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 املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
 الدورة الرابعة

 ٢٠٠٥مايو / أيار٢٧-١٦نيويورك، 
   * من جدول األعمال املؤقت٤البند 

 األولويات واملواضيع اجلارية  
نرية تقريــر حلقــة العمــل الدوليــة املعنيــة باملنــهجيات املتعلقــة باملوافقــة احلــرة املســبقة املســت   

 والشعوب األصلية
 )٢٠٠٥يناير / الثاينكانون ١٩- ١٧نيويورك، (

 
 موجز

ــة العمــل     ــة ُعقــدت حلق ــة الدولي ــة احلــرة املســبقة    �املعني ــة باملوافق ــهجيات املتعلق باملن
، ٢٠٠٤/٢٨٧  رقـم   وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي      �الشعوب األصلية املستنرية و 

ناء على توصية املنتدى الدائم املعين بقضـايا الشـعوب األصـلية            ب ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٢املؤرخ  
مبـدأ املوافقـة احلـرة املسـبقة         والثالثة ته األوىل والثانية  اووصف املنتدى يف دور   . الثالثةيف دورته   
 ُعقـدت حلقـة العمـل يف الفتـرة          ،واستجابة ملقـرر اجمللـس    . من التحديات الكربى   بأنه   املستنرية

 . ٢٠٠٥يناير /الثاين كانون ١٩ إىل ١٧من 
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ــة العمــل     ــا  خــبريا ٦٧وحضــر حلق ــن     ومراقب ــا م ــم املتحــدة وغريه ــة األم ــن منظوم م
  حلقـة العمـل    وانكبـت .املنظمات احلكومية الدولية واحلكومـات ومنظمـات الشـعوب األصـلية          

الصـكوك واملمارسـات الدوليـة والوطنيـة ذات الصـلة مببـدأ املوافقـة احلـرة املسـبقة                    على دراسة 
التصـدي   اليت يـتعني      التحديات كما ُحددت  رية ومت االستماع إىل أمثلة عن تطبيق املبدأ،       املستن

 .الشعوب األصليةاملوافقة احلرة املسبقة املستنرية وتوصيات بشأن هلا وأصدرت 
ملوافقـة  بشـأن ا مشـترك  لتفـاهم   عناصر توصياهتااستنتاجاهتا وحلقة العمل يف جددت  و 

املنــهجيات املتعلقــة علــى حتســني مــن شــأهنا احلــث الشــعوب األصــلية احلــرة املســبقة املســتنرية و
ينظـر فيهـا املنتـدى الـدائم يف دورتـه           لكـي   الشـعوب األصـلية     و باملوافقة احلرة املسبقة املسـتنرية    

 .الرابعة
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 مقدمة 
 والثالثـة ه األوىل والثانيـة     اتـ  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشـعوب األصـلية يف دور          حدد - ١

 حتـديا   وصـفها الشـعوب األصـلية ب    فيما يتعلق ب   تطبيق مبدأ املوافقة احلرة املسبقة املستنرية     مسألة  
 اجمللــس االقتصــادي قــرر، الثالثــةى توصــية املنتــدى الــدائم يف دورتــه  وبنــاء علــ. كــبريامنــهجيا 

أن يأذن بعقد حلقة عمل تقنيـة مـدهتا ثالثـة أيـام بشـأن      ، ٢٠٠٤/٢٨٧قراره واالجتماعي، يف  
املوافقة احلرة املسبقة املستنرية يشارك فيها ممثلو منظومـة األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املنظمـات                   

مـن  ة، وخرباء من منظمات الشعوب األصلية، والدول املهتمـة، وثالثـة       احلكومية الدولية املهتم  
أعضاء املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، وطلب إىل حلقة العمـل أن تقـدم تقريـرا                 

أمانــة املنتــدى الــدائم قامــت و. إىل الــدورة الرابعــة للمنتــدى يف إطــار املواضــيع اخلاصــة للــدورة
 . بتنظيم حلقة العمل املعنيةألصليةاملعين بقضايا الشعوب ا

 
 تنظيم األعمال -أوال  
 احلضور -ألف  

السـيد ويلتـون ليتلشـايلد والسـيدة        : حضر احللقة أعضاء املنتدى الدائم التالية أمسـاؤهم        - ٢
كوربـوز   -  السـيدة فيكتوريـا تـاويلي      اكمـا حضـرهت   . إيدا نيكواليسن والسيد برشورام تامـانغ     

 .Tebtebbaتبتيبا نتدى وخبرية من مؤسسة باعتبارها عضوا يف امل
 الكيانات العشرين التالية التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة           وحضر حلقة العمل خرباء من     - ٣

 التابعـة لألمانـة العامـة لألمـم         شعبة النهوض بـاملرأة   : ومن غريها من املنظمات احلكومية الدولية     
ــدة  ــية  واملتحــ ــؤون السياســ ــؤون اوإدارة الشــ ــالم إدارة شــ ــادية  وإلعــ ــؤون االقتصــ إدارة الشــ

مصـرف التنميـة    ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة           واجملموعة األوروبيـة    وواالجتماعية  
مفوضـية األمـم    ومنظمـة العمـل الدوليـة       والصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة      و للبلدان األمريكية 

أمانـة منتـدى األمـم املتحـدة املعـين        وأمانـة اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي         واملتحدة حلقوق اإلنسـان     
ــات ــائي   و بالغاب ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــة والعلــ   وبرن ــم املتحــدة للتربي ــة ومنظمــة األم م والثقاف

الفريـق  وصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة          و )اليونيسيف(مم املتحدة للطفولة    منظمة األ و
املنظمـة العامليـة    ومنظمـة الصـحة العامليـة       و العامل التابع لألمم املتحدة املعين بالشـعوب األصـلية        

 .البنك الدويلوللملكية الفكرية 
 والكرسـي الرسـويل   مـن الـدول األعضـاء        ةدولـ  ١٣مـن   مراقبـون   كما حضر حلقة العمـل      - ٤

 ٦٧وبلـغ جممـوع احلاضـرين       . لشـعوب األصـلية   عنيـة با  مـن املنظمـات امل    ة  منظم١٢وخرباء من   
 . هلذا التقريرالثالثق  وترد قائمة احلضور يف املرف.شخصا
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 الوثائق -باء  
عمــل ووثــائق البرنــامج مشــروع عمــال واألجــدول مشــروع املشــاركني عــرض علــى  - ٥

وهـي  .  قائمة بالوثائق اليت وفّـرت حللقـة العمـل   الثاينوترد يف املرفق   . أعدها اخلرباء املشاركون  
ب األصـلية علـى اإلنترنـت       متاحة أيضـا علـى موقـع أمانـة املنتـدى الـدائم املعـين بقضـايا الشـعو                  

)http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/panels/freepriortraining.htm(. 
 

 اجللسةافتتاح  -جيم  
ــاح حلقــة العمــل   - ٦ ــام  ،لــدى افتت ة السياســات مــدير شــعب الســيد جوهــان شــولفينك،  ق

 بـــاإلدالء ببيـــان اســـتهاليل، إدارة الشـــؤون االقتصـــادية واالجتماعيـــةبـــ والتنميـــة االجتماعيـــة،
السيدة إلـزا سـتاماتوبولو، رئيسـة أمانـة املنتـدى الـدائم املعـين بقضـايا الشـعوب                وكذلك فعلت   

 .لسياسات والتنمية االجتماعيةشعبة اب ؛األصلية
 

 انتخاب أعضاء املكتب -دال  
السيد جـون   و. رئيسا بوصفه   ، عضو املنتدى الدائم   ويلتون ليتلشايلد  السيد انتخاب   مت - ٧

 .امقرر بوصفه سكوت، من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
 

 إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل -هاء  
الـذي قدمتـه    جـدول األعمـال     مشـروع    حلقة العمل جدول أعماهلا على أساس        أقرت - ٨

 .دول يف املرفق األولهذا اجلويرد ؛  العامةاألمانة
ــة العمــل  وباشــرت  - ٩ ــا حلق ــة أعماهل ــق  . يف جلســات عام ــامج األولويتضــمن املرف  برن

 .الذين شاركوا يف أفرقة املناقشةاحلاضرين العمل، ويشمل أمساء 
 

 الستنتاجات والتوصياتاعتماد ا -واو  
 االسـتنتاجات  ل بتوافـق اآلراء اعتمدت حلقة العمـ  و ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٩يف   - ١٠

 .أدناهالثالث والتوصيات الواردة يف الفرع 
 

 اختتام حلقة العمل -زاي  
التوصـيات فــــي اجللســــة العامــــة      االسـتنتاجات و بعــد اعتمـــاد اختتمت حلقة العمل   - ١١

 .األخرية املعقودة
 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/panels/freepriortraining.htm)
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 املالحظات - نياثا 
 األهداف والتوقعات

 معـايري   حتديـد تحلقـة العمـل ليسـ   عقـد  مـن   الغاية  ماع، أشري إىل أن     يف مستهل االجت   - ١٢
منهجيات واقعية ودقيقة تنظم سبل احترام مبـدأ املوافقـة احلـرة املسـبقة املسـتنرية يف                 وضع  وإمنا  

كما أشري إىل أن املوافقة احلرة املسبقة املستنرية تعترب مبـدأ           . األنشطة املتعلقة بالشعوب األصلية   
وُحدد نوعان مـن املشـاريع الـيت تسـتدعي تطبيـق            .  إمنائي يراعي حقوق اإلنسان    يستند إىل هنج  

لشـــعوب األصـــلية إىل ااملوافقـــة احلـــرة املســـبقة املســـتنرية، وهـــي املشـــاريع املوجهـــة خصيصـــا 
 .الشعوب األصلية دون أن تكون موجهة إليها بصفة مباشرةعلى واملشاريع اليت تؤثر 

 للفهــم أو املفــاهيم احلاليــة ملبــدأ املوافقــة ســتعراض عــامإلجــراء ا ونظمــت حلقــة العمــل - ١٣
طـر السياسـات املتعلقـة أو املتصـلة         ألمناقشـة   و اره مسـألة منهجيـة،    احلرة املسبقة املستنرية باعتبـ    

تقيـيم القطـري املشــترك   لاوباملوافقـة احلـرة املسـبقة املســتنرية علـى مسـتوى الوكـاالت الدوليــة،       
عدة اإلمنائية وورقات استراتيجيات مكافحة الفقر واألهـداف        وإطار عمل األمم املتحدة للمسا    

املسـألة يف عالقتـها باملواضـيع القطاعيـة وركـزت           كذلك هذه   تناولت احللقة   و. اإلمنائية لأللفية 
. على أمثلة لتطبيق منهجيات املوافقـة احلـرة املسـبقة املسـتنرية علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل           

يف جمـال   من احللقـة هـو اسـتخالص الـدروس وحتديـد التحـديات         وأُشري إىل أن اهلدف املتوخى    
نــهج مشــترك بــني الوكــاالت وإعــداد لتطبيــق املوافقــة احلــرة املســبقة املســتنرية وحتديــد عناصــر 

 .توصيات تقدم إىل املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصليةواعتماد 
 

 استعراض مبدأ املوافقة احلرة املسبقة املستنرية  
أشار البعض إىل أن املنهجيات املتعلقة باملوافقة احلرة املسبقة املستنرية ينبغي أن هتـدف               - ١٤

املوافقــة احلــرة إىل وجــوب أن تشــمل أساســا إىل حتســني الظــروف املعيشــية للشــعوب األصــلية 
 .املسبقة املستنرية مجيع املسائل املرتبطة حبياة الشعوب األصلية

أن مبدأ املوافقة احلرة املسـبقة املسـتنرية لـيس          ون باستمرار   يردداملشاركني  وظل بعض    - ١٥
حبــق الشــعوب األصــلية يف تقريــر مصــريها لــه صــلة ، وإمنــا هــو حــق وضــعهإجــراء يــتعني جمــرد 

