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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالسادسةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
   املدنية والسياسية واالقتصادية،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

  ، غاي ماكدوغال بقضايا األقلياتة املعنية املستقلةاخلبريتقرير     

  موجز    
يقدم هذا التقرير خالصة األنشطة اليت قامت هبا اخلبرية املستقلة املعنية بقـضايا               
 ببعثـتني قطـريتني     ،تقدمي تقريرها السابق  منذ   ،قد اضطلعت اخلبرية املستقلة   و. األقليات

  .كولومبيا وفييت نام بغرض إجراء مشاورات بشأن قضايا األقلياتإىل تني رمسي
تنفيذ إعالن حقوق اإلنسان    وواصلت اخلبرية املستقلة عملها على التشجيع على          

. وإىل أقليات دينيـة ولغويـة     إثنية  املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو         
حضرت حلقات  و.  بشأن مجيع عناصر واليتها    سعةواوأجرت اخلبرية املستقلة مشاورات     

دراسية ومؤمترات على مستوى اخلرباء وأجرت مشاورات، ونظمت مناقشات مع الدول           
ومع الوكاالت املتخصصة واهليئات واآلليات يف منظومة األمـم املتحـدة واملنظمـات             

ـ          و. احلكومية الدولية اإلقليمية   دين، أجرت مشاورات واسعة النطـاق مـع اجملتمـع امل
وقامت بتوجيـه وإعـداد الـدورات       . ومشاورات مباشرة مع اجملتمعات احمللية لألقليات     

األقليـات  " يف موضوع    ٢٠١٠ الذي نظر يف عام      لمحفل املعين بقضايا األقليات   السنوية ل 
وقدمت اخلبرية املستقلة تقاريرهـا إىل الـدورة        ". واملشاركة الفعالة يف احلياة االقتصادية    
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على دور محاية حقوق األقليات يف سـياق        اخلبرية املستقلة يف هذا التقرير      ركز  تو  
استراتيجية ترمي إىل   ألي  العناصر األساسية   وتشدد على أن من بني      . منع نشوب الرتاعات  

 احترام حقوق األقليات، وال سيما فيما يتعلق        ،منع نشوب الرتاعات اليت تشمل األقليات     
املساواة يف احلصول على الفرص االقتصادية واالجتماعية، واملشاركة الفعالة لألقليات يف           ب

التطـور البنَّـاء   وإقامة احلوار بني األقليات واألغلبيات داخل اجملتمعـات؛  والقرار؛  صنع  
وتشدد اخلبرية املستقلة   . للممارسات والترتيبات املؤسسية من أجل تقبل التنوع يف اجملتمع        

 قبل أن تؤدي املظامل إىل -بري على أن االهتمام حبقوق األقليات يف مرحلة مبكرة      بشكل ك 
داخل األمـم املتحـدة     الوقاية  مة يف ثقافة     مسامهة قيِّ  يمثل س -التوترات واندالع العنف    

ومن التوصيات الـيت    . يعزز االستقرار والتنمية  سينقذ عدداً ال حصر له من األرواح، و       سو
ة تعزيز اخلربات يف جمال حقوق األقليات وإدماجها إدماجاً شـامالً           يشملها التقرير ضرور  

  .على نطاق منظومة األمم املتحدة
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  اجلزء األول    
  قلة املستةنشطة اخلبريتقرير عن أ    

  مقدمة  - أوالً  
السادس منذ يسّر اخلبرية املستقلة أن تقدم إىل جملس حقوق اإلنسان تقريرها السنوي   -١

وتقـدم اخلـبرية    . ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ الصادر يف    ٧/٦، عمالً بقرار اجمللس     بدء واليتها 
 .ا منذ تقدمي تقريرهـا الـسابق  هذا التقرير عرضاً عاماً لألنشطة اليت اضطلعت هب املستقلة يف   

األقليات عن دور محاية حقوق     قدم ورقة معلومات أساسية مواضيعية      وباإلضافة إىل ذلك، ت   
  .يف تعزيز االستقرار ومنع نشوب الرتاعات

وواصلت اخلبرية املستقلة عملها على التشجيع على تنفيذ إعالن حقوق اإلنـسان              -٢
اإلعالن  (أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية       املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني إىل      

 بشأن مجيع عناصر    واسعةوأجرت اخلبرية املستقلة مشاورات     . )١٩٩٢املتعلق باألقليات لعام    
وحضرت حلقات دراسية ومؤمترات على مستوى اخلرباء وأجـرت مـشاورات،           . واليتها

ئات واآلليات يف منظومـة األمـم       ونظمت مناقشات مع الدول والوكاالت املتخصصة واهلي      
أجرت مشاورات واسعة النطاق مع اجملتمع      و. املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية    

 اً منظـور  ة املـستقل  ةاخلبريوتطبق  . املدين، ومشاورات مباشرة مع اجملتمعات احمللية لألقليات      
  . يف مجيع جوانب عملهاانياًجنس

  ة املستقلةاخلبريعت هبا اليت اضطلنشطة األ  - ثانياً  

  الزيارات القطرية  - ألف  

       /شـباط  ١٢ إىل   ١يف الفتـرة مـن      كولومبيـا   قامت اخلبرية املستقلة بزيارة إىل        -٣
وهي أقليات  اجملتمعات احمللية لألقليات    وركزت اخلبرية يف زيارهتا على وضع       . ٢٠١٠فرباير  

وأتاحت الزيارة فرصة فريـدة     .  والبالنكريو رايسالالكولومبيني من أصل أفريقي، والسود وال     
التشريعات والسياسات واملمارسات الواسعة النطاق املتعلقـة باألشـخاص         بشأن  للتشاور  

. ١٩٩٢املنتمني إىل هذه اجملتمعات وفيما يتعلق بتنفيذ البلد لإلعالن املتعلق باألقليات لعـام              
والعنـف  والفقر ،  األراضيوالتجريد من ومشلت القضايا اليت مت تناوهلا خالل الزيارة التشريد  

وصدر تقرير الزيارة على    .  على حد سواء   ، يف البيئات الريفية واحلضرية     احمللية ضد اجملتمعات 
 .A/HRC/16/45/Add.1أنه الوثيقة 
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وهناك . ٢٠١٠يوليه  /متوز ١٥ إىل   ٥يف الفترة من     فييت نام    ة املستقل ة اخلبري تزارو  -٤
وقد نفذت  . هو تشي منه   و املراكز احلضرية يف هانوي   إىل   وكذلك   سافرت إىل القرى النائية   

جمتمعـات  الذي تعاين منه    تناسب  امللفقر غري   مكافحة ا إىل  ترمي  حكومة فييت نام مبادرات     
يف  أيضاًنظرت و. ة املستقلة هبا اخلبريتقام ، واليت أصبحت حمور الزيارة اليتاإلثنيةاألقليات 

يف اإلثنية لغاهتم لدارسة طفال األقليات  إتاحة الفرص الكافية أل   حقوق األقليات الدينية ومدى     
  .A/HRC/16/45/Add.2 الوثيقة يفوصدر تقرير الزيارة . السنوات األوىل من التعليم

على تعاوهنما لدى كولومبيا وفييت نام وتعرب اخلبرية املستقلة عن شكرها حلكوميت   -٥
 عن تطلعها إىل مواصلة احلوار البناء فيما يتعلـق           وأعربت اإلعداد هلاتني الزيارتني وخالهلما   
على الطلبات  إجيابية  إىل تلقي ردود    اخلبرية املستقلة   وتتطلع  . بالتحليل والتوصيات اليت قدمتها   

 بـنغالديش و) اإلسالمية -مجهورية  (إيران   و اليت بعثت هبا إلبداء رغبتها يف زيارة إندونيسيا       
 غينيـا و الـصني  و سورينام و لعربية السورية وسري النكا   اجلمهورية ا  و وبنما وتايلند وتركيا  

 . كمبوديا وكينيا وماليزيا ونيبال ونيجرييا ونيكاراغواو

   املعين بقضايا األقلياتاحملفل  - باء  

 ،٦/١٥جملس حقوق اإلنـسان     عين بقضايا األقليات، مبوجب قرار      املفل  أُنشئ احمل   -٦
 بشأن القضايا ذات الصلة باألشخاص املنـتمني إىل         ليكون مبثابة منرب لتعزيز احلوار والتعاون     

عمل يف يقدم مسامهات مواضيعية وخربات لأقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية؛ و
واملطلوب من اخلبرية املستقلة توجيه عمل احملفل والتحـضري الجتماعاتـه           . اخلبرية املستقلة 

القضايا املواضيعية اليت يـتعني أن      شأن  سان ب  وتقدمي توصيات إىل جملس حقوق اإلن      السنوية
املعـين  وُعقدت الدورة االفتتاحية للمحفل     . ينظر فيها احملفل وإبالغ اجمللس بتوصيات احملفل      

األقليـات واحلـق يف      للنظر يف موضوع     ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول بقضايا األقليات يف    
، نظرت الـدورة الثانيـة      ٢٠٠٩ نوفمرب/ويف تشرين الثاين  . (A/HRC/10/11/Add.1) التعليم

وجنح احملفل يف   ). A/HRC/13/25(للمحفل يف موضوع األقليات واملشاركة السياسية الفعالة        
عـالن  اإلملواصلة تنفيذ     واملبادرات ، والفرص ، والتحديات ،حتديد وحتليل أفضل املمارسات   

ـ اونتائج ملموسة يف شكل توصيات م     إىل  فضى  وأ ١٩٩٢لعام  األقليات  املتعلق ب  عية ذات  يض
   .قيمة عملية جلميع أصحاب املصلحة

 ونظرت  ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٥ و ١٤يف  الدورة الثالثة للمحفل    وُعقدت    -٧
املتعلق باألقليات  عالن  اإلوينص   .موضوع األقليات واملشاركة الفعالة يف احلياة االقتصادية      يف  

شاركة يف احلياة الثقافية والدينيـة      على حق األشخاص املنتمني إىل أقليات يف امل       ١٩٩٢لعام  
كما ينص اإلعالن   ). ٢ من املادة    ٢الفقرة  (واالجتماعية واالقتصادية والعامة مشاركة فعلية      

" جزءاً ال يتجزأ من تنمية اجملتمع بأسره      "على أن ضمان اعتبار األشخاص املنتمني إىل أقليات         
 ،حفاظ على هذه العالقات   لل، أو   هو شرط ضروري لبناء عالقات يسودها الوئام واالحترام       
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ويؤكد اإلعالن أيـضاً علـى      ). الفقرة السادسة من الديباجة   (بني خمتلف مكونات اجملتمع     
ضرورة أن تنظر الدول يف اختاذ التدابري املالئمة اليت تكفل لألشخاص املنـتمني إىل أقليـات                

  ).٤ن املادة  م٥الفقرة (مشاركة كاملة يف التقدم االقتصادي والتنمية يف بلدهم 
وُيعّد اإلقصاء االقتصادي أحد أسباب ومظاهر ونتائج التمييـز ضـد األشـخاص               -٨

فقد مت على مدى التاريخ إقصاء العديد من األقليات من املشاركة الكاملة . املنتمني إىل أقليات
يعاين أفـراد   وكثرياً ما   . والفعالة يف احلياة االقتصادية، سواء يف العامل املتقدم أو العامل النامي          

األقليات من التمييز حني يسعون مثالً للحصول على وظائف، وذلك بسبب اللون أو الدين              
ويف كثري مـن األحيـان، تعـاين        . ، على سبيل املثال   أو اللغة أو االسم أو حىت حمل اإلقامة       

األقليات من ضعف التمثيل حىت يف جمال العمل يف القطاع العام، رغم وجود تشريعات حتظر               
وقد تواجه األقليات عقبات يف احلـصول       . تمييز يف القطاعني العام واخلاص على حد سواء       ال

على االئتمانات والقروض للبدء يف مشروعات صغرية وقد تعيش يف أفقر أو أبعد املناطق اليت               
كمـا أن ملـشاريع التنميـة    . ال تتوفر لألقليات فيها سوى فرص حمدودة للتنمية االقتصادية       

لكبرية أو األنشطة التجارية اليت تنفذ على األراضي أو األقاليم اليت تعيش فيهـا              االقتصادية ا 
 ويف ،األقليات، دون استشارهتا مسبقاً، آثاراً سلبية عليها، مبا يف ذلك التشريد واستمرار الفقر   

   .بعض احلاالت التعرض للعنف
قم ظاهرة إقـصاء    وهناك العديد من العوامل والتحديات اليت ميكن أن تؤدي إىل تفا            -٩

ويف بعـض   . األقليات، ومنها تدهور األحوال االقتصادية، والتوترات اإلثنية، وتزايد التمييز        
اهلياكل البلدان، كثرياً ما يؤدي التوزيع اإلقليمي غري العادل للموارد واخلدمات، وعدم توفر             

 ممارسـة حقوقهـا     األساسية يف املناطق اليت تعيش فيها األقليات، إىل منع هذه األقليات من           
وميكن أيضاً أن ينجم عن ضعف أوضاع األقليـات         . االقتصادية واالجتماعية بشكل كامل   

