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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثون الرابعة الدورة

  ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٤ - شباط/فرباير ٢٧
 األعمال جدول من 3 البند

تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

 األقليات بقضايا المعنية الخاصة المقررة تقرير  
 األمانة من مذكرة  

تتشرف األمانة بأن حتيل إىل جملس حقوق اإلنساان تقريار ارقاررخل اةاااة ار نياة بق اايا  
. وت رض ارقررخل اةااة يف تقريرهاا األنشا ة الا  ٢5/5األقليات، الذي أُعدَّ عماًل بقرار اجمللس 

ت الساااا الااا  اضااا ل ا ماااا مناااذ تقااادس تقريرهاااا الساااابأ إىل اجمللاااس، وتاااور  تاااأمالت يف السااانوا
  ق تها يف هذا ارنصب، وحملة عامة عن ارسائل الرئيسية ارتصلة بالوالية.

__________ 

   .٢٠١٧شباط/فرباير  ٢8أعيد إادارها ألسباب فنية يف  *
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 مقدمة -أوالا  
تاااااا ارقاااااررخل اةاااااااة ار نياااااة بق اااااايا األقلياااااات، السااااايدخل  -١ يُقااااادَّم هاااااذا التقريااااار الاااااذي أعدن
. وهاو آخار تقريار ساتقدما إىل ٢5/5عماًل بقرار جملس حقوق اإلنسان  ندياي، - إسحاق ريتا

اجمللس بصفتها مكلفة بالوالية. ويت امن الفارا الثااة حملاة عاماة عان األنشا ة الا  اضا ل ا ماا 
(. وتااور  ارقااررخل اةااااة يف الفاارا الثالاا  A/HRC/31/56منااذ تقاادس تقريرهااا السااابأ إىل اجمللااس  

أولوياهتاا  لسا ال  ق تها يف هذا ارنصب. وت ارض حملاة عاماة ماوجزخل عانتأمالت يف السنوات ا
ونتائجهاااااا ارواضاااااي ية وتنلااااار يف ب اااااو التحاااااديات الرئيساااااية والق اااااايا الناشااااا ة ارتصااااالة  قاااااوق 
األشاالاا ارنتماا  إىل أقليااات قوميااة أو إثنيااة وإىل أقليااات  ينيااة ولغويااة. وت اارض أي اااً أفكاااراً 

 ع با ارنتدى ار ين بق ايا األقليات أثناء واليتها.بشأن ال مل الذي اض ل
وتشاااكر ارقااااررخل اةاااااة الكيانااااات ارت اااد خل الاااا   عمتهاااا وت اونااااا م هاااا خااااالل فاااا خل  -٢

واليتها، مبا يف ذلا  ااعاات األقلياات، والادول األع ااء، وواااالت األمام ارتحادخل، ومنلماات 
 عان ت ارب أن وتاو  ة، وجهاات م نياة اثاأخل أخارى.اجملتمع اردة، وارؤسسات األاا ميية والبحثي

 علاااا ( السااااامية ارفوضااااية  اإلنسااااان حلقااااوق السااااامية ارتحاااادخل األماااام رفوضااااية اةاااااا شااااكرها
 متواال.  عم من هلا قدمتا ما

 2016أنشطة المقررة الخاصة في عام  -ثانياا  
رخل اإلخباريااة نصااف تااو  ارقااررخل اةااااة أن توجااا انتبااا  جملااس حقااوق اإلنسااان إىل النشاا -3

الساانوية الاا  تُنشاار علاا  موق هااا الشاابك ، وتللااو ايااع أنشاا ة الواليااة، مبااا يف ذلاا  الزيااارات 
 .(١ الق رية، والبالغات، والتقارير ارواضي ية، والبيانات الصحفية، والف اليات ال امة

 الزيارات الُقطرية -ألف 
باااالتقرير، زياااارات إىل ال اااراق واهورياااة  أجااارت ارقاااررخل اةاااااة، خاااالل الفااا خل ارشااامولة -٤

 مولدوفا وسري النكا. وستصدر التقارير ارت لقة مذ  الزيارات يف شكل إضافات هلذا التقرير.
. ٢٠١6آذار/مااارس  ٧شااباط/فرباير إىل  ٢٧وزارت ارقااررخل اةااااة ال ااراق يف الفاا خل ماان  -5

 ااء األمال للمجموعاات اإلثنياة والدينياة وأعربا عن احلاجاة إىل ااااذ خ اوات جري اة مان أجال إع
ال  تواجاا مساتقباًل غام ااً. وخلصاا إىل أن اال اجملتم اات احمللياة عاناا مان الوحشاية اإلجرامياة 
الااا  ينتهجهاااا ماااا يسااام  تنلااايم الدولاااة اإلساااالمية يف ال اااراق والشاااام  تنلااايم الدولاااة اإلساااالمية(، 

موعااات اإلثنيااة والدينيااة الصااغرى، مبااا يف ذلاا  ار ااروف أي اااً باساام  اعاا ، غااأ أن ال ديااد ماان اجمل
األيزيااديون، عانااا أاثاار ماان غأهااا ماان ولااأخل ال نااف والفلااائع وُشاار  ا الف ماان أفرا هااا. وذااار 
ب و قا خل اجملتم ات احمللية أن جمتم اهتم تش ر باال جز أماام ال ناف ارفاروض عليهاا وحتاس بتللا  

لبلاااد، إذ قااارر ال دياااد مااان أفرا هاااا مغاااا رخل ال اااراق. ا خااارين عنهاااا وهااا  قلقاااة بشاااأن مساااتقبلها يف ا
واع فا ارقررخل اةااة باأن مواجهاة اة ار الواضامل وارباشار الاذي يشاكلا تنلايم الدولاة اإلساالمية 
جيااب أن يكااون أولويااة عليااا للحكومااة. ومااع ذلاا  أباارزت أن التحااديات الاا  يواجههااا ال ديااد ماان 

الدولاااة اإلساااالمية ولاان تنتهااا  مزميتاااا. وأعرباااا عااان  جمموعااات األقلياااات أ تبااادأ ماااع  هااور تنلااايم
__________ 

 .www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/SRMinorities/Pages/SRminorityissuesIndex.aspx رانل (١ 
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اعتقا ها ب رورخل االع اف الشامل بالتمييز والتهمي  اجملتم ي  ال اويل  األماد يف حاأ اجملموعاات 
اإلثنية والدينية، وضرورخل التصادي هلماا، وتوجياا رساالة واضاحة إىل اال اجملتم اات احمللياة ارتنوعاة يف 

 يف ال راق بال ش . البلد مفا ها أن مستقبلها
. ٢٠١6حزيران/يونيااااا  ٢9إىل  ٢٠وزارت ارقاااررخل اةااااااة اهوريااااة مولاااادوفا يف الفاااا خل ماااان  -6

و عاا احلكومااةىل إىل مواااالة ت زيااز احلقاوق اللغويااة لطقليااات وتوليااد رول الوحادخل باا   تلااف الف ااات 
هامااً ومصادر قاوخل جلمهورياة  السكانية يف البلد. وشد ت عل  احلاجة إىل تقدير التناوا بواافا راايداً 

مولااادوفا. وقاااد الحلاااا أن اساااتلدام اللغاااة األم مساااألة هاماااة وعالفياااة للغاياااة بالنسااابة لل دياااد مااان 
اجملتم ااات احملليااة وجانااب أساساا  ماان اهلويااة الشلصااية واجملتم يااة. ولااذل  حثااا علاا  اااااذ تاادابأ 

ي يف اثااأ ماان األحيااان إىل للتقلياال إىل أ ح حااد ماان تسااييس اسااتلدام اللغااات، وهاا  مشااكلة تااؤ 
االستق اب وميكن أن هتد  الت اي  السلم  ما أ حُتل. وشد ت عل  أن مساتقبل اهورياة مولادوفا 
جياب أن ُيشااكَّل وَُّادَّ  علاا  أساااس قايم ومبااا ح ماان قبيال احاا ام حقااوق اإلنساان واحلوامااة السااليمة 

 يات جيوسياسية. والشاملة للجميع ومحاية حقوق األقليات، وليس عل  أساس مسم
 .٢٠١6تشارين األول/أاتاوبر  ٢٠إىل  ١٠وزارت ارقررخل اةاااة ساري النكاا يف الفا خل مان  -٧

وحثااا احلكومااةىل علاا  اغتنااام فراااة الاازخم الااذي حليااا بااا اإل ارخل اجلدياادخل والت بااأ عاان التزامهااا 
ب اد احلارب   قاوق األقلياات بااااذ إجاراءات ملموساة. وأشاارت إىل أن حتقياأ الت ااي  السالم 

األهليااة اراادمرخل الاا   امااا فاا خل لويلااة يقت اا  إرساااء عمليااة شاااملة وحساانة التل اايط والتنساايأ 
للبح  عن احلقيقة وارصاحلة وألم اجلرال وارساءلة، وال ميكان إجنااز ذلا  با  عشاية وضاحاها. 

دابأ هامة ولكنها شد ت أي ا عل  أن احلكومة ملزمة، يف الوقا نفسا، بأن تسارا إىل اااذ ت
وملموسة تربهن بوضول عل  إرا هتا والتزامها السياساي  بتحسا  محاياة اراماة أفارا  األقلياات يف 
سااري النكااا وهااويتهم وارساااواخل بياانهم وباا  غااأهم ومحايااة حقهاام يف ارشاااراة يف ايااع منااااح  

 احلياخل.

 البالغات -باء 
ا عااء ورساائل إجاراءات عاجلاة واالا ارقررخل اةااة توجيا بالغات يف شكل رساائل  -8

بشااأن ق ااايا األقليااات إىل الاادول األع اااء، أُرساال أغلبهااا يف إلااار مشاا   مااع مكلفاا  آخاارين 
بواليات ذات الة. وميكن للجميع االلالا عل  هذ  البالغات وعل  الر و  الوار خل من الدول 

 .(٢ ار نية
 قلياتالمستجدات المتعلقة بالمنتدى المعني بقضايا األ -جيم 

، توجيااااا ١9/٢3و 6/١5للااااب جملااااس حقااااوق اإلنسااااان إىل ارقااااررخل اةااااااة، يف قراريااااا  -9
 ٢5و ٢٤اسا ة يف جنياف ياوم  الت ارنتادى  ورخل وُعقادت أعمال ارنتادى ار اين بق اايا األقلياات.

، وراااااز موضااااوعها علاااا  األقليااااات يف حاااااالت األزمااااات اإلنسااااانية. ٢٠١6تشاااارين الثاااااة/نوفمرب 
مناادوب ماان بياانهم لثلااون للاادول األع اااء، وآليااات األماام ارتحاادخل،  5٠٠وشااار  فيهااا أاثاار ماان 

 ُت رض تواايات ارنتادى علاا وسا واهلي اات اإلقليمياة احلكومياة الدولياة، واجملتماع اراادة، واألقلياات.
 اجمللس يف  ورتا احلالية. 

__________ 

 . www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx انلر (٢ 
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 الملتقيات والمؤتمرات -دال 
، بصاافة ٢٠١6اااانون الثاة/يناااير   ١5إىل  ١3شاااراا ارقااررخل اةااااة، يف الفاا خل ماان  -١٠

متحدثااة رئيسااية يف ملتقاا  نُلاام يف ويلتااون بااار  يف لناادن ب نااوان امحايااة حقااوق األقليااات اإلثنيااة 
 التحديات ال ارية ار اارخلا. والدينية: مواجهة

اااااانون الثاة/يناااااير، أجاااارت ارقااااررخل اةااااااة زيااااارخل غااااأ ر يااااة إىل   ٢5و ٢٤ويف يااااوم   -١١
اليابان بناًء علا   عاوخل مان االحتاا  اليابااة لنقاباات احملاام ، حيا  ألقاا الماة رئيساية يف نادوخل 

 ها للتصدي لا.عن خ اب الكراهية يف وسائط اإلعالم واللوائمل ال  ميكن وض 
شباط/فرباير، شاراا يف االجتماا الدويل الثاة للتحر  ال ار   ٤إىل  ٢ويف الف خل من  -١٢

ضاااد أعماااال اإلجااارام اجلماعياااة الوحشاااية، الاااذي ُعقاااد يف ماااانيال، بشاااأن موضاااوا امناااع اجلااارائم 
 الفلي ة: ايفية ت زيز اهلياال الولنية رنع اجلرائم الفلي ةا.

مارس، التقا بوفد من الربران األورويب رناقشة حالة األقليات يف أوروبا، آذار/ ١٤ويف  -١3
 مع ال ايز بوجا خاا عل  الروما.

آذار/مااارس، شاااراا بصاافة متحدثااة رئيسااية يف ملتقااً  مااوازة نلمتااا ارفوضااية  ١6ويف  -١٤
 السامية يف جنيف خالل  ورخل جملس حقوق اإلنسان، بشأن األقليات والتمييز ال بق .

نيساااااااان/أبريل، شااااااااراا يف االجتمااااااااا احلاااااااا ي عشااااااار للجناااااااة اةااااااارباء  ٢٧و ٢6ويف  -١5
ارلصصااة التاب ااة جمللااس أوروبااا ار نيااة بق ااايا الرومااا والرصحاال، ار قااو  يف اااوفيا، حياا  عرضااا 

عان حالاة حقاوق اإلنساان للروماا يف اياع أعااء ال ااأ، ماع  ٢٠١5نتائج  راستها الشااملة ل اام 
 (.A/HRC/29/24ا خاا عل   اهرخل م ا اخل الغجر  ال ايز بوج

أيار/ماايو، ح ارت ماؤمتر القماة ال اار  لل مال اإلنسااة يف  ٢٤إىل  ٢٢ويف الف خل مان  -١6
 اس نبول ب ايا.

متوز/يوليا، ألقا الماة، بنااًء علا   عاوخل مان حكوماة هنغارياا، يف ماؤمتر  ويل عقاد  8ويف  -١٧
لساانوية اةامساة العتمااا  إلااار االحتااا  األورويب لالساا اتيجيات يف بو ابساا، لالحتفااال بالااذارى ا

  .٢٠٢٠الولنية الرامية إىل إ ماج الروما للف خل ارمتدخل حىت عام 
متوز/يوليااااا، ألقااااا الكلمااااة االفتتاحيااااة أثناااااء اردرسااااة الصاااايفية ال اريااااة حلقااااوق  ١١ويف  -١8

ام اة الولنياة اهلنغارياة لللدماة ال اماة األقليات يف بو ابسا، ال  نلمهاا م هاد تاوم النتاوس واجل
 وجام ة ميدلسكس يف لندن.

