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 ♲ الرجاء إعادة االستعمال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/65/453( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

قضايا الشعوب األصلية - ٦٥/١٩٨
 

،إن اجلمعية العامة 
 إىل مجيع قرارات اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان والـس االقتـصاديإذ تشري

 الشعوب األصلية،قوقحب املتعلقةواالجتماعي
 ٢٠٠٤ديـــسمرب/ كــانون األول٢٠ املــؤرخ٥٩/١٧٤ إىل قرارهــايــضاوإذ تــشري أ

 ،)٢٠١٤-٢٠٠٥(العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العاملب املتعلق
ــامإعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــليةإىلوإذ تــشري كــذلك    لع

 الذي يتناول حقوقها الفردية واجلماعية،)١(٢٠٠٧
 والوثيقــة اخلتاميــة)٢(٢٠٠٥يقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة العــاملي لعــامالوث إىلوإذ تــشري

 ،)٣(األهداف اإلمنائية لأللفيةاملعين ب العامةللجمعيةلالجتماع العام الرفيع املستوى
سـبتمرب/ أيلـول٣٠ املـؤرخ١٥/١٤إىل قـرار جملـس حقـوق اإلنـسانوإذ تشري أيضا 

والية املقرر اخلـاص املعـين حبقـوق الـشعوب األصـلية الذي قرر الس مبوجبه متديد)٤(٢٠١٠
 املتعلـــق حبقـــوق اإلنـــسان والـــشعوب٢٠١٠ســـبتمرب/ أيلـــول٣٠ املـــؤرخ١٥/٧والقـــرار
 ،)٤(األصلية

_______________

 .، املرفق٦١/٢٩٥لقرارا )١(
 .٦٠/١انظر القرار )٢(
 .٦٥/١انظر القرار )٣(
،)A/65/53/Add.1 ( ألـف٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقـم :انظر )٤(

 .الفصل الثاين
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 العـاملي األول للـشعوبلمـؤمتراستضافة دولة بوليفيا املتعددة القوميـات ل تالحظوإذ 
أبريـل/ نيـسان٢٢ إىل٢٠مبا يف الفتـرة مـنيف كوتشابا املعين بتغري املناخ وحقوق أمنا األرض

٢٠١٠، 
، تـشهدحرمـان شـديدمـن عادة  الشعوب األصليةتعانيه  ماإزاءوإذ يساورها القلق 

عقبــات حتــول دون مــنا تواجهــهمــاملؤشــرات االجتماعيــة واالقتــصادية، و جمموعــة مــنعليــه
  حبقوقها،التمتع التام
، وحتـيط علمـا مـعوق الشعوب األصلية املعين حبقاملقرر اخلاصبعمل ترحب - ١

بتقريـرهو )٥(حالة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية للـشعوب األصـليةالتقدير بتقريره عن
 ؛)٦(عن العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل

 بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان عـن حالـةترحب أيضا - ٢ 
 ؛)٧(دة للتربعات لصاحل الشعوب األصليةصندوق األمم املتح

 توسيع نطاق واليـة صـندوق األمـم املتحـدة للتربعـات لـصاحل الـشعوبتقرر - ٣ 
ــى ــة عل ــا احمللي ــشعوب األصــلية وجمتمعا ــي منظمــات ال ــساعدة ممثل ــن م ــه م ــا ميكن األصــلية مب

  معاهــدات حقـــوق املنــشأة مبوجــبيئـــاتاهلاملــشاركة يف دورات جملــس حقــوق اإلنــسان و
اإلنسان، على أساس املـشاركة املتنوعـة واملتجـددة ووفقـا للقواعـد واألنظمـة ذات الـصلة، مبـا

 ؛١٩٩٦يوليه/ متوز٢٥ املؤرخ١٩٩٦/٣١يف ذلك قرار الس االقتصادي واالجتماعي
 احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة علـىحتث - ٤ 

