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  الفصل األول
املسائل اليت تتطلب من اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختـاذ إجـراءات               

  بشأهنا أو يوجه انتباهه إليها
  

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

  :مشاريع املقررات التاليةباعتماد 
  

  مشروع املقرر األول    
 ٢١املـواد   : احلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة     ”اجتماع فريـق اخلـرباء الـدويل بـشأن موضـوع                

    “ من إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية٢٤ و ٢٣ و )١(٢٢  و
 خـرباء دويل مدتـه      يقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن يأذن بعقد اجتمـاع لفريـق            

ــوع    ــشأن موضـ ــام بـ ــة أيـ ــة  ”ثالثـ ــسية واإلجنابيـ ــوق اجلنـ ــواد : احلقـ  ٢٣و ) ١(٢٢ و ٢١املـ
  .“من إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية  ٢٤  و
  

  مشروع املقرر الثاين    
     عشرةلثةمكان وتاريخ انعقاد دورة املنتدى الدائم الثا    

ة عـشرة للمنتـدى الـدائم       لثـ مـاعي أن تعقـد الـدورة الثا       يقرر اجمللس االقتـصادي واالجت      
املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية يف مقــر األمــم املتحــدة بنيويــورك، يف الفتــرة الواقعــة مــا بــني    

  .٢٠١٤مايو / أيار٢٣ و ١٢
  

  مشروع املقرر الثالث    
دول  عـشرة وجـ    الثانيـة تقرير املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية عـن دورتـه                

     عشرةلثةاألعمال املؤقت لدورته الثا
  إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  
حييط علما بتقرير املنتدى الدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية عـن دورتـه                   )أ(  
   عشرة؛الثانية

 عـشرة للمنتـدى     الثالثـة يوافق على أن يكون جدول األعمال املؤقـت للـدورة             )ب(  
  :شعوب األصلية على النحو التايلالدائم املعين بقضايا ال



E/2013/43
E/C.19/2013/25

 

13-36170 2 
 

  .انتخاب أعضاء املكتب  - ١  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - ٢  
مبــادئ احلكــم الرشــيد الــيت تتفــق وإعــالن األمــم املتحــدة ”: موضــوع خــاص  - ٣  

  .“)٣ (٤٦ و ٦ إىل ٣حلقوق الشعوب األصلية، املواد 
  :حقوق اإلنسان  - ٤  
  قوق الشعوب األصلية؛حلملتحدة تنفيذ إعالن األمم ا  )أ(    
  .حوار مع املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية  )ب(    
  .نقاش مدته نصف يوم بشأن منطقة آسيا  - ٥  
  .نقاش مدته نصف يوم بشأن املؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية  - ٦  
  :األولويات واملواضيع اجلارية ومتابعتها  - ٧  
  األصلية؛أطفال الشعوب   )أ(    
  شباب الشعوب األصلية؛  )ب(    
  العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل؛  )ج(    
  .٢٠١٥التنمية ملا بعد عام خطة   )د(    
  .جوار شامل مع وكاالت األمم املتحدة وصناديقها  - ٨  
  . املستجدةاألعمال املقبلة للمنتدى الدائم مبا يف ذلك املسائل  - ٩  
  .عشرة للمنتدى الدائمالرابعة لدورة اأعمال مشروع جدول   - ١٠  
  .اعتماد تقرير املنتدى الدائم عن دورته الثالثة عشرة  - ١١  

  
  مشروع املقرر الرابع    
    تغيري اسم املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية    

وب يقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي تغيري اسم املنتدى الدائم املعـين بقـضايا الـشع          
  .األصلية إىل املنتدى الدائم املعين حبقوق الشعوب األصلية
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  املسائل اليت ُوجِّه انتباه اجمللس إليها  -باء   
حــدد املنتــدى االقتراحــات واألهــداف والتوصــيات واجملــاالت الــيت حيتمــل أن ُتتخــذ       - ٢

ل اجمللـس، بـأن     إجراءات بشأهنا يف املستقبل واليت يرد بيان هبا أدناه ويوصي املنتدى، مـن خـال              
ــشعوب         ــة وال ــة الدولي ــم املتحــدة واملنظمــات احلكومي ــة األم ــات منظوم ــدول وكيان ــساعد ال ت

  .األصلية والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية يف حتقيقها
ــيت        - ٣ ــة أن املقترحــات واألهــداف والتوصــيات واجملــاالت ال ــة العام ومــن املفهــوم لألمان

 املــستقبل مــن جانــب األمــم املتحــدة، علــى النحــو املــبني  حيتمــل أن تتخــذ إجــراءات بــشأهنا يف
  .أدناه، سيتم تنفيذها مىت توافرت موارد امليزانية العادية وموارد خارجة عن امليزانية

 توصيات املنتدى الدائم    

  الصحة    
االجتمــاعي  الرفـاه   وكـذلك ،مـن خـالل رفـاه الفـرد    هـو حـق يتجـسد    احلـق يف الـصحة     - ٤

 سياسـات  وال سـيما االسـتعمار،  وقـد أدى  .  احمللـي ككـل   لمجتمع ل الثقايفووالعاطفي والروحي   
من الشعوب األصلية كثري واجهها تواالستيعاب، إىل التحديات الصحية اليت  القمع ونزع امللكية

  صـحة الـشعوب األصـلية      فـإن ونتيجـة لـذلك،     . ؤثر علـى األجيـال القادمـة أيـضا        واليت سـت  اليوم،  
 واالفتقـار  والـسكن غـري الالئـق    الفقـر   ، منـها  االجتماعية واالقتصادية  العوامل جمموعة من    توهنها

إىل التعلـيم، وانعـدام األمـن الغـذائي، وقلـة فـرص العمـل، وفقـدان األراضـي واللغـات التقليديــة،           
مث إن الفجـوة الـصحية بـني        . والعوائق اليت حتول دون املـشاركة الـسياسية، والعنـصرية املؤسـسية           

 دليل واضح على وجود هياكل تنطوي على متييز وتتعارض مع حقوق الشعوب األصلية وغريها  
وهـي تظهـر احلاجـة إىل أن تعيـد احلكومـات          . اإلنسان وحقوق الـشعوب األصـلية بوجـه خـاص         

  .وكيانات األمم املتحدة تركيز جهودها حنو الوفاء بالتزاماهتا جتاه الشعوب األصلية
إحـصاءات عـن صـحة    تـوفري  دة اليت تـدعو إىل     التوصيات العدي  إىلاملنتدى الدائم   ويشري    - ٥

وعلــى وجــه . ل حتــدياشكِّتــ ها مجــع البيانــات وتــصنيف، ولكــن ال تــزال عمليــةالــشعوب األصــلية
 أمـام   كـربى ل عقبـة    شكِّيـ الرعايـة الـصحية يف املنـاطق الريفيـة والنائيـة            تقـدمي    اخلصوص، ال يزال  

لعـدد أكـرب مـن املتخصـصني     ة  ملحّـ  ال تـزال هنـاك حاجـة   ،وباإلضافة إىل ذلـك . احلق يف الصحة 
ــصحة ــد مــن    يف ال ــشعوب األصــلية وإىل مزي ــتمني لل ــرامج املن ــصديب ــة  ل الت ألمــراض غــري املعدي

 الــصادرة توصــيةال خاصــة تأكيــداملنتــدى الــدائم ويكــرر . اإلجنابيــةوالــصحة العقليــة خــدمات و
  .اإلجنابيةاحلقوق نسية و الصحة اجلبشأنفريق خرباء لاجتماع واملتعلقة بعقد  الثامنةالدورة  عن
املمارسـات  ب خـدمات الـصحة العامـة    تتمثـل يف تكملـة  ممارسـات جيـدة    وما فتئت تنشأ      - ٦

 بـني الثقافـات لـضمان تقـدمي          والنقـاش  احلـوار أمهيـة   هـذه املمارسـات     وتؤكـد   . الصحية التقليدية 
  مـن إعـالن    ٢٤ و   ٢٣ املـادتني ا يتفـق مـع      تراعـي اخلـصائص الثقافيـة ممـ       الرعاية الـصحية بطريقـة      

  .االنهوض هبينبغي دعم هذه املمارسات ولذلك . األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
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ــة احلقــوق  اجلنــسية وبالــصحةوفيمــا يتعلــق   - ٧ إىل التثقيــف بــشأن اجــة تــدعو احلاإلجنابي
ونــوع اجلــنس الــسن يراعــي  يةاجلنــستثقيــف يف جمــال الــصحة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية و

؛ تقــدمي اخلــدماتويف الختبــار ل املــرحلتني الــسابقة والالحقــة حلــساسيات الثقافيــة يف تــرم اوحي
 : مبا يلي املنتدى الدائمويوَصى

خطتـهم   تـصميم وتنفيـذ      لـدى  الشعوب األصـلية  وشباب   حقوق نساء    مراعاة  )أ(  
 ؛٢٠١٨-٢٠١٤  األمم املتحدة للسكان للفترةاالستراتيجية لصندوق

لصحة ومنظمـات نـساء الـشعوب األصـلية لتعزيـز عملـها             يف وزارات ا  اإلسهام    )ب(  
احلقــوق لــصحة اجلنــسية ومــشتركة بــني الثقافــات خاصــة جبــودة خــدمات ا  معــايري وضــع علــى 

املشتركة بـني الثقافـات     نماذج الصحية   ال اخلربات املكتسبة من   وتقييم   ،اإلجنابية وصحة األمهات  
  ؛اجلنوببلدان بني   فيماحة للتعاونيف مناطق أخرى من العامل من أجل حتديد الفرص املتا

ــشعوب األصــلية يف   رضــمان إد  )ج(   ــوق ال ــتراتيجيات االاج حق ــة والس دون وطني
للتـصدي  قبولـة ثقافيـا     األساسـية امل  ، وتعزيـز تقـدمي اخلـدمات        اينالعنف اجلنـس  املتعلقـة بـ   وطنية  ال
 والــشباب املــراهقنيذوي اإلعاقــة مــن  والعنــف اجلنــسي، مــع التركيــز علــى  اينلعنــف اجلنــسل

 ؛الشعوب األصليةمن  اتواملهاجر

وشـباب  إدمـاج حقـوق نـساء     و يف تعزيـز     ة األمـم املتحـدة القطريـ      أفرقةإسهام    )د(  
اخلطـــط القطاعيـــة، يف  وودون الوطنيـــةالـــشعوب األصـــلية يف اســـتراتيجيات التنميـــة الوطنيـــة  
ــسية و    ــصحة اجلن ــيس حــصرا يف جمــاالت ال ــة، واحلقــوق وخاصــة ول ــاتالاإلجنابي  النفاســية وفي

 ؛املراهقني والشباباملعنية بطط اخلسياسات وال واعتالل األمهات، وكذلك يف

 دعــم العمــل علــى املــستوى القطــري بــشأن القــضاء علــى ختــان    اإلســهام يف  )ـه(  
األشــكال األخــرى القــضاء علــى ولفتيــات الــشعوب األصــلية، بتــر األعــضاء التناســلية /اإلنــاث

  املبكــرر والقــسري، واحلمــل الــزواج املبكِّــ ســبيل املثــال،ومنــها، علــىاملمارســات الــضارة  مــن
 ؛املرغوب فيه غري

 الشعوب األصلية، على املستوى اإلقليمـي والقطـري،         النهوض حبقوق شباب    )و(  
ــة   ا يف عمليــاتممبــا يف ذلــك مــشاركته  ، ٢٠١٤ عــام ملــا بعــدملــؤمتر الــدويل للــسكان والتنمي

ــشاركتهم يف    ــا، م ــك ممكن ــا كــان ذل ــديرها   املنوحيثم ــيت ي ــشات ال ــم املتحــدة   صــندوق اق األم
  .٢٠١٥عام لالتنمية خطة حول للسكان 
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عدد حاالت االنتحار بـني شـباب       املتعلقة ب توصياته السابقة   تأكيد  املنتدى الدائم    كرروي  - ٨
مـاكن  تنظـيم اجملتمـع احمللـي لعمليـات تـوفري األ          ويـشجع املنتـدى     .  املثري للجـزع   شعوب األصلية ال
عتبة، واحترام عـدم التمييـز، وال سـيما علـى أسـاس العـرق               املنخفضة ال صحية  الدمات  اخلمنة و اآل
الـصحة العامليـة     نظومة األمم املتحدة، وال سـيما منظمـة       وينبغي مل . اجلنس والتوجه اجلنسي  نوع  و

ى تــوفري خــدمات الــصحة العقليــة،  التأكيــد علــ، )اليونيــسيف(ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  
  .االت االنتحار بني شباب الشعوب األصليةحل لتصديصة لبذل جهود خا مع
 بالتعــاون مــع مقــدمي  أن جتــري،منظمــة الــصحة العامليــةمــن ويطلــب املنتــدى الــدائم   - ٩

ــصحية   ــشعوب  اخلــدمات ال ــشار االنتحــار بــني شــباب     ة، األصــليمــن ال دراســة عــن مــدى انت
 علــى الثقافــة، ةهج القائمــنُّاجلهــود املبذولــة، مبــا يف ذلــك الــ و هأســبابعــن و الــشعوب األصــلية

فريـق الـدعم    ويوصي املنتدى الـدائم   . والسالمة العقليتني أجل منع االنتحار وتعزيز الصحة       من
، ومنظمة الصحة العاملية تنظـيم اجتمـاع    املعين بقضايا الشعوب األصلية املشترك بني الوكاالت  

شـباب  بتـشجيع   ا يتعلـق    استعراض السياسات وأفضل املمارسـات فيمـ       هبدفلفريق من اخلرباء    
  .يف صفوفهممنع االنتحار القيام بدور يف الشعوب األصلية على 

ــة   إىل املزيــد مــن االهتمــام  ومــن أجــل توجيــه    - ١٠ مــرض الــسكري واألمــراض غــري املعدي
 الــصحة للبلــدان منظمــة ومنظمــة الــصحة العامليــةتــضع  يوصــي املنتــدى الــدائم بــأن  ،األخــرى
الـشعوب األصـلية    مـن    الـسكري    ىصول مرضـ  حـ ل لتحسني    واحلكومات خطط عم   األمريكية

. األمراض غــري املعديــةاملــصابني بــ الــسكري وىملرضــالــصحية والرعايــة علــى خــدمات الوقايــة 
وحيث املنتدى الـدائم الـدول علـى إنـشاء أو تعزيـز الـربامج اجملتمعيـة الـصحية الـيت تعمـل علـى                         

مرض السكري واألمـراض    وقاية من   من أجل ال   الشعوب األصلية     وأطفال متكني وتثقيف نساء  
 . والتغلب عليهاغري املعدية

  للبلـدان األمريكيـة    منظمـة الـصحة    و منظمة الـصحة العامليـة    من  طلب املنتدى الدائم    وي  - ١١
يني إجراء دراسة عاملية باالشـتراك مـع مؤسـسات الـشعوب األصـلية ذات الـصلة وخـرباء صـح                   

ــشعوب األصــلية  مــن ــشأن  ال ــة ب ــراد حال ــشعوب اأف ــسكري واملــصابني بألصــلية ال ــأال مراض ب
وميكن عرض نتائج هذه الدراسـة      . إنشاء قاعدة األدلة الدولية الالزمة    ، وذلك قصد    معدية غري

منظمـة   و عمليات املناسبة داخل منظمـة الـصحة العامليـة        ال للمنتدى ويف    ة الرابعة عشرة  يف الدور 
لـشعوب األصـلية    مـن ا   الـسكري    ىرضمل اهتمام خاص    إيالءوينبغي  .  للبلدان األمريكية  الصحة

