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 مقدمة -أوتا  
تررررة ا نرررررر  ا ا رررر  ا  نإرررر  بنضررررايا األيقإررررالذ القررررإد   -١ يمنرررردقم  رررردا التنريررررر الرررردَّ ععد 
. و ررر آخرر تنريررر سررتندمة ٢5/5اا قرراي  رردياَّذ عمرجملل بنرررار وقررن انرري  -  سررحاي ريترا

 ح ا قن بصفتها مكقف  بالرالي . ويتضمن الفرع الثاين حمل  عام  عن األ شط  اليت اضطق ت 
(. وتررررر  ا نررررر  ا ا ررر  ر الفررررع A/HRC/31/56هبرررا منرررد تنررردق تنرير رررا القرررابا  ح ا قرررن  

 نصررب. وت رررا حملرر  عامرر  مرررجز  الثالررت تررحتمجملل ر القررنرال القررت الرريت يضررتها ر  رردا ا
عولرياهتا و تائجها ا راضرإ إ  وتنررر ر ب رل التحرديال الرئإقرإ  والنضرايا الناشرل  ا تصرق   عن

حبنري األشاان ا نتمأ  ح عيقإرال يرمإر  عو  ثنإر  و ح عيقإرال  ينإر  ولغرير . وت ررا عيضرال 
 ايا األيقإال عثناء واليتها.عفكارال بشحتي ال مل الدَّ اضطقع بة ا نتدى ا  ين بنض

وتشررركر ا نررررر  ا ا ررر  الكإا رررال ا ت رررد   الررريت  عمتهرررا وت او رررت م هرررا خرررجملل فررر    -٢
واليتهاذ مبا ر ذلك مجاعال األيقإالذ والدول األعضاءذ ووكاالل األمم ا تحد ذ ومنرمرال 

 ت ررر  عي وتررر  رى.ا تمررع ا رردينذ وا ؤسقررال األكا لإرر  والبحثإرر ذ وجهررال م نإرر  كثرر   عخرر
 عقرر ( القررامإ  ا فرضررإ   اا قرراي حلنررري القررامإ  ا تحررد  األمررم  فرضررإ  ا رران شرركر ا عررن
 مترا ل.  عم من هلا تةميد ما

 2016أنشطة المقررة الخاصة في عام  -ثانياا  
تر  ا نرر  ا ا ر  عي ترجرة ا تبرال وقرن انرري اا قراي  ح النشرر  ااخبارير   صرف  -3

  الريت تمنشرر عقر  مري هرا الشربكلذ وتقارأ مجإرع ع شرط  الرالير ذ مبرا ر ذلرك الزيرارال القنري
 .(١ النطري ذ والبجملغالذ والتنارير ا راضإ إ ذ والبإا ال الصحفإ ذ والف الإال ال ام 

 الزيارات الُقطرية -ألف 
ال ررراي ومجهرريرر  عجرررل ا نرررر  ا ا رر ذ خررجملل الفرر   ا شررمرل  بررالتنريرذ زيررارال  ح  -٤

 مرلدوفا وسرَّ ال كا. وستصدر التنارير ا ت قن  هبدل الزيارال ر شكل  ضافال هلدا التنرير.
. ٢٠١6آذار/مرارس  ٧شرباط/فرباير  ح  ٢٧وزارل ا نرر  ا ا   ال راي ر الفر   مرن  -5

ثنإر  والدينإر  وععربت عن احلاج   ح اختاذ خطرال جريل  من عجل  عطاء األمل لقمجمرعرال اا
اليت تراجة مقتنبجملل غامضال. وخقصت  ح عي كل ا تم ال احملقإ  عا ت مرن الراشرإ  ااجرامإر  
الرريت ينتهجهررا مررا يقررم  تنرررإم الدولرر  ااسررجملمإ  ر ال ررراي والشررام  تنرررإم الدولرر  ااسررجملمإ (ذ 

إر  الصرغرىذ مبرا ر ذلرك ا  روأل عيضال باسم  اعشذ غ  عي ال ديد من ا مرعرال ااثنإر  والدين
ررر  ااالأل مررن عفرا  ررا. وذكررر  عا ررت عكثررر مررن غ  ررا األيزيررديريذ مررن وةررحت  ال نررف والفرررائع وشم

ب رررل يرررا   ا تم رررال احملقإررر  عي وتم ررراهتم تشررر ر برررال جز عمرررام ال نرررف ا فرررروا عقإهرررا و رررن 
__________ 

 .www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/SRMinorities/Pages/SRminorityissuesIndex.aspx را ر (١ 
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عفرا  رررا مغرررا ر   بتاقرررل ااخررررين عنهرررا و رررل يقنررر  بشرررحتي مقرررتنبقها ر البقررردذ  ذ يررررر ال ديرررد مرررن
ال رراي. واع فرت ا نررر  ا ا ر  بررحتي مراجهر  ا طرر الراضر  وا باشررر الردَّ يشركقة تنررإم الدولرر  
ااسررجملمإ   ررب عي يكررري عولريرر  عقإررا لقحكرمرر . ومررع ذلررك عبرررزل عي التحررديال الرريت يراجههررا 

تنتهررل هبزلتررة. مررع وهرررر تنرررإم الدولرر  ااسررجملمإ  ولررن  ال ديررد مررن ومرعررال األيقإررال   تبرردع
وععربت عن اعتنا  را بضررور  االعر األ الشرامل برالتمإإز والتهمرإش ا تم إرأ الطرريقل األمرد ر 
اا ا مرعال ااثنإ  والدينإ ذ وضرور  التصدَّ هلماذ وترجإرة رسرال  واضرح   ح كرل ا تم رال 

 احملقإ  ا تنرع  ر البقد مفا  ا عي مقتنبقها ر ال راي بجمل شك.
. ٢٠١6ازيراي/ير إررة  ٢9 ح  ٢٠وزارل ا نرررر  ا ا رر  مجهرريرر  مرلرردوفا ر الفرر   مررن  -6

و عت احلكرمَ   ح مرا ق  ت زيز احلنري القغري  لأليقإال وترةإد روح الرارد  برأ لتقرف الفلرال 
القرررركا إ  ر البقررررد. وشررررد ل عقرررر  احلاجرررر   ح تنرررردير التنرررررع بر ررررفة ر ررررإدال  امررررال ومصرررردر يررررر  

عاةفإرررر  لقغايررر  بالنقررررب  و  ريررر  مرلررردوفا. ويررررد الاررررت عي اسررررتادام القغررر  األم مقررررحتل   امررر جلمهر 
لق ديررد مررن ا تم ررال احملقإرر  وجا ررب عساسررل مررن اهلريرر  الشاصررإ  وا تم إرر . ولرردلك اثررت عقرر  
اخترراذ تررداب  لقتنقإررل  ح ع ن اررد مررن تقررإإن اسررتادام القغررالذ و ررل مشرركق  تررؤ َّ ر كثرر  مررن 

ررل. وشررد ل عقرر  عي مقررتنبل األاإرراي   ح االسررتنطا  ولكررن عي هتررد  الت ررايش القررقمل مررا    م
ردق  عقر  عسراس يرإم ومبرا ب مرن يبإرل اار ام انرري اا قراي  مجهرري  مرلدوفا  ب عي يمشركقل وحم
واحلركمرررر  القررررقإم  والشررررامق  لقجمإررررع وتايرررر  انررررري األيقإررررالذ ولررررإن عقرررر  عسرررراس مقرررررمإال 

 جإرسإاسإ . 
 .٢٠١6تشرين األول/عكتربر  ٢٠ ح  ١٠رل ا نرر  ا ا   سرَّ ال كا ر الف   من وزا -٧

واثت احلكرمَ  عق  اغتنام فر   الزخم الدَّ ارإرت برة اا ار  اجلديرد  والت بر  عرن التزامهرا 
حبنري األيقإال باختاذ  جراءال مقمرس . وعشارل  ح عي  نإا الت ايش الققمل ب رد احلرر  

دمر  الريت  امرت فر   ةريقر  ينتضرل  رسراء عمقإر  شرامق  واقرن  التاطرإط والتنقرإا األ قإ  ا ر
لقبحرررررت عرررررن احلنإنررررر  وا صررررراحل  وألم اجلرررررراح وا قررررراءل ذ وال لكرررررن  جنررررراز ذلرررررك برررررأ عشرررررإ  
وضررحا ا. ولكنهررا شررد ل عيضررا عقرر  عي احلكرمرر  مقزمرر ذ ر الريررت  فقررةذ بررحتي تقررارع  ح 

 ن برضررررح عقررر   را هترررا والتزامهرررا القإاسرررإأ بتحقرررأ تايررر   اختررراذ ترررداب   امررر  ومقمرسررر  تررررب 
كرامرر  عفرررا  األيقإررال ر سرررَّ ال كررا و ررريتهم وا قرراوا  بإررنهم وبررأ غرر  م وتايرر  انهررم ر 

 ا شارك  ر مجإع مناال احلإا .

 البالغات -باء 
وا رررقت ا نررررر  ا ا ررر  ترجإرررة بجملغرررال ر شررركل رسرررائل ا عررراء ورسرررائل  جرررراءال  -8
اجق  بشحتي يضايا األيقإرال  ح الردول األعضراءذ عمرسرل عغقبهرا ر  ةرار مشر ل مرع مكقفرأ ع

آخرين براليال ذال  ق . ولكن لقجمإع االةرجملع عقر   ردل البجملغرال وعقر  الرر و  الررار   
 .(٢ من الدول ا  نإ 

__________ 

 . www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx ا رر (٢ 
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 المساجدات الماعلقة بالمنادى المعني بقضايا األصليات -جيم 
ذ ترجإرررة ١9/٢3و 6/١5ةقرررب وقرررن انرررري اا قررراي  ح ا نررررر  ا ا ررر ذ ر يراريرررة  -9

 ٢٤اسررر   ر جنإرررف يررررمل الت ا نتررردى  ور  وعمنررردل ععمرررال ا نتررردى ا  رررين بنضرررايا األيقإرررال.
ذ وركررررررز مرضرررررررعها عقرررررر  األيقإررررررال ر ارررررراالل األزمررررررال ٢٠١6تشرررررررين الثرررررراين/ رفمرب  ٢5و

مندو  من بإنهم ممثقري لقردول األعضراءذ وآلإرال األمرم  5٠٠ن اا قا إ . وشارل فإها عكثر م
تم را تر ررإال وسرر ا تحررد ذ واهلإلررال اايقإمإرر  احلكرمإرر  الدولإرر ذ وا تمررع ا رردينذ واأليقإررال.

 ا نتدى عق  ا قن ر  ورتة احلالإ . 

 الملاقيات والمؤتمرات - ال 
ذ بصرف  ٢٠١6كرا ري الثاين/ينراير   ١5 ح  ١3  مرن شاركت ا نرر  ا ا  ذ ر الفر   -١٠

تاير  انرري األيقإرال ااثنإر  "مقتن   مرم ر ويقتري برارل ر لنردي ب نرراي  متحدث  رئإقإ  ر
 ."والدينإ : مراجه  التحديال ال ا إ  ا  ا ر 

 كرررا ري الثاين/ينرررايرذ عجررررل ا نررررر  ا ا ررر  زيرررار  غررر  ر إررر   ح  ٢5و ٢٤ور يررررمل  -١١
الإاباي بناءل عق   عر  من اال ا  الإاباين لننابال احملامأذ اإت علنرت كقمر  رئإقرإ  ر  ردو  

 عن خطا  الكرا إ  ر وسائط ااعجملم والقرائ  اليت لكن وض ها لقتصدَّ لة.
شرررباط/فربايرذ شررراركت ر االجتمررراع الررردور الثررراين لقتحررررل  ٤ ح  ٢ور الفررر   مرررن  -١٢

منررع "ااجرررام اجلماعإرر  الراشررإ ذ الرردَّ عمنررد ر مررا إجملذ بشررحتي مرضرررع  ال ررا ل ضررد ععمررال
 ."اجلرائم الفرإ  : كإفإ  ت زيز اهلإاكل الرةنإ   نع اجلرائم الفرإ  

آذار/مرررارسذ التنرررت برفرررد مرررن الرب ررراي األوروأل  نايشررر  االررر  األيقإرررال ر  ١٤ور  -١3
 عوروباذ مع ال كإز برجة خان عق  الروما.

 القامإ  ر جنإف خجملل  ور  وقن انري اا قايذ بشحتي األيقإال والتمإإز الطبنل.مقتنر ل مررازن  رمترة ا فرضرإ   آذار/مارسذ شراركت بصرف  متحدثر  رئإقرإ  ر ١6ر و  -١٤
 إقررررراي/عبريلذ شررررراركت ر االجتمررررراع احلرررررا َّ عشرررررر لقجنررررر  ا ررررررباء  ٢٧و ٢6ور  -١5

بنضايا الرومرا والرحارلذ ا  نرر  ر  ررفإاذ اإرت عرضرت  ا اصص  التاب    قن عوروبا ا  نإ 
عن اال  انري اا قاي لقروما ر مجإع عحنراء ال را ذ مرع  ٢٠١5 تائج  راستها الشامق  ل ام 

 (.A/HRC/29/24ال كإز برجة خان عق  وا ر  م ا ا  الغجر  
لق مل اا قاين ر عيار/مايرذ اضرل مؤمتر النم  ال ا ل  ٢٤ ح  ٢٢ور الف   من  -١6

 ب كإا. اسطنبرل
مترز/يرلإةذ علنت كقم ذ بناءل عق   عر  من اكرم   نغارياذ ر مؤمتر  ور عنرد  8ور  -١٧

ر بر ابقتذ لجملاتفال بالدكرى القنري  ا امق  العتما   ةار اال ا  األوروأل لجملسر اتإجإال 
  .٢٠٢٠ىت عام الرةنإ  الرامإ   ح   ماج الروما لقف   ا متد  ا
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مترز/يرلإرررةذ علنرررت الكقمررر  االفتتااإررر  عثنررراء ا درسررر  الصرررإفإ  ال ا إررر  حلنرررري  ١١ور  -١8
األيقإال ر بر ابقتذ اليت  رمها م هد ترم ال ترس واجلام   الرةنإ  اهلنغاري  لقادم  ال امر  

 وجام   مإدلقكن ر لندي.
عررردم ختقرررف عارررد عرررن الركرررب: ضرررماي "مقتنررر ل ب نرررراي  مترز/يرلإرررةذ ترعسرررت ١٢ور  -١9

  مررررراج ا تم رررررال األكثرررررر هتمإشرررررال واسرررررتب ا ال مرررررن النااإررررر  االجتماعإررررر  ر ع رررررداأل التنمإررررر  
ذ  مررم ر منرر األمرم ا تحرد  مبناسرب  ا  نرا  ا نتردى القإاسرل الرفإرع ا قرترى ا  رين "ا قتدام 

مقتنر ل بشرحتي التفاوترال الصر ب   بالتنمإ  ا قتدام . وشاركت عيضرال بصرفتها متكقمر  رئإقرإ  ر
اليت ت اين منها  قاء الدالإت وغ  ن من النقاء ا همشالذ  رمة منتدى انري الردالإت ر 

 آسإا وجهال شريك  عخرى ر مركز البهائإ  ر  إريررل. 
آ /عغقررطنذ يرردمت ا نرررر  ا ا رر   ااةرر   ح جلنرر  النضرراء عقرر  التمإإررز  ١8ور  -٢٠

عن عمل واليتها وا نتدى ا  ين بنضايا األيقإرالذ و ايشرت ا راالل الريت ال نصرَّ ر جنإف 
  ر  با تمام مش ل و مكا إال الت اوي.