ــة  وبتطبيــق املعاهــدات املربمــة معهــا وإعمــال حقوقهــا     ــاليم واملــوارد الطبيعي  يف األراضــي واألق
املتعلقـة باملوافقـة احلـرة املسـبقة املسـتنرية االعتـراف            وينبغي أن تتضمن اإلجـراءات      . اخلاصة هبا 

تلـك  متثيـل   ة للشعوب األصـلية بقـدر اتصـاهلا باملوضـوع ومبسـألة مـن حيـق هلـم                    العرفي نيانوبالق
 .الشعوب
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ويف معرض مناقشة ما إذا كانت املوافقة احلرة املسـبقة حقـا قائمـا بذاتـه، أشـار بعـض              - ١٦
احلـق يف تقريـر املصـري      وإعمـال   قـا إجرائيـا مـن أجـل تعزيـز           املشاركني إىل احتمال أن تكون ح     

 . واملعاهدات وغريها من حقوق اإلنسان
عمليـة  رمبـا تكـون     أن املوافقـة احلـرة املسـبقة املسـتنرية          وأعرب البعض عن رأي مـؤداه        - ١٧

يف عمليــة إدارة بــرامج ومشــاريع  مــن املشــاركة الشــعوب األصــلية متكــني تدرجييــة مــن شــأهنا  
علـى أن املوافقـة   أكـد آخـرون   و .ويف اختـاذ القـرارات املتعلقـة بتلـك الـربامج واملشـاريع        . هتمها

 .السالمصرح وبناء فيما يتعلق مبنع املنازعات أمهية خاصة هلا احلرة املسبقة املستنرية 
 ن املوافقـة احلـرة املسـبقة املسـتنرية        القـول إ  وشدد مشارك من مكتب محلة األلفية على         - ١٨
األهـداف اإلمنائيـة   جوهريـة للجهـود الـيت ترمـي إىل حتقيـق      مارسـة،   املويـث املبـدأ     مـن ح  ،  تعترب
من املهم النظر إىل األهداف اإلمنائية لأللفية ضمن السياق العام إلعـالن األلفيـة الـذي                . لأللفية

كلــها أمــور يــدعو إىل التســامح واحتــرام الطبيعــة وحقــوق اإلنســان األساســية والدميقراطيــة، و  
 .لموافقة احلرة املسبقة املستنريةسبة لجوهرية بالن

حتقيق أهـداف   حرصها على   احلكومات، يف   قلقه من أن    وأعرب بعض املشاركني عن      - ١٩
. املوافقـة احلـرة املسـبقة املسـتنرية    أال وهـو مبـدأ   املبـدأ احليـوي    هـذا   إمنائية طموحة، قد تتجاهل     

ليـة وضـع وتنفيـذ األهـداف        لشـعوب األصـلية يف عم     امشـاركة   ضـآلة   شري، مع األسـف، إىل      وأُ
قيـل إن بعـض األهـداف هلـا أمهيـة أساسـية             و. اإلمنائية لأللفيـة، ال سـيما علـى املسـتوى الـوطين           

 .األهداف اإلمنائية لأللفية بدون مشاركة الشعوب األصليةإلثبات أنه يتعذر حتقيق 
قـد  و. العمليـة املشـاكل   بعـض   وينطوي تنفيذ مبدأ املوافقة احلرة املسبقة املستنرية علـى           - ٢٠
ــري ــق الــيت ميكــن هبــا  ت بعــض التســاؤالت بشــأن الطريقــة   أث ــدأ املوافقــة احلــرة املســبقة   تطبي مب

 : ما يليوهي تشمل املستنرية، 
، عندما تتم استشارة هـذا      للشعوب األصلية املوافقة يف جمتمع    هي اجلهة اليت تبدي     من   � 

 ؟فقةما هو الكيان املؤسسي الذي يبدي تلك املوااجملتمع، أو 
هل ينبغي أن تعترب املوافقة اجلماعية للشعوب األصـلية أكثـر أمهيـة مـن حقـوق امللكيـة                    � 

وكيــف ميكــن اإلقلــيم؟ نفــس قــد حيتلــون الفرديــة ألفــراد مــن غــري الشــعوب األصــلية  
 معاجلة أوجه اخلالف هذه؟

مـات  اليت ينبغي أن تكون مسؤولة عن توفري املعلومات والتقيي        ) اجلهات(ما هي اجلهة     � 
 على جمتمعات الشعوب األصلية؟املتعلقة بآثار املشروعات 

 ؟احملليةلمجتمعات لأي نوع من الوثائق واملعلومات ينبغي توفريه  � 
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 يف عمليـات    املشـاركني عدم تـوفر الـوعي والقـدرات لـدى          مسألة  كيف ينبغي معاجلة     � 
 املوافقة احلرة املسبقة املستنرية؟

 والســلطات، بــني الشــعوب األصــلية؛  وازن يف املــواردالتــكيــف ميكــن معاجلــة أوجــه   � 
 واجلهات اخلاصة القائمة بالتنمية، أو الدولة؟

يف معارفهـا التقليديـة     مـن مسـامهة     أن تسـتفيد    كيف ينبغي جملتمعات الشعوب األصلية       � 
 مستدام؟بشكل  واستخدامها ؛احلفاظ على املوارد

عـدم التقيـد    يف حالـة  لشـعوب األصـلية  أن تتـاح ل الـيت ينبغـي     االنتصـاف   ما هي آليات     � 
 املوافقة احلرة املسبقة املستنرية؟بإجراءات تطبيق مبدأ 

مبـدأ املوافقـة    تطبيـق   دمت طائفة من األمثلـة توضـح التحـديات الـيت ينطـوي عليهـا                وقُ - ٢١
ــة املشــاركة، مبــا يف ذلــك عــدم  احلــرة املســبقة املســتنرية  االستشــارات، أو عــدم  أو عــدم كفاي

 حكومــات بعــض وقيــل إن.  الكهربائيــة- املائيــةبنــاء الســدود حــدث يف حالــة ، كمــا املوافقــة
 ملشـاريع يف أراضـي   يةإصـدار تـراخيص تشـغيل   ال تتورع عن البلدان يف منطقة أمريكا الالتينية،      

. توزيـع األربـاح  لـدى  أفراد هذه الشعوب على نصـيبهم  يتعذر معها حصول  الشعوب األصلية   
مبدأ املوافقة احلرة املسبقة املستنرية يف أفريقيا، نظـرا لعـدم         تطبيق   أمامخاصة  صعوبات  وبرزت  

 الرئيسـية يف هــذا الصــدد مســألة  ومــن املســائل. اعتـراف طائفــة مــن الــدول بالشـعوب األصــلية  
النـاتج النـهائي، أو حـىت يف        جتهيـز   إذا كانت املناقشات بشأن توزيع األرباح تـتم فقـط بعـد              ما

 . نتجامللتجهيز املرحلة السابقة 
شري إىل أنه على الـرغم مـن أوجـه تعقيـد املشـاورات القانونيـة والـنظم القبليـة، فإنـه                      وأُ - ٢٢

 ويف حجـب هـذه املوافقـة واحلـق يف         املوافقـة يف إبـداء    ق  احلـ ينبغي أن يكون للشـعوب األصـلية        
 .لقطاع اخلاص يف املشاوراتإشراك ا

 
 رة املسبقة املستنريةبدأ املوافقة احلمبعالقة أطر السياسات املؤسسية   

ناقش املشاركون من منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية مسألة وضـع             - ٢٣
وقـد ُشـدد علـى    . أطر سياسات مؤسسية، من شأهنا تفعيل مبدأ املوافقة احلرة املسـبقة املسـتنرية   

ــدأ املشــاركة  ــى املســتوى املتعــدد األطــراف،  أن مب ــة لع ، عل ــة مركزي ــيم   هــو ذو أمهي ــة التقي ملي
ــار   ــد، وإلطـ ــري املوحـ ــل القطـ ــه    عمـ ــن أمهيتـ ــال عـ ــة، فضـ ــاعدة اإلمنائيـ ــدة للمسـ ــم املتحـ األمـ

علـى  وأكـد برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           . االستراتيجية يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة         
احلــرة مبــدأ املوافقــة بالتحديــد مســألة تطبيــق تعــاجل قــائال إهنــا سياســته جتــاه الشــعوب األصــلية، 

عملييت التخطيط والربجمـة، ومسـائل إعـادة التـوطني، ومعـارف الشـعوب         على  املسبقة املستنرية   



 

05-24324 9 
 

E/C.19/2005/3  

ومل تكن هناك آليات واضحة لإلنصـاف يف احلـاالت الـيت مل يتبـع فيهـا مبـدأ املوافقـة                     . األصلية
بسـبب بعــض  الـربامج   تـأخري تنفيـذ بعــض   رىه جـ احلـرة املسـبقة املسـتنرية، علــى الـرغم مـن أنــ     

يئـات  إقامـة اهل   علـى    ث برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي      حيبصفة خاصة   و. شاكل يف هذا اجملال   امل
ــةستشــاريةالا ــدويل    الالزم ــوطين،   و، يف إطــار اجملتمــع ال ــى املســتوى ال شــاورات املجــراء إلعل

 .مع الشعوب األصليةاملطلوبة 
بوصــفهما مــن  وناقشــت منظمــة العمــل الدوليــة مبــدأي املشــاورة واملشــاركة، اللــذين  - ٢٤

عوامـل  ، وأبـرزت املنظمـة، ضـمن        ١٦٩التفاقية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم          املبادئ األساسية   
حسـن النيـة وتـوفر التمثيـل وصـنع القـرار مـن خـالل منـهجيات الشـعوب           مـا لعناصـر   أخـرى،  

قيــل إن مســأليت و. األصــلية نفســها، مــن أمهيــة أساســية ملبــدأ املوافقــة احلــرة املســبقة املســتنرية    
يف تنفيـذ االتفاقيـة رقـم    األخـرى  املسـائل الرئيسـية    شـأهنما يف ذلـك شـأن        شاورة واملشاركة،   امل

 . باحلكم اإلمنائية وحدها وإمنا مبسائل عريضة تتعلق املشاريعب ان، وال تتعلق١٦٩
املبـادئ الـيت    اتبعهـا يف إدمـاج      الـيت   الطريقـة   وناقش الصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة          - ٢٥

ويسـعى الصـندوق    .  مبدأ املوافقة احلرة املسبقة املسـتنرية، يف إطـاره االسـتراتيجي           ينطوي عليها 
ملشـــروع، ويـــرى أن هـــذه املشـــاركة الشـــعوب األصـــلية يف مجيـــع مراحـــل دورة اإشـــراك إىل 
ويؤكــد الصــندوق علــى . تشــمل أيضــا إدارة املــواردوإمنــا  علــى التخطــيط والتنفيــذتقتصــر  ال

ــة  ــدرات،  ألاحلاجـ ــاء القـ ــطة بنـ ــؤدي إىل   نشـ ــا تـ ــلية   لكوهنـ ــعوب األصـ ــدرات الشـ ــز قـ  ؛تعزيـ
 .  على التفاوض؛ والنظام احلكومي الدويل؛واحلكومات

ــدويل   - ٢٦ ــاقش البنــك ال ــة بالشــعوب األصــلية  تنقــيح سياســاته  ون ــه تعــديل (املتعلق التوجي
حبيــث صـــــــار يعــرف مبشــروع التوجيهــات التنفيذيــة اإلجــراءات املصــرفية   ٢-٤ذي ــــــــالتنفي
إجـراءات  ؛ وتبسـيط    االلتبـاس  توضـيح أوجـه      الغالـب إىل  السياسة املنقحـة، يف     وترمي   )١٠-٤