وعــالوة علــى .  هــذه البلــدانأُعــدت يفيف البلــدان الناميــة حيــث ال تكــاد توجــد أي دراســات 
إىل لـسكري   ملرضـى ا   الـسكري، واالحتـاد الـدويل        ىرضـ  مل ؤسسة العامليـة  املذلك، يدعو املنتدى    
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ــة      ــصحة العاملي ــة ال ــة ملنظم ــة والتقني ــساعدة املالي ــدمي امل ــصحة لل  وتق ــة ال ــدانمنظم ــةبل   األمريكي
 . هذه الدراسةجتري سوف واليتتم حتديدها ياألصلية اليت الشعوب ومؤسسات 

 األمـراض غـري املعديـة       سائررض السكري و  مباالهتمام  زيادة  يدعو املنتدى الدائم إىل     و  - ١٢
مــؤمتر  ال ســيماوالــدول، و  األمريكيــةمنظمــة الــصحة للبلــدان/ةمنظمــة الــصحة العامليــمــن ِقبــل 

هــذه ، ويــدعو ٢٠١٤بــشأن الــشعوب األصــلية الــذي ســيعقد يف عــام  العــاملي ملتحــدة ألمــم اا
تتــضمن  خطــة عمــل صــياغةمناقــشة القــضايا املتعلقــة بــصحة الــشعوب األصــلية واجلهــات إىل 

األمـــراض ســـائر الـــسكري واملـــصابني بعلـــى حتـــسني فـــرص حـــصول التركيـــز بوجـــه خـــاص 
  .على الوقاية والرعاية املعدية غري
  

 التعليم    

علـى أسـاس    عـيش قائمـة      علـى ممارسـات وأمنـاط        الـيت حتـافظ   تواجه الشعوب األصلية      - ١٣
ــة،   ــا التقليدي ــهومعارفه ــامل وارؤيت ــا ال للع ــة، روحقيمه ــيم نظــَمي ــويل أي  تعل ــار تكــاد ال ت  اعتب

 أردأ املنـاطق تتلقـى       أفقـر   إىل أن  وتـشري األدلـة أيـضا      .هـا  ومعارف الغاهتـ والشعوب  هذه  لثقافات  
، الــشعوب األصــلية رفــاه ا علــىيــالتعليمــي يــؤثر إجيابتحــصيل الثابــت أن حتــسني التعلــيم ومــن 

ــة واالقتــصادية   ــيم اجليــد  .وتــساهم كــذلك يف حتــسني الظــروف االجتماعي  فالوصــول إىل التعل
  .يكفل فرصا أفضل للحصول على املعارف واملهارات الضرورية لرفع مستوى املعيشة

 مـن إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق             ١٥ إىل   ١١د  اوويؤكد املنتدى الدائم أن املـ       - ١٤
لضمان التغيريات التحويلية الالزمـة يف تعلـيم الـشعوب          هاما جدا    اتوفر إطار  الشعوب األصلية 

للشعوب األصلية احلق يف أن تـشارك       و.  وكذلك ضمان ممارسة احلق يف تقرير املصري       ،األصلية
، مبـا يف ذلـك القـوانني واللـوائح والـسياسات            ولويات واملبـادرات التعليميـة    األ ووضعيف حتديد   

إىل الـشعوب األصـلية     أن حتتـرم نظـرة      لـنظم التعليميـة     ذه ا وينبغـي هلـ   .  عليها  مباشر  هلا تأثري  اليت
مـع ضـمان    وأن حتترمهـا وتعتـرف هبـا         التقليدية   ها ومعارف ولغاهتا  تلك الشعوب  العامل وثقافات 

  .تربويةالسلطات صفهم الوبرف التقليدية فظة املعاحباملساواة بني اجلنسني واالعتراف 
ذ، علــى أن تنفِّــويــشجع املنتــدى الــدائم الــدول ووكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها   - ١٥

 الكامـل والفعـال     اإلعمـال لتحقيـق   جوهريـة   بالتعاون مـع الـشعوب األصـلية، تـدابري اسـتباقية و           
ــوق  ــا  للحقـ ــصوص عليهـ ــش   املنـ ــوق الـ ــشأن حقـ ــدة بـ ــم املتحـ ــالن األمـ ــليةيف إعـ   .عوب األصـ

 للمـتعلمني   احلـصول علـى التعلـيم      عـدد ونطـاق فـرص     تشمل هذه التدابري زيادة      أن   بد من  وال
 ويـدعو املنتـدى     .رّحـل من الشعوب األصلية الذين يعيشون يف املناطق النائية أو يف جمتمعـات ال            
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سبقة ضــمان املوافقــة احلــرة واملــعــن طريــق عــالن اإل مــن ١٩ احتــرام وتنفيــذ املــادة إىلالــدول 
 .اواملستنرية للشعوب األصلية قبل اعتماد وتنفيذ تدابري تشريعية أو إدارية تؤثر عليه

 يف املــدارس االبتدائيــة وخاصــةوالتعلــيم الثنــائي اللغــة، صــلية التعلــيم باللغــة األويــؤدي   - ١٦
وحيـث املنتـدى الـدائم الـدول     . يف األجـل الطويـل    ونـاجح   ال  فعّـ  تعليمـي    حتـصيل والثانوية، إىل   

ــامج عمــل العقــد الــدويل الثــاين للــشعوب األصــلية يف العــامل     ع ــدا لــى متويــل وتنفيــذ برن وحتدي
 الـدول   أن حتتـرم  يؤكد املنتدى الدائم على ضـرورة       و. املتصل بالتعليم التايل  اهلدف  ب يتعلق فيما

 قــيم وأولويــات الــشعوب  املــستندة إىللــتعلم والتعلــيم، لريف الــشعوب األصــلية ا تعــوتــشجع
هـذه   حـق  أن جيـسده دود الدولـة، وينبغـي   حب ال يتقيد  حقاحلق يف التعليم هو و. عنيةاملاألصلية  

  .عالناإل من ٣٦ و ٩ن ااملادتذلك  على حنو ما تؤيدية، حبرِّ احلدودأن جتتاز الشعوب يف 
أن تـدعم الـدول   ب من اإلعالن، ١٥ و ١٤يوصي املنتدى الدائم، استنادا إىل املادتني     و  - ١٧

ــشعوب األصــلية  ــا يف ذلــك اجلامعــات     ال ــة اخلاصــة، مب ــا ومؤســساهتا التعليمي ــشاء نظمه .  يف إن
وينبغي وضع تدابري حمددة من أجل دعم مؤسـسات وبـرامج التعلـيم العـايل اخلاصـة بالـشعوب                   
ــات      ــشتركة بـــني الثقافـ ــايل املـ ــيم العـ ــرامج التعلـ ــة ومؤســـسات وبـ ــات احملليـ ــلية واجملتمعـ األصـ

. وتنظيمية وعمليات اعتماد الشهادات والعمليـات املاليـة       تضطلع به من عمليات أكادميية       فيما
صدد إدراج الدراســات اإللزاميــة  ومــن األمثلــة املمتــازة علــى أفــضل املمارســات يف هــذا الــ       

وحيث املنتدى الدول علـى     . الشعوب األصلية يف املناهج الدراسية مبؤسسات التعليم العايل        عن
عايل اليت أُطلقت خالل مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة     أن تعترف بأمهية مبادرة استدامة التعليم ال   

يف األنـشطة   ، وأن ُتدِمج معارف الشعوب األصلية وتارخيها ومقترحاهتـا       ٢٠١٢املستدامة لعام   
  .املقرر االضطالع هبا

 مــن تقريــر  ٥٦ و ٤٨ويــشري املنتــدى الــدائم إىل التوصــيتني الــواردتني يف الفقــرتني        - ١٨
اللـتني  ) E/C.19/2013/3(دويل بشأن موضوع شباب الشعوب األصـلية        اجتماع فريق اخلرباء ال   

. للــشعوب األصــليةبالنــسبة لتعلــيم اللغــوي والــسيادة اللغويــة أمهيــة حامســة  لتــشددان علــى أن 
، )اليونـــسكو(ويوصـــي املنتـــدى بـــأن تعقـــد منظمـــة األمـــم املتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة  

ــص    ــات املخت ــن اهليئ ــسيف وغريمهــا م ــدى،     واليوني ــع املنت ــاون م ــم املتحــدة، بالتع ــة لألم ة التابع
  .اجتماعا للخرباء يف جمال املسائل املشتركة بني الثقافات والتعليم الثنائي اللغة

 لكوهنم  ويواجه األشخاص ذوو اإلعاقة من الشعوب األصلية عقبات بالغة الصعوبة نظراً            - ١٩
اإلمكانيـة  وتـوفر    الـدول    هتيـئ لـدائم بـأن     ويوصي املنتدى ا  . من الشعوب األصلية ولكوهنم معاقني    

التامة للحصول على الفـرص التعليميـة ألفـراد الـشعوب األصـلية علـى قـدم املـساواة وبـدون متييـز                       
ه إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية واتفاقيــة حقــوق  علــى النحــو الــذي يقــّر
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ــة بلغــة اإلشــارة  ويوصــي املنتــدى بوجــه خــاص بوضــع منــاهج  . األشــخاص ذوي اإلعاقــة  تعليمي
م مـن أفـراد الـشعوب األصـلية حبيـث تعكـس ثقافـاهتم وقـضاياهم واحتياجـاهتم                   بالتشاور مـع الـصُ    

علـى الـصعيد    وحيثما وجـد تعـاون يف جمـال التعلـيم علـى صـعيد الدولـة الواحـدة أو         . وتفضيالهتم
دى البلـدان الـيت   ويوصي املنتـ  . الدويل ينبغي إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة من الشعوب األصلية        

  .بذلك على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بأن تعجلبعد ق مل تصدِّ
ويوصي املنتدى الدائم بأن تقوم الدول، بالتعاون مع الشعوب األصلية ووكاالت األمم              - ٢٠

املتحــدة مبــا يف ذلــك اليونيــسيف واليونــسكو، بإعــداد تقريــر شــامل عــن عــدد لغــات الــشعوب     
لغــة  د الراهنــة ملــن يتحــدثون كــل ومــن املهــم حتديــد األعــدا . دمة يف كــل دولــةاألصــلية املــستخ

ــدول ووكــاالت األمــم املتحــدة       مــن ــوم ال ــة وأعمــارهم وأن تق ــشعوب األصــلية بطالق لغــات ال
والشعوب األصلية باختاذ التدابري الالزمـة، مبـا يف ذلـك التـدابري الدسـتورية والقانونيـة والتنظيميـة                   

م يف إطـار مـشاريع حمـددة،        لدعم املايل الالزم، سواء الدعم املستمر أو املقـدّ        والسياساتية وتقدمي ا  
  .اندثارها يضمن عدم ب األصلية وبقائها وازدهارها مبالكفالة استمرارية استخدام لغات الشعو

  
  الثقافة    

ومــا فتئــت .  املنتــدى الــدائم بالثقافــة بوصــفها الركيــزة الرابعــة للتنميــة املــستدامةفيعتــر  - ٢١
ــستدامة       ا ــة امل ــوم التنمي ــثالث ملفه ــأن الركــائز ال ــر ب ــشعوب األصــلية تق ــصادية،  (ل اجلــدوى االقت

  ال تعكس بدرجة كافيـة مـدى تعقيـد جمتمعـات الـشعوب             )واإلدماج االجتماعي والتوازن البيئي   
  .وترى الشعوب األصلية أن الركيزة الثقافية تشمل التقاليد الثقافية والروحية للبشرية. األصلية
اقتـصادات   لنمـو  حمركـا   مـن احلـاالت  كـثري يف ثقافة الشعوب األصلية والـسياحة      تعترب    - ٢٢

الـشعوب األصـلية يف كـثري       فكـثريا مـا تكـون       ،  وتنميتـها  التجاريـة    وأنـشطتها الشعوب األصـلية    
.  رمــوز وممتلكــات ثقافيــةحمــل ازدراء اآلخــرين ونظــرهم إلــيهم باعتبــارهم جمــرد األحيــان  مــن

وكاالت األمـم املتحـدة، بالتعـاون مـع الـشعوب            تؤكد    الدائم يوصي بأن   املنتدىفإن  ولذلك،  
الثقــايف  حــق الــشعوب األصــلية يف حتديــد أولوياهتــا اإلمنائيــة والفــرص   وتفعــلاألصــلية املعنيــة، 

  . األصلينيوالسياحية للسكان
 اتفاقيـة التـراث     بـشأن  نيتوصـيات حلقـة عمـل اخلـرباء الـدولي         بويرحب املنتدى الدائم      - ٢٣
، ٢٠١٢ ســـبتمرب/ أيلــول ٢١ و ٢٠، يف كوبنــهاغن املعقـــودة يف لعــاملي والــشعوب األصــلية    ا

املبـادئ التوجيهيـة   معنيـة ب استـشارية  ، كما هـو متوقـع، بإنـشاء هيئـة         جلنة التراث العاملي  وبقيام  
بنـوم بنـه   الـسابعة والـثالثني املقـرر عقـدها يف         دورهتـا  أثنـاء    ، وذلك اتفاقية التراث العاملي  لتنفيذ  

منـــها  مـــن أجـــل النظـــر يف مجلـــة أمـــور، ،٢٠١٣يونيـــه / حزيـــران٢٧ إىل ١٧الفتـــرة مـــن  يف
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 املبادئ التوجيهية املتعلقة حبقوق اإلنسان للشعوب األصلية، مبـا يف ذلـك مبـدأ             التنقيحات على 
اليونـسكو وجلنـة التـراث العـاملي        بـأن تقـوم     يوصي املنتـدى    و. وافقة احلرة واملسبقة واملستنرية   امل

 إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن وفقــا للحقــوق املنــصوص عليهــا يفاتفاقيــة التــراث العــاملي بتنفيــذ 
أعــضاء وســوف يــسعى .  هنــج قــائم علــى حقــوق اإلنــسانباعتمــادحقــوق الــشعوب األصــلية، 

، مبـا يف ذلـك اجتماعـات اهليئـة       للجنـة  السابعة والـثالثني  ملشاركة يف الدورة    إىل ا املنتدى الدائم   
  .نيبصفة مراقب ،ملبادئ التوجيهية التشغيليةاالستشارية بشأن ا

ويشجع املنتدى الدائم مجيع الدول على تأييـد االتفاقيـة املتعلقـة حبمايـة التـراث الثقـايف                    - ٢٤
ــز خمتلــف هويــات الــشعوب األصــلية ومؤســساهتا     غــري املــادي،  ــة وتعزي نظــرا إىل ضــرورة محاي

 فيــة الفريــدة، ونظــم احلكــم الــسياسي ونظــموفلــسفاهتا ومنظورهــا للعــامل وقوانينــها العر الثقافيــة
التقليديـة   العدالة اليت تتبعها الشعوب األصلية، ونظم معـارف الـشعوب األصـلية وسـبل عيـشها               

ثقافات الـشعوب    املستدامة ونظمها االقتصادية األخرى؛ ونظرا إىل ضرورة محاية وتعزيز إحياء         
ــشعوب األصــلية يف املراكــ     ــاء مجاعــات ال ــادة بن ــن  ز احلــضريةاألصــلية وإع ــدة م أراضــيها  البعي

