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  جملس حقوق اإلنسان
   العشرونالدورة
   من جدول األعمال٣ و٢البندان 

التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        
  وتقارير املفوضية السامية واألمني العام

 املدنية والسياسية واالقتصادية ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان
  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

 العـشرين العتمـاد      السنوية نقاش لالحتفال بالذكرى  الحلقة  موجز    
إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات           

  دينية ولغوية

   حلقوق اإلنسانالساميةرير مفوضة األمم املتحدة تق    

  موجز    
، الذي قرر فيه اجمللس     ١٨/٣ُيقدَّم هذا التقرير وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان           
إىل عقد حلقة نقاش يف دورته التاسعة عشرة لالحتفال بالذكرى السنوية العشرين            الدعوة  

 أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، مع        إلعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية      
التركيز بصفة خاصة على مسألة إعمال اإلعالن، وكذلك على ما حتقق بـشأنه وعلـى               

، وطلب إىل مفوضية األمم املتحـدة       أفضل املمارسات والتحديات القائمة يف هذا الصدد      
  . خصالسامية حلقوق اإلنسان أن تعد تقريراً عن حمّصلة حلقة النقاش يف شكل مل

، مكّنت املناقشة اخلرباء وكذلك الدول من التعبري عن آرائهم        ١٨/٣ووفقاً للقرار     
. بشأن التدابري املتخذة للنهوض حبقوق األقليات اليت أثبتت فعاليتها ومحاية هذه احلقـوق            

واتفق املشاركون على أن اإلعالن ال يزال ميثل وثيقة مرجعية رئيسية، وعلى أن إعمالـه               
اماً ما أُريد معاجلة املشاكل اليت ال تزال قائمة بعد مرور عشرين ع            حيوية إذا    يكتسي صبغة 

على اعتماده، وهي مشاكل ال تزال تقوض حقوق اإلنسان وتشكل يف حاالت عديـدة              
    .هتديداً للسالم واألمن
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  مقدمة  -أوالً  
رى  سيصادف الذك٢٠١٢ إىل أن عام ،١٨/٣أشار جملس حقوق اإلنسان، يف قراره      -١

 وإىل أقليات دينية إثنيةالعشرين العتماد إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو 
الدعوة إىل عقد حلقة نقاش، يف دورته التاسعة عشرة، لالحتفال          وعليه، قرر اجمللس    . ولغوية

ىل العشرين إلعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإ          السنوية  بالذكرى  
    أقليات دينية ولغوية، مع التركيز بصفة خاصة على مسألة إعمال اإلعالن، وكـذلك علـى              

  . ما حتقق بشأنه وعلى أفضل املمارسات والتحديات القائمة يف هذا الصدد
الذكرى فرصة هامة للنظر يف كيفية حتقيق اإلعالن هدف النهوض حبقـوق            تتيح  و  -٢

ومن هـذا املنطلـق،   . أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغويةاألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية   
ُنظِّمت حلقة النقاش للتركيز على املبادرات اإلجيابية واملمارسات اجليدة اليت أثبتت جناحها يف          

وبالرغم من أن إعمـال     . محاية حقوق األقليات والنهوض هبا واليت ميكن النسج على منواهلا         
بية، فقد أثبتت حلقة النقاش كذلك ضرورة بذل مزيـد مـن            اإلعالن يسَّر اختاذ تدابري إجيا    

وجرى الوقوف أثناء املناقشة، على     . اجلهود لتحسني إعمال اإلعالن يف مجيع البلدان واملناطق       
  .التحديات اليت حتول دون إعمال اإلعالن وتبادل الُسُبل املمكنة لتجاوز هذه التحديات

  شاملعلومات األساسية حللقة النقا  -ثانياً  
يظل إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينيـة                -٣

، أول صك من صكوك     )١(١٩٩٢ولغوية، الذي اعتمدته اجلمعية العامة بتوافق اآلراء يف عام          
ورأت اجلمعية  . حقوق اإلنسان الصادرة عن األمم املتحدة واملخصص لألقليات دون غريها         

 يسهمان يف ة اإلعالن أن تعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات           العامة يف ديباج  
ويتضمن اإلعالن، الذي اسـتلهم     . االستقرار السياسي واالجتماعي للدول اليت يعيشون فيها      

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، احلقـوق اخلاصـة    ٢٧أحكام املادة   ب
 من اإلعالن علـى أن تقـوم     ١وتنص املادة   . جتاه هذه األقليات  باألقليات والتزامات الدول    

الدول، كلٌ يف إقليمها، حبماية وجود األقليات وهويتها القومية أو اإلثنية، وهويتها الثقافيـة              
  .والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه اهلوية

يف تعليقاهتم بأن تنـوع  ذكّروا تلفة، واخلرباء احملاورون، الذين كانوا ميثلون مناطق خم   -٤
وبالرغم من ذلك، . تواجه جمموعة ظروف وحتديات األوضاع القطرية جيعل األقليات والدول  

وفّر اإلعالن جلميع الدول املشورة واإلهلام يف شكل تدابري وُنُهج ميكن أن ُتطبق على خمتلف               

__________ 

 .، املرفق٤٧/١٣٥عامة قرار اجلمعية ال )١(
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قاش يف التوعيـة باملمارسـات      وأسهمت حلقة الن  . األوضاع واالستعانة هبا لتحسني احلماية    
" األركان"ويف هذا الصدد، تناولت حلقة النقاش       . الفعالة والتحديات القائمة وزيادة فهمها    

  :اليت استند إليها اإلعالن، وهي
 محاية الوجود •

 محاية اهلوية وتعزيزها •

 املساواة وعدم التمييز •

  احلق يف املشاركة الفعالة •

  محاية الوجود  -ألف  
  من اإلعالن بأن تقوم الدول حبماية وجود األقليات، اعترافاً منها بأن           ١ تقضي املادة   -٥

والرتاعات، بات  وقد تتعرض األقليات يف أوضاع االضطرا     . للعنفاألقليات كثرياً ما تتعرض     
مـن انتـهاكات     ذلك   على سبيل املثال، إىل خطر أكرب للعنف أو التشريد أو الطرد أو غري            

يف بعض األحيان جرمية اإلبادة اجلماعية أو ميكن أن تـؤدي           تشمل  قد  حقوق اإلنسان اليت    
وأكدت األمهية اليت توىل حلماية وجود األقليات تأكيداً واضحاً اتفاقية          .  يف هناية املطاف   إليها

مجاعة قومية أو إثنية "، اليت حتظر تدمري  ١٩٤٨منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها لعام        
ويستلزم محاية وجود األقليات تكيف التنوع بدعم مـن  ".  بصفتها هذه  أو عنصرية أو دينية،   

  .اُألطر املناسبة، مبا فيها اُألطر القائمة على املشاركة الفعالة يف عمليات اختاذ القرار