متوز/يوليا، ترأسا ملتقً  ب نوان اعدم الف أحد عان الرااب: ضامان إ مااج  ١٢ويف  -١9
اجملتم ات األاثر هتميشاً واساتب ا اً مان الناحياة االجتماعياة يف أهاداف التنمياة ارساتدامةا، نُلام 

اسابة ان قاا  ارنتادى السياسا  الرفياع ارساتوى ار اين بالتنمياة ارساتدامة. يف مقر األمام ارتحادخل مبن
وشاراا أي اً بصفتها متكلمة رئيسية يف ملتقً  بشأن التفاوتاات الصا بة الا  ت ااة منهاا نسااء 
الداليا وغأهن من النساء ارهمشات، نلماا منتادى حقاوق الاداليا يف آسايا وجهاات شاريكة 

 ة يف نيويور . أخرى يف مراز البهائي
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آب/أغسااا س، قااادما ارقاااررخل اةاااااة إحالاااة إىل جلناااة الق ااااء علااا  التميياااز  ١8ويف  -٢٠
ال نصاري يف جنيااف عان عماال واليتهاا وارنتاادى ار اين بق ااايا األقلياات، وناقشااا اجملااالت الاا  

 حتل  باهتمام مش   وإمكانيات الت اون.
حماااورخل يف حلقااة ال ماال اةامسااة بشااأن تشاارين األول/أاتااوبر، شاااراا بصاافتها  5ويف  -٢١

 ال تيبات اإلقليمية لت زيز ومحاية حقوق اإلنسان، ال  نلمتها ارفوضية السامية يف جنيف. 
تشاارين األول/أاتااوبر، عقاادت جلسااة تشاااورية يف نيويااور  قباال الاادورخل التاساا ة  ٢٧ويف  -٢٢

 حاالت األزمات اإلنسانيةا. للمنتدى ار ين بق ايا األقليات تناولا موضوا ااألقليات يف
(، A/71/254تشااارين األول/أاتاااوبر ، قااادما تقريرهاااا السااانوي إىل اجلم ياااة ال اماااة   ٢8ويف  -٢3

 الذي راز عل  األقليات يف حاالت األزمات اإلنسانية.
تشرين الثاة/نوفمرب، شاراا بصفتها حماورخل يف الادورخل التاسا ة رنتادى حقاوق  ١6ويف  -٢٤

 بو ابسا، ال  نلمتها وزارخل الشؤون اةارجية والتجارخل يف هنغاريا.اإلنسان يف 
تشااارين الثااااة/نوفمرب، ألقاااا الماااة أثنااااء ملتقاااً  ب ناااوان ات زياااز ومحاياااة حقاااوق  ٢٤ويف  -٢5

 األقليات من خالل الفنون البصريةا، نلمتا يف جنيف ارفوضية السامية واانتون ومدينة جنيف.
وفمرب، شااااراا بصااافتها متحدثاااة يف ملتقاااً  ب ناااوان اارسااااتب دون: تشااارين الثااااة/ن ٢5ويف  -٢6

األقليات ال دمية اجلنسية يف أوقات األزماتا، نلماا يف جنياف فرياأ حقاوق األقلياات والب ثاة الدائماة 
 للنمسا لدى مكتب األمم ارتحدخل يف جنيف. 

 البيانات -هاء 
، اشا اا يف اثااأ منهااا ماع مكلفاا  آخاارين أاادرت ارقااررخل اةااااة عادخل بيانااات عامااة -٢٧

 موق هاااا يف البياناااات تلااا  وتااار  بالوالياااات، وأبااارزت فيهاااا ق اااايا مثاااأخل للقلاااأ بشاااأن األقلياااات.
 .الشبك 

 تحليل مفصل للبالغات التي أرسلتها المكلفة بالوالية  -واو 
  ١ذ إنشاااء هااذ  الواليااة حااىت أجاارت ارقااررخل اةااااة حتلااياًل جلميااع البالغااات اررساالة مناا -٢8

، ميكااان االلااااالا علياااا يف اروقااااع الشااابك . وتاااار  االسااااتنتاجات ٢٠١6ااااانون األول/ يساااامرب 
 الرئيسية يف مرفأ هذا التقرير.

 متابعة التوصيات المنبثقة من الزيارات القطرية -زاي 
لااادول ، إىل حكوماااات اياااع ا٢٠١6اتباااا ارقاااررخل اةاااااة، يف تشااارين األول/أاتاااوبر  -٢9

الاا  اانااا قااد زارهتااا ر ياااً هاا  أو ساالفها، لالستفسااار عاان تنفيااذ التوااايات ارقدمااة يف تقااارير 
. وتو  أن تشكر حكومات بلغاريا ورواندا وفرنساا وفيياا ناام وانادا واولومبياا (3 الزيارات الق رية

__________ 

الدول ار نياة يف هاذا الصاد  ها  إثيوبياا، وأوارانياا، والربازيال، وبلغارياا، والبوسانة واهلرسا ، واجلمهورياة الدومينيكياة،  (3 
ورواناادا، وغيانااا، وفرنسااا، وفييااا نااام، واازاخسااتان، والكااامأون، واناادا، واولومبيااا، ونيجأيااا، وهنغاريااا، واليونااان. 

 النكا(.   ال راق واهورية مولدوفا وسري ٢٠١6هتا يف عام تُدرج الزيارات الق رية ال  أجر  وأ
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الاا  تلقتهااا، ميكاان  وهنغاريااا واليونااان علاا  ر و هااا. وقااد أعاادَّت تقريااراً مااوجزاً اسااتنا اً إىل الاار و 
 االلالا عليا عل  اروقع الشبك  اةاا بالوالية.

البحوث المتعلقةة بقضةايا األقليةات  ةالل الجولةة الثانيةة مةن عمليةة االسةتعرا   -حاء 
 الدوري الشامل

أجاارت ارقاااررخل اةاااااة جولاااة ثانياااة مااان البحاااوث حللاااا فيهاااا اياااع التواااايات ارت لقاااة  -3٠
 اروقاع يف التقريار ويار باألقليات ال  ُقدما أثناء اجلولاة الثانياة مان االسات راض الادوري الشاامل. 

 . الشبك 

 تأمالت في السنوات الست التي قضتها المقررة الخاصة في منصبها -ثالثاا  
 مقدمة -ألف 

مع اق اب انتهاء مدخل واليتها، است رضا ارقررخل اةااة أهم الت ورات ارتصلة ب ملها،  -3١
وال سااااايما فيماااااا يت لاااااأ باألولوياااااات ارواضاااااي ية الااااا  قاااااررت أن ترااااااز عليهاااااا يف بداياااااة واليتهاااااا 

 A/HRC/19/56 ئيساية (، ف اًل عما اا فتا خاالل الفا خل الا  ق اتها يف منصابها مان حتاديات ر
 وق ايا ناش ة يف جمال محاية حقوق األقليات.

وعززت ارقاررخل اةاااة، يف ساياق االضا الا ب ملهاا، تنفياذ إعاالن حقاوق األشالاا  -3٢
ارنتمااا  إىل أقلياااات قومياااة أو إثنياااة وإىل أقلياااات  ينياااة ولغوياااة وغاااأ  مااان ار اااايأ الدولياااة ذات 

مايااة حقااوق األقليااات، وهاا :  أ( محايااة بقاااء أقليااة الصاالة، ونلاارت يف الراااائز الرئيسااية األربااع حل
وذلاا  مبكافحااة ال نااف ضااد أفرا هااا ومنااع اإلبااا خل اجلماعيااةز  ب( محايااة وت زيااز اهلويااة الثقافيااة 
جملموعاااات األقلياااات، وحقهاااا يف التمتاااع مويتهاااا اجلماعياااة ورفاااو الااادمج القساااريز  ج( ضااامان 

 ذلااا  وضاااع حاااد للتميياااز اهليكلااا  أو ارنهجااا  احلاااأ يف عااادم التميياااز واحلاااأ يف ارسااااواخل، مباااا يف
وت زياااز اإلجاااراءات اإلجيابياااة، عناااد االقت ااااءز   ( احلاااأ يف مشااااراة األقلياااات بف الياااة يف احليااااخل 
ال امااة ويف اااااذ القاارارات الاا  ت نيهااا. وقااد ااااان هااذا الاانهج أ اخل أساسااية لتقياايم امتثااال الااادول 

 االت حتليل م يَّنة يف التقارير ارواضي ية والق رية. للم ايأ ارت لقة باألقليات، ولتحديد جم
إىل ااانون  ٢٠١١وانصب ترايز ارقررخل اةااة، خالل ف خل واليتها، من آب/أغسا س  -33

، يف تقاريرهااا ارواضااي ية إىل جملااس حقااوق اإلنسااان واجلم يااة ال امااة علاا  ٢٠١6األول/ يساامرب 
سسااااية الولنيااااة يف ت زيااااز ومحايااااة حقااااوق األقلياااااتز ارواضاااايع التاليااااة:  ور وأنشاااا ة ا ليااااات ارؤ 

وحقاااوق األقليااااات اللغويااااةز والااااُنهج القائمااااة علاااا  حقااااوق األقليااااات  ااااا  محايااااة وت زيااااز حقااااوق 
ز ومنااع ٢٠١5األقليااات الدينيااةز وضاامان إ راج ق ااايا األقليااات يف خ ااة التنميااة رااا ب ااد عااام 

 اراهياااة علااا  والتحاااريو الكراهياااة  اااابخوم اجلاااة ال ناااف والفلاااائع اررتكباااة ضاااد األقليااااتز و
 أسااس علا  والتمييز واألقليات زقليات يف نلام ال دالة اجلنائيةواأل زاإلعالم وسائط يف األقليات
 وأجنازت،. اإلنسانية األزمات حاالت يف واألقليات زارماثلة اروروث الوضع ونلم ال بق  النلام
 الصاا يد علاا  الرومااا جلماعاات اإلنسااان حقااوق حلالاة شاااملة  راسااة اجمللااس، مان  عااوخل علاا  بنااءً 

 وجا خاا عل   اهرخل م ا اخل الغجر. ب ال ايز مع ال ار ،
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وأجااارت ارقاااررخل اةاااااة ماااا جمموعاااا ةااااة زياااارات ق رياااة ر ياااة إىل أوارانياااا، والربازيااال،  -3٤
 مأون، ونيجأيا.والبوسنة واهلرس ، واهورية مولدوفا، وسري النكا، وال راق، والكا

و اال ارنتاادى ار ااين بق ااايا األقليااات يااؤ ي  ور مناارب فريااد للحااوار باا  لثلاا  األقليااات  -35
واجملتماع ارادة واألوساااط األاا ميياة وواااالت األماام ارتحادخل والادول األع اااء بشاأن التحااديات 

ة، يف الفارا هااء أ ناا ، والتقدم احملارز فيماا يت لاأ  ماياة حقاوق األقلياات. وتنااق  ارقاررخل اةااا
 حالة ارنتدى الراهنة، وتقدم توايات بشأن ايفية زيا خل حتسينا. 

قائمةةةةة األولويةةةةات التةةةةي ُحةةةةددت فةةةةي بدايةةةةة الواليةةةةة وأحةةةةدث المعلومةةةةات عةةةةن  -باء 
 اإلنجازات 

حااااااد ت ارقااااااررخل اةااااااااة، يف تقريرهااااااا ارواضااااااي   األول إىل جملااااااس حقااااااوق اإلنسااااااان  -36
 A/HRC/19/56نا اً إىل أحكااااام إعااااالن حقااااوق األشاااالاا ارنتماااا  إىل أقليااااات قوميااااة (، اساااات
إثنية وإىل أقليات  ينية ولغوية، ةاة أولويات مواضي ية تتناوهلا يف عملها خالل فا خل واليتهاا.  أو

وت كس جماالت ال ايز هذ  ب و األولويات ال  وجها انتباهها وانتباا  سالفها إليهاا األقليااُت 
ارقاااررخل اةاااااة يف هاااذا الفااارا ماااا اضااا ل ا باااا مااان أنشااا ة ذات اااالة بتلااا   ذاهتاااا. وتللاااو

 األولويات. 

 حقوق األقليات اللغوية -1 
أُثأت يف اثأ من األحيان، مع اركلفة السابقة بالوالياة، ق اايا وشاواغل تت لاأ  قاوق  -3٧

األقليات اللغوية. ولذل  ارتأت ارقررخل اةااة أن تويل حقاوق األقلياات اللغوياة والتحاديات الا  
تواجههاااا عناياااة خاااااة. وبغياااة  راساااة ارشااااال الااا  تشاااهدها اياااع ارناااالأ وحتدياااد ارمارساااات 

( جمللس حقاوق اإلنساان ف ااًل عان  A/HRC/22/49جيابية ارتب ة فيها، أعدَّت تقريراً مواضي ياً  اإل
 اتيب عمل  يراز عل  حقوق األقليات اللغوية. 

وشاااد ت ارقاااررخل اةاااااة، يف تقريرهاااا، علااا  أن األقلياااات ت تااارب اللغاااة عنصاااراً حموريااااً وأ اخل  -38
ية يف احلفاااع علاا  اهلويااة اجلماعيااة. وتتساام اللغااة غالباااً للت بااأ عاان هويتهااا تن ااوي علاا  أ يااة رئيساا

بأ يااااة بالغااااة يف نلاااار اجلماعااااات غااااأ ارهيمنااااة الساااااعية إىل احملافلااااة علاااا  ايا ااااا ارتميااااز وهويتهااااا 
الثقافياااة، وذلااا  أحيانااااً يف  اااروف مااان التهماااي  واالساااتب ا  والتميياااز. وتشاااكل حقاااوق األقلياااات 

لغالب مصادراً للتاوتر با  الادول و اخلهاا. فقاد ُوضاع اراداف ون عان اللغوية واستلدامها للغتها يف ا
احلقااااوق اللغويااااة، أحياناااااً، يف مصاااااف احلراااااات االنفصااااالية أو اعتُااااربوا هتديااااداً لسااااالمة الدولااااة أو 
وحاااادهتا. وأشاااااارت ارقاااااررخل اةاااااااة إىل أن التميياااااز أو االضااااا ها  ال يبااااادأ غالبااااااً إال عنااااادما تؤااااااد 

اهلويااة واللغااة. وإعمااال حقااوق األقليااات، مبااا يف ذلاا  حقهااا يف اللغااة، وساايلة األقليااات حقوقهااا يف 
أساسية رنع نشوء تاوترات، وعنصار هاام مان عنااار احلواماة الساليمة ومناع نشاوب النزاعاات. وإذا 
أ ت اجل هذ  التوترات م اجلًة مناسبة يف مرحلة مبكرخل، فإ ا تؤ ي إىل إلالاة أماد النزاعاات وت مياأ 

ات باا  اجملموعااات اللغويااة. ويف حااال توقااف النزاعااات أو تقاادس مبااا رات لبناااء السااالم، االنقسااام
 بد أن تؤ ي ايع ف ات اجملتمع  وراً اامالً يف ارناقشات وارفاوضات وعمليات اااذ القرارات.  ال

وأعدت ارقررخل اةااة، عقاب  راساتها ارواضاي ية عان حقاوق األقلياات اللغوياة، الادليل  -39
ر نون ااحلقوق اللغوية لطقليات اللغوية:  ليل عمل  للتنفيذا، وهو متاال ممياع اللغاات الر ياة ا
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السا لطمم ارتحدخل عل  اروقع الشبك  اةاا بالوالية. ويهادف الادليل اللغاوي إىل أن يكاون 
أ اخل عملية رساعدخل واض   السياسات وأاحاب احلقوق عل  التوال إىل فهم أف ال للحقاوق 

 للغوية، ف اًل عن عرض أف ل ارمارسات ال  ميكن حماااهتا يف سياقات  تلفة.ا

 حقوق األقليات الدينية وأمنها  -2 
اشااافا ار لوماااات الااا  تلقتهاااا اركلفاااة الساااابقة بالوالياااة وأعماااال ارقااارر اةااااا ار اااين  -٤٠

اط مزعجة مان االعتاداءات  رية الدين أو ار تقد، واركلف  ا خرين بواليات مواضي ية، عن أمن
وأعمااال ال نااف ضااد أفاارا  األقليااات الدينيااة وأماااان عبااا هتم. ويف هااذا السااياق، قاادما ارقااررخل 

( عان الانصهج القائماة علا  A/68/268  ٢٠١3اةااة تقريراً مواضاي ياً إىل اجلم ياة ال اماة يف عاام 
 حقوق األقليات  ا  محاية وت زيز حقوق األقليات الدينية. 

