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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةتاسعةالدورة ال

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        

  مني العاماملفوضية السامية واأل وتقارير
تعزيز ومحاية مجيع حقـوق اإلنـسان، املدنيـة والـسياسية           

  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية واالقتصادية

ات قومية أو إثنية وإىل أقليـات       ـاص املنتمني إىل أقلي   ـحقوق األشخ     
  دينية ولغوية

  تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    

  موجز    
ويتضمن معلومات  . ١٣/١٢ُيقدَّم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           

عن التطورات ذات الصلة يف عمل هيئات وآليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحـدة              
، )املفوضية(وعن األنشطة اليت تضطلع هبا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان            

واليت تسهم يف تعزيز وإعمال احلقوق املنصوص عليهـا يف اإلعـالن     يف املقر ويف امليدان،     
  .املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

وتسترشد األنشطة اليت ُيوجزها التقرير باملعايري الواجبة التطبيق املتعلقة حبقـوق             
علقة باألقليات وحبماية وجودهم وهويتهم وممارسـة       اإلنسان، وخباصة أحكام اإلعالن املت    

حقوقهم دون متييز وحقهم يف املشاركة الفعالة يف احلياة الثقافية والدينيـة واالجتماعيـة              
ينـاير إىل كـانون     /ويغطي التقرير الفترة من كانون الثاين     . واالقتصادية ويف احلياة العامة   

  .٢٠١١ديسمرب /األول
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  مقدمة  -أوالً   
لب جملس حقوق اإلنسان إىل مفوضة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان              ط  -١
 أن تقدم تقريراً سنوياً إىل اجمللس يتضمن معلومات عـن   ،١٣/١٢ يف قراره    ،)املفوضة السامية (

التطورات ذات الصلة يف عمل هيئات وآليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحـدة، وعـن               
املفوضية، يف املقر ويف امليدان، واليت تساهم يف تعزيز واحترام أحكام           األنشطة اليت اضطلعت هبا     

  .اإلعالن املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية
ويصف هذا التقرير اجلهود اليت بذلتها املفوضية وآلية حقوق اإلنسان التابعة لألمـم             -٢

وقدم أمثلة معربة   . زيز تنفيذ األحكام الواردة يف اإلعالن املتعلق باألقليات       املتحدة من أجل تع   
 يف إعمال   ألنشطة املنجزة واملبادرات املتخذة يف املقر ويف عدة مكاتب قطرية، إسهاماً          على ا 

  .حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

ة حلقوق اإلنسان يف املقـر      ـدة السامي ـألمم املتح ة ا ـعمل مفوضي   -ثانياً   
  ويف امليدان

واصلت املفوضية االضطالع مبجموعة من األنشطة للمـضي يف تعزيـز وتنفيـذ       - ٣
    خلطة اإلدارة االسـتراتيجية للمفوضـة الـسامية لفتـرة           اإلعالن املتعلق باألقليات، وفقاً   

ول للخطة يف التـصدي للتمييـز،       ويتمثل اجملال املواضيعي األ   . ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني  
وخباصة التمييز العنصري والتمييز القائم على أسس متنوعة أخرى، وهو ُيفضي يف غالـب           

وكثرياً ما ترتبط املشاكل اليت تعترض مجاعات األقليـات         . األحيان إىل اإلقصاء والتهميش   
من املـشاركة    عدم التمييز، اليت تساهم بدورها يف حرمان هذه األقليات           أبانتهاكات مبد 

  .الفّعالة يف اختاذ القرارات، مبا فيها القرارات اليت هتُمها
، أعربت املفوضة السامية، يف بيانات عامة شىت، عن قلقها بـشأن            ٢٠١١ويف عام     -٤

، نددت باهلجمات اليت استهدفت جمموعات      ٢٠١١يناير  /ففي كانون الثاين  . حالة األقليات 
ثت الدول على إثبات حزمهـا مبكافحـة هـذا العنـف            دينية يف عدة بلدان يف العامل، وح      

وأعربت املفوضـة   . واستئصال القوانني واملمارسات التمييزية اليت تؤثر على األقليات الدينية        
 عن قلقها إزاء ما وقفت عليه أثناء زيارهتا القطرية مـن صـعوبات تواجههـا     أيضاًالسامية  

  .األقليات، مبا يف ذلك حالة الروما يف أوروبا
املعايري  :حقوق األقليات " بعنوان   ، أصدرت املفوضية منشوراً   ٢٠١١ويف بداية عام      -٥

، وهو حيتوي إرشادات خبصوص املعايري واآلليـات املتـصلة          "والتوجيهات التنفيذية الدولية  
حبماية األقليات وقائمة باألسئلة الواجب طرحها يف إعـداد الـربامج واملـشاريع املتعلقـة               
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 عن حمتويات اإلعالن املتعلق باألقليات ومعه رؤوس         كتيباً ملفوضية أيضاً ونشرت ا . باألقليات
  .بصور ألقليات من شىت أحناء العاملمصحوبة أقالم تلخص جوهر كل حكم و

، خصصت املفوضية، خالل اجتماعها السنوي ملـديري        ٢٠١١أبريل  /ويف نيسان   -٦
وتدارس املشاركون يف   . قلياتمكاتبها امليدانية، جلسة حلماية حقوق الشعوب األصلية واأل       

  .اجللسة استراتيجيات ميكن تطبيقها لتعزيز حقوق األشخاص املنتمني إىل األقليات
وسامهت املفوضية مسامهة كبرية يف حلقة تدريب متعلقة حبقوق األقليات والتنمية،             -٧

ونظـم حلقـة    . ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ و ١٧ُعقدت يف سترازبرغ بفرنسا يومي      
دريب مركز براتسالفا اإلقليمي التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالتعاون مع الفريـق             الت

وعوجلت مسائل تتعلق بضرورة ضمان مشاركة األقليات مشاركة        . الدويل حلقوق األقليات  
فعالة يف اجلهود الرامية إىل النهوض بالتنمية املستدامة والتغلب على هتميشها يف استراتيجيات             

  .  من الفقراحلد

  حفظ النظام ومجاعات األقليات  -ألف   
إقليمية هتدف إىل تشجيع مشاركة     أربع مشاورات   ،  ٢٠٠٨نظمت املفوضية، منذ عام       -٨

. إنفاذ القانون، وباألخص عن طريـق حفـظ النظـام         يات يف عملية إقامة العدل عن طريق        األقل
. فظ النظـام ومجاعـات األقليـات      وتتوخى املشاورات جتميع املمارسات الفعالة فيما يتعلق حب       

  .وتضمنت تقارير سنوية سابقة من إعداد املفوضة السامية ملخصات للمشاورات
خبـصوص املمارسـات الفعالـة      بادلة  وبناء على نتائج املشاورات واملعلومات املت       -٩

مـشاركة ومتثيـل    زيـادة   والتحديات الواجب التصدي هلا ملكافحة اإلقصاء واالنتقال حنو         
 يف بـانكوك، مـشاورهتا   ٢٠١١مايو  /الشرطة، عقدت املفوضية، يف أيار    دوائر  ات يف   ألقليا

الرابعة للخرباء بشأن املمارسات الفعالة يف جمال حفظ النظام وإدماج مجاعات األقليـات يف              
  .آسيا واحمليط اهلادئ

اش وعلى غرار املشاورات الثالث السابقة، توخت املشاورة الرابعة إتاحة منتدى للنق            -١٠
حفظ النظام وإدمـاج مجاعـات   جمال من أجل جتميع املمارسات الفعالة يف     اخلربات  وتبادل  

ومتثل اهلدف العام جلميع املشاورات يف بلورة أداة يف شكل جمموعة من            . األقليات يف املنطقة  
املبادئ التوجيهية ميكن أن ترشد وكاالت إنفاذ القانون بشأن أفضل السبل إىل دمج األقليات              

وأثناء املشاورة، تدارس املشاركون التحـديات      . حفظ النظام بواسطة املشاركة والتمثيل    يف  
اإلقليمية والفرص املتصلة بزيادة متثيل األقليات ومشاركتها يف حفـظ النظـام، وحـّددوا              

وشارك يف املـشاورة    . ممارسات فعالة الحترام املعايري املهنية يف تعامل الشرطة مع األقليات         
تراليا وإندونيسيا وباكستان وتايلند والفلبني وكمبوديا واهلند وعضو يف جلنـة           خرباء من أس  

القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد              
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وشارك ممثلون لعدد من وكاالت األمم املتحدة وبراجمها، مبا فيها اللجنة االقتصادية            . أسرهم
، )اليونسكو(سيا واحمليط اهلادئ، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          واالجتماعية آل 

، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومفوضية األمم       )اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     
املتحدة لشؤون الالجئني، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، واملنظمة الدولية           

حقوق اإلنسان يف تايلند ومنظمة غري حكومية هي جلنة  وشاركت يف املشاورة أيضاً. هجرةلل
  .الفريق الدويل املعين حبقوق األقليات ومنتدى آسيا

الـيت  وخبصوص مشاركة األقليات بفعالية يف حفظ النظام، دّعمـت املمارسـات              -١١
  :ات التالية منها االستنتاجخالل املشاورة أموراًتبودلت بشأهنا اآلراء 

ال ميكن ضمان متثيل األقليات ومشاركتها يف حفظ النظام إال بواسطة استراتيجية             •
 ؛تتسم بالشمول والشفافية وختضع للمساءلة اًال تستبعد وتقصي أحدتوظيف 

ميكن بصورة فعلية تشجيع مشاركة األقليات يف حفظ النظام باعتماد تدابري إجيابية             •
 ؛ونظام حصص

رام الواجب لرموز اهلوية يف لباس األقليات ما مل تعرقل أداء مهام            ميكن إيالء االحت   •
 ؛إنفاذ القانون

 ؛ال يقتضي تعزيز توظيف األقليات ختفيف شروط التوظيف وإمنا إمكانية استيفائها •

 ؛على احلياد واحترام الكرامةتقوم ال بد من آلية مستقلة لرصد األداء  •

السلوكية فظ النظام بفعالية على التغيريات      ينبغي أن يركز التدريب املتعلق بتعزيز ح       •
 ؛اليت تفضي إىل تغيريات يف املواقف

