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  الفصل األول
 اتاملسائل اليت تتطلب من اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختـاذ إجـراء              

  بشأهنا أو يوجه انتباهه إليها
  

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

  :باعتماد مشاريع املقررات التالية
  

  مشروع املقرر األول    
مكافحــة العنــف ضــد نــساء الــشعوب  ”اجتمــاع فريــق اخلــرباء الــدويل بــشأن موضــوع       

  “تعلق حبقوق الشعوب األصلية من إعالن األمم املتحدة امل٢٢املادة : األصلية وفتياهتا
يقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن يأذن بعقد اجتمـاع لفريـق خـرباء دويل مدتـه                  

 مـن   ٢٢املادة  : العنف ضد نساء الشعوب األصلية وفتياهتا     مكافحة  ”ثالثة أيام بشأن موضوع     
ن نتـائج هـذا   يطلـب تقـدمي تقريـر عـ    و، “إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الـشعوب األصـلية   

االجتماع إىل املنتدى الدائم يف دورته احلاديـة عـشرة، وإىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الـسابعة                    
  .٢٠١٢والستني، وإىل جلنة وضع املرأة يف دورهتا السادسة واخلمسني اليت ستعقد يف عام 

  
  مشروع املقرر الثاين    
  رةمكان وتاريخ انعقاد دورة املنتدى الدائم احلادية عش    

يقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن تعقد الـدورة احلاديـة عـشرة للمنتـدى الـدائم                   
املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية يف مقــر األمــم املتحــدة بنيويــورك، يف الفتــرة الواقعــة مــا بــني    

  .٢٠١٢مايو / أيار١٨ و ٧
  

  مشروع املقرر الثالث    
ــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب ا       ــر املنتــدى ال ــه العاشــرة وجــدول   تقري ألصــلية عــن دورت

  األعمال املؤقت لدورته احلادية عشرة
  إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  

  حييط علما بتقرير املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية عن دورته العاشرة؛  )أ(
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م يوافق على أن يكون جدول األعمال املؤقـت للـدورة احلاديـة عـشرة للمنتـدى الـدائ                    )ب(
  :املعين بقضايا الشعوب األصلية على النحو التايل

  .انتخاب أعضاء املكتب  - ١  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - ٢  
أثـــره الـــدائم علـــى : مبـــدأ االكتـــشاف”: مناقـــشة املوضـــوع اخلـــاص للـــسنة  - ٣  

 ٣٧ و   ٢٨املادتـان   (الشعوب األصـلية واحلـق يف اجلـرب عـن الغـزوات املاضـية               
  .“)األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةمن إعالن 

  :حقوق اإلنسان  - ٤  
  تنفيذ إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية؛  )أ(    
حوار مع املقرر اخلاص املعين حبقوق الـشعوب األصـلية ورئـيس آليـة                )ب(    

  .اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية
  .م املتحدة وصناديقهاحوار شامل مع وكاالت األم  - ٥  
مناقـــشة ملـــدة نـــصف يـــوم بـــشأن حقـــوق الـــشعوب األصـــلية يف الغـــذاء            - ٦  

  .الغذائية والسيادة
  .مناقشة ملدة نصف يوم بشأن املؤمتر العاملي للشعوب األصلية  - ٧  
مناقشة ملدة نصف يوم بشأن وسط وشرق أوروبا واالحتـاد الروسـي ووسـط                - ٨  

  .آسيا وما وراء القوقاز
األعمــال املقبلــة للمنتــدى الــدائم، مبــا يف ذلــك املــسائل الــيت ُيعــىن هبــا اجمللــس     - ٩  

  .االقتصادي واالجتماعي واملسائل الناشئة
  .مشروع جدول أعمال دورة املنتدى الدائم الثانية عشرة  - ١٠  
  .اعتماد تقرير املنتدى الدائم عن دورته احلادية عشرة  - ١١  

  
  نتباه اجمللس إليهااملسائل اليت ُوجِّه ا  -باء   

حــدد املنتــدى االقتراحــات واألهــداف والتوصــيات واجملــاالت الــيت حيتمــل أن ُتتخــذ       - ٢
إجراءات بشأهنا يف املستقبل واليت يرد بيان هبا أدناه ويوصي املنتدى، مـن خـالل اجمللـس، بـأن                   

ــشعو        ــة وال ــة الدولي ــم املتحــدة واملنظمــات احلكومي ــة األم ــات منظوم ــدول وكيان ــساعد ال ب ت
  .األصلية والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية يف حتقيقها
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ــيت        - ٣ ــة أن املقترحــات واألهــداف والتوصــيات واجملــاالت ال ــة العام ومــن املفهــوم لألمان
حيتمــل أن تتخــذ إجــراءات بــشأهنا يف املــستقبل مــن جانــب األمــم املتحــدة، علــى النحــو املــبني  

  .مليزانية العادية وموارد خارجة عن امليزانيةأدناه، سيتم تنفيذها مىت توافرت موارد ا
  

  توصيات املنتدى الدائم    
القـضايا البيئيـة    متابعة توصيات املنتدى الدائم بـشأن التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة و                

  املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية
  

  التنمية االقتصادية واالجتماعية    
 مــن ٦٢ايا الــشعوب األصــلية معلومــات عــن تنفيــذ  تلقــى املنتــدى الــدائم املعــين بقــض   - ٤

 التنميـة   بـشأن دوراتـه التـسع املاضـية       الـيت ختللـت      توصية   ١٣١البالغ عددها   املقدمة  التوصيات  
االقتــصادية واالجتماعيــة الــيت تعــّد جمــاال مــن اجملــاالت الــست املوكولــة إىل املنتــدى واليــة           

، منــها املــشاريع اإلمنائيــة الــضخمة،  وتــشمل هــذه التوصــيات جمموعــة مــن القــضايا . معاجلتــها
 التقليديـــة، وتـــصنيف البيانـــات، ووضـــع املعيـــشةواســـتخراج املـــوارد، واالتـــصاالت، وســـبل 

وما فتئ املنتدى الـدائم يؤيـد حـق الـشعوب األصـلية يف تقريـر مـصريها وحقهـا يف                     . املؤشرات
 ٣٢  و ٣ الوارد يف املـادتني       على النحو   اخلاصة، حتديد وترتيب أولوياهتا واستراتيجياهتا اإلمنائية    

وتـضطلع نـساء الـشعوب األصـلية        . من إعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية            
تسىن للـشعوب األصـلية   لكي ي التنمية االقتصادية واالجتماعية، و  نواحي يف مجيع    أساسيبدور  

ف ضـد نـساء     بـد مـن القـضاء علـى العنـ          أن حترز تقدما صوب تنفيذ اإلعـالن تنفيـذا فعـاال، ال           
  .الشعوب األصلية

 أن تعـد تقريـرا عـن تنفيـذ التوصـيات املقدمـة، ُيقـدَّم                 من أمانتـه   ويطلب املنتدى الدائم    - ٥
ــدىإىل ــة عــشرة  املنت ــه احلادي ــل   . ٢٠١٢ يف عــام ، يف دورت ــر بالتحلي ــاول التقري وينبغــي أن يتن

 وصــناديقها والــدول التحــديات والعوامــل املرتبطــة هبــا الــيت واجهتــها وكــاالت األمــم املتحــدة 
  .األعضاء ومنظمات الشعوب األصلية

 املنتدى الدائم منظمة األغذية والزراعـة علـى اعتمـاد سياسـتها بـشأن الـشعوب        ويهنئ  - ٦
األصلية والقبلية ويطلب أن تتخذ املنظمة تدابري صوب تنفيذ هذه السياسة على مجيع الـصعد،               

حتــسني قــدرات مــوظفي منظمــة األغذيــة  وتــشمل هــذه التــدابري  . ســيما الــصعيد القطــري  وال
 والزراعة علـى العمـل بفعاليـة مـع الـشعوب األصـلية ومنظماهتـا وإنـشاء آليـة إلقامـة شـراكات                      

عمليـة   يف  األغذيـة والزراعـة   منظمةهوعالوة على ذلك، يطلب املنتدى الدائم أن تشرك   . معها
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األراضــي ومــصائد  حيــازة  يف جمــالوضــع مبــادئ توجيهيــة طوعيــة بــشأن احلوكمــة املــسؤولة  
وباإلضافة إىل ذلك، يطلب املنتدى أن يشارك يف عمل جلنة األمن الغـذائي             . األمساك والغابات 

  .ىل عضوية الفريق االستشاري التابع للجنةينضم إالعاملي وأن 
ويهنئ املنتدى الدائم الصندوق الدويل للتنمية الزراعية علـى إنـشائه منتـدى للـشعوب                 - ٧

نسجم مـع املعـايري الدوليـة، وخباصـة، مـع           ت ه املبادرة هذف. ٢٠١١فرباير  /ط شبا ١٨األصلية يف   
شكلّ أيــضا مثــاال علــى املمارســة  تــو. إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية 

ويـشجع املنتـدى الـدائم الـصندوق       .ألمم املتحدة ا كياناتاجليدة اليت يتعني أن هتتدي هبا باقي        
نشاط علـى تعزيـز مـشاركة منظمـات الـشعوب األصـلية يف وضـع                بأن يعمل    )أ: (يلي على ما 

 تـصميم املـشاريع املمولـة مـن          حيـّسن  نأ) ب( االستراتيجيات والدورات الربناجميـة القطريـة؛ و      
 ، عن طريق االستعانة مبؤشرات حمددة عن رفاه الشعوب األصـلية          وتقييمهاالصندوق ورصدها   

دوره بـ  أن يرتقـي  ) ج( تقل لتلك املشاريع؛ و   وبتشجيع الشعوب األصلية على إجراء تقييم مس      
الـشعوب األصـلية    االشـتراك مـع     الدعوي يف تعميم أفضل املمارسات من حيـث ُنهـج التنميـة ب            

  .على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل
ــات          - ٨ ــيني عــن املؤشــرات واآللي ــر اجتمــاع اخلــرباء التقن ــدائم بتقري ــدى ال ويرحــب املنت

 منظمــة  باشـتراك بــني م إعمـال حقــوق الــشعوب األصـلية، الــذي عقــد  والبيانـات املتعلقــة بتقيــي 
 .٢٠١٠سـبتمرب   /يف جنيـف يف أيلـول     مفوضية حقوق اإلنسان وأمانـة املنتـدى        والعمل الدولية   

ويوصـي املنتـدى الـدائم بـأن يواصـل          . ويتضمن التقرير مبادئ وتوجيهات هامـة ملتابعـة العمـل         
بقـضايا الـشعوب األصـلية، وبوجـه خـاص، منظمـة       فريق الدعم املشترك بـني الوكـاالت املعـين      

، العمل الرامـي إىل وضـع إطـار          الدائم ، وأمانة املنتدى  حقوق اإلنسان العمل الدولية ومفوضية    
مشترك لرصـد حالـة ورفـاه الـشعوب األصـلية وتنفيـذ اإلعـالن، مبـا يف ذلـك حتديـد مؤشـرات                        

وينبغـي  . مع اآلليـات ذات الـصلة     لبيانات والروابط   لمالئمة للشعوب األصلية، ومصادر ممكنة      
الدفع إىل األمام بعجلـة هـذه العمليـة ببـذل جهـود متـضافرة مـع املؤسـسات األخـرى املهتمـة،                       

  .بالكامليكفل التشاور مع الشعوب األصلية ومشاركتها  مبا
 الــشعوب األصــلية، وحيــث -يرحــب املنتــدى الــدائم بــإطالق شــراكة األمــم املتحــدة    - ٩

ها على تقدمي الدعم لتنفيذ الربامج القطرية املشتركة يف عدد يتـراوح بـني              الدول األعضاء وغري  
 بلدان على األقل خالل السنوات اخلمس القادمة، وللمبادرة اإلقليميـة املعنيـة حبقـوق     ١٠ و   ٨

  .الشعوب األصلية والتنمية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ من خالل هذه الشراكة
لتقدم الـذي أحـرزه املكتـب اإلقليمـي لربنـامج األمـم املتحـدة        ويالحظ املنتدى الدائم ا     - ١٠

اإلمنائي يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب يف تنفيـذ برنـامج العمليـات االنتخابيـة، مـع               
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إزاء بيد أن املنتدى الـدائم يـساوره القلـق        . التركيز على النساء والشباب من السكان األصليني      
نية حبقوق الشعوب األصلية والتنمية يف منطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ، وهـو              املبادرة اإلقليمية املع  

وحيــث . الربنــامج الــذي ســاهم بــشدة يف تعزيــز قــضايا الــشعوب األصــلية وحقوقهــا يف املنطقــة
  .املنتدى الدائم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على صون وتعزيز هذا الربنامج املهم

 يواصل كل مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومفوضـية               ويوصي املنتدى الدائم بأن     - ١١
حقوق اإلنسان عملهما لدعم املؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان والتركيـز علـى دعـم تنميـة          

  .القدرات لتعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية
ويالحظ املنتـدى الـدائم التقـدم احملـرز يف تعزيـز حقـوق الـشعوب األصـلية مـن خـالل              - ١٢
وحيـث املنتـدى الـدائم      ). ١٦٩مشروع   (١٦٩ج تعزيز اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        برنام

  .الربنامج املهم/منظمة العمل الدولية على صون وتعزيز هذا املشروع
اسـتخدام منـوذج املـشاركة املباشـرة مـع الـشعوب            ) أ: (ويوصي املنتدى الدائم مبا يلـي       - ١٣

تخدمة يف إطار برنـامج املـنح الـصغرية، الـذي وضـعه برنـامج       األصلية املتبع يف آلية التسليم املس   
تعزيـز  ) ب( و   ؛، لتنفيـذ املـشاريع علـى املـستوى احمللـي          ١٩٩٢األمم املتحدة اإلمنائي منذ عـام       

ــاهتم      ــرة تناســـب ثقافـ ــهجيات مبتكـ ــع أدوات ومنـ ــلية يف وضـ ــشعوب األصـ ــع الـ ــشاركة مـ املـ
  .ومعارفهم وحتترمها

ــأن    - ١٤ ــدائم ب ــدى ال ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ووكــاالت األمــم    يوصــي املنت ــضع برن  ي
املتحدة األخرى برناجما خاصا للموظفني الفنيني من أبناء الشعوب األصـلية يكـون مبثابـة نقطـة         

األمر الذي من شـأنه     . انطالق لدمج هؤالء الفنيني كموظفني يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي         
  .النظر بشأن التنمية البشرية واملعارف داخل املنظمةأن يثري بشكل كبري التنوع يف وجهات 

يوصي املنتدى الدائم بـأن يقـوم فريـق الـدعم املـشترك بـني الوكـاالت بتجميـع قاعـدة                       - ١٥
ــدول األعــضاء          ــه ال ــذي أحرزت ــدم ال ــبني التق ــيت ت ــة ال ــات عــن دراســات احلــاالت اإلفرادي بيان

 األمم املتحدة بـشأن حقـوق       إعالنواملنظمات بشأن حقوق شباب الشعوب األصلية يف تنفيذ         
  .الشعوب األصلية

  
  ةيالبيئالقضايا     

ــستة      - ١٦ ــة جمــاال مــن اجملــاالت املوضــوعية ال ــها ل متثّــل البيئ ــة معاجلت ــة والي لمنتــدى املوكول
، ا األراضــي، واســتغالهلملكيــةالــدائم، وهــو يغطــي طائفــة مــن القــضايا، ومنــها قــضايا حقــوق 

ــاه،    ــة، واملي ــوارد الطبيعي ــاخ،      وامل ــر املن ــة، وصــيد األمســاك، وتغّي ــات، واألراضــي الرطب واحمليط
. والغابـــات، والتـــصّحر، والتلـــّوث، واملعـــارف التقليديـــة، واحلـــصول علـــى املنـــافع وتقامسهـــا  
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والقضايا البيئية مدرجة أيضا يف عدد مـن مـواد إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب                      
ــا  ــدا م ــها باألراضــي  األصــلية، وحتدي ــق من ــوارد يتعل ــاليم وامل ــواد  .  واألق  ٣٢ إىل ٢٥وحتــّدد امل

يتعلّـق باحلفـاظ علـى العالقـات الروحيـة الـيت تربطهـا باألراضـي                 حقوق الشعوب األصلية فيما   
حقّهــا يف امــتالك أراضــيها وتنميتــها  مبــا يف ذلــك واألقــاليم واملــوارد وتعزيــز هــذه العالقــات،   

اإلنتاجية لألراضي، ويف حتديد مـا جيـري علـى          والتحكّم فيها، ويف حفظ ومحاية البيئة والطاقة        
ــها خبــصائص        ــة ومعرفت ــا التقليدي ــا الثقــايف ومعارفه ــاظ بتراثه ــة، ويف االحتف أراضــيها مــن تنمي

  .احليوان والنبات وحتكّمها يف هذه األمور ومحايتها هلا وتطويرها
أن الـشعوب   ويؤيد املنتدى الدائم ما جـاء يف تقريـر اجتمـاع فريـق اخلـرباء الـدويل بـش                    - ١٧

 ويؤكـد مـن جديـد علـى    ) E/C.19/2011/5انظـر  (األصلية والغابـات والتوصـيات الـيت تـضمنها          
  .أدناه ٢٠ و ١٨يف الفقرتني التوصيتني الواردتني 

ينبغــي للــدول أن تعتــرف حبقــوق الــشعوب األصــلية يف الغابــات وأن تراجــع وتعــدل  و  - ١٨
شأن حقــوق الــشعوب األصــلية وغــريه مــن القــوانني الــيت ال تتفــق مــع إعــالن األمــم املتحــدة بــ 

يف  املعـايري الدوليــة بـشأن حقــوق الـشعوب األصــلية يف ملكيـة األراضــي واملـوارد الطبيعيــة، مبــا     
املتعلـق  العـريف   الـشعوب األصـلية     قـانون   بويـشمل ذلـك االعتـراف       . ذلك حقوقهـا يف الغابـات     

  .اختاذ القراراتعمليات ، واحلق يف املشاركة الكاملة يف املواردقوق ملكية األراضي وحب
وعلى املنظمات املعنية باحلفظ والبيئة وغريهـا مـن املنظمـات غـري احلكوميـة أن تكفـل                 - ١٩

ــصلة بالغابــات اتبــاع   ــنظم    النــهجيف براجمهــا وسياســاهتا املت ــسان وال  القائمــة علــى حقــوق اإلن
دة يف بــرامج املتحــويــشمل ذلــك إدمــاج تنفيــذ إعــالن األمــم . اإليكولوجيــة يف محايــة الغابــات

  .هبا الغابات اخلاصة
ئم ومنظمـــة العمـــل الدوليـــة الـــداملنتـــدى  اوينبغــي ملفوضـــية حقـــوق اإلنـــسان وأمانـــة   - ٢٠

املعنية التابعـة لألمـم املتحـدة، التركيـز علـى تعميـق               األخرى الكياناتوجمموعة البنك الدويل و   
إعطـاء احلقـوق املاديـة      فهم ما متلكه الشعوب األصلية من حقوق مادية أساسـية يف األراضـي و             

وينبغي هلـذه الوكـاالت أن جتـري حتلـيال لكيفيـة فهـم       . أولوية على حقوق املشاركة يف العملية 
حصرية االستخدام اللذين تـنص عليهمـا عـادة الـنظم الوطنيـة حلقـوق امللكيـة،            كثافة و معياَري  

ألصـــلية اإلنـــسان ذات الـــصلة حبقـــوق الـــشعوب ا وذلـــك يف ســـياق املعـــايري الدوليـــة حلقـــوق
  .امللكية يف
 األطـراف  اويدعو املنتدى الدائم اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ودوهل          - ٢١

إىل وضــع آليــات لتعزيــز مــشاركة الــشعوب األصــلية يف مجيــع جوانــب احلــوار الــدويل بــشأن    
  .املناخ تغري
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التنـوع البيولـوجي خـالل      مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة        ويرحب املنتدى الـدائم باعتمـاد         - ٢٢
دّونة الـسلوك األخالقـي لـضمان احتـرام التـراث الثقـايف والفكـري جملتمعـات                 جلسته العاشرة مل  

الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية فيما يتـصل حبفـظ التنـوع البيولـوجي واسـتغالله علـى حنـو                   
ــستدام  ــة (م ــي Tkarihwaié:riمدّون ــسلوك األخالق ــن توصــي   )١() لل ــشأت م ــيت ن ة أصــدرها ، ال

املنتدى يف دورته الثانية، ويدعو األطراف واحلكومات والوكاالت الدولية ومجيع العاملني مـع             
 التقليديـة   باملعـارف  األصلية إىل استخدام املدونة للبحـث يف املعلومـات املتعلقـة             أهايل الشعوب 

  .والوصول إليها واستخدامها وتبادهلا وإدارهتا
ــة تغــ     - ٢٣ ــن مدون ــد أن عناصــر م ــة  : اريواييبي ــي اختياري ــسلوك األخالق ــساور . ري لل وي

ــدة حيــث تتــضمن مــا يلــي       ــة مقي ــدائم القلــق ألن الفقــرة واحــد مــن املدون ينبغــي ”املنتــدى ال
تعدل أو تفسر التزامات األطراف يف اتفاقية التنوع البيولـوجي أو أي صـك      تفسر على أهنا     أال

ــوانني    . دويل آخــر ــدل الق ــا تع ــى أهن ــسر عل ــي أال تف ــات   وينبغ ــدات أو االتفاق ــة أو املعاه  احمللي
  .“غريها من الترتيبات البناءة اليت قد تكون موجودة بالفعل أو
ويرحب املنتدى الدائم باعتماد مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنـوع البيولـوجي مؤشـرين                - ٢٤

أ علـى   الوضع القائم واالجتاهات فيما خيـص الـتغري الـذي يطـر            )أ(: إضافيني للمعارف التقليدية  
ــة للمجتمعــات األصــلية و    احملليــة، اجملتمعــات اســتخدام األراضــي وحيازهتــا يف األقــاليم التقليدي

الوضع القائم واالجتاهات فيمـا خيـص ممارسـة املهـن التقليديـة إلكمـال املؤشـر املعتمـد                   ) ب( و
لوكـاالت  التفاقية وا اوحيث املنتدى أمانة    . بشأن الوضع القائم واالجتاهات يف اللغات التقليدية      

 هذه القضايا، مبـا يف ذلـك منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، ومنظمـة                 اليت تتناول 
العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، والـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة،               

  .واالئتالف الدويل لألراضي، على التعاون هبدف التفعيل الكامل لتلك املؤشرات
وفيما يتعلق حبقوق الـشعوب األصـلية، يكـرر املنتـدى الـدائم موقفـه الـذي يتبنـاه منـذ                   - ٢٥

ــة بــشأن تــشجيع األمــم املتحــدة وأجهزهتــا ووكاالهتــا املتخصــصة، وكــذلك مجيــع       فتــرة طويل
وعلـى كــل مـن الـصعيد الــدويل    . الـدول، علـى اتبـاع هنــج يقـوم علـى أســاس حقـوق اإلنـسان       

 حقوق اإلنسان للشعوب األصـلية إىل الـصدارة دائمـا عنـدما تواجـه      واإلقليمي والوطين، تفتقر 
. فحقـوق اإلنـسان غـري قابلـة للتجزئـة ومترابطـة ومتـشابكة             . مثل هذه احلقوق خطر التقـويض     

وجيب احترامها يف أي سياق يتعلق حتديدا بالـشعوب األصـلية، مـن البيئـة إىل التنميـة والـسالم                    
  .واألمن وقضايا كثرية أخرى

__________ 
  )١(  UNEP/CBD/COP/DEC/X/42   ــا علـــــــــــــى املوقـــــــــــــع ، املرفـــــــــــــق، ميكـــــــــــــن االطـــــــــــــالع عليهـــــــــــ

http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-42-en.pdf.  
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أمر هام من أجـل احتـرام حقـوق         “ كشعوب”لتأكيد على وضع الشعوب األصلية      وا  - ٢٦
 ٢٠١٠واتـساقا مـع تقريـر املنتـدى الـدائم لعـام             . اإلنسان اخلاصة هبم على حنو كامل ومحايتها      

)E/2010/43-E/C.19/2010/15(           أهاب املنتدى بأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي، مبا يف ذلـك ،
“ الــشعوب األصــلية واجملتمعــات احملليــة ”اصــة، اعتمــاد مــصطلح  بروتوكــول ناغويــا بــصفة خ 

نـات منــذ اعتمــاد االتفاقيــة قبــل  كتعـبري دقيــق عــن اهلويــات املتميـزة الــيت آلــت إليهــا تلــك الكيا  
  .عاما تقريبا ٢٠
ويكرر املنتـدى الـدائم التأكيـد ألطـراف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي، ال سـيما أطـراف                      - ٢٧

 أمهيــة احتــرام حقــوق الــشعوب األصــلية يف املــوارد اجلينيــة ومحايتــها  بروتوكــول ناغويــا، علــى
واتـساقا مـع هـدف تقاسـم        . يتسق مع إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية          مبا

الذي ورد يف االتفاقية والربوتوكول، جيب أن تـصان مجيـع     “ عادل ومنصف ”املنافع على حنو    
وقـد خلـصت جلنـة األمـم     .  وليس فقـط احلقـوق املـستقرة   احلقوق الناجتة عن االستخدام العريف 

