف نالحتاااد الروساالل 
 .ل4نايمادا نالربا يلل نالنروي ل وإريكا  . ڤارسوليلى 
بصاااافة مراقااابمل دول وبرملاااااانت وشاااعوب أ اااالية وبااارام  وهيئااااات ووكااااالت  ملوشاااارك  -٢٢

 نظماااات  اااريمتخصصاااة اتبعاااة لتمااام املتحااادة ومؤسساااات وطنياااة وإقليمياااة حلقاااوق اإلنساااانمل وم
 املةل. حكومية ومؤسسات أكاد ية نانظر املرفق الثاين لالطالل على القائمة الك

 تشاااارتر مل أحاااد مستشااااري رئااايس اجلمعياااة : كلاااريوكاااان باااني املشااااركني يف الااادورة أيضااااا  -٢3
صااااال رياااق التطالعاماااة بشاااأن مسااااألة تعزياااز مشااااركة الشااااعوب األ ااالية يف األمااام املتحاااادة نعااان 
عوب صااااحل الشااالابلفياااديول؛ وءن نور اااا مل عضاااو جملاااس أمنااااء  اااندوق األمااام املتحااادة للتربعاااات 

كوربااو مل   - يلراي اتو ؛ وفيكتااو األ االية؛ ويوفااال شاااينمل انئااب رئاايس اللجنااة املعنيااة حبقااوق اإلنسااان
 نتدئ الدائم. ئيسة املاملقررة اخلا ة املعنية حبقوق الشعوب األ لية؛ ومرمي وال  أبوبكرينمل ر 

 افتتاح الدورة وإةرار جدول األعمال -ابء 
مقااارر ءلياااة اخلااارباءمل السااايد ابرو مل الااادورة العاشااارة آللياااة اخلااارباءمل ورحاااب  - افتااات  رئااايس -٢4

 تحدة السامل حلقوق اإلنسان ورئيس جملس حقوق اإلنسان. مبفوا األمم امل
وساالط املفااوا السااامل الضاااوء علااى القضااااي التاليااة: الفجاااوة الااق ل تاازال تفصاال باااني  -٢5

املشاااااريع  ؛ وطبيعااااةاللتزامااااات الدوليااااة املتعلقااااة ابلشااااعوب األ اااالية واحلقيقااااة علااااى أرا الواقااااع
 يف دايد املقلاق يمهاامل والوب األ الية يف أراضايها وأقالماا يفضام حقاوق الشاعاا اإلمنائيةمل الق  البا

ألحياااان ثاااري مااان احاااالت اساااتهداف الشاااعوب األ ااالية وااارائم القتااال واملضاااايقاتمل املرتبطاااة يف ك
 لاق شارع  الادوللعديادة اابلدفال عن أراضيها؛ واملمارسات الوطنياة واإلقليمياة والدولياة اجليادة ا

ياق الترياري وتنفياذ ؛ وفارص حتق٢٠٠٧اعتمااد اإلعاالن يف عاا  والشعوب األ لية يف اتباعهاا مناذ 
ابعااة ة اخلاارباءمل ومتإىل ءلياا اإلعااالن الااق ينبراال ا تنامهااامل مبااا يف رلاا  دعاام الوليااة اجلدياادة املسااندة

 املؤمتر العاملل املعي ابلشعوب األ لية والتربل لصندوق التربعات.
النقااااط التالياااة: األيتياااة الاااق يوليهاااا وسااالط رئااايس جملاااس حقاااوق اإلنساااان الضاااوء علاااى  -٢٦

يادة؛ وضارورة تهاا اجلداتلس لعمل ءلية اخلرباء وأتكيد عزم  علاى موا الة دعام عملهاا ودعام ولي
؛ كات معهاااااااملشااااااركة إىل جاناااااب الشاااااعوب األ ااااالية يف عملياااااات األمااااام املتحااااادة وإقاماااااة شااااارا 

الااق  ملعلومااةد الااوطي؛ واوالتحاادايت الااق تعاارتا إعمااال حقااوق الشااعوب األ االية علااى الصااعي
ن إحياااء ثااني بشااأتفيااد أبن اتلااس ساايعقد حلقااة نقاااي ملاادة نصااف يااو  يف دورتاا  السادسااة والثال

 الذكرئ السنوية العاشرة لعتماد اإلعالن.

__________ 

 كاربنرت نالولايت املتحدة األمريكيةل عن بعد.  كريستنيشارك   ل4ن
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 انتخاب أعضاء املكتب -جيم 
املقااااااارر  - مقااااااارر وانئباااااااني للااااااارئيس - رئااااااايسرشاااااااي  دعاااااااا السااااااايد ابرو  األعضااااااااء إىل ت -٢٧
لفارتة اثنياة والسايدة اا مقارر  - السيد تسايكاريف السايداب ابرو  رئيسااا رش  . و ٢٠١8-٢٠١٧ لعا 
 املقرر. وُعني ِّ الثالثة مجيعهم ابلتزكية. - والسيدة ايمادا انئبتني للرئيس ڤارس

 الولية اجلديدة آللية اخلرباء: األنشطة وأساليب العمل -خامساا  
إن تنفياااذ اإلعاااالنمل مبوجاااب  األعماااال قاااائالا  افتااات  السااايد ابرو  هاااذا البناااد مااان جااادول -٢8

اا الولية اجلديدة املسندة إىل ءلية اخلارباءمل ينبرال أن ياتم وهاود  لياة. وتكاررت هاذ  الادعوة لحقا
علااى لسااان الاادول والشااعوب األ االية واملشاااركني اآلخاارين. وقااد  رئاايس اللجنااة أساااليب العماال 

ء ماان تيسااري احلااوار بااني الشااعوب األ االية والاادول علااى املقرتحااةمل الااق أُعِّاادكت لتمكااني ءليااة اخلااربا
 الصعيد الوطي نانظر املرفق األولل. 

وقُاااد ِّ  العدياااد مااان املاااداخالت بشاااأن ضااارورة ضااامان التنسااايق املتباااادل باااني ءلياااة اخلااارباء  -٢٩
واملقاااررة اخلا اااة املعنياااة حبقاااوق الشاااعوب األ ااالية واملنتااادئ الااادائم ضاااماانا للتكامااال باااني اآللياااات 
الااثالث. وأشااري إىل أن التنساايق املاادروس وتقاساام املعلومااات أمااران مطلااوابن لضاامان كفاااءة أداء 

. ودعا املشاركون ءلية اخلرباء إىل تعزيز تعاوحا مع هيئاات معاهادات حقاوق وفعاليت  هذ  اآلليات
نفسا  من مرحلاة الساتعراا اا اإلنسان وعملية الستعراا الدوري الشامل يف مجيع املراحلمل بدء

أن تعااز  ءليااة اخلاارباء تعاوحااا مااع سااائر  ااناديق األماام اا إىل تنفيااذ التو اايات. واقاارتح أيضاا و ااولا 
وتنفياااذ  ٢٠3٠ املتحااادة ووكاليفاااا وبراجمهاااامل ول سااايما فيماااا يتعلاااق  طاااة التنمياااة املساااتدامة لعاااا 

 أهداف التنمية املستدامة. 
اجلدياااادة ماااان املواضاااايع الااااق يتكاااارر وتعااااد مشاااااركة الشااااعوب األ اااالية يف إطااااار الوليااااة  -3٠

أن تتوا ال املشااورات ماع الشاعوب األماور احليوياة طرحها. وأشار أعضاء ءلية اخلرباء إىل أن مان 
األ االية طيلااة فاارتة تنفيااذ الوليااة اجلدياادةمل وأن تشااارض الشااعوب األ االية باادور فعااال يف أنشااطة 

الااااق كانااا  هلااااا مشااااركة  اااادودة يف  الولياااة اجلديااادةمل ول ساااايما منهاااا شااااعوب األقااااليم والبلااادان
إىل أن ءليااة اخلاارباء ستسااتمر يف التشاااور مااع الاادول والشااعوب األ االية ر اام اا السااابق. وأشااري أيضاا

 أحا ابت  متل   الحية اختيار مواضيع الدراسات الق جتريها.
أن هاذا  وفيما يتعلق ابهراط ءلياة اخلارباء يف العمال يف احلاالت القطرياةمل ركار املشااركون -3١

يف وضااع تفسااري متسااق لإلعااالن. وينبراال  اجلانااب ماان الوليااة اجلدياادة ماان شااأن  أن يكااون فعااالا 
ابلتو ااااايات املقدماااااة مااااان ءلياااااات حقاااااوق اإلنساااااان املعنياااااةمل مباااااا يف رلااااا  عملياااااة اا األخاااااذ أيضااااا

الستعراا الدوري الشامل وهيئاات املعاهادات واإلجاراءات اخلا اةمل عناد إساداء املشاورة التقنياة 
ىل الدول بشأن وضع التشريعات والسياسات احملليةمل مبوجب الولية اجلديادة. وعناد الضاطالل إ

أبنشطة يف إطار املشاركة القطريةمل ينبرل آللية اخلرباء أن تشجع الدول علاى وضاع وتنفياذ خطاط 
عماال وطنيااة لتحقيااق مقا ااد اإلعااالن وإسااداء املشااورة التقنيااة إىل الاادول بشااأن مضاامون خطااط 

لوطنيااااة وساااابل إدماااااج تلاااا  اخلطااااط يف اهلياكاااال التشااااريعية والسياساااااتية واإلداريااااة للدولااااة العماااال ا
 املعنية. وأشار األعضاء إىل أن تعظيم أثر الولية اجلديدة يستدعل من الدول التعاون والنفتاح. 
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جلسرترترتة التحرترترتاور مرترترتع املطسسرترترتات الوطنيرترترتة حلقرترترتوق اإلنسرترترتان واملطسسرترترتات  -سادساا  
 سان واآلليات املماثلةاإلةليمية حلقوق اإلن

