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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة

  من جدول األعمال٣البند 

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

، واي، إيطاليا، الربازيـل، بوليفيـا     ، أوروغ *االحتاد الروسي، األرجنتني، أستراليا   
، *، سـلوفينيا، سويـسرا، شـيلي، غواتيمـاال    *، الدامنرك*، اجلبل األسود *بريو

  ، *، كوبا، املكسيك، النرويج*، قربص*، فنلندا*) البوليفارية- مجهورية  (فنـزويال
 مشروع قرار :*، اليونان*، هنغاريا*، هندوراس*لندانيكاراغوا، نيــوزي    

 حقوق اإلنسان والشعوب األصلية - .../٩

 ،إن جملس حقوق اإلنسان

 جلنـة حقـوق اإلنـسان، واجمللـس االقتـصادي       الصادرة عن إىل مجيع القرارات ذات الصلة    إذ يشري  
 قضايا الشعوب األصلية؛بشأن واالجتماعي، واجلمعية العامة 

 ١٤ املؤرخ   ٦/٣٦ و ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٢إىل قراري جملس حقوق اإلنسان       أيضاًوإذ يشري    
 ،٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

 العقد الدويل الثاين للشعوب ،٥٩/١٧٤مبوجب قرارها ،  يف اعتباره أن اجلمعية عامة قد أعلنت  وإذ يضع  
 األصلية يف العامل؛

 ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣ املؤرخ ٦١/٢٩٥ مبوجب قرارها اعتمدت، إىل أن اجلمعية العامة قدوإذ يشري   
 إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية،

                                                      

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *
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 ة األصـلي  للشعوب بتقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية           يرحب  - ١ 
)A/HRC/9/9(؛ 

إلنسان بشأن قضايا الـشعوب األصـلية       األمم املتحدة السامية حلقوق ا      بتقرير مفوضية  يرحب  - ٢  
)A/HRC/9/11(؛ 

حتديد مقترحات وعرضها على جملـس      املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية      إىل آلية اخلرباء     يطلب  - ٣ 
 ؛٢٠٠٩حقوق اإلنسان يف إطار من توافق اآلراء لكي ينظر فيها اجمللس يف عام 

 إىل آلية اخلرباء واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية              أيضاًيطلب    - ٤ 
 مساعدة اللجنة التحضريية عن طريق االضطالع باستعراض وتقدمي توصيات كمسامهة يف نتائج             ةاألصليللشعوب  
 ربان االستعراضي؛يمؤمتر د

ببلوغ فيما يتعلق لصة والتحديات  إىل آلية اخلرباء إعداد دراسة عن الدروس املستخكذلكيطلب   - ٥ 
 ؛ ٢٠٠٩تنفيذ حق الشعوب األصلية يف التعليم، على أن ُتختتم الدراسة يف عام 

إىل آلية اخلرباء التماس مسامهة اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، مبا يف ذلـك منظمـات               يطلب     - ٦  
عنية، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق      الشعوب األصلية، والدول األعضاء، واملنظمات الدولية واإلقليمية امل       

،  املنظمات غـري احلكوميـة     ، مبا يف ذلك   اإلنسان، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات اجملتمع املدين       
 ؛ لعملهاوذلك حتضرياً

 إىل املقرر اخلاص واملنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية وآلية اخلـرباء مواصـلة     يطلب   - ٧  
 مهامهم على حنو منسق؛

 اجلمعية العامة والية صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل الشعوب األصـلية            أن تعدل  يقترح   - ٨  
  حبقوق الشعوب األصلية؛تعلقة املاخلرباء، وبصفة خاصة إنشاء آلية ٥/١حبيث يوضع يف االعتبار قرار اجمللس 

ة العمل الدولية املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية  الدول اليت مل تصدق على اتفاقية منظم     يشجع   - ٩  
 يف البلدان املستقلة أو مل تنضم إليها أن تنظر يف القيام بذلك؛

  .مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورة مقبلة وفقاً لربنامج عمله السنوييقرر   - ١٠ 

 -  -  -  -  - 


