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  موجز

. ٢٠٠٥/٧٩أنشأت جلنة حقوق اإلنسان والية اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات مبوجب قرارهـا                
مني إىل أقليات قومية وقد طُلب من اخلبرية املستقلة، بأمور منها، التشجيع على تنفيذ إعالن حقوق األشخاص املنت

أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، وحتديد أفضل ممارسات الدول وإمكانيات التعاون التقين مع مفوضية األمـم                 
مت اخلبرية املستقلة تقريرها السابق إىل جملـس حقـوق اإلنـسان يف             وقد قدّ . املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   

شطتها وتناولت بالتفصيل موضوع األقليات ورفض منح اجلنسية أو         ، عرضت فيه خالصة أن    ٢٠٠٨فرباير  /شباط
  .التجريد منها بدافع التمييز

قـد  و. ويقدم هذا التقرير خالصة األنشطة اليت قامت هبا اخلبرية املستقلة منذ تقدمي تقريرها الـسنوي الـسابق                 
 ٨، وإىل اليونان، من     ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١ىل  يوليه إ / متوز ٢٨اضطلعت اخلبرية املستقلة ببعثتني قطريتني إىل غيانا، من         

للتعاون اجلاري بني اخلبرية املستقلة وبرنامج األمـم املتحـدة          اً  ويتضمن التقرير استعراض  . ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٦إىل  
يل عـن   تفاصاً  ويقدم أيض . اإلمنائي هبدف تعزيز األنشطة اليت يضطلع هبا الربنامج مع األقليات يف إطار العمليات اإلمنائية             

  ).A/HRC/10/11/Add.1نظر ا(الدورة االفتتاحية للمحفل املعين بقضايا األقليات وعن التوصيات املواضيعية للمحفل 

ـ   ، حمفالً ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٦/١٥قد أنشأ جملس حقوق اإلنسان، مبوجب قراره        ل   بقـضايا   ىنيع
ذا القرار، طلب اجمللس من اخلبرية املستقلة املعنيـة بقـضايا           يف ه و. ملدة يومني يف جنيف   اً  األقليات، على أن يعقد سنوي    

األقليات توجيه أعمال احملفل والتحضري الجتماعاته السنوية، ودعاها إىل أن تضمِّن تقريرها توصيات احملفـل املواضـيعية         
، ٦/١٥بـالقرار     وعمالً. لس، لكي ينظر فيها اجمل    وتوصيات بشأن املسائل املواضيعية اليت ميكن أن يتناوهلا احملفل مستقبالً         

لتشجيع على تنفيذ يف جمال اسيتوىل احملفل، يف مجلة أمور، حتديد وحتليل أفضل املمارسات والتحديات والفرص واملبادرات   
حملفل املعين بقضايا األقليـات  اوعقد . إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية   

  . "األقليات واحلق يف التعليم" موضوع فيهاوحبث  ،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦ و١٥ االفتتاحية يومي هتدور

ومع ذلك ال يزال األطفال املنتمني إىل       . التعليم حق أساسي من حقوق اإلنسان املكفولة جلميع األطفال        و 
. ساواة يف فرص احلصول على تعليم نوعي      أقليات يف مجيع مناطق العامل يعانون على حنو غري متناسب من عدم امل            

فعدم كفالة تكافؤ الفرص وتساوي إمكانات احلصول على التعليم يؤدي إىل ظهور أجيال جديدة مـن الـذين                  
يتعرضون للحرمان يف مجيع مناحي احلياة، والذين ال يستطيعون استغالل إمكاناهتم يف دنيا العمل، وال يستطيعون                

وعدم إتاحة فرص احلصول على التعليم كفيل بإطالة        . طوائفهم وجمتمعاهتم بشكل أعم   املسامهة مسامهة كاملة يف     
 ولكن باملقابل يتيح ؛طوائف األقليات اليت تتعرض للتمييز واإلقصاء  بشدة  ما تعاين منها    اً  أمد دورة الفقر اليت غالب    

للتمتع الكامل بتشكيلة عريضة  سبيالًاً يتيح التعليم أيضو. التعليم أداة حيوية للتخفيف من الفقر على حنو مستدام      
وكفالة فرص . من احلقوق األخرى اليت بدوهنا يظل األفراد واجملتمعات يعيشون يف فقر اقتصادي واجتماعي وثقايف

احلصول على التعليم على قدم املساواة هو أحد أكرب التحديات اليت تواجهها األقليات والدول على حد سـواء،                  
  . إحدى أكرب الفرص لتعزيز احلقوق واحلريات الكاملة لألفراد املنتمني إىل أقلياتاً أيضوهو األمر الذي يتيح 

حلـق يف عـدم     ا ، باعتبارها تشمل   الشمويل اها تكافؤ فرص احلصول على التعليم مبعن      مسألةويتعني فهم     
تركيز على  بل ال اً،  أو اقتصادي اً  على التعليم مادي   احلصول جمردتعدى  ت املسألة هوهذ. اً مع التمييز واحلق يف املساواة   

وينبغي النظر إىل عدم التكافؤ يف النتائج على أن         .  متكافئة تحقيق نتائج لاهلدف النهائي من إتاحة فرص متساوية       
  .تعزيز ومحاية هذه احلقوق باتت يف احملكعن مسؤولية الدولة 
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  
  ٤  ١  .....................................................................ةـمقدم  -أوالً 

الرامية إىل التشجيع على تنفيذ إعالن حقوق األقليات، مبا يف ذلك عن            األنشطة   - ثانياً
  ٤  ٧-٢  ...........................................طريق املشاورات مع احلكومات

  ٤  ٥-٢  ..................................................الزيارات القطرية  -ألف  
  ٥  ٧-٦  ..................................................األنشطة األخرى -باء   

  ٦  ١٠-٨  .................................األنشطة الرامية إىل إعمال املنظور اجلنساين  - ثالثاً
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  ٦  ١٩-١١  .......................................................واملنظمات اإلقليمية

األقليات والفقـر وعمليـات     : ع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    التعاون م   -ألف  
  ٧  ١٦-١٢  ..............................................................ةـالتنمي

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي فيما يتعلق /اون مع االحتاد الربملاين الدويلالتع  -باء   
  ٩  ١٧  ..........................................ت والتمثيل الربملاينباألقليا

  ٩  ١٨  .......التعاون مع الفريق العامل املشترك بني الوكاالت املعين باألقليات  -جيم  
  ٩  ١٩  ..................اجتماع اخلرباء بشأن إدماج التنوع يف عمل الشرطة  -دال   
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  مقدمة -  أوالً
بقـرار اجمللـس      خلبرية املستقلة أن تقدم إىل جملس حقوق اإلنسان تقريرها السنوي الرابع عمـالً            ا يسر  - ١

لألنشطة اليت اضطلعت هبا اخلبرية املستقلة منذ تقريرها األخري املقدم اً موجزاً ويقدم هذا التقرير عرض. ٢٠٠٥/٧٩
للتعاون اجلاري مع برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي        اً  ، وكذلك استعراض  )A/HRC/7/23 (٢٠٠٨ير  فربا/يف شباط 

