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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةاخلامسةالدورة 
   من جدول األعمال٣ و٢البندان 

  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
   العاموتقارير املفوضية السامية واألمني

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية
  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

اآلثار العملية املترتبة على إجراء تغيري يف والية صـندوق التربعـات                
  لصاحل الشعوب األصلية

  تقرير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان    

  موجز    
 تـشرين   ١٢  املؤرخ ١٢/١٣التقرير طبقا لقرار جملس حقوق اإلنسان       أعد هذا     
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تعد       طلب فيه اجمللس إىل      ، الذي ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

وثيقة تفصيلية حتدد اآلثار العملية املترتبة على إجراء تغيري يف والية صـندوق التربعـات        "
ا ُوّسع، وأساليب العمل احلالية للصندوق وموارده،       ، خاصة إذ  ]لصاحل السكان األصليني  [

ويغطي هذا التقرير باخلـصوص     ". وأن تعرض هذه الوثيقة عليه يف دورته اخلامسة عشرة        
ويقدم أيضا معلومات عن    . والية الصندوق وإدارته وأساليب عمله ووضعه املايل      : يلي ما

ق حبيث تشمل مـشاركة ممثلـي       اآلثار املترتبة على إجراء تغيري حمتمل يف والية الصندو        
الشعوب األصلية يف دورات هيئات املعاهدات وجملس حقوق اإلنسان وقد اقترحت هذا            

ترد املقترحات يف   (التغيري آلية خرباء جملس حقوق اإلنسان املعنية حبقوق الشعوب األصلية           
  ).A/HRC/12/32 وA/HRC/10/56: التقريرين
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  مقدمة  - أوالً
 تـشرين   ١٢ املـؤرخ    ١٢/١٣أعد هذا التقرير طبقا لقرار جملس حقوق اإلنسان           -١

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تعـد       اجمللس إىل   فيه  طلب  الذي  ،  ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
لصاحل [يري يف والية صندوق التربعات وثيقة تفصيلية حتدد اآلثار العملية املترتبة على إجراء تغ"

، خاصة إذا ُوّسع، وأساليب العمل احلالية للصندوق وموارده، وأن تعرض           ]السكان األصليني 
  ."هذه الوثيقة عليه يف دورته اخلامسة عشرة

ويتعلق طلب جملس حقوق اإلنسان باملقترح الذي قدمته آلية خرباء جملس حقـوق               -٢
الرامـي إىل   ") آلية اخلرباء "ويشار إليها الحقا باسم     (عوب األصلية   اإلنسان املعنية حبقوق الش   

فقد اقترحت آلية اخلرباء، يف دورهتا األوىل الـيت عقـدهتا يف            . توسيع نطاق والية الصندوق   
يشري جملس حقـوق اإلنـسان علـى    أن  ،  ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول  ٣  إىل ١من  الفترة  

تشمل مساعدة الشعوب األصلية على املـشاركة يف        صندوق ل الاجلمعية العامة بتوسيع والية     
دورهتـا األوىل،   أعمـال   يرد املقترح يف تقرير اآللية عن        (دورات اجمللس وهيئات املعاهدات   

A/HRC/10/56 .( ٢٠٠٩أغسطس / آب١٤ إىل ١٠ة الثانية املعقودة يف الفترة من ويف الدور ،
يف دورهتا  قدمتها  ابعة التوصية اليت    أن يواصل جملس حقوق اإلنسان مت     "اقترحت آلية اخلرباء    

 كـي   السكان األصـليني  األوىل بشأن توسيع والية صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل          
 "عاهدات حقـوق اإلنـسان    م أيضاً دورات جملس حقوق اإلنسان ودورات هيئات         تشمل

  .)A/HRC/12/32دورهتا الثانية، أعمال املقترح يف تقرير اآللية عن  يرد(

  والية الصندوق  - اًثاني  
ممثلي ) الصندوق(يساعد صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل السكان األصليني           -٣

جمتمعات الشعوب األصلية ومنظماهتا على املشاركة يف دورات املنتدى الدائم املعين بقـضايا             
، خـصص جملـس   ٢٠٠٩ويف عام  . ودورات آلية اخلرباء  ) املنتدى الدائم (الشعوب األصلية   

 منحة ملمثلي جمتمعات الشعوب األصـلية ومنظماهتـا      ١١١) جملس اإلدارة (دارة الصندوق   إ
ويف عـام   .  دوالراً ٤١٢ ٠٢٢وبلغ جمموع تلك املنح     . خلرباءحلضور املنتدى الدائم وآلية ا    

 منحة سفر ملمثلي الشعوب األصلية كي حيضروا املنتدى الدائم          ١٠١، قدم الصندوق    ٢٠١٠
  .دوالراً ٤١٢ ٥٢٤  جمموع تلك املنحوبلغ. وآلية اخلرباء

منـذ أن   ُسـّجلت   وقد نتجت والية الصندوق احلالية عن عدد من التطورات اليت             -٤
ديسمرب / كانون األول  ١٣ املؤرخ   ٤٠/١٣١أنشأت اجلمعية العامة الصندوق مبوجب القرار       

 األصليني ، اقتناعا منها بأن من شأن إنشاء صندوق استئماين للتربعات لصاحل السكان         ١٩٨٥
. لسكان األصليني ومحايتها يف املستقبل    لأن حيدث تطورا هاما يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان          

وكان الغرض األصلي الذي أنشئ الصندوق من أجله مساعدة ممثلي جمتمعـات الـسكان              
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األصليني ومنظماهتم على املشاركة يف مداوالت الفريق العامل املعين بالـسكان األصـليني،             
 آنذاك تابعا للجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات، عن طريق مساعدهتم ماليا             الذي كان 

بواسطة التربعات املقدمة من احلكومات واملنظمات غري احلكوميـة والكيانـات اخلاصـة             
  .األخرى والعامة

 كـانون   ٢١ املـؤرخ    ٥٠/١٥٦ووسعت اجلمعية العامة والية الصندوق بالقرار         -٥
 الذي نص على أن ُيستخدم الصندوق أيـضا يف مـساعدة ممثلـي              ١٩٩٥ديسمرب  /األول

جمتمعات السكان األصليني ومنظماهتم على املشاركة يف مداوالت الفريـق العامـل بـني              
املعين بوضع مشروع إعـالن     والدورات املفتوح باب العضوية التابع للجنة حقوق اإلنسان         

 ٣ املـؤرخ    ١٩٩٥/٣٢قرارهـا   حقوق الشعوب األصلية، الذي أنشأته اللجنة مبوجـب         
. ١٩٩٥يوليه  / متوز ٢٥ وصدق عليه اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف        ١٩٩٥مارس  //آذار

 من الشعوب األصـلية   متخصصاًنشطاً   ١٣٠وترتب على ذلك أن مكّن الصندوق أكثر من         
يف بوضع مشروع اإلعالن واملسامهة يف هذا العمل املهم املتمثل          تعلقة  من حضور الدورات امل   