  .)٢(املتحدة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري إىل أن مثل هذه التفرقة تنطوي على متييز
يرحب املنتدى الدائم بتيسري املنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة للعمليـة، وفقـا إلعـالن                    - ٢٨

صــلية يف مــسائل تــشمل امللكيــة الفكريــة واملــوارد  األمــم املتحــدة، بــشأن إشــراك الــشعوب األ 
  .الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

أعـضاء يف   زافييـه   كبـرييت   اننغهـام و  كمرينـا   وقرر املنتدى الدائم تعـيني كانيينكـا سـينا و           - ٢٩
دراسة عن حقوق وضمانات الشعوب األصـلية يف املـشاريع         /تقرير/إلعداد تقييم املنتدى الدائم   

علقة خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالـة الغابـات وتـدهورها، وتقـدمي تقريـر هبـذا الـشأن إىل         املت
  .٢٠١٣املنتدى الدائم يف دورته الثانية عشرة يف عام 

وقد أشار العديد من ممثلي الشعوب األصلية إىل خمـاوف خاصـة مبنـاطق حمـددة تتعلـق                     - ٣٠
ولـذا سيـستطلع املنتـدى الـدائم إمكانـات          . عـاهتم مبا حيدثه تغري املناخ من آثار ضـارة علـى جمتم          

قيام الكيانات املناسبة التابعة لألمم املتحدة بإجراء تقييمات ودراسات واستعراضات ملـا خيلفـه              
. تغري املناخ من تبعات اقتصادية واجتماعية وثقافية على األمم والـشعوب واجملتمعـات األصـلية            

كافحـة التـصحر أن جتـري دراسـة بـشأن       األمم املتحدة مل  فعلى سبيل املثال، ميكن ألمانة اتفاقية       
  .تغري املناخ والتصحر يف املنطقة األفريقية

__________ 
  .١٥، الفقرة CERD/C/GUY/14انظر   )٢(  
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ويعتـــرف املنتـــدى الـــدائم بـــاحلق يف املـــشاركة يف صـــنع القـــرار وبأمهيـــة اآلليـــات           - ٣١
 مـن  ١٨واإلجراءات الرامية إىل املشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية فيما يتعلق باملـادة           

ويكرر املنتدى أنـه ينبغـي التفاقيـة األمـم          . الن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية      إع
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واتفاقية ستكهومل بشأن امللوثات العـضوية الثابتـة، واتفاقيـة           

 تــسهل التنــوع البيولــوجي، واملنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة، واملنظمــة البحريــة الدوليــة، أن 
  .مشاركة الشعوب األصلية يف عملياهتا

ويرحب املنتدى الدائم بالدراسـة املعنيـة بالـشعوب األصـلية والـشركات الـيت تناولـت                    - ٣٢
اآلليات القائمة والسياسات املتـصلة بالـشركات والـشعوب األصـلية الـيت حـددت املمارسـات                  

ت املتعلقــة بتطبيــق احلــق يف ويوصــي املنتــدى بــأن يــتم توثيــق وتبــادل أفــضل املمارســا . اجليــدة
  .احلصول على املوافقة احلرة املسبقة املستنرية بشأن الشركات والشعوب األصلية

ــصحة          - ٣٣ ــة وال ــة البيئي ــق العدال ــة لتحقي ــادرة الدولي ــزام املب ــدائم إىل اعت ــدى ال ــشري املنت وي
لـصحة اإلجنابيـة    اإلجنابية لنساء الشعوب األصلية تنظـيم اجتمـاع لفريـق اخلـرباء بـشأن البيئـة وا                

لنــساء الــشعوب األصــلية، ويطلــب إىل املــنظمني دعــوة أعــضاء املنتــدى الــدائم للمــشاركة يف    
عالوة على ذلك، يوصي املنتدى الدائم مبشاركة صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان               . االجتماع

  .ومنظمة الصحة العاملية يف اجتماع فريق اخلرباء
  

  ةاملوافقة احلرة واملسبقة واملستنري    
ــدارج للحــق يف املوافقــة احلــرة واملــسبقة واملــستنرية، ينبغــي أن تكــون        - ٣٤ ــا للفهــم ال وفق

 يف بقـدر كـاف   ؛ وأن ُتطلـب     )حـرة (صادرة حبريـة، دون قـسر أو ختويـف أو تالعـب             : املوافقة
ــشطة           ــذ األن ــهائي وتنفي ــرخيص الن ــة حــىت صــدور الت ــذ البداي ــك من ــا يف ذل ــع املراحــل، مب مجي

 إىل فهــم النطــاق الكامــل للمــسائل والتبعــات املترتبــة علــى النــشاط أو    ؛ وأن تــستند)مــسبقة(
  . ، وأن تكون صادرة عن املمثلني الشرعيني للشعوب األصلية املعنية)مستنرية(القرار املعين 

وورد تأكيد صريح بشأن املوافقة احلـرة واملـسبقة واملـستنرية يف إعـالن األمـم املتحـدة                     - ٣٥
ــلي  ــا    بـــشأن حقـــوق الـــشعوب األصـ ــيها وأقاليمهـ ــا خيـــص ترحيـــل الـــشعوب مـــن أراضـ ة فيمـ

ــة     )١٠ املــادة( ــة والديني ــة والفكري ــوفري ســبل انتــصاف فيمــا يتــصل بأخــذ ممتلكاهتــا الثقافي ؛ وت
؛ واحلـصول علـى هـذه املوافقـة قبـل اختـاذ وتنفيـذ التـدابري                 )١١ مـن املـادة      ٢الفقرة  (والروحية  

؛ واجلـرب فيمـا خيـص أراضـيها         )١٩املـادة   (صـلية   التشريعية واإلدارية اليت قد متس بالـشعوب األ       
؛ والتخلص مـن املـواد اخلطـرة        )٢٨ من املادة    ١الفقرة  (مواردها اليت أخذت دون موافقتها       أو

؛ واحلصول على هذه املوافقـة قبـل إقـرار مـشاريع التنميـة              )٢٩ من املادة    ٢الفقرة  (يف أقاليمها   
  ). ٣٢ من املادة ٢الفقرة (ألخرى اليت تؤثر يف أراضيها أو أقاليمها ومواردها ا
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ــا        - ٣٦ ــة احلــرة واملــسبقة واملــستنرية، بوصــفه جانب ــشعوب األصــلية يف املوافق ويعــد حــق ال
أساســيا للحــق يف تقريــر املــصري، وثيــق الــصلة أيــضا مبجموعــة واســعة مــن الظــروف باإلضــافة   

 علـى   لشعوب األصـلية   حقوق ا  إلعمالفهذه املوافقة أساسية    . عالناإلتلك املشار إليها يف      إىل
، وجيب أن ُتفسر وُتفهم وفقا للقانون الدويل املعاصر حلقوق اإلنسان، وأن ُيعترف هبـا               حنو تام 

بوصــفها التزامــا تعاهــديا ملزمــا قانونــا حينمــا تكــون الــدول قــد أبرمــت معاهــدات واتفاقــات    
ائم رفـضا   ويف هـذا الـصدد، يـرفض املنتـدى الـد          . وترتيبات بّناءة أخرى مـع الـشعوب األصـلية        

وعـالوة  . قاطعا أي حماولة لتقويض حق الشعوب األصلية يف املوافقة احلرة واملـسبقة واملـستنرية    
 أن حيــل حمــل حــق الــشعوب “التــشاور”علــى ذلــك، يؤكــد املنتــدى أنــه ال جيــوز أبــدا ملفهــوم 

  . األصلية يف هذه املوافقة، أو أن يقوضه
لــشعوب األصــلية قــد أقــر وأكــد حــق   ومبــا أن إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق ا    - ٣٧

. الشعوب األصلية يف املوافقة احلـرة واملـسبقة واملـستنرية، فقـد أثـريت تـساؤالت بـشأن تنفيـذه                   
ويف ضوء مثـل هـذه املخـاوف األساسـية، قـرر املنتـدى الـدائم مـنح األولويـة ملوضـوع املوافقـة                        

ن املنتــدى الــدائم سيــستطلع  لــذا، ويف ســياق األعمــال املقبلــة، فــإ  . احلــرة واملــسبقة واملــستنرية 
وسيـسعى  . إمكانية وضع مبادئ توجيهية بشأن تنفيـذ حـق املوافقـة احلـرة واملـسبقة واملـستنرية                

املنتــدى الــدائم إىل حتقيــق ذلــك بالتعــاون مــع هيئــة اخلــرباء املعنيــة حبقــوق الــشعوب األصــلية،    
عاجلـة حقـوق اإلنـسان      واملقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية، ومهـا مكلفـان حتديـدا مب            

وهذه املبادرة، مثلها مثل املبـادرة املـذكورة يف الفقـرة التاليـة، تتفـق         . للشعوب األصلية الواجبة  
  . عالناإل من ٤٢ و ٤١ و ٣٨متاما مع املواد 

ويالحظ املنتدى الدائم أيضا عدد املداخالت الصادرة عن الشعوب األصلية القلقـة إزاء          - ٣٨
قة احلرة واملسبقة واملستنرية فيما يتعلق بالصناعات االستخراجية وغريها من إنكار حقها يف املواف  

ــاق     ــدائم بــأن تقــوم الــدول      . أشــكال التنميــة الواســعة أو الــضيقة النط ولــذا يوصــي املنتــدى ال
واملؤسسات املالية الدولية ومؤسسات املعونة الدوليـة علـى حنـو منـهجي بـإجراء عمليـات رصـد                   

م شأن مـا إذا كـان حـق املوافقـة احلـرة واملـسبقة واملـستنرية قـد حظـي أَ           وتقييم وتقـدير وإبـالغ بـ      
  . حيظ باالعتراف والتنفيذ فيما يتعلق بأراضي الشعوب األصلية املعنية وأقاليمها ومواردها مل

للشعوب األصلية، مبـا يف ذلـك       الواجبة  ونظرا ألمهية اجملموعة الكاملة حلقوق اإلنسان         - ٣٩
إلجــراءات املناســبة ثقافيــا لــضمان االتــصال واملعلومــات واجلدولــة، فــإن   املعــارف التقليديــة وا

املنتــدى الــدائم يــدعو مجيــع وكــاالت األمــم املتحــدة والوكــاالت احلكوميــة الدوليــة إىل تنفيــذ  
السياسات واإلجراءات واآلليات اليت تضمن حق الشعوب األصلية يف املوافقـة احلـرة واملـسبقة              

ــق مــ    ــى حنــو يتف ــستنرية عل ــادة     وامل ــا ورد يف امل ــا مل ــصري وفق ــر امل ــا يف تقري ــشتركة ١ع حقه  امل
 اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة والـــسياسية والعهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق  العهـــد الـــدويل بـــني

  .  اليت تشري إىل السيادة الدائمة على املوارد الطبيعيةاالقتصادية واالجتماعية والثقافية
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بـاريس،  ( للجنـة التـراث العـاملي    ٣٥شاركة يف الـدورة    يؤكد املنتدى الدائم اعتزامه امل      - ٤٠
واهلـدف مـن هـذه املـشاركة هـو تـشجيع اسـتعراض              ). ٢٠١١يونيـه   / حزيران ٢٩ إىل   ١٩من  

اإلجــراءات القائمــة املتعلقــة باآلليــات والقواعــد واملعــايري املرتبطــة بــاحلقوق واملتبعــة يف إعــداد    
  . العامليوجتهيز ترشيحات الدول األطراف املتعلقة بالتراث

ويرحــب املنتــدى الــدائم مببــادرة اليونــسكو واالحتــاد الــدويل حلفــظ الطبيعــة واملــوارد       - ٤١
ــد          ــظ وجتدي ــة حف ــدويل لدراس ــز ال ــة واملرك ــع األثري ــامل واملواق ــدويل للمع ــس ال ــة واجملل الطبيعي
املمتلكــات الثقافيــة بــشأن اســتعراض اإلجــراءات احلاليــة والقــدرة علــى كفالــة املوافقــة احلــرة     

ــة ســبل عــيش الــشعوب األصــلية وتراثهــا امللمــوس وغــري امللمــوس      . املــستبقة املــستنرية، ومحاي
وخالل عملية االستعراض هذه، يستحسن مراجعة التناقض املوجود يف النهج املتعلقـة بـالتراث            

واملنتدى الدائم مـستعد للمـساعدة يف مراجعـة وتنقـيح           . الطبيعي العاملي والتراث الثقايف العاملي    
ويوصـي املنتـدى   . ادئ التوجيهية التشغيلية لليونسكو فيما يتعلق بالترشيحات وتقييم املواقع  املب

 وخرباءهـا للمـسامهة يف املـداوالت        ةالدائم اليونسكو كذلك بأن تدعو ممثلي الـشعوب األصـلي         
  .والتوصية بإدخال تغيريات على اإلجراءات واملبادئ التوجيهية التشغيلية

اهليئـات  ودائم بـأن تفحـص جلنـة التـراث العـاملي التابعـة لليونـسكو          ويوصي املنتـدى الـ      - ٤٢
االستشارية يف االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعيـة واجمللـس الـدويل للمعـامل واملواقـع                 
األثرية واملركز الـدويل لدراسـة حفـظ وجتديـد املمتلكـات الثقافيـة الترشـيحات احلاليـة للتـراث           

  . ومعايري املوافقة احلرة املسبقة املستنريةةوافقها مع املعايري الدوليالعاملي للتأكد من ت
  

  تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية: حقوق اإلنسان    
، اختـذ   ٢٠٠٧بشأن حقوق الشعوب األصلية يف عام       املتحدة    األمم منذ اعتماد إعالن    - ٤٣

ــراف حبقــو    ــدابري إلدمــاج االعت ــا   بعــض احلكومــات ت ــشعوب األصــلية واحترامه ــسان لل ق اإلن
إال أن تنفيذ هذا اإلعالن ال يزال يـشكل حتـدياً كـبرياً يف معظـم     . تشريعاته الوطنية أو احمللية   يف

ويرحـب املنتـدى الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية بالتقـارير الـواردة مـن                  . مناطق العـامل  
تنفيــذ هــذا اإلعــالن، ولكنــه يوجــه االنتبــاه  الــدول ووكــاالت األمــم املتحــدة بــشأن مبادراهتــا ل 

  . الثغرات اخلطرية يف جمال التنفيذ إىل
وتـــشكل قـــضايا العنـــف والوحـــشية، ومواصـــلة سياســـات االســـتيعاب، والتـــهميش،    - ٤٤

، واحلرمـان مـن احلقـوق يف األرض، وآثـار           نيومصادرة األراضي، واإلبعاد أو الترحيل القـسري      
نتــهاكات مــن جانــب القــوات العــسكرية، والرتاعــات املــسلحة،  التنميــة الواســعة النطــاق، واال

وطائفة من االنتهاكات األخرى، حقيقة واقعة بالنـسبة للـشعوب األصـلية وجمتمعاهتـا يف مجيـع                 
 كــثرياوتنتــشر يف عــامل الــشعوب األصــلية األمثلــة عــن العنــف والوحــشية اللــذين  . أحنــاء العــامل

  .  عن حقوقها وأراضيها وأقاليمها ومواردها الطبيعيةميارسان حبق الشعوب األصلية املدافعة ما
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ــادة      - ٤٥ ــة علـــى املـ ــه العامـ ــدائم مـــن جديـــد تعليقاتـ  مـــن إعـــالن ٤٢ويؤكـــد املنتـــدى الـ
ويرحــب املنتــدى بــالتقرير الــذي قدمــه كــل مــن . الــذي اعتمــده املنتــدى ســابقاًاملتحــدة  األمــم

 ومايكل دودسون، هبذا الـشأن       باير، وكارسنت مسيث،   -بارتولومي كالفريو، والرس أندرس     
  . أثناء دورته العاشرة

ويوجه املنتدى الدائم الشكر إىل حكومة كولومبيا ملا قدمته من دعم أثنـاء البعثـة الـيت                   - ٤٦
قام هبا املنتدى إىل كولومبيـا ويطلـب مـن احلكومـة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري ووكـاالت                      

ــة تنف    ــذه البعثــ ــشاركة يف هــ ــدة املــ ــم املتحــ ــة    األمــ ــر البعثــ ــواردة يف تقريــ ــيات الــ ــذ التوصــ يــ
(E/C.19/2011/3)                ويعتـزم  . من خالل التـشاور والتعـاون الكامـل مـع الـشعوب األصـلية املعنيـة

  . املنتدى الدائم تقييم تنفيذ هذه التوصيات يف دورته احلادية عشرة
درات ويــدعو املنتــدى الــدائم الــدول، بالتعــاون مــع الــشعوب األصــلية، إىل اختــاذ مبــا     - ٤٧

ــذ إعــالن      ــة وأولويــات واضــحة لتنفي ــة ذات جــداول زمني ــرامج وخطــط عمــل وطني  ووضــع ب
وينبغي أن تقدم الدول والشعوب األصـلية التقـارير بـصورة منتظمـة إىل هيئاهتـا                . املتحدة األمم

ــذ إعــالن      ــشأن التقــدم احملــرز وأوجــه القــصور يف جمــال تنفي ــة وإىل املنتــدى ب  التــشريعية الوطني
  . ةاملتحد األمم
وإذ يعتــرف املنتــدى الــدائم بوجــود نقــص عــام يف الــوعي بالوضــع اخلــاص للــشعوب     - ٤٨

األصلية وحقوق اإلنسان للشعوب األصلية، األمر الذي ميكـن أن يـؤدي إىل التمييـز املنـهجي،      
ــون فــضال عــن         ــة أن يكــون املوظفــون املعني ــى كفال ــة عل ــع مــستويات احلكوم فهــو حيــث مجي

ة بإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب األصـلية، مـن أجـل     ناجلمهور بصفة أعم على بي   
تعزيــز وبلــوغ إطــار عمــل يف هنايــة املطــاف حيقــق العدالــة واملــصاحلة واحتــرام حقــوق اإلنــسان  

عــالوة علــى ذلــك، يطلــب املنتــدى الــدائم إىل مجيــع الــدول االحتفــاظ بأمســاء قــادة    . للجميــع
بقني أو حـــاليني، وعـــدم اســـتخدامها يف أي الـــشعوب األصـــلية احملتـــرمني، ســـواء كـــانوا ســـا 

  .اتصاالت عسكرية غري الئقة
ويدعو املنتدى الـدائم مجيـع الـدول األعـضاء ووكـاالت األمـم املتحـدة إىل الـرد علـى                       - ٤٩

االستبيان السنوي ألمانة املنتدى الدائم من أجل التزويد مبعلومـات بـشأن املمارسـات املوثـوق                
بـأن تـدرج    الـدائم   كمـا يوصـي املنتـدى       . لكامـل والفعـال لإلعـالن     ا الـيت تـؤدي إىل التنفيـذ ا        هب

األمانـــة يف هـــذا االســــتبيان أســـئلة تركـــز بــــشكل خـــاص علـــى األطفــــال والـــشباب مــــن        
  . األصلية الشعوب

بالتعــاون مــع الربملــانيني مــن الــشعوب األصــلية أثنــاء الــدورة  الــدائم ويرحــب املنتــدى   - ٥٠
 واملمــثلني املنتخــبني اآلخــرين مــن الــشعوب األصــلية يف ويــشجع الربملــانيني. العاشــرة للمنتــدى

ــادل       ــة لتب ــة علــى إنــشاء شــبكة أو منظمــة دولي ــة واحمللي ــة واإلقليمي هيئــات صــنع القــرار الوطني
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يف اهليئــات التــشريعية األمــم املتحــدة اخلــربات املــشتركة، مبــا فيهــا تلــك املتــصلة بتنفيــذ إعــالن  
 االحتاد الربملاين الدويل على إنـشاء هيئـة اتـصال مـع             كما يشجع . واهليئات الدميقراطية األخرى  

ويدعو املنتدى الربملانيني مـن الـشعوب    . الربملانيني من الشعوب األصلية لتعزيز الوعي باإلعالن      
  . األصلية إىل احلث على إدخال اإلصالحات التشريعية الالزمة من أجل تنفيذ اإلعالن

ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة     الدائم  انة املنتدى   ويوصي املنتدى الدائم بأن تتعاون أم       - ٥١
ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحـدة           
للــشباب تعاونــاً وثيقــاً مــع التجمــع العــاملي لــشباب الــشعوب األصــلية مــن أجــل تنفيــذ بــرامج   

نــاء قــدرات الــشباب مــن الــشعوب األصــلية  تــدريب إقليميــة ودوليــة علــى حقــوق اإلنــسان لب 
  .ومهاراهتم يف جمال الدعوة

  
  مناقشة ملدة نصف يوم بشأن أمريكا الوسطى واجلنوبية ومنطقة البحر الكارييب    

 يوصي املنتدى الدائم املعين بقـضايا الـشعوب األصـلية الـدول األعـضاء بتنفيـذ التـدابري                 - ٥٢
البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــسان، واملقــرر اخلــاص   والتوصــيات املقدَّمــة مــن جلنــة التحوطيــة

 للـشعوب األصـلية     ُيجَبراملعين حبقوق الشعوب األصلية، واملنتدى الدائم، منعاً إليقاع ضرر ال           
  .وسلطاهتا ومنظمات الشعوب األصلية

ــساء الــشعوب        - ٥٣ ــز حــق ن ــدابري لتعزي ــدول األعــضاء باختــاذ ت ــدائم ال ويوصــي املنتــدى ال
 يف األطــر  هــذا احلــقخلــدمات الــصحية املــشتركة بــني الثقافــات مــن خــالل إدراجاألصــلية يف ا

القانونية والسياسات العامة، وبوضع برامج لضمان تقدمي خـدمات صـحية واجتماعيـة مناسـبة               
  .ثقافياً وجغرافياً ومالياً

 مــن التقريــر عــن دورتــه  ٨٩ويــشري املنتــدى الــدائم إىل التوصــيات الــواردة يف الفقــرة    - ٥٤
ــة ا ــرة )E/2009/43-E/C.19/2009/14(لثامنـ ــعة    ٣٥، ويف الفقـ ــه التاسـ ــن دورتـ ــر عـ ــن التقريـ  مـ
)E/2010/43-E/C.19/2010/15 (   فاملضغ التقليـدي ألوراق الكوكـا      . بشأن مضغ أوراق الكوكا

يتوافق مع حق الشعوب األصلية يف احلفاظ على ممارساهتا الصحية التقليديـة وعاداهتـا الثقافيـة،                
 مــن إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق ٣١  و٢٤  و١١ملعتــرف بــه يف املــواد علــى النحــو ا

  .الشعوب األصلية
 مـن التقريـر عـن دورتـه         ١٧ويكرر املنتـدى الـدائم تأكيـد التوصـية الـواردة يف الفقـرة                 - ٥٥

 األطفال وبغاء األطفال واسـتخدام األطفـال        ببيعاملتعلقة  ) E/2003/43-E/C.19/2003/22(الثانية  
ــة يف إن ــواد اإلباحي ــاج امل ــسان،     . ت ــدائم مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلن ــدى ال ــدعو املنت وي
سيما املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية، إىل تقـدمي                ال

  .تقرير عن حالة أطفال الشعوب األصلية إىل املنتدى يف دورته احلادية عشرة
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 سنة دولية للمنحدرين من أصل أفريقـي، واضـعاً     ٢٠١١ملنتدى الدائم بسنة    ويرحب ا   - ٥٦
يف اعتباره العنصرية والتمييز ضد املنحدرين من أصل أفريقي، ويعرب عن تقديره ملـا تقـوم بـه                   
مفوضية حقوق اإلنسان من عمل يف األمريكتني، وكذا اجلهود الـيت تبـذهلا جلنـة القـضاء علـى                   

اخلرباء العامل املعـين بالـسكان املنحـدرين مـن أصـل أفريقـي، واملقـرر                التمييز العنصري، وفريق    
اخلــاص املعــين باألشــكال املعاصــرة للعنــصرية والتمييــز العنــصري وكــره األجانــب ومــا يتــصل   

  .بذلك من تعصب
ول فيــسنيت فاســكيز، أحــد أعــضاء املنتــدى، إلجــراء   اوقــرر املنتــدى الــدائم تعــيني ســ    - ٥٧

خراجية يف املكسيك وعن حالة الشعوب األصـلية يف األقـاليم الـيت             دراسة عن الصناعات االست   
  .توجد هبا هذه الصناعات

ويؤيـــد املنتـــدى الـــدائم اختـــاذ مبـــادرة إلعـــالن ســـنة دوليـــة للكينـــو، اعترافـــاً بأمهيـــة     - ٥٨
  .الكينو للشعوب األصلية، وبأنه غذاء طبيعي له حمتوى غذائي عال نبات
 مبــادرة فريــق األمــم املتحــدة القطــري يف نيكــاراغوا بإنــشاء ويــشري املنتــدى الــدائم إىل  - ٥٩

جلنة استـشارية تـضم أفـراداً مـن الـشعوب األصـلية، واملنحـدرين مـن أصـل أفريقـي، ومـوظفي                       
الفريق القطري، هبدف تشجيع وتعزيز إعمـال احلقـوق واملبـادئ الـواردة يف الـصكوك الدوليـة                  

مم املتحدة القطريـة األخـرى علـى احتـذاء هـذا      وحيث املنتدى الدائم أفرقة األ    . حلقوق اإلنسان 
  .املثال، وإنشاء آليات استشارية مماثلة