اً ويتضمن التقريـر أيـض    . هبدف تعزيز األنشطة اليت يضطلع هبا الربنامج مع األقليات يف إطار العمليات اإلمنائية            
   ٦/١٥لب قرار جملس حقـوق اإلنـسان        توصيات الدورة االفتتاحية للمحفل املعين بقضايا األقليات بناًء على ط         

  ).A/HRC/10/11/Add.1نظر ا(

األنشطة الرامية إىل التشجيع على تنفيذ إعـالن حقـوق           -  ثانياً
  األقليات، مبا يف ذلك عن طريق املشاورات مع احلكومات

 الزيارات القطرية - ألف 

 ٢٨تني رمسيـتني إىل غيانـا، مـن         اضطلعت اخلبرية املستقلة، منذ تقدمي تقريرها السابق، ببعثتني قطري          - ٢
سـبتمرب  / أيلول ١٦ إىل   ٨، وإىل اليونان، من     )A/HRC/10/11/Add.2 (٢٠٠٨أغسطس  / آب ١يوليه إىل   /متوز

٢٠٠٨) A/HRC/10/11/Add.3( . وتشكر اخلبرية املستقلة حكوميت غيانا واليونان على تعاوهنما املثايل أثناء إعداد
 . وإجراء هاتني الزيارتني

ركزت زيارة اخلبرية املستقلة إىل غيانا على حبث العالقات بني الغيانيني من أصل أفريقي والغيانيني               وقد    - ٣
ـ          . من أصل هندي وعلى األوضاع املقارنة لكال الفئتني        اً ونظرت يف اإلرث الذي خلفه انقـسام اجملتمـع عرقي

مت توصيات لضمان إعمال احلق يف ذلك على طوائف اجملتمع، وقّدكل والسياسات املبنية على أساس عرقي وأثر 
 . وسياسةً وممارسةًاً عدم التمييز واحلق يف املساواة تشريع

 كبري من املعلومات عن الصعوبات الـيت        كمأما زيارة اخلبرية املستقلة إىل اليونان فقد مكّنتها من مجع             - ٤
وحبثت حالة الغجر   .  هذا الصدد  تعترض إعمال حقوق األقليات والفئات احملرومة وكذلك املمارسات اإلجيابية يف         

، واملسلمني يف منطقة تراقيا الغربية، واألقليات والطوائف الدينية األخرى اليت تدعي انتماءها إىل هويـة                )الروما(
 . العرق املقدوين

مع والية اخلبرية املستقلة للتشجيع على تنفيذ إعالن حقوق األقليات وحتديد أفضل املمارسـات              اً  ومتاشي  - ٥
على طلبها إجراء  إجيابياًيف هذا الصدد، ترحب اخلبرية املستقلة برد حكومة كازاخستان  مول هبا يف كل املناطقاملع

وتتطلع اخلبرية املستقلة إىل مواصلة احلوار مع حكومات مجهورية إيران اإلسـالمية            . ٢٠٠٩زيارة قطرية يف عام     
كولومبيا وماليزيا ونيبال ونيكاراغوا، اليت وجهت هلا       وبنغالديش وبنما وتايلند وتركيا وسري النكا وسورينام و       

 . طلبات لزيارهتا
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  األنشطة األخرى - باء 

قلق لاً  شكلت مصدر  قضايا وأوضاع    يفمن البالغات الصحفية واإلعالنات العامة      اً  أصدرت اخلبرية املستقلة عدد     -٦
 بواليات لإلعراب عن القلق والفزع البـالغني        كلفنيامل د من  عد اشتركت مع ،  ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٤ويف  . مباشر

ودعا املكلفون بالواليات إىل إجياد حل سياسي سريع وإىل         . إزاء تدهور الوضع يف كينيا عقب االنتخابات املتنازع بشأهنا        
اص  املقرر اخل  مع اخلبرية املستقلة    اشتركت،  ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨ويف  . إهناء فوري للعنف والتقتيل على أساس عرقي      

دعوة حكومة الواليات املتحـدة إىل    يف  املعين بالسكن الالئق كعنصر من العناصر املكونة للحق يف مستوى معيشي مالئم             
وقف عمليات اإلخالء اجلارية واختاذ خطوات عاجلة حلماية حقوق اإلنسان لألمريكيني من أصل أفريقي الذين تـأثروا                 

، كانت اخلبرية املستقلة ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٠ويف .  بوالية لويزيانازنا أورليبإعصار كاترينا وهبدم املساكن العامة يف نيو
أحد املكلفني بالواليات السبعة الذين دعوا مجيع األطراف إىل ضبط النفس والتزام الشفافية لدى ورود معلومـات عـن                   

يوليـه  / متـوز  ١٥ويف  . ة به يف الـصني    حدوث اعتقاالت باجلملة يف إقليم التبت املتمتع باحلكم الذايت ويف املناطق احمليط           
، انتقدت اخلبرية املستقلة واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية واملقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان               ٢٠٠٨

ييزية، للمهاجرين سياسة احلكومة اإليطالية الرامية إىل أخذ بصمات األصابع جلميع أفراد طائفة الروما باعتبارها سياسة مت               
 تشرين  ٢٠ويف  . مؤكدين على أن هذه السياسة تساهم يف خلق بيئة يسودها روح العداء واخلصومة والوصم جتاه الروما               

ـ             ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين اً ، أصدرت اخلبرية املستقلة، باالشتراك مع املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية، بالغ
 أحداث العنف اليت يف أعقابى صعيد أوروبا بأسرها إلهناء العنف ضد الروما وذلك    حتث فيه على اختاذ إجراء عل     اً  صحفي

 . اندلعت يف عدد من البلدان األوروبية

وبناًء على متطلبات والية اخلبرية املستقلة للتشجيع على تنفيذ اإلعالن املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني                - ٧
ة ولغوية، تتلقى اخلبرية املستقلة معلومات من مصادر شىت مبا فيها الدول إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات ديني

األعضاء واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلق بالصعوبات اليت تعترض تنفيذ اإلعالن واالنتهاكات املزعومة حلقوق   
 ولكي تطلب معلومات إضافية إىل املعلومات اليت تتلقاها اخلبرية املستقلة،اً واستناد. األشخاص املنتمني إىل أقليات

توجيه بالغات إليها يف شكل رسائل ادعاءات ونداءات عاجلة عن طريق من الدول املعنية، تتشاور مع احلكومات 
وقـد  . لذلك، أرسلت اخلبرية املستقلة بالغات متصلة حباالت عديدة متعلقة بأقليات         اً  وتبع. وبالغات مواضيعية 

باالشتراك مع مكلفني آخرين بواليات مواضيعية ذات الصلة، وترد تفاصيل عنها أرسلت اخلبرية املستقلة بالغات، 
 .)١(تلقاها هؤالء املكلفون بالوالياتيف التقارير املوجزة عن احلاالت اليت أبلغت هبا احلكومات والردود اليت 

                                                      

