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  جملس حقوق اإلنسان
  اخلامسة عشرةالدورة 
   من جدول األعمال٣ و٢البندان 

  التقرير السنوي ملفوضـة األمـم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 
  مني العاموتقارير املفوضية السامية واأل

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسيـة واالقتصاديـة 
  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

أقليات قومية أو إثنيـة وإىل أقليـات         اص املنتمني إىل  ـحقوق األشخ     
  دينية ولغوية

  تقرير املفوضة السامية    
  

  موجز    
لتقرير موجزاً عن اجلهود اليت تبذهلا مفوضية األمم املتحدة يقدم الفصل األول من ا     

السامية حلقوق اإلنسان وآلية حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة من أجل تعزيز تنفيـذ              
قوق األشخاص املنتمني إىل أقليـات قوميـة أو إثنيـة وإىل أقليـات              حب املتعلقاإلعالن  

  .ولغوية دينية
األقليـات  اسـتعانة    بناء القدرات الرامية إىل تيسري       ويعرض الفصل الثاين أنشطة     

مايـة  حلالتابعة لألمم املتحدة    وقوق اإلنسان   الدولية واإلقليمية املعنية حب   ليات  اآليئات و باهل
املالحظـات  أهـم   ويوجز الفصل الثالث    . وزيادة قدرة هذه األقليات على ذلك      هاحقوق

ا هيئات املعاهدات عند النظـر يف التقـارير         اليت قدمته وحبقوق األقليات   املتعلقة  اخلتامية  
لعمـل  لمعلومات بشأن اويتضمن الفصل الرابع حتديثاً ل . األولية والدورية للدول األطراف   

  .الذي تقوم به آليات اإلجراءات اخلاصة فيما يتعلق حبقوق األقليات
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  مقدمة  - أوالً  
  اجمللس  فيه طلب الذي   ١٣/١٢ لقرار جملس حقوق اإلنسان      تقرير وفقاً ُيقدَّم هذا ال    -١

إىل املفوضة السامية تقدمي تقرير سنوي إىل اجمللس يتضمن معلومات عـن التطـورات ذات               
الصلة يف هيئات وآليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، وعن األنشطة اليت اضطلعت             

إعالن حقوق األشـخاص    لإلسهام يف تعزيز واحترام أحكام      هبا املفوضية يف املقر ويف امليدان       
  . املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

 ٢/١٠٢ ملقرره إىل اجمللس، وفقاً  تقارير  ، قّدمت املفوضة السامية     ١٣/١٢وقبل القرار     -٢
 بأنشطتهما، وفقاً جلميـع     مواصلة االضطالع الذي طلب فيه إىل املفوضة السامية واألمني العام         

. املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وحتديث التقارير والدراسـات ذات الـصلة     
وبناء على ذلك قُدمت تقارير عن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قوميـة أو إثنيـة وإىل                 

 ،(A/HRC/4/109)اته الرابعة    من جدول أعمال اجمللس يف دور      ٢البند  يف إطار   أقليات دينية ولغوية    
  ).Add.1 وA/HRC/10/38(، والعاشرة (A/HRC/9/8)والتاسعة 

       ويتضمن هذا التقرير موجزاً عن األنشطة الرئيسية اليت اضطلعت هبـا املفوضـية يف               -٣
، يف املقر ويف امليدان على السواء، بغية توطيد عمليـة           ٢٠١٠ ويف جزء من عام    ٢٠٠٩عام  

قوق اإلنسان لألقليات وفقاً إلعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليـات           تعزيز ومحاية ح  
ويتضّمن التقرير كذلك استعراضاً للتطـورات ذات       . قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية      

  .اإلجراءات اخلاصةوهيئات املعاهدات اليت سامهت فيها الصلة 
ية حقوق اإلنسان التابعـة لألمـم       ويصف التقرير اجلهود اليت بذلتها املفوضية وآل        -٤

وميثل هذا اإلعالن، الذي اعتمدته اجلمعية العامـة        . املتحدة من أجل تعزيز استخدام اإلعالن     
 أداة مرجعية لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات          ١٩٩٢بتوافق اآلراء يف عام     

الراميـة إىل توطيـد حقـوق       على الصعيدين الوطين والدويل، ويتيح توجيهاً هاماً للجهود         
 الـيت يتـضمنها     وبالنظر إىل املعايري احملددة   . األقليات داخل األمم املتحدة وغريها من احملافل      

إلعالن بشأن القضايا الرئيسية، مثل املشاركة، فإنه ميثل أداة أساسـية مكّملـة ألحكـام               ا
لدويل اخلاص باحلقوق  من العهد ا٢٧معاهدات حقوق اإلنسان اخلاصة باألقليات، مثل املادة       

  . من اتفاقية حقوق الطفل٣٠املدنية والسياسية واملادة 
وتربز األنشطة اليت يرد ملّخص هلا يف التقرير بصفة خاصة اجلهـود الـيت بذلتـها                  -٥

املفوضية واخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات واملنتدى املعين بقضايا األقليات، وهي جهود 
.  يف املشاركة الفعالة   م يف تعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات        ترمي إىل اإلسها  

التمتع حبقوق اإلنسان األخرى أو ممارستها، يف العديد من         أساسي إىل حد جيعل     وهذا احلق   
إقامة العدل، مبا يف ذلك     األمر يتعلق ب  أكان  سواء  وعليه، ف . مرهوناً بتأمني هذا احلق   احلاالت،  

لتمتع باحلقوق  أساسي ل الفعالة  املشاركة السياسية، فإن احلق يف املشاركة       ، أم ب  إنفاذ القانون 
  . عدم التمييز واملساواة أمام القانونملبدأيوفقاً 
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عمل مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان يف املقـر               -ثانياً   
  .يدانامل ويف
 اإلدارة االسـتراتيجية    طة خب ٢٠٠٩تصل باألقليات يف عام     استرشد عمل املفوضية امل     -٦

ويف هذا الصدد، ركّزت املفوضية بصفة خاصة على        . ٢٠٠٩-٢٠٠٨للمفوضة السامية للفترة    
لألشخاص املنـتمني إىل    الفعالة  مناهضة التمييز عن طريق املشاركة      املتمثل يف    املواضيعيال  اجمل

لغرض، نظّمت عدة أنشطة    وهلذا ا . أقليات، وخباصة يف مؤسسات إنفاذ القانون ويف اختاذ القرار        
قـوق  اإلقليمية والدولية املعنية حب   واآلليات  يئات  باهلاألقليات  استعانة  لبناء القدرات بغية تيسري     

  .وتعزيز قدرة هذه األقليات على ذلك هامحاية حقوقيف التابعة لألمم املتحدة واإلنسان 

   األقلياتمجاعاتالشرطة و  -ألف   
 يف املـشاركة يف احليـاة       همنتمني إىل أقليات يف حق    لألشخاص امل الرئيسي  الشاغل    -٧

لعوائق اليت حتول   أن تؤدي ا  ميكن  و. لدينية واالجتماعية واالقتصادية يف احلياة العامة     الثقافية وا 
ارتفاع نـسبة   دون مشاركة األقليات يف إقامة العدل، مبا يف ذلك هياكل إنفاذ القانون، إىل              

لـذلك، فـإن    . م على السواء يف نظام العدالة اجلنائيـة       دعى عليه ايا وامل ضحاألقليات بني ال  
. اإلسهام يف زيادة مشاركة األقليات يف إقامة العدل ال يزال حيظى باألولوية لدى املفوضـية              

املفوضية سلـسلة   بدأت  مشاركة األقليات يف هياكل إنفاذ القانون، مثل الشرطة،         لتحسني  و
  .ة يف أعمال الشرطة ومجاعات األقلياتالفّعال/املمارسات اجليدةبشأن من املشاورات 

األوىل يف هذا اجملال باجتماع اخلرباء املعين باإلدماج مع احلفـاظ   املشاورة  وانطلقت    -٨
يناير / كانون الثاين  ١٦و ١٥على التنوع يف أعمال الشرطة الذي نظمته املفوضية يف فيينا يف            

قليات، ومنظمة العمل الدولية ومكتب     ، بالتعاون مع اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األ       ٢٠٠٨
دوائـر  يف  وحضر اجتماع اخلرباء كبار املسؤولني      . األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    

 أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اجلنوبية ومنطقة احمليط اهلادئ، باإلضافة إىل ممثلني            منالشرطة  
قدموا توصيات بشأن املمارسـات اجليـدة       وخرباهتم   عن عدة منظمات دولية، تبادلوا مجيعاً     

  .(A/HRC/10/38/Add.1)املتعلقة بأعمال الشرطة يف أوساط مجاعات األقليات 
الفّعالة يف أعمال الـشرطة     /وواصلت املفوضية بذل جهودها جلمع املمارسات اجليدة        -٩

 غترابلقوي بـاال والشعور امتثيل األقليات يف جهاز الشرطة    ضعف  واألقليات من أجل معاجلة     
أثنـاء مـؤمتر    ،   نظمت املفوضية  لذلك. الذي كثرياً ما يفّرق بني األقليات وممثلي إنفاذ القانون        

، حدثاً جانبيـاً    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤ إىل   ٢٠استعراض نتائج ديربان املعقود يف الفترة من        
دف مـن   وكان اهل ". أعمال الشرطة يف خمتلف اجملتمعات    : التزامات ديربان واألقليات  "معنوناً  