وقد تكلل ذلك بإقرار اجلمعية العامة إعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق              . وضع املعايري 
  .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣ املؤرخ ٦١/٢٩٥الشعوب األصلية يف قرارها 

ووسعت والية الصندوق مرة أخـرى عقـب إنـشاء جلنـة حقـوق اإلنـسان            -٦
يه اجمللـس االقتـصادي      الذي صدق عل   ١٩٩٨أبريل  / نيسان ٩ املؤرخ   ١٩٩٨/٢٠ القرار(

بـني  فريقـاً عـامالً     ) ١٩٩٨يوليه  / متوز ٣٠ املؤرخ   ١٩٩٨/٢٤٧واالجتماعي يف مقرره    
 املقترحات املتعلقة بإمكانية إنشاء حمفـل       وضع مزيد من  صصاً مفتوح العضوية ل   خم الدورات

ية وقررت اجلمع .  والنظر يف هذه املقترحات     منظومة األمم املتحدة   يفدائم للسكان األصليني    
 أنه ينبغي للصندوق أيضا ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ٩ املؤرخ   ٥٣/١٣٠العامة يف قرارها    

أن يساعد ممثلي الشعوب األصلية على حضور مداوالت الفريق العامل املخصص املـذكور؛             
 منحة ملمثلي الشعوب األصـلية حلـضور اجتماعـات    ٥٠لذا، فقد خصص الصندوق حنو   

  .اهليئة هذه
ـ    -٧  ٢٨ املـؤرخ    ٢٠٠٠/٢٢س االقتـصادي واالجتمـاعي، بقـراره        وأنشأ اجملل

، املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية باعتباره هيئة فرعية تابعـة            ٢٠٠٠ يوليه/متوز
 ٥٦/١٤٠وردا على هذا التطور، قررت اجلمعيـة العامـة، مبوجـب القـرار              . للمجلس
ساعدة ممثلي  ملالصندوق أيضا   ام  استخد، أنه ينبغي    ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ

  .جمتمعات الشعوب األصلية ومنظماهتا على حضور دورات املنتدى الدائم بصفة مراقبني
 كـانون  ١٨ املـؤرخ  ٦٣/١٦١ويف اخلتام، عدلت اجلمعية العامـة، يف قرارهـا         -٨

، والية الصندوق من أجل تيسري مشاركة ممثلي منظمات الـشعوب           ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
 يف آلية اخلرباء اليت أنشئت باعتبارها هيئة فرعية تابعة جمللس حقوق اإلنـسان طبقـا     األصلية
  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦/٣٦لقراره 
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عدلت مخس مرات، فقد كان على جملـس إدارتـه          قد  وملا كانت والية الصندوق       -٩
ساليب وإجـراءات العمـل   أباستمرار وأمانته يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن يكيفا  

  .قصد االستجابة هلذه التغريات بفعالية

  إدارته جملس تركيبةإدارة الصندوق وواليته و  - ثالثاً  
 األمني العام طبقا للنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة بـشأن            قيدير الصندو   -١٠

ة السامية حلقوق اإلنـسان     الصناديق االستئمانية العامة للمساعدة اإلنسانية بواسطة املفوضي      
  .ومبشورة جملس اإلدارة

ويرفع الصندوق تقارير عن أنشطته إىل اجلمعية العامة بواسطة تقرير سنوي يعـده               -١١
ل جلسة عامـة   دة تتمثل يف خماطبة ممثل للمجلس يف ك       وهناك أيضا ممارسة معتا   . األمني العام 

ومات عن عمل الصندوق يف إطار البنـد         معل اًممن جلسات املنتدى الدائم وآلية اخلرباء مقدِّ      
  .املناسب من جدول األعمال

ويتألف جملس إدارة الصندوق من مخسة أشخاص لديهم اخلربة املناسبة يف القـضايا               -١٢
. اليت تؤثر يف الشعوب األصلية ويعملون بصفتهم الشخصية باعتبارهم خرباء لألمم املتحـدة            

وجيب أن يكون واحد من . الث سنوات قابلة للتمديدويعني األمني العام أعضاء اجمللس ملدة ث      
. األصليةاألعضاء على األقل ممثال ملنظمة معترف هبا على نطاق واسع من منظمات الشعوب              

وأعـضاء  . نون يف اجمللس بانتظام   أفراد من السكان األصليني يعيّ    نفك  اويف الواقع العملي، ما     
الكـو تيغـيين    يوم) كندا(كينيث دير   :  هم ٢٠٠٩اجمللس الذين عينهم األمني العام يف عام        

الواليـات  (ودايل سامبو دورو    ) بريو(وتارسيال ريفريا زيا    ) نيبال(وشانكار ليمبو   ) إثيوبيا(
  ).املتحدة األمريكية

وقد اعُتمد على تركيبة جملس اإلدارة عند إنشاء صناديق وجمالس إدارة أخرى داخل               -١٣
صندوق التربعات لتمكني ممثلي الشعوب األصلية من       منظومة األمم املتحدة وخارجها، مثل      

 الـدورات  بني ما لفترات العضوية باب املفتوح املخصص العامل الفريقحضور اجتماعات   
صندوق التربعـات    اتفاقية التنوع البيولوجي و    من الصلة ذات واألحكام )ي(٨ باملادة املعين

منح سفر حلضور اجتماعـات اللجنـة       للمجتمعات األصلية واحمللية املعتَمدة من أجل تقدمي        
احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور الـيت      

  .أنشأهتا املنظمة العاملية للملكية الفكرية
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   جملس اإلدارةدورات  - رابعاً  
ويا يف جنيف، إما     دورة منذ إنشاء الصندوق، وهو يلتقي سن       ٢٣عقد جملس اإلدارة      -١٤

ويف بداية كـل دورة، ينتخـب       . أيام عمل ملدة مخسة   مارس،  /فرباير وإما يف آذار   /يف شباط 
  .رئيسا له، وهو منصب يتعاقب عليه األعضاء سنويا

ويستعرض أعضاؤه تنفيـذ  . ويكون بني يدي اجمللس جدول أعمال حافل يف دوراته        -١٥
 املايل للصندوق والطلبات اجلديـدة املقبولـة        التوصيات املقدمة يف الدورة السابقة والوضع     

وجيتمع اجمللس سنويا أيضا باملاحنني . املتعلقة بالتمويل ومسائل أخرى وجيهة تقع ضمن واليته     
  .احلاليني واحملتملني

ويف أثناء دوراته، جيتمع أيضا مبوظفي املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان الـذين                -١٦
مساعد املقرر  قوق اإلنسان والشعوب األصلية، مبن فيهم       يضطلعون بأعمال تتعلق بقضايا ح    