؛ وعمليـات   اجليـدة أو  املستصـوبة   العناصر  ومتييز بني العناصر اإللزامية     وضع و جتهيز املشاريع؛ و  
ــيم  ــة ألي مشــروع الالزمــة التقي ــار االجتماعي ــدويل أيضــا   . لآلث ــل بإعــداد ويقــوم البنــك ال دلي

وسـيقوم جملـس   . علـى املشـروع  تقـدمي تعليقـات    الـتمس   املتعلقة بالشعوب األصـلية، و    للمسائل  
متـاح  شـروع   هذا امل و. لبنك بتبين عملية مشاورات حرة ومسبقة ومستنرية      املديرين التنفيذيني ل  

شـروع  لقـد أدى امل   و. اجمللـس قبـل   قبل إقـراره النـهائي مـن        إلعداد التعليقات عليه واالهتمام به      
العـريض  دعم  الـ اإلثبـات فيمـا يتعلـق باحلصـول علـى           ت البنـك إىل حتويـل عـبء         لسياسااملنقح  

وإدارة ، مــن كاهــل احلكومــات املقترضــة، إىل مــوظفي  القاعــدة مــن جانــب اجملتمعــات احملليــة 
 .له أمهيته، وهو تطور البنك الدويل
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 عمليـة السياسـة املنقحـة للبنـك الـدويل        علـى املعنـيني جعـل       ن  إبعـض املشـاركني     قال  و - ٢٧
قضـايا الشـعوب األصـلية، وفريـق األمـم      املعـين ب منتدى األمم املتحدة الـدائم  عملييت مع متسقة  

تطــوير مبــدأ املوافقــة احلــرة  زيــادة األصــلية، اللــذين حيــاوالن بالشــعوب املتحــدة العامــل املعــين 
 .املسبقة املستنرية

ن عناصـر مـن مبـدأ     لبلدان األمريكية تطور سياساته اليت تتضم     التنمية ل وناقش مصرف    - ٢٨
املوافقــة احلــرة املســبقة املســتنرية، مبــا يف ذلــك سياســته إلعــادة التــوطني، الــيت تعتــرف بــاحلقوق 

عناصـر مـن    بتسليط الضـوء علـى      املصرف  قام  و.  وموافقتها املستنرية  ؛العرفية للشعوب األصلية  
اوض، والضـمانات   القدرة على التف  مكوناته  دف إىل أن يدمج يف      هتالنهج القائم على املوافقة،     

ــة     ــار الســلبية، وموازن ــة ضــد اآلث ــزز و. الحتياجــاتلالفعال ــة  أن يع  ؛مشــروع سياســته التنفيذي
 القائمـة علـى املشـاركة، وتتطلـب املوافقـة، ال سـيما فيمـا خيـص           ههنجـ و ؛وإطاره االسـتراتيجي  

ــار ســلبية     ــا آث ــد تترتــب عليه ــيت ق ــى  ويشــجع املصــرف أيضــا اإلدارة  . املشــاريع ال القائمــة عل
 .اإلدارة الذاتية للمشاريعباألحرى ، أو املشاركة

والحــظ املشــاركون أيضــا أن سياســات احلكومــات املاحنــة بشــأن مبــدأ املوافقــة احلــرة  - ٢٩
 .املسبقة املستنرية مسألة مهمة، وحثوا على املشاركة اإلجيابية هلذه احلكومات يف هذا اجملال

 
ــدأ املوافقــة احلــرة املســ      ــهما مبجــاالت العمــل   املســائل اخلاصــة ومب بقة املســتنرية، وعالقت

 ةاخلاص
ــة واملعــارف       - ٣٠ ــة الفكري ــة عــن امللكي ــة الفكري ــة للملكي ــه املنظمــة العاملي ويف عــرض قدمت

وأُشــري إىل أن مبــدأ . التقليديــة، نوقشــت أهــداف خمتلفــة حلمايــة املعــارف التقليديــة، وأشــكاهلا 
ل نشـط يف املناقشـات واسـعة النطـاق ألصـحاب            املوافقة احلرة املسبقة املستنرية يـتم حبثـه بشـك         

وميكـن ملبـدأ املوافقـة احلـرة        . املصلحة بشـأن املوضـوع، وحيظـى بـدعم علـى نطـاق ال بـأس بـه                 
 أن يعـــين احلمايـــة الوقائيـــة، الـــيت تعـــين أن أي ، يف ســـياق امللكيـــة الفكريـــة،املســـبقة املســـتنرية

لفكرية للمعـارف التقليديـة، ومـا ُيشـتق         استخدام للمعارف التقليدية، وال سيما حيازة امللكية ا       
ة للشــعوب  احملليــاتاحلصــول علــى موافقــة مســبقة مــن اجملتمعــ  مــا مل يــتم منــها، ميكــن منعــه،  

وميكن ملبدأ املوافقة احلـرة املسـبقة املسـتنرية أن يـدعم أيضـا أشـكاال إجيابيـة للحمايـة،            . األصلية
 مـنح اإلذن ألي اسـتخدام ملعارفـه، أو          احلـق يف  املعـين   يكون فيها، على سبيل املثال، للمجتمـع        

أو من خالل طرف ثالث، مبـا يفيـد اجملتمـع           قام اجملتمع نفسه بذلك،     اإلفادة منها جتاريا، سواء     
أهـدافا   متثـل    أشـكال احلمايـة الوقائيـة واإلجيابيـة       وأشـري إىل أن     . ماليا، ويعود عليه مبنافع أخرى    

ُتتبـع هـي مسـألة    الـيت  جتاهـات  الاحتديـد   مشروعة، وال يلغي بعضها بعضا بالضـرورة، كمـا أن    
وال تزال مسألة ما يعنيه علـى وجـه التحديـد مبـدأ             . املعنيةلمجتمعات  لُتترك بكاملها   ينبغي أن   
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 أشــكال ةهيــرســة العمليــة، يف هــذا الســياق، ومااملوافقــة احلــرة املســبقة املســتنرية، يف واقــع املما
وخيضـع مبـدأ املوافقـة      . أن يطبقهـا، قيـد املناقشـة       الـيت ينبغـي      ،املعارف التقليدية، واسـتخداماهتا   

احلرة املسبقة املستنرية للمناقشة أيضـا، فيمـا يتصـل جبوانـب امللكيـة الفكريـة املتعلقـة بالوصـول                    
 .فوائدهاإىل املوارد اجلينية، وتقاسم 

وذكـروا  . وامللكية الفكريـة امللكية املشاعة وأثار بعض املشاركني شواغل تتعلق مبسألة       - ٣١
، أنه على الرغم من أن جمتمعات الشعوب األصلية ميكـن أن حتقـق شـكال مـن احلمايـة الوقائيـة                    

ــراع، الــيت ُيحــدد    مــن خــالل توثيــق معارفهــا، ونشــرها   ــرباءات االخت ، ال ســيما فيمــا يتعلــق ب
مبوجبها أن املعارف التقليدية ال ميكن منحها براءات اختراع ألجل حتقيـق ربـح خـاص، إذ أن                  

ــوم  ــمفه ــد ة املشــاعةامللكي ــة،  يفضــي ، ق ــة   ضــرر إىل يف حــاالت معين ــات احمللي يلحــق باجملتمع
كيـة املشـاعة    امللإطـار   ضـمن   املـواد الثقافيـة،     إدراج  وعلى سبيل املثال، فـإن      . لشعوب األصلية ل

عمليـات تكييفهـا تتمتـع      لتلك املواد من أجل جعل      استخدام أطراف ثالثة    ل  من السه   أن جعل
املعـارف  احلـاالت تعتـرب     ويف بعـض    . نشـر القـوق    خاضـعة حل   ال جديـدة  باحلماية باعتبارها أعمـا   

مبـدأ املوافقـة احلـرة      ون إعمـال    دمشـمولة مبفهـوم امللكيـة املشـاعة بـ         التقليدية للشعوب األصلية    
إذا كـان جمتمـع     البـت فيمـا     أن  إىل  وأشارت املنظمة العاملية للملكيـة الفكريـة        . املسبقة املستنرية 

أو نشـر معارفـه، هـو       /ألصـلية يرغـب، أو ال يرغـب، يف توثيـق، و           ما مـن جمتمعـات الشـعوب ا       
 .ال ميكن، وال ينبغي، إال للمجتمع املعين وحده اختاذهقرار 
شــواغل تتعلــق باالســتخدام التجــاري للمعــارف التقليديــة، واملــوارد   كــذلك وأُثــريت  - ٣٢

 .، ال سيما عندما يتم ذلك دون موافقة جمتمعات الشعوب األصليةاجلينية
 يف االتفاقيـة    يكم الرئيسـ  احلمن  ) ي (٨وناقشت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي املادة        - ٣٣

احلفــاظ علــى املعــارف التقليديــة  باملتعلــق باملعــارف التقليديــة، الــذي تتعهــد مبوجبــه األطــراف   
وصــوهنا وتشــجيعها لشــعوب األصــلية واجملتمعــات احملليــة، وابتكاراهتــا، وممارســاهتا، جملتمعــات ا

ــق  في ــا يتعل ــوجي، واســتخدامه   بصــيانة م ــوع البيول ــى حنــو  التن ــة  . مســتدامعل وتشــجع االتفاقي
أيضـا  ) ي (٨وتشـترط املـادة     . األطراف على تنفيذ تشريعات وطنية حلماية املعـارف التقليديـة         

بعـد  أن املعارف التقليدية جملتمعات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية ميكن فقط أن ُتستخدم            
موافقتــها أن مــن الضــروري احلصــول علــى ، وهــو مــا يعــين ضــمنا �موافقتــها�ى احلصــول علــ

أيضـا أن الفوائـد املترتبـة علـى     ) ي (٨وفضال عن ذلك، تشـترط املـادة   . احلرة املسبقة املستنرية  
مـع جمتمعـات    عـادل   تطبيق املعارف التقليدية واالبتكارات واملمارسات ينبغـي تقامسهـا بشـكل            

 .الشعوب األصلية املعنية



 

12 05-24324 
 

E/C.19/2005/3

 أمثلة من تطبيق مبدأ املوافقة احلرة املسبقة املستنرية على املستويني الوطين والدويل  
ــاملوارد        - ٣٤ ــا ب ــا إجيابي ــة اعتراف ــا الالتيني ــديز يف أمريك ــة األن ــدان منطق ــدمت بل ــةوق ، اجليني

وقررت بلدان منطقة األنديز أنه من الضـروري إرفـاق عقـد         . باعتبارها ملكا للشعوب األصلية   
لعقـد الرئيسـي    يلحـق با  ومـع الشـعوب األصـلية،       يربم  واملعـارف التقليديـة،   اجلينيـة   ن املوارد   بشأ

 .وباطالالغيا الرئيسي ميكن اعتبار العقد  هذلك، فإنيتم ، وما مل اجلينيةاملتعلق باملوارد 
 هنــاك جتربتــان إجيابيتــان للموافقــة احلــرة املســبقة  ه كانــتالحــظ بعــض املشــاركني أنــ  - ٣٥

ومن التجـارب اجليـدة الـيت تـبني إمكانيـة           . شعيب أنويت وهايدا يف كندا    بة، مها جتربتان    املستنري
اختــاذ قــرار مجــاعي، جتربــة االتفــاق الــذي أُبــرم بــني شــركة فــويزي يب نيكــل، وشــعب اإلينــو،  

وقـد اعتـرف اتفـاق فـويزي بـاحلقوق الدسـتورية لإلينـو يف        . ورابطة أنويـت اللـربادور يف كنـدا      
ومـن الناحيـة العمليـة،      . جيوز القيـام بأعمـال تنقيـب إال مبوافقـة شـعب اإلينـو              األرض، وبأنه ال  