  محاية اهلوية وتعزيزها  -باء  
 من اإلعالن بأن يكون لألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية          ٢تقضي أحكام املادة      -٦

اجملاهرة بدينهم وممارسـة  إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية احلق يف التمتع بثقافتهم اخلاصة، و   أو  
واستخدام لغتهم اخلاصة، سراً وعالنية، وذلك حبرية ودون تدخل أو أي شكل من             شعائره،  

أيضاً بتشجيع الظروف الكفيلة بالنهوض فإنّ الدول مطالبة  وفضالً عن ذلك،    . أشكال التمييز 
وعليه، جيب هتيئة ظروف ثقافة األقليـات وعـاداهتم ولغـاهتم           ). ١املادة  ( األقليات   هبوية

وتقاليدهم ومؤسساهتم واحلفاظ عليها لتأكيد ومحاية اخلصائص املميزة لألقليات وهويتـهم           
ويف هذا الصدد، يكتسي احلفاظ علـى       . اجلماعية، ويف الوقت نفسه رفض الدمج القسري      

  .أمهية بالغةثقافات األقليات ولغاهتم 
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  املساواة وعدم التمييز  -جيم  
متتع اجلميع حبقوق اإلنسان كافـة      يف   بدآ عدم التمييز واملساواة طابعان أساسيان     م  -٧

 من اإلعالن مبدأ عدم التمييز ضّد األقليات، وتؤكـد وجـوب         ٤وتفّصل املادة   . وممارستها
ني إىل أقليات على حنو تام وفعال ألشخاص املنتمتدابري تضمن متتع ااختاذ الدول عند االقتضاء 

. مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية دون أي متييز يف إطار املساواة التامة أمام القانون             
أساس من التمييز الذي يؤدي إىل االسـتبعاد علـى          لعديد من انتهاكات حقوق األقليات      لو

  . واللغةإلثين والدينأسباب منها األصلي ا

  ركة الفعالةاحلق يف املشا  -دال  
ميثل احلق يف املشاركة الفعالة مكوناً أساسياً من مكونات محاية حقوق األقليـات،               -٨

واملشاركة الفعالة يف القرارات    . ويساعد على كفالة إعمال حقوق اإلنسان العديدة األخرى       
. بصورة خاصة شرط ُمسبق للتمتع الكامل واملتساوي حبقوق اإلنسان         اليت تؤثر يف األقليات   

إزالة احلواجز اليت حتول دون استفادة األقليات من املشاركة الفعالة يف احليـاة االقتـصادية        و
واالجتماعية والثقافية أمر حيوي وعادةً ما يرتبط بعدم التمتع بالتعليم، مما يؤدي إىل انعـدام               

  .املؤهالت الرمسية

  شكل حلقة النقاش وافتتاحها  -ثالثاً  
لدائم للنمسا ونائب رئيس جملـس حقـوق اإلنـسان،          ترأس حلقة النقاش املمثل ا      -٩

وألقت البيان االستهاليل نائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، فشدَّدت         . كرستيان شتروهل 
وأشارت أيـضاً  . على أمهية اإلعالن يف جمال محاية األقليات ودعت إىل إعماله إعماالً كامالً      

نة السياسات التابعة لألمني العام والرامي إىل        جل ٢٠١٢مارس  /آذارإىل القرار الذي اختذته يف      
تعزيز العمل على نطاق املنظومة يف هذا اجملال عن طريق شبكة جديدة لألمم املتحدة ُتعـىن                

وستتوىل الشبكة، اليت ستنّسق أعماهلا مفوضـية األمـم         . مبسألة التمييز العنصري واألقليات   
 بني مؤسسات األمم املتحدة، وتقدمي اإلرشاد       املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، تيسري التعاون     

. واملساعدة على تبادل املمارسات الفعالة ملكافحة التمييز العنصري ومحاية حقوق األقليـات           
وشدَّدت جلنة السياسات أيضاً على ضرورة االستفادة من االحتفال بالـذكرى العـشرين             

وظفني بصورة تكفـل تناولـه      لإلعالن للتوعية بإعماله وتعزيزه، وعلى استعراض تدريب امل       
  .مسائل عدم التمييز وحقوق األقليات على النحو املناسب

اململكـة  (ويّسر حلقة النقاش مدير الفريق الدويل حلقوق األقليات مارك الّتيمـر              -١٠
وكان من بني احملاورين اخلبرية املستقلة املعنيـة        ). املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    

قليات، ريتا إسحاق؛ وعضو اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب واملقـررة           بقضايا األ 
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؛ ورئيس قسم القـانون جبامعـة   )مايل( سوياتا مايغا    ،اخلاصة املعنية حبقوق النساء يف أفريقيا     
؛ وعضو جلنة القضاء على     )اهلند( الربوفسور جوشوا كاستيلينو     ،)اململكة املتحدة (ِمّدلسكس  
  ).كولومبيا(ري باستور إلياس مورييو مارتينيس التمييز العنص

البيـان   من العروض باسـتثناء    ياًواعتمدت حلقة النقاش هنجاً ابتكارياً وتفاعلياً خال        -١١
 ٣٠وحدد ميّسر احللقة إطار املناقشة، اليت ُنظمَّت على مرحلتني دامت كل منهما . االفتتاحي

وأثناء املرحلة  . عة على األسئلة اليت أثارها امليّسر     دقيقة، رّد فيها كل حماور من احملاورين األرب       
بينما وجَّه امليـّسر، أثنـاء      . األوىل، ألقى امليّسر سؤاالً مشتركاً على كل حماور من احملاورين         

ومكَّن هذا النهج املناقشات من تنـاول قـضايا         . املرحلة الثانية، سؤاالً حمدداً إىل كل حماور      
  . ا حتقق بشأنه والتحديات القائمةحمددة تتصل بإعمال اإلعالن وم

  املناقشة  -رابعاً  
يتـيح  : " امليّسر على مجيع احملاورين الثالثة السؤال التـايل         طرح أثناء اجلزء األول،    -١٢

اإلعالن إرشادات موثوقة ومعايري رئيسية تتعلق حبقوق األقليات بداية من عدم التمييـز إىل              
اإلعالن حمـدوداً وال يستـشهد   شيوع لك، ال يزال وبالرغم من ذ .املشاركة يف اختاذ القرار  

فما هي التدابري اليت ميكن أن يتخذها خمتلف األطراف الفاعلة،          . إال نادراً  املمارسون بأحكامه 
  ".؟تنفيذهمبا فيها جملس حقوق اإلنسان، لتحسني النهوض باإلعالن والتشجيع على 

  املرحلة األوىل  -ألف  
، يف تعليقاهتم، بإمكانية استفادة اإلعالن فعالً مـن         كلهم ن األربعة واعترف احملاور   -١٣

