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

 

   املتحدةاألمم

  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  
  
  

  تقرير عن الدورة الثانية عشرة
  )٢٠١٣مايو / أيار٣١-٢٠(

  
  
  

  

   االقتصادي واالجتماعياجمللس
  ٢٠١٣  الرمسيةالوثائق
  ٢٣ رقم امللحق

  



  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  ٢٠١٣  الرمسيةالوثائق
  ٢٣ رقم امللحق

  

  لدائم املعين بقضايا الشعوب األصليةااملنتدى 
  

  

  تقرير عن الدورة الثانية عشرة

  )٢٠١٣مايو / أيار٣١-٢٠(
  

  

 
 ٢٠١٣نيويورك، • األمم املتحدة



E/C
.19/2013/25

-
E/2013/43

  



  

  مالحظة

ويعـين إيـراد أحـد هـذه الرمـوز          .  رموز وثائق األمـم املتحـدة مـن حـروف وأرقـام            تتألف
  .اإلحالة إىل إحدى وثائق األمم املتحدة

  



 
 

iii 13-36170 
 

    
  ]٢٠١٣يونيه /زيران ح١٢[

  احملتويات
الصفحة  الفصل

١املسائل اليت تتطلب من اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذ إجراءات بشأهنا أو يوجه انتباهه إليها  - األول   
١. . . . . . . . . . . . . . . . . مشاريع مقررات يوصي املنتدى الدائم اجمللس باعتمادها  -ألف     
احلقوق اجلنسية ” الدويل بشأن موضوع اجتماع فريق اخلرباء -مشروع املقرر األول         

 من إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق ٢٤ و ٢٣ و )١(٢٢   و٢١املواد : واإلجنابية
١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “الشعوب األصلية

١. . . . .  عشرةلثة مكان وتاريخ انعقاد دورة املنتدى الدائم الثا- مشروع املقرر الثاين         
دائم املعين بقضايا الشعوب األصلية عن دورتهتقرير املنتدى ال -مشروع املقرر الثالث         

١. . . . . . . . . . . . . . .  عشرةلثة عشرة وجدول األعمال املؤقت لدورته الثاالثانية
٢. . . . تغيري اسم املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية - مشروع املقرر الرابع         
٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل اليت ُوجِّه انتباه اجمللس إليها  - بـاء     

٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هاوقائع ومواعيدها وورةمكان الد  -الثاين   
٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دى الدائم عن دورته الثانية عشرةاعتماد تقرير املنت  - الثالث   
٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم الدورة  - الرابع   

٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هتاافتتاح الدورة ومد  - ألف    
٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضوراحل  -  اءـب    
٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتخاب أعضاء املكتب  - جيم     
٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول األعمال  -  دال    
٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وثائقال  -  هاء    





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

1 13-36170 
 

  الفصل األول
املسائل اليت تتطلب من اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختـاذ إجـراءات               

  بشأهنا أو يوجه انتباهه إليها
  

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

  :مشاريع املقررات التاليةباعتماد 
  

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

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

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

  مشروع املقرر الثاين    
     عشرةلثةمكان وتاريخ انعقاد دورة املنتدى الدائم الثا    

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

  .٢٠١٤مايو / أيار٢٣ و ١٢
  

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

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

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



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

 

13-36170 2 
 

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

  .“)٣ (٤٦ و ٦ إىل ٣حلقوق الشعوب األصلية، املواد 
  :حقوق اإلنسان  - ٤  
  قوق الشعوب األصلية؛حلملتحدة تنفيذ إعالن األمم ا  )أ(    
حوار مع املقرر اخلاص املعين حبقوق الـشعوب األصـلية ورئـيس آليـة                )ب(    

  .اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية
  .نقاش مدته نصف يوم بشأن منطقة آسيا  - ٥  
  .نقاش مدته نصف يوم بشأن املؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية  - ٦  
  :واملواضيع اجلارية ومتابعتهااألولويات   - ٧  
  أطفال الشعوب األصلية؛  )أ(    
  شباب الشعوب األصلية؛  )ب(    
  العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل؛  )ج(    
  .٢٠١٥جدول أعمل التنمية ملا بعد عام   )د(    
  .جوار شامل مع وكاالت األمم املتحدة وصناديقها  - ٨  
  . الدائم مبا يف ذلك املسائل الناشئةاألعمال املقبلة للمنتدى  - ٩  
  .مشروع جدول أعمال للدورة العاشرة للمنتدى الدائم  - ١٠  
  .اعتماد تقرير املنتدى الدائم عن دورته الثالثة عشرة  - ١١  

  
  مشروع املقرر الرابع    
    تغيري اسم املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية    

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

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

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

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

  
 توصيات املنتدى الدائم    

  الصحة    
االجتمـاعي    الرفـاه   وكـذلك  ، الفـرد  مـن خـالل رفـاه     هو حق يتجـسد     احلق يف الصحة      - ٤

 سياسـات  وال سـيما االستعمار، وقد أدى .  احمللي ككل  لمجتمع ل الثقايفووالعاطفي والروحي   
مــن الــشعوب كــثري واجههــا تواالســتيعاب، إىل التحــديات الــصحية الــيت  القمـع ونــزع امللكيــة 

 صـحة الـشعوب     فـإن  ونتيجـة لـذلك،   . ؤثر على األجيال القادمـة أيـضا      واليت ست األصلية اليوم،   
  .والسكن غري الالئق الفقر ، منها االجتماعية واالقتصاديةالعوامل جمموعة من  توهنهااألصلية

إحـصاءات عـن صـحة    تـوفري   التوصيات العديدة اليت تـدعو إىل  إىلاملنتدى الدائم  ويشري    - ٥
علــى وجــه و. ل حتــدياشكِّتــ ها مجــع البيانــات وتــصنيف، ولكــن ال تــزال عمليــةالــشعوب األصــلية
 أمـام   كـربى ل عقبـة    شكِّيـ الرعايـة الـصحية يف املنـاطق الريفيـة والنائيـة            تقـدمي    اخلصوص، ال يزال  

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

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

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

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

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

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

يف وزارات الصحة ومنظمـات نـساء الـشعوب األصـلية لتعزيـز عملـها              اإلسهام    )ب(  
احلقــوق ية ولــصحة اجلنــسمــشتركة بــني الثقافــات خاصــة جبــودة خــدمات ا  معــايري وضــع علــى 

املشتركة بـني الثقافـات     نماذج الصحية   ال اخلربات املكتسبة من   وتقييم   ،اإلجنابية وصحة األمهات  
  ؛اجلنوببلدان بني   فيمايف مناطق أخرى من العامل من أجل حتديد الفرص املتاحة للتعاون

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

 ؛الشعوب األصليةمن  اتواملهاجر

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

 ؛املراهقني والشباباملعنية بطط اخلسياسات وال واعتالل األمهات، وكذلك يف

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

  املبكــرر والقــسري، واحلمــل الــزواج املبكِّــومنــها، علــى ســبيل املثــال،املمارســات الــضارة  مــن
 ؛املرغوب فيه غري

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

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

ى تــوفري خــدمات الــصحة العقليــة،  التأكيــد علــ، )اليونيــسيف(ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  
  .االت االنتحار بني شباب الشعوب األصليةحل لتصديبذل جهود خاصة ل مع
 بالتعــاون مــع مقــدمي  جتــري، أنمنظمــة الــصحة العامليــةمــن ويطلــب املنتــدى الــدائم   - ٩

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هــذه ، ويــدعو ٢٠١٤بــشأن الــشعوب األصــلية الــذي ســيعقد يف عــام  العــاملي ألمــم املتحــدة ا
تتــضمن  خطــة عمــل صــياغةة بــصحة الــشعوب األصــلية ومناقــشة القــضايا املتعلقــاجلهــات إىل 

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

 التعليم    

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

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

ــة واالقتــصاديةوتــساهم كــذلك يف حتــسني الظــروف اال  ــيم اجليــد  .جتماعي  فالوصــول إىل التعل
  .يكفل فرصا أفضل للحصول على املعارف واملهارات الضرورية لرفع مستوى املعيشة

 مـن إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق             ١٥ إىل   ١١اد  وويؤكد املنتدى الدائم أن املـ       - ١٤
لية الالزمـة يف تعلـيم الـشعوب        لضمان التغيريات التحوي  هاما جدا    اتوفر إطار  الشعوب األصلية 

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

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

  .تربويةالسلطات صفهم الوبفظة املعارف التقليدية حباملساواة بني اجلنسني واالعتراف 
ذ، علــى أن تنفِّــويــشجع املنتــدى الــدائم الــدول ووكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها   - ١٥

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

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

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

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

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

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

ــا يف ذلــك اجلامعــات       ــة اخلاصــة، مب ــا ومؤســساهتا التعليمي ــشاء نظمه ــشعوب األصــلية يف إن . ال
سـسات وبـرامج التعلـيم العـايل اخلاصـة بالـشعوب            وينبغي وضع تدابري حمددة من أجل دعم مؤ       

ــات      ــشتركة بـــني الثقافـ ــايل املـ ــيم العـ ــرامج التعلـ ــة ومؤســـسات وبـ ــات احملليـ ــلية واجملتمعـ األصـ
. تضطلع به من عمليات أكادميية وتنظيمية وعمليات اعتماد الشهادات والعمليـات املاليـة             فيما

دد إدراج الدراســات اإللزاميــة  صومــن األمثلــة املمتــازة علــى أفــضل املمارســات يف هــذا الــ       
وحيث املنتدى الدول علـى     . الشعوب األصلية يف املناهج الدراسية مبؤسسات التعليم العايل        عن

أن تعترف بأمهية مبادرة استدامة التعليم العايل اليت أُطلقت خالل مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة        
يف األنـشطة    وتارخيها ومقترحاهتـا  ، وأن ُتدِمج معارف الشعوب األصلية     ٢٠١٢املستدامة لعام   

  .املقرر االضطالع هبا
 مــن تقريــر  ٥٦ و ٤٨ويــشري املنتــدى الــدائم إىل التوصــيتني الــواردتني يف الفقــرتني        - ١٨

اللـتني  ) E/C.19/2013/3(اجتماع فريق اخلرباء الدويل بشأن موضوع شباب الشعوب األصـلية           
. للــشعوب األصــليةبالنــسبة يــة أمهيــة حامســة لتعلــيم اللغــوي والــسيادة اللغولتــشددان علــى أن 

، )اليونـــسكو(ويوصـــي املنتـــدى بـــأن تعقـــد منظمـــة األمـــم املتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة  
ــدى،          ــع املنت ــاون م ــم املتحــدة، بالتع ــة لألم ــصة التابع ــات املخت ــن اهليئ ــسيف وغريمهــا م واليوني

  .لتعليم الثنائي اللغةاجتماعا للخرباء يف جمال املسائل املشتركة بني الثقافات وا
 لكوهنم  ويواجه األشخاص ذوو اإلعاقة من الشعوب األصلية عقبات بالغة الصعوبة نظراً            - ١٩

اإلمكانيـة  وتـوفر    الـدول    هتيـئ ويوصي املنتدى الـدائم بـأن       . من الشعوب األصلية ولكوهنم معاقني    
ملـساواة وبـدون متييـز      التامة للحصول على الفـرص التعليميـة ألفـراد الـشعوب األصـلية علـى قـدم ا                 

ه إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية واتفاقيــة حقــوق  علــى النحــو الــذي يقــّر
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ــة بلغــة اإلشــارة     . األشــخاص ذوي اإلعاقــة ويوصــي املنتــدى بوجــه خــاص بوضــع منــاهج تعليمي
م م مـن أفـراد الـشعوب األصـلية حبيـث تعكـس ثقافـاهتم وقـضاياهم واحتياجـاهت                  بالتشاور مـع الـصُ    

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

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

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

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

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

  
  الثقافة    

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

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

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

وكاالت األمـم املتحـدة، بالتعـاون مـع الـشعوب            تؤكد   املنتدى الدائم يوصي بأن   فإن  ولذلك،  
الثقــايف ة يف حتديــد أولوياهتــا اإلمنائيــة والفــرص   حــق الــشعوب األصــليوتفعــلاألصــلية املعنيــة، 

  . األصلينيوالسياحية للسكان
 اتفاقيـة التـراث     بـشأن  نيتوصـيات حلقـة عمـل اخلـرباء الـدولي         بويرحب املنتدى الدائم      - ٢٣

، ٢٠١٢ ســـبتمرب/ أيلــول ٢١ و ٢٠، يف كوبنــهاغن املعقـــودة يف العــاملي والــشعوب األصــلية    
املبـادئ التوجيهيـة   معنيـة ب استـشارية   كما هـو متوقـع، بإنـشاء هيئـة         ،جلنة التراث العاملي  وبقيام  
بنـوم بنـه   الـسابعة والـثالثني املقـرر عقـدها يف         دورهتـا  أثنـاء    ، وذلك اتفاقية التراث العاملي  لتنفيذ  

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

 إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن وفقــا للحقــوق املنــصوص عليهــا يفبتنفيــذ اتفاقيــة التــراث العــاملي 
أعــضاء وســوف يــسعى .  هنــج قــائم علــى حقــوق اإلنــسانمــادباعتحقــوق الــشعوب األصــلية، 

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

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

 وفلــسفاهتا ومنظورهــا للعــامل وقوانينــها العرفيــة الفريــدة، ونظــم احلكــم الــسياسي ونظــم الثقافيــة
التقليديـة   ل عيـشها  العدالة اليت تتبعها الشعوب األصلية، ونظم معـارف الـشعوب األصـلية وسـب             

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

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

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

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

  .اإلمجايل، واحلماية البيئية وتبادل التقدير بني الثقافات
  

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

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

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

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

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

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

هم املستخدمة بطريقة أخرى، تارخييا ويف الوقت الراهن، قد أفضى، يف مجلـة أمـور، إىل طـرد          أو
، ممـا أدى إىل  ا التقليديـة األخـرى وأمنـاط عيـشه    هـا تآكل حـرف الـصيد وحرف    إىل   و ممن أراضيه 
مــن قبيــل تلــك حظــر ضــمان أال تــؤدي أشــكال يلــزم ف.  شــعوبااصفته بــا ورفاههــاهتديــد بقائهــ

  .األصلية من حقوق الشعوبإىل النيل على الصيد وسبل العيش التقليدية األخرى املفروضة 
ــدويــسلّ  - ٢٩ ــدائم  ىم املنت ــاالعتراف    ال ــة فيمــا يتعلــق ب بــأن العديــد مــن التطــورات اإلجيابي

قهــا قــد حــدثت علــى مــدى الــسنني املاضــية، بالــشعوب األصــلية وضــرورة محايــة وتعزيــز حقو
 ة املعنيــوآليــة اخلــرباء ويرحــب بالــدور الرائــد للجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنــسان والــشعوب        

. بالــشعوب األصــلية يف االعتــراف بالــشعوب األصــلية يف القــارة األفريقيــة والنــهوض حبقوقهــا  
ويالحــظ املنتــدى . يةاألصــلالــشعوب االعتــراف ب عــدة بلــدان أفريقيــة يف تطــوير تســامه كمــا

 بـشأن   ١٦٩بتقدير تصديق مجهورية أفريقيا الوسطى على اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم                 
ــة  ــة الكونغــو  ؛الــشعوب األصــلية والقبلي ــز ٢٠١١-٥لقــانون رقــم ا وســن مجهوري  بــشأن تعزي

وحتقيـق   البلـد؛ ومحاية السكان األصليني وإنشاء آلية قانونية ملعاجلة حالـة الـشعوب األصـلية يف      
ــا،  ــاتوا األصــلي يف بورونــدي   تقــدم دســتوري يف كيني ــداوإحــداث حــصص لــشعب ب .  وروان

  .تشجيعهالشعوب األصلية تتطور وينبغي قوق افممارسة الدول األفريقية الداعمة حل
 قمة رؤسـاء الـدول،      اتمؤمتر ذلك خالل    يف ولئن كانت هيئات االحتاد األفريقي، مبا       - ٣٠