اسااااُتهل  الاااادورة حبلقااااة نقاااااي شااااارك  فيهااااا ماااااراي لااااويزا أ اااايالر ناملكسااااي مل املؤسسااااة  -3٢
ن يالوطنيااة حلقااوق اإلنسااانلمل وموهنااا أنصاااري ننيبااالمل املؤسسااة الوطنيااة حلقااوق اإلنسااانلمل وكااار 

ناة األفريقياة حلقاوق يوهانسن ننيو يلندامل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنساانلمل و اوايطا مايراا ناللج
كازت علاى نعضاو ءلياة اخلارباءلمل ور  ڤاارساإلنسان والشعوبلمل وسامية سليمان ناملفوضيةل وليلاى 

مسايتات املؤسسات الوطنية حلقاوق اإلنساان واآللياات اإلقليمياة يف جماايل  أربعة مواضيع رئيسية:
تعزيز حقوق األشاخاص مان أبنااء الشاعوب األ اليةمل وتنفياذ اإلعاالن؛ والتحادايت الرئيساية الاق 
تواجههااا املؤسسااات الوطنيااة حلقااوق اإلنسااان يف هااذا الصاادد؛ وكيااف تطااورت أوضااال الشااعوب 

خااارية بفضااال اإلعاااالن؛ والتعااااون باااني ءلياااة اخلااارباءمل واملؤسساااات األ ااالية يف السااانوات العشااار األ
 اخلارباء ءلياة أعضااء ولحا الوطنية حلقوق اإلنسانمل واآلليات اإلقليمية يف إطار الولية اجلديادة. 

 يف جدول أعمال الدورات املقبلة آللية اخلرباء. اا دائماا أن بند جدول األعمال سيصب  بنداا أيض
ُكلفاااا  بوضاااع تو ااااياتمل وتقااادمي املشااااورةمل وإركاااااء   مرون إىل أن مؤسساااايفوأشاااار املتحاااااو  -33

بناء القدرات من أجال تعزياز ومحاياة حقاوق الشاعوب األ الية وتنفياذ  عملياتالوعلمل واملشاركة يف 
اإلعاااالن. وأتهااارت التحااادايت املرتبطاااة بعملهااام يف جماااال حقاااوق الشاااعوب األ ااالية أحاااا تتعلاااق يف 

حبقااااوق الشااااعوب اا للتاااازا  بتنفيااااذ اإلعااااالنمل وبعااااد  العاااارتاف رمسياااا ابعااااد  ر بااااة الاااادول يفالرالااااب 
تهاااا واحااارتا  مبااادأ موافق فشااالها يف ضااامان مشااااركة هاااذ  الشاااعوباأل ااالية يف دسااااتريها وقوانينهاااامل و 

مااان ىل إىل وتعماااد أن اإلعاااالن  اااري ملاااز مل ماااا  الااا  الااادول أيضااااا تااارئ احلااارة واملسااابقة واملساااتنرية. و 
املعيارياة. وقاد أفضا  هاذ  التحادايت إىل اساتمرار التميياز ضاد الشاعوب األ اليةمل قوت  التقليل من 

مل هاااومواردهااامل مل وأقاليمهايف أراضااي االثقافيااةمل وحقوقهاا امل ل ساايما حقوقهااهاااوالفشاال يف محايااة حقوق
 مبوجب اإلعالن.ا إنفار أو ر د امتثاهلا القرارات الق تعرتف حبقوقهوعد  قدريفا على 

 ملمناذ اعتمااد اإلعاالنأجري  يف مناطقهم تحاورون إىل بعض التحسينات الق وأشار امل -34
متثلااا  يف  ايدة عااادد اإلشاااارات إىل حقاااوق الشاااعوب األ ااالية يف املناقشاااات احلكومياااة الدولياااة و 

اا الرفيعااة املسااتوئمل وأتثااري اإلعااالن يف وضااع السياساااتمل وإنشاااء هيئااات حكوميااة مكرسااة حصاار 
. شاعوب األ اليةتطاوير الجتهاادات القضاائية رات الصالة حبقاوق اللقضااي الشعوب األ اليةمل و 

يف أثناااء مناقشااة تعزيااز التعاااون بااني ءليااة اخلاارباء واملؤسسااات الوطنيااة علماااامل و وأحاااط املتحاااورون 
حلقااوق اإلنسااان واآلليااات اإلقليميااة يف إطااار الوليااة اجلدياادةمل بفائاادة تاادريب الشااعوب األ االيةمل 

رباءمل ءلياة اخلاالاذي تضاطلع با  عمال مل علاى الو ريهم من أ حاب املصالحةمومينيمل واملوتفني الع
الصاالة ابلوليااة اجلدياادةمل وأساااليب عماال ءليااة اخلاارباء. وينبراال أن  راتقاادرات العاان بناااء  فضااالا 

تقارير بشأن القضااي الق متاس الشاعوب األ اليةمل اا تقد  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أيض
درج أن اهليئااات الدوليااة حلقااوق اإلنسااانمل مثاال هيئااات املعاهااداتمل تُااوأن تكفاال علااى اخلصااوص 

ولفت  املفوضاية الساامية حلقاوق اإلنساان انتباا   يف استعراضايفا.هذ  الشعوب  حقوق انتهاكات
إعاااالن األمااام املتحااادة بشاااأن حقاااوق املؤسساااات الوطنياااة حلقاااوق اإلنساااان إىل منشاااورها املعناااون 

مل الاااذي مااان شاااأن  أن يكاااون أداة الوطنياااة حلقاااوق اإلنساااان الشاااعوب األ ااالية: دليااال املؤسساااات
 مفيدة لتيسري تعاون معز  ضمن إطار الولية اجلديدة.
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على سؤال بشأن السبل الق سلكتها املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنساان واآللياات اا ورد -35
  يف الااااق  حاااااإلقليميااااة بريااااة إطااااالل جمتمعااااات الشااااعوب األ اااالية علااااى حقوقهااااامل والقاااارارات 

محايتهااامل أشااار املتحاااورون إىل أحاام أبلرااوا الساالطات املعنيااة أو أ ااحاب احلقااوق أنفسااهم مباشاارة 
تقااارير اا بعااض املؤسسااات الوطنيااة حلقااوق اإلنسااان واآلليااات اإلقليميااة أيضاا تاااذا القاارار. ونشاار 

أوساااط الشااعوب  ولرااات شاام ُ اامم  إلركاااء وعاالمتنوعااة ونفااذت باارام  متخصصااة أبشااكال 
العدياااد مااان املؤسساااات الوطنياااة حلقاااوق اإلنساااان واآللياااات اإلقليمياااة   ومجعاااية حبقوقهاااا. األ ااال
أدلة على انتهاكات حقاوق الشاعوب األ الية يف اتتمعاات احمللياة أو األقااليم املعنياة. وأاثر اا أيض

لوطنيااة واملؤسسااات ا ني ءليااة اخلاارباء واملنتاادئ الاادائماحلاجااة إىل  ايدة التعاااون باااا املتحاااورون أيضاا
أن مااان املمكااان  ايدة التعااااون  ضااافاء ئ املتحااااورون وارأتحلقاااوق اإلنساااان واآللياااات اإلقليمياااة. 

 املعلومات بشكل منهجل ومتبادل. وبضمان تقاسم  طابع مؤسسل علي 

 الجتماا التنسرتيق  برتني آليرتة اخلرترباءن ومنترتدم األمرتم املتحرتدة الرتدا م املعرتي -سابعاا  
 األصلية حبقوق الشعوبة املعنية اخلاص ةواملقرر بقضااي الشعوب األصليةن 

عقد أعضاء ءلية اخلرباء جلسة خا اة ماع رئايس املنتادئ الادائم املعاي بقضاااي الشاعوب  -3٦
التربعاات. أمنااء  اندوق األ ليةمل واملقررة اخلا ة املعنية حبقوق الشاعوب األ اليةمل وممثال جملاس 

علوماات بشاأن األنشاطة املقاررة لالحتفاال ابلاذكرئ ونظر املشااركون يف املساائل التالياة: أحادث امل
علااااى ؛ وتنساااايق املشاااااركة هاوتنساااايق العاشاااارة لعتماااااد اإلعااااالن؛ واختيااااار الدراسااااات املواضاااايعية

ناقشاااة بشاااأن العملياااة التشااااورية لتمكاااني ممثلااال الشاااعوب املحاطاااة و اإل؛ وجلساااة الصاااعيد القطاااري
ات األمام املتحادة رات الصالة ابملساائل الاق األ لية ومؤسساايفا مان املشااركة يف اجتماعاات هيئا

متسااها. ووضااع  اآلليااات الااثالثمل يف مجلااة أمااورمل مشاارول بيااان مشاارتض مبناساابة الااذكرئ الساانوية 
 العاشرة لإلعالن. 