هذا يعين حق الشعوب األصلية يف املشاركة يف إجراءات تصـميم املشـروع والتوظيـف ومحايـة                 
ومثـة مثـال آخـر مـن األمثلـة اجليـدة يتمثـل يف قضـية          . البيئة والضمان االجتماعي ومحاية الثقافة    

 حكمت فيها احملكمة العليا لكندا اليت بتت بأن حكومات كندا واملقاطعـات             هايدا البارزة اليت  
ملزمة قانونا باستشـارة الشـعوب األصـلية، ومراعـاة شـواغلها، إذا كانـت احلكومـة علـى علـم                     
بوجود حق حمتمل أو سند مللكيـة األراضـي، وأن تفكـر مليـا يف السـلوك الـذي قـد يـؤثر سـلبا                         

احلصول على هذا القرار كلـف شـعوب كنـدا األصـلية مـوارد              ومع ذلك، فإن    . على هذا احلق  
 .ضخمة
- وهنالك مثال آخـر حـدث هـذه املـرة يف االحتـاد الروسـي، فيمـا يتعلـق بقضـية غـاز                       - ٣٦

ــاز          ــث أوقفــت غ ــتس املســتقلة، حي ــال نن ــة يام ــيت توجــد يف مقاطع ــروم الروســية ال ــروم -ب  ب
ــاز، نتيجــة لدراســة إثن     ــة أُجريــت مبســاعدة خــرباء   مشــروعها اخلــاص بالتنقيــب عــن الغ ولوجي

أكادمييني، كلفتهم رابطة الشـعوب األصـلية يف منـاطق الشـمال يف االحتـاد الروسـي بإجرائهـا،                   
 .وتوصل اخلرباء إىل أن هذا املشروع ستكون له آثار سلبية على اجملتمع احمللي

 )١( املســتنريةوقــد أبلــغ املشــاركون بالصــكوك الدوليــة املتعلقــة باملوافقــة احلــرة املســبقة   - ٣٧
احلـرة املسـبقة    مبصـادر العناصـر ذات الصـلة باملمارسـة          انظر املرفق الرابع لالطالع على قائمـة        (

وكان لقرار حمكمـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق          ). يف القانون الدويل وممارساته   الواردة  املستنرية  
ة خاصـة، وكـذلك     أواس تنغـي ضـد نيكـاراغوا أمهيـ        ) سـومو (اإلنسان، يف قضية جمتمع املياغنة      

احلال بالنسبة إىل آراء جلنة حقوق اإلنسان، بشأن عدد من قضايا الصاميني والقضايا األخـرى               
 امللحــق )٣(املتصــلة بالشــعوب األصــلية، الــيت مت الفصــل فيهــا مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري   

 القضـاء   وعالوة على ذلك، أصدرت جلنة    . )٤(بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
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علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنصــري، أحكامــا هامــة يف هــذا اجملــال يف تعليقاهتــا العامــة بشــأن  
 ).١٩٩٧، A/52/18(حقوق الشعوب األصلية 

وأوردت إشــارة أيضــا إىل حلقــة األمــم املتحــدة الدراســية األخــرية املعنيــة باملعاهــدات    - ٣٨
 بـني الـدول والشـعوب األصـلية الـيت ُعقـدت يف              واالتفاقات وغريها من الترتيبات البناءة املربمة     

 مـن   ٧  و ٤وتؤكد الفقرتـان    . ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١٧ إىل   ١٥جنيف يف الفترة من     
 على أن عملية التفـاوض والتمـاس        (E/CN.4/2004/111)استنتاجات وتوصيات احللقة الدراسية     

مليـة الـيت تـزداد احلاجـة إليهـا لتيسـري       املوافقة، مها الوسيلتان األكثر فعالية إلعداد التوصيات الع     
 .فهم حقوق الشعوب األصلية وأجنع وسيلة لفض املنازعات بني الشعوب األصلية

ــة إىل احلقــوق اخلاصــة لألطفــال ذات الصــلة      - ٣٩ وأشــارت منظمــة األمــم املتحــدة للطفول
 املعــامالت ، وال ســيما يف)٥(باملوافقــة احلــرة املســبقة املســتنرية، مبوجــب اتفاقيــة حقــوق الطفــل 

 من اتفاقية حقوق الطفل، لصـلتها       ١٢ومما له أمهية خاصة املادة      . املشتركة للثقافات واألجيال  
ومت باالستشــهاد بــبعض األمثلــة املتصــلة باملوافقــة احلــرة  . حبــق األطفــال يف التعــبري عــن آرائهــم 

 .املسبقة املستنرية من عمل اليونيسيف اخلاص بالتعليم يف غواتيماال وبوليفيا
 

 االستنتاجات والتوصيات -ثالثا  
 االستنتاجات  

. تبـادل املشـاركون اآلراء حـول مبـدأ وممارســات املوافقـة احلـرة املسـبقة املســتنرية        - ٤٠
وقيل إنه مت إحراز تقدم يف عملية التوصـل إىل فهـم مشـترك للمنـهجيات املتعلقـة باملوافقـة                    

ــرف سياســات خمتلــف إ . احلــرة املســبقة املســتنرية  ــم املتحــدة واملنظمــات  وتعت دارات األم
وتضع أطر السياسات املشتركة بني الوكاالت، مثل       . احلكومية الدولية األخرى هبذا املبدأ    

إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، والتقييم القطري املشترك، والـيت تقـوم علـى               
فئـات الضـعيفة يف صـلب       هنج إمنائي يراعي حقوق اإلنسان، املشاركة الفعالة واالهتمام بال        

ومن الواجب أن تكون آراء الشعوب األصـلية ومشـاركتها الفعالـة مـن صـميم                . سياساهتا
. السياسات الرامية لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، بوصف ذلك جزءا من إعالن األلفية           

ــة         ــل الدولي ــة العم ــل اتفاقيــة منظم ــة مث ــدة صــكوك دولي ــوفر ع ــم (وت املتعلقــة ) ١٦٩رق
ب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة، واتفاقية التنـوع البيولـوجي، باإلضـافة إىل              بالشعو

أحكام هيئات حقوق اإلنسان الدولية املنشأة مبوجب معاهدات، أساسـا معياريـا للموافقـة              
 .احلرة املسبقة املستنرية
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ضـوعي،  ويرى كثري من املشـاركني أن املوافقـة احلـرة املسـبقة املسـتنرية كإطـار مو                 - ٤١
تعتــرب جــزءا ال يتجــزأ مــن ممارســة الشــعوب األصــلية حلــق تقريــر املصــري، ومكونــا أساســيا 

 .حلقوقهم يف أراضيهم وأقاليمهم ومواردهم
وتعترب املوافقة احلرة املسبقة املستنرية منهجيـة هامـة آخـذة يف التطـور، وينبغـي أن                  - ٤٢

املسـلم بـه أن عـدم استشـارة     ومـن  . يكون التوسع يف تطويرها قائمـا علـى عـدة اعتبـارات       
الشعوب األصلية بوصفها املستخدم النهائي ملشاريع التنمية، وأحيانا ضحاياها، يؤدي إىل           
ــة إىل      ــام املشــاريع، أو انعــدام القــدرة علــى اســتدامتها، أو إىل الصــراعات، أو يف النهاي قي

سـبقة املسـتنرية    لـذلك ينبغـي النظـر إىل املوافقـة احلـرة امل           و. فقدان تلك الشـعوب ملواردهـا     
بوصــفها عمليــة مــن شــأهنا أن تــؤدي إىل حلــول منصــفة وتنميــة متواصــلة قــد تفضــي إىل     

ويعتقد كثري من ممثلـي الشـعوب األصـلية أن أي         . املشاركة يف اإلدارة ويف اختاذ القرارات     
عملية من عمليات املوافقة احلرة املسبقة املستنرية، قد تسفر عن موافقـة أو عـدم موافقـة،                 

غي أال ينظر إىل أي من هذين الناجتني باعتبار أي منهما جيدا أو سيئا ألي مقرر سلفا، وينب
 .طاملا ظلت اآلليات املناسبة موجودة

ــة         - ٤٣ ــد القانوني ــل، أن القواع ــة العم ــيت عرضــت يف حلق ــة ال ــن بعــض األمثل ــبني م وت
فقة احلرة املسبقة   واإلجراءات اإلدارية واملنهجيات املعتمدة فيما يتعلق باحلصول على املوا        

املسـتنرية، قـد اسـتخدمت وينبغـي مواصـلة اســتخدامها، لبنـاء ثقافـة قائمـة علـى االحتــرام          
والفهم املتبادلني يف العالقات بني الشعوب األصلية والدول والوكاالت احلكومية الدولية            
والقطاع اخلاص، فيمـا يتعلـق مبشـاريع التنميـة الـيت تـؤثر علـى أراضـي الشـعوب األصـلية                  

 .وأقاليمها ومواردها وأساليب حياهتا
واستنادا إىل السياسات واملعايري واملمارسات الدوليـة والوطنيـة القائمـة، وكـذلك              - ٤٤

السوابق القضائية الوطنية والدولية، نشأت بعـض اجملـاالت والعناصـر ذات الصـلة بـالفهم              
 :ما يليالعملي املشترك فيما يتصل باملوافقة احلرة املسبقة املستنرية هي 

اجملاالت الرئيسية اليت يعترب أن من املناسـب احلصـول علـى املوافقـة احلـرة املسـبقة           - ٤٥
 :املستنرية

اجملال املتصل بأراضي الشعوب األصلية وأقاليمهـا؛ مبـا يف ذلـك األمـاكن املقدسـة                 � 
 ).قد تشمل التنقيب مثل حفريات اآلثار وكذلك التنمية واالستخدام(

 باملعاهــدات واالتفاقــات وغريهــا مــن الترتيبــات البنــاءة املربمــة بــني   اجملــال املتصــل � 
 .الدول والشعوب والقبائل واجملتمعات األصلية
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اجملال املتصل بأنشطة صناعات استخراج املعادن، واحملافظة على البيئـة، ومشـاريع      � 
طق التنمية القائمة على اسـتغالل امليـاه، ومشـاريع إمنائيـة وسـياحية أخـرى، يف منـا               

الشــعوب األصــلية ميكــن أن تــؤدي إىل عمليــات تنقيــب أو تنميــة أو اســتخدام        
 .أو مواردها/ألراضي الشعوب األصلية و

 بإمكانية الوصول إىل املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك املوارد البيولوجية           اجملال املتصل  � 
ىل أو املعــارف التقليديــة للشــعوب األصــلية الــيت ميكــن أن تــؤدي إ      /واجلينيــة، و

 .عمليات تنقيب أو تنمية أو استخدام هلذه املوارد
اجملال املتصل بـأي مشـاريع إمنائيـة متتـد لكامـل فتـرة املشـروع، مبـا يف ذلـك، دون              � 

، عمليــات التقيــيم والتخطــيط والتنفيــذ والرصــد والتقيــيم واإلجنــاز، ســواء  صــرح
ة األصلية، أو كان كانت تلك املشاريع أم مل تكن موجهة إىل تنمية اجملتمعات احمللي

 .من املمكن أن تؤثر فيها أو تكون هلا آثار عليها
اجملال املتصل مبؤسسات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى، اليت           � 

تضطلع بدراسات عن مدى تأثري املشـاريع املـراد تنفيـذها علـى أراضـي الشـعوب                 
 .األصلية

ات ذات الصــلة بالشــعوب األصــلية أو الــيت اجملــال املتصــل بالسياســات والتشــريع � 
 .تؤثر عليها

اجملــال املتصــل بــأي سياســات أو بــرامج مــن شــأهنا أن تــؤدي إىل إبعــاد أطفــال           � 
 .اجملتمعات احمللية أو إىل إبعاد أو تشريد أو ترحيل السكان من أراضيها التقليدية