فرصة هامة لتوجيه مزيد يوفر العشرين العتماده السنوية االحتفال بالذكرى   نشره وبأن   زيادة  
وأدرج العديد  . من االنتباه إىل أحكامه وتغذية احلوار بشأن حقوق األقليات يف مجيع املناطق           

وبـالرغم مـن    . ساتري والقوانني والسياسات واملمارسات   من البلدان مبادئ اإلعالن يف الد     
 ينبغي إجنازه لكفالة إدماج األشخاص املنـتمني إىل          كثرياً ذلك، تدل الوقائع، أن هناك عمالً     

ومتكينهم من املشاركة مشاركة كاملة يف مجيع جوانب اجملتمع، دون أي           كلياً  أقليات إدماجاً   
  .عراقيل قائمة على هويتهم

احملاورون الضوء على عدة مبادرات ميكن أن يتخذها خمتلف األطراف الفاعلة وسلَّط   -١٤
وشددوا على دور الدول يف ضوء التزاماهتـا        . تنفيذهلتحسني تعزيز اإلعالن والتشجيع على      

القانونية مبوجب القانون اإلنساين الدويل، الذي ينص على مسؤولية احترام حقوق اإلنـسان        
دائهـا يف  أوشجع احملاورون، بالتايل، الدول على النظر يف      . نفيذهوتكافة والنهوض باإلعالن    

وشجعوها أيضاً علـى   . جمال حقوق األقليات وتقييم مدى وفائها بالتزاماهتا مبوجب اإلعالن        
تقييم تشريعاهتا وسياساهتا على حنو يكفل اتساقها مع اإلعالن وعملها بصورة فعالـة علـى           
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صدد، ينبغي هلا أن ُتجمِّع وتدرس بيانات أساسية مبوبـة     ويف هذا ال  . احترام حقوق األقليات  
عن أوضاع األقليات، متكِّن من حتديد املشاكل، واعتماد السياسات والربامج وتنفيذها عنـد       

وهذه االستراتيجية مهمة نظراً إىل أهنا ستمكن الدول من االعتراف باملشاكل اليت            . االقتضاء
ت نفسه، ستساعد البيانات املبوبة الدول أيضاً يف اجلهود ويف الوق. تواجهها األقليات وتقّيمها

  .اإلعالن وإجياد حلول فعالة لألقلياتتنفيذ اليت تبذهلا ل
وجيب أن تلـّم    . وأشار احملاورون أيضاً إىل دور التثقيف يف توعية األقليات حبقوقها           -١٥

الرامية إىل تعزيز التثقيف  لذلك، جيب دفع اجلهود     . األقليات حبقوقها للمطالبة هبا مطالبة فعالة     
والكبار حبقوق اإلنسان وكفالة إدماجها يف املناهج املدرسية يف مجيع املناطق، ومتكني األطفال 

عن طبيعة حقوق اإلنسان وحقـوق األقليـات، وعـن           متني   على السواء من أساس معريف    
ات التعليميـة يف    وباملثل، ويف جمال التعليم، ينبغي للمنـاهج واألدو       . امتالكهم هلذه احلقوق  

املدارس أن تعكس بالكامل تنوع البلد؛ وعندها فقط سيشعر األطفال املنتمون إىل األقليات             
بانتمائهم احلقيقي، وسيزداد فهم أطفال األغلبية لرفاقهم املنتمني إىل أصول إثنيـة ودينيـة              

  .والتمييزالتحّيز ولغوية وثقافية خمتلفة، مما سيساعد على كسر احلواجز اليت تؤدي إىل 
وشدَّد احملاورون على دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف النهوض حبقـوق              -١٦

وأعربوا عن اهتمامهم بوالية هـذه      . اإلنسان وبإعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات      
املؤسسات، اليت تطالبها مطالبةً واضحةً مبتابعة نشاط احلكومات وإسداء املشورة إليها بشأن            

  .  والنهوض باإلعالن بصورة نشطة،يا األقلياتقضا
ولألقليات . بنشاط جهودها للدفاع عن حقوقها   نفسها حباجة إىل تكثيف     واألقليات    -١٧

واملنظمات غري احلكومية العاملة معها أو بامسها دور حيوي يف توجيه االنتباه إىل اإلعـالن               
األقليات النشطة يف بلداهنا ومناطقها     وكثرياً ما تكون    . على الصعيد الوطين  بتنفيذه  والنهوض  

لدعم حقوقها هي نفس األقليات اليت حتقق أكرب نتائج وُتحِدث التغيريات احلقيقية اليت حتّسن              
ألدوات واملـوارد   أن تـوفر لألقليـات ا     وعليه، جيب   . حياة األشخاص يف جمتمعاهتا احمللية    

ـ  ات اليت تستلهم من حمتوى اإلعالن، لتمكينها        والتوصي سني اسـتعمال اإلعـالن يف      من حت
  . تفاعلها مع السلطات الوطنية واحمللية

األخـرى أن   مؤسساهتا  منظومة األمم املتحدة املتخصصة وسائر      وكاالت  وبإمكان    -١٨
وأشـار  . ُتسهم يف إعمال احلقوق واملبادئ الواردة يف اإلعالن يف جمـاالت اختـصاصاهتا            

وق اإلنسان ووالية اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا       احملاورون إىل التعاون القائم بني مفوضية حق      
األقليات وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف وضع الدليل املرجعي وجمموعة املـواد املعنونـة              

وتستند جمموعة املواد إىل اإلعالن وغريه من املعـايري         ". األقليات املهمَّشة يف الربجمة اإلمنائية    "
  .يناً فريداً من نوعه لقضايا حقوق األقلياتذات الصلة، ومتثل مرجعاً مث
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وأشار احملاورون إىل األمهية اليت تكتسيها التكنولوجيا اجلديدة يف اجلهود املبذولـة              -١٩
إلبالغ الناس باإلعالن   مبتكرة  وُيتيح التشاُبك االجتماعي إمكانات جديدة      . للتوعية باإلعالن 
  .املبادراتتقاسم ووتشجيع النقاش 

ـ   حقوق اإلنسان دور هام يف املساعدة على        وجمللس    -٢٠ وتتـيح  . اإلعالنالتعريـف ب
مبادرات اجمللس، مبا فيها االستعراض الدوري الشامل، على سبيل املثال، فرصة مثينة لتوجيـه     

وأثبـت  . االنتباه إىل التحديات القائمة وإىل النهوض مبعايري حقوق اإلنسان يف مجيع البلدان           
إنـشاء احملفـل املعـين بقـضايا األقليـات يف       عن طريق اإلعالناجمللس التزامه بالنهوض ب  

إلتاحة أساس للحوار والتعاون بشأن قضايا األقليات، وأتاح إسهامات         وذلك  ،  ٢٠٠٧ عام
بتحديـد وحتليـل أفـضل املمارسـات        وطالب  مواضيعية لوالية اخلبرية املستقلة وخربهتا      

