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 اجلزء األول

 النص النهائي للتعليق على إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية
 أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

  مقدمة-أوالً 

 إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل      ٤٧/١٣٥ يف قرارها    ١٩٩٢أصـدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة         -١
 وطلبت اجلمعية بذل جهود مكثفة لنشر املعلومات بشأن اإلعالن        . غويةأقلـيات قومـية أو إثنـية وإىل أقليات دينية ول          

 .وتعزيز فهمه

. وقـد أُعد هذا التعليق يف إطار الفريق العامل املعين باألقليات التابع للجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان            -٢
 قُدم املشروع األول، الذي أعده السيد       وقد. والغـرض منه هو أن يكون مبثابة مرشد يساعد على فهم اإلعالن وتطبيقه            

 ومن مث ُعمم على     )١(١٩٩٨ مقرراً، إىل الفريق العامل املعين باألقليات ملناقشته سنة          -أسـبيورن إيـدي بصـفته رئيساً        
وُرفعت اجلماعة  . احلكومـات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وآحاد اخلرباء من أجل التعليق عليه             

وأُبديت تعليقات إضافية أثناء انعقاد تلك      . )٢(١٩٩٩كوَّنة من تلك التعليقات إىل الفريق العامل يف دورته اخلامسة سنة            امل
وطَلب الفريق العامل إىل السيد إيدي على ذلك األساس وضع          . )٣(٢٠٠٠الدورة وأثناء الدورة السادسة اليت عقدت سنة        

وبناء عليه، يعتمد هذا النص . نشره يف دليل األمم املتحدة لألقليات املخطط له التعلـيق يف صـيغته النهائية والسهر على   
الـنهائي عـلى العمـل املكتوب أو اإلسهامات الشفوية اليت قدمها العديد من اخلرباء واحلكومات واملنظمات احلكومية                  

اعتمد الفريق العامل املعين باألقليات، يف      . واملنظمات غري احلكومية، وهو بالتايل يأخذ جمموعة كبرية من اآلراء يف االعتبار           
دورتـه العاشرة، التعليق على إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات         

يق للفريق ، كتعلE/CN.4/AC.5/2001/2دينية ولغوية، الذي وضعه رئيسه السابق السيد أسبيورن إيدي والوارد يف الوثيقة     
 .العام بأكمله

 النهوض حبقوق اإلنسان ومبادئ ميثاق األمم املتحدة:  أغراض اإلعالن-ثانياً 

 ويف ديباجة اإلعالن، هي تعزيز تنفيذ       ٤٧/١٣٥إن أغـراض اإلعـالن، كما هي مبينة يف قرار اجلمعية العامة              -٣
 وبشكل أعم اإلسهام يف إعمال املبادئ الواردة يف ميثاق        حقوق اإلنسان لألشخاص املنتمني إىل أقليات تنفيذاً أكثر فعالية،        

 من  ٢٧واإلعالن مستلهم من املادة     . األمم املتحدة ويف صكوك حقوق اإلنسان املعتمدة على الصعيد العاملي أو اإلقليمي           
يات يسهم يف حتقيق    وتعترب اجلمعية العامة أن تعزيز ومحاية حقوق األقل       . العهـد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

 االسـتقرار السياسـي واالجـتماعي يف الـدول اليت تعيش فيها أقليات، ويسهم يف توثيق عرى الصداقة والتعاون بني                   
 .الشعوب والدول

ويرتكـز اإلعالن على احلقوق الواردة يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان وغريها من صكوك حقوق اإلنسان،                 -٤
 بتعزيز وتوضيح تلك احلقوق اليت متكن األشخاص املنتمني إىل أقليات من احلفاظ على         ويدخـل علـيها إضافات، وذلك     

وجيب احترام حقوق اإلنسان املبينة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف مجيع األوقات، مبا يف     . هويتهم اجلماعية وتنميتها  
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قوق الواردة يف الصكوك اليت تكون تلك الدولة طرفا فيها والدولة جمربة على احترام احل  . ذلك مبدأ عدم التمييز بني األفراد     
وكفالة هذه احلقوق لكل شخص يعيش يف إقليمها وخيضع لواليتها، دون متييز استنادا إىل أي أساس، سواء كان عرقيا أو                    

 .إثنيا أو دينيا أو بسبب األصل القومي

 .ألغراض واملبادئوجيب تفسري املواد الواردة يف إعالن األقليات يف ضوء هذه ا -٥

  تفسري العنوان وآحاد املواد والتعليق عليها-ثالثاً 

 العنوان ونطاق اإلعالن

 إعالن حقوق األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

اسية، اليت اسُتلِهم    من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسي       ٢٧املسـتفيدون مـن احلقوق مبوجب املادة         -٦
أقليات "وأضاف اإلعالن بشأن األقليات عبارة ". أقليات إثنية أو دينية أو لغوية   "اإلعـالن منها، هم أشخاص ينتمون إىل        

ومن الصعب العثور   . ٢٧وهذه اإلضافة ال توّسع النطاق الكلي للتطبيق خارج اجلماعات املشمولة سابقا باملادة             ". قومية
غري أن من املسائل الوجيهة معرفة ما إذا        . كيفما مت حتديدها، ليست يف الوقت نفسه أقلية إثنية أو لغوية          على أقلية قومية،    

كان العنوان يشري إىل أن اإلعالن يشمل أربع فئات خمتلفة من األقليات هلا حقوق خمتلفة بعض الشيء من حيث املضمون                    
جرد كوهنا أقليات دينية، رمبا اعتربوا أن ليس هلم سوى تلك           فاألشـخاص الذين ينتمون إىل مجاعات ُتَعرَّف مب       . والقـوة 

وأما األشخاص الذين ينتمون إىل مجاعات تعرف مبجرد        . احلقـوق اخلاصة باألقليات واملتعلقة باجملاهرة بدينهم وممارسته       
ة بالتعليم واستعمال   كوهنـا أقليات لغوية، فرمبا اعتربوا كذلك أن ليس هلم سوى تلك احلقوق اخلاصة باألقليات واملتعلق               

وأما األشخاص الذين ينتمون إىل مجاعات تعرف بأهنا إثنية، فتكون هلم حقوق أوسع نطاقاً تتعلق أيضا باحلفاظ                 . لغـتهم 
عـلى اجلوانب األخرى لثقافتهم وتنميتها، ذلك أن االنتماء اإلثين يعرَّف عادة مبفهوم واسع للثقافة، مبا يف ذلك أسلوب                   

 األقليات القومية، فتكون هلا إذَن حقوق أقوى من ذلك ال تتعلق بثقافتها فحسب بل أيضا باحلفاظ على                  وأما فئة . املعيشة
 .هويتها القومية وتنميتها

إال أن ذلك ال يستبعد إمكانية أن تؤخذ احتياجات الفئات         . وهـذا التمييز غري وارد يف مواد اإلعالن املوضوعية         -٧
 .ار عند تفسري األحكام املتنوعة وتطبيقهااملختلفة من األقليات بعني االعتب

األقليات "فقط دون   " األقليات القومية "وتسـتعمل الصكوك األوروبية اإلقليمية املتعلقة حبقوق األقليات مفهوم           -٨
 .)٥(ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا     )٤(وأهم هذه الصكوك، صكوك ووثائق جملس أوروبا      ". اإلثنية أو الدينية أو اللغوية    

، لكن هذه املشكلة ال تطرح بالنسبة إلعالن األمم املتحدة          "األقلية القومية "ومن املهم، عند تطبيق تلك الصكوك، تعريف        
ميكن جلماعة ما أن تشكل أقلية إثنية أو دينية أو لغوية، ومن مث تكون مشمولة باإلعالن، وإن كانت تعترب : بشأن األقليات

 .بأهنا ال تشكل أقلية قومية

ففيما يتعلق بالصكوك األوروبية اإلقليمية، تذهب بعض الدول إىل         . قد يكون هذا األمر مهما من عدة جوانب       و -٩
وهو حاليا موضع   (ومع أنه أُقّر هبذا األمر      . ال تشمل سوى اجلماعات املكونة من مواطين الدولة       " األقلـيات القومية  "أن  
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". األقليات القومية "شأن األقليات، ذلك أن نطاقه أوسع بكثري من         ، إال أنه ال ينطبق على إعالن األمم املتحدة ب         )جـدال 
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فمن املمكن افتراض أن تكون             ٢٧ومبا أن اإلعالن ُمستلَهم من املادة       

على الدول األطراف احترام  من العهد، جيب ٢وطبقاً للمادة . سـعة نطاق اإلعالن على األقل مثل سعة نطاق تلك املادة     
 أو مجاعة من    - على كل من يعيش داخل إقليمها وخيضع لواليتها، سواء أكان الشخص             ٢٧وضـمان تطبـيق املـادة       

 ١-١٥وهذه أيضا هي وجهة النظر اليت عربت عنها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف الفقرتني               .  مواطناً أم ال   -األشخاص  
يف البلد الذي   ) َبْعُد(أما األشخاص الذين ليسوا مواطنني      ). ١٩٩٤الدورة اخلمسون،    (٢٣  من التعليق العام رقم    ٢-٥و

 .يقيمون فيه فيمكنهم تشكيل جزء من أقلية من األقليات يف ذلك البلد أو االنتماء إليها

ات من التمتع   ومبـا أنـه ينبغي أال تشكل اجلنسية يف حد ذاهتا معيارا متييزيا يستثين بعض األشخاص أو اجلماع                  -١٠
حبقوق األقليات مبوجب اإلعالن، فإن هناك عوامل أخرى قد تكون مناسبة يف التمييز بني احلقوق اليت ميكن أن تطالب هبا           

فيجوز ملن ينحصرون يف جزء من إقليم الدولة أن يتمتعوا حبقوق متصلة باستخدام لغة وأمساء شوارع          . األقلـيات املختلفة  
 عند من يعيشون مبعثرين يف كافة أحنائه، بل ميكن هلم يف بعض احلاالت التمتع بنوع ما من                  وأماكن ختتلف عما هو شائع    

 .وجيوز للمقيمني يف اإلقليم منذ فترة طويلة التمتع حبقوق أقوى مقارنة بالذين جاءوا مؤخرا. احلكم الذايت

، وذلك  "القدمية"و" اجلديدة "ويـبدو أن أفضـل هنج هو ذلك الذي يقضي بتجنب التمييز املطلق بني األقليات               -١١
تتمتع باستحقاقات أقوى مقارنة باألقليات     " القدمية"باسـتثناء األوىل ومشول األخرية، ولكن مع االعتراف بأن األقليات           

