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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة والثالثون

 من جدول األعمال 5البند 

 2016أيلول/سبتمبر  30اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في قرار   
 آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب األصلية -33/25  

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ يسرتشد 

دعمددده إلعدددمن األمدددم املتحددددة شعدددان حقدددوق العددد و  األصدددلي ، وإذ يؤكدددد مدددن جديدددد  
 ،2007أيلول/سبتمرب  13املؤرخ  61/295م ي  ال ام  يف قرارها الذي اعتمدته اجل

جبميدددددر قدددددرارا  جلنددددد  حقدددددوق اإلنسدددددان وجملدددددس حقدددددوق اإلنسدددددان املت لقددددد  وإذ يدددددذك ر  
كددددددددانون   14املددددددددؤرخ  6/36سدددددددديما قددددددددرار ا لددددددددس  ال اإلنسددددددددان والعدددددددد و  األصددددددددلي ، حبقددددددددوق

 ء امل ني  حبقوق الع و  األصلي ،، الذي قرر فيه ا لس إنعاء آلي  اخلربا2007األول/ديسمرب 
، 2014أيلول/سددددبتمرب  22املددددؤرخ  69/2قددددرار اجلم يدددد  ال امددد  وإذ يؤكدددد مددددن جديدددد  

الددذي اعتمددد  اجلم يدد  مبوجبدده الوايقدد  اخلتاميدد  لمجتمددا  ال ددال الرفيددر املسددتو  لل م يدد  ال امدد  
شتقريدر األمدا ال دال عدن التقددل  حيدي  علمدا   وإذ امل روف شاملؤمتر ال املي امل ين شالع و  األصدلي ،

 ،(1)احملرز يف تنفيذ الوايق  اخلتامي 

تعددددددددرين  1املددددددددؤرخ  30/11قددددددددرار جملددددددددس حقددددددددوق اإلنسددددددددان  وإذ يضددددددددر يف اعتبددددددددار  
، الددددذي فلددددل فيدددده ا لددددس إت مفواددددي  األمددددم املتحدددددة السددددامي   قددددوق 2015األول/أكتددددوشر 

يرحددددل  وإذ اإلنسددددان أن ت قددددد حلقدددد  عمددددا للرددددرباء مددددن أجددددا اسددددت را  واليدددد  آليدددد  اخلددددرباء،

__________ 

(1) A/70/84–E/2015/76. 
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، علد  النحدو املبدا يف 2016ريا نيسدان/أش 5و 4شاملناقعا  املثمرة اليت جر  يف ا لق  يدومي 
 ،(2)تقرير املفواي  السامي 

األعمددال اجلاريدد  شعددان قضددايا العدد و  األصددلي  الدديت تضدد لر  ددا  وإذ يضددر يف اعتبددار  
 املنظوما  اإلقليمي   قوق اإلنسان، ويف اهليئا  األخر  يف منظوم  األمم املتحدة

تقدد  شقدوق العد و  األصدلي ، املةلفد  ت دديا واليد  آليد  اخلدرباء امل نيد  حبيقرر  -1 
اخلربة الفني  واملعورة إت جملس حقوق اإلنسان شعان حقوق الع و  األصلي  عل  النحو املبدا 
يف إعمن األمم املتحددة شعدان حقدوق العد و  األصدلي ، ومسداعدة الددول األعضداء، شنداء علد  

العدد و  األصددلي  وهايتهددا فلبهددا، مددن أجددا هقيددا أهددداف اإلعددمن مددن خددمل ت  يدد  حقددوق 
 وإعماهلا؛ 
 يلي: مبا أن تقول آلي  اخلرباء أيضا   يقرر -2 
إعددداد دراسدد  سددنوي  عددن حالدد  حقددوق العدد و  األصددلي  يف  يددر أ دداء ال ددا   )أ( 

أكثددر مددن مددواد اإلعددمن  أو شتحقيددا أهددداف اإلعددمن، مددر الرتكيدد  علدد  مددادة واحدددة يت لددا فيمددا
  آليدد  اخلددرباء، علدد  أن تضددر يف االعتبددار االقرتاحددا  الددواردة مددن الددددول املرتاش دد ، حسددبما تقددرر 

 يف ذلك التحديا  واملمارسا  اجليدة والتوصيا ؛ مبا األعضاء والع و  األصلي ،
شدداجلهود الراميددد  إت  يت لدددا فيمدداهديددد املمارسددا  اجليددددة والدددروة املسدددتفادة  ) ( 

شوسددائا منهددا رفددر تقددارير شعددان هددذ  املسددال  إت  هقيددا أهددداف اإلعددمن وت ميمهددا وتعدد  يها،
 جملس حقوق اإلنسان؛ 

