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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  ، املدنية والسياسية واالقتصاديةتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

، الربازيل، بنن، البوسنة *، إيطاليا*، آيرلندا*، أملانيا*، ألبانيا *، أستراليا *األرجنتني، أرمينيا     
، مجهوريـة مقـدونيا     *، اجلمهورية التشيكية  *، اجلبل األسود  *، بولندا، بريو  *واهلرسك

، سويـسرا، شـيلي،     *، السويد *، سلوفينيا *، رومانيا *، الدامنرك *اليوغوسالفية السابقة 
، *، كرواتيـا  *، قـربص  *، فنلندا )* البوليفارية -مجهورية  (، غواتيماال، فرتويال    *صربيا
، اململكة املتحدة لربيطانيـا     *، ليختنشتاين *، لكسمربغ *، كولومبيا *، كوستاريكا *كندا

، هنغاريـا،   *، هنـدوراس  *، نيكـاراغوا  *العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا    
  مشروع قرار: *، اليابان، اليونان*هولندا

    ١٦.../  
  والية اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وإىل إعـالن حقـوق             إذ يشري   

إذ يأخذ يف اعتباره    األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، و           
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وغريه مـن املعـايري الدوليـة             ٢٧املادة  

  والتشريعات الوطنية السارية ذات الصلة،
 إىل مجيع القرارات السابقة بشأن حقوق األشـخاص املنـتمني إىل            وإذ يشري أيضاً    

غوية، اليت اعتمدها كل من اجلمعية العامة وجلنـة         أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ول       
__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 ٢١ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٧٩حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك قرار اللجنة           
 ٧/٦ و٢٠٠٧سـبتمرب  / أيلـول  ٢٨ املـؤرخ    ٦/١٥ وقرارات اجمللس    ٢٠٠٥أبريل  /نيسان
  ،٢٠١٠مارس / آذار٢٥ املؤرخ ١٣/١٢ و٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ

 سيصادف الذكرى العشرين العتماد إعـالن حقـوق         ٢٠١٢ أن عام    حظوإذ يال   
  األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، 

 ضرورة تعزيز اجلهود بغية حتقيق هدف اإلعمال التام حلقوق األشـخاص     وإذ يؤكد   
  ة، املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوي

 على أن االستبعاد االقتصادي لألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية   وإذ يشدِّد   
وإىل أقليات دينية ولغوية هو سبب ومظهر وعاقبة للتمييز يف العاملني املتقدم والنـامي علـى                
السواء، وعلى أن حقوقهم يف املشاركة الفعالة يف احلياة االقتصادية جيب أن تؤخـذ بعـني                

  تبار من جانب احلكومات الساعية إىل تعزيز املساواة على مجيع املستويات،االع
 أمهية التمتع الكامل باحلقوق املكفولة لألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية    وإذ يدرك   

  أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية من أجل حتقيق االستقرار ومنع الرتاعات، 
ة الرتاعات والصراعات اليت تتعلـق بأقليـات يف    إزاء تكرار وِحدّ وإذ يساوره القلق    

والعواقب املأساوية اليت تؤدي إليها يف كثري من األحيان، وإزاء املعانـاة غـري              بلدان كثرية   
املتناسبة اليت كثرياً ما يعانيها األشخاص املنتمون إىل أقليات من آثار الرتاعات مما يـؤدي إىل             

ضهم على وجه اخلصوص للتشريد بطرق منها نقـل         انتهاك حقوق اإلنسان اخلاصة هبم وتعر     
  السكان، وتدفق الالجئني، وإعادة التوطني القسري، 

 بشأن  ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان و       ٥/١ إىل قراريه    وإذ يشري   
 يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان        للمكلفني بواليات مدونة قواعد السلوك    

الوالية أن يؤدي مهامه وفقاً ب على املكلف، وإذ يؤكد أن ٢٠٠٧يونيه /ن حزيرا١٨املؤرخني 
  هلذين القرارين ومرفقاهتما، 

وبتركيزه اخلاص  )١( بتقرير اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات     حييط علماً   -١  
  على دور محاية حقوق األقليات يف منع الرتاعات؛

مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن       بتقرير مفوضة األ   حييط علماً أيضاً    -٢  
، ومبجموعة  )٢(حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية           

__________ 

)١( A/HRC/16/45. 

