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                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة الرابعة

                       من جدول األعمال املؤقت ٢      البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "لس حقوق اإلنسانجم"املعنون 

 تقرير األمني العام بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل
 *أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

 موجز

                                    ، التطورات املتعلقة باألقليات واألنشطة    ١٠٢ / ٢                              ً                       يتناول هذا التقرير، املقدم وفقاً ملقرر جملس حقوق اإلنسان  
                       ، الذي طلبت فيه إىل       ٧٩ /    ٢٠٠٥                                         ضية حقوق اإلنسان يف ضوء قرار اللجنة                                             الـيت اضطلعت هبا األمم املتحدة ومفو      

                                                                                                                         األمني العام أن يستعرض أداء اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات والفريق العامل املعين باألقليات وفعاليتهما بعد                
  .                     ً                  سنتني، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل اللجنة

  مقدمة-   ً أوال  

  ،     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ١٩                              ً     ، توىل جملس حقوق اإلنسان، اعتباراً من    ٢٥١ /  ٦٠          ية العامة    ً            عمالً بقرار اجلمع - ١
                                                   ويقوم اجمللس حاليا، وفقا للقرار ذاته، باستعراض         .                                                        مجيع واليات وآليات ومهام ومسؤوليات جلنة حقوق اإلنسان       

    ٧٩ /    ٢٠٠٥     ً                   وعمالً بقرار اللجنة       ٠٢ ١ / ٢    َّ                  ً                                ويقدَّم هذا التقرير وفقاً لذلك القرار وملقرر اجمللس           .                        مجـيع الواليات واآلليات   
                                                                                                                     الـذي طلبت فيه إىل األمني العام أن يستعرض أداء اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات والفريق العامل املعين                  

   ).  ١٤       الفقرة  (                                             ً                   باألقليات وفعاليتهما بعد سنتني، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل اللجنة 

                                                      

 .دمي هذه الوثيقة لكي يتضمن أحدث املعلوماتتأخر تق *
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  .                                                              باألقليات وأنشطة األمم املتحدة بالتركيز بوجه خاص على عمل اآلليتني                                ويتناول التقرير التطورات املتعلقة - ٢

                            ً                                                                      وخبصوص ما حدث من تطورات مؤخراً، أعادت الوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر القمة العاملي املعقود           - ٣
      تعزيز  "        ها أن                                                                                            تأكيد أمهية محاية وتعزيز حقوق األقليات بالنسبة إىل عمل األمم املتحدة، إذ جاء في                  ٢٠٠٥        يف عام   

                                           دينية ولغوية يسهمان يف االستقرار والسالم                  إىل أقليات               أو إثنية و         قومية                                           ومحاية حقوق األفراد املنتمني إىل أقليات       
                             ويؤكد ذلك املواقف العاملية اليت    ).    ١٣٠       الفقرة    " (                                                       السياسيني واالجتماعيني ويثريان التنوع الثقايف وتراث اجملتمعات

َ                          أعـرَب عنها يف بيانات االلت                   تعزيز قدرات   "                                                  فعلى سبيل املثال، قررت الدول يف إعالن األلفية           .                     زام العاملي السابقة     
  "                                                                                                            مجـيع البلدان على تطبيق املبادئ واملمارسات الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق األقليات              

                                  افحة العنصرية والتمييز العنصري                                                                    أما إعالن وبرنامج عمل ديربان املنبثقان عن املؤمتر العاملي ملك            ).   ٢٥          الفقـرة    (
                                      القومية أو اإلثنية واهلوية الثقافية                              الدول على محاية اهلوية      "                                                  وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فيحثان         

                                                                                         ألقليات يف أقاليم كل منها وعلى وضع التدابري التشريعية املالئمة وغريها من التدابري الرامية إىل                         والدينية واللغوية ل  
                                               من أي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري  ا                                             روف الالزمة للنهوض بتلك اهلوية، بغية محايته                 تعزيـز الظ  

             بعني االعتبار                                      ينبغي أخذ أشكال التمييز املتعدد                    يف هذا الصدد،     و  .                                          وكـره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب       
   ).   ١٧٢                     برنامج العمل، الفقرة    " (     التام

ني اإلثنيات واألديان واجملتمعات وداخلها وبتقاسم التجارب ملواجهة واحتلت النداءات بتعزيز احلوار ب -٤
ّ                                     ً                           التحديات املتصلة بدمج التنوع وصد  التطرف واإليديولوجيات اإلقصائية مركزا  أعلى يف جدول األعمال الدويل،                                