) املقـرر اخلـاص    (اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية        
ويف . برنامج الزماالت اخلاص بالسكان األصليني وأماناِت شىت هيئات املعاهـدات         ومنسق  

ومة األمم املتحدة احلاصلة يف الواليـات       جدول األعمال املتعلق بالتطورات يف منظ     بند  إطار  
ذات الصلة، التقى اجمللس أيضا، على سبيل املثال، مبمثلي آلية اخلرباء ملناقشة موضوع التعاون              

ـ             ممثلـي  تمكني  بني اهليئتني واملقترح الذي قدمته آلية اخلرباء بشأن توسيع والية الصندوق ل
  .ن وهيئات املعاهدات أيضاًجملس حقوق اإلنساحضور دورات من الشعوب األصلية 

نسان، نيابة  املفوض السامي حلقوق اإل   يعرضها على موافقة    ويعتمد اجمللس توصيات      -١٧
  .وبعد إقرارها، تتوىل أمانة الصندوق تنفيذها داخل املفوضية. عن األمني العام

  اختاذ القرارات بني الدورات  - خامساً 
بـني  األشـغال   مل العملية ملواصـلة     وضع جملس اإلدارة جمموعة من أساليب الع        -١٨

كان من الالزم اختاذ قرار بشأن منحة أو أي قضية ملحة أخرى ذات صـلة               فمىت  . الدورات
باملوضوع، اتصلت األمانة برئيس اجمللس وبعضو اجمللس يف املنطقة اجلغرافيـة الـيت تعنيهـا               

العهم على املوضوع   ىل سائر أعضاء اجمللس إلط    إويقدم هذان العضوان توصية حتال      . املسألة
ألمـر إىل   ومىت احتاج ا  . وتعرض على املفوض السامي، الذي يتصرف نيابة عن األمني العام         

مشورة مجيع أعضاء اجمللس، أشَركت األمانة، بواسطة رئيس اجمللس، مجيع األعضاء يف وضع             
ين ويتواصل أعضاء اجمللس يف الفترة الفاصلة بني الدورات عـرب الربيـد اإللكتـرو             . توصية

  .والتداول بالفيديو
وثبت أن اختاذ القرارات بني الدورات مهم، سيما يف احلاالت اليت وّسع فيها األمني                -١٩

ميع أعضاء اجمللـس    يتم االتصال جب  ففي هذه احلاالت،    . العام والية الصندوق بني الدورات    
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عنـدما   مثال ٢٠٠١وقد جرى ذلك يف عام . إلسداء املشورة بني الدورات وتقدمي توصيات     
ديسمرب لتمكني ممثلـي    /أقرت اجلمعية العامة توسيع والية الصندوق يف أواخر كانون األول         

مبوجـب  (اجملتمعات األصلية من حضور املنتدى الدائم الذي كان قد أنشئ حديثا آنـذاك              
ولدعم املشاركة يف الدورة األوىل للمنتدى، نظمت األمانة مشاورات بني  ). ٥٦/١٤٠القرار  

ويف ذلـك الـسياق،     . رب الربيد اإللكتروين، لتقدمي توصيات بشأن منح السفر       الدورات، ع 
وتلقى اجمللس مـن  .  طلب تلقته من منظمات وجمتمعات أصلية     ٤٠٠حللت األمانة أكثر من     

ومبجرد أن قُـدمت    . األمانة حتليال شامال لكل استمارة طلب مقبولة تناول مجيع معايري االختيار          
  .نة إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان كي تقرها نيابة عن األمني العاماألماأحالتها التوصيات، 

  الوضع املايل للصندوق  - سادساً 
ميوَّل الصندوق بواسطة تربعات احلكومات واملنظمات غري احلكومية وغريها مـن             -٢٠

، فقد كان وضع الصندوق     ٢٠٠٩ورغم تناقص التربعات يف عام      . الكيانات اخلاصة والعامة  
  ).١انظر اجلدول (ايل ُمرضيا على مدى السنني امل

  ١اجلدول 
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أكثـر   أن يـوزع     الصندوق، منذ إنشائه،  استطاع  وبفضل دعم املاحنني املتواصل،       -٢١
وا يف اجتماعـات    منحة على ممثلي اجملتمعات واملنظمات األصلية كي يـشارك         ١ ١٠٠ من

 ٤٠٠ ٠٠٠أكثـر مـن   ختصيص ويف السنوات األخرية، متكن الصندوق من   . األمم املتحدة 
  .يف املنتدى الدائم وآلية اخلرباءللمشاركة دوالر سنويا 
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ولتوفري دعم ثابت للصندوق، جيتمع جملس اإلدارة مع املاحنني واملـاحنني احملـتملني               -٢٢
طلع اجمللس ممثلي احلكومـات علـى وضـع         تماعات، يُ ففي هذه االج  . سنويا أثناء دوراته  

وهذه االجتماعـات   . الصندوق وعلى مداوالته أثناء الدورات وغري ذلك من األمور املهمة         
وجيتمع أعضاء اجمللـس    . فرصة لتدفق املعلومات مباشرة وبشفافية بني الصندوق واحلكومات       

ويف هذه االجتماعات، يدعو اجمللس . كأيضا مع املاحنني أثناء دورات املنتدى الدائم يف نيويور      
املستفيدين من الصندوق إىل توضيح آثار مشاركتهم يف دورات املنتدى الدائم وكذا األثـر              

  .الكلي لوالية الصندوق

  املستفيدون من الصندوق  - سابعاً  
وضعت اجلمعية العامة وكذلك األمني العام معايري اختيار املستفيدين بنـاء علـى               -٢٣

وتتجسد معايري االختيار يف استمارة الطلب اليت يتعني على مجيـع           . لس اإلدارة توصيات جم 
وعلى مدى السنوات، ونظرا للتغريات يف والية الصندوق، حتولت استمارة     . املترشحني ملؤها 

وسعى اجمللس إىل أن تظل االستمارة يف متناول        . الطلب إىل وثيقة شاملة وبسيطة يف آن معا       
وأن يكون من السهل ملؤها واخليار متروك ملقدمي الطلبـات مللئهـا            لطلبات  مجيع مقدمي ا  
  .إلنكليزية أو الفرنسيةاباإلسبانية أو 

وعلـيهم أيـضا أن     . وجيب أن يكون مجيع مقدمي الطلبات من الشعوب األصلية          -٢٤
يرفقوا باالستمارة رسالة تزكية من منظمة الشعب األصلي أو اجملتمع احمللي األصلي الـذي              

هـذه  علـى   على املدير التنفيذي للمنظمة أو زعيم اجملتمع احمللي أن يوقـع             ويتعني. هميثلون
ويهدف هذا الشرط إىل احليلولة دون اختيار شعوب غري أصلية وباخلصوص أفراد ال         . الرسالة

  .ميلكون مشروعية متثيل جمتمعاهتم احمللية األصلية للحصول على منحة
نوع املستفيدين الذين حيضرون دورات آلية اخلـرباء  ويسعى اجمللس أيضا إىل حتقيق ت    -٢٥

