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(A)     GE.07-14390    260907    270907 

 جلنة حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال٥البند 
 هيئات وآليات حقوق اإلنسان

، *، إيطاليا، الربتغال  * آيسلندا ،*، آيرلندا *، أملانيا، أندورا  *، أستراليا *أرمينـيا 
، رومانيا،  *، الدامنرك *، بريو، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة     *بولـندا 

، *، لكسمربغ *، كرواتيا *، سويسـرا، فرنسـا، فنلندا     *سـلوفينيا، السـويد   
 ، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،       *ليختنشـتاين 
 مشروع قرار*: ، هولندا، اليونان*، هنغاريا*، النمسا*ويج          النر

  منتدى بشأن قضايا األقليات-/...٦

 إن جملس حقوق اإلنسان،

إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وإعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات     يشري إذ 
 ١٨ املؤرخ   ٤٧/١٣٥دته اجلمعية العامة باإلمجاع بقرارها      قومـية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية الذي اعتم         

 ،١٩٩٢ديسمرب /كانون األول

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فضالً عن املعايري           ٢٧املادة  وإذ يـأخذ يف اعتـباره        
 الدولية والتشريعات الوطنية القائمة ذات الصلة، 

 وقرار اجمللس االقتصادي ١٩٩٥مارس / آذار٣ املؤرخ ١٩٩٥/٢٤ان  إىل قرار جلنة حقوق اإلنسوإذ يشري 
 بشأن ١٩٩٨يوليه / متوز٣٠ املؤرخ ١٩٩٨/٢٤٦ واملقرر ١٩٩٥يوليه / متوز٢٥ املؤرخ ١٩٩٥/٣١واالجتماعي 

 والية الفريق العامل املعين باألقليات التابع للجنة الفرعية املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،

                                                      

 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان *
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، الذي يطلب إىل اجمللس ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١إىل قرار جملس حقوق اإلنسان   أيضاً   يشـري  وإذ 
 أن يتخذ قراراً يف دورته السادسة بشأن أفضل اآلليات املالئمة ملواصلة عمل أفرقة العمل السابقة التابعة للجنة الفرعية،

، وال سيما   (A/HRC/Sub.1/58/19)باألقليات   بالتقرير اخلتامي للفريق العامل املعين       وإذ حيـيط عـلماً     
التوصـيات بشأن مستقبل الفريق العامل، الذي يؤكد على احلاجة إىل آلية تعمل بوصفها حمفالً للحوار والتفاهم             

 املتبادل بشأن قضايا حقوق األقليات،

 إثنية وإىل أقليات     بتقرير األمني العام عن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو           وإذ حييط علماً   
، الذي يطلب فيه إىل اجمللس أن يبحث يف احملافظة على اآلليات اليت تتيح فرصاً               (A/HRC/4/109)دينـية ولغوية    

 ملشاركة اجملتمع املدين مشاركةً ذات مغزى،

يتها اليت تكمِّل    بالعمل اهلام الذي أجنزته اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات ويشري إىل طبيعة وال             وإذ يشـيد   
 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١ املؤرخ ٢٠٠٥/٧٩والية الفريق العامل املعين باألقليات السابق اليت وردت يف قرار جلنة حقوق اإلنسان 

 ضرورة تعزيز اجلهود بغية حتقيق هدف اإلعمال التام حلقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات              وإذ يؤكـد   
 ة ولغوية،قومية أو إثنية وإىل أقليات ديني

 أن من شأن اختاذ تدابري فعالة وهتيئة أوضاع مالئمة لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل وإذ يؤكد 
أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، وضمان حتقيق املساواة للجميع بصورة فعالة وغري متييزية، فضالً                 

ة فعالة يف املسائل اليت تؤثر عليهم، أن يسهم يف الوقاية من مشاكل عن مشاركة اجلميع على النحو األوىف وبصور
 حقوق اإلنسان وأوضاع األقليات وحلها بوسائل سلمية،

 احلاجة إىل إيالء اهتمام خاص باآلثار السلبية املترتبة على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية وإذ يؤكد 
شخاص املنتمني ألقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية         األجانـب وما يتصل بذلك من تعصب يف أوضاع األ         

ولغوية، ويلفت االنتباه إىل األحكام ذات الصلة الواردة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان الذي اعتمده املؤمتر العاملي 
، مبا  ٢٠٠١سبتمرب  /ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف أيلول            