نع التمييز العنصري وتشجيع    ملتبادل املعلومات والتوعية بالتدابري الفّعالة      هو  هذا احلدث اجلانيب    
 على املشاركة يف قـوات  األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية       
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منـاطق   مـن    مقاطع أفالم ، مشل احلدث اجلانيب     املتخصصنيوباإلضافة إىل عروض    . الشرطة
خمتلفة، ُتربز ُنهجاً ابتكارية لتشجيع ممثلي مجاعات األقليات على املشاركة واالخنراط يف مجيـع            

  .٢٠٠١أحكام إعالن وبرنامج عمل ديربان لعام للعديد من وفقاً عمل الشرطة جوانب 
خـرباء  مشاورة  " ثانية، تناولت املوضوع نفسه، معنونة       مشاورةونظّمت املفوضية     -١٠

يف جوهانـسربغ   " املمارسات اجليدة يف أعمال الشرطة ومجاعات األقليات يف أفريقيا        بشأن  
، مجعت  ٢٠٠٨وعلى غرار اجتماع اخلرباء لعام      . ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٣و ١٢ يف

 كبار مسؤويل الشرطة من خمتلف بلدان اجلنوب األفريقي، باإلضافة إىل ممثلني عـن              املشاورة
وطنية واملنظمات غري احلكومية، من أجل تبـادل املمارسـات          مؤسسات حقوق اإلنسان ال   

االستنتاجات اليت توصل إليها     وكانت مشاورة جوهانسربغ اليت استندت إىل        .ومجعها اجليدة
اجتماع اخلرباء، مناسبة للوقوف على ممارسات جيدة إضافية وخباصة ما يتصل منها بالسياق             

  .دون اإلقليمي للجنوب األفريقي
 أعمال الشرطة اليت تقـوم هبـا        مشاورة جوهانسربغ على أن    املشاركون يف    وركّز  -١١

أن ميكـن  عالقات فعالة مع مجاعات األقليات،     للمجتمع متكنت من إقامة      قوات شرطة ممثِّلة  
متاسـك  العام، واحلد من مستويات اجلرمية وأن تؤدي إىل مزيد من النظام تساعد على حفظ    

هنج يقوم على باتباع هنج قائم أن متارس الشرطة وظائفها  جيب أنهوشدد اخلرباء على . اجملتمع
الطرق املختلفة لـضمان تعـبري قـوات        خالٍ من التمييز، ونظر اخلرباء يف       وحقوق اإلنسان   

وشدد املشاركون أيضاً على أن     .  للسكان كافة  الشرطة عن التركيب اإلثين والديين واللغوي     
عاجلة اجلرائم  إلجياد حلول مل  بني الشرطة واألقليات    والتواصل النشط   الفهم املشترك للمشاكل    

  .وغريها من القضايا اجملتمعية ال يزاالن شرطني أساسيني لتحقيق التقدم
، ُيتوقّع أن تتيح    ن أعمال الشرطة ومجاعات األقليات    مبادرة املفوضية بشأ  ومع تطور     -١٢

ل أعمال الشرطة ومجاعـات     املقبلة فرصة جلمع مزيد من املمارسات الفعالة يف جما        املشاورة  
واسعة من املمارسات الفعالة اليت تغطي كل مـن املعـايري           مىت توفرت جمموعة    و. األقليات

الناظمة والنهج التنفيذية، سُتجّمع وتوّزع للمساعدة على كفالة مشاركة ومتثيل األقليات يف            
  .أعمال الشرطة

  عين بقضايا األقلياتاملشترك بني الوكاالت املللفريق االجتماع السادس   -باء   
استضافت املفوضية االجتماع السادس للفريق املشترك بني الوكاالت املعين بقضايا            -١٣

يف حتقيق تقدم متناسـق     ويهدف الفريق إىل اإلسهام يف      . ٢٠١٠مايو  / أيار ١٨األقليات يف   
  من اإلعالن، اليت تنص على أن تـساهم الوكـاالت          ٩جمال حقوق األقليات وفقاً للمادة      

املتخصصة وسائر مؤسسات منظومة األمم املتحدة، كل يف جمال اختـصاصه، يف اإلعمـال              
 رك يف االجتماع، باإلضافة إىل عدد من      وشا. الكامل للحقوق واملبادئ املبينة يف هذا اإلعالن      

يعملون يف جماالت تتصل بالفريق العامل، ممثلون عـن اليونيـسيف           الذين   املفوضية   موظفي
  .ملتحدة اإلمنائي واليونسكو ومنظمة العمل الدولية واالحتاد الربملاين الدويلوبرنامج األمم ا
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تنسيق التدابري الراميـة إىل حتـسني تنفيـذ    أموراً منها فرصة    وأتاح اجتماع الفريق      -١٤
  : وَشِملَت التدابري اليت جرت مناقشتها ما يلي. اإلعالن

ها وإدارهتا على دعم تنفيذ     تشجيع وكاالت األمم املتحدة وبراجمها وصناديق       )أ(  
أشار االحتاد الربملـاين    وهلذا الغرض،   . التوصيات الصادرة عن املُنتدى املعين بقضايا األقليات      

من أجل برملانات شـاملة     "مؤمتر دويل، معنون    سُينظَّم  وفقاً لتوصية املنتدى،    الدويل إىل أنه    
  ؛ ٢٠١٠نوفمرب /عقد يف تشرين الثاين، ُي"متثيل األقليات والشعوب األصلية يف الربملان: للجميع

دليل مرجعي  : األقليات املهمشة يف الربجمة اإلمنائية    "استكمال منشور ُمعنون      )ب(  
. لالستجابة لقضايا األقليات يف عملية التنميـة      " وجمموعة مواد لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي     

. لطرحه ونـشره الدليل والتخطيط  از  بإجن املشاركني   اإلمنائيوأبلغ ممثل برنامج األمم املتحدة      
  منظومة األمم املتحدة؛ وكاالت وُيتوقع أن ُيستخدم الدليل كوثيقة مرجعية يف العديد من 

املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليـات        ١٣/١٢متابعة قرار اجمللس      )ج(  
ألن اجمللس رحَّب   أعرب املشاركون عن ارتياحهم     . (قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية      

يف القرار بالتعاون بني وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها بشأن قـضايا األقليـات،      
  ؛ )بقيادة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وحث على زيادة هذا التعاون

الفريـق املُزمـع اعتمـاده يف    اختصاصات مشروع بتنقيح املشاركني  قيام    )د(  
  .االجتماع املقبل

  الدورة الثانية للُمنتدى املعين بقضايا األقليات  -يم ج  
 وعمـالً بقـرار     ،شاركة األشخاص املنتمني إىل أقليات    اتساقاً مع الشاغل املتعلق مب      -١٥

، ركزت الدورة الثانية للمنتدى املعين بقضايا األقليات، املعقودة      ٦/١٥جملس حقوق اإلنسان    
. الفعالة األقليات واملشاركة السياسية      قضية ، على ٢٠٠٩نوفمرب  /ين الثاين  تشر ١٣و ١٢يف  

 من اإلعالن، اليت تنص علـى أن يكـون          ٢املادة   من   ٢الفقرة   إىل   واستندت الدورة أساساً  
احلق يف املشاركة يف    قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية أو لغوية         لألشخاص املنتمني إىل أقليات     

  .صادية والعامة مشاركة فعليةاحلياة الثقافية والدينية واالجتماعية واالقت
وترأست املنتدى بربارا يل، النائبة يف الكونغرس، ورئيسة كتلة النـواب الـسود يف         -١٦

وسارت أعمال املنتدى . الكونغرس، وهي منظمة حقوق مدنية يف الواليات املتحدة األمريكية
شارك يف دورة املنتدى و. البتوجيه من اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات، غاي ماكدوغ      

، احلكومية الدولية ممثلون عن آليات وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، واملنظمات          
، واخلرباء املعنيون واألكادمييونواملنظمات واآلليات اإلقليمية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان،       

 شـخص للمـشاركة يف      ٥٠٠لى  واعُتِمَد ما يربو ع   . بقضايا األقليات، وممثلو اجملتمع املدين    
  . دولة٤٥فيهم مندوبون من أكثر من  مبن املنتدى،
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ويف هذا الصدد، كان أحد إسهاماهتا وثيقة       . للمنتدىالفين  وقدمت املفوضية الدعم      -١٧
تناولت أعمال املفوضية وهيئات حقوق اإلنسان فيما يتعلق باألقليات واحلق يف املـشاركة             

ملشورة املواضـيعية   ألنشطة تقدمي ا   وتضمنت الوثيقة وصفاً     ).A/HRC/FMI/2009/5(الفعالة  
امليدانية اليت اضطلعت هبا املفوضـية والراميـة إىل تعزيـز حـق             املشاركة  وبناء القدرات و  

  .األشخاص املنتمني إىل أقليات يف املشاركة يف اختاذ القرار
إدماج األقليات يف   وقدَّم املنتدى توصيات مواضيعية عملية املنحى، ترمي إىل زيادة            -١٨

االعتراف هبم، ومتكينهم يف الوقت نفسه من احلفاظ على هويتهم زيادة عمليات اختاذ القرار و  
وقدَّم املنتدى التوصيات اليت اعتمدها أثناء دورته الثانية إىل الدورة الثالثة عـشرة             . وطبائعهم
  .(A/HRC/13/25)للمجلس 

 حلقة نقاش   ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ أثناء املنتدى، نظمت املفوضية يوم    يف  و  -١٩
ومجـع  ". التحديات والفرص : اإلعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات      "معنونة  