اليت يسمح لكل واحـدة منـها        -وُيطلب إىل منظمات الشعوب األصلية      . واملنتدى الدائم 
عـن التمثيـل    أّما  . رجال وامرأة ترشح   أن   - بتقدمي طلبني اثنني فقط للحصول على منحة      

 ٢٠٠٩ و٢٠٠٥لبات بني عـامي  اجلغرايف، فقد زاد عدد البلدان اليت تلقى منها الصندوق ط  
، ويشجع اجمللس باستمرار تقدمي طلبات من املناطق والبلـدان واملنظمـات            ٧٠ إىل   ٥٦من  

 والتوازن بني األعمار مهم أيضا يف نظر اجمللس عنـد حتليـل             .غري املمثَّلة واجملتمعات احمللية   
ا على ضرورة   فهو يرمي إىل اختيار مشاركني شباب ومشاركني أكرب سنا، مشدد         . الطلبات

  .األجيال تيسري نقل املهارات بني
وخيتار اجمللس املمثلني الذين مل يسبق هلم أن شاركوا يف دورة من دورات آلية اخلرباء       -٢٦

أو احملفل الدائم واملمثلني الذين سبق أن شاركوا لكنـهم يطـورون قـدرات ومهـارات                
وعندما .  الدورات ذوي اخلربةمتخصصة، األمر الذي يفضي إىل تدعيم جمموعة املشاركني يف
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اختذ اجمللس قرارات بشأن منح السفر حلضور خمتلـف االجتماعـات، أخـذ يف احلـسبان           
وكانـت  . احتياجات هيئة األمم املتحدة املعنية وجدول أعماهلا وجمال تركيزها األساسـي          

عامل بني  املمارسة فيما مضى تتجلى يف اختيار ممثلي الشعوب األصلية للمشاركة يف الفريق ال            
الدورات املفتوح باب العضوية التابع للجنة حقوق اإلنسان لوضع مشروع اإلعالن بـشأن             
حقوق الشعوب األصلية، يف حني أن ممثلي الشعوب األصلية ذوي اخلربة الدولية احملـدودة              

هلم مساعدة مالية حلضور أعمال الفريق العامل       تقدَّم  الذين يودون عرض قضايا أوسع نطاقا       
 املنح بنـاء علـى   اختري ممثلو الشعوب األصلية للحصول على قد  و.  بالسكان األصليني  املعين

اليت تعكـس   ) طلباهتموفق ما جاء يف استمارات      (املتوقعة يف االجتماعات    مسامهتهم اهلامة   
لذا، فإن املستفيدين من املنح اختلفت خصائصهم من        . مناقشتها يف الدورات  املقرر  املواضيع  

  .ومن هيئة إىل أخرىدورة إىل أخرى 
وتظل هذه االعتبارات صاحلة الختيار املستفيدين حلضور املنتـدى الـدائم وآليـة               -٢٧

وحياول جملس اإلدارة حتديد املستفيدين من الصندوق الذين ميكنهم املسامهة بفعاليـة            . اخلرباء
ضـمن  ندرج  تيف املواضيع املدرجة يف جدول األعمال املواضيعي آللية اخلرباء والقضايا اليت            

  .والية املنتدى الدائم
وإضافة إىل املشاركة الفعالة يف دورات املنتدى الـدائم وآليـة اخلـرباء، يتعهـد                 -٢٨

املستفيدون من الصندوق بتنظيم أنشطة متابعة يف جمتمعاهتم احمللية وتقدمي تقـارير عنـها إىل           
 يقل عن اجتماع واحـد      وُيطلب إىل املستفيدين من منح السفر إجراء ما ال        . أمانة الصندوق 

  .للتوعية يف جمتمعاهتم احمللية بشأن قضايا االجتماع الدويل الذي حضروه وإجراءاته وقراراته

  أساليب العمل ودورة املنح  - ثامناً  
 ١ُيطلب إىل ممثلي الشعوب األصلية ملء االستمارة املشار إليها آنفا يف موعد أقصاه            -٢٩

قد ُعدل هذا املوعد النهائي على مدى السنني يف ضوء          و. أكتوبر من كل سنة   /تشرين األول 
التغيريات اليت طرأت على الوالية وقصد استيفاء املتطلبات التقنية والعملية ملشاركة املستفيدين  

وتتضمن االسـتمارة حاشـية     . ورمبا لزم إعادة النظر فيه إن ُمددت والية الصندوق جمددا         
يقـع  ومنظمة  والتزامات كل جهة مستفيدة     ات  تفسريية عن الصندوق وواليته، سيما واجب     

  . عليها االختيار
أكتوبر حىت دورة جملس اإلدارة     / تشرين األول  ١مث حتلل األمانة الطلبات ابتداء من         -٣٠

هذا اإلطار الزمين يوفر لألمانة الوقت الكايف لطلب معلومات     . مارس/فرباير أو آذار  /يف شباط 
األمانـة باملكاتـب    وإن أمكن، تتـصل     . لف كامال  مل يكن امل   إضافية من مقدم الطلب إن    

اإلقليمية للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان وغريها من الشركاء املعنيني يف عملية الفحـص             
  .األويل للطلبات للحصول على معلومات من امليدان والتحقق من املعلومات املتلقاة
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املعلومات الوجيهة، مبا فيهـا     د أمانة الصندوق رمسا بيانيا شامال يتضمن مجيع         ِعوُت  -٣١
ويـستعرض اجمللـس يف     . نتائج استمارات التقييم والتعليقات املتصلة بالتقيد مبعايري االختيار       

ق الـذي جتريـه     بدورته السنوية الطلبات املقبولة على أساس الوثائق املعدة والتحليل املـس          
  .الصندوق أمانة
ند حتليل الطلبات، أوصى جملس اإلدارة      ولتعزيز فعالية األمانة وختفيف عبء العمل ع        -٣٢

هذا الدليل  يتضمن  وُيتوقع أن   . بإنشاء قاعدة بيانات تضم املستفيدين السابقني من الصندوق       
جمتمعاهتم األصلية وأنشطة منظماهتم     عن املستفيدين السابقني، مبا يف ذلك        املعلومات الوجيهة 

مور املتعلقة حبقوق الشعوب األصـلية      ن أنفسهم وجماالت خربهتم وجتربتهم يف األ      دوواملستفي
ومن املرتقب أن تسهل قاعدة البيانات هـذه،       . ونتائج استمارات التقييم اخلاصة هبم وأدائهم     

  .اليت هي قيد اإلنشاء، النظر يف طلبات التمويل القادمة
ومبجرد إقرار املفوض السامي للتوصيات نيابة عن األمـني العـام، ختـرب األمانـة                 -٣٣

