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  مقدمة  -أوالً  
 ٢٨ و ٢٧قـدت يف     اليت عُ  ، للمنتدى املعين بقضايا األقليات    امسةركزت الدورة اخل    -١

تنفيذ  هتدف إىل ضمان     لموسةات عملية وم   على تدابري وتوصي   ،٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين 
 علـى  ة أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغويـة إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومي    

وترأست الدورةَ سوياتا مايغا، وهي عضو يف اللجنـة األفريقيـة حلقـوق             . صعيد املمارسة 
وجهت أعمال املنتدى اخلـبريةُ املـستقلة املعنيـة بقـضايا     و. اإلنسان والشعوب، من مايل   

 احلكومات وممثلينهم   ب  شخص من  ٤٠٠أكثر من   يف املنتدى   وشارك  . األقليات، ريتا إسحاق  
 ،هيئـات املعاهـدات  العديد من ممثلي مجاعات األقليات من خمتلـف منـاطق العـامل، و      و

 واهليئـات احلكوميـة الدوليـة       ،ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة   واإلجراءات اخلاصة،   
  . واجملتمع املدين، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان،اإلقليمية

نبثقة ، تتضمن هذه الوثيقة التوصيات امل     ١٩/٢٣ق اإلنسان   ووفقاً لقرار جملس حقو     -٢
نتائج حمددة وملموسة يف شكل توصيات      سعت إىل اخلروج ب   امسة، اليت   اخلاملنتدى   دورة   عن

  .ألصحاب املصلحة كافةبالنسبة مواضيعية ذات قيمة عملية 
  الذكرى العشرين لصدور إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل٢٠١٢صادف عام و  -٣

فرصة هامة للتوعيـة    أتاحت هذه الذكرى    و. أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية       
علـى  ا اإلعالن وُنفذ عملياً     هبفة اليت اسُتخدم    ق املختل أحكام اإلعالن ومبادئه، وحبث الطر    ب

وتأثريه يف التشريعات الوطنية واآلليـات املؤسـسية        املستويات الوطين واإلقليمي والدويل،     
  .نشطتها وبراجمها الرامية إىل النهوض حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقلياتوأ
، تراعي   وجود ُنهج خمتلفة حلماية حقوق األقليات      دورات املنتدى السابقة  وأبرزت    -٤

وخالل دورة املنتدى اخلامسة، اغتـنم       .العوامل التارخيية والثقافية والدينية والنظم السياسية     
 بشأن املمارسات والُنهج واآلليات القائمة      ئهم لتبادل آرا  ه الفرصة مجيع أصحاب املصلحة هذ   

أسـاليب  أيضاً ملناقشة ما ميكن اتباعه مـن        اليت ميكن النسج على منواهلا يف بلدان أخرى، و        
  . لتعزيز تنفيذ اإلعالنمبتكرةخمتلفة و

تحـدة يف    األمم امل  ينبغي أن تؤديه   على أمهية الدور الذي      تهويركز اإلعالن يف ديباج     -٥
ه يف هذا الصدد خمتلف اجلهات الفاعلـة        ت إىل العمل الذي أجنز    أيضاًمحاية األقليات، ويشري    

 املنظمـات   تؤديه الذي   اهلام إىل العمل    كذلكوتشري الديباجة   . داخل منظومة األمم املتحدة   
 وتـشدد . احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية يف محاية األقليات ويف تعزيز حقوقهـا           

 ذات الصلة حبقوق   على ضرورة ضمان مزيد من الفعالية يف تنفيذ الصكوك الدولية            الديباجة
  .األشخاص املنتمني إىل أقليات

