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 مقدمة  -أوالً   

انصب التركيز يف الـدورة الثانيـة       فقد  ،  ٦/١٥ بقرار جملس حقوق اإلنسان      عمالً  -١
وكانـت  . السياسية العالـة  األقليات واملشاركة   مسألة  قضايا األقليات على    ب يناملعللمنتدى  

ورئيسة كتلة النواب   النائبة يف كونغرس الواليات املتحدة،      باربارا يل،   الدورة برئاسة السيدة    
اخلبرية املـستقلة املعنيـة بقـضايا       وسارت أعمال املنتدى بتوجيه من      . السود بالكونغرس 

هيئات  مشارك من ممثلي احلكومات و     ٥٠٠ وشارك أكثر من  . وغالساألقليات، غاي ماكد  
م من ذلك أن من بـني       هاألو. املعاهدات ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة واجملتمع املدين      

يسعون هبمة   العامل ممن    مناطقلألقليات من مجيع    املشاركني ممثلني عن جهات سياسية فاعلة       
  .وجملتمعاهتم احمللية األكثر فعالة ألنفسهم إىل حتقيق أكرب قدر من مشاركة سياسية

ذات منحى عملي وترمـي إىل زيـادة إدمـاج     وأصدر املنتدى توصيات مواضيعية  -٢
، ومن  وخصوصياهتامتكينها من احلفاظ على هويتها      ليات واالعتراف هبا داخل الدولة مع       األق

هـذه التوصـيات إىل     وتستند  . سالمة أراضي الدولة  احلفاظ على   مث تعزيز احلكم الرشيد و    
إلعالن املتعلق حبقوق األشـخاص     وعدا املبادئ الواردة يف ا    . املعايري الدولية حلقوق اإلنسان   
  والتوضيحات الواردة يف التعليـق     دينية ولغوية  ت وإىل أقليا  إثنيةاملنتمني إىل أقليات قومية أو      

دولية وإقليمية أخرى وتوجيهات معايري ومبادئ ، تستند هذه التوصيات إىل   على هذا اإلعالن  
ذات صلة حبقوق اإلنسان وضعتها جهات شىت من أصحاب املـصلحة، كمـا تـستند إىل           

العهد  من   ٢٧من املادة   مستلهم  اإلعالن املتعلق باألقليات يف حد ذاته       و .)١(تشريعات وطنية 
وقـد  .  من اتفاقية حقوق الطفـل ٣٠، ومن املادة والسياسية الدويل اخلاص باحلقوق املدنية

قوق املعنية حب التوصيات كذلك من االجتهاد القضائي والتعليقات العامة للجنة         هذه  استفادت  
 .٢٧ و٢٥اإلنسان، وال سيما فيما خيص تنفيذ املادتني 

وميكن تنفيذها يف بلدان ذات خلفيات تارخيية       لقد صيغت التوصيات بعبارات عامة        -٣
كما تراعي التوصـيات أن     .  اإلنسان العاملية  وثقافية ودينية متنوعة مع املراعاة التامة حلقوق      

اعتماد حلولٍ معيارية مسألة غري ممكنة وغري مرغوب فيها على حد سواء نظراً لشدة تنـوع                
  .احلاالت وتطوراهتا

وتسعى هذه الوثيقة اليت ينبغي قراءهتا مقرونة بوثيقة املعلومات األساسـية بـشأن               -٤
 إىل أن تقدم ألصحاب القـرار       )A/HRC/FM1/2009/3(السياسية الفعالة   األقليات واملشاركة   

واملوظفني العموميني واملنظمات غري احلكومية واجلامعيني وغريهم من أصـحاب املـصلحة            
__________ 

 األطراف الدول تضمن"اليت تنص على أن  اإلعاقة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي من ٢٩نظر أيضا املادة ا   )١(
 أن" تكفل وأن" اآلخرين مع املساواة قدم على هبا التمتع وفرصة احلقوق السياسية اإلعاقة ذوي لألشخاص

 ".واالستعمال الفهم وسهلة وميسرة ومواده مناسبة ومرافقه لتصويتا إجراءات تكون
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 وضـع  لالحتماالت املمكنة من أجل مساعدهتم على اختاذ اخليارات الصائبة لـدى             عرضاً
ونظـراً لعـدم    . ةً كافية التشريعات والسياسات الرامية إىل ضمان مشاركة األقليات مشارك       

وجود منوذج واحد يناسب مجيع السياقات اليت ميكن تصورها، فإن اخليارات املذكورة هنـا              
تقدم عدداً من األمثلة اإلجيابية على حاالت جرى فيها إحراز تقدم يف مـشاركة األقليـات                