 مشاركة الشعوب األصلية يف منظومة األمم املتحدة -اثمناا  
تفا ااايل  ملياااة العاماااةرئيس اجلمعلاااقااادم  السااايدة تشاااارتر مل بصااافتها مستشاااارة مساااتقلةمل  -3٧

فيااا   الاااذي طلبااا  مل٧٠/٢3٢أحااادث املعلوماااات عااان التقاااد  احملااار  بشاااأن قااارار اجلمعياااة العاماااة 
اجلمعيااااة إىل الاااارئيس إجااااراء مشاااااورات بشااااأن التاااادابري املمكنااااة الال مااااة لتمكااااني مشاااااركة ممثلاااال 
الشاااعوب األ ااالية ومؤسساااايفا يف الجتماعاااات الاااق تعقااادها هيئاااات األمااام املتحااادة رات الصااالة 

. وقد دارت املشااورات بشاأن  تلاف عنا ار قارار اجلمعياة هذ  الشعوب الق متسبشأن املسائل 
و اال  املشاااورات إىل طريااق مساادودمل و  .٢٠١٧أاير/مااايو إىل  ٢٠١٦ماان أواخاار عااا   يف الفاارتة

وتبادل  الدول مشرول قارار يؤجال اغاار أي إجاراء بشاأن هاذ  املساألة. وكانا  القضاااي اخلالفياة 
؛ وعمليااة االرئيسااية بشااأن مااا يلاال: األماااكن الااق يشااارض فيهااا ممثلااو الشااعوب األ االية ومؤسسااايف

واملعاااايري الااااق حتااادد ماااا إرا كانااا  املنظمااااات متثااال ابلفعااال الشاااعوب األ اااالية؛  تقااادمي الطلباااات؛
لشاعوب األ الية هاو اللمشاركة. وكان الشا ل الرئيسل تتمعاات واعرتاف الدولة كمعيار إلزامل 

أن من شاأن هاذ  القضاااي أن تقاوا املعاايري القائماة بشاأن حقاوق الشاعوب األ الية يف القاانون 
 سانمل مبا يف رل  اإلعالن. الدويل حلقوق اإلن
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ا مان املشااركني عان هاذ  الشااوا ل و رييتاا ملوأعربا  عادة دولمل وممثلاو الشاعوب األ الية -38
املعاااايري القائماااة بشاااأن حقاااوق املفاوضاااات قاااوا رايفاااامل وأشاااارت إىل أن مااان األيتياااة مبكاااان أل تُ 

فقاد ارأتئ املشااركون أن  إىل توافاق يف اآلراءملاا الشعوب األ الية. وعلاى الار م مان الفتقاار حاليا
مل شاااريطة أن عملياااةهاااذ  الالعمااال علاااى املفاوضاااات ينبرااال أن تساااتمرمل وينبرااال أن توا ااال الااادول 

ماان خااالل  تكااون متسااقة مااع املعااايري املنصااوص عليهااا يف اإلعااالن. و كاان أن يتحقااق رلاا  مااثالا 
. واقاارتح ضاال قاادماا اعتماااد قاارار إجرائاال يُلااز  الاادول اااذ  العمليااةمل ويقااد  إرشااادات بشااأن ساابل امل

أن تعاارب ءليااة اخلاارباء عاان دعمهااا للعمليااةمل وأن تقااد  املشااورة إىل جملااس حقااوق اا املشاااركون أيضاا
اإلنسان بشأن اخلطوات الق  كن أن يتخذها برية دعمها. ويف ضوء الصعوابت الق تهرت يف 

وباارانم  املفوضااية  أثناااء هااذ  العمليااةمل شاادد املشاااركون علااى األيتيااة البالرااة لصااندوق التربعاااتمل
 للزمالت الدراسية للشعوب األ لية. 

تنفيذ إعرتالن األمرتم املتحرتدة: املمارسرتات اجليرتدة على عشر سنوات مرور  -اتسعاا  
 خل ة والدروس املست

حبقااوق الشااعوب األ االيةمل وأعضاااء اللجنااة املعنيااة ة املعنيااة اخلا اا ةأتهاارت بياااانت املقاارر  -3٩
 اااليةمل والااادول املعنياااة ابلقضااااء علاااى التميياااز ضاااد املااارأةمل والشاااعوب األحبقاااوق اإلنساااان واللجناااة 

تنفياذ اإلعاالن مناذ اآلخرينمل أن  قد حدث عدد من التطاورات اإلاابياة يف  نياألعضاءمل واملشارك
أداة  أنااا  ملأولا  ملفقاااد أثبااا  اإلعاااالن. ٢٠٠٧أيلول/سااابتمرب  ١3أن اعتمدتااا  اجلمعياااة العاماااة يف 

أتهارت الادول التزامهاا و قوقهاا علاى الصاعيد الاوطي. على املطالبة حبلية فز الشعوب األ حلقيمة 
وخطااااط عملهااااا الوطنيااااةمل  تعااااديل دساااااتريهاهااااا ابغااااار عاااادد ماااان التاااادابريمل مبااااا في بتنفيااااذ اإلعااااالن

مل وهااذا أماار هااا  للرايااةمل اثنياااا مل وعملاا  وسياسااات  ااددة مثاال إحياااء لرااات الشااعوب األ االية.
منهااا علااى ساابيل و لقااانون يف اآلليااات اإلقليميااة حلقااوق اإلنسااانمل لاا علااى تطبيااق اإلعااالن مصاادر 

مل كالينياا ولوكوناو ضاد ساورينا شاعوب املثالمل  كمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف قضاية 
اللجناااة األفريقياااة حلقاااوق اإلنساااان والشاااعوب ضاااد واحملكماااة األفريقياااة حلقاااوق اإلنساااان يف قضاااية 

ماان الهتمااا  الااذي اا  اد اإلعااالن أيضااوعلااى الصااعيد الاادويلمل نقضااية أوجيياا ل.  مجهوريااة كينيااا
علاى أسااس هاذا اإلعاالن  اكاا قائمااا  ات حلقاوق الشاعوب األ الية ابعتباارتولي  هيئاات املعاهاد

اللتزامااات املنصااوص عليهااا يف املعاهاادات الرئيسااية حلقاااوق اإلنسااان. فعلااى ساابيل املثااالمل تعاااا  
الشااعوب  قااوق اإلنسااانمل واللجنااة املعنيااة ابلقضاااء علااى التمييااز ضااد املاارأة حقااوقاب اللجنااة املعنيااة حب

وتعليقايفااا العامااة. وأشااارت اللجنااة  وبال ايفااا وتو اايايفا األ االية واإلعااالن يف مالحظايفااا اخلتاميااة
إىل أحااا بصاادد النظاار يف وضااع تو ااية عامااة بشااأن اا املعنيااة ابلقضاااء علااى التمييااز ضااد املاارأة أيضاا

نسااااء الشاااعوب األ ااالية. وجتااادر اإلشاااارة إىل أنااا  أتيحااا  آللياااة اخلااارباء فر اااة الجتماااال  حقاااوق
ملناقشاااة املواضااايع رات الهتماااا  ورلااا   ملالل الااادورة العاشااارةخااابصاااورة  اااري رمسياااة ااااذ  اللجناااة 

لرعايتهااا املشاارتض. واآلليااة ممتنااة جااداا ألكاد يااة جنيااف للقااانون الاادويل اإلنساااين وحقااوق اإلنسااان 
 احلدث من خالل منرب جنيف املخصص هليئات املعاهدات. هذا 
وعلى الر م من التطورات اإلاابية املذكورة أعال مل اتفق املشااركون علاى أن هنااض فجاوة  -4٠

يف التنفيذ بني الدعم الذي أبدت  الدول لإلعالن على الصعيد الدويلمل والعمل امللموس مان أجال 
أن مان أهام احلاواجز أضااف هاؤلء لاى الصاعيد الاوطي. و تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األ لية ع
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بعاااض الاادول ابلشااعوب األ االيةمل وحرماحااا ماان احلقاااوق عااد  اعاارتاف الااق تعاارتا هااذا التنفيااذ 
الواردة يف اإلعالن. وأتهرت دول أخرئ أحاا متيال إىل اعتمااد تشاريعات تعارتف حبقاوق الشاعوب 

مل مباااا يف هاااذ  الشاااعوب الاااق تنتهااا  حقاااوق لقاااوانني األخااارئيف تعاااديل ا  فشااالاأل اااليةمل لكنهاااا 
وأعااارب اخلااارباء واملراقباااون  رلااا  القاااوانني املتعلقاااة ابلصاااناعات الساااتخراجيةمل واحلراجاااةمل والزراعاااة.

عااان قلقهااام إ اء تصااااعد عااادد العتاااداءات علاااى املااادافعني عااان حقاااوق اإلنساااان للشاااعوب اا أيضااا
ذ دون املوافقااة احلاارة اإلمنائيااة الااق تُنفكاايف سااياق املشاااريع اا األ االيةمل وهاال اعتااداءات حتاادث  الباا

 واملسبقة واملستنرية للشعوب األ لية املعنية. 
لحااا  املشااااركون أن مشااااركة فقاااد  وضااامان تنفياااذ اإلعاااالن هاااو حتااادي العقاااد املقبااال. -4١

. وينبراال يف هااذا الصاادد كااامالا اا  تنفيااذالشااعوب األ االية تنطااوي علااى أيتيااة ابلرااة لتنفيااذ اإلعااالن 
املنصااوص هااا قوقشااعوب األ االية ماان خااالل باارام  بناااء القاادرات الااق ترفااع ماان وعيهااا حبدعاام ال

احلااااارة واملسااااابقة تهاااااا موافقمل ومبااااادأ هااااااوأقاليمها يف أراضااااايهاااااا حقوقعليهاااااا يف اإلعاااااالنمل ل سااااايما 
حبقاوق الشاعوب  ةاملعنيا ةاخلا ا ةوينبرل أن تتأكد ءلية اخلرباءمل واملنتدئ الدائممل واملقارر  واملستنرية.

