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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية والعشرون

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

  ة واألمني العاموتقارير املفوضية السامي
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية     

  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

اص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات ـحقوق األشخ    
  دينية ولغوية

  تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    

  موجز    
ويغطي األنـشطة   . ١٣/١٢ُيقدَّم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           

، الـذي   ٢٠١٢اليت اضطلعت هبا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف عام            
يوافق الذكرى السنوية العشرين العتماد اإلعالن املتعلق حبقوق األشخاص املنـتمني إىل            

وأتاحت الذكرى فرصة كبرية للنظـر يف       .  وإىل أقليات دينية ولغوية    أقليات قومية أو إثنية   
خمتلف السبل اليت اسُتخدم فيها اإلعالن وُنفِّذ عملياً وللوقوف على كيفيـة اسـتخدامه              

وركزت األنشطة اليت ُيوجزها التقرير على التوعية       . بطريقة أفضل حلماية حقوق األقليات    
ستويات الوطين واإلقليمي والدويل من أجل حتـسني  باإلعالن وعلى تنفيذ أحكامه على امل 

  .محاية ممارسة األشخاص املنتمني إىل أقليات حقوقهم
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  مقدمة  -أوالً  
، يف م املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان   األمطلب جملس حقوق اإلنسان إىل مفوضة         -١

يتضمن معلومات عن التطورات ذات الصلة      تقريراً سنوياً   ، أن تقدم إىل اجمللس      ١٣/١٢قراره  
يف عمل هيئات وآليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، وعن األنشطة اليت اضـطلعت              

زيز واحترام أحكام اإلعـالن املتعلـق       هبا املفوضية، يف املقر ويف امليدان، واليت تساهم يف تع         
  .حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

، معايري عامليـة تتعلـق   ١٩٩٢ويتضمن اإلعالن، الذي اعُتمد بتوافق اآلراء يف عام    -٢
 إىل كون حقوق    وباإلضافة. حبقوق األقليات وبالتزامات الدول حبماية هذه احلقوق وتعزيزها       

الرتاعـات  منع  قوق اإلنسان، فإهنا متثل عناصر أساسية لبناء السالم و        حلاألقليات مكوناً هاماً    
ة يمفوضويف إطار االحتفال بالذكرى السنوية العشرين لصدور اإلعالن، اضطلعت          . والتنمية

ن والتـشجيع   بعدة أنشطة للتوعية باإلعال   ) املفوضية(م املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      األم
 . ٢٠١٣-٢٠١٢على تنفيذه، مبا يتسق مع اخلطة اإلدارية للمفوضية لفترة السنتني 

دون إقليمية ومبادرات أخرى، على تعزيز      مناسبات  وشجعت املفوضية، من خالل       -٣
قوق األقليات،  األنشطة على أبرز قضايا الساعة املتعلقة حبوركزت. االهتمام حبقوق األقليات 

للنظر كبرية وأتاحت األنشطة فرصة . األقليات الدينية ووصوالً إىل وضع الدساتري     بدءاً حبماية   
يف الُنهج الناجعة يف جمال محاية حقوق األقليات وجتميعها مبا ميكّن من النسج على منواهلـا،                

رض تذليلها علـى املـستويات الـوطين        ومكّنت أيضاً من النظر فيما تبقّى من صعوبات بغ        
  . واإلقليمي والدويل

  عمل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف املقر ويف امليدان  -ثانياً  
أعربت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف خمتلف البيانـات العامـة           -٤

والكلمات الرئيسية اليت ألقتها، عن شواغلها إزاء أوضاع األقليات، بدءاً مبعاملة أفراد الروما             
االفتتاحي أمـام  البيان ففي .  ووصوالً إىل حقوق األقليات الدينية يف خمتلف املناطقيف أوروبا 

يونيه، سلطت املفوضة الـسامية     /حزيرانالدورة العشرين جمللس حقوق اإلنسان، املعقودة يف        
ملتعلق حبقوق األشخاص املنتمني إىل     الضوء على الذكرى السنوية العشرين العتماد اإلعالن ا       

، وركزت على وجوب إسهام منظومة األمم املتحـدة بأكملـها يف            ١٩٩٢ام  أقليات يف ع  
وأثارت املفوضة السامية يف بياهنا االفتتاحي أمام       . النهوض حبقوق األقليات ومكافحة التمييز    

سبتمرب، شواغل بـشأن    /أيلولالدورة احلادية والعشرين جمللس حقوق اإلنسان، املعقودة يف         
 الدينية، وأكدت ضرورة التخلص من التشريعات واملمارسات        أمور منها استهداف األقليات   

  .التمييزية وأمهية عدم اتباع هنج انتقائي يف معاجلة هذه املسألة
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ويف الكلمة الرئيسية اليت ألقتها املفوضة السامية يف حلقة العمل املعنية باجملتمع املـدين                -٥
 ٢٧، املعقـودة يف نيويـورك يف        والتثقيف حبقوق اإلنسان كأداتني لتعزيز التـسامح الـديين        

سبتمرب، أكدت أنه بالرغم من مالحظة زيادة التركيز على أمهية النهوض بالتسامح الديين             /أيلول
تزال لألسف تبعث على القلق أكثر        ال ومحاية األقليات الدينية، فإن األوضاع على أرض الواقع       

كفل احترام حرية الدين    وشددت على ضرورة بذل مزيد من اجلهود مبا ي        . من أي وقت مضى   
جلميع بقوة على املستويات الـدويل      أو املعتقد ومحاية حقوق األقليات الدينية، وضرورة التزام ا        

ويف املؤمتر العاملي املعين بالعدالة واحلوكمة والقانون مـن أجـل حتقيـق             . واإلقليمي والوطين 
يونيـه، شـددت   / حزيـران ٢٠االستدامة البيئية الذي نظمه برنامج األمم املتحدة للبيئـة يف           

 والنـساء وصـغار   والشعوب األصليةالسامية على لزوم احترام مجيع حقوق األقليات         املفوضة
  .القائمة على املشاركةالفالحني ومن يعيشون يف حالة فقر والفئات املستضعفة يف العمليات 

حقوق يوليه، أثارت املفوضة السامية شواغل خطرية بشأن انتهاكات         / متوز ٢٧ويف    -٦
اإلنسان املستمرة يف والية راخني مبيامنار، يف أعقاب أعمال العنف اليت اندلعت بني الطائفتني              

  . وحثت على إجراء حتقيق فوري ومستقل يكشف ما حدث. البوذية واملسلمة
وعلى . هتا القطرية أيضاً جمموعة من قضايا األقليات أثناء زيارا      املفوضة السامية   وأثارت    -٧

يونيه، أعربت عن األمل يف     / حزيران ٧أثناء البعثة اليت قامت هبا إىل باكستان، يف         ،  سبيل املثال 
،  بصورة أفضل  تعزيز التسامح وحقوق اإلنسان   لأن ُيعدل البلد املناهج واملواد التعليمية وحيدثها        

وأثناء البعثة الـيت قامـت هبـا إىل         . األقليات الدينية وغريها من األقليات    خباصة فيما يتعلق ب   
يوليه، بينت أن التمييز، وخباصة ما هو قائم منه على أسـس العـرق              / متوز ١٠قريغيزستان يف   

 والدين ونوع اجلنس، يظل ميثل قضية خطرية تثري مشاكل، حيث إن األقليات اإلثنية والقوميـة         
إنفـاذ  ممثلة متثيالً ناقصاً إىل حّد كبري يف السلطة التنفيذية والدوائر احلكومية واهليئات املكلفة ب             

   / تشرين الثـاين   ١٣وأثناء البعثة اليت قامت هبا إىل إندونيسيا يف         . القوانني ويف السلطة القضائية   
هجمات عنيفة وعمليـات تـشريد      حدوث  تقارير عن   ورود  نوفمرب، أعربت عن انزعاجها ل    

 بطاقات اهلوية وغريها من أشكال التمييز واملضايقة ضد األقليات الدينيـة          حرمان من   قسري، و 
وأعربت عن قلقها أيضاً إزاء عدم      . املنتمية إىل األمحدية واملسيحية والشيعية واملعتقدات التقليدية      

وأوصت إندونيسيا بتعديل أو إلغـاء قـانون        . توفري الشرطة احلماية املناسبة يف هذه احلاالت      
 بشأن تـشييد أمـاكن      ٢٠٠٦ و ١٩٦٩ واملرسومني الوزاريني لعامي     ١٩٦٥التجديف لعام   

  .  املتعلق بطائفة األمحدية٢٠٠٨ادة والوئام الديين، واملرسوم الوزاري املشترك لعام العب

  أنشطة االحتفال بالذكرى السنوية العشرين العتماد اإلعالن  -ألف  
 يشكل أهم صك من صـكوك األمـم         ١٩٩٢ال يزال اإلعالن املتعلق باألقليات لعام         -٨

 عدم  تشمله من إرشادات موثوقة ومعايري أساسية       املتحدة املخصصة حلقوق األقليات، ملا يتضمن     
ُيستشهد به بصورة كافية يف اجلهود املبذولة حلمايـة           ال املشاركة يف صنع القرار، بيد أنه     والتمييز  
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هذه الفجـوة   سد  ن لصدور اإلعالن فرصةً ل    الذكرى السنوية العشرو   توأتاح. حقوق األقليات 
  . حقوق األقليات بصورة أعمجمال يف تدعيم العمل  واإلعالن وتنفيذه،االهتمام بزيادة حتفيز و
ه الذكرى السنوية واألنـشطة ذات      تلزخُم الذي ولَّد  لنتيجة  اإلعالن  االهتمام ب وتزايد    -٩

الصلة اليت نظمتها املفوضية بالتعاون مع جمموعة من شركاء األمم املتحدة واحلكومات وممثلـي           
عن نتائج أنشطة االحتفال بالذكرى تقريراً ملفوضية اقدمت و. األقليات واملنظمات غري احلكومية

