
(A)   GE.10-10196    110210    120210 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية

  لك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذ

  *، غاي ماكدوغال بقضايا األقلياتة املعنية املستقلةاخلبريتقرير     

  موجز    
املعنية بقـضايا   يقدم هذا التقرير خالصة األنشطة اليت قامت هبا اخلبرية املستقلة             
قد اضطلعت اخلبرية املستقلة ببعثتني قطريتني و. تقدمي تقريرها السنوي السابقمنذ األقليات 

 املاضية بغرض إجراء مـشاورات      كازاخستان وكندا خالل االثين عشر شهراً     إىل  يتني  رمس
بشأن قضايا األقليات والنظر يف التشريعات والسياسات واملمارسات الوطنيـة املتعلقـة            

  . باألقليات القومية أو اإلثنية أو الدينية أو اللغوية
وقـد  . اصـر واليتـها  وأجرت اخلبرية املستقلة مشاورات مكثفة بشأن مجيع عن       

حضرت حلقات دراسية ومؤمترات على مستوى اخلرباء وأجرت مـشاورات، ونظمـت         
مناقشات ثنائية ومتعددة األطراف، مبا يف ذلك مع الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة،               
وتعاونت مع وكاالت منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية، كما           

اسعة النطاق مع اجملتمع املدين، ومشاورات مباشرة مع اجملتمعات احمللية          أجرت مشاورات و  
وحددت خالل بعثاهتا القطرية أولويات القضايا اجلنسانية ذات الصلة بواليتها          . لألقليات

وأجـرت مـشاورات مركـزة      . ونظمت منتديات خاصة للنساء املنتميات إىل األقليات      
 شـكلت جمـال التركيـز       "كة السياسية الفعالة  األقليات واملشار "وأعدت دراسة بعنوان    

 تشرين  ١٣ و ١٢ الذي ُعقد يومي     لمحفل املعين بقضايا األقليات   املواضيعي للدورة الثانية ل   
  . ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

  
  ــــــــ  
 .تأخر تقدمي هذا التقرير      *  
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إن احلق يف املشاركة الفعالة حق أساسي من حقوق اإلنسان، أكده عـدد مـن                 
وتشكل املشاركة الفعالة األساس إلعمال مجيع حقوق      . كوك القانونية الدولية الرئيسية   الص

. اإلنسان للنساء والرجال املنتمني إىل األقليات اإلثنيـة والوطنيـة، والدينيـة واللغويـة             
فباملشاركة الفعالة يعرب الشخص عن هويته وحيميها، وهو ما يكفـل لألقليـة بقاءهـا               

 باحلق يف املشاركة الفعالة هو إقرار بأن مشاركة األقليات يف شـىت             إن اإلقرار . وكرامتها
  . من أفرادهجماالت احلياة أمر ضروري إلرساء جمتمع يسوده العدل وال يقصي أحداً

كما أن التدابري الـيت     .  يف اجملتمع  واملشاركة الفعالة ينبغي أن متنح لألقليات دوراً        
ألقليات تساهم يف ختفيف التوترات، ومـن مث        اختذت يف سبيل ضمان املشاركة الفعالة ل      

وبالتايل، فإن هتيئـة الظـروف ملـشاركة        . خدمة اهلدف املتمثل يف الوقاية من الرتاعات      
األقليات مشاركة فعالة ينبغي أن تنظر إليه الدول ليس مبثابة شرط قانوين فحـسب بـل                

  .جانب أساسي من جوانب احلكم الرشيد
ليات صناعة القرار، ال سيما القرارات اليت تؤثر على         تعد املشاركة الفعالة يف عم      

األقليات، شرطاً مسبقاً لتمتع األشخاص املنتمني إىل أقليات مبا هلم من حقوق اإلنـسان              
. ومثة درسان رئيسيان على األقل يـتعني استخالصـهما        .  وعلى قدم املساواة   متتعاً كامالً 

فإعمال عدد كبري مـن     :  املشاركة الفعالة  األول يتعلق بالطبيعة األساسية الفعلية للحق يف      
. احلقوق الفردية األساسية األخرى يتوقف على إعمال هذا احلق وهو شرط مـسبق هلـا              

والدرس الثاين هو أن فعالية املشاركة السياسية لألقليات جيب أن تقـاس باسـتمرار وأن               
  .يكون ذلك على مجيع مستويات اجملتمع، للتأكد من أهنا فعلية وذات مغزى
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ١٧-٢  ................األنشطة اليت اضطلعت هبا اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات  - ثانياً  

  ٤  ٤-٢  ..................................................الزيارات القطرية  - ألف     
  ٥  ١٧-٥  ......................................................أنشطة أخرى  -  باء     

  ٨  ٢٦-١٨  .................................................احملفل املعين بقضايا األقليات  - ثالثاً  
  ٨  ٢٣-١٩  ...................متابعة الدورة األوىل للمحفل املعين بقضايا األقليات  - ألف     
  ١٠  ٢٦-٢٤  .........................الدورة الثانية للمحفل املعين بقضايا األقليات  -  باء     

  دراســة استقــصائية للقــوانني : األقليــات واملــشاركة الــسياسية الفعالــة  - رابعاً  
  ١٠  ٨٨-٢٧  ........................................................الوطنية واملمارسات     
  ١١  ٣٠-٢٨  ............................................................ مقدمة  - ألف     
  ١١  ٣٤-٣١  ....................................حق األقليات يف املشاركة الفعالة  -  باء     
  ١٢  ٥١-٣٥  .....احلق يف املشاركة الفعالة من منظور القانون الدويل حلقوق اإلنسان  - جيم     
  الشروط املسبقة للمشاركة السياسية الفعالة والعراقيـل الـيت تعتـرض             - دال     
  ١٨  ٦٤-٥٢  .....................................................املشاركة تلك         
  ٢١  ٨٧-٦٥  .............ت القائمة من أجل مشاركة سياسية فعالةاألشكال واآلليا  -  هاء     
  ٢٨  ٨٨  .................................................مالحظات ختامية  -  واو     
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  مقدمة  - أوالً  
 ،اخلـامس يسّر اخلبرية املستقلة أن تقدم إىل جملس حقوق اإلنسان تقريرها السنوي              -١

عرضاً عاماً  هذا التقرير   يشمل   .٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ الصادر يف    ٧/٦عمالً بقرار اجمللس    
كمـا  . )١(٢٠٠٩يناير / الثاينتقدمي تقريرها السابق يف كانونلألنشطة اليت اضطلعت هبا منذ     

شكلت " األقليات واملشاركة السياسية الفاعلة"يقدم ورقة معلومات أساسية مواضيعية بعنوان     
 ١٢ الذي ُعقد يـومي      لمحفل املعين بقضايا األقليات   جمال التركيز املواضيعي للدورة الثانية ل     

  . ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣و

  األنشطة اليت اضطلعت هبا اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات  - ثانياً  

  الزيارات القطرية  - ألف  
 / متـوز  ١٥ إىل   ٦قامت اخلبرية املستقلة بزيارة إىل كازاخستان يف الفترة من            -٢

 بشأن التـشريعات    وأتاحت الزيارة فرصة إلجراء مشاورات مستفيضة     . ٢٠٠٩يوليه  
والسياسات واملمارسات املتعلقة باجملتمعات احمللية لألقليات والقـضايا ذات الـصلة           

وزارت اخلبرية املستقلة أستانا وأملآيت وأجرت مشاورات مع        . مبختلف اجملتمعات احمللية  
كبار ممثلي احلكومة الذين تقع على عاتقهم مسؤوليات يف جمال حقوق وثقافة ولغات             

كما عقدت العديد من االجتماعات مع أعضاء       . ت، ومناهضة التمييز واملساواة   األقليا
اجلمعيات اإلثنية والثقافية واملنظمات غري احلكومية، ومع أفراد من اجملتمعات احملليـة            

وأبدت اهتمامها  . لألقليات وصحفيني، ونظمت منتدى للنساء املنتميات إىل األقليات       
 معترف هبا دستورياً وتتـوىل متثيـل جمتمعـات    اخلاص جبمعية الشعب، وهي مؤسسة   

وأتاحت الزيارة فرصة فريدة إلجراء حوار بشأن تنفيذ        . األقليات على الصعيد الوطين   
عالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليـات      كازاخستان إل 

ر الزيارة على أنـه     وصدر تقري ). ١٩٩٢اإلعالن املتعلق باألقليات لعام      (دينية ولغوية 
   .A/HRC/13/23/Add.1الوثيقة 

، قامت اخلـبرية املـستقلة   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣ إىل ١٣ويف الفترة من      -٣
وركزت خـالل   . بزيارة كندا، مبا يف ذلك مقاطعات أونتاريو وكولومبيا الربيطانية وكيبك         

ية وكاريبية، والكنديني املسلمني    هذه الزيارة على القضايا املتعلقة بالكنديني من أصول أفريق        
وعموماً، يرى األشخاص املنتمـون إىل أقليـات أن اجملتمـع      . والكنديني من أصول آسيوية   

__________ 

)١(   A/HRC/10/11. 
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وأشـارت إىل دور كنـدا      . الكندي جمتمع مفتوح ويتقبل التباينات الثقافية والدينية واللغوية       
 اإلطـار الدسـتوري     الرائد يف جمال رسم سياسات للدولة تراعي التعددية الثقافيـة، وإىل          

وصدر تقرير الزيارة على أنه الوثيقـة       . والتشريعي املدهش الذي تنتهجه لكفالة عدم التمييز      
A/HRC/13/23/Add.2 .  

وتعرب اخلبرية املستقلة عن شكرها حلكوميت كازاخستان وكندا على تعاوهنما املثايل           -٤
أعربت عن ترحيبها بالدعوة اليت     وعالوة على ذلك،    . لدى اإلعداد هلاتني الزيارتني وخالهلما    

وتتطلع إىل تلقـي    . ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٢ إىل   ١تلقتها لزيارة كولومبيا خالل الفترة من       
ردود على الطلبات اليت بعثت هبا إلبداء رغبتها يف زيارة إندونيـسيا وبـنغالديش وبنمـا                

كـا وسـورينام    وبوروندي وتايلند وتركيا ومجهورية إيران اإلسالمية ورواندا وسـري الن         
  . والصني وفييت نام وكمبوديا وكينيا وماليزيا ونيبال ونيجرييا ونيكاراغوا

  أنشطة أخرى  - باء  
تتلقى املقررة اخلاصة املعلومات من عدة مصادر بشأن التحديات اليت تواجه تنفيـذ               -٥

 ، ومزاعم انتهاكات حقوق األشـخاص املنـتمني إىل        ١٩٩٢اإلعالن املتعلق باألقليات لعام     
وجتري مشاورات مع احلكومات عن طريق تسليمها مذكرات يف شـكل رسـائل             . أقليات

وبناء على ذلك، بعثت اخلبرية املستقلة برسـائل        . إدعاء ونداءات عاجلة وبالغات مواضيعية    
ومت توجيه رسائل مشتركة مع املكلفـني       . ذات صلة بالعديد من احلاالت املتعلقة باألقليات      

ى ذات صلة، وترد التفاصيل يف التقارير املوجزة للمسائل اليت أُحيلت           بواليات مواضيعية أخر  
  . )٢(إىل احلكومات والردود اليت تلقاها املكلفون بواليات

العاملي ملناهضة  وشاركت اخلبرية املستقلة يف استعراض نتائج ديربان يف إطار املؤمتر             -٦
، الذي ُعقـد يف     لك من تعصب  العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذ       

وكانت ضمن أعضاء فريق مناقـشة      . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤ إىل   ٢٠جنيف يف الفترة من     
أحد الذين صـاغوا اإلعـالن      (مجع املفوض السامي حلقوق اإلنسان السيد استيفان هيسل         

أحد الناجني مـن اإلبـادة اجلماعيـة يف         (والسيدة بريث كايتيسي    ) العاملي حلقوق اإلنسان  
وكانـت  . "متحدون ملناهضة العنصرية  "، وقد خاطبوا أحد اللقاءات املفتوحة بعنوان        )واندار

__________ 

أفغانستان، إيطاليا، بلغاريا،   : خالل الفترة موضوع االستعراض، وجهت اخلبرية املستقلة رسائل مشتركة إىل            )٢(
. اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية إيران اإلسالمية، سلوفاكيا، صربيا، الـصني           

مسائل اليت أُحيلت إىل احلكومات من املكلفني بالواليـات  وترد تفاصيل هذه الرسائل يف التقارير املوجزة لل    
اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز      املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التعبري؛ واملقرر         : التالية