  .اإلعالنيد تنفيذ مبزوالتحديات القائمة والفرص واملبادرات الكفيلة 

  املرحلة الثانية  -باء  
املعيَّنة مـؤخراً   ،أثناء املرحلة الثانية، طُِلَب إىل اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات    -٢١

بصفتها املكلَّفة بالوالية، أن تبدي رأيها يف الدور الذي تضطلع به يف تشجيع عدد أكرب مـن   
ـ     الدول على اختاذ تدابري إضافية يف ا       اءة وشـاملة   ستحداث ممارسات وترتيبات مؤسسية بّن

  .حلماية وجود األقليات وتكييف التنوع داخل اجملتمع
 ويف بعض األحيان اجملتمع ،ورداً على ذلك، كررت اخلبرية املستقلة التزام احلكومات       -٢٢

عندما ِلحماية الوجود املادي لألقليات     وحبزم   بالعمل بسرعٍة    ،الدويل مبوجب القانون الدويل   
وأشارت إىل خمتلف الظروف اليت قد ُتهدِّد وجود األقليات ذاتـه يف دولـة              . تكون مهدَّدة 

القسري بدل اإلدماج، الذي قد يؤدي ببعض األقليات إىل عدم التمكن مـن           الدمج  مثل   ما،
وتعوق هذه الـسياسات    . دينها حبرية شعائر  استعمال لغتها األم علناً أو تعلمها، أو ممارسة         

 واخلصائص الفريدة لألقليات وثقافاهتا وتقاليدها، وتتعارض مع اإلعالن ومع معـايري            اهلوية
، إن مل ُتغيَّـر،      إىل حد كبري   وستدمر بقوة هذه التهديدات للهوية    . حقوق اإلنسان األخرى  

فتنفيذ . ألقليات والعالقات بينها، وقد تؤدي إىل إحداث التوتر بل حىت إىل الرتاع           اجمموعات  
 اناية حقوق األقليات ال حيميان وجودها املادي وهويتها فحسب بـل ُيـسهم            اإلعالن ومح 

أيضاً، كما تنص على ذلك ديباجة اإلعالن، يف االستقرار السياسي واالجتماعي للدول اليت             
  .ُتقيم فيها األقليات

وأشارت اخلبرية املستقلة، فيما يتعلق بواليتها، إىل العمل املواضيعي اهلـام بـشأن               -٢٣
يا الرئيسية وإسداء املشورة إىل احلكومات وغريها من أصحاب املصلحة ملساعدهتا على            القضا

وأعربت عن بالغ قلقها إزاء أوضـاع األقليـات         . محاية وجود األقليات وهويتها وحقوقها    
الدينية يف مجيع املناطق؛ لذلك، ستتناول حقوق األقليات الدينية وأمنـها بـصفتها أولويـة               

  .٢٠١٤-٢٠١٢ مواضيعية يف الفترة
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اللغة أن  أُشري إىل   و. سؤال على السيدة مايغا بشأن محاية اهلوية والنهوض هبا        وطُرح    -٢٤
اللغة بالنسبة إىل العديد من األشخاص      أن  إىل  مكّون أساسي من مكونات اهلوية الشخصية، و      

ـ  . كأقليةوكياهنم املنتمني إىل أقليات وطنية هي أحد العناصر األساسية هلويتهم    ؤّدي وقـد ي
فرض الدول شروطاً رمسية صارمة على اإلملام باللغة ورفض الـسماح باسـتعمال لغـات               

 هـذه   األقليات إىل تأثري غري متناسب يف بعض األقليات، وخباصة نساء األقليات، حبرمـان            
وُسئلت الـسيدة  . من استعمال لغتها األم يف اإلدارة والقضاء والتعليم واحلياة العامة      األقليات  
ا ميكن القيام به على الصعيد الوطين لدعم استعمال لغات األقليات وتيسريها بصفتها مايغا عم

  .عنصراً أساسياً من عناصر اهلوية
املالية املفروضـة علـى   القيود فشدَّدت السيدة مايغا، يف ردها، على أنه بالرغم من       -٢٥

ة توفري التعليم االبتدائي    نظام التعليم يف العديد من البلدان، ينبغي بذل مزيد من اجلهود لكفال           
وسيتيح وضع برامج لتعلم اللغات منفتحـة       . ودروس حمو األمية لألقليات الوطنية باللغة األم      

على اجلميع وموجهة إىل كافة األعمار فرصة أمام اجملتمع لالستفادة من إسـهامات نـساء               
  .األقليات

 وبإصالح الُنظم التعليميـة     السياسية املتعلقة بالتعليم   للقضايا   الدولطرق  وعندما تت   -٢٦
وينبغـي أن   . غـة األم  للابأيضاً، ينبغي هلا أن تضّمن املناهج التعليمية تعليم األقليات الوطنية           

ضمان وال ميكن   . غة األم للاالكتيبات القانونية وكتيبات اإلدارة العامة ب     حتصل األقليات على    
وعليه، ينبغي للدول   .  ال تفهم فهماً تاماً    لواجبة الفعالة بلغة  مراعاة األحوال القانونية ا   احلق يف   

أن تستثمر، على املدى الطويل، يف تطوير خطط عمل واستراتيجيات تراعي أوضاع األقليات          
وينبغي هلذه اخلطط أن تشمل دورات تدريبية تتناول تعزيز قدرة األقليـات علـى              . الوطنية

ويف هـذا الـصدد، ينبغـي       . ويـة املطالبة حبقوقها األساسية، مبا فيها احلق يف الوجود واهل        
 للمنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان أن تدعم اجلهود اليت تبذهلا الدولـة               
ال يف جمال التعليم فحسب، بل أيضاً يف وضع برامج للتوعية تيسر التبادل بـني األشـخاص              

  . املنتمني إىل األغلبية واألشخاص املنتمني إىل األقليات
أشري إىل أن و. ز سؤال يتعلق باملساواة وعدم التمييز  يعلى السيد موريلو مارتين    وطُرح  -٢٧

حلقوق األقليات واإلدماج واملساواة دوراً هاماً يف النهوض باالستقرار السياسي واالجتماعي           
احلق يف عدم التمييـز،    ن  فمعاجلة استبعاد األقليات والنهوض بالتمتع حبقوقها يشمال      . والسلم
وطُلب إىل السيد موريلـو     . تطلب مكافحة التمييز املباشر أو غري املباشر على السواء        الذي ي 
ز ذكر دور التدابري اخلاصة وفعاليتها وفعالية العمل اإلجيايب يف التصدي ألثر التمييـز              يمارتين

وسئل أيضاً عن إمكانية اختاذ تدابري إضافية ختفّف        . املترسخ ضد األقليات على املدى الطويل     
  . آثار التمييز واالستبعادمن 
ز، يف رده، التدابري اخلاصة والتدابري اإلجيابية، وأشار إىل         يوتناول السيد موريلو مارتين     -٢٨