وأشارت ارقررخل اةااة يف تقريرها إىل أ اا ماا انفكاا تشا ر بااجلزا مان حالاة اراليا  مان  -٤١
األشالاا ارنتماا  إىل أقليااات  ينيااة يف اياع أعاااء ال اااأ، إذ غالباااً ماا يواجهااون التمييااز واإلقصاااء 

محاية أمان االجتماع  والتهمي ، وي انون يف اثأ من احلاالت من ار ايقة واالض ها  وال نف. و 
األقلياااات الدينيااااة واجااااب الااادول الرئيساااا . فف ااااالً عااان التصاااادي حلااااوا ث ال ناااف، يت لااااب هااااذا 
الواجب اااذ إجراءات إجيابياة ووقائياة مان خاالل ال مال ممناة ماع األقلياات الدينياة. و عاا ارقاررخل 

مانات حلرياة اةااة إىل اتباا  ج قائم عل  حقوق األقليات حلماية األقلياات الدينياة ال يشامل ضا
الدين أو ار تقد فحسب، بال يقت ا  مان الادول أي ااً أن تتلاذ تادابأ تشاري ية وسياسااتية إجيابياة 
وخ ااااوات ملموسااااة لتحقيااااأ ارساااااواخل الف ليااااة لطقليااااات الدينيااااة يف ايااااع جماااااالت احلياااااخل الثقافيااااة 

األقلياات، إىل جانااب واالقتصاا ية والسياساية وال اماة والدينياة واالجتماعيااة. وتسااعد محاياة حقاوق 
اربا رات ال  تتلذها الدول لت زيز احلاوار با  اجملموعاات الدينياة، علا  بنااء ثقافاة التفااهم والقباول 

 والثقة ب  األ يان، وتسهم يف منع نشوء التوترات وحتوهلا إىل عنف ونزاا.

 باألقليات االعتراف -٣ 
 ل ا بااا اركلفااة السااابقة بالواليااة فيمااا يت لااأ نوهااا ارقااررخل اةااااة بال ماال الااذي اضاا -٤٢

 قاااوق ووضاااع أفااارا  األقلياااات يف اياااع ارناااالأ، حيااا  َُّرماااون مااان اجلنساااية أو جُيااارَّ ون منهاااا، 
 وواالا التوعية بوضع هذ  اجلماعات بالذات.

(، A/71/254وتناولا ارقررخل اةااة يف فارا منفصال مان تقريرهاا األخاأ إىل اجلم ياة ال اماة   -٤3
الذي راز عل  األقليات يف حاالت األزمات اإلنسانية، ان دام اجلنسية بواافا عاامالً ياؤ ي إىل مزياد 
من ال  ف. وأادت أن األقليات تتأثر يف الغالب عل  عو غأ متناسب مان جاراء تشاري ات متييزياة 

الدينيااة ماان اجلنسااية،  تت لااأ باجلنسااية ميكاان أن حتاارم ب ااو اجملموعااات اإلثنيااة أو اللغويااة أو ال رقيااة أو
ُ ااار  أفرا هاااا منهاااا، أو بسااابب التميياااز يف تنفياااذ قاااوان  اجلنساااية راااربرات لاثلاااة. وميكااان أن تغااادو  أو

األقلياااات أي ااااً أاثااار ُعرضاااة ة ااار ان ااادام اجلنساااية بسااابب عااادم احلصاااول علااا  الوثاااائأ الشلصاااية. 
األزماات اإلنساانية أو النزاعاات وشد ت عل  أن ان دام تل  احلماية قد يكون أشاد ولاأخل يف أوقاات 

أو الكاااوارث ال بي ياااة. واثاااأاً ماااا يكاااون ان ااادام اجلنساااية سااابباً جاااذرياً مااان أساااباب التشاااريد القساااري، 
ساايما يف أوقااات األزمااات. والتشااريد القسااري باادور  ميكاان أن يزيااد ماان  ااالر حتااول الشاالو إىل  وال

 فرار. عدس اجلنسية، خااة وأن وثائقا قد ت يع منا أثناء ال
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وباإلضافة إىل ذلا ، وجهاا ارقاررخل اةاااة ماراراً وتكاراراً االنتباا  إىل جمموعاات األقلياات  -٤٤
الاا  ت ااي  يف أوضاااا قانونياااة هشااة للغايااة بسااابب عاادم حصااول أفرا هاااا علاا  اجلنسااية أو بسااابب 

ياات. وقاد رفو البلدان ال  تنتم  إليها تلا  اجملموعاات االعا اف ماا ومنحهاا حقوقااً بصافتها أقل
أرسااالا عااادخل بالغاااات إىل الااادول األع ااااء الااا  زا ت فيهاااا ارلاااالر احملدقاااة مماعاااات األقلياااات 
بسبب التمييز الذي تن وي عليا الت ديالت التشري ية واإلاالحات ارت لقاة بقاوان  اهلجارخل وغأهاا 

 .  (٤ من القرارات اإل ارية

 أقليات قضايا متقاطعة: الشباب والنساء المنتمون إلى  -٤ 
سلَّما اركلفاة الساابقة بالوالياة بادور الشاباب، رجااالً ونسااًء، ومباا ميكانهم تقدمياا  اخال  -٤5

ااعات األقليات يف إهلام التغيأ وتشجي ا ويف ت وير عالقات إجيابية فيما ب  األقليات، وبدورهم  
ماااان األقليااااات  ا واماااال تغيااااأ  اخاااال جمتم اااااهتم. وقااااد واااااالا ارقااااررخل اةااااااة االتصااااال بشااااباب

الست الا آرائهم وأفكارهم ولتشجي هم عل  تقلصد أ وار الزعامة واالخنراط يف أنش ة إجيابية لت زيز 
احلاااوار بااا  الثقافاااات. و لاااا أي ااااً تتصااال باساااتمرار بنسااااء مااان األقلياااات وتتشااااور م هااان بشاااأن 

 رياة ويف بالغاهتاا إىل ق اياهن وشواغلهن يف ايع جوانب عملها، مبا يف ذل  خاالل الزياارات القُ 
  ول ب ينها.

وارسااا ارقااررخل اةااااة أول  ورخل عقاادها ارنتاادى ار ااين بق ااايا األقليااات يف  اال قيا هتااا،  -٤6
وهاا  الاادورخل الراب ااة، روضااوا اضاامان حقااوق نساااء األقلياااتا. واعاا ف ارشاااراون يف ارنتاادى بااأن 

ستشااااارهتن وإتاحااااة الفراااااة هلاااان للمشاااااراة ماااان ارهاااام للغايااااة االسااااتماا إىل آراء نساااااء األقليااااات وا
الكاملة يف ايع جوانب احلياخل،  اخل ااعاهتن ويف اجملتمع األوسع. وتاؤثر ال وائاأ الا  حتاول  ون 
متكا  ب او نسااء األقلياات، مباا يف ذلا  غيااب االتصاال االجتمااع  واالقتصاا ي، وشابكات أو 

ال  تقدم القدوخل ضمن األقلية، تأثأاً اباأاً يف متتاع أفرقة  عم نساء األقليات، وقلة النماذج النسائية 
نساااء وفتيااات األقليااات  قااوقهن اإلنسااانية. وتناااول ارنتاادى بالتفصاايل جماااالت مواضااي ية حمااد خل،  
احصول نساء وفتيات األقليات عل  الت ليمز وقدرهتن عل  ارشاراة الف الة يف احلياخل االقتصاا ية، 

وارسائل ارتصلة مبشااراتهن يف احليااخل االجتماعياة والثقافياة والسياساية. والواول إىل أسواق ال ملز 
وأوااااا  احلكومااااات بااااأن تلااااتمس وتشااااجع فاااارا مشاااااراة اراااارأخل، وت ماااال مااااع ااعااااات األقليااااات 
وارنلمااات ار نيااة  قااوق األقليااات وحقااوق اراارأخل علاا  وضااع وتنفيااذ باارامج ترماا  إىل توعيااة نساااء 

الرجال  قوق نسااء األقلياات. واياع الوثاائأ ذات الصالة، مباا يف ذلا  األقليات  قوقهن، وتوعية 
 .(5 البيانات والتوايات اةتامية والتقرير اروجز، متاحة عل  اروقع الشبك  للمنتدى

وباإلضاااافة إىل ذلااا ، نلماااا ارقاااررخل اةاااااة اجتماعاااات منفصااالة ماااع نسااااء األقلياااات  -٤٧
إجراء مناقشاات حارخل ومفتوحاة م هان. وبارثال، توااالا ارقاررخل خالل زياراهتا الق رية ليتسىن هلا 

اةااااة يف اثااأ ماان األحيااان مااع جمموعااات ومنلمااات الشااباب ماان أجاال االسااتماا إىل آرائهااا 
وتواااااياهتا. وأ رجااااا ارقااااررخل اةااااااة ق ااااايا النساااااء والفتيااااات يف فااااروا منفصاااالة ماااان تقاريرهااااا 

__________ 

ز BHS 1/2015 (A/HRC/30/27)انلار، يف الااة أمااور، رسااائل اال عاااء اروجهااة إىل حكومااات جاازر البهامااا، الق اية  (٤ 
ز DOM 1/2014 (A/HRC/29/50)والق اااية  DOM 3/2013 (A/HRC/25/74)واجلمهورياااة الدومينيكياااة، الق اااية 

ز والوالياات ارتحادخل MMR 5/2015 (A/HRC/30/27)، والق اية MMR 4/2014 (A/HRC/28/85)، الق اية وميامناار
 .  USA 4/2012 (A/HRC/21/49)األمريكية، الق ية 
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وضاااارورياً، بغيااااة إبرازهااااا وارساااااعدخل علاااا  التوعيااااة  ارواضااااي ية والق ريااااة، المااااا رأت ذلاااا  لكناااااً 
 يواجهنا من حتديات بالذات وما ي شنا من أوضاا.  مبا

 تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية لصالح األقليات المحرومة  -٥ 
أعربا ارقررخل اةاااة عان تقاديرها لل مال الاذي اضا ل ا باا اركلفاة الساابقة بالوالياة يف  -٤8

لاا  حالااة األقليااات يف سااياق األهااداف اإلمنائيااة لطلفيااة، وهااو عماال يكتساا  أ يااة تساليط ال ااوء ع
بالغااة يف الوقااا الاااذي يقاا ب فياااا اجملتمااع الااادويل ماان اروعااد احملاااد  لتحقيااأ تلااا  األهااداف وهاااو 

( A/HRC/25/56. وقااررت تكااريس تقرياار مواضااي   يُقاادَّم إىل جملااس حقااوق اإلنسااان  ٢٠١5 عااام
  .٢٠١5ألقليات يف خ ط التنمية را ب د عام ل مان إ راج ق ايا ا

والحلاااا ارقاااررخل اةاااااة بقلاااأ يف تقريرهاااا أن األقلياااات تلااال يف الغالاااب مااان بااا  أفقااار  -٤9
لإلقصااااء والتهماااي  االجتمااااع  واالقتصاااا ي علااا  الصااا يد ال اااار ، وأن  الف اااات وأاثرهاااا ت رضااااً 

عشاارات ارالياا  ماان األشاالاا ارنتماا  إىل أقليااات يتلب ااون يف  وامااة التمييااز واإلقصاااء والفقاار 
والتللف ال  ال ميكنهم اإلفاالت منهاا إال إذا حلياا أوضااعهم باهتماام حماد  األهاداف. والفقار 

ألقليااات هااو يف آن واحااد ساابب وملهاار رااا ت انيااا ماان نقااو يف احلقااوق ارستشااري يف ااعااات ا
والفرا والتقدم االجتماع . وتأسف ارقررخل اةااة أسفاً شديداً ألن الوثيقاة اةتامياة ة اة التنمياة 

أ تور  أي إشارخل ارَّة إىل األقليات عل  الرغم مان الت هادات م ال تلا   ٢٠3٠ارستدامة ل ام 
ميكاان أن ياانجمل إال  ال ٢٠3٠ميااع. وتااؤمن إمياناااً راساالاً بااأن تنفيااذ خ ااة عااام اة ااة شاااملة للج

مبراعاااخل حالااة األقليااات، وتاادعو الاادول إىل الوفاااء يف ارمارسااة ال مليااة مبباادأ عاادم الااف أحااد عاان 
 الراب. 

 دور حماية حقوق األقليات في منع نشوب النزاعات  -6 
فاارا لالساتفا خل مان ال ماال الاذي اضا ل ا بااا سا ا ارقاررخل اةاااة الغتنااام مزياد مان ال -5٠

اركلفة السابقة بالوالية بشأن  ور محاية حقوق األقليات يف مناع نشاوب النزاعاات، والاذي عرضاتا 
، وارساا تقريرهاا ٢٠١١وعل  جملس حقوق اإلنسان يف عام  ٢٠١٠عل  اجلم ية ال امة يف عام 

ف ااالً عاان الاادورخل الساااب ة للمنتاادى ار ااين ( A/69/266  ٢٠١٤ارقاادم إىل اجلم يااة ال امااة يف عااام 
 بق ايا األقليات رنع ومواجهة أعمال ال نف والفلائع ال  تستهدف األقليات. 

وعرضااا ارقااررخل اةااااة يف تقريرهااا إىل اجلم يااة ال امااة مالحلااة مفا هااا أن األشاالاا  -5١
والفلااائع. وميكااان أن ارنتماا  إىل أقليااات يق اااون يف اثااأ مااان األحيااان ضاااحايا ألعمااال ال ناااف 

يتلذ ال ناف شاكل اعتاداءات علا  أفارا  أو علا  مناازهلم أو حمالهتام التجارياة أو أمااان ال باا خل 
 اةاااة ماام، أو شاكل أعمااال عدوانيااة أوساع ن اقاااً علا  جمتم ااات حمليااة موياات قوميااة أو إثنيااة 

رائم ضااد اإلنسااانية أو  ينيااة  تلفااة. ويف أسااوأ احلاااالت، يتنلااذ ال نااف شااكل فلااائع ااعيااة وجاا
وجرائم حرب وجرائم ت هأ عرق ، وحىت إبا خل ااعية، يفلا يف اثأ من األحيان مرتكبوها من 
ال قاب. ويف ب و األحيان، ترتكب أعماالىل ال ناف جهاات فاعلاة غاأ حكومياة، تشامل األفارا  

ىت اجلهااات ارنتماا  إىل األغلبيااة، أو ااعااات أقااوى وأااارب حجماااً، أو ااعااات مت رفااة، أو حاا
 الفاعلة يف جمال األعمال التجارية. وترتكبها أحياناً جهات حكومية.
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وذانارت بااأن أحااد األهاداف الرئيسااية لطماام ارتحادخل وم لاام الاادول يف جماال إحااالل السااالم  -5٢
وتوليااد االسااتقرار هااو منااع ال نااف قباال أن يناادلع. فقااد ساااعدت التجااارب ارأساااوية ألعمااال ال نااف 

كبااة يف اراضاا  يف التواال إىل فهاام أف اال ألسااباب ال ناف والسااتهداف األقليااات أاثاار والفلاائع اررت
ت مال الادول  من غأها، ويف إعدا  مؤشرات لتوقع احلوا ث ال نيفة واإلنذار اربكر ماا. وماع ذلا ، أ

وب بادورها علاا  ترااة اإلنااذارات اربكاارخل الواضاحة إىل تاادابأ اافياة ومالئمااة وحساانة التوقياا رنااع نشاا
ال نااف أو إ ائااا. وماان أجاال إنقاااذ األروال وإرساااء جمتم ااات تاان م بالسااالم، جيااب أن يكااون حتساا  
آليااات الوقايااة وحتوياال اإلنااذار اربكاار إىل إجااراءات مبكاارخل ماان األولويااات ال ليااا للجهااات ار نيااة علاا  

ل احلواماااة اياااع ارساااتويات. وعلااا  الصااا يد الاااولين، تشاااكل ارمارساااات الساااليمة والشااااملة يف جماااا
اجلام ة لطقليات، والتادابأ ال اامنة للمسااواخل شارل  رئيساي  ال باد منهماا رناع ال ناف. وجياب علا  
اجملتمااع الاادويل أي اااً أن يزيااد قدرتااا علاا  ارشاااراة ومساااعدخل الاادول يف جهو هااا ماان أجاال منااع ال نااف 

ت اا لع فيهااا  الن الاا  الوحاال النزاعااات الاا  تن ااوي علاا  اسااتلداما، وعلاا  التاادخل بف اليااة يف ارااو 
 الدول مبسؤوليتها عن محاية األقليات.