 .الشرطة واجملتمع احمللي عن طريق التواصل الفعالدوائر ميكن تعزيز الثقة بني  •

  حلقة عمل تدريبية بشأن حقوق األقليات  -باء   
 إقليميـة    حلقة عمل تدريبية   ،٢٠١١يونيه  / حزيران ٣ و ٢ يومي   ،نظمت املفوضية   -١٢

بشأن حقوق األقليات وذلك لفائدة موظفيها املوجودين يف منطقة جنوب شرق آسـيا إىل              
جانب العاملني يف املنطقة ذاهتا من موظفي برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي واليونيـسيف               
ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وكيان األمم املتحدة املعين باملساواة بني اجلنـسني             

  .ني املرأةومتك
وكانت حلقة العمل التدريبية، اليت ُعقدت يف بانكوك بدعم من املكتب اإلقليمـي               -١٣

 من جهود املكتب املستمرة والرامية إىل توفري التدريب هبدف تعزيز قدرات            للمفوضية، جزءاً 
ريب وتوّخى التد . املكاتب امليدانية للمفوضية وأفرقة األمم املتحدة القطرية يف جمال اإلدماج         

اية حقوق األقليات يف االستراتيجيات والربامج اإلمنائية القطريـة واإلقليميـة         إدراج مح  أيضاً



A/HRC/19/27 

GE.11-17276 6 

بطرق منها إنشاء آليات تشاورية لدعم الوكاالت يف معاجلة املسائل الـسياساتية املتـصلة              
وخلص هذا النشاط التدرييب إىل زيادة اإلملام بالتعـاريف واملعـايري واآلليـات             . باألقليات

  .استراتيجيات التنفيذ املعتمدة يف التصدي ملسألة محاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقلياتو

   اخلاص باألقلياتالتمابرنامج الّز  -جيم   
تقوم املفوضية، يف إطار جهودها الرامية إىل بناء قدرات العناصر الفاعلة من اجملتمع               -١٤

ثنية وأقليات دينيـة    إإىل أقليات وطنية أو     لألشخاص املنتمني   الت  املدين، بتوفري برنامج زما   
، أجريت مشاورات وتنقيحات كثرية أفضت إىل حتسني الربنـامج،   ٢٠١١ويف عام   . ولغوية

يف إطار فريق واحد ) اإلنكليزية والعربية(نني اللغويني للربنامج  كّووتزامن حضور زمالء من املُ    
 ١٤وُنفّذ الربنامج على مدى الفترة من       . مع الدورة السنوية للمنتدى املعين بقضايا األقليات      

 ينتمون   ومجع يف جنيف أشخاصاً    ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٦نوفمرب إىل   /تشرين الثاين 
إىل أقليات من سري النكا وصربيا والعراق وكندا وكينيـا واململكـة العربيـة الـسعودية      

، فرصة االطالع   التما الزّ برنامجبفضل  وتتيح املفوضية لألقليات،    . وموريتانيا ونيبال واليمن  
على منظومة األمم املتحدة واآلليات املعنية حبقوق اإلنسان الدولية بصفة عامـة وحقـوق              

  .األقليات بصفة خاصة
 للمـرة األوىل دورات مـشتركة مـع         التما، احتوى برنامج الزّ   ٢٠١١ويف عام     -١٥

ملعين حبقوق األقليات يف إطار املشاركني يف برنامج الدعوة العاملي، وقد نظمها الفريق الدويل ا    
  .شراكة مع املفوضية، وذلك هبدف بناء قدرات دعاة حقوق األقليات

 وظيفة زميل سام، هبدف متكني خبري       ٢٠١١وعالوة على ذلك، استحدثت يف عام         -١٦
حمّنك يف حقوق األقليات من فرصة تنمية معارفه التطبيقية وجتربته العملية باملسامهة مباشرة يف    

وكانت أول زميلة سامية    .  وأنشطة قسم الشعوب األصلية واألقليات التابع للمفوضية       برامج
أكتـوبر إىل   /من أقلية الويغور يف الصني، وعملت يف املفوضية يف الفترة من تـشرين األول             

  .٢٠١١ديسمرب /كانون األول

 األقلياتقضايا الفريق املشترك بني الوكاالت املعين ب  - دال  

 ٤يف اجتماعـه الـسابع   ملشترك بني الوكاالت املعين بقضايا األقليـات    لفريق ا عقد ا   -١٧
ملـادة  وتنص هذه ا  .  من اإلعالن املتعلق باألقليات    ٩ للمادة   وفقاً،  ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 

يف اإلعمـال    على أن تساهم الوكاالت املتخصصة وسائر مؤسسات منظومة األمم املتحـدة          
آليـة  هـو   الفريق املشترك بني الوكـاالت      و. يف هذا اإلعالن  الكامل للحقوق واملبادئ املبينة     

بشأن قضايا األقليات بني منظمات األمم املتحـدة ووكاالهتـا املتخصـصة             للتعاون والتنسيق 
حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل         إعمال  وصناديقها وبراجمها، تسهم يف     
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االجتماع، الـذي   واستفاد   .قوق وتعزيزها بشكل كامل   أقليات دينية ولغوية، ومحاية هذه احل     
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونيسيف،     وقوق اإلنسان،   السامية حل فوضية  املضم ممثلني عن    

من وجود  األقليات،  التجّمع الدويل حلقوق     للهجرة، و  املنظمة الدولية وومنظمة العمل الدولية،    
رؤيتـها  ، اليت قدمت حملة عامة عن خرباهتا و       يزاكا إ ريتألقليات،  لة املعنية بقضايا ا    املستق ةاخلبري

اليت للحديث عن األنشطة    االجتماع فرصة   وأتاح  . لواليتها على مدى السنوات الثالث املقبلة     
لالحتفال بالـذكرى   املقررة  أنشطة املفوضية   عن   و ٢٠١١ عام   كل وكالة خالل   هبا   اضطلعت

 عن استكشاف سـبل     ، فضالً ٢٠١٢األقليات عام   تعلق ب املالسنوية العشرين العتماد اإلعالن     
 .قوق األشخاص املنتمني إىل أقلياتحبتعزيز التعاون من أجل النهوض 

  املعين بقضايا األقلياتاحملفل  - هاء  

 ٣٠ و ٢٩قـدت يف    املعين بقضايا األقليات، اليت عُ    حفل  دورة الرابعة للم  ركزت ال   -١٨
نظمـت  كما  ". األقلياتنساء  ضمان حقوق   "وع  ، على موض  ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 

. حتضريية ملمثلي األقليات قبل انعقاد الدورة     إعالمية  إحاطة  السامية حلقوق اإلنسان    املفوضية  
نـساء  هتدف إىل ضمان حقوق     عملية وحمددة   تدابري وتوصيات   احملفل  الدورة، حبث   وخالل  
ث السابقة اليت عقدها احملفـل،      يف ذلك بأعمال الدورات الثال    الدورة   تستهداو. األقليات

مع التركيز على حقوق نساء األقليات وفرصهن يف احلصول على          وبالتوصيات الصادرة عنها    
التعليم، واملشاركة الفعالة يف احلياة االقتصادية، والوصول إىل أسـواق العمـل واملـشاركة       

أيـضاً فرصـاً    مـشاركني   احملفل لل أتاح  و. الكاملة يف احلياة االجتماعية والثقافية والسياسية     
ملبادرات اإلجيابية واملمارسات اجليدة من أجل محاية وتعزيز حقـوق          لتسليط األضواء على ا   

عن املزيد من التفاصيل    سوف تقدم اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات        و. نساء األقليات 
  .٦/١٥اإلنسان  لقرار جملس حقوق وفقاً، نتائج الدورة الرابعة إىل جملس حقوق اإلنسان

السامية حلقـوق اإلنـسان     ، نظمت املفوضية    ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٩يف  و  -١٩
حتديـد  : ناملطالبة حبقوقه من  متكني نساء األقليات    "بعنوان  احملفل  دورة  على هامش   تظاهرة  

املمارسات الفعالة  بادل  فرصة للمشاركني لت  ت تلك التظاهرة    وقد أتاح ". املمارسات الفعالة 
كما . ناملطالبة حبقوقه من  متكني نساء األقليات    الُنهج الرامية إىل    ختلف األدوات و  مبتعلقة  امل

، ليس فقط    اتباعها نساء األقليات لالستراتيجيات واملمارسات اليت ميكن      أفضل ل   فهماً تأتاح
اجملتمعات استفادة   لضمان   أيضاً الفعالة على مستوى اجملتمع احمللي ولكن        نمشاركتهلضمان  

 .ن إليها من مسامهاهتني ينتماليت
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  القطريةواإلقليمية اليت تدخل يف نطاق املشاركة األنشطة   - واو  

على الصعيدين اإلقليمي والقطري فيما يتعلق بتعزيز محاية        اليت ُنفذت   األنشطة  مشلت    -٢٠
 ، ودعم اإلصالح القانوين، والتعاون الـتقين      ، الرصد ،حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات    

 .التوعيةأنشطة و ناء القدراتوب

وواصلت املفوضية مشاركتها يف تعزيز ومحاية حقوق األقليات القومية واإلثنيـة يف              -٢١
مقـره يف   الذي يوجـد    آسيا الوسطى، ال سيما من خالل مكتبها اإلقليمي آلسيا الوسطى           

 األقليات يف   تعزيز حقوق " بعنوان   قليمياًإ يف هذا السياق، نظمت املفوضية مؤمتراً     و. بيشكيك
تظاهرة إقليمية من   قد املؤمتر، وهو أول     وُع". املشاركة الفعالة يف احلياة العامة    : آسيا الوسطى 
 ٢٢ و ٢١يومي  قوق األقليات القومية واإلثنية يف آسيا الوسطى، يف بيشكيك          حبنوعها تتعلق   

