
   2000)) الدورة السابعة والخمسون للجنة القضاء على التمييز العنصري

 

 *التوصية العامة السابعة والعشرون

 

 بشأن التمييز ضد الغجر

 

 إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

 

العنصري، وتقاريرها إذ تضع في اعتبارها البيانات المقدمة من الدول األطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

من االتفاقية، وكذلك المالحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن النظر في التقارير  9الدورية المقدمة، بموجب المادة 

 الدورية للدول األطراف،

 

خبراء وقد نظمت مناقشة موضوعية بشأن مسألة التمييز ضد الغجر وتسلقت مساهمات أعضاء اللجنة، فضالً عن مساهمات 

 من هيئات األمم المتحدة ومن هيئات أخرى منشأة بمعاهدات، ومن منظمات إقليمية،

 

وقد تلقت أيضاً مساهمات من المنظمات غير الحكومية المهتمة، الشفوية منها خالل االجتماع غير الرسمي المنظم عقده معها، 

 ومن خالل معلومات خطية،

 

 وإذ تأخذ في اعتبارها أحكام االتفاقية،

 

توصي الدول األطراف في االتفاقية، آخذة أوضاعها الخاصة في االعتبار، باعتماد التدابير التالية كليا أو جزئيا، حسب 

 .االقتضاء، لصالح أفراد مجتمعات الغجر

 

 

 التدابير ذات الطابع العام -1

التمييز العنصري مراجعة أو سّن أو تعديل التشريعات، حسب االقتضاء، بهدف القضاء على جميع أشكال   -1

  .ضد الغجر، وضد غيرهم من األشخاص أو المجموعات، بموجب االتفاقية

عتماد وتنفيذ استراتيجيات وبرامج وطنية وإبداء إرادة سياسية صادقة العزيمة وقيادة معنوية، بقصد تحسين ا -2

 .وضع الغجر وحمايتهم من التمييز من قبل هيئات الدولة، ومن أي شخص أو منظمة

  .رغبات الغجر فيما يتعلق بالتسمية التي يريدون أن يسموا بها وبالمجموعة التي يريدون أن ينتموا إليها حتراما -3

 .لتأكد من أن التشريع المتعلق بالجنسية وبالتجنيس ال يميز ضد أفراد مجموعات الغجرا -4

ملتمسي اللجوء من أصل تخاذ جميع التدابير الضرورية لتفادي أي شكل من أشكال التمييز ضد المهاجرين أو ا -5

 .غجري



راعاة وضع النساء الغجريات، وهن غالبا ما تكن ضحية تمييز مضاعف، وذلك في جميع البرامج والمشاريع م -6

  .المخططة والمنفذة وفي جميع اإلجراءات المعتمدة

صاف على نحو تخاذ التدابير المالئمة لضمان توفر سبل انتصاف فعالة ألفراد المجموعات الغجرية وكفالة اإلنا -7

 .كامل وفوري في حاالت انتهاك حقوقهم وحرياتهم األساسية

 .نشاء وتشجيع طرق مناسبة لالتصال والتحاور بين مجموعات الغجر والسلطات المركزية والمحليةا -8

لسعي، بتشجيع الحوار الحقيقي، أو المشاورات أو غير ذلك من السبل المالئمة إلى تحسين العالقات بين ا -9

الغجرية وغير الغجرية، وخصوصا على المستويات المحلية، بهدف تعزيز التسامح وتجاوز  المجموعات

التعصبات واألنماط السلبية المقبولة من الجانبين، وتكثيف الجهود الرامية إلى التكيف والتأقلم لتفادي التمييز 

 .وكفالة تمتع جميع األشخاص تمتعاً كامال بحقوقهم اإلنسانية وبحرياتهم

تراف بالضرر الذي لحق بمجموعات الغجر خالل الحرب العالمية الثانية بإبعادهم وإبادتهم والتفكير في االع -10

  .سبل تعويضهم

اتخاذ التدابير الالزمة، بالتعاون مع المجتمع المدني، وإنشاء مشاريع لتطوير الثقافة السياسة وتعليم السكان  -11

