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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/430/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

التعزيــز الفعــال لإلعــالن املتعلــق حبقــوق األشــخاص املنــتمني إىل - ٦٣/١٧٤
 عرقية وإىل أقليات دينية ولغوية أقليات قومية أو

 
 ،إن اجلمعية العامة 
ــاإىلإذ تـــشري  ــؤرخ٤٧/١٣٥ قرارهـ ــذي ١٩٩٢ديـــسمرب/انون األول كـــ١٨ املـ الـ

اإلعالن املتعلق حبقوق األشخــاص املنتميــن إىل أقليـات قوميـة أو عرقيـة وإىلاعتمدت مبوجبه
 مـن العهـد الـدويل٢٧ املـادةإذ تـضع يف اعتبارهـا، وذلك القرارب، املرفقولغوية أقليات دينية

لدوليـة والتـشريعات الوطنيـة القائمـةاملعـايري اوغـريه مـن ،)١(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 ذات الصلة،

وكذلك قـراريإىل قراراا الالحقة املتعلقة بالتعزيز الفعال لإلعالن،أيضا تشري وإذ 
 الـذي أنـشأ مبوجبـه الــس٢٠٠٧سـبتمرب/ أيلــول٢٨املـؤرخ ٦/١٥جملـس حقـوق اإلنـسان

واليـة اخلـبريةاملتعلق ب ٢٠٠٨مارس/ آذار٢٧ املؤرخ٧/٦ و)٢(املنتدى املعين بقضايا األقليات
 ،)٣(األقلياتبشؤوناملستقلة املعنية

 أن تعزيز ومحاية حقـوق األشـخاص املنـتمني إىل أقليـات قوميـة أو عرقيـةتالحظ وإذ 
ــسهم ــة ي ــة ولغوي ــات ديني ــانوإىل أقلي ــسالم ويثري ــسياسي واالجتمــاعي وال  ان يف االســتقرار ال

_______________

 .، املرفق)٢١ -د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )١(
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 .الفصل األول، الفرع ألف
 .ه، الفصل الثايناملرجع نفس )٣(
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 علـى النحـو الـذي أعيـد تأكيـده يف الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر،عالتنوع والتراث الثقافيني للمجتم
 ،)٤(٢٠٠٥القمة العاملي لعام

اختاذ تدابري فعالة ويئة أوضاع مؤاتية لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص أنتؤكد وإذ 
أقليات دينية ولغوية، مبا يـضمن علـى حنـو فعـال عـدمإىلاملنتمني إىل أقليات قومية أو عرقية و

ــة والفعاملــشاركةويــز واملــساواة للجميــعالتمي ــالكامل يفيــسهمانيف املــسائل الــيت متــسهم، ةال
الـيتاحلـاالتاحليلولة دون نشوء مـشاكل تتعلـق حبقـوق اإلنـسان ويف تـسوية هـذه املـشاكل و

 بصورة سلمية،متس تلك األقليات
شـخاصاأل والـصراعات الـيت تتعلـق بالرتاعات دة وحتكرار إزاء القلق ايساوره وإذ 
ــتمني إىلامل  هــانتائجوقوميــة أو عرقيــة وإىل أقليــات دينيــة ولغويــة يف بلــدان كــثرية أقليــاتن
  غـري متناسـبعلى حنون هؤالء األشخاص غالبا ما يعانونألأساوية يف كثري من األحيان، وامل

علـى وجـهانتـهاك حقـوق اإلنـسان اخلاصـة ـم وتعرضـهماليت يسفر عنـهامن آثار الرتاعات
 ، منها نقل السكان وتدفق الالجئني وإعادة التوطني القسري، للتشريد بطرقخلصوصا
حتقيـق هـدف اإلعمـال التـام حلقـوقمـن أجـلضرورة تعزيز اجلهـود علىتشدد وإذ 

 منـها معاجلـة،األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو عرقية وإىل أقليات دينيـة ولغويـة بطـرق
أنــواع التمييــزوضــع حــد جلميــعوكــذلكعيــة والتــهميش،الظــروف االقتــصادية واالجتما

 ضدهم،
أمهيــة التثقيــف والتــدريب والــتعلم يف جمــال حقــوق اإلنــسان،علــى أيــضاتــشدد وإذ 