 تشرين  ٢٨-٢٧(السنوية العتماد اإلعالن يف الدورة اخلامسة للمحفل املعين بقضايا األقليات           
 .الذكرىذه  هلة، املخصص)٢٠١٢نوفمرب /الثاين

ووضعت املفوضية بالتعاون مع إدارة شؤون اإلعالم استراتيجية اتـصال لالحتفـال              -١٠
 هوية مرئية مميزة لالحتفال؛ وتطويرومشل تنفيذ االستراتيجية . رى السنوية العتماد اإلعالنبالذك

 ،)www.ohchr.org/minorityrights2012( الشبكي   وفرعاً خمصصاً لالحتفال على موقع املفوضية     
وحنـو اثـىن    ) قات وملفات الفتات وملص (جتارية جبميع اللغات الست     ومواد دعائية بعالمات    

السنة؛ وبيانـات صـحفية     على مدار   االً على املوقع تتعلق بقضايا األقليات، ُنشرت        عشر مق 
فيديو مع اخلـبرية    باللمفوضة السامية تركز أساساً على التمييز ضد األقليات؛ ومقابلة مسجلة           ل

التوصـيات  جمموعة  املستقلة املعنية بقضايا األقليات، ريتا إجياك، تركز على الذكرى السنوية؛ و          
 ،اإلنكليزية والفرنسية اإلسبانية و عتمدها احملفل املعين بقضايا األقليات، والصادرة باللغات        اليت ا 

   .الذكرى السنويةممهورة بشعار 

لالحتفال بالذكرى الـسنوية العـشرين      اليت عقدها جملس حقوق اإلنسان      حلقة النقاش     -١  
مية أو إثنية وإىل أقليات     العتماد اإلعالن املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قو        

  دينية ولغوية
، الدعوة إىل عقد حلقة نقاش يف دورتـه  ١٨/٣قرر جملس حقوق اإلنسان يف قراره        -١١

 لالحتفال بالذكرى العشرين لإلعالن املتعلق حبقوق األشخاص املنـتمني إىل           التاسعة عشرة 
ة خاصة على مسألة تنفيـذ      أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، مع التركيز بصف          

اإلعالن، وكذلك على ما حتقق بشأنه وعلى أفضل املمارسات والتحديات القائمة يف هـذا              
انظـر  (الصدد، وطلب إىل املفوضية أن تعد تقريراً عن نتائج حلقة النقاش يف شكل ملخص               

A/HRC/20/6و Corr.1 .(  
ارس، مبشاركة خرباء وممثلني    م/ آذار ١٣واتساقاً مع القرار، ُعقدت حلقة النقاش يف          -١٢

يزال ميثل وثيقة مرجعية رئيسية وأن تنفيـذه          ال عن الدول واجملتمع املدين، أقروا بأن اإلعالن      
تزال تقوض حقوق اإلنسان وكثرياً ما تشكل هتديداً   اليف التصدي للمشاكل اليتبالغ األمهية 

 اجلهود لتحسني تنفيذ    حلقة النقاش كذلك ضرورة بذل مزيد من      وضحت  وأ. للسلم واألمن 
التحديات اليت حتـول دون تنفيـذ اإلعـالن         حددت  و. اإلعالن يف مجيع البلدان واملناطق    

وكشفت املناقشة عن اختاذ عدد من الدول       . املمكنة لتجاوز هذه التحديات   عرضت احللول   و
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التـام  هي تدابري يلعب إنفاذها     تدابري جديدة ملكافحة استبعاد األقليات والنهوض هبويتها، و       
  . يف التصدي للمشاكل احلالية اليت حتول دون محاية حقوق األقلياتدوراً مفيداً 

يف عمليـات   حاسـم األمهيـة     يزال    ال وأبرزت املناقشة أن احترام مبادئ اإلعالن       -١٣
األساسيني باعتبارمها شرطني   ملساواة وعدم التمييز    مبدأي ا املشاركون على   شدد  و. االنتقال

احلصول على  أن  كررت حلقة النقاش أيضاً التأكيد على       و. قوق األقليات لتأمني ح أساسيني  
التعليم اجليد يؤدي دوراً حيوياً يف مكافحة التمييز وبناء قدرة األقليات علـى املـشاركة يف                

وأتاحت حلقة النقـاش    . احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية للبلدان اليت يعيشون فيها       
 املمارسات املتعلقة مبختلف القضايا اليت ميكن النسج على مناوهلـا           مناسبة هامة جلمع أفضل   

  . تنفيذ اإلعالن يف مجيع املناطقلتعزيز 

بشأن تعزيز فعالية آليات حقوق اإلنـسان الدوليـة واإلقليميـة           الدراسية  خلرباء  احلقة    -٢  
  والوطنية يف محاية وتعزيز حقوق األقليات الدينية

 ٢٢ اليت نظمتها املفوضية بالتعاون مع حكومة النمسا يف       دراسية  الخلرباء  احلقة  ُعقدت    -١٤
ومجعت خرباء ذائعي الصيت يف قضايا األقليات وحريـة الـدين أو املعتقـد              . مايو/ أيار ٢٣و
فيهم اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقـد،                مبن

ثلني عن احلكومات واملنظمات واآلليات األوروبية الرئيـسية الـيت          هاينر بيليفلت، وكذلك مم   
واستكـشف  . تتعامل مع األقليات الدينية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين         

 حكومة، كيفيـة زيـادة   ١٦ مشاركاً، مبن فيهم ممثلون عن   ٦٧املشاركون الذين بلغ عددهم     
وباإلضـافة إىل اسـتعراض     . يكفل محاية األقليات الدينيـة    فعالية إعمال حقوق األقليات مبا      

 مؤخراً يف عمل آليات حقوق اإلنسان ذات الصلة، قدم املـشاركون            استجدتالتطورات اليت   
  واإلقليمي والـوطين   اقتراحات ترمي إىل تعزيز التعاون بني هذه اآلليات على املستويات الدويل          

  .الدينية بصورة أكثر فعالية يف عمل هذه اآللياتبشأن قضايا حمددة وإدماج محاية األقليات 
يف جـوهري   للنظر عن كثب وبشكل     فريدة  الدراسية فرصة   اخلرباء  حلقة  وأتاحت    -١٥

 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        ٢٧املادة  (الترابط القائم بني حقوق األقليات      
 مـن   ١الفقرة  (لدين أو املعتقد    وحقوق اإلنسان احملددة اخلاصة حبرية ا     ) والسياسية واإلعالن 

فيما يتعلق باألشخاص املنتمني    )  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ١٨ املادة
وناقشت احللقة الدراسية الترابط القائم بني حقوق األقليات وغريها مـن           . إىل أقليات دينية  

ملتحدة على الـصعيدين الـدويل   معايري حقوق اإلنسان، فضالً عن الترابط بني آليات األمم ا      
زيـادة   استكشاف إمكانيـة   جرى تبادل أفضل املمارسات و     ،ويف كال اجملالني  . واإلقليمي
  .تكثيف احلمايةلالتعاون 

 توليها آليات حقوق اإلنسان   تستحق أن   وبينما ساد شعور عام بأن األقليات الدينية          -١٦
آليـات األمـم املتحـدة      املستمدة من    ، تبادل املشاركون جمموعة من األمثلة     اهتماماً أكرب 
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اليت تناولت  اهلامة  السوابق القضائية والتوصيات وغريها من األعمال       بشأن  واآلليات اإلقليمية   
ورأوا أنه بالرغم من الفائدة اليت جينيها املشاركون من املناقشات، فإن اعتمـاد             . هذه القضية 

بغية تيـسري   دارة املعارف   إلبادرات  م مب القياهنج أكثر انتظاماً سيكون مفيداً، وشجعوا على        
واتفق املشاركون على ضرورة االضـطالع مبزيـد مـن          . تبادل املعلومات واألفكار الثاقبة   

الذي تتيحـه   الزخم االستفادة مناألعمال اليت تشجع على زيادة تنفيذ اإلعالن، مبا يف ذلك    
  .نالذكرى السنوية العشرو

املعنيـة   الفاعلة األخرى    اجلهاتألمم املتحدة وغريها من     اإلقليمية بشأن دور ا   املشاورة    -٣  
قوق اإلنسان والتنمية يف النهوض مبشاركة األقليات يف استراتيجيات احلد من الفقـر             حب

  والتنمية يف جنوب شرق آسيا
ممثلني سبتمرب /أيلول ٢٦-٢٥ اإلقليمية املعقودة يف بانكوك يف الفترة      املشاورةضّمت    -١٧

 األمم املتحدة، مبا فيها مكتب املفوضية اإلقليمي جلنوب شرق آسـيا            عن خمتلف مؤسسات  
ومفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني        ) اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملنظمة الدولية للهجرة وصندوق األمم املتحـدة للـسكان             
سيا واحمليط اهلادئ ومنظمة العمل الدولية وهيئـة األمـم          واللجنة االقتصادية واالجتماعية آل   

وكان مـن بـني     ). هيئة األمم املتحدة للمرأة   (املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة       
املشاركني ممثلون عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية مبا فيهـا             

ق الدويل حلقوق األقليات واللجنة الوطنيـة حلقـوق         اللجنة اآلسيوية حلقوق اإلنسان والفري    
 .اإلنسان يف تايلند وشبكة حقوق الالجئني يف آسيا واحمليط اهلادئ

ودرس املشاركون بعض األسباب اليت حتول دون حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة              -١٨
 اجملـاالت    التفاوت الدائمـة يف مجيـع      أوجهورأوا أموراً منها أن     . العديد من احلاالت   يف

والصعوبات اليت حتول دون املشاركة اهلادفة متثل العوائق الرئيسية، وكثرياً ما تشمل سياسات             
  .مثبِّطةوبرامج إمنائية 