 دور األقليات في الدفاع عن حقوقها -٧ 
شاااد ت اركلفاااة الساااابقة بالوالياااة علااا  أن احلكوماااات هااا  ارساااؤولة يف ارقاااام األول عااان  -53

وتقاع علاا  محاياة وضامان حقاوق اياع األفارا   اخال اجملتمااع، غاأ أن لطقلياات نفساها  وراً حيويااً 
عاتقها مسؤوليات ابأخل  ا  ااعاهتا ومكانتهاا يف اجملتماع األوساع وانادماجها فياا. ولاذل  ت ا ف 
ارقررخل اةااة وتشايد ب مال ارنلماات الشا بية واألفارا  يف اال من قاة مان ال ااأ الاذين ي ملاون ماع 

 األقليات احملرومة ونيابًة عنها من أجل محاية وت زيز حقوقها. 
وأرسالا ارقااررخل اةاااة احلاليااة واركلفاة السااابقة بالوالياة إىل الاادول األع ااء، حااىت ا ن،  -5٤

بالغااً مشا ااً ماع ارقارر اةااا ار اين  الاة اراداف   عان حقاوق اإلنساان، تتنااول  ٢6ما جمموعا 
احلاااالت الاا  اسااُتهدف فيهااا ارااداف ون عاان حقااوق األقليااات بساابب عملهاام. فقااد ت اارض ب  ااهم 

. (6 لالنتقام واالعتقال واالحتجاز، ف اًل عن ال ار ، يف ساياق أنشا تهم يف جماال حقاوق اإلنساان
وت ارب ارقااررخل اةااااة عان قلقهااا ال ميااأ إزاء حااالت االنتقااام ماان اراداف   عاان حقااوق األقليااات، 

يف ساياق وحت  النش اء ار ني  باألقليات عل  إباال  مكتبهاا الماا ت رضاوا للتلوياف أو االنتقاام 
 أ اء عملهم، ايما تتلذ اإلجراءات ارناسبة. 

 زيادة أنشطة التوعية وإنشاء شبكات من العالقات مع مجموعات األقليات  -٨ 
بيننااا ارقااررخل اةااااة ضاارورخل زيااا خل عااد  الناشاا   واةاارباء يف جمااال حقااوق األقليااات   -55

غبتهاااا يف  عااام إنشاااء شااابكة عارياااة الااذين يت ااااونون م هاااا ويزو و ااا بار لوماااات. وأعرباااا عاان ر 
 مع عار  لطقليات يكون مبثابة الة واال با   تلاف األقلياات وارنلماات غاأ احلكومياة  أو

__________ 

ز CHN 11/2008 (A/HRC/11/2/Add.1)انلااار، يف الاااة أماااور، البالغاااات اررسااالة إىل حكوماااات الصااا ، الق اااية  (6 
 ز واهلنااد،GRC 3/2012 (A/HRC/23/51)ز واليونااان، الق ااية  COL 5/2015 (A/HRC/32/53)واولومبيااا، الق ااية 

  ز وماليزياااااا، الق ااااايةLTU 1/2015 (A/HRC/31/79)ز وليتوانياااااا، الق اااااية IND 4/2013 (A/HRC/24/21)الق اااااية 

A/HRC/18/51) وCorr.1 )MYS 5/2011 ز ونيبااااااااااااااااااااااال، الق اااااااااااااااااااااايةNPL 6/2014 (A/HRC/28/85)والق ااااااااااااااااااااااية ،          
NPL 2/2015 (A/HRC/31/79)  ز وترايااااااا، الق اااااايةA/HRC/18/51) وCorr.1) TUR 2/2011والق ااااااية ،         

TUR 6/2011 (A/HRC/19/44)  والق ية ،TUR 1/2012 (A/HRC/20/30)  . 
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ال  تراز عملها عل  حقوق األقلياات مان اياع ارناالأ، ويساهنل تباا ل ار لوماات ارنهجا  با  
ماان جهااة أخاارى. والتزمااا أي اااً األقليااات ماان جهااة، وباا  األماام ارتحاادخل وجمموعااات األقليااات 

مبساااعدخل األماام ارتحاادخل، وال ساايما ارفوضااية السااامية، علاا  إقامااة اتصاااالت وتوساايع ن اقهااا مااع 
 منلمات اجملتمع اردة التاب ة لطقليات.

وقد أعدت ارقررخل اةااة قائمة اتصال ت م الناش   ار ني  باألقلياات الاذين ياو نون  -56
نشااا ة ار ااا لع ماااا يف إلاااار الوالياااة والاااذين أُ رجاااوا فيماااا ب اااد يف قائماااة إبقااااءهم علااا  علااام باأل

عناااوين الربيااد اإللكاا وة. وقاادما أي اااً م لومااات االتصااال إىل قاعاادخل بيانااات ارنلمااات غااأ 
احلكوميااااة اةااااااة بارفوضااااية السااااامية، الاااا  أااااابحا ت اااام تفاااااايل وم لومااااات عاااان  تلااااف 

لطقليات. وترحاب بارباا رات احلالياة الا  يتلاذها قسام الشا وب منلمات اجملتمع اردة التاب ة 
األاالية واألقلياات التاابع للمفوضاية الساامية مان أجال وضاع قاعادخل بياناات تشامل اياع الاازمالء 
من أفرا  األقلياات الاذين شااراوا يف برناامج زمااالت ارفوضاية الساامية. وت تقاد أن هاذ  اجملموعاة 

يف وضاااع جياااد لتقااادس إساااهامات هاماااة ل مااال ارفوضاااية الساااامية  مااان الااازمالء الساااابق  ساااتكون
والوالياااة فيماااا يت لاااأ باألقلياااات، األمااار الاااذي سيشاااكل يف  اياااة ار ااااف  م ااااً هامااااً للنهاااوض 

 بأنش ة األمم ارتحدخل.

 أهم التحديات القائمة -جيم 
هاااار يف سااااياق تااااربز ارقااااررخل اةااااااة، يف الفقاااارات التاليااااة، ارسااااائل الاااا  مااااا انفكااااا تل -5٧

اضااا العها مبهامهاااا، مباااا يف ذلااا  الزياااارات الق رياااة، والااا  تااارى أ اااا تت لاااب اهتمامااااً أاااارب مااان 
 احلكومات واجملتمع الدويل وجمموعات األقليات.

 العقبات الرئيسية أمام تعزيز وحماية حقوق األقليات على أر  الواقع -1 
 اااا تااارى أن التقااادم الاااذي أحااارز يف ال قاااو  أتاااو  ارقاااررخل اةاااااة أن تشاااأ يف البداياااة إىل  -58

األخأخل يف جمال محاية حقوق األقليات م رض للتقاويو، وأن هناا  خ اراً ف ليااً يتمثال يف حادوث 
انتكاسة يف ال امانات اروضاوعة. ففا  السانوات األخاأخل، أ ت النزاعاات ال ويلاة األماد والنزاعاات 

 عااد  غااأ مساابوق ماان ارشاار ين  اخلياااً وارهاااجرين احلديثااة بشااىت أنواعهااا يف ايااع أعاااء ال اااأ إىل
والالج اا ، الااذين ينتماا  اثاااأ ماانهم إىل جمموعااات األقليااات. واقااا ن احلجاام ارتزايااد ماان خ ااااب 
الكراهيااة وااار  األجانااب والتحااريو علاا  الكراهيااة ضااد األقليااات بااربوز أحاازاب سياسااية ماان أقصاا  

داء لصاااارف االنتبااااا  عاااان ارشاااااال اهليكليااااة اليماااا  وأخاااارى مت رفااااة تسااااتلدم األقليااااات اااااب  فاااا
الراسلة. وقد أ ت الت ورات يف جماال تشاري ات مكافحاة اإلرهااب ف االً عان التميياز وعادم متثيال 
األقليااات يف اهلياااال احلكوميااة ويف آليااات إقامااة ال ااادل علاا  الصاا يد ال ااار  إىل تزايااد اساااتهداف 

فارا  وااعاات األقلياات، الا  ترتكاب يف جاو مان األقليات. وتب ن اهلجمات الواس ة الن اق ضاد أ
اإلفالت التام من ال قاب يف  تلف ارنالأ، حالة ال  ف ارستمرخل ال  ت انيها األقليات يف اياع 

 أعاء ال اأ. 
ولااا يثاااأ جاازا ارقاااررخل اةااااة تصااااعد الشااا بوية، األماار الاااذي ي يااأ اجلهاااو  الرامياااة إىل  -59

باال إ ماااج األقليااات يف البلااد. وتشاا ر بااالقلأ ألن مفهااوم الدميقراليااة يف ج اال ال قليااة الولنيااة تق
حاااااد ذاتاااااا باااااات يف احملااااا  وألن هناااااا  آراء واسااااا ة االنتشاااااار، وال سااااايما يف وساااااائط التوااااااال 
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االجتماااع ، مفا هااا أن القيااا خل السياسااية ارنتلبااة  ميقرالياااً تتمتااع بساال ة اااااذ أي قاارار  ريااة، 
ا اااع إلرا خل  - كااام قلاااة عاااد ها  -ل ضااادها، ألن هاااذ  األقلياااات  ون مشااااراة األقلياااات بااا

األغلبيااة بال ااارورخل. وتشااد  ارقاااررخل اةااااة علااا  أن الدميقراليااة تت لاااب حوامااة ساااليمة وشااااملة 
للجمياااااع تُتلاااااذ مبوجبهاااااا ال تيباااااات القانونياااااة واإل ارياااااة واإلقليمياااااة الااااا  تساااااممل بتيساااااأ شاااااؤون 

تنا اً إىل مبادأ ارسااواخل يف الكراماة واحلقاوق للجمياع، والا  اجلماعات علا  عاو سالم  وبننااء، اسا
تساااممل بالت د ياااة الااا  ال باااد منهاااا ليتساااىن لطشااالاا الاااذين ينتماااون إىل اجلماعاااات ارلتلفاااة 

 (.١3، الت ليأ، الفقرخل E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2احلفاع عل  هويتهم وتنميتها  انلر 
ايااة حقااوق األقليااات ال تُ تاارب مسااألة هامااة أو حااىت ويساااور ارقااررخل اةااااة القلااأ ألن مح -6٠

وجيهااااة يف ب ااااو ارنااااالأ ويف عاااادخل بلاااادان، بساااابب ت مااااد حرمااااان أاااااحاما منهااااا أو عاااادم فهاااام 
شاارعيتها. فااال بااد إذن ماان ت زيااز التوعيااة مبااا يسااتتب ا نلااام محايااة حقااوق األقليااات برمتااا، وبكونااا 

لدينية واللغوية، وبأن ت زيز ومحاياة حقاوق األقلياات يشمل أي اً ق ايا واس ة الن اق تت لأ باهلوية ا
بف الية يسهمان يف اساتقرار الادول سياساياً واجتماعيااً، و اا مان ا عنصاران آنياان وهاماان. وال باد 
للمااارء مااان فهااام احلاجاااة إىل تقيااايم ال القاااات بااا  األغلبياااة واألقلياااة ال مااان منلاااور ولاااين فحساااب، 

يميااة واحملليااة األاااغر ن اقاااً علاا  وجااا التحديااد، حياا  تكتساا  أي اااً يف سااياق ارسااتويات اإلقل باال
 ينامياااات وأب اااا  اهلوياااة واألاااال اإلثاااين والااادين واللغاااة والوااااول إىل السااال ة واراااوار  يف اثاااأ مااان 
األحياااان مزياااداً مااان األ ياااة، وتاااؤ ي  وراً أاااارب يف احليااااخل اليومياااة لطفااارا  واجلماعاااات. وقاااد يكاااون 

ألقليةا قابل  الستبدال أحد ا با خر  سب السياق اةاا، إذ قد تكون مفهوما ااألغلبيةا واا
جمموعة تشكل أغلبية مهيمنة ولنياً أو إقليمياً أقل عد اً مان غأهاا وغاأ مهيمناة يف من قاة أخارى. 
ولذل ، جيب أن تن باأ م اايأ حقاوق األقلياات أي ااً علا  اجملموعاات الا  تشاكل أقلياات  كام 

 اان ال  ت ي  فيها.الواقع يف األم
وقاااد الحلاااا ارقاااررخل اةاااااة التحاااديات الااا  ت ااا ض اساااتلدام مصااا لمل ااألقليااااتا  -6١
يت لااأ مماعااات ب ينهااا، إمااا أل ااا تاارفو أن يشااار إليهااا بأ ااا أقليااات بساابب  اللااة ساالبية  فيمااا

 متصورخل، أو أل ا ت ترب نفسها أقليات ولكن الدولة ترفو االع اف ما اذل . 
وتىلب ن هلاا يف ب او ارناالأ أن اجملموعاات الا  تنادرج أو مان شاأ ا أن تنادرج ضامن الف اة  -6٢

القانونيااة الاا  تساام  اأقلياااتا بساابب مااا يتميااز بااا أفرا هااا ماان هويااة ثقافيااة أو لغويااة أو  ينيااة أو 
مان اراوالن  غأها، ترفو استلدام هذا ارص لمل، الذي ت ترب  ااز رائياًا أو امتييزياًا أو ينشئ ف ة 

اماان الدرجااة الثانيااةا. ويف هااذ  احلاااالت، متياال تلاا  اجملموعااات إىل اسااتلدام تسااميات بديلااة هلااا، 
 مثل ااجملموعات الدينيةا وااجلماعاتا وااركونات اجملتم يةا، وغأها. 