حقاااوق  تتجااااو تتوساااع إىل جماااالت  لت املواضااايعية الاااق تركاااز عليهااااااتااامااان أن اا األ ااالية أيضااا
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارياة مثل  ملترري املناخ واحلفاظ على البيئةلتشمل جمايل اإلنسان والتنمية 

 بشأن ترري املناخمل والتخفيف من ءاثر ترري املناخ والتكيف مع . 
ق ايئات املعاهداتمل أشار ممثلو اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنياة وفيما يتعل -4٢

بتقدمي إحاطاة مان جاناب ءلياة اخلارباء أن هذ  اهليئات ترحب إىل ابلقضاء على التمييز ضد املرأة 
بتلقاال اا ترحااب أيضاامل وأحااا حبقااوق الشااعوب األ االية ةاملعنياا ةا اااخل ةأو املنتاادئ الاادائم أو املقاارر 

ممثل اللجناة  أشارقوق الشعوب األ لية. و بعينها تتعلق حبمزيد من املعلومات عن حالت قطرية 
مااع ءليااة  أن اللجنااة تنظاار ابهتمااا  يف إمكانيااة التنساايق مسااتقبالا إىل اا املعنيااة حبقااوق اإلنسااان أيضاا

يااا  الورقاااة اخلااارباء بشاااأن السااابل الكفيلاااة بااادعم تنفياااذ تو ااايات اللجناااة. وعلاااى  اااو ماااا أشاااارت إل
اخلتامية للمؤمتر العاملل املعي ابلشعوب األ ليةمل فإن خطط العمل الوطنية الق تسعى إىل حتقياق 
 اااايت اإلعااالن أداة  ينااة تساام  للاادول بتفعياال التزامايفااا الدوليااة يف جمااال حقااوق اإلنسااان رات 

 الصلة حبقوق الشعوب األ ليةمل ومن ىل بتحقيق أهداف اإلعالن. 

أنشرترتطة مرترتا برترتني الرترتدوراتن ومتابعرترتة الدراسرترتات واملشرترتورة املواضرترتيعية بشرترتأن  -عاشراا  
 احلق يف الرتاث الثقايفن واحلق يف ال حة

لبنادمل حملاة عاماة عان أنشاطة ماا باني مناقشاة هاذا ا قد  السايد تسايكاريفمل بصافت  رئايس -43
تابعااااااة وفيمااااااا يتعلااااااق مب نانظاااااار الفاااااارل الثاااااااين أعااااااال ل. ٢٠١٧الاااااادورات الااااااثالث يف ءرار/مااااااارس 

الدراسااااات واملشااااورة املواضاااايعيةمل لحاااا  الساااايد تساااايكاريف أن اليونسااااكو اسااااتخدم  الدراسااااة 
لتعامال ماع الشاعوب األ الية. رات الصالة ابوضع سياساتها اجلديادة  عنداملتعلقة ابلرتاث الثقايف 

عاااادة الااارتاث الثقاااايف للشاااعوب علاااى أن تااادرج يف هاااذ  السياساااة فرعااااا بشاااأن إ وشاااجع اليونساااكو
 أن تبقل النقاي املتعلق بتل  السياسة مفتوحاا يشارض في  مجيع أ حاب املصلحة. يةمل و األ ل
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يف الوقا  الاراهن املضاطلع ااا وسلط املشاركون الضوء علاى عادد مان املباادرات اإلاابياة  -44
إنشاء وحادات  احية للشاعوب األ الية املبادرات هلا  لة ابحلق يف الصحة. وتتضمن هذ  والق 
إىل منااارج  ااحية مشاارتكة بااني الثقافاااتمل ودعاام اجلامعااات لسااتخدا  األدويااة واملمارسااات اا اسااتناد

التقليدياااة املوجاااودة يف جمتمعاااات الشاااعوب األ اااليةمل وشاااحذ وعااال طاااالب الطاااب بشاااأن الرعاياااة 
أتكيااااد أن شااااباب الشااااعوب األ اااالية اسااااتخدموا اا الصااااحية الااااق تتبعهااااا هااااذ  الشااااعوب. و  أيضاااا

وضاع خطاة وطنياة بشاأن تاوفري ورل  برياة  مللية اخلرباء بشأن احلق يف الصحةالدراسة الق أجريفا ء
ابلتعااون  ورلا  ملالصحة للشعوب األ ليةمل مع الرتكيز على الشاباب يف أمريكاا الالتينياة والكااريي

مااااع منظمااااة الصااااحة للبلاااادان األمريكيااااةمل و ااااندوق تنميااااة الشااااعوب األ اااالية يف أمريكااااا الالتينيااااة 
شاااااركون الضااااوء علااااى عاااادد ماااان التحاااادايت الااااق ل تاااازال تااااؤثر يف الشااااعوب والكاااااريي. وساااالط امل

األ االيةمل مبااا يف رلاا : ارتفااال معاادلت اإلدمااان علااى الكحااول يف جمتمعااات الشااعوب األ االية؛ 
وارتفااال معاادلت النتحااارمل ل ساايما بااني شااباب الشااعوب األ االية؛ والعنااف ضااد املاادافعني عاان 

ورة قطاع مساافات طويلاة للحصاول علاى خادمات الرعاياة حقوق اإلنسان للشعوب األ لية؛ وضر 
الصاااااحية؛ واساااااتخدا  الشاااااركات الزراعياااااة التجارياااااة املاااااواد الكيميائياااااة الضاااااارة يف أقااااااليم الشاااااعوب 
األ ااالية؛ و اااعوبة تاااوفري خااادمات الرعاياااة الصاااحية للشاااعوب األ ااالية الاااق تفصااال بينهاااا حااادود 

ل اآلاثر الصاحية السالبية للراياة لصادمة األجياال الادول بضارورة وعااا الدولة. ورككار املشااركون أيضا
الااااق ترتتااااب علااااى انتاااازال أطفااااال الشااااعوب األ اااالية ماااان أساااارهم وجمتمعااااايفم احملليااااةمل والعتااااداءات 

 األخرئ.  ما حتدث يف املدارس الداخلية واملرافقاا اجلنسية والبدنية والنفسية الق  الب
ماان اا ث الثقااايفمل أشااار املشاااركون إىل أن قطعااوفيمااا يتعلااق ابلدراسااة بشااأن احلااق يف الاارتا -45

ماان أقاااليم الشاااعوب األ االية أو يلحقهااا الااادمار نقااال تُ الاارتاث الثقااايف للشاااعوب األ االية ل تاازال 
حادود خلقا  الطرق. وعلى  رار احلاق يف الصاحةمل مل مثل شق بسبب مشاريع اهلياكل األساسية

حلاااول مشااارتكة للحفااااظ علاااى الااارتاث الدولاااة يف الكثاااري مااان األحياااان  اااعوابت يف البحاااث عااان 
الثقايف للشعوب األ لية. وكرر املشاركون التعليقات الق أدىل اا الرئيس يف دعوت  اليونسكو إىل 

اجلدياادة رات الصاالة  اإدراج فاارل بشااأن إعااادة معاااا الاارتاث الثقااايف للشااعوب األ االية يف سياسااته
ات اإلاابيااةمل وساالطوا الضااوء علااى عاادد ماان التحااديثاا وقااد  املشاااركون عاادد ابلشااعوب األ االية.

ماان الااربام  الااق تيساار محايااة الاارتاث الثقااايف للشااعوب األ االيةمل مبااا يف رلاا  أطاار التشاااور وباارام  
ويف اخلتااااا مل رحااااب الساااايد تساااايكاريف مببااااادرات  احلراسااااة الااااق تاااادير األنشااااطة الربيااااة والبحريااااة.

نكل وجامعاة لبالنادمل وبتنظيمهماا حلقاات الفنلنديتنيمل ويتا جامعة هلساألكاد يتني املؤسستني 
دراساااااية للخااااارباء يف إطاااااار متابعاااااة الدراساااااة الاااااق أجريفاااااا ءلياااااة اخلااااارباء بشاااااأن الااااارتاث الثقاااااايف يف 

لالجتمااال بصااورة  ااري اا علااى التااوايل. وأتيحاا  الفر ااة آلليااة اخلاارباء أيضاا ٢٠١8و ٢٠١٧ عااامل
تو اااية املنتااادئ الااادائم املعاااي بقضاااااي رمسياااة ماااع ممثلااال اليونساااكو خاااالل الااادورة ملناقشاااة متابعاااة 

 الثقافية إىل الشعوب األ لية. عيان الشعوب األ لية بشأن إعادة األ
اا -4٦ نة الدوليااة للرااات الشااعوب األ االية نانظاار الفاارل ويف مناساابة جانبيااة بشااأن موضااول الساب

العنا ااار  يف تنظيمهاااا اليونساااكو وءلياااة اخلااارباءمل نظااار املشااااركون يف  احلاااادي عشااار أدان لمل شاااارك
لساانة الدوليااة تُعاادها اليونسااكو وتعرضااها يف الاادورة السااابعة عشاارة للمنتاادئ لطااة عماال خلاملقرتحااة 

 .٢٠١8الدائم املعي بقضااي الشعوب األ لية يف عا  
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 املناسبات اجلانبية خالل الدورة العاشرة -حادي عشر
بشاااأن املواضااايع املتنوعاااة التالياااة:  ل5نُعقااادت أرباااع وعشااارون مناسااابة جانبياااة يف أثنااااء الااادورة -4٧

املشاركة الفعالة واتدية يف ءلياة اخلارباء؛ والر اد واإلباالغ والادعوة إىل احارتا  حقاوق اإلنساان ومناع 
اإلابدة اجلماعيااااة؛ والاااادفال عاااان حقااااوق وهويااااة شااااعوب القاااار ؛ وطااااب أجااااداد شااااعب املابوتشاااال؛ 

للملكيااااااة الفكريااااااة؛ وأثاااااار الصااااااناعات ومشاااااااركة الشااااااعوب األ اااااالية يف عمليااااااات املنظمااااااة العامليااااااة 
املقارباااة القائماااة علاااى حقاااوق الشاااعوب و  الساااتخراجية يف األماااريكتني وأفريقياااا؛ واملفوضاااية األوروبياااة