بسبب قلة عدد أفرادها افتقار هذه األقليات إىل القدرة السياسية وإقصاؤها مـن املـشاركة               
الفعالة يف عمليات صنع القرار حلماية حقوقها أو إمكانية وصوهلا إىل آليات العدالـة حـني                

كما شهد العقد املاضي ظهور حتديات جديدة وغري متوقعة، مبا يف ذلك . تنتهك هذه احلقوق 
اندالع أزمة الغذاء واألزمة االقتصادية على الصعيد العاملي، مما كان له أكرب األثر على فئات               

   .ضعيفة وأقليات معينة
ادية جيب أن ُتراعى    ولذلك فإن حقوق األقليات يف املشاركة الفعالة يف احلياة االقتص           -١٠

تفعيل  منو. بالكامل من جانب احلكومات الساعية إىل تعزيز املساواة على مجيع املستويات          
لتنمية االقتصادية ل خمططات   إىل وضع عدم التمييز يف العمل وإنفاذ مبادئ مسؤولية الشركات         

مثل يف ضـمان أن     الوطنية واملساعدة اإلمنائية الدولية، تواجه احلكومات التحدي املستمر املت        
حتظى حقوق األقليات باحلماية وأن تكون هذه األقليات، باعتبارها صاحبة مصلحة، قـادرة       

وللتـصدي  . على االستفادة على قدم املساواة مع اآلخرين من الفوائد اليت تنعم هبا جمتمعاهتا            
مـن اجلهـات    لألزمة العاملية احلالية، تواجه الوكاالت اإلمنائية واملؤسسات املالية وغريهـا           
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املشاركة يف التعاون الدويل أيضاً حتدياً يتمثل يف ضمان أال يكون يف التدابري املتخذة والتعاون               
وسـتقدم   .املتوخى من أجل التخفيف من آثار األزمة ما يؤثر سلباً على حقوق األقليـات             

لـسادسة  قضايا األقليات إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته ا        املعين ب الثالث  احملفل  توصيات  
  . (A/HRC/16/46) عشرة
تعزيز تنفيذ  لألنشطة  اتابعة  مب ة املستقل ةاخلبريقامت  خالل الفترة املشمولة بالتقرير،     و  -١١

تـشرين   ٣وأكتـوبر   /تـشرين األول   ٣١بـني   و. احملفلالتوصيات الصادرة عن دورات     
يات والشعوب  الربملانات واألقل "، شاركت يف مؤمتر برملاين دويل حول موضوع         نوفمرب/الثاين

املكسيك، نظمه االحتاد الربملاين    بتشياباس،  والية  ، يف   "املشاركة الفعالة يف السياسة   : األصلية
، ة اخلـبرية املـستقلة    والييف إطار   الدويل، والكونغرس املكسيكي وحكومة والية تشياباس،       

حلقوق اإلنسان،  السامية  األمم املتحدة   مفوضية  ومع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      بالتعاون  و
املؤمتر برملانيني من مجيع أحناء العامل لتبـادل الـدروس املـستفادة            ضم  و. وشركاء آخرين 

عمل لتعزيز املشاركة الفعالة لألقليات والشعوب األصلية    وضع برنامج لواملمارسات اجليدة، و  
اركة املعين بقضايا األقليـات واملـش     محفل  توصيات الدورة الثانية لل    توشكل. يف السياسة 

  . ملناقشات املؤمترنيرئيسي وموضوعاً اًالسياسية الفعالة مورد

بناء على توصـيات    الالوعي و ة اهلامة هو إذكاء     العامليه املناسبة   هذوكان اهلدف من      -١٢
وتطرقت . املنتدى واملوارد األخرى هبدف تشجيع العمل الفعلي والتنفيذ على املستوى الوطين          

األقليات والـشعوب   مشاركة  العوامل اليت حتدد مدى     :  ما يلي  هاقضايا من بين  إىل  املناقشات  
لتغلب على التمييـز    الرامية إىل ا  تدابري  ال و ا؛األصلية يف تطوير القوانني والتدابري اليت تؤثر عليه       

لضمان مـساءلة   واآلليات الالزمة    ؛السكان األصليني واألقليات  نساء  ي تواجهه   ذاملزدوج ال 
      ودور األحزاب السياسية يف متثيـل مـصاحل األقليـات          األصليني؛  ممثلي األقليات والسكان    

ـ الدروس اليت   والشعوب األصلية؛ ومزايا وقيود اللجان الربملانية؛        وأ  مـن  هاميكن استخالص
واحمللي  اإلقليمي   ينمشاركة األقليات والشعوب األصلية يف هيئات صنع القرار على الصعيد         

  .املقاطعاتعلى صعيد و

 يف  ة املـستقل  ةاخلبريشاركت  ،  ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ١٩ و ١٨يومي  ويف   -١٣
ـ   : " اجملتمع املدين يف نيودهلي، بعنـوان      حلقة دراسية عقدها    واالسـتبعاد   اتقـضايا األقلي

الـدول  اسـتجابات  التحـديات و : ا الشرقي وشـرقها وجنوهبآسيا  االجتماعي يف جنوب    
واسـتفادت  ". واملهام املقبلـة  التعلم  مهام  ، و ية اإلجياب املمارساتواملدين،  اجملتمع  منظمات  و

ندونيسيا وباكـستان   إاحللقة الدراسية من مشاركة ممثلني عن منظمات حقوق اإلنسان من           
تبـادل  :  ما يلـي   ومشلت أهدافها . والفلبني ونيبال واهلند واليابان    النكا بنغالديش وسري و

، وحتديد املمارسات   إىل املناصرة لدعوة  مبادرات ا وتبادل  املعلومات، وتقييم املسائل الرئيسية،     
 وحتديد نقاط الدخول وفرص     اتبادل املعلومات بشأن هيئات األمم املتحدة وآلياهت      واإلجيابية؛  
 ةلخـبري لهامـة   إقليمية  فرصة  ومثلت احللقة الدراسية    . مع منظومة األمم املتحدة   املشاركة  
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احملفل املعين  وتوصيات  ،  ١٩٩٢يات لعام   املتعلق باألقل عالن  اإلالوعي وتنفيذ   ذكاء   إل ةاملستقل
  .)١(قضايا األقلياتب

 ألمم املتحدة الوكاالت املتخصصة التابعة لالتعاون مع   - جيم  

هبدف تعاوهنا املستمر مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي         ل تعزيزاًيسر اخلبرية املستقلة،      -١٤
إطالق املنشور  علن  تضايا األقليات، أن    قه فيما يتعلق ب    الربنامج وتدخالت  اتسياسزيادة تعزيز   

دليل مرجعي وجمموعة مواد لربنـامج األمـم        : األقليات املهمَّشة يف الربجمة اإلمنائية    "املعنون  
يف مجيـع  برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي  وموظفي وتوزيعه على مكاتب   )٢("املتحدة اإلمنائي 

  وصـياغة  تشاورلعملية   نتيجة ملموسة    هذا املنشور و. ٢٠١٠مايو  /أيار ٢٦العامل يف   أحناء  
 اجملاالت اليت يعمل     مجيع ن السياساتيني يف  ستشاريكبار امل شاملة، بقيادة فرقة عمل تتألف من       

مـن   و اتـه اإلقليميـة   مراكز خدم و اإلقليمية   همكاتبمستشاري  من  ، و  اإلمنائي ربنامجفيها ال 
املنظمة  مفوضية حقوق اإلنسان، و    ، وموظفي ة املستقل ةالعاملني يف املكاتب القطرية، واخلبري    

ساهم مناقشة داخلية   ورقة  من  أيضاً   العملية كثرياً استفادت  و. األقلياتالدولية لفريق حقوق    
 . بلدا٣٥ً منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال قضايا األقليات يف أكثر من و ممثلفيها

ة عن املعايري القانونية الدوليـة      حملة عام وجمموعة املواد   الدليل املرجعي   منشور  ويقدم    -١٥
برنامج األمـم   موظفي  املنشور  ن  قوق األقليات، وسيمكِّ  حبواإلقليمية واآلليات ذات الصلة     

واملبادئ األساسية لتعزيز   الرئيسية  فهم القضايا املفاهيمية    من  يف مجيع املناطق    املتحدة اإلمنائي   
ربنامج بالستراتيجيات ذات الصلة    فرص الربجمة وا   كما يستعرض .  ومحايتها حقوق األقليات 

إدماج األقليات يف عملية التنمية، مبا يف ذلك دعـم تنميـة            الرامية إىل   األمم املتحدة اإلمنائي    
، وموظفي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       احلكومية ملسؤولني احلكوميني واملؤسسات  اقدرات  

ويـوىل  . الفعالةوبناء الشراكات    لدعوةجلهود ا  عن نقاط الدخول احملتملة      واألقليات، فضالً 
برنـامج األمـم املتحـدة      اليت يعمل فيها    االت  اجمللفرص واالستراتيجيات يف    ل دقيقاهتمام  
يف بنـاء  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أدوات حمددة ملساعدة موظفي  يقدم املنشور و. اإلمنائي

حتليـل  : منـها ت رئيـسية    األقليات يف جماال  عملهم على موضوع تنمية جمتمعات      أو تعزيز   
 من املواد املرجعية، مبا     اً كبري اًاملرفقات عدد وتقدم  .  والرصد والتقييم  ؛مجع البيانات و الوضع؛

بـشأن  هيئات معاهدات األمم املتحـدة      صادرة عن   خمتارة  يف ذلك استنتاجات وتوصيات     
  .ة املستقلةلخبريلحقوق األقليات، ودراسات وتقارير 

__________ 

 .A/HRC/16/45/Add.3طالع على أعمال هذه احللقة الدراسية ونتائجها، انظر الوثيقة لال )١(

 : املنشور متاح على العنوان التايل بشبكة اإلنترنت )٢(

http://hrbaportal.org/wp-content/files/1282077542marginalisedminoritiesindevelopment.pdf. 
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مـن أجـل    زيادة الفرص املتاحـة لألقليـات       املرجعية القيِّمة   اد  هذه املو وبإمكان    -١٦
يف عمليات التنمية وتعزيز الشراكات من أجل محاية حقوق        مشاركتها ومتثيلها بشكل هادف   

 يف خمتلف السياقات     هذه املواد املرجعية    إىل تفعيل  ة املستقل ةاخلبريوتتطلع  .  وتعزيزها األقليات
ومن بـني األنـشطة     . صوغ االستراتيجيات التنفيذية هلا    م حالياً اإلقليمية والقطرية، واليت يت   

 يف  ة املستقل ةاخلبريشاركت  ،   وجمموعة املواد  املرجعيالدليل   إلطالق وتعزيز    ةاإلقليمية األولي 
القوقاز وآسيا الوسطى من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان معين مبمارسات تمع اجتماع جمل

. أرمينياب، يف يريفان،    ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ١ سبتمرب إىل /أيلول ٣٠يف الفترة من    ُعقد  
  دور -تعزيز حقوق األقليات واملـساواة بـني اجلنـسني          جدول أعمال   "هذا املؤمتر   وتناول  

 املرجعـي   دليلال هخاللُعرض  الذي  و" املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املستقلة والفعالة     
  .ملشاركنيعلى ااملواد وجمموعة 

قوق املتعلقة حب يف التدخالت   ) اليونيسيف( األمم املتحدة للطفولة     منظمة توشارك  -١٧
 ويل اهتمامـاً واليت تشاملة اليت تركز على الطفل   الربناجمية ال  اتهاألقليات كجزء من استراتيجي   

يف جمال التعلـيم،     وتكرراً وحاًشكال وض األأكثر  جتلت  و.  للفئات الضعيفة واملستبعدة   خاصاً
بذل جهـود   ُتالصحة حيث   يف جمال   ، و الثنائيالتفاعل الثقايف والتعليم    تركيز على   مت ال حيث  
نظمـت  و. ألطفال يف املناطق اليت يصعب الوصـول إليهـا        لتقدمي خدمات خاصة ل   خاصة  

، ٢٠٠٩أبريـل   /يف نيـسان  الشعوب األصلية واألقليـات     اليونيسيف مشاورة حول قضايا     
مـا  فيالنطاق واسع تفاعلي توفري توجيه  يسية حنو، كخطوة رئة املستقلةاخلبريفيها  تشارك
كبار هدف  وكان  . القضايا اليت متس األقليات وأطفال األقليات على وجه اخلصوص        ب يتعلق

تعزيز لحتديد إطار للسياسة العامة وسبل      هو   اخلارجيني   ئهارباخوهنييها  مديري اليونيسيف وم  
، وتعزيز التعاون مع اآلليات     ارفبادل املع بشأن قضايا األقليات، وحتسني ت    الربناجمي  التوجيه  

  .الدولية والشركاء اآلخرين

يف النـشطة   املنظمة  عن مشاركة    ٢٠٠٩عام  نشطة اليونيسيف يف    ويكشف جرد أل    -١٨
هذا اجلـرد   بيد أن   . والدينية واللغوية اإلثنية  لب منافع حقيقية جملتمعات األقليات      جتمبادرات  

أوصـى  األقليات و وضع برامج   جيه املكاتب القطرية بشأن     عدم وجود سياسة شاملة لتو     بيَّن
تعتـزم  و.  يف املـستقبل   األقلياتاملتعلق ب  هذا اإلطار من أجل توطيد وحتسني العمل         بوضع

