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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثون الثانية الدورة
 من جدول األعمال 5و 2 البندان
 اإلنسان حقوق وآليات هيئات
 اإلنسرران السررامل لحقرروق المتحرردة األمرر  لمفررو  السرريو  التقريررر

  العام واألمين المتحدة السامية األم  مفوضية وتقارير

السرررتعرا  واليرررة آليرررة الالررررا  المعييرررة معقرررو ة حلقرررة  مرررر الالررررا  ال  
 بحقوق الشعوب األصلية

 اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األم  مفوضية تقرير  

 موجز  
إىل مفوضية األمم املتحدد  السدامية  ،30/11طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره  

حلقوق اإلنسان أن تعقد حلقة عمل للخرباء على مدد  ودومي وفدتا  داش املةدارهة أيادا أمدا  
مددن أجددل ااددتعرا  ويوددة  ليددة  دداحبة املحددلحة األخددر   واجلاددا الدددول والةددعوش األ ددلية 

اخلرباء املعنية حبقوق الةعوش األ لية واقرتاح تو يا   ةأن السدبل الدمت نّناادا مدن أن تعدز  
 قدر أهرب من الفعالية احرتا  إعالن األمدم املتحدد   ةدأن حقدوق الةدعوش األ دلية،  وادا ل 

ن وتقيدديم  لدد  مناددا نيسددي مسدداعد  الدددول األعردداء علددى ر ددد مددد  نيقيدد   اوددا  اإلعددال
. وطلب اجمللس أوراً إىل املفوضية أن تعد تقروراً عن حلقة العمل، تردمننه املقرتحدا  ونيسينه

 المت ُقدمت أياا، وأن توايف  ه اجمللس يف دورته الثانية والثالثي.
 ددكل  القددرار، نامددت املفوضددية حلقددة عمددل مددد ا وومددان ُعقددد  يف جنيدد   وعمددالً  

وجادا  أخدر  . وهان من  ي املةارهي دول وشعوش أ دلية 2016 نيسان/أ رول 5و 4يف 
محددددلحة. ووترددددمن رددددكا التقروددددر مددددوجزاً للمناقةددددا  الددددمت جددددر  يف حلقددددة العمددددل   دددداحبة

 دمت أياا.واملقرتحا  المت قُ 
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 مقدمة -أوالا  
مبوجدب قدرار جملدس  2007أُنةئت  لية اخلرباء املعنية حبقوق الةدعوش األ دلية يف عدا   -1

املواضديعية  الفنيدة تزوودد اجمللدس  داخلرب  غية ، هايئة أرعية تا عة للمجلس، 6/36حقوق اإلنسان 
 الفنيدة يف جمال حقدوق الةدعوش األ دلية  القروقدة والةدّل اللدكون وقلبامدا اجمللدس. وترهدز اخلدرب 

علدى الدراادا  واملةدور  القا مدة علدى البحدوز، ويدو  ربليدة اخلدرباء أن   حدور  ر يسديةاملواضيعية 
  تقدا  إيل اجمللس مقرتحا  لينار أياا ووواأ  علياا.

  دددامل نر املعدددرو  العامدددة للجمعيدددة املسدددتو  الرأيددد  العدددا  لالجتمدددا  اخلتاميدددة الوثيقدددة ويف -2
 يف  خددكاً  وقددو ، أن إىل اإلنسددان حقددوق جملددس اجلمعيددة دعددت لية،األ دد  الةددعوش املعددي العددامل 
اخلددرباء املعنيددة   ليددةا   لياتدده القا مددة، وي ادديما ويودد  ااددتعرا  األ ددلية، الةددعوش  راء ايعتبددار

اخلرباء لّ  وتسىن هلا أن تعز   قدر أهرب من   ليةحبقوق الةعوش األ لية،  غية تعدول ونيسي 
الفعالية احرتا  اإلعدالن،  وادا ل منادا نيسدي مسداعد  الددول األعرداء يف ر دد نيقيد  أرددا  

  (.28، الفقر  69/2قرار اجلمعية العامة انار ) اإلعالن، وتقييم  ل  ونيسينه.
الددكط طلددب  30/11القدرار جملدس حقددوق اإلنسددان  اعتمددد، 2015ويف أولول/ادبتمرب  -3

أيه إىل مفوضية األمم املتحد  السامية حلقوق اإلنسدان أن تعقدد حلقدة عمدل للخدرباء علدى مدد  
 دددداحبة  األخددددر  واجلاددددا وددددومي وُفددددتا  دددداش املةددددارهة أياددددا أمددددا  الدددددول والةددددعوش األ ددددلية 

ة اخلدددرباء ، ي اددديما  ددددعو ا إىل تقددددخ مسددداأا  خقيدددة مدددن أجدددل اادددتعرا  ويودددة  ليددداملحدددلحة
 دداحبة األخددر   واجلاددا (. وتبعدداً لددكل ، دعددت املفوضددية الدددول والةددعوش األ ددلية 1)الفقددر  
إىل تقددددخ مسددداأا  خقيدددة  ةدددأن اادددتعرا  ويودددة  ليدددة اخلدددرباء وإىل اقدددرتاح تو ددديا  املحدددلحة 

ناددا مددن أن تعددز   قدددر أهددرب مددن الفعاليددة احددرتا  اإلعددالن،  واددا ل م ّن ناددا  ةددأن الُسددبل الددمت ن
، ونيسدينهنيسي مساعد  الدول األعراء على ر د مدد  نيقيد   اودا  اإلعدالن وتقيديم  لد  

. وطلب اجمللس أوراً إىل املفوضدية أن 69/2من قرار اجلمعية العامة  28و ل  نةياً م  الفقر  
ورتده تعد تقروراً عدن حلقدة العمدل، تردمننه التو ديا  الدمت قُددمت أيادا، وأن تدوايف  ده اجمللدس يف د

الثانيددة والثالثددي. وقددد أُعددد رددكا التقروددر ااددتجا ة لددكل  القلددب )وترددمن املرأدد  األول قا مددًة  دد  
  ححروة  املقرتحا  المت ُقدمت يف حلقة العمل(.

معداً ، ومجعدت 2016نيسان/أ رول  5و 4وقد ُعقد  حلقة عمل اخلرباء يف جني  يف  -4
محلحة )انار املرأ   وجاا  أخر   احبةمةارك، من  ينام دول وشعوش أ لية  100 راء 

 عدرو حبقدوق الةدعوش األ دلية إىل تقددخ التالية أمساؤرم املعنيدون عةر  الرباء اخلالثاين(. وُدع  
خالل حلقة العمل: ألّس  تسيّارو ، ر يس  لية اخلدرباء  وتروسد  وودر، القيامدة علدى  دندوق 

وألّسداندرا  انتداه ، ورد  راضدر  يف القدانون  نيو ولنددا   وتياروا اياتئماين للةدعوش األ دلية، 
اململّدددة املتحدددد  لربوقانيدددا العامدددى و ورلنددددا الةدددمالية   لنددددن، يف ومددددور  حبدددوز بامعدددة  رونيدددل 

، ر يسدة زوميغان دوفيد هور و ، املقرر  اخلا ة املعنية حبقوق الةعوش األ لية  - تاويل وأيّتوروا
ط، أادتا  القدانون الددويل بامعدة    املنتد  الدا م املعدي  قرداوا الةدعوش األ دلية  و اترود  ثدورنب
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ن، واململّة املتحد ، والعرو السا   يف جلنة القراء على التمييز العنحرط  وماتياس  رر  هيل، 
لددوهس دط هددو ،  أوتيليدداو األاددتا   ّليددة القددانون، جامعددة منققددة الققددب الةددمايل يف النددروو   

مدور  املنتدد  الددويل لنسداء الةدعوش األ دلية والعردو  السدا قة يف املنتدد  الددا م املعدي  قرداوا 
الةعوش األ لية  وألبد   اروميده، عردو  ليدة اخلدرباء  والدزعيم وولتدون ليتلتةداولد، الدر يس السدا   

 ربلية اخلرباء والعرو احلايل أياا.
عمل جديمس أناودا، أادتا  قدانون واياادا  حقدوق اإلنسدان بامعدة حلقة ال إدار وتوىل  -5

الويودددا  املتحدددد  األمروّيدددة. وتدددأل   رندددام  احللقدددة مدددن أر ددد  جلسدددا  رهدددز  علدددى يف أروزوندددا، 
 األخدر  املواضي  التالية: مواطن قدو  الويودة احلاليدة وأوجده قحدوررا  وتعزودز التفاعدل مد  الويودا 

   ةدددددّل عدددددا أل دددددلية ومناومدددددة األمدددددم املتحدددددد  حلقدددددوق اإلنسدددددان  الةدددددعوش انيدودددددداً املعنيدددددة 
خُتتمدددت اوااتّةددا  جمددداي  العمددل اجلدودددد   ومناقةدددة طرا دد  وأاددداليب عمدددل  ليددة اخلدددرباء. و 