انون ومراعاة حقـوق    متاشيا مع املثل العليا للدميقراطية وسيادة الق      ومتثيلها مبزيد من الفعالية،     
 مع مـرور    عالوة على ذلك، فإن حالة أي بلد من البلدان تتطور حتماً          و. اإلنسان األساسية 

كفالة مـشاركة األقليـات     الزمن، لذا ينبغي تقييمها بانتظام بغية تكييف اآلليات من أجل           
  .مشاركة فعالة

شخاص املنتمني  تربهن أوضاع كثرية حول العامل أن حتقيق مستوى متثيل كاٍف لأل          و  -٥
 لكسر حلقة التمييز    أمر مفيد إىل أقليات يف عملية رسم السياسات وصنع القرارات يف اجملتمع           

على حنو غري   واالستبعاد اليت يعانيها أفراد هذه الفئات، فضالً عّما يقاسونه من مستويات فقر             
احلقوق بالكامل  متناسب يف كثري من األحيان، وغري ذلك من العراقيل اليت حتول دون متتعهم              

ومن وسائل تعزيز االستقرار واالندماج     . املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية    
املشاركة اهلادفة واملستنرية لألقليات ومتكينها من      يف اجملتمعات اليت تعيش فيها األقليات كفالة        

 .إدارة الشؤون اليت متسها مباشرة

 يف ناقص إىل حد كبري السياسية ومؤسسات احلكم اآللياتغري أن متثيل األقليات يف      -٦
، وإما إلجحاف غري     حثيث ومتعّمد إىل احلد من مشاركتها      سعيلوجود  إما   معظم البلدان، 

 لضعف اإلرادة السياسة يف اجملتمع   جمموعة متنوعة من القوانني أو السياسات، وإما      مقصود يف   
ول دون مشاركة األقليات يف احلياة العامة مشاركة        إلزالة العراقيل اهليكلية اليت حت    بصفة عامة   

 .كاملة وعلى قدم املساواة

إعالن حقوق األشخاص املنتمني    يف تعليقه على    املعين باألقليات   وقال الفريق العامل      -٧
إن احلق يف املشاركة يف مجيع جوانـب         "إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية        

طين ككل أمر جوهري، سواء ليعزز األشخاص املنتمون إىل أقليات مصاحلهم           حياة اجملتمع الو  
 فحسب بل يتسم بالتعددية أيضا ويقوم على التسامح        ليس متكامالً  وقيمهم أو ليقيموا جمتمعاً   

 علـى أن     وشدد الفريق العامل أيضاً    .)٣٥، الفقرة   E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2" (واحلوار
لتمثيل يف اهليئات التشريعية واإلدارية واالستشارية، وبشكل أعم يف املشاركة الفعالة تتطلب ا"

 ).٤٤الفقرة  ("ةاحلياة العام

وعلى أبسط املستويات، حيث ُتنفذ هذه التوصيات تنفيذاً صارماً، سيسهم احتـرام              -٨
حقوق اإلنسان األساسية، مبا فيها احلق يف عدم التعرض للتمييز واحلق يف االنتخاب والترشُّح              

يف تعزيز مشاركة األشخاص املنتمني إىل أقليـات         وتكوين مجعيات والتجمع  حرية التعبري   و
وكذلك يف احلد من التوترات، وهو ما يؤدي بالتايل إىل حفـظ       ومستوى متثيلهم يف اجملتمع،     

 .السلم واالستقرار
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ـ  لكي    أساسياً ويعد إعمال حق األقليات يف املشاركة السياسية الفعالة أمراً          -٩ ق تتحق
 شرط ضروري لضمان    وهو أيضاً . األقليات مشاركةً كاملة يف احلياة السياسية     فعلياً مشاركة   

وميكـن أن تتجلـى     . متتع األشخاص املنتمني إىل أقليات حبقوق اإلنسان األساسية األخرى        
 املعلومـات،   احلـصول علـى   املشاركة الفعالة عرب طائفة واسعة من أشكال املشاركة مثل          

احليـاة  فضالً عن املشاركة املباشرة يف      ق املدنية واالخنراط يف النشاط املدين،       والتوعية باحلقو 
وميكن ضمان املشاركة الفعالة عرب قنوات خمتلفة تشمل آليات استشارية وترتيبات    . االنتخابية

اإلقليمـي   برملانية خاصة، بل ميكن أن تشمل، عند االقتضاء، أشكاالً من االستقالل الـذايت      
 .الفردي أو