 .عند تطبيق اإلعالن" اجلديدة"

تكون البلدان غالبا   فخارج أوروبا، وخباصة يف أفريقيا، ت     . مضللة يف حد ذاهتا أحيانا    " األقليات"وقد تكون كلمة     -١٢
 .من عدد كبري من اجلماعات ال تشكل أي منها أغلبية

واملطلوب هو ضمان حقوق مناسبة ألفراد كل اجلماعات . وختـتلف العوامل ذات الصلة كثريا من دولة ألخرى   -١٣
إلدارية واإلقليمية اليت تسمح وُيقصد باحلكم السديد هنا الترتيبات القانونية وا   . وتطوير احلكم السديد يف اجملتمعات املتباينة     

بتيسـري شؤون اجلماعات على حنو بناء وسلمي على أساس املساواة يف الكرامة واحلقوق للجميع، واليت تسمح بالتعددية                  
 .اليت ال بد منها حبيث ميكن لألشخاص الذين ينتمون إىل اجلماعات املختلفة احلفاظ على هويتهم وتنميتها

 ويوضح واجبات الدول اليت     ٢ الذين ينتمون إىل أقليات أساساً يف املادة         ألشخاصاويعـرض اإلعـالن حقوق       -١٤
وبينما ُتعرض احلقوق دائماً على أهنا حقوق األفراد، فقد صيغت واجبات الدول جزئيا             . ٥ و ٤ و ١يعيشون فيها يف املواد     

وبينما يقتصر ). انظر أدناه (١املـادة وُيعربَّ عن هذا بكل وضوح يف . عـلى أهنا واجبات جتاه األقليات بوصفها مجاعات       
احلق يف املطالبة باحلقوق على األفراد، فال ميكن للدولة تنفيذها تنفيذا كامال من دون تأمني ظروف مالئمة لوجود اجلماعة 

 .ككل وهويتها

ذين فحقوق األشخاص ال  . وختـتلف حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات عن حقوق الشعوب يف تقرير املصري             -١٥
أما حقوق الشعوب   . ينتمون إىل أقليات حقوق فردية، وإن كان ال ميكن التمتع هبا يف معظم احلاالت إال يف إطار مجاعي                 

 املشتركة بني ١وبينما جند حق الشعوب يف تقرير املصري مكّرساً مبوجب القانون الدويل، وخباصة املادة . فحقـوق مجاعية  
وهذا ال يستبعد إمكانية    . نسان، إال أنه ال ينطبق على األشخاص املنتمني إىل أقليات         العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإل    
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أن يقـدم األشـخاص الذين ينتمون إىل مجاعة إثنية أو قومية، على حنو مشروع، يف بعض احلاالت، طلبات تقوم على                     
 م على حق الشعب يف    حقـوق األقلـيات؛ وميكـنهم، يف حاالت أخرى، عندما يتصرفون كجماعة، تقدمي طلبات تقو              

 .تقرير املصري

وهـناك متييز يف إطار األمم املتحدة، وأيضا داخل منظمة الدول األمريكية، بني حقوق األشخاص الذين ينتمون                  -١٦
وأهم . وهلذه الشعوب اهتمامات خاصة ال يتناوهلا من حيث هي إعالن األقليات          . إىل أقلـيات وحقوق الشعوب األصلية     

املتصلة بالشعوب األصلية   ) ١٦٩رقم  (ملي يتعلق بالشعوب األصلية هو اتفاقية منظمة العمل الدولية          صك على الصعيد العا   
وال تزال جلنة حقوق اإلنسان تنظر يف       . والقبلـية يف الـبلدان املسـتقلة اليت مل يصادق عليها سوى عدد قليل من الدول               

العامل املعين بالسكان األصليني والذي قدمته اللجنة       مشروع اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية الذي اعتمده الفريق          
 . إىل اللجنة١٩٩٣الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات سنة 

ويتمتع األشخاص الذين ينتمون إىل الشعوب األصلية بطبيعة احلال متتعا كامال، إن هم رغبوا يف ذلك، باحلق يف                   -١٧
 من العهد   ٢٧وقد كانوا يتمتعون هبذا احلق مراراً مبوجب املادة         . باألقلياتاملطالـبة باحلقوق الواردة يف الصكوك اخلاصة        
وقد قدم األشخاص املنتمون إىل الشعوب األصلية عدة عروض مبوجب          . الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنية والسياسية       
 .الربوتوكول االختياري األول امللحق هبذا العهد

املطالبة باحلقوق اخلاصة باجلماعات اليت تنشدها الشعوب األصلية، لكن         وال ُيَمكِّـن هذا الربوتوكول عادة من         -١٨
الدورة ( للجنة املعنية حبقوق اإلنسان      ٢٣بعـض الـتعديالت اليت أدخلت على تلك النقطة ناشئة عن التعليق العام رقم               

شعوب األصلية، ميكن   والحظت اللجنة أن احلفاظ على استعمال املوارد األرضية، خاصة يف حالة ال           ). ١٩٩٤اخلمسون،  
وملا ). ٧الفقرة  (أن يصـبح عنصرا رئيسيا يف حق األشخاص الذين ينتمون إىل هذه األقليات يف ممارسة حقوقهم الثقافية                  

كـان للشعوب األصلية يف الغالب حقوق مجاعية يف األرض، فإن بإمكان آحاد أفراد اجلماعة أن يكونوا يف وضع يسمح                    
 .ئدهتم فقط كأفراد وإمنا لصاحل مجاعة الشعوب األصلية ككلهلم بتقدمي مطالبات ليس لفا

ويرى البعض أن مثة عالقة بني حق األشخاص املنتمني إىل أقليات يف املشاركة السياسية الفعالة وحق الشعوب يف   -١٩
 ُحرمت أقلية من فإذا. ٣-٢ و٢-٢وقد ُتنوِولت قضية املشاركة الفعالة أدناه يف التعليقات على املادتني     . تقريـر املصـري   

وإذا . األقلـيات وأفـرادها من املشاركة، فإن هذا من شأنه يف بعض احلاالت التسبب يف املطالبة املشروعة بتقرير املصري                  
طالبت مجاعة ما باحلق يف تقرير املصري وهددت السالمة اإلقليمية للدولة، فال بد هلا االدعاء بأهنا شعب، وينبغي أن يستند                   

 ٤وينتج هذا أيضا عن الفقرة      .  املشتركة بني العهدين؛ ومن مث خترج عن إطار إعالن األقليات          ١ املادة   ذلـك االدعاء إىل   
وينطبق األمر نفسه يف سياقات أخرى عندما ُيطالَب باحلق اجلماعي يف تقرير            ). انظر أدناه ( من اإلعالن    ٨مـن املـادة     

  هبا الشعوب مبوجب أجزاء أخرى من القانون الدويل        وال يقـّيد اإلعـالن حقـوق تقريـر املصري اليت تتمتع           . املصـري 
 .)٦(وال يوسعها

ونظـراً ألن اإلعالن ال ينص على حق اجلماعات يف تقرير املصري، فقد تكون الطريقة الفضلى يف بعض احلاالت          -٢٠
لمسائل الدينية أو   لتنفـيذ واجبات الدولة يف محاية هوية األقليات وضمان مشاركتها الفعالة هي ترتيبات احلكم الذايت ل               

وميكن أن يكون   . وميكن العثور على املمارسات السليمة من ذلك النوع يف دول عديدة          . اللغوية أو املسائل الثقافية عموماً    
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وميكن للرابطات اليت أنشأها األشخاص الذين      . احلكـم الذايت إقليميا وثقافيا وحمليا، كما ميكنه أن يكون واسعاًً نوعاً ما            
لكن اإلعالن ال يفرض على الدول إقامة هذا احلكم         .  تنظيم هذا االستقالل وإدارته    ٤-٢قليات وفقاً للمادة    ينتمون إىل أ  

 أن تفيد مسألة محاية األقليات على     ) وليس االستيعاب (ويف بعـض احلـاالت، ميكـن لتدابري إجيابية لإلدماج           . الـذايت 
 .أفضل وجه

 ١املادة 

 ا، حبماية وجود األقليات وهويتها القومية أو اإلثنية، وهويتها        عـلى الـدول أن تقـوم، كـل يف إقلـيمه            ١-١
 .الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه اهلوية 

االستئصال واالستيعاب والتسامح واحلماية    : أخذت العالقات بني الدولة وأقلياهتا يف املاضي مخسة أشكال خمتلفة          -٢١
ويرتكز اإلعالن على اعتبار أن االستيعاب      . ستئصال، مبوجب القانون الدويل الراهن، غري مشروع البتة       واال. وتعزيز اهلوية 

وإذا كان شيء من االدماج مطلوباً يف كل جمتمع وطين بغية متكني الدولة من احترام حقوق اإلنسان                 . باإلكـراه مرفوض  
ية األقليات هو ضمان أال يصبح االدماج استيعاباً غري         لكل شخص داخل إقليمها وضماهنا دون متييز، فإن الغرض من محا          

 .مرغوب فيه أو يقوض اهلوية اجلماعية لألشخاص الذين يعيشون يف إقليم الدولة

وخيـتلف االدمـاج عن االستيعاب، ذلك أن االدماج ينّمي جمال مشترك تسود فيه املساواة يف املعاملة وحكم                   -٢٢
 .وجماالت التعددية اليت يغطيها اإلعالن هي الثقافة واللغة والدين. مح بالتعدديةالقانون العام وحيافظ عليه، كما يس

محاية وجود اجلماعات املعنية وعدم استبعادها وعدم التمييز ضدها         : وترتكـز محاية األقليات على أربعة شروط       -٢٣
 .وعدم استيعاهبا

 يف األقاليم اليت تعيش فيها والوصول الدائم إىل وتشمل محاية وجود األقليات وجودها املادي، واستمرار وجودها -٢٤
وجيب أال تستبعد األقليات ماديا من اإلقليم وال تستبعد       . املـوارد املادية الضرورية لالستمرار يف وجودها يف تلك األقاليم         

 جرمية اإلبادة   واحلق يف الوجود مبعناه املادي مدعوم مبوجب اتفاقية منع        . مـن الوصـول إىل املـوارد الضرورية ملعيشتها        
ويشكل نقل السكان القسري، سواء كان الغرض منه نقل . ١٩٤٨اجلماعية واملعاقبة عليها اليت دوَّنت القانون العريف سنة    

األشخاص املنتمني إىل أقليات بعيداً عن االقليم الذي يعيشون فيه أو كان لـه هذا األثر، انتهاكا خطريا للمعايري الدولية                   
لكن محاية وجود األقليات تتعدى الواجب الذي يقضي        . ا نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية      الراهـنة، مبا فيه   