 أعلنها األمني العام  من الوثيقة اخلتامية للقمة العاملية إىل مبادرة حتالف احلضارات اليت١٤٤بعد اإلشارة يف الفقرة 
وضع " من التقرير أن ٢٢-٦ويرد يف الفقرة . وصدور تقرير الفريق الرفيع املستوى املنشأ يف إطار املبادرة

استراتيجيات اندماج متسقة إمنا يتطلب إجراء حوار منتظم بني ممثلي احلكومات وجاليات املهاجرين، وممثلي 
. باب العمل، مبشاركة على املستويات احمللية واإلقليمية والوطنية والدوليةاجملتمع املدين، واملنظمات الدينية، وأر

ومع أمهية املشاركات غري الرمسية واخلاصة، فإن اهلياكل املؤسسية اليت تدعم احلوار على أساس متنظم ومستمر 
ن بني متطلبات وهذه اجلهود تساعد على حتقيق تواز. ميكن أن تضمن فعالية هذه النهج يف تعزيز اندماج أكرب

 .)www.unaoc.orgانظر املوقع " (االندماج واحلاجة إىل احملافظة على اهلوية الثقافية والدينية للمرء

                        ً   ويف حمافل أخرى عقدت مؤخرا ، ٢٠٠٥       ّ                                                   وكما سل مت الدول األعضاء بذلك يف القمة العاملية املعقودة يف عام  -٥
 األقليات وغريها من الفئات احملرومة واملهمشة ومشاركتها الكاملة يف الشؤون احمللية واإلقليمية والوطنية فإن إدماج

وتشكل جهود . يتسم بأمهية مباشرة بالنسبة إىل اجلهود العاملية الرامية إىل التصدي لتحديات التنمية والسلم واألمن
ت أساسية يف دمج شواغل األقليات يف عمل املنظمة الرامي إىل الدول األعضاء وآليات اجمللس يف هذا الصدد إسهاما

 .احلد من الفقر وإنشاء جمتمعات مستقرة وشاملة جلميع الفئات ومعاجلة التمييز املنهجي والقدمي ضد أقليات معينة

محاية ويعرض هذا التقرير بعض األنشطة الرئيسية اليت نفذت حتت إشراف مفوضية حقوق اإلنسان لدعم تعزيز و -٦
وتشمل هذه األنشطة جهود تعزيز احلوار . حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

 . والتفاهم املتبادل خبصوص املسائل املواضيعية ومساعدة الدول اليت تطلب املساعدة عن طريق بناء القدرات
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  إطار املعايري واآلليات الدويل�     ً ثانيا  

  إطار املعايري الدويل�لف أ

                                                                                بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية                 ١٩٩٢                    رغم أن إعالن عام      - ٧
                                         ً                                  هو صك األمم املتحدة الوحيد الذي يتناول حصراً حقوق األشخاص املنتمني إىل              )                  إعـالن األقلـيات    (          ولغويـة   

                 وميكن اإلشارة بوجه   .                                          عدة صكوك دولية أساسية حلقوق اإلنسان                                                  األقلـيات، فإن حقوق األقليات معترف هبا يف       
                                                                            من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املتعلقتني على التوايل بأمور من بينها              ٢٧    و   ٢١                            خـاص إىل أحكـام املادتني       

           صلة يف إطار                                                                                        املشاركة يف احلياة العامة والسياسية واملشاركة يف احلياة الثقافية، وهي جماالت ال تغطيها واليات منف
    ٢٧                                                                                        كما توفر أحكام االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واملادة               .                  جملس حقوق اإلنسان  

   .                                                                            من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية احلماية لألشخاص املنتمني إىل األقليات

  .                                         عن حقوق املطالبني ومسؤوليات املسؤولني                           ً                      ً          وحيـدد إعالن األقليات عدداً من األهداف واملبادئ فضالً         - ٨
                  ويعيد اإلعالن تأكيد   .                                                                            وتتمثل أهداف اإلعالن يف االعتراف بتعدد اهلويات وتعزيز إنشاء جمتمعات شاملة ومستقرة

                                                                                                         حقـوق األشـخاص املنتمني إىل األقليات يف التمتع جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وفقا ملبدأي عدم                 
                                                                       وتتعلق ثالث دعائم أو مبادئ أخرى واردة يف اإلعالن حبماية الوجود وتعزيز اهلوية   .                اة أمام القانون              التمييز واملساو