بـشأن تعزيـز املعنـيني  وأفراد اتمـعلحةفيما بني مجيع أصحاب املص احلوار والتفاعلوكذلك
ــة ــات قومي ــتمني إىل أقلي ــوق األشــخاص املن ــة حق ــةومحاي ــة ولغوي ــات ديني ــة وإىل أقلي أو عرقي

يتجزأ من تنمية اتمع ككل، مبا يف ذلك تبادل أفضل املمارسـات مـن قبيـل بوصفها جزءا ال
التـسليم بتعـدد اهلويـاتعـن طريـقالتنـوعوالتعامـل مـعتعزيز الفهم املتبادل لقضايا األقليـات

 اسك االجتماعي فيها،حتقيق التموجلميعتستوعب اوتشجيع إقامة جمتمعات مستقرة
الذي ميكن أن تؤديه املؤسسات الوطنيـة يف جمـالاملهمالدورعلى كذلك تشدد وإذ 

حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو عرقية وإىل أقليات دينية ولغويـة،تعزيز ومحاية
 ت،باملشاكل املتعلقة بأوضاع األقلياإذكاء الوعيواإلنذار املبكر وكذلك يف جمال

_______________

 .٦٠/١انظر القرار )٤(
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ــةا بالــدور املهــم الــذي يقــع علــى عــاتق تعتــرف وإذ  ألمــم املتحــدة فيمــا يتعلــق حبماي
، جبملـة طـرقحقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو عرقية وإىل أقليات دينيـة ولغويـة

 منها إيالء اإلعالن ما يليق به من اعتبار وإعماله،
ــد مــن تؤكــد - ١   إىلوناألشــخاص املنتمــأن ميــارسبــضمان التــزام الــدولجدي

مجيـع حقـوق اإلنـسانعلـى حنـو تـام وفعـال قومية أو عرقية وإىل أقليات دينية ولغويـةأقليات
ــام القــانون ــة أم ــات الــسياسية دون أي متييــز ويف مــساواة تام علــى النحــو الــوارد يف ،واحلري

ــة أوا ــات قومي ــتمني إىل أقلي ــق حبقــوق األشــخاص املن ــة وإىل أ إلعــالن املتعل ــةعرقي ــات ديني قلي
، مبا فيهـا)٦(وتوجه االنتباه إىل األحكام ذات الصلة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان،)٥(ولغوية

 ؛األحكام املتعلقة بأشكال التمييز املتعدد
 الــدول واتمــع الــدويل علــى تعزيــز حقــوق األشــخاص املنــتمني إىلحتــث - ٢ 

ومحايتــها، علــى النحـو املنــصوص عليــه يفأقليـات قوميــة أو عرقيـة وإىل أقليــات دينيــة ولغويـة
 ،تثقـيفهم بالـشكل املناسـباتية لتعزيز هويتـهم، وؤ تشجيع األوضاع املبوسائل منهااإلعالن،
 يف مجيــع جوانــب احليــاة الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة والدينيــةمــشاركتهموتيــسري

ــدا ــة االقتــصاديني يف بل ــز،موالثقافيــة للمجتمــع ويف التقــدم والتنمي ــقودون متيي  منظــورتطبي
  القيام بذلك؛عندجنساين

ــتوريةحتــث - ٣  ــدابري الدس ــع الت ــضاء، مجي ــى أن تتخــذ، حــسب االقت ــدول عل  ال
 أن الـدول وتناشـد،وغريها من التـدابري الالزمـة لتعزيـز اإلعـالن وإعمالـه والتشريعية واإلدارية

 يف تبــادل أفــضل املمارســاتصــةخباوتتعــاون علــى الــصعيدين الثنــائي واملتعــدد األطــراف،
وفقـا لإلعــالن، مـن أجـل تعزيـز ومحايــة حقـوق األشـخاص املنــتمني إىل،والـدروس املـستفادة

 أقليات قومية أو عرقية وإىل أقليات دينية ولغوية؛
ــسان،يف هــذا الــصدد ،ترحــب - ٤  ــادرة مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلن  مبب

مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدراتظمة العمل الدولية ومع منبالتعاونالرامية إىل القيام،
 الـذي عقـدالتنوع يف عمل الشرطةتوخياإلدماج معبشأنخلرباءا، بتنظيم اجتماعواجلرمية
 وشارك فيه مهنيو دوائر الـشرطة مـن خمتلـف٢٠٠٨يناير/ كانون الثاين١٦ و١٥يفيف فيينا

