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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

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

  ألمني العاماملفوضية السامية وا
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

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

  تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    

  موجز    
ُيقدم هذا التقرير موجزاً عن التطورات الرئيسية ذات الصلة بعمل هيئات وآليات              

حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة وعن األنشطة اليت تضطلع هبا مفوضية األمم املتحدة             
 واليت تـسهم يف تعزيـز       ، ميدانياً وعلى مستوى املقر    ،)املفوضية(السامية حلقوق اإلنسان    

نصوص عليها يف اإلعالن املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات          وإعمال احلقوق امل  
  .قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

التقرير باملعايري الواجبة التطبيق املتعلقة حبقـوق       اليت ُيوجزها   وتسترشد األنشطة     
م وهويتهم  اإلنسان، وخباصة تلك األحكام من اإلعالن املتصلة باألقليات وحبماية وجداهن         

وممارسة حقوقهم دون متييز وحقهم يف املشاركة الفعالـة يف احليـاة الثقافيـة والدينيـة              
ويبني التقرير أيضاً أوجه القـصور القائمـة        . العامةويف احلياة   واالجتماعية واالقتصادية   

 لتهيئة الظروف املناسبة إلعمال احلقوق    اختاذها  ويستعرض التدابري اليت كان بإمكان الدول       
  .الواردة يف اإلعالن
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وتتصل املشاكل اليت تعاين منها مجاعات األقليات يف معظم األحيان بانتـهاكات              
وملا كانت مكافحة التمييز تشكل أولويـة       . مبدأ عدم التمييز، وما ينجر عنها من استبعاد       

 من األولويات اخلمس احملددة يف خطة اإلدارة االستراتيجية للمفوضـة الـسامية لفتـرة              
، فإن املفوضية ستواصل بذل جهود كربى من أجل تعزيز حقوق           ٢٠١١-٢٠١٠سنتني  ال

  . ومحايتها من خالل التعاون املستمر مع الشركاء وأصحاب املصلحة املعنينياألقليات
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  مقدمة  -أوالً   
 الذي طلب فيه اجمللس     ١٣/١٢م هذا التقرير وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان         ُيقدَّ  -١
تضمن معلومات عن التطـورات ذات       املفوضة السامية أن تقدم تقريراً سنوياً إىل اجمللس ي         إىل

الصلة بعمل هيئات وآليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، وعـن األنـشطة الـيت               
 واليت تساهم يف تعزيز واحترام أحكـام        ، مستوى املقر  وعلىاضطلعت هبا املفوضية، ميدانياً     

  .ىل أقليات دينية ولغويةاألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإاملتعلق حبقوق عالن اإل
وقدمت املفوضة السامية، يف تقريرها األول املقدَّم مبوجب هذه الواليـة اجلديـدة               -٢

(A/HRC/15/42)         ٢٠٠٩يف عـام    املفوضية  ، موجزاً عن األنشطة الرئيسية اليت اضطلعت هبا 
سان وهذا التقرير، الذي سُيحال إىل جملس حقوق اإلن       . ٢٠١٠وخالل اجلزء األول من عام      

تقرير اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات والتقرير املتعلق        اليت سُيقدَّم فيها    نفس الدورة   يف  
بأعمال الدورة الثالثة للمنتدى املعين بقضايا األقليات، ُيكمل التقرير األول ويغطي األنـشطة       

  .٢٠١٠املضطلع هبا خالل اجلزء املتبقي من عام 
ى غرار التقرير السابق، اجلهود اليت بذلتها املفوضية وآليـة          ويصف هذا التقرير، عل     -٣

تنفيذ األحكام الواردة يف اإلعالن املتعلق      تعزيز  حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة من أجل        
ويـنص  . حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينيـة ولغويـة             

، يف ديباجته على أن تعزيز ١٩٩٢العامة بتوافق اآلراء يف عام اإلعالن، الذي اعتمدته اجلمعية 
األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية يسامهان            حقوق  ومحاية  

. يف حتقيق االستقرار السياسي واالجتماعي لدى الدول اليت تعيش فيهـا هـذه األقليـات              
لية عن األقليات وعن مسائل تتعلق حبمايـة وجـداهنم          ويتضمن اإلعالن أيضاً أحكاماً تفصي    

وهويتهم، وممارسة حقوقهم دون متييز وحقهم يف املشاركة الفّعالة يف احلياة الثقافية والدينية             
كما يتضمن اإلعالن جمموعة من التـدابري الـيت        . العامةيف احلياة   واالجتماعية واالقتصادية و  

  .لظروف املناسبة إلعمال احلقوق الواردة فيهميكن للدول أن تتخذها من أجل هتيئة ا
 اإلعالن، يتضمن العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية            وإىل جانب   -٤

 مـن  ٢٧فاملادة . واتفاقية حقوق الطفل جمموعة من املعايري األساسية حلماية حقوق األقليات       
              فيها أقليات إثنيـة أو دينيـة  ال جيوز، يف الدول اليت توجد: "العهد الدويل تنص على ما يلي 

أو لغوية، أن ُيحرم األشخاص املنتسبون إىل األقليات املذكورة من حق التمتـع بثقافتـهم               
اخلاصة أو اجملاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، باالشتراك مع األعضاء اآلخرين             

يف الدول اليت توجد    : "ل على ما يلي    من اتفاقية حقوق الطف    ٣٠وتنص املادة   ". يف مجاعتهم 
فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان األصليني، ال جيوز حرمان الطفل                
املنتمي إىل تلك األقليات أو إىل أولئك السكان من احلق يف أن يتمتع، مع بقية أفراد اجملموعة، 

  ". استعمال لغتهبثقافته، أو يف اإلجهار بدينه وممارسة شعائره، أو
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ومن الصكوك العاملية األخرى اليت تنص على املساواة وعلى حظر التمييـز، والـيت              -٥
تساهم أيضاً يف إعمال حقوق األقليات، العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية               

واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز         ) ٢-٢املادة  (واالجتماعية والثقافية   
وتربز األنشطة املوجزة يف التقرير، واليت تـسترشد باملعـايري الواجبـة     ). ١املادة  (ي  العنصر

التطبيق املتعلقة حبقوق اإلنسان، اجلهود اخلاصة اليت بذلتها املفوضية واخلبرية املستقلة املعنيـة             
بقضايا األقليات واملنتدى املعين بقضايا األقليات، وسـائر اإلجـراءات اخلاصـة وهيئـات        

    هدات من أجل املسامهة يف تعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليـات، إميانـاً               املعا
منها أيضاً بأن إعمال حقوق األقليات يساهم يف استقرار الدول، مثلما تنص علـى ذلـك                

  .ديباجة اإلعالن

عمل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان يف املقـر ويف              -ثانياً   
  امليدان

، ٢٠١١-٢٠١٠تركز خطة اإلدارة االستراتيجية للمفوضة السامية لفترة الـسنتني            -٦
اليت تقدم إرشادات لعمل املفوضية يف جمال النهوض حبقوق اإلنسان، على ستة جماالت ذات              

فاجملال املواضيعي األول يتعلق بالتصدي للتمييز، وخباصة التمييز العنصري والتمييـز           . أولوية
 األسس األخرى، والذي ُيفـضي يف معظـم األحيـان إىل االسـتبعاد              القائم على خمتلف  

وكثرياً ما ترتبط املشاكل اليت تواجه مجاعات األقليات بانتهاكات مبـدأ عـدم             . والتهميش
التمييز، اليت تساهم بدورها يف حرمان هذه األقليات من املشاركة الفّعالة يف اختاذ القرارات               

وتشرح املفوضة السامية يف األجزاء     .  مبا يف ذلك إقامة العدل      يف خمتلف اجملاالت،   هتُمهماليت  
التالية من التقرير خمتلف السبل اليت تنتهجها املفوضية وآليات حقوق اإلنسان التابعة لألمـم              
املتحدة للتصدي للحواجز اليت تعوق إدماج األشخاص املنتمني إىل أقليات إدماجـاً كـامالً              

  .ساواة مع اآلخرينمعاملتهم على قدم املحتول دون و

  حفظ النظام ومجاعات األقليات  -ألف   
، سلسلة من املشاورات الدولية واإلقليمية يف إطـار         ٢٠٠٨نظمت املفوضية، منذ عام       -٧

استراتيجية هتدف إىل تشجيع مشاركة األقليات يف عملية إقامة العدل عن طريق إنفاذ القـانون،               
 مـن اإلعـالن املتعلـق       ٢-٢ املبادرة إىل املادة     وتستند هذه . وباألخص عن طريق حفظ النظام    

باألقليات، اليت تنص على حق األشخاص املنتمني إىل أقليات يف املشاركة الفّعالة يف احلياة الثقافية               
واملالحظ أن أفراد األقليات حيتلون بوجه عام       . والدينية واالجتماعية واالقتصادية ويف احلياة العامة     

 دوراً بارزاً يف جمال إقامة العدل، مبا يف ذلك حفظ النظام، يف حني أهنـم                مكانة ثانوية وال يؤدون   
  .قد ميثلون نسبة عالية من الضحايا واملدعى عليهم يف إطار نظام العدالة اجلنائية
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، موجزاً عن املـشاورة  (A/HRC/15/42)وقدمت املفوضة السامية يف تقريرها السابق      -٨
فوضية يف جوهانسربغ هبدف مجع املمارسات الفّعالة يف جمـال       اإلقليمية الثانية اليت نظمتها امل    

