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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
   املدنية والسياسية واالقتصادية،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

  ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف 

  ، ريتا إسحاق بقضايا األقلياتة املعنية املستقلةاخلبريتقرير     

  موجز    
هذا هو التقرير األول الذي تقدمه إىل جملس حقوق اإلنسان اخلبرية املستقلة املعنية       

بقضايا األقليات، السيدة ريتا إسحاق، اليت عّينها اجمللس حديثاً وتولّت مهامها بـصفتها             
   .٢٠١١أغسطس / آب١ة بالوالية ابتداًء من مكلف

ويعرض هذا التقرير خالصة األنشطة اليت نفذهتا املكلفة بالوالية منذ أن تولـت               
ويتضمن التقرير أيضاً مناقشة لألولويات اليت ُيتوقع أن حتددها اخلبرية املستقلة ملدة    . مهامها

ذلك، يتضمن التقريـر استعراضـاً      وباإلضافة إىل   . واليتها األوىل بصفتها مكلفة بالوالية    
لألنشطة اليت أجنزهتا اخلبرية املستقلة السابقة املعنيـة بقـضايا األقليـات، الـسيدة غـاي                 

 ٢٠١١ مارس/ماكدوغال، منذ أن قدمت تقريرها السابق إىل جملس حقوق اإلنسان يف آذار           
الل تلك الفترة،   وخ. ٢٠١١يوليه  / متوز ٣١إىل أن أمتّت فترة واليتها كمكلفة بالوالية يف         

قامت املكلفة بالوالية ببعثتني قُطريتني رمسيتني إىل رواندا وبلغاريا للتشاور بشأن قـضايا             
  .األقليات يف هذين البلدين

ويتضمن التقرير مستجدات أعمال احملفل املعين بقضايا األقليات بعد انعقاد دورته             
ضمان حقـوق نـساء     "مسألة  ، والذي ركز على     ٢٠١١نوفمرب  /الرابعة يف تشرين الثاين   

وتسلّط اخلبرية املستقلة الضوء على واقع نساء وفتيات األقليات الالئي          ". وفتيات األقليات 
كثرياً ما يواجهن أشكاالً متعددة أو متقاطعة من التمييز الناجم عن كوهنن أفـراداً مـن                

قليـات  ومن شأن ذلك أن جيعل نساء وفتيات األ       . األقليات وعن كوهنن نساء أو فتيات     
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. عرضة بوجه خاص النتهاك وإنكار حقوقهن عليهن يف احلياة العامة واخلاصة على السواء            
وبدون اعتراف صريح بالتجارب احلياتية املختلفة للنساء والرجال من األقليات، فإن ذلك            

وقـد تنـاول احملفـل      . التمييز يف كثري من األحيان لن يلقى اهتماماً وال معاجلة مناسبة          
والفرص أمام متتع نساء األقليات الكامل حبقوقهن، ومنها احلق يف احلصول على            التحديات  

تعليم جيد، واحلق يف املشاركة الفعلية يف احلياة االقتصادية، واحلق يف ولوج أسواق العمل، 
  .واحلق يف املشاركة الكاملة يف احلياة االجتماعية والثقافية والسياسية

صادف الذكرى العشرين العتماد اإلعالن بـشأن        ي ٢٠١٢وُيبّين التقرير أن عام       
وتعـرب  . حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية           

اخلبرية املستقلة عن ترحيبها وعن تشجيعها لتنظيم أنشطة يف مجيع املناطق لالحتفال هبـذه        
  .تمني إىل أقلياتالذكرى وللتعريف باإلعالن والتوعية حبقوق األشخاص املن
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٥-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٥  ١٧-٦  .......................................................أنشطة اخلبرية املستقلة  - ثانياً  
  ٨  ٤٨-١٨  .................٢٠١٤ إىل ٢٠١٢أولويات عمل اخلبرية املستقلة يف الفترة من   - ثالثاً  

  ٨  ٢١-١٩  .............................................حقوق األقليات اللغوية  - ألف     
  ٩  ٢٥-٢٢  .......................................ة وأمنهاحقوق األقليات الديني  -  باء     
  ١٠  ٢٩-٢٦  ................................................االعتراف باألقليات  - جيم     
  ١١  ٣٢-٣٠  ................... أقلياتإىلالشباب والنساء املنتمون : قضايا متقاطعة  - دال     
  ١٢  ٣٥-٣٣  .......................حتقيق األهداف اإلمنائية لصاحل األقليات احملرومة  -  هاء     
  ١٣  ٣٩-٣٦  ...................دور محاية حقوق األقليات يف منع نشوب الرتاعات  -  واو     
  ١٤  ٤٤-٤٠  .................................دور األقليات يف الدفاع عن حقوقها  - زاي     
زيادة أنشطة التوعية وإنشاء شبكات من العالقـات مـع جمموعـات              - حاء     

  ١٥  ٤٨-٤٥  ..........................................................األقليات
ختليد الذكرى العشرين لصدور إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق األشـخاص              - رابعاً  

  ١٦  ٥٣-٤٩  ......................ت دينية ولغويةاملنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليا
 كـانون   ١١(تقرير عن أنشطة اخلبرية املستقلة الـسابقة، غـاي ماكـدوغال              - خامساً  

  ١٨  ٦٢-٥٤  ............................)٢٠١١يوليه /  متوز٣١ إىل ٢٠١٠ديسمرب /األول
  ٢٠  ٦٢-٦٠  ...........................................................الزيارات القطرية     

  ٢١  ٨١-٦٣  ..................................آخر مستجدات احملفل املعين بقضايا األقليات  - سادساً  
 ٢٥  ٨٣-٨٢  ......................................................................متةخا  - سابعاً  
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  مقدمة  -أوالً  
) ٢٠٠٥/٧٩مبوجب القـرار     (٢٠٠٥يف األصل، أنشأت جلنة حقوق اإلنسان يف عام           -١

والية اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات، مث مددت اجلمعية العامة يف وقت الحـق تلـك       
). ٧/٦ مبوجب قراره (وكذلك فعل جملس حقوق اإلنسان      ) ٦٠/٢٥١مبوجب قرارها   (الوالية  

، قرر جملس حقوق اإلنسان جتديد والية اخلبرية املستقلة لفتـرة           ٢٠١١مارس  / آذار ٢٤ويف  
  ).١٦/٦مبوجب قراره (إضافية مدهتا ثالث سنوات 

، قرر جملس حقوق اإلنسان تعيني السيدة ريتا إسحاق مـن           ٢٠١١يوليه  /ويف متوز   -٢
 / آب ١ة إسحاق مهام واليتـها يف       وتولت السيد . هنغاريا بصفتها املكلفة اجلديدة بالوالية    

وتوّد اخلبرية املستقلة أن تعرب عن امتناهنا جمللس حقوق اإلنسان على الثقة . ٢٠١١أغسطس 
اليت وضعها فيها إلجناز مهامها بصفتها مكلفة بالوالية، كما تود أن تشكر مفوضية األمـم               

  .ة هلااملتحدة السامية حلقوق اإلنسان وموظفيها على مساعدهتم املتواصل
وهذا التقرير هو التقرير األول الذي تقدمه اخلبرية املستقلة إىل اجمللـس وتـود أن                 -٣

ومن مجلة تلـك    . تضمِّنه عدداً من األفكار عن الكيفية اليت تعتزم هبا تنفيذ متطلبات واليتها           
ة أو األفكار تعزيز تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومي       

. ويتألف التقرير من مخسة أجـزاء     ). اإلعالن بشأن األقليات  (إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية      
 / آب١ويتضمن اجلزء أوالً منه عرضاً خمتصراً ألنشطة املكلفة حديثاً بالوالية خالل الفترة من 

شطة ويتناول اجلزء ثانياً خطة أولية باألن     . ٢٠١١ديسمرب  / إىل كانون األول   ٢٠١١أغسطس  
ويقدم اجلزء ثالثاً عرضاً موجزاً لألنشطة اليت اضطلعت هبا         . واألولويات املقترحة للسنة املقبلة   

 ٢٠١٠ديسمرب  /املكلفة بالوالية سابقاً، السيدة غاي ماكدوغال، يف الفترة من كانون األول          
فـل  ويقدم اجلزء رابعاً معلومات عن عمل الوالية يف سياق احمل         . ٢٠١١يوليه  / متوز ٣١إىل  

ويبحث اجلزء خامساً األنشطة املزمـع  . املعين بقضايا األقليات خالل الفترة املشمولة بالتقرير   
  .٢٠١٢تنفيذها لتخليد الذكرى العشرين لإلعالن بشأن األقليات يف عام 

 هبذا التقرير فتضم التقرير عن الزيارة الرمسية اليت أجرهتـا اخلـبرية             ١أما الضميمة     -٤
  / شـباط  ٧ينـاير إىل    / كانون الثاين  ٣١غاي ماكدوغال، إىل رواندا من      املستقلة السابقة،   

 التقرير عن الزيارة الرمسية اليت أجرهتا اخلبرية املستقلة        ٢بينما تتضمن الضميمة    . ٢٠١١فرباير  
  .٢٠١١يوليه / متوز١١ إىل ٤السابقة إىل بلغاريا من 

تقلة املعنية بقضايا األقليات، السيدة     وتود اخلبرية املستقلة أن تعرب لسلفتها اخلبرية املس         -٥
غاي ماكدوغال، عن امتناهنا العميق وعن إعجاهبا مبا أجنزته من عمل هـام يف جمـال قـضايا              

فقد أسهمت السيدة ماكدوغال بقدر كبري، مـن خـالل          . األقليات على مدى فتريت واليتها    
درجة كبرية وعـي األمـم    عملها املواضيعي، يف تعزيز تنفيذ اإلعالن بشأن األقليات ورفعت ب         

املتحدة واجملتمع الدويل بقضايا مهمة ختص األقليات عن طريق بيان التحـديات واملمارسـات          
وقّدمت حتليالً قيِّماً من خالل أعماهلا القُطرية وزياراهتا الرمسية إىل اثين عـشر بلـداً،    . اإلجيابية

  .تعلق بأقليات معينةوأتاحت فهم حاالت قُطرية ووجهت العناية إىل شواغل وقضايا ت
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  أنشطة اخلبرية املستقلة  -ثانياً  
وهي هنغاريـا   (وّجهت اخلبرية املستقلة خطابات إىل تلك الدول اليت زارهتا سلفتها             -٦

وإثيوبيا وفرنسا واجلمهورية الدومينيكية واليونان وغيانا وكازاخستان وكنـدا وكولومبيـا           
دول التوصيات الواردة يف تقـارير الزيـارات        مستعلمةً فيها عن تنفيذ تلك ال      )١()نام وفييت

وتعترب اخلبرية املستقلة أن هذه فرصة ممتازة السـتعراض         . حقوق اإلنسان املقدمة إىل جملس    
التقدم الذي أحرزته الدول املعنية، ولتحديد القوانني أو الـسياسات أو التـدابري الربناجميـة               

 املستقلة أن تـشكر حكـوميت   ةوتود اخلبري. اإلجيابية اليت ُوضعت بعد زيارة املكلفة بالوالية   
اليونان وهنغاريا اللتني زودتاها باملعلومات وبآخر املستجدات مع حلول موعد تقدمي هـذا             

وتشجع اخلبرية املستقلة احلكومـات األخـرى       . التقرير، وسُتنعم النظر يف املعلومات املقدمة     
  .املعنية على أن تقدم بدورها معلومات يف هذا الشأن

 املستقلة أن تشكر تلك الدول اليت قبلت زيارة املكلفة بالوالية الـسابقة             ةوتود اخلبري   -٧
وزيـادة  . )٢(على تعاوهنا مع الوالية وشجعتها على مواصلة تعاوهنا البّناء مع الوالية يف املستقبل            

مدى على ذلك، حثت اخلبرية املستقلة الدول على االستجابة لطلباهتا إجراء زيارات قطرية على            
فترة واليتها بصفتها املكلفة بالوالية وعلى تزويدها مبعلومات مفّصلة عن املمارسات الفـضلى             