ملقرر ؛ واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد؛ وا        العنصري وكُره األجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب       
اخلاص املعين بالسكن الالئق؛ واملقرر اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان؛ واملقرر اخلـاص املعـين                

 .باحلق يف التعليم
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من بني املشاركني يف حلقة النقاش وتولت إدارة النقاش يف مناسبات جانبية تناولت االستبعاد          
االجتماعي يف جنوب آسيا، ومسألة األقليات وأعمـال الـشرطة يف اجملتمعـات املتعـددة        

لت ببيان أمام اجللسة العامة بشأن الوضع العاملي لألقليات اليت تتعرض للعنصرية     وأد. اإلثنيات
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ودعت الـدول إىل إيـالء               

  .اهتمام أكرب حملنة األقليات اليت تعاين من عدم املساواة والفقر والعنف
 يف  "أصوات"ارة حلقة نقاش جانيب يومي بعنوان        إد كما تولت اخلبرية املستقلة أيضاً      -٧

 امـرأة   ١٦ل  مسح    منرباً "أصوات"وشكلت هذه احللقة    . إطار مؤمتر استعراض نتائج ديربان    
 من خمتلف اخللفيات اجلغرافية والثقافية من تشاطر جتارهبم وإعطـاء ُبعـد إنـساين               ورجالً

قة النقاش جتارهبم الشخصية وجتـارب      وتناول املشاركون يف حل   . للمسائل اليت تناوهلا املؤمتر   
  .جمتمعاهتم احمللية مع العنف واإلقصاء والفقر القائمة على التمييز والعنصرية

وتقدم اخلبرية املستقلة الدعم الكامل الستعراض نتائج ديربان وحتث الـدول             -٨
على الوفاء بالتزاماهتا وما تعهدت به يف جماالت مناهضة العنصرية، وعـدم التمييـز،              

كما شّجعت ودعمت املبادرات اجلديدة الرامية إىل حماربة مظاهر التمييـز           . واملساواة
املتجذرة والسائدة منذ أمد بعيد يف مجيع املناطق؛ فعلى سبيل املثال، ترحب اخلـبرية              

املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية املستقلة بإجراء املزيد من املناقشات بشأن مشروع 
 أجل القضاء الفعلي على التمييز على أساس العمل والنسب وحتـث             من لألمم املتحدة 

على صياغة هذا املشروع بوصفه مسامهة هامة يف النضال العاملي حملاربة التمييز علـى              
  .  ما يطال جمموعات األقلياتهذا األساس الذي غالباً

اء املنتميات  وتويل اخلبرية املستقلة يف مجيع جوانب عملها أولوية كبرية لقضايا النس            -٩
 متعدد األوجه واجلوانب ينشأ عن      فهؤالء النساء يواجهن حتديات فريدة ومتييزاً     . إىل األقليات 

، ممارسة  ٢٠٠٩وواصلت اخلبرية املستقلة، خالل زياراهتا يف عام        . وضعهن كنساء أو فتيات   
آراء تنظيم منتديات خمصصة للنساء املنتميات إىل األقليات من أجل معرفة ما لـديهن مـن                

  . وبواعث قلق واالستفادة منها يف توصياهتا القطرية واملواضيعية
، حلقة  املنظمة الدولية لفريق حقوق األقليات    عقدت اخلبرية املستقلة، بالتعاون مع      و  -١٠

، وكان ذلك خـالل     "املشاركة السياسية الفعالة للنساء املنتميات إىل أقليات      "نقاش بعنوان   
وقام . تعلق بقضايا األقليات، وتكملة للمناقشات اليت شهدها املنتدى اجللسة الثانية للمنتدى امل   

فريق خرباء بتسليط الضوء على املشاركة السياسية للنساء املنتميات إىل أقليات يف خمتلـف              
وركزت املناقشات على التغلب على العقبات وكيفية التعاون بني هـؤالء النـساء             . املناطق

 غري احلكومية واألمم املتحدة من أجل كفالة إعمال حق هـذه            وجمتمعاهتن احمللية واملنظمات  
  . الشرحية من النساء يف املشاركة السياسية الفاعلة

وكانت اخلبرية املستقلة املتحدثة الرئيسية يف اجتماع مائـدة مـستديرة بعنـوان               -١١
، " اجلديدة القضايا القدمية والتحديات  : العنصرية يف منطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا       "
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 يف إطار االحتفال باليوم الدويل للقضاء علـى       ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٠الذي ُعقد يف فيينا يف      
وكان الغرض من االجتماع هو وضع توصيات للعمل املستقبلي ونـاقش           . التمييز العنصري 

اسـتحداث  : اجلوانب الرئيسية املتعلقة بعمل مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان        
 اليت يستخدمها املختصون، وبدء احلوار وتقاسـم اخلـربات لتحـسني التـصدي              األدوات
االجتاهات الناشئة، واألشكال اجلديدة    "وركزت اخلبرية املستقلة يف خطاهبا على       . للتحديات

  . "من مظاهر العنصرية وكره األجانب
 اليت Max van der Stoelوكانت اخلبرية املستقلة من بني أعضاء جلنة التحكيم جلائزة   -١٢

أوروبا املعين باألقليـات  وض السامي ملنظمة األمن والتعاون يف       مينحها على أساس سنوي املف    
وُتمنح هذه اجلائزة إىل شخص أو جمموعة أو مؤسسة على اإلجنازات االسـتثنائية             . الوطنية

زة ، نال هذه اجلائ   ٢٠٠٩ويف عام   . واملميزة يف حتسني أوضاع هذه األقليات يف دول املنظمة        
  . مركز اإلدماج والتنمية املعين باملعلومات والبحوث يف القرم، أوكرانيا

، شاركت اخلبرية املستقلة يف مشاورات أجرهتا منظمة        ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٦ويف    -١٣
. اليونيسيف بشأن التحديات اليت تواجه األطفال املنتمني إىل السكان األصليني واألقليـات           

التوصل :  مشاركاً كان الغرض منها    ٦٠ نيويورك وحضرها    وهذه املشاورات اليت جرت يف    
إىل فهم مشترك لعمل منظمة اليونيسيف يف اجملتمعات احمللية للسكان األصليني واألقليـات؛             
وحتديد إطار سياسات يدعم ويوّجه عمل املنظمة والدعوة على الصعد القطري واإلقليمـي             

 وتسليط الضوء على أوجه التشابه واختالف والعاملي؛ ومناقشة سبل تعزيز توجيهات الربنامج 
إدارة املعارف داخل اليونيـسيف     /التدخالت، وإضفاء الطابع املنهجي على تشاطر اخلربات      

  .)٣(ومع الشركاء، واملسامهة يف اآلليات الدولية واالستفادة من الشركاء اآلخرين
اليونيـسيف أن   وفيما يتعلق باألقليات والقضايا ذات الصلة هبا، بّينـت منظمـة              -١٤

أدت إىل زيادة فهم حقوق اإلنسان واألطر السياسية والفرص علـى الـصعيد             : املشاورات
الدويل والتحديات اليت تواجه التأثري يف السياسات؛ كما مكنت املشاركني من اإلحاطة علماً             
 باخلربات والدروس املستفادة يف إطار برامج اليونيسيف؛ وعرضت جتربة اليونيسيف يف إقامة           

الشراكات وعمليات التعاون؛ وبّينت آفاق حتسني أداء اليونيسيف؛ وأدت إىل وضع توصيات          
واستراتيجيات حمددة يف جماالت مثل التعليم والصحة والتمييز والعنف واملشاركة والرصـد            

 عن وضع خارطة طريق ومقترحات عملية تتعلق بقضايا الـشعوب           وجتميع البيانات، فضالً  
   .األصلية واألقليات

، شاركت اخلبرية املـستقلة يف اجتمـاع، يف         ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٩ويف    -١٥
تدعيم التعاون بني   "سي، نظمته مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بعنوان         .واشنطن دي 

وقد شاركت كواحدة من . "اآلليات اإلقليمية والدولية من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
__________ 

 .http://www.unicef.org/protection/index_49328.htmlانظر املوقع الشبكي    )٣(
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التنسيق بشأن القضايا املواضـيعية بـني       " يف اجللسة اليت ُعقدت بعنوان       أعضاء فريق املناقشة  
  . "البلدان األمريكية حلقوق اإلنسانمنظومة املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان و

وألقت اخلبرية املستقلة كلمة يف لقاء نظمته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان، يف               -١٦
تأثري التمييـز   : العرق والفقر والسلطة  "تناول موضوع   نيويورك، مبناسبة يوم حقوق اإلنسان ل     

وقالت إن التمييز على أساس انتماء الشخص اإلثـين أو الـديين أو             . "العنصري على التنمية  
اللغوي من العوامل القوية اليت تؤدي إىل تفشي الفقر بصورة غري متناسبة يف أوساط العديـد             

ذي حيول دون استفادة هذه األقليـات مـن         من جمموعات األقليات، وهو العائق الرئيسي ال      
  .االستراتيجيات العامة للحد من الفقر

، أدلت اخلبرية املستقلة ببيان عام دعت       ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ويف    -١٧
منطقة فيه الصني إىل السماح بإجراء تقييم شامل ومستقل للتوترات اإلثنية واملظامل يف             

 اليت اندلعت فيهـا أعمـال عنـف إثـين يف      الذايت تسينجيانغ ويغور املتمتعة باحلكم   
وحثت اخلبرية املستقلة احلكومة علـى      .  بني مجاعيت اهلان والويغور    ٢٠٠٩يوليه  /متوز

دعوهتا لزيارة الصني والسماح هلا بالوصول إىل هذه املنطقة بغية التشاور مـع ممثلـي            
اليتها فيما يتصل بتعزيز    وأشارت اخلبرية املستقلة إىل أن و     . احلكومة وأفراد اجلماعتني  

 ستثبت فعاليتها يف إجراء مثل هذا التقييم        ١٩٩٢تنفيذ اإلعالن املتعلق باألقليات لعام      
  .ويف بذل اجلهود اإلجيابية لتحقيق املصاحلة بني اجلماعتني

  احملفل املعين بقضايا األقليات  - ثالثاً  
، ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٥ قراره   مبوجبقرر جملس حقوق اإلنسان،       -١٨

إنشاء حمفل معين بقضايا األقليات ليكون مبثابة منرب لتعزيز احلوار والتعاون بشأن القضايا ذات    
 ويقـدم   ؛الصلة باألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينيـة ولغويـة             

واملطلوب من  . قلياتمسامهات مواضيعية وخربات ألعمال اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األ        
ُعقدت الدورة االفتتاحية   و .اخلبرية املستقلة توجيه عمل احملفل والتحضري الجتماعاته السنوية       

وكان املوضوع الـذي    .  يف جنيف  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٦ و ١٥للمحفل يومي   
  ". األقليات واحلق يف التعليم"ركزت عليه هذه الدورة األوىل للمحفل هو 

  بعة الدورة األوىل للمحفل املعين بقضايا األقلياتمتا  - ألف  
يف إطار التعاون املتواصل مع هيئات املعاهدات ذات الصلة باحملفل، أجرت اخلـبرية               -١٩

املستقلة جولة أوىل من احلوار الرمسي مع جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، وكـان ذلـك       
وقد ُدعيت  . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٥ك يف   خالل الدورة اخلامسة واألربعني للجنة يف نيويور      

 عـن   ملناقشة ما يقوم به احملفل حيال مسألة التعليم لألقليات وتوصياته هبذا الصدد، فـضالً             
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ورحبت اللجنة بالفرصة املتاحة للتعاون     . التحضريات النعقاد الدورة السنوية الثانية للمحفل     
  . ة سيشارك يف دورة احملفلووافقت على مواصلة هذا التعاون وذكرت أن أحد خرباء اللجن

وعقدت اخلبرية املستقلة اجتماعات رمسية مع رؤساء هيئـات املعاهـدات خـالل       -٢٠
وقدمت هلم املزيد من املعلومات عن النتـائج        . ٢٠٠٩يونيه  /اجتماعهم السنوي يف حزيران   

من والتوصيات اليت توصل إليها احملفل وطلبت معرفة ما لديهم من آراء عن مدى استفادهتم               
وذكرت أن من األمور املشجعة أن جلنة القضاء على التمييز العنصري قـد             . توصيات احملفل 

، إىل توصـيات احملفـل      ٢٠٠٩أشارت، عند النظر يف تقارير الدول خالل دوراهتا يف عام           
  .املتعلقة حبق األقليات يف التعليم

