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   مقدمة-     ًأوال 
                                                       ، إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    ١٠٢ / ٢                                  طلب جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره        - ١
               ً                                                                                  بأنشطتهما، وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنـسان وحتـديث التقـارير                               مواصلة االضطالع    "

                                                     حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنيـة                ُ ِّ                            لذلك، قُدِّم تقرير األمني العام عن        ً  اً      وتبع  .  "          ذات الصلة            والدراسات
                                                                 قدم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان هذا التقريـر            وت  .                               إىل اجمللس يف دورته الرابعة                               وإىل أقليات دينية ولغوية   

  .                                                                   حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية         املؤقت عن 

                                                                     الرئيسية اليت اضطلعت هبا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان          األنشطة                          ويعرض هذا التقرير بعض       - ٢
  .                                                                                                 محاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية منذ تقدمي التقرير السابق              لدعم تعزيز و  
                                                                                                 جهود تعزيز احلوار والتفاهم خبصوص القضايا املواضيعية ودعم بناء ويعرض هذا التقريـر بعـض                       األنشطة              وتشمل هذه   

                                                               تحدة السامية حلقوق اإلنسان قدرات موظفي املفوضية واملـسؤولني                                                    الرئيسية اليت اضطلعت هبا مفوضية األمم امل              األنشطة  
 ً اً      ومنوذج ً  اً                           كما يقترح التقرير موعد     .                                                                                     العامني من الدول األعضاء وكذا اجملتمع املدين على تعزيز التعاون فيما بني الوكاالت            

  .                         للتقارير اليت تقدم إىل اجمللس

 نسان عمل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإل-       ًًثانيا  

      ٢٠٠٧-     ٢٠٠٦ (                                              خبطيت اإلدارة االستراتيجية للمفوضة الـسامية                                              يسترشد عمل املفوضية املتصل باألقليات        - ٣
                                                                             حيث تركز على وجه اخلصوص على زيادة االمتثال ملعايري حقوق اإلنسان يف القوانني والربامج   )     ٢٠٠٩-     ٢٠٠٨ و

                                              همشة إىل صنع القرار يف جمال السياسة العامة؛ وعدد                                                     الوطنية؛ وعدد التدابري الرامية إىل حتسني وصول اجملموعات امل
                                                                                          ذوي احلقوق الذي يفيدون من آليات حقوق اإلنسان؛ ووعي اجملتمع الدويل حباالت حقوق اإلنسان؛ ودمج معايري 

                                                  وجيري إيالء اهتمام خاص لبنـاء قـدرات خمتلـف            .                                                      حقوق اإلنسان يف سياسات وبرامج منظومة األمم املتحدة       
                                                                                           يل اجملتمع املدين وموظفي املفوضية، ولتعميم حقوق األقليات يف عمل األمم املتحدة من خـالل                               الفاعلني، من قب  

      ً   أيـضاً                 وتدعم املفوضية     .                                                                               فيما بني الوكاالت، وجلهود تشجيع احلوار والتفاهم خبصوص القضايا املواضيعية                 التعاون
                               ويرد املزيد من املعلومات عن احملفل   .                 بقضايا األقليات                                                         والية كل من احملفل املعين بقضايا األقليات واخلبرية املستقلة املعنية

  Add.1-3 و  A/HRC/4/9 (                                                                                            أدناه، فيما ترد املعلومات املتعلقة بعمل اخلبرية املستقلة يف تقارير اخلبرية املقدمة إىل اجمللـس          
   ).Add.1-3 و  A/HRC/7/23 و

  اآلخرين بناء قدرات اجملتمع املدين واملوظفني والشركاء-  ألف

            بغية بناء     ٢٠٠٥      سنة                             برنامج املنح الدراسية لألقليات                                         ا يتعلق بتدريب اجملتمع املدين، أنشأت املفوضية     وفيم  - ٤
  .                                                                                                           قدرات اجملتمع املدين ومتكني ممثلي األقليات من معرفة حقوقهم واإلفادة من آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان               