لراااات الشاااعوب األ ااالية؛ واآللياااة الدولياااة اجلديااادة لتمااام املتحااادة  سااانة ٢٠١٩األ ااالية؛ وإعاااالن 
والرفاااات البشاااارية؛ ملساااتخدمة يف الطقاااوسمل املاااواد اإلعاااادة الااارتاث الثقاااايف إىل الشاااعوب األ اااليةمل و 
ألراضل من خاالل رفاع دعااوئ قضاائية اسارتاتيجية؛ وأتمني حقوق الشعوب األ لية رات الصلة اب

وعملية مشاركة الشعوب األ لية يف شيلل؛ والعمالة ومباشرة األعمال احلرة باني جمتمعاات الساكان 
بشعب األما يغ؛ والنطاق املوساع لولياة ءلياة  ل و لة راأل ليني؛ والتقد  احملر  يف تنفيذ اإلعالن 

برانم   مالت الشاعوب األ الية للمفوضاية الساامية حلقاوق اإلنساان؛ على  عاماا  ٢٠مرور اخلرباء: 
واخلطااة الصااحية لشااباب الشااعوب األ االية يف أمريكااا الالتينيااة والكاااريي؛ والااربانم  التاادريي ملعهااد 

ن تعزيااز قاادرات ممثلاال الشااعوب األ االية علااى  اانع السااال  األماام املتحاادة للتاادريب والبحااث بشااأ
ومنع النزاعات؛ ودور األعمال التجارية يف حصول الشعوب األ لية يف ءسيا علاى خادمات مالياة؛ 
وتنفيااذ إعااالن األماام املتحاادة بشااأن حقااوق الشااعوب األ االية؛ وأدويااة الشااعوب األ االية؛ وحقااوق 

لاااوجل؛ والنهاااوا ابلقااادرات القتصاااادية للشاااعوب الشاااعوب األ ااالية يف ساااياق حفااا  التناااول البيو 
لالطااالل علااى مزيااد ماان املعلومااات عاان  تااوئ و  األ االية؛ وحالااة شااعب املابوتشاال يف األرجنتااني.

 هذ  األحداثمل يرجى الضرط على روابط فرادئ املنظمات. 

 قبلةاألعمال املقبلة آللية اخلرباءن مبا فيها الرتكيز على الدراسة السنوية امل -اثين عشر
قااررت ءليااة اخلاارباء أن دراسااتها الساانوية املقبلااة عاان أوضااال حقااوق الشااعوب األ االية يف  -48

مل 33/٢5  قاارار يفلااس الااق طلبهااا ات ملمجيااع أ اااء العاااا رات الصاالة بتحقيااق أهااداف اإلعااالن
 سوف تركز على موضول املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية. ملنأل٢الفقرة 
إعااداد تقرياار تلااس حقااوق اإلنسااان بشااأن املمارسااات اجلياادة اا اخلاارباء أيضااوقااررت ءليااة  -4٩

حو املاأرون مل على النرات الصلة ابجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف اإلعالنخلصة والدروس املست
 نبل.٢مل الفقرة 33/٢5ب  مبوجب قرار اتلس 

__________ 

 .http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/Session10/SideEventsTimetable.pdf انظر ل5ن

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/Session10/SideEventsTimetable.pdf
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 املرفق األول

علرتى إلنسرتان واملشرتاركة تقدمي التقارير إىل جملس حقرتوق الأساليب العمل   
  ال عيد القطري

 مقدمة -أولا  
 اخلارباء ءلياة اإلنساانمل حلقاوق املتحادة لتمام الرئيساية اهليئة اإلنسانمل حقوق جملس أنشأ -١

 هيئة فرعية اتبعة للمجلس.ك  مل٢٠٠٧ عا ل ٦/3٦ قرار  مبوجب األ لية الشعوب حبقوق املعنية
ويف الوثيقاااة اخلتامياااة لالجتماااال العاااا  الرفياااع املساااتوئ للجمعياااة العاماااة املعاااروف ابملاااؤمتر  -٢

لمل دعاا  اجلمعيااة جملااس حقااوق اإلنسااان ٦٩/٢العاااملل املعااي ابلشااعوب األ االية نقاارار اجلمعيااة 
اساااااتعراا ولايت ءلياتاااا  القائماااااةمل يف إطااااار إىل أن أيخااااذ يف العتبااااار ءراء الشاااااعوب األ ااااليةمل 

اخلارباء لكال تعاز  ءلياة اخلرباء املعنية حبقوق الشاعوب األ اليةمل برياة تعاديل وحتساني ءلية  سيما ل
مل بوساائل منهاا حتسااني إعااالن األمام املتحادة بشااأن حقاوق الشاعوب األ االيةاحارتا  بفعالياة أكارب 

 مساعدة الدول األعضاء على ر د حتقيق أهداف اإلعالنمل وتقييم رل  وحتسين .
الاذي عادكل مبوجبا  ولياة ءلياة  33/٢5مل اعتمد اتلس القرار ٢٠١٦مرب سبت/أيلول ويف -3

أ بح  وليتها اجلديدة تتمحور حاول تزوياد اتلاس ابخلاربة واملشاورة بشاأن حقاوق وقد  اخلرباء.
الشااعوب األ االية وفااق مااا جاااء يف اإلعااالنمل ومساااعدة الاادول األعضاااءمل بناااء علااى طلبهااامل علااى 

اإلعااالن عاان طريااق تعزيااز حقااوق الشااعوب األ االية ومحايتهااا وإعماهلااا.  حتقيااق الراااايت املبينااة يف
 وتتضمن العنا ر احملددة يف الولية اجلديدة ما يلل: 

 علااااى طلبهااااامل علااااى بناااااء األ ااااليةمل الشااااعوب أو/و األعضاااااء الاااادول مساااااعدة لأن 
ق حبقااوق تتعلاا داخليااة وسياسااات تشااريعات بوضااع يتعلااق فيمااا التقنيااةإىل املشااورة  حاجتهااا حتديااد

 ؛مل وتقدمي هذ  املشورةالشعوب األ لية
 التو ايات لتنفياذ واملشاورة ابملسااعدة طلبهاامل علاى بنااء األعضاءمل الدول تزويد لبن 

 املعاهاااااداتمل هيئاااااات تقااااادمها الاااااق والتو ااااايات الشااااااململ الااااادوري الساااااتعراااملقدماااااة خاااااالل 
 الصلة؛ رات اآلليات من رل   ري أو اخلا ةمل اإلجراءات أو

علاااى طلاااب الااادول األعضااااء والشاااعوب األ ااالية و/أو القطاااال  بنااااءا  التحااارضمل لجن 
علااااى رلاااا  مجيااااع  ىاخلاااااص ومساااااعدة هااااذ  اجلهااااات عاااان طريااااق تيسااااري احلااااوارمل عناااادما ترتاضاااا

 األطرافمل برية حتقيق أهداف اإلعالن؛
 الصااااالة رات املساااااتفادة والااااادروس اجليااااادة املمارساااااات وتعزياااااز وتعمااااايمحتدياااااد  لدن 
الراايت املبيناة يف اإلعاالنمل بوساائل منهاا رفاع تقاارير بشاأن هاذ  املساألة  لتحقيق ولةاملبذ ابجلهود

 إىل جملس حقوق اإلنسان؛
 يقتضااااي  مباااااا رهنااا الصااالةمل رات املصاااادر مجياااع مااان املعلوماااات وتلقااال التمااااس لهان 

 وليتها؛ أداء
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 املناااااطق متثياااال أجاااال ماااان خاااارباء ساااابعة إىل مخسااااة ماااان العضااااوية نطاااااق توساااايع لون 
 ية الثقافية السبع للشعوب األ لية.الجتماع

 هاااذ  وتتاااي . عملهاااا أسااااليب اخلااارباء ءلياااة حتااادد مل33/٢5 القااارار مااان 8 للفقااارةاا ووفقااا -4
. وسااااوف يُعاااااد النظاااار فيهااااا اجلدياااادة الوليااااة عنا اااار  تلااااف تنفيااااذ بشااااأن إرشااااادات األساااااليب

 تنفيذ الولية اجلديدة. حسب القتضاءمل يف ضوء اخلربة املكتسبة يفمل وتنقيحها دورايا 

 ىل جملس حقوق اإلنسانال  تقدم إالتقارير والدراسات  -اثنياا  
 املنطق  األساس -ألف 

 أن  ينبرل آللية اخلرباء العمل على: 33/٢5قرر جملس حقوق اإلنسان يف قرار   -5
إعااداد دراسااة ساانوية عاان حالااة حقااوق الشااعوب األ االية يف مجيااع أ اااء العاااا  لأن 

أهااداف اإلعااالنمل مااع الرتكيااز علااى مااادة واحاادة أو أكثاار ماان مااواد اإلعااالن فيمااا يتعلااق بتحقيااق 
القرتاحاااات الاااواردة مااان الااادول هاااا اعتبار املرتابطاااةمل حسااابما تقااارر  ءلياااة اخلااارباءمل علاااى أن تضاااع يف 

 األعضاااااااااء والشااااااااعوب األ ااااااااليةمل مبااااااااا يف رلاااااااا  التحاااااااادايت واملمارسااااااااات اجلياااااااادة والتو اااااااايات
 ؛لنأل٢ نالفقرة

 إىل الرامياااة ابجلهاااود يتعلاااق فيماااا املساااتفادة والااادروس اجليااادة املمارساااات حتدياااد لبن 
 إىل املسااألة هااذ  بشااأن تقااارير رفااع منهااا بوسااائل وتشااجعيهامل وتعميمهااا اإلعااالن أهااداف حتقيااق
 ؛نبلل٢نالفقرة  اإلنسان حقوق جملس

يف الساانة علااى رة واحاادة اإلنسااان ماا حقااوق جملااسعماهلااا إىل أتقاادمي تقرياار عاان  لجن 
 ؛ل3 نالفقرة ابلتطورات رات الصلة حبقوق الشعوب األ ليةاتلس على علم ات  إبقاء األقلمل و 

 سنوية عن حالة حقوق الشعوب األصلية )الدراسة املواضيعية(الدراسة ال -ابء 
  اارا باانفس العاااا أ اااء مجيااع يف األ االية الشااعوب حقااوق حالااة عاان الدراسااة تفلساا -٦

واضاايعية الااق أجريفااا ءليااة اخلاارباء يف إطااار وليتهااا السااابقة. ومااع رلاا مل ف ليااة اخلاارباء امل الدراسااات
قااادرة يف الوقاا  الااراهن علااى اختيااار موضااول الدراسااة بنفسااهامل عااوا احلصااول علااى وليااة ماان 

 جملس حقوق اإلنسان ملتابعة موضول بعين .  