التمييز املنهجي ضد األشخاص املنـتمني إىل       كيف يؤدي   ودرس املشاركون أيضاً      -١٩
إىل  هـا والـتحكم في   األراضيملكية   الفئات املهمشة يف الوصول إىل       قليات وغريها من  األ

يزيد من  ميكن بدوره أن    ما  القضايا اإلمنائية،   يف  ستويات  املمجيع  على  من اختاذ القرار    احلرمان  
ودرسوا أيضاً كيفية تأثري هذه املشكلة يف نـساء األقليـات           . االستيالء على األراضي  حدة  

عزيز مشاركة  واستكشف املشاركون احللول املمكنة مبا فيها خمتلف آليات ت        . بصورة خاصة 
علـى وثـائق    صول  األقليات يف اختاذ القرار والربامج اليت حتسن القدرة املؤسسية وتيسر احل          

  . اهلوية القانونية وسندات امللكية
إحدى دعائم استراتيجية احلوكمـة  هو وذكَّر املشاركون بأن تعزيز حقوق اإلنسان    -٢٠

هام آليات حقوق اإلنسان مثل اخلـبرية       حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وإمكانية إس     لكفالة  



A/HRC/22/27 

GE.12-18785 8 

املستقلة املعنية بقضايا األقليات واحملفل املعين بقضايا األقليات، يف ضمان حتقيق األهداف مع             
على ضرورة  أكدت املشاورة   و. إيالء العناية الواجبة للصعوبات احملددة اليت تواجهها األقليات       

وميكـن أن   . فيد جمتمعات األقليات  تة  ومستداممنصفة  تحقيق هذه األهداف بصورة     السعي ل 
حتقيق األهداف اإلمنائيـة    الرامية إىل   يشمل ذلك إعداد دراسات تتناول الترابط بني األعمال         

  . معاجلة شواغل األقلياتالرامية إىل لأللفية واألعمال 

نفـاذ  املشاركة الفعالة لألشخاص املنتمني إىل أقليات يف إ       "حلقة العمل اإلقليمية للخرباء،       -٤  
  "سريعي االستجابةني وبناء جهاز شرطة وسلطة قضائية شامل: القوانني

تـشرين   ١٩-١٨ضمت حلقة العمل اإلقليمية هذه، املعقودة يف بيشكاك يف الفتـرة      -٢١
أذربيجان، وأرمينيا، وأوكرانيا،   ( مشاركاً، ميثلون تسعة بلدان      ٧٠ ما يربو على     ،أكتوبر/األول

، )هورية مولدوفا، وطاجيكستان، وقريغيزستان، وكازاخستان    وبيالروس، وتركمانستان، ومج  
منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا، واملفـوض الـسامي املعـين            (ومنظمات دولية وإقليمية    

القومية يف هذه املنظمة، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، ومركز األمم املتحدة اإلقليمـي              باألقليات
ملعين باملخـدرات واجلرميـة     الوسطى، ومكتب األمم املتحدة ا    ا  للدبلوماسية الوقائية ملنطقة آسي   

حكوميـة،  ، ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات غري        )حدة اإلمنائي وبرنامج األمم املت  
وتناولت اجللـسات أمـوراً    . فضالً عن خرباء دوليني يف جمايل حقوق األقليات وعمل الشرطة         

ت التمييزية غري القانونيـة يف إنفـاذ القـوانني،          قضايا حقوق اإلنسان وصلتها باملمارسا     منها
  .واحلاجة إىل بناء الثقة يف مؤسسات إنفاذ القوانني، والتعاون مع األقليات

يف إشراك األقليات   املتعلقة ب دراسة  املفوضية اإلقليمي آلسيا الوسطى ال    وقدَّم مكتب     -٢٢
وسـلّم املـشاركون    . تفادةالدروس املـس   وتبادل املشاركون    إنفاذ القوانني يف قريغيزستان   

. بضرورة توفري التدريب املتواصل للمسؤولني يف دوائر الشرطة يف مجيع املستويات والرتـب            
ذ احلاجة إىل إدراج إصـالح إنفـا      ) أ: (ومشلت القضايا األخرى اليت شدد عليها املشاركون      

ول علـى   املتعلقة باحلـص  صالحات  اإل) ب( أوسع نطاقاً؛    القوانني يف عملية إصالح هيكلي    
مزايا نظام احلصص والتدابري اخلاصة املؤقتة لتيسري توظيـف  ) ج(األقليات؛   املعلومات بلغات 
  .احلاجة إىل بيانات مصنفة) د(أفراد األقليات؛ و

واستكشف املشاركون جمموعة واسعة من قضايا حقوق األقليات ذات الصلة بدور             -٢٣
وركزت املناقشات على تعزيز ومحايـة      . ضاءإىل الق إمكانية اللجوء   السلطة القضائية وتعزيز    

وشددوا على أمهية ضمان    . حقوق األقليات عن طريق املشاركة والتمثيل يف السلطة القضائية        
على الدور القيم الـذي     سلطوا الضوء   و. رقابة ومساءلة مستقلتني بشأن عمل أفراد الشرطة      

  .يف كفالة حقوق األقلياتتضطلع به املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين 
عرض ل اًممثلو الدول واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وقت      ُمنح  وفضالً عن ذلك،      -٢٤
القـوانني والـسلطة    فيما يتعلق بإنفـاذ      قضايا األقليات    ألعمال اليت يضطلعون هبا يف جمال     ا
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ة على أرض ويسرت هذه العروض إجراء حوار مفتوح وبّناء بشأن األوضاع الوطني      . القضائية
بعـض  شكوكاً بشأن   ممثلو اجملتمع املدين    أبدى  وبينما شددت الدول على إجنازاهتا،      . الواقع

  . اإلجنازات اليت ادعت الدول حتقيقها
مواصلة النهوض حبقوق األقليات هبدف املعلقة على جهود وسلّم املشاركون باألمهية   -٢٥

وافقـوا  ذلك،  ول.  يف بلداهنم  تجابة وسريعي االس  نيوشاملشرطة وسلطة قضائية    بناء جهاز   
ميكن أن تشكل مبادئ توجيهية لألعمال اليت يضطلعون هبـا          اليت  قائمة من التوصيات    على  

  .على الصعيد الوطين

 يف الـشرق األوسـط      ة الدسـتوري  اتيف عملية اإلصـالح   ضمان التعددية   : "مشاورة  -٥  
  "أفريقيا ومشال
تغيريات الدسـتورية اجلاريـة يف الـشرق األوسـط          الاملتعلقة ب الراهنة  مبناقشة احلالة     -٢٦

لنظر يف التحوالت اجلارية يف اإلصالحات الدسـتورية        فرصة ل املشاورة  أتاحت  أفريقيا،   ومشال
 يف الدوحة نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٠-١٩ املعقودة يف الفترة     املشاورةوضمت  . ووضع الدساتري 

األفكار بشأن التغـيريات  لتبادل من املنطقة خرباء يف جمايل حقوق اإلنسان والقانون الدستوري        
ودرس اخلـرباء التطـورات     . الدستورية السريعة وال سيما أثرها يف حقوق اإلنسان واألقليات        

مبا يف ذلـك مبـادئ إعـالن         ،انعكست هبا التعددية  اليت  الطرق  القانونية واستكشفوا خمتلف    
  .، يف وضع دساتري املنطقة املتعلق باألقليات١٩٩٢ عام
وضع الدساتري اليت   لدعم  األمم املتحدة   ما ميكن أن تقوم به       أيضاً    اخلرباء واستكشف  -٢٧

. واملشاركة الفعالـة الشمول تعزيز  الرامية إىل   حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اجلهود       تستند إىل   
وق اإلنـسان علـى     وقدم املشاركون أيضاً اقتراحات ترمي إىل تعزيز التعاون بني آليات حق          

، هبدف تشجيع اإلدماج املنهجي حلماية األقليـات يف          الدويل واإلقليمي والوطين   املستويات
على اإلصالحات الدسـتورية،    املشاورة  وبينما ركزت   . الدساتري والتشريعات والسياسات  

قضايا عملية من منظور إقليمي، مبناقشة كل من األمثلـة اإلجيابيـة             حبث املشاركون أيضاً  
 .والصعوبات الواجب تذليلها

  احملفل املعين بقضايا األقليات  -باء  
 املتعلـق حبقـوق     ١٩٩٢مبناسبة االحتفال بالذكرى السنوية العشرين إلعالن عام          -٢٨

 تنفيـذ "األقليات، ركزت الدورة اخلامسة للمحفل املعين بقضايا األقليات على موضـوع            
: ىل أقليات دينية ولغوية   اإلعالن املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإ          

 ٢٨-٢٧ وأتاحت دورة احملفل هذه، املعقودة يف الفترة      ". ديد املمارسات اإلجيابية والفرص   حت
 .هبا اإلعالن وُنفـذ عمليـاً     فرصة لبحث خمتلفة الطرق اليت اسُتخدم       نوفمرب،  /تشرين الثاين 

اإلعـالن  تأثري  مناقشة  من وجهات نظر خمتلف أصحاب املصلحة       احملفل الذي استفاد     أتاحو
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الرامية إىل النهوض حبقوق األشـخاص      الوطنية  املؤسسية  األنشطة  ويف التشريعات واآلليات    
  .املنتمني إىل األقليات

كيف "ومتحورت الدورة اخلامسة للمحفل حول أسئلة أساسية بشأن اإلعالن منها             -٢٩
" ق األقليـات؟  استفدت من اإلعالن يف عملك ويف جهودك الرامية إىل محاية وتعزيز حقـو            

ووفـرت مـسامهات املـشاركني      " كيف ميكن حتسني التوعية باإلعالن وحتسني تنفيذه؟      "و
كيفيـة  يتعلق باإلعالن وكيفية استخدامه واالستمرار يف استخدامه أفكاراً إضافية بشأن       فيما

وضـع  يف  العملية  وأسهمت هذه املقترحات    .  إىل إجراءات على أرض الواقع     هترمجة أحكام 
  . سُتقدم إىل جملس حقوق اإلنساناحملفل اليتتوصيات جمموعة 