 احللقة. مدورحلقة العمل مبناقةة وتعليقا  ختامية أدىل هبا 
 أر عددددة أددددرو  ورددددكا التقروددددر مددددناام وأقدددداً لربنددددام  حلقددددة العمددددل، ولددددكا، أاددددو مقسددددم  إىل -6

 مواضيعية ورهز هل مناا على موضو  من املواضي  األر عة املبينة أعاله.
 ددداحبة األخدددر   واجلادددا وتدددود املفوضدددية أن تةدددّر لثلددد  الددددول والةدددعوش األ دددلية  -7

احللقددة. وعددالو  علددى  لدد ، تددود  ومدددورالددكون شددارهوا يف حلقددة العمددل، وهددكل  اخلددرباء املحددلحة 
يددد  مددددن قددددموا مسددداأا  خقيدددة قبدددل انعقددداد حلقدددة العمدددل )انادددر املرأددد  املفوضدددية أن تةدددّر مج

الحددفحة الةددبّية  علددىالثالدد.(. ونّددن ايطددال  علددى الددنك الّامددل لّددل رد علددى اياددتبيان 
  .(1)المت خححتاا  لية اخلرباء ياتعرا  ويوتاا

 افتتاح حلقة العمر -ثانياا  
مدددددددور  شددددددعبة التوا ددددددل املواضدددددديع  واإلجددددددراءا  اخلا ددددددة واحلدددددد  يف التنميددددددة  شددددددداد  -8

ايأتتاحيددة، علددى أأيددة عمليددة ااددتعرا  ويوددة  ليددة اخلددرباء وااددتخدا   مالحاا ددا املفوضددية، يف 
علددى ضددرور  أن وّددون اهلددد  مددن أط تغيدد  يف  وأهددد اإلعددالن همرجدد  ر يسدد  هلددكه العمليددة. 

ملموس يف اد الفجو   ي املعاو   إااا لية من تقدخ ركه اربالة نّي هفرو  ويوة  لية اخلرباء 
مدور  الةعبة على ضدرور  أن وادل نيقيد   وأهد على أر  الواق .  واحلالةاملّراة يف اإلعالن 

أحدد املبددادل التوجيايدة لعمليددة اادتعرا  الويوددة رددو املةدارهة الّاملددة والفعالدة للةددعوش األ دلية 
 لثل  الةعوش األ لية.أما  أن وال مفتوحاً على محراعيه  يبية اخلرباء وعلى أن  اش  ل

حلقددة العمددل، أقددال يف مالحااتدده ايأتتاحيددة إن  ليددة  إدار أمددا السدديد أناوددا، الددكط تددوىل  -9
إن األمدر وسدتلز   اخلرباء أد  دوراً ر يسدياً يف وضد  رتوودا  اإلعدالن موضد  التنفيدك. وقدال أورداً 

، مرديفاً 2007التغد ا  الدمت طدرأ  مندك إنةدا اا يف عدا   تعّدسإعاد  تقييم  لية اخلدرباء لّد  
__________ 

  .www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/Reviewofthemandate.aspx انار الرا ط: (1)
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التحدددوا  املاثلددة والثغددرا  القا مددة والدددروس املسددتفاد . وشددج  احلسددبان  ُت خددك يفأن  ه ونبغدد أندد
تنفيددددك  أن تعددددزا اء ليددددة اخلدددرب رب الّيفيددددة الدددمت نّددددن هبدددااملةدددارهي علددددى الددددخول يف حددددوار  ةدددأن 

 اإلعالن.

 مواطن قوة الوالية الحالية وأوجه قصورها -ثالثاا  
ادلط عدددد مددن املةددارهي الرددوء علددى أحددد مددواطن قددو  الويوددة احلاليددة، أي ورددو املّانددة  -10

الفرود  المت تتبوأرا  لية اخلرباء  و فاا اهليئة اياتةاروة املواضيعية الوحيد  التا عة جمللدس حقدوق 
إلنسان واملّلفة  إاداء املةور   ةأن حقوق الةعوش األ لية. وأهدوا أورداً علدى أن  إمّدان ا

الو ول إىل  لية اخلرباء واملةارهة يف دورا ا  احبة املحلحة األخر   واجلاا الةعوش األ لية 
قدد  مدن السنووة، وعلى أن ركه املةارهة تيسررا، يف مجلة أمور، قواعد ايعتمداد املرندة والددعم امل

رب  الدددورا  السددنووة أر ددة . وأعتُددي ددندوق األمددم املتحددد  للتربعددا  لحدداأل السددّان األ ددلي
رامدددة للحدددوار  دددي الةدددعوش األ دددلية والددددول. ورأ  عددددد مدددن املةدددارهي أن مةدددور  اخلدددرباء الدددمت 

تترددمن تسددواا  ليددة اخلدرباء هلددا قيمدة خا ددة، مةد ون إىل أن الدرااددا  الدمت أجر ددا  ليدة اخلددرباء 
مددن أجددل تنفيددك  واقرتاحددا  ةددأن رتددو  املعدداو  الدوليددة، مبددا أياددا اإلعددالن،  ردددد ااددتنتاجا  
 تل  املعاو .

واددددلط  عددددني املةددددارهي الرددددوء علددددى الددددنا  املتعدددددد اجلنسدددديا  املتبدددد  يف الدرااددددا   -11
اا  ااعد  املواضيعية والتعاون م  امل اسا  األهادنية. وقال  عني املةارهي إن تل  الدرا

 ةجملدس حقدوق اإلنسدان املتعلقد أعمدالعلى توضيا نقاق اإلعالن ورتواه وأثر  تأث اً إيا ياً يف 
إل ددددال  عددددن هيفيددددة أاددددم لفر ددددة ال الةددددعوش األ ددددلية. وأشدددداروا إىل أن تلدددد  الدرااددددا  تتدددديا 

ك الدددمت تددددعم هبدددا  دددّو  الّيفيدددةتسدددجيل لاملفددداريم املتحدددلة حبقدددوقام و  لةدددىالةدددعوش األ دددلية 
القانون الدويل األخر  أحّدا  اإلعدالن، األمدر الدكط وعدز   ددوره تفسد  اإلعدالن وتنفيدكه تنفيدكاً 

  حيحاً.
وأيمددا وتعلدد   أوجدده قحددور  ليددة اخلددرباء، دأدد  عدددد مددن املةددارهي  ددأن ويوددة  ليددة اخلددرباء  -12

 ه توجدددلية و أنددويوددمت  ليددمت األمددم املتحددد  األخددروي املعنيتددي  الةددعوش األ ددمبثددل قددو  ليسددت 
عدددداً أقددل مددن  جتتددكشأوردداً إىل أن الدددورا  السددنووة ل ليددة   حاجددة واضددحة إىل تعزوزرددا. وأشدد

دورا  املنتد  الدا م املعي  قرداوا الةدعوش األ دلية، وإىل أن حدة حاجدة   املقارنة م املةارهي 
 الدول يف اياتبيانا  والدرااا  السنووة. إاااما إىل  واد  

و هر  عني املةارهي أن الرتهيز على الدرااا  املواضيعية ليس هاأياً، وأنده وتعدي علدى  -13
اإلعددالن، علددى الحددعيد الققددرط.  يف  لدد  ليددة اخلددرباء أن تزوددد ترهيزرددا علددى إعمددال احلقددوق، مبددا 

 هر أوراً أن ويوة  لية اخلرباء ي تترمن إشار  واضحة إىل اإلعدالن. وقدال  عدني املنددو ي إنو ُ 
ليدة ربعمدل احلدايل النقاق الرتهيز على تيس  احلوار  ي الدول والةدعوش األ دلية رددود جدداً يف 
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عرش عن القل  من يف دورا   لية اخلرباء وجملس حقوق اإلنسان. وأُ ما حيدز ما عدا أياخلرباء، 
 قلة التنسي   ي  لية اخلرباء و  را من  ليا  األمم املتحد .