مشاورة "وبفضل هذه املشاورة اليت ُعقدت حتت عنوان        ". حفظ النظام ومجاعات األقليات   "
، أمكـن   "خرباء بشأن املمارسات اجليدة يف أعمال الشرطة ومجاعات األقليات يف أفريقيـا           

 قد تصلح إلزالة احلواجز الـيت حتـول دون          للمفوضية مجع عدد من املمارسات الفّعالة اليت      
  .مشاركة األقليات يف أعمال حفظ النظام ومتثيلهم فيها

وعقدت املفوضية استشارهتا اإلقليمية الثالثة، اليت تشمل منطقة الـشرق األوسـط              -٩
ومشال أفريقيا، باالستناد إىل نتائج مشاورة جوهانسربغ وإمياناً منها بأن القضاء على التمييز             

 دوائر الشرطة من شأنه أن يساعد يف حفظ النظام العام وخفض مستويات اجلرميـة وأن                يف
قدت مشاورة اخلرباء هذه اليت تناولـت موضـوع         وُع. يؤدي إىل تعزيز التماسك اجملتمعي    

املمارسات الفعالة يف جمال حفظ األمن ومجاعات األقليات يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا             
واهلدف من هذه املشاورة، شـأهنا شـأن        . ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول ٢١ و ٢٠ببريوت يومي   

املشاورتني السابقتني، هو إتاحة منتدى للمناقشة ولتبادل اخلربات بغية مجع املمارسات الفعالة       
  .  النظام ومجاعات األقليات جمال حفظاملتاحة يف املنطقة يف

 مـن األردن     مشاركاً من أوساط خمتصة متعددة مـن كـل         ٣٢ومجعت املشاورة     -١٠
واإلمارات العربية املتحدة والبحرين واجلزائر والعراق وقطر ولبنان ومصر واملغرب واململكة           

واملشاركون هم من كبار املسؤولني يف الشرطة وممثلون عن املؤسـسات           . العربية السعودية 
 وحقوق الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين، إضافة إىل خرباء يف جماالت حقوق األقليات،

  . اإلنسان وحفظ النظام، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان بصفة عامة
وحبث املشاركون يف املشاورة املشاكل املطروحة واملمارسات الفعالـة املتاحـة يف              -١١

  :اجملاالت التالية
  الشرطةةتركيب •

 التوظيف والتمثيل •

 دور التدريب يف جمال حقوق اإلنسان والدعم املهين •

  . الشرطةمساءلة أفراد •
وتقاسم املشاركون معلومات عن ممارسات ثبتت فعاليتها وعن التحديات املطروحة            -١٢

دوائـر  يف   زيادة مشاركة األقليات ومتثيلها      حنوأمام جهود مكافحة االستبعاد واملضي قدماً       
يف ضوء الظروف اخلاصة    " أقلية"وحبث املشاركون يف املشاورة أيضاً داللة مصطلح        . الشرطة

كعنـصر أساسـي    " املركز غري املهيمن  "ويف هذا الصدد، أبرز املشاركون مفهوم       . طقةباملن
وتناولت املناقشات الركائز الثالث حلقوق األقليات، وهي اهلويـة         . لتحديد نطاق املصطلح  

وعدم التمييز واملشاركة، مع التركيز يف الوقت نفسه على املشاركة الفعالة ملا تتسم به مـن                
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يع احلقوق اإلنسانية لألشخاص املنتمني إىل أقليات قوميـة أو إثنيـة وإىل             أمهية يف إعمال مج   
  . أقليات دينية ولغوية

ومن املمارسات اليت تقامسها املشاركون يف املشاورة لدى تناوهلم موضوع املشاركة             -١٣
تكفل  اليت تضمن التوظيف على أساس الكفاءات و       الوسائلالفعالة لألقليات يف حفظ النظام،      

ل املرشحني بغض النظر عن أصلهم اإلثين أو الديين؛ وتعديل القوانني الوطنيـة وإصـدار      قبو
قوانني جديدة مبا يتيح إمكانية مشاركة أفراد األقليات من غري املواطنني يف حفـظ النظـام؛              
ووضع برامج متكاملة للتدريب على حقوق اإلنسان يف أكادمييـات الـشرطة؛ واجلهـود              

وقُدم مثال على مشاركة . االتصال بني الشرطة وأفراد مجاعات األقليات     املطلوبة لفتح قنوات    
 األثر اإلجيايب هلذه املشاركة على مجاعـات        إلبرازاملرأة يف دوائر الشرطة بأحد بلدان املنطقة        

  . األقليات أيضاً
ومن املمارسات الفعالة األخرى اليت تطرق إليها املشاركون يف املشاورة، إنشاء آلية              -١٤
 احلصول على املعلومات العامة؛ وإتاحة خط مباشر جماين باللغات اليت           ريددة للتظلم؛ وتيس  حم

املنتمون إىل مجاعات األقليات ملساعدهتم يف رفـع شـكاواهم؛          /يتحدثها العمال املهاجرون  
 خدمات احلكومة؛ ووضع مـدونات      عنووضع استبيانات لتقييم مدى رضا أفراد األقليات        

  . الشرطة هبدف ضمان احترام مبدأي عدم التمييز واملساواةقواعد سلوك ملوظفي 

  حلقة عمل تدريبية بشأن حقوق األقليات  -باء   
 الفاعلةوضعت املفوضية، يف إطار ما تبذله من جهود من أجل بناء قدرات اجلهات                -١٥

ليات دينية يف اجملتمع املدين، برنامج زمالة لألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أق            
 منظومة األمم املتحدة لالطالع على أنشطةويتيح هذا الربنامج ألفراد األقليات فرصةً    . ولغوية

وآلياهتا املعنية حبقوق اإلنسان بوجه عام وحقوق األقليات بوجـه خـاص، ويتوقـع مـن                
 إىل  ويهدف الربنامج . املشاركني يف هذا الربنامج أن ينقلوا إىل غريهم ما يكتسبونه من معرفة           

مساعدة املنظمات واجلماعات اليت ينتمي إليها املشاركون يف محاية وتعزيز حقوق األقليات            
، ُنظمت  ٢٠١٠ويف عام   . ويقدم هذا الربنامج باللغتني اإلنكليزية والعربية     . على أرض الواقع  

ـ / حزيران ١١أبريل إىل   / نيسان ١٢حلقة أوىل للناطقني باللغة اإلنكليزية يف الفترة من          ه يوني
ومجعت احللقة اخلاصة . حبضور مشاركني من سري النكا وفرنسا وكولومبيا وكينيا ونيجرييا 

 كانون  ١٧نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٢يف الفترة من    ( يف جنيف     املعقودة بالناطقني باللغة العربية  
  . مشاركني من العراق ومصر واململكة العربية السعودية واليمن) ٢٠١٠ديسمرب /األول
، عقدت املفوضية حلقة عمل تدريبيـة       ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٤ و ٢٣ويف يومي     -١٦

مشال أفريقيـا   /بشأن حقوق األقليات خصصتها ملوظفي املفوضية يف منطقة الشرق األوسط         
وقـد  . وللموظفني املعنيني حبقوق اإلنسان يف بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق           

 بريوت بدعم من املكتب اإلقليمي للمفوضية، يف تعزيز قدرة          سامهت احللقة، اليت ُنظمت يف    
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األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة على إدماج منظور حقوق اإلنسان وتعميمه، بوسـائل             
منها عرض دراسات حاالت إفرادية الستخدامها كنموذج يف جمال إدماج حقوق اإلنـسان             

  .على اجلماعات املستضعفة واألقلياتيف الربامج اإلمنائية، مع التركيز بوجه خاص 
وسعت احللقة أيضاً إىل حتسني فهم التعاريف واملعايري واآلليات املتـصلة حبمايـة               -١٧

وساعدت . حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات مع مراعاة واقع املنطقة وتقاسم هذا الفهم           
قليات مبسامهة زمـالء    يف تعزيز االستراتيجيات، مبا يف ذلك الربجمة، هبدف معاجلة وضع األ          

  .، كما ساعدت يف تعزيز مشاركة أفراد األقليات يف أنشطة األفرقة القطريةميدانيني

  األقلياتالدورة الثالثة للمنتدى املعين بقضايا   -جيم   
قدمت املفوضة السامية، يف تقريرها السابق، موجزاً عن أهم جمريات الدورة السنوية              -١٨

وقد حبث املنتدى يف تلك الـدورة    . ٢٠٠٩نوفمرب  /ة يف تشرين الثاين   الثانية للمنتدى، املعقود  
وستخصص الدورة السنوية الثالثة    . موضوع األقليات ومشاركتها الفعالة يف احلياة السياسية      

، لبحـث مـسألة     ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ١٥ و ١٤للمنتدى، املقرر عقدها يومي     
صادية؛ وتعتزم املفوضية تنظيم جلـسة إعالميـة        األقليات ومشاركتها الفعالة يف احلياة االقت     
وسيتيح املنتدى، سرياً علـى عادتـه، فرصـةً         . حتضريية قبل انعقاد الدورة ملمثلي األقليات     

