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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة والثالثون

 من جدول األعمال 5البند 
 حقوق اإلنسانهيئات وآليات 

تقريررررر آليررررة المعررررراق الالشيررررة ليقرررروق الاررررلو  ا  ررررلية  رررر   ورت ررررا   
 2016تاوز/يوليه  15-11جشيف،  ،التاسلة

 هألعرت كووكوو لارومي :املقرر - الرئيس  
 موجز  

 11عقدت آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشععو  األلعةية رور عا العا ععة ف المع   معن  
وشارك ف الدور  أعضاء آلية اخلرباء، إضافة إىل ممثةني ععن رول،  .2016متوز/يوليه  15إىل 

وبرملانععععات، وشعععععو  ألععععةية، و يوععععات وبععععرامة وومععععاحت مع   ععععة  ابعععععة ل معععع  املع ععععد ، 
  .ةأمارمييوأو اط  ومنظمات غري حكومية، ومؤ سات وطنية حلقوق اإلنسان،

العععاملا املعععل بالشعععو  األلععةية،  ععا ف وناقشععآ آليععة اخلععرباء مسعععلة معابعععة املععؤمتر  
حةقة نقاش بشعن  عزيز ومحاية حقعوق األشع ا   ذلك ا ععراض وحية آلية اخلرباء، وعقدت

حقعوق اإلنسعان لةشععو  األلعةية  أيضعا   اآلليعة ذوي اإلعاقة من الشععو  األلعةية. وناقشعآ
 فيما يععةق  ؤ سات األعمال.

ء بشعن احلق ف ال  ة والشعو  األلةية، مع ال ميعز ومت النظر ف ررا ة آلية اخلربا 
جريعآ مناقشعات بشععن معابععة الدرا عات السعابقة، وإعع ن األمع  أ  و  عةى األطمال والشبا .

 املع د  بشعن حقوق الشعو  األلةية، وأ داف العنمية املسعدامة وحقوق الشعو  األلةية.

ىل جمةعععس حقعععوق اإلنسعععان ف رور عععه  ععععقدمإا إ العععي ق حعععاتاملواععمعععدت آليعععة اخلعععرباء  
احلق ف ال ع ة والشععو  املععةقعة بع الدرا عة اآلليعة وباإلضافة إىل ذلك، اععمعدت الثالثة والث ثني.

ا ععلةع العيي   ععبياناحعةعى  ررورلةع املعوجزاأللةية، مع ال ميعز عةعى األطمعال والشعبا ، والعقريعر 
ذات ال عععةة بععععدابري وا ععع ا يفيات العنميعععي  آراء العععدول والشععععو  األلعععةية ععععن أفضععع  املمار عععات

  .املنا بة لع قيق أ داف إع ن األم  املع د  بشعن حقوق الشعو  األلةية
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 مقدمة -أولا  
آليععة اخلععرباء املعنيععة حبقععوق الشعععو   6/36 هأنشععع جمةععس حقععوق اإلنسععان  وجععب قععرار  -1

خعرب  مواضعيعية  ،لةعبعنعد ال عيح له،فرعية  ساعده عةى  نميي وحيعه و  ر ا  يوةااععبباأللةية، 
رمعز اخلعرب  املواضعيعية أ ا عا  عن حقعوق الشععو  األلعةية. وقعرر ا ةعس، ف القعرار املعيمور، أن    

إليععه مق حععات  أن  قععدم آليععة اخلععرباءبإمكععان  عةععى ررا ععات ومشععور  قائمععة عةععى الب ععو ، وأن
 عةيإا. ةاملوافقفيإا و لةنظر 

 ا تاا  الدراسات، والتقارير، والاقترحات -ثانياا  

اععمععدت آليععة اخلععرباء ررا عععإا ومشععور ا املععةقععة بععاحلق ف ال عع ة والشعععو  األلععةية،  -2
ا عععلةع آراء الععيي  عععبيان احمععع ال ميععز عةععى األطمععال والشععبا ، والعقريععر املععوِجز لةععررور عةععى 

املمار ععععات ذات ال ععععةة بعععععدابري وا عععع ا يفيات العنميععععي الععععدول والشعععععو  األلععععةية عععععن أفضعععع  
 املنا بة لع قيق أ داف إع ن األم  املع د  بشعن حقوق الشعو  األلةية.

 ا تاا  الدراسة والااورة لاأن اليق في الصية والالو  ا  لية -ألف 

 إن آلية اخلرباء: -3
الععيي طةععب فيععه  ،30/4مععن قععرار جمةععس حقععوق اإلنسععان  5شععري إىل المقععر    )أ( 

ا ةس إىل آلية اخلرباء أن  عد ررا ة بشعن احلق ف ال  ة والشعو  األلعةية، معع ال ميعز عةعى 
 األطمال والشبا ، وأن  قدمإا إىل ا ةس ف رور ه الثالثة والث ثني؛

 ععمد الدرا ة واملشور  بشعن احلق ف ال ع ة والشععو  األلعةية، معع ال ميعز  ) ( 
 والشبا ؛عةى األطمال 

املقعرر بععن ي عدخ  العنقي عات ال زمعة عةعى الدرا عة، بالعشعاور  -  عذن لةعرئيس )ج( 
ف ضععوء املناقشععات الععي جععرت ف الععدور  العا عععة آلليععة ذلععك مععع أعضععاء آليععة اخلععرباء اآلخععرين، و 

 اخلرباء، وبعن يقّدم النس ة النإائية إىل جمةس حقوق اإلنسان ف رور ه الثالثة والث ثني.

استطلع آراق الدول والالو   الذي ستعيانالا تاا  التقرير الاوِجز للر و   لى  -لاق 
ا  ررررلية  رررر  أفرررررذ الااارسررررات رات الصررررلة لترررردالير واسررررتراتيجيات التش يررررذ 

 الاشاسعة لتيقيق أهداف إ الن ا مم الاتيدة لاأن حقوق الالو  ا  لية

 إن آلية اخلرباء: -4
، الععيي طةععب فيععه 30/4مععن قععرار جمةععس حقععوق اإلنسععان  6شععري إىل المقععر    )أ( 

 سععععاعد  مكعععععب ممععععوض األمعععع  املع ععععد  السععععاما حلقععععوق  أن  والعععع ،ا ةععععس إىل آليععععة اخلععععرباء 
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عفضععععععع  املمار عععععععات ذات ال عععععععةة بععععععععدابري ب املععةعععععععق  ععععععععبياناح إجعععععععراء ،(اإلنسعععععععان )املموضعععععععية
أ عععداف إعععع ن األمععع  املع عععد  بشععععن حقعععوق الشععععو  وا ععع ا يفيات العنميعععي املنا عععبة لع قيعععق 

 ؛ األلةية

 ؛ب يغعه احملدثة  ععمد العقرير ) ( 

ال زمة، بالعشعاور معع أعضعاء آليعة  جيري العنقي ات املقرر بعن -  عذن لةرئيس )ج( 
 اخلرباء اآلخعرين، ف ضعوء املناقشعات العي جعرت ف العدور  العا ععة آلليعة اخلعرباء وبععن يقعّدم  قريعرا  

 ف  يا ال در إىل جمةس حقوق اإلنسان ف رور ه الثالثة والث ثني.

 الاقترحات -جيم 

 : موضوع الدراسة الاقعلة آللية المعراق1الاقترح   
ف حعال عععدم اععمععار جمةععس حقععوق اإلنسعان، ف رور ععه الثالثععة والث ثععني، املقعع ح املقععدم  -5

)أ( 3 املقع ح ررا ا ا ف املسععقب  )انظعر اخعيار مواضيع مسعقةة ف آلية اخلرباء حىت  كون أرناه
 لعالية:أرناه(،  ق ح آلية اخلرباء عةى ا ةس أن يعذن هلا بإعدار ررا ة بشعن أحد املواضيع ا

حقععوق الشعععو  األلععةية واألفععرار املن ععرطني ف  عزيععز ومحايععة حقععوق اإلنسععان  )أ( 
 واحلريات األ ا ية؛

ف العمييعععز العععيي  عععععرض لعععه الشععععو  األلعععةية ف جمعععال األعمعععال العفاريعععة و  ) ( 
اليععة، مععع اإلشععار  إديععدا  إىل نسععاء الشعععو  األلععةية املشعععغ ت ف املدمات اخلععاحل ععول عةععى 

 ال األعمال احلر ؛جم

من إع ن األم  املع د  بشعن حقوق الشعو  األلةية،  ا ف ذلك  8املار   )ج( 
 .عإ عدمري ثقافولالقسري  دمةف عدم الععرض لة  احق الشعو  األلةية وأفرار

الدورة السا سرة والثالثري  لاجلرس حقروق  خاللشصف يوم ال مشاقاة موضوع: 2الاقترح   
 اإلنسان

ن ععف يععوم رور عه السار ععة والث ثعني  خي ععخ خعع لأن   قع ح آليععة اخلعرباء عةععى ا ةعس -6
ملناقشععة  عزيععز ومحايععة حقععوق األشعع ا  ذوي اإلعاقععة مععن الشعععو  األلععةية، و قعع ح أن جيععع  

 بالكام  ف معناول األش ا  ذوي اإلعاقة. ه املناقشةا ةس  ي

 : استلراض ولية آلية المعراق 3الاقترح   

 ق ح آلية اخلرباء عةى جمةس حقوق اإلنسعان إرراج احق احعات العاليعة عنعد  عزيعز وحيعة  -7
  عدي ت أخرى  رما إىل  عزيز اآللية:إضافة إىل  آلية اخلرباء،
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الع عععرر معععن  عععةلة ينبغعععا أن يكعععون آلليعععة اخلعععرباء قعععدر أمعععرب معععن اح ععععق ل و  )أ( 
بععد ، وذلعك مواضعيع ررا عا ا املقبةعة بنمسعإا حقعوق اإلنسعان،  عا ف ذلعك  عةلة اخعيعارجمةس 

 إجراء مشاورات مع الشعو  األلةية والدول األعضاء؛

ينبغعععا أن  سععععند وحيعععة آليعععة اخلعععرباء لعععراحة إىل إعععع ن األمععع  املع عععد  بشععععن  ) ( 
 اإلطار املعياري الرئيسا آللية اخلرباء؛ كون أيضا  يي ينبغا أن يحقوق الشعو  األلةية، ال

واملنعععدى العدائ  املعععل  مععن جإعة ينبغعا  عزيعز الععععاون والعماعع  بععني آليعة اخلعرباء )ج( 
املكةمعني غري عا معن حبقعوق الشععو  األلعةية، و  ةاملعنيع ةاخلال  بقضايا الشعو  األلةية، واملقرر 

ينبغعا ف و بوحيات اإلجراءات اخلالة الععامةني ف جمعال  عزيعز ومحايعة حقعوق الشععو  األلعةية. 
قوق املعنيني حبؤ سا عةى اجعماعات العنسيق بني املكةمني بوحيات م در إضماء طابع  يا ال

 ،مقعععرر آليععة اخلعععرباء ف العععدورات السععنوية لةمنععععدى العععدائ  - الشعععو  األلعععةية، ومشععارمة رئعععيس
 واحجعماع السنوي لإلجراءات اخلالة؛ 

ة عنععد اللةععب،  ععدف ينبغععا إعلععاء آليععة اخلععرباء وحيععة معابعععة املشععارمة القلريعع )ر( 
 يسععري حععوار بنععاء بععني الشعععو  األلععةية، والععدول، والقلععاع اخلععا ، وا إععات األخععرى لععاحبة 

 املساعد  العقنية، والعوعية، وبناء القدرات؛ أنشلة الوحية يه امل ة ة. وميكن أن  عضمن 

 إ م  واحد مننعما  ينبغا زيار  عدر أعضاء آلية اخلرباء إىل  بعة، عةى أن ي ()ه 
 املناطق احجعماعية الثقافية السبع لةشعو  األلةية؛ إىل منلقة من

ععاملا  عنوي ععن العلعورات املععةقعة  إععدار  قريعربآلية اخلعرباء  ةَّفكينبغا أن     )و( 
 بعنميي اإلع ن، مع ال ميز عةى املمار ات ا يد  الناشوة؛

ةعس حقععوق اإلنسعان،  ععا ف ينبغعا  عزيعز الععععاون والعماعع  بعني آليععة اخلعرباء وجم )ز( 
 ذلك من خ ل عقد اجعماعات مع مكعب ا ةس، ورئيسه، وجمموعا ه اإلقةيمية؛

ف عمع  المريعق العامع  املععل باألعمعال العفاريعة اخلعرباء آليعة أن  سعا   ينبغا  )ح( 
حعوار متكينعه معن وضعع  عدف وذلعك وحقوق اإلنسعان،  عا ف ذلعك منعديا عه العامليعة واإلقةيميعة، 

 بناء بني الشرمات والشعو  األلةية؛

ينبغععا  عزيععز الععععاون والعماععع  بععني آليععة اخلععرباء ومنظومععة األمعع  املع ععد  حلقععوق  )ط( 
 اإلنسان بوجه عام،  ا ف ذلك  يوات املعا دات وعمةية اح ععراض الدوري الشام ؛

مث    حلقوق اإلنسان،ينبغا أن  عزز آلية اخلرباء  عاوهنا مع املؤ سات الوطنية  )ي( 
 مش مة عةى املسعويني الوطل واإلقةيما؛ ةأنشل عن طريق

ليعة اخلعرباء،  عا وحية املو ععة آللةمن األمانة  ا  ينبغا خت يخ موارر مافية ورعم )ك( 
 ف ف   ما بني الدورات. اإلضافية نشلعإاألف ذلك 
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 ا ععععراض وحيعإععا،  سعععكمأن ي عةععى جمةععس حقععوق اإلنسععان و قعع ح آليععة اخلععرباء أيضععا   -8
 الععدي ت ال زمة عةى رور  ا ةس الثالثة والث ثني. ويدخ 

 : مااركة الالو  ا  لية  اخذ ا مم الاتيدة4الاقترح   

 إن آلية اخلرباء: -9
 ق ح عةى جمةس حقوق اإلنسعان بعيل املزيعد معن ا إعور لععزيعز مشعارمة ممثةعا  )أ( 

الععععي  رمععععز عةععععى حقععععوق  هاجعماعا عععع فومؤ سععععات الشعععععو  األلععععةية ف عمةععععه،  ععععا ف ذلععععك 
حبقععععوق الشعععععو   ةاملعنيعععع ةاخلالعععع  الشعععععو  األلععععةية )واالععععة احلععععوار مععععع آليععععة اخلععععرباء، واملقععععرر 

 لسنوية بشعن حقوق الشعو  األلةية(؛يوم االمناقشة ن ف و  األلةية،

ث ا معيععععة العامععععة عةععععى موالععععةة أن يعععع قعععع ح عةععععى جمةععععس حقععععوق اإلنسععععان  ) ( 
العمةية ا ارية بشك  حا   إل احة مشارمة ممثةا ومؤ سات الشععو  األلعةية ف اجعماععات 

املعةومعات  ىلإف ذلعك ر سععنوأن ي ،متسعإا املسعائ  العيشععن  يوات األم  املع عد  ذات ال عةة ب
رئععيس ا معيععة العامععة بشعععن مسعععلة  عزيععز مشععارمة الشعععو  األلععةية ف  والععي جيمعإععا مسعشععار 

 األم  املع د ؛

دع  ا عععمرار عمعع  مسعشععاري رئععيس ا معيععة العامععة، أن يعع قعع ح عةععى ا ةععس  )ج( 
 اثنان منإ  من الدول األعضاء واثنان من الشعو  األلةية؛اليين ي ؤخي 

ا معيععة العامععة ف أن  قعدم إىل  لةععب إىل آليعة اخلععرباءأن ي ةععس عةعى  شعفع ا )ر( 
من الوثيقة اخلعامية ل جعماع الععام الرفيعع  8رور ا احلارية والسبعني، عند مناقشعإا  نميي المقر  

املعروف باملؤمتر العاملا املعل بالشعو  األلةية )الوارر ف قرار ا معية  ،املسعوى لةفمعية العامة
مسععععاوات ومشععععور  آليععععة اخلععععرباء بشعععععن مسعععععلة مشععععارمة الشعععععو   قريععععرا  عععععن  ،(69/2العامععععة 
 األلةية.

