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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية والعشرون

   من جدول األعمال٣البند 
 ، املدنية والسياسية واالقتصادية   تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان    

  ، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢١/٢٤  
  حقوق اإلنسان والشعوب األصلية

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 املتعلقة حبقوق   قرارات جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان      مجيع  إىل   إذ يشري   

  ،اإلنسان والشعوب األصلية
 ٢٠ املؤرخ   ٥٩/١٧٤لعامة قد أعلنت، يف قرارها       أن اجلمعية ا   إذ يضع يف اعتباره   و  

  ، العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل،٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول
 ١٣ املـؤرخ    ٦١/٢٩٥ يف قرارهـا     ، إىل أن اجلمعية العامة قد اعتمدت      وإذ يشري   

  حقوق الشعوب األصلية،بشأن  إعالن األمم املتحدة ،٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
، ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٦٥/١٩٨ة  قرار اجلمعية العام   ب حبوإذ ير   

 الشعوب األصلية   لصاحللتربعات  ل  األمم املتحدة   والية صندوق  الذي وسعت فيه اجلمعية نطاق    
 املـشاركة يف   على   وجمتمعاهتا الشعوب األصلية    منظماتحبيث يتسىن استخدامه ملساعدة ممثلي      

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت يعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورتـه احلاديـة             *  
  .، الفصل األول)A/HRC/21/2(والعشرين 
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 ، واملنتدى الـدائم آلية اخلرباء اخلاصة حبقوق الشعوب األصلية    و  حقوق اإلنسان،  دورات جملس 
 املشاركة املتنوعة واملتجددة ووفقاً للقواعد      أ إىل مبد  وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان، استناداً    

 ٢٥ املـؤرخ    ١٩٩٦/٣١  مبا يف ذلك قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي       ،والنظم ذات الصلة  
  ل على التربع للصندوق،، وحيث الدو١٩٩٦يوليه /متوز

حياء تارخيها ولغاهتـا وتقاليـدها      إل الشعوب األصلية    توليها باألمهية اليت    يسلّم وإذ  
 واستعماهلا وتطويرها ونقلها إىل األجيـال املقبلـة         ، وآداهبا كتاباهتاالشفهية وفلسفاهتا ونظم    

  وتسمية جمتمعاهتا وأماكنها وأفرادها واحملافظة على تلك األمساء،
 آلية اخلرباء اخلاصة حبقوق الشعوب األصـلية       بالدراسة اليت أجرهتا      حييط علماًً  وإذ  

واليت ُتـبني أن     ،دور اللغات والثقافة يف تعزيز ومحاية حقوق وهوية الشعوب األصلية         بشأن  
  ، )١(احلقوق الثقافية واللغوية غري قابلة للتجزئة ومركزية بالنسبة إىل مجيع احلقوق األخرى

بضرورة توخي السبل والوسائل الكفيلة بتشجيع مشاركة ممثلي الشعوب          يسلّم وإذ  
األصلية املعترف هبا يف منظومة األمم املتحدة يف القضايا اليت هتم تلك الشعوب، إذ إهنا ليست        

  دائماً منظمةً يف إطار منظمات غري حكومية،
 الـشعوب    حـق   بشأن  اليت أعدهتا اآللية   تابعة بإجناز آلية اخلرباء لدراسة امل     وإذ يرحب   

وإذ يشجع  ،)٢(التركيز على الصناعات االستخراجيةمع  ،األصلية يف املشاركة يف صنع القرارات   
مجيع األطراف على النظر يف أمثلة املمارسات اجليدة والتوصيات الواردة يف التقرير من بـاب               

  الشعوب األصلية،املشورة العملية بشأن كيفية حتقيق أهداف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق 
ق حقوبتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن          يرحب  -١  

مواصلة تقدمي تقرير سنوي إىل اجمللس عن       السامية  فوضة  امل، ويطلب إىل    )٣(الشعوب األصلية 
 هيئـات   اليت تشهدها حقوق الشعوب األصلية يتضمن معلومات عن التطورات ذات الصلة          