يف اليوم الـسابق لـدورة احملفـل        أجرت املفوضية   واتساقاً مع املمارسة السابقة،       -٣٠
. ، حواراً مع ممثلي األقليات وغريهم من أصحاب املصلحة        )٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٦(

ؤاهم بشأن أفضل السبل للقيام هبـذا       تبادلوا ر يف تنفيذ اإلعالن و   دورهم  وناقش املشاركون   
  .كثر تنسيقاًيف ذلك التعاون األ، مبا الدور

  برنامج الزماالت اخلاص باألقليات  -جيم  
ُنظم الربنامج السنوي للزماالت اخلاص باألقليات لفائدة األشـخاص املنـتمني إىل              -٣١

 ٣٠إىل  أكتـوبر   /األول تشرين   ٢٩  من أقليات وطنية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية يف الفترة        
؛ ومجع مشاركني   )العربية واإلنكليزية (وتضّمن الربنامج مكّونْين لغويني     . نوفمرب/تشرين الثاين 

من األردن واجلزائر واجلمهورية العربية السورية ومجهورية مولدوفا والكامريون وكولومبيـا           
اكتـساب   أقليات مـن     ومكَّن برنامج الزماالت أشخاصاً ينتمون إىل     . وكينيا واهلند واليمن  

نظومة األمم املتحدة وآلياهتا املعنية حبقوق اإلنسان الدولية بـصفة عامـة وحقـوق        معرفة مب 
ويرمي الربنامج إىل تعزيز مهارات الدعوة ومساعدة املشاركني على         . األقليات بصفة خاصة  

ل تعزيـز   ويف جمتمعاهتم عند عودهتم إىل بلداهنم، من أج       على املستوى الوطين    حتسني عملهم   
وخالل الربنامج الذي دام مخسة أسابيع، حضر املشاركون إفـادات          . محاية حقوق األقليات  

   .تناولت جمموعة واسعة من مواضيع حقوق اإلنسان واضطلعوا مبهام فردية ومجاعية
اإلسهام يف االحتفال بالـذكرى      فرصةلمشاركني  أتاح الربنامج ل  ،  ٢٠١٢ويف عام     -٣٢

وتعـاون  . شاركة يف الدورة اخلامسة للمحفل املعين بقضايا األقليـات        السنوية العشرين بامل  
اإلعالن بالنسبة إليهم وإىل جمتمعاهتم     مداخلة بشأن معىن    املشاركون يف إطار أفرقة على تقدمي       

وطرحـوا  . يف السياق الذي يعملون فيه    ال يزال مالئماً ومفيداً     اإلعالن  ا إن كان    احمللية، وم 
  . عد على تعزيز الوعي باإلعالن ودعم تنفيذهأفكاراً ابتكارية تسا
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  أنشطة املشاركة اإلقليمية والقطرية  -دال  
 املشاركة يف جمال حقوق ٢٠١٢واصل مكتب املفوضية اإلقليمي ألوروبا طوال عام   -٣٣

يناير، استضاف املكتب اإلقليمي اجتماعاً ملـدة    /ففي كانون الثاين  . الروما والرّحل يف أوروبا   
ة اجملتمع املدين للروما يف بروكسل بشأن احلق يف الصحة، يف إطار مبادرة أوسع              يومني حلماي 

نطاقاً تشترك فيها الوكاالت وتتعلق بصحة نساء وأطفال الروما وتقودها منظمـة الـصحة              
 قائم على   جيونيه، عقد املكتب اإلقليمي ندوة يف روما تناولت وضع هن         /ويف حزيران . العاملية

 الروما واملواطنة الفعالة للروما، حبضور ممثلني عن الدول ومؤسسات          حقوق اإلنسان إلدماج  
  . االحتاد األورويب واجملتمع املدين

ومن خالل العمل املتواصل مع السلطات الوطنية واحمللية يف عدة بلدان ومع شركاء               -٣٤
 مناسبة  اجملتمع املدين كذلك، دافع املكتب اإلقليمي باستمرار عن حق الرّحل يف أماكن إيواء            

لثقافتهم، وعن احترام مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة بعمليات اإلخـالء القـسري،             
  . وحقوق الطفل واحللول الشاملة اليت ال تقوم على العزل لصاحل الروما

 حكومـة فيجـي باستـضافة       ئودعم مكتب املفوضية اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلاد        -٣٥
أن تقرير الدولة املزمع تقدميه مبوجب اتفاقية القضاء علـى          مشاورات ألصحاب املصلحة بش   

وضمت املشاورة املؤسـسات احلكوميـة املـسؤولة عـن          . مجيع أشكال التمييز العنصري   
التقرير ومنظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال القضايا املتعلقة بـالتمييز العنـصري              صياغة

وباملثل، يعمل املكتب اإلقليمي مع حكومـة       . جيوباألقليات القومية والدينية واللغوية يف في     
فيجي على متابعة التوصيات الصادرة عن االستعراض الدوري الشامل، مبا فيها التوصـيات             

  . املتعلقة باألقليات
ويدعم مكتب املفوضية يف كولومبيا مشروعاً يرمي إىل جتميـع رؤى اجملموعـات               -٣٦

أسلوب شفاف وشامل، فيمـا يتعلـق حبقهـا يف          اإلثنية الكولومبية ومواقفها وتوصياهتا، ب    
وباتباع منهجية أقرها ممثلو اجملموعات اإلثنية الكولومبية واستندت إىل املناقـشات           . التشاور

 اجملتمعـات   ، شخص من جمتمعات حملية تضم، فيما تـضم        ٣ ٣٠٠اليت مشلت ما يربو على      
املنحدرين من أصـول أفريقيـة،      احمللية للسكان األصليني والرايزال والباالنكويرو والروما و      

سامهت املفوضية يف تعزيز فرادى املنظمات اإلثنية ومساعدة أصحاب احلقـوق يف املطالبـة              
وكنتيجة مباشرة للمشروع، بدأ عدد من اجلماعات اإلثنية عملية تفكري ومناقـشة         . حبقوقهم

ليت ينبغـي أن    داخلية أدت إىل اعتماد مبادئ توجيهية وبروتوكوالت إقليمية بشأن الطرق ا          
وتستخدم املفوضية التوصيات النامجة عـن      . تتبعها األطراف الفاعلة اخلارجية يف مشاورهتم     

عملية املشاركة يف احلوار السياسي مع املؤسسات ذات الصلة يف إطار النقاش اجلاري بشأن              
  . إمكانية اعتماد إطار قانوين يتناول احلق يف التشاور
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ن يف مجهورية مولدوفا على نطاق واسع مع احلكومة         وعمل مستشار حقوق اإلنسا     -٣٧
ومع ممثلي اجملتمع املدين لدعم اعتماد أول قانون شامل يتعلق مبكافحة التمييـز يف الدولـة                

ويف أعقاب البعثة اليت قام هبا املقـرر        . ٢٠١٢مايو  /يف أيار ) القانون املتعلق بضمان املساواة   (
عملت املفوضية مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي علـى         اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد،       

. دعم أطراف اجملتمع املدين الرئيسية مبنحة لرصد حرية الدين أو املعتقد يف مجهورية مولدوفا             
تـوفري الـدعم    : ومشلت األنشطة األخرى اليت اضطلعت هبا املفوضية يف مجهورية مولدوفا         

دعم املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان إلقامـة       إلنشاء شبكة للوسطاء بني مجاعات الروما؛ و      
دعاوى استراتيجية بشأن التمييز، يف أعقاب توصية اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز               

 اليت حتث املؤسسة الوطنية حلقـوق اإلنـسان علـى           ٢٠١١مارس  /العنصري املؤرخة آذار  
، CERD/C/MDA/CO/8-9 (استخدام سلطاهتا القانونية للدفاع يف احملاكم عن ضحايا التمييـز    

بني هيئة األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األمم املتحـدة         (؛ ودعم دراسة مشتركة     )١٢الفقرة  
  .تتناول أوضاع نساء الروما يف مجهورية مولدوفا) اإلمنائي واملفوضية

مايو، عقد وجود املفوضية يف جنوب القوقاز حلقـة عمـل يف منطقـة              /ويف أيار   -٣٨
وُنظِّمت حلقـة  . يت يف جورجيا، اليت يسكنها عدد كبري من أقلية األرمن       يافاخي -مساتسخي  

وُدّرب . العمل بالتعاون الوثيق مع املكتب اإلقليمي ألمني مظامل حقوق اإلنسان يف جورجيا           
 ممثالً عن خمتلف املنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم واملدافعني       ٢٠على حقوق اإلنسان    
ت املعلومات واملواد املقدمة اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين احمللي          ومكّن. عن حقوق اإلنسان  

من تعميق فهم خمتلف قضايا حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق األقليات اللغوية والقوميـة               
  .وغريها من األقليات

. وأسهمت املفوضية أيضاً يف أعمال املنظمات اإلقليمية يف جمال حقوق األقليـات             -٣٩
ى سبيل املثال، يف وضع تعليق مواضيعي بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل            وشاركت، عل 

أقليات قومية يف اللغة مبوجب االتفاقية اإلطارية اليت اعتمدهتا اللجنـة االستـشارية املعنيـة               
، ٢٠١٢مـايو   /باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية التابعة جمللس أوروبـا يف أيـار           

ومبوجب مبادئ ليوبليانا التوجيهية بشأن إدماج خمتلف اجملتمعات، اليت أطلقها املفوض السامي            
  . ٢٠١٢نوفمرب /ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا املعين باألقليات القومية يف تشرين الثاين

  شبكة األمم املتحدة املعنية بالتمييز العنصري ومحاية األقليات  -ثالثاً  
، ينبغـي أن تـساهم   ١٩٩٢ من اإلعالن املتعلق باألقليـات لعـام     ٩ادة  وفقاً للم   -٤٠