مجهورية إيـران   : شاركت اخلبرية املستقلة أثناء الفترة قيد االستعراض يف إرسال بالغات إىل الدول التالية             )١(
وترد تفاصيل عن هذه البالغـات يف التقـارير         . اإلسالمية، وإيطاليا، وسلوفاكيا، والسودان، والصني، والعراق، وماليزيا، واهلند       

املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة         : هة إىل احلكومات من قبل أصحاب الواليات ومنهم       املوجزة عن احلاالت املوج   
الرأي والتعبري؛ واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛                 

   واملقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنـسان؛ واملقـرر اخلـاص املعـين               واملقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد؛      
 .باحلق يف التعليم
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  األنشطة الرامية إىل إعمال املنظور اجلنساين-  ثالثاً

ية ومن األولاً كبرياً مبتطلبات واليتها إلعمال املنظور اجلنساين يف عملها، قدر الًأولت اخلبرية املستقلة، عم  - ٨
ها اخلبرية املستقلة تكشف باستمرار أن النساء املنتميات إىل أقليات          افاملعلومات اليت تتلق  . قضايا نساء األقليات  ل

د اجلوانب بسبب وضعهن كأفراد     يعانني من صعوبات فريدة من نوعها ويتعرضن لتمييز متعدد األشكال أو متعد           
 . أقليات وكنساء أو فتيات

س لنساء األقليات   وقد أرست اخلبرية املستقلة ممارسة متثلت يف عقد منتديات أثناء زياراهتا القطرية تكرَّ              - ٩
قدت مثل هذه املنتديات أثناء زياراهتـا إىل هنغاريـا، وإثيوبيـا، وفرنـسا،              وُع. إلبداء آرائهن وإمساع صوهتن   

وقد كشفت هذه املنتديات اخلاصة بالنساء عن معلومـات قطريـة           . جلمهورية الدومينيكية، وغيانا، واليونان   وا
قد و.  تتعلق حبياة نساء األقليات، وهي ترد يف تقارير اخلبرية املستقلة عن زياراهتا            يف غاية األمهية  وجمتمعية حمددة   

  .ا تواجه الطوائف األقلية عموماًايبقض هذه املعلومات أمهية حيوية لتعميق الفهم اكتسبت

من القضايا املشتركة للنساء    اً  أن مثة عدد  اً   أيض تبّيناملوجهة للمرأة،   من هذه املنتديات    انعقاد عدد   مع  و - ١٠
ومثة مشاكل حمددة تواجهها فتيات التحقن مبؤسسات تعليمية ويواصـلن          . املنتميات إىل أقليات من عدة طوائف     

. على، ال سيما يف األسر اليت هتيمن فيها سلطة األب وحيث تطغى فيها اهلياكل اجملتمعيةتعليمهن يف املستويات األ   
عترب النساء املنتميات إىل وَت. الذي يقع يف الغالب على عاتق النساء" عبء الرعاية األسرية"فالفقر والتمييز يثقالن 

فارتفاع مستويات العنـف    . هلناً  كبرياً  أقليات، وغالبيتهن من ذوات األسر الكبرية، أن هذا العبء يشكل عائق          
املرتيل واالعتداءات اجلسدية يف األماكن العامة، مقترنة باحلرمان املتعدد األوجه من الوصول إىل القضاء، هي من                

اً وتعاين هؤالء النسوة أيض   . سمع من النساء املنتميات إىل طوائف من أقليات مهمشة        بني الشكاوى الشائعة اليت تُ    
أما يف اجملتمع األوسع، فهن     . حرمن من االضطالع بدور يف اختاذ القرار       يف بيوهتن وطوائفهن حيث يُ     من احلصار 

  . أهنن نساء وألهنن ينتمني إىل أقلياترد حمرومات من اإلدالء بصوهتن يف القرارات املتصلة بالسياسة الوطنية جمل

مـة   أنشطة التعاون مع اهليئات والواليات واآلليـات القائ        - اً  رابع
 التابعة لألمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية

 من اإلعالن املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية               ٩تذكّر املادة     - ١١
ولغوية، بأن على الوكاالت املتخصصة وسائر مؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تساهم، كل يف جمال اختصاصه، 

 ،باإلضافة إىل ذلك، فإن اخلبرية املستقلة مطالبـة       و. ال الكامل للحقوق واملبادئ املبينة يف هذا اإلعالن       يف اإلعم 
بالتعاون الوثيق مع هيئات األمم املتحدة ووالياهتا وآلياهتا املعنية القائمة ومع املنظمات اإلقليمية، " ،مبوجب واليتها

، يف تقريرها األويل إىل الدورة الثانية والستني للجنة حقوق اإلنسان،  وقالت اخلبرية املستقلة".مع تاليف االزدواجية
ستستكشف أيضاً، لدى اضطالعها هبذا اجلانب من واليتها، سبل التعاون املمكنة مع اهليئات والوكـاالت               "إهنا  

 مع هذه اهليئات املتخصصة األخرى التابعة لألمم املتحدة، كلما تقاطع عملها مع والية اخلبرية املستقلة وستتشاور
 ."ت ختصصها وبناء على برامج عملهالتبادل املعلومات وتعزيز الفهم والقدرات فيما خيص قضايا األقليات يف جماال
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 األقليات والفقر وعمليات التنمية : التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي- ألف 

 تقريرها املوضوعي   قد تناول و.  األمم املتحدة اإلمنائي   مع برنامج اً  مثمراً  لقد أقامت اخلبرية املستقلة تعاون      - ١٢
 األقليات واستراتيجيات التخفيف من وطأة الفقر واألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،            موضوع) A/HRC/4/9(األول  

إن أفقر الطوائف يف كل منطقة تقريباً هي طوائف األقليات اليت يرجح أهنا معرضة، منذ أمد بعيد، " :وقالت فيه
لذا، جيب النظر إىل الفقر بني طوائف األقليات بوصفه سبباً ومظهراً يف الوقت نفسه . ز أو العنف أو اإلقصاءللتميي

وستظل هـذه   . من حقوق وفرص وإمكانات وتقدم اجتماعي     اً  لالنتقاص مما يتمتع به أفراد تلك األقليات عموم       
وإذا مل يبذل . حتياجاهتا وحقوقها بشكل مركزاألقليات عرضة للفقر على حنو غري متناسب ما مل ُيستهدف تلبية ا 

ألقليات خصيصاً،  لمن اجلهود املنسقة للحد من الفقر من خالل استراتيجيات هادفة موجهة            اً  اجملتمع الدويل مزيد  
 . " األهداف اإلمنائية لأللفية على اإلطالقمن مجلةلن تتحقق األهداف الرئيسية 

يع املناطق من أجل جعل عملية التنمية تركز بشكل كـبري علـى   وخلصت إىل ضرورة بذل املزيد يف مج    - ١٣
ويف هذا التقرير، شجعت اخلبرية املستقلة بقوة الدول واألطراف الفاعلة يف جمال التنمية على . احتياجات األقليات

اسات على أن تتبادل معها معلومات أخرى بشأن املمارسات اإلجيابية اليت مت تطبيقها لوضع سي             "الصعيد الدويل   
 ." اليت تضم تارخيياً أقليات مهمشةعامة قوية ومبادرات التعاون التقين بشأن احلد من الفقر يف اجملتمعات احمللية