  التوصيات  - ثانياً  

 والربملانات) الوطنية واإلقليمية واحمللية(احلكومات   - ألف  

 وعليها أن تنظر، على     . للقضاء على التمييز   فعالةينبغي للحكومات أن تتخذ تدابري        -١٠
 بغية منع التمييز يف التصويت والغش       والشكوىسبيل املثال، يف وضع آليات مستقلة للرصد        

 من شأهنا أن حتـول دون املـشاركة الفعالـة           ف وأي أعمال مشاهبة   يف االنتخاب والتخوي  
وقد تـضم   . للجميع، وال سيما مشاركة األفراد املنتمني إىل األقليات، يف األنشطة االنتخابية          
أو مقـدمي   /هذه اآلليات، من بني جهات أخرى، أمناء املظامل واللجان االنتخابية املستقلة و           

ينبغي إتاحة هذه اآلليات يف املناطق اجلغرافية وباللغات املستخدمة  و. اخلدمات القانونية اجملانية  
 . وينبغي أن ترصد هلا موارد التمويل الكافية،يف جمتمعات األقليات

م فيه بالتنوع القائم يف جمتمع كـل        وينبغي للحكومات أن تعتمد بياناً سياساتياً تسلِّ        -١١
الضوء على أمهية كفالـة     فيه  ط  سلِّاللغة، وت عرق واألصل اإلثين والدين و    منها فيما يتعلق بال   

واهليئات العامة، مبـا يف  على أوسع نطاق عملي ممكن يف املؤسسات جتلي هذا التنوع بالفعل     
 .ذلك الربملانات الوطنية وهيئات اخلدمة املدنية وأجهزة الشرطة والقضاء

الفعالة والدائمة ياسية  السوينبغي أن تلَي هذا البيان السياسايت تدابري تضمن املشاركة            -١٢
ومن بني األمور اليت ينبغي أن تشملها هـذه         . لألقليات، مبا يف ذلك وضع خطة عمل وطنية       

كفيلة بتعزيز املشاركة السياسية وضمان التنوع والتفاعل       تثقيفية  ومحالت  اخلطة وضع برامج    
املـشاركة الـسياسية    موظفي اإلدارة العمومية واختاذ تدابري إجيابية لزيـادة         الثقايف فيما بني    

 وجيب إشراك األقليات إشـراكاً    . لألقليات وختصيص موارد كافية لتحقيق األهداف احملددة      
 . يف كل خطوة من شأهنا أن تفضي إىل وضع خطة عمل كهذه واعتمادهافعاالً

دراسـة استقـصائية    وينبغي إنشاء آلية حمددة أو استحداث إجراء مؤسسي إلجناز            -١٣
وينبغي . زيادة املشاركة الفعالة لألقليات   سبيل  د املنتظم للتقدم احملرز يف      أساسية وتويل الرص  
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يف صيغة متاحة وميّسرة، ومناقشتها يف اجتماعـات عامـة مـع            بانتظام  نشر هذه البيانات    
  .املدين اجملتمع
وينبغي للحكومات أن جتمع بانتظام بيانات حمدَّثة عن حالة األشخاص املنـتمني إىل          -١٤

وينبغي أن ُتنفذ عمليات مجع البيانات هذه       . غية رصد فعالية مشاركتهم وجدواها    األقليات ب 
، وأن تشمل عمليات إحصائية أو عمليات أخـرى         مشاعر هؤالء األشخاص  بطريقة تراعي   

على أساس طوعي، مع مراعاة االحترام الكامل خلصوصية األفراد املعنيني وعدم الكشف عن             
ة حلماية البيانات الشخصية، وكذلك على أساس تعريفهم الذايت    هوياهتم، وفقاً للمعايري الدولي   

وينبغي للدول أن تصمم أساليب مجـع هـذه         . ألنفسهم بوصفهم أفراداً من الفئات املعنية     
كما ينبغي، مىت تسىن ذلك، إشراك ممثلي األقليـات         . البيانات بالتعاون الوثيق مع األقليات    
  .ناتاملعنية يف مجيع مراحل عملية مجع البيا

وعلى املستوى الوطين، ينبغي وضع نظام متثيل نسيب أو غريه من النظم االنتخابيـة،                -١٥
إن أمكن ذلك، لزيادة حظوظ األقليات يف املشاركة الفعالة يف احلياة الـسياسية يف مجيـع                

حدود الدوائر  يف املقابل، ينبغي أال تغري احلكومات نظامها االنتخايب وال          و. مستويات الدولة 
  .نتخابية على حنو ميكن معه إضعاف متثيل األقلياتاال
النظر، مىت مسحت الظـروف      ينبغي   ،األقليات ويف املناطق اجلغرافية حيث تتمركز      -١٦

