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  جملس حقوق اإلنسان
  احملفل املعين بقضايا األقليات

  الدورة الثانية
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣-١٢جنيف، 

  عنية بقضايا األقليات، غاي ماكدوغال،مذكرة من اخلبرية املستقلة امل
  بشأن األقليات واملشاركة السياسية الفعالة

  مقدمة

 العديد من األوضاع حول العامل أن حتقيق متثيل كاٍف لفئات األقليات يف عملية صـنع الـسياسات                  يتجلى من   -١
ا أفراد هذه الفئات، وما يترتب عليها من        والقرارات يف اجملتمع هو أمر ضروري لكسر حلقة التمييز واالستبعاد اليت يعانيه           

مستويات فقر غري متناسبة، وما يرتبط هبا من عراقيل حتول دون التمتع الكامل بالعديد من احلقـوق املدنيـة والثقافيـة                     
  .واالقتصادية والسياسية واالجتماعية

 دينية ولغوية إىل أن ضمان اعتبار       ويشري إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات             -٢
جزءاً ال يتجزأ من تنمية اجملتمع بأسره وداخل إطار دميقراطي يـستند إىل حكـم               "األشخاص املنتمني إىل هذه األقليات      

هو شرط ضروري لبناء عالقات يسودها الوئام واالحترام، أو احلفاظ على هذه العالقات، بني خمتلف مكونات                " القانون
 واملشاركة الفعالة ألفراد فئات األقليات يف احلياة السياسية للمجتمع الذي ينتمون إليه هو عامل أساسي إلقامة                 .)١(اجملتمع

  .جمتمع مسامل ودميقراطي

   اإلطار القانوين-أوالً 
تقلـد  "و" املشاركة يف إدارة الشؤون العامة لبلـده      "حيمي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حق كل شخص يف            -٣

كما يعترف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية         .)٢("ف العامة يف بلده على قدم املساواة مع اآلخرين        الوظائ
                                                      

 .الفقرة السادسة من الديباجة  )١(

 .٢١املادة   )٢(
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حبق كل مواطن، دون متييز من أي نوع، يف أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة لبلده، وأن ينتِخب وُينتَخب، وأن يتقلـد                      
  .)٣(الوظائف العامة يف بلده

  من إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنيـة وإىل أقليـات دينيـة ولغويـة                   ٢وتنص املادة     -٤
  :على ما يلي

لألشخاص املنتمني إىل أقليات احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية والدينية واالجتماعيـة واالقتـصادية         -٢"...  
  .والعامة مشاركةً فعلية

حلق يف املشاركة الفعالة على الصعيد الوطين، وكذلك علـى الـصعيد      لألشخاص املنتمني إىل أقليات ا      -٣  
اإلقليمي حيثما كان ذلك مالئماً، يف القرارات اخلاصة باألقلية اليت ينتمون إليها أو باملناطق اليت يعيشون فيها، علـى أن                    

  .تكون هذه املشاركة بصورة ال تتعارض مع التشريع الوطين
  ...".يات احلق يف إنشاء الرابطات اخلاصة هبم واحلفاظ على استمرارهالألشخاص املنتمني إىل أقل  -٤  

ويف تعليق الفريق العامل املعين باألقليات على إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنيـة وإىل                    -٥
ين ككل أمر جوهري، سـواء      احلق يف املشاركة يف مجيع جوانب حياة اجملتمع الوط        "أقليات دينية ولغوية، قال الفريق إن       

اً فحسب بل يتسم بالتعددية أيـض  ليس متكامالًاً ليعزز األشخاص املنتمون إىل أقليات مصاحلهم وقيمهم أو ليقيموا جمتمع      
  . )٤("ويقوم على التسامح واحلوار

 يـستطيعون   عدد األشخاص املنتمني إىل أقليات صغري جداً بطبيعته حبيث ال         "ويف حني الحظ الفريق العامل أن         -٦
املشاركة الفعالة تتطلب   "أن  اده  ف، فقد أعرب عن رأي م     "حتديد نتيجة القرارات يف الدميقراطيات اليت تعتمد نظام األغلبية        

  .)٥("التمثيل يف اهليئات التشريعية واإلدارية واالستشارية، وبشكل أعم يف احلياة العامة

ق الشعوب يف تقرير املصري، على النحو املعّبر عنـه يف سـياق    اإلشارة إىل أن احملفل لن ينظر يف حقواملهمومن    -٧
حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية      فهذه املطالبات غري مشمولة بإعالن      . تفكيك دولة ما  ب  أو االنفصالباملطالبات  

  . )٦(أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

   قضايا تستدعي النظر فيها-ثانياً 
  :لى عناصر ثالثة رئيسية هيسريكز النقاش ع  -٨

                                                      

 .٢٥املادة   )٣(

)٤(  E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2 ٣٥، الفقرة.  
 .٤٤ و٤٢الفقرتان . املرجع نفسه  )٥(

