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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة والثالثون

 2017آذار/مارس  24 - شباط/فرباير 27
 األعمال جدول من 3و 2 البندان
 اإلنسرران لحقرروق السررام  المتحرردة األمرر  لمفررو  السرريو  التقريررر
 العام واألمين السامية المفوضية وتقارير

تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية 
 ف  ذلك الحق ف  التيمية بما واالجتماعية والثقافية،

إثييرررة وإلررر  أقليرررا   أو قوميرررة أقليرررا  إلررر  مرررينالميت األشررر ا  حقررروق  
 دييية ولغوية

 اإلنسان لحقوق السام  المتحدة األم  لمفو  السيو  التقرير  

 موجز  
املتعلقة حبقوق  31/13و 22/4و 13/12طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراراته  

ولغويخخة، قل مضخخوم األمخخ  قثنقخخة وقل اقلقخخاة ةينقخخة  او األشخخصاا املنتمخخ  قل اقلقخخاة قومقخخة
قل اجمللخخخسي ويت خخخمن تخخخرا التقريخخخر اً سخخخنوياً املتحخخخدل السخخخام  إلقخخخوق اإلنسخخخان ان يقخخخد  تقريخخخر 

يف  مبخخا معلومخخاة عخخن التتخخوراة ذاة الجمخخلة يف جمخخال حقخخوق األقلقخخاة يف ،قخخ  ا خخا  العخخا ،
األنشختة الخ   ذلك العمل الري تقو  به تقئاة وآلقاة األم  املتحدل إلقخوق اإلنسخان، واخرا

 اضخختلعهب  خخا مضوضخخقة األمخخ  املتحخخدل السخخامقة إلقخخوق اإلنسخخان (املضوضخخقة السخخامقة  يف املقخخر
املقخخخدان والخخخخ  تسخخخ   يف تعزيخخخخز واحخخخخقا  اإلعخخخ ن املتعلخخخخ  حبقخخخوق األشخخخخصاا املنتمخخخخ  قل  ويف

 تره القراراةيقثنقة وقل اقلقاة ةينقة ولغويةي وترا التقرير مقّد  بناً  على  او اقلقاة قومقة
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، معاجلخخة 2016 عخخا  وواصخلهب املضوضخخقة السخخامقة، لخخ ل الضخقل املشخخمولة بخخالتقرير يف 
مخ  املخرارل التوجق قخة اً حالة األقلقاةي وترم  اسقاتقجقاة ومباةراة املضوضقة السامقة، متاشخق

وقخد ةعمخهب لألم  العا  بشأن التمققخز العنجمخري ويايخة األقلقخاة، قل تعزيخز تنضقخر اإلعخ ني 
اإلكوماة واجملتم  املدين وممثل  األقلقاة بخاربرباة وبنخا  القخدراة، واانخهب يف طلقعخة اجل خوة 
الرامقة قل تعزيز اإلجرا اة ال  تتصرتا األم  املتحدل على نتاق املنظومة مخن اجخل الن خوم 

 حبقوق األشصاا املنتم  قل اقلقاةي
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 مقدمة -أوالا  
املضوضخخخقة السخخخامقة تقخخخارير عخخخن عخخخدل حخخخواة  متققخخخز وتجمخخخاة ، قخخخدمهب 2016 عخخخا  يف -1

البلدان ال  توجد فق ا  ويف عنقضة ضد األقلقاة اثرة على نسا  األقلقاة بشكل غري متناسبي
فتئخخخهب تعخخخاين مخخخن انت ااخخخاة  ومخخخا نزاعخخخاة مسخخخلحة، جملاةة اجملموعخخخاة اإلثنقخخخة والدينقخخخة تشاشخخخة

 للضقاهتخخخخخا الدينقخخخخخة و/او اإلثنقخخخخخة الضعلقخخخخخةجسخخخخخقمة إلقخخخخخوق اإلنسخخخخخان املكضولخخخخخة  خخخخخا علخخخخخى اسخخخخخاس 
 املتجمورلي او
 ويف ا خخخخخا  اثخخخخخريل مخخخخخن العخخخخخا ، عخخخخخاوةة الظ خخخخخور حراخخخخخاة ت جج خخخخخا الكراتقخخخخخة العنجمخخخخخرية -2
اإلثنقخخةي واصخخبحهب األصخخواة السقاسخخقة الخخ  تخخرةة بخخل وحخخ  الخخ  تخخدعو  او القومقخخة او الدينقخخة او

عقضة وحتويل ا قل ابش فخدا  شخاةعة بجمخورل شقتنة الضئاة ال  او بشكل فاعل قل اره األجانب
اإلثنقة والدينقة واللغوية من  او متزايدلي وتواصل بعض الدول حرمان افراة بعض األقلقاة القومقة

 اإلجمول على اجلنسقة بل وح  التعلق ، رغ  اهن  اقاموا ألجقال يف الدول املعنقةي
اةح ال  تعت  األف لقة ملجماحل ، استمرة جملياةل الشواغل بشأن اللو 2016 عا  ول ل -3

ياية األمن على حقوق اإلنساني وقد اةى اربوف قل اعتماة بعض الدول تخدابري متخس بخالتمت  
تخ "، الخ  هتمخش  - مقابخل - عقلقة " خناً رويداً باإلرياة وياية حقوق اإلنساني وتظ ر رويد

سخخخقس األطضخخخال بالعخخخار والنبخخخر وتبعخخخد ااثخخخر األشخخخصاا املنتمخخخ  قل طواةخخخ  األقلقخخخاةي و خخخري حت
  ا م  اإلرتابق يئبسبب اصو   اإلثنقة والدينقة، و ري تلتقخ طواة  بأسرتا يشتبه يف تواط

، سخخنة اول ةورل مخخخن املنتخخدى السقاسخخ  الرفقخخخ  املسخختوى املعخخ  بالتنمقخخخة 2016 عخخا  ويف -4
تعخخاين مخخن تضاوتخخاة عمققخخةي وتثخخري تخخزال األقلقخخاة القومقخخة واإلثنقخخة والدينقخخة واللغويخخة  ال املسخختدامة،

تره التضاوتاة التوتر وهتدة التماسك االجتمخاع  وتغخري التشخدة وتخ ةي يف بعخض األحقخان قل 
 اضتراباة سقاسقة ونزاعاة عنقضةي

ولخخ ل الضخخقل ققخخد االسخختعرام، رفخخ  املضخخوم السخخام  واقانخخاة الخخرى تابعخخة للمضوضخخقة  -5
ت ااخاة حقخوق اإلنسخان الخ  تسخت دف األقلقخاة، وحثخوا السامقة اصواهت  مندةين بتاةضة من ان

 الدول واجل اة الضاعلة الدولقة على التجمدي  ا يف مرحلة مبكرلي
 حقخخخخوق إلمايخخخخة عمل خخخخا تواصخخخخل بخخخخأن السخخخخامقة املضوضخخخخقة التزمخخخخهب سخخخخب ، مخخخخا ضخخخخو  ويف -6

 األمخخخخ  تقئخخخاة مخخخن غريتخخخا مخخخخ  بشخخخرااة األولويخخخة، سخخخبقل علخخخخى اقلقخخخاة، قل املنتمخخخ  األشخخخصاا
ل، واملنظمخخاة اإلقلقمقخخة، والخخدول األع خخا ، وامل سسخخاة الوطنقخخة إلقخخوق اإلنسخخان، وممثلخخ  املتحخخد

 األقلقاة، وامل سساة غري اإلكومقة، وشراا  آلريني
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 عمررررو مفوضررررية األمرررر  المتحرررردة السررررامية لحقرررروق اإلنسرررران فرررر  مقر ررررا -ثانياا  
 الميدان وف 
لتعزيخز معخايري حقخوق األقلقخاة، وتخ  تخدعو  اضتلعهب املضوضخقة السخامقة بعخدل مبخاةراة -7

قل قعما ا على الجمُعد العامل  واإلقلقم  والوط ي واةل املضوم السام ، طوال السنة، ببقاناة 
 مبسألة عد  التمققز وياية األقلقاةياً عامة تشدة على امهقة امل   قدم

 المشاركة اإلقليمية والقطرية -ألف 
دل لتقخخخدمل املسخخخاعدل قل افغانسخخختان، يف تقاريرتخخخا عخخخن يايخخخة وصخخخضهب بعثخخخة األمخخخ  املتحخخخ -8

 يزالخون يعخانون مخن النخزاس املسخلح، ال ، اق  ان املخدنق  مخن ،قخ  اربلضقخاة2016 لعا  املدنق 
يف ذلخخك مخن لخخ ل االسخخت داف املتعمخد مخخن جانخب العناصخخر املناوةخخة للحكومخةي وعلخخى الخخرغ   مبخا

 خخري توثقخخ  التمققخخز املن جخخ  ضخخد  ال سخخة بشخخكل عمقخخ ، ف نخخهمخخن ان ق خخايا اإلثنقخخة والخخدين مسق  
، اانخهب النقخة التمققزيخة 2016متوجمل/يولقه  23 ويف من النزاس اجلاريياً جمموعة بعقن ا باعتباره جز 

املسخخختندل قل الخخخدين بوضخخخوف تخخخ  الخخخداف  مخخخن قعخخخ ن تنظخخخق  الدولخخخة اإلسخخخ مقة يف العخخخراق والشخخخا  
مبقاطعخخة لراسخخان مسخخ ولقته عخخن تجخخو  انتحخخاريي وقخخد  - اعخخش باسخخ  تنظخخق  ةاً (املعخخروف اي خخ

اةى ذلخخخك ا جخخخو ، الخخخري وقخخخ  يف اابخخخل، لخخخ ل مظخخخاترل سخخخلمقة نظم خخخا اشخخخصاا مخخخن ا خخخزارل، 
  ي400وجخخخخرف ااثخخخخر مخخخخن اً شصجمخخخخ 85مخخخخن األقلقخخخخة الشخخخخقعة املسخخخخلمة، قل مقتخخخخل اً ،خخخخقع   تقريبخخخخ

اسخخخختمرار حخخخخاالة  2016 عخخخخا  نسخخخختان يفوثقخخخخهب التقخخخخارير املتعلقخخخخة حبمايخخخخة املخخخدنق  يف افغا امخخخا
التتخاف املخدنق  ا خخزارل مخن جانخب العناصخخر املناوةخة للحكومخخةي وعلخى الخرغ  مخخن ان اع خا  مخخن 
طاةضة ا زارل قخد اسخت دفوا علخى وجخه التحديخد يف اثخري مخن اإلخاالة، فخ ن النقخة التمققزيخة املسختندل 

صخخل بعثخخة األمخخ  املتحخخدل لتقخخدمل املسخخاعدل قل توثخخ  مخخن بخخ  الخخدواف ي وتوا   الخخدين او قل اإلثنقخخة
 افغانستان تقسري اإلوار اجلاري ب  جملعما  ا زارل واإلكومة األفغانقة بشأن تره املسألةي

، اصخخخدرة جلنخخخة التحققخخخ  الدولقخخخة املسخخختقلة املعنقخخخة باجلم وريخخخة 2016ويف حزيران/يونقخخخه  -9
تنظخق  الدولخة اإلسخ مقة ضخد األيزيخدي ي وللجمخهب عن اجلراة  الخ  يرتكب خا اً العربقة السورية تقرير 

جملال يرتكخخخب جراخخخة اإلبخخخاةل  وال اللجنخخخة، يف تقريرتخخخا، قل ان تنظخخخق  الدولخخخة اإلسخخخ مقة قخخخد ارتكخخخب
عن جراة  ضد اإلنسانقة وجراة  حربي وقد سعى تنظق  الدولة  اجلماعقة ضد األيزيدي ، ف  ً 

