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*1601186*  

 حقوق اإلنسان مجلس
 والثالثونالدورة الحادية 

 من جدول األعمال 3البند 

تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنيةة والسيايةية واتصادةادية 
    واتجاماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في الانمية

 تقرير المقررة الخاصة المعنية بقضايا األصليات  
  

 مذكرة من األمانة  
 

تتشرف األمانـ  تتدـدت تدر ـر املدـرخلة ا املـ  املبنضـ  تدألـا ا األريضـاإجي خل تـا جملـا جي جم   يـ   
عــن  م اضــضبضا   ق و شــمحت  يــضا  2015ألنشــهت ا لــال عــار  حدــ ا اسننــايق و دــدر التدر ــر  ــد  ا  

 م ض ع األريضاإ والتمضضز الدائم عيى النظار الهبدي ونظم ال ضع امل خلوث املماثي ق
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 تقرير المقررة الخاصة المعنية بقضايا األصليات  
  

 المحاويات
 الصفح    

ق مددم  -أول    ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق  3  ق
ق أنشه  املدرخلة ا امل  -ثانضا    ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ق ق ق  3  ق

ق الز اخلاإ الدهر   - ألف   ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق  3  ق
ق  التصالإ - تاء   ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ق ق  3  ق
ق األنشه  اسضافض  - جضم   ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ق  4  ق
ق   د ث تشأي املنتدى املبين تدألا ا األريضاإ - دال   ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق  5  ق

ق األريضاإ والتمضضز عيى أساس النظار الهبدي ونظم ال ضع امل خلوث املماثي  -ثال ا    ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق  5  ق
ق مددم  - ألف   ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ق ق ق ق  5  ق
ق  تبر ف التمضضز الهبدي ولصائصه - تاء   ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق  7  ق
ق  نظرة عام  شامي  عيى الفئاإ املتألرخلة من الهبدض  - جضم   ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق  9  ق
ق  اسطاخل الدان ين الدويل - دال   ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق  13  ق

ق حمددة ألثر التمضضز يف النظار الهبدي والنظم املماثي  الإ  -خلاتبا    ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق  14  ق
ق احلد ا املدنض  والنضاسض  - ألف   ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق  15  ق
ق احلد ا الرتصاد   والجتماعض  وال دافض  - تاء   ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق  17  ق

ق حال  النناء والفتضاإ املتألرخلاإ من الهبدض  -لامنا    ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق  24  ق
ق الهبدي املبادخلاإ واملماخلساإ اجلضدة مل اج   التمضضز -سادسا    ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق  26  ق

ق منظ م  األمم املتحدة - ألف   ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق  26  ق
ق التشر باإ والتداتري ا امل  عيى الصبضد ال طين - تاء   ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق  27  ق
ق  مبادخلاإ اجملتمع املدين - جضم   ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق  29  ق

ق الستنتاجاإ والت ملضاإ -ساتبا    ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق  29  ق
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 مقدمة -أوتا  
 
تدــدر اــلا التدر ــر املدــرخلة ا املــ  املبنضــ  تدألــا ا األريضــاإجي خل تــا جملــا ق و انــ  ول ــ  املدــرخلة  -1

جي  خبــرية منــتدي ق وجــدد ال ل ــ  2005/79ا املــ  رــد أتنشــئ  ر جــن رــراخل جلنــ  حدــ ا اسننــاي 
 آذاخل/ 24املـــ خل   16/6جي و2008آذاخل/مـــاخلس  27املـــ خل   7/6 يـــ  حدـــ ا اسننـــاي يف رراخلاتـــه 

 ق2014آذاخل/ماخلس  28امل خل   25/5جي و2011ماخلس 
  

 أنشطة المقررة الخاصة -ثانياا  
 
تــ د املدــرخلة ا املــ  أي ت جــه انتبــاا اجمليــ  جم  النشــرة الــا ت ضــع عيــى م رب ــا الشــب ي  ــحت  -2

ســــت  أشـــــ رجي وتـــــ جز  ـــــحت أنشـــــه  ال ل ـــــ  رـــــا يف ذلـــــ  التصـــــالإ والبضانـــــاإ الصـــــحفض  وحألـــــ خل 
 ق(1)والز اخلاإ الدهر   والتداخل ر امل اضضبض  الفبالضاإ البام 

  
 الزيارات القطرية -ألف 

 
ق و تنـــم (2)2015أ ي ل/ســـبتميف  24جم   14زاخلإ املدـــرخلة ا املـــ  اليفاز ـــحت يف الفـــ ة مـــن  -3

صـــى اـــاجرإ جم  انـــا  نتض ـــ  لهائفـــ   اجملتمـــع اليفاز يـــي تـــالتن ع الشـــد د حضـــث ت جـــد أريضـــاإ ل  ت
متن عــ  مــن الب امــحتجي من ــا الســتبماخل والــرا وسضاســاإ اف ــرة ا ــددة افــدفق وخل ــزإ الز ــاخلة تدــدخل  

ــــ س و  ــــ  اليفاز يضــــل املنحــــدخل ن مــــن أملــــحت أفر دــــيجي رــــن فــــض م ال   ي مب غــــريام مــــن  بــــري عيــــى حال
اجملتمبـاإ ا يضــ  التديضد ــ  الــا ل تـزال م مشــ  تنــبن أنــات تاخل ضـ  مــن التمضضــز ضــداا  واليفاز يضــل 

 الروما  واله ائف الد نض  ذاإ األمل ل األفر دض جي را يف ذل  طائفتا ال اندومبيضه واألومبانداق
  

 اتتداتت -باء 
 
جمجــراءاإ عاجيــ  جم  الــدول األعألــاء املبنضــ   وج ــ  املدــرخلة ا املــ  خلســائحت ادعــاء وخلســائحت -4

تنـــاء عيـــى املبي مــــاإ الـــ اخلدة مـــن مصــــادخل حتيفـــ  تشــــأي انت ا ـــاإ حدـــ ا اسننــــاي املرت بـــ  ضــــد 
 ق(3)األريضاإ الد مض  واسثنض  والد نض  واليغ   ق وتي  التصالإ والردود عيض ا متاح  عينا  

__________ 

 (1) www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/SRMinorities/Pages/SRminorityissuesIndex.aspx ق 
 (2) A/HRC/31/56/Add.1 ق 
 (3) www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx ق 
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 اضافيةاإلنشطة األ -جيم 
 

 والمؤتمرات والاوعيةالفعاليات   
جي شــاخل   املدـــرخلة ا املــ  يف فبالضـــ  جانبضــ  عـــن جمعمــال حدـــ ا 2015آذاخل/مــاخلس  20يف  -5

األريضــاإ اليغ  ــ جي نظم ــا ال فــد الــدائم جمليــ  أوخلوتــا لــدى م تــن األمــم املتحــدة واملنظمــاإ الدولضــ  
 األلرى يف جنضفق 

فبالضـــ  جانبضـــ  يف جنضـــفجي تالتبـــاوي جي عدـــدإ املدـــرخلة ا املـــ  2015حز راي/  نضـــه  16ويف  -6
مــع  يــ  أوخلوتــا وال ــاد األوخلو  ومنظمــ  األمــن والتبــاوي يف أوخلوتــاجي عــن م افحــ  التمضضــز  نــبن 

حلما ـــ  الرومـــا عيـــى شـــب   اسن نـــ جي  ألـــم  م رســـا   م ربـــا   جـــلخلت لت مـــضم الرومـــاق وأنشـــأإ أ ألـــا  
 ق(4)عيى منت ى البامل مبي ماإ أساسض  عن دخلاست ا حلال  حد ا اسنناي ليروما

جي شــــاخل   يف فبالضــــ  جانبضــــ  لاحتفــــال تــــالض ر البــــاملي األول 2015حز راي/  نضــــه  16ويف  -7
 حز راي/  نضه(ق 13ليت عض  تامل ق )

ورناسب  الجتمـاع النـن ت ا ـام  ليشـب   الباملضـ  جل ـاإ التننـضق يف  ـال املنـ ولض  عـن  -8
ـــ جي املبدـــ د يف مدخل ـــد  ـــ مي  جي وج ـــ  املدـــرخلة ا املـــ  خلســـال  2015حز راي/  نضـــه  24و 23احلما 
 تالفضد   عن البنف ضد األريضاإق

جي عدـدإ حيدـ  عمـحت لضـ ر واحـد يف تراز يضـا عـن حالـ  الرومـا 2015أ ي ل/سـبتميف  25ويف  -9
يف األمـــــر  تلق وســـــضبرة مـــــ جز حليدـــــ  الندـــــاو عيـــــى  يـــــ  حدـــــ ا اسننـــــاي يف دوخلتـــــه احلاد ـــــ  

 وال اثلق
ــــ تر  27ويف  -10 جي عدــــدإ لــــال الــــدوخلة النــــببل لي مبضــــ  البامــــ  2015تشــــر ن األول/أ ت

عـــن ضـــماي جم ـــاء الاتمـــار  -تالشـــ ا  مـــع ثاثـــ  آلـــر ن مـــن املدـــرخل ن ا املـــل  -فبالضـــ  جانبضـــ  
 ق  2030تالفئاإ الألبضف  يف له  التنمض  املنتدام  لبار 

راـــــــا النـــــــن ت جم  اجلمبضـــــــ  البامـــــــ  جي رـــــــدم  تدر 2015تشـــــــر ن األول/أ تـــــــ تر  28ويف  -11
(A/70/212جي اللت خل ز عيى األريضاإ يف منظ م  البدال  اجلنائض ق) 

جي ألدــــــ  يف جامبــــــ  ول ــــــ  مضتشــــــضغاي  يمــــــ  تبنــــــ اي 2015تشــــــر ن ال ــــــاين/ن فميف  2ويف  -12
 "مأساة أمر  ض جي ظيم دم ت: ح ادث رتحت الشرط  لرجال وأولد س د عّزل"ق

ليخـــيفاء يف جنضـــف عـــن "األريضـــاإ  جي أداخلإ اجتماعـــا  2015اين/ن فميف تشـــر ن ال ـــ 23ويف  -13
 يف منظ م  البدال  اجلنائض : منارش  مشروع الت ملضاإ ليمنتدى ال امن املبين تدألا ا األريضاإ"ق

__________ 

 (4) www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/SRMinorities/Pages/StudyProtectionRoma.aspx ق 
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جي شـــــاخل    متحـــــدث خلئضنـــــي يف فبالضـــــ  جانبضـــــ  يف 2015 تشـــــر ن ال ـــــاين/ن فميف 24ويف  -14
دـــاا واحلاجـــ  جم  ارـــاذ جمجـــراءاإ فبالـــ  يف منظ مـــ  البدالـــ  جنضـــف عـــن م افحـــ  اسفـــاإ مـــن الب

األريضــاإجي نظم ــا فر ــق حدــ ا األريضــاإ والبب ــ  الدائمــ  لينمنــا لــدى م تــن األمــم املتحــدة لصــا  
 واملنظماإ الدولض  األلرى يف جنضفق 

جي أداخلإ فبالضــ  جانبضــ  يف جنضــف عــن "قا ــ  حدــ ا 2015تشــر ن ال ــاين/ن فميف  25ويف  -15
منتــــدى ليمنــــتدبحت"جي  -األريضــــاإ يف منظ مــــ  األمــــم املتحــــدة: مراجبــــ  املاضــــي والتهيــــع جم  األمــــار 
 نظمت ا مف ضض  األمم املتحدة النامض  حلد ا اسنناي وول   املدرخلة ا امل ق

جي يف جنضــــــفجي ألدـــــــ   يمــــــ  يف فبالضـــــــ  لاحتفـــــــال 2015تشــــــر ن ال ـــــــاين/ن فميف  26ويف  -16
 لعتمــاد التفارضــ  الدولضــ  ليدألــاء عيــى لضــع أشــ ال التمضضــز البنصــرتجي تالــل رى النــن    ا منــل

 من اسجنازاإ: الدخلوس املنتفادة واملماخلساإ اجلضدة"ق "مخن ي عاما   :و اي عن اهنا
 

 البيانات  
أملدخلإ املدرخلة ا امل  عـدة تضانـاإ عامـ جي  ـاي ال  ـري من ـا تالشـ ا  مـع ول ـاإ ألـرىجي  -17

 قعيى شب   اسن ن م رب ا يف البضاناإ تي  األريضاإق وترد تشأي ذاإ الاتمار ستراز الدألا ا 
  

 تحديث بشأن المنادى المعني بقضايا األصليات -دال 
 
جي ت جضــــه 19/23و 6/15طيــــن  يــــ  حدــــ ا اسننــــاي مــــن املدــــرخلة ا املــــ جي يف رراخل ــــه  -18

 24أعمــــال املنتــــدى املبــــين تدألــــا ا األريضــــاإق وعتدــــدإ الــــدوخلة ال امنــــ  ليمنتــــدى يف جنضــــف  ــــ مي 
 جي مع تر ضز م اضضبي عيى األريضاإ يف منظ م  البدال  اجلنائض ق 2015تشر ن ال اين/ن فميف  25و

منـدوا مـن تضـن م و يـ ي ليـدول األعألـاءجي وآلضـاإ األمـم املتحـدةجي  500ر من وشاخل  أ   -19
وافضئـــاإ اسريضمضـــ  احل  مضـــ  الدولضـــ جي واملنظمـــاإ غـــري احل  مضـــ جي واألريضـــاإق وحـــددوا التحـــد اإ 

لـــال  ـــحت مراحـــحت  األريضـــاإ تاألريضـــاإ و ـــلل  املماخلســـاإ الفبالـــ  مل افحـــ  التمضضـــز ضـــد املتبيدـــ 
 جلنائض ق وستددر ت ملضاإ املنتدى جم  اجملي  يف دوخلته احلاد   وال اثلقعميض  البدال  ا

  
 الطبقي ونظم الواضع الموروث المماثلةعلى أياس النظام األصليات والامييز  -ثالثاا  
 

 مقدمة -ألف 
 
تبـرا املدـرخلة ا املــ  عـن ريد ـا جمزاء املبي مــاإ الـا تيدت ـا تشــأي حـ ادث التمضضـز يف الــنظم  -20

الهبدض  ونظم ال ضـع املـ خلوث املماثيـ جي رـا يف ذلـ  الفظـائع املرت بـ  ضـد األفـراد املننـ تل ليهبدـاإ 
جم  وضب م الهبدـيق ولـال عمي ـاجي تناولـ  تانتظـار ا نـ  املت املـي  فـ لء النـاس مـن  الدنضا استنادا  
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واملشــاوخلاإ والفبالضــاإ اجلانبضــ  والتدــاخل ر امل اضــضبض  املددمــ  جم   يــ   (5)لــال البضانــاإ الصــحفض 
 ق(6)حد ا اسنناي

وتـــدخل  املدـــرخلة ا املـــ  ملـــب ت  مباجلـــ  اـــلا امل ضـــ ع يف جمطـــاخل حدـــ ا األريضـــاإجي جمذ ت جـــد  -21
 وج ـ  نظــر مفاداـا أي الــنظم الهبدضـ  تبــد وسـضي  لتنظــضم اجملتمـع دوي ســضادة فئـاإ األغيبضــ جي ومــن م

يف جمطـاخل األريضـاإق ول ن ـا تـرى أنـه تـالرغم مـن جمم انضـ   فإي فئاإ "الهبد  الدنضا" رد ل تندخلج متامـا  
لــنف  اجملتمــع اسثــين أو الــد ين أو اليغــ ت األ ـــيفجي   انتمــاء البد ــد مــن الفئــاإ املتألــرخلة مــن الهبدضــ

وامل مـــم يف الغالـــنجي مـــا تشـــ   يف لصـــائ  األريضـــاإ ول ســـضما ال ضـــع غـــري امل ـــضمن  فإهنـــا غالبـــا  
وال ملــمجي والســتخدار التــاخل ي سطــاخل حدــ ا األريضــاإ يف املهالبــ  ذد ر ــاق وتدــر  ــلل  تــأي الــنظم 
 الهبدضــ  وشــبه الهبدضــ  حاضــرة يف فئــاإ ألــرى مــن تضن ــا تبــص  تمبــاإ الشــب ا األملــيض ق وفألــا  

من والـــا  تنـــم أعألـــا اا عـــن ذلـــ جي تـــيفز املدـــرخلة ا املـــ  أي األريضـــاإ املتنـــم  ت ضـــب ا غـــري امل ـــض
ويف ال  ـري مــن  خبصـائ  جمثنضـ  أو د نضـ  أو لغ  ـ  حتيفـ  عـن م ضا ـا لـدى تـاري النـ ايجي اـي أ ألـا  

متبـــددة ومتداطبـــ  مـــن التمضضـــز عيـــى  جي ومـــن م ت اجـــه أشـــ ال   احلـــالإ فئـــاإ متألـــرخلة مـــن الهبدضـــ
تــرى املدــرخل ا املــ  أي  و ــلل  األملــحت الــلت تنحــدخل منــهق وتنــاء عيــى ذلــ جي  أســاس وضــب ا  أريضــ

حلما ـــ  حدـــ ا اجملتمبـــاإ املتألـــرخلة مـــن  رّضمـــا   اتبـــاع هنـــ  حدـــ ا األريضـــاإ م ـــن أي  شـــ حت منهيدـــا  
وأي مبا ري حدـ ا األريضـاإجي رـا يف ذلـ  املنـاواة وعـدر التمضضـز والتشـاوخل واملشـاخل   والتـداتري   الهبدض

 الهبدي والنظم املماثي قر عيى أساس النظاا امل جي  تبل تهبضد ا مل افح  التمضضز 
يف م جـ د الهبدـي والـنظم املماثيـ  الدائم عيـى النظـار  وتشدد املدرخلة ا امل  عيى أي التمضضز -22

البد د من البيـدايق وتضنمـا تدـر تاللتافـاإ افامـ  تـل اجملتمبـاإ املتألـرخلة مـن ناحضـ  جـاء التمضضـز 
ـــا   ت جـــ د لصـــائ  مشـــ    ليـــنظم الهبدضـــ  وشـــبه  خلاســـخا   الهبدـــي وحدتـــه و رتتـــهجي فإهنـــا تـــ من جممان