اجلهـات  هة إىل الطيف الواسع من      ُمفصَّلة وموجَّ ات الواردة يف هذه الوثيقة      التوصي  -٦
دول األعضاء يف األمم    فيها ال   مبا صاحبة املصلحة املسؤولة عن تعزيز ومحاية حقوق األقليات،       
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 املؤسسات الوطنية حلقـوق      وكذلك حدة وصناديقها وبراجمها،  املتحدة ووكاالت األمم املت   
 إثنية وإىل أقليات    ن إىل أقليات قومية أو    واألشخاص املنتم ومنظمات اجملتمع املدين،    اإلنسان و 
  .هذه احلقوقأصحاب ، بصفتهم دينية ولغوية

إعالن حقوق األشخاص املنـتمني إىل أقليـات     على  وتستند هذه التوصيات عالوة       -٧
، إىل معايري ومبادئ توجيهية دولية وإقليمية حهوشر وإىل أقليات دينية ولغوية، و قومية أو إثنية  

وقد اسـُتلهِم   .  تشريعات وطنيـة  وإىل،  صلحـةاملأخرى حلقوق اإلنسان وضعها أصحاب      
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،      من العهد    ٢٧اإلعالن املتعلق باألقليات من املادة      

للجنة املعنيـة  والتعليقات العامة كما اسُترِشد يف وضع هذه التوصيات باالجتهادات القانونية   
  . العنصرينة القضاء على التمييزفيها جل  مباوسائر هيئات املعاهدات،حبقوق اإلنسان 

أن ُتفسَّر واألمل معقود على  .حصريةليست املسائل املدرجة يف التوصيات جمموعة  و  -٨
مع مجاعات األقليات بشكل متواصل التعاون واحلوار يف إطار العمل و  التوصيات تفسرياً بنَّاًء،    

  .يف ضوء التزامات الدول بتنفيذ معايري حقوق اإلنسان على حنو فعال يف املمارسة العملية
يف بلدان هلا خلفيـات      ومن مث ميكن تنفيذها      ،وقد صيغت التوصيات بعباراٍت عامة      -٩

تنوع كبري يف أوضاع البلدان واألقليات، وبالتايل قـد         هناك   و .تارخيية وثقافية ودينية متنوعة   
 أكدو.  أقليات يف دولة ما    يلزم اختاذ تدابري خمتلفة لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل         

ـ  التدابري ومراجعتها ب    رصد هذه  ضرورةأيضاً  من جديد    نتدىامل ـ أن   لكفالـة  امانتظ ق حتق
ليـست ممكنـة    على أن احللول املوحـدة      يشدد   نتدىاملظل  قد  و.  منها األهداف املرجوة 

  .ه كمصدر للتوجيه العامتوصياتستخدم ، وبالتايل ينبغي أن ُتمستصوبة عموماً وال
وُتشجَّع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، يف اجلهود اليت تبذهلا لكفالة التنفيذ الكامل              -١٠
حى اليت قُـدمت أثنـاء دورات       الن، على اإلشارة إىل التوصيات امللموسة والعملية املن       لإلع
 على اجملاالت املواضيعية الرئيسية لألقليـات واحلـق يف          ، مع التركيز   األربع السابقة  نتدىامل
كفالة حقوق النـساء والفتيـات      االقتصادية و السياسية و  يف احلياة    ليةتعليم واملشاركة الفع  ال

  .)١(ات إىل األقلياتاملنتمي
يف ذلـك اجلمعيـات واملنظمـات         مبـا  األقليات،مجاعات  ينبغي إشراك ممثلي    و  -١١

تنشئها مجاعـات    واهليئات الدينية، وغريها من املؤسسات اليت        ومؤسسات القيادة التقليدية  
  .توصياتالتنفيذ هادفة تشمل مجيع اجلوانب املتعلقة ب يف عملية تشاركية األقليات ذاهتا،

وردت من عدد من أصحاب املصلحة بشأن التدابري        اليت  علومات  باملويرحب املنتدى     -١٢
ع مجيع أصـحاب  شجَّوُي.  السابقةالدوراتاملنبثقة عن  حىت اآلن لتنفيذ توصياته     اتُّخذت  اليت  