ّادنرهي عدن القلد  مدن وأعرش أحدد املةدا -14  ليدة اخلدرباء، يف إطدار ويوتادا احلاليدة،  عدد  ن
التحدددط للحدداي  اخلقدد   الددمت تواجادده الةددعوش األ ددلية، مبددا أياددا اينتااهددا  اجلسدديمة  مددن

حلقددوق اإلنسددان. وأيمددا وتحددل  الدرااددا  املواضدديعية، قددال عدددد مددن املةددارهي إن مددن الحددعب 
ى الحدعيد الققددرط نادراً إىل عدد  وجدود دراادا  متا عدة. واددلط الدراادا  علد ردكه تدأث نيدودد 

عدد من لثل  الدول والةعوش األ لية الردوء علدى اختيدار جملدس حقدوق اإلنسدان، ولديس  ليدة 
 ويوة  لية اخلرباء. المت نيد مناخلرباء، ملواضي  تل  الدرااا   و فه أحد القيود 

  ددلية وعدددد مددن أعردداء  ليددة اخلددرباء إىل أنمددن لثلدد  الدددول والةددعوش األ هثدد وأشددار   -15
مدددو ف  إي  ددددعم رددددود مدددن  ا ي تتمتددد  ليدددة اخلدددرباء تفتقدددر إىل املدددوارد املاليدددة والبةدددروة وإىل أ ددد

التموول الال   لعقد اجتماعا  يف أدرت  مدا  دي الددورا ،  وجودا  ُهر أوراً عد  ل. و السّرتاروة
تغدددد  املنددددا   مثددددلمسددددا ل ةددددأن دوليددددة  ا  الحددددلة  للمةددددارهة يف ايجتماعددددا  والعمليددددا  الو 

ولرتمجددة مةددارو  الدرااددا  إىل مجيدد  اللغددا  الرمسيددة ل مددم املتحددد   ،وأردددا  التنميددة املسددتدامة
 النار أياا يف دورا ا. ربلية اخلرباءحى وتسىن 

بالشرعوب األصرلية وميمومرة تحديرداا تعزيز التفا ر مع الواليرات المعييرة  -رابعاا  
 بشكر  اماألم  المتحدة لحقوق اإلنسان 

عدد من لثل  الدول والةعوش األ دلية علدى أأيدة التفاعدل  دي الويودا  الدثالز  أهد -16
املعنية  الةعوش األ لية، أط  لية اخلرباء واملنتد  الدا م املعي  قراوا الةعوش األ دلية واملقدرر  

علدى أن التنسدي  جدارا  الفعدل  دي ردكه  وجدر  التأهيددق الةدعوش األ دلية. اخلا ة املعنية حبقدو 
ندداءا  لزوداد  التعداون جتنبداً لدال دواي الدكط ي داعد  لده يف عدد  أورداً ُوجادت الويوا ، ولّدن 

الددددكط اددددتحدثه تلدددد   ونيقيقدددداً ألقحددددى  ودددداد  يف التددددأث عمددددال األالعمددددل املواضدددديع  و دددد ه مددددن 
ش أحدد املنددو ي عدن تفامده لوجدود حدد معدي مدن التدداخل  دي اربليدا  الويوا  جمتمعة. وأعر 

الدددثالز، م هدددداً يف الوقدددت  اتددده علدددى أأيدددة التّامدددل  ينادددا. وأهدددد عددددد مدددن املةدددارهي علدددى أن 
لتداخل  ي الويوا  الثالز ضئيل للغاوة وأنه قد وّون أمراً إيا يداً يف الادرو  لستو  احلايل امل

  خقور  حالة حقوق اإلنسان للةعوش األ لية.املناابة  النار إىل
تعزوددز التنسددي  مناددا، علددى اددبيل املثددال،  ةددأن طددرق وقددد  املةددارهون اقرتاحددا  ردددد   -17

إ دددار  يانددا  مةددرتهة وتنسددي  الدرااددا  والتعدداون مددن خددالل خقددة عمددل متعدددد  السددنوا . 
رداوا الةدعوش األ دلية، ولّدن أشد  وُالط الروء على أأية التعاون م  املنتد  الدا م املعي  ق

أورداً إىل أن مسدألة حقدوق اإلنسدان ليسدت إي واحدد  مدن املسدا ل املواضديعية السدت الدمت هلدد  
 املنتد  الدا م  تناوهلا.
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دددد وهاندددت العالقدددة  دددي املقدددرر  اخلددداو و ليدددة اخلدددرباء موضدددو  نقدددا  هثددد .  -18 املقدددرر   وأها
 وشدداد مدن نيددوا  هثد   يف جمدال حقدوق اإلنسدان، اخلا ة على مدا وواجده الةدعوش األ دلية 

هثدر  القلبدا  الدمت تلقتادا. مدن  الةدعوش و  ردكهوطدأ  احلالدة املزرودة الدمت تواجده  تعاين منعلى أ ا 
واقرتحددت تواددي  نقدداق ويوددة  ليددة اخلددرباء لتةددمل حدداي  ققروددة ردددد ، وشددجعت  ليددة اخلددرباء 

ن  ليدا  عداملتعلقة  الةعوش األ لية الحادر   على ااتحداز قاعد   يانا  تترمن التو يا 
األمدددددم املتحددددددد  األخددددددر  )مثددددددل اإلجددددددراءا  اخلا ددددددة واياددددددتعرا  الدددددددورط الةددددددامل وريئددددددا  

 املعاردا (.
أّدددر  تعزودددز التعددداون  دددي  ليدددة اخلدددرباء  وأودددد عددددد مدددن لثلددد  الددددول والةدددعوش األ دددلية -19

ز ناددا  لإلحالددة حدى وتسددىن لّددل  ليددة مددن واملقدرر  اخلا ددة. واقددرتح لثددل إحدد  الدددول ااددتحدا
األخر ، وي اديما أيمدا  دك احلداي  العاجلدة، ومتا عدة اربلية اربليتي إحالة مسا ل ردد  إىل 

 تأويدد عددد مدن  املقدرتح. وقدد حاد  ردكا عدن ردكا اإلجندا  اودا  اإلعدالن واإل دال   إجندا مد  
التنسددي  مدد   إضددفاء القددا   الرمسدد  علددىي لثلدد  الدددول والةددعوش األ ددلية. واقددرتح أحددد املةدداره

املقرر  اخلا ة قبل  وارا ا الققرودة، واقرتحدت املقدرر  اخلا دة أن تد دط  ليدة اخلدرباء دوراً يف متا عدة 
 التو يا .

تعزودزاً لددور ردكه معداً واقرتح لثل إحد  الدول دمد  ويودمت املقدرر  اخلا دة و ليدة اخلدرباء  -20
ادا ننّ لّد توادي  ويودة  ليدة اخلدرباء  املقدرتحنباً لال دواي يف العمل. وتردمن اهليئة وارتقاًء  ه وجت

مسدداعد  الدددول يف التعامددل مدد  احلدداي  الققروددة وإاددداء مةددور  اخلددرباء، وتعيددي املقددرر  اخلا ددة 
ء  ليدة اخلدربا تأث ر يسًة ربلية اخلرباء. واتف  عدد من املةارهي على اهلد  العا  املتمثل يف تعزوز 

 لدددو   لددد  اهلدددد .  ردددو طروقدددةومّانتادددا، ولّدددنام و وتفقدددوا علدددى أن دمددد  الدددويوتي اددديّون 
مددن احتمددال أن تدد دط عمليددة دمدد  الددويوتي إىل تردديي   القلدد عددرش علددى وجدده اخلحددوو عددن وأُ 

نقدداق عمددل  ليددة اخلددرباء واملقددرر  اخلا ددة وويوتيامددا احلدداليتي. واقددرتح أحددد املةددارهي حبدد. اددبل 
يف  ليدة  مقعدداً تعزوز الروا ط امل اسية  ي الدويوتي، مبدا أيادا إمّانيدة مدنا املقدرر  اخلا دة لأخر  
 اخلرباء.
 ويودا  يف إطدار اربخدرون واقرتح أحد املةارهي تواي  نقاق التفاعل ليةمل املّلفي  -21

م املقددرر  اإلجددراءا  اخلا ددة العدداملي يف جمددال زاوددة وتعزوددز حقددوق الةددعوش األ ددلية، مبددن أدديا
اخلا ددة املعنيددة حبدد  اإلنسددان يف احلحددول علددى ميدداه الةددرش املأمونددة وخدددما  الحددر  الحددح ، 
واملقددرر اخلدداو املعددي  دداحل  يف التعلدديم، واملقددرر  اخلا ددة املعنيددة  دداحل  يف الغددكاء، واملقددرر  اخلا ددة 

الددون أو املعتقدد، واملقدرر  املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدق ، واملقرر اخلداو املعدي حبرودة
اخلاو املعي  اربثار املرتتبة يف جمال حقوق اإلنسان على إدار  املواد والنفاوا  اخلقدر  والدتخلك 

 مناا  قروقة اليمة  يئياً.
لتعزوددز التفاعدددل مددد  اربليدددا  األخددر  التا عدددة جمللدددس حقدددوق  املقرتحدددا وقُددد  عددددد مدددن  -22

املعي مبسألة حقوق اإلنسدان والةدرها  عدرب الوطنيدة و  ردا مدن  اإلنسان، مبا أياا الفرو  العامل
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عليدده عدددد مددن لثلدد  الدددول والةددعوش األ ددلية. واقددرتح أحددد  أهادددم اسددا  األعمددال، ورددو مددا 
املندددو ي إقامددة  ددال  أوثدد  مدد  الفرودد  العامددل احلّددوم  الدددويل املفتددوح العرددووة املعددي  وضدد  

. ومشلددت لفالحددي و دد رم مددن العدداملي يف املندداط  الروفيددةإعددالن ل مددم املتحددد   ةددأن حقددوق ا
ايقرتاحا  األخر  تعزوز التفاعل م  ر يس اجمللس ومّتب اجمللس، من خالل عقد اجتماعا  
اددنووة، وهددكل  مدد  اجملموعددا  اإلقليميددة يف اجمللددس، واملةددارهة يف ايجتمددا  السددنوط للمّلفددي 

