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  جملس حقوق اإلنسان 
  احملفل املعين بقضايا األقليات

  الدورة الثانية
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣ و١٢جنيف، 

يئات حقوق اإلنسان   أعمال مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وه          
  فيما يتعلق باألقليات واحلق يف املشاركة الفعالة

  *مذكرة من األمانة    

  مقدمة  -أوالً   
مفوضية األمم املتحدة حلقـوق     األعمال اليت أجنزهتا    حملة عامة عن    تقدم هذه الورقة      -١

حلق يف ات واألقليا موضوعبشأن وهيئات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ) املفوضية(ن اإلنسا
املعـين   الدورة الثانية للمحفـل   أعمال  هو اإلسهام يف     الورقةوالغرض من   . ةاملشاركة الفعال 

لـى  عـالوة ع و.  الفّعالةتها السياسيةومشاركت األقلياالذي سريكز على األقليات،  بقضايا
قومية  ىل أقلياتإإعالن حقوق األشخاص املنتمني  ألحكام ذات الصلة منالورقة لاستعراض 

ن األعمال اليت أجنزهـا مكلفـون        حملة عامة ع   قدمتفإهنا  أقليات دينية ولغوية،    وإىل  إثنية  أو  
 بقضايا ، مبن فيهم اخلبرية املستقلة املعنيةهذا املوضوعبواليات يف إطار إجراءات خاصة بشأن 

كما تسلّط الورقة الضوء    . ناالستعراض الدوري الشامل ويف عملية ديربا     عملية  األقليات يف   
لقـسم  ويركـز ا  . نمعاهدات حقوق اإلنسا  منشأة مبوجب   يئات  هلخمتارة  ى استنتاجات   عل

، املفوضية يف امليدانومشاركة  ية وبناء القدراتاضيعاملشورة املوإسداء األخري من الورقة على 
  .اراحلق يف املشاركة يف صنع القر دعموجهة حنو امل

__________ 

 .يقةتأخر تقدمي هذه الوث  *  
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      أقليات وإىل   قومية أو إثنية   تىل أقليا  إ إعالن حقوق األشخاص املنتمني     -ثانياً   
  دينية ولغوية

ىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية        إاملنتمني   حقوق األشخاص يرد يف إعالن      -٢
والـذي  ،  تألقليافيما خيص موضوع ا   دة  لألمم املتح  يةرئيسوهو النقطة املرجعية ال   ولغوية،  

أربعة ،  ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨خ   املؤر ٤٧/١٣٥يف قرارها   عتمدته اجلمعية العامة    ا
احليـاة   (٢-٢املادة : يف املشاركة على النحو التايلحتديدا إىل حقوق األقليات  تشري أحكام

            )صـنع القـرار  ( ٣-٢ واملـادة  )عية واالقتصادية واحلياة العامـة واالجتما الثقافية والدينية
  ).ةالربامج والسياسات الوطني (١-٥املادة و) تقدم االقتصادي والتنميةلا (٥-٤واملادة 

 يف  إعالن حقوق األقليات  وتطبيق  فهم   يفيات  ألقلالفريق العامل املعين با   قد توّسع   و  -٣
 أوضـح كة،  املشارفيما يتعلق حبقوق    و). E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2 (قّدمهالتعليق الذي   
إال ،   أو احلكم الذايت    تقرير املصري  يف ق أن اإلعالن ال مينح مجاعات األقليات احل       الفريق العامل 

محاية هوية األقليات وضمان جتاه الطريقة الفضلى يف بعض احلاالت لتنفيذ واجبات الدولة  أن  
الدينية أو اللغوية أو املـسائل      االستقاللية فيما يتعلق باملسائل     مشاركتها الفعالة هي ترتيبات     

تيبات للحكم الذايت، فإن الفريـق العامـل   وإذا ما رغبت الدول يف وضع تر    .  عموماً الثقافية
أشخاص ينتمـون إىل    ينصحها بأن من املمكن تنظيمها وإدارهتا من جانب رابطات ينشئها           

  . من اإلعالن٤-٢ أقليات وفقاً للمادة
نفسه  الواسع   احلياة العامة مبعناه   تعبري   لفريق العامل ، عّرف ا  ٢-٢وفيما خيص املادة      -٤

أي ،   على مجيع أشكال التمييز العنـصري      االتفاقية الدولية للقضاء  ن   م ١ة  ورد يف املاد  الذي  
شغل يف  ، و ق الفرد يف أن ينتخب وُينتخب     احلقوق املتصلة حب  بعبارة أخرى، على حنو يشمل      

وربط الفريق العامل هذا احلـق      . ةاالت السياسية واإلداري  اجملغري ذلك من    ، و املناصب العامة 
تنطـوي علـى    شاركة  السبل الكفيلة بتحقيق امل    إن   هن بقول  اإلعال يفالواردة   احلقوقبسائر  

اتـصاالت حـرة    وإقامة  ) ٤-٢ة  اليت سبق ذكرها يف املاد    (قليات  رابطات األ الستفادة من   ا
 فتتنـاول حتديـدا     ٣-٢أما املـادة    ). ٥-٢املادة  (ها على السواء    حدودداخل الدولة وعرب    

ة اليت تعيش فيها     املنطق  يف  تؤثر يف األقلية أو    املسائل اليت ات املتعلقة ب  املشاركة يف صنع القرار   
اليت تدل ضـمنا    " بفعاليةاملشاركة  "مهية احلامسة لعبارة    لفريق العامل على األ   وشدد ا . األقلية
عمليـة  ة ل املراحل األولي  اعتبارا من    األشخاص املنتمني إىل أقليات    ممثليه ينبغي إشراك    أنعلى  

  . فيهابوسعهم التأثريحىت يكون صنع القرار 
        مبوجـب  ه أن يعّين احلـد األدىن مـن احلقـوق         تعليقومل يقصد الفريق العامل يف        -٥

قائمة بأفـضل   أن يقدم    أيضاًقصد  ، بل    لألشخاص املنتمني إىل أقليات فحسب     ٣-٢املادة  
 .املمارسات اليت قد تفيد احلكومات واألقليات يف إجياد حلول مالئمة للمشاكل اليت تواجهها       

  :ى الفريق العامل ما يليوقد رأ
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ضـمان  وسيلة لفض املنازعـات و    املشاركة الفعالة مبثابة     ميكن أن تكون    )أ(  
   متعدد األعراق؛يف جمتمعاالستقرار 
يتلخص احلد األدىن املطلق للمشاركة الفعالة يف حق األقليات يف أن ُيستمع              )ب(  
  مراعاهتا قبل اعتماد القرارات اليت تعنيها؛ وإىل آرائها
أنـسب   تكوين خمتلف أنواع مجاعات األقليات واحتياجاهتا وتطلعاهتا      حيدد    )ج(  
  ؛)١(املشاركة الفعالةاملواتية لتحقيق تهيئة الظروف الكفيلة بالطرق 

يف اهليئات التشريعية واإلدارية واالستشارية،     متثيال  تتطلب املشاركة الفعالة      )د(  
  . بشكل أعمويف احلياة العامة

تأسيس أحزاب سياسية علـى     إىل أن   مشريا  ) د(لفريق العامل يف النقطة     وقد توّسع ا    -٦
فيهـا األقليـات   املناطق اليت تتركز   يف   و ت،ألقلياتاح أمام ا  أسس عرقية هو خيار ينبغي أن يُ      

وباإلضافة إىل . مقاطعات ممثلة بعضو واحد لتوفري متثيل كاف لألقلية  ميكن استخدام   إقليميا، و 
اقتـراع تفـضيلي    نظم التمثيل النسيب، و   مشلت   خيارات أخرى،    امل الفريق الع  ذلك، اقترح 

إنـشاء  ، و تفريع السلطة مبدأ   باالستناد إىل    وحتقيق ال مركزية السلطات   يتخذ شكال معينا،    
أو موائد مستديرة تشارك فيها األقليات داخل أطر استشارية أو هيئات هيئات إلسداء النصح    

لى معـايري   ع  املؤسسات العامة  ه ينبغي أال ُتبىن   أنل أكد   الفريق العام غري أن   . مؤسسية مالئمة 
، بـل ينبغـي     )سواء على الصعيد احمللي أو اإلقليمي أو على الصعيد الوطين          (عرقية أو دينية  

بني الطوائـف   فيما  فرص العمل يف القطاع العام      يف  أن يكون هناك تكافؤ     عوضا عن ذلك    
  .على اختالفهاالعرقية واللغوية والدينية 

  شـرط مهـم    املواطنة، فقد أشار الفريق العامل إىل أن        ٣-٢أما فيما يتعلق باملادة       -٧
ألفراد اليت حتول دون حصول اتقليل عدد العقبات عليه، ينبغي و. يتهاملشاركة وفعالكتمال ا ال

 من   تطوير أشكال املشاركة بالنسبة للمقيمني     وينبغي أيضاً  على اجلنسية،    املنتمني إىل أقليات  
مبا يف ذلك حقوق التصويت على الصعيد احمللي بعد مرور فترة معينـة علـى             (اطنني  غري املو 

املراقبني املنتَخبني من غري املواطنني يف مجعيات تشريعية ومجعيات صنع القرار           إدماج  اإلقامة و 
  .)الوطينالصعيد  البلدي واإلقليمي وينعلى الصعيد

ىل أن اإلعالن يشترط مبوجب هـذه        إ ٥-٤تناوله املادة   وأشار الفريق العامل لدى       -٨
املادة اختاذ خطوات حتول دون استبعاد األقليات من حياة اجملتمع االقتصادية أو هتميـشها أو               
إمهاهلا، ولكنه يهدف يف الوقت نفسه إىل احليلولة دون أن تصبح هذه األقليات مجاعات عفا               

فيمـا يتعلـق     التقليـدي امكاهنيفيد بأن تراوح األقليات شرط مضلل   عليها الزمن مبقتضى    