د يف كـايل،    ، شاركت اخلبرية املستقلة يف مؤمتر ُعق      ٢٠٠٩سبتمرب  /ويف أيلول   -٢١
كولومبيا، بوصفه متابعة على املستوى اإلقليمي للدورة األوىل للمحفل اليت ركـزت            

كنـدي التـذكاري   . وقد نظم املؤمتر مركز روبرت ج  . على حق األقليات يف التعليم    
للعدالة وحقوق اإلنسان، بالتعاون مع املركز الدويل حلقوق اإلنسان التـابع لكليـة             

وسـعياً إىل   . كز الدويل حلقوق اإلنسان التابع جلامعة فرجينيا      واملر‘ كورنيل‘القانون  
مواصلة احلوار، واخلضوع للمساءلة من جانب اجملتمعات احمللية، وتعزيزاً للمناصرة على 

احلق يف التعليم للمنحدرين من أصول "املستوى الشعيب، قام املؤمتر بنشر التقرير املعنون 
.  الذي سبق وأن قدمته يف احملفـل       " يف األمريكتني  أفريقية وجملتمعات السكان األصليني   

ويتناول التقرير عدم الوفاء بااللتزامات املتعلقـة بـاحلق يف التعلـيم دون متييـز يف                
  .األمريكتني، مع التركيز على اجلمهورية الدومينيكية وغواتيماال وكولومبيا

قليات والـشعوب   حالة األ "وسامهت اخلبرية املستقلة مبقال يف املنشور املعنون          -٢٢
، وقامت بنشره منظمة الفريـق الـدويل        "جمال التعليم : ٢٠٠٩األصلية يف العامل عام     

وقدم املنشور عرضـاً لتوصـيات احملفـل        . حلقوق األقليات بالتعاون مع اليونيسيف    
ودراسات لبعض احلاالت، ومقاالت مواضيعية تناولت املشاكل اليت تواجه األقليات يف 

وجاء يف التقرير أن عدد     . ليالً هلذه املسائل على نطاق املناطق املعنية      جمال التعليم، وحت  
 يف املائة منهم    ٧٠ إىل   ٥٠:  مليون طفل  ١٠١األطفال الذين مل يلتحقوا باملدارس بلغ       

وجرى تعميم املنـشور علـى      . من األطفال املنتمني إىل األقليات أو الشعوب األصلية       
 اجلهات املعنية، مبا فيها احلكومات، وُصـناع        نطاق واسع يف مجيع املناطق وأُرسل إىل      

. القرارات، واملنظمات غري احلكومية، واجلهات املهتمة مبسألة حقوق األقليات والتعليم
  .  على مجيع مكاتب اليونيسيف اإلقليمية والقطريةوجرى تعميمه أيضاً

 بغيـة تـسليط     وأجرت اخلبرية املستقلة مناقشة إلكترونية عاملية نظمتها اليونيسيف         -٢٣
الـة األقليـات   ح"الضوء على القضايا الواردة يف اجلزء املتعلق بالتعليم من املنشور املعنـون   

، ويف إطار احملفل املعين بقضايا األقليـات، وكـان   "٢٠٠٩والشعوب األصلية يف العامل عام   
وتناولـت  . ليمالغرض هو تناول القضايا املتعلقة بالفتيات املنتميات إىل األقليات يف جمال التع           
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املناقشة اإللكترونية بشكل خاص العقبات املتعددة اليت تواجه هؤالء الفتيات فيمـا يتعلـق              
بالوصول إىل التعليم، ومت تقييم التصدي هلذه املسألة من الناحيتني القانونية والسياسية، كما             

علـق  نوقشت املمارسات اجليدة على املستويني اإلقليمي والقطري، وقُـدمت توصـيات تت           
  . باالحتياجات واألولويات التعليمية للفتيات املنتميات إىل األقليات والشعوب األصلية

  الدورة الثانية للمحفل املعين بقضايا األقليات  - باء  
 تـشرين   ١٣ و ١٢ يـومي    الدورة الثانية للمحفل املعين بقضايا األقليـات      ُعقدت    -٢٤
. "ليات واملشاركة السياسية الفعالةاألق"يف جنيف وكان موضوعها  ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

). A/HRC/13/25(وستقدم توصيات احملفل إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلالية           
ويتشرف احملفل بأن تولت رئاسته رئيسة كتلة النواب السود يف الكونغرس األمريكي            

  .السيدة باربرا يل
ء، وآليات وهيئات األمم    وحظي احملفل مبشاركة واسعة النطاق مشلت الدول األعضا         -٢٥

املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، ومنظمات غري حكومية، ومنظمات وآليات إقليمية يف جمـال            
 ٥٠٠واعُتِمدت مشاركة   . حقوق اإلنسان، ودوائر أكادميية وخرباء يف جمال شؤون األقليات        

 . منظمة غري حكومية   ١٠٠وحضر ممثلون عن أكثر من      .  دولة ٤٥شخص بينهم ممثلني عن     
وأُعطيت أولوية كبرية آلراء املشاركني من اجملتمعات احمللية واجلهـات الفاعلـة الـسياسية              

  . لألقليات من مجيع املناطق
 تقريرهـا  ني اخلبرية املـستقلة إىل تـضم      ٦/١٥ويدعو قرار جملس حقوق اإلنسان        -٢٦

ت الـيت   واملقترحـا . السنوي توصيات مواضيعية ُينظر فيها خالل الدورات القادمة للمحفل        
األقليات والفقر؛ الوصول إىل العدالة؛ األقليات ووسائط اإلعالم؛        : تلقتها اخلبرية املستقلة هي   

  .ووضع األطفال املنتمني إىل األقليات

دراسة استقـصائية للقـوانني     : الفعالةاألقليات واملشاركة السياسية      - رابعاً  
  واملمارسات الوطنية

 املبادئ القانونية الدولية األساسية ذات الصلة،   التقريرالفقرات التالية من هذا     تلخص    -٢٧
والشروط املسبقة لضمان املشاركة السياسية الفعالة لألقليات، وبعـض النمـاذج واألدوات     

  .)٤( من أجل الوفاء بالتزاماهتا الدولية يف هذا اجملالالنظرية اليت تستخدمها الدول حالياً

__________ 

لثانية للمحفل املعين بقضايا األقليات بوصفها      هذه الورقة املواضيعية املنقحة سبق تقدميها إىل الدورة السنوية ا            )٤(
 .A/HRC/FMI/2009/3الوثيقة 
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  مقدمة  - ألف  
ة الفعالة حق أساسي من حقوق اإلنسان، أكـده عـدد مـن             إن احلق يف املشارك     -٢٨

وتشكل املشاركة الفعالة األساس إلعمال مجيع حقـوق        . الصكوك القانونية الدولية الرئيسية   
فباملشاركة . اإلنسان للنساء والرجال املنتمني إىل األقليات اإلثنية والوطنية، والدينية واللغوية         

إن اإلقرار  . ها، وهو ما يكفل لألقلية بقاءها وكرامتها      الفعالة يعرب الشخص عن هويته وحيمي     
باحلق يف املشاركة الفعالة هو إقرار بأن مشاركة األقليات يف شىت جماالت احلياة أمر ضروري               

  .إلرساء جمتمع يسوده العدل وال يقصي أحداً من أفراده
أن التـدابري الـيت     كما  . واملشاركة الفعالة ينبغي أن متنح لألقليات دوراً يف اجملتمع          -٢٩

اختذت يف سبيل ضمان املشاركة الفعالة لألقليات تساهم يف ختفيف التوترات، ومن مث خدمة              
وبالتايل، فإن هتيئة الظـروف ملـشاركة األقليـات         .  الرتاعات ع وقوع اهلدف املتمثل يف من   

  .جانب أساسي من جوانب احلكم الرشيدكلة ينبغي أن تنظر إليه الدول مشاركة فعا
وهذه هي األسباب اليت محلت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات على اختيـار               -٣٠

موضوع املشاركة السياسية الفعالة موضوعاً للدورة الثانية حملفل األمم املتحدة املعين بقـضايا        
وينبغـي يف   . ٢٠٠٩نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٣ و ١٢ يف جنيف يومي     قد عُ الذياألقليات،  

م أن حقوق األقليات يف املشاركة السياسية الفعالـة ال يـشمل احلركـات              بادئ األمر فه  
واملقصود هو إدماج مجيع األشخاص املنتمني إىل أقليات يف جمتمع يسوده العدل            . االنفصالية
وتلخص وثيقة املعلومات األساسية هذه املبادئ القانونية الدولية األساسية ذات          . واإلنصاف

ضمان املشاركة السياسية الفعالة، وبعـض النمـاذج واألدوات         الصلة، والشروط املسبقة ل   
  .النظرية اليت تستخدمها الدول حالياً من أجل الوفاء بالتزاماهتا الدولية

  حق األقليات يف املشاركة الفعالة  - باء  
حق األشخاص املنتمني إىل أقليات يف املشاركة الفعالة حق بعيد األثر وهو يـشمل                -٣١

ويشمل احلق يف املشاركة الفعالة املشاركة   . نب اليت ينبين عليها اجملتمع العادل     العديد من اجلوا  
وباإلضافة إىل ذلـك، ينبغـي    . يف صناعة القرار السياسي على الصعيدين احمللي والوطين معاً        

تزويد األشخاص املنتمني إىل أقليات بالوسائل اليت متكّنهم من املشاركة الفعالة يف اجملـاالت              
  . لثقافية والدينية واالجتماعية واالقتصادية جملتمعاهتمالعامة وا

فهو يشمل حق الفرد يف املشاركة يف إدارة الشؤون         . واملشاركة العامة مفهوم واسع     -٣٢
وفضالً عن ذلـك،    . العامة، ويف أن ينتخب وُينتخب، ويف أن يتقلد الوظائف العامة يف بلده           

يف املؤسسات القضائية وغريها من أجهزة نظام       فهو يقتضي املشاركة يف اهليئات احلكومية، و      
العدالة اجلنائية، ويف أشكال احلكم الالمركزية واحمللية، ويف آليات التشاور، وكذلك يف احلياة    

  . العامة عن طريق ترتيبات احلكم الذايت املتعلقة بالثقافة أو باإلقليم
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شاركة يف مشاريع التنميـة،     وتشمل املشاركة يف االقتصاد ويف احلياة االجتماعية امل         -٣٣
فضالً عن احلصول على أمور منها فرص العمل املناسبة واألرض وامللكية والسكن والرعايـة              

وتغطي املشاركة يف احليـاة االجتماعيـة       . الصحية والضمان االجتماعي واملعاش التقاعدي    
 اإلعـالم   والثقافية جماالت من قبيل إتاحة الفرص املناسبة للحصول على التعليم ووسـائط           

ويف مجيع هذه اجملاالت، تقتضي املشاركة الفعالة املشاركة        . واحلماية فيما خيص اهلوية الثقافية    
يف مشاورات هادفة، ويف برامج مصممة لتلبية االحتياجات والظروف اخلاصـة لألقليـات،             

  .فضالً عن احلصول بصورة كاملة ومتساوية على اخلدمات الضرورية
فإقصاء األقليات . سان املتمثل يف عدم التمييز مبدأ يف غاية األمهيةإن مبدأ حقوق اإلن     -٣٤

. من املشاركة الكاملة يف العمليات السياسية سلوك يقوم بالدرجة األوىل على أساس التمييز            
وجيب إعمال تدابري إجيابية، تكون حمكومة جبدول زمين وتستهدف على وجـه التحديـد               

واملؤسسي، من أجل متكني األقليات من املشاركة الفعالة،        التصدي للتمييز املنهجي والتارخيي     
  .ال سيما إن كانت مشاركتهم تلك بعيدة املنال بدون هذا التحرك

   القانون الدويل حلقوق اإلنسانمن منظوراحلق يف املشاركة الفعالة   - جيم  
راسخة احلق يف املشاركة الفعالة وحظر التمييز والتدابري اخلاصة مسائل ذات جذور              -٣٥

فحق كل شخص يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامـة،       . يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان    
إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني خيتارون حبرية، وكذلك يف أن ينتِخب وُينتَخب يف انتخابات              

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ٢٥نـزيهة جترى دورياً حق منصوص عليه يف املادة 
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، اليت تـنص         ٢١وهذا احلكم تأكيد للمادة     . السياسيةو

لكل شخص حق املشاركة يف إدارة الشؤون العامة لبلده، إمـا مباشـرة أو              : "على ما يلي  
  ".بواسطة ممثلني خيتارون حبرية