مث تـشرع األمانـة يف مجيـع        . املستفيدين اجلدد باألمر قبل انعقاد الدورة املعنية بـشهرين        
اإلجراءات اإلدارية، خاصة مع دائرة الشؤون املالية ووحدة السفر للتأكد من إعداد ترتيبات             

رسائل الدعوة الرمسية إىل املتلقني حبيث يـستطيعون طلـب          توجَّه  و. ت احملدد السفر يف الوق  
  .تأشريات السفر

وتتصل أمانة الصندوق باملستفيدين أثناء دورات آلية اخلرباء واملنتدى الدائم وتسعى             -٣٤
وُيطلب إىل املستفيدين قبل هناية الدورة تقدمي تقرير تقييم عن       . إىل أن تكون مشاركتهم فعالة    

وُيسأل املستفيدون يف هذه االستمارة عـن مـشاركتهم لـيس يف            . مشاركتهم يف الدورة  
وعلى املستفيدين أيـضا    . االجتماعات العادية للهيئة فقط، بل يف االجتماعات املوازية أيضا        

تقدمي تقارير عن الطريقة اليت أعدوا هبا مشاركاهتم واستـشاروا أفـراد جمتمعـاهتم احملليـة             
وبعد الدورات، ُيطلب إىل املستفيدين إرسال تقـارير        . هدافهم وإجنازاهتم أعن  ومنظماهتم و 

متابعة إىل األمانة بشأن أنشطة التوعية اليت نظموها يف جمتمعاهتم احمللية بغية تبادل املعـارف               
مث حيلَّل تقرير التقييم وتقرير املتابعة ويرفعـان إىل اجمللـس يف            . املكتسبة على الصعيد الدويل   

ويؤخذ التقريران يف احلسبان لدى اختيار املرشحني من نفـس املنظمـة أو             . حقةدورته الال 
  .اجملتمع احمللي األصلي

  بناء القدرات والتدريب  - تاسعاً  
إىل أقصى حد يف الدورات،     تأثري الصندوق ومشاركة ممثلي الشعوب األصلية       زيادة  ل  -٣٥

ميا عن الصندوق واجلوانب التقنيـة      يف اليوم األول من كل دورة، اجتماعا إعال       تنظم األمانة   
وتساعد األمانة املستفيدين أيـضا يف قـضايا        . املتعلقة مبشاركة املستفيدين يف الدورة املعنية     

  .حمددة خالل الدورات
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وأعرب العديد من ممثلي الشعوب األصلية الذين حضروا اجتماعات األمم املتحـدة              -٣٦
ومن املهم من مث أن تقدَّم      عن مشاغلهم،   صاح  عن رغبتهم يف مناقشة أوضاعهم احملددة واإلف      

وأعرب عدد مـن    . هلم معلومات كافية عن األماكن واآلليات املناسبة املعدة لذلك الغرض         
املشاركني يف هذا الصدد عن تقديرهم إلتاحة الفرصة هلم للقاء املقرر اخلاص املعـين حبالـة                

اليات خاصة آخرين، يف    ب و حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية وأصحا      
 أثناء دورات آلية اخلرباء واملنتدى الدائم، وطلبوا أيضا املزيد من املعلومـات             بعض احلاالت، 

  .هيئات املعاهدات وغريها من آليات حقوق اإلنسان املعنية باملوضوع اللجوء إىل عن
ـ              -٣٧ سات ونظرا إىل االهتمام املتقدم ذكره، أوصى جملـس اإلدارة باسـتكمال اجلل

يف عـام   من الصندوق هلذا الغرض     اإلعالمية األولية بدورات تدريبية، وُخصص مبلغ بسيط        
وجرت هذه الدورات التدريبية يف إطار الشراكة بني املفوضية الـسامية حلقـوق             . ٢٠١٠

وانعقدت الـدورة التدريبيـة     . اإلنسان ومركز الشعوب األصلية للتوثيق والبحث واإلعالم      
الـدورات   وقدم ممثلو الشعوب األصلية اخلرباء    . ٢٠١٠نتدى الدائم لعام     امل األوىل يف دورة  

التدريبية بشأن واليات األمم املتحدة املخصصة للشعوب األصلية وغريها من اآلليات املعنية            
ومن املقرر عقد الدورة التدريبيـة      . هبذا املوضوع، مبا يف ذلك االستعراض الدوري الشامل       

  .٢٠١٠يوليه /إطار الدورة الثالثة آللية اخلرباء يف متوزاملقبلة من هذا النوع يف 

  توسيع الوالية لتشمل دورات هيئات املعاهداتح اقترا  - عاشراً  
اقترحت آلية اخلرباء يف دورتيها األوىل والثانية أن يشري جملس حقوق اإلنسان على               -٣٨

صلية على املـشاركة  اجلمعية العامة بأن توسع والية الصندوق من أجل مساعدة الشعوب األ  
 )١(كل هذه اهليئـات   و. يف دورات جملس حقوق اإلنسان وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان        

   .السياقتعاجل القضايا املتعلقة بالشعوب األصلية وينبغي من مث أخذها يف االعتبار يف هذا 
 منوقد تعاون ممثلو الشعوب األصلية بفعالية مع هيئات املعاهدات يف حاالت عدة               -٣٩

قدمي معلومات عن تنفيذ حقوق معينة على املستوى احمللي واملساعدة على تـشجيع             خالل ت 
وميكن ملشاركة الـشعوب األصـلية يف نظـام هيئـات           . تنفيذ توصيات هيئات املعاهدات   

فالـشعوب  .  شىت، ويتطلب بعضها فقط السفر حلضور الدوراتاملعاهدات أن تتخذ أشكاالً   
قارير بديلة ملساعدة خمتلف اللجان يف صياغة مالحظاهتا اخلتاميـة  األصلية ميكنها مثال تقدمي ت   

على تقارير الدول األطراف؛ وتقدمي معلومات إىل اللجان كي تضع تعليقات عامة تتـضمن              

__________ 

 اإلنسان وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة القـضاء علـى التمييـز               املعنية حبقوق  نةاللج )١(
العنصري واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق الطفل واللجنـة              

 .نة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاملعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واللج
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إشارات إىل قضايا الشعوب األصلية؛ واملسامهة يف املناقشات املواضيعية اليت تنظمها بعـض             
ء إىل إجراءي اإلنذار املبكر والعمل العاجـل اللـذين          اللجان؛ وتقدمي بالغات فردية واللجو    

  .وضعا يف إطار االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
وتدعو هيئات املعاهدات املنظمات غري احلكومية أيضا إىل تقدمي تقـارير تتـضمن               -٤٠

 وكـذلك فـرق العمـل    معلومات تتعلق حتديدا بالدول األطراف املقرر النظر يف تقاريرها،  
وميكن للمنظمات غري احلكومية املشاركة يف االجتماعـات        . القطرية املكلفة بقوائم املسائل   