ويتطلب أيضا احترام تراثها الديين والثقايف ومحايته، وهو أمر جوهري          . بعـدم القضـاء على األقليات أو إضعافها عمداً        
 .ثل املكتبات والكنائس واملساجد واهلياكل واملعابدبالنسبة هلويتها اجلماعية، مبا يف ذلك املباين واملواقع م

وقد كان نظام الفصل العنصري أقصى ما وصل إليه         . والشرط الثاين هو أال تستبعد األقليات من اجملتمع الوطين         -٢٥
يات مراراً  ويركز اإلعالن بشأن األقل   . اسـتبعاد مجاعات خمتلفة من املساواة يف املشاركة املتكافئة يف اجملتمع الوطين ككل            

 ٣ و ٢الفقرتان  (وتكـراراً عـلى حقـوق اجلماعات كافة، سواء كانت صغرية أو كبرية، يف املشاركة فعليا يف اجملتمع                   
 ).٢من املادة 
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أمـا الشـرط الثالث فهو عدم التمييز، وهو مبدأ عام من مبادئ قانون حقوق اإلنسان وضعته، يف مجلة أمور،                     -٢٦
ويضع اإلعالن بشأن .  مجيع أشكال التمييز العنصري، اليت تغطي أيضا التمييز على أساس إثيناالتفاقية الدولية للقضاء على

األقليات مبدأ عدم التمييز يف احلكم القاضي بأنه جيب أال تربر ممارسة األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات أي متييز يف أي                     
 ).٣املادة (أي ضرر جمال آخر، وأال ينجم عن ممارسة هذه احلقوق أو عدم ممارستها 

. أمـا الشرط الرابع فهو عدم االستيعاب ونتيجته الطبيعية املتعلقة حبماية وتعزيز ظروف اهلوية اجلماعية لألقليات            -٢٧
الذي يعرب عن اجتاه واضح حنو محاية التنوع الثقايف وتعزيزه   " اهلوية"وتستعمل العديد من الصكوك الدولية احلديثة مصطلح        

 ٣١ من اتفاقية حقوق الطفل، واملادة       ٣٠ و ٢٩أما األحكام ذات الصلة فتتمثل يف املادتني        .  يف إطار الدول   دولياً وداخلياً 
 من اتفاقية منظمة    ٢من املادة   ) ب(٢مـن االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والفقرة             

وية االجتماعية والثقافية وأعراف الشعوب األصلية وتقاليدها ومؤسساهتا،         اليت تشري إىل احترام اهل     ١٦٩العمل الدولية رقم    
وأيضـا أحكـام الصكوك اإلقليمية مثل صكوك منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، مبا فيها مؤمتر كوبنهاغن املعين بالبعد                   

ويف نفس . ١٩٩١ يف جنيف يف عام  واجتماع اخلرباء املعين باألقليات القومية املعقود١٩٩٠اإلنسـاين هلذه املنظمة لسنة     
 .االجتاه، يوجد صك حديث آخر هو االتفاقية اإلطارية األوروبية حلماية األقليات الوطنية

وتتطلب اهلوية اجلماعية لألقلية التسامح فقط بل أيضا التحلي مبوقف إجيايب حنو التنوع الثقايف من جانب الدولة                  -٢٨
 فقط قبول اخلصائص املميزة لألقليات وإسهامها يف حياة اجملتمع الوطين ككل، بل             وليس من املطلوب  . واجملتمع بوجه عام  

وال تعين محاية هويتها أن حتجم الدولة عن انتهاج سياسات هتدف إىل استيعاب األقليات يف الثقافة                . أيضـا احترام ذلك   
شطة األطراف األخرى اليت تترتب عليها      املهيمنة أو ينجم عنها هذا االستيعاب فحسب، بل ينبغي هلا أيضا محايتها من أن             

ويشكل انتهاكاً لاللتزام   . واألمر احلاسم يف هذا املقام هو اللغة وسياسات الدولة التربوية         . آثـار تفضـي إىل االستيعاب     
اصة القاضـي حبمايـة هوية األقليات حرماهنا من إمكانية تعلم لغاهتا أو تلقي التعليم بلغاهتا، أو استثناء نقل معارفها اخل                   

 .بثقافاهتا وتارخيها وتقاليدها ولغاهتا من التعليم الذي تتلقاه

إن . ويتطلـب تعزيز هوية األقليات اختاذ تدابري خاصة لتيسري احلفاظ على ثقافاهتا وإعادة توليدها وزيادة تنميتها         -٢٩
وينبغي أن تشكل هذه .  عملية مستمرةالـثقافات ليست شيئاً ثابتاً؛ وينبغي إتاحة الفرصة لألقليات لتنمية ثقافاهتا يف إطار          

العملـية تفاعال بني األشخاص الذين ينتمون إىل األقلية أنفسهم، وبني تلك األقلية والدولة، وبني األقلية واجملتمع الوطين                  
 . من اإلعالن٤وترد التدابري الالزمة لتحقيق هذا الغرض مبزيد من التفصيل يف املادة . ككل

 . بري التشريعية والتدابري األخرى املالئمة لتحقيق تلك الغاياتتعتمد الدول التدا  ٢-١

ومثة حاجة إىل تشريعات    ". التدابري التشريعية والتدابري األخرى املالئمة    " باختـاذ   ١ من املادة    ٢تقضـي الفقرة     -٣٠
ون أمر مهم يف هذا     وكل من العملية واملضم   .  على حنو فعال   ١جيـب اسـتكماهلا بتدابري أخرى بغية ضمان تنفيذ املادة           

وينبع . ففيما يتعلق بالعملية، من اجلوهري أن تتشاور الدولة مع األقليات بشأن ما ميكن أن يشكل تدابري مالئمة                . املضمار
بيد أنه جيب   . وقد يكون ألقليات خمتلفة احتياجات خمتلفة جيب مراعاهتا       .  من اإلعالن  ٢ من املادة    ٣هذا أيضا من الفقرة     

 .تالفات يف جمال السياسة العامة على أسس موضوعية ومعقولة بغية جتنب التمييزأن تعتمد أي اخ

 .التدابري القضائية واإلدارية والتعزيزية والتربوية دون أن تقتصر عليها" التدابري األخرى"وتشمل  -٣١
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 اللتان  ٤ و ٢املادتان  وبوجه عام، يرد مضمون التدابري اليت ينبغي اعتمادها يف أحكام اإلعالن األخرى، وخباصة               -٣٢
تعتمد الدول القوانني   : ١ من املادة    ١وتنبع إحدى اجلماعات من التدابري مباشرة من الفقرة         . سيدور حوهلما النقاش أدناه   

وينبع هذا االلتزام أيضاً من     . اليت حتمي من األفعال أو التحريض على األفعال اليت هتدد مادياً وجود جمموعات أو هوياهتا                
 من هذه االتفاقية،    ٤وُيطلب من الدول، مبوجب املادة      . ة الدولـية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري        االتفاقـي 

ويرد التزام  . اعـتماد تدابري تشريعية تستهدف محاية اجلماعات من الكراهية والعنف على أساس العرق أو االنتماء اإلثين               
 .ق املدنية والسياسية من العهد الدويل اخلاص باحلقو٢٠مماثل يف املادة 

 ٢املادة 

 املشار إليهم فيما يلي(يكـون لألشـخاص املنـتمني إىل أقلـيات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية                ١-٢
 احلـق يف التمـتع بثقافتهم اخلاصة، وإعالن وممارسة دينهم اخلاص،          ) باألشـخاص املنـتمني إىل أقلـيات       
 . ة، وذلك حبرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييزواستخدام لغتهم اخلاصة، سراً وعالني 

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بالشيء نفسه تقريباً، لكن اإلعالن أكثر              ٢٧تقـول املـادة      -٣٣
اص املنتسبون أن ُيحَرم األشخ...  من العهد على أنه ال جيوز ٢٧وتنص املادة . صراحة منها، ذلك أنه يطالب بعمل إجيايب

يكون لألشخاص  " التعبري اإلجيايب    ١٩٩٢ من إعالن سنة     ٢بينما تستخدم املادة    ..." إىل األقلـيات املذكـورة من حق        
 بأهنا تطالب بأكثر من جمرد عدم       ٢٧وقد فسرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املادة        ". احلق يف ... املنـتمني إىل أقليات     

عالن بشأن األقليات بأن هذه احلقوق غالبا ما تتطلب إجراءات، مبا فيها اختاذ تدابري وقائية               ويوضح اإل . )٧(التدخل السليب 
 ).٤املادة (باإلضافة إىل اختاذ الدولة تدابري حمددة فعالة ) ١املادة (وهتيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هويتها 

حبرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال        " القائلة   ٢ من املادة    ١وتـبني الكـلمات الـواردة يف هناية الفقرة           -٣٤
أنـه ال يكفي أن متتنع الدولة عن التدخل أو التمييز، بل جيب عليها أيضا ضمان أال يتدخل أفراد اجملتمع ككل                     " التميـيز 

 .ومنظماته وأال ميارسوا التمييز

 ية واالجتماعية يكـون لألشـخاص املنـتمني إىل أقلـيات احلـق يف املشـاركة يف احلياة الثقافية والدين                   ٢-٢
 . واالقتصادية والعامة مشاركة فعلية 

إن احلـق يف املشاركة يف مجيع جوانب حياة اجملتمع الوطين ككل أمر جوهري، سواء ليعزز األشخاص املنتمون                   -٣٥
إىل أقلـيات مصـاحلهم وقـيمهم أو ليقيموا جمتمعا ليس متكامال فحسب بل يتسم بالتعددية أيضا ويقوم على التسامح                   

ويسـتطيعون، بفضل مشاركتهم يف مجيع أشكال احلياة العامة يف بلداهنم، التحكم يف مصائرهم واإلسهام يف                . حلـوار وا
 . التغيري السياسي، الذي يطرأ على اجملتمع ككل

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع       ١مبعناها الواسع مثلما ورد يف املادة       " احلياة العامة "وجيـب فهـم عبارة       -٣٦
الثقافية والدينية واالجتماعية   : "أشـكال التميـيز العنصـري، وإن كان الكثري مشموال بالفعل فيما سبقها من كلمات              

