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  جملس حقوق اإلنسان
  احملفل املعين بقضايا األقليات

  الدورة الثالثة
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٥-١٤جنيف، 

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  مانةمذكرة مقدمة من األ    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١
األطـر الدوليـة    : استعراض عام لإلطار القانوين واملبادرات العاملية احلديثة العهـد          -٢

واإلقليمية حلقوق اإلنسان واملبادئ األساسية املتعلقة حبق األقليـات يف املـشاركة            
  االقتصادية الفعالة

  سبل العيش املستدامة  -٣
   االجتماعيالعمل والضمان  -٤
  العمل اإلجيايب/التمييز والتدابري اإلجيابية  -٥
  املشاركة اجملدية والفعالة يف وضع السياسات االقتصادية واإلمنائية  -٦
خطوات ملموسة للنهوض بقدرة األقليات على املشاركة بفعالية يف احلياة االقتصادية     -٧

  ولبناء هذه القدرة
  مالحظات ختامية  -٨
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  األعمال وتنظيم العملإقرار جدول   -١  

  مكان انعقاد الدورة    
، سُتعقد الدورة الثالثة للمحفـل املعـين        ٦/١٥عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان        -١

  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٥ و١٤بقضايا األقليات يف جنيف يومي 
وسُيعرض على احملفل جدول األعمال املؤقت الوارد يف هذه الوثيقة كي ينظـر يف                -٢
  .لدورةل مؤقت برنامج عملويرد يف املرفق األول . مادهاعت

  اجللسة االفتتاحية    
.  اجللـسة االفتتاحيـة    بتنظـيم  املتعلققد يرغب احملفل يف النظر يف السيناريو التايل           -٣
يديل ببيان كل من    سوبعد ذلك   . سيفتتح رئيس جملس حقوق اإلنسان الدورة مث ُيديل ببيان        و

اإلنـسان،   بقضايا األقليات، ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق          ةاخلبرية املستقلة املعني  
  .ورئيسة احملفل

  الوثائق    
وإضافة إىل التوزيع االعتيـادي للوثـائق،       . ترد يف املرفق الثاين قائمة بوثائق الدورة        -٤

علـى  اإلنترنـت    موقع جملس حقوق اإلنسان على شبكة        يفسُتتاح الوثائق الرمسية للدورة     
  .http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/minority/forum.htm : التايلالعنوان

األطر الدولية  : استعراض عام لإلطار القانوين واملبادرات العاملية احلديثة العهد         -٢  
 اإلنسان واملبادئ األساسية املتعلقة حبق األقليات يف املشاركة         واإلقليمية حلقوق 

  الفعالة يف احلياة االقتصادية
 تقدمي عروض مقتضبة وتعليقات استناداًل فرصة اجللساتستتاح للمشاركني يف مجيع     -٥

جرى مناقـشة  وبعد تقدمي العروض، سُت. إىل مشاريع التوصيات اليت ستكون معروضة عليهم   
  .  إىل اإلسهام فيها مجيع املشاركنيمفتوحة يدعى

 حملة عامة مقتضبة عن املعـايري واملبـادئ الدوليـة           اجللسات وستقدم إىل املشاركني يف      -٦
 عن املبادرات العاملية احلديثة العهد، هبدف حتديد إطار املناقـشات           واإلقليمية القائمة، فضالً  

  .الالحقة
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  سبل العيش املستدامة  -٣  
 ميكن أن تكون موضع عروض ومناقشة مسائل اإلسكان واألراضي          من القضايا اليت    -٧

 الثقافية للعديد من األقليات، فضالً    /وامللكية، اليت تشكل حمور احلياة االقتصادية واالجتماعية      
خالت الزراعة اليت تكفل األمن الغذائي وإىل األسواق الزراعيـة          ْدعن مسألة الوصول إىل مُ    

 األمر الذي يتطلب  محاية احلقوق املتعلقة باألراضي وامللكية،       للمداخيل، ومسألة ضمان     طلباً
  . اهلجرة غري الطوعية وحاالت اإلبعادمشاكلمعاجلة 

   االجتماعيوالضمانالعمل   -٤  
من القضايا اليت ميكن أن تكون موضع عروض ومناقشة مسألة املمارسات اجليـدة               -٨

 األقليات يف سياق سعيها إىل التمتع       لضمان حق األقليات يف العمل، والعقبات اليت تواجهها       
مثل التشريعات التمييزية، واالشـتراطات اللغويـة       (احلق، سواء يف القانون أو املمارسة       هبذا  

اإلطار التنظيمي للعمالة يف قطاعي الزراعة واخلدمة       يف  نقص  الللعمل يف جمال اخلدمة العامة، و     
). غري ذلك من جوانب القطاع غري النظـامي    ، و للبيع يف الشوارع  املرتلية، واللوائح التنظيمية    

؛ واملـساواة يف    )عن طريق التدريب املهين مـثالً     ( مناقشة مسألة التأهيل للعمل      وميكن أيضاً 
وفرص العمل؛ وإتاحة استفادة األقليات من الـضمان االجتمـاعي؛          ) عدم التمييز (الفرص  

  .وحبث برامج مثل أنظمة التأمني الصغري

  العمل اإلجيايب/ اإلجيابيةالتمييز والتدابري  -٥  
أن وجيب .  يف إعمال احلق يف املساواة أساسياًيشكل استخدام التدابري اخلاصة عنصراً     -٩
. لنظم الراهنة ووضع حد على الفور ألية ممارسة متييزية       لسبق هذه التدابري اإلجيابية استعراض      ي