  
  احلوار الشامل مع منظمة األمم املتحدة للطفولة    

ــة           - ٦٠ ــع منظم ــشعوب األصــلية حــوارا شــامل م ــضايا ال ــين بق ــدائم املع ــدى ال أجــرى املنت
ورحـــب املنتـــدى الـــدائم . ٢٠١١مـــايو / أيـــار٢٣ يف )اليونيـــسيف (املتحـــدة للطفولـــة األمـــم

 زاخـرا   تفـصيليا مبشاركة اليونيسيف ونوه بوفدها الكبري وأعرب عن تقديره هلا لتقدميها تقريرا            
  ).E/C.19/2011/L.7(باملعلومات عما تضطلع به من أنشطة دعما للشعوب األصلية 

يـوىل  ف و يويعرب املنتدى الدائم عن تقديره لسياسة اإلنـصاف الـيت تنتـهجها اليونيـس               - ٦١
اهتماما خاصا ألطفال وشباب الشعوب األصـلية الـضعفاء مـن حيـث األمـن الغـذائي واملـأوى                   

 أن ،وينبغي لليونيسيف، عند وضـعها لـسياستها املتعلقـة بالـشعوب األصـلية         . والصحة والتعليم 
تنظر يف املعايري الواردة يف إعالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية يف مـا يتعلـق                    

  .ل وشباب الشعوب األصليةبأطفا
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 وطرح املنتدى الدائم أسـئلة علـى اليونيـسيف تتنـاول عـددا مـن املـسائل، مبـا يف ذلـك                       - ٦٢
  :يلي ما

 مــع الــشعوب األصــلية  اليونيــسيفشــىت أنــواع العقبــات الــيت تعتــرض عمــل     )أ(  
  إذا كانت هذه العقبات متماثلة يف خمتلف مناطق العامل؛ وما

 هبـا ضـمان مـشاركة املنظمـات أو الـسلطات أو اجملتمعـات               الكيفية اليت جيري    )ب(  
احملليــة اخلاصــة بالــشعوب األصــلية، أو شــباب الــشعوب األصــلية يف املــشاريع الــيت تنفــذها          

  ف خارج أمريكا الالتينية؛ياليونيس
الـشعوب  عن عملها مـع   مع األقليات اليونيسيفالكيفية اليت خيتلف هبا عمل       )ج(  

  العامل؛األصلية يف شىت مناطق 
 علـى أطفـال     الـيت تركـز   الكيفية اليت ميكن أن ختتلف هبـا مـشاريع اليونيـسيف              )د(  

  الشعوب األصلية عن مشاريع الصندوق املوجهة لألطفال عموما؛
ــها يف مــا يتعلــق       )هـ(   ــة حمــددة لتنفيــذ واليت مــا إذا كانــت اليونيــسيف تــضع ميزاني

  بأطفال الشعوب األصلية؛
توليها اليونيسيف لضمان إمكانية حصول أطفال الـشعوب        درجة األمهية اليت      )و(  

  األصلية املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز على األدوية والعالجات؛
  كيفية تصدي اليونيسيف ملشكلة اجلنود األطفال من الشعوب األصلية؛  )ز(  
اللغـة واملتعـدد    نوع السياسة اليت تطبقها اليونيسيف على تنفيذ التعليم الثنـائي             )ح(  

  ؛ األغلبية فيها الشعوب األصليةاليت تشكلالثقافات يف اجملتمعات احمللية 
ــشعوب         )ط(   ــال ال ــشأن اســتغالل أطف ــسيف معلومــات ب ــدى اليوني ــا إذا كــان ل م

  األصلية يف املواد اإلباحية واالجتار غري املشروع هبم، وكيفية تصديها هلاتني املشكلتني؛
سـواء تعلـق     مع أطفال الشعوب األصـلية خيتلـف         يونيسيفالما إذا كان عمل       )ي(  

  ؛أو بناهتابنني الشعوب األصلية ب
 اليونيسيف لتمكني وإشراك شـباب الـشعوب األصـلية يف        هاتتخذاليت  التدابري    )ك(  

  . وضع سياساهتا املتعلقة هبم
 اليونيسيف من أجل تعزيز ومحاية حقـوق أطفـال الـشعوب            اتبذهلاليت  اجلهود    )ل(  

  صلية يف البلدان الصناعية؛ األ
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ــة ال  )م(   ــيت طريقــ ــصدى الــ ــا تتــ ــرة   هبــ ــأثري اهلجــ ــسيف لتــ ــى اليونيــ ــال علــ أطفــ
  األصلية؛  الشعوب
 وضـعها لإلطـار التنظيمـي الـذي تعتمـده      يف اليونيـسيف    التقدم الـذي أحرزتـه      )ن(  

  .ما يتعلق بعملها مع أطفال الشعوب األصلية يف
 اليونيـــسيف اإلطـــار االســـتراتيجي الـــذي تعتمـــده لويطلـــب املنتـــدى الـــدائم أن تفعِّـــ  - ٦٣
يتعلق بأطفال الشعوب األصـلية واألقليـات وأن تنفـذه، وأن تقـدم تقريـرا إىل املنتـدى يف                ما يف
  . عن التدابري املتخذة حتقيقا هلذه الغاية٢٠١٢ عام
ــد اســتكمال اإلطــار االســتراتيجي        - ٦٤ ــسيف، عن ــوم اليوني ــدائم أن تق ــدى ال ويطلــب املنت
ــس ــشعوب األصــلية يف هيكــل      لل ــإدراج شــباب ال ــشعوب األصــلية ب ــهجها إزاء ال ــيت تنت ياسة ال

باإلضافة إىل ذلك، هناك حاجـة إىل إيـالء اهتمـام خـاص لبيـان التنـوع لـدى أطفـال                     . السياسة
ــشر واســتغالل         ــل ضــحايا االجتــار بالب ــضعيفة مث ــات ال ــى الفئ ــز عل ــشعوب األصــلية وللتركي ال

ة وكذلك اجملموعات اليت تواجـه التمييـز املتعـدد الوجـوه علـى أسـاس       األطفال يف املواد اإلباحي   
  . نوع اجلنس أو اإلعاقة أو امليل اجلنسي

ودعما للربجمة اليت تضعها اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للـسكان علـى املـستوى        - ٦٥
ــادرات، ينبغــي       القطــري وســعيا إىل تقــدير أعمــق لتــصورات الــشعوب األصــلية عــن هــذه املب

الكيانني إجراء دراسة عن مؤسـسات الـشعوب األصـلية االجتماعيـة والثقافيـة والقانونيـة                 كالل
ــأثري هــذه املؤســسات     ــة ت ــة، وعــن كيفي ــساء واألطفــال علــى النحــو   علــى والروحي حقــوق الن
  .املنصوص عليه يف األطر احمللية واإلقليمية والعاملية

ا عــن حالــة األطفــال يف العــامل مــع  ويطلــب املنتــدى الــدائم أن تعــد اليونيــسيف تقريــر   - ٦٦
التقريـر اهتمامـا خاصـا    ذلـك  وينبغـي أن يـويل     . التركيز على موضوع أطفال الشعوب األصلية     

لتنفيــذ الــدول األعــضاء إلعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية واتفاقيــة           
 العــام والتعليــقبــشأن أطفــال الــشعوب األصــلية وحقــوقهم مبوجــب االتفاقيــة   الطفــل  حقــوق
وعـالوة علـى ذلـك، يطلـب املنتـدى إىل اليونيـسيف             . للجنة حقوق الطفل  ) ٢٠٠٩( ١١ رقم

 البيانـــات أن تــشرع يف تــصنيف البيانــات املتعلقـــة بأطفــال الــشعوب األصـــلية، مبــا يف ذلــك       
  . من قاعدة بياناهتا احلاليةاملستمدة

ألحـد شـباب     األقل   علىويوصي املنتدى الدائم بأن ختصص اليونيسيف زمالة واحدة           - ٦٧
 عـن ثالثـة أشـهر، لـتمكني         ا ال تقل مدهت   لفترة دراسية ،  سنوياالشعوب األصلية من كل منطقة      

شــباب الــشعوب األصــلية وتعزيــز املعرفــة واخلــربة يف مــا يتعلــق مبنظومــة األمــم املتحــدة وعمــل 
  . ، مبا يف ذلك الدعم املايلاليونيسيف
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 مبدأ املوافقة احلرة واملـسبقة واملـستنرية علـى النحـو            وإذ يضع املنتدى الدائم يف اعتباره       - ٦٨
املنــصوص عليــه يف إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية، فهــو يوصــي بــأن   

 اليونيـسيف عمـل معهـا     ت اليونيسيف ذات الصلة إىل لغـات الـشعوب األصـلية الـيت              موادتترجم  
مكن من املشاركة الكاملـة يف ختطـيط        وأن تتاح هلذه الشعوب إمكانية احلصول عليها حبيث تت        

  .بشكل مباشر أو غري مباشرعليها وتنفيذ املشاريع اليت تؤثر 
وينبغي لليونيسيف النظر يف إقامة مـشاريع يـستفيد منـها أطفـال الـشعوب األصـلية يف                    - ٦٩

البلدان املتقدمة على النحو املطلوب، مع مراعاة أن الكثريين مـن أطفـال الـشعوب األصـلية يف                  
سيما أولئك الذين يعيشون يف املناطق الريفية، يواجهون نفس املـشاكل الـيت              ذه البلدان، وال  ه

  . يعاين منها أطفال الشعوب األصلية يف البلدان النامية
ويطلــب املنتــدى الــدائم أن تنــسق اليونيــسيف أنــشطتها وعملياهتــا مــع برنــامج األمــم      - ٧٠

التجمـع العـاملي لـشباب الـشعوب األصـلية مـن أجـل        ، و الدائم املتحدة للشباب، وأمانة املنتدى   
الرفيــع املــستوى املعــين املتحــدة  األمــمضــمان مــشاركة شــباب الــشعوب األصــلية يف اجتمــاع  

  .بالشباب الذي سيعقد قريبا
ويطلب املنتـدى الـدائم أن تقـر اليونيـسيف حبـق املوافقـة احلـرة واملـسبقة واملـستنرية يف             - ٧١

تراتيجي للــسياسة الــيت تنتــهجها إزاء الــشعوب األصــلية وأن حتتــرم  إعــداد وتنفيــذ اإلطــار االســ
  . احلق هذا
ويوصي املنتدى الدائم بأن تواصل اليونيـسيف مجـع البيانـات املتعلقـة مبـسألة األطفـال                   - ٧٢

واهلجرة واملعلومات عن آثار اهلجرة يف األطفال، وأن تقـر علـى وجـه اخلـصوص حبالـة أطفـال              
 االسـتغالل اخلطـري مثـل االجتـار بالبـشر لـشىت األغـراض، واسـتعادة                 الشعوب األصلية، وخمـاطر   

 مــن خــالل مجيــع الــربامج علــى ،حقــوق الــضحايا واألطفــال الــضعفاء، مثــل أطفــال الــشوارع 
  .املستوى القطري

ويطلــب املنتــدى الــدائم أن تــضع اليونيــسيف، يف شــراكة مــع ســائر وكــاالت األمــم      - ٧٣
االت الطوارئ النامجة عن الكوارث الطبيعيـة لـضمان عـدم           املتحدة ذات الصلة، بروتوكوال حل    

سـيما   وجود انتهاكات حلقوق اإلنسان اخلاصة بالـشعوب األصـلية يف حـاالت الطـوارئ، وال              
  . القسريالنقلحلقوق الشباب واألطفال والنساء من الشعوب األصلية بسبب 

 تعـــزز الـــربامج ويوصـــي املنتـــدى الـــدائم بـــأن تـــضع اليونيـــسيف ميزانيـــة خاصـــة وأن  - ٧٤
  .واملشاريع املوجهة لفائدة أطفال وشباب الشعوب األصلية
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ويطلــب املنتــدى الــدائم أن تقــوم اليونيــسيف ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم      - ٧٥
والثقافــة بــدعم بــرامج التعلــيم املتعــدد الثقافــات والثنــائي اللغــة جنبــا إىل جنــب مــع الــشعوب     

  .تمام خاص حلقوق البنات يف التعليم االبتدائي والثانوياألصلية املعنية، وإيالء اه
ويثين املنتـدى الـدائم علـى اليونيـسيف وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان لعملـهما يف                 - ٧٦

مكافحة ممارسات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وحيثهما على مواصلة جهودمهـا بالتنـسيق             
  .مع الشعوب األصلية وجمتمعاهتا

ملنتدى الدائم تعيني مرينا كننغهام، وألفـارو بـوب إلعـداد تقريـر باالشـتراك مـع                 يقرر ا   - ٧٧
اليونيسيف عـن وضـع أطفـال الـشعوب األصـلية يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب،             

  .وعرضه على املنتدى يف دورته احلادية عشرة
  

  مناقشة ملدة نصف يوم بشأن احلق يف املياه والشعوب األصلية    
بأن احلـق  فيه  قر  ت الذي   ٦٤/٢٩٢يرحب املنتدى الدائم باعتماد اجلمعية العامة القرار          - ٧٨

بـد   والاإلنـسان  يف احلصول على مياه شرب مأمونة ونقية والصرف الصحي حق مـن حقـوق             
عــالوة علـى ذلــك، يــشيد املنتــدى الــدائم  و. نــسانمنـه للتمتــع التــام باحليــاة وجبميـع حقــوق اإل  

 املعنيـة حبـّق اإلنـسان يف امليـاه املأمونـة الـّصاحلة للـّشرب                ةبه املقـررة اخلاصـ    بالعمل الذي قامت    
واملترابطـة  املتجـزأة   املنتـدى الـدائم تأكيـده علـى الطبيعـة اهلامـة غـري                ويقدر. والّصرف الّصحي 

  . يف املياههاسيما يف سياق حق الوحلقوق اإلنسان اخلاصة بالشعوب األصلية، واملتصلة 
ــها  إن عالقــة ا  - ٧٩ ــدة ببيئت ــشعوب األصــلية وطي ــاه  . ل ــز يف املي . ويــشمل ذلــك حقهــا املتمي

 حـق احلـصول علـى ميـاه مأمونـة         هاوحيث املنتدى الدائم الدول على ضمان هذه احلقوق مبا في         
التعامـل مـع    ينبغـي   و. ونقية وميسرة وبأسعار معقولة لالستخدام الشخـصي واملـرتيل واجملتمعـي          

وجيــب أن تكــون . ، ولــيس كــسلعة اقتــصادية يف املقــام األول امليــاه كــسلعة اجتماعيــة وثقافيــة 
 جيـب محايـة     ،عـالوة علـى ذلـك     . طريقة إعمال احلق يف املياه مستدامة لألجيال احلالية واملقبلـة         

املوجـودة يف أراضـي أجـدادهم مـن التعـدي           يـاه   املالشعوب األصلية إىل مـوارد      إمكانية وصول   
 املـوارد الالزمـة لتخطـيط وتنفيـذ ومراقبـة وصـوهلا       وجيب أن تتوفر للشعوب األصلية . والتلوث
  . إىل املياه

مبا يف ذلك احلقوق املرتبطة باملياه كعنـصر        التعاهدية،  ويعترف املنتدى الدائم باحلقوق       - ٨٠
ــسي  ــدات      رئيـ ــسريها للمعاهـ ــلية وتفـ ــشعوب األصـ ــم الـ ــة بفهـ ــشاملة املتعلقـ ــشات الـ يف املناقـ

  . بني الشعوب األصلية والدولمة املربواالتفاقات والترتيبات البناءة
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غالبا ما تواجه الشعوب األصلية منافسة متزايدة على احتياطياهتا الشحيحة مـن امليـاه    و  - ٨١
توليـد الطاقـة الكهرمائيـة والتعـدين والكيانـات         كـذلك مـن كيانـات       من قبل املزارع الكبرية، و    

مــن  امليــاه وانتــهاكها،  جتاهــل حقــوق الــشعوب األصــلية يف،ويف كــثري مــن األحيــان. التجاريــة
عـدم تـوفري معلومـات كافيـة يف الوقـت املناسـب هلـا حـول                 اليت تقترن ب  خصخصة املياه،   خالل  

ويف العديد من مناطق العـامل، اسـترتفت شـركات التعـدين تقريبـا              . كيفية تسجيل تلك احلقوق   
ويف .  الـشرب  خزانات املياه اجلوفية اليت تعتمد عليها الشعوب األصـلية يف احلـصول علـى ميـاه               

منــاطق أخــرى مــن العــامل، مت تــصريف خملفــات منــاجم الــذهب املهجــورة مــن الزئبــق وثنــائي    
الفينيل املتعدد الكلور وغريها من امللوثات يف مجيع مصادر املياه ممـا أدى إىل تلويـث إمـدادات                  

التقليـدي   يف النظـام الغـذائي       يا رئيـس  اعنـصر الـيت تعـد     املياه وبالتايل جعل املـأكوالت البحريـة،        
  .آمنة لالستهالك البشري غري
وحيث املنتدى الدائم الدول على االعتـراف حبـق الـشعوب األصـلية التقليـدي يف امليـاه           - ٨٢

ــشعوب األصــلية يف        ــسياسات، ودعــم حــق ال ــشريعات وال ــة هــذا احلــق، مــن خــالل الت ومحاي
. ة واقتـصادية وجتاريـة    من املياه املستخدمة ألغراض تقليديـ     وجتميعها  موارد غذائية   التفتيش عن   

  .  من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية٢٥األمر الذي يتسق مع املادة 
عمليـات صـنع القـرار      يف  الـشعوب األصـلية     إشـراك   وحيث املنتدى الدائم الـدول علـى          - ٨٣

ــاه مبــا يف ذلــك اســتخدامها ألغــراض التجــارة، وا      ــإدارة املي ــع اجملــاالت املتعلقــة ب ــري، يف مجي ل
واإلدارة البيئيــة؛ والتأكــد مــن أن عمليــات صــنع القــرار هــذه تتــسق مــع مبــادئ إعــالن األمــم   

ــه ســيما  املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية، ال    الــيت تطالــب باحلــصول علــى  ٣٢مادت
املوافقــة املــسبقة احلــرة واملــستنرية للــشعوب األصــلية قبــل إقــرار أي مــشروع يــؤثر يف أراضــيها  

  .مواردها األخرىأقاليمها و أو
وحيـــث املنتـــدى الـــدائم الـــدول علـــى زيـــادة التمويـــل املقـــدم للـــشعوب األصـــلية            - ٨٤

احمللية واملخصص ألنظمة امليـاه والـصرف الـصحي مـن أجـل حتـسني البنيـة التحتيـة                    واجملتمعات
مليــاه الــشرب والــصرف الــصحي فــضال عــن معاجلــة تلــوث وتــدهور نوعيــة امليــاه يف جمتمعــات  

  .ليةاألص الشعوب
  

  األعمال املقبلة للمنتدى الدائم    
ناقش املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصـلية موضـوع الـدورة احلاديـة عـشرة،                  - ٨٥
أثـره الـدائم علـى الـشعوب األصـلية واحلـق يف اجلـرب عـن الغـزوات املاضـية                     : مبدأ االكتشاف ”
ــان ( ــشع   ٣٧ و ٢٨املادت ــشأن حقــوق ال واتفــق . “)وب األصــلية مــن إعــالن األمــم املتحــدة ب

ــإدراج تركيــز علــى إعــادة حتديــد       أعــضاء املنتــدى علــى تأكيــد اجلــزء األخــري مــن املوضــوع ب
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العالقات بـني الـشعوب األصـلية والدولـة باعتبارهـا منظـورا يكتـسي القـدر نفـسه مـن األمهيـة                       
ــق املــصاحلة         ــة حتقي ــة للمــستقبل بغي ــشاف مــن أجــل وضــع رؤي ــدأ االكت ــه مب ــيفهم مــن خالل ل

  .والعدالة الموالس
ويالحظ املنتدى الدائم املعلومـات الـيت أُبلغـت إىل االجتمـاع الـوزاري جمللـس املنطقـة                    - ٨٦

 بـشأن تبعـات اآلثـار التراكميـة لـتغري           ٢٠١١مـايو   /القطبية الشمالية املعقـودة يف نـوك، يف أيـار         
راعـي والقـضاء علـى      املناخ والتنمية الصناعية يف املنطقـة القطبيـة الـشمالية الـيت هتـدد بفقـدان امل                

ــدوثها      ــة دون حـ ــة، أو احليلولـ ــة بـــني املراعـــي املومسيـ ــان الرنـ ــة األمهيـــة لقطعـ اهلجـــرات البالغـ
  .تأخريها، مما يهدد بالتايل القدرة على التكيف لدى رعاة الرنة من الشعوب األصلية أو
ة ويعــرب املنتــدى الــدائم عــن شــكره ملركــز الدراســات التطبيقيــة للحقــوق االقتــصادي    - ٨٧

تقيــيم األثــر علــى حقــوق    ”واالجتماعيــة والثقافيــة لتقدميــه معلومــات عــن املبــادرة املعنونــة       
، والــيت ســيتم عرضــها علــى أعــضاء املنتــدى للنظــر فيهــا يف ســياق أعمــال املنتــدى     “اإلنــسان
  .املقبلة
وعلم املنتدى الدائم بالتهديد الـذي تـشكله علـى صـحة الـشعوب األصـلية أربعـة مـن                      - ٨٨

ري املعديــة هــي مــرض الــسكري، وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، والــسرطان، األمــراض غــ
ويرحــب املنتــدى الــدائم بتنظــيم . وأمــراض الرئــة املزمنــة، وعوامــل اخلطــر الــشائعة املرتبطــة هبــا

اجتماع رفيع املـستوى للجمعيـة العامـة بـشأن الوقايـة مـن األمـراض غـري املعديـة ومكافحتـها،                      
عن الـشعوب األصـلية للمـسامهة واملـشاركة يف االجتمـاع، وكـذلك              ويطلب أن ُيدعى ممثلون     

  .٢٠١١يونيه /يف جلسات االستماع التفاعلية مع اجملتمع املدين يف حزيران
ــة         - ٨٩ ــات املتحــدة األمريكي ــدا والوالي ــدائم عــن شــكره حلكــوميت كن ــدى ال ويعــرب املنت

ولـة بوليفيـا املتعـددة    ، كمـا يـشكر حكومـات د   ٢٠١١الستضافة اجتماعـه ملـا قبـل دورة عـام          
ــل         ــا قب ــسابقة مل ــدى ال ــد اجتماعــات املنت ــدامنرك وجــرين الن ــرويج وال ــات وإســبانيا والن القومي

ــدائم   ــدى ال ــدورات للمنت ــضافة      . ال ــد يف است ــيت مل تنظــر بع ــدول ال ــدائم ال ــدى ال ويوصــي املنت
ا أن ويطلــب املنتــدى الــدائم أيــض. اجتماعــات ملــا قبــل الــدورات يف املــستقبل، أن تفعــل ذلــك 

  .تنظم األمانة العامة اجتماعات ما قبل دوراته املقبلة
، ) املتعــددة القوميــات -دولــة (يوجــه املنتــدى الــدائم الــشكر إىل إســتونيا وبوليفيــا        - ٩٠

واجلزائر، والدامنرك، وشيلي، وفنلندا، وقـربص، وكنـدا، وكولومبيـا، ومدغـشقر، واملكـسيك،        
ــدائم يف عــام   يف الــصندوق االســتئمنــرويج ملــسامهاهتموال ــالنظر إىل ٢٠١٠اين للمنتــدى ال ، وب

الزيادة السنوية املطردة يف الطلبات املقدمة من منظمات الشعوب األصلية، فهو يشجع الـدول              
  .األخرى على املسامهة يف الصندوق
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ــصاحل         - ٩١ ــصندوق األمــم املتحــدة للتربعــات ل ــد دعمــه ل ــدائم مــن جدي يؤكــد املنتــدى ال
ويرحـب املنتـدى    . يدعم مشاركة الشعوب األصلية حلـضور جلـساته       السكان األصليني، الذي    

ويشري إىل االخنفاض الشديد يف املسامهات املقدمة للـصندوق         . الدائم مبسامهات اجلهات املاحنة   
خــالل الــسنوات األخــرية، ومــن مث فهــو يــشجع مجيــع احلكومــات وغريهــا مــن اجلهــات علــى   

  .املسامهة بسخاء يف الصندوق
ــة العامــة   ويرحــب امل  - ٩٢ ــدائم بقــرار اجلمعي ــة  ٦٥/١٩٨نتــدى ال  الــذي وســع نطــاق والي

  ممثلـي  صندوق األمم املتحـدة للتربعـات لـصاحل الـسكان األصـليني مـن أجـل تـسهيل مـشاركة                   
الشعوب األصـلية يف اجتماعـات جملـس حقـوق اإلنـسان واهليئـات املنـشأة مبوجـب معاهـدات                    

حقوق اإلنـسان الـيت يبلغهـا ممثلـو الـشعوب           وبسبب العدد الكبري النتهاكات     . حقوق اإلنسان 
  .األصلية للمنتدى الدائم، حنن نشجع ممثلي الشعوب األصلية على اغتنام هذه الفرصة

ومع توسيع نطاق والية صـندوق التربعـات لـصاحل الـسكان األصـليني، حيـث املنتـدى                    - ٩٣
ــدوام        ــف بـ ــأمني موظـ ــى تـ ــية علـ ــسان املفوضـ ــوق اإلنـ ــدة حلقـ ــم املتحـ ــية األمـ ــل مفوضـ كامـ

