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   مقدمة- أوالً 
، إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ٢/١٠٢طلب جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره        -١

 وحتـديث التقـارير     ،سابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنـسان      مواصلة االضطالع بأنشطتهما، وفقاً جلميع املقررات ال      
حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل         وتبعاً لذلك، قُدِّم تقرير األمني العام عن        . ذات الصلة  والدراسات

عـن  ؤقت جلس، قُّدم تقرير مويف الدورة التاسعة للم). A/HRC/4/109( إىل اجمللس يف دورته الرابعة   أقليات دينية ولغوية  
اسُتعرضـت فيـه بعـض      ) A/HRC/9/8(حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية             

منذ تقدمي التقرير الـسابق     ) املفوضية(الرئيسية اليت اضطلعت هبا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان           األنشطة  
وقـد مشلـت تلـك      .  حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية            لدعم تعزيز ومحاية  

 احلوار والتفاهم خبصوص القضايا املواضيعية ودعم بناء قدرات موظفي املفوضية واملوظفني العامني             تشجيعاألنشطة جهود   
  .ت وتوطيد التعاون بني الوكاال،من الدول األعضاء واجملتمع املدين

 عـن   الناجتة، استعراضاً للتطورات ذات الصلة      املؤقتويتضمن هذا التقرير، وهو التقرير النهائي املكّمل للتقرير           -٢
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ ومعلومات عن أنشطة املفوضية امليدانية خـالل عـامي           ،أعمال هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة    

تقرير مـوجز عـن     ي  فه) AHRC/10/38/Add.1(ا اإلضافة هلذا التقرير     أم. ؤقتوأنشطتها يف املقر منذ تقدمي التقرير امل      
  / كـانون الثـاين    ١٦ و ١٥لتنوع يف أعمال الشرطة الذي ُعقد يـومي         املعين باإلدماج مع احلفاظ على ا     اجتماع اخلرباء   

  . املؤقتأشري إليه بإجياز يف التقرير الذي ، و٢٠٠٨يناير 

 هيئات معاهـدات    تواصل،  ٢٠٠٣/٥٠ وقرار جلنة حقوق اإلنسان      ٥٦/١٦٢واستناداً إىل قرار اجلمعية العامة        -٣
 أوضـاع وحقـوق     رصد) الواليات املواضيعية ويف نطاق أضيق الواليات القطرية      (حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة     

، لى هذه األنـشطة   فيما يلي بعض األمثلة ع    يرد  و. أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية       األشخاص املنتمني إىل    
  . تتضمن أعمال اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات اليت ستقدم تقريراً منفصالً هبذا الشأنوهي ال

   هيئات املعاهدات–ثانياً 
  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 ٧مـارس إىل    / آذار ١٧اليت ُعقدت خالل الفترة مـن       للجنة املعنية حبقوق اإلنسان،     الثانية والتسعني   يف الدورة     -٤
 تواجهها األقليـات يف مجهوريـة مقـدونيا         اليت ال تزال  عن قلقها بشأن املشاكل     أعربت اللجنة   ،  ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
 وعـدم  ، واالفتقار إىل الدعم اللغوي يف اإلجراءات القضائية، الشرطةممارسات العنف على يدسالفية السابقة، مثل  واليوغ

  ).CCPR/C/MKD/CO/2(خالية من التمييز ية واقية ومي توافر بيئة تعل وعدم،كفاية الفرص التعليمية

، أعربت اللجنة يف مالحظاهتا     ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٥ إىل   ٧ويف الدورة الثالثة والتسعني اليت ُعقدت يف الفترة من            -٥
الـسياسية  ها املـشاركة    اخلتامية على تقرير فرنسا عن أسفها ألن التقرير ال يتضمن معلومات عملية كافية عن قضايا من               

النظر يف موقفها إزاء االعتراف الرمسي باألقليات اإلثنية أو الدينية الطرف األقليات اإلثنية، واقترحت أن تعيد الدولة       ألفراد  
 حـصول  مجيع املمارسات التمييزية اليت حتول دون        للقضاء على أو اللغوية، وأن تعزز إطارها التشريعي وآلياهتا املؤسسية         

كما ). CCPR/C/FRA/CO/4 (على فرص العمل على قدم املساواة     اص املنتمني إىل أقليات إثنية أو قومية أو دينية          ألشخا
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وأن تعمل اململكة املتحـدة     ) CCPR/C/IRL/CO/3(أوصت اللجنة بأن تعترف آيرلندا بالرّحل كفئة من األقليات اإلثنية           
  ).CCPR/C/GBR/CO/6( القضائي اجلهازل املرأة واألقليات اإلثنية يف لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية على زيادة متثي

، أوصت اللجنة   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ إىل   ١٣ويف الدورة الرابعة والتسعني اليت ُعقدت يف الفترة من            -٦
لتعريـف  خاصـاً   بأن تويل الدولة الطرف اهتماماً      ) CCPR/C/DNK/CO/5(يف مالحظاهتا اخلتامية على تقرير الدامنرك       

 كمـا   .األفراد املعنيني الذايت هبوياهتم عند حتديد وضعهم كأشخاص ينتمون إىل األقليات أو إىل الشعوب األصلية              
 اليت تنطق هبا األقليات يف الدامنرك، مبا يف ذلك لغة أوصت بأن تترجم الدولة الطرف مالحظاهتا اخلتامية وتنشرها باللغات

ير الذي قدمته اليابان، فقد طلبت اللجنة نشر التقرير الدوري اخلـامس للدولـة الطـرف                وفيما يتعلق بالتقر  . الفارو
واملالحظات اخلتامية للجنة عليه وتعميمـه علـى نطـاق واسـع قـدر اإلمكـان بلغـات األقليـات القوميـة                      

)CCPR/C/JPN/CO/5.(  

  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ثامنة والثالثني للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت ُعقـدت يف الفتـرة              يف الدورة ال    - ٧
، رحبت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية على التقرير القطـري لالتفيـا            ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٨أبريل إىل   / نيسان ٣٠من  

)E/C.12/LVA/CO/1 (  ص التعليم بالنسبة لألطفال الغجر اليت بذلتها الدولة الطرف لزيادة فر   باجلهود)مبا )الروما ،
، الذي يشتمل على تدابري حمددة بشأن التعليم        )٢٠٠٩- ٢٠٠٧(يف ذلك الربنامج الوطين املتعلق بالغجر يف التفيا         