حق الفرد يف أن َينَتِخب وُينَتَخب، وتقلد مناصب عامة وغري ذلك من اجملاالت             " احلياة العامة "وتشـمل   ". واالقتصـادية 
 .السياسية واإلدارية، ضمن حقوق أخرى
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ـ  -٣٧ ، )٢ من املـادة ٤انظر أيضاً الفقرة (ن تـأمني املشـاركة بطرق شىت، منها استعمال رابطات األقليات          وميك
 ٥انظر الفقرة   (والعضـوية يف رابطـات أخرى، ومن خالل إقامة عالقات حرة داخل الدولة وعرب احلدود على السواء                  

 ).٢من املادة 

 شاركة الفعالة على الصعيد الوطين، وكذلك علىيكـون لألشـخاص املنـتمني إىل أقلـيات احلـق يف امل         ٣-٢
 الصـعيد اإلقلـيمي حيـثما كان ذلك مالئماً، يف القرارات اخلاصة باألقلية اليت ينتمون إليها أو باملناطق                  
 . اليت يعيشون فيها، على أن تكون هذه املشاركة بصورة ال تتعارض مع التشريع الوطين 

 تتناول بشكل عام حق املشاركة يف مجيع جوانب احلياة العامـة يف اجملتمع، ٢ من املادة   ٢ويف حـني أن الفقرة       -٣٨
يف القرارات  " بالتحديد حلق األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات يف املشاركة الفعالـة            ٢ من املادة    ٣تـتعرض الفقـرة     

القرارات آثار خاصة على األشخاص وملا كانت هلذه ". اخلاصـة باألقلـية اليت ينتمون إليها أو باملناطق اليت يعيشون فيها         
وينبغي أن يكون مت إشراك ممثلي      . املنتمني إىل أقليات، فإن التركيز هنا على كلمة املشاركة الفعالة أمر مهم بشكل خاص             

 وقد أثبتت التجربة أن إشراكهم يف املراحل      . األشخاص املنتمني إىل أقليات ابتداًء من املراحل األوىل من عملية صنع القرار           
وينبغي إشراك األقليات على الصعيد احمللي      . األخـرية فقـط قليل اجلدوى عندما ال ُيترك إال جمال ضيق جدا للمساومة             

 .والوطين والدويل يف وضع املعايري والسياسات اليت تؤثر يف هذه األقليات واعتمادها وتنفيذها ورصدها

وأحاطت .  يف جنيف  ١٩٩١اء معنيا باألقليات القومية سنة      وَعقد مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا اجتماعا للخرب        -٣٩
الـدول اجملـتمعة علما بالنُّهج املستخدمة اليت أعطت نتائج إجيابية يف بعض الدول املشاركة، مشلت اهليئات االستشارية                  

أشري أيضاً إىل اجلمعيات    و. وهيئات صنع القرار اليت كانت األقليات ممثلة فيها، وخباصة فيما يتعلق بالتعليم والثقافة والدين             
املعنـية بشـؤون األقليات القومية؛ واإلدارة احمللية واملستقلة، وكذا احلكم الذايت على أساس إقليمي، مبا يف ذلك وجود                   

وأشري أيضا إىل أشكال اإلدارة     . هيئات استشارية وتشريعية وتنفيذية ُيعمد إىل اختيارها عن طريق انتخابات حرة ودورية           
 تتوالها أقلية قومية واليت تتصل باجلوانب املتعلقة هبويتها يف احلاالت اليت ينطبق فيها احلكم الذايت على أساس                  الذاتـية اليت  

 .)٨(اإلقليم؛ أو شكل من أشكال احلكم الالمركزي أو احمللي

 مجاعة من  يف لوند بالسويد بغرض تقدمي١٩٩٩مايو /وعقـد فريق من اخلرباء املستقلني اجتماعا يف مستهل أيار      -٤٠
وتستند التوصيات إىل مبادئ القانون الدويل      . التوصـيات بشأن مشاركة األقليات القومية مشاركة فعالة يف احلياة العامة          

وقواعـده األساسـية مثل احترام الكرامة اإلنسانية واملساواة يف احلقوق وعدم التمييز، ذلك أهنا تؤثر يف حقوق األقليات             
واعتمد الفريق العامل املعين باألقليات،     . )٩(ياة العامة ويف التمتع بغري ذلك من احلقوق السياسية        القومية يف املشاركة يف احل    

 .)١٠(، مجاعة من التوصيات تتناول املوضوع نفسه١٩٩٩مايو /يف دورته اخلامسة املعقودة يف هناية أيار

ض احلد األدىن من احلقوق فقط      وليس الغرض عر  . ويعـتمد التعلـيق التايل إىل حد كبري على هذه التوصيات           -٤١
، بل إنه أيضا تقدمي قائمة بأفضل املمارسات اليت قد تفيد احلكومات واألقليات يف إجياد        ٢ من املادة    ٣مبوجـب الفقـرة     

 .حلول مالئمة للمشاكل اليت تواجهها

ميكن أن تشكل وسيلة    و. وتوفـر املشاركة الفعالة قنوات للتشاور فيما بني األقليات وبني األقليات واحلكومات            -٤٢
وأن عدد األشخاص املنتمني إىل أقليات صغري جداً        . لفض املنازعات ودعم التعددية كشرط لالستقرار الدينامي يف اجملتمع        
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وجيب على األقل أن يتمتعوا     . بطبيعته حبيث ال يستطيعون حتديد نتيجة القرارات يف الدميقراطيات اليت تعتمد نظام األغلبية            
وُتستعمل تدابري دستورية وسياسية . ستمع إىل آرائهم وأن توضع يف االعتبار قبل اعتماد القرارات اليت تعنيهمباحلق يف أن ُي

 .واسعة النطاق يف مجيع أحناء العامل إلشراك األقليات يف عملية صنع القرار

 أنسب الطرق لتهيئة    ويتطلب تباين تكوين واحتياجات وتطلعات خمتلف أنواع مجاعات األقليات حتديد واعتماد           -٤٣
وينبغي لآلليات اليت يقع عليها االختيار مراعاة ما إذا كان األشخاص       . الظروف اليت تسمح باملشاركة الفعالة يف كل حالة       

الذين ينتمون إىل األقلية املعنية مبعثرين يف كافة أحناء البلد أو يعيشون يف مجاعات مستقرة منحصرة يف جزء منه، أو ما إذا                   
ورمبا احتاجت األقليات الدينية أيضاً إىل أنواع أو سياقات       . قلـية صـغرية أو كبرية، أو أقلية قدمية أو حديثة          كانـت األ  

إال أنه ينبغي مالحظة أن الدين واالنتماء اإلثين يتطابقان يف          . مشـاركة ختتلف عما حتتاج إليه األقليات اإلثنية أو القومية         
 .بعض احلاالت

. لة التمثيل يف اهليئات التشريعية واإلدارية واالستشارية، وبشكل أعم يف احلياة العامة           وتتطلـب املشـاركة الفعا     -٤٤
وحيق لألشخاص املنتمني إىل أقليات، كغريهم، االجتماع وتكوين مجعيات ومن مث جتميع مصاحلهم وقيمهم للتأثري بأقصى                

 وحيق هلم ليس فقط إنشاء رابطات ومجعيات        .قدر ممكن على عملية صنع القرار على الصعيد الوطين وعلى صعيد املناطق           
، وإمنا أيضاً تكوين أحزاب سياسية، إن       ) أدناه ٢ من املادة    ٤انظر التعليق على الفقرة     (إثنية وثقافية ودينية واالستفادة منها      

 إىل حد غري أنه كثرياً ما يفضل العديد من األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات، يف جمتمع متكامل      . هـم رغـبوا يف ذلك     
 .بعيد، أن يكونوا أعضاء يف أحزاب أو يصوتوا ألحزاب غري منظمة على أساس إثين لكنها حترص على اهتمامات األقليات

. وحيثما تتركز األقليات على صعيد اإلقليم، ميكن للمقاطعات اليت متثَّل بعضو واحد توفري متثيل كاٍف لألقليات                -٤٥
تنعكس حصة احلزب السياسي يف االنتخابات الوطنية يف حصته من املقاعد           وقـد تسـاعد نظـم التمثيل النسيب، حيث          

وقد تيسر أيضا بعض أشكال االقتراع التفضيلي، حيث يرتب الناخبون املرشحني حسبما            . التشـريعية، يف متثيل األقليات    
 . خيتارونه، متثيل األقليات وتعزيز التعاون فيما بني الطوائف

ة اليت تقوم على مبدأ تفريع السلطة، سواء أطلق عليها احلكم الذايت أو تفويض السلطة،               وُتعزز ال مركزية السلط    -٤٦
وسـواء كانت الترتيبات متماثلة أو غري متماثلة، فرص األقليات يف املشاركة يف ممارسة السلطة فيما يتعلق باملسائل اليت                   

 .تؤثر يف هذه األقليات ويف اجملتمع الذي تعيش فيه ككل

وينبغي للحكومات، على الصعيد احمللي     .  ينبغي للمؤسسات العامة أال تقوم على املعايري اإلثنية أو الدينية          بيد أنه  -٤٧
واإلقلـيمي والوطين، االعتراف بدور تعدد اهلويات يف اإلسهام يف إجياد جمتمعات حملية منفتحة ويف التمييز على حنو مفيد                   

 .ةبني اهلياكل املؤسسية العامة واهلويات الثقافي

وينبغي . وينبغي للدول أيضا إنشاء هيئات إرشادية أو استشارية تشارك فيها األقليات داخل أطر مؤسسية مالئمة      -٤٨
 .إعطاء هذه اهليئات أو هذه املوائد املستديرة وزناً سياسياً واستشارهتا بالفعل بشأن القضايا اليت تؤثر يف األقليات

 . صب يف القطاع العام تشمل خمتلف اجلماعات اإلثنية واللغوية والدينيةوينبغي توفري فرص متكافئة لشغل منا -٤٩
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وينبغي تقليل عدد العقبات أمام احلصول على اجلنسية        . وتظـل اجلنسية شرطا مهما للمشاركة الكاملة والفعالة        -٥٠
 غري املواطنني، مبا يف ذلك      وينبغي أيضا تطوير أشكال املشاركة بالنسبة للمقيمني      . بالنسـبة لألفـراد املنتمني إىل أقليات      

حقـوق التصـويت عـلى الصعيد احمللي بعد مرور فترة معينة على اإلقامة ومشول املراقبني املنتَخبني من غري املواطنني يف            
 . اجلمعيات التشريعية ومجعيات صنع القرار على الصعيد البلدي واإلقليمي والوطين

 . الرابطات اخلاصة هبم واحلفاظ على استمرارهاحيق لألشخاص املنتمني إىل أقليات إنشاء   ٤-٢