حاجـة إىل التوعيـة   مثـة  صلية يف أفريقيا واعتمدتـه، فإنـه ال تـزال          قد صاغت مفهوم الشعوب األ    
 يف القــارة، واختــاذ تــدابري قويــة وفعالــة، مبــا فيهــا التــدابري التــشريعية،   األصــليةبــشأن الــشعوب 

كما أنه إذا كانـت حقـوق الـشعوب        .  واحترامها  الواجبة هلا  لضمان االعتراف حبقوق اإلنسان   
اكم األفريقيــة ويف قــرارات اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنــسان  األصــلية قــد لقيــت ســندا يف احملــ

 ، فإنـه ال تـزال مثـة ثغـرات يف التنفيـذ      والـشعوب  ساننـ  اإل حلقـوق كمة األفريقية   احملوالشعوب و 
وحيث املنتدى الدائم الدول املعنية على تنفيذ قـرار اللجنـة األفريقيـة حلقـوق     . على نطاق واسع  

قــوق اإلنــسان  حل، وحكــم احملكمــة األفريقيــةإنــدورواقــضية ، مبــا يف ذلــك اإلنــسان والــشعوب
قــرار احملكمــة العليــا لبوتــسوانا و، أوجيــكيف قــضية والــشعوب بــشأن التــدابري املؤتقــة، الــصادر 
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  تطـوير فهـذه قـضايا مهمـة ألهنـا تـسهم يف     . حتجزات الصيد يف كاالهاريمب  املتعلقة قضيةال يف
  .تحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةاالجتهاد املتعلق بتنفيذ إعالن األمم امل

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

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

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

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

ني اآلخــرين، يمــن التفاعــل اهلــادف مــع الــدول والفــاعلني اإلمنــائ ونــسائها وذوي اإلعاقــة فيهــا 
ا مـن احملافـل املعنيـة بقـضايا     ؤمترات وغريهـ املـ تـداريب و البطرق منها تنظيم ورعاية احلـضور يف    

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

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

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

  .التكيف مع املناخالرعي األفريقي وحقوق الشعوب األصلية و
تــدى الــدائم بالــدول أن حتــرص علــى أن تتقيــد الــسياسات الوطنيــة املتعلقــة نويهيــب امل  - ٣٤

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

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

اإلجنابيـة؛ وحمدوديـة فـرص االسـتفادة مـن التعلـيم             اجلنسية و  وخدمات الصحة اجليدة،  الصحية  
؛ وحمدوديـــة فـــرص االســـتفادة مـــن بـــرامج وعمليـــات الـــتمكني االقتـــصادي واملناســـباجليـــد 
ــة أو احلــد مــن فــرص التمتــع      والتــدر ــاء القــدرات؛ واحلرمــان مــن حقــوق امللكي يب املهــين وبن

املـرتيل وغـري ذلـك       يف توارث األرض؛ وقابلية التـأثر بالرتاعـات؛ والعنـف            نوانتهاك حقوقه  هبا
  .؛ وانعدام األمن الغذائيمن أشكال العنف
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للطفولــة املتحــدة األمــم ويهيــب املنتــدى الــدائم هبيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ومنظمــة     - ٣٦
وكيانــات ، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي    )اليونيــسف(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .ومسبقة عن بينة
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

األعمــال الــيت يرتكبــها أفــراد الــشرطة الوطنيــة واحملليــة، واجلــيش، ومؤســسات إنفــاذ القــانون،   
  .سسات احلكومية، ضد الشعوب األصليةوالسلطات القضائية، وغريها من املؤ

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

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

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

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

  .حقوق الشعوب األصلية بغرض إهناء هذه املمارسات
نـت بتهمـة    يرحب املنتدى باحلكم غري املـسبوق الـذي صـدر ضـد إيفـرين ريـوس مو                و  - ٤٤

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

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

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

يرحــب املنتــدى بــدخول الربوتوكــول االختيــاري امللحــق بالعهــد الــدويل اخلــاص         و  - ٤٦
وُيــشّجع املنتــدى  .االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة حيــز النفــاذ يف اآلونــة األخــرية  بــاحلقوق

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

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

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

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

  .ائر الشعوبوشباب س
يكرر املنتدى توصيته ملنظمة العمل الدولية باستيعاب منظمات الشعوب األصـلية يف            و  - ٤٨

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

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

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

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

 وفقا ملبدأ االكتشاف يف املطالبـة بأراضـي أمريكـا    هلم مطلق احلريةاملكتشفون األوروبيون أهنم  
ــوكهم  ــشمالية باســم مل ــسلطات    ويوصــي املنتــ . “ال ــسان وال ــات حقــوق اإلن ــدول وهيئ دى ال

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

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

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

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

وجيب على هـذه األطـراف أن تـويل اهتمامـا       . يف سياق الشعوب األصلية يف القارة األركتيكية      
 هـذه الـشعوب يف املـشاركة يف صـنع القـرارات يف مجيـع املـسائل الـيت                 فوريا وخاصا حلق أبنـاء    

  .تؤثر يف حقوقهم يف أراضيهم وأقاليمهم ومواردهم وحقهم يف املوافقة احلرة املسبقة املستنرية
ن تتخـذ الـدول خطـوات إلنـشاء جلـان لتقـصي احلقـائق يف                ويوصي املنتـدى الـدائم بـأ        - ٥٢

ويؤكـد املنتـدى أن     . سيمة حلقوق أبناء الشعوب األصـلية     حالة ما أبلغ عن وقوع انتهاكات ج      
إلنــشاء جلــان لتقــصي  املــشاركة الكاملــة والفعالــة للــشعوب األصــلية املتــضررة شــرطا مــسبقا  

  .احلقائق وتشغيلها
  حوار شامل مع وكاالت األمم املتحدة وصناديقها    

البنـك الـدويل،    (ليـة   دخل املنتدى الـدائم يف حـوار تفـاعلي مـع املؤسـسات املاليـة الدو                 - ٥٣
ومصرف التنمية األفريقي، ومـصرف التنميـة اآلسـيوي، ومـصرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة،                 

فللمشاريع اإلمنائية املمولة من املؤسـسات املاليـة الدوليـة آثـار كـبرية            ). واملؤسسة املالية الدولية  
 مئويـة  نـسبة اء فـيهم  ذين يبلـغ عـدد الفقـر   الـشعوب األصـلية الـ     أبنـاء   على حقوق وُسُبل معيشة     

عالية بدرجة غري متناسبة مع عددهم إىل إمجايل السكان، والذين تقل بينهم مـستويات التعلـيم                
وترتفع معدالت اإلصابة باألمراض واحتماالت التعـرض للتمييـز عمـا حيـدث بـني غريهـم مـن                   

 -ألطـراف  ويرحب املنتدى بفرصة الدخول يف حوار مع املصارف اإلمنائيـة املتعـددة ا      . الفئات
بـني  عـن نـشوء عالقـة     ويأمل أن يثمـر احلـوار        -وهو األول من نوعه يف سنوات عمل املنتدى         
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ــر تنظيمــا تثــري أداء   املنتــدى واملــصارف  ــا عملي تكــون أكث اســتعراض واســتكمال سياســات  ت
  .يضطلع هبا يف الوقت احلاضرصارف أصبح العديد من املالضمانات اليت 

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

وينبغـــي ). ســـتثنائيةاالظـــروف بـــدل قـــصرها علـــى ال(ويف مجيـــع ســـياقات املـــشاريع اإلمنائيـــة 
أن تكون اعترفـت أوال     ب األصلية دون    الشعوأبناء  للمصارف أال تؤيد أي مشاريع تؤثر على        

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

ا للـضمانات   سياسـاهت وتدرجـه ضـمن     ملـسبقة املـستنرية، دون أي قيـد أو شـرط،            املوافقة احلرة ا  
عمالئهـا  دخـول   أن تكفل املؤسـسات املاليـة الدوليـة         فال بد من    . املشاريعوصكوكها املتصلة ب  
املـصارف يف  متوهلـا هـذه   مـن مـشاريع   ين الـشعوب األصـلية املتـضرر   أبنـاء  واملقترضني منها مـع    

  . على تلك املشاريع احلرة املسبقة املستنريةملحصول على موافقته لعمليات
 البنـك الـدويل سياسـته املتعلقـة بالـشعوب األصـلية             يكيـف ويطالب املنتدى الدائم بأن       - ٥٦

إلعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب مبــا جيعلــها متتثــل ) ١٠-٤الــسياسة التــشغيلية (
 ضـرورة اعتمـاد البنـك معيـار املوافقـة         املنتدى أمهيـة خاصـة علـى      علق  وي. األصلية امتثاال كامال  

 يتـوىل   علـى حقـوق اإلنـسان     وعلى اعتماده بصفة عامة على هنـج قـائم          احلرة املسبقة املستنرية،    
نتـدى توصـيته الـصادرة يف دورتـه الثانيـة      ويكـرر امل .  ويضفي عليه طابعـا مؤسـسيا      تفعيلهالبنك  

 عــشرة الداعيــة إىل مواءمــة مــا يــستجد مــن صــكوك البنــك والوكــاالت األخــرى مــع اإلعــالن 
ملعـايري الـدنيا حلقـوق اإلنـسان الالزمـة لتعزيـز حقـوق              يعكـس صـورة ا     باعتبار أن هذا اإلعـالن    

أن تتـسق مـع     ذه الـصكوك مـن      فال بد هلـ   . الشعوب واألمم واجملتمعات احمللية األصلية ومحايتها     
الــسياسات أن تــستخدم يف ويــشدد املنتــدى علــى ضــرورة  . أن تفوقهــا تلــك املعــايري الــدنيا أو 

  . املشار إليهمع اإلعالنتكون متسقة التشغيلية للبنك لغة 
ويالحظ املنتدى مع القلق التنفيذ غري املرضي لسياسة البنك الدويل املتعلقة بالـشعوب               - ٥٧

تقريـر  أبرزهـا   البنك  داخلية عديدة أجراها هذا     استعراضات  ق يف   وثّهو م ى حنو ما     عل األصلية،
، املعنـــون ٢٠١٠، وتقريـــر فريـــق التقيـــيم املـــستقل لعـــام ٢٠١١االســـتعراض الـــداخلي لعـــام 

التقيـد الـصارم    يف هـذه احلـال       الـضروري    فمـن . الضمانات وسياسات االستدامة يف عامل متغري     
مــا هنــاك داخــل ويوصــي املنتــدى بتوجيــه اجلهــود حنــو . يةبــضمانات حقــوق الــشعوب األصــل

 يف املراحـل األوىل أكانت آليات تتعلـق باالمتثـال       االمتثال، سواء   ات لتحقيق هذا    آليالبنك من   
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إلنفـــاذ بعـــد تتعلـــق باآليـــات أن التعامـــل مـــع املـــشاريع وعمليـــات التـــصميم واملوافقـــة،  مـــن 
  .املشاريع إجناز
 سياسـات البنـك الـدويل التـشغيلية، مبـا يف            تطبيـق أن  ع القلـق    ويالحظ املنتدى أيضا مـ      - ٥٨

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

 وضع جمموعة من الـضمانات وآليـات املتابعـة     يفها  البنك الرامية إىل استعراض ضماناته وحتديث     
  .تشمل مجيع أدوات التمويل وكل عمليات البنك األخرى

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

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

عنيـة حبقـوق الـشعوب األصـلية،         امل لألمم املتحدة املعين حبقوق الشعوب األصـلية وهيئـة اخلـرباء          
عمليات إعادة التـوطني غـري الطوعيـة للـشعوب األصـلية املرتبطـة باملـشاريع املمولـة مـن البنـك                      

  .٢٠١٤ عن ذلك يف عام اقدم تقريريالدويل، و
ــيط املنتــدى علمــا بــاإلعالن الــذي أصــدره البنــك الــدويل بــشأن إنــشاء جملــس            - ٦١ وحي

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

 الـسياسة العامـة للبنـك        على حنو كامـل بـني      ستوفقأبناء الشعوب األصلية وأن الوثيقة اخلتامية       
  .م إعالن األمم املتحدة أحكاوبنيالدويل ومبادئه التوجيهية وأنشطته 

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

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

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

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

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

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

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

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

  . بالضمانات والصكوك املتصلة باملشاريع
لـدائم املؤسـسات املاليـة الدوليـة علـى وضـع آليـات سياسـات وأطـر                  يشجع املنتدى ا  و  - ٦٦

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

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

يـة وأشـكال التعـبري الثقـايف        الفكرية بشأن امللكيـة الفكريـة واملـوارد املتوارثـة، واملعـارف التقليد            
التقليدية، بالنسبة للشعوب األصـلية، يـشجع بقـوة ممثلـي الـشعوب األصـلية علـى املـشاركة يف                  

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

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

  .والفنون الشعبية، ويهيب بالدول واملؤسسات واملنظمات األخرى املسامهة يف الصندوق
م، إذ يــشري إىل احلــوار الــشامل الــذي أجــري مــع أمانــة املنظمــة العامليــة واملنتــدى الــدائ  - ٦٩

، والتوصيات اليت وجههـا إىل املنظمـة       ٢٠١٢للملكية الفكرية يف دورهتا احلادية عشرة يف عام         
وقتئذ، يقر باألنشطة اليت اضطلعت هبا املنظمة حـىت اآلن اسـتجابة للتوصـيات، ويرحـب علـى                  
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، الـيت   ٢٠١٣أبريل  /ل للخرباء من الشعوب األصلية يف نيسان      وجه اخلصوص بتنظيم حلقة عم    
  .اشتركت يف تنظيمها أمانتا املنتدى واملنظمة، وذلك على النحو الذي أوصى به املنتدى

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

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

  
  مناقشة بشأن املؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية    

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

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

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

التحضريية والتجمعات اإلقليمية واملواضيعية وبفريق الصياغة املنبثق عن فريق التنـسيق العـاملي،           
لتوصيات املقبلة للمؤمتر التحضريي العاملي للشعوب األصلية املقرر عقـده يف ألتـا،             ويتطلع إىل ا  
، وهيئـة اخلـرباء املعنيـة حبقـوق الـشعوب األصـلية،         ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٢-١٠النرويج، يف   

وباالجتماعات التحضريية اإلقليميـة ومـسامهات كـل منـها يف الوثيقـة اخلتاميـة للمـؤمتر العـاملي                   
وجيب أن ُتراعى يف صنع القرار املتعلق هبذا املؤمتر يف حد ذاتـه مجيـع               . وب األصلية املعين بالشع 

ويوجــه املنتــدى االنتبــاه إىل اهلــدف  . االســتنتاجات والتوصــيات الــيت تنــشأ مــن هــذه األنــشطة 
اجلماعي املتعلق بكفالة عقد جلسات غري رمسية، وموائد مـستديرة تفاعليـة، وحلقـات نقـاش،                

  .امية للمؤمتر عملية املنحىواعتماد وثيقة خت
ويعرب املنتدى الدائم عن امتنانه حلكومة غواتيمـاال وللفريـق القُطـري لألمـم املتحـدة                  - ٧٣

يف غواتيماال لتنظيمهما اجتماع خرباء األمم املتحدة الدوليني املعنية حبقوق الشعوب األصـلية،           
قرر اخلـاص املعـين حبقـوق الـشعوب         الذي مشل آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية، وامل        

رين املـــشاركني وفريـــق األصـــلية واملنتـــدى الـــدائم املعـــين بقـــضايا الـــشعوب األصـــلية، وامليـــّس
ــسيق ــاملي لعــام    التن ــاملي، اســتعدادا للمــؤمتر الع ــذي عقــد يف تيكــال، غواتيمــاال   ٢٠١٤الع    وال
  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢١ و ٢٠يومي 
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ــدائ   - ٧٤ ــدى ال ــزام حكومــة املكــسيك عقــد اجتمــاع حتــضريي    ويرحــب املنت ــد اعت م بتأكي
إقليمي ومواضـيعي مبـشاركة الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة والـشعوب األصـلية ومنظومـة                    
األمــم املتحــدة، وهيئــة اخلــرباء املعنيــة حبقــوق الــشعوب األصــلية واملقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق  