ويف معرض مواصلة العمل يف جمال ختفيف وطأة الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لصاحل األقليات،                 - ١٤
 تناولت موضوع ٢٠٠٦مم املتحدة اإلمنائي، إىل مشاورات يف عام دعت اخلبرية املستقلة، باالشتراك مع برنامج األ

واملشاركان يف هذه الدعوة مها فريق احلكم . "تعاون برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مع األقليات يف عمليات التنمية"
وكان اهلدف مـن    . الدميقراطي التابع ملكتب السياسات اإلمنائية ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان          

 هو النظر يف القضايا والتحديات والثغرات الرئيسية املتصلة بتعاون برنامج األمم املتحدة اإلمنائي              اتهذه املشاور 
مع األقليات يف جماالت املمارسة ذات الصلة وحتديد املداخل اليت ستساعد الربنامج على حسن معاجلة املـسائل                 

 :وفيما يلي أهم االستنتاجات والتوصيات .)٢(املتعلقة باألقليات يف جمال التنمية

ضرورة إجراء حبوث جتريبية من أجل حسن فهم املسائل املتصلة باألقليات، على أن يلي ذلـك                 )أ(
 دعم القدرة اإلمنائية ملوظفي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والشركاء املعنيني؛

ل املتصلة باألقليات، مبا يف ذلك والية اخلبرية مثة قصور لدى آليات األمم املتحدة يف إدراك املسائ )ب(
 املستقلة واإلعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قوميـة أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية؛

                                                      

 يف نيبـال ورومانيـا      جرى يف هذه املشاورات تبادل وزيادة حتليل جتارب برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي             )٢(
 عـن املبـادرات      منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، فضالً     إكوادور وكينيا وجتارب الربنامج اإلقليمي للشعوب األصلية يف       وغواتيماال و 

 .اإلقليمية املتعلقة بالروما يف منطقيت رابطة البلدان املستقلة وآسيا الوسطى
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مثة ضرورة للقيام بأنشطة برناجمية حمددة تركز على الطوائف املنتمية إىل أقليات باالسـتناد إىل                )ج(
ة إعادة حتديـد   عملي ملوظفي املكاتب القطرية، والستعراض املشاريع والربامج اجلارية بنّيسياسة واضحة وتوجيه  

  الفئات املستهدفة وبلورة استراتيجيات للتشجيع على مناهضة التمييز، وعلى املشاركة، والشفافية؛

ت بـشأن   من املفيد أن يضع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، على املدى الطويل، مذكرة إرشادا             )د(
   بـشأن األقليـات يف   مـوارد أما على املـدى املتوسـط فينبغـي وضـع دليـل             ،  )٣(األقليات يف جمال التنمية   

 . جمال التنمية

، واصلت اخلبرية املستقلة تعاوهنا مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف سبيل وضع مذكرة   ٢٠٠٨ويف عام     - ١٥
برنامج األمم املتحـدة    موارد  أما دليل   . ي بشأن قضايا األقليات   سياسات برنامج األمم املتحدة اإلمنائ    /توجيهات

اإلمنائي بشأن األقليات يف جمال التنمية فقد وضع بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان وبعـد                   
ـ   . مشاورات مكثفة مع املكاتب القطرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وموظفيه يف األقطار             يفاً  وجـرت الحق

برنامج األمم املتحدة موارد  إلقرار مشروع دليل ات، مشاور٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣ و٢نيويورك، يومي 
 اتوسعت املـشاور . اًنقدياً اإلمنائي بشأن األقليات يف جمال التنمية، من أجل استعراض مشروع الدليل استعراض          

مراعاة قضايا األقليات يف عملية التنمية واملمارسات طالع على الصعوبات اليت تعترض اليف مجلة أمور، إىل ااً، أيض
. يف األنشطة الربناجمية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي      دة يف هذا اجملال، وإىل مواصلة تعزيز إدراج قضايا األقليات           اجلّي

 .٢٠٠٩ومن املتوقع االنتهاء من وضع الدليل يف منتصف عام 

املقام األول املمارسني يف املكاتب القطرية لربنامج األمـم املتحـدة            املقترح يف    املواردويستهدف دليل     - ١٦
مبثابة وثيقة مرجعيـة    اً  على أنه ميكن أن يكون أيض     . اإلمنائي واملكلفني مبسؤوليات استشارية يف جمال السياسات      

 أن متكّن الوثيقة ومن املأمول. لوكاالت األمم املتحدة األخرى، والنظراء احلكوميني، وغريهم من الشركاء املعنيني
املستهدفة من فهم القضايا املفاهيمية واملبادئ األساسية املتعلقة بتعزيز ومحايـة حقـوق             ) الفئات(اخلتامية الفئة   

األقليات، وتعلم كيفية االستفادة من املعايري الدولية واإلقليمية القائمة يف جمال إشراك األقليات يف عمليات الربجمة، 
ت يف جمال السياسات، وكذلك زيادة الفرص املتاحة هلذه الفئات من أجل املشاركة والتمثيـل               والتأثري يف اخليارا  

 . اجملدي يف العمليات اإلمنائية

                                                      

دراسة أجريت بتكليف من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي القتراح سبل تعاون الربنامج مبزيد من الفعالية مـع                  )٣(
  املمارسـات، مثـل    /ات الدينية واللغوية، وخلصت يف مجلة أمور إىل أن مـذكرات الـسياسات            األقليات القومية أو اإلثنية واألقلي    

‘Policy of Engagement with Indigenous Peoples‘) و)٢٠٠١ ،’UNDP and Civil Society Organizations: A Policy of 
Engagement‘) ٢٠٠١(و ،’Poverty Reduction and Human Rights  ‘)٢٠٠٣(،و ‘Human Rights in UNDP ‘)مل ،)٢٠٠٥ 

 لتعزيـز العمليـات    أساسياًتكن كافية ملعاجلة الشواغل احملددة لألقليات وأن زيادة االهتمام بقضايا األقليات ينبغي أن يشكل عنصراً            
ألقليات سـيتيح أداة    وأوصت الدراسة أن وضع مذكرة سياسات لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن ا           . اإلمنائية اليت تشمل األقليات   

 .أو تعزيزه/هامة للمكاتب القطرية للبدء يف عملها بشأن األقليات و
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برنامج األمم املتحدة اإلمنائي فيما يتعلق / التعاون مع االحتاد الربملاين الدويل- باء 
 باألقليات والتمثيل الربملاين

 عملها القطري واملواضيعي أمهية كفالة متثيل األقليات يف اهليئات املنتخبة على            أبرزت اخلبرية املستقلة يف     - ١٧
 يف الفريق االستشاري للمشروع املشترك بـني        وكانت اخلبرية املستقلة، بصفتها عضواً    . املستويني الوطين واحمللي  

متثيل األقليـات   : نات شاملة للجميع  من أجل برملا  "االحتاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي املعنون         
ويستند هذا املشروع إىل    . اً، قد سامهت يف تطوير هذا املشروع الذي ال يزال قائم          "والشعوب األصلية يف الربملان   