__________ 

من قبيل األقليات املشتتة مقابل األقليات املتضامة، أو األقليات الصغرية مقابل الكبرية، أو القدميـة مقابـل                  )١(
 .اجلديدة، أو األقليات الدينية مقابل العرقية، أو مزيج من النوعني كليهما
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قيقا وحت. همهبا حتسنا كبريا يف مستوى معيشت     اجملتمع احمليط   فراد  أبينما يشهد   لتنمية  امبستوى  
االقتصادية الشاملة للمجتمع ككل    التنمية  عملية   يف    تدعو املادة إىل إدماج اجلميع     هلذه الغاية، 

 املهمة، اقترح الفريق العامل سعيا إىل تسهيل هذهو. ألقليات على هويتهاابطرق تكفل حفاظ 
فيما يتعلق جبميع لألقليات يتم التشاور معها بالكامل     رابطات نشطة وحرة    تيسري األمر بإقامة    

  . تنتمي إليها أو قد تؤثر عليهااألقلية اليتعلى األنشطة التنموية اليت تؤثر 
   ملـادة الـسابقة   ، مشريا إىل أن ا١-٥ باملادة ٥-٤ومن مث ربط الفريق العامل املادة     -٩

يف عملية  أي بعبارة أخرى، بعد مراعاة مصاحل األقليات        (ال ميكن حتقيقها إال بتنفيذ الالحقة       
 أبعد مما تذهب إليه املادة      ١-٥وتذهب املادة   . )ختطيط السياسات والربامج الوطنية وتنفيذها    

ل إىل أنـه ينبغـي   أشار الفريق العامو. ، ألهنا ال تركز حصرا على اجلوانب االقتصادية       ٥-٤
ختطيط السياسة التعليمية، أو السياسة الصحية،      ملصاحل األقليات يف    " االهتمام الواجب "إيالء  

أي بعبارة أخرى،   ( على سبيل املثال     أو سياسة التغذية العامة، أو سياستا السكن واالستيطان       
  .)صاحل املشروعةينبغي االهتمام هبذه املصاحل على حنو معقول عند مقارنتها بغريها من امل

سة دورته اخلام يف  التوصيات اليت اعتمدها    بشكل كبري إىل    فريق العامل   كما استند ال    -١٠
)E/CN.4/Sub.2/1991/21 (وبـىن  . ألقلياتلة الفعالة   املشاركلة  مسأليت تناول فيها بإسهاب     ا

 وحقـوق املواطنـة  ورقة بشأن مسألة : اثنتني، مهارقيت عمل الفريق العامل مناقشاته على و

 (E/CN.4/Sub.2/AC.5/1999/WP.4) وأخـرى  (E/CN.4/Sub.2/AC.5/1999/WP.3) األقليات

ـ بشأن توصيات احللقة الدراسية اإلقليمي   رويب املركـز األو ا ة عن املشاركة الفعالة اليت نظمه
وقد نظر الفريق العامل خالل الفترة املمتـدة بـني األعـوام            . بورغلقضايا األقليات يف فلرت   

 واحلق يف املشاركة الفعالة اتاليت تعىن باألقليضافية اإلورقات المن  يف عدد ٢٠٠٦ و١٩٩٧

  ).انظر املرفق(ا ضايقما يتصل هبا من و

   بقضايا األقلياتة املعنية املستقلةخلبريوالية ا  - ثالثاً  
املـسندة إىل   واليـة    يف إطار ال   حظيت حقوق األقليات يف املشاركة باألولوية أيضاً        -١١
األقليـات  املنتمني إىل   فراد  ألمشاركة ا ان  ضمويعترب  .  بقضايا األقليات  ة املعني ة املستقل ةاخلبري

االت  اجمل أحد،  االقرارات اليت تؤثر عليه   ص  خيا  فيمسيما   اليف احلياة العامة، و   مشاركة فعالة   
 ليةالية احلا الوفة ب اليت حددهتا املكلّ  ألقليات يف مجيع أحناء العامل      األربعة ذات األمهية بالنسبة ل    

الكاملة والفعالـة لألقليـات يف      ة  شاركوتعد امل . على أهنا من أولويات الوالية املسندة إليها      
ة يف مجيـع     املستقل ةخلبري ا اهبا من املبادئ اليت تسترشد      سات والقرارات اليت تؤثر عليه    السيا

  .أعماهلا املواضيعية
األقليات يف سياق ختفيف حـّدة      على مجاعات   يف تركيزها    اخلبرية املستقلة    وأبرزت  -١٢

إىل العمل  ، احلاجة   )A/HRC/4/9/Add.1(الفقر وحتقيق التنمية وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية        
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وذلـك  ،   حبد ذاهتـا   األقلياتها  ، مبا في  كافةالفاعلة  األطراف اإلمنائية   ها من   الدول وغري مع  
كما . ات وحقوقها حتياجات األقلي الكامل ا تراعي ب لتعزيز الربامج والسياسات واألنشطة اليت      

على زيادة فهم   لألقليات يف معرض تركيزها     مبراعاة الصوت السياسي    اهتمت اخلبرية املستقلة    
            االسـتقرار اسـتتباب   ضـمان   ي و  سياق تعزيز االنـدماج االجتمـاع      قضايا األقليات يف  

  .يف اجملتمعات
غريها مـن  مل األمم املتحدة و إطار ع قضايا األقليات يف   مراعاةتعميم  وفيما يتصل ب    -١٣

مـع األقليـات   ن التـشاور  إىل ضماة  املستقلةاخلبريف، تسعى   ملتعددة األطرا املهمة ا احملافل  
ـ  ختطـيط بـرامج   يفا القرارات اليت تؤثر عليهاختاذ الية يف املشاركة بفعمتكينها من و ل العم

مـسألة   و لى موضوع األقليـات   ععمدت اخلبرية املستقلة لدى تركيزها      ،  اأخريو. وتنفيذها
األقليات عمدا  حرمان   الضوء على ، إىل تسليط    لتجريد من اجلنسية بدافع التمييز    أو ا احلرمان  

على مر   اليت ختلّف تبعات تعاين منها       من العمليات السياسية  من اجلنسية كوسيلة الستبعادها     
  ).A/HRC/7/23انظر الوثيقة (ل األجيا
املمارسـات  القطرية، تعكف اخلبرية املستقلة على دراسـة        وفيما يتعلق بالزيارات      -١٤

قد بّينـت يف    قليات، و املشاركة السياسية لأل   فيما خيص    والوطين احملليستويني  اجليدة على امل  
 متثيـل تدين مستوى    احمللي و  صعيدعلى ال األقليات  تدابري مشاركة   أحيان كثرية قصور فعالية     

توصيات مفصلة  وميكن االطالع على    . )٢( مناطق العامل  يف مجيع ية  سياس اهليئات ال   يف األقليات
بالرجوع مثال إىل تقرير اخلبرية املستقلة عن زيارهتا هلنغاريـا  ألقليات ل بشأن املشاركة الفعالة  

)A/HRC/4/9/Add.2 .(    ،ضمان متثيل الغجر يف     مسألة   ،يف مجلة أمور  وتتناول هذه التوصيات
األقليات  مجاعات   لبية احتياجات تعن  املسؤولية الرئيسية    أن    مع التشديد على   ،الربملان الوطين 

 مهنـيني ، وتعزيز توظيف السلطات البلدية لألغلبية ى عاتق   تقع عل إمنا  من الرعاية االجتماعية    
ن مراعاة البعد اجلنساين    يف احلكومة واملؤسسات العامة، وضما     رئيسية   مناصب  يف من الغجر 
  .ة الغجر يف احلياة العاماركةاجلهود الرامية إىل زيادة مشيف مجيع 

 لفرنــسا القطريــة هتــازياريف تقريرهــا عــن وأوصــت اخلــبرية املــستقلة   -١٥
)A/HRC/7/23/Add.2(  ،انتخـاب  سبل لزيادة فرص     إىل إجياد    األحزاب السياسية تسعى  أن  ب

يف هيئات حكومية على الـصعيدين الـوطين        وظائف  لشغل  يات  األشخاص املنتمني إىل أقل   
تسهيل مـشاركة   كما حثت اخلبرية املستقلة حكومة فرنسا على        . والصعيد احمللي واإلقليمي  
عن طريـق   صنع القرار وختطيط السياسات والربامج      عملية  يف  بشكل كامل وفعال    األقليات  

والحظت اخلبرية املستقلة   . تقليااألإىل  ينتمون  أشخاص  مكونة من   إنشاء هيئات استشارية    
ـ   القطرزيارهتا  ا عن   يف تقريره  كومـة  احل، أن تعـيني     )A/HRC/10/11/Add.3(ان  ية إىل اليون

__________ 

وزيارهتا لغيانا  ) A/HRC/4/9/Add.3 من الوثيقة    ٩٩الفقرة  (انظر تقريري اخلبرية املستقلة عن زيارهتا إلثيوبيا         )٢(
)A/HRC/10/11/Add.2.( 
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ـ  املنـتمني   األشخاص  حق   الدينية ينتهك    يف جمال الشؤون  مسؤولني   يف  املـسلمة    ةإىل األقلي
 وأشارت أيـضاً  . املشاركة بفعالية يف عمليات صنع القرارات اليت تؤثر على حياهتم اليومية          

 الدينية، ولكـن جيـب أن   ختتارهم طوائفهم  جيب أنإىل أن الزعماء الدينيني اخلبرية املستقلة   
  .على الواجبات الدينية اليت ال تنتهك احلقوق األساسية دورهم قتصري

  اإلجراءات اخلاصة األخرى  - رابعاً  
إجراءات خاصة مـسألة املـشاركة      مبوجب  بواليات  ون آخرون   مكلف تناول أيضاً   -١٦

لعقبـات الـيت     با  حبرية الدين أو املعتقد    ة املعني ةاصاخلة  املقرروهتتم مثال   . )٣(الفعالة لألقليات 
 انشغاهلا ، أعربت املقررة اخلاصة عن  ٢٠٠٧ عام   ويف. ةمشاركة األقليات الديني  سبيل  تعترض  