للمشاركني لتقاسم جتارهبم العملية واقتراح استراتيجيات حمددة، وستجمع وجهات النظـر           
يل واإلقليمي والوطين من خالل     املعرب عنها يف توصيات ميكن تنفيذها على املستويات الدو        

وحتال توصيات املنتدى إىل اجمللس عـن       . املشاركة النشطة جلميع أصحاب املصلحة املعنيني     
  . طريق اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات املكلفة بتوجيه أعمال املنتدى

  األنشطة اليت تدخل يف نطاق املشاركة القطرية  -دال   
 عمليـة  ملتابعـة  على مجيع الشعب التابعة هلا وعلى مكاتبها امليدانية       تعتمد املفوضية     -١٩

        مكافحـة التمييـز؛   ) أ(التنفيذ يف إطار االستراتيجيات املواضيعية الست، وهـي حتديـداً           
ضمان إعمال احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة       ) ج(مكافحة اإلفالت من العقاب؛     ) ب(

محاية حقوق اإلنسان يف حاالت     ) ه(ان يف سياق اهلجرة؛     محاية حقوق اإلنس  ) د(والثقافية؛  
 وإن مشاركة اجلهات املعنية على الـصعيد        .تعزيز آليات حقوق اإلنسان   ) و(الرتاع املسلح؛   

القطري من خالل املكاتب اإلقليمية والقطرية ومن خالل تواجد املفوضية داخـل اآلليـات           
 حلفظ السالم، من شأهنا أن تساعد املفوضية يف     املعنية حبقوق اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة      

بلوغ اهلدف املتمثل يف تقدمي اخلربة الفنية يف جماالت بناء القـدرات واستقـصاء احلقـائق                
   .والدعوة وسائر األنشطة الرامية إىل النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها
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نية يف األنشطة   ويف إطار حبث مسألة حقوق األقليات، ساهم عدد من املكاتب امليدا            -٢٠
 وعلى سبيل املثال، شارك ممثل عن     : اليت تناولت الشواغل الرئيسية لألقليات يف خمتلف املناطق       

 يف براسيلس يف االجتماع التاسع عشر للجنة الدائمة لعقد          مكتب املفوضية اإلقليمي ألوروبا   
يف  ٢٠١٠كتوبر  أ/ تشرين األول  ١سبتمرب إىل   / أيلول ٢٩ يف الفترة من     املعقودإدماج الروما،   

 البنك العاملي باالشتراك مع معهد اجملتمـع        ٢٠٠٥مدينة براغ، وهي مبادرة أطلقها يف عام        
وركّز االجتماع على ضرورة كسر دائـرة االسـتبعاد         . املفتوح وعدد من الدول األوروبية    

  .االجتماعي الذي يستهدف أفراد مجاعة الروما
 قضية الروما يف مقال ُنشر على نطاق واسع وكانت املفوضة السامية قد أثارت أيضاً       -٢١

، أشارت فيه املفوضة السامية إىل تزايد املـشاعر         "األوروبيون اآلخرون : الروما"حتت عنوان   
املعادية للروما رغم ما تبذله بعض الدول األوروبية واملنظمات الدولية واإلقليمية من جهـود              

ساد االقتصادي، أُجرب العديد من األفراد      ونتيجة للك . بغية مكافحة التمييز ضد هذه اجلماعة     
. املنتمني إىل مجاعة الروما على مغادرة جمتمعاهتم احمللية األصلية حبثاً عن فرص عمل أفـضل              

ونتيجةً لذلك، تزايدت املمارسات التمييزية وأعمال العنف اليت تـستهدف هـذه األقليـة؛     
 أعلى مستويات التمييز داخـل      فحسب تقدير وكالة احلقوق األساسية، يواجه أفراد الروما       

وقد أوصت املفوضة السامية بأن تبذل الدول األعضاء يف األمم املتحـدة            . االحتاد األورويب 
املزيد من اجلهود إضافة إىل التعهدات اليت قطعتها على نفسها باختاذ تدابري حمددة للقضاء على   

احلماية اخلاصة الالزمة هلـذه     وتوفري التعويضات و  التمييز ضد مجاعة الروما وسائر األقليات       
والحظت املفوضة السامية، يف هذا الصدد، أن حتول املفوضة األوروبية والربملـان            . األقليات

األورويب واألمم املتحدة من موقف يقوم على أساس رد الفعل إىل موقف استباقي إزاء قضايا               
 دولة، يف   ٢٧البالغ عددها   الروما من شأنه أن يساعد االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه،           

وهـي  ضمان العيش الكرمي جلميع أفراد شعب الروما يف إحدى أكثر مناطق العامل ثـراًء،               "
  ".منطقة تشكل جزءاً من وطنهم أيضاً

وكانت قضايا األقليات يف صدارة اهتمامات مكتب املفوضية اإلقليمي ملنطقة آسيا             -٢٢
أعمال العنف املتبادل بني اجلماعات اإلثنيـة       الوسطى يف بيشكيك أيضاً، وال سيما يف ضوء         

 واليت أدت إىل سقوط مئات القتلى       ٢٠١٠يونيه  /اليت شهدها جنوب قريغيزستان يف حزيران     
وتعمل املفوضية إىل جانب السلطات وأمـني املظـامل وسـائر           . وتدمري العديد من البيوت   

ا يف ذلـك اجملموعـة اإلثنيـة    الشركاء من أجل معاجلة الشواغل املتعلقة حبماية األقليات، مب        
  .األوزبيكية

واشتركت املفوضية مع االحتاد الربملاين الدويل وسلطات املكسيك لتنظيم مؤمتر دويل           -٢٣
، "متثيل األقليات والشعوب األصلية يف الربملان     : من أجل برملانات شاملة للجميع    "حتت عنوان   

 تـشاباس  يف  ٢٠١٠نوفمرب  /ن الثاين  تشري ٣أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٣١ُعقد يف الفترة من     
 املدين ومكلفني   اجملتمع بلداً وممثلني عن     ٤٠وقد مجع املؤمتر برملانيني من أكثر من        . باملكسيك
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بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة، مبن فيهم اخلبرية املستقلة املعنية بقـضايا              
ملؤمتر عدة قضايا، منها املـشاركة الفّعالـة        وناقش ا . األقليات، وممثلني عن املنظمات الدولية    

كوسيلة ملنع الرتاعات، ومشاركة نساء األقليات ونساء الشعوب األصلية يف عمليـة اختـاذ              
. القرار ويف اهلياكل احمللية واإلقليمية واحلكومية واملستقلة والقائمة على صـعيد املقاطعـات            

نتدى املعين بقضايا األقليـات يف دورتـه         املقدمة من امل   ٣٥وأُطلع املؤمتر على التوصية رقم      
الوثيقـة  (الثانية، واليت تركز على األقليـات واملـشاركة الفّعالـة يف احليـاة الـسياسية                

A/HRC/13/25 .(              ويقول املنتدى يف هذه التوصية إن على األحزاب الـسياسية أن تنظـر يف
إىل األقليـات االضـطالع     إمكانية وضع برامج للتوجيه تتيح ملن فاز من السياسيني املنتمني           

بدور القدوة، ويف تشجيع أشخاص آخرين على ترشيح أنفسهم، ويف التوعيـة مبـشاركة              
األقليات يف احلياة السياسية، ويف التواصل مع أغلبية السكان إلقامة حوار متواصل بني مجيع              

أن يعتمدوا، يف   الذي يدعو مجيع الربملانيني إىل      تشاباس  واختتم املؤمتر باعتماد إعالن     . الفئات
غضون السنتني املقبلتني، خطة عمل من أجل تكريس حق األقليات والشعوب األصـلية يف              

املشاركة على قدم املساواة مع اآلخرين، مع احلرص على ختصيص املـوارد            يف  عدم التمييز و  
صلية  باملهمة املتمثلة يف إقامة حوار بني أفراد األقليات والشعوب األ          للجهات املكلفة الكافية  

واملؤسسات العامة، وللجان الربملانية املعنية بقضايا األقليات والشعوب األصلية مبا يكفل هلـا        
إجناز األنشطة املنوطة هبا يف جمال االتصال على حنو فّعال، ومن بني هـذه األنـشطة عقـد             

 واتفق الربملـانيون  . جلسات علنية لالستماع إىل أفراد مجاعات األقليات والشعوب األصلية        
املمثلون عن األقليات والشعوب األصلية املشاركون يف املؤمتر أيضاً على تشكيل شبكة هتدف          

وستستعرض حالة تنفيذ التوصيات يف إطـار مـؤمتر         . إىل زيادة متثيل األقليات يف الربملانات     
وقد ساهم ممثلو املفوضية يف املقر ويف املكتب القطري . ٢٠١٢متابعة من املقرر عقده يف عام  

  .ملكسيك مسامهة نشطة يف هذا املؤمتربا
وتعاونت املفوضية يف إطار تنظيم اجتماع ملؤسسات وطنية حلقوق اإلنـسان مـن               -٢٤

تعزيز حقوق األقليات وجدول أعمال املساواة      "منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، حتت عنوان       
، "ال حقوق اإلنسان  دور املؤسسات الوطنية املستقلة والفّعالة اليت تنشط يف جم        : بني اجلنسني 

 ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ١سبتمرب و / أيلول ٣٠ يريفان يومي  وهو اجتماع عقد يف   
ونظمه املركز اإلقليمي يف براتيسالفا التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب املـدافعني             