 : ا شماص روو اإل اقة م  الالو  ا  لية5الاقترح   

 إن آلية اخلرباء: -10
 ضع ف اععبار عا أن رورات آليعة اخلعرباء  ععيح ل شع ا  ذوي اإلعاقعة معن إذ  )أ( 

الشعععو  األلععةية فرلععة فريععد  لةععبععري عععن شععواغةإ  والععدخول ف حععوار بنععاء مععع الععدول،  قعع ح 
 معناول األش ا  ذوي اإلعاقة؛مام  عةى ا ةس خت يخ موارر  ع  رورات آلية اخلرباء ف  

يشفع الدول عةى  عوفري معةومعات وبيانعات األشع ا   ق ح عةى ا ةس أن  ) ( 
ذوي اإلعاقععععة مععععن الشعععععو  األلععععةية ف  قارير ععععا املقدمععععة ف إطععععار عمةيععععة اح ععععععراض الععععدوري 

 الشام .
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 : أهداف التشاية الاستدامة6الاقترح   

 ق ح آلية اخلرباء عةى جمةس حقوق اإلنسان أن يّث الدول عةعى اختعاذ  عدابري لضعمان  -11
العنميعة  أ عداف رمة الشعو  األلةية، ح  عيما شعبا ا، ف العمةيعات الوطنيعة املععةقعة بعنميعيمشا

 .املسعدامة

 : تش يذ إ الن ا مم الاتيدة لاأن حقوق الالو  ا  لية7الاقترح   

 إن آلية اخلرباء: -12
 ح حععمععار اإلععع ن،  قعع املقبةععة  ضععع ف اععبار ععا الععيمرى السععنوية العاشععر إذ  )أ( 

لةممار ععات ا يععد  ف  نميععي اإلععع ن  و ة ععيخ أن يعععذن ا ةععس آلليععة اخلععرباء بععإجراء ا ععععراض
 شفع الدول األعضاء عةى اإل إام ف  يه العمةية؛يعةى مدى العقد املاضا، و 

 ق ح عةى ا ةس أن يدعو العدول إىل ضعمان بيوعة عمع  آمنعة إمعا املعدافعني  ) ( 
 لةمعايري الدولية؛ األلةية، وفقا  عن حقوق اإلنسان لةشعو  

 قععععع ح أن يعععععث ا ةعععععس العععععدول عةعععععى املسعععععاوة ف لعععععندوق األمععععع  املع عععععد   )ج( 
 لةعربعات ل احل الشعو  األلةية؛

 ق ح من جديد عةى ا ةس والدول األعضاء اح عنار أمثر إىل إعع ن األمع   )ر( 
املواضععععععيعا آلليععععععة اخلععععععرباء ف عمةيععععععة العمعععععع  إىل املع ععععععد  بشعععععععن حقععععععوق الشعععععععو  األلععععععةية، و 

 و قع ح آليعة اخلعرباء أيضعا   اح ععراض العدوري الشعام ،  عا ف ذلعك معا يععةعق بعاحلقوق ا ماعيعة.
ف قائمععة املعععايري  أثنععاء ا ععوحت السععابقة ل  ععععراض الععدوري الشععام  أن ي ععدرج اإلععع ن لععراحة

 الي  سعند إليإا عمةية اح ععراض.

 حقوق الالو  ا  لية، ومؤسسات ا  اال، والاؤسسات الاالية الدولية: 8الاقترح   

 ق ح آلية اخلرباء عةى ا ةس رعو  الدول الي هلا ر انات ف مربيات امل ارف اإلمنائية  -13
 الدوليععة،  ععا ف ذلععك البنععك الععدويف، الععدخول ف حععوار مععع  ععيه املؤ سععات  ععدف ممالععة امعثععال

ةقعانون العدويف حلقعوق اإلنسعان،  عا ف ذلعك ل ععايريملايه   و لبيق  قدمإا معايري الضمانات الي
وا ماقيعععة منظمعععة العمععع  الدوليعععة بشععععن  إعععع ن األمععع  املع عععد  بشععععن حقعععوق الشععععو  األلعععةية

 .1989( لعام 169الشعو  األلةية والقبةية ف البةدان املسعقةة )رق  

 المعراق: العث الاعكي لوقائع  ورات آلية 9الاقترح   

املوارر الضرورية لبعث وقعائع رورات آليعة اخلعرباء عةعى  وفري  ق ح آلية اخلرباء عةى ا ةس  -14
 أو ع. نلاق فمإور عةىةلومن مث إ احعإا شبكة اإلن نآ، 
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 تشظيم الدورة -ثالثاا  

 اليرور -ألف 
عقعدت آليعة اخلععرباء املعنيعة حبقعوق الشعععو  األلعةية رور عا العا عععة ف جنيعف ف المعع    -15
. وشعارك ف العدور  أعضعاء آليعة اخلعرباء العاليعة أ عاب  : ألبعري  2016متوز/يوليعه  15إىل  11من 

موومعععوو باروميععععه )اإوريعععة الكونغععععو الدميقراطيععععة(، والعععزعي  الععععدويف ويةععععون ليعةعشععععايةد )منععععدا(، 
  إر اما منساياغان )المةبني(، وألكسا  سيكاريف )احإار الرو ا(، وإيريكا يامارا )الربازي (.و 

ممثةون عن رول أعضاء، وبرملانات، وشععو  ألعةية، ومنظمعات  وشارك ف الدور  أيضا   -16
وبعععرامة  ابععععة ل مععع  املع عععد ، ومؤ سعععات وطنيعععة حلقعععوق اإلنسعععان، ومنظمعععات غعععري حكوميعععة، 

 (. األولارميية ) رر قائمة جبميع املشارمني ف املرفق ومؤ سات أم

 - فيكعوريا  اويف حبقوق الشعو  األلةيةة املعني ةاخلال  ف الدور : املقرر  وشارك أيضا   -17
ما الينعععا ريمانعععدار أغعععي ر؛  حبقعععوق األشععع ا  ذوي اإلعاقعععة ةاملعنيععع ةاخلالععع  املقعععرر و موربعععوز؛ 

عضعععو جمةعععس أمنعععاء و ألبعععارو بعععو  آك؛  ايا الشععععو  األلعععةيةرئعععيس املنععععدى العععدائ  املععععل بقضعععو 
بينو عععا رامعععاي؛ ومسعشعععارو رئعععيس  لعععندوق األمععع  املع عععد  لةعربععععات ل عععاحل الشععععو  األلعععةية

معععاي  عععاور  ا معيعععة العامعععة بشععععن مسععععلة  عزيعععز مشعععارمة الشععععو  األلعععةية ف األمععع  املع عععد 
 بويب، غانا(، ومةري  شار رز، وجيمس أنايا. ملارثا أما أمييا  )فنةندا(، و اما إيديكو )ممث   

 الوثائق -لاق 

آليعععععععععععة اخلعععععععععععرباء ف جعععععععععععدول األعمعععععععععععال املؤقعععععععععععآ وشعععععععععععروحه  معععععععععععان معروضعععععععععععا  عةعععععععععععى -18
(A/HRC/EMRIP/2016/1) ، مسور  الدرا ة املععةقة بعاحلق ف ال ع ة والشععو  األلعةية، معع و

بشععععن ا ععععراض وحيععة آليععة اخلعععرباء  قريعععر حةقععة عمعع  اخلععرباء و ال ميععز عةععى األطمععال والشععبا ، 
(A/HRC/32/26 .) 

الععيي   عععبياناحعةععى  مععوجز الععررور مشععروع مععا يةععا: اآلليععة أيضععا   ومععان معروضععا  عةععى -19
ا علةع آراء الدول والشععو  األلعةية ععن أفضع  املمار عات ذات ال عةة بععدابري وا ع ا يفيات 

 ععد  بشعععن حقععوق الشعععو  األلععةية؛ و قريععر العنميععي املنا ععبة لع قيععق أ ععداف إععع ن األمعع  املع
ليعة آلاألوغرية والعنمية املسعدامة: ل ة الشعو  األلةية"؛ و قريعر  -معنون "الشعو  المنةندية 

الرلعععد بشععععن  نميعععي اإلعععع ن ف أو ياروا/نيوزيةنعععدا؛ و ميعععع هنعععائا لععع راء ععععن متكعععني الشععععو  
 ( وإضافعه.2016وليه متوز/ي 8األلةية من املشارمة ف األم  املع د  )
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 الفتتاح -جيم 

نائععب  وقععدَّمالسععيد  سععيكاريف  مقععرر آليععة اخلععرباء املنعإيععة وحيعععه - رئععيس الععدور افععععح  -20
 رامون ألرب و موراليس مي انو.السيد  رئيس جمةس حقوق اإلنسان

واععععع ف نائععععب رئععععيس ا ةععععس بعويععععة مشععععارمة الشعععععو  األلععععةية ف عمةيععععات األمعععع   -21
د ، وشعععععكر لعععععندوق األمععععع  املع عععععد  لةعربععععععات ل عععععاحل الشععععععو  األلعععععةية عةعععععى رعمعععععه املع ععععع

لةشعععو  األلعععةية ف الععدور . وأشععار إىل العمعع  اهلعععام الععيي  ضععلةع بععه آليعععة  ممععث    20 مشععارمة
اخلععرباء، وأعععر  عععن أمةععه ف أن يععدع  ا ععععراض آليععة اخلععرباء وحيعإععا لععزيععز  نميععي اإلععع ن عةععى 

و نعععاول نائعععب رئععععيس ا ةعععس موضعععوع احلعععق ف ال ععع ة والشعععععو   ال ععععيدين العععدويف والعععوطل.
 وجععععور فإعععع عععععدم وعةععععى  ف  ععععياقه العععععام العمييععععز النظععععر إىل ة إىلاحلاجعععع وشععععدر عةععععى األلععععةية،

حل عول عةعى خعدمات الرعايعة ف ا وضاع احجعماعية والثقافية الي  واجإإا الشععو  األلعةية ل
 ال  ية. 

 العابعععة لةمموضععية وشعكر مععدير شععبة آليععات جمةعس حقععوق اإلنسعان وآليععات املعا عدات -22
يشعععارمون ف  زمعععي    29  يعععة اخلعععرباء عةعععى الععععزامإ . ورحعععب بآل ف م حظا عععه احفععاحيعععة أعضعععاء

ملشععععارمة احليععععوي واععععع ف باللععععابع  ،برنععععامة الزمععععاحت الدرا ععععية لةشعععععو  األلععععةية لةمموضععععية
حمعععدر  اهلعععدف و  ذات لعععةة ةمسعععاو يسعععا   الشععععو  األلعععةية ف ضعععمان أن عمععع  آليعععة اخلعععرباء
ف  لشععععو  األلعععةيةا ععععة املعععععدر  األبععععار حلعععقلععزيعععز حقوقإعععا. و عععةل املعععدير الضعععوء عةعععى اللبي

إىل أن مععن الضععروري،  اإلعاقععة، وأشععار ويواألشعع ا  ذ، واألطمععال، نسععاءال خ ولععا   ال عع ة،
 عند  ناول  يا احلق، العمار حةول  شارك فيإا الشعو  األلةية املعنية. 

 أ راق الاكتب انتما  - ال 
مقعرر  -مقعرر ونائعب رئعيس  -أعضاء آلية اخلرباء ل شيح رئيس  رعا السيد  سيكاريف -23
 ، والسعيد  يامعارامقعررا   - رئيسعا   هالسعيد باروميع ليعةعشايةدزعي  رور ا العا عة. ورشح ال لية ف ل

 مقرر. وع ني م وا بالعزمية. - ةرئيسلنائبة 
عةعععى انع ابعععه، ورحعععب  ف بيانعععه احفعععععاحا أعضعععاء آليعععة اخلعععرباء هوشعععكر السعععيد باروميععع -24

 العععععزعي  :املسععععععمرين ف الةفنعععععة ألعضعععععاءا عمععععع  أثععععع  عةعععععىالسعععععيد  يامعععععارا. و بالعضعععععو ا ديعععععد، 
 والسيد مانساياغان، والسيد  سيكاريف. ، ليعةعشايةد

الدرا ات، وأنشلة ف   ما بعني العدورات  بشعناملقرر آخر املعةومات  - وعرض الرئيس -25
الدرا عة العي أ جريعآ بشععن احلعق  ذلعك الي اضلةعآ  ا آلية اخلعرباء ف السعنة املاضعية. و ضعمن

 عععيه الدرا عععة وأوضععح أن  ف ال عع ة والشععععو  األلععةية، معععع ال ميععز عةعععى األطمععال والشعععبا .
احشععع اك معععع املموضعععية السعععامية ا  شعععدت حبةقعععة ررا عععية لة عععرباء نظمعإعععا جامععععة معععاك غيععع ، ب

ا ععلةع العيي   ععبيانحعمع  آليعة اخلعرباء بشععن اأيضعا  املقرر  -حلقوق اإلنسان. وناقش الرئيس 
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آراء الععدول والشعععو  األلععةية عععن أفضعع  املمار ععات ذات ال ععةة بعععدابري وا عع ا يفيات العنميععي 
 و  األلةية.املنا بة لع قيق أ داف إع ن األم  املع د  بشعن حقوق الشع

وجعه و  .حملة عامة عن جعدول أعمعال العدور  العا ععة املقبةعة عندئي املقرر - وقدم الرئيس -26
إىل الشععععو  األلعععةية واملنظمعععات واألفعععرار العععيين  عععاووا ف عمععع  آليعععة  ف خععععام مةمععععه شعععكره

مافععععة  دوحعععع اخلععععرباء، وأمععععد أن الععععدور  العا عععععة فرلععععة ملعابعععععة الربيععععة واأل ععععداف ا ماعيععععة الععععي 
 املشارمني ف آلية اخلرباء: اإلعمال الكام  حلقوق اإلنسان لةشعو  األلةية.