ل اخلـربات والـدروس اجليـدة املـستفادة يف جمـال إدمـاجاملنـاطق والبلـدان يف العـامل بغـرض تبـاد
 يف نظم إنفاذ القانون،قومية أو عرقية وإىل أقليات دينية ولغويةاألشخاص املنتمني إىل أقليات

_______________

 .، املرفق٤٧/١٣٥القرار )٥(
 .، الفصل األولCorr.1 وA/CONF.189/12انظر )٦(
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حلقــوقاألمــم املتحــدةوحتـيط علمــا مبــا جيــري مــن عمــل لــصياغة املبــادئ التوجيهيــة ملفوضــية
 ؛)٧(التنوع يف عمل الشرطةتوخيبشأن اإلدماج معاإلنسان

، يف متابعتـها للمـؤمتر العـاملي ملناهـضة العنـصريةتدرجالدول على أن تشجع - ٥ 
ــق ــة األجانـــب ومـــا يتـــصل بـــذلك مـــن تعـــصب، جوانـــب تتعلـ والتمييـــز العنـــصري وكراهيـ

 يف خطـط عملــهاقوميـة أو عرقيــة وإىل أقليـات دينيـة ولغويـة أقليـاتاألشـخاص املنـتمني إىلب
 ، وعلى أن تأخذ يف احلسبان بشكل تام، يف هذا الصدد، أشكال التمييز املتعدد؛الوطنية

األقليات مـن عمـل حـىتبشؤون مبا اضطلعت به اخلبرية املستقلة املعنيةتشيد - ٦ 
األشـخاص املنـتمني إىل أقليـات قوميـةالـذي أدتـه يف زيـادة الـوعي حبقـوقاملهماآلن وبالدور

ــات دينإىلعرقيــة و أو ــةأقلي ــة ولغوي ــى هــذه احلقــوق،ي ــادة تــسليط الــضوء عل هودهــاوجب وزي
ــة العادلــة وبنــاء جمتمعــات آمنــة املتواصــلة الراميــة إىل تعزيــز ومحايــة حقــوقهم مبــا يكفــل التنمي

املعنيـة التعاون الوثيق مـع احلكومـات وهيئـات وآليـات األمـم املتحـدةبوسائل منهاومستقرة،
 ؛٧/٦ما نص عليه قرار جملس حقوق اإلنسانواملنظمات غري احلكومية، على حنو

 جبميع الدول أن تتعاون مع اخلبرية املـستقلة يف تأديـة املهـام والواجبـاتيب - ٧ 
املنوطة ا، وتشجع الوكـاالت املتخصـصة واملنظمـات اإلقليميـة واملؤسـسات الوطنيـة حلقـوق

الواليــةخص املكلــف بالـشاإلنـسان واملنظمــات غــري احلكوميـة علــى إجــراء حـوار منــتظم مــع
 والتعاون معه؛

عــيناملنتــدىاملبقـرار جملــس حقـوق اإلنــسان إنـشاءحتـيط علمــا مـع التقــدير - ٨ 
ــات ــذي ســيوفر )٢(بقــضايا األقلي ــربا ال ــصلة من لتعزيــز احلــوار والتعــاون بــشأن القــضايا ذات ال

يقـدم إسـهاماتوباألشخاص املنتمني إىل أقليات قوميـة أو عرقيـة وإىل أقليـات دينيـة ولغويـة،
يحدد وحيلــل أفــضلوســألقليــات،بــشؤون اعمــل اخلــبرية املــستقلة املعنيـةلمواضـيعية وخــربات

 تنفيذ اإلعالن؛مواصلةاملمارسات والتحديات والفرص واملبادرات من أجل
ــدعو - ٩  وكـــاالت املتخصـــصةالالـــدول وآليـــات األمـــم املتحـــدة وهيئاـــا و تـ
املنظمـــات غـــريإلقليميـــة واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة وربامج واملنظمـــات االـــصناديق والـــو

بقـضايااملعنـينياألكـادمييني واخلـرباءوكـذلكاحلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان،
ــيتيفاملــشاركة بفعاليــةإىلاألقليــات، ــة للمنتــدى املعــين بقــضايا األقليــات ال الــدورة االفتتاحي