اسية الوقائية   مركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوم     ا، وشارك يف تنظيمه   ٢٠١١يونيه  /حزيران
 اشارك فيه كما  . يف بيشكيك  منظمة األمن والتعاون يف أوروبا     الوسطى ومركز ملنطقة آسيا   

تمع املدين  اجملن عن احلكومات ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية واألقليات ومنظمات          وممثل
ة  عن وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية واخلـرباء، ملناقـش          آسيا الوسطى، فضالً  يف  

منـاحي  لألقليات يف منطقة آسيا الوسطى يف خمتلف  السبل املمكنة لتحسني املشاركة الفعالة
يف البيان  وتعهد املشاركون،   . ومت التركيز بشكل خاص على املشاركة يف احلياة العامة        . احلياة

حـول  ، ومواصلة احلوار    كل أقلية يف بلدها    لزيادة حتسني مشاركة     متعزيز جهوده باخلتامي،  
 .يا األقلياتقضا

اإلثنية سياسة  المفهوم  "املتعلقة بوضع   املفوضية بنشاط يف املشاورات     كما شاركت     -٢٢
مـع  هي تعمـل    ، و "٢٠١٥، وخطة عمل حىت عام      ريغيزستانوتوطيد أركان اجملتمع يف ق    

حبمايـة  اخلاصة  اإلنسان  شواغل حقوق   معاجلة  آخرين على   املظامل وشركاء   أمني  السلطات و 
 .األقليات

تتعلـق  قدم مكتب املفوضية اإلقليمي ألوروبا توصيات إىل املفوضية األوروبيـة           و  -٢٣
منتدى اللجنة قبل اجتماع    هبا  رحبت  وهي توصيات   ،  الروماوطنية إلدماج   الستراتيجيات  باال

           /حزيـران  ٧ و ٦يف  و. نـوفمرب /تشرين الثـاين   ١٨ و ١٧، الذي عقد يومي     الروماإدماج  
حـول  استمرت يومني حلقة عمل  كتب، بالتعاون مع مدينة أوسترافا،      املنظم  ،  ٢٠١١يونيه  

لفئات احملرومـة   ااتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان يف السياسات وامليزانيات للنهوض حبق            
بني املشاركني ممثلون عن منظمات اجملتمع املدين       كان  و.  يف السكن  الروماها  واملهمشة، مبا في  

منظمـات اجملتمـع املـدين      تصدى املكتب بقوة، إىل جانب      ،  باإلضافة إىل ذلك  و. الروماو
اإلخالء القسري  لعملية   ،ا من أصحاب املصلحة   قوق اإلنسان وغريمه  الوطنية حل ؤسسات  املو

يف اململكة املتحدة لربيطانيا    للرحل اآليرلنديني   يل، أكرب موقع    ا من مزرعة د   للرحل اآليرلنديني 
 .يرلندا الشماليةآالعظمى و
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، بالتعـاون   يف مجهورية مولـدوفا   التابع للمفوضية   مستشار حقوق اإلنسان    عمل  و  -٢٤
ة األمن  ـاد األورويب ومنظم  ـ احلكومة واجملتمع املدين وشركاء آخرين مثل االحت       الوثيق مع 

مولدوفا  الروما يف    اجمدإلجديدة  عمل  خطة  وجملس أوروبا، على وضع     والتعاون يف أوروبا    
األمم املتحدة للمرأة وبرنامج    هيئة  كتب مع   عمل امل لك،  باإلضافة إىل ذ  و). ٢٠١٥-٢٠١١(

ألمم املتحـدة وسـفارة الـسويد       املقيم ل نسق  املاألمم املتحدة اإلمنائي، حتت رعاية مكتب       
يف البلد حول حمرقـة الرومـا       رئيسي  مؤمتر  أول  عقد  على   ،وجهات فاعلة يف اجملتمع املدين    

تـشرين   ٢١ و ٢٠وذلك يـومي    ،  تبعاد هلم ضد الروما واس  متييز   من   حول ما حيدث حالياً   و
  .٢٠١١أكتوبر /األول
فريـق  لدى  ة  يلمفوضحقوق اإلنسان التابع ل   مستشار  عقد  ،  ٢٠١١مايو  /أياريف  و  -٢٥

حلقات عمل خاصة   األمم املتحدة القطري يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ثالث          
ة جهات وطنية فاعلـة مـشاركة يف        اإلثنيات لفائد قوق اإلنسان حول تعزيز احلوار بني       حب

 ).برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونيسيف، واليونـسكو      (املشروع املشترك لألمم املتحدة     
وضع الربامج اخلاصة هج القائمة على احلقوق يف     حلقات العمل حقوق األقليات والنُ    وتناولت  

اللغات الست  إىل لغتني من أصل      باألقلياتاملتعلق  رجم اإلعالن   ملناسبة، تُ ذه ا هلو. ألقلياتبا
 .املستخدمة يف البلد

قدم مكتب املفوضية اإلقليمي ألمريكا الوسطى مساعدة تقنية للمؤسسات الوطنيـة           و  -٢٦
الـسكان  اخلاصـة ب  حبقوق اإلنسان   لتوعية  كوستاريكا ونيكاراغوا ل  بنما و حلقوق اإلنسان يف    

املكتـب  يدعو  و. اهملتعامل مع شكاو  اطريقة  الدعوة إىل توحيد    املنحدرين من أصل أفريقي و    
عمل اج السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف التقييم القطري املشترك وإطار            مإدباستمرار إىل   

 ،٢٠١١سـبتمرب   /أيلول ٢٦يف  و. كوستاريكابليز وبنما و  يف  اإلمنائية  األمم املتحدة للمساعدة    
منظمـات  عن   اإلنسان وممثلني حقوق   يف   اًدولي خبرياً ٥٠عقد املكتب حلقة دراسية ضمت      

ُتعـىن  قوق اإلنسان وهيئات    وطنية حل مؤسسات   و لمنحدرين من أصل أفريقي   لغري حكومية   
 يـة مهورية الدومينيك اجلبليز وبنما و  يف  ألمم املتحدة   لتابعة  وكاالت  بني األعراق و  املساواة  ب

 احملرز والتحديات   والسلفادور وغواتيماال وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس ملناقشة التقدم      
 وذلـك احتفـاالً   تعزيز محاية حقوق املنحدرين من أصل أفريقي،        يف  واجهها كل بلد    ياليت  

اإلجـراءات  من  نحدرين من أصل أفريقي، واالتفاق على جمموعة        سكان امل للبالسنة الدولية   
 .ألولويةذات ا

نحدرين مـن أصـل     يف حماولة لتنفيذ توصية فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان امل         و  -٢٧
توفري التدريب جملموعات مهنية حمددة مثل ضباط الـشرطة واحملـامني والقـضاة          ب )١(أفريقي

 كـوادوريني النمطية واألحكام املسبقة اليت تستهدف اإل     هبدف التصدي للقوالب    واملدرسني  

__________ 

 .١٣٠، الفقرة A/HRC/14/18 انظر )١(
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منوذجية وحدات  إكوادور عدة   اإلنسان يف    مستشار حقوق أعد  ،  املنحدرين من أصل أفريقي   
 الـشرطة والقـوات     املنحدرين من أصل أفريقي لفائدة    كوادوريني  حقوق اإل حول  يبية  تدر

وحدات يف التلك وسيتم إدراج . ءقوق اإلنسان وقطاع القضاالوطنية حلؤسسات  املاملسلحة و 
 مستشاريقدم  عالوة على ذلك،    و. مناهج التدريب الرمسية هلذه املؤسسات احلكومية األربع      

وزارة ل للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، وكذلك       نيالتقنيوالدعم   حقوق اإلنسان املساعدة  
اإلكوادوريني حقوق  قوق اإلنسان و  تتعلق حب العدل وحقوق اإلنسان بشأن منشورات حمددة       

 .من أصل أفريقي

يف األراضي الفلسطينية   األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      كتب مفوضية   ويتابع م   -٢٨
املكتـب  ويعـاجل   . الحتالل اإلسـرائيلي  احتت   البدو يف الضفة الغربية      احملتلة حالة الالجئني  

توسع املستوطنات اإلسرائيلية    بسبب   سلباً الغذائي   هموأمنالشواغل املتعلقة بتأثر مورد رزقهم      
البدو بـشكل   واملتعلقة بتجريد   ) مثل املناطق العسكرية واحملميات الطبيعية    " (غلقةامل"املناطق  و

 . من منازهلمهمحملاوالت مستمرة لتهجريملكية أراضيهم وتعرضهم  تدرجيي ومنهجي من

تابعة حالـة   ها اخلاص مب   تقرير ة السامي ة املفوض ت، قدم ٢٠١١يونيه  /حزيران ٧يف  و  -٢٩
 حقوق اإلنسان يف اجلماهريية العربية الليبية، بناء على طلب جملس حقوق اإلنسان يف قـراره     

منطقة  مدين لييب من     ٥٠ ٠٠٠فرار  قريرها كيفية   تووصفت املفوضة السامية يف     . ١٥/١-دإ
الفارين من  كان معظم الالجئني    و. جنوب تونس حنو  حلدود  بورهم ا يف البلد وع  الغريب  اجلبل  

  ).األمازيغ(القتال واهلجمات العشوائية من إثنية الرببر 
مفوضية األمـم املتحـدة     إىل  ،  ١٦/١-دإ جملس حقوق اإلنسان، يف قراره    وطلب    -٣٠
ية حلقوق اإلنسان أن ترسل بعثة إىل اجلمهورية العربية الـسورية للتحقيـق يف مجيـع          السام

االنتهاكات املزعومة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان وإلثبات وقائع وظروف مثـل هـذه             
. االنتهاكات واجلرائم املرتكبة، بغية جتنب اإلفالت من العقاب وضمان احملاسـبة الكاملـة            

الذي قالـت فيـه إن       تقريرها إىل اجمللس يف دورته الثامنة عشرة،         قدمت املفوضة السامية  و
، مبا يف ذلك املنـاطق      املعروفة بفقرها يف املناطق   قوية بوجه خاص    االقتصادية  أسباب التظلم   