، )١١(حيق لألشخاص الذين ينتمون إىل أقليات، مثلهم مثل باقي أفراد اجملتمع، تأسيس أي رابطة قد يرغبون فيها                 -٥١
لثقافية أو  مبا فيها املؤسسات التعليمية أو الدينية، لكن احلق يف إنشاء رابطات ال يقتصر على االهتمامات املتعلقة هبويتهم ا                 

وال ميكن تقييد حقهم يف تكوين رابطات واالنضمام إليها         . اللغوية أو الدينية، بل يتعداه ليشمل الرابطات الوطنية والدولية        
جيب أن يكون هذا    : إال بالقانون فحسب، وال ميكن أن يكون هذا التقييد غري ذلك الذي ينطبق على مجعيات األغلبيات               

تمعات الدميقراطية ألغراض األمن القومي أو السالمة العامة، أو النظام العام، أو محاية الصحة  التقيـيد ضرورياً كما يف اجمل     
 .أو اآلداب العامة، أو محاية احلقوق واحلريات

 لألشـخاص املنتمني إىل أقليات احلق يف أن يقيموا وحيافظوا على استمرار اتصاالت حرة وسلمية مع سائر                   ٥-٢
 شخاص املنتمني إىل أقليات أخرى، وكذلك اتصاالت عرب احلدود مع مواطين الدول            أفراد مجاعتهم ومع األ    
 . األخرى الذين تربطهم هبم صالت قومية أو إثنية وصالت دينية أو لغوية، دون أي متييز 

ت للحق يف االتصاالت ثالثة جوانب تسمح باالتصاالت داخل األقلية واالتصاالت فيما بني األقليات واالتصاال              -٥٢
واالتصاالت فيما بني األقليات متكّن . واحلق يف االتصاالت داخل األقلية مالزم للحق يف إنشاء الرابطات     . عـرب احلـدود   

واحلق يف  . األشـخاص املنتمني إىل أقليات من تبادل اخلربات واملعلومات ومن وضع منهاج مشترك لألقلية داخل الدولة               
سي يف اإلعالن ويفيد جزئيا يف ختطي بعض النتائج السلبية اليت تنجم غالبا عن              االتصـاالت عرب احلدود هو االبتكار الرئي      

" سلمية"لكنها  " حرة"وجيب أن تكون هذه االتصاالت      . تقسيم اجلماعات اإلثنية الذي ال مفر منه بسبب احلدود الدولية         
سائل العنيفة أو التحضري الستعماهلا؛     األول، جيب أال تؤدي االتصاالت إىل استعمال الو       : وللتحديد األخري جانبان  . أيضاً

 ٤وجيـب أن تتفق األهداف مع اإلعالن وعموما مع أغراض ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، كما يرد ذلك أيضاً يف الفقرة                     
 .  من اإلعالن٨من املادة 

 ٣املادة 

 ا اإلعالن، بصفة فردية   جيـوز لألشـخاص املنـتمني إىل أقليات ممارسة حقوقهم، مبا فيها تلك املبينة يف هذ                 ١-٣
 . باالشتراك مع سائر أفراد مجاعتهم، ودون أي متييز وكذلك  

النقطة الرئيسية هنا هي أنه ميكن لألشخاص ممارسة حقوقهم فرادى ومجاعات على السواء، واجلانب األهم هو                 -٥٣
وال . يمية، أو بأي طريقة أخرى    املمارسـة اجلماعية حلقوقهم، سواء من خالل رابطات أو أنشطة ثقافية أو مؤسسات تعل             

ينطـبق كوهنـم يستطيعون ممارسة حقوقهم بصورة مجاعية مع أفراد آخرين من اجلماعة على احلقوق الواردة يف اإلعالن          
إن هذا املبدأ   . وال جيوز أن يتعرضوا ألي متييز نتيجة ممارستهم حلقوقهم        . فحسـب، بل على أي حق من حقوق اإلنسان        
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ت أو األشخاص الذين ينتمون إىل األغلبيات غالبا ما يكونون متساحمني مع األشخاص من أصل               مهـم، ذلك أن احلكوما    
وال يبدأ التمييز أو االضطهاد غالبا إال . قومي أو إثين خمتلف إىل أن يصّر هؤالء على هويتهم ولغتهم وتقاليدهم اخلاصة هبم      

 أنه جيب أال يتعرضوا للتمييز      ٣ من املادة    ١فقرة  وتبيـن ال . عـندما يصرون على حقوقهم كأشخاص ينتمون إىل مجاعة        
 .بسبب جماهرهتم هبويتهم اجلماعية

 ال جيـوز أن ينـتج عن ممارسة احلقوق املبينة يف هذا اإلعالن أو عدم ممارستها إحلاق أية أضرار باألشخاص                     ٢-٣
 . املنتمني إىل أقليات 

عريض األشخاص املنتمني إىل أقليات للتمييز بسبب        على أنه جيب عدم ت     ٣ من املادة    ١بيـنما تـنص الفقـرة        -٥٤
 أنه جيب عدم إحلاق الضرر هبم بأية        ٣ من املادة    ٢ممارسـتهم حقوقهـم كأقليات، بصورة فردية أو مجاعية، تبني الفقرة            

باألقلية ويتوجه هذا احلكم لكل من الدولة والوكاالت اخلاصة         . وسـيلة كانت ألهنم اختاروا عدم االنتماء لألقلية املعنية        
وهو ما سعى إىل فعله نظام احلكم القائم على الفصل          (وال ميكن للدولة فرض هوية إثنية خاصة على شخص معني           . املعنية

باستخدام جزاءات سلبية ضد من ال يريد أن يكون فردا من أفراد تلك اجلماعة؛ كما أنه ال                 ) العنصري يف جنوب أفريقيا   
يات إحلاق أي ضرر باألشخاص الذين قد ُيعتربون، على أساس معايري موضوعية،            ميكـن لألشخاص الذين ينتمون إىل أقل      

ويف حني أن املسؤولية عن  . أهنـم يشـكلون جـزءاً من مجاعتهم، لكنهم من الناحية الشخصية ال يريدون االنتماء إليها               
 على األقل -عالن على واجبات االمتثال حلقوق اإلنسان تقع عادة على عاتق الدولة مبوجب القانون التقليدي، ينطوي اإل         

وعالوة على ذلك، يتوجب على الدول أن حتظر على         .  بالنسبة لألشخاص الذين ميثلون األقليات     -من الناحية األخالقية    
األقلـيات اختاذ تدابري لفرض قواعدهم اخلاصة على أي شخص ال يريد أن يكون فرداً يف األقلية املعنية، ومن مث ال يريد                      

 .ممارسة حقوقه

 ٤املادة 

 على الدول أن تتخذ، حسب االقتضاء، تدابري تضمن أن يتسىن لألشخاص املنتمني إىل أقليات ممارسة مجيع                 ١-٤
 حقـوق اإلنسـان واحلـريات األساسـية اخلاصة هبم ممارسة تامة وفعالة، دون أي متييز ويف مساواة تامة                   
 .أمام القانون 

ي أن تتخذها الدولة بغية حتقيق الغرض من اإلعالن، وهذه املادة هي أهم جزء  على التدابري اليت ينبغ٤تنص املادة  -٥٥
ومع أن الدول ملزمة عادة مبوجب القانون الدويل بضمان أن يتمكن مجيع      . ، اليت تبني احلقوق   ٢فـيه، باالقتران مع املادة      

تمام خاص حلالة حقوق اإلنسان بالنسبة      أفـراد اجملتمع من ممارسة ما هلم من حقوق اإلنسان، إال أنه جيب عليها إيالء اه               
فكثرياً ما يكونون يف وضع ضعيف، ذلك أهنم        . لألشخاص الذين ينتمون إىل أقليات بسبب املشاكل اخلاصة اليت تواجههم         

وقد تضطر الدولة يف بعض احلاالت، بغية ضمان املساواة الفعلية، اختاذ عمل . كـثرياً مـا تعرضـوا للتميـيز يف املاضي        
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ٢ من املادة ٢نـتقايل، كمـا تنص على ذلك الفقرة   تصـحيحي ا  

 العنصـري الـيت تنطـبق على األقليات اإلثنية والعرقية على السواء، على أال تضر هذه التدابري حبقوق اآلخرين على حنو           
 .غري متناسب
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 ف املواتية لتمكني األشخاص املنتمني إىل أقليات من التعبري عن         عـلى الـدول اختـاذ تدابري لتهيئة الظرو          ٢-٤
 خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداهتم، إال يف احلاالت اليت تكون فيها ممارسات 
 . معينة منتهكة للقانون الوطين وخمالفة للمعايري الدولية 

بل . من جمرد التسامح مع اجملاهرة بثقافات خمتلفة داخل الدولة الواحدة          إىل أكثر    ٤تدعـو هذه الفقرة من املادة        -٥٦
وتتوقف طبيعة تلك التدابري على وضع األقلية املعنية، لكن ينبغي          . يتطلب إجياُد ظروف مالئمة أن تتخذ الدولة تدابري فعالة        

 جيب متكني األفراد الذين ينتمون إىل       فمن جهة، :  اليت تتكون من شقني    ٤ من املادة    ٢توجـيهها بالغرض املبني يف الفقرة       
إحـدى األقلـيات مـن التعبري عن اخلصائص التقليدية للجماعة، اليت قد تتضمن احلق يف ارتداء الزي التقليدي والعيش                    

ومن جهة أخرى، جيب متكينهم، يف إطار مجاعة مع أشخاص آخرين ينتمون إىل اجلماعة، من . بطرقهم الثقافية اخلاصة هبم
وكما أن الدولة   . وقد تتطلب هذه التدابري موارد اقتصادية توفرها الدولة       . ارهتم ولغتهم وتقاليدهم وثقافتهم   تطويـر حض  

 .توفر التمويل لتطوير ثقافة األغلبية ولغتها، جيب عليها توفري املوارد ألنشطة األقلية املماثلة

" منتهكة للقانون الوطين وخمالفة للمعايري الدولية     إال يف احلاالت اليت تكون فيها ممارسات معينة         "وتستلزم عبارة    -٥٧
فاملراد منها، على وجه اخلصوص، أنه جيب . فبسيط إىل حد ما " خمالفة للمعايري الدولية  "فأما معىن العبارة    . شيئا من التعليق  

كل من األغلبيات   غري أن هذا ينبغي سريانه على ممارسات        . أال تـتعارض املمارسات مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان        
وأما املمارسات الثقافية أو الدينية اليت تنتهك حقوق اإلنسان فينبغي حترميها على كل شخص، وليس على                . واألقلـيات 