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

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

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

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

  .البحر الكارييب ويشجع اللجان اإلقليمية األخرى على إجراء دراسات مماثلة
ى الدائم تأكيد أن فريق الدعم املشترك بني وكاالت األمـم املتحـدة املعـين    ويعيد املنتد   - ٧٧

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

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

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

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

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

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

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

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

املــشاركة يف جلــسة االســتماع التفاعليــة غــري الرمسيــة دون احلاجــة إىل العــودة إىل نيويــورك يف  
  .لصلةوقت الحق وتكبد مزيد من نفقات السفر وغريها من النفقات ذات ا

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

  . مركزا يف مجيع أحناء العامل٦٠من خالل مراكز األمم املتحدة لإلعالم البالغ عددها 
يط املنتــدى الــدائم علمــا بتعــاون االحتــاد الربملــاين الــدويل يف األعمــال التحــضريية   وحيــ  - ٨٢

للمؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية، ويوصي بأن ينظم االحتاد الربملـاين الـدويل اجتماعـات               
ــشريعية         ــدابري الت ــاد الت ــشة اعتم ــة، ملناق ــة والقطري ــة واإلقليمي ــستويات العاملي ــى امل ــانيني عل للربمل
ــك         ــا يف ذل ــانيني، مب ــشاركة الربمل ــشجع م ــشعوب األصــلية وأن ي ــى ال ــؤثر عل ــيت ت ــة ال واإلداري

وينبغــي أن تــستفيد . ألصــلية، يف املــؤمتر والعمليــات التحــضرييةاالربملــانيون مــن أبنــاء الــشعوب 
ر هذه االجتماعات من التطورات اإلجيابية املنبثقة عن املؤمتر الذي قـام فيـه االحتـاد بـدور امليـسّ                  

  .يف والية تشياباس، املكسيك، األمر الذي أدى إىل اعتماد إعالن تشياباس
 مـن التقريـر املتعلـق       ٨١  و ٨٠التوصـيات الـواردة يف الفقـرتني        املنتـدى الـدائم     يكرر  و  - ٨٣

جتّمـع الـشعوب األصـلية    ويـدعو  ) E/2012/43-E/C.19/2012/13( بأعمال دورته احلاديـة عـشرة   
كفالة مشاركة املرأة املسنة مـن بنـات الـشعوب األصـلية، والـشباب              وفريق التنسيق العاملي إىل     

واألشخاص ذوي اإلعاقة من أبنـاء هـذه الـشعوب يف املـؤمتر العـاملي املعـين بالـشعوب األصـلية                     
  .وعملياته مشاركة متساوية وشاملة

إىل مكتـب رئـيس الـدورة الثامنـة والـستني للجمعيـة العامـة أن             املنتدى الـدائم    ويطلب    - ٨٤
قيم اتصاالت وثيقة مع املنتدى، وذلك من خالل أمانته العامـة، وتـسهيل مـسامهة املنتـدى يف                ي

ــصادية   . املراحــل التحــضريية مــن املــؤمتر العــاملي   ــشؤون االقت ــضا إىل إدارة ال ويطلــب املــؤمتر أي
ملنتــدى لتنــهض مبــسؤولياهتا يف أن تقــدم الــدعم إىل أمانــة ااالجتماعيــة التابعــة لألمانــة العامــة  و

  .الصدد هذا
يكرر املنتـدى الـدائم توصـياته بـأن تـشارك الـشعوب األصـلية علـى قـدم املـساواة يف                و  - ٨٥

صياغة مجيع الوثائق اليت تنبثق عن عملية املؤمتر العـاملي املعـين بالـشعوب األصـلية، مبـا يف ذلـك           
  .أي وثيقة ختامية



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

 

13-36170 22 
 

 مـن التقريـر   ١٨ة يف الفقرة وحييط املنتدى الدائم يف معرض إشارته إىل التوصية الوارد          - ٨٦
علمــا بالكلمــات الــيت ، )E/2012/43-E/C.19/2012/13(املتعلــق بأعمــال دورتــه احلاديــة عــشرة  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الــدورة الثامنــة والــستني للجمعيــة العامــة يف   ويوصــي املنتــدى الــدائم أن يطبــق رئــيس   - ٩٠
وائـد املـستديرة    اختيار الرئيسني املشاركني وسائر األعضاء يف اجللستني العـامتني ومناقـشات امل           

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

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

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

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

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

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

الذي أُجري يف غواتيماال والذي ُعرضت نتائجه على خرباء املنتدى الدائم، وعلى آلية اخلـرباء             
ويوصــي . لــشعوب األصــلية، واملقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق الــشعوب األصــلية املعنيــة حبقــوق ا

  .املنتدى بأن تنفذ أفرقة األمم املتحدة القطرية األخرى وسائر البلدان ممارسات مماثلة
الشعوب األصـلية   اإللكترونية بشأن   لمشاورة  بالوثيقة النهائية ل  ويرحب املنتدى الدائم      - ٩٤

والــيت األمانـة العامــة للمنتــدى الــدائم واليونيــسيف   يف تيــسريها ، الــيت شــاركتوعـدم املــساواة 
 .املساواة ، يف سياق املشاورات املواضيعية بشأن عدم٢٠١٢يف عام عقدت 

ــ بيرحــب املنتــدى الــدائم و  - ٩٥ حتقيــق املــستقبل الــذي نريــده يف  ’’شاورة املعنونــة نتــائج امل
 يف تعقــديت  الــ‘‘٢٠١٥نميــة ملــا بعــد  خطــة ت حنــو:أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب

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

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

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

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

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

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

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

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

 . الطبيعيةهموموارد همقاليمأوأراضيهم 

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

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

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

 .توتوصيا

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

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

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

 .٢٠١٥عد عام ا باملتصلة مب

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

 اإلعــالن الــدويل للــشعوب يفعلــى النحــو احملــدد  ٢٠١٥بعــد عــام ملــا التنميــة خطــة بتعريــف 
املــؤمتر يف  اعتمدتــه الــشعوب األصــلية الــذيلتنميــة املــستدامة وتقريــر املــصري، األصــلية بــشأن ا
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، ٢٠١٢الربازيـل يف عـام      نريو،  ا جـ  ي املعقـود يف ريـو د      الدويل للتنمية املستدامة وتقرير املـصري     
 .مية املستدامةلتنالرابعة لالركيزة  الثقافة وتوصي باعتبار

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

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

أهـداف  ب املعينالعضوية  باب  فتوح  املالفريق العامل   يكفل   ويوصي املنتدى الدائم بأن      - ١٠٤
الـشعوب األصـلية يف مجيـع العمليـات     مـشاركة أبنـاء    ومنظومة األمـم املتحـدة       التنمية املستدامة 

يف هــذا الــصدد، يوصــي و. ملــستدامة ومــسامهتهم املفيــدة فيهــاأهــداف التنميــة اقــة بوضــع املتعل
الـيت جتـري   يف احلـوارات   ممثلـيهم  ولـشعوب األصـلية   بأن تشارك منظمات أبنـاء ا     املنتدى الدائم   

 . الفريق العاملات هذااجملتمع املدين خالل اجتماعوالدول األعضاء بني 

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

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

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

ت الــيت أجريــت مــع الثانيــة عــشرة، ونتــائج املــشاوراتــه ، الــيت عقــدت خــالل دور٢٠١٥عــام 
 .٢٠١٥عام  إلعداد خطة التنمية ملا بعد الشعوب األصلية

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

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

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

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

هـذه   التعاون يف    استمراروضمان   ،٢٠+ريواألصلية العاملية ألعمال التنسيق املتعلقة مبؤمتر قمة        
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ــة الـــيت ســـ   ــة احليويـ ــاتالعمليـ ــاركون هلـ ــات يف    آثـ ــشعوب واجملتمعـ ــى الـ ــرة علـ ــة ومباشـ  عميقـ
 .ناطقامل عمجي

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

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

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

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

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

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

 .أحدهم من الشيوخ واآلخر شخصا بالغا والثالث شابا

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

مكتـب  ن يـضع    بـأ ويوصـي املنتـدى الـدائم       . خماطر الكوارث على الصعيدين الوطين واإلقليمي     
إشراك الشعوب األصـلية    املتعلقة ب االعتبار الدراسة   يف  للحد من خماطر الكوارث     األمم املتحدة   
 باعتبارهـا وثيقـة مـن      )E/C.19/2013/14(عمليـة احلـد مـن خمـاطر الكـوارث            يف   على حنـو أمشـل    

  .٢٠١٥ الذي سيعقد يف عام الوثائق الرمسية للمؤمتر العاملي الثالث للحد من الكوارث
الـصحة والتعلـيم والثقافـة وفريـق الـدعم          بـشأن   استعرض املنتدى الدائم توصـياته      قد  و - ١١٣

قـرر املنتـدى أن     و. رأى أنه فات أواهنا   بقضايا الشعوب األصلية و   املشترك بني الوكاالت املعين     
ــسحب ــة ي ــرات :  التوصــيات التالي ــن ٣١، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩الفق ــره عــن  ، م تقري
، ٦٤ الفقــرات ؛)Corr.1  وE/2002/43/Rev.1-E/CN.19/2002/3/Rev.1(األوىل تــه دورأعمــال 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 يف دوراهتــا الــسنوية تهممــشارك وتــشجع زيــادةن الوصــول إىل مواقعهــا الــشبكية متكينــهم مــو
تتنـاول موضـوع األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن أبنـاء             جلـسات للخـرباء     إمكانية عقد   والنظر يف   

 .الشعوب األصلية

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

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

مــن أبنــاء  حقــوق الــشباب بــشأنشر املعلومــات واملــواد التدريبيــة نــلالــشعبية ة الثقافيــاالتــصال 
 .وتيسري عمليات التشاور على الصعيدين الوطين والدويلاألصلية  الشعوب
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احلكومــات ووكــاالت األمــم املتحــدة مــوارد   بــأن ختــصص  ويوصــي املنتــدى الــدائم  - ١١٨
الـشعوب  إىل قـضايا  هتمام  من االامزيدتوجه ألنشطة االتصال وتعزز الوصول إىل املعلومات و     

ــالم  ــائل اإلعـ ــلية يف وسـ ــة    األصـ ــة واإلعالميـ ــائل التوعويـ ــتعانة مبختلـــف الوسـ ، وذلـــك باالسـ
 .اإلعالملشؤون إدارة األمم املتحدة الستكمال ما يتبقى من أنشطة مل تنجزها 

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

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

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

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

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

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

 .لينوب عنه يف ذلك

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

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

  .من خرباء األمم املتحدة
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 الفصل الثاين
  هاوقائع ومواعيدها ومكان الدورة    

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

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

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

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

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

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

 .األعمال جدول

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــة         ــارة األمريكي ــة يف الق ــات البحــث عــن احلقيق ــائق وســائر آلي ‘‘ األصــلية وجلــان تقــصي احلق
)E/C.19/2013/13 .(الشعوب األصـلية  أبناء إىل تقرير شفوي عن حالة أيضا  اللجنة  ت  استمعو

. اإلعـالن عمـال بأحكـام     لدميقراطية يف أمريكـا الالتينيـة       ومشاركتهم يف العمليات االنتخابية وا    
مايو، نظر املنتدى يف توصـياته املقدمـة يف إطـار           /أيار ٣١، املعقودة يف    الثانية عشرة ويف اجللسة   

 .من جدول األعمال) انظر الفصل األول، الفرع باء (٦البند 

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

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

ــة ــشعوب        )E/C.19/2013/6( التنمي ــات ال ــساء وفتي ــف ضــد ن ــشار العن ــدى انت ــن م ــة ع ، دراس
 من إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب          ٢٢ من املادة    ٢قا ألحكام الفقرة    األصلية وف 
، ٢٠١٣مـايو   /أيـار  ٣١، املعقـودة يف     الـسادسة عـشرة   ويف اجللسة   ). E/C.19/2013/9( األصلية

ــد       ــر املنتــدى يف توصــياته املقدمــة يف إطــار البن ــرع بــاء  انظــر  (٧نظ مــن ) الفــصل األول، الف
 .األعمال جدول

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

وكــان . ‘‘ذلــك املــسائل الــيت يعــىن هبــا اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي واملــسائل املــستجدة     
ن الـصناعات االسـتخراجية وأثرهـا       عـ التقريـر املوحـد     للنظر يف هذا البند     دى  معروضا على املنت  
ــشعوب  ــى الـ ــلية  علـ ــتخراجية يف    ادرو) E/C.19/2013/16(األصـ ــصناعات االسـ ــشأن الـ ــة بـ سـ

  يف األقــــاليم الــــيت توجــــد هبــــا هــــذه الــــصناعات     األصــــليةاملكــــسيك وحالــــة الــــشعوب   
)E/C.19/2013/11(  ،تعـدين يف جمتمعـات الـشعوب األصـلية     دراسة عن آثار ازدهـار أنـشطة ال      و
دراسة عن املشاركة السياسية لنساء الـشعوب األصـلية علـى           و،  )E/C.19/2013/20( أستراليا يف

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

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

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

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

 .ن دورته الثانية عشرةاملقررات والتوصيات ومشروع تقرير املنتدى الدائم ع

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

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

 .على جدول أعماله

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

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

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

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

  
 ضوراحل  - باء  

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

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

  اء املكتبانتخاب أعض  -جيم   
مـايو، انتخـب املنتـدى أعـضاء املكتـب التاليـة       /أيار ٢٠، املعقودة يف    األوىل يف اجللسة    - ١٣٨

 :أمساؤهم بالتزكية

 :الرئيس
 سينا كانينكيبول   

 :نواب الرئيس
 روي جيفاسيشرجا   
 توالس فيكتوريا  
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 فيسنيتشاول   
 كزافييهبرييت   