ّ         ومحايتها واحلق يف املشاركة الفّعالة                                                                            وتعيد عدة أحكام من اإلعالن تأكيد حق األشخاص املنتمني إىل أقليات يف              .                           
ّ                                          املشاركة الفّعالة يف القرارات اليت متسهم وتشدد على هذا احل   .                                    ق وعلى واجب الدول يف تأمني هذه املشاركة           

ّ                                                                  وقد تصّدت األمم املتحدة للتحدي املتمثل يف إقرار حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات - ٩             وأدجمت الدول   .       
  .                                                                                                           األعضاء يف األمم املتحدة تدابري محاية األشخاص املنتمني إىل أقليات وحقوقهم اخلاصة يف القانون الدويل واحمللي               

                                                                                                     ت اللجنة، اليت باتت والياهتا تابعة للمجلس، اهتمامها على اجلهود الرامية إىل إذكاء الوعي ودعم                      ّ     لذلـك ركّز  
                                                                                                                 إعمال تلك احلقوق وعلى إنشاء آليات لتعزيز تلك احلقوق ومحايتها بواسطة أمور من بينها عمل الفريق العامل                 

  .                                                  املعين باألقليات واخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات

 اآلليات القائمة على امليثاق لتناول قضايا األقليات -باء 

    ٣١ /    ١٩٩٥                                    عمال بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي     ١٩٩٥                                           أنشـئ الفريق العامل املعين باألقليات يف عام     -  ١٠
      ملتصلة                                 ً                                استعراض تعزيز اإلعالن وحتقيقه عملياً؛ ودراسة احللول املمكنة للمشاكل ا  :   ُ ّ                            وكُلّـف بوالية ثالثية األبعاد تشمل

                                                                                                                         باألقليات، مبا يف ذلك تعزيز التفاهم املتبادل فيما بني األقليات وبني األقليات واحلكومات؛ والتوصية مبزيد من التدابري،                 
   .                                                      حسب االقتضاء لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات

                     ً     عين باألقليات بوصفه حمفالً                                   على دور الفريق العامل امل       ٧٩ /    ٢٠٠٥                                     وأثنت جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها        -  ١١
                                 ّ                                                                         للحوار مع املنظمات غري احلكومية، وأكّدت أمهية اإلبقاء على حمفل يعىن هبذا املوضوع لبحث سبل حل مشاكل                 

ّ          ّ                                                                  وعّدلـت واليـة الفريق العامل وقّررت أن يركّز عمله يف دوراته السنوية على احلوار التفاعلي مع                   .          األقلـيات                           ّ   
   ). ٩       الفقرة  (                                              الدعم املفاهيمي للخبرية املستقلة والتحاور معها                             املنظمات غري احلكومية وعلى تقدمي
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    دعم   )  أ (                                                                                                 ومبوجـب القرار نفسه، أنشئت والية اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات ملدة سنتني، وتشمل                -  ١٢
             التقين بناء                                                                     حتديد أفضل ممارسات مفوضية حقوق اإلنسان وإمكانياهتا لتقدمي التعاون          )  ب (                          تنفـيذ إعالن األقليات؛ و    

                                  التعاون عن كثب مع هيئات األمم        )  د (                                           إدماج بعد يتعلق بنوع اجلنس يف عملها؛ و         )  ج (                       عـلى طلب احلكومات؛ و    
                                                   مراعاة آراء املنظمات غري احلكومية يف الشؤون املتصلة       ) ه (                                                        املتحدة ووالياهتا وآلياهتا املختصة واملنظمات اإلقليمية؛ و      

ّ                                               ّ                  ة أن تقّدم تقارير سنوية تتضمن توصيات بشأن استراتيجيات فّعالة لتحسني إعمال   ُ                   وطُلب إىل اخلبرية املستقل  .        بالوالية        
  )                          الواليات املتحدة األمريكية   (                  غاي ماكدوغال        ٢٠٠٥       يوليه   /      متوز   ٢٩  ّ                          وعّينت املفوضة السامية يف       .              حقوق األقليات 

  .                                خبرية مستقلة معنية بقضايا األقليات

 لفريق العامل املعين باألقليات ا-١

                  ار والفهم املتبادل         تعزيز احلو

                                                                                                          يتمثل أحد التحديات اليت تواجهها األمم املتحدة يف إتاحة حيز ملمثلي اجملتمع املدين من مجيع أحناء العامل                  -  ١٣
   .                                                                                    للتحدث يف احملافل الدولية وإثارة قضايا مع اخلرباء وإقامة اتصاالت مباشرة مع املمثلني احلكوميني