مسددداعدة الددددول األعضدددداء و/أو العددد و  األصدددلي ، شندددداء علددد  فلبهدددا، علدددد   )ج( 
شوادر تعدري ا  وسياسدا  داخليد  تت لدا  يت لدا فيمداهديد االحتياجا  وتقد  املعدورة التقنيد  

قدددد يعدددما إقامددد  اتاددداال  مدددر سدددائر  مدددا حبقدددوق العددد و  األصدددلي ، حسدددل االقتضددداء، وهدددو
 وكاال  األمم املتحدة وصناديقها وشراجمها؛ 

ت ويد الدول األعضاء، شناء علد  فلبهدا، شاملسداعدة واملعدورة لتنفيدذ التوصديا   )د( 
 املقدمددد  خدددمل االسدددت را  الددددوري العددداما وتوصددديا  هيئدددا  امل اهددددا  واإلجدددراءا  اخلاصددد 

 ال ؛ اآلليا  األخر  ذا  ال أو
علددد  فلدددل الددددول األعضددداء والعددد و  األصدددلي  و/أو الق دددا   التحدددرب، شنددداء   )ه( 

اخلدددداس ومسدددداعدة هددددذ  اجلهددددا  عددددن فريددددا تيسدددد  ا ددددوار، عندددددما ترتااددددي علدددد  ذلددددك  يددددر 
 األفراف، شغي  هقيا أهداف اإلعمن؛ 

__________ 

(2) A/HRC/32/26. 



A/HRC/RES/33/25 

3 GE.16-17177 

أن تقدل آلي  اخلرباء تقريرا  عن أعماهلا مرة كا سن  عل  األقا إت  كذلك  يقرر -3 
جملدددس حقدددوق اإلنسدددان، وأن ت بقدددي ا لدددس علددد  علدددم تدددال شدددالت ورا  املت لقددد  حبقدددوق العددد و  

 األصلي ؛ 
أن تةون آلي  اخلرباء مؤلف  من سب   خرباء مستقلا، واحدد مدن كدا مدن يقرر  -4 

، يدتم اختيدارهم وفقدا  لاجدراءا  وامل داي  (3)السدبر للعد و  األصدلي املنافا االجتماعيد  الثقافيد  
املت لقدددد  شرتشددددير واختيددددار وت يددددا املةلفددددا شالواليددددا  الدددديت أنعدددداها جملددددس حقددددوق اإلنسددددان يف 

 ؛ 2007ح يران/يونيه  18املؤرخ  5/1من مرفا قرار   53إت  39الفقرا  من 
د عضدوي  متداخلد ، شدالنظر إت ا اجد  إت األخذ يف آلي  اخلرباء مبد يقرر أيضا   -5 

 امان االستمراري  يف أداء مهامها؛
، يف عمليددددد  االختيددددار والت يدددددا، االهتمددددال الواجدددددل َت شدددددان يددددو يوصددددي شعدددددة  -6 

شالةفدددداءة واخلددددربة املعددددهود  مددددا يف جمددددال حقددددوق العدددد و  األصددددلي ، وشدددداخلرباء املنحدددددرين مددددن 
 نسا؛ السةان األصليا، وشالتوازن شا اجل

أن يتقلد أعضاء آليد  اخلدرباء مهدامهم ملددة ادما سدنوا ، علد  أنده  دوز  يقرر -7 
 إعادة ت يينهم ملدة إاافي  واحدة؛ 

 أن هدد آلي  اخلدرباء، يف حددود واليتهدا، أسداليل عملهدا، رادم أ دايقرر أيضا   -8 
 املقررا ؛  أو متلك سل   اختاذ القرارا  ال

ز آللي  اخلدرباء، يف إفدار واليتهدا، أن تلدتمس ا ادول علد  أنه  و يقرر كذلك  -9 
 يقتضيه أداء واليتها؛ مبا امل لوما  وتلقيها من  ير املاادر ذا  الال ، رهنا  

أن تقددددول آليددد  اخلددددرباء، يف إفددددار واليتهدددا، شتنسدددديا أعماهلدددا وزيددددادة ت  يدددد   يقدددرر -10 
تددددد  الدددددائم امل ددددين شقضددددايا العدددد و  معدددداركتها وااو ددددا وت او ددددا، حسددددل االقتضدددداء، مددددر املن

األصدددلي ، واملقدددرر اخلددداس امل دددين حبقدددوق العددد و  األصدددلي ، وصدددندوق األمدددم املتحددددة للتربعدددا  
 لااحل الع و  األصلي ، وسائر هيئا  األمم املتحدة وعملياهتا؛ 

