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(A)     GE.07-15256    131207    131207 

 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال٥البند 
 هيئات وآليات حقوق اإلنسان

 مشروع قرار: الربازيل وبوليفيا

  املتعلقة حبقوق اإلنسان للشعوب األصليةآلية اخلرباء/... ٦

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 ، ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ  ٦٠/٢٥١ مـن قرار اجلمعية العامة       ٦الفقـرة   إذ يضـع يف اعتـباره        
 ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٨٤والفقرة 

اعتمدت يف دورهتا احلادية والستني إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق          إىل أن اجلمعية العامة قد      وإذ يشري    
 وإذ يسلم بأن احلقوق الواردة فيه تشكل ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣ املؤرخ ٦١/٢٩٥الشعوب األصلية يف قرارها  

 املعايري الدنيا لبقاء وكرامة ورفاه الشعوب األصلية يف العامل،

 ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/١٦ حقوق اإلنسان قرار جملسيف اعتباره أيضاً  وإذ يضع 

 إنشاء آلية لتزويد اجمللس خبربة موضوعية عن حقوق اإلنسان للشعوب األصلية بالطريقة             يقـرر  -١ 
 :والشكل املطلوبني من اجمللس على النحو التايل

 ث؛ستركز اخلربة املوضوعية أساساً على الدراسات واملشورة القائمة على األحبا )أ( 

ستتوىل اآللية تعيني الوسائل الفعالة وتوصية اجمللس هبا لتنفيذ وتطوير وتعميم املعايري الدولية اليت               )ب( 
 تعزز وحتمي حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية؛
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 جيوز لآللية أن تقدم مقترحات للمجلس للنظر فيها واملوافقة عليها؛ )ج( 

  مع آليات وهيئات ووكاالت األمم املتحدة األخرى اإلقليمية والوطنية          سـتتعاون اآللـية أيضاً     )د( 
ذات الصـلة السـتعراض وتنمية ومتابعة أفضل املمارسات والعقبات اليت تعترض تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                

 للشعوب األصلية؛

  أن تقدم هذه اآللية تقريراً سنوياً إىل اجمللس عن أعماهلا؛أيضاً يقرر -٢ 

 إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إحالة تقرير آلية اخلرباء إىل هيئات وآليات ووكاالت بيطل -٣ 
 األمم املتحدة األخرى لكل تكمل كل منها عملها بفعالية؛

  أن تتألف آلية اخلرباء من ستة أعضاء مستقلني ميثل ثالثة منهم على األقل الشعوب األصلية؛يقرر -٤ 

مم املتحدة حلقوق اإلنسان أن تيّسر وجود عضو من اللجنة االستشارية            إىل مفوضية األ   يطلـب  -٥ 
الـتابعة جمللس حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني،   

 وعضو من املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية يف اجتماعات اآللية؛

ختيار وتعيني اخلرباء املشار إليهم أعاله وفقاً لإلجراءات اخلاصة للمجلس واحملددة            أن يتم ا   يقرر -٦ 
 ؛٥/١ من مرفق قراره ٥٣ إىل ٣٩يف الفقرات 

 يف هذا الصدد أن تتسلم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان الترشيحات             يقرر أيضاً  -٧ 
ني، على أن يقوم رئيس اجمللس، استناداً إىل قائمة املرشحني من الدول والشعوب األصلية وأن تضع قائمتني منفصلت

مـن الدول وبإجراء مناقشات مع الدول، بتعيني ثالثة خرباء، واستناداً إىل القائمة الثانية وبإجراء مناقشات مع                 
 بالنسبة  الشـعوب األصلية، بتعيني ثالثة خرباء، وأن التمثيل اجلغرايف العادل يعين يف هذه التعيينات مخس مناطق               

 للدول وسبع مناطق بالنسبة للشعوب األصلية؛

 أن يتوىل أعضاء آلية اخلرباء مناصبهم لفترة واحدة مدهتا ثالث سنوات وجيوز هلم              يقرر كذلك  -٨ 
 العمل لفترة إضافية؛

  أن تقوم آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية بوضع أساليب عملها؛يقرر -٩ 

آلية اخلرباء مرة واحدة يف السنة ملدة مخسة أيام عمل لإلسهام يف عمل اجمللس فيما  أن جتتمع يقرر -١٠ 
 يتعلق حبقوق اإلنسان للشعوب األصلية؛

أن تكون آلية اخلرباء مفتوحة ملشاركة الدول وآليات األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا             يقـرر كذلك   -١١ 
ية الدولية، واملنظمات واآلليات اإلقليمية اليت تعمل يف ميدان حقوق          املتخصصـة وصناديقها وبراجمها، واملنظمات احلكوم     

اإلنسـان، واملؤسسـات الوطنية حلقوق اإلنسان، وغري ذلك من اهليئات واألكادمييني واخلرباء املعنيني بقضايا الشعوب                
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ماعي وجلميع املنظمات غري    األصلية، واملنظمات غري احلكومية اليت تتمتع مبركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجت           
احلكومـية، والشـعوب األصلية ومنظماهتا اليت تتفق أهدافها وأغراضها مع روح وأغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،                 

، وممارسات  ١٩٩٦يوليه  / متوز ٢٥ املؤرخ   ١٩٩٦/٣١استناداً إىل ترتيبات، من بينها قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي          
اإلنسان، عن طريق إجراءات اعتماد واضحة وشفافة، وفقاً للنظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان،             تراعـيها جلنة حقوق     

 تنص على توفري معلومات مناسبة عن مشاركة الدول املعنية والتشاور معها؛

إىل األمني العام وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي كل ما يلزم من                يطلب -١٢ 
 .بشرية وتقنية ومالية آللية اخلرباء لتمكينها من االضطالع بواليتها بفعاليةمساعدة 
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