شؤون العامـة   لقد فّسرت جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان مفهوم إدارة ال            -٣٦
تفسرياً واسعاً عندما رأت أنه عبارة عن ممارسة السلطة يف اجملاالت التـشريعية والتنفيذيـة               

ورأت اللجنة أن هذا املفهوم يشمل مجيع أوجه اإلدارة العامة، مبا يف ذلك وضع              . )٥(واإلدارية
وباإلضافة إىل ذلك،   . وتنفيذ السياسة العامة على األصعدة الدولية والوطنية واإلقليمية واحمللية        

ومبجـرد  . جيوز للمواطنني أن يشاركوا بصفة مباشرة أو غري مباشرة يف إدارة الشؤون العامة            
حتديد أسلوب املشاركة، ينبغي أال يكون هناك أي متييز بني املواطنني فيما خيص مشاركتهم              

لغة، أو الـدين،    بناء على اعتبارات من قبيل التمييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو ال             

__________ 

املشاركة يف إدارة الشؤون العامـة وحـق    (٢٥املادة  : ٢٥اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم           )٥(
 .٥، الفقرة ١٩٩٦، )االقتراع
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الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو املولـد،                أو
  .)٦(أي وضع آخر، وأال تفرض عليهم قيود غري معقولة أو
كما أن حق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية                 -٣٧

احلياة الثقافية والدينية واالجتماعية واالقتصادية والعامة منصوص عليه        يف املشاركة الفعالة يف     
  .)٧(")اإلعالن(" ١٩٩٢املتعلق باألقليات لعام هو اآلخر يف اإلعالن 

  صرحياً  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تشديداً        ٢٥وتشدد املادة     -٣٨
يف العهد، على اعتبار أن هذه احلقـوق ينبغـي          على عدم التمييز يف ممارسة احلقوق الواردة        

 ٢ وتكفل املادة    .]"من العهد  [٢دون أي وجه من وجوه التمييز املذكورة يف املادة          "إعماهلا  
منه احترام احلقوق اليت أقرها العهد دومنا متييز من أي نوع كان، كالتمييز بسبب العرق، أو                

أو غري الـسياسي، أو األصـل القـومي أو          اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الرأي السياسي         
ويتكرر هذا املبدأ األساسي املتمثـل يف       . االجتماعي، أو الثروة، أو املولد، أو أي وضع آخر        

 عـدد مـن     حظر التمييز يف مواضع أخرى من العهـد كمـا أنـه منـصوص عليـه يف                
  .)٨(أيضاً الصكوك

ـ           -٣٩ ور صـراحة مبوجـب     وفضالً عن ذلك، فإن التمييز العنصري جبميع أشكاله حمظ
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري اليت تكفل أيضاً املساواة يف التمتع         

وتلقي اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على          ). ٥املادة  (باحلقوق السياسية   
تمييز ضـد املـرأة يف احليـاة        عاتق الدول التزاماً باختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على ال         

  ).٧املادة (السياسية والعامة يف البلد 
وقد جرى مؤخراً تعزيز احلق يف املشاركة الفعالة للجماعـات املعرضـة بـشدة                -٤٠

 من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد            ٤١فاملادة  . للتهميش
د أسرهم الذين حيوزون على الوثـائق الالزمـة         أسرهم حتمي حقوق العمال املهاجرين وأفرا     

ويقيمون بصفة شرعية يف أن يشاركوا يف الشؤون العامة يف دولـة منـشئهم، وأن يـدلوا                 
ولعل األهم من ذلـك، أن      . بأصواهتم وأن ُينتخبوا يف االنتخابات اليت ُتجرى يف تلك الدولة         

 استشارة ريا هؤالء املهاجرين تيس من هذه االتفاقية تشترط من الدول اليت يعمل فيه        ٤٢املادة  
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم أو مشاركتهم يف اختاذ القرارات املتعلقة حبياة اجملتمعات احمللية 
وإدارهتا؛ وفضالً عن ذلك، قد تعمد دول العمل هذه إىل متكني العمال املهاجرين من التمتع               

  .باحلقوق السياسية

__________ 

 .٧-٥املرجع السابق، الفقرات    )٦(
 .وثيقة الصلة باملوضوع أيضاً) ١(٥و) ٥(٤، واملادتان ٢املادة    )٧(

 من اإلعـالن العـاملي   ٢ على سبيل املثال املادة     نظر أيضاً ا.  للتمييز  عاماً  من العهد حظراً   ٢٦تتضمن املادة      )٨(
 .حلقوق اإلنسان
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لألشخاص "اص ذوي اإلعاقة على الدول بأن تكفل        وتشترط اتفاقية حقوق األشخ     -٤١
ذوي اإلعاقة إمكانية املشاركة بصورة فعالة وكاملة يف احلياة السياسية والعامة علـى قـدم               
املساواة مع اآلخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلني خيتاروهنم حبرية، مبا يف ذلك كفالـة                

  ).٢٩املادة " (ُينتخبوااحلق والفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة كي يصوتوا و
واحلق يف املشاركة الفعالة منصوص عليه كذلك يف املعاهدات اإلقليميـة حلقـوق               -٤٢

، )٩(ومن هذه املعاهدات ميثاق أفريقيا حلقـوق اإلنـسان وحقـوق الـشعوب            . اإلنسان
والربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، املتعلق حبقـوق املـرأة يف             

، واتفاقية البلدان األمريكية ملنـع      )١١(، واالتفاقية األمريكية املتعلقة حبقوق اإلنسان     )١٠(ريقياأف
أما االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان      . )١٢(العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله     

حرة من  فتحمي احلق يف انتخابات     ) االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان   (واحلريات األساسية   
وتلقي االتفاقية اإلطارية حلماية األقليـات      ). ٣املادة  ( امللحق هبا    ١خالل الربوتوكول رقم    

الوطنية على عاتق الدول التزاماً بكفالة املشاركة الفعالة لألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية             
ليميـة  وترد أحكام مماثلة أيضاً عن حظر التمييـز يف هـذه املعاهـدات اإلق             ). ١٥املادة  (

  .)١٣(اإلنسان حلقوق
وللقضاء على التمييز وحتقيق املساواة الكاملة، ليس يف القانون فحسب ولكـن يف               -٤٣

املمارسة الفعلية أيضاً، رأت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن الدول األطراف مطالبة أحيانـاً              
دامة التمييـز الـذي   باختاذ إجراءات إجيابية للتقليل من الظروف اليت تتسبب أو تساعد يف إ     "

جيوز أن تنطوي تلك اإلجراءات علـى       "، وأنه   "حيظره العهد أو للقضاء على تلك الظروف      

__________ 

يف املشاركة حبرية يف    "ب حق كل مواطن     ميثاق أفريقيا حلقوق اإلنسان وحقوق الشعو      من   ١٣تكفل املادة      )٩(
 ." بصفة مباشرة أو بواسطة ممثلني خيتارون حبريةحكومة بلده، إما

  يف     أة                                                                                 الربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، املتعلق حبقوق املـر           من   ٩حتمي املادة      )١٠(
 . حق املرأة يف املشاركة يف احلياة السياسية وعملية اختاذ القرار       أفريقيا

 حق كل مـواطن يف أن يـشارك يف إدارة           املتعلقة حبقوق اإلنسان  االتفاقية األمريكية    من   ٢٣حتمي املادة      )١١(
الشؤون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلني خيتارون حبرية، وكذلك يف أن ينتِخب وُينتَخب يف انتخابـات      

 . باالقتراع العام وعلى قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت السرينزيهة جتري دورياً

                                    واستئصاله حبق املرأة يف املساواة                                                                    اقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه           اتف من   ٤تقر املادة      )١٢(
                                                                                                          يف احلصول على اخلدمات العامة اليت يقدمها بلدها ويف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة، مبـا يف ذلـك                   

  .      القرار     اختاذ

   أة                  املتعلق حبقوق املر   من الربوتوكول    ٩ و ٢ملادتني   من ميثاق أفريقيا؛ وا    ١٣ و ٢ترد هذه األحكام يف املادتني         )١٣(
                                                من االتفاقية األوروبيـة، وكـذلك الربوتوكـول      ١٤                                   من االتفاقية األمريكية؛ واملادة    ١           ؛ واملادة             يف أفريقيا 

                                                                                         وعالوة على ذلك، فإن املساواة أمام القانون مكفولة وأي متييز على أساس االنتماء إىل                .             امللحق هبا    ١٢     رقم  
  .                     من االتفاقية اإلطارية ٤                   ية حمظور مبوجب املادة          أقلية قوم
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منح اجلزء املعين من السكان نوعاً من املعاملة التفضيلية يف مسائل حمددة لفترة ما باملقارنـة                
  . )١٤("واقعطاملا دعت احلاجة إىل هذه اإلجراءات لتصحيح التمييز يف ال... ببقية السكان 

. وقد نص على هذا املبدأ العديد من الصكوك القانونية اليت جتيز اختاذ تدابري خاصة               -٤٤
يكون "فاالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري جتيز تنفيذ تدابري خاصة             

احملتاجة أو  الغرض الوحيد من اختاذها تأمني التقدم الكايف لبعض اجلماعات العرقية أو اإلثنية             
لبعض األفراد احملتاجني إىل احلماية اليت قد تكون الزمة لتلك اجلماعات وهـؤالء األفـراد               

املـادة  " (لتضمن هلا وهلم املساواة يف التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو ممارستها           
تدابري خاصة إىل اختاذ الدول األطراف )) ٢(٢املادة (وتشري االتفاقية فضالً عن ذلك     )). ٤(١

وملموسة يف امليدان االجتماعي وامليدان االقتصادي وامليدان الثقايف وامليادين األخرى، بقصد           
كمـا جتيـز    . ضمان التمتع الكامل وعلى قدم املساواة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية         

هدف تـست " تدابري خاصة مؤقتـة   "اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اختاذ          
أما على الصعيد اإلقليمي، فقـد      )). ١(٤املادة  (املرأة  و الرجلالتعجيل باملساواة الفعلية بني     

أخذت هبذا النهج ذاته االتفاقية اإلطارية حلماية األقليات الوطنية، اليت جتيز للدول األطـراف     
لفعليـة بـني    تعتمد، عند االقتضاء، التدابري املالئمة من أجل تعزيز املساواة الكاملـة وا           "أن  

األشخاص املنتمني إىل أقلية وطنية واملنتمني إىل األغلبية يف مجيع مناحي احليـاة االقتـصادية             
وال تشكل التدابري اخلاصة متييزاً، وبالتـايل       )). ٢(٤املادة  " (واالجتماعية والسياسية والثقافية  

  .)١٥(ينبغي اعتبارها كذلك ال
 باحلاجة إىل اختاذ تدابري خاصة وملموسة حلماية        اًلقد أقر اإلطار القانوين الدويل مرار       -٤٥

بعض اجملموعات بقصد ضمان متتعها الكامل وعلى قدم املساواة حبقوق اإلنسان واحلريـات             
واستخدام التدابري اخلاصة هو يف الواقع عنصر من عناصر إعمال احلـق يف عـدم               . األساسية
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع واإلجراءات اخلاصة ليست جائزة فحسب مبوجب . التمييز

وقد أكدت جلنة القـضاء     . أشكال التمييز العنصري، بل هي شرط أيضاً يف بعض الظروف         
أن اختاذ تدابري خاصة من جانب الدول األطراف عندما تستلزم          "على التمييز العنصري على     

  .)١٦("ذلك الظروف، مثالً يف حالة استمرار أوجه التفاوت، يشكل التزاماً

__________ 

 .١٠، الفقرة ١٩٨٩، )عدم التمييز (١٨اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم    )١٤(

؛ واالتفاقيـة اإلطاريـة حلمايـة       )٤(١االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، املادة             )١٥(
 ).٣(٤األقليات الوطنية، املادة 

الوثائق الرمسية للجمعيـة    الواليات املتحدة األمريكية،    : على التمييز العنصري              نة القضاء     لجاملالحظات اخلتامية ل     ) ١٦(
وانظر أيـضاً بـشكل عـام       . ٣٩٩، الفقرة   )A/56/18 (١٨العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم       

 يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال          مغزى ونطاق التدابري اخلاصة   ( للجنة   ٣٢التوصية العامة رقم    
، وذلك على   ٢٠٠٩أغسطس  /، واليت اعتمدهتا يف دورهتا اخلامسة والسبعني املعقودة يف آب         )التمييز العنصري 