الوكاالت املتخصصة وسائر مؤسسات منظومة األمم املتحدة، يف اإلعمال الكامل للحقـوق     
ومتثل هذه املادة جزءاً من اخللفية اليت أنشأ على أساسها األمـني            . واملبادئ املبينة يف اإلعالن   
 شبكة األمم املتحدة املعنية بـالتمييز العنـصري         ٢٠١٢مارس  /رالعام لألمم املتحدة يف آذا    

  .ومحاية األقليات، اليت ستنسق أعماهلا املفوضية
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وهتدف الشبكة إىل تعزيز احلوار والتعاون بني إدارات األمم املتحـدة ووكاالهتـا               -٤١
حقوق وتساعدها جهات الوصل املعنية بالتمييز العنصري و      . وبراجمها وصناديقها ذات الصلة   

  .األقليات، اليت تعينها مؤسسات منظومة األمم املتحدة ذات الصلة
وتشمل مهام الشبكة وضع إرشادات ملنظومة األمم املتحدة عن كيفيـة التـصدي               -٤٢

للتمييز العنصري ومحاية األقليات مبا يتسق مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغـريه مـن               
وتستعرض الشبكة أيضاً حمتوى مبادرات     . مارسات الفعالة املعايري الرئيسية، واالستفادة من امل    

لقضايا املتعلقـة   لالتدريب ذات الصلة يف األمم املتحدة هبدف ضمان تغطيتها تغطية مناسبة            
  . بالتمييز العنصري واألقليات القومية أو اإلثنية واللغوية والدينية

 وتـشرين   ٢٠١٢أبريل  /انيف نيس ) عرب الفيديو (وعقدت الشبكة اجتماعاهتا األوىل       -٤٣
وسبق االجتماع الثاين مشاورة نظمتها املفوضية مع منظمات األقليات         . ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

وغريها من اهليئات بشأن التقدم يف العمل من أجل مكافحة التمييز العنصري ومحاية األقليات              
 األقليـات، الـيت     عين بقـضايا  يف منظومة األمم املتحدة، وتلتها الدورة اخلامسة للمحفل امل        

  . للذكرى السنوية لإلعالنُخصصت

  هيئات املعاهدات  -رابعاً  
تناولت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان قضايا األقليات طوال فترة اإلبالغ، علـى     -٤٤

  .النحو املبني يف األمثلة غري الشاملة الواردة أدناه

  املالحظات اخلتامية    

  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  -١  

  )٢٠١٢مارس / آذار٣٠-١٢(الدورة الرابعة بعد املائة   )أ(  
عند النظر يف تقرير الرأس األخضر، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان الدولـة                -٤٥

الطرف بتجميع بيانات مصنفة حبسب األصل اإلثين عن وجود األقليات وحجمها، وإجـراء           
ـ    حتقيقات يف األسباب األساسية لقتل املهاجرين من غرب أف          هريقيا، وضمان مقاضاة مرتكبي

). ١٨، الفقـرة    CCPR/C/CPV/CO/1(وتوقيع اجلزاءات ومنح التعويضات يف هذه احلاالت        
ـ  تعز علـى وشجعت اللجنة الدولة الطرف، يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن تركمانـستان،            ز ي

سب حبة   بيانات مصنف  وعلى جتميع ويف هيئات صنع القرار     العامة  مشاركة األقليات يف احلياة     
  .)٢٢، الفقرة CCPR/C/TKM/CO/1(هذا الصدد متثيل األقليات يف األصل اإلثين بشأن 
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بأن يكفل جلميع أفراد األقليات اإلثنية والدينية واللغوية التمتع         وأوصت اللجنة اليمن      -٤٦
 باحلماية الفعلية من التمييز والتمكُّن من التمتع بثقافتهم واحلصول، على قدم املساواة، علـى             

التعليم والرعاية الصحية واخلدمات العامة؛ بأن يوفر ُسُبل االنتصاف الفعالة، مبـا يف ذلـك               
  ).١٢، الفقرة CCPR/C/YEM/CO/5(التعويض، لضحايا التمييز 

  )٢٠١٢يوليه / متوز٢٧-٨(الدورة اخلامسة بعد املائة   )ب(  
بشأن أرمينيا، قـضايا    أثارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف املالحظات اخلتامية           -٤٧

األقليات فيها وأوصت الدولة الطرف بأن تكافح العنف والتحريض على الكراهية العنصرية            
والدينية، وأن تتيح احلماية املناسبة لألقليات، وأن تكفل إجراء التحقيق املناسب واملقاضاة يف             

تنفيـذ الفعـال    وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز جهودها لضمان ال        . مثل هذه احلاالت  
وفيما يتعلق  ). ٦، الفقرة   CCPR/C/ARM/CO/2(للقوانني املعتمدة ملكافحة التمييز العنصري      

بالتقرير الذي قدمته ليتوانيا، شجعت اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف جهودها ملكافحة             
 وعـي   اجلرائم املرتكبة بدوافع عنصرية أو متييزية أو تلك اليت تتسم بكره األجانب وزيـادة             

اجلمهور واحلد من انتشار الكراهية والتعصب يف وسائط اإلعالم، مبا يف ذلـك يف شـبكة                
اإلنترنت، عن طريق محالت التوعية والربامج التدريبية اليت تستهدف املؤسـسات املكلفـة             

  ).١٥، الفقرة CCPR/C/LTU/CO/3(بإنفاذ القوانني بصورة خاصة 
الدولة الطرف بأن حتترم،    املعنية حبقوق اإلنسان    وفيما يتعلق بكينيا، أوصت اللجنة        -٤٨

لتنمية واحملافظة على املوارد الطبيعية، حقوق األقليـات        اخلاصة با يف سياق ختطيط مشاريعها     
بـصورة  وينبغـي   . ةمعيشتها التقليدي سبل  ومجاعات السكان األصليني يف أراضي أسالفها و      

وحقـوقهم يف  الـة األوغييـك   حييم تقل اجلارياجلرد قيام الدولة الطرف تضمن أن خاصة  
جلماعة  اهالقرارات املتخذة على مبدأ املوافقة احلرة واملستنرية هلذ    األرض على املشاركة استناد     

)CCPR/C/KEN/CO/3 ٢٤، الفقرة(.  

  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -٢  

  )٢٠١٢مايو / أيار١٨ -أبريل / نيسان٣٠(الدورة الثامنة واألربعون     
فيما يتعلق بالتقرير الذي قدمته سلوفاكيا، أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية              -٤٩

باختاذ خطوات، كفرض عقوبات، لضمان إنفاذ القانون املتعلق        واالجتماعية والثقافية احلكومة    
 اسـتعمال لغـات     بلغات األقليات الذي يقضي بتمكني مجيع املواطنني املنتمني إىل أقليات من          

وفيما يتعلق بتقرير   ). ٢٧، الفقرة   E/C.12/SVK/CO/2(األقليات، يف التعامل مع اإلدارات العامة       
اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التدابري الضرورية لـضمان معاملـة            إثيوبيا، شجعت   

يذ التوصيات ذات   اجملموعات اإلثنية كافة معاملة متساوية تكفل حقها يف هوية ثقافية، على تنف           
  ). ٢٧، الفقرة E/C.12/ETH/CO/1-3(الصلة املقدمة من اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات 
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يف  وفيما يتعلق بتقرير بريو، أعربت اللجنة عن القلق إزاء ارتفـاع معـدل األميـة           -٥٠
لة علـى معاجلـة املـسأ     جمتمعات سكان بريو املنحدرين من أصل أفريقي وحثت احلكومة          

)E/C.12/PER/CO/2-4   وشجعت اللجنة الدولة الطرف أيضاً علـى اعتمـاد         ). ٢٦، الفقرة
عدم التمييز لتعزيز إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة        تدابري خاصة مؤقتة وفقاً ملبدأ      

  ).٢٨املرجع نفسه، الفقرة (للسكان املنحدرين من أصل أفريقي والثقافية 

  ز العنصريجلنة القضاء على التميي  -٣  

  )٢٠١٢أغسطس / آب١٣-٦(الدورة احلادية والثمانون     
حثت جلنة القضاء على التمييز العنصري النمسا على جتميع بيانات إحصائية شاملة              -٥١
التكوين اإلثين للسكان واختاذ تدابري حلظر التحريض على الكراهية العنصرية بوسائل منها           عن  

 ).١١ و ٤، الفقرتان   CERD/C/AUT/CO/18-20(ت الرياضية   مع اجلمعيا على سبيل املثال التعاون     
وقف عمليات االعتقال والتوقيف والتفتيش والتحقيق على أساس التنميط وينبغي للدولة أيضاً 

  ). ١٥ املرجع نفسه، الفقرة(العنصري ومنع الدعاية العنصرية املتعلقة بالسكن وفرص العمل 
ختاذ تدابري خاصة تكفل لسكان إكـوادور       وحثت اللجنة إكوادور على النظر يف ا        -٥٢

املنحدرين من أصل أفريقي التمتع باحلقوق املقّررة يف االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع               
 بتقلـد الوظـائف العامـة   أشكال التمييـز العنـصري، وال سـيما مـا يتعلـق منـها             

)CERD/C/ECU/CO/20-22   لـى  وأوصت كذلك الدولة الطرف بأن تعمل ع      ). ١٢، الفقرة
تثقيف وتدريب املراسلني وغريهم من العاملني يف وسائط اإلعالم ملكافحة أشكال التحّيـز             

املرجع نفسه،  (العنصري اليت تؤدي إىل التمييز ضد اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي            
ويف التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن فيجي، أوصت الدولة الطرف بـالنظر يف             ). ١٦الفقرة  
دابري خاصة لتحسني مستوى مشاركة األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات يف اإلدارة            اختاذ ت 