 :املقرر
 بيوديهإيفا   

  
  جدول األعمال  - دال  

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

  
 وثائقال  - هاء  

الوثـائق املعروضـة علـى املنتـدى يف دورتـه           بقائمة   E/C.19/2013/INF/2يف الوثيقة    ترد - ١٤٠
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	توصيات المنتدى الدائم
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	4 - الحق في الصحة هو حق يتجسد من خلال رفاه الفرد، وكذلك الرفاه الاجتماعي والعاطفي والروحي والثقافي للمجتمع المحلي ككل. وقد أدى الاستعمار، ولا سيما سياسات القمع ونزع الملكية والاستيعاب، إلى التحديات الصحية التي تواجهها كثير من الشعوب الأصلية اليوم، والتي ستؤثر على الأجيال القادمة أيضا. ونتيجة لذلك، فإن صحة الشعوب الأصلية توهنها مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، منها الفقر والسكن غير اللائق.
	5 - ويشير المنتدى الدائم إلى التوصيات العديدة التي تدعو إلى توفير إحصاءات عن صحة الشعوب الأصلية، ولكن لا تزال عملية جمع البيانات وتصنيفها تشكِّل تحديا. وعلى وجه الخصوص، لا يزال تقديم الرعاية الصحية في المناطق الريفية والنائية يشكِّل عقبة كبرى أمام الحق في الصحة. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك حاجة ملحّة لعدد أكبر من المتخصصين في الصحة المنتمين للشعوب الأصلية وإلى مزيد من برامج التصدي للأمراض غير المعدية وخدمات الصحة العقلية والإنجابية. ويكرر المنتدى الدائم خاصة تأكيد التوصية الصادرة عن الدورة الثامنة والمتعلقة بعقد اجتماع لفريق خبراء بشأن الصحة الجنسية والحقوق الإنجابية.
	6 - وما فتئت تنشأ ممارسات جيدة تتمثل في تكملة خدمات الصحة العامة بالممارسات الصحية التقليدية. وتؤكد هذه الممارسات أهمية الحوار والنقاش بين الثقافات لضمان تقديم الرعاية الصحية بطريقة تراعي الخصائص الثقافية مما يتفق مع المادتين 23 و 24 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. لذلك ينبغي دعم هذه الممارسات والنهوض بها.
	7 - وفيما يتعلق بالصحة الجنسية والحقوق الإنجابية تدعو الحاجة إلى التثقيف بشأن فيروس نقص المناعة البشرية وتثقيف في مجال الصحة الجنسية يراعي السن ونوع الجنس ويحترم الحساسيات الثقافية في المرحلتين السابقة واللاحقة للاختبار وفي تقديم الخدمات؛ ويوصَى المنتدى الدائم بما يلي:
	(أ) مراعاة حقوق نساء وشباب الشعوب الأصلية لدى تصميم وتنفيذ خطتهم الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2014-2018؛
	(ب) الإسهام في وزارات الصحة ومنظمات نساء الشعوب الأصلية لتعزيز عملها على وضع معايير مشتركة بين الثقافات خاصة بجودة خدمات الصحة الجنسية والحقوق الإنجابية وصحة الأمهات، وتقييم الخبرات المكتسبة من النماذج الصحية المشتركة بين الثقافات في مناطق أخرى من العالم من أجل تحديد الفرص المتاحة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
	(ج) ضمان إدراج حقوق الشعوب الأصلية في الاستراتيجيات الوطنية ودون الوطنية المتعلقة بالعنف الجنساني، وتعزيز تقديم الخدمات الأساسية المقبولة ثقافيا للتصدي للعنف الجنساني والعنف الجنسي، مع التركيز على ذوي الإعاقة من المراهقين والشباب والمهاجرات من الشعوب الأصلية؛
	(د) إسهام أفرقة الأمم المتحدة القطرية في تعزيز وإدماج حقوق نساء وشباب الشعوب الأصلية في استراتيجيات التنمية الوطنية ودون الوطنية وفي الخطط القطاعية، وخاصة وليس حصرا في مجالات الصحة الجنسية والحقوق الإنجابية، والوفيات النفاسية واعتلال الأمهات، وكذلك في السياسات والخطط المعنية بالمراهقين والشباب؛
	(هـ) الإسهام في دعم العمل على المستوى القطري بشأن القضاء على ختان الإناث/بتر الأعضاء التناسلية لفتيات الشعوب الأصلية، والقضاء على الأشكال الأخرى من الممارسات الضارة ومنها، على سبيل المثال، الزواج المبكِّر والقسري، والحمل المبكر غير المرغوب فيه؛
	(و) النهوض بحقوق شباب الشعوب الأصلية، على المستوى الإقليمي والقطري، بما في ذلك مشاركتهم في عمليات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد عام 2014، وحيثما كان ذلك ممكنا، مشاركتهم في المناقشات التي يديرها صندوق الأمم المتحدة للسكان حول جدول أعمال التنمية لعام 2015.
	8 - ويكرر المنتدى الدائم تأكيد توصياته السابقة المتعلقة بعدد حالات الانتحار بين شباب الشعوب الأصلية المثير للجزع. ويشجع المنتدى تنظيم المجتمع المحلي لعمليات توفير الأماكن الآمنة والخدمات الصحية المنخفضة العتبة، واحترام عدم التمييز، ولا سيما على أساس العرق ونوع الجنس والتوجه الجنسي. وينبغي لمنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، التأكيد على توفير خدمات الصحة العقلية، مع بذل جهود خاصة للتصدي لحالات الانتحار بين شباب الشعوب الأصلية.
	9 - ويطلب المنتدى الدائم من منظمة الصحة العالمية أن تجري، بالتعاون مع مقدمي الخدمات الصحية من الشعوب الأصلية، دراسة عن مدى انتشار الانتحار بين شباب الشعوب الأصلية وعن أسبابه والجهود المبذولة، بما في ذلك النُّهج القائمة على الثقافة، من أجل منع الانتحار وتعزيز الصحة والسلامة العقليتين. ويوصي المنتدى الدائم فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني بقضايا الشعوب الأصلية، ومنظمة الصحة العالمية تنظيم اجتماع لفريق من الخبراء بهدف استعراض السياسات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بتشجيع شباب الشعوب الأصلية على القيام بدور في منع الانتحار في صفوفهم.
	10 - ومن أجل توجيه المزيد من الاهتمام إلى مرض السكري والأمراض غير المعدية الأخرى، يوصي المنتدى الدائم بأن تضع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية والحكومات خطط عمل لتحسين حصول مرضى السكري من الشعوب الأصلية على خدمات الوقاية والرعاية الصحية لمرضى السكري والمصابين بالأمراض غير المعدية. ويحث المنتدى الدائم الدول على إنشاء أو تعزيز البرامج المجتمعية الصحية التي تعمل على تمكين وتثقيف نساء وأطفال الشعوب الأصلية من أجل الوقاية من مرض السكري والأمراض غير المعدية والتغلب عليها.
	11 - ويطلب المنتدى الدائم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية إجراء دراسة عالمية بالاشتراك مع مؤسسات الشعوب الأصلية ذات الصلة وخبراء صحيين من الشعوب الأصلية بشأن حالة أفراد الشعوب الأصلية المصابين بالسكري وبأمراض غير معدية، وذلك قصد إنشاء قاعدة الأدلة الدولية اللازمة. ويمكن عرض نتائج هذه الدراسة في الدورة الرابعة عشرة للمنتدى وفي العمليات المناسبة داخل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لمرضى السكري من الشعوب الأصلية في البلدان النامية حيث لا تكاد توجد أي دراسات أُعدت في هذه البلدان. وعلاوة على ذلك، يدعو المنتدى المؤسسة العالمية لمرضى السكري، والاتحاد الدولي لمرضى السكري إلى تقديم المساعدة المالية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومؤسسات الشعوب الأصلية التي يتم تحديدها والتي سوف تجري هذه الدراسة.
	12 - ويدعو المنتدى الدائم إلى زيادة الاهتمام بمرض السكري وسائر الأمراض غير المعدية من قِبل منظمة الصحة العالمية/منظمة الصحة للبلدان الأمريكية والدول، ولا سيما مؤتمر الأمم المتحدة العالمي بشأن الشعوب الأصلية الذي سيعقد في عام 2014، ويدعو هذه الجهات إلى مناقشة القضايا المتعلقة بصحة الشعوب الأصلية وصياغة خطة عمل تتضمن بوجه خاص التركيز على تحسين فرص حصول المصابين بالسكري وسائر الأمراض غير المعدية على الوقاية والرعاية.
	التعليم

	13 - تواجه الشعوب الأصلية التي تحافظ على ممارسات وأنماط عيش قائمة على أساس معارفها التقليدية، ورؤيتها للعالم وقيمها الروحية، نظمَ تعليم تكاد لا تولي أي اعتبار لثقافات هذه الشعوب ولغاتها ومعارفها. وتشير الأدلة أيضا إلى أن أفقر المناطق تتلقى أردأ تعليم ومن الثابت أن تحسين التحصيل التعليمي يؤثر إيجابيا على رفاه الشعوب الأصلية، وتساهم كذلك في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية. فالوصول إلى التعليم الجيد يكفل فرصا أفضل للحصول على المعارف والمهارات الضرورية لرفع مستوى المعيشة.
	14 - ويؤكد المنتدى الدائم أن المواد 11 إلى 15 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية توفر إطارا هاما جدا لضمان التغييرات التحويلية اللازمة في تعليم الشعوب الأصلية، وكذلك ضمان ممارسة الحق في تقرير المصير. وللشعوب الأصلية الحق في أن تشارك في تحديد ووضع الأولويات والمبادرات التعليمية، بما في ذلك القوانين واللوائح والسياسات التي لها تأثير مباشر عليها. وينبغي لهذه النظم التعليمية أن تحترم نظرة الشعوب الأصلية إلى العالم وثقافات تلك الشعوب ولغاتها ومعارفها التقليدية وأن تحترمها وتعترف بها مع ضمان المساواة بين الجنسين والاعتراف بحفظة المعارف التقليدية بوصفهم السلطات التربوية.
	15 - ويشجع المنتدى الدائم الدول ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها على أن تنفِّذ، بالتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير استباقية وجوهرية لتحقيق الإعمال الكامل والفعال للحقوق المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.ولا بد من أن تشمل هذه التدابير زيادة عدد ونطاق فرص الحصول على التعليم للمتعلمين من الشعوب الأصلية الذين يعيشون في المناطق النائية أو في مجتمعات الرحّل. ويدعو المنتدى الدول إلى احترام وتنفيذ المادة 19 من الإعلان عن طريق ضمان الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية قبل اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو إدارية تؤثر عليها.
	16 - ويؤدي التعليم باللغة الأصلية والتعليم الثنائي اللغة، وخاصة في المدارس الابتدائية والثانوية، إلى تحصيل تعليمي فعّال وناجح في الأجل الطويل. ويحث المنتدى الدائم الدول على تمويل وتنفيذ برنامج عمل العقد الدولي الثاني للشعوب الأصلية في العالم وتحديدا فيما يتعلق بالهدف التالي المتصل بالتعليم. ويؤكد المنتدى الدائم على ضرورة أن تحترم الدول وتشجع تعاريف الشعوب الأصلية للتعلم والتعليم، المستندة إلى قيم وأولويات الشعوب الأصلية المعنية. والحق في التعليم هو حق لا يتقيد بحدود الدولة، وينبغي أن يجسده حق هذه الشعوب في أن تجتاز الحدود بحرِّية، على نحو ما تؤيد ذلك المادتان 9 و 36 من الإعلان.
	17 - ويوصي المنتدى الدائم، استنادا إلى المادتين 14 و 15 من الإعلان، بأن تدعم الدول الشعوب الأصلية في إنشاء نظمها ومؤسساتها التعليمية الخاصة، بما في ذلك الجامعات. وينبغي وضع تدابير محددة من أجل دعم مؤسسات وبرامج التعليم العالي الخاصة بالشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية ومؤسسات وبرامج التعليم العالي المشتركة بين الثقافات فيما تضطلع به من عمليات أكاديمية وتنظيمية وعمليات اعتماد الشهادات والعمليات المالية. ومن الأمثلة الممتازة على أفضل الممارسات في هذا الصدد إدراج الدراسات الإلزامية عن الشعوب الأصلية في المناهج الدراسية بمؤسسات التعليم العالي. ويحث المنتدى الدول على أن تعترف بأهمية مبادرة استدامة التعليم العالي التي أُطلقت خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2012، وأن تُدمِج معارف الشعوب الأصلية وتاريخها ومقترحاتها في الأنشطة المقرر الاضطلاع بها.
	18 - ويشير المنتدى الدائم إلى التوصيتين الواردتين في الفقرتين 48 و 56 من تقرير اجتماع فريق الخبراء الدولي بشأن موضوع شباب الشعوب الأصلية (E/C.19/2013/3) اللتين تشددان على أن للتعليم اللغوي والسيادة اللغوية أهمية حاسمة بالنسبة للشعوب الأصلية. ويوصي المنتدى بأن تعقد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، واليونيسيف وغيرهما من الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع المنتدى، اجتماعا للخبراء في مجال المسائل المشتركة بين الثقافات والتعليم الثنائي اللغة.
	19 - ويواجه الأشخاص ذوو الإعاقة من الشعوب الأصلية عقبات بالغة الصعوبة نظراً لكونهم من الشعوب الأصلية ولكونهم معاقين. ويوصي المنتدى الدائم بأن تهيئ الدول وتوفر الإمكانية التامة للحصول على الفرص التعليمية لأفراد الشعوب الأصلية على قدم المساواة وبدون تمييز على النحو الذي يقرّه إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويوصي المنتدى بوجه خاص بوضع مناهج تعليمية بلغة الإشارة بالتشاور مع الصُم من أفراد الشعوب الأصلية بحيث تعكس ثقافاتهم وقضاياهم واحتياجاتهم وتفضيلاتهم. وحيثما وجد تعاون في مجال التعليم على صعيد الدولة الواحدة أو على الصعيد الدولي ينبغي إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. ويوصي المنتدى البلدان التي لم تصدِّق بعد على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأن تعجل بذلك.
	20 - ويوصي المنتدى الدائم بأن تقوم الدول، بالتعاون مع الشعوب الأصلية ووكالات الأمم المتحدة بما في ذلك اليونيسيف واليونسكو، بإعداد تقرير شامل عن عدد لغات الشعوب الأصلية المستخدمة في كل دولة. ومن المهم تحديد الأعداد الراهنة لمن يتحدثون كل لغة من لغات الشعوب الأصلية بطلاقة وأعمارهم وأن تقوم الدول ووكالات الأمم المتحدة والشعوب الأصلية باتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير الدستورية والقانونية والتنظيمية والسياساتية وتقديم الدعم المالي اللازم، سواء الدعم المستمر أو المقدّم في إطار مشاريع محددة، لكفالة استمرارية استخدام لغات الشعوب الأصلية وبقائها وازدهارها بما يضمن عدم اندثارها.
	الثقافة

	21 - يعترف المنتدى الدائم بالثقافة بوصفها الركيزة الرابعة للتنمية المستدامة. وما فتئت الشعوب الأصلية تقر بأن الركائز الثلاث لمفهوم التنمية المستدامة (الجدوى الاقتصادية، والإدماج الاجتماعي والتوازن البيئي) لا تعكس بدرجة كافية مدى تعقيد مجتمعات الشعوب الأصلية. وترى الشعوب الأصلية أن الركيزة الثقافية تشمل التقاليد الثقافية والروحية للبشرية.
	22 - تعتبر ثقافة الشعوب الأصلية والسياحة في كثير من الحالات محركا لنمو اقتصادات الشعوب الأصلية وأنشطتها التجارية وتنميتها، فكثيرا ما تكون الشعوب الأصلية في كثير من الأحيان محل ازدراء الآخرين ونظرهم إليهم باعتبارهم مجرد رموز وممتلكات ثقافية. ولذلك، فإن المنتدى الدائم يوصي بأن تؤكد وكالات الأمم المتحدة، بالتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية، وتفعل حق الشعوب الأصلية في تحديد أولوياتها الإنمائية والفرص الثقافي والسياحية للسكان الأصليين.
	23 - ويرحب المنتدى الدائم بتوصيات حلقة عمل الخبراء الدوليين بشأن اتفاقية التراث العالمي والشعوب الأصلية المعقودة في كوبنهاغن، في 20 و 21 أيلول/سبتمبر 2012، وبقيام لجنة التراث العالمي، كما هو متوقع، بإنشاء هيئة استشارية معنية بالمبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي، وذلك أثناء دورتها السابعة والثلاثين المقرر عقدها في بنوم بنه في الفترة من 17 إلى 27 حزيران/يونيه 2013، من أجل النظر في جملة أمور، منها التنقيحات على المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان للشعوب الأصلية، بما في ذلك مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. ويوصي المنتدى بأن تقوم اليونسكو ولجنة التراث العالمي بتنفيذ اتفاقية التراث العالمي وفقا للحقوق المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، باعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان. وسوف يسعى أعضاء المنتدى الدائم إلى المشاركة في الدورة السابعة والثلاثين للجنة، بما في ذلك اجتماعات الهيئة الاستشارية بشأن المبادئ التوجيهية التشغيلية، بصفة مراقبين.
	24 - ويشجع المنتدى الدائم جميع الدول على تأييد الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي غير المادي، نظرا إلى ضرورة حماية وتعزيز مختلف هويات الشعوب الأصلية ومؤسساتها الثقافية وفلسفاتها ومنظورها للعالم وقوانينها العرفية الفريدة، ونظم الحكم السياسي ونظم العدالة التي تتبعها الشعوب الأصلية، ونظم معارف الشعوب الأصلية وسبل عيشها التقليدية المستدامة ونظمها الاقتصادية الأخرى؛ ونظرا إلى ضرورة حماية وتعزيز إحياء ثقافات الشعوب الأصلية وإعادة بناء جماعات الشعوب الأصلية في المراكز الحضرية البعيدة من أراضيها التقليدية. ويهيب المنتدى الدائم بالدول أن تستند إلى ممارسات جيدة لكفالة حماية معارف الشعوب الأصلية وتراثها غير المادي وتعزيز أشكال التعبير الثقافي للشعوب الأصلية.
	25 - ويوصي المنتدى الدائم بأن تعمل اليونيسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية عن كثب مع الشعوب الأصلية لوضع صك لحماية المعارف التقليدية والفرص والأنشطة الاقتصادية القائمة على أسس ثقافية من حيث كونها طريقة محتملة لتعزيز هوية الشعوب الأصلية مساهمةً في نمو الناتج المحلي الإجمالي، والحماية البيئية وتبادل التقدير بين الثقافات.
	المناقشة لمدة نصف يوم بشأن المنطقة الأفريقية