ويهيب املنتدى الـدائم بالـدول أن تـستند إىل ممارسـات جيـدة لكفالـة محايـة معـارف                    . التقليدية
  .الشعوب األصلية وتراثها غري املادي وتعزيز أشكال التعبري الثقايف للشعوب األصلية

دة اإلمنـائي واتفاقيـة     ويوصي املنتدى الدائم بأن تعمل اليونيسكو وبرنـامج األمـم املتحـ             - ٢٥
التنوع البيولوجي واملنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة عـن كثـب مـع الـشعوب األصـلية لوضـع                      

ــة والفــرص واألنــشطة االقتــ    ــة املعــارف التقليدي ــة  صــك حلماي صادية القائمــة علــى أســس ثقافي
حمللــي حيــث كوهنــا طريقــة حمتملــة لتعزيــز هويــة الــشعوب األصــلية مــسامهةً يف منــو النــاتج ا  مــن

  .اإلمجايل، واحلماية البيئية وتبادل التقدير بني الثقافات
  

  املناقشة ملدة نصف يوم بشأن املنطقة األفريقية    
باحلوار احلـي والتحليلـي الـذي انبثـق مـن املناقـشة ملـدة نـصف                 الدائم  ويرحب املنتدى     - ٢٦

لى تسهيل مواصـلة احلـوار    يوم بشأن املنطقة األفريقية ويشجع جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية ع         
ــة لتيــسري حــسن فهــم اإلعــالن       بــني الــدول والــشعوب األصــلية علــى مــستوى القــارة األفريقي

ويف هـذا اإلطـار، ينبغـي       . وااللتزامات الـيت قطعتـها الـدول األعـضاء لفائـدة الـشعوب األصـلية              
  .تعزيز بناء القدرات على الصعيد الوطين

 شــعوبا أصــلية  تــشملباعتبارهــاالــيت حــددت عــات ويــدرك املنتــدى الــدائم بــأن اجملمو  - ٢٧
ــد عانــت   يف ــة ق ــارة األفريقي ــها احلرمــان    ،الق ــة، من ــاين، مــن جوانــب حيــف معين ــزال تع   وال ت
هبويتــهم ومركــزهم مــن قبيــل احلــق يف االعتــراف  الواجبــة هلــا حقــوق اإلنــسان األساســية  مــن
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ويالحــظ . ا مــن مــوارديــرتبط هبــ  ومــامقــالياألراضــي واأل يف قاحلــ، وبوصــفهم شــعوبا أصــلية
 يف أفريقيــا كــثريا  أن الثقافــة املــستندة إىل األرض والــيت تطبــع الــشعوب األصــلية قاملنتــدى بقلــ

وتشكل هذه اآلراء عائقـا خطـريا       .  اقتصادية وغري متحضرة ومتخلفة     نشيطة تعترب ثقافة غري   ما
  .إحقاقهايعيق حيول دون متتع الشعوب األصلية حبقوق اإلنسان املعترف هبا دوليا و

وإن اســتمرار حرمــان الــشعوب األصــلية مــن حقوقهــا يف األراضــي واألقــاليم واملــوارد،    - ٢٨
ــا يف     ــصرية، مب ــسياسات العن ــات وال ــادئ والنظري ــك اســتنادا إىل شــىت املب ــشغولة   ذل األراضــي امل

هم املستخدمة بطريقة أخرى، تارخييا ويف الوقت الراهن، قد أفضى، يف مجلـة أمـور، إىل طـرد                 أو
، ممـا أدى إىل     ا التقليديـة األخـرى وأمنـاط عيـشه        هـا تآكل حـرف الـصيد وحرف     إىل   و من أراضيه م

مــن قبيــل تلــك حظــر ضــمان أال تــؤدي أشــكال يلــزم ف.  شــعوباا بــصفتها ورفاههــاهتديــد بقائهــ
  .األصلية من حقوق الشعوبإىل النيل على الصيد وسبل العيش التقليدية األخرى املفروضة 

ــدويــسلّ  - ٢٩ ــدائم  ىم املنت ــاالعتراف    ال ــة فيمــا يتعلــق ب بــأن العديــد مــن التطــورات اإلجيابي
بالــشعوب األصــلية وضــرورة محايــة وتعزيــز حقوقهــا قــد حــدثت علــى مــدى الــسنني املاضــية،  

 ة املعنيــوآليــة اخلــرباء ويرحــب بالــدور الرائــد للجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنــسان والــشعوب        
. صــلية يف القــارة األفريقيــة والنــهوض حبقوقهــا بالــشعوب األصــلية يف االعتــراف بالــشعوب األ 

ويالحــظ املنتــدى . األصــليةالــشعوب االعتــراف ب عــدة بلــدان أفريقيــة يف تطــوير تســامه كمــا
 بـشأن   ١٦٩بتقدير تصديق مجهورية أفريقيا الوسطى على اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم                 

ــة  ــة الكونغــو  ؛الــشعوب األصــلية والقبلي ــز ٢٠١١-٥قــم لقــانون را وســن مجهوري  بــشأن تعزي
وحتقيـق   البلـد؛ ومحاية السكان األصليني وإنشاء آلية قانونية ملعاجلة حالـة الـشعوب األصـلية يف      

ــا،  ــاتوا األصــلي يف بورونــدي   تقــدم دســتوري يف كيني ــداوإحــداث حــصص لــشعب ب .  وروان
  .تشجيعهالشعوب األصلية تتطور وينبغي قوق افممارسة الدول األفريقية الداعمة حل

 قمة رؤسـاء الـدول،      اتمؤمتر ذلك خالل    يف ولئن كانت هيئات االحتاد األفريقي، مبا       - ٣٠
حاجـة إىل التوعيـة   مثـة  قد صاغت مفهوم الشعوب األصلية يف أفريقيا واعتمدتـه، فإنـه ال تـزال              

 يف القــارة، واختــاذ تــدابري قويــة وفعالــة، مبــا فيهــا التــدابري التــشريعية،   األصــليةبــشأن الــشعوب 
كما أنه إذا كانـت حقـوق الـشعوب        .  واحترامها  الواجبة هلا  االعتراف حبقوق اإلنسان  لضمان  

األصــلية قــد لقيــت ســندا يف احملــاكم األفريقيــة ويف قــرارات اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنــسان   
 ، فإنـه ال تـزال مثـة ثغـرات يف التنفيـذ      والـشعوب  ساننـ  اإل حلقـوق كمة األفريقية   احملوالشعوب و 

وحيث املنتدى الدائم الدول املعنية على تنفيذ قـرار اللجنـة األفريقيـة حلقـوق     . على نطاق واسع  
قــوق اإلنــسان  حل، وحكــم احملكمــة األفريقيــةإنــدورواقــضية ، مبــا يف ذلــك اإلنــسان والــشعوب

قــرار احملكمــة العليــا لبوتــسوانا و، أوجيــكيف قــضية والــشعوب بــشأن التــدابري املؤتقــة، الــصادر 
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  تطـوير فهـذه قـضايا مهمـة ألهنـا تـسهم يف     . حتجزات الصيد يف كاالهاريمب  املتعلقة قضيةال يف
  .االجتهاد املتعلق بتنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

ــاالت الب     - ٣١ ــدول والوكـ ــدائم الـ ــدى الـ ــشجع املنتـ ــا    ويـ ــراف وغريهـ ــددة األطـ ــة املتعـ يئيـ
وق جتــاه احلفــظ واملتابعــة والتقيــيم وكــاالت حفــظ البيئــة علــى اتبــاع هنــج قــائم علــى احلقــ  مــن

  .املنتظم لكيفية إحقاق تلك احلقوق
ويــدرك املنتــدى الــدائم الــشواغل اخلاصــة لــشباب الــشعوب األصــلية األفريقيــة الــذين     - ٣٢

يكافحون يف مواجهة التحـديات الـسياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية والفقـر والتـهميش وقلـة                 
ألفريقيــا، االقتــصادية لجنــة الب ويهيــب املنتــدى الــدائم. تطــوير القــدرات وانعــدام فــرص العمــل

 ، يف مجلـة جهـات أخـرى،   واالحتاد األفريقي مبـا فيـه الـشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا              
توفر ما يكفي من برامج بناء القدرات والفرص لتمكني شباب الشعوب األصـلية األفريقيـة                أن

ني اآلخــرين، يادف مــع الــدول والفــاعلني اإلمنــائمــن التفاعــل اهلــونــسائها وذوي اإلعاقــة فيهــا 
ؤمترات وغريهـا مـن احملافـل املعنيـة بقـضايا      املـ تـداريب و البطرق منها تنظيم ورعاية احلـضور يف    

  .الشعوب األصلية
 األمم املتحدة، مبا فيهـا برنـامج األمـم املتحـدة             منظومة ويدعو املنتدى الدائم وكاالت     - ٣٣

تحدة لألغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، بالتعـاون         اإلمنائي ومنظمة األمم امل   
اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان الـيت             ومع أمانات اتفاقية التنوع البيولوجي،      

ــا /تعــاين مــن اجلفــاف الــشديد و  واتفاقيــة األمــم املتحــدة   ،أو مــن التــصحر، وخباصــة يف أفريقي
إىل عقـد حلقـة عمـل بـشأن         وغريها من اجلهـات ذات املـصلحة،        تغري املناخ،   اإلطارية املتعلقة ب  

  .الرعي األفريقي وحقوق الشعوب األصلية والتكيف مع املناخ
تــدى الــدائم بالــدول أن حتــرص علــى أن تتقيــد الــسياسات الوطنيــة املتعلقــة نويهيــب امل  - ٣٤

بـإعالن  طـف مثـار األرض      والشعوب اليت تعيش علـى الـصيد وق       بالرعي لدى الشعوب األصلية     
  .األمم املتحدة

ويقــر املنتــدى الــدائم بــأن نــساء الــشعوب األصــلية يف أفريقيــا يــواجهن شــىت أشــكال      - ٣٥
التمييــز والعديــد مــن التحــديات املرتبطــة بــه، مبــا فيهــا حمدوديــة فــرص االســتفادة مــن الرعايــة    

 االسـتفادة مـن التعلـيم       اإلجنابيـة؛ وحمدوديـة فـرص      اجلنسية و  وخدمات الصحة اجليدة،  الصحية  
؛ وحمدوديـــة فـــرص االســـتفادة مـــن بـــرامج وعمليـــات الـــتمكني االقتـــصادي واملناســـباجليـــد 

ــة أو احلــد مــن فــرص التمتــع       ــاء القــدرات؛ واحلرمــان مــن حقــوق امللكي والتــدريب املهــين وبن
لـك  املـرتيل وغـري ذ     يف توارث األرض؛ وقابلية التـأثر بالرتاعـات؛ والعنـف            نوانتهاك حقوقه  هبا

  .؛ وانعدام األمن الغذائيمن أشكال العنف
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للطفولــة املتحــدة ويهيــب املنتــدى الــدائم هبيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ومنظمــة األمــم     - ٣٦
وكيانــات ، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي    )اليونيــسف(

 وتـبين قـدرة نـساء الـشعوب      األمـم املتحـدة األخـرى أن تـضع بـرامج ومـشاريع تـدعم             منظومة
ومن املمارسـات الـسليمة يف هـذا الـصدد تعزيـز قـدرة              . األصلية يف أفريقيا اقتصاديا واجتماعيا    

نــساء الــشعوب األصـــلية علــى إدارة األعمـــال احلــرة وتيــسري فـــرص وصــوهلن إىل األســـواق       
لـى وضـع   كما يشجع املنتـدى الـدائم الـدول ع   . واملؤسسات املالية من أجل قيامهن بأنشطتهن 

اج الفعلـي لنـساء الـشعوب األصـلية يف عمليـة صـنع              مـ  ترمي إىل اإلد    استدراكي إجراءات دعم 
القرار على مجيع املستويات، وضمان متثيل صوت نساء الـشعوب األصـلية علـى قـدم املـساواة                   

  .يف عمليات صنع القرارات االقتصادية واالجتماعية والسياسية
ــةً ارت   - ٣٧ ــا يتطلـــب عنايـــةً عاجلـ ــلية  فـــاع معـــدالتوممـ  انقطـــاع أطفـــال الـــشعوب األصـ
سيما فيما يتعلـق بـضمان اسـتفادة الفتيـات مـن تعلـيم جيـد ومناسـب حيتـرم                     وال الدراسة، عن

وملــا كــان العديــد مــن الــشعوب   .اجملتمعــات احملليــة وتقاليــدها ويــستجيب الحتياجاهتــا  ثقافــة
 أو يـصعب الوصـول إليهـا،    رافيـا جغ األصـلية يعـيش يف منـاطق حـددت باعتبارهـا منـاطق نائيـة       

لـشعوب  مـن ا   صلية وجمتمعات الرّحل  ألاجمتمعات الشعوب   صل العديد من اخلدمات إىل      ي وال
قطعهــا للوصــول إىل  حتــديات خطــرية تتعلــق، ببعــد املــسافات الــالزم أيــضا األصــلية، فــإن مثــة 

ســية النفا الوفيــاتوفيــات الرضــع و املستــشفيات واملراكــز الــصحية، ممــا يــؤدي إىل ارتفــاع      
وحيث املنتدى الدائم الدول على ضمان توفري خـدمات          .اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية    يف

  .، وتلبية احتياجات الشعوب الرحلصحية متنقلة يف املناطق النائية
 ويالحظ املنتدى الدائم تزايد عمليات الـصناعات االسـتخراجية وغريهـا مـن املـشاريع              - ٣٨

 الـيت جتـري يف أقـاليم الـشعوب     مبـا يف ذلـك انتـزاع ملكيـة األراضـي،       ،  اإلمنائية الواسعة النطـاق   
ــد   ــا يف العدي ــة، دون    األصــلية أو قرهب ــدول األفريقي ــن ال ــشعوب األصــلية يف كــثري   م إشــراك ال

ــن ــها  م ــة    احلــاالت ودون موافقت ــن بين ــسبقة ع ــة    . احلــرة وامل ــدول األفريقي ــدى ال ويوصــي املنت
الـشعوب األصـلية يف إبـداء موافقـة حـرة       سـيما حـق   بوجوب احترام إعالن األمم املتحدة، وال

  .ومسبقة عن بينة
  

  حقوق اإلنسان    
اء جـدا   وخالل الدورة الثانية عشرة للمنتدى الدائم، أجرى أعـضاء املنتـدى حـوارا بنّـ                - ٣٩

 مع رئيس آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية ورئيس صندوق األمم املتحـدة للتربعـات   
والــدول األعــضاء واملقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق الــشعوب األصــلية،  األصــليةلــصاحل الــشعوب 

. والــشعوب األصــلية حــول تنفيــذ إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية          
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وُتجـسد  . عقد املنتـدى جلـسة حتـاور مـع املقـرر اخلـاص املعـين حبقـوق الـشعوب األصـلية              كما
ــري    ــيت أث ــسائل ال ــاه امل ــواردة أدن ــدورة الثالتوصــيات ال ــسائل    ت يف ال ــرب م ــيت تعت ــة عــشرة وال اني

  .طابع عاملي أو عاجل ذات
ــأفراد الــ       - ٤٠ ــة ب ــة املتعلق ــل الدراس ــدى ويقب ــر املنت ــة،   يق ــن ذوي اإلعاق شعوب األصــلية م
التركيز بوجـه خـاص علـى التحـديات الـيت يواجهوهنـا فيمـا يتعلـق بـالتمتع الكامـل حبقـوق                      مع