ملقخخخخاة القتخخخخل واالسخخخخختعباة اجلنسخخخخ  واالسخخخخخققاق اإلسخخخخ مقة قل تخخخخدمري األيزيخخخخخدي  عخخخخن طريخخخخخ  ع
سخخخبب يف ضخخخرر عقلخخخ  توالتعخخخريب واملعاملخخخة ال قنسخخخانقة وامل قنخخخة، واخخخرلك النقخخخل القسخخخري الخخخري ي

وجسخخخدي لتخخخخريي وقخخخد سخخخخعى تنظخخخق  الدولخخخخة اإلسخخخ مقة قل حتققخخخخ  تلخخخك األتخخخخداف مخخخن لخخخخ ل 
تخخدابري ترمخخ  قل منخخ  قل خخاس األيزيخخدي  لظخخروف تخخ ةي قل املخخوة البتخخ  ض ومخخن لخخ ل فخخرم 

يف ذلخخخك مخخخن لخخخ ل قجبخخخار البخخخالغ  علخخخى التحخخخول عخخخن ةيخخخن  ،  مبخخخا والةل األطضخخخال األيزيخخخدي ،
والضجمخخخخخل بخخخخخ  الرجخخخخخال والنسخخخخخا  األيزيخخخخخدياة، والتسخخخخخبب يف الجمخخخخخدمة العقلقخخخخخةض وانتخخخخخزاس األطضخخخخخال 

قتخ  صخلت   األيزيدي  من اسرت  ووضع   م  مقاتل  تنظق  الدولخة اإلسخ مقة، وخاول  بخرلك 



A/HRC/34/21 

5 GE.16-22297 

مبعتقخخخداة وممارسخخخاة طخخخاةضت   الدينقخخخة ووخخخو تخخخويت   اأيزيخخخدي ي وتثبخخخهب البقانخخخاة العامخخخة واخخخرا 
 تجمخخرفاة تنظخخق  الدولخخة اإلسخخ مقة ومقاتلقخخه بوضخخوف ان تخخرا التنظخخق  ي خخدف قل التخخدمري الكلخخخ 

 اجلزة  أليزيدي  سنجار، الرين يشكلون اغلبقة األيزيدي  يف العا ي او
مكتب حقوق اإلنسان التاب  لبعثة األم  املتحدل لتقدمل املسخاعدل قل العخراق  وقد رصد -10

واملضوضخخخقة السخخخامقة، مخخخن جانب مخخخا، حالخخخة األيزيخخخدي  بتوثقخخخ  اخخخار   منخخخر تجخخخو  تنظخخخق  الدولخخخة 
املعنخخخون  2016ي وايخخخد تقريخخخر آب/اغسخخختس 2014اإلسخخخ مقة علخخخى سخخخنجار يف آب/اغسخخختس 

يخخخخةي األيزيخخخخديون النخخخخاجون مخخخخن األعمخخخخال الوحشخخخخقة الخخخخ  ارتكب خخخخا "نخخخخدا  مخخخخن اجخخخخل املسخخخخا لة واإلما
ةاعخخش"، الخخري اصخخدره مكتخخب حقخخوق اإلنسخخان التخخاب  لبعثخخة األمخخ  املتحخخدل لتقخخدمل املسخخاعدل قل 
العخخخراق واملضوضخخخقة السخخخامقة، االسخخختنتار بخخخأن تخخخره اجلخخخراة  قخخخد ارتكبخخخهب بتريقخخخة من جقخخخة وواسخخخعة 

واشخري يف التقريخر قل  اًيجزةقخ او اً وسخعق ا قل تخدمريتا، القخ النتاق، باسخت داف ا طاةضخة األيزيخدي 
ان العديخخد مخخن اجلخخراة  الخخ  ارتكب خخا تنظخخق  الدولخخة اإلسخخ مقة قخخد ترقخخى قل مسخختوى جخخراة  اإلخخرب 
وجخخراة  ضخخد اإلنسخخانقة، ورمبخخا قبخخاةل ،اعقخخةي وةعقخخهب حكومخخة العخخراق قل ا خخاذ ،قخخ  اإلجخخرا اة 

وسخخخع ا، يف امتثخخخال صخخخار  للقخخخانون الخخخدوو اإلنسخخخاين والقخخخانون الخخخدوو يف  مخخخا ال جملمخخخة، وبخخخرل اخخخل
إلقخوق اإلنسخخان السخخاري ، مخخن اجخل وضخخ  حخخد النت ااخخاة حقخوق اإلنسخخان الخخ  يرتكب خخا تنظخخق  

علخى ان يكضخل اً الدولة اإلس مقة وياية املخدنق  مخن آثخار تلخك االنت ااخاةي وُحخر  العخراق اي خ
الشخخامل يف ،قخخ  اةعخخا اة االعتخخدا اة اربتخخريل واجلخخراة  الخخ  ارتكب خخا التحققخخ  املسخختقل والنزيخخه و 

 اع ا  تنظق  الدولة اإلس مقة، وارلك رؤساؤت ، ومسا لة املس ول  عن اي
سخخقاق مشخخروس مشخخقك بخخ  مكتخخب حقخخوق اإلنسخخان ومكتخخب  ويف وعخخ ول علخخى ذلخخك، -11

فتخخم مكتخخب حقخخوق اإلنسخخان يعمخخل  مخخا الشخ ون السقاسخخقة، التخخابع  الق مخخا لبعثخخة األمخخ  املتحخخدل،
علخخخى صخخخقاغة مشخخخروس قخخخانون بشخخخأن حقخخخوق األقلقخخخاة  خخخدف ضخخخمان االمتثخخخال للمعخخخايري الدولقخخخة 
وتنسق  ج وة الدعول م  منظماة اجملتم  املديني وقضافة قل ذلك، يعتز  املكتب عقد اجتمخاس 

مكلضخخخة اً ل لجمقجمخخخ، مخخخ  جلنخخخة منشخخخأ2015 عخخخا  متابعخخخة الجتمخخخاس املاةخخخدل املسخخختديرل الخخخري عقخخخد
بجمخخخقاغة توصخخخقاة لوضخخخ  لتخخخة عمخخخل وطنقخخخة مخخخن اجخخخل يايخخخة اإلقخخخوق اإلثنقخخخة والدينقخخخة واللغويخخخة 
والثقافقخخخخة لألقلقخخخخاة يف العخخخخراقي وي خخخخدف االجتمخخخخاس، الخخخخري سخخخخقعرف مشخخخخاراة ممثلخخخخ  جمموعخخخخاة 

 خخا مخخ  األقلقخخاة، قل مناقشخخة واعتمخخاة االقخخاة امل ةمخخة لتنضقخخر التوصخخقاة املتضخخ  علق خخا قبخخل تقام
 اإلكومةي

، نظخخ  املكتخخب اإلقلقمخخ  للمضوضخخقة السخخامقة يف منتقخخة جنخخوب 2016ويف آذار/مخخارس  -12
شخخخرق آسخخخقا حلقخخخة عمخخخل يف مقاطعخخخة يخخخاال، جنخخخوب تايلنخخخد، بشخخخأن اقضقخخخة توثقخخخ  التعخخخريب وسخخخو  
املعاملخخخةي وقخخخد ح خخخر حلقخخخة العمخخخل ثسخخخة وعشخخخرون مخخخن ممثلخخخ  اجملتمخخخ  املخخخدين مخخخن طاةضخخخة امل يخخخو 

ي وت منهب املواضق  املشمولة التمققز والتنمخق  العنجمخري  يف سخقاق ،خ  اإلمخض النخووي املسلمة
واصخخل املكتخخب اإلقلقمخخ  النظخخر بعنايخخة يف حالخخة طاةضخخة اخخارن يف  امخخا  الخخريا املنخخزوس األاسخخج ي

 حخخخر السخخخلتاة التايلنديخخة علخخخى معاجلخخخة قذ املنتخخزه الخخخوط  اخخاينن اراشخخخان يف وافظخخخة فقتشخخابوري،
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مخخخن املناجملعخخاة علخخخى األراضخخخ  قبخخخل تسخخجقل املنتخخخزه بوصخخخضه احخخد مواقخخخ  الخخخقا  العخخخامل ي  تبقخخخى مخخا
وقضخخافة قل ذلخخك، سخخل  املكتخخب اإلقلقمخخ  ال خخو  علخخى اإلاجخخة قل قجخخرا  مشخخاوراة شخخاملة مخخ  
اجملتمعخخاة ايلقخخة املت خخررل، حقخخر ةعخخا قل تنضقخخر التوصخخقاة الخخ  قخخدمت ا اللجنخخة الوطنقخخة إلقخخوق 

 ايلند فقما يتجمل  ره الق قةياإلنسان يف ت
ويف نقسخخخان/ابريل، نظمخخخهب جلنخخخة حقخخخوق اإلنسخخخان يف الضلبخخخ  واملضوضخخخقة السخخخامقة حلقخخخة  -13

باإلطار املعقاري إلمايخة حقخوق األقلقخاة والشخعوب األصخلقة يف  يتعل  فقماعمل لتعزيز القدراة 
 19و 18و يخخخخخخوم  مقاطعخخخخخخة مقنخخخخخخداناو يف الضلبخخخخخخ ي ونظمخخخخخخهب حلقخخخخخخة العمخخخخخخل األول يف اوتابخخخخخخات

ققلقمقخخخخة ومنظمخخخخاة للمجتمخخخخ  املخخخخدين اً نقسخخخخان/ابريل، وضخخخخمهب واخخخخاالة تنضقريخخخخة حكومقخخخخة وجلانخخخخ
ومخخويض  األمخخ  املتحخخدل مخخن منتقخخة مقنخخداناو اإلسخخ مقة املتمتعخخة بخخاإلك  الخخرا ي ونظمخخهب حلقخخة 

اً نخخنقسخخان/ابريل، وضخخمهب واخخاالة تنضقريخخة حكومقخخة وجلا 22و 21العمخخل الثانقخخة يف ةافخخاو يخخوم  
وطنقة ومنظماة للمجتم  املديني وبعد حلقة العمل، متكنخهب املضوضخقة السخامقة مخن اإلسخ ا  يف 

 املشروس املنقح للتشريعاة الوطنقة ملكافحة التمققزي
، قخخد  املضخخوم السخخام  29/21بقخخرار جملخخس حقخخوق اإلنسخخان  ويف حزيران/يونقخخه، عمخخ ً  -14
املرتكبخخخخة ضخخخخد مسخخخخلم  الروتنجقخخخخا واألقلقخخخخاة  عخخخخن انت ااخخخخاة واخخخخاوجملاة حقخخخخوق اإلنسخخخخاناً تقريخخخخر 

 ي وابخرجمل املضخوم السخام ، يف التقريخر، بوجخه لخاا اإلخواة  A/HRC/32/18األلرى يف مقامنخار (
األلخخخخريل ل اخخخخار مبسخخخخلم  الروتنجقخخخخا وتشخخخخريدت  القسخخخخريي وااخخخخد اإلاجخخخخة امللحخخخخة قل التجمخخخخدي 

ريت  مخن األقلقخاةي ويتوقخ  الكثخري ل نت اااة اجلسخقمة إلقخوق اإلنسخان الخ  متخس الروتنجقخا وغخ
، وقخخخد اانخخخهب تنخخخاك بعخخخخض 2016مخخخن اإلكومخخخة اجلديخخخدل الخخخ  تولخخخهب السخخخخلتة يف نقسخخخان/ابريل 

الع مخخاة املبكخخرل ل عخخقاف بخخأن تنخخاك حاجخخة قل تغقخخريي ولقخخد ورثخخهب اإلكومخخة اجلديخخدل قخخخوان  
ة مخخن العقخخاب وسقاسخاة حتخخر  األقلقخخاة مخخن اإلقخخوق األساسخخقة، وقخخد شخخجعهب عقخخوة مخخن اإلفخخ 

على االنت اااة اربتريل يف ح  تره التواة  على اسختمرار العنخ  ضخدتاي و خب بخرل ج خوة  
ابريل للتجمدي ل نت ااخاة املرتكبخة ضخد األقلقخاة قذا اخان لشخعب مقامنخار ان تخوفر لخه بقئخة آمنخة 