                               عنصر باللغة اإلنكليزية يستمر      :           من عنصرين  ً  اً     الي                                                            ويتألف الربنامج من تدريب مكثف يف مقر املفوضية ويتكون ح         
                         أسبوعني مـن املقـرر                      عنصر منوذجي ملدة      ك     ٢٠٠٧                                                               فترة متوسطها ثالثة أشهر؛ وعنصر باللغة العربية أطلق سنة          

                                                   من ممثلي خمتلف اجملموعـات اإلثنيـة والدينيـة            ٣٤                    واستفاد ما جمموعه      .             ثالثة أسابيع      ملدة        ٢٠٠٨        سنة         مواصلة
     مـن          أفـراد             من املنحة       استفاد       األخرية،  ً  اً      شهر  ١٨   ل ا     فترة         على مدى  و  .                          مناطق العامل منذ بدايته                  واللغوية من مجيع  
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                                   من بنغالديش، وسيخ من اهلنـد،         ون    هاري ي                                          من أفغانستان، وروس من أذربيجان، وب       ا    هزار  :         خمتلفة               أقليات وبلدان 
               ن من مرتفعات    و             ، وعرب سوري               من العراق   ن و     آشوري  -      يون ن ا  ري س  -    ن و           ن، وكلداني  و      مندائي  -    ن و   بأي س     ن، و  و       وشيشاني

  .                                   اجلوالن من إسرائيل، وروما من أوكرانيا

                          ففي الفتـرة املمتـدة       .                                                      بقيادة جمتمعية متوهلا جلنة املنح التابعة للمفوضية         ية     تدريب        دراسات        ً أيضاً              دعم املفوضية     وت  - ٥
                              لروما يف أمريكـا الالتينيـة                                                               ، دعمت املفوضية دورة تدريبية بقيادة جمتمعية لفائدة ا            ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢٩       إىل     ٢٥    من  

                                     حضر الدورة مـدافعون عـن حقـوق         و  .                  منظمة غري حكومية       وهي     "                                   اهلوية الثقافية للروما يف األرجنتني     "               نظمتها منظمة   
                                                                                                                        اإلنسان املكفولة للروما من األرجنتني وإسبانيا والربازيل وبلغاريا وشيلي وكانت أول حماولة جلمع ممثلني لطوائف الروما                

                                       وقد شاركت املفوضية من خـالل تقـدمي          .                                                       أمريكا الالتينية ألغراض التدريب يف جمال حقوق اإلنسان                       يف خمتلف بلدان    
   .                                     إحاطات عن اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان

   /                                                                                                            وفيما يتعلق بتدريب املوظفني، تعكف املفوضية حاليا، بعد جناح حلقتـها التجريبيـة يف آسـيا يف نيـسان                    - ٦
                                                                           ، على إعداد حلقة عمل تدريبية بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املكفولة لألقليات    ً ناً  حس                  ً     اليت لقيت قبوالً       ٢٠٠٧       أبريل  

                                                                                                                       والشعوب األصلية لفائدة موظفي مفوضية حقوق اإلنسان يف أفريقيا من املقرر تنظيمهـا يف أديـس أبابـا يف تـشرين                     
                                     ئدة موظفيها وشركاء األمم املتحـدة                                      على إعداد مواد إعالمية لفا         ً أيضاً                          وما فتئت املفوضية تركز       .     ٢٠٠٨        أكتوبر   /    األول

                                                                                                        وغريهم من املمارسني، وباألخص مذكرة إعالمية عن األقليات جتيب على األسئلة اليت عادة ما تطرح بـشأن األقليـات         
   .                                                                                            وحتدد العناصر اليت ينبغي إدراجها يف استراتيجيات معاجلة حالة األقليات يف برامج األمم املتحدة القطرية

               فعلـى سـبيل      .                                                                            املفوضية يف بناء قدرات املسؤولني العامني يف الدول األعضاء يف األمم املتحدة                          وأخريا، تساهم     - ٧
                                                  بشأن معايري وآليات األمم املتحدة حلماية حقوق          ية     تدريب      دورة     ،      ٢٠٠٧       نوفمرب   /                                       املثال، نظمت املفوضية، يف تشرين الثاين     