ـ         األحكام الدستورية   بعض  ألن   صول علـى   يف ملديف تقّيد أهلية الفرد يف تقدمي طلب احل
 ملسلمنيعلى ا   حكراً ، وجتعل ذلك كله   عض املناصب العامة  ب شغليف  و التصويت ويف   اجلنسية

شاطرت املقـررة   ،  ٢٠٠٨يف عام   و). A/HRC/4/21/Add.3من الوثيقة    ٦٧ و ٦٦ان  الفقرت(
 انشغاهلا ألن متثيل املـوظفني      القتصادية واالجتماعية والثقافية  اللجنة املعنية باحلقوق ا   اخلاصة  

الشرطة دوائر  يف   منقوص   دا الشمالية يرلنآيف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     الكاثوليكيني  
ومع أن املقررة اخلاصة . ةالة اجلنائيالسجون وغريها من وكاالت العددوائر و يرلندا الشماليةبآ

وظيـف  من ت هذه الوكاالت   تكفل متكني   بشأن التمييز اإلجيايب    ت  ستراتيجيارحبت بوضع ا  
تتنـاول  ذه التدابري جيـب أن    أشارت إىل أن ه   فقد  قوى عاملة يغلب عليها الطابع التمثيلي،       

 مـن الوثيقـة     ٦٣الفقـرة   (عقائديـة   ميع الطوائـف الدينيـة أو ال      الكايف جل تمثيل  ال أيضاً
A/HRC/7/10/Add.3.(  

__________ 

الفقـرة  (ك   البوسنة واهلرس  نألمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخليا، ع       اممثل  ريري  تقانظر مثال    )٣(
 ؛)Add/4/2006/71.CN/E.3 من الوثيقة    ٥٠لفقرة  ا(كرواتيا  عن  و) Add/4/2006/71.CN/E.4 من الوثيقة    ٦٠
 األجانب ومـا يتـصل      كراهيةخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري و       املقرر ا تقارير  و

 ٨٤الفقرة  ( الربازيل   ، وعن )Add/4/2006/16.CN/E.2 من الوثيقة    ٨٦الفقرة  (ن  الياباعن  بذلك من تعصب،    
؛ )Add/11/36/HRC/A.2 مـن الوثيقـة      ٧٣الفقرة  (ا  موريتاني، وعن   )Add/4/2006/16.CN/E.3من الوثيقة   

 مـن الوثيقـة   ٦٧ و ٦٦تـان   الفقر(عـن ملـديف      حبرية الدين أو املعتقد،      ة املعني ةاخلاصة  املقررتقريري  و
3.Add/4/21/HRC/A(     يرلندا الـشمالية    آ واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و)   مـن الوثيقـة     ٦٣الفقـرة 
3.Add/7/10/HRC/A( كوادور  عن إ احملامني،  املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة و     تقرير  ؛ و)  من  ٢٨الفقرة 

 ٨٧الفقـرة   (ر  املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنا       تقرير  ؛ و )Add/4/2006/52.CN/E.2الوثيقة  
 .)HRC/A/4/14من الوثيقة 
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  االستعراض الدوري الشامل  - خامساً 

قـضايا  تتنـاول   لس حقوق اإلنسان هو آلية أخرى       جملاالستعراض الدوري الشامل      -١٧
األوىل  ومن بني البلدان اليت خضعت لالستعراض يف دوريت اجمللس           .تألقليالاملشاركة الفعالة   

املـشاركة   اليت تطرقت إىل مسألة      الوثائق اخلتامية  عدد   بلغ،   بلدا ٣٢والبالغ عددها   والثانية،  
اجلمهوريـة  (طة قـوات الـشر  األفراد يف صفوف   جتنيد   تناولت وثيقة   ١١ الفعالة لألقليات 

اهليئات  و)كوادور وهولنداإ( على الصعيد السياسي    األقلياتنساء   ومتثيل) التشيكية وسويسرا 
كة يف الـشؤون    واملشار) اهلند(والتشاور بشأن الربامج الوطنية      ) وفنلندا رومانيا(االستشارية  
وباكستان أوكرانيا  (أو املشاركة يف اخلدمة العامة      /املشاركة يف االنتخابات و   ها  العامة، مبا في  

علـى  هذه النقاط يف ثالث حاالت      صراحة  ثريت  وأُ .)٤()املتحدةاململكة  وسويسرا وفرنسا و  
ـ       سابقا هيئات منشأة  وضعتها  وصيات  تأساس   . )٥(ة مبوجب معاهدات أو إجـراءات خاص

أوصـت كنـدا    فقـد   ؛  حمددةعمل  توصيات  اثنتني يف شكل    يف حالتني   وُجّسدت القضايا   
غانـا  أوصـت   فيما  ،  ةالشرطصفوف  األقليات يف   بأن عليها أن توظف أفرادا من       سويسرا  
   عرقيـة يف  التدابري الرامية إىل زيادة مشاركة نـساء األقليـات ال         بأن عليها أن تعزز     هولندا  

  .ة السياسيشؤونال

  عملية ديربان ومتابعتها  - سادساً 
كافحة العنصرية   املتعلق مب   كبري يف اخلطاب   اهتمامبيف املشاركة   األقليات  حق  حظي    -١٨

ة العنـصرية   ناهـض  يف املؤمتر العاملي مل    ااعتمدلذين  ال ديربان   عمل من خالل إعالن وبرنامج   
ـ             ؤمتر والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والوثيقة اخلتامية مل

مـشاركة  بأن   أمور أخرى،    ضمن مجلة ،  نديباجة إعالن ديربا  وتسلّم  . يديربان االستعراض 
ييز يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية       على قدم املساواة ودون مت    شعوب العامل   
 هي مـشاركة ميكـن أن   ،صعيدين احمللي والعاملي القرار على ال  صنع   يف ذلك     مبا والسياسية،

ـ     يةهاعامل من العنصرية والتمييز العنصري وكر     ختليص ال يف  تسهم   ذلك  األجانب وما يتصل ب
اخلاصة شاركة املقوق  على حنو خاص حلعالناإل من ٣٤ و٣٢وُتكّرس الفقرتان . بمن تعص

__________ 

 ٣٢؛ والفقرة ١١ والتوصية A/HRC/8/41 من الوثيقة ١٦؛ والفقرة   A/HRC/8/33 من الوثيقة    ١٢انظر الفقرة    )٤(
 مـن الوثيقـة     ٤٣؛ والفقرة   ١٩ والتوصية   A/HRC/8/31 من الوثيقة    ٥٠؛ والفقرة   A/HRC/8/20الوثيقة  من  

A/HRC/8/24   من الوثيقة    ٥٥؛ والفقرة A/HRC/8/49   من الوثيقة    ٣٨؛ والفقرة A/HRC/8/26   ٤٣؛ والفقرة 
ـ   ٢٤؛ والفقرة   A/HRC/8/45 من الوثيقة    ٤٥؛ والفقرة   A/HRC/8/25من الوثيقة    ؛ A/HRC/8/41ة   من الوثيق
 .A/HRC/8/42 من الوثيقة ٥١ و١٢؛ والفقرتني A/HRC/8/47 من الوثيقة ٣٧ و١٨والفقرتني 

جلنة القضاء على التمييز العنصري يف حالة إكوادور واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف حالـة                   )٥(
 .ساهولندا واخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات يف حالة فرن
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مشاركتهم التامة على مجيع املـستويات يف       ضرورة  لحدرين من أصل أفريقي و    نالسكان امل ب
 وتنفيذها وتطويرهـا    النظم والربامج التعليمية  بصفة عامة، ويف تصميم     عملية صنع القرارات    

 أو القيام بأعمـال إجيابيـة       بضرورة اختاذ تدابري خاصة     اإلعالن أيضاً  سلّموي. بصفة خاصة 
لتشجيع مشاركة مجيع اجملموعات العرقية والثقافية واللغوية والدينية مشاركة متكافئة يف مجيع     

بـشأن  واإلصالح الزراعي واحلمالت    قطاعات اجملتمع، مبا يف ذلك اإلصالحات االنتخابية        
ات التعليمية، واإلسكان،   حتقيق التمثيل املناسب يف املؤسس    بغية  املشاركة على قدم املساواة،     

والشرطة واجلـيش   يف السلطة القضائية    ، والعمالة، وخباصة    والربملاناتواألحزاب السياسية،   
  ).١٠٨الفقرة (  األخرىواخلدمات املدنية

من  )٦( من إعالن األقليات   ٢-٢وحيث برنامج العمل الدول على تنفيذ أحكام املادة           -١٩
 األجانـب ومـا     يةهاالعنصرية والتمييز العنصري وكر    أجل محاية األقليات من مجيع أشكال     

والسعي بنشاط لتعيني أفراد ينتمون إىل كافـة        وعلى  ) ٤٧الفقرة   (يتصل بذلك من تعصب   
 الشرطة والوكاالت األخرى  الوظائف العامة، مبا يف ذلك قوات  الفئات، مبا فيها األقليات، يف    

من أصل أفريقي،   املنحدرين  بالسكان  لق  وفيما يتع . )٧٤الفقرة  (م القضاء اجلنائي    ضمن نظا 
تيسري مشاركة هؤالء يف مجيع نـواحي اجملتمـع الـسياسية           لدول على   العمل ا برنامج  حيث  

). ٤الفقـرة   (واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويف النهوض ببلداهنم وتنميتها اقتـصاديا          
لتشجيع مـشاركة   ائط اإلعالم   وسإىل تيسري اجلهود اليت تبذهلا       الدول   الربنامج أيضاً ويدعو  

كفالـة  علـى   كذلك الدول   لربنامج  وحيث ا . )٤٣الفقرة  (" الرحَّل/السنيت/الغجر /لروماا"
مـن  ( يف التنمية االقتصادية واإلنتاجية جملتمعاهتن    مشاركة النساء من خمتلف الفئات احملرومة       