التدابري اللجنة   للجنة القضاء على التمييز العنصري، اليت عّرفت فيها          ٣٢التوصية العامة رقم    
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 مـن   ٢ من املادة    ٢ والفقرة   ١ن املادة    م ٤اخلاصة أو تدابري العمل اإلجيايب النابعة من الفقرة         
ووفقاً للجنة، فإن التزام الـدول  . االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 

األطراف يف االتفاقية باختاذ تدابري خاصة خيتلف عن التزامها اإلجيايب العـام بتـأمني متتـع                
وق اإلنسان واحلريات األساسية علـى      األشخاص واجلماعات اخلاضعة لواليتها القضائية حبق     

  . )٢(أساس غري متييزي
بتقدمي الدليل على الـشروط     عية التدابري اخلاصة أو العمل اإلجيايب       إثبات شر وميكن    -٢٩

وقـد  . الوقائعية اليت تربرها، حبكم طبيعتها املعقولة، ملبدأ من حيث التناسب ومبدأ الـزمن            
يب صبغة دستورية يف العديد من البلدان، مـن مجيـع           التدابري اخلاصة أو العمل اإلجيا    اختذت  

يف يف تعويض مجاعي،    ضحايا التمييز العنصري    حق  وعلى سبيل املثال، حيظى     . أصقاع العامل 
بعض البلدان، مبركز دستوري يقضي بأمور منها تقلّد السكان األصليني واملنحـدرين مـن              

ومكنت تـدابري   . السكان يف البلد  أصول أفريقية وظائف يف اخلدمة املدنية تتناسب مع عدد          
خاصة أخرى من تيسري التحاق أشخاص بالتعليم العايل كانوا سيستبعدون منه لو مل ُتعتمـد               

  .هذه التدابري
أشري إىل  و. سؤال على الربوفسور كاستلّينو يتعلق باحلق يف املشاركة الفعالة        وطُرح    -٣٠

األقليـات دوراً   جوانب احلياة العامـة     كل جانب من     املشاركة الفعالة يف     متنحأنه ينبغي أن    
فقد أسهمت التدابري املتخذة لكفالة مشاركة األقليات الفعالة يف التخفيف          . كامالً يف اجملتمع  

وبناًء على ذلك، ينبغـي للـدول أن       . من حدة التوتر، وحالت بالتايل دون حدوث نزاعات       
وعليه، طُلـب  . من حسن اإلدارةتعترب هتيئة ظروف مشاركة األقليات الفعالة جزءاً ال يتجزأ    

إىل الربوفيسور كاستلّينو ذكر بعض املمارسات اجليدة اليت ميكن النسج على منواهلا لكفالـة              
مشاركة األقليات مشاركة فعالة عن طريق أمور منها الوصول إىل التعليم واملشاركة يف احلياة     

مباشرة، واالستفادة من املشاركة يف السياسية ويف اختاذ القرار بشأن املسائل اليت هتم األقليات  
  .  من اإلعالن٢ق مع املادة فاحلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية، مبا يت

ودفع السيد كاستلّينو، يف رده، بأن األقليات كثرياً ما ُتستبَعد بسبب بناء مـشروع                -٣١
ىل أي احنراف عن املوقف الرمسي      نظر إ ويف هذا املشروع، يُ   . هويات وطنية قوية وقابلة للدوام    

وبالرغم من ذلك، فإن تنوع اجملتمعات كثرياً ما ميثل رصيداً اقتـصادياً            . بعني الريبة والتهديد  
وجلين مثار هذا التنوع، فإن املطلوب على املستوى األساسي هو توسيع النظرة            . قابالً للدوام 

  .اجلماعية لتصبح أكثر مشوالً لصورة البلد والدولة
وينبع التطور احلقيقي داخل اجملتمع من املستوى احمللي، وال ميكن للحماية احلقيقيـة               -٣٢

 للتـصدي   متينـة لألقليات أن تتم إال عندما تكون هناك آليات تشريعية وإدارية وقـضائية             

__________ 

)٢( CERD/C/GC/32 ١٤، الفقرة. 
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 هـم واحلق يف املشاركة السياسية الفعالة هو أحد أ       . لالستبعاد السياسي على ذلك املستوى    
  . بعد محاية الوجود، حيث يتيح فرصة إلبالغ صوت اجلميعاحلقوق األساسية 

فقد أدت الـسرعة   . أمثلة جيدة على مشاركة األقليات    هناك  وعلى الصعيد الدويل،      -٣٣
. القضايا املتعلقة بالسكان األصليني إىل استخالص دروس هامـة        ا  ماللتان برزت هب  والفعالية  

شدد السيد كاستلينو علـى الترحيـب       و. ومكّن اإلعالن من دفع حركة السكان األصليني      
بتقدمي أي دعم مماثل للمنتدى املعين بقضايا األقليات ومراعاة اعتماد معيار دويل ملزم كذلك              

  .ُيرجح أن ينجح يف تعميم مراعاة قضايا األقليات يف ممارسة حقوق اإلنسان
ا انتهاكات وبالرغم من التطورات السالفة الذكر على الصعيد الدويل، ال يزال ضحاي      -٣٤

 من هياكل السلطة مثل جملـس حقـوق  متاماً حقوق اإلنسان والضحايا احملتملون مستبعدين   
ويف احلقبة احلالية من العوملة، جيب السعي العتماد النماذج املناسـبة للمـشاركة             . اإلنسان

من شأن التقصري   و. السياسية املتاحة للجميع يف كافة أصقاع العامل وعلى أوسع نطاق ممكن          
وإحباط جـدول   احلقوق على اجلميع     ذلك أن يستتبع خطر إدامة التركة املتمثلة يف إنكار           يف

أملـع القـادة   حقوق اإلنسان الذي نعتز به مجيعاً، والذي من أجله ضحى العديد من       أعمال  
  . واملناصرين امللهمني ألجيال احلاضرواملفكرين 

ول ملعاجلة استبعاد األقليات، حـىت      ومثة أفكار حقيقية يف الطريقة اليت سعت هبا الد          -٣٥
واختذت بعض الدول تدابري مثل إنشاء جامعات ومدارس        . وإن كان تنفيذها ال يزال مستمراً     

يف مناطق تعيش فيها األقليات الوطنية من أجل متكينها من االلتحاق بـالتعليم؛ ومارسـت               
 الوصول إىل التعليم    أقليات يف صيص أماكن لألشخاص املنتمني إىل      أخرى سياسة تتمثل يف خت    

نظام احلصص هذا ليشمل اهليئات التشريعية علـى الـصعيدين          توّسع  و. ذي النوعية اجليدة  
الوطين واإلقليمي، مبا يف ذلك اهليئات املتعددة املقاعد لدعم وجود األقليات علـى الـصعيد         