تشرين األول/عكترربرذ شراركت بصرفتها رراور  ر اقنر  ال مرل ا امقر  بشرحتي  5ور  -٢١
 امإ  ر جنإف. ال تإبال اايقإمإ  لت زيز وتاي  انري اا قايذ اليت  رمتها ا فرضإ  الق

تشرين األول/عكتربرذ عندل جقق  تشاوري  ر  إريررل يبرل الردور  التاسر    ٢٧ور  -٢٢
 ."األيقإال ر ااالل األزمال اا قا إ "لقمنتدى ا  ين بنضايا األيقإال تناولت مرضرع 

(ذ A/71/254تشرررين األول/عكتررربر ذ يرردمت تنرير ررا القررنرَّ  ح اجلم إرر  ال امرر    ٢8ور  -٢3
 الدَّ ركز عق  األيقإال ر ااالل األزمال اا قا إ .

تشرررررين الثرررراين/ رفمربذ شرررراركت بصررررفتها ررررراور  ر الرررردور  التاسرررر    نترررردى  ١6ور  -٢٤
 انري اا قاي ر بر ابقتذ اليت  رمتها وزار  الشؤوي ا ارجإ  والتجار  ر  نغاريا.

ت زيررز وتايرر  انررري "مقتنرر ل ب نررراي  قمرر  عثنرراءتشرررين الثرراين/ رفمربذ علنررت ك ٢٤ور  -٢5
ذ  رمترررة ر جنإرررف ا فرضرررإ  القرررامإ  وكرررا تري ومدينررر  "األيقإرررال مرررن خرررجملل الفنرررري البصرررري 

 جنإف.
ا قررتب دوي: "مقتنرر ل ب نررراي  تشرررين الثرراين/ رفمربذ شرراركت بصررفتها متحدثرر  ر ٢5ور  -٢6

رمرررة ر جنإرررف فريرررا انرررري األيقإرررال والب ثررر  ذ  "األيقإرررال ال دلررر  اجلنقرررإ  ر عويرررال األزمرررال
 الدائم  لقنمقا لدى مكتب األمم ا تحد  ر جنإف. 

 البيانات -هاء 
ع درل ا نرر  ا ا   عد  بإا ال عام ذ اش كت ر كث  منهرا مرع مكقفرأ آخررين  -٢٧

 مري هررا ر البإا ررال تقررك وتررر  بالراليررالذ وعبرررزل فإهررا يضررايا مثرر   لقنقررا بشررحتي األيقإررال.
 .الشبكل
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 تحليل مفدل للبالغات الاي أريلاها المكلفة بالوتية  -واو 
  ١عجرل ا نررر  ا ا ر   قرإجملل جلمإرع البجملغرال ا رسرق  منرد   شراء  ردل الرالير  ارىت  -٢8

ذ لكرررن االةرررجملع عقإرررة ر ا ريرررع الشررربكل. وترررر  االسرررتنتاجال ٢٠١6كرررا ري األول/ يقرررمرب 
 إ  ر مرفا  دا التنرير.الرئإق

 ماابعة الاوصيات المنبثقة من الزيارات القطرية -زاي 
ذ  ح اكرمررال مجإررع الرردول ٢٠١6كتبررت ا نرررر  ا ا رر ذ ر تشرررين األول/عكتررربر  -٢9

الريت كا رت يرد زارهترا ر إرال  رل عو سرقفهاذ لجملستفقرار عرن تنفإرد التر رإال ا ندمر  ر تنررارير 
. وتررررر  عي تشرررركر اكرمررررال بقغاريررررا وروا رررردا وفر قررررا وفإإررررت  ررررام وكنرررردا (3 الزيررررارال النطريرررر 

وكرلرمبإرررا و نغاريرررا والإر ررراي عقررر  ر و  رررا. ويرررد ععررردقل تنريررررال مررررجزال اسرررتنا ال  ح الرررر و  الررريت 
 تقنتهاذ لكن االةجملع عقإة عق  ا ريع الشبكل ا ان بالرالي .

لجولة الثانية مةن عمليةة اتيةاعرا  البحوث الماعلقة بقضايا األصليات خالل ا -حاء 
 الدوري الشامل

عجرررل ا نرررر  ا ا رر  جرلرر  ثا إرر  مررن البحرررث اققررت فإهررا مجإررع التر ررإال ا ت قنرر   -3٠
 ا ريع ر التنرير وير باأليقإال اليت يمدمت عثناء اجلرل  الثا إ  من االست راا الدورَّ الشامل. 

 . الشبكل

 وات الست الاي صضاها المقررة الخاصة في مندبهاتأمالت في السن -ثالثاا  
 مقدمة -ألف 

مرررع ايررر ا  ا تهررراء مرررد  واليتهررراذ است رضرررت ا نررررر  ا ا ررر  ع رررم التطرررررال ا تصرررق   -3١
ب مقهاذ وال سإما فإما يت قا باألولريال ا راضإ إ  الريت يرررل عي تركرز عقإهرا ر بداير  واليتهرا 

 A/HRC/19/56ة خجملل الف   اليت يضتها ر منصبها من  ديال رئإقإ  (ذ فضجملل عما  ا فت
 ويضايا  اشل  ر وال تاي  انري األيقإال.

وعززل ا نرر  ا ا  ذ ر سإاي االضطجملع ب مقهاذ تنفإد  عجملي انري األشاان  -3٢
ذال ا نتمرررأ  ح عيقإرررال يرمإررر  عو  ثنإررر  و ح عيقإرررال  ينإررر  ولغريررر  وغررر ل مرررن ا  ررراي  الدولإررر  

__________ 

الررررردول ا  نإررررر  ر  ررررردا الصرررررد   رررررل  ثإربإررررراذ وعوكرا إررررراذ والربازيرررررلذ وبقغاريررررراذ والبرسرررررن  واهلرسررررركذ واجلمهرريررررر   (3 
 ررررامذ وكازاخقررررتايذ والكررررام ويذ وكنررررداذ وكرلرمبإرررراذ و إج يرررراذ  الدومإنإكإرررر ذ وروا ررررداذ وغإا رررراذ وفر قرررراذ وفإإررررت

 ال ررررررراي ومجهرريرررررر  مرلرررررردوفا  ٢٠١6تمرررررردرج الزيررررررارال النطريرررررر  الرررررريت عجرهتررررررا ر عررررررام  و نغاريرررررراذ والإر رررررراي. و 
 ال كا(.  وسرَّ
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حلماير  انرري األيقإرالذ و رل:  ع( تاير  بنراء عيقإر   الصق ذ و ررل ر الركائز الرئإقإ  األربرع
وذلررك مبكافحرر  ال نررف ضررد عفرا  ررا ومنررع اابررا   اجلماعإرر ز   ( تايرر  وت زيررز اهلريرر  الثنافإرر  
ي  مرعررال األيقإررالذ وانهررا ر التمتررع هبريتهررا اجلماعإرر  ورفررل الرردمج النقرررَّز  ج( ضررما

احلررا ر عرردم التمإإررز واحلررا ر ا قرراوا ذ مبررا ر ذلررك وضررع اررد لقتمإإررز اهلإكقررل عو ا نهجررل 
وت زيررز ااجررراءال اا ابإرر ذ عنررد االيتضرراءز   ( احلررا ر مشررارك  األيقإررال بف الإرر  ر احلإررا  

الرردول  ال امرر  ور اخترراذ النرررارال الرريت ت نإهررا. ويررد كرراي  رردا الررنهج ع ا  عساسررإ  لتنإررإم امتثررال
 لقم اي  ا ت قن  باأليقإالذ ولتحديد واالل  قإل م إقن  ر التنارير ا راضإ إ  والنطري . 

 ح   ٢٠١١وا صرررب تركإرررز ا نررررر  ا ا ررر ذ خرررجملل فررر   واليتهررراذ مرررن آ /عغقرررطن  -33
ذ ر تنارير رررا ا راضرررإ إ   ح وقرررن انرررري اا قررراي واجلم إررر  ٢٠١6كرررا ري األول/ يقرررمرب 

عقرر  ا راضررإع التالإرر :  ور وع شررط  االإررال ا ؤسقررإ  الرةنإرر  ر ت زيررز وتايرر  انررري  ال امرر 
األيقإررالز وانررري األيقإررال القغريرر ز والررنمهج النائمرر  عقرر  انررري األيقإررال  ررال تايرر  وت زيررز 

ز ٢٠١5انري األيقإال الدينإ ز وضماي   راج يضايا األيقإال ر خطر  التنمإر   را ب رد عرام 
 عقررر  والتحرررريل الكرا إررر  خطرررا  اجلررر  ال نرررف والفررررائع ا رتكبررر  ضرررد األيقإرررالز وومنرررع وم
 والتمإإررز واأليقإررال زيقإررال ر  رررام ال دالرر  اجلنائإرر واأل زااعررجملم وسررائط ر األيقإررال كرا إرر 
 األزمرررال اررراالل ر واأليقإرررال زا ماثقررر  ا ررررروث الرضرررع و ررررم الطبنرررل النررررام عسررراس عقررر 

 جلماعرال اا قراي انرري حلالر  شرامق   راس  ا قنذ من  عر  عق  بناءل  وعجنزلذ. اا قا إ 
 رجة خان عق  وا ر  م ا ا  الغجر. ب ال كإز مع ال ا لذ الص إد عق  الروما
وعجرررل ا نرررر  ا ا رر  مررا ومرعررة  رراين زيررارال يطريرر  ر إرر   ح عوكرا إرراذ والربازيررلذ  -3٤

 ومجهرري  مرلدوفاذ وسرَّ ال كاذ وال رايذ والكام ويذ و إج يا.والبرسن  واهلرسكذ 
وول ا نتدى ا  ين بنضايا األيقإال يؤ َّ  ور منرب فريرد لقحررار برأ ممثقرل األيقإرال  -35

وا تمع ا دين واألوساط األكا لإ  ووكاالل األمم ا تحد  والدول األعضراء بشرحتي التحرديال 
ا حبماي  انري األيقإال. وتنايش ا نرر  ا ا ر ذ ر الفررع  راء ع  رالذ والتندم احملرز فإما يت ق

 اال  ا نتدى الرا ن ذ وتندم تر إال بشحتي كإفإ  زيا    قإنة. 

صائمةةةة األولويةةةات الاةةةي ُحةةةد ت فةةةي بدايةةةة الوتيةةةة وأحةةةدث المعلومةةةات عةةةن  -باء 
 اإلنجازات 

ول  ح وقرررررن انرررررري اا قررررراي ارررررد ل ا نررررررر  ا ا ررررر ذ ر تنرير رررررا ا راضرررررإ ل األ -36
 A/HRC/19/56  ذ اسرررتنا ال  ح عاكرررام  عرررجملي انرررري األشررراان ا نتمرررأ  ح عيقإرررال يرمإررر)
 ثنإررر  و ح عيقإرررال  ينإررر  ولغريررر ذ  ررراين عولريرررال مراضرررإ إ  تتناوهلرررا ر عمقهرررا خرررجملل فررر    عو

ا وا تبال سقفها  لإها واليتها. وت كن واالل ال كإز  دل ب ل األولريال اليت وجهت ا تبا ه
األيقإررالم ذاهتررا. وتقاررأ ا نرررر  ا ا رر  ر  رردا الفرررع مررا اضررطق ت بررة مررن ع شررط  ذال  ررق  

 بتقك األولريال. 
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 حقوق األصليات اللغوية -1 
عمثررر ل ر كثررر  مرررن األاإرررايذ مرررع ا كقفررر  القرررابن  بالراليررر ذ يضرررايا وشرررراغل تت قرررا  -3٧

حبنررررري األيقإررررال القغريرررر . ولرررردلك ارتررررحتل ا نرررررر  ا ا رررر  عي ترررررر انررررري األيقإررررال القغريرررر  
والتحرررديال الررريت تراجههرررا عنايررر  خا ررر . وبغإررر   راسررر  ا شررراكل الررريت تشرررهد ا مجإرررع ا نررراةا 

(  قررررن A/HRC/22/49 ابإرررر  ا تب رررر  فإهرررراذ ععرررردقل تنريرررررال مراضررررإ إال  و ديررررد ا مارسررررال اا
 انري اا قاي فضجملل عن كتإب عمقل يركز عق  انري األيقإال القغري . 

وشررد ل ا نرررر  ا ا رر ذ ر تنرير رراذ عقرر  عي األيقإررال ت ترررب القغرر  عنصرررال ررريررال وع ا   -38
إ  ر احلفرا  عقر  اهلرير  اجلماعإر . وتتقرم القغر  غالبرال لقت ب  عن  ريتهرا تنطررَّ عقر  ع إر  رئإقر

بحت إررر  بالغررر  ر  ررررر اجلماعرررال غررر  ا هإمنررر  القررراعإ   ح احملافرررر  عقررر  كإا رررا ا تمإرررز و ريتهرررا 
الثنافإرر ذ وذلررك عاإا ررال ر وررروأل مررن التهمررإش واالسررتب ا  والتمإإررز. وتشرركل انررري األيقإررال 

لغالررب مصرردرال لقترررتر بررأ الرردول و اخقهررا. فنررد ومضررع ا ررداف ري القغريرر  واسررتادامها لقغتهررا ر ا
عن احلنري القغرير ذ عاإا رالذ ر مصراأل احلركرال اال فصرالإ  عو اعتمرربوا هتديردال لقرجملم  الدولر  عو 
وارررردهتا. وعشررررارل ا نرررررر  ا ا رررر   ح عي التمإإررررز عو االضررررطها  ال يبرررردع غالبررررال  ال عنرررردما تؤكررررد 

اهلري  والقغ . و عمال انرري األيقإرالذ مبرا ر ذلرك انهرا ر القغر ذ وسرإق  األيقإال انريها ر 
عساسإ   نع  شرء ترترالذ وعنصر  ام من عنا ر احلركم  الققإم  ومنع  شرر  النزاعرال. و ذا 
  ت ررراذ  ررردل التررررترال م اجلررر ل مناسرررب  ر مراقررر  مبكرررر ذ ف  رررا ترررؤ َّ  ح  ةالررر  عمرررد النزاعرررال 

ال بررأ ا مرعررال القغريرر . ور اررال تريررف النزاعررال عو تنرردق مبررا رال لبنرراء وت مإررا اال نقررام
برررد عي ترررؤ َّ مجإرررع فلرررال ا تمرررع  ورال كرررامجملل ر ا نايشرررال وا فاوضرررال وعمقإرررال  القرررجملمذ ال

 اختاذ النرارال. 
وععررردل ا نرررررر  ا ا ررر ذ عنررررب  راسرررتها ا راضررررإ إ  عرررن انررررري األيقإرررال القغريرررر ذ  -39

ذ و رررر متررراح  مإرررع "احلنرررري القغريررر  لأليقإرررال القغريررر :  لإرررل عمقرررل لقتنفإرررد"  نرررري الررردلإل ا
القغررال الر إررر  القررت لألمرررم ا تحررد  عقررر  ا ريرررع الشرربكل ا ررران بالراليرر . ويهررردأل الررردلإل 
القغرَّ  ح عي يكري ع ا  عمقإ   قراعد  واضر ل القإاسرال وع رحا  احلنرري عقر  التر رل 

لقغريرر ذ فضررجملل عررن عرررا عفضررل ا مارسررال الرريت لكررن راكاهتررا ر  ح فهررم عفضررل لقحنررري ا
 سإايال لتقف .