ــة الت  ــدماج يف عمليـ ــسان واالنـ ــة اإلنـ ــوق   . )E/C.19/2013/6(نميـ ــة حقـ ــدى جلنـ ــي املنتـ ويوصـ
اإلعاقــة بــأن تــويل اهتمامــا خاصــا وتتخــذ إجــراءات فوريــة لالســتجابة حلالــة  األشــخاص ذوي

الشعوب األصـلية واألفـراد ذوي اإلعاقـة، وُيـشّجع منظومـة األمـم املتحـدة علـى تيـسري ترمجـة                      
  . واللغات األخرىألصليةاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إىل لغات الشعوب ا

مما يثري جزع املنتدى اسـتمرار دول أعـضاء ودول أخـرى يف ارتكـاب أعمـال عنـف                   و  - ٤١
 ملواجهـة ومن مث، يقر املنتـدى بـضرورة قيـام الـدول بإنـشاء آليـة رصـد               . ضد الشعوب األصلية  

 ؛لالعنف ضد الشعوب األصلية، مبا يف ذلك ما يتعـرض لـه أفـراد الـشعوب األصـلية مـن اغتيـا                     
ــال  ــصاب؛وحمــاوالت اغتي ــة  ؛ واغت ــاء حمــاوالهتم محاي ــع، وذلــك أثن  أوطــاهنم  واســتخدام وتروي

األصلية وأراضيهم الـيت تتجـاوز احلـدود الوطنيـة، مبـا يف ذلـك عـدم االعتـراف بوسـائل حتديـد                     
وجيـب إيـالء اهتمـام خـاص لتلـك          . ، وجترمي أنشطتهم املتصلة بـذلك     هوية عضويتهم ووثائقهم  

رتكبــها أفــراد الــشرطة الوطنيــة واحملليــة، واجلــيش، ومؤســسات إنفــاذ القــانون،  األعمــال الــيت ي
  .والسلطات القضائية، وغريها من املؤسسات احلكومية، ضد الشعوب األصلية

ــف       - ٤٢ ــالغ إزاء العن ــن قلقــه الب ــرب املنتــدى ع ــذي ُيرتكــب    إذ ُيع  اجلــسدي واملعنــوي ال
 فإنـه يوصـي املقـررة اخلاصـة املعنيـة حبالـة             املدافعني عن حقوق اإلنسان للشعوب األصلية،      ضد

املدافعني عن حقوق اإلنسان بإعداد تقرير ُمكّرس هلذه الظـروف واإلجـراءات املـثرية للجـزع،              
 .وال سيما يف سياق حالة نساء الشعوب األصلية وأطفاهلا

بـني  وقد تلقى املنتدى الدائم معلومات بأن أبناء الشعوب األصلية الذين ربطوا الـصلة                - ٤٣
جمتمعـــاهتم وخمرجـــي أفـــالم أو مـــن الـــذين استـــضافتهم بـــرامج إذاعيـــة يتعرضـــون لالضـــطهاد  

ويف هـذا الـصدد، يطلـب املنتـدى         . واحملاكمة على أنشطتهم تلك، وخباصة يف أمريكـا الالتينيـة         
من الربملـانيني أن يـضعوا أطـرا قانونيـة حتتـرم احلقـوق املكرسـة يف إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن                       

  .عوب األصلية بغرض إهناء هذه املمارساتحقوق الش
يرحب املنتدى باحلكم غري املـسبوق الـذي صـدر ضـد إيفـرين ريـوس مونـت بتهمـة                    و  - ٤٤

اإلبادة اجلماعية وارتكاب جرائم ضد شعوب املايا إكسيل خالل مثانينـات القـرن العـشرين يف                
عـن العديـد مـن الـشعوب     لواقع التارخيي لشعوب املايـا إكـسيل فـضال        فاالعتراف با . غواتيماال
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األخرى ميكن أن يسهم يف االعتـراف باإلبـادة اجلماعيـة وسـائر االنتـهاكات اجلـسيمة                  األصلية
 الشعوب األصلية يف مجيع أحناء العامل، ويؤدي يف هنايةأبناء اإلنسان اليت ارتكبت ضد  حلقوق

  .الدولهم وبني املطاف إىل املصاحلة بين
 األعضاء إنشاء آليات حمددة على الصعيد الوطين مـن أجـل            يطلب املنتدى إىل الدول   و  - ٤٥
مـن أجـل   واحلكومـات   الـشعوب األصـلية  أبناء أبواب احلوار وإبقائها مفتوحة، وذلك بني   فتح

حبقـوق الـشعوب     رباء املعنيـة  اخلـ  عمـال آليـة   إ و هماستعراض توصيات املقرر اخلاص املعين حبقوق     
علـى الـصعيد   العاملـة  إىل وكـاالت األمـم املتحـدة        ويطلب املنتدى   . األصلية وتوصيات املنتدى  
  .احلوار، وإىل اآلليات الوطنية املناظرة أن تعمل على ترسيخه الوطين أن تسهل إجراء هذا

يرحــب املنتــدى بــدخول الربوتوكــول االختيــاري امللحــق بالعهــد الــدويل اخلــاص         و  - ٤٦
وُيــشّجع املنتــدى  .آلونــة األخــريةاالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة حيــز النفــاذ يف ا  بــاحلقوق

ــضمام    ــى االنـ ــضاء علـ ــدول األعـ ــه،الـ ــب إىلإليـ ــصادية    ال ويطلـ ــاحلقوق االقتـ ــة بـ ــة املعنيـ لجنـ
ــام      ــر يف إعــداد تعليــق ع ــة والثقافيــة النظ ــوق االقتــصادية واالجتماعيــة     واالجتماعي شــأن احلق

  .والثقافية للشعوب األصلية
املنتــدى والتجمــع العــاملي لــشباب الــشعوب بقيــام اليونيــسيف و وحيــيط املنتــدى علمــا  - ٤٧

ويوصـي املنتـدى   . مالئمـة للمـراهقني مـن إعـالن األمـم املتحـدة       األصـلية مـؤخرا بنـشر نـسخة    
 الدول األعضاء والـشعوب األصـلية بترمجـة هـذا املنـشور إىل مجيـع اللغـات، ولغـات الـشعوب                    

عوب األصــلية ويوصــي املنتــدى أيــضا الــدول األعــضاء والــش   .األصــلية علــى وجــه اخلــصوص 
هـذا املنـشور يف املنـاهج الدراسـية لـشباب الـشعوب األصـلية                وسائر اجلهات املعنيـة باسـتخدام     

  .وشباب سائر الشعوب
يكرر املنتدى توصيته ملنظمة العمل الدولية باستيعاب منظمات الشعوب األصـلية يف            و  - ٤٨

ــة وضــمان مــشاركتها املباشــرة فيهــا، وخــص     وصا اإلجــراءات إجــراءات منظمــة العمــل الدولي
املتصلة باالمتثال التفاقية املنظمة املتعلقة حبماية ودمج الشعوب األصلية وغريهـا مـن الـشعوب               

والتفاقيــة املنظمــة املتعلقــة   ) ١٠٧االتفاقيــة رقــم  (القبليــة وشــبه القبليــة يف البلــدان املــستقلة     
ــستقلة      ــدان امل ــة يف البل ــشعوب األصــلية والقبلي ــة رقــ (بال ــصاف  و) ١٦٩م االتفاقي ــات االنت آلي

  .عنهما املنبثقة
 مــن تقريــر دورتــه العاشــرة واعتمــاد  ١١ إىل ٤إذ يــشري املنتــدى إىل التوصــيات مــن  و  - ٤٩

 التطبيــق إزاءإعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية، فإنــه يعــرب عــن جزعــه  
فتراضـات  الـذي فقـد مـصداقيته، ومـا ينطـوي عليـه مـن ا               “بـدأ االكتـشاف   مل ” اخلاطئ املعاصر
قــد طبقــت حمكمــة االســتئناف يف كولومبيــا     ف. لدونيــة املزعومــة للــشعوب األصــلية   ل تــروج
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ــذا  ــة هـ ــدأ الربيطانيـ ــراناملبـ ــه /يف حزيـ ــة لـــشعب  ٢٠١٢يونيـ ــار حقـــوق األرض وامللكيـ  إلنكـ
لقــد اعتــرب  ”: ا يلــيإهنــا دفعــت مبــ  تــسيلهكوتئني يف أراضــيهم وأقــاليمهم التقليديــة، حيــث     

 وفقا ملبدأ االكتشاف يف املطالبـة بأراضـي أمريكـا    هلم مطلق احلرية أهنم املكتشفون األوروبيون 
ــوكهم  ــشمالية باســم مل ــسلطات     . “ال ــسان وال ــات حقــوق اإلن ــدول وهيئ ــدى ال ويوصــي املنت

  .والتوقف عن استخدامه وتطبيقه“ مبدأ االكتشاف”القضائية بإدانة 
ة احملتملـة أن تزيـد مـسامهاهتا        يطلب املنتدى إىل الدول األعضاء وسائر اجلهـات املاحنـ         و  - ٥٠

يف صــندوق التربعــات لــصاحل الــشعوب األصــلية وشــراكة األمــم املتحــدة مــن أجــل الــشعوب    
األصــلية والــصندوق االســتئماين لقــضايا الــشعوب األصــلية، وذلــك بغيــة ضــمان ممارســة حــق   

املتحــــدة ذات األمهيــــة اخلاصــــة   الــــشعوب األصــــلية يف املــــشاركة يف اجتماعــــات األمــــم     
  .الشعوب لتلك
ويطلب املنتدى الدائم إىل مجيع احلكومات، مبـا فيهـا حكومـة كنـدا واهليئـات املنـشأة                    - ٥١

مبوجـب اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار أن تكفـل احتــرام وتقــدير أحكــام إعــالن األمــم   
املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية وأن تتـابع اإلنفـاذ الكامـل والفعلـي لإلعـالن، وخباصـة                  

وجيب على هـذه األطـراف أن تـويل اهتمامـا       .  سياق الشعوب األصلية يف القارة األركتيكية      يف
فوريا وخاصا حلق أبنـاء هـذه الـشعوب يف املـشاركة يف صـنع القـرارات يف مجيـع املـسائل الـيت                     
  .تؤثر يف حقوقهم يف أراضيهم وأقاليمهم ومواردهم وحقهم يف املوافقة احلرة املسبقة املستنرية

ن تتخـذ الـدول خطـوات إلنـشاء جلـان لتقـصي احلقـائق يف                ويوصي املنتـدى الـدائم بـأ        - ٥٢
ويؤكـد املنتـدى أن     . حالة ما أبلغ عن وقوع انتهاكات جسيمة حلقوق أبناء الشعوب األصـلية           

إلنــشاء جلــان لتقــصي  املــشاركة الكاملــة والفعالــة للــشعوب األصــلية املتــضررة شــرطا مــسبقا  
  .احلقائق وتشغيلها

  شامل مع وكاالت األمم املتحدة وصناديقهاحوار     
البنـك الـدويل،    (دخل املنتدى الـدائم يف حـوار تفـاعلي مـع املؤسـسات املاليـة الدوليـة                    - ٥٣

ومصرف التنمية األفريقي، ومـصرف التنميـة اآلسـيوي، ومـصرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة،                 
من املؤسـسات املاليـة الدوليـة آثـار كـبرية         فللمشاريع اإلمنائية املمولة    ). واملؤسسة املالية الدولية  

 مئويـة  نـسبة ذين يبلـغ عـدد الفقـراء فـيهم     الـشعوب األصـلية الـ     أبنـاء   على حقوق وُسُبل معيشة     
عالية بدرجة غري متناسبة مع عددهم إىل إمجايل السكان، والذين تقل بينهم مـستويات التعلـيم                

تمييـز عمـا حيـدث بـني غريهـم مـن            وترتفع معدالت اإلصابة باألمراض واحتماالت التعـرض لل       
 -ويرحب املنتدى بفرصة الدخول يف حوار مع املصارف اإلمنائيـة املتعـددة األطـراف        . الفئات

بـني  عـن نـشوء عالقـة     ويأمل أن يثمـر احلـوار        -وهو األول من نوعه يف سنوات عمل املنتدى         
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ــر تنظيمــا تثــري أداء   املنتــدى واملــصارف  ــا عملي تكــون أكث ال سياســات اســتعراض واســتكم ت
  .يضطلع هبا يف الوقت احلاضرصارف أصبح العديد من املالضمانات اليت 

ويوصــي املنتــدى الــدائم املؤســسات املاليــة الدوليــة بــاالعتراف بــشكل قــاطع حبــق            - ٥٤
الشعوب األصـلية اجلمـاعي يف أراضـيها وأقاليمهـا ومواردهـا يف سياسـاهتا املتعلقـة بالـضمانات                  

وينبغـــي ). ســـتثنائيةاالظـــروف بـــدل قـــصرها علـــى ال(ع اإلمنائيـــة ويف مجيـــع ســـياقات املـــشاري
أن تكون اعترفـت أوال     الشعوب األصلية دون    أبناء  للمصارف أال تؤيد أي مشاريع تؤثر على        

، وإدارهتــا، والتــصرف فيهــا ، م ومــواردهموأقــاليمهم اجلماعيــة يف ملكيــة أراضــيه  م حبقــوقه
  .وقحلقتكفل هلم تلك اة يضمانات فعلت هؤالء ومنح
املؤسسات املالية الدوليـة حـق الـشعوب األصـلية يف           تعتمد  ويوصي املنتدى الدائم بأن       - ٥٥

ا للـضمانات   سياسـاهت وتدرجـه ضـمن     املوافقة احلرة املـسبقة املـستنرية، دون أي قيـد أو شـرط،              
عمالئهـا  دخـول   أن تكفل املؤسـسات املاليـة الدوليـة         فال بد من    . املشاريعوصكوكها املتصلة ب  

املـصارف يف  متوهلـا هـذه   مـن مـشاريع   ين الـشعوب األصـلية املتـضرر   أبنـاء  ترضني منها مـع    واملق
  . على تلك املشاريع احلرة املسبقة املستنريةملحصول على موافقته لعمليات

 البنـك الـدويل سياسـته املتعلقـة بالـشعوب األصـلية             يكيـف ويطالب املنتدى الدائم بأن       - ٥٦
إلعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب جيعلــها متتثــل مبــا ) ١٠-٤الــسياسة التــشغيلية (

املنتدى أمهيـة خاصـة علـى ضـرورة اعتمـاد البنـك معيـار املوافقـة               علق  وي. األصلية امتثاال كامال  
 يتـوىل   علـى حقـوق اإلنـسان     وعلى اعتماده بصفة عامة على هنـج قـائم          احلرة املسبقة املستنرية،    

ويكـرر املنتـدى توصـيته الـصادرة يف دورتـه الثانيـة       .  ويضفي عليه طابعـا مؤسـسيا      تفعيلهالبنك  
 عــشرة الداعيــة إىل مواءمــة مــا يــستجد مــن صــكوك البنــك والوكــاالت األخــرى مــع اإلعــالن 

ملعـايري الـدنيا حلقـوق اإلنـسان الالزمـة لتعزيـز حقـوق              يعكـس صـورة ا     باعتبار أن هذا اإلعـالن    
أن تتـسق مـع     فال بد هلـذه الـصكوك مـن         . حمللية األصلية ومحايتها  الشعوب واألمم واجملتمعات ا   

الــسياسات أن تــستخدم يف ويــشدد املنتــدى علــى ضــرورة  . أن تفوقهــا تلــك املعــايري الــدنيا أو 
  . املشار إليهمع اإلعالنتكون متسقة التشغيلية للبنك لغة 