 ١٥يف  و. ٢٠١١هذه االستراتيجية بشكل أساسي يف عـام         وضعالتركيز على   اليونيسيف  
حقوق األقليات  الدولية لفريق   واملنظمة  اليونيسيف  استضافت  ،  ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 

 النـشاط، وأتاح هذا   . قضايا األقليات للمحفل املعين ب  الدورة الثالثة     خالل  موازياً نشاطاًمعاً  
قضايا األقليات يف   الدفاع عن   اليونيسيف يف   للتعريف باخنراط   ، فرصة   ة املستقل ةبرئاسة اخلبري 

  .قطرية ت دراسات حااللتقدميالعامل، و
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  األهداف اإلمنائية لأللفية لرامية إىل تعزيز قضايا األقليات يف سياقاألنشطة ا  - دال  

واصلت اخلبرية املستقلة عملها لزيادة االهتمام بقضايا األقليات يف سياق األهداف اإلمنائية              -١٩
، أن  )A/HRC/4/9 (٢٠٠٧عـام    اخلبرية املـستقلة     تقرير أعدته أثبتت الدراسات، مبا فيها     و. لأللفية

 ،تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة    لال تستفيد يف أحيان كثرية من االستراتيجيات الوطنية         األقليات  
ولـدى  .  األوضاع الفريدة هلذه األقليات وآثار التمييز ضـدها         تراعي هذه االستراتيجيات    ال حيث

ة عـن  مبسؤوليتهم اجلماعي"اعتماد إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، أقر رؤساء الدول واحلكومات       
وأعربـوا عـن    ) ٢الفقـرة   " (دعم مبادئ الكرامة اإلنسانية واملساواة والعدل على املستوى العاملي        

م حقـوق   الدميقراطية واحتـرا  املتعلقة ب على تطبيق املبادئ واملمارسات     "عزمهم على تعزيز قدراهتم     
  ).٢٥الفقرة " (األقليات اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق

 مع العديد مـن     ة املستقل ة اخلبري ت، شارك ٢٠١٠ارس  م/آذار ٢٣ و ٢٢ومي  يويف    -٢٠
 األهداف اإلمنائيـة    بشأن يف الندوة الدولية     ة رئيسي ةمتحدثبوصفها  كبار العلماء واملمارسني    

يف  ة املـستقل  ة اخلـبري  توشارك. لأللفية وحقوق اإلنسان يف كلية احلقوق جبامعة هارفارد       
 إىل  ٢٠يف الفترة من     والستني للجمعية العامة     االجتماع العام الرفيع املستوى للدورة اخلامسة     

 يف  ة املـستقل  ة اخلبري توباإلضافة إىل ذلك، شارك   . ، يف نيويورك  ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٢
نظمتـه  و أكتوبر/تشرين األول  ٢٢يف  اإلمنائية لأللفية ُعقد    حدث غري رمسي بشأن األهداف      

لدورة اخلامسة والـستني للجمعيـة      مع انعقاد ا  السامية حلقوق اإلنسان، بالتزامن     املفوضية  
  .العامة
 آخرين من   شخصاً ٢٥ ة إىل  املستقل ة اخلبري ت، انضم ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول ١٧يف  و  -٢١

 قبل االجتماع العام الرفيـع  امجراءات اخلاصة يف إصدار بيان ع  اإليف إطار   املكلفني بواليات   
هم  حقوق اإلنسان يف جهود    إيالء اهتمام أكرب لقضايا   على  رؤساء الدول   فيه   وااملستوى حث 

ا الدول األعضاء إىل تنفيـذ  وودع. الرامية إىل احلد من الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية        
والتوصيات مع زيادة التركيز على حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك حقـوق              )٣(الوثيقة اخلتامية 

ذات مغزى  لها أيضاً   جعاألهداف، و هذه   ضمان حتقيق    وإىل األشخاص املنتمني إىل أقليات،   
  .هم يف أشد احلاجة إليهاالذين األشخاص ملليارات 

كـانون  قضايا األقليات، اليت عقـدت يف       للمحفل املعين ب  يف سياق الدورة الثالثة     و  -٢٢
 إعمال حق األقليات يف املـشاركة        على أن  ة املستقل ةاخلبريشددت  ،  ٢٠١٠ديسمرب  /األول

أن  ت وأكـد  ،لتحقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة      ساسيالفعالة يف احلياة االقتصادية أمر أ     
، ينبغي  ومن مثَّ . الحقةالتوصيات  ال و احملفلمناقشات   عنصر أساسي يف  االهتمام هبذه القضية    

جلميع أصحاب املصلحة، عند وضع الربامج الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة، أن              

__________ 

 .٦٥/١انظر قرار اجلمعية العامة  )٣(
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هـذه  قضايا األقليات، ووضـع     ل هذه الربامج    راعاةميواجهوا حتدياً إضافياً يتمثل يف ضمان       
  . بالتعاون الوثيق مع مجاعات األقلياتهاذيوتنفالربامج 

 قضايا األقليات يف سياق األهـداف     بيف مجيع أنشطتها الرامية إىل تعزيز االهتمام        و  -٢٣
إىل ي قدمته   الذ التوصيات الواردة يف تقريرها السنوي       ة املستقل ةاخلبريأكدت  ،  اإلمنائية لأللفية 

 : ما يلـي   وتشمل التوصيات الرئيسية  . (A/HRC/4/9) ٢٠٠٧ يف عام    جملس حقوق اإلنسان  
احلاجة إىل ُنهج وسياسات هادفة ومبسطة يف معاجلة ظروف الفقر اخلاصة اليت يعاين منـها               

رسم وختطيط وتنفيذ السياسات املتعلقة باحلد من       جمال  يف  األشخاص املنتمون إىل األقليات؛ و    
 مراعـاة قر واألهداف اإلمنائية لأللفية، جيب على احلكومات أن تعطي أولوية عليا لضمان  الف

األقليات احملرومة من حيث ظروف اإلقصاء والتمييز الفريدة اليت تعيش يف ظلها وما يترتـب             
يف سياق التقارير القطرية    ؛ وقيام احلكومات،    املستمردقع و املفقر  المعدالت  ارتفاع  عليها من   

 دراسة مفصلة عن أوضاع األقليات وبيانات إحصائية        ، بتقدمي األهداف اإلمنائية لأللفية  بشأن  
   .تساعد على توضيح مركزها بالنسبة للفئات األخرىمصنفة 

   الثايناجلزء    
دور محاية حقوق األقليات يف تعزيـز االسـتقرار       : املواضيعيةالدراسة      

  ومنع نشوب الصراعات

 مقدمة  - أوالً  

سـياق  على دور محاية حقوق األقليات يف       من الناحية املوضوعية    التقرير  هذا  ز  يرك  -٢٤
ستراتيجية ترمي إىل   من العناصر األساسية ال   ترى اخلبرية املستقلة أن     و. منع نشوب الرتاعات  

إقامة واحترام حقوق األقليات؛    :  فيها ما يلي   اليت تكون األقليات طرفاً   منع نشوب الرتاعات    
اء للممارسـات والترتيبـات     ر البنَّ يالتطوو اجملتمعات؛   داخلليات واألغلبيات   احلوار بني األق  

مبـا   اخلبرية املستقلة على أن االهتمـام        وتشدد. )٤(تقبل التنوع يف اجملتمع   من أجل   املؤسسية  
  قبـل أن تـؤدي املظـامل إىل        -يف مرحلة مبكرة    من انتهاكات   حقوق األقليات   تتعرض له   
 سيمثل مسامهة قيمة يف ثقافة الوقاية داخـل األمـم املتحـدة،             -العنف  اندالع  التوترات و 

 . يعزز االستقرار والتنميةسال حصر له من األرواح، و ينقذ عدداًسو

ويرتبط تاريخ تطور حقوق األقليات يف األمم املتحدة ارتباطاً وثيقـاً باحلاجـة إىل               -٢٥
ويرد يف ديباجة   . موعات السكان معاجلة التوترات اليت تنشب بني األقليات والدولة، وبني جم        

__________ 

رضت يف الدورة اخلامسة والـستني      عُ اليت، و ليةاألصاملناقشة  نسخة خمتصرة من    هي   املواضيعيةاملناقشة  هذه   )٤(
 ).A/65/287( بقضايا األقليات ةعني املة املستقلةللجمعية العامة، اللجنة الثالثة، يف تقرير اخلبري
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قليات هذه األ أن تعزيز حقوق األشخاص املنتمني إىل        ١٩٩٢املتعلق باألقليات لعام    اإلعالن  
وقد بـدأت   . ومحايتها يسهمان يف االستقرار السياسي واالجتماعي للدول اليت يعيشون فيها         

 يتاالـسوفي  االحتـاد    ، وتلقت زمخاً إضافياً مع اهنيار     ١٩٧٨صياغة مشروع اإلعالن يف عام      
 اإلعالن ممثل النمـسا     لكأوجز األمهية املعلقة على ذ    قد  و .سالفيا يف أوائل التسعينات   وويوغ

أمام اللجنة الثالثة، أن اإلعالن ال ينبغي أن ُيحفظ ويصبح طي النسيان             يف كلمته    الحظالذي  
ات الصلة باألقليات   ، فيسهم يف التغلب على حاالت التوتر ذ       كون فاعالً نفذ وي أن يُ ينبغي  بل  
  ). A/C.3/47/SR.47 من الوثيقة ٨٩انظر الفقرة ( 
 جتنب الكثري من سفك الدماء واملعاناة والعديـد         باإلمكانأن  وترى اخلبرية املستقلة      -٢٦

إذا اعتمدت احلكومات هنجـاً اسـتباقياً حلقـوق         يف عملية التنمية الوطنية     من االنتكاسات   
األرجح أن تكون و. ة قبل أن تنشب التوترات بوقت طويلاألقليات، ووضعت أشكال احلماي 

اجملتمعات اليت توضع فيها اآلليات اليت تتيح لألقليات استخدام لغتها وممارسة ثقافتها وديانتها             
 من ساواة مع سائر السكان، أقلَّاملحبرية، واملشاركة يف احلياة السياسية واالقتصادية على قدم       

 .إىل نزاعات عنيفةوحتوهلا ت فيها غريها عرضة لتفاقم التوترا

رجح أن تتمتع هذه األقليـات      ألوباملثل، يف الدول اليت حتمي حقوق األقليات، من ا          -٢٧
  . االعتداء عليها والعنف املوجه ضدهامنن حتظى حبماية الدولة التامة حبقوق متساوية وأ

وعندما ُتنتهك  .  هلا  ما تكون األقليات أهدافا ألعمال العنف، وليست مرتكبة        وغالباً  -٢٨
حقوق األقليات، يزداد خطر تعرض أفراد األقليات ألعمال عنف منظمة، حىت لو كانوا غري              

وقد تقع مثل هذه احلوادث نتيجة فقـر    . مشاركني يف نـزاعات تشارك فيها أطراف أخرى      
ـ    يت األقليات واستبعادها من عمليات صنع القرار السياسي، أو ألن جمتمعات هذه األقليات ال

 املقدمـة مـن     اهلياكل األساسية غالباً ما تقع يف مناطق نائية وتعاين من ضعف يف خدمات            
عالوة .  لالحتالل ألغراض استراتيجية أو الستغالل مواردها الطبيعية       الدولة، قد تصبح أهدافاً   

على ذلك، بسبب نظرة الشك والتحامل من قبل أفراد األغلبية وقوات األمـن يف معظـم                
 .ستهدف هذه األقليات ويفلت من يستهدفوهنا من العقاب ُتاألحيان، قد

باإلضافة إىل ذلك، قد ُتستهدف النساء والرجال من األقليات على يد عناصر مسلحة               -٢٩
فعلى سبيل املثال، ُتـستهدف     . بطرق خمتلفة، مما يزيد من أشكال العنف يف اجملتمع بشكل عام          

وقد يكون  . نيد الرجال قسراً يف صفوف امليليشيات     النساء بواسطة العنف اجلنسي، بينما يتم جت      
  .اغتصاب النساء، مثالً، مقصوداً إلذالل الرجال وإظهار عجزهم عن محاية نسائهم

الزيارات القطرية اليت أجرهتا إىل مجيـع        من خالل  آراء اخلبرية املستقلة     تكونتوقد    -٣٠
قشات السياسية اليت قامـت بتيـسريها يف        عية واملنا يضا، والتقارير املو  املناطق يف العامل تقريباً   

وأجرت مشاورات على نطـاق واسـع مـع         . منتدى األمم املتحدة املعين بقضايا األقليات     
 يف  منتـديات وشاركت يف حلقات دراسية و    . احلكومات واخلرباء واملنظمات غري احلكومية    

ات مع الكـثري  باإلضافة إىل ذلك، أجرت مشاور  . جمال اإلنذار املبكر ومنع نشوب الرتاعات     
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 املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية، واللجنة املعنية         منهاجلهات الفاعلة الرئيسية،    من ا 
بالقضاء على التمييز العنصري، مبا يف ذلك مناقشات تتعلق، يف مجلة أمور، بـسبل تنـسيق                

ني تنـسيق منـع   اجلهود الرامية إىل حتديد التهديدات احملتملة لوجود األقليات وكيفية حتـس          
  .نشوب الرتاعات