 هو جمرد تطبيق حمدد ملبدأ عام       ٤ من املادة    ٢وعليه، فإن االشتراط الوارد يف العبارة األخرية من الفقرة          . األقلـيات فقط  
 .يسري على اجلميع

فمن الواضح أن الدولة    . ، مسائل أصعب بعض الشيء    "منتهكة للقانون الوطين  : "ويطـرح اجلزء األول من اجلملة      -٥٨
فلو كان األمر كذلك، كان اإلعالن، وخباصة       . ليسـت حرة يف اعتماد أي حترمي تريده ميس املمارسات الثقافية لألقليات           

 أن املقصود هو احترام هامش التقدير الذي جيب أن يكون لدى            إال. ، خالياً من أي مضمون تقريباً     ٤ من املادة    ٢الفقرة  
وما دام التحرمي يقوم على     . كل دولة إزاء املمارسات اليت تريد حترميها، مع مراعاة الظروف اخلاصة السائدة يف ذلك البلد              

 .أسس معقولة وموضوعية، فإذَن جيب احترامها

 ن، حيثما أمكن ذلك، حصول األشخاص املنتمني إىل أقليات        ينبغي للدول أن تتخذ تدابري مالئمة كي تضم         ٣-٤
 . على فرص كافية لتعلم لغتهم األم أو لتلقي دروس بلغتهم األم 

 والقاضي بأن   ١ومتشيا مع املطلب العام الوارد يف املـادة        . إن اللغـة أحد أهم العوامل اليت تنقل هوية اجلماعة          -٥٩
 لألقلية املعنية، من املطلوب اختاذ تدابري لصاحل األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات             على الدول تشجيع تعزيز اهلوية اللغوية     

 ).وهو أمر يذهب خطوات أبعد(أو تلقي دروس بلغتهم األم ) وهذا أقل ما ميكن فعله(لتعلم لغتهم األم 

 اجلماعة وطبيعة توطنها،    وتتوقف اخلطوات املطلوبة يف هذا املقام على عدد من العوامل املتغرية، من أمهها حجم              -٦٠
ومن املناسب أيضا معرفة ما إذا كانت       . أي إذا كانـت اجلماعـة تنحصر يف جزء من البلد أو أهنا مبعثرة يف كافة أحنائه                

اجلماعـة تشـكل أقلية مستقرة منذ أمد بعيد أم أهنا أقلية جديدة مكونة من مهاجرين حديثي العهد، سواء حصلوا على                     
 .اجلنسية أو مل حيصلوا
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ويف احلاالت اليت تكون فيها لغة األقلية لغة إقليمية يتكلمها ويستخدمها تقليديا العديد من األشخاص يف منطقة                  -٦١
وينبغي، يف أفضل هذه احلاالت، . من مناطق البلد، ينبغي للدول احلفاظ على تلك اهلوية اللغوية بأقصى ما متلك من املوارد

وملا كان من . تعليم االبتدائي بلغة الطفل اخلاصة به، أي لغة األقلية املتحدَّث هبا يف البيتأن يكون التعليم قبل االبتدائي وال    
الواجـب عـلى األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات، مثلهم مثل أولئك الذين ينتمون إىل أغلبيات، االندماج يف اجملتمع                   

) اللغات(وينبغي إدخال اللغة    . الدولة) لغات(أو لغة   الرمسية  ) اللغات(الوطـين ككـل، فإهنم حباجة أيضا إىل تعلم اللغة           
وعندما تكون هنالك أقلية لغوية كبرية يف البلد، تكون لغة األقلية أحيانا هي أيضا اللغة . الرمسية تدرجييا يف املراحل األخرية

 .الرمسية للدولة املعنية

املتعلقة بلغات األقليات بكثري من التفصيل يف       وعـلى الصـعيد اإلقليمي األورويب، ترد احلقوق اخلاصة بالتعليم            -٦٢
وخبصوص هذا املوضوع، وضع فريق من      . امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات الذي اعتمده جملس أوروبا          

تشرين (ات  اخلرباء توصيات تتعلق باحلقوق التعليمية لألقليات الوطنية، أعدت برعاية املؤسسة املعنية بالعالقات بني اإلثني             
 ).١٩٩٦أكتوبر /األول

و مـن الصعب إجياد حل موحد فيما يتعلق باللغات غري اإلقليمية اليت تتحدثها تقليديا أقليةٌ ما يف بلٍد ما، لكنها                   -٦٣
وينبغي تطبيق املبادئ املبينة أعاله حيثما كان مناسبا، لكن حيثما كان يعيش            . غـري مرتـبطة مبنطقة معينة يف ذلك البلد        

اص املنتمون إىل األقلية مبعثرين، مع وجود عدد قليل فقط من األشخاص يف مكان معني، حينئذ حيتاج أطفاهلم إىل                   األشخ
ومع ذلك ينبغي دائما أيضا أن تتاح أمامهم الفرصة لتعلم لغتهم . تعـلم لغـة البيئة احمليطة بشكل أكمل يف مرحلة مبكرة     

كغريهم، يف هذا الصدد، إنشاء مؤسسات خاصة تكون لغة األقلية فيها           وحيق لألشخاص الذين ينتمون إىل أقليات،       . األم
ومن املسائل املطروحة معرفة ما إذا      . غري أن للدولة احلق يف املطالبة بتدريس لغة الدولة أيضاً         . هـي لغـة التعليم الرئيسية     

تؤمن الدولة وجود ومتويل  ويكون من بني الشروط أن      . كانـت الدولة جمربة على تقدمي اإلعانات خبصوص هذا التدريس         
 أنه ينبغي   ٤ من املادة    ٣وينتج عن الصيغة العامة للفقرة      . بعـض املؤسسات اليت ميكنها التكفل بتدريس لغة تلك األقلية         

ومن مث، يتوقف ذلك على موارد الدولة إىل أبعد حد يذهب إليه      ". حيثما أمكن ذلك  "إتاحـة فرص مناسبة لكل شخص       
 .لغات األقليات بالنسبة لألشخاص الذين ينتمون إىل جمموعات مبعثرةااللتزام بتمويل تدريس 

إن . وتـُربز صـعوبات أكرب فيما يتصل باللغات اليت ال يستعملها سوى األشخاص املنتمني إىل أقليات جديدة                 -٦٤
يتكلمها املهاجرون يف   هؤالء يكونون دائما أكثر تبعثراً من األقليات القدمية واملستقرة، وميكن أن يكون عدد اللغات اليت                

وباإلضافة إىل ذلك، حيتاج األطفال إىل تعلم استخدام لغة بلد املهجر يف أسرع وقت ممكن               . بيوهتم يف بلد ما كبريا نسبيا     
لكن، إذا كان ينبغي لبعض األقليات اجلديدة التوطن مجاعيا بشكل مكدس يف منطقة ما من               . وبقدر ما ميكن من الفعالية    

غري أن من اجلدير باملالحظة أن      . ، فليس هناك سبب للتعامل معها على حنو خمتلف عن األقليات القدمية           البالد وبعدد كبري  
وعلى أية حال، حيق لألشخاص املنتمني إىل       . امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات ال يغطي لغات املهاجرين          

وحيق للدولة طلب تدريس    .  تسمح هلم بتدريس لغاهتم األم وتعلمها      أقليات جديدة إنشاء مؤسساهتم التعليمية اخلاصة اليت      
 .اللغة الرمسية أيضا
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 ينـبغي للـدول أن تتخذ، حيثما كان ذلك مالئماً، تدابري يف جمال التعليم من أجل تشجيع املعرفة بتاريخ                   ٤-٤
 ألشخاص املنتمني إىل أقليات   وينبغي أن تتاح ل   . األقليات املوجودة داخل أراضيها وبتقاليدها ولغتها وثقافتها       
 .فرص مالئمة للتعرف على اجملتمع يف جمموعه 

أثبتت التجربة أن اجملتمعات اليت تتعايش فيها مجاعات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية خمتلفة، غالبا ما أُمهلت فيها  -٦٥
وحيثما نشب نزاع، أُعطيت . تقاليد والثقافاتثقافة جمموعات األقليات وتارخيها وتقاليدها، وجتهل األغلبيات عادة تلك ال

عن ثقافة جمموعات األقليات وتارخيها وتقاليدها صورة مشوهة يف كثري من األحيان، جنم عنها ضعف احترام الذات داخل 
وتتجذر أحيانا الكراهية العنصرية وكراهية     . اجلماعـات ووضـع أفراد اجلماعة يف قوالب منطية من جانب اجملتمع ككل            

 .جانب والتعصباأل

ويقتضي التعليم متعدد   . ولتجنـب هـذه احلاالت، مثة حاجة إىل تعليم متعدد الثقافات ومشترك بني الثقافات              -٦٦
الـثقافات سياسـات وممارسات تعليمية تليب االحتياجات التعليمية املستقلة للجماعات اليت تعيش يف اجملتمع وتنتمي إىل                 

 التعليم املشترك بني الثقافات سياسات وممارسات تعليمية يتعلم بواسطتها األشخاص           تقالـيد ثقافية خمتلفة، بينما يتطلب     
 .املنتمون إىل ثقافات خمتلفة، سواء كانوا يف وضع األغلبية أو األقلية، التفاعل فيما بينهم على حنو بناء

اجملتمع ككل بتاريخ األقليات   إىل تعليم مشترك بني الثقافات، وذلك بتشجيع معرفة          ٤ من املادة    ٤وتدعو الفقرة    -٦٧
وينبغي متكني األغلبيات من االطالع على ثقافات األقليات ولغاهتا كوسيلة لتشجيع           . الـيت تعيش فيه وتقاليدها وثقافاهتا     

وينبغي تقدمي هذه املعرفة بطريقة إجيابية بغية تعزيز التسامح         . الـتفاعل ومـنع املـنازعات يف اجملتمعات متعددة اإلثنيات         
ـ  واالحنياز يف تصوير التاريخ وجتاهل إسهامات      . وكُُتـب التاريخ املدرسية مهمة بشكل خاص يف هذا املقام         . ترامواالح

وقد عنيت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة باحلاجة إىل       . األقليات مها سببان مهمان من أسباب التوترات اإلثنية       
 .وجودة يف كتب التاريخ املدرسية، لكن كثريا من العمل ال يزال مطلوباالقضاء على هذه التحيزات والتشويهات امل

 على الواجب التكميلي لضمان أن يكون األشخاص املنتمون إىل أقليات           ٤وتركـز أيضا هذه الفقرة من املادة         -٦٨
غلقة األصولية اليت ميكنها وحيتمل أن يتصدى هذا احلكم لالجتاه حنو اجلماعات الدينية أو اإلثنية امل. على علم باجملتمع ككل  