  .املتبعة على الصعيد الوطين كما حثتها على إحالة طلبات املساعدة التقنية عند احلاجة
وشاركت اخلبرية املستقلة يف اجتماع عقده الفريق املشترك بني الوكـاالت املعـين               -٨

 وحضره ممثلون عن برنامج األمم املتحدة       ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٤ألقليات يف   بقضايا ا 
ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية    ) اليونيسيف(اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة       

وحضر االجتماع أيضاً ممثلون عن منظمة اجملموعة الدوليـة املعنيـة           . ومنظمة العمل الدولية  
ويف هـذه الفرصـة     . ت وحكومة النمسا، اللتني ُدعيتا من أجل تقدمي عروض        حبقوق األقليا 

األوىل اليت أُتيحت للخبرية املستقلة ملخاطبة اجملموعة، أعطت املشاركني فكرة موجزة عـن             
وبّينت التزامها مبواصلة التعـاون وتقويتـه مـع         . أولوياهتا بالنسبة للفترة األوىل من واليتها     

مم املتحدة ورغبتها يف دعم املبادرات والربامج املتعلقـة بقـضايا           الوكاالت املتخصصة لأل  
  .األقليات اليت تنفذها تلك الوكاالت حاضراً ومستقبالً

وأشارت اخلبرية املستقلة إىل هذه االلتزامات وخصوصاً إىل اجلهود املبذولة من أجل              -٩
: مـم املتحـدة اإلمنـائي     بدء العمل بالدليل املرجعي وجمموعة املواد اليت وضعها برنامج األ         

وستواصـل اخلـبرية    . ٢٠١٠مايو  /األقليات املهمَّشة يف الربجمة اإلمنائية، الذي ُنشر يف أيار        
__________ 

؛ إالّ أن تقريري الزيارتني والتوصـيات       ٢٠١١أُجريت أيضاً زيارة إىل كل من رواندا وبلغاريا خالل عام            )١(
 .اخلاصة بكل منهما ستقدَّم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته التاسعة عشرة

 يف هذا التقريـر؛  تشري اخلبرية املستقلة إىل أن الردود على طلبها مل ُتستلم يف الوقت احملدد من أجل إدراجها   )٢(
 .لكّنها تتعهد بإدراج تفاصيل أي ردود مماثلة يف تقاريرها املقبلة



A/HRC/19/56 

GE.12-10010 6 

املستقلة التشاور مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن األحـداث املـشتركة اإلقليميـة              
ع الـدليل املرجعـي     والقطرية، وبشأن املشاريع الرائدة وغريها من املبادرات الرامية إىل وض         

وستسعى اخلبرية املستقلة إىل تطوير عالقة      . وجمموعة املواد موضع تطبيق يف احلاالت القُطرية      
عمل قوية مع اليونيسيف فيما يتعلق حبقوق األطفال املنتمني إىل أقليات مع اإلقرار بأن البنات     

 سلباً على حقهم يف التعليم والبنني من األقليات احملرومة يواجهون يف أحيان كثرية ظروفاً تؤثر 
وعلى نتائجهم الدراسية، وتتسبب يف ضعف حاهلم الصحية وقلة الفرص املتاحة هلم للحصول 
على التغذية، بل إهنا تعرضهم يف بعض الظروف لالستغالل واالجتار وألشكال الرق املعاصرة             

  .ولالعتداء والعنف اجلنسيني
 ٢٥ إىل   ٢٣ملؤمتر الدويل لنساء الروما الذي ُعقد من        وأدلت اخلبرية املستقلة ببيان أمام ا       -١٠

وشددت فيه على أن النساء من األقليـات    .  يف غرناطة بإسبانيا   ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 
يف كل منطقة من العامل، مبا فيها أقلية الروما، كثرياً ما يواجهن حتديات فريدة مـن نوعهـا                  

اجم عن كوهنن أفراداً من األقليـات ونـساء أو          وأشكاالً متعددة أو متقاطعة من التمييز الن      
وكثرياً ما تكافح نساء الروما داخل أقلياهتن للدفاع عن حقوقهن اليت يسهل طمسها             . فتيات

وحثت اخلـبرية املـستقلة     . أو نسياهنا نتيجة إعطاء األولوية للشواغل العامة اليت هتم الروما         
الدورة الرابعة للمحفل املعين بقضايا األقليـات       املمثلني احلاضرين يف املؤمتر على املشاركة يف        

الذي جعل من ضمان حقوق نساء وفتيات األقليات حمور اهتمامه كما حثتهم على عـرض               
  . نتائج وتوصيات املؤمتر على احملفل

أكتوبر، شاركت اخلـبرية املـستقلة يف حمفـل         / تشرين األول  ٢٧ و ٢٦ويف يومي     -١١
نسان الذي استضافته وزارة اخلارجية اهلنغارية يف بودابست        بودابست الرابع املعين حبقوق اإل    

وأدلت اخلبرية املستقلة ببيان تناولت فيه املسؤولية عن احلماية يف املمارسة العملية،            . هبنغاريا
فبّينت أن تلك املسؤولية جيب أن تبدأ قبل أن يبدأ العنف بوقت طويل وأن تشتمل على عناية            

ق األقليات بوصفها تدبرياً أساسياً للحفاظ على االستقرار ومنع         خاصة حبماية األقليات وحقو   
وذكّرت اخلبرية املستقلة بأن اإلعالن بشأن األقليات يشدد على أن محاية وتعزيز حقوق             . الرتاع

  .األقليات يسامهان يف االستقرار السياسي واالجتماعي يف الدول اليت تعيش فيها أقليات
مة على بدء حوار بّناء مع مجيع اجلهات الفاعلة املعنية بـشأن  واخلبرية املستقلة مصمِّ   -١٢

وقد أطلقت عملية تشاور واسعة مـع       . القضايا امللحة اليت هتم األشخاص املنتمني إىل أقليات       
وهي تضع يف طليعة أولوياهتا     . جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة كي تستنري هبا يف عملها         

اغل اليت يبديها أفراد األقليات أنفسهم حىت ُتعـرب عـن           التعرف على اآلراء والقضايا والشو    
وتلبيةً ألحد مقتضيات الوالية . أولوياهتم وتستجيب هلا على حنو متسق فيما تقوم به من عمل       

املتمثل يف اعتماد منظور جنساين يف عملها، ستحرص على التعبري عـن مجيـع آراء نـساء                 
يات نفسها تتسم بالتنوع وبأنه قد تكـون لـدى          وتسلّم اخلبرية املستقلة بأن األقل    . األقليات

األشخاص املنتمني إىل األقليات جتارب وحتديات وتصورات خمتلفة عـن هويتـهم وعـن              
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. اإلحساس باالنتماء إىل جانب تنوع العالقات االجتماعية واالقتـصادية يف بلـد إقامتـهم         
تمامها على حالة أولئـك     وستسعى اخلبرية املستقلة إىل التعبري عن تنوع اآلراء مع تركيز اه          

الذين قد جيدون أنفسهم ضمن الفئة األشد حرماناً أو عزالً أو ضعفاً داخل اجملتمع ألسـباب          
  .منها أثر التمييز املتعدد أو املتقاطع

وقد شرعت اخلبرية املستقلة يف حوار أويل مع عدة دول أعضاء يف األمم املتحـدة                 -١٣
مع دول من مجيع املناطق بـشأن مـسائل ذات صـلة            وستسعى إىل التعاون الكامل والبّناء      

وهي تشجع بقوٍة الدول على النظر يف دعوهتا إلجراء زيارات رمسية يف إطار واليتها . بواليتها
وتؤكد أن واليتها تقتضي منها حتديد      . وعلى االستجابة لطلباهتا بتوجيه تلك الدعوات إليها      

لذي تقدمه مفوضية األمم املتحـدة الـسامية        املمارسات الفضلى وإمكانيات التعاون التقين ا     
حلقوق اإلنسان بناًء على طلب احلكومات، وهي تشجع احلكومات على املبادرة إىل اغتنـام        

وهي حتث الدول على تزويدها     . هذه الفرصة الساحنة للتعاون البّناء مع الوالية ومع املفوضية        
ملتعلقة حبقوق األقليات كما حتثهـا  مبعلومات عن القوانني والسياسات واملمارسات الوضعية ا 

  .على تقدمي طلبات التعاون التقين
ويف سعيها لتوسيع وتقوية التعاون مع اهليئات اإلقليمية، ستحاول اخلبرية املـستقلة              -١٤

توطيد اتصال واليتها مبنظمات حكومية إقليمية من بينها اللجنة األفريقية حلقوق اإلنـسان             
مريكية حلقوق اإلنسان، واالحتاد األورويب، واللجنة االستشارية       والشعوب، وجلنة البلدان األ   

املعنية باالتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية التابعة جمللس أوروبـا، واملفـوض             
السامي لألقليات القومية يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ورابطة أمم جنـوب شـرق               

وهي تأمل أن تعزز التواصل مع هذه اهليئات بشأن املسائل  . آسيا، إىل جانب منظمات أخرى    
املتعلقة باألقليات كل يف منطقتها، وأن تبحث، يف أحسن األحوال، إطالق مبادرات مشتركة 

وستنشط اخلبرية املستقلة يف السعي إىل إشـراك        . مىت كان ذلك مناسباً وداخل املناطق املعنية      
يف الدورة السنوية اليت يعقدها حمفل األمم املتحدة املعـين          ممثلني عن تلك املنظمات اإلقليمية      

  .بقضايا األقليات ويف األنشطة املواضيعية اليت تنفّذ يف إطار واليتها
وستطور اخلبرية املستقلة أساليب عمل تتعلق مبراسالهتا مع الـدول باالسـتناد إىل               -١٥

اكات حلقـوق اإلنـسان     املعلومات الواردة من مصادر متنوعة اليت تّدعي حـدوث انتـه          
لألشخاص املنتمني إىل أقليات، مستفيدةً يف ذلك من جتارب اخلبرية املستقلة السابقة وغريها             

وستحاول معاجلة املعلومات الواردة مـن      . من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة      
وسـيكون  .  أكـرب  املصادر، مبا فيها املنظمات غري احلكومية واجملتمعات واألقليات، بفعالية        

الغرض من أساليب العمل هذه تقوية الصلة مع الدول وغريها من اجلهات الفاعلة املعنيـة يف              
إطار حوار بّناء بغية التوّصل إىل حلول ملموسة للمشاكل ومتكني اخلبرية املستقلة من تقـدمي       

 الفتـرة   وأثنـاء . خدمات استشارية ومن حتديد فرص للتعاون التقين مبا يتماشى مع واليتها          
املشمولة بالتقرير، بعثت اخلبرية املستقلة برسائل إىل بلغاريا واجلمهورية التشيكية يف شـكل             
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رسائل ادعاء ونداءات عاجلة ستدرج يف التقرير املشترك عن البالغات الذي يقدَّم إىل جملس              
  .حقوق اإلنسان ويتناول الفترة املشمولة بالتقرير

ة ملبادرات إجيابية أخذت بزمامها حكومات ومنظمات       وقد حتّمست اخلبرية املستقل     -١٦
غري حكومية وأقليات وجهات فاعلة أخرى، وحققت جناحات ملموسة يف محايـة حقـوق       

وقد مت حتديد العديد من تلك املبادرات أثناء الزيارات القطرية اليت أجرهتا اخلـبرية              . األقليات
دوغال الضوء، يف تقريرها عن زيارهتا إىل فعلى سبيل املثال، ألقت غاي ماك     . املستقلة السابقة 

بلغاريا، على استخدام وسطاء الروما يف اجملال الصحي الذين يعملون مع جمتمعات الروما يف              
فالوسطاء يف اجملال الصحي    . بلغاريا وغريها من البلدان األوروبية بوصف ذلك ممارسة إجيابية        

هم من تقيـيم االحتياجـات يف جمـال     األقليات وداخلها ينشئون عالقات متكن   ن مع العاملو
وهم يقدمون خدمات من قبيل مرافقة األفراد من الروما الذين حيتاجون           . الصحة واالستجابة هلا  