  ويوا  يف إطار اإلجراءا  اخلا ة.
األمدددم املتحدددد  حلقدددوق  نادددا تعزودددز التفاعدددل مددد    ّيفيدددةاملتعلقدددة  املقرتحدددا ومدددن  دددي  -23

اإلنسدددان عمومددداً، أشدددار عددددد مدددن لثلددد  الددددول والةدددعوش األ دددلية إىل الددددور الدددكط ت دوددده  ليدددة 
حقدددوق اإلنسدددان، مبدددا أيادددا  نادددا اخلدددرباء يف متا عدددة جمموعدددة اتدددار  مدددن التو ددديا  الحدددادر  عدددن 

 دورط الةامل وريئا  املعاردا .اياتعرا  ال
 ليدددة اخلددرباء تفاعلادددا مددد   أن تعدددز ودعددا عددددد مدددن لثلدد  الددددول والةدددعوش األ ددلية إىل  -24

  را من اربليا  واملناما ، مبا أياا الوهداي  املتخححدة مثدل منامدة العمدل الدوليدة ومنامدة 
ة العاملية واملنامة العاملية للملّيدة األمم املتحد  للرت ية والعلم والثقاأة )اليونسّو( ومنامة الحح

الفّروددة واربليددا  املعينددة  تغدد  املنددا  والتنددو  البيولددوج . واقددرتح أحددد املندددو ي تعزوددز التفاعددل مدد  
العمليا  املتعدد  األطرا ، مبا أياا العمليا  املتعلقة  سيااا  الردمانا  الدمت وضدعاا البند  

 الدويل وأردا  التنمية املستدامة.
م اسدد  علددى ايجتماعددا  املعقددود  مدد  وهيددل طددا   وأشددار أحددد املةددارهي إىل إضددفاء  -25

الدكط مناومدة األمدم املتحدد   ليّدون ردو املسد ول الّبد  يفاألمي العا  الكط عينه األمدي العدا  
إىل  تنسدددي  إجدددراءا  متا عدددة نتدددا   املددد نر العدددامل  املعدددي  الةدددعوش األ دددلية. ودعدددا أورددداً  وتدددوىلا 
املةددرتك  ددي الوهدداي  املعددي  قردداوا الدددعم أرودد   أعمددالهة  ليددة اخلددرباء مةددارهًة دا مددة يف مةددار 

الةعوش األ لية، واقرتح تقددخ تقدارور إىل اجلمعيدة العامدة هدل ادنتي. وحدكر أحدد املنددو ي مدن 
 إضفاء طا   رمس  على املةارهة يف اربليا  واألأرقة العاملة األخر  والتفاعل معاا.

 استكشاف مجاالت العمر الجديدة -ساا خام 
 أقدو  وأوضداويودة  ليدة اخلدرباء  جعدلدعا عدد من لثل  الدول والةعوش األ دلية إىل  -26

ده هلداحبي. تة   راحة إىل أن اإلعالن رو اإلطار املعيارط  . وقدال أحدد املةدارهي إن  ليدة املوجن
أن تيسد  تنفيدكرا، ودعدا إىل علدى اإلعدالن و  اخلرباء نّن أن ترهز على تفس  أحّا  رددد  مدن

 يف التقييد.  مرنة و   مفرطةالويوة  تّون
تتمثددل يف ايضددقال  ونبغدد  أن وقددال  عددني املةددارهي إن املاددا  األاااددية ربليددة اخلددرباء  -27

املتا عددة لسددد الفجددو  يف تنفيددك اإلعددالن، ومسدداعد  الدددول يف تنفيددك   والقيددا مبامتاددا اإلشددراأية، 
إلعددددالن، والتحدددددط ينتااهددددا  حقددددوق اإلنسددددان الددددمت تسددددتاد  الةددددعوش األ ددددلية. وحددددكر ا
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ليدددة إىل الرتهيدددز علدددى ويوتادددا وماامادددا ارب ليدددة اخلدددرباء ودعددددودا  إ ددداك قددددرا مةدددارهان مدددن مغبدددة 
 األاااية.

 علدى أأيدة وأهاددوا ليدة اخلدرباء، إىل وأراش املةارهون  الدول أن تقد  مزوداً مدن الددعم  -28
حرددور الدددول للدددور  السددنووة. وقددال أحددد املندددو ي إن  اإلمّددان نيسددي  ليددة اخلددرباء دون تغيدد  

 ويوتاا، و ل   واا ل مناا تعزوز مةارهة الدول مثاًل.
ومن أجل تعزوز تنفيك اإلعدالن، ُأشد  أورداً إىل أنده ونبغد  أن وّدون أعرداء  ليدة اخلدرباء  -29

حّدددا  اإلعدددالن، مبدددا يف  لددد  يف التقدددارور السدددنووة أليدددة  ا حج ا تفسددد   إ ددددارقدددادرون علدددى 
العامة. وقال أحد املنددو ي إنده ونبغد  أن تّدون  ليدة اخلدرباء قدادر  علدى تقددخ تو ديا  وإ ددار 
تعليقددا  عامددة  ةددأن اإلعددالن ومجدد  معلومددا  مددن مجيدد  املحددادر، مبددا أياددا ريئددا  املعاردددا  

ا م املعي  قراوا الةعوش األ لية. وقال مندوش  خدر واياتعرا  الدورط الةامل واملنتد  الد
تعدداون  ليددة اخلددرباء مدد  الدددول والةددعوش األ ددلية علددى الحددعيد الققددرط وأن تقددد  تإندده ونبغدد  أن 

رددد  اهلدد   ةدأن احلداي  املثد   للقلد  أعداًل  ددون أن تردقل  مبادا  لاثلدة ومةدور  تو يا  
 ملاا  ريئا  املعاردا .

املةدددارهي إنددده ونبغددد  أن تّدددون  ليدددة اخلدددرباء قدددادر  علدددى تقددددخ تو ددديا  وقدددال  عدددني  -30
نفس  الحيا   ليا  الدتالم  وّون هلاجورروة. وأهد أحد املةارهي أن  لية اخلرباء ونبغ  أي 

أو احملداهم. وادأل مةددارك  خدر عمددا إ ا هدان  إمّددان  ليدة اخلددرباء أن تعدد مةددارو  قدرارا  نّددن 
 اإلنسان لّ  ونار أياا.عرضاا على جملس حقوق 

ودعدددا عددددد مدددن لثلددد  الددددول والةدددعوش األ دددلية إىل مدددنا  ليدددة اخلدددرباء قددددراً أهدددرب مدددن  -31
اياتقالل عن جملس حقوق اإلنسان ومن احلروة يف إدار  ش و ا  نفسداا، وي اديما أيمدا وتعلد  

أن  ونبغدد  تحدودد األولوودا  واختيدار مواضدي  دراادا ا وحبوثادا. وقدال أحدد املنددو ي إن اجمللدس 
 وحاً له  أن ولتمس املةور  من  لية اخلرباء. وال مسم

وأعرش عددد مدن لثلد  الددول عدن دعمادم ملدا جتروده  ليدة اخلدرباء مدن دراادا  مواضديعية  -32
ددددومدددا تسددددوه مدددن مةدددور  خدددرباء.  منددددو ان علدددى ضدددرور   وددداد  اتسددداق تلددد  الدراادددا  مددد   وأها

ة مدن اإلعدالن. وشدج  عددد مدن لثلد  تنفيدك مدواد معيند هيفيةاإلعالن، و ل  مثاًل  الرتهيز على  
الددددول  ليدددة اخلدددرباء علدددى إودددالء ارتمدددا  أهدددرب لقيدددا  الددددول بمددد  املمارادددا  الفردددلى والددددروس 

نةررا. وقال أحد املةارهي إن تل  الدرااا  نّن أن تةّل األااس الكط تقو   املستفاد  و 
  على ضدرور  متا عدة الدراادا إلعالن. وو وتف  مجي  املةارهيعمليا  إ دار تفس ا  لعليه 

الدراادا   دل حدى وقد  إعددادرا  احلدد مدن ردكهاملواضيعية يف املسدتقبل، واقدرتح أحدد املةدارهي 
إىل ردودوددة تأث رددا علددى الحددعيد الققددرط و خددكاً يف اعتبدداره احتمددال ا دودداد عددبء العمددل  مةدد اً 

 امللقى على عات   لية اخلرباء نتيجًة ياتعرا  ويوتاا.
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ونيدددز العدوددد مددن املةددارهي عددن أأيددة متا عددة الدرااددا  وإاددداء املةددور  املتخححددة  -33
 . ا  الحلة واا ل شى، مناا توأ  دعم ردد للبلدان والتوا ل م  السلقا  الوطنية 