ل العمل لتعزيز الشمولية يف الربملانات الوطنية، مبـا يف         االتجربة الطويلة اليت اكتسبها االحتاد الربملاين الدويل يف جم        
وتكمن املرحلة األوىل من هذا املشروع يف مجع بيانات عن خمتلف جوانب            . عزيز املشاركة السياسية للمرأة   ذلك ت 

مشولية الربملانات مبا يف ذلك عن طريق إرسال استبيان استقصائي إىل السلطات الربملانية الوطنية، وكتل األحزاب                
 . الربملانية، وفرادى النواب

 امل املشترك بني الوكاالت املعين باألقلياتالتعاون مع الفريق الع - جيم 

 واألقليـات   ةليات، برعاية وحدة الشعوب األصلي    يعقد الفريق العامل املشترك بني الوكاالت املعين باألق         - ١٨
التابعة ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واخلبرية املستقلة، اجتماعاته بصورة منتظمة لتبادل املعلومات بشأن              

ويتألف الفريق العامل املشترك بني الوكاالت املعين باألقليات من الوكاالت          . ات اجلارية املتعلقة باألقليات   املبادر
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واملفوضية السامية لشؤون الالجئني، واليونيسيف، وبرنامج : التالية

لشؤون اإلنسانية، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحـث،        األمم املتحدة اإلمنائي، واليونسكو، ومكتب منسق ا      
ومن النتائج العملية اليت توصل إليها هـذا الفريـق    . ومنظمة العمل الدولية، واألونكتاد، ومنظمة الصحة العاملية      

يف من أجل استراتيجيات ملشاركة البلدان النامية       "العامل املشترك بني الوكاالت إصدار مذكرة معلومات بعنوان         
، تتضمن أجوبة على األسئلة الشائعة فيما يتعلق بقضايا األقليات وحتدد العناصر اليت ميكن "معاجلة قضايا األقليات

وقد أتاح الفريـق العامـل      . إدراجها يف استراتيجيات التعامل مع حالة األقليات يف برامج األمم املتحدة القطرية           
دل املعلومات وإجراء مناقشات تتعلق بأمور منـها االسـتعدادات          عملية لتبا اً   فرص املشترك بني الوكاالت أيضاً   

 . للدورة االفتتاحية للمحفل املعين بقضايا األقليات

  اجتماع اخلرباء بشأن إدماج التنوع يف عمل الشرطة- دال 

حتسني فهم قضايا " :اعتربت اخلبرية املستقلة يف تقريرها األويل أن األولوية املوضوعية الرئيسية لعملها هي  - ١٩
مع احلوار الذي أجرته اخلبرية املستقلة مع اً ويف هذا السياق، واتساق. "يف سياق تعزيز الشمول واالستقراراألقليات 

، فهي تدعم العمل الذي قامت به وحدة الشعوب األصلية واألقليات ٢٠٠٧مارس /جملس حقوق اإلنسان يف آذار
واشـتركت  . ان يف جمال احلفاظ على النظام يف جمتمعات متعددة األعراق         التابعة للمفوضية السامية حلقوق اإلنس    

اخلبرية املستقلة مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومنظمة العمل الدولية ومكتب األمم املتحـدة املعـين                 
ن إدمـاج  ، بـشأ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٦ و١٥باملخدرات واجلرمية يف عقد اجتماع عاملي يف فيينا، يومي       

ويرد تقرير . موا من مجيع املناطقالتنوع يف عمل الشرطة، شارك فيه خرباء يف قضايا احلفاظ على النظام والتنوع قِد
 . املقدمة إىل جملس حقوق اإلنسانA/HRC/10/38/Add.1يف الوثيقة هذا موجز عن اجتماع اخلرباء 
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 احلكومية إىل مراعاة آراء املنظمات غري الرامية األنشطة -  خامساً

وهي تستفيد . تويل اخلبرية املستقلة األولوية القصوى لتعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية من مجيع املناطق  - ٢٠
  .استفادة كربى من اآلراء واملعلومات اليت تقدمها هلا هذه املنظمات فيما خيص مجيع جوانب عملها

ة واإلقليمية، حضرت اخلبرية املستقلة حلقة العمـل        ويف إطار التفاعل مع املنظمات غري احلكومية القُطري         - ٢١
 كـانون   ٢٣ إىل   ٢١اإلقليمية بشأن قضايا األقليات يف جنوب شرق آسيا، املعقودة يف بانكوك يف الفترة مـن                

وقد نظَّم حلقة العمل هذه املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية بالتعاون مع احلركـة              . ٢٠٠٨يناير  /الثاين
وقد حـضر   . اهضة مجيع أشكال التمييز العنصري والعنصرية، واملنظمة الدولية لفريق حقوق األقليات          الدولية ملن 

 يف جمال تعزيز ومحاية حقـوق       العاملةعن الطوائف األقلية ومنظمات حقوق األقليات          ممثالً ٣٠حلقة العمل حنو    
ع فئات األقليات يف جنوب شرق ومشلت أهداف حلقة العمل إذكاء الوعي بأوضا. يف جنوب شرق آسيا األقليات

آسيا؛ وحتديد القضايا والتحديات اليت تواجهها بلدان بعينها واملنطقة ككل؛ وتيسري وتعزيز التواصل فيما بـني                
 . فئات األقليات واملدافعني عن حقوق اإلنسان املعنيني بقضايا األقليات يف جنوب شرق آسيا

حبثت قد  و. اليت تعقد يف املنطقة عن موضوع قضايا األقليات       وكانت حلقة العمل هذه األوىل من نوعها          - ٢٢
 قضايا مواضيعية متعددة مبا يف ذلك احلق يف الثقافة؛ النظر يفحلقة العمل هذه مسألة األقليات يف املنطقة يف سياق 

ة؛ وحالة النساء   واملشاركة يف االقتصاد والتنمية؛ والصحة والتعليم واألهداف اإلمنائية لأللفية؛ واملشاركة السياسي          
ليـشيت،   -  وقُّدمت عروض تناولت حاالت قطرية يف كل من إندونيسيا، وتايلند، وتيمور          . املنتميات إىل أقليات  

وأعرب مشاركون عن القلق إزاء الوضع العام . ، والفلبني، وفييت نام، وكمبوديا الدميقراطية الشعبيةومجهورية الو
عقب اً  وأصدرت املنظمات غري احلكومية املشاركة بيان     . وب شرق آسيا  لألقليات والشعوب األصلية يف منطقة جن     

من التوصيات املوجهة لدول املنطقة وسلّط الضوء على جمموعة من التحديات الرئيسية،    اً  حلقة العمل تضمن عدد   
  :ومنها ما يلي

ا من اهلويات يف رفض احلكومات الوطنية االعتراف بتنوع اهلويات اإلثنية والعرقية والدينية وغريه )أ(
  دول املنطقة؛ 

وجود قوانني وسياسات متييزية جتاه األشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية أو قومية أو دينيـة أو                 )ب(
إىل عرق وهوية األكثريـة     اً  استنادلغوية، مقترنة بالنظرة اإلقصائية اليت متارسها الدول يف حق اهلويات القومية،            