زياد وحت م ارقررخل اةااة اح اماً تامااً مبادأ التحدياد الاذاه للهوياة، ولكنهاا تارى أن باذل م -63
من اجلهو  ضروري لُتدر  جمموعات األقلياات نفُساها متاام اإل را  م اىن مصا لمل ااألقلياةا ون اقاا 
وتب اتاااا، بغياااة تبنياااا مااان جدياااد واساااتلداما مباااا َّملاااا م ناااا  مااان مقاااااد التمكااا . وتؤااااد ارقاااررخل 
اةااااة ماان جديااد أن مصاا لمل ااألقليااةا ال ين ااوي علاا  أي حالااة  ونيااة أو وضااع منااتقو بااأي 
شكل من األشكال، بال علا  االعا اف ب ادم إعماال مبادأي ارسااواخل وعادم التميياز لف اات م يناة. 
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وخيول مبدأ محاية األقليات األشلاا ارنتم  إليها حقوقااً م ينناة، ويفارض التزاماات ملموساة علا  
   .(٧ الدول ب مان بقاء اهلوية الثقافية والدينية واالجتماعية لطقليات ومنائها ارستمر

ويف ب ااااو احلاااااالت، ال ترغااااب الاااادول يف االعاااا اف بوجااااو  جمموعااااات ماااان األقليااااات  -6٤
 اخل إقليمها، ف فو مفهوم ااألقليةا واالعا اف بوضاع األقلياة لتلا  اجملموعاات. ويف حااالت 
أخاارى، ت اا ف الاادول يف  سااتورها اع افاااً قانونياااً مبجموعااات م ينااة باعتبارهااا أقليااات، ولكنهااا 

يف تقييديااة أو م ااايأ متييزيااة عناادما ت تمااد، مااثاًل، اجلنسااية م ياااراً حماادن اً راانمل حقااوق ت بااأ ت ااار 
 (.١٠األقليات  اررجع نفسا، الفقرخل 

وتسالنم ارقاررخل اةااااة باأن افتقاار القااانون الادويل إىل ت رياف قااانوة مقباول عاريااً رصاا لمل  -65
تُذانر أي اً بأن من ارمكن، يف غياب ت ريف ر  ، ااألقليةا ميكن أن يثأ أوجا ت ارب. ولكنها 

ار اااايأ  . فأماااا(8 تقيااايم وجاااو  أقلياااة باساااتلدام م اااايأ موضاااوعية وذاتياااة تساااتند إىل ار اااايأ الدولياااة
القااوم  أو الثقافااة  اروضااوعية فمنهااا اةصااائو ارشاا اة باا  أفاارا  اجملموعااة، مثاال األااال اإلثااين أو

ار ااايأ الذاتيااة ف اااز علاا  مباادأ التحديااد الااذاه للهويااة والرغبااة يف احلفاااع اللغااة أو الاادين. وأمااا  أو
علاااا  اهلويااااة اجلماعيااااة. ووفقاااااً رباااادأ التحديااااد الااااذاه للهويااااة، َّااااأ لطفاااارا  ارنتماااا  إىل جمموعااااات 
األقليااات أن ي تااربوا أنفسااهم أقليااة أو ال ي تااربوا أنفسااهم اااذل . وتااذانر ارقااررخل اةااااة أي اااً بااأن 

يلااازم  و  أقلياااة إثنياااة أو  ينياااة أو لغوياااة يف  ولاااة ماااا ال يتوقاااف علااا  قااارار مااان تلااا  الدولاااة، بااالوجااا
يتقرر مبوجب م اايأ موضاوعية. وباإلضاافة إىل ذلا ، ال يلازم أن يكاون أفارا  األقلياة مان الرعاياا  أن

 .(9 أو اروالن ، أو حىت من ارقيم  الدائم 
وعااالوخل علاا  ذلاا ، ت اا ف ارقااررخل اةااااة بأنااا لتفااا ي الثغاارات يف احلمايااة ميكاان، باال  -66

ينبغ ، ت بيأ إلاار حقاوق األقلياات علا  اجملموعاات الا  تكاون، باالرغم مان انتمائهاا إىل نفاس 
 اجملموعة اإلثنية أو الدينية أو اللغوية ال  ينتم  إليها اجملتمع احملل  األوسع، يف وضع غأ مهايمن
 بااال غالبااااً ماااا تكاااون مهمشاااة( وت ااااة مااان الواااام، وت تااارب نفساااها مااان األقلياااات، و أباااا علااا  
اللجوء إىل إلار حقوق األقليات للم البة  قوقهاا. وهاذا هاو حاال ال دياد مان الف اات ارت اررخل 

قادم من ال بقية يف ايع أعاء ال اأ، ال  ارسا هلا ارقاررخل اةاااة تقريرهاا ارواضاي   الساابأ ار
  (.A/HRC/31/56إىل جملس حقوق اإلنسان  

وقاد الحلااا ارقااررخل اةااااة أن أفارا  ف ااات م يننااة ماان ااعاات األقليااات، مثاال النساااء  -6٧
واأللفال وارسن  واألشلاا ذوي اإلعاقة وارثليات وارثليا  ومز وجا  اريال اجلنسا  ومغاايري 

ن ماان أشاااكال مت اااد خل ومتقال اااة مااان التميياااز اهلويااة اجلنساااانية، يواجهاااون حتاااديات فريااادخل وي اااانو 
الناااجم عاان وضاا هم اااأفرا  ماان األقليااات، و ااروفهم أو أحااواهلم ب ينهااا. وتشااجع ارقااررخل اةااااة 
عل  إجراء مزيد من البحوث للتواال إىل فهام اامال حلاالتهم، وتادعو إىل ااااذ إجاراءات ها فاة 

 للتصدي للتحديات ال  ت  ضهم  ون غأهم.
مااا تاادفع أمناااط اهلجاارخل ال اريااة ب ااو ارهاااجرين إىل تشااكيل ااعااات تكااا  تكااون  وغالباااً  -68

م اااااة يف بلااادها ار ااايف. وجياااب علااا  الااادول أن تباااذل جهاااو اً مت اااافرخل لااادعم أفااارا  األقلياااات 
__________ 

 .  9( بشأن حقوق األقليات، الفقرخل ١99٤ ٢3اللجنة ار نية  قوق اإلنسان، الت ليأ ال ام رقم  (٧ 

اررجاااع نفساااا. انلااار أي ااااً الفرياااأ ال امااال ار اااين باألقلياااات، الت لياااأ علااا  إعاااالن األمااام ارتحااادخل بشاااأن حقاااوق  (8 
 (. E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2نية وإىل أقليات  ينية ولغوية  األشلاا ارنتم  إىل أقليات قومية أو إث

 .  ٢-5، الفقرخل ٢3اللجنة ار نية  قوق اإلنسان، الت ليأ ال ام رقم  (9 
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اجلديدخل لالندماج يف سوق ال مل الولنية والنسيج االجتماع  وال قلية اجلماعياة، ووضاع ضامانات 
ة يف اساتلدام لغاتهم ولارساة  يانهم واتبااا تقاليادهم وثقاافتهم. وقاد تاؤ ي مشااعر تكفل هلم احلريا

االغ اب وعدم االنتماء، اما هو حال ارهاجرين يف اثأ من األحيان، ومشاعر اةاوف والتهدياد،  
اما هو حال اروالن  غالباً، إىل  هور سلو  م اا  للمجتماع، بال ميكان أن يكاون إجراميااً، ومناا 

. وينبغااا  التصااادي لتلااا  ارشااااعر بوضاااع بااارامج التناااوا االساااتباقية الااا  تسااااعد ارهااااجرين الت ااارف
 واروالن  عل  التواال وزيا خل الت ارف، وتشجع عل  إ ماج اجلميع يف اجملتمع.

اااام أااااايبا ارقاااررخل اةااااااة بالاااذهول ماااان االفتقااااار ال اااام إىل م رفااااة وفهااام وضااااع أشااااد و  -69
ا اليومياااة مااان أجااال التمتاااع  قاااوق اإلنساااان األساساااية والكراماااة. واثاااأاً األقلياااات حرمانااااً ومب اناهتااا

يتفاااقم هااذا الوضااع ماان جااراء مااا تبديااا الساال ات ماان إ ااال، بساابب اتباااا حوامااة ال تشاامل  مااا
اجلميع، وغيااب قناوات االتصاال با  األقلياات والسال ات، ونقاو األمااان ارتاحاة للتباا ل ا مان 

اةاااربات والت ل اااات. ويسااااور ارقاااررخل اةاااااة القلاااأ مااان أن التفاوتاااات رلتلاااف ا راء والشاااواغل و 
ارتزايدخل يف اثأ مان أعااء ال ااأ، وشادخل ترااز السال ة يف اجملاال  االقتصاا ي والسياسا  وااذل  يف 
وساااائط اإلعااااالم، سااااتؤ ي إىل زيااااا خل هتمااااي  األشاااالاا اروجااااو ين يف القاااااا أاااااالً. وت تقااااد أن 

وتقاساام الساال ة باا   تلااف اجملموعااات ارنتميااة إىل لبقااات اجتماعيااة  تلفااة التواااال وبناااء الثقااة 
 شروط أساسية لتحقيأ التنمية ارستدامة والسالم واالستقرار. 

وأعربا ارقررخل اةااة عن انزعاجها البالغ إزاء قلاة عاد  ارناااب السياساية ال اماة الا   -٧٠
يف اثااأ ماان األحيااان. وقااد أااادت مااراراً وتكااراراً  يشااغلها أفاارا  األقليااات، أو عاادم وجو هااا متاماااً 

خالل ف خل واليتها احلاجة إىل افالة إشرا  األقليات يف اياع عملياات اانع القارار، مباا يف ذلا  
يف البلديات واهلياال احلكومية، وهي اات إنفااذ القاانون، والسال ة الق اائية، واهلي اات التشاري ية، 

هلي ات، وال سيما عنادما تت لاأ قراراهتاا باألقلياات. فبادون مشااراة ونلم ال دالة اجلنائية، وسائر ا
األقليات، تكون تلا  اهلي اات أقال قادرخل علا  ااااذ القارارات احليوياة علا  عاو ي او  باالنفع علا  
اجملتماع بأساار ، وقاد تاانقو ثقاة األقليااات ماا، ورمبااا تا    يف اللجااوء إليهاا، أو جيااد ماا يثب ااا عاان 

 ف ل ذل . 
ذانر ارقاررخل اةاااة باأن  تلاف أشاكال التميياز وال ناف والفلاائع ها  ملااهر  تلفاة تناتج وتُ  -٧١

يف  عااان عقلياااات متشاااامة وغالبااااً ماااا تكاااون متجاااذرخل يف اةاااوف واجلهااال والشااا ور بان ااادام األمااان، أو
احلسااد بكاال بسااالة. وتأسااف ل اادم تاارابط الدراسااات النفسااية واالجتماعيااة والقانونيااة يف هااذا اجملااال، 

االجتماعياة الف لياة الكامناة  - وحت  األمم ارتحدخل عل  زيا خل االهتمام بتحس  فهم الدوافع النفساية
 وراء التحامل وال نصرية والت صب والكراهية، ا  يتسىن مواجهتها ومن ها عل  عو أف ل. 

 الحاجة إلى جمع البيانات الكافية والتحليل اإلحصائي -2 
أن ذاااارت ماااراراً وتكاااراراً يف تقاريرهاااا ارواضاااي ية وتقاااارير زياراهتاااا  لقاااد سااابأ للمقاااررخل اةاااااة -٧٢

الق رياااة أن مااان األ ياااة مبكاااان أن تكاااون الااادول علااا  بينناااة مااان ترايباااة ساااكا ا، مباااا يف ذلااا  م رفاااة 
جمموعاااات األقلياااات اروجاااو خل فيهاااا، لكااا  تتكاااونن لاااديها ااااورخل  قيقاااة عااان عاااد ها وتوزي هاااا اجلغااارايف 

االقتصااا ي. ويشاااكل اااع البياناااات ارصاانفة عااان األقليااات وإجاااراء  - جتمااااع وهويتهااا ووضاا ها اال
حتلياال إحصااائ  هلااا أ اتاا  أساساايت  لرساام وراااد سياسااات مالئمااة وخ ااط حمااد خل لطقليااات. ويف 
سااياق عمليااة اااع البيانااات ارصاانفة وحتليلهااا، ينبغاا  وضااع أحكااام للحمايااة ماان التمييااز والوااام وأي 
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لوماااات احلساسااااة، وفقاااااً للم اااايأ الدوليااااة ارت لقااااة  ماياااة البيانااااات الشلصااااية إسااااءخل السااااتلدام ار 
 واةصواية.

وينبغااا  أن ُ ماااع البياناااات ارصااانفة علااا  الصااا د الاااولين واإلقليمااا  واحمللااا  مااان خاااالل  -٧3
الت اااادا  الاااااولين والدراساااااات االستقصاااااائية االجتماعياااااة الدورياااااة، وأن تقااااا ن بتحليااااال إحصاااااائ  

من إشرا  مسجل  بيانات من ذوي خلفياات متنوعاة، مبان فايهم أفارا  أقلياات،  مناسب. وال بد
وال ساايما يف األقاااليم الاا  ت اااز فيهااا األقليااات. وينبغاا  أن تسااممل أساا لة الت اادا  بتقاادس أجوبااة 
مفتوحاااة ومت اااد خل لتمكااا  اجمليبااا  مااان حتدياااد هاااويتهم وفقااااً النتماااائهم القاااوم  واإلثاااين والاااديين 

 - يف ذلاااا  حتديااااد هويااااات مت ااااد خل. وماااان ال ااااروري وضااااع مؤشاااارات اجتماعيااااةواللغااااوي، مبااااا 
اقتصاااا ية  تلفاااة بغياااة إجاااراء تقيااايم مالئااام راااا ميكااان أن ت انياااا األقلياااات مااان هتماااي  ومتيياااز يف 
جماااالت شااىت منهااا احلصااول علاا  الت لاايم وال ماال والصااحة والسااكن واةاادمات ال امااة. وعااالوخل 
علاااا  ذلاااا ، قااااد يت لااااب الفهاااام التااااام لوضااااع األقليااااات أحياناااااً أشااااكااًل أخاااارى ماااان الدراسااااات 

مثااال ارساااول الساااكانية الااا  تقااايس التجاااارب والتصاااورات وارواقاااف، والدراساااات االستقصاااائية، 
 االستقصائية ال  تقينم الوضع بغية الوقوف مباشرخل عل  أوجا التمييز يف حاالت حمد خل. 

 تعزيز اإلطار المؤسسي من أجل تحسين حماية حقوق األقليات -٣ 
حقااوق األقليااات. ولكنهااا ليسااا اافيااة ال بااد ماان وجااو  ألاار قانونيااة  وليااة وولنيااة بشااأن  -٧٤

ل اامان اإلعماااال الف لااا  حلقاااوق األشااالاا ارنتمااا  إىل أقليااات. وقاااد أاااادت ارقاااررخل اةاااااة ماااراراً 
وتكااراراً ضاارورخل إنشاااء آليااات متلصصااة علاا  ايااع ارسااتويات لتيسااأ وضااع التشااري ات والسياسااات 

(. وإذا اانااااا احلكومااااات تتحماااال A/67/293وتصااااميم وتنفيااااذ وراااااد الااااربامج ارتصاااالة باألقليااااات  
ارسااؤولية الرئيسااية عاان إعمااال حقااوق األقليااات، فااإن ا ليااات اإلقليميااة وال اريااة ماادعوخل إىل أ اء  ور 

 هام يف  عم وتوجيا وراد امتثال الدول للم ايأ الدولية ارت لقة  قوق األقليات.
لصصااااة بشااااأن حقااااوق األقليااااات وينبغاااا  أن ُتسااااند إىل ارؤسسااااات وا ليااااات الولنيااااة ارت -٧5

واليااات اسااتباقية تشاامل، يف الااة أمااور، اساات راض واقاا ال م ااايأ حمليااة، وتااوفأ اةااربات وار لومااات 
لصياغة التشري ات ول ملياات رسام السياسااتز ورااد القاوان  والسياساات ارت لقاة  قاوق األقلياات 

فياذز وتشاجيع وتنسايأ الاربامج ارت لقاة بق اايا والتواية بإ خال ت ديالت أو اااذ تادابأ يف جماال التن
األقلياات واالسا اتيجيات ارساتنب ة ر اجلاة ارشااال ارتصالة باألقليااتز واالضا الا بأنشا ة الا ويج 
والتثقيفز وإعدا  أ لة ارمارسات السليمة وموار  ار لومات والتقااريرز وتنلايم محاالت التوعياة  قاوق 

اااال وأ اء  ور قناااوات االتصاااال الف الاااة بااا  ااعاااات األقلياااات واإل ارخل األقلياااات، وماااد جساااور التوا
ال امة. ويكتس   ور تل  ارؤسساات وا لياات أ ياة بالغاة ليصابمل التمتاع  قاوق األقلياات أماراً واق ااً 

 ال جمر  لمول.
ووقفااا ارقااررخل اةاااااة يف اثااأ ماان األحياااان علاا  فجااوات بااا  السياسااات والتشاااري ات  -٧6

ل ماال والااربامج ال موحااة بشااأن األقلياااات، ماان جهااة، واالفتقااار إىل آليااات تتااوىل بالف ااال وخ ااط ا
تنفيااذها أو راااد تنفيااذها، ماان جهااة أخاارى. وتشاا ر بااالقلأ أل ااا رأت خااالل فاا خل واليتهااا أن عاادخل 
بلدان تواجا ا وبات يف حتدياد أنساب اإل ارات احلكومياة لل ناياة بشاؤون األقلياات، وحاىت عنادما 

تساتويف  ا ذل ، فإن قدراهتا من حي  مالاهاا الاو يف  وميزانيتهاا وااالحياهتا غالبااً ماا اليتسىن هل
 ار ايأ الدنيا الالزمة إليالء األقليات االهتمام الف ال وتوفأ احلماية الالزمة هلا. 