 أو على مستوى ما دون الدولة،       شعب مستقلة ذاتياً  بذلك، يف تفويض سلطات، واستحداث      
ية ومباشرة يف األمـور الـيت       أو اعتماد وسائل أخرى لتمكني األقليات من التأثري بصورة قو         

وليس هلذه احللول أن تقلّل من شأن املسؤوليات العامة للدولة، بل ميكن أن             . متسهم مباشرة 
، أي أنّ القرارات ُتّتخذ على أدىن املستويات        "املعاجلة على املستوى الفرعي   "تقوم على مبدأ    
  . لألهداف املنشودةيف احلكومة وفقاً

 وعلى مـستوى    ت املشاركة السياسية الفعالة لألقليات حملياً     وينبغي أال تفضي آليا     -١٧
مما اإلثنية أو الدين أو اللغة أو عوامل مشاهبة         أساس  الدولة إىل ترسيخ السلطة السياسية على       

وإذا كان ال بـد مـن ضـمان    .  حدة االنقسامات داخل اجملتمع قد ال يفيد سوى يف زيادة     
إىل ال ينبغي أن يفضي      متثيل مجيع املصاحل املعنية      إنفمشاركة األقليات على مجيع املستويات،      

 .أو غريها مـن األمـور     اجلمود السياسي وال إىل املغاالة يف تسييس اهلوية اإلثنية لألقليات           
وينبغي أال يكون احلصول على سلطة سياسية ذات مغزى متوقف على مركز الشخص كونه              

  .منتم إىل أقلية
من الشروط اليت   أو غريها   الدين  أو  اللغة  التعليم أو   تعلقة ب وينبغي أن ُتلغى الشروط امل      -١٨

 وأحترم األقليات من ممارسة حقها يف االنتخاب أو الترشح للمناصب على الصعد الوطنيـة               
تتسبب يف عدم قدرة األقليات على واحمللية ألن هذه الشروط تنتهك حظر التمييز         وأاإلقليمية  

  .ةً فعالةاملشاركة يف احلياة السياسية مشارك



A/HRC/13/25 

GE.10-10613 6 

 على استخدام أي لغة مـن لغـات         غري معقول وينبغي أال يفرض أي حظر أو قيد          -١٩
اختيار استخدام لغة ما ينبغي أن يكون        الت االنتخابية، على الرغم من أن     األقليات أثناء احلم  

وعلى السلطات املسؤولة عـن     . من منطلق احلرص على خماطبة أكرب قدر ممكن من الناخبني         
 أن توفر قدر اإلمكان املعلومات عن التصويت باللغة الرمسية وبلغات األقليات اليت  االنتخابات

  .يتحدث هبا املصوتون يف مناطق متركزهم
 األقليات مبعلومات مصممة خصيصاً لتزويدوينبغي أن ُتستحدث برامج تثقيف مدين    -٢٠

 اإلمكان لتناسب كل عن كيفية مشاركتها يف نظام االنتخابات، وأن تكيَّف هذه الربامج قدر   
 التثقيف املدين أحـد العناصـر       يكونوينبغي أن   . فئة من فئات األقليات املوجودة يف الدولة      

املـواطنني  يتيح التعرف علـى أدوار      الرئيسية املكونة جلميع مناهج التعليم العام، وينبغي أن         
كومـات أن   وعلى احل . املشاركة السياسية العريضة للجميع   على  شجع  أن ي ومسؤولياهتم، و 

ط املـدنيني،   االنـش ومتول مشاريع هتدف إىل تعزيز املشاركة السياسية، ودعـم التثقيـف            
ويتعني بذل  . جمتمعات األقليات أوساط   القضايا، وال سيما يف      التوعية ببعض والتشجيع على   

 توظيف األشخاص املؤهلني من األقليات لوضع برامج احلكومة املوجهـة إىل            لضمانجهود  
  .أو تنفيذها/دارة هذه الربامج واألقليات وإ

وينبغي أن ُتتخذ تدابري إجيابية للتغلب على صعوبات حمددة مثل األمية أو احلـواجز                -٢١
اللغوية أو الفقر أو معوقات حرية التنقل اليت متنع األشخاص الذين حيق هلم التـصويت مـن            

 .ممارسة حقوقهم ممارسةً فعالة

للوكـاالت  األداء الفعال والتمويل الالزم     ن تكفل   وينبغي للحكومات والربملانات أ     -٢٢
وينبغـي  . أو اآلليات الوطنية املسؤولة عن تعزيز املشاركة السياسية لألقليات        /واملؤسسات و 