وقد عّززت هذه األسباب أيضاً قضايا      . الواقعة مشال شرق البلد واملناطق احلدودية مثل درعا       
           ودينيـة ُمحـددة،     يز واإلمهال اللذين عانت منهما مجاعات إثنية      قدمية العهد تتمثل يف التمي    

 املدنية  هموال سيما األكراد، الذين يقطنون مشال شرق البلد والذين كانوا حمرومني من حقوق            
  .واالقتصادية واالجتماعية األساسية

 لمنحدرين من أصل أفريقيلالسنة الدولية   - زاي  

لمنحدرين ل السنة الدولية    ٢٠١١سنة  ،  ٦٤/١٦٩ قرارها    يف ،ةأعلنت اجلمعية العام    -٣١
ن من أصل أفريقي أقليات عدديـة       واملنحدريشكل  يف كثري من البلدان،     و. من أصل أفريقي  

اعتمـاد وتنفيـذ   ويستدعي عدم وجودهم يف أوضاع تتيح هلم السيطرة يف جمتمعاهتم    عموماً
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 وضعت املفوضـية  ،  ٢٠١١خالل عام   و .قوقهم على أكمل وجه   التمتع حب تدابري متكنهم من    
 شـاملة   اتيةوثيقة سياس شكل  عمل ملكافحة التمييز ضد املنحدرين من أصل أفريقي يف           إطار

وفيما يلي  . حدرين من أصل أفريقي   نالتمييز ضد امل  ا يف مكافحة    مشاركتهاسترشدت هبا يف    
 :من أصل أفريقيالدولية للمنحدرين  املفوضية يف سياق السنة ااألنشطة اليت نفذهتبعض 

التمتع حول تنظيم حلقة نقاش يف الدورة السادسة عشرة جمللس حقوق اإلنسان  •
 ؛الكامل حبقوق اإلنسان للسكان املنحدرين من أصل أفريقي

الذي كان موضوعه السكان التمييز العنصري،  االحتفال باليوم العاملي ملكافحة •
 ؛من أصل أفريقياملنحدرين 

لعاشرة لفريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل تقدمي اخلدمات للدورة ا •
 .للمنحدرين من أصل أفريقيالسنة الدولية ركزت على أفريقي، اليت 

 عاهداتاملهيئات   - ثالثاً  

حبقـوق  تتعلـق   أثارت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان بصورة منتظمة مـسائل            -٣٢
 تأصدرفإهنا اإلجنازات اليت حققتها الدول، بت، ، يف عدد من املناسبا    وبينما أقرت . األقليات

         جمموعة من املالحظات والتوصيات الختاذ تدابري إضافية يتعني على الـدول اختاذهـا             أيضاً
 .التعاهدية اللتزاماهتا  يتعلق حبقوق األقليات امتثاالًمافي

 الحظات اخلتاميةامل  - ألف  

 جلنة حقوق اإلنسان  -١  

  )٢٠١١أبريل /نيسان ١ -مارس /آذار ١٤(عد املائة األوىل بدورة ال    
املعنيـة  لجنـة   ال، أوصت   (CCPR/C/SRB/2) ما يتعلق بالتقرير الذي قدمته صربيا     في  -٣٣
قليـات  فراد األ الدولة الطرف جهودها لضمان احلماية الكاملة أل      تواصل  أن  بقوق اإلنسان   حب

بينـها، إذا   من  تدابري   من ال  تتخذ عدداً ن  وأواملساواة يف معاملتهم،     لواليتها،   ةالوطنية اخلاضع 
 يف اهليئات   الوطنية لضمان متثيل أفضل ألفراد األقليات        مالئمة تدابري خاصة مؤقتة  لزم األمر،   

 .)٢(الوطنية واحمللية

ــة، يف   -٣٤ ــت اللجن ــوأوص ــلوفاكيا امالحظاهت ــر س ــى تقري ــة عل   اخلتامي
(CCPR/C/SVK/CO/3)  كافحة اهلجمات العنصرية الـيت      الدولة الطرف جهودها مل    عزز، بأن ت

__________ 

)٢( CCPR/C/SRB/CO/2 ٢٣، الفقرة. 
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خطـوات  أن تتخـذ    ، و حبق الروما بشكل خاص   رتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون      ي
أن يكون القبول    يف نظامها التعليمي من خالل ضمان        الروماأطفال  فصل  للقضاء على   فورية  

 .)٣( للطفلاإلثينأال يتأثر باألصل  وفرديعلى أساس يف املدارس 

الدولـة  استمرار  ضرورة  منغوليا، الحظت اللجنة    الذي قدمته    يتعلق بالتقرير    فيماو  -٣٥
 .)٤(لغتهمبالتعليم خستاين على الكازاذوي األصل الشعب حصول أفراد تعزيز يف الطرف 

على االعتراف الكامل   توغو  توغو، شجعت اللجنة    الذي قدمته   فيما يتعلق بالتقرير    و  -٣٦
  .)٥( يف احلياة العامةهامتثيلالكفيلة بتحسني وعلى منحها الوسائل األقليات ب

  )٢٠١١يوليه /متوز ٢٩-١١(الثانية بعد املائة ورة الد    
أن قوق اإلنـسان    املعنية حب لجنة  البلغاريا، اقترحت   الذي قدمته   فيما يتعلق بالتقرير      -٣٧

خطـاب  ومنع اجلرائم املرتكبة بـدافع الكراهيـة        لتعزيز  الالزمة  لدولة مجيع التدابري    تتخذ ا 
واملـسلمني،  الروما الدينية، وال سيما   اجملتمعات  األقليات و مضايقة  الكراهية و التحريض على   

 .)٦(القائم للتشريعوذلك عن طريق التنفيذ الكامل  عليها،عاقبة املوفيها والتحقيق 

إثيوبيا، شجعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الدولة الذي قدمته فيما يتعلق بالتقرير و  -٣٨
ـ            اإلقرار  لطرف على   ا  هابوجود أقليات عرقية ولغوية يف كل دولة يف املنطقة، وضـمان متثيل

 .)٧( على مجيع املستوياتتهاالسياسي ومشارك

 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -٢  

  )٢٠١١مايو / أيار٢٠-٢(ن والدورة السادسة واألربع    
اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية      أوصت  ذي قدمته أملانيا،    فيما يتعلق بالتقرير ال     -٣٩

لتمكني الفئات واألقليات من    تدابري وآليات   واالجتماعية والثقافية بأن تعتمد الدولة الطرف       
حتديد هويتها هبذه الصفة لضمان حقوقها الثقافية على أساس اهلوية الذاتية، وال سيما احلق يف      

  .)٨(يتها، الذي هو أساس ضروري هلويتهاصون ثقافتها وتعزيزها وتنم
ما يتعلق بالتقرير الذي قدمته مجهورية مولدوفا، أوصت اللجنة الدولة الطـرف            وفي  -٤٠

بوسائل ،  الرومالسكان  اليت يواجهها ا  بتعزيز جهودها ملعاجلة القضايا االجتماعية واالقتصادية       
__________ 

)٣( CCPR/C/SVK/CO/3 ،١٧ و٨ تانالفقر. 

)٤( CCPR/C/MNG/CO/5 ٢٧، الفقرة. 

)٥( CCPR/C/TGO/CO/4 ٢١، الفقرة. 

)٦( CCPR/C/BGR/CO/3 ٩، الفقرة. 

)٧( CCPR/C/ETH/CO/1 ، ٢٦الفقرة. 

)٨( E/C.12/DEU/CO/5 ٣٢، الفقرة. 
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مجهورية مولدوفا  م السكان الروما يف     املتعلقة بدع خلطة العمل   االن  الفّعوالرصد  التنفيذ  منها  
  .)٩(وتوفري املوارد الكافية هلا ٢٠١٥-٢٠١١للفترة 
تنفيذ خطط العمل الالزمـة  بيما يتعلق بالتقرير الذي قدمته تركيا، أوصت اللجنة   وف  -٤١

 .)١٠( االقتصادية واالجتماعية والثقافيةهاألقليات حبقوقلتمتع ا

الحتاد الروسي، الدولة الطرف علـى اعتمـاد        اير  تقرل هايف تقييم وشجعت اللجنة،     -٤٢
برنامج عمل وطين من أجل تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للروما، وختصيص 

ضاً مبراجعة سياستها بـشأن      اللجنة الدولة الطرف أي    توصأو. بفعاليةاملوارد الكافية لتنفيذه    
 بشأن احلق يف الـسكن      ٧طرد الروما وتدمري مساكنهم، وذلك متشياً مع تعليقها العام رقم           

  .)١١(الالئق
اليمن، بأن ُتجّمـع    الذي قدمته   يف مالحظاهتا اخلتامية على التقرير      وأوصت اللجنة،     -٤٣

لك بـشأن احملـرومني     بيانات مبوبة بشأن التكوين اإلثين للمجتمع، وكـذ       الدولة الطرف   
  .)١٢(واملهّمشني أفراداً ومجاعات، لكي تتمكن من اعتماد تدابري ملموسة وحمددة األهداف

 ة القضاء على التمييز العنصريجلن  -٣  

  )٢٠١١مارس /آذار ١١ -فرباير /شباط ١٤(ن والدورة الثامنة والسبع    
 على التمييز العنـصري     جلنة القضاء أوصت  صربيا،  الذي قدمته   التقرير  فيما يتعلق ب    -٤٤

       بأن تعزز الدولة الطرف وزارة حقوق اإلنسان واألقليات، مبا يف ذلك من خالل ختـصيص               
 باإلسراع يف تنفيذ اخلطة الوطنيـة  أيضاًوأوصت اللجنة  . ما يكفي من املوارد البشرية واملالية     

ف على تكثيـف     الدولة الطر  ت اللجنة شجع و .٢٠٠٩إلسكان الروما اليت اعتمدت يف عام       
  .)١٣( البلقانجهودها ملنع ومكافحة التمييز العنصري ضد الروما واألشكاليني ومصريي

النرويج، الدولة الطرف باختـاذ     الذي قدمته   لتقرير  ل هايف استعراض وأوصت اللجنة،     -٤٥
التتر، ال سيما فيما خيص دخول أفراد       /تدابري فّعالة ملنع التمييز ضد مجاعات الروما والرومان       

هذه اجلماعات إىل األماكن العامة، واستفادهتم من السكن والعمالة، وختصيص موارد إضافية            

__________ 

)٩( E/C.12/MDA/CO/2 ٨، الفقرة. 