مبــادا ال رامــ  اسننــانض  واملنــاواة وعــدر التمضضــزجي ول ســضما التفررــ  تنــبن  الهبدضــ  تنــارص ج ار ــا  
" و"غــري آدمضــل"ق ال ضــع الجتمــاعي حضــث  تنظــر لافــراد يف الــدخلجاإ الــدنضا عيــى أهنــم "أرــحت شــأنا  

املتألـــرخلة مـــن الهبدضـــ  ونفـــي الصـــف  اسننـــانض  عن ـــا  ومـــا  نـــت  عـــن ذلـــ  مـــن جمرصـــاء تـــال  ليفئـــاإ
يف حرمـــــاي األفــــــراد واجملتمبـــــاإ مــــــن التمتـــــع تأتنــــــ  حدـــــ ر م املدنضــــــ  والنضاســــــض    ت نـــــد غالبــــــا  

 والرتصاد   والجتماعض  وال دافض  أو تدضضد متتب م هبا جم  حد  بريق 
أي الهبدضــ  واألشــ ال املماثيــ   وتبــد  يضــحت املبي مــاإ الــ اخلدةجي تبتــيف املدــرخلة ا املــ   ــلل  -23

أحـد األسـباا الرئضنـض  ليفدـر وأحـد ع امـحت اسـتدامته يف اجملتمبـاإ املتألـرخلةق و مـا  تبتـيفمن التمضضـز 
عيــى األريضــاإ  اــلا األمــ خل جي فــإي البارــ  تــل عــدر املنــاواة والتمضضــز والفدــرجي وأثــر(7)أتتــرز يف النــاتق

ا رومـ جي ل م ــن  ااي مـا أو التديضــحت مـن شــأهنماق ومـن الألــروخلت جم ـاء ااتمــار حمـدد افــدف حلالــ  
__________ 

 (5) www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13352 ق 

 قA/HRC/19/56و A/HRC/25/56و A/69/266انظر ضمن وثائق ألرى:  (6) 

 ق31جي الفدرة A/HRC/25/56انظر  (7) 
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لإلرصــــاء والت مــــضم الجتمــــاعضل والرتصــــاد ل مــــن أجــــحت  نــــر  أفدــــر اجملتمبــــاإ وأ  راــــا تبرضــــا  
 احليد  املفرغ  من التمضضز واسرصاء والفدر والتخيفق

املبنضــــ  تــــالتمضضز الهبدــــي لــــاخلج ســــضاا جنــــ   آســــضا تــــالند جي و فــــرة وتتنــــم البحــــ ث  -24
املصــنف  ملــب تاإ جمضــافض  مــن ناحضــ  جمعــداد نظــرة عامــ  شــامي  و ا دثــ  و الفتدــاخل جم  البضانــاإ الر ضــ  

جي فــلا املنــأل ق ومــع ذلــ جي تــرى املدــرخلة ا املــ  ضــروخلة ت ــر   تدر ــر م اضــضبي فــلا امل ضــ ع  د ــدا  
 جنــضما   نظــم ال ضــع املــ خلوث املماثيــ   شــ حت انت ا ــا  و الهبدــي الدــائم عيــى النظــار ضضــز ألي التم نظــرا  

عيـى جمعـداد املز ـد  ق وتأمـحت يف أي  شـ حت اـلا التدر ـر حـافزا  لاملـا   حلد ا اسنناي و نـتحق ااتمامـا  
 عن التمضضز الهبدي ح ل الباملق األ  ر عمدا  من البح ث والتحدضداإ 

  
 طبقي وخدائدهتعريف الامييز ال -باء 

 
نظـــم ال ضــــع املــــ خلوث املماثيــــ  جم  شــــ حت مــــن و الهبدــــي الدــــائم عيــــى النظــــار  شـــري التمضضــــز  -25

ق وألي طبدـ  شـخ  مـا م ـن أي  ـدد م نتـهجي  شـاخل جم  اـلا (8)أش ال التمضضز الدـائم عيـى الننـن
عيـــى أنـــه "التمضضـــز الدـــائم عيـــى البمـــحت والننـــنجي و بـــّرف تأنـــه "أت متضضـــز أو جمرصـــاء أو  التمضضـــز أ ألـــا  

تدضضد أو تفألـضحت  دـ ر عيـى أسـاس ال ضـع املـ خلوث م ـحت الهبدـ جي رـا  شـمحت امل نـ  احلالضـ  أو امل خلوثـ جي 
أو أو األســرةجي أو األملــحت اجملتمبــي أو الجتمــاعيجي أو الســمجي أو م ــاي املــضادجي أو م ــاي اسرامــ جي 

اليغــــ  ا يضـــــ جي أو الي  ـــــ جي رــــا  نـــــت دف أو  نـــــتتبع جملغـــــاء أو تبهضــــحت العـــــ اف ذدـــــ ا اسننـــــاي 
واحلر ــــــاإ األساســــــض  أو التمتــــــع هبــــــا أو واخلســــــت اجي عيــــــى رــــــدر املنــــــاواةجي يف املضــــــداي النضاســــــي أو 

 الرتصادت أو الجتماعي أو ال دايف أو أت  ال آلر من  الإ احلضاة البام "ق
مــا  نــتند جم  ف ــرا اله ــاخلة   تببــري "الهبدضــ " جم  نظــار اجتمــاعي ارمــي ملــاخلر غالبــا  و شــري -26

والــدن جي حضــث م ــن أي   اجــه األفــراد امل ضــ ع ي يف رــاع النظــار اسرصــاء والتمضضــز يف نهــاا واســع 
رنهدـــ  جنـــ   آســـضاجي حضـــث  تصـــحت وجـــ دا  مـــن اجملـــالإق و ـــرتب  مف ـــ ر "النظـــار الهبدـــي" أساســـا  

تتنـــم يف افندوســـض جي الـــلت بـــدد أخلتـــع فئـــاإ أو طبدـــاإ أملـــيض   حت الجتمـــاعي املبتمـــد د نضـــا  تافض ـــ
 جي وتنمى الفاخلناقفضما تضن اتالزواج 

ويف ال رــ  احلاضــرجي اتنــع نهــاا مبــ" "الهبدضــ " لضت ــاوز النتمــاء الــد ينق فــضم ن ليــنظم  -27
جي وم ــن ت اجــداا يف فئــاإ د نضــ  و/أو الهبدضــ  وشــبه الهبدضــ  أي تنــتند جم  ليفضــ  د نضــ  أو عيمانضــ 

 جمثنض  متن ع  يف لضع املناطق اجلغرافض جي را يف ذل   تمباإ الشتاإق 
 وتتنم النظم الهبدض  وما ماثي ا خبصائ  وضزة عيى النح  التايل: -28

 الهاتع ال خلاثي:   خلث ال ضع الهبدي تاملضاد و يزر الفرد حىت املماإ  )أ( 

__________ 

 من التفارض  )الننن(ق 1من املادة  1تشأي الفدرة ( 2002)29جلن  الدألاء عيى التمضضز البنصرتجي الت ملض  البام  خلرم  (8) 
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مبضنــ  و دتصــر عيض ــاجي  البمالضــ  والفصــحت امل ــين: بــدد ال ضــع الهبدــي م نــا   ال اتبضــ  )ا( 
واي جملزامض  و تزوج أفراداـا مـن تبـصق وعـادة مـا   يـف األفـراد مـن الهبدـاإ الـدنضا تأعمـال تبتيفاـا 
الهبدــاإ البيضـــا "مي أثـــ " أو حدـــريةجي رـــا فض ـــا ال ــن  واجلمـــع الضـــدوت لينفا ـــاإ )تنظضـــف الفألـــاإ 

 ضص اجلاف ( والتخي  من احلض اناإ املضت  من املراح
ــــ  الناتبــــ  مــــن  )ج(  ــــل: انــــا   م عــــ  مــــن النــــي  ضاإ والد اعــــد اجلماعض واخلســــاإ النب

  "مي أثا   بتيف "العتداد تأي مل  األفراد من الهبداإ الدنضا 
الزواج الـداليي الدنـرت: تبـد التبـاماإ فضمـا تـل الهبدـاإ حمـدودةجي تـحت وحمظـ خلة  )د( 

ق وتشـــمحت مظـــاار الـــزواج الـــداليي الدنـــرت تدضضـــد أو حظـــر الـــزواج ذ ـــم ال ارـــع تبـــص احلـــالإيف 
(جي واملشــــاخل   يف النــــيع أو ا ــــدماإ فضمــــا تــــل الهبدــــاإجي واملبا شــــ  )واخلســــ  تنــــاول الهبــــار لاعضــــا  

 ما تداَتحت حماولإ  دت اـلا ا ظـ خلاإ تبدـاا شـد د مـن لـال البنـف ضـد األفـراد البام ق و  ريا  
 والنتدار من  تمبا م ا يض ق   املتألرخل ن من الهبدض

جمي ال ملـــم الدـــائم املتفشـــي والراســـف ليفئـــاإ واألفـــراد املنتنـــبل "ليهبدـــ  الـــدنضا"  تغيغـــحت يف  -29
الـــنظم الهبدضـــ ق و مـــا أتـــرزإ املدـــرخلة ا املـــ  النـــاتد  املبنضـــ  ذـــق اسننـــاي يف احلصـــ ل عيـــى مضـــاا 

رف الصحيجي م ـن أي  تف ـم ال ملـم عيـى أنـه "عميضـ   ر ـد أشـخا  الشرا املأم ن  ولدماإ الص
مـــن  م عـــاإ حمـــددة مـــن النـــ اي مـــن ملـــف  اسننـــاي وجماـــانت م وتشـــ  ه  بـــت م و دـــريامجي واـــي 

ألفـراد واجلماعـاإ عـن اق وعميضـ  "نـزع الهـاتع اسننـاين" (9)ما تد ر عيـى شـب خل تـالنف خل" عميض  غالبا  
"التيـــــ ث" و"الـــــدن " وتصـــــ خلاإ أ تـــــالرت  تـــــل اـــــلا ال ضـــــع تنـــــبن وضـــــب م يف طبدـــــ  دنضـــــا تبـــــد

و"النبـــــل"جي وتالتـــــايل اعتبـــــاخلام "غـــــري أندضـــــاء" و"غـــــري جـــــد ر ن"ق وتتهـــــ خل البميضـــــ  لتصـــــحت جم  فصـــــحت 
دوي يف منـــــاحاإ م انضـــــ  اجتمـــــاعي واســـــع النهـــــاا ليم تمبـــــاإ واألفـــــراد املتألـــــرخل ن الـــــل ن  دض ـــــ

مـال م ضنـ  مبضنـ  ل م ـن م الف ـا  من ـاق واـلا منفصي  و دتصر عمي مجي  ما ذ ـر أعـااجي عيـى أع
تشـــرعن يف هنا ـــ  املهـــاف ســـ ء  وداليضـــا   الت مـــضم املفـــروة  صـــبج راعـــدة اجتماعضـــ  مـــيفخلة لاخلجضـــا  

مباميـــ  اجملتمبــــاإ املتألـــرخلة والعتــــداءاإ عيض ــــا وتـــدت التمضضــــز وأنــــات انت ا ـــاإ حدــــ ا اسننــــاي 
 ضدااق
اين عـــن اجملتمبـــاإ املتألـــرخلة تالصـــ خل النمهضـــ  النـــيبض  يف و تبـــزز ال ملـــم ونـــزع الهـــاتع اسننـــ -30

جي البـرة املت ـرخل ليصـ خل النمهضـ  (10)وسائ  اسعار و لل جي  ما أشـاخلإ املدـرخلة ا املـ  يف النـاتق
النـــيبض  البامــــ  لاريضــــاإ تاعتباخلاــــاجي يف ليــــ  أمــــ خلجي "غــــري نظضفــــ "جي وــــا  غــــلت الف اضــــاإ وا خلاء 

 ته خل يف هنا   املهاف جم  م ارف متضضز   وأوجه  امحت خلاسخ قا اطئ  واملأليي  الا رد ت

__________ 

 ق12جي الفدرة A/HRC/21/42انظر  (9) 

 ق62جي الفدرة A/HRC/28/64انظر  (10) 
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 نظرة عامة شاملة على الفئات الماضررة من الطبقية -جيم 
 
ميضــــ ي شــــخ  مــــن التمضضــــز الهبدــــي عيــــى  250تشــــري التدــــد راإ جم  مبانــــاة أ  ــــر مــــن  -31

ق وعيــى الــرغم مــن تر ــز األعــداد األ ــيف مــن اجملتمبــاإ املتألــرخلة يف جنــ   آســضاجي (11)منــت ى البــامل
ماثــحت  بــد ظــاارة عاملضــ  وم ــن امل ضــع ال  أو ضــهبدالعيــى الدــائم ول ســضما افنــد ونضبــالجي فــإي التمضضــز 

أي   جــد يف ســضاراإ جغرافضــ  ألــرىجي رــا يف ذلــ  أفر دضــا والشــرا األوســ  ومنهدــ  ا ــض  افــاداجي 
لل  يف  تمبــاإ الشــتاإق وخلغــم أي األم يــ  التالضــ  لضنــ  عيــى ســبضحت احلصــرجي فإهنــا  ــدف جم  و ــ

 جملتمباإ املتألرخلة من الهبدض  يف املناطق املختيف قحال  اتضاي 
 

 آييا  
  بــريا    اــم  شــ ي ي عــددا  و  شــ حت الــدالض  أ ــيف فئــ  متألــرخلة مــن الهبدضــ  يف جنــ   آســضاق  -32

من الهبداإ الفرعضـ ق وخلغـم تبرضـ م ألشـ ال متشـاهب  مـن التمضضـز عـيف املنهدـ جي فـإي حالـ  الـدالض  
ق و بــد الـدالض  ضــحا ا ألهــر (12)تيــف ألســباا تاخل ضـ  وسضاســض ريف البيـداي املتألــرخلة مــن الهبدضـ  
مــا   يفــ ي تــأح  امل ــن و برضــ ي ليبمــحت الدنــرت وعب د ــ  الــَد نجي  أشــ ال التمضضــز الهبدــيجي وغالبــا  

وت ـــ ي جمم انضـــ  حصـــ فم عيـــى ا ـــدماإ واملـــ اخلد حمـــدودة أو غـــري مت افئـــ  مـــع غـــريام )رـــا  شـــمحت 
 امل اخلد الرتصاد   واألخلة واملضاا(جي و تألرخلوي من الفدر تش حت غري متناسنق

فـــإي الـــدالض  )املشـــاخل جملـــض م "تالهبدـــاإ املصـــنف "( جي (13)ليبضانـــاإ الر ضـــ  ويف افنـــدجي ووفدـــا   -33
الــل ن غــريوا د ــن م أو وتلــدوا   ميضــ ي شــخ ق ول  شــمحت اــلا الــررم الــدالض 201 ت ــاوز عــددام 

وترعرعــ ا يف ط ائــف د نضــ  غــري اندوســض جي م ــحت الــدالض  مــن الهــائفتل اسســامض  واملنــضحض   وتدــدخل 
 ق  (14)ليدالض  يف افند أ يف ت  ري اسحصاءاإ غري الر ض  أي البدد احلدضدي

ما ـــــل  3.6ويف نضبـــــالجي تشـــــري البضانـــــاإ الر ضـــــ  جم  أي النـــــ اي الـــــدالض   بيـــــ  عـــــددام  -34
جي خلغم أي منظماإ اجملتمع املـدين تدـدخل البـدد خبمنـ  ما ـلق ويف تـنغاد م وتا نـتايجي (15)شخ 

ق ففـــي جم  األريضـــ  افندوســـض جي فـــإي األخلرـــار م ضـــع جـــدل أ ألـــا   حضـــث  نتمـــي مبظـــم أفـــراد الـــدالض 
ق ويف (16)ما ل شخ  5.5و ما ل 3.5تنغاد مجي تددخل البضاناإ غري الر ض  عدد الدالض  تل 

__________ 

 (11) www.unicef.org/protection/discrimination.html ق 

 (12) “Caste-based discrimination in South Asia”, study commissioned by the European Commission to the 

International Dalit Solidarity Network (June 2009), pp. 2 ff ق 
 (13) www.censusindia.gov.in/2011census/PCA/PCA_Highlights/pca_highlights_file/India/Chapter-2.pdf ق 
 (14) http://idsn.org/countries/india ق 
 (15) Central Bureau of Statistics of Nepal, “National population and housing census 2011 (national report)” 

 (ق 2012تشر ن ال اين/ن فميف )
 (16) Iftekhar Uddin Chowdhury, “Caste-based discrimination in South Asia: a study of Bangladesh”, working 

paper series, vol. III, No. 07 (Indian Institute of Dalit Studies, 2009), p. 2 ق 
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جي (17)شـخ  330 000  ت امجي تدـدخل عـدد1998تا نتايجي فإي أحدث البضاناإ الر ض جي مـن عـار 
 ق(18)ضدي م ن أي  صحت جم  ميض ين شخ  عيى األرحتول ن الباح ل  ددخلوي أي البدد احلد

)النـــضن الجي والتامضـــحت النـــر ان ض يجي  ويف ســرت لن ـــاجي تتبـــا م ثاثـــ  أنظمـــ  طبدضــ  م از ـــ  -35
والتامضــحت افنــ د(  وانــا  متضضــز طبدــي يف  ــحت من ــاق فــدالحت نظــار النــضن الجي تتنــم الفئــاإ الهبدضــ  

حت مـــن التبيـــضمجي وتبـــاين مـــن الفدـــر املـــدرع وندـــ  األملـــ لجي الـــدنضاجي رـــا فض ـــا الـــرودتجي رنـــت  اإ أرـــ
وتتبــرة لألــغ  منــتمر ملماخلســ  امل ـــن امل خلوثــ  حنــن النظــار الهبدـــيجي م ــحت جمزالــ  احلض انــاإ املضتـــ  