_______________

التنـوعتـوخيقوق اإلنسان عن اجتمـاع اخلـرباء بـشأن اإلدمـاج مـعاألمم املتحدة حلتقرير مفوضية )٧(
 .www2.ohchr.org/english/issues/minorities/seminar.htm : متاح علىيف عمل الشرطة
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ملوضــوع حقــوق األشــخاصوتكــرس ٢٠٠٨ربديــسم/كــانون األولجنيــف يفســتعقد يف
 املنتمني إىل أقليات واحلق يف التعليم؛

قــوم، يف نطــاقت حلقــوق اإلنــسان أنة األمــم املتحــدة الــسامية مبفوضــيــب - ١٠ 
وأنواصـل احلـوار مـع احلكومـات حتقيقـا هلـذا الغـرض،ت وأن،، بتعزيز تنفيـذ اإلعـالناواليته

  على نطاق واسع؛هنشرتوأن بانتظاملياتدليل األمم املتحدة لألقتستكمل
 مـعة الـساميةريهـا املفوضـجت باملشاورات املشتركة بني الوكاالت اليتترحب - ١١ 

الوكـاالتبتلـك ويـباألقليـات،قـضايابـشأن وصـناديقها وبراجمهـا األمم املتحدةوكاالت
  يف هذه العملية؛أن تساهم مسامهة فعالة والصناديق والربامج

األقليـات مـع وكـاالتبـشؤونبتعـاون اخلـبرية املـستقلة املعنيـة ترحب أيـضا - ١٢ 
األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، مثل منظمة األمم املتحدة للطفولـة وبرنـامج األمـم املتحـدة

املنـتمنيألشـخاصاإشـراكمواصـلةيف ،اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة
أحنــاءكـليف عمـلتقـوم بـه مـن مــاوميـة أو عرقيـة وإىل أقليـات دينيـة ولغويـة فيإىل أقليـات ق

 ؛العامل
بذلـه مـن جهـود لتحـسني التنـسيقتواصل مات أنة السامية إىل املفوضتطلب - ١٣ 

ومحايـة بشأن األنشطة املتصلة بتعزيزوصناديقها وبراجمها األمم املتحدةوكاالتوالتعاون بني
راعـيت وأن،قومية أو عرقيـة وإىل أقليـات دينيـة ولغويـة نتمني إىل أقلياتحقوق األشخاص امل

 نشط يف ميدان حقوق اإلنسان؛يت ت الاملعنيةبذله من جهود أعمال املنظمات اإلقليميةتفيما
معاهدات حقوق اإلنسان إىل أن تواصل، لدىمبوجب اهليئات املنشأةتدعو - ١٤ 

اإلجــراءات اخلاصــة لــس حقــوقوكــذلكدول األطــرافنظرهــا يف التقــارير املقدمــة مــن الــ
اإلنسان، إيالء االهتمام، يف نطاق والية كل منها، ألوضـاع وحقـوق األشـخاص املنـتمني إىل

 أقليات قومية أو عرقية وإىل أقليات دينية ولغوية؛
التماس التربعات من أجل تيسري مـشاركة مواصلة إىلة السامية املفوضتدعو - ١٥ 

قليـاتأإىلرقيـة وعأو أقليـات قوميـةاألشـخاص املنـتمني إىلاملنظمـات غـري احلكوميـة وممثلي
 يف األنـشطة املتعلقـة باألقليـات الـيتفعالـة بـصورة مـن البلـدان الناميـة،خباصـةو،غويـةلينية ود

 لـدى القيـام بـذلك، ،، وأن تـويل اإلنـسانقـوق، وخباصة هيئاا املعنية حب املتحدةاألممتنظمها
 األنشطة؛ ماما خاصا لكفالة مشاركة الشباب والنساء يف تلكاهت
األقليـات إىل تقـدمي تقريـر إىل اجلمعيــةبــشؤوناخلـبرية املـستقلة املعنيـة تـدعو - ١٦ 

 العامة يف دورا اخلامسة والستني عن تنفيذ هذا القرار؛
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طـار البنـدالـستني يف إاخلامـسة و أن تواصل النظر يف املـسألة يف دورـاررـتق - ١٧ 
 .“مسائل حقوق اإلنسان”املعنون

 ٧٠اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٨