  .املصلحة على مواصلة هذه املشاركة وتبادل املعلومات يف هذا الصدد

__________ 

 .A/HRC/19/71 وA/HRC/16/46 وA/HRC/13/25 وA/HRC/10/11/Add.1انظر  )١(
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  اعتبارات عامة  -ثانياً  
 املعلومات اليت قدمتها الدول وغريها من اجلهات الفاعلـة أن وجـود إطـار               نتبّي  -١٣

ـ     التشريعات والسياسيات وتصميمَ   ييسر بلورةَ من شأنه أن    وطين  مؤسسي   صلة  بـرامج مت
ويف حني أن التدابري غري التمييزية أساسية، فكثرياً ما تتطلـب           . ها ورصدَ ذَهاباألقليات وتنفي 

القائمني منـذ   عدام املساواة   اذ تدابري خاصة تتصدى للتمييز وان     حقوق األقليات من الدول اخت    
ـ فعالبومـشاركتها   ومتثيل األقليات   قليات  حتسني تعميم مراعاة قضايا األ    و .أمد طويل  ة يف  ي

املؤسسات، مثل هيئات حقوق اإلنسان والوزارات اليت ُتعىن بالشواغل الرئيسية لألقليـات،            
  .حلقوق األقلياتاملؤسسية الرعاية تحسني عناصر حيوية لكلها 
وتشدد ديباجة اإلعالن على أن التعزيز واإلعمال املستمرين حلقـوق األشـخاص              -١٤

إىل يتجزأ من تنمية اجملتمع بأسره وداخل إطار دميقراطي يستند            ال املنتمني إىل أقليات، كجزء   
وسـائل  ال ومـن .  يف تدعيم الصداقة والتعاون بني الشعوب والدولنيسهماسيادة القانون،   

تعزيز االستقرار واالندماج يف اجملتمعات اليت تعيش فيها األقليات كفالة املشاركة           األساسية ل 
  .اهلادفة واملستنرية لألقليات ومتكينها من إدارة الشؤون اليت متسها مباشرة

ويهدف اإلعالن إىل تعزيز إعمال املبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحدة واإلعـالن             -١٥
ي حلقوق اإلنسان واتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها واالتفاقية الدوليـة             العامل

للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية            
ة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فضالً عن الصكوك الدولي          

ريع ويقضي اإلعالن باختاذ تدابري إجيابية يف جمـاالت التـش          .واإلقليمية األخرى ذات الصلة   
  .ةجموالسياسة العامة والرب

الفعلـي  تنفيذ  ال، يف إطار جهودها الرامية إىل        أن تقر  جلميع اجلهات الفاعلة  وينبغي    -١٦
 األقليات،  تمني إىل ضد األشخاص املن  لتمييز  من ا  بوجود أشكال متعددة ومتداخلة      إلعالن،ل

املضاعف تأثريها السليب وب ،اإلعاقةلسن واهلوية اجلنسانية وا التمييز على أساس اجلنس وتشمل
  .يف التمتع حبقوقهم، وأن تعمل على التصدي ألشكال التمييز تلك

  توصيات عامة  -ثالثاًَ  
ـ              -١٧ الن حقـوق   ينبغي جلميع البلدان أن تعيد تأكيد التزامها باملبادئ الـواردة يف إع

األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، وأن تنشر اإلعـالن               
  .على نطاق واسع

ملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان وجمموعـات األقليـات         اوينبغي للحكومات و    -١٨
درات تكفل  ومنظمات اجملتمع املدين واآلليات اإلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان أن تتخذ مبا          



A/HRC/22/60 

GE.12-19052 6 

إدراك األقليات حلقوقها بالصيغة الواردة يف اإلعالن ويف غريه من معايري وصكوك حقـوق              
وينبغي جلميع اجلهات الفاعلة أن تتخذ مبادرات        .اإلنسان وأن تتعاون على حتقيق هذه الغاية      

يف ذلك تنظيم محالت بشأن حقوق األقليات تتضمن أنشطة ترمـي إىل              مبا يف جمال التوعية،  
ذات الصلة  القائمة  أو اإلدارات أو الوكاالت      عن معلومات عن اهليئات      عزيز اإلعالن، فضالً  ت