                                                                      قليات اجملال لعقد اجتماع سنوي لبحث احللول املمكنة ملشاكل األقليات،                                          وأتاح الفريق العامل املعين باأل     -  ١٤
                            ويتيح الفريق العامل احليز      .                                                                                     ألغراض من بينها تعزيز التفاهم املتبادل فيما بني األقليات وبني األقليات واحلكومات           

                مع احلكومات بشأن                                                                                الوحـيد داخل األمم املتحدة الذي ميكن فيه ملمثلي األقليات خوض حوار والتشاور مباشرة   
                                                                         واملشاركة يف اجتماعات الفريق العامل مفتوحة ملمثلي األقليات من املستويني اجملتمعي   .                     تلك املسائل يف حمفل دويل

             ً                                                                   ً                       والشـعيب، وخالفاً ملا حيدث يف احملافل األخرى، ال يشترط أن يكون الكالم يف هذه االجتماعات مقصوراً على                  
  .  ية                             ممثلي املنظمات غري احلكومية الدول

                                                                                                                وقال ممثلو األقليات، يف تقييمهم لتأثري مشاركتهم يف الفريق العامل، إهنا أدت إىل حتسني احلوار مع السلطات يف                   -  ١٥
                                                                                                                     بلداهنم وإىل التعامل معهم مبزيد من اجلدية وساعدهتم على إقامة صالت مع منظمات غري حكومية أخرى معنية باألقليات                  

   .                                                                د احمللي وزادت ثقتهم يف القنوات غري العنيفة للتعبري عن بواعث انشغاهلم                                 وعلى إجناز أعمال الدعاية على الصعي

                 املشورة املواضيعية

                                     أعضاء ميثلون خمتلف مناطق العامل،       ٥                                                                   ساهم الفريق العامل املعين باألقليات، بتشكيله الواسع الذي يضم           -  ١٦
  .                                  راف باألنشطة املتعلقة بقضايا األقليات                                                تنوع حاالت األقليات على الصعيد العاملي، وزيادة االعت          يف حتسني فهم

                                                                                                     ومل يقتصـر إعمـال احلقوق الواردة يف إعالن األقليات على إبراز احلادة إىل فهم التفاوت وتصحيحه                  -  ١٧
   ّ                                 وركّزت الدراسات اليت أعدهتا أو طلبتها   .                          ً                                 فحسب، بل وألقى الضوء أيضاً على ضرورة مراعاة االختالف والتنوع

ّ                                                                               قّدمها خرباء األقليات إىل الفريق العامل على املمارسات الفضلى والسليمة يف إدارة                                   مفوضـية حقوق اإلنسان أو        
ّ                 ميكن االطالع على الدراسات اليت أعّدت للفريق        (                                                                 التنوع ودعم إدماج األقليات يف حياة البلد الذي يعيشون فيه                                         

ّ                                     وتوّخت هذه اجلهود حتقيق توازن بني طلب         ).                                     العامل على موقع املفوضية اإللكتروين                                ات اإلدماج وضرورة احترام       
  .                                      خمتلف اهلويات الثقافية والدينية واللغوية
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   ّ                                                            ُ                                    ً                وركّزت دراسات اخلرباء بشأن القضايا املواضيعية املتعلقة باألقليات اليت ُنظر فيها يف إطار الفريق العامل تركيزاً                 -  ١٨
                                        لربامج واالستراتيجيات الرامية إىل حتقيق         ً                                                                             خاصاً على تدابري تطوير التعليم املشترك بني الثقافات ودمج حقوق األقليات يف ا            

                                                    وهكذا انصب االهتمام على العرب املستخلصة والتدابري         .                                                                  األهداف اإلمنائية لأللفية وتيسري مشاركة األقليات يف احلياة العامة        
                   اور تعىن بالقضايا                                                              ّ                                               السياسية العملية الرامية إىل متكني ممثلي األقليات من املشاركة الفّعالة بواسطة إنشاء هيئات مشورة وتش              

                                                                 ً               ّ                                        الـيت هتـم األقليات بصفة خاصة، وبأشكال احلكم الذايت الثقايف واإلقليمي، فضالً عن التدابري الفّعالة لدعم الوصول إىل                   
  .                      اخلدمات والوظائف العامة

   يز                                                                                                            وأثـار ممثلو األقليات يف إطار الفريق العامل شواغل تتعلق مبعاملة قوات الشرطة واألمن لألقليات والتمي                -  ١٩
                                                                                                                    ضـدها يف نظـام العدالة اجلنائية، وناقشوا أمهية زيادة إدماج أعضاء األقليات يف الوكاالت املسؤولة عن القانون                  