آلي  اخلرباء عل  زيادة ت افيها مر املؤسسا  الوفني   قوق اإلنسدان، يع ر  -11 
 ينبغي أن يةون وفقا  لواليا  كا مؤسس  من املؤسسا  الوفني   قوق اإلنسان؛ ما وهو

أن اتمر آلي  اخلرباء سنويا  ملدة تاا إت مخس  أيال، وأنه  وز أن امر  يقرر -12 
 الدورا  شا جلسا  علني  وجلسا  سري ، حبسل االقتضاء؛

خلددرباء مفتوحددا  للمعددارك  شاددف  أن يةددون االجتمددا  السددنوي آلليدد  ا يقددرر أيضددا   -13 
املراقدددددل للددددددول وآليدددددا  األمدددددم املتحددددددة وهيئاهتدددددا ووكاالهتدددددا املترااددددد  وصدددددناديقها وشراجمهدددددا، 

__________ 

أفريقيدددا؛ آسددديا؛ أمريةدددا الوسددد   واجلنوشيددد  ومن قددد  البحدددر الةددداريو؛ من قددد  الق دددل العدددما ؛ أوروشدددا الوسددد    (3)
   .واالهاد الروسي ووس  آسيا وما وراء القوقاز؛ أمريةا العمالي ؛ احملي  اهلادئ والعرقي ،
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واملنظمددددا  ا ةوميددددد  الدوليددددد ، واملنظمدددددا  واآلليدددددا  اإلقليميددددد  الددددديت ت مدددددا يف ميددددددان حقدددددوق 
لوفنيددد  واألكددداد يا اإلنسدددان، واملؤسسدددا  الوفنيددد   قدددوق اإلنسدددان، واددد  ذلدددك مدددن اهليئدددا  ا

واخلدرباء امل نيددا شقضدايا العدد و  األصدلي ، واملنظمددا  ادد  ا ةوميد  الدديت تتمتدر مبركدد  استعدداري 
لدددددد  ا لدددددس االقتادددددادي واالجتمددددداعي؛ وتةدددددون أيضدددددا  سدددددبا الوصدددددول إت االجتمدددددا  متاحددددد  

الع و   لألشراس ذوي اإلعاق  من الع و  األصلي  ويةون االجتما  مفتوحا  أمال منظما 
األصلي  واملنظما  اد  ا ةوميد  الديت تتفدا أهددافها وأاراادها مدر روض وأادرا  ومبدادئ ميثداق 

 1996/31األمم املتحدة، استنادا  إت ترتيبا ، من شينها قدرار ا لدس االقتادادي واالجتمداعي 
عدددن ، وإت املمارسدددا  الددديت كاندددجل تتب هدددا جلنددد  حقدددوق اإلنسدددان، 1996متوز/يوليددده  25املدددؤرخ 

فريددا إجددراءا  اعتمدداد علنيدد  وشددفاف  تتفددا مددر النظددال الددداخلي  لددس حقددوق اإلنسددان وتددن  
 عل  توف  م لوما  مناسب  عن معارك  الدول امل ني  والتعاور م ها؛ 

أنه  وز آللي  اخلرباء أن ت قد اجتماعا  وتنظم أنعد   فيمدا شدا يقرر كذلك  -14 
 ، ويدعوها إت االست ان  شتةنولوجيدا  امل لومدا  واالتاداال  الدورا  ملدة مخس  أيال يف السن
 من أجا املضي قدما  يف عملها؛ 

، لةدددي يتسددد  آلليددد  اخلدددرباء ت  يددد  الت ددداون وتفدددادي االزدواجيددد  مدددر عمدددا يقددرر -15 
املقرر اخلاس امل ين حبقوق الع و  األصلي  واملنتد  الدائم، أن تعارب اآللي  يف أنع   املنتد  

مددن أعضدداء املنتددد  الدددائم إت حضددور اجتماعهددا السددنوي  ائم، وتدددعو املقددرر اخلدداس وعضددوا  الددد
 واملسامه  فيه؛ 

اإلجراءا  اخلاص   لس حقوق اإلنسدان أن تستةعدس سدبم  ملموسد   دعوي -16 
 حبقوق الع و  األصلي ؛ يت لا فيمالتنسيا عملها مر آلي  اخلرباء 

فددو  األمددم املتحدددة السددامي  قددوق اإلنسددان أن إت األمددا ال ددال وم ي لددل -17 
شالتمدال  تهدايل ل مدن مسداعدة شعدري  وتقنيد  وماليد  لتمةدا آليد  اخلدرباء مدن إ داز والي ما يوفرا كا

 .والةمال وشةفاءة
 41اجللس  

 2016أيلول/سبتمرب  30
 [.اعت مد شدون تاويجل]

    