 .٨٤ و١٥الفقرتان . املرجع نفسه  )٦(
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 حتديد التحديات واملشاكل اليت تواجه األقليات والدول؛  •

 حتديد املمارسات اجليدة فيما يتعلق باألقليات واملشاركة السياسية؛  •

 .النظر يف الفرص واملبادرات واحللول  •

نتهجة حالياً لزيادة املـشاركة الفعالـة   ينظر احملفل، يف إطار املواضيع الواردة أدناه، يف املمارسات والطرق امل       وس  -٩
  :لألقليات يف عمليات ومؤسسات صنع السياسات والقرارات

  الربملانات الوطنية واحمللية؛  •
  ؛ أو التشاوريةوهيئاهتم االستشارية" األقليات"برملانات   •
  اهليئات التنفيذية املركزية واحمللية على الصعيدين الوطين واحمللي؛/احلكومات  •

أثر التمييز على املشاركة السياسية لألقليات؛ إىل أي مدى يسهم قبـول اجملتمـع إدمـاج                : ركة والتمييز املشا
  األقليات يف تيسري مشاركتهم الفعالة يف العمليات واملؤسسات السياسية؟

  ات ؟كيف ميكن ضمان دورٍ فعال لألقليات يف عملية صنع السياسات والقرار: التمثيل والتمكني/عقولالتمثيل امل

احلرمان من اجلنسية على أسس متييزية؛ احلق يف االقتراع،         : العقبات اليت حتول دون املشاركة السياسية لألقليات      
واملتطلبات اللغوية لتسجيل الناخبني، والترشح لالنتخابات أو تقلد مناصب عامة؛ موقع مراكز االقتـراع؛ تـوفري                

  .م جمتمعات األقليات عن املشاركة يف الشؤون العامةالتثقيف للناخبني بلغات األقليات؛ إمكانية إحجا

ما هو أثر القوانني والُنظم االنتخابية؟ هل مثة نظام انتخايب مثايل أو أكثر فعالية على : أثر خمتلف الُنظم االنتخابية 
الـُنظم  /)مع إمكانية القوائم املفتوحـة أو بـدوهنا       و،  حتديد عتبات أو بدونه   مع  (كُنظُم التمثيل النسيب    : األقل

االنتخابية القائمة على األغلبية أو على ترجيح فوز املرشح احلاصل على أكرب عدد من األصوات؟ هـل ينبغـي                   
لألقليات يف البلد؟ هل ينبغي أن يؤثر ترسـيم املقاطعـات أو            ) أو عدم التركز اجلغرايف   (مراعاة التركز اجلغرايف    

  املناطق االنتخابية على متثيل األقليات؟

اهليئات املختلفة اليت ميكن أن تعاجل العقبات اليت حتـول دون مـشاركة األقليـات يف احليـاة                  /املؤسسات
إنشاء مكتب أمني مظامل لألقليات أو شعبة خاصة معنية باألقليات ضمن املؤسسة الوطنيـة حلقـوق     : السياسية

التوعية الربملانية لـصاحل جمتمعـات      اإلنسان؛ ختصيص وزارة لألقليات؛ ختصيص جلنة برملانية لألقليات؛ أنشطة          
  .قليات؛ دور وسائل اإلعالمألا

ما هي السبل الكفيلة بضمان متثيل كاٍف لألقليات يف األحزاب السياسية الرئيـسية؟             : دور األحزاب السياسية  
هل حتظى بالتشجيع وُيؤذن    : هل تسعى األحزاب للوصول إىل جمتمعات األقليات؟ األحزاب السياسية لألقليات         

  بإنشائها أم ُتحظر؟ هل هلا دور فعال أم تبعث على االنقسام؟
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منظمات كسب التأييد التابعة لألقليات؛ نظرة األقليات إىل        /اجلمعيات/األحزاب السياسية : دور فئات األقليات  
  .أثر املشاركة يف املؤسسات الوطنية؛ العالقات بني ممثلي األقليات ومجهور األقليات

، فمـا هـي      حقوق نقـض   إذا ُوجدت :  متس األقليات  لقرارات املتعلقة بقضايا  حقوق نقض السياسات وا   
  املؤسسة اليت ينبغي أن حتصل على حق النقض؟/اآللية

املقاعـد احملجـوزة لألقليـات يف       : احلصص أو املقاعد احملجوزة أو أي آليات أخرى لضمان متثيل األقليات          
  .ات استشارية أخرى لألقلياتجمالس األقليات أو أي هيئ/حماكم/الربملان؛ برملانات

ُيطبق يف بلدان معينة يف جمال احلقوق اللغوية والتعليم والدين واهلوية الثقافيـة   : االستقالل الثقايف واحلكم الذايت   
  .وما إىل ذلك