 وسلمقة وقذا اان ملقامنار ان تنتقل قل التنمقة املستدامة والداقراطقة والس  ي
حزيران/يونقخخخخه، نظمخخخخهب اللجنخخخخة الوطنقخخخخة إلقخخخخوق اإلنسخخخخان يف مقامنخخخخار  15و 14ويخخخخوم   -15

واملضوضقة السامقة حلقة عمل بشأن حقوق األقلقاة يف ناي بق  تاو، مبقامناري وشارك يف حلقخة 
العمل برملانقون وممثلو الدولة وابار املس ول  من خمتل  الوجملاراة وايكمة العلقا ومكتب املخدع  

لعخا  واع خخا  ومويضخخو اللجنخخة الوطنقخخة إلقخخوق اإلنسخخان يف مقامنخخار، وقخخد سخخعهب اإللقخخة قل تقسخخري ا
مناقشة بشأن املعايري واالقاة الدولقة إلقوق اإلنسخان الخ  تنتبخ  علخى األقلقخاة وحتديخد السخبل 

 الكضقلة بتحس  ياية اقلقاة البلدي
لخة يف قريغقزسختان، بخدع  مخن مكتخب ، طورة اللجنخة الوطنقخة للغخة الدو 2016 عا  ويف -16

املضوضخقة السخخامقة اإلقلقمخخ  اسخخقا الوسخختى وصخخندوق األمخ  املتحخخدل لبنخخا  السخخ  ، مخخواة لتخخدريس 
وتخخخدريب مخخخويض  اربدمخخخة املدنقخخخة باللغخخخة القريغقزيخخخةي وي خخخدف تخخخرا املشخخخروس قل ةعخخخ  قتقخخخان اللغخخخة 
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ب يف اإلجمخول علخى ويقضخة يف القريغقزية يف ضو  اعتماة تشخريعاة جديخدل تلخز  اي شخصغ يرغخ
ي ويتمثخخل الغخخرم الرةقسخخ  يف منخخ  2020 عخخا  اربدمخخة املدنقخخة واالحتضخخاإ  خخا ب تقخخان اللغخخة حبلخخول

اخنضام عدة مويض  اربدمة املدنقة مخن األقلقخاةي وطخور املكتخب اإلقلقمخ  ةوراة عملقخة بشخأن 
تان، تشخخخخمل حقخخخخخوق التعلخخخخق  املتعخخخخخدة الثقافخخخخاة وعرضخخخخخ ا وجر خخخخا يف جخخخخخامعت  جنخخخخوب قريغقزسخخخخخ

األقلقاة، واحقا  التنوس، وفواةد الع قاة بخ  اإلثنقخاة وعخد  التمققخزي ونتقجخة لخرلك، اةللخهب 
اجلامعتان يف مناتج ما ةورل ةراسقة بشأن التعلق  املتعدة الثقافاة ادورل التقاريخة لخ ل السخنة 

ورل الدراسخخخقة يف ي وسخخختجرب جامعخخخة ثالثخخخة يف جنخخخوب قريغقزسخخختان الخخخد2016/2017األااةاقخخخة 
يف منخخخاتجل اجلامعخخخةي ولخخخ ل الضخخخقل اً ، يف انتظخخخار قةلا خخخا رمقخخخ2016/2017السخخخنة األااةاقخخخة 

املشمولة بالتقرير، عمل املكتب اإلقلقمخ  بشخكل مكثخ  علخى تشخجق  مشخاراة األقلقخاة اإلثنقخة 
ل املمارسخخاة يف يف اإلقخخال العامخخة واإلقخخال السقاسخخقة يف قريغقزسخختاني وقخخا  ب عخخداة ةراسخخة عخخن اف خخ

 - اربدمخة املدنقخة بجمخضة لاصخة ويف - ا ا  العا  لتحس  مشاراة األقلقاة يف اإلقخال السقاسخقة
وقخهب الحخ ، اسختصدمهب تخره الدراسخة، الخ  يسخل  فق خا  ويف ا قئاة االستشارية واملنتصبةي ويف

قة ملخ متر وطخ  بشخأن ال و  على التدابري ال  اكن تتبقق ا يف قريغقزستان، بوصخض ا وثققخة اساسخ
 مشاراة األقلقاةي

ويف صخخخخربقا، اسخخخخدة املضوضخخخخقة السخخخخامقة املشخخخخورل قل فريخخخخ  عامخخخخل للصخخخخربا  معخخخخ  بوضخخخخ   -17
تسخخعى بوجخخه لخخاا قل ضخخمان  2025-2016اسخخقاتقجقة وطنقخخة إلةمخخار طاةضخخة الرومخخا للضخخقل 

شخاوراة املتعلقخة باعتمخاة يف املاً العمالة واحقا  حقوق اإلنساني وشاراهب املضوضقة السخامقة اي خ
لتخخة عمخخل وطنقخخة جديخخدل بشخخأن حقخخوق األقلقخخاة القومقخخة يف صخخربقاي ووضخخعهب من جقخخة عملقخخة 
 التشاور م  طاةضة الروما ل مان مشارات ا ومسامهت ا يف وض  لتة العمل الوطنقة وتنضقرتاي

 املنحخخدرين ويف اولومبقخا، راخخزة املضوضخخقة السخخامقة علخخى ضخخمان ويايخخة حقخخوق الكولخخومبق  -18
مخخن اصخخل افريقخخ  عخخن طريخخ  جمليخخاةل اسخختصدا  نظخخ  اإلمايخخة الوطنقخخة ذاة الجمخخلة مببخخدا املوافقخخة اإلخخرل 
واملسخخخبقة واملسخخختنريلي وةعمخخخهب وضخخخ  بروتواخخخوالة مناسخخخبة للمشخخخاوراة الخخخ  يشخخخارك فق خخخا السخخخكان 

خخري ةمخخجل الكولخخومبق  املن حخخدرين مخخن اصخخل املنحخخدرون مخخن اصخخل افريقخخ  واطخخراف ثالثخخة، وبالتخخاو تقسب
ي وقضخافة قل ذلخك، 2019-2016افريق  يف عملقة التشخاور املتعلقخة ةتخة منخو املقاطعخاة للضخقل 

سخخخخاعدة املضوضخخخخقة السخخخخامقة الكولخخخخومبق  املنحخخخخدرين مخخخخن اصخخخخل افريقخخخخ  يف الخخخخدفاس عخخخخن حق خخخخ  يف 
ل التقنقخة قخدمهب املسخاعد امخا  األراض  التقلقدية من لخ ل تخوفري لخدماة املشخورل والخدع  والرصخدي

مخخن اجخخل حتسخخ  التعخخاون بخخ  الكولخخومبق  املنحخخدرين مخخن اصخخل افريقخخ  واإلكومخخة علخخى الجمخخعقدين 
ايلخخ  والخخخوط ي وراخخخزة تخخخره املسخخخاعدل علخخخى قةمخخخار املشخخخاري  املتعلقخخخة باألقلقخخخاة اإلثنقخخخة يف لتخخخ  

والقواة املسخلحة الثوريخة التنمقة ايلقة والوطنقة وقةرار البعد اإلث  يف واةثاة الس   ب  اإلكومة 
ةعمهب املضوضقة السامقة قنشا  ف خا  التشخاور الخوط  لضاةخدل  اً،اجلقش الشعاي والري  -الكولومبقة 

ي وح خر T-576/14بقخرار ايكمخة الدسختورية  اجملتمعاة ايلقخة للكولخومبق  مخن اصخل افريقخ ، عمخ ً 
مخخن ممثلخخ  اجملتمعخخاة ايلقخخة  220 قل جانخخبالخخدورل األول لض خخا  التشخخاور الخخوط ، اً املكتخخب اي خخ

 األلرىي للكولومبق  املنحدرين من اصل افريق  واملنظماة
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وشرس مكتب املضوضقة السامقة يف تونس، بتعاون م  اجملتم  املخدين، يف تققخق  وتسخجقل  -19
انشخخأ حخخاالة التمققخخز العنجمخخري ضخخد اقلقخخاة السخخوة التونسخخق  واألجانخخب املققمخخ  يف البلخخدي وقخخد 

لبنخخا  القخخخدراة، لضاةخخخدل اجلمعقخخاة الخخخ  تعمخخل علخخخى يايخخخة حقخخوق األقلقخخخاة مخخخن اً املكتخخب برناجمخخخ
السخخخوة التونسخخخق ي وعلخخخى املسخخختوى اإلكخخخوم ، بعخخخد عخخخدل مناقشخخخاة مخخخ  الخخخوجملارل املكلضخخخة حبقخخخوق 
اإلنسخخخان، انشخخخم فريخخخ  عامخخخل معخخخ  بخخخالتمققز العنجمخخخريي وقخخخد  مشخخخروس قخخخانون لتجخخخرمل العنجمخخخرية 

ز العنجمري، ستنظر فقه ،عقة ممثل  الشخعب يف األشخ ر املقبلخة، قل جمموعخة مخن منظمخاة والتمقق
 اجملتم  املديني

وواصل مكتب املضوضقة السامقة يف القمن توثق  انت اااة حقوق اإلنسخان، مخ  القاقخز  -20
بوجخخه لخخاا علخخى حقخخوق األقلقخخاةي وقضخخافة قل ذلخخك، عملخخهب املضوضخخقة السخخامقة مخخ  واخخاالة 

  املتحدل وج اة فاعلة قنسانقة الرى من اجل قنشا  نظا  األمخ  املتحخدل املشخقك لانخرار األم
فق خخا  مبخخا املبكخخر مخخن اجخخل يايخخة املخخدنق ي وسخخقجري ،خخ  جمموعخخة مخخن امل شخخراة الكمقخخة والنوعقخخة،

هب تلك املتعلقة باألقلقاة، وستكون مبثابة اساس لتقدمل ية عامة عن اإلالخة يف الخقمني وقخد عانخ
 جمموعاة األقلقاة من عواقب النزاس اجلاري واانهب عرضة ل عتقال التعسض  على  خو لخااي

مخخخن  20مخخخن بقخخخن   نسخخخا  و اً،شصجمخخخ 68، القخخخ  القخخخبض علخخخى 2016آب/اغسخخختس  10 ويف
اتباس التاةضة الب اةقخة، واحتجخزوا مخن ةون هتمخة يف سخجن صخنعا ، مخن قبخل ج خاجمل األمخن القخوم  

اعقخاب يلخخة وطنقخخة وج خوة املضوضخخقة السخخامقة لل خغ  علخخى مكتخخب  يفو  يف الخقمن حسخخبما جملعخخ ي
 الرةقس إلط ق سراح  ، افرر عن معظم  ي

 العمو عل  تعزيز القدرا  -باء 
 7احُتضل بالرارى السنوية اإلاةية عشرل لربنامجل املنح الدراسقة لألقلقاة، يف الضقل مخن  -21
للربنامجل مكونان لغويان، اإلنكلقزية والروسخقة، يف جنق ي و  2016تشرين الثاين/نوفمرب  25قل 

واتخخى املسخختضقدون منخخه مخخن اوارانقخخا، وبااسخختان، والبوسخخنة وا رسخخك، و، وريخخة مولخخدوفا، والعخخراق، 
وقريغقزسخختان، والكخخامريون، واولومبقخخا، ومجمخخر، وا نخخد، والقابخخاني وي خخدف برنخخامجل املخخنح قل تزويخخد 

متعمقة مبنظومة حقوق اإلنسان يف األمخ  املتحخدل مخن اجخل املدافع  عن حقوق األقلقاة مبعرفة 
تعزيخخز م خخاراهت  يف جمخخال الخخدعول، وبالتخخاو متكقخخن   مخخن اسخختصدا  ااثخخر فعالقخخة ل لقخخاة واملعخخايري 