A/HRC/34/53 

GE.17-00237 18 

وتارى ارقاررخل اةاااة أناا باالنلر إىل أ ياة إعماال حقاوق األقلياات باعتباار  وسايلة أساسااية  -٧٧
رنع التوترات والنزاعات، ال بد من االستثمار يف االهتمام ارؤسسا  بق اايا األقلياات أاثار مان أي 
وقا م  . وينبغ  أن ت اعف الدول جهو ها الرامية إىل إضفاء ال ابع ارؤسسا  علا  اةاربخل يف 

 وقائيااة جمااال حقااوق األقليااات قباال نشااوء التااوترات، ماان أجاال حتديااد ارشاااال احملتملااة وتنفيااذ تاادابأ
تااري  مان التاوترات  ف الة. ويكتس  ذل  أ ية ليس للدول ال  ت م نسبة ابأخل مان األقلياات وهلاا
ي رفااااا احلاضاااار ماااان  أو النزاعااااات اإلثنيااااة أو الدينيااااة فحسااااب، باااال للاااادول اافااااة أي اااااً، بساااابب مااااا

أخاارى  يناميااات اهلجاارخل الدوليااة، حياا  باتااا أقليااات جدياادخل ماادعوخل إىل الت اااي  مااع جمموعااات 
 ترسلا جذورها يف اإلقليم منذ ف خل ألول.

وجياااب اساااتكمال وت زياااز الب ااادىل الاااولين لالهتماااام ارؤسسااا  بق اااايا األقلياااات ب لياااات   -٧8
إقليمية و ولية متينة مكلنفة بالتشجيع علا   ماج حقاوق األقلياات يف التشاري ات الولنياة، ف ااًل 

ا إقليمياااً و ولياااً. ويف هااذا الصااد ، تنااو  ارقااررخل عاان محايااة ار ااايأ ارت لقااة باألقليااات والنهااوض ماا
اةاااااة ب اااد  مااان ارمارساااات الساااليمة ارتب اااة، مثااال ارفاااوض الساااام  لطقلياااات القومياااة التاااابع 
رنلماة األماان والت اااون يف أوروبااا و تلااف ا ليااات ارلصصااة يف جملااس أوروبااا، وتشااأ يف الوقااا 

ا لياااات اإلقليمياااة. ف لااا  سااابيل ارثاااال، ال توجاااد آلياااات  ذاتاااا أي ااااً إىل احلاجاااة إىل زياااا خل ت زياااز
متلصصااااة بشااااأن األقليااااات  اخاااال اللجناااااة األفريقيااااة حلقااااوق اإلنسااااان والشاااا وب أو اجلماعاااااة 
االقتصااا ية لاادول غاارب أفريقيااا أو راب ااة أماام جنااوب شاارق آساايا. وقااد اسااتهلا ارقااررخل اةااااة 

ات  اخاال ا ليااات اإلقليميااة، ليكااون ذلاا  حااواراً للتشااجيع علاا  ت ياا  منسااق  م نياا  باألقلياا
 مبثابة نق ة ان الق، وحثا عل  النلر يف إمكانية متديد واليات اهلي ات القائمة ذات الصلة. 

 تعزيز دور األمم المتحدة في حماية األقليات -٤ 
ل ااأ ترحب ارقررخل اةااة باهتمام األمم ارتحدخل ارتزاياد بق اايا األقلياات يف اياع أعااء ا -٧9

يف السنوات األخأخل، واذل   اخل ارنلومة نفسها. ومن ذلا  إنشااء شابكة األمام ارتحادخل ار نياة 
، الا  تتاوىل ارفوضاية الساامية تنسايأ أعماهلاا (١٠ ٢٠١٢بالتمييز ال نصري ومحاية األقلياات يف عاام 

. وقاد وضا ا الشابكة إ ارخل وواالاة وبرناجمااً وااندوقاً تاب ااً لطمام ارتحادخل ٢٠وه  ت م أاثر من 
توااايات ومبااا ح حمااد خل هتاادف إىل حتقيااأ الف اليااة يف عماال األماام ارتحاادخل علاا  التصاادي للتمييااز 
ال نصااري ومحايااة األقليااات مبااا يتماشاا  مااع ار ااايأ الدوليااة، ااادرت يف شااكل مااذارخل إرشااا ية ماان 

 . (١١ ٢٠١3األم  ال ام يف عام 
تزايااد خ ااااب الكراهياااة وااار  األجاناااب والتحاااريو ويف ضااوء احلالاااة الراهنااة الااا  تشاااهد  -8٠

عل  الكراهية ضد األقليات، إىل جانب تصاعد األحزاب السياسية من أقص  اليم  واألحازاب 
ارت رفااة يف ايااع أعاااء ال ااااأ، ت تقااد ارقااررخل اةاااااة أن ماان األ يااة مبكاااان ت ياا  مسااؤول رفياااع 

ل امااااة، وإنشاااااء منااااااب عليااااا  اخاااال إ ارات ارسااااتوى م ااااين بق ااااايا األقليااااات  اخاااال األمانااااة ا
ووااااااالت األماااام ارتحاااادخل ُتكاااارَّس حصااااراً لق ااااايا محايااااة حقااااوق األقليااااات وإ ارخل التنااااوا واااااون 

__________ 

 .  ٢٠١٢آذار/مارس  6، الصا ر يف ٢٠١٢/٤قرار جلنة السياسات رقم  (١٠ 

 www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/GuidanceNoteRacialDiscriminationمتاحااااة يف الاااارابط التااااايل:  (١١ 

Minorities.pdf . 
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اجملتم اات الت د ياة. وساايكون ت يا  منسااق  م نيا  باألقليااات يف اياع مكاتااب األمام ارتحاادخل 
 اريدانية خ وخًل ابأخًل إىل األمام أي اً.

ارقااررخل اةااااة أي اااً أن مااو ف  األماام ارتحاادخل يف ايااع اركاتااب والكيانااات، وت تقااد  -8١
ساااايما يف ارياااادان، ينبغاااا  أن ي كسااااوا علاااا  عااااو أف اااال ال ايبااااة القوميااااة واإلثنيااااة والدينيااااة  وال

للمجتم اات الا  ي ملاون فيهااا. فاارو فون ارنتماون إىل جمموعااات األقلياات ال جيلباون إىل عماال 
اةااربخل يف الق ااايا الاا  متااس شاااؤون األقليااات فحسااب، باال يشااكلون أي اااً  ااازخل األماام ارتحاادخل 

الوااال باا  األماام ارتحاادخل وااعااات األقليااات. وقااد ُساارَّت ارقااررخل اةااااة لتمكنهااا ماان حتديااد 
، أجاااارى فريااااأ األماااام ارتحاااادخل الق ااااري يف ٢٠١٢لارسااااات جياااادخل يف هااااذا الصااااد . ففاااا  عااااام 

ئية  اخليااة لتقياايم تنااوا مو فيااا، وأللااأ برنااامج تاادريب  اخلاا  اهوريااة مولاادوفا  راسااة استقصااا
لطشااالاا ارنتمااا  إىل الف اااات الااا  تبااا َّ أ اااا لثلاااة متثاااياًل ناقصااااً، ومنهاااا ف اااة األشااالاا ذوو 
اإلعاقة وف ة ارنحادرين مان أاال أفريقا  وف اة الروماا. وتشاجع ارقاررخل اةاااة بشادخل علا  األخاذ 

 مم ارتحدخل األخرى.مذ  اربا رخل يف مكاتب األ
وال بد لطمام ارتحادخل أن تتلاذ، يف إلاار  ورهاا احلاسام بشاأن ق اايا األقلياات، موقفااً  -8٢

أقااوى يف الاادعوخل إىل محايااة حقااوق األقليااات ولنياااً وإقليمياااً، وذلاا  باااحلرا تباعاااً علاا  أن ت اازز 
وآلياااات إقليمياااة تت لاااأ الااادول ألرهاااا القانونياااة والسياسااااتية وارؤسساااية، وعلااا  أن توضاااع م اااايأ 

مبكافحااة التمييااز و قااوق األقليااات، بغيااة محايااة تلاا  احلقااوق وت زيزهااا. وبارثاال، ينبغاا  أن تنلاار 
األماام ارتحاادخل يف متتاا  ا ليااات وارنااابر القائمااة ار نيااة باألقليااات  اخاال منلومتهااا، مبااا يف ذلاا  

الوخل علا  ذلا ، تاأخر اثاأاً إنشااء جلناة ارنتدى ار ين بق ايا األقليات، بتوفأ موار  إضافية. وع
، ومااان شاااأ ا أن ١9٤8لرااااد تنفياااذ اتفاقياااة مناااع جرمياااة اإلباااا خل اجلماعياااة وار اقباااة عليهاااا ل اااام 

 تساعد الدول األع اء يف االمتثال اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية. 

االحتفةةةةال بالةةةةذكرى السةةةةنوية الخامسةةةةة والعشةةةةرين إلعةةةةالن حقةةةةوق األشةةةةخا   -دال 
 نتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغويةالم
الاااذارى السااانوية اةامساااة وال شااارين إلعاااالن حقاااوق األشااالاا  ٢٠١٧سيصاااا ف عاااام  -83

ارنتم  إىل أقلياات قومياة أو إثنياة وإىل أقليناات  ينياة ولغوياة. وتتايمل هاذ  الاذارى السانوية فرااة فريادخل 
اإلجناااازات الساااابقة والت لاااع إىل حتدياااد السااابل الكفيلاااة بزياااا خل متتااا  ويف الوقاااا ارناساااب للتفكاااأ يف 

ار اااايأ الدولياااة بشاااأن محاياااة حقاااوق األقلياااات. ويااانو اإلعاااالن يف  يباجتاااا علااا  أن ات زياااز ومحاياااة 
 حقوق األشلاا ارنتم  إىل أقليات قومياة أو إثنياة وإىل أقلياات  ينياة ولغوياة يساهمان يف االساتقرار

جتمااااع  للااادول الااا  ي يشاااون فيهااااا، ويشاااد  علااا  أن ت زياااز تلااا  احلقاااوق وإعماهلاااا السياسااا  واال
إىل حكام باستمرار اباعتبار ذل  جزءاً ال يتجزأ من تنمية اجملتمع بأسر  و اخل إلار  ميقرال  يستند 

 القانون، من شأنا أن يسهم يف تدعيم الصداقة والت اون فيما ب  الش وب والدولا.
رخل اةااة مكاتب األمم ارتحدخل ووااالهتا والدول األع ااء واجملتماع ارادة وتشجع ارقر  -8٤

ولثل  األقليات عل  تنليم مبا رات حمد خل لالحتفال مذ  الاذارى السانوية اهلاماة روااالة ت زياز 
 الوع  باإلعالن والنلر يف ارسائل احملد خل األوثأ الة باألقليات. 
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 األقلياتالمنتدى المعني بقضايا  -هاء 
أنشئ ارنتدى ار ين بق اايا األقلياات، الاذي حال حمال الفرياأ ال امال ار اين باألقلياات،  -85

 ٢٠١٢وأعيااااد تأايااااد  يف عااااام  6/١5مبوجااااب قاااارار جملااااس حقااااوق اإلنسااااان  ٢٠٠٧يف عااااام 
. وهاو مكلناف باأ اء  ور منارب لت زياز احلاوار والت ااون بشاأن الق اايا ذات ١9/٢3مبوجب القرار 

باألقلياااات القومياااة أو اإلثنياااة وباألقلياااات الدينياااة واللغوياااة، وبتقااادس مساااا ات مواضاااي ية الصااالة 
وخربات يف أعمال ارقررخل اةااة ار نية بق ايا األقليات. وارقاررخل اةاااة مكلفاة بتوجياا أعماال 

لاااس. ارنتاادى والتح ااأ الجتماعاتااا السااانوية واإلبااال  عاان تواااايات ارنتاادى ارواضااي ية إىل اجمل
وي قاااد ارنتااادى اجتماعاااات سااانوية يف جنياااف رااادخل ياااوم  عمااال، اصاااو رناقشاااات مواضاااي ية. 

مشااار  يف ارتوسااط، ينتمااون إىل األقليااات والاادول  5٠٠وَّ اار اجتماعااات ارنتاادى أاثاار ماان 
 األع اء وآليات األمم ارتحدخل واهلي ات احلكومية الدولية اإلقليمية وارنلمات غأ احلكومية. 