 
 :ريةعناصر لتفاهم مشترك بشأن املوافقة احلرة املسبقة املستن - ٤٦

 
 ما هي ��١  

 ينبغي ضمنا وجوب جتنب القسر أو التخويف أو االستغالل؛: احلرةكلمة  � 
ينبغي أن تعين ضـمنا وجـوب السـعي للحصـول علـى املوافقـة قبـل                 : املسبقةكلمة   � 

وقت كاف من القيـام بالتصـديق علـى األنشـطة أو البـدء فيهـا واحتـرام الشـروط                    
 .توافق اآلراء مع الشعوب األصلية/التشاورالزمنية لعمليات 

) علـى األقـل    (،ينبغي أن تعين ضمنا أنـه قـدمت معلومـات تشـمل           : املستنريةكلمة   � 
 :اجلوانب التالية
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ــه      - أ  ــة حتويل ــرح وحجمــه وســرعته وقابلي ــة أي مشــروع أو نشــاط مقت طبيع
 ونطاقه؛

 أو النشاط؛/أسباب أو غرض املشروع و/سبب - ب 
 روع أو النشاط الوارد أعاله؛مدة املش -ج  
 موقع املناطق اليت ستتأثر؛ - د 
الثقافيـة والبيئيـة احملتملـة،    التقييم األويل لآلثـار االقتصـادية واالجتماعيـة و      -هـ  

املنـافع علـى أسـاس الرتاهـة والعدالـة      تقاسـم  يف ذلك املخاطر احملتملـة و   مبا
 يف إطار يقوم على احترام مبدأ الوقاية؛

مبـا يف   (فون الذين من املرجح مشاركتهم يف تنفيـذ املشـروع املقتـرح             املوظ - و 
ذلــك الشــعوب األصــلية وموظفــو القطــاع اخلــاص ومؤسســات البحــث     

 ؛)واملوظفون احلكوميون وغريهم
 .اإلجراءات اليت قد يتطلبها املشروع - ز 

 وافقةامل � 
غـي إجـراء املشـاورة     وينب. املشاورة واملشاركة عنصـران ضـروريان لعمليـة املوافقـة          - ٤٧

وينبغي أيضا أن جتري األطراف حوارا يسمح هلـا بإجيـاد حلـول مناسـبة يف جـو                . حبسن نية 
وتقتضـي املشـاورة إتاحـة      . من االحترام املتبادل وحيسن النية، واملشاركة الكاملة والعادلـة        

 وينبغـي متكـني   . الوقت الالزم واتباع نظام فعـال لالتصـاالت فيمـا بـني أصـحاب املصـلحة               
الشــعوب األصــلية مــن املشــاركة عــن طريــق ممــثلني جيــري اختيــارهم حبريــة، وعــن طريــق    

كمـا أن إدراج املنظـور اجلنسـاين ومشـاركة          . مؤسساهتا التقليدية أو غريها من املؤسسـات      
املرأة يف جمتمعات الشعوب األصلية، عنصـران ضـروريان باإلضـافة إىل مشـاركة األطفـال                

 .ن أن تشمل هذه العملية خيار االمتناع عن املوافقةوميك. والشباب، حسب االقتضاء
ينبغــي أن تفســر املوافقــة علــى أي اتفــاق بأهنــا تعــين أن الشــعوب األصــلية فهمتــه    - ٤٨

 .بشكل معقول
 

 مـــىت ��٢  
ينبغـــي التمـــاس املوافقـــة احلـــرة املســـبقة املســـتنرية قبـــل بدايـــة األنشـــطة أو اإلذن  � 

جراءات اختاذ القرارات يف جمتمعات الشعوب بوقت كاف؛ مع مراعاة إبالشروع 
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ــاز         ــيم وإجن ــذ والرصــد والتقي ــيط والتنفي ــيم والتخط األصــلية خــالل مراحــل التقي
 .املشروع املعين

 
 َمــــن ��٣  

ينبغي أن حتدد الشعوب األصـلية أي املؤسسـات حيـق هلـا أن تبـدي املوافقـة باسـم                     � 
الشـعوب األصـلية ووكـاالت األمـم     وعلـى   . الشعوب أو اجملتمعات احملليـة املتـأثرة      

ــإجراءات املوافقــة احلــرة املســبقة املســتنرية مراعــاة      ــة ب املتحــدة واحلكومــات املعني
 .قدر صلتها باملوضوعيالتوازن بني اجلنسني وآراء األطفال والشباب 

 
 كيـــف ��٤  

ينبغــي أن تكــون املعلومــات دقيقــة ومعروضــة يف قالــب يتــيح للشــعوب األصــلية      � 
ليهـــا وأن تكـــون مفهومـــة، وينبغـــي عرضـــها بلغـــات تفهمهـــا إة الوصـــول إمكانيـــ

وينبغــي أن تراعــى يف الصــيغة الــيت تــوزع هبــا املعلومــات . الشــعوب األصــلية متامــا
 .التقاليد املتداولة للشعوب األصلية ولغاهتا

 
 اآلليات/اإلجراءات ��٥  

قة املسـتنرية حسـب     ينبغي وضع آليات وإجراءات للتحقق من املوافقة احلرة املسب         � 
ليــات الوطنيــة، ذلــك وضــع آليــات للرقابــة واإلنصــاف كاآلمــا ورد أعــاله مبــا يف 

 .مثال
وكمبدأ أساسي ينبغي أن ُتتاح للجميع فرصا متساوية ملناقشة مجيع جوانب عملية  � 

املوافقــة احلــرة املســبقة املســتنرية، وذلــك فيمــا يتصــل بــأي اتفــاق أو تنميــة أو          
إمكانيــة  تعــين إتاحــة �الفــرص املتكافئــة�يكــون واضــحا أن وينبغــي أن . مشــروع

الوصول املتساوي إىل املوارد املالية والبشـرية واملاديـة الالزمـة لـتمكني اجملتمعـات               
احمللية من أن تناقش بالكامل وعلى حنو مفيد باللغـات األصـلية، حسـب االقتضـاء            

 سيكون له أو قد  أو من خالل أي وسيلة أخرى ُيتفق عليها أي اتفاق أو مشروع           
يكــون لــه تــأثريه اإلجيــايب أو الســليب علــى تنميــة تلــك اجملتمعــات بوصــفها شــعوب 

 .أو مواردها الطبيعية/متميزة أو يكون له تأثري على حقوقها يف أراضيها و
وينبغي تعزيز عملية املوافقة احلرة املسبقة املستنرية بوضـع إجـراءات للطعـن علـى                � 

 . بشكل مستقلهذه العمليات واستعراضها
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وجيوز للفتوى بأنه مل تتم مراعاة عناصر املوافقة احلـرة املسـبقة املسـتنرية أن تـؤدي       � 
 .إىل نقض االتفاق املربم

مجيع اجلهات املعنية، مبا فيها املؤسسات اخلاصة، االهتمام الالزم ويل ويوصى بأن ت - ٤٩
 .هلذه العناصر

صول على املوافقة احلرة املسـبقة املسـتنرية        وبإجياز، هناك حتديات تواجه عملية احل      - ٥٠
بصفة عامة، رغم أن معظم املشاركني يرون أن النتائج اإلجيابية هلـذه العمليـة تفـوق بكـثري                

 .الصعوبات اليت تعترضها
 

توصيات مقدمة لينظر فيها منتدى األمم املتحدة الـدائم املعـين بقضـايا الشـعوب             
 األصلية

 حملة عامة  
إلشارة الواردة إىل الدور التنسـيقي ملنتـدى األمـم املتحـدة الـدائم املعـين                يف ضوء ا   - ٥١

انظـر  (بقضايا الشعوب األصلية فيما يتعلق بقضايا هذه الشعوب ومنظومة األمـم املتحـدة               
 ٢٨ املـــؤرخ ٢٠٠٠/٢٢ مـــن قـــرار اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي  )ب( ٢الفقـــرة 

مـم املتحـدة الـدائم املعـين بقضـايا الشـعوب            ، ينبغي أن يقوم منتدى األ     )٢٠٠٠يوليه  /متوز
 واملنظمـات احلكوميـة     راألصلية بتشجيع مجيع هيئات وآليـات األمـم املتحـدة املعنيـة بـاألم             

الدولية واحلكومات ومنظمات الشعوب األصلية على اإلسـهام يف هـذه العمليـة مـن أجـل          
نرية بوصـفه هنجـا يقـوم       زيادة تطوير السياسات وتطبيـق مبـدأ املوافقـة احلـرة املسـبقة املسـت              

 .على مراعاة احلق يف التنمية يف مجيع مراحل عمليات األمم املتحدة املختلفة
وينبغي للمنتدى أن ينسق املناقشات وخمتلف العمليات املتعلقة باملوافقـة احلـرة املسـبقة               - ٥٢

النسـبة  املستنرية، ومحايـة املعـارف التقليديـة واسـتخدامها علـى حنـو مسـتدام؛ وكـذلك احلـال ب                   
لعمليات الوصول وتقاسم الفوائد النامجة عن املوارد الوراثية اجلارية حاليـا يف السـاحة الدوليـة                
وال سيما يف املنظمة العاملية للملكيـة الفكـرة؛ وعمليـة اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي، مـؤمتر األمـم               

، والفريـق   )اليونسـكو (ة  املتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـ          
العامل املعـين بالشـعوب األصـلية وكيانـات أخـرى، إلتاحـة هنـج منسـق علـى حنـو أفضـل هلـذه                         

 .املسألة وكفالة نتائج تتسم بشمولية واتساع أكرب
كمـــا تالحـــظ عمليـــة االتفاقيـــة، مـــن خـــالل قـــرار املـــؤمتر الســـابع ملـــؤمتر األطـــراف    - ٥٣

 الفريــدة مــن نوعهــا حلمايــة املعــارف واالبتكــارات   التنميــة وعناصــر الــنظم (حــاء -١٦/ســابعا
ــة  ــرار  )واملمارســات التقليدي ــواردة يف الق ــادة  (VII/16، ال ــات ذات الصــلة ) ي (٨امل ) والعملي
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، تقـوم حاليـا بتطـوير عمليـة وجمموعـة مـن املتطلبـات الـيت تـنظم                   ))ملؤمتر األطراف يف االتفاقيـة    
 عليهـا واالقتسـام العـادل للفوائـد املتعلقـة باملعـارف             املوافقة املسبقة املستنرية، والشـروط املتفـق      

التقليدية، واالبتكارات واملمارسات املرتبطة باملوارد الوراثية واملتصلة حبفظ التنـوع البيولـوجي            
واستخدامه املستدام التفاقية التنوع البيولوجي، وينبغـي أن يطلـب املنتـدى مـن أمانـة االتفاقيـة                  

ذ يف االعتبار نتائج حلقة عمل اخلرباء وتوصياهتا وفقا ملـا تقتضـيه             التشاور مع املنتدى لكي يأخ    
 .احلال وإحالة نتائج أعماهلا احلالية إىل املنتدى عند االنتهاء منها

وتالحظ كذلك أن الفريق العامل املعين بالشعوب األصلية يعمـل حاليـا علـى توضـيح                 - ٥٤
ونيـة، وينبغـي للمنتـدى أن يطلـب كـذلك بـأن             املوافقة احلرة املسبقة املسـتنرية مـن الناحيـة القان         

يأخذ الفريق العامل يف اعتباره نتائج وتوصيات اجتمـاع اخلـرباء وأن يتشـاور مـع املنتـدى وأن                   
 .حييل نتائج أعماله إىل املنتدى عند االنتهاء منها

وينبغــي للمقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية للشــعوب     - ٥٥
أن يأخذ باالعتبار النتائج اليت توصل إليها هذا التقرير وأن ينظر يف الوسـيلة، يف عملـه                 األصلية  