ونـاقش  . عن حقوق اإلنسان يف أرمينيا بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف أرمينيـا             
املشاركون يف االجتماع الكيفية اليت ميكن هبا للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن تساهم             

  .بانتظام أكرب يف النهوض حبقوق األقليات، وقدموا يف هذا الصدد توصيات عملية للمتابعة
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  متابعة مؤمتر ديربان  -هاء   
امية ملؤمتر استعراض نتـائج     وفقاً ألحكام إعالن وبرنامج عمل ديربان وللوثيقة اخلت         -٢٥

ديربان، اليت حتث الدول األعضاء يف األمم املتحدة على أن تضع وتنفذ خطط عمل وطنيـة                
ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، دعمـت             

وأخذاً . طيناملفوضية عدداً من املبادرات املتخذة يف هذا الصدد على املستويني اإلقليمي والو           
 الوثيقتني، ُعقدت حلقات عمـل إقليميـة        كلتابالنهج املوجه خلدمة الضحايا، واملكرس يف       

وأتاحت هذه احللقـات    . بشأن خطط العمل الوطنية يف كل من إثيوبيا وتوغو والكامريون         
احتياجـات الـضحايا    إلبراز  احلاجة إىل وضع مثل هذه األدوات السياساتية        لتأكيد  فرصة  

          .ملستضعفة، مبا يف ذلك األقليات القومية أو اإلثنية واألقليـات الدينيـة واللغويـة            والفئات ا 
اجلهود املبذولة يف بلدان عدة من أجل اإلعداد لوضع خطط عمـل            أيضاً  وما فتئت املفوضية تدعم     

  .وطنية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  هيئات املعاهدات  -ثالثاً   

  املالحظات اخلتامية  -ألف   
تعمل منظومة هيئات املعاهدات من خالل جلان خمتصة تتوىل رصد امتثال الـدول               -٢٦

وما فتئت هيئات املعاهدات تثري القـضايا املتـصلة حبقـوق           . اللتزاماهتا مبوجب املعاهدات  
 حققته الدول من إجنـازات،      وبينما أقرت هذه اهليئات، يف عدد من احلاالت، مبا        . األقليات

 من التـدابري اإلضـافية      عددفإهنا أصدرت أيضاً جمموعة من املالحظات والتوصيات بشأن         
  .املتعلقة حبقوق األقليات واليت يتعني على الدول اختاذها لالمتثال اللتزاماهتا مبوجب املعاهدات

  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  -١  

  )٢٠١٠يوليه / متوز٣٠-١٢(الدورة التاسعة والتسعون     
خلصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف أعقاب نظرها يف التقرير املقدم من إستونيا             -٢٧

(CCPR/C/EST/CO/3)               إىل أنه ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابري الراميـة إىل إدمـاج ،
وأوصـت  .  اللغةاألقليات الناطقة بالروسية يف سوق العمل، مبا يشمل التدريب املهين وتعليم         

اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لتعزيز ثقة السكان الناطقني بالروسية يف              
  .الدولة ومؤسساهتا العامة
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  )٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٩-١١(الدورة املائة     
 ،(CCPR/C/POL/CO/6)الحظت اللجنة، يف إطار نظرها يف التقرير املقدم من بولندا             -٢٨

أنه ينبغي للدولة الطرف أن تستمر يف اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان متتع مجاعة أفـراد        
الروما متتعاً فعلياً حبقوقهم مبوجب العهد عن طريق تنفيذ وتعزيز التدابري الفعالة الرامية إىل منع             

  .التمييز ومعاجلة وضعهم االقتصادي واالجتماعي احلرج
ـ     -٢٩ ب نظرهــا يف التقريـر املقــدم مـن هنغاريــا   وقـد خلـصت اللجنــة، عق

)CCPR/C/HUN/CO/5(       إىل أنه ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري ملعاجلة أوجه القـصور ،
املتصلة بسجالت االنتخابات اخلاصة بأفراد األقليات وبنظام احلكم الذايت لألقليات عمومـاً            

ة يف االنتخابات اخلاصة بـاحلكم      حىت ال ُيحرم أفراد األقليات من ممارسة حقوقهم واملشارك        
ورأت اللجنة أيضاً أنه ينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف إلغاء الشرط الذي يقضي بأن               . الذايت

تثبت أقلية معينة أهنا تعيش يف إقليم الدولة الطرف منذ ما ال يقل عن القرن لالعتراف هبـا                   
  . كأقلية قومية أو إثنية

  تصادية واالجتماعية والثقافيةاللجنة املعنية باحلقوق االق  -٢  

  )٢٠١٠مايو /أيار ٢١-٣(الدورة الرابعة واألربعون     
أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، يف مالحظاهتـا             -٣٠

، بأن تضع الدولـة الطـرف       )E/C.12/COL/CO/5(اخلتامية على التقرير املقدم من كولومبيا       
األولية إلنتاج األغذية، وأن تنفذ برامج حتمي إنتاج األغذيـة علـى            سياسات زراعية تعطي    

الصعيد الوطين، وتقدم حوافز لصغار املنتجني، وتكفل استعادة األراضي املصادرة من السكان 
األصليني والسكان الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي، وكذلك من اجملتمعات احملليـة            

  . للفالحني
ــة، ع  -٣١ ــن كازاخــستان  ودعــت اللجن ــدم م ــر املق ــا يف التقري قــب نظره

)E/C.12/KAZ/CO/1(            إىل أن تضمن الدولة الطرف أال يكون لتدابري وتشريعات مكافحـة ،
اإلرهاب أثر متييزي على متتع فئات معينة يف الدولة الطرف، وخباصـة األقليـات اإلثنيـة،                

  .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ة بقلق استمرار عمليات االستيالء غري املشروع على األراضـي يف           والحظت اللجن   -٣٢
األراضي، وهو ما يقوض سيادة القانون      لكية  عات املتعلقة مب  فغانستان، إضافة إىل كثرة املناز    أ

 وأعربت اللجنة   ).E/C.12/AFG/CO/2-4(والتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
نازعات املتعلقة باألراضي ُترك البت فيها إىل آليات غري رمسيـة           عن األسف ألن كثرياً من امل     

بسبب انعدام الثقة يف نظام القضاء الرمسي وألن املمارسات التمييزية قد أفـضت إىل مـنح                
وأوصت اللجنة  . معاملة تفضيلية لبعض اجلماعات اإلثنية فيما يتعلق باحلصول على األراضي         
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 إطاراً قانونياً شامالً ومتسقاً وسياسات عامة وتدابري  مور،، يف مجلة أ   بأن تعتمد الدولة الطرف   
  .إدارية حلل الرتاعات املتصلة باألراضي

  جلنة القضاء على التمييز العنصري  -٣  

  )٢٠١٠أغسطس /آب ٢٧-٢(الدورة السادسة والسبعون     
الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري، يف إطار نظرها يف التقرير املقدم مـن                -٣٣

، ما ورد من تقارير تربز استمرار ممارسـات التمييـز           )CERD/C/AUS/CO/15-17(أستراليا  
وانعدام املساواة يف احلصول على اخلدمات وتقدميها، وهي ممارسات ومشاكل يواجهها أفراد            
أقليات معينة، مبا فيها اجملتمعات احمللية من أصل أفريقي، والسكان املنحدرون مـن أصـل               

 شـجعت   ،ويف هذا الـصدد   . ق أوسطي، وال سيما النساء املسلمات     آسيوي ومسلم وشر  
اللجنة الدولة الطرف على أن تضع وتنفذ سياسة شاملة حمّدثة تتوخى دعم تعدد الثقافـات               

وشجعت اللجنة الدولة الطـرف     . وتعكس ما يتسم به جمتمعها من تنوع إثين وثقايف متزايد         
  . فرصاً ساحنة الستخدام لغاهتا وتعلمهاالقوميةأيضاً على أن تنظر يف أن تتيح لألقليات 

، )CERD/C/BIH/CO/7-8(وأوصت اللجنة، يف إطار نظرها يف تقرير البوسنة واهلرسك             -٣٤
 بوسـائل   بأن تواصل الدولة الطرف سعيها إىل مكافحة أوجه التحيز يف ما بني األقليات اإلثنيـة              

بات الكراهية وجرائم الكراهية؛ وأن     منها تطبيق ما هو موجود من أحكام جنائية حتظر خطا         
تواصل تعزيز وتشجيع الوحدة الوطنية والتسامح والتعايش السلمي ألفراد خمتلف القوميـات            
واجملموعات الدينية بتنظيم محالت التوعية وغري ذلك من اخلطوات امللموسة ومـن خـالل              

ا يتعلق بتحريض اجلمهور    وكالة تنظيم االتصاالت فيم   اليت تتمتع هبا    تعزيز صالحيات املراقبة    
وكررت اللجنة أيضاً تأكيد توصيتها رقم      . على الكراهية القائمة على األصل اإلثين أو الديين       

بأن تواصل الدولة الطرف مساعيها من أجل القضاء على أوجه التحيز ضـد             ) ٢٠٠٠(٢٧
رية أفراد الروما، وأن تضمن ألفراد هذه اجلماعة احلصول على الوثائق الشخـصية الـضرو             

