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  س حقوق اإلنسان جمل
  احملفل املعين بقضايا األقليات 

  الدورة اخلامسة
   ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٨-٢٧جنيف، 

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  من األمانةمذكرة مقدمة     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١
 :إثنية وإىل أقليات دينية ولغويةإعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو       -٢

   سنة٢٠بعد 
  ون عن حقوق األقلياتشباب مدافعبشأن اإلعالن أبداها وجهات نظر   -٣
  التدابري اإلجيابيةحتديد املمارسات اجليدة و: االستخدام العملي لإلعالن  -٤
  التحديات واملشاكل اليت تواجه التنفيذ العملي لإلعالن  -٥
    بالعهد، وضمان تنفيذه العمليةوعيتللالنظر يف الفرص واملبادرات املقبلة   -٦
  مالحظات ختامية  -٧
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  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل   -١

  مكان انعقاد الدورة    
 ستعقد الـدورة اخلامـسة      ١٩/٢٣ و ٦/١٥ن  عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسا      -١

  . ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٢٨ و٢٧للمحفل املعين بقضايا األقليات يف جنيف يومي 
ـ               -٢ ه وسُيعرض على احملفل جدول األعمال املؤقت الوارد يف هذه الوثيقة كي ينظر في

  .لدورةعمال اؤقت ألامل اجلدول الزمينويرد يف املرفق األول . بغرض إقراره

  اجللسة االفتتاحية    
يديل ببيـان   مث  .  جملس حقوق اإلنسان ببيان افتتاحي     ةديل رئيس تيف هذه الدورة، س     -٣

كل من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ورئيسة احملفل املعين بقضايا األقليات،             
  .واخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات

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

ستتاح الوثائق الرمسية للدورة يف موقع جملس حقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنـت علـى               
  ).www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/Session5.aspx( :العنوان التايل

  املناقشات    
 وتعليقات اسـتناداً    وجزةالدورة، ستتاح للمشاركني فرصة تقدمي عروض م      هذه  يف    -٥

وبعد تقدمي العروض عند البدء يف كل بند مـن          . إىل مشاريع التوصيات اليت سُتعرض عليهم     
عى إىل اإلسهام فيها مجيع املشاركني، على    جدول األعمال، سُتجرى مناقشة مفتوحة ُيد     بنود  

  . أساس التسجيل يف قائمة

إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينيـة               -٢  
   سنة٢٠بعد : ولغوية

يف إطار هذا البند من جدول األعمال، سيعكف خرباء حمددون وشخصيات بـارزة     -٦
قليات، مبا يف ذلك األشخاص الذين شاركوا يف صياغة إعـالن           قضايا األ من املعنيني مبجال    

تباحـث  حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، على           
. ١٩٩٢ سنة مـن اعتمادهـا عـام         ٢٠هذه الوثيقة الرئيسية ومدى تلبيتها للتطلعات بعد        

، والتقدم احملرز، والتحديات     اليوم املي لألقليات وستشمل املسائل اليت سُينظر فيها الوضع الع      
  . ، ودور اإلعالن يف مواجهتهااملتبقية واجلديدة
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  ن عن حقوق األقليات وشباب مدافعبشأن اإلعالن أبداها وُجهات نظر   -٣  
يف إطار هذا البند من جدول األعمال، سُيدعى عدد من الشباب املـدافعني عـن                 -٧

 حياهتم يف جمتمعات    بشأن ما يعنيه اإلعالن بالنسبة إليهم و      بشأنئهم  األقليات إىل اإلدالء بآرا   
 أمهيةوسوف يناقش هؤالء الشباب ما إذا كان اإلعالن ال يزال ذا          . متنوعة ومتعددة الثقافات  

ة للمساعدة على التوعيـة     مبتكر يعيشون فيه، عالوة على أفكار       يف السياق الذي  وذا مغزى   
  .تمعاهتم وعلى الصعيد العامليباإلعالن وضمان تنفيذه يف جم

  حتديد املمارسات اجليدة والتدابري اإلجيابية: االستخدام العملي لإلعالن  -٤  
سريكز هذا البند من جدول األعمال على القوانني والسياسات واملمارسات الوطنية             -٨

ها يف متتع األقليات ريثتأاليت ُوضعت من أجل تعزيز حقوق األشخاص املنتمني إىل األقليات، و     
 أنشطة ومشاريع التوعية الناجحة الـيت وضـعها خمتلـف           وسُتعرض أيضاً . الكامل حبقوقها 