 ة العنيفوالرتاعات بني انتهاكات حقوق األقليات الصلة  -ألف   

مستقالن إن محاية حقوق األقليات ومنع نشوب الرتاعات العنيفة مها هدفان مشروعان              -٣١
ويكمن اهلدفان يف صميم والية األمـم       .  السعي إىل حتقيقهما   جيب على اجملتمع الدويل   بقيمتهما و 

لكـن  . حتقيق كل هدف منهما كهدف شرعي يف حد ذاته        إىل  تحدة، وينبغي للدول أن تسعى      امل
   .مبا أن هذين الشاغلني غالباً ما يرتبط أحدمها باآلخر، فمن املالئم النظر فيهما معاً

 ، مت تناول االفتـراض األساسـي الـوارد يف          ١٩٩٢ومنذ اعتماد اإلعالن يف عام        -٣٢
 وتطـويره يف القـرارات      -ق األقليات يسهم يف استقرار الدول        بأن تنفيذ حقو   -ديباجته  

املتتالية الصادرة عن اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان، وخليفتها جملس حقوق اإلنـسان،       
  .يةعمليات السياسالوتقارير األمني العام لألمم املتحدة، والوثائق اخلتامية لعدد من املؤمترات و

يف تقريره التارخيي إىل مجعية األلفية لألمم املتحدة        مم املتحدة   وذكر األمني العام لأل     -٣٣
، أنه يف الكثري من البلدان اليت تعيش حالة حرب، يقترن الفقر بأوجه شـقاق               ٢٠٠٠يف عام   

، ال حتظى حقوق اجلماعـات األقـل مرتلـة          ويف كل األحوال تقريباً   . عرقي أو ديين حاد   
كم اجلميع بالقدر الكايف، وينحو ختصيص موارد       باالحترام الكايف، وال تشمل مؤسسات احل     

 احلل واضـح   إن   وأضاف قائالً . اجملتمع إىل حماباة الزمرة املسيطرة وذلك على حساب غريها        
تعزيز حقوق اإلنسان ومحاية حقوق األقليات وتطبيق ترتيبات سياسية تكون فيها كافة         : وهو

 مـن  ٢٠٣ و٢٠٢الفقرتان ( للجميع  اجلماعات ممثلة، وأن تقتنع كل مجاعة بأن الدولة ملك        
  ).A/54/2000الوثيقة 

 هو، و )، الفصل األول  Corr.1 و A/CONF.189/12(ويف إعالن وبرنامج عمل ديربان        -٣٤
الوثيقة اخلتامية للمؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا            

ملشاركة عن قلقها من أن التنميـة       ، أعربت الدول ا   ٢٠٠١يتصل بذلك من تعصب يف عام       
االقتصادية واالجتماعية ما برحت تعوقها املنازعات الداخلية املتفشية اليت ُتعزى إىل أسـباب             
من بينها االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االنتهاكات الناشئة عن العنصرية             

وعن االفتقـار إىل احلكـم     والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،          
الدول على االعتراف بأن    اإلعالن  وحث  . الدميقراطي الشامل للجميع والقائم على املشاركة     

 القائمة على عوامل متصلة األساليب واآلليات والسياسات والربامج الرامية إىل فض املنازعات
، وإىل تطـوير    ثـين اإل أو اللغة أو الدين أو األصل القـومي أو           نسب أو اللون أو ال    رقبالع
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إىل الدراسة والتطـوير بـشكل      جمتمعات متعددة األعراق والثقافات يسودها الوئام، حتتاج        
  ).١٧١ و٢١املصدر نفسه، الفقرتان  (منهجي

وقال األمني العام إن احترام حقوق األطفال والنساء ومجيع األقليات يكمن يف صلب               -٣٥
إذ يهدد التمييـز    . رة اقتصادية على حد سواء    فهو واجب أخالقي وضرو   . ميثاق األمم املتحدة  

ويؤدي احلفاظ علـى    . والظلم مجيع أهدافنا الرامية إىل حتقيق السالم واألمن والتنمية املستدامة         
  .)٥(لغات األقليات العرقية وتغذية الثقافات والتقاليد إىل إرساء أسس االستقرار الدائم

قرار بأنه حيب أن تسترشد التعاقـدات بـني   وفيما يتعلق باجلهات املاحنة، فقد مت اإل    -٣٦
 سواء من منظور منع نشوب الرتاعات أو بناء السالم بعد           -اجلهات املاحنة والبلدان املستفيدة     

وقد وضـعت منظمـة     .  باالعتراف باملظامل احملددة اليت تتعرض هلا األقليات       -انتهاء الرتاع   
 احلكومات املاحنة الرئيسية يف العامل، جمموعة       التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، اليت جتمع      

من املبادئ التوجيهية لتقدمي املساعدة للدول اهلشة، وحثت الدول األعضاء على تعزيز عـدم           
 . )٦( جملتمع مشويل ومستقرالتمييز باعتباره أساساً

 علـى  جمـدداً أكدت الدول األعضاء يف منظمة الوحدة األفريقية      ،  ١٩٩٤ويف عام     -٣٧
 بأن العالقات الودية بني شعوهبا وكذلك الـسالم والعدالـة واالسـتقرار             راسخعها ال اقتنا

 والثقافية واللغوية والدينية جلميع أفراد شعوهبا، مبا  اإلثنية إىل محاية اهلوية     ودعتوالدميقراطية،  
ويف األمريكتني، شدد امليثـاق      .يف ذلك األقليات القومية وهتيئة الظروف لتعزيز هذه اهلوية        

الدميقراطي للبلدان األمريكية على أن القضاء على التمييز واحترام التنوع الثقايف يسامهان يف             
تعزيز الدميقراطية ومشاركة املواطنني، وبالتايل فهما ضروريان لضمان السالم واالسـتقرار            

 أن  غن ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا على      اوتؤكد الدول املشاركة يف وثيقة كوبنه     . والتنمية
احترام حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية، كجزء من حقوق اإلنسان املعترف هبـا              

  . هو عامل أساسي لتحقيق السالم والعدالة واالستقرار والدميقراطية يف الدول املشاركةعاملياً
أجرى مركز البحوث بشأن عدم املساواة واألمن البـشري واإلثنيـة يف جامعـة              و  -٣٨

ثاً مفصلة من الناحية الكمية والنوعية يف جمال الرتاع وعدم املساواة األفقيـة             أكسفورد، حبو 
يف مثانية بلدان يف ثـالث منـاطق،   ) عدم املساواة بني اجملتمعات اإلثنية أو الدينية أو اللغوية (

وخلص املركز إىل أن اخلمسة يف املائة من البلدان الـيت           .  بلداً ٥٥وحبوثاً إحصائية مكتبية يف     
ر القائمة اليت تعاين من أكرب قدر من التفاوتات االجتماعية واالقتصادية، يتضاعف خطر تتصد

وتزداد خماطر الرتاع مرة أخرى إذا مت       . الرتاع فيها ثالث مرات باملقارنة مع البلدان املتوسطة       

__________ 

 .٢٠١٠أبريل / نيسان٧، SG/SM/12833انظر النشرة الصحفية  )٥(

 "اهلشة واألوضاع الدول مبادئ العمل الدويل السليم يف"، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )٦(
: متاح على العنوان التايل شبكة اإلنترنت). ٢٠٠٧باريس، (

www.oecd.org/document/48/0,3343,en_2649_33693550_35233262_1_1_1_1,00.html. 
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 اجلمع بني التفاوتات االجتماعية واالقتصادية مع عدم املساواة يف صنع القرار السياسي، وعدم
  . )٧(املساواة يف املكانة الثقافية، مما يضيف عامل خطر آخر

وخلصت جلنة كارنيجي ملنع الرتاعات املسلحة إىل أن حماوالت كـثرية ُبـذلت يف               -٣٩
أو الثقافية أو الدينية، أدت إىل سفك الـدماء، ويف          اإلثنية  القرن العشرين لقمع االختالفات     

وع داخل األشكال الدستورية املناسبة على احليلولـة        حالة إثر حالة، فقد ساعد استيعاب التن      
ربنامج األمم املتحدة   ل والتعايف منها التابع  وأجرى مكتب منع األزمات      .)٨(دون إراقة الدماء  

 .)٩(تفئابني ال  عدم املساواة    مع تزايد  نزاع يتزايد أن احتمال حدوث    فيه   اً أظهر اإلمنائي حبث 
لتمييـز الـسياسي    اؤشرات  م يف جامعة مرييالند،     راملعرضة للخط األقليات  يرصد مشروع   و

 اًيف مجيع أحناء العامل، ووجد ارتباط     أقلية   ٢٨٣ يفواإلقصاء الثقايف واالقتصادي واالضطهاد     
  .أشكال احلرمان من احلقوقو حدوث الرتاع بني اًكبري

  مؤشرات اإلنذار املبكر  - باء  

ني األسباب اجلذرية للرتاعات الـيت       ما تكون انتهاكات حقوق األقليات من ب       غالباً  -٤٠
ة لفترات طويلة، وهي األسباب اجلذرية املترسخة يف التظلمـات الـيت     نتكون قد بقيت كام   

 إدماج   كما أن  . لعقود من الزمن، قبل أن يندلع نزاع عنيف        بل حتت السطح لسنوات     تفاقمت
ديد الرتاعات احملتملة مؤشرات حقوق األقليات يف نظم اإلنذار املبكر من شأنه أن ميكّن من حت 

، مثل تدفق األسلحة    أكثر تقنيةً وهي  إلنذار املبكر   أخرى ل مؤشرات  مثة   و ،)١٠(يف وقت مبكر  
تحول إىل أعمـال    ي يتصاعد بسرعة و    وضعاً جتسد عموماً الصغرية وحركات نزوح السكان،     

تأصـلت  ويف الوقت الذي تثري فيه هذه املؤشرات االهتمام، قد تكون هذه املظامل قد              . عنف
 أجيال من الفرص الضائعة لرأب الـصدع، وتفـادي          -رمبا ألجيال   ومنذ عقود من الزمن،     

  .الرتاعات، وبناء جمتمع متماسك
ويشعر بعض احملللني بالقلق من خماطر حدوث إنذارات كاذبة بإثـارة خمـاوف يف                -٤١

يز هو العمل مع    أما إذا كان الرد على إنذار مبكر بوجود أمناط من التمي          . مرحلة مبكرة جداً  
__________ 

)٧( F. Stewart, G.K.Brown and A.Langer, “Major findings and conclusions on the relationship between 

horizontal inequalities and conflict”, in Horizontal Inequalities and Conflict: understanding group 

Violence in Multi-ethnic Societies, Frances Stewart, ed. (New York, Palgrave Macmillan, 2010). 

)٨( David A. Hamburg, and Cyrus R. Vance, Preventing Deadly conflict (New York, Carnegie 

Corporation of New York, 1997) p. 29. 

، احلرية الثقافية يف عـامل اليـوم املتنـوع   : ٢٠٠٤تقرير التنمية البشرية لعام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،    )٩(
 .٤٢ و٤١ الصفحتان

)١٠( S. Srinavasan, Minority Rights, Early Warning and Conflict Prevention: Lessons from Darfur 

(Minority Rights Group International, 2006). 
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احلكومة على وضع برامج من شأهنا أن تصحح هذه األمناط، فإن ذلك يكتسي قيمة بذاتـه،           
 .بغض النظر عن تأثري ذلك على منع نشوب الرتاعات

ومن الواضح أنه ال بد من اجلمع بني رصد أمناط االستبعاد االقتصادي والـسياسي،       -٤٢
، مما يتيح إمكانية حتديد خماطر التصعيد بـصورة         حتليل السياق السياسي واالجتماعي   و،  مثالً

ومثة حاجة إىل فهم أفضل لألسباب اليت جتعل بعض حاالت االسـتبعاد            . دقيقة قدر اإلمكان  
قد يعزى ذلك إىل عوامـل      و. املنهجي تتصاعد وتتحول من شكاوى مزمنة إىل نزاع عنيف        

 غري حمتملـة؛ وتغـيري       تراكم الضغوط مع مرور الوقت حىت تصل إىل مستويات         عديدة مثل 
فقد وجدت دراسات عديدة وجود عالقة بني التحوالت السياسية وزيادة حـاالت            (النظام  
؛ أو وجود سبب رمزي حمدد، رمبا يرتبط بإهانة هوية جمتمع حملي ما، مثل احلرمـان                )الرتاع

  .)١١(من استخدام لغات األقليات
إجراء مزيد  و صنفةلبيانات الكمية امل  ذُكر أن نظم اإلنذار املبكر جيب أن جتمع بني ا         و  -٤٣

تفـاعالت  الأن ميكّن من حتديـد      املسلك  ومن شأن هذا    . )١٢(ةدقيقمن التحليالت النوعية ال   
التأكد مـن مـدى     عقدة بني العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت تساعد على          امل

  .اندالع نزاع عنيف، ومن وقت اندالعه، إن كان سيقع

  أداة وطنية لتجنب الرتاعات العنيفة: اية حقوق األقلياتمح  - ثانياً  
. اعاترتال تقتصر النتائج اإلجيابية الحترام حقوق األقليات على جمرد منع نشوب ال             -٤٤