 .ومتشيا مع واليته، اليت متكنه من تعزيز مبدأ املوافقة احلرة املسبقة املستنرية
 

 املشاركة
 للشعوب األصلية كي تشارك يف مجيع املسائل الـيت تـؤثر            صجيب إتاحة مزيد من الفر     - ٥٦

، �باملشـاركة �وينبغي للمنتدى، باإلشارة إىل توصـياته األوىل، أن يوصـي مـرة أخـرى               عليها،  
 .كاستراتيجية رئيسية لتمكني الشعوب األصلية من إحراز تقدم حنو املساواة

وينبغي جلميع الوكاالت املشاركة يف األعمال املتعلقـة بالشـعوب األصـلية، مثـل أمانـة         - ٥٧
جيع علــى تعزيــز مشــاركة الشــعوب األصــلية وأعماهلــا املتعلقــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي التشــ

باملعارف التقليدية والوصول إىل نظم املوارد الوراثيـة وتقاسـم فوائـدها، وينطبـق نفـس الشـيء                  
على منظمة الصحة العاملية يف أعماهلا املتعلقة بنظم الصحة التقليدية، واألعمال اإلمنائيـة للبنـك               

الدوليـة األخـرى، والعمـل الـذي تقـوم بـه اللجنـة احلكوميـة الدوليـة              الدويل واملؤسسات املاليـة     
املعنية بامللكية الفكرية واملوارد اجلينية التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكريـة، واألنشـطة الـيت               
 .تقوم هبا اليونسكو هبدف وضع االتفاقية املعنية حلماية تنوع احملتويات الثقافية والتعابري الفنية

وينبغي للجنـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة باملعـارف التقليديـة واملـوارد الوراثيـة والتعـابري                    - ٥٨
ــة، أن      ــة، وســائر وكــاالت األمــم املتحــدة املعني ــة الفكري ــة للملكي ــة للمنظمــة العاملي الفولكلوري

تقليديـة  فيما يتعلق باملنتدى ومحاية املعـارف ال      � لك العام علقة بامل تاملسائل امل �تستمر يف معاجلة    
 .والتعابري الثقافية والتوصية حبلول ممكنة كأولوية عاجلة
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وينبغــي دعــوة املنتــدى للمشــاركة يف أعمــال الفريــق العامــل املعــين بالشــعوب األصــلية  - ٥٩
ذات الصلة مبسألة املوافقة احلرة املسبقة املستنرية، لتقدمي نتائج حلقة عمل املنتـدى بشـأن هـذه                 

 .يق األعمال املتصلة هبااملوافقة هبدف تيسري تنس
وينبغــي تشــجيع مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان علــى االســتمرار يف تيســري     - ٦٠

احلوار بني الشعوب األصلية والصناعات االستخراجية ودعوهتا للنظر يف كيفيـة إدراج املوافقـة              
 .احلرة املسبقة املستنرية كموضوع رئيسي يف حلقة العمل اليت ستعقدها مستقبال

 
 بناء القدرات  

ينبغــي أن تضــع احلكومــات والقطــاع اخلــاص والشــعوب األصــلية نصــب عينيهــا مبــدأ  - ٦١
وينبغي ملنظومـة األمـم املتحـدة أن        . املوافقة احلرة املسبقة املستنرية عند التخطيط ملشاريع إمنائية       

السـياق  تسهم يف زيادة نشر وعي احلكومات والشعوب األصـلية يف هـذا الصـدد، وخاصـة يف              
 .احلايل لألهداف اإلمنائية لأللفية

ــاع اخلـــاص؛ ومنظمـــات     - ٦٢ ــة؛ والقطـ ــوم احلكومـــات واملنظمـــات الدوليـ وينبغـــي أن تقـ
الشعوب األصلية بتطوير قدرات النساء والشباب واألطفال مـن الشـعوب األصـلية للمشـاركة               

 .احملليةبفعالية يف عملية املوافقة احلرة املسبقة املستنرية داخل جمتمعاهتم 
وينبغي أن يقوم املنتدى بنشر مـدونات قواعـد السـلوك احلاليـة للشـركات والكيانـات                  - ٦٣

 .األخرى والشعوب األصلية هبدف تعزيز قدرهتا على كفالة االلتزام هبذه املبادئ
وينبغي للمنتدى أن يشجع جهود األكادمييني واخلـرباء ويرحـب بالعمـل بشـكل وثيـق               - ٦٤

 من أجل تعزيز بناء القدرات وحتليل اآلثار اليت ترد يف التقييمـات املتصـلة               مع الشعوب األصلية  
وحتقيقـا لتلـك الغايـة، ينبغـي للمنتـدى أن           . باملشاريع اإلمنائية، اليت قد تؤثر على تلك الشعوب       

يستند على أعمال اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي احلاليـة الـيت متخضـت عنـها مبـادئ أغـواي غـون                       
ة إلجراء تقييم للتـأثري الثقـايف والبيئـي واالجتمـاعي بشـأن التطـورات املقتـرح                 التوجيهية الطوعي 

أن جتري يف األماكن املقدسة واألراضي اليت يشـغلها وامليـاه الـيت تسـتخدمها تقليـديا الشـعوب            
 مــن قــرارات مــؤمتر  VIII/16انظــر مرفــق اجلــزء واو مــن القــرار  (األصــلية أو اجملتمعــات احملليــة  

ــدول األطــراف يف  ــةال ــالتنوع      ) االتفاقي ــة ب ــور أخــرى املســائل املتعلق ــة أم ــدمج يف مجل ــيت ت ، ال
 .البيولوجي يف التقييمات البيئية

وينبغي أن يعمل املنتدى مع املؤسسات املالية الدولية لتعزيز الـدعم املـايل والسياسـات                - ٦٥
منائيـة وحتسـني   لبناء القدرات وآليات احلكم للشعوب األصلية لتعزيز مشاركتها يف األنشطة اإل          
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ــى         ــة عل ــة للدول ــات التابع ــي للشــعوب األصــلية واآللي ــات احلكــم احملل ــي بــني آلي التفاعــل الكل
 .الصعيدين احمللي والوطين

ــوم         - ٦٦ ــين بقضــايا الشــعوب األصــلية أن يق ــني الوكــاالت املع ــق املشــترك ب ــي للفري وينبغ
م منـهجيات وعناصــر  بالتعـاون مـع املنتـدى بإعـداد كتيـب عـن قضـايا الشـعوب األصـلية، يضـ          

لتفاهم مشترك حول املوافقة احلرة املسبقة املستنرية من أجل عمل أفرقة األمم املتحدة القطريـة               
بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية، والورقات االستراتيجية للحد من الفقـر، والتقييمـات القطريـة              

تسـم هـذا الكتيـب باملرونـة،        وينبغـي أن ي   . إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية     /املوحدة
والســهولة، وأن يأخــذ يف االعتبــار تنــوع اهتمامــات أصــحاب املصــاحل ألغــراض تطبيــق مبــدأ     

وجيب أن تشارك أفرقة األمم املتحدة والربنامج اإلمنائي بشـكل          . املوافقة احلرة املسبقة املستنرية   
ع املــدين علــى الصــعيد جلــان استشــارية للمجتمــ/خــاص يف تبــادل خرباهتــا املتعلقــة بإنشــاء جلنــة 

جلــان رائــدة معنيــة بقضــايا الشــعوب األصــلية املنشــأة ضــمن إطــار   /الــوطين باإلضــافة إىل جلنــة
 .برنامج تعزيز حقوق اإلنسان

تراعـي  � املمارسات اجليـدة  �وينبغي ملنظمة العمل الدولية أن تقوم بإعداد دراسة عن           - ٦٧
نص على ذلك يف اتفاقية منظمـة العمـل         فيها بوجه خاص مبادئ املشاورة واملشاركة، حسبما        

ــم   ــة رقـ ــة    ١٦٩الدوليـ ــة مرنـ ــتنباط أدوات تنفيذيـ ــات يف اسـ ــذه املعلومـ ــتخدام هـ ، هبـــدف اسـ
الستخدامها يف بنـاء القـدرات الـيت ميكـن االسـتفادة منـها يف أنشـطة التـدريب وبنـاء القـدرات                  

ملســتنرية وال ســيما املوجهــة إىل مجيــع أصــحاب املصــلحة يف عمليــات املوافقــة احلــرة املســبقة ا   
 .الشعوب األصلية
 املمارسات اجليدة

وينبغي إجراء دراسات عن حاالت إفرادية لتحليل املمارسـات احلاليـة ملبـادئ املوافقـة                - ٦٨
وينبغي أن يقوم املنتدى والفريـق املشـترك بـني الوكـاالت بإعـداد دليـل                . احلرة املسبقة املستنرية  

 احلــرة املســتنرية مبســامهة مــن منظومــة األمــم املتحــدة، عملــي عــن املمارســات اجليــدة للموافقــة
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة األخــرى، والقطــاع اخلــاص، واحلكومــات ومنظمــات الشــعوب 

ويف هذا الصدد، ينبغي للمنتدى أن يـدعو مجيـع اجلهـات املعنيـة إىل تـوفري منـاذج مـن           . األصلية
 .هذه املمارسات هلذا الغرض
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 احلواشي

 .٥٥٠/٢قرار اجلمعية العامة انظر  )١( 
 .٣٠٦١٩، رقم ١٧٦األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد  )٢( 
 .، املرفق)٢١-د(انظر قرار اجلمعية العامة ألف  )٣( 
 .املرجع نفسه )٤( 
، املرفق (A/52/18) ١٨احملاضر الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم  )٥( 

 .اخلامس
 .، املرفق٤٤/٢٥قرار اجلمعية العامة  )٦( 
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 املرفق األول
حلقــة العمــل الدوليــة حــول املنــهجيات املتعلقــة باملوافقــة احلــرة املســبقة      

 املستنرية والشعوب األصلية
 )٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٩-١٧نيويورك، (

 جدول األعمال وبرنامج العمل
 

 يناير/ كانون الثاين١٧االثنني، 
  صباحا٣٠/١٠ صباحا إىل الساعة ٠٠/١٠اعة من الس

ــة، الســيد        -  ــة االجتماعي ــدير شــعبة السياســات والتنمي ــل م ــة العمــل مــن قب ــاح حلق افتت
 جوهان شولفينك

 انتخاب الرئيس - 
 انتخاب املقرر - 

  ظهرا٠٠/١٣ صباحا إىل الساعة ٣٠/١٠من الساعة 
 :١البند 

قة املسـتنرية باعتبارهـا مسـألة منهجيـة، يف          استعراض الفهم احلايل للموافقة احلـرة املسـب        
 األمهية والتحديات: األنشطة املتعلقة بالشعوب األصلية

مؤسســة تيبتيبــا وعضــو يف املنتــدى الــدائم املعــين   ( كربــوز �الســيدة فيكتوريــا تــاويل   
 )بقضايا الشعوب األصلية

 )��Llamado de lar Tierra(السيد رودريغو دي ال كروز  
السياسـات املتعلقـة باملوافقـة احلـرة املسـبقة املسـتنرية أو املتعلقـة هبـا علـى الصـعيد             أطر  : ٣البند  

إطــار عمــل األمــم املتحــدة /املشــترك بــني الوكــاالت، مبــا يف ذلــك التقييمــات القطريــة املوحــدة
 .للمساعدة اإلمنائية، والورقات االستراتيجية للحد من الفقر، واألهداف اإلمنائية لأللفية

 )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(هان صاحل السيد تور 
 )اليونيسيف(السيد دوتليف بامل  
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  مساء٦ ظهرا إىل الساعة ٣من الساعة 
 :٢البند 