)٢( A/HRC/16/39. 
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الكتيبات واألدلة اإلرشادية واملواد التدريبية وغريها من األدوات الصادرة عن األمم املتحـدة    
  يف دورته السادسة عشرة؛، املقدمة إىل اجمللس )٣(بشأن قضايا األقليات

 مبا اضطلعت به اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات مـن عمـل،             يشيد  -٣  
وبالدور اهلام الذي أدته يف زيادة الوعي حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية               

تواصـلة  وأقليات دينية ولغوية وزيادة تسليط الضوء على هذه احلقوق، ويشيد جبهودهـا امل            
الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوقهم مبا يكفل التنمية العادلة وإجياد جمتمعات آمنة ومستقرة، مبا              
يف ذلك عن طريق التعاون الوثيق مع احلكومات، وهيئات وآليات األمم املتحدة ذات الصلة              

  واملنظمات غري احلكومية؛
 للحكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري       يعرب عن تقديره    -٤  

احلكومية اليت أولت عناية خاصة لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قوميـة            
  أو إثنية وأقليات دينية ولغوية، وقدمت الدعم إىل اخلبرية املستقلة فيما تقوم به من عمل؛

الدورات الـثالث األوىل للمحفـل    عن تقديره لنجاح إكمال  يعرب أيضاً   -٥  
املعين بقضايا األقليات الذي تناول فيها احلق يف التعليم واحلق يف املشاركة السياسية الفعالـة               
واحلق يف املشاركة الفعالة يف احلياة االقتصادية، والذي شكَّل، من خالل املشاركة الواسـعة              

املواضيع، ويشجِّع الدول علـى أن      ألصحاب املصلحة، منرباً هاماً لتعزيز احلوار حول هذه         
  تراعي، حسب االقتضاء، توصيات احملفل ذات الصلة؛

 باحملفل إلسهامه يف اجلهود اليت تبذهلا املفوضة السامية لتحسني التعاون يشيد  -٦  
بني آليات األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها وبراجمها بشأن األنـشطة            

محاية حقوق األشـخاص املنـتمني إىل أقليـات، مبـا يف ذلـك علـى                املتعلقة بتعزيز و  
  اإلقليمي؛ الصعيد

 بالتعاون بني وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمهـا بـشأن           يرحب  -٧  
قضايا األقليات، بقيادة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وحيثها على زيادة هذا التعاون بعدة            

تعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قوميـة  وسائل، من بينها وضع سياسات ل  
  أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، واالستفادة كذلك من نتائج اجتماعات احملفل ذات الصلة؛

 هيئات معاهدات حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة بـاجمللس إىل          يدعو  -٨  
شخاص املنتمني إىل أقليات قومية     مواصلة االهتمام، كل يف إطار واليته، بأوضاع وحقوق األ        

  أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، وأن تراعي يف هذا الصدد توصيات احملفل ذات الصلة؛
 متديد والية اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات ملدة ثالث سنوات،           يقرر  -٩  

  :ويطلب إليها ما يلي
__________ 

)٣( A/HRC/16/29. 
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ني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل       تعزيز تنفيذ إعالن حقوق األشخاص املنتم       )أ(  
أقليات دينية ولغوية، مبا يف ذلك عن طريق املشاورات مع احلكومات، مع مراعـاة املعـايري                

  الدولية والتشريعات الوطنية السارية ذات الصلة باألقليات؛
حتديد أفضل املمارسات واإلمكانات للتعاون التقين مع املفوضية الـسامية            )ب(  

  ن بناء على طلب احلكومات؛حلقوق اإلنسا
  األخذ مبنظور جنساين يف عملها؛  )ج(  
التعاون الوثيق مع هيئات األمم املتحدة ووالياهتا وآلياهتا املعنية القائمة ومع             )د(  

  املنظمات اإلقليمية، مع تاليف االزدواجية؛
  مراعاة آراء املنظمات غري احلكومية بشأن املسائل املتصلة بواليتها؛  )ه(  
توجيه عمل احملفل املعين بقـضايا األقليـات حـسبما قـرر اجمللـس يف                 )و(  

  ؛٦/١٥ قراره
موافاة اجمللس بتقارير سنوية عن أنشطتها ويشمل ذلك تقـدمي توصـيات              )ز(  

  تحسني إعمال حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات؛فعالة لتتعلق بوضع استراتيجيات 
يف تأديـة   وأن تساعدها   رية املستقلة    جبميع الدول أن تتعاون مع اخلب      يهيب  -١٠  

 وأن تنظـر   بكل ما تطلبه من معلومات ضرورية،        وأن تزودها املهام والواجبات املنوطة هبا،     
قصد متكينها مـن القيـام      جبدية يف االستجابة سريعاً لطلبات اخلبرية املستقلة زيارة بلداهنا،          

  بواجباهتا بفعالية؛
نظمات اإلقليمية، واملؤسسات الوطنيـة      الوكاالت املتخصصة، وامل   يشجِّع  -١١  

حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية على إقامـة حـوار وتعـاون منـتظمني مـع                
  بالوالية؛ املكلفة

 املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، واخلبرية املستقلة، ووكاالت األمم         يدعو  -١٢  
األعـضاء، إىل اسـتطالع     املتحدة ذات الصلة، يف حدود املوارد املتاحة، وكذلك الـدول           

إمكانيات تنظيم أنشطة لالحتفال بالذكرى العشرين إلعالن حقوق األشخاص املنـتمني إىل            
  أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية؛

 املساعدة كلة السامية حلقوق اإلنسان توفري  واملفوض إىل األمني العاميطلب  -١٣  
  ة الضطالع اخلبرية املستقلة بواليتها على حنو فعال؛البشرية والتقنية واملالية الالزم

  . السنويعمله مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج يقرر  -١٤  

        