الربنـامج  وصي  كما ي ). ٥٠الفقرة  () قبيل املتحدرات منهن من أصل أفريقي وأصل آسيوي       
املنشأة مبعاهدات األمـم املتحـدة      يف تقاريرها الدورية املقدمة إىل اهليئات       بأن تدرج الدول    

األفراد واألشـخاص املنـتمني إىل      مشاركة   عن   إلنسان معلومات إحصائية  حبقوق ا املتعلقة  
ـ و). ٩٨الفقـرة   (يف احلياة السياسية    ولة بنطاق واليتها    اجلماعات واجملتمعات املشم   جع شي

وضع خطط عمل وطنية هتدف إىل هتيئة ظروف للجميـع مـن أجـل        الدول على   الربنامج  
السياسات يتناول   قسم كامل ُيكّرس  ،  وأخريا). ٩٩الفقرة  (املشاركة الفعالة يف صنع القرار      

الـسياسية واالقتـصادية    صـنع القـرارات     مشاركة على قدم املساواة يف      للواملمارسات  
يف هذا القسم، حيث الربنامج الدول ويـشجع القطـاع اخلـاص            و. ةاالجتماعية والثقافي و

واملؤسسات املالية واإلمنائية الدولية على تعزيز مشاركة ضحايا العنصرية يف عمليـة اختـاذ              
سيما يف وضـع وتنفيـذ       القرارات االقتصادية والثقافية واالجتماعية يف مجيع املراحل، وال       

شاريع اإلمنائية وبرامج املساعدة يف ميدان التجارة       استراتيجيات التخفيف من وطأة الفقر، وامل     
الربنامج يشجع  ختاما،  و). ١١٣ و ١١٢رتان  الفق (عموماية  احلياة االقتصاد يف  ، و واألسواق

__________ 

 .ال ُيشار صراحة إىل اإلعالن وال إىل املادة، ولكن املضمون متطابق )٦(
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 ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة على االنتظام       املؤسسات املالية واإلمنائية والربامج التنفيذية    
  .)١٩٠الفقرة (براجمها وأنشطتها يف العنصرية ن مشاركة ضحايا عتقارير يف تقدمي ال

التدابري الراميـة إىل    ديربان الدول على تعزيز     استعراض  وحتث الوثيقة اخلتامية ملؤمتر       -٢٠
الـسياسية  جمـاالت اجملتمـع     يف   أكرب وأكثر جـدوى   املشاركة بقدر   فرص  إتاحة  حتسني  

األفراد  و مني إىل أقليات بصفة عامة    املنتألشخاص  بالنسبة ل واالقتصادية واالجتماعية والثقافية    
ـ كما ). ٧٠الفقرة  ( بصفة خاصة    صل أفريقي وأصل آسيوي   املنحدرين من أ   الوثيقـة  دعو ت

من أجل متثيل عادل لألقليات على      الدول إىل تشجيع األحزاب السياسية على العمل        اخلتامية  
التعددية تعبرياً صادقاً عن  نظمها السياسية والقانونيةلكي تعّبر ، ُنظمها احلزبيةمجيع مستويات  

استيعابية تفسح اجملال ملزيد من املـشاركة       دميقراطية  وبغية بناء مؤسسات    الثقافية جملتمعاهتا،   
وضع اسـتراتيجيات وبـرامج     الدول على    الوثيقة أيضاً تشجع  و ).١١١ و ١١٠ الفقرتان(

تمييز العنصري  ايا العنصرية وال  ضحوسياسات، مبا فيها تدابري خاصة، لتحسني سبل وصول         
ت السياسية والقضائية واإلدارية    إىل املؤسسا  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب        كراهيةو
مواصلة تعزيز احلـوار بـني الثقافـات        "إىل جملس حقوق اإلنسان     وُيطلب  ). ١١٣قرة  الف(

 ن فيهم املنتمون إىل مستوى اهليئـات      واألديان بتحسني مشاركة مجيع أصحاب املصلحة، مبَ      
املسامهة يف الصندوق االسـتئماين      الدول إىل الوثيقة  تدعو  ،  وأخريا). ١٢٧الفقرة  ( "يةالشعب

لربنامج عقد مكافحة العنصرية والتمييز العنصري من أجل حتقيق مجلة أمور منها مـشاركة              
يف أعمال الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعـال           املنحدرين من أصل أفريقي   

  ).١٢٤الفقرة  (امج عمل ديربانإلعالن وبرن

  اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات  - سابعاً  

ظـر  حت، و عمومااملشاركة السياسية   قوق اإلنسان   املعاهدات الدولية حل  تشمل بعض     -٢١
 اللـون  و العـرق واجلنس  نوع  يف املشاركة السياسية على أسس مثل       احلق  التمييز يف ممارسة    

اخلاص باحلقوق   من العهد الدويل     ٢٦ و ٢٥ و ١املواد  مثل   (ةل القومي واألصوالدين  واللغة  و
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز           ٥ و ١ ادتنياملدنية والسياسية، وامل  

ترد إشارة  ال  و).  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         ٧العنصري، واملادة   
لدولية للحقـوق   من االتفاقية ا  لألقليات  املكرسة   ٢٧ادة  ملصرحية إىل املشاركة السياسية يف ا     

الـذي   ٢٣ا العام رقم يف تعليقه تذكر وق اإلنساناللجنة املعنية حبقولكن . ةاملدنية والسياسي 
للحمايـة  تدابري قانونية إجيابية    اختاذ   قد يتطلب التمتع باحلقوق الثقافية     أن   هذه املادة، يفّسر  

      متـسهم ألفراد مجاعات األقليات يف القـرارات الـيت         فعالة  املشاركة ال دابري لضمان   ـوت
  ).CCPR/C/21/Rev.1/Add.5 من الوثيقة ٧الفقرة (

وترد إرشادات إضافية بشأن موضوع األقليات واحلق يف املـشاركة يف تعليقـات               -٢٢
جلنة القضاء على التمييـز   وتذكر   .وتوصيات عامة أخرى للهيئات املنشأة مبوجب املعاهدات      
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 بشأن معىن ونطاق التدابري اخلاصة الواردة يف االتفاقيـة  ٣٢يف توصيتها العامة رقم     العنصري  
تشمل كامل طائفـة    اصة  اخلتدابري  ال أن   ،ى مجيع أشكال التمييز العنصري    الدولية للقضاء عل  

 ،الدولة على مجيع مستويات أجهزة      ارية واملالية والتنظيمية  اإلدة و التشريعية والتنفيذي الصكوك  
على أساس هذه   املستنبطة واملنفذة   وكذلك اخلطط والسياسات والربامج واألنظمة التفضيلية       

 لفئات احملرومـة االتوظيف والسكن والتعليم والثقافة ومشاركة  من قبيل   جماالت  يف  الصكوك  
يف تعليقهـا   اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       وتذكر  . يف احلياة العامة  

 بشأن عـدم التمييـز يف احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة               ٢٠العام رقم   
)E/C.12/GC/20(      جز اللغـة    حوا  أن لغوية،التمييز القائم على أسس     ، يف معرض إشارهتا إىل

أن تعيق التمتع بالعديد من احلقوق املنصوص عليها يف العهد، مبا فيها احلق يف املشاركة               ميكن  
، عقدت اللجنـة  ٢٠٠٨مايو / أيار٩ ويف . من العهد  ١٥افية الذي تكفله املادة     يف احلياة الثق  

ـ       ،  من العهد ) أ(١-١٥ يوم مناقشة عامة بشأن املادة     أيضاً ق اليت تويل اهتمامـا كـبريا حل
اللجنة حاليـا   وتعكف  . ةاركة الفعالة يف احلياة الثقافي    األشخاص املنتمني إىل أقليات يف املش     

           حق كـل فـرد يف املـشاركة يف        بشأن   ٢١تعليقها العام رقم    ائية ل صيغة النه وضع ال على  
  .احلياة الثقافية

جلنة القضاء على وفيما يتعلق برصد إعمال احلق يف املشاركة يف الشؤون العامة، فإن        -٢٣
إىل  تقارير الدول األطراف،  لدى نظرها يف     ،الدولانتباه   كثريا ما استرعت     التمييز العنصري 

يف مؤسـسات   ،  يف بعض احلـاالت   و( متثيل األقليات يف املؤسسات السياسية       مستوىتدين  
ات إحصائية مفصلة عـن     عدم وجود بيان  كذلك إىل   ، و )الشرطةدوائر  مثل  حكومية أخرى،   

يف كما رحبت اللجنـة     . )٧(باختاذ تدابري فعالة يف هذا الصدد     الدول  ، وأوصت   هذا املوضوع 
مبـشاركة األقليـات علـى الـصعيد        جيابية فيما يتعلق    تطورات إ  مبا طرأ من     الوقت نفسه 

 مثال،  ٢٠٠١يف عام   و. دو متزاي على حن اليت أدرجتها الدول مؤخرا يف تقاريرها        ،)٨(السياسي
ربملـان  اليف  مقاعـد   جمموعات األقليات    عن   مثلنياملعدد كبري من    بشغل  فييت نام   فادت  أ

__________ 

والغجـر يف  ) CERD/C/UKR/CO/18 من الوثيقـة  ١٨ و١٤ الفقرتان  (يف أوكرانيا   بالنسبة مثال لتتار القرم      )٧(
 مـن الوثيقـة     ١٦الفقـرة   (ومولـدوفا    )CERD/C/HRV/CO/8 من الوثيقة    ١٦ و ١٤الفقرتان  (كرواتيا  

CERD/C/MDA/CO/7 (  وسلوفينيا)  من الوثيقة    ١٠الفقرة CERD/C/62/CO/9( الفيجيني من أصل هندي    ، و
، )CERD/C/FJI/CO/17 مـن الوثيقـة      ١٨ة  الفقر، و CERD/C/62/CO/3 من الوثيقة    ١٨الفقرة  (يف فيجي   