 الذي يأمر باستخدام اللغة الالتفية يف     " قانون لغة الدولة  "ويف الوقت ذاته، أعربت اللجنة عن قلقها ألن         . واالندماج
مجيع املعامالت مع املؤسسات العامة، مبا يف ذلك يف املقاطعات اإلدارية، قد ينطوي يف واقع األمر على متييز ضد                   
األقليات اللغوية اليت تعيش يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك األقلية الناطقة باللغة الروسية واليت تشكل نسبة كبرية                  

 األقليات اللغوية، ال سيما كبار السن، صـعوبة يف مطالبـة         وعلى وجه اخلصوص، قد يواجه أفراد     . من السكان 
السلطات العامة حبقهم يف اخلدمات العامة، األمر الذي قد يؤثر سلباً على متتعهم باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 

س، وتوفري الـدعم    وأوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري لزيادة عدد األطفال الغجر امللتحقني باملدار            . والثقافية
الكايف ألفراد األقليات اللغوية، واختاذ تدابري خاصة مؤقتة لضمان مساواة نساء األقليات بالرجال فيما يتعلق بسوق العمل                 

  .النظامية واألجور، وتوفري التدريب املهين بلغات األقليات

، أعربـت اللجنـة يف   ٢٠٠٨مايو /يار أ١٦أبريل إىل / نيسان٢٨ويف الدورة األربعني اليت ُعقدت يف الفترة من    -٨
عن قلقها إزاء األثر السليب للقوالب النمطية الثقافية        ) E/C.12/IND/CO/5(مالحظاهتا اخلتامية على التقرير القطري للهند       

  .لألقليات وأعرافها على متتع نساء األقليات باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  صريجلنة القضاء على التمييز العن

 ٧فرباير إىل   / شباط ١٨يف الدورة الثانية والسبعني للجنة القضاء على التمييز العنصري، اليت ُعقدت يف الفترة من                 -٩
أوساط الفئات اإلثنية واألقليات     ، طلبت اللجنة معلومات حمّدثة عن أوضاع التعليم والفقر والبطالة يف          ٢٠٠٨مارس  /آذار

ويف املالحظات اخلتامية علـى     ). CERD/C/FJI/CO/17(وفيجي  ) CERD/C/BEL/CO/15(وذلك من كلٍ من بلجيكا      
، أثنت اللجنة على ما قامت به الدولة الطرف من إدراج فصل عـن              )CERD/C/MDA/CO/7(تقرير مجهورية مولدوفا    
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وء على ، ولكنها سلطت الض ٢٠٠٨-٢٠٠٤حقوق األقليات القومية يف خطة العمل الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان للفترة            
أوجه قصور عدة من بينها عدم وجود معلومات إحصائية مصنفة، واحلاجة إىل متثيل أكثر فعالية ملصاحل األقليات القوميـة   

يف إيطاليـا   ) الروما(كما تناولت اللجنة وضع الغجر      . وإىل ضمان فرص وصول متكافئة جلميع األقليات اإلثنية والدينية        
)CERD/C/ITA/CO/15 ( ني املنحدرين من أمريكا الالتينية وأفريقيا يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة       ووضع األمريكي
)CERD/C/USA/CO/6 (             فيما يتعلق باملمارسات الوحشية للشرطة والعنف وإساءة املعاملة والرعاية الطبيـة والقـضايا

  .املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية

، أحاطـت   ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٥يوليه إىل   / متوز ٢٨ الفترة من    ويف الدورة الثالثة والسبعني اليت ُعقدت يف        -١٠
بالقرار الوزاري الذي يكفل للغجـر      ) CERD/C/ECU/CO/19(اللجنة علماً يف مالحظاهتا اخلتامية على تقرير إكوادور         

انوين يف  احلق يف حرية تكوين اجلمعيات ألغراض سلمية، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء عدم منح هذه الفئة االعتراف الق                 
ويف حني الحظت اللجنة مع التقدير اعتراف سويسرا بفئات الرّحل كأقلية ثقافية وقوميـة،          . الدستور باعتبارها أقلية إثنية   

إىل العديد من أشـكال احلرمـان والتمييـز،         ) الروما(فإن القلق ظل يساورها الستمرار تعرض مجاعات الرّحل والغجر          
قدماً ُيذكر يف مكافحة املواقف العنصرية واملعربة عن كره األجانب جتاه األقليات            والحظت بأسٍف أن سويسرا مل حتقق ت      

)CERD/C/CHE/CO/6 .(        كما الحظت اللجنة مع التقدير جهود السويد)CERD/C/SWE/CO/18 (   الرامية إىل تعزيز
ت الغجرية عن طريق التوعية     حقوق أقلية الغجر وأوصت بأن تعزز السويد جهودها لرفع مستوى التعليم بني أفراد اجملتمعا             

ورّحبت اللجنة بإنشاء أمانة لألقليات يف أملانيا وبسّن القـانون الـذي    . بإمكانية حصول أطفاهلم على التعليم بلغتهم األم      
والحظت اللجنة اعتراف الدولة الطـرف بفـئيت        .  لتشجيع استخدام اللغة الفريزية يف احلياة العامة       ٢٠٠٤اعتُمد يف عام    

سنيت كأقليتني قوميتني يف أملانيا، بيد أهنا أعربت عن قلقها الستمرار تعرض العديد من أفراد هاتني الفئتني للتمييز                الروما وال 
  ).CERD/C/DEU/CO/18(يف ميادين التعليم والعمل واإلسكان 

ية واألقليات  األصل الشعوب املنحدرة من    األقلياتكما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التفريق يف املعاملة بني             -١١
  الـذين  األفراد  بورغنالند و  واألقلية الكرواتية يف     الغجر السلوفينية يف كارينتيا وأقلية      كاألقلية  يف النمسا،  األخرى

تكرار منع األشـخاص ذوي األصـول األفريقيـة         وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء       . ناطقهذه امل  يف   ال يقيمون 
 خمصـصة السـتخدام العامـة     دخـول أمـاكن     نتمني إىل أقلية الرومـا مـن         امل الالتينية واألشخاص  واألمريكية

)CERD/C/AUT/CO/17 .( مراجعة قوانينها االنتخابية لتشجيع األحزاب السياسية على وشجعت اللجنة ناميبيا على
قلقهـا  كما أعربت اللجنة عن     . حتديد نسبة دنيا من املرشحني من هذه الفئات        و اإلثنيةزيادة االهتمام باألقليات    

