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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
، بوليفيـا   *البوسنة واهلرسـك  ،  *بنمـا،  *وايـوادور، باراغ ـ، إك *، إستونيا *أستراليا    

، مجهوريـة مقـدونيا   *، اجلمهوريـة الدومينيكيـة  *، بريو)* املتعددة القوميات  -دولة  (
، )*فارية البولي -مجهورية  (، شيلي، غواتيماال، فرتويال     *، الدامنرك *اليوغوسالفية السابقة 

، *النمـسا ، املكسيك، النـرويج،     *، كولومبيا *، كوستاريكا *، كندا *، كرواتيا *فنلندا
  مشروع قرار: *، هنغاريا، اليونان*، هندوراس*، هاييت*نيوزيلندا

    ١٥.../  
  حقوق اإلنسان والشعوب األصلية

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٢٠ املـؤرخ    ٥٩/١٧٤قرارها   أن اجلمعية العامة قد أعلنت، يف        إذ يضع يف اعتباره     

  ، العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل،٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول
 /انـ نيـس  ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠١/٥٧وق اإلنسان   ـة حق ـرارات جلن ـ إىل ق  وإذ يشري   

 / نيسان ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠٣/٥٦، و ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٢/٦٥، و ٢٠٠١أبريل  
 ٢٠ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٥١، و ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٤/٦٢، و ٢٠٠٣أبريل  
  ، املتعلقة حبقوق اإلنسان وقضايا السكان األصليني،٢٠٠٥أبريل /نيسان

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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سبتمرب / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٢ إىل قرارات جملس حقوق اإلنسان       أيضاًوإذ يشري     
بتمرب س/ أيلول ٢٤ املؤرخ   ٩/٧، و ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٦ و ٢٠٠٧
  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١ املؤرخ ١٢/١٣، و٢٠٠٨

 ١٣ املؤرخ  ٦١/٢٩٥ إىل أن اجلمعية العامة قد اعتمدت يف قرارها          وإذ يشري كذلك    
  ، إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية،٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

إحياء تارخيها ولغاهتـا     باألمهية اليت يكتسيها بالنسبة إىل الشعوب األصلية         وإذ يسلّم   
وتقاليدها الشفهية وفلسفاهتا ونظم كتاباهتا وآداهبا واستعماهلا وتطويرها ونقلها إىل األجيال           

  املقبلة وتسمية جمتمعاهتا وأماكنها وأفرادها واحملافظة على تلك األمساء،
 بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن قـضايا           يرحب  -١  
فوضة مواصلة تقدمي تقرير سنوي إىل اجمللس عن حقـوق    امل، ويطلب إىل    )١( األصلية الشعوب

الشعوب األصلية يتضمن معلومات عن التطورات ذات الصلة يف هيئات وآليـات حقـوق              
اإلنسان واألنشطة اليت تضطلع هبا املفوضية ميدانياً ويف املقر واليت تسهم يف تعزيز واحتـرام               

 حدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية ويف تطبيق هذه األحكام تطبيقاً         أحكام إعالن األمم املت   
   فعالية هذا اإلعالن؛مدى، ومتابعة كامالً

 بعمل املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان واحلريـات            يرحب أيضاً   -٢  
التقدير  مع   ، وحييط علماً   املاضي األساسية للشعوب األصلية وبالزيارات الرمسية اليت قام هبا العام        

  ؛االستجابة لطلباته بشأن زياراهتاع احلكومات على ي، ويشجع مج)٢(بالتقرير الذي قدمه
 إىل املقرر اخلاص أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا الـسادسة              يطلب  -٣  

  والستني تقريرا عن تنفيذ واليته؛
 مع   بعمل آلية اخلرباء اخلاصة حبقوق الشعوب األصلية وحييط علما         يرحب  -٤  

  ؛)٣(التقدير بتقرير دورهتا الثالثة
 بنجاح آلية اخلرباء يف إكمال تقريرها املرحلي املتعلق بدراسة          أيضاًيرحب    -٥  

، ويشجعها على استكمال الدراسة     )٤(بشأن الشعوب األصلية وحق املشاركة يف صنع القرار       
، ويطلـب إليهـا أن      ، آخذة يف اعتبارها مناقشات دورهتا الثالثة      ١٢/١٣وفقاً لقرار اجمللس    