 ا تاا  جدول ا  اال -هاق 

 أعمال وبرنامة عم  الدور  العا عة. اععمدت آلية اخلرباء جدول -27

متاللررررة الاررررؤتار اللررررالاي الالشرررري لالاررررلو  ا  ررررلية، لاررررا فرررري رلرررر   -راللاا  
 معراقاستلراض ولية آلية ال

 استلراض ولية آلية المعراق -ألف 
لشععو  األلعةية،  عا ف ععل باملاافع عح بند جدول األعمال املععةق  عابععة املعؤمتر الععاملا  -28

ذلعععك ا عععععراض وحيعععة آليعععة اخلعععرباء،   حظعععات ا ععععإ لية لةسعععيد  سعععيكاريف، العععيي أشعععار إىل 
املععل بالشععو  األلعةية، العي رععآ فيإعا ا معيعة  من الوثيقة اخلعامية لةمؤمتر العاملا 28المقر  
 يةا:  اجمةس حقوق اإلنسان إىل م العامة

ف احععبععععار آراء الشعععععو  األلععععةية، با ععععععراض وحيععععات آليا ععععه  ]أن يعخععععي  
بغيعة  ععدي  وإسعني  القائمة، ح  يما  يوة اخلعرباء املعنيعة حبقعوق الشععو  األلعةية ...

هلععا أن  عععزز بقععدر أمععرب مععن المعاليععة احعع ام اإلععع ن، بو ععائ   يوععة اخلععرباء لكععا يعسعع  
منإععا إسععني مسععاعد  الععدول األعضععاء ف رلععد إقيععق أ ععداف اإلععع ن، و قيععي  ذلععك 

 وإسينه.

وعرض السيد  سيكاريف آراء أولية بشعن ا ععراض الوحية  ضمنآ ما يةا: أن  كعون  -29
نسععان، واملنعععدى الععدائ  املعععل بقضععايا الشعععو  آلليعة اخلععرباء ع قععات أقععوى مععع جمةععس حقعوق اإل

آليععة اخلععرباء الولععول إىل كععون ي حبقععوق الشعععو  األلععةية؛ وأن ةاملعنيعع ةاخلالعع  األلععةية، واملقععرر 
ف  و زيععد مععن مشععارمعإا عمويعع  زيععد مععن الآليععة اخلععرباء  إظععى الشعععو  األلععةية؛ وأن عةععى أيسععر

عد  العقنيعة عنععد اللةعب؛ وأح ين  ععر اهلعدف النإععائا األنشعلة القلريععة،  عا ف ذلععك  عوفري املسععا
ل  ععراض ف  عزيز وحية آلية اخلرباء، ب  أن  مع  ذلك بغعرض  عزيعز حقعوق الشععو  األلعةية 

 عةى أرض الواقع. 
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وقععدم رئععيس قسعع  الشعععو  األلععةية واألقةيععات العععابع لةمموضععية حملععة عامععة عععن خةميععة  -30
 5و 4العمع  العي عقعدت ف جنيعف ف  عةومات عن حةقعةآخر امل ا ععراض الوحية. وقدم أيضا  

. ومت ضععآ املناقشععات 11/30، ف أعقععا  قععرار جمةععس حقععوق اإلنسععان 2016نيسععان/أبري  
 كمةآا عع   لعيا جمموععة معن املق حعات احملعدر ، عن الدينامية والبناء  الي رارت ف حةقة العم 

املشعارمني العيين  رئعيس قسع  الشععو  األلعةية ف بعع  احلعاحت  عيمرات خليعة. وشعكر أيضعا  
السعيد أنايعا عةعى  سعيريه حةقعة العمع  بلريقعة  ائة عةى  عةيقعا  ، وشعكر أيضعا  امل زار عدر   عن

 علةععع إىل  قععدز املزيععد مععن الععدع  إىل عمةيععة وخععع  بععالقول إن املموضععية . شععائقة ت  سعععثن أحععدا  
 ا ععراض الوحيات. 

والعولعععيات الععي ق عععدمآ ف العععي  ناولعإععا املناقشععة لنقععاط الرئيسععية االسععيد أنايعععا  وعععرض -31
 عزيعز العنسععيق  ضععرور حةقعة العمع . وقععد بعرزت معن  ععيه العولعيات ثعع   ا ععنعاجات أ ا عية: 
حبقعوق  ةاملعنيع ةاخلالع  بني آليعة اخلعرباء، واملنععدى العدائ  املععل بقضعايا الشععو  األلعةية، واملقعرر 

نعب عحاحت قلرية، عةى حنعو جي معا ة  يع وحية آلية اخلرباء لععمكن منالشعو  األلةية؛ و و 
 كععرار عمعع  املقععرر اخلععا ؛ وزيععار  عععدر أعضععاء آليععة اخلععرباء، مععع احلمععا  عةععى  وازهنععا ا نسععاين 

 وا غراف. 

أن حةقة العم  أ احآ النظر ف عدر من املسعائ  اإلضعافية العي  هوححظ السيد بارومي -32
 و ععيع مشععارمة الشعععو  األلععةية ف ضععرور  ليععة اخلععرباء مإمععة. و ضععمنآ  ععيه املسععائ   ععرب ععا آ

آلية اخلرباء، وع قعة العمع  بعني آليعة اخلعرباء واملؤ سعات الوطنيعة حلقعوق اإلنسعان، واحلعوارات بعني 
أل ا  امل ة ة املععدرين عةى ال عيد القلري،  ا ف ذلك القلاع اخلا . وأضافآ السيد  

عنسيق بعني آليعات الشععو  األلعةية، وأن آلليعة اخلعرباء إسني ال وربوز أن من الضروريم  - اويف 
الومععاحت مععيلك عةععى إمكانععات حقيقيععة لةععععثري عةععى جمةععس حقععوق اإلنسععان و يوا ععه المرعيععة، و 

 املع   ة العابعة ل م  املع د  الي يوجد مقر ا ف جنيف. 

املعوالعع  لةمق حعات الععوارر  ف العقريعر عععن  ذلععك العدع أعقبعآ وأظإعرت املناقشعة الععي  -33
 اح  عال لزيعار   عييعد ،عةعى وجعه اخل عو  ،معان ةعة. وقد  (A/HRC/32/26حةقة عم  اخلرباء )

بععني آليععة اخلععرباء، واملقععرر اخلععا ، واملنعععدى الععدائ ، والمععروع األخععرى مععن منظومععة األمعع  املع ععد  
ر مواضيع ررا ا ا وإعدار  قرير  نوي عن  نميعي حلقوق اإلنسان، ومنح آلية اخلرباء  ةلة اخعيا

 اإلع ن.

ثَّع -34   ايعع وأعر  املشارمون عن  عييد   لزيار  عدر اخلرباء من مخسعة إىل  عبعة حبيعث مت 
عععن رعمإعع  احقعع اح  املشععارمون أيضععا   األلععةية. وأعععر لةشعععو  الثقافيععة و املنععاطق احجعماعيععة 

 ساعد ا ف عمةية بناء القدرات و  لةدول األعضاء عقنيةالشور  املالداعا إىل أن  عيح آلية اخلرباء 
 . املوارر البشرية واملالية  زيد مناألمانة   زويد إىلعند اللةب، و 

إىل اق اح حةقة عم  اخلرباء عةى آليعة اخلعرباء إععدار  وف اخلعام، أشار الزعي  ليعةعشايةد -35
(. وذمعر A/HRC/32/26  قرير ععاملا  عنوي بشععن  نميعي اإلعع ن )انظعر املرفعق األول معن الوثيقعة
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املشعععارمني إىل اععمعععار منظمعععة العععدول األمريكيعععة اإلعععع ن األمريكعععا بشععععن حقعععوق  إشعععار  أيضعععا  
اع فععوا و "احلقععوق الععا ديععة"،  بشعععن 24  ارعةععى املعع الضععوء وا فيإععا ععةلي الشعععو  األلععةية، العع

 37بعاحق ان معع املعار   ةشععو  األلعةيةلععا ديعة لقوق ااحلبعوية  عيه املعار  ف النإعوض بعفيإا 
 من إع ن األم  املع د  بشعن حقوق الشعو  األلةية. 

ا  رلية جلسة إحاطة ومشاقاة لاأن اللالية التااورية لتاكي  ماثلي الالو   -لاق 
ومؤسسررات ا مرر  الاارراركة فرري اجتاا ررات هيئررات ا مررم الاتيرردة رات الصررلة 

 الاسائذ التي تاس ااأن ل

مععن الوثيقععة  33حلعزامععات الععوارر  ف المقععر  إىل ا لرقععآ اإلحاطععة اإلع ميععة واملناقشععة  -36
ة ومؤ سا ا من اخلعامية لةمؤمتر العاملا املعل بالشعو  األلةية، لعمكني ممثةا الشعو  األلةي

. وافعععععح ااملسعععائ  العععي متسعععإشععععن املشعععارمة ف اجعماععععات  يوعععات األمععع  املع عععد  ذات ال عععةة ب
مراحع  عمةيعة  ف عدر املناقشة املمث  الدائ  لمنةندا لدى األم  املع د  ف نيويورك، السيد  عاور،

ا معيععة  وافقععآ فيععهالععيي  ،70/232املنشععع   وجععب قععرار ا معيععة العامععة  ذات ال ععةة العشععاور
عععرى أن ضعععرور العامعععة عةعععى  . و كعععون شعععامةة وممثةعععة لةفميعععع وشعععمافة ف وقعإعععا العشعععاور عمةيعععة   

فضععع   ععععن ا، يوا سعععمآ املرحةعععة األوىل بععيعععني املسعشعععارين األربععععة: السعععيد  عععاور، والسعععيد  بعععوب
 السيد   شار رز والسيد أنايا. املسعشارين من الشعو  األلةية 

للةعب  قعدز وأ ر ع  إىل العدول والشععو  األلعةية  ا  و ِضعا عبيان سيد  اور أنوذمر ال -37
 وو ِضععععآ ععععد  مشعععاريع  ميعععع .عةعععى إثعععر ذلعععك قعععداوأن اجعمعععاعني ا عشعععاريني ع   ،املسعععاوات

الدول والشعو  األلةية، ومت  قدز العفميع النإائا إىل رئيس ا معيعة   ةبية ملشور  مساواتلة
ف رور عا و ععمعده ا معيعة العامعة  فيعه عنظعرلا العفميع أ ار مشروع نخ  ي و يشك  العامة.

 احلارية والسبعني. 

إىل وجععور  وافععق  مشععريين وأوجععز املسعشععارون مععن الشعععو  األلععةية مضععمون العفميععع، -38
، املسععائ  الععي متسععإف ا واضععح ف اآلراء بعععن لةشعععو  األلععةية حععق املشععارمة ف األمعع  املع ععد 

مععان  نععاك ا مععاق عععام عةععى مشععارمة و الععدول بعععي حععال مععن األحععوال.  يضععِعفاألمععر ح وأن  ععيا 
 ت يكععن مععن الواضععح مععا إذا مععان مسعععويات األمعع  املع ععد ، لكععن الشعععو  األلععةية عةععى ايععع

،  عععيا اهلعععدفععزيعععز اآلليعععات القائمعععة. ومت العو عععع ف  وضعععيح طريقعععة إقيعععق ب ميكعععن إقيعععق ذلعععك
  فوة جديد  من املمثةني.ا إة الي ميكن من إا وإديد 

رول ععععن رعمإعععا فوعععة متثيععع  جديعععد  لةشععععو  األلعععةية. ومانعععآ ةعععة آراء   ععععد آوأعربععع -39
إشعراك حكومعات السعكان ب احمعمعاء ينبغعا معث   إن معان املمكنعة، خمعةمة بشععن شعروط العضعوية

احلاجعععة إىل مزيعععد معععن العشعععاور معععع اععمعععار مرونعععة أمعععرب ف  عععيه العمةيعععة. وظإعععرت  أو األلعععةيني
. وقععد أعععر  املشععارمون مععن الشعععو  األلععةية العمةيععة احلمععا  عةععى زخعع  مععع الشعععو  األلععةية
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ب عععمة عامعععة ععععن  عييعععد   ضعععرور  ضعععمان مشعععارمة أو عععع لةشععععو  األلعععةية ف األمععع  املع عععد  
 واع فوا بعم  املسعشارين. 

، وأبعععرزوا ضعععرور  العمةيعععة حاليعععا     واجإإععاالعععي وف اخلعععام، أوجعععز املسعشعععارون الع عععديات -40
العولععع  إىل نععععائة إظعععى بعوافعععق اآلراء عةعععى أ عععار املشعععارمة، واملرونعععة، وروح العوافعععق. وشعععفع 
الععزعي  ليعةعشععايةد عةععى  ععيا العوجععه ف م حظعععه اخلعاميععة وعةععى الع ةععا بععا رأ  ف  ععيه الة ظععة 

 باليات.

حقرروق ا شررماص روي اإل اقررة مررر  حلقررة نقرراأ لاررأن تلزيررز وحاايررة  -خامساا  
 الالو  ا  لية

رحععب السععيد مانسععاياغان ف افععععاح حةقععة النقععاش باملشععارمني وعععرَّف احملععاورين بعضععإ   -41
ف  ولمععآ احنعبععاه إىل عمعع  آليععة اخلععرباء بشعععن  ععيا املوضععوع،  ععا ف ذلععك مععا ورر مععؤخرا   .بع بعع

حبقعوق  ةاملعنيع ةاخلالع  ملقرر بعا ونعوه مشروع ررا عإا املععةقة بالشعو  األلةية واحلق ف ال  ة.
املشعع مة إىل دعو ما لععحبقععوق الشعععو  األلععةية  ةاملعنيعع ةاخلالعع  ملقععرر وا األشعع ا  ذوي اإلعاقععة

سعععامية عقععد اجعمععاع خععرباء بشعععن  عععيا املوضععوع، بععدع  مععن منظمعععة العمعع  الدوليععة واملموضععية ال
 حلقوق اإلنسان.