 الدولقة إلقوق اإلنساني
وقخخخد اجخخخري تققخخخق  للربنخخخامجل مخخخن اجخخخل حتجمخخخقل نظخخخرل عامخخخة عخخخن اثخخخره علخخخى التقخخخد  امل خخخ   -22

عن منظماهت  وجمتمعاهت ي واشار التققق  قل ان العديد مخن  رنامجل املنح، ف  ً للمستضقدين من ب
املستضقدين من املنح نظموا، عقب تدريب   يف جنق ، حلقاة عمل ولقة ووطنقة وققلقمقة لبنا  
القخخخدراة يف جمخخخال حقخخخوق األقلقخخخاة وقخخخا  آلخخخرون مبوا مخخخة انشخخختة منظمخخخاهت  مخخخ  عمخخخل تقئخخخاة 

ة ارباصخخة، ومخخن ز تعزيخخز تنضقخخر املعخخايري الدولقخخة إلقخخوق اإلنسخخان علخخى ارم املعاتخخداة واإلجخخرا ا
الواق  ومتابعت ا ورصد االمتثال  اي فعلى سبقل املثال، نظ  مسختضقد سخاب  مخن برنخامجل املخنح مخن  
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مخخن قخخاةل شخخباب األقلقخخاة بشخخأن صخخكوك األمخخ   300يزيخخد عخخن  ملخخا يف منظمتخخهاً اولومبقخخا تخخدريب
 رباصة باألقلقاةياملتحدل واالقاة ا

مخخخن برنخخخامجل املخخخنح يف امخخخاان وجوةتخخخا املقدانقخخخةي اً وطنقخخخاً وتخخخدير املضوضخخخقة السخخخامقة مكونخخخ -23
ب  ث ثة اش ر وستة اش ر وهتدف قل تخوفري التخدريب اثنخا  العمخل  ما وتستمر املنح لضقل تقاوف

ة العمخخل املتعلخخ  بق خخايا العخخا  اإلخخاو،  خخدف تعزيخخز اسخختمراري ويف للمسخختضقدين مخخن برنخخامجل املخخنحي
األقلقاة، جرى نشر مستضقدين وطنق  من برنامجل املخنح يف املكاتخب القترية/املقدانقخة للمضوضخقة 
السخخخخخامقة يف اولومبقخخخخخخا و، وريخخخخخخة مولخخخخخدوفا وآلخخخخخخر يف مكتخخخخخخب منسخخخخخ  األمخخخخخخ  املتحخخخخخخدل املقخخخخخخق  يف 

مقة قل ةعخ  التشخاور مخ  ي واشرك مستضقد من برنامجل املنح يف اولومبقا يف اجل وة الراالنكا سري
، طلخب قل النكا سري ويف املنحدرين من اصل افريق  يف عملقة الس   اجلارية وقشراا   فق اي

املسخخختضقد مخخخن برنخخخامجل املخخخنح ةعخخخ  اإلعخخخداة للزيخخخارل القتريخخخة الرمقخخخة للمقخخخررل ارباصخخخة املعنقخخخة بق خخخايا 
 ي 2017األقلقاة يف تشرين األول/ااتوبر 

السخخخخامقة ةورل لبنخخخخا  القخخخخدراة بشخخخخأن حقخخخخوق األقلقخخخخاة يف ، وريخخخخة  ونظمخخخخهب املضوضخخخخقة -24
ي واان الغرم من الدورل تو املساعدل على 2016ايار/مايو  12قل  10مولدوفا يف الضقل من 

جعل فري  األم  املتحدل القتري وممثل  امل سساة الوطنقة إلقوق اإلنسان واجل خاة الضاعلخة يف 
القخخخة فقمخخخا يتجمخخخل ب خخخرورل حتسخخخ  الدولخخخة لتنضقخخخرتا للمعخخخايري الدولقخخخة اجملتمخخخ  املخخخدين ةعخخخال ااثخخخر فع

والوطنقخخة يف جمخخال حقخخوق األقلقخخاةي وقخخد نظمخخهب مخخن اجخخل تعزيخخز املبخخاةت التوجق قخخة والتوصخخقاة 
 بشأن التمققز العنجمري وياية األقلقاةي 2013 لعا  املكرسة يف املرارل التوجق قة لألم  العا 

حزيران/يونقخخه، شخخاراهب املضوضخخقة السخخامقة يف جلسخخة للربملخخان  1وعخخ ول علخخى ذلخخك، يف  -25
األورويب يف برواسخخل بشخخأن التنخخوس اللغخخوي والتمققخخز اللغخخوي يف االحتخخاة األورويبي وُمثلخخهب املضوضخخقة 
السخخخامقة يف حلقخخخ  نقخخخا ي قحخخخدامها بشخخخأن املعخخخايري األوروبقخخخة والدولقخخخة املتعلقخخخة بخخخاإلقوق اللغويخخخة 

 واأللرى بشأن حتس  تنضقر االقاة القاةمةي األقلقاة او لألقالق 
بشأن تعزيز وياية اً جانبقاً تشرين الثاين/نوفمرب، نظمهب املضوضقة السامقة حدث 24ويف  -26

حقخخوق األقلقخخاة مخخن لخخ ل الضنخخون البجمخخرية لخخ ل املنتخخدى املعخخ  بق خخايا األقلقخخاة وذلخخك مخخن 
لتخخري ث ثخخة رسخخام  ااريكخخاتري إلنتخخار صخخور  اجخخل التوعقخخة مبكافحخخة التمققخخز وحقخخوق األقلقخخاةي وا

الوقخخهب نضسخخه قرسخخال  ويف ااريكاتوريخخة شخخديدل التعبخخري تجمخخور اإلاجخخة قل يايخخة حقخخوق األقلقخخاة
رسالة مضاةتا ان تأم  حقوق األقلقاة ي ةي قل االستقرار والسخ  ي واخان رسخامو الكاريكخاتري 

ا (اقنقخا ، وتخاين عبخاس (اجلم وريخة العربقخة ت  اخنقخل بولقغخان اوربخو (اوبخا ، وغخوةفري موامبقمبخو 
السخخخورية ي وتخخخول تقسخخخري اإلخخخد  رسخخخا  الكاريكخخخاتري باتريخخخك شخخخاباة (سويسخخخرا ي وشخخخكلهب تخخخره 

 الرسو  الكاريكاتورية اساس حلقة نقا  عن ةور الضنون البجمرية يف تعزيز وياية األقلقاةي
اإلكومخخخاة مخخخن اجخخخل و خخخري بخخخرل ج خخخوة مخخخن جانخخخب خمتلخخخ  ج خخخاة األمخخخ  املتحخخخدل و  -27

التجمدي للتترف والعن  ضد األقلقخاة، و خب االعخقاف بخأن اخل ج خد لتعزيخز التضخات  يسخاعد 
ينبغخخ  الققخخا  بخخه  ممخخا علخخى ضخخمان عخخد  تضخخاق  الوضخخ ي ومخخن الواضخخح، مخخ  ذلخخك، ان تنخخاك الكثخخري
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مخن ل فاتنخا  إلماية األقلقاةي وبالتاو، اكن لنقل رساةل عامة راسصة يف قوامنا املشقاة بخدالً 
 ان ي ةي قل ترويب التحقزاة ولضهب االنتباه قل مسامهاة التنوسي

 شبكة األم  المتحدة المعيية بالتمييز العيصر  وحماية األقليا  -اا ثالث 
حرصخاً علخى تعزيخز األثخر العخا  لعمخل منظومخة األمخ  املتحخدل يف تخرا اجملخال، انشخأ األمخ   -28

، شخبكة األمخ  املتحخدل املعنقخة مبكافحخة التمققخز العنجمخري ويايخة 2012آذار/مخارس  6العا ، يف 
 حتققخخ  يف الشخخبكة لخخدع  2013 عخخا  يف سخخنواة اربخخ  مخخن عمخخل لتخخة وضخخ  وجخخرىاألقلقخخاةي 

 يالتوجق قة املرارل اتداف اامل
وللوقخخوف علخخى حالخخة االسخخقاتقجقاة األلخخريل املسخختصدمة لتحققخخ  تلخخك األتخخداف عخخرب  -29

ةارة  امخخخخخا  ي2016يف تشخخخخخرين األول/ااتخخخخوبر اً ع خخخخا  الشخخخخخبكة اجتماعخخخخلتخخخخة العمخخخخل، عقخخخخخد ا
ي وقضخافة قل 2017 عخا  املناقشاة حول هناية فقل التنضقر ال  تجمل مدهتا قل اربخ  سخنواة يف

ذلك، شكل االجتمخاس منتخدى لتقخدمل معلومخاة ودثخة ويخة عامخة عخن العقخد الخدوو للمنحخدرين 
 من اصل افريق ي

، انت هب املضوضقة السامقة، بوصخض ا منسخقة شخبكة األمخ  املتحخدل، مخن 2016 عا  ويف -30
وضخخخخ  الجمخخخخقغة الن اةقخخخخة ألةال قرشخخخخاةية بشخخخخأن التمققخخخخز القخخخخاة  علخخخخى النسخخخخب تألخخخخر يف االعتبخخخخار 
 التحخخخدياة والخخخن جل االسخخخقاتقجقة الرةقسخخخقة املتجمخخخلة مبكافحخخخة التمققخخخز القخخخاة  علخخخى التبقخخخة املغلقخخخة

حخخد  إلط ق خخا،  2017 عخخا  ققخخزي ومخخن املزمخخ  ان يخخنظ  يف اواةخخلشخخا ه مخخن اشخخكال التم ومخخا
 سقعقد من اجل تجممق  اسقاتقجقاة لتعزيز ج وة الدعول وبالتاو تعزيز وياية اإلقوقي

 مجلس حقوق اإلنسان وآلياته -اا رابع 
 اإلجراءا  ال اصة -ألف 

 المقررون المواضيعيون -1 
ارباصخخخخخخة املعنقخخخخخخة بق خخخخخخايا األقلقخخخخخخاة تقريرتخخخخخخا ، قخخخخخخدمهب املقخخخخخخررل 2016يف آذار/مخخخخخخارس  -31

 ، الري تنخاول موضخوس األقلقخاة والتمققخز القخاة  علخى النظخا  A/HRC/31/56املواضقع  السنوي (
التبقخخخ  (املغلخخخ   ونظخخخ  الوضخخخ  املخخخورو  املماثلخخخة، قل جملخخخس حقخخخوق اإلنسخخخان يف ةورتخخخه اإلاةيخخخة 

 والث ث ي
اجملخخخاالة ذاة األمهقخخخة ارباصخخخة فقمخخخا يتجمخخخل بنظخخخا  مخخخن اً وحخخخدةة املقخخخررل ارباصخخخة عخخخدة -32

التبقخخة املغلقخخة والخخنظ  املماثلخخةي اإلخخ  يف اإلقخخال والسخخ مة البدنقخخة، والوصخخول قل العدالخخة والشخخرطة، 
املعتقخخد، واإلخخ  يف العمخخل، والتخخدالل بخخ  التبقخخة  او واإلخخ  يف املشخخاراة السقاسخخقة، وحريخخة الخخدين

واإلخخخ  يف السخخخكن واإلخخخ  يف مقخخخاه الشخخخرب ولخخخدماة الجمخخخرف املغلقخخخة واشخخخكال الخخخرق املعاصخخخرل، 
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الجمح ، واإل  يف الجمحة، واإل  يف التعلق ، واملساعدل اإلنسانقةي وسلتهب ال و  ةاصة علخى 
ان التبقخخخة املغلقخخخة عامخخخل يخخخ ةي قل  مبخخخا حالخخخة النسخخخا  والضتقخخخاة املت خخخرراة مخخخن التبقخخخة املغلقخخخة،