                 ومـن األمانـات      )                                 لعدل والشؤون اخلارجية والعمـل                الداخلية وا  (                                                   األقليات لفائدة مسؤولني عامني من خمتلف الوزارات        
                                                     االحتاد الروسي وأوكرانيا وبيالروس، يف إطار حلقة            ً أيضاً                                                                   الربملانية ومن اجلهاز القضائي من بلدان من البلقان والقوقاز، و         

  .                    التابعة جمللس أوروبا                                         ملفوضية األوروبية للدميقراطية من خالل القانون               دراسية نظمتها ا

 يما بني الوكاالت التعاون ف-  باء

                                                                                حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية                        من إعالن     ٩             تشكل املادة     -  ٨
                                                      ىل دمج قضايا األقليات يف عمل أعضاء أسـرة األمـم                 سعي إ  ل                  حجر الزاوية يف ا      )   ١٣٥ /  ٤٧                      قرار اجلمعية العامة     (

                                            مؤسسات منظومة األمم املتحدة كل يف جمال                غريها من        خصصة و                    تساهم الوكاالت املت   "                           املتحدة، إذ تنص على أن      
               من أجل دمـج     ً  اً                      وتبذل املفوضية جهود     ".                                                                   اختصاصه يف اإلعمال الكامل للحقوق واملبادئ املبينة يف هذا اإلعالن         

      لقطري           التقييم ا     و                                                                                                قضايا األقليات يف عمل أفرقة األمم املتحدة القطرية، واألنشطة اجلارية يف إطار اإلجراء الثاين،             
                        املكانة الـيت حتتلـها     و  .                                  ورقات استراتيجية احلد من الفقر        و                                           إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية      /      املشترك

      أبعاد                       قيام بأعمال تتناول                      ؤهلها للتأثري وال   ت                                         ، ومنها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،                 اإلمنائية            ألمم املتحدة  ا       وكاالت  
  .      مساواة ال ل ا و                        لتركيز على حاالت التفاوت  ا و               تعددة التخصصات   امل              قضايا األقليات 
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                                                              عدة اجتماعات للفريق العامل املشترك بني الوكاالت املعـين              ٢٠٠٧                                   وهلذه الغاية، نظمت املفوضية سنة        -  ٩
          ومنظمة                  لشؤون الالجئني   ة                       األمم املتحدة السامي     ية    مفوض                                                      باألقليات الذي يضم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان و       

                                                منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة                                     وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي و      )          اليونيسيف (   ة                      األمم املتحدة للطفول  
              ومنظمة العمل    )          اليونيتار   (                                   معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث                                     ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية و      )    سكو     اليون (

                                              لصحة العاملية، وهي هيئات معنيـة بتعزيـز                 ومنظمة ا   )         األونكتاد   (                                     مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية              الدولية و 
                                                           ، اتفق الفريق على أن حتسني محاية األقليات قـد آن أوانـه وأن        ٢٠٠٧         ويف سنة     .                              التعاون بشأن قضايا األقليات   

                إىل أمهيـة دمـج    ً  اً            فعالية، مشري           مبزيد من ال               استخدامها           ينبغي    لكن و                                            آليات حقوق اإلنسان املوجودة توفر احلماية       
       وإضافة   .                                                                               االستراتيجيات والعمليات القطرية املشتركة الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية               قضايا األقليات يف

                  ممن لديهم اختصاص يف                                     ملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة            مع سبعة من ا ً  اً                            إىل ذلك، عقد الفريق اجتماع  
        وستواصل   .                              قوق األقليات كل يف إطار اختصاصه                                              وناقش التحديات األساسية اليت تواجه محاية وتعزيز ح         هذا اجملال 

                                                     مع وكاالت وبرامج األمـم املتحـدة كجـزء مـن               وثق أ        وتعاون          شراكات          بإقامة                               املفوضية تعزيز عمل الفريق     
    كما   .                                                                                             استراتيجيتها لتعميم حقوق األقليات على نطاق منظومة األمم املتحدة وتعزيز الوعي بإعالن حقوق األقليات