                                                                                 وبغية تقدمي اإلرشادات للحصول على املساعدة التقنية، طلبت املفوضية إجناز ورقة             .                                 وإحالل النظام والعدالة اجلنائية   
    عمال   "                                                   إدماج التنوع يف وضع السياسات واألمن والعدالة اجلنائية "  ن                                       ستناقش مع احلكومات وغريها من الشركاء بشأ

      [...]                                                       حيث الدول واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص على          "                               من برنامج عمل ديربان الذي        )  أ   (  ٧٤           بالفقـرة   
       لعنصري                                                                                             وضع وتنفيذ سياسات تشجع توخي اجلودة والتنوع يف إنشاء قوة شرطة تكون خالية من العنصرية والتمييز ا

                                                                                                    وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والسعي بنشاط لتعيني أفراد ينتمون إىل كافة الفئات، مبا فيها األقليات، 
   ".  )             كوكالء النيابة (                                                                                            يف الوظـائف العامـة، مبا يف ذلك قوة الشرطة والوكاالت األخرى ضمن نظام القضاء اجلنائي               

ّ                                                           اليت قّدمت إىل الفريق العامل يف دورته الثانية عشرة إىل تقدمي           ) E/CN.4/Sub.2/AC.5/2006/WP.1 (              وهتدف الورقة         
                                                                                                إرشادات عملية وأمثلة املمارسات السليمة ملساعدة احلكومات واملسؤولني يف األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية 

          جتمع ككل           ممثلة للم  "                                                                                         وجهـات أخرى يف ضمان أن تكون وكاالت نظام العدالة اجلنائية ووكاالت إنفاذ القانون               
   ".                        ومستجيبة له ومسؤولة جتاهه

                                                                                                         وقـد مت وضع أدوات لتحسني فهم األحكام واملبادئ الواردة يف إعالن األقليات وما يتصل بذلك من معايري                   -  ٢٠
                                   وجتدر اإلشارة بوجه خاص إىل تعليق        .                                                                              حقوق اإلنسان أو تقدميها أو حبثها حتت إشراف الفريق العامل املعين باألقليات           

                            وإىل موجز البيانات والسجل      ) E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2 (                                       ل املعين باألقليات على إعالن األقليات                      الفـريق العام  
   ).                                                      املشار إليه فيما يلي مبوجز بيانات األقليات وسجلها        (                                                           املـتعلقني حبالة حقوق اإلنسان لألشخاص املنتمني إىل أقليات          

                                               حصيلة برنامج املنح الدراسية لألقليات التابع        ) E/CN.4/Sub.2/AC.5/2006/3 (                                     وميثل موجز بيانات األقليات وسجلها      
ّ                                                                                              للمفوضـية، ونشأ عّما ملسه املشاركون من ضرورة حتسني فهم حمتوى ونطاق إعالن األقليات والتعليق على اإلعالن                                  

  .                                                      وسائر املعايري الدولية واألحكام القضائية املتعلقة باألقليات

  اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات-٢

                              واستندت الوالية إىل ما أجنزه       .    ّ                             ّ                                                تسـلّط الوالية اجلديدة للخبرية املستقلّة املزيد من الضوء على قضايا األقليات            -  ٢١
                                                                                                               الفريق العامل املعين باألقليات من أعمال أساسية مفاهيمية، بإعادة تأكيد ضرورة التركيز على قضايا األقليات يف سياق      

                                          ً     ً        وتويل اخلبرية املستقلة يف تقريرها املقبل اهتماماً خاصاً ملسألة   .               ماعي واالستقرار                                 التخفيف من حدة الفقر واإلدماج االجت
   ّ                                          ً                      وبّينت اخلبرية املستقلة يف تقريرها أن األقليات كثرياً ما هتمل أو             .                                                    دمج شواغل األقليات يف استراتيجيات احلد من الفقر       

                                               حتث احلكومات من مث، يف سياق إعداد التقارير الوطنية                                                                  تستبعد من اجلهود الرامية إىل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، و         
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ّ                                     املـتعلقة باألهداف اإلمنائية ويف ورقات استراتيجيات احلد من الفقر، على تقدمي دراسة مفّصلة بشأن أوضاع األقليات                                                                                          
   .                                                                  وبيانات إحصائية تساعد على كشف حالة األقليات مقارنة بغريها من الفئات