املنظمات اإلقليميـة واجلهـات     استفادة  احلدث فريقا يتألف من ستة خرباء نظروا يف مدى          
ن كأداة ومصدر مرجعي يف      من اإلعال  الفاِعلة يف اجملتمع املدين وغريها من أصحاب املصلحة       

وكان احلدث أيضاً فرصة أمام أعضاء الفريق وغريهم من املشاركني للوقوف علـى             . عملها
تـشجيع  لوقدموا مقترحـات    . والعوائق الرئيسية املتصلة باستخدام اإلعالن    جيابية  اإلمثلة  األ

واعتربت أغلبية  . على الُصُعد الدولية واإلقليمية والقطرية    على نطاق واسع    استخدام اإلعالن   
مبدأي املساواة وعـدم التمييـز،      يقوم على سند قانوين ألنه نابع من        املشاركني أن اإلعالن    

كما شدَّدوا علـى    . مبدآن راسخان يف القانون الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان         ومها
  .استخدام اإلعالننطاق احلاجة إىل توسيع 

 أي قبل عقد املنتـدى، نظمـت املفوضـية     ،٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ويف    -٢٠
والفريق الدويل حلقوق األقليات حلقة عمل حتضريية لصاحل ممثلي اجملتمع املدين وغريهم مـن              

ألطراف املعنية  اطالع ا وكان اهلدف من حلقة العمل هذه       . ممثلي األقليات دامت نصف يوم    
فعاليـة  بغية زيادة    للمنتدى،   من الدورة األوىل  املستفادة  الدروس املوضوعية واإلجرائية    على  

  . إىل أقصى حد ممكنيف الدورة الثانيةمشاركتها 

  بناء قدرات اجملتمع املدين  -دال   
 يف تنفيـذ    ٢٠٠٩فيما يتعلق ببناء قدرات اجملتمع املدين، استمرت املفوضية يف عـام              -٢١
ات عن طريـق إتاحـة      اِملَنح الدراسية لألقليات، لتمكني ممثلي مجاعات األقلي      ها اخلاص ب  برناجم

حقوقهم بصورة أفضل على الصعيد الوطين      ملساعدهتم يف تأمني    تدريب على حقوق اإلنسان     ال
كان ،  ٢٠٠٩ويف عام   . من خالل حتسني استخدام آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة         

سـالمية  اإل إيـران ومجهوريـة   أستراليا وإسـرائيل    : البلدان التالية من  يف الربنامج   املشاركون  
  .وباكستان واجلمهورية العربية السورية وقريغيزستان وكوستاريكا وموريتانيا
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ودامت فترة الزمالة للناطقني باللغة اإلنكليزية ما يربو على ثالثة أشـهر وَشـِملَت                -٢٢
أثناء الربنامج، حضر املشاركون عدة دورات      يف  و. تدريباً مكثفاً يف مقر املفوضية يف جنيف      

حماضرات متهيدية عن عمل    صكوك وآليات حقوق اإلنسان الدولية، مبا يف ذلك         بشأن  إعالم  
واستفادوا أيضاً من حماضرات بشأن     . االستعراض الدوري الشامل  املتعلق ب  اجمللس وعن إجرائه  

إعـالم  وُنظمت كذلك دورات    . اإلجراءات اخلاصة عمل عدد من    عمل هيئات املعاهدات و   
ألمم املتحدة اخلاصة باألقليات، مبا فيها اإلعالن، وعمل  للمشاركني تناولت صكوك وآليات ا    

أتيحت للمشاركني  و. اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات واملنتدى املعين بقضايا األقليات        
، بصفة مراقبني، مبا يف     اهلامة آلليات حقوق اإلنسان   دورات  الحضور العديد من    أيضاً فرصة   

  . ديربانمؤمتر استعراض نتائجحضور ذلك 
وحلقات عمل يف تدريبية  أنشطة ٢٠١٠ و٢٠٠٩وَشِمل برنامج الزماالت يف عامي   -٢٣

فردية ومجاعية، مبا يف ذلك إعداد عروض عن        بعدة مهام   وكاالت متخصصة أخرى وتكليف     
ـ كما أعدوا ورقات عن     . قضايا حقوق اإلنسان يف جمتمعات أو بلدان املشاركني        شاركة امل

للـدورة الثانيـة    معلومات أساسية    احلياة العامة، اسُتخدمت كوثائق      سياسية لألقليات يف  ال
  .للمنتدى املعين بقضايا األقليات

ومشلت زمالة الناطقني باللغة العربية دورة تدريبية مكثفة لفترة شهر واحد يف مقـر                -٢٤
نكليزيـة،  ربنامج الزمالة للناطقني باللغة اإل    لومتثلت الزمالة يف صيغة مكثفة      . املفوضية جبنيف 

الدورة الثانية للمنتدى املعين بقضايا األقليات إىل جانب حلضور للمشاركني مع إتاحة الفرصة 
  .جمموعة خمتارة من املشارِكني السابقني يف برنامج الزمالة للناطقني باللغة اإلنكليزية

املفوضية  يف مقر    ٢٠١٠وُعقد برنامج الزمالة لألقليات الناطقة باللغة اإلنكليزية لعام           -٢٥
، ٢٠٠٩وعلى غرار برنـامج    . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١١أبريل إىل   / نيسان ١٢يف الفترة من    

لمدافعني عن حقوق األقليات القادمني من سري النكا وفرنسا         لأتاح الربنامج تدريباً مكثفاً     
  .وكولومبيا ونيجرييا

   من املفوضيةالقطريةاملشاركة أنشطة   -هاء   
 وجوداً ميدانياً تغطي القارات اخلمس، وتـشمل  ٥٠ة تتجاوز   للمفوضية حالياً شبك    -٢٦

 على حنو متزايد أنشطة ُتعّزز حقوق األشخاص املنتمني       اليت تقوم هبا    القطرية  املشاركة  أنشطة  
ع فريق األمم يف مجهورية مولدوفا، قّدمت املفوضية بالتعاون موعلى سبيل املثال، . إىل أقليات

تعزيـز   الرامـي إىل  مناهضة التمييـز لة على مشروع قانون    ات مفص ليقاملتحدة القطري، تع  
وبالرغم من أن منظمة األمن والتعـاون يف        . التمييزتعاين من   احلماية القانونية لألقليات اليت     

زمام القيادة يف هذا اجملال، فقد نظمت املفوضية أيضاً سلسلة من املشاورات مع    تولت  أوروبا  
 على إعداد مشروع القانون، مـن أجـل املـساعدة           مسؤويل وزارة العدل الذين يعكفون    

  .األسبابختلف ملاعتماد صك قانوين شامل حيظر التمييز  يف
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احلماية، وخباصة ما يتعلق منـها بـاحترام        ترصد  املفوضية  ما برحت   ويف العراق،     -٢٧
ة إىل  بعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعد     وال تزال   . مبدأي عدم التمييز واملساواة أمام القانون     

 يـة دوى معاجلة شواغل مجاعات األقليات عن طريق استراتيجية إطار        جلجتري تقييماً   العراق  
واالستراتيجية، اليت ستشمل مقترحـات حمـددة ألنـشطة         . املفوضيةمبسامهة من    ةمتكامل
 العراقيـة، سـتتناول     والعناصر الفاعلة  فريق األمم املتحدة القطري      عناصرهبا خمتلف    يضطلع
 ارتفاع نسبة ) ب( متثيل األقليات يف اجلهاز القضائي ودوائر إنفاذ القانون؛ و         ضعف) أ(أيضاً  

وعمليات االختطاف، وسوء سلوك قـوات      احملددة األهداف   ضحايا اهلجمات   بني  األقليات  
  .نائية يف بعض األقاليماجلدعاوى بني أطراف الاألمن و

لمنحدرين من أصل   لان  وباشرت املفوضية تنفيذ مشروع بشأن تعزيز حقوق اإلنس         -٢٨
بوليفيا املتعددة القوميات، وهو مشروع يهدف إىل       ودولة  أفريقي يف كل من إكوادور وبريو       

تعزيز القدرات املؤسسية ملنظمات املنحدرين من أصل أفريقي يف منطقة األنديز لتمكينها من             
ـ . حتسني الدفاع عن حقوق اإلنسان اخلاصة هبا     ل وطنيـة  وانطلق املشروع بتنظيم حلقة عم

 ١٢ إىل   ٩وعقد دورة إقليمية لتدريب املدربني على حقـوق اإلنـسان، يف الفتـرة مـن                
وشارك يف النشاطني اللذين ُنظِّما بالتعاون مع الوجود امليداين         .  يف ليما  ٢٠١٠فرباير  /شباط

وإكوادور واملكتب اإلقليمي يف شيلي، زمالء من دولة بوليفيا املتعددة القوميات للمفوضية يف 
 دليل عن حقوق األشخاص املنتمني إىل       هلذا الغرض وأُعّد  . مكاتب ميدانية أخرى يف املنطقة    

أقليات وجتميٌع لتوصيات هيئات املعاهدات بشأن تعزيز ومحاية حقوق املنحدرين من أصـل             
  . أفريقي يف البلدان الثالثة

  هيئات املعاهدات  -ثالثاً   

  ات املعاهداتاملالحظات اخلتامية الصادرة عن هيئ  -ألف   
بإمكان هيئات املعاهدات، عند ممارسة صالحياهتا لتلقي التقارير األولية والدوريـة             -٢٩