 .ام اآلخرين والتسامح، وخاصة فيما يتعلق بالغجرككل في روح يسودها عدم التمييز العنصري، واحتر

 

 تدابير الحماية من العنف العنصري  -2

ضمان حماية أمن الغجر وسالمتهم، من دون أي تمييز، باعتماد تدابير تحول دون ممارسة أعمال العنف   -12

للتحقيق  ضدهم بدوافع عنصرية، وضمان اإلجراءات العاجلة من طرف الشرطة، والمدعين العامين، والقضاء

في مثل تلك األفعال والمعاقبة عليها، والتأكد من أن مرتكبي تلك األعمال، مسؤولين عامين كانوا أم أشخاصاً 

 .آخرين، ال يمكنهم اإلفالت بأي شكل من العقاب

اتخاذ التدابير الالزمة لمنع الشرطة من استعمال القوة غير المشروعة ضد الغجر، خصوصا عندما يتعلق   -13

  .العتقال والحبساألمر با

تشجيع الترتيبات المالئمة لالتصال والحوار بين الشرطة والمجموعات والجمعيات الغجرية، بقصد تجنب  -14

النزاعات القائمة على التعصب العنصري، ومكافحة أعمال العنف بدافع عنصري ضد أفراد تلك المجموعات، 

 .وضد أشخاص آخرين أيضا

 .غجر في الشرطة وفي هيئات أخرى من هيئات تنفيذ القانونتشجيع توظيف أفراد من مجموعات ال  -15

تعزيز عمل الدول األطراف، ودول أو سلطات أخرى مسؤولة، في مناطق ما بعد النزاعات بقصد منع العنف   -16

 .ضد أبناء مجموعات الغجر أو ترحيلهم القسري

 

 التدابير في ميدان التعليم  -3

النظام المدرسي والعمل على تخفيض معدل االنقطاع عن دعم إدخال جميع األطفال من أصل غجري في  -17

المدرسة، ال سيما ضمن الفتيات الغجريات، ولهذا الغرض، ينبغي التعاون بصورة فعالة مع اآلباء الغجر، ومع 

 .الجمعيات والمجموعات الغجرية المحلية



لوقت الحفاظ على إمكانية تلقين منع، وتفادي فصل التالميذ الغجر عن باقي التالميذ قدر اإلمكان، وفي نفس ا  -18

لغة مزدوجة أو تلقين اللغة األم؛ ولبلوغ هذا الهدف ينبغي السعي إلى رفع مستوى التعليم في جميع المدارس، 

كما ينبغي رفع مستوى تحصيل األقليات في المدارس، واستخدام موظفين مدرسيين من بين أفراد المجموعات 

 .لى تعدد اللغاتالغجرية، وتعزيز التعليم القائم ع

 .التفكير في اعتماد تدابير متعلقة بميدان التعليم في صالح األطفال الغجر، بالتعاون مع آبائهم  -19

 .العمل بعزم على القضاء على أي تمييز أو مضايقة عنصرية ضد التالميذ الغجر  -20

وعات الرحل، بما في ذلك اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التعليم األساسي لألطفال الغجر المنتمين إلى مجم  -21

قبولهم بصفة مؤقتة في المدارس المحلية، أو من خالل دروس مؤقتة في مخيماتهم، أو باستعمال التكنولوجيات 

 .الجديدة للتعليم عن بعد

التأكد من أن برامجهم ومشاريعهم وحمالتهم التعليمية تأخذ في االعتبار وضع النساء والفتيات الغجريات   -22

  .السيئ

 .تدابير عاجلة ومستدامة بشأن تدريب مدرسين ومربين ومساعدين من ضمن التالميذ الغجر اتخاذ  -23

العمل على الوصول إلى اتصال أحسن وحوار أفضل بين موظفي التعليم واألطفال الغجر، وبين مجموعات   -24