 .أن تصاب بكراهية األجانب والتعصب مثلها كمثل األغلبيات

 ضمان اإلدماج الذي حيقق املساواة والقائم على عدم التمييز واحترام           ٤ من املادة    ٤والغـرض العام من الفقرة       -٦٩
مث إن تكوُّن غيتوات بصورة غري . تمع الوطينكـل مجاعـة من اجلماعات الثقافية أو اللغوية أو الدينية اليت تشكل معاً اجمل        

مـتعمدة نوعاً ما حيث تعيش خمتلف اجلماعات يف عاملها اخلاص هبا دون معرفة األشخاص املنتمني إىل شرائح أخرى من                    
 .اجملتمع الوطين أو التسامح إزاءهم سيشكل انتهاكا لغرض اإلعالن وروحه

 يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال        ٤ من املادة    ٤ارد يف الفقرة    وقد ُعّبر عن اهتمام يشبه االهتمام الو       -٧٠
 ).٢٩املادة (ويف اتفاقية حقوق الطفل ) ٧املادة (التمييز العنصري 
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 ينبغي للدول أن تنظر يف اختاذ التدابري املالئمة اليت تكفل لألشخاص املنتمني إىل أقليات أن يشاركوا مشاركة     ٥-٤
 .م االقتصادي والتنمية يف بلدهمكاملة يف التقد 

هناك غالبا خطر إمكانية تعرض األقليات لالستبعاد أو التهميش أو اإلمهال نظرا لعددها احملدود مقارنة باألغلبية                 -٧١
ويف أسوأ احلاالت، تستويل قطاعات اجملتمع املهيمنة على أراضي األقليات ومواردها، مما ينتج عنه              . وألسـباب أخـرى   

ويف حاالت أخرى يهَمل األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات يف حياة     . خاص املنتمني إىل أقليات وهتميشهم    تشـريد األش  
وينبغي هلا أيضا منع وضع     .  اختاذ خطوات لضمان عدم حدوث ذلك      ٤ من املادة    ٥وتقتضي الفقرة   . اجملـتمع االقتصادية  

لى مستواها التقليدي يف التنمية بينما يشهد أفراد        بسبب شرط مضلل مفاده أن تظل األقليات ع       " متاحف"األقلـيات يف    
 .اجملتمع احمليط هبا حتسنا كبريا يف مستوى املعيشة

 إىل إدماج كل شخص يف التنمية االقتصادية الشاملة للمجتمع ككل، مع ضمان          ٤ من املادة    ٥ وتدعـو الفقرة     -٧٢
وميكن أن يكون حتقيق    . ليات من احلفاظ على هويتهم    أن يتم هذا االدماج على حنو ميكن األشخاص الذين ينتمون إىل أق           

التوازن الذي يتطلبه هذان اهلدفان املنفصالن صعبا، إال أن ما ييسره وجود رابطات لألقليات نشطة وحرة تستشار بشكل                  
 ٢تخذة مبوجب املادة    والتدابري امل . تـام فيما يتعلق جبميع األنشطة التنموية اليت تؤثر أو قد تؤثر يف األقلية اليت تنتمي إليها                

 .لضمان املشاركة تيسر هذه العملية

 ٥املادة 

 ُتخطط السياسات والربامج الوطنية وُتنفذ مع إيالء االهتمام الواجب للمصاحل املشروعة لألشخاص املنتمني             ١-٥
 .إىل أقليات 

  من املادة  ٥الفقرة  (ني لبلداهنم   ميكـن حتقيق مشاركة األشخاص املنتمني إىل أقليات يف التقدم والتنمية االقتصاديَّ            -٧٣
إال أن مصاحلهم تتعدى اجلوانب     . فقـط إذا روعيت مصاحلهم يف عملية ختطيط السياسات والربامج الوطنية وتنفيذها           ) ٤

ومن بني جوانب احلياة االجتماعية املتعددة اليت ينبغي من خالهلا أخذ مصاحل األقليات يف االعتبار، . االقتصـادية البحـتة   
ويف حني أن .  السياسـة التعليمية، أو السياسة الصحية، أو سياسة التغذية العامة، أو سياستا السكن واالستيطان              ختطـيط 

ينبغي حلكومة  : فقط، إال أن هذا ال خيتلف عما هو مطلوب بالنسبة لألغلبيات          " املشروعة"السلطات ملزمة مبراعاة املصاحل     
االهتمام "وينبغي إيالء   . ألي مجاعة، سواء أكانت أغلبية أم أقلية      " عةاملصاحل غري املشرو  "ختضـع للمسـاءلة أال تعـزز        

ملصاحل األقليات، مبعىن أنه ينبغي منحها الثقل املعقول مقارنة بغريها من املصاحل املشروعة اليت جيب على احلكومة         " الواجب
 .مراعاهتا

  إيالء االهتمام الواجب للمصاحل املشروعة     ينبغي ختطيط وتنفيذ برامج التعاون واملساعدة فيما بني الدول مع          ٢-٥
 .لألشخاص املنتمني إىل أقليات 

إن هلذا احلكم أمهية خاصة بالنسبة للمساعدة اإلمنائية، لكنه يتعلق أيضا بأشكال التعاون االقتصادي األخرى بني                 -٧٤
ضي تدل على أن هذا التعاون أمهل مصاحل وهناك العديد من األمثلة يف املا. الدول، مبا يف ذلك اتفاقات التجارة واالستثمار

وللوكاالت اإلمنائية واملؤسسات املالية وغريها من اليت تعمل يف جمال التعاون الدويل            . األقلـيات أو انتهكها بشكل مباشر     
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وعة أوال، ضـمان أال تؤثر التدابري اليت ينطوي عليها التعاون املنشود تأثرياً سلبيا على املصاحل املشر               : مهمـة مـزدوجة   
. ثانيا، ضمان أن يستفيد األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات، مثل نظرائهم من األغلبيات، من ذلك التعاون               . لألقلـيات 

. أنه ينبغي إعطاء ما يناسب من وزن ملصاحل األقليات، مع وضع مجيع العوامل يف االعتبار              " االهتمام الواجب "وتعين فكرة   
 وينبغي أن يشكل هذا جزءاً ال يتجزأ من أي. حملتملة على األقليات املتضررةوينـبغي إجـراء تقيـيم آلثـار الـتعاون ا         

 .دراسة جدوى

 ٦املادة 

وذلك، يف مجلة أمور، بتبادل     . ينـبغي للـدول أن تتعاون يف املسائل املتعلقة باألشخاص املنتمني إىل أقليات             
 .املعلومات واخلربات، من أجل تعزيز التفاهم والثقة املتبادلني

األوىل تتعلق بتقاسم املعرفة    . هـناك جمموعـتان مـن االعتبارات تشكالن األساس الذي يقوم عليه هذا احلكم              -٧٥
والثانية تتصل بتعزيز التفاهم والثقة     . وتـبادهلا بشـأن املمارسات الرشيدة اليت تتعلم الدول من خالهلا من بعضها البعض             

 .وللثقة املتبادلة أمهية خاصة. املتبادلني

وقد حصل يف املاضي توترات بني البلدان، ويف بعض         . اً ما يكون لألوضاع اليت تشمل األقليات آثار دولية        وكثري -٧٦
احلاالت ال تزال مستمرة فيما يتعلق مبعاملة األقليات، وخباصة العالقات بني الدولة األصلية ألقلية ما وبني الدول األخرى                  

ومن احملتمل أن ختل هذه التوترات بأمن       . اإلثنية أو الدينية أو اللغوية    الـيت يقـيم فيها أشخاص ينتمون إىل نفس اجلماعة           
 .البلدان املعنية وإجياد وضع سياسي صعب، داخليا ودوليا على السواء

ووفقا مليثاق األمم املتحدة،    .  الدول على التعاون إلجياد حلول بناءة لألوضاع اليت تعين األقليات          ٦وتشجع املادة    -٧٧
وينبغي هلا االمتناع عن أي استخدام للقوة، وأيضا عن       . يف عالقاهتـا الثنائية، مراعاة مبدأ عدم التدخل       ينـبغي للـدول،     

تشجيع استخدام العنف من جانب األطراف يف النـزاع بني اجلماعات يف دول أخرى، كما ينبغي هلا اختاذ مجيع التدابري                   
ومن ناحية  . األخرى بغية املشاركة يف النـزاع بني اجلماعات      الالزمة ملنع تسرب أي مجاعة مسلحة أو مرتزقة إىل الدول           

أخرى ينبغي هلا، يف عالقاهتا الثنائية، الدخول يف تعاون بناء، على أساس املعاملة باملثل، لتيسري محاية املساواة بني هويات                   
ن تربم الدول معاهدات    وهناك هنج متبع بشكل كبري يف أوروبا الوسطى والشرقية يقضي بأ          . مجـيع اجلماعات وتعزيزها   

ثنائـية أو غريهـا مـن الترتيبات املتعلقة بعالقات حسن اجلوار اليت تستند إىل مبادئ امليثاق وإىل القانون الدويل حلقوق            
اإلنسان، جتمع بني االلتزام الصارم بعدم التدخل وبني األحكام القاضية بالتعاون يف جمال تعزيز ظروف احملافظة على هوية                  

وينبغي أن تستند األحكام املتعلقة     . على االتصاالت عرب احلدود بني األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات         كـل مجاعـة و    
باألقلـيات الواردة يف هذه املعاهدات وغريها من الترتيبات الثنائية إىل الصكوك العاملية واإلقليمية املتصلة باملساواة وعدم                 

 . املعاهدات أحكاما تتصل بتسوية املنازعات املتعلقة بتنفيذهاوينبغي أن تتضمن هذه. التمييز وحقوق األقليات



E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2 
Page 18 

 

 ٧املادة 

 .ينبغي للدول أن تتعاون من أجل تعزيز احترام احلقوق املبينة يف هذا اإلعالن 

 على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي، وكذا على مستوى األمم    ٧ميكن االلتزام بالتعاون الذي تدعو إليه املادة         -٧٨
وعـلى الصعيد األورويب، ُوضع عدد من اآلليات واإلجراءات احلكومية الدولية الرامية، على األقل جزئيا، إىل                . حدةاملـت 

وتشمل هذه اآلليات جملـس دول حبـر      . تعزيـز حقوق األقليات على حنو سلمي وتيسري شؤون اجلماعة على حنو بناء            
اإلنسان التابع له، مبا يف ذلك حقوق األشخاص الذين ينتمون إىل  البلطيق واملفوض املعين باملؤسسات الدميقراطية وحقوق 