 بعني االعتبـار،    عندما تكون أصوات اجلميع مسموعة، وتؤخذ كل اآلراء        فاجملتمعات تزدهر 
 اإلسهام يف   يف الطوائف كافة ب املوجودة لدى    ملواها وظف ت ويشارك مجيع املواطنني؛ وعندما   

بأسرها، وال تقتصر فائدته على الفئات       واإلدماج أمر مفيد للمجتمعات   . املؤسسات السياسية 
يئة الظروف اليت تتيح مشاركة األقليـات       تهيف   لذا ينبغي أن تنظر الدول    . هملةكانت م  اليت
الرشيدة وأولوية رئيسية يف جهود تلـك       عن احلوكمة     ال ينفصل  ة، باعتبار ذلك جانباً   يفعالب

  .ل لتحقيق املساواة وعدم التمييزالدو
 على الدولـة أو الوحـدة الوطنيـة أو           ينظر إىل األقليات على أهنا خطر       ما وكثرياً  -٤٥

  وقد تتبىن احلكومات آراء خاطئة مفادها أن الوحدة الوطنية يف موقف هش وأنـه              . كلتيهما
__________ 

)١١( Denial of status to minority language has been linked to the onset of conflict in both the Atlantic 

Coast region of Nicaragua in the 1980s and in Sri Lanka in the 1950s. See S. Brunnegger, From 

Conflict to Autonomy in Nicaragua: Lessons Learnt (London, Minority Rights Group 

International, 2007.( 
)١٢( J.A. Goldstone, “Using quantitative and qualitative models to forecast instability” Special Report 

No. 204 (Washington D.C., United States Institute of Peace, 2008). 
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؛ وأن مطالب   ة األقليات أو جتاهلها   اجلوانب املميزة هلوي  بإنكار   ال ميكن بناء دول جديدة إال     
األقليات باملساواة يف صنع القرار تضعف من السلطة املركزية؛ وأن احترام لغات األقليـات              

  ؛هبـا يؤدي إىل حدوث انقسامات بني اجلماعات اإلثنية أو يتطلب نفقات ال قبل للحكومة              
ويف هـذه   . أمناط اإلنتاج ذات الصبغة الثقافية املعينة ال مكان هلا يف االقتصاد احلديث           أو أن   

الدينيـة أو اللغويـة       اإلثنية أو  الطوائفعندما حتاول   احلاالت، قد ينتاب احلكومات القلق      
إال أن  .  االنفصال عن الدولة   هو الطوائف هذه    ما تريده  قد ُيفترض أن  . التأكيد على هويتها  

متـع  لمجا جها يفماا تبدأ مبطالب سلمية بإد   فيه من الرتاعات اليت تكون األقليات طرفاً     الكثري  
  .)١٣(على أساس املساواة يف املعاملة

ومـن   .املتنوعة الطوائف الستيعاب اهتمامات    ها الكثري من الدول جهود    تواصلو  -٤٦
وقـد تظهـر     .التمييزاملهم للغاية أن تسترشد هذه العملية مببادئ املساواة يف املعاملة وعدم            

 عـسكرية   أو قـوة   اليت متلك قدرات أكرب على اإلخالل بالنظام       أو   ألكثر سكاناً  ا الطوائف
، يف مرحلة مبكرة باعتبارها اجلهات      أعظم أو لديها القدرة على حتقيق جناح أكرب يف التجارة         

يف ظـل   ،  ه ينبغي إال أن . بتطبيق مبدأ توزيع السلطة السياسية وموارد الدولة        املطالبة الرئيسية
 مجيع األقليات من    أفراد حبيث يتمكن     حسب األولوية  حقوق األقليات ترتيب   ،هذه الظروف 

 وجيـب بـذل  . مناحي احلياة االجتماعية كافة ويف تعنيهمبفعالية يف القرارات اليت   املشاركة
الشباب و  النساء ن فيهم  عن آرائهم، مب   التعبرياألقليات من     أفراد  شىت اجلهود من أجل متكني   

  .وكبار السن
 وميكن ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، اليت متتثـل للمبـادئ املتعلقـة حبالـة               -٤٧

 ، أن تـضطلع أيـضاً  )١٤()مبادئ باريس(املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  
. اعاتالرت اإلجيايب للتنوع والتصدي للقضايا اليت قد تسبب  يف التشجيع على التقييم   بنَّاءبدور  

مؤسـسات   وقد تضم هذه املؤسسات مفوضني معّينني معنّيني بقضايا األقليات، وقد تنـشأ           
  .منفصلة خمصصة

  املشاركة الفعالة يف احلياة السياسية واختاذ القرار  -ألف   
  حمورياً لألقليات يف الساحة السياسية عنصراً  واهلادفةميكن أن تكون املشاركة الفعالة        -٤٨

وإذا كان حيق ألفراد األقليات املشاركة يف عمليات صـنع          . عات عنيفة نشوب نزا  يف جتنب 
 ، فإن متثيل األقليات منخفض للغاية يف العمليات الـسياسية         تعنيهمسيما تلك اليت     ال القرار،

تتعرض ، أو   قصداً  مشاركتهم تقيَّد فقد. سباب عدة ومؤسسات احلكم يف معظم البلدان، أل     

__________ 

 International Council on Human Rights Policy, Negotiating Justice? Human Rights انظـر  )١٣(

and Peace Agreements (Geneva, 2006) chap. VII. 

 .، املرفق٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة  )١٤(
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الالزمة   السياسيةاإلرادةُ قد تغيبأو ياسات، سال قوانني أولا من جراء للحرمان عن غري قصد   
  .على قدم املساواةبشكل كامل وألقليات مشاركة اإلزالة العوائق اهليكلية اليت حتول دون 

 الطرائـق    بشأن ، بالتشاور مع األقليات،   اتلقرارختاذ ا امش كبري ال  هبلدول  ا تتمتعو  -٤٩
 سـلطات   فويضوقد تتضمن هذه الطرائق ت    . السياسيةاليت ميكن من خالهلا حتقيق املشاركة       

نظم انتخابية قائمة على التمثيـل النـسيب؛ أو نظـام        أو  ؛  يف إطار احتاد أو حكم ذايت     معينة  
 مـصاحل لتخصيص مقاعد لألقليات يف الربملان؛ أو تيسري مشاركة أحزاب سياسـية متثـل              

لألقليـات   سياسيالدماج  اإل طريقةمتنح  واألهم من ذلك أن     . األقليات يف العملية االنتخابية   
علـى  ،   عملية حتديد املمثلني الـسياسيني     أو تدخل الدولة يف   التمثيل الرمزي   ف. اً حقيقي نفوذاً

وإضافة إىل ذلك، يعد االحترام الكامل حلرية       .  إىل املزيد من اإلحباط    نا يؤدي  قد سبيل املثال، 
  .اً حامساًالتعبري وحرية التجمع أمر

 مدى تفرقها ، و السكان عدد هاصوصيات احلالة، مبا في   النظم على خ  أنسب   يتوقفو  -٥٠
.  ككـل  اجملتمـع يف    اندماجها جيداً   مدى على، وتطلعات األقليات، و    جغرافياً هاركز مت وأ

 الستيعاب احللـول التوفيقيـة       جداً مناسباً  إطار حقوق األقليات جتعله    هباواملرونة اليت يتسم    
التخفيف من حدة التوترات، وجتنب الرتاعات      و احللول،الضرورية يف عمليات التفاوض على      

 ، ركزت الدورة الثانية للمنتدى املعـين بقـضايا          ٢٠٠٩نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . العنيفة
 وقدمت جمموعـة مـن      ،األقليات على مناقشة مسألة األقليات واملشاركة السياسية الفعالة       

  ).٥، الفقرة A/HRC/13/25(فاعلة اجلهات ال التوصيات العملية إىل الدول وغريها من
 يف إجيـاد    الـسلم   األقليات يف املشاركة السياسية يف أوقـات       ويسهم احترام حق    -٥١

وعندما تنشب بالفعل   .  عن األقليات   سلمية لرفع الظلم   الوئام ويتيح سبالً   جمتمعات يسودها 
يـات يف   حقـوق األقل   قائم علـى     هنج، سيتطلب تطبيق    متنوعة جمتمعاتعنيفة يف   نزاعات  

 اتفاقات سالم أن تتمكن مجيع اجلماعات املتأثرة بـالرتاع،      إىل لرامية إىل التوصل  املشاورات ا 
وينبغي أن يكـون    . يف عملية التسوية    فيه، من املشاركة    فاعالً يست طرفاً مبا فيها تلك اليت ل    

، إىل  الدويلعواجملتماحلكومات،   ملا يشيع يف الكثري من الرتاعات، حيث متيل       هذا النهج خمالفاً  
 وقد ينتج عن    ، املرتبطة باحلركات املسلحة   الطوائفالتركيز يف املقام األول على تلبية مطالب        

  . أخرى على حسابالطوائفوق بعض ذلك إبرام اتفاقات سالم تضمن حق

  محاية اهلوية الثقافية  -باء   
حقوق   صميم  من ا أمر  واحملافظة عليه  اجملتمعاتمحاية اهلويات الثقافية املتمايزة داخل        -٥٢

 مـؤثراً  عـامالً   أو قمعها  طوائفيزة لألفراد وال  نتقاص من اهلوية املم   الا يكون   قدو. األقليات
املمارسات   فرض الرقابة على    إىل  أن التدابري القمعية الرامية    ذلك. اعاترت يف إحداث ال   بشدة
 حتمـيس  إىل   ا أن تؤدي  التعايش من شأهن  إلجبار على   إىل ا نية أو التقليدية أو تقييدها أو       الدي

اللغـة، علـى وجـه    و .املـستهدفة الطوائف حوهلا تلتف   موحدة  جبهة حداثإو املعارضة
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ات، سـواء عـن     األقلي على   ة األغلبي ة فرض لغ  لذا ُيعد . وسيلة فعالة لنقل الثقافة    اخلصوص،
 ةًرشـرا  ،رمسيـاً  ظر لغات األقليات  حل إجراءات   باختاذتدريسها يف املدارس العامة أو       طريق

  .عنيفة يف كل منطقةالصادمات امل أشعلت العديد من
املتعلق باألقليات علـى     ١٩٩٢  إعالن عام   من ٤ من املادة    ٣ و ٢ الفقرتان   نصتو  -٥٣

تدابري لتهيئة الظروف املواتية لـتمكني األشـخاص          الدول أن تتخذ التزامات إجيابية تقتضي    
ـ  ودياناهتمهتم  اهتم ولغ اثقافتطوير  خصائصهم و  املنتمني إىل أقليات من التعبري عن      دهم  وتقالي

 تدابري مالئمة كي تضمن، حيثما أمكـن،         الدول أن تتخذ  أيضاًاإلعالن  قتضي  وي. متهوعادا
  . هبذه اللغاتهتم األم وتلقي الدروساقليات على فرص كافية لتعلم لغاأل أفرادحصول 

 اإلدماج يف هذا    أن يتحقق  وميكن. هاهويت صلب   مني  حك التراث املَ   الطوائف عدتو  -٥٤
وكتب التاريخ املدرسية، واملتاحف  الصدد من خالل االعتراف يف بيانات السياسات الوطنية،

 يف اهلوية الوطنية، وختـصيص      األقليات كافة  إسهاماتبو لثقافات يف البلد  اليت حتتفي بتنوع ا   
 تاريخ  ذكرُيا  مقلّومع ذلك،   .  اإلدماج  قليلة من  أيام وطنية لالحتفال، وهذه ليست إال مناذج      

  . إحساس بالغربة واالستبعاد، األمر الذي يسهم يف إجيادمبا يكفي  وإسهاماهتااألقليات
 تقدمي صور منطية عنها    أو   باعتبارها دون املستوى   الطوائف، ات احلط من هوي   يعدو  -٥٥
 علـى  ضاًحتري كون للحقوق، وقد ي، وانتهاكاً يزياً متي  أمراً ،"أجنبية"ة أو إجرامية أو     ا عنيف نهبأ

 يف اهلوية   ندماجباالالطوائف   إحساس أفراد    يفويؤثر ذلك سلبا    . العنصرية أو الدينية   الكراهية
ـ   عامة الناس  يشجع بل   ،يشجع على اختاذ مواقف متعصبة    والوطنية،   تلـك    مهامجـة  ى عل
ومن السهل االنزالق بسرعة من البيانات اليت يديل هبا الزعماء الوطنيـون            .  بعنف الطوائف

 تنطوي على عدم االحترام إىل جرائم الكراهية اليت يرتكبها األفراد الذين يشعرون بأنه              واليت
  .أُِذن هلم يف ارتكاهبا

  املساواة وعدم التمييز  -جيم   
احلـصول  عندما يتعلق األمر ب    ،- يانثري من األح  يف ك تصوره  و -  التمييز  واقع إن  -٥٦

مـوارد   م سلطة سياسية أ مألرض أ لكية   مل موظائف أ  أكانمن املوارد، سواء     على أي مورد  
 املتعلق باألقليات   ١٩٩٢  إعالن عام   من ٤ املادة   نصتو. اع  رتلا  إىل طبيعية، عامل دفع قوي   