ق ويف نظـــار طبدـــ  التامضـــحت النـــر ان ضلجي تتـــألف الهبدـــ  الـــدنضا مـــن عـــدد  بـــري مـــن (19)والدـــاذوخلاإ
جي وتبـد مـن "املنبـ ذ ن"ق وأسـفر نـزوك النـ اي تنـبن تانشـاماخلاسـم  الفئاإ الا  هيق عيض ـا لاعضـا  

عــن تشــرد داليــي  بــري لينــ اي يف شــبه جز ــرة جافنــاجي  2004احلــرا وأمــ اج تنــ نامي املد ــ  عــار 
ق (20)يف حضمــــاإ املشــــرد ن داليضــــا   حضــــث   جــــد عــــدد غــــري متناســــن مــــن فئــــاإ البانشــــاماخل حالضــــا  

مضـــحت افنـــ د جم  وملـــ فم املـــزاخلع  بمـــال تبدـــ د ط  يـــ  لـــال وترجـــع أملـــ ل النظـــار الهبدـــي لـــدى التا
احلدبــ  الســتبماخل  جي ولــه لصــائ  وضــزة رتيــف عــن النظــار الهبدــي افنــدت التديضــدتق ول ــن ت جــد 
تبــص النــماإ املشــ    مــن تضن ــا  نــن الــزواج تــل الهبدــاإجي والصــي  تــل الهبدــاإ الــدنضا وز ــادة 

 ق(21)منت  اإ الفدر
( 1867-1603اسرهــاعي لــال نظــار ت   ناغــا )ال اتــن الجتمــاعي تـايجي وضــع ويف الضا -36

)غـــري  افضنـــل)الـــدن  البـــال (جي و اس تـــا)البنـــهاء(جي و تالنـــنملفئتـــل يف رـــاع النظـــارجي و شـــاخل جملـــض م 
ــــاا عــــار  جم  عمــــ ر اجملتمــــعجي فــــإي  النــــنمللضألــــم  1871ا دمضــــل(ق وخلغــــم ملــــدوخل مرســــ ر اسعت

جي ل  زالـــ ي  بتـــيفوي فئـــ  منبـــ ذة مبرضـــ  ليظيـــم ســـالت م حالضـــا  تـــه تبـــرف الـــلت الســـم جي الب خلا ــ مل
ـــزواججي وليفصـــحت املـــادت يف أحضـــاء  ق وتدـــدخل (22)الب خلا ـــ والتمضضـــزجي رـــا يف ذلـــ  يف البمـــحت والتبيـــضم وال

ميضــ ي شــخ جي ول ــن األخلرــار غــري الر ضــ  تدــدخل الــررم  1.2  ت الب خلا ــ األخلرــار الر ضــ   مــ ع ســ اي 
 ق(23)ما ل 3 ذ ايل

__________ 

 (17) www.pbs.gov.pk/population-tables ق 
 (18) “Caste-based discrimination in Pakistan”, International Dalit Solidarity Network briefing note (   ق2014أ اخل/ما) 

 (19) Kalinga Tudor Silva and others “Caste discrimination and social justice in Sri Lanka: an overview”, working 

paper series, vol. III, No. 6 (Indian Institute of Dalit Studies, 2009), pp. 3–6 ق 
 (20) Paramsothy Thanges and Kalinga Tudor Silva, “Caste discrimination in war-affected Jaffna society” in 

Kalinga Tudor Silva and others, Casteless or Caste-blind? Dynamics of Concealed Caste Discrimination, 

Social Exclusion and Protest in Sri Lanka (International Dalit Solidarity Network, Indian Institute of Dalit 

Studies and Kumaran Book House, 2009), pp. 50-77 ق 
 (21) Sasikumar Balasundaram and others, “Caste discrimination among Indian Tamil plantation workers in Sri 

Lanka” in Tudor Silva and others, Casteless or Caste-blind?, pp. 78-96 ق 
 (22) “Reality of Buraku discrimination in Japan: history, situation, challenges” (International Movement 

against all Forms of Discrimination and Racism, Buraku Liberation League and Buraku Liberation and 

Human Rights Research Institute, February 2001)وانظر أ ألا   ق E/CN.4/Sub.2/2001/16 ق40جي الفدرة 

 (23) www.bll.gr.jp/eng.html ق 
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 الشرق األويط  
تاســم األلــدارجي أريضــ  لاضــب  ليتمضضــز الدــائم   شــ حت امل مشــ ي يف الــضمنجي املبروفــ ي أ ألــا   -37

 500 000عيــى الننــنق ول ت جــد تضانــاإ خل ضــ جي ول ــن املصــادخل غــري الر ضــ  تدــدخل عــددام تــل 
الشـــ اخلع وتنظضـــف املـــراحضص ما ـــل شـــخ ق وتشـــمحت أدواخلاـــم امل نضـــ  لـــع الدمامـــ  و ـــن   3.5و

والبال عـــــاإق واـــــم  بـــــان ي مـــــن ال ملـــــم الجتمـــــاعي والتمضضـــــز وـــــا  فـــــارم مـــــن فدـــــرام وجمرصـــــائ م 
 ق(24)الرتصادت - الجتماعي

 
 أفريقيا  

ليمدـــرخل ا ـــا  النـــاتق املبـــين تاألشـــ ال املباملـــرة ليبنصـــر   والتمضضـــز البنصـــرت و ـــرا  وفدـــا   -38
ـــ  أنـــ اع مـــن التمضضـــز الدـــائم عيـــى الننـــن يف  األجانـــن ومـــا  تصـــحت تـــلل  مـــن تبصـــنجي انـــا  ثاث

أفر دضـــاجي تشـــمحت الـــنظم الهبدضـــ  الدائمـــ  عيـــى "التخصـــ  امل ـــين لفئـــاإ تتـــزاوج فضمـــا تضن ـــا و بتمـــد 
النتماء جملض ا عيى اسسناد و نظأم مف ـ ر التيـ ث املنـاف  الجتماعضـ  فضمـا تضن ـا" والـنظم الـا  نـتند 

احلدضدــي أو املتصــ  خل جم  الببضــدجي الــلت  ــ   البد ــد مــن النــاس يف عب د ــ  فض ــا التمضضــز عيــى "الننــن 
"اف اضـــــض "جي فـــــا  نـــــتهضب ي التخيـــــي عـــــن لدمـــــ  وتيي ـــــض م حافـــــ  التبـــــرة ألعمـــــال انتدامضـــــ  أو 

 ق  (25)ليت   ع"
م عتــــاي اجملويف م خل تانضــــاجي نــــ  اندنــــاماإ عيــــى امتــــداد ا هــــ ت اسثنضــــ  والهبدضــــ   نــــداا  -39
اليفتـــــر )املشـــــاخل جملـــــض م عـــــادة تـــــامل خلو(  - مهـــــا البـــــراو رئضنـــــضتاي اليغ  تـــــاي ال - ثنضتـــــاياس دافضتـــــاي ال

األفر دضــ   - تــامل خلو النــ د( وتبــص اجملتمبــاإ امل خل تانضــ  و شــمي ي البضألــاي واحلــراطل ) برفــ ي أ ألــا  
ــــاخلا(ق و ندنــــم املــــ خلو  ــــلل  جم  ربائــــحت وطبدــــاإ  )مــــن تضن ــــا الفــــ لين والنــــ نن ي وال لــــ ف والبامب

ــــع البارــــاإ فضمــــا تــــل  ــــد نض ي وا ــــاخلت يق وتتب ــــ  احلــــدادوي والزعمــــاء ال ــــ جي رــــا يف ذل حنــــن امل ن
و نـــــت  عـــــن ذلـــــ  جمرصـــــاء و مـــــضم طبدـــــاإ مبضنـــــ  م ـــــحت  ملـــــاخلما   ارمضـــــا   الهبدـــــاإ املختيفـــــ  نظامـــــا  

ن النــ اي( يف املائــ  مــ 60جم   40ق وتشــ حت احلــراطل أ ــيف اجملم عــاإ اسثنضــ  )مــن (26)احلــداد ن
ق وجمذ  بتـــيفوي "طبدـــ  الببضـــد"جي فـــإي مبظـــم ضـــحا ا وسضاســـضا   ول ـــن م ل  زالـــ ي م مشـــل ارتصـــاد ا  

 ق(27)يف ال ر  احلاضر ام من احلراطلته الرا واملماخلساإ الشبض   
ربضيــ  خلئضنــض جي تبألــ ا ميــ  نظامــه الهبدــي ا ــا جي م ــحت املري نــا  18ويف مدغشــدرجي انــا   -40

حت ارمضـــــ  املري نـــــاجي انـــــا  أخلتـــــع طبدـــــاإ خلئضنـــــض  اـــــي: األنـــــدخل انا واف فـــــا واملـــــا نا والبـــــاخلاق ويف دالـــــ

__________ 

 ق77جي الفدرة A/HRC/30/31ر انظ (24) 

   ق56الفدرة جي A/HRC/17/40 انظر (25) 

 ق9الفدرة جي A/HRC/26/49/Add.1 انظر (26) 

 ق12الفدرة جي A/HRC/15/20/Add.2 انظر (27) 
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جي ول ســــضما يف الـــــزواججي واــــم مبرضـــــ ي طبدضـــــا   واألنــــد ف ق و  اجــــه األنـــــد ف  )ســــال  الببضـــــد( متضضــــزا  
 ق(28)لاستغال تش حت لا  وليفدر واملماخلساإ الشبض   تالرا

لآلفـ   مي ـا   ويف نض ري اجي  ت املحت التمضضـز ضـد سـال  األوسـ ق و بتـيف شـبن األوسـ  تاخل ضـا   -41
ا يض  تل اجملتمباإ يف جم غب لند يف جن ا شـرا نض ري ـاق و ـاي األوسـ  م رسـل لتيـ  ا فـ  و ـتم 

ملـــدخل  1958لـــيفوي عيـــى احلضـــاة عيـــى مشـــاخلف الدـــرىق ويف عـــار  افـــاجي و ـــان   التألـــحض  هبـــم ررتانـــا  
رـــان ي جملغـــاء عب د ـــ  األوســـ جي ول ـــن أفـــراد األوســـ  ل  زالـــ ي عرضـــ  لإلرصـــاء الجتمـــاعي والفصـــحت 

 ق(29)وس ء املبامي  والتمضضز يف البمال  والزواج
ويف النـــنغالجي انـــا  أنظمـــ  طبدضـــ  دالـــحت عـــدة فئـــاإ جمثنضـــ جي ول ســـضما يف  تمـــع ال لـــ فجي  -42

  تبــص أشــ ال النبـل ضــد تبــص فئــاإ النضنــ جي رــا فض ــا حظــر املدنـم تــل الغيــري والنضنــ ق و تــزعم واخلســ
 ق(30)اسرام  أو البداء يف أما ن مبضن  و نن التام 

ويف الصــــ مالجي بــــدد افض ــــحت الدبيــــي ت ــــ  ن اجملتمــــعجي حضــــث  ندنــــم جم  لاعــــاإ ربيضــــ   -43
ي: األريضــــاإ يف الصـــــ مال وتتـــــألف مـــــن ثـــــاث  م عـــــاإ اجتماعضـــــ  متمـــــا زة اـــــ مصنف ق وتتن ع 

اســـم "ســـاا"  "اجلماعـــاإ امل نضـــ " أ ألـــا  و هيـــق عيـــى ق (31)البـــانت  والبنادخل ـــ  و"اجلماعـــاإ امل نضـــ "
تــالغب  يجي واملــدغ تايجي وم ســى  (جي وتألــم املــدغاي )املبروفــ  أ ألــا  "ليهبدــ  الــدنضا")واــ  تببــري لــاعي 

ســ  ليم ــن دخل ــ (جي والت مــالجي والضــيفوق واــلا اجلماعــاإ م ملــ م  تأهنــا مــن "أملــحت ســيء" واــي م ر 
 ق(32)املختي "املي أث "ق و شمحت التمضضز ضداا است داف ا خبهاا ال رااض  وحظر الزواج 

لاعـاإ متألـرخلة مـن الهبدضـ  يف تيـداي ألـرى م ـحت ت خل ضنـا فاسـ جي ت خلونـدتجي  مت  د ـد مـا  -44
 قتضناوجي ال امريويجي   إ د ف اخلجي لضيف اجي مايلجي مدغشدر - سريالض يجي غامبضاجي غضنضاجي غضنضا

 
 مجامعات الشاات  

اــاجر النظــار الهبدــي مــع  تمبــاإ شــتاإ جنــ   آســضا جم  منــاطق ألــرى مــن تضن ــا أفر دضــا  -45
)م خل شـــــض س وجنــــــ ا أفر دضــــــا( وأوخلوتـــــا )املمي ــــــ  املتحــــــدة ليف هانضـــــا البظمــــــى وأ رلنــــــدا الشــــــمالض ( 

)ال ل ـــاإ املتحـــدة األمر  ضـــ  و نـــدا وســـ خل نار( والشـــرا األوســـ  )البحـــر ن وال   ــــ   واألمر  تـــاي
 واسماخلاإ البرتض  املتحدة( ومالضز ا وأس الضا وا ض  افادا )فض ي(ق

__________ 

 ق14-7الفدراإ جي A/HRC/24/43/Add.2 انظر (28) 

 ق15الفدرة جي CERD/C/NGA/CO/18  و59و 58الفدرتاي جي A/HRC/17/40 انظر (29) 

 (30) Abdoulaye Bara Diop, La Société Wolof: Tradition et Changement (Karthala, 2012), pp. 25 ff ق 
 (31) Martin Hill, “No redress: Somalia’s forgotten minorities” (Minority Rights Group International, 2010), p. 8 ق 
 (32) Mohamed Eno and Abdi Kusow, “Racial and caste prejudice in Somalia”, Journal of Somali Studies, vol. 1, 

Issue 2 (2014), pp. 91-118 ق 
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 اإلطار القانوني الدولي -دال 
 
 ومتنـــاو ن يف  ــن  اسعـــاي البــاملي حلدـــ ا اسننـــاي عيــى أي لضـــع النـــاس   لــدوي أحـــراخلا   -46

ال رامـــ  واحلدـــ اق و تغيغـــحت مبـــدأ ال رامـــ  األملـــضي  يف لضـــع األشـــخا  يف اسعـــاي تأســـرا  وتشـــري 
الد باجـــ  جم  اـــلا املبـــدأ جم  جانـــن املنـــاواة يف حدـــ ا اسننـــاي تاعتباخلمهـــا "أســـاس احلر ـــ  والبـــدل 

 والنار يف البامل"ق
ثنضـــ  وجم  أريضـــاإ د نضـــ  و هيـــن جمعـــاي حدـــ ا األشـــخا  املنتمـــل جم  أريضـــاإ ر مضـــ  أو جم -47

ولغ  ـــ  مـــن الـــدول ارـــاذ تـــداتري لألـــماي "أي  تنـــ" لاشـــخا  املنتمـــل جم  أريضـــاإ واخلســـ  لضـــع 
اة تامـ  حد ا اسنناي واحلر اإ األساسـض  ا املـ  هبـم واخلسـ  تامـ  وفبالـ جي دوي أت متضضـز ويف منـاو 

 ((ق1)4أمار الدان ي" )املادة 
جم  مبـدأ ال رامــ  األملـضي  يف لضــع  (33)األساسـض  حلدــ ا اسننـاي وتنـتند املبااـداإ الدولضــ  -48

األشــخا  واملنــاواة تضــن مجي واــ  مــا  ــرد ذ ــرا يف د باجــ   ــحت من ــاجي وت ــرس احلــق يف املنــاواة ل ــحت 
 األشخا  ويف عدر التمضضز تضن مجي و لل  التمتع ذد ا اسنناي ليرجال والنناء عيى ردر املناواةق

مـن التفارضـ  )الننـن(جي  1مـن املـادة  1(جي تشـأي الفدـرة 2002)29البـار خلرـم ويف تبيضد ـا  -49
أ ــدإ جلنــ  الدألــاء عيــى التمضضــز البنصــرت أي تببــري "الننــن" ل  شــري فدــ  جم  "البــرا"جي وأرــرإ 
عيــى  ــ  رــاطع تــأي التمضضــز الدــائم عيــى الننــن " شــمحت التمضضــز املمــاخلس ضــد أفــراد اجملتمبــاإ تنــاء 

ئج الجتماعضــ جي  نظــار الهبدضــ  ونظــم ال ضــع املــ خلوث املماثيــ  الــا متنــع أو تبــ أا عيــى أشــ ال الشــرا
 أفراد الا اجملتمباإ ذد ا اسنناي عيى ردر املناواة مع غريام"قمتتع 
هبدـي ونظـم رـائم عيـى النظـار الوحددإ الي ن  عدة ع امحت م ن أي تشـري جم  وجـ د متضضـز  -50

تمبــاإ املتألــرخلةجي رــا يف ذلــ  "عــدر رــدخلة اــلا اجملتمبــاإ عيــى تغضــري ال ضــع املــ خلوث املماثيــ  يف اجمل
أوضــاع ا امل خلوثــ جي أو رــدخل ا ا ــدودة عيــى الدضــار تــلل   والدضــ د الــا  فرضــ ا اجملتمــع عيــى الــزواج 

ــــضم الهائفــــ مــــن لــــاخلج  ــــ  يف اسســــ اي والتبي   والبــــزل عيــــى الصــــبضد ن ا ــــا  والبــــارجي رــــا يف ذل
ـــادة األمـــا دلـــ ل وجمم انضـــ   ـــاا  والســـتفادة مـــن  ن البامـــ  وأمـــا ن البب املصـــادخل البامـــ  لاغل ـــ  واملض

واحلــــد مــــن حر ــــ  خلفــــص مزاولــــ  امل ــــن املت اخلثــــ  أو األعمــــال امل ضنــــ  أو ا ف فــــ  تاملخــــاطر  وجملألــــاع 
 نل لاســـتبباد  والنبـــ  يف ا هـــاا تصـــفاإ  ـــرأدة مـــن اسننـــانض  تشـــري جم  الـــَدَن  أو النبـــل  داملـــ