للدول األطراف والنظر فيها، أن تستفسر عن التدابري املتخذة حلمايـة األقليـات؛ وتقـدمي               
ار مالحظات، ال سيما عندما ال تستويف هذه التدابري التزامات الدول مبوجب املعاهدة؛ وإصد            

  . توصيات بشأن حتسني االمتثال ألحكام املعاهدات

  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  -١  

  )٢٠٠٩أبريل / نيسان٣ -مارس / آذار١٦ (الدورة اخلامسة والتسعون    
أعربت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية لدورهتا اخلامسة والتسعني، عن قلقها إزاء جلوء              -٣٠

انون إىل استخدام القوة بإفراط ضد األقليات العرقية يف أستراليا،          املوظفني املكلفني بإنفاذ الق   
سلمة، رغم التـدابري    ذوي األصول امل  وكذلك إزاء ازدياد حاالت التمييز يف حق األشخاص         

  . رهاب اإلسالم اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة اليت
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ـ            -٣١ م جديـد يف    وفيما يتعلق بالتقرير الذي قدمته السويد، رحبت اللجنة بإدراج حك
التمييز على أسس منها اللون أو األصل القومي        ممارسة  العامة  حيظر على املؤسسات    الدستور  

بيد أن اللجنة مازالت تشعر بالقلق إزاء مظاهر عـدم          . أو اإلثين أو االنتماء اللغوي أو الديين      
  . يف أماكن الدراسةالتسامح ضد أفراد األقليات 

  )٢٠٠٩يوليه / متوز٣١-١٣(الدورة السادسة والتسعون     
تقريـر  اليف الدورة السادسة والتسعني، أعربت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن             -٣٢

سكان ال تعترف بوجود    قلقها ألن الدولة الطرف ال    الذي قدمته مجهورية ترتانيا املتحدة عن       
تقرير الذي  الوأعربت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن       . قليات على أراضيها  األصليني و األ

، يف أماكن العمـل   متييز ضد األقليات    اليت تفيد بوجود    تقارير  الإزاء  عن قلقها   قدمته هولندا،   
  . التعيني واالختيارجمال يف ذلك يف  مبا
وفيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الذي قدمته أذربيجان، أعربت اللجنة عن قلقهـا               -٣٣

بـشأن  ردود واضحة   الوفد  عدم تقدمي   ات وإزاء   إزاء نقص املعلومات عن وضع أفراد األقلي      
اخلطوات املتخذة للتصدي للشواغل املهمة، وال سيما تقليص الضمانات القانونيـة املتـصلة        

وعدم وجود هياكـل    ) ٢٠٠٢(بلغة الدولة   املتعلق  حبماية األقليات يف قانون الدولة الطرف       
  . استشارية ملمثلي األقليات يف البلد

  )٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣٠-١٢(والتسعون الدورة السابعة     
يف الدورة السابعة والتسعني، أعربت اللجنة عن قلقها من التصاعد احلـاد يف عـدد                 -٣٤

 اليت تفيد بأن الشرطة يف جنيف       لسامية يف سويسرا، وبشأن التقارير    توحي مبعاداة ا  احلوادث اليت   
ة أيضاً عن القلق بشأن اخنفاض نـسبة        وأعربت اللجن .  حتقق بالكامل يف منط هذه احلوادث      ال

ودعـت  . األقليات عموماً يف قوات الشرطة بالرغم من ارتفاع نسبة األقليات يف السكان عامة            
  .اللجنة سويسرا إىل زيادة جهودها لضمان متثيل األقليات بصورة كافية قي قوات الشرطة

اللجنة عن قلقهـا إزاء     وفيما يتعلق بالتقرير الذي قدمته مجهورية مولدوفا، أعربت           -٣٥
، مبا يف ذلك     اليت قدمتها اللجنة   توصيات السابقة العدم إحراز تقدم كبري يف تنفيذ العديد من         

وأوصت اللجنة الدولة الطـرف  . التمييز الذي تواجهه األقليات، مثل الروماالتوصية املتعلقة ب 
  .تنفيذ توصيات اللجنة يف هذا اجملاللتعزيز جهودها بكذلك 

، يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن تقرير الدولة الطرف الذي قدمه االحتـاد     ربت اللجنة وأع  -٣٦
 إزاء زيادة عدد التقارير الواردة عن جرائم الكراهية واالعتداءات العنـصرية      عن قلقها  الروسي،

اليت تستهدف األقليات اإلثنية والدينية، وكذلك إزاء استمرار مظـاهر العنـصرية وكراهيـة              
الدولة الطرف، مبا يف ذلك ما ورد عن قيام موظفني مكلفـني بإنفـاذ القـانون                األجانب يف   

أعربت اللجنة   كما. األجانب وأفراد األقليات  املوجهة ضد   ضايقة  املمبمارسات التنميط العرقي و   
عن القلق لعدم قيام الشرطة والسلطات القضائية بالتحقيق يف جرائم الكراهيـة واالعتـداءات              

  . املعاقبة عليهااملالحقة وضد األقليات اإلثنية والدينية واملوجهة العنصرية 
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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -٢  
  )٢٠٠٩مايو / أيار٢٢-٤(الدورة الثانية واألربعون     

شجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أثناء دورهتا الثانيـة             -٣٧
ربعني قربص على تعزيز جهودها لضمان أن يفي التعليم يف املدارس باحتياجات جمتمـع              واأل

 فهـم أفـضل   إلتاحةوبينت اللجنة أيضا أنه ينبغي لقربص أن تنقح املناهج املدرسية        . متنوع
  .إلسهام الطوائف واألقليات يف تاريخ الدولة الطرف

،  لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية   اململكة املتحدة وفيما يتصل بالتقرير الذي قدمته        -٣٨
تشعر بالقلق إزاء التمييز الفعلي الذي يعانيه بعض أشد األفراد إىل أهنا ما زالت  اللجنة أشارت

ـ  األشخاص  ، مثل األقليات اإلثنية و    ومعاناة من التهميش   واجلماعات حرماناً  . ةذوي اإلعاق
 التمتـع   يفتدابري مكافحـة اإلرهـاب      القلق إزاء األثر التمييزي لبعض      وأعربت اللجنة عن    

، وخباصـة األقليـات اإلثنيـة       جتماعية والثقافية لبعض اجلماعات   باحلقوق االقتصادية واال  
 واملساواة يف   ،والدينية، رغم التزام الدولة الطرف باعتماد سياسات ترمي إىل تعزيز االندماج          

  .املعاملة والتنوع
أن التعليم االبتدائي   ة بشأن تقرير كمبوديا،     والحظت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامي      -٣٩
املقيمة يف مشـال البلـد وشـرقه حيـث          اإلثنية  ختلف األقليات   مليزال ميثل مشكلة      ال

 لغة من لغات األقليات اليت تتحدث هبا هذه اجملموعات باعتبارها لغتها األم،             ٢٠  توجد
  .ريسكلغة تدسوى لغة اخلمري منهج التعليم الرمسي   ال يستخدمبينما

  )٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠-٢(الدورة الثالثة واألربعون     
 يتعلق بالتقرير الـذي قدمتـه       أشارت اللجنة فيما  يف الدورة الثالثة واألربعني،       - ٤٠

إزاء التمييز الفعلي الذي يعانيه بعض أشـد األفـراد          إىل أهنا ال تزال تشعر بالقلق       بولندا،  
، مثل األقليات اإلثنية، وذلك على الرغم من تعيني         لتهميشومعاناة من ا  واجلماعات حرماناً   

 اللجنة قلقة   ما زالت ذكرت أهنا   و .٢٠٠٨أبريل  /املفوض املعين باملساواة يف املعاملة يف نيسان      
الروما يف الدولة الطرف للتمييز على نطاق واسع يف جمـاالت           مجاعات  من استمرار تعرض    

واحلصول على استحقاقات الرعايـة االجتماعيـة       مثل التوظيف والتعليم وحيازة األراضي      
متـتعهم حبقـوقهم االقتـصادية      حيـد مـن     واإلسكان والرعاية الصحية، وهو األمر الذي       

  .يةواالجتماعية والثقاف

  جلنة القضاء على التمييز العنصري  -٣  

  )٢٠٠٩مارس / آذار٦ -فرباير / شباط١٦( الدورة الرابعة والسبعون    
ة والسبعني، أفادت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف مالحظاهتا          يف الدورة الرابع    -٤١

 تشعر بالقلق إزاء ضعف مستويات متثيل األشـخاص       اخلتامية على تقرير بلغاريا بأهنا ال تزال        



A/HRC/15/42 

GE.10-14891 12 

املنتمني إىل مجاعات أقليات معينة، وحتديداً الروما، يف خمتلف اإلدارات العامة، وال سيما يف              
إزاء ممارسة الدولة الطرف املتمثلة     وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها      . صفوف اجليش والشرطة  

وإزاء ما يواجهه الروما     يف وضع أطفال الروما يف املدارس املخصصة لألطفال ذوي اإلعاقة،         
وإزاء حـاالت   من عقبات يف الوصول إىل فرص العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم،            

  . الروماإساءة املعاملة وإفراط الشرطة يف استعمال القوة ضد 
يف  ، خلصت اللجنة إىل أن الدولة الطرف مل تدرج        الكونغوويف التقرير الذي قدمته       -٤٢