 ).فقط باإلنكليزية ( http:www2.ohchr.org/english/bodies/cred/comments.htmاملوقع 
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ويكتسي مفهوم التدابري اخلاصة أمهية بالنسبة للمشاركة السياسية الفعالـة للنـساء              -٤٦
والرجال املنتمني إىل أقليات إذ بإمكانه تيسري إعمال حقوق األقليات يف التصويت ويف تقلد              

وقد أقرت ذلك هيئات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واملؤسسات اإلقليمية حلقوق           . املناصب
ينبغي أن  " وفيما يتعلق باحلق يف التصويت، أقرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأنه             .اإلنسان

تتخذ تدابري إجيابية للتغلب على صعوبات معينة، من قبيل األمية، والعوائق اللغوية، والفقر، أو         
ما يعيق حرية التنقل، مما حيول دون متكن األشخاص املؤهلني لالنتخاب من ممارسة حقوقهم              

  .)١٧("وينبغي أن توفر املعلومات واملواد الالزمة لالقتراع بلغات األقليات. ة فعليةبصور
وتستند الدعوات إىل اختاذ التدابري اخلاصة اليت ميكن أن تكفل مشاركة األقليات يف               -٤٧

اهليئات العامة إىل احلجة القائلة بأنه نظراً إىل أن عدد األشخاص املنتمني إىل أقليات صـغري                
بيعته، فإن األقليات ال تستطيع حتديد نتيجة القرارات يف الدميقراطيات اليت تعتمد نظام جداً بط
ويف الواقع العملي، متيل األقليات إىل احلصول على أقل عدد من األصوات، وإىل             . )١٨(األغلبية

عدم القدرة على احلصول على متثيل يتناسب مع أعدادها، وهو ما حيرمها من وسـيلة            
وليس الغرض مـن التـدابري      . صوهتا يف احلياة العامة والسياسية للدول     فعالة إلمساع   

اخلاصة، كما يتبادر إىل األذهان يف كثري من األحيان، هو إعطـاء مركـز امتيـازي                
لألقليات، بل باألحرى هو إجياد توازن ووضع األقليات على نفـس املـستوى مـع               

الجتماعية، واملسامهة يف وضـع     فاملشاركة يف العمليات الوطنية السياسية وا     . األغلبية
ينبغي أن يساعد علـى التـصدي      ) واالستفادة منها (السياسات، ويف اخلدمات العامة     

وجتنح الدول، اليت ترحب مبشاركة األقليات واندماجها، ليس إىل . للتهميش واالستبعاد
  . )١٩(أن تكون مستقرة فحسب، بل إىل أن تكون أكثر رخاًء أيضاً

 معاهدات حقوق اإلنسان وحماكم يف عدد كبري مـن القـضايا            لقد نظرت هيئات    -٤٨
وفيما يتعلق باشتراط   . املتعلقة باحلق يف املشاركة الفعالة لألقليات وحظر التمييز الذي يصيبها         

إتقان لغة رمسية، رأت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن عدم سن احلكومـة قـوانني جتيـز                 
تناسبة على بعض األقليات ألن ذلك حرمهـا مـن          استخدام لغات أخرى أثّر بصورة غري م      

استخدام لغتها األم يف اإلدارة والعدالة والتعليم واحلياة العامة ويف احلكومة، وهو ما شـكل               
وخلصت اللجنة إىل   .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٢٦ للمادة   انتهاكاً

راد اجملتمعات احمللية، وذلك بالسماح ملوظفيها      أن الدولة ملزمة بتوفري سبيل انتصاف فعال ألف       

__________ 

 .١٢، الفقرة )١٩٩٦(٢٥يق العام رقم اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعل   )١٧(

تعليق الفريق العامل املعين باألقليات التابع لألمم املتحدة على إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق األشخاص                  )١٨(
 .٤٢، الفقرة )E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2(املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية 

)١٩(   Y. Ghai,  Public Participation and Minorities, Minority Rights Group International, London , 

2003, p. 5. 
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ويف قضية أخرى، اعتربت اللجنة أن منع . )٢٠(بالرد بلغات غري اللغة الرمسية بطريقة غري متييزية     
امرأة تنتمي إىل أقلية من الترشح يف انتخابات حملية على أساس أن إتقاهنا اللغة الرمسية مل يكن                 

بطريقة قاصرة وتعسفية رغم حيازهتا شهادة تثبت بالفعل إتقاهنـا          كافيا، بعد تقييم معلوماهتا     
ويف معرض املسألة ذاهتا املتعلقة مبنـع       . )٢١( من العهد  ٢٥ و ٢ للمادتني   للغة، يشكل انتهاكاً  

شخص ينتمي إىل أقلية من الترشح يف انتخابات بسبب عدم إتقانه املزعوم للغة الرمسية، رأت               
 ١  من الربوتوكول رقم٣سان أن ذلك قد يشكل انتهاكا للمادة احملكمة األوروبية حلقوق اإلن

 قوية إزاء   ، قالت احملكمة إن لديها شكوكاً     ويف هذه احلالة حتديداً   . امللحق باالتفاقية األوروبية  
. األساس القانوين إلخضاع املرشحني الذين ميلكون شهادات يف اللغة الختبـارات إضـافية            

  .)٢٢(تبار يفتقر إىل املوضوعية وإىل اإلنصاف اإلجرائيواعتربت احملكمة أيضاً أن االخ
ويف عدد من القضايا، نظرت احملكمة األوروبية يف أوضاع منعـت فيهـا الـدول                 -٤٩

أشخاصا ينتمون إىل أقليات من إنشاء مجعيات للدفاع عن املـصاحل الثقافيـة والـسياسية               
 من االتفاقية األوروبية    ١١ادة  ورأت احملكمة أن هذا التدخل يشكل انتهاكا للم       . جملموعاهتم

  . )٢٣(اليت حتمي حرية التجمع وحرية تكوين مجعيات
وقد أكدت احملكمة منذ أمد بعيد أن محاية األقليات تربر تطبيق نظام انتخايب خمتلف                -٥٠

ومع ذلك، فقد   . )٢٤(ضمن الدولة من أجل ضمان متثيل أفضل لألقليات يف اهليئات التشريعية          
 انتخايب جيب تقييمه يف ضوء التطورات السياسية اليت يـشهدها البلـد             أي نظام "أعلنت أن   

فإن السمات اليت رمبا كانت غري مقبولة يف سياق نظام قـد تكـون              "، ونتيجة لذلك    "املعين
  .)٢٥("مربرة يف سياق نظام آخر

__________ 

يوليه / متوز ٢٥، اآلراء املعتمدة يف     ٧٦٠/١٩٩٧، البالغ رقم    ديرغارت وآخرون ضد ناميبيا   . أ.غ.جقضية     )٢٠(
٢٠٠٠) CCPR/C/69/D/760/1997.( 

يوليـه  / متـوز  ٢٥، اآلراء املعتمدة يف     ٨٨٤/١٩٩٩بالغ رقم   ، ال أنطونينا إينياتاين ضد التفيا   قضية السيدة      )٢١(
٢٠٠١) CCPR/C/72/D/884/1999.( 

 .٢٠٠٢أبريل / نيسان٩، احلكم الصادر يف ٤٦٧٢٦/٩٩، االلتماس رقم بودكولزينا ضد التفيا   )٢٢(

؛ ١٩٩٨يوليه  / متوز ١٠، احلكم الصادر يف     ٢٦٦٩٥/٩٥، االلتماس رقم    سيدريبولس وآخرون ضد اليونان      )٢٣(
 كـانون   ٣٠، احلكم الصادر يف     ١٩٣٩٢/٩٢، االلتماس رقم    ب الشيوعي املوحد وآخرون ضد تركيا     احلز

، Stankov and the United Macedonian Organization Ilinden v. Bulgaria؛ و١٩٩٨ينـاير  /الثـاين 
 .٢٩٢٢٥/٩٥ وااللتماس رقم ٢٩٢٢١/٩٥، االلتماس رقم ٢٠٠١أكتوبر /تشرين األول ٢

، االلتمـاس رقـم   Lindsey and others v. the United Kingdomروبية حلقـوق اإلنـسان،   احملكمة األو   )٢٤(
 .١٩٧٩مارس / آذار٨، احلكم الصادر يف ٨٣٦٤/٧٨

)٢٥(   Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium ، مارس / آذار٢، احلكم الصادر يف ٩٢٦٧/٨١االلتماس رقم
على مشاركة األقليات، حـذر أصـحاب رأي        ويف مسألة فرض حدود يتعني بلوغها وأثر ذلك         . ١٩٨٧

خمالف، يف قضية أخرى نظرت فيها احملكمة األوروبية، من أن حتديد سقف عال من شـأنه أن جيعـل أي                    
إمكانية لدخول األطراف اإلقليمية أو األقليات إىل الربملان معدومة وتشّوه املغزى األساسي لنظام التمثيـل               

 .Yumak and Sadak vقضية .  برملاين، ومها جوهر الدميقراطية الربملانيةالنسيب، ومن مث منع أي نقد أو حوار

Turkey ٢٠٠٨يوليه / متوز٨، احلكم الصادر يف ١٠٢٢٦/٠٣، االلتماس رقم. 
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وفيما يتعلق بفرض شرط، مبوجب التشريع الوطين، على حزب سياسـي باعتمـاد            -٥١
 تقاليد السكان األصليني لكي يسمح له باملشاركة يف االنتخابـات، رأت            هيكلة غريبة على  

 يعوق املـشاركة    حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أن مثل هذا الشرط يشكل متييزاً          
وأكدت احملكمة فضالً عن ذلك على أن احترام احلق يف املـساواة            . املتساوية يف االنتخابات  

 باعتماد تدابري إجيابية وهادفة      العامليني يفرض على الدولة التزاماً     واحلق يف املشاركة السياسية   
  . )٢٦(لكفالة مشاركة جمموعات السكان األصليني على قدم املساواة

الشروط املسبقة للمشاركة الـسياسية الفعالـة والعراقيـل الـيت تعتـرض               - دال  
  املشاركة تلك
ـ          -٥٢ شاركة الفعالـة للنـساء     إن إجراء حوار متواصل وموضوعي مطلوب لضمان امل

: وينبغي أن يكون هذا احلوار متعـدد االجتاهـات     . والرجال املنتمني إىل أقليات يف جمتمعهم     
. قليات والسلطات األقليات وكذلك األغلبية، وجيب أيضاً أن جيري بني         األفيجب أن يشرك    

راعي هـذه  وجيب أن ت. )٢٧(وال ميكن حتقيق هذا احلوار إال إذا وجدت قنوات فعالة لالتصال   
القنوات االحتياجات احملددة لنساء األقليات، فضالً عن احتياجات الشرائح األخرى املهّمشة           

  .من األقليات املعّرضة للتمييز املتعدد اجلوانب
ومثة مسألة مركزية فيما يتعلق باملشاركة السياسية لألقليات تتمثل يف الـسبيل إىل               -٥٣

فعند النظر ما إذا كانت مشاركة األشخاص املنتمني        . )٢٨(حبق" فعالة"التأكد من أن املشاركة     
األول يتعلق بالوسائل الـيت     . إىل أقليات فعالة، يتعني حبث جانبني من أهم جوانب املشاركة         

أما الثاين فيتعلق   . أُخذ هبا لتعزيز متتع األشخاص املنتمني إىل أقليات باملساواة الكاملة والفعلية          
وميكن أن تتفاوت   . وضع األشخاص املعنيني وعلى اجملتمع ككل     بتقييم أثر هذه الوسائل على      

فال يكفـي أن    . نظرة اجلهات الفاعلة املختلفة إىل هذا األثر، وفقاً ملدى اخنراطهم يف العملية           
تكفل الدول املشاركة الشكلية لألشخاص املنتمني إىل أقليات؛ بل يتعني عليها أن حترص على 

قليات تأثري جوهري على القرارات املتخذة، حبيث يكـون         أن يترتب على مشاركة ممثلي األ     
  . )٢٩(هلذه األقليات قدر اإلمكان نصيب من الفضل يف توجيه القرارات املتخذة

__________ 

)٢٦(   Yatama v. Nicaragua ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣، احلكم الصادر يف ٣٨٨-١٢، القضية رقم. 

اللجنـة  (تفاقية اإلطارية املتعلقة حبمايـة األقليـات القوميـة          اللجنة االستشارية املعنية باال   ،  جملس أوروبا    )٢٧(
، تعليق بشأن موضوع املشاركة الفعالة لألشخاص املنتمني إىل أقليات قوميـة يف             )االستشارية جمللس أوروبا  

 ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ٢٧احلياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ويف الـشؤون العامـة، اعُتمـد يف             
)ACFC/31DOC(2008)001( ١١، الفقرة. 