	26 - ويرحب المنتدى الدائم بالحوار الحي والتحليلي الذي انبثق من المناقشة لمدة نصف يوم بشأن المنطقة الأفريقية ويشجع مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية على تسهيل مواصلة الحوار بين الدول والشعوب الأصلية على مستوى القارة الأفريقية لتيسير حسن فهم الإعلان والالتزامات التي قطعتها الدول الأعضاء لفائدة الشعوب الأصلية. وفي هذا الإطار، ينبغي تعزيز بناء القدرات على الصعيد الوطني.
	27 - ويدرك المنتدى الدائم بأن المجموعات التي حددت باعتبارها تشمل شعوبا أصلية في القارة الأفريقية قد عانت، ولا تزال تعاني، من جوانب حيف معينة، منها الحرمان من حقوق الإنسان الأساسية الواجبة لها من قبيل الحق في الاعتراف بهويتهم ومركزهم بوصفهم شعوبا أصلية، والحق في الأراضي والأقاليم وما يرتبط بها من موارد. ويلاحظ المنتدى بقلق أن الثقافة المستندة إلى الأرض والتي تطبع الشعوب الأصلية في أفريقيا كثيرا ما تعتبر ثقافة غير نشيطة اقتصادية وغير متحضرة ومتخلفة. وتشكل هذه الآراء عائقا خطيرا يحول دون تمتع الشعوب الأصلية بحقوق الإنسان المعترف بها دوليا ويعيق إحقاقها.
	28 - وإن استمرار حرمان الشعوب الأصلية من حقوقها في الأراضي والأقاليم والموارد، استنادا إلى شتى المبادئ والنظريات والسياسات العنصرية، بما في ذلك الأراضي المشغولة أو المستخدمة بطريقة أخرى، تاريخيا وفي الوقت الراهن، قد أفضى، في جملة أمور، إلى طردهم من أراضيهم وإلى تآكل حرف الصيد وحرفها التقليدية الأخرى وأنماط عيشها، مما أدى إلى تهديد بقائها ورفاهها بصفتها شعوبا. فيلزم ضمان ألا تؤدي أشكال حظر من قبيل تلك المفروضة على الصيد وسبل العيش التقليدية الأخرى إلى النيل من حقوق الشعوب الأصلية.
	29 - ويسلّم المنتدى الدائم بأن العديد من التطورات الإيجابية فيما يتعلق بالاعتراف بالشعوب الأصلية وضرورة حماية وتعزيز حقوقها قد حدثت على مدى السنين الماضية، ويرحب بالدور الرائد للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وآلية الخبراء المعنية بالشعوب الأصلية في الاعتراف بالشعوب الأصلية في القارة الأفريقية والنهوض بحقوقها. كما ساهمت عدة بلدان أفريقية في تطوير الاعتراف بالشعوب الأصلية. ويلاحظ المنتدى بتقدير تصديق جمهورية أفريقيا الوسطى على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية؛ وسن جمهورية الكونغو القانون رقم 5-2011 بشأن تعزيز وحماية السكان الأصليين وإنشاء آلية قانونية لمعالجة حالة الشعوب الأصلية في البلد؛ وتحقيق تقدم دستوري في كينيا، وإحداث حصص لشعب باتوا الأصلي في بوروندي ورواندا. فممارسة الدول الأفريقية الداعمة لحقوق الشعوب الأصلية تتطور وينبغي تشجيعها.
	30 - ولئن كانت هيئات الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك خلال مؤتمرات قمة رؤساء الدول، قد صاغت مفهوم الشعوب الأصلية في أفريقيا واعتمدته، فإنه لا تزال ثمة حاجة إلى التوعية بشأن الشعوب الأصلية في القارة، واتخاذ تدابير قوية وفعالة، بما فيها التدابير التشريعية، لضمان الاعتراف بحقوق الإنسان الواجبة لها واحترامها. كما أنه إذا كانت حقوق الشعوب الأصلية قد لقيت سندا في المحاكم الأفريقية وفي قرارات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فإنه لا تزال ثمة ثغرات في التنفيذ على نطاق واسع. ويحث المنتدى الدائم الدول المعنية على تنفيذ قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بما في ذلك قضية إندوروا، وحكم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن التدابير المؤتقة، الصادر في قضية أوجيك، وقرار المحكمة العليا لبوتسوانا في القضية المتعلقة بمحتجزات الصيد في كالاهاري. فهذه قضايا مهمة لأنها تسهم في تطوير الاجتهاد المتعلق بتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
	31 - ويشجع المنتدى الدائم الدول والوكالات البيئية المتعددة الأطراف وغيرها من وكالات حفظ البيئة على اتباع نهج قائم على الحقوق تجاه الحفظ والمتابعة والتقييم المنتظم لكيفية إحقاق تلك الحقوق.
	32 - ويدرك المنتدى الدائم الشواغل الخاصة لشباب الشعوب الأصلية الأفريقية الذين يكافحون في مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفقر والتهميش وقلة تطوير القدرات وانعدام فرص العمل. ويهيب المنتدى الدائم باللجنة الاقتصادية لأفريقيا، والاتحاد الأفريقي بما فيه الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، في جملة جهات أخرى، أن توفر ما يكفي من برامج بناء القدرات والفرص لتمكين شباب الشعوب الأصلية الأفريقية ونسائها وذوي الإعاقة فيها من التفاعل الهادف مع الدول والفاعلين الإنمائيين الآخرين، بطرق منها تنظيم ورعاية الحضور في التداريب والمؤتمرات وغيرها من المحافل المعنية بقضايا الشعوب الأصلية.
	33 - ويدعو المنتدى الدائم وكالات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بالتعاون مع أمانات اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، وغيرها من الجهات ذات المصلحة، إلى عقد حلقة عمل بشأن الرعي الأفريقي وحقوق الشعوب الأصلية والتكيف مع المناخ.
	34 - ويهيب المنتدى الدائم بالدول أن تحرص على أن تتقيد السياسات الوطنية المتعلقة بالرعي لدى الشعوب الأصلية والشعوب التي تعيش على الصيد وقطف ثمار الأرض بإعلان الأمم المتحدة.
	35 - ويقر المنتدى الدائم بأن نساء الشعوب الأصلية في أفريقيا يواجهن شتى أشكال التمييز والعديد من التحديات المرتبطة به، بما فيها محدودية فرص الاستفادة من الرعاية الصحية الجيدة، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛ ومحدودية فرص الاستفادة من التعليم الجيد والمناسب؛ ومحدودية فرص الاستفادة من برامج وعمليات التمكين الاقتصادي والتدريب المهني وبناء القدرات؛ والحرمان من حقوق الملكية أو الحد من فرص التمتع بها وانتهاك حقوقهن في توارث الأرض؛ وقابلية التأثر بالنزاعات؛ والعنف المنزلي وغير ذلك من أشكال العنف؛ وانعدام الأمن الغذائي.
	36 - ويهيب المنتدى الدائم بهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكيانات منظومة الأمم المتحدة الأخرى أن تضع برامج ومشاريع تدعم وتبني قدرة نساء الشعوب الأصلية في أفريقيا اقتصاديا واجتماعيا. ومن الممارسات السليمة في هذا الصدد تعزيز قدرة نساء الشعوب الأصلية على إدارة الأعمال الحرة وتيسير فرص وصولهن إلى الأسواق والمؤسسات المالية من أجل قيامهن بأنشطتهن. كما يشجع المنتدى الدائم الدول على وضع إجراءات دعم استدراكي ترمي إلى الإدماج الفعلي لنساء الشعوب الأصلية في عملية صنع القرار على جميع المستويات، وضمان تمثيل صوت نساء الشعوب الأصلية على قدم المساواة في عمليات صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
	37 - ومما يتطلب عنايةً عاجلةً ارتفاع معدلات انقطاع أطفال الشعوب الأصلية عن الدراسة، ولا سيما فيما يتعلق بضمان استفادة الفتيات من تعليم جيد ومناسب يحترم ثقافة المجتمعات المحلية وتقاليدها ويستجيب لاحتياجاتها. ولما كان العديد من الشعوب الأصلية يعيش في مناطق حددت باعتبارها مناطق نائية جغرافيا أو يصعب الوصول إليها، ولا يصل العديد من الخدمات إلى مجتمعات الشعوب الأصلية ومجتمعات الرحّل من الشعوب الأصلية، فإن ثمة أيضا تحديات خطيرة تتعلق، ببعد المسافات اللازم قطعها للوصول إلى المستشفيات والمراكز الصحية، مما يؤدي إلى ارتفاع وفيات الرضع والوفيات النفاسية في المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية. ويحث المنتدى الدائم الدول على ضمان توفير خدمات صحية متنقلة في المناطق النائية، وتلبية احتياجات الشعوب الرحل.
	38 - ويلاحظ المنتدى الدائم تزايد عمليات الصناعات الاستخراجية وغيرها من المشاريع الإنمائية الواسعة النطاق، بما في ذلك انتزاع ملكية الأراضي، التي تجري في أقاليم الشعوب الأصلية أو قربها في العديد من الدول الأفريقية، دون إشراك الشعوب الأصلية في كثير من الحالات ودون موافقتها الحرة والمسبقة عن بينة. ويوصي المنتدى الدول الأفريقية بوجوب احترام إعلان الأمم المتحدة، ولا سيما حق الشعوب الأصلية في إبداء موافقة حرة ومسبقة عن بينة.
	حقوق الإنسان

	39 - وخلال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الدائم، أجرى أعضاء المنتدى حوارا بنّاء جدا مع رئيس آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية ورئيس صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الشعوب الأصلية والمقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، والدول الأعضاء والشعوب الأصلية حول تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. كما عقد المنتدى جلسة تحاور مع المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية. وتُجسد التوصيات الواردة أدناه المسائل التي أثيرت في الدورة الثانية عشرة والتي تعتبر مسائل ذات طابع عالمي أو عاجل.
	40 - يقر المنتدى ويقبل الدراسة المتعلقة بأفراد الشعوب الأصلية من ذوي الإعاقة، مع التركيز بوجه خاص على التحديات التي يواجهونها فيما يتعلق بالتمتع الكامل بحقوق الإنسان والاندماج في عملية التنمية (E/C.19/2013/6). ويوصي المنتدى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأن تولي اهتماما خاصا وتتخذ إجراءات فورية للاستجابة لحالة الشعوب الأصلية والأفراد ذوي الإعاقة، ويُشجّع منظومة الأمم المتحدة على تيسير ترجمة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى لغات الشعوب الأصلية واللغات الأخرى.
	41 - ومما يثير جزع المنتدى استمرار دول أعضاء ودول أخرى في ارتكاب أعمال عنف ضد الشعوب الأصلية. ومن ثم، يقر المنتدى بضرورة قيام الدول بإنشاء آلية رصد لمواجهة العنف ضد الشعوب الأصلية، بما في ذلك ما يتعرض له أفراد الشعوب الأصلية من اغتيال؛ ومحاولات اغتيال؛ واغتصاب؛ وترويع، وذلك أثناء محاولاتهم حماية واستخدام أوطانهم الأصلية وأراضيهم التي تتجاوز الحدود الوطنية، بما في ذلك عدم الاعتراف بوسائل تحديد هوية عضويتهم ووثائقهم، وتجريم أنشطتهم المتصلة بذلك. ويجب إيلاء اهتمام خاص لتلك الأعمال التي يرتكبها أفراد الشرطة الوطنية والمحلية، والجيش، ومؤسسات إنفاذ القانون، والسلطات القضائية، وغيرها من المؤسسات الحكومية، ضد الشعوب الأصلية.
	42 - إذ يُعرب المنتدى عن قلقه البالغ إزاء العنف الجسدي والمعنوي الذي يُرتكب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان للشعوب الأصلية، فإنه يوصي المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بإعداد تقرير مُكرّس لهذه الظروف والإجراءات المثيرة للجزع، ولا سيما في سياق حالة نساء الشعوب الأصلية وأطفالها.
	43 - وقد تلقى المنتدى الدائم معلومات بأن أبناء الشعوب الأصلية الذين ربطوا الصلة بين مجتمعاتهم ومخرجي أفلام أو من الذين استضافتهم برامج إذاعية يتعرضون للاضطهاد والمحاكمة على أنشطتهم تلك، وبخاصة في أمريكا اللاتينية. وفي هذا الصدد، يطلب المنتدى من البرلمانيين أن يضعوا أطرا قانونية تحترم الحقوق المكرسة في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية بغرض إنهاء هذه الممارسات.
	44 - ويرحب المنتدى بالحكم غير المسبوق الذي صدر ضد إيفرين ريوس مونت بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد شعوب المايا إكسيل خلال ثمانينات القرن العشرين في غواتيمالا. فالاعتراف بالواقع التاريخي لشعوب المايا إكسيل فضلا عن العديد من الشعوب الأصلية الأخرى يمكن أن يسهم في الاعتراف بالإبادة الجماعية وسائر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت ضد أبناء الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم، ويؤدي في نهاية المطاف إلى المصالحة بينهم وبين الدول.
	45 - ويطلب المنتدى إلى الدول الأعضاء إنشاء آليات محددة على الصعيد الوطني من أجل فتح أبواب الحوار وإبقائها مفتوحة، وذلك بين أبناء الشعوب الأصلية والحكومات من أجل استعراض توصيات المقرر الخاص المعني بحقوقهم وإعمال آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية وتوصيات المنتدى. ويطلب المنتدى إلى وكالات الأمم المتحدة العاملة على الصعيد الوطني أن تسهل إجراء هذا الحوار، وإلى الآليات الوطنية المناظرة أن تعمل على ترسيخه.
	46 - ويرحب المنتدى بدخول البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز النفاذ في الآونة الأخيرة. ويُشجّع المنتدى الدول الأعضاء على الانضمام إليه، ويطلب إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية النظر في إعداد تعليق عام شأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب الأصلية.
	47 - ويحيط المنتدى علما بقيام اليونيسيف والمنتدى والتجمع العالمي لشباب الشعوب الأصلية مؤخرا بنشر نسخة ملائمة للمراهقين من إعلان الأمم المتحدة. ويوصي المنتدى الدول الأعضاء والشعوب الأصلية بترجمة هذا المنشور إلى جميع اللغات، ولغات الشعوب الأصلية على وجه الخصوص. ويوصي المنتدى أيضا الدول الأعضاء والشعوب الأصلية وسائر الجهات المعنية باستخدام هذا المنشور في المناهج الدراسية لشباب الشعوب الأصلية وشباب سائر الشعوب.
	48 - ويكرر المنتدى توصيته لمنظمة العمل الدولية باستيعاب منظمات الشعوب الأصلية في إجراءات منظمة العمل الدولية وضمان مشاركتها المباشرة فيها، وخصوصا الإجراءات المتصلة بالامتثال لاتفاقية المنظمة المتعلقة بحماية ودمج الشعوب الأصلية وغيرها من الشعوب القبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة (الاتفاقية رقم 107) ولاتفاقية المنظمة المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (الاتفاقية رقم 169) وآليات الانتصاف المنبثقة عنهما.
	49 - وإذ يشير المنتدى إلى التوصيات من 4 إلى 11 من تقرير دورته العاشرة واعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، فإنه يعرب عن جزعه إزاء التطبيق المعاصر الخاطئ ”لمبدأ الاكتشاف“ الذي فقد مصداقيته، وما ينطوي عليه من افتراضات تروج للدونية المزعومة للشعوب الأصلية. فقد طبقت محكمة الاستئناف في كولومبيا البريطانية هذا المبدأ في حزيران/يونيه 2012 لإنكار حقوق الأرض والملكية لشعب تسيلهكوتئين في أراضيهم وأقاليمهم التقليدية، حيث إنها دفعت بما يلي: ”لقد اعتبر المكتشفون الأوروبيون أنهم لهم مطلق الحرية وفقا لمبدأ الاكتشاف في المطالبة بأراضي أمريكا الشمالية باسم ملوكهم“. ويوصي المنتدى الدول وهيئات حقوق الإنسان والسلطات القضائية بإدانة ”مبدأ الاكتشاف“ والتوقف عن استخدامه وتطبيقه.
	50 - ويطلب المنتدى إلى الدول الأعضاء وسائر الجهات المانحة المحتملة أن تزيد مساهماتها في صندوق التبرعات لصالح الشعوب الأصلية وشراكة الأمم المتحدة من أجل الشعوب الأصلية والصندوق الاستئماني لقضايا الشعوب الأصلية، وذلك بغية ضمان ممارسة حق الشعوب الأصلية في المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة ذات الأهمية الخاصة لتلك الشعوب.
	51 - ويطلب المنتدى الدائم إلى جميع الحكومات، بما فيها حكومة كندا والهيئات المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أن تكفل احترام وتقدير أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وأن تتابع الإنفاذ الكامل والفعلي للإعلان، وبخاصة في سياق الشعوب الأصلية في القارة الأركتيكية. ويجب على هذه الأطراف أن تولي اهتماما فوريا وخاصا لحق أبناء هذه الشعوب في المشاركة في صنع القرارات في جميع المسائل التي تؤثر في حقوقهم في أراضيهم وأقاليمهم ومواردهم وحقهم في الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة.
	52 - ويوصي المنتدى الدائم بأن تتخذ الدول خطوات لإنشاء لجان لتقصي الحقائق في حالة ما أبلغ عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق أبناء الشعوب الأصلية. ويؤكد المنتدى أن المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب الأصلية المتضررة شرطا مسبقا لإنشاء لجان لتقصي الحقائق وتشغيلها.
	حوار شامل مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها

	53 - دخل المنتدى الدائم في حوار تفاعلي مع المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي، ومصرف التنمية الأفريقي، ومصرف التنمية الآسيوي، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، والمؤسسة المالية الدولية). فللمشاريع الإنمائية الممولة من المؤسسات المالية الدولية آثار كبيرة على حقوق وسُبُل معيشة أبناء الشعوب الأصلية الذين يبلغ عدد الفقراء فيهم نسبة مئوية عالية بدرجة غير متناسبة مع عددهم إلى إجمالي السكان، والذين تقل بينهم مستويات التعليم وترتفع معدلات الإصابة بالأمراض واحتمالات التعرض للتمييز عما يحدث بين غيرهم من الفئات. ويرحب المنتدى بفرصة الدخول في حوار مع المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف - وهو الأول من نوعه في سنوات عمل المنتدى - ويأمل أن يثمر الحوار عن نشوء علاقة بين المنتدى والمصارف تكون أكثر تنظيما تثري أداء عمليتا استعراض واستكمال سياسات الضمانات التي أصبح العديد من المصارف يضطلع بها في الوقت الحاضر.
	54 - ويوصي المنتدى الدائم المؤسسات المالية الدولية بالاعتراف بشكل قاطع بحق الشعوب الأصلية الجماعي في أراضيها وأقاليمها ومواردها في سياساتها المتعلقة بالضمانات وفي جميع سياقات المشاريع الإنمائية (بدل قصرها على الظروف الاستثنائية). وينبغي للمصارف ألا تؤيد أي مشاريع تؤثر على أبناء الشعوب الأصلية دون أن تكون اعترفت أولا بحقوقهم الجماعية في ملكية أراضيهم وأقاليمهم ومواردهم، والتصرف فيها، وإدارتها، ومنحت هؤلاء ضمانات فعلية تكفل لهم تلك الحقوق.
	55 - ويوصي المنتدى الدائم بأن تعتمد المؤسسات المالية الدولية حق الشعوب الأصلية في الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة، دون أي قيد أو شرط، وتدرجه ضمن سياساتها للضمانات وصكوكها المتصلة بالمشاريع. فلا بد من أن تكفل المؤسسات المالية الدولية دخول عملائها والمقترضين منها مع أبناء الشعوب الأصلية المتضررين من مشاريع تمولها هذه المصارف في عمليات للحصول على موافقتهم الحرة المسبقة المستنيرة على تلك المشاريع.
	56 - ويطالب المنتدى الدائم بأن يكيف البنك الدولي سياسته المتعلقة بالشعوب الأصلية (السياسة التشغيلية 4-10) بما يجعلها تمتثل لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية امتثالا كاملا. ويعلق المنتدى أهمية خاصة على ضرورة اعتماد البنك معيار الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة، وعلى اعتماده بصفة عامة على نهج قائم على حقوق الإنسان يتولى البنك تفعيله ويضفي عليه طابعا مؤسسيا. ويكرر المنتدى توصيته الصادرة في دورته الثانية عشرة الداعية إلى مواءمة ما يستجد من صكوك البنك والوكالات الأخرى مع الإعلان باعتبار أن هذا الإعلان يعكس صورة المعايير الدنيا لحقوق الإنسان اللازمة لتعزيز حقوق الشعوب والأمم والمجتمعات المحلية الأصلية وحمايتها. فلا بد لهذه الصكوك من أن تتسق مع تلك المعايير الدنيا أو أن تفوقها. ويشدد المنتدى على ضرورة أن تستخدم في السياسات التشغيلية للبنك لغة تكون متسقة مع الإعلان المشار إليه.
	57 - ويلاحظ المنتدى مع القلق التنفيذ غير المرضي لسياسة البنك الدولي المتعلقة بالشعوب الأصلية، على نحو ما هو موثّق في استعراضات داخلية عديدة أجراها هذا البنك أبرزها تقرير الاستعراض الداخلي لعام 2011، وتقرير فريق التقييم المستقل لعام 2010، المعنون الضمانات وسياسات الاستدامة في عالم متغير. فمن الضروري في هذه الحال التقيد الصارم بضمانات حقوق الشعوب الأصلية. ويوصي المنتدى بتوجيه الجهود نحو ما هناك داخل البنك من آليات لتحقيق هذا الامتثال، سواء أكانت آليات تتعلق بالامتثال في المراحل الأولى من التعامل مع المشاريع وعمليات التصميم والموافقة، أن آليات تتعلق بالإنفاذ بعد إنجاز المشاريع.
	58 - ويلاحظ المنتدى أيضا مع القلق أن تطبيق سياسات البنك الدولي التشغيلية، بما في ذلك سياسته المتعلقة بالشعوب الأصلية محدود، حيث إنه لا يشمل سوى الإقراض بهدف الاستثمار، دون عمليات البنك الأخرى. ويوصي المنتدى بأن تتمثل النتيجة المستهدفة لعملية البنك الرامية إلى استعراض ضماناته وتحديثها في وضع مجموعة من الضمانات وآليات المتابعة تشمل جميع أدوات التمويل وكل عمليات البنك الأخرى.
	59 - ويهيب المنتدى الدائم بالبنك الدولي أن يعزز آلياته للمساءلة بما يجعلها تركز على الحالات التي تؤثر فيها مشاريعه الممولة على أبناء الشعوب الأصلية تأثيرا سلبيا، وأن يقوم أيضا على نحو استباقي بتنفيذ تدابير محددة للمساهمة على نحو هادف في الإعمال التدريجي لحقهم في تقرير المصير.
	60 - ويوصي المنتدى الدائم بأن يدرس البنك الدولي، بالتشاور مع المنتدى والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الشعوب الأصلية وهيئة الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، عمليات إعادة التوطين غير الطوعية للشعوب الأصلية المرتبطة بالمشاريع الممولة من البنك الدولي، ويقدم تقريرا عن ذلك في عام 2014.
	61 - ويحيط المنتدى علما بالإعلان الذي أصدره البنك الدولي بشأن إنشاء مجلس استشاري لشؤون الشعوب الأصلية. ويسلم المنتدى بضرورة إقامة حوار وسيأخذ المنتدى هذا المقترح في الاعتبار على أن يكون مفهوما أن الهدف من هذه المبادرة سيكفل مشاركة أبناء الشعوب الأصلية وأن الوثيقة الختامية ستوفق على نحو كامل بين السياسة العامة للبنك الدولي ومبادئه التوجيهية وأنشطته وبين أحكام إعلان الأمم المتحدة.
	62 - ويهيب المنتدى الدائم بالبنك الدولي أن يدرج حقوق أبناء الشعوب الأصلية في معارفه وأنشطته لتعليم موظفيه وإدارييه. وينبغي أن تتضمن أنشطة التعليم هذه، أدوات من قبيل الصندوق الاستئماني للشمال الأوروبي للتدريب على سبل التنفيذ الكامل للسياسات التشغيلية القائمة لإعمال حقوق أبناء الشعوب الأصلية.
	63 - ويقدّر المنتدى الخطوات التي اتخذها مصرف التنمية الأفريقي لإدراج ضمانات متعلقة بالشعوب الأصلية في نظامه المتكامل للضمانات. بيد أن المنتدى يساوره القلق لأن ذلك المصرف لا يزال هو المصرف الوحيد المتعدد الأطراف الذي ليست له سياسة ضمانات متعلقة بالشعوب الأصلية قائمة بذاتها. ويوصي المنتدى المصرف بأن يسرِع، بالتنسيق مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب والهيئات الإقليمية الأخرى، بوضع إطار سياسة إقليمية من أجل الشعوب الأصلية وفقا لأحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإلى أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في هذا الصدد إلى المنتدى في دورته الثالثة عشرة، التي ستعقد في عام 2014. ويوصي المنتدى كذلك بأن يضع المصرف آلية تخصص لدعم أنشطة الأعمال الحرة لأبناء الشعوب الأصلية.
	64 - ويوصي المنتدى البنك الآسيوي للتنمية أن يكفل في المشاريع التي يمولها لتجنب أي آثار عكسية قد تترتب عليه على أبناء الشعوب الأصلية وعلى مستجمعات مياههم وغيرها من النظم الإيكولوجية وأن تعزز حقوق الشعوب الأصلية في الأراضي والموارد.
	65 - ويوصي المنتدى الدائم بأن يعيد مصرف التنمية للبلدان الأمريكية النظر في سياسته واستراتيجياته بما يكفل إشراك ممثلين عن الشعوب الأصلية في هيئة استشارية وإدراج حق الشعوب الأصلية في الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة دون تحفظ في السياسات المتعلقة بالضمانات والصكوك المتصلة بالمشاريع. 
	66 - ويشجع المنتدى الدائم المؤسسات المالية الدولية على وضع آليات سياسات وأطر برامج تطالب الشركات بالامتثال للمبادئ التوجيهية بشأن مؤسسات قطاع الأعمال وحقوق الإنسان، التي أيدها بالإجماع مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، فضلا عن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	67 - والمنتدى الدائم، إذ يحيط علما بأهمية المفاوضات الجارية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الملكية الفكرية والموارد المتوارثة، والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدية، بالنسبة للشعوب الأصلية، يشجع بقوة ممثلي الشعوب الأصلية على المشاركة في تلك المفاوضات، بما يتسق مع المادة 18 من الإعلان.
	68 - ويرحب المنتدى الدائم بالدور الذي يقوم به منذ عام 2005 صندوق التبرعات لصالح المجتمعات الأصلية والمحلية المعتمدة التابع للمنظمة في تمويل مشاركة الشعوب الأصلية في دورات اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد المتوارثة والمعارف التقليدية والفنون الشعبية، ويهيب بالدول والمؤسسات والمنظمات الأخرى المساهمة في الصندوق.
	69 - والمنتدى الدائم، إذ يشير إلى الحوار الشامل الذي أجري مع أمانة المنظمة العالمية للملكية الفكرية في دورتها الحادية عشرة في عام 2012، والتوصيات التي وجهها إلى المنظمة وقتئذ، يقر بالأنشطة التي اضطلعت بها المنظمة حتى الآن استجابة للتوصيات، ويرحب على وجه الخصوص بتنظيم حلقة عمل للخبراء من الشعوب الأصلية في نيسان/أبريل 2013، التي اشتركت في تنظيمها أمانتا المنتدى والمنظمة، وذلك على النحو الذي أوصى به المنتدى.
	70 - ويرحب المنتدى الدائم بعقد الاجتماع العالمي الأول لمنتدى الشعوب الأصلية في مقر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. ومما يشجع المنتدى الدائم، أن هناك حواراتُ بين أعضائه وأعضاء مجلس إدارة الصندوق كالحوار المتعلق بتقديم الإعلان الذي اعتمِد في الاجتماع العالمي.
	مناقشة بشأن المؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية

	71 - يعيد المنتدى الدائم تأكيد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، بوصفه الإطار المعياري للمؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية. فأحكام قرار الجمعية العامة 66/296 المتعلقة بتنظيم الجلسة العامة الرفيعة المستوى للدورة التاسعة والستين للجمعية العامة تحت مسمى المؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية ينبغي إعطاؤها أوسع تفسير ممكن وأكثرها تساهلا لتحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب الأصلية.
	72 - ويرحب المنتدى الدائم بالعمل الذي تضطلع به الشعوب الأصلية في الاجتماعات التحضيرية والتجمعات الإقليمية والمواضيعية وبفريق الصياغة المنبثق عن فريق التنسيق العالمي، ويتطلع إلى التوصيات المقبلة للمؤتمر التحضيري العالمي للشعوب الأصلية المقرر عقده في ألتا، النرويج، في 10-12 حزيران/يونيه 2013، وهيئة الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، وبالاجتماعات التحضيرية الإقليمية ومساهمات كل منها في الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية. ويجب أن تُراعى في صنع القرار المتعلق بهذا المؤتمر في حد ذاته جميع الاستنتاجات والتوصيات التي تنشأ من هذه الأنشطة. ويوجه المنتدى الانتباه إلى الهدف الجماعي المتعلق بكفالة عقد جلسات غير رسمية، وموائد مستديرة تفاعلية، وحلقات نقاش، واعتماد وثيقة ختامية للمؤتمر عملية المنحى.
	73 - ويعرب المنتدى الدائم عن امتنانه لحكومة غواتيمالا وللفريق القُطري للأمم المتحدة في غواتيمالا لتنظيمهما اجتماع خبراء الأمم المتحدة الدوليين المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، الذي شمل آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، والمقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية والمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والميسّرين المشاركين وفريق التنسيق العالمي، استعدادا للمؤتمر العالمي لعام 2014 والذي عقد في تيكال، غواتيمالا يومي 20 و 21 كانون الأول/ديسمبر 2012.
	74 - ويرحب المنتدى الدائم بتأكيد اعتزام حكومة المكسيك عقد اجتماع تحضيري إقليمي ومواضيعي بمشاركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والشعوب الأصلية ومنظومة الأمم المتحدة، وهيئة الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية والمقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، والمنتدى الدائم، لبناء مزيد من توافق الآراء بشأن عملية وفحوى المؤتمر العالمي ومناقشاته ذات الصلة. ويعيّن المنتدى الدائم شاول فيسنتي كمنسق للعمل مع حكومة المكسيك في اتخاذ الاستعدادات للاجتماع التحضيري الإقليمي.
	75 - ويرحب المنتدى الدائم باهتمام حكومة جمهورية الكونغو وحكومة بوتسوانا بتأييد حقوق الشعوب الأصلية في المنطقة بما في ذلك عملية المؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية ويشجع الحكومات الأفريقية الأخرى على الاقتداء بهذه الممارسة الجيدة. ويرحب المنتدى باستعداد سيمون وليم مفيبودولو للمساعدة في إعداد وإنجاح استضافة هذه الاجتماعات.
	76 - ويرحب المنتدى الدائم بإعداد الدراسة المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية: الإنجازات والتحديات في بلدان أمريكا اللاتينية التي أعدتها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ويشجع اللجان الإقليمية الأخرى على إجراء دراسات مماثلة.
	77 - ويعيد المنتدى الدائم تأكيد أن فريق الدعم المشترك بين وكالات الأمم المتحدة المعني بالشعوب الأصلية يشكل محفلا رئيسيا لتحقيق المزيد من التنسيق والترابط الفعالين في دعم استعدادات الشعوب الأصلية للمؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية ومشاركتها فيه، ويوصي بتعزيز تعاون ومشاركة جميع الوكالات والبرامج والصناديق في عمل الفريق المشترك بين الوكالات.
	78 - ويري المنتدى الدائم أن اختتام الاجتماع التحضيري العالمي للشعوب الأصلية استعداداً للمؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية المقرر عقده في ألتا، النرويج، من 10 إلى 12 حزيران/يونيه 2013، ينبغي أن يعتبر قاعدة راسخة لتحديد مواضيع محددة للمائدة المستديرة وحلقات النقاش التي ستعقد تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة.
	79 - ويوصي المنتدى الدائم رئيس الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة بمواصلة الممارسة التي اتبعت في الدورة السادسة والستين للجمعية العامة بتعيين ممثل للدولة وممثل للشعوب الأصلية لإجراء مشاورات غير رسمية شاملة نيابة عنه، من أجل بناء توافق في الآراء بشأن مواضيع المائدة المستديرة وحلقات النقاش ومحتويات الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية، وكذلك لضمان المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب الأصلية في هذه العملية.
	80 - ويشير المنتدى إلى قرار الجمعية العامة 66/296 ويوصي بأن ينظم رئيس الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة جلسة استماع تفاعلية غير رسمية، في أعقاب الدورة الثالثة عشرة لمنتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية ولكن على نحو مستقل عنه. وسيكفل هذا أن يتمكن ممثلو الشعوب الأصلية الذين يحضرون المنتدى الدائم من المشاركة في جلسة الاستماع التفاعلية غير الرسمية دون الحاجة إلى العودة إلى نيويورك في وقت لاحق وتكبد مزيد من نفقات السفر وغيرها من النفقات ذات الصلة.
	81 - ويحيط المنتدى الدائم علما بأن إدارة شؤون الإعلام في الأمم المتحدة ستخصص موارد إضافية لدعم الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية، وذلك أيضا من خلال مراكز الأمم المتحدة للإعلام البالغ عددها 60 مركزا في جميع أنحاء العالم.
	82 - ويحيط المنتدى الدائم علما بتعاون الاتحاد البرلماني الدولي في الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية، ويوصي بأن ينظم الاتحاد البرلماني الدولي اجتماعات للبرلمانيين على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية، لمناقشة اعتماد التدابير التشريعية والإدارية التي تؤثر على الشعوب الأصلية وأن يشجع مشاركة البرلمانيين، بما في ذلك البرلمانيون من أبناء الشعوب الأصلية، في المؤتمر والعمليات التحضيرية. وينبغي أن تستفيد هذه الاجتماعات من التطورات الإيجابية المنبثقة عن المؤتمر الذي قام فيه الاتحاد بدور الميسّر في ولاية تشياباس، المكسيك، الأمر الذي أدى إلى اعتماد إعلان تشياباس.
	83 - ويكرر المنتدى الدائم التوصيات الواردة في الفقرتين 80 و 81 من التقرير المتعلق بأعمال دورته الحادية عشرة (E/2012/43-E/C.19/2012/13) ويدعو تجمّع الشعوب الأصلية وفريق التنسيق العالمي إلى كفالة مشاركة المرأة المسنة من بنات الشعوب الأصلية، والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من أبناء هذه الشعوب في المؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية وعملياته مشاركة متساوية وشاملة.
	84 - ويطلب المنتدى الدائم إلى مكتب رئيس الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة أن يقيم اتصالات وثيقة مع المنتدى، وذلك من خلال أمانته العامة، وتسهيل مساهمة المنتدى في المراحل التحضيرية من المؤتمر العالمي. ويطلب المؤتمر أيضا إلى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة أن تقدم الدعم إلى أمانة المنتدى لتنهض بمسؤولياتها في هذا الصدد.
	85 - ويكرر المنتدى الدائم توصياته بأن تشارك الشعوب الأصلية على قدم المساواة في صياغة جميع الوثائق التي تنبثق عن عملية المؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية، بما في ذلك أي وثيقة ختامية.
	86 - ويحيط المنتدى الدائم في معرض إشارته إلى التوصية الواردة في الفقرة 18 من التقرير المتعلق بأعمال دورته الحادية عشرة (E/2012/43-E/C.19/2012/13)، علما بالكلمات التي أدلت بها الشعوب الأصلية، والدول الأطراف وغيرها بشأن المواضيع المحتملة للمؤتمر العالمي. فقد ظهر عدد من هذه المواضيع بوصفها مسائل ذات أولية تهم الجميع، وهي كما يلي: حق أبناء الشعوب الأصلية في تقرير المصير؛ حق أبناء الشعوب الأصلية في أراضيهم وأقاليمهم ومواردهم؛ والصناعات الاستخراجية والحق المتصل بذلك المتعلق بحرية الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة؛ وضرورة تعزيز مشاركة أبناء الشعوب الأصلية في آليات الأمم المتحدة وتعزيز هذه الآليات، إضافة إلى ضرورة قيام الدول ومنظومة الأمم المتحدة بالإنفاذ الفوري والفعلي والشامل لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية بمشاركة الشعوب الأصلية في ذلك مشاركة كاملة. والمنتدى حريص على أن يتواصل الحوار فيما بين الشعوب الأصلية والدول الأطراف استعدادا للمؤتمر العالمي.
	87 - ويوصي المنتدى الدائم بأن تعزز منظومة الأمم المتحدة آليات التنسيق الحالية على المستوى الوطني وبشراكة مع الشعوب الأصلية وسائر الكيانات والشركاء المعنية. ويعرض المنتدى الدائم تقديم الدعم في هذا الصدد.
	88 - ويدعو المنتدى الدائم جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات المتعددة الأطراف، بما فيها مؤسسات برتون وودز والمؤسسات الدولية والإقليمية المالية إلى المساهمة في الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي وإدراجها في برامج عملها حسب الاقتضاء ووفقا لولاية كل منها، وذلك في كنف التعاون الكامل مع الشعوب الأصلية على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والعالمية.
	89 - ويناشد المنتدى الدول الأعضاء، أن تسترشد بروح التضامن مع الشعوب الأصلية، فتقدم في حدود قدراتها الدعم من أجل الإنفاذ الفعلي للوثائق الختامية للمؤتمر العالمي في مجالات التعاون المتفق عليها على نحو متبادل في إطار إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
	90 - ويوصي المنتدى الدائم أن يطبق رئيس الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة في اختيار الرئيسين المشاركين وسائر الأعضاء في الجلستين العامتين ومناقشات الموائد المستديرة التفاعلية الثلاث المقرر عقدها قبل شهر حزيران/يونيه 2014، معايير التمثيل الإقليمي للشعوب الأصلية؛ وتوازن التمثيل الجنساني؛ وإشراك المسنين من أبناء الشعوب الأصلية في تحديد الرئيسين المشاركين وسائر الأعضاء.
	الأعمال المقبلة
	91 - نظرا لقرب حلول موعد 2015، الأجل النهائي لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، يوصي المنتدى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة بأن تسخر الخبرات والدروس المستفادة وتستوعب الأولويات الإنمائية لأبناء الشعوب الأصلية ورفاههم وتشركهم في تنفيذ هذه الأهداف ورصدها وتقييمها.
	92 - يرحب المنتدى الدائم بالجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتأييد المشاركة السياسية للشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وبما يقدمه من دعم في إعداد التقرير المتعلق بالديمقراطية والشعوب الأصلية في المنطقة. ويوصي المنتدى برنامج الأمم المتحدة بتطبيق هذه الممارسة الجيدة على مناطق أخرى ومتابعتها بانتظام.
	93 - ويرحب المنتدى الدائم بتقييم إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية الذي أُجري في غواتيمالا والذي عُرضت نتائجه على خبراء المنتدى الدائم، وعلى آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، والمقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية. ويوصي المنتدى بأن تنفذ أفرقة الأمم المتحدة القطرية الأخرى وسائر البلدان ممارسات مماثلة.
	94 - ويرحب المنتدى الدائم بالوثيقة النهائية للمشاورة الإلكترونية بشأن الشعوب الأصلية وعدم المساواة، التي شاركت في تيسيرها الأمانة العامة للمنتدى الدائم واليونيسيف والتي عقدت في عام 2012، في سياق المشاورات المواضيعية بشأن عدم المساواة.
	95 - ويرحب المنتدى الدائم بنتائج المشاورة المعنونة ’’تحقيق المستقبل الذي نريده في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: نحو خطة تنمية لما بعد 2015‘‘ التي عقدت في غوادا لاخارا، المكسيك، في عام 2013، بناء على مبادرة من حكومة المكسيك، وتقدر ممارسات التبادل الجيدة مع أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، والشركات. ويوصي المنتدى الدائم بأن تتبع الدول الأعضاء الأخرى نفس هذه الممارسات الجيدة. 
	96 - ويوصي المنتدى الدائم للدول الأعضاء أن تعتمد خطة التنمية لما بعد عام 2015 نهجا قائما على حقوق الإنسان لتحقيق تنمية تأخذ في الاعتبار مسألتي الإنصاف والاستدامة، وتتضمن مفهوم شمولي لتنمية الشعوب الأصلية يراعي ثقافتهم وهويتهم. ويوصي المنتدى أيضا بأن يشكل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الإطار المعياري لهذا العمل.
	97 - ويوصي المنتدى الدائم الدول الأعضاء بأن تعترف خطة التنمية لما بعد عام 2015 بحق أبناء الشعوب الأصلية في تقرير المصير، والاستقلال الذاتي والحكم الذاتي، إلى جانب الاعتراف بحقهم في تحديد أولوياتهم الإنمائية وفي المشاركة في الحكم، وفي وضع السياسات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، ووضع آليات للتشاور معهم ومشاركتهم تأسيسا على حقهم الأساسي في الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة والمشاركة الكاملة في عملية التنمية. ويكتسي دور أفرقة الأمم المتحدة القطرية في هذا الصدد أهمية بالغة.
	98 - ويوصي المنتدى الدائم أيضا الدول الأعضاء بأن تعترف خطة التنمية لما بعد عام 2015 بحماية وتعزيز الحقوق الجماعية لأبناء لشعوب الأصلية، ولا سيما حقهم في أراضيهم وأقاليمهم ومواردهم الطبيعية.
	99 - وكي يتسنى للحوار المتعلق بمرحلة ما بعد عام 2015 ونتائجها أن يحدث تغييرا جارفا ونقلة نوعية تحوله من حوار بين الشمال والجنوب إلى حوار يعالج على مستوى عالمي أهداف ما بعد عام 2015 لتحسين الظروف المعيشية للجميع، بمن فيهم أبناء الشعوب الأصلية في ’’بلدان متقدمة النمو‘‘، يوصي المنتدى بوجوب أن يفسح لأبناء الشعوب الأصلية من المنتمين إلى أكثر البلدان تقدما وثراء في العالم مجال يكفل مشاركتهم في المشاورات ويبلغ صوتهم وشواغلهم فيها جميعها وفي جميع ما ينبثق عنها من استنتاجات وتوصيات.
	100 - ويوصي المنتدى الدائم بأن تبذل الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة المشاركة في عمليات الإعداد لوضع خطة التنمية لما بعد عام 2015 جهودا متضافرة وهادفة لمد يد المساعدة والانخراط في عملية تشرك أبناء الشعوب الأصلية بالفعل، بمن فيهم نساؤهم وشبابهم وذوي الإعاقة منهم لكفالة إدراج حقوقهم وأولوياتهم في كل العمليات المتصلة بتعريف مواضيع وأولويات خطة التنمية وأهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015.
	101 - ويوصي المنتدى الدائم بأن تجري منظومة الأمم المتحدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي مع الشعوب الأصلية مشاورة منفصلة تشكل جزءا حاسما ولا يتجزأ من العمليات المتصلة بما بعد عام 2015.
	102 - ويوصي المنتدى الدائم بأن تكفل الدول الأعضاء، والفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة، ومنظومة الأمم المتحدة صياغة العمليات المتعلقة بتعريف خطة التنمية لما بعد عام 2015 على النحو المحدد في الإعلان الدولي للشعوب الأصلية بشأن التنمية المستدامة وتقرير المصير، الذي اعتمدته الشعوب الأصلية في المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة وتقرير المصير المعقود في ريو دي جانيرو، البرازيل في عام 2012، وتوصي باعتبار الثقافة الركيزة الرابعة للتنمية المستدامة.
	103 - وفي هذا الصدد، يوصي المنتدى الدائم بأن تأخذ الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة في الاعتبار الواجب الوثيقة الختامية واستنتاجات المؤتمر العالمي للشعوب الأصلية المقرر عقده في أيلول/سبتمبر 2014، حيث إن لهذه العملية مع مرحلة ما بعد عام 2015 ارتباطا عميقا وحيث إنها هي التي ستحدد إطار العمل القادم لقضايا الشعوب الأصلية.
	104 - ويوصي المنتدى الدائم بأن يكفل الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة ومنظومة الأمم المتحدة مشاركة أبناء الشعوب الأصلية في جميع العمليات المتعلقة بوضع أهداف التنمية المستدامة ومساهمتهم المفيدة فيها. وفي هذا الصدد، يوصي المنتدى الدائم بأن تشارك منظمات أبناء الشعوب الأصلية وممثليهم في الحوارات التي تجري بين الدول الأعضاء والمجتمع المدني خلال اجتماعات هذا الفريق العامل.