صندوقالــ األمــم املتحــدة للتربعــات لــصاحل الــشعوب األصــلية ومواصــلة املــسامهة يف صــندوق
، وتدعو منظمات الـشعوب األصـلية للشعوب األصلية يف العاملاالستئماين للعقد الدويل الثاين

  حذوها؛حيذواواملؤسسات اخلاصة واألفراد إىل أن
 قـةاملتعل الدول اليت مل تصدق بعد علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـةتشجع - ٥ 
 أنعلـىأو مل تنـضم إليهـا بعـد)١٦٩االتفاقية رقـم (١٩٨٩ لعامالشعوب األصلية والقبليةب

تنظــر يف القيــام بـــذلك وأن تنظــر يف دعـــم إعــالن األمـــم املتحــدة بـــشأن حقــوق الـــشعوب
؛لإلعالن، وترحب بتزايد دعم الدول)١(األصلية

_______________

 .A/65/264انظر )٥(
 .A/64/338انظر )٦(
 .A/65/163انظر )٧(
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 بتقرير األمني العام عن تقييم منتصف املدة للتقدم احملرز يف حتقيقحتيط علما - ٦ 
 ؛)٨(هدف وغايات العقد الدويل الثاين

 تقيـيم منتـصف املـدة لتنفيـذيف بالـدول أن تنظـر يف التوصـيات الـواردةيب - ٧
ــدويل حلــل ــك التعــاون ال ــة، مبــا يف ذل ــة والدولي ــدويل الثــاين وأن تعــزز اجلهــود الوطني  العقــد ال
املشاكل اليت تواجهها الشعوب األصلية يف جماالت من قبيل الثقافة والتعليم والـصحة وحقـوق

ــصادية، ــة واالقت ــة االجتماعي ــة والتنمي ــسان والبيئ ــقاإلن ــة املنحــىعــن طري ــرامج عملي ــذ ب تنفي
يف هـذاوضـع املعـايري يف جمـالنـشطةاالضـطالع باألومشاريع حمددة وزيادة املساعدة التقنية و

 ؛دالصد
تنظيم اجتماع عـام رفيـع املـستوى للجمعيـة العامـة، يطلـق عليـه املـؤمترتقرر - ٨ 

ــادل وجهـــات النظـــر و٢٠١٤العـــاملي للـــشعوب األصـــلية، يعقـــد يف عـــام أفـــضل ـــدف تبـ
ذلـك متابعـة أهـداف إعـالنمبـا يفإعمال حقـوق الـشعوب األصـلية،ب ما يتعلقاملمارسات في

ــم ــشعوب األم ــة إىل إجــراءاملتحــدة بــشأن حقــوق ال ــة العام ــيس اجلمعي ــدعو رئ  األصــلية، وت
 إطـار املنتـدى الـدائميفمشاورات مفتوحة مع الدول األعـضاء ومـع ممثلـي الـشعوب األصـلية

املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية ومــع هيئــة اخلــرباء املعنيــة حبقــوق الــشعوب األصــلية واملقــرر
 املؤمتر؛  مشاركة الشعوب األصلية يفاخلاص بغية حتديد طرائق عقد االجتماع، مبا يف ذلك

ــتطلـــب - ٩ دم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا الـــسابعةإىل األمـــني العـــام أن يقـ
 األمم املتحدة وآلياا وغريهـا مـن اجلهـاتؤسسات، بالتشاور مع الدول األعضاء وموالستني

يـه التقـدم احملـرز يف حتقيـق يقـيم فاالـشعوب األصـلية، تقريـراليت متثلنظماتاملاملعنية، مبا فيها
؛ األهداف اإلمنائية لأللفيةحتقيقوتأثريه يفوغايات العقد الدويل الثاين هدف

ــد تقــرر - ١٠ ــستني يف إطــار بن ــسادسة وال ــسألة يف دورــا ال  مواصــلة النظــر يف امل
 .‘‘ الشعوب األصليةحقوق ’’بعنوان

 ٧١اجللسة العامة
 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢١

 

_______________

)٨( A/65/166. 