أطر السياسات املتعلقة باملوافقـة احلـرة املسـبقة املسـتنرية أو املتعلقـة هبـا داخـل كـل منظمـة مـن                  
 املنظمات احلكومية الدولية

 )منظمة العمل الدولية(ي السيدة فرانسيسكا ثورنبري 
 )البنك الدويل(السيد سلمان سلمان  
 )الربنامج اإلمنائي(السيدة أخلندرا بريو  
 )مصرف التنمية للبلدان األمريكية(السيدة ماريا دا كوهنا  

 :٤البند 
مسائل خاصة واملوافقة احلرة املسبقة املستنرية يف مـا يتعلـق بعمـل املنظمـات احلكوميـة الدوليـة                   

تنوع الثقـايف والتنميـة؛ املشـاركة وهنـج حقـوق اإلنسـان يف التنميـة؛ املسـاواة بـني اجلنسـني؛                      ال(
املعارف التقليديـة؛ املـوارد الطبيعيـة؛ الصـحة، مبـا يف ذلـك الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة؛ التعلـيم                   

 ).وإعادة التوطني
 )املنظمة العاملية للملكية الفكرية(السيد راما راو  
 )اتفاقية التنوع البيولوجي (السيد جون سكوت 
 )مشاريع أوغيك الريفية املتكاملة(السيد تشارلز سينا  

 
 يناير/ كانون الثاين١٨الثالثاء، 

  ظهرا١ صباحا إىل الساعة ١٠من الساعة 
 ٤ و ٢مواصلة البندان 

 :٥البند 
دويل أمثلـــة عـــن تطبيـــق مبـــدأ املوافقـــة احلـــرة املســـبقة املســـتنرية علـــى الصـــعيدين الـــوطين والـــ

 ).التشريعات، إبرام املعاهدات، اإلشراف على املعاهدات، ختطيط املشاريع، التطبيق والتقييم(
 )جملس الصاميني(السيد ماتياس أهرين  
 )الصندوق الدويل للتنمية الزراعية(السيدة فاندا ألتاريلي  
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 )التحالف القانوين للهنود األمريكيني(السيدة مايفان كليش الم  
عضـو، منتـدى األمـم املتحـدة الـدائم املعـين بقضـايا الشـعوب                (شورام تـامنغ    السيد بار  

 األصلية
 )اليونيسيف(السيدة فانيسا سيدلتركي،  
 (Komi Voityr)السيدة أولغا كوزيفانوفا  

  مساء٦ ظهرا إىل الساعة ٣من الساعة 
 ٥مواصلة البند 

 
 يناير/ كانون الثاين١٩األربعاء، 

  ظهرا١الساعة  صباحا إىل ١٠من الساعة 
 :٦البند 

الدروس والتحديات املتعلقة بتطبيق املوافقة احلرة املسبقة املستنرية حنو فهم تنفيذي مشـترك يف              
 ما بني الوكاالت للموافقة احلرة املسبقة املستنرية

  مساء٦ ظهرا إىل الساعة ٣من الساعة 
 :٧البند 
 .اعتماد التقرير واختتام حلقة العمل - 
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 يناملرفق الثا
 الوثائق  

 
 الرمز واللغة االسم

 PFII/2005/WS.2/1 جدول األعمال املؤقت
 األصل باالنكليزية

 PFII/2005/WS.2/2 مشروع برنامج العمل
 األصل باالنكليزية

 PFII/2005/WS.2/3 مسامهة أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
 األصل باالنكليزية

 PFII/2005/WS.2/4 مسامهة منظمة العمل الدولية
 األصل باالنكليزية

 PFII/2005/WS.2/5 مسامهة السيد رودريغو دي الكروس
 األصل باإلسبانية

 PFII/2005/WS.2/6 مسامهة املركز اهلندي للموارد القانونية
 األصل باالنكليزية

 PFII/2005/WS.2/7 مسامهة السيدة مايفان كليتش الم
 األصل باالنكليزية

 PFII/2005/WS.2/8 ام تامانغمسامهة السيد بارشور
 األصل باالنكليزية

 PFII/2005/WS.2/9 مسامهة السيد تشارلز سينا
 األصل باالنكليزية

 PFII/2005/WS.2/10 مسامهة الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 األصل باالنكليزية

 PFII/2005/WS.2/11 مسامهة املنظمة العاملية للملكية الفكرية
 يةاألصل باالنكليز

 PFII/2005/WS.2/12 للطفولة املتحدة األمممسامهة منظمة 
 األصل باالنكليزية

PFII/2005/WS.2/12/Add.1 
 األصل باإلسبانية

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4 حلقوق اإلنسان املتحدة األمممسامهة مفوضية 
 األصل باالنكليزية

 PFII/2005/WS.2/13 and Add.1 مسامهة اليونسكو
 نكليزيةاألصل باال
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 الرمز واللغة االسم

 PFII/2005/WS.2/14 مسامهة منظمة األغذية والزراعة
 األصل باالنكليزية

 PFII/2005/WS.2/15 اإلمنائي املتحدة األمممسامهة برنامج 
 األصل باالنكليزية

 PFII/2005/WS.2/16 مسامهة إندونيسيا
 األصل باالنكليزية

 PFII/2005/WS.2/17 and Add.1 and 2 مسامهة كندا
 سبانية واالنكليزية والفرنسية باالاألصل
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 املرفق الثالث
 احلضور  

 
 اخلرباء

 )جملس الصاميني(السيد ماتياس أهرين  - ١
 )شبكة التنوع البيولوجي للشعوب األصلية الكندية(السيد مريل ألكسندر  - ٢
 )الصندوق الدويل للتنمية الزراعية(السيدة فاندا ألتاريلي  - ٣
 )مفوضية حقوق اإلنسان(ورغر السيد جوليان ب - ٤
 )تيبيبامؤسسة (نيتليتون -السيدة جوسلني كارينيو  - ٥
 )اجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود(السيد إستيبانسيو كاسترو  - ٦
 )مصرف التنمية للبلدان األمريكية(السيدة ماريا دا كوهنا  - ٧
 )نداء األرض(السيد رودريغو ديال كروس  - ٨
 )الزعماء اجلنوبينيمنظمة (ونتني السيدة هناين ف - ٩
 )جملس اإلنويت القطيب(السيدة فيوليت فورد  - ١٠
 )، مكسيكفاليونيسي(السيد زوسيمو هرينانديس  - ١١
 )الفاو(لسيدة أدريانا هريرا ا - ١٢
 )كومي فويتري(السيدة أولغا كوزيفانوفا  - ١٣
لـهنود  القـانوين ل  تحـالف   لا - معهـد رالـف بـانتش، كـوين       (السيدة مايفـان كلـيش الم        - ١٤

 )األمريكان
 )الدامنرك(السيد تيج ليهمان  - ١٥
الـدائم املعـين بقضـايا الشـعوب     األمـم املتحـدة    منتـدى   عضـو   (السيد ويلتون ليتلشـايلد      - ١٦

 ) األصلية
 )جملس إنويت نيتاسينان(السيد أرماند ماكيرتي  - ١٧
 )إدارة شؤون اإلعالم(السيدة إلني ماك غويف  - ١٨

 ) سويلرالكرسي ال(السيد ميكاييل مونيس  - ١٩
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 )العامل املعين بالسكان األصليني املتحدة األممعضو فريق (السيدة يوليا موتوك  - ٢٠

الـدائم املعـين بقضـايا الشـعوب         املتحـدة    األمـم عضـو منتـدى     (السيد إيدا نيكواليسـني      - ٢١
 )األصلية

 )اليونيسيف(السيد ديتليف بامل  - ٢٢
 )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي( أليخاندرا بريو السيدة - ٢٣
 )املنظمة العاملية للملكية الفكرية(راما راوو . السيد س - ٢٤
 )البنك الدويل(السيد سلمان سلمان  - ٢٥
 )أمانة التنوع البيولوجي(السيد جون سكوت  - ٢٦
 )اليونيسيف(السيدة فانيسا سيدليتزكي  - ٢٧
 )رنامج املشاريع املتكاملة الريفية لشعب األوغيكب(السيد تشارلز سينا  - ٢٨
الـدائم املعـين بقضـايا الشـعوب         املتحـدة    األمـم عضـو منتـدى     (السيد بارشـورام تامـانغ       - ٢٩

 )األصلية
 وعضـو املنتـدى الـدائم املعـين بقضـايا      تيبيبـا مؤسسـة  (السيدة فيكتوريا تويل كوربـوس      - ٣٠

 )الشعوب األصلية
 )منظمة العمل الدولية(ورنبريي السيدة فرانشيسكا ت - ٣١
 )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(السيد صاحل ترهان  - ٣٢
 )حتالف حقوق اخلالق�جتمع الشعوب األصلية (إنغ  -السيد غريغ يونغ  - ٣٣
 ) املنظمة العاملية للملكية الفكرية(السيدة أوال زاهران  - ٣٤
 

 املراقبون
 )املكسيك (السيد أليخاندرو ألدي غونزاليس - ١
 )بريو((السيدة كلوديا أملان  - ٢
 )غواتيماال(السيد إيستورادو ألبياليس  - ٣

 )أمانة منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات( باديو زماين  السيدة غزال - ٤

 )كندا(السيدة سيلفيا بات  - ٥



 

30 05-24324 
 

E/C.19/2005/3

 ) الكرسي الرسويل(املونسنيور ليو كوشلي  - ٦

 )صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة(السيدة أندريا دورانغو  - ٧

 ) مؤسسة وايوناكي(السيدة جاياريو فارياس مونتييل  - ٨

 )املركز اهلولندي للشعوب األصلية(السيدة مرييام آن فرانك  - ٩

 )السويد(السيدة كاتارينا فرايد  - ١٠

 )اليونسكو(السيد الفاتح محد  - ١١

 برنـامج املـنح الصـغرية التـابع       /مم املتحدة اإلمنائي  برنامج األ (السيد تريينس هاي إيدي      - ١٢
 )ملرفق البيئة العاملي

 )منظمة الصحة العاملية(السيدة آنا ماريا هريموسو  - ١٣

 )أمانة التنوع البيولوجي(السيد كونرود هونيت  - ١٤

 )اجلماعة األوروبية(السيدة سارا إمسان  - ١٥

 )اليابان(السيدة يوكو إيتو  - ١٦

 ) أمريكا الالتينية ومنطقة حبر الكارييب- اليونيسيف(دة أملا جينكينس أكوستا السي - ١٧

 )إندونيسيا( كومار يالسيد ديك - ١٨

 )االحتاد الروسي(السيد سريجي كوندراتييف  - ١٩

 ) برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(السيدة كاتارينا كويي  - ٢٠

 )جنوب أفريقيا(السيدة الوورا الزوراس  - ٢١

 )كندا(السيد واين لورد  - ٢٢

 ) الكرسي الرسويل(سعادة رئيس األساقفة سيليستو ميغليوري  - ٢٣

 )النرويج(نورنربغ . السيد إريك ي - ٢٤

 )الفلبني(السيدة أوليفيا أوسياس ماغبيلي  - ٢٥

 )كندا(السيدة إليزابيث ساندرسون  - ٢٦

 )كندا(السيد جون سينكلري  - ٢٧

 )إندونيسيا(تايهيتو . السيد بونازا ي - ٢٨
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 )بريو(السيدة رومي تينكوبا  - ٢٩

 )اهلنود اجمللس الدويل ملعاهدات(السيدة إينجل فالنسيا  - ٣٠

 )لألمم املتحدةباألمانة العامة إدارة الشؤون السياسية (السيد كارلوس فريغارا  - ٣١

 )كندا(السيدة ماريلني وايتاكري  - ٣٢

 ).ت املتحدة األمريكيةالواليا(السيدة ميشيل زاك  - ٣٣
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 املرفق الرابع
ــة احلــرة املســبقة املســتنرية والشــعوب         مصــادر العناصــر املتصــلة باملوافق

