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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة 

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

  يف ذلك احلق يف التنميةمبا  واالجتماعية والثقافية،
 ، إيطاليـا،  *، أوروغواي، آيرلندا  *أملانيا ،*، ألبانيا * أرمينيا  األرجنتني، اد الروسي، ـاالحت    

، *منركا، الـد  *، اجلمهوريـة التـشيكية    *، بريو * واهلرسك، بولندا  ـةالبوسنالربازيل،  
، *لنـدا ، فن *غواتيمـاال ،  * صـربيا  لي،ـشي ،*، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا   *رومانيا
ـ ،  * مالطة ،* لكسمربغ ،*، كولومبيا * كوستاريكا ،*، كندا *كرواتيا ة املتحـدة   ـاململك

*: هولنـدا، اليونـان    ، هنغاريـا،  *لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا     
 مشروع قرار

    ١٣/...  
  أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية حقوق األشخاص املنتمني إىل

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

إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينيـة             الطفل، وإىل   
نية والـسياسية    من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املد      ٢٧ املادة   إذ يأخذ يف اعتباره   ، و ولغوية

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

وجلنـة حقـوق     اجلمعية العامة    ا اعتمدهت اليتأقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية         

__________ 

  .قوق اإلنساندولة غري عضو يف جملس ح  *  
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 ٧/٦و ،٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٥ اجمللس   امبا يف ذلك قرار   لس،  اجملاإلنسان و 
  ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٧املؤرخ 

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

املساواة يف نيل التعليم بالنسبة إىل كثري من         على أن عدم تكافؤ الفرص و      وإذ يشدد   
األشخاص املنتمني إىل أقليات، وخباصة أطفال األقليات، حيرمهم من اإلسـهام الكامـل يف              

اجملتمع عامة، ويدمي دائرة الفقر الذي يعانيه بشدة األشخاص املنتمون إىل           يف  جمتمعاهتم احمللية و  
  واالستبعاد االجتماعي،أقليات تواجه التمييز والتهميش االقتصادي 

 على أن املشاركة الفعالة لألشخاص املنتمني إىل أقليات يف العمليات           أيضاً وإذ يشدد   
أمهية قصوى  تتسم ب الوطنية السياسية والثقافية والدينية واالقتصادية واالجتماعية يف جمتمعاهتم         

م يف ختفيـف     جبميع حقوق اإلنسان، كما أنـه يـسه        على قدم املساواة  لتمتعهم الكامل و  
  التوترات، وخيدم غرض منع الرتاعات، ويزيد االستقرار والترابط االجتماعي،

 الدول على سن التشريعات ومراجعتها وتعديلها، حـسب االقتـضاء،           حيث  -١  
وكذلك السياسات والنظم التعليمية لضمان إعمال احلق يف التعليم، كما ورد يف اإلعالن العـاملي     

 لنيل تعليم جيد لألشخاص املنـتمني       متكافئة على التمييز وتوفري فرص      حلقوق اإلنسان، والقضاء  
إىل أقليات، وخباصة أطفال األقليات، والعمل يف الوقت نفسه على محاية هويتهم، حسبما ورد يف               

   االجتماعي وبناء جمتمعات مزدهرة ومستقرة؛االندماج واإلمشالاإلعالن، وتعزيز 
ليات املناسبة اليت تضمن املشاركة الفعالـة       الدول على وضع اآل    أيضاًحيث    -٢  

لألشخاص املنتمني إىل أقليات والتشاور معهم من أجل أخذ آرائهم يف االعتبار يف عمليـات     
صنع القرارات اليت متسهم، وذلك بغية تعزيز مشاركة أكرب يف العمليات السياسية يف كـل               

  بطريقة شاملة للجميع ومستنرية ومستدامة؛ة وضع السياسات وتنفيذها تاحإبلد، و
 بنجاح إكمال الدورتني األوليني للمحفل املعين بقضايا األقليات الذي          يرحب  -٣  

احلق يف التعليم واحلق يف املشاركة السياسية الفعالة، والذي شكل، مـن خـالل              فيهما  تناول  
ل هذه املواضيع؛ والذي حدد    املشاركة الواسعة ألصحاب املصلحة، منربا هاما لتعزيز احلوار حو        

املاثلـة أمـام     أفضل املمارسات والتحـديات      -  من نتائجه   بوصف ذلك جزءاً   - يف توصياته 
إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليـات دينيـة              مواصلة تنفيذ   

  لصلة؛ االقتضاء، توصيات احملفل ذات احسب ويشجع الدول على أن تراعي، ،ولغوية
 املعنية بشؤون األقليات حىت     املستقلة بالعمل الذي اضطلعت به اخلبرية       يشيد  -٤  

األشخاص املنتمني إىل أقليـات     اآلن، وبالدور اهلام الذي أدته يف زيادة مستوى الوعي حبقوق           
 وتسليط املزيد من الضوء على هذه احلقوق، وبـدورها         قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية      
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يادي يف اإلعداد للمحفل املعين بقضايا األقليات وعملها يف أثنائه، وهو ما أسهم يف جهـود                الر
  آليات األمم املتحدة فيما يتصل حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات؛مجيع حتسني التعاون بني 

) A/HRC/13/23 و A/HRC/10/11( بتقريري اخلـبرية املـستقلة       ًيأخذ علما   -٥  
اليت تـضمنت   ) A/HRC/10/38/Add.1 و A/HRC/10/38 و A/HRC/9/8(لعام  تقارير األمني ا  بو

مجلة أشياء من بينها نبذة عن أنشطة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وآليات األمم املتحدة              
  األخرى مثل هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة فيما يتصل باألقليات؛

صناديقها وبراجمهـا بـشأن      بالتعاون بني وكاالت األمم املتحدة و      يرحب  -٦  
التعاون بعدة هذا   على زيادة    ا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وحيثه     بقيادةقضايا األقليات،   

وسائل من بينها وضع سياسات لتعزيز ومحاية حقوق األشـخاص املنـتمني إىل أقليـات،               
  واالستفادة كذلك من نتائج اجتماعات احملفل؛

اإلنسان واإلجراءات اخلاصة بـاجمللس إىل       هيئات معاهدات حقوق     يدعو  -٧  
، حبالة حقوق األشخاص املنـتمني إىل أقليـات، وأن          كل يف إطار واليته   مواصلة االهتمام،   

  تراعي يف هذا الصدد توصيات احملفل ذات الصلة؛
إىل املفوضة السامية تقدمي تقرير سنوي إىل اجمللس يتضمن معلومات          يطلب    -٨  

، وعـن    التابعة لألمم املتحـدة     هيئات وآليات حقوق اإلنسان    عن التطورات ذات الصلة يف    
 يف تعزيز واحتـرام أحكـام   لإلسهاماألنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضية يف املقر ويف امليدان      

  ؛إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية
عداد جتميع للكتيبات واألدلة اإلرشادية     إىل املفوضية السامية إ   كذلك   يطلب  -٩  

ومواد التدريب وغريها من األدوات املوجودة اليت ختص قضايا األقليات، واليت أعدهتا كيانات             
  األمم املتحدة املختلفة، وتقدمي هذا التجميع إىل اجمللس يف دورته السادسة عشرة؛

 مجيع أنواع املساعدة   إىل األمني العام واملفوضة السامية مواصلة تقدمي       يطلب  -١٠  
 من أجل التنفيذ الفعال لوالية اخلبرية املـستقلة، وألنـشطة           الالزمة والتقنية واملالية    البشرية

  املفوضية يف جمال حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات؛
  . لربنامج عمله السنوي مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاًيقرر  -١١  

        