ّ                    ووّجهت اخلبرية املستقلة   -  ٢٢                                                                                   يف سياق عملها أيضا بيانات ورسائل ونداءات أخرى، مبا يف ذلك باالشتراك مع                
                           كما أعلنت أهنا تنوي دمج       .    ّ                                                                             مكلّفـني آخرين بواليات اإلجراءات اخلاصة، حيثما أثارت حالة األقليات باعث قلق           

                      ة االهتمام حبالة النساء                                                                                       شواغل األقليات يف قضايا اجلنسية ودعم إدراج شواغل األقليات يف عمل األمم املتحدة وزياد         
  .                         واألطفال املنتمني إىل األقليات

                                             وميكن أن تشمل التوصيات الواردة يف تقارير         .                                                              وإضـافة إىل ذلـك، زارت اخلبرية املستقلة هنغاريا وإثيوبيا          -  ٢٣
     اءات                      وكإجراء خاص من إجر     .                                                                                        الـزيارات القطرية اقتراحات لتقدمي التعاون التقين وإسداء املشورة من جانب املفوضية           

                                                                                                                اجمللـس، اقترحت اخلبرية املستقلة، دراسة حاالت األقليات احملددة اليت عرضها ممثلو األقليات واحلكومات على الفريق                
  .                                               ً العامل واختاذ مبادرات بشأهنا حيثما كان ذلك مناسباً

ّ                                                                          ّ              وتسّد أساليب عمل اخلبرية املستقلة بعض الثغرات اليت تعتري محاية حقوق األقليات واليت حدّ              -  ٢٤               دت يف تقارير      
  .                             سابقة قدمت إىل جلنة حقوق اإلنسان

 التعاون بني الفريق العامل املعين باألقليات واخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات

                                       ً               ، بدور الفريق العامل فحسب، بل قررت أيضاً أن يقدم         ٧٩ /    ٢٠٠٥                                            مل تـنوه جلـنة حقوق اإلنسان، يف قرارها           -  ٢٥
  .                       ً      املستقلة وأن يقيم حواراً معها                       الدعم املفاهيمي إىل اخلبرية

     ً                                                                                                         ونظـراً إىل أمهية تعزيز التعاون بني خمتلف الواليات وما ينطوي عليه عملها من جوانب يكمل بعضها البعض،                   -  ٢٦
                                                   ، برنامج عمل ثنائي السنوات، صيغ بالتعاون مع            ٢٠٠٦                                                                      اقـترح الفـريق العامل، يف دورته الثانية عشرة املعقودة يف عام             

                                                                                                       ة سيشمل تنظيم سلسلة من احللقات الدراسية اإلقليمية خبصوص تطبيق اإلدماج والتنوع يف جمال السياسات                            اخلبرية املستقل 
                                                  التجارب القطرية اإلجيابية يف ختويل األقليات احلكم         :                                                                  واألمـن والعدالـة اجلنائية وإعداد ثالث دراسات مواضيعية بشأن         

              انظر الوثيقة   (                                                مييز املزدوج ضد النساء املنتميات إىل أقليات                                                                      الـذايت؛ وسـبل ووسـائل تعزيز تنفيذ إعالن األقليات؛ والت          
A/HRC/Sub.1/58/19.(   

  عمل مفوضية حقوق اإلنسان-     ً ثالثا  

     تعرض   ) A/59/2005/Add.3         الوثيقة        مرفق   (             خطة عمل        ٢٠٠٥      مايو   /                                       قدمـت مفوضية حقوق اإلنسان يف أيار       -  ٢٧
                                                         م التمييز واملساواة ومحاية فئات حمددة كاألقليات عناصر                                                                  رؤيـة عمل املفوضية يف املستقبل، وقد اعتربت املفوضية عد         

   ُ                                                                                             واقُترح تعزيز قيادة املفوضية وقدراهتا وأنشطتها يف جمال املساواة وعدم التمييز وتعزيز حقوق               .                      أساسـية يف واليـتها    
      ً  تركيزاً                                                                                                           الفـئات املهمشـة ومحايتها، ال سيما بدمج حقوق اإلنسان يف عمل األمم املتحدة ووضع استراتيجيات أكثر                  

                                              وعالوة على ذلك، تدعم املفوضية والية كل من          .                                                                   وواقعـية إلشـراك البلدان وإقامة شراكات أوثق مع اجملتمع املدين          
                                             ويرد املزيد من املعلومات يف تقريري الفريق         .                                                                           الفـريق العامل املعين باألقليات واخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات         
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  ) A/HRC/Sub.1/58/19    و E/CN.4/Sub.2/2005/27 (                                    رتيه احلادية عشرة والثانية عشرة                                    العامل املعين باألقليات عن دو    
   ).                       واإلضافات إىل هذا التقرير  A/HRC/4/9   وE/CN.4/2006/74 (                                            وتقريري اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات 