)١٠( E/C.12/TUR/CO/1 ١٠، الفقرة. 

)١١( E/C.12/RUS/CO/5 ٩، الفقرة. 

)١٢( E/C.12/YEM/CO/2 ٣٢، الفقرة. 

)١٣( CERD/C/SRB/CO/1 ١٦ و١٤ و٩، الفقرات. 
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بغية إجياد حلول مناسبة لدمج أطفال مجاعات الروما، وخاصة أطفال عائالت الُرّحـل، يف              
  .)١٤(نظام التعليم

طـرف  إسبانيا، أوصت اللجنة بأن تواصل الدولة الالذي قدمته  التقرير  وفيما يتعلق ب    -٤٦
خصوصاً باعتماد تدابري أوصتها جهودها لتحسني حالة الغجر وإدماجهم يف اجملتمع اإلسباين و     

  .)١٥(ترمي إىل حتسني حالة الفتيات والنساء الغجريات
مهورية مولدوفا، الدولة الطـرف     املتعلقة جب يف مالحظاهتا اخلتامية    وأوصت اللجنة،     -٤٧

عات اليت تشملها االتفاقية حبيث تقّيم وضع خمتلف        بأن حتّسن نظامها جلمع البيانات عن اجلما      
األقليات يف الدولة الطرف تقييماً أفضل، وحتدد نطاق مظاهر التمييز العنصري، وتقّدر فعالية             

  .)١٦(سياسات اإلدماج، مع احترام احلق يف التحديد الذايت للهوية
لدولة الطرف، أن تقوم،    اإىل  أرمينيا، طلبت اللجنة    الذي قدمته   التقرير  وفيما يتعلق ب    -٤٨

 ومتاشياً مع مبدأ التحديد الذايت      ٢٠١١استناداً إىل عملية تعداد السكان املزمع إجراؤها عام         
 تقريرها الدوري املقبل بيانات حمدثة حول تركيبة السكان احلاليـة، مبـا يف      نيتضمبللهوية،  

وطلبـت  . ية الصغرية ذلك األشوريون واألذربيجانيون والروما وغريهم من اجملموعات اإلثن       
  .)١٧(اجملموعاتتلك إىل اللجنة كذلك بيانات بشأن النساء املنتميات 

يرلندا، أوصت اللجنة بأن تواصل الدولة الطـرف  آالذي قدمته   التقرير  وفيما يتعلق ب    -٤٩
 تعمل بشكل ملموس على االعتراف هبم كفئـة  أن  هذا الصدد التعاون مع مجاعة الُرّحل و      يف  

تعتمد الدولة الطرف برامج عمل إجيابية هتدف إىل حتـسني          بأن   أيضاًوأوصت  . إثنية للتعاون 
  .)١٨(متثيل مجاعة الُرّحل يف املؤسسات السياسية

، (CERD/C/LTU/CO/4-5)  تقرير ليتوانيا   على يف مالحظاهتا اخلتامية  وأوصت اللجنة،     -٥٠
اجملتمـع  يف  إدماج الروما    سياساهتا وبراجمها إلدماج األقليات، وال سيما     بتعزيز  الدولة الطرف   

 .)١٩(ليتواينال

، حثت اللجنة   )املتعددة القوميات  -دولة  (بوليفيا  اليت قدمتها   فيما يتعلق بالتقارير    و  -٥١
الدولة الطرف على اعتماد آليات ترمي إىل ضمان مشاركة اجملتمعات احمللية للبوليفيني مـن              

__________ 

)١٤( CERD/C/NOR/CO/19-20 ،٢٠ الفقرة. 

)١٥( CERD/C/ESP/CO/18-20 ١٦، الفقرة. 

)١٦( CERD/C/MDA/CO/8-9 ٨، الفقرة. 

)١٧( CERD/C/ARM/CO/5-6 ١٠، الفقرة. 

)١٨( CERD/C/IRL/CO/3-4 ١٤ و١٢، الفقرتان. 

)١٩( CERD/C/LTU/CO/4-5 ١٧، الفقرة. 
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فقة عليها، ويف تنفيذ املـشاريع الـيت   أصل أفريقي يف وضع القواعد والسياسات العامة واملوا       
  .)٢٠(متسهم
معاجلة قضايا التمييز ضد السكان املنحدرين من أصل        إىل  ودعت اللجنة أوروغواي      -٥٢

انون بـسبب   يع، رغم بعض التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف،         ما زالوا هؤالء  ألن  أفريقي،  
أّما . والسكن والتعليمالعمالة جماالت  ، ال سيما يفعدم معاملتهم على قدم املساواة مع غريهم 

 .)٢١(بشكل خاصفهن مستضعفات أصل أفريقي النساء املنحدرات من 

وفيما يتعلق باليمن، أوصت اللجنة الدولة الطرف بأن تعترف رمسياً بوجود مجاعات              -٥٣
الطرف الدولة  اللجنة  توصي  كما  . إثنية خمتلفة يف إقليمها وبأهنا ليست جمتمعاً متجانساً حقاً        

 وخباصة اليهود وأفراد الطائفة البهائية، يف ممارسـة         ،بأن تضمن محاية حقوق األقليات الدينية     
  .)٢٢(يف مجيع األوقاتتهم يف العبادة شعائر دينهم حبرية، عن طريق ضمان أمنهم وحري

  )٢٠١١سبتمرب /أيلول ٢ -أغسطس /آب ٨(ن والدورة التاسعة والسبع    
لذي قدمته جورجيا، شجعت اللجنة الدولـة الطـرف علـى           فيما يتعلق بالتقرير ا     -٥٤
  التعايش الـسلمي   بتشجيعلجنة  الأوصت  و. سراع يف اعتماد تشريع حمدد حلماية األقليات      اإل

مجاعات األكثرية واألقلية، عالوة على تعلـيم اللغـة          التسامح يف العالقات بني      الذي يطبعه 
  .)٢٣(لألقلياتاجلورجية جلميع األطفال ومحاية التراث الثقايف 

توصيتها بأن تعيـد الدولـة      فيما يتعلق بالتقرير الذي قدمته ألبانيا، كررت اللجنة         و  -٥٥
. الطرف النظر يف املعايري اليت تستند إليها يف التفريق بني األقليات القومية واألقليات اللغويـة              

 اللجنة احلكومية أيضاً بضمان التمثيل الصحيح لألقليات اليت حتدد هويتها بنفسها يفها وأوصت
  .)٢٤(املعنية باألقليات

اجلمهورية التشيكية، الذي قدمته مالحظاهتا اخلتامية على التقرير  يف ،صت اللجنةووأ  -٥٦
 .إجراء حتقيق يف أعمال العنف املرتكبة ضد الروما بدافع العنصرية         الدولة الطرف   تكفل  بأن  

            ب عـزل جمتمعـات الرومـا        بوضع وتنفيذ سياسات ومشاريع ترمي إىل جتن       هاتوصكما أ 
فيما يتعلق بالسكن، واختاذ تدابري خاصة لتعزيز توظيف أبناء الروما يف اإلدارات واملؤسسات             

  .)٢٥(العامة ويف شركات القطاع اخلاص

__________ 

)٢٠( CERD/C/BOL/17-20 ١٤، الفقرة. 

)٢١( CERD/C/URY/CO/16-20 ١٥ و١٤، الفقرتان. 

)٢٢( CERD/C/YEM/CO/17-18، ١٦ و٩ان الفقرت. 

)٢٣( CERD/C/GEO/CO/4-5 ١٥ و١٤ و١٠، الفقرات. 

)٢٤( CERD/C/ALB/CO/5-8 ٩ و٧، الفقرتان. 

)٢٥( CERD/C/CZE/CO/8-9 ١٧ و١٤، الفقرتان. 
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ت اللجنة الدولة الطرف على اختـاذ       فيما يتعلق بالتقرير الذي قدمته أوكرانيا، حثّ      و  -٥٧
قيق فعال يف جرائم الكراهية املُبلّغ عنها وضمان عدم مشاركة الشرطة           تدابري فورية إلجراء حت   

اليت ال ختطئها   األقليات  "يف التنميط العرقي أو اإلثين عند التحقق من وثائق األجانب أو أفراد             
  .)٢٦("العني
يرلنـدا  آتقرير اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى و       ل هايف تقييم وأوصت اللجنة،     -٥٨

ن تقوم، بغرض التصدي لعدم املساواة العرقية كجزء ال يتجزأ من اسـتراتيجية             الشمالية، بأ 
املساواة، بوضع خطة عمل مفّصلة واعتمادها، وذلك بالتشاور مع األقليـات واجملموعـات             

  .)٢٧(اإلثنية، أو أن تقوم بوضع خطة عمل منفصلة تشمل استراتيجية فعالة للمساواة العرقية
الدولة خطـة   أن تضع   باراغواي، اقترحت اللجنة    الذي قدمته   ما يتعلق بالتقرير    وفي  -٥٩

 .)٢٨(الوطنيةالطوائف اإلثنية التمييز ضد األقليات وقضية عمل وطنية تعاجل 

اختاذ التدابري  إىل  كينيا، دعت اللجنة الدولة الطرف      الذي قدمته   فيما يتعلق بالتقرير    و  -٦٠
ام الدستورية املتعلقة بأراضي اجملتمعـات      التشريعية الالزمة واعتماد السياسات لتنفيذ األحك     

الدولة الطرف القيام دون إبطـاء بإنـشاء        إىل  اللجنة  كما طلبت    .وحقوق األقليات احمللية  
اآلليات الالزمة لتنفيذ األحكام الدستورية املتعلقة بالتمثيل اإلثـين يف اهليئـات واملكاتـب              

  .)٢٩(احلكومية

 جلنة مناهضة التعذيب  -٤  

  )٢٠١١يونيه /حزيران ٣ -مايو /أيار ٩(ن ودسة واألربعالدورة السا    
بأن يرصد أمني املظـامل الربملـاين   أوصت جلنة مناهضة التعذيب فنلندا، بيما يتعلق  ف  -٦١

وضـمان تـدخل    اإلثنيات  ظروف احتجاز السجناء الروما، مبا يف ذلك إعمال املساواة بني           
  .)٣٠( انتباههم إليهاسترعى ُيموظفي السجن يف مجيع حوادث التمييز ضد الروما اليت

يرلندا، أوصت اللجنة مبعاجلة مسألة ترهيب أعضاء آالذي قدمته فيما يتعلق بالتقرير  و  -٦٢
يرلندا على  آوحثت اللجنة   . ل والتحقيق يف مجيع ادعاءات التعرض هلذا الترهيب       مجاعة الرحّ 

__________ 

)٢٦( CERD/C/UKR/CO/19-21 ١٠، الفقرة. 