 حقوق األصليات الدينية وأمنها  -2 
كشررفت ا  قرمررال الرريت تقنتهررا ا كقفرر  القررابن  بالراليرر  وععمررال ا نرررر ا رران ا  ررين  -٤٠

اط مزعجررررر  مرررررن حبريررررر  الررررردين عو ا  تنررررردذ وا كقفرررررأ ااخررررررين براليرررررال مراضرررررإ إ ذ عرررررن ع ررررر
االعتررداءال وععمررال ال نررف ضررد عفرررا  األيقإررال الدينإرر  وعمرراكن عبررا هتم. ور  رردا القررإايذ 

( عرررن A/68/268  ٢٠١3يررردمت ا نررررر  ا ا ررر  تنريررررال مراضرررإ إال  ح اجلم إررر  ال امررر  ر عرررام 
 النحهج النائم  عق  انري األيقإال  ال تاي  وت زيز انري األيقإال الدينإ . 
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وعشارل ا نرر  ا ا   ر تنرير ا  ح ع ا ما ا فكت تش ر باجلزع من اال  ا جمليأ من  -٤١
األشاان ا نتمأ  ح عيقإال  ينإ  ر مجإع عحناء ال ا ذ  ذ غالبال مرا يراجهرري التمإإرز واايصراء 

تايرر  االجتمرراعل والتهمررإشذ وي ررا ري ر كثرر  مررن احلرراالل مررن ا ضرراين  واالضررطها  وال نررف. و 
عمن األيقإال الدينإ  واجب الدول الرئإقرل. ففضرجملل عرن التصردَّ حلررا ث ال نرفذ يتطقرب  ردا 
الراجب اختاذ  جراءال   ابإ  وويائإ  من خجملل ال مل هبم   مع األيقإال الدينإر . و عرت ا نررر  

ما ال ا ا رر   ح اتبرراع  ررج يررائم عقرر  انررري األيقإررال حلمايرر  األيقإررال الدينإرر  ال يشررمل ضرر
حلري  الدين عو ا  تند فحقبذ بل ينتضرل مرن الردول عيضرال عي تتارد ترداب  تشرري إ  وسإاسراتإ  
  ابإررر  وخطرررررال مقمرسرررر  لتحنإررررا ا قرررراوا  الف قإررر  لأليقإررررال الدينإرررر  ر مجإررررع ورررراالل احلإررررا  

األيقإررالذ الثنافإرر  وااليتصررا ي  والقإاسررإ  وال امرر  والدينإرر  واالجتماعإرر . وتقرراعد تايرر  انررري 
 ح جا ررب ا بررا رال الرريت تتاررد ا الرردول لت زيررز احلرررار بررأ ا مرعررال الدينإرر ذ عقرر  بنرراء ثنافرر  

 التفا م والنبرل والثن  بأ األ يايذ وتقهم ر منع  شرء الترترال و رهلا  ح عنف و زاع.

 باألصليات اتعاراف -٣ 
ا كقفر  القرابن  بالرالير  فإمرا يت قرا  برة ر ت ا نرر  ا ا   بال مرل الردَّ اضرطق ت  -٤٢

رررق وي منهرراذ  رمررري مررن اجلنقررإ  عو  م حبنررري ووضررع عفرررا  األيقإررال ر مجإررع ا نرراةاذ اإررت حم
 ووا قت الترعإ  برضع  دل اجلماعال بالدال.

وتناولررررررت ا نرررررررر  ا ا رررررر  ر فرررررررع منفصررررررل مررررررن تنرير ررررررا األخرررررر   ح اجلم إرررررر  ال امرررررر   -٤3
 A/71/254دَّ ركرررز عقررر  األيقإرررال ر اررراالل األزمرررال اا قرررا إ ذ ا  ررردام اجلنقرررإ  بر رررفة (ذ الررر

عامجملل يرؤ َّ  ح مزيرد مرن الضر ف. وعكردل عي األيقإرال تترحتثر ر الغالرب عقر  حنرر غر  متناسرب 
مرررن جرررراء تشرررري ال متإإزيررر  تت قرررا باجلنقرررإ  لكرررن عي  ررررم ب رررل ا مرعرررال ااثنإررر  عو القغريررر  عو 

رررر  عفرا  رررا منهررراذ عو بقررربب التمإإرررز ر تنفإرررد يررررا أ اجلنقرررإ   نإررر  مرررن اجلنقرررإ ذ عوال ريإررر  عو الدي  م
 طرررر ا  ررردام اجلنقرررإ  بقررربب عررردم   رررربرال مماثقررر . ولكرررن عي تغررردو األيقإرررال عيضرررال عكثرررر عمرضررر 

احلصرررل عقرر  الرثررائا الشاصررإ . وشررد ل عقرر  عي ا  رردام تقررك احلمايرر  يررد يكررري عشررد وةررحت  ر 
ل اا قررا إ  عو النزاعررال عو الكرررارث الطبإ إرر . وكثرر ال مررا يكررري ا  رردام اجلنقررإ  سررببال عويررال األزمررا

سررإما ر عويرال األزمررال. والتشررريد النقرررَّ برردورل لكررن  جردريال مررن عسرربا  التشررريد النقرررَّذ وال
 عي يزيد من لاةر  رل الشاأ  ح عدق اجلنقإ ذ خا   وعي وثائنة يد تضإع منة عثناء الفرار. 

وبااضررررراف   ح ذلررررركذ وجهرررررت ا نررررررر  ا ا ررررر  مررررررارال وتكررررررارال اال تبرررررال  ح ومرعرررررال  -٤٤
األيقإال اليت ت إش ر عوضاع يا ر إر   شر  لقغاير  بقربب عردم اصررل عفرا  را عقر  اجلنقرإ  عو 
بقرربب رفررل البقررداي الرريت تنتمرررل  لإهررا تقررك ا مرعررال االعررر األ هبررا ومنحهررا انريررال بصرررفتها 

يد عرسقت عد  بجملغال  ح الدول األعضاء اليت زا ل فإها ا ااةر احملدي   ماعرال عيقإال. و 
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األيقإررال بقرربب التمإإررز الرردَّ تنطرررَّ عقإررة الت ررديجملل التشررري إ  واا ررجملاال ا ت قنرر  بنرررا أ 
 .  (٤ اهلجر  وغ  ا من النرارال اا اري 

 ماقاطعة: الشباب والنساء المنامون إلى أصليات  صضايا -٤ 
سققمت ا كقف  القابن  بالرالي  بدور الشبا ذ رجاالل و قاءلذ ومبا لكرنهم تندلرة  اخرل  -٤5

مجاعرررال األيقإرررال ر  هلرررام التغإررر  وتشرررجإ ة ور تطررررير عجمليرررال   ابإررر  فإمرررا برررأ األيقإرررالذ 
يرررد وا رررقت ا نررررر  ا ا ررر  االتصرررال بشررربا  مرررن وبررردور م ك رامرررل تغإررر   اخرررل وتم ررراهتم. و 

األيقإال الستطجملع آرائهرم وعفكرار م ولتشرجإ هم عقر  تنقحرد ع وار الزعامر  واال رراط ر ع شرط  
  ابإرر  لت زيررز احلرررار بررأ الثنافررال. ووقررت عيضررال تتصررل باسررتمرار بنقرراء مررن األيقإررال وتتشرراور 

عمقهراذ مبرا ر ذلرك خرجملل الزيرارال النمطرير   م هرن بشرحتي يضرايا ن وشرراغقهن ر مجإرع جرا رب
 ور بجملغاهتا  ح  ول ب إنها.

وكرست ا نرر  ا ا   عول  ور  عند ا ا نتدى ا  ين بنضايا األيقإرال ر ورل يإا هتراذ  -٤6
. واعر أل ا شراركري ر ا نتردى برحتي "ضماي انري  قراء األيقإرال"و ل الدور  الراب  ذ  رضرع 

يررر  االسرررتماع  ح آراء  قررراء األيقإرررال واستشرررارهتن و تااررر  الفر ررر  هلرررن لقمشرررارك  مرررن ا هرررم لقغا
الكامقرر  ر مجإررع جرا ررب احلإررا ذ  اخررل مجاعرراهتن ور ا تمررع األوسررع. وتررؤثر ال رائررا الرريت  رررل 
 وي متكررررأ ب ررررل  قرررراء األيقإررررالذ مبررررا ر ذلررررك غإررررا  االتصررررال االجتمرررراعل وااليتصررررا َّذ 

 قرراء األيقإرالذ ويقرر  النمرراذج النقررائإ  الريت تنرردم النرردو  ضررمن األيقإرر ذ وشربكال عو عفريرر   عررم 
تحتث ال كب ال ر متتع  قراء وفتإرال األيقإرال حبنرريهن اا قرا إ . وتنراول ا نتردى بالتفصرإل وراالل 
مراضرإ إ  رررد  ذ كحصرررل  قرراء وفتإررال األيقإررال عقرر  الت قررإمز ويرردرهتن عقرر  ا شررارك  الف الرر  

االيتصرررررا ي ذ والر ررررررل  ح عسرررررراي ال مرررررلز وا قرررررائل ا تصرررررق  مبشررررراركتهن ر احلإرررررا  ر احلإرررررا  
االجتماعإرر  والثنافإرر  والقإاسررإ . وعو رر  احلكرمررال بررحتي تقررتمن وتشررجع فرررن مشررارك  ا رررع ذ 
وت مل مع مجاعال األيقإال وا نرمال ا  نإ  حبنري األيقإرال وانرري ا ررع  عقر  وضرع وتنفإرد 

ترعإرر   قرراء األيقإررال حبنررريهنذ وترعإرر  الرجررال حبنررري  قرراء األيقإررال. ومجإررع  برررامج ترمررل  ح
الرثائا ذال الصق ذ مبا ر ذلك البإا رال والتر رإال ا تامإر  والتنريرر ا ررجزذ متاار  عقر  ا ريرع 

 .(5 الشبكل لقمنتدى
ل وبااضرراف   ح ذلرركذ  رمررت ا نرررر  ا ا رر  اجتماعررال منفصررق  مررع  قرراء األيقإررا -٤٧

خرررجملل زياراهترررا النطريررر  لإتقرررن هلرررا  جرررراء منايشرررال ارررر  ومفتراررر  م هرررن. وبا ثرررلذ ترا رررقت 
ا نرر  ا ا ر  ر كثر  مرن األاإراي مرع ومرعرال ومنرمرال الشربا  مرن عجرل االسرتماع  ح 

__________ 

ز BHS 1/2015 (A/HRC/30/27)ا ررذ ر مجق  عمرررذ رسرائل اال عراء ا رجهر   ح اكرمرال جرزر البهامراذ النضرإ   (٤ 
ز DOM 1/2014 (A/HRC/29/50)والنضررإ   DOM 3/2013 (A/HRC/25/74)واجلمهرريرر  الدومإنإكإرر ذ النضررإ  

ز والراليرررال MMR 5/2015 (A/HRC/30/27)ذ والنضرررإ  MMR 4/2014 (A/HRC/28/85)ومإا رررارذ النضرررإ  
 .  USA 4/2012 (A/HRC/21/49)ا تحد  األمريكإ ذ النضإ  

 . www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/Session4.aspx ا رر (5 
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آرائها وتر إاهتا. وع رجت ا نرر  ا ا   يضايا النقاء والفتإال ر فروع منفصق  من تنارير را 
اضرررإ إ  والنطريررر ذ كقمرررا رعل ذلرررك ممكنرررال وضرررروريالذ بغإررر   براز رررا وا قررراعد  عقررر  الترعإررر  ا ر 
 يراجهنة من  ديال بالدال وما ي شنة من عوضاع.  مبا

 تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية لدالح األصليات المحرومة  -٥ 
  القابن  بالرالير  ر ا كقف ععربت ا نرر  ا ا   عن تندير ا لق مل الدَّ اضطق ت بة -٤8

تققإط الضرء عق  اال  األيقإال ر سإاي األ داأل اا ائإر  لأللفإر ذ و رر عمرل يكتقرل ع إر  
احملررد  لتحنإررا تقررك األ ررداأل و ررر  بالغرر  ر الريررت الرردَّ ينرر   فإررة ا تمررع الرردور مررن ا رعررد

( A/HRC/25/56ي  ويررل تكرين تنرير مراضرإ ل يمنردقم  ح وقرن انرري اا قرا .٢٠١5 عام
  .٢٠١5لضماي   راج يضايا األيقإال ر خطط التنمإ   ا ب د عام 

والارررت ا نرررر  ا ا رر  بنقررا ر تنرير ررا عي األيقإررال ترررل ر الغالررب مررن بررأ عفنررر  -٤9
لإليصرراء والتهمررإش االجتمرراعل وااليتصررا َّ عقرر  الصرر إد ال ررا لذ وعي  الفلررال وعكثر ررا ت رضررال 

عشرال ا جمليرأ مرن األشراان ا نتمرأ  ح عيقإرال يتابطرري ر  وامر  التمإإرز واايصراء والفنرر 
والتاقرررف الررريت ال لكرررنهم اافرررجملل منهرررا  ال  ذا ارإرررت عوضررراعهم با تمرررام ررررد  األ رررداأل. 

أليقإررال  ررر ر آي وااررد سرربب ومرهررر  ررا ت ا إررة مررن  نررأ ر والفنررر ا قتشرررَّ ر مجاعررال ا
احلنررري والفرررن والتنرردم االجتمرراعل. وتحتسررف ا نرررر  ا ا رر  عسررفال شررديدال ألي الرثإنرر  ا تامإرر  

  تررررر  عَّ  شرررار   ررررح   ح األيقإررررال عقررر  الررررغم مررررن  ٢٠3٠ طررر  التنمإررر  ا قرررتدام  ل ررررام 
 ٢٠3٠مإررع. وتررؤمن  لا ررال راسرراال بررحتي تنفإررد خطرر  عررام الت هرردال   ررل تقررك ا طرر  شررامق  لقج

لكررن عي يررنج   ال مبراعررا  االرر  األيقإررالذ وترردعر الرردول  ح الرفرراء ر ا مارسرر  ال مقإرر  مببرردع  ال
 عدم ختقف عاد عن الركب. 

  ور حماية حقوق األصليات في منع نشوب النزاعات  -6 
فرررن لجملسررتفا   مررن ال مررل الرردَّ اضررطق ت سرر ت ا نرررر  ا ا رر  الغتنررام مزيررد مررن ال -5٠

بررة ا كقفرر  القررابن  بالراليرر  بشررحتي  ور تايرر  انررري األيقإررال ر منررع  شررر  النزاعررالذ والرردَّ 
ذ ٢٠١١وعقرررر  وقررررن انررررري اا قرررراي ر عررررام  ٢٠١٠عرضررررتة عقرررر  اجلم إرررر  ال امرررر  ر عررررام 

فضرجملل عرن الردور  القراب   ( A/69/266  ٢٠١٤وكرست تنرير ا ا ندم  ح اجلم إ  ال ام  ر عام 
 لقمنتدى ا  ين بنضايا األيقإال  نع ومراجه  ععمال ال نف والفرائع اليت تقتهدأل األيقإال. 