اسننـــانض  فـــلا اجملتمبـــاإ"ق  مـــا رـــدم  ت ملـــضاإ واملنـــاواة جمتـــداء الحـــ ار عم مـــا  لي رامـــ  وعـــدر 
حمـــــددة يف  ـــــالإ من ـــــا منـــــع لهـــــاا ال رااضـــــ  يف وســـــائ  اسعـــــارجي وجمرامـــــ  البـــــدلجي واملشـــــاخل   

 النضاسض جي واحلق يف التبيضمق
 2000/4ننـاي يف رراخلاـا تاسضاف  جم  ذل جي أررإ الي ن  الفرعض  لتبز ـز وقا ـ  حدـ ا اس -51

تــأي التمضضــز عيــى أســاس البمــحت والننــن اــ  شــ حت مــن أشــ ال التمضضــز الــا بظراــا الدــان ي الــدويل 
__________ 

 (33) www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx ق 
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 حلدـــ ا اسننـــايجي وطيبـــ  جم  احل  مـــاإ املبنضـــ  وضـــع  ـــحت التـــداتري الدســـت خل   والتشـــر بض  واسداخل ـــ 
التمضضـز وجـيف ضـحا ااجي وفـرة اجلـزاءاإ جي را فض ا اسجراءاإ اسلاتض جي حلظر الا الش حت مـن الازم 

اجلنائض  عيى لضع األشخا  أو ال ضاناإ ضمن ول   الا احل  ماإ ون  تبل أهنم ماخلس ا التمضضـز 
 عيى أساس البمحت والنننق

و شـــ حت مشـــروع املبـــادا األساســـض  واملبـــادا الت جض ضـــ  لامـــم املتحـــدة مـــن أجـــحت الدألـــاء  -52
ملنـــــاعدة أملـــــحاا املصـــــيح   شـــــاما   البمـــــحت والننـــــن جمطـــــاخلا   الفبيـــــي عيـــــى التمضضـــــز عيـــــى أســـــاس

املتبدد نجي را يف ذل  الدول وو الإ األمـم املتحـدة ومنظمـاإ اجملتمـع املـدينجي عيـى  د ـد التمضضـز 
الهبدــي وتنفضــل التــداتري الرامضــ  جم  م افحتــهق و صــض  مشــروع املبــادا األساســض  واملبــادا الت جض ضــ  

ع وتنفضــــل جمطــــاخل رــــان ين بظــــر ملــــراح  التمضضــــز عيــــى أســــاس البمــــحت ت ملــــضاإ حمــــددة ليــــدول ت ضــــ
وخلســم لهــ  عمــحت سنفــاذ جملغــاء النبــل والفصــحت عيــى الصــبضد ن الــ طين وا يــيق وت ملــي  جيوالننــن

عــــن اجملتمبـــاإ ا يضــــ  املتألــــرخلةجي وأي  تــــأي  ـــرت الــــدول دخلاســــاإ استدصـــائض  وذ ثــــا   املبـــادا أ ألــــا  
والننـــن يف  ـــالإ متبـــددة من ـــا األمـــن املـــادت واحلما ـــ  مـــن  ت ـــافج التمضضـــز الدـــائم عيـــى البمـــحت

الي ــ ء جم  الدألــاء واملنــاواة يف املشــاخل   النضاســض  والبمــحت والصــح  والغــلاء واملــاء جمم انضــ  البنــف و 
 واسس اي والتبيضمق 

ـــــز  رـــــراخلا   2013يف عـــــار وعيـــــى الصـــــبضد اسريضمـــــيجي اعتمـــــد اليفملـــــاي األوخلو   -53 تشـــــأي التمضض
دعـــا فضـــه ال ـــاد األوخلو  جم  الـــ و   ملشـــروع املبـــادا األساســـض  واملبـــادا الت جض ضـــ  لامـــم  الهبدـــي

ــــحت  يــــ  حدــــ ا  ــــز الهبدــــيجي ودعــــم اعتماداــــا مــــن رب املتحــــدة  إطــــاخل مرشــــد ليدألــــاء عيــــى التمضض
مــن  منفــردا   املف ضــض  األوخلوتضــ  جم  العــ اف تــالتمضضز الهبدــي تاعتبــاخلا "شــ ا   اسننــايق ودعــا أ ألــا  

أشـــ ال التمضضـــز املت ـــلخلة يف النـــضاا الجتمـــاعي و/أو الـــد ين" لـــن م اج تـــه مـــع أســـباا التمضضـــز 
البـرا والننـن والـد ن ونـ ع اجلـن  والنـماإ اجلننـض جي ونـادى تـإدخلاج  اسثنضـ  األلرىجي رـا يف ذلـ 

ضاته التمضضـــز الهبدـــي  منـــأل  مـــن منـــائحت حدـــ ا اسننـــاي يف سضاســـاإ ال ـــاد األوخلو  واســـ اتض 
 وله  عميه املنتدبيض  يف  ال حد ا اسننايق 

ومــن تــل املبــا ري الدولضــ  األلــرى ذاإ الصــي  اتفارضــ  منظمــ  البمــحت الدولضــ  تشــأي التمضضــز  -54
جي واملبــادا 111(جي جم  جانــن ت ملــضت ا املرافدــ  خلرــم 111)خلرــم  1958يف الســتخدار وامل نــ  لنــن  

ز الهبدـي يف الدهـاع ا ـا  )مبـادا أمبضـد اخل( ا املـ  تالشـب   األساسـض  والت جض ضـ  مل اج ـ  التمضضـ
 الدولض  ليتألامن مع الدالض ق 

  
 مجاتت محددة ألثر الامييز في النظام الطبقي والنظم المماثلة -رابعاا  

 
مـن اجملـالإ ذاإ األمهضـ  ا املـ  فضمـا  تبيـق تالنظـار الهبدـي  حددإ املدـرخلة ا املـ  عـددا   -55

والــنظم املماثيــ ق ول تبــد اجملــالإ املبضنــ  أدنــاا جامبــ جي ول ن ــا تدــدر نظــرة عامــ  عيــى ألهــر مظــاار 
 التمضضز الهبديق
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وتأسف املدرخلة ا امل  لندخلة املبي مـاإ ذاإ الصـي  لـاخلج سـضاا جنـ   آسـضا وتشـدد عيـى  -56
 راء املز د من البح ثق ضروخلة جمج

  
 الحقوق المدنية والسيايية -ألف 
 

 الحق في الحياة والسالمة البدنية -1 
جمي مـــن الشـــائع اســـتخدار البنـــف ضـــد األفـــراد واجملتمبـــاإ يف أدم النظـــار الهبدـــي والـــنظم  -57

املماثيــ  مــن أجــحت احلفــان عيــى النظــار وجمدامــ  الدمــعق وم ــن  ــاولإ تغضــري النظــار الجتمــاعي مــن 
لــــــال التشــــــ ض  يف الد اعــــــد الهبدضــــــ  و ــــــد  ا تفاعيضــــــ  أي تنــــــفر عــــــن مألــــــا داإ و د ــــــداإ 

 تحت وجم  الدتحتق وا ماإ جند   
ويف   ــري مــن األحضــايجي تبتــيف املهالبــ  ذدــ ا اسننــاي "حمظــ خلة"جي وتنــتحق البدــااق وم ــن  -58

جي واملهالبـــاإ تـــاحلد ا يف األخلاضـــي وز ـــادة األجـــ خل وفضمـــا تـــل اله ائـــف ليـــزواج فضمـــا تـــل الهبدـــاإ
نتدـــار عيـــى املنـــت ى جم  اللـــض  فدـــ  واملشـــاخل   النضاســـض جي وخلفـــص أداء امل ـــن التديضد ـــ  أي  ـــ دت 

جمطـــاا جم   األ  ـــر عرضـــ  ليت د ـــد مـــن التغـــرياإ يف ال ضـــع الدـــائمجي تـــحت أ ألـــا  ريبـــحت الرتصـــادت مـــن 
 البناي ليبنفق

ويف جنــ   آســضاجي تفضــد التدــاخل ر تــأي البنــف املرت ــن ضــد الــدالض  منتشــر ومــدف ع تا ثــاخل  -59
ق وعيــى الــرغم مـــن نــدخلة البضانــاإ الر ضـــ جي (34)امل تبــ  عيــى النظــار الهبدـــي وانبــدار البدالــ  ليألـــحا ا

فــــإي املبي مــــاإ الــــ اخلدة مــــن تبــــص الــــدول تشــــري جم  تزا ــــد عــــدد اجلــــرائم املبيــــ  عــــن اخلت اهبــــا ضــــد 
أي عـــن الـــدالض ق فبيـــى ســـبضحت امل ـــالجي ت شـــف تضانـــاإ امل تـــن الـــ طين لنـــ اإ اجلـــرائم يف افنـــد 

عــن  2014يف املائــ  يف عــار  19دإ تننــب  رــد زااملصــنف  اجلــرائم املبيــ  عن ــا ضــد أفــراد الهبدــاإ 
جي تبــــرة ضــــحا ا 2014ق ويف نضبــــالجي أفــــادإ منظمــــ  البفــــ  الدولضــــ  أنــــه يف عــــار (35)البـــار النــــاتق

 ق(36)التمضضز الهبدي ليتبل ن وغريا من ضروا س ء املبامي جي را يف ذل  البنف اجلنني
 

 إمكانية اللجوء إلى القضاء والشرطة -2 
ــــاإ  ت نــــد التمضضــــز ا -60 لهبدــــي الراســــف يف نظــــار البدالــــ  اجلنائضــــ  يف م اج ــــ  الألــــحا ا لبدب

ـــ : مـــن تدـــدت  شـــ  ى جم  التحدضـــق وا ا مـــ  المتبـــددة يف  ـــحت مرحيـــ  مـــن مراحـــحت البميضـــ  الدان نض
وجمملـــداخل األح ـــارق ويف   ـــري مـــن األحضـــايجي منـــع ا ـــ ف مـــن النتدـــار الألـــحا ا مـــن استـــا  عـــن 

ند  يف استــا  وجم  اسفــاإ مــن البدــااق ويف جنــ   آســضاجي  دــحت لــاالعتــداءاإجي وــا  ــ دت جم  

__________ 

 (34) Minority Rights Group International, State of the World’s Minorities and Indigenous Peoples 2015, p. 167 ff ق 
 (35) National Crime Records Bureau of India, Crime in India (2014), p. 108 ق 
 ق345( ملفح  2015) 2014/2015حال  حد ا اسنناي يف البار منظم  البف  الدولض جي  (36) 
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ـــــدالض جي ول تتصـــــدى فـــــا  ـــــ  ضـــــد أفـــــراد و تمبـــــاإ ال ـــــف املرت ب ـــــ  أعمـــــال البن استـــــا  عـــــن غالبض
 ق(37)احل  ماإ

ليتحضـــز الهبدـــي أو الحـــ ار املدـــدر لي نـــاة مـــن الهبدـــاإ البيضـــاجي رـــد  ـــرفص م ظفـــ   ونظـــرا   -61
ق (38)جمنفــاذ الدــان ي تنــ ضحت احلــالإ الــا  بيــ  عن ــا األفــراد مــن الهبدــاإ الــدنضا و/أو التحدضــق فض ــا

ويف تبـــص احلـــالإجي  ـــرى اـــ لء امل ظفـــ ي التمضضـــز الهبدـــي عيـــى أنـــه رألـــض  اجتماعضـــ   ـــحت دالـــحت 
 يي ل عيى أنه جرم ق و يفخل خلفص تن ضحت اـلا احلـالإ عيـى أهنـا جـرائم جنائضـ  تاحلفـان اجملتمع ا

 ق(39)"عيى ال ئار الجتماعي"
ـــ  ووفدـــا   -62 فـــإي أســـالضن خلفـــص الشـــرط  تنـــ ضحت الفظـــائع الهبدضـــ  تشـــمحت  جي(40)لدخلاســـ  حد  
الت فضدضـ  تـل الألـحا ا   يي: )أ( جمتداء الامبالة  )ا( جمثناء الألـحا ا عـن األمـر وتشـ ضع احليـ ل ما

( خلفــع دعــاوى لألــحا ا أو واخلســ  البنــف ضــدام  ) واملت مــل  )ج( تــألري ال ملــ ل  )د(  د ــد ا
تاطي  ضد الألحا ا تيبض  ألوامـر املت مـل ليألـغ  عيـض م ليدبـ ل ذـحت تـ فضدي  )و( ربـ ل الرشـ ة مـن 

 اسجراءاإ الدان نض  ال اجب ق املت م سسدات رألض  الألحض   )ز( جمعاي تراءة املت مل دوي اتباع
 جيوحــىت جمذا مــرإ اــلا اجلــرائم تاملرحيــ  األو  مــن البميضــ جي انــا  فــ اإ ط  يــ  ربــحت ا ا مــ  -63

وتبـد مبــدلإ التيفئــ  مــن اــلا اجلـرائم مرتفبــ  ليغا ــ ق  مــا مت ــحت الهبدـاإ الــدنضا تصــ خلة غــري متناســب  
ائض جي وتــ ء التحدضدــاإ واملاحدــاإ الدألــائض جي يف الحت ـاز ربــحت ا ا مــ  تنــبن العتدــالإ البشــ  

 ق(41)وضبف نظم املناعدة الدان نض جي وعدر  فا   الألماناإ املتبيد  تف اإ الحت از امله ل 
 

 الحق في المشاركة السيايية -3 
 الــا  ـــتم نشــأ الت مــضم النضاســـي  نتض ــ  ليتمضضـــز ضــد اجملتمبــاإ املتألـــرخلة مــن الهبدضـــ جي و  -64

فضــهق ورــد النتدــا  مــن مت ضي ــا مــن مضــداي ملــنع الدــراخل عيــى الصــبضد ن ا يــي والــ طين أو جمرصــا اا 
  اجه األفراد من فئاإ الهبدـاإ الـدنضا البد ـد مـن البدبـاإ الـا  ـ ل دوي املشـاخل   يف النتخاتـاإ 
البامـــــ  ودوي  دضـــــق ت ـــــاف  الفـــــر  لي شـــــج ليمناملـــــن البامـــــ  والنتخـــــاا فض ـــــاق وتشـــــمحت اـــــلا 

ــــا ــــالد ة مــــن ال شــــج يف البدب ــــداءاإ اجلنــــد    واملنــــع ت ــــداإ واملألــــا داإ والعت إ التبــــرة ليت د 
ــــاخل  ــــ  النتخــــاا -النتخاتــــاإ أو اسجب ــــ    - يف حال عيــــى الســــتدال  أو عيــــى عــــدر واخلســــ  ال ل 

 ق(42)والستبباد من الد ائم النتخاتض   واحلرماي من احلق يف التص   
__________ 

 (37) “Caste-based Discrimination in South Asia”, p. 4 ق 
 ق26جي الفدرة E/CN.4/Sub.2/2001/16انظر  (38) 

 (39) OHCHR, “Opening the door to equality: access for justice for Dalits in Nepal” (2011), p. 45 ق 
 (40) Nalori Dhammei Chakma, “Equity watch 2015: access to justice for Dalits in India” (Swadhikar and National 

Campaign on Dalit Human Rights, 2015), pp. 38-39 ق 
 ق358( ملفح  2015) 2014/2015حال  حد ا اسنناي يف البار منظم  البف  الدولض جي  (41) 

 ق17جي الفدرة CERD/C/IND/CO/19انظر  (42) 
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تألرخلة من الهبدضـ  يف التصـ    وتب ـز عـن تـأمل مت ضـحت متناسـنق وعادة ما رنر الفئاإ امل -65
سحصـــاءاإ  يف املائـــ  مـــن النـــ ايجي وفدـــا   60جم   40جي حضـــث  شـــ حت احلـــراطل ففـــي م خل تانضـــا مـــ ا  

 147مــن أملــحت  عألــ ا   11جمل اــلا الفئــ  لبت ــا مبــادخلة انببــاث احلر ــ  النبتارضــ  امل خل تانضــ جي ل م ــحت 
 ق(43)يف اليفملايق ويف الضمنجي ل بظى امل مش ي تأت مت ضحت سضاسي عيى الصبضد ال طين عأل ا  
ويف تبـــص البيـــداي املتألـــرخلة مـــن الهبدضـــ جي ومـــن تضن ـــا افنـــد ونضبـــالجي انـــا  شـــروت دســـت خل    -66

ا رومـــ  يف افضئـــاإ التشـــر بض ق ويف تا نـــتايجي انـــا  مداعـــد ليهبدـــاإ مداعـــد تتخصـــض  وران نضـــ  
 ريضاإ غري املنيم قلاحصص  

 
 حرية الدين أو المعاقد -4 

يف اجملـال الـد ينق فـضم ن حرمـاي األفـراد املنتمـل جم  الهبدـاإ  ـ ثر تدـ ة التمضضز الهبدـي جمي  -67
ـــ  أو منـــاحاإ منفصـــي جي ودفـــن م يف  ـــ جي وجمحـــالت م جم  مبـــاي د نض الـــدنضا مـــن دلـــ ل األمـــا ن الد نض

 مداتر منتدي ق 
عيـى الننـاء والفتضـاإق ف جـ د واخلسـاإ تش حت لا  التمضضز الهبدي عيى أساس الد ن   ثر و  -68

ال ارــع أحــد ذ ــم "الت ــر   الــد ين" ليفتضــاإ  فــ  املببــدجي رــا يف ذلــ  نظــار د فاداســيجي  بــد  تنــمى
 ق(44)فتضاإ الدالض  أش ال اس راا عيى البغاء والس راا اجلنني اللت  نت دف  د دا  

أي تتبـرة ننـاء األريضـاإجي و نتمـي البد ـد مـن ن جم  طبدـاإ دنضـاجي ليخهـف وتغضـري وم ن  -69
حر ــ  الــد ن أو املبتدــدجي فــإي "اــلا احلــ ادث تدــع تــاحلق يف ليمدــرخل ا ــا  املبــين  ق ووفدــا  الــد ن رنــرا  