  .اخلدمات اليت تقدمها هذه اجلهاتعن املعنية حبقوق األقليات واملساواة، و
 ترمجة اإلعالن    املعنية أن تضمن، إىل أقصى حد ممكن،       وينبغي جلميع اجلهات الفاعلة     -١٩

. ق واسع على نطا  اإىل مجيع لغات األقليات ونشرمه     بقضايا األقليات    وتوصيات املنتدى املعين  
وسـائط إعـالم   بطـرق منـها      مجاعات األقليات،    عمليات التواصل وينبغي أن تستهدف    

  .األقليات، وأن ُتنفذ يف مواقع األقليات وبلغاهتا
اجملتمع إىل    ومجاعات األقليات  املتعلقة حبقوق األقليات  أيضاً توجيه املعلومات    وينبغي    -٢٠

 تنظيم محالت إعالمية تتناول حقـوق األقليـات         ال،ثامل تشمل، على سبيل  بأكمله بوسائل   
عات األقليات اليت   ومجمواملساواة وعدم التمييز، وإعداد مواد مرجعية بشأن اإلعالن وتاريخ          

  . وتقاليدها وإسهامها يف اجملتمعجملموعاتفة هذه اتعيش يف الدولة وثقا
 التحديات اليت تزيد من عزلة بعـض مجاعـات          واجهةل جهود خاصة مل   بذوينبغي    -٢١

وسائل مناسبة ثقافيـاً    استخدام  ينبغي، عند االقتضاء،    و. األقليات وأفرادها مادياً واجتماعياً   
الـيت  الربامج اإلذاعيـة    ز اإلعالن، مثل املسرح والرقص و     تعزي بغية اجملتمعي   واصلللتولغوياً  

توزيع منشورات تتضمن صيغاً مبسطة من اإلعالن،       وء، مثالً، إىل    وينبغي اللج . تشجع التنوع 
 حاجزا اللغة أو    عملية التواصل وق األقليات، حيثما اعترض     قتتعلق حب فضالً عن مواد أخرى     

  .نقص اإلملام بالقراءة والكتابة
تعاون من أجل إنشاء ودعم آليات لتشجيع       أن ت املعنية   اجلهات الفاعلة    ينبغي جلميع و  -٢٢
وينبغي ضـمان  . ني األديان على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل    وار بني الثقافات وب   احل

  .والنساء املنتميات إىل األقليات يف تلك املبادراتاألقليات الشباب املدافعني عن مشاركة 
اإلعـالن  مجيع التدابري املتخذة لتنفيـذ      نبغي احلرص، إىل أقصى حدد ممكن، يف        وي  -٢٣
 مبـشاركة   استعراضهاذها و  وتنفي ها وتصميم املنتدى، على وضعها  صادرة عن   التوصيات ال و

إنـشاء  هذا التعاون و   اليت تتيح    هتيئة الظروف ولذلك ينبغي   .  كاملة وفعالة  األقليات مشاركةً 
 جمموعـات   آراءخمتلـف   أن ُتراعى يف هذه العملية أيضاً       وينبغي  .  التشاور اآلليات اليت تيسر  

جمموعـة مـن شـباب      مبادرات مثل إنشاء    يف هذا الصدد    ع  شجَُّت و . مراعاةً تامة  األقليات
  .آليات األمم املتحدةغريه من يف املنتدى ولتعزيز مشاركة الشباب األقليات 

 األقليات ميكّن ممثلـي     إىللتربعات  تقدمي ا ألمم املتحدة ل  تابع ل وينبغي إنشاء صندوق      -٢٤
 تابعة ملنظومة األمم املتحدة ومـساعدهتا     هذه الفئة من املشاركة يف آليات حقوق اإلنسان ال        

 تـديرها  فيها املـشاريع الـيت    مبا للمشاريع،متويالًلصندوق أن يقدم ا  وينبغي  . واستخدامها