  تسوق أمثلة ملمارسات حسنة على مستويات خمتلفة من صنع القرار؛

__________ 

)١( A/HRC/15/34. 
)٢( A/HRC/15/37. 
)٣( A/HRC/15/36. 
)٤( A/HRC/15/35. 
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 باملمارسة اليت اعتمدهتا آلية اخلرباء يف دورهتا الثالثـة واملتمثلـة يف             يرحب  -٦  
ختصيص وقت حمدد ملناقشة ما سبق هلا إعداده من دراسات مواضيعية كانت قد كُلّفت هبا،               

  ل على املشاركة يف تلك املناقشات واإلسهام فيها؛ويشجع الدو
، أن يقيم سـنويا    ١٢/١٣ من قرار اجمللس     ٧ يف اعتباره الفقرة     ، آخذاً يقرر  -٧  

ودون املساس بنتيجة استعراض اجمللس عمله وأداءه، حوارا تفاعليا مع اآللية يف أعقاب تقدمي              
  تقريرها، وذلك يف حدود املوارد املتوافرة؛

 أن يعقد يف دورته الثامنة عشرة، يف حدود املوارد املتـوافرة،            يضاًيقرر أ   - ٨  
نصف يوم بشأن دور اللغات والثقافات يف تعزيز ومحاية رفاه الـشعوب  حلقة نقاش مدهتا   
  األصلية وهويتها؛

، آخذا يف اعتباره ضرورة ضمان االستمرارية يف تشغيل آليـة           يقرر كذلك   -٩  
، أنه يف حني تبقى مدة الوالية العادية ألعـضاء    ١٢/١٣قرار   من ال  ٨اخلرباء، وعمال بالفقرة    

، تدوم والية عضوين مـن      ٦/٣٦ من قرار اجمللس     ٦آلية اخلرباء ثالث سنوات وفقاً للفقرة       
 سنتني، وأن حتدد فترات الوالية املتداخلـة علـى          ٢٠١١األعضاء اخلمسة املنتخبني يف عام      

  األعضاء اخلمسة؛أساس قرعة جيريها رئيس اجمللس بعد انتخاب 
ير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن التبعات         ر بتق يرحب  -١٠  

، ويوصي بأن توافـق     )٥(العملية لتغيري يف والية صندوق التربعات اخلاص بالشعوب األصلية        
اجلمعية العامة على توسيع والية صندوق التربعات حبيث يتسىن أيضاً اسـتخدامه ملـساعدة              

اجملتمعات األصلية ومنظمات الشعوب األصلية على حضور دورات اجمللس وهيئـات           ممثلي  
معاهدات حقوق اإلنسان، استنادا إىل مبدإ املشاركة املتنوعة واملتجددة ووفقاً للقواعد والنظم  

 ٢٥ املـؤرخ    ١٩٩٦/٣١ذات الصلة مبا يف ذلك قرار اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي            
  ؛١٩٩٦يوليه /متوز

 بأمهية مسامهات مجيع اجلهات املعنية، مبا فيها آلية اخلرباء، يف عملية            ميسل  -١١  
  استعراض اجمللس عمله وأداءه؛ 

 بدور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املنشأة وفقاً ملبادئ باريس          يرحب  -١٢  
االضطالع يشجعها على تطوير قدراهتا وتنميتها من أجل يف خدمة قضايا الشعوب األصلية، و

  قوق اإلنسان؛السامية حلفوضية املك الدور بفعالية، بدعم من جهات منها بذل
 بالتعاون والتنسيق اجلاريني بني املقرر اخلاص واملنتدى الـدائم          أيضاًيرحب    -١٣  

املعين بقضايا الشعوب األصلية وآلية اخلرباء، ويطلب إىل هذه اجلهات مواصلة أداء مهامهـا              
  على حنو منسق؛

__________ 

)٥( A/HRC/15/38. 
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 ١٩٨٩ اليت مل تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام            الدول يشجع  -١٤  
أو اليت مل تنضم إليها بعد على أن تنظـر يف           ) ١٦٩رقم  (املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية     

القيام بذلك وأن تنظر يف دعم إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية، ويرحب              
  عالن من الدول؛بزيادة الدعم الذي يلقاه هذا اإل

 الدول اليت أقرت اإلعالن املتعلق حبقوق الشعوب األصلية على أن           يشجع  - ١٥  
تعتمد، بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصلية، حيثما كان مناسبا، تدابري لبلوغ أهداف            

  هذا اإلعالن؛
  . مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورة مقبلة وفقاً لربنامج عمله السنوييقرر  -١٦  

        