 .٢ من املادة ٣ و٢اإلعالن، الفقرتان    )٢٨(

 .١٩ و١٨اللجنة االستشارية، الفقرتان    )٢٩(
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" فعالة"وبالتايل، فإن جمرد املشاركة السياسية ليس كافياً لكي تكون هذه املشاركة              -٥٤
على سبيل املثال مدى شرعية     وينبغي مراعاة عدد من االعتبارات هبذا اخلصوص، ومن ذلك          

فال بد أال يغيب عن األذهان أن جمتمعات األقليات غري متجانسة           . املمثلني السياسيني لألقلية  
وعالوة على ذلك، بإمكـان املمـثلني       . وال بد أن يترجم هذا التنوع يف شكل متثيل متعدد         

إلخـالل مبهمتـهم    السياسيني أن ينأوا بأنفسهم عن قواعدهم الشعبية الرئيسية، ومـن مث ا           
وإذا مل يكن ملمثلي األقليات سلطة اختـاذ        . كمتحدثني حقيقيني وفعليني باسم هذه القواعد     

قرارات جوهرية ومؤثرة بشأن مسائل ذات أمهية جملتمعاهتم، فإن مشاركتهم تلك سـتكون             
  ". فعالة"رمزية وليست 

دة نظر وتقييم باستمرار    وبالتايل من األمهية مبكان أن تكون آليات املشاركة حمل إعا           -٥٥
ومع تغري األوضاع والوقائع مبرور الوقت، ينبغـي        . للتأكد من أهنا تسمح باملشاركة الفعالة     

 على أن هـذه العمليـة ينبغـي       . إعادة النظر يف آليات املشاركة وتكييفها إذا تطلب األمر        
  .تفضي إىل االنتقاص من احلقوق املكتسبة أال
ياً النتشار هتميش األقليات يف اجملتمعات يف خمتلـف أحنـاء           ويعد التمييز سبباً رئيس     -٥٦
وميكن أن يتخذ التمييـز أشـكاالً       . وهو عائق أيضاً أمام املشاركة الفعالة لألقليات      . العامل
فبعض شرائح السكان من األقليات معرضة ألشكال متعددة من التمييز؛ فعالوة على            . خمتلفة

لية قومية أو إثنية، وإىل أقلية دينية أو لغوية، فهي تتعرض تعرضها للتمييز بسبب انتمائها إىل أق    
  .للتمييز بسبب اجلنس أو السن أو العجز أو امليل اجلنسي أو غري ذلك من األسباب

منـط  : وقد يتجلى التمييز الذي مينع املشاركة السياسية لألقليات يف أشكال منـها             -٥٧
قليات؛ واألحزاب السياسية املناوئـة لقـضايا       النظام االنتخايب الذي يؤثر سلباً على متثيل األ       

األقليات ولعضويتها؛ وانتشار األحكام املسبقة يف أوساط الناخبني مما يضر باألحزاب الـيت             
ترغب يف ضم مرشحني من األقليات أو الدفاع عن قضايا األقليات؛ ووسائط اإلعالم املناوئة              

زي ملسألة التمييز عندما يتعلق األمـر       ونظرا للطابع املرك  . النشغاالت األقليات ومشاركتها  
باحلق يف املشاركة الفعالة، ينبغي للحكومات أن تتوخى إجياد آليـات مـستقلة للنظـر يف                

  .الشكاوى اليت يقدمها األفراد، مثل وظيفة أمناء املظامل اليت اعتمدها عدد من البلدان
 تتمتع بالقدرة واملوارد    وال معىن للحق يف املشاركة الفعالة ما مل تكن هناك جمموعة            -٥٨

. ومثة شرط مسبق مهم للمشاركة السياسية لألقليات هو القدرة على املـشاركة           . ملمارسته
فهي تفترض  . وتشمل قدرة األقليات على املشاركة يف احلياة العامة طائفة عريضة من املسائل           

احلقوق الثقافيـة   أن األشخاص املنتمني إىل أقليات قادرين على ممارسة اجملموعة الكاملة من            
واالقتصادية واالجتماعية، ومنها احلق يف اللغة، واحلق يف التعليم، واحلق يف العمل، واحلق يف              
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وترى اللجنة املعنية حبقوق    . الصحة، واحلق يف الغذاء، واحلق يف السكن، وغريها من احلقوق         
  .)٣٠(اإلنسان أن على الدول اختاذ تدابري إجيابية للتغلب على صعوبات معّينة

وقد تؤدي أوجه احليف القانونية والثقافية واللغوية أيضاً إىل إعاقة املشاركة الفعالـة         -٥٩
 يف قدرة األقليـات   فتحديد سقف انتخايب عال كثريا ما يؤثر سلباً       . لألقليات يف احلياة العامة   

والـشروط  . على ضمان متثيلها السياسي وميكن أن يكون مبثابة متييز غري مباشر يف حقهـم             
املتعلقة بتسجيل األحزاب السياسية ميكن أن تقّيد على حنو غري معقول وغري متناسب قـدرة               

وقـد  . األشخاص املنتمني إىل أقليات على ممارسة حريتهم يف االجتماع وتكوين مجعيـات           
يؤدي ختطيط حدود الدوائر االنتخابية على حنو ما إىل توجيه توزيع األصـوات، ومـن مث                

واالكتفـاء  .  جمموعة بعينها أو يسفر عن نتائج يف صاحل اجلهة املخططة       إحداث أثر متييز على   
بل . بإدراج أحكام دستورية عن مشاركة األقليات لن يكون كافيا لضمان املشاركة الفعالة           

. إن سن قوانني وسياسات حمددة متكّن من تنفيذ مثل هذه املبادئ الدستورية أمر ضـروري              
 والسياسات بدورها، وال بد مـن ضـمان مـشاركة           بد من رصد تنفيذ هذه القوانني      وال

  .األقليات يف وضعها وتنفيذها ومتابعتها
 ومما قد يضر باملشاركة السياسية الفعالة لألقليات ربط املشاركة السياسية حـصراً             -٦٠

باهلوية اإلثنية وذلك باشتراط عضوية املرشحني لالنتخابات يف مجاعات إثنية معينـة وعـدم     
 املنتمني إىل مجاعات إثنية معينة إال بالتصويت على مرشحني ينتمـون إىل             السماح للناخبني 

وكما جرت اإلشارة إليه آنفا، فإن شروط إتقان اللغة املفروضة على املرشـحني             . جمموعاهتم
ميكن أيضاً أن يؤثر سلباً على املشاركة الفعالة لألشخاص املنتمني إىل أقليات، وهي الشروط              

  .من جانبغري قانونية يف بعض احلاالت أهنا  اإلنسان وحماكم  هيئات حقوقرأتاليت 
وُيعد جتميع البيانات مصّنفة حبسب االنتماء اإلثين والسن واجلنس والتوزيع اجلغرايف             -٦١

وغري ذلك من الفئات املهمة شرط مسبق مهم لتطوير منـاذج مناسـبة وفعالـة ملـشاركة                 
بيانات برصد مشاركة األقليات والتأكد مـن       وتسمح هذه ال  . األشخاص املنتمني إىل أقليات   

وال بد أن جتري عملية مجع البيانـات  . وضع آليات املشاركة العادلة والتمثيلية موضع التنفيذ 
املفصلة وفقاً للمعايري الدولية بشأن محاية البيانات الشخصية، فـضالً عـن احتـرام حـق                

وينبغـي  . عاملوا أو ال يعاملوا كأقلية    األشخاص املنتمني إىل أقليات يف أن خيتاروا حبرية أن ي         
إشراك ممثلي األقليات يف عملية مجع البيانات، كما ينبغي أن توضع أساليب مجع البيانـات               

  .بالتعاون الوثيق معهم
ومثة شرط مسبق آخر مهم هو ضبط سجالت دقيقة بأمسـاء النـاخبني لـتمكني                 -٦٢

م عملية تسجيل النـاخبني بطريقـة غـري    وال بد أن تت . املشاركة السياسية الفعالة لألقليات   

__________ 

 .١٢، الفقرة )١٩٩٦(٢٥اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم .  أعاله١٩انظر الفقرة    )٣٠(
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متييزية، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة لألقليات على حنو ما ميكن أن تنشأ يف جماالت اللغة                
  .واخلصوصية الثقافية وإمكانية االستفادة من عملية التسجيل

واالعتراف باألقليات ضروري لضمان حقوق جمموعات األقليات يف الدولة، مبا يف             -٦٣
وملا كان عدم االعتراف عائقاً أمام التمتع بـاحلقوق الـيت           . احلق يف املشاركة الفعالة   ذلك  

ترسخت على الصعيد الدويل، فهو يؤدي يف هناية املطاف إىل هتميش األقليات وإىل إقصائها              
واالعتراف على أساس التحديد الذايت للهوية هو اخلطـوة األوىل يف           . من العمليات السياسية  

امية إىل كفالة حقوق األقليات وصون مركز أفراد األقليات على قدم املساواة مـع    العملية الر 
  .غريهم من أفراد اجملتمع

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية تكفـل      ٢٥ورغم أن املادة      -٦٤
للمواطنني ممارسة احلق يف املشاركة يف احلياة العامة، فقد بات من املعترف به علـى نطـاق               

. واسع أن شروط املواطنة ميكن أن تعوق املشاركة الفعالة يف بعض جماالت الشؤون العامـة              
وبينما ال يزال هناك من يقبل بأن تفرض الدولة بعض القيود على غري املواطنني فيما يتعلـق                 
باحلق يف التصويت ويف الترشُّح، فإن هذه القيود ينبغي أال تطبق على نطاق أوسع ممـا هـو            

. د جلأت الدول إىل احلرمان من املواطنة إلقصاء األقليات من التمتع حبقوقهـا            فق. ضروري
وينبغي للدول أن تنظر يف إمكانية السماح لغري املواطنني املنتمني إىل أقليـات بالتـصويت               
والترشح يف االنتخابات احمللية وشغل مناصب يف جمالس إدارة هيئات احلكم الـذايت، مـع               

وهنـاك أمثلـة    . )٣١(ول على املواطنة حمكوما بقواعد غري متييزية      احلرص على أن يكون احلص    
  .إجيابية من هذا القبيل يف عدد من الدول

  األشكال واآلليات القائمة من أجل مشاركة سياسية فعالة  - هاء  
ليس هناك حل وحيد يصلح جلميع احلاالت لضمان إعمال احلق يف املشاركة الفعالة               -٦٥

ميكن حتديد عدد من السمات فيما يتعلـق بنمـاذج وآليـات            على النحو الصحيح، ولكن     
وفيما يتعلق باختيار نظام انتخايب بعينه، فإن القانون الدويل ال يفرض أي حل حمدد . املشاركة

وقد أعلنت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن أي نظام خيتار جيـب أن             . هبذا اخلصوص أيضاً  
 من العهد، وأن يضمن بالفعل حرية الناخبني        ٢٥ادة  يكون مطابقاً للحقوق احملمية مبوجب امل     

  . )٣٢(يف التعبري عن مشيئتهم
لقد اسُتخدمت طائفة من اآلليات القانونية والسياسية يف خمتلف أحناء العامل لزيـادة               -٦٦

املشاركة السياسية لألقليات يف اهليئات التشريعية والتنفيذية واإلدارية على األصعدة احملليـة            

__________ 

 .١٠١ و١٠٠للجنة االستشارية، الفقرتان ا   )٣١(

 .٢١، الفقرة )١٩٩٦(٢٥، التعليق العام رقم للجنة املعنية حبقوق اإلنسانا   )٣٢(
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وإذا كان متثيل األقليات مهماً يف حد ذاته، فإنه يتعني النظـر أيـضاً يف       . ة والوطنية واإلقليمي
  .اآلليات املطلوبة لضمان مراعاة قضايا األقليات بصورة فعالة يف العملية احلكومية

وتشمل املشاركة السياسية لألقليات جمموعة كبرية من عمليات وآليـات صـناعة              -٦٧
 اجملاالت التشريعية والتنفيذية واحلكم الذايت ويف القطاعـات         القرارات ووضع السياسات يف   

أي دون  (وباإلضافة إىل ذلك، متارس املشاركة على األصعدة احملليـة واإلقليميـة            . التقليدية
  .والوطنية وكذلك الدولية) الوطنية
 ويعد التمثيل التشريعي آلية رئيسية ملشاركة األقليات، ألهنا تتيح هلا الوصـول إىل              -٦٨