 .الغجر واآلباء، بزيادة استخدام مساعدين من بين الغجر

، لمحو مدرسةالة مالئمة ألفراد مجموعات الغجر الذين تجاوزوا سن ضمان اعتماد أشكال ومخططات تعليمي  -25

 .األمية بين صفوف البالغين

، وتشجيع ودعم الناشبةإدراج فصول تتعلق بتاريخ الغجر وثقافتهم في الكتب المدرسية، في جميع المستويات   -26

وثقافتهم، حسب االقتضاء، بما في نشر كتب ومطبوعات أخرى، وبث برامج تلفزيونية وإذاعية تعنى بتاريخهم 

 .ذلك بلغاتهم

 

 

 تدابير لتحسين ظروف المعيشة  -4

سن القوانين، أو جعلها أكثر فعالية، لمنع التمييز العنصري في العمل، ومنع جميع الممارسات التمييزية في  -27

 .سوق العمل التي تمس أفراد المجموعات الغجرية، وحمايتهم من تلك الممارسات

ً اتخاذ   -28  .تدابير خاصة لتعزيز توظيف الغجر في اإلدارة والمؤسسات العامة، وداخل الشركات الخاصة أيضا

عتماد وتنفيذ تدابير خاصة في صالح الغجر متعلقة بالتوظيف في القطاع العام، كالتعاقد العام وأنشطة أخرى ا -29

لما كان ذلك ممكنا، على المستويين تتعهد بها الحكومة أو تمولها أو تدريب الغجر على مهارات ومهن مختلفة، ك

  .المركزي والمحلي

وضع وتنفيذ سياسات ومشاريع تهدف إلى تفادي التمييز ضد المجموعات الغجرية في السكن؛ وإشراك   -30

  .المجموعات والجمعيات الغجرية كشركاء مع أشخاص آخرين في مشاريع بناء السكن، وتحسينه وصيانته

تمييز تمس الغجر، من طرف السلطات المحلية والمالك الخاصين أساساً، فيما العمل بحزم ضد أي ممارسات   -31

يتعلق باإلقامة أو الحصول على سكن؛ والعمل بحزم ضد التدابير المحلية التي ترفض إقامة الغجر، وضد 

فيها إخالئهم غير القانوني، واإلحجام عن إسكانهم في مخيمات بعيدة عن المناطق المأهولة، ومنعزلة وتنعدم 

 .الرعاية الصحية ومرافق أخرى



اتخاذ التدابير الضرورية، حسب االقتضاء، لمنح مجموعات الغجر الرحل أو المسافرين أماكن لقوافلهم في   -32

  .المخيمات، على نحو مالئم، بجميع المرافق الضرورية

لغجر، والقضاء ضمان المساواة في إمكانية الحصول على خدمات الضمان االجتماعي والرعاية الصحية ل  -33

 .على أي ممارسات تمييز ضدهم في هذا المجال

وضع برامج ومشاريع وتنفيذها في ميدان الرعاية الصحية المتعلقة بالغجر، وخصوصا بالنساء واألطفال، مع   -34

ً بسبب الفقر المدقع، ومستواهم التعليمي الضعيف، وأيضا االختالفات الثقافية؛  مراعاة وضعهم األقل حظا

لجمعيات والمجموعات الغجرية وممثليهم، النساء منهم على الخصوص، في تصميم وتنفيذ البرامج وإشراك ا

 .والمشاريع الصحية المتعلقة بالمجموعات الغجرية

منع وإزالة أي ممارسات تمييز عنصري متعلقة بوصول أفراد مجموعات الغجر إلى جميع األماكن والخدمات   -35

ا المطاعم، والفنادق، والمسارح وقاعات الموسيقى، والمراقص وغيرها، المتاحة للجمهور عموماً، بما فيه

 .والمعاقبة عليها معاقبة مالئمة

 

 التدابير في ميدان اإلعالم  -5

، وعلى الكراهية العرقية، االثنيالعمل بطريقة مناسبة على القضاء على أي أفكار قائمة على التفوق العرقي أو   -36