إزاء انتشار ظاهرة اغتصاب النساء املنتميات إىل أقلية السان من قبل أفراد من اجملتمعات األخرى، وهي ظـاهرة                  
  ).CERD/C/NAM/CO/12(مردها إىل القوالب النمطية السلبية على ما يبدو 

  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة

يناير / كانون الثاين١٤ضد املرأة، اليت ُعقدت يف الفترة من يف الدورة األربعني للجنة القضاء على التمييز   - ١٢
، أشارت اللجنة إىل أن التقرير القطري للمملكة العربية السعودية ال يتضمن معلومات           ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١إىل  

ما ك). CEDAW/C/SAU/CO/2(عن النساء الاليت ينتمني إىل األقليات اإلثنية أو الدينية أو غريها من األقليات              
حثّت اللجنة حكومة السويد على اختاذ تدابري فعالة للقضاء على التمييز ضد املهـاجرات والالجئـات ونـساء                  

  ).CEDAW/C/SWE/CO/7(األقليات 
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، ٢٠٠٨يوليـه   / متوز ١٨يونيه إىل   / حزيران ٣٠ويف الدورة احلادية واألربعني اليت ُعقدت يف الفترة من            - ١٣
إىل عدم وجود بيانات إحصائية ) CEDAW/C/FIN/CO/6(مية على تقرير فنلندا أشارت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتا

عن مشاركة نساء األقليات يف احلياة السياسية واحلياة العامة والوسط األكادميي، وشجعت فنلندا على اختاذ تدابري 
ا الدولة الطرف، مبا فيهـا  ويف حني الحظت اللجنة شىت التدابري اليت اختذهت       . استباقية ملنع التمييز ضد نساء الغجر     

وبرنامج التنميـة  ) ٢٠١٠- ٢٠٠٨ و٢٠٠٤- ٢٠٠٠للفترتني (الربنامج اخلاص بإدماج الروما يف اجملتمع الليتواين  
، فإهنا حثّت ليتوانيا على تكثيف جهودها الرامية إىل القضاء على التمييز            ٢٠١٣- ٢٠٠٧الريفية الليتواين للفترة    

، مبـن فـيهن النـساء الـاليت ينـتمني إىل أقليـات إثنيـة كالرومـا                  ضد الفئات املستضعفة مـن النـساء      
)CEDAW/C/LTU/CO/4 .( كما اعترفت اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا سلوفاكيا يف إطار عقد إدماج الغجر للفترة

، ولكنها أعربت عن قلقها ألن نساء وفتيات الغجر ال يزلن يعانني الضعف والتهميش، وحثّـت           ٢٠١٥- ٢٠٠٥
كما أعربت اللجنة . يا على اختاذ تدابري فعالة للقضاء على أشكال التمييز املتعدد ضد نساء وفتيات الغجر     سلوفاك

عن قلقها إزاء املعلومات اليت تلقتها بشأن تعرض نساء الغجر للتعقيم دون موافقة مسبقة ومستنرية، وأوصـت                 
صول بالشكاوى املتعلقة هبذه املسألة وتوفري سبل سلوفاكيا باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان االعتراف حسب األ

وفيما يتعلق باململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا        ). CEDAW/C/SVK/CO/4(انتصاف فعالة للضحايا    
الشمالية، الحظت اللجنة عدم متثيل نساء األقليات اإلثنية وغريها من األقليات متثيالً كافياً يف مجيع جماالت سوق              

  ).CEDAW/C/UK/CO/6( وال سيما يف املناصب العليا ومواقع صنع القرار العمل،

  جلنة حقوق الطفل

 ٦مـايو إىل    / أيـار  ١٩يف الدورة الثامنة واألربعني للجنة حقوق الطفل، اليت ُعقدت يف الفتـرة مـن                 - ١٤
على اجلهود ) CRC/C/BGR/CO/2(، أثنت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية على تقرير بلغاريا ٢٠٠٨يونيه /حزيران

اليت بذلتها الدولة الطرف، ومنها وضع خطة العمل الوطنية املتعلقة بعقد إدماج الغجر واالستراتيجية الـصحية                
 لألشخاص احملرومني املنتمني إىل األقليات اإلثنية، غري أهنا سلطت الضوء على عدة أوجه قصور منها حمدودية فرص

الكافية على قدم املساواة مع اآلخرين، ومعدل وفيات الرضـع   الصحية  إىل خدمات الرعاية وصول أطفال الغجر  
كما مشلت توصيات اللجنـة     . املرتفع نسبياً وشيوع ممارسة فصل املرضى الغجر عن غريهم يف مرافق االستشفاء           

 الغجر جماالت منها تعزيز روح التسامح والتصدي للمواقف السلبية والقضاء على التمييز والعمل هبمة مع جمتمعات
وطلبت اللجنة من حكومة إريتريا أن تضّمن تقريرها القادم معلومات عن           . احمللية لضمان متتعها الكامل حبقوقها    

إعمال حقوق األطفال املنتمني إىل أقليات، كما أوصت بإعطاء األولوية ملسألة وصول هؤالء األطفال إىل خدمات 
هياكل مؤسسية كافية لضمان تسجيل مجيع املواليد، وباألخص الرعاية الصحية، وأعربت عن قلقها إزاء عدم توفر 

وإضافة إىل ذلك، تناولت اللجنة وضع أطفال األقليات على صعيد التبين ). CRC/C/ERI/CO/3(أطفال األقليات 
  وقدمت توصـيات   ) CRC/C/SRB/CO/1(وصربيا  ) CRC/C/GEO/CO/3(وفرص التعليم يف كلٍ من جورجيا       

  .هبذا الصدد

 إطار الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة،              ويف  - ١٥
أعربت اللجنة، فيما يتصل بتقرير الواليات املتحدة األمريكية، عن قلقها إزاء محالت التجنيد يف القوات املسلحة                
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وغريها من الفئات االجتماعية واالقتصادية الـضعيفة  اليت تستهدف األطفال املنتمني إىل األقليات اإلثنية والعرقية         
)CRC/C/OPAC/USA/CO/1.(  

، ٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين األول  ٣سبتمرب إىل   / أيلول ١٥ويف الدورة التاسعة واألربعني اليت ُعقدت يف الفترة من            -١٦
 مدى قدرة األطفال عن قلقها بشأن) CRC/C/BTN/CO/2(أعربت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية على تقرير بوتان 