مجيع مستويات التمثيل التشريعي يف الربملانات الوطنية واهليئات التشريعية اإلقليمية واجملـالس     
  .احمللية والبلدية

واحلصول على العضوية يف األحزاب السياسية القابلة للبقاء أمر مهم من أجل تعبئة               -٦٩
هليئـات التـشريعية    األقليات يف العملية السياسية، سواء يف االنتخابات أو يف إدارة شؤون ا           

ويف بعض البلدان، حيظر القانون أو يثين إىل حد كبري إنشاء أحزاب على أسـاس               . واإلدارية
ويف بلدان أخرى، قد تتخذ األقليات أو اجملموعات الدينية هلـا أحزابـاً             . عرقي أو عقائدي  

 طبيعة  وقد تؤثر . سياسية خاصة هبا، أو أن تكون مصاحلها ممثلة عن طريق األحزاب السائدة           
النظام االنتخايب على طبيعة األحزاب السياسية والطريقة اليت يتم هبا متثيل أو عدم متثيل مصاحل     

فاألحزاب اليت تركز على    : ولكال نوعي األحزاب مزايا ومساوئ بالنسبة لألقليات      . األقليات
يكـون  األقليات قد تدافع عن قضايا األقليات ولكنها قد ال تتلقى سوى موارد قليلة وقـد                

 وميكن، إن بالغت يف تركيزها، أن تزيد االنطباع لدى عامة النـاس             تأثريها السياسي ضعيفاً  
وبطبيعة احلال، فإن برامج األحـزاب      . بتهميش األقليات وقضايا األقليات أكثر مما هي عليه       

السياسية اليت يكون حمتواها عنصرياً تنتهك القانون الدويل سواء أخذت هبا أحزاب األقليات             
  .أو أحزاب األغلبية

وما مل يشكل سكان األقلية أغلبية يف دائرة انتخابية ما، فإن انتخاب ممثلي أحـزاب            -٧٠
األقلية ميكن على األرجح أن يتحقق يف نظام التمثيل النسيب، حيث يراعى تراكم أصـوات               

ومن شأن ختفيف شروط تسجيل األحزاب السياسية أن يسهل إنشاء أحـزاب       . )٣٣(األقليات
  .كز على األقلياتتر
وحىت إن تناولت   . وتواجه األقليات أيضاً حتديات عند املشاركة يف أحزاب األغلبية          -٧١

أو  أحزاب األغلبية القضايا ذات األمهية بالنسبة لألقليات، فقد ال توليها األولوية يف براجمهـا             
رب من اإلجيـايب أو     ويف بعض أمناط النظم االنتخابية أو اهلياكل السياسية، قد يعت         . قد هتملها 

الضروري أن حتصل األحزاب السياسية على دعم شرحية عريضة من الناخبني؛ فبإمكان ذلك             

__________ 

)٣٣(   Ghai, p. 15. 
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أو اختيار مرشحني ينتمون إىل     /أن حيفّز األحزاب السائدة على الدفاع عن مصاحل األقليات و         
التنوع، وقد يكون لألحزاب السائدة أيضاً برامج داخلية تركز على          . أقليات لزيادة شعبيتها  

مبا يف ذلك التدريب والتوجيه، من أجل التشجيع على زيادة عدد السياسيني والنشطاء مـن               
وعندما يشترط النظام االنتخايب من األحـزاب تقـدمي قائمـة مرشـحني             . أفراد األقليات 

لالنتخابات، خالفاً لالنتخابات مبرشح واحد، قد ُيشترط، مبوجب حكم قانوين أو إجراء من           
سياسة العامة، أن يكون املرشحون على القائمة منتمني إىل جمموعات إثنية متنوعة            إجراءات ال 

 وقد ُتطبق تدابري خاصة أخـرى،     . أو أن يكون عدد منهم على األقل من مرشحي األقليات         
  . )٣٤(سيما لتسهيل انتخاب النساء املرشحات ال

ة قد تقتضي العمل    ويف األخري، فإن املشاركة السياسية عن طريق األحزاب السياسي          -٧٢
فيمكن ملمثلـي   . من خالل تركيبة من األحزاب اليت تركز على األقليات واألحزاب الرئيسية          

األقليات على سبيل املثال الدخول يف حتالفات مع أحزاب أخرى، سواء كانت من أحـزاب             
وقد متنحهم تركيبة األحزاب األخرى مزيدا من النفوذ، ومـن          . األقليات أو أحزاب رئيسية   

وحىت عند انتفاء التربير العددي،     . لك مثالً إذا كانت العالقة مع األحزاب األخرى متوازنة        ذ
  .ميكن للحزب احلاكم أن يقرر تلقائياً ضم ممثلني عن األقليات إىل احلكومة

وقد تسمح بعض أنواع النظم االنتخابية بانتخاب ممثلني عن األقليات أكثـر مـن                -٧٣
 لزيـادة متثيـل     ايب أيضاً أن يأخذ باآلليات املصممة خصيـصاً       وميكن للنظام االنتخ  . غريها

ويبّين النظام االنتخايب كيفية ختصيص املقاعد وفقاً لعدد األصوات وميكن أن يؤدي          . األقليات
وقد شددت اللجنة املعنيـة حبقـوق       . اختالف النظام إىل نتيجة خمتلفة بنفس عدد األصوات       

شخص الواحد جيب أن يطبق، وأن يعتد، يف إطـار          اإلنسان على أن مبدأ الصوت الواحد لل      
. )٣٥(النظام االنتخايب لكل دولة، بتساوي صوت آحاد الناخبني مع صوت الناخب اآلخـر            

على أن يف بعض الظروف     . وبالتايل، ميكن القول كقاعدة عامة إن لكل ناخب صوت واحد         
ات، كإجراء خاص يرمي    وال سيما عندما تكون األقلية صغرية العدد، قد يكون ألفراد األقلي          

إىل حتسني اندماج األقلية يف النظام السياسي، احلق يف التصويت ملمثل األقلية الذي خصص له 
  . )٣٦(مقعداً وملمثل عام ال ينتمي إىل أقلية

ومثة آلية شائعة تستخدم لتسهيل متثيل األقليات وتتمثل يف ختصيص مقاعد يف الربملان        -٧٤
وتطبق هذه اآللية عادة يف إطار نظـم االنتخـاب          ). د خمصصة مقاع(ملمثلي بعض األقليات    

باألغلبية اليت ال تضمن متثيل األقليات بدون آلية من هذا القبيل، كما تستخدم أحياناً يف نظم                
__________ 

)٣٤(   Reynolds, Electoral Systems and the Protection of Minorities, Minority Rights Group 

International, 2006 (“Reynolds 2006”), pp. 25-26; Ghai, p. 15. 

 .٢١، الفقرة )١٩٩٦(٢٥للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم ا   )٣٥(

، تقرير عن التصويت املزدوج     )"جلنة فينيسيا "( األوروبية للدميقراطية من خالل القانون       ، اللجنة جملس أوروبا    )٣٦(
 .٧٢ إىل ٦٣ ومن ١٠ و٩، الفقرات )CDL-AD(2008)013(لألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية 
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وكاملعتاد، فإن أفراد اجملموعة األقلية، الذين يتعني تسجيل أنفسهم         . التمثيل النسيب أو املختلط   
ومييل عدد املقاعد املخصـصة     . هم من ينتخب ممثلي تلك األقلية     هلذا الغرض بصفتهم تلك،     

. بشكل عام إىل أن يعكس نسبة األقلية من جمموع السكان، مهما كان مرجحاً أهنا صـغرية            
ويف حالة وجود عدد من األقليات الصغرية جداً، قد خيصص هلا مقعد مشترك بالرغم من أنه                

وقـد  .  مصاحل مجيع تلك األقليات متثيالً أصيالً      قد ال يكون من السهل على ممثل واحد متثيل        
  .تكون لألحزاب الرئيسية مصلحة يف تعبئة املقاعد املخصصة

ويف النظام االنتخايب الذي يشترط من األحزاب تقدمي قائمة مرشحني النتخاهبم، قد              -٧٥
 احلد األدىن يشترط القانون االنتخايب أن تكون القائمة خمتلطة من الناحية اإلثنية أو أن تتضمن     

، حيث يقرر احلزب ولـيس النـاخبون    "القائمة املغلقة "ويف نظم   . )٣٧(من مرشحي األقليات  
ترتيب املرشحني حسب األولوية، قد يضع احلزب مرشح األقلية يف أعلى القائمـة لـضمان      

وبطبيعة احلال، ميكن أن تكون مثل      . )٣٨(حصوله على مقعد، بغض النظر عن تفضيل الناخبني       
ئمة عائقاً للتمثيل الفعلي لألقليات إذا ما قررت األحزاب الرئيسية وضع مرشـحي             هذه القا 

  . األقليات يف ذيل القائمة
وهناك نظم انتخابية تتيح للناخبني التصويت على أكثر من مرشح واحد من أحزاب               -٧٦

ذا خمتلفة، مع ترتيبهم حسب اختيارهم، ويراعى الذين يأتون يف ذيل القائمة حسب التفضيل إ            
مل حيصل أي مرشح على عدد األصوات احملدد كعتبة الفوز لدى حساب أصوات التفـضيل               

وقد يسهل مثل هذا النظام متثيل األقليات ويعتقد أيضاً أنه كفيل بتعزيـز التعـاون               . األول
بني جمموعات األقليات، على اعتبار أن األحزاب تسعى إىل أصوات التفضيل الثاين من              فيما

وقد يشجع هذا النظام األحزاب الرئيسية أيضاً على إدراج قـضايا           . رىمشجعي أحزاب أخ  
  .األقليات يف براجمها

وغالباً ما تتوخى النظم االنتخابية نسبة مئوية حدية من األصوات اليت يتعني علـى                -٧٧
وقد ُيعّدل ذلك إما بصورة عامة أو يف        . األحزاب أن حتصل عليها ليكون هلا ممثالً يف الربملان        

طقة اليت تتركز فيها أقلية من األقليات، وذلك للسماح بإنشاء أحـزاب متثـل أقليـات                املن

__________ 

 Warsaw Guidelines to Assist National Minority Participation in theا، نظمة األمن والتعاون يف أوروبم   )٣٧(

Electoral Process, 2001 (“Warsaw Guidelines”), p. 23؛ وB. Reilly,  “Democratic Levers for 

Conflict Management”, in International Institute for Democracy and Negotiators (IDEA), 

Democracy and Deep-rooted Conflict: Options for Negotiators, 1998, p. 200؛ وA. Reynolds, 

“Public Participation by Minorities: Minority Members of the National  Legislatures”, in Minority 

Rights Group International, State of the World’s Minorities 2007 (“Reynolds 2007”), p. 19 

Reynolds 2006 p. 18 Ghai, p. 15. 