)٢٧( CERD/C/GBR/CO/18-20 ١٧، الفقرة. 

)٢٨( CERD/C/PRY/CO/1-3 ٢١، الفقرة. 

)٢٩( CERD/C/KEN/CO/1-4 ٢٠ و١٩، الفقرتان. 

)٣٠( CAT/C/FIN/CO/5-6 ١٥، الفقرة. 
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مل مع الفئات الضعيفة تعزيز جهودها لضمان تدريب موظفي إنفاذ القانون وغريهم على التعا     
  .)٣١( األخرىوالفئات الضعيفةوالروما ل  سوء املعاملة مثل الرّحملخاطراملعرضة 

أن  سلوفينيا، شجعت اللجنة الدولة الطرف علـى         الذي قدمته فيما يتعلق بالتقرير    و  -٦٣
ءات ، مبن فيهم من ينتمون إىل الروما، وتؤّمن هلم إجرا         "املشطوبني  "  تيسر االندماج الكامل ل   

جهودها ملكافحة كل أشـكال     الدولة الطرف   تعزز  كما أوصت بأن     .عادلة لطلب اجلنسية  
  .)٣٢(التمييز يف حق أقليات الروما

، أوصت اللجنة   (CAT/C/TKM/CO/1) تركمانستانالذي قدمته   فيما يتعلق بالتقرير    و  -٦٤
ملنـتمني إىل   بأن تدرج الدولة الطرف مسألة حظر إساءة املعاملة والتمييز ضد األشـخاص ا            

أقليات عرقية ودينية وغريها من األقليات يف برامج تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القـانون             
  .)٣٣(وغريهم من الفئات املهنية األخرى ذات الصلة

 نة حقوق الطفلجل  -٥  

  )٢٠١١فرباير /شباط ٤ -يناير /كانون الثاين ١٧(ن والدورة السادسة واخلمس    
جلنة حقوق الطفل الدولة الطرف     أوصت  ،  بيالروسرير الذي قدمته    ما يتعلق بالتق  في  -٦٥

العنف ضد األطفال وجنوح املتعلقة بلمسائل لبتعزيز مجع البيانات املبوبة وإيالء اهتمام خاص    
األحداث وعمل األطفال والتخلي عن األطفال واهلجرة واألطفال املنتمني لألقليات، ال سيما            

  .)٣٤(أقلية الروما
اللجنة بأن  أوصت  ،  (CRC/C/DNK/CO/4)امنرك  يتعلق بالتقرير الذي قدمته الد    فيما  و  -٦٦

 إلجراء رصد شامل ومعاجلـة التمييـز   املبوبةمجع وحتليل البيانات على الدولة الطرف  تعمل  
حبكم األمر الواقع، مبا يف ذلك التمييز املتعدد األوجه الذي قد يؤثر بصفة خاصة يف الفتيـان                 

  .)٣٥(مون إىل أقليات إثنيةوالفتيات الذين ينت
فيما يتعلق بالتقرير الذي قدمته أوكرانيا، حثت اللجنة الدولة الطرف على إجـراء             و  -٦٧

دراسة شاملة تتناول أوضاع األقليات اإلثنية يف الدولة الطرف ومدى متتع أفرادها بـاحلقوق              

__________ 

)٣١( CAT/C/IRL/CO/1 ٣٠ و١٥، الفقرتان. 

)٣٢( CAT/C/SVN/CO/3 ٢١ و١٨، الفقرتان. 

)٣٣( CAT/C/TKM/CO/1 ٢٤، الفقرة. 

)٣٤( CRC/C/BLR/CO/3-4 ١٩، الفقرة. 

)٣٥( CRC/C/DNK/CO/4 ٣٢، الفقرة. 
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والتـدابري  السياسات  ، استناداً إىل االستنتاجات، لكفالة تنفيذ       تتدخلاملكفولة هلم، على أن     
  .)٣٦(والصكوك دون متييز، ومحاية حقوق األطفال املنتمني إىل مجيع األقليات

مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، أوصت اللجنـة       الذي قدمته   فيما يتعلق بالتقرير    و  -٦٨
 يف حريـة    هـم بأن تكفل الدولة الطرف جلميع أطفال األقليات الدينية االحترام الكامل حلق          

  .)٣٧(بترويج التسامح واحلوار بني األديانأوصتها ، كما الدين
الدولة الطرف  تتخذ  اللجنة بأن   وفيما يتعلق بالتقرير الذي قدمته سنغافورة، أوصت          -٦٩

، يف التمتـع    املاليـو مجيع التدابري الالزمة لضمان حق الفئات اإلثنية من األقليات، ال سيما            
  .)٣٨(يف مجيع مناحي احلياةبثقافتها وممارسة دينها واستخدام لغتها 

الدولة املزيد من املـوارد     هذه  يتعلق بأفغانستان، أوصت اللجنة بأن ختصص       وفيما    -٧٠
لقطاع التعليم للتوسع يف املرافق املدرسية املناسبة وبناء هذه املرافق أو إعادة بنائها يف مجيـع                

  .)٣٩(أحناء الدولة الطرف

  )٢٠١١يونيه /حزيران ١٧ -و ماي/أيار ٣٠(ن والدورة السابعة واخلمس    
وضع كمبوديا، شجعت اللجنة الدولة الطرف على       الذي قدمته   فيما يتعلق بالتقرير      -٧١

 وعلى نظام تعليمي شامل حقاً يرحب باألطفال املعوقني وكذلك باألطفال من مجيع األقليات        
يالء اهتمام   والرسوب، مع إ   التسرب املدرسي بذل املزيد من اجلهود ملعاجلة ارتفاع معدالت        

خاص للمناطق اليت تضم عدداً كبرياً من السكان املنتمني إىل أقليات كمـا هـو احلـال يف         
  .)٤٠(مقاطعيت راتاناكريي وموندولكريي

حثت اللجنة الدولة الطـرف علـى       ،  فيما يتعلق بالتقرير الذي قدمته كوستاريكا     و  -٧٢
 املنتمني إىل األقليات، مبن     بشأن األطفال خطة عمل   على  وطنية  العمل  الخطة  اشتمال  ضمان  

  .)٤١(اخلطةتلك فيهم األطفال املنحدرون من أصل أفريقي وضمان مشاركتهم يف وضع 
اجلمهورية التشيكية، حثت اللجنة الدولة الطـرف       الذي قدمته   فيما يتعلق بالتقرير    و  -٧٣

ليت يتعـرض   أشكال العزل ا  بفعالية على مجيع    على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان القضاء        

__________ 

)٣٦( CRC/C/UKR/CO/3-4 ٩٠، الفقرة)ب(. 

)٣٧( CRC/C/LAO/CO/2 ٣٧، الفقرة. 

)٣٨( CRC/C/SGP/CO/2-3 ٧٢، الفقرة. 

)٣٩( CRC/C/AFG/CO/1 ٦١، الفقرة)أ.( 

)٤٠( CRC/C/KHM/CO/2-3 ٦٦، الفقرة)د(و) ب.( 

)٤١( CRC/C/CRI/CO/4 ١٤، الفقرة)ج(. 
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هلا أطفال الروما ال سيما ما يستهدفهم من ممارسات متييزية يف نظام التعليم، وتوفري اخلدمات               
  .)٤٢(األساسية والسكن للروما

 اللجنة الدولة الطرف علـى تعزيـز        تحثوفيما يتعلق بالتقرير الذي قدمته فنلندا،         -٧٤
يز ضد األطفال الذين ينتمـون إىل       جهودها ملكافحة التمييز جبميع أشكاله، مبا يف ذلك التمي        

 على وجه التحديد، بتعزيز التدابري املتخـذة    ، اللجنة الدولة الطرف   توصأو. األقليات اإلثنية 
ملكافحة التمييز اإلثين ضد الروما واستبعادهم اجتماعياً وضمان توفري مستوى معيشي الئـق             

  .)٤٣(جلميع أطفال الروما

  )٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٧ -سبتمرب /ولأيل ١٩(ن والدورة الثامنة واخلمس    
 خطة  بأن تضع الدولة الطرف   إيطاليا، أوصت اللجنة    الذي قدمته   فيما يتعلق بالتقرير      -٧٥

عمل وطنية مبشاركة اجملتمعات احمللية املتضررة، ترمي إىل إدماج الروما إدماجاً حقيقيـاً يف              
اجب حلالة الضعف اليت يعيـشها أطفـال        اجملتمع اإليطايل، واعتمادها مع إيالء االعتبار الو      

  .)٤٤(الروما
الدولـة الطـرف    تسعى  بنما، أوصت اللجنة بأن     الذي قدمته   فيما يتعلق بالتقرير    و  -٧٦

لقضاء على التمييز االجتماعي والتحيز ضد األطفال       إىل ا ، بالتعاون مع اجملتمع املدين،      جاهدة
ـ   بيني، و السكان األصل أصل أفريقي بنمي وأطفال     املنحدرين من    اخلطـوات  ل  أن تتخذ ك

 البنميني املنحدرين من أصل أفريقي      الفتيات والفتيان ضد  والتمييز   لتهميشللتصدي ل الالزمة  
 .)٤٥(ومنعهما

فيما يتعلق بالتقرير الذي قدمته مجهورية كوريا، شجعت اللجنة الدولة الطـرف            و  -٧٧
، اجلمهـور  تثقيفتوعية ومحالت   المحالت  التدابري الالزمة، مبا يف ذلك      كُلّ  بقوة على اختاذ    
 .)٤٦(أقلياتإىل أو املنتمني إىل فئات مستضعفة املواقف التمييزية جتاه األطفال ملنع واستئصال 

 التعليقات العامة  - باء  

        ، تعليقهـا العـام    الثانية بعد املائة   ايف دورهت اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،        -٧٨
شجعت اللجنـة حريـة     و. (CCPR/C/GC/34) التعبريحرية  ي و حريات الرأ بشأن  ،  ٣٤رقم  

 والحظت ضرورة أن تـويل  ،الصحافة أو غريها من وسائط اإلعالم وعدم فرض رقابة عليها    
__________ 

)٤٢( CRC/C/CZE/CO/3-4 ٣١، الفقرة. 