 العام واخلرباء إىل خدمات طبية وتزويدهم باملعلومات ومساعدهتم يف االتصال بأخصائيي الطب         
  .علومات ألغراض الوقايةيف الصحة وتوفري خدمات التثقيف يف اجملال الصحي ونشر امل

وستحاول اخلبرية املستقلة زيادة التعريف بالوالية وبقضايا األقليـات يف وسـائط              -١٧
أو /اإلعالم وتشجيع وسائط اإلعالم الدولية على اختاذ مبادرات حمددة تركّز على األقليات و            

. اريـة واملقبلـة   تشجيعها على إدراج االهتمام بقضايا األقليات يف مبادراهتا املواضـيعية اجل          
وستغتنم اخلبرية املستقلة أيضاً الفرص اليت يتيحها بناء شبكات العالقات االجتماعيـة وقـد              

مكرَّسة لواليتها من أجل املساعدة يف نشر املعلومـات         " فيسبوك"أنشأت صفحة على موقع     
  . عن واليتها على أوسع نطاق وضمان تسهيل اتصال األقليات باخلبرية املستقلة

  ٢٠١٤ إىل ٢٠١٢أولويات عمل اخلبرية املستقلة يف الفترة من   -ثالثاً  
بناًء على أحكام إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليـات               -١٨

قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، حددت اخلبرية املستقلة عـدداً مـن األولويـات                
 عملها خالل الفترة األوىل اليت ستقضيها كمكلفـة         املواضيعية اليت ستتناوهلا بوجه خاص يف     

ووّجهت األقليات نفسها عناية اخلبرية املستقلة إىل بعض هذه األولويات وقد سبق أن   . بوالية
وتود اخلبرية املستقلة أن تشدد على أهنا ستراعي يف عملها، إىل أقصى حد             . أثارهتا مع سلفتها  

اء األقليات واملنظمات غري احلكومية وغري ذلك من        ممكن ومبا يتماشى مع أحكام واليتها، آر      
  .أصحاب املصلحة وعلى أهنا لن تضيع أي فرصة لالستجابة لشواغل األقليات

  حقوق األقليات اللغوية  -ألف  
أُثريت مع والية اخلبرية املستقلة يف أحيان كثرية قضايا وشـواغل تتعلـق حبقـوق                 -١٩

يات ينص على أن توفر الدول احلماية للهوية اللغويـة          فاإلعالن بشأن األقل  . األقليات اللغوية 
. لألقليات كل داخل حدود إقليمها وعلى أن تشجع الظروف املالئمة لتعزيز تلـك اهلويـة              
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استخدام لغتها اخلاصة، سراً وعالنيةً، حبرية ودون "ويشدد اإلعالن على أن لألقليات احلق يف 
 من اإلعالن على أنه ينبغي للدول أن ٤ادة وتنص امل ". تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز      

تتخذ تدابري مالئمة كي يتسىن لألشخاص املنتمني إىل أقليات، كلما أمكن، احلصول علـى              
  .فرص كافية لتعلم لغتهم األم أو لتلقي تعليمهم بلغتهم األم

وستستند اخلبرية املستقلة إىل تقارير واستنتاجات أعدهتا سلفتها يف وقـت سـابق               -٢٠
التحديات الكبرية اليت تواجهها، يف مجيع املناطق، األقليات الناطقة بلغـات ذات           نت فيها وبّي

وال ُيسمح يف كثري من األحيان باستخدام لغات األقليات يف اإلدارة           . أقلية بوصفها لغتها األم   
وقد تعتـرض األشـخاص     . الوطنية أو احمللية وال باستخدامها كلغة تعليم يف املدارس، مثالً         

ويف . نتمني إىل أقليات، نتيجةً لذلك، عقبات حتول دون مشاركتهم الكاملة يف احلياة العامة            امل
أحيان كثرية، ُيطلب إىل العديد من الشباب املنتمني إىل أقليات، يف مجيع املناطق، التحـدث               
بلغتني أو أكثر، وهو، من جهة، أمر حيوي بالنسبة ملشاركتهم الكاملة يف اجملتمع، لكنه، من               
جهة أخرى، قد يؤدي إىل صعوبات وحاالت حرمان، يف تعليمهم مثالً، إذ ُيطلب إليهم أن               

  .يدرسوا بلغة ليست لغتهم األم
ولذلك، ستويل اخلبرية املستقلة عناية خاصة حلقوق األقليات اللغوية وللتحديات اليت             -٢١

فقـد  .  املناطق وستدرس املشاكل وستحاول حتديد املمارسات اإلجيابية من مجيع       . تواجهها
تبيَّن، على سبيل املثال، أن استخدام مناذج من التعليم املزدوج اللغة الذي يبدأ يف سـنوات                
التعليم األوىل ويشتمل على كتب مدرسية بلغات األقليات يساعد األطفال على التمكن من             

يـة  لغتهم األم وكذلك من اللغات الوطنية، كما يساعدهم يف احملافظة علـى هويتـهم اإلثن            
واللغوية، ويساعد التالميذ من األقليات على حتصيل نتائج دراسية إجيابية وعلى االستفادة من             

  .إمكانياهتم يف املشاركة الفعالة يف اجملتمع األوسع

  حقوق األقليات الدينية وأمنها  -باء  
 من اإلعالن بشأن األقليات، يتعني على الدول أن حتمـي وجـود             ١مبوجب املادة     -٢٢

.  املنتمني إىل أقليات دينية وهويتهم الدينية وأن تشجع ظروف تعزيز تلك اهلويـة             األشخاص
 حق األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية يف أن يدينوا بدينهم اخلـاص وأن              ٢وتكرس املادة   

وتتعلـق  . ميارسوا طقوسه سّراً وعالنيةً وحبرية دون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز             
 خاص حبقوق األقليات الدينية حيث تتناول حقها يف إنشاء مجعياهتـا             بوجه ٢ أحكام املادة 

اخلاصة ويف احلفاظ عليها وحقها يف االتصال حبرية وبشكل سلمي مع أفراد آخرين من نفس               
األقلية واحلفاظ على تلك االتصاالت، إىل جانب االتصاالت اليت جتريها عرب احلـدود مـع               

  .بط دينيةمواطنني من دول أخرى تربطهم هبا روا
ويساور اخلبرية املستقلة القلق بوجه خاص إزاء حالة األقليـات الدينيـة يف مجيـع             -٢٣

فقد كشفت املعلومات اليت تلقتها والية اخلبرية املستقلة وعمل والية املقرر اخلـاص             . املناطق
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املعين حبرية الدين واملعتقد، إىل جانب واليات مواضيعية أخرى، عن هجمات مثرية للقلـق              
وأعمال عنف ُترتكب يف حق أفراد األقليات الدينية وأماكن عبادهتا، طالت أقليات بوذيـة              

ومت توثيق تلك   . ومسيحية وشهود يهوه وأقليات مسلمة وأقليات دينية أخرى يف عدة مناطق          
اهلجمات العنيفة يف العديد من البلدان ويف مناطق خمتلفة وهي ليست حمـصورة يف منطقـة                

ة التطرف ضد األديان بأشكاله القدمية واجلديدة مثلما جتب إدانة استخدام           وجتب إدان . واحدة
اإلنترنت والوسائط االجتماعية لنشر خطاب الكراهية وتشجيع التمييز والعنف، وذلك على           

  .أعلى املستويات
وزيادةً على ذلك، ال تزال حالة وانتهاك حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية               -٢٤

ويفيد األشـخاص  . وحديثة النشأة من دواعي القلق يف بعض املناطق " غري تقليدية "وعقائدية  
املنتمون إىل تلك األقليات فرض قيود ال موجب هلا على حريتهم الدينية وأنـشطة قـادهتم                
وأفراد أقلياهتم ووضع العقبات اإلدارية أمام تسجيل منظماهتم ذات األساس العقائدي وأمام            

إىل جانب املضايقة والتخويف بشكل عام على يد جهات مـن بينـها             إنشاء أماكن العبادة    
ويف بعض احلاالت، يتعرض أعضاء هذه األقليـات        . هيئات إنفاذ القوانني والسلطات احمللية    

  .هلجمات عنيفة بسبب ديانتهم أو عقيدهتم
 وستحاول اخلبرية املستقلة التشاور مع احلكومات ومع الطوائف الدينية وقادهتا وغري            -٢٥

ذلك من أصحاب املصلحة من أجل تسليط الضوء على ضرورة توفري األمن الكايف لألفـراد               
واألقليات، ومن أجل املسامهة مبوارد واليتها للمساعدة يف إجياد حلول للتوترات بني األديان             

وستبحث عن أمثلة على ممارسات إجيابية من مجيع املنـاطق          . ويف تعزيز احلوار بني الديانات    
منها استتباب األمن وزيادة التفاهم وتعزيز احلوار وإنشاء عالقة تعاون وضمان التعايش            الغاية  

  .السلمي بني خمتلف اجملموعات الدينية

  االعتراف باألقليات  -جيم   

، كلٌّ يف إقليمها، حبماية وجـود       )الدول(أن تقوم   " من اإلعالن على     ١تنص املادة     -٢٦
ة، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئـة الظـروف         األقليات وهويتها القومية أو اإلثني    

وال يقدم اإلعالن بشأن األقليات تعريفاً شامالً أو ملزماً قانونـاً           ". الكفيلة لتعزيز هذه اهلوية   
للمجموعات اليت ميكن اعتبارها أقليات، كما ال يقدم معايري مفصلة ُيستند إليهـا يف مـنح                

املناطق مجاعات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية ال تعتـرف            وتوجد يف مجيع    . مركز األقلية 
الدول بصفتها كأقليات، وبالتايل فإهنا قد ال تستفيد من حقوق األقليات استفادة كاملة وفق              

وترى اخلبرية املستقلة أنه ينبغي للدول أن تّتبع هنجاً داجماً للجميـع وأن             . ما يقتضيه اإلعالن  
جيي وغري تقييدي بغية ضمان متتع األقليات العريقة وتلك احلديثة          تفسر اإلعالن على حنو تدر    

  .نشأهتا نسبياً حبقوقها كأقليات
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وترحب اخلبرية املستقلة بالعمل الذي أجنزته سلفتها فيما يتعلق حبقوق ومركز بعض              -٢٧
األشخاص املنتمني إىل مجاعات معينة يف مجيع املناطق والذين جيدون أنفسهم يف حالة حرمان              
أو إنكار للجنسية أو حلقوقهم القانونية يف البقاء يف البلدان املعنية أو لالعتـراف بـصفتهم                

ويف العديد من احلاالت الفردية، جيد األشخاص أنفسهم عدميي اجلنـسية،           . كأقليات شرعية 
. ومن بينهم أطفال ينتمون إىل تلك األقليات رّبما يكونون قد ُولـدوا يف بلـدان إقامتـهم                

ويف احلاالت اليت يكون فيهـا      . خلبرية املستقلة إثارة قضايا أقليات متضررة بعينها      وستواصل ا 
األفراد قد عاشوا يف بلد ما لفترة تعادل املدة اليت انقضت منذ اكتمال نشوء أقليتهم والـيت                 
تربطها بذلك البلد روابط اجتماعية واقتصادية وأسرية، فإنه ينبغي للدولة املعنيـة أن تنظـر               

 منحهم اجلنسية أو احلقوق القانونية للبقاء يف البلد ومجيع حقوق اإلنسان املخولة هلم    جدياً يف 
  .كأفراد أقليات

ديولوجيات أو سياسات   يوتالحظ اخلبرية املستقلة بقلق أن عدداً من الدول حيتفظ بإ           -٢٨
ع ُنُهـج   وقد يؤدي هذا إىل اّتبا    . قومية تفرض معايري تقييدية لالعتراف الرمسي مبركز األقلية       

إزاء حقوق اإلنسان والسياسة االجتماعية واالقتصادية وإىل التنمية واحلد من الفقر، مثالً، قد             
ال تأخذ يف احلسبان اختالف الظروف واملشاكل والتجارب، مبا يف ذلك جتارب التمييز واإلقصاء              