ن الدول، وقد   ومل حتظ هذه التدابري دوماً بدعم األغلبية على املستوى الشعيب؛ بيد أ           . الوطين
سعت لإلبقاء على إدراج هذه املسائل يف براجمها الوطنية، قبلت حتدي العمل دون هـوادة                

  .على بناء جمتمعات تشمل اجلميع
ليست يف غاية الكمـال،     القليلة املشار إليها أعاله     وأمثلة التصميم التشريعي اجليد       -٣٦

متاحـة لالستنـساخ    ول جاهزة   وباملثل، ال توجد حل   . النسج على منواهلا   كما أنه يصعب  
ال ميكـن   و. وال ميثل اإلعالن سوى هيكل للمشاركة السياسية الفعالة لألقليـات         . مباشرة
من خالل الدروس املستخلصة    إىل دعم حقوق اإلنسان     د ذلك إالّ عند القبول باحلاجة       يجتس

األقليات،  ذلك مبا يفولكي جنعل من وعد حقوق اإلنسان واقعاً للجميع،      . عن اجملتمع املنبثقة  
 يف مشروع حقوق اإلنسان، وبناء جمتمعـات        جيب االنطالق من ضمان متثيلها متثيالً كامالً      

 . وصامدة أمام اختبار الزمنقادرة على البقاء مستدامة 
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التعليقات املقدمة من الدول ومن املنظمات غري احلكومية بـشأن املمارسـات       -جيم  
 اجليدة والتحديات

 دولة بيانات تناولت املمارسات اجليـدة       ٢٥ األول والثاين، ألقى حنو      أثناء اجلزأين   -٣٧
وبالنظر إىل الدور احليوي الذي تضطلع به الدول        . اإلعالنتنفيذ  والتحديات اليت حتول دون     

يف محاية حقوق األقليات، أفادت حلقة النقاش من تنوع آراء الدول بشأن السياسات الـيت               
ألوضـاع الفقـر    هتا أو اليت تزمع اعتمادها بغية إجياد حلـول          اتبعتها واإلجراءات اليت اختذ   

  .والتهميش واالستبعاد اليت ال تطاق، اليت يتعرض هلا البعض من جمموعات األقليات

  عدم التمييز  -١  
أعرب مندوب، باسم إحدى الدول، عن رأي مفاده أن التمييز ميثل املشكلة الرئيسية       -٣٨

. القرارات اليت تؤثر فيها   ، وال سيما يف اختاذ      رارصنع الق يف  اليت حتول دون مشاركة األقليات      
ممثلو ويف هذه الدولة بالذات، ويف املناطق اجلغرافية اليت تعيش فيها جمموعات األقليات، يتقلد              

  . يف اهليئات احلكومية تكفل إبالغ أصواهتمهذه األقليات مناصب عليا 
دثت مؤخراً يف الدولة املعنية باختـاذ   عن التطورات اليت حءوشاطر مندوب آخر آرا    -٣٩

تدابري خاصة وفّرت فرصاً جديدة للسكان األصليني واألقليات املنحدرة من أصول أفريقيـة             
  . للمشاركة يف حياة البلد االجتماعية واالقتصادية والسياسية

وأعرب مندوب عن دعمه ملبدأي عدم التمييز واملساواة، اللذين ُيحترمان احترامـاً              -٤٠
. مالً وُيحترم عن طريقهما ما مييز أقلية بعينها يف البلد من لغة وعادات ثقافية وإرث ثقايف               كا

  .واختذت الدولة اليت ميثلها، تدابري إجيابية ملكافحة التمييز قصد تيسري مشاركة األقليات
وأكد مندوب آخر أن احترام حقوق األقليات يستند إىل القضاء علـى العنـصرية                -٤١

وميكن حتقيق احترام التنوع وتعزيز التـسامح لـدعم         . عنصري يف مجيع مظاهرمها   والتمييز ال 
التـسامح  بِقيم  وميكن اتباع هنج يشمل توعية اجلمهور       . التعايش السلمي عن طريق التوعية    

واحترام األقليات عن طريق إدماج التدريب على حقوق اإلنسان يف املدارس بداية من مرحلة              
ىل اإلعالن، تؤكد وثيقة هامة أخرى، وهي إعالن وبرنامج عمـل           وباإلضافة إ . مبكرة جداً 

 ، ضرورة محاية اهلوية العرقية والثقافية واللغوية والدينية لألقليـات أينمـا وجـدت             ،ديربان
وضرورة معاملة األشخاص الذين ينتمون إىل هذه األقليات على قدم املساواة ومتتعهم حبقوق             

  .شكل من أشكال التمييزاإلنسان واحلريات األساسية دون أي 
أنه يف ضوء الطابع املتعـدد      أيضاً،  باسم دولة أخرى    وأكد أحد املندوبني، متحدثاً       -٤٢

. ٢٠٠٦األعراق لبلده وإثنياته وثقافاته ودياناته ولغاته، أُنشئت وزارة شؤون األقليات لعام            
نون الـوطين للجنـة     وتنظر اللجنة الوطنية لألقليات، وهي هيئة قانونية أُنشئت يف إطار القا          

توصيات بتقدم ت، يف الشكاوى املتعلقة حبرمان األقليات من حقوقها و١٩٩٢األقليات يف عام   
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وتوفر الدولة لألقليات فرص التعليم، مبـا فيهـا املـنح           . لضمان حقوق األقليات ومحايتها   
شاريع اإلمنائية، املدرسية، ونسبة متساوية يف األنشطة االقتصادية والعمالة، وجزءاً حمدداً من امل    

  . يف املائة من الوظائف احلكومية وأماكن التعليم٤,٥كما ختّصص هلا نسبة 
 تساويال، الذي يكفل ٢٠٠٧ بأنه مبوجب الدستور املؤقت لعام  وأفاد أحد املندوبني    -٤٣

يف التمتع حبماية القانون، حيق لألقليات املشاركة يف هيئات الدولة على أساس مبدأ اإلدماج              
 وبناًء على ذلك، اعُتمد نظام ختصيص وحصص لكفالة متثيـل مجيـع الطوائـف           .اسباملتن

  . بصورة عادلة يف مجيع اهليئات احلكومية وهيئات اختاذ القرار
القوانني يف الدولة اليت ميثلـها، وأوضـح أن     متانة منظومة   وأشار أحد املندوبني إىل       -٤٤

فرص مسائل أساسية لكفالة احترام حقوق      النهوض باحلقوق املدنية وعدم التمييز وتساوي ال      
وبذلت هذه الدولة جهوداً كبرية للنـهوض حبقـوق أفـراد           . اإلنسان على الصعيد العاملي   

األقليات يف جماالت عديدة ومحايتها، مبا فيها إنفاذ القانون والـسكن والتعلـيم والعمالـة               
شاركة السياسية الكاملـة    ويف هذا الصدد، تلتزم هذه الدولة بضمان امل       . واملشاركة السياسية 