                           يق العامل املعين باألقليات                                                                                      وأدت االجـتماعات اإلقليمية أو دون اإلقليمية اليت نظمها كل من املفوضية والفر             -  ٢٨
             وباإلضافة إىل    .     ً     ً                                                                                         دوراً مهمـاً يف حتديـد املشاكل وجماالت عمل األمم املتحدة يف ما يتعلق بقضايا األقليات وأوضاعها                

                                                                                                                 ذلـك، اعتـربت املشاورات اإلقليمية اليت أجرهتا مكاتب حقوق اإلنسان التابعة للمفوضية أن اجلهود الواجب بذهلا                 
   ويف   .                                                 ً     ً                          فئات معينة كاألقليات واستبعاد تلك الفئات تشكل جماالً حمدداً يتطلب اختاذ إجراءات أخرى                  ملكافحة التمييز ضد 

                                                                              ، مت االضطالع ببعثة لتقييم االحتاجيات يف نيبال هبدف مساعدة مكتب املفوضية هناك يف وضع       ٢٠٠٦         أغسـطس    /  آب
                                                واألقليات اإلثنية والدينية من إقصاء اجتماعي،                                                                                 براجمه وأنشطته الرامية إىل مكافحة ما يعانيه الداليت والشعوب األصلية           

                                              وأثريت مسائل شىت مبا يف ذلك ما يتصل بتحسني           .                                                               وبـاألخص يف معاجلـة حالة النساء املنتميات إىل تلك اجملتمعات          
  .                             وصول مجيع فئات اجملتمع إىل القضاء

                           ضية إبعاد األشخاص املنتمني                                                                               وميكن أن تساهم منظمات األمم املتحدة يف السياسات والربامج اليت تتصدى لق            -  ٢٩
                                                       ويتطلب إعمال احلقوق الواردة يف إعالن األقليات توافر          .                                                          إىل أقليات من اجملال االقتصادي أو السياسي أو االجتماعي        

                           ومن الضروري إعادة تأكيد      .                                                                                       فهم مشترك واتباع هنج موحد داخل نظام األمم املتحدة لتعزيز حقوق األقليات ومحايتها            
                                                                                                  حلقوق األقليات، أي احلق يف الوجود وتعدد اهلويات واملشاركة وعدم التمييز، إلرساء فهم مشترك                                 املـبادئ الرئيسية  

                                                                                                                    للعمل املتعلق بقضايا األقليات ومواجهة التحدي املتمثل يف إدماج قضايا األقليات ال يف العمل املتصل حبقوق اإلنسان                 
                   ً                         وتدعم املفوضية حالياً التدريب بشأن قضايا        .          لم واألمن              ً                                               فحسب بل وأيضاً يف عمل األمم املتحدة يف جمال التنمية والس          

                                                   ً                                                             األقليات وتعزيز اخلربة املواضيعية كي تكون أكثر استعداداً إلسداء املشورة بشأن عدم التمييز وقضايا األقليات يف عمل          
   .                                                                   األمم املتحدة، يف سياقات من بينها تعيني موظفي املكاتب القطرية واإلقليمية

                                                                                             من إعالن األقليات دعامة للعمل على دمج قضايا األقليات يف عمل أعضاء أسرة األمم املتحدة،             ٩              وتشكل املادة    -  ٣٠
                                                                                     تساهم الوكاالت املتخصصة وسائر مؤسسات منظومة األمم املتحدة كل يف جمال اختصاصه يف اإلعمال       "                  إذ تنص على أن     

ّ       وينبغي أن توّجه ا      ".                                                 الكـامل للحقوق واملبادئ املبينة يف هذا اإلعالن                                                       جلهود صوب دمج قضايا األقليات يف عمل األفرقة                    
                             إطار املساعدة اإلمنائية لألمم     /                           والتقييم القطري املشترك    ٢                                                                   القطرية التابعة لألمم املتحدة، واألنشطة املنجزة يف إطار اإلجراء          

                  ، مبا يف ذلك برنامج                                                وباستطاعة الوكاالت اإلمنائية التابعة لألمم املتحدة    .                                                املـتحدة وورقـات استراتيجيات احلد من الفقر       
                                                                                                              األمـم املتحدة اإلمنائي، التأثري والعمل على ما تشمله قضايا األقليات من أبعاد متعددة االختصاصات والتركيز على أوجه     