  . للتمتع حبقوقهم املدنية والسياسية وكذلك حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وأوصت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتاميـة علـى التقريـر املقـدم مـن الـدامنرك             -٣٥

)CERD/C/DNK/CO/18-19(           بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري مناسبة لتحديد أعداد الرومـا ،
وأوصت أيضاً بأن توفر الدولة الطرف املـأوى  . بيان أوضاعهم القانونيةاملستقرين يف البلد ول 

ألفراد الروما والرّحل املوجودين يف البلد وأن حتميهم محاية كاملة من التمييز والتنميط العرقي        
وأوصت اللجنة بأن تعزز الدولة     . وجرائم الكراهية وأن تيسر حصوهلم على اخلدمات العامة       

 تشجيع األفراد املنحدرين من أصول إثنية غـري دامنركيـة علـى             الطرف جهودها من أجل   
مكافحة "ويف إشارة إىل قانون     . االنضمام إىل الشرطة بغية حتقيق توازن عرقي يف هذا السلك         

الذي يهدف إىل منع التجمعات املهمشة، أوصت اللجنة بأن تقّيم الدولة الطـرف             " االنعزال
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 اجملموعات اإلثنية لثقافتها، وأن حترص على أال يفضي         مدى تأثري هذا القانون يف ممارسة شىت      
  .تنفيذ القانون إىل استيعاب األشخاص املشمولني به وفقداهنم هلويتهم الثقافية

ــسلفادور     -٣٦ ــن ال ــدم م ــر املق ــا يف التقري ــب نظره ــة، عق ــت اللجن وحث
)CERD/C/SLV/CO/14-15(            د ، الدولة الطرف على أن تعزز جهودها لزيـادة متتـع األفـرا

وحثت اللجنة الدولة   . املنحدرين من أصل أفريقي باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
الطرف أيضاً على أن تعتمد خطةً من أجل االعتراف باملنحدرين من أصل أفريقي بوصـفهم            

  . جمموعة إثنيةً وزيادة التعريف هبم
ـ             -٣٧ دم مـن إسـتونيا     وكررت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتاميـة علـى التقريـر املق

)CERD/C/EST/CO/8-9(      ٢٧، تأكيد توصيتها العامة رقم)بشأن التمييز ضد مجاعة    ) ٢٠٠٠
الروما، ودعت الدولة الطرف إىل أن ُتجري حبوثاً لتقييم الوضع احلقيقي الذي تعيشه هـذه               

 حلول  اجلماعة على أراضيها، وشجعت الدولة الطرف على أن تشارك يف املبادرات الرامية إىل إجياد             
  .على املستويني الوطين واإلقليمي لظاهرة االستبعاد الواسع النطاق للسكان من مجاعة الروما

 بأن حتـرص علـى أن تكـون مجيـع           وخبصوص فرنسا، أوصت اللجنة احلكومةَ      -٣٨
السياسات العامة مطابقة التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وبأن تتجنـب             

ماعي على وجه التحديد، وأن تسعى إىل إجياد حلول مستدامة ملعاجلة املسائل            عمليات الترحيل اجل  
  ).CERD/C/FRA/CO/17-19(املتصلة بالروما مع احترام حقوقهم اإلنسانية احتراماً تاماً 

ــا    -٣٩ ــن روماني ــدم م ــر املق ــا يف التقري ــار نظره ــة، يف إط ــارت اللجن وأش
)CERD/C/ROU/CO/16-19(     ٢٧رقم  ، إىل توصيتها العامة)بشأن التمييز ضد الروما    ) ٢٠٠٠

 من أجل اختاذ التدابري الضرورية ملنع التمييز       اوشجعت الدولة الطرف على أن تواصل جهوده      
  .العنصري ضد أقلية الروما ومكافحته

أما فيما يتعلق بأوزبكستان، فقد أوصت اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج يف تقريرها         -٤٠
 أوضاع الروما، وال سيما عن التدابري املتخذة لوضع حد لتردي           القادم معلومات مفصلة عن   

  ).CERD/C/UZB/CO//6-7(مستويات التعليم يف صفوف الروما باملقارنة مع املتوسط الوطين 

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  -٤  

  )٢٠١٠فرباير /شباط ٥ -يناير /كانون الثاين ١٨(الدورة اخلامسة واألربعون     
طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل مصر أن تتخذ ما يلزم مـن                  -٤١

إجراءات للتغلب على وجه السرعة على الفصل القائم بالفعل يف نظام التعليم، وأن تـسعى               
جاهدة إىل تنويع اخليارات التعليمية واملهنية املتاحة للنساء والرجال وأن تقدم حوافز للشابات            

. (CEDAW/C/EGY/CO/7) ن أجل ولوج جماالت الدراسة اليت يغلب عليها العنصر الرجايل         م
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وطلبت اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن تقريرها القادم معلومات عن فرص التعليم الـيت               
  . من فئيت األقليات والالجئني وفتيات الشوارعللفتياتستتاح 
 الطرف أن تكثف جهودها للقضاء على       وخبصوص هولندا، طلبت اللجنة إىل الدولة       -٤٢

التمييز ضـد املـرأة املهـاجرة والـسوداء واملـسلمة وغريهـا مـن نـساء األقليـات                   
(CEDAW/C/NLD/CO/5) .          وشجعتها على أن تعتمد تدابري استباقية ملواصلة زيادة مـشاركة

 املرأة يف سوق العمل وحتسني وعيها مبدى توافر اخلدمات االجتماعية وسـبل االنتـصاف             
  .القانونية وأن تضمن محاية املرأة من الوقوع ضحية

ُتضمِّن تقريرها الـدوري    وفيما يتعلق بأوكرانيا، دعت اللجنة الدولة الطرف إىل أن            -٤٣
 معلومات وبيانات إحصائية شاملة بشأن حالة الفئات الضعيفة من النساء، كاملهاجرات القادم

نية، وال سيما نساء الرومـا، وبـشأن التـدابري      والالجئات، والنساء املنتميات إىل أقليات إث     
املتخذة للقضاء على التمييز ضد هؤالء النساء فيما يتعلق باستفادهتن من خدمات كالرعايـة              

  .(CEDAW/C/UKR/CO/7)الصحية والتعليم وفرص العمل واالستحقاقات االجتماعية 

  )٢٠١٠يوليه /متوز ٣٠-١٢(الدورة السادسة واألربعون     
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، يف أعقاب نظرها يف التقريـر             أوصت    -٤٤

، بأن تكثف الدولة الطرف جهودها مـن أجـل          (CEDAW/C/ALB/CO/3)املقدم من ألبانيا    
زيادة فرص حصول الفتيات والنساء اللوايت يعشن يف املناطق الريفية أو النائية، مبـن فـيهن                

التعليم وضمان بقائهن على مقاعد الدراسة يف مجيـع مراحـل   فتيات ونساء األقليات، على    
وأوصت اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري اخلاصة املؤقتة لضمان املساواة            . التعليم

بني الرجل واملرأة يف احلصول على املمتلكات ورأس املال واالئتمانات وخـدمات الرعايـة              
ونات مستوى املعيشة الالئق، وال سيما بالنسبة إىل الصحية واإلسكان، وبشكل عام مجيع مك   

 ٨نساء الفئات احملرومة، مبا يشمل نساء األقليات اللغوية واإلثنية، وفقاً ملا تنص عليه املـادة                
  . املتعلق بتحقيق املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع٢٠٠٨من قانون عام 

 املقـدم مـن أسـتراليا       وكررت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتاميـة علـى التقريـر           -٤٥
(CEDAW/C/AUL/CO/7)   ــسابقة ــة ال ــا اخلتامي ــواردة يف مالحظاهت ــيتها ال ، توص

)CEDAW/C/AUL/CO/5   بأن تستخدم الدولة الطرف قانون مكافحة التمييـز  )١٧، الفقرة ،
        على أساس نوع اجلنس استخداماً تاماً، وأن تنظر يف اعتماد تدابري خاصـة مؤقتـة، وفقـاً                 

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ولتوصيتها العامة            ٤ من املادة    ١ للفقرة
، هبدف زيادة عدد النساء املشاركات يف احلياة السياسية والعامة، ولكي يعكس متثيل ٢٥رقم 

املرأة يف اهليئات السياسية والعامة التنوع الكامل للسكان، وخاصة نساء الشعوب األصـلية             
  . ء الاليت ينتمني إىل أقليات إثنيةوالنسا
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ودعت اللجنة االحتاد الروسي إىل أن يويل اهتماماً خاصاً الحتياجات نساء وفتيات              -٤٦
عتمد تشريعات شاملة ملكافحة التمييز ترمي إىل محاية األقليات اإلثنية          ياألقليات اإلثنية، وأن    

(CEDAW/C/USR/CO/7) .     ن تضمن تقريرهـا الـدوري     وطلبت اللجنة إىل الدولة الطرف أ
تنفيذ سياسات  يف جمال   القادم معلومات شاملة عن مدى تأثري التدابري املتخذة والنتائج احملققة           

  . وبرامج خاصة هبؤالء النساء والفتيات
ــا      -٤٧ ــن تركي ــدم م ــر املق ــتعراض التقري ــدى اس ــة، ل ــدت اللجن وناش