النسخخخخا  والضتقخخخخاة مخخخخن التبقخخخخاة املغلقخخخخة املتدنقخخخخة اشخخخخكال متعخخخخدةل ومتقاطعخخخخة مخخخخن التمققخخخخز، وان 
مببخاةراة اً معرضاة بوجخه لخاا ل نت خاك واإلرمخان مخن حقخوق ني واوصخهب املقخررل ارباصخة اي خ

وممارساة جقدل ملعاجلة التمققز القاة  على التبقة املغلقةي وقد مشلهب القاقز من جانخب منظومخة 
اإلنسخخان واإلجخخرا اة ارباصخخة، علخخى التمققخخز  فق خخا تقئخخاة معاتخخداة حقخخوق مبخخا األمخخ  املتحخخدل،

شا  اض واعتماة تشريعاة وطنقة وقجرا اة لاصة لتمك  الدول  وما القاة  على التبقة املغلقة
مخخن ا خخاذ اربتخخواة ال جملمخخة إلمايخخة اجملتمعخخاة املت خخررل مخخن التبقخخة املغلقخخةض وج خخوة اجملتمخخ  املخخدين 

ل مخن التبقخة املغلقخة عخن طريخ  الخدعول وققامخة الشخبكاة للن وم بق قة اجملتمعاة ايلقة املت خرر 
 والربامجل واإلم ة ارباصةي

، ةعخخا املقخخررل ارباصخخة املعنقخخة 2016آب/اغسخختس  2آذار/مخخارس و 8ويف بقخان صخخاةر يف  -33
بق خخخايا األقلقخخخاة واملستشخخخار اربخخخاا لألمخخخ  العخخخا  املعخخخ  مبنخخخ  اإلبخخخاةل اجلماعقخخخة قل تعزيخخخز التخخخدابري 

 ل التجمدي للوص ، والكراتقة، واربوف، واالنتقاا من آةمقة الروما يف ،ق  ا ا  العا يالرامقة ق
آذار/مخخخارس، اةلخخخهب املقخخخررل ارباصخخخة املعنقخخخة بق خخخايا األقلقخخخاة اخخخرلك ببقخخخان فقمخخخا  8ويف  -34

ي 2016آذار/مخخخخارس  7شخخخخباط/فرباير قل  27يتجمخخخخل بزيارهتخخخخا الرمقخخخخة قل العخخخخراق يف الضخخخخقل مخخخخن 
يف ذلخخك البقخخان، قل ان األقلقخخاة اإلثنقخخة والدينقخخة قخخد ت خخررة علخخى  خخو غخخري متناسخخب واشخخارة، 

 من العن  والضظاة  ال  يرتكب ا تنظق  الدولة اإلس مقةي
بالرومخخخخا يف اوسخخخخوفو، ةعخخخخا املقخخخخررل ارباصخخخخة املعنقخخخخة  يتعلخخخخ  فقمخخخخانقسخخخخان/ابريل، و  15ويف  -35

األمخ  املتحخدل قل تنضقخر اً اإلنسان للمشرةين ةاللقخبق ايا األقلقاة واملقرر ارباا املع  حبقوق 
 الراي ذي الجملة الجماةر عن الضري  االستشاري إلقوق اإلنساني

بشخخخأن اً حزيران/يونقخخخه، اصخخخدرة املقخخخررل ارباصخخخة املعنقخخخة بق خخخايا األقلقخخخاة بقانخخخ 30ويف  -36
ي واشارة، يف 2016نقه حزيران/يو  29قل  20جمليارهتا الرمقة قل ، ورية مولدوفا يف الضقل من 

ذلخخخخخك البقخخخخخان، قل ان األقلقخخخخخاة حتتخخخخخار قل املشخخخخخاراة بجمخخخخخورل اامخخخخخل يف تجمخخخخخمق  وتنضقخخخخخر ورصخخخخخد 
 السقاساة والتشريعاة ال  متس حقوق ا وقل ان على اإلكومة جملياةل ةعم ا للغاة األقلقاةي

تقريخخخره اً لقخخخويف حزيران/يونقخخخه، قخخخد  املقخخخرر اربخخخاا املعخخخ  حبقخخخوق اإلنسخخخان للمشخخخرةين ةال -37
  قل جملخخخخس حقخخخخوق اإلنسخخخخان يف ةورتخخخخه الثانقخخخخة والث ثخخخخ ، A/HRC/32/35املواضخخخخقع  السخخخخنوي (

متوجمل/يولقخخخخخهي والحخخخخخ  املقخخخخخرر  8 ويف متوجمل/يولقخخخخخه 1حزيران/يونقخخخخخه قل  13املعقخخخخخوةل يف الضخخخخخقل مخخخخخن 
مخخن األحقخخخان  اربخخاا، يف تقريخخره، ان األقلقخخاة اإلثنقخخة والدينقخخة واألقلقخخخاة األلخخرى ممثلخخة يف اثخخري

 وانه  ب االعقاف بتحدياهتا وحاالهتا الضريدلي اً،يف السكان املشرةين ةاللقاً جملاةد متثق ً 
 وتكخخوين السخخلم  التجمخخ  حريخخة يف بخخاإل  املعخخ  اربخخاا املقخخرر قخخد  نضسخخه، الشخخ ر ويف -38

ه الثانقخة   قل جملس حقوق اإلنسخان يف ةورتخA/HRC/32/36( السنوي املواضقع  تقريره اجلمعقاة
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 يايخخة يف يتمثخخل ق خخايب واجخخب الخخدول علخخى يقخخ  انخخه تقريخخره، يف اربخخاا، املقخخرر والحخخ والث ثخخ ي 
 مخخخخخن يايت خخخخخا عخخخخن ف خخخخخ ً  اجلمعقخخخخخاة، وتكخخخخوين السخخخخخلم  التجمخخخخخ  يف الدينقخخخخة األقلقخخخخخاة حقخخخخوق

لة عنخخخدما حتخخخد  تخخخره املسخخخا  وضخخخمان الخخخدول غخخخري مخخخن الضاعلخخخة اجل خخخاة تشخخخن ا الخخخ  ا جمخخخاة
اعخخرب عخخن القلخخ  قجملا  الققخخوة املضروضخخة علخخى حخخ  األقلقخخاة يف ممارسخخة شخخعاةرتا  امخخا  ا جمخخاةي

 الدينقة، واستصدا  لغاهتا، والتعرف على ثقافاهتا وتارخي اي
وقدمهب املقخررل ارباصخة املعنقخة باالاخار باألشخصاا، وةاصخة النسخا  واألطضخال، تقريرتخا  -39
)A/HRC/32/41ار باألشخخخصاا والنخخخزاس قل جملخخخس حقخخخوق اإلنسخخخان يف   بشخخخأن الجمخخخلة بخخخ  االاخخخ

ةورتخخه الثانقخخة والث ثخخ ي وسخخلتهب ال خخو ، يف تخخرا التقريخخر، علخخى الكقضقخخة الخخ  اكخخن ان يسخخ    خخا 
العنخخ  اجلنسخخ  يف منخخاط  النخخزاس يف التشخخريد الخخدالل  القسخخري لنسخخا  وفتقخخاة األقلقخخاة اإلثنقخخة، 

االاخار بجمخورل ااخربي وشخدةة علخى انخه اخب يايخة  واشارة قل ان ترا التشرة يعرضخ ن ربتخر
األقلقخخاة يف املنخخاط  املت خخررل مخخن النخخزاس مخخن االاخخار وان اخخة حاجخخة قل قجخخرا  مزيخخد مخخن البحخخو  

 بشأن تلك املسألة وبشأن الجملة ب  االاار واره األجانبي
قبخخخخخه تقريرتخخخخخا وقخخخخخدمهب املقخخخخخررل ارباصخخخخخة املعنقخخخخخة مبسخخخخخألة العنخخخخخ  ضخخخخخد املخخخخخرال واسخخخخخبابه وعوا -40
)A/HRC/32/42/Add.3 بشخخأن بعثت خخا قل جورجقخخا قل جملخخخس حقخخوق اإلنسخخان يف ةورتخخه الثانقخخخة  

قذا اخخان  - والث ثخخ ي واشخخارة قل ان جملوار األطضخخال و/او الخخزوار القسخخري واإلج خخام االنتقخخاة 
قل جمموعخخخاة بخخخ  فئخخخاة األقلقخخخاة اإلثنقخخخة، وان النسخخخا  املنتمقخخخاة اً ااثخخخر انتشخخخار  - اجلنخخخ  فتخخخال

األقلقاة ااثر عرضة للعن ي واضافهب ان اإلواجز اللغوية، وةاصة االفتقار قل لدماة الق،ة 
الشخخخضوية، اكن خخخا بخخخدورتا ان حتخخخول ةون تخخخ ال  النسخخخا  واإلبخخخ ت عخخخن حخخخاالة العنخخخ ي واوصخخخهب 

 ب تاحة لدماة الدع  ل حايا العن  جبمق  لغاة األقلقاة اإلثنقةي
 رباا املع  باألشكال املعاصرل للعنجمرية والتمققز العنجمري وُاخره األجانخبوقد  املقرر ا -41
  بشخخخأن يخخخاترل اخخره األجانخخخب قل جملخخخس A/HRC/32/50يتجمخخخل بخخرلك مخخخن تعجمهخخخب تقريخخره ( ومخخا

حقوق اإلنسان يف ةورته الثانقة والث ث ي وحدة املقرر ارباا، يف ترا التقرير، العناصر الرةقسقة 
يف ذلخك اشخكال اخره األجانخب الخ   مبخا  االعتبار يف مكافحة اره األجانخب،ال   ب الرتا يف

تست دف األقلقاةي وقال قن الرةوة على اراتقة األجانخب والتمققخز  خب ان تخدرك خمخاطر تقسخري 
جمليخخخاةل ال خخخع  القخخخاة ي وضخخخرب املقخخخرر اربخخخاا، يف تخخخرا الجمخخخدة، امثلخخخة مخخخن  او مواصخخخلة االعتخخخدا 

مخخخن ذلخخخك ضخخخد  ة لتخخخاب الكراتقخخخة لكن خخخا اسخخختصدمهب بخخخدالً تشخخخريعاة صخخخممهب  خخخدف مكافحخخخ
األقلقخاة اإلثنقخة والدينقخخة الخ  اخخان قجمخدتا يايت خخاي واوصخى بتنضقخخر املعخايري الدولقخخة علخى الجمخخعقد 

 سقما املعايري ال  تقر حقوق األقلقاة وحتمق اي وال الوط  من اجل تعزيز سقاةل القانون،
يف ذلخخك  مبخخا ارباصخخة املعنقخخة بأشخخكال الخخرق املعاصخخرل، ويف ايلول/سخخبتمرب، قخخدمهب املقخخررل -42

  قل جملس حقوق اإلنسان يف ةورته الثالثخة والث ثخ ي A/HRC/33/46اسبا ا وعواقب ا، تقريرتا (
علخخخى مسخخخألة عبوةيخخخة الخخخدين اشخخخكل رةقسخخخ  مخخخن اشخخخكال الخخخرق اً وراخخخزة، يف تخخخرا التقريخخخر، حتديخخخد

موجخخخوةل يف ،قخخخ  ا خخخا  العخخخا ، األمخخخر الخخخري يخخخ ثر املعاصخخخرلي وااخخخدة ان عبوةيخخخة الخخخدين يخخخاترل 
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بشخخكل غخخري متناسخخب علخخى املست خخعض  مخخن مثخخل األقلقخخاة، وان ودوةيخخة فخخرا اإلجمخخول علخخى 
التعلخخخخخق  بسخخخخخبب التمققخخخخخز ضخخخخخد األطضخخخخخال املنتمخخخخخ  قل جمموعخخخخخاة األقلقخخخخخاة يزيخخخخخد مخخخخخن تعرضخخخخخ   

 ل ستغ ل، وبالتاو عبوةية الديني

 القطريون المقررون -2 
، قد  املقرر ارباا املع  حبالة حقوق اإلنسان يف ، ورية قيران 2016يف آذار/مارس  -43