 تعتـرف   الـيت ال  والـنُّهج   . اليت يعيشها أشخاص ينتمون إىل أقليات قومية وإثنية ودينية ولغوية         
باألقليات أو تقر بأن بعض اجملموعات السكانية قد تواجه حتديات خمتلفة، ال تتيح الفرصـة               
الستخدام أدوات وموارد أساسية لتحقيق املساواة وعدم التمييز، مبا فيها استخدام البيانـات             

  .املفصلة واختاذ تدابري العمل اإلجيايب اليت تستهدف األقليات احملرومة

تحاول اخلبرية املستقلة التوعية باالعتراف باألشخاص املنتمني إىل أقليات قوميـة          وس  -٢٩
أقليات "أو عرقية وإىل أقليات دينية ولغوية، وإىل تلك اجملموعات اليت كثرياً ما توصف بأهنا               

  ".حديثة

  الشباب والنساء املنتمون إىل أقليات: قضايا متقاطعة  -دال  

دور الشباب ومبا ميكنهم تقدميه داخل األقليات يف إهلام التغيري          تسلّم اخلبرية املستقلة ب     -٣٠
وتشجيعه ويف تطوير عالقات إجيابية فيما بني األقليات، كما تسلّم بدورهم كعوامل تغـيري              

فللشباب يف كل من األقليات واألغلبيات جتارب ختتلف عن جتارب األجيال           . داخل جمتمعاهتم 
ديدة فيما يتعلق بأمور منها هويتهم القومية واإلثنية والدينية         األكرب سناً وهم يأتون بتصورات ج     

 مع الشباب مـن     واللغوية وفيما يتعلق جبوانب أخرى من هويتهم، وفيما يتعلق بأوجه تفاعلهم          
بصفتها املكلفـة   وستسعى اخلبرية املستقلة، يف مجيع جوانب عملها        . جمتمعات غري جمتمعاهتم  

 األقليات الستطالع آرائهم وأفكارهم ولتشجيعهم على القيام        بالوالية، إىل االتصال بشباب من    
  .بأدوار الزعامة وعلى االخنراط يف أنشطة إجيابية لتعزيز احلوار بني الثقافات
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وجتابه النساء املنتميات إىل أقليات يف كثري من األحيان حتديات فريدة من نوعهـا                -٣١
مركزهن كأفراد يف أقليات ومن كوهنن نساء وأشكاالً متعددة أو متقاطعة من التمييز تنبع من   

وقد جيعل هذا من النساء والفتيات املنتميات إىل أقليات عرضة بوجـه خاصـة              . أو فتيات 
وستحاول اخلبرية . النتهاكات حقوق اإلنسان وإلنكار حقوقهن يف احلياة العامة واخلاصة معاً   

 من األقليات والتـشاور معهـن       املستقلة، مبا يتماشى مع مقتضيات واليتها، االتصال بنساء       
بشأن قضاياهن وشواغلهن يف مجيع جوانب عملها، مبا يف ذلك خالل الزيارات القُطرية ويف              

  .رسائلها إىل دول بعينها

وتشدد اخلبرية املستقلة على أن الدورة الرابعة للمحفل املعين بقضايا األقليات، الـيت      -٣٢
ضمان حقوق النساء والفتيات من     "ست ملسألة   ، كرِّ ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين ُعقدت يف   
وأن احملفل أصدر سلسلة من التوصيات العملية حلمايـة         ) انظر اجلزء سادساً أدناه   " (األقليات

وترى اخلبرية املستقلة أن هذه التوصـيات       ). A/HRC/19/71(حقوق فتيات ونساء األقليات     
شارك فيها أصـحاب مـصلحة      تشكل مورداً وأداة ال غىن عنهما وهي نتاج عملية جامعة           

ويف هذا الصدد، ستركّز اخلبرية املستقلة      . أساسيون كان من بينهم دول ونساء من األقليات       
اهتمامها على األنشطة واملبادرات الرامية إىل تعزيز الوعي وتنفيذ هذه التوصـيات يف كـل               

املبذولة من أجل   منطقة وستتحّين الفرص لتقدمي املساعدة للدول وللمجتمع املدين يف اجلهود           
  .تنفيذ التوصيات

  حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لصاحل األقليات احملرومة  -هاء  

ينبغي للدول أن تنظر يف اختـاذ       " من اإلعالن بشأن األقليات على أنه        ٤تنص املادة     -٣٣
التدابري املناسبة لكي يتسىن لألشخاص املنتمني إىل أقليات أن يشاركوا بـشكل كامـل يف               

ومع ذلك، ال تزال بعض األقليات احملرومة يف مجيـع          . تقدم والنماء االقتصاديني يف بلداهنم    ال
املناطق تواجه مستويات مرتفعة وغري متناسبة من الفقر وال تزال تواجه التمييـز والتـهميش      
اللذين يؤثران سلباً يف حقوقها وفرصها يف مجيع جماالت احلياة، مبا فيها التعليم واحلصول على     
فرص عمل واملشاركة يف احلياة االقتصادية واحلصول على السكن الالئق وعلى اخلـدمات              

  .الصحية وتوفري اخلدمات

وترى اخلبرية املستقلة أن العمل الذي اضطلعت به الوالية من أجل تسليط الـضوء                -٣٤
ة بينمـا    على درجة كبرية من األمهي     )٣(على حالة األقليات يف سياق األهداف اإلمنائية لأللفية       

.  لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    ٢٠١٥يقترب اجملتمع الدويل من املوعد املضروب يف عام         
وهي ترى أنه ينبغي تكثيف اجلهود اليت تبذهلا الدول لضمان حتقيق تلك األهـداف لفائـدة         

__________ 

: ، اجلزء أوالً، األقليات والفقر واألهداف اإلمنائية لأللفيـة       )A/HRC/4/9(انظر تقرير جملس حقوق اإلنسان       )٣(
 .تقييم القضايا العاملية
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الفئات األشد فقراً وحرماناً، واليت كثرياً ما تضم أقليات، بوسائل منها إجـراء تـدخالت               
فماليني األشخاص املنتمني إىل أقليات يف العامل ومنهم، على سبيل          . ستهدف أقليات بعينها  ت

املثال، السكان املنحدرون من أصل أفريقي والروما والداليت وغريهم، معرضون لإلقـصاء            
بسبب مبادرات ال تعود عليهم بالنفع نظراً للتمييز ولقصور االهتمـام بظـروف الفقـر أو              

  . اليت يعيشوهنااإلمهال الفريدة

  وتتعرض األقليات يف أحيان كثرية للتمييز واإلقصاء مما جيعلها تعيش أوضاع فقـر              -٣٥
وتشجع اخلبرية املستقلة الدول على اإلقرار بـأن احللـول    . ومما يقتضي حلوالً حمددة اهلدف    

األحيان بالنسبة اجلاهزة الرامية إىل حتقق األهداف اإلمنائية لأللفية لن جتدي نفعاً يف الكثري من             
لألقليات اليت كثرياً ما تكون أفقر الفقراء، واليت قد تعيش يف مناطق نائية أو معزولة واليت قد                 

وستحث اخلبرية  . تتعرض لتمييز واسع النطاق يف اجملتمع يؤدي إىل استحكام إقصائها وفقرها          
ة إىل حتقيق األهداف    املستقلة الدول على إيالء عناية خاصة لألقليات يف سياق جهودها الرامي          

اإلمنائية لأللفية إلجراء تقييمات صارمة لالحتياجات وإلجراء أحباث تتنـاول أثـر بـرامج              
  األهداف اإلمنائية لأللفية وأنشطتها على األقليات ولتقييم مدى التقدم الذي حتقق أو الـذي             

  .ال يزال مطلوباً حتقيقه لفائدة األقليات

   يف منع نشوب الرتاعاتدور محاية حقوق األقليات  -واو  

تشدد ديباجة اإلعالن بشأن األقليات على أن تعزيز ومحاية حقـوق األشـخاص               -٣٦
املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية أو إىل أقليات دينية ولغوية يـسامهان يف احلفـاظ علـى                  

  .االستقرار السياسي واالجتماعي يف الدول اليت تعيش فيها

 سبق أن أجنزته الوالية بشأن دور محاية حقوق األقليـات يف            وبناًء على العمل الذي     -٣٧
 وعلى جملس   ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول منع الرتاعات والذي ُعرض على اجلمعية العامة يف         

، ستحاول اخلبرية املستقلة البحث عن فرص ملتابعة        )٤(٢٠١١مارس  /آذارحقوق اإلنسان يف    
يمي والقطري وستحاول تعزيز تنفيذ التوصيات      هذا العمل بطريقة عملية على الصعيدين اإلقل      

ولدى اخلبرية املستقلة اعتقاد راسخ بأن محاية وتعزيز حقوق األقليات يف           . الواردة يف التقرير  
مرحلة مبكرة يساعد على منع التوترات اليت تظهر بني األقليات واليت ميكن أن تؤدي يف هناية                

  .األمر إىل نشوب نزاع

ستقلة على أنه ينبغي اعتبار تنفيذ مجيع الـدول لإلعـالن بـشأن           وتشدد اخلبرية امل    -٣٨
األقليات تنفيذاً كامالً من التدابري األساسية لتعزيز املساواة واالستقرار السياسي واالجتماعي،           

 عنايـة   وستوىل. لرشيد يف خمتلف اجملتمعات   كما ينبغي اعتباره عنصراً ال غىن عنه يف احلكم ا         

__________ 

 .A/HRC/16/45 وA/65/287انظر  )٤(
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 إىل احتمال حدوث نزاعات بني خمتلف األقليات بوصفها مؤشرات          خاصة للدالئل اليت تشري   
ومن اجملاالت اليت سـيتم     . على ازدياد الشعور باالستالب أو بالكراهية جتاه بعض األقليات        

التركيز عليها دراسة التحديات واملمارسات اإلجيابية املتعلقة خبطاب الكراهية والتـشريعات           
عى اخلبرية املستقلة إىل إجراء مشاورات مع خمتلف أصـحاب          وستس. املتعلقة جبرمية الكراهية  

املصلحة مبن فيهم البلدان اليت سبق أن شهدت توترات أو نزاعات بني األعراق أو بني األديان    
من أجل الوقوف على التحديات القائمة واالطالع على املمارسات اإلجيابية واالستراتيجيات           

جه اخلبرية املستقلة العناية بوجه خاص إىل ضرورة متثيـل          وتو. الوقائية ومبادرات بناء السالم   
  . األقليات متثيالً مناسباً وحتقيق مشاركتها الفعالة يف احلياة العامة

وبالنظر إىل انتشار الرتاعات اليت تنطوي على قضايا تتعلق باألقليات أو مشتركة بني               -٣٩
 اخلربات يف جمال حقـوق األقليـات        عدة جمموعات، تذكّر اخلبرية املستقلة بأنه ينبغي تعزيز       

وإدماجها بصورة شاملة على نطاق منظومة األمم املتحدة، كما تذكّر بأنه قد يكـون مـن                
اجملدي إىل حد كبري إجياد ذوي خربة يف قضايا األقليات من داخل املنظومة ومـن داخـل                 

  .الوكاالت واإلدارات الرئيسية العاملة يف جمال منع نشوب الرتاعات

  دور األقليات يف الدفاع عن حقوقها  -زاي  

تشدد اخلبرية املستقلة على أنه يف حني أن احلكومات هي املسؤولة يف املقـام األول                 -٤٠
عن محاية وضمان حقوق مجيع األفراد داخل اجملتمع، فإن لألقليات دوراً حيوياً وتقع علـى               

وتـنص  . سع واندماجها فيه  عاتقها مسؤوليات كبرية جتاه مجاعاهتا ومكانتها يف اجملتمع األو        
 من اإلعالن على أن لألشخاص املنتمني إىل أقليات احلق يف املشاركة الفعالة علـى               ٢املادة  