لدويل املتعلقة بالـشعوب    ويالحظ املنتدى مع القلق التنفيذ غري املرضي لسياسة البنك ا           - ٥٧
تقريـر  أبرزهـا   البنك  داخلية عديدة أجراها هذا     استعراضات  ق يف   وثّهو م  على حنو ما     األصلية،

، املعنـــون ٢٠١٠، وتقريـــر فريـــق التقيـــيم املـــستقل لعـــام ٢٠١١االســـتعراض الـــداخلي لعـــام 
د الـصارم   التقيـ يف هـذه احلـال       الـضروري    فمـن . الضمانات وسياسات االستدامة يف عامل متغري     

مــا هنــاك داخــل ويوصــي املنتــدى بتوجيــه اجلهــود حنــو . بــضمانات حقــوق الــشعوب األصــلية
 يف املراحـل األوىل أكانت آليات تتعلـق باالمتثـال       االمتثال، سواء   ات لتحقيق هذا    آليالبنك من   
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إلنفـــاذ بعـــد تتعلـــق باآليـــات أن التعامـــل مـــع املـــشاريع وعمليـــات التـــصميم واملوافقـــة،  مـــن 
  .شاريعامل إجناز
 سياسـات البنـك الـدويل التـشغيلية، مبـا يف            تطبيـق أن  ويالحظ املنتدى أيضا مـع القلـق          - ٥٨

ال يـشمل سـوى اإلقـراض هبـدف         حيـث إنـه     ذلك سياسته املتعلقة بالـشعوب األصـلية حمـدود،          
 النتيجة املـستهدفة لعمليـة      تتمثلويوصي املنتدى بأن    . االستثمار، دون عمليات البنك األخرى    

 وضع جمموعة من الـضمانات وآليـات املتابعـة     يفالرامية إىل استعراض ضماناته وحتديثها      البنك  
  .تشمل مجيع أدوات التمويل وكل عمليات البنك األخرى

تركـز علـى    مبـا جيعلـها     ويهيب املنتدى الدائم بالبنك الـدويل أن يعـزز آلياتـه للمـساءلة                - ٥٩
 الـشعوب األصـلية تـأثريا سـلبيا، وأن يقـوم            بنـاء  أ احلاالت اليت تؤثر فيها مـشاريعه املمولـة علـى         

أيضا على حنو استباقي بتنفيذ تـدابري حمـددة للمـسامهة علـى حنـو هـادف يف اإلعمـال التـدرجيي                      
  . يف تقرير املصريهمحلق
ويوصي املنتدى الدائم بأن يدرس البنك الدويل، بالتشاور مع املنتدى واملقـرر اخلـاص                - ٦٠

 املعنيـة حبقـوق الـشعوب األصـلية،         وق الشعوب األصـلية وهيئـة اخلـرباء       لألمم املتحدة املعين حبق   
عمليات إعادة التـوطني غـري الطوعيـة للـشعوب األصـلية املرتبطـة باملـشاريع املمولـة مـن البنـك                      

  .٢٠١٤ عن ذلك يف عام اقدم تقريريالدويل، و
ــشاء جم          - ٦١ ــيط املنتــدى علمــا بــاإلعالن الــذي أصــدره البنــك الــدويل بــشأن إن لــس وحي

ويـسلم املنتـدى بـضرورة إقامـة حـوار وسـيأخذ املنتـدى               .استشاري لشؤون الشعوب األصـلية    
هذا املقترح يف االعتبار على أن يكون مفهوما أن اهلـدف مـن هـذه املبـادرة سـيكفل مـشاركة                     

 الـسياسة العامـة للبنـك        على حنو كامـل بـني      ستوفقأبناء الشعوب األصلية وأن الوثيقة اخلتامية       
  . أحكام إعالن األمم املتحدةوبنيمبادئه التوجيهية وأنشطته الدويل و

 بالبنــك الــدويل أن يــدرج حقــوق أبنــاء الــشعوب األصــلية يف  ويهيــب املنتــدى الــدائم  - ٦٢
 أدوات مـن    ،وينبغي أن تتـضمن أنـشطة التعلـيم هـذه         . يهيمعارفه وأنشطته لتعليم موظفيه وإدار    

للتـدريب علـى سـبل التنفيـذ الكامـل للـسياسات             االسـتئماين للـشمال األورويب    قبيل الصندوق   
  .التشغيلية القائمة إلعمال حقوق أبناء الشعوب األصلية

ــة األفريقــي إلدراج ضــمانات        - ٦٣ ــيت اختــذها مــصرف التنمي ــدى اخلطــوات ال ــّدر املنت ويق
بيـد أن املنتـدى يـساوره القلـق ألن          . متعلقة بالـشعوب األصـلية يف نظامـه املتكامـل للـضمانات           

 املصرف الوحيد املتعدد األطراف الذي ليست لـه سياسـة ضـمانات              هو املصرف ال يزال  ذلك  
ويوصـي املنتـدى املـصرف بـأن يـسرِع، بالتنـسيق مـع        . متعلقة بالـشعوب األصـلية قائمـة بـذاهتا      
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اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان وحقـوق الـشعوب واهليئـات اإلقليميـة األخـرى، بوضـع إطـار                  
 الــشعوب األصــلية وفقــا ألحكــام امليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنــسان  سياســة إقليميــة مــن أجــل

أن يقدم تقريرا عن التقدم احملرز يف هـذا الـصدد إىل املنتـدى يف دورتـه الثالثـة                   إىل  والشعوب، و 
ختـصص  ويوصي املنتدى كذلك بـأن يـضع املـصرف آليـة            . ٢٠١٤عشرة، اليت ستعقد يف عام      

  .عوب األصليةلشبناء ادعم أنشطة األعمال احلرة ألل
 املــشاريع الــيت ميوهلــا لتجنــب  ويوصــي املنتــدى البنــك اآلســيوي للتنميــة أن يكفــل يف    - ٦٤
آثــار عكــسية قــد تترتــب عليــه علــى أبنــاء الــشعوب األصــلية وعلــى مــستجمعات ميــاههم    أي

  .وغريها من النظم اإليكولوجية وأن تعزز حقوق الشعوب األصلية يف األراضي واملوارد
ملنتدى الدائم بأن يعيد مـصرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة النظـر يف سياسـته                 يوصي ا و  - ٦٥

واستراتيجياته مبا يكفـل إشـراك ممـثلني عـن الـشعوب األصـلية يف هيئـة استـشارية وإدراج حـق                      
ــة      ــسياسات املتعلقـ ــستنرية دون حتفـــظ يف الـ ــسبقة املـ ــرة املـ ــة احلـ ــلية يف املوافقـ الـــشعوب األصـ

  . ة باملشاريعبالضمانات والصكوك املتصل
يشجع املنتدى الـدائم املؤسـسات املاليـة الدوليـة علـى وضـع آليـات سياسـات وأطـر                    و  - ٦٦

ــال         ــشأن مؤســسات قطــاع األعم ــة ب ــادئ التوجيهي ــال للمب ــشركات باالمتث ــب ال ــرامج تطال ب
فــضال عــن ، ٢٠١١ عــام وحقــوق اإلنــسان، الــيت أيــدها باإلمجــاع جملــس حقــوق اإلنــسان يف 

اتفاقيـــة منظمـــة العمـــل الدوليـــة ة بـــشأن حقـــوق الـــشعوب األصـــلية، وإعـــالن األمـــم املتحـــد
  .، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة١٦٩ رقم
املفاوضـات اجلاريـة يف املنظمـة العامليـة للملكيـة          أمهيـة ب حييط علمـا  واملنتدى الدائم، إذ      - ٦٧

ملـوارد املتوارثـة، واملعـارف التقليديـة وأشـكال التعـبري الثقـايف              الفكرية بشأن امللكيـة الفكريـة وا      
التقليدية، بالنسبة للشعوب األصـلية، يـشجع بقـوة ممثلـي الـشعوب األصـلية علـى املـشاركة يف                  

  . من اإلعالن١٨تلك املفاوضات، مبا يتسق مع املادة 
التربعــات  صــندوق ٢٠٠٥ويرحــب املنتــدى الــدائم بالــدور الــذي يقــوم بــه منــذ عــام   - ٦٨

لصاحل اجملتمعات األصلية واحمللية املعتمدة التابع للمنظمة يف متويـل مـشاركة الـشعوب األصـلية                
يف دورات اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد املتوارثة واملعارف التقليديـة           

  .ة يف الصندوقوالفنون الشعبية، ويهيب بالدول واملؤسسات واملنظمات األخرى املسامه
واملنتــدى الــدائم، إذ يــشري إىل احلــوار الــشامل الــذي أجــري مــع أمانــة املنظمــة العامليــة   - ٦٩

، والتوصيات اليت وجههـا إىل املنظمـة       ٢٠١٢للملكية الفكرية يف دورهتا احلادية عشرة يف عام         
يرحـب علـى    وقتئذ، يقر باألنشطة اليت اضطلعت هبا املنظمة حـىت اآلن اسـتجابة للتوصـيات، و              



E/2013/43 
E/C.19/2013/25 
 

19 13-36170 
 

، الـيت   ٢٠١٣أبريل  /وجه اخلصوص بتنظيم حلقة عمل للخرباء من الشعوب األصلية يف نيسان          
  .اشتركت يف تنظيمها أمانتا املنتدى واملنظمة، وذلك على النحو الذي أوصى به املنتدى

ول ملنتــدى الــشعوب األصــلية يف ويرحــب املنتــدى الــدائم بعقــد االجتمــاع العــاملي األ   - ٧٠
حـواراُت بــني  ، أن هنـاك  املنتـدى الـدائم  ممـا يـشجع   و. وق الـدويل للتنميـة الزراعيـة   الـصند  مقـر 

ــصندوق  ئه أعــضا ــس إدارة ال ــضاء جمل ــدمي   وأع ــق بتق ــاحلوار املتعل ــد يف    ك ــذي اعتِم اإلعــالن ال
  .االجتماع العاملي

  
  مناقشة بشأن املؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية    

إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية،  يعيــد املنتــدى الــدائم تأكيــد    - ٧١
أحكـام قـرار اجلمعيـة العامـة        ف. بوصفه اإلطار املعياري للمؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصـلية        

 املتعلقــة بتنظــيم اجللــسة العامــة الرفيعــة املــستوى للــدورة التاســعة والــستني للجمعيــة  ٦٦/٢٩٦
تفـسري ممكـن     أوسـع ينبغـي إعطاؤهـا       بالشعوب األصلية  العامة حتت مسمى املؤمتر العاملي املعين     

  .وأكثرها تساهال لتحقيق املشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية
ويرحب املنتدى الـدائم بالعمـل الـذي تـضطلع بـه الـشعوب األصـلية يف االجتماعـات                     - ٧٢

فريق التنـسيق العـاملي،   التحضريية والتجمعات اإلقليمية واملواضيعية وبفريق الصياغة املنبثق عن         
ويتطلع إىل التوصيات املقبلة للمؤمتر التحضريي العاملي للشعوب األصلية املقرر عقـده يف ألتـا،               

، وهيئـة اخلـرباء املعنيـة حبقـوق الـشعوب األصـلية،         ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٢-١٠النرويج، يف   
تاميـة للمـؤمتر العـاملي      وباالجتماعات التحضريية اإلقليميـة ومـسامهات كـل منـها يف الوثيقـة اخل             

وجيب أن ُتراعى يف صنع القرار املتعلق هبذا املؤمتر يف حد ذاتـه مجيـع               . املعين بالشعوب األصلية  
ويوجــه املنتــدى االنتبــاه إىل اهلــدف  . االســتنتاجات والتوصــيات الــيت تنــشأ مــن هــذه األنــشطة 

ليـة، وحلقـات نقـاش،      اجلماعي املتعلق بكفالة عقد جلسات غري رمسية، وموائد مـستديرة تفاع          
  .واعتماد وثيقة ختامية للمؤمتر عملية املنحى

ويعرب املنتدى الدائم عن امتنانه حلكومة غواتيمـاال وللفريـق القُطـري لألمـم املتحـدة                  - ٧٣
يف غواتيماال لتنظيمهما اجتماع خرباء األمم املتحدة الدوليني املعنية حبقوق الشعوب األصـلية،           

املعنية حبقوق الشعوب األصلية، واملقرر اخلـاص املعـين حبقـوق الـشعوب             الذي مشل آلية اخلرباء     
رين املـــشاركني وفريـــق األصـــلية واملنتـــدى الـــدائم املعـــين بقـــضايا الـــشعوب األصـــلية، وامليـــّس

ــسيق ــام    التن ــاملي لع ــاملي، اســتعدادا للمــؤمتر الع ــذي عقــد يف تيكــال، غواتيمــاال   ٢٠١٤الع    وال
  .٢٠١٢مرب ديس/ كانون األول٢١ و ٢٠يومي 
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ــزام حكومــة املكــسيك عقــد اجتمــاع حتــضريي        - ٧٤ ــد اعت ــدائم بتأكي ــدى ال ويرحــب املنت
إقليمي ومواضـيعي مبـشاركة الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة والـشعوب األصـلية ومنظومـة                    
األمــم املتحــدة، وهيئــة اخلــرباء املعنيــة حبقــوق الــشعوب األصــلية واملقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق  

صلية، واملنتدى الدائم، لبناء مزيـد مـن توافـق اآلراء بـشأن عمليـة وفحـوى املـؤمتر                   الشعوب األ 
ويعّين املنتدى الدائم شاول فيسنيت كمنسق للعمل مـع حكومـة        . العاملي ومناقشاته ذات الصلة   

  .املكسيك يف اختاذ االستعدادات لالجتماع التحضريي اإلقليمي
مجهوريـة الكونغـو وحكومـة بوتـسوانا بتأييـد          ويرحب املنتدى الدائم باهتمام حكومة        - ٧٥

حقوق الشعوب األصلية يف املنطقة مبا يف ذلك عمليـة املـؤمتر العـاملي املعـين بالـشعوب األصـلية             
 ويرحـب املنتـدى     . االقتـداء هبـذه املمارسـة اجليـدة        علـى ويشجع احلكومات األفريقية األخـرى      
  . االجتماعاتإجناح استضافة هذهعدة يف إعداد وباستعداد سيمون وليم مفيبودولو للمسا

اإلجنـازات  : ويرحب املنتدى الدائم بإعداد الدراسة املتعلقـة حبقـوق الـشعوب األصـلية              - ٧٦
والتحديات يف بلدان أمريكا الالتينية اليت أعـدهتا اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة                  

  .ء دراسات مماثلةالبحر الكارييب ويشجع اللجان اإلقليمية األخرى على إجرا
ويعيد املنتدى الدائم تأكيد أن فريق الدعم املشترك بني وكاالت األمـم املتحـدة املعـين       - ٧٧

بالشعوب األصلية يشكل حمفال رئيسيا لتحقيـق املزيـد مـن التنـسيق والتـرابط الفعـالني يف دعـم                   
ــشار       ــشعوب األصــلية وم ــين بال ــاملي املع ــؤمتر الع ــشعوب األصــلية للم ــه، اســتعدادات ال كتها في

ويوصي بتعزيز تعاون ومشاركة مجيع الوكاالت والربامج والصناديق يف عمل الفريـق املـشترك              
  .بني الوكاالت

ــاع التحــضريي العــاملي للــشعوب األصــلية          - ٧٨ ــري املنتــدى الــدائم أن اختتــام االجتم وي
 إىل  ١٠ويج، مـن    استعداداً للمؤمتر العاملي املعـين بالـشعوب األصـلية املقـرر عقـده يف ألتـا، النـر                 