 املوضوا اختيار -جيم 
علااااى ةماااادة واحاااادة وساااريكزون  ل دراساااتهم ساااانوايا موضااااو  اخلااارباء ءليااااة أعضااااء يختارسااا -٧
أكثااار مااان ماااواد اإلعاااالن املرتابطاااةة. وينبرااال أن أتخاااذ هاااذ  العملياااة يف العتباااار القرتاحاااات  أو

من اا ءلية اخلرباء القرتاحات املقدمة رمسيتتلقى سالواردة من الدول األعضاء والشعوب األ لية. و 
أثناااء دوريفااا الساانوية نيف إطااار بنااد ماان جاادول األعمااال الاادول األعضاااء والشااعوب األ االية يف 

بشأن األعماال املقبلاةل ويف أثنااء حوارايفاا التفاعلياة السانوية ماع جملاس حقاوق اإلنساانمل ومنتادئ 
إجااراء مشاااورات  ااري رمسيااة اا و كنهااا أيضاا ؛ئم املعااي بقضااااي الشااعوب األ االيةاألماام املتحاادة الاادا

تتشااور ءلياة اخلارباء سيف رل  من خالل جتمع الشعوب األ الية. و مع مجيع األطراف املعنيةمل مبا 
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حبقااوق الشااعوب األ االية واملنتاادئ الاادائم للتأكااد ماان عااد  وجااود  ةاملعنياا ةاخلا اا ةمااع املقاارر اا أيضاا
موضاااول يف ءلياااة اخلااارباء تب  أي تاااداخل يف الدراساااات الاااق تضاااطلع ااااا اآللياااات الاااثالث. وسااا

عاان وسااتعلن قصااا  منتصااف شااهر حزيران/يونياا  ماان كاال عااا مل جريها يف موعااد أسااتالدراسااة الااق 
 عقد يف متو /يولي . موضوعها يف أثناء دوريفا السنوية الق تُ 

تقريرترترتر املمارسرترترتات اجليرترترتدة والرترترتدروس املسرترترتتفادة  ات ال رترترتلة ابجلهرترترتود الراميرترترتة إىل  -دال 
 حتقيق أهداف اإلعالن

 ابجلهااودرات الصالة  املسااتفادة والادروس اجليادة املمارسااات حتدياد اخلاارباء ءلياة إىل وكالي -8
 هااذ  بشااأن تقااارير رفااع منهااا بوسااائل وتشااجعيهامل وتعميمهااا اإلعااالن أهااداف حتقيااق إىل الراميااة
نأل ٢يف الفقارة  عليهاا املنصاوص السنوية الدراسة تتخذوبينما . اإلنسان حقوق جملس إىل املسألة

نبل ٢السااانوي املقاااد  مبوجاااب الفقااارة  التقريااارفاااإن مقارباااة مواضااايعيةمل  33/٢5اتلاااس  مااان قااارار
مااااان  ٩الجتاهاااااات الساااااائدة يف جماااااال تنفياااااذ اإلعاااااالن. وعلاااااى النحاااااو املباااااني يف الفقااااارة ساااااتناول 

 مل او  آللية اخلرباء أن تلتمس وتتلقى املعلومات من مجيع املصادر رات الصلة. 33/٢5 القرار

 عمل آلية اخلرباءالتقرير السنوي املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان بشأن  -هاء 
 يف اخلاااااارباء آلليااااااة الساااااانوية الاااااادورة يف النهائيااااااة  اااااايرت  ُتسااااااتكملسو  التقرياااااار ناقشيُ ساااااا -٩

  ءلياااة تقد ِّ سااا. و سااابتمرب/أيلول يف تُعقاااد الاااق دورتااا  خاااالل سااانوايا  اتلاااس إىل ُيقد ساااو  يوليااا مل/متو 
دوريفاا السانوية واألنشااطة عان اا إىل جملاس حقاوق اإلنساانمل مباا يف رلا  ماوجز  سانوايا اا اخلارباء تقريار 

 عن تقدمي مقرتحات إىل اتلس.  فيما بني الدوراتمل فضالا 

 على ال عيد القطرياملشاركة  -اثلثاا  
 املنطق  األساس -ألف 

 ءليااااةأن تضااااطلع  ينبراااال مل33/٢5 اإلنسااااان حقااااوق جملااااس قاااارار ماااان ٢ ابلفقاااارة عمااااالا  -١٠
 مبا يلل: اءاخلرب 

 علااااى طلبهااااامل علااااى بناااااء األ ااااليةمل الشااااعوب أو/و األعضاااااء الاااادول مساااااعدة لأن 
 تتعلاق داخلياة وسياساات تشاريعات بوضاع الصالة رات التقنياة املشاورة إىل حاجتها وإاتحة حتديد
 وكاااالت مااع اتصاااالت إقامااة يشاامل قاااد مااا وهاااو القتضاااءمل حسااب األ اااليةمل الشااعوب حبقااوق
 وكالت األمم املتحدة و ناديقها وبراجمها؛ من أخرئ

 التو ايات لتنفياذ واملشاورة ابملسااعدة طلبهاامل علاى بنااء األعضاءمل الدول تزويد لبن 
 املعاهاااااادات هيئاااااات تقاااااادمها الاااااق والتو ااااايات الشاااااااململ الااااادوري السااااااتعراااملقدماااااة خاااااالل 

 الصلة؛ رات اآلليات من رل   ري أو اخلا ة اإلجراءات أو
القطاااال  التحااارضمل بنااااءا علاااى طلاااب الااادول األعضااااء والشاااعوب األ ااالية و/أو نجل 

علااااى رلاااا  مجيااااع  ىاخلاااااص ومساااااعدة هااااذ  اجلهااااات عاااان طريااااق تيسااااري احلااااوارمل عناااادما ترتاضاااا
 .طرافمل برية حتقيق أهداف اإلعالناأل
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 على ال عيد القطري لمشاركةل األساسية املبادئ -ابء 
مل أبعلااااى معااااايري علااااى الصااااعيد القطااااري فيمااااا يتعلااااق ابملشاااااركة اخلاااارباءمل ءليااااة تتمساااا س -١١

السااااتقامة واحلياااااد  يفااااامراعاالكفاااااءة واألهليااااة والنزاهااااةمل مااااا يعااااي بشااااكل خاااااص و ااااري حصااااري 
تلااتمس ءليااة اخلاارباء أو تقباال توجيهااات ماان أي حكومااةمل  نولاا واإلنصاااف واألمانااة وحساان النيااة.

 كان . مل أايا  ةمل أو  ري حكوميةمل أو جمموعة ضرطفردمل أو منظمة حكومي أو

 ق مشاركة آلية اخلرباء على ال عيد القطريوطرا  أغراض -جيم 
: حتليااال ماااا يلااال علاااى الصاااعيد القطاااريمشااااركة ءلياااة اخلااارباء  كااان أن تتضااامن مقا اااد  -١٢

الطلاب؛  ااحبة هات اجل/هاةاجلوتو ايايفا إىل  حملليةمل وإاتحة مشوريفا املستقلةسياسات التشريع ا
ساتقل املر اد الوأ احاب املصالحة اآلخارين؛ و الطلاب  ااحبة هات اجل/هاةاجلوتيسري احلاوار باني 

هات اجلهااة/اجلشااورة بشااأن تنفيااذ القااوانني والسياسااات الال مااة لتنفيااذ اإلعااالن؛ وبناااء قاادرات املو 
 الطلب وأ حاب املصلحة اآلخرين؛ وشحذ الوعل. احبة 

 وفهمهااامل أنشااطتها لو اافمعاااا  املصاالحة  اااحبة اجلهااات اخلاارباء ءليااة جتمااع أن  كاانو  -١3
رات الصالة ق ابحلقاو  يتصال ماا سايما ل العااامل أ ااء مجيع من اجليدة واملعايري املمارسات ادلوتب

 ابملساائل أو علاى الصاعيد القطاري الواساعة ابملشااركة احلاوار يهاتم أن و كاناملكرسة يف اإلعالن. 
يف بعااض اا ماان شااأن العماال يف جلسااة مرلقااة أن يكااون مفياادو . بعينهااا حالااة كاال  حسااب ملاحملليااة

احلااالت. واحلااوار مااع املؤسسااات الوطنيااة حلقااوق اإلنسااان أحااد اتااالت اإلاابيااة الااق  كاان أن 
 ءلية اخلرباء.  هاتركز علي

 األخاارئ اإلنسااان حقااوق ءليااات تو اايات تنفيااذيف  الاادول اخلاارباء ءليااة تاادعم أن و كاان -١4
. التو اايات هلااذ  أعمااق حتلاايالا اا أيضاا تتااي  أنو  األ االيةمل للشااعوب اإلنسااان حبقااوق الصاالة رات

  و السياسات العامة.  إىل حبوث و/أو يكون موجهاا اا أيضو كن أن يستند هذا العمل 
: منهااا أمور على الصعيد القطري  املشاركة طرائق تتضمن أن  كن الطلبمل لطبيعةاا وتبع -١5