  ؛ يف معظم احلاالتاإلثنية

حالة انعدام اجلنسية يف صفوف األقليات اإلثنية ورفض منحها اجلنسية أو حرماهنا منها، رغـم                )ج(
 اإلقليم احلايل للدولة، األمر الذي تسبب يف حرمان هذه األقليات من احلقـوق              يفإقامة أجيال من هذه األقليات      

  واخلدمات األساسية؛ 

ن أوضاع احلرمان، كالفقر وعدم املـشاركة       معاناة األقليات والشعوب األصلية بصورة عامة م       )د(
  واإلقصاء والتهميش؛ 
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وضـاع  ألاً  أن انعدام املشاركة والتمثيل الفعليني يف مجيع مراحل عملية اختاذ القرار يشكل سبب             )ه(
  احلرمان هذه وأثرها يف آن معاً؛ 

 من أشكال التمييز    استمرار الوضع اخلطري الذي تواجهه العديد من نساء األقليات الالئي يعانني           )و(
املتعدد املظاهر، وعدم مراعاة شواغل النساء واألطفال يف القوانني واملؤسسات الوطنية والدولية اليت تـسعى إىل                

  تسوية قضايا األقليات والشعوب األصلية؛

لمعايري الدولية حلقوق اإلنسان املتعلقة باألقليـات والـشعوب         لبفعالية  ضرورة امتثال الدول     )ز(
مبا فيها إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل        ،  فعاالًاً   هذه املعايري تطبيق   وتطبيق األصلية

  . أقليات دينية ولغوية

وقد حث املشاركون يف حلقة العمل مجيع دول املنطقة على التصديق على معاهدات األمـم املتحـدة                   - ٢٣
قية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وعلـى امتثـال            الرئيسية حلقوق اإلنسان، مبا فيها االتفا     

وطُلب من الدول كـذلك     . التزاماهتا ال سيما فيما يتعلق بتقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات يف الوقت املناسب            
ات اخلاصة، مبـن    االلتزام بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واملكلفني بواليات يف إطار اإلجراء            

وُدعي األعضاء يف رابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا إىل وضـع              . فيهم اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات     
اختصاصات فعالة هليئة تعىن حبقوق اإلنسان تابعة للرابطة، مبشاركة كاملة وجمدية للمجتمع املدين، وال سيما ممثلي 

لمعايري الدولية حلقوق اإلنسان وعلى حنو ما نص عليه ميثاق الرابطـة            لاً  األقليات والشعوب األصلية، وذلك طبق    
 . ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٠املوقع عليه يف مؤمتر القمة الثالث عشر للرابطة املعقود يف سنغافورة يف 

  احملفل املعين بقضايا األقليات-  سادساً

، إنشاء حمفل معـين     ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٥ قراره   مبوجبقرر جملس حقوق اإلنسان،       - ٢٤
بقضايا األقليات ليكون مبثابة منرب لتعزيز احلوار والتعاون بشأن القضايا ذات الصلة باألشخاص املنتمني إىل أقليات 

 ويقدم مسامهات مواضيعية وخربات ألعمال اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا ؛قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية
واملطلوب من هذا احملفل أيضا حتديد وحتليل أفضل املمارسات والتحديات والفرص واملبادرات لتعزيز             . قلياتاأل

 .تنفيذ إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

املعنية بقضايا األقليات بتوجيه    تقوم اخلبرية املستقلة    "، أن   ٦/١٥ من القرار    ٥وقد تقرر، مبوجب الفقرة       - ٢٥
لب من رئيس جملس حقوق اإلنسان أن يعّين وباإلضافة إىل ذلك، طُ. "أعمال احملفل والتحضري الجتماعاته السنوية

للمحفل من بني اخلـرباء يف      اً  لكل دورة، على أساس التناوب اإلقليمي وبالتشاور مع اجملموعات اإلقليمية، رئيس          
ن رئيس جملس حقـوق     وبناًء على هذا الطلب، عيَّ    . ني من قبل األعضاء واملراقبني يف اجمللس      قضايا األقليات املعين  

. من أصل أقلية الروما، رئيسة للدورة األوىل للمحفل       املنحدرة  اإلنسان السيدة فيكتوريا موهاكسي من هنغاريا و      
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 ة الرئيستوقد أعد. "ملشاركني فيهموجز ملناقشات احملفل ووضعها يف متناول مجيع ا" إعداد ةوقد طُلب من الرئيس
 . )٤(هذا املوجز، وهو متاح على موقع احملفل املعين بقضايا األقليات

 يف قـصر األمـم      ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٦ و ١٥لقد ُعقدت الدورة االفتتاحية للمحفل يومي         - ٢٦
وافتـتح  . "ت واحلق يف التعليم  األقليا"وكان املوضوع الذي ركزت عليه هذه الدورة األوىل للمحفل هو           . جبنيف

مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق      من قبل    ّدمت املالحظات االفتتاحية  احملفل رئيس جملس حقوق اإلنسان، مث قُ      
 . اإلنسان واخلبرية املستقلة ورئيسة احملفل

 بشأن القضايا ذات ونّوه رئيس جملس حقوق اإلنسان باستعداد اجمللس إلتاحة منرب لتعزيز احلوار والتعاون  - ٢٧
ويدخل يف ذلك تبادل املعلومات     . الصلة باألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية           

.  تعزيز التفاهم املتبادل بشأن قضايا األقليـات       يف جمال بشأن أفضل املمارسات والتحديات والفرص واملبادرات       
وحنن نسعى جاهدين لتعزيز ومحاية حقوق األطفال من مجيع الطوائـف، ال            اً  مجيعاً  وذكر أن التعليم قضية تلزمن    

 .  منهمسيما األكثر حرماناً

والحظت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن جتربتها الشخصية واملهنية محلتها على التأكيـد علـى أن            - ٢٨
لعديد من احلقوق األخـرى، سـواء       التعليم هو حق من حقوق اإلنسان يف حد ذاته وأداة ال غىن عنها إلعمال ا              

واستطردت قائلة إن األشخاص املنتمني إىل أقليـات   . كانت مدنية أو ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية         
يف النظام اً قومية وعرقية ودينية ولغوية يعانون على حنو غري متناسب من وطأة اإلقصاء التعليمي وهم األقل اندماج

أضافت أن األفراد املنتمني إىل أقليات يف مجيع أحناء العامل يواجهون حواجز حتول دون حصوهلم و. التعليمي الوطين
على التعليم على قدم املساواة مع اآلخرين، مبا يف ذلك عدم إتاحة التعليم هلم بلغة األم؛ وعدم كفاية املـدارس                    

غري اً   يؤثر فيهم تأثري   وهو ما ة لرسوم املدارس،    واملعلمني املؤهلني يف املناطق اليت يعيشون فيها؛ والتكاليف الباهظ        
 . ؛ ومناهج تعليمية ال تعكس أولويات جمتمعهم يف اجملال التعليميمتناسب لكوهنم من الفئات األكثر فقراً