، ينبغــي أن يعتــرب قاعــدة راســخة لتحديــد مواضــيع حمــددة للمائــدة  ٢٠١٣يونيــه / حزيــران١٢
  .املستديرة وحلقات النقاش اليت ستعقد حتت رعاية اجلمعية العامة لألمم املتحدة

ويوصي املنتدى الدائم رئيس الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة مبواصلة املمارسـة              - ٧٩
 اتبعت يف الـدورة الـسادسة والـستني للجمعيـة العامـة بتعـيني ممثـل للدولـة وممثـل للـشعوب                     اليت

األصلية إلجراء مشاورات غـري رمسيـة شـاملة نيابـة عنـه، مـن أجـل بنـاء توافـق يف اآلراء بـشأن                     
ــدة املـــستديرة وحلقـــات النقـــاش وحمتويـــات الوثيقـــة    ــيع املائـ ــاملي  مواضـ ــة للمـــؤمتر العـ اخلتاميـ

عوب األصــلية، وكــذلك لــضمان املــشاركة الكاملــة والفعالــة للــشعوب األصــلية يف بالــش املعــين
  .هذه العملية
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رئـيس الـدورة     ويوصـي بـأن يـنظم        ٦٦/٢٩٦ويشري املنتـدى إىل قـرار اجلمعيـة العامـة             - ٨٠
الثامنة والستني للجمعية العامـة جلـسة اسـتماع تفاعليـة غـري رمسيـة، يف أعقـاب الـدورة الثالثـة                      

 األمـم املتحـدة الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية ولكـن علـى حنـو مـستقل                   عشرة ملنتدى 
وســيكفل هــذا أن يــتمكن ممثلــو الــشعوب األصــلية الــذين حيــضرون املنتــدى الــدائم مــن    . عنــه

املــشاركة يف جلــسة االســتماع التفاعليــة غــري الرمسيــة دون احلاجــة إىل العــودة إىل نيويــورك يف  
  .فقات السفر وغريها من النفقات ذات الصلةوقت الحق وتكبد مزيد من ن

وحيــيط املنتــدى الــدائم علمــا بــأن إدارة شــؤون اإلعــالم يف األمــم املتحــدة ستخــصص    - ٨١
موارد إضافية لدعم األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصـلية، وذلـك أيـضا               

  .ركزا يف مجيع أحناء العامل م٦٠من خالل مراكز األمم املتحدة لإلعالم البالغ عددها 
وحيــيط املنتــدى الــدائم علمــا بتعــاون االحتــاد الربملــاين الــدويل يف األعمــال التحــضريية      - ٨٢

للمؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية، ويوصي بأن ينظم االحتاد الربملـاين الـدويل اجتماعـات               
ــة،      ــة والقطري ــة واإلقليمي ــستويات العاملي ــى امل ــانيني عل ــشريعية   للربمل ــدابري الت ــاد الت ــشة اعتم ملناق

ــك         ــا يف ذل ــانيني، مب ــشاركة الربمل ــشجع م ــشعوب األصــلية وأن ي ــى ال ــؤثر عل ــيت ت ــة ال واإلداري
وينبغــي أن تــستفيد . ألصــلية، يف املــؤمتر والعمليــات التحــضرييةاالربملــانيون مــن أبنــاء الــشعوب 

ر الذي قـام فيـه االحتـاد بـدور امليـسّ          هذه االجتماعات من التطورات اإلجيابية املنبثقة عن املؤمتر         
  .يف والية تشياباس، املكسيك، األمر الذي أدى إىل اعتماد إعالن تشياباس

 مـن التقريـر املتعلـق       ٨١  و ٨٠التوصـيات الـواردة يف الفقـرتني        املنتـدى الـدائم     يكرر  و  - ٨٣
األصـلية  جتّمـع الـشعوب   ويـدعو  ) E/2012/43-E/C.19/2012/13( بأعمال دورته احلاديـة عـشرة   

وفريق التنسيق العاملي إىل كفالة مشاركة املرأة املسنة مـن بنـات الـشعوب األصـلية، والـشباب                  
واألشخاص ذوي اإلعاقة من أبنـاء هـذه الـشعوب يف املـؤمتر العـاملي املعـين بالـشعوب األصـلية                     

  .وعملياته مشاركة متساوية وشاملة
لثامنـة والـستني للجمعيـة العامـة أن      إىل مكتـب رئـيس الـدورة ا       املنتدى الـدائم    ويطلب    - ٨٤

يقيم اتصاالت وثيقة مع املنتدى، وذلك من خالل أمانته العامـة، وتـسهيل مـسامهة املنتـدى يف                
ــصادية   . املراحــل التحــضريية مــن املــؤمتر العــاملي   ــشؤون االقت ــضا إىل إدارة ال ويطلــب املــؤمتر أي

ملنتــدى لتنــهض مبــسؤولياهتا يف مانــة اأن تقــدم الــدعم إىل أاالجتماعيــة التابعــة لألمانــة العامــة  و
  .الصدد هذا
يكرر املنتـدى الـدائم توصـياته بـأن تـشارك الـشعوب األصـلية علـى قـدم املـساواة يف                و  - ٨٥

صياغة مجيع الوثائق اليت تنبثق عن عملية املؤمتر العـاملي املعـين بالـشعوب األصـلية، مبـا يف ذلـك           
  .أي وثيقة ختامية
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 مـن التقريـر   ١٨ يف معرض إشارته إىل التوصية الواردة يف الفقرة       وحييط املنتدى الدائم    - ٨٦
علمــا بالكلمــات الــيت ، )E/2012/43-E/C.19/2012/13(املتعلــق بأعمــال دورتــه احلاديــة عــشرة  

. املواضيع احملتملـة للمـؤمتر العـاملي       ف وغريها بشأن  اأدلت هبا الشعوب األصلية، والدول األطر     
حـق  : بوصفها مسائل ذات أولية هتم اجلميع، وهي كمـا يلـي      فقد ظهر عدد من هذه املواضيع       

أبناء الشعوب األصـلية يف تقريـر املـصري؛ حـق أبنـاء الـشعوب األصـلية يف أراضـيهم وأقـاليمهم                      
ومواردهم؛ والصناعات االستخراجية واحلق املتصل بذلك املتعلق حبريـة املوافقـة احلـرة املـسبقة             

ء الشعوب األصلية يف آليات األمم املتحدة وتعزيـز هـذه          املستنرية؛ وضرورة تعزيز مشاركة أبنا    
اآلليــات، إضــافة إىل ضــرورة قيــام الــدول ومنظومــة األمــم املتحــدة باإلنفــاذ الفــوري والفعلــي   
والشامل إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية مبـشاركة الـشعوب األصـلية يف        

صـل احلـوار فيمـا بـني الـشعوب األصـلية            واملنتـدى حـريص علـى أن يتوا       . ذلك مشاركة كاملة  
  .والدول األطراف استعدادا للمؤمتر العاملي

ويوصي املنتدى الدائم بـأن تعـزز منظومـة األمـم املتحـدة آليـات التنـسيق احلاليـة علـى                       - ٨٧
ويعـرض  . املستوى الوطين وبشراكة مع الـشعوب األصـلية وسـائر الكيانـات والـشركاء املعنيـة               

  . الدعم يف هذا الصدداملنتدى الدائم تقدمي
ــة       - ٨٨ ــع مؤســسات منظوم ــدائم مجي ــدى ال ــدعو املنت ــم املتحــدة  وي ــائر املنظمــات  األم وس

املتعددة األطراف، مبا فيهـا مؤسـسات برتـون وودز واملؤسـسات الدوليـة واإلقليميـة املاليـة إىل                   
القتـضاء ووفقـا    املسامهة يف الوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي وإدراجها يف برامج عملـها حـسب ا             

لواليــة كــل منــها، وذلــك يف كنــف التعــاون الكامــل مــع الــشعوب األصــلية علــى املــستويات     
  .الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية

ويناشد املنتدى الدول األعضاء، أن تـسترشد بـروح التـضامن مـع الـشعوب األصـلية،                   - ٨٩
فعلــي للوثــائق اخلتاميــة للمــؤمتر العــاملي يف الــدعم مــن أجــل اإلنفــاذ ال فتقــدم يف حــدود قــدراهتا

جمــاالت التعــاون املتفــق عليهــا علــى حنــو متبــادل يف إطــار إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق 
  .الشعوب األصلية

الــدورة الثامنــة والــستني للجمعيــة العامــة يف   ويوصــي املنتــدى الــدائم أن يطبــق رئــيس   - ٩٠
ء يف اجللستني العـامتني ومناقـشات املوائـد املـستديرة           اختيار الرئيسني املشاركني وسائر األعضا    

ــثال ــة ال ــه /ث املقــرر عقــدها قبــل شــهر حزيــران  التفاعلي ، معــايري التمثيــل اإلقليمــي  ٢٠١٤يوني
للشعوب األصلية؛ وتوازن التمثيل اجلنـساين؛ وإشـراك املـسنني مـن أبنـاء الـشعوب األصـلية يف                   

  .حتديد الرئيسني املشاركني وسائر األعضاء
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  ألعمال املقبلةا
، األجـل النـهائي لبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،             ٢٠١٥نظرا لقرب حلـول موعـد         - ٩١

ــدروس           ــسخر اخلــربات وال ــأن ت ــم املتحــدة ب ــة األم ــضاء ومنظوم ــدول األع ــدى ال يوصــي املنت
املستفادة وتستوعب األولويات اإلمنائية ألبناء الشعوب األصلية ورفاههم وتـشركهم يف تنفيـذ             

  .األهداف ورصدها وتقييمهاهذه 
ــد           - ٩٢ ــائي لتأيي ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــذهلا برن ــيت يب ــاجلهود ال ــدائم ب ــدى ال يرحــب املنت

املشاركة السياسية للشعوب األصـلية يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب ومبـا يقدمـه                     
ويوصـي املنتـدى    .  املنطقـة  من دعم يف إعداد التقرير املتعلق بالدميقراطية والـشعوب األصـلية يف           

  .برنامج األمم املتحدة بتطبيق هذه املمارسة اجليدة على مناطق أخرى ومتابعتها بانتظام
يرحب املنتدى الدائم بتقييم إعـالن األمـم املتحـدة املتعلـق حبقـوق الـشعوب األصـلية            و  - ٩٣

 وعلى آلية اخلـرباء   الذي أُجري يف غواتيماال والذي ُعرضت نتائجه على خرباء املنتدى الدائم،          
ويوصــي . املعنيــة حبقــوق الــشعوب األصــلية، واملقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق الــشعوب األصــلية 
  .املنتدى بأن تنفذ أفرقة األمم املتحدة القطرية األخرى وسائر البلدان ممارسات مماثلة

 األصـلية   الشعوباإللكترونية بشأن   لمشاورة  بالوثيقة النهائية ل  ويرحب املنتدى الدائم      - ٩٤
والــيت األمانـة العامــة للمنتــدى الــدائم واليونيــسيف  ، الــيت شــاركت يف تيــسريها وعـدم املــساواة 

 .املساواة ، يف سياق املشاورات املواضيعية بشأن عدم٢٠١٢يف عام عقدت 

ــ بيرحــب املنتــدى الــدائم و  - ٩٥ حتقيــق املــستقبل الــذي نريــده يف  ’’شاورة املعنونــة نتــائج امل
 يف تعقــديت  الــ‘‘٢٠١٥ خطــة تنميــة ملــا بعــد  حنــو:ة ومنطقــة البحــر الكــارييبأمريكــا الالتينيــ

تقـدر   علـى مبـادرة مـن حكومـة املكـسيك، و           ، بنـاء  ٢٠١٣الخـارا، املكـسيك، يف عـام         غوادا
اجليدة مع أصـحاب املـصلحة اآلخـرين، مبـا يف ذلـك اجملتمـع املـدين والقطـاع                   التبادل  ممارسات  

نفـس هـذه    الـدول األعـضاء األخـرى       تتبـع    الـدائم بـأن      ويوصـي املنتـدى   . اخلاص، والـشركات  
  .املمارسات اجليدة

 ٢٠١٥بعـد عـام     ملـا   التنميـة   تعتمـد خطـة     ويوصي املنتدى الـدائم للـدول األعـضاء أن            - ٩٦
ــ ــاهنجـ ــسان  ا قائمـ ــوق اإلنـ ــار مـــس لتحقيـــق  علـــى حقـ ــذ يف االعتبـ ــة تأخـ اإلنـــصاف أليت تنميـ

ــتدامة، و ــضمن واالس ــة الــ   تت ــوم مشــويل لتنمي ــي شعوب األصــلية مفه ــهم ثقافيراع ــهموهويت . ت
إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب األصـلية اإلطـار           بأن يشكل   يوصي املنتدى أيضا    و

 .املعياري هلذا العمل
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 ٢٠١٥بعـد عـام   ملـا  التنميـة  تعتـرف خطـة   أن بلدول األعضاء ايوصي املنتدى الدائم   و  - ٩٧
إىل جانـب  ، واالسـتقالل الـذايت واحلكـم الـذايت،          الـشعوب األصـلية يف تقريـر املـصري        أبنـاء   حبق  

الـسياسات  يف وضـع   و،  املـشاركة يف احلكـم    يف  وم اإلمنائيـة    قهم يف حتديـد أولويـاهت     االعتراف حب 
تهم ومـشارك معهم  على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية، ووضع آليات للتشاور          

املـسبقة املـستنرية واملـشاركة الكاملـة يف عمليـة           احلـرة   املوافقة  يف   األساسي   همحقتأسيسا على   
 .أمهية بالغةدور أفرقة األمم املتحدة القطرية يف هذا الصدد  ويكتسي .التنمية

ــضا    ويوصــي  - ٩٨ ــدائم أي ــدى ال ــدول األعــضاء  ااملنت ــل ــرف خطــة أن ب ــة تعت ــا  التنمي ــد مل بع
 يف هــمال ســيما حقلــشعوب األصــلية، وبنــاء مايــة وتعزيــز احلقــوق اجلماعيــة ألحب ٢٠١٥ عــام

 . الطبيعيةهم ومواردهمقاليمأوأراضيهم 

ونتائجهــا أن حيــدث تغــيريا  ٢٠١٥عــام وكــي يتــسىن للحــوار املتعلــق مبرحلــة مــا بعــد   - ٩٩
 يعـاجل علـى مـستوى عـاملي      إىل حوار حوار بني الشمال واجلنوب     حتوله من   نقلة نوعية   وجارفا  

الــشعوب مبــن فــيهم أبنــاء جميــع،  للالظــروف املعيــشية لتحــسني ٢٠١٥بعــد عــام أهــداف مــا 
ــدان’’األصــلية يف  ــو بل ــة النم ــدى  ‘‘ متقدم ــشعوب   ، يوصــي املنت ــاء ال ــسح ألبن بوجــوب أن يف

يف   جمــال يكفــل مــشاركتهم  أكثــر البلــدان تقــدما وثــراء يف العــامل    األصــلية مــن املنــتمني إىل   
 اســتنتاجات ويبلــغ صــوهتم وشــواغلهم فيهــا مجيعهــا ويف مجيــع مــا ينبثــق عنــها مــن املــشاورات 

 .توتوصيا

الـدول األعـضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة املـشاركة            تبـذل   ويوصي املنتدى الدائم بأن      - ١٠٠
ملـد يـد    وهادفـة   تـضافرة    م ا جهـود  ٢٠١٥بعـد عـام     اإلعداد لوضع خطة التنمية ملـا       يف عمليات   
ــساعدة  ــة  امل ــاء  واالخنــراط يف عملي ــشرك أبن ــشعوب األصــلية ت ــلال ــ بالفع ــيهم ، مب ــسان ف هم ؤن
ــة إدراج لوذوي اإلعاقــة منــهم  موشــباهب  يف كــل العمليــات املتــصلة  موأولويــاهتهم حقــوقكفال