 يف ذلك األحكام املتعلقة بأنواع التمييز املتعدد األشكال،

 أمهية احلوار فيما بني مجيع أصحاب املصاحل بشأن تعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل               وإذ يؤكد  
لك تبادل  أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية بوصفها جزءاً ال يتجزأ من تنمية اجملتمع ككل، مبا يف ذ                  

أفضـل املمارسات من قبيل تعزيز الفهم املتبادل لقضايا األقليات، وإدارة التنوع وذلك بالتسليم بتعدد اهلويات،                
 وتعزيز جمتمعات مشولية ومستقرة فضالً عن حتقيق االتساق االجتماعي فيها،

فهم ومقاصدهم مع    ضرورة أن يضم هذا احلوار مجيع أصحاب املصاحل الذين تتفق أهدا           وإذ يؤكد أيضاً   
روح ومقاصـد ومـبادئ ميثاق األمم املتحدة، على أساس قواعد مشاركة وفقاً للنظام الداخلي جمللس حقوق                 
اإلنسـان واالسـتفادة بالترتيبات العملية اليت طّورها الفريق العامل املعين باألقليات السابق فيما يتعلق مبشاركة                

 املنظمات غري احلكومية،
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فل بشأن قضايا األقليات ليكون مبثابة منرب لتعزيز احلوار والتعاون بشأن القضايا             إنشاء حم  يقرر -١ 
ذات الصـلة باألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، يقدم مسامهات مواضيعية                 

لل أفضل املمارسات والتحديات ، وحيدد احملفل وحي  )١(وخـربات يف أعمال اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات        
والفـرص واملـبادرات من أجل النهوض بتنفيذ إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل                  

 أقليات دينية ولغوية هبدف املسامهة يف احلوار وتعزيز وجود جمتمعات مشولية ومستقرة على الصعيد الوطين؛

توحاً ملشاركة الدول وآليات األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا أن يكون احملفل مف  يقـرر أيضـاً      -٢ 
املتخصصـة وصـناديقها وبراجمها، ومنظمات حكومية دولية، ومنظمات وآليات إقليمية تعمل يف ميدان حقوق               
اإلنسان، ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات غري حكومية، فضالً عن األوساط األكادميية وخرباء معنيني 

ايا األقليات على أساس إجراء اعتماد صريح وشفاف؛ وأن تتشاور اخلبرية املستقلة مع أصحاب املصاحل ذي                بقض
 الصلة بشأن املسائل املتصلة باالعتماد؛

 أن جيتمع احملفل سنوياً ملدة يومي عمل ختصص ملناقشات مواضيعية مع إمكانية إطالة يقرر كذلك -٣ 
 ئل تنظيمية؛الفترة ملدة يوم آخر للنظر يف مسا

أن تعقد اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات احملفل وتوجه أعماله، مبا يف ذلك حتديد املسائل               يقـرر    -٤ 
املواضيعية السنوية للمناقشة وذلك بالتشاور مع احملفل، ويدعوها إىل أن ُتضمِّن تقريرها موجزاً عن املناقشات السنوية اليت                 

 شأن املسائل املواضيعية يف املستقبل لكي ينظر فيها جملس حقوق اإلنسان؛أجراها احملفل وتوصيات ب

 عن توقعاته يف أن يسهم احملفل يف اجلهود اليت تبذهلا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق يعرب -٥ 
اجمها بشأن  اإلنسـان لتحسني التعاون فيما بني آليات األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها وبر             

 األنشطة ذات الصلة بتعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني ألقليات، مبا يف ذلك على الصعيد اإلقليمي؛ 

 من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم كافة الدعم الضروري لتسهيل انعقاد احملفل يطلب -٦ 
 تويل اهتماماً خاصاً بضمان املشاركة يف       ومشاركة أصحاب املصاحل ذوي الصلة من كل منطقة يف جلساته، وأن          

 احملفل على أوسع نطاق ممكن، مبا يف ذلك بصفة خاصة متثيل النساء؛

 إىل األمني العام أن يوفر للمحفل، يف حدود املوارد احلالية لألمم املتحدة، كافة اخلدمات               يطلب -٧ 
 والتسهيالت الضرورية لتنفيذ واليته؛

 .ل بعد أربع سنوات استعراض عمل احملفيقرر -٨ 

- - - - - 

                                                      

 .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ يف ٥/١رهناً باستعراض والية اخلبرية املستقلة حسبما هي متوخاة يف القرار  )١(