                                                                                اون ثنائي فيما بني الوكاالت، على سبيل املثال يف إعداد دليل موارد برنامج األمم املتحدة                   اخنرطت املفوضية يف تع
   .                       اإلمنائي املتعلق باألقليات

  بناء خربات مواضيعية-  جيم

                          من برنامج عمل ديربـان       )  أ (  ٧٤         بالفقرة         ً عمالً و                                                      بغية تقدمي اإلرشادات للحصول على املساعدة التقنية،          -   ١٠
             إنشاء قـوة        على                                                                     نظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص على وضع وتنفيذ سياسات تشجع                               الذي حيث الدول وامل   

                                                                      خالية من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،                        رفيعة النوعية ومتنوعة و     شرطة 
                          امة، مبا يف ذلـك قـوة                                                                                                  والسعي بنشاط لتعيني أفراد ينتمون إىل كافة الفئات، مبا فيها األقليات، يف الوظائف الع             

                   تعاون مع منظمـة      ال                    ، عقدت املفوضية، ب                    كوكالء النيابة   ،                                                  الشرطة والوكاالت األخرى ضمن نظام القضاء اجلنائي      
 ً  اً                                                     واخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات، اجتماع                                                مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية         و               العمل الدولية 

                ، استـضافته       ٢٠٠٨         ينـاير    /               كانون الثاين    ١٦    و   ١٥                                  أعمال الشرطة يف فيينا يومي                                   للخرباء بشأن دمج التنوع يف    
   .             حكومة النمسا

                                                                   من كبار املهنيني العاملني يف دوائر الشرطة من خمتلف املناطق والبلدان      ١٠                           وجهت املفوضية الدعوة إىل      و  -   ١١
            للمشاركة يف    )                     رييا واهلند وهنغاريا                                                                             آيرلندا وباكستان والربازيل وجنوب أفريقيا وساموا والكامريون وكندا ونيج         (

                                                                                            االجتماع كخرباء وتقدمي عروض ركزت على التجارب اجليدة والدروس املستفادة املتصلة بدمج التنوع يف أعمال 
                                                                               آخر هيئات أخرى تابعة لألمم املتحدة ومنظمات حكومية دولية إقليمية واجملتمع            ً  اً          مشارك   ١٦          كما مثل     .       الشرطة
                                           اجليدة والدروس املستفادة، هو حتديـد          ربات                                    ألساسي لالجتماع، إىل جانب تقاسم اخل                      وقد كان اهلدف ا     .     املدين

                                                                                                               ما إذا كان من املفيد وضع مذكرة توجيهية للمفوضية بشأن التطبيق العملي ملبادئ وأحكام حقـوق اإلنـسان                  
           ملشاركون يف          واتفق ا   .       ُ                                                      وقد اسُتعرض مشروع للمذكرة التوجيهية ونوقش خالل االجتماع         .                     املتصلة بدمج التنوع  

   إىل  ً  اً                                                                                                            االجتماع على أنه سيكون من املفيد وضع مبادئ توجيهية بشأن دمج التنوع يف أعمال الـشرطة، اسـتناد                 
                                                                                   وأمرت املفوضية بعد ذلك بإعداد مبادئ توجيهية وممارسات جيدة لتنظيم أعمال الشرطة يف إطار   .            املشروع احلايل
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                                                              دم التوجيه العملي وأمثلـة للممارسـات اجليـدة ملـساعدة                                                            التنوع، ستكون متوافرة يف املستقبل القريب وستق      
                                                                                                       احلكومات ومسؤويل األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية وغريهم على كفالة كون وكاالت نظـام العدالـة                

  . )١ (                                                                    اجلنائية ووكاالت إنفاذ القانون ممثلة ومستجيبة للمجتمع كله ومسؤولة أمامه