مبضاعفة جهودها بغية   وأوصت اللجنة الدولة الطرف     . تعريفاً للتمييز العنصري   قوانينها احمللية 
 ، وال سيما تلـك    اإلثنية والثقافية اجلماعات  خمتلف  على الوئام فيما بني      قائمة   إقامة عالقات 

عن قلقها املـستمر    ، أعربت اللجنة    كرواتيا وفيما خيص    .بلداليت تعيش يف مشال ال    اجلماعات  
يف جماالت التعليم والعمل والـسكن      الروما، مبا يف ذلك التمييز      إزاء التمييز الذي يتعرض له      

والحظت اللجنة أيضاً أن األقليتني الصربية والبوسنية       . يف احلياة السياسية  واملواطنة واملشاركة   
 الالزمة  االستفادة من اإلجراءات    جمال  يف الرومااجهها  تواجهان صعوبات مماثلة لتلك اليت يو     

  .واطنةللحصول على امل
حبـت  ، ر فنلنداويف املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا اللجنة على التقرير الذي قدمته             -٤٣

.  بنقل مسؤولية أمني املظامل املعين باألقليات إىل وزارة الداخلية باعتباره سلطة مستقلة            اللجنة
 قلقها إزاء ما يتعرض له الروما واملهاجرون من فصل يف السكن حبكـم              عناللجنة   وأعربت

     الواقع، وكذلك إزاء حمدودية الفرص املتاحـة للرومـا ملمارسـة حقـوقهم يف التعلـيم                        
  .والعمل والسكن

 ويف تقييم تقرير اجلبل األسود، الحظت اللجنة بقلق أنه على الرغم من اجلهود اليت               -٤٤
غري ملتحقني باملدارس، وأهنم ال يكملون      الروما  من أطفال     الكثري تبذهلا الدولة الطرف، فإن   

لتعلـيم والعمـل    لتمييز يف جماالت ا   يتعرضون ل الروما  وخلصت أيضاً إىل أن     . التعليم العايل 
  .والرعاية الصحية والرعاية االجتماعية

الدولـة الطـرف مل   ، الحظت اللجنة أن باكستانوفيما يتعلق بالتقرير الذي قدمته     -٤٥
حبكم األمـر    تعتمد بعد قانوناً حيظر التمييز الطبقي، على الرغم من استمرار الفصل والتمييز           

قوق االقتـصادية واملدنيـة والـسياسية       الواقع ضد مجاعة الداليت يف جمال التمتـع بـاحل         
ومن دواعي القلق األخرى اليت أشارت إليها اللجنة ما يتعلق مبمارسة أعمـال             . واالجتماعية

لـضمان  باجلهود املبذولـة    ورحبت اللجنة   . العنف ضد نساء األقليات، مثل املرأة البلوشية      
قاعد يف اجلمعية الوطنية ألفراد     املشاركة الكافية لألقليات يف احلياة السياسية، مثل ختصيص م        

ومع ذلك، . األقليات، واألخذ بنظام احلصص لقبول أفراد من األقليات يف اخلدمات احلكومية
الحظت اللجنة أن الدولة الطرف تنظر إىل األقليات على أهنا تشمل فقط األقليات الدينيـة،               

مان التمثيـل املناسـب     وأنه ال توجد، فيما يبدو، سياسة حمددة أو إطار تشريعي حمدد لض           
  .للجماعات اإلثنية كافة
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، أعربت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتاميـة عـن         تركياوفيما خيص التقرير الذي قدمته        -٤٦
. ديد اجلماعات اإلثنية املوجـودة    معايري تقييدية يف حت   قلقها من أن القوانني احمللية تعتمد على        

اجلماعات، باعتبارها مجاعات   ببعض تلك   الرمسي  االعتراف  واستخدام هذه املعايري من أجل      
تستويف الشروط الالزمة العتبارها من األقليات، ورفض االعتراف ببعضها اآلخر، كأقليات،           
ميثل ممارسة ميكن أن تفضي إىل معاملة متفاوتة ملختلف اجلماعـات اإلثنيـة واجلماعـات               

التمتع باحلقوق واحلريات   وميكن أن تؤدي هذه املمارسة بدورها إىل متييز فعلي يف           . األخرى
  .االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري من ٥املشار إليها يف املادة 

  )٢٠٠٩أغسطس / آب٢٨-٣(الدورة اخلامسة والسبعون     
يف الدورة اخلامسة والسبعني، أعربت جلنة القـضاء علـى التمييـز العنـصري يف            -٤٧

عن أسفها لعدم وجود بيانات إحصائية حديثة بشأن         أذربيجان رمالحظاهتا اخلتامية على تقري   
عمالة أفراد األقليات اإلثنية، وأوصت أذربيجان بإدراج هذه البيانات يف تقريرها الـدوري             

وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود هياكل استشارية ملمثلي األقليـات             . القادم
والحظت اللجنة أيضاً عـدم وجـود       . لتشريعيةلكي يكون هلم صوت مسموع يف العملية ا       

 لذوي األصول األرمنية والذين     ةمعلومات بشأن مدى إتاحة التعليم والتدريس باللغة األرمني       
  .يعيشون يف أذربيجان

، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجـود         الصنيوفيما يتعلق بالتقرير الذي قدمته        -٤٨
 االقتصادي لألقليات اإلثنية، وحثت حكومـة       -ي  بيانات إحصائية بشأن الوضع االجتماع    

والحظت اللجنـة أيـضاً أن الـصني               . الصني على إدراج هذه املعلومات يف تقريرها القادم       
يف هذا الشأن    باعتماد قانون وطين   مل تعتمد قانوناً شامالً ملكافحة التمييز العنصري، وأوصت       

رق، أو اللون، أو النسب، أو األصل القومي أو الععلى أساس   القائم التمييزمكافحة من أجل 
وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة بنظم احلوافز املمنوحة للعمال من             . اإلثين

أجل دفعهم إىل االستقرار يف مناطق األقليات، واليت قد حتدث تغيريات كبرية يف التركيـب               
والحظت اللجنة أيضاً أن    . ى التقاليد والثقافات احمللية   الدميغرايف هلذه املناطق، وتؤثر سلباً عل     

  .شروط تسجيل األسر املعيشية قد تؤدي إىل متييز حبكم الواقع ضد األقليات اإلثنية
وأعربت اللجنة عن قلقها من تطبيق الصني للسياسات الوطنية املتعلقة باالحتجـاز              -٤٩

ـ  فيما يتعلق  متناسب   غرياإلداري وإعادة التثقيف من خالل العمل تطبيقاً         أفراد األقليـات   ب
وأوصت أيـضاً احلكومـة     . ، وطلبت تقدمي املزيد من املعلومات بشأن هذا املوضوع        اإلثنية

العامة واحلياة السياسية والنمو الوظائف ع مشاركة مجيع األقليات يف مبضاعفة جهودها لتشجي 
 االعتبار، وضمان احترام حق     ، وأخذ العالقة القائمة بني األصل اإلثين والدين يف        االقتصادي

  . كل اجلماعات اإلثنية يف التمتع حبرية الدين
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بتعريف  اليونانوأحاطت اللجنة علماً يف مالحظاهتا اخلتامية على التقرير الذي قدمته           -٥٠
ودعت احلكومـة  . الدولة الطرف لألقلية باعتبارها تنحصر يف األقلية املسلمة يف منطقة تراقيا          

  على أساس األصل القـومي أو اإلثـين        القائم  لتقييم حاالت التمييز العرقي    إىل إجراء حبوث  
 وطلبـت   . واختاذ تدابري من أجل القضاء على هذا التمييز        والذي يؤثر على كل اجلماعات،    

اللجنة بوجه خاص تقدمي املزيد من املعلومات عن مجاعات األتراك والبوماك والرومـا الـيت         
قيا، وعن التدابري اليت اختذهتا احلكومـة حلمايـة هويـة هـذه             تشكل األقلية املسلمة يف ترا    

  .اجملموعات وحقوق اإلنسان املتعلقة هبا
وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة باسـتخدام القـوة يف حـل                 -٥١

وأعربت أيضاً عن   . ورفض تسجيلها " مقدونية"أو  " تركية"أو  " أقلية"اجلمعيات امللقبة بكلمة    
لقها إزاء العقبات اليت يواجهها الروما والناطقون بالتركية وبلغة الروما، وال سيما يف جمـال      ق

  .احلصول على فرص العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم
لعدم وجود بيانات إحصائية بشأن احلقوق اليت تتمتع هبا          وأعربت اللجنة عن أسفها     -٥٢

وأوصت الدولة الطرف باسـتخدام التعـداد       . الفلبني األقليات اإلثنية والشعوب األصلية يف    
 األصل اإلثين ونوع اجلـنس      مفصَّلة حسب  تكون    يف إدراج مؤشرات   ٢٠١٠السكاين لعام   

  .، وبإدراج هذه املعلومات يف تقريرها املقبل على أساس نظام التعريف الذايت الطوعيوتقوم

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  -٤  

  )٢٠٠٩فرباير / شباط٦ -يناير / كانون الثاين١٩(الدورة الثالثة واألربعون     
 نظرت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة يف           ،يف الدورة الثالثة واألربعني     -٥٣

رتفـاع  وأعربت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية عن قلقها إزاء اال        . أرمينياالتقرير الذي قدمته    
ثنية، والحظت عدم   ميات إىل األقليات اإل   ل التسرب بني الفتيات الريفيات املنت     نسيب يف معد  ال

  . ودينيةإثنيةالنساء اللوايت ينتمني إىل أقليات وجود معلومات وإحصاءات عن فئات من بينها 