اددنوط عددن حالددة الةددعوش عددامل  واقددرتح عدددد مددن املةددارهي إعددداد ااددتعرا  أو تقروددر  -34
 اادتخدا  جيا  لبلو   اوا  اإلعدالن، و لد    اجليد  وتنفيك اارتاتياأل لية ونيدود املماراا

التقروددر العددامل  احملتمددل أرعدداً  رددكا ترددميالتربعددا  الددوارد  مددن الدددول. ودعددا  عددني املندددو ي إىل 
 .املتعدد  األققاراملماراا  الفرلى والرتهيز أيه على السياقا    ةأن
مددن  عددن التقددد  احملددر  يف تنفيددك حقددوق معينددة،  ددديً واقددرتح أحددد املةددارهي إعددداد تقروددر  -35

أن  عدددني منامدددا  اجملتمددد  املددددين  دددالنار إىل عدددن حالدددة الةدددعوش األ دددلية عدددامل  إعدددداد تقرودددر 
وحدر أ اًل تقارور من ردكا القبيدل. ودعدا أحدد املنددو ي إىل إعدداد تقدارور ااتةداروة موجادة إىل 

ددددالددددول املاتمدددة،  ينمدددا  علدددى أأيدددة إعدددداد تقدددارور عدددن تنفيدددك اإلعدددالن علدددى منددددو ان  خدددران  أها
 التقارور الققروة.إعداد الحعيدون الوطي واإلقليم  إىل جانب 

ودعا عدد مدن لثلد  الددول والةدعوش األ دلية إىل نّدي  ليدة اخلدرباء مدن تيسد  احلدوار  -36
لددديس لددددواا  زمدددن اربليدددا  الدددثال أوددداً   دددي الددددول والةدددعوش األ دددلية. وقدددال أحدددد املةدددارهي إن

احلدوار نّدن أن وّدون مبثا دة  ركاتيس  احلوار على الحعيد الققرط، وأشار إىل أن ويوة  راحًة 
 ا  الحدددددلة يف األطددددددر القانونيددددددة األخددددددر  لبددددد. روح اإلعددددددالن ومعددددداو  حقددددددوق اإلنسدددددان  أدا 

والسياادداتية املعمدددول هبدددا علدددى الحددعيد الققدددرط. وقدددال مةدددارك  خددر إنددده ونبغددد  أن وّدددون ربليدددة 
املسدا ل املتعلقدة   ةدأناخلرباء دور يف املناقةا  املباشر   ي الدول والةعوش األ لية، وي ايما 

 ددددلية، والحددددحة، واحلقددددوق  تددددأث  الحددددناعا  اياددددتخراجية، والعندددد  ضددددد نسدددداء الةددددعوش األ
الثقاأيدددة، وتنفيدددك املعارددددا  وايتفاقدددا ، واملسدددا ل املتعلقدددة  ددداحلقوق يف األراضددد  واملدددوارد. ودعدددا 

 أحد املندو ي إىل ااتمرار احلوار  ي الدول والةعوش األ لية أثناء دورا   لية اخلرباء.
رأ  عدددد مددن لثلدد  الدددول التفاعددل  ددي الدددول و ليددة اخلددرباء. و  مسددألةأوردداً  ونوقةددت -37

إىل املسداعد  التقنيدة و  ردا مدن أشدّال الددعم  وتقددخلية اخلرباء يف إادداء املةدور  وجود دور رب
اجلادا  لدول،  نداء علدى طلبادا، مبدا يف  لد  أيمدا وتحدل مبتا عدة تنفيدك التو ديا  الحدادر  عدن ا

األمدددم املتحدددد  حلقدددوق  ادددا ن الةدددعوش األ دددلية وعدددن نيدودددداً املّلفدددة  ويودددا  تتعلددد   األخدددر 
مسددداعد  الددددول علدددى تنفيدددك التو ددديا  الحدددادر  عدددن ريئدددا  املعارددددا .  وعدددن طروددد اإلنسدددان 

واقددرتح أحددد املةددارهي توعيددة مددو ف  البعثددا  الدا مددة لددد  األمددم املتحددد  يف جنيدد  ونيووددورك 
 حبقوق الةعوش األ لية.

مدن تنداول حداي  ققرودة رددد ،  سدبل ودعا عدد من املةارهي إىل نّدي  ليدة اخلدرباء  -38
مناا التفاعل م  الو ارا  املعنية حبقوق الةعوش األ دلية علدى الحدعيد الققدرط ومد  امل اسدا  
الوطنية واإلقليمية حلقوق اإلنسان واهليئا  املتخححة. وأشار أحد املةارهي إىل أن  ليدة اخلدرباء 

تعدداون مدد  امل اسددا   ال ،ى الحددعيد الققددرطعلدد و ددالرتوو  لددهالتوعيددة  دداإلعالن   تقددو نّددن أن 
الوطنيددة حلقددوق اإلنسددان  اعتباررددا مددن شددرها اا الر يسدديي، و لدد  لسددد نقددك القدددرا  يف جمددال 
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جددددول أعمدددال دورا   ليدددة اخلدددرباء  ندددداً دا مددداً  تردددمي ح أورددداً حقدددوق الةدددعوش األ دددلية. واقدددرتد 
 وتعل   احلوار م  امل اسا  الوطنية حلقوق اإلنسان.

واقرتح مةارهان عقد منتدوا  إقليمية  ةأن حقوق الةعوش األ لية، مبةارهة أعرداء  -39
يف  ددرام  التدددروب و ندداء القدددرا  املةددرتهة، ورددو مددا نّددن أن  هأشددخاو مددرجعيي ليددة اخلددرباء  

املعنيددة حبقددوق اإلنسددان. واقددرتح املختحددة ودد دط إىل إدمدداي اإلعددالن تدددريياً يف اربليددا  اإلقليميددة 
املةدددارهي تعيدددي منسدددقي إقليميدددي يف إطدددار  ليدددة اخلدددرباء ضدددماناً لتحسدددي إعمدددال حقدددوق أحدددد 

 الةعوش األ لية على الحعيد اإلقليم .
لةدعوش األ دلية إىل ااملسداعد  والددعم التقنيدي  تقددخوُشجعت  لية اخلرباء أورداً علدى  -40

أيادا املّلفدون  ويودا  يف  نإىل  ليدا  حقدوق اإلنسدان، مبد اللجوء على حندو أعداللتمّيناا من 
 عددددن طرودددد اياددددتعرا  الدددددورط الةددددامل،  ليدددة إطدددار اإلجددددراءا  اخلا ددددة وريئددددا  املعاردددددا  و 

تدروب أأراد تل  عن طرو  الةعوش األ لية و  املنتمي إىلالربملانا  الوطنية  أعراءالتفاعل م  
لققددا  إىل االدددعم التقددي  تقدددخجعت  ليددة اخلددرباء أوردداً علددى الةددعوش لتددوعيتام حبقددوقام. وُشدد

 اخلاو.
مناقةددة  ةددأن مددا إ ا هددان ونبغدد  نّددي  ليددة اخلددرباء مددن إجددراء  وددارا  ققروددة.  ونُامددت -41
القيا   دكل ، وي اديما يف حدال  قادر  على لية اخلرباء  أن تّونأحد املندو ي على أأية  وأهاد

أن أأرددل مددن وقددو  إنةدداء ناددا  اإلحالددة املةددرتك مدد  املقددرر  اخلا ددة،  ينمددا شدددد  خددرون علددى 
بلد وتيس  إىل الاملساعد  التقنية  أن من املمّن تقدخاملقرر  اخلا ة وعلى   الزوارا  الققروة رو

ونبغدد   وددار   لددد مددن البلدددان إي ااددتجا ة احلددوار معدده  دددون  وارتدده. وقددال أحددد املةددارهي إندده ي 
لقلبه،  ينما قال مةارهون  خرون إن الزوارا  الققروة الدمت ادتجرواا  ليدة اخلدرباء ادتختل  عمدا 

. وقدالوا أورداً " بلددان رددد  املتعلقدةاألنةدقة "واقرتحدوا اادتخدا  محدقلا  ،جتروه املقدرر  اخلا دة
لقدددرا  وتقدددخ املسدداعد  التقنيددة ومجدد  املماراددا  إندده وّددون مددن الحددعب تيسدد  احلددوار و ندداء ا

 .أقط الفرلى انقالقاً من جني 
وشدددج  عددددد مدددن املةدددارهي  ليدددة اخلدددرباء علدددى النادددر يف مسدددا ل رددددد ، منادددا إمّانيدددة  -42

 وط اإلعاقدة مدن أأدراد الةدعوش األ دلية، مد  الرتهيدز األشدخاو إنةاء أرو  عامل معي حبقدوق 
ققا  األعمال وحقوق اإلنسدان وتيسد  احلدوار على لمت قسمتاا احلدود و على الةعوش األ لية ا

علدى الحدعيد   ي الدول والةعوش األ لية  ةأن مسألة إعاد  املمتلّا  الققوادية إىل أوطا دا
 .الدويل