 *األصلية يف القانون واملمارسة الدوليني
 

  باحلقوق املدنية والسياسيةالعهد الدويل اخلاص - ١ 
: لالطالع علـى الـنص الكامـل، يرجـى الرجـوع إىل املوقـع الشـبكي التـايل                 . (٢٧ و   ١املادتان  

http://www.ohchr.org/english/law/ccpr/htm 
 

 جتماعية والثقافيةاخلاص باحلقوق االقتصادية واالالعهد الدويل  - ٢ 
: لالطـــالع علـــى الـــنص الكامـــل، يرجـــى الرجـــوع إىل املوقـــع الشـــبكي التـــايل         (١املـــادة 

http://www.ohchr.org/english/law.cescr.htm 
 

 اتفاقية التنوع البيولوجي - ٣ 
علــى الــنص الكامــل، يرجــى الرجــوع إىل املوقــع الشــبكي   لالطــالع . (١٥و ) ي (٨املادتــان 
 http://www.biodiv.org/convention/articles.asp: التايل

 
 صكوك منظمة العمل الدولية وغريها من املصادر - ٤ 

ة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلـدان املسـتقلة،     املتعلق ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      
 لالطــالع علــى الــنص الكامــل يرجــى الرجــوع إىل املوقــع الشــبكي التــايل  ١٥ و ٧ و ٦املــواد 

http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp2.htm 
 

 املنشأة لبحث البيانات اليت تدعي عدم التقيد باتفاقيـة الشـعوب األصـلية              تقارير اللجان   
 مــن دســتور منظمــة ٢٤، والــيت قــدمت مبوجــب املــادة )١٦٩رقــم  (١٩٨٩والقبليــة، 

 العمل الدولية
 

 البيان املقدم من جبهة العمال األصليني، واملتعلق باملكسيك � 
كـزي ورابطـة النقابـة الطبيـة الكولومبيـة،      البيان املقدم من احتـاد العمـال الوحـدوي املر       � 

 واملتعلق بكولومبيا

 

 .هذه القائمة مستندة إىل الوثائق والبيانات املقدمة خالل حلقة العمل، وهي ليست حصرية *

http://www.ohchr.org/english/law/ccpr/htm
http://www.ohchr.org/english/law.cescr.htm
http://www.biodiv.org/convention/articles.asp
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp2.htm
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ــاريخ،        �  ــاس البشــرية والت ــم األجن ــوطين لعل ــان املقــدم مــن احتــاد أكــادمييي املعهــد ال البي
 يتعلق باملكسيك فيما

 البيــان املقــدم مــن احتــاد عمــال اجلامعــة املســتقلة للمكســيك واالحتــاد املســتقل لعمــال    � 
La Jornadaق باملكسيك، واملتعل 

 البيان املقدم من االحتاد اإلستوائي للمنظمات النقابية احلرة، واملتعلق باإلكوادور � 

 البيان املقدم من االحتاد الوطين لنقابات غرينالند، واملتعلق بالدامنرك � 

 البيان املقدم من االحتاد الوطين لعمال بريو، واملتعلق ببريو � 

الراديكاليـة لعمـال الصـناعة املعدنيـة واملنتسـبني إليهـا، واملتعلـق              البيان املقدم من النقابة      � 
 باملكسيك 

 البيان املقدم من املركزية البوليفية للعمال، واملتعلق ببوليفيا � 
 البيان املقدم من احتاد العمال الوحدوي املركزي، واملتعلق بكولومبيا � 

 
عـة ملنظمـة العمـل الدوليـة بشـأن تطبيـق            املالحظات الفردية املقدمة من جلنـة اخلـرباء التاب          

ــة رقــم     ــة الشــعوب األصــلية والقبلي  لعــام ١٦٩االتفاقيــات والتوصــيات املتعلقــة باتفاقي
١٩٨٩ 

 ٢٠٠٤: ، النشر)١٩٩٠التصديق (النرويج  � 
 ٢٠٠٤: ، النشر)١٩٩٦التصديق (غواتيماال  � 

 ٢٠٠٤: ، النشر)١٩٩٦التصديق (الدامنرك  � 

 ٢٠٠٤: ، النشر)١٩٩٣ق التصدي(كوستاريكا  � 

 ٢٠٠٤: ، النشر)١٩٩١التصديق (كولومبيا  � 

 ٢٠٠٤: ، النشر)١٩٩١التصديق (بوليفيا  � 

 ٢٠٠٣: ، النشر)١٩٩٤التصديق (بريو  � 

 ٢٠٠٣: ، النشر)١٩٩٣التصديق (باراغواي  � 

 ٢٠٠٣: ، النشر)١٩٩٨التصديق (اإلكوادور  � 

 ٢٠٠٣: ، النشر)١٩٩٦التصديق (الدامنرك  � 
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 ٢٠٠٣: ، النشر)١٩٩١التصديق (كولومبيا  � 

 ٢٠٠٣: ، النشر)١٩٩١التصديق (بوليفيا  � 

 ٢٠٠٢: ، النشر)١٩٩٦التصديق (غواتيماال  � 

 ١٩٩٩: ، النشر)١٩٩٤التصديق (بريو  � 

 ١٩٩٩، النشر )١٩٩٠التصديق (املكسيك  � 

 ١٩٩٧: ، النشر)١٩٩٠التصديق (املكسيك  � 
 

 دليل مكتب العمل :)١٦٩رقم  (١٩٨٩بالشعوب والقبائل األصلية، االتفاقية املتعلقة   
 )٢٠٠٣ ،جنيف(الدويل، 

 مشروع إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية - ٥ 
لالطــــالع علــــى الــــنص الكامــــل، انظــــر الوثيقــــة       (٣٠ و ٢٧ و ٢٠ و ١٢ و ١٠املــــواد 

(E/CN.4/Sub.2/Res/1994/45 
 

 كي املعين حبقوق الشعوب األصلية مشروع اإلعالن األمري - ٦ 
لالطـالع علـى الـنص الكامـل، يرجـى الرجـوع إىل       (احلق يف احلماية البيئية : املادة الثالثة عشرة  

 http://www.cidh.oas.org/Indigenous.htmاملوقع الشبكي 
 

 معاهدات حقوق اإلنسان الدوليةاهليئات املنشأة مبوجب  - ٧ 
 ٣٠كولومبيـا،   : املالحظات اخلتامية للجنة احلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة          � 

 )E/C.12/1/Add.74(، ٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين

 من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق         ٢٧التعليقات العامة الثالثة والعشرون بشأن املادة        � 
 )٥٥، الصفحة E/CN.4/Sub.2/2001/21(املدنية والسياسية، 

بشأن حق الشـعوب األصـلية، الـيت اعتمـدهتا      ) ٥١(التوصيات العامة الثالثة والعشرون      � 
أغسـطس  / آب ١٨ املعقـودة يف     ١٢٣٥جلنة القضاء على التمييز العنصري يف جلستها        

١٩٩٧ ،)E/CN.4/Sub.2/2001/21 ٥٤، الصفحة ،A/52/18املرفق اخلامس ،( 

اإلكــوادور، : حظــات اخلتاميــة للجنــة احلقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة  املال � 
)E/C.12/1/Add.100 ٢٠٠٤يوليه /متوز ٧، املؤرخة( 

http://www.cidh.oas.org/Indigenous.htm
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تقرير املقرر اخلاص بشأن حالـة حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية املقـدم إىل جلنـة                    � 
 Add.4/Corr.1) و Add.1-4 و E/CN.4/2004/80(، ٢٠٠٤حقـــــــــــوق اإلنســـــــــــان، 

ــبكي    ( لالطــــــالع علــــــى الــــــنص الكامــــــل، يرجــــــى الرجــــــوع إىل املوقــــــع الشــــ
(http://www.ohchr.org/english/law/index.htm)  

 
 اإلنسان حمكمة البلدان األمريكية حلقوق - ٨ 

 ٢٠٠٠أواس تينغين ضد نيكارغوا، ) سومو(القرار املتعلق بقضية مجاعة ماياغنا 

ــو    ــى الرجــــــ ــل، يرجــــــ ــنص الكامــــــ ــى الــــــ ــالع علــــــ ــبكي لالطــــــ ــع الشــــــ : ع إىل املوقــــــ
http://corteidh.or.cr/seriecpdf_ing/seriec_79_ing.pdf 

 صكوك معاهدة التنوع البيولوجي - ٩ 
 � Akwe Kon :  مـاعي  مبادئ توجيهية طوعية إلجراء تقييم للتأثري الثقـايف والبيئـي واالجت

شـغلها وامليـاه   تبشأن التطورات املقترح أن جتري يف األماكن املقدسـة واألراضـي الـيت       
اليت تستخدمها تقليديا الشعوب األصـلية أو اجملتمعـات احملليـة، أو الـيت مـن املتوقـع أن                    

 تؤثر فيها
والتقاسـم املنصـف والعـادل      مبادئ بـون التوجيهيـة بشـأن الوصـول إىل املـوارد اجلينيـة                � 

 الصادر عن مـؤمتر األطـراف       ٦/٢٤-مرفق للمقرر د  (،  وائد الناشئة عن استخدامها   للف
 ، مونتريال، أمانة االتفاقية٢٠٠٢ ،)يف االتفاقية

ــول كارتاخينـــا للســـالمة   �  ــة التنـــوع البيولـــوجي  البيولوجيـــة بروتوكـ الـــنص :  التفاقيـ
 ، مونتريال، كندا، أمانة االتفاقية٢٠٠٠واملرفقات، 

ــن ( ــى الــــــ ــالع علــــــ ــبكي   لالطــــــ ــع الشــــــ ــوع إىل املوقــــــ ــى الرجــــــ ــل، يرجــــــ ص الكامــــــ
http://www.biodiv.org/programmes/socio-eco/traditional/default.asp( 

 
 مصرف التنمية للبلدان األمريكية - ١٠ 

نبـذة عـن السياسـة التنفيذيـة        :  إعـادة التـوطني غـري الطوعيـة        :يكيـة مصرف التنمية للبلـدان األمر    
 ١٩٩٨أكتـــوبر /املتعلقـــة بالشـــعوب األصـــلية، وورقـــة معلومـــات أساســـية، تشـــرين األول      

ــبكي    . ٢٠٠٤ و ــع الشـــ ــوع إىل املوقـــ ــى الرجـــ ــل، يرجـــ ــنص الكامـــ ــى الـــ ــالع علـــ : لالطـــ
http://www.iadb.org/sds/doc/IND-GN2296aE.pdf 

 

http://corteidh.or.cr/seriecpdf_ing/seriec_79_ing.pdf
http://www.biodiv.org/programmes/socio-eco/traditional/default.asp
http://www.iadb.org/sds/doc/IND-GN2296aE.pdf
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 البنك الدويل - ١١ 
 ) OP 4.10املشـروع املـنقح  ( املشـروع املـنقح للسياسـات التشـغيلية املتعلقـة بالشـعوب األصـلية       

 :لالطــــــــالع علــــــــى الــــــــنص الكامــــــــل، يرجــــــــى الرجــــــــوع إىل املوقــــــــع الشــــــــبكي  (
http://www.worldbank.org( 

 
 بـني صـاحبة اجلاللـة ملكـة بريطانيـا العظمـى وإيرلنـدا الشـمالية                 ٦املعاهدة رقـم     - ١٢ 

كريه وقبائـل هنديـة أخـرى وحـاالت االنضـمام،           وود  وبني هنود السهل وهنود     
 ٩ و ٨ و ٧ و ٦ و ٤املواد 

 )http://www.treaty6.ca: لالطالع على النص الكامل، يرجى الرجوع إىل املوقع الشبكي(
 

http://www.worldbank.org/