)٤٣( CRC/C/FIN/CO/4 ٢٦، الفقرة. 

)٤٤( CRC/C/ITA/CO/3-4 ٨٠، الفقرة)ب(. 

)٤٥( CRC/C/PAN/CO/3-4 ٣٤، الفقرتان)٨١و) أ. 

)٤٦( CRC/C/KOR/CO/3-4 ٢٩، الفقرة)ب(. 



A/HRC/19/27 

GE.11-17276 20 

األقليات يف تلقـي     من   كوسيلة حلماية حقوق مستخدمي وسائط اإلعالم     الدول األطراف،   
ع على وجود وسـائط إعـالم       جمموعة كبرية من املعلومات واألفكار، عناية خاصة للتشجي       

مبوجب  وفيما يتعلق باحلق يف احلصول على املعلومات، الحظت اللجنة أنه            .مستقلة ومتنوعة 
 عند اختاذ قرار من شأنه أن يؤثر تأثرياً جوهرياً يف منط حياة             ،، ينبغي للدولة الطرف   ٢٧املادة  

ة تبادل للمعلومات وتشاور    إحدى فئات األقلية أو ثقافتها، أن تتخذ هذا القرار يف إطار عملي           
 .مع اجلماعة املتأثرة

توصيتها يف دورهتا التاسعة والسبعني،     واعتمدت جلنة القضاء على التمييز العنصري،         -٧٩
القضاء على التمييز العنصري ضد السكان املنحدرين مـن أصـل           ، املتعلقة ب  ٣٤العامة رقم   

يف نحدرين من أصـل أفريقـي       حق السكان امل  وأبرزت اللجنة   . (CERD/C/GC/34) أفريقي
التمتع جبميع حقوق اإلنسان على قدم املساواة مع غريهم ودون متييز، مبا يف ذلك حقهم يف                

 استـشارة   هويتهم الثقافية، ويف محاية معارفهم التقليدية، وحقهم يف استشارهتم        امللكية ويف   
ر التمييـز العنـصري     ىل استمرا إشارة  إيف  و. مسبقة فيما خيص القرارات اليت قد تؤثر عليهم       

لسكان املنحدرين من أصل أفريقي، الحظت اللجنة أن التغلب على التمييز           ضد ا واملؤسسي  
اهليكلي الذي يؤثر يف السكان املنحدرين من أصل أفريقي يتطلب اختاذ تدابري خاصة بشكل              

وفيما خيص ممارسة السكان املنحدرين من أصل أفريقـي حلقـوقهم،            .)عمل إجيايب (عاجل  
صت اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري عامة وخاصة وتنظر على حنو كامل يف مشكلة               أو

كما أوصت اللجنة الدولـة     . التمييز العنصري ضد نساء وأطفال املنحدرين من أصل أفريقي        
الطرف بأن حتمي املنحدرين من أصل أفريقي من اخلطاب الذي حيض على الكراهية ومـن               

امة العدل، وأن تضمن الدول األطراف للمنحدرين من أصـل          العنف العنصري من خالل إق    
أفريقي حقوقهم املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وأن تيسر حصوهلم على           

  .اجلنسية والتعليم
 بـشأن حـق     ١٣ تعليقها العام رقم     ٢٠١١واعتمدت جلنة حقوق الطفل يف عام         -٨٠

 وكثرياً ما يكون الضحايا مـن       ).CRC/C/GC/13(عنف  الطفل يف التحرر من مجيع أشكال ال      
األطفال املهمشني واحملرومني واملعرضني للتمييز واألطفال الـذين يفتقـرون إىل محايـة        بني  

. ، مبا يف ذلك أطفال األقليات     البالغني املسؤولني عن الدفاع عن حقوقهم ومصاحلهم الفضلى       
 إىل أقليـات إثنيـة أخـرى        نيفال املنتم  للعنف األط  هماألطفال احملتمل تعرض  وتشمل فئات   

  .وأقليات دينية أو لغوية

 بيانات  - جيم  

، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن جزعهـا          ٢٠١١مارس  / آذار ٢يف    -٨١
إزاء االشتباكات العنيفة اليت حصلت يف اجلماهريية العربية الليبية وتأثريهـا علـى وضـع               

ولفتت اللجنة االنتباه إىل االستخدام     . ن يعيشون يف البلد   جمموعات األقليات واألجانب الذي   
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 عـن   املفرط للقوة ضد املدنيني يف البلد وأعمال العنف اليت ارُتكبت ضد األجانب، فـضالً             
كما دعت اجملتمع الدويل ومنظومـة      . التقارير الواردة من البلدان اجملاورة عن نزوح للسكان       

ة حلماية غري املواطنني والسكان املهـاجرين والعمـال         األمم املتحدة إىل اعتماد تدابري عاجل     
املهاجرين والالجئني وغريهم من جمموعات األقليات يف اجلماهريية العربية الليبية وإىل تفادي            

  .خطر وقوع أعمال عنف بني اإلثنيات وانقسامات إثنية

 اإلجراءات اخلاصة  - رابعاً  

يد والية اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا       متد ١٦/٦قرر جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -٨٢
  .األقليات ملدة ثالث سنوات

 ٧يناير إىل   / كانون الثاين  ٣١واضطلعت اخلبرية املستقلة ببعثة إىل رواندا يف الفترة من            -٨٣
، أكدت بعدها أن جهود احلكومة لتحقيق الوحدة والتماسك االجتماعي          ٢٠١١فرباير  /شباط

دية واحلد من الرتعة العرقية اليت متثل قوة تعبوية هدامة يف اجملتمـع،             حتت مظلة هوية وطنية روان    
التعريف بأنفسهم حبرية كفئة تنتمي     ال تتعارض مع حق األفراد واجلماعات يف حرية التعبري ويف           

كما قامـت بزيـارة     . ، وال ينبغي أن تقيد هذا احلق بأي شكل من األشكال          إىل جمموعة إثنية  
، دعت خالهلا حكومة بلغاريا إىل      ٢٠١١يوليه  / متوز ١١ إىل   ٤الفترة من   رمسية إىل بلغاريا يف     

السياسات املستوحاة من االحتاد األورويب واملنظمات غري احلكومية فيما خيص إدمـاج             تطبيق
  .الروما وتوفري املوارد املالية الالزمة لتحسني الظروف املعيشية للروما يف بلغاريا

 يف دورته السابعة عشرة خبرية مستقلة جديدة معنيـة          وعيَّن جملس حقوق اإلنسان     -٨٤
بقضايا األقليات هي ريتا إسحق اليت خلفت غاي ماك دوغال الذي كان أول من كُلف هبذه              

  .٢٠٠٨ قبل أن ُتمدد واليته يف هذا املنصب عام ٢٠٠٥الوالية عام 
 اإلجـراءات   خالل الفترة املشمولة بالتقرير، نظر مكلفون آخرون بواليات يف إطار         و  -٨٥

اخلاصة يف وضع األقليات، كل يف إطار واليته، كما ورد يف تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيـز                 
ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري املقدم إىل الدورة السادسة والـستني للجمعيـة العامـة                 

(A/66/290). ي ألشـكال   أن التصدي على حنو استراتيج    تقريره إىل    املقرر اخلاص يف     أشارقد   و
؛  اخلطاب التثقيفي بشأن االختالفات الثقافيـة      تعزيزالتعبري اليت تعترب مسيئة أو متطرفة يتمثل يف         

متكني األقليات والشعوب األصلية    الرامي إىل   اخلطاب  و ؛اخلطاب الذي يعزز التنوع والتفاهم    و
ـ           وإمساع صوهتا، مثالً   ائط اإلعـالم    عن طريق دعم وسائط اإلعالم اجملتمعية ومتثيلـها يف وس

أن تتاح للجميع، مبن فيهم األشخاص املنتمون إىل أقليات أو فئات ضـعيفة،             ينبغي  و. الرئيسية
 .عن الدين واملعتقدالتعبري التعبري عن الرأي واالختالف يف الرأي، ومجيع أشكال 

ز األشكال املعاصرة للعنصرية والتميي   املعين ب املقرر اخلاص   وتناول التقرير الذي قدمه       -٨٦
 إىل جملـس حقـوق اإلنـسان        العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب        
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)A/HRC/17/40(    وأراد املقرر اخلاص أن يبني يف تقريره أنـه         . ، حالة حقوق اإلنسان للروما
على الرغم من الطائفة الواسعة من التدابري اليت اختذهتا الدول للقضاء على العنصرية والتمييـز     

. يعاين منهما الروما، ما زال الروما يتعرضون للتمييز يف عدد من اجملـاالت            العنصري اللذين   
املنتمني إىل الطبقات الدنيا الذين يعانون من أشكال متعددة من          كما حلل املقرر اخلاص حالة      