 طرائق وأساليب  مر آلية الالرا مياقشة  -سا ساا  
عردووتاا. وقدال تةدّيلة عدن  رالً ناقش املةارهون طرا   وأااليب عمل  لية اخلرباء، أ -43

. وقددال أحددد املنددددو ي إن مسددتقليليدددة اربخددرباء  أن وّددون املاددمعدددد مددن لثلدد  الدددول أن مدددن 
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عددد مدن لثلد   أهادداخلدرباء ونبغد  أن تتوقد  علدى الويودة اجلدودد  ل ليدة،  ينمدا  ر يءم رال  
الددددول والةدددعوش األ دددلية علدددى ضدددرور  أن وّدددون لدددد  اخلدددرباء معرأدددة  القدددانون الددددويل وحقدددوق 

 اإلنسان، وهكل   النام القانونية التقليدوة للةعوش األ لية. 
ة يددددمعرأخلفيددددة وقددددال أحددددد املندددددو ي إندددده لدددديس مددددن الرددددرورط أن وّددددون لددددد  اخلددددرباء  -44

املقلو ة،  ينما نيدز أحد املةارهي عدن أأيدة الفنية تعون  اخلرب   الةعوش األ لية ما داموا وتم
. و هدر عددد مدن لثلد   دي اجلنسديوجود خرباء منحدرون من الةدعوش األ دلية ونيقيد  التدوا ن 

ونبغد   هليدة. وقدال أحدد املةدارهي إنداربخرباء   يأأية هفالة التمثيل اجلغرايف العادل  الدول أوراً 
 اخلرباء. يفوة  لية اخلرباء امل رال  املقلوش تواأررا وييف دد أن نيُ 
وقال عدد من لثل  الدول إن مد رال  خدرباء  ليدة اخلدرباء واختحا دام أردم مدن عددد  -45

عردو مدن هدل  :اخلرباء. وأود مندو ان أّر  أن تتأل  عرووة  ليدة اخلدرباء مدن ادبعة أعرداء، أط
نثيدددل مدددن أجدددل لسدددب  للةدددعوش األ دددلية يف العدداو، الثقاأيددة ا - منققددة مدددن املنددداط  ايجتماعيدددة

 وداد  ،  ينمدا أعدرش أحدد املنددو ي عدن نيفاده علدى (2)شعوش العاو األ لية نثياًل واا  النقداق
عردداء  ليددة ألعدددد احلددايل الربليددة. وأعددرش أحددد املندددو ي عددن رضدداه عددن ا العدددد احلددايل ألعردداء

عددد اخلدرباء مد  مراعدا  عددد أأدراد الةدعوش األ دلية يف   اخلرباء،  ينما اقرتح أحدد املةدارهي  وداد 
 هل منققة.

ودعدددا مةدددارهان إىل جعدددل عمليدددة ترشددديا اخلدددرباء واختيددداررم أهثدددر شدددفاأية،  ينمدددا اقدددرتح  -46
 مةارك  خر قيا  الدول والةعوش األ لية معاً  رتشيا أعراء  لية اخلرباء.

 ضددمان، مدد  رددم أن حيدددد اخلددرباء أادداليب عملاددم إندده ونبغدد عدددد مددن املةددارهي  وقددال -47
ويوددة  ليددة اخلددرباء. وشدددد أحددد املةددارهي علددى  جُتددر  يفاألادداليب مدد  أط تغدد ا   رددكهاتسدداق 

إلجدددراء تقدددخ الةدددّاو . واقددرُتح أن تةدددمل  ضددرور  أي تعتمددد  ليدددة اخلددرباء أادددلوش عمددل لدداثالً 
، واقرتح أحدد أعرداء  ليدة اخلدرباء السواء على خا ةجلسا  دورا   لية اخلرباء جلسا  عامة و 

أحد املةدارهي اإل قداء علدى اجللسدا   وحباك .(3)أن ترهز اجللسا  اخلا ة على احلوار م  الدول
 املفتوحة أل ا تتيا للةعوش األ لية والدول أر ة التفاعل املباشر أيما  يناا.

__________ 

رشا مناما  الةعوش األ لية أعراء املنتدد  الددا م املعدي  قرداوا الةدعوش األ دلية ووعيدنام ر ديس اجمللدس تُ  (2)
الةدددعوش  ا نثادددلُحددددد أ دددثقاأيدددة  - ادددب  منددداط  اجتماعيدددة ونثادددل رددد يء األعرددداءايقتحدددادط وايجتمددداع ، 
أأروقيدا  و اديا  وأمروّدا الوادقى واجلنو يدة والّداروط  ومنققدة  :املناط  رد  وركه .األ لية يف العاو نثيالً وااعاً 

الققددب الةددمايل  وأورو ددا الواددقى والةددرقية واينيدداد الروادد  وواددط  ادديا ومددا وراء القوقددا   وأمروّددا الةددمالية  
 . ضايف واحد تتناوش على شغله املناط  الثالز األوىل من القا مة الوارد  أعالهمقعد إ وووجد .اهلادل واحمليط

مددد  هددل تتمثددل املماراددة الددمت تتبعاددا  ليددة اخلددرباء حاليدداً يف ةحدديك جلسددة مغلقددة واحددد  أو جلسددتي مغلقتددي  (3)
اا يدة قبدل عرضداا علدى يف  ديغتاا الن ومقرتحا داوضد  تقارورردا مدن أجدل خالل دور دا السدنووة مناا نح  وو  

   جملس حقوق اإلنسان.
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غدد  أن وسددتند إىل عددبء العمددل وقددال أحددد املةددارهي إن عدددد أوددا  عمددل  ليددة اخلددرباء ونب -48
أحد املندو ي أن عدد أودا  العمدل  ورأ امللقى على عاتقاا وإىل نقاق ويوتاا يف  اوة املقا . 

،  ينما دعا مندوش  خدر إىل إعداد  النادر يف ردكه املسدألة. وقدال أحدد املةدارهي إن ها ا احلالية  
ب   واد  أوا  العمل. وأشار مةارك  خدر إىل توثي  التفاعل  ي  لية اخلرباء واملقرر  اخلا ة ايستت

أابو  للدور  العلنية، و خر للجلسدا   ُ حَّك منااإمّانية نيدود ثالثة أاا ي  عمل يف السنة 
 لالجتماعا  املعقود  يف أرت  ما  ي الدورا . وثال.املغلقة، 

عددد  وأهادد . املعلومدا  وايتحداي  وأشار املةدارهون أورداً إىل اادتخدا  تّنولوجيدا -49
 إمّانيدددةمدددن املةدددارهي علدددى أأيدددة  ددد. أعمدددال الددددور  السدددنووة ربليدددة اخلدددرباء  ثددداً شدددبّياً لتيسددد  

ايطال  علياا ملن ي وستقي  حروررا من أأراد الةدعوش األ دلية،  ينمدا قدال أحدد مةارد ا و 
نرتنددت. وُأشدد  املةددارهي إن  عددني الةددعوش األ ددلية مددا  الددت تفتقددر إىل إمّانيددة الو ددول إىل اإل

تتدديا ألعردداء  ليددة اخلددرباء أن والددوا علددى اتحددال يف أددرت  مددا  طروقددةإىل التددداول  الفيدددوو  اعتبدداره 
وقال أحد املةارهي إن من األأرل ايلتقاء وجااً لوجه عند إعداد الدرااا ،  .(4) ي الدورا 

السدامية   للمفوضدية  ينما شج  مةارك  خر على اياتفاد  على حندو أأردل مدن املوقد  الةدبّ
 .عليهومن اياتعراضا  العامة الُققروة املتاحة حلقوق اإلنسان 

إىل  دداحبة املحددلحة األخددر   واجلاددا وأشددار معاددم لثلدد  الدددول والةددعوش األ ددلية  -50
مسألة املوارد املالية والبةروة املر ود  ربلية اخلرباء. ودعا عدد من لثل  الدول والةعوش األ لية 

. وقدال عددد مدن لثلد  السدّرتاروةاد  التموول املر ود ل لية اخلرباء، مبا أيه الدعم  أعمدال إىل  و
الدول والةعوش األ دلية إن مسدألة املدوارد ونبغد  أي نند  مدن تقددخ اقرتاحدا  إلجدراء اادتعرا  

 لية اخلرباء.رب
ودعا عدد من لثل  الدول والةعوش األ لية إىل ضمان أن وادل  داش حردور دورا   -51

الةدددعوش  أن توا دددل لةدددعوش األ دددلية، همدددا دعدددا أحدددد املنددددو ي إىلأمدددا  ا ليدددة اخلدددرباء مفتوحددداً 
طرا دد  عمددل  ليددة اخلددرباء. وشددج  عدددد مددن املةددارهي الدددول علددى  تقددووراأل ددلية مةددارهتاا يف 
الددول الدمت  مبدا يف  لد ألمدم املتحدد  للتربعدا  لحداأل السدّان األ دليي، املساأة يف  دندوق ا

و تفعددل  لدد   عددد. وأشددار أحددد لثلدد  الةددعوش األ ددلية إىل أأيددة وجددود  مددالء مددن الةددعوش 
األ لية يف مفوضية حقوق اإلنسان لّ  وسداعدوا يف إجندا  األعمدال التحرد وة للددور  السدنووة 

 ربلية اخلرباء.
ةددارهان إىل مددنا لثلدد  الةددعوش األ ددلية، الددكون نثلددون ألدداً وشددعو اً ي اجملتمدد  ودعددا م -52

 املدين، مرهزاً خا اً وّفل احرتا  تل  الةعوش وايعرتا  هبا.