(CEDAW/C/TUR/CO/6)      للقضاء على التمييـز ضـد       ، الدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة 
نساء الطوائف العرقية واألقليات واملهاجرات وطالبات اللجوء واملسنات واملعوقات، سـواء           
داخل جمتمعاهتن احمللية أو يف اجملتمع ككل، وال سيما يف جماالت التعليم والـصحة والعمـل                

  . واحلياة السياسية والعامة

  )٢٠١٠أكتوبر /ولتشرين األ ٢٢-٤(الدورة السابعة واألربعون     
أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اجلمهورية التشيكية بأن تـضع               -٤٨

وتنفذ تدابري وقائية موجهة حتديداً إىل النساء والبنات من الروما واملهاجرات، مبـا يف ذلـك      
 إىل  تنظيم محالت توعية بشأن االجتار والدعارة القسرية والعمل القسري تكـون موجهـة            

األشخاص الذين يعملون مع مجاعات الروما، وأن تعزز التعاون مع بلدان املنـشأ وبلـدان               
  .(CEDAW/C/CZE/CO/5)املقصد 

  جلنة مناهضة التعذيب  -٥  

  )٢٠١٠مايو /أيار ١٤ -أبريل /نيسان ٢٦( واألربعون الرابعةالدورة     
ملقـدم مـن النمـسا    خلصت جلنة مناهضة التعذيب، يف أعقاب نظرها يف التقرير ا         -٤٩

(CAT/C/AUT/CO/4-5)             إىل أنه ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها من أجل تنويـع ،
تركيبة الشرطة وخدمات اإلصالح وأن توسع فرص التوظيف داخل جمتمعـات األقليـات             

  .اإلثنية يف مجيع أحناء البلد
جنة بـأن   ، أوصت الل  (CAT/C/SYR/CO/1)وخبصوص اجلمهورية العربية السورية       -٥٠

تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلة لضمان إجراء حتقيقات فورية وشاملة ونزيهة وفعالـة يف              
مجيع االدعاءات املتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة املعاملة وحاالت املوت أثنـاء االحتجـاز             
 وخالل تأدية اخلدمة العسكرية ويف السجن االنفرادي اليت تشمل أشخاصاً ينتمون إىل األقلية            

الكردية، وخباصة الناشطون السياسيون من أصل كردي، وأن تقاضي موظفي إنفاذ القـانون    
واألمن واملخابرات وموظفي السجون الذين ينفذون هذه املمارسات أو يـصدرون أوامـر             

  .بتنفيذها أو يتورطون فيها وأن تعاقبهم
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  جلنة حقوق الطفل  -٦  

  )٢٠١٠يونيه /حزيران ١١ -مايو /أيار ٢٥(الدورة الرابعة واخلمسون     
أوصت جلنة حقوق الطفل، يف مالحظاهتا اخلتامية على التقرير املقدم من مجهوريـة               -٥١

، بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري       (CRC/C/MKD/CO/2)مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    
تهم وضـمان   الضرورية حلماية حقوق األطفال الذين ينتمون إىل مجاعات األقليات، واحترام ثقاف          
  .متتعهم باحلقوق املكرسة يف الدستور الوطين والقانون الداخلي واتفاقية حقوق الطفل

وفيما يتعلق باليابان، أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة الطـرف التـدابري الالزمـة                -٥٢
التشريعية وغريها للقضاء على التمييز ضد األطفال الذين ينتمون إىل أقليات إثنية يف مجيـع               

ت احلياة وأن تكفل املساواة يف الوصول إىل مجيع اخلدمات واملساعدة املقدمة مبوجـب              جماال
  .(CRC/C/JPN/CO/3)االتفاقية 

حثت اللجنة، يف مالحظاهتـا اخلتاميـة علـى التقريـر املقـدم مـن نيجرييـا         و  -٥٣
(CRC/C/NGA/CO/3-4)            الدولة الطرف على أن جتري حتليالً دراسياً من أجل االسـتجابة ،

 حنو واٍف الحتياجات األقليات، وال سيما أطفال مجاعة األوغوين، وأن تضمن ألطفال             على
األقليات املساواة يف نيل التعليم ويف فرص تطوير مؤهالهتم عن طريق وضع مناهج دراسـية               

  . مالئمة ووافية تعترف حبقهم يف استخدام لغتهم األم وتلقي التعليم هبا

  )٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ١ -سبتمرب /أيلول ١٣(الدورة اخلامسة واخلمسون     
أوصت جلنة حقوق الطفل، يف أعقاب نظرها يف التقرير املقـدم مـن بورونـدي                 -٥٤

(CRC/C/BDI/CO/2)              بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التـدابري الـضرورية ملعاجلـة تلـك ،
ويل واليت مل تنفذ بعد     التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية للجنة املقدمة بشأن التقرير األ         

وتشمل هذه املسائل آليات الرصد وتسجيل املواليد والتمييز ضـد          . أو مل تنفذ بالقدر الكايف    
  .أقلية الباتوا وقضاء األحداث

أوصت اللجنة بأن تدرج حكومة اجلبل األسود مسألة حقوق األطفال ورفـاههم            و  -٥٥
 هذا الصدد أوصت اللجنة الدولة الطرف       ويف. ضمن أولويات سياسة الدولة املتعلقة بامليزانية     

 مبن فيهم أطفـال     ،بأن تويل اهتماماً خاصاً باألطفال احملرومني اقتصادياً واملهمشني واملهملني        
 اإلعاقة، بغية احلد مـن      ون من سخارين واألطفال ذو    ومجاعة الروما وأطفال األقليات القادم    

  .(CRC/C/MNE/CO/1)الفوارق ومن أوجه التفاوت وانعدام املساواة 
، بـأن تعـزز     )CRC/C/15/Add.185( مع توصياهتا السابقة     متشياًوأوصت اللجنة،     -٥٦

 ١٨إسبانيا آليتها جلمع وحتليل بيانات مفصلة عن مجيع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن              
سنة فيما يتعلق بكل اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية بطريقة منهجية، على أن تكـون تلـك                

مصنفة حسب الفئة العمرية واجلنس واألصل اإلثين، مع التركيز بشكل خاص على            البيانات  
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أطفال الروما واألطفال املهاجرين وغري املصحوبني واألطفال املنـتمني إىل أسـر حمرومـة              
  ).CRC/C/ESP/CO/3-4(اقتصادياً واجتماعياً 

            مبوجـب  وأعربت اللجنة، لدى نظرها يف التقرير املقدم من البوسـنة واهلرسـك             -٥٧
 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال          ١٢ من املادة    ١الفقرة  

، عـن   )CRC/C/OPSC/BIH/CO/1(وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة          
ـ            اعي ارتياحها العتماد الدولة الطرف خططاً واستراتيجيات عديدة لتعزيز اإلدمـاج االجتم

وشجعت الدولة الطرف على أن تعزز تدابري الوقاية        . لألطفال، وال سيما أطفال طائفة الروما     
املنهجية اليت تستهدف األطفال املستضعفني أو املعرضني للخطر بصفة خاصـة مـن أجـل           

  .محايتهم من اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري
 باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف      وخبصوص اجلبل األسود، بينما رحبت اللجنة       -٥٨

بشأن ما وضعته من برامج تستهدف جمموعات بعينها من األطفال، كأطفال مجاعات الروما             
 أوصـت   فقـد  من أجل تعزيز إدماجهم يف اجملتمع،        ،وأشكلي واملصريني وأطفال الشوارع   

ليد، وتوفري الدعم   الدولة الطرف بأن تضطلع بأنشطة وقائية منهجية، مبا يف ذلك تسجيل املوا           
والرعاية لألطفال املستضعفني أو املعّرضني للخطر بصفة خاصة، وذلك بأن تـويل اهتمامـاً              
خاصاً للفتيات للحيلولة دون وقوعهن ضحايا للجرائم املشمولة بـالربوتوكول االختيـاري            

)CRC/C/MNE/CO/1.(  

  التعليقات العامة  -باء   
ى التمييز ضد املرأة، يف دورهتا السابعة واألربعني،        اعتمدت اللجنة املعنية بالقضاء عل      -٥٩

 بشأن ٢٧، التوصية العامة رقم    ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول  ٢٢ إىل   ٤املعقودة يف الفترة من     
وبينما أشارت اللجنة إىل    ). CEDAW/C/2010/47/GC/1(املسنات ومحاية حقوقهن اإلنسانية     

ه املسنات، الحظت أن هذه الفئة من النساء تواجه  األبعاد للتمييز الذي تواجه ة املتعدد الطبيعة
متييزاً يقوم على أسس عديدة وخمتلفة كاجلنس واألصل العرقي واإلعاقة ومستوى الفقر وامليل             
اجلنسي واهلوية اجلنسانية والوضع إزاء قوانني اهلجرة واحلالة املدنية واألسرية واإلملام بالقراءة            

للجنة أيضاً أن املسنات الاليت ينـتمني إىل األقليـات أو           والحظت ا . والكتابة، وما إىل ذلك   
          اجلماعات اإلثنية أو السكان األصليني أو املشردات داخليـاً أو عـدميات اجلنـسية غالبـاً                

  .ما يتعرضن للتمييز بشكل غري متناسب

  اإلجراءات اخلاصة  -رابعاً   
ق اإلنسان إما حباالت قطرية حمددة      ُتعىن آليات اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقو        -٦٠