أيضاً كفالة التنسيق الفعال بني الوزارات ومع مجيع املؤسسات احلكومية اليت ُتعىن مبـسائل              
 .متصلة باملشاركة الفعالة لألقليات

 مجيع اآلليات واإلجراءات واملؤسسات املنشأة لتعزيـز        كونى الدولة أن تكفل     وعل  -٢٣
الحتياجات احملددة  مراعية ل وزيادة مستوى املشاركة السياسية لألشخاص املنتمني إىل أقليات         

لنساء األقليات، فضالً عن الفئات األخرى يف جمتمعات األقليات اليت ُيحتمل تعرضها للتمييز             
  . اإلعاقةأفراد األقليات ذوياملتعدد اجلوانب، مثل 

وينبغي للدول أن تنظر فيما يلزم من ترتيبات خاصة لـصون حـق األقليـات يف                  -٢٤
، خاصة إذا عاىن من أوضاع االنتـهاكات        بلدال انتقال   يف خمتلف مراحل   املشاركة السياسية 

اجلسيمة حلقوق اإلنسان ومن نزاع مسلح، وال سيما عنـدما يتعلـق األمـر بـالالجئني                
  .واألشخاص املشردين داخلياً
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 أن تنظر فيما يلزم من ترتيبات خاصة كي تضمن حق املشاركة            وينبغي للدول أيضاً    -٢٥
وثائق يرجح أال تكون لديهم     تمني إىل جمتمعات الرُّّحل الذين      السياسية الفعالة لألشخاص املن   

  .انتخابيةإقامتهم ملدة طويلة يف دوائر  أو أي إثبات علىاهلوية 
 للتصويت أو للترّشح إىل منصب سياسي أو للتعـيني يف           وإذا كانت اجلنسية شرطاً     -٢٦

 وأن تكون على اجلنسية    للحصول   معقولةإجراءات  ع العام، فال بد من توفري       وظيفة يف القطا  
متييز بـسبب   أن تنشر على نطاق واسع وأال تنطوي على         بوضوح و حمددة  هذه اإلجراءات   

وينبغي أال تكون هذه اإلجراءات تعجيزية أو تثبيطية، كأن         . العرق أو األصل اإلثين أو الدين     
املستوفني تكون مدهتا بالغة الطول أو تكاليفها باهظة أو أن يكون فيها مشقة على األشخاص 

  .للشروط املطلوبة
من  حيملون وثائق إقامٍة شرعية،      الذين لعمال املهاجرين لتمكني ا جهود  وينبغي بذل     -٢٧

وميكن أن يشمل ذلـك االعتـراف بـاحلق يف          . على مستوى البلديات  املشاركة السياسية   
ات لفتح التصويت يف االنتخابات البلدية أو إنشاء هيئات استشارية خاصة على مستوى البلدي

  .احلوار بشأن القضايا اليت تشغل بال املهاجرين
وجيب اختاذ التدابري الرامية إىل تعزيز مشاركة األقليات يف ظـل مراعـاة حقـوق                 -٢٨

ىل إحدى  نب بسبب انتمائه أو عدم انتمائه إ      وينبغي أال يعاين أحد من أي غ      . اإلنسان الفردية 
  .ذايت اإلقليمينظمة االستقالل الأيف األقليات، مبا يف ذلك 

 برملانية خاصة تنظر يف القضايا اليت هلـا أمهيـة           على إنشاء جلان   الربملانات   وتشجع  -٢٩
  .خاصة بالنسبة إىل األقليات، وتعزز االهتمام هبذه القضايا يف التشريعات

  األحزاب السياسية  - باء  

متثلها وأن تبذل   أو اجلماعات اليت    /ينبغي لألحزاب السياسية أن تعي تنوع اجملتمع و         -٣٠
فينبغـي هلـا أن تعتمـد       .  هذا التنوع  ملموسة إلبراز جهوداً حثيثة يف سبيل اختاذ خطوات       

مـشاركة  عاة التنوع يف عملها، وأن تضع خططاً لرفع مـستوى            تسلّم بأمهية مرا   سياسات
  .هااألقليات يف صفوف

طـاب  خلحلظـر ا  وينبغي لألحزاب السياسية أن تعتمد مدونات لقواعد الـسلوك            -٣١
 أثناء احلمالت االنتخابية فحسب، بل      ليسالعنصري التحريضي والربامج السياسية العنصرية،      

وعالوةً على ذلك، ينبغي أن تتوفر يف األحزاب آليات داخلية          . بني الدورات االنتخابية أيضاً   
 عقوبات شديدة على املرشـحني الـذين ينتـهكون مـدونات قواعـد              قادرة على فرض  