ذل  فإن والياة ارقاررخل اةاااة تكمال عمال ارنتادى وت ازز ، وقاد عملاا ارقاررخل اةاااة ول -86
علاااا  تشااااجيع التكاماااال والت اضااااد باااا  التااااا ا ليتاااا  خااااالل فاااا خل واليتهااااا. ووجهااااا مااااا جمموعااااا 

(، ٢٠١١ ورات للمنتاااادى تناولااااا ارواضاااايع التاليااااة: اضاااامان حقااااوق نساااااء األقلياااااتا   سااااا
تحدخل بشأن حقوق األقلياات: حتدياد ارمارساات اإلجيابياة والفارا ارتاحاةا واتنفيذ إعالن األمم ار

(، وامنع ومواجهة ال نف واجلارائم الفلي اة ٢٠١3(، واضمان حقوق األقليات الدينيةا  ٢٠١٢ 
(، وااألقلياات ٢٠١5(، وااألقلياات يف نلاام ال دالاة اجلنائياةا  ٢٠١٤ال  تستهدف األقلياتا  
تقريرهااااا  ٢٠١3(. وارسااااا ارقااااررخل اةااااااة منااااذ عااااام ٢٠١6نسااااانيةا  يف حاااااالت األزمااااات اإل

ارواضي   السنوي إىل اجلم ية ال امة للموضوا نفسا الذي تتناولا  ورخل ارنتدى، سا ياً لإلساهام يف 
مناقشات ارنتدى وإثرائها. وتالحظ ارقررخل اةااة أن ارواضايع الا  اختارهتاا للادورات السانوية ترااز 

ت برزت باعتبارها تثأ شواغل ومشاال بالغاة لطقلياات، وحيثماا يُ تقاد أن هناا  حاجاة عل  جماال
إىل حتسااا  ت بياااأ حقاااوق األقلياااات وت مااايم مراعاهتاااا. وتااارى أن ارنتااادى يساااهم إساااهاماً حيويااااً يف 

 .ت ميأ التفاهم الدويل بشأن هذ  اجملاالت اهلامة وارواضي ية، ويف وضع ار ايأ والقواعد الدولية
وروجااااا ارقااااررخل اةااااااة، خااااالل فاااا خل واليتهااااا، ألعمااااال ارنتاااادى ار ااااين بق ااااايا األقليااااات  -8٧

وتوااااياتا يف حمافااال أخااارى. ففااا  إلاااار أنشااا ة ارتاب اااة اإلقليمااا  للمنتااادى، ساااافرت إىل بااااجنول يف 
حل اااااور الااااادورخل ال ا ياااااة الثالثاااااة واةمسااااا  للجناااااة األفريقياااااة حلقاااااوق اإلنساااااان  ٢٠١3نيساااااان/أبريل 

والش وب، حيا  نلماا الاة أنشا ة ملاا ملتقاً  عامااً موازيااً مبشااراة ارفوضاة ساوياتا مايغاا، الا  
تولا رئاسة  ورخل ارنتدى اةامساة. وأتاال ذلا  ارلتقا  فرااة لتقادس إحالاة للمشاارا  بشاأن الوالياة 

قاااوق اإلنساااان. ويف وارنتااادى، وتباااا ل ار لوماااات ارت لقاااة باألقلياااات ماااع  تلاااف ا لياااات األفريقياااة حل
، نلمااا ارقاررخل اةاااة ملتقااً  موازيااً أثنااء  ورخل ارنتاادى الثامناة للنلاار يف ٢٠١5تشارين الثااة/نوفمرب 

الااة أمااور منهااا ساابل حتساا  هيكاال ارنتاادى وأساااليب عملااا، وتبااا ل أف اال ارمارسااات بشااأن ايفيااة 
آلياات األمام ارتحادخل، وةاااة ارنتادى،  حتس  ت ميم مراعاخل تواياتا، ومناقشة السبل الكفيلاة بإبقااء
، عقااادت ارقاااررخل اةاااااة، مبناسااابة ٢٠١6وجيهاااة لطقلياااات ويف متناوهلاااا. ويف تشااارين األول/أاتاااوبر 

تقادس تقريرهاا إىل اجلم ياة ال اماة، جلساة تشااورية يف نيوياور  أتاحاا فرااة رناقشاة مشاروا توااايات 
ارنتادى خاارج جنياف، وإشارا  أااحاب ارصالحة ار نيا  ارنتدى قبل  ورتا التاس ة، وللتوعية ب مال 

 يف نيويور .
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وال باااد مااان افالاااة االساااتمرار الف لااا  للمنتااادى ار اااين بق اااايا األقلياااات. وتاااو  ارقاااررخل  -88
اةاااة أن تشااكر بالاذات حكااوم  النمساا وهنغاريااا علا   عمهمااا السال  منااذ البداياة. وتأماال 

مان الادول هاذا احملفال الفرياد مزياداً مان األ ياة. وتشاجع هاذ  ارقاررخل اةاااة أن ياويل عاد  أاارب 
البلاادان علاا  إ هااار التزامهااا  قااوق األقليااات وذلاا  بارسااا ة يف متوياال ارنتاادى ماان أجاال افالااة 

 استدامتا وتقدما يف عملا.
وساايكون مااان ارهااام يف ارساااتقبل النلااار يف عقاااد  ورات ارنتااادى ار اااين بق اااايا األقلياااات يف  -89
نالأ ارلتلفة حىت يتسىن ألفارا  األقلياات وارنلماات غاأ احلكومياة الاذين ال يسات ي ون السافر إىل ار

جنيف ارسا ة يف مداوالت ارنتدى من مناالقهم الا  يتواجادون فيهاا. ومان ارستصاوب أي ااً متدياد 
ول ارناقشاات الدورخل ألاثر من يوم  ا  يتمكن عد  أارب من ارشارا  من أخذ الكلماة، واا  تتناا

االب التوااايات. وتشاامل التحااديات األخاارى قلااة الااوع  بارنتاادى علاا  ارسااتوي  اإلقليماا  واحمللاا ، 
واالفتقار إىل القدرخل عل  متاب ة تنفيذ تواياتا. وعالوخل عل  ذل ، سايكون مان ارهام حا  األقلياات 

شااجيع علاا  مشاااراة الاادول يت لااأ ماادول أعمااال ارنتاادى، للت نفسااها علاا  األخااذ بزمااام اربااا رخل فيمااا
اازخل وبنناااءخل، وتاادعيم مشاااراة هي ااات األماام ارتحاادخل األخاارى يف ارنتاادى،  ولثلاا  األقليااات مشاااراة مران

 وت زيز التحاور وارناقشة خالل  وراتا.
وسيصا ف ال ام ارقبل الاذارى السانوية ال اشارخل إلنشااء ارنتادى ار اين بق اايا األقلياات،  -9٠

ررخل اةااة فراة مثالية رواالة التفكأ يف التحديات ارذاورخل أعال  والسبل الكفيلاة ال  ت تربها ارق
 بزيا خل ت زيز أهداف ارنتدى وحتقيقها.

 االستنتاجات والتوصيات -رابعاا  
تشةةعر المقةةررة الخاصةةة بةةالقلق مةةن التهديةةد المحةةدق بالتقةةدم المحةةرز  ةةالل العقةةود  -9١

ليةةات، بسةةبا تزايةةد  طةةاب الكراهيةةة وكةةر  األجانةةا الماضةةية فةةي مجةةال حمايةةة حقةةوق األق
والتحةةريع علةةى الكراهيةةة ضةةد األقليةةات، إلةةى جانةةا صةةعود األحةةزاب السياسةةية المتطرفةةة 
وأحزاب أقصى اليمةين  ولةذلك تحةل علةى المسةارعة إلةى وضةع ضةمانات ملموسةة للحفةا  

نات شةةكل علةةى تلةةك اإلنجةةازات والسةةمام بمزيةةد مةةن التقةةدم  ويجةةا أن تتخةةذ تلةةك الضةةما
تعزيز األطر التشريعية والمؤسسية من أجل حماية حقوق األقليات، فضالا عةن التحلةي بةدرادة 
سياسية ال لبس فيهةا لتهيةةة الوةروف المواتيةة لبنةاء مجتمةع متماسةك سةمت  الوحةدة فةي إطةار 

 التنوع  
لتةام وتدعو المقررة الخاصةة الةدول إلةى مراجعةة تشةريعاتها الوطنيةة لضةمان تماشةيها ا -9٢

مع إعالن حقوق األشخا  المنتمين إلةى أقليةات قوميةة أو إثنيةة وإلةى أقليةات دينيةة ولغويةة  
وتةةذك ر بالركةةائز األربةةع لحمايةةة حقةةوق األقليةةات، التةةي ينبغةةي تجسةةيدها فةةي تلةةك القةةوانين، 
وهةةةي:  أم حمايةةةة بقةةةاء األقليةةةات بمكافحةةةة العنةةةف الةةةذي يسةةةتهدف أفرادهةةةا ومنةةةع اإلبةةةادة 

بم حمايةةةة وتعزيةةةز الهويةةةة الثقافيةةةة لمجموعةةةات األقليةةةات، وحقهةةةا فةةةي التمتةةةع الجماعيةةةة   
بهويتهةةا الجماعيةةة ورفةةع الةةدم؛ القسةةري   حم ضةةمان الحةةق فةةي عةةدم التمييةةز والحةةق فةةي 
المساواة، بما في ذلك وضع حد للتمييز الهيكلي أو المنهجي وتعزيز اإلجةراءات اإليجابيةة، 

األقليات بفعالية في الحياة العامة وفي اتخةاذ القةرارات  عند االقتضاء   دم الحق في مشاركة
التةةي تعنيهةةا  وتةةود المقةةررة الخاصةةة أن تشةةدد علةةى أن الواقةةع بةةيان فةةي كثيةةر مةةن األحيةةان أن 
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مجةةةرد وجةةةود أحكةةةام تتعلةةةق بعةةةدم التمييةةةز وتُلةةةزم بمعاملةةةة جميةةةع أفةةةراد المجتمةةةع علةةةى قةةةدم 
عةال ، ال يكفةي لتةوفير حمايةة فعالةة لألقليةات المساواة، دون الضمانات اإلضافية المةذكورة أ

 المحرومة 
وقد الحوت المقررة الخاصة التحديات التي تعتر  استخدام مصطلح "األقليةات"  -93

فيما يتعلق بجماعات بعينها، إما ألنها ترفع أن يشار إليها بأنها أقليات بسةبا داللةة سةلبية 
ها تلةةةك  تولةةة تةةرفع االعتةةراف بهةةا بصةةفمتصةةورة، أو ألنهةةا تعتبةةر نفسةةها أقليةةات ولكةةن الد

أن األمةةر يتطلةةا مزيةةداا مةةن التوعيةةة كةةي يُةةدر م تمةةام اإلدرام معنةةى مصةةطلح "األقليةةة"  وتةةرى
ونطاق  وتبعات ، بغية تبني  من جديد واستخدام  بما يحمل  معنا  من مقاصد التمكةين  وتةذك ر 

لغوية في دولة مةا ال يتوقةف علةى قةرار المقررة الخاصة أيضاا بأن وجود أقلية إثنية أو دينية أو 
من تلةك الدولةة، بةل يلةزم أن يتقةرر بموجةا معةايير موضةوعية  وال يلةزم أن يكةون أفةراد تلةك 
األقلية من الرعايا أو المواطنين، أو حتى من المقيمين الدائمين  ولةذلك تشةجع الةدول  علةى 

ماية لصةالح جميةع األقليةات أن تتبع قدر اإلمكان نهجاا يشمل الجميع عند وضع تدابير الح
 المحرومة دا ل إقليمها، بمن فيها العمال المهاجرون واألقليات الوافدة حديثاا  

ويسةةةاور المقةةةررة الخاصةةةة القلةةةق مةةةن أن األقليةةةات تتةةةأثر فةةةي الغالةةةا علةةةى نحةةةو غيةةةر  -9٤
تحةرم متناسا بحالة انعةدام الجنسةية الناجمةة عةن تشةريعات تمييزيةة تتعلةق بالجنسةية يمكةن أن 

بعع المجموعات اإلثنية أو اللغوية أو العرقيةة أو الدينيةة مةن الجنسةية، أو ُتجةرد أفرادهةا منهةا  
ماليةين شةخ ، وعلةى الةرغم  10فال يقل عةدد المحةرومين مةن الجنسةية فةي العةالم اليةوم عةن 

هةم، من االفتقار إلى بيانات مصنفة، فدن التقديرات تشير إلى أن كثيراا مةنهم، إن لةم يكةن معوم
تبةةذلها األمةةم  ينتمةةون إلةةى جماعةةات األقليةةات  ولةةذلك ترحةةا المقةةررة الخاصةةة بةةالجهود التةةي

 المتحةةةةةةةدة حاليةةةةةةةاا، بمةةةةةةةا فةةةةةةةي ذلةةةةةةةك الحملةةةةةةةة العشةةةةةةةرية للقضةةةةةةةاء علةةةةةةةى انعةةةةةةةدام الجنسةةةةةةةية
 I Belong campaign م التي أطلقتها مفوضية األمم المتحةدة السةامية لشةؤون الالجةةين، وتحةل

عهةةةد بتقةةةديم كامةةةل الةةةدعم والتعةةةاون كةةةي يتسةةةنى وضةةةع حةةةد النعةةةدام الةةةدول األعضةةةاء علةةةى الت
 الجنسية، بحيل ال تكون مصدراا آ ر للوصم والتمييز ضد األقليات  

وإذا كانت األطر القانونيةة بشةأن حقةوق األقليةات أساسةية، فهةي ليسةت كافيةة لضةمان  -95
كةريس اهتمةام مؤسسةي اإلعمال الفعلي لحقوق األشةخا  المنتمةين إلةى أقليةات  وال بةد مةن ت

فةةي شةةةكل آليةةةات متخصصةةة علةةةى جميةةةع المسةةةتويات لتيسةةير وضةةةع التشةةةريعات والسياسةةةات 
 وتصميم وتنفيذ ورصد البرام؛ المتصلة باألقليات  

 الةةةوطني لالهتمةةةام المؤسسةةةي بقضةةةايا األقليةةةةات اسةةةتكمال وتعزيةةةز البعةةةد ويجةةةا -96
حقةوق األقليةات فةي التشةريعات بالتشةجيع علةى دمة؛  إقليمية ودوليةة متينةة مكلفةة بآليات

الوطنيةةةة، فضةةةالا عةةةن حمايةةةة المعةةةايير المتعلقةةةة باألقليةةةات والنهةةةو  بهةةةا إقليميةةةاا ودوليةةةاا  
وتشجع المقررة الخاصة النوم اإلقليمية على اعتمةاد معةايير قويةة بشةأن حقةوق األقليةات، 

 ليات  وإنشاء آليات مخصصة، ما لم تكن موجودة، من أجل حماية وتعزيز حقوق األق
 عةةةدد أفةةةةراد األقليةةةةات الةةةةذين يشةةةةغلون وتشةةةعر المقةةةةررة الخاصةةةةة بقلةةةةق بةةةةال  إزاء -9٧

تماماا في كثير من األحيان  وقةد أكةدت مةراراا  منعدمالمحدود أو ال عامةو  سياسية مناصا
طةةوال فتةةرة واليتهةةا الحاجةةة إلةةى كفالةةة إشةةرام األقليةةات فةةي جميةةع عمليةةات صةةنع  وتكةةراراا 

فةي البلةةديات والهياكةةل الحكوميةةة، وهيةةات إنفةةاذ القةةانون، والسةةلطة  القةرار، بمةةا فةةي ذلةةك
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القضةةائية، والهيةةةات التشةةريعية، ونوةةم العدالةةة الجنائيةةة، وسةةائر الهيةةةات، وال سةةيما عنةةدما 
تتعلةةق قراراتهةةا باألقليةةات  فبةةدون مشةةاركة األقليةةات، تكةةون تلةةك الهيةةةات أقةةل قةةدرة علةةى 

تتراجع ثقة األقليات  بالنفع على المجتمع بأسر ، وقدحيوية على نحو يعود  قرارات اتخاذ
علةى ذلةك،  ال تقعةد همتهةا عةن فعةل ذلةك  وعةالوة بها، وربما تتردد فةي اللجةوء إليهةا، أو

لألقليةةات، والتةةدابير تشةةكل الممارسةةات السةةليمة والشةةاملة فةةي مجةةال الحوكمةةة، الجامعةةة 
عنةةةف  وتشةةةمل الحوكمةةةة السةةةليمة الضةةةامنة للمسةةةاواة شةةةرطين رئيسةةةيين ال بةةةد منهمةةةا لمنةةةع ال

الترتيبات القانونية واإلدارية واإلقليمية التةي تسةمح بتيسةير شةؤون الجماعةات علةى نحةو سةلمي 
وبن اء، استناداا إلى مبةدأ المسةاواة فةي الكرامةة والحقةوق للجميةع، وتسةمح بالتعدديةة التةي ال بةد 

الحفةةةا  علةةةى هةةةويتهم  المختلفةةةة منهةةةا ليتسةةةنى لألشةةةخا  الةةةذين ينتمةةةون إلةةةى المجموعةةةات
 وتنميتها 

وتعتقد المقررة الخاصة أن مةوففي األمةم المتحةدة فةي جميةع المكاتةا والكيانةات،  -98
وال سةةيما فةةي الميةةدان، ينبغةةي كةةذلك أن يعكسةةوا علةةى نحةةو أفضةةل التركيبةةة القوميةةة واإلثنيةةة 