الصعيدين الوطين واإلقليمي، حيث ما كان ذلك مالئماً، يف اختاذ القرارات اليت متس األقلية              
.  مع التشريعات الوطنيـة    اليت ينتمون إليها أو املناطق اليت يعيشون فيها على حنو ال يتعارض           

ولألشخاص املنتمني إىل أقليات أيضاً احلق يف إنشاء رابطاهتم اخلاصة هبم ويف احلفاظ علـى               
  . استمرارها فهي عنصر هام يف جهود األقليات للدفاع عن حقوقها

وينبغي لألقليات أن تؤدي دوراً نشيطاً يف الدفاع عن حقوقها املكرسة يف اإلعـالن            -٤١
ويتعني عليها أن تنظم نفـسها وأن       . يات ويف تشكيل عوامل تغيري نشيطة وفعالة      بشأن األقل 

ناجحة مع خمتلف صناع القرار لكي تعرب عن احتياجاهتا وتتخـذ اخلطـوات             تنشئ شراكة   
ومن املهم كـذلك أن تبـذل       . الضرورية من أجل اإلعمال التام حلقوق األقليات العائدة هلا        

  .اجلهود من أجل املشاركة الفعالة يف احلياة السياسية على الصعيدين الوطين واحمللي

 وتشيد بعمل املنظمات الشعبية واألفراد يف كل منطقة ولذلك تعترف اخلبرية املستقلة    -٤٢
. من العامل الذين يعملون مع األقليات احملرومة ونيابة عنها من أجل محاية وتعزيـز حقوقهـا          

وهي تشدد على أن تلك املنظمات غري احلكومية كثرياً ما تعمل يف ظروف صعبة وتفتقر إىل                
ع ذلك فإن العديد من تلك املنظمـات وأولئـك          وم. القدرات وإىل املوارد املالية والبشرية    
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األفراد حيققون حتسناً هاماً وملموساً ميس حياة األشخاص املنتمني إىل أقليات بصورة إجيابية             
وجد عملية، وهو األمر الذي ينبغي إظهاره أكثر بل وميكن أن تقتدي به جمتمعات أخـرى                

  .جتابه حتديات مشاهبة يف شىت أحناء العامل
ى اخلبرية املستقلة، يف إجناز عملها، إىل إشراك املنظمات الـشعبية املعنيـة             وستسع  -٤٣

حبقوق األقليات من كل منطقة، بصورة منهجية وإىل حد كبري، لكي تتعلم من العمل اهلـام                
ففي أحيان كثرية، تقوم املنظمات الشعبية بأنشطة مبدعة ومبتكرة مع         . الذي تقوم به وتدعمه   
ات أيضاً، هبدف ضمان التمتع باحلقوق والبدء يف احلوار وبناء التفاهم           األقليات، ومع األغلبي  

وستحاول اخلـبرية املـستقلة، يف      . ومد جسور الثقة بني الناس والتصدي للتمييز واإلقصاء       
مساعيها لتحديد املمارسات اإلجيابية وفق ما تتطلبه واليتها، إىل معرفة وتـصنيف الـربامج              

تقوم هبا املنظمات الشعبية غري احلكومية اليت يكون هلا أثر إجيايب           واملمارسات واملبادرات اليت    
وسـتتاح  . على حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات وكسر احلواجز القائمة بني اجملتمعات          

تلك املمارسات على موقع اخلبرية املستقلة على شبكة اإلنترنت إذ مـن شـأهنا أن تلـهم                 
وسُتنشئ اخلبرية املستقلة صـفحة علـى       .  األقليات أشخاصاً آخرين يعملون يف جمال قضايا     

  .موقعها على اإلنترنت تعرض فيها عمل املنظمات الشعبية وأثرها اإلجيابيني
وإذ تسلّم اخلبرية املستقلة بأن بعض األقليات على الصعيد العاملي قد جنحت نسبياً يف    -٤٤

 فإهنا ترى أنه من املهم أن ُتفهم        تنظيم وتعبئة نفسها للمطالبة حبقوقها مقارنة بأقليات أخرى،       
بشكل أفضل الكيفية اليت تنظَّم هبا تلك األقليات نفسها وتنجح يف التعبئة من أجل إحـداث                

وينبغي أن يبحـث    . تغيري على الصعيدين الوطين والدويل وتنفذ استراتيجيات دفاع ناجحة        
ناية خاصة إىل هـذه     مزيد من الدراسات هذه الفرص والتجارب وستويل اخلبرية املستقلة ع         

فاألقليات اليت أنشأت منظمات غري حكومية حترز، يف أحيان كثرية، جناحاً أكرب            . التحليالت
يف الدفاع عن التغيري وتكون جمهزةً أكثر لالتصال باحلكومات احمللية والوطنية وقادرة علـى              

  .االستفادة من التمويل والدعم من مصادر وطنية وخارجية

   التوعية وإنشاء شبكات من العالقات مع جمموعات األقلياتزيادة أنشطة  -حاء  
ُتعرب اخلبرية املستقلة عن رغبتها يف زيادة عدد الناشطني واخلرباء يف جمال حقـوق                -٤٥

وستسعى إىل تطوير وحتديث قاعدة . األقليات الذين يتعاونون مع واليتها ويزودوهنا مبعلومات
 اإلنسان بأن تضيف إليها منظمات وطنية تعمـل يف          بيانات اجملتمع املدين يف مفوضية حقوق     

جمال حقوق األقليات ومع األقليات، مبا فيها تلك اليت تنشط يف بلدان أُجريت إليها زيارات               
وسيزيد هذا مـن قـدرة اخلـبرية        . رمسية، مستفيدةً يف ذلك من العمل الذي أجنزته سلفتها        

 تلك اجلهات الفاعلة وعلـى تزويـدها        املستقلة على احملافظة على قنوات اتصال منتظمة مع       
خبدمات استشارية وغريها، وعلى مساعدهتا يف االتصال بواليتها وبغريها من الواليات ذات            
الصلة يف إطار اإلجراءات اخلاصة وهبيئات املعاهدات وغريها من هيئات حقـوق اإلنـسان              

  .طرية اليت تعين أقلياتوآلياهتا ذات الصلة بعملها املتعلق بقضايا األقليات واحلاالت القُ
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وتدعم اخلبرية املستقلة اجلهود املبذولة من أجل إنشاء شبكة عالقـات أو مـؤمتر                -٤٦
لألقليات تكون مهمته ربط حلقات وصل بني خمتلف األقليات وتكريس حقوق األقليـات،             
ويركّز على املنظمات غري احلكومية من مجيع املناطق، ويسّهل تبـادل املعلومـات بـشكل             

. جي بني األقليات من جهة، وبني األمم املتحدة وجمموعات األقليات من جهة أخـرى             منه
وسيتيح مؤمتر األقليات فرصاً أفضل للتعريف باإلعالن بشأن األقليات ومن املناسب إنشاؤه             

  . ألنه يصادف الذكرى العشرين العتماد اإلعالن٢٠١٢يف عام 
ا أمهية بالنسبة لعمـل اخلـبرية       وسيشكل أعضاء الشبكة مصدر معلومات وخربة ذ        -٤٧

املستقلة وسيساعدون يف التعريف بالوالية يف خمتلف املناطق وسيسهمون بصورة منهجية يف            
وسيعزز مؤمتٌر كهذا فرص تبادل املمارسات اجليدة واملبادرات اإلجيابية، وفرص          . عمل الوالية 

ة واألحداث اليت تنظمها األمم     إطْالع األمم املتحدة األقليات على املعلومات املتعلقة باألنشط       
املتحدة واليت تتعلق باألقليات، وتوفري قنوات أفضل للتواصل فيما يتعلق بتقدمي املعلومات عن             

وإذ تتأمل اخلـبرية املـستقلة      . انتهاكات حقوق األقليات، وإتاحة القيام مببادرات مشتركة      
الدويل بأوضاع تثري القلـق تتعلـق   احلاجة إىل إنشاء آليات فعالة لإلنذار املبكر ختطر اجملتمع       

بأقليات، فإهنا تعتقد أن إنشاء مؤمتر عاملي من شأنه أن ُيعزز اجلهود املبذولة يف هذا الـشأن                 
  .وأن حيّسن توفري املعلومات بشأن احلاالت املتردية يف الوقت املناسب

ألمم وميكن أن يستفيد مؤمتر خاص باألقليات من جهات االتصال باألقليات لدى ا             -٤٨
ومن بني جهات االتصال تلك املشاركون من األقليـات يف          . املتحدة وأن ُينشأ على أساسها    

احملفل املعين بقضايا األقليات؛ واملشاركون يف برنامج األمم املتحدة للمنح الدراسية لألقليات؛            
وجهات االتصال اليت أُنشئت خالل الزيارات القطرية اليت أجرهتا الواليـة ومـن خـالل               

وزيادة على ذلك، سـُتوجَّه دعـوة إىل        . بادرات املواضيعية اليت قامت هبا اخلبرية املستقلة      امل
منظمات غري حكومية ومنظمات أخرى تعىن بقضايا األقليات يف مجيع املنـاطق القتـراح              

وسيقدم أكادمييون وبـاحثون وخـرباء إقليميـون        . منظمات وأفراد كي ينضموا إىل املؤمتر     
ذين يتمتعون خبربة مواضيعية خاصة يف قضايا األقليات مسامهة قّيمة فيما           وقُطريون وأولئك ال  

  .ينظمه املؤمتر املقترح من مناقشات وما يتخذه من مبادرات

ختليد الذكرى العشرين لصدور إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق             -رابعاً  
  األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

 الذكرى العشرين العتماد إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق          ٢٠١٢يصادف عام     -٤٩
فقد اتفقت الـدول    . األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية          

 على أن حقوق األقليات تستدعي اهتمامـاً     ١٩٩٢األعضاء يف األمم املتحدة مجيعها يف عام        
تحدة وعلى أن لألمم املتحدة دوراً هاماً تؤديه فيما يتعلق حبماية األقليات،            خاصاً من األمم امل   
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 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية          ٢٧مستلهمة يف ذلك أحكام املادة      
  .املتعلقة حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية ودينية ولغوية

تعزيز ومحايـة حقـوق     " ديباجته على أن     وجتدر اإلشارة إىل أن اإلعالن ينص يف        -٥٠
األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية يسهمان يف االستقرار              

التعزيز واإلعمال املستمرين حلقـوق     "وأن  " السياسي واالجتماعي للدول اليت يعيشون فيها     
ات دينية ولغوية، كجزء ال يتجزأ مـن        األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقلي        

تنمية اجملتمع بأسره وداخل إطار دميقراطي يستند إىل حكم القانون، من شأهنما أن يسهما يف               
  ".تدعيم الصداقة والتعاون فيما بني الشعوب والدول

وتوجه اخلبرية املستقلة عناية الوكاالت املتخصصة وغريها من اهليئات التابعة ملنظومة             -٥١
تساهم الوكـاالت   " من اإلعالن، بوجه خاص، اليت تنص على أن          ٩م املتحدة إىل املادة     األم

املتخصصة وسائر مؤسسات منظومة األمم املتحدة، كل يف جمال اختـصاصه، يف اإلعمـال              
ويف هذا الشأن، ترحب اخلبرية املـستقلة       ". الكامل للحقوق واملبادئ املبينة يف هذا اإلعالن      

ملتواصلني اللذين تبديهما الوكاالت املتخصـصة وهيئـات املعاهـدات          بالتعاون والتكاتف ا  
وغريها من اهليئات جتاه واليتها يف جمال قضايا األقليات، وهي تدعوها إىل النظر يف املشاركة               

  .يف ختليد الذكرى العشرين لإلعالن ويف بدء أنشطة يف هذا الشأن
 األمم املتحدة على النظر يف تنفيـذ        وتشجع اخلبرية املستقلة مجيع الدول األعضاء يف        -٥٢

أنشطة يف بلداهنا ومناطقها لتخليد الذكرى العشرين لصدور اإلعالن ولزيادة التعريف بإعالن            
وميكن أن تشتمل تلـك     . األمم املتحدة يف صفوف األقليات وداخل اجملتمع األوسع عموماً        
اليد األقليات وُتـَربز فيـه      األنشطة على حتديد يوم وطين لألقليات ُيحتفل فيه بثقافات وتق         