  :تشمل املسائل ذات الصلة ما يلي

 حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات؛  •

 سائل اإلعالم؛حرية الصحافة ووصول األقليات إىل و  •

 اتسام عملية صنع القوانني باالنفتاح واملشاركة والشفافية؛  •

 حرية املشاركة يف األنشطة السياسية بصفة فردية أو من خالل األحزاب السياسية أو غريها من املنظمات؛  •

 .حرية مناقشة الشؤون العامة وتنظيم مظاهرات واجتماعات سلمية  •

  األمم املتحدة املعين بقضايا األقليات أهداف ومقاصد حمفل -ثالثاً 
 الذي يطلـب إىل     ٦/١٥دت أهداف ومقاصد احملفل املعين بقضايا األقليات يف قرار جملس حقوق اإلنسان             ُحدِّ  -١٠

  :املنتدى أن يتوىل، بتوجيٍه من اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات ووفقاً لتحضرياهتا، املهام التالية

 اليت تتعلق باألشخاص املنـتمني إىل أقليـات         القضايا منرباً للحوار والتعاون يف      كونياً لي ينعقد سنو أن    •
 قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية؛

 يقدم مسامهات وخربة مواضيعية ألعمال اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات؛أن   •

ص واملبادرات من أجل زيادة تنفيذ إعالن حقـوق         ل أفضل املمارسات والتحديات والفر    د وحيلّ حيدِّأن    •
 األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية؛

 يصدر توصيات مواضيعية كي تقدمها اخلبرية املستقلة إىل جملس حقوق اإلنسان؛أن   •

دة وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصـصة  يساهم يف اجلهود الرامية إىل حتسني التعاون بني آليات األمم املتحأن    •
األشخاص املنـتمني إىل أقليـات   حقوق وصناديقها وبراجمها بشأن األنشطة ذات الصلة بتعزيز ومحاية     

 .قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، مبا يف ذلك على الصعيد اإلقليمي
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ع طائفة واسعة من اجلهات صاحبة املصلحة، مبا        ويتيح احملفل فرصة فريدة للعمل واحلوار بشأن قضايا األقليات م           -١١
ـ خت امل ا، ووكاالهت فيها الدول األعضاء يف األمم املتحدة وهيئات األمم املتحدة         ، واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة       صةص

صلحة واحملفل مفتوح للمشاركة النشطة من مجيع اجلهات صاحبة امل        . واملنظمات اإلقليمية، وممثلو األقليات واجملتمع املدين     
  .وسينتهج أشكاالً مبتكرة من التعاون وطرائق املشاركة

   شكل الدورة وجدول أعماهلا-رابعاً 
  . آلراء اخلرباء واملشاركني من جمتمعات األقليات يف إطار أعمال احملفلعاليةسُتعطى أولوية   -١٢

ياسية هو القـضية اجلوهريـة      وسيكون موضوع التركيز الذي وقع االختيار عليه بشأن األقليات واملشاركة الس            -١٣
  .وسُيتاح جدول أعمال مشروح قبل انعقاد الدورة. الوحيدة على جدول أعمال الدورة الثانية للمحفل

   املشاركة يف احملفل-خامساً 
، سيكون احملفل مفتوحاً أمام املشاركني من الدول، وآليات األمـم املتحـدة، وهيئـات               ٦/١٥عمالً بالقرار     -١٤

، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمـات       التابعة لألمم املتحدة   ، والصناديق والربامج  تخصصةكاالت امل املعاهدات والو 
ميدان حقوق اإلنسان، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها من اهليئات الوطنية ذات            عاملة يف   اإلقليمية ال واآلليات  

قليات واملنظمات غري احلكومية اليت هلا مركز استشاري لـدى اجمللـس   الصلة، واألوساط األكادميية واخلرباء يف قضايا األ 
كما سيكون احملفل مفتوحاً أمام املنظمات غري احلكومية واملنظمات األخرى اليت متثل األقليات             . االقتصادي واالجتماعي 

  .واليت تتفق أهدافها ومقاصدها مع روح ميثاق األمم املتحدة ومقاصده ومبادئه

  تائج الن-سادساً 
 يتوىل رئيس احملفل مسؤولية إعداد ملخص ملناقشات احملفل وإتاحتها جلميع املشاركني؛  •

ملموسة على شكل توصيات مواضيعية ذات قيمة عمليـة        وسيسعى احملفل إىل التوصل إىل نتائج عملية          •
 جلميع اجلهات صاحبة املصلحة؛

 توصيات مواضيعية سُتدرج يف التقرير الذي       ، ستكون نتيجة دورة احملفل عبارة عن      ٦/١٥وفقاً للقرار     •
ستقدمه اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات عن دورة احملفل إىل جملس حقوق اإلنـسان يف دورتـه       

 .٢٠١٠مارس /العادية الثالثة عشرة املقرر عقدها يف آذار

- - - - -  