 .هذه السلوك

انتخابيـة  قاعـدة   ب جبمهور انتخايب وطين أو      وعلى األحزاب السياسية اليت تتمتع  -٣٢
األنـصار ومجهـور النـاخبني      للتواصل مبزيد من الفعالية مع      عريضة أن تضع استراتيجيات     
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وعلى هذه األحزاب كذلك أن     . احملتملني داخل جمتمعات األغلبية واألقليات على حد السواء       
د االحتياجات اخلاصة ألفراد األقليات كي تتيّسر هلم املشاركة         موارد من أجل حتدي   ختصص  
 وعلى األحزاب أن تسعى حثيثاً. يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةالكاملة 

إىل توعية مجيع فئات اجملتمع مبا يشغل بال األقليات وعليها أن تتيح الفرص إلقامة مشاورات               
  .جملتمع هذههادفة بني مجيع فئات ا

نتماء إىل األقليـات أو     ال األحزاب السياسية القائمة أساساً على ا      تتعرضوينبغي أالّ     -٣٣
غري أنه ميكن فرض قيـود صـارمة علـى          . حظر هلذا السبب فقط   للعلى االنتماء اإلقليمي    

علـى  وعلى الربامج السياسية الـيت حتـض        التحريض على العنف لتحقيق أغراض سياسية       
  .تمييزالكراهية وال

تعمل بقاعدة التمثيل النسيب وُينتخـب فيهـا لقائمـة          ويف األنظمة االنتخابية اليت       -٣٤
أمساء األشخاص املنـتمني إىل     مرشحي احلزب، ينبغي لألحزاب السياسية أن تتحقق من أن          

قاعـد  مب الفوز على رأس قائمة احلزب حىت تضمن هلم         مدرجة ضمن األمساء األوىل   األقليات  
  .تشريعيةيف اهليئة ال

وعلى األحزاب السياسية أن تنظر يف إمكانية وضع برامج للتوجيه تتيح ملن فاز من                -٣٥
على ، ويف تشجيع أشخاص آخرين      السياسيني املنتمني إىل األقليات االضطالع بدور القدوة      

غالبيـة  يف التواصل مع     و ،ترشيح أنفسهم، ويف التوعية مبشاركة األقليات يف احلياة السياسية        
  .كان إلقامة حوار متواصل بني مجيع الفئاتالس

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -جيم   
ينبغي للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن تضمن أهنا متثل تنوع جمتمعات كـل               -٣٦

كما ينبغي  . آلراء والقضايا والتحديات املطروحة   الكاملة ل موعة  اجملمنها، حبيث تتجلى فيها     
ددة داخل أمانة كل منها لتناول قضايا األقليات ووضع برامج للتوعيـة            هلا أن تنشئ آلية حم    

. والتثقيف املدين هبدف زيادة فعالية املشاركة السياسية لألشخاص املنـتمني إىل األقليـات            
وينبغي هلذه املؤسسات أن تكفل مشاركة هؤالء األشخاص يف كل براجمها وانتفاعهم هبا، مبا              

كما ينبغي هلا أن تكفل توفر املواد املتعلقة حبقوق اإلنـسان         . ىيف ذلك آليات تقدمي الشكاو    
  .بلغات األقليات

  اجملتمع املدين  - دال  
  :ينبغي للمجتمع املدين  -٣٧
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 يف إزالة احلواجز اليت حتول دون املشاركة الـسياسية          هأن يواصل أداء دورٍ     )أ(  
ضـمان مـشاركة ممثلـي      الفعالة لألقليات، بسبلٍ تشمل بناء القدرات والتدريب من أجل          

  األقليات مشاركةً فعالة؛
 وتـربز دين تستهدف مجاعات األقليات     املتثقيف  للأن يستحدث مشاريع      )ب(  

 مهـارات   يوفر التدريب لشباب األقليات يف    حقوق املواطنني وأدوارهم ومسؤولياهتم، وأن      
  التفاوض واالتصال والدعوة ورسم السياسات واحلكم الرشيد؛

 التعاون البّناء مع الربملان واجملالس احمللية والوكاالت احلكومية         أن ينخرط يف    )ج(  
 مبادرات املـواطنني    ويستخدم اخليارات السياساتية    بأن حيدد بوضوح  على مجيع املستويات    

  للتشجيع على صياغة برنامج تشريعي حمّدد؛
غري أن يتوىل بقدر أكرب من الفعالية التنسيق والربط الشبكي بني املنظمات              )د(  