من واجب الدول، حيثما اقتضى األمر، أن تتخذ تدابري تسمح لألشخاص املنتمني            " أن   على
، ليةم ممارسة تامة وفعبهصة ية اخلاحقوق اإلنسان واحلريات األساس   مجيعإىل أقليات مبمارسة    

  ." يف إطار املساواة املطلقة أمام القانونمتييز التعرض ألي دون
إىل أقليـات يف      األشخاص املنتمني  حبقواإلقصاء االقتصادي هو أحد أسباب التمييز         -٥٧

يز للتمي  ما يتعرض أفراد األقليات    وكثرياً.  وأحد مظاهره ونتائجه   كل من العاملني املتقدم والنامي    
وظيفة ال ، حىت يف  م متثيله  مستوى  ما يكون  حلصول على وظيفة، وكثرياً   ا هم إىل  سعي لدى حبقهم



A/HRC/16/45 

GE.10-17812 20 

واخلاص على حـد      بالرغم من التشريعات اليت حتظر التمييز يف القطاعني العام         ، ضعيفاً العمومية
 ،مشاريع جتارية صغرية   إلقامة عقبات يف احلصول على ائتمان أو قروض         تعترضهموقد  . سواء
 اليت ال تتيح إال فرصـاً      ا من أفقر املناطق أو من املناطق النائية       بهقد تكون املناطق اليت يقيمون      و

 الـيت   الكـبرية اإلمنائية   املشاريعأو  ، فإن األنشطة التجارية     باملثلو. حمدودة لنموهم االقتصادي  
ها املسبقة، تلحق   اليت تعيش فيها األقليات دون موافقة أفراد       ا على األراضي واألقاليم    بهضطلعُي

  .وإدامة الفقر، والعنف يف بعض احلاالت  التشريدها سلبية، مبا فيآثاراً
 مبـا يف   فاقم إقصاء األقليات،  ل والتحديات اليت ميكن أن تُ     وهناك العديد من العوام     -٥٨
يف  يؤدي عدم املـساواة   و.  التمييز ناميت تدهور األوضاع االقتصادية والتوترات اإلثنية و      ذلك
يف بعض   فيها األقليات   البنية األساسية يف املناطق اليت تعيش      ضعفاخلدمات و  املوارد و  توزيع
أتى العقـد    وقد.  بالكامل ة واالجتماعية ها من ممارسة حقوقها االقتصادي     إىل استبعاد  البلدان

واألزمة االقتـصادية    ة العاملية غذائيزمة ال األ منهاوغري متوقعة،     بتحديات جديدة  املاضي أيضاً 
  .أكثر من غريها  ببعض الفئات الضعيفة واألقلياتأضراراً أحلقتا أهنمالعاملية اللتان ثبت ا

  أن األصعدة  مجيع  تشجيع املساواة على    إىل حلكومات اليت تسعى  ا يتعني على ،  ذاهلو  -٥٩
 مث إن احلكومات، لدى   . بفعالية يف احلياة االقتصادية     حقوق األقليات يف املشاركة    اً كلي تراعي
إقامة خمططـات  وذ مبادئ مسؤولية الشركات،  تدابري منع التمييز يف التوظيف، وإنفا     هاقتطبي

التحدي املستمر املتمثل    ، تواجه وطنية للتنمية االقتصادية وخمططات دولية للمساعدة اإلمنائية      
 اجملتمـع  صـاحبة مـصلحة يف     بوصفها هتااستفادضمان   حقوق األقليات و    محاية ضمانيف  

اإلمنائية واملؤسسات املالية وغريها من اجلهات الفاعلـة          الوكاالت  أما .ها غري بالتساوي مع 
التحدي  ،احلالية  لألزمة العاملية   فتواجه بدورها، عند تصديها    ، التعاون الدويل   ميدان العاملة يف 
  . سلبياً تأثرياً حقوق األقلياتيفذة  التدابري املتخعدم تأثري ضماناملتمثل يف 

عدد  أو   طائفة واحدة يف أيدي     أن السلطة السياسية تتركز     فيها رى يُ ويف البلدان اليت    -٦٠
  يف اخلدمة العامة   ممثلةتلك الطوائف     تكون عادة ما ،  الطوائف ذات اهلويات املختلفة    قليل من 

لتمثيـل الكـايف    ا من شـأن  و.  للتوتر مهماً  يكون مصدراً  األمر الذي قد  ،  هاأكثر من غري  
أن ، على سـبيل املثـال،    قاطبةالعدالة اجلنائية   فروع نظام   ويف  كافة لألقليات على األصعدة  

ـ  احملرومةالطوائف   على العالقات بني     للغايةتداعيات هامة   تكون له    وتـشكل  . ةواحلكوم
ـ تصّور  ت األمن على الصعيد احمللي      املواجهات السلبية مع الشرطة أو قوا      ـ  األقلي ة ات ملعامل

  .ا إياهابوهلق والدولة هلا
إىل باليـأس و   الشعورعليم جيد إىل    تلقي ت احلرمان من   وقصاء االجتماعي   ويؤدي اإل   -٦١

 يكون هذان العامالن حموراً    ما   غالباً و ،اعي االجتم االرتقاء يف السلّم   يف   كل أمل  القضاء على 
تـسن   بأن نع التمييز،  املعايري الدولية مل   والدول ملزمة مبوجب  . اتتوتر لل  ومصدراً للتظلمات

فراد األقليات  التارخيية ومتكني أ   إلجيابية من أجل تصحيح أمناط اإلقصاء     سياسات لإلجراءات ا  
 تلـك  اهلدام لعدم املساواة ونفذت وقد اعترفت الكثري من الدول بالطابع   . من حتقيق املساواة  



A/HRC/16/45 

21 GE.10-17812 

، وخاصة عندما   نزاع داخل األغلبيات  حمل    قد تكون   اإلجيايب التمييزإال أن برامج    . السياسات
 تكـون  ومن املهـم أن      .م هم اخلاسرون يف هذا الصدد     أهن  األغلبيات  هذه الفقراء من يرى  

العدالـة  على مبـادئ    تقوم   الربامج   تلك مظهرةً أن  عامة الناس  يف تثقيف    رائدةاحلكومات  
  . واستقراراًجمتمع أكثر عدالً  إىل وإفضائهاوتكافؤ الفرص

األقليات احملرومة أكثر  ءنسا تؤثر يف   الفرص االقتصادية قلة   التعليم و  رداءة أن   معلومو  -٦٢
 علىالتوظيف  يف  قد يتعرضن للتمييز    وقد تواجه النساء ندرة يف فرص العمل، و       . من الرجال 

أكرب من الرجـال يف   بئاًع وحتمل النساء عموماً.  اليت ينتمني إليها   يات األقل التحيز ضد  أساس
ـ    ةتقدمي الرعاية، خاصة عندما ال يتيح هلن الفقر احلصول على أي مساعد            اط أو مهلة اللتق

بسبب قلة   ،بأسرها طوائفمللقاة على كاهل األفراد و    األعباء ا   ما يؤدي ثقل   وغالباً. هنأنفاس
  . املعكّرة لصفو احلياةرتيلالعنف امل فة ثقاتأجيج إىل اخليارات املتاحة،

 يقود كـثرياً   املمتلكات مصدراً حيازة   األراضي و  متلكمساواة يف   الال التمييز و  عدوي  -٦٣
، الـيت  تعيش فيها األقليـات األراضي واملناطق اليت  وتعترب . أحناء العامل  مجيع يف لرتاعاتا ىلإ

 هيو الدخل، لألمن الغذائي وإلدرار     نائية، مصدراً   تكون موجودة يف مناطق ريفية     يغلب أن 
، ومع ذلك  . اجلماعية اهتا وهوي ات وتقاليده  بالغة األمهية يف احلفاظ على ثقافات األقليا       أيضاً

 أن  حمـدودة أو   ها واستخدام العيش فيها و ترى بعض األقليات أن حقوقها يف متلك األراضي       
 إلفـساح  ،احلـاالت   يف بعض،لطرد، وذلك ا للتشريد أو    تعرض، وقد ت   تنتهك تلك احلقوق 

اجلنـسيات أو     أو أنشطة الشركات املتعددة     الوطنية لتنمية االقتصادية اال أمام خمططات    لمجا
عندما يتعلق   واملمتلكات يضالذا ينبغي إيالء اهتمام كبري لقضايا األر      . لطبيعيةلتنمية املوارد ا  

  .اعاترتنع نشوب المب األمر
 اعي برامج تعزيز التنمية اليت تنفذها احلكومات واجلهـات املاحنـة          تر ال   كثرياً ما و  -٦٤

ل االحتياج  احتماألقليات أو   ا اصة اليت تعيشها  روف اخل ، والظ الطوائف بني   الفوارقاخلارجية  
قد تتضرر األقليات   و.  تلك الربامج  منأيضاً   استفادة األقليات    ضمان اختاذ تدابري خاصة ل    إىل

 من قبيل السدود ومشاريع اسـتخراج املـوارد         الكربىملشاريع  بسبب ا  من خالل التشريد  
 الـذي    الـسنوي   يف تقرير اخلبرية املستقلة    أشريو. اآلثار البيئية السلبية   الطبيعية، أو من جراء   

األسباب الـيت جتعـل رصـد         أحد هونع نشوب الرتاعات    م  إىل أن  ٢٠٠٧صدر يف عام    
 اً جناح ، إذا حققت  االستراتيجيات ذلك أن  :اً حامس ألقليات أمراً التخفيف من حدة الفقر بني ا     
 .مـن مث  يتصاعد التوتر   قد   و تتزايدتات س فإن التفاو  ألقليات،ا تستفيد منه بعض الفئات دون    

يف منـع    أثبتت جـدواها  و فعالة   للحد من الفقر تدابري    الشاملةيجيات املشاركة    استرات وتعد
  .)٤٣ ، الفقرةA/HRC/4/9انظر الوثيقة ( الرتاعات
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  اعاترتأداة ملنع نشوب ال: محاية حقوق األقليات على الصعيد الدويل  - ثالثاً  
  يف املائة  ٥٥ نأكثر م  الدويل أن    فريق حقوق األقليات  أجراه   تقييم إحصائي    جاء يف   -٦٥

انطـوت، يف    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧من الرتاعات العنيفة اليت اتَّسمت حبدة كبرية بـني عـامي            
مـن    يف املائة  ٢٢ويف  . طوائف ال حقوق األقليات أو توترات بني     انتهاكات جوهرها، على 

يـشري  و . خالل تطور الـرتاع    قلّت مسائل مرتبطة باألقليات أو      ظهرت الرتاعات األخرى، 
 من  إيالء كثري  للحكومات واجلهات املاحنة واملنظمات احلكومية الدولية      نه ينبغي  إىل أ  التقييم

ـ  ها مصدراً  باعتبار  وختصيص حجم كبري من املوارد هلا      ا األقليات االهتمام لقضاي  . تا للرتاع
  .اً يزال مشوَّشال يف هذا الصدد الوضع احلايل لكن

  إطار األمم املتحدة املؤسسي  -لف أ  
 اًجديـد  اً املأساوية اليت وقعت يف رواندا ويوغوسالفيا السابقة زمخ       األحداث أعطت  -٦٦
ا نهبـأ  األمني العـام   ، اليت وصفها   أجل محاية األقليات   هود اليت تبذهلا األمم املتحدة من     لجل
شأ األمني العـام     ، أن  ٢٠٠٤ويف عام   . )١٥(" بأعمال اإلبادة اجلماعية   اًاستهدافأكثر الفئات   "

مستـشار يف  لالرئيـسي ل ويتمثل اهلدف . املعين مبنع اإلبادة اجلماعية  اخلاص   ستشاروالية امل 
 الفئـات واجب اختاذها حلماية    م وجملس األمن بشأن اإلجراءات ال     املشورة لألمني العا   تقدمي

 إىل أن حيـدِّد، يف مرحلـة       يسعى مكتب املستشار اخلاص   و. الضعيفة من اإلبادة اجلماعية     
، وأن يقدِّم توصيات بشأن أفضل      تملة اليت تواجه األقليات   ات احمل مبكرة، جمموعة من التهديد   

  .)١٦(اءة ملسائل التنوع الثقايفالسبل املتاحة العتماد إدارة بن
  لتحديد التهديدات الـيت تواجـه      حتليلياً ويستخدم مكتب املستشار اخلاص إطاراً      -٦٧

 اجلماعية علـى وجـه    وعالوة على املؤشرات املرتبطة باإلبادة      . األقليات يف مرحلة مبكرة     
 د، ووجود تاريخ لإلبـادة     يف البل  ا مصدر الشر  نهالتحديد، كإظهار جمتمعات األقليات على أ     

، كالرتاعات علـى    أكربتوليها األقليات أمهية    بلد، يشمل هذا اإلطار مؤشرات      اجلماعية يف ال  
واهلجمات على ين والثقافة ، كاللغة والداهلويةن األراضي والسلطة واألمن، وأشكال التعبري ع     

مكتب املستشار اخلاص على سيل هائل مـن    ويطَّلع .)١٧(املمتلكات والرموز الثقافية والدينية   
ويركِّز املستشار اخلاص . داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها  مصادرالواردة مناملعلومات 

ـ   بوادر اإلبادةقصد كشفذا، على متحيص سيل املعلومات ه  صر، اجلماعية، وهو تركيز يقت
ومن اجللي أن هناك حاجـة إىل أدوات إضـافية           .، على عدد قليل من احلاالت     حلسن احلظ 

__________ 

)١٥( SG/SM/9245، ٢٠٠٤أبريل / نيسان٧. 