قائمـة املـسائل بـشأن      توضع فيهـا بتفـصيل      السابقة لدورات العديد من اللجان اليت       
  .القطرية التقارير
هـا يف   ورأت جلان عدة من املهم اإلشارة صراحة إىل الـشعوب األصـلية وحقوق              -٤١

 كانـت   ، مـثالً،  فلجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    . تعليقاهتا وتوصياهتا العامة  
أشارت إىل حقوق الشعوب األصلية يف عدد من تعليقاهتا العامة، آخرهـا التعليـق العـام                

جلنة القـضاء علـى   أصدرت و.  بشأن حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية     ٢١ رقم
وأصدرت  ، بشأن الشعوب األصلية   ٢٣ التوصية العامة رقم     ١٩٩٧العنصري يف عام    التمييز  

 بشأن أطفال الـشعوب األصـلية       ١١تعليقها العام رقم     ٢٠٠٩يف عام   جلنة حقوق الطفل    
تشجع هيئات املعاهدات املنظمات غري احلكومية      وعلى العموم،   . مبوجب االتفاقية وحقوقهم  

ما تبذله ة اليت تصاغ واالستفادة من هذه التوصيات العامة يف على املسامهة يف التوصيات العام 
  . من جهود يف جمال املناصرة

تتنـاول  ة أو أياما من املناقشات العامة       نظم العديد من اللجان مناقشات مواضيعي     ُيو  -٤٢
وميكـن ملنظمـات    . شمل بعضها قضايا الشعوب األصـلية     بقضايا تدخل ضمن والياهتا،     

عدة اللجان، وقد ساعدهتا بالفعل، عرب إرسال وثائق معلومات أساسية          الشعوب األصلية مسا  
عن املوضوع الذي اختري تدارسه وعرب املشاركة بفعالية يف املناقشات مع خـرباء الـشعوب      

ونظمت جلنة حقوق الطفل يوما للمناقشة العامة بشأن حقوق أطفـال الـشعوب             . األصلية
. تعاون الوثيق مع املقرر اخلاص واملنتدى الـدائم        بال ٢٠٠٣أكتوبر  /األصلية يف تشرين األول   

. فقد ساهم العديد من منظمات الشعوب األصلية يف التوصيات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة            
واستعمل ممثلو الشعوب األصلية أيضا اإلجراءات املتعلقة بالبالغات الفرديـة يف مناسـبات             

  . املدنية والسياسيةعدة، سيما يف إطار العهد الدويل اخلاص باحلقوق
ومع أن عددا من منظمات الشعوب األصلية كانت فاعلة يف االستفادة من نظـام                -٤٣

إذكاء الوعي هبذا النظام والتشجيع على لزيادة هيئات املعاهدات، فقد ُوجه عدد من النداءات 
 إذكاء الوعي وزيادة فرص اإلقبـال علـى  زيادة ومن شأن . االستفادة منه على أوسع نطاق   

 عدد احلاالت اليت يثري فيها ممثلـو        اأن يقلص ) وكذلك اإلجراءات اخلاصة  (هيئات املعاهدات   
الشعوب األصلية انتهاكات مزعومة حلقوق اإلنسان لدى اهليئات اليت ال متلك صالحية البت             

فبتوسيع الوالية، سيتمكن جملس اإلدارة من زيادة دعمه للتدريب املوضوعي          . يف قضايا فردية  
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وقد يشمل ذلك معلومات عن عملية صياغة تقارير بديلة أو تقدمي           . للشعوب األصلية   والتقين
ومن شأن املساعدة املالية املقدمة من أجل حضور دورات اللجان أن يعـني             . شكاوى فردية 

على جتنب الوضع الذي تكون فيه الشعوب األصلية ذات املوارد املالية الكثرية أو تلك الـيت                
. ان االجتماع هي وحدها القادرة على االجتمـاع بتلـك اهليئـات           تعيش بالقرب من مك   

  . وهكذا، ميكن للتوسع أن يساعد على تنويع املعلومات املقدمة إىل اللجان
فإن وسعت اجلمعية العامة والية الصندوق لتشمل هيئـات املعاهـدات، أمكـن               -٤٤
ية وكـذا اجتماعـات     لمجتمعات احمللية األصلية تلقي الدعم حلضور دورات اللجان املعن        ل

وميكنها أثناء حضورها   . األفرقة العاملة قبل الدورات حيث تناقَش قائمة املسائل وُيتفق عليها         
اإلفصاح عن شواغلها يف جلسات االستماع للمنظمات غري احلكومية وتنظيم أنشطة جانبية            

تـضع  وملا كانت هيئات املعاهـدات      . وحضور جلسات اإلحاطة اإلعالمية يف فترة الغداء      
 عادة، فـإن الـشعوب      )سنة قبل انعقادمها  (جداول أعماهلا وجداوهلا الزمنية لدورتني سلفا       

وقت لالستعداد وميلـك الـصندوق      الاألصلية واملنظمات غري احلكومية متلك ما يكفي من         
  .الوقت الكايف لتلقي الطلبات والنظر فيها واختيار املستفيدين وتوزيع املنح

ق الوالية يستلزم إعادة النظر يف بعض أساليب العمـل، فـإن            وإذا كان توسيع نطا     -٤٥
وبعد استعراض املعلومات املتلقـاة بـشأن       . إجراء اإلقرار األساسي سيظل على ما هو عليه       

مقدمي الطلبات، يقدم جملس اإلدارة توصيات ليقرها املفوض السامي حلقوق اإلنسان نيابـة             
  .عن األمني العام على أساس هذه املعلومات

السابقة جمللس اإلدارة، من املرجح أن خيتار ممثلني للـشعوب          ومراعاة للممارسات     -٤٦
األصلية متخصصني حلضور اجتماعات هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، مع التركيز علـى            
املمثلني الذين لديهم معرفة مبنظومة األمم املتحدة والقانون الدويل حلقوق اإلنسان وواليات            

جريا على املمارسة املتبعة يف املاضي، ميكن جمللس إدارة الـصندوق أن            و. هيئات املعاهدات 
تـدعو  قد  خيتار مرشحني على أساس استمارة يتعني على املنظمة اليت ترعاهم تقدميها، لكن             
من أجـل   الضرورة إىل إعادة النظر يف مضمون االستمارة املذكورة يف ضوء الوالية املوسعة             

 من قبيل دورات هيئات املعاهدات اليت حضرها املرشـح        عن مسائل   احلصول على معلومات    
  .واخلربة يف التعامل مع نظام هيئات املعاهدات عموماًيف السابق 

فهيئات . على البلدان قيد الدرس يف دورة بعينها      من املنح   ويتوقف عدد املستفيدين      -٤٧
 كـل تلـك      تقريرا قطريا يف الدورة الواحدة، وليست      ١٨ و ٤املعاهدات تستعرض ما بني     

أضف إىل ذلك أن ممثلي اجملتمعات احمللية واملنظمات        . التقارير تتحدث عن الشعوب األصلية    
عنية املعروضة للنقاش هم وحـدهم الـذين        باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية امل     تعىن  اليت  