شدرت مدير  مؤ سة خلو  الو  ف املكسعيك، السعيد  أولغعا مونعوفعار، عةعى أويعة  و  -42
 شعع ا  ذوي اإلعاقععة مععن الشعععو  األلععةية. وشععدرت ل ممالععة املسععاوا  ف المععر  والظععروف

 عةععى أويععة ا ماقيععة حقععوق األشعع ا  ذوي اإلعاقععة، وإععع ن األمعع  املع ععد  بشعععن حقععوق أيضععا  
 س شعععد بعععه العععدول، والشعععو  األلعععةية، وغري عععا معععن  قانونيععا   الشعععو  األلعععةية باععباروعععا إطعععارا  

ا إعععات لعععاحبة امل عععة ة ف إعمعععال حقعععوق األشععع ا  ذوي اإلعاقعععة معععن الشععععو  األلعععةية. 
ععا  خلععري  ا  إععدييشععك  السععكان   ععؤحء وأمععدت أن نقععخ البيانععات عععن ة ، ورعععآ إىل اععمععار هن 

، ح  عععيما ف معععن الشععععو  األلعععةية لبيانعععات ععععن األشععع ا  ذوي اإلعاقعععةمعنا عععقة لعفميعععع ا
أنعه يعععني عةعى األشع ا  ذوي اإلعاقعة معن الشععو   أمريكا ال  ينيعة والكعاري . وأمعدت أيضعا  

. وحعدرت هلعيا الغعرض متسعإ األلةية املشارمة ف ايع عمةيات لنع القرار بشعن املسائ  العي 
ق لية  ععععيه الموععععة مععععن السععععكان؛ واحلاجععععة إىل مزيععععد مععععن الب ععععو  اخللععععوات العاليععععة:  عزيععععز ا ععععع

حالععععة األشعععع ا  ذوي اإلعاقععععة مععععن عا ععععة خلععععة عامليععععة ملوضععععع فععععوق  ععععيا وذاك، و والبيانععععات؛ 
 إرماجإ  بالكام  ف  نمية جمعمعا   وبةداهن .لضمان  الشعو  األلةية

الضععععوء عةععععى حالععععة  املقععععرر  اخلالععععة املعنيععععة حبقععععوق األشعععع ا  ذوي اإلعاقععععةو ععععةلآ  -43
اإلعاقععععة مععععن الشعععععو  األلععععةية.  واألشعععع ا  ذو الععععي يعيشععععإا  اإلق ععععاء، والعإمععععيش، والعمييععععز

وقععدمآ حملععة عامععة عععن اجعمععاع اخلععرباء املعععل باألشعع ا  ذوي اإلعاقععة مععن الشعععو  األلععةية، 
يععة. المرريععة وا ماع إ اإلطععار الععدويف حلقععوق اإلنسععان،  ععا ف ذلععك حقععوق مععان قععد  نععاول الععيي

 لبيعععق منظعععور الشععععو  األلعععةية عةعععى ا ماقيعععة حقعععوق األشععع ا  ذوي املقعععرر  ضعععرور  وأبعععرزت 
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اإلعاقععة، ومنظععور اإلعاقععة عةععى إععع ن األمعع  املع ععد  بشعععن حقععوق الشعععو  األلععةية. وأبععرزت 
 شعع ا  ذوي اإلعاقععة مععن الشعععو  األلععةية، بزيععار  الععدع  املععايف لاحلاجععة إىل مشععارمة مباشععر  

األرلعععة،  وقالعععآ إن خعععدمات م ئمعععة غعععري متييزيعععة. قعععدز منظومعععة األمععع  املع عععد  و  العععيي  قدمعععه
آليعة  ر ِعيعآقائمعة عةعى أ عار املشعارمة وحقعوق اإلنسعان. و جيب أن  كون والب و ، والبيانات 

بشعععن العغةععب عةععى الع ععديات،  ممععا يما  وجيععه اخلععرباء إىل احضععل ع بععدور قيععاري ف إ احععة
  الوطنية الي رعا إليإا املؤمتر الععاملا لةشععو  األلعةية  شعم  ايعع مث  ضمان أن خلل العم

  إنشاء شبكة  ع   يه املسعلة.ريأفرار الشعو  األلةية من ذوي اإلعاقة، و يس

برا يمعععا غورونعععا، معععن ا معيعععة النيباليعععة لعععيوي اإلعاقعععة معععن الشععععو  السعععيد  وناقشعععآ  -44
شععععو  األلعععةية معععن منظعععور القواععععد الشععععبية. األلعععةية، وضعععع األشععع ا  ذوي اإلعاقعععة معععن ال

شعو  األلةية، م   نوع  ويا  مون و ةلآ الضوء عةى العديد من الع ديات،  ا ف ذلك:
نسععععاء ينشععععا احعياجععععات حمععععدر ؛ والعمييععععز واإلق ععععاء الةععععيين متار ععععإما الععععدول و  إعاقععععة، وذوي

إىل ا ماعيععععة والمرريععععة و  إ قععععوقحب وا إععععات مععععن غععععري الععععدول؛ واحلاجععععة إىل مزيععععد مععععن احععععع اف
 ضعمنآ العولعيات املقدمعة إىل اآلليعات قعد الع دي لةمشام  البيوية، مث  الكوار  اللبيعيعة. و 

اخلالعععة بالشعععععو  األلعععةية مععععا يةععععا: ضعععمان مشععععارمة األشعععع ا  ذوي اإلعاقعععة مععععن الشعععععو  
باإلطعار القععانوين الععدويف ؛ واختععاذ  عدابري فعالععة لضععمان زيعار  الععوعا اف معداوح   األلعةية ومتثععيةإ

إجعراء ررا عة خالعة و  الواجب العلبيق عةى ال عيد الوطل؛ ومعابعة آلية اخلرباء ف رورا ا املقبةعة
 ذوي اإلعاقة. من بشعن نساء الشعو  األلةية 

لةع ابل، وأوجعه العشعابه،  حبقعوق الشععو  األلعةية إةعي    ةاملعنيع ةاخلال  املقرر  آوأ اح -45
ني ا ماقيععة حقععوق األشعع ا  ذوي اإلعاقععة، وإععع ن األمعع  املع ععد  بشعععن حقععوق واحخععع ف بعع

إىل  بععل  الثقافيععة. ورعععآ أيضععا   سا ععياتاحلاحعع ام  كمعع  الشعععو  األلععةية. واق حععآ  ععدابري 
ذوي اإلعاقعة معن الشععو  األشع ا  ، رععآ من العنوع البشري. وأخعريا   ا  اإلعاقة باععبار ا جزء
الشعععو  ( بشعععن 1989)169منظمععة العمعع  الدوليععة رقعع   ماقيععة ال حفعععاأللععةية إىل  وظيععف 

األلةية والقبةية، وا ماقية حقوق األش ا  ذوي اإلعاقعة، وإعع ن األمع  املع عد  بشععن حقعوق 
 الشعو  األلةية.

السعيد  روريعن  ،قدمآ منالر  حقوق األشع ا  ذوي اإلعاقعة معن الشععو  األلعةيةو  -46
أحعد" ف  الع ةعا ععن "ععدممبعدأ  ات حمدر  لةنإوض بإعمعال روحرميار من مندا، ث    ولي

أن  ع ععي ايعع اآلليععات اخلالعة بالشعععو   والعولععية األوىل  عا إطعار أ عداف العنميععة املسععدامة.
األشععع ا  ذوي اإلعاقعععة معععن  ايعععع األلعععةية مافعععة الععععدابري املمكنعععة  عععع  اخلعععدمات ف معنعععاول

برايع ، لغة  مث  ،بديةةف وثائق معد  ب يا  كعوبةامل ملوارا الشعو  األلةية،  ا ف ذلك: إ احة
الوثيقععععة احملمولععععة الععععي ميكععععن  برنععععامة مايكرو ععععوفآ وورر أو وأشععععكال واللباعععععة حبععععروف مبععععري ،

ظعععع  حةقععععة ن  بةغععععة ميسععععر ، وال اععععة الموريععععة إىل لغععععة اإلشععععار  لة عععع ، و  ، ووثععععائقاحل ععععول عةيإععععا
 يعانون من ضعف السمع؛ وضعمان أن  كعون أمعامن العمع ال ررات ال و ية ل ش ا  اليين 
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عع السعععيد  رميععار أيضععا  . وأولععآ خاليععة مععن احلععواجز ري آليعععة اخلععرباء ررا ععة حمععدر  بشععععن بعععن   
ذوي اإلعاقععععة مععععن الشعععععو   و شععععرك حقععععوق األشعععع ا  ذوي اإلعاقععععة مععععن الشعععععو  األلععععةية،

متثيعععع   راعععععا   ء آليععععة اخلععععرباء،فيمععععا يععةععععق بععيععععني أعضععععا ،أولععععآأخععععريا ، األلععععةية بالكامعععع . و 
 العمثي  اإلقةيما والعمثي  ا نساين.  مثةما ي راعى اإلعاقة من الشعو  األلةية ياألش ا  ذو 

ف مععععدل اإلعاقعععة ف  مبعععريا    وأشعععارت منظمعععات الشععععو  األلعععةية إىل أن  نعععاك ار ماععععا   -47
، منإعععا اح عععععمار. ويععععاين عوامععع  مععععدر ل نعيفعععة لععموف الشععععو  األلعععةية وا عمعععات احملةيعععة

 مععععععدر  ومعداخةعععة مععععن العمييعععز، مثعععع  األشععع ا  ذوو اإلعاقعععة مععععن الشععععو  األلععععةية أشعععكاح  
، والعإمععيش، والعنععف، وعععدم احل ععول عةععى الرعايععة ال عع ية املنا ععبة، والضعععف بسععبب الولعع 

. مث  ع اهلفر ، و مشا ممار ة إيداع  ؤحء األش ا  ف مؤ سات لةرعاية، و ا ممار عة  ضعر 
ف البةدان النامية والبةدان املعضعرر  معن العسعكر  والنعزاع  بوجه خا  مزرية ألب آ األوضاعإن 

املسعععةح. ومعععع ذلعععك، يععععاين األشععع ا  ذوو اإلعاقعععة معععن الشععععو  األلعععةية ف البةعععدان املعقدمعععة 
 من العإميش ومسعويات عالية من امل اطر.  النمو أيضا  

ححظععآ  ،الضعععف اخلالععة بالنسععاء واألطمععال ذوي اإلعاقععةمناقشععة أوجععه ف معععرض و  -48
السعععيد  ريمانعععدار أغعععي ر ار معععاع مععععدحت انعشعععار العنعععف القعععائ  عةعععى نعععوع ا عععنس، واحعععععداء 

فقعد ممثةعو الشععو  األلعةية أما ا نسا، وعدم وجور  ب  احنع اف واحلماية من  يا العنف. 
م ةون عن أ عر   وجمعمععا   احملةيعة، اإلعاقة ي  ذوي من إىل أن أطمال الشعو  األلةية أشاروا 

قععوق اإلنسععان المرريععة وا ماعيععة، األمععر الععيي يعععرض رفععاه و ويععة األطمععال واأل ععر حلف انعإععاك 
 وا عمعات احملةية لة لر. 

وععع و  عةععى ذلععك، قععد يععععرض األشعع ا  ذوو اإلعاقععة مععن الشعععو  األلععةية لعنععف  -49
واجععععه  ععععؤحء يمععععا  احلكوميععععة. وغالبععععا   الماعةععععة وغري ععععا مععععن ا إعععاتالدولعععة، مثعععع  عنععععف الشععععرطة 

كنعععوا معععن العدالعععة ف  ععععامةإ  معععع نظعععام العدالعععة ا نائيعععة، ععععوض أن مي   ا  وععععر  األشععع ا  مسعععارا  
عواقعب  ذلعك    عب ععنو والدع . و ععرض أراضا الشعو  األلةية ف بع  البةدان لةعةويث، 

 طمال بإعاقات.الوحر  وإلابة األ عند ةقية شو ات خ  ظإور  منإا ،وخيمة

الوطنيعععة املععةقعععة  سيا عععاتالوأ احعععآ العععدول أمثةعععة عةعععى املمار عععات ا يعععد ،  عععا فيإعععا  -50
 عععوفري خعععدمات  العععي  شعععم  لعةبيعععة احعياجعععات الشععععو  األلعععةية، املقدمعععة باإلعاقعععة، واخلعععدمات

 دماتو قعدز اخلعرعع  األ عر ف  . ورععا ممثةعو الشععو  األلعةية إىل ا ععثمار أمعربم ئمة ثقافيعا  
 إة الوقائية أوية حا ة. ةن  أن ل رب . واعع  ا عمعية

وأعربآ السيد  يامارا عن قةقإا بشعن اإلعاقات الي  سببإا لناعة الععدين، ح  عيما  -51
ععع ة معععععدر الثقافعععات ف الععامععع  معععع ا عععع دام الزئبعععق رون مراقبعععة. وشعععدرت عةعععى أويعععة اختعععاذ هن 

اإلعاقة. ورعا السيد  سيكاريف الدول والشرمات إىل العم  عةى   مة ظروف عم  الشعو  
 لعةنظام الععميد العدوري حلا مراجعة إىل الدول أيضا  ا األلةية من أج  منع األمراض املإنية. ورع
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املنععاطق النائيععة واملنععاطق الععي ألشعع ا  مععن الشعععو  األلععةية املقيمععني ف مععن جانععب ا اإلعاقععة
 معاشات اإلعاقة.  لي  ةوا عةىيععير الولول إليإا 

وشععععكر اخلععععرباء املقععععررين اخلالععععني عةععععى عقععععد اجعمععععاع اخلععععرباء بشعععععن األشعععع ا  ذوي  -52
جيعب أن  آليعة اخلعرباء وغري عا معن  يوعات األمع  املع عد  اإلعاقة من الشعو  األلةية، وأقروا بععن

ع األش ا  ذوي اإلعاقعة معن الشععو  األلعةية. وأولعى العزعي  ليعةعشعايةد بالكام  اي  شم 
الةفنععة املعنيععة حبقععوق األشعع ا  ذوي اإلعاقععة بعععن  نظععر ف وضععع  عةيععق عععام بشعععن األشعع ا  

 ذوي اإلعاقة من الشعو  األلةية. 