  .الصندوق إلدارة
ويرحب املنتدى الدائم بتنظـيم األمـم املتحـدة حللقـة دراسـية ثالثـة عـن فهـم الـشعوب                       - ٩٤

  .األصلية وتفسريها للمعاهدات واالتفاقات وغريها من الترتيبات البناءة
ويرحــب املنتــدى الــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية بــاقتراح آليــة اخلــرباء بــشأن    - ٩٥

شعوب األصــلية التابعــة لألمــم املتحــدة الــذي ورد يف تقريــر عــن اجتماعهــا الثالــث   حقــوق الــ
والذي يشجع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على عقد ندوة دولية للخـرباء بـشأن عمليـات           

ويقــر اقتــراح آليــة اخلــرباء هــذا بأمهيــة عمليــات تقــصي احلقــائق  . )٣(تقــصي احلقــائق واملــصاحلة
حسني العالقـات بـني الـدول والـشعوب األصـلية وتيـسري تعزيـز االعتـراف                 واملصاحلة الوطنية لت  

  .حبقوق الشعوب األصلية وإعماهلا
ــشعوب األصــلية        - ٩٦ ــه مركــز ال ــدور األساســي الــذي يــضطلع ب ــدائم بال ويقــر املنتــدى ال

للتوثيق والبحث واملعلومات يف توفري اخلدمات األساسـية للـشعوب األصـلية، ويـشجع هيئـات       
تحـدة ووكاالهتـا علـى تيـسري عمـل املنـدوبني مـن الـشعوب األصـلية الـذين ميثلوهنـا يف                       امل األمم

  .منظومة األمم املتحدة بإنشاء شراكات مع املركز وتيسري متويله

__________ 
  )٣(  A/HRC/15/36 ١١، الفقرة ٨، املقترح.  
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وقرر املنتدى الدائم تعـيني الـسيدة باميانـه هاسـتيه، عـضو املنتـدى، السـتكمال دراسـة                     - ٩٧
 يف عمليـة احلـد مـن خمـاطر الكـوارث بـاحترام            توسيع نطاق إشراك السكان األصـليني     ”بعنوان  

ــة بتعرضــها للخطــر    ــة للــشعوب األصــلية املعروف ــة والثقافي ، وذلــك حبلــول “املمارســات اللغوي
ــانون األول ٣١ ــسمرب /كــ ــشرة يف   ٢٠١٢ديــ ــة عــ ــه الثانيــ ــدى يف دورتــ ــدميها إىل املنتــ ، وتقــ
  .٢٠١٣ عام
ــريل        - ٩٨ ــدائم تعــيني راجــا ديفاســيش روي وب ــرر املنتــدى ال ــسافييه وســامين وليــام   وق  ك

 -مفيبودولو، أعـضاء يف املنتـدى، إلجـراء دراسـة عـن زراعـة التراحيـل والـسالمة االجتماعيـة                   
  .٢٠١٢الثقافية للشعوب األصلية، لتقدميها إىل املنتدى يف دورته احلادية عشرة، يف عام 

اسـة عـن تـأثريات    وقرر املنتدى الدائم تعيني آنا نايكانشينا، عضو املنتـدى، إلجـراء در           - ٩٩
التغري يف استخدام األراضـي وتغـري املنـاخ علـى سـبل عـيش رعـاة الرنـة مـن الـشعوب األصـلية                         
وإدارة األراضــي، مبــا يف ذلــك املعــايري املعدلــة ثقافيــا يف مــا يتعلــق باســتخدام أراضــي الــشعوب 

  .األصلية، لتقدميها إىل املنتدى يف دورته احلادية عشرة
رسات اجليدة، قرر املنتدى الـدائم تعـيني دايل سـامبو دورو، عـضو               وكأمثلة على املما   - ١٠٠

املنتــدى إلجــراء دراســة عــن اآلليــات التــشاركية للــشعوب األصــلية يف جملــس املنــاطق القطبيــة   
الشمالية، وإعالن شعب اإلنويت يف املنطقة حول القطبية بـشأن مبـادئ تنميـة املـوارد البـشرية        

طقــــة البونيــــا، لتقــــدميها إىل الــــدورة احلاديــــة عــــشرة يف أراضــــي اإلنويــــت ونظــــام إدارة من
  .الدائم للمنتدى
 وقرر املنتـدى الـدائم تعـيني أعـضاء املنتـدى مـيغن ديفيـز، وسـامين ويليـام مفيبودولـو،                    - ١٠١

وفــاملني تــوكي، وبــول كانيينــك ســينا، وإدوار جــون، وألفــارو إســتبيان بــوب أك، وراجــا          
 الوطنيــة وإعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق  ديفــاييس روي، إلجــراء دراســة عــن الدســاتري 

ــشعوب األصــلية يف        ــسان لل ــة ومــدى إدراج حقــوق اإلن ــيم طبيع ــة تقي ــشعوب األصــلية، بغي ال
الدساتري الوطنية مـع اإلشـارة إىل احلقـوق املثبتـة يف اإلعـالن، تقـدم إىل الـدورة احلاديـة عـشرة                       

  .٢٠١٢للمنتدى الدائم يف عام 
 أنــدرس بــاير، عــن حالــة -ئم علمــا بالدراســة الــيت أعــدها الرس  وحيــيط املنتــدى الــدا- ١٠٢

  الــدائم، وحيــيط املنتــدى(E.C.19/2011/6) ١٩٩٧تنفيــذ اتفــاق أراضــي هــضبة شــيتاغونغ لعــام 
ألخـرى، ومنظمـات    علما أيضا املخاوف الـيت أثارهـا ممثـل حكومـة بـنغالديش، واحلكومـات ا               

. ملناقـشات الـيت دارت يف الـدورة العاشـرة         املنظمات غري احلكوميـة خـالل ا      الشعوب األصلية و  
. عــالوة علــى ذلــك، يالحــظ املنتــدى الــدائم اخلطــوات الــيت اختــذهتا بــنغالديش لتنفيــذ االتفــاق 

  :ويوصي املنتدى الدائم مبا يلي
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متشيا مع مدونة قواعد السلوك حلفظة السالم التـابعني لألمـم املتحـدة، حيـث                 )أ(  
حدات العسكرية واألفراد الذين ينتهكون حقوق اإلنـسان        متنع إدارة عمليات حفظ السالم الو     

من املـشاركة يف أنـشطة حفـظ الـسالم الدوليـة الـيت جتـري حتـت رعايـة األمـم املتحـدة، وبغيـة                      
  احلفاظ على سالمة الشعوب األصلية املعنية؛

قيــام حكومــة بــنغالديش بــإعالن مــسار زمــين للتنفيــذ وحتديــد طرائــق التنفيــذ    )ب(  
  ه من األشخاص أو املؤسسات؛واملسؤولني عن

قيام حكومة بنغالديش بتنفيـذ سـحب تـدرجيي للمعـسكرات املؤقتـة للقـوات                 )ج(  
العسكرية من املنطقـة وجتريـد املنطقـة مـن الـسالح بطـرق أخـرى، متـشيا مـع ضـمانات اتفـاق                        
الــسالم، ممــا يــسهم يف حتقيــق اهلــدف النــهائي املتمثــل يف إحــالل الــسالم والتنميــة االقتــصادية    

  واالجتماعية وحتسني العالقة بني الشعوب األصلية وحكومة بنغالديش؛
أن تنشئ حكومة بنغالديش جلنة رفيعـة املـستوى ومـستقلة وحمايـدة للتحقيـق                 )د(  

يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكب ضد الشعوب األصلية، مبـا يف ذلـك العنـف اجلنـسي                 
ا، وكـــــذلك تقـــــدمي تعويـــــضات ضـــــد النـــــساء والفتيـــــات، ومقاضـــــاة ومعاقبـــــة مرتكبيهـــــ

  .املعنيني للضحايا
ــديالت      - ١٠٣ ــة بالتعـ ــشاورات املتعلقـ ــها املـ ــيت أتاحتـ ــة الـ ــدائم بالفرصـ ــدى الـ ــرف املنتـ  يعتـ

الدســتورية يف بــنغالديش، ويــشجع احلــوار الــسلمي بــني احلكومــة والــشعوب األصــلية هبــدف   
أثـريت يف التقريـر، وخـالل    تنفيذ اتفاق أراضي هضبة شيتاغونغ ومعاجلة املخاوف الكبرية اليت      

  .الدورة العاشرة للمنتدى الدائم، وفقا إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
 حييط املنتدى علما بالدراسـة الـيت أعـدها بـارتولومي كالفـريو سـلفادور عـن القـانون                    - ١٠٤

  .(E/C.19/2011/4)عن القانون اجلنائي الدويل والدفاع القضائي عن حقوق الشعوب األصلية 
 ويقر املنتدى الدائم بتحذير األمني العام بأن لغـة مـن لغـات الـشعوب األصـلية متـوت                    - ١٠٥

ويف إطـار االسـتعراض     . كل أسبوعني ويعرب عـن قلقـه البـالغ يف مـا يتعلـق هبـذا الوضـع املُلـح                   
لثقافيــة الــذي جيريــه، عــيَّن إدوارد جــون للمتابعــة مــع منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم وا  

وغريمهـا مـن وكـاالت األمـم املتحـدة وبراجمهــا      ) اليونيـسيف (ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة     
ومــن الــدول مــن أجــل النظــر يف التطــورات الــيت تــضمن البقــاء واإلنعــاش املــستمرين للغــات      

  .األصلية الشعوب
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ن العمــل  وحيــيط املنتــدى الــدائم علمــا بالدراســة الــيت أعــدهتا الــسيدة إليــزا كــانكي عــ - ١٠٦
ــشعوب األصــلية    ــسري وال ــع    (E/C.19/2011/CRP.4)الق ــاون م ــدول األعــضاء بالتع ، وحيــث ال

وكاالت األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية احلكومية الدولية علـى زيـادة جهودهـا الراميـة إىل                
مكافحة العمل القسري واالجتـار بالبـشر وتـوفري األدوات الكافيـة حلمايـة الـضحايا، مـع إيـالء                    

  .تمام خاص للشعوب األصلية واسترداد حقوق الضحايااه
  

  نساء الشعوب األصلية    
 يوصـي املنتـدى الـدائم بـأن يـتم يف إطـار هيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني             - ١٠٧

التركيز على حالـة وحقـوق نـساء وفتيـات الـشعوب            ) هيئة األمم املتحدة للمرأة   (ومتكني املرأة   
ــداد وت   ــد إع ــرة    األصــلية عن ــتراتيجية األوىل للفت ــها االس ــذ خطت ، وخاصــة ٢٠١٣-٢٠١١نفي

يتعلق جبهودها الرامية إىل زيادة املـشاركة الـسياسية للمـرأة وعـدد النـساء اللـوايت يتـولني                 ما يف
القيادة السياسية، وتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة، ومكافحة العنف ضـد النـساء والفتيـات،              

  .ون الشعوب األصلية واملشورة اليت يقدموهناؤء يف شواالستفادة من دراية اخلربا
 ويقر املنتدى الدائم بالدور القيـادي الـذي تـضطلع بـه هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة يف                      - ١٠٨

ــساء             تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة، مبــا يف ذلــك تيــسريها ملــشاركة ممثلــي الن
الصلة، ويوصي بأن تضع هيئة األمم املتحـدة         ذاتواملنظمات النسائية يف االجتماعات الدولية      

للمــرأة سياســة بــشأن التعامــل مــع نــساء وفتيــات الــشعوب األصــلية ضــمن إطــار إعــالن األمــم 
املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية واملبــادئ التوجيهيــة جملموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة  

 الــشعوب األصــلية يف مجيــع  يتعلــق بقــضايا الــشعوب األصــلية وتــضمن مــشاركة نــساء   مــا يف
  .العمليات االستشارية

 ويوصي املنتـدى الـدائم بـأن حتـال هـذه التوصـيات إىل أعـضاء اجمللـس التنفيـذي هليئـة                 - ١٠٩
ــن         ــرة مـ ــدها يف الفتـ ــرر عقـ ــسنوية املقـ ــة الـ ــه العاديـ ــرأة يف دورتـ ــدة للمـ ــم املتحـ  إىل ٢٧األمـ

  .٢٠١١يونيه /حزيران ٣٠
ــدائم صــن  - ١١٠ ــدى ال ــسني   ويوصــي املنت ــني اجلن ــساواة ب ــم املتحــدة   دوق امل  وصــندوق األم

االستئماين لدعم اإلجراءات الرامية إىل القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة، اللـذين تـديرمها هيئـة                     
األمــم املتحــدة للمــرأة، عنــد تقــدميهما للمــنح، أن يأخــذا يف احلــسبان ضــرورة تعزيــز حقــوق     

  .لتهناإلنسان لنساء وفتيات الشعوب األصلية وحتسني حا
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 ويوصي املنتدى الدائم الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة واملنظمـات اإلقليميـة،              - ١١١
بـشأن املـرأة والـسالم واألمـن،     ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥يف جهودها املبذولة لتنفيذ قرار جملس األمـن   

ســيما لتعزيــز مــشاركة املــرأة يف منــع نــشوب الرتاعــات وإدارة الرتاعــات وبنــاء الــسالم بعــد  ال
نتــهاء الــرتاع، بــأن تأخــذ يف االعتبــار تــأثري الرتاعــات املــسلحة علــى نــساء الــشعوب األصــلية؛ ا

ــالعنف اجلنــسي يف حــاالت الــرتاع،      ويوصــي بــأن تــويل املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة ب
  .اهتماما خاصا يف إطار عملها ألوضاع نساء الشعوب األصلية يف حاالت الرتاع املسلح

ملنتدى الدائم بتمثيل نساء الشعوب األصلية ووجهـات نظـرهن علـى النحـو               ويوصي ا  - ١١٢
الواجب يف مناقشات ونتائج اجتماعات ومؤمترات األمم املتحدة املقبلة، ومن بينها االجتمـاع             

معاجلة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف سياق التنميـة املـستدامة           ”الرفيع املستوى بشأن    
ــر  ــى الفق ــضاء عل ــوليف أ“ والق ــدورة ٢٠١١ســبتمرب /يل ــرأة   ٥٦، وال ــة بوضــع امل ــة املعني  للجن

متكــني املــرأة الريفيــة ودورهــا يف القـضاء علــى الفقــر واجلــوع، ويف التنميــة، ويف  ”وموضـوعها  
، ومؤمتر األمـم    ٢٠١٢مارس  /فرباير وآذار / املقرر عقدها يف شباط    “مواجهة التحديات الراهنة  

  .٢٠١٢يونيه /، املقرر عقده يف حزيران٢٠+ و املتحدة للتنمية املستدامة ومؤمتر ري
ويقــرر املنتــدى الــدائم تعــيني أعــضاء املنتــدى، إيفــا بيوديــه، وميغــان ديفــيس، وهــيلني  - ١١٣

توكي، إلجراء دراسة عن مدى انتشار العنف ضد نساء وفتيـات الـشعوب             ني  كاليواليت، وفامل 
، تقدم إىل املنتدى يف دورتـه احلاديـة          من اإلعالن  ٢٢ من املادة    ٢الفقرة  وفقا ألحكام   األصلية  

  .٢٠١٢عشرة، يف عام 
ويشجع املنتدى الدائم وكاالت األمم املتحدة، ال سيما هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة،                 - ١١٤

وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة، وبرنـامج           
، )مرصـد (ف، على التعاون مع إحدى آليـات املراقبـة العامليـة            األمم املتحدة اإلمنائي، واليونيسي   

يــدها إذا اقتــضى األمــر، تتــوىل قيادهتــا نــساء الــشعوب األصــلية، وينــصب طودعــم إنــشائها وتو
تركيزها على مجع وتنظيم ورصد املعلومات عن العنف ضد نساء وفتيـات الـشعوب األصـلية،            

تعزيــزاً للجهــود املبذولــة يف جمــال الــدعوة تــسليطاً لقــدر أكــرب مــن الــضوء علــى هــذه القــضية و
  .بشأهناية الختاذ إجراءات سياس

 مـن التقريـر عـن أعمـال       ١٢ويكرر املنتدى الدائم تأكيـد التوصـية الـواردة يف الفقـرة              - ١١٥
، ويطلب إىل املنظمـة الدوليـة للـهجرة، ومفوضـية          )E/2004/43-E/C.19/2004/23 (دورته الثالثة 

إلنـــسان، وهيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة، واليونيـــسيف، ومفوضـــية  األمـــم املتحـــدة حلقـــوق ا
املتحدة لشؤون الالجئني، ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، ومنظمـة                  األمم

العمل الدولية، أن تقدم بـصفة دوريـة تقـارير إىل املنتـدى الـدائم عـن التقـدم الـذي أحرزتـه يف                        
هاجرات من نساء وفتيـات الـشعوب األصـلية، مبـا يف ذلـك              التصدي للمشاكل اليت تواجهها امل    

  .ن داخل احلدود الوطنية والدولية وعربهاهبجتار الاالجتاه املثري لالنزعاج با



E/2011/43
E/C.19/2011/14

 

11-37061 26 
 

وحيــث املنتــدى الــدائم الــدول األعــضاء علــى التــصديق علــى صــكوك األمــم املتحــدة    - ١١٦
ية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة     جتار بالبشر، ال سيما اتفاقالوالصكوك اإلقليمية اليت تكافح ا    

 جتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال         الاملنظمة عرب الوطنيـة، وبروتوكـول منـع وقمـع ا          
مجــع املعلومــات عــن مــن أجــل ، وعلــى إنــشاء آليــات شــفافة للرصــد الــذايت  امللحــق باالتفاقيــة

  .ل الشعوب األصليةجتار بالبشر والظواهر املتعلقة به، مبا يف ذلك حالة نساء وأطفاالا
  

  مناقشة بشأن املؤمتر العاملي للشعوب األصلية    
دعـا املنتــدى الـدائم املعــين بقـضايا الــشعوب األصـلية مكتــب رئـيس الــدورة اخلامــسة       - ١١٧

والـــستني للجمعيـــة العامـــة إىل املـــشاركة يف حـــوار أويل لالســـتماع إىل آراء ممثلـــي الـــشعوب 
، مبــشاركة الــدول األعــضاء   ٢٠١٤وب األصــلية لعــام  األصــلية بــشأن املــؤمتر العــاملي للــشع    

  .املشاركني الذين حضروا دورته العاشرة وكذا
وأكدت رئاسة اجلمعية العامة أن املنتدى الدائم لديه دور حمـوري، وأنـه مؤهـل علـى                  - ١١٨

. حنــو فريــد لتقــدمي مــدخالت بــشأن طرائــق تــسيري املــؤمتر، وبــشأن نتائجــه يف مرحلــة الحقــة    
دد، يرحـب املنتـدى الـدائم بفرصـة االضـطالع هبـذا الـدور احملـوري وباملـسؤولية                 هذا الـص   ويف

  .الكاملة عن القيام باألعمال التحضريية للمؤمتر العاملي املقبل
وحييط املنتدى الدائم علمـاً بـالتزام رئاسـة اجلمعيـة العامـة بـأن حتيـل إىل مجيـع الـدول                       - ١١٩

  .العاشرةنها احلوار املقام خالل الدورة األعضاء التوصيات والتعليقات اليت يسفر ع
 خـالل الـدورة   ٢٠١١وحيث املنتدى الدائم على اعتماد طرائق املؤمتر قبـل هنايـة عـام            - ١٢٠

الـسادسة والــستني للجمعيـة العامــة، ويؤيـد النــداء القـوي املوجــه مـن ممثلــي الـشعوب األصــلية       
ليـات التحـضريية اإلقليميـة للمـؤمتر        هبيكلة العم فيما يتعلق   ضرورة اختاذ إجراءات عاجلة     بشأن  

  .العاملي والشروع فيها
ــشعوب األصــلية        - ١٢١ ــشأن حقــوق ال ــدائم أن إعــالن األمــم املتحــدة ب ــدى ال ويؤكــد املنت
مــاعي، ولــه تبعــاً لــذلك أمهيــة كــربى بالنــسبة للمــؤمتر العــاملي   اجللعملــهاملرشــد األساســي  هــو

يف ديباجـة   إىل أن اجلمعيـة العامـة أعلنـت رمسيـاً           ويف هذا الـصدد، يـشري املنتـدى الـدائم           . املقبل
ــاق األمــم املتحــدة بالنــهوض حبقــوق اإلنــسان للــشعوب األصــلية      اإلعــالن  التزاماهتــا وفقــاً مليث

يعزز عالقات التوافق والتعاون بني الدولة والـشعوب األصـلية، اسـتناداً إىل مبـادئ العـدل                 ” مبا
  .“تمييز وحسن النيةوالدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان وعدم ال

، علـى املعـايري     “روح الـشراكة واالحتـرام املتبـادل      ”شدد املنتـدى، مـن منطلـق        يكما   - ١٢٢
 على أن للشعوب األصلية حـق       ان تنصّ لتنيل من اإلعالن، ا   ١٩ و   ١٨الواردة يف املادتني    اهلامة  
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ثلني ختتـارهم هـي   املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة باملسائل اليت متس حقوقهـا مـن خـالل ممـ       
سن نيـة مـع الـشعوب     وعلـى الـدول أن تتـشاور وتتعـاون حبُـ        ؛بنفسها ووفقاً إلجراءاهتا اخلاصـة    

ــها احلــرة واملــسبقة        ــها للحــصول علــى موافقت ــيت متثل ــة مــن خــالل املؤســسات ال األصــلية املعني
ملــشاركة ذه اهلــو. واملــستنرية قبــل اختــاذ وتنفيــذ أي تــدابري تــشريعية أو إداريــة ميكــن أن متــسها  

إن للشعوب األصلية يف مجيـع مراحـل املـؤمتر العـاملي أمهيـة أساسـية         واهلادفة  املباشرة  املتساوية و 
إىل نتيجة بنـاءة تـسهم بالفعـل يف حتـسني حالـة الـشعوب األصـلية                 أن يصل   اجملتمع الدويل   أراد  

  .وأوضاعها يف مجيع أحناء العامل
مة حوار واسـع النطـاق بـني الـدول األعـضاء            ويرى املنتدى الدائم أن أنسب فترة إلقا       - ١٢٣

فـإن   الـسنوية القادمـة أو بعـدها أو قبلـها، ولـذلك              هوالشعوب األصلية، سـتكون خـالل دوراتـ       
يف إطــار شــراكة متكافئــة بــني العــاملي ينبغــي أن تــتم لمــؤمتر لالتحــضريية مجيــع مراحــل العمليــة 

  .الشعوب األصليةوالدول األعضاء 
ائم مببادرة حكومة املكـسيك وصـندوق تنميـة الـشعوب األصـلية             ويرحب املنتدى الد   - ١٢٤

مريكـا الالتينيـة    أليف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب الستـضافة االجتمـاع التحـضريي              
  .٢٠١٢ومنطقة البحر الكارييب بشأن املؤمتر العاملي يف عام 

إىل الـشعوب األصـلية      ههـا برملـان الـشعب الـصامي       ويرحب املنتدى بالدعوة الـيت وجّ      - ١٢٥
 ٢٠١٣يف عــام يف ألتــا، بــالنرويج، مــن املقــرر عقــده  ٢٠١٣اجتمــاع حتــضريي عــام حلــضور 

  .بغرض توحيد استراتيجيات الشعوب األصلية ومسامهاهتا يف املؤمتر العاملي
ويرحب املنتـدى الـدائم أيـضاً بالتوصـيات الـيت قدمتـها جمموعـة واسـعة مـن جتمعـات                      - ١٢٦

ــة لالضــطالع باألعمــال     الــشعوب األصــلية  ــة عاملي ــة توجيهي ــشاء جلن ــا يتعلــق بإن  وممثليهــا يف م
التحضريية تضم ممثلني عن املناطق االجتماعية الثقافية السبع، والنـساء والـشباب مـن الـشعوب            

 املعـين   آلية اخلرباء بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية، واملقـرر اخلـاص            مبشاركة  األصلية وكذلك   
  .واملنتدى الدائم نفسه، حبقوق الشعوب األصلية

وينوِّه املنتدى الـدائم بالنـداء القـوي الـذي وجهـه ممثلـو الـشعوب األصـلية إىل الـدول                      - ١٢٧
األعضاء ووكاالت األمم املتحدة، وال سـيما صـندوق التربعـات لـصاحل الـسكان األصـليني يف                  

مــشاركة قـوق اإلنــسان، وغريهـا مــن اجلهـات لــضمان متويـل     األمـم املتحــدة حل إطـار مفوضــية  
  .، ويؤيد هذا النداء٢٠١٤الشعوب األصلية يف األعمال التحضريية واملؤمتر عام 
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طلـع  اخلامـسة والـستني أن تُ     اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا        ويهيب املنتـدى الـدائم برئاسـة         - ١٢٨
أعضاء األمم املتحدة على النتائج الرئيسية للحوار الذي جرى بشأن املؤمتر العـاملي مـع أعـضاء             

  . العاشرةتهدى يف إطار دوراملنت
اخلامـسة والـستني    اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا        ن رئاسـة    ويوصي املنتدى الدائم بـأن تعـيّ       - ١٢٩
ــسِّ ــدول األعــضاء وممثلــي الــشعوب األصــلية يف إطــار      ارمي  إلجــراء مــشاورات مفتوحــة مــع ال