                                                                                              وميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل أحدث استشارة نظمها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالتعاون                .                          التباين وانعدام املساواة  
                                                                                                        ة املستقلة املعنية بقضايا األقليات ومفوضية حقوق اإلنسان بغية النظر يف مسألة إشراك األقليات يف العمليات                     مـع اخلـبري   

                                                                                       ً                      وتناولت االستنتاجات والتوصيات املنبثقة عن هذا االجتماع ما ميكن اختاذه من خطوات للقيام مستقبالً بإدراج                 .        اإلمنائية
                                                                   دة اإلمنائي يف جمال احلكم الدميقراطي واإلدماج االجتماعي ومنع نشوب                                                        قضـايا األقلـيات يف عمل برنامج األمم املتح        

                                                                ويف إطار متابعة االستشارة، أعطت جمموعة احلكم الدميقراطي داخل           .                                                الرتاعـات وتسويتها والشراكات مع اجملتمع املدين      
           األقليات يف   "                      أخرى بشأن موضوع                                                                                         مكتـب السياسة اإلمنائية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي األولوية إلجناز أعمال           

  .    ٢٠٠٧                 يف خطة عملها لعام   "        التنمية
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                                                                 برنامج املنح الدراسية لألقليات هبدف بناء قدرة اجملتمع املدين              ٢٠٠٥                                     ووضعت مفوضية حقوق اإلنسان يف عام        -  ٣١
    ٢١                   استفاد ما جمموعه     و  .                                                                                             ومتكني ممثلي األقليات من معرفة حقوقهم واستخدام آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة            

      أغسطس  /     آب   ١٠                                               وستة يف الربيع وعشرة بصفة استثنائية يف             ٢٠٠٥             مخسة يف عام      :     ً                              شخصـاً مـن الربنامج منذ إنشائه      
                                               وقدم املشاركون من مجاعات إثنية ودينية ولغوية       .                                                                       ، بالتزامن مع الدورة الثانية عشرة للفريق العامل املعين باألقليات             ٢٠٠٦

                                                                                      فقد حضر ممثلون لألقباط يف مصر والعرب الفلسطينيني يف إسرائيل والتركمان يف العراق               :    عامل                           خمـتلفة من مجيع مناطق ال     
                                                                                                                    واملسلمات يف كندا واألوزبك يف قريغزستان والروما يف كوسوفو وبلغاريا وهنغاريا والسكان املنحدرين من أصل أفريقي                

                                                 اإلسالمية واخلاسي يف اهلند والكاتشني يف ميامنار                                                                             يف أوروغـواي والداليـت يف اهلند ونيبال واألكراد يف مجهورية إيران           
               وهكذا فقد كانت   .                                                                                                         والترييك يف كينيا واألوغوين يف نيجرييا والكراموجا يف أوغندا والواييي يف بوتسوانا واألنيوا يف إثيوبيا              

  .                                            أغلبية املشاركني يف الربنامج من بلدان غري أوروبية

  استنتاجات�     ً رابعا  

                                                                                     بعض األنشطة الرئيسية اليت نفذت حتت إشراف مفوضية حقوق اإلنسان واليت ترمي إىل                                يعرض هذا التقرير   -  ٣٢
     ويشري   .                                                                                                              تعزيز دعم حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية ومحاية تلك احلقوق                

                                            تعلق باملسائل املواضيعية ودعم بناء قدرات                                                                                    الـتقرير إىل اجلهود املبذولة يف سبيل تدعيم احلوار والفهم املتبادل فيما ي            
                                                                                                              الـدول الـيت تطلب تلك املساعدة من أجل إعمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق األقليات، بواسطة اآلليات                   

                                                                 وتشمل والية جملس حقوق اإلنسان العمل كمحفل إلجراء احلوار بشأن            .                                            املـتكاملة للفريق العامل واخلبرية املستقلة     
                                                                                        يعية املتعلقة جبميع حقوق اإلنسان، وقد يود من مث حبث الكيفية اليت ميكن له هبا احملافظة على اآلليات                املسـائل املواض 

                                                                 ً                          ّ                   القائمـة وحتسـينها، مبـا يف ذلك توفري حمفل لتناول قضايا األقليات يتيح فرصاً ملشاركة اجملتمع املدين بصورة فّعالة            
ً      ً      ً       وإجراًء خاصاً تابعاً للمجلس      .  
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