يكون أقل بكثري من عـدد      فيدين الذين حيضرون تلك الدورات      لذا، فإن عدد املست   خيتاروه  
  .ستفيدين الذين حيضرون دورات آلية اخلرباء واملنتدى الدائمامل
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بني الدورات  يف الفترات الفاصلة    مشاورات  إجراء  زداد احلاجة إىل    ومن املرجح أن ت     -٤٨
وميكن أن تتأسس املنهجية على اإلجراءات اليت       . بإدراج هيئات املعاهدات يف والية الصندوق     

واليت ترَسل مبوجبها املعلومات اليت تكون أمانة الصندوق        يعمل هبا اجمللس أصالً بني الدورات       
. قد أعدهتا وحللتها إىل مجيع أعضاء اجمللس كي ينظروا فيها ويقروها يف صـيغة إلكترونيـة               

  .عرب الفيديو والبث الشبكيوعند االقتضاء، قد تدعو األمانة إىل عقد اجتماع بني الدورات 

  غطية دورات جملس حقوق اإلنسانتوسيع الوالية املقترح لت  - حادي عشر
ـ        إذا كانت الفقرات التالية تصف        -٤٩ شاركة الوضع الراهن والطرائق فيمـا يتـصل مب

الشعوب األصلية يف جملس حقوق اإلنسان، فإن من املهم التذكري منذ البداية بـأن جملـس                
وم يق،  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١حقوق اإلنسان، عمال بقرار اجلمعية العامة       
  . بعض الطرائق املتصلة باملوضوع يفباستعراض لعمله وسري عمله قد تؤثر نتائجه

ويدعم الصندوق حاليا مشاركة الشعوب األصلية يف السياق الكلي جمللس حقـوق              -٥٠
. اإلنسان عرب متويل مشاركتها يف دورات آلية اخلرباء اليت هي هيئة فرعية من هيئات اجمللـس     

 خبالف دورات اجمللس، مفتوحة ملنظمات الشعوب األصـلية الـيت            دورات آلية اخلرباء،   أو
 هلا صفة استشارية لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي، والعديد من املستفيدين مـن             تليس

ويتضمن املقترح الذي قدمته آلية اخلـرباء إىل جملـس          . الصندوق أعضاء يف تلك املنظمات    
وسيع والية الصندوق حبيث ميكنه دعم املشاركة       حقوق اإلنسان يف دورتيها األوىل والثانية ت      

  .يف دورات جملس حقوق اإلنسان أيضاوليس يف آلية اخلرباء فحسب، بل 
وميكن ألفراد الشعوب األصلية الذين ميثلون منظمات غري حكوميـة هلـا صـفة                -٥١

استشارية لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي تقدمي بيانات خطية وإلقاء بيانـات شـفوية             
واستضافة أنشطة موازية أثناء دورات جملس حقوق اإلنسان؛ وقد ساهم عـدد منـهم يف               

تقارير آلية اخلرباء واملقرر اخلاص، إضـافة إىل  مناقشاته بشأن دورات اجمللس العادية، مبا فيها     
وعالوة علـى املـسامهة يف الـدورات        . االجتماعات اخلاصة باالستعراض الدوري الشامل    

للقاء خمتلف أصـحاب واليـات      الفرص   يغتنم ممثلو الشعوب األصلية هذه       الرمسية، غالبا ما  
  .اإلجراءات اخلاصة وممثلي احلكومات وغريهم من الفاعلني الرئيسيني

وإضافة إىل مقترح قدمته املفوضة السامية، نظر جملس حقـوق اإلنـسان، منـذ                 -٥٢
لشعوب األصلية ومحايتها   ، يف خمتلف التقارير عن تعزيز حقوق اإلنسان اخلاصة با         ٢٠٠٩ عام

 ويف الدورة العادية الثانيـة     ؛وقد سهل هذا األمر مشاركة الشعوب األصلية      . يف نفس الدورة  
لعشر منظمات للشعوب األصلية الفرصة     أُتيحت  ،  ٢٠٠٩سبتمرب  /عشرة للمجلس يف أيلول   

، ٢٠١٠سـبتمرب   /ويف الدورة اخلامسة عشرة اليت ستعقد يف أيلول       . إللقاء بيانات مشتركة  
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سينظر اجمللس جمددا يف تقارير آلية اخلرباء واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان واحلريـات             
  .األساسية للشعوب األصلية، وكذا تقارير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان

وشاركت الشعوب األصلية أيضا يف االستعراض الدوري الشامل الذي اسـتحدثه             -٥٣
 وقد سامهت، يف بعض احلاالت، يف التقارير الـيت قدمتـها            .٦٠/٢٥١قرار اجلمعية العامة    

حكوماهتا؛ وقدم العديد منها مذكرات خطية تتضمن معلومات عن وضع حقوق اإلنسان يف             
الدول قيد االستعراض، وهي معلومات ميكن إدراجها يف ملخـص مـسامهات أصـحاب              

  .املصلحة اليت تعدها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
للمنظمات غري احلكومية اليت هلا صفة استشارية لدى اجمللـس االقتـصادي            وحيق    -٥٤

واالجتماعي أن تتمتع بصفة املراقب يف دورات الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري             
بيد أنه حيق هلا استضافة دورات      . الشامل، لكن دون أن يكون هلا دور يف جلسات التحاور         

ورات اليت استعرض فيها جملس حقوق اإلنسان التوصـيات         ويف الد . إعالمية وأنشطة موازية  
املعتمدة يف الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، اغتنمت منظمات الـشعوب            

  .األصلية فرصة خماطبة اجمللس بتعليقات موجزة اختذت يف الغالب شكل بيانات مشتركة
حبيث يشمل دورات جملـس     صندوق  املقترح لل وفيما يتعلق باآلثار العملية للتوسيع        -٥٥

حقوق اإلنسان، من املرجح أن يفضي جتميع التقارير اليت تتناول موضوع الشعوب األصلية             
الستعراض الزمين ل دول  اجلوملا كان   . يف دورة بعينها إىل تيسري معاجلة الطلبات ذات العالقة        

ة ومقدمي الطلبـات  الدوري الشامل يوضع قبل الوقت مبدة طويلة، فإن بإمكان جملس اإلدار     
معرفة البلدان اليت ستكون موقع االستعراض يف إطار العملية والدورة اليت ستخضع            احملتملني  

ويف الوقـت   . ألمر الذي يسهل تقدمي الطلبات والنظر فيها يف وقت مبكر         فيها لالستعراض، ا  
ـ لية   بصرف النظر عن التقارير املكرسة للشعوب األص       هدر مالحظة أن  جتذاته،   تعراض واالس