ع والدينيةةةةة للمجتمعةةةةات التةةةةي يعملةةةةون فيهةةةةا  وبفضةةةةل شةةةةبكات راسةةةةخة وقويةةةةة للتشةةةةاور مةةةة
األقليةةةات، والجهةةةود الراميةةةة لبنةةةاء الثقةةةة بةةةين مكاتةةةا األمةةةم المتحةةةدة وجماعةةةات األقليةةةات، 
سةةتكون المنومةةة أقةةدر علةةى االضةةطالع بةةدورها الحيةةوي فةةي التعةةرف علةةى عالمةةات اإلنةةذار 
المبكر بالتوترات الطائفية واالستجابة لها، وستكون أحسن استعداداا لمنع الفوةائع الجماعيةة 

 اعية، التي تستهدف األقليات أكثر من غيرها  واإلبادة الجم
أن تبذل المزيد من المساعي الحثيثة في دعوتهةا  وينبغي لألمم المتحدة بوج  عام -99

تعزيةةز الةةدول أطرهةةا  علةةى بةةأن تحةةر  إلةةى حمايةةة حقةةوق األقليةةات وطنيةةاا وإقليميةةاا، وذلةةك
ات إقليميةة تتعلةق بمكافحةة القانونية والسياساتية والمؤسسية، وعلى أن توضةع معةايير وآلية

التمييةةز وبحقةةوق األقليةةات، بغيةةة حمايةةة تلةةك الحقةةوق وتعزيزهةةا  وبالمثةةل، ينبغةةي أن تنوةةر 
األمم المتحدة في تمتين اآلليات والمنابر القائمةة المعنيةة باألقليةات دا ةل منوومتهةا، بمةا 

ة األمةةم فةةي ذلةةك المنتةةدى المعنةةي بقضةةايا األقليةةات  وسةةيكون مةةن المهةةم أن تحةةي  شةةبك
المتحةةةدة المعنيةةةة بةةةالتمييز العنصةةةري وحمايةةةة األقليةةةات مجلةةةس حقةةةوق اإلنسةةةان بانتوةةةام 
بمسةتجدات عملهةا  وعةةالوة علةى ذلةةك، لقةد تةةأ ر كثيةراا إنشةةاء لجنةة لرصةةد تنفيةذ اتفاقيةةة 
منةةةع جريمةةةة اإلبةةةادة الجماعيةةةة والمعاقبةةةة عليهةةةا، وهةةةي التةةةي مةةةن شةةةأنها أن تسةةةاعد الةةةدول 

ل لالتفاقيةةة  وسةةيكون مةةن الضةةروري للغايةةة أيضةةاا تعيةةين مسةةؤول رفيةةع األعضةةاء فةةي االمتثةةا
المستوى معني بقضايا األقليات دا ل األمانة العامة، فضالا عن إنشاء مناصا عليا دا ل 
إدارات ووكةةاالت األمةةم المتحةةدة للنوةةر فةةي قضةةايا حمايةةة حقةةوق األقليةةات وإدارة التنةةوع 

ن منسقين معنيين باألقليات فةي جميةع مكاتةا وصون المجتمعات التعددية  وسيكون تعيي
 األمم المتحدة الميدانية  طوةا كبيرةا أ رى إلى األمام أيضاا 

وقد أكةدت المقةررة الخاصةة مةراراا وتكةراراا أن جمةع بيانةات مصةنفة عةن األقليةات  -١٠٠
وإجةةراء تحليةةل إحصةةائي لهةةا عنصةةران حيويةةان للحصةةول علةةى معلومةةات أساسةةية هامةةة عةةن 

اعات األقليات ووضعها الفعليين  ومن شأن هذ  البيانات أن تتيح رسم سياسات حالة جم
مالئمة لقضايا األقليات، بما في ذلةك وضةع ورصةد إجةراءات وبةرام؛ محةددة الهةدف مةن 
أجةةل منةةع ومعالجةةة الفقةةر واالسةةتبعاد والتمييةةز  وتحةةل المقةةررة الخاصةةة الةةدول علةةى جمةةع 

العتبةةةارات نةةةوع الجةةةنس واالنتمةةةاء اإلثنةةةي واللغةةةة واالنتمةةةاء الةةةديني،  وفقةةةاا  بيانةةةات مصةةةنفة
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وغيرها من االعتبارات  وينبغي أن يكون بمقةدور األفةراد تحديةد هةويتهم بأنفسةهم والتعبيةر 
عن هويات متعددة  وينبغي أن تكون عمليةة جمةع البيانةات دوريةة وتمتثةل للمعةايير الدوليةة 

 انات الشخصية  المتعلقة بحماية الخصوصية والبي
وتول األقليات من أفقر الفةات وأكثرها استبعاداا وتهميشاا اجتماعياا واقتصادياا علةى  -١٠١

الصةةعيد العةةالمي، ومةةع ذلةةك ال تةةولى أوضةةاعها اهتمامةةاا هادفةةاا  وتعتقةةد المقةةررة الخاصةةة أن 
ة صةريحة ، على الةرغم مةن أنهةا ال تةورد أي إشةار 20٣0اعتماد  طة التنمية المستدامة لعام 

إلى األقليات، يتيح ز ماا هاماا إلشرام األقليات في اإلجراءات التي يتعين اتخاذها مةن أجةل 
يمكةةن أن  ال 20٣0تنفيةةذ الخطةةة  وتعتقةةد اعتقةةاداا راسةةخاا بةةأن النجةةام فةةي تنفيةةذ  طةةة عةةام 

عةدم يتحقق إال بمراعاة حالة األقليات، وتدعو الدول إلى الوفاء في الممارسةة العمليةة بمبةدأ 
 تخلف أحد عن الركا  

وسيصةةةةةادف العةةةةةام المقبةةةةةل الةةةةةذكرى السةةةةةنوية الخامسةةةةةة والعشةةةةةرين إلعةةةةةالن حقةةةةةوق  -١٠٢
األشخا  المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية  وتشكل هذ  المناسبة 

  وتشةةجع تةةذكرة وفرصةةة بالغةةة األهميةةة لتعزيةةز المعةةايير الدوليةةة بشةةأن حمايةةة حقةةوق األقليةةات
المقررة الخاصة مكاتا األمةم المتحةدة ووكاالتهةا والةدول األعضةاء والمجتمةع المةدني وممثلةي 
األقليةةات علةةى تنوةةيم مبةةادرات محةةددة لالحتفةةال بهةةذ  الةةذكرى السةةنوية الهامةةة لمواصةةلة تعزيةةز 

   الوعي باإلعالن، واغتنام الفرصة للنور في المسائل المحددة األوثق صلة باألقليات
ويصادف العام المقبةل أيضةاا الةذكرى السةنوية العاشةرة إلنشةاء المنتةدى المعنةي بقضةايا  -١٠3

األقليةةات  وسةةيتيح ذلةةك فرصةةة فريةةدة لمناقشةةة كيفيةةة تعزيةةز ودعةةم عمةةل هةةذا المنتةةدى العةةالمي 
الفريةةةةد، وتيسةةةةير الحةةةةوار ومعالجةةةةة المسةةةةائل ذات الصةةةةلة المتعلقةةةةة باألقليةةةةات  وينبغةةةةي تزويةةةةد 

رد الالزمةة كةي يضةطلع بواليتة  علةى أكمةل وجة   وتشةجع المقةررة الخاصةة علةى المنتدى بةالموا
النوةةر فةةي إبةةراز صةةورة المنتةةدى إقليميةةاا ودوليةةاا، ومتابعةةة تنفيةةذ توصةةيات ، وحةةل األقليةةات علةةى 

 األ ذ بزمام المبادرة فيما يتعلق بجدول أعمال ، وتعزيز التحاور والمناقشة  الل دورات  
الخاصةةةةة تحديةةةةداا المفوضةةةةية السةةةةامية علةةةةى أن تطلةةةةق، بمناسةةةةبة وتشةةةةجع المقةةةةررة  -١٠٤

الةةذكريين السةةنويتين، حملةةة للتوعيةةة والعمةةل، بمةةا فةةي ذلةةك مةةن  ةةالل شةةبكة األمةةم المتحةةدة 
المعنية بالتمييز العنصري وحماية األقليات  وينبغي أن تدعو هذ  الحملة إلةى تحسةين تعمةيم 

م المتحةةدة ووكاالتهةةا، ويمكةةن أن تبةةرز أهةةم مراعةةاة حقةةوق األقليةةات فةةي جميةةع إدارات األمةة
القضايا الناشةة وأفضل الممارسات لمساعدة الدول األعضةاء فةي تعزيةز جهودهةا الراميةة إلةى 

 حماية حقوق األقليات 
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Annex 

  Main data on communications sent by the mandate of the 
Special Rapporteur on minority issues (2005-2016) 

1. From 1 August 2005 to 1 December 2016, the Special Rapporteur on minority issues 

sent a total of 239 individual communications to Governments. In 2005, the first year of the 

mandate, only one communication was sent. Since then, there has been an almost steady 

increase in the number of communications sent annually, with the highest number of 

communications sent in 2011, when the current mandate holder took office. The breakdown 

in the number of individual communications sent each year is shown in the figure below 

(the figure for 2016 is as of 1 December). 

 

2. The distribution of communications by region during the period under examination 

was also analysed. The largest number of communications (118) were sent to States in the 

Asia-Pacific region. The Europe and Central Asia region came second, with 75 

communications, followed by the Middle East and North Africa region, with 21. Countries 

in the Americas region received 16 communications, while the Africa region received 9 

communications.  

3. Out of the 239 communications sent by the Special Rapporteur, 232 were addressed 

to Governments jointly with other mandate holders; only 7 communications were sent by 

the Special Rapporteur alone. Altogether, the number of joint communications amounted to 

97 per cent of the total number.  

4. Of the joint communications, 118 were joint allegation letters and 114 were joint 

urgent appeals. The Special Rapporteur sent one allegation letter and six urgent appeals 

without other mandate holders joining. The number of joint urgent appeals (49.1 per cent) 

and joint allegation letters (50.9 per cent) was almost even. 

5. The most frequent partners of the Special Rapporteur were the Special Rapporteur 

on freedom of religion or belief (105 communications); the Special Rapporteur on 

contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance 

(54); the Working Group on Arbitrary Detention (49); the Special Rapporteur on the 
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promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression (49); the 

Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions (42); and the Special 

Rapporteur on the right to adequate housing as a component of the right to an adequate 

standard of living (41). The other mandate holders who joined with the Special Rapporteur 

in sending communications were the Special Rapporteur on torture and other cruel, 

inhuman or degrading treatment or punishment (41); the Special Rapporteur on freedom of 

peaceful assembly and of association (34);  the Special Rapporteur on the situation of 

human rights defenders (26); the Special Rapporteur on the independence of judges and 

lawyers (22); the Special Rapporteur on violence against women, its causes and 

consequences (17); the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic 

Republic of Iran (17); the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of 

the highest attainable standard of physical and mental health (17); the Special Rapporteur in 

the field of cultural rights (15); the Working Group of Experts on People of African 

Descent (11); the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar (11); the 

Special Rapporteur on the right to education (11); the Special Rapporteur on the human 

rights of migrants (10); the Working Group on the issue of discrimination against women in 

law and practice (10); the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples (8); the 

Special Rapporteur on the right to food (8); the Working Group on Enforced or Involuntary 

Disappearances (8); the Special Rapporteur on the promotion and protection of human 

rights and fundamental freedoms while countering terrorism (7), the Special Rapporteur on 

extreme poverty and human rights (7); the Special Rapporteur on the human rights of 

internally displaced persons (5); the Special Rapporteur on the  sale of children, child 

prostitution and child pornography (4); the Special Rapporteur on the implications for 

human rights of the environmentally sound management and disposal of hazardous 

substances (3); the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and 

children (2); the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the 

enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment (1); and the Working 

Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business 

enterprises (1). 

6. The victims of violations of minority rights have been a disparate group, including 

individuals and small groups of human rights defenders, lawyers, religious minorities and 

ethnic minorities. The mandate holders also sent a considerable number of communications 

raising concerns about draft legislation that could have a negative or discriminatory effect 

on persons belonging to minorities, as well as about the lack of implementation of certain 

policies or action plans.  

7. In terms of the reasons for the communications, the largest number of 

communications (94) was sent on issues concerning religious minorities. There were also 

10 cases where the issues in question related to groups that qualified both as religious and 

as ethnic minorities. The second-largest group of victims was ethnic minorities, concerning 

which 72 communications were sent; 114 communications were sent on cases concerning 

Roma. There were 26 communications concerning human rights defenders working on 

promoting and protecting the rights of persons belonging to minorities who suffered 

reprisals, including expulsion, arrest or detention in connection with their human rights 

activities, and two cases concerning lawyers. In 20 cases, the victims of violations were not 

groups, but individuals.  

8. The mandate holders also sent 41 communications concerning the situation of Roma 

around the world. Eight communications raised concerns about draft or existing pieces of 

legislation, while four communications concerned the rights of indigenous peoples (who 

sometimes also qualified as ethnic or religious minorities).  

9. The mandate holder has acted on a wide variety of information originating from 

various sources. While data are not available for the entirety of the communications sent 

during the period under review (information regarding the source of the communication in 

31 cases is missing from the database of the Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights), it is still evident that the largest group by far that sent 

information was international non-governmental organizations (NGOs) (102 cases, 44 per 

cent), the second being domestic NGOs (44 cases, 18 per cent). Next were international 

organizations (26 cases, 10 per cent), regional NGOs (12 cases, 5 per cent); the Special 
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Rapporteur herself (7 cases, 3 per cent) and individuals (6 cases, 2.5 per cent). Information 

was also received from academia, political parties, government agencies, the media, law 

firms, religious organizations and official representations.
a
 

10. From among the international NGO sources, Amnesty International stands out as 

having provided the information most often used in communications sent (44 out of 99, 

44.4perwiththeBaha’i International Community in second place (10 out of 99, 10,(cent 

per cent). Other international NGO sources whose information was frequently used 

included Front Line (5 out of 99), the European Roma Rights Centre (5 out of 99), Minority 

Rights Group International (2) and the Centre on Housing Rights and Evictions (2). 

Therefore, international NGOs specialized in minority protection issues accounted for only 

a small fraction of source information acted on by the Special Rapporteur: 9 cases out of 

99, or 9 per cent).
b
 

11. There were also a relatively small number of cases originating from academia and, 

in the case of religious minorities, from religious organizations or churches. National 

human rights institutions were completely absent from among the sources whose 

information the mandate holders could have acted upon.  

12. In terms of the different types of replies, out of the 239 communications sent by the 

two mandate holders, 109 were not answered before the cut-off date. There were 118 

substantive replies from Governments, varying in their content but addressing the human 

rights violations brought to their attention. Some included a very detailed description of the 

broader domestic legal environment and the laws relevant to the case, while others provided 

only technical details of the case without describing the broader context. Some were more 

substantive legally, while others provided more in terms of the technical, practical details of 

the case.  

13. In 12 cases, the Special Rapporteur received only an acknowledgement of receipt, 

and in some cases reassurances that the concerns would be brought to the attention of 

relevant authorities of the country concerned. What is particularly worrying in these cases 

is that none of them were followed up by a substantive answer later on.  

    

__________ 

 a The Tibet Bureau. 
 b In the case of the mandate on Minority Issues, these included the European Roma Rights Centre; the 

Roma Virtual Network; Minority Rights Group International; and the International Dalit Solidarity 

Network (IDSN). 


