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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال٣البند 

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 
  والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية

، أملانيا،  *، إكوادور *، إستونيا *، إسبانيا *، أرمينـيا  *األرجنـتني 
، بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، *، بنما*أروغواي، إيطاليا، بلجيكا

، *، غانا، غواتيماال، فرنسا، فنلندا    *، سويسرا، شيلي  *الدامنـرك 
، اململكة املتحدة *لكسمربغ، كوبا، *، كرواتيا*، قربص*فنـزويال

 ، نيكاراغوا، *لـربيطانيا العظمـى وآيرلـندا الشمالية، النرويج       
 مشروع قرار*: ، اليونان*، هنغاريا*         هندوراس

والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق : حقوق اإلنسان والشعوب األصلية  /... ٦
 اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني

 حقوق اإلنسان،إن جملس 
 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦الفقرة إذ يضع يف اعتباره  

 ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخني ٥/٢ و٥/١قراري جملس حقوق اإلنسان وإذ يأخذ يف اعتباره  

، وهي القرارات "ان األصلينيحقوق اإلنسان وقضايا السك  "إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان املعنونة       وإذ يشـري     
 ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠٣/٥٦، و ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٢/٦٥، و ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠١/٥٧
 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٥١، و٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ املؤرخ ٢٠٠٤/٦٢، و٢٠٠٣أبريل /نيسان

 ــــــــــــ

 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان * 
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ة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني       متديد والية املقرر اخلاص املعين حبال      يقرر -١ 
 :لفترة ثالث سنوات، وذلك من أجل ما يلي

الـنظر يف السـبل والوسائل الكفيلة بتذليل العقبات القائمة اليت تعترض محاية حقوق اإلنسان                )أ( 
 إليه، وحتديد أفضل املمارسات     واحلريات األساسية للسكان األصليني محاية تامة وفّعالة، متشياً مع الوالية املسندة          

 وتبادهلا وتعزيزها؛

مجع املعلومات والبيانات وتلقيها وتبادهلا وطلبها من مجيع املصادر ذات الصلة، مبا يف ذلك من                )ب( 
احلكومات والسكان األصليني أنفسهم وجمتمعاهتم ومنظماهتم، فيما يتصل باالنتهاكات املزعومة ملا هلم من حقوق    

  أساسية؛إنسان وحريات

الـتقدم بتوصـيات ومقترحات بشأن التدابري واألنشطة املناسبة ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان              )ج( 
 واحلريات األساسية للسكان األصليني وإنصافهم إذا تعرضوا هلا؛

العمل بتعاون وثيق مع سائر اإلجراءات اخلاصة واألجهزة الفرعية التابعة جمللس حقوق اإلنسان              )د( 
ألمم املتحدة ذات الصلة واهليئات التعاهدية، ومنظمات حقوق اإلنسان اإلقليمية، مع تفادي اإلزدواجية     وهيئات ا 

 اليت ال لزوم هلا؛

العمـل بـتعاون وثيق مع املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، واملشاركة يف دورته                 )ه( 
 السنوية؛

 الفاعلة، مبا فيها احلكومات وهيئات األمم املتحدة        إقامـة حوار تعاوين منتظم مع كافة اجلهات        )و( 
ووكاالهتا املتخصصة وبراجمها ذات الصلة، فضالً عن الشعوب األصلية واملنظمات غري احلكومية وسائر املؤسسات 

 الدولية اإلقليمية أو دون اإلقليمية، مبا يف ذلك بشأن إمكانيات التعاون التقين بناء على طلب احلكومات؛

ويج إعـالن األمـم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية والصكوك الدولية ذات الصلة              تـر  )ز( 
 بالنهوض حبقوق الشعوب األصلية؛

إيـالء عناية خاصة ملا ألطفال السكان األصليني ونسائهم من حقوق إنسان وحريات أساسية،               )ح( 
 واألخذ مبنظور يراعي نوع اجلنس يف أداء مهام واليته؛

التوصيات ذات الصلة املنبثقة عن املؤمترات العاملية ومؤمترات القمة وسائر اجتماعات           النظر يف    )ط( 
 األمم املتحدة، فضالً عن توصيات ومالحظات واستنتاجات اهليئات التعاهدية بشأن املسائل اليت هتم واليته؛

 تقدمي تقرير إىل اجمللس عن تنفيذ واليته وفقاً لربنامج عمل اجمللس السنوي؛ )ي( 
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مجيع احلكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرر اخلاص يف أداء ما كلّف به من مهام              يطلب إىل    -٢ 
وواجـبات، وأن تقدم إليه كل ما يطلبه من معلومات يف مراسالته، وأن تستجيب بسرعة ملا يوّجهه من نداءات                

 عاجلة؛

ملقرر اخلاص لزيارة بلداهنا لتمكينه     مجيع احلكومات على التفكري جبدية يف إمكانية دعوة ا        يشجع   -٣ 
 من االضطالع مبهام واليته على حنو فّعال؛

إىل األمني العام وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي كل ما يلزم من               يطلب   -٤ 
 مساعدة بشرية وتقنية ومالية للمقرر اخلاص لتمكينه من االضطالع بواليته بفعالية؛

 .اصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمل جملس حقوق اإلنسانمويقرر  -٥ 

- - - - - 

 