وعرضت ا نرر  ا ا   ر تنرير ا  ح اجلم إ  ال ام  مجملارر  مفا  را عي األشراان  -5١
ا نتمررأ  ح عيقإررال ين ررري ر كثرر  مررن األاإرراي ضررحايا ألعمررال ال نررف والفرررائع. ولكررن عي 
يتاد ال نف شكل اعتداءال عق  عفرا  عو عق  منازهلم عو رجملهتم التجارير  عو عمراكن ال برا   

عو شكل ععمال عدوا إ  عوسع  طايال عق  وتم رال رقإر  هبريرال يرمإر  عو  ثنإر   ا ا   هبمذ
عو  ينإ  لتقف . ور عسررع احلرااللذ يت ارد ال نرف شركل فررائع مجاعإر  وجررائم ضرد اا قرا إ  
وجرائم ار  وجرائم تطه  عريلذ وارىت  برا   مجاعإر ذ يفقرت ر كثر  مرن األاإراي مرتكبر را 
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 ررل األاإرايذ ترتكررب ععمرراَل ال نرف جهررال فاعقرر  غر  اكرمإرر ذ تشررمل مرن ال نررا . ور ب
األفرررا  ا نتمررأ  ح األغقبإرر ذ عو مجاعررال عيرررى وعكرررب اجمررالذ عو مجاعررال متطرفرر ذ عو اررىت 

 اجلهال الفاعق  ر وال األعمال التجاري . وترتكبها عاإا ال جهال اكرمإ .
ا تحد  وم رم الردول ر ورال  ارجملل القرجملم وذك رل بحتي عاد األ داأل الرئإقإ  لألمم  -5٢

وترةإد االسرتنرار  رر منرع ال نرف يبرل عي ينردلع. فنرد سراعدل التجرار  ا حتسراوي  ألعمرال ال نرف 
والفرائع ا رتكب  ر ا اضل ر التر ل  ح فهم عفضل ألسبا  ال نف والسرتهداأل األيقإرال عكثرر 

ت مررل  ل نإفرر  واا رردار ا بكررر هبررا. ومررع ذلرركذ  مررن غ  رراذ ور  عرردا  مؤشرررال لتريررع احلرررا ث ا
الدول بدور ا عق  ترمجر  اا ردارال ا بكرر  الراضرح   ح ترداب  كافإر  ومجملئمر  واقرن  التريإرت  نرع 
 شرر  ال نرف عو   ائرة. ومرن عجرل   نراذ األرواح و رسراء وتم رال ترن م بالقرجملمذ  رب عي يكررري 

ر ا بكر  ح  جراءال مبكر  من األولريال ال قإرا لقجهرال ا  نإر   قأ آلإال الرياي  و ريل اا دا
عقرررر  مجإررررع ا قررررتريال. وعقرررر  الصرررر إد الرررررةينذ تشرررركل ا مارسررررال القررررقإم  والشررررامق  ر وررررال 
احلركمرر  اجلام رر  لأليقإررالذ والتررداب  الضررامن  لقمقرراوا  شرررةأ رئإقررإأ ال بررد منهمررا  نررع ال نررف. 

عيضال عي يزيد يدرتة عق  ا شارك  ومقراعد  الردول ر جهر  را مرن عجرل  و ب عق  ا تمع الدور
منرررع ال نرررف وارررل النزاعرررال الررريت تنطررررَّ عقررر  اسرررتادامةذ وعقررر  التررردخل بف الإررر  ر ا رررراةن الررريت 

 تضطقع فإها الدول مبقؤولإتها عن تاي  األيقإال. ال

 ور األصليات في الدفاع عن حقوصها  -٧ 
شررد ل ا كقفرر  القررابن  بالراليرر  عقرر  عي احلكرمررال  ررل ا قررؤول  ر ا نررام األول عررن  -53

تاي  وضماي انري مجإع األفرا   اخل ا تمعذ غ  عي لأليقإال  فقرها  ورال اإريرال وتنرع عقر  
عاتنهرررا مقرررؤولإال كبررر    رررال مجاعاهترررا ومكا تهرررا ر ا تمرررع األوسرررع وا ررردماجها فإرررة. ولررردلك 

 نرررر  ا ا رر  وتشررإد ب مررل ا نرمررال الشرر بإ  واألفرررا  ر كررل منطنرر  مررن ال ررا  الرردين ت رر أل ا
 ي مقري مع األيقإال احملروم  و إاب ل عنها من عجل تاي  وت زيز انريها. 

وعرسقت ا نرر  ا ا   احلالإ  وا كقف  القابن  بالرالي   ح الدول األعضراءذ ارىت اايذ  -5٤
مش كال مع ا نرر ا ان ا  ين حبال  ا داف أ عن انرري اا قرايذ تتنراول  بجملغال  ٢6ما ومرعة 

احلاالل اليت استمهدأل فإها ا داف ري عن انرري األيقإرال بقربب عمقهرم. فنرد ت ررا ب ضرهم 
لجمل تنررررررام واالعتنررررررال واالاتجررررررازذ فضررررررجملل عررررررن الطررررررر ذ ر سررررررإاي ع شررررررطتهم ر وررررررال انررررررري 

ا ررر  عرررن يقنهرررا ال مإرررا  زاء اررراالل اال تنرررام مرررن ا رررداف أ عرررن . وت رررر  ا نررررر  ا (6 اا قررراي
__________ 

ز CHN 11/2008 (A/HRC/11/2/Add.1)ا ررررذ ر مجقرر  عمررررذ البجملغررال ا رسررق   ح اكرمررال الصررأذ النضررإ   (6 
 ز واهلنردذGRC 3/2012 (A/HRC/23/51)ز والإر رايذ النضرإ   COL 5/2015 (A/HRC/32/53)وكرلرمبإراذ النضرإ  

  ز ومالإزيرررراذ النضررررإ LTU 1/2015 (A/HRC/31/79)ز ولإترا إرررراذ النضررررإ  IND 4/2013 (A/HRC/24/21)النضررررإ  

A/HRC/18/51) وCorr.1 )MYS 5/2011  ز و إبررررررررررررررررررالذ النضررررررررررررررررررإNPL 6/2014 (A/HRC/28/85) ذ والنضررررررررررررررررررإ          
NPL 2/2015 (A/HRC/31/79)   ز وتركإررررراذ النضرررررإA/HRC/18/51) وCorr.1) TUR 2/2011 ذ والنضرررررإ         

TUR 6/2011 (A/HRC/19/44)   ذ والنضإTUR 1/2012 (A/HRC/20/30)  . 
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انري األيقإرالذ و رت النشرطاء ا  نإرأ باأليقإرال عقر   برجملا مكتبهرا كقمرا ت رضررا لقتاريرف 
 عو اال تنام ر سإاي ع اء عمقهمذ كإما تتاد ااجراءال ا ناسب . 

 مجموعات األصليات زيا ة أنشطة الاوعية وإنشاء شبكات من العالصات مع  -٨ 
ضرررور  زيررا   عررد  الناشررطأ وا رررباء ر وررال انررري األيقإررال  بإ نررت ا نرررر  ا ا رر   -55

الرردين يت رراو ري م هررا ويزو و ررا با  قرمررال. وععربررت عررن رغبتهررا ر  عررم   شرراء شرربك  عا إرر  
غرررر   مررررع عررررا ل لأليقإررررال يكررررري مبثابرررر   ررررق  و ررررل بررررأ لتقررررف األيقإررررال وا نرمررررال  عو

احلكرمإرر  الرريت تركررز عمقهررا عقرر  انررري األيقإررال مررن مجإررع ا نرراةاذ ويقرره ل تبررا ل ا  قرمررال 
ا نهجررل بررأ األيقإررال مررن جهرر ذ وبررأ األمررم ا تحررد  وومرعررال األيقإررال مررن جهرر  عخرررى. 
والتزمرررت عيضرررال مبقررراعد  األمرررم ا تحرررد ذ وال سرررإما ا فرضرررإ  القرررامإ ذ عقررر   يامررر  اتصررراالل 

 طايها مع منرمال ا تمع ا دين التاب   لأليقإال.وترسإع  
ويرررد ععررردل ا نررررر  ا ا ررر  يائمررر  اتصرررال تضرررم الناشرررطأ ا  نإرررأ باأليقإرررال الررردين  -56

يررر  وي  بنرراء م عقرر  عقررم باأل شررط  ا ضررطقع هبررا ر  ةررار الراليرر  والرردين عم رجرررا فإمررا ب ررد ر 
م قرمال االتصرال  ح ياعرد  بإا رال ا نرمرال  يائم  عناوين الربيد االك وين. ويدمت عيضال 

غ  احلكرمإ  ا ا ر  با فرضرإ  القرامإ ذ الريت ع ربحت تضرم تفا رإل وم قرمرال عرن لتقرف 
منرمررررال ا تمررررع ا رررردين التاب رررر  لأليقإررررال. وتراررررب با بررررا رال احلالإرررر  الرررريت يتاررررد ا يقررررم 

عجررل وضررع ياعررد  بإا ررال تشررمل الشرر ر  األ ررقإ  واأليقإررال التررابع لقمفرضررإ  القررامإ  مررن 
مجإع الزمجملء من عفرا  األيقإال الدين شاركرا ر بر رامج زمراالل ا فرضرإ  القرامإ . وت تنرد عي 
 ررردل ا مرعررر  مرررن الرررزمجملء القرررابنأ سرررتكري ر وضرررع جإرررد لتنررردق  سرررهامال  امررر  ل مرررل 

  اير  ا طراأل  م رال ا فرضإ  القامإ  والرالي  فإمرا يت قرا باأليقإرالذ األمرر الردَّ سإشركل ر
  امال لقنهرا بحت شط  األمم ا تحد .

 أهم الاحديات القائمة -جيم 
ترررربز ا نررررر  ا ا ررر ذ ر الفنررررال التالإررر ذ ا قرررائل الررريت مرررا ا فكرررت ترهرررر ر سرررإاي  -5٧

اضررطجملعها مبهامهرراذ مبررا ر ذلررك الزيررارال النطريرر ذ والرريت ترررى ع ررا تتطقررب ا تمامررال عكرررب مررن 
 ل وا تمع الدور وومرعال األيقإال.احلكرما

 العقبات الرئيسية أمام تعزيز وحماية حقوق األصليات على أر  الواصع -1 
الررردَّ عاررررز ر ال نرررر   التنررردم  رررا تررررى عيعترررر  ا نررررر  ا ا ررر  عي تشررر  ر البدايررر   ح  -58

ف قإررررال يتمثررررل ر األخررر   ر وررررال تايرررر  انررررري األيقإررررال م رررررا لقتنررررريلذ وعي  نررررال خطرررررال 
ادوث ا تكاسر  ر الضرما ال ا رضررع . ففرل القرنرال األخر  ذ ع ل النزاعرال الطريقر  األمرد 
والنزاعرال احلديثر  بشررىت ع راعهرا ر مجإررع عحنراء ال ررا   ح عرد  غرر  مقربري مررن ا شرر ين  اخقإررال 

اير ي احلجرم ا تزايرد مرن وا هاجرين والجملجلأذ الدين ينتمل كث  منهم  ح ومرعال األيقإال. و 
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خطررا  الكرا إرر  وكرررل األجا ررب والتحررريل عقرر  الكرا إرر  ضررد األيقإررال بررربوز عاررزا  سإاسررإ  
مررن عيصرر  الإمررأ وعخرررى متطرفرر  تقررتادم األيقإررال كرربش فررداء لصرررأل اال تبررال عررن ا شرراكل 

التمإإررز  اهلإكقإرر  الراسررا . ويررد ع ل التطررررال ر وررال تشررري ال مكافحرر  اار ررا  فضررجملل عررن
وعدم متثإل األيقإال ر اهلإاكرل احلكرمإر  ور آلإرال  يامر  ال ردل عقر  الصر إد ال را ل  ح تزايرد 
استهداأل األيقإال. وتبأن اهلجمال الراس   النطاي ضد عفرا  ومجاعال األيقإرالذ الريت ترتكرب 

  الرريت ت ا إهررا ر جررر مررن اافررجملل التررام مررن ال نررا  ر لتقررف ا نرراةاذ االرر  الضرر ف ا قررتمر 
 األيقإال ر مجإع عحناء ال ا . 

وممررا يثرر  جررزع ا نرررر  ا ا رر  تصرراعد الشرر بري ذ األمررر الرردَّ ي إررا اجلهررر  الرامإرر   ح  -59
ج ل ال نقإ  الرةنإر  تنبرل   مراج األيقإرال ر البقرد. وتشر ر برالنقا ألي مفهررم الدلنراةإر  ر 

اسرررر   اال تشررررارذ وال سررررإما ر وسررررائط الترا ررررل اررررد ذاتررررة بررررال ر احملررررك وألي  نررررال آراء و 
االجتماعلذ مفا  ا عي النإا   القإاسإ  ا نتابر   لنراةإرال تتمترع بقرقط  اختراذ عَّ يررار حبرير ذ 

ختضررع ارا    -حبكررم يقرر  عررد  ا  - وي مشررارك  األيقإررال بررل ضررد اذ ألي  رردل األيقإررال 
الدلنراةإرر  تتطقررب اركمرر  سررقإم  وشررامق  األغقبإرر  بالضرررور . وتشررد  ا نرررر  ا ا رر  عقرر  عي 

لقجمإررررع تمتاررررد مبرجبهررررا ال تإبررررال النا ر إرررر  واا اريرررر  واايقإمإرررر  الرررريت تقررررم  بتإقرررر  شررررؤوي 
اجلماعال عق  حنر سقمل وبن اءذ استنا ال  ح مبدع ا قاوا  ر الكرام  واحلنري لقجمإرعذ والريت 

الررردين ينتمرررري  ح اجلماعرررال ا اتقفررر   تقرررم  بالت د يررر  الررريت ال برررد منهرررا لإتقرررن لألشررراان
 (.١3ذ الت قإاذ الفنر  E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2احلفا  عق   ريتهم وتنمإتها  ا رر 

ويقرراور ا نرررر  ا ا رر  النقررا ألي تايرر  انررري األيقإررال ال تم ترررب مقررحتل   امرر  عو اررىت  -6٠
ع رررحاهبا منهرررا عو عررردم فهرررم وجإهررر  ر ب رررل ا نررراةا ور عرررد  بقررردايذ بقررربب ت مرررد ارمررراي 

شرررعإتها. فررجمل بررد  ذي مررن ت زيررز الترعإرر  مبررا يقررتتب ة  رررام تايرر  انررري األيقإررال برمتررةذ وبكر ررة 
يشرررمل عيضرررال يضرررايا واسررر   النطررراي تت قرررا باهلريررر  الدينإررر  والقغريررر ذ وبرررحتي ت زيرررز وتايررر  انرررري 

ذ و رررا مرررن ا عنصرررراي آ إررراي األيقإرررال بف الإررر  يقرررهماي ر اسرررتنرار الررردول سإاسرررإال واجتماعإرررال 
و امرراي. وال بررد لقمرررء مررن فهررم احلاجرر   ح تنإررإم ال جمليررال بررأ األغقبإرر  واأليقإرر  ال مررن منررررر 

عيضال ر سإاي ا قتريال اايقإمإ  واحملقإ  األ غر  طايال عق  وجة التحديردذ  وةين فحقبذ بل
والقغر  والر ررل  ح القرقط  وا ررار  اإت تكتقل  ينامإال وعب را  اهلرير  واأل رل ااثرين والردين 