وميكن أيـضاً تـصوُّر     . إسهامات األقليات يف اجملتمع على مدى التاريخ ويف الوقت احلاضر         
  .مبادرات يف جمال التعليم واإلعالم لفائدة الشباب من مجيع األقليات

، يف جمموعة متنوعة مـن      ٢٠١٢وتتطلع اخلبرية املستقلة إىل املشاركة، خالل عام          -٥٣
ومن مجلة تلك األحـداث سلـسلة مـن         .  اليت ستنظم ختليداً للذكرى العشرين     األحداث

املؤمترات دون اإلقليمية اليت تنظمها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ويستـضيفها بعـض             
وسُيسعى من خالل هذه األحداث إىل مجع طائفة متنوعة من أصحاب           . )٥(مكاتبها اإلقليمية 

من بينهم ممثلون عن حكومات وطنية وجهات فاعلة يف اجملتمع          املصلحة من األقاليم املعنية و    
املدين ُتعىن حبقوق األقليات، وموظفون إقليميون من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومـن             

وستعّرف األحداث باإلعالن وستنظر يف قضايا معينـة        . وكاالت األمم املتحدة املتخصصة   
وستتيح األحداث اإلقليمية أيضاً فرصـة مثينـة        . يةتكون أشد صلة باألقليات يف املنطقة املعن      

__________ 

تقرير، مل يكن قد تأكد بعد أين ستنظَّم األحداث دون اإلقليمية وال مـشاركة              حىت يف أثناء صياغة هذا ال      )٥(
 .مكاتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
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للخبرية املستقلة وللمفوضية السامية حلقوق اإلنسان كي تعرض توصيات احملفل املعين بقضايا            
األقليات وتوصيات أخرى ذات صلة، باإلضافة إىل تقدمي مبادئ توجيهية وموارد لـصناع             

  .حاب املصلحة يف سياقٍ دون إقليميالقرار وألص

 ١١(تقرير عن أنشطة اخلبرية املستقلة السابقة، غـاي ماكـدوغال             -ساًخام  
  )٢٠١١يوليه / متوز٣١ إىل ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

واصلت اخلبرية املستقلة السابقة عملها على تعزيز تنفيذ إعالن األمم املتحدة بـشأن      -٥٤
ية ولغوية من خالل تنفيذ     حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دين          

وأجـرت  . طائفة واسعة من األنشطة بصفتها املكلفة بالوالية حىت انتـهاء مـدة واليتـها             
وحضرت حلقات دراسية ومـؤمترات علـى       . مشاورات مكثفة بشأن مجيع عناصر واليتها     

مستوى اخلرباء ودعت إىل عقد مشاورات، ونظمت مناقشات مـع دول ومـع وكـاالت            
. ليات يف منظومة األمم املتحدة ومع منظمات حكومية دولية إقليميـة          متخصصة وهيئات وآ  

  .وأجرت مشاورات واسعة النطاق مع اجملتمع املدين، وأخرى مباشرة مع األقليات
، شاركت اخلبرية املستقلة الـسابقة يف فعاليـات يـوم           ٢٠١١مارس  / آذار ٧ويف    -٥٥

، ٢٠١١ملنحدرين من أصـل أفريقـي       لسكان ا للمناقشة املواضيعية يف سياق السنة الدولية ل      
الذي نظمته جلنة القضاء على التمييز العنصري ضد السكان املنحدرين من أصـل أفريقـي،          

وكان الغرض من احلدث زيادة فهم أسباب التمييز العنصري    . وأدلت ببيان أثناء ذلك احلدث    
ظر يف ما أُحرز    ضد السكان من أصل أفريقي وعواقبه من خالل تبادل املعلومات املفيدة والن           

وتطرقـت الـسيدة    . من تقدم يف جماهبة التحديات وما اسُتفيد من دروس يف هذا الـصدد            
السكان املنحدرون من : "ماكدوغال إىل احلدث بصفتها عضواً يف فريق نقاش تناول موضوع      

ومتخـض اليـوم   ". التحديات واإلجنـازات  : أصل أفريقي واآلليات الدولية حلقوق اإلنسان     
 بشأن التمييز العنصري ضد     ٣٤ناقشة املواضيعية عن صياغة التوصية العامة رقم        املخصص للم 

  .السكان املنحدرين من أصل أفريقي
 / حزيـران  ٢٢ و ٢١وزارت اخلبرية املستقلة مدينة بيشكك يف قريغيزستان يـومي            -٥٦

النهوض حبقوق األقليات يف    " من أجل املشاركة يف حدث إقليمي حتت عنوان          ٢٠١١يونيه  
وركّز . ، نظمه املكتب اإلقليمي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف بيشكك "يا الوسطى آس

احلدث خصوصاً على املشاركة الفعالة يف احلياة العامة ومجع ممثلني عن احلكومـات وعـن               
وأدلت . اجملتمع املدين يف كازاخستان وقريغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان       

أجنـدة للقـرن    : مشاركة األقليات الفعالة يف احلياة العامة     "ببيان تناول   السيدة ماكدوغال   
تأمالت يف جتربة آسيا الوسطى واملعايري  "وشاركت يف حلقة نقاش عنواهنا      " احلادي والعشرين 

وكان الغرض من ذلك احلدث التوعية حبقوق األقليات اإلثنية يف          ". الدولية حلقوق األقليات  
ا، وطرح مقترحات بشأن العمل الذي ستقوم به مفوضية حقوق          آسيا الوسطى والنهوض هب   
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. اإلنسان واحلكومات الوطنية مستقبالً فيما خيص قضايا األقليات يف منطقة آسيا الوسـطى            
وأجرت السيدة ماكدوغال أثناء زيارهتا مشاورات مع رئيسة قريغيزسـتان، الـسيدة روزا             

  .أوتوْنبايِيفا، تناولت قضايا تتعلق باألقليات
، استضافت اخلبرية املستقلة السابقة مؤمتراً يف جنيف،        ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٦ويف    -٥٧

اخلطوات املقبلة من أجل : التمييز القائم على أساس العمل والنسب"بسويسرا، كان موضوعه 
ومجع احلدث عدة مكلفني بواليـات يف       ". إشراك منظومة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة      

وضـّم خـرباء    . خلاصة مع مكلفني بواليات أخرى ذات صلة هبذه املسألة        إطار اإلجراءات ا  
مرموقني يف جمال التمييز القائم على أساس العمل والنسب، ومشاركني آخرين ذوي جتربـة              
واسعة وغنية يف العمل لدى األمم املتحدة يف مسائل أخرى ويعرفون سبل حتقيق تقـدم يف                

اك املنظومة من أجل حتقيق أفضل األثر وسـبل         أجندات حقوق اإلنسان الشائكة وسبل إشر     
ووضع هذا  . إهلام وإقناع املسؤولني داخل املنظومة من أجل اختاذ إجراءات نيابةًً عن الضحايا           

  .االجتماع اخلاص باالستراتيجية طائفة من مقترحات العمل الواقعية املنبثقة عن املناقشات
االعتراف "تحدثة رئيسية يف مؤمتر حول      وشاركت اخلبرية املستقلة السابقة بصفتها م       -٥٨

" إدارة التنوع يف اجملتمعات املتعـددة     : وسياسات اهلوية والدمج يف القرن احلادي والعشرين      
وخالل املؤمتر، أبـرزت    . ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٩ و ٢٨ُنظّم يف جامعة هونغ كونغ يومي       

وقت احلاضـر وناقـشت     السيدة ماكدوغال العديد من التحديات اليت تواجه األقليات يف ال         
العمل املواضيعي والزيارات القُطرية اليت أجرهتا واليتها والعمل الذي أُجنز يف سياق احملفـل              
املعين بقضايا األقليات، يف جماالت منها األقليات واحلق يف التعلـيم، واملـشاركة الفعالـة،               

  .واملشاركة الفعالة يف احلياة االقتصادية
املستقلة تعاوهنا مع قسم الشعوب األصلية واألقليات التـابع         وواصلت والية اخلبرية      -٥٩

ملفوضية حقوق اإلنسان يف إجراء سلسلة من املشاورات اإلقليمية مع خرباء بشأن املمارسات             
وشاركت يف مشاورات إقليمية يف آسـيا واحملـيط         . الفعالة يف جمال حفظ األمن واألقليات     

والغرض من املشاورات هـو     . ٢٠١١مايو  /ر أيا ٣١ و ٣٠اهلادئ ُعقدت يف بانكوك يومي      
تعزيز الفهم وتبادل األفكار بشأن املمارسات اجليدة والسيئة فيمـا يتعلـق حبفـظ األمـن               
واألقليات بغرض استحداث أداة يف شكل جمموعة من املبادئ التوجيهية من شأهنا أن تـزود               

األقليات مبسألة حفظ األمن    وكاالت إنفاذ القوانني باملشورة بشأن أفضل النُّهج لتناول مشول          
وأتى اخلرباء املشاركون مـن أسـتراليا وكمبوديـا واهلنـد           . عن طريق املشاركة والتمثيل   

وإندونيسيا وباكستان والفلبني وتايلند، وكان من بينهم أعضاء يف جلنة القضاء على التمييـز              
ملشاورات وكـاالت   وكانت ممثلةً يف تلك ا    . العنصري ويف اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين     

وبرامج األمم املتحدة مبا فيها اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا، ومنظمة األمم املتحـدة             
، واليونيسيف، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومفوضـية    )اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة    

 باملخدرات واجلرميـة،    األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومكتب األمم املتحدة املعين        



A/HRC/19/56 

GE.12-10010 20 

وشاركت يف املشاورات أيضاً اجملموعة الدوليـة املعنيـة حبقـوق           . واملنظمة الدولية للهجرة  
ومثَّل حكومة تايلند فيهـا نائـب       . األقليات وجلنة حقوق اإلنسان يف تايلند ومنتدى آسيا       

  . املفتش العام للشرطة امللكية التايلندية

  الزيارات القُطرية    
يناير / كانون الثاين  ٣١، رواندا من     املستقلة السابقة، غاي ماكدوغال    بريةزارت اخل   -٦٠
وسافرت إىل كيغايل وإىل مناطق أخرى حيث تـشاورت مـع           . ٢٠١١فرباير  / شباط ٧إىل  

السكان داخل جمتمعاهتم احمللية الذين يعرِّف بعضهم نفسه بأنه من الباتوا بينما كان آخـرون          
وأشارت اخلبرية املستقلة إىل أنـه تنبغـي اإلشـادة          .  والتوتسي ُيعرَّفون على أهنم من اهلوتو    

باحلكومة على ما اختذته من مبادرات وما اتبعته من ممارسات إجيابية سامهت يف حتقق التعايف               
وجديرةٌ بالثناء اجلهود اليت تبذهلا احلكومة من أجـل         . والتماسك االجتماعي والتنمية والنمو   

 االجتماعي يف ظل هوية وطنية رواندية ومن أجل احلد من           تشكيل الوحدة وحتقيق التماسك   
ومع ذلك، ترى اخلبرية املستقلة أن      . قوة االنتماء اإلثين بوصفه قوة حاشدة ومدمِّرة يف اجملتمع        

العالقات بني األقليات ال تزال حتتل مكانة بارزة يف اجملتمع الرواندي وأن مناقـشة صـرحية                
ية بالنسبة لعملية تعزيز الوحدة الوطنية اليت حتتـرم حقـوق       لتلك القضايا ستكون بالغة األمه    

األفراد واألقليات يف حرية التعبري ويف حرية التعريف بالنفس على أساس االنتماء إىل جمموعة              
  .A/HRC/19/56/Add.1ويرد التقرير عن الزيارة يف الوثيقة . إثنية بعينها