  قل جملخخخخخس حقخخخخخوق اإلنسخخخخخان يف ةورتخخخخخه اإلاةيخخخخخة والث ثخخخخخ ي A/HRC/31/69اإلسخخخخخ مقة تقريخخخخخره (
واعخخرب، يف تخخرا التقريخخر، عخخن قلقخخه الشخخديد قجملا  حالخخة الب اةقخخة وقجملا  معاملخخة املسخخقحق  اإليخخرانق  

 اربلضقة املسلمة واألقلقاة الدينقة األلرىيذوي 
ويف الش ر نضسه، قدمهب املقررل ارباصة املعنقخة حبالخة حقخوق اإلنسخان يف مقامنخار تقريرتخا  -44
)A/HRC/31/71 ،قل جملخخخس حقخخخوق اإلنسخخخان يف ةورتخخخه اإلاةيخخخة والث ثخخخ ي وةعخخخهب، يف تقريرتخخخا  

الخخ  تخخ ةي قل التمققخخز ضخخد الروتنجقخخا  اإلكومخخة اجلديخخدل قل وضخخ  حخخد للسقاسخخاة واملمارسخخاة
وغريت  من التواة  املسلمة يف والية رال  وضمان احقا  اإلخ  يف الجمخحة جلمقخ  السخكان يف 

 ان معظخخ  الروتنجقخخا واألقلقخخاة األلخخرى مخخن غخخري املخخواطن اً رالخخ ي وابخخرجملة املقخخررل ارباصخخة اي خخ
واملخخخدافع  عخخخن حقخخخوق اإلنسخخخان الخخخرين الكخخخون وثخخخاة  تويخخخة وان اع خخخا  مخخخن اجملتمخخخ  املخخخدين  ال

 يتعرضون للم ايقاة والت ديدي ما اً يدافعون عن حقوق جمموعاة األقلقاة اثري 
ويف ايلول/سخخخخبتمرب، قخخخخدمهب املقخخخخررل ارباصخخخخة املعنقخخخخة حبالخخخخة حقخخخخوق اإلنسخخخخان يف امبوةيخخخخا  -45

واشخخارة املقخخررل   قل جملخخس حقخخوق اإلنسخخان يف ةورتخخه الثالثخخة والث ثخخ ي A/HRC/33/62تقريرتخخا (
 ايخخاا  يف االسخختثناةقة الخخدواةرارباصخخة، يف ذلخخك التقريخخر، قل ان اخخة ثخخ   ق خخايا معروضخخة علخخى 

بشخخأن هتخخ  تشخخمل اإلبخخاةل  002/02 رقخخ ماس يف الق خخقة االسخخت جلسخخة ذلخخك يف مبخخا الكمبوةيخخة،
علخق  متعخدة سخلتهب ال خو  علخى لتخة عمخل الت امخا  اجلماعقة ألقلقة تشا  واألقلقخاة الضققتنامقخةي

، والخخخ  سخخخعهب قل االسخخختضاةل مخخخن بخخخرامجل سخخخابقة 2016 عخخخا  اللغخخخاة الخخخ  اطلقت خخخا اإلكومخخخة يف
 تشخخجق  ينبغخخ  انخخه ارباصخخة املقخخررل والحظخخهبللتعلخخق  ثنخخاة  اللغخخة لضاةخخدل اطضخخال األقلقخخاة اإلثنقخخةي 

 يالكايف بالتمويل وةعم ا تره العمل لتة

 الميتدى المعي  بقضايا األقليا  -باء 
يخخخوفر املنتخخخدى املعخخخ  بق خخخايا األقلقخخخاة، الخخخري انشخخخأه جملخخخس حقخخخوق اإلنسخخخان مبوجخخخب  -46
، منخخرباً سخخنوياً للحخخوار والتعخخاون بشخخأن الق خخايا 19/23، وجخخدة واليتخخه مبوجخخب قخخراره 6/15 قخخراره

 قثنقة وقل اقلقاة ةينقة ولغويةي او ذاة الجملة باألشصاا املنتم  قل اقلقاة قومقة
رل التاسخخخخخعة للمنتخخخخخدى، بشخخخخخأن موضخخخخخوس األقلقخخخخخاة يف حخخخخخاالة األجملمخخخخخاة ونظمخخخخخهب الخخخخخدو  -47

ي وانكخخخب املشخخخاراون يف املنتخخخدى علخخخى 2016تشخخخرين الثخخخاين/نوفمرب  25و 24اإلنسخخخانقة، يخخخوم  
حبخخر االحتقاجخخاة ارباصخخة لألقلقخخاة وااثخخار غخخري املتناسخخبة الخخ  تواج  خخا لخخ ل اجملمخخاة قنسخخانقة 
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التحخدياة الخ  تواج  خا األقلقخاة الخ  اً ر املشخاراون اي خمثل النزاعاة والكوار  واألوبئةي وحبخ
تسخخخعى قل العخخخوةل قل حالخخخة مخخخن تتبقخخخ  األحخخخوال بعخخخد انت خخخا  األجملمخخخةي ووضخخخ  املشخخخاراون الجمخخخقغة 
الن اةقخخة جملموعخخة مخخن مشخخاري  التوصخخقاة املتعلقخخة باألقلقخخاة يف حخخاالة األجملمخخاة اإلنسخخانقة الخخ  

 ي 2017سان يف آذار/مارس يتع  ان يعتمدتا جملس حقوق اإلن
يف اجل وة ال  تبخر ا األمخ  املتحخدل اً اساسقاً ويعد املنتدى املع  بق ايا األقلقاة مكون -48

قثنقخة وقل  او من اجل تعزيز تنضقخر اإلعخ ن املتعلخ  حبقخوق األشخصاا املنتمخ  قل اقلقخاة قومقخة
مخن التجخارب اً لخ ل اخل ةورل انت قخ اقلقاة ةينقة ولغويخةي وصخقغهب التوصخقاة الن اةقخة املقدمخة

املتنوعخخة لألقلقخخاة واإلكومخخاة وغريتخخاي وتخخ  تسخختند قل املعخخايري الدولقخخة إلقخخوق اإلنسخخان وتقخخد  
عملقخخة املنحخخى ذاة ققمخخة عملقخخة جلمقخخ  اصخخحاب املجمخخلحة واكخخن تتبقق خخا علخخى جمموعخخة  حلخخوالً 

 ارباصة باألقلقاةي او متنوعة من السقاقاة الوطنقة

 الستعرا  الدور  الشاموا -جي  
اعتمد جملخس حقخوق اإلنسخان تقخارير الضريخ  العامخل املعخ  باالسختعرام الخدوري الشخامل  -49

 املتعلقة بدول عديدل يف ةوراته اإلاةية والث ث  والثانقة والث ث  والثالثة والث ث ي
اعتمخاة  (ا  يلخ ي مخا وقدمهب عدل ةول، يف التقارير املشار قلق ا اع ه، توصخقاة بشخأن -50

 تدابري ملكافحة العنجمرية والتمققز واره األجانب وغري ذلك من اشكال التعجمخب ضخد األقلقخاةض
واعتمخاة اسخقاتقجقاة وخدةل ل خمان حقخوق األقلقخاة يف التعلخق  اجلقخد، والجمخحة، واملقخاه،  (ب 

مخخاة تخخدابري واعت (ر  والجمخخرف الجمخخح ، واألراضخخ ، وغريتخخا مخخن اربخخدماة االجتماعقخخة والعامخخةض
تشخخخخريعقة وسقاسخخخخاتقة مخخخخن اجخخخخل ضخخخخمان يايخخخخة وتعزيخخخخز اإلقخخخخوق املدنقخخخخة والسقاسخخخخقة واالقتجمخخخخاةية 

ومسخخخخخاعدل ويايخخخخة األقلقخخخخخاة املشخخخخخرةل بسخخخخخبب الكخخخخخوار   (ة  واالجتماعقخخخخة والثقافقخخخخخة لألقلقخخخخخاةض
ريض وا اذ التخدابري ال جملمخة للتجمخدي ربتخاب الكراتقخة والعنخ  والتحخ (ه  النزاعاةض او التبقعقة

 على الكراتقة ضد األقلقاة وضمان قجرا  حتقققاة م ةمة يف تره األفعال واملعاقبة علق اي
تعزيخخز ا ويخخاة الثقافقخخة املتنوعخخة والتسخخامح  (ا  يلخخ ي مخخا وقخخدمهب توصخخقاة الخخرى بشخخأن -51

وضمان عد  حرمان األقلقخاة مخن حق خا  (ب  والتضات  ب  الثقافاة وممارسة التعدةية الثقافقةض
وتنظخخخخق  يخخخخ ة إلذاخخخخا  الخخخخوع  وانشخخخختة متعلقخخخخة حبقخخخخوق  (ر  املواطنخخخخة الكاملخخخخة واملتسخخخخاويةض يف

 وتنضقخر تخدابري ترمخ  قل تسخخجقل والةل األطضخال املنتمخ  قل جمموعخاة األقلقخخاةض (ة  األقلقخاةض
يف ذلك يف التعلق  والكتب املدرسقة  مبا وضمان اإلضاإ على لغاة األقلقاة واستصدام ا، (ه 

ووسخخخخخخاة  اإلعخخخخخخ   اجلماترييخخخخخخة والجمخخخخخخحافة املكتوبخخخخخخة، واإلخخخخخخ  يف اسخخخخخختعمال لغخخخخخخاة األقلقخخخخخخاة يف 
وتنضقخر اسخقاتقجقاة إلتاحخخة  (و  اإلجخرا اة الق خاةقة بغقخة ضخمان اإلجخرا اة القانونقخة الواجبخةض

املشخخاراة اجملديخخة ملمثلخخ  جمموعخخاة األقلقخخاة يف عملقخخاة صخخن  القخخراراة السقاسخخقة علخخى الجمخخخعد 
باألقلقخخخاة اإلثنقخخخة  يتعلخخخ  فقمخخخاوضخخخمان اإلريخخخة الدينقخخخة والثقافقخخخة  (جمل  واإلقلقمخخخ  والخخخوط ض ايلخخخ 

 والدينقةي
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  يئا  معا دا  حقوق اإلنسان -خامساا  
اعدة تقئاة معاتداة األم  املتحدل ورقخة مشخقاة الجتمخاس املنتخدى السقاسخ  الرفقخ   -52

متوجمل/يولقخخه  19قل  10الخخري عقخخد يف الضخخقل مخخن  2016 لعخخا  املسخختوى املعخخ  بالتنمقخخة املسخختدامة
يف نقويخخوركي وراخخزة الورقخخخة علخخى ةور تقئخخاة معاتخخخداة حقخخوق اإلنسخخان يف ةعخخخ  لتخخة التنمقخخخة 

ي وتكتس  املعاتخداة الدولقخة إلقخوق اإلنسخان امهقخة لاصخة ملبخدا "ضخمان 2030 لعا  املستدامة
يقاخون للخ   مخا اً الخرين اثخري  تراز على حقخوق األشخصاا قذ عد  ترك اي احد لل  الراب"،

يف ذلخخخخك األقلقخخخخاة القومقخخخخة واإلثنقخخخخة والعرققخخخخةي وقضخخخخافة قل ذلخخخخك، اشخخخخارة تقئخخخخاة  مبخخخخا الراخخخخب،
 عديخخخدل، فتئخخخهب تجمخخخبح صخخارلة ااثخخخر واكخخخن ان تتصخخر اشخخخكاالً  مخخا املعاتخخداة قل ان التضاوتخخخاة

وعخخد  املسخخاوال بخخ  يف ذلخخك عخخد  املسخخاوال بخخ  اجلنسخخ ، وعخخد  املسخخاوال علخخى اسخخاس السخخن،  مبخخا
األعخخراق، وعخخد  املسخخاوال بخخ  األقلقخخاة وجمموعخخاة األغلبقخخة، وعخخد  املسخخاوال يف الخخدلل والثخخرول، 