املنحدرين مـن أصـل     السكان  ، و )CERD/C/IND/CO/19 من الوثيقة    ١٧الفقرة  (يف اهلند   مجاعة الداليت   و
 مـن الوثيقـة     ١٥الفقرة  (كوادور  إو) CERD/C/NIC/CO/14 من الوثيقة    ٢٠الفقرة  (فريقي يف نيكاراغوا    أ

CERD/C/ECU/CO/19(  مـن البلـدان األخـرى يف        خمتلف اجلماعات املوجـودة يف الكـثري         ، فضال عن        
 .قمجيع املناط

ومجهوريـة  ) اإلسالمية - مجهورية(إيران  وإستونيا وإسرائيل و  ستراليا  أو يف حالة أذربيجان  على سبيل املثال     )٨(
وفيجي وفييت  ) اجلمهورية البوليفارية (وفرتويال  سلوفاكيا وسلوفينيا   مقدونيا اليوغسالفية السابقة وجورجيا و    

 .والواليات املتحدة األمريكيةالشمالية ونيبال واهلند يرلندا آواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ونام وكندا 
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قان اللغة من قانون االنتخابات ومن قانون       ، بينما أبلغت إستونيا عن إلغاء شروط إت       )٩(الوطين
، أعربت اللجنة عن ارتياحها إزاء      ٢٠٠٥ويف عام   . )١٠(انتخاب أعضاء جملس احلكومة احمللية    

لتعزيز مشاركة األقليات العرقية يف املؤسسات      يف اآلونة األخرية    التدابري اليت اختذهتا جورجيا     
إسـرائيل  أبلغـت   ،  ٢٠٠٧ويف عام   ؛  CERD/C/GEO/CO/3 من الوثيقة    ٩الفقرة  (السياسية  

ء، وبأهنـا   يف جملس الـوزرا   ا من أصل عريب     إسرائيليمواطنا  ،  للمرة األوىل بأهنا عينت   اللجنة  
يف ويف اخلدمة املدنيـة   ألقلياتمجاعات امتثيل  حتسني   اإلجيايب لضمان    للتمييز برامجاعتمدت  

يف عام  و. )CERD/C/ISR/CO/13 من الوثيقة    ٩ و ٨الفقرتان  (للحكومة  الشركات اململوكة   
استراتيجية بشأن   اعتمدتبأهنا  هورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة      أفادت مج  ،أيضاً ٢٠٠٧

 مـن   ٨الفقرة  (اإلثنية يف إدارة الدولة واملؤسسات العامة        اجلماعات   التمثيل العادل ألعضاء  
  ).CERD/C/MKD/CO/7الوثيقة 

متثيـل األقليـات يف     نسان إىل تدين مـستوى      كما تطرقت اللجنة املعنية حبقوق اإل       -٢٤
ولفتت االنتباه  ) الربازيل وجورجيا وفرنسا  بلدان مثل إسرائيل وأملانيا و    يف  (املؤسسات العامة   

 يف اخلدمة  والعملمثل الترشح لالنتخابات،  السياسيةاألقليات من التمتع باحلقوقاستبعاد إىل 
 احلصول على اجلنـسية، واالنتمـاء إىل        عدم، على أسس من قبيل      العامة وحقوق التصويت  

. ةنائيسجل السوابق اجللغوية والتطلبات بسبب املو منظمات دينية أو عقائدية، ووضع األقلية،
األقليـات  أفـراد   يف حالـة    أوصت اللجنة لدى نظرها     ،  على سبيل املثال   ٢٠٠٣يف عام   و

ستونيا بأن تبحث إ  ،   اجلنسية احلاصلني على من غري   واملتحدثني بالروسية املقيمني لفترة طويلة      
 مـن الوثيقـة   ١٧الفقـرة  (أن يصبحوا أعضاء يف األحزاب السياسية    م ب السماح هل إمكانية  

CCPR/CO/77/EST(  ،املشاركة يف   منغري احلاصلني على اجلنسية     متكني    يف التفيابأن تنظر   و 
يف احليـاة العامـة     ركتهم  مشاد األخرى املفروضة على      من القيو  احلّديف   و االنتخابات احمللية 

مالحظاهتا اخلتاميـة   إطار   وأعربت اللجنة يف  ). CCPR/CO/79/LVA من الوثيقة    ١٧الفقرة  (
إىل بعـض   األفراد  انضمام   أن   الحظتإذ  ، عن قلقها    ٢٠٠٤ملانيا يف عام    أتقرير دولة   على  

مـن  األسباب الرئيـسية حلرمـاهنم      املنظمات الدينية أو اعتناق معتقدات دينية يشكل أحد         
، وهو ما يشكّل يف ظروف معينة انتهاكاً للحقـوق          احلصول على وظائف يف اخلدمة العامة     

 ١٩الفقرة  ( الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        من العهد  ٢٥ و ١٨املكفولة يف املادتني    
لبوسـنة  كما أعربت اللجنة لدى استعراضـها تقريـر ا        ). CCPR/CO/80/DEUمن الوثيقة   

إزاء استمرار دستور الدولة وقـانون االنتخابـات يف         ، عن قلقها    ٢٠٠٦واهلرسك يف عام    
 من االنتخاب   للدولة الطرف، " لشعوب املكّونة ا"من  لشعب  الذين ال ينتمون    األفراد  حرمان  

 مـن الوثيقـة   ٨الفقرة ( يف جملس الشعوب ومن الرئاسة الثالثية األطراف للبوسنة واهلرسك  
CCPR/C/BIH/CO/1 .(يف ناميبيا   و)الذين السكان  متثلت شواغل اللجنة يف حرمان      ،  )٢٠٠٤

__________ 

 .٤١٣، الفقرة (A/56/18) ١٨ية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمس )٩(

 .٣٥٩املرجع نفسه، الفقرة  )١٠(
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 من الوثيقـة    ٢١الفقرة  ( العامة   ةرمسية من الوصول إىل اخلدم    غري  لغات  ال يتكلمون سوى    
CCPR/CO/81/NAM .(  أعربت فقد  ،  ٢٠٠٦ت املتحدة األمريكية يف عام      يف حالة الواليا  أما

 التصويت يف االنتخابات بـسبب      ألن زهاء مخسة ماليني مواطن ال ميكنهم      اللجنة عن قلقها    
 من  ٣٥الفقرة  ( إدانتهم بارتكاب جناية، وألن هذه املمارسة تنطوي على آثار عنصرية هامة          

يا اليوغوسـالفية   فيما يتعلق باحلالة يف مجهورية مقدون     و). CCPR/C/USA/CO/3/Revالوثيقة  
 وقوع خمالفـات    دعاءاتوالقلق يساورها، با   ٢٠٠٨يف عام   علماً  اللجنة  أحاطت  ،  السابقة

لبعض كافية  ، ومنها عدم تقدمي أوراق اقتراع       ٢٠٠٥خالل إجراء االنتخابات احمللية يف عام       
املعنية نة  لجال  وتطرقت أيضاً  ).CCPR/MKD/CO/2 من الوثيقة    ١٨الفقرة   (األقلياتمجاعات  

 يف  عامةمناصب  نساء األقليات   شغل  عدم   يف أحيان كثرية إىل      القضاء على التمييز ضد املرأة    ب
مجهوريـة مقـدونيا    وواجلمهوريـة التـشيكية     بلدان مثل إكوادور وإيطاليا وتركمانستان      

م وفييت نا  )اجلمهورية البوليفارية (وفرتويال   وسورينام والصني والفلبني     اليوغوسالفية السابقة 
  .وكرواتيا وناميبيا ونيوزيلندا

ايا  شكاوى األفراد املقدمة للهيئات املنشأة مبوجب املعاهـدات قـض          وتناولت أيضاً   -٢٥
فحـصت  الشعوب األصـلية،    ب املتعلقةقضايا  الإضافة إىل   و. شاركة السياسية باملذات صلة   

االنتخابـات   مرشـحي اليت تفرضها الدولة على     شروط إتقان اللغة     على سبيل املثال  اللجنة  
قـضية  ( من العهد    ٢٥ يف احلياة العامة مبوجب املادة       يف املشاركة  بوصفها تقّيد حقهم     احمللية

  .)١١()ضد التفياينياتاين إالسيدة 

  أعمال مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  - ثامناً  

  إسداء املشورة املواضيعية  - ألف  
بادئ الواردة يف إعالن    املاستناداً إىل    مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       شرعت  -٢٦

تتخـذ  أداة اسـتحداث   يف  ،  من برنامج عمل ديربان   ) أ(٧٤قرة  لفعمال بأحكام ا   و األقليات
 بشأن التطبيق العملـي ملبـادئ حقـوق اإلنـسان      اتوجيهتتقدمي  لشكل ممارسات جيدة    

ألداة والغرض من هـذه ا    . وأحكامها املتعلقة باالندماج والتنوع يف وكاالت الشرطة واألمن       
كومات واملسؤولني يف األمم املتحدة واملنظمات غـري        مبادئ توجيهية ملساعدة احل   هو تقدمي   

الوكاالت التابعة لنظام العدالة اجلنائية     تكون  يف ضمان أن     أصحاب املصلحة سائر  احلكومية و 
  .ومتجاوبة معها ومسؤولة أمامهاكلها فئات اجملتمع لة ممثلووكاالت إنفاذ القانون 

__________ 

 .A/HRC/FMI/2009/3انظر الوثيقة  )١١(
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 الـشرطة  وكاالت التنوع يف والندماج  ابشأن  وأُطِلقت املبادرة يف اجتماع للخرباء        -٢٧
اخلبرية املستقلة املعنية بقـضايا     كل من   بالتعاون مع   ة  املفوضيقد نظمت االجتماع    ، و واألمن
ـ    ومكتب األمم املتحدة     ، ومكتب العمل الدويل   ،تاألقليا انظـر  (ة  املعين باملخدرات واجلرمي