وتناولت . ٢٠١١يوليه  / متوز ١١ إىل   ٤وزارت اخلبرية املستقلة السابقة بلغاريا من         -٦١
سيما الروما واألتراك واملسلمني وغري ذلك من األقليات الدينية وتلـك            حالة األقليات، وال  

وَعقدت مشاورات واسعة تناولت فيهـا      . اليت تعّرف نفسها بأهنا مقدونية ومن أقلية البوماك       
قليات ومكافحة التمييز وحتقيـق    تشريعات بلغاريا وسياستها وممارستها فيما يتعلق حبقوق األ       

وأُشيد باحلكومة على قوانينها وسياساهتا وبراجمها العديدة، منها ما يتعلق بـالتعليم            . املساواة
والعمالة والسكن والرعاية الصحية ومجيعها يهدف إىل تعزيز املساواة وعدم التمييز وحقوق            

ضيض الـسلم االجتمـاعي      تزال يف ح   غري أن أقلية الروما ال    . األقليات، مبا فيها أقلية الروما    
فأفرادهـا  . رغم أن بعض السياسات كانت قد ُوضعت منذ سنوات عديـدة          واالقتصادي  

. يتعرضون للتمييز واإلقصاء يف مجيع جماالت احلياة، األمر الذي يهّمشهم ويعّرضهم لفقر دائم 
  .A/HRC/19/56/Add.2ويرد التقرير عن الزيارة يف الوثيقة 

برية املستقلة حكوميت رواندا وبلغاريا على تعاوهنما أثناء اإلعداد لزيارتيها         وتشكر اخل   -٦٢
وتشكر أيضاً تلـك  . وخالهلما، وهي تتطلع إىل مواصلة احلوار البّناء بشأن حتليلها وتوصياهتا         

املنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة من اجملتمع املدين اليت زودهتا مبعلومات قّيمة وقدمت             
  .ملساعدة أثناء هاتني الزيارتني القطريتنيإليها ا
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  آخر مستجدات احملفل املعين بقضايا األقليات  -سادساً  
 ٦/١٥أنشئ احملفل املعين بقضايا األقليات مبوجب قرار جملس حقـوق اإلنـسان               -٦٣

ليكون مبثابة منرب لتعزيز احلوار والتعاون بشأن القضايا ذات الصلة باألشخاص املنـتمني إىل              
ت قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، وليضيف مسامهات مواضيعية وخـربات إىل              أقليا

واملطلوب من اخلبرية املستقلة توجيـه دورات احملفـل، والتحـضري           . عمل اخلبرية املستقلة  
وقد جنح احملفـل يف حتديـد       . الجتماعاته السنوية، وإبالغ جملس حقوق اإلنسان بتوصياته      

فضلى والتحديات والفرص واملبادرات للنهوض بتنفيذ اإلعالن بـشأن         وحتليل املمارسات ال  
األقليات وأمثر عن نتائج واقعية وملموسة يف شكل توصيات مواضيعية ذات قيمـة عمليـة               

  .بالنسبة جلميع أصحاب املصلحة
وكتدبري عملي يهدف إىل زيادة الوعي وإىل تعزيز تنفيذ توصيات احملفـل يف كـل                 -٦٤

ة والية اخلبرية املستقلة، صدر مطبوع جيّمع توصيات الدورات الـسنوية           منطقة، حتت رعاي  
وُوّزع املطبوع علـى  . الثالث األوىل اليت عقدها احملفل يف وثيقة واحدة ميكن االطالع عليها         

وسيكون هـذا   . نطاق واسع وأتيح االطالع عليه عرب اإلنترنت ويف شكل أقراص مضغوطة          
 تقدمها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف األحداث الـيت          املطبوع مسامهةً يف املوارد اليت    

ستنظَّم ختليداً للذكرى العشرين لصدور إعالن األمم املتحدة، والغاية منه جعـل توصـيات              
  .احملفل يف متناول احلكومات وخمتلف أصحاب املصلحة أكثر من ذي قبل

  ضمان حقوق نساء األقليات: الدورة الرابعة للمحفل    
 ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ و ٢٩دت الدورة السنوية الرابعة للمحفل يومي       ُعق  -٦٥

وركّزت الدورة الرابعة للمحفل على تدابري      . ونظرت يف قضية ضمان حقوق نساء األقليات      
وباالستناد إىل العمـل    . ملموسة وتوصيات ترمي إىل ضمان حقوق نساء وفتيات األقليات        

ألوىل للمحفل وإىل التوصيات اليت أمثرها ذلك العمل، تناولت         املُنجز أثناء الدورات الثالث ا    
الدورة الرابعة احلقوق وكذلك التحديات والفرص فيما يتعلق حبصول نساء وفتيات األقليات            
على التعليم ومبشاركتهن الفّعالة يف احلياة االقتصادية وولوجهن إىل سوق العمل ومشاركتهن            

  .ثقافية والسياسيةالكاملة يف احلياة االجتماعية وال
وترأست الدورة الرابعة للمحفل برباعة السيدة غراثْيِيال ديكسون من بنما وحققت             -٦٦

 دولة عضواً يف األمم     ٨٠مشاركة ممتازة من ِقبل خمتلف أصحاب املصلحة مبن فيهم أكثر من            
م إىل أقليـة    املتحدة من مجيع مناطق العامل، ومن ِقبل خرباء مت حتديدهم باالستناد إىل انتمائه            

وشـاركت يف   . وإىل متتعهم خبربة وحنكة خاصتني يف جمال حقوق النساء املنتميات إىل أقليات           
أعمال الدورة هيئات وآليات ووكاالت متخصصة تابعة لألمم املتحدة مبا فيهـا اليونيـسيف              

، وهيئة األمم املتحدة للمرأة إىل جانب أعضاء ذوي خربة يف هيئات معاهدات األمم املتحـدة              
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وجلنة  وال سيما جلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة             
وكان من بني املشاركني النشطاء يف الدورة العديـد         . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

  .نطقةمن املنظمات غري احلكومية اليت يسرت مشاركة أشخاص ينتمون إىل أقليات من كل م
الة نساء األقليات يف جداول أعمـال خمتلـف         حب من االهتمام    اً مزيد واسترعى احملفل   -٦٧

ة يف جمال حقوق اإلنسان وحقوق األقليات وحقوق املرأة مـن           عاملاجلهات صاحبة املصلحة ال   
جلملة أمور منها حقـوق نـساء      أيضاً  فسح احملفل اجملال    أو. خالل إقامة تعاون أوثق فيما بينها     

ميع املشاركني أمثلة ملموسة    جلم  ، وقدّ دافعة عن حقوق املرأة   ليات واحلركات والشبكات امل   األق
كـي يـربزوا    لمشاركني  ل وأُتيحت الفرصة .  كيفية إبراز حقوق نساء األقليات     علىوعملية  
  .املبادرات اإلجيابية واملمارسات اجليدة من أجل محاية وتعزيز حقوق نساء األقلياتو التحديات

ون اعتراف صريح بالتجارب احلياتية املختلفة لنساء ورجال األقليـات، فـإن            وبد  -٦٨
التمييز يف حق النساء عموماً ونساء األقليات خصوصاً لن يلقى اهتماماً وال معاجلة مناسبة يف               

لذا فإنه من املهم االعتراف بالتنوع املوجود داخل كل أقلية وباحتمـال            . كثري من األحيان  
  .يات ألشكال متعددة من التمييز يف تعامالهتن داخل أقليتهن وخارجهاتعرض النساء والفت

وقد يُعد الرجال النساء تابعات هلم وأدىن منهم درجة، وقد تتعرض نساء األقليـات       -٦٩
لتمييز إضايف على أساس أصلهن اإلثين، أو جنسيتهن أو دينهن علـى يـد ال ينتمـون إىل                  

ين يراعي هذه األشكال املتعددة واملتقاطعة من التمييز        وعليه فإن اعتماد منظور جنسا    . أقليتهن
أمر حاسم لدى تناول حقوق األقليات وحالة نساء األقليات وبناهتا يف أقلية معينة وداخل بلد            

إذ جيب احترام حقوق كل فرد يف هذه األقليات احتراماً كامالً وعلى قدم املساواة مع               . بعينه
  .غريه يف مجيع الظروف

ـ        ألولوية ل  ا عطى ما تُ  كثرياًو  -٧٠ صاحل لجهود املبذولة من أجل ضمان حقوق األقليات ل
إذ كثرياً مـا تكـافح النـساء        .  قضايا وشواغل نساء األقليات     على حساب   عموماً قليةألا

 نتيجة  أمر قد يؤجَّل  اهتن من أجل الدفاع عن حقوقهن، وهو        أقلياملنتميات إىل أقليات داخل     
لعقبات اليت حتول دون متكني بعض نساء األقليات،        ول . عموماً يةقلإعطاء األولوية لشواغل األ   

ـ ات  مجاع شبكات أو    االفتقار إىل االقتصادي و  وأ عدم االتصال االجتماعي     ومن بينها  دعم ل
 متتـع نـساء وبنـات        كبري على   أثر ،نسائية لدى األقليات  ال القدواتنساء األقليات وندرة    

 نساء األقليات يف اإلعراب عن تظلماهتن اجلنسانية        ما ترددت ولرّب. األقليات حبقوق اإلنسان  
وقد تستفيد حقوق نساء األقليات أيضاً من ازدياد        .  خارجها ناهيك عن اهتن،  أقليحىت داخل   

ويف املقابل، قد   . حقوق املرأة  نطاقاً هي حركة الدفاع عن        حركة أوسع   هبا من ِقبل   هتمامالا
ن التجارب اخلاصـة لنـساء األقليـات يف         حقوق املرأة أيضاً م   الدفاع عن   تستفيد حركة   

  .كفاحهن من أجل املساواة عموماً
صول وقد يشكل احل  .  على األقليات واحلق يف التعليم      يف دورته األوىل   ركز احملفل و  -٧١
لى التعليم بالنسبة لبنات األقليات حتديات خاصة، ال سيما يف اهلياكل األسرية واجملتمعيـة              ع
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  توفُّر ل عدم ويشكّ. راسخةث ال تزال األدوار اجملتمعية اجلنسانية       الشديدة نزعتها األبوية حي   
ففـي بعـض    . منطقة من العـامل   كل  التعليم عقبة مطلقة حتول دون تقدمهن ومتكينهن يف         

 بسبب إعطـاء     وذلك لى التعليم  ع لبناتاصول  ح العقبات اليت حتول دون      تعاظماحلاالت، ت 
 للبنات من    حلقة مفرغة تؤدي إىل إقصاء شديد       ذلك فتنتج عن ،  اًاألولوية لتعليم البنني أحيان   

 يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة      ةاملالك املشاركة   هن يف تضاؤل فرص إىل   و التعليم
 بعـض بنـات ونـساء       يف صفوف ونتيجة لذلك، فإن مستويات األمية مرتفعة       . والسياسية

  .األقليات الالئي أُقصني من التعليم
يتأثرن بـالفقر    قد   الالئيتكافؤ فرص التعليم لنساء األقليات وبناهتا،       يظل ضمان   و  -٧٢

 هـا وتعد العوامل الداخلية، مبـا في     . حتدياً كبرياً ميثّل  ،  أكثر من غريهن  واملسؤوليات األسرية   
 على  ،خ اهلياكل األبوية واألدوار اجلنسانية اليت حتد      ورسواملمارسات الثقافية والزواج املبكر     

ـ  يف طريـق   عقبات   تضعمن حرية تنقل البنات والنساء، قضايا مهمة         ،سبيل املثال  صول ح
  .جب التصدي لهستوا يلى التعليم، ممعالبنات 
ـ           ، الثانية ته يف دور  ،أوصى احملفل و  -٧٣ ة ا جبملة أمور منـها أن تكفـل الـدول مراع
نـشأة  مجيع اآلليات واإلجراءات واملؤسسات امل    من ِقبل   الحتياجات احملددة لنساء األقليات     ا

 تكـرِّس و. تعزيز وزيادة مستوى املشاركة السياسية لألشخاص املنتمني إىل أقليـات         بغرض  
 من اتفاقية القضاء على     ٧ منها املادة    نصوص القانونية  من ال   السياسية للنساء جمموعةٌ   احلقوَق