ر كثرر  مررن األاإرراي مزيرردال مررن األ إرر ذ وتررؤ َّ  ورال عكرررب ر احلإررا  الإرمإرر  لألفرررا  واجلماعررال. 
يررررابقأ السررررتبدال عاررررد ا بررررااخر حبقررررب القررررإاي " األيقإرررر "و "األغقبإرررر "ويررررد يكررررري مفهرمررررا 

عو  يقإمإررال عيرل عررد ال مررن غ  ررا وغرر   مهإمنرر  وةنإررال  عغقبإرر   ذ يررد تكررري ومرعرر  تشركل ا رانذ
مهإمن  ر منطن  عخرى. ولدلكذ  ب عي تنطبا م اي  انري األيقإرال عيضرال عقر  ا مرعرال 

 اليت تشكل عيقإال حبكم الرايع ر األماكن اليت ت إش فإها.
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 "األيقإررال"ويررد الارررت ا نرررر  ا ا رر  التحررديال الرريت ت رر ا اسررتادام مصررطق   -6١
يت قا  ماعال ب إنهراذ  مرا أل را تررفل عي يشرار  لإهرا بحت را عيقإرال بقربب  اللر  سرقبإ   فإما

 متصرر ذ عو أل ا ت ترب  فقها عيقإال ولكن الدول  ترفل االع األ هبا كدلك. 
وتَبأ  هلا ر ب ل ا ناةا عي ا مرعال اليت تندرج عو من شحت ا عي تندرج ضرمن الفلر   -6٢

بقرربب مررا يتمإررز بررة عفرا  ررا مررن  ريرر  ثنافإرر  عو لغريرر  عو  ينإرر  عو  "عيقإررال"قررم  النا ر إرر  الرريت ت
عو ينشرررئ فلررر  مرررن  "متإإزيرررال "عو  "از رائإرررال "غ  ررراذ تررررفل اسرررتادام  ررردا ا صرررطق ذ الررردَّ ت ترررربل 

. ور  رردل احلررااللذ متإررل تقررك ا مرعررال  ح اسررتادام تقررمإال "مررن الدرجرر  الثا إرر "ا ررراةنأ 
 ذ وغ  ا. "ا كر ال ا تم إ "و "اجلماعال"و "ا مرعال الدينإ "مثل  بديق  هلاذ

عي برردل  و رر م ا نرررر  ا ا رر  اا امررال تامررال مبرردع التحديررد الرردا  لقهريرر ذ ولكنهررا ترررى -63
 "األيقإر "مزيد من اجلهر  ضررورَّ لتمردرل ومرعرال األيقإرال  فقمرها مترام اا رال م رن مصرطق  

و طايررة وتب اتررةذ بغإرر  تبنإررة مررن جديررد واسررتادامة مبررا حمقررة م نررال مررن منا ررد التمكررأ. وتؤكررد 
ال ينطررَّ عقر  عَّ االر   و إر  عو وضرع منرتنأ  "األيقإر "ا نرر  ا ا   من جديد عي مصرطق  

بحتَّ شكل مرن األشركالذ برل عقر  االعر األ ب ردم  عمرال مبردعَّ ا قراوا  وعردم التمإإرز لفلرال 
وخيررررل مبررردع تايررر  األيقإرررال األشررراان ا نتمرررأ  لإهرررا انريرررال م إ نررر ذ ويفررررا التزامرررال م إنررر . 

مقمرسررررر  عقررررر  الررررردول بضرررررماي بنررررراء اهلريررررر  الثنافإررررر  والدينإررررر  واالجتماعإررررر  لأليقإرررررال و ائهرررررا 
 .  (٧ ا قتمر
ور ب رررل احلرررااللذ ال ترغرررب الررردول ر االعررر األ برجرررر  ومرعرررال مرررن األيقإرررال  -6٤

واالعرررر األ برضررررع األيقإرررر  لتقررررك ا مرعررررال. ور  "األيقإرررر " اخررررل  يقإمهرررراذ فرررر فل مفهرررررم 
ااالل عخرىذ ت ر أل الردول ر  سرترر ا اع افرال يا ر إرال مبجمرعرال م إنر  باعتبار را عيقإرالذ 

إدي  عو م راي  متإإزير  عنردما ت تمردذ مرثجمللذ اجلنقرإ  م إرارال رردن ال  رن  ولكنها تطبا ت اريف تنإ
 (.١٠انري األيقإال  ا رجع  فقةذ الفنر  

وتقق م ا نرر  ا ا   بحتي افتنار النا ري الدور  ح ت ريف يرا رين منبررل عا إرال  صرطق   -65
بررحتي مررن ا مكررنذ ر غإررا  ت ريررف  لكررن عي يثرر  عوجررة تضررار . ولكنهررا تمرردك ر عيضررال  "األيقإرر "

. (8 ر ررررلذ تنإررررإم وجررررر  عيقإرررر  باسررررتادام م رررراي  مرضرررررعإ  وذاتإرررر  تقررررتند  ح ا  رررراي  الدولإرررر 
النررمل  ا  اي  ا رضرعإ  فمنها ا صائأ ا ش ك  بأ عفرا  ا مرع ذ مثل األ ل ااثين عو فحتما

القغ  عو الدين. وعما ا  اي  الداتإ  ف كز عق  مبدع التحديد الدا  لقهرير  والرغبر  ر  عو الثناف  عو
احلفررررا  عقرررر  اهلريرررر  اجلماعإرررر . ووفنررررال  برررردع التحديررررد الرررردا  لقهريرررر ذ حررررا لألفرررررا  ا نتمررررأ  ح 

  ا ا ر  ومرعال األيقإال عي ي ترربوا ع فقرهم عيقإر  عو ال ي ترربوا ع فقرهم كردلك. وتردك ر ا نررر 
عيضررال بررحتي وجررر  عيقإرر   ثنإرر  عو  ينإرر  عو لغريرر  ر  ولرر  مررا ال يتريررف عقرر  يرررار مررن تقررك الدولرر ذ 

__________ 

 .  9( بشحتي انري األيقإالذ الفنر  ١99٤ ٢3القجن  ا  نإ  حبنري اا قايذ الت قإا ال ام ريم  (٧ 

ا رجررع  فقررة. ا رررر عيضررال الفريررا ال امررل ا  ررين باأليقإررالذ الت قإررا عقرر   عررجملي األمررم ا تحررد  بشررحتي انررري  (8 
 (. E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2األشاان ا نتمأ  ح عيقإال يرمإ  عو  ثنإ  و ح عيقإال  ينإ  ولغري   
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يتنرررر مبرجررب م رراي  مرضرررعإ . وبااضرراف   ح ذلرركذ ال يقررزم عي يكررري عفرررا  األيقإرر   يقررزم عي بررل
 .(9 من الرعايا عو ا راةنأذ عو اىت من ا نإمأ الدائمأ

  ذلكذ ت  أل ا نررر  ا ا ر  بحت رة لتفرا َّ الثغررال ر احلماير  لكرنذ برل وعجملو  عق -66
ينبغلذ تطبإا  ةار انري األيقإال عق  ا مرعال اليت تكريذ بالرغم من ا تمائهرا  ح  فرن 
ا مرعررر  ااثنإررر  عو الدينإررر  عو القغريررر  الررريت ينتمرررل  لإهرررا ا تمرررع احملقرررل األوسرررعذ ر وضرررع غررر  

ال مرا تكرري مهمشر ( وت راين مرن الر رمذ وت تررب  فقرها مرن األيقإرالذ و عبرت مهإمن  بل غالب
عقر  القجرررء  ح  ةررار انررري األيقإرال لقمطالبرر  حبنريهررا. و رردا  رر اررال ال ديررد مررن الفلررال 
ا تضرررر  مررن الطبنإرر  ر مجإررع عحنرراء ال ررا ذ الرريت كرسررت هلررا ا نرررر  ا ا رر  تنرير ررا ا راضررإ ل 

  (.A/HRC/31/56قن انري اا قاي  القابا ا ندم  ح و
ويد الارت ا نرر  ا ا   عي عفرا  فلال م إ ن  من مجاعرال األيقإرالذ مثرل النقراء  -6٧

واألةفرررررال وا قرررررنأ واألشررررراان ذوَّ ااعايررررر  وا ثقإرررررال وا ثقإرررررأ ومز وجرررررل ا إرررررل اجلنقرررررل 
ل مت رد   ومتناة ر  مرن ومغايرَّ اهلري  اجلنقا إ ذ يراجهري  رديال فريرد  وي را ري مرن عشركا

التمإإز الناجم عن وضر هم كرحتفرا  مرن األيقإرالذ وورروفهم عو عارراهلم ب إنهرا. وتشرجع ا نررر  
ا ا ررر  عقررر   جررررراء مزيرررد مررررن البحررررث لقتر رررل  ح فهررررم كامرررل حلررررالتهمذ وتررردعر  ح اخترررراذ 

  جراءال  ا ف  لقتصدَّ لقتحديال اليت ت  ضهم  وي غ  م.
ع راط اهلجرر  ال ا إر  ب رل ا هراجرين  ح تشركإل مجاعرال تكرا  تكرري  وغالبال مرا تردفع -68

م ا رر  ر بقررد ا ا ضررإف. و ررب عقرر  الرردول عي تبرردل جهررر ال متضررافر  لرردعم عفرررا  األيقإررال 
اجلديررررد  لجمل رررردماج ر سررررري ال مررررل الرةنإرررر  والنقررررإج االجتمرررراعل وال نقإرررر  اجلماعإرررر ذ ووضررررع 

دام لغررتهم وممارسرر   يررنهم واتبرراع تنالإررد م وثنررافتهم. ويررد ضررما ال تكفررل هلررم احلريرر  ر اسررتا
تؤ َّ مشاعر االغ ا  وعدم اال تمراءذ كمرا  رر ارال ا هراجرين ر كثر  مرن األاإرايذ ومشراعر 
ا رأل والتهديردذ كمرا  رر ارال ا رراةنأ غالبرالذ  ح وهررر سرقرل م را  لقمجتمرعذ برل لكرن عي 

التصردَّ لتقرك ا شراعر برضرع بررامج التنررع االسرتبايإ  الريت منة التطرأل. وينبغرل و  يكري  جرامإالذ
تقررراعد ا هررراجرين وا رررراةنأ عقرررر  الترا رررل وزيرررا   الت رررارألذ وتشررررجع عقررر    مررراج اجلمإررررع ر 

 ا تمع.
وضرررع عشرررد  فهرررمو   ح م رفررر  كرررم ع رررإبت ا نررررر  ا ا ررر  بالرررد رل مرررن االفتنرررار ال رررامو  -69

الإرمإررر  مرررن عجرررل التمترررع حبنرررري اا قررراي األساسرررإ  والكرامررر . وكثررر ال األيقإرررال ارما رررال ومب ا اهترررا 
يتفررايم  رردا الرضررع مررن جررراء مررا تبديررة القررقطال مررن   ررالذ بقرربب اتبرراع اركمرر  ال تشررمل  مررا

اجلمإعذ وغإا  ينرال االتصال بأ األيقإال والققطالذ و نأ األماكن ا تاار  لقتبرا ل اامرن 
ربال والتطق ررال. ويقرراور ا نرررر  ا ا رر  النقررا مررن عي التفاوتررال  اتقررف ااراء والشررراغل وا رر

ا تزايد  ر كث  من عحناء ال ا ذ وشد  تركز الققط  ر ا الأ االيتصا َّ والقإاسرل وكردلك ر 
وسرررائط ااعرررجملمذ سرررتؤ َّ  ح زيرررا   هتمرررإش األشررراان ا رجرررر ين ر النررراع ع رررجملل. وت تنرررد عي 

__________ 

 .  ٢-5  ذ الفنر ٢3القجن  ا  نإ  حبنري اا قايذ الت قإا ال ام ريم  (9 
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اسرم القرقط  برأ لتقرف ا مرعرال ا نتمإر   ح ةبنرال اجتماعإر  لتقفر  الترا ل وبناء الثنر  وتن
 شروط عساسإ  لتحنإا التنمإ  ا قتدام  والقجملم واالستنرار. 

وععربررت ا نرررر  ا ا رر  عررن ا زعاجهررا البررالد  زاء يقرر  عررد  ا نا ررب القإاسررإ  ال امرر   -٧٠
 كثرر  مررن األاإرراي. ويررد عكرردل مرررارال الرريت يشررغقها عفرررا  األيقإررالذ عو عرردم وجر  ررا متامررال ر

وتكرارال خجملل ف   واليتها احلاج   ح كفال   شرال األيقإال ر مجإع عمقإال  رنع النررارذ مبرا 
ر ذلك ر البقديال واهلإاكل احلكرمإر ذ و إلرال   فراذ النرا ريذ والقرقط  النضرائإ ذ واهلإلرال 

لررالذ وال سررإما عنرردما تت قررا يراراهتررا باأليقإررال. التشررري إ ذ و رررم ال دالرر  اجلنائإرر ذ وسررائر اهلإ
فبردوي مشرارك  األيقإرالذ تكرري تقرك اهلإلرال عيرل يردر  عقر  اختراذ النررارال احلإرير  عقر  حنرر 
 ي ر  بالنفع عق  ا تمع بحتسررلذ ويرد ترننأ ثنر  األيقإرال هبراذ ورمبرا تر    ر القجررء  لإهراذ عو

  د ما يثبطة عن ف ل ذلك. 
ر ا نرر  ا ا   بحتي لتقف عشكال التمإإز وال نف والفرائع  رل مررا ر لتقفر  تنرتج وتمدك   -٧١

ر  عررن عنقإررال متشرراهب  وغالبررال مررا تكررري متجرردر  ر ا رررأل واجلهررل والشرر رر با  رردام األمررنذ عو
احلقد بكل بقاة . وتحتسرف ل ردم تررابط الدراسرال النفقرإ  واالجتماعإر  والنا ر إر  ر  ردا ا رالذ 

االجتماعإررر  الف قإررر   - ت األمرررم ا تحرررد  عقررر  زيرررا   اال تمرررام بتحقرررأ فهرررم الررردوافع النفقرررإ و ررر
 الكامن  وراء التحامل وال نصري  والت صب والكرا إ ذ كل يتقن مراجهتها ومن ها عق  حنر عفضل. 

 الحاجة إلى جمع البيانات الكافية والاحليل اإلحدائي -2 
ذكررررل مرررارال وتكررررارال ر تنارير ررا ا راضرررإ إ  وتنررارير زياراهترررا  لقمنررررر  ا ا رر  عي لنررد سرربا -٧٢

تركإبررر  سررركا اذ مبرررا ر ذلرررك م رفررر   النطريررر  عي مرررن األ إررر  مبكررراي عي تكرررري الررردول عقررر  بإ نررر  مرررن
لررديها  رررر   يإنرر  عررن عررد  ا وترزي هررا اجلغرررار  ومرعررال األيقإررال ا رجررر   فإهرراذ لكررل تتكررر ي

االيتصررا َّ. ويشرركل مجررع البإا ررال ا صررنف  عررن األيقإررال و جررراء  - مرراعلو ريتهررا ووضرر ها االجت
 قإررل  اصررائل هلررا ع اتررأ عساسررإتأ لرسررم ور ررد سإاسررال مجملئمرر  وخطررط رررد   لأليقإررال. ور 
سإاي عمقإ  مجع البإا ال ا صرنف  و قإقهراذ ينبغرل وضرع عاكرام لقحماير  مرن التمإإرز والر رم وعَّ 

ال احلقاسررر ذ وفنرررال لقم ررراي  الدولإررر  ا ت قنررر  حبمايررر  البإا رررال الشاصرررإ   سررراء  السرررتادام ا  قرمررر
 وا صر إ .