املعـين حبقـوق      وكذلك مع آلية اخلرباء بشأن حقوق الشعوب األصلية واملقرر اخلـاص           ،املنتدى
بغية حتديد طرائق عقـد االجتمـاع، مبـا يف ذلـك مـشاركة الـشعوب األصـلية                  الشعوب األصلية   

  .املؤمتر يف
الـسادسة والـستني   اجلمعية العامـة يف دورتيهـا   نتدى الدائم بأن تعقد رئاسة  املويوصي   - ١٣٠

الـشعوب األصـلية   والسابعة والستني جلسات حتاور ملدة يوم واحد مع الدول األعضاء وممثلـي     
  .احلادية عشرة والثانية عشرة للمنتدىتني يف إطار الدور

ويدعو املنتدى الدائم مجيع الشعوب األصلية على نطاق العـامل إىل بـدء االجتماعـات                - ١٣١
التحضريية الوطنية واإلقليمية بشأن املؤمتر العاملي وإىل عرض ما تتوصل إىل هـذه االجتماعـات          

ل احلاديـة عـشرة حبيـث تـشكّ       علـى املنتـدى يف دورتـه         يف شـكل تقريـر       من نتـائج واسـتنتاجات    
  .مة يف املناقشات املقبلة اليت سيجريها املنتدى هبذا الشأنمسامهة قّي

  
  مناقشة بشأن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة    

رصـة األوىل   يرحب املنتدى الدائم مبؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة باعتبـاره الف               - ١٣٢
أمــام اجملتمــع العــاملي للتأكيــد جمــددا علــى دور مجيــع القطاعــات الرئيــسية لإلنــسانية، مبــا فيهــا    
الشعوب األصلية، ولتعزيز أدوارها يف حتقيق التنميـة املـستدامة، ال سـيما يف عـامل يتهـدده تغـري                    

يكولـوجي،  وقد قدمت الشعوب األصلية، باعتبارها صاحبة حقـوق ومـديرة للنظـام اإل            . املناخ
إســهامات جليلــة لتحقيــق حوكمــة ســليمة للبيئــة علــى مجيــع املــستويات، احمللــي ودون الــوطين 

ويكمــن التحــدي يف تعمــيم هــذه الــنظم املعرفيــة واالبتكــارات   . والــوطين واإلقليمــي والعــاملي 
، ليـستفيد   “املعرفـة العلميـة التقليديـة     ” )٤(٢١واملمارسات اليت يـسميها جـدول أعمـال القـرن           

فيـتعني عنـد   .  مجيع أفراد اجملتمع اإلنساين، مبوافقة الشعوب األصـلية وبـروح مـن الـشراكة       منها
، وإعـداد مراحلـه التحـضريية وآليـات وعمليـات متابعتـه، احتـرام              ٢٠+وضع طرائق مؤمتر ريـو    

حقــوق الــشعوب األصــلية، مبــا يف ذلــك احلقــوق الــيت أقــرت يف إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن     
  . ةحقوق الشعوب األصلي

__________ 
، اجمللـد األول،  ١٩٩٢يونيـه   / حزيران ١٤‐٣جانريو،  تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي            )٤(  

  .) والتصويبE.93.I.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (، املرفق الثاين ١القرارات اليت اختذها املؤمتر، القرار 
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، وإعالن كيمـربيل، وخطـة      )١٩٩٢( أوكا   -ويشري املنتدى الدائم إىل إعالن كاري        - ١٣٣
باعتبارهـا بيانــات سياسـاتية مهمــة   ) ٢٠٠٢(الـشعوب األصــلية بـشأن تنفيــذ التنميـة املــستدامة    

ــة        ــة اخلتامي ــار يف الوثيق ــستدامة ينبغــي أن تؤخــذ يف االعتب ــة امل ــشأن التنمي ــشعوب األصــلية ب لل
  .٢٠+يور ملؤمتر
ــة مــشاركة الــشعوب األصــلية يف      - ١٣٤ ويــدعو املنتــدى الدائمــة الــدول األعــضاء إىل كفال
 على أسـاس املـساواة واملـشاركة املباشـرة واملفيـدة املوضـوعية، وذلـك بإشـراك                  ٢٠+ريو مؤمتر

 ويف اجتماعــات التنفيــذ ٢٠+ممــثلني عــن الــشعوب األصــلية يف الوفــود الرمسيــة إىل مــؤمتر ريــو  
  :  التحضريية، مبا يف ذلك االجتماعات املزمع عقدها يف املناطق التاليةاإلقليمية

ســبتمرب / أيلــول٩-٧اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب،     •  
  ؛ )منطقة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب( ، سانتياغو٢٠١١

ــا وشــركاؤها،      •   ــصادية ألفريقي ــة االقت ــشرين األول١٤-١٠اللجن ــوبر/  ت ، ٢٠١١ أكت
  ؛)منطقة أفريقيا( أديس أبابا

، ٢٠١١ أكتـوبر / تـشرين األول   ٢٠-١٨اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسـيا،         •  
  ؛)املنطقة العربية( القاهرة

أكتـوبر  /تـشرين األول   ٢٠-١٩ اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ،       •  
  ؛)سيا واحمليط اهلادئمنطقة آ( ، سول٢٠١١

ــومي     •   ــا، ي ــصادية ألوروب ــة االقت ــسمرب / كــانون األول٢ و ١اللجن ــف٢٠١١دي  ، جني
  .)املنطقة األوروبية(

ويرحب املنتدى الـدائم مببـادرة منظمـات الـشعوب األصـلية لعقـد اجتمـاع حتـضريي                   - ١٣٥
، ويـدعو   ٢٠١١أغسطس  / آب ١٣ إىل   ١١ يف ماناوس، الربازيل يف الفترة من        ٢٠+ملؤمتر ريو 

وكـــاالت األمـــم املتحـــدة، ال ســـيما شـــعبة التنميـــة املـــستدامة يف إدارة الـــشؤون االقتـــصادية    
واالجتماعية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمـات غـري احلكوميـة، واجلهـات املاحنـة لـدعم                 
ــشبابية، يف         ــا الـ ــلية وقياداهتـ ــشعوب األصـ ــساء الـ ــا نـ ــن فيهـ ــلية، مبـ ــشعوب األصـ ــشاركة الـ مـ

  . العملية تلك
ويوصي املنتدى الدائم بأن تتوىل إدارة شؤون اإلعالم يف األمم املتحدة تأمني ومتويـل               - ١٣٦

مشاركة الشعوب األصلية يف املؤمتر السنوي الرابـع والـستني للمنظمـات غـري احلكوميـة الـذي                  
 حـول   ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٥ إىل   ٣تنظمه هذه اإلدارة، واملزمع عقده يف بون يف الفترة من           

باعتبــاره حــدثا حتــضرييا مهمــا    “  املــستدامة، واملواطنــون املــستجيبون  اجملتمعــات”موضــوع 
  .٢٠+ريو ملؤمتر
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  مكان الدور ومواعيدها ووقائعها    

ــرره    - ١٣٧ ــاعي يف مقـ ــرر اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـ ــدورة ٢٠١٠/٢٤٩قـ ــد الـ  أن تعقـ
وب األصـلية يف مقـر األمـم املتحـدة يف الفتـرة مـن               العاشرة للمنتدى الدائم املعـين بقـضايا الـشع        

  . ٢٠١١مايو / أيار٢٧ إىل ١٦
، ٢٠١١مــايو / أيــار١٧  و١٦ويف اجللــسات مــن الثانيــة إىل الرابعــة، املعقــودة يــومي  - ١٣٨

: متابعـة توصـيات املنتـدى الـدائم       ” من جدول األعمـال املعنـون        ٣نظر املنتدى الدائم يف البند      
. “املوافقــة احلــرة واملــسبقة واملــستنرية ) ج(البيئــة؛ ) ب(دية واالجتماعيــة؛ التنميــة االقتــصا )أ(

تقريـر  ”: وكان معروضا على املنتدى، من أجـل النظـر يف هـذا البنـد، الوثـائق املعنونـة كالتـايل                  
ــات       ــلية والغابـ ــشعوب األصـ ــشأن الـ ــدويل بـ ــرباء الـ ــق اخلـ ــاع فريـ ، )E/C.19/2011/5 (“اجتمـ

ول بشأن معاجلة توصيات املنتدى الدائم املعين بقـضايا الـشعوب           املعلومات الواردة من الد   ” و
تقريــر االجتمــاع الــدويل للخــرباء التقنــيني بــشأن موضــوع     ”، و)E/C.19/2011/8 (“األصــلية
 “املؤشـــرات واآلليـــات والبيانـــات املتعلقـــة بتقيـــيم تنفيـــذ حقـــوق الـــشعوب األصـــلية : التتبـــع

)E/C.19/2011/11(ــشعوب األ ” ، و ــن الــ ــة عــ ــات   دراســ ــشركات لفحــــص اآلليــ ــلية والــ صــ
ــدة      “والــسياسات القائمــة املتــصلة بالــشركات والــشعوب األصــلية ولتحديــد املمارســات اجلي

)E/C.19/2011/12( حتليل أعّدته أمانة منتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا الـشعوب            ”، و
 “ة واملـــسبقة واملـــستنريةالتنميـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة، والبيئـــة، واملوافقـــة احلـــر: األصـــلية

)E/C.19/2011/13 .(  ٢٠١١مــــــايو / أيــــــار٢٧، املعقــــــودتني يف ١٦  و١٥ويف اجللـــــستني ،
انظـر الفـصل   ( من جدول األعمـال واعتمـدها        ٣املنتدى يف توصياته املقدمة يف إطار البند         نظر

  ). األول، الفرع باء
ــودة ١٣ و ٧ إىل ٥ويف اجللـــسات  - ١٣٩ ــام، املعقـ ــار ٢٥و  ١٩  و١٨ أيـ ــر /أيـ ــايو، نظـ مـ

ــد   ــدى يف البنـ ــون   ٤املنتـ ــال املعنـ ــدول األعمـ ــن جـ ــسان ” مـ ــوق اإلنـ ــالن  ) أ: (حقـ ــذ إعـ تنفيـ
حــوار مــع املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة  ) ب(املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية؛   األمــم

حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية للــشعوب األصــلية ومــع آليــات األمــم املتحــدة األخــرى  
التقريـران  وكان معروضاً على املنتدى، من أجل النظر يف هـذا البنـد،   . “قوق اإلنسان املعنية حب 
رد على التعليقات اليت أبدهتا بعض الدول األعضاء على مرفق تقرير املنتـدى الـدائم               ”: التاليان

خــالل اجلــزء العــام مــن دورة اجمللــس االقتــصادي      ) E/2009/43(عــن أعمــال دورتــه الثامنــة    
حالة الـشعوب األصـلية    ”و) E/C.19/2011/2 (“٢٠٠٩يوليه  /وضوعية يف متوز  واالجتماعي امل 

، املعقـودتني يف    ١٦  و ١٥ويف اجللـستني    ). E/C.19/2011/3(“ املهددة باالنقراض يف كولومبيا   
 مـن جـدول األعمـال       ٤، نظر املنتدى يف توصياته املقدمة يف إطـار البنـد            ٢٠١١مايو  / أيار ٢٧

  ). ول، الفرع باءانظر الفصل األ(واعتمدها 
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 املعنــون ٥مــايو، نظــر املنتــدى الــدائم يف البنــد / أيــار٢٠، املعقــودة يف ٨ويف اجللــسة  - ١٤٠
ويف . “مناقــشة ملــدة نــصف يــوم بــشأن أمريكــا الوســطى واجلنوبيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب ”

 يف إطـار    مـايو، نظـر املنتـدى يف توصـياته املقدمـة          / أيار ٢٧، املعقودتني يف    ١٦  و ١٥اجللستني  
  ). انظر الفصل األول، الفرع باء( من جدول األعمال واعتمدها ٥البند 
 ٦مايو، نظر املنتـدى يف البنـد        /أيار ٢٦و   ٢٣ يف   تني، املعقود ١٤ و   ٩ تنيويف اجللس  - ١٤١

أجـرى  و،  “حوار شامل مع وكاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها         ”من جدول األعمال املعنون     
وكان معروضاً على املنتدى، مـن أجـل النظـر          .  األمم املتحدة للطفولة   خالهلا حواراً مع منظمة   

 منظومة األمـم املتحـدة      وآخر من ،  )E/C.19/2011/7 (اليونيسيف مقدم من    تقريريف هذا البند،    
ــة األخــرى   ، والتقريــر عــن االجتمــاع الــسنوي  )E/C.19/2011/9(واملنظمــات احلكوميــة الدولي

ويف ). E/C.19/2011/10(ت املعين بقـضايا الـشعوب األصـلية         لفريق الدعم املشترك بني الوكاال    
، نظـر املنتـدى يف توصـياته املقدمـة          ٢٠١١ مـايو / أيـار  ٢٧، املعقـودتني يف     ١٦  و ١٥اجللستني  

  ).انظر الفصل األول، الفرع باء( من جدول األعمال واعتمدها ٦يف إطار البند 
 مــن جــدول ٧ظــر املنتــدى يف البنــد  مــايو، ن/ أيــار٢٤، املعقــودة يف ١١ويف اجللــسة  - ١٤٢

ويف . “مناقــشة ملــدة نــصف يــوم بــشأن احلــق يف امليــاه والــشعوب األصــلية  ”األعمــال املعنــون 
مـايو، نظـر املنتـدى يف توصـياته املقدمـة يف إطـار              / أيار ٢٧، املعقودتني يف    ١٦  و ١٥اجللستني  

  . )انظر الفصل األول، الفرع باء( من جدول األعمال واعتمدها ٧البند 
مـايو، نظـر املنتـدى      / أيـار  ٢٥  و ٢٣، املعقودة يومي    ١٣  و ١٢  و ١٠ويف اجللسات    - ١٤٣

األعمال املقبلة للمنتـدى الـدائم، مبـا يف ذلـك املـسائل      ” من جدول األعمال املعنون     ٨يف البند   
وكان معروضاً علـى املنتـدى،      . “اليت ُيعىن هبا اجمللس االقتصادي واالجتماعي واملسائل الناشئة       

املعــين حبقــوق الــشعوب ن أجــل النظــر يف هــذا البنــد، التقريــران املقــدمان مــن املقــرر اخلــاص مــ
دراسة عن القـانون اجلنـائي الـدويل والـدفاع القـضائي عـن حقـوق الـشعوب                  ”بعنوان  األصلية  
دراســة عــن حالــة تنفيــذ اتفــاق أراضــي هــضبة شــيتاغونغ        ” و) E/C.19/2011/4 (“األصــلية
ــام ــودتني يف ١٦  و١٥ويف اجللــستني ). E/C.19/2011/6 (“١٩٩٧ لع مــايو، / أيــار٢٧، املعق

 مــن جــدول األعمــال  ٦نظــر املنتــدى يف مــشروع مقــرر ويف توصــياته املقدمــة يف إطــار البنــد   
  ).انظر الفصل األول، الفرعني ألف وباء(واعتمدمها 

دول  مــن جــ٩مــايو، نظــر املنتــدى يف البنــد  / أيــار٢٦ يف ة، املعقــود١٤ ةويف اجللــس - ١٤٤
ــون   ــدائم     ”األعمــال املعن ــدى ال ــة عــشرة للمنت ــدورة احلادي ــشروع جــدول أعمــال ال ويف . “م

مـايو، نظـر املنتـدى يف توصـياته املقدمـة يف إطـار              / أيار ٢٧، املعقودتني يف    ١٦  و ١٥اجللستني  
  ). انظر الفصل األول، الفرع ألف( من جدول األعمال واعتمدها ٩البند 
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   املنتدى عن دورته العاشرةاعتماد تقرير    

مـايو، قـدم املقـرر مـشاريع املقـررات      / أيار٢٧، املعقودتني يف ١٦  و١٥يف اجللستني    - ١٤٥
  .والتوصيات ومشروع تقرير املنتدى الدائم عن أعمال دورته العاشرة

ع تــال األمــني بيــان باآلثــار املترتبــة يف امليزانيــة الربناجميــة علــى مــشاري  ، ١٦ ةيف اجللــس - ١٤٦
  .املقررات والتوصيات

  .مايو، اعتمد املنتدى الدائم مشروع تقريره/ أيار٢٧، املعقودة يف ١٦ويف اجللسة  - ١٤٧
  
  الفصل الرابع

  تنظيم الدورة    
  

  افتتاح الدورة ومدهتا  -ألف   
ــرة مــن        - ١٤٨ ــر األمــم املتحــدة يف الفت ــه العاشــرة يف مق ــدائم دورت ــدى ال  إىل ١٦عقــد املنت
 جلـسات مغلقـة للنظـر يف البنـود املدرجـة      ٤  جلسة رمسية و١٦وعقد  . ٢٠١١مايو  /أيار ٢٧

  . يف جدول أعماله
ــار١٦ويف اجللــسة األوىل، املعقــودة يف  - ١٤٩ ــدورة وكيــل األمــني العــام   / أي مــايو، افتــتح ال

ويف حفل االفتتـاح، ألقـت تودوداهـو سـيدهيل، مـن شـعب              . للشؤون االقتصادية واالجتماعية  
  .وأدىل األمني العام ببيان.  ترحيبأونونداغا، كلمة

ويف اجللـسة نفــسها، أدىل ببيانــات كـل مــن وكيــل األمـني العــام للــشؤون االقتــصادية     - ١٥٠
واالجتماعيــة، ورئــيس املنتــدى الــدائم، واملستــشار األقــدم لــشؤون الــسياسات املعــين بــشؤون   

ت األبـيض بالواليـات     سكان أمريكا األصليني يف إطـار جملـس الـسياسات الداخليـة التـابع للبيـ               
  . املتحدة األمريكية، واملدير املعاون لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  
  احلضور  - باء  

حضر الدورة أعضاء املنتدى وممثلـون عـن حكومـات، ومنظمـات وهيئـات حكوميـة                 - ١٥١
وتـرد  . دولية وكيانات األمم املتحـدة ومنظمـات غـري حكوميـة، ومنظمـات الـشعوب األصـلية           

  . E/C.19/2011/INF/1 املشاركني يف الوثيقة قائمة
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  انتخاب أعضاء املكتب   - جيم  
مـايو، انتخـب املنتـدى أعـضاء املكتـب التاليـة       / أيار ١٦يف اجللسة األوىل، املعقودة يف       - ١٥٢

  :أمساؤهم بالتزكية
  :الرئيس

   كننغهاممرينا   
  

  : نواب الرئيس
  دورودايل سامبو   
   جونإدوارد   
  بيوديهإيفا   
   سينابول كانيينكي   
  : املقررة

  هاستهباميانه   
  

  جدول األعمال  - دال  
مـايو، أقـر املنتـدى جـدول األعمـال املؤقـت،       / أيـار ١٦يف اجللسة األوىل، املعقودة يف      - ١٥٣

  . E/C.19/2011/1/Rev.1بصيغته املنقحة شفوياً، على النحو الوارد يف الوثيقة 
  

  الوثائق  - هاء  
ــة با  - ١٥٤ ــرد قائمــ ــة     تــ ــرة يف الوثيقــ ــه العاشــ ــدى يف دورتــ ــى املنتــ ــة علــ ــائق املعروضــ لوثــ

E/C.19/2011/INF/2.  
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	إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
	(أ) يحيط علما بتقرير المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية عن دورته العاشرة؛
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	8 - مناقشة لمدة نصف يوم بشأن وسط وشرق أوروبا والاتحاد الروسي ووسط آسيا وما وراء القوقاز.
	9 - الأعمال المقبلة للمنتدى الدائم، بما في ذلك المسائل التي يُعنى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمسائل الناشئة.
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	باء - المسائل التي وُجِّه انتباه المجلس إليها
	2 - حدد المنتدى الاقتراحات والأهداف والتوصيات والمجالات التي يحتمل أن تُتخذ إجراءات بشأنها في المستقبل والتي يرد بيان بها أدناه ويوصي المنتدى، من خلال المجلس، بأن تساعد الدول وكيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والشعوب الأصلية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في تحقيقها.
	3 - ومن المفهوم للأمانة العامة أن المقترحات والأهداف والتوصيات والمجالات التي يحتمل أن تتخذ إجراءات بشأنها في المستقبل من جانب الأمم المتحدة، على النحو المبين أدناه، سيتم تنفيذها متى توافرت موارد الميزانية العادية وموارد خارجة عن الميزانية.
	توصيات المنتدى الدائم
	متابعة توصيات المنتدى الدائم بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضايا البيئية الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة
	التنمية الاقتصادية والاجتماعية


	4 - تلقى المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية معلومات عن تنفيذ 62 من التوصيات المقدمة البالغ عددها 131 توصية التي تخللت دوراته التسع الماضية بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعدّ مجالا من المجالات الست الموكولة إلى المنتدى ولاية معالجتها. وتشمل هذه التوصيات مجموعة من القضايا، منها المشاريع الإنمائية الضخمة، واستخراج الموارد، والاتصالات، وسبل المعيشة التقليدية، وتصنيف البيانات، ووضع المؤشرات. وما فتئ المنتدى الدائم يؤيد حق الشعوب الأصلية في تقرير مصيرها وحقها في تحديد وترتيب أولوياتها واستراتيجياتها الإنمائية الخاصة، على النحو الوارد في المادتين 3 و 32 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وتضطلع نساء الشعوب الأصلية بدور أساسي في جميع نواحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكي يتسنى للشعوب الأصلية أن تحرز تقدما صوب تنفيذ الإعلان تنفيذا فعالا، لا بد من القضاء على العنف ضد نساء الشعوب الأصلية.
	5 - ويطلب المنتدى الدائم من أمانته أن تعد تقريرا عن تنفيذ التوصيات المقدمة، يُقدَّم إلى المنتدى في دورته الحادية عشرة، في عام 2012. وينبغي أن يتناول التقرير بالتحليل التحديات والعوامل المرتبطة بها التي واجهتها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها والدول الأعضاء ومنظمات الشعوب الأصلية.
	6 - ويهنئ المنتدى الدائم منظمة الأغذية والزراعة على اعتماد سياستها بشأن الشعوب الأصلية والقبلية ويطلب أن تتخذ المنظمة تدابير صوب تنفيذ هذه السياسة على جميع الصعد، ولا سيما الصعيد القطري. وتشمل هذه التدابير تحسين قدرات موظفي منظمة الأغذية والزراعة على العمل بفعالية مع الشعوب الأصلية ومنظماتها وإنشاء آلية لإقامة شراكات معها. وعلاوة على ذلك، يطلب المنتدى الدائم أن تشركه منظمة الأغذية والزراعة في عملية وضع مبادئ توجيهية طوعية بشأن الحوكمة المسؤولة في مجال حيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابات. وبالإضافة إلى ذلك، يطلب المنتدى أن يشارك في عمل لجنة الأمن الغذائي العالمي وأن ينضم إلى عضوية الفريق الاستشاري التابع للجنة.
	7 - ويهنئ المنتدى الدائم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على إنشائه منتدى للشعوب الأصلية في 18 شباط/فبراير 2011. فهذه المبادرة تنسجم مع المعايير الدولية، وبخاصة، مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وتشكلّ أيضا مثالا على الممارسة الجيدة التي يتعين أن تهتدي بها باقي كيانات الأمم المتحدة. ويشجع المنتدى الدائم الصندوق على ما يلي: (أ) أن يعمل بنشاط على تعزيز مشاركة منظمات الشعوب الأصلية في وضع الاستراتيجيات والدورات البرنامجية القطرية؛ و (ب) أن يحسّن تصميم المشاريع الممولة من الصندوق ورصدها وتقييمها عن طريق الاستعانة بمؤشرات محددة عن رفاه الشعوب الأصلية، وبتشجيع الشعوب الأصلية على إجراء تقييم مستقل لتلك المشاريع؛ و (ج) أن يرتقي بدوره الدعوي في تعميم أفضل الممارسات من حيث نُهج التنمية بالاشتراك مع الشعوب الأصلية على الصعد الوطني والإقليمي والدولي.
	8 - ويرحب المنتدى الدائم بتقرير اجتماع الخبراء التقنيين عن المؤشرات والآليات والبيانات المتعلقة بتقييم إعمال حقوق الشعوب الأصلية، الذي عقد باشتراك بين منظمة العمل الدولية ومفوضية حقوق الإنسان وأمانة المنتدى في جنيف في أيلول/سبتمبر 2010. ويتضمن التقرير مبادئ وتوجيهات هامة لمتابعة العمل. ويوصي المنتدى الدائم بأن يواصل فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني بقضايا الشعوب الأصلية، وبوجه خاص، منظمة العمل الدولية ومفوضية حقوق الإنسان، وأمانة المنتدى الدائم، العمل الرامي إلى وضع إطار مشترك لرصد حالة ورفاه الشعوب الأصلية وتنفيذ الإعلان، بما في ذلك تحديد مؤشرات ملائمة للشعوب الأصلية، ومصادر ممكنة للبيانات والروابط مع الآليات ذات الصلة. وينبغي الدفع إلى الأمام بعجلة هذه العملية ببذل جهود متضافرة مع المؤسسات الأخرى المهتمة، بما يكفل التشاور مع الشعوب الأصلية ومشاركتها بالكامل.
	9 - يرحب المنتدى الدائم بإطلاق شراكة الأمم المتحدة - الشعوب الأصلية، ويحث الدول الأعضاء وغيرها على تقديم الدعم لتنفيذ البرامج القطرية المشتركة في عدد يتراوح بين 8 و 10 بلدان على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة، وللمبادرة الإقليمية المعنية بحقوق الشعوب الأصلية والتنمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال هذه الشراكة.
	10 - ويلاحظ المنتدى الدائم التقدم الذي أحرزه المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في تنفيذ برنامج العمليات الانتخابية، مع التركيز على النساء والشباب من السكان الأصليين. بيد أن المنتدى الدائم يساوره القلق إزاء المبادرة الإقليمية المعنية بحقوق الشعوب الأصلية والتنمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو البرنامج الذي ساهم بشدة في تعزيز قضايا الشعوب الأصلية وحقوقها في المنطقة. ويحث المنتدى الدائم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على صون وتعزيز هذا البرنامج المهم.
	11 - ويوصي المنتدى الدائم بأن يواصل كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان عملهما لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتركيز على دعم تنمية القدرات لتعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية.
	12 - ويلاحظ المنتدى الدائم التقدم المحرز في تعزيز حقوق الشعوب الأصلية من خلال برنامج تعزيز اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (مشروع 169). ويحث المنتدى الدائم منظمة العمل الدولية على صون وتعزيز هذا المشروع/البرنامج المهم.
	13 - ويوصي المنتدى الدائم بما يلي: (أ) استخدام نموذج المشاركة المباشرة مع الشعوب الأصلية المتبع في آلية التسليم المستخدمة في إطار برنامج المنح الصغيرة، الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1992، لتنفيذ المشاريع على المستوى المحلي؛ و (ب) تعزيز المشاركة مع الشعوب الأصلية في وضع أدوات ومنهجيات مبتكرة تناسب ثقافاتهم ومعارفهم وتحترمها.
	14 - يوصي المنتدى الدائم بأن يضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى برنامجا خاصا للموظفين الفنيين من أبناء الشعوب الأصلية يكون بمثابة نقطة انطلاق لدمج هؤلاء الفنيين كموظفين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. الأمر الذي من شأنه أن يثري بشكل كبير التنوع في وجهات النظر بشأن التنمية البشرية والمعارف داخل المنظمة.
	15 - يوصي المنتدى الدائم بأن يقوم فريق الدعم المشترك بين الوكالات بتجميع قاعدة بيانات عن دراسات الحالات الإفرادية التي تبين التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء والمنظمات بشأن حقوق شباب الشعوب الأصلية في تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
	القضايا البيئية