وضّم ،  ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين فيينا يف   يف  االجتماع  ُعِقد  و). A/HRC/10/38/Add.1الوثيقة  
ظمات غـري    باإلضافة إىل ممثلني عن عدة من      اخلمسمناطق العامل   من  كبار مسؤويل الشرطة    

 . يف هذا املضمار   توصياتوضعوا  و خرباهتممجيعا  وتبادلوا  ،  اجملتمع املدين منظمات  حكومية و 
، عن املعين باألقلياتسابق الالفريق العامل رعاية  أُِعّدت حتت   ورقة  باجتماع اخلرباء   واسترشد  

الـصعيدين الـوطين     األقليات يف وكاالت الشرطة واألمن والعدالة اجلنائية على       أفراد  دمج  
  ).E/CN.4/Sub.2/AC.5/2006/WP.1 (واإلقليمي

وقامت املفوضية يف إطار سلسلة من املشاورات اإلقليمية ودون اإلقليمية الرامية إىل              -٢٨
أول مشاورة  ، بعقد    واألمن  الشرطة وكاالتفراد األقليات يف    مجع ممارسات جيدة عن دمج أ     

. فريقيـا أنـوب    جب ٢٠٠٩كتـوبر   أ/هلا على املستوى دون اإلقليمي يف تشرين األول       خرباء  
املستوى قدمها عدة مسؤولني رفيعي  عروض  بفضل  جيدة  ممارسات  وُجِمعت خالل املشاورة    

  مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان    ثلني عن لى مم عالوة ع ،  بلدان إقليمية خمتلفة   من   الشرطةيف  
  .حكومية ومؤسسات أكادميية ومنظمات غري

  بناء القدرات بفضل املنح الدراسية لألقليات  - باء  
زيـادة  ، برنامج املنح الدراسية لألقليات من أجل        ٢٠٠٥يف عام   أنشأت املفوضية     -٢٩

اليت تتعامل مع حقوق اإلنسان قليات يف املبادرات    األألشخاص املنتمني إىل    لاملشاركة النشطة   
 بناء قدرات اجملتمع املدين   إىل  الربنامج   هذا   ويرمي. ات على املستويني الدويل والقطري    واألقلي

. ممثلي األقليات من معرفة حقوقهم واستخدام آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان           ومتكني  
اثنني، من عنصرين   حاليا  ف  ويتألالرئيسي،  تدريب مكثف يف مقر املفوضية      يتمثل يف تقدمي    و
  بالعربيـة  نيناطقآخر لل ، و ثالثة أشهر يف املتوسط    للناطقني باإلنكليزية يستغرق     عنصر: مها

 ملدة  ٢٠٠٨واستمر يف عام    ني اثنني   سبوع برناجما جتريبيا ملدة أ     بوصفه ٢٠٠٧عام  أسُتهِل يف   
ستفادوا من الربنامج منذ    بلغ جمموع الذين ا   و. ٢٠٠٩عام   ودام أربعة أسابيع يف      ثالثة أسابيع 

وحيـضر  . ة خمتلفة من مجيع مناطق العامل     طوائف عرقية ودينية ولغوي   ممثال عن    ٤٩استهالله  
 عـن   إعالميـة عـدة   إحاطة   جلسات   نامج،يف سياق هذا الرب   الزمالء الناطقون باإلنكليزية    

 اإلنسان،  جلنة حقوق عمل  ذلك التعريف ب   لدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف    اواآلليات  الصكوك  
املنشأة الثماين  ، واهليئات   التابعة له جملس حقوق اإلنسان وآلية االستعراض الدوري الشامل        و

يتـابع  كمـا   . اإلجراءات اخلاصة املسندة مبوجب   واليات  الفضال عن   ،  عاهداتاملمبوجب  
 اهليئات املنشأة التظاهرات اخلاصة ب  ، و الشامل ، واالستعراض الدوري  ت اجمللس دورااملتدربون  
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ـ      ة الـيت    التظاهرات املهم عاهدات وغريها من    املمبوجب            فتـرة  الل  ُتعقـد يف جنيـف خ
  .املنحة الدراسية

على وجه التحديد   املتعلقة  وإجراءاهتا  عايري األمم املتحدة    مب علماًاملشاركون   وُيحاط  -٣٠
 واحملفل املعين   ليات والفريق العامل املعين باألق     إعالن حقوق األقليات   يهاقوق األقليات، مبا ف   حب

ذلك، وعالوة على   .  بقضايا األقليات  اخلبرية املستقلة املعنية  ، فضال عن والية     بقضايا األقليات 
والسبل العمليـة  تركيز عمل املفوضية على البلدان  إعالمية عن    يف جلسات    املتدربونيشارك  

ؤسـسات الوطنيـة    املعمل  يشمل  ماية حقوق اإلنسان، مبا     حلوطنية  النظم ال تعزيز  الكفيلة ب 
يف اثـنني   دورة تدريبية ملدة أسـبوعني       املتدربون، حيضر   ذلكفضال عن   و .حلقوق اإلنسان 

واليات وأنشطة منظمات أخـرى، مثـل      ب  فيها أيضاً  وجيري تعريفهم ،  ةل الدولي منظمة العم 
لملكية نظمة العاملية ل  وامل  األمم املتحدة للتدريب والبحث    برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومعهد    

 العلم والثقافـة  والبنك الدويل ومنظمة األمم املتحدة للتربية و      ة  الفكرية ومنظمة الصحة العاملي   
الـدعوة  ، من قبيل تلك املعنيـة ب      خمتلفةيف حلقات عمل تدريبية      ونويشارك ،)اليونسكو(
تنميـة   لتطوير قـدرات املـدربني و      ، والنهج القائم على حقوق اإلنسان     اإلعالموسائط  و

املشترك بـني    ها املشروع ت عن مصادر التمويل، مبا في      دورا ويضم الربنامج أيضاً  . ممهاراهت
الـدورات  ، وتنطوي   جملتمعات احمللية اتآزر  ساعدة  ملاألمم املتحدة اإلمنائي    املفوضية وبرنامج   

بيانات وعروض عامـة     إعداد   ها، مبا في   املهام الفردية واجلماعية   مناالضطالع بالعديد   على  
 واجههـا تسان الـيت    ومنظمة العمل الدولية بشأن قضايا حقوق اإلن      ة  ملفوضيي ا موظفأمام  

 أن يشاركوا بنـشاط يف دورات       املتدربنيفإن بإمكان    وأخريا،   .اجملتمعات احمللية للمتدربني  
املنح الدراسية على الصعيد    نامج  بربالتوعية  يتضاعف مستوى   و.  املعين بقضايا األقليات   فلاحمل

  .عند عودهتممن مجاعاهتم آخرين  أفراد يواصلون تدريب ء املنحأعضا، ألن احمللي
وجتدر اإلشارة حتديدا إىل نشاطني اثنني من األنشطة املضطلع هبا يف إطار برنـامج                -٣١

 أعضاءقام  ،  ٢٠٠٦و ٢٠٠٥في عامي   ف. فيما يتعلق مبوضوع املشاركة الفعالة    املنح الدراسية   
مهـا  ، و األقليـات  عن   ومصفوفةإعداد نبذة موجزة     ب ةملفوضياألقليات احلاصلون على منح ا    

نظـر فيهـا   اليت  و،ألقلياتاخلاصة باحالة حقوق اإلنسان تعلم بشأن رصد وعبارة عن أداة   
وتوفر هذه األداة قائمة    . )E/CN.4/Sub.2/AC.5/2006/3(ت  الفريق العامل املعين باألقليا   الحقا  

ات ليقألقليات والتع املبادئ الواردة يف إعالن     األحكام وا بناء على   لقضايا والتدابري   بامرجعية  
كـل  وحيتوي  ،  حقوق املشاركة بشأن  ، عدة أقسام    يف مجلة أمور  وتضم األداة،   . املُبداة عليه 

 أعضاء املنح الدراسية  فرغ  ،  ٢٠٠٩يف عام   و. جمموعة أسئلة يف جمال الرصد    على  منها  واحد  
ق يف املشاركة يف احليـاة الـسياسية يف         احل من إعداد ورقات حبثية عن       األقلياتاملنتمون إىل   

ذلك استخدموها بعد   اليت  و،   آنفا ةاملذكوراملصفوفة  مؤشرات مستمدة من    بلداهنم باستخدام   
  .قضايا األقلياتاملعين بمحفل للدورة الثانية للاملوضوعية التحضريات لإلسهام مبدخالت يف 
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  لي احملبناء القدرات من خالل التدريب بقيادة اجملتمع  - جيم  
دورات التدريب على حقوق اإلنسان اليت يقودهـا اجملتمـع           أيضاً فوضيةتدعم امل   -٣٢

على االستفادة مـن  من ممثلي األقليات م وغريهألقليات سابقني من املنتمني ل    أعضاءلتشجيع  
قـوق اإلنـسان     نطاق معرفتهم حب   فوضية لتوسيع املمن خالل عملهم مع     املكتسبة  املهارات  
 وحدة الـشعوب األصـلية    إىل   وُتقدم املقترحات يف هذا الشأن       .بأسرهحمللي  ا جملتمعلتشمل ا 

التابعة وجلنة املنح   على  ا  عرضهتأمهيتها و ها على أساس    ، اليت حتلل  ضيةلمفولواألقليات التابعة   
لى عاحمللي اجملتمع وُتجرى دورات التدريب اليت يقودها    .  من أجل متويلها إن أمكن     لمفوضيةل

، ومبـشاركة   تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان     واملنظمات الشعبية بشأن     حمللي ا مستوى اجملتمع 
  .وتقييمهاها تنفيذ وضعها ونهجيةموالربامج األقليات يف صياغة  عن  ممثلني لدنمباشرة من

، قدمت املفوضية يف إطار أنشطة التدريب بقيادة        ٢٠٠٦ديسمرب  /ويف كانون األول    -٣٣
سابق ينتمي إىل إحدى األقليات من مجاعـة        عضو منحة   ه  ، الدعم ملشروع قدم    احمللي اجملتمع

