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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة 

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

، )*املتعددة القوميـات   - دولة(، بوليفيا   *، الربازيل، بنما  *، إكوادور، باراغواي  *إستونيا    
 - مجهورية(، غواتيماال، فنـزويال    *، السويد *، الدامنرك *، اجلمهورية الدومينيكية  *بريو

، * النرويج، النمسا  ،يك، املكس *، كولومبيا *، كوستاريكا *، كرواتيا *، فنلندا )*البوليفارية
  مشروع قرار*: هندوراس

    ١٥ .../  
والية املقـرر اخلـاص املعـين حبقـوق         : حقوق اإلنسان والشعوب األصلية   

  األصلية الشعوب
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قـرار اجلمعيـة العامـة         ٦ الفقرة   إذ يضع يف اعتباره     

  ،٢٠٠٦مارس /آذار
بناء مؤسسات جملس حقـوق اإلنـسان       " املعنون   ٥/١ اجمللس    إىل قراري  وإذ يشري   

مدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليـات يف إطـار         " املعنون   ٥/٢، و "التابع لألمم املتحدة  
، وإذ يؤكـد أن علـى       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨، املؤرخني   "اإلجراءات اخلاصة للمجلس  

  ن ومرفقيهما،املكلف بالوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القراري

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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حقوق اإلنـسان وقـضايا     "نة  عنوإىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان امل     وإذ يشري أيضاً      
، ٢٠٠١أبريـل   / نيـسان  ٢٤ املـؤرخ    ٢٠٠١/٥٧، وهـي القـرارات      "السكان األصليني 

أبريـل  / نيـسان  ٢٤ املـؤرخ    ٢٠٠٣/٥٦، و ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٢/٦٥و
ــؤرخ ٢٠٠٤/٦٢، و٢٠٠٣ ــسان٢١ امل ــل أب/ ني ــؤرخ ٢٠٠٥/٥١، و٢٠٠٤ري  ٢٠ امل
 واملعنـون   ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٢، وإىل قرار اجمللس     ٢٠٠٥أبريل  /نيسان

والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات        : حقوق اإلنسان والشعوب األصلية   "
  ،"األساسية للسكان األصليني

عين حبقوق الشعوب األصلية لفترة ثالث  أن ميدد والية املقرر اخلاص امل      يقرر  -١  
  :سنوات، وذلك من أجل ما يلي

النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتذليل العقبات القائمة اليت تعترض محاية             )أ(  
حقوق الشعوب األصلية محاية تامة وفّعالة، متشياً مع الوالية املسندة إليه، وحتديـد أفـضل               

  املمارسات وتبادهلا وتعزيزها؛
مجع املعلومات والرسائل وتلقيها وتبادهلا وطلبها من مجيع املـصادر ذات             )ب(  

الصلة، مبا يف ذلك من احلكومات والشعوب األصلية وجمتمعاهتا ومنظماهتا، فيمـا يتـصل              
  باالنتهاكات املزعومة ملا لتلك الشعوب من حقوق؛

نع انتهاكات  التقدم بتوصيات ومقترحات بشأن التدابري واألنشطة املناسبة مل         )ج(  
  حقوق الشعوب األصلية وإنصاف هذه الشعوب يف حال انتهاك حقوقها؛

العمل بتعاون وثيق مع سائر اإلجراءات اخلاصة واألجهزة الفرعية التابعـة             )د(  
 وهيئات األمم املتحـدة ذات      آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية،     للمجلس، السيما   

   ومنظمات حقوق اإلنسان اإلقليمية؛الصلة وهيئات املعاهدات
العمل بتعاون وثيق مع املنتدى الدائم املعين بقضايا الـشعوب األصـلية،              ) ه(  

  واملشاركة يف دورته السنوية؛
إقامة حوار تعاوين منتظم مع كافة اجلهات الفاعلة، مبا فيهـا احلكومـات               )و(  

 الصلة، فضالً عن الشعوب األصلية  وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وبراجمها ذات      
واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية وسائر املؤسـسات الدوليـة            
اإلقليمية أو دون اإلقليمية، مبا يف ذلك بـشأن إمكانيـات التعـاون الـتقين بنـاء علـى                   

  احلكومات؛ طلب
 والـصكوك   ترويج إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية          )ز(  

  الدولية املتصلة بالنهوض حبقوق الشعوب األصلية، عند االقتضاء؛
إيالء عناية خاصة ملا ألطفال السكان األصليني ونسائهم من حقوق إنسان             )ح(  

  وحريات أساسية، واألخذ مبنظور يراعي نوع اجلنس يف أداء واليته؛
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العاملية ومؤمترات القمة   النظر يف التوصيات ذات الصلة املنبثقة عن املؤمترات           )ط(  
وسائر اجتماعات األمم املتحدة، فضالً عن التوصيات واملالحظات واالستنتاجات اليت تصدر           

  عن هيئات املعاهدات بشأن املسائل اليت هتم واليته؛
  تقدمي تقرير إىل اجمللس عن تنفيذ واليته وفقاً لربنامج عمل اجمللس السنوي؛  )ي(  
ات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرر اخلاص يف أداء          إىل مجيع احلكوم  يطلب    -٢  

ما كلّف به من مهام وواجبات، وأن تقدم إليه كل ما يتوافر لديها من معلومات يطلبـها يف             
  مراسالته، وأن تستجيب بسرعة ملا يوّجهه من نداءات عاجلة؛

ومية األمم املتحدة، مبا يف ذلك وكاالهتا املتخصصة، واملنظمات احلك  يشجع    -٣  
الدولية اإلقليمية واحلكومات واخلرباء املستقلني واملؤسسات املهتمة واملؤسـسات الوطنيـة           
حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية، وخباصة الشعوب األصلية أنفسها، على أن تتعاون            

  قدر املستطاع مع املقرر اخلاص يف أداء واليته؛
يف إمكانية دعوة املقرر اخلاص     مجيع احلكومات على أن تفكر جبدية       يشجع    -٤  

  واليته على حنو فّعال؛بلزيارة بلداهنا لتمكينه من االضطالع 
 إىل األمني العام وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان           يطلب  -٥  

أن يقدما كل ما يلزم من مساعدة بشرية وتقنية ومالية إىل املقرر اخلـاص لتمكينـه مـن                  
  فعالية؛االضطالع بواليته ب

 أن يواصل النظر يف هذه املـسألة وفقـاً لربنـامج عمـل جملـس                يقرر  -٦  
  .اإلنسان حقوق

        

  