دريب وتوظيف أو حتديد حصص للعمالـة يف        وميكن أن تشمل التدابري اإلجيابية مبادرات ت      
وميكن أن تـشمل    .  لفرص وصول األقليات إىل أسواق العمل      القطاع العام أو اخلاص تعزيزاً    

عـدم التمييـز يف     ضـرورة   املناقشة مسألة معاجلة التمييز املنهجي والتارخيي واملؤسسي، و       
  .التوظيف، ومسألة فرص الوصول إىل أسواق العمل

  دية والفعالة يف وضع السياسات االقتصادية واإلمنائيةاملشاركة اجمل  -٦  
ع عروض ومناقشة مسألة احلـواجز الـيت        ـمن القضايا اليت ميكن أن تكون موض        -١٠

م إىل التمتع حبق املشاركة يف عمليـات صـنع          ـ سعيه يفن األقليات   ـيواجهها السكان م  
يل يف اهليئات احلكومية املـسؤولة       االقتصادي، مبا يف ذلك مسألة التمث      بالقطاعالقرار املتعلقة   

رصـدها  و وضع السياسات    يف إطار  التشاور ةـومسألعن وضع السياسات وصنع القرار؛      
ومـسألة  ؛  ) يف سياق ورقات استراتيجية احلد من الفقر، واألهداف اإلمنائية لأللفيـة           مثالً(
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ما تتخذه من تبيان وستدعى احلكومات إىل .  رصد اعتمادات امليزانية الوطنيةإطار يف التشاور
خطوات لضمان مراعاة األقليات وقضايا األقليات يف سياق وضعها وتنفيـذها لـسياساهتا             

دعى األقليات إىل مناقشة الدور الذي ينبغي أن يؤديه واضعو الـسياسات            كما ستُ . الوطنية
ق املنتمون لألقليات يف صوغ وتنفيذ القوانني والسياسات لدعم وتعزيز املـساواة يف احلقـو             

  .والفرص يف القطاع العام

خطوات ملموسة للنهوض بقدرة األقليات على املشاركة بفعاليـة يف احليـاة              -٧  
  االقتصادية ولبناء هذه القدرة

ميكن أن تركز العروض واملناقشة على مشروع التوصيات اليت ستكون معروضة على   -١١
ت أو برامج من شـأهنا      صوغ سياسات عملية وإجراءا   من ذلك ب  اهلدف  ويتعلق  . املشاركني

  .زيادة مشاركة األقليات يف احلياة االقتصادية على الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي

  مالحظات ختامية    
ستتقاسم رئيسة احملفل واخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات مـع املـشاركني يف            -١٢

  .قبلةاملطوات باخل علقتطلعية تتاحملفل مالحظاهتما اخلتامية، مبا يف ذلك مقترحات 

  



A/HRC/FMI/2010/1 

5 GE.10-17713 

  املرفق األول

  برنامج العمل    
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٤الثالثاء، 

٠٠/١٨-٠٠/١٥  ٠٠/١٣-٠٠/١٠  
  افتتاح احملفل املعين بقضايا األقليات

 هبا رئـيس    مالحظات ترحيبية وافتتاحية ُيديل     •  
  جملس حقوق اإلنسان

يـة  مالحظات تديل هبا اخلـبرية املـستقلة املعن         •  
  بقضايا األقليات

مالحظات تديل هبا املفوضة الـسامية حلقـوق          •  
  اإلنسان

مالحظات تديل هبا رئيسة احملفل املعين بقـضايا          •
  األقليات

  )تابع(سبل العيش املستدامة 
  العمل والضمان االجتماعي 

استعراض عام لإلطار القانوين واملبادرات العاملية احلديثـة        
إلقليمية حلقوق اإلنسان واملبـادئ     األطر الدولية وا  : العهد

األساسية املتعلقة حبق األقليات يف املـشاركة الفعالـة يف          
  احلياة االقتصادية

  

    سبل العيش املستدامة
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٥األربعاء، 

٠٠/١٨-٠٠/١٥  ٠٠/١٣-٠٠/١٠  
الة يف وضع السياسات االقتصادية املشاركة اجملدية والفع  العمل اإلجيايب/التمييز والتدابري اإلجيابية

  )تابع( واإلمنائية
املشاركة اجملدية والفعالة يف وضع السياسات االقتـصادية        

  واإلمنائية
خطوات ملموسة للنهوض بقدرة األقليات على املشاركة 

  بفعالية يف احلياة االقتصادية ولبناء هذه القدرة
  مالحظات ختامية
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  املرفق الثاين

  وضة على احملفل املعين بقضايا األقليات يف دورته الثالثةالوثائق املعر    
  

  العنوان  الرمز
A/HRC/FMI/2010/1 جدول األعمال املؤقت وشروحه؛ مذكرة مقدمة من األمانة  
A/HRC/FMI/2010/2 ماكدوغال، ليات، غايقيا األمذكرة من اخلبرية املستقلة املعنية بقضا 

   احلياة االقتصاديةبشأن األفضليات واملشاركة الفعالة يف
A/HRC/FMI/2010/3 مشروع توصيات بشأن األقليات واملشاركة الفعالة يف احلياة االقتصادية 

        