	16 - تمثّل البيئة مجالا من المجالات الموضوعية الستة الموكولة ولاية معالجتها للمنتدى الدائم، وهو يغطي طائفة من القضايا، ومنها قضايا حقوق ملكية الأراضي، واستغلالها، والموارد الطبيعية، والمياه، والمحيطات، والأراضي الرطبة، وصيد الأسماك، وتغيّر المناخ، والغابات، والتصحّر، والتلوّث، والمعارف التقليدية، والحصول على المنافع وتقاسمها. والقضايا البيئية مدرجة أيضا في عدد من مواد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتحديدا ما يتعلق منها بالأراضي والأقاليم والموارد. وتحدّد المواد 25 إلى 32 حقوق الشعوب الأصلية فيما يتعلّق بالحفاظ على العلاقات الروحية التي تربطها بالأراضي والأقاليم والموارد وتعزيز هذه العلاقات، بما في ذلك حقّها في امتلاك أراضيها وتنميتها والتحكّم فيها، وفي حفظ وحماية البيئة والطاقة الإنتاجية للأراضي، وفي تحديد ما يجري على أراضيها من تنمية، وفي الاحتفاظ بتراثها الثقافي ومعارفها التقليدية ومعرفتها بخصائص الحيوان والنبات وتحكّمها في هذه الأمور وحمايتها لها وتطويرها.
	17 - ويؤيد المنتدى الدائم ما جاء في تقرير اجتماع فريق الخبراء الدولي بشأن الشعوب الأصلية والغابات والتوصيات التي تضمنها (انظر E/C.19/2011/5) ويؤكد من جديد على التوصيتين الواردتين في الفقرتين 18 و 20 أدناه.
	18 - وينبغي للدول أن تعترف بحقوق الشعوب الأصلية في الغابات وأن تراجع وتعدل القوانين التي لا تتفق مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وغيره من المعايير الدولية بشأن حقوق الشعوب الأصلية في ملكية الأراضي والموارد الطبيعية، بما في ذلك حقوقها في الغابات. ويشمل ذلك الاعتراف بقانون الشعوب الأصلية العرفي المتعلق بحقوق ملكية الأراضي والموارد، والحق في المشاركة الكاملة في عمليات اتخاذ القرارات.
	19 - وعلى المنظمات المعنية بالحفظ والبيئة وغيرها من المنظمات غير الحكومية أن تكفل في برامجها وسياساتها المتصلة بالغابات اتباع النهج القائمة على حقوق الإنسان والنظم الإيكولوجية في حماية الغابات. ويشمل ذلك إدماج تنفيذ إعلان الأمم المتحدة في برامج الغابات الخاصة بها.
	20 - وينبغي لمفوضية حقوق الإنسان وأمانة المنتدى الدائم ومنظمة العمل الدولية ومجموعة البنك الدولي والكيانات الأخرى المعنية التابعة للأمم المتحدة، التركيز على تعميق فهم ما تملكه الشعوب الأصلية من حقوق مادية أساسية في الأراضي وإعطاء الحقوق المادية أولوية على حقوق المشاركة في العملية. وينبغي لهذه الوكالات أن تجري تحليلا لكيفية فهم معيارَي كثافة وحصرية الاستخدام اللذين تنص عليهما عادة النظم الوطنية لحقوق الملكية، وذلك في سياق المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحقوق الشعوب الأصلية في الملكية.
	21 - ويدعو المنتدى الدائم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ودولها الأطراف إلى وضع آليات لتعزيز مشاركة الشعوب الأصلية في جميع جوانب الحوار الدولي بشأن تغير المناخ.
	22 - ويرحب المنتدى الدائم باعتماد مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي خلال جلسته العاشرة لمدوّنة السلوك الأخلاقي لضمان احترام التراث الثقافي والفكري لمجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية فيما يتصل بحفظ التنوع البيولوجي واستغلاله على نحو مستدام (مدوّنة Tkarihwaié:ri للسلوك الأخلاقي)()، التي نشأت من توصية أصدرها المنتدى في دورته الثانية، ويدعو الأطراف والحكومات والوكالات الدولية وجميع العاملين مع أهالي الشعوب الأصلية إلى استخدام المدونة للبحث في المعلومات المتعلقة بالمعارف التقليدية والوصول إليها واستخدامها وتبادلها وإدارتها.
	23 - بيد أن عناصر من مدونة تغاريوايي: ري للسلوك الأخلاقي اختيارية. ويساور المنتدى الدائم القلق لأن الفقرة واحد من المدونة مقيدة حيث تتضمن ما يلي ”ينبغي ألا تفسر على أنها تعدل أو تفسر التزامات الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي أو أي صك دولي آخر. وينبغي ألا تفسر على أنها تعدل القوانين المحلية أو المعاهدات أو الاتفاقات أو غيرها من الترتيبات البناءة التي قد تكون موجودة بالفعل“.
	24 - ويرحب المنتدى الدائم باعتماد مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي مؤشرين إضافيين للمعارف التقليدية: (أ) الوضع القائم والاتجاهات فيما يخص التغير الذي يطرأ على استخدام الأراضي وحيازتها في الأقاليم التقليدية للمجتمعات الأصلية والمجتمعات المحلية، و (ب) الوضع القائم والاتجاهات فيما يخص ممارسة المهن التقليدية لإكمال المؤشر المعتمد بشأن الوضع القائم والاتجاهات في اللغات التقليدية. ويحث المنتدى أمانة الاتفاقية والوكالات التي تتناول هذه القضايا، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والائتلاف الدولي للأراضي، على التعاون بهدف التفعيل الكامل لتلك المؤشرات.
	25 - وفيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية، يكرر المنتدى الدائم موقفه الذي يتبناه منذ فترة طويلة بشأن تشجيع الأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة، وكذلك جميع الدول، على اتباع نهج يقوم على أساس حقوق الإنسان. وعلى كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، تفتقر حقوق الإنسان للشعوب الأصلية إلى الصدارة دائما عندما تواجه مثل هذه الحقوق خطر التقويض. فحقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة. ويجب احترامها في أي سياق يتعلق تحديدا بالشعوب الأصلية، من البيئة إلى التنمية والسلام والأمن وقضايا كثيرة أخرى.
	26 - والتأكيد على وضع الشعوب الأصلية ”كشعوب“ أمر هام من أجل احترام حقوق الإنسان الخاصة بهم على نحو كامل وحمايتها. واتساقا مع تقرير المنتدى الدائم لعام 2010 (E/2010/43-E/C.19/2010/15)، أهاب المنتدى بأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك بروتوكول ناغويا بصفة خاصة، اعتماد مصطلح ”الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية“ كتعبير دقيق عن الهويات المتميزة التي آلت إليها تلك الكيانات منذ اعتماد الاتفاقية قبل 20 عاما تقريبا.
	27 - ويكرر المنتدى الدائم التأكيد لأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي، لا سيما أطراف بروتوكول ناغويا، على أهمية احترام حقوق الشعوب الأصلية في الموارد الجينية وحمايتها بما يتسق مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. واتساقا مع هدف تقاسم المنافع على نحو ”عادل ومنصف“ الذي ورد في الاتفاقية والبروتوكول، يجب أن تصان جميع الحقوق الناتجة عن الاستخدام العرفي وليس فقط الحقوق المستقرة. وقد خلصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري إلى أن مثل هذه التفرقة تنطوي على تمييز().
	28 - يرحب المنتدى الدائم بتيسير المنظمة العالمية للملكية الفكرية للعملية، وفقا لإعلان الأمم المتحدة، بشأن إشراك الشعوب الأصلية في مسائل تشمل الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور.
	29 - وقرر المنتدى الدائم تعيين كانيينكا سينا وميرنا كاننغهام وبيرتي كزافييه أعضاء في المنتدى الدائم لإعداد تقييم/تقرير/دراسة عن حقوق وضمانات الشعوب الأصلية في المشاريع المتعلقة بخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى المنتدى الدائم في دورته الثانية عشرة في عام 2013.
	30 - وقد أشار العديد من ممثلي الشعوب الأصلية إلى مخاوف خاصة بمناطق محددة تتعلق بما يحدثه تغير المناخ من آثار ضارة على مجتمعاتهم. ولذا سيستطلع المنتدى الدائم إمكانات قيام الكيانات المناسبة التابعة للأمم المتحدة بإجراء تقييمات ودراسات واستعراضات لما يخلفه تغير المناخ من تبعات اقتصادية واجتماعية وثقافية على الأمم والشعوب والمجتمعات الأصلية. فعلى سبيل المثال، يمكن لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن تجري دراسة بشأن تغير المناخ والتصحر في المنطقة الأفريقية.
	31 - ويعترف المنتدى الدائم بالحق في المشاركة في صنع القرار وبأهمية الآليات والإجراءات الرامية إلى المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب الأصلية فيما يتعلق بالمادة 18 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. ويكرر المنتدى أنه ينبغي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية ستكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، واتفاقية التنوع البيولوجي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة البحرية الدولية، أن تسهل مشاركة الشعوب الأصلية في عملياتها.
	32 - ويرحب المنتدى الدائم بالدراسة المعنية بالشعوب الأصلية والشركات التي تناولت الآليات القائمة والسياسات المتصلة بالشركات والشعوب الأصلية التي حددت الممارسات الجيدة. ويوصي المنتدى بأن يتم توثيق وتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بتطبيق الحق في الحصول على الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة بشأن الشركات والشعوب الأصلية.
	33 - ويشير المنتدى الدائم إلى اعتزام المبادرة الدولية لتحقيق العدالة البيئية والصحة الإنجابية لنساء الشعوب الأصلية تنظيم اجتماع لفريق الخبراء بشأن البيئة والصحة الإنجابية لنساء الشعوب الأصلية، ويطلب إلى المنظمين دعوة أعضاء المنتدى الدائم للمشاركة في الاجتماع. علاوة على ذلك، يوصي المنتدى الدائم بمشاركة صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية في اجتماع فريق الخبراء.
	الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة

	34 - وفقا للفهم الدارج للحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، ينبغي أن تكون الموافقة: صادرة بحرية، دون قسر أو تخويف أو تلاعب (حرة)؛ وأن تُطلب بقدر كاف في جميع المراحل، بما في ذلك منذ البداية حتى صدور الترخيص النهائي وتنفيذ الأنشطة (مسبقة)؛ وأن تستند إلى فهم النطاق الكامل للمسائل والتبعات المترتبة على النشاط أو القرار المعني (مستنيرة)، وأن تكون صادرة عن الممثلين الشرعيين للشعوب الأصلية المعنية. 
	35 - وورد تأكيد صريح بشأن الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية فيما يخص ترحيل الشعوب من أراضيها وأقاليمها (المادة 10)؛ وتوفير سبل انتصاف فيما يتصل بأخذ ممتلكاتها الثقافية والفكرية والدينية والروحية (الفقرة 2 من المادة 11)؛ والحصول على هذه الموافقة قبل اتخاذ وتنفيذ التدابير التشريعية والإدارية التي قد تمس بالشعوب الأصلية (المادة 19)؛ والجبر فيما يخص أراضيها أو مواردها التي أخذت دون موافقتها (الفقرة 1 من المادة 28)؛ والتخلص من المواد الخطرة في أقاليمها (الفقرة 2 من المادة 29)؛ والحصول على هذه الموافقة قبل إقرار مشاريع التنمية التي تؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى (الفقرة 2 من المادة 32). 
	36 - ويعد حق الشعوب الأصلية في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، بوصفه جانبا أساسيا للحق في تقرير المصير، وثيق الصلة أيضا بمجموعة واسعة من الظروف بالإضافة إلى تلك المشار إليها في الإعلان. فهذه الموافقة أساسية لإعمال حقوق الشعوب الأصلية على نحو تام، ويجب أن تُفسر وتُفهم وفقا للقانون الدولي المعاصر لحقوق الإنسان، وأن يُعترف بها بوصفها التزاما تعاهديا ملزما قانونا حينما تكون الدول قد أبرمت معاهدات واتفاقات وترتيبات بنّاءة أخرى مع الشعوب الأصلية. وفي هذا الصدد، يرفض المنتدى الدائم رفضا قاطعا أي محاولة لتقويض حق الشعوب الأصلية في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. وعلاوة على ذلك، يؤكد المنتدى أنه لا يجوز أبدا لمفهوم ”التشاور“ أن يحل محل حق الشعوب الأصلية في هذه الموافقة، أو أن يقوضه. 
	37 - وبما أن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية قد أقر وأكد حق الشعوب الأصلية في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، فقد أثيرت تساؤلات بشأن تنفيذه. وفي ضوء مثل هذه المخاوف الأساسية، قرر المنتدى الدائم منح الأولوية لموضوع الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. لذا، وفي سياق الأعمال المقبلة، فإن المنتدى الدائم سيستطلع إمكانية وضع مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ حق الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. وسيسعى المنتدى الدائم إلى تحقيق ذلك بالتعاون مع هيئة الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، والمقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، وهما مكلفان تحديدا بمعالجة حقوق الإنسان الواجبة للشعوب الأصلية. وهذه المبادرة، مثلها مثل المبادرة المذكورة في الفقرة التالية، تتفق تماما مع المواد 38 و 41 و 42 من الإعلان. 
	38 - ويلاحظ المنتدى الدائم أيضا عدد المداخلات الصادرة عن الشعوب الأصلية القلقة إزاء إنكار حقها في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يتعلق بالصناعات الاستخراجية وغيرها من أشكال التنمية الواسعة أو الضيقة النطاق. ولذا يوصي المنتدى الدائم بأن تقوم الدول والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات المعونة الدولية على نحو منهجي بإجراء عمليات رصد وتقييم وتقدير وإبلاغ بشأن ما إذا كان حق الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة قد حظي أَم لم يحظ بالاعتراف والتنفيذ فيما يتعلق بأراضي الشعوب الأصلية المعنية وأقاليمها ومواردها. 
	39 - ونظرا لأهمية المجموعة الكاملة لحقوق الإنسان الواجبة للشعوب الأصلية، بما في ذلك المعارف التقليدية والإجراءات المناسبة ثقافيا لضمان الاتصال والمعلومات والجدولة، فإن المنتدى الدائم يدعو جميع وكالات الأمم المتحدة والوكالات الحكومية الدولية إلى تنفيذ السياسات والإجراءات والآليات التي تضمن حق الشعوب الأصلية في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على نحو يتفق مع حقها في تقرير المصير وفقا لما ورد في المادة 1 المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشير إلى السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية. 
	40 - يؤكد المنتدى الدائم اعتزامه المشاركة في الدورة 35 للجنة التراث العالمي (باريس، من 19 إلى 29 حزيران/يونيه 2011). والهدف من هذه المشاركة هو تشجيع استعراض الإجراءات القائمة المتعلقة بالآليات والقواعد والمعايير المرتبطة بالحقوق والمتبعة في إعداد وتجهيز ترشيحات الدول الأطراف المتعلقة بالتراث العالمي.
	41 - ويرحب المنتدى الدائم بمبادرة اليونسكو والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية والمجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية والمركز الدولي لدراسة حفظ وتجديد الممتلكات الثقافية بشأن استعراض الإجراءات الحالية والقدرة على كفالة الموافقة الحرة المستبقة المستنيرة، وحماية سبل عيش الشعوب الأصلية وتراثها الملموس وغير الملموس. وخلال عملية الاستعراض هذه، يستحسن مراجعة التناقض الموجود في النهج المتعلقة بالتراث الطبيعي العالمي والتراث الثقافي العالمي. والمنتدى الدائم مستعد للمساعدة في مراجعة وتنقيح المبادئ التوجيهية التشغيلية لليونسكو فيما يتعلق بالترشيحات وتقييم المواقع. ويوصي المنتدى الدائم اليونسكو كذلك بأن تدعو ممثلي الشعوب الأصلية وخبراءها للمساهمة في المداولات والتوصية بإدخال تغييرات على الإجراءات والمبادئ التوجيهية التشغيلية.
	42 - ويوصي المنتدى الدائم بأن تفحص لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو والهيئات الاستشارية في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية والمجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية والمركز الدولي لدراسة حفظ وتجديد الممتلكات الثقافية الترشيحات الحالية للتراث العالمي للتأكد من توافقها مع المعايير الدولية ومعايير الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة.
	حقوق الإنسان: تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية

	43 - منذ اعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في عام 2007، اتخذ بعض الحكومات تدابير لإدماج الاعتراف بحقوق الإنسان للشعوب الأصلية واحترامها في تشريعاته الوطنية أو المحلية. إلا أن تنفيذ هذا الإعلان لا يزال يشكل تحدياً كبيراً في معظم مناطق العالم. ويرحب المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية بالتقارير الواردة من الدول ووكالات الأمم المتحدة بشأن مبادراتها لتنفيذ هذا الإعلان، ولكنه يوجه الانتباه إلى الثغرات الخطيرة في مجال التنفيذ. 
	44 - وتشكل قضايا العنف والوحشية، ومواصلة سياسات الاستيعاب، والتهميش، ومصادرة الأراضي، والإبعاد أو الترحيل القسريين، والحرمان من الحقوق في الأرض، وآثار التنمية الواسعة النطاق، والانتهاكات من جانب القوات العسكرية، والنزاعات المسلحة، وطائفة من الانتهاكات الأخرى، حقيقة واقعة بالنسبة للشعوب الأصلية ومجتمعاتها في جميع أنحاء العالم. وتنتشر في عالم الشعوب الأصلية الأمثلة عن العنف والوحشية اللذين كثيرا ما يمارسان بحق الشعوب الأصلية المدافعة عن حقوقها وأراضيها وأقاليمها ومواردها الطبيعية. 
	45 - ويؤكد المنتدى الدائم من جديد تعليقاته العامة على المادة 42 من إعلان الأمم المتحدة الذي اعتمده المنتدى سابقاً. ويرحب المنتدى بالتقرير الذي قدمه كل من بارتولومي كلافيرو، ولارس أندرس - باير، وكارستن سميث، ومايكل دودسون، بهذا الشأن أثناء دورته العاشرة. 
	46 - ويوجه المنتدى الدائم الشكر إلى حكومة كولومبيا لما قدمته من دعم أثناء البعثة التي قام بها المنتدى إلى كولومبيا ويطلب من الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري ووكالات الأمم المتحدة المشاركة في هذه البعثة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير البعثة (E/C.19/2011/3) من خلال التشاور والتعاون الكامل مع الشعوب الأصلية المعنية. ويعتزم المنتدى الدائم تقييم تنفيذ هذه التوصيات في دورته الحادية عشرة. 
	47 - ويدعو المنتدى الدائم الدول، بالتعاون مع الشعوب الأصلية، إلى اتخاذ مبادرات ووضع برامج وخطط عمل وطنية ذات جداول زمنية وأولويات واضحة لتنفيذ إعلان الأمم المتحدة. وينبغي أن تقدم الدول والشعوب الأصلية التقارير بصورة منتظمة إلى هيئاتها التشريعية الوطنية وإلى المنتدى بشأن التقدم المحرز وأوجه القصور في مجال تنفيذ إعلان الأمم المتحدة. 
	48 - وإذ يعترف المنتدى الدائم بوجود نقص عام في الوعي بالوضع الخاص للشعوب الأصلية وحقوق الإنسان للشعوب الأصلية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى التمييز المنهجي، فهو يحث جميع مستويات الحكومة على كفالة أن يكون الموظفون المعنيون فضلا عن الجمهور بصفة أعم على بينة بإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، من أجل تعزيز وبلوغ إطار عمل في نهاية المطاف يحقق العدالة والمصالحة واحترام حقوق الإنسان للجميع. علاوة على ذلك، يطلب المنتدى الدائم إلى جميع الدول الاحتفاظ بأسماء قادة الشعوب الأصلية المحترمين، سواء كانوا سابقين أو حاليين، وعدم استخدامها في أي اتصالات عسكرية غير لائقة.
	49 - ويدعو المنتدى الدائم جميع الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة إلى الرد على الاستبيان السنوي لأمانة المنتدى الدائم من أجل التزويد بمعلومات بشأن الممارسات الموثوق بها التي تؤدي إلى التنفيذ الكامل والفعال للإعلان. كما يوصي المنتدى الدائم بأن تدرج الأمانة في هذا الاستبيان أسئلة تركز بشكل خاص على الأطفال والشباب من الشعوب الأصلية. 
	50 - ويرحب المنتدى الدائم بالتعاون مع البرلمانيين من الشعوب الأصلية أثناء الدورة العاشرة للمنتدى. ويشجع البرلمانيين والممثلين المنتخبين الآخرين من الشعوب الأصلية في هيئات صنع القرار الوطنية والإقليمية والمحلية على إنشاء شبكة أو منظمة دولية لتبادل الخبرات المشتركة، بما فيها تلك المتصلة بتنفيذ إعلان الأمم المتحدة في الهيئات التشريعية والهيئات الديمقراطية الأخرى. كما يشجع الاتحاد البرلماني الدولي على إنشاء هيئة اتصال مع البرلمانيين من الشعوب الأصلية لتعزيز الوعي بالإعلان. ويدعو المنتدى البرلمانيين من الشعوب الأصلية إلى الحث على إدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة من أجل تنفيذ الإعلان. 
	51 - ويوصي المنتدى الدائم بأن تتعاون أمانة المنتدى الدائم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للشباب تعاوناً وثيقاً مع التجمع العالمي لشباب الشعوب الأصلية من أجل تنفيذ برامج تدريب إقليمية ودولية على حقوق الإنسان لبناء قدرات الشباب من الشعوب الأصلية ومهاراتهم في مجال الدعوة.
	مناقشة لمدة نصف يوم بشأن أمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي

	52 - يوصي المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية الدول الأعضاء بتنفيذ التدابير التحوطية والتوصيات المقدَّمة من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، والمنتدى الدائم، منعاً لإيقاع ضرر لا يُجبَر للشعوب الأصلية وسلطاتها ومنظمات الشعوب الأصلية.
	53 - ويوصي المنتدى الدائم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير لتعزيز حق نساء الشعوب الأصلية في الخدمات الصحية المشتركة بين الثقافات من خلال إدراج هذا الحق في الأطر القانونية والسياسات العامة، وبوضع برامج لضمان تقديم خدمات صحية واجتماعية مناسبة ثقافياً وجغرافياً ومالياً.
	54 - ويشير المنتدى الدائم إلى التوصيات الواردة في الفقرة 89 من التقرير عن دورته الثامنة (E/2009/43-E/C.19/2009/14)، وفي الفقرة 35 من التقرير عن دورته التاسعة (E/2010/43-E/C.19/2010/15) بشأن مضغ أوراق الكوكا. فالمضغ التقليدي لأوراق الكوكا يتوافق مع حق الشعوب الأصلية في الحفاظ على ممارساتها الصحية التقليدية وعاداتها الثقافية، على النحو المعترف به في المواد 11 و 24 و 31 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
	55 - ويكرر المنتدى الدائم تأكيد التوصية الواردة في الفقرة 17 من التقرير عن دورته الثانية (E/2003/43-E/C.19/2003/22) المتعلقة ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية. ويدعو المنتدى الدائم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، إلى تقديم تقرير عن حالة أطفال الشعوب الأصلية إلى المنتدى في دورته الحادية عشرة.
	56 - ويرحب المنتدى الدائم بسنة 2011 سنة دولية للمنحدرين من أصل أفريقي، واضعاً في اعتباره العنصرية والتمييز ضد المنحدرين من أصل أفريقي، ويعرب عن تقديره لما تقوم به مفوضية حقوق الإنسان من عمل في الأمريكتين، وكذا الجهود التي تبذلها لجنة القضاء على التمييز العنصري، وفريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
	57 - وقرر المنتدى الدائم تعيين ساول فيسنتي فاسكيز، أحد أعضاء المنتدى، لإجراء دراسة عن الصناعات الاستخراجية في المكسيك وعن حالة الشعوب الأصلية في الأقاليم التي توجد بها هذه الصناعات.
	58 - ويؤيد المنتدى الدائم اتخاذ مبادرة لإعلان سنة دولية للكينو، اعترافاً بأهمية نبات الكينو للشعوب الأصلية، وبأنه غذاء طبيعي له محتوى غذائي عال.
	59 - ويشير المنتدى الدائم إلى مبادرة فريق الأمم المتحدة القطري في نيكاراغوا بإنشاء لجنة استشارية تضم أفراداً من الشعوب الأصلية، والمنحدرين من أصل أفريقي، وموظفي الفريق القطري، بهدف تشجيع وتعزيز إعمال الحقوق والمبادئ الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. ويحث المنتدى الدائم أفرقة الأمم المتحدة القطرية الأخرى على احتذاء هذا المثال، وإنشاء آليات استشارية مماثلة.
	الحوار الشامل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة

	60 - أجرى المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية حوارا شامل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في 23 أيار/مايو 2011. ورحب المنتدى الدائم بمشاركة اليونيسيف ونوه بوفدها الكبير وأعرب عن تقديره لها لتقديمها تقريرا تفصيليا زاخرا بالمعلومات عما تضطلع به من أنشطة دعما للشعوب الأصلية (E/C.19/2011/L.7).
	61 - ويعرب المنتدى الدائم عن تقديره لسياسة الإنصاف التي تنتهجها اليونيسيف ويولى اهتماما خاصا لأطفال وشباب الشعوب الأصلية الضعفاء من حيث الأمن الغذائي والمأوى والصحة والتعليم. وينبغي لليونيسيف، عند وضعها لسياستها المتعلقة بالشعوب الأصلية، أن تنظر في المعايير الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في ما يتعلق بأطفال وشباب الشعوب الأصلية.
	62 - وطرح المنتدى الدائم أسئلة على اليونيسيف تتناول عددا من المسائل، بما في ذلك ما يلي:
	(أ) شتى أنواع العقبات التي تعترض عمل اليونيسيف مع الشعوب الأصلية وما إذا كانت هذه العقبات متماثلة في مختلف مناطق العالم؛
	(ب) الكيفية التي يجري بها ضمان مشاركة المنظمات أو السلطات أو المجتمعات المحلية الخاصة بالشعوب الأصلية، أو شباب الشعوب الأصلية في المشاريع التي تنفذها اليونيسيف خارج أمريكا اللاتينية؛
	(ج) الكيفية التي يختلف بها عمل اليونيسيف مع الأقليات عن عملها مع الشعوب الأصلية في شتى مناطق العالم؛
	(د) الكيفية التي يمكن أن تختلف بها مشاريع اليونيسيف التي تركز على أطفال الشعوب الأصلية عن مشاريع الصندوق الموجهة للأطفال عموما؛
	(هـ) ما إذا كانت اليونيسيف تضع ميزانية محددة لتنفيذ ولايتها في ما يتعلق بأطفال الشعوب الأصلية؛
	(و) درجة الأهمية التي توليها اليونيسيف لضمان إمكانية حصول أطفال الشعوب الأصلية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز على الأدوية والعلاجات؛
	(ز) كيفية تصدي اليونيسيف لمشكلة الجنود الأطفال من الشعوب الأصلية؛
	(ح) نوع السياسة التي تطبقها اليونيسيف على تنفيذ التعليم الثنائي اللغة والمتعدد الثقافات في المجتمعات المحلية التي تشكل الشعوب الأصلية الأغلبية فيها؛
	(ط) ما إذا كان لدى اليونيسيف معلومات بشأن استغلال أطفال الشعوب الأصلية في المواد الإباحية والاتجار غير المشروع بهم، وكيفية تصديها لهاتين المشكلتين؛
	(ي) ما إذا كان عمل اليونيسيف مع أطفال الشعوب الأصلية يختلف سواء تعلق ببنين الشعوب الأصلية أو بناتها؛
	(ك) التدابير التي تتخذها اليونيسيف لتمكين وإشراك شباب الشعوب الأصلية في وضع سياساتها المتعلقة بهم. 
	(ل) الجهود التي تبذلها اليونيسيف من أجل تعزيز وحماية حقوق أطفال الشعوب الأصلية في البلدان الصناعية؛ 
	(م) الطريقة التي تتصدى بها اليونيسيف لتأثير الهجرة على أطفال الشعوب الأصلية؛ 
	(ن) التقدم الذي أحرزته اليونيسيف في وضعها للإطار التنظيمي الذي تعتمده في ما يتعلق بعملها مع أطفال الشعوب الأصلية.
	63 - ويطلب المنتدى الدائم أن تفعِّل اليونيسيف الإطار الاستراتيجي الذي تعتمده في ما يتعلق بأطفال الشعوب الأصلية والأقليات وأن تنفذه، وأن تقدم تقريرا إلى المنتدى في عام 2012 عن التدابير المتخذة تحقيقا لهذه الغاية.
	64 - ويطلب المنتدى الدائم أن تقوم اليونيسيف، عند استكمال الإطار الاستراتيجي للسياسة التي تنتهجها إزاء الشعوب الأصلية بإدراج شباب الشعوب الأصلية في هيكل السياسة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى إيلاء اهتمام خاص لبيان التنوع لدى أطفال الشعوب الأصلية وللتركيز على الفئات الضعيفة مثل ضحايا الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وكذلك المجموعات التي تواجه التمييز المتعدد الوجوه على أساس نوع الجنس أو الإعاقة أو الميل الجنسي. 
	65 - ودعما للبرمجة التي تضعها اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان على المستوى القطري وسعيا إلى تقدير أعمق لتصورات الشعوب الأصلية عن هذه المبادرات، ينبغي لكلا الكيانين إجراء دراسة عن مؤسسات الشعوب الأصلية الاجتماعية والثقافية والقانونية والروحية، وعن كيفية تأثير هذه المؤسسات على حقوق النساء والأطفال على النحو المنصوص عليه في الأطر المحلية والإقليمية والعالمية.
	66 - ويطلب المنتدى الدائم أن تعد اليونيسيف تقريرا عن حالة الأطفال في العالم مع التركيز على موضوع أطفال الشعوب الأصلية. وينبغي أن يولي ذلك التقرير اهتماما خاصا لتنفيذ الدول الأعضاء لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية واتفاقية حقوق الطفل بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية والتعليق العام رقم 11 (2009) للجنة حقوق الطفل. وعلاوة على ذلك، يطلب المنتدى إلى اليونيسيف أن تشرع في تصنيف البيانات المتعلقة بأطفال الشعوب الأصلية، بما في ذلك البيانات المستمدة من قاعدة بياناتها الحالية.
	67 - ويوصي المنتدى الدائم بأن تخصص اليونيسيف زمالة واحدة على الأقل لأحد شباب الشعوب الأصلية من كل منطقة سنويا، لفترة دراسية لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر، لتمكين شباب الشعوب الأصلية وتعزيز المعرفة والخبرة في ما يتعلق بمنظومة الأمم المتحدة وعمل اليونيسيف، بما في ذلك الدعم المالي. 
	68 - وإذ يضع المنتدى الدائم في اعتباره مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على النحو المنصوص عليه في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، فهو يوصي بأن تترجم مواد اليونيسيف ذات الصلة إلى لغات الشعوب الأصلية التي تعمل معها اليونيسيف وأن تتاح لهذه الشعوب إمكانية الحصول عليها بحيث تتمكن من المشاركة الكاملة في تخطيط وتنفيذ المشاريع التي تؤثر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.
	69 - وينبغي لليونيسيف النظر في إقامة مشاريع يستفيد منها أطفال الشعوب الأصلية في البلدان المتقدمة على النحو المطلوب، مع مراعاة أن الكثيرين من أطفال الشعوب الأصلية في هذه البلدان، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، يواجهون نفس المشاكل التي يعاني منها أطفال الشعوب الأصلية في البلدان النامية. 
	70 - ويطلب المنتدى الدائم أن تنسق اليونيسيف أنشطتها وعملياتها مع برنامج الأمم المتحدة للشباب، وأمانة المنتدى الدائم، والتجمع العالمي لشباب الشعوب الأصلية من أجل ضمان مشاركة شباب الشعوب الأصلية في اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالشباب الذي سيعقد قريبا.
	71 - ويطلب المنتدى الدائم أن تقر اليونيسيف بحق الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة في إعداد وتنفيذ الإطار الاستراتيجي للسياسة التي تنتهجها إزاء الشعوب الأصلية وأن تحترم هذا الحق. 
	72 - ويوصي المنتدى الدائم بأن تواصل اليونيسيف جمع البيانات المتعلقة بمسألة الأطفال والهجرة والمعلومات عن آثار الهجرة في الأطفال، وأن تقر على وجه الخصوص بحالة أطفال الشعوب الأصلية، ومخاطر الاستغلال الخطير مثل الاتجار بالبشر لشتى الأغراض، واستعادة حقوق الضحايا والأطفال الضعفاء، مثل أطفال الشوارع، من خلال جميع البرامج على المستوى القطري.
	73 - ويطلب المنتدى الدائم أن تضع اليونيسيف، في شراكة مع سائر وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، بروتوكولا لحالات الطوارئ الناجمة عن الكوارث الطبيعية لضمان عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان الخاصة بالشعوب الأصلية في حالات الطوارئ، ولا سيما لحقوق الشباب والأطفال والنساء من الشعوب الأصلية بسبب النقل القسري.
	74 - ويوصي المنتدى الدائم بأن تضع اليونيسيف ميزانية خاصة وأن تعزز البرامج والمشاريع الموجهة لفائدة أطفال وشباب الشعوب الأصلية.
	75 - ويطلب المنتدى الدائم أن تقوم اليونيسيف ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بدعم برامج التعليم المتعدد الثقافات والثنائي اللغة جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية المعنية، وإيلاء اهتمام خاص لحقوق البنات في التعليم الابتدائي والثانوي.
	76 - ويثني المنتدى الدائم على اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان لعملهما في مكافحة ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ويحثهما على مواصلة جهودهما بالتنسيق مع الشعوب الأصلية ومجتمعاتها.
	77 - يقرر المنتدى الدائم تعيين ميرنا كننغهام، وألفارو بوب لإعداد تقرير بالاشتراك مع اليونيسيف عن وضع أطفال الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعرضه على المنتدى في دورته الحادية عشرة.
	مناقشة لمدة نصف يوم بشأن الحق في المياه والشعوب الأصلية

	78 - يرحب المنتدى الدائم باعتماد الجمعية العامة القرار 64/292 الذي تقر فيه بأن الحق في الحصول على مياه شرب مأمونة ونقية والصرف الصحي حق من حقوق الإنسان ولا بد منه للتمتع التام بالحياة وبجميع حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، يشيد المنتدى الدائم بالعمل الذي قامت به المقررة الخاصة المعنية بحقّ الإنسان في المياه المأمونة الصّالحة للشّرب والصّرف الصّحي. ويقدر المنتدى الدائم تأكيده على الطبيعة الهامة غير المتجزأة والمترابطة والمتصلة لحقوق الإنسان الخاصة بالشعوب الأصلية، ولا سيما في سياق حقها في المياه.
	79 - إن علاقة الشعوب الأصلية وطيدة ببيئتها. ويشمل ذلك حقها المتميز في المياه. ويحث المنتدى الدائم الدول على ضمان هذه الحقوق بما فيها حق الحصول على مياه مأمونة ونقية وميسرة وبأسعار معقولة للاستخدام الشخصي والمنزلي والمجتمعي. وينبغي التعامل مع المياه كسلعة اجتماعية وثقافية، وليس كسلعة اقتصادية في المقام الأول. ويجب أن تكون طريقة إعمال الحق في المياه مستدامة للأجيال الحالية والمقبلة. علاوة على ذلك، يجب حماية إمكانية وصول الشعوب الأصلية إلى موارد المياه الموجودة في أراضي أجدادهم من التعدي والتلوث. ويجب أن تتوفر للشعوب الأصلية الموارد اللازمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة وصولها إلى المياه. 
	80 - ويعترف المنتدى الدائم بالحقوق التعاهدية، بما في ذلك الحقوق المرتبطة بالمياه كعنصر رئيسي في المناقشات الشاملة المتعلقة بفهم الشعوب الأصلية وتفسيرها للمعاهدات والاتفاقات والترتيبات البناءة المبرمة بين الشعوب الأصلية والدول.
	81 - وغالبا ما تواجه الشعوب الأصلية منافسة متزايدة على احتياطياتها الشحيحة من المياه من قبل المزارع الكبيرة، وكذلك من كيانات توليد الطاقة الكهرمائية والتعدين والكيانات التجارية. وفي كثير من الأحيان، تجاهل حقوق الشعوب الأصلية في المياه وانتهاكها، من خلال خصخصة المياه، التي تقترن بعدم توفير معلومات كافية في الوقت المناسب لها حول كيفية تسجيل تلك الحقوق. وفي العديد من مناطق العالم، استنزفت شركات التعدين تقريبا خزانات المياه الجوفية التي تعتمد عليها الشعوب الأصلية في الحصول على مياه الشرب. وفي مناطق أخرى من العالم، تم تصريف مخلفات مناجم الذهب المهجورة من الزئبق وثنائي الفينيل المتعدد الكلور وغيرها من الملوثات في جميع مصادر المياه مما أدى إلى تلويث إمدادات المياه وبالتالي جعل المأكولات البحرية، التي تعد عنصرا رئيسيا في النظام الغذائي التقليدي غير آمنة للاستهلاك البشري.
	82 - ويحث المنتدى الدائم الدول على الاعتراف بحق الشعوب الأصلية التقليدي في المياه وحماية هذا الحق، من خلال التشريعات والسياسات، ودعم حق الشعوب الأصلية في التفتيش عن موارد غذائية وتجميعها من المياه المستخدمة لأغراض تقليدية واقتصادية وتجارية. الأمر الذي يتسق مع المادة 25 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. 
	83 - ويحث المنتدى الدائم الدول على إشراك الشعوب الأصلية في عمليات صنع القرار في جميع المجالات المتعلقة بإدارة المياه بما في ذلك استخدامها لأغراض التجارة، والري، والإدارة البيئية؛ والتأكد من أن عمليات صنع القرار هذه تتسق مع مبادئ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، لا سيما مادته 32 التي تطالب بالحصول على الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة للشعوب الأصلية قبل إقرار أي مشروع يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى.
	84 - ويحث المنتدى الدائم الدول على زيادة التمويل المقدم للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمخصص لأنظمة المياه والصرف الصحي من أجل تحسين البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي فضلا عن معالجة تلوث وتدهور نوعية المياه في مجتمعات الشعوب الأصلية.
	الأعمال المقبلة للمنتدى الدائم

	85 - ناقش المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية موضوع الدورة الحادية عشرة، ”مبدأ الاكتشاف: أثره الدائم على الشعوب الأصلية والحق في الجبر عن الغزوات الماضية (المادتان 28 و 37 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية)“. واتفق أعضاء المنتدى على تأكيد الجزء الأخير من الموضوع بإدراج تركيز على إعادة تحديد العلاقات بين الشعوب الأصلية والدولة باعتبارها منظورا يكتسي القدر نفسه من الأهمية ليفهم من خلاله مبدأ الاكتشاف من أجل وضع رؤية للمستقبل بغية تحقيق المصالحة والسلام والعدالة.
	86 - ويلاحظ المنتدى الدائم المعلومات التي أُبلغت إلى الاجتماع الوزاري لمجلس المنطقة القطبية الشمالية المعقودة في نوك، في أيار/مايو 2011 بشأن تبعات الآثار التراكمية لتغير المناخ والتنمية الصناعية في المنطقة القطبية الشمالية التي تهدد بفقدان المراعي والقضاء على الهجرات البالغة الأهمية لقطعان الرنة بين المراعي الموسمية، أو الحيلولة دون حدوثها أو تأخيرها، مما يهدد بالتالي القدرة على التكيف لدى رعاة الرنة من الشعوب الأصلية.
	87 - ويعرب المنتدى الدائم عن شكره لمركز الدراسات التطبيقية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتقديمه معلومات عن المبادرة المعنونة ”تقييم الأثر على حقوق الإنسان“، والتي سيتم عرضها على أعضاء المنتدى للنظر فيها في سياق أعمال المنتدى المقبلة.
	88 - وعلم المنتدى الدائم بالتهديد الذي تشكله على صحة الشعوب الأصلية أربعة من الأمراض غير المعدية هي مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، وأمراض الرئة المزمنة، وعوامل الخطر الشائعة المرتبطة بها. ويرحب المنتدى الدائم بتنظيم اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، ويطلب أن يُدعى ممثلون عن الشعوب الأصلية للمساهمة والمشاركة في الاجتماع، وكذلك في جلسات الاستماع التفاعلية مع المجتمع المدني في حزيران/يونيه 2011.
	89 - ويعرب المنتدى الدائم عن شكره لحكومتي كندا والولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة اجتماعه لما قبل دورة عام 2011، كما يشكر حكومات دولة بوليفيا المتعددة القوميات وإسبانيا والنرويج والدانمرك وجرين لاند اجتماعات المنتدى السابقة لما قبل الدورات للمنتدى الدائم. ويوصي المنتدى الدائم الدول التي لم تنظر بعد في استضافة اجتماعات لما قبل الدورات في المستقبل، أن تفعل ذلك. ويطلب المنتدى الدائم أيضا أن تنظم الأمانة العامة اجتماعات ما قبل دوراته المقبلة.
	90 - يوجه المنتدى الدائم الشكر إلى إستونيا وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، والجزائر، والدانمرك، وشيلي، وفنلندا، وقبرص، وكندا، وكولومبيا، ومدغشقر، والمكسيك، والنرويج لمساهماتهم في الصندوق الاستئماني للمنتدى الدائم في عام 2010، وبالنظر إلى الزيادة السنوية المطردة في الطلبات المقدمة من منظمات الشعوب الأصلية، فهو يشجع الدول الأخرى على المساهمة في الصندوق.
	91 - يؤكد المنتدى الدائم من جديد دعمه لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح السكان الأصليين، الذي يدعم مشاركة الشعوب الأصلية لحضور جلساته. ويرحب المنتدى الدائم بمساهمات الجهات المانحة. ويشير إلى الانخفاض الشديد في المساهمات المقدمة للصندوق خلال السنوات الأخيرة، ومن ثم فهو يشجع جميع الحكومات وغيرها من الجهات على المساهمة بسخاء في الصندوق.
	92 - ويرحب المنتدى الدائم بقرار الجمعية العامة 65/198 الذي وسع نطاق ولاية صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح السكان الأصليين من أجل تسهيل مشاركة ممثلي الشعوب الأصلية في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وبسبب العدد الكبير لانتهاكات حقوق الإنسان التي يبلغها ممثلو الشعوب الأصلية للمنتدى الدائم، نحن نشجع ممثلي الشعوب الأصلية على اغتنام هذه الفرصة.
	93 - ومع توسيع نطاق ولاية صندوق التبرعات لصالح السكان الأصليين، يحث المنتدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المفوضية على تأمين موظف بدوام كامل لإدارة الصندوق.
	94 - ويرحب المنتدى الدائم بتنظيم الأمم المتحدة لحلقة دراسية ثالثة عن فهم الشعوب الأصلية وتفسيرها للمعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة.
	95 - ويرحب المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية باقتراح آلية الخبراء بشأن حقوق الشعوب الأصلية التابعة للأمم المتحدة الذي ورد في تقرير عن اجتماعها الثالث والذي يشجع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على عقد ندوة دولية للخبراء بشأن عمليات تقصي الحقائق والمصالحة(). ويقر اقتراح آلية الخبراء هذا بأهمية عمليات تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية لتحسين العلاقات بين الدول والشعوب الأصلية وتيسير تعزيز الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية وإعمالها.
	96 - ويقر المنتدى الدائم بالدور الأساسي الذي يضطلع به مركز الشعوب الأصلية للتوثيق والبحث والمعلومات في توفير الخدمات الأساسية للشعوب الأصلية، ويشجع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها على تيسير عمل المندوبين من الشعوب الأصلية الذين يمثلونها في منظومة الأمم المتحدة بإنشاء شراكات مع المركز وتيسير تمويله.
	97 - وقرر المنتدى الدائم تعيين السيدة بايمانه هاستيه، عضو المنتدى، لاستكمال دراسة بعنوان ”توسيع نطاق إشراك السكان الأصليين في عملية الحد من مخاطر الكوارث باحترام الممارسات اللغوية والثقافية للشعوب الأصلية المعروفة بتعرضها للخطر“، وذلك بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، وتقديمها إلى المنتدى في دورته الثانية عشرة في عام 2013.
	98 - وقرر المنتدى الدائم تعيين راجا ديفاسيش روي وبرلي كسافييه وسايمن وليام مفيبودولو، أعضاء في المنتدى، لإجراء دراسة عن زراعة التراحيل والسلامة الاجتماعية - الثقافية للشعوب الأصلية، لتقديمها إلى المنتدى في دورته الحادية عشرة، في عام 2012.
	99 - وقرر المنتدى الدائم تعيين آنا نايكانشينا، عضو المنتدى، لإجراء دراسة عن تأثيرات التغير في استخدام الأراضي وتغير المناخ على سبل عيش رعاة الرنة من الشعوب الأصلية وإدارة الأراضي، بما في ذلك المعايير المعدلة ثقافيا في ما يتعلق باستخدام أراضي الشعوب الأصلية، لتقديمها إلى المنتدى في دورته الحادية عشرة.
	100 - وكأمثلة على الممارسات الجيدة، قرر المنتدى الدائم تعيين دالي سامبو دورو، عضو المنتدى لإجراء دراسة عن الآليات التشاركية للشعوب الأصلية في مجلس المناطق القطبية الشمالية، وإعلان شعب الإنويت في المنطقة حول القطبية بشأن مبادئ تنمية الموارد البشرية في أراضي الإنويت ونظام إدارة منطقة لابونيا، لتقديمها إلى الدورة الحادية عشرة للمنتدى الدائم.
	101 - وقرر المنتدى الدائم تعيين أعضاء المنتدى ميغن ديفيز، وسايمن ويليام مفيبودولو، وفالمين توكي، وبول كانيينك سينا، وإدوار جون، وألفارو إستبيان بوب أك، وراجا ديفاييس روي، لإجراء دراسة عن الدساتير الوطنية وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، بغية تقييم طبيعة ومدى إدراج حقوق الإنسان للشعوب الأصلية في الدساتير الوطنية مع الإشارة إلى الحقوق المثبتة في الإعلان، تقدم إلى الدورة الحادية عشرة للمنتدى الدائم في عام 2012.
	102 - ويحيط المنتدى الدائم علما بالدراسة التي أعدها لارس - أندرس باير، عن حالة تنفيذ اتفاق أراضي هضبة شيتاغونغ لعام 1997 (E.C.19/2011/6)، ويحيط المنتدى الدائم علما أيضا المخاوف التي أثارها ممثل حكومة بنغلاديش، والحكومات الأخرى، ومنظمات الشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية خلال المناقشات التي دارت في الدورة العاشرة. علاوة على ذلك، يلاحظ المنتدى الدائم الخطوات التي اتخذتها بنغلاديش لتنفيذ الاتفاق. ويوصي المنتدى الدائم بما يلي:
	(أ) تمشيا مع مدونة قواعد السلوك لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، حيث تمنع إدارة عمليات حفظ السلام الوحدات العسكرية والأفراد الذين ينتهكون حقوق الإنسان من المشاركة في أنشطة حفظ السلام الدولية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، وبغية الحفاظ على سلامة الشعوب الأصلية المعنية؛
	(ب) قيام حكومة بنغلاديش بإعلان مسار زمني للتنفيذ وتحديد طرائق التنفيذ والمسؤولين عنه من الأشخاص أو المؤسسات؛
	(ج) قيام حكومة بنغلاديش بتنفيذ سحب تدريجي للمعسكرات المؤقتة للقوات العسكرية من المنطقة وتجريد المنطقة من السلاح بطرق أخرى، تمشيا مع ضمانات اتفاق السلام، مما يسهم في تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إحلال السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين العلاقة بين الشعوب الأصلية وحكومة بنغلاديش؛
	(د) أن تنشئ حكومة بنغلاديش لجنة رفيعة المستوى ومستقلة ومحايدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد الشعوب الأصلية، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها، وكذلك تقديم تعويضات للضحايا المعنيين.
	103 - يعترف المنتدى الدائم بالفرصة التي أتاحتها المشاورات المتعلقة بالتعديلات الدستورية في بنغلاديش، ويشجع الحوار السلمي بين الحكومة والشعوب الأصلية بهدف تنفيذ اتفاق أراضي هضبة شيتاغونغ ومعالجة المخاوف الكبيرة التي أثيرت في التقرير، وخلال الدورة العاشرة للمنتدى الدائم، وفقا لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
	104 - يحيط المنتدى علما بالدراسة التي أعدها بارتولومي كلافيرو سلفادور عن القانون عن القانون الجنائي الدولي والدفاع القضائي عن حقوق الشعوب الأصلية (E/C.19/2011/4).
	105 - ويقر المنتدى الدائم بتحذير الأمين العام بأن لغة من لغات الشعوب الأصلية تموت كل أسبوعين ويعرب عن قلقه البالغ في ما يتعلق بهذا الوضع المُلح. وفي إطار الاستعراض الذي يجريه، عيَّن إدوارد جون للمتابعة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرهما من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها ومن الدول من أجل النظر في التطورات التي تضمن البقاء والإنعاش المستمرين للغات الشعوب الأصلية.
	106 - ويحيط المنتدى الدائم علما بالدراسة التي أعدتها السيدة إليزا كانكي عن العمل القسري والشعوب الأصلية (E/C.19/2011/CRP.4)، ويحث الدول الأعضاء بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الحكومية الدولية على زيادة جهودها الرامية إلى مكافحة العمل القسري والاتجار بالبشر وتوفير الأدوات الكافية لحماية الضحايا، مع إيلاء اهتمام خاص للشعوب الأصلية واسترداد حقوق الضحايا.
	نساء الشعوب الأصلية