العامة واحلياة السياسية ولتعزيز ثقافة األقليات ولغاهتا، مبا يف ذلك تأمني الترمجـة الفوريـة               
لإلجـراءات القــضائية إىل لغــات األقليـات مبــا يكفــل احلـق يف حماكمــة عادلــة    

)CERD/C/FJI/CO/18-20١٣ و١٢ و١٠رات ، الفق .(  
جتميع بيانات مصنفة حبسب األقليات بصورة خاصة،       وحثت اللجنة طاجيكستان على       -٥٣

عن املؤشرات االجتماعية واالقتصادية لضمان التمتع باحلقوق املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة،             
النـساء،  وعلى مواصلة جهودها الرامية إىل زيادة مشاركة جمموعات األقليات اإلثنية، مبن فيها             

يف احلياة العامة واحلياة السياسية بتحسني متثيلهم يف الربملان وغريه مـن املؤسـسات العامـة                
)CERD/C/TJK/CO/6-8   أوصت وفيما يتعلق بالتقرير الذي قدمته تايلند،       ). ١٢ و ٨، الفقرتان

، وبأن  اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن استفادة اجملموعات اإلثنية من سبل االنتصاف القانونية           
جتمع بيانات عن متتع اجملموعات اإلثنيـة بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة               

)CERD/C/THA/CO/1-3   كما أوصت الدولة الطرف بأن تعزز اجلهـود   ). ١٧ و ١٢، الفقرتان
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الرامية إىل محاية اللغات اإلثنية واحلفاظ عليها بتدريسها يف املدارس، وبأن تنشر الوعي يف صفوف               
بشأن مسؤوليتهم عن عدم نشر القوالب النمطيـة والتحيـز جتـاه            عاملني يف وسائط اإلعالم     ال

قدمته فنلندا، شـددت     وفيما يتعلق بالتقرير الذي   ). ١٩املرجع نفسه، الفقرة    (اجملموعات اإلثنية   
 بيانات بشأن   سب األصل اإلثين، مبا يف ذلك     حبللدولة الطرف مجع بيانات مفّصلة      على أنه ينبغي    

موعات األقليات واملهاجرين، لتمكني اللجنة من تقييم مدى متتع هذه الفئات باحلقوق املدنية             جم
  .)٧، الفقرة CERD/C/FIN/CO/20-22(والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  -٤  

  )٢٠١٢ه يولي/ متوز٢٧-٩(الدورة الثانية واخلمسون     
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدولة        فيما يتعلق بتقرير بلغاريا، أوصت        -٥٤

الطرف بالتصدي لألسباب األساسية ملعدالت تسرب فتيات الروما من املدارس وخفض هذه            
وينبغي للحكومة كـذلك جتميـع      . املعدالت وإعادة إدماج هؤالء الفتيات يف نظام التعليم       

ات مصنفة حبسب اجلنس عن أوضاع الفئات احملرومة من النساء، مثل نـساء األقليـات               بيان
ة على كافحة االجتار، حثت اللجنة الدولومل. اإلثنية، هبدف اإلسراع بإعمال املساواة اجلوهرية   

تكثيف جهودها لتحسني األوضاع االقتصادية للنساء والفتيات، وال سـيما نـساء طائفـة     
  ).CEDAW/C/BGR/CO/4-7(ّد لتعرضهن لالستغالل الروما، هبدف وضع ح

أنه ينبغي للدولة الطـرف أن   اخلتامية بشأن إندونيسيا     مالحظاهتااللجنة يف   كرت  ذو  -٥٥
مجيع الوسائل املتاحة للقضاء على التمييز والعنف، مبا يف ذلـك العنـف اجلنـسي      تستخدم  

محديـة واملـسيحية والبوذيـة      والتخويف، ضد النساء املنتميات إىل أقليات دينية، مثل األ        
). CEDAW/C/IDN/CO/6-7(والبهائية، وضمان أمنهن وتعزيز متـتعهن حبقـوق اإلنـسان           

يتعلق بالتقارير املقدمة من نيوزيلندا، شجعت اللجنة الدولة الطرف على معاجلة تدهور             وفيما
، فحتـهما  ومكا استعمال الكحول واستعمال املخدرات   إساءة  ، ومنع   للفتياتالصحة العقلية   

واألقليـات  جمتمعات املهاجرين ومنع ظاهرة انتحار الفتيات، وال سيما الفتيات املنتميات إىل  
)CEDAW/C/NZL/CO/7 .(  

  جلنة مناهضة التعذيب  -٥  

  )٢٠١٢يونيه /حزيران ١ -مايو / أيار٧(الدورة الثامنة واألربعون     
ة مناهضة التعذيب احلكومة    يف املالحظات اخلتامية بشأن تقرير اليونان، شجعت جلن         -٥٦

أن تتخذ تدابري فعالة ملنع التمييز ضد مجيع األقليات، سواء املعترف هبا أو غري املعتـرف        على  
وينبغي للدولة الطرف أيـضاً أن      ). ١٢، الفقرة   CAT/C/GRC/CO/5-6( وضمان محايتها    هبا،

إنشاء آليـة   من أجل    من الروما األلبان  أطفال الشوارع   تتعاون مع السلطات األلبانية بشأن      
عند استعراض  يف هذا الصدد،    و). ٢٧املرجع نفسه، الفقرة    (يف هذه احلاالت    للتحقيق  فعالة  
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أن جتري فوراً حواراً مع السلطات اليونانيـة        تقرير ألبانيا، حثت اللجنة الدولة الطرف على        
طفل  ٥٠٢جود  هبدف إنشاء آلية فعالة فوراً للتحقيق يف هذه احلاالت، بغية حتديد أماكن و            

  ). ٢٤، الفقرة CAT/C/ALB/CO/2 (الروما األلبانمن أطفال الشوارع مفقود من 
وممتلكاهتم بتعزيز تدابري   ها الروما   ماية مواطني حبوأوصت اللجنة اجلمهورية التشيكية       -٥٧

املرتكبة ضدهم ومعاقبة مرتكبيها    املراقبة والوقاية، وبالتحقيق يف مجيع أعمال العنف والتمييز         
)CAT/C/CZE/CO/4-5   أيضاً بترمجة قانون مكافحة التمييز     اللجنة  وأوصت  )). أ(١١، الفقرة

يف نظـام التعلـيم     الروما  ومجيع املواد املتعلقة بتعقيم النساء إىل لغة الروما، وبإدماج أطفال           
  ).١٢و) ب(١١املرجع نفسه، الفقرتان (العادي 

  جلنة حقوق الطفل  -٦  

  )٢٠١٢يونيه / حزيران١٥ - مايو/ أيار٢٩(الدورة الستون     
فيما يتعلق بتقرير اجلزائر، أوصت جلنة حقوق الطفل الدولة الطرف بضمان االحترام            -٥٨

الكامل حلق الطفل يف حرية الفكر والوجدان والدين وباختاذ مجيع التدابري الالزمة لوضع حد              
، CRC/C/DZA/CO/3-4(جلميع أشكال العنف واملضايقات اليت تتعرض هلا األقليات الدينيـة           

اللجنـة  ويف املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا اللجنة على تقرير قربص، حثـت            ). ٤٢الفقرة  
مـنح  وختصيص املوارد لـضمان     احلكومة على جتميع بيانات مصنفة حبسب األصل اإلثين،         

ـ  لتلقي التعليم ثنائي اللغة، خيار ألطفال القبارصة األتراك   ا ديين وضمان أن يكون التعلـيم ال
  ).٤٥ و١٨، الفقرتان CRC/C/CYP/CO/3-4(اختيارياً 

وعند النظر يف تقرير اليونان، شجعت اللجنة الدولة الطرف على وضـع وتنفيـذ                -٥٩
سياسات وبرامج تضمن تكافؤ فرص االستفادة من اخلدمات األساسية، وخباصـة الرعايـة             

وينبغي أن  ). ٧٢، الفقرة   CRC/C/GRC/CO/2-3(الصحية والتعليم، وذلك بالتعاون مع الروما       
 األصل التركـي    يواألطفال ذو مسلمي تراقيا    إىل   متتع األطفال املنتمني  حترص اليونان على    

إىل األقلية املقدونية بتكافؤ الفرص يف احلـصول        تعترب نفسها منتمية    وأطفال اجلماعات اليت    
وفيما يتعلـق   ).٢٧قرة املرجع نفسه، الف(على اخلدمات الصحية واالجتماعية والتعليم اجليد  

محاية وفرص أفضل توخياً إلتاحة سحب حتفظاهتا شجعت اللجنة الدولة الطرف على بتركيا، 
، الذين ال ُيعترف هبم     حدرون من أصل كردي   نال سيما األطفال امل   جملموعات األطفال كافة،    

  ).٩، الفقرة CRC/C/TUR/CO/2-3(كأقلية مبوجب الدستور 
ام على توزيع االتفاقية على األقليات، مبن فـيهم أطفـاهلم،           وحثت اللجنة فييت ن     -٦٠

كل اجلهود الرامية إىل استيعاب األقليات اإلثنية ضمن األكثرية املشكَّلة مـن            إهناء  وبلغاهتم  
ونظرت اللجنة يف تقرير نيبال املقـدم       ). ٤٠ و ٢٢، الفقرتان   CRC/C/VNM/CO/3-4(الكينه  

 يف مة حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال واسـتغالهل    تفاقيالمبوجب الربوتوكول االختياري    
ـ  وتـصنيفها    بتجميع البيانات يف املواد اإلباحية، وأوصت     البغاء و   سب األصـل اإلثـين    حب

)CRC/C/OPSC/NPL/CO/1 ٨، الفقرة.(  
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 اإلجراءات اخلاصة  -خامساً  

جملـس حقـوق    قدَّمت اخلبرية املستقلّة املعنّية بقضايا األقليات تقريرها األول إىل            -٦١
وعقد اجمللس نقاشاً عاماً مـع اخلـبرية        . يف دورته التاسعة عشرة   ) A/HRC/19/56(اإلنسان  