    ل املشروع ــوبفض. Polski Trambeshيف بلدية الغجر يف بلغاريا بشأن تنظيم دورة تدريبية 
عمل تدريبية ملمثلـي    حلقة  تنظيم  من  " الغجرتضامن  " املسماة   العضو السابق متكنت منظمة   

ر وتزويدهم مبا يلزم لوضع عقد إدماج الغجـر         مجاعة الغج إشراك  ني، سعت إىل    الغجر احمللي 
با وأوريف  تقع  تسعة بلدان   ما حددته   على حنو   وذلك  ،  موضع التنفيذ  ٢٠١٥-٢٠٠٥للفترة  

غجـر يف   املشاركون استراتيجية لتعزيز مـشاركة ال      ووضع. اوجنوب شرق أوروب  الوسطى  
حقـوقهم وحيـاهتم   ها  اجملاالت اليت تتعرض فيسيما يف ، والةالرمسيات عمليات صنع القرار 

اجمللس البلدي هيئة دائمة    ينشئ  أن  واتفق املشاركون مجيعا على ضرورة      . ة ألكرب ضرر  اليومي
بقـضايا  سياسية فيما يتعلق     مدخالت   إلعدادعلى الصعيد احمللي    من ممثلي األقليات    مكونة  
ن عرضـا   اللـذي ،  ئيس البلدية ورئيس اجمللس البلدي    ربقبول  هذا االقتراح   وحظي  . األقليات

اجلماعات اإلثنية  قضايا  املعين ب اجمللس البلدي   وأنشئ  . أعضاء اجمللس احمللي  املقترح بعدئذ على    
وضـع ورصـد وتقيـيم بـرامج        حمفل للتشاور بـشأن     ة ليكون مبثابة    الدميغرافيوالشؤون  

قضايا اليت تواجـه     ال معاجلةولذلك، أصبحت   . الغجرمجاعة  تستهدف  واستراتيجيات حملية   
، خصـصت  ٢٠٠٩يف عـام  ؛ وسياسة البلديةإطار  يف  لغجر احمللية من األولويات     مجاعات ا 

  .غجرأقلية الإدماج ألنشطة هتدف إىل يورو تقريبا  ٣٥٠ ٠٠٠ مبلغا قدره البلدية
احمللي  تمعدورة تدريبية أخرى بقيادة اجملدعمت املفوضية ، ٢٠٠٧سبتمرب /ويف أيلول   -٣٤

 للحفاظ على هوية الغجر   املنظمة غري احلكومية  نظمتها   و ،غجر يف أمريكا الالتينية   خصصت لل 
تدريبيـة  الدورة  وحضر ال.)Identidad Cultural Romani de Argentina(الثقافية يف األرجنتني 

والربازيـل  وإسـبانيا   األرجنـتني   كل من   من  اخلاصة بالغجر   حقوق اإلنسان   مدافعون عن   
الغجر لجمع بني ممثلني عن مجاعات طالق لعلى اإلحماولة هذه أول ، وكانت    وشيلي وبلغاريا

 أيـضاً  احلـدث     وأتاح .على حقوق اإلنسان  تدريبهم   بغيةخمتلف بلدان أمريكا الالتينية     من  
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املنطقة، بغيـة    منظمات الغجر يف     ممثليللتواصل عرب الشبكات أمام     احلاجة إليها   فرصة متس   
  .تعزيز التعاون اإلقليمي يف جمال عملهم

   امليدايناحلضوربفضل املشاركة   -دال   
مـشاركتها  وتعزيز  على نطاق أوسع    أعماهلا  بتواصل املفوضية يف إطار اضطالعها        -٣٥

واحلق يف املـشاركة يف     األقليات  بيف مجلة أمور،     تتعلق،   أنشطةعلى الصعيد القطري، تنفيذ     
ت بنـاء قـدرا    و على تعزيز احلوار بني األقليات واحلكومات     وتركز مثال   ،  عدد من البلدان  

. ة العامة يف احليا مشاركة بشكل أكرب يف عملية صنع القرار و       للاألشخاص املنتمني إىل أقليات     
  .بعض األمثلةوفيما يلي 

مجاعـة  عمـل مـع     ، نظم مكتب املفوضية القطري يف نيبال حلقة         ٢٠٠٨يف عام     -٣٦
ويف . كاهتاوتعزيز شب اجلماعة  وعي   لرفع مستوى القاصية من البلد    الداليت يف املنطقة الغربية     

أول تقـدمي    عن   املتحركةسلسلة من الرسوم    ، أنتجت املفوضية    ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 
االقتراحات اليت  داليت و المنظمات  العديد من   مع  عاون  على الت ، وذلك بناء    لمعلوماتلتقرير  
نظمـات الـشعبية،    املرفع مستوى وعي    يف  الرسوم  هذه  متثل الغرض من سلسلة     و. تهاقدم

وكانـت  . يف الوصول إىل العدالة   حبقها  ،   املهمشة ماعاتالداليت واجل فراد مجاعة   أوخاصة  
والحظت .  الرمسيعدالةنظام ال إىلاجلماعات املذكورة وصول سبل مبثابة أداة لتعزيز السلسلة 
 وإعمال قوق اإلنسانحبالتمتع وتشجيعها على جهودها الرامية إىل دعم األقليات    أن  املفوضية  

احترام ومحايـة حقـوق     يف  رغبة الدولة   زيادة  مستوى الوعي و  دت إىل رفع    هذه احلقوق أ  
ل  بـرامج تـسهّ    باستقداماحلكومة ووكاالهتا   وبدأت مثال   . ماعاتذه اجل  اخلاصة هب  اإلنسان

مكتـب   تـدخالت كما أفضت   . مشاركة األشخاص املنتمني إىل أقليات يف الشؤون العامة       
زيادة بشأن إىل التزامات   على الصعيد احمللي     ليني احمل  املسؤولني لدى يف نيبال    يالقطراملفوضية  

  .ةنمي املهمشة يف عمليات التماعاتمشاركة اجل
األنـديز   ملـشروع     الالزمة التحضرياتب ، باشرت املفوضية أيضاً   ٢٠٠٨ويف عام     -٣٧
كل من  املنحدرين من أصل أفريقي يف      حقوق اإلنسان اخلاصة باألفراد     تعزيز   بشأن   قليمياإل

 اتإىل تعزيز القـدر    يهدف، وهو مشروع    )متعددة القوميات دولة  (بوليفيا  ر وبريو و  إكوادو
نديز لتمكينها من حتسني الدفاع     رين من أصل أفريقي يف منطقة األ      ملنظمات املنحد املؤسسية  

منظمـات  قدمتـها   طلبات  بناء على   ، و حتقيقا هلذه الغاية  و.  اخلاصة هبا  عن حقوق اإلنسان  
 اإلقليمي بـني  التآزر، فإن املشروع يعطي األولوية لتعزيز      يقي بنفسها املنحدرين من أصل أفر   

إىل حتـسني    يسعى املشروع  كما   .ديزالواقعة يف منطقة األن    يف البلدان الثالثة     نظماتهذه امل 
زيادة إىل  يؤدي  ، مما   لدولة ا وممثليمنظمات املنحدرين من أصل أفريقي      احلوار والتعاون بني    

متطلباهتم يف  تلبية  من أجل   وااللتزام بالعمل    أصل أفريقي نحدرين من   إبراز قضايا وشواغل امل   
 عمل وطنية لتعزيز حقوق اإلنسان       املشروع من ثالث حلقات    ويتألف. حقوق اإلنسان جمال  
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 املؤسـسات احلكوميـة   خمتلف  من خالل املشاركة يف     اخلاصة باملنحدرين من أصل أفريقي      
ة يف بـريو    إقليميحلقة عمل   و؛  مة األمم املتحدة  صل أفريقي ومنظو  ومنظمات املنحدرين من أ   

 ؛شـبكات األنـديز   منظمـات    عن   ممثلنيمبشاركة  ،  حقوق اإلنسان لتدريب املدربني على    
تنفيذ برنامج  و؛  من أصل أفريقي  للمنحدرين  قوق اإلنسان   على ح لتدريب  وإصدار كتيبات ل  
تعزيز وذلك بغية ، يف املنطقةاعتباره جتربة رائدة  ب أفريقيلمنحدرين من أصلللمنح الدراسية ل

املفوضية جانب مكتب   املشروع اإلقليمي من    وجيري حاليا تنفيذ    . قدرات القادة من الشباب   
يف إكـوادور ومكتـب     مم املتحـدة    األومستشار حقوق اإلنسان لدى     بوليفيا  القطري يف   

  . يف شيلياإلقليمياملفوضية 
الراميـة إىل تـشجيع مـشاركة       من املبادرات   وشاركت املفوضية مؤخرا يف عدد        -٣٨
يف جنـوب   تصال  يف فتح مكتب لال   ، وأسهمت مثال    صربيابيف احلياة العامة    بفعالية  ألقليات  ا

على حنـو   قلية األلبانية   ألاتيسري مشاركة   وسيكون  . صربيا من جانب أمني املظامل يف صربيا      
املفوضية وتواصل . ل واحدا من اجلوانب اليت يركز عليها مكتب االتصا    يف احلياة العامة  أفضل  

صربيا يف إطار إنـشاء     باألقليات  حقوق  مع وزارة حقوق اإلنسان و    تعاوهنا يف الوقت احلايل     
 على دعـم     أيضاً املفوضيةوتعكف  . النتخابات املقبلة ألعضائها  اإلعداد ل ألقليات و  ل جمالس

 ت غـري  منظماحقوق اإلنسان يتوىل تنفيذمها     يف جمال   التثقيف  ثنني من مشاريع    مشروعني ا 
           من املـشاركة يف احليـاة العامـة       مجاعة الغجر   إىل متكني أفراد    ويهدفان  ،  للغجرحكومية  

  .بفعالية أكرب

  االستنتاجات  -تاسعاً   
ـ خاص املنتمني إىل أقليـات   حق األشإعالن حقوق األقلياتيرّسخ    -٣٩ شاركة يف امل