ق ورــد أتيغــ  منظمــاإ اجملتمــع املــدين عــن (45)عيــى مــا  بــدو يف جــ   نــ دا اسفــاإ مــن البدــاا"
للتهــاف فتضــاإ اندوســضاإ مــن الــدالض  وجمجبــاخلان عيــى التحــ ل جم  اسســار تبــد  عــدة حــالإ

 ق(46)الزواج يف تا نتاي
  

 الحقوق اتصادادية واتجاماعية والثقافية -باء 
 

 الحق في العمل -1 
 شـــ حت رصـــض  البمـــحت عيـــى أســـاس الهبدـــ  أحـــد الر ـــائز الرئضنـــض  لينظـــار الهبدـــي والـــنظم  -70

املماثيــ جي حضــث عــادة مــا  دتصــر نشــات الهبدــاإ الــدنضا عيــى امل ــار وامل ــن "املي أثــ " أو "الدــلخلة" أو 
__________ 

 ق  77جي الفدرة A/HRC/30/31انظر  (43) 

 (44) Maggie Black, “Women in ritual slavery: Devadasi, Jogini and Mathamma in Karnataka and Andhra Pradesh, 

Southern India” (Anti-Slavery International, 2007) ق 
 ق  43جي الفدرة A/67/303انظر  (45) 

 (46) Pakistan Dalit Solidarity Network and International Dalit Solidarity Network, “Scheduled caste women in 

Pakistan: denied a life in dignity and respect”, alternative report to the Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women at its fifty-fourth session (2013), p. 12 ق 
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"غــــري الهــــاارة"ق و تنــــم اــــلا التدنــــضم ليبمــــحت تــــاجلم د واسرصــــاء الشــــد د نجي حضــــث منــــع األفــــراد 
مـــل جم  الهبدـــاإ الـــدنضا مـــن تغضـــري امل نـــ جي و بـــ ا جم  حـــد  بـــري مـــن حـــرا  م الـــ ظضفيق وم ـــن املنت

 ــــاولإ  ــــدت النظــــار الدــــائم أي تــــ دت جم  البدــــاا الجتمــــاعيجي رــــا يف ذلــــ  العتــــداء البــــدين 
 والنفني واملداطب  اجملتمبض ق 

ـــــى  -71 ـــــ   آســـــضا عي ـــــز الهبدـــــي  دصـــــر نشـــــات الـــــدالض  يف جن ـــــ  مرتبهـــــ  جمي التمضض م ـــــن مبضن
ـــا   ق ويف تـــنغاد م وافنـــد (47)مـــا تشـــمحت أحدـــر امل ـــار م ـــحت أعمـــال النظافـــ  الصـــحض  تهبدـــت مجي وغالب

تأعمــال تنظضــف الشــ اخلع والــتخي  مــن فألــاإ  تدر بــا   ونضبــال وســرت لن ــاجي  دــ ر الــدالض  حصــرا  
 ق(48)البشر وجضف احلض اناإ

عيــى    حصصـ  لهبدــ  مبضنــ  مفروضــ  أساســا  ويف افنـد  شــ حت اجلمــع الضــدوت لينفا ــاإ م نــ -72
ق (49)يف املائــ  مــن جــامبي النفا ــاإ  ــدو ا   95الــدالض جي ول ســضما ننــاء الــدالض جي الــل ن  شــ ي ي 

وعيــى الــرغم مــن جمملــداخل رــان ي حظــر الت ظضــف يف اجلمــع الضــدوت لينفا ــاإ وجمعــادة تأاضــحت البــاميل 
وتشــ حت م سنــي مــن لــال واخلســ   جيمنــتمرةجي تفضــد التدــاخل ر تــأي اــلا املماخلســ  2013فضــه لنــن  

 ق(50)يف  ال اجلمع الضدوت لينفا اإ البيد اإ عمال  و  الدول جي حضث ت ظف احل  ماإ ا يض 
عيــى فــر  عمــحت ل و نــفر اــلا التخصــض  اجلامــد والهبدــي ليبمــحت عــن حصــ ل الــدالض   -73

 ق(52)الر فض جي ول سضما يف املناطق (51)عيى أج خل أرحت حمدودة فحننجي تحت أ ألا  
يف البمــحتق وتفضــد التدــاخل ر تـــأي مــن الشــائع تبضــل حـــيف ن  ويف الضاتــايجي   اجــه الب خلا ــ  متضضـــزا   -74

ق وتــــيفز البحــــ ث أنــــه جمذا أســــفرإ التحدضدــــاإ عــــن (53)ليتحدضــــق يف ليفضــــاإ املتدــــدمل لي ظــــائف
  اللتضـــاخلق اعتبـــاخل الشـــخ  مـــن أملـــحت الب خلا ـــ جي فمـــن املـــرجج أل بظـــى رز ـــد مـــن النظـــر يف عميضـــ

وعيـى الـرغم مـن جمدلــال تبـد اإ عيـى الدــان ي األساسـي لنـ حت اسرامـ  ورــان ي سـ حت البائيـ  مــن 
لــد  م  الــل نأجــحت احلــد مــن جمم انضــ  الطــاع عيــى ســ حت البائيــ  )  ســض ي(جي  تــّدعى أي امل نضــل 

__________ 

 ق34(جي ملفح  2007) املناواة يف البمحت: م اج   التحد اإم تن البمحت الدويلجي  (47) 

 (48) Human Rights Watch, “Caste discrimination: a global concern” (2001), p. 12 ق 
 (49) United Nations Development Programme (UNDP) and United Nations Solution Exchange, “Social inclusion 

of manual scavengers” (UNDP, 2012), p. 7. See also Human Rights Watch, Cleaning Human Waste: “Manual 

Scavenging”, Caste and Discrimination in India (2014) ق 
 ق  75جي الفدرة Corr.1و A/HRC/15/55انظر  (50) 
 ق  56(جي ملفح  2011) املناواة يف البمحت: م اج   التحد اإمنظم  البمحت الدولض جي  (51) 

 (52) “Caste-based discrimination in South Asia”, p. 5 ق 
 (53) Kenzo Tomonaga, “The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

and Buraku discrimination” in Descent-Based Discrimination (International Movement against All Forms of 

Discrimination and Racism, 2004), pp. 47-48ق  
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مـــا  تيدـــ ي    ـــريا   جيجمم انضـــ  الطـــاعجي رـــن فـــض م امل ثدـــ ي وا ـــام ي وال تّتـــاا البم مضـــ ي الدألـــائض ي
 ق(54)ليحص ل عيى الا املبي ماإ أم ال  

 
 تقاطع أوجه الامييز بين الطبقية وأشكال الرق المعاصرة   

ق وتشـــري (55) ز ـــد التمضضـــز الهبدـــي مـــن ضـــبف الفئـــاإ املتألـــرخلة جمزاء أشـــ ال الـــرا املباملـــرة -75
املتألـــرخلة مـــن الهبدضـــ جي خلغـــم البحـــ ث جم  أي البمـــحت اجلـــيفت وعب د ـــ  الـــّد ن متفشـــضاي يف اجملتمبـــاإ 

ق ويف جنـــ   آســـضاجي  شـــ حت الـــدالض  مبظـــم األشـــخا  املبرضـــل لبب د ـــ  (56)أوجـــه احلظـــر الدـــان ين
مـن ضـحا ا ال ـاخل تاألشـخا  والسـ راا   بـريا    الّد ن املنزلض جي و شـ حت أفـراد الهبدـاإ الـدنضا عـددا  

 ق(57)اجلنني وغري ذل  من أش ال الستغال يف البمحت
تنظـــــار  ن فبيضـــــا   مدضـــــد  الدهـــــاع الزخلاعـــــي يف نضبـــــالجي  بتـــــيف افالضضـــــاس )احلـــــاخلث ي( عمـــــال  ويف -76
مـا لـيفوي عيـى الرـ اة  ق و  ـريا  (58)بب د   الّد نق ف م برث ي األخلةجي واـي م نـ  تبـد غـري نظضفـ ل

  حت ســداد الــد ن تــالبــمــن مــا  األخلاضــي لتغهضــ  النفدــاإ الشخصــض  ربــدلإ فائــدة فادحــ جي وــا ل
خلغــم فإنــه لتدــاخل ر اجملتمــع املــدينجي  يف فــف احليدــ  املفرغــ  مــن ا ألــ عق ووفدــا   الصــب ت  و ــ رب م فبيضــا  

منــتمرة دوي وجــ د تشــر ع سعــادة تأاضــحت اــلا املماخلســ  جي ل تــزال 2010يف عــار ا  ــرت احل  مــ  فــ
 ق  (59)افالضضاس يف ال ر  احلاضر

مــن البمــحت اجلــيفت  - األريضــ  افندوســض  أساســا  واــم مــن  -ويف تا نــتايجي  تألــرخل الــدالض   -77
 ق(60)جي ول سضما يف مداطبا النند وتي شنتايتش حت غري متناسن وعب د   الّد ن

ــــاجي  -78 ــــ  ويف م خل تانض ــــر اخلتباطــــا  تشــــ حت فئ ــــ  األ   تالســــ رااجي حضــــث  احلــــراطل اجلماعــــ  اسثنض
 بــــان ي مــــن التمضضــــز والت مــــضم واسرصــــاء تاعتبــــاخلام "طبدــــ  الببضــــد"جي خلغــــم أي التدــــاخل ر تفضــــد تــــأي 

 ق وعيــى الــرغم مــن جملغــاء البب د ــ  خل ضـــا  (61)اجملتمبــاإ األفر دضــ  النــمراء انــا  البب د ــ  تهــال أ ألــا  
لتدــــاخل ر تــــأي املماخلســــ  جي تفضــــد ا2015يف آا/أغنــــه   وملــــدوخل رــــان ي ملنااألــــ  البب د ــــ  مــــ لرا  

__________ 

 (54) Buraku Liberation League and International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism – 

Japan Committee, report to the Human Rights Committee on disclosure of evidentiary materials for just and 

fair justice systems, and the right to privacy and the Japanese family register system “Koseki Seido”(2013) ق 
 ق15جي الفدرة A/HRC/24/43انظر  (55) 

 (56) Bethan Cobley, “International consultation on caste-based discrimination” (International Dalit Solidarity 

Network, 2012), p. 21 ق 
 ق33جي الفدرة A/HRC/17/40انظر  (57) 

 ق16جي الفدرة A/HRC/24/43انظر  (58) 

 (59) Asian Legal Resource Centre, submission to the universal periodic review of Nepal (2015), p. 4 ق 
 (60) Anti-Slavery International, Poverty, Discrimination and Slavery: The Reality of Bonded Labour in India, 

Nepal and Pakistan (2008), p. 14 ق 
 ق7جي الفدرة A/HRC/26/49/Add.1  و12-9جي الفدراإ A/HRC/15/20/Add.2انظر  (61) 
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لــببص التدــد راإجي  ق ووفدــا  (62)احلــراطل تشــ حت خلئضنــي تمــع تألــرخل من ــا  تــزال متفشــض جي حضــث  ل
مـــن لـــال الســـ راا املنـــزيل ذ ـــم ال ارـــع يبب د ـــ  ليف املائـــ  مـــن  تمـــع احلـــراطل مبـــرة  50فـــإي 

 ق(63)ام من النناء يف املائ  من ا لء املتألرخل ن 90البمحت اجليفت أو عب د   الّد ن  وو 
 

 الحق في السكن والحق في المياه وخدمات الدرف الدحي -2 
تشـــري التدـــاخل ر جم  أي اجملتمبـــاإ املتألـــرخلة مـــن الهبدضـــ  ت اجـــه التمضضـــز يف جمم انضـــ  حصـــ فا  -79

يف اسرامــ  عيــى ورــد لــيفوي ق (64)فصــي م يف النــ ن عــن غــرياممــن ناحضــ  عيــى النــ ن الائــقجي و 
لإللــــاء  أ ألــــا  وخلرــــا  تبرضــــ ي جي (65)يف منــــتبمراإ منفصــــي  أو أحضــــاء عشــــ ائض مشــــاخلف املــــدي أو 
 ق(66)الدنرت والتشر د

و مــــا أتـــــرز املدـــــرخل ا ـــــا  املبـــــين ذـــــق اسننــــاي يف احلصـــــ ل عيـــــى مضـــــاا الشـــــرا املأم نـــــ   -80
ولــدماإ الصــرف الصـــحيجي فــإي ال ملـــم املــرتب  تالهبدضـــ   ت يــى يف أمـــ خل مــن تضن ـــا عــدر جمم انضـــ  

عيـــى مضـــاا الشـــرا ومرافـــق الصـــرف الصـــحيجي وتدضضـــد ال ملـــ ل جم  مرافـــق املضـــاا والصـــرف  احلصـــ ل
 ق(67)الصحي املش    أو البام 

ق و بتمــــد (68)يف أحضــــاء مت اضــــب  تألــــ احي الباملــــم  ويف الــــضمنجي  دــــضم امل مشــــ ي أساســــا   -81
أو ا تــاخل   أ  ــر مــن نصــف أســرام املبضشــض  عيــى مصــادخل املضــاا ا اخلجضــ  م ــحت النــدود أو اجلــداول

 ق(69)ت جد مراحضص جمل لدى أسرتل من  حت مخن  ول
مـــا  ـــتم جمرصـــاء الـــدالض  تشـــ حت من  ـــي مـــن جمم انضـــ   جي   ـــريا  (71)وافنـــد (70)ويف تـــنغاد م -82

احلصــ ل عيــى املضــاا ولــدماإ الصــرف الصـــحيق وتشــري التدــاخل ر جم  أي الــدالض  خلرــا بظــر عيـــض م 
ف ف حتيفـ  عنـد اسـتخدار ا تـاخل  ولـن عيـض م جمعهـاء غـري اخل يف ملـظـجين املضاا  و ألهروي لانت

بنــــف عيــــى نهــــاا واســــع يالــــدالض  األول  ــــ  يف حالــــ  ندــــ  املضــــااق وم ــــن أي  تبــــرة الــــدالض  ل
__________ 

جمنفـاذ تشـر باإ م افحـ  الـرا يف م خل تانضـا: الفشـحت املنـتمر لنظـار البدالـ  املنظم  الدولض  مل افحـ  الـرا وآلـرويجي  (62) 
   ق7-3(جي الصفحاإ 2015) يف ال را   واحلما   واملبارب 

 (63) Unrepresented Nations and Peoples Organization, alternative report submitted to the Human Rights 

Committee at its 107th session during the consideration of the first periodic report of Mauritania (2013), p. 4 ق 
 ق19جي الفدرة CERD/C/JPN/CO/3-6و 11جي الفدرة E/C.12/NPL/CO/3وثائق:  انظر يف لي  (64) 

 ق11جي الفدرة A/HRC/22/46انظر  (65) 

 ق31جي الفدرة E/C.12/IND/CO/5انظر  (66) 

 ق36جي الفدرة A/HRC/21/42انظر  (67) 

 ق77جي الفدرة A/HRC/30/31انظر  (68) 

 (69) United Nations Children’s Fund (UNICEF) Yemen situation report: Muhamasheen mapping update (2015), 

p. 2 ق 
 .76جي الفدرة Corr.1و A/HRC/15/55انظر  (70) 

 (71) Rashtriya Garima Abhiyan and others, “Violations of the right to water and sanitation” (2014), p. 11 ق 
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ولعتــداءاإ تدنضــ  مــن ربــحت أفــراد الهبدــ  النــائدة عنــد حماولــ  الســتفادة مــن املرافــق يف املنــاطق الــا 
الض  عيــــى وجــــه لــــا  ليبنــــف البــــدين مــــن أفــــراد الهبدــــاإ ق وتتبــــرة ننــــاء الــــد(72) دضمــــ ي فض ــــا

 ق  (73)النائدة عند لع املضاا من ا تاخل والصناتري البام 
 

 الحق في الدحة -3 
مـــن النـــي   التمضضـــزت ضـــد األفـــراد مـــن الهبدـــاإ  أناطـــا    آســـضاتظ ـــر الدخلاســـاإ يف جنـــ   -83

الــدنضاجي ول ســضما يف  ــال الرعا ــ  الصــحض جي رــا يف ذلــ  احلرمــاي مــن ا ــدماإ أو تدضضــد الســتفادة 
أرــحت مب ــمجي  مدــدم  الرعا ــ  الصــحض  ورتــا  و دألـي فــ اإ انتظــاخلق طــ ل البــاججي و عــدر تدــدت من ـاجي و 

 ق(74)م ضن  يف حاطبت مجي و ت نب ي مامنت م عند فحص مازدخلائض  أو  ألفاظا   البامي يو نتخدر 
و ــــ ثر التمضضــــز الهبدــــي تشــــ حت مباشــــر عيــــى احلالــــ  الصــــحض  لافــــراد املتألــــرخل نق وت شــــف  -84

 ـــا أفــراد الهبدـــاإ الــدنضا عنلـــدى اسحصــاءاإ عــن تفاوتـــاإ  بــرية يف امل شـــراإ الصــحض  الـــا تدــحت 
 الهبداإ البيضاق لدى أفراد

النتــائ  الصــحض  لننــاء الهبدــاإ الــدنضا اــي األســ أق فبيــى ســبضحت امل ــالجي تتظ ــر دخلاســ  وتبــد  -85
تفاوتــاإ ملــاخلل  تــل ننــاء الــدالض  وغــريان مــن ناحضــ  ت رــع احلضــاة وجمم انضــ  احلصــ ل  (75)يف افنــد

 عيى الرعا   الناتد  والاحد  لي لدةق
أي جم   (76)صـــــح  يف نضبـــــالجي ليصـــــ  دخلاســـــ  استدصـــــائض  أجر ـــــا وزاخلة ال2009ويف عـــــار  -86

ننــاء الــدالض  وننــاء طبدــا التــريات واملداضنــي أعيــى ت  ــري مــن لــدى مبــدلإ وفضــاإ األم ــاإ 
 م ضا ا لدى نناء الهبداإ األعيىق

و تبـــــرة أفـــــراد الهبدـــــاإ الـــــدنضا جملم عـــــ  مـــــن املخـــــاطر الصـــــحض  تنـــــبن اجلمـــــع الضـــــدوت  -87
ق وتشـري البحـ ث  ـلل  جم  (77)اس ـراا عيـى البغـاءلينفا اإ وحفر الدب خل وتنظضـف فألـاإ البشـر و 