A/HRC/22/60 

7 GE.12-19052 

، وتنفيذ اإلعالن على صعيد     هتدف إىل تعزيز حقوق األقليات ومحايتها     جمموعات األقليات، و  
  .املمارسة

 على تعزيز تنفيـذ      لزيادة قدرته  يا األقليات  مواصلة تقوية املنتدى املعين بقضا     ينبغيو  -٢٥
 اجملموعـات   مناملقدم  شمل التمويل   تالدعم املايل للمنتدى ل   قاعدة  سيع  ينبغي تو و. اإلعالن
خلدمـة  ،   للمنتدى الوقت إىل الشكل احلايل   مزيد من   وينبغي النظر يف إضافة     .  كافة اإلقليمية

. هاتعزيز تنفيذ مواصلة   و  توصياته ر وسائل مبتكرة وملموسة ومؤثرة لنش     دراسةأهداف منها   
 عقد اجتمـاع    وسائل منها ت احلكومية الدولية اإلقليمية ب     اهليئا العمل مع توثيق ُعرى   وينبغي  

  .إقليمي للمنتدى كل عام يف منطقة خمتلفة على أساس التناوب

  التوصيات  -رابعاً  

  احلكومات الوطنية واإلقليمية واحمللية  -ألف  
املتعلقة  عالن وغريه من املعايري   املسؤولية األساسية عن تنفيذ اإل    تقع على احلكومات      -٢٦

اخـل خمتلـف جمتمعاهتـا،      وينبغي للدول أن تعترف صراحةً بـالتنوع د       . حبقوق األقليات 
 أن تثبت الـدول   وينبغي  . ألقليات القومية أو اإلثنية واألقليات الدينية واللغوية      يتصل با  مافي

ج قضايا األقليـات وإدراجهـا      قليات عن طريق كفالة إدما    محاية حقوق األ  بتعزيز و التزامها  
  .هتااسياسات احلكومة وممارسالتشريعات و يف دائماً
وينبغي إدراج اإلعالن وغريه من املعايري الدولية واإلقليمية ذات الصلة املتعلقة حبقوق             -٢٧

وَصـى  يو. احلقوقاألقليات يف القوانني احمللية، ومن مث توفري أساس قانوين قوي حلماية هذه             
  . تشمل حقوق األقلياتبإدراج تشريعات ملكافحة التمييز قائمة بذاهتا

األقليـات،  مجاعات  مجيع التدابري الالزمة لضمان محاية       احلكومات   وينبغي أن تتخذ    -٢٨
ـ ي الذين قد     وممثلي األقليات  ألقلياتلاملكفولة  واملدافعني عن حقوق اإلنسان       أكثـر   ونكون

 حيـددها   مج محاية فعالة عند الضرورة،    برااحلكومات  ينبغي أن تضع    و .عرضة خلطر العنف  
  .نظم اإلنذار املبكرتشمل القانون و

تعمل على مراجعة دساتريها أو صياغة دساتري جديـدة   لدول اليت   أن تكفل ا  وينبغي    -٢٩
ينبغي أن تدرج الدول    و. مشاركة األقليات للجميع ومتضمنة   املة   ش صياغةأن تكون عملية ال   

 للمعـايري   وفقاًضدها  قوق وعدم التمييز    يف احل املساواة  بدأي معاملة األقليات ب    دساتريها م  يف
  .ها اإلعالنفي  مبا،الدولية
أن تستعرض احلكومـات وتعـدل، حـسب االقتـضاء، أي تـشريعات        وينبغي    -٣٠
 يف جمموعـات معينـة مـن    للغايـة ت يكون هلا أثر متييزي أو سليب   سياسات أو ممارسا   أو
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 وينبغي أن تويل عمليات االسـتعراض تلـك         .ات، هبدف كفالة اتساقها مع اإلعالن     األقلي
اهتماماً خاصاً لتشريعات مكافحة اإلرهاب والتشريعات األخرى املتعلقة باألمن بغية ضمان           