 واليت تسهم يف  ويف امليداننسان واألنشطة اليت تضطلع هبا املفوضية يف املقر     وآليات حقوق اإل  
حقوق الشعوب األصلية ويف تطبيق هـذه       بشأن  تعزيز واحترام أحكام إعالن األمم املتحدة       

  متابعة فعالية هذا اإلعالن؛يف ، و كامالًاألحكام تطبيقاً
زيارات عوب األصلية وبال   الش قوق بعمل املقرر اخلاص املعين حب     يرحب أيضاً   -٢  

، ويشجع  )٤( مع التقدير بالتقرير الذي قدمه     ، وحييط علماً  ة املاضي يف السنة الرمسية اليت قام هبا     
  ؛هتاقبول طلبه زيارع احلكومات على يمج

__________ 

)١( A/HRC/21/53 ٨، الفقرة. 
)٢( A/HRC/EMRIP/2012/2.  
)٣( A/HRC/21/23. 
)٤( A/HRC/21/47و Add.1-3. 
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 الثامنـة  إىل املقرر اخلاص أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا              يطلب  -٣  
   عن تنفيذ واليته؛والستني تقريراً

 مع   بعمل آلية اخلرباء اخلاصة حبقوق الشعوب األصلية وحييط علماً         يرحب  -٤  
، ويشجع الدول على مواصلة املشاركة يف مناقشات اآلليـة          )٥(اخلامسةالتقدير بتقرير دورهتا    

  واملسامهة فيها، مبا يف ذلك عرب هيئاهتا ومؤسساهتا املتخصصة الوطنية؛
لتعاون مع الشعوب األصلية، ببدء وتعزيز       بالدول أن تقوم، بالتشاور وا     يهيب  -٥  

التدابري التشريعية والسياساتية الفعالة، حسب االقتضاء، من أجل محاية لغات الشعوب األصلية            
وثقافتها وتعزيزها واحترامها وإنعاشها، عند اللزوم، مراعيةً يف ذلك، حسب االقتضاء، الدراسة            

  ؛)٦(ية حقوق وهوية الشعوب األصليةدور اللغات والثقافة يف تعزيز ومحااملتعلقة ب
 على ضرورة إيالء اهتمام خاص حبقوق النساء والبنات األصـليات           يشدد  -٦  

وباحتياجاهتن اخلاصة، على النحو املنصوص عليه يف إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق               
  الشعوب األصلية، مبا يف ذلك يف عملية محاية وتعزيز لغات الشعوب األصلية وثقافتها؛

أن تعد دراسة بشأن الوصول إىل العدالـة يف        اخلاصة  إىل آلية اخلرباء    يطلب    -٧  
جمال تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية وأن تقدمها إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته              

  الرابعة والعشرين؛
 إىل آلية اخلرباء أن تستمر، مبساعدة من املفوضية الـسامية، يف            أيضاًيطلب    -٨  

إجراء استطالع الستبيان آراء الدول والشعوب األصلية يف املمارسات الفضلى بشأن ما ميكن 
اختاذه من تدابري واستراتيجيات تنفيذ مناسبة لبلوغ األهداف املسطرة يف إعالن األمم املتحدة             

 بغية إجناز موجز هنائي للردود الواردة من أجل عرضه علـى      ، الشعوب األصلية  بشأن حقوق 
جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة والعشرين، ويشجع تلك الدول اليت مل تـرد علـى                

  االستبيان على أن تفعل ذلك؛
 ٦٦/٢٩٦ و٦٥/١٩٨ باعتمــاد اجلمعيــة العامــة لقراريهــا يرحــب  -٩  
االجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى        ، بشأن تنظـيم     ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٧ املؤرخني
العامة، الذي سيعرف باسم املؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية، واملقرر عقـده             للجمعية
، وحييط علماً بعمليته التحضريية الشاملة، مبـا فيهـا          ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ٢٣ و ٢٢يومي  

، ويف  ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢١االجتماع التحضريي املقرر عقده يف غواتيماال يوم        
  :هذا الصدد