مررع البإا ررال ا صررنف  عقرر  الصرر د الرررةين واايقإمررل واحملقررل مررن خررجملل  -٧3 وينبغررل عي  م
الت رررردا  الرررررةين والدراسررررال االستنصررررائإ  االجتماعإرررر  الدوريرررر ذ وعي تنرررر ي بتحقإررررل  اصررررائل 

مقررررجقل بإا ررررال مرررن ذوَّ خقفإررررال متنرعرررر ذ مبرررن فررررإهم عفرررررا    شررررال مناسرررب. وال بررررد مررررن
عيقإالذ وال سإما ر األيالإم اليت ت كز فإها األيقإال. وينبغل عي تقم  عسلق  الت دا  بتنردق 
عجربررر  مفتراررر  ومت رررد   لتمكرررأ ا إبرررأ مرررن  ديرررد  رررريتهم وفنرررال ال تمرررائهم النررررمل وااثرررين 

ذلرررررك  ديرررررد  ريرررررال مت رررررد  . ومرررررن الضررررررورَّ وضرررررع مؤشررررررال والرررررديين والقغررررررَّذ مبرررررا ر 
ايتصا ي  لتقف  بغإر   جرراء تنإرإم مجملئرم  را لكرن عي ت ا إرة األيقإرال مرن هتمرإش  - اجتماعإ 
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ومتإإز ر واالل شىت منها احلصرل عق  الت قإم وال مرل والصرح  والقركن وا ردمال ال امر . 
ضررررع األيقإررررال عاإا ررررال عشرررركاالل عخرررررى مررررن وعررررجملو  عقرررر  ذلرررركذ يررررد يتطقررررب الفهررررم التررررام لر 

الدراسرررال االستنصرررائإ ذ مثرررل ا قررررح القررركا إ  الررريت تنرررإن التجرررار  والتصرررررال وا رايرررفذ 
والدراسال االستنصرائإ  الريت تنرإ م الرضرع بغإر  الريررأل مباشرر  عقر  عوجرة التمإإرز ر اراالل 

 رد  . 

 األصليات تعزيز اإلطار المؤيسي من أجل تحسين حماية حقوق -٣ 
ال بررد مررن وجررر  عةررر يا ر إرر   ولإرر  ووةنإرر  بشررحتي انررري األيقإررال. ولكنهررا لإقررت كافإرر   -٧٤

لضررماي ااعمررال الف قررل حلنررري األشرراان ا نتمررأ  ح عيقإررال. ويررد عكرردل ا نرررر  ا ا رر  مرررارال 
والقإاسرال وتكرارال ضرور    شاء آلإرال متاصصر  عقر  مجإرع ا قرتريال لتإقر  وضرع التشرري ال 

(. و ذا كا رررت احلكرمرررال تتحمرررل A/67/293وتصرررمإم وتنفإرررد ور رررد الرررربامج ا تصرررق  باأليقإرررال  
ا قؤولإ  الرئإقرإ  عرن  عمرال انرري األيقإرالذ فر ي االإرال اايقإمإر  وال ا إر  مردعر   ح ع اء  ور 

 يقإال. ام ر  عم وترجإة ور د امتثال الدول لقم اي  الدولإ  ا ت قن  حبنري األ
وينبغرررل عي تمقرررند  ح ا ؤسقرررال واالإرررال الرةنإررر  ا تاصصررر  بشرررحتي انرررري األيقإررررال  -٧5

واليرال اسرتبايإ  تشررملذ ر مجقر  عمرررذ اسررت راا واير اح م راي  رقإرر ذ وتررف  ا رربال وا  قرمررال 
 لصررررإاغ  التشرررررري ال ول مقإررررال رسرررررم القإاسررررالز ور رررررد النرررررا أ والقإاسرررررال ا ت قنرررر  حبنرررررري
األيقإرررال والتر رررإ  ب  خرررال ت رررديجملل عو اختررراذ ترررداب  ر ورررال التنفإررردز وتشرررجإع وتنقرررإا الرررربامج 
ا ت قن  بنضايا األيقإال واالس اتإجإال ا قتنبط    اجل  ا شراكل ا تصرق  باأليقإرالز واالضرطجملع 

والتنررراريرز وتنررررإم بحت شرررط  الررر ويج والتثنإرررفز و عررردا  ع لررر  ا مارسرررال القرررقإم  ومررررار  ا  قرمرررال 
ترررجملل الترعإررر  حبنرررري األيقإرررالذ ومرررد جقررررر الترا رررل وع اء  ور ينررررال االتصرررال الف الررر  برررأ 
مجاعرررال األيقإرررال واا ار  ال امررر . ويكتقرررل  ور تقرررك ا ؤسقرررال واالإرررال ع إررر  بالغررر  لإصرررب  

 التمتع حبنري األيقإال عمرال واي ال ال ور  ةمرح.
 رر  ر كثرر  مررن األاإرراي عقرر  فجرررال بررأ القإاسررال والتشررري ال وويفررت ا نرررر  ا ا -٧6

وخطررط ال مررل والررربامج الطمرارر  بشررحتي األيقإررالذ مررن جهرر ذ واالفتنررار  ح آلإررال تترررح بالف ررل 
تنفإد ا عو ر د تنفإد اذ من جه  عخرى. وتش ر برالنقا أل را رعل خرجملل فر   واليتهرا عي عرد  

ب اا ارال احلكرمإررر  لق نايررر  بشرررؤوي األيقإرررالذ وارررىت بقرررداي تراجرررة  ررر ربال ر  ديرررد ع قررر
عنرردما يتقررن هلررا ذلرركذ فرر ي يرردراهتا مررن اإررت مجملكهررا الررروإفل ومإزا إتهررا و ررجملاإاهتا غالبررال مررا 

 تقترر ا  اي  الد إا الجملزم  ايجملء األيقإال اال تمام الف ال وترف  احلماي  الجملزم  هلا.  ال
 ة بالنرر  ح ع إ   عمال انري األيقإال باعتبرارل وسرإق  عساسرإ  وترى ا نرر  ا ا   ع -٧٧

 نررع الترررترال والنزاعررالذ ال بررد مررن االسررتثمار ر اال تمررام ا ؤسقررل بنضررايا األيقإررال عكثررر مررن 
عَّ ويررت مضرر . وينبغررل عي تضرراعف الرردول جهر  ررا الرامإرر   ح  ضررفاء الطررابع ا ؤسقررل عقرر  

يبررل  شرررء الترررترالذ مررن عجررل  ديررد ا شرراكل احملتمقرر  وتنفإررد  ا رررب  ر وررال انررري األيقإررال
لررررإن لقررردول الرررريت تضررررم  قررررب  كبرررر   مررررن األيقإررررال  يكتقررررل ذلررررك ع إرررر و  ترررداب  ويائإرررر  ف الرررر .
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ترراريم مررن الترررترال عو النزاعررال ااثنإرر  عو الدينإرر  فحقرربذ بررل لقرردول كافرر  عيضررالذ بقرربب  وهلررا
  الدولإرر ذ اإرت باتررت عيقإررال جديرد  مرردعر   ح الت ررايش ي رفررة احلاضرر مررن  ينامإررال اهلجرر  مرا

 مع ومرعال عخرى ترسات جدور ا ر اايقإم مند ف   عةرل.
بآلإرررال   و ررب اسرررتكمال وت زيررز الب رررَد الرررةين لجمل تمرررام ا ؤسقررل بنضرررايا األيقإررال -٧8

الرةنإررر ذ  بالتشرررجإع عقررر   مرررج انرررري األيقإرررال ر التشرررري ال  يقإمإررر  و ولإررر  متإنررر  مكق فررر 
فضجملل عن تاي  ا  راي  ا ت قنر  باأليقإرال والنهررا هبرا  يقإمإرال و ولإرال. ور  ردا الصرد ذ تنررل 
ا نرررر  ا ا رر  ب ررد  مررن ا مارسررال القررقإم  ا تب رر ذ مثررل ا فرررا القررامل لأليقإررال النرمإرر  

ن عوروبراذ وتشر  ر التابع  نرم  األمن والت راوي ر عوروبرا ولتقرف االإرال ا اصصر  ر وقر
الريررت ذاتررة عيضررال  ح احلاجرر   ح زيررا   ت زيررز االإررال اايقإمإرر . ف قرر  سرربإل ا ثررالذ ال ترجررد 
آلإال متاصص  بشحتي األيقإال  اخل القجن  األفرينإ  حلنري اا قاي والش ر  عو اجلماعر  

ا نررر  ا ا ر   االيتصا ي  لردول غرر  عفرينإرا عو رابطر  عمرم جنرر  شرري آسرإا. ويرد اسرتهقت
لإكررري ذلررك  اررارال لقتشررجإع عقرر  ت إررأ منقررنأ م نإررأ باأليقإررال  اخررل االإررال اايقإمإرر ذ

 مبثاب   نط  ا طجمليذ واثت عق  النرر ر  مكا إ  متديد واليال اهلإلال النائم  ذال الصق . 

 تعزيز  ور األمم الماحدة في حماية األصليات -٤ 
با تمرررام األمرررم ا تحرررد  ا تزايرررد بنضرررايا األيقإرررال ر مجإرررع عحنررراء ترارررب ا نررررر  ا ا ررر   -٧9

ال رررا  ر القرررنرال األخررر  ذ وكررردلك  اخرررل ا نررمررر   فقرررها. ومرررن ذلرررك   شررراء شررربك  األمرررم 
ذ اليت تترح ا فرضإ  القرامإ  (١٠ ٢٠١٢ا تحد  ا  نإ  بالتمإإز ال نصرَّ وتاي  األيقإال ر عام 

  ار  ووكالر  وبر اورال و رندويال تاب رال لألمرم ا تحرد . ويرد  ٢٠عكثر مرن تنقإا ععماهلا و ل تضم 
وض ت الشبك  تر إال ومبرا ب ررد   هتردأل  ح  نإرا الف الإر  ر عمرل األمرم ا تحرد  عقر  
التصرردَّ لقتمإإررز ال نصرررَّ وتايرر  األيقإررال مبررا يتماشرر  مررع ا  رراي  الدولإرر ذ  رردرل ر شرركل 

 . (١١ ٢٠١3ال ام ر عام  مدكر   رشا ي  من األمأ
ور ضرررء احلالرر  الرا نرر  الرريت تشررهد تزايررد خطررا  الكرا إرر  وكرررل األجا ررب والتحررريل  -8٠

عقرررر  الكرا إرررر  ضررررد األيقإررررالذ  ح جا ررررب تصرررراعد األاررررزا  القإاسررررإ  مررررن عيصرررر  الإمررررأ 
ت إرررأ  واألارررزا  ا تطرفررر  ر مجإرررع عحنررراء ال رررا ذ ت تنرررد ا نررررر  ا ا ررر  عي مرررن األ إررر  مبكررراي

مقؤول رفإع ا قترى م ين بنضايا األيقإال  اخل األما   ال ام ذ و  شاء منا ب عقإا  اخرل 
  ارال ووكررراالل األمرررم ا تحرررد  تمكررررقس اصررررال لنضرررايا تايررر  انرررري األيقإرررال و  ار  التنررررع 
 و ري ا تم ال الت د ي . وسإكري ت إأ منقرنأ م نإرأ باأليقإرال ر مجإرع مكاترب األمرم

 ا تحد  ا إدا إ  خطر ل كب  ل  ح األمام عيضال.

__________ 

 .  ٢٠١٢آذار/مارس  6ذ الصا ر ر ٢٠١٢/٤يرار جلن  القإاسال ريم  (١٠ 

 www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/GuidanceNoteRacialDiscriminationمتاا  ر الرابط الترار:  (١١ 

Minorities.pdf . 
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وت تنرد ا نرررر  ا ا رر  عيضررال عي مررروفل األمررم ا تحررد  ر مجإررع ا كاتررب والكإا ررالذ  -8١
سررررإما ر ا إرررردايذ ينبغررررل عي ي كقرررررا عقرررر  حنررررر عفضررررل ال كإبرررر  النرمإرررر  وااثنإرررر  والدينإرررر   وال

 نتمري  ح ومرعال األيقإال ال  قبري  ح عمرل لقمجتم ال اليت ي مقري فإها. فا روفري ا
األمررم ا تحررد  ا رررب  ر النضررايا الرريت متررن شررؤوي األيقإررال فحقرربذ بررل يشرركقري عيضررال  ررز  

رررقل ا نرررر  ا ا رر  لتمكنهررا مررن  ديررد  الر ررل بررأ األمررم ا تحررد  ومجاعررال األيقإررال. ويررد سم
جررررى فريرررا األمرررم ا تحرررد  النطررررَّ ر ذ ع٢٠١٢جإرررد  ر  ررردا الصرررد . ففرررل عرررام  ممارسرررال

مجهرري  مرلدوفا  راس  استنصائإ   اخقإر  لتنإرإم تنررع مروفإرةذ وعةقرا بر رامج تردريب  اخقرل 
لألشرراان ا نتمررأ  ح الفلررال الرريت تبررأق ع ررا ممثقرر  متثررإجملل  ايصررالذ ومنهررا فلرر  األشرراان ذوو 

األخرد  وتشجع ا نرر  ا ا ر  بشرد  عقر ااعاي  وفل  ا نحدرين من ع ل عفرينل وفل  الروما. 
 هبدل ا با ر  ر مكاتب األمم ا تحد  األخرى.

وال برررد لألمرررم ا تحرررد  عي تتاررردذ ر  ةرررار  ور رررا احلاسرررم بشرررحتي يضرررايا األيقإرررالذ  -8٢
مريفال عيرى ر الدعر   ح تاي  انري األيقإال وةنإال و يقإمإالذ وذلك باحلرن تباعال عق  عي 

ل عةر ررا النا ر إرر  والقإاسرراتإ  وا ؤسقرررإ ذ وعقرر  عي ترضررع م رراي  وآلإررال  يقإمإررر  ت ررزز الرردو 
تت قا مبكافح  التمإإز وحبنري األيقإالذ بغإ  تاير  تقرك احلنرري وت زيز را. وبا ثرلذ ينبغرل عي 
 تنرر األمم ا تحرد  ر متترأ االإرال وا نرابر النائمر  ا  نإر  باأليقإرال  اخرل منررمتهراذ مبرا ر
ذلررك ا نترردى ا  ررين بنضررايا األيقإررالذ بترررف  مرررار   ضررافإ . وعررجملو  عقرر  ذلرركذ تررحتخر كثرر ال 

ذ ومرن ١9٤8  شاء جلن  لر رد تنفإرد اتفايإر  منرع جرلر  اابرا   اجلماعإر  وا  ايبر  عقإهرا ل رام 
 شحت ا عي تقاعد الدول األعضاء ر االمتثال اللتزاماهتا مبرجب االتفايإ . 