ويف هذا الصدد، شاركت اخلبرية املستقلّة . املستقلّة بشأن دور هيئات وآليات حقوق اإلنسان
الـسنوية  لالحتفال بالـذكرى  مارس /يف حلقة نقاش جملس حقوق اإلنسان املعقودة يف آذار    

، حيث أفادت بأهنا تشعر ببالغ القلـق إزاء أوضـاع           ١٩٩٢عالن املتعلِّق باألقليات لعام     لإل
حقوق األقليات الدينية وأمنـها     مسألة  األقليات الدينية يف مجيع املناطق، وأهنا ستعاجل بالتايل         

 . ٢٠١٤-٢٠١٢بصفتها أولوية مواضيعية يف الفترة 

ستقلّة حكومة التفيا على ضمان احتـرام       فرباير، شّجعت اخلبرية امل   / شباط ٢٢ويف    -٦٢
 ١٨حقوق األقلية الناطقة بالروسية وبدء عملية حوار هادف، عقب االستفتاء الذي ُنظَِّم يف              

. رفض مقترح لالعتراف باللغة الروسية لغة رمسية ثانيـة للدولـة          ، وأسفر عن    فرباير/شباط
اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقـد       مارس، انضّمت اخلبرية املستقلّة إىل املقّرر       / آذار ٢ ويف

وإىل املقّرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو تعـسفاً،               
كريستوف هايرت، حلثِّ حكومة باكستان على الردِّ احلاسم بغية وضع حدٍّ للعنف الطـائفي              

ة املستقلّة واملقّرر اخلـاص     مارس، دعت اخلبري  / آذار ٢٠ويف  . وحتسني أمن األقليات الدينية   
املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن             

وانضّمت إىل البيان الذي أصـدرته      . ، إىل التصدِّي بقوة للعنصرية    موتوما روتريي تعصُّب،  
رباء حلقوق اإلنسان   جمموعة تتألف من سبعة خ    ) أبريل/ نيسان ٨(لروما  لمبناسبة اليوم الدويل    

بية توصيفات السل يصعب على الروما التخلُّص من تلك ال      "أنه  وأكدت  تابعني لألمم املتحدة،    
اليت ُيعـرف   حتديد السبل   "الدول إىل تكثيف جهودها و    ودعت  " وعلى عامة اجملتمع جتاوزها   

  . "إلدماج الروما وتبادل هذه السبل وتطبيقهاأهنا ناجعة 
دعت اخلبرية املستقلّة واملقرِّر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة       أغسطس،  / آب ٢ويف    -٦٣

للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصُّب مجيـع البلـدان               
حمرقة الروما، إىل تقـدمي     ذكرى  ، مبناسبة يوم إحياء     )يعيش فيها الروما  وخباصة البلدان اليت    (

ية والعنف والتمييز املعاصرة ضد الروما وإجياد حلول حقيقية         التزام بالتصدِّي ألشكال الكراه   
نوفمرب، شاركت اخلـبرية املـستقلّة يف حمفـل         / تشرين الثاين  ٩ويف  ". الستمرار استبعادهم 

بودابست اخلامس حلقوق اإلنسان يف بودابست، وانضّمت إىل حلقة نقاش بـشأن قـضايا              
.  املتعلِّق باألقليات  ١٩٩٢شرين إلعالن عام    األقليات مبناسبة االحتفال بالذكرى السنوية الع     

نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٢يف  ) A/67/293(وقدَّمت اخلبرية املستقلّة تقريرها إىل اجلمعية العامة        
اجلمعية العامة لطلب املقدَّم وفقاً وكان التقرير هو التقرير األول . أثناء دورهتا السابعة والستني

كلّفون بواليات إىل اجلمعيـة     أن يقدم امل  إىل  الذي يدعو   ،  )٢١الفقرة   (٦٦/١٦٦يف قرارها   
 يؤديـه  وركّزت اخلبرية املستقلّة يف التقرير على الدور الذي ميكن أن    . العامة تقاريرهم سنوياً  
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احلكومية واملؤسـسات الوطنيـة   األجهزة األقليات داخل  االهتمام املؤسسي يف تعزيز قضايا      
  . ذات الصلةخرى األاهليئات الوطنية وحلقوق اإلنسان 

 ١٧ وقامت اخلبرية املستقلّة بأول زيارة قطرية هلا إىل البوسنة واهلرسك يف الفترة من              -٦٤
" عبان األساسيان الش"سبتمرب لبحث أوضاع األقليات الوطنية، مبا فيها الروما و        / أيلول ٢٥إىل  

 ١٩٩٥-١٩٩٢ يف أعقاب نزاعات الفترة   لذان أصبحا   ال) البوسنة وصرب البوسنة  كروات  (
 تـشرين   ٣١ ويف. أقليات حبكم األمر الواقع يف املناطق واملواقـع الـيت يعيـشون فيهـا             

أكتوبر، انضّمت اخلبرية املستقلة إىل املقرِّر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف              /األول
، ميامنار، توماس أوخيا كينتانا، واملقرِّر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً           

تشالوكا بياين، لإلعراب عن بالغ القلق إزاء استمرار العنف الطائفي يف واليـة راخـني، يف            
وهو العنف الذي أسفر عن خسائر يف األرواح وعن هدم املنازل وتـشريد أعـداد               ميامنار،  

للتـوتُّر  األساسية ألسباب كبرية من الناس، ودعت احلكومة إىل التصدي على وجه السرعة ل         
  .الطائفتني البوذية واملسلمة يف املنطقةوالرتاع بني 

وبعد البعثة اليت قامت هبا املقرِّرة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصـر                -٦٥
احلق يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، راكيل رولنيك، إىل               

، قالـت إن    )فرباير/ شباط ١٢ -يناير  / كانون الثاين  ٣٠(الفلسطينية احملتلّة   واألرض  إسرائيل  
للسلطات اإلسرائيلية سجالً رائعاً يف إتاحة السكن الالئق ملوجات من املهاجرين والالجئني            "

". األقليات والفئات احملرومة اجتماعياً   اليوم احتياجات   تليب  ال  اليهود، بيد أن هذه السياسات      
ل والفلسطينيون الذين يعيـشون حتـت       األقليات الفلسطينية املقيمة داخل إسرائي    فقد عانت   

  . ستمر حلقهم يف السكنامللتهديد  من ااالحتالل العسكري
وأعرب املقرِّر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد يف تقريـره إىل جملـس حقـوق                 -٦٦

األقليات للضغط من جانب الدولة واجلهات الفاعلة غـري  أفراد اإلنسان عن قلقه إزاء تعرُّض  
، A/67/303(للتحول أو إعادة التحول إىل الديانات أو املعتقـدات الـسائدة            للدولة  التابعة  
آثار ضاّرة باألقليات الدينيـة، حيـث ُتـشجَّع         الرمسي  " دين الدولة "ملفهوم  و). ٤٧ الفقرة

األنشطة املتعلقـة بالـديانات األخـرى       ُتحظر  السائد بينما   األنشطة التبشريية لصاحل الدين     
  . بدأ عدم التمييزملشكل انتهاكاً ما ي، ُتقيَّد أو
 املترتبة يف جمال حقوق اإلنسان على إدارة املـواد          باآلثاروحذّر املقرر اخلاص املعين       -٦٧
مارس / آذار ٣٠ يف   ،كالني جورجيسكو  بيئياً،   يات اخلطرة والتخلص منها بطرق سليمة     والنفا

 عامـاً يف جـزر      ٦٠ثر مـن    منذ أك من أن اجملتمعات احمللية اليت تعرضت للتجارب النووية         
وحـث الـسيد    ". عيشها األصـلية  دائمة الضطراب أساليب    مل جتد بعد حلوالً     "مارشال  

مـارس احلكومـة وكـذلك      / آذار ٣٠ إىل   ٢٦ الذي زار البلد يف الفترة من        جورجيسكو
الواليات املتحدة األمريكية واجملتمع الدويل على البحث عن إنـصاف فعـال لألشـخاص              

 .اك وروجنيالب وأوتريكيتكيين وإينوبييف املتضررين 
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وقامت املقررة اخلاصة يف جمال احلقوق الثقافية، فريدة شـهيد، ببعثتـها األوىل إىل                -٦٨
ويتجلى اعتراف االحتـاد الروسـي      . أبريل/ نيسان ٢٦ إىل   ١٥االحتاد الروسي يف الفترة من      

بيـد  .  يف جمال التعليم واللغة    يف أحكام دستورية هامة، مبا يف ذلك      بتعدديته اإلثنية والعقائدية    
وإزاء نقص  متكافئة   اخلاصة أعربت عن قلقها إزاء إنفاذ هذه األحكام بصورة غري            املقررةأن  

  .دعم السلطات االحتادية واإلقليمية العديد من األقليات يف هذا الصدد
ألغذية ُنظم ا "وحذّر املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، أوليفيه دي شوتر، من أن               -٦٩

فقد أُنقذ ماليني األشخاص من بـراثن       . مفترق طرق رئيسي  يف البلدان الناشئة وصلت إىل      
وصّرح بذلك بعد تقدمي تقاريره عن الـصني        ". بأكملهاُتركت جمتمعات   الفقر، ومع ذلك    

إىل جملس  ) ، على التوايل  Add.3 و Add.2 و A/HRC/19/59/Add.1(واملكسيك وجنوب أفريقيا    
  . دورته التاسعة عشرةحقوق اإلنسان يف

املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، كيشور سـينغ،         رحب  أبريل،  / نيسان ١٣ويف    -٧٠
القانون املتعلق حبق الطفل يف التعليم اجملاين       إقرار دستورية أحكام    بقرار احملكمة العليا يف اهلند      

ن املقاعد يف املدارس     يف املائة م   ٢٥ ويقضي القانون بتخصيص نسبة      .٢٠٠٩ لعام   يواإللزام
هذا أن يلهم   وقال السيد سينغ إنه ينبغي      . اخلاصة والعامة للفئات احملرومة اجتماعياً واقتصادياً     