احلكومية املعنية باألقليات، وكذلك بني اجلماعات اإلثنية بغية تقاسم أفـضل املمارسـات             
والدروس املستخلصة، واحلصول على أقصى قدر من املوارد، وجتنب استنساخ املـشاريع،             

  ؛ املطروحةوإقامة ائتالفات أكثر جدوى تركز على القضايا
احلكم عن طريق توفري إدارة شؤون يف أن يزيد من فعالية أداء قادة األقليات    )ه(  

التدريب ملنظمات األقليات وتدريب املدربني العاملني فيها يف جماالت العمليات التـشريعية            
وصياغة الوثائق وإجراء املناقشات وإقامة التحالفات والدعوة والتخطيط االستراتيجي وخماطبة  

 التـدريب لتقويـة دعمهـم    شرك أفراداً مـن األغلبيـة يف عمليـة   أن ي وينبغي  . اجلمهور
  األقليات؛ ملشاركة
يف الدعوة إلصالحات قانونيـة     أن يتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين         )و(  

  .مالئمة تنهض بدور األقليات يف إدارة شؤون احلكم

  آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة  - هاء  
تواصل، أثناء حوارهـا مـع      ن  ينبغي هليئات املعاهدات املعنية واإلجراءات اخلاصة أ        -٣٨

باملـشاركة الـسياسية   الدول األطراف بشأن الوفاء بالتزاماهتا الناشئة عن املعاهدة، االهتمام       
التدابري املتخذة للقـضاء    كذلك ب  و ،لألقليات وبالعقبات اليت تعترض اإلحراز الفعلي حلقوقها      

راك األقليات يف مجيـع    إش عليها أن تشجع الدول األطراف على     و. على مجيع أشكال التمييز   
  . الدوليةااللتزامات الناشئة عن املعاهداتتنفيذ مراحل عملية رصد و

 اجملتمع الدويل ووكاالت األمم املتحدة  -واو   

ينبغي للمجتمع الدويل أن خيصص موارد كافية لتمويل املشاريع الرامية إىل تعزيـز               -٣٩
يف املدنيني، والتشجيع على التوعية بشىت      املشاركة والتثق املشاركة السياسية لألقليات، ودعم     



A/HRC/13/25 

GE.10-10613 10 

 املتحدة للتربعات مـن أجـل       وينبغي إنشاء صندوق تابع لألمم    . القضايا من قبل األقليات   
  .إىل مثل هذه املبادراتيكلف بتوجيه الدعم املقدم األقليات 

ملي مع اجملتمع املدين على املستوى العـا      العاملة  الدولية  احلكومية  وعلى مجيع اهليئات      -٤٠
 كي يتمكّن األشخاص املنتمون إىل فئات األقليات من         ملموسة خطوات   أن تتخذ واإلقليمي  

  .املشاركة يف هذه العمليات
وينبغي لوكاالت األمم املتحدة أن تدعم تنفيذ ما تصدره آليات حقـوق اإلنـسان       -٤١

ـ            سبلٍ منـها   التابعة لألمم املتحدة من توصيات تتعلق باملشاركة السياسية لألقليات وذلك ب
التوصيات إىل لغات األقليات ونشرها على نطاق واسع، وتيسري اسـتعانة           هذه  كفالة ترمجة   

مجيع اجلهات الفاعلة املعنية على الصعيد الوطين هبذه التوصيات، وأخذ مالحظات آليـات              
وإجراءات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة وتوصياهتا يف االعتبار لـدى إعـداد أدوات         

وأطر عمل األمم املتحدة للمـساعدة      يطية مثل التقييم القطري املشترك      م املتحدة التخط  األم
  .اإلمنائية، والربامج احملددة للوكاالت

  :وينبغي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -٤٢
إعالن األمم املتحدة املتعلـق     أن ترعى حلقات العمل التدريبية لدعم تنفيذ          )أ(  

وكـذلك  شخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغويـة،             حبقوق األ 
  الفعالة لألقليات؛السياسية توصيات املنتدى بشأن املشاركة 

اجلهات الفاعلة السياسية لألقليـات     لفائدة   ةأن تعقد حلقات عمل إقليمي      )ب(  
 وغريها من أصحاب املصلحة؛

 جلهـات منـها   القـدرات والتوعيـة،     بنـاء   /أن تدعم أنشطة التدريب     )ج(  
  األقليات؛ ممثلي

أن تزيد من نسبة املوارد املخصصة لألنشطة املتعلقة مباشـرة باملـشاركة              )د(  
  السياسية واالقتصادية؛   يف احلياةالفعالة لألقليات