  .متاشيها مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
افحـة التمييـز    حقوق األقليات وتشريعات مك    تنفيذ   كفلينبغي للحكومات أن ت   و  -٣١

 تضمن إتاحة سبل االنتصاف املناسبة    يات احمللية، و  املستويف ذلك على      مبا ضدها تنفيذاً تاماً،  
مبادرات التوعية  طرح  وينبغي   .نتهاكاال يف حالة    الئمةاجلزاءات امل للجميع وتطبيق   واملتيّسرة  

  .امني وغريهماملوظفني العموميني والقضاة واملدعني العفيمن تشملهم والتدريب، لتشمل 
  ماديـاً  هااألفعال اليت هتدد  تدابري فعالة حلماية األقليات من      لدول  أن تتخذ ا  وينبغي    -٣٢
بطرق منها اعتماد تشريعات     على هذه األفعال،     من التحريض  أو   ،هوياهتابقاءها أو   هتدد   أو

  .تتماشى والتزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان
ري تضمن إمكانية جلوء أفراد جمموعات األقليات إىل القضاء، مثـل           وينبغي اختاذ تداب    -٣٣

تدريب املوظفني العموميني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني على احلقوق الواردة يف اإلعالن    
وينبغي النظر، يف إطار املؤسسات العامة  . ويف التشريعات الوطنية ذات الصلة حبقوق األقليات      

واة مبادرات للتدريب على حقوق األقليات وعـدم التمييـز واملـسا          ذات الصلة، يف اختاذ     
سليمة، تتألف من وحدات خاصة تويل قدراً أكرب مـن االعتبـار   واملمارسات واملنهجيات ال 

وينبغي . لنساء األقليات والفئات الفرعية األخرى اليت قد تعاين من أشكال متعددة من التمييز            
  .ن واملوظفون املكلفون بإنفاذ القواننيميومو العفيد من هذا التدريب املوظفونأن يست
تدابري وسياسـات    إىل   ، حيثما كان مناسباً،   مات أن تنظر يف احلاجة    ينبغي للحكو و  -٣٤

وبرامج خاصة تعاجل ما ترسَّخ من حاالت التمييز واالستبعاد اليت يواجهها األشخاص املنتمون      
دة ضمن جـدول زمـين وأن       يق أهداف حمد   وينبغي أن ُتّتخذ هذه التدابري لتحق      .إىل أقليات 

  .تقييم أثرها يف حالة األقليات احملرومة والسهر على أال تصبح أداة متييزيةمن أجل ُترصد 
وينبغي للحكومات أن تؤّمن ختصيص التمويل الكايف لتحـسني حالـة مجاعـات               -٣٥

ـ          ة املتعلقـة حبقـوق     األقليات احملرومة وختصيص موارد مناسبة لتنفيذ املعايري احمللية والدولي
 ُتحوَّل، عند االقتضاء، لدعم األنشطة أو/ وينبغي أن ختصص اعتمادات و.األقليات تنفيذاً تاماً

  .املرتبطة بتعزيز حقوق األقليات ومحايتها
واجملتمع املـدين  وينبغي للحكومات أن جتري أحباثاً بالتشاور مع جمموعات األقليات      -٣٦

التحديات  الصعيد الوطين واستيعاب جتارهبا واحتياجاهتا و      لتقييم أوضاع هذه اجلماعات على    
ينبغي لألحباث أن تقـّيم     و. ا إسهامها يف التدابري اليت تضمن حقوقه      التماساليت تواجهها، و  

ممارسـة  املتاحـة يف  فرص الحالة األقليات والتحديات اليت تواجهها يف جماالت مثل احلرية و 
 شواغل األقليـات،  اليت تثري   رئيسية  ن تنظر يف اجملاالت ال    ثقافتها ودينها ولغتها، وينبغي هلا أ     
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يف ذلك االستفادة من التعليم اجليد والعمل والصحة والسكن وقدرهتا علـى املـشاركة               مبا
  .، وحالة األقليات اليت ميكن أن تواجه أشكاالً متعددة من التمييزيف احلياة العامةبفعالية 