__________ 

 وعقد أعراء  لية اخلرباء حالياً اجتماعا  شاروة عرب الفيدوو.  (4)
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 الاتامية الجلسة -سابعاا  
أحاط عدد من املةارهي علماً  القدا   البنداء للحدوار الدكط دار أثنداء حلقدة العمدل الدمت  -53

توادي   احلاجدة إىلومي، وأشاروا إىل مسا ل ردد  حايدت  تأويدد وااد  النقداق، منادا: دامت و
نقاق ويوة  لية اخلرباء مبا نّناا من إشراك الدول والةعوش األ لية إشراهاً أأردل يف النادو  

تددوأ   ضددمان واحلاجددة إىلمددا،   قروقددة  تنفيددك اإلعددالن،  سددبل مناددا تندداول حدداي  ققروددة ردددد 
 مالية هاأية ربلية اخلرباء. موارد
ضدمت  دو ا، مندك قد املناقةة، يف مالحااته اخلتامية، إن الدول األعراء  مدوروقال  -54

اعتماد اإلعالن، إىل  و  الةعوش األ لية يف اإلعراش عدن التزامادا مببدادل اإلعدالن.  د  أنده 
اهلدو  الفا دلة  دي املبدادل املنحدوو مقمحداً نادراً إىل أمدراً مثاليداً و اإلعدالن مدا  ال أن علدى  أهاد

علدى أر  الواقد . وعلدى حندو مدا أعدرش عنده هثد  مدن املةدارهي، أشدار  القا مدةالة احلعلياا أيه و 
اتفاق عا  على أن الناا  احلايل حلماوة احلقدوق لديس قووداً مبدا أيده الّفاودة  وجوداحللقة إىل  مدور

 إي نققة البداوة.ليس وأن تعزوز ويوة  لية اخلرباء  وعاملياً هاماًل   تنفيكاً اإلعالن  تنفيكلرمان 
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 المرفق األول

 التل ُقدمت فل حلقة العمر بالمقترحاتقائمة غير حصرية   
  أن تسدددتند ويوددددة  ليددددة اخلدددرباء ااددددتناداً  ددددرحياً إىل إعدددالن األمددددم املتحددددد   ةددددأن

ط اإلطدددار املعيدددار ردددو حقدددوق الةدددعوش األ دددلية، الدددكط ونبغددد  أن وّدددون أورددداً 
  ل لية

  سدداعد  الدددول علددى تنفيددك ويوددة تسددما هلددا مب ليددة اخلددرباء أوردداً  تّددون لددد أن
  اإلعالن

  حّدددددا  أل حجيدددددة   ا إ ددددددار تفسددددد ا أن تّدددددون  ليدددددة اخلدددددرباء قدددددادر  علدددددى
  اإلعالن

   أن جتمدد   ليددة اخلددرباء املعلومددا  مددن مجيدد  املحددادر، مبددا أياددا ريئددا  املعاردددا
لةددددامل واملنتددددد  الدددددا م املعددددي  قردددداوا الةددددعوش اياددددتعرا  الدددددورط ا ليددددة و 

  األ لية
  أن ُندنا  ليدة اخلددرباء قددراً أهددرب مدن ايادتقالل عددن جملدس حقددوق اإلنسدان ومددن

  احلروة يف إدار  ش و ا  نفساا، مبا يف  ل  يف اختيار مواضي  درااا ا
  اإلعالنمبواد ردد  من  مرتبقةأن تّون الدرااا  المت جترواا  لية اخلرباء  
  أن تددددويل  ليددددة اخلددددرباء ارتمامدددداً أهددددرب لقيددددا  الدددددول بمدددد  املماراددددا  الفرددددلى

  نةررا والدروس املستفاد  و 
   أن تتا    لية اخلرباء تنفيك نتا   درااا ا واملةور  المت وسدواا خرباؤرا مبختل

  الواا ل
  ًتنفيك اإلعالن  التقورا  املتعلقةعن  انوواً أن تعد  لية اخلرباء تقروراً عامليا  
  أن ترددددقل   ليددددة اخلددددرباء  دددددور أهددددرب يف تيسدددد  احلددددوار  ددددي الدددددول والةددددعوش

  األ لية
  أن تسدددط  ليددة اخلددرباء املةددور  وأن تقددد  املسدداعد  التقنيددة إىل الدددول  ندداء علددى

طلباددا، مبددا يف  لدد  أيمددا وتحددل مبتا عددة تنفيددك التو دديا  الحددادر  عددن اربليددا  
األمدددم  نادددا  الةدددعوش األ دددلية وعدددن نيدودددداً املّلفدددة  ويودددا  تتعلددد  األخدددر  

   املتحد  حلقوق اإلنسان
  أن تّون  لية اخلرباء قادر  على تناول حاي  ُققروة ردد  
  لةعوش األ لية والققا  اخلاوإىل ا لية اخلرباء املساعد  التقنية  تقدن أن  
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  املنتددد  الدددا م املعددي  قردداوا و اخلددرباء  ليددة  يددرط تعزوددز التعدداون والتفاعددل  دديأن
 الةدددعوش األ دددلية واملقدددرر  اخلا دددة املعنيدددة حبقدددوق الةدددعوش األ دددلية واملّلفدددي

زاودددة وتعزودددز  ويودددا  يف إطدددار اإلجدددراءا  اخلا دددة العددداملي يف جمدددال  اربخدددرون
 ددددي املقدمددددة يف رددددكا الحدددددد  املقرتحددددا  وتددددرتاوححقددددوق الةددددعوش األ ددددلية. 

إحالة  ي املقرر  اخلا دة و ليدة اخلدرباء ودمد  ويودمت  ليدة اخلدرباء ااتحداز ناا  
  معاً  واملقرر  اخلا ة

  التا عدة جمللدس األخدر  اربليدا  و  لية اخلرباء  يرط تعزوز التعاون والتفاعل  يأن
حقوق اإلنسان، مبا أياا الفرو  العامل املعي مبسألة حقدوق اإلنسدان والةدرها  

  من م اسا  األعمال ور يس ومّتب اجمللسعرب الوطنية و  را 
  األمددم املتحددد  حلقددوق  وناددا  ليددة اخلددرباء  يددرط تعزوددز التعدداون والتفاعددل  دديأن

  اياتعرا  الدورط الةامل لية اإلنسان عموماً، مبا أيه ريئا  املعاردا  و 
  ا  الوهاي  املتخححدة واربليدو  لية اخلرباء  يرط تعزوز التعاون والتفاعل  يأن

األمدم  نادا العمليا  املتعدد  األطرا  العاملة خاري نقاق هكل  واملناما  و 
  املتحد  حلقوق اإلنسان

  أن وتمتدددد  أعردددداء  ليددددة اخلددددرباء  اياددددتقالل وأن تتددددواأر لدددددوام املدددد رال  الددددمت
   ونثيل جغرايف عادل  ي اجلنسيتوا ن  ووجدأن و الويوة اجلدود .  تعّس

  َّليدددة لعملاددددا  ّفددداء ، مدددد  ارب ليدددة اخلددددرباء مبدددا وّفددددل أداء  د عددددد خددددرباءأن حيدددد
الثقاأيددة السددب   - إمّانيددة تعيددي خبدد  مددن هددل منققددة مددن املندداط  ايجتماعيددة

  للةعوش األ لية
   األادداليب  رددكهاتسدداق  ضددمانأن وقددرر اخلددرباء أادداليب عملاددم  أنفسددام، مدد

  على ويوة  لية اخلرباء جُتر م  أط تغ ا  
  املعلومددا  وايتحدداي ، مبددا أياددا البدد.    ليددة اخلددرباء تّنولوجيددا أن تسددتخد

  على اإلنرتنت الةبّ 
  السّرتاروةأعمال  الدعم  يف  ل أن وُر د مزود من التموول ربلية اخلرباء، مبا  
  ليدة  دورا و دول الةدعوش األ دلية إىل اياتمرار يف إتاحة إمّانية ّفل وُ أن 

  اخلرباء
 ملساأة يف  ندوق األمم املتحدد  للتربعدا  لحداأل السدّان أن تنار الدول يف ا

 األ ليي.
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 المرفق الثانل

 المشاركين قائمة  
 مثَّلة بمراقلينالم المتحدة األم  فل األ ضا  الدول  

و وليفيدا  ،وإندونيسديا ،وأملانيدا ،وإهدوادور ،وإادتونيا ،وأارتاليا ،وإابانيا ،اينياد الروا  
 ،وجنددوش أأروقيددا ،واجلماوروددة التةدديّية ،واجلزا ددر ،وتاولنددد ،و دد و ،املتعدددد  القوميددا ( -)دولددة 

 ،وهندددددا ،وأنلندددددا ،البوليفاروددددة( - وأندددزووال )مجاوروددددة ،و واتيمدددداي ،وشدددديل  ،والسددددوود ،والددددا رك
 ،ّيدددةوالويودددا  املتحدددد  األمرو ،ورنغارودددا ،ونيّدددارا وا ،والندددروو  ،وناميبيدددا ،واملّسدددي  ،ويتفيدددا
 واليا ان.