املنتمني إىل األقليات، وخاصة املنحدرين من أصل نيبايل، على التمتع بثقافتهم اخلاصة واجلهر بدينهم وممارسـة                
وفيما يتعلق بالتقرير املقـدم مـن     . شعائرهم واستخدام لغتهم، وأوصت بأن تعترف الدولة الطرف هبذه احلقوق         

ندا الشمالية، الحظت اللجنة شىت التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف، مبا يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرل
ذلك اخلطط الرامية إىل تقوية وتعزيز التشريعات املتعلقة باملساواة، مع توفري فرص واضحة إلدماج حق األطفال يف 

 قلقها الستمرار تعرض فئات بيد أن اللجنة أعربت عن). قانون املساواة(عدم التمييز ضمن قانون مكافحة التمييز 
معينة من األطفال املنتمني إىل أقليات، كالغجر والرّحل اآليرلنديني وغريهم، إىل التمييز والوصم االجتماعي على               

ولذلك فقد أوصت اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل احلماية الكاملة من التمييز ألي سبب . صعيد املمارسة العملية
م أنشطة التوعية وغريها من أنشطة الوقاية من التمييـز وأن تتخـذ، عنـد               يق تدع من األسباب وذلك عن طري    

كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد عدد . الضرورة، إجراءات إجيابية لصاحل هذه الفئات الضعيفة من األطفال
فريقي واملنـتمني إىل   األطفال يف مؤسسات الرعاية البديلة، وباألخص ارتفاع نسبة األطفال املنحدرين من أصل أ            

وأعربت اللجنة كذلك عن قلقها إزاء ما يواجهه هؤالء األطفال أحياناً من فترات انتظار طويلة               . األقليات اإلثنية 
  ).CRC/C/GBR/CO/4(كي تتبناهم أسرة من نفس أصلهم اإلثين 

غاء األطفال واسـتغالل    ويف إطار الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وب            - ١٧
األطفال يف املواد اإلباحية، أعربت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية علـى تقريـري مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة                   

)CRC/C/OPSC/TZA/CO/1 (  وأوغندا)CRC/C/OPSC/UGA/CO/1 (         عن قلقها إزاء عـدم تـوفر بيانـات
ويف .  االقتـصادية واملوقـع اجلغـرايف      - جتماعية  إحصائية مصنفة حسب العمر واجلنس وفئة األقلية واخللفية اال        

املالحظات اخلتامية على التقرير املقدم من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية يف إطار الربوتوكول 
) CRC/C/OPAC/GBR/CO/1(االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة           

 اللجنة إىل السياسة النشطة اليت تتبعها الدولة الطرف يف جتنيد األطفال يف القوات املسلحة، وأوصت بأن                 أشارت
  . حتديداً يف هذه العمليةنخفضة الدخلامل األقليات اإلثنية وأطفال األسر عدم استهدافتضمن الدولة 

  جلنة مناهضة التعذيب

 ١٨أبريل إىل   / نيسان ٣٠التعذيب، اليت ُعقدت يف الفترة من       يف الدورة الثامنة والثالثني للجنة مناهضة         - ١٨
إىل ) CAT/C/POL/CO/4(، أشارت اللجنة باستحسان يف مالحظاهتا اخلتامية على تقرير بولندا           ٢٠٠٧مايو  /أيار

ن األقليات القومية واإلثنية وباللغات اإلقليميـة الـصادر يف كـانو          بعض التطورات التشريعية اإلجيابية، مثل قانون       
مل ، ولكنها أشارت أيضاً إىل تلقيها تقارير بشأن مواقف التعصب والكراهية جتاه األقليات، يف حـني                 ٢٠٠٥يناير  /الثاين

تقدم الدولة الطرف أي بيانات إحصائية عن اجلرائم ذات الدافع العنصري، وباألخص عن ممارسات العنف ضد                
لى ضمان التقيد الصارم بالتدابري القانونية واإلدارية       وأوصت اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف حرصها ع       . الغجر
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عـدم التـهاون إزاء     مفادها   للموظفني    ثابتة  مناهج التدريب والتوجيهات اإلدارية رسالةً     القائمة ذات الصلة وتضمني   
  .ومن مث املعاقبة عليهالتحريض على الكراهية والعنف 

حثّت اللجنة الدولة الطرف علـى      ) CAT/C/UKR/CO/5(ويف املالحظات اخلتامية على تقرير أوكرانيا         - ١٩
إىل ضمان إجراء حتقيقات فورية وحمايدة وفعالة يف التحريض على العنف وممارسته ضـد األشـخاص املنـتمني                  

 والعنف املوجه   بدافع معاداة السامية  األقليات اإلثنية والقومية، مبا يف ذلك أفعال العنف ضد الغجر واالعتداءات            
 وتعاقبهم اجلناة   أن تقاضي كما حثتها على     .نحدرين من أصل أفريقي وآسيوي وغري املواطنني      ضد األشخاص امل  

 عالنيةً جرائم الكراهية وما يتصل هبا من أفعال العنف، وأن تعمل            وأن تدين بعقوبات تتناسب مع طبيعة أفعاهلم،      
 إنفاذ القانون يف ممارسـات      على استئصال التحريض والتصدي ألي دور قد يكون للموظفني العامني أو موظفي           

العنف هذه، وأن تنظر فوراً يف توسيع نطاق التوظيف يف ميدان إنفاذ القانون ليشمل األشـخاص املنـتمني إىل                   
 حالة حقوق اإلنسان بالنسبة لألقليات      يتناولاألقليات اإلثنية والقومية، وأن تضع وتعتمد برناجماً حكومياً شامالً          

   .)الروما(ال سيما الغجر والقومية، 

  اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 إىل جلنة مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        يف تقريرها السنوي  اعتمدت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب،        - ٢٠
، مبادئ توجيهية أولية بشأن إنشاء اآلليـات        )CAT/C/40/2 (املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       

 أو تعينها يف غضون عام واحد من دخول الربوتوكول          الوقائية الوطنية اليت يتعني على كل دولة طرف أن تنشئها         
. االختياري التفاقية مناهضة التعذيب حيز النفاذ أو يف غضون عام واحد من التصديق عليه أو االنـضمام إليـه                  

 اإلثنيةوالتمثيل الكايف للفئات وتنّص هذه املبادئ التوجيهية حتديداً على ضرورة مراعاة حتقيق التوازن بني اجلنسني 
وقد صيغ هذا البند عينه يف شـكل توصـية    .يف عضوية هذه اآللية الوقائية الوطنية     واألقليات والسكان األصليني    