 .٢٠١٠ايو م/ أيار١٠ مكتب املستشار اخلاص،  يفمقابلة مع موظف )١٦(

 ./www.un.org/preventgenocide/adviserانظر  )١٧(
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قوق األقليات، من أجل حتديد احلاالت      االنتهاكات املزمنة حل   تركِّز، منذ املراحل األوىل، على    
  .يف مرحلة وضع السياسات واالستراتيجيات اليت تستدعي إجراءات وقائية

، وضعت الـدول األعـضاء يف      ٢٠٠٥ة ملؤمتر القمة العاملي لعام      ويف الوثيقة اخلتامي    -٦٨
 محاية األقليات، أال وهو املسؤولية عن محاية         يف  أمهية رئيسية  ذي ملبدأ   اًمفهوم املتحدة األمم
  والتطهري العرقي واجلرائم حبق اإلنسانية،     جرائم احلرب والسكانية من اإلبادة اجلماعية      الفئات

 متع الدويل يف التـدخل    لمجويعترف هذا املفهوم بواجب ا    . "احلمايةمسؤولية  " وُيعرف باسم 
. ا توفري هذه احلماية أو ال ترغب يف ذلك        تهفئات السكانية عندما ال تستطيع حكوما     الحلماية  

 تخدام ما هو مالئـم مـن الوسـائل الدبلوماسـية          اسويضع املفهوم يف صدارة األولويات      
 قتـصر وسي.  قبل التفكري يف استخدام القوة املشروعة      واإلنسانية وغريها من الوسائل السلمية    

. )١٨(مسؤولية احلماية على جرائم حمـددة      تركيز اآلليات املؤسسية اليت توَضع لتنفيذ مفهوم      
على أشـكال محايـة حقـوق    أ ها املزيد من تركيزُيعَهد إىل آليات أخرى بصب  وينبغي أن   
  .بوصفها أدوات للحماية من الرتاعات األقليات

 تولَّى عدد من املكاتب والوكاالت داخل منظومة األمـم املتحـدة مهـام تقيـيم              وي  -٦٩
الرائدة   إدارة الشؤون السياسية الوكالة    عدوت. املعلومات واإلنذار املبكر ومنع نشوب الرتاعات     

املعين   اخلرباء اجلاهز  ضمن اإلدارة فريقُ  يضطلع بدور هام    و. ملنع نشوب الرتاعات وصنع السالم    
، عنـد    جاهز الفريق و .٢٠٠٨ مارس/ أنشئت يف آذار   مبتكرة عن وحدة    عبارةوهو  بالوساطة،  

الرتاعـات   يف    كي تتوسط  مبادرات األمم املتحدة  إىل   مسائل حمددة    يف اخلربات   تقدميلالطلب،  
السالم واحلوار يف العديد من      وقدَّم هذا الفريق الدعم واملشورة جلهود صنع      . أو احملتملة القائمة  

. وقريغيزستان وكوسـوفو وكينيـا     دارفور والعراق والفلبني    األقليات، ومنها   هتم اليتاحلاالت  
ليس لديها منـسِّق معـين بقـضايا         ولدى اإلدارة منسِّق معين مبسائل الشعوب األصلية، لكن       

  .يف حقوق األقلياتة شاملة خرب  ذااً مهني الفريق اجلاهز حالياًويضم. األقليات
 املعروف باسـم فريـق  ( الوكاالت لتنسيق العمل الوقائي ويتيح اإلطار املشترك بني   -٧٠

األمـم    من كيانات   كياناً ٢١، ويشمل    رمسي لتبادل املعلومات والتعاون    منتدى غري ) اإلطار
 عـن  املعلومـات    تتبـادل ة   آلي مبثابةوفريق اإلطار   . )١٣-٧ ، الفقرات A/64/864( املتحدة
الوكاالت ملنع نـشوب    درات املشتركة بني  احملتملة، وهو يعمل على دعم وضع املبا       األزمات
. ملنع نشوب الرتاعـات    ذه الصفة، جزء رئيسي من هيكل األمم املتحدة        بهوهو،. الرتاعات

القطري يف البلدان اليت تظهر فيها إشـارات         وفريق اإلطار مصمَّم لدعم فريق األمم املتحدة      
لوطين أو دون الوطين، يرجَّح أن      اإلقليمي أو ا   مبكرة على أن حالة معيَّنة، سواء على الصعيد       

 دورة  مـن الربنامج ملعاجلة املسائل يف مرحلة مبكرة        ت مبادرات ُوضعوقد  . ود إىل العنف  تق
  .حبيث ال تشهد احلالة تصعيداًالرتاع، 

__________ 

 ).A/64/864 (اإلنذار املبكر والتقييم واملسؤولية عن احلمايةانظر تقرير األمني العام عن  )١٨(
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واملمارسات اجليدة قائمة على مستوى السياسات ويف العمليات امليدانية لوكـاالت            -٧١
 لإلنذار املبكـر يف     اًامج األمم املتحدة اإلمنائي نظام    خدم برن ويست .ةاألمم املتحدة املتخصص  

باسـتعمال رسـم متطـور للخـرائط          ما يكون ذلك   اً، وكثري ل البلدان بعض براجمه داخ  
، كتحّركات قوات األمن حملية حمددة ط ذات صلة بظروف    لوضع خرائ  َعّدباحلاسوب، وهو م  

 وُتعتمد عملية تشاور واسـعة مـع      . ةواملشردين، ووجود أسلحة، وتوفُّر اخلدمات األساسي     
وباتت للربنامج اإلمنائي القدرة على حتديد األسـباب        .  احمللية يف كثري من األحيان     اجملتمعات

ـ   إىل مستشارين للسالم والتنمية     إيفادسيما عرب    ال اجلذرية للرتاعات،   الـيت   ة األفرقة القطري
 جتمـع بـني     احملدد سـياقها  ُنظم  لأن ا وأثبتت التجربة   . حتليل للرتاعات   إجراء تساعد على 

  .كثريةموارد نظم فعالة إذا كانت ذات والتحليل السياسي  املؤشرات النوعية والكمية
يف مكتـب منـع      قضايا األقليـات  منسِّق معين ب  أي  ويف الوقت الراهن، ال يوجد        -٧٢

الربنـامج   لكـن . الربنامج اإلمنائي ملنع نشوب الرتاعات     املنشأ داخل األزمات والتعايف منها    
  سلسلة من حلقات  بفضل  األقليات يف عمليات التنمية    قضايالحسَّن مؤخراً من فهمه     ائي  اإلمن

يتضمَّنان   للموارد وجمموعة أدوات ملوظفي الربنامج اإلمنائي امليدانيني       العمل اليت أمثرت دليالً   
  ). أعاله١٦ و١٥ انظر الفقرتني(توجيهات بشأن معاجلة حاالت الرتاع 

كشف عن حاالت تنشأ     البيانات القطرية اليت ت    ج اليونيسيف وترصد يف آن معاً     وتنت  -٧٣
 يف  اً وضـعف  هتميشاًشد  فال األ ز على النساء واألط   وتضعها أنشطتها اليت ترك    .فيها نزاعات 

األقليات   أن أطفال   إىل اًونظر.  األقليات دور الوقاية املبكرة املرتبطة حبقوق     موقع فريد لتأدية  
قضايا  ة أساس سليم ملشاركة اليونيسيف يف     مثفإن  أشكال احلرمان،    رضون ألشد  ما يتع  اًكثري

اليونيـسيف   وبفعل توفر شبكة واسعة من املكاتب التابعة للمنظمة عرب العامل، جتد          . األقليات
العامـة    يف جداول أعمال الـسياسات     قضايا األقليات م لتشجيع إدراج    نفسها يف موقع ها   

.  ونسائهاألقلياتا ألطفال  احلكومات وتقدمي املساعدة مباشرةً   احلكومية، وذلك لدعم جهود   
 يف مناطق الرتاع، كما أن تركيزها على مـسائل          اًياليونيسيف حاضرة ميدان  عادة ما تكون    و

وتوجد يف مقر اليونيـسيف     . رتاعاتل ذات أمهية رئيسية ملنع نشوب ا      جيعلها مؤسسة  احلماية
  .هام تشمل مسائل حقوق األقلياتمبمن املهنيني الذين يضطلعون  جمموعة
 ومل حيرز تقدم كبري يف املناقشات املتعلقة جبمع نواتج نظم اإلنذار املبكر على صعيد               -٧٤

 إمكانية وضع نظـام   ربامج والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة و      خمتلف الصناديق وال  
من األهداف اليت   و. يئةم واالحتياجات املختلفة لكل ه    ظمشترك، وذلك بسبب تعقيدات النُّ    

    ع أفضل املمارسات إلتاحتها ملقر األمم املتحدة واألفرقة داخـل البلـدان،            مج ميكن حتقيقها 
 باستخدام تكنولوجيـا احلاسـوب      املبتكرةة   باملمارسة اجلديد   األمر  يتعلق عندماسيما   وال

  .هاتجهيزلو ها سياقالبيانات احملددكميات كبرية من  لتصنيف
ومنها اخلـبري املـستقل املعـين        ،لس حقوق اإلنسان  لمجإلجراءات اخلاصة    ا مث إن   -٧٥

بتحديد إشـارات اإلنـذار بالرتاعـات        وهيئات رصد املعاهدات كفيلة   بقضايا األقليات،   
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 ، ُعقدت   ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول  ويف. ألقلياتبا تضراليت  فيها الرتاعات   الوشيكة، مبا   
اإلنـذار  "اإلجراءات اخلاصة، حتت عنوان      تحدة بشأن  مستديرة لألمم امل   طاولةيف نيويورك   

ليـات يف    هذه اآل  ما ميكن أن تسهم به    شدَّد املشاركون على    و .)١٩("املبكر واملسائل الناشئة  
املعقدة، ومنها على سبيل املثال تلك املرتبطة باالستبعاد والتمييـز   حاالتحتقيق فهم أفضل لل 

سهام يف  على اإل شاركون بتعزيز قدرة اإلجراءات اخلاصة      املوأوصى   .املنهجَيني ألقليات معيَّنة  
ـ املكاتـب    بفعالية أكرب إىل     توصياهتم إيصال بضمانوذلك   اإلنذار املبكر،   لألمـم   ةامليداني

ة بوصـفها   شديدت ال االنتهاكا  البيانات اليت تكشف عن أمناط من      إيصال وضماناملتحدة،  
  .إنذارات مبكرة

 التصال بني مؤسسات حقوق اإلنسان يف جنيف واهليئات       ، مل تكن قنوات ا    ياًوتارخي  -٧٦
  واعُتمد عدد من التحسينات اهلامـة،     . ألمن يف نيويورك يف شكلها األمثل     املعنيَّة بالسالم وا  

 ا اآلن أمني  يويورك، اليت يرأسه  سيما تعزيز مستوى حضور مفوضية حقوق اإلنسان يف ن         وال
  .السامي حلقوق اإلنسانمن جانب املفوض لس األمن لمجعام مساعد، واإلحاطة املنتظمة 

 ويف إطار حبث خربات املنظمات احلكومية الدولية، مبا فيها منظمة األمن والتعـاون              -٧٧
 يف أوروبا، أوصى الفريق الرفيع املستوى املعين بالتهديدات والتحديات والتغيري، الذي أنشئ           

 عتمادها يف معاجلة التحديات األمنية     للنظر يف السبل اليت ينبغي لألمم املتحدة ا        ٢٠٠٣يف عام   
د األمم املتحدة من خربة املنظمات اإلقليميـة يف         ، بأن تستفي  حديثاًية الناشئة   منائوالبيئية واإل 

  ).٩٤  ، الفقرةA/59/565( وضع أطر عمل حلقوق األقليات

  املنظمات اإلقليمية  -باء   
ـ أنشأت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا آلية خاصة مل          -٧٨ ة الرتاعـات املتعلقـة     عاجل

ويقوم املفـوض الـسامي    . )٢٠(باألقليات، هي آلية املفوض السامي لشؤون األقليات القومية       
الدبلوماسية الوقائيـة يف     ، وذلك باستخدام  إلنذار املبكر واختاذ اإلجراءات املبكرة    بدور آلية ل  

 واقتـراح   يع اجلهـات  مج ممثلي   حماورةوميكن للمفوض السامي زيارة البلدان و     . األولاملقام  
وقد وضع املفوض   . أرجاء العامل  لنُّهج املتبعة يف  باة النطاق   سعة وا ة تقوم على معرف   حلول بناء 

الصعيدين الوطين والـدويل     ة على عدة اجلهات الفاعل   من املبادئ التوجيهية ملسا    السامي عدداً 
 التعليم واحلقـوق    ذلك ، مبا يف  على خطر التسبب يف نزاع    على معاجلة املسائل اليت تنطوي      

 ترتبط أغلبيتـها    الدول اليت  وهي ("نياًثقريبة إ الدول ال "تدخل  اللغوية واملشاركة السياسية و   
  ).ية بأقلية تعيش يف دولة جماورةنثالسكانية بصلة إ

__________ 

 : املوقع التايلميكن االطالع على أعماهلا يف )١٩(
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/docs/BPRoundTable.doc. 