__________ 

 ق36جي الفدرة A/HRC/21/42انظر  (72) 

 (73) Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights and Navsarjan Trust, “Understanding untouchability, 

a comprehensive study of practices and conditions in 1589 villages” (2010), p. 19 ق 
 (74) Sanghmitra Acharya, “Access to health care and patterns of discrimination: a study of Dalit children in 

selected villages of Gujarat and Rajasthan”, working paper series, vol. 1, No. 2 (Indian Institute of Dalit 

Studies and UNICEF, 2010), pp. 15 ff ق 
 (75) Vani Borooah and others, “Gender and caste-based inequality in health outcomes in India”, working paper 

series, vol. VI, No. 3 (Indian Institute of Dalit Studies, 2012), pp. 14-15 ق 
 (76) Bal Krishna Suvedi and others, “Nepal: maternal mortality and morbidity study 2008/2009 – summary of 

preliminary findings” (Family Health Division of the Department of Health Services of the Ministry of 

Health, 2009) ق 
 ق65جي الفدرة A/68/333انظر  (77) 
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أي األطفـــــال يف الهبدـــــاإ الــــــدنضا مبرضـــــ ي تدـــــدخل أ ــــــيف  هـــــر اسملـــــات  تالبــــــدوى وأوجـــــه ندــــــ  
 ق(78)التغل  

 
 الحق في الاعليم -4 

 جي ت نــــــد  مــــــضم الفئــــــاإ املتألــــــرخلة مــــــن الهبدضــــــ  يف تفاوتــــــاإ  بــــــرية يف فــــــر  التبيــــــضم -88
  مــن املبيمـلق وتدــ ة اــلا الفـروا املنــاواة يف فـر  الت ظضــف وتبــ ا واملباميـ جيوالتحصـضحت البيمــي

ليمدـــرخل ا ـــا  املبـــين تاألشـــ ال املباملـــرة ليبنصـــر   والتمضضـــز البنصـــرت  الخلتدـــاء الجتمـــاعيق ووفدـــا  
يف  ـــحت مراحـــحت النظـــار  و ـــرا األجانـــن ومـــا  تصـــحت تـــلل  مـــن تبصـــنجي فـــإي التمضضـــز ضـــد الـــدالض 

 ق(79)التبيضمي منتشر يف البيداي املتألرخلة من الهبدض 
ومــن املديــق تشــ حت لــا  أنــ اع التمضضــز افض يــي واسســاءة الــا  تبــرة فــا أطفــال الــدالض   -89

الفصـــ ل البـــزل يف املبيمـــ ي و ديـــدام الـــزماء مـــن الهيبـــ ق و شـــمحت ذلـــ   جمذ  رت ب ـــايف املـــداخلسجي 
ر ألفــان ازدخلائضــ  يف احلــد ث عــن طبدــت مجي وجمجبــاخلام عيــى الدضــار تأعمــال  دو ــ  الدخلاســض جي واســتخدا

 ق(80)م حت تنظضف املراحضص ولع الدمام جي وتبر أل م ليبداا البدين
و نــفر التمضضــز الهبدــي يف التبيــضم عــن اخلتفــاع مبــدلإ األمضــ جي وز ــادة عــدد املندهبــل عــن  -90

مــــن الهبدــــاإ الــــدنضا  بمــــال أو جنــــ د أو مشــــتغيل الدخلاســــ جي واخلتفــــاع حــــاطر اســــتخدار األطفــــال 
 ق(81)تاجلن  وتبر أل م ليبداا البدين والتبل ن

ويف الضاتـــايجي تفضـــد التدـــاخل ر تـــأي مبـــدل الندهـــاع عـــن الدخلاســـ  يف ملـــف ف طـــاا الب خلا ـــ   -91
ـــ ق وتاسضـــاف  جم  ذلـــ جي فبيـــى الـــرغم مـــن  تاملـــداخلس ال ان  ـــ   فـــ ا املت ســـ  الـــ طين رـــرتل جم  ثاث
الز ـــادة ا ـــدودة يف الدضــــد تال يضـــاإجي ل تـــزال ننــــب  طيبـــ  اجلامبــــاإ مـــن الب خلا ـــ  أرــــحت ت  ـــري مــــن 

يف املائـــ  مـــن امل مشـــل أمضـــ ي و بـــان ي مـــن  80ق ويف الـــضمنجي تفضـــد التدـــاخل ر تـــأي (82)املبـــدل الـــ طين
ضم التتـــدائي  يف املائـــ  مـــن احلـــراطل التبيـــ 80ق ويف م خل تانضـــاجي ل   مـــحت أ  ـــر مـــن (83)الفدـــر املـــدرع
ق ويف مدغشـدرجي تفضـد التدـاخل ر تـأي مبظـم (84)يف املائ  فد  من الهيبـ  يف التبيـضم البـايل 5و ش ي ي 
__________ 

 (78) P. Vart and others, “Caste-based social inequalities and childhood anemia in India: results from the National 

Family Health Survey 2005-2006” in BMC Public Health (2015) ق 
 ق46جي الفدرة A/HRC/23/56انظر  (79) 

 (80) Human Rights Watch, “They Say We’re Dirty”: Denying an Education to India’s Marginalized (2014), pp. 20 

ff ق 
 ق25جي الفدرة CERD/C/IND/CO/19انظر  (81) 

 (82) Kenzo Tomonaga, “The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

and Buraku discrimination”, pp. 54-55 ق 
 ق12جي الفدرة CCPR/C/YEM/CO/5انظر  (83) 
)"املض ـــاا مـــن أجـــحت احلدـــ ا النضاســـض  والرتصـــاد   والجتماعضـــ  ليحـــراطل ضـــمن م خل تانضـــا  ملض ـــاا احلـــراطل وفدـــا   (84) 

 (ق  2013  مع نفن ا"( )نضناي/أتر حت امل حدة والبادل  واملتصاحل
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ق ويف النــــنغال تفضــــد تدــــاخل ر اجملتمــــع املــــدين تــــأي األطفــــال مــــن الهبدــــاإ الــــدنضا (85)األنــــد ف  أمضــــ ي
 ق(86)ون ع ي من اجلي س مع زمائ م يف الفصحت من الهبداإ األعيى

 
 المساعدة اإلنسانية -5 

تشــري األدلــ  جم  أي اجملتمبــاإ يف املرا ــز الــدنضا يف النظــار الهبدــي والــنظم املماثيــ   ــرجج أي  -92
ت ــ ي أ  ــر عرضــ  مــن  تمبــاإ الهبدــاإ البيضــا لتــأثري ال ــ اخلث واملخــاطر الهبضبضــ  أو الــا  تنــبن 

الرتصــاد    - حلــالت م الجتماعضــ  ق فبيــى ســبضحت امل ــالجي م ــن(87)فض ــا البشــرجي وذلــ  لبــدة أســباا
أي تت نـد يف انبـدار أو حمدود ـ  جمم انضـ  السـتفادة مـن املرافـق واحلصـ ل عيـى املبي مــاإق امل مشـ  

وم ــن أي  ــزداد ضــبف م يف م اج ـــ  ال ــ اخلث الهبضبضــ  تنــبن م رـــع منــازفم واضا ي ــا األساســـض جي 
ل الفضألــــض  واملــــدي النــــاحيض  وســــف ك حضــــث عــــادة مــــا ت جــــد يف أخلاة نائضــــ  واامشــــض  م ــــحت النــــ   

الــــتال غــــري املنــــتدرة وعيــــى أطــــراف املنــــت طناإجي مــــع افتداخلاــــا جم  الت  ضــــزاإ مــــن ناحضــــ  املرافــــق 
 األساسض  م حت املصاخلف وح اجز الفضألاناإ ومضاا الشراق 

بــاإ ل ت ــ ي مجم  أنــه عنــد ورــ ع حــالإ الهــ اخلاجي فــإي اــلا اجملت (88)وليصــ  البحــ ث -93
املنــــاعدة اسننــــانض  احتمــــالإ حصــــ فا عيــــى  أ ألــــا  تدــــحت فحنــــنجي تــــحت  ة األ  ــــر تألــــرخلا  يف البــــاد

وجمعــادة التأاضــحتق وأظ ــر  يضــحت الســت ات  يف حــالإ الهــ اخلا املتبيدــ  تــال  اخلث الهبضبضــ  يف جنــ   
 بــان ي مــن  جي أي الــدالض (90)نضبــال ومــ لرا   (89)آســضاجي رــا يف ذلــ  يف افنــد وتا نــتاي وســرت لن ــا

 متضضـــز طبدـــي حـــاد يف  افـــ  مراحـــحت م اج ـــ  ال ـــ اخلثجي مـــن اسندـــاذ جم  جمعـــادة التأاضـــحتق واـــم أ ألـــا  
 ق(91)من التغري املنالي تنبن جمرامت م يف مناطق مبرض  ليفضألاناإ واجلفاف األ  ر تألرخلا  

  تشـــمحت وتشـــري التدـــاخل ر جم  أي املماخلســـاإ التمضضز ـــ  ضـــد الـــدالض  يف الســـت ات  اسننـــانض -94
جم ــاء األول  ــ  ليهبدــاإ النــائدة يف عميضــاإ اسندــاذ  واحلرمــاي مــن حضمــاإ اسغاثــ  والغــلاء واملــاء 
وا دماإ الصحض  واملأوى واملن ن والتبيضم أو عـدر جمم انضـ  احلصـ ل عيض ـا عيـى رـدر املنـاواة مـع 

   والفصـــــحت يف ا لـــــر ن  والفصـــــحت يف مرافـــــق املخضمـــــاإ  وحظـــــر اســـــتخدار املرافـــــق الصـــــحض  البامـــــ
 م عــاإ تنــاول الهبــار اجلمــاعي  وانبــدار التبــ  ص عــن األملــ ل أو اســتباد ا تنــبن عــدر وجــ د 

__________ 

 ق12جي الفدرة A/HRC/24/43/Add.2انظر  (85) 

 (86) African Assembly for the Defense of Human Rights and International Dalit Solidarity Network, “Alternative 

report on the situation of castes in Senegal” (July 2012), p. 3 ق 
 (87) International Dalit Solidarity Network, “Equality in aid: addressing caste discrimination in humanitarian 

response” (2013), pp. 3-4 ق 
 (88) National Dalit Watch-National Campaign on Dalit Human Rights, “Addressing caste discrimination in 

humanitarian response” (2011)ق 
 (89) Timothy Gill, “Making things worse: How ‘caste-blindness’ in Indian post-tsunami disaster recovery has 

exacerbated vulnerability and exclusion” (Dalit Network Netherlands, 2007) ق 
 (90) www.amnesty.org/en/documents/asa31/1753/2015/en ق 
 (91) Bethan Cobley, “International consultation on caste-based discrimination”, p. 18 ق 
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وثــــائق ليمهالبــــ  تالســــتحداراإ املتبيدــــ  تــــاألخلة واملي ضــــ   وعــــدر مشــــاخل   اجملتمبــــاإ املتألــــرخلة يف 
 ق(92)عميضاإ ملنع الدراخل تشأي جمعادة البناء

  
 الماضررات من الطبقيةحالة النساء والفايات  -خامساا  

 
تبد الهبدض  أحـد الب امـحت الـا تنـفر عـن وجـ د أشـ ال متبـددة ومتداطبـ  مـن التمضضـز ضـد  -95

تشــــ حت لــــا   مبرضــــاإوتبــــد ننــــاء وفتضــــاإ الهبدــــاإ الــــدنضا  ق(93) م عــــاإ مبضنــــ  مــــن الننــــاء
 ا امل  عيى الن اءقالبام  و رماي من ا يف احلضاة احلنت ا  حد ر ن و ل
وحـــددإ جمحـــدى  ق(94)يبنـــف الهبدـــيجي ول ســـضما البنـــف اجلننـــيل ضـــحض فبـــادة مـــا  دبـــن  -96

مــــن م يف اجملتمــــع  9مــــن أشــــ ال البنــــف ضــــد ننــــاء الــــدالض :  خلئضنــــضا   شــــ ا   12 (95)الدخلاســــاإ
)العتـــــداء البـــــدينجي واساانـــــ  اليفظضـــــ جي والتحـــــرو والعتـــــداء اجلننـــــضلجي والغتصـــــااجي والســـــتغال 

البغــــاءجي واللتهـــــاف تــــالد ة أو عـــــن طر ــــق التحا ـــــحتجي واحلــــب  الدنـــــرتجي اجلننــــيجي واس ــــراا عيـــــى 
جي واس ــلاء اجلننــي لاطفــالجي مــن اسنــاث دالــحت األســرة )رتــحت األجنــ  والرضــع 3واسمهــال الهــو(جي و
 والبنف املنزيل(ق 

وتشــــري البضانــــاإ املتاحــــ  جم  أي البنــــف الهبدــــي ضــــد الننــــاء والفتضــــاإجي ول ســــضما البنــــف  -97
ول  ـــتم استـــا  عنـــه يف الدـــرى  مـــا   ـــ ي لفضـــا     ـــريا  تـــه  رـــا  تزا ـــدق فـــالبنف والت د ـــد اجلننـــيجي خل 

 شــ حت ثدافــ  اسلفــاء والصــم  واسفــاإ مــن البدــااجي وــا  ألــع عــنء واــ  مــا واملنــاطق الر فضــ جي 
 الشب خل تالباخل يف البد د من احلالإ عيى الألحا ا ل اجلناةق 

جي (96)الألــحا ا الرئضنــضل لا ــاخل تالبشــر   ا رومــ  أ ألــا  وتشــ حت الننــاء مــن الفئــاإ الهبدضــ -98
جي واملماخلســـاإ ال دافضـــ  (98)جي وعب د ـــ  الـــّد ن(97)يـــزواج املب ـــر و/أو الدنـــرتلتشـــ حت لـــا  و تبـــرة 

ا امـــاإ رماخلســـ  النـــحر حلرمـــاي ننـــاء الـــدالض  مـــن حدـــ ر ن الرتصـــاد    الألـــاخلةق وت جـــه أحضانـــا  

__________ 

 (92) International Dalit Solidarity Network, “Equality in aid: addressing caste discrimination in humanitarian 

response”, pp. 4-5 ق 
مـن املـادة  1( تشـأي الفدـرة 2004)25د املـرأةجي الت ملـض  البامـ  خلرـم انظر: الي ن  املبنض  تالدألـاء عيـى التمضضـز ضـ (93) 

ــــداتري ا املــــ  امل رتــــ (جي ال 4 ( تشــــأي اللتزامــــاإ 2010)28  والت ملــــض  البامــــ  خلرــــم 12فدــــرة مــــن التفارضــــ  )الت
 ق18من التفارض جي الفدرة  2األساسض  ليدول األطراف ر جن املادة 

 ق16جي الفدرة A/HRC/26/38/Add.2جي و15جي الفدرة A/HRC/26/38/Add.1انظر  (94) 

 (95) Aloysius Irudayam and others, “Dalit women speak out, violence against Dalit women in India” (National 

Campaign on Dalit Human Rights, 2006), pp. 3-4 ق 
 ق28جي الفدرة A/HRC/26/38/Add.1انظر  (96) 

 ق23جي الفدرة A/HRC/29/40انظر  (97) 

 (98) Anti-Slavery International, Poverty, Discrimination and Slavery ق 
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جمم انضــــــ  احلصــــــ ل عيــــــى األخلة والســــــتفادة وــــــا فــــــن مــــــن والجتماعضــــــ  األساســــــض جي ومــــــن تضن ــــــا 
 ق(99)أمل ل
مــــا ترت ــــن الفظــــائع ذــــق ننــــاء الهبدــــاإ امل مشــــ  عنــــدما بــــاولن التأ ضــــد عيــــى  و  ــــريا   -99

ق و شـــــمحت اجلنـــــاة أملـــــحاا األخلاضـــــي وضـــــبات (100)حدــــ ر ن و ـــــدت الد اعـــــد الهبدضـــــ  واجلننـــــانض 
الغألــن الهبدــي عــن  حضــث   ــ ي "البدــاا" مبــيفا   الشــرط  واألطبــاء واملبيمــل مــن الهبدــ  النــائدةجي

 ق(101)جم  تيدل املرأة و تمب ا دخلسا   لل  و  دف  
وت اجه ننـاء الـدالض  عدبـاإ يف جمم انضـ  الي ـ ء جم  أنظمـ  الدألـاء الر ضـ ق و شـمحت ذلـ   -100

خلفـــــص ضـــــبات الشـــــرط  تنـــــ ضحت الشـــــ اوى اجلنائضـــــ  أو التـــــألر يف خلفـــــع الشـــــ اوىجي وعـــــدر جمجـــــراء 
 ق(102)إ سيضم  يف ش اوى البنف وس ء املبامي جي وعدر ا  اث من ويل جمنفاذ الدان ي دضدا
مــــا  ـــتم جمرصــــاء الننـــاء مــــن اجملتمبــــاإ املتألـــرخلة مــــن الهبدضـــ جي ول ســــضما يف املنــــاطق  و  ـــريا   -101

جم  أدواخل ثان  ـــ  أو تاتبــ  يف عميضــ  ملـــنع الدــراخلق وتفضـــد وجمحــالت ن الر فضــ جي مــن البميضـــاإ النضاســض  
ـــيفي ال تدـــاخل ر تـــأي ننـــاء الـــدالض  الر فضـــاإ الـــاا  شـــغين مداعـــد يف اجملـــال  البيد ـــ  )البانشـــضاإ( لت

عيـــى البدـــاء يف املنـــازل ومـــ ي ن أزواج ـــن يف الجتماعـــاإق وتبـــرة مـــن حـــاول مـــن ن التحـــدث يف 
 ق(103)الا اجملال  جم  خلدة فبحت سيبض جي تحت وليبنفجي ضد أفراد طبدت ن