 .العنف ضد الغجر بواسطة اإلعالم، وفقا ألحكام االتفاقيةوالتحريض على التمييز وعلى 

جميع وسائل اإلعالم بالمسؤولية الخاصة بعدم نشر األفكار المسبقة وبتفادي نقل  مهنيتشجيع الوعي لدى   -37

 .حوادث شارك فيها أفراد من مجموعات غجرية بطريقة تدين المجموعات ككل

مهور بحياة الغجر، ومجتمعهم وثقافتهم، وعلى أهمية بناء مجتمع تنظيم حمالت تثقيفية وإعالمية لتعريف الج  -38

 .شامل وفي نفس الوقت احترام حقوق اإلنسان وهوية الغجر

تشجيع وتيسير وصول الغجر إلى وسائل اإلعالم بما فيها الصحف، وبرامج التلفزيون واإلذاعة، وتأسيس  -39

 .إعالم خاص بهم وتدريب صحفيين غجر

الذاتية من قبل وسائط اإلعالم، من خالل مدونة لقواعد سلوك مؤسسات اإلعالم، بقصد تشجيع طرق الرقابة   -40

 .تجنب استعمال لغة تميل إلى العنصرية أو التمييز أو التحيز

 

 التدابير المتعلقة بالمشاركة في الحياة العامة  -6

كة األقليات أو المجموعات اتخاذ الخطوات الالزمة، بما فيها التدابير الخاصة، لضمان تكافؤ الفرص في مشار  -41

 .الغجرية في جميع الهيئات الحكومية المركزية والمحلية منها

إنشاء طرق وهياكل للتشاور مع األحزاب السياسية الغجرية، والجمعيات والممثلين الغجر، على المستويين  -42

 .المجموعات الغجريةالمركزي والمحلي معا، عند النظر في المشاكل واعتماد القرارات في المسائل التي تهم 

إشراك مجموعات الغجر وجمعياتهم وممثليهم في المراحل األولى من وضع وتنفيذ السياسات والبرامج التي  -43

 .تهمهم، وضمان الشفافية الكافية لمثل هذه السياسات والبرامج

العامة والحياة إشاعة الوعي بين أفراد المجموعات الغجرية بالحاجة إلى مشاركتهم بفعالية أكثر في الحياة   -44

 .االجتماعية، وفي تعزيز مصالحهم الشخصية، كتربية أطفالهم مثال، ومشاركتهم في التدريب المهني



تنظيم برامج تدريبية للمسؤولين الحكوميين والممثلين من الغجر، وللمرشحين لمثل هذه المسؤوليات في   -45

 .ات، واإلدارة العامةالمستقبل، بقصد تحسين مهاراتهم في مجال السياسة، ورسم السياس

 ً  :وتوصي اللجنة أيضا

الدول األطراف بأن تدرج في تقاريرها الدورية، في شكل مالئم، بيانات عن مجموعات الغجر الخاضعة   -46

لواليتها، بما في ذلك بيانات إحصائية عن مشاركة الغجر في الحياة السياسية، وعن وضعهم االقتصادي 

 .جنساني أيضا، ومعلومات بشأن تنفيذ هذه التوصية العامةواالجتماعي والثقافي، ومن منظور 

المنظمات الحكومية الدولية بأن تتصدى، حسب االقتضاء، في مشاريعها للتعاون والمساعدة المقدمة إلى الدول   -47

 .األطراف، لوضع المجموعات الغجرية ودعم تقدمها االقتصادي واالجتماعي والثقافي

اإلنسان بالنظر في إنشاء مركز تنسيق للمسائل المتعلقة بالغجر، داخل مكتب المفوضة المفوضة السامية لحقوق   -48

 .السامية

 :وتوصي اللجنة كذلك

المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بإيالء   -49

ن وضع مجموعات الغجر من بين هؤالء األكثر االعتبار الواجب للتوصيات المذكورة أعاله، آخذاً في الحسبا

 .حرماناً واألكثر عرضة للتمييز في العالم المعاصر