	107 - يوصي المنتدى الدائم بأن يتم في إطار هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) التركيز على حالة وحقوق نساء وفتيات الشعوب الأصلية عند إعداد وتنفيذ خطتها الاستراتيجية الأولى للفترة 2011-2013، وخاصة في ما يتعلق بجهودها الرامية إلى زيادة المشاركة السياسية للمرأة وعدد النساء اللواتي يتولين القيادة السياسية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات، والاستفادة من دراية الخبراء في شؤون الشعوب الأصلية والمشورة التي يقدمونها.
	108 - ويقر المنتدى الدائم بالدور القيادي الذي تضطلع به هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك تيسيرها لمشاركة ممثلي النساء والمنظمات النسائية في الاجتماعات الدولية ذات الصلة، ويوصي بأن تضع هيئة الأمم المتحدة للمرأة سياسة بشأن التعامل مع نساء وفتيات الشعوب الأصلية ضمن إطار إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والمبادئ التوجيهية لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في ما يتعلق بقضايا الشعوب الأصلية وتضمن مشاركة نساء الشعوب الأصلية في جميع العمليات الاستشارية.
	109 - ويوصي المنتدى الدائم بأن تحال هذه التوصيات إلى أعضاء المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دورته العادية السنوية المقرر عقدها في الفترة من 27 إلى 30 حزيران/يونيه 2011.
	110 - ويوصي المنتدى الدائم صندوق المساواة بين الجنسين وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، اللذين تديرهما هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عند تقديمهما للمنح، أن يأخذا في الحسبان ضرورة تعزيز حقوق الإنسان لنساء وفتيات الشعوب الأصلية وتحسين حالتهن.
	111 - ويوصي المنتدى الدائم الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، في جهودها المبذولة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، لا سيما لتعزيز مشاركة المرأة في منع نشوب النزاعات وإدارة النزاعات وبناء السلام بعد انتهاء النزاع، بأن تأخذ في الاعتبار تأثير النزاعات المسلحة على نساء الشعوب الأصلية؛ ويوصي بأن تولي الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، اهتماما خاصا في إطار عملها لأوضاع نساء الشعوب الأصلية في حالات النزاع المسلح.
	112 - ويوصي المنتدى الدائم بتمثيل نساء الشعوب الأصلية ووجهات نظرهن على النحو الواجب في مناقشات ونتائج اجتماعات ومؤتمرات الأمم المتحدة المقبلة، ومن بينها الاجتماع الرفيع المستوى بشأن ”معالجة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر“ في أيلول/سبتمبر 2011، والدورة 56 للجنة المعنية بوضع المرأة وموضوعها ”تمكين المرأة الريفية ودورها في القضاء على الفقر والجوع، وفي التنمية، وفي مواجهة التحديات الراهنة“ المقرر عقدها في شباط/فبراير وآذار/مارس 2012، ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومؤتمر ريو + 20، المقرر عقده في حزيران/يونيه 2012.
	113 - ويقرر المنتدى الدائم تعيين أعضاء المنتدى، إيفا بيوديه، وميغان ديفيس، وهيلين كاليولاتي، وفالمين توكي، لإجراء دراسة عن مدى انتشار العنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 22 من الإعلان، تقدم إلى المنتدى في دورته الحادية عشرة، في عام 2012.
	114 - ويشجع المنتدى الدائم وكالات الأمم المتحدة، لا سيما هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، على التعاون مع إحدى آليات المراقبة العالمية (مرصد)، ودعم إنشائها وتوطيدها إذا اقتضى الأمر، تتولى قيادتها نساء الشعوب الأصلية، وينصب تركيزها على جمع وتنظيم ورصد المعلومات عن العنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية، تسليطاً لقدر أكبر من الضوء على هذه القضية وتعزيزاً للجهود المبذولة في مجال الدعوة لاتخاذ إجراءات سياسية بشأنها.
	115 - ويكرر المنتدى الدائم تأكيد التوصية الواردة في الفقرة 12 من التقرير عن أعمال دورته الثالثة (E/2004/43-E/C.19/2004/23)، ويطلب إلى المنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة العمل الدولية، أن تقدم بصفة دورية تقارير إلى المنتدى الدائم عن التقدم الذي أحرزته في التصدي للمشاكل التي تواجهها المهاجرات من نساء وفتيات الشعوب الأصلية، بما في ذلك الاتجاه المثير للانزعاج بالاتجار بهن داخل الحدود الوطنية والدولية وعبرها.
	116 - ويحث المنتدى الدائم الدول الأعضاء على التصديق على صكوك الأمم المتحدة والصكوك الإقليمية التي تكافح الاتجار بالبشر، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال الملحق بالاتفاقية، وعلى إنشاء آليات شفافة للرصد الذاتي من أجل جمع المعلومات عن الاتجار بالبشر والظواهر المتعلقة به، بما في ذلك حالة نساء وأطفال الشعوب الأصلية.
	مناقشة بشأن المؤتمر العالمي للشعوب الأصلية

	117 - دعا المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية مكتب رئيس الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة إلى المشاركة في حوار أولي للاستماع إلى آراء ممثلي الشعوب الأصلية بشأن المؤتمر العالمي للشعوب الأصلية لعام 2014، بمشاركة الدول الأعضاء وكذا المشاركين الذين حضروا دورته العاشرة.
	118 - وأكدت رئاسة الجمعية العامة أن المنتدى الدائم لديه دور محوري، وأنه مؤهل على نحو فريد لتقديم مدخلات بشأن طرائق تسيير المؤتمر، وبشأن نتائجه في مرحلة لاحقة. وفي هذا الصدد، يرحب المنتدى الدائم بفرصة الاضطلاع بهذا الدور المحوري وبالمسؤولية الكاملة عن القيام بالأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي المقبل.
	119 - ويحيط المنتدى الدائم علماً بالتزام رئاسة الجمعية العامة بأن تحيل إلى جميع الدول الأعضاء التوصيات والتعليقات التي يسفر عنها الحوار المقام خلال الدورة العاشرة.
	120 - ويحث المنتدى الدائم على اعتماد طرائق المؤتمر قبل نهاية عام 2011 خلال الدورة السادسة والستين للجمعية العامة، ويؤيد النداء القوي الموجه من ممثلي الشعوب الأصلية بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بهيكلة العمليات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر العالمي والشروع فيها.
	121 - ويؤكد المنتدى الدائم أن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية هو المرشد الأساسي لعمله الجماعي، وله تبعاً لذلك أهمية كبرى بالنسبة للمؤتمر العالمي المقبل. وفي هذا الصدد، يشير المنتدى الدائم إلى أن الجمعية العامة أعلنت رسمياً في ديباجة الإعلان التزاماتها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بالنهوض بحقوق الإنسان للشعوب الأصلية بما ”يعزز علاقات التوافق والتعاون بين الدولة والشعوب الأصلية، استناداً إلى مبادئ العدل والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وعدم التمييز وحسن النية“.
	122 - كما يشدد المنتدى، من منطلق ”روح الشراكة والاحترام المتبادل“، على المعايير الهامة الواردة في المادتين 18 و 19 من الإعلان، اللتين تنصّان على أن للشعوب الأصلية حق المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوقها من خلال ممثلين تختارهم هي بنفسها ووفقاً لإجراءاتها الخاصة؛ وعلى الدول أن تتشاور وتتعاون بحُسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تمسها. ولهذه المشاركة المتساوية والمباشرة والهادفة للشعوب الأصلية في جميع مراحل المؤتمر العالمي أهمية أساسية إن أراد المجتمع الدولي أن يصل إلى نتيجة بناءة تسهم بالفعل في تحسين حالة الشعوب الأصلية وأوضاعها في جميع أنحاء العالم.
	123 - ويرى المنتدى الدائم أن أنسب فترة لإقامة حوار واسع النطاق بين الدول الأعضاء والشعوب الأصلية، ستكون خلال دوراته السنوية القادمة أو بعدها أو قبلها، ولذلك فإن جميع مراحل العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي ينبغي أن تتم في إطار شراكة متكافئة بين الدول الأعضاء والشعوب الأصلية.
	124 - ويرحب المنتدى الدائم بمبادرة حكومة المكسيك وصندوق تنمية الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لاستضافة الاجتماع التحضيري لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشأن المؤتمر العالمي في عام 2012.
	125 - ويرحب المنتدى بالدعوة التي وجّهها برلمان الشعب الصامي إلى الشعوب الأصلية لحضور اجتماع تحضيري عام 2013 من المقرر عقده في ألتا، بالنرويج، في عام 2013 بغرض توحيد استراتيجيات الشعوب الأصلية ومساهماتها في المؤتمر العالمي.
	126 - ويرحب المنتدى الدائم أيضاً بالتوصيات التي قدمتها مجموعة واسعة من تجمعات الشعوب الأصلية وممثليها في ما يتعلق بإنشاء لجنة توجيهية عالمية للاضطلاع بالأعمال التحضيرية تضم ممثلين عن المناطق الاجتماعية الثقافية السبع، والنساء والشباب من الشعوب الأصلية وكذلك بمشاركة آلية الخبراء بشأن حقوق الشعوب الأصلية، والمقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، والمنتدى الدائم نفسه.
	127 - وينوِّه المنتدى الدائم بالنداء القوي الذي وجهه ممثلو الشعوب الأصلية إلى الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة، ولا سيما صندوق التبرعات لصالح السكان الأصليين في إطار مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات لضمان تمويل مشاركة الشعوب الأصلية في الأعمال التحضيرية والمؤتمر عام 2014، ويؤيد هذا النداء.
	128 - ويهيب المنتدى الدائم برئاسة الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين أن تُطلع أعضاء الأمم المتحدة على النتائج الرئيسية للحوار الذي جرى بشأن المؤتمر العالمي مع أعضاء المنتدى في إطار دورته العاشرة.
	129 - ويوصي المنتدى الدائم بأن تعيّن رئاسة الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين ميسِّرا لإجراء مشاورات مفتوحة مع الدول الأعضاء وممثلي الشعوب الأصلية في إطار المنتدى، وكذلك مع آلية الخبراء بشأن حقوق الشعوب الأصلية والمقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية بغية تحديد طرائق عقد الاجتماع، بما في ذلك مشاركة الشعوب الأصلية في المؤتمر.
	130 - ويوصي المنتدى الدائم بأن تعقد رئاسة الجمعية العامة في دورتيها السادسة والستين والسابعة والستين جلسات تحاور لمدة يوم واحد مع الدول الأعضاء وممثلي الشعوب الأصلية في إطار الدورتين الحادية عشرة والثانية عشرة للمنتدى.
	131 - ويدعو المنتدى الدائم جميع الشعوب الأصلية على نطاق العالم إلى بدء الاجتماعات التحضيرية الوطنية والإقليمية بشأن المؤتمر العالمي وإلى عرض ما تتوصل إلى هذه الاجتماعات من نتائج واستنتاجات في شكل تقرير على المنتدى في دورته الحادية عشرة بحيث تشكّل مساهمة قيّمة في المناقشات المقبلة التي سيجريها المنتدى بهذا الشأن.
	مناقشة بشأن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

	132 - يرحب المنتدى الدائم بمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة باعتباره الفرصة الأولى أمام المجتمع العالمي للتأكيد مجددا على دور جميع القطاعات الرئيسية للإنسانية، بما فيها الشعوب الأصلية، ولتعزيز أدوارها في تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في عالم يتهدده تغير المناخ. وقد قدمت الشعوب الأصلية، باعتبارها صاحبة حقوق ومديرة للنظام الإيكولوجي، إسهامات جليلة لتحقيق حوكمة سليمة للبيئة على جميع المستويات، المحلي ودون الوطني والوطني والإقليمي والعالمي. ويكمن التحدي في تعميم هذه النظم المعرفية والابتكارات والممارسات التي يسميها جدول أعمال القرن 21() ”المعرفة العلمية التقليدية“، ليستفيد منها جميع أفراد المجتمع الإنساني، بموافقة الشعوب الأصلية وبروح من الشراكة. فيتعين عند وضع طرائق مؤتمر ريو+20، وإعداد مراحله التحضيرية وآليات وعمليات متابعته، احترام حقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك الحقوق التي أقرت في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. 
	133 - ويشير المنتدى الدائم إلى إعلان كاري - أوكا (1992)، وإعلان كيمبرلي، وخطة الشعوب الأصلية بشأن تنفيذ التنمية المستدامة (2002) باعتبارها بيانات سياساتية مهمة للشعوب الأصلية بشأن التنمية المستدامة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار في الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+20.
	134 - ويدعو المنتدى الدائمة الدول الأعضاء إلى كفالة مشاركة الشعوب الأصلية في مؤتمر ريو+20 على أساس المساواة والمشاركة المباشرة والمفيدة الموضوعية، وذلك بإشراك ممثلين عن الشعوب الأصلية في الوفود الرسمية إلى مؤتمر ريو+20 وفي اجتماعات التنفيذ الإقليمية التحضيرية، بما في ذلك الاجتماعات المزمع عقدها في المناطق التالية: 
	• اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 7-9 أيلول/سبتمبر 2011، سانتياغو (منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)؛ 
	• اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وشركاؤها، 10-14 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، أديس أبابا (منطقة أفريقيا)؛
	• اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، 18-20 تشرين الأول/أكتوبر 2011، القاهرة (المنطقة العربية)؛
	• اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، 19-20 تشرين الأول/أكتوبر 2011، سول (منطقة آسيا والمحيط الهادئ)؛
	• اللجنة الاقتصادية لأوروبا، يومي 1 و 2 كانون الأول/ديسمبر 2011، جنيف (المنطقة الأوروبية).
	135 - ويرحب المنتدى الدائم بمبادرة منظمات الشعوب الأصلية لعقد اجتماع تحضيري لمؤتمر ريو+20 في ماناوس، البرازيل في الفترة من 11 إلى 13 آب/أغسطس 2011، ويدعو وكالات الأمم المتحدة، لا سيما شعبة التنمية المستدامة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمات غير الحكومية، والجهات المانحة لدعم مشاركة الشعوب الأصلية، بمن فيها نساء الشعوب الأصلية وقياداتها الشبابية، في تلك العملية. 
	136 - ويوصي المنتدى الدائم بأن تتولى إدارة شؤون الإعلام في الأمم المتحدة تأمين وتمويل مشاركة الشعوب الأصلية في المؤتمر السنوي الرابع والستين للمنظمات غير الحكومية الذي تنظمه هذه الإدارة، والمزمع عقده في بون في الفترة من 3 إلى 5 أيلول/سبتمبر 2011 حول موضوع ”المجتمعات المستدامة، والمواطنون المستجيبون“ باعتباره حدثا تحضيريا مهما لمؤتمر ريو+20.
	الفصل الثاني 
	مكان الدور ومواعيدها ووقائعها
	137 - قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقرره 2010/249 أن تعقد الدورة العاشرة للمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 16 إلى 27 أيار/مايو 2011. 
	138 - وفي الجلسات من الثانية إلى الرابعة، المعقودة يومي 16 و 17 أيار/مايو 2011، نظر المنتدى الدائم في البند 3 من جدول الأعمال المعنون ”متابعة توصيات المنتدى الدائم: (أ) التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ (ب) البيئة؛ (ج) الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة“. وكان معروضا على المنتدى، من أجل النظر في هذا البند، الوثائق المعنونة كالتالي: ”تقرير اجتماع فريق الخبراء الدولي بشأن الشعوب الأصلية والغابات“ (E/C.19/2011/5)، و ”المعلومات الواردة من الدول بشأن معالجة توصيات المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية“ (E/C.19/2011/8)، و ”تقرير الاجتماع الدولي للخبراء التقنيين بشأن موضوع التتبع: المؤشرات والآليات والبيانات المتعلقة بتقييم تنفيذ حقوق الشعوب الأصلية“ (E/C.19/2011/11)، و ”دراسة عن الشعوب الأصلية والشركات لفحص الآليات والسياسات القائمة المتصلة بالشركات والشعوب الأصلية ولتحديد الممارسات الجيدة“ (E/C.19/2011/12)، و ”تحليل أعدّته أمانة منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية: التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبيئة، والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة“ (E/C.19/2011/13). وفي الجلستين 15 و 16، المعقودتين في 27 أيار/مايو 2011، نظر المنتدى في توصياته المقدمة في إطار البند 3 من جدول الأعمال واعتمدها (انظر الفصل الأول، الفرع باء). 
	139 - وفي الجلسات 5 إلى 7 و 13، المعقودة أيام 18 و 19 و 25 أيار/مايو، نظر المنتدى في البند 4 من جدول الأعمال المعنون ”حقوق الإنسان: (أ) تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛ (ب) حوار مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية ومع آليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بحقوق الإنسان“. وكان معروضاً على المنتدى، من أجل النظر في هذا البند، التقريران التاليان: ”رد على التعليقات التي أبدتها بعض الدول الأعضاء على مرفق تقرير المنتدى الدائم عن أعمال دورته الثامنة (E/2009/43) خلال الجزء العام من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية في تموز/يوليه 2009“ (E/C.19/2011/2) و ”حالة الشعوب الأصلية المهددة بالانقراض في كولومبيا“ (E/C.19/2011/3). وفي الجلستين 15 و 16، المعقودتين في 27 أيار/مايو 2011، نظر المنتدى في توصياته المقدمة في إطار البند 4 من جدول الأعمال واعتمدها (انظر الفصل الأول، الفرع باء). 
	140 - وفي الجلسة 8، المعقودة في 20 أيار/مايو، نظر المنتدى الدائم في البند 5 المعنون ”مناقشة لمدة نصف يوم بشأن أمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي“. وفي الجلستين 15 و 16، المعقودتين في 27 أيار/مايو، نظر المنتدى في توصياته المقدمة في إطار البند 5 من جدول الأعمال واعتمدها (انظر الفصل الأول، الفرع باء). 
	141 - وفي الجلستين 9 و 14، المعقودتين في 23 و 26 أيار/مايو، نظر المنتدى في البند 6 من جدول الأعمال المعنون ”حوار شامل مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها“، وأجرى خلالها حواراً مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة. وكان معروضاً على المنتدى، من أجل النظر في هذا البند، تقرير مقدم من اليونيسيف (E/C.19/2011/7)، وآخر من منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى (E/C.19/2011/9)، والتقرير عن الاجتماع السنوي لفريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني بقضايا الشعوب الأصلية (E/C.19/2011/10). وفي الجلستين 15 و 16، المعقودتين في 27 أيار/مايو 2011، نظر المنتدى في توصياته المقدمة في إطار البند 6 من جدول الأعمال واعتمدها (انظر الفصل الأول، الفرع باء).
	142 - وفي الجلسة 11، المعقودة في 24 أيار/مايو، نظر المنتدى في البند 7 من جدول الأعمال المعنون ”مناقشة لمدة نصف يوم بشأن الحق في المياه والشعوب الأصلية“. وفي الجلستين 15 و 16، المعقودتين في 27 أيار/مايو، نظر المنتدى في توصياته المقدمة في إطار البند 7 من جدول الأعمال واعتمدها (انظر الفصل الأول، الفرع باء). 
	143 - وفي الجلسات 10 و 12 و 13، المعقودة يومي 23 و 25 أيار/مايو، نظر المنتدى في البند 8 من جدول الأعمال المعنون ”الأعمال المقبلة للمنتدى الدائم، بما في ذلك المسائل التي يُعنى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمسائل الناشئة“. وكان معروضاً على المنتدى، من أجل النظر في هذا البند، التقريران المقدمان من المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية بعنوان ”دراسة عن القانون الجنائي الدولي والدفاع القضائي عن حقوق الشعوب الأصلية“ (E/C.19/2011/4) و ”دراسة عن حالة تنفيذ اتفاق أراضي هضبة شيتاغونغ لعام 1997“ (E/C.19/2011/6). وفي الجلستين 15 و 16، المعقودتين في 27 أيار/مايو، نظر المنتدى في مشروع مقرر وفي توصياته المقدمة في إطار البند 6 من جدول الأعمال واعتمدهما (انظر الفصل الأول، الفرعين ألف وباء).
	144 - وفي الجلسة 14، المعقودة في 26 أيار/مايو، نظر المنتدى في البند 9 من جدول الأعمال المعنون ”مشروع جدول أعمال الدورة الحادية عشرة للمنتدى الدائم“. وفي الجلستين 15 و 16، المعقودتين في 27 أيار/مايو، نظر المنتدى في توصياته المقدمة في إطار البند 9 من جدول الأعمال واعتمدها (انظر الفصل الأول، الفرع ألف). 
	الفصل الثالث
	اعتماد تقرير المنتدى عن دورته العاشرة
	145 - في الجلستين 15 و 16، المعقودتين في 27 أيار/مايو، قدم المقرر مشاريع المقررات والتوصيات ومشروع تقرير المنتدى الدائم عن أعمال دورته العاشرة.
	146 - في الجلسة 16، تلا الأمين بيان بالآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشاريع المقررات والتوصيات.
	147 - وفي الجلسة 16، المعقودة في 27 أيار/مايو، اعتمد المنتدى الدائم مشروع تقريره.
	الفصل الرابع
	تنظيم الدورة
	ألف - افتتاح الدورة ومدتها
	148 - عقد المنتدى الدائم دورته العاشرة في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 16 إلى 27 أيار/مايو 2011. وعقد 16 جلسة رسمية و 4 جلسات مغلقة للنظر في البنود المدرجة في جدول أعماله. 
	149 - وفي الجلسة الأولى، المعقودة في 16 أيار/مايو، افتتح الدورة وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وفي حفل الافتتاح، ألقت تودوداهو سيدهيل، من شعب أونونداغا، كلمة ترحيب. وأدلى الأمين العام ببيان.
	150 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات كل من وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ورئيس المنتدى الدائم، والمستشار الأقدم لشؤون السياسات المعني بشؤون سكان أمريكا الأصليين في إطار مجلس السياسات الداخلية التابع للبيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 
	باء - الحضور
	151 - حضر الدورة أعضاء المنتدى وممثلون عن حكومات، ومنظمات وهيئات حكومية دولية وكيانات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، ومنظمات الشعوب الأصلية. وترد قائمة المشاركين في الوثيقة E/C.19/2011/INF/1. 
	جيم - انتخاب أعضاء المكتب 
	152 - في الجلسة الأولى، المعقودة في 16 أيار/مايو، انتخب المنتدى أعضاء المكتب التالية أسماؤهم بالتزكية:
	الرئيس:
	ميرنا كننغهام 
	نواب الرئيس: 
	دالي سامبو دورو
	إدوارد جون 
	إيفا بيوديه
	بول كانيينكي سينا 
	المقررة: 
	بايمانه هاسته
	دال - جدول الأعمال
	153 - في الجلسة الأولى، المعقودة في 16 أيار/مايو، أقر المنتدى جدول الأعمال المؤقت، بصيغته المنقحة شفوياً، على النحو الوارد في الوثيقة E/C.19/2011/1/Rev.1. 
	هاء - الوثائق
	154 - ترد قائمة بالوثائق المعروضة على المنتدى في دورته العاشرة في الوثيقة E/C.19/2011/INF/2.
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