  )٢٠٠٩أغسطس / آب٧ -يوليه / متوز٢٠(الدورة الرابعة واألربعون     
لعـدم وجـود معلومـات      بت اللجنة عن أسفها      أعر ،يف الدورة الرابعة واألربعني     -٥٤

من ة،  قيااستبكذلك لعدم وجود أي تدابري      و،  اليابان عن حالة نساء األقليات يف       وإحصاءات
 وأوصت اللجنة اليابان بـضرورة      .هنتعزيز حقوق من أجل   لسياسة العامة،   ل إطار   قبيل وضع 

مثل  واختاذ تدابري خاصة مؤقتة،      ، العامة  إطار للسياسات  اعتماداختاذ تدابري فعالة، مبا يف ذلك       
  .التمييز ضد نساء األقلياتمكافحة  ، بغيةتعيني ممثالت لنساء األقليات يف هيئات صنع القرار

          ، يف اليابـان إجراء دراسة شاملة عن وضع نساء األقليـات  ودعت اللجنة أيضاً إىل       -٥٥
ـ  و ، وأوكينـاوا  ،راكـو بوو ،ينـو أ النساء اللوايت ينتمني إىل مجاعات     وال سيما            اتالكوري

   .ت بالياباناقيمامل



A/HRC/15/42 

15 GE.10-14891 

 وصـور  منطيةنشر وسائط اإلعالم لقوالب      استمراروأعربت اللجنة عن قلقها إزاء        -٥٦
باختاذ تدابري حمددة اهلدف بالنـسبة      وأوصت اللجنة   . سويسرايف   األقليات نساءبشأن   سلبية

والنـساء  ثنية،  اإلاألقليات  نساء  ل إجيابية    أكثر ةصورلنشر  لوسائط اإلعالم والنظام التعليمي     
، أعربت اللجنة عن    إسبانياوفيما يتعلق بالتقرير الذي قدمته      . املنحدرات من أصول مهاجرة   

نساء الرومـا،   مبن فيهن   نساء األقليات،   ل إجيابية   لصوروسائط اإلعالم   عدم تقدمي   قلقها إزاء   
  .املنحدرات من أصول مهاجرةوالنساء 

   حقوق الطفلةجلن  -٥  

  )٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣٠-١٢(الدورة اخلمسون     
 خلصت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية على التقرير          يف الدورة اخلمسني،    -٥٧

 علـى    إىل أن أطفال الروما يعانون من حمدودية فرص احلصول         مولدوفاالذي قدمته مجهورية    
ويف املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا     . الئقستوى معيشي   التمتع مب من  ة و يالصحالرعاية  التعليم و 

ضـمان احلمايـة    ، حثت اللجنة الدولة الطرف على       هولندا اللجنة على التقرير الذي قدمته    
إجراءات إجيابية، عند واختاذ  أو اإلثين،/ أساس األصل القومي و    التمييز القائم على   منالكاملة  
  . ن إىل األقلياتال املنتمومن بينها األطفلصاحل فئات  االقتضاء،

  )٢٠٠٩ يونيه/ حزيران١٢ -مايو / أيار٢٥(واخلمسون   احلاديةالدورة    
 أوصت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية على التقرير الذي       يف الدورة احلادية واخلمسني،     -٥٨

 عدم التمييز ضـد أطفـال       الضرورية لضمان تدابري  ال  باختاذ الدولة الطرف   بنغالديشقدمته  
 الوصول إىل اخلدمات الصحية األساسية      التمتع باحلق يف    جمال قليات والشعوب األصلية يف   األ

تعدد اللغات يف املناطق    متعليم  النظر يف توفري    الب بنغالديش وأوصت اللجنة أيضاً     .واملتخصصة
  .النائية ألطفال األقليات والشعوب األصلية

لدولـة الطـرف    لاللجنة توصيتها   ت  ، كرر فرنساوفيما يتعلق بالتقرير الذي قدمته        -٥٩
قليات، والنظر يف سحب حتفظها      األ موقفها فيما يتعلق باألطفال املنتمني إىل     بإعادة النظر يف    

اللجنـة   ولئن رحبت    .٤٠ و ٦املادتني  بشأن  إعالنيها  كذلك   من االتفاقية، و   ٣٠على املادة   
فإهنا نب يف املناهج الدراسية، بإدراج أنشطة مكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكراهية األجا 

جتماعي وإقامـة   الاتقدم  ال يعرقل إحراز     الذي  استمرار ممارسة التمييز   إزاءعن قلقها   أعربت  
ليم باألطفال املقيمني يف املقاطعات واألقـا     وال سيما فيما يتعلق      يز،ي التم القضاء على العدل و 

، وكذلك األطفال الذين ينتمون     ئنيطاليب اللجوء والالج  األطفال  الواقعة فيما وراء البحار، و    
  . والرّحل واألقليات الدينيةكالروماقليات،  األإىل
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، الحظت اللجنة انعدام املعلومـات عـن        موريتانياوفيما خيص التقرير الذي قدمته        -٦٠
الدولة الطرف على تقدمي معلومات يف تقريرها الدوري         وحثت. األطفال املنتمني إىل أقليات   

  . حقوق األطفال املنتمني إىل أقلياتالقادم عن إعمال
عدم  رومانياالحظت اللجنة بأسف يف مالحظاهتا اخلتامية على التقرير الذي قدمته           و  -٦١

التنفيذ الكامل لبعض التوصيات الواردة يف التقرير السابق، وال سيما املالحظـات املتعلقـة              
نة توصيتها اليت تدعو إىل متكني      وكررت اللج . بالتمييز ضد األطفال املنتمني إىل أقلية الروما      

املنتمني إىل أقليات قومية من تلقي التعليم بلغتهم األم، أو إىل إتاحة دراسة اللغة األم               األطفال  
  .لألطفال الذين ينتمون إىل عدد من األقليات، مبا فيها الروما

عدم  من   أعادت اللجنة اإلعراب عن قلقها    ،  السويد وفيما يتعلق بالتقرير الذي قدمته      -٦٢
تشريعية، الضمانات  الرغم اعتماد   العملية  احترام مبدأ عدم التمييز احتراماً كامالً يف املمارسة         

 إزاء  عن قلقها   بشكل خاص  وأعربت اللجنة  .كافحة التمييز مب  املتعلق اجلديد قانونالمبا فيها   
طفال األقليـات  أومواقف كره األجانب العنصرية اليت يعاين منها التمييز حبكم الواقع   مظاهر  

  . املهاجرةإىل األسر واألطفال املنتمني ،طاليب اللجوءوالالجئني طفال األ و،يةثناإل

  )٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ -سبتمرب / أيلول١٤(الدورة الثانية واخلمسون     
 عـن  باكستانيف الدورة الثانية واخلمسني، أعربت اللجنة بشأن التقرير الذي قدمته       -٦٣

استمرار املواقف االجتماعية التمييزية، وإزاء ممارسة التمييز ضد األطفـال الـذين     قلقها إزاء 
، أعربـت   الفلبنيوفيما خيص التقرير الذي قدمته      . ينتمون إىل أقليات دينية أو أقليات أخرى      

إزاء عدم وجود بيانات مفّصلة حبسب املنطقة ونوع اجلنس والعمـر،   اللجنة جمدداً عن قلقها     
  .لبيانات املتاحة عن األطفال املنتمني إىل األقليات وجمموعات السكان األصلينيوعدم كفاية ا

  )٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٩-١١(الدورة الثالثة واخلمسون     
يف الدورة الثالثة واخلمسني، قدمت اللجنة مالحظات ختامية وتوصـيات متعلقـة              -٦٤

  .حبقوق أطفال األقليات يف السلفادور ومنغوليا

   مناهضة التعذيبنةجل  -٦  

  )٢٠٠٩مايو / أيار١٥ -أبريل / نيسان٢٧( الثانية واألربعون الدورة    
أوصت اللجنة يف املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا علـى         يف الدورة الثانية واألربعني،       -٦٥

للقضاة وللموظفني املكلّفني بإنفـاذ      بأن توفر الدولة الطرف      نيوزيلنداالتقرير الذي قدمته    
ويدخل منظوراً جنـسانياً يف أداء      االلتزام حبماية األقليات    تدريباً مناسباً يراعي    ون  القان

  . املهام املنوطة هبؤالء املوظفني
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  )٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠-٢( الثالثة واألربعون الدورة    
 مولـدوفا مجهورية يف الدورة الثالثة واألربعني، نظرت اللجنة يف التقرير الذي قدمته      -٦٦

 الروما،  وال سيما الواردة عن أعمال العنف والكراهية جتاه األقليات،        والحظت بقلق التقارير    
، أعربت  سلوفاكياوفيما يتعلق بالتقرير الذي قدمته      .  هذا البلد  وغريها من الفئات الضعيفة يف    

 الروما  التقارير اليت تفيد بإساءة املعاملة اليت ميارسها ضباط الشرطة ضد         اللجنة عن قلقها إزاء     
وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة أطفال الروما          . أثناء توقيفهم أو احتجازهم   

  .الذين يلتحقون مبدارس األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية

  من هيئات املعاهداتاملقدمة عامة التعليقات ال  - باء  
قافية يف دورهتا الثانيـة     اعتمدت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والث        -٦٧

 الذي قدمت فيه إرشادات بشأن التزام الدول األطراف بتوفري ٢٠واألربعني التعليق العام رقم 
ضمان عدم التمييز يف إعمال كل حق من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص           