	105 - ويوصي المنتدى الدائم بأن يدعو الرئيسان المشاركان للفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة ممثلي الشعوب الأصلية، بمن فيهم نساؤهم وشبابهم وذوي الإعاقة منهم، إلى المشاركة في الاجتماع المخصص للحوار مع الشعوب الأصلية الذي يعتزمان عقده في وقت لاحق من عام 2013 كي يكون هذا الحوار شاملا وتفاعليا.
	106 - ويوصي المنتدى الدائم بأن ينقل إلى الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة كوثيقتي معلومات أساسية ملخص ونتائج مناقشة مرحلة ما بعد عام 2015، التي عقدت خلال دورته الثانية عشرة، ونتائج المشاورات التي أجريت مع الشعوب الأصلية لإعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	107 - يوصي المنتدى الدائم بأن تقدم وكالات الأمم المتحدة (مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة السكان ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية) الدعم الفني واللوجستي لمشاركة الشعوب الأصلية في العمليات المتصلة بأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك في إجراء البحوث، وجمع الممارسات الجيدة، وتكرار وتعزيز مساهمة الشعوب الأصلية في التنمية المستدامة والمنصفة.
	108 - ويؤيد المنتدى الدائم للأمم المتحدة ويقرّ الحاجة إلى فريق عامل عالمي من الشعوب الأصلية يعنى بأهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 ليواصل عمل لجنة الشعوب الأصلية العالمية لأعمال التنسيق المتعلقة بمؤتمر قمة ريو+20، وضمان استمرار التعاون في هذه العملية الحيوية التي ستكون لها آثار عميقة ومباشرة على الشعوب والمجتمعات في جميع المناطق.
	109 - ويوصي المنتدى الدائم باستحداث وإدراج مؤشرات وأدوات واضحة تتصل بالشعوب الأصلية في عمليتي أهداف التنمية الإنمائية للشعوب الأصلية وتنميتهم المستدامة فيما بعد عام 2015، المقرر بلورتها بالاشتراك مع الشعوب الأصلية.
	110 - ويوصي المنتدى الدائم بأن تستخدم اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية/شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية لوضع مجموعة مترابطة ومتكاملة من مؤشرات رصد حالة ورفاه الشعوب الأصلية وتنفيذ إعلان الأمم المتحدة.
	111 - ويوصي المنتدى الدائم بأن تنظم وتستضيف منظمة الأغذية والزراعة، في عام 2014، السنة الدولية لتنظيم حلقة دراسية للخبراء في الثقافة والسيادة الغذائية وسبل العيش التقليدية تسهم بها في عملية ما بعد عام 2015. وينبغي أن تضم الحلقة ثلاثة أشخاص من كل منطقة من مناطق المنتدى الاجتماعية والثقافية للمنتدى الدائم يكون أحدهم من الشيوخ والآخر شخصا بالغا والثالث شابا.
	112 - ويحث المنتدى الدائم على زيادة الحوار بين الحكومات والمؤسسات والشعوب الأصلية بشأن تحديد وإدراج وتقييم المعارف التقليدية في جميع مشاريع وبرامج الحد من مخاطر الكوارث على الصعيدين الوطني والإقليمي. ويوصي المنتدى الدائم بأن يضع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في الاعتبار الدراسة المتعلقة بإشراك الشعوب الأصلية على نحو أشمل في عملية الحد من مخاطر الكوارث (E/C.19/2013/14) باعتبارها وثيقة من الوثائق الرسمية للمؤتمر العالمي الثالث للحد من الكوارث الذي سيعقد في عام 2015.
	113 - وقد استعرض المنتدى الدائم توصياته بشأن الصحة والتعليم والثقافة وفريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني بقضايا الشعوب الأصلية ورأى أنه فات أوانها. وقرر المنتدى أن يسحب التوصيات التالية: الفقرات 9، 10، 11، 12، 13، 14، 31، من تقريره عن أعمال دورته الأولى (E/2002/43/Rev.1-E/CN.19/2002/3/Rev.1 و Corr.1)؛ الفقرات 64، 65، 67، 72، 75، 76، 81 من تقريره عن أعمال دورته الثانية (E/2003/43-E/.19/2003/22)؛ الفقرات 18، 25، 93، 94، 98 من تقريره عن أعمال دورته الثالثة و (E/2004/43-E/C.19/2004/23)؛ الفقرات 41، 42، 46، 47، 96، 120، 128، 141 من تقريره عن أعمال لدورته الرابعة (E/2005/43-E/C.19/2005/9، و Corr.1-2)؛ الفقرات 17، 36، 37، 144، 165 من تقريره عن أعمال دورته الخامسة E/2006/43-E/C.19/2006/11))؛ الفقرات 71، 80، 134، 135، من تقريره عن أعمال دورته السادسة (E/2007/43-E/C.19/2007/12)؛ الفقرتان 87، 103 من تقريره عن أعمال لدورته السابعة E/2008/43-E/C.19/2008/13))؛ الفقرتان 28 و 77 من تقريره عن أعمال دورته الثامنة E/2009/43-E/C.19/2009/14))؛ الفقرة 135 من تقريره عن أعمال دورته التاسعة E/2010/43-E/C.19/2010/15)؛ والفقرة 88 من تقريره عن أعمال دورته العاشرة E/2011/43- E/C.19/2011/14) و Corr.1).
	114 - ويحيط المنتدى الدائم علما بالتقرير الختامي لاجتماع فريق الخبراء الدولي الذي تواصل ثلاثة أيام بشأن الموضوع المعنون ’’شباب الشعوب الأصلية: الهوية والتحديات والأمل: المواد 14، 17، 21 و 25 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية“ (E/C.19/2013/3) ويؤيد التوصيات الواردة في هذا التقرير.
	115 - ويوصي المنتدى الدائم بأن تكفل جميع الدول الأعضاء والوكالات الحكومية الدولية على النحو السليم كفاءة البرمجة لأغراض تحقيق التحول الإيجابي في المشاكل الاجتماعية الناشئة عن ضعف وعدم كفاية تنفيذ المواد 7 و 17 و 21 و 22 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. فهذه برمجة ينبغي أن تستهدف الشباب من أبناء الشعوب الأصلية لإحداث تغيير جوهري.
	116 - ويوصي المنتدى الدائم بأن تتخذ وكالات الأمم المتحدة المعنية بقضايا الشعوب الأصلية إجراءات لإشراك أبناء الشعوب الأصلية من ذوي الإعاقة في جميع أنشطتها، وتمكينهم من الوصول إلى مواقعها الشبكية وتشجع زيادة مشاركتهم في دوراتها السنوية والنظر في إمكانية عقد جلسات للخبراء تتناول موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة من أبناء الشعوب الأصلية.
	117 - ويكرر المنتدى الدائم الدعوة التي وجهها في دورته الحادية عشرة، إلى وكالات الأمم المتحدة وصناديقها لتنظيم ودعم برامج تدريب إقليمية ودولية في مجال حقوق الإنسان تهدف إلى بناء القدرات ومهارات الدعوة لدى الشباب من أبناء الشعوب الأصلية. ويوصي المنتدى كذلك باستخدام منتديات الشباب، ووسائل الإعلام الاجتماعية وغيرها من أشكال الاتصال الثقافية الشعبية لنشر المعلومات والمواد التدريبية بشأن حقوق الشباب من أبناء الشعوب الأصلية وتيسير عمليات التشاور على الصعيدين الوطني والدولي.
	118 - ويوصي المنتدى الدائم بأن تخصص الحكومات ووكالات الأمم المتحدة موارد لأنشطة الاتصال وتعزز الوصول إلى المعلومات وتوجه مزيدا من الاهتمام إلى قضايا الشعوب الأصلية في وسائل الإعلام، وذلك بالاستعانة بمختلف الوسائل التوعوية والإعلامية لاستكمال ما يتبقى من أنشطة لم تنجزها إدارة الأمم المتحدة لشؤون الإعلام.
	119 - ويوصي المنتدى الدائم بأن تقدم جميع وكالات الأمم المتحدة المعنية بالمياه، بما في ذلك اليونسكو واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبرنامج العالمي للأغذية ومنظمة الأغذية والزراعة، والبرنامج الهيدرولوجي الدولي الدعم الكامل لأعمال تخطيط وإنشاء وتنفيذ منتدى عالمي للشعوب الأصلية معني بالمياه لإيجاد جهة تنقل منظور الشعوب الأصلية إلى الحماية وسبل الوصول إلى جميع مصادر المياه ودورها المقدس في سياق الشعوب الأصلية.
	120 - ويحث المنتدى الدائم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، والحكومات على دعم المشاركة السياسية لنساء الشعوب الأصلية بتخصيص موارد لتدريبهن ولتبادل البرامج وتعزيز الجوانب المتعلقة بالتنظيم والربط الشبكي بالنسبة للمرأة من نساء الشعوب الأصلية.
	121 - ويحث المنتدى الدائم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أن يقرر أن يتولى عرض تقرير دورة المنتدى الدائم الثاني عشر عليه رئيس المنتدى الدائم أو من يعينه المنتدى الدائم لينوب عنه في ذلك.
	122 - وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20)، لم يستطع أعضاء المنتدى الدائم تسجيل أنفسهم كخبراء من الأمم المتحدة. فأعضاء المنتدى يحضرون اجتماعات عديدة للأمم المتحدة يكون مركزهم فيها غير محدد. لذا، يوصي المنتدى بألا تدرج الدول الأعضاء في عمليات منح وثائق التفويض أعضاء المنتدى كمجموعات رئيسية وإنما بصفتهم من خبراء الأمم المتحدة.
	الفصل الثاني
	مكان الدورة ومواعيدها ووقائعها 
	123 - قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقرره 2012/244 أن تعقد الدورة الثانية عشرة للمنتدى الدائم في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 20 إلى 31 أيار/مايو 2013.
	124 - وفي الجلسات من الثانية إلى الرابعة المعقودة في 20 أيار/مايو 2013، نظر المنتدى الدائم في البند 3 من جدول الأعمال، ’’متابعة توصيات المنتدى الدائم: (أ) الصحة، (ب) التعليم، (ج) الثقافة‘‘. وكان معروضا عليه للنظر في هذا البند، تقرير اجتماع فريق الخبراء الدولي المعني بالشباب من أبناء الشعوب الأصلية : الهوية والتحديات والأمل: المواد 14 و 17 و 21 و 25 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (E/C.19/2013/3)، ودراسة بشأن كيفية دمج معارف الشعوب الأصلية وتاريخها وظروفها الاجتماعية المعاصرة في المناهج الدراسية للنظم التعليمية (E/C.19/2013/17)، وتحليل لمجالات الصحة والتعليم والثقافة، أعدّته أمانة منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية (E/C.19/2013/19). وفي الجلسة 16، المعقودة في 31 أيار/مايو 2013، نظر المنتدى في توصياته المقدمة في إطار البند 3 (انظر الفصل الأول، الفرع باء) من جدول الأعمال.
	125 - وفي الجلسة 7 المعقودة في 23 أيار/مايو، نظر المنتدى في البند 4 من جدول الأعمال ’’مناقشة لمدة نصف يوم بشأن منطقة أفريقيا‘‘. وكان معروضا على المنتدى للنظر في هذا البند بشأن المرونة والمعرفة التقليدية وبناء قدرات مجتمعات الرعاة في أفريقيا (E/C.19/2013/5). وفي الجلسة 16، المعقودة في 31 أيار/مايو، نظر المنتدى في توصياته المقدمة في إطار البند 4 (انظر الفصل الأول، الفرع باء) من جدول الأعمال.
	126 - في الجلستين الثامنة والتاسعة المعقودتين في 24 أيار/مايو، نظر المنتدى في البند 5 من جدول الأعمال المعنون ’’حوار شامل مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها‘‘، وأجري خلالها حوار مع المؤسسات المالية الدولية. وكان معروضا على المنتدى للنظر في هذا البند وثيقة عن استعراض السياسات التنفيذية للبنك الدولي‘‘ (E/C.19/2013/15)، وتقرير عن حقوق الشعوب الأصلية والضمانات الموفرة لها في إطار المشاريع المتعلقة بخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (E/C.19/2013/7)، تقرير الاجتماع السنوي لفريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني بقضايا الشعوب الأصلية لعام 2012 (E/C.19/2013/4). وفي الجلسة 16، المعقودة في 31 أيار/مايو، نظر المنتدى في توصياته المقدمة في إطار البند 5 (انظر الفصل الأول، الفرع باء) من جدول الأعمال.
	127 - وفي الجلستين العاشرة والحادية عشرة المعقودتين في 28 أيار/مايو، نظر المنتدى في البند 6 من جدول الأعمال، المعنون ’’مناقشة حول المؤتمر العالمي للشعوب الأصلية‘‘. لنظرها في هذا البند، كان معروضا على المنتدى دراسة عن الدساتير الوطنية وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (E/C.19/2013/18) و ’’دراسة عن حقوق الشعوب الأصلية ولجان تقصي الحقائق وسائر آليات البحث عن الحقيقة في القارة الأمريكية‘‘ (E/C.19/2013/13). واستمعت اللجنة أيضا إلى تقرير شفوي عن حالة أبناء الشعوب الأصلية ومشاركتهم في العمليات الانتخابية والديمقراطية في أمريكا اللاتينية عملا بأحكام الإعلان. وفي الجلسة الثانية عشرة، المعقودة في 31 أيار/مايو، نظر المنتدى في توصياته المقدمة في إطار البند 6 (انظر الفصل الأول، الفرع باء) من جدول الأعمال.
	128 - في الجلستين الخامسة والسادسة المعقودتين في 22 أيار/مايو، نظر المنتدى في البند 7 من جدول الأعمال المعنون ’’حقوق الإنسان: (أ) تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛ (ب) حوار مع المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية ورئيس آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية ‘‘. وكان معروضا على المنتدى لنظره في هذا البند دراسة عن حالة أفراد الشعوب الأصلية من ذوي الإعاقة، مع التركيز بوجه خاص على التحديات التي يواجهونها فيما يتعلق بالتمتع الكامل بحقوق الإنسان والاندماج في عملية التنمية (E/C.19/2013/6)، دراسة عن مدى انتشار العنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 22 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (E/C.19/2013/9). وفي الجلسة السادسة عشرة، المعقودة في 31 أيار/مايو 2013، نظر المنتدى في توصياته المقدمة في إطار البند 7 (انظر الفصل الأول، الفرع باء) من جدول الأعمال.
	129 - وفي الجلسات من الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة المعقودة في 29 و 30 أيار/مايو، نظر المنتدى في البند 8 من جدول الأعمال المعنون ”الأعمال المقبلة للمنتدى الدائم، بما في ذلك المسائل التي يعنى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمسائل المستجدة‘‘. وكان معروضا على المنتدى للنظر في هذا البند التقرير الموحد عن الصناعات الاستخراجية وأثرها على الشعوب الأصلية (E/C.19/2013/16) ودراسة بشأن الصناعات الاستخراجية في المكسيك وحالة الشعوب الأصلية في الأقاليم التي توجد بها هذه الصناعات (E/C.19/2013/11)، ودراسة عن آثار ازدهار أنشطة التعدين في مجتمعات الشعوب الأصلية في أستراليا (E/C.19/2013/20)، ودراسة عن المشاركة السياسية لنساء الشعوب الأصلية على المستوى الدولي والوطني والمحلي (E/C.19/2013/10)، دراسة عن حق شباب الشعوب الأصلية في بلدان الشمال الأوروبي في المشاركة في عمليات صنع القرار (E/C.19/2013/8) ودراسة بشأن إنهاء الاستعمار في منطقة المحيط الهادئ (E/C.19/2013/12). وفي الجلسة السادسة عشرة المعقودة في 31 أيار/مايو، نظر المنتدى في مشروع القرار وتوصياته المقدمة في إطار البند 8 من جدول الأعمال واعتمده (انظر الفصل الأول، الجزءان ألف وباء).
	130 - وفي الجلسة الخامسة عشرة، المعقودة في 30 أيار/مايو، نظر المنتدى في البند 9 من جدول الأعمال المعنون، ’’مشروع جدول الأعمال للدورة الثالثة عشرة للمنتدى الدائم‘‘. وفي الجلسة السادسة عشرة، المعقودة في 31 أيار/مايو، نظر المنتدى في مشروع القرار المقدم في إطار البند 9 من جدول الأعمال واعتمده (انظر الفصل الأول، الفرع ألف).
	الفصل الثالث
	اعتماد تقرير المنتدى الدائم عن دورته الثانية عشرة
	131 - في الجلسة السادسة عشرة، المعقودة في 31 أيار/مايو، عرض المقرر مشاريع المقررات والتوصيات ومشروع تقرير المنتدى الدائم عن دورته الثانية عشرة.
	132 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمد المنتدى الدائم مشروع تقريره.
	الفصل الرابع
	تنظيم الدورة
	ألف - افتتاح الدورة ومدتها
	133 - عقد المنتدى الدائم دورته الثانية عشرة في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 20 إلى 31 أيار/مايو 2013. وعقد 16 جلسة رسمية وجلستين مغلقتين للنظر في البنود المدرجة على جدول أعماله.
	134 - وفي الجلسة الأولى المعقودة في 20 أيار/مايو، افتتح الدورة وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وفي حفل الافتتاح، ألقى تودوداهو سيد هيل، زعيم شعب أونونداغا، كلمة ترحيب. وأدلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والقائم بأعمال رئيس الجمعية العامة ببيانين.
	135 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ورئيس المنتدى الدائم ببيانين.
	136 - وفي الجلسة السادسة عشرة الختامية، المعقودة في 31 أيار/مايو، أدلى نائب الأمين العام ببيان.
	باء - الحضور
	137 - حضر الدورة أعضاء المنتدى وممثلون عن حكومات ومنظمات وهيئات حكومية دولية وكيانات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومنظمات للشعوب الأصلية. وترد قائمة المشاركين في الوثيقة E/C.19/2013/INF/1. 
	جيم - انتخاب أعضاء المكتب
	138 - في الجلسة الأولى، المعقودة في 20 أيار/مايو، انتخب المنتدى أعضاء المكتب التالية أسماؤهم بالتزكية:
	الرئيس:
	بول كانينكي سينا
	نواب الرئيس:
	رجا جيفاسيش روي
	فيكتوريا تولاس
	شاول فيسنتي
	بيرتي كزافييه
	المقرر:
	إيفا بيوديه
	دال - جدول الأعمال
	139 - في الجلسة الأولى المعقودة في 20 أيار/مايو، اعتمد المنتدى جدول الأعمال المؤقت الوارد في الوثيقة E/C.19/2013/1.
	هاء - الوثائق
	140 - ترد في الوثيقة E/C.19/2013/INF/2 قائمة بالوثائق المعروضة على المنتدى في دورته الثانية عشرة.
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