أقليات؛ ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومكتبها اخلاص باملفوض السامي لألقليات الوطنية؛ وجملس أوروبا الذي اعتمد        
 .عامل املعين باألقلياتويف األمم املتحدة، ميكن أن يتم التعاون من خالل الفريق ال. صكوكا متعددة تتصل باألقليات

وميكـن أيضـا للهيـئات املنشأة مبعاهدات، وخاصةً جلنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة املعنية حبقوق                  -٧٩
 ).٩انظر أيضـا أدناه حتت املادة . (اإلنسان، وجلنة حقوق الطفل، أداء دور مهم يف هذا املضمار

 ٨املادة 

 .ون وفاء الدول بالتزاماهتا الدولية فيما يتعلق باألشخاص املنتمني إىل أقليات          ليس يف هذا اإلعالن ما حيول د       ١-٨
 وعـلى الـدول بصـفة خاصة أن تفي حبسن نية بااللتزامات والتعهدات اليت أخذهتا على عاتقها مبوجب                   
 .املعاهدات واالتفاقات الدولية اليت هي أطراف فيها 

إنه إضافة إىل   .  القائمة لفائدة األشخاص املنتمني إىل أقليات وال يعدِّهلا        ال حيـل اإلعالن حمل االلتزامات الدولية       -٨٠
 .التعهدات املقطوعة من قبل وليس بديالً عنها

 ال ختـل ممارسـة احلقوق املبينة يف هذا اإلعالن بتمتع مجيع األشخاص حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية                 ٢-٨
 .املعترف هبا عاملياً 

ويرمي اإلعالن  . دة من األشخاص تكمل احلقوق املعترف هبا عامليا املمنوحة لكل شخص          إن حقـوق فئات حمد     -٨١
إىل تعزيـز تنفـيذ حقوق اإلنسان فيما يتعلق باألشخاص الذين ينتمون إىل أقليات، وليس إىل إضعاف متتع أي شخص                    

اً سلبيا يف متتع األشخاص الذين ال       ومن مث، جيب أال تؤثر ممارسة احلقوق مبوجب اإلعالن تأثري         . حبقـوق اإلنسان العاملية   
وال ميكن لوكاالت األقلية املعنية، وهي تبذل . ينتمون إىل أقليات حبقوق اإلنسان، وال األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات 

 ألي جهودها للحفاظ على اهلوية اجلماعية لألقلية أن تعتمد، استنادا إىل اإلعالن، تدابري تتدخل يف حقوق اإلنسان الفردية              
 .شخص ينتمي إىل تلك األقلية

 إن الـتدابري اليت تتخذها الدول لضمان التمتع الفعلي باحلقوق املبينة يف هذا اإلعالن ال جيوز اعتبارها، من                  ٣-٨
 .حيث االفتراض املبدئي، خمالفة ملبدأ املساواة الوارد يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

.  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     ١وين يف الكرامة واحلقوق وفقا للمادة       يولـد مجـيع الناس أحرارا ومتسا       -٨٢
 من اإلعالن العاملي على أن لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق املذكورة يف ذلك اإلعالن دومنا متييز من                   ٢وتنص املادة   

طرح سؤال عما إذا كانت التدابري اخلاصة      و. أي نوع، وال سيما التمييز بسبب العنصر أو اللغة أو الدين أو األصل الوطين             
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وميكن طرح  . املـتخذة لصاحل األقليات القومية أو اإلثنية أو الدينية أو اللغوية تشكل متييزا يف جمال التمتع حبقوق اإلنسان                 
لدولية للقضاء   من االتفاقية ا   ١ من املادة    ١السؤال ذاته بتوكيد أشد فيما يتعلق بتعريف التمييز العنصري الوارد يف الفقرة             

يقصد بتعبري التمييز العنصري أي متييز أو استثناء أو تقييد أو           : "على مجيع أشكال التمييز العنصري، اليت تنص على ما يلي         
تفضـيل يقـوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة                      

حلريات األساسية أو التمتع هبا أو ممارستها، على قدم املساواة، يف امليدان السياسي أو              االعـتراف حبقـوق اإلنسـان وا      
فالسؤال إذن هو ما إذا كانت التدابري       ". االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو يف أي ميدان آخر من ميادين احلياة العامة             

، ستشكل تفضيال "األصل القومي أو اإلثين"ى أساس اخلاصـة، مبوجـب اإلعالن بشأن األقليات، اليت سُتتخذ بالفعل عل   
 .ومن مث متثل متييزا غري مشروع

 على هذه املسألة باإلشارة إىل أنه جيب أال ُتعترب هذه التدابري، مبدئيا، بأهنا تتعارض               ٨ من املادة    ٣وجتيب الفقرة    -٨٣
ان املشاركة الفعالة أو ضمان أن تستفيد األقليات        ويف الظروف العادية، لن تشكل التدابري املتخذة لضم       . مع مبدأ املساواة  

إال أن . مـن التقدم االقتصادي يف اجملتمع، أو تتاح هلا إمكانية تعلم لغتها اخلاصة هبا، امتيازا هلا دون أفراد اجملتمع اآلخرين    
 .شودمن األساسي أال تتجاوز هذه التدابري ما هو معقول يف ظل هذه الظروف وأن تتناسب مع اهلدف املن

 ال جيـوز بـأي حال تفسري أي جزء من هذا اإلعالن على أنه يسمح بأي نشاط يتعارض مع مقاصد األمم                     ٤-٨
 .املتحدة ومبادئها، مبا يف ذلك املساواة يف السيادة بني الدول، وسالمتها اإلقليمية، واستقالهلا السياسي 

وينبغي أيضا مالحظة االعتقاد    . ة يف ميثاق األمم املتحدة    يستند اإلعالن، كما يرد يف الديباجة، إىل املبادئ الوارد         -٨٤
وتؤدي . الـذي ُعرب عنه يف الديباجة بأن تعزيز حقوق األقليات ومحايتها يسهم يف استقرار الدول السياسي واالجتماعي                

ارض مع مقاصد    دورها يف التذكري بأنه ليس يف اإلعالن ما ميكن تأويله بأنه يسمح بأي نشاط يتع               ٨ من املادة    ٤الفقـرة   
وهـناك إشـارة خاصـة إىل األنشطة اليت تتعارض مع مساواة الدول يف السيادة، وسالمة أراضيها واستقالهلا     . امليـثاق 

وكما سبقت اإلشارة، فإن حقوق األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات ختتلف عن حقوق الشعوب يف تقرير                . السياسـي 
 .أساساً ُيستند إليه للمطالبة باالنفصال أو عن الدولة أو تفكيكهااملصري، وال ميكن حلقوق األقليات أن تشكل 

 ٩املادة 

تساهم الوكاالت املتخصصة وسائر مؤسسات منظومة األمم املتحدة، كل يف جمال اختصاصها، يف اإلعمال               
 .الكامل للحقوق واملبادئ املبينة يف هذا اإلعالن

. ظومة األمم املتحدة، حيثما أمكن، يف إعمال اإلعالن إعماال كامال         جيب أن تسهم الوكاالت واهليئات التابعة ملن       -٨٥
وميثل الفريق العامل املعين    . وجيـب أن تراعي مشاريع التعاون واملساعدة التقنيَّني املعايري الواردة يف اإلعالن مراعاة كاملة             

وينبغي النظر إىل هذه املادة يف ضوء  . ون حافزا على هذا التعا    ١٩٩٥يوليه  /باألقلـيات الذي أنشأته األمم املتحدة يف متوز       
الذي يوجب على املنظمة تعزيز احترام ومراعاة حقوق اإلنسان واحلريات          ) ٥٦ و ٥٥الـمادتان  (ميـثاق األمم املتحدة     

وينبغي هليئات األمم املتحدة    . ويشكل تعزيز حقوق األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات جزءاً من ذلك االلتزام           . األساسية
 .االهتا املتخصصة مراعاة طلبات التعاون واملساعدة التقنيَّني، اليت يراد منها بلوغ أهداف هذا اإلعالن، مراعاة خاصةووك
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 احلواشي
 

)١( E/CN.4/Sub.2/AC.5/1998/WP.1. 

)٢( E/CN.4/Sub.2/AC.5/1999/WP.1. 

)٣( E/CN.4/Sub.2/AC.5/2000/WP.1. 

 .١٩٩٤االتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية اليت اعتمدها جملس أوروبا سنة  )٤(

 ووثيقة اجتماع كوبنهاغن التابع ملؤمتر البعد اإلنساين ملؤمتر األمن          ١٩٧٥ لسنة   أمهها وثيقة هلسنكي اخلتامية    )٥(
 .٤٠ إىل ٣٠، الفرع الرابع، الفقرات من ١٩٩٠والتعاون يف أوروبا، 

الذي اعتمدته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف    ) ١٩٩٤ (٢٣ميكـن اإلحالـة هنا أيضا إىل التعليق العام رقم            )٦(
ـ . دورهتـا اخلمسـني    احلكم اخلاص حبقوق   ( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         ٢٧ناول هذا التعليق املادة     ويت

 الفرق بني حق الشعوب يف تقرير املصري وحقوق األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات، احملمية               ١-٣، ويربز يف الفقرة     )األقلـيات 
 .٢٧مبوجب املادة 

 ١-٦، الفقرتان   ١٩٩٤ املعتمد يف الدورة اخلمسني،      ٢٣لتعليق العام رقم    اللجـنة املعنـية حبقوق اإلنسان، ا       )٧(
 .٢-٦و

، ١٩٩١يوليه / متوز١٩تقرير اجتماع اخلرباء املعين باألقليات القومية ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا، جنيف،      )٨(
سبل والوسائل لتسهيل حـل املشاكل اليت      ال"إيـدي بشأن   . انظر أيضاً التقرير املرحلي الثاين للمقرر اخلـاص أ       . اجلـزء الرابع  

 .١٥٥-١٢٢، الفقرات )E/CN.4/Sub.2/1992/37(تشمـل األقليات حـالً سلمياً وبنـاًء 

ميكن العثور على توصيات لوند على موقع املفوض السامي املعين باألقليات الوطنية التابع ملؤمتر األمن والتعاون          )٩(
 .http://www.osce.org/hcnm/documents/lund.htmيف أوروبا، 

 .٨٨-٨١، الفقرات )E/CN.4/Sub.2/1999/21(تقرير الفريق العامل املعين باألقليات عن دورته اخلامسة  )١٠(

 .٢٢؛ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة ٢٠اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة  )١١(

- - - - - 