 .٢٠١٥عام  ملا بعد وأهداف التنمية املستدامةخطة التنمية وأولويات يع ضابتعريف مو

منظومـة األمـم املتحـدة علـى الـصعيدين اإلقليمـي            جتـري   يوصي املنتـدى الـدائم بـأن        و - ١٠١
العمليـات   ال يتجـزأ مـن    حامسـا و  جـزءا    تـشكل  منفـصلة    ةوب األصلية مشاور  والعاملي مع الشع  

 .٢٠١٥عد عام ا باملتصلة مب

الــدول األعــضاء، والفريــق العامــل املفتــوح بــاب تكفــل  ويوصــي املنتــدى الــدائم بــأن - ١٠٢
العمليـات املتعلقـة    صـياغة    ومنظومـة األمـم املتحـدة        ،أهـداف التنميـة املـستدامة     بالعضوية املعين   

 اإلعــالن الــدويل للــشعوب يفعلــى النحــو احملــدد  ٢٠١٥بعــد عــام ملــا التنميــة خطــة عريــف بت
املــؤمتر يف  اعتمدتــه الــشعوب األصــلية الــذيلتنميــة املــستدامة وتقريــر املــصري، األصــلية بــشأن ا
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، ٢٠١٢الربازيـل يف عـام      نريو،  ا جـ  ي املعقـود يف ريـو د      الدويل للتنمية املستدامة وتقرير املـصري     
 .لتنمية املستدامةالرابعة لالركيزة  الثقافة عتباروتوصي با

الـدول األعـضاء ومنظومـة األمـم        تأخـذ   يف هذا الصدد، يوصـي املنتـدى الـدائم بـأن            و - ١٠٣
ملــؤمتر العــاملي للــشعوب األصــلية  ا  واســتنتاجاتاملتحــدة يف االعتبــار الواجــب الوثيقــة اخلتاميــة 

 ٢٠١٥مرحلـة مـا بعـد عـام       مـع    عمليـة ذه ال هلن  إ، حيث   ٢٠١٤ سبتمرب/عقده يف أيلول   املقرر
 .الشعوب األصليةالقادم لقضايا لعمل اتحدد إطار ارتباطا عميقا وحيث إهنا هي اليت س

أهـداف  ب املعينالعضوية  باب  فتوح  املالفريق العامل   يكفل   ويوصي املنتدى الدائم بأن      - ١٠٤
وب األصـلية يف مجيـع العمليـات    الـشع مـشاركة أبنـاء    ومنظومة األمـم املتحـدة       التنمية املستدامة 
يف هــذا الــصدد، يوصــي و. ملــستدامة ومــسامهتهم املفيــدة فيهــاأهــداف التنميــة ااملتعلقــة بوضــع 
الـيت جتـري   يف احلـوارات   ممثلـيهم  ولـشعوب األصـلية   بأن تشارك منظمات أبنـاء ا     املنتدى الدائم   

 .امل الفريق العات هذااجملتمع املدين خالل اجتماعوالدول األعضاء بني 

بـاب  فتـوح  املن للفريـق العامـل   ان املـشارك االرئيـس يـدعو   يوصي املنتدى الـدائم بـأن       و - ١٠٥
 مشـباهب ؤهم و نـسا ن فـيهم    ممثلي الشعوب األصـلية، مبـ     املعين بأهداف التنمية املستدامة     العضوية  

مع الشعوب األصلية الـذي     حوار  للخصص  املجتماع  االملشاركة يف   ا  إىل ، منهم اإلعاقةذوي  و
 .ياشامال وتفاعلكي يكون هذا احلوار  ٢٠١٣من عام زمان عقده يف وقت الحق يعت

 املعــين العــضويةبــاب فتــوح املعامــل الفريــق بــأن ينقــل إىل ال ويوصــي املنتــدى الــدائم  - ١٠٦
رحلـة مـا بعـد      منتـائج مناقـشة     وملخـص   بأهداف التنمية املستدامة كوثيقيت معلومـات أساسـية         

الثانيــة عــشرة، ونتــائج املــشاورات الــيت أجريــت مــع تــه ور، الــيت عقــدت خــالل د٢٠١٥عــام 
 .٢٠١٥عام  إلعداد خطة التنمية ملا بعد الشعوب األصلية

جمموعــة األمــم املتحــدة  (وكــاالت األمــم املتحــدة  تقــدم  يوصــي املنتــدى الــدائم بــأن  - ١٠٧
سيف وصـندوق   األمـم املتحـدة للمـرأة، واليونيـ       هيئـة   اإلمنائية، برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،          

إدارة الـــشؤون االقتـــصادية الـــسكان ومنظمـــة الـــصحة العامليـــة واليونـــسكو و األمـــم املتحـــدة 
 الـــدعم الفـــين واللوجـــسيت ملـــشاركة الـــشعوب األصـــلية يف العمليـــات املتـــصلة) واالجتماعيـــة

إجراء البحـوث، ومجـع املمارسـات اجليـدة، وتكـرار           يف  ، مبا يف ذلك     بأهداف التنمية املستدامة  
 .ز مسامهة الشعوب األصلية يف التنمية املستدامة واملنصفةوتعزي

ويقّر احلاجة إىل فريـق عامـل عـاملي مـن الـشعوب      ويؤيد املنتدى الدائم لألمم املتحدة     - ١٠٨
جلنــة الــشعوب  عمــلليواصــل  ٢٠١٥بعــد عــام يعــىن بأهــداف التنميــة املــستدامة ملــا  األصــلية 

هـذه  استمرار التعاون يف    وضمان   ،٢٠+ريوة مبؤمتر قمة    األصلية العاملية ألعمال التنسيق املتعلق    
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ــة الـــيت ســـ   ــة احليويـ ــاتالعمليـ ــاركون هلـ ــات يف    آثـ ــشعوب واجملتمعـ ــى الـ ــرة علـ ــة ومباشـ  عميقـ
 .ناطقامل عمجي

ــدائم  - ١٠٩ ــدى الـ ــي املنتـ ــتحداث  ويوصـ ــرات وأدوات باسـ ــصل  وإدراج مؤشـ ــحة تتـ واضـ
وتنميتــهم املــستدامة لــشعوب األصــلية  لأهــداف التنميــة اإلمنائيــة بالــشعوب األصــلية يف عملــييت

 .املقرر بلورهتا باالشتراك مع الشعوب األصلية، ٢٠١٥عام فيما بعد 

إدارة الـشؤون  اللجنة اإلحصائية لألمم املتحـدة و     تستخدم  ويوصي املنتدى الدائم بأن      - ١١٠
ة واالقتـصادية   اإلحصاءات يف األمم املتحـدة نظـام احملاسـبة البيئيـ          شعبة  /االقتصادية واالجتماعية 

لـشعوب األصـلية وتنفيـذ    ارصـد حالـة ورفـاه     جمموعة مترابطـة ومتكاملـة مـن مؤشـرات    لوضع  
 .إعالن األمم املتحدة

ــأن    - ١١١ ــدائم بـ ــدى الـ ــي املنتـ ــضيف ويوصـ ــنظم وتستـ ــةتـ ــة  منظمـ ــة والزراعـ ، يف  األغذيـ
ذائيـة وسـبل   تنظـيم حلقـة دراسـية للخـرباء يف الثقافـة والـسيادة الغ         ل الدوليـة ، السنة   ٢٠١٤ عام

ــة   ــا يف  العــيش التقليدي ــسهم هب ــام   ت ــد ع ــا بع ــة م ــة  وينبغــي أن . ٢٠١٥عملي ــة ثالث ــضم احللق ت
  يكــونلمنتــدى الــدائملاالجتماعيــة والثقافيــة املنتــدى كــل منطقــة مــن منــاطق  أشــخاص مــن 

 .أحدهم من الشيوخ واآلخر شخصا بالغا والثالث شابا

ــدائم  - ١١٢ ــادة احلــوار علــى  وحيــث املنتــدى ال بــني احلكومــات واملؤســسات والــشعوب  زي
احلــد مــن وبــرامج  املعــارف التقليديــة يف مجيــع مــشاريع إدراج وتقيــيماألصــلية بــشأن حتديــد و

مكتـب  ن يـضع    بـأ ويوصـي املنتـدى الـدائم       . خماطر الكوارث على الصعيدين الوطين واإلقليمي     
إشراك الشعوب األصـلية    باملتعلقة  االعتبار الدراسة   يف  للحد من خماطر الكوارث     األمم املتحدة   

 باعتبارهـا وثيقـة مـن      )E/C.19/2013/14(عمليـة احلـد مـن خمـاطر الكـوارث           على حنـو أمشـل يف       
  .٢٠١٥ الذي سيعقد يف عام الوثائق الرمسية للمؤمتر العاملي الثالث للحد من الكوارث

الـدعم  الـصحة والتعلـيم والثقافـة وفريـق         بـشأن   استعرض املنتدى الدائم توصـياته      قد  و - ١١٣
قـرر املنتـدى أن     و. رأى أنه فات أواهنا   املشترك بني الوكاالت املعين بقضايا الشعوب األصلية و       

ــسحب ــة ي ــرات :  التوصــيات التالي ــره عــن  ، مــن ٣١، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩الفق تقري
، ٦٤ الفقــرات ؛)Corr.1  وE/2002/43/Rev.1-E/CN.19/2002/3/Rev.1(األوىل تــه دورأعمــال 

ــ مـــــن ٨١، ٧٦، ٧٥، ٧٢، ٦٧، ٦٥ -E/2003/43( الثانيـــــة تـــــهدوره عـــــن أعمـــــال رتقريـــ

E/.19/2003/22(ــه دورتقريــره عــن أعمــال   مــن ٩٨، ٩٤، ٩٣، ٢٥، ١٨ الفقــرات ؛ ــة ت الثالث
 ١٤١، ١٢٨، ١٢٠، ٩٦، ٤٧، ٤٦، ٤٢، ٤١؛ الفقـرات  )E/2004/43-E/C.19/2004/23( و

ــةتـــــه لدورمـــــن تقريـــــره عـــــن أعمـــــال    ؛)Corr.1-2 ، وE/2005/43-E/C.19/2005/9 (الرابعـــ
-E/2006/43مــن تقريــره عــن أعمــال دورتــه اخلامــسة   ١٦٥، ١٤٤، ٣٧، ٣٦، ١٧ الفقــرات
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E/C.19/2006/11)(تــــه دورمــــن تقريــــره عــــن أعمــــال  ، ١٣٥، ١٣٤، ٨٠، ٧١ الفقــــرات ؛
تـه  لدور من تقريره عـن أعمـال      ١٠٣،  ٨٧ نات؛ الفقر )E/2007/43-E/C.19/2007/12( السادسة
ــ)(E/2008/43-E/C.19/2008/13الــسابعة   دورتــه تقريــره عــن أعمــال  مــن٧٧ و ٢٨ ان؛ الفقرت
التاســعة تــه دورمــن تقريــره عــن أعمــال   ١٣٥ ة الفقــر؛)(E/2009/43-E/C.19/2009/14الثامنــة 

E/2010/43-E/C.19/2010/15)ــرة ــن ٨٨ ؛ والفقــ ــال    مــ ــن أعمــ ــره عــ ــه دورتقريــ ــرة تــ العاشــ
E/2011/43- E/C.19/2011/14)و  Corr.1.(  

الــذي الجتمــاع فريــق اخلــرباء الــدويل بــالتقرير اخلتــامي علمــا  املنتــدى الــدائموحيــيط  - ١١٤
ــام بــشأن املوضــوع املعنــون    اهلويــة والتحــديات : شــباب الــشعوب األصــلية ’’تواصــل ثالثــة أي

 مـــن إعـــالن األمـــم املتحـــدة بـــشأن حقـــوق الـــشعوب  ٢٥ و ٢١، ١٧، ١٤املـــواد : واألمـــل
 . الواردة يف هذا التقريرتوصياتال ؤيدي و)E/C.19/2013/3 (“األصلية

الوكاالت احلكومية الدوليـة    مجيع الدول األعضاء و   بأن تكفل   يوصي املنتدى الدائم    و - ١١٥
التحــول اإلجيــايب يف املــشاكل االجتماعيــة ألغــراض حتقيــق الربجمــة علــى النحــو الــسليم كفــاءة 

 إعـالن األمـم املتحـدة     مـن ٢٢ و ٢١ و ١٧ و ٧ املـواد    تنفيـذ الناشئة عن ضعف وعدم كفاية      
أبنـاء الـشعوب    الـشباب مـن     ينبغـي أن تـستهدف      هـذه برجمـة     ف. بشأن حقوق الشعوب األصلية   

 .جوهريتغيري األصلية إلحداث 

الــشعوب املعنيــة بقــضايا  وكــاالت األمــم املتحــدة بــأن تتخــذ ويوصــي املنتــدى الــدائم - ١١٦
إلعاقــة يف مجيــع أنــشطتها،    ذوي اإلشــراك أبنــاء الــشعوب األصــلية مــن    األصــلية إجــراءات  

 يف دوراهتــا الــسنوية تهممــشارك وتــشجع زيــادةمتكينــهم مــن الوصــول إىل مواقعهــا الــشبكية و
تتنـاول موضـوع األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن أبنـاء             جلـسات للخـرباء     إمكانية عقد   والنظر يف   

 .الشعوب األصلية

يــة عــشرة، إىل وكــاالت املنتــدى الــدائم الــدعوة الــيت وجههــا يف دورتــه احلاد ويكــرر  - ١١٧
حقـوق اإلنـسان    يف جمـال    إقليمية ودولية   تدريب  برامج  لتنظيم ودعم   األمم املتحدة وصناديقها    

يوصـي  و. أبنـاء الـشعوب األصـلية   هتدف إىل بناء القدرات ومهارات الدعوة لدى الشباب مـن   
  أشـكال  استخدام منتديات الشباب، ووسائل اإلعالم االجتماعية وغريهـا مـن         باملنتدى كذلك   

مــن أبنــاء  حقــوق الــشباب بــشأننــشر املعلومــات واملــواد التدريبيــة لالــشعبية ة الثقافيــاالتــصال 
 .وتيسري عمليات التشاور على الصعيدين الوطين والدويلاألصلية  الشعوب
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احلكومــات ووكــاالت األمــم املتحــدة مــوارد   بــأن ختــصص  ويوصــي املنتــدى الــدائم  - ١١٨
الـشعوب  إىل قـضايا   من االهتمام امزيدتوجه ل إىل املعلومات و  ألنشطة االتصال وتعزز الوصو   
ــالم  ــائل اإلعـ ــلية يف وسـ ــة    األصـ ــة واإلعالميـ ــائل التوعويـ ــتعانة مبختلـــف الوسـ ، وذلـــك باالسـ

 .اإلعالملشؤون إدارة األمم املتحدة الستكمال ما يتبقى من أنشطة مل تنجزها 

مـم املتحـدة املعنيـة بامليـاه، مبـا يف           مجيـع وكـاالت األ    تقـدم   ويوصي املنتدى الدائم بأن      - ١١٩
برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي  وذلـــك اليونـــسكو واليونيـــسيف ومنظمـــة الـــصحة العامليـــة،