  .التمييز على أساس األصل العرقي واملعتقد الديين والساللة واملهنة
ل املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية      األشكااملعين ب املقرر اخلاص   ورحب    -٨٧

 يف التقرير الذي قدمه إىل جملس حقوق اإلنـسان، يف           األجانب وما يتصل بذلك من تعصب     
 باعتماد خطط عمل وسياسـات وطنيـة ملكافحـة          )A/HRC/18/44(دورته الثامنة عشرة    

وأعرب عن قلقه   . قلياتالعنصرية والتشجيع على اإلدماج االجتماعي لألفراد املنتمني إىل األ        
إزاء ما تقوم به األحزاب واحلركات السياسية املتطرفة وإزاء قدرهتا على حتميل فئات حمددة              

ويبـدو أن   . االقتصادية اليت يعاين منها السكان     - من األفراد مسؤولية املشاكل االجتماعية    
 كاألقليات والرومـا    املعلومات اليت تلقاها املقرر اخلاص تشري إىل أن جمموعات املستضعفني         

والسنيت واملهاجرين والالجئني وملتمسي اللجوء، ما زالوا ميثلون أكثـر ضـحايا العنـف              
واهلجمات اليت تشنها األحزاب واحلركات واجملموعات السياسية املتطرفة أو حترض عليهـا،            

  .كوهنا تعترب نفسها احلامل الشرعي الوحيد للهوية الوطنية ألي بلد والوصي عليها
األشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية      املعين ب املقرر اخلاص   وأوضح    -٨٨

يف التقرير الذي قدمه إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا          األجانب وما يتصل بذلك من تعصب     
مـا زالـوا    ن من أصل أفريقي     يواملنحدراألقليات اإلثنية   أن  ) A/66/313(السادسة والستني   
ص من اإلرث التارخيي، ال سيما يف جماالت الصحة واإلسكان والعمالـة            يتأثرون بوجه خا  

  .والتعليم وإقامة العدل، ويف التمثيل والتمكني السياسيني
وخالل حوار تفاعلي بني املقرر اخلاص املعين حبرية الدين واملعتقد وجملـس حقـوق                -٨٩

تالزم التربية الدينيـة يف       السادسة عشرة، أعلن املكلف بالوالية وجوب أن       دورتهاإلنسان، يف   
وأحـد  . نظام املدارس العامة، دائماً، ضمانات حمددة لصاحل أفراد األقليات الدينية أو العقائدية           

  .الشروط الدنيا هو أن يكون أمام أفراد األقليات اخليار بعدم تلقي تعليم ديين خيالف معتقداهتم
ين، يف التقرير الـذي قدمـه إىل     وأكد املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجر        -٩٠

لألقليات اإلثنية والعرقية متثل قضية مثرية للقلق        املشاركة السياسية    جملس حقوق اإلنسان أن   
 .بشكل خاص

بعض املكلفني بواليات مواضيعية حقوق األقليات خـالل الزيـارات          كما تناول     -٩١
مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع     فقد شددت اخلبرية املستقلة املعنية      . القطرية اليت قاموا هبا   

كـانون   ١٥ إىل   ١٠يف الفتـرة مـن       آيرلندا إىل ة اليت اضطلعت هبا   بعثال  هلا عن  يف تقرير 
املقدمـة إىل   دمات  على أن من شأن تقليص اخل     ،  (A/HRC/17/34/Add.2) ٢٠١١ يناير/الثاين

وخفض الرحل، مة إىل املقداخلدمات وطوعية ت واليةاجملتمعاألشخاص ذوي اإلعاقة واخلدمات  
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لفئات األكثـر   إىل ا تقدمي اخلدمات األساسية    أن يعرقل   لحماية االجتماعية   الدعم املخصص ل  
على وضع استراتيجية صحية وطنية جديـدة خاصـة          آيرلندا ة املستقل ة اخلبري توحث. ضعفاً

ـ الرحل  جمتمعأفراد جمتمع الرحل، لدعم متتع بالرحل، مبشاركة فعلية من  ـ ب صحة احلق يف ال
 .يرلنديآلاجملتمع اكغريهم من أفراد 

 إزاء  مقلقهعربوا فيها عن    بواليات مواضيعية بيانات مشتركة     آخرون  ن  وأصدر مكلف و  -٩٢
عن غـضبهم    أعربوا فيه    عدة مكلفني بواليات بياناً   أصدر  و. حاالت معينة تؤثر على األقليات    

ـ      بأشد العبارات الكمني    انوا فيه   دأو ، ٢٠١١مـارس   /آذار ٢يف  ايت  الذي قُتل فيه شـاهباز هب
 حقوق مجيـع  على هجوماً أيضاًكان مل يكن جمرد هجوم على فرد بل       العمل  أن هذا   مؤكدين  

املـروع  غتيال  من شأن اال   أنضافوا  أو. حقوق اإلنسان يف باكستان   على  األقليات الدينية و  
 علـى   ، وأن إىل األقليات يف باكـستان    أوساط كل املنتمني    اخلوف يف   أن ينشر   لسيد هبايت   ل

  .ترد بكل ما أوتيت من قوة حلماية األقليات من الناحية التشريعية والعمليةأن احلكومة 
 بقـضايا األقليـات،     ة املعني ة املستقل ةاخلبريأصدرت  ،  ٢٠١١أغسطس  /آب ٥يف  و  -٩٣

 باحلق يف السكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيـشي             ة املعني ة اخلاص ةواملقرر
اململكة املتحدة لربيطانيا فيه ا ت حثافياًصح بياناً ،ق يف عدم التمييز يف هذا السياقاحلمناسب وب
 عائلـة مـن     ٨٦حل عن طريق التفاوض لقضية طرد       جياد  على إ يرلندا الشمالية   آالعظمى و 

إىل ا حكومة اململكة املتحـدة      تودع. يرلنديني من مزرعة ديل يف إسيكس     آلعائالت الرحل ا  
الطرد القسري،  اليت تواجه خطر    اسب وسكن بديل مالئم ألسر الرحل       جياد حل سلمي ومن   إ

مبا يف  ،الرحلجمتمع  شخص، ثلثهم من  ٣٠٠كان أكثر من    و. أغسطس/آبوذلك قبل هناية    
ـ  اً وشـيك  اًهتديـد يواجهون  ،  أطفال ١١٠ذلك   تـشرين   ١٩يف  و. اإلخالء القـسري  ب
 .عنيفةبطريقة   للمزرعةاإلخالء القسريمت ، ٢٠١١أكتوبر /األول

يف إطار  جمموعة من املكلفني بواليات     أعربت  ،  ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ١يف  و  -٩٤
قلـق إزاء   العن بالغ     بقضايا األقليات  ة املعني ة املستقل ةاإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك اخلبري     

 التبت، الذي يضم     يف تقارير عن تدابري أمنية مشددة داخل وحول منطقة دير كرييت البوذي          
ي يقطنه التبتيون ذقليم سيشوان الإاألديرة يف مقاطعة آبا يف  من  ، وغريه   راهب ٢٥٠٠ايل  حو

 السلطات الصينية إىل االحترام الكامـل  اتواليكما دعا املكلفون ب   . يف جنوب غرب الصني   
 .حبريةاهنا وثقافاهتا ديأ يف ممارسة ا مبا يف ذلك حقه،قوق األقلياتحل

 الشاملاالستعراض الدوري   - خامساً 

ته السادسة عشرة والسابعة عـشرة والثامنـة        ادوراعتمد جملس حقوق اإلنسان يف        -٩٥
 .ةخمتلفعن بلدان عشرة تقارير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل 
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اعتمـاد  أثريت قضايا تتعلق باألقليات، وتضمنت التوصيات، يف مجلة أمـور،           قد  و  -٩٦
ماية حقوق األقليات والقضاء علـى      حليز واالستبعاد والتهميش و   تدابري ملموسة لتجنب التمي   
 وتدابري فعالة لزيادة املشاركة السياسية لألقليات، مبا يف ذلك يف           ؛التمييز ضد األقليات الدينية   

اإلدارة العامة، ومشاركة األقليات يف احلياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، ومشاركة     جمال  
يف مساواهتم بغريهم عتماد تدابري لضمان حقوق األقليات يف التعلم بلغتهم و  وا ؛نساء األقليات 

 .احلصول على تعليم جيديف 

 استنتاجات  - سادساً 

 من العهـد الـدويل   ٢٧يف تنفيذ املادة الواضح هذا التقرير التطور اهلام     يعكس    -٩٧
املتعلق عالن  اإل و ، من اتفاقية حقوق الطفل    ٣٠اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة      

لغوية، ويف تعزيز   دينية و أقليات  إىل  قومية أو إثنية و   أقليات  قوق األشخاص املنتمني إىل     حب
آليات حقوق  بيد أن االستنتاجات اليت توصلت إليها       . ومحاية حقوق األقليات بشكل عام    

جملتمـع  على ا و .ظهر العديد من التحديات والعقبات اليت تعوق التنفيذ الكامل        اإلنسان تُ 
قوق اإلنسان  من الواجبات املتعلقة حب    أن محاية حقوق األقليات ليس واجباً     يقر ب الدويل أن   
أن تزيـل   ينبغـي   و.  يف منع نشوب الصراعات     أساسياً عنصراً أيضاً، بل يشكل    فحسب

عن هويتها ولتعزيز   الدول العقبات اليت حتول دون هتيئة الظروف املالئمة لتعبري األقليات           
غريه مـن   مع  األقليات و املتعلق ب هذه الظروف مع اإلعالن     متاشي   نضمأن ت وة  هذه اهلوي 

 .املعايري الدولية الرئيسية

املتعلـق  االحتفال بالذكرى السنوية العشرين العتمـاد اإلعـالن      وسوف يتيح     -٩٨
تقيـيم التحـديات    و ،عـالن اإلاالنتباه إىل أمهية    توجيه   فرصة ل  ٢٠١٢األقليات عام   ب

ومحاية عالن وتعزيز   اإلتنفيذ  يف   وحتديد املمارسات الفعالة     ،تعترض تنفيذه والعقبات اليت   
 .حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات

        
  