  املعين بقضايا األقلياتفل احمل-  دال

                ً                  وسيوفر احملفل منرباً لتعزيز احلوار       .                                          ، أنشئ حمفل معين بقضايا الشعوب األصلية        ١٥ / ٦                بقرار اجمللس       ً عمالً  -   ١٢
                         ، مما سـيقدم مـسامهات                                                  قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية                                                        والتعاون فيما يتعلق بالقضايا املتصلة بأقليات     
ـ  ل حت و          بتحديـد            احملفل      قوم  سي و  .   ات ي               ة بقضايا األقل          املعني                                            مواضيعية وخربات فنية لعمل اخلبرية املستقلة                ل أفـضل      ي

                           وسيجتمع احملفل يومني يف السنة  .      قليات  األ                                                           املمارسات والتحديات والفرص واملبادرات ملواصلة تنفيذ إعالن حقوق 
   ً اً                                              احملفل وحتضر اجتماعات السنوية وتقدم تقرير                           اخلبرية املستقلة أعمال       وجه    ست و  .                            خيصصان للمناقشات املواضيعية  

                                 ، إىل رئيسه أن يعني، لكل دورة، على   ١٥ / ٦                  وطلب اجمللس يف قراره   .                             عن التوصيات املواضيعية للمحفل        إىل اجمللس 
   .                                         للمحفل من بني اخلرباء املعنيني بقضايا األقليات ً  اً                          أساس التناوب اجلغرايف، رئيس

                     مقر األمم املتحدة        يف     ٢٠٠٨       ديسمرب   /              كانون األول    ١٦    و   ١٥                                 الدورة االفتتاحية للمحفل يومي             وستعقد    -   ١٣
                         فيكتوريـا موهاكـسي                      وقد عينت السيدة      .            لى التعليم  ع     صول                      على األقليات واحل           مواضيعها      تركز  وس  .        يف جنيف 

  .            رئيسة للدورة

  استنتاجات-       ًثالثا 

                                                            ساسية املتعلقة باألقليات اليت اضطلعت هبا املفوضية السامية                  األنشطة األ    ت    مشل                       منذ التقرير السابق،      -   ١٤
                                                                                              ن بناء قدرات اجملتمع املدين واملوظفني وشركاء آخرين؛ والتعاون فيما بني الوكـاالت؛ وبنـاء                          حلقوق اإلنسا 

                       واجمللس مدعو إىل النظر      .                                        للمحفل املعين بقضايا الشعوب األصلية                   عمال التحضريية                       اخلربات املواضيعية؛ واأل  
      ٢٠٠٨                        تعلقة باألقليات سـنة                                                                                     فيما إذا كان ينبغي تقدمي تقرير هنائي يتضمن معلومات عن أنشطة املفوضية امل            

                                                                                                      واستعراض للتطورات ذات الصلة الناشئة عن عمل اهليئات املنشاة مبعاهدات واإلجراءات اخلاصة وعمليـة              
                  مجيـع التقـارير          جتميع        يف       ً أيضاً         اجمللس           قد ينظر  و  .                                                      االستعراض الدوري الشامل إىل اجمللس يف دورته العاشرة       

   ،                                 وتقرير احملفل املعين بقضايا األقليات ،                                رية املستقلة املعنية بقضايا األقليات                                   املتعلقة باألقليات، مبا فيها تقرير اخلب
                                                                  السنة من أجل تيسري إيفاد وفود حكومية وإتاحة مشاركة أكرب                           يف وقت واحد من                             وتقرير املفوضة السامية،    

                لس النظر فيما                       وأخريا، رمبا يود اجمل     .          يف ذلك   ت                     هذه القضية، إن رغب         بشأن                                 ملنظمات األقليات يف عمل اجمللس      
                                      لنهائية من هذا التقرير وما يليه              النسخة ا                  عن األمني العام                        ً   املفوض السامي بدالً                                 إذا كان من األنسب أن يقدم       

   .         من تقارير

 -  -  -  -  - 

                                                      

  :                       العنـوان اإللكتـروين     على                                                                    االطالع على تقرير للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان عن اجتماع اخلرباء         ميكن  ) ١ (
www2.ohchr.org/english/issues/minorities/seminar.htm.   