ويتوىل أصحاب الواليـات، يف إطـار أدائهـم         . أو مبسائل مواضيعية يف خمتلف أحناء العامل      
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ملهامهم، حتليل انتهاكات حقوق اإلنسان ويقدمون توصيات إىل الدول وغريها من اجلهات            
 فعالة من أجـل تعزيـز       املعنية بشأن ما ميكن اختاذه من تدابري واتباعه من ممارسات منوذجية          

وُتعّد قضايا األقليات من بني القضايا اليت حتظى باهتمام         . محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبا    
  . اإلجراءات اخلاصة

  اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات  -ألف   
 باملبـادئ الـواردة يف   ،تسترشد اخلبرية املستقلة، يف إطار تناوهلا لقضايا األقليـات      -٦١

وقامت اخلبرية املستقلة، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ببعثـتني         . اإلعالن املتعلق باألقليات  
، وأخرى  ٢٠١٠فرباير  /شباط ١٢ إىل   ١ بعثة إىل كولومبيا، يف الفترة من        -قطريتني رمسيتني   

 لعقد مشاورات خبصوص قضايا     - ٢٠١٠يوليه  /متوز ١٥ إىل   ٥إىل فييت نام يف الفترة من       
وسـتقدم  . يات وحبث حالة حقوق اإلنسان جلماعات األقليات اليت تعيش يف البلـدين           األقل

اخلبرية املستقلة إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته السادسة عشرة تقريـراً شـامالً عـن                
  .استنتاجاهتا وتوصياهتا خبصوص الزيارتني

ولومبيـا  وأشارت اخلبرية املستقلة، يف مـذكرهتا األوليـة بـشأن البعثـة إىل ك               -٦٢
)A/HRC/13/23/Add.3(       إىل أن أفراد أقلية الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي قد أعربوا ،

ال تـشملهم وأن     يف مناسبات عدة خالل زيارهتا إىل البلد عن اقتناعهم بأن اإلحـصاءات           
شواغلهم ال تؤخذ يف االعتبار وأهنم ُيعتربون أقل قدراً مقارنـة بـسائر الكولـومبيني وأن                

سياسات اليت وضعتها احلكومة لتلبية احتياجاهتم مل حتقق األهداف املنشودة فيمـا يتعلـق              ال
  .بتحسني أوضاعهم

وأشارت اخلبرية املستقلة، يف بيان أدلت به عند انتهاء زيارهتا إىل فييت نام، إىل أن                 -٦٣
ـ . األشخاص املنتمني إىل األقليات يشكلون الشرحية األكرب بني فقراء البلـد           ت أن  والحظ

االعتراف بالتفاوت يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية بني مجاعات األقليات وأغلبية           
ومن الـشواغل   . السكان ميثل خطوة هامة حنو اختاذ التدابري الالزمة لوضع حد هلذا التفاوت           

األقليـات  اهلامة األخرى اليت أشارت إليها اخلبرية املستقلة، انعدام الفرص املتاحة أمام أفراد             
  . للتعلم بلغاهتم

، قدمت اخلبرية املستقلة تقريـراً أوليـاً إىل         ٦٣/١٧٤وتنفيذاً لقرار اجلمعية العامة       -٦٤
ويف ذلك التقرير، وجهت اخلـبرية      ). A/65/287(اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسة والستني       

وشددت بوجه . الرتاعات النظر جمدداً إىل ضرورة محاية حقوق األقليات كوسيلة ملنع        ةاملستقل
خاص على ضرورة معاجلة االنتهاكات يف مرحلة مبكرة قبل أن تـؤدي إىل التـوترات وإىل       

فاألحداث التارخيية واحلالية تبني أن انتهاك حقوق األقليات غالباً ما يأخذ يف            . اندالع العنف 
  . األوقاتاجلسمية يف بعضبل االنتشار والتوسع ليبلغ مستويات االنتهاكات املنهجية، 
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ومـن أهـم   . وقدمت اخلبرية املستقلة يف تقريرها حتليالً ملختلف جوانب املـشكلة          -٦٥
اجلوانب اليت تطرقت إليها اخلبرية املستقلة، نظم وآليات اإلنذار املبكر، حيث إن انتـهاكات              

وقد خلصت اخلـبرية    . حقوق اإلنسان اليت تؤدي إىل مظامل متثل مؤشرات ال جيوز جتاهلها          
قلة إىل أن العناصر الرئيسية ألي استراتيجية هتدف إىل منع الرتاعات تـشمل احتـرام               املست

حقوق األقليات، وإقامة حوار بني األقليات واألغلبيات داخل اجملتمعات، والتطـور البنـاء             
  .للممارسات والترتيبات املؤسسية من أجل تقبل التنوع داخل اجملتمع

لة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف        املقررة اخلاصة املعنية مبسأ     -باء   
  املواد اإلباحية

شرحت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال             -٦٦
، األنشطة اليت اضطلعت    )A/65/221(يف املواد اإلباحية، يف تقريرها املقدم إىل اجلمعية العامة          

ومبناسبة .  يف إطار إجناز واليتها    ٢٠١٠يوليه  /متوز إىل   ٢٠٠٩سبتمرب  /ولأيلهبا يف الفترة من     
الذكرى السنوية العاشرة العتماد الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق مبسألة           
بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، ركزت املقررة اخلاصـة يف              

ديات اليت ما زالت ماثلة وعلى اإلجراءات املمكن اختاذها جملاهبـة تلـك             تقريرها على التح  
 الحظت أن األطفال املنتمني إىل أقليات تتوفر لديهم فرص أقل           ،ويف هذا الصدد  . التحديات

للحصول على اخلدمات االجتماعية األساسية والتمتع باحلماية، وأهنم أكثر عرضـة للبيـع             
اقترحت املقررة اخلاصة، يف إطار ما قدمته مـن توصـيات،           و. واالجتار واالستغالل اجلنسي  

  . عدداً من نظم احلماية اليت قد توفر محاية أفضل ملصاحل الطفل الفضلى

املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من العناصر املكّونـة للحـق يف               -جيم   
  مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق 

 السنوي الثالـث املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة           التقريرناولت املقررة اخلاصة، يف     ت  -٦٧
)A/65/261(              مسألة التمييز املزدوج الذي يتعرض له املهـاجرون املنتمـون إىل مجاعـات ،

فقد وقفت املقررة اخلاصة، خالل بعثاهتا، على عدة حاالت من املهاجرين املنتمني            . األقليات
الذين ُرفض منحهم تصاريح إقامة رغم أهنم قد عاشوا يف البلد املضيف           إىل مجاعات األقليات    

تتعلـق بـاإلخالء    وتلقت املقررة اخلاصة أيضاً شكاوى متعددة       . لعقود إن مل يكن ألجيال    
وأشارت إىل إجـراءات اإلخـالء الـيت        . القسري ملهاجرين ينتمون إىل مجاعات األقليات     

لروما يف العديد من البلدان األوروبية والـيت متيـزت   استهدفت األفراد املنتمني إىل مجاعات ا    
بالتدمري العشوائي ألكواخهم دون تقدمي مسكن بديل، وهو ما ترك املئات من أفراد هـذه               

واقترحت املقررة اخلاصة يف تقريرها عدة تدابري . اجلماعة، مبن فيهم نساء وأطفال، دون ملجأ  
  .لضمان حصول املهاجرين على السكن الالئق
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، ٢٠١٠يوليه  /متوز ١٣ إىل   ٤وقامت املقررة اخلاصة ببعثة إىل كرواتيا يف الفترة من            -٦٨
ويف بيـان   . ٢٠١٠سـبتمرب   /أيلول ١٣ إىل   ٦مث ببعثة أخرى إىل كازاخستان يف الفترة من         

 إزاء  القلـق صحفي أدلت به عند انتهاء بعثتها إىل كرواتيا، أعربت املقررة اخلاصة عن بالغ              
أما فيما يتعلق ببعثتها إىل كازاخستان، فقد خططت املقررة اخلاصة       . روماوضع مستوطنات ال  

لتقييم مدى تأثري األزمتني االقتصادية واملالية العامليتني على التمتع باحلق يف سكن الئق، كما              
خططت لتحليل التدابري املتخذة من احلكومة حلماية أشد األفراد واجلماعات ضعفاً اخلاضعني            

سر املنخفضة الدخل واملهاجرين ومجاعات األقليات، من التبعـات الـضارة           لواليتها، كاأل 
 وستقدم املقررة اخلاصة إىل جملس حقوق اإلنـسان يف دورتـه الـسادسة عـشرة                .لألزمة

  . استنتاجاهتا وتوصياهتا بشأن سبل تعزيز إعمال احلق يف السكن يف كازاخستان

  باحلق يف الغذاءاملعين املقرر اخلاص   -دال   
اجلمهورية العربية   أشار املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، مبناسبة البعثة اليت قام هبا إىل              -٦٩

، (A/HRC/16/49/Add.2) ٢٠١٠سـبتمرب   /أيلول ٧إىل  أغسطس  /آب ٢٩السورية يف الفترة من     
ـ               يش يف  إىل مسألة اجلنسية اليت ما فتئت تشكل أحد االهتمامات الرئيسية لألقلية الكردية اليت تع