  ).CAT/OP/SWE/1(تضمنها تقرير اللجنة الفرعية بشأن الزيارة اليت قامت هبا إىل السويد 

  اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

دة تقارير قطرية بوضوح إىل انتماء بعض املهاجرين الذين يعانون من التمييـز إىل األقليـات                أشارت ع   - ٢١
  فعلى سبيل املثال، أوصت اللجنـة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة يف            . القومية أو اإلثنية أو األقليات الدينية واللغوية      

ربيـة الـسورية    واجلمهوريـة الع  ) CMW/C/EGY/CO/1( بأن توفر كلٌ مـن مـصر         ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧عامي  
)CMW/C/SYR/CO/1 ( تدريباً كافياً جلميع موظفي اجلهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون بشأن احترام حقوق

  .اإلنسان وعدم التمييز على أسس إثنية أو عرقية

إيالء اهتمام كبري ومتزايـد ألوضـاع وحقـوق         يدل بوضوح على    عمل هيئات املعاهدة    أن  ويف حني     - ٢٢
ني إىل أقليات قومية أو إثنية أو أقليات دينية ولغوية، فإن من اجللي أيضاً أن معظم املعلومـات                  األشخاص املنتم 

لذا فإن مثة حاجة إىل تعميم مراعاة أوضاع وحقـوق األشـخاص            . املتاحة يف هذا الصدد تتعلق ببلدان أوروبية      
  .املنتمني إىل األقليات املذكورة يف املناطق األخرى
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  اخلاصة اإلجراءات - ثالثاً
  املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد

إىل الوضع اهلش لألقليات الدينيـة يف العديـد مـن          ) A/HRC/6/5(أشارت املقررة اخلاصة يف تقريرها        - ٢٣
جه اإلثنية واألقليات الدينية واللغوية توا     فقالت مثالً إنه يتبني من ممارسة واليتها أن األقليات القومية أو          . املناطق

بسبب اجلوانب املتعددة هلويتها العرقية متعدد كثرياً ما تعاين حاالت متييز وأن هذه األقليات أوضاعاً صعبة خاصة، 
كما أثارت املقررة اخلاصة مسألة تأثر بعض األقليات الدينية سلباً مبظاهر الرفض أو العنف من قبل      . والدينية مثالً 

على عاتق الدولة حىت عنـدما يكـون مرتكبـو    تقع أن املسؤولية تظل    أطراف فاعلة غري تابعة للدول، مذكرةً ب      
شىت تواجه  األقليات الدينية    إىل أن    كما أشارت املقررة اخلاصة   . التجاوزات حبق األقليات أطرافاً غري تابعة للدول      

 الـصدد   وتتعلق الشواغل يف هذا   . أشكال التمييز والتعصب الناجتة عن السياسات والتشريعات وممارسات الدول        
  بعقبات إجراءات التسجيل الرمسية والقيود غـري املتناسـبة عنـدما يتعلـق األمـر بنـشر املـواد وإظهـار                     

  .الرموز الدينية

القضايا اليت تواجـه األقليـات الدينيـة        ) A/HRC/4/21(كما تناولت املقررة اخلاصة يف تقرير سابق          - ٢٤
         احلركـات                  تعرف مبا يـسمى ب                            ن األقليات الدينية جمموعات             عندما تكو  ونبهت إىل أنه     ،واحلركات الدينية اجلديدة  

ّ        قيوداً أشّد على           ويعانون        شبهة                   يكونون موضع           ً     ها كثرياً ما                                                 الدينية غري التقليدية أو اجلديدة، فإن أفراد                   حقهم يف حرية      ً   
        يكون من   ث   حبيمبعىن واسع، ودعت املقررة اخلاصة إىل تفسري نطاق تطبيق حرية الدين أو املعتقد .                الدين أو املعتقد

                                                  وبالتايل رأت املقررة اخلاصة أن ما يثري القلـق           .       أنفسهم                 هذه الديانة      ون         من يعتنق     هم                          حمتوى العقيدة الدينية         حيدد  
                                   من امتالك القرار بشأن تسجيل جمموعة  ،                                      سواء من الناحية القانونية أو العملية ،             جمموعة دينية      هو متكني         بشكل خاص 

   . ا      تسجيله                             دينية أو عقائدية أخرى أو رفض 

                                      ىل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى                               الزيارة اليت قامت هبا إ          بشأن                                    عربت املقررة اخلاصة، يف تقريرها            كما أ   -   ٢٥
                                                                             ، عن قلقها إزاء عدم متثيل الكاثوليكيني يف جهاز شرطة آيرلندا الشمالية             )A/HRC/7/10/Add.3 (                    وآيرلندا الشمالية   

                                                         نائية، ورحبت باالستراتيجيات اإلجيابية املوضوعة لضمان متكني هذه                                        ودائرة السجون وغريمها من وكاالت العدالة اجل
ّ                                                             وشّددت املقررة اخلاصة على أن التصدي للتجاذبات الطائفية يف آيرلندا   .                                     ً الوكاالت من توظيف قوة عاملة أكثر متثيالً   

 .على أفرادها اجلسدية  مبا يف ذلك االعتداءات                                                                           الشمالية ينبغي أال يؤدي إىل إغفال وضع وشواغل األقليات الدينية،           
وأعربت املقررة اخلاصة عن قلقها بشأن التقارير املتعلقة بتنميط املسلمني استناداً إىل مظهرهم اخلارجي يف إطار                 
جهود مكافحة اإلرهاب وما يترتب على ذلك من عزل فئات إثنية ودينية معينة، وشّجعت على وضـع قـانون                   

  . سكتلنداملكافحة الكراهية العرقية والدينية يف ا

، )A/HRC/7/10/Add.2(إىل طاجيكستان تقريرها بشأن الزيارة اليت قامت هبا وحثّت املقررة اخلاصة، يف   - ٢٦
على أن تعمل احلكومة بنشاط على محاية وتعزيز حرية الدين أو املعتقد لكلٍ من اجملتمعـات احملليـة املـسلمة                    

تراعي ذلك خاصةً يف إطار اعتماد التشريعات والسياسات        واألقليات الدينية املتنوعة يف طاجيكستان، وعلى أن        
، أعربت املقررة اخلاصة عن قلقها إزاء )A/HRC/4/21/Add.3(ويف التقرير بشأن زيارهتا إىل ملديف . ذات الصلة