 د مناصب عامة وممارسة   ضمن للمرأة حق التصويت وتقلُّ     اليت ت  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
ألقليات يف اهليئات الوطنية واحمللية املسؤولة      ا يؤخذ برأي ال  ة،  كثرييف أحيان   و. وظائف عامة 

وضـع امليزانيـة،    بالتنمية الوطنية و  ب باحلياة االقتصادية و   ةتعلقها تلك امل  ، مبا في  اتعن السياس 
تـرك  ُتهتن قـد    قضايا نساء األقليات وحاال   فإن  وعليه،  . واألمر أشد بالنسبة لنساء األقليات    

  .ذي معىنحتقيق تغيري  لمن أج أو قد ال ُتعطى هلا األولوية الضرورية جانباً

 دور ن مـن أي  اليت حترمهأُسرهن وأقلياهتنوقد تواجه نساء األقليات عقبات داخل    -٧٤
ة الوطنيـة   احلكومهن يف قرارات    رأيحرمن من إبداء    ، قد يُ  ككلفي اجملتمع   ف.  القرار صنعيف  

ـ ن املشاركة السياسية الفعل   اضميكفل  وال  .  أقليات  ينتمني إىل  ألهنن نساء وألهنن   ة لنـساء   ي
هن  متسّ  اليت قضاياالاألقليات ومتثيلهن على قدم املساواة مشاركتهن يف اختاذ القرارات بشأن           

ويف  ن اجملتمع ككل من مسامهته    ضمان استفادة  يفيساعد أيضاً   وإمنا   ،بشكل مباشر فحسب  
  .تنوع من  عّما يتسم بهحقاًتعبريه 

. حملفل الثالثة األقليات واملشاركة الفعالة يف احلياة االقتصادية       اكان موضوع دورة    و  -٧٥
ومن العقبـات  . لبطالة عرضة لريكّن أكثفكثرياً ما تقصى نساء األقليات من سوق العمل أو        

 يةؤهالت الرمس اليت حتول دون وصول نساء األقليات إىل سوق العمل نقص التعليم املهين وامل            
 عن مكان   أماكن العمل  وُبعدن بفرص العمل املتاحة     عدم علمه  باللغة الرمسية و   قلة معرفتهن و

 التقاليـد   ينوقد تث . ة األطفال والصعوبات املالية   ضاناهلياكل األساسية العامة حل   قلة  اإلقامة و 
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ل أو قـد     العم عننساء األقليات   واألدوار اليت حيددها اجملتمع لكال اجلنسني بدورها        الثقافية  
  .يف هذا الصددهلن حتد بشدة من اخليارات املتاحة 

نـساء  أمـام   أقلية عقبات كـبرية     االنتماء إىل    اجلنس و  بسبب نوع  التمييز   يضعو  -٧٦
 طابعها غري   تزايديت ي فقد جلبت أسواق العمالة ال    . األقليات يف جمال التوظيف والترقية واألجر     

، بأجور زهيـدة يف كـثري مـن         ساء للعمل املأجور   املزيد من الن   -  نتيجة العوملة  - النظامي
وهذا . يف ظروف عمل متردية   استخدمتهن  لعمل و لن من احلماية األساسية     ته، وحرم األحيان

 كثرية جداً  والبنات الصغريات يف أحيان    -ف اليت حتصل فيها نساء األقليات       ما جيعل الظرو  
شـد  أد يكون عبء عملهن     وق. خطرةحىت   صعبة أو ضارة بل      أومونة  أمغري   ،على دخول 

عـدم  والصرف الـصحي    ة و ظيفاملياه الن كوطأة عليهن بسبب عدم وجود املرافق األساسية        
ر بنـات  جَبوكثرياً ما ُت. عياجتماالوة األطفال واحلماية من العنف املرتيل حضان خدمات  توفري

خارج د احلياة   على قي لبقاء   ا لاملصارعة من أج  ن ظروفاً صعبة على     شونساء األقليات الاليت يع   
 غري القانونية داخـل     ةيقعن بسهولة ضحية االجتار واالستغالل واهلجر     وقد   أقلياهتن وأسرهن، 

  . جيعلهن أشد ضعفاًبلداهنن وخارجها، مما

ذًى ألسـباب   بة من الفقر وأ    اجملتمعات، تتحمل نساء األقليات أعباء مركّ      ضويف بع   -٧٧
 احلق  فيما خيص  ما تؤدي إىل مزيد من التحديات        قيود جنسانية كثرياً  خيضعن ل  و ة أو ديني  ةإثني

فعلى سبيل املثال، قد تواجـه نـساء        .  معيشي الئق، مبا يف ذلك السكن الالئق       ىيف مستو 
عدة عوامل خمتلفـة  بسبب األقليات يف املناطق الريفية أو النائية يف بعض البلدان عزلة شديدة      

واألمـالك  د الوصـول إىل األراضـي       َعوُي. منها حدود البيت ونقص التعليم وعقبات اللغة      
 الستقالل املرأة اقتصادياً وملركزها االجتماعي ونفوذهـا        ال بد منه  واستخدامها وإدارهتا أمراً    

داخـل  مركز الرجـل    ، وإمنا فيما خيص     يتعلق مبركزها اخلاص فحسب   فيما   يسالسياسي، ل 
  . أقليتها أيضاً

إىل حرمـان   لقوانني عموماً،   اقليات، و  القانون العريف الذي تستخدمه األ     ؤديوقد ي   -٧٨
سيما  شديد، ال الضعف  حالة من ال  سخة يف   انساء األقليات وقد تتركها األدوار اجلنسانية الر      

قروض صول على يف احلها يف املرياث ووقفيما يتعلق حبقها يف ملكية األراضي أو العقار أو حق  
الناجم عـن طائفـة      التشرد   أدى وقد.  األسواق ج إىل ولوال التكنولوجيا أو    أو الوصول إىل  

 من  ألسباب، منها احلرب واضطرار الرجال إىل الفرار أو سقوطهم قتلى يف نزاع           واسعة من ا  
ضافة إىل تعريض باإل مالك إىل فقدان األراضي واأل  ،الفقر وتغري املناخ  اشتداد وطأة    و الرتاعات

ل اجلنسي والعنف واإلصابة    نساء األقليات إىل جمموعة من املخاطر منها االختطاف واالستغال        
  .اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشري

وقد تواجه نساء األقليات أيضاً حتديات إضافية من حيث الوصـول إىل الرعايـة                -٧٩
والواقع أن عدة عوامل، منها الفقر والعيش يف مناطق جغرافية نائية حيـث   . الصحية اإلجنابية 

ثقـايف يف   الوعي  ال وانعدامأو غري متاحة    /ة و اقصنلألمهات  املتوفرة  تكون اخلدمات الصحية    
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يف زيادة نسبة وفيات األمهـات  بشكل كبري أوساط العاملني يف جمال صحة األم، قد تساهم  
 حقوقهن اإلجنابية مـن     تقييدن على نساء األقليات أن يواجهن       وقد يتعيّ . نساء األقليات من  

وقد يكون ملمارسة الزواج . منع احلملاستخدام وسائل   حقهن يف   ، مبا يف ذلك     أقلياهتنداخل  
ومن . لى التعليم أو العمل   عصوهلن  حنساء و الاملبكر يف جمتمعات األقليات أثر كبري يف صحة         

جملتمع عموماً التعقيم القسري الـذي      السائدة يف ا  املمارسات والسياسات التمييزية األخرى     
  .هانعيب إىل أقلية نبعض نساء األقليات بسبب انتمائهتتعرض له 

، مـثالً ،  صفهنبو -بنات ونساء األقليات    يت ُتعطى عن    لالصور السلبية والنمطية    لو  -٨٠
 معاملتـهن يف  علـى  تأثري كبري -ات أو غري نظيفات ضطهدمأو  عاجزات  أو  غري متعلمات   

بعن ي يتّ الئ نساء األقليات ال   تعرضوقد ت .  التمييز تأبيديف  الصور  لك  تساهم  ت و األوسعاجملتمع  
لفصل أو اإلقصاء بسهولة مـن خمتلـف الـدوائر          لثقافية وتقليدية ودينية خمتلفة     ممارسات  
 سوى لغة أقليتهن، فإهنن يواجهن صعوبات ومتييزاً حـىت يف  نتكلميال   إذا كن و. االجتماعية

وقد تواجه نساء األقليات أيضاً عقبات حتول دون حريـة التعـبري            . املواقف احلياتية البسيطة  
وصول إىل احملافل االجتماعية والثقافية مقارنة برجال       يف ال  ةًحمدودرصهن  فكون  تالثقايف وقد   

  .األقليات
وُنظّم على هامش الدورة الرابعة للمحفل حدثان جانبيان تنـاوال حقـوق نـساء                -٨١

 ٢٩ونظمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان احلدث اجلانيب األول يف يوم  . وفتيات األقليات 
الذي ركّز على متكني نساء األقليات من املطالبـة حبقـوقهن داخـل             نوفمرب  /تشرين الثاين 

جمتمعاهتن كما ركّز على اهليئات واآلليات التنظيمية واملؤسسية اليت ميكـن أن تـؤدي دوراً               
وكان من بني أعضاء فريق النقاش مرسـيدس        . فعاالً يف متكني نساء األقليات وبناء قدراهتن      

ق العامل املعين بالتمييز ضـد املـرأة يف القـانون ويف            العضو يف الفري  ) املكسيك(باركيت  
من برنامج النساء يف قطاع الصيد؛ ورينو سيجابايت        ) كينيا(املمارسة؛ وأتيينو جونيفر كريي     

من صندوق التعلـيم    ) سلوفاكيا(من منظمة داليت النسوية؛ وبياتا بيسليم أوالهوفا        ) نيبال(
مـن مـنظميت أفروالتينـوس      ) كولومبيـا (س  اخلاص بالروما؛ وليوناردو ريالس مـارتيني     

  .وإيكوديسارُّويو

  خامتة  -سابعاً  
تتطلع اخلبرية املستقلة إىل الوفاء مبتطلبات الوالية اليت كلفها هبا جملس حقـوق               -٨٢

اإلنسان وإىل حتقيق تعاون بّناء ومثمر مع خمتلف أصحاب املصلحة يف مجيع املناطق هبدف              
عرب بوجه خاص عن رغبتها يف أن تشرك بشكل بّنـاء           وهي ت . الوصول إىل تلك الغاية   

الدول األعضاء يف األمم املتحدة ويف أن تشجعها على االستجابة ملا تقدمه من طلبـات               
استعالم أو إجراء زيارات قُطرية مع التأكيد على أن واليتها تظل على استعداد، إىل أبعد               

 طلباهتا يف جماالت من بينها التعاون مدى ممكن، لتقدمي املساعدة إىل الدول ولالستجابة إىل      
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وتؤكد اخلبرية املستقلة، بنفس القدر، األمهية اليت توليها لدور وآراء املنظمـات            . التقين
غري احلكومية وممثلي األقليات أنفسهم يف أمور منها تزويـدها باملعلومـات وإشـراكها              

  .ع األقليات ونيابة عنهاومساعدهتا بشكل كامل يف أداء عملها املتعلق بقضايا األقليات م
 يصادف الذكرى العشرين العتمـاد      ٢٠١٢وإذ تذكّر املقررة اخلاصة بأن عام         -٨٣

إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قوميـة أو إثنيـة وإىل               
أقليات دينية ولغوية، فإهنا حتث مجيع أصحاب املصلحة، مبن فيهم الـدول األعـضاء يف               

املتحدة واجملتمع املدين واألقليات نفسها، على بذل اجلهود واألخذ بزمام مبادرات           األمم  
لزيادة التعريف باإلعالن يف صفوف مجيع السكان، كل داخل دولته ومنطقتـه، وعلـى              
السعي بنشاط إىل تعزيز تنفيذه وإىل تعزيز متتع األشخاص املنتمني إىل أقليات جبميع حقوق 

  .اإلنسان متتعاً كامالً

        