ولـــاخلج جنـــ   آســـضاجي تنـــدخل املبي مـــاإ عـــن الننـــاء والفتضـــاإ املتألـــرخلاإ مـــن الهبدضـــ ق ويف  -102
نل مـــن االضاتـــايجي  شـــف  دخلاســـ  استدصـــائض  أجر ـــا خلاتهـــ   ر ـــر الب خلا ـــ  عـــن أي ننـــاء الب خلا ـــ   بـــ

التمضضــــز يف  م عــــ  واســــب  مــــن اجملــــالإجي مــــن تضن ــــا الــــزواج والت ظضــــف والرعا ــــ  الصــــحض جي وتبــــرة 
ق ويف م خل تانضـــاجي تفضـــد التدـــاخل ر تـــأي ننـــاء احلـــراطل (104)يف املائـــ  مـــن ن ليبنـــف اجلننـــي 30 حـــ ايل

عرضـــ  أ  ـــر مـــن غـــريان  هـــر البنـــف يف اجملـــالل البـــار وا ـــا  عيـــى النـــ اءجي وتـــأهنن  بـــانل مـــن 
منــت  اإ مرتفبــ  مــن البنــف اجلننــي رــا  شــمحت الغتصــااجي والغتصــاا الزوجــيجي والبنــف املنــزيلجي 

 ق(105)تداء اجلننيوالع
__________ 

 ق39جي الفدرة A/HRC/20/16انظر  (99) 

(100) Evidence, “Atrocities against Dalit women and access to justice”(2011), p. 4 ق 
(101) International Dalit Solidarity Network and others, “Violence against Dalit women”, briefing note for the 

eleventh session of the Human Rights Council ق 
(102) Minority Rights Group International, written contribution to the general discussion on access to justice at the 

fifty-fourth session of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (2013) ق 
(103) Navsarjan Trust and others, “The situation of Dalit rural women”, submission to the general discussion on 

rural women of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (2013), p. 3 ق 
(104) Buraku Liberation League Central Women’s Division, “What the survey findings tell us: Buraku Women” in 

Minority Women Rise Up: A Collaborative Survey on Ainu, Buraku and Korean Women in Japan  

(International Movement against All Forms of Discrimination and Racism, 2004), sect. 1.2 ق 
(105) Unrepresented Nations and Peoples Organization and Initiative pour la résurgence du mouvement 

abolitionniste Mauritanie, submission for the second periodic review of Mauritania (2015), p. 6 ق 



 A/HRC/31/56 

 

26/32 GE.16-01186 

 

 مـــا تشـــمحت انت ا ـــاإ حدـــ ا اسننـــاي ضـــد الننـــاء والفتضـــاإ تنـــبن وضـــب ن الهبدـــي  -103
الظـــروف الجتماعضـــ  والرتصـــاد   املتنـــم  تاحلرمـــاي البـــال  والـــا تـــ ثر تشـــ حت مباشـــر عيـــى التمتـــع 

خنفــــاة اذدــــ ر ن الرتصــــاد   والجتماعضــــ  وال دافضــــ ق وتبــــاين ننــــاء وفتضــــاإ الهبدــــاإ الــــدنضا مــــن 
ـــ  ىمنـــت   مـــن م املـــي  التبيـــضمق ومـــاخلس ال  ـــري وز ـــادة احتمـــالإ مـــنب ن  جياسملـــار تـــالدراءة وال تات

لهـــرة دوي قا ـــ جي مـــن تضن ـــا لـــع النفا ـــاإ الضـــدوتجي وبصـــين عيـــى أجـــ خل أرـــحت مـــن  مـــن ن أعمـــال  
 جي ـ  الصـحض ا ـدماإ البامـ  رـا فض ـا الرعاالسـتفادة مـن مـن  أ ألا  غريانق ول  تم ن البد د من ن 

ـــ  ـــلل  مـــن و  تشـــ حت حمـــدودجي واـــن حمرومـــاإ  نـــتفدي من ـــا أو  جيا هـــ  والســـتحداراإ احل  مض
 ق(106)ذ م ال ارع من امتا  األخلة

  
 المبادرات والمماريات الجيدة لمواجهة الامييز الطبقي -يادياا  
 

 منظومة األمم الماحدة -ألف 
 

منــأل  التمضضــز الدــائم عيــى أســاس الننــنجي ول ســضما التمضضــز الهبدــيجي تــزلم متزا ــد يف  حظضــ  -104
منظ مــ  األمــم املتحــدة عيــى مــدى البدــد ن املاضــضلق واضــهيب  جلنــ  الدألــاء عيــى التمضضــز البنصــرت 

تماعضــ   املماثيــ  مــن افرمضــ  الجوعيــى األنــ اع   ضــالتمضضــز الدــائم عيــى الهبد تــدوخل فاعــحتجي جمذ تناولــ  أول  
( مـــن 1)1النحـــ  املنصـــ   عيضـــه يف املـــادة   شـــ حت مـــن أشـــ ال التمضضـــز عيـــى أســـاس الننـــنجي عيـــى

التفارض  الدولض  ليدألاء عيى لضع أش ال التمضضز البنصرتجي  ما تناول  املنأل  يف استبراضـا ا ليـدول 
 وملـا  تبر فـا   جي(1)1( مـن تفنـري الي نـ  ليمـادة 2002)29زز اعتماد الت ملض  البام  خلرم املتألرخلةق وع

 "قل ضع امل خلوث املماثي اليتمضضز الهبدي تأنه "التمضضز الدائم عيى النظار الهبدي ونظم  شاما  
وش حت عمحت الي ن  الفرعض  الناتد  لتبز ز وقا   حد ا اسنناي أمهض   برية يف عميض  جملدـاء  -105

أررإ فضه تـأي التمضضـز عيـى أسـاس  اللت 2000/4الأل ء عيى منأل  التمضضز الهبديق وعدن رراخلاا 
البمــحت والننــن اــ  شــ حت مــن أشــ ال التمضضــز الــا بظراــا الدــان ي الــدويل حلدــ ا اسننــايجي عضنــ  

سعــداد وخلرــ  عمــحت تشــأي امل ضــ ع لتحد ــد اجملتمبــاإ الــا تتبــرة ليتمضضــز عيــى  الي نــ  الفرعضــ  لبــريا  
اـــلا التمضضـــز تشـــ حت فبـــالق وخل ـــزإ أســـاس امل نـــ  والننـــنجي ووضـــع ت ملـــضاإ ميم ســـ  ليدألـــاء عيـــى 

مدـرخلاي لاملـاي  ( عيى البيداي يف آسـضا فدـ ق وعتـّل لحدـا  E/CN.4/Sub.2/2001/16ال ثضد  ا تامض  )
لاضــهاع ر مــ  جمعــداد دخلاســ  شــامي  عــن التمضضــز عيــى أســاس البمــحت والننــنجي وــا أدى جم  وضــع 

حدة من أجحت الدألاء الفبيي عيى التمضضز عيـى مشروع املبادا األساسض  واملبادا الت جض ض  لامم املت
 تبدق مل  بتمدا  ي  حد ا اسنناي خل ضا   اللتأساس البمحت والنننجي 

جي أوملــ  ت ضــ ك املــل رة اسخلشــاد   لامــل البــار تشــأي التمضضــز البنصــرت 2013ويف عــار  -106
وقا ــــ  األريضــــاإ تــــأي تبــــيف جمجــــراءاإ وسضاســــاإ األمــــم املتحــــدة "عــــن أي األشــــخا  املنــــت دفل 

__________ 

(106) Navsarjan Trust and others, alternative report to the Committee on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women for its examination of the fourth and fifth periodic reports of India (2014) ق 
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تــــالتمضضز عيــــى أســــاس الننــــنجي ول ســــضما التمضضــــز الهبدــــي واملماخلســــاإ ذاإ الصــــي جي م جــــ دوي يف 
 يف وضع م مم عيى    لا  وذاج  جم  ااتمار مرّ ز"قعدد من النضاراإ 

جي وضــب  شــب   األمــم املتحــدة املبنضــ  تــالتمضضز البنصــرت وقا ــ  األريضــاإ 2014ويف عــار  -107
لهــ  عمــحت لــدعم تنفضــل تيــ  الت ملــضاإجي رــا يف ذلــ  جمعــداد "ت جضــه ملنظ مــ  األمــم املتحــدة تشــأي 

لســ اتض ض  مل افحـ  التمضضــز عيــى أســاس البمــحت والننــن"ق التحـد اإ الرئضنــض  واألول  ــاإ والــنت   ا
ويف ورـــ   تاتـــ  اـــلا التدر ـــرجي  ـــاي لـــرت وضـــع الصـــضغ  الن ائضـــ  ألداة ت جض ضـــ  تشـــأي التمضضـــز عيـــى 
أســـــاس الننـــــنجي رـــــا  شـــــمحت التحـــــد اإ الرئضنـــــض  والـــــنت   الســـــ اتض ض  مل افحـــــ  التمضضـــــز الهبدـــــي 

 وأش ال التمضضز املماثي ق
ـــــز الهبدـــــي يف  مـــــا  -108 ـــــاول التمضض ـــــاإ يف جمطـــــاخل اسجـــــراءاإ ا املـــــ  تن ـــــدأ امل يفـــــ ي تال ل  ت

 اتصال م مع الدول ويف التداخل ر امل اضضبض  وتداخل ر الز اخلاإ الدهر  ق
  

 الاشريعات والادابير الخاصة على الدعيد الوطني -باء 
 

ما ــ  اجملتمبــاإ املتألــرخلة مــن تشــمحت ا هــ اإ التددمضــ  الفبالــ  الــا م ــن ليــدول اراذاــا حل -109
الهبدضــ  مــا  يــي:  د ــد اجملتمبــاإ الــا تبــاين مــن التمضضــز عيــى أســاس النظــار الهبدــي ونظــم ال ضــع 

حلدـــ ا اسننـــاي يف األطـــر  املـــ خلوث املماثيـــ   والعـــ اف الصـــر ج تـــالتمضضز الهبدـــي تاعتبـــاخلا انت ا ـــا  
حمــددة مــن التمضضــز عيــى أســاس النظــار  ال طنضــ  الشــاخلع   ووضــع تشــر باإ حصصــ  مل افحــ  أشــ ال

واحلصــ  وا هــ  ا ــددة أوجــه التخصــض  الهبدــي والــنظم املماثيــ   وارــاذ تــداتري لاملــ جي رــا فض ــا 
 افدف  والتنفضل الفبال ليتشر باإ والتداتري ا امل ق 

 
 األحكام الدياورية  

تاعتباخلاـــا أحـــد أســـباا التمضضـــز يف جنـــ   آســـضاجي تشـــري عـــدة دســـاتري ملـــراح  جم  "الهبدضـــ "  -110
(جي ونضبـــــــال 16و 15(جي وافنـــــــد )املادتـــــــاي 28ا ظـــــــ خلجي رـــــــا يف ذلـــــــ  دســـــــاتري تـــــــنغاد م )املـــــــادة 

 (ق وفألـا  3-12و 2-12(جي وسرت لن ا )املادتـاي 27و 26و 22(جي وتا نتاي )امل اد 18 )املادة
 "النبل" ملراح ق ( لرماي24( ونضبال )املادة 17عن ذل جي فإي دست خلت افند )املادة 

أمــا لــاخلج جنــ   آســضاجي فتبــد اسشــاخلاإ الدســت خل   جم  "الهبدضــ " حمــدودةق وتشــمحت األم يــ   -111
ــــاي  ــــا فاســــ  )املادت (ق وتبــــص الدســــاتري 3-16( ودســــت خل م خل شــــض س )املــــادة 23و 1دســــت خل ت خل ضن

دة ليتمضضــز عيـــى تــدخلج "الهبدضــ " مــن تــل األســباا ا ظــ خلة ليتمضضــزجي ول ن ــا تدــدر جمشــاخلاإ حمــد ل
أساس نظم ال ضع امل خلوث املماثي ق فبيـى سـبضحت امل ـالجي  ظـر األح ـار الدسـت خل   يف الضاتـاي التمضضـز 

(ق ويف 14عيــــى أســــاس أمــــ خل مــــن تضن ــــا "البــــرا أو ال ضــــع الجتمــــاعي أو أملــــحت األســــرة" )املــــادة 
 (ق11املادة دست خل الص مالجي  بد النتماء "الدبيي" أحد األسباا ا ظ خلة ليتمضضز )
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واعتتمـــدإ يف تبـــص البيـــداي أح ـــار دســـت خل   أو تشـــر بض  حمـــددة تتنشـــ  أوجـــه رصـــض  أو  -112
أنظمــ  ليحصــ  لصــا  الفئــاإ املتألــرخلة مــن الهبدضــ ق ويف افنــدجي  نــمج الدســت خل وتبد اتــه تارــاذ 

ملصـنف جي وتـ فري تاجملتمبـاإ امل مشـ جي رـا  شـمحت الهبدـاإ ا وتبيضمضـا   تداتري لامل  لين ـ ة اجتماعضـا  
أوجــــه رصــــض  ملداعــــد تشــــغحت تالنتخــــاا يف  يــــ  النــــ اا واجملــــال  التشــــر بض  لي ل ــــاإ لصــــا  
الهبدــاإ املصــنف ق و ألــم الدســت خل اجلد ــد لنضبــال عــدة أح ــار لألــماي حدــ ا الــدالض  يف  ــالإ 

حت الننــو ليفئــاإ  نــتند جم  التم ضــ سضاســضا   من ــا الت ظضــف والتبيــضم والرعا ــ  الصــحض جي و صــض  نظامــا  
 ا روم جي را فض ا الدالض  واألريضاإ واملرأةجي عيى الصبضد ن ا يي وال طينق

 
 الاشريعات المحددة  

تبد التشر باإ ا ددة مل افح  التمضضـز الهبدـي ت ـحت مظـاارا مفضـدة يف  ـرت املماخلسـاإ التمضضز ـ   -113
ومــــع ذلــــ جي  ــــ دت ضــــبف منــــت  اإ تنفضــــل التــــداتري وتدــــدت اجلنــــاة جم  البدالــــ  وتــــ فري اجلــــيف ليألــــحا اق 

 التشر بض  واملناءل  عيى الن اءجي أو انبدام ماجي جم  سضادة اسفاإ من البداا وجمدام  التمضضز الهبديق
ويف جنــ   آســضاجي ســن  افنــد ونضبــال تشــر باإ حمــددة مل افحــ  التمضضــز الهبدــيق ومــن تــل  -114

بـــدل تشــــأي )منـــع اخلت ـــاا الفظــــائع ذـــق( الهبدـــاإ والدبائــــحت أحـــدث الدـــ انل يف افنــــد الدـــان ي امل
جي ورــان ي حظــر الت ظضــف يف اجلمــع الضــدوت لينفا ــاإ وجمعــادة تأاضــحت البــاميل 2015املصــنف  لنــن  

اجلـــرائم رـــان ي م افحـــ  التمضضـــز الهبدـــي والنبـــل ) 2011ق وســـن  نضبـــال يف عـــار 2013فضـــه لنـــن  
 جملالل البار وا ا ق(جي اللت لرر الا التمضضز يف اوالبد تاإ

 1969ويف الضاتايجي فإي ران ي التداتري ا امل  ملشـاخل ع السـتضباا )الـدتوا(جي الصـادخل يف عـار  -115
 نــل الظـــروف املبضشــض  يف أحضــاء الب خلا ـــ  ا ــددة )أحضـــاء اســت دف جي 2002حــىت عـــار والنــاخلت 

التبيــضم وتــ فري اجلــيف يف حــالإ الــدتوا( عــن طر ــق  نــل جمم انضــ  احلصــ ل عيــى الرعا ــ  والت ظضــف و 
 التمضضز ضد فئ  الب خلا  ق 

جم  جم ـــاء الاتمـــار البـــار  2010ويف املمي ـــ  املتحـــدةجي أدى ملـــدوخل رـــان ي املنـــاواة لنـــن   -116
جي  شــــمحت الدـــان ي ا ي الهبدــــ    انـــن مــــن 2013رنـــأل  التمضضـــز الهبدــــيق ومنـــل تبد يــــه يف عـــار 

  ـ  الـا تـللت ا منظمـاإ اجملتمـع املـدين وت ملـض  جلنـ  الدألـاء ج انن البراجي وذل  تبد اجل ـ د الدع
 ق  (107)2011عيى التمضضز البنصرت يف استبراض ا حلال  الدول  يف عار 

 
 المؤيسات الماخددة  

(جي "وضـــع آلضـــاإ ران نضـــ جي 2002)29الـــدولجي يف ت ملـــضت ا البامـــ  خلرـــم طيبـــ  الي نـــ  جم   -117
ــــز امل سنــــاإ الدائمــــ  أو  ــــز احــــ ار متتــــع أفــــراد مــــن لــــال تبز  جمنشــــاء م سنــــاإ متخصصــــ جي لتبز 

 اجملتمباإ الدائم  عيى الننن ذد ا اسنناي عيى ردر املناواة مع سائر أفراد اجملتمع"ق
__________ 

 ق30جي الفدرة CERD/C/GBR/CO/18-20انظر  (107)
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جي أنشـــأإ نضبـــال الي نـــ  ال طنضـــ  ليـــدالض  امل يفـــ  تتحدضـــق اـــدف مـــزدوج 2002ويف عـــار  -118
خل البـــار ليتنمضـــ  ال طنضـــ " و ضئـــ  تضئـــ  م اتضـــ   تم ـــحت يف: ز ـــادة مشـــاخل    تمبـــاإ الـــدالض  "يف املنـــا

 ق(108)جملتمباإ الدالض 
 (109)املصـــــنف    ضئـــــ  منـــــتدي ليهبدـــــاإ جي أنشـــــأإ افنـــــد الي نـــــ  ال طنضـــــ  2004ويف عـــــار  -119

 جياملصــنف تالهبدــاإ خلملــد تنفضــل التشــر باإ املتبيدــ  مــن تضن ــا م يفــ  ر م عــ  متن عــ  مــن امل ــارجي 
 تا  الدوخلت عن حال  تنفضل التشر باإقواس جيوالتحدضق يف الش اوى