  األفراد الذين ُيشتبه بتحوهلم عن اإلسالم إىل ممارسات قسرية يف احلبس إلقناعهم بالعودة إىل              تعرضالتقارير عن   
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اإلسالم، وإزاء التشريعات اليت جتعل األهلية ملناصب عامة معينة حكراً على املسلمني، وبشأن قانون اجلنسية الذي 
وشجعت املقررة اخلاصة احلكومة على النظـر يف   . ات التجنس ينّص على أن من حق املسلمني وحدهم تقدمي طلب        

قانون وذلك على حنو يتوافق مع      أو معتقدهم   ة بدينهم   اجملاهرتصحيح املمارسات احلالية لتمكني غري املسلمني من        
  .حقوق اإلنسان

  املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم

أشار املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، يف تقريره املواضيعي بشأن احلق يف التعليم يف ظـل حـاالت                 - ٢٧
ييز يف حق الفئات املهمشة، كاألقليات اإلثنية، يف ، إىل تفاقم ممارسات الالمساواة والتم)A/HRC/8/10(الطوارئ 

إىل البوسنة واهلرسك، خبطة العمل      تقريره بشأن الزيارة اليت قام هبا        ورّحب املقرر اخلاص، يف    .حاالت الطوارئ 
تتمثل أهدافها يف إزالة احلـواجز      جر وغريهم من األقليات القومية، وهي خطة        اخلاصة باالحتياجات التعليمية للغ   

الية واإلدارية اليت حتول دون التحاق الغجر بالدراسة وإمتامها، ومشاركة اآلباء الغجر واجملتمعات احمللية الغجرية امل
بيد أنـه   . يف عملية التعليم، وزيادة عدد املدّرسني الغجر وتوعية غريهم من املدّرسني باحتياجات الطالب الغجر             

عدد كبري  احلواجز العديدة اليت حتول دون حصول لى ورق بسببأعرب عن قلقه ألن هذه التدابري قد تظل حرباً ع
وناشد املقرر اخلاص السلطات االحتاديـة وسـلطات        . من األطفال الغجر على التعليم لعدم حيازهتم وثائق هوية        

 وسلطات املقاطعات توفري التعليم بصورة مقبولة ومتكيفة جلميع األطفال، بغض النظر عن أصلهم اإلثين،     الكيانني
كما شّجع املقرر اخلاص البوسنة واهلرسك على املسارعة إىل تنفيذ التوصيات           . وباحترام مجيع خصائصهم الثقافية   

الصادرة عن جلنة حقـوق الطفـل خبـصوص التمييـز الـذي يعانيـه أطفـال األقليـات يف هـذا البلـد                        
)A/HRC/8/10/Add.4 .(         إىل كلٍ من االحتاد الروسي     ووّجه املقرر اخلاص كذلك رسائل تتعلق بقضايا األقليات

   ،A/HRC/4/29/Add.1(وسلوفينيا واجلمهورية التشيكية ونيجرييا، وتلقى ردوداً من االحتاد الروسي وسـلوفينيا       
  ). A/HRC/8/10/Add.1و

  املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

الزيارة اليت قام   ففي التقرير بشأن    . ملقرر اخلاص على االهتمام بقضايا األقليات يف تقاريره القطرية        دأب ا   - ٢٨
، على سبيل املثال، وّجه املقرر اخلاص االنتبـاه إىل اآلثـار الـسلبية،              )A/HRC/7/19/Add.6(إىل موريتانيا   هبا  

 التمييزية ذات الطابع اإلثين والعرقي، كالرق       كالتهميش االجتماعي واالقتصادي، النامجة عن استمرار املمارسات      
وأوصى املقرر اخلاص بأن تنشئ احلكومة جلنة مـستقلة         . والنظام الطبقي واستخدام االنتماء اإلثين كأداة سياسية      

املتأثرة والزعامات التقليدية الدينية والروحية واجلهـات       احمللية  تشارك فيها مجيع احلركات السياسية واجملتمعات       
إىل الزيـارة الـيت قـام هبـا     ويف التقرير بشأن . علة يف اجملتمع املدين مشاركةً دميقراطية ملعاجلة هذه القضايا     الفا

  نّبه املقرر اخلاص إىل استمرار املمارسات العنصرية والتمييزيـة         ،)A/HRC/7/19/Add.5(نيكية  ياجلمهورية الدوم 
دون متـتعهم حبقـوقهم االقتـصادية       مما حيـول    فريقي،  نيكيني من أصل أ   ياهليكلية واملنهجية املوجهة ضد الدوم    

  .ؤدي هبم إىل الفقر والتهميش واإلقصاءيواالجتماعية والثقافية و
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  املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب 

 العديد من التقارير عـن بعثاتـه   تناول املقرر اخلاص القضايا املتعلقة بسكن جمتمعات األقليات احمللية يف      - ٢٩
على سبيل املثال، حثّ املقرر اخلاص احلكومة ) A/HRC/7/16/Add.2(ففي التقرير عن بعثته إىل إسبانيا . القطرية

جبميع مستوياهتا على التصدي بصورة عاجلة لنقص اخلدمات اإلسكانية واالجتماعية جملتمعات الغجـر احملليـة،               
  ملكية املساكن الـذي يتـسم      ياسة  منوذج س عن غلبة الطابع التمييزي على        ناتج وهو نقص وغريها من الفئات،    

  .بطابع متييزي

  املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان

أوصت املمثلة اخلاصة، يف التقرير بشأن البعثة اليت قامت هبـا إىل صـربيا، مبـا يف ذلـك كوسـوفو                       - ٣٠
)A/HRC/7/28/Add.3(              بإضفاء طابع مؤسسي ومنهجي على عملية التشاور مع اجملتمع املدين واملدافعني عـن ،

املنتمون إىل مجاعات الغجر واألشكايل واملصريني، وذلك لضمان مشاركتهم النشطة يف ن فيهم حقوق اإلنسان، مب
  .عملية صنع القرار املتعلقة بالتشريعات والسياسات

  حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياًممثل األمني العام املعين 

، بتنفيذ  )A/HRC/4/38/Add.3(بشأن بعثته إىل كولومبيا     تقريره  أوصى املمثل اخلاص لألمني العام، يف         - ٣١
سياسة شاملة لتقدمي مساعدة متميزة إىل اجملتمعات احمللية األفريقية الكولومبية وأفرادها، على أن تراعـي هـذه                 

كما أوصى بإنشاء قنوات وآليات .  واهلياكل القيادية واخلصائص اجلماعية هلذه اجملتمعات السياسة التقاليد الثقافية  
وفيما يتعلق بامللكية اجلماعيـة     . إلشراك هذه اجملتمعات يف املشاورات ويف وضع احللول وحتديد أشكال املساعدة          