مظاهر التمييز، وقـدمت    وبينت اللجنة يف تعليقها خمتلف الفروق يف        . عليها يف العهد الدويل   
أشكال املعاملة املتفاوتة املباشرة وغري     أمثلة للتفرقة بني التمييز الشكلي والتمييز املوضوعي، و       

، وكذلك التمييز  من العهد٢ من املادة ٢املباشرة، واليت ميكن أن تشكل متييزاً مبقتضى الفقرة     
  . القائم يف اجملالني اخلاص والعام

 العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغـة، أو الـدين، أو   ٢ املادة   من ٢تضع الفقرة   و  -٦٨
          الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النـسب،              

وتذكر اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية       . أو غري ذلك يف عداد أسباب التمييز احملظورة       
يشري إىل أن   " غري ذلك من األسباب   " تعليقها العام أن إدراج عبارة       واالجتماعية والثقافية يف  

االنتماء إىل إحدى اجملموعـات     القائمة ليست شاملة وأنه ميكن إدراج حاالت أخرى، مثل          
ميكن أن تشمل علـى     " غري ذلك من األسباب   "وتشري اللجنة إىل أن عبارة      . والتمييز املتعدد 

و اجلنسية، أو احلالة االجتماعية واألسرية، أو امليل اجلنـسي          سبيل املثال اإلعاقة، أو السن، أ     
  . واهلوية اجلنسانية، أو احلالة الصحية، أو مكان اإلقامة، أو احلالة االقتصادية واالجتماعية

باإلضافة إىل االمتناع عـن      من العهد، فإنه     ٢ من املادة    ٢وفيما يتعلق بتنفيذ الفقرة       -٦٩
تدابري ملموسة ومدروسة وحمـددة     أن تتخذ،    على الدول األطراف  يتعني  األفعال التمييزية،   

ع وتـشج . األهداف لضمان القضاء على التمييز يف ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف العهد         
للتعجيـل  ،  تدابري أخـرى  الدول األطراف على اعتماد تدابري خاصة مؤقتة، من مجلة          اللجنة  
نسان لفائدة املوظفني   وتدريب يف جمال حقوق اإل    برامج تثقيف   ؛ وعلى تنفيذ    املساواة بتحقيق

  .ذلك التدريب للقضاة وللمرشحني لشغل مناصب قضائيةإتاحة على العموميني؛ و



A/HRC/15/42 

GE.10-14891 18 

ن حق كل فرد يف أن يـشارك يف          الصادر عن اللجنة بشأ    ٢١ويف التعليق العام رقم       -٧٠
لى أن هذا احلق يتطلب    ، أكدت اللجنة ع   ) العهد  من ١٥من املادة   ) أ(١الفقرة  (احلياة الثقافية   

التزام الدول األطراف باالعتراف بثقافات األقليات واحترامها ومحايتها باعتبارهـا تـشكل            
وعليه، فإن لألقليات احلق يف إظهار هويتـها الثقافيـة          . عنصراً أساسياً يف هوية الدول ذاهتا     

  ).E/C.12/GC/21 من الوثيقة ٣٢الفقرة  (.وانتمائها الثقايف
 يف دورهتا اخلامسة والسبعني التوصـية       جلنة القضاء على التمييز العنصري     واعتمدت  -٧١

للقضاء علـى    معىن ونطاق التدابري اخلاصة الواردة يف االتفاقية الدولية        بشأن   ٣٢العامة رقم   
ارسـات  مم إىل    بشكل رئيـسي    التوصية العامة   هذه تستندو. مجيع أشكال التمييز العنصري   

والتوصـيات   االتفاقيةاملنصوص عليها يف    اصة  اخلتدابري  ا يتعلق بال  فيم  الواسعة النطاق  اللجنة
 من  ١ من املادة    ٤ و ١بشأن الفقرتني    ٨، وخصوصا التوصية العامة رقم      العامة املقدمة سابقاً  

 بشأن  ٢٩ والتوصية العامة رقم     الروما، بشأن التمييز ضد     ٢٧ التوصية العامة رقم  واالتفاقية،  
 هو ٣٢ رقم الغرض من التوصية العامةوذكرت اللجنة أن .  االتفاقيةمن ١  من املادة١الفقرة 

االتفاقية مـن أجـل     املنصوص عليها يف    تقدمي توجيهات عملية بشأن معىن التدابري اخلاصة        
املتعلقـة    االلتزامـات مساعدة الدول األطراف يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، مبا فيها   

  .تقدمي التقاريرب
 أنواع التمييز الشكلي والفعلي، واملباشر      ٣٢شت اللجنة يف التوصية العامة رقم       وناق  -٧٢

وغري املباشر، واملتعدد، وقدمت املزيد من اإلرشادات بشأن نطاق مبدأ عدم التمييز مبوجـب   
.  من االتفاقية، واألهم املعىن الذي جيب إعطـاؤه للتـدابري اخلاصـة            ١ من املادة    ١الفقرة  

قائمة حقوق اإلنسان اليت ينطبق عليها هذا املبدأ مبوجب االتفاقيـة            أن   وأشارت اللجنة، إىل  
مفتوحة تشمل مجيع ميادين حقوق اإلنسان اليت تنظمها السلطات العامة يف الدولة            هي قائمة   

  . أو منظمةجمموعةالطرف ملعاجلة التمييز العنصري الذي يصدر عن أي شخص أو 
يت هتدف إىل النهوض مببدأ املساواة، أكدت اللجنة أن          بالتدابري اخلاصة ال   وفيما يتعلق   -٧٣

أو " تـدابري إجيابيـة   " يف بعض البلدان بأهنا      قد توصف تدابري  يتضمن  " اصةاخلتدابري  ال"تعبري  
هو تعبري ينطوي على    " التمييز اإلجيايب "تعبري  حني أن   يف  " أفعال إجيابية "أو  " إجراءات إجيابية "

  .ري الدولية حلقوق اإلنسان، وينبغي تالفيهيف سياق املعايتناقض يف اللفظ 
لـصكوك  ، فإن التدابري اخلاصة تـشمل مجيـع ا        ٣٢ومبوجب التوصية العامة رقم       -٧٤

املتعلقة بشؤون امليزانية والصكوك التنظيمية علـى       والصكوك  التشريعية والتنفيذية واإلدارية    
واألنظمـة التفـضيلية    مجيع مستويات أجهزة الدولة، وكذلك اخلطط والسياسات والربامج         

املستنبطة واملنفذة على أساس هذه الصكوك واملطبقة يف جماالت مثل التوظيـف واإلسـكان      
 يفالتزام الدول األطراف    وخيتلف   .والتعليم والثقافة ومشاركة الفئات احملرومة يف احلياة العامة       

 األشـخاص واجلماعـات     االتفاقية باختاذ تدابري خاصة عن التزامها اإلجيايب العام بتأمني متتع         
اخلاضعة لواليتها القضائية حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية على أساس غري متييزي؛ فهذا            
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ينبغي أن تكون   و .أجزائهامجيع  ال ينفصل عن    ن أحكام االتفاقية مبجملها و    مالتزام عام نابع    
ية يف جمتمـع  التدابري اخلاصة مناسبة للحالة املقرر معاجلتها، وأن تكون مـشروعة وضـرور           

  .دميقراطي، وأن تراعي مبدأي اإلنصاف والتناسب، وأن تكون مؤقتة

  اإلجراءات اخلاصة  - رابعاً  
كثرياً ما يضطلع املكلفون بالواليات وهم يؤدون مهامهم املتعلقة برصد انتـهاكات              -٧٥

ـ              وق حقوق اإلنسان وتقدمي املشورة بشأهنا واإلبالغ عنها مبعاجلة مسألة تعزيز ومحايـة حق
أن هذه األقليات تكون عادة من أضعف الفئات ومن مث فهي غالباً مـا              األقليات بالنظر إىل    

وعلى الرغم من اآلليات اليت أنشأها جملس حقوق        . تكون ضحية النتهاكات حقوق اإلنسان    
اإلنسان يف جمال اإلجراءات اخلاصة تعاجل حاالت قطرية معينة أو قضايا مواضيعية معينـة يف               

  .ق العامل، فإن حقوق األقليات غالباً ما يعاجلها املكلفون بالواليات املواضيعيةمجيع مناط

    بقضايا األقلياتة املعنية املستقلةاخلبري  - ألف  
 ببعثـتني قطـريتني     ٢٠٠٩ يف إطار أداء واليتها يف عام        اضطلعت اخلبرية املستقلة    -٧٦

ضايا األقليـات والنظـر يف      كازاخستان وكندا بغرض إجراء مشاورات بشأن ق      إىل  رمسيتني  
التشريعات والسياسات واملمارسات الوطنية املتعلقة باألقليات القومية أو اإلثنيـة والدينيـة                   

املنتـدى املعـين     يف أعمال دورها التوجيهي    سياقيف  قدمت اخلبرية املستقلة،    و. أو اللغوية 
ذا املنتدى الذي ركز على موضوع      بقضايا األقليات، مسامهة فنية يف اإلعداد للدورة الثانية هل        

األقليات  ، وقدمت أيضاً وثيقة معلومات أساسية بشأن      "األقليات واملشاركة السياسية الفعالة   "
وناقشت اخلبرية املستقلة يف هذه الوثيقة      ). A/HRC/FMI/2009/3 (واملشاركة السياسية الفعالة  
ق اإلنسان، أكده عدد من الصكوك       من حقو  اً أساسي اًحقباعتباره  احلق يف املشاركة الفعالة     
مجيع حقوق اإلنسان للنساء والرجـال  ، وحقاً يشكل أساس إعمال القانونية الدولية الرئيسية  