وتسعى الدولة لتسوية ادعاءات أمنـاط أو       . عن طريق إنفاذ القوانني املتعلقة حبقوق التصويت      
من أفـراد    للحصول على قروض     ممارسات التمييز الواسعة االنتشار ضد املقترضني املؤهلني      

ـ األقليات، وأبرمت اتفاقاً شامالً لتسوية ادعاءات األقليات مبضايقتهم          شديدة والواسـعة   ال
  . االنتشار

  اهلوية الدينية  -٢  
هناك أعلن أحد املندوبني أنه نتيجة للسياسات واملمارسات الثقافية يف بعض الدول،              -٤٥

ويف هذا الصدد، ذكر اعتمـاد      . قليات اإلثنية والدينية اليت تقيم يف هذه الدول       هتديد هلوية األ  
  .تهاك حقوق األقليات مبوجب اإلعالنمثل عن انالذي حيظر ارتداء احلجاب كالتشريع 

وأكد مندوب آخر أن وجود األقليات ُيعترب أكثر هتديـداً يف أوقـات الـتغريات                 -٤٦
ويف ضوء هذا الوضع    . االجتماعية اجلذرية، كما يالَحظ ذلك اليوم يف عدة مناطق يف العامل          

ايـة خاصـة إىل     مشروعاً يف إطار سياسته اخلارجية يـويل عن       كان البلد قد أطلق     احلساس،  
. األقليات الدينية، ويراعي كذلك التداخل بني األقليات الدينية والعرقية أو األقليات الوطنيـة    

 تقوم على    جيب أن  سيادة القانون، نظراً إىل أن محاية حقوق اإلنسان         يفوسيتجذر املشروع   
  .القانون
لـصعيدين  وركز مندوب، باسم جمموعة من الدول، على أن إدارة التنوع علـى ا              -٤٧

الوطين والدويل متثل عنصراً أساسياً يف معاجلة التحديات اليت تواجهها األقليـات القوميـة              
على احلكومات أن تـوفر لألقليـات احليـز         قال إنه   و. اإلثنية واألقليات الدينية واللغوية    أو

ى السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقايف الالزم يف جمتمعاهتا، مبا يف ذلك بلوغ مـستو            
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ممارسة  وفيما يتعلق باألقليات الدينية بصفة خاصة، يعيق الوصم والتنميط السليب         . القرارصنع  
  . لدى األقليات املتمثلة يف اجملاهرة بدياناهتا وممارسة شعائرهاحقوق اإلنسان األساسية 

أعمال التعصب والعنف ضد أفـراد      تزايد  وأعرب مندوب آخر عن بالغ القلق إزاء          -٤٨
ضد شّن هجمات   على الصعيد العاملي، وأعرب عن تنديد دولة بلده بصفة خاصة ب          األقليات  

والعوملـة،  التـرابط   وأفاد املندوب أنه يف عامل متزايد       . لدينية ألي دين أو معتقد    اجملموعات ا 
كثرياً ما تزدهر اجملتمعات اليت تتوفق إىل إدماج األقليات بصورة إجيابيـة، بينمـا تتعـرض                

 واحتمال االهنيار اجملتمعات اليت تنتهج االستبعاد على أُسس قومية أو إثنية            للرتاعات الداخلية 
. أن القضايا املتعلقة باألقليات تندرج ضمن أولوياهتـا       تعترب  الدولة املعنية   قال إن   و. أو ثقافية 

  .ومن هذا املنطلق، أنشأت وزارة للتعاون الدويل واإلدماج

  احلقوق اللغوية  -٣  
. ل إىل التعدد اإلثين لسكاهنا وإىل تارخيها املتسامح جتاه األقليات         أشارت إحدى الدو    -٤٩

ويف هذا الصدد، منحت االستقالل الثقايف الذايت جلميع أقلياهتا الوطنية، ودعمـت تعزيـز              
وشدد املندوب، متحدثاً باسم الدولة، على أمهية تعليم لغـات األقليـات            . اهلويات املميزة 

وتتخذ الدولة موقفاً نشطاً يف تـوفري       . ألقليات الثقافية كشرط مسبق للحفاظ على هويات ا     
ومتـول الدولـة    . فرص التعليم بلغات األقليات، مبا ُيطور كفاءات الشباب املتعددة اللغات         

التعليم االبتدائي والثانوي اإللزامي بثماين لغات وطنية لألقليات هبدف إجياد نظام تعليم قادر             
عمل للخرجيني من مدارس األغلبية ومدارس األقلية على        على توفري فرص متساوية يف سوق ال      

  .السواء
إىل مركز اللغتني الوطنيتني بصفتهما متساويتني، باإلضافة إىل        وأشار أحد املندوبني      -٥٠

واعتمدت الدولة،  . املعترف هبا يف البلد   " الرئيسية"اللغات الثالث   وهي متثل معاً    اإلنكليزية،  
 سنوات هتدف إىل حفز السكان على اكتساب املهارات ١٠ة يف هذا الصدد، خطة عمل لفتر  

اللغوية باللغات الثالث، من أجل زيادة تعزيز تنفيذ سياسة اللغات الرمسية واإلسهام إسـهاماً        
وتعترب الدولة هذا النـهج     . اجلسور بني اجملموعات اللغوية وتعزيز الوحدة الوطنية      قّيماً يف مّد    

وأجرت جلنة اللغات الرمسية عملية مراجعة      . اق اجلارية يف البلد   عنصراً أساسياً يف عملية الوف    
. ملتابعة مركز تنفيذ سياسة اللغات الرمسية وكفالة توفري اخلدمات العامة باللغات الثالث كافةً            

ومن أجل محاية حقوق األقليات والنهوض باإلدماج االجتماعي عن طريق التفهم واالحترام            
ات الوطنية برامج متعددة الثقافات ومهرجانات دينية مبـشاركة         مت وزارة اللغ  املتبادل، نظّ 

 . اإلثنيةكافة اجملموعات 

مع الرأي القائل إن اللغة عنصر أساسي من عناصر         اتفاقه التام   وأعرب مندوب عن      -٥١
وأكد املندوب، باسم إحدى الدول، أن للدول واجباً ومسؤولية عن دعم           .  والشخصية اهلوية

واختذت هذه الدولة عدة مبادرات حلماية هويـة خمتلـف          . ات األقليات وتيسري استعمال لغ  
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. على املستوى االبتدائي  اللهجات احمللية   األقليات يف البلد، مبا يف ذلك إنشاء مدارس لتدريس          
وباإلضافة إىل تنظيم صفوف بلغات األقليات يف اجلامعات احلكومية، فإن الدراسات اإلثنية            

  .ة تفهم بيئة البلد املتعددة الثقافاتملزمة جلميع الطالب لكفال

 إعـالن حقـوق   تنفيـذ تعليقات إضافية أبدهتا الدول واملنظمات غري احلكومية بـشأن            -٤  
  األشخاص املنتمني إىل أقليات