لكية تتعلق بـأجزاء مـن      ألراضي هذه اجملتمعات، أوصى املمثل اخلاص بأن تعلن السلطات بطالن أي صكوك م            
  .أفرادها األراضي اجلماعية هلذه اجملتمعات باعها بعض

  املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه

، بأن تعزز احلكومة )A/HRC/4/34/Add.3( بشأن بعثتها إىل السويد      هاأوصت املقررة اخلاصة، يف تقرير      - ٣٢
القضاء وغري جمال ىل األقليات اإلثنية أو الدينية من التمييز يف سوق العمل ويف جهودها حلماية األشخاص املنتمني إ

ذلك من اجملاالت اهلامة، وبأن تنظر يف اعتماد تدابري خاصة لتيسري مشاركة النساء والرجال املنتمني إىل أقليات يف 
  .نظام التعليم وسوق العمل على قدم املساواة

  أو املهينة عذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانيةاملقرر اخلاص املعين مبسألة الت

 A/HRC/7/3/Add.5(بـشأن بعثتيـه إىل توغـو وإندونيـسيا          يـه   تقرير، يف   حثّ املقـرر اخلـاص      - ٣٣
، بأن تضمن احلكومة خلو نظام العدالة اجلنائية من التمييز يف مجيع مراحله وبأن تكـافح     )A/HRC/7/3/Add.7و
  .  أخرىفساد الذي يؤثر بصورة غري متناسبة على األقليات، يف مجلة فئاتال
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  املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار

، على ضرورة أن تكون املصلحة املثلى       )A/HRC/7/18 و A/HRC/4/14(شّدد املقرر اخلاص، يف تقريريه        - ٣٤
لقـرارات املتعلقـة    الذي ُيسترشد به يف اختـاذ ا      لق الوحيد   لفئات األقليات، ضمن غريها من الفئات، هي املنط       

ودعا احلكومة إىل اختاذ تدابري عاجلة للتخلص من املمارسات التمييزية املوجهة ضد الفئات باملساعدات اإلنسانية، 
كما ناشد احلكومة وضع حٍد للمضايقات وأفعال االضطهاد املوجهة ضد          . اإلثنية وضمان وقف هذه املمارسات    

  .ثلي الفئات اإلثنيةمم

  السامية حلقوق اإلنسان ميدانياً ويف املقرعمل مفوضية األمم املتحدة  - رابعاً 
 مكتباً ميدانياً   ٥٠فللمفوضية اآلن حنو    . دأبت املفوضية على وضع أعماهلا موضع التنفيذ بصورة مطردة          - ٣٥

وتساهم هذه األنشطة يف . مني إىل أقلياتوتشمل تدخالهتا القطرية أنشطة متزايدة للنهوض حبقوق األشخاص املنت
الترويج إلعالن األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، ومنها على سبيل املثال حق 

. املشاركة الكاملة يف احلياة العامة، وحق املساواة يف املعاملة، وحق الشخص يف ممارسة دينه والتحـدث بلغتـه                 
ذا اهلدف عن طريق تعزيز احلوار بني األقليات واحلكومات، وبناء قدرات األشخاص املنتمني إىل أقليات ويتحقق ه

على محاية حقوقهم، وتشجيع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان على تعزيز أعماهلا املتعلقة بقضايا األقليـات،               
فقر واإلقصاء اللذين تواجههما األقليات، عن      وتوطيد التعاون بني الوكاالت لتعزيز حقوق األقليات، واحلّد من ال         

طريق املسامهة مثالً يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية وإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة ومنـع           
وفيما يلي استعراض لبعض أمثلة املمارسات اجليدة والعمل امليداين للمفوضية فيمـا            . انتهاكات حقوق اإلنسان  

  .ضايا األقلياتيتعلق بق

، أطلق املكتب القطري للمفوضية يف نيبال مشروعاً لإلدماج االجتماعي على مدى ثالثة ٢٠٠٦ففي عام   - ٣٦
 وقد أّدت هذه العملية إىل  .واألقليات يف نيبال  الشعوب األصلية   القضايا اليت تواجه     ومن مث فهم     أشهر الستعراض 

اإلنـسان للـشعوب األصـلية      املفوضية حلماية وتعزيز حقوق     تقوم به   فهم أفضل لنوع التدخل الذي ميكن أن        
، السيما حلقات العمـل   بعدة أنشطة املشروعااستناداً إىل نتائج هذ وقد اضطلعت املفوضية  . واألقليات يف نيبال  

 وقضايا الـشعوب األصـلية    املعنية ببناء القدرات والتوعية، بالتعاون مع شىت املنظمات احمللية اليت تتناول حقوق             
على سبيل املثال، نظمت املفوضية حلقة عمل للداليت يف منطقة الغرب األقصى من أجل توعيتـهم                ف. واألقليات

  وانطالقاً من التواصل مع العديد من منظمات الداليت ومن اقتراحاهتا، أصدرت املفوضـية يف              . وتقوية شبكاهتم 
وكان هدف هذه السلسلة هو توعية    . ويلحول كيفية تقدمي تقرير معلومات أ     رسوم متحركة    سلسلة   ٢٠٠٨عام  

وكانت . املنظمات الشعبية، وال سيما أفراد الداليت واجملتمعات احمللية املهمشة، حبقوقهم يف االحتكام إىل القضاء             
والحظت املفوضية أن جهودها لدعم     . هذه السلسلة مفيدة يف تعزيز وصول هذه الفئات إىل نظام القضاء الرمسي           

ا على التمتع حبقوقها وإعماهلا قد أفضت إىل ارتفاع مستوى الوعي بني األقليـات وازديـاد                األقليات وتشجيعه 
فقد شرعت احلكومة ووكاالهتا، على سبيل املثـال، يف         . استعداد الدولة الحترام حقوق هذه اجملتمعات ومحايتها      

  . عامةالشؤون الإدارة استحداث برامج لتيسري مشاركة األشخاص املنتمني إىل أقليات يف 
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وقد شارك مستشار املفوضية املعين حبقوق اإلنسان يف إكوادور يف برنامج تابع لربنامج األمم املتحـدة                  - ٣٧
اإلمنائي يعىن بالتنمية والتنوع الثقايف ويهدف إىل احلّد من الفقر وتعزيز اإلندماج االجتماعي وتشجيع اإلحيـاء                