 اإلجمري ال على سبقل املثال

 لجية حقوق الطفو -ألف 
تناولهب الق ايا ال  متس األقلقاة امل حظخاُة اربتامقخة بشخأن تقخارير بخروين ةار السخ    -53
)CRC/C/BRN/CO/2-3) وفرنسخخخخخخخخا ، CRC/C/FRA/CO/5اإلسخخخخخخخخ مقة   -  ، وقيخخخخخخخخران (، وريخخخخخخخخة
)CRC/C/IRN/CO/3-4 آيرلنخخدا ، و )CRC/C/IRL/CO/3-4) وبخخريو ، CRC/C/PER/CO/4-5  الخخ  

 اعتمدهتا جلنة حقوق التضل يف ةورهتا اإلاةية والسبع ي
ومكافحخخخة واوصخخخهب اللجنخخخة بخخخروين ةار السخخخ   ب خخخمان اإلخخخ  يف حريخخخة الخخخدين لألطضخخخال  -54

 التعجمب الدي ي
بضرنسخخا، اعربخخهب اللجنخخة عخخن قلق خخا قجملا  اسخختمرار التمققخخز العنجمخخري والوصخخ   يتعلخخ  فقمخخاو  -55

واإللخخ   القسخخري ألطضخخال الرومخخا واوصخخهب الدولخخة التخخرف بزيخخاةل خمجمجمخخاهتا مخخن املقزانقخخة ألطضخخال 
 الروماي
لتخخرف بوضخخ  حخخد للتمققخخز ويف حالخخة ، وريخخة قيخخران اإلسخخ مقة، اوصخخهب اللجنخخة الدولخخة ا -56

ضخخخد افخخخراة األقلقخخخاة الدينقخخخة واإلثنقخخخة واللغويخخخة، وةاصخخخة اتبخخخاس الب اةقخخخة، والضخخخت اةت  وسخخخجن   
 وسو  معاملت  ي

قل ان ت خخمن لألطضخخال قمكانقخخة التقخار عخخد  ح خخور حجمخخغ الخخدروس  آيرلنخخداوةعقخهب  -57
علخخى ا خخاذ اً لتخخرف اي خخالدينقخخة واإلجمخخول علخخى بخخداةل مناسخخبة عخخن تخخره الضجمخخولي وحتخخر الدولخخة ا

 تدابري للتجمدي للتمققز ا قكل  ضد اطضال الروماي
ويف حالة بريو، اوصهب اللجنة الدولة الترف ب خمان حجمخول األطضخال علخى املعلومخاة  -58

 بلغاة األقلقاةي
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  CRC/C/BGR/CO/3-5وتناولخخهب ق خخايا األقلقخخاة امل حظخخاُة اربتامقخخة بشخخأن تقريخخري بلغاريخخا ( -59
   ال  اعتمدهتا اللجنة يف ةورهتا الثانقة والسبع يCRC/C/NPL/CO/3-5ونقبال (
وُحثخخخهب بلغاريخخخا علخخخى التجمخخخدي للمواقخخخ  السخخخلبقة، ومنخخخ  لتخخخاب الكراتقخخخة اخخخاه الرومخخخا،  -60

 وتقسري وصول اطضال الروما قل تدابري اإلماية االجتماعقة وبرامجل اإلةمار االجتماع ي
كخ  اطضخال األقلقخاة مخن الوصخول قل قمخداةاة املقخاه، واوصهب اللجنة نقبال ب خمان مت -61

 والتعلق ، والرعاية الجمحقة، واربدماة االجتماعقةي
وتناولخخهب ق خخايا األقلقخخاة امل حظخخاُة اربتامقخخة بشخخأن تقريخخري اململكخخة العربقخخة السخخعوةية  -62
)CRC/C/SAU/CO/3-4)  وسخخخخخورينا  CRC/C/SUR/CO/3-4 هتخخخخخا   الخخخخخ  اعتمخخخخخدهتا اللجنخخخخخة يف ةور

 الثالثة والسبع ي
باململكخخخة العربقخخخة السخخخعوةية، اعربخخخهب اللجنخخخة عخخخن قلق خخخا قجملا  اطضخخخال األسخخخر  يتعلخخخ  فقمخخخاو  -63

 يزالون عرضة للتمققز باستمرار يف الدولة الترفي ال الشقعة وغريت  من األقلقاة الدينقة الرين
عقخخخة اإلجمخخخرية لخخخ ل وُةعقخخخهب سخخخورينا  قل ا خخخاذ تخخخدابري لتشخخخجق  ممارسخخخة الرضخخخاعة التبق -64

 األش ر الستة األول، م  القاقز بوجه لاا على طواة  األقلقاةي

 اللجية المعيية بالقضاء عل  التمييز ضد المرأة -باء 
تناولخخخخخخخخخخهب املسخخخخخخخخخخاةل الخخخخخخخخخخ  متخخخخخخخخخخس األقلقخخخخخخخخخخاة امل حظخخخخخخخخخخاُة اربتامقخخخخخخخخخخة بشخخخخخخخخخخأن تقخخخخخخخخخخارير  -65

والسخخخخخخخخخخخخخخخخخخويد  ، CEDAW/C/JPN/CO/7-8 ، والقابخخخخخخخخخخخخخخخخخخان (CEDAW/C/CZE/CO/6( تشخخخخخخخخخخخخخخخخخخقكقا
)CEDAW/C/SWE/CO/8-9 الخخخ  اعتمخخخدهتا اللجنخخخة املعنقخخخة بالق خخخا  علخخخى التمققخخخز ضخخخد املخخخرال يف  

 ةورهتا الثالثة والست ي
قخدمهب عخدل  اما  فقد ةعهب اللجنة تشقكقا قل اعتماة تدابري ملن  االاار بنسا  الروماي -66

ة واإلةارل العامخخة، والضقخخر، قسخختوصخخقاة بشخخأن نسخخا  وفتقخخاة الرومخخا، فقمخخا يتجمخخل باملمارسخخة السقا
 والبقاناة املجمنضة، والتعلق ي

واوصهب اللجنة القابان بالق ا  على التمققز ضد نسا  األقلقاة اإلثنقة، واعتماة تدابري  -67
اللرين يدعوان قل التضوق العنجمري والكراتقخة اً إلظر ومعاقبة اربتاب والدعاية املتحقزين جنسانق

 سا  ،اعاة األقلقاةيوا جماة املوج ة ضد ن
بالسخخويد، اعربخخهب اللجنخخة عخخن قلق خخا مخخن اسخختمرار مواج خخة نسخخا  ،اعخخاة  يتعلخخ  فقمخخاو  -68

 األقلقاة للتمققز على نتاق واس  يف العديد من اجملاالةي
 ، CEDAW/C/ALB/CO/4( وتناولخخهب حقخخوق األقلقخخاة امل حظخخاُة اربتامقخخة بشخخأن تقخخارير البانقخخا -69

 ، وتراقخخخخخخخخخخخخخخخخا CEDAW/C/MMR/CO/4-5 ، ومقامنخخخخخخخخخخخخخخخخار (CEDAW/C/FRA/CO/7-8وفرنسخخخخخخخخخخخخخخخخا (
)CEDAW/C/TUR/CO/7ال  اعتمدهتا اللجنة يف ةورهتا الرابعة والست ي   
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واوصخخخهب اللجنخخخة البانقخخخا ةضخخخض معخخخدالة التسخخخرب املدرسخخخ  يف صخخخضوف فتقخخخاة الرومخخخا،  -70
قلقخخخاة، واضالخخخة املسخخخاوال يف وتخخخوفري قمكانقخخخة اإلجمخخخول علخخخى التعلخخخق  جلمقخخخ  اطضخخخال جمموعخخخاة األ

 الوصول قل سوق العمل الرم  لنسا  األقلقاة اللغوية واإلثنقةي
يف ذلخك  مبخا وُشجعهب فرنسخا علخى مكافحخة ،قخ  اشخكال التمققخز ضخد نسخا  األقلقخاة، -71

 عن طري  حتس  فرا العمالة واإلجمول على التعلق ي
ر بشخخخأن نسخخخا  األقلقخخخاة اإلثنقخخخة، مثخخخل مخخخن التوصخخخقاة قل مقامنخخخااً وقخخخدمهب اللجنخخخة عخخخدة -72

 الروتنجقاي
وةعقخخخهب تراقخخخا قل ضخخخمان وصخخخول النسخخخا  الكرةيخخخاة وغخخخريتن مخخخن نسخخخا  األقلقخخخاة قل  -73

 لدماة الجمحة اجلنسقة واإلجنابقةي

 اللجية المعيية بحقوق اإلنسان -جي  
تناولخخخخخخخخخخخخخهب ق خخخخخخخخخخخخخايا األقلقخخخخخخخخخخخخخاة امل حظخخخخخخخخخخخخخاُة اربتامقخخخخخخخخخخخخخة بشخخخخخخخخخخخخخأن تقريخخخخخخخخخخخخخري سخخخخخخخخخخخخخلوفقنقا  -74
)CCPR/C/SVN/CO/3) والسويد  CCPR/C/SWE/CO/7 ي 116  ال  اعتمدهتا اللجنة يف ةورهتا 

واعربخخهب اللجنخخة عخخن قلق خخا قجملا  اسخختصدا  لتخخاب العنجمخخرية واخخره األجانخخب مخخن جانخخب  -75
شصجمخقاة سقاسخقة سخخلوفقنقة واوصخهب سخخلوفقنقا بتعزيخز ج وةتخخا الرامقخة قل منخخ  واستئجمخال ،قخخ  

 األجانبي اشكال العنجمرية واره
وطُلخخب قل السخخويد م خخاعضة ج وةتخخا ملكافحخخة العنخخ  بخخداف  العنجمخخرية واخخره األجانخخب  -76

ولتخخخاب الكراتقخخخة وا جمخخخاة ضخخخد األقلقخخخاة الدينقخخخة، واخخخرا التنمخخخق  السخخخلا لألقلقخخخاة اإلثنقخخخة 
 والدينقةي

 اللجية المعيية بحقوق األش ا  ذو  اإلعاقة -دال 
حظخخخخخخخخخخخاُة اربتامقخخخخخخخخخخخة بشخخخخخخخخخخخأن تقريخخخخخخخخخخخري سخخخخخخخخخخخلوفااقا تناولخخخخخخخخخخخهب ق خخخخخخخخخخخايا األقلقخخخخخخخخخخخاة امل  -77
)CRPD/C/SVK/CO/1) وتايلنخخخد  CRPD/C/THA/CO/1 الخخخ  اعتمخخخدهتا اللجنخخخة املعنقخخخة حبقخخخوق  

 األشصاا ذوي اإلعاقة يف ةورهتا اربامسة عشرلي
ويف حالخخة سخخلوفااقا، اوصخخهب اللجنخخة الدولخخة التخخرف بتعزيخخز حقخخوق الرومخخا ذوي اإلعاقخخة  -78

 كاملة يف وض  وتنضقر التشريعاة والسقاساة ذاة الجملة باإلعاقةيوضمان مشارات   ال
وبالنسخخبة قل تايلنخخد، اعربخخخهب اللجنخخة عخخخن قلق خخا بشخخأن األشخخخصاا ذوي اإلعاقخخة الخخخرين  -79

سخقما اولئخك الخرين ينتمخون قل جمموعخاة األقلقخاة اإلثنقخة، واوصخهب  وال يعقشخون يف حالخة فقخر،
 من    اإلماية الكاملة من التمققزيالدولة الترف باعتماة اسقاتقجقة ت 
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 لجية القضاء عل  التمييز العيصر  - اء 
،  CERD/C/AZE/CO/7-9( تناولهب حقوق األقلقاة امل حظاُة اربتامقة بشخأن تقخارير اذربقجخان -80