املشاركة قتصادية والعامة، مبا يف ذلك      بفعالية يف احلياة الثقافية والدينية واالجتماعية واال      
ومع أن هـذا اإلعـالن      . صنع القرار والتخطيط والتنمية والتقدم االقتصادي     عملية  يف  

اسـتخدامه  مكن   فإن من امل   يف سياقات عدة للمضي قدما يف تنفيذ هذا احلق،        احُتِكم إليه   
احلـق يف   مـال   إع، و  عمومـا  عزيز محاية األقليات   ت بغيةمرجعية  أوسع كأداة   على نطاق   

  .خصوصااملشاركة الفعالة 
 مشاركة اإلجراءات اخلاصة، مبا فيهـا اخلـبرية    يفتطورات إجيابية    وأمكن رصد   -٤٠

سألة املشاركة الفعالـة    ملاملستقلة املعنية بقضايا األقليات، واالستعراض الدوري الشامل        
اللتزامات القائمـة   التنفيذ  كوسيلة هامة    ستعراضباإلمكان االستفادة من اال   و. ألقلياتل

عض التوصـيات    ب يف هذا السياق  وقد ُوِضعت   . احلق يف املشاركة الفعالة لألقليات    بشأن  
أفـراد  وتوظيـف   األقليات على الصعيد الـسياسي      شاركة  مثل تلك املتعلقة مب   احملددة،  

والوثيقة اخلتامية ملـؤمتر    ديربان  إعالن وبرنامج عمل     يف   ويرد أيضاً . األقليات يف الشرطة  
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ألشـخاص املنـتمني إىل      بالنـسبة ل   إشارات إىل احلق يف املشاركة     يربان االستعراضي د
  . بشكل خاصأصل أفريقي وآسيوياألفراد املنحدرين من  وشكل عاماألقليات ب

على االرتقاء  معاهدات حقوق اإلنسان    املنشأة مبوجب   يئات   عدد من اهل   وحرص  -٤١
من األمثلـة علـى     و. كة الفعالة لألقليات  املشاراملتصلة ب ملواضيع  ستوى مشاركته يف ا   مب

صـياغة اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية          الطارئة يف اآلونة األخرية،     التطورات  
حق كل فرد يف املشاركة يف احليـاة        بشأن   ٢١لتعليق العام رقم    لواالجتماعية والثقافية   

على   اخلتامية ااهتالحظمعاهدات يف   املهيئات منشأة مبوجب     عدة   وشّددت أيضاً . الثقافية
إىل اهليئـات املنـشأة مبوجـب    األفراد املقدمـة  شكاوى  وأدت  . أمهية املشاركة الفعالة  

املشاركة الـسياسية،    ب ذات الصلة همة  القضائية امل السوابق  بعض  إىل اإلسهام ب  عاهدات  امل
غريها من آليـات حقـوق      اآلليات وب ذه  هبرفع مستوى الوعي    واصلة  حاجة مل مثة  ولكن  
  .ودينية ولغوية، ىل أقليات قومية أو إثنيةإبني األشخاص املنتمني فيما  اإلنسان

بناء قدرات ممثلي األشخاص املنتمني إىل أقليات واملشاركة        ويف هذا الصدد، فإن       -٤٢
 منها االستفادة مسألتان تنطويان على أمهية فائقة وميكن حتقيق هذا اهلدف بوسائل        القطرية  

متكـني  هتـدف إىل ضـمان      أخرى  دراسية ومن مبادرات    الللمنح  فوضية  من برنامج امل  
وحمافـل األمـم   املنتديات احملليـة    بفعالية يف   من املشاركة   األشخاص املنتمني إىل أقليات     

بفضل مكاتبها امليدانية املفوضية فقد أسهمت ، صوصيف هذا اخلو.  على حد سواء املتحدة
ص املنـتمني إىل أقليـات وتعزيـز        هود الرامية إىل متكني األشـخا     يف اجل متزايدا  إسهاما  
  .يف احلياة العامةهم بفعالية مشاركت
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  املرفق

قائمة بورقات العمل املقدمة من أفرقة العمل بـشأن تقريـر املـصري                 
  واحلكم الذايت واملشاركة يف احلياة العامة

E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/WP.5 Towards a General Comment on Self-determination 

and Autonomy, paper submitted by Marc Weller, 

Director, European Centre for Minority Issues 

E/CN.4/Sub.2/AC.5/2004/WP.1 Minorities and self-determination (presented by Mr. 

José Bengoa) 

E/CN.4/Sub.2/AC.5/2002/WP.1 Report of an International Seminar on Autonomist 

and Integrative Approaches to Minority Protection: 

Danish Centre for Human Rights (Copenhagen, 

3-4 April 2002) 

E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/WP.3 Study on the use of autonomy approaches in the 

Russian Federation: paper prepared by Mr. Vladimir 

Kartashkin and Prof. A.X. Abarhidze 

E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/WP.4 Cultural autonomy and territorial democracy: a 

recipe for harmonious group accommodation?: paper 

prepared by Mr. Asbjørn Eide 

E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/WP.5 Examples of autonomy in Finland: the territorial 

autonomy of the Aland Islands and the cultural 

autonomy of the indigenous Saami people: paper 

prepared by Mr. Lauri Hannikainen, Director of the 

Northern Institute for Environmental and Minority 

Law, Arctic Centre, University of Lapland, Finland 

E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/WP.6 Integrative approaches to the accommodation of 

minorities: paper prepared by Tom Hadden, 

Professor, The Queen’s University of Belfast and 

Ciarán O Maoláin of The Queen’s University of 

Belfast 

E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/CRP.9 Appendix to the working paper 

(E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/WP.6) on integrative 

approaches to the accommodation of minorities - 

prepared by Tom Hadden: Professor, The Queen’s 

University of Belfast and Ciarán O Maoláin 

E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/WP.7 "         توصيات لوند بشأن مـشاركة األقليـات القوميـة
مقدمة من جون باكر، ، "مشاركة فعالة يف احلياة العامة  

املدير، مكتب املفوض الـسامي لـشؤون األقليـات         
  القومية، منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
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E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/CRP.1 Autonomy in the 21st century: through theoretical 

binoculars: paper prepared by Tim Potier, Assistant 

Professor in Law, Law Programme Coordinator, 

Intercollege, Nicosia 

E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/CRP.2 Autonomy, self-determination and the requirements 

of minimal justice in South Asia: paper prepared by 

Ranabir Samaddar, Director, Peace Studies 

Programme, South Asia Forum for Human Rights 

E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/CRP.5 Autonomy and minority groups - a legal right in 

international law?: paper prepared by Geoff Gilbert, 

Professor of Law, Human Rights Centre, University 

of Essex 

E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/CRP.6 The participation of minorities in decision-making: 

expert study authored by J.A. Frowein and 

Roland Bank, of the Max Planck Institute, and 

submitted by Antti Korkeakivi, Administrator, 

Secretariat of the Framework Convention on 

National Minorities, Directorate General of Human 

Rights, Council of Europe 

E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/CRP.10 Minority Self-Government in Hungary: a framework 

for cultural autonomy: paper submitted by 

Mr. Csaba Györffy, Deputy Head of the Department 

of Human Rights and Minority Law, Ministry of 

Foreign Affairs, Budapest 

E/CN.4/Sub.2/AC.5/1999/WP.4 Towards effective participation of minorities, report 

prepared following meeting organized with the 

European Centre for Minority Issues 

E/CN.4/Sub.2/AC.5/1998/WP.4 Towards effective political participation and 

representation of minorities: working paper prepared 

by Mr. Fernand de Varennes 

E/CN.4/Sub.2/AC.5/2003/WP.11 Inclusion of Minorities in Public Life in Laos, 

Thailand and Vietnam by Vatthana Pholsena 

E/CN.4/Sub.2/AC.5/2003/WP.19 Political Participation in Arab Countries by 

Mustapha Kamel Al-Sayyid, background paper 

prepared as input for the Arab Region Development 

Report 

Background paper to meeting in 

La Ceiba, Honduras (21-24 March 2002) 

Participatory Budgets in Brazil: Democracy is built 

with participation: prepared by Ivanir dos Santos 

E/CN.4/Sub.2/AC.5/2006/WP.1 Toolkit/Guidance note on Integration with diversity 

in security, policing and criminal justice 

E/CN.4/Sub.2/AC.5/1997/WP.7 Working paper on the right of persons belonging to 

minorities to enjoy their own culture, by 

Ms. Schulte-Tenckhoff 
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E/CN.4/Sub.2/AC.5/2004/WP.8 (French/ 

Spanish) 

Intégration et autonomie des minorités en Côte 

d’Ivoire (presented by Mrs. Adrienne Blay Botau) 

E/CN.4/Sub.2/AC.5/2000/CRP.4 The Sri Lankan Government’s proposals for 

power-sharing, conference room paper prepared by 

Mr. Jayampathy Wickramaratne, Attorney at law, 

Consultant, Ministry of Justice, Constitutional 

Affairs, Ethnic Affairs and National Integration, Sri 

Lanka 

E/CN.4/Sub.2/AC.5/2003/WP.9 Minorities and participation in public life: 

Kazakhstan 

E/CN.4/Sub.2/AC.5/2000/CRP.2 Proposition pour l’élaboration des régimes 

d’autonomie pour résoudre la question des 

communautés minoritaires de l’Europe centrale et 

balkanique, conference room paper prepared by 

Mr. Gyula Csurgai 

E/CN.4/2006/23        من أصل  تقرير حلقة العمل اإلقليمية بشأن املنحدرين
 تـشرين   ٤-٢تشينتشا، بريو   (أفريقي يف األمريكتني    

استراتيجيات إدماج  : "، املعنونة )٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين
السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف برامج احلد من         
الفقر، وخباصة تلك الرامية إىل حتقيق اهلدف األول من         

  "األهداف اإلمنائية لأللفية

        