وذكرت اخلبرية املستقلة، يف مالحظاهتا االفتتاحية، أن التعليم حق أساسي من حقوق اإلنـسان جلميـع              - ٢٩
ومع ذلك ال يزال األطفال املنتمني إىل أقليات يف مجيع مناطق العامل يعانون على حنو               . ألطفالالرجال والنساء وا  

فعدم كفالة الفـرص علـى قـدم املـساواة     . غري متناسب من عدم املساواة يف فرص احلصول على تعليم نوعي        
 البشرية وطاقاهتم للمسامهة وإمكانيات احلصول على التعليم مما يسلب الناس القدرة على استغالل كامل إمكاناهتم

للتمتع الكامل بتشكيلة عريضة      ويتيح التعليم سبيالً  . ميف جمتمعاهتم احمللية ويف اجملتمع بشكل أع      على أكمل وجه    
وعدم إتاحة  . من احلقوق األخرى اليت بدوهنا يظل األفراد واجملتمعات يعانون من فقر اقتصادي واجتماعي وثقايف             

ما تعاين منها طوائف األقليات اليت تتعـرض        اً   كفيل بإطالة أمد دورة الفقر اليت غالب       فرص احلصول على التعليم   
وأحـد  . وباملقابل، يتيح التعليم أداة حيوية للتخفيف من الفقر على حنو مـستدام      .  أشد املعاناة  قصاءللتمييز واإل 

ـ           ى فـرص متكافئـة   أخطر التحديات اليت تواجهها األقليات والدول على حد سواء هو ضـمان احلـصول عل
 .لتلقي التعليم

                                                      

)٤( http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/minority/forum.htm. 
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ويتعني إدراك مفهوم تكافؤ فرص احلصول على التعليم باملعىن الشمويل للحق يف عدم التمييز واحلـق يف                   - ٣٠
 موانع حتول دون متتعهم الكامل مبا هلم من حقوق، مبا تترتب عنهاً منهجياً ما تواجه األقليات متييزاً  فغالب. املساواة

لتمييز منهجي يف التعليم محاية كاملة، ال بد من اً وحلماية حق أولئك الذي تعرضوا تارخيي. تعليميف ذلك احلق يف ال
تاحـة فـرص    إل والتركيز على اهلدف النهائي      ة أو االقتصادي  ةاملاديإىل التعليم من الناحية     جتاوز مسائل الوصول    

تائج التعليمية على أساس االعتبارات العرقية أو    فالتفاوت يف الن  .  متكافئة نتائجلتحقيق  متساوية يف التعليم النوعي     
 .  دليل على التمييز مبا جيعل مسؤولية الدولة عن تعزيز ومحاية هذه احلقوق يف احملكينبغي أن ُيعّداإلثنية أو الدينية 

على أن تضمن حصول اجلميع على التعليم، مبوجـب القـانون ويف            "وحيث برنامج عمل ديربان الدول        - ٣١
 العملية، وأن متتنع عن اختاذ أية تدابري قانونية أو أية تدابري أخرى تفضي إىل فرض أي شكل من أشكال                    املمارسة

 ."الفصل العنصري فيما يتصل باحلصول على التعليم يف املدارس

أن الفصل املدرسي املفروض ال ينتهك حقوق األقليات فحسب بل يـسلب اجملتمـع              اً  وقد تعلمنا أيض    - ٣٢
 .مكانياته لتعزيز التماسك االجتماعي واحترام تنوع اآلراء والتجارببأكمله أفضل إ

، مشاركة حثيثة من جانب ممثلي الدول األعضاء،     ٦/١٥لقد حقق احملفل، على النحو املطلوب يف القرار           - ٣٣
ـ             ة، وآليات األمم املتحدة، واهليئات والوكاالت املتخصصة، والصناديق والربامج، واملنظمات احلكوميـة الدولي

واملنظمات واآلليات اإلقليمية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان، ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، وما إىل ذلك               
فقد اعُتمد أكثر من . من اهليئات الوطنية املعنية واألكادمييني واخلرباء يف قضايا األقليات، واملنظمات غري احلكومية

 دولة، شارك العديد منهم ٤٠فل، مبن فيهم مندوبون من أكثر من من مجيع الفئات للمشاركة يف احملاً  شخص٣٧٠
 .  منظمة غري حكومية ممثلة يف احملفل٩٠وكان حنو . على املستوى الوزاري ومستوى السفراء

وقد حظيت آراء اخلرباء واملشاركني من طوائف األقليات على وجه اخلـصوص بأولويـة قـصوى يف                   - ٣٤
منطقة عدة خرباء اختريوا على أساس معايري، منها االنتماء إىل فئة أقلية واخلربة             وُحّدد من كل    . مداوالت احملفل 

الذين وقدم هؤالء اخلرباء،    . املهنية يف جمال التعليم، ال سيما مبا هلذا اجملال من تداخل مع حقوق األقليات وجتارهبا              
اة يف التعليم وتصميم وتقـدمي احللـول    قيمة يف جمال العمل للنهوض باملساو ربات مهنية وعملية، آراءً   خب يتمتعون

 . التعليمية بغية تلبية احتياجات األقليات

، عن تطلّعه إىل مسامهة احملفل يف اجلهود اليت ٦/١٥ من قراره ٦وأعرب جملس حقوق اإلنسان، يف الفقرة   - ٣٥ 
ألمـم املتحـدة وهيئاهتـا    تبذهلا مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان لتحسني التعاون فيما بني آليات ا          

ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها وبراجمها بشأن األنشطة املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق األشـخاص املنـتمني إىل               
وباملثل، فإن اخلبرية املستقلة مطالبة مبوجب واليتها بالتعاون الوثيق مع . أقليات، مبا يف ذلك على الصعيد اإلقليمي

وبالنظر إىل هذه األحكام، دخلـت      . ياهتا وآلياهتا املعنية القائمة، مع تاليف االزدواجية      هيئات األمم املتحدة ووال   
اخلبرية املستقلة يف اتصاالت مكثفة مع هذه املؤسسات منذ بداية استعداداهتا من أجل التماس تعاوهنا ومسامهاهتا                

 . املوضوعية
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 املذكورين فيما يلـي علـى مـشاركتهم         وتود أن تشكر املقررين اخلاصني وأعضاء هيئات املعاهدات         - ٣٦
السيد فرينور مونيوز فييالوبوس، املقرر اخلاص املعين  :ةشاركهذه املترحب باستمرار هي ومسامهاهتم يف احملفل، و

باحلق يف التعليم؛ والسيد براساد كاريياواسام، خبري يف اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين؛ والسيدة هيلني كيلـر،                
لجنة املعنية حبقوق اإلنسان؛ والسيد لوثار كرامبان، خبري يف جلنة حقوق الطفـل؛ والـسيد خوسـيه    خبرية يف ال  

مولينتاس، خبري يف آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية؛ والسيدة دوبرافكا سيمونوفيتش، رئيسة وخـبرية               
ي، خبري يف جلنة القضاء على التمييز العنصري؛ اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة؛ والسيد باتريك ثورنرب