لاليق في الصية والالو  ا  لية، مرع ان الدراسة والااورة الاتللقت -سا ساا  
  لى ا ط ال والاعا  التركيز

بشعععن احلععق ف ال عع ة والشعععو  األلععةية، الععي أ جريععآ درا ععة ال هعععرض السععيد باروميعع -53
مع ال ميز عةى األطمال والشبا . وأعر  ععن امعنانعه ملعإعد ررا عات العنميعة الدوليعة ف جامععة 

حلقعععععوق ، باحشعععع اك مععععع املموضععععية السععععامية 2016غيعععع ، الععععي نظمععععآ ف شعععععباط/فرباير  مععععاك
وشعكر ايعع اخلعرباء  .بشععن موضعوع الدرا عة ،اإلنسان، حةقة ررا ية لة رباء ف مون يعال، منعدا

اليين شعارموا ف احلةقعة الدرا عية عةعى معا قعدموه معن مسعاوات قيمعة. وأععر  ععن شعكره  ميعع 
العععدول ومنظمعععات الشععععو  األلعععةية، واملنظمعععات غعععري احلكوميعععة، واملؤ سعععات الوطنيعععة حلقعععوق 

ر  الععي اإلنسععان الععي  ععاوآ ف الدرا ععة. مث قععدم حملععة مسعميضععة عععن الدرا ععة، ورمععز عةععى املشععو 
 قدمعإا آلية اخلرباء إىل الدول، والشعو  األلةية، واملنظمات الدولية. 

و ةلآ السيد  يامارا الضوء عةعى ضعرور   عزيعز املععارف واملمار عات العقةيديعة املععةقعة  -54
الععععنإة املشعععع مة بععععني الثقافععععات الععععي  راعععععا اححعياجععععات ال عععع ية عةععععى احلاجععععة إىل بال عععع ة و 

إىل أن القضععايا البيويععة والعشععرر يماقمععان الع ععديات ال عع ية  وأشععارت أيضععا  لةشعععو  األلععةية. 
لةشعو  األلةية، ورعآ الدول إىل  بارل  ار ا اإلجيابية حلمايعة الشععو  األلعةية العي  ععيش 
ف عزلعععة طوعيعععة. وأشعععار السعععيد  سعععيكاريف إىل أن اح ععع ا يفية واأل عععداف العامليعععة لةوقايعععة معععن 

 منظمعععة ال ععع ة العامليعععة، ت ا اععمعععد يالععع ،2015ه ومكاف ععععه بععععد ععععام السععع  ورعايعععة مرضعععا
هلا. بالنسبة  ا  مبري   ا  إدييشك  إىل الشعو  األلةية، عةى الرغ  من أن الس    عضمن أي إشار 

عةعععى ضعععرور  رفعععع معععا يعععدور معععن حمرمعععات حعععول ال ععع ة ا نسعععية واألمعععراض  و عععةل الضعععوء أيضعععا  
لوقايعععة  ومنظمعععات الشععععو  األلعععةية إىل اختعععاذ مبعععاررات مشععع مة، ورععععا العععدول املنقولعععة جنسعععيا  

 جمعمعات الشعو  األلةية من فريور نقخ املناعة البشرية/اإليدز. 

ة رباء بشعن الشعو  األلةية واحلعق  ية لارر وأشار السيد  سيكاريف إىل نعائة حةقة  -55
ناقشعععععة الع ععععععديات ف احإععععععار الرو عععععا مل 2016أيار/معععععايو  27و 26قعععععدت ف ف ال ععععع ة ع  

 أوضعح املشععارمون عةعى  ععبي  املثععال أنو اإلقةيميعة وأفضعع  املمار عات املععةقععة باملسعائ  ال عع ية. 
 عامععة،ة ال عع الاحل ععول عةععى خععدمات بزيععار  فععر   ضععع منععاذج مبعكععر   سععمحأن   عةععى الععدول
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 ضعح أيضعا  يعععير الولعول إليإعا. وأو  أو منعاطق حيعا  الرحع  أو ف منعاطق نائيعة عيشعوني حىت ملن
. ورععععا العععدول إىل واإليكولوجيعععا ضعععرور  النظعععر ف الععع ابل الوثيعععق بعععني ال ععع ة، و عععب  املعيشعععة،

كععن اختععاذ العديععد مععن اخللععوات ف مععن امل خت ععيخ متويعع  مععاف لةرعايععة ال عع ية، لكنععه أمععد أن
مععن  ملسععاعد  اللبيععة بإشععراك ممار ععا الرعايععة ال عع ية لععوير ا حععدور املععوارر املعاحععة،  ععا ف ذلععك

 الشعو  األلةية.

وا ع النلعاق لةمسعائ  الرئيسعية  ذلك  عييدا  أعقبآ وأظإر املشارمون ف  دخ    الي  -56
امللروحعة ف مشعروع الدرا ععة. وشعدروا بوجععه خعا  عةعى املسععائ  العاليعة: اللععابع الشعمويف لععنإة 

ية ووفيععععات زاء موضععععوع ال عععع ة؛ وضععععرور  الع ععععدي ملسعععععلة الوفيععععات النما ععععإالشعععععو  األلععععةية 
 ةعععك  ضعععع؛ ومشعععارمة الشععععو  األلعععةية ف   عععمي  خعععدمات الرعايعععة ال ععع ية حبيعععث  عضعععمنالر  

 ععبعارات الثقافيعة؛ ووضعع بيانعات مم عةة عيعة لامر  و كعون عقاطع فيإا الثقافات  فا  هن   اخلدمات
عزيعز احملةيعة؛ و اللبيعة إة ضرور  اع اف اللعب الغعريب بقيمعة العن  و بشعن ل ة الشعو  األلةية؛ 

ةبيانعات العي أرىل  عا ايعع ل أحعد املواضعيع الرئيسعية ومتثع  ومحايعة املععارف العقةيديعة ععن ال ع ة.
 ماية احلق ف ال  ة. إح حب  قرير امل ري ح ميكن أن يع قق بالكام ف أن  املشارمني

ف  و ععةل املشععارمون الضععوء عةععى القضععايا الععي ار عععوا أهنععا حباجععة إىل مزيععد مععن الععميععد -57
ال  ة والعامةني ف جمال ال  ة معن  اإخ ائي ضرور   دريب  يه القضايا الدرا ة. و ضمنآ

الشععو  األلعةية عةعى عع ج األمعراض النمسععية واألمعراض العقةيعة. وف الوقعآ احلاضعر، ح يعععاح 
جعععراء  األمعععراض  عععيهمعععن العععع ج لةعديعععد معععن األشععع ا  معععن الشععععو  األلعععةية العععيين يععععانون 

الععي ) ععا ف ذلععك ال ععدمات النمسععية  اتئ  عنيمععة ولععدمات نمسععية  ع عع  بالنزاععع عرضععإ   ععرا
عةى احلاجة إىل احع اف بعوية الرفاه ا ماعا، ورور  األجيال(. وشدر املشارمون أيضا   وارثعإا 

 . ةاأللةي الشعو   طمال واملرا قني منلاأل ر  ف إعمال احلق ف ال  ة، ح  يما 

مععن   امععا   مشععارمني أنععه يععععني العشععديد أمثععر عةععى الةغععة باععبار ععا عن ععرا  وححععظ عععد   -58
معععا يععةعععق بضعععمان  عععوفري خعععدمات الرعايعععة ال ععع ية بالةغعععات فيعنالعععر احلعععق ف ال ععع ة،  عععواء 

 عةيقعات بشععن  أيضعا  املشعارمون  رور ف عمةيعة العععاف. وقعدمأو ما  ضلةع به الةغة من األلةية 
 ية السيوة والععد ور البيوعا النعاج  ععن ال عناعات اح عع راجية والعنميعة الع قة بني النعائة ال 

أوجه العقاطع بني الغياء والعغيية واحلق ف ال  ة. وف األخري، رعا فض   عن  الوا عة النلاق،
باحشعع اك مععع منظمععة  ،إىل  قععدز الععدع  واملشععور  آليععة اخلععرباء والععدول عععدر مبععري مععن املشععارمني

وأشعاروا إىل ضعرور   عيعني منظمعة بعقلعار بعينإعا،  بشعن املسائ  ال ع ية اخلالعة ،يةال  ة العامل
 املسائ  املععةقة ب  ة الشعو  األلةية.   ع  بال  ة العاملية جإة  نسيق 

ح عمععام حبقعوق الشعععو  األلععةية الععي إىل ا رععو  السععيد  يامععارا وأيعد الععزعي  ليعةعشععايةد -59
الضععوء عةععى مسعععلة ا ععع راج اليورانيععوم ومععا لععيلك مععن أثععر  ععة    عععيش ف عزلععة طوعيععة. و ععةل

الععععمني  "حكعع ا اعععة واألوبوععة" و حكعع عةععى لعع ة الشعععو  األلععةية، وعةععى إرراج إشععار  إىل "
 ف مندا.  6ال  ا" الواررين ف املعا د  رق  
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ة. و ععةل ف خعععام مةمعععه ال ععةة بععني  قريععر امل ععري واحلععق ف ال عع  هومععرر السععيد باروميعع -60
أثنعاء املناقشعة،  عا ف ذلعك: احر بعاط الشعديد ف ثعريت الضوء عةى بع  الشواغ  الرئيسية العي أ  

العارخييعة والظععروف ال ع ية الرا نععة الععي  واجإإعا الشعععو  األلعةية؛ والععدور اهلععام  ال ععدمات بعني
ععريعث ععالعيي  ضععلةع بععه لغععات الشعععو  األلععةية ف احلععق ف ال عع ة؛ و  يويععة والعةععو  ميات الب الس 

؛ واحلاجععة إىل  لععوير رمعإععاظ  الغيائيععة بعةععى الععن  بعع  ، واملععاء ف سععب عةععى اهلععواءلععيس الكيميععائا 
منععاذج متويعع  الععنظ  ال عع ية لةشعععو  األلععةية؛ والع ععديات ال عع ية الععي ف  املمار ععات ا يععد 

يضععلةع بععه احعفععاز؛ والععدور املرمعزي الععيي و  نعزاع  واجإإعا الشعععو  األلععةية العي  عععيش حععاحت
رفعع مسععوى العوعا بشععن   العشاور واملوافقة احلر  واملسبقة واملسعنري  ف احلق ف ال ع ة؛ وضعرور 

 الشعو  األلةية الي  عيش ف عزلة طوعية. 

 لاؤسسات ا  االفياا يتللق حقوق اإلنسان للالو  ا  لية  -ساللاا  

فيمععا يععةععق لةشعععو  األلععةية  ععرأر الععزعي  ليعةعشععايةد مناقشععة بشعععن حقععوق اإلنسععان  -61
مسعععلة حا ععة إلعمععال  ععيه احلقععوق،  ععا ف  ذلععك يشععك  باملؤ سعات العفاريععة، وشععدر عةععى أن

ذلعععععك احلعععععق ف  قريعععععر امل عععععري، واحلقعععععوق ذات ال عععععةة باألراضعععععا واألقعععععالي  واملعععععوارر، واحلقعععععوق 
سعععلة ف العديععد مععن  ععيه امل قععد  ناولععآآليععة اخلععرباء ومانععآ احقع ععارية واحجعماعيععة والثقافيععة. 

ررا ععا ا،  ععا ف ذلععك  قريععر املعابعععة الععيي أعد ععه بشعععن الشعععو  األلععةية واحلععق ف املشععارمة ف 
 (. وعع و  عةعى ذلعك،A/HRC/21/55لنع القرارات، مع ال ميز عةى ال عناعات اح عع راجية )

عةيقإا عةى مبارئ  ، 2012 ف عاماملعقور  ف رور ا اخلامسة  قد ألدرت،آلية اخلرباء  مانآ
  .جمةس حقوق اإلنسان العوجيإية املععةقة باألعمال العفارية وحقوق اإلنسان

الضعععوء عةعععى األطعععر  وا،  عععةلأربععععة مواضعععيع. أوح  عةعععى   معععداخ  ف  ورمعععز املشعععارمون -62
القانونيعععة والسيا عععا ية الواجبعععة العلبيعععق،  عععا فيإعععا إعععع ن األمععع  املع عععد  بشععععن حقعععوق الشععععو  
األلععععةية، واملعا ععععدات، مثعععع  اح ماقيععععة الدوليععععة لةقضععععاء عةععععى ايععععع أشععععكال العمييععععز العن ععععري، 

عوجيإيعععة املععةقعععة والععةيقعععات العامعععة ذات ال عععةة، واح معععاق الععععاملا ل مععع  املع عععد ، واملبعععارئ ال
قيععد نظععر جمةععس حقععوق يوجععد  لععك مةععزم جديععدوضععع باألعمععال العفاريععة وحقععوق اإلنسععان، و 

اإلنسعان. وأشععار املشعارمون ف مثععري مععن األحيعان إىل احلقععوق ف األراضععا والسعيار  الدائمععة عةععى 
وارر  ف إىل األحكعععام الععع املعععوارر اللبيعيعععة احملميعععة  وجعععب اإلعععع ن. وأشعععار ععععد  معكةمعععني أيضعععا  

املوافقة احلر  واملسبقة واملسعنري ، العي ميكعن ولعمإا بعهنعا رععو  إىل اإلع ن املععةق بعقرير امل ري و 
 نة  ق ا  ال ارر عن إىل العم "ات "رعو  قرير  إىلاملشارمون  . وأشار ويا  إىل ا ميع لةعم  

 عةععى إقيعق امل ععاحلة واععععربوه ةعمعع ل املؤ سععات العفاريعة واملوجععه إىل احلقعائق وامل ععاحلة ف منعدا
  ةشرامة الي ينبغا ا باعإا.ل مثاح  

،  ةل املشارمون الضوء عةى رور خمعةف قلاعات األعمال العفاريعة،  عا ف ذلعك ثانيا   -63
الرئيسعععية، مثععع   قا ععع  إيعععرارات مار عععات املجمعععاحت اح ععععثمار، والسعععياحة، وو عععائل اإلعععع م، و 
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 إعمعععال حقعععوق الشععععو  األلعععةية ف  عععيا ا عععال. وأبعععرزت العععدول املعععوارر وعقعععور املشععع يات، ف
 أمثةة إجيابية عةى  عزيز القدرات احقع ارية لةسكان األلةيني. أيضا   والسكان األلةيون

،  عععةل املشععععارمون الضعععوء عةععععى احنعإامعععات املسععععمر  حلقععععوق اإلنسعععان ف قلععععاع ثالثعععا   -64
ة، واحلقوق املععةقة باألراضا، واألقالي  واملوارر، العي األعمال، ح  يما انعإامات احلقوق الروحي

عةعى احل عول عةعى امليعاه ال عاحلة لةشعر . وححعظ املشعارمون  و عؤثر معراضاأل مشعا ف  عسبب 
أن ةعععة أمثةعععة عةعععى عنعععف الشعععرمات،  عععا ف ذلعععك اح ععععي ء عةعععى األراضعععا والعنعععف ضعععد نسعععاء 

الضعععوء عةعععى ضعععرور  أن  عكمععع  العععدول الععععدخ ت  ةعععك وفعيعععات الشععععو  األلعععةية. و عععةلآ 
الععدول والشععرمات عععرب الوطنيععة بضععمان العععزام  حبمايععة حقععوق اإلنسععان لةشعععو  األلععةية، وذلععك

  سؤوليا ا. 