 .www.osce.org/hcnm/13022.html : التايلميكن االطالع عليها يف املوقع )٢٠(
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للمرة  وميكن للدبلوماسية الوقائية أن حتقق أقصى قدر من الفعالية عندما تنشأ التوترات             -٧٩
.  للنجـاح أوفر نـسبياً   وعندما يكون ملساعي األطراف الثالثة حظ،ة وأقليةكوماحلاألوىل بني   

دوء به وميكن أن يعمل املبعوثون يف اخلفاء وقد تكون مجيع األطراف مستعدة لعرض شواغلها             
حوادث عنف   وعندما تتطور األوضاع من هذه التوترات األولية إىل       . واستطالع احللول املمكنة  

 ممن األصعب أن يقد    وُيصبح. ل التوفيقية مام احللو صلب وتشتد املقاومة أ   تتاملواقف   تبدأ   فعلية،
  .انهاليت ميثلو  املشاعر والعواطف لدى الفئاتقوةزداد تالزعماء تنازالت، حيث 

  االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
الدويل  اجملتمعخطوات كبرية خالل السنوات األخرية يف تكييف جهود         اُتخذت    -٨٠

 ا من مرحلة رد الفعل إىل مرحلة التعرف على اإلنـذارات          بهلرتاع واالنتقال   يف حاالت ا  
 ول حلقوق األقليات هـو مـن أ       املُزمنومثة دالئل متزايدة تشري إىل أن التجاهل        . املبكرة

اخلربات   لدى نظم اإلنذار املبكر    كونوجيب أن ت  . املؤشرات على احتمال اندالع العنف    
األمم  وبينما تتلقى نظم اإلنذار املبكر داخل منظومة      . ؤشرات إىل تلك امل   هالضرورية للتنبُّ 

  .األقليات املتحدة بالفعل تدفقات كبرية من املعلومات، ينبغي تعزيز التركيز على حقوق
عالوة على ذلك، بينما ازداد التركيز على منع جرائم معينـة، منـها اإلبـادة                 -٨١

 اإلنسانية، فإن الرتاعات العنيفـة      حبقئم  وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرا     اجلماعية
  . من االهتمام مزيداًضمن هذه التعاريف قد تتطلب أيضاً اليت ال تندرج

اإلنذار املبكـر    ليس ،)19، الفقرة   A/64/864(وكما أكد األمني العام يف تقريره         -٨٢
إجـراءات   اختاذ تظل عازفة عنالدول واملنظمات الدولية ذلك أن بكر  املجراء  إلل مرادفاً
 الـدويل تـأيت     اجملتمعجهود  معظم  ف. وذلك أمر يدعو إىل األسف    . يندلع العنف  إىل أن 
وبقدر ما تتصاعد   . سلسلة مراحل الرتاع اليت تتدرج من الشكوى إىل العنف         ة يف متأخر

التكاليف السياسية واملاليـة    تشتد   اإلنسانية يف امليدان و    تتفاقم بسرعة اخلسائر  الرتاعات،  
  . الدويلاجملتمعها اليت يتكبد

ومن ضمن الفوائد احملتملة لزيادة التركيز على حقوق األقليات، بوصـفها أداة              -٨٣
  املضطربةاجملتمعات كر مبا حيدث يف املباإلنذار قد ال يسهل ن هذا التركيزأالرتاعات،  ملنع

مـن  وذلك  .  أيضاً  من التكلفة السياسية للتدابري التصحيحية      يقلل نسبياً   بل قد  ،فحسب
  .أن يزيد من احتمال اختاذ إجراءات يف وقت أبكر شأنه
ورغم بعض املمارسات امليدانية املمتازة، ال توجد آلية أو ممارسة متسقة لكفالـة               -٨٤

مجيع نواحي األنشطة القطرية هليئات منظومة األمم املتحـدة،          إدماج قضايا األقليات يف   
حىت يف البلدان اليت تشكل فيها       قليات، املتعلق باأل  ١٩٩٢  من إعالن عام   ٩ة   للماد وفقاً

يف جمال حقوق األقليات على      وميكن تعزيز املهارات  . هذه القضايا جوهر الرتاعات احمللية    
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األزمات والتعايف منها التـابع      مستوى املقر، ضمن إدارة الشؤون السياسية ومكتب منع       
ي شـؤون   تراعارسات  ومم لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، من أجل تيسري وضع سياسات        

ما يكفي مـن املـوارد       إجيادوتدعو احلاجة إىل وضع برامج تدريب مناسبة و       . األقليات
علـى أرفـع     للموظفني يف مجيع أحناء منظومة األمم املتحدة، ملساعدة صـانعي القـرار           
  .املستويات على التعرف يف وقت مبكر على التوترات اليت متس األقليات

  الوطينتوصيات للمستوى   - ألف  
 ا املتعلقة حبقوق اإلنسان، وكتدبري من تدابري      ته للوفاء بالتزاما  ينبغي للدول، سعياً    -٨٥

 تعزيز االستقرار وزيادة مشولية اإلدارة، أن تنفذ بالكامل إعالن األمم املتحـدة حلقـوق             
 األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، عن طريق عمليـة    

  .اتلتشاور والتعاون مع فئات األقليل
 وينبغي للدول أن تنفذ تشريعات شاملة ملناهضة التمييز، مبا يف ذلك تدابري حلظر              -٨٦

على  وجيب أن تنص التشريعات.  اخلاص على حد سواءعالتمييز من طرف الدولة والقطا   
  .آليات إنفاذ فعالة وشفافة يسهل للجميع اللجوء إليها

   أن ترصد مشاركة األقليات يف مجيع جماالت احلياة االقتـصادية،         وينبغي للدول     -٨٧
 مبا يف ذلك ختصيص الوظائف يف اخلدمات العامة، لكفالة إتاحة هذه الوظائف لألفراد من             

  املؤهالت اوينبغي أال ُتفرض متطلبات منه    . مجيع الطوائف على قدم املساواة ودون متييز      
  . تؤدي إىل االستبعاد الفعلي لألقلياتاللغوية، لشغل وظائف اخلدمات العامة،

وكفالة  وينبغي للدول رصد مشاريع التنمية االقتصادية لتقييم أثرها على األقليات،           -٨٨
  .حبقوقهم م إضرارهااملساواة مع اآلخرين، وكفالة عددم استفادة األقليات منها على ق

 ل واألعمال رص العم  من ف  وحيثما ُوجدت أمناط تارخيية الستبعاد أفراد األقليات        -٨٩
 التجارية والتعليم، ينبغي للدول أن تنفذ برامج بناء القدرات وتتخذ تدابري إجيابية أخرى            

  .لتمكني أفراد األقليات، مبن فيهم نساء األقليات، من التنافس على قدم املساواة
 وينبغي للدول مجع بيانات مصنفة عن إتاحة الفرص االقتصادية وفـرص صـنع              -٩٠

 وينبغي أن ُتصنف البيانات حسب العرق واجلنس، مـن        . متعلمجميع قطاعات ا  القرار جل 
 أجل إبراز أمناط عدم املساواة اليت ُتضر بنساء األقليات بطرق ختتلـف عـن إضـرارها          

 وينبغي تصميم برامج مجع البيانات مبشاركة ممثلي فئات األقليات،        . بالرجال من األقليات  
  ضمانات فعالـة فيمـا     قدمد الذايت للهوية، وأن ت    وأن تسمح بأشكال متنوعة من التحدي     

  .يتعلق حبماية البيانات
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 وينبغي لإلعالنات العامة بشأن اهلوية الوطنية، الواردة يف الدستور على سـبيل             -٩١
البلد ن   الوطنية الرئيسية، أن تشمل اجلميع وأال تستثين قطاعات من سكا          للرموزاملثال، و 

  . أو ضمناًحةًأو تنتقص من التنوع السكاين صرا
ـ ينبغي أن تتجنب املناهج التعليمية الصور النمطية، وترسم صورة واقعية و            -٩٢  ريغ

مـن    متكني أفراد األقليات   وينبغي أن تكفل الدول   . اجملتمعل  متييزية جلميع الطوائف داخ   
تعليم وال يم باللغة األمإتاحة التعل، مثل   وتعزيزها اختاذ التدابري الالزمة لكفالة محاية هويتهم     

األقليات مـن    وينبغي أن يكون للتعليم على مجيع املستويات هدف متكني أفراد         . الديين
مـع احلفـاظ    التنافس على قدم املساواة لالستفادة من فرص العمل وغريها من الفرص،     

  .على هويتهم املتميزة
 ء مجيع فئات األقليات يف مبادرات منع نـشوب        وينبغي أن تشرك الدول أعضا      -٩٣

  .ات وبناء السالمالرتاع
 وينبغي أن ُيعهد إىل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بواليات تشمل صـراحة             -٩٤

 وينبغي النظر يف إنـشاء . محاية وتعزيز حقوق األقليات واخلربة يف ميدان حقوق األقليات      
 هيئات استشارية خمصصة للمساعدة على كفالة معاجلة قضايا األقليات بصورة مناسـبة           

  .دين الوطين واحملليعلى الصعي

  توصيات للمستوى الدويل  - باء  
نطاق  ينبغي تعزيز اخلربات يف جمال حقوق األقليات وإدماجها بصورة شاملة على            -٩٥

يكون مـن    قد لتفشي الرتاعات ذات الصلة بقضايا اهلوية،        ونظراً. منظومة األمم املتحدة  
الوكاالت واإلدارات   قليات داخل  خربات داخلية دائمة بشأن قضايا األ      إجياد اُجملدي جداً 

  .الرئيسية العاملة يف جمال منع نشوب الرتاعات
 وينبغي أن يتلقى موظفو األمم املتحدة العاملون يف جمال منع الرتاعـات وبنـاء               -٩٦

 سيما منهم املعنيون بالسياسات والتحليل واإلنذار املبكر والعاملون ضـمن          السالم، وال 
  . يف جمال حقوق األقلياتشامالً األفرقة القطرية، تدريباً

 وينبغي النظر يف إضافة خبري يف حقوق األقليات إىل الفريق االحتيـاطي خلـرباء               -٩٧
 وميكن مواصلة النظر يف إشـراك الفريـق يف        . الوساطة التابع إلدارة الشؤون السياسية    

 إلعراباحلاالت القطرية يف مرحلة مبكرة من سلسلة مراحل الرتاع اليت متتد من مرحلة ا             
  .عن الشكوى إىل اندالع العنف

 ة توجيهية مشتركة بني الوكـاالت بـشأن       ينبغي أن تضع األمم املتحدة مذكر     و  -٩٨
األقليات  كيفية التشاور مع فئات: معاجلة قضايا األقليات، تشمل مجلة مسائل منها ما يلي

مع فئات   لعاملة املدين ا  اجملتمعمن أجل تسجيل املواقف املتنوعة؛ وكيفية إشراك منظمات         
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مؤشرات   األمم املتحدة؛ وكيفية وضع    هبااألقليات يف أنشطة منع الرتاعات اليت تضطلع        
  .لإلنذار املبكر خاصة بكل سياق

 وينبغي ألفرقة األمم املتحدة القطرية أن حتلل مدى ما يسببه التمييز على أسـاس     -٩٩
 وينبغي لألفرقة القطرية  . راجمهاعرقي أو ديين أو لغوي من تفاوت يف النتائج اليت حتققها ب           

 وينبغي تقييم مجيع الربامج القائمـة     . أن تشجع وتدعم مجع بيانات مصنفة عن األقليات       
 وينبغي لفئات األقليات أن تشارك مشاركة كاملة يف       .  إىل هذا التحليل   وتنقيحها استناداً 

  .مجيع مراحل الربجمة، من البحث والتصميم إىل الرصد والتقييم
  تضم األفرقة القطرية لألمـم املتحـدة ضـمن         حىتنبغي اختاذ خطوات فعالة     وي  -١٠٠

  . من فئات األقلياتموظفيها الوطنيني أشخاصاً
 وينبغي لألمم املتحدة أن تستمر يف بذل اجلهود لتقاسم اخلربات بـني خمتلـف               -١٠١

  املؤشرات الوكاالت فيما يتعلق مبنهجيات اإلنذار املبكر، مبا يف ذلك النظم اليت جتمع بني            
 الكمية والنوعية وإدماج مؤشرات حقوق األقليات، حىت يتـسىن جلميـع الوكـاالت            

  .واإلدارات واملكاتب القطرية االستفادة من أفضل املمارسات املتاحة
جنيـف   يفوينبغي مواصلة تعزيز االتصاالت بني مؤسسات حقـوق اإلنـسان             -١٠٢

املـستوى   تصاالت املنتظمة علـى   ومن شأن اال  . ومؤسسات السالم واألمن يف نيويورك    
اإلنسان  التنفيذي بني املوظفني املسؤولني عن القطاعات يف مفوضية األمم املتحدة حلقوق          
تبـادل   وزمالئهم يف إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السالم، أن يعـزز           

  .املعلومات والتوصل إىل فهم مشترك حلاالت حقوق األقليات يف األقطار

        