أفاد أحد املندوبني، أنه بسبب اندثار األقليات يف مجيع الدول اجملاورة تدرجيياً، فإن               -٥٢
شامل لإلعالن، الذي   الكامل و العمال  اإلصة كل احلرص على     الدولة اليت يتكلم بامسها حري    

ويف هذا الـصدد، دعـت      . يتضمن املبادئ األساسية اليت تقوم عليها محاية حقوق األقليات        
الدولة مجيع الدول إىل أخذ أحكام اإلعالن يف احلسبان عند صـياغة التـدابري التـشريعية                

  . من اإلعالن١تعيش يف أقاليمها، وخباصة املادة والسياساتية املتعلقة باألقليات الوطنية اليت 
إىل إمهال اإلعالن علـى املـستوى   لرتعة وأفاد مندوب دولة أخرى أنه بالرغم من ا         -٥٣

ويف هذا الصدد، فإنه من املهم      . األورويب، فإنه ال يزال ُيعتَبر نصاً مرجعياً على الصعيد الدويل         
ه يف إطار العمل الذي تضطلع به اخلبرية املـستقلة          جّداً تعزيز أمهية اإلعالن عند إعمال مبادئ      

  .املعنية بقضايا األقليات واحملفل املعين بقضايا األقليات
، باسم إحدى الدول، أن االحتفال بالذكرى العشرين العتمـاد       آخر وذكر مندوب   -٥٤

ورن اإلعالن لن ُتستكمل إذا مل حيّي جملس حقوق اإلنسان العمل الذي أجنزه الربوفسور أسبي             
يدي، الرئيس السابق للفريق العامل املعين باألقليات التابع للجنة الفرعية ملنع التمييز ومحايـة              إ

وركّز املندوب علـى بعـض أهـم        . األقليات الذي أعد أمشل وأوسع تعليق على اإلعالن       
احتمال أن يكون لألقليات املوجودة منذ فترة       : خصائص التعليق يف فهم تنفيذ اإلعالن، وهي      

هي حقوق فردية، وواجبـات الـدول حنـو         املنصوص عليها   ل حقوق أقوى؛ احلقوق     أطو
مجموعات، ويف بعض احلاالت، ميكن أن ُتعمل على أفضل وجـه عـن    كاألقليات صيغت   

هوية األقليات اللغويـة    جيب أن حتظى    ترتيبات ملختلف فئات االستقالل الذايت؛      وضع  طريق  
وركّز املندوب على أنه ينبغي السـتنتاجات       . ملتاحةحبماية الدولة إىل أقصى حدود املوارد ا      

  . التعليق هذه أن توّجه عمل الدول يف جمال حقوق األقليات
وقال أحد املندوبني، متحدثاً باسم جمموعة من الدول، إنه بالرغم من اعتماد اإلعالن   -٥٥

املنظمات غـري  وأضاف أن اجملتمع املدين و. قبل عشرين سنة، مل ُتعمل أحكامه إعماالً كامال   
احلكومية وممثلي األقليات يضطلعون بدور حيوي يف النهوض باإلعالن وحبقوق األشـخاص            

ويف هذا الصدد، ينبغي أن تضطلع هذه اجلهات بدور حيوي يف مناصرة            . قلياتاملنتمني إىل أ  
بيد أهنم حيتاجون يف البداية إىل زيادة تنظيم أنفسهم للمشاركة بنجاح مع خمتلف              . حقوقهم

  . انعي القرار للتعبري عن حاجاهتم واختاذ اخلطوات الالزمة إلعمال حقوقهم بالكاملص
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أن اإلعالن، وهو الوثيقة املرجعية الدولية الرئيـسية حلقـوق          بآخر  مندوب  وذكّر    -٥٦
اجملـاهرة  يف  يف التمتع بثقافتهم، واحلق     األقليات، يضمن لألشخاص املنتمني إىل أقليات احلق        

. وكذلك احلق يف املشاركة بفعالية يف اختاذ القرارات اليت هتمهم         شعائرهم،  بدينهم وممارسة   
وباإلضافة إىل . هذه احلقوق إالّ بإعمال أحكام اإلعالن إعماالً كامالً وفعاالًضمان وال ميكن  

ميثل هو  ألشخاص املنتمني إىل أقليات، يسدي اإلعالن جلميع الدول املشورة و         لقوق  احلمنح  
  . عند اختاذها تدابري حتّسن محاية حقوق أفرادهامصدر إهلام هلا 

الكلمـة  املركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة والالجـئني،        /"بديل"وأخذ ممثل     -٥٧
وأعرب متكلم عن   . فشدد على أمهية إعمال اإلعالن ملا له من صلة بانتهاك حقوق األقليات           

ددة تتصل مبشاركة األقليـات يف  اجلمعية الوطنية للنهوض باألشخاص امللونني عن شواغل حم      
  .العمليات االنتخابية

  االستنتاجات  -خامساً  
للخرباء ملناقشة الُنهج اليت أدت يف رأيهـم إىل         أتاحت حلقة النقاش فرصة ممتازة        -٥٨
صوب املضي قدماً باملبـادئ      اليت اعتمدهتا    جبإبراز النه لدول  ض حبماية األقليات ول   النهو

شخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينيـة           الواردة يف إعالن حقوق األ    
  .ولغوية
ديدة ملكافحـة اسـتبعاد     تدابري ج لاختاذ عدد من الدول     كشفت املناقشة عن    و  -٥٩

عمال اإلعالن إعماالً كامالً ُيرجَّح أن يكون أساسـياً يف          إللنهوض هبويتها، و  األقليات ول 
  .ون محاية حقوق األقلياتالتصدي للمشاكل احلالية اليت حتول د

وأبرزت املناقشة أن احترام مبادئ اإلعالن، الذي اعُتمد قبل عشرين عامـاً يف               -٦٠
يت السابق وأوروبا الوسطى    ااالحتاد السوفي  ذلك يف    ظل خلفية التحوالت الرئيسية، مبا يف     

جمتمعات  ال يزال يكتسي طابعاً حيوياً يف عمليات التحول اليت تشهدها اليوم             -والشرقية  
  .عديدة
أشار املشاركون يف النقاش جمّدداً إىل أن االستفادة من التعليم ذي النوعيـة             كما    -٦١

يؤدي دوراً حيوياً يف مكافحة التمييز ويف بناء قدرات األقليات على املشاركة يف             اجليدة  
ن على  وركّز املشاركو . احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية للبلدان اليت تعيش فيها       

ويف . دور املبادئ األساسية للمساواة وعدم التمييز كشرط مسبق لتأمني حقوق األقليات          
جلمع املمارسات اجليـدة    قّيمة  هذا اجملال وغريه من اجملاالت، أتاحت حلقة النقاش فرصة          

  .اإلعالن يف مجيع أصقاع العاملتنفيذ اليت ميكن النسج على منواهلا لتعزيز 

        