  . املنتمني إىل األقليات اإلثنية والوطنية، والدينية واللغوية

  املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد  -باء   
ة حبرية الدين أو املعتقد يف التقرير الذي قدمته إىل اجلمعية           حللت املقررة اخلاصة املعني     -٧٧

دينية  وأقليات   ،إثنية أقليات قومية أو     احلالة اهلشة لألشخاص املنتمني إىل     )A/64/159(العامة  
وأكدت املقررة اخلاصة علـى أن العديـد مـن          .  املعتقد الدين أو حبرية  لغوية، فيما يتعلق    و

 بـإجراءات  ،املثال سبيل على ،يتعلق فيما التمييز، من ةخمتلف الأشكا تواجهاألقليات الدينية   
 .الدينية الرموز وإبراز وادامل بعض نشرعلى   هلا مربر الاملفروضة ب  قيودالب أو الرمسية التسجيل

وعالوة على ذلك، فإن بعض األقليات الدينية تتأثر سلباً مبظاهر التعـصب، وبالتهديـدات              



A/HRC/15/42 

GE.10-14891 20 

 السلطاتتبيحها   ما غالباً اليتو،  الدول غري من جهاتيت ترتكبها   ال العنف أعمال ب أو بالعنف
  .تشجعها أو

   العنـصري  للعنـصرية والتمييـز    املقرر اخلاص املعين باألشـكال املعاصـرة        -جيم   
  وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ناقش املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنـصري وكـره              -٧٨
) A/HRC/11/36(يف التقرير الذي قدمـه إىل اجمللـس      األجانب وما يتصل بذلك من تعصب     

             بـأن ضـعف األقليـات مـن الناحيـة         وذكّر يف هذا الـصدد      . مسألة الفقر والعنصرية  
 التارخيية، مثل الـرق يف القـارة        املوروثات االقتصادية كثرياً ما يكون نتيجة       -االجتماعية  

 وكذلك نظم التمييز الرمسي والتمييـز       ، يف قارات أخرى   ة املوروث األوضاعظم  األمريكية، ون 
. قائمة منذ أمد بعيد يف العديد من أحناء العـامل         وهي نظم   الذي ترعاه الدولة ضد األقليات      

قعود احلكومات عن اختاذ اإلجراءات الالزمة، استمرت أوجه        أكد املقرر اخلاص أنه نتيجة ل     و
 الرمسي بفترة   التمييزبعد إلغاء    األقليات   مجاعات يف   تأثرياً عميقاً ياً تؤثر   تارخيالناشئة  التفاوت  
لتشجيع إدماج األقليـات    اخلاصة  تدابري   وأوصى املقرر اخلاص أيضاً الدول باختاذ ال       .طويلة

  . من اجملاالتالعرقية أو اإلثنية يف جماالت التعليم والصحة والسكن والعمل وغريها

  املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبرياملقرر اخلاص   - دال  
الذي  حلل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري يف التقرير              - ٧٩

 احلق يف الوصول إىل املعلومات يف حـاالت الفقـر         مسألة  ) A/HRC/11/4(قدمه إىل اجمللس    
 إىل أقليات إثنية وفئـات  ل واألشخاص املنتمني عن العم الفقراء والعاطلني  والحظ أن . املدقع

ال يزالون مستبعدين من املشاركة بشكل كامل يف اجملتمعات الـيت يعيـشون             ضعيفة أخرى   
 الوصول إىل املعلومات بوصف ذلـك وسـيلة لـضمان    تأمنيعلى احلاجة إىل  فيها، وشدد   

 من اجلماعات الضعيفة من  وبغية معاجلة مسألة استبعاد األقليات وغريها.املشاركة واملساءلة
على حترير بيئة االتصاالت ووسائط اإلعالم      وسائط اإلعالم، حث املقرر اخلاص احلكومات       

  .حمايدة وحمررة من القيود مبزيد من الفعاليةللسماح بتدفق معلومات 

   أسبابه وعواقبهاملقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك   -هاء   
املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه، يف            أكدت    -٨٠

مـن  املستعَبدين ينحدرون معظم العاملني أن  )A/HRC/12/21(التقرير الذي قدمته إىل اجمللس    
ن الـذين   و واملهـاجر  ،ن، واألقليات اعياً، مبا فيها السكان األصليو    جمموعات مستبعدة اجتم  

أفـراد   و السكان األصـليني  وأفادت بأن   . ز واحلرمان من احلقوق السياسية    يعانون من التميي  
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ملمارسـة  األرض  فرص حـصوهلم علـى      ألن  للعمل االستعبادي   األقليات هم أكثر عرضة     
أن و ،ة يف بلدان عديـدة    كون حمدود تدرة للدخل مثل الزراعة أو الصيد       املتقليدية  ال أنشطتهم

حبوث أجرهتا  وقد بينت    .العمل االستعبادي يقاً بظاهرة   رتبط ارتباطاً وث  مسألة ملكية األرض ت   
وأمنـاط   واضحة يف البلدان اآلسيوية بني العمل القـسري          صلةمنظمة العمل الدولية وجود     

 يف قطاعـات الزراعـة   العمل االستعباديالغالبية الساحقة لضحايا ف. التمييز اليت طال أمدها   
           مـن الطبقـات املـصنفة     هـي   اهلنـد،    من القطاعات يف     اوالتعدين وغريه وصنع اآلجر   

  .والقبائل املصنفة

  االستنتاجات  - خامساً
، ركزت األنشطة الرئيـسية     ٢٠١٠ ويف النصف األول من عام       ٢٠٠٩يف عام     -٨١

اليت اضطلعت هبا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بتعزيز ومحايـة حقـوق              
  وتيسري املشاركةيف صنع القرارفرص املشاركة سني األشخاص املنتمني إىل أقليات على حت    

وفيما يتعلق باملشاركة الفعالة، جرى التركيز على هياكل إنفاذ القوانني مثل جهاز . الفعالة
ليـات  اآليئـات و  اهلزيادة االستفادة من األمم املتحدة و     لعدة أنشطة   ونفذت  . الشرطة

وتـضمنت املـشاركة    . لي األقليات قوق اإلنسان من خالل بناء قدرات ممث      اإلقليمية حل 
أنشطة متزايدة للنهوض حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات        القطرية من جانب املفوضية     

               وإىل أقليات    ،                                                 قوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية        حب  ولتعزيز اإلعالن املتعلق  
ة خاصة حبالة وحقوق كما أولت هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة عناي.  ة     ولغوي      دينية

اإلجـراءات  يف إطـار     عدد من املكلفني بواليات      وأدىل. األشخاص املنتمني إىل أقليات   
  .اخلاصة بيانات هامة عن حالة األقليات فيما يتعلق بتمتعها مبختلف حقوق اإلنسان

مـن خمتلـف    معلومـات   جبمع   اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات       وقامت  -٨٢
 البعثتني القطريتني الرمسيتني اللتني اضطلعت هبما، واسـتمرت     يف أثناء  سيما   املصادر، وال 

  .املعين بقضايا األقلياتاملنتدى  يف جمال اإلعداد ألعمال التوجيهييف أداء دورها 
املعين بقضايا األقليات على أمهية حق األقليات       للمنتدى   الدورة الثانية    وشددت  -٨٣

حو احملدد يف اإلعالن وعلى أن إعمال حقوق األقليات يتوقف          يف املشاركة الفعالة على الن    
على مشاركتها يف احلكومة، ويف عملية إقامة العدل، ويف الربملانات، واهليئـات العامـة،              

   .العامةوالشركات 
الشروع   الذكرى العشرين العتماد اإلعالن،    مع اقتراب وإنه ملن األمهية مبكان،       -٨٤
الرامية إىل تعزيز محاية األقليات يف مجيع أحناء العامل، وحتديداً           سبل تدعيم اجلهود     تأمليف  

حق يعيد تأكيد  اإلعالن، باعتباره وثيقة دولية رئيسية، وهذا. من خالل استخدام اإلعالن
األشخاص املنتمني إىل أقليات يف التمتع جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وفقـاً             
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إلعمال ويقدم اإلعالن أيضاً إرشادات صرحية      . أمام القانون ملبدأي عدم التمييز واملساواة     
ثقافات األشـخاص   وتعزيز  كفالة محاية   رئيسية ل حقوق األقليات، كما يتضمن ضمانات      

احلـق يف   بطرق منـها إعمـال      ،   ولغاهتم وغريها من عناصر هويتهم     املنتمني إىل أقليات  
   .املشاركة الفعالة

 املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان     قق عمل    أن حي  ٢٠١٠ومن املتوقع يف عام       -٨٥
. وهيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة املزيد من التقـدم يف جمـال تنفيـذ اإلعـالن              

وستستمر املفوضية يف زيادة حجم األنشطة اليت تساهم يف إعمال حقـوق األشـخاص              
 املمارسـات   من جمموعـة     ة،     ولغوي                    وإىل أقليات دينية    املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية،     

ألقليات، اخلاص باملنح الدراسية ل هاواألقليات، وبرناجماملتعلقة حبفظ األمن والنظام   الفعالة  
   .املقر الرئيسي أو يف امليداناملنفذة يف خرى األنشطة األباإلضافة إىل 

       