 انفتاح احلكومة اليت أبدت استعدادها ملناقشة هذه        ،ومما شجع املقرر اخلاص يف هذا الصدد      . البلد
ردوا من اجلنسية السورية، بعد تعداد      املسألة؛ غري أهنا أشارت إىل حالة األكراد السوريني الذين جُ         

عدميي اجلنـسية   ما أدى إىل ارتفاع عدد األكراد        وهو،  ١٢٠ ٠٠٠والبالغ عددهم   ،  ١٩٦٢عام  
فهؤالء األشخاص ال ميتلكون وثـائق      .  شخص ٣٠٠ ٠٠٠ إىل   ٢٥٠ ٠٠٠بنحو  حالياً  املقدر  

رمسية وال ميكنهم السفر إىل اخلارج أو احلصول على وظيفة يف املؤسسات العامـة ويتعرضـون                
ال ميكن هلؤالء األشـخاص      عالوة على ذلك،  . للتمييز يف الوصول إىل خدمات الصحة والتعليم      

والحظ املقرر اخلاص أن جتريد األكراد من       . ستفادة من األغذية املدعومة اليت توزعها احلكومة      اال
 يواجهها األكراد عدميو اجلنسية للتمتع باجملموعة الكاملة        اجلنسية قد أدى إىل زيادة العراقيل اليت      

ى املقـرر   وير. من حقوقهم اإلنسانية، وال سيما حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
اخلاص أن أقل ما ميكن أن تفعله السلطات اآلن هو أن متنح احلق الكامل يف اجلنسية هلـؤالء                  

فالقانون الدويل العريف يكرس حق كل فرد يف احلصول على جنسية وينص على أنه              . األفراد
  . ال جيوز أن حيرم أي فرد من جنسيته تعسفاً

قليات واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج        اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األ      -هاء   
القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً واملقرر اخلاص املعين باألشـكال املعاصـرة             

  للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
عين حبـاالت  أعرب كل من اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات واملقرر اخلاص امل      -٧٠

اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً واملقرر اخلـاص املعـين باألشـكال               
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املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب عـن               
جزعهم إزاء تصاعد التوترات اإلثنية يف قريغيزستان منذ اإلطاحة حبكـم الـرئيس الـسابق         

 عقب االحتجاجات اجلماهريية وأعمـال      ٢٠١٠يونيه  /حزيران ١٥يف  كورمانبك باكيف   
، وذلك يف بيان مشترك دعوا فيه إىل إجراء         ٢٠١٠أبريل  /نيسانالعنف اليت شهدها البلد يف      

ة للتوترات ومعاجلتها، بغية منع تكـرر مثـل هـذه           يحتليل متعمق لكشف األسباب احلقيق    
اهنة ال تزال تتسم بدرجة عالية من اخلطورة وعدم الظروف املروعة، وأشاروا إىل أن احلالة الر      

االستقرار وينبغي جماهبتها عن طريق استجابة سريعة ومالئمة لتهدئة األوضاع وإعادة النظام            
ومنع اندالع أعمال العنف من جديد، وذلك يف ظل االحترام الكامل لاللتزامـات املتعلقـة              

األقليات وعدم التمييز وسيادة القـانون،      حقوق  احترام  وأضافوا بالقول إن    . حبقوق اإلنسان 
  . نزاعاتبهي من العناصر الرئيسية اليت تكفل االستقرار يف املدى البعيد وحتول دون نشو

  عملية االستعراض الدوري الشامل  -خامساً 
اعتمد جملس حقوق اإلنسان، يف دورته اخلامسة عشرة، تقارير الفريق العامل املعين              -٧١

ي الشامل عن كل من أرمينيا وإسبانيا وبيالروس وتركيا ومجهوريـة الو            باالستعراض الدور 
الدميقراطية الشعبية والسويد وغرينادا وغيانا وغينيا وغينيا االستوائية وقريغيزستان والكويت          

وتتضمن تقارير الفريق العامل توصيات قدمتها دول شاركت يف         . وكرييباس وكينيا وليسوتو  
وقد وافقت كل دولة مـن الـدول الـيت مشلـها            . ول املذكورة عملية االستعراض إىل الد   

ويرد فيما يلـي بعـض   . االستعراض على بعض التوصيات يف حني رفضت توصيات أخرى      
  .التوصيات املتعلقة باألقليات

وصي بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري التشريعية لضمان االحترام       ففي حالة أرمينيا، أُ     -٧٢
وينبغي للدولة أن تستمر يف القيام حبمالت توعية        . (A/HRC/15/9)لبلد  التام حلرية الدين يف ا    

حول حقوق األقليات القومية هبدف زيادة تعزيز التسامح وعدم التمييز يف مجيـع جمـاالت               
وصي بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري املالئمة       أما فيما يتعلق ببيالروس، فقد أُ     . احلياة العامة 

شخاص املنتمني إىل األقليات اإلثنيـة، وخباصـة تـدابري ملكافحـة            ملكافحة التمييز ضد األ   
املضايقات اليت متارسها الشرطة وضمان املساواة يف فرص نيل التعليم جلميع األشخاص الذين             
ينتمون إىل األقليات، وتعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة ومنع التمييز الذي يواجهه الرومـا              

 يف إنشاء آليات واختاذ تدابري لتحقيـق         كاملةً عة مشاركةً وضمان مشاركة أفراد هذه اجلما    
  .(A/HRC/15/16)هذه الغاية 

وصي بأن تواصل الدولة الطرف استعراض إطارها القانوين احمللـي      ويف حالة غيانا، أُ     -٧٣
ومواءمته مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان اليت التزمت غيانا مبراعاهتا، وأن تواصل بوجـه              

اعيها من أجل إحراز تقدم حنو القضاء على التمييز ضد األقليات والـشعوب             اخلصوص مس 
وتلقت الكويت توصية بأن تتخذ تدابري إضافية،       . (A/HRC/15/14)األصلية والنساء واألطفال    
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مبا يف ذلك يف ميدان التعليم، لتدعيم محاية احلريات الدينية وتعزيزها، وال سيما مـن أجـل                 
وصيت قريغيزسـتان   وأُ. (A/HRC/15/15)ليات الدينية بشكل فعال     ضمان حرية العبادة لألق   

بأن حترص على قيام السلطات علناً بإدانة االعتداءات اليت تستهدف األقليات والتحقيق فيها             
من أجل تقدمي اجلناة إىل العدالة وأن تضمن االحترام التام حلقوق األقليات يف إطار الدستور               

ت قريغيزستان أيضاً بأن تتخذ تدابري شاملة وطويلة األمـد          وصيوأُ. (A/HRC/15/2)اجلديد  
ـ .  واملشاركة يف صنع القرار    لصاحل األقليات فيما يتعلق بالسياسة اللغوية والتعليم       ب إىل  وطُل

مجهورية الو الدميقراطية الشعبية أن تتخذ ما يلزم من تدابري لتعميق احلوار مع مفوضية األمم               
ن مـن   ي يتعلق حبالة األشخاص املنتمني إىل أقلية مهونغ العائـد         املتحدة لشؤون الالجئني فيما   

وأُوصيت إسبانيا بأن تتخذ تدابري إضافية يف جمال تدريب أفـراد        . (A/HRC/15/5)بلدان ثالثة   
الشرطة وموظفي السجون واملوظفني القضائيني على حقوق اإلنسان مع التركيز حتديداً على            

وفيما . (A/HRC/15/6)طفال واألقليات اإلثنية أو القومية      حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء واأل    
وصي باختاذ خطوات إضافية ملنع التمييز ضد النساء املهاجرات والالجئات          يتعلق بالسويد، أُ  

وصي بأن تصدر الدولة الطـرف      ويف حالة تركيا، أُ   . (A/HRC/15/11)واملنتميات إىل أقليات    
قوق األقليات هبدف مواءمة قوانينـها وممارسـاهتا        حبوتنهض  تشريعاً شامالً ملكافحة التمييز     

  .(A/HRC/15/13) مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان  تامةًمواءمةً

  خالصة  -سادساً 
             يبني العمل املوجز يف هذا التقرير أن حقوق األشـخاص املنـتمني إىل أقليـات                 -٧٤

 احملرز يف معظم األنشطة املضطلع هبا من        ما زالت حتتاج إىل مزيد من احلماية رغم التقدم        
  .األقليات ومنع التمييز الذي يستهدفهمأفراد أجل تعزيز إدماج 

ورغم الدور اهلام الذي ميكن أن تؤديه اجلهات الفاعلة الدولية، فإن احلكومات              -٧٥
املسؤول األول عن محاية حقوق اإلنسان لألشخاص املنتمني إىل أقليات، وهـي            هي  تبقى  
فحماية األقليـات تـساهم يف      . ايل مطالبة بإنشاء اآلليات الالزمة لتوفري هذه احلماية       بالت

مدى التزام حكومة ما حبمايـة      على  حتقيق استقرار اجملتمعات وأمنها ومتثل مؤشراً رئيسياً        
  .حقوق اإلنسان

ومن هذا املنطلق، جيب علينا مجيعاً أن نعزز مسامهتنا يف إجياد جو من التـسامح                 -٧٦
سح اجملال أمام األشخاص املنتمني إىل أقليات وإىل مجاعات غري مهيمنـة للمـشاركة              يف

  .الفعالة يف اجملتمعات اليت يعيشون فيها

        