)٣٨(   Ghai p. 15  ؛ وجلنة فينيسيا، تقرير عن القواعد االنتخابية والعمل اإلجيايب لصاحل مشاركة األقليات القوميـة
 .١٧، الصفحة )CDL-AD (2005) 009(يف عمليات صناعة القرار يف البلدان األوروبية 
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وباملقابل، فإن النسب احلدية العالية سوف تعوق متثيل األقليـات ألن أحـزاب             . )٣٩(صغرية
  .األقليات سوف تكون عاجزة يف الغالب على احلصول على العدد الكايف من األصوات

ئر االنتخابية أيضاً بطريقة تسهل متثيل األقليات إن كانت         وميكن ترسيم حدود الدوا     -٧٨
وميكن أيضاً زيادة . هذه األقليات متمركزة إقليمياً، حىت وإن مل تكن هناك مقاعد خمصصة هلا      

عدد مقاعد األقليات وذلك باستحداث دوائر انتخابية حبجم أصغر ومـن مث زيـادة عـدد                
تخابية إىل اإلضرار بأي جمموعة بغري وجه حـق،         ولكي ال يؤدي ترسيم الدوائر االن     . ممثليهم

  .ينبغي إقامة هيئة رمسية مستقلة عن احلكومة تتمتع بالتمثيل الكامل لترسيم الدوائر االنتخابية
هو شـكل   ) سواء يف اجلانب التنفيذي أو اإلداري     (ومشاركة األقليات يف احلكومة       -٧٩

. حلكومة ويف هيئات أخـرى مماثلـة  أساسي آخر من مشاركة أفراد األقليات، كأعضاء يف ا     
وتشمل التدابري اليت قد تزيد من مشاركة األقليات يف احلكومة ختصيص مقاعـد لألقليـات               
لعضوية جلان رئيسية، أو هيئات استشارية، أو غريها من األجهزة الرفيعة املستوى؛ وإنـشاء              

أشخاص ينتمـون إىل    هيئات رفيعة املستوى ملعاجلة قضايا هتم األقليات، ويفضل أن يديرها           
أقليات؛ وإضفاء الطابع املؤسسي على العمل املتمثل يف إيالء االعتبار اإلجيايب لقضايا األقليات   
عرب الوزارات املعنية كأن يكون ذلك مثال بتعيني مـوظفني أو اسـتحداث دائـرة تعـىن                 

مـل  بانشغاالت األقليات ضمن كل وزارة معنية، وإصدار توجيهات دائمة، وإنشاء فرق ع           
وينبغي إجياد توازن دقيق بـني أنـشطة اإلدمـاج          . مشتركة بني الوزارات لتسهيل التنسيق    

واألنشطة اليت تستهدف تلبية احتياجات األقليات حبيث تكون مشاركة األقليات أكثر فعالية            
  .ولتفادي هتميش قضايا األقليات وإسنادها إىل دائرة معزولة ورمبا حمرومة من أية إمكانيات

 مشاركة األقليات يف اإلدارة والقضاء واهليئات العامة والشركات العامة، فهـو            أما  -٨٠
فمشاركة األقليات يف صـناعة     . جانب مهم آخر إلعمال حق األقليات يف املشاركة الفعالة        

القرار يكون سهالً إذا كان أفراد من األقليات يعملون كموظفني يف اخلدمة املدنية يف تشكيلة           
ويف بعض  . ، وال يقتصر وجودهم على اهليئات اليت تعىن بقضايا األقليات         متنوعة من اهليئات  

احلاالت، قد يكون التمثيل النسيب لألقليات يف الدوائر العامة مشروطا مبوجب أحكام قانونية             
وقد اعُتربت بعض أنواع ُنظُم احلصص غري قانونية يف بعض الـدول؛ بيـد أن               . أو دستورية 

  . اصة جليةفوائد مثل هذه التدابري اخل
وهناك نظام لتقاسم السلطة كثرياً ما ينظر إليه على أنه ميكّن من مشاركة األقليات                -٨١

يف احلكومة هو نظام املشاركة بني الفئات املختلفة، حيث حيق جلميـع األقليـات الكـبرية               
ففي ظـل هـذا     . املشاركة يف احلكومة واحلصول على حصة من املناصب يف اخلدمة العامة          

__________ 

)٣٩(   Warsaw Guidelines, p. 22 Reynolds 2006.p.19 ؛Reynolds 2007, p. 19-20 ،؛ واجمللـس األورويبThe 

Participation of Minorities in Decision-Making Processes by J.A. Frowein and R. Bank  (“Frowein 

and Bank”) (DH-MIN(2000)1, p. 6. 
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، ُيعترف باجملموعات اإلثنية على أهنا كيانات سياسية وتكون بذلك حمقـة يف التمتـع             النظام
بقدر كبري من اإلدارة الذاتية يف مسائل ُتعترب من شؤوهنم الداخلية، وحمقة يف تقاسم الـسلطة     

وميكن أن يكون تقاسم . عندما يتعلق األمر مبسائل ذات االهتمام املشترك على الصعيد الوطين
 أيضاً ليس على االنتماء اإلثين بشكل واضح وإمنا على األحزاب الـسياسية؛              قائماً السلطات

ومثـة  . ومثل هذه الترتيبات جتنح ألن تشجع على االندماج السياسي للمجموعات اإلثنيـة           
انتقاد كبري يوّجه لنظام املشاركة بني الفئات املختلفة هو أنه ينطوي علـى خطـر إقـصاء                 

  .هنا من السلطة ألهنا غري مشمولة هبذه الترتيباتاألقليات الصغرية وحرما
وميكن أن تكون اآلليات االستشارية وسائل مكّملة تتيح فرصا مفيـدة ملـشاركة               -٨٢

األقليات عندما تكون املشاركة على قدم املساواة يف اهليئات املنتخبة غري كافية بسبب كون              
وميكن أن تكون   .  على نتيجة االنتخابات   جمموعة األقلية صغرية للغاية حبيث ال ميكنها التأثري       

تلك اهليئات االستشارية هيئات خمصصة، أقيمت ملعاجلة مسألة بعينها، أو هياكل رمسية على             
وقد تكون ذات طابع عام، يف شكل موائـد مـستديرة           . الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي   

 األرض أو التعليم أو     لبحث قضايا األقليات، أو متخصصة يف مسائل حمددة، مثل السكن أو          
وميكن أن تكون جزءاً من اهليكل املؤسسي للحكومة وقد يكون هناك شرط            . اللغة أو الثقافة  

ولكي تكون هذه اآلليات فعالة، من املهم أن تكـون   . قانوين بالرجوع إليها يف مسائل معينة     
ليها، وأن  للهيئات االستشارية وضع قانوين واضح، وأن ينص القانون على ضرورة الرجوع إ           
وينبغي . تكون مشاركة هذه اهليئات يف عمليات صناعة القرار بصفة منتظمة وجمدية ودائمة           

أن تزّود هذه اهليئات مبا يكفي من املوارد، وينبغي إيالء االهتمام لتمثيل أعضائها الذين ينبغي               
عضاء املعينني  ومن املهم أن تكون لأل    . أن خيتاروا بإجراءات شفافة من قبل أفراد جمتمع األقلية        

املؤهالت املطلوبة لالضطالع باملهام اليت يكلفون هبا وأن يكونوا ممثلني حبق جملتمعهم، مبا يف              
ويف األخري، جيب أن تكون هذه اهلياكل متناسـبة مـع احتياجـات             . ذلك لنساء األقليات  
  .جمموعات األقليات

 هياكل اإلدارة التقليديـة     ويف بعض الدول، تطالب اجملتمعات احمللية بإحلاح باحترام         -٨٣
وقد تشمل هذه اهلياكل ُنظُم يكون فيها شيوخ القوم هم الذين يقصدهم أفـراد              . اخلاصة هبا 

اجملتمع للمشورة وهو الذين يقررون يف املسائل املهمة، سواء تعلقت بآحاد أفراد اجملتمـع أو               
 مدونة سلوك معترف    وقد يكون للمجتمعات أيضاً قوانني عرفية أو      . باجملتمع بصورة مجاعية  

وسواء كانت مكتوبة أم ال، فمن املهـم مبكـان أن   . هبا، وقد تكون مكتوبة أو غري مكتوبة      
تضم هياكل اإلدارة التقليدية تلك النساء والفئات املهمشة األخرى يف مواقع صناعة القـرار              

 وهبـذا   .وأن تطبق املبادئ الدولية حلقوق اإلنسان تطبيقا كامال يف مجيع جوانب أنـشطتها            
الشرط، حتظى املبادرات الرامية إىل إدماج زعماء اجملتمعات احمللية الذين يعترف هلم بصفتهم             
تلك تقليدياً يف هياكل احلكم الرمسية ويف الربملانات بالترحيب وهي تساهم يف حسن إعمال              

رتاعات، وعالوة على ذلك، قد يقوم شيوخ اجملتمع بدور يف إدارة ال. احلق يف املشاركة الفعالة
  .كالقيام بدور احلكم يف املنازعات اليت تنشب بني أفراد اجملتمع
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وميكن إحراز تقدم يف جمال إعمال حق األقلية يف املشاركة الفعالة عن طريق شـىت                 -٨٤
 مـن   ويف العديد من احلاالت، يستلزم ذلك منح اجملموعـة قـدراً          . أشكال اإلدارة الذاتية  

ومتكني األقلية من احلق يف إدارة بعض اجملاالت بل وحىت سن           االستقالل الذايت غري اإلقليمي     
تشريعات يف تلك اجملاالت، كالتعليم والشؤون الثقافية، وتطبيق قانون األحوال الشخـصية،            
واحلفاظ على القوانني واملمارسات العرفية، ويكون ذلك عن طريق االختصاص احلصري يف            

  .غالب األحيان
قالل ذايت إقليمي حمدود يتيح هلا ممارسة جمموعة كـبرية          وحصول األقليات على است     -٨٥

وميزة االستقالل الذايت اإلقليمي    . من احلقوق التشاركية ضمن إقليم بعينه تتمركز فيه األقلية        
هو أنه، حبكم استناده إىل مبدأ احليز املكاين، يتيح حل املشاكل دون احلاجة بالـضرورة إىل                

د اسُتخدم االستقالل الذايت اإلقليمي لتلبيـة مطالـب         وبالفعل، فق . إحداث شروخ جمتمعية  
وميكن أن يتيح االستقالل الذايت اإلقليمي متثيالً عادالً لألقليـات     . األقليات اللغوية أو الثقافية   

وينبغي أن تتوخى هذه الترتيبات محاية      . يف األجهزة التشريعية اإلقليمية ويف اجلهاز التنفيذي      
يف احلياة العامة، فضالً عن التثقيف يف ثقافات األقليات واحلفاظ          لغات األقليات واستخدامها    

وميكن تعزيز العالقـات مـع   . عليها، ومن مث تلبية املطالب املتعلقة باحلقوق اللغوية والثقافية       
وهناك أمثلة ناجحة على أن االستقالل الذايت       . احلكومة املركزية بالتمثيل اإلقليمي يف املركز     

هتدئة التوترات، وعزز بالفعل الشعور باالندماج، وقدم األساس للحفاظ         اإلقليمي ساعد على    
على أنه قد تؤدي ترتيبات االستقالل الذايت، إن مل تصمم بعنايـة،            . على جمتمعات األقليات  

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن توضع هذه الترتيبات من أجـل           . إىل مزيد من تفكك الدولة    
، عن طريق تقاسم الـسلطة، واالسـتقالل        "ن األقليات األقليات ضم "كفالة حقوق ُصغرى    

  .الذايت الثقايف، ونقل الصالحيات إىل السلطات احمللية
وقد ُتمنح األقليات حقوق إجرائية خاصة أو حقوق النقض فيما يتعلق بـالقرارات               -٨٦

ممارسة فعلى سبيل املثال، قد تتمكن أقلية من . املتصلة باملسائل اليت هتم األقليات بصفة خاصة     
حق النقض ضد قوانني جديدة يف جماالت بعينها، أو أن يستلزم األمر رمبا أغلبيـة خاصـة                 

وقد تقتصر هذه اإلجراءات اخلاصة على مناطق بعينها تتمركز فيهـا           . العتماد هذه القوانني  
وقد ُيلجأ إىل إجراءات خاصة للتحكيم حيثما كانت املسائل مهمة مبا فيه الكفايـة              . األقلية
  . )٤٠(باجلمود ال ميكن أن يسمح فيها حبيث
ويف األخري، وعلى الصعيد الدويل، من األمهية مبكان أن يكون األشخاص املنـتمني               -٨٧

إىل أقليات، إضافة إىل مشاركتهم يف تنفيذ املعاهدات الثنائية، مشاركني أيضاً يف مجيع مراحل 
لصكوك املتعلقـة حبمايـة     رصد وتنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما تلك ا         

__________ 

)٤٠( Frowein and Bank, p. 10؛ وReynolds 2007, p. 21؛ وGhai, pp. 13-14. 
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ومن املهم أيضاً استشارة جمتمعات األقليات بشأن عمليات االندماج فوق          . حقوق األقليات 
  .الوطنية وإشراكها فيها

  مالحظات ختامية  - واو  
تعد املشاركة الفعالة يف عمليات صناعة القرار، ال سيما القرارات اليت تؤثر علـى                -٨٨

 األشخاص املنتمني إىل أقليات مبا هلم من حقوق اإلنسان متتعاً           األقليات، شرطاً مسبقاً لتمتع   
األول يتعلق  . ومثة درسان رئيسيان على األقل يتعني استخالصهما      . كامال وعلى قدم املساواة   

فإعمال عدد كبري من احلقوق الفرديـة       : بالطبيعة األساسية الفعلية للحق يف املشاركة الفعالة      
والدرس الثاين هو أن    . إعمال هذا احلق وهو شرط مسبق هلا      األساسية األخرى يتوقف على     

فعالية املشاركة السياسية لألقليات جيب أن تقاس باستمرار وأن يكون ذلك علـى مجيـع               
 وميكن االطالع على اجملموعة الكاملة      .مستويات اجملتمع، للتأكد من أهنا فعلية وذات مغزى       

  .A/HRC/13/25من التوصيات يف الوثيقة 

        