  
 مبادرات المجامع المدني -جيم 

 
تبــد منظمــاإ اجملتمــع املــدين مــ ثرة يف الن ــ ة تدألــض  اجملتمبــاإ املتألــرخلة مــن الهبدضــ  مــن  -120

لـــال اجل ـــد الـــدع ت عيـــى الصـــبضد ن الـــ طين والـــدويلجي وأعمـــال الت املـــحت الشـــب يجي وتنفضـــل تـــرام  
وقــاإ حمــددة مل افحــ  التمضضــز الهبدــي ومــا ماثيــهق وانــا  البد ــد مــن مبــادخلاإ املماخلســاإ اجلضــدة 

 راد ــا اجل ــاإ الفاعيــ  يف اجملتمــع املــدين ليدألــاء عيــى التمضضــز الهبدــي ضــد  تمبــاإ الــدالض  الــا
ماثيـــ  يف منـــاطق ألـــرى مل افحـــ  التمضضـــز ضـــد املبـــادخلاإ فـــإي امل  ومـــع ذلـــ جي (110)يف جنـــ   آســـضا

 فئاإ ألرى متألرخلة من الهبدض  ل تزال ناشئ جي مع تبص الست ناءاإق
مــن ربــحت  2008يف عــار يف م خل تانضــا شــئ  مبــادخلة انببــاث احلر ــ  النبتارضــ  ويف م خل تانضــاجي أتن -121

رائـــد تـــاخلز مـــن احلـــراطل مـــن أجـــحت الـــدع ة جم  الدألـــاء عيـــى البب د ـــ  واملماخلســـاإ املماثيـــ جي و ـــلل  
 لبرة رألا ا حمددة عيى ا ا م الدألائض ق 

    ـــحت الشـــباا لتنمضـــ  ويف الـــضمنجي أنشـــأ شـــباا منتمـــ ي ألريضـــ  األلـــدار )امل مشـــل( شـــب -122
اجملتمـــع مــــن أجـــحت البمــــحت عيــــى الصـــبضد ا يــــي ليدألـــاء عيــــى التمضضــــز الهبدـــيق وتنــــت دف ترا  ــــا 

 التبيضم واملشاخل   النضاسض  والت دضف يف  ال حد ا اسنناي وتناء الددخلاإق
  
 اتيانااجات والاوصيات -يابعاا  

 
المماثلةةة هةةاعرة عالميةةة تةةؤثر علةةى أكثةةر يعةةد الامييةةز القةةائم علةةى نظةةام الطبقيةةة والةةنظم  -123
مليةةةون شةةةخل فةةةي كةةةل أنحةةةاء العةةةالمس وعةةةذا اتناهةةةا  الجسةةةيم لحقةةةوق اإلنسةةةان  250مةةةن 

يخةةةالف المبةةةادس األيايةةةية لعالميةةةة كرامةةةة اإلنسةةةان والمسةةةاواة بةةةين البشةةةر، حيةةةث يميةةةز بةةةين 
إلةى درجةة  فئات "أدنى" و"أعلةى" مةن األفةراد بسةبع واضةعهم الطبقةي المةوروثس ويةؤد  أيضةاا 

بالغة من اإلصداء ونزع الدةفة اإلنسةانية عةن المجامعةات الماضةررة مةن الطبقيةة الاةي عةادة مةا 

__________ 

(108) http://ndc.gov.np/site/cms/12 ق 
(109) www.ncsc.nic.in ق 
(110) Bethan Cobley, “International consultation on caste-based discrimination”, pp. 48-54 ق 
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اتصادةادية، وتحةرم  - ، وتعةاني أيةوأ الظةروف اتجاماعيةةتكون من بين أكثةر السةكان حرمانةاا 
ليهةةا مةةن الاماةةع بحقوصهةةا المدنيةةة والسيايةةية واتصادةةادية واتجاماعيةةة والثقافيةةة أو تحدةةل ع

 بشكل مقيد بشدةس
ويعةةد الامييةةز القةةائم علةةى نظةةام الطبقيةةة والةةنظم المماثلةةة ماريةة  بعمةةق فةةي العالصةةات  -124

الشخدةةية والعامةةة فةةي البلةةدان الماضةةررة مةةن الطبقيةةةس وبالاةةالي، فةةين الاغلةةع عليةةه لةةن ياطلةةع 
دف تغييةر اتبةاع نةهههةم مجامعيةة تسةاه أيضةاا يةياطلع اياجابات صانونية وييايةية فحسةع، بةل 

طريقةةةةة تفكيةةةةر األفةةةةراد والضةةةةمير الجمةةةةاعي للمجامعةةةةات المحليةةةةةس وفةةةةي عةةةةذا الدةةةةدد، فةةةةين 
الاثقيةةةف المجامعةةةي الريةةةمي وييةةةر الريةةةمي والحةةةوار المفاةةةور مةةةن يةةةن مبكةةةرة عمةةةا عندةةةران 

 سأياييان لضمان صبول واحارام مبادس الكرامة اإلنسانية والمساواة بين البشر عموماا 
إجةةةةةراء المزيةةةةةد مةةةةةن الدرايةةةةةات المعمقةةةةةة بالحاجةةةةةة إلةةةةةى الخاصةةةةةة  وتعاةةةةةرف المقةةةةةررة -125

للمجامعةةات الماضةةررة مةةن الطبقيةةة، وت يةةيما خةةار، جنةةوبي آيةةيا، لعمةةل تقيةةيم شةةامل لحالةةة 
الاةةي تواجههةةا وتنفيةةذ الاةةدابير المالئمةةة لمكافحةةة الامييةةز المحةةددة عةةذه الفئةةات والاحةةديات 
مةةن الضةةرور  جمةةع البيانةةات المدةةنفة حسةةع س ولهةةذا الغةةرإ، فةةين االطبقةةي الةةذ  يةةؤثر عليهةة

عوامل منها الطبقة ونوع الجنس واإلثنيةة والةدين واللغةة مةن أجةل واضةع خريطةة يةليمة للفئةات 
الماضررة في البلدان الاي تؤثر فيها الطبقيةةس وياعةين أن تسةمر بةرامم جمةع البيانةات بأشةكال 

 لماعلقة بالحق في الخدوصيةسمانوعة من الاحديد الذاتي وأن تماثل للمعايير الدولية ا
لمةةا تاعةةرإ لةةه  رئيسةةياا  ويعةةد الامييةةز علةةى أيةةاس النظةةام الطبقةةي والةةنظم المماثلةةة يةةبباا  -126

المجامعةةات الماضةةررة مةةن الفقةةر وانعةةدام المسةةاواة واإلصدةةاء اتجامةةاعيس وفةةي تنفيةةذ خطةةة 
خاصةة بالطبقيةة  ، ياعةين علةى الةدول النظةر فةي إدرا، مؤشةرات2030الانمية المسادامة لعام 

 حالة الفئات الماضررةسبمعالجة أعداف الانمية المسادامة وياياتها صيام لضمان 
أن العناصةةر والمعةةايير ذات الدةةلة المنبثقةةة عةةن إطةةار حقةةوق  ةالخاصةة ةرى المقةةرر تةةو  -127

األصليةةات، بمةةا يشةةمل المسةةاواة وعةةدم الامييةةز والاشةةاور والمشةةاركة والاةةدابير الخاصةةة، يمكةةن 
م فةةةي حمايةةةة حقةةةوق المجامعةةةات الماضةةةررة مةةةن الطبقيةةةة، وياعةةةين تطبيقهةةةا لمكافحةةةة أن تسةةةه

 الامييز القائم على النظام الطبقي والنظم المماثلةس
وياعةةين أن تعامةةد الةةدول تشةةريعات محةةددة تحظةةر الامييةةز علةةى أيةةاس النظةةام الطبقةةي  -128

لمكافحةة الامييةز الطبقةي بشةكل  و/أو النظم المماثلةس ويجع أن تنفَّذ األطةر القانونيةة القائمةة
 مالئم وتام وأن تشمل العقوبات المنايبة على أفعال الامييز الطبقيس

وياعةةةةةين أن تجةةةةةر  الةةةةةدول حمةةةةةالت للاوعيةةةةةة علةةةةةى الدةةةةةعيدين الةةةةةوطني والمحلةةةةةي،  -129
الامييز الطبقةةةةةي بةةةةةتسةةةةةاهدف المجامعةةةةةات الماضةةةةةررة والجمهةةةةةور بنطاصةةةةةه الوايةةةةةع لاةةةةةوعياهم 

س وياعةةين أن تهعل ةةم عةةذه الحمةةالت الجمهةةور بمخالةةف المظةةاعر وأوجةةه لةةهواألشةةكال المماثلةةة 
الضةةحايا بحقةةوصهم تعريةةف الحظةةر القةةانوني والعقوبةةات الماعلقةةة بةةالامييز الطبقةةي، كمةةا ينبغةةي 
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السةةبل المااحةةة للجةةوء إلةةى القةةانون مةةن أجةةل إلقةةاء الضةةوء علةةى مماريةةات الامييةةز الطبقةةي بو 
 والحدول على الجبرس

ى وجةةةه اتيةةةاعجال واضةةةع وتنفيةةةذ خطةةةط عمةةةل وميزانيةةةات وطنيةةةة شةةةاملة وياعةةةين علةةة -130
لمكافحةةةة الامييةةةز القةةةائم علةةةى النظةةةام الطبقةةةي والةةةنظم المماثلةةةة فةةةي البلةةةدان الماضةةةررة مةةةن 
الطبقيةةةةس وينبغةةةي أن تشةةةامل الخطةةةط علةةةى أعةةةداف وتةةةدابير وااضةةةحة فةةةي طائفةةةة مانوعةةةة مةةةن 

ر، والاوهيةةف، والدةةحة، واإليةةكان، المجةةاتت، بمةةا فةةي ذلةةك ايةةاراتيجيات الحةةد مةةن الفقةة
والاعلةيم، وإمكانيةةة الحدةةول علةى الخةةدمات األيايةةية الاةةي تشةمل الميةةاه والدةةرف الدةةحيس 

بقضةةةايا النسةةةاء الماضةةةررات مةةةن الطبقيةةةة، وأن  خاصةةةاا  اعامامةةةاا عةةةذه الخطةةةط وياعةةةين أن تةةةولي 
ن تهةةزود بالامويةةل تواضةةع بالانسةةيق مةةع الفئةةات الماضةةررة والمنظمةةات المحليةةة العاملةةة معهةةا، وأ

 الكافيس وينبغي رصد تقدمها باناظامس 
 الاخدةةةةةيلوياعةةةةةين اتخةةةةةاذ وإنفةةةةةاذ تةةةةةدابير خاصةةةةةة، بمةةةةةا فيهةةةةةا أنظمةةةةةة و/أو بةةةةةرامم  -131

والحدةةةةةل، وذلةةةةةك فةةةةةي مجةةةةةاتت محةةةةةددة منهةةةةةا الاوهيةةةةةف والاعلةةةةةيم والمؤيسةةةةةات العامةةةةةة 
فعةال فةي الحيةاة  والسيايية، بهدف اضمان مشاركة المجامعةات الماضةررة وتمثيلهةا علةى نحةو

 العامةس 
وتعد النساء والفايات عراضة بشكل خةا  للامييةز الطبقةي، حيةث يعةانين مةن أشةكال  -132

ماعددة وماقاطعة من الامييز يةواء بسةبع جنسةهم أو واضةعهم الطبقةي ييةر المميةزس وياعراضةن 
ف بشةةكل ييةةر مانايةةع تناهاكةةات رعيبةةة لحقةةوق اإلنسةةان، بمةةا فيهةةا العنةةف، وت يةةيما العنةة

الجنسةي، واتتجةار، والةزوا، المبكةر و/أو القسةةر ، والمماريةات الاقليديةة الضةارةس ويةةواجهن 
عقبةةةات فةةةي إمكانيةةةة اللجةةةوء إلةةةى القضةةةاء والحدةةةول علةةةى الجبةةةر، وياعراضةةةن ل صدةةةاء مةةةن 

س وياعةين علةى الةدول الماضةررة فيهةا القةرار أو ل حالةة إلةى أدوار ثانويةة أو تابعةةصنع عمليات 
القيةةةةام علةةةةى وجةةةةه اتيةةةةاعجال باتخةةةةاذ إجةةةةراءات صةةةةارمة للقضةةةةاء علةةةةى عةةةةذه مةةةةن الطبقيةةةةة 

اتناهاكةةةةات، بطةةةةرق مةةةةن بينهةةةةا يةةةةن تشةةةةريعات محةةةةددة وتنفيةةةةذعا بفعاليةةةةة، واعامةةةةاد تةةةةدابير 
وييايات وبةرامم خاصةة لمعالجةة الحالةة الماريةخة مةن الاهمةيا واإلصدةاء الاةي تاعةرإ لهةا 

 النساء والفايات بسبع واضعهن الطبقيس
وياعةةةين إنشةةةاء عيئةةةات إشةةةرافية مخددةةةة أو إدارات خاصةةةة فةةةي المؤيسةةةات الوطنيةةةة  -133

س وياعةةين عليهةةا اتصاضةةاءلحقةةوق اإلنسةةان مةةن أجةةل مواجهةةة الامييةةز الطبقةةي ورصةةده، حسةةع 
تحليةةةةةل الاشةةةةةريعات المحليةةةةةة القائمةةةةةة، والاوصةةةةةية بانظةةةةةيم بةةةةةرامم، وإيةةةةةداء المشةةةةةورة بشةةةةةأن 

ذ الاشةةريعات المناعضةةة للامييةةزس وينبغةةي أن تقةةدم السيايةةات العامةةة مةةن أجةةل النهةةوإ بانفيةة
خةةةدمات معالجةةةة الشةةةكاوى، بطةةةرق منهةةةا تلقةةةي الشةةةكاوى وإجةةةراء الاحقيقةةةات والشةةةروع فةةةي 
اإلجراءات القانونية أو ماابعاها فيما ياعلق بالقضةايا المنطويةة علةى الامييةز الطبقةيس وياعةين أن 
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ويةةل والمةةوارد والمةةوهفين مةةن أجةةةل تكةةون عةةذه الهيئةةات مسةةاقلة ومةةزودة بمةةا يكفةةةي مةةن الام
 اتاضطالع بوتياها على النحو المالئمس

وياعةةين تةةوفير الاةةدريع للمكلفةةين بينفةةاذ القةةانون علةةى تحديةةد حةةاتت الامييةةز الطبقةةي  -134
والاعامةةل معهةةا بشةةكل مالئةةم، وت يةةيما الحةةاتت المنطويةةة علةةى العنةةف الطبقةةيس وينبغةةي علةةى 

وكةةةةوتت اتيةةةةاجابة السةةةةريعة لالعانةةةةاء بالضةةةةحايا وإجةةةةراء اضةةةةباش الشةةةةرطة واضةةةةع وتنفيةةةةذ بروت
 نالمكلفين بينفةاذ القةانون الةذيجنائيةة إلنزالهةا بةعقوبةات  واضةعالاحقيقات في الموصعس وياعين 

 دنيا" أو يقةةررون عمةةداا الةةطبقةةة اليهملةةون الشةةكاوى المقدمةةة مةةن األفةةراد الةةذين يعابةةرون مةةن "
ة الجنةةةةةاةس وياعةةةةةين تشةةةةةجيع تعيةةةةةين أفةةةةةراد عةةةةةدم الاحقيةةةةةق فةةةةةي عةةةةةذه الشةةةةةكاوى و/أو مالحقةةةةة

المجامعةةات الماضةةررة فةةي وكةةاتت إنفةةاذ القةةانون، بطةةرق منهةةا إنشةةاء نظةةام للحدةةل ل فةةراد 
 الماضررين من الطبقيةس 

تنقةةير وياعةةين أن يكةةون الاثقيةةف بحقةةوق اإلنسةةان فةةي المةةدارس مةةادة إلزاميةةةس وينبغةةي  -135
الةةةةةواردة فةةةةةي الكاةةةةةع المدريةةةةةية إلاالةةةةةة الدةةةةةور النمطيةةةةةة والمجحفةةةةةة للمجامعةةةةةات  ةياالدةةةةةي

النظةةةام الطبقةةةي والةةةنظم المماثلةةةة القةةةائم علةةةى الماضةةةررة مةةةن الطبقيةةةة وتفنيةةةد البنةةةاء المجامعةةةي 
 ذات الدلة، بما في ذلك النبذ والفدلس والمفاعيم 

وذلةك علةى أيةس منهةا الطبقيةة، القةائم وياعين اتخاذ تةدابير محةددة لمواجهةة الامييةز  -136
في جميع اإلجراءات والبرامم اإلنمائية والماعلقةة بالاعةافي مةن الكةوارثس ويعةد تنفيةذ منهجيةة 
للاحليةةةةل الطبقةةةةي فةةةةي إطةةةةار المسةةةةاعدة اإلنسةةةةانية مةةةةن أجةةةةل الاحديةةةةد السةةةةليم للمجامعةةةةات 

مةن األمةور  ،انيةوكذلك تنفيةذ آليةات لضةمان الاوايةع العةادل ألعمةال اإلياثةة اإلنسة ،الماضررة
 الجوعرية لمنع تكرار الامييز الطبقي في أعمال اتياجابة اإلنسانيةس

وياعةةةةين علةةةةى الةةةةدول أن تقةةةةدم دعةةةةوات للمكلفةةةةين بالوتيةةةةات فةةةةي إطةةةةار اإلجةةةةراءات  -137
الخاصةةة مةةن أجةةل تقيةةيم حالةةة المجامعةةات الماضةةررة مةةن الطبقيةةة فيهةةا وأن تطلةةع مسةةاعدتهم 

 في يياق الاعاون الاقنيس 
وياعةين أن يحظةى مشةروع المبةةادس األيايةية والمبةادس الاوجيهيةةة ل مةم الماحةدة مةةن  -138

أجةةل القضةةاء الفعلةةي علةةى الامييةةز علةةى أيةةاس العمةةل والنسةةع بةةالاعزيز مةةن الةةدول واتعامةةاد 
 من مجلس حقوق اإلنسانس 

 