 قريعر امل عري ف جمعال العنميعة املشارمون احلةول العي  رمعا إىل إقيعق  وف األخري، أوضح -65
إعععععوض باحقع ععععارات العععععي  قور عععععا الشععععععو  احقع ععععارية،  عععععا ف ذلعععععك  شععععديد العععععدعو  إىل الن

اللعرق خلل العم  الوطنية، وامل للات العنظيميعة ل نشعلة خعارج اإلقةعي ، و  وااأللةية. وناقش
 الشعو  األلةية. العقةيدية لةو اطة الي  نعإفإا 

  ضعلةع بعنشعلةالشعرمات العي  معن العدول موقعف وأعربآ السيد  يامارا عن قةقإا إزاء -66
  امع  اح  رون عمع  ما  ، والي غالبا  دان مقرا ابة لشعو  األلةية ف بةدان أخرى غريا ؤثر ف 

العنعف ضعد الشععو   أعمعال ععن قةقإعا إزاء أيضعا   أعربعآو ملبدأ املوافقة احلر  واملسبقة واملسعنري . 
 الععيو األلعةية بغعرض اح ععي ء عةعى األراضعا العي  نمعي ا مؤ سعات األعمعال العفاريعة الزراعيعة 

 قد  ؤري ف مثري من األحيان إىل طرر الشعو  األلةية من أراضيإا.

ورعععا السععيد  سععيكاريف الععدول إىل  نميععي خلععل عمعع  وطنيععة بشعععن األعمععال العفاريععة  -67
وحقععوق اإلنسعععان، مععع اإلشعععار  بوجعععه خععا  إىل حقعععوق الشععععو  األلععةية. وأشعععار إىل القعععانون 

وجمععاحت  ععب  مسععب العععيش لةشعععو  األلععةية  العقةيديععة ف املعيشععةاإلثنولوجيععة املععةععق بععاخلرب  
مععد ف احإععار الرو ععا. وح يععنخ  ععيا القععانون، الععيي اعع  بال ععغري  ف اإوريععة  ععاخا )ياقو يععا(، 

 ولععيات  ، عةععى  قيععي  آثععار ال ععناعات اح ععع راجية ف سععب، بعع  يعضععمن أيضععا  2010عععام 
  احجعمععععاعا واحقع ععععاري لةشعععععو  بشعععععن احضععععل ع بععععربامة طويةععععة األجعععع  إلعععععار  العع يعععع

منععععي و األلععععةية ف الشععععمال، واحلمععععا  عةععععى  راثإععععا الثقععععاف، وإنشععععاء مؤ سععععة ل جيععععال املقبةععععة. 
طةبععا   ل  عععمار  مععن  ععيه   قععدز األفععرار والشععرمات عةععى السععواء مععان بإمكععان ،2015 عععام

 ورعا إىل  ن مث   يه القوانني عةى املسعوى احإاري. .اخلرب  اإلثنولوجية

 البيوعععا رايعععمقععع ح املع ععععنإىل احلعععوار الرفيعععع املسععععوى  وأشعععار السعععيد  سعععيكاريف أيضعععا   -68
 بشععععن الشععععو  األلعععةية العععيي عقعععده البنعععك العععدويف ف أريعععس أبابعععا ف شعععباط/ 7 واحجعمعععاعا

وأعععر  عععن قةقععه إزاء املوقععف غععري الثابععآ  مععع العديععد مععن احلكومععات األفريقيععة. 2016 فربايععر
قضعايا ب املععةقعة لبع  احلكومات، الي أمدت من جديد العزاما ا  عاه القواععد واملععايري الدوليعة

 إاشعواغةو م رر  إزاء  عييد مبدأ املوافقة احلعر  واملسعبقة واملسععنري ،  بقيآ لكنو الشعو  األلةية 
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" ف ضعععمانات البنعععك العععدويف. وأشعععار إىل أن آليعععات إزاء ا عععع دام م عععلةح "الشععععو  األلعععةية
األمعع  املع ععد  الععث   اخلالععة بالشعععو  األلععةية،  ععا فيإععا آليععة اخلععرباء، بعثععآ ر ععالة إىل رئععيس 

ةععدع  ا عمعععا ليسععآ مرارفععا  ل عن املوافقععة احلععر  واملسععبقة واملسعععنري احعفععآ فيإععا بعع البنععك الععدويف
مععع الشعععو  األلععةية قبعع  موافقعععه النإائيععة عةععى  هيف حععوار الوا ععع وطةبععآ أن يوالعع  البنععك الععدو 

  يا ة الضمانات ا ديد .

واقعع ح أعضععاء آليععة اخلععرباء أن يوضععح المريععق العامعع  املعععل باألعمععال العفاريععة وحقععوق  -69
 ععارف لةم اإلنسعان ميميععة  لبيععق املبععارئ العوجيإيععة املععةقعة باألعمععال العفاريععة وحقععوق اإلنسععان

بعاح ام حقعوق اإلنسعان ف ايعع عمةيا عا لكا  عكم   يه امل عارف  املععدر  األطرافاإلمنائية 
 و ةك الي  ؤثر عةى الشعو  األلةية عةى وجه اخل و .

 أهداف التشاية الاستدامة وحقوق الالو  ا  لية -ثامشاا  

ف معرض  قدميإا  يا البند معن جعدول األعمعال إىل أن أ عداف  أشارت السيد  يامارا -70
ف  عبي  ثع  خارطعة ا عمعع العدويف مت ،2015ف أيةول/ عبعمرب  تاععمعدي العنمية املسعدامة، الع

 العلععرق لعنميععة ف السععنوات القارمععة. وأوضعع آ بععع  الشععواغ  الععي  ععر بل  ععدى العمعع  عةععىا
العي ينبغعا اختاذ عا  بعع  الععدابري يه الوثيقعة، واق حعآ  حلقوق الشعو  األلةية ولشواغةإا ف

خلععل العمعع  والسيا ععات والععربامة و نمععي ا   ضععع احلكومعات إل عاع ألععوات الشعععو  األلععةية
 عةى املسعوى الوطل لع قيق األ داف ا ديد .

 إىل الععروابل املوجععور  بععني اإلعع ن وأ ععداف العنميععة املسعععدامة، وشععدرت أيضععا   أشعارتو  -71
عةى أن اإلع ن ينبغا أن يكون نقلة البداية عند النظعر ف احلقعوق المرريعة وا ماعيعة لةشععو  
األلععةية. وأضععافآ أن حععق الشعععو  األلععةية ف  قريععر م ععري ا، واحلععق ف أن  سعععى حبريععة إىل 

ت أولويعات وا ع ا يفيا ووضعع إقيق  نميعإا احقع ارية واحجعماعية والثقافيعة، واحلعق ف إديعد
 .بالنسععبة إىل األ ععداف ايعإععا أويععة خالععة  كعسععا مععن أجعع  ممار ععة حقإععا ف العنميععة حقععوق

آلية اخلرباء ف ا إعور الراميعة إىل  نميعي ررا ات أن من املمكن اح عمار  من  وأمدت بعد ذلك
أ داف العنمية املسعدامة بلريقة إ م حقوق الشعو  األلةية،  عا ف ذلعك ف جمعاحت ال ع ة 

 (.14العدالة )اهلدف  والولول إىل (،4(، والععةي  )اهلدف 3اهلدف )

معا جعاء وناقش رئيس املنعدى الدائ  املعل بقضايا الشععو  األلعةية، السعيد بعو  آك،  -72
مشععارمعه األخععري  ف املنعععدى السيا عععا الرفيععع املسعععوى املعععل بالعنميعععة املسعععدامة، الععي رمعععزت ف 

املنعععععدى العععدائ  املععععل بقضععععايا أشعععار إىل أن أحعععد". و  الع ةعععا عععععنععععدم  عةعععى موضعععوع "ممالععععة
عةعى  القةق ألن من شعن بع  أ داف العنمية املسععدامة أن  عؤثر  عةبا   يساوره الشعو  األلةية

مععا يععةععق  شععاريع فيالشعععو  األلععةية إذا ت إعع م موافقعإععا احلععر  واملسععبقة واملسعععنري ، ح  ععيما 
 ععدم الع ةعا ععن ةى أوية البيانات امل نمة باععبار ا و عيةة لةععمعد معناللاقة النظيمة. وشدر ع

إقيعق األ ععداف اإلمنائيعة ل لميعة. وشععفع  عععا العدول إىل  ف غمعر  جمموعععة بعينإعاععن أحعد أو 
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ف اخللل الوطنية لع قيق  ةمامةمشارمة   الدول عةى ضمان مشارمة الشعو  األلةيةالسيد آك 
يععة، بشععرامة مععع منظومععة األمعع  املع ععد ، وذمععر املشععارمني بعععن لةشعععو  األ ععداف اإلمنائيععة ل لم

 إعععامعارفبوا عععلة األلعععةية الكثعععري ممعععا ميكعععن أن  سعععا   بعععه ف إقيعععق أ عععداف العنميعععة املسععععدامة 
 الغيائا.  إاالعقةيدية ونظ  إنعاج

املناقشععععة عععععن املمار ععععات أعقععععا   ععععيه إععععد  ممثةععععو الععععدول والشعععععو  األلععععةية ف و  -73
عععد ، والع ععديات املععةقععة بع ععداف العنميععة املسعععدامة. و عضععمن املمار ععات الواعععد  مععا يةععا: الوا

مراععععععا  خ ولعععععية ع قعععععة الشععععععو  األلعععععةية بعراضعععععيإا ف اح ععععع ا يفيات اإلمنائيعععععة الوطنيعععععة؛ 
مشارمة الشعو  األلةية نمسإا؛ و قدز املسعاعد  العقنيعة   نلوي عةى بياناتالمع مباررات  و 

الزراعععة. و عضععمن الع ععديات مععا يةععا: عععدم اح عمععام  ععا يكمععا بع ععبا  ونعععائة  غععري ألغععراض 
ممإوم المقر؛ وآثار املشعاريع  فيما خيخ العات إىل الشعو  األلةية بنظر  املناخ؛ وعدم اح عمام

اإلمنائيعععة الضععع مة، العععي متوهلعععا امل عععارف املعععععدر  األطعععراف ف مثعععري معععن األحيعععان، عةعععى العنميعععة 
 خرى أقر ا الشعو  األلةية لنمسإا. أق وحقو 

 إ الن ا مم الاتيدة لاأن حقوق الالو  ا  لية -تاسلاا  

 ممار ات قدم الزعي  ليعةعشايةد  عةيقات ا عإ لية خ ل مناقشة اإلع ن،  ا ف ذلك -74
عةى  عزيز ومحاية حقوق الشعو  األلةية. وشدر من أج   ا  ا يفيات لعنميي اإلع نو  جيد 

أن الععيمرى السععنوية العاشععر  حععمععار اإلععع ن عةععى  أويععة  ععيا البنععد مععن جععدول األعمععال، عةمععا  
 األبوا .

طةععب إىل آليععة اخلععرباء أن  سعععمر، قععد جمةععس حقععوق اإلنسععان ف رور ععه الث ثععني مععان و  -75
ن أفضع  آراء الدول والشعو  األلةية عف ا عبيان  ساعد  املموضية السامية حلقوق اإلنسان، 

لع قيعععق أ عععداف إعععع ن املمكنعععة املمار عععات ذات ال عععةة بععععدابري وا ععع ا يفيات العنميعععي املنا عععبة 
األم  املع عد  بشععن حقعوق الشععو  األلعةية. وقعدم العزعي  ليعةعشعايةد مشعروع العقريعر وأبعرز أن 

ات معينعة، مثع  الررور الوارر  من الدول متي  إىل ال ميز عةى اخللوات اإلجيابية املع ي  ف قلاع
، أو ا  ا عاحت العي  علةعب إسعين ةك من اإلب غ عن  والسيا ة البيوية، بدح   ،الععةي ، وال  ة

لإلععع ن. وأ احععآ  اإلاععايف عةععى العععدابري احملععدر  املع ععي  لعقيععي  مععا إقععق مععن  قععدم ف العنميععي
يعععة، والعععععدريب، وبنععععاء العععررور الععععوارر  معععن الشعععععو  األلعععةية أمثةععععة عةععععى العععدعو ، وأنشععععلة العوع

 القدرات، و راة اإلع ن إىل لغات الشعو  األلةية. 

مزيععد   سععةيل ولكنععه رأى حاجععة إىل وأشععار الععزعي  ليعةعشععايةد إىل مععا يع قععق مععن  قععدم، -76
مكعععن وضعععع أ إىل  نميعععي اإلعععع ن، حيثمعععا خلعععل العمععع  العععي  عععدف إديعععدا  عةعععى معععن اح عمعععام 

أععععر  ععععن قةقععه إزاء  قعععاعس العععدول ععععن و حملعععرز عةعععى معععر الععزمن. آليععات لةعقيعععي  لقيعععار العقععدم ا
حععرز مععن  قععدم طععوال مععا أ   معابعععة اإلشععار  إىل اإلععع ن وثععائق  سععوية املعا ععد . وشععدر عةععى أويععة

 اححعمال  رور عقد عةى اععمار اإلع ن.  مع اق ا  العقد املاضا، وما  بقى من العم ،
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 موربعوز،  قريعرا   - وقدمآ املقرر  اخلالة املعنية حبقوق الشعو  األلةية، السعيد   عاويف -77
ن عمةإععا خعع ل العععام املاضععا،  ععا ف ذلععك الزيععارات القلريععة، والدرا ععات املواضععيعية، ععع مم عع   

 واملشععععارمة ف اجعماععععات اهليوعععات العامليععععة واإلقةيميعععة املعععععدر  ا نسععععيات. ،واملمار عععات ا يعععد 
 زيعععععععارات قلريعععععععة ر يعععععععة إىل  نعععععععدورار ) شعععععععرين الثعععععععاين/ املقعععععععرر  اخلالعععععععة قعععععععد أجعععععععرت ومانعععععععآ
ملعابعة حالة الشعو  ال امية ف منلقة بزيار  (، و 2016(، والربازي  )آذار/مارر2015 نوفمرب

  ععا ا ف فنةنععدا، والنعععروية، والسععويد. وفيمعععا يععةععق بالدرا ععات املواضعععيعية واملمار ععات ا يعععد ،
 ععرضععنال ئععا ي قرير ععا الثععاين حلالععة نسععاء وفعيععات الشعععو  األلععةية قععد مر ععآ قععرر  امل مانععآ
منإعععا  مععع   يععععزز األوجعععه معععن انعإامعععات حقعععوق اإلنسعععان العععي  ومعععععدر  معقعععدو وا ععععة   موععععة
 اآلخر. 

