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(A)     GE.08-11955    240308    250308 

  جملس حقوق اإلنسان
   السابعةالدورة
   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
  لثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية وا

  ، إيطاليا،*، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا*، أملانيا، أندورا*، ألبانيا*اد الروسي، أرمينياـاالحت
  ، مجهورية كوريا، مجهورية*، بريو، اجلمهورية التشيكية*، بولندا* واهلرسك، بلغارياةـالبوسن

  ، سويسرا،*، سلوفينيا، السويد*، رومانيا، سلوفاكيا*منركا، الد*سالفية السابقةومقدونيا اليوغ
  ،*، ليسوتو*، ليختنشتاين*، ليتوانيا*، كندا، لكسمربغ*، كرواتيا*، غواتيماال، فنلندا*ليـشي

  ،*، هنغاريا*، النمسا*ة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويجـاملكسيك، اململك
 مشروع قرار*: هولندا، اليونان

  والية اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات - . ../٧

  إن جملس حقوق اإلنسان،

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وإعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات إذ يشري إىل      
  ،قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل قة بشأن  إىل مجيع القرارات السابوإذ يشري أيضاً  
وجلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك قرار           اجلمعية العامة    ا اعتمدهت اليتأقليات دينية ولغوية    

  ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/١٥ وقرار اجمللس ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١ املؤرخ ٢٠٠٥/٧٩اللجنة 

  ـــــــــــــ

  .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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اختاذ تدابري فعالة وهتيئة أوضاع مؤاتية لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات              أن   وإذ يؤكد   
 قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية، مبا يضمن على حنو فعال عدم التمييز واملساواة للجميع، فضالً عن االشتراك              

الكامل والفعال يف املسائل اليت متسهم، إمنا يسهمان يف احليلولة دون نشوء مشاكل تتعلق حبقوق اإلنسان وأوضاع 
  األقليات ويف تسوية هذه املشاكل واألوضاع بصورة سلمية،

 والصراعات اليت تتعلق بأقليات يف بلدان كـثرية والـيت           الرتاعات دة تكرار وحِ  إزاءوإذ يساوره القلق      
ت عن نتائج مأساوية يف كثري من األحيان، وإزاء معاناة األشخاص املنتمني إىل أقليات معاناة غري متناسبة يف أسفر

 على وجه اخلصوص  كثري من األحيان من آثار الرتاعات املؤدية إىل انتهاك حقوق اإلنسان اخلاصة هبم وتعرضهم               
  ،توطني القسريللتشريد بطرق منها نقل السكان، وتدفق الالجئني، وإعادة ال

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

 بشأن  ٥/٢ و  بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة،         ٥/١ قراريهوإذ يشري إىل      
 ١٨ حقـوق اإلنـسان املـؤرخني    مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس         

  ،، وإذ يؤكّد أن صاحب الوالية يؤدي مهامه وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما٢٠٠٧يونيه /حزيران

األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وأقليـات          بتقرير األمني العام بشأن حقوق       وإذ حييط علماً    
جمللس يف دورته الرابعة، والذي أوصى فيه بضرورة أن حيافظ اجمللس على اآلليات القائمة               املقدم إىل ا   دينية ولغوية 

  ينها، مبا يف ذلك اإلجراء اخلاص،وحتس

مبا اضطلعت به اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات من عمل حىت اآلن، وبالدور اهلام              يشيد    - ١  
 وزيادة تسليط تمني إىل أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغويةاألشخاص املنالذي أدته يف زيادة الوعي حبقوق 

الضوء على هذه احلقوق، ويشيد جبهودها املتواصلة الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوقهم مبا يكفل التنميـة العادلـة               
ت األمـم   وإجياد جمتمعات آمنة ومستقرة، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الوثيق مع احلكومات، وهيئات وآليـا               

  ت الصلة واملنظمات غري احلكومية؛املتحدة ذا

 للحكومات واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية اليت أولـت عنايـة            يعرب عن تقديره    - ٢  
، وقدمت الدعم إىل األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغويةخاصة لتعزيز ومحاية حقوق 

   فيما تقوم به من عمل؛ة املستقلةاخلبري

  : متديد والية اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات ملدة ثالث سنوات ويطلب إليها ما يلييقرر  - ٣  

تعزيز تنفيذ اإلعالن املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية   )أ(  
 مع احلكومات، مع مراعاة املعايري الدولية والتشريعات الوطنية املوجودة        املشاوراتعن طريق   مبا يف ذلك    ولغوية،  

  خبصوص األقليات؛
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 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق       للتعاون التقين مع  حتديد أفضل املمارسات واإلمكانات       )ب(  
  اإلنسان بناء على طلب احلكومات؛

  عملها؛األخذ مبنظور جنساين يف   )ج(  

، وثيق مع هيئات األمم املتحدة ووالياهتا وآلياهتا املعنية القائمة ومع املنظمات اإلقليمية           التعاون ال   )د(  
  ؛ية تاليف االزدواجمع

  ؛امراعاة آراء املنظمات غري احلكومية بشأن املسائل املتصلة بواليته  )ه(  

  ؛٦/١٥ حسبما قرر اجمللس يف قراره عين بقضايا األقلياتاملنتدى توجيه عمل امل  )و(  

موافاة اجمللس بتقارير سنوية عن أنشطتها ويشمل ذلك تقدمي توصيات تتعلق بوضع استراتيجيات   )ز(  
  .املنتمني إىل أقلياتفعالة من أجل حتسني إعمال حقوق األشخاص 

 جبميع الدول أن تتعاون مع اخلبرية املستقلة يف تأدية املهام والواجبات املنوطة هبا، وتشجيع يهيب  - ٤  
ملتخصصة، واملنظمات اإلقليمية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية علـى            الوكاالت ا 

  ع املكلف بالوالية والتعاون معه؛إجراء حوار منتظم م

األمني العام واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان توفري املساعدة البشرية والتقنية واملالية           يطلب إىل     - ٥  
  املستقلة بواليتها على حنو فعال؛برية الالزمة الضطالع اخل

  . لربنامج العمل السنوي للمجلسوفقاًيقرر مواصلة النظر يف هذه املسألة   - ٦  

 -  -  -  -  -  

  