وسُتدعى احلكومـات إىل عـرض خططهـا الـسياسية واالقتـصادية            . أصحاب املصلحة 
واالجتماعية والثقافية املُعدَّة من أجل دعم وتعزيز مساواة األشخاص املنتمني إىل األقليـات             

ينبغي هلا القيام به يف     ووستناقش األقليات الدور الذي ميكنها بل       . هم يف احلقوق والفرص   بغري
وستقوم أيضاً بتبـادل جتارهبـا      . التوعية باإلعالن ويف ضمان تنفيذه على خمتلف املستويات       
  . ات األقلياتمجاعاإلجيابية على مستوى القواعد الشعبية كأفراد وأعضاء يف 

  ل اليت تواجه التنفيذ العملي لإلعالنالتحديات واملشاك  -٥  
يف إطار هذا البند من جدول األعمال، سوف يقوم املشاركون بتحديد ومناقشة أية               -٩

كل واجهت خمتلف أصحاب املصلحة على مجيع املستويات وال تزال تواجههم           احتديات ومش 
  .يف تنفيذ إعالن حقوق األقليات من الناحية العملية

بالعهـد،  لتوعيـة   واملبادرات املقبلة واإلمكانيات األخرى ل    النظر يف الفرص      -٦  
  وضمان تنفيذه العملي

يف إطار هذا البند من جدول األعمال، ستركز املناقشة علـى حتـسني مـشاريع                 -١٠
 أو إجـراءات    يتمثل اهلدف يف وضـع سياسـات      وس. التوصيات املعروضة على املشاركني   

نهجية لإلعالن واملبادئ الواردة فيه، إضافة إىل       لضمان تنفيذ أفضل وأكثر م    عملية  برامج   أو
وسوف ُتناقش أيضاً السبلُ املمكنة ملواجهة التحديات الـيت         . ضمان نشره على نطاق واسع    

  .ُحددت يف الدورة السابقة

  مالحظات ختامية  -٧  
ستتقاسم رئيسة احملفل واخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات مـع املـشاركني يف            -١١
  . فل مالحظاهتما اخلتامية، مبا يف ذلك مقترحات تطلعية تتعلق باخلطوات املقبلةاحمل
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  املرفق األول

  اجلدول الزمين ألعمال الدورة    
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٧الثالثاء، 

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

هبـا   ديلُتمالحظات ترحيبية وافتتاحية      •  
   جملس حقوق اإلنسانةرئيس

مالحظات تديل هبا اخلـبرية املـستقلة         •  
  املعنية بقضايا األقليات

األمـم  مالحظات تديل هبا مفوضـة        •  
  السامية حلقوق اإلنساناملتحدة 

مالحظات تديل هبا رئيسة احملفل املعين        •
  بقضايا األقليات

  : االستخدام العملي لإلعالن
والتدابري حتديد املمارسات اجليدة    

  اإلجيابية 

إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليـات    
:  قومية أو إثنية وإىل أقليات دينيـة ولغويـة        

   سنة٢٠ بعد

  

شـباب  بشأن اإلعالن أبداها    وجهات نظر   
  األقليات حقوق ن عن ومدافع

  

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٨األربعاء، 
٠٠/١٨-٠٠/١٥  ٠٠/١٣-٠٠/١٠  

شاكل اليت تواجه التنفيذ العملي     التحديات وامل 
  لإلعالن

النظر يف الفرص واملبادرات املقبلـة      
باإلعالن، وضـمان   التوعية  املتعلقة ب 

  تنفيذه العملي
  مالحظات ختامية  
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  املرفق الثاين

  الوثائق املعروضة على احملفل املعين بقضايا األقليات يف دورته اخلامسة    
  العنوان  الرمز

A/HRC/FMI/2012/1 جدول األعمال املؤقت وشروحه؛ مذكرة مقدمـة مـن
  األمانة

A/HRC/FMI/2012/2   اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليـات، ريتـاأعدهتامذكرة 
إعالن حقوق األشخاص املنـتمني إىل، بشأن تنفيذ    سحقا

حتديـد:  أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينيـة ولغويـة    
  لفرص املمارسات اإلجيابية وا

A/HRC/FMI/2012/3     تنفيذ إعالن حقـوق األشـخاصمشاريع توصيات بشأن
 وإىل أقليـات دينيـةإثنيـة املنتمني إىل أقليات قومية أو      

  والفرص حتديد املمارسات اإلجيابية: ولغوية

        