عةومعات ععن عمع  املنععدى العدائ  املععل بقضعايا الشععو  آخعر املوقدم السيد بعو  آك  -78
. وجععرت خعع ل 2016 ذلععك رور عه اخلامسععة عشععر ، الععي انعقعدت ف أيار/مععايو األلعةية،  ععا ف

 املعععععل العععدور  مناقشععععة العديعععد مععععن املبعععاررات اهلارفععععة إىل  نميععععي الوثيقعععة اخلعاميععععة لةمعععؤمتر العععععاملا
الشععععو  األلعععةية،  عععا ف ذلعععك وضعععع خلعععل عمععع  وطنيعععة، وإنشعععاء أفرقعععة عامةعععة مشععع مة بعععني 
الععوزارات بشعععن الشعععو  األلععةية، وغري ععا مععن العععدابري املع ععي  ف إطععار الشععرامة مععع الشعععو  

لعقعععدز خلعععة العمععع  عةعععى نلعععاق املنظومعععة  إطعععارا   مانعععآ العععدور  اخلامسعععة عشعععر  أيضعععا  و األلعععةية. 
ععلكمالععة ا بععاع  أ ععداف إععع ن األمعع  املع ععد  بشعععن حقععوق الشعععو  األلععةية لبةععوغ  ة معسععقهن 

(. وفيمعععا يععةعععق با عععععراض وحيعععة آليعععة اخلعععرباء، شعععدر السعععيد آك عةعععى أن E/C.19/2016/5)انظعععر 
العكام  مع املنعدى الدائ  جيب أن يكون أحد العنالر العوجيإية ح ععراض الوحية، وأيعد فكعر  

 ععععبعة خععععرباء، واحععععد مععععن معععع  منلقععععة مععععن املنععععاطق احجعماعيععععة والثقافيععععة  و ععععيع عضععععويعإا إىل 
 لةشعو  األلةية. 

عععن لععندوق األمعع  املع ععد  لةعربعععات ل ععاحل الشعععو   وقععدم السععيد بينو ععا رامععاي بيانععا   -79
ي ععارف الععيمرى السععنوية الث ثععني لة ععندوق، األمععر الععيي  2015األلععةية، وأشععار إىل أن عععام 

معععن  ممعععث    64، اخععععار ال عععندوق 2016ف ععععام أضعععاف أنععه ل بإجنازا عععه. و يعععيح فرلعععة ل حعمعععا
الشعو  األلةية لةمشعارمة ف العديعد معن احملافع ،  عا فيإعا العدور  العا ععة آلليعة اخلعرباء، والعدور  
اخلامسعععة عشعععر  لةمنععععدى العععدائ  املععععل بقضعععايا الشععععو  األلعععةية، والعديعععد معععن رورات جمةعععس 

ق العام  املعل باح ععراض الدوري الشعام ، ورورات العديعد معن  يوعات حقوق اإلنسان، والمري
 املعا دات.

وأبةغعآ بعع  العدول آليعة اخلعرباء ععن أنشعلعإا الرا نعة ف جمعال العنميعي، وبينعآ إاور عا  -80
فيإ  زعماء القبائ  والشبا . وأبةغعآ بعع  العدول ععن أمثةعة  نمع زعماء الشعو  األلةية،  

 ععدابري  شععريعية. وقععدم املشععارمون مق حععات لةنإععوض بععاإلع ن ف اختاذ ععا ن، مثعع  عابعععة اإلععع مل
  معععسيا ععايالو  القععانوينمعثععال احعععد  جمععاحت،  ععا ف ذلععك: الععععاون عععرب احلععدور؛ والب ععو ؛ و 

املوافقععة احلععر  واملسععبقة واملسعععنري ؛ والعلبيععق املعسععق لةقععانون الععدويف؛ ووضععع خلععل عمعع  وطنيععة. 
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 شريعية فعالة لعنميعي اإلعع ن، والعدخول ف  إىل أوية اععمار الدول أطرا   زعي  ليعةعشايةدوأشار ال
 عن العم   مرر ا.  شرامات، بدح  

إىل إعععع ن البةعععدان األمريكيعععة بشععععن حقعععوق الشععععو   وأشعععار العععزعي  ليعةعشعععايةد أيضعععا   -81
ء ف منظمععة الععدول األمريكيعععة . وححععظ أنعععه ينبغععا لةبةععدان األعضععاالععيي اعع مععد مععؤخرا   األلععةية

مع    ف األعةعى مسععوى حبيعث ي لبعق ال عك مععا  قعراء  اإلعع ن األمريكعا وإعع ن األمع  املع عد  
 احلاحت. 

وذمعععرت السعععيد  يامعععارا أن الشععععو  األلعععةية  عععععرب ف العديعععد معععن البةعععدان مشعععكةة أو  -82
 عيا  عو غالبعا  معا يكعون ضعد ا. و  إىل إرامة ممار عة العنعفا مضي عقبة أمام العنمية، األمر اليي

يععول رون نقعع  مععا يععرر ف  عائقععا  و  ، ععيه الشعععو  خلععر احنعإامععات حلقععوقألالسععبب األلععةا 
اإلع ن إىل القوانني والسيا ات الوطنية. وهليا السبب، يعععني  شعفيع وموالعةة ا إعور املبيولعة 

 من أج  العول  إىل م احلة بني الشعو  األلةية والدول.

در أعضععاء آليععة اخلععرباء عةععى الععدور احلا عع  الععيي ميكععن أن  ضععلةع بععه املؤ سععات وشعع -83
املاليععععة الدوليععععة، مثعععع  البنععععك الععععدويف، ف  نميععععي اإلععععع ن، وطةبععععوا إىل امل ععععارف اإلمنائيععععة الدوليععععة 

املشعععاريع العععي متوهلعععا ومععععايري ضعععمانا ا  قيعععد  نضعععمأن  امل عععة ة معععن العععدول  لعععاحبة إعععاتا و 
 الشعو  األلةية.ب املععةقة ليةباملعايري الدو 

وشععدر العديععد مععن أعضععاء آليععة اخلععرباء عةععى أويععة ضععمان محايععة منا ععبة لةمععدافعني عععن  -84
األخعرى  إ حقوق اإلنسان لةشعو  األلةية، واح ام حريعة  عؤحء ف الععبعري، والعفمعع، وحقعوق

 ابقة رئيسة و ا ح يمبانا، . وف  يا ال در، أعربوا عن قةقإ  إزاء حالة جاين مام     اح اما  
 عن رور ا ف  نظي   معات  ةمية. لية اخلرباء، الي  ري مقاضا ا حاليا  آل

 متاللة الدراسات والااورة الاواضيلية - اشراا  

عععععرض السععععيد  سععععيكاريف بنععععد جععععدول األعمععععال املععةععععق  عابعععععة الدرا ععععات واملشععععور   -85
 قائمعة الدرا ععات واملشعور  الععي  عبق أن ألععدر ا وذمععر اخلعرباءوحيعة آليععة اإلشععار  إىل املواضعيعية ب

العولععع  إىل فإععع  أفضععع  ألحكعععام   عععو الدرا عععات واملشعععور  اهلعععدف معععن آليعععة اخلعععرباء. وذّمعععر بععععن
الععععدول، والشعععععو  األلععععةية، وا عمعععععات  أن  ع ععععي ا اإلععععع ن واقعععع اح إجععععراءات حمععععدر  ميكععععن
وححعععظ أن  الوطنيعععة حلقعععوق اإلنسعععان لععزيعععز  نميعععي ا.املدنيعععة، واملنظمعععات الدوليعععة، واملؤ سعععات 

ب ور  خالة عةى مشارمة الشععو  األلعةية نمسعإا ف  شّدر الدرا ات الي أجر ا آلية اخلرباء 
 القرارات الي  ؤثر عةيإا.

ععمعععد ا آليعععة ا وشعععاطر السعععيد  سعععيكاريف احجعمعععاع بعععع  األمثةعععة عةعععى اللريقعععة العععي -86
مععا الدرا ععة املععةقععة فباملسععائ  ذات ال ععةة بالدرا ععات السععابقة.  قععدما   اخلععرباء مععن أجعع  املضععا

 املعععاحف والكيانععاتو  بععال ا  الثقععاف، شععدرت آليععة اخلععرباء عةععى ضععرور   عععاون الععدول األعضععاء
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 واألشععياء الثقافيععة األلععناف إعععار مععن عمكععني ةل الععي  مععع البيانععات واملنظمععات الدوليععة األخععرى
ف رور ععععه اخلامسععععة عشععععر  قععععد قععععدم املنعععععدى الععععدائ   ومععععان األلععععةية. لشعععععو ا بلقععععور اخلالععععة
. واق حعععآ إحعععدى العولعععيات أن أوطاهنعععا إىل األلعععناف إععععار   عععيه حمعععدر ني بشععععن  ولعععيعني

 عشارك منظمة األم  املع د  لة بيعة والعةع  والثقافعة )اليونسعكو( وآليعة اخلعرباء ف ا عضعافة حةقعة 
 . األشياء إىل أوطاهنا إعار   يهينظ   وضع لكررا ية لة رباء  ععةق بإنشاء آلية أو 

اإلشار  إليإعا ف  آالي مت ورعا الدول إىل ضمان اح عمرار ف  نميي أفض  املمار ات -87
عةععى  ععبي  املثععال اعيععة الشعععو  األلععةية ف الشععمال ذمععر الدرا ععات السععابقة آلليععة اخلععرباء. و 

احإعار الرو عا، املشعار  فالعيي يعمععع حبكع  ذاي  سعكايمانسي - خانيإقةي  برملان املمثةة ف 
مة ف لععععععععععنع القععععععععععرارات إليععععععععععه ف الدرا ععععععععععة املععةقععععععععععة بالشعععععععععععو  األلععععععععععةية واحلععععععععععق ف املشععععععععععار 

(A/HRC/18/42)  عيه املمار ععة   ضععفأن  العي معن شعععهنا العلععورات بعع  حعدو  إىل ، مشعريا 
 . إىل حد مبري ا يد 

آليعة اخلعرباء العي اضعلةعآ  عا  درا اتالعةى أ ا ا  ذلك أعقبآ ورمزت املناقشة الي  -88
العدالعة، شعدر  عب  الولعول إىل  بإ احعةبشعن الولول إىل العدالعة والع ا  الثقعاف. وفيمعا يععةعق 

ف العديعد  السفون معا يعزال مر مععا  مؤ سات املشارمون عةى أن عدر أفرار الشعو  األلةية ف 
مععا  نعإععك حقععوق اإلنسععان. ورعععا املشععارمون إىل إسععني  مععن البةععدان وأن ظععروف السععفن مثععريا  

 العدالعة. وشعدروا الولعول إىل لضعمان ا  مسعبق واملساعد  القانونية باععبار ا شعرطا   القضائية النظ 
أنشعلة املعدافعني ععن حقعوق اإلنسعان لةشععو  األلعةية.  نعزع لعمة ا عرم ععن عةعى ضعرور  أيضا  

وف جمعععال الععع ا  الثقعععاف، أععععر  العديعععد معععن املشعععارمني ععععن قةقإععع  إزاء حيويعععة لغعععات الشععععو  
د عععن قةقععه إزاء انعإامععات احلقععوق األلععةية وأويععة  دريسععإا ف املععدارر. وأعععر  الععزعي  ليعةعشععاية
الثقعاف.  اجزء من  راثإع الي  ا الروحية لةشعو  األلةية ف م  مر   عضرر احعماح   املقد ة

ف معع   مععري لغععة ر يععةاععمععاره لغععة    كوا ععيس مععري أعةععن مععؤخرا  امإقةععي  إىل أن  وأشععار أيضععا  
 .مناطقه

ة، مثعععع  العمثيعععع  املععععن م  ف احلكومععععات املشععععارمبونععععاقش املشععععارمون املسععععائ  املععةقععععة  -89
ظع  الععةعي  ا ععمرار العمييعز ضعد الشععو  األلعةية ف ن  ا ف ذلعك الوطنية واحملةية، وف الععةعي ،  ع

الشععععو  األلعععةية أن  وممثةععع ححعععظ الععععام. وعةعععى العععرغ  معععن مناقشعععة بعععع  املمار عععات ا يعععد ،
 أو ع ملوار اإلع ن.  ف فإ   سإ   وليات آلية اخلرباء مميد  لةغاية ألهنا

الضعععوء عةعععى الععععدر الكبعععري معععن البيانعععات  فسعععةل خلعععخ السعععيد  سعععيكاريف املناقشعععاتو  -90
ز مقععع  بري ععا ما ععرييس عةيإععا. وأشععار إىل املععةقععة  سعععلة املععدافعني عععن حقععوق اإلنسععان الععي حمَّعع
 ضرور  احضل ع بب و  أعمق بشعن  يا املوضوع.
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 إلى مجلس حقوق اإلنسانمقترحات تُقدَّم  -حا ي  ار

آليعععة بشعععن املق حعععات الععي قعععدمعإا املقععرر املعععراقبني إىل  قععدز  ولعععيا    -رعععا العععرئيس  -91
 اخلععععرباء إىل جمةععععس حقععععوق اإلنسععععان. وفيمععععا يةععععا قائمععععة غععععري ح ععععرية مععععن احق احععععات املقدمععععة

 ةدرا ات الي  عضلةع  ا آلية اخلرباء ف املسعقب :ل
 لةية واملدافعني عن حقوق اإلنسان؛ حالة الشعو  األ )أ( 

ف احل ول عةعى العمييز اليي  واجإه الشعو  األلةية ف األعمال العفارية و  ) ( 
 اخلدمات املالية؛

 الثقافة؛ و دمريالدمة القسري  )ج( 
 الشعو  األلةية واحلق ف الغياء؛ )ر( 
 من اإلع ن؛ 3لةمار   إعمال احلق ف  قرير امل ري وفقا   )ه( 
  نميي احلقوق ا ماعية؛ )و( 
 عزيععز ومحايععة حقععوق املثةيععات واملثةيععني ومزروجععا امليعع  ا نسععا ومغععايري اهلويععة  )ز( 

 ا نسانية وحامةا لمات ا نسني من السكان األلةيني.
الدور املإ  اليي ميكن أن  ضلةع به الدول واملؤ سعات الوطنيعة  أبرزت السيد  ياماراو  -92

حلقعععوق اإلنسعععان ف جمعععال نشعععر ررا عععات آليعععة اخلعععرباء و لبيعععق مشعععور ا. وأعربعععآ ععععن  عييعععد ا 
 موضوع املدافعني عن حقوق اإلنسان.