 األ االيةمل الشااعوب ومنظمااات احلكوميااة املؤسسااات لفائاادة التدريبيااة واألنشااطة القطريااة؛ البعثااات
؛ صاريةبسامعية أو الال واملكاملاات األخارئ؛ املعنياة واجلهاات اإلنساانمل حلقاوق الوطنية واملؤسسات

الربياد اإللكارتوين؛ ساائل عارب ر الوالجتماعات الشخصية يف جنياف أو يف أمااكن أخارئ؛ وتباادل 
 . ةدبلوماسيعرب القنوات الاا رمسيوالتوا ل 

 على ال عيد القطري ةاملشارك وطلبات دعوات -دال 
. علااى الصااعيد القطااري املشاااركة اخلاارباء ءليااة إىل األ االية الشااعوب أو الاادول تطلاابقااد  -١٦
طلبايفاا إىل مفوضاية األمام املتحادة الساامية حلقاوق اإلنساان ناملفوضايةل أو أماناة ءلياة اخلارباء  وترد

عرب القنوات الدبلوماسية. وتُقد  طلبات الشعوب األ لية إىل املفوضية الساامية حلقاوق اإلنساان 
ق ابلطلبااات رفابااأو أمانااة ءليااة اخلاارباء بواسااطة منااورج يُتاااح علااى املوقااع الشاابكل ل ليااة. وينبراال أن تُ 

 املعلومات التالية على األقل: 
 ؛ احبة الطلب املنظمة/املؤسسةاسم  لأن 
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 التصال؛ جهات/جهة اسم لبن 
 احلالة؛ و ف لجن 
  لية؛ انتصاف سبل أي رل  يف مبا املسألةمل هذ  ملعاجلة املتخذة اخلطوات لدن 
 اخلرباء؛املشورة التقنية واإلجراءات املتوقعة من ءلية  لهان 
 املصالحة  ااحبة األخارئ اجلهاات أو الدولة سلطات إبالغ أو استشارة مدئ لون 
 اخلرباء؛ ءلية إىل املقد  ابلطلب
 اإلطار الزمي املقرتح؛ ن ل 
 . لة رات أخرئ معلومات أي لحن 

 ةضااارور الالطلبااااتمل و كنهاااا قبوهلاااا أو رفضاااها حساااب  مجياااع ابساااتال  اخلااارباء ءلياااة تقااار -١٧
 ءليااة وتااويل. فضااالا عاان التااوا ن اجلراارايفقاادرايفا ومواردهااا الفعليااةمل هااا اعتبار مل وأتخااذ يف الر بااة أو

 التنفيااذ اعتبارهااا يف وتضااعاامل حالياا ابلهتمااا  حتظااى الااق للمسااائل الواجااب الهتمااا اا أيضاا اخلاارباء
ماان أجاال وضااع أولااوايت  األخاارئ مثاال التقااارير والدراساااتل لعنا اارا رلاا  يف مبااان لوليتهااا العااا 

 يف حينها يف قائمة انتظار وتُعا  يف مرحلة لحقة. الق ل تُقبل الطلبات توضع و  هلذ  الطلبات.
 يف مباا طلابمل كال  ماع للتعامال أعضاائها مان يُنتادب ماناا داخلي اخلرباء ءلية أعضاء يقرر -١8
ظااة مهااا  كاال خبااري. وينبراال أخااذ خلااربة وحافاا ة احملتملااة. ويُتخااذ القاارار وفقااالقطرياا الاازايرات رلاا 

 اخلربات اإلقليمية واملعرفة ابللرات احمللية يف العتبار. 
 ءلياة ولياة ضاوء يف على الصعيد القطري مشاركة كل  اختصا ات على التفاق وينبرل -١٩

الطلااااب واجلهااااات  اااااحبة هات اجل/هااااةاجلع ماااا شاااااورلتاب ليااااةملهااااذ  اآلتتااااوىل  أن وينبراااال. اخلاااارباء
النهائيااة املتوخاااة. تهااا نتيجو طرائااق املشاااركةمل وجااداوهلا الزمنيااةمل إعااداد  اااحبة املصاالحة األخاارئمل 

اجلهاااة لكشاااف عااان املعلومااااتمل ابلتفااااق ماااع اطرائاااق ختصا اااات التتضااامن أن اا وينبرااال أيضااا
 اآلخرين. أ حاب املصلحة احبة الطلب و 

بعثااات قطريااة ُيكلااف اااا أعضاااء ماان  القطااريعلااى الصااعيد  املشاااركة تتضاامن أن و كاان -٢٠
 األطاراف مجياع موافقاة التماس وينبرلة. ى طلب الدول و/أو الشعوب األ ليءلية اخلرباء بناء عل

وإرا كانااا  الشاااعوب األ ااالية هااال الاااق طلبااا  البعثاااة القطرياااة املقرتحاااةمل فينبرااال آللياااة . اوتعاوحااا
حااو الواجااب ورلاا  للتأكااد ماان أن احلكومااة توافااق طلااع الدولااة العضااو املعنيااة علااى الناخلاارباء أن تُ 

 . قرتحةعلى الزايرة امل
 . أعااال ١ الفقاارة يف املبينااة األ ااراا حتقيااق أجاال ماان قطريااة ببعثااات الضااطالل  كاان -٢١

 :وتتضمن أنشطة  ددة
 والشهادات؛ والتحدايتمل ملخلصةاملست والدروس اجليدةمل املمارسات مجع لأن 
 بولية ءلية اخلرباءمل ودراسايفامل وتقاريرهامل ومشوريفامل وأبهداف اإلعالن؛ الوعل  ايدة لبن 
 ؛على الصعيد القطري اإلعالن فهم تعزيز لجن 
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 الصاااادرة املواضااايعية املشاااورة تنفياااذ بطرائاااق احلكاااوميني واملساااؤولني الااادول تزوياااد لدن 
 اخلرباء؛ ءلية عن

 ممارسات اجلهات  احبة املصلحة؛مل وأفضل ومشوريفا اخلرباء ءلية دراسات نشر لهان 
 املعاهدات؛ هيئاتو  الشامل الدوري الستعرااتو يات  ملتابعة الدعم تقدمي لون 
 املصلحة؛ أ حاب مع السياسات بشأن احلوار ل ن 
 املصلحة؛ أ حاب مع واملقابالت الجتماعات لحن 
الفورياةمل واملعاارف تيسري وتشجيع احلوار مان خاالل إاتحاة املعلومااتمل والرتمجاة  لطن 

 التقنيةمل واملشورة القانونيةمل والوسائل املماثلة؛
 امليدانية؛ الزايرات لين 
 التدريب؛ لضن 
 العامة.  احملاضرات للن 

شاور ماع اجلهاة/اجلهات لتاب اخلرباء ءلية تقررها مسألة الُقطرية للبعثة الفعلل األعمال جدول -٢٢
 ب.  احبة الطل

 التواصل -هاء 
  ااحفل بيااان ويُنشاار ملعلااى الصااعيد القطااري بعثااةال إرسااال قباال إعالماال إخطااار يصاادر -٢3
 كااان  إرا الاادورات بااني تُعقااد الااق الجتماعااات عقااب الصااحفية البياااانت عاان فضااالا  رلاا مل بعااد
 . مناسباا  رل 
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 املرفق الثاين

 ةا مة أبمساء املشرتكني  
 الدول األعضاء يف األمم املتحدة املمثَّلة مبراةبني  

 ملوأملانياااااااا ملوإكاااااااوادور ملوإساااااااتونيا ملوأسااااااارتاليا ملوإسااااااابانيا ملوأرربيجاااااااان ملالحتااااااااد الروسااااااال 
وبوليفيااااا  ملوبنمااااا ملوالربا ياااال ملوابرا ااااواي ملاإلسااااالميةل -وإيااااران نمجهوريااااة  ملوأوكرانيااااا ملوإندونيساااايا

 ملوالاااادامنرض ملوجيبااااوا ملوجنااااوب أفريقيااااا ملواجلزائاااار ملوتركيااااا ملوبااااريو ملاملتعااااددة القومياااااتل -ندولااااة 
 مللبوليفارياةل -وفنزويال نمجهورياة  ملوفرنسا ملو واتيمال ملوالعراق ملوالصني ملوشيلل ملوسويسرا ملوالسويد
واململكااة العربيااة  ملواملكسااي  ملواملراارب ملوماااليزاي ملومالطااة ملوكولومبيااا ملوكناادا ملان  وفيياا  ملوفنلناادا

 ملوهناااااادوراس ملونيو يلناااااادا ملونيكااااااارا وا ملونيجاااااارياي ملونيبااااااال ملوالنااااااروي  ملوموريشاااااايوس ملالسااااااعودية
 واليوانن. ملوالياابن ملوالولايت املتحدة األمريكية

 الدول غري األعضاء املمثلة مبراةبني  
 الكرسل الرسويل. 

الرترتولايت واآلليرترتات واتيئرترتات والوكرترتالت املتخ  رترتة وال رترتناديق والرترتربام  التابعرترتة   
 لألمم املتحدة املمثَّلة مبراةبني

والزراعااة لتماام املتحاادة؛ منظمااة العماال الدوليااة؛ باارانم  األماام املتحاادة منظمااة األ ذيااة  
اإلمنااائل؛ منظمااة األماام املتحاادة للرتبيااة والعلاام والثقافااة؛ معهااد األماام املتحاادة للتاادريب والبحااث؛ 

 منظمة الصحة العاملية.

املنظمرترترترتات احلكوميرترترترتة الدوليرترترترتةن واملنظمرترترترتات واآلليرترترترتات اإلةليميرترترترتة يف جمرترترترتال حقرترترترتوق   
 مبراةبني املمثَّلة اإلنسان
اللجنااة األفريقيااة حلقااوق اإلنسااان والشااعوب؛ املفوضااية األوروبيااة؛ الحتاااد األورو ؛ جلنااة  

 البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان؛ البن  الدويل.

 املطسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املمثَّلة مبراةبني  
نياة حلقاوق اإلنساان يف نيباال؛ اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف املكساي ؛ اللجناة الوط 

 جلنة حقوق اإلنسان يف نيو يلندا.
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اجلهرترتات األكادةيرترتة واخلرترترباء املتخ  رترتون يف ةضرترتااي الشرترتعوب األصرترتلية املمث لرترتون   
 مبراةبني من املطسسات التالية

مركااااز البتكااااار يف أساااالوب احلكاااام الاااادويل؛ املتحااااف اإلثنااااو رايف يف جنيااااف؛ أكاد يااااة  
اإلنساااين وحقااوق اإلنسااان؛ مدرسااة جنيااف للعلااو  القتصااادية واإلداريااة؛  جنيااف للقااانون الاادويل

جامعة  وتفريد فيلهيم ليبنيتز يف هانوفر؛ معهد الدراسات العليا الدولية واإلمنائية؛ املدرسة العليا 
للعمااال الجتمااااعل؛ مركاااز قاااانون الشاااعوب األ اااليةمل جامعاااة نياااو سااااوث ويلاااز؛ مركاااز الدراساااات 

جامعااااااة ليوفاااااااان يف لونيبااااااورغ؛ معهااااااد ماااااااكس بالناااااا  لتنثروبولوجيااااااا  ؛نياليااااااةكولو ال - بعااااااد مااااااا
درجاااات احلوكماااةمل واألمااام املتحااادةمل والااادول والشاااعوب األ ااالية؛  ملالجتماعياااة؛ جامعاااة ماكريااال

جامعاااة لريوخااااا؛ جامعاااة دياااال رو اريااااو؛ اجلامعاااة الفيدراليااااة يف ابهيااااا؛ جامعاااة لويااااول األندلسااااية؛ 
عااة بااريتيش كولومبيااا؛ جامعااة احلقااوق يف كولااورادو؛ جامعااة دويسااتو؛ جامعااة ابريااس دياادرو؛ جام

رن؛ جامعااااة جامعااااة إيسااااكس؛ جامعااااة جنيااااف؛ جامعااااة يتبااااورغ؛ جامعااااة لوساااارن؛ جامعااااة ميلبااااو 
 يخ. توبينرن؛ جامعة  يور 

 املنظمات غري احلكومية ومنظمات األمم والشعوب األصلية والربملانيون  
ائاااتالف حقاااوق الشاااعوب األ ااالية؛ الوكالاااة الدولياااة لصاااحافة الشاااعوب األ ااالية؛ رابطاااة  

احلقوقيني األمريكية؛ حلف الشعوب األ لية يف ءسيا؛ رابطة احلقاوقيني األمريكياة؛ مجعياة األرمان 
يف أرمينيا الرربية؛ مجعية  عماء شعب امليكماض يف نوفا سكوشيا؛ مجعية أكوافريدي؛ مجعياة أدرار 

راي الثقافيااااة يف القبائاااال؛ جمموعااااة أوا وشااااركااها؛ شااااعب التشااااامبا؛ مركااااز الشااااعوب األ اااالية أثخااااو 
العاا الثالث؛ مركز البتكاار يف أسالوب احلكام الادويل؛  -للتوثيق والبحث واإلعال ؛ مركز أورواب 

ز مركاااز أ اااارا للدراساااات املتعاااددة التخصصاااات؛ اللجناااة القانونياااة للتنمياااة الذاتياااة لشاااعوب األنااادي
األ االية؛ جلنااة التضااامن مااع هنااود األمااريكيتني؛ الشاابكة العامليااة إلعااادة التأهياال اتتمعاال مجعيااة 

األوىل السااا ؛ مااام اترياااخ املابوتشااال؛ احتااااد القومياااات األما ونياااة يف باااريو؛ كونفدرالياااة معاهااادة األ
أل الية يف توليماا؛ مؤمتر أما يغ العاا؛ املاؤمتر الشاعي العاريف للكااانض؛ اتلاس اإلقليمال للشاعوب ا

األو ريااة؛ الشاابكة القاريااة لنساااء الشااعوب األ االية يف  - اللجنااة الستشااارية للشااعوب الفنلنديااة
األمااريكتني؛ تعاونيااة احلاارفيني يف ألرساايس؛ جملااس الشااعوب األ االية يف فيتنااا  اليااو ؛ مركااز املااوارد 

ماااريكيتني؛ شاااابكة درامبياااا  القانونياااة لتتااااار القااار ؛ مجعيااااة التضاااامن مااااع الشاااعوب األ اااالية يف األ
مياااداي؛ الشااابكة القارياااة لنسااااء الشاااعوب األ ااالية يف أمريكاااا الشااامالية؛ مؤسساااة إيااادفو؛ الشااابكة 

؛ احتاااااد الكومييااااابيابيااااة ماااان اهلنااااود األوروبيااااة للسااااكان املنحاااادرين ماااان أ اااال أفريقاااال؛ القبيلااااة اليا
شااعوب عوب األ االية ماان املنظمااات  ااري احلكوميااة لكاااانض كالياادونيا اجلدياادة؛ رابطااة أبناااء الشاا

الرابة؛ جلناة األ ادقاء العاملياة للتشااور؛ مؤسساة شعوب منطقة حر ريو مادر دي ديوس؛ برانم  
 ملخطااوة  طااوة؛ رابطااة جنيااف حلقااوق اإلنسااان؛ مركااز جنيااف الاادويل للعدالااة؛ منظمااة  اارين باايس

ندوق هيباوان روسيا؛ فريق العمل الدويل للشعوب األ الية؛ معهاد حقاوق اإلنساان يف هااواي؛  ا
خلاادمات التعلاايم؛ مجعيااة هوتوكااارا اينومااامل؛ ائااتالف األقاااليم واملناااطق احملميااة السااتئماين مارامااا 

اتلس اهلندي ألمريكا اجلنوبية؛ مركز املوارد القانونية هلنود الشاعوب األ الية؛ ؛ ةشعوب األ ليلل
األ االيني؛ معهااد تطااوير السااكان األ االيني؛ شاابكة معلومااات السااكان ماان مجاعااة ةرعاااة الرنااةة 

مهارات القيادة لادئ الشاعوب األ الية؛ شابكة الشاعوب األ الية يف مااليزاي؛ جلناة تنسايق شاؤون 
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مؤسسااة  ملالشااعوب األ االية يف أفريقيااا؛ اتلااس الاادويل ملعاهاادات اهلنااود؛ املنظمااة العامااة الدوليااة
نوياا ة القطااي؛ منظمااة كوكااب اإلمااؤمتر ة ؛ االية يف شااب  جزياارة القاار األحباااث ودعاام الشااعوب األ

مجعية شباب كرياط؛ مؤسساة ليلياوال؛ شاركة اخلادمات  ؛كرو   -اإلنصاف؛ احتاد مخري كامبوتشيا 
الصاحية ماأري مااا للساكان األ االيني؛ منظماة مالوكااا الدولياة؛ حتااالف قاادة املااااي يف جناوب بليااز؛ 

شاعب املوهاوض يف كاااانواكل؛ مجعياة ميمبريتاو للحوكماة؛ مجعياة ماااترييال؛ فرياق حقاوق األقلياات؛ 
منظماااة األواين املختاااارة لشاااعب املسااااي؛ مجعياااة ةاعااارف حقوقااا ة؛ شااابكة جناااوب انروض لاااذوي 

ني األ االيني؛ منتاادئ اإلعاقااة؛ املااؤمتر الااوطي لسااكان أساارتاليا األوائاال؛  ااندوق حقااوق األمااريكي
أل االيني روي اإلعاقااة؛ يف النقااب ماان أجاال املساااواة املدنيااة؛ اجلمعيااة النيباليااة للسااكان ا التعااايش

؛ التعلايميف أو يااكون؛ املنظماة الدولياة للحاق يف الاتعلم وحرياة  اري احلكومياة منظمة قطب اجللياد 
مؤسسااة اتتمااع املفتااوح؛ مبااادرة العدالااة يف اتتمعااات املفتوحااة؛ منظمااة اتماااينوت؛ منظمااة نساااء 

منطقااااة احملاااايط اهلااااادت  الشااااعوب األ اااالية للبحااااوث وحفاااا  وتسااااخري املااااوارد الطبيعيااااة؛ منتاااادئ
 ؛لإلعاقة؛ مجعية السكان األ ليني يف جزيرة بيوكو؛ مكتب الكاويكر لادئ منظماة األمام املتحادة

جملااااس  ؛الروساااال لالحتااااادرابطااااة السااااكان األ ااااليني ملناااااطق الشاااامال وساااايبرياي والشاااارق األقصااااى 
انريي الصااااااااااميني؛ الربملاااااااااان الصاااااااااامل يف الساااااااااويد؛ الربملاااااااااان الصاااااااااامل يف فنلنااااااااادا؛ جملاااااااااس سااااااااا

أليفورو/أليفااورو؛ مركااز شاايمني  ااايكو ناملركااز الدبلوماساال للمواطنااة وحقااوق الشااعوب األ االيةل؛ 
مجعياااة مجعياااة الشاااعوب املعرضاااة للخطااار؛ مجعياااة التضاااامن ماااع الشاااعوب األ ااالية يف األماااريكتني؛ 

 وسااا ؛ منظماااة ا تالنيزكااا ؛ مجعياااة تينهيناااان؛التحليااال اهليكلااال للااانظم الثقافياااة؛ مجعياااة شاااعب متِّ 
 الصندوق العاملل حلماية الطبيعة؛ منظمة شباب شعب موردوفا؛ مشرول لرة اليوشل.

    


