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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال املؤقت٥البند 

 هيئات وآليات حقوق اإلنسان

  لألقليات القومية من املفوض السامي٢٠٠٧أغسطس / آب٣١رسالة مؤرخة 
 مبنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان

 .امسحوا يل بإثارة املسألة التالية معكم 

  أي بعد عام من االجتماع األول للمجلس، وعمالً بقرار اجلمعية العامة           ٢٠٠٧يونيه  / حزيـران  ١٨يف   
جمموعة عناصر حتدد اإلجراءات واآلليات واهلياكل   وافق اجمللس على     ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦١/٢٥١

أما قرار إلغاء اللجنة الفرعية املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها . اليت ستشكل األساس لعمل اجمللس يف املستقبل
 الرق  فهو يطرح مسألة وجود األفرقة العاملة التابعة للجنة الفرعية واملعنية باألقليات والسكان األصليني وأشكال             

 .املعاصرة واحملفل االجتماعي

وقـد ظل الفريق العامل املعين باألقليات يوفر احملفل الوحيد على مستوى األمم املتحدة املكرس ملسائل                 
فوفر منصة قيمة للحوار وتبادل اآلراء خبصوص قضايا األقليات بني الدول األعضاء يف األمم املتحدة               . األقلـيات 

وهذه القناة ملناقشة شواغل األقليات ليست ضرورية       . ور حيوي لصاحل ممثلي األقليات    واجملـتمع املدين، وقام بد    
وإذا مل  . حلماية وتعزيز حقوق األقليات فحسب بل وحيوية يف ضوء منع الصراعات الذي يدخل يف صلب والييت               

 .حدة حلقوق اإلنسانيستبدل هبذا احملفل بالذات آلية مماثلة مالئمة فسوف يسفر هذا عن إضعاف إطار األمم املت

ويف ضـوء ما سلف، أحث أعضاء جملس حقوق اإلنسان على النظر يف إنشاء آلية َخلَف للفريق العامل                   
املعـين باألقلـيات تكـون قادرةً على البناء على إجنازات الفريق العامل، اليت حتققت على مدى أكثر من عشر                    

  تواصل عمل الفريق العامل ينبغي أن تزود بوالية قويةولكي تستطيع النهوض هبذا الدور أي آلية جديدة. سنوات
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مث إنه ينبغي أن تكون آلية املستقبل املعنية حبقوق اإلنسان على أقصى قدر ممكن من . وموارد كافية للوفاء بواليتها
ية الشمول والوضوح، بطرق خمتلفة، من بينها السماح مبشاركة مجاعات األقليات واملنظمات األخرى غري احلكوم     

وعالوة على هذا . مبن يف ذلك الذين قد يفتقرون حالياً إىل املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي
أود اإلعراب عن تأييدي ألي دور مركزي للخبري املستقل املعين بقضايا األقليات يف أعمال تلك اهليئة اليت تعزز                  

 .تكامل الواليتني

ىن لكم كل التوفيق يف عملكم اهلام لتوجيه عملية زيادة اإلصالح جمللس        وامسحـوا يل، سعادتكم، بأن أمت      
 .حقوق اإلنسان، واقبلوا سعادتكم تأكيد امسى اعتباري

 نات فولباك، :)توقيع(
 املفوض السامي لألقليات القوميـة   
    مبنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
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