 الجتااع التشسيقي آلليات ا مم الاتيدة لاأن الالو  ا  لية -ثاني  ار

لية اخلرباء جةسة خالة معع رئعيس املنععدى العدائ  املععل بقضعايا الشععو  عقد أعضاء آ -93
ةعععس أمنعععاء لعععندوق األمععع   حبقعععوق الشععععو  األلعععةية، وممثععع   ةاملعنيععع ةاخلالععع  األلعععةية، واملقعععرر 

 ا ةسععععة خللععععا    ععععيهاملع ععععد  لةعربعععععات ل ععععاحل الشعععععو  األلععععةية. و ضععععمن جععععدول أعمععععال 
العاشر  حععمار اإلع ن؛ والب غات املش مة؛ وا ععراض وحية باليمرى السنوية  ل حعمال قريبا  

 األلععناف آليععة اخلععرباء؛ وآخععر املسعععفدات بشعععن املناقشععات ا اريععة مععع اليونسععكو بشعععن إعععار 
قبةعععآ اآلليعععات الععععاون بشععععن ععععدر معععن املسععائ ،  عععا ف ذلعععك ف  عععياق العععيمرى قعععد الثقافيععة. و 

 ع د  بشعن حقوق الشعو  األلةية.السنوية العاشر  إلع ن األم  امل

 ا تاا  التقارير والدراسات والاقترحات -ثالث  ار

اخلرباء ف احجعماع األخري من رور ا العا ععة الدرا عة واملشعور  املععةقععني  آليةاععمدت  -94
ررور املعوِجز لةعباحلق ف ال  ة والشعو  األلعةية، معع ال ميعز عةعى األطمعال والشعبا ، والعقريعر 
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آراء الدول والشعو  األلةية ععن أفضع  املمار عات ذات ال عةة بععدابري عةى ا عبيان ا عل ع 
وا ععع ا يفيات العنميعععي املنا عععبة لع قيعععق أ عععداف إعععع ن األمععع  املع عععد  بشععععن حقعععوق الشععععو  

معدت ايعع احق احعات بعوافعق األلةية، واملق حات الوارر  ف المرع الثعاين معن  عيا العقريعر. واعع  
مد أعضاء آلية اخلرباء جدول أعمال مؤقآ لةعدور  العاشعر  آلليعة اخلعرباء )انظعر املرفعق اآلراء. واعع  
 الثاين(.
اعععع ف أعضعععاء آليعععة اخلعععرباء ف ا ةسعععة اخلعاميعععة لةعععدور  العا ععععة باملسعععاوة اهلامعععة العععي و  -95

العععي  السعععآقعععدمإا العععزعي  ليعةعشعععايةد لةنإعععوض حبقعععوق الشععععو  األلعععةية عةعععى معععدى السعععنوات 
 . قضا ا معضو ف آلية اخلرباء
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 الارفق ا ول

 قائاة الاااركي   
 الدول ا  راق في ا مم الاتيدة الااثَّلة لاراقعي   

احإععععععار الرو ععععععا، واألرجنعععععععني، وأرمينيععععععا، وإ ععععععبانيا، وأ عععععع اليا، وإمععععععوارور، وأملانيععععععا،  
، وبةفيكعععا، وبنمعععا، وبورونعععدي، وبولنعععدا، وإندونيسعععيا، وأوروغعععواي، وأومرانيعععا، وإيلاليعععا، والربازيععع 

املععدر  القوميات(، وبريو، و رميعا، وا زائعر، وا مإوريعة الدومينيكيعة، واإوريعة  -وبوليميا )رولة 
حو الدميقراطية الشعبية، وجنو  أفريقيعا، والعدامنرك، ورومانيعا، و عةوفاميا، و عةوفينيا، والسعنغال، 

 - ، وغانعععععا، وغوا يمعععععاح، وفرنسعععععا، وفنعععععزوي  )اإوريعععععةوالسعععععويد، و ويسعععععرا، وشعععععيةا، وال عععععني
البوليماريعععة(، وفنةنعععدا، ومنعععدا، ومو ععععاريكا، ومولومبيعععا، ولكسعععمربغ، وليبيعععا، وليسعععو و، واملغعععر ، 
واملكسععيك، وميامنععار، والنععروية، ونيبععال، ونيكععاراغوا، ونيوزيةنععدا، و ععايي، و نععدورار، والوحيععات 

 واليونان  املع د  األمريكية، واليابان،

 غير  رو ماثلة لاراقب ة ول  

 الكر ا الر ويف 

الوليرررات واآلليرررات وال يئرررات والوكرررالت الاتمصصرررة والصرررشا يق والعررررام  التاللرررة ل مرررم   
 الاتيدة الااثَّلة لاراقعي 

منظمععة ال عع ة لةبةععدان األمريكيععة، ومعإععد األمعع  املع ععد  لةعععدريب والب ععث، واملنظمععة  
 العاملية لةمةكية المكرية 

والاشظاررات واآلليررات اإلقليايررة فرري مجررال حقرروق اإلنسرران  ،الاشظاررات اليكوميررة الدوليررة  
 الااثَّلة لاراقعي 

 احإار األورويب  

 ثَّلة لاراقعي الاؤسسات الوطشية ليقوق اإلنسان الاا  

  نة حقوق اإلنسان ف نيوزيةندا  

الج ات ا كا ياية والمعراق الاتمصصون في قرايا الالو  ا  لية الااثّلون لاراقعي    
 م  الاؤسسات التالية

؛ ومعإععد الع ةيعع  البنيععوي لةععنظ  الثقافيععة؛ جامعععة جععيمس مععوك؛ وجامعععة ليوفانععا لععونبريغ 
 ومةية القانون العابعة  امعة مدريد اخلالة؛ وجامعة برازيةيا؛ وجامعة مانيلوبا.
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 الاشظاات غير اليكومية، ومشظاات ا مم والالو  ا  لية، والعرلاانيون  

أمععععال احلاجععععب؛ ومالععععة السعععع م الدوليععععة؛ منظمععععة ائععععع ف حقععععوق الشعععععو  األلععععةية؛  
جمموعععة عمعع  اهلنععور وحقععوق اإلنسععان؛ جمةععس أليمععورو؛ اعيععة أرافععورا لةععرقخ؛ حةععف الشعععو  
األلعععةية ف آ عععيا؛ اعيعععة السعععكان األلعععةيني السعععاراغوروين؛ اعيعععة أرمعععن أرمينيعععا الغربيعععة؛ اعيعععة 
"إحي" لشعب اللوارق األلةيني ف متبكعو؛ اعية أررار أ  مورية الثقافية ف القبائ ؛ ا معيعة 

اعيعة  اعية النساء ف منلقة القبائ ؛اعية األم  لشبا  بعا وا؛ الثقافية والعةمية لوحية خنشةة؛
اعيععة املونععدا اهلنديععة؛ مكعععب   ر يععآ لبورمينععا فا ععو؛ مرمععز قيععارات الشعععو  األلععةية األ عع الية؛

ا؛ املعؤمتر الشعع  الدرا ات العةمية والعقنية؛ ااعة أ اممينيا ري شونشورو؛ مؤمتر األمازيا العامل
جمةس عموم أراضا املابو شو؛ جمةعس السعكان األلعةيني  العرف لةكاناك؛ برملان وحية خاليسكو؛

لعععدي  طوليمعععا؛ جمةعععس الشععععو  األلعععةية ف فيعنعععام اليعععوم؛ منظمعععة البقعععاء الثقاف؛اعيعععة  اإلقةيمعععا
قةيمعا ألرنعي  الشعرقية؛ مؤ سعة القانون والبيوة واملوارر اللبيعية؛ شبكة ررامبيآ ميديا؛ ا ةعس اإل

إيعععدفو؛ جمةعععس الشعععيوخ لشعععععب الشعععور؛ شعععبكة املعةومعععات والعمعععع  بشععععن أولويعععة الغعععياء )فيععععان 
الدولية(؛ الشبكة األ  الية لةسكان األولني ذوي اإلعاقة؛ مؤ سة حبعو  السعكان األلعةيني ف 

لععععو  الععععو  لععععيوي أ عععع اليا وجععععزر مضععععيق  ععععوريس؛  نععععة األلععععدقاء العامليععععة لةعشاور؛مؤ سععععة خ
اإلعاقة؛ ا ةس األعةى لقبائ  الكري؛ منظمة  اريكار غري احلكومية؛ املنظمعات غعري احلكوميعة؛ 
 نععة الع قععات اخلارجيععة لشعععب  ورينو ععوين؛منظمة حقععوق اإلنسععان والعنميععة لةبععو رز؛ ا معيععة 

و  األلعععةية األمريكيعععة؛ العايةنديعععة لشععععو  ا بعععال لةععةعععي  والثقافعععة؛ مرمعععز املعععوارر القانونيعععة لةشعععع
مؤ سعععة و عععائل اإلعععع م لةشععععو  األلعععةية؛ اعيعععة حمعععاما حقعععوق اإلنسعععان لةشععععو  األلعععةية 
النيباليعععة؛ مرمعععز الشععععو  األلعععةية لةعوثيعععق والب عععث واإلعععع م؛ رابلعععة خعععدمات  نميعععة الشععععو  

ة لةشعععو  األلععةية؛ الرابلععة العامليععة لةسععكان األلععةيني؛ جمةععس اإلنويععآ القلعع ؛ الةفنععة الدوليعع
األلةية ف األمريكعني؛ الةفنة الدولية لةشعو  األلةية ف األمريكعني؛ ا ةس الدويف ملعا دات 
اهلنععور؛ مؤ سععة املنظمععة الدوليععة العامععة لةب ععو  ورععع  الشعععو  األلععةية ف شععبه جزيععر  القععرم؛ 

ة؛ وا ةعععس ائعععع ف الشععععو  واألمععع  األلعععةية؛ الشعععبكة العامليعععة لةسعععكان األلعععةيني ذوي اإلعاقععع
مععروم؛ منظمععة مينععال أنعزيعيععآ غرييععرو ملنالععر    -اهلنععدي ألمريكععا ا نوبيععة؛ اإععار مخععري مامبو شععيا 

املعععرأ ؛ اعيعععة ممين نعععد؛ منظمعععة نسعععاء معععن أجععع  العععدفاع ععععن الةيبعععان األبا شعععا؛ مؤ سعععة ماليعععا؛ 
ب ععاء قبائعع  مؤ سععة مالومععا الدوليععة؛ منظمععة ما عكوا شععيس مععري؛ آليععة الرلععد العابعععة ملنعععدى ر 

اإليععععوي؛ شععععرمة مععععونميش لةسععععكان األلععععةيني؛ حرمععععة السععععكان األلععععةيني ف نيكععععاراغوا؛ ا ةععععس 
اإلقةيما لةشعو  األلعةية؛ وطعن اليامبعارا األلعةيني؛ املعؤمتر العوطل لةإنعور األمعريكيني؛ لعندوق 

عيعة الوطنيعة حقوق األمعريكيني األلعةيني؛ ا معيعة النيباليعة لةسعكان األلعةيني ذوي اإلعاقعة؛ ا م
لععيوات اإلعاقععة مععن السععكان األلععةيني؛ جمةععس أراضععا السععكان األلععةيني ف نيععو  ععاو  ويةععز؛ 
جمةعععس أراضعععا اإلقةعععي  الشعععمايف؛ أمعععة األو شابوا عععا؛ برنعععامة  نميعععة شععععو  األوغييعععك؛ شععععب 
 األ وما؛ منظمعة أومسعمام أ ع اليا؛ منظمعة الرععا  لإلعع م والعنميعة؛ شععب بعوبيس جبزيعر  بيومعو؛
شعععب الغعععواراين بععإيبوليعو إيريغوشن؛شععععب إيعععي إيناقععا األلعععةا؛ الشعععبكة الوطنيععة ملنعععازل املعععرأ  ف 
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املكسععععيك؛ منظمععععة جمةععععس ال ععععاميني؛ الربملععععان ال ععععاما ف النععععروية؛ برنععععامة شعععععب السععععنغوير 
األلةا؛ اعية الشعو  املعرضة لة لر؛ اعية  ر يآ لبورمينا فا عو؛ منظمعة ي   نيزمعه؛ اإعار 
 وما آ ملؤ سات ا عمع املدين األمازيغا الةي ؛ رابلعة اإل عربانعو العامليعة؛ حرمعة وايعو النسعائية 

 .لةسكان األلةيني؛ مبارر  وايونكريا النسائية لةسكان األلةيني
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 الارفق الثاني

 ( أ)جدول ا  اال الاؤقت للدورة اللاشرة  
 انع ا  أعضاء املكعب. -1
 و نظي  العم .اععمار جدول األعمال  -2

 حةقة النقاش وجةسة الع اور بشعن املدافعني عن حقوق اإلنسان لةشعو  األلةية. -3

 حقوق اإلنسان لةشعو  األلةية فيما يععةق  ؤ سات األعمال. -4

 لةقرار املقب   ةس حقوق اإلنسان. الدرا ة واملشور  املواضيعية املقرر إعدار ا وفقا   -5

 ؤ سات الوطنية حلقوق اإلنسان واآلليات املماثةة.جةسة الع اور مع امل -6

 .إع ن األم  املع د  بشعن حقوق الشعو  األلةية -7

 معابعة الدرا ات واملشور  املواضيعية. -8

 املق حات املزمع  قدميإا إىل جمةس حقوق اإلنسان لةنظر فيإا واملوافقة عةيإا. -9

 اععمار العقرير. -10

    

__________ 

 عةى وحية آلية اخلرباء. الي قد  لرأ بالعغيريات  ر نا   (أ)