 ومنظمـة األغذيـة والزراعـة، والربنـامج اهليـدرولوجي الـدويل الـدعم               الربنامج العاملي لألغذيـة   و
إلجيـاد جهـة    املياه  معين ب صلية  لشعوب األ عاملي ل نتدى  ألعمال ختطيط وإنشاء وتنفيذ م    الكامل  

 هــاالوصــول إىل مجيــع مــصادر امليــاه ودورســبل احلمايــة وإىل منظــور الــشعوب األصــلية تنقــل 
 .األصلية الشعوب يف سياق قدسامل

برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واألمــم املتحــدة للمــرأة، هيئــة  وحيــث املنتــدى الــدائم - ١٢٠
علــى دعــم املــشاركة الــسياسية الــصلة، واحلكومــات ووكــاالت األمــم املتحــدة األخــرى ذات 

اجلوانـب املتعلقـة   ربامج وتعزيـز   لتبـادل الـ    و هنارد لتدريبـ  مـو بتخصيص  الشعوب األصلية   نساء  ل
  .نساء الشعوب األصليةبالتنظيم والربط الشبكي بالنسبة للمرأة من 

 يتـوىل عـرض     أنأن يقـرر    علـى   جمللس االقتصادي واالجتمـاعي     ا وحيث املنتدى الدائم     - ١٢١
 ملنتـدى الـدائم    املنتـدى الـدائم أو مـن يعينـه ا          رئـيس عليـه   قرير دورة املنتدى الدائم الثاين عشر       ت

 .لينوب عنه يف ذلك

أعـضاء املنتـدى   مل يـستطع  ، )٢٠+ريـو (خالل مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة     و - ١٢٢
 اجتماعــات ونضرحيــنتــدى أعــضاء املف. األمــم املتحــدةم كخــرباء مــن نفــسهأالــدائم تــسجيل 

بـأال تـدرج الـدول    ، يوصـي املنتـدى   الـذ . يكون مركزهم فيها غـري حمـدد   ألمم املتحدة   عديدة ل 
األعضاء يف عمليات منح وثائق التفويض أعضاء املنتدى كمجموعـات رئيـسية وإمنـا بـصفتهم                

  .من خرباء األمم املتحدة
  



E/2013/43 
E/C.19/2013/25 
 

29 13-36170 
 

 الفصل الثاين
  هاوقائع ومواعيدها ومكان الدورة    

رة الثانيـة   الـدو  قـد تع أن   ٢٠١٢/٢٤٤ قرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف مقـرره         - ١٢٣
 .٢٠١٣مايو /أيار ٣١إىل  ٢٠يف مقر األمم املتحدة يف الفترة من عشرة للمنتدى الدائم 

املنتـدى  نظـر   ،  ٢٠١٣مـايو   /أيـار  ٢٠ يف   الرابعة املعقـودة  إىل   من الثانية    لساتاجليف   و - ١٢٤
الــصحة، ) أ: ( املنتــدى الــدائم متابعــة توصــيات ’’ مــن جــدول األعمــال،   ٣د الــدائم يف البنــ 

لنظـر يف هـذا البنـد، تقريـر اجتمـاع فريـق             وكـان معروضـا عليـه ل      . ‘‘الثقافة) ج(التعليم،   )ب(
املـواد  : ة والتحـديات واألمـل    اهلويـ : أبنـاء الـشعوب األصـلية       الشباب من   باخلرباء الدويل املعين    

ــلية  إعــــالن األمــــم امل مــــن ٢٥ و ٢١ و ١٧  و١٤ تحــــدة بــــشأن حقــــوق الــــشعوب األصــ
)E/C.19/2013/3(  ،                ودراسة بشأن كيفيـة دمـج معـارف الـشعوب األصـلية وتارخيهـا وظروفهـا

ل جملـاالت    وحتليـ  ،)E/C.19/2013/17( االجتماعية املعاصرة يف املناهج الدراسية للـنظم التعليميـة        
ألمــم املتحــدة الــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب أعّدتــه أمانــة منتــدى االــصحة والتعلــيم والثقافــة، 

، ٢٠١٣مــــــايو /أيــــــار ٣١، املعقــــــودة يف ١٦ويف اجللــــــسة . )E/C.19/2013/19( األصــــــلية
ــر ــد      نظ ــرع بــاء  انظــر  (٣املنتــدى يف توصــياته املقدمــة يف إطــار البن مــن ) الفــصل األول، الف

 .األعمال جدول

 مـــن جـــدول ٤ يف البنـــد املنتـــدىمـــايو، نظـــر /أيـــار ٢٣ املعقـــودة يف ٧ ويف اجللـــسة - ١٢٥
للنظـر  كـان معروضـا علـى املنتـدى     و. ‘‘ا منطقة أفريقيبشأنمناقشة ملدة نصف يوم     ’’األعمال  

 أفريقيـــا بـــشأن املرونـــة واملعرفـــة التقليديـــة وبنـــاء قـــدرات جمتمعـــات الرعـــاة يفيف هـــذا البنـــد 
)E/C.19/2013/5 .( ــسة ــودة يف ١٦ويف اجلل ــار ٣١، املعق ــر امل /أي ــايو، نظ ــدى يف توصــياته  م نت

 .من جدول األعمال) انظر الفصل األول، الفرع باء (٤املقدمة يف إطار البند 

 ٥مــايو، نظــر املنتــدى يف البنــد /أيـار  ٢٤يف تني الثامنــة والتاســعة املعقــودتني لـس اجل يف - ١٢٦
أجـري  ، و‘‘حوار شامل مع وكاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها     ’’  املعنون من جدول األعمال  

 لنظـر يف هـذا البنـد   وكـان معروضـا علـى املنتـدى ل      . هلا حوار مع املؤسسات املاليـة الدوليـة       خال
وتقريــر عــن ، )E/C.19/2013/15( ‘‘ التنفيذيــة للبنــك الــدويلالــسياساتاســتعراض وثيقــة عــن 

حقوق الشعوب األصلية والضمانات املـوفرة هلـا يف إطـار املـشاريع املتعلقـة خبفـض االنبعاثـات                   
، تقرير االجتماع السنوي لفريق الـدعم       )E/C.19/2013/7( زالة الغابات وتدهورها  النامجة عن إ  

ويف ). E/C.19/2013/4( ٢٠١٢املشترك بني الوكـاالت املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية لعـام               
 ٥مــايو، نظــر املنتــدى يف توصــياته املقدمــة يف إطــار البنــد   /أيــار ٣١، املعقــودة يف ١٦اجللــسة 

 .من جدول األعمال)  الفرع باءانظر الفصل األول،(
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مـايو، نظـر املنتـدى يف       /أيـار  ٢٨ العاشرة واحلادية عـشرة املعقـودتني يف         لستنياجليف  و - ١٢٧
. ‘‘مناقــشة حــول املــؤمتر العــاملي للــشعوب األصــلية  ’’ املعنــون  مــن جــدول األعمــال، ٦البنــد 

لوطنيـة وإعـالن األمـم    املنتـدى دراسـة عـن الدسـاتري ا      علـى   لنظرها يف هذا البند، كان معروضا       
دراسـة عـن حقـوق الـشعوب        ’’  و )E/C.19/2013/18( املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية     

ــة         ــارة األمريكي ــة يف الق ــات البحــث عــن احلقيق ــائق وســائر آلي ‘‘ األصــلية وجلــان تقــصي احلق
)E/C.19/2013/13 .(الشعوب األصـلية  أبناء إىل تقرير شفوي عن حالة أيضا  اللجنة  ت  استمعو
. اإلعـالن عمـال بأحكـام     مشاركتهم يف العمليات االنتخابية والدميقراطية يف أمريكـا الالتينيـة           و

مايو، نظر املنتدى يف توصـياته املقدمـة يف إطـار           /أيار ٣١، املعقودة يف    الثانية عشرة ويف اجللسة   
 .من جدول األعمال) انظر الفصل األول، الفرع باء (٦البند 

 ٧مايو، نظر املنتـدى يف البنـد        /أيار ٢٢يف   والسادسة املعقودتني    اجللستني اخلامسة  يف   - ١٢٨
تنفيـذ إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق            ) أ: (حقوق اإلنـسان  ’’ املعنون   من جدول األعمال  
حوار مع املقرر اخلاص املعـين حبقـوق الـشعوب األصـلية ورئـيس آليـة                ) ب(الشعوب األصلية؛   

 املنتـدى لنظـره يف هـذا البنـد        علـى   كـان معروضـا     و. ‘‘ة  حبقوق الـشعوب األصـلي    ة  اخلرباء املعني 
دراســة عــن حالــة أفــراد الــشعوب األصــلية مــن ذوي اإلعاقــة، مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى 
التحــديات الــيت يواجهوهنــا فيمــا يتعلــق بــالتمتع الكامــل حبقــوق اإلنــسان واالنــدماج يف عمليــة  

ــة ــشار العنــ   )E/C.19/2013/6( التنمي ــدى انت ــن م ــة ع ــشعوب    ، دراس ــات ال ــساء وفتي ف ضــد ن
 من إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب          ٢٢ من املادة    ٢األصلية وفقا ألحكام الفقرة     

، ٢٠١٣مـايو   /أيـار  ٣١، املعقـودة يف     الـسادسة عـشرة   ويف اجللسة   ). E/C.19/2013/9( األصلية
ــد       ــر املنتــدى يف توصــياته املقدمــة يف إطــار البن مــن ) رع بــاءالفــصل األول، الفــ انظــر  (٧نظ

 .األعمال جدول

مـايو،  /أيـار  ٣٠ و   ٢٩يف   ةاملعقوداخلامسة عشرة   إىل  الثانية عشرة   من   اتلساجليف  و - ١٢٩
األعمـال املقبلـة للمنتـدى الـدائم، مبـا يف      ” املعنـون   من جدول األعمـال ٨نظر املنتدى يف البند     

وكــان . ‘‘ املــستجدةذلــك املــسائل الــيت يعــىن هبــا اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي واملــسائل    
ن الـصناعات االسـتخراجية وأثرهـا       عـ التقريـر املوحـد     للنظر يف هذا البند     معروضا على املنتدى    

ــشعوب  ــى الـ ــلية  علـ ــتخراجية يف    ادرو) E/C.19/2013/16(األصـ ــصناعات االسـ ــشأن الـ ــة بـ سـ
  يف األقــــاليم الــــيت توجــــد هبــــا هــــذه الــــصناعات     األصــــليةاملكــــسيك وحالــــة الــــشعوب   

)E/C.19/2013/11(  ،دراسة عن آثار ازدهـار أنـشطة التعـدين يف جمتمعـات الـشعوب األصـلية           و
دراسة عن املشاركة السياسية لنساء الـشعوب األصـلية علـى           و،  )E/C.19/2013/20( أستراليا يف

، دراسة عن حق شباب الشعوب األصـلية      )E/C.19/2013/10( واحمللي املستوى الدويل والوطين  
 )E/C.19/2013/8(  املـــــشاركة يف عمليـــــات صـــــنع القـــــراريف يف بلـــــدان الـــــشمال األورويب
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ويف اجللــسة ). E/C.19/2013/12(بــشأن إهنــاء االســتعمار يف منطقــة احملــيط اهلــادئ       دراســةو
مـايو، نظـر املنتـدى يف مـشروع القـرار وتوصـياته املقدمـة        /أيار ٣١ املعقودة يف    السادسة عشرة 
 ).ر الفصل األول، اجلزءان ألف وباءانظ(واعتمده  من جدول األعمال ٨يف إطار البند 

 مـن   ٩مـايو، نظـر املنتـدى يف البنـد          /أيار ٣٠، املعقودة يف    اخلامسة عشرة  ويف اجللسة    - ١٣٠
. ‘‘مشروع جدول األعمـال للـدورة الثالثـة عـشرة للمنتـدى الـدائم       ’’،   املعنون جدول األعمال 

نتدى يف مـشروع القـرار املقـدم     مايو، نظر امل  /أيار ٣١، املعقودة يف    السادسة عشرة ويف اجللسة   
 ).انظر الفصل األول، الفرع ألف(واعتمده  من جدول األعمال ٩يف إطار البند 
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  الفصل الثالث
 دى الدائم عن دورته الثانية عشرةاعتماد تقرير املنت    

  
مـــايو، عـــرض املقـــرر مـــشاريع /أيـــار ٣١، املعقـــودة يف الـــسادسة عـــشرة يف اجللـــسة - ١٣١

 .صيات ومشروع تقرير املنتدى الدائم عن دورته الثانية عشرةاملقررات والتو

 .، اعتمد املنتدى الدائم مشروع تقريرهذاهتا ويف اجللسة - ١٣٢
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 الفصل الرابع
 تنظيم الدورة    

 هتاافتتاح الدورة ومد  - ألف  
  إىل ٢٠ عقد املنتدى الدائم دورته الثانية عـشرة يف مقـر األمـم املتحـدة يف الفتـرة مـن                     - ١٣٣
للنظـر يف البنـود املدرجـة      تني   مغلقـ  جلـستني  جلـسة رمسيـة و     ١٦وعقـد   . ٢٠١٣مـايو   /أيار ٣١

 .على جدول أعماله

ــسة - ١٣٤ ــودة  ويف اجلل ــار ٢٠يف األوىل املعق ــام     /أي ــل األمــني الع ــدورة وكي ــتح ال ــايو، افت م
عب زعـيم شـ    سيد هيل،    تودوداهويف حفل االفتتاح، ألقى     و. للشؤون االقتصادية واالجتماعية  

ــداغا، كلمــة ترحيــب  ــائم بأعمــال    وأدىل . أونون ــصادي واالجتمــاعي والق ــيس اجمللــس االقت رئ
 .ببياننيرئيس اجلمعية العامة 

، أدىل وكيل األمني العام للشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة، ورئـيس    ذاهتا ويف اجللسة    - ١٣٥
 . ببياننياملنتدى الدائم

مـايو، أدىل نائـب األمـني       /أيـار  ٣١ املعقـودة يف   اخلتاميـة، ويف اجللسة السادسة عـشرة       - ١٣٦
 .العام ببيان

  
 ضوراحل  - باء  

 حكوميـة    وهيئـات   حكومـات ومنظمـات    ن عـن   حضر الدورة أعـضاء املنتـدى وممثلـو        - ١٣٧
. منظمـات للـشعوب األصـلية     ألمـم املتحـدة ومنظمـات غـري حكوميـة و          تابعـة ل  يانات  كدولية و 

  .E/C.19/2013/INF/1يف الوثيقة  رد قائمة املشاركنيتو
  

  انتخاب أعضاء املكتب  -جيم   
مـايو، انتخـب املنتـدى أعـضاء املكتـب التاليـة       /أيار ٢٠، املعقودة يف    األوىل يف اجللسة    - ١٣٨

 :أمساؤهم بالتزكية

 :الرئيس
 سينا كانينكيبول   

 :نواب الرئيس
 روي جيفاسيشرجا   
 توالس فيكتوريا  
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 فيسنيتشاول   
 كزافييهبرييت   

 :املقرر
 بيوديهإيفا   

  
  جدول األعمال  - دال  

جـدول األعمـال املؤقـت       مايو، اعتمـد املنتـدى    /أيار ٢٠اجللسة األوىل املعقودة يف      يف   - ١٣٩
  .E/C.19/2013/1الوارد يف الوثيقة 

  
 وثائقال  - هاء  

الوثـائق املعروضـة علـى املنتـدى يف دورتـه           بقائمة   E/C.19/2013/INF/2يف الوثيقة    ترد - ١٤٠
  . عشرةالثانية
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