سد هوة التمييز واإلقصاء االجتماعي اليت تؤثر علـى األقليـات           الثقايف واإلدماج واحلوار بني الثقافات، سعياً ل      
ويساهم الربنامج املذكور يف حتقيق اهلدف األول والثاين واخلامس والسابع من األهداف اإلمنائية . والفئات احملرومة

 واألنـشطة   وتشمل مقاصده تعزيز السياسة العامة للحوار بني الثقافات، ودعم مبادرات اإلحياء الثقايف           . لأللفية
وقد سـاعد   . املدرة للدخل، وبناء قدرات التحليل اإلحصائي والقدرات اإلعالمية املتعلقة بالتنوع الثقايف واإلثين           

مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية يف أفريقيا الوسطى، الذي يقع مقره يف ياوندي، يف إعداد دراسة كلفته حكومة 
  . الشعوب املهمشةمل بشأن الكامريون بإجرائها حول مشروع قانون حمت

، يف التركيز املؤقتأما على مستوى املقر فقد استمرت املفوضية، خالل الفترة املمتدة منذ تقدمي تقريرها              - ٣٨
على أنشطة بناء قدرات شىت اجلهات الفاعلة، كاجملتمع املدين وموظفي املفوضية، وعلى إدماج حقوق األقليات يف 

الت اخلاص االزموقد ُعقد اجلزء الناطق بالعربية من برنامج .  التعاون بني الوكاالتأعمال األمم املتحدة عن طريق
، مبشاركة ممثلني من اجملتمعات اإلثنية والدينيـة        ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٩ إىل   ١يف الفترة من    باألقليات  

ة مـن الـسعودية، واألكـراد مـن     األكراد الفيلية من العراق، واحلراتني من موريتانيا، والشيعة اجلعفري      : التالية
   .اجلمهورية العربية السورية، والزغاوة من السودان

، حلقة تدريب يف أديـس      ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ إىل   ٢٦كما عقدت املفوضية، يف الفترة من         - ٣٩
 وشـارك يف    .والشعوب األصلية  بشأن تعزيز ومحاية حقوق األقليات       ،موجهة ملوظفي املفوضية يف أفريقيا    ابا،  أب

، نشرت املفوضية على ٢٠٠٨نوفمرب /ويف تشرين الثاين.  مكتباً ميدانيا١٤ً موظفاً من ٢١حلقة التدريب املذكورة 
"  قطرية بشأن األقليـات     مشاركة  استراتيجيات وضعحنو  "شبكة اإلنترنت مذكرة إعالمية عن األقليات عنواهنا        

وجتيب هذه املذكرة على األسئلة . )١(ة وغريهم من املختصني مساعدة موظفي املفوضية وشركاء األمم املتحدهبدف
األكثر تكراراً عن األقليات وحتدد العناصر اليت ينبغي إدراجها يف االستراتيجيات الرامية إىل معاجلة وضع األقليات 

تباراً ميدانياً  وجيري موظفو املفوضية وغريهم من املختصني يف الوقت الراهن اخ         . يف الربامج القطرية لألمم املتحدة    
  .٢٠٠٩ املذكرة بغية إجناز منشور هبذا الصدد يف هناية عام للمعلومات الواردة يف هذه

للفريـق   اجتماع التشاور اخلامس   يف جنيف    ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٥كما نظمت املفوضية يف       - ٤٠
مفوضية ومنظمـة العمـل الدوليـة        بني الوكاالت املعين بقضايا األقليات، وشارك فيه ممثلون لل         العامل املشترك 

ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية ومعهد األمم املتحـدة للتـدريب               
 املذكرة اإلعالمية   أعمال هذا االجتماع  وتضمنت بنود جدول    .  بقضايا األقليات  ة املعني ة املستقل ةوالبحث واخلبري 

والتعاون للزماالت  لق بطرحها ونشرها واخلطوات اإلضافية لتطويرها؛ وبرنامج املفوضية         املعنية باألقليات فيما يتع   
؛ والتطورات األخرية يف جملس حقوق اإلنسان، وخاصة االستعراض الدوري الشامل  بشأن األقلياتبني الوكاالت

ـ    والنظر يف قضايا األقليات خالل اجلولة األوىل لعملية االستعراض           دورة ني الوكـاالت يف     ومناقشة التعـاون ب
                                                      

  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Strategies_on_minoritiesEN.pdf :املذكرة متاحة على عنواين املوقع     )١(
  .www.ohchr.org/Documents/Publications/Strategies_on_minoritiesEN.pdf و
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 االستعراض املقبلة ويف إطار عمليات املتابعة؛ واملشروع املشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واالحتاد الربملاين
؛ والدورة االفتتاحية "يف الربملانوالشعوب األصلية متثيل األقليات : تشجيع إنشاء برملانات شاملة "وعنوانه، الدويل

  . بقضايا األقلياتللمحفل املعين

وعلى صعيد التعاون الثنائي بني الوكاالت، تنفذ املفوضية مبادرة مشتركة مع برنامج األمـم املتحـدة                  - ٤١
اإلمنائي واخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات هتدف إىل وضع دليل مرجعى لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن 

 كـانون   ٣ و ٢ادرة أُقّرت من خالل مشاورة ُعقـدت يف نيويـورك يـومي             دور األقليات يف التنمية، وهي مب     
  .٢٠٠٨ديسمرب /األول

   االستنتاجات-  خامساًً
إليه اليت ستقدم ما إذا كان ينبغي أن يطلب تضمني التقارير السنوية املقبلة      إن اجمللس مدعو للنظر يف      - ٤٢

وميدانياً على السواء، واستعراضاً للتطورات ذات      معلومات عن أنشطة املفوضية املتعلقة باألقليات، يف املقر         
ما إذا كان مـن   وللمجلس أن ينظر أيضاً يف. الصلة الناشئة عن عمل هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة      

وأخرياً، قد يوّد اجمللس النظر يف جتميع . األنسب أن تقدم املفوضة السامية التقارير التالية بدالً من األمني العام
تقارير املتعلقة باألقليات، مبا فيها تقرير اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات وتقرير احملفـل املعـين                كل ال 

بقضايا األقليات وتقرير املفوضة السامية، يف وقت واحد من السنة لتيسري حضور الوفود احلكومية والسماح               
 . هبذه القضية، إن رغبت يف ذلكمبشاركة أوسع ملنظمات األقليات يف أعمال اجمللس املتعلقة 

_ _ _ _ _ 