أو /أن تشجع الدول على اختاذ مبادرات للتدريب املهين لشباب األقليات و            )ه(  
الدراسية لألقليات والتدريب الداخلي يف الوكاالت الوطنية واإلقليميـة         تعزيزها، مثل املنح    

  . والدولية كوكاالت األمم املتحدة
هياكـل استـشارية    وينبغي أن تنشئ أفرقة األمم املتحدة القطرية، عند االقتضاء،            -٤٣

  .لألقليات خاصة بكل بلد ُتعىن مبشاركتها يف احلياة السياسية
 ومعـاونيهم للنواب الربملانيني   دولياً   م اجتماعاً اين الدويل أن ينظّ   وعلى االحتاد الربمل    -٤٤

. وجه أحسنملناقشة كيفية تعزيز املشاركة الفعالة لألقليات يف اختاذ القرارات السياسية على            
حـول املـشاركة الـسياسية      على اإلنترنت    لتبادل املعلومات     أن ينشئ مركزاً   وعليه أيضاً 
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من املعلومات املتاحـة    ة واحدة للحصول منها على الكم الكبري        جياد جه أجل إ لألقليات من   
  . ودولياً وإقليمياً وطنياًأصالً
وينبغي أن خيصص الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بقـضايا األقليـات أحـد                -٤٥

واحد  من أجل مناقشة دور كل       موضوع املشاركة الفعالة لألقليات   اجتماعاته املقبلة لتناول    
 مـن إعـالن   ٩املشاركة الفعالة، وذلك يف اإلطار األوسع للمادة هذه يف تعزيز من أعضائه  

  .حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية
 فعالية مشاركة األقليات يف املداوالت اليت تعقـد علـى           ولكي تضمن احلكومات    -٤٦

متويل مشاركة ممثلي األقليات يف اجملتمع املدين يف        ى  ينبغي هلا أن تتوخ   مستوى األمم املتحدة،    
  .الدورات املقبلة للمحفل املعين بقضايا األقليات ويف االجتماعات األخرى ذات الصلة

 وسائل اإلعالم  - زاي  

ينبغي لوسائل اإلعالم، يف القطاعني العام واخلاص على حد سواء، أن تبذل جهوداً               -٤٧
بالقضايا املتصلة باألقليات، بسبلٍ تشمل البث بلغات األقليـات          عامةمن أجل إعالم اجملتمع     

كما ينبغي إعداد برامج خالل فترات االنتخابات       . والتشديد على أمهية مشاركتها السياسية    
ـ            خمتلـف  ربامج  هتدف إىل إذكاء الوعي يف صفوف مجاعات األقليات بالقضايا املطروحة وب

اءات التسجيل وغري ذلـك مـن املعلومـات ذات    األحزاب السياسية والتواريخ اهلامة وإجر 
  .باملوضوع الصلة
لألحداث حبيـث   على وسائل اإلعالم أن تسعى إىل حتقيق تغطية إعالمية متوازنة           و  -٤٨

فرصاً لكل حزب سياسي يف أي عملية انتخابية        تتيح جلميع املرشحني، وحيثما اقتضى األمر،       
  . وسائل اإلعالمعادلة للوصول إىل

اهليئـات  شـىت   املشاركة الفعالة لألشخاص املنتمني إىل أقليات يف         تشجيعوينبغي    -٤٩
 واهليئات التنظيمية املستقلة، واللجان املعنيـة       ،املتصلة بوسائل اإلعالم مثل اجملالس اإلشرافية     

وعلى مجيـع املنظمـات     . وجمالس مراجعي احلسابات، وأفرقة اإلنتاج     خبدمات البث العام،  
 فئـات اجملتمـع     هاليقواها العاملة ومتث  تنوع  ات إجيابية كي تضمن     اإلعالمية أن تتخذ خطو   

  .مع احلرص على إفساح اجملال للتعبري عن اآلراء املتعددة داخل اجملتمعات احملليةككل، 
إنشاء وإدارة وسائل إعالمهـا اخلاصـة والعامـة          ضمان حرية األقليات يف      ويتعني  -٥٠

قيود على اخليـار احلـر للغـة املـستخدمة يف           دون فرض أي    املطبوعة منها واإللكترونية،    
  .الوسائل هذه
وعلى الدول أن تعزز االنتفاع املنصف بتكنولوجيا املعلومات واالتصال اجلديدة، مبا             -٥١

الدميقراطية يف جمال إتاحـة املعلومـات        من جوانب     أساسياً فيها اإلنترنت، باعتبارها جانباً   
  .عالة يف احلياة العامةشاركة الفلتشجيع الشباب على املووسيلة 

       