الدوري الشامل، هناك العديد من املسائل األخرى اليت يعاجلها جملس حقوق اإلنسان اليت هتم            
االجتماعات غـري   ، و أيضا الشعوب األصلية وميكن أن تستفيد من مسامهاهتا يف هذا الصدد          

الرمسية اليت يبحث فيها مضمون الدورات تكتسي أمهية بالغة يف املضي قدما باحلوار بـشأن               
  . الشعوب األصليةحقوق
لوالية لتشمل جملس حقوق اإلنسان، فإن جملس اإلدارة سـيحتاج إىل           ُوّسعت ا فإن    -٥٦

إعادة النظر يف معايري االختيار، خاصة يف ضوء كون املنظمات اليت هلا صفة استشارية لـدى    
اجمللس االقتصادي واالجتماعي هي وحدها اليت ميكنها املشاركة يف دورات جملس حقـوق             

منظمات الشعوب األصلية من اللجنة املعنية باملنظمـات    وقد طلب عدد متزايد من      . نساناإل
حبضور االجتماعات الدولية املتعلقة بقضايا الشعوب األصلية، وقد        أن تأذن هلا    غري احلكومية   

ويف الوقت نفسه،   . تزايد أيضا عدد منظمات الشعوب األصلية اليت هلا صفة استشارية كاملة          
أن عدد مقدمي الطلبات احملتمل حضورهم دورات جملـس حقـوق اإلنـسان             من الواضح   

سيكون أقل بكثري من عدد مقدمي الطلبات سنويا حلضور دورات آلية اخلـرباء واملنتـدى               
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أن يكون متويل دعم املشاركة يف دورات جملس حقوق اإلنسان أقل أيضاً الدائم، ومن احملتمل 
  . يف الدورات السنوية آللية اخلرباء واملنتدى الدائمنسبيا مقارنة بالدعم املخصص للمشاركة

  مالحظات ختامية - ثاين عشر
صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل السكان األصليني       أنشأت اجلمعية العامة      -٥٧

اقتناعا منها بأن إنشاء صندوق من هذا القبيل خليق بأن حيدث تطـورا              ،١٩٨٥يف عام   
وقد . نسان اخلاصة بالسكان األصليني ومحايتها يف املستقبل      هاما يف جمال تعزيز حقوق اإل     

التغيريات املؤسسية وللتأكد من أن ملراعاة ُعدلت والية الصندوق مخس مرات منذ إنشائه     
وكانـت أسـاليب    . عمل الصندوق يعكس احتياجات الشعوب األصلية واألمم املتحدة       

  . تعكس هذه التغيرياتعمل الصندوق وجملس إدارته تتكيف بسرعة يف كل مرة كي
واليته احلالية، دعم مشاركة الشعوب األصلية يف آلية       إطار  كن للصندوق، يف    ميو  -٥٨

اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية واملنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصـلية،            
ن ومن شـأ  . ومها هيئتان أساسيتان يف األمم املتحدة مكرستان لقضايا الشعوب األصلية         

دورات جملـس   والية الصندوق، الذي اقترحته آلية اخلرباء كي تشمل الواليـة           توسيع  
حقوق اإلنسان ودورات هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، أن ميثل إضافة مهمة لواليـة             
الصندوق ويعزز مشاركة الشعوب األصلية يف جمالني ينشط فيهما ممثلو الشعوب األصلية            

القرارات يف إطار الصندوق قد تظل على ما هـي عليـه            وإذا كانت عملية اختاذ     . أصال
عموما، فإن من املرجح أن يتطلب هذا التوسيع بعض التغيريات يف أساليب عمل جملـس               

املزيد من القرارات بني الدورات ومراجعة معايري اختيار من يتقدمون          اختاذ  اإلدارة، مثل   
  .سانبطلبات حضور دورات هيئات املعاهدات أو جملس حقوق اإلن

ومن املرجح، إن ُوسعت الوالية، أن يظل عدد املستفيدين من الـدعم حلـضور                -٥٩
دورات جملس حقوق اإلنسان وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان ضئيال نـسبيا مقارنـة             

وقـد  . بعدد املستفيدين من الدعم حلضور الدورات السنوية آللية اخلرباء واملنتدى الدائم  
مقتضيات الصفة االستشارية لدى اجمللـس االقتـصادي        ينجم ذلك، يف مجلة أمور، عن       

واالجتماعي املطبقة على حضور دورات جملس حقوق اإلنسان، وقد ينجم أيـضا عـن              
اخلربة املتخصصة اليت قد ُتطلب للمشاركة بفعالية يف أعمال هيئات معاهـدات حقـوق             

يكون حمدودا مـن  اجلديدة قد  الوالية  مث إن كون عدد املنح القائم على عناصر         . اإلنسان
من تأثري التوسيع يف الوضع املايل للصندوق وقدرتـه علـى دعـم             بدوره  شأنه أن حيد    

والية الالواضح أن النجاح يف تنفيذ      هذا، ومن   . ة اخلرباء واملنتدى الدائم   املشاركة يف آلي  
  .وسعة يستلزم دعما قويا ومتواصال من املاحننيامل
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ا، قد تتطلب املشاركة الفعالـة املزيـد مـن          وإضافة إىل منح السفر يف حد ذاهت        -٦٠
وقد سبق أن اعترف جملس . التدريب والدعم التوجيهي للمستفيدين أثناء الدورات املعنية  

إدارة الصندوق بذلك وشجع على تنظيم املزيد من األنشطة التدريبية وتـوفري الـدعم              
ة بفعاليـة يف    ملشاركلضمان أن يكونوا يف وضع يسمح هلم با       للمستفيدين من الصندوق    

املناسبة لطرح قضايا   وأن يكونوا على دراية باآلليات      دورات آلية اخلرباء واملنتدى الدائم      
سان دعم تلك األنشطة    ويف الوقت الذي تواصل فيه املفوضية السامية حلقوق اإلن        . حمددة

 أي تعديل يف الوالية، فإن من شأن توسيع الوالية أن يزيد مـن            التدريبية، حىت يف غياب     
  .الصندوقباستخدام احلاجة إىل ضمان توفر ذلك الدعم للشعوب األصلية 

ومما ال شك فيه أن توسيع نطاق الوالية املقترح سيعزز تنوع ممثلـي الـشعوب                 -٦١
تلكـون  الـذين ال مي   ون من مناطق ممثلة متثيال ناقصا       القادم املمثلون   مبن فيهم  - األصلية

 يف عمل جملـس حقـوق اإلنـسان وهيئـات            األمر الذي يساهم   -موارد مالية كافية    
ومن شأنه أيضا أن يساعد على استفادة ممثلي الشعوب األصلية بفعالية مـن             . املعاهدات

آلية اخلرباء واملنتدى الدائم ومسامهتهم مسامهة جوهرية يف واليتيهما األساسيتني ونقـل            
  .شواغلهم املتعلقة حبقوق اإلنسان إىل اآلليات املناسبة

        
 

  