__________ 

)٥( A/HRC/21/52. 
)٦( A/HRC/21/53.  
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، ٦٦/٢٩٦يشجع الدول، وفقاً لألحكام الواردة يف قرار اجلمعية العامـة             )أ(  
على مواصلة تعزيز مشاركة الشعوب األصلية يف أثناء العملية التحضريية للمؤمتر العاملي ودعم         

  هذه املشاركة، ال سيما عن طريق املسامهات التقنية واملالية؛
نظر يف الدراسات اليت تعدها آلية اخلرباء ويف املشورة اليت تسديها، يوصي بال  )ب(  

  لدى وضع جداول أعمال العملية التحضريية؛
سبل ووسائل تعزيز مشاركة ممثلي  تقرير األمني العام عن يالحظ مع التقدير  -١٠  

عامـة إىل   ويدعو اجلمعية ال   ،)٧(الشعوب األصلية يف أعمال األمم املتحدة اليت تتناول قضاياها        
النظر يف هذه املسألة وإدراجها يف جدول أعماهلا على أساس اخلطوات املمكنـة املبينـة يف                
التقرير ومع مراعاة السبل العملية لتمكني ممثلي الشعوب األصلية من املـشاركة، والقواعـد      

  لتقرير؛اإلجرائية املنظمة هلذه املشاركة، والقضايا املعروضة للنظر واالستنتاجات الواردة يف ا
 أن يعقد، يف دورته الرابعة والعشرين، وباالعتماد على موارده احلالية،           يقرر  -١١  

  حلقة نقاش من نصف يوم بشأن املؤمتر العاملي املعين بالشعوب األصلية؛
 باستمرار التعاون والتنسيق فيما بني املقرر اخلاص املعـين حبقـوق            يرحب  -١٢  

عين بقضايا الشعوب األصلية وآلية اخلرباء، ويطلـب إىل         الشعوب األصلية، واملنتدى الدائم امل    
هذه اجلهات أن تواصل مهامها بطريقة منسقة، ويرحب، يف هذا الصدد، مبا تبذله من جهد               

  دائم لتعزيز إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛
 أن االستعراض الدوري الشامل وهيئات معاهدات األمـم       يؤكد من جديد    -١٣  

ملتحدة آليات مهمة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ويشجع، يف هذا الصدد، املتابعة الفعالـة              ا
للتوصيات املقبولة املتعلقة بالشعوب األصلية اليت يتمخض عنها االستعراض الدوري الشامل،           

  إىل جانب االهتمام جدياً مبتابعة توصيات هيئات املعاهدات يف هذا الشأن؛
على اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة         بعد  ق   مل تصدّ   الدول اليت  يشجع  -١٤  

نظر الأو مل تنضم إليها بعد على       ) ١٦٩رقم  ( املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية      ١٩٨٩ لعام
يف دعم إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، ويرحب          النظر  يف القيام بذلك و   

  ذا اإلعالن؛هليد دعم الدول ازتب
ذكرى السنوية اخلامسة العتماد إعالن األمم املتحـدة بـشأن           بال يرحب  -١٥  

بلوغ أهداف  تتوخى  تدابري   داعتما على   ه الدول اليت أقرت   يشجعو ،حقوق الشعوب األصلية  
  ؛مناسباًذلك  كان مىتهذا اإلعالن بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصلية، 

ملنشأة وفقاً للمبادئ    بدور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ا      يرحب أيضاً   -١٦  
يف جمـال   ) مبادئ باريس  (املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       

__________ 

)٧( A/HRC/21/24. 
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النهوض بقضايا الشعوب األصلية، ويشجع هذه املؤسسات على تطوير وتعزيز قدراهتا على            
  ؛القيام بذلك الدور بفعالية، مبا يف ذلك بدعم من املفوضية السامية

آليات األمم املتحدة ذات الصلة، والشعوب األصلية والـدول علـى          يشجع    -١٧  
  زيادة اهتمامها حبقوق اإلنسان اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة املنتمني إىل الشعوب األصلية؛

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورة مقبلة وفقاً لربنامج عمله السنوييقرر  -١٨  

  ٣٨اجللسة 
  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨

  .]عُتمد دون تصويتا[

        