افةةةال بالةةةذكرى السةةةنوية الخامسةةةة والعشةةةرين إلعةةةالن حقةةةوق األشةةةخا  اتح - ال 
 المنامين إلى أصليات صومية أو إثنية وإلى أصليات  ينية ولغوية

الرردكرى القررنري  ا امقرر  وال شرررين اعررجملي انررري األشرراان  ٢٠١٧سإصررا أل عررام  -83
   دل الردكرى القرنري  فر ر  فريرد  ا نتمأ  ح عيقإال يرمإ  عو  ثنإ  و ح عيقإ ال  ينإ  ولغري . وتتإ

ور الريررت ا ناسررب لقتفكرر  ر ااجنررازال القررابن  والتطقررع  ح  ديررد القرربل الكفإقرر  بزيررا   متتررأ 
ت زيررز وتايرر  "ا  رراي  الدولإرر  بشررحتي تايرر  انررري األيقإررال. ويررنأ ااعررجملي ر  يباجتررة عقرر  عي 

نإررررر  و ح عيقإررررال  ينإررررر  ولغريررررر  يقرررررهماي ر انررررري األشررررراان ا نتمرررررأ  ح عيقإررررال يرمإررررر  عو  ث
 ت زيررز تقررك احلنررري ذ ويشررد  عقرر  عي"القإاسررل واالجتمرراعل لقرردول الرريت ي إشررري فإهررا االسررتنرار

باعتبار ذلك جزءال ال يتجزع من تنمإ  ا تمع بحتسرل و اخل  ةار  لنراةل يقتند "  عماهلا باستمرارو 
 ."تدعإم الصداي  والت اوي فإما بأ الش ر  والدولر  عي يقهم  ح اكم النا ريذ من شحت ة

وتشرررجع ا نررررر  ا ا ررر  مكاترررب األمرررم ا تحرررد  ووكاالهترررا والررردول األعضررراء وا تمرررع  -8٤
ا ررردين وممثقرررل األيقإرررال عقررر  تنررررإم مبرررا رال ررررد   لجملاتفرررال هبررردل الررردكرى القرررنري  اهلامررر  

 احملد   األوثا  ق  باأليقإال.   را ق  ت زيز الرعل بااعجملي والنرر ر ا قائل
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 المنادى المعني بقضايا األصليات -هاء 
ع شئ ا نتدى ا  ين بنضايا األيقإالذ الدَّ ال رل الفريا ال امل ا  ين باأليقإالذ  -85

 ٢٠١٢وععإرررد تحتكإررردل ر عرررام  6/١5مبرجرررب يررررار وقرررن انرررري اا قررراي  ٢٠٠٧ر عرررام 
حت اء  ور منرب لت زيز احلرار والت اوي بشحتي النضايا ذال . و ر مكق ف ب١9/٢3مبرجب النرار 

باأليقإررال الدينإرر  والقغريرر ذ وبتنرردق مقررا ال مراضررإ إ  و  باأليقإررال النرمإرر  عو ااثنإرر  الصررق 
ر ععمرررال ا نررررر  ا ا ررر  ا  نإررر  بنضرررايا األيقإرررال. وا نررررر  ا ا ررر  مكقفررر  بترجإرررة  وخرررربال

اعاتررة القررنري  واابررجملا عررن تر ررإال ا نترردى ا راضررإ إ   ح ععمررال ا نترردى والتحضرر  الجتم
ا قرررن. وي نرررد ا نتررردى اجتماعرررال سرررنري  ر جنإرررف  رررد  يررررمل عمرررلذ ختصرررأ  نايشرررال 

ينتمرررررري  ح  مشررررارل ر ا ترسررررطذ 5٠٠مراضررررإ إ . وحضررررر اجتماعرررررال ا نترررردى عكثررررر مرررررن 
ل احلكرمإررررر  الدولإررررر  اايقإمإررررر  األيقإرررررال والررررردول األعضررررراء وآلإرررررال األمرررررم ا تحرررررد  واهلإلرررررا

 وا نرمال غ  احلكرمإ . 
ولدلك ف ي والي  ا نرر  ا ا   تكمل عمل ا نتدى وت ززلذ ويد عمقرت ا نررر  ا ا ر   -86

عقررر  تشرررجإع التكامرررل والت اضرررد برررأ كقترررا االإترررأ خرررجملل فررر   واليتهرررا. ووجهرررت مرررا ومرعرررة 
(ذ ٢٠١١  "ضرررماي انررررري  قررراء األيقإررررال"إرررر :  ورال لقمنتررردى تناولررررت ا راضرررإع التال سرررت

تنفإرررد  عررررجملي األمرررم ا تحررررد  بشررررحتي انرررري األيقإررررال:  ديررررد ا مارسرررال اا ابإرررر  والفرررررن "و
منررررع ومراجهرررر  ال نررررف "(ذ و٢٠١3  "ضررررماي انررررري األيقإررررال الدينإرررر "(ذ و٢٠١٢  "ا تاارررر 

 "رررررام ال دالرررر  اجلنائإرررر األيقإررررال ر  "(ذ و٢٠١٤  "واجلرررررائم الفرإ رررر  الرررريت تقررررتهدأل األيقإررررال
(. وكرسررت ا نرررر  ا ا رر  منررد ٢٠١6  "األيقإررال ر ارراالل األزمررال اا قررا إ "(ذ و٢٠١5 

تنرير رررا ا راضرررإ ل القرررنرَّ  ح اجلم إررر  ال امررر  لقمرضررررع  فقرررة الررردَّ تتناولرررة  ور   ٢٠١3عرررام 
ا رر  عي ا راضررإع الرريت ا نترردىذ سرر إال لإلسررهام ر منايشررال ا نترردى و ثرائهررا. وتجملارر  ا نرررر  ا 

اختارهتررررا لقرررردورال القررررنري  تركررررز عقرررر  ورررراالل برررررزل باعتبار ررررا تثرررر  شررررراغل ومشرررراكل بالغرررر  
لأليقإررالذ واإثمررا يم تنررد عي  نررال ااجرر   ح  قررأ تطبإررا انررري األيقإررال وت مررإم مراعاهتررا. 

االل اهلامررر  وتررررى عي ا نتررردى يقرررهم  سرررهامال اإريرررال ر ت مإرررا التفرررا م الررردور بشرررحتي  ررردل ا ررر
 وا راضإ إ ذ ور وضع ا  اي  والنراعد الدولإ .

وروجرررت ا نررررر  ا ا ررر ذ خرررجملل فررر   واليتهررراذ ألعمرررال ا نتررردى ا  رررين بنضرررايا األيقإرررال  -8٧
وتر ررإاتة ر رافرررل عخررررى. ففرررل  ةرررار ع شرررط  ا تاب ررر  اايقإمرررل لقمنتررردىذ سرررافرل  ح بررراجنرل ر 

دور  ال ا يرررر  الثالثرررر  وا مقررررأ لقجنرررر  األفرينإرررر  حلنررررري اا قرررراي حلضرررررر الرررر ٢٠١3 إقرررراي/عبريل 
ا قتنررر  فر ررر  لتنررردق  ااةررر  لقمشررراركأ بشرررحتي  ترلرررت رئاسررر   ور  ا نتررردى ا امقررر . وعتررراح ذلررركمقتن ل عامال مرازيال مبشارك  ا فرضر  سررياتا مايغراذ الريت  والش ر ذ اإت  رمت مجق  ع شط  مشقت

وتبا ل ا  قرمال ا ت قن  باأليقإال مرع لتقرف االإرال األفرينإر  حلنرري اا قراي. الرالي  وا نتدىذ 
لقنرررر ر مجقرر  عمرررر منهررا سرربل  قررأ  إكررل ا نترردى وعسررالإب عمقررةذ وتبررا ل عفضررل ا مارسررال مقتنررر ل مرازيرررال عثنررراء  ور  ا نتررردى الثامنررر   ذ  رمرررت ا نررررر  ا ا ررر ٢٠١5ور تشررررين الثررراين/ رفمرب 

ي كإفإرر   قررأ ت مررإم مراعررا  تر ررإاتةذ ومنايشرر  القرربل الكفإقرر  ب بنرراء آلإررال األمررم ا تحررد ذ بشررحت
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ذ عنرردل ا نرررر  ٢٠١6وخبا رر  ا نترردىذ وجإهرر  لأليقإررال ور متناوهلررا. ور تشرررين األول/عكتررربر 
   نايشر  ا ا  ذ مبناسب  تندق تنرير ا  ح اجلم إ  ال امر ذ جققر  تشراوري  ر  إريرررل عتاارت فر ر

مشررررروع تر ررررإال ا نترررردى يبررررل  ورتررررة التاسرررر  ذ ولقترعإرررر  ب مررررل ا نترررردى خررررارج جنإررررفذ و شرررررال 
 ع حا  ا صقح  ا  نإأ ر  إريررل.

وال برررد مرررن كفالررر  االسرررتمرار الف قرررل لقمنتررردى ا  رررين بنضرررايا األيقإرررال. وترررر  ا نررررر   -88
 عمهما القرال منرد البداير . وتحتمرل ا ا   عي تشكر بالدال اكرميت النمقا و نغاريا عق  

ا نرر  ا ا   عي يرر عد  عكرب من الدول  دا احملفل الفريرد مزيردال مرن األ إر . وتشرجع  ردل 
البقداي عق   وهار التزامها حبنري األيقإال وذلرك با قرا   ر متريرل ا نتردى مرن عجرل كفالر  

 استدامتة وتندمة ر عمقة.
 قررتنبل النرررر ر عنررد  ورال ا نترردى ا  ررين بنضررايا األيقإررال ر وسررإكري مررن ا هررم ر ا -89

ا نرراةا ا اتقفرر  اررىت يتقررن ألفرررا  األيقإررال وا نرمررال غرر  احلكرمإرر  الرردين ال يقررتطإ ري القررفر 
مرن منراةنهم الريت يتراجردوي فإهرا. ومرن ا قتصرر  عيضرال   ح جنإف ا قا   ر مداوالل ا نتردى

مرن يررمأ كرل يرتمكن عرد  عكررب مرن ا شراركأ مرن عخرد الكقمر ذ وكرل تتنراول  متديد الردور  ألكثرر
ا نايشررررال  ررررقب التر ررررإال. وتشررررمل التحررررديال األخرررررى يقرررر  الرررررعل با نترررردى عقرررر  ا قررررتريأ 
اايقإمل واحملقلذ واالفتنار  ح النردر  عقر  متاب ر  تنفإرد تر رإاتة. وعرجملو  عقر  ذلركذ سرإكري مرن 

يت قرا  ردول ععمرال ا نتردىذ لقتشرجإع  قها عق  األخرد بزمرام ا برا ر  فإمراا هم ات األيقإال  ف
ررز  وبن رراء ذ وترردعإم مشررارك   إلررال األمررم ا تحررد   عقرر  مشررارك  الرردول وممثقررل األيقإررال مشررارك  مرك 

 األخرى ر ا نتدىذ وت زيز التحاور وا نايش  خجملل  وراتة.
ال اشرررررر  ا شررررراء ا نتررررردى ا  رررررين بنضرررررايا وسإصرررررا أل ال رررررام ا نبرررررل الررررردكرى القرررررنري   -9٠

األيقإررالذ الرريت ت ترب ررا ا نرررر  ا ا رر  فر رر  مثالإرر   را ررق  التفكرر  ر التحررديال ا رردكرر  ععررجملل 
 والقبل الكفإق  بزيا   ت زيز ع داأل ا نتدى و نإنها.

 اتيانااجات والاوصيات -رابعاا  
المحةدق بالاقةدم المحةرز خةالل العقةو  تشعر المقررة الخاصة بةالقلق مةن الاهديةد  -9١

الماضية فةي مجةال حمايةة حقةوق األصليةات، بسةبد تزايةد خطةاب الكراهيةة وكةر  األجانةد 
والاحةةريع علةةى الكراهيةةة ضةةد األصليةةات، إلةةى جانةةد صةةعو  األحةةزاب السيايةةية الماطرفةةة 
وأحزاب أصدى اليمين. ولذلك تحث على المسارعة إلى وضع ضةمانات ملمويةة للحفةا  
على تلك اإلنجازات والسةما  بمزيةد مةن الاقةدم. ويجةد أن تاخةذ تلةك الضةمانات شةكل 

الاحلةةي  تعزيةةز األطةةر الاشةةريعية والمؤيسةةية مةةن أجةةل حمايةةة حقةةوق األصليةةات، فضةةالا عةةن
بإرا ة ييايية ت لبس فيها لاهيئة الظروف المواتية لبناء مجامع مامايك يماه الوحدة في 

 إطار الانوع. 
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المقررة الخاصة الدول إلى مراجعة تشريعاتها الوطنية لضةمان تماشةيها الاةام وتدعو  -9٢
مع إعالن حقوق األشخا  المنامين إلى أصليات صومية أو إثنية وإلى أصليات  ينية ولغويةة. 
وتةةذك ر بالركةةائز األربةةع لحمايةةة حقةةوق األصليةةات، الاةةي ينبغةةي تجسةةيدها فةةي تلةةك القةةوانين، 

صليةةةات بمكافحةةة العنةةةف الةةذي يسةةةاهدف أفرا هةةا ومنةةةع اإلبةةةا ة وهةةي: (أح حمايةةةة بقةةاء األ
الجماعيةةة) (بح حمايةةة وتعزيةةز الهويةةة الثقافيةةة لمجموعةةات األصليةةات، وحقهةةا فةةي الاماةةع 
بهوياهةةا الجماعيةةة ورفةةع الةةدم؛ القسةةري) (حح ضةةمان الحةةق فةةي عةةدم الامييةةز والحةةق فةةي 

نهجةةةي وتعزيةةةةز اإلجةةةةراءات المسةةةاواة، بمةةةةا فةةةي ذلةةةةك وضةةةع حةةةةد للامييةةةز الهيكلةةةةي أو الم
اإليجابيةةة، عنةةد اتصاضةةاء) ( ح الحةةق فةةي مشةةاركة األصليةةات بفعاليةةة فةةي الحيةةاة العامةةة وفةةي 
اتخاذ القةرارات الاةي تعنيهةا. وتةو  المقةررة الخاصةة أن تشةد  علةى أن الواصةع بةي ن فةي كثيةر 

أفةرا  المجامةع  من األحيان أن مجر  وجو  أحكام تاعلق بعدم الامييز وتُلزم بمعاملة جميةع
على صدم المساواة،  ون الضمانات اإلضافية المذكورة أعال ، ت يكفي لاوفير حماية فعالةة 

 لألصليات المحرومة.
وصةةةةةد تحظةةةةةت المقةةةةةررة الخاصةةةةةة الاحةةةةةديات الاةةةةةي تعاةةةةةر  ايةةةةةاخدام مدةةةةةطلح  -93

فيمةةةا ياعلةةةق بجماعةةةات بعينهةةةا، إمةةةا ألنهةةةا تةةةرفع أن يشةةةار إليهةةةا بأنهةةةا أصليةةةات  "األصليةةات"
بسةبد  تلةة يةلبية مادةورة، أو ألنهةا تعابةر نفسةها أصليةات ولكةن الدولةة تةرفع اتعاةةراف 

أن األمةةر ياطلةةد مزيةةداا مةةن الاوعيةةة كةةي يُةةدر م تمةةام اإل رام معنةةى  ها تلةةك. وتةةرىابدةةف بهةةا
بعاتةةه، بغيةةة تبنيةةه مةةن جديةةد وايةةاخدامه بمةةا يحملةةه معنةةا  مةةن ونطاصةةه وت "األصليةةة"مدةةطلح 

مقاصد الامكين. وتذك ر المقةررة الخاصةة أيضةاا بةأن وجةو  أصليةة إثنيةة أو  ينيةة أو لغويةة فةي 
 ولة ما ت ياوصف على صرار من تلةك الدولةة، بةل يلةزم أن ياقةرر بموجةد معةايير موضةوعية. 