والسيدة باربرا ويلسن، خبرية يف جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والسيدة مىن ذو الفقار، خبرية يف 
  . اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان

ا مع رؤساء وخرباء هيئات املعاهدات ذات وستسعى اخلبرية املستقلة إىل مواصلة وتعزيز مشاوراهتا وتعاوهن  - ٣٧
بواسـطتها  لتحديد اإلمكانات والطرائق اليت ميكنها أن جتعـل           وترحب بالفرص اليت ستتاح هلا مستقبالً     . الصلة

وترغب اخلبرية . توصيات احملفل أفيد لعمل هيئات املعاهدات، بالنظر إىل عملياهتا وممارسات العمل املستقرة لديها   
الدول واللجان  هبا   الكيفية اليت ميكن أن تستفيد       فيما خيص التعاون مع هيئات املعاهدات، مبا يف ذلك        املستقلة يف   

 .  إبالغ الدول بشأن القضايا املتصلة باألقليات وباحلق يف التعليمخبصوصمن التوصيات املقدمة 

تخصصة، مبـا فيهـا اليونـسكو    بتعاون وكاالت األمم املتحدة امل اً  حاراً  وترحب اخلبرية املستقلة ترحيب     - ٣٨ 
فقـد  . واليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومشاركتها املوضوعية يف احملفل وتقدر ذلك كله حق قدره             

استفاد احملفل على وجه اخلصوص من التعاون الوثيق الذي جرى بني اخلبرية املستقلة واليونسكو اليت عقدت، على 
ظمة الدولية للدفاع عن احلق يف التعليم وحرية التعليم، جلسة نقاش موضوعي عن             هامش احملفل، بالتعاون مع املن    

، مكّنت املشاركني فيه من تقدمي استنتاجات وتوصيات        "أمهية االندماج : التغلب على أوجه التفاوت يف التعليم     "
اخلبرية املستقلة يف   وتأمل  .  عن موضوع التعليم االندماجي    ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥مؤمتر دويل ُعقد يوم     

بقدر أكرب على قـضايا  اً  أن يظل التعاون املوضوعي مع الوكاالت املتخصصة املعنية، كلٌّ يف نطاق عملها، مركّز            
وستساعد مشاركة الوكاالت املتخصصة مشاركة موضوعية يف صياغة توصيات احملفل . األقليات واحلق يف التعليم

 .لنسبة ألنشطتها اجلارية يف امليدانعلى ضمان اكتساب هذه التوصيات مغزى با

مع املنظمات اإلقليمية، مع احلرص على اً وثيقاً واخلبرية املستقلة مطالبة، مبوجب واليتها، أن تتعاون تعاون  - ٣٩
وبالتايل، فهي تالحظ مع التقدير تعاون ممثلي املنظمات اإلقليمية مع احملفل ومشاركتهم فيه،             . تفادي االزدواجية 

االحتاد األفريقي، واجمللس األورويب، وأمانة االتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية، : نظمات ما يليومن هذه امل
وأحاطـت  . ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، واملفوض السامي ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا املعين باألقليات القومية 

. قليمية من اهتمام لقضايا األقليات وحقوق األقليات يف التعليم        مبا توليه هذه املنظمات احلكومية الدولية اإل      اً  علم
عن ذلك، بتعاون ممثلي      وترحب، فضالً . اًكبرياً  ه هذه املنظمات تقدير   بوهي تويل املنظور اإلقليمي الذي سامهت       

ن  من بولندا وجنـوب الـسودا  املشاركنيمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية الذين اعُتمدوا للمشاركة، ال سيما  
 . والسويد وسويسرا والفلبني وفيجي واملكسيك

لإلطار األوسع ملسألة التشجيع على تنفيذ اإلعـالن يف مجيـع           اً   ونظر ٦/١٥إىل أحكام القرار    اً  واستناد  - ٤٠
حتديد الصعوبات واملشاكل اليت  :املناطق، فقد تركزت املناقشات بشكل عام على العناصر الثالثة األساسية التالية
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قليات والدول؛ وحتديد أفضل املمارسات فيما يتعلق باألقليات والتعليم؛ والنظر يف الفرص واملبـادرات              تواجه األ 
ضع هذا املشروع بالتعاون مع باتريك      وُو. وقد أُعد مشروع توصيات ووزع قبل افتتاح احملفل       . واحللول املمكنة 

ات واالستقصاءات والدراسات اليت تلقتها اخلبرية وقد استفيد من املعلوم. للمحفلاً مقرراً ثورنربي الذي ُعّين رمسي
وطُلب من املشاركني تركيز مسامهاهتم على سبل تطوير وحتسني وتنقيح هذا           . املستقلة لزيادة إثراء هذا املشروع    

 . وثيقة التوصيات املتمخضة عن أشغال احملفلمبثابة املشروع ليكون 

 تقريرها إىل جملس حقـوق اإلنـسان توصـيات احملفـل            وملا كان املطلوب من اخلبرية املستقلة تضمني        - ٤١
وهـذه التوصـيات    . )A/HRC/10/11/Add.1نظر  ا(املوضوعية، فقد نتج عن املداوالت سلسلة من التوصيات         

من املنظمات والوكاالت الدوليـة،     اً  موّجهة إىل قاعدة عريضة من القراء، ليس من احلكومات فحسب بل أيض           
وقد صيغت بعبارات عامة لكي يتسىن تنفيذها بفعالية يف بلدان تتسم . ربني واملتلقني عنهمواجملتمع املدين، وسائر امل

ومل يكن نطاق القضايا الـيت  . خبلفيات تارخيية وثقافية ودينية متنوعة، مع املراعاة الكاملة حلقوق اإلنسان العاملية          
ي استراتيجية تعليمية فعالة لألقليـات، دون       بل ال ميثل سوى املتطلبات الدنيا أل      ،  ها هذه التوصيات شامالً   تتناول

وينبغي تفسريها  . اإلخالل باجلهود األخرى اليت تبذهلا فرادى الدول لتلبية احتياجات األفراد واجملموعات املعنيني           
بروح سخية بالتعاون مع طوائف األقليات، ويف ضوء احلاجة إىل تفسري صكوك حقوق اإلنسان وتنفيذ املعايري على 

 . ال مبا ميكّن من إجراء تغيري حقيقي يف حياة اإلنسانحنو فع

 اخلبرية املستقلة إىل تضمني تقريرها السنوي توصيات بشأن املسائل املواضيعية اليت ٦/١٥وقد دعا القرار   - ٤٢
موعـة   ومراعاةً آلراء جم   ،للمشاورات اليت أجرهتا  اً  وتبع. لكي ينظر فيها اجمللس   ،  ميكن أن يتناوهلا احملفل مستقبالً    

توخى أن يتناوهلـا احملفـل      متنوعة من أصحاب املصلحة، حددت اخلبرية املستقلة املسائل املواضيعية التالية اليت يُ           
  .األقليات واملشاركة السياسية؛ واألقليات ووسائط اإلعالم؛ واألقليات وعمليات التنمية: مستقبالً

_ _ _ _ _  