  . احلكم بلداناً أخرى
ويف بيان ألقاه املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار أمام جملس حقوق                -٧١

كان للموجة األخرية من اإلصالحات أثر إجيـايب        اإلنسان يف دورته التاسعة عشرة، قال إنه        
قوق اإلنـسان   املتعلقة حب املستمرة  اجلدية  بالفعل يف البلد وشعبه، بيد أنه حذّر من الشواغل          

وال ينبغـي أن    . واليت مل تعاجل بعد، وال ميكن جتاهلها يف ظل االندفاع حنو اإلصالح والتقدم            
يـسمح  دميقراطي  مؤسسي  لسلطات، بل إىل هنج     إىل جمرد تقدير ا   تستند التطورات اإلجيابية    

رحـب املقـرر    أغسطس،  /آب ويف   .بالشفافية وإمكانية التوقع واالستمرار يف اإلصالحات     
مع عشر جمموعات إثنية مـسلحة،      اليت مت التوصل إليها      باتفاقات وقف إطالق النار      اخلاص

لة صوب إجياد حلول سياسية     إنه ينبغي للجهود املبذو   وباحلوار املستمر يف هذا الصدد، قائالً       
  .اجملموعات اإلثنيةأن تعاجل الشكاوى اليت طال أمدها والشواغل الراسخة لدى مستدامة 

مايو، حث اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال، مشـس            /ويف أيار   -٧٢
 يف مقديـشو    الربي، السلطات الصومالية واجملتمع الدويل على إعادة إقامة نظام عدالة شرعي          

مواءمة القانون العريف والشريعة اإلسالمية    رأى السيد الربي أن     و. ويف جنوب وسط الصومال   
تشكل حتدياً كبرياً آخر أمام إقامة العدل مع القانون العصري والقانون الدويل حلقوق اإلنسان 

ـ       "وشّدد على أن    . يف الصومال  ن عـدم   النساء واملشردين داخلياً واألقليات يعانون بشدة م
  ". واحملاكمة وفق األصولاالحتكام للقضاء إمكانية 

مايو، حث الفريق العامل املعين مبسألة التمييز ضـد املـرأة يف القـانون              /ويف أيار   -٧٣
وأشـار  . واملمارسة حكومة مولدوفا على تنفيذ متسق للتشريعات املناهضة للتمييز يف البلد          
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 يف جمـال     اآلليات الوطنية حلقوق اإلنـسان      فراغ أساسي يف    وجود الفريق العامل أيضاً إىل   
النتهاكات حقوق املرأة، وشدد على أن النساء الالئي يواجهن أشكاالً خمتلفة مـن             التصدي  

  .التمييز، مثل أفراد األقليات الدينية أو نساء الروما، حيتجن إىل آلية فعالة ترصد أوضاعهن
الة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران      يونيه، ندد املقرر اخلاص املعين حب     /ويف حزيران   -٧٤

اإلسالمية، أمحد شهيد، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات             
موجزة أو تعسفاً واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة        

حكم اإلعدام حبق أربعة أفراد من أقلية       تنفيذ  بالقاسية أو الالإنسانية أو املهينة، خوان منديس،        
في أعقاب حماكمـة    ف. واز يف مجهورية إيران اإلسالمية    حارون األ قواز يف سجن    حعرب األ 

 ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ١٩يدعي أهنا مل تكن عادلة، صدرت حبقهم عقوبة اإلعدام وُنفذت يف            
 أثنـاء  ٢٠١١أبريل /ة يف نيسانوذُكر أنه أُلقي القبض على الرجال األربع .  تاريخ قريب منه   يف أو

  .احتجاج يف خوزستان وأُدينوا بتهميت احملاربة والفساد يف األرض
املقررة اخلاصة يف جمال احلقوق الثقافية واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو            أدانت  و  -٧٥

ـ            بقوة  املعتقد   ال االنتهاكات اخلطرية للحقوق الثقافية واحلق يف حرية الدين واملعتقـد يف مش
متبكتو، وهـي   دينية مبا فيها األضرحة القائمة يف       المهية  األواقع ذات   املمايل، وال سيما تدمري     

  .قع التراث العاملياموأحد 

  االستعراض الدوري الشامل  -سادساً  
لعشرين واحلادية والعشرين   لتاسعة عشرة وا  ته ا ااعتمد جملس حقوق اإلنسان يف دور       -٧٦

  . باالستعراض الدوري الشامل عن بلدان خمتلفةتقارير الفريق العامل املعين
توصيات تشمل أموراً   قدمت  ويف التقارير املعتمدة أُثريت قضايا تتعلق باألقليات، و         -٧٧

منها تعزيز جتميع البيانات املصنفة من أجل حتسني فهم جرائم الكراهية املرتكبـة يف حـق                
الكراهيـة هبـدف    املتعلقة جبرائم   قوانني  اللتمييز و لناهضة  املقوانني  الاألقليات، وزيادة إنفاذ    

بـرامج  تنظـيم  على الكراهية، وال سيما ضد األقليات الدينية؛ و الفعالة للمحرضني   قاضاة  امل
ومحالت توعية وتثقيف عامة لكبح التمييز اإلثين؛ وتكثيف اجلهود للقضاء على التمييز ضد             

ورة متساوية إىل التعليم والصحة     الفئات ضعفاً مثل نساء األقليات، وكفالة وصوهلن بص       شد  أ
؛ وضمان حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وإدماج األقليـات يف            فرص العمل والسكن و 

وُشجعت الدول أيضاً على تدريب املوظفني احلكوميني       . اجملتمع عن طريق خطط عمل وطنية     
بلغـات  التعليميـة   الكتـب   واملهنيني على احلد من التمييز واالستبعاد االجتماعي؛ وإتاحة         

األقليات؛ وإنشاء آليات رصد تضمن حتقيق األهداف املنشودة للنـهوض برفـاه وحقـوق             
اتية ترمي إىل تأمني متتع األقليـات الكامـل         واألقليات ومحايتها؛ وأخرياً، اعتماد سياسات م     

  .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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  ستنتاجاتاال  -سابعاً  
بالذكرى السنوية العشرين العتماد اإلعـالن املتعلِّـق حبقـوق          أتاح االحتفال     -٧٨

 فرصـة كـبرية     ولغويـة األشخاص املنتمني إىل أقلّيات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية           
للتوعية بأمهية اإلعالن ويف الوقت نفسه تقييم الصعوبات واملعوقات الـيت حتـول دون              

لوجود املادي لألقلّيات وهويتها فحـسب،      وال يقتصر تنفيذ اإلعالن على محاية ا      . تنفيذه
يباجته، يف االستقرار السياسي واالجتماعي للـدول       دبل يسهم أيضاً وفقاً ملا تنص عليه        

  .اليت تعيش فيها األقلّيات
 .سائدةل مالئمة للظروف اريوتّتسم قضايا األقلّيات بالتعقيد، وجيب معاجلتها بتداب  -٧٩

ية األقلّيات على الصعيد الوطين عادة كـذلك تـدابري   وتشمل املمارسات الرامية إىل محا    
تشريعية وسياساتية تراعي الظروف على أرض الواقع وتشجِّع على التفاعل واحلوار بني             

وعليه، ينبغي أن تنظر الدول . اإلثنيات والثقافات ومحاية اهلويات املختلفة يف الوقت نفسه    
قلّيات ومحاية حقوقهـا باعتبارهـا جانبـاً    الظروف الالزمة للمشاركة الفّعالة لألهتيئة يف  

  . م الرشيد يفيد األقلّيات واألغلبيات على السواءكأساسياً للح
وتندرج مكافحة التمييز ومحاية حقوق األقلّيات يف صلب كثري من األعمال اليت              -٨٠

. تضطلع هبا األمم املتحدة، مبا يف ذلك مفّوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان             
 - وهي األمن والتنمية وحقـوق اإلنـسان         -تتأثر ركائز األمم املتحدة الثالث كافة       و

بالتمييز وبانتهاك حقوق األقلّيات، وتستلزم اجلهود املبذولة ملكافحتها مشاركة وتعاونـاً           
ومن هذا املنطلق، تعمل شبكة األمـم املتحـدة املعنيـة بـالتمييز             . على صعيد املنظومة  

ّيات على تعزيز احلوار والتعاون بني إدارات األمم املتحدة ووكاالهتا          العنصري ومحاية األقل  
وبراجمها وصناديقها ذات الصلة بإتاحة وسيلة منتظمة لتبادل اآلراء بني اجلهات الفاعلـة             
التابعة لألمم املتحدة ولبناء اخلربة واإلرشاد بشأن القضايا املواضيعية الرئيسية اليت حتظى            

فضالً عن ذلك، فإن على اجملتمع املدين واملنظّمات غـري احلكوميـة   و. باالهتمام املشترك 
ويف . ١٩٩٢وممثلي األقلّيات أيضاً دور حيوي يف تعزيز اإلعالن املتعلِّق باألقلّيات لعـام             

هذا الصدد، ينبغي هلم املشاركة بفعالية يف وضع سياسات واستراتيجيات وطنية بـشأن             
  . سياسات واالستراتيجيات وتقييمهامحاية حقوق األقلّيات وتنفيذ هذه ال

وبصورة عامة، جيب أن تشمل اجلهود املبذولة لتحسني احلماية ومنـع التـوتُّر               -٨١
اجملتمع بأكمله، بأغلبياته وأقلياته، وقطاعات اجملتمع املهيمنة وغري املهيمنة، مـع ضـمان             

املستقبل على التنفيذ ومن املهم للغاية أن يزيد تركيز األنشطة يف . مشاركة نساء األقلّيات
الفعلي لإلعالن إىل جانب املعايري الدولية األخرى حلقوق اإلنسان، هبدف معاجلة املشاكل            

  .املعقَّدة اليت تواجهها األقلّيات على أرض الواقع

        