 ، وقسخبانقا CERD/C/NAM/CO/13-15 ، ونامقبقخا (CERD/C/GEO/CO/6-8وجورجقا (
)CERD/C/ESP/CO/21-23   الخخ  اعتمخخدهتا اللجنخخة املعنقخخة بالق خخا  علخخى التمققخخز العنجمخخري يف

 ةورهتا التاسعة والثمان ي
وةعقخهب اذربقجخخان قل تسخخري  اعتمخاة قخخانون بشخخأن األقلقخاة ل خخمان حقوق خخا وحرياهتخخا،  -81

 و،  بقاناة مضجملة عن حالة األقلقاة اإلثنقة من حقر انعدا  املساوال والتمققزي
جبورجقخا، اعربخهب اللجنخة عخخن قلق خا قجملا  االعتخدا اة البدنقخة علخى األقلقخخاة   يتعلخ فقمخاو  -82

 اإلثنقة والدينقة واالفتقار قل بقاناة مجمنضةي
 واوصهب اللجنة نامقبقا بتعزيز برامجل التوعقة التثققضقة لضاةدل األقلقاة اإلثنقةي -83
النمتقخة السخلبقة والتحخريض  وُةعقهب قسبانقا قل ا اذ اربتواة ال جملمة ملكافحة القوالب -84

 على الكراتقة والتمققز العنجمري ضد جمموعاة األقلقاة يف وساة  اإلع  ي
وتناولخخخخخهب الق خخخخخايا الخخخخخ  متخخخخخس األقلقخخخخخاة امل حظخخخخخاُة اربتامقخخخخخة بشخخخخخأن تقخخخخخارير القونخخخخخان  -85
)CERD/C/GRC/CO/20-22) وبااسخخخخخخخخخخخخخختان ، CERD/C/PAK/CO/21-23 النكخخخخخخخخخخخخخخخا سخخخخخخخخخخخخخخري ، و 
)CERD/C/LKA/CO/10-17) واوارانقخخخا ، CERD/C/UKR/CO/22-23 الخخخ  اعتمخخخدهتا اللجنخخخة يف  

 ةورهتا التسع ي
وُنجمخخخخحهب القونخخخخان جبمخخخخ  بقانخخخخاة مجمخخخخنضة عخخخخن األقلقخخخخاة الدينقخخخخة والنظخخخخر يف االعخخخخقاف  -86

 ةينقةي او باجلماعاة ال  قد تعترب اقلقاة قثنقة
كافحخة الضجمخل بخ  افخراة واُوصقهب بااستان ب هنا  العن  ضخد جمموعخاة األقلقخاة، وم -87

 تره التواة ، وتوسق  تعريض ا لألقلقاة، و،  بقاناة مجمنضة عن جمموعاة األقلقاةي
قل ضخمان امخان امخخاان العبخاةل ارباصخة باألقلقخخاة الدينقخة اإلثنقخخة،  النكخخا سخريوةعقخهب  -88

 امنةيوياية حقوق تره األقلقاة ةون متققز، والتجمدي للتوتراة واملواق  التمققزية الك
واوصخهب اللجنخة اوارانقخا مبكافحخة األفعخخال التمققزيخة، وق خاة حلخول لألشخصاا املشخخرةين  -89
 وتنضقر اسقاتقجقاة وطنقة متعلقة حبالة الروماي اً،ةاللق

 اللجية المعيية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -واو 
 ، E/C.12/AGO/CO/4-5تقخارير انغخوال (تناولهب ق ايا األقلقخاة امل حظخاُة اربتامقخة بشخأن  -90

 ، و، وريخخخخخة مقخخخخخدونقا القوغوسخخخخخ فقة E/C.12/SWE/CO/6 ، والسخخخخخويد (E/C.12/FRA/CO/4وفرنسخخخخخا (
الشخخخخخخخخخخمالقة  آيرلنخخخخخخخخخخدا ، واململكخخخخخخخخخخة املتحخخخخخخخخخخدل لربيتانقخخخخخخخخخخا العظمخخخخخخخخخخى و E/C.12/MKD/CO/2-4(اً سخخخخخخخخخخابق
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)E/C.12/GBR/CO/6 االقتجمخخخخاةية واالجتماعقخخخخة والثقافقخخخخة يف   الخخخخ  اعتمخخخخدهتا اللجنخخخخة املعنقخخخخة بخخخخاإلقوق
 ةورهتا الثامنة واربمس ي

 واوصهب اللجنة انغوال بتنضقر تدابري من اجل تشجق  لغاة األقلقاة واإلضاإ علق اي -91
باإلاجخخخة قل يايخخخة اً ويف حالخخخة فرنسخخخا، اوصخخخهب اللجنخخخة الدولخخخة التخخخرف بخخخأن تعخخخقف رمقخخخ -92

و،خخخ  بقانخخخاة مجمخخخنضة عخخخن األقلقخخخاة اإلثنقخخخة، واالعخخخقاف اإلقخخخوق الثقافقخخخة جملموعخخخاة األقلقخخخاة، 
 حبقوق الشعوب املنتمقة قل األقلقاة اللغوية وتعزيزتاي

واوصهب اللجنة السويد بأن تواصل ي ة قذاا  الوع  العا  بشخأن العنخ  ضخد نسخا   -93
ت   األ  مخن األقلقاة اإلثنقة، وان تكضل ألطضال جمموعاة األقلقاة قمكانقة تنمقة امل خاراة بلغخ

 ل ل التعلق  ثناة  اللغةي
قل تكثقخخ  ج وةتخخا الرامقخخة قل الق خخا  اً وةعقخخهب ، وريخخة مقخخدونقا القوغوسخخ فقة سخخابق -94

 على التمققز ا قكل  ضد الروما وحتس  وضع   االجتماع  االقتجماةيي
األقلقخاة مخن باململكة املتحخدل، اعربخهب اللجنخة عخن قلق خا السختمرار معانخال  يتعل  فقماو  -95

البتالة والضقر والتضاوتاة التعلقمقةي واوصهب اللجنة الدولة الترف بأن تكضل جلماعة الرومخا غخري 
اً ثخاة  ا ويخة اإلجمخول علخى لخدماة الرعايخة الجمخحقة وتخوفري مسخاان مناسخبة ثقافقخو اإلاةزين على 
 من ةون متققزي

تقخخخخخخخخخخخخارير قخخخخخخخخخخخخخربا وتناولخخخخخخخخخخخخهب حقخخخخخخخخخخخخوق األقلقخخخخخخخخخخخخخاة امل حظخخخخخخخخخخخخاُة اربتامقخخخخخخخخخخخخة بشخخخخخخخخخخخخخأن  -96
)E/C.12/CYP/CO/6) ولبنخخخخخخخخخان ، E/C.12/LBN/CO/2) وبولنخخخخخخخخخدا ، E/C.12/POL/CO/6  الخخخخخخخخخ  

 اعتمدهتا اللجنة يف ةورهتا التاسعة واربمس ي
بقربا، اعربهب اللجنخة عخن القلخ  قجملا  اسختمرار التمققخز ضخد افخراة األقلقخاة  يتعل  فقماو  -97

 سقما الروماي وال اإلثنقة،
بنان، اوصهب اللجنة الدولة الترف بأن تكضل امتثخال قطارتخا القخانوين املتعلخ  ويف حالة ل -98

 وتعزيخخخز حبمايخخخة اي خخخاً  التخخخرف الدولخخخة اللجنخخخة وتوصخخخ حبقخخخوق األقلقخخخاة اإلثنقخخخة للمعخخخايري الدولقخخخةي 
 يمتققز ةون من والبدو، الدو  ذلك يف مبا اإلثنقة، األقلقاة جلمق  الثقافقة اإلقوق
على ان تكث  ج وةتا الرامقة قل اإلضخاإ علخى الخقا  الثقخايف وا ويخة وُشجعهب بولندا  -99

 الثقافقة لألقلقاة القومقة واإلثنقةي

 استيتاجا  -سادساا  
زيادة ف  اإلبالغ عن حوادث التمييز والتعصب وكرر  األجانرب  2016 عام شهد -100

ليررة مررن جانررب إلرر  التطرررع العييررف، وارتكرراد جرررا   دو  اا فرر  بلرردان عديرردة، أد  أحيانرر
الرردول وجهررا  فاعلررة مررن ليررر الرردولط ويتحرردى التطرررع العييررف القرري  المشررتركة للسررالم 
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 يزيررد مررن صررعوبة حمايررة األقليررا  مررن القتررو والف ررا ع، كمررا  والعدالررة والكرامررة اإلنسررانية
 سيما ف  بعض أجزاء العال ط وال

صررا ها بتقررويض يجررب أن يسررمت للتمييرز ضررد األقليرا  وإق ال وفر  الوقررف نفسره، -101
فر  التيمية والتقدمط ويجب أن تعود الجهود الراميرة إلر  رفرع التحرديا  اإلنما يرة والحرد 

بالفا رردة علرر  جميررع اليررا ، بمررن  2030 لعررام مررن الفقررر وتيفيررا خطررة التيميررة المسررتدامة
، مرررن الضررررور  2030 لعرررام فررريه  األقليرررا ، مرررن دون تمييرررزط ومرررع تقررردم خطرررة التيميرررة

امية أن تواصو التأثير عل  إجرراءا  كرو مرن شرركاء األمر  المتحردة والردول للمفوضية الس
يت لرف  أال بحقروق األقليرا  القوميرة واإلثييرة والديييرة واللغويرة مرن أجرو كفالرة يتعلرق فيما

تسرتبعد أصرواتها مرن الحروار السياسرات   مرا اا أحد عن الركب ومشاركة األقليرا ، التر  كثيرر 
 ركة كاملة وفعالة ف  الحياة العامةطبشأن قضايا األقليا ، مشا

وتواصو المفوضية السامية تقدي  الدع  إلر  الردول والمسسسرا  الوةييرة لحقروق  -102
فر  ذلرك عرن ةريرق المسراعدة علر  تعزيرز القردرا  علر   بمرا اإلنسان والمجتمع المردن ،

مج المسرررتوى الررروةي  مرررن أجرررو التصرررد  لالسرررتبعاد وتررردن  مشررراركة األقليرررا ط ويعرررد برنرررا
مررن الطررراز األول فرر   رراا الصرردد، ألنرره بمثابررة حررافز  ررام  المرريت الدراسررية لاقليررا  مثرراالا 

لتعزيز قدرة األقليا  عل  المشاركة ف  العمليا  الر يسيةط ومع ذلك، من الحيو  ات راذ 
ف  ذلك من خالل  بما  ا  ال طوا  بشكو ميسقط ويجب عل  الدول أن تفعو المزيد،

 ر يسرر  وشررامو للتصررد  للتمييررز الضررارد الجرراور ضررد األقليررا ،االنتقررال صررود جهررد 
سيما تلك الت  تعان  نتيجة اإلفال  مرن العقراد علر  االنتهاكرا  ال طيررة لحقوقهراط  وال

تهر   مرا اا وقضايا األقليا  معقدة ويجب معالجتها من خالل تردابير محرددة السرياقط وكثيرر 
تررردابير تشرررريعية وسياسررراتية تأخرررا فررر   اا الممارسرررا  الياجحرررة علررر  الصرررعيد الررروةي  أيضررر

االعتبررار ال ررروع السررا دة علرر  أر  الواقررع وتشررجع التفاعررو والحرروار فيمررا بررين اإلثييررا  
 الوقف نفسه حماية الهويا  الم تلفةط وف  واألديان،
يجرررب علررر  الجهرررود الراميرررة إلررر  تحسرررين الحمايرررة وميرررع التررروتر إشررررا   ،اا وعمومررر -103

 - وأقليرررا  وقطاعرررا  مهيميرررة وليرررر مهيميرررة فررر  المجتمرررعأللبيرررا   - المجتمرررع ككرررو
 الوقف نفسه ضمان مشاركة نساء األقليا ط وف 

    