ن الرعايةةةا أو المةةةواطنين، أو حاةةةى مةةةن المقيمةةةين وت يلةةةزم أن يكةةةون أفةةةرا  تلةةةك األصليةةةة مةةة
الدائمين. ولذلك تشجع الدول  على أن تابع صدر اإلمكان نهجاا يشمل الجميع عنةد وضةع 
تةةةةدابير الحمايةةةةة لدةةةةالح جميةةةةع األصليةةةةات المحرومةةةةة  اخةةةةل إصليمهةةةةا، بمةةةةن فيهةةةةا العمةةةةال 

 المهاجرون واألصليات الوافدة حديثاا. 
ة القلةةق مةةن أن األصليةةات تاةةأثر فةةي الغالةةد علةةى نحةةو غيةةر ويسةةاور المقةةررة الخاصةة -9٤

مانايد بحالة انعدام الجنسية الناجمة عن تشريعات تمييزية تاعلق بالجنسةية يمكةن أن تحةرم 
بعةةةع المجموعةةةات اإلثنيةةةة أو اللغويةةةة أو العرصيةةةة أو الدينيةةةة مةةةن الجنسةةةية، أو ُتجةةةر  أفرا هةةةا 

ماليةين شةخ ، وعلةى  10في العةالم اليةوم عةن  منها. فال يقل عد  المحرومين من الجنسية
الرغم من اتفاقةار إلةى بيانةات مدةنفة، فةإن الاقةديرات تشةير إلةى أن كثيةراا مةنهم، إن لةم يكةن 
معظمهةةةةم، ينامةةةةون إلةةةةى جماعةةةةات األصليةةةةات. ولةةةةذلك ترحةةةةد المقةةةةررة الخاصةةةةة بةةةةالجهو  

 لقضةاء علةى انعةدام الجنسةيةتبذلها األمم الماحدة حالياا، بما في ذلك الحملة العشةرية ل الاي
)I Belong campaignالاةةةةي أطلقاهةةةةا مفوضةةةةية األمةةةةم الماحةةةةدة السةةةةامية لشةةةةؤون الالجئةةةةين،  ح

وتحةةث الةةةدول األعضةةةاء علةةةى الاعهةةةد باقةةةديم كامةةةل الةةةدعم والاعةةةاون كةةةي ياسةةةنى وضةةةع حةةةد 
 تنعدام الجنسية، بحيث ت تكون مددراا آخر للوصم والامييز ضد األصليات. 
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وإذا كانت األطر القانونية بشأن حقوق األصليات أيايية، فهي ليست كافيةة لضةمان  -95
اإلعمال الفعلي لحقوق األشخا  المنامين إلى أصليات. وت بد من تكةريس اهامةام مؤيسةي 
فةةي شةةكل آليةةات ماخددةةة علةةى جميةةع المسةةاويات لايسةةير وضةةع الاشةةريعات والسيايةةات 

 ة باألصليات. وتدميم وتنفيذ ورصد البرام؛ المادل
 الةةةوطني لالهامةةةام المؤيسةةةي بقضةةةايا األصليةةةات ايةةةاكمال وتعزيةةةز البعةةةد ويجةةةد -96

بالاشجيع على  م؛ حقةوق األصليةات فةي الاشةريعات  إصليمية و ولية ماينة مكلفة بآليات
الوطنيةةة، فضةةةالا عةةن حمايةةةة المعةةايير الماعلقةةةة باألصليةةات والنهةةةو  بهةةا إصليميةةةاا و وليةةةاا. 

ة الخاصة النظم اإلصليمية على اعاما  معايير صوية بشأن حقوق األصليات، وتشجع المقرر 
 وإنشاء آليات مخددة، ما لم تكن موجو ة، من أجل حماية وتعزيز حقوق األصليات. 

 عةةةد  أفةةةرا  األصليةةةات الةةةذين يشةةةغلون وتشةةةعر المقةةةررة الخاصةةةة بقلةةةق بةةةال  إزاء -9٧
تمامةةاا فةةي كثيةةر مةةن األحيةةان. وصةةد أكةةدت  منعةةدمالمحةةدو  أو ال عامةةةو  ييايةةية مناصةةد

طةوال فاةرة وتياهةا الحاجةة إلةى كفالةة إشةرام األصليةات فةي جميةع عمليةات  مراراا وتكةراراا 
صةةنع القةةرار، بمةةا فةةي ذلةةك فةةي البلةةديات والهياكةةل الحكوميةةة، وهيئةةات إنفةةاذ القةةانون، 

ائر الهيئةةةات، وت والسةةةلطة القضةةةائية، والهيئةةةات الاشةةةريعية، ونظةةةم العدالةةةة الجنائيةةةة، ويةةة
ييما عندما تاعلق صراراتها باألصليات. فبدون مشاركة األصليات، تكون تلك الهيئات أصةل 

تاراجةع  حيوية على نحو يعو  بالنفع على المجامةع بأيةر ، وصةد صرارات صدرة على اتخاذ
ت تقعةةةد هماهةةةا عةةةن فعةةةل ذلةةةك.  ثقةةةة األصليةةةات بهةةةا، وربمةةةا تاةةةر   فةةةي اللجةةةوء إليهةةةا، أو

على ذلةك، تشةكل المماريةات السةليمة والشةاملة فةي مجةال الحوكمةة، الجامعةة  وةوعال
لألصليةةات، والاةةدابير الضةةامنة للمسةةاواة شةةرطين رئيسةةيين ت بةةد منهمةةا لمنةةع العنةةف. وتشةةمل 
الحوكمةةةةة السةةةةةليمة الارتيبةةةةات القانونيةةةةةة واإل اريةةةةةة واإلصليميةةةةة الاةةةةةي تسةةةةمح بايسةةةةةير شةةةةةؤون 

ء، ايانا اا إلى مبدأ المساواة في الكرامةة والحقةوق للجميةع، الجماعات على نحو يلمي وبن ا
 وتسةةةمح بالاعد يةةةة الاةةةي ت بةةةد منهةةةا لياسةةةنى لألشةةةخا  الةةةذين ينامةةةون إلةةةى المجموعةةةات

 المخالفة الحفا  على هوياهم وتنمياها.
وتعاقد المقررة الخاصة أن موظفي األمم الماحدة في جميع المكاتد والكيانةات،  -98

الميةدان، ينبغةي كةذلك أن يعكسةوا علةى نحةو أفضةل الاركيبةة القوميةة واإلثنيةة وت ييما فةي 
والدينيةةةة للمجامعةةةات الاةةةي يعملةةةون فيهةةةا. وبفضةةةل شةةةبكات رايةةةخة وصويةةةة للاشةةةاور مةةةع 
األصليةةات، والجهةةو  الراميةةة لبنةةاء الثقةةة بةةين مكاتةةد األمةةم الماحةةدة وجماعةةات األصليةةات، 

رها الحيةوي فةي الاعةرف علةى عالمةات اإلنةذار ياكون المنظمة أصةدر علةى اتضةطالع بةدو 
المبكةةةةر بةةةةالاوترات الطائفيةةةةة واتيةةةةاجابة لهةةةةا، ويةةةةاكون أحسةةةةن ايةةةةاعدا اا لمنةةةةع الفظةةةةائع 

 الجماعية واإلبا ة الجماعية، الاي تساهدف األصليات أكثر من غيرها. 
أن تبةةةذل المزيةةةد مةةةن المسةةةاعي الحثيثةةةة فةةةي  وينبغةةةي لألمةةةم الماحةةةدة بوجةةةه عةةةام -99
تعزيةز الةدول  علةى بةأن تحةر  تها إلى حماية حقوق األصليات وطنياا وإصليمياا، وذلك عو 

أطرهةةا القانونيةةة والسيايةةاتية والمؤيسةةية، وعلةةى أن توضةةع معةةايير وآليةةات إصليميةةة تاعلةةق 
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بمكافحة الامييز وبحقوق األصليات، بغية حماية تلك الحقةوق وتعزيزهةا. وبالمثةل، ينبغةي 
ة فةةي تماةةين اتليةةات والمنةةابر القائمةةة المعنيةةة باألصليةةات  اخةةةل أن تنظةةر األمةةم الماحةةد

منظوماها، بما في ذلك المنادى المعني بقضايا األصليات. وييكون من المهةم أن تحةي  
شبكة األمم الماحدة المعنية بالامييز العندري وحماية األصليات مجلس حقةوق اإلنسةان 

د تأخر كثيةراا إنشةاء لجنةة لرصةد تنفيةذ باناظام بمساجدات عملها. وعالوة على ذلك، لق
اتفاصيةةة منةةع جريمةةة اإلبةةا ة الجماعيةةة والمعاصبةةة عليهةةا، وهةةي الاةةي مةةن شةةأنها أن تسةةاعد 
الدول األعضاء في اتماثال لالتفاصية. وييكون من الضروري للغايةة أيضةاا تعيةين مسةؤول 

عةةن إنشةةاء مناصةةد رفيةةع المسةةاوى معنةةي بقضةةايا األصليةةات  اخةةل األمانةةة العامةةة، فضةةالا 
عليةةا  اخةةل إ ارات ووكةةاتت األمةةم الماحةةدة للنظةةر فةةي صضةةايا حمايةةة حقةةوق األصليةةات 
وإ ارة الانوع وصون المجامعات الاعد ية. وييكون تعيين منسقين معنيين باألصليات فةي 

 جميع مكاتد األمم الماحدة الميدانية خطوةا كبيرةا أخرى إلى األمام أيضاا.
قررة الخاصة مراراا وتكراراا أن جمع بيانات مدةنفة عةن األصليةات وصد أكدت الم -١٠٠

وإجراء تحليل إحدائي لها عندةران حيويةان للحدةول علةى معلومةات أيايةية هامةة عةن 
حالةةةة جماعةةةات األصليةةةات ووضةةةعها الفعليةةةين. ومةةةن شةةةأن هةةةذ  البيانةةةات أن تاةةةيح ريةةةم 

راءات وبةرام؛ محةد ة ييايات مالئمة لقضايا األصليةات، بمةا فةي ذلةك وضةع ورصةد إجة
الهدف من أجل منع ومعالجة الفقر واتيابعا  والامييز. وتحةث المقةررة الخاصةة الةدول 

تعابةارات نةوع الجةنس واتنامةاء اإلثنةي واللغةة واتنامةاء  وفقةاا  على جمع بيانةات مدةنفة
هم الديني، وغيرها من اتعابارات. وينبغي أن يكون بمقدور األفرا  تحديد هوياهم بأنفس

والاعبيةةةر عةةةن هويةةةات ماعةةةد ة. وينبغةةةي أن تكةةةون عمليةةةة جمةةةع البيانةةةات  وريةةةة وتماثةةةل 
 للمعايير الدولية الماعلقة بحماية الخدوصية والبيانات الشخدية. 

وتظةةل األصليةةات مةةن أفقةةر الفئةةات وأكثرهةةا ايةةابعا اا وتهميشةةاا اجاماعيةةاا واصادةةا ياا  -١٠١
أوضةاعها اهامامةاا ها فةاا. وتعاقةد المقةررة الخاصةة على الدعيد العالمي، ومع ذلك ت تةولى 
، علةةى الةةرغم مةةن أنهةةا ت تةةور  أي إشةةارة 20٣0أن اعامةةا  خطةةة الانميةةة المسةةادامة لعةةام 

صريحة إلى األصليات، يايح زخماا هاماا إلشرام األصليات في اإلجراءات الاي ياعين اتخاذها 
 20٣0النجةةا  فةةي تنفيةةذ خطةةة عةةام  تعاقةةد اعاقةةا اا رايةةخاا بةةأنو  مةةن أجةةل تنفيةةذ الخطةةة.

يمكةةن أن ياحقةةق إت بمراعةةاة حالةةة األصليةةات، وتةةدعو الةةدول إلةةى الوفةةاء فةةي المماريةةة  ت
 العملية بمبدأ عدم تخلف أحد عن الركد. 

وييدةةةةا ف العةةةةام المقبةةةةل الةةةةذكرى السةةةةنوية الخامسةةةةة والعشةةةةرين إلعةةةةالن حقةةةةوق  -١٠٢
نيةةةة وإلةةةى أصليةةةات  ينيةةةة ولغويةةةة. وتشةةةكل هةةةذ  األشةةخا  المنامةةةين إلةةةى أصليةةةات صوميةةةة أو إث

المنايةةبة تةةذكرة وفرصةةة بالغةةة األهميةةة لاعزيةةز المعةةايير الدوليةةة بشةةأن حمايةةة حقةةوق األصليةةات. 
وتشجع المقررة الخاصة مكاتد األمم الماحدة ووكاتتها والدول األعضاء والمجامع المدني 

بهذ  الذكرى السنوية الهامة لمواصلة وممثلي األصليات على تنظيم مبا رات محد ة لالحافال 
 . تعزيز الوعي باإلعالن، واغانام الفرصة للنظر في المسائل المحد ة األوثق صلة باألصليات
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ويدا ف العام المقبل أيضاا الذكرى السنوية العاشرة إلنشاء المناةدى المعنةي بقضةايا  -١٠3
 عةم عمةل هةذا المناةدى العةالمي األصليات. وييايح ذلك فرصة فريدة لمناصشةة كيفيةة تعزيةز و 

الفريةةةد، وتيسةةةير الحةةةوار ومعالجةةةة المسةةةائل ذات الدةةةلة الماعلقةةةة باألصليةةةات. وينبغةةةي تزويةةةد 
المنادى بالموار  الالزمة كي يضطلع بوتياه على أكمل وجةه. وتشةجع المقةررة الخاصةة علةى 

ه، وحةث األصليةةات علةةى النظةر فةةي إبةراز صةةورة المناةةدى إصليميةاا و وليةةاا، وماابعةة تنفيةةذ توصةةيات
 األخذ بزمام المبا رة فيما ياعلق بجدول أعماله، وتعزيز الاحاور والمناصشة خالل  وراته.

وتشةةةجع المقةةةررة الخاصةةةة تحديةةةداا المفوضةةةية السةةةامية علةةةى أن تطلةةةق، بمنايةةةبة  -١٠٤
الذكريين السنوياين، حملة للاوعية والعمل، بمةا فةي ذلةك مةن خةالل شةبكة األمةم الماحةدة 

لمعنيةةة بةةالامييز العندةةري وحمايةةة األصليةةات. وينبغةةي أن تةةدعو هةةذ  الحملةةة إلةةى تحسةةين ا
تعميم مراعاة حقوق األصليات في جميع إ ارات األمم الماحدة ووكاتتهةا، ويمكةن أن تبةرز 
أهةةةم القضةةةايا الناشةةةئة وأفضةةةل المماريةةةات لمسةةةاعدة الةةةدول األعضةةةاء فةةةي تعزيةةةز جهو هةةةا 

 ألصليات.الرامية إلى حماية حقوق ا
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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 
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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 

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.  
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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 

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, 

44.4 per cent), with the Baha’i International Community in second place (10 out of 99, 10 

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). 