الجهات المكلفة بواليات واآلليات والهيئرات والوكراالت المتاصصرة والصريا يق واللررام    
 التابعة لألم  المتحدة والممثَّلة بمراقلين

و دندوق األمدم املتحدد  للتربعدا  لحداأل السدّان  ،جلنة القراء على التمييدز العنحدرط 
 األ ليي.

 لة بمراقلينالممثَّ الميممات الحكومية الدولية   
 اينياد األورويب. 

 المد وون من الالرا  بقضايا الشعوب األصلية  
الويوددددا   جدددديمس أناوددددا، أاددددتا  قددددانون وايااددددا  حقددددوق اإلنسددددان بامعددددة أروزونددددا،  

املتحد   وألّس  تسيّارو ، ر يس  لية اخلرباء املعنيدة حبقدوق الةدعوش األ دلية  وتروسد  وودر، 
نيو ولندا  وألّساندرا  انتاه ، ور   ق  وتياروا اياتئماين للةعوش األ لية، القيامة على  ندو 

اململّدددة املتحدددد  لربوقانيدددا العامدددى  بحدددوز بامعدددة  رونيدددل لنددددن، الراضدددر  يف القدددانون ومددددور  
 هور ددو ، املقددرر  اخلا ددة املعنيددة حبقددوق الةددعوش األ ددلية  - تدداويل وأيّتورودداو ورلندددا الةددمالية  

 أادتا  ثدورنب ط، و اترود  األ دلية  الةعوش  قراوا املعي الدا م املنتد  ر يسة دوفيس، انوميغ
علدددى التمييدددز  القردداء جلندددة يف السدددا   والعرددو املتحدددد ،  اململّدددة هيددل، بامعدددة الددددويل القددانون

امعدة منققدة الققدب الةدمايل يف النددروو   بن، األادتا   ّليدة القدانون، والعنحدرط  وماتيداس  ردر 
وأوتيليددا لدددوهس دط هدددو ، مددددور  املنتدددد  الددددويل لنسددداء الةدددعوش األ دددلية والعردددو  السدددا قة يف 
املنتددد  الدددا م املعددي  قردداوا الةددعوش األ ددلية  وألبدد   اروميدده، عرددو  ليددة اخلددرباء املعنيددة حبقددوق 

حبقدوق الةدعوش  املعنيةالر يس السا   ربلية اخلرباء  الةعوش األ لية  والزعيم وولتون ليتلتةاولد،
 األ لية والعرو احلايل أياا.

 المؤسسات الممثَّلة بأكا يميين وخلرا  بقضايا الشعوب األصلية   
 جنوش أارتاليا. جامعة هولومبيا، وجامعة أروزونا، وجامعة مانيتو ا، وجامعة 
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 مات غير الحكوميةاألم  والشعوب األصلية وميمماتها والميم  
ا دددددتال  حقدددددوق السدددددّان األ دددددليي  والوهالدددددة الدوليدددددة للحدددددحاأة املتعلقدددددة  الةدددددعوش  

  ومجعيدددة األمدددم الغر يدددة أرمينيدددا يفرمدددن األاأل دددلية  وحلددد  الةدددعوش األ دددلية يف  اددديا  ومجعيدددة 
األوىل  ورا قدددة عمدددو  أأروقيدددا  ومرهدددز دعدددم شدددعوش الةدددمال األ دددلية  ومرهدددز  ا دددروس حلقددددوق 

نسددددان  ورا قددددة مددددواطي أمددددة  وتدددداواتوم   واللجنددددة القانونيددددة للتنميددددة الكاتيددددة لةددددعوش األندددددوز اإل
األ ددلية  واللجنددة األأروقيددة للمددروجي لتددوأ  الرعاوددة الحددحية وإعمددال حقددوق اإلنسددان  واجمللددس 

امن را قددة ثقاأددة الترددو اهلندددط ألمروّددا اجلنو يددة  واجمللددس اإلقليمدد  للةددعوش األ ددلية يف توليمددا  
 البحثددد  العمدددل وم اسدددة للتةددداور  العامليدددة األ ددددقاء جلندددة دددي الةدددعوش األ دددلية األأروقيدددة  و

 اإلنسدددان  حلقدددوق جنيددد  ورا قدددة خبقدددو   خقدددو  وم اسدددة اجلدددزر  وادددّان األ دددليي للسدددّان
  ومرهدددز املدددوارد ارجيدددة لةدددعب رودونوادددويناخل العالقدددا  وجلندددة الّدددرط  لقبا دددل األعلدددى واجمللدددس

القانونية للةعوش األ لية  وا تال  الةدعوش واألمدم األ دلية  ومرهدز الةدعوش األ دلية للتوثيد  
والبح. واإلعال   والرا قة العاملية للسّان األ ليي  واجمللس الدويل ملعارددا  اهلندود  واينيداد 

  Just Planet  وم اسدددددة الددددددويل حلماودددددة القبيعدددددة واملدددددوارد القبيعيدددددة  وجملدددددس اإلنوودددددت الققدددددط
وم اسة ها اونغ  وم اسدة مالوهدا الدوليدة  واملد نر الدوطي للاندود األمدروّيي  و دندوق حقدوق 
األمددددروّيي األ ددددليي  وجملددددس أمددددة هددددرط مبنققددددة حبدددد   أونيددددون  والربملددددان الحددددام  يف النددددروو   

نتحدد مدن أجدل النادو  ومنامة تاماونو   ومنامة تدي ريندان  ومنامدة   تالنيزهده  ومنامدة ل
منامدة  دداروا العامليددة  وحرهدة شددباش شددعب و السددال     األ دوا  املنادوددة ةدعب البدداتوا  ومنامددة 

  موردوأا.
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صرراحلة المصررلحة األخررر   والجهرراتقائمررة الرردول والشررعوب األصررلية   
 التل قدمت ر و اا  لى االستليان

 الدول التل قدمت ر و اا   
 ،والددددددا رك ،ومجاورودددددة الّونغدددددو الدنقراطيدددددة ،وأادددددرتاليا ،واألرجنتدددددي ،اينيددددداد الرواددددد  
والنددروو  )مبددا  ،وهولومبيددا ،وهندددا ،وأنلندددا ،البوليفاروددة( -وأنددزووال )مجاوروددة  ،و واتيمدداي ،وشدديل 

 والويوا  املتحد  األمروّية. ،يف  ل   رونلند(
 التل قدمت ر و اا لة المصلحة صاحلشعوب األصلية واألطراف األخر  ا  

منامددا  وم اسددا  الةددعوش األ ددلية مبنققددة الققددب الةددمايل، وشددعب  ددويب بزوددر   
وزلدددة  روتوهدددول الةدددعوش األ دددلية، ورا قدددة مدددواطي أمدددة  وتددداواتوم ، واللجندددة القانونيدددة  ، يوهدددو

وارد القانونيدة للةدعوش للتنمية الكاتية لةعوش األندوز األ لية، وم نر األما وغ العدامل ، ومرهدز املد
ش و األ ددلية، والرا قددة العامليددة للسددّان األ ددليي، واجمللددس الدددويل ملعاردددا  اهلنددود، وانيدداد شددع

لوماد مينداناو، وامل نر الوطي للانود األمروّيي، و ندوق حقدوق األمدروّيي األ دليي، ومرهدز 
مدة ناأدارو، وا قدة تامداونو ، وجلندة قة أُ يف نيبال، وريئة تنمية جمتم  شيربوك، ورا  العاملاجملتم  

حقدددوق اإلنسدددان  نيو ولنددددا، ومرهدددز دراادددا  الةدددعوش األ دددلية يف العددداو، وأعرددداء  ليدددة اخلدددرباء 
 املعنية حبقوق الةعوش األ لية.

 تتعلدد  نيدودددداً نددة لددثالز ويوددا  وقددد أتيحددت وثددا   أخددر  شددى، مبددا أيادددا قا مددة مقار   
اجتمددا  الةددعوش األ ددلية املفتددوح العرددووة ملتا عددة املدد نر العددامل  عددن   الةددعوش األ ددلية وتقروددر  
 املعي  الةعوش األ لية. 

    


