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مجلس حقوق اإلنسان
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 ٢٧شباط/فرباير  ٢٤ -آذار/مارس
البند  3من جدول األعمال



قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  23آذار/مارس 2017
 -6/3٤تقرير المقررة الخاصة المعنية بقضايا األقليات


إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يش ري إىل اإلع ري ن الملريرياقو قريريوق اإلنسريريان ،والمل ريريد الريريدوا اصريرياحل وريريا قوق اقدن ري
والس اس ري  ،والمل ريريد الريريدوا اصريرياحل وريريا قوق ااالجتريريايي وااججماع ري واليقاف ري  ،وا اال ري حقريريوق
الط ري ريريال ،واا اال ري ري الدول ري ري للقاري ريرياي علري ريرير  ،ري ري قش ري ري ال الجم ري ري الملنتري ريرير  ،وإع ري ري ن حقري ريريوق
األشريريصاحل اقنجمري إىل قالل ريرياة الوم ري قو إ ن ري وإىل قالل ريرياة يين ري ولغويري الريريع اعجمد ريريي ا ممل ري
الملام وجوافق اآلراي مبوجب الرارها  ١35/٤٧اقؤرخ  ١8كانون األول/ييسمرب ،١99٢
وإذ يش قياريا إىل  ،ري القريراراة السرياوق الريت اعجمريدما ا ممل ري الملامري  ،و نري حقريوق
اإلنسريريان ،وجملريريس حقريريوق اإلنسريريان وشريريشن حقريريوق األشريريصاحل اقنجم ري إىل قالل ريرياة الوم ري قو إ ن ري
وإىل قالل اة يين ولغوي ،
وإذ يشري كريريعل إىل الراريريريي  ١/5وشريريشن ونريرياي مؤسسريرياة جملريريس حقريريوق اإلنسريريان و٢/5

وش ري ريريشن مدونري ري ري الواع ري ريريد الس ري ريريلو للم ل ري ري ري وواي ري ريرياة ر إإل ري ريريار اإلج ري ريراياة اصا ري ري ري للم ل ري ريريس،
اق ري ريريؤر  ١8ح يران/يون ري ريريي  ،٢٠٠٧وإذ يش ري ريريدي عل ري ريرير قن يا ري ريريطل  ،ري ري ري اق ل ري ري ري وواي ري ريرياة
وواجبامم وفقا هلعين القرارين ومرفقامما،


 -١يقريريرر متديريريد وايري اققريريررة اصا ري اقملن ري وقاريريايا األالل ريرياة ل ريرياة ري
والشروط ن س ا الت حديها جملس حقوق اإلنسان ر الراره 5/٢5؛

سريرينواة

 -٢ي ريريب جبم ري الريريدول قن جملريرياون مري اققري ةريررة اصا ري ر شيي ري اق ريرياب والواجبريرياة
اقنوإل هبا وقن ساعدها ر ذل وقن ويها و ال اقمللوماة ال زم الت طلب ا وقن نظر جديا
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ر ااسريريج او علريرير وجريريي السريريرع لطلبريرياة اققريريررة اصا ري ل يريريارة ولريريداطا لجم ن ريريا مريرين اا ريريط
وواجباما علر حنو فملال؛
 -3يش الوكريااة اقجصتتري واقنظمرياة اإلالل م ري واقؤسسرياة الوإلن ري قريوق
اإلنسريريان واقنظمريرياة و ري ا وم ري علريرير الجحريرياور والجملريرياون وش ري ال منريريجظم م ري اق ل ري والواي ري
وا ريريا علريرير ذل ري  ،وعلريرير موا ريريل اإلس ري اب ر مل ي ري وشاي ري حقريريوق األشريريصاحل اقنجم ري إىل
قالل اة الوم قو إ ن وإىل قالل اة يين ولغوي ؛
 -٤يطلريريب إىل األم ري الملريرياب وم ريريو األمريريم اقجحريريدة السريريامو قريريوق اإلنسريريان قن
يقدما كال اقساعدة البشري والجقن واقال ال زم لجم اققررة اصا من اا ط ووايج ا
علر حنو فملال؛
-5

يقرر موا ل النظر ر هعه اقسشل وفقا لربنامج عملي السنو  .

ا لس 56
 ٢3آذار/مارس ٢٠١٧
[اعجمد من يون تويت].
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