تتعلق باألصـل   الوطنية جبمع بيانات مصنفة     وينبغي أن تكلّف مؤسسات اإلحصاء        -٣٧
 واملنهجيات املتصلة جبمـع     وبتطوير خربات داخلية يف قضايا األقليات     اإلثين والدين واللغة،    

تصمم عمليات مجع البيانات وتنفذ بالتشاور التـام مـع           وينبغي أن    .وحتليلهاالبيانات  تلك  
يتـسق    مباتكون طوعيةات اإلثنية وأن  االعتباراتنبغي أن تراعى يف هذه العملي  وي. األقليات
 االحترام الكامل خلصوصية األفراد املعنيني      يف ظل األقليات يف التحديد الذايت للهوية،      مع حق   

  .وعدم الكشف عن هويتهم، ومبا يتفق مع املعايري الدولية حلماية البيانات الشخصية
 اإلعـالن داخـل مجيـع    وينبغي تعميم مراعاة قضايا األقليات واحلقوق الواردة يف        -٣٨

يكفل   مباوينبغي استعراض تركيبة هذه املؤسسات دورياً. املؤسسات واهليئات العامة واخلاصة
أن ، يف الوقت نفسه، على احلرصمتثيلها ملختلف جمموعات األقليات املوجودة يف اجملتمع، مع       

وينبغـي  . اركتهامش الرامية إىل زيادة متثيل األقليات و      سليمةاملمارسات ال تطبق حيث يلزم    
 النظر، عند االقتضاء، يف استحداث أدوار ووظائف ألخصائيني يف شؤون األقليات؛ بيد أنـه       

  .ينبغي أن تنحصر األقليات يف االضطالع هبذه األدوار ال
  تنظـر يف إنـشاء مؤسـسات   ومع مراعاة الظروف الوطنية، ينبغي للحكومات أن    -٣٩
اجلـة قـضايا األقليـات،       األقليات، ُتكلَّف مبع   وكاالت وطنية متخصصة، بالتشاور مع     أو
تعزيـز اإلعـالن    ل داخل املؤسسات القائمة      خمصصة إدارات أو فروع أو جهات تنسيق      أو
وينبغي هلذه العناية املؤسسية أن تركز علـى األنـشطة          .  الوطنية املتعلقة باألقليات   قواننيوال

ية استباقية وُنهج حمددة للتـصدي      احلكومية وأن تساعد يف صياغة مبادرات سياساتية وبراجم       
  .للتحديات اليت تواجهها األقليات

 األقليات  تشارك فيها استشارية   وأإرشادية  أو آليات   وينبغي للدول أن تنشئ هيئات        -٤٠
 مـنح وينبغي أن تُ  .  كاملة تضمن التعبري عن قضاياها وآرائها يف هيئات اختاذ القرار          مشاركةً

الـصالحيات  ،   الوطين واإلقليمي أو احمللي    نيعلى املستوي ون  اليت يفضل أن تك   هذه اهليئات،   
 يف القضايا الـيت     ستشار فعلياً املوارد الكافية، وأن تُ   والالزم  الثقل السياسي   واملهام املناسبة و  

  .متّس أفراد األقليات
 مؤسسات وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان ومكاتب ألمنـاء         وينبغي للدول أن تنشئ     -٤١

 االهتمـام بقـضايا     وتكلفها بواليات تـشمل    ،ز ما هو موجود منها أصالً     أو تعز ،  املظامل
احلوار بني الثقافات واألديان، باإلضافة إىل تلقي اهتا تشجيع واليتتضمن  أن   وينبغي. األقليات

  .فحة التمييزاكتشريعات ملزعومة حلقوق األقليات واملنتهاكات الالشكاوى املتعلقة با
 متثيـل األقليـات     حـسني لتيف القطاعني العام واخلاص     تدابري  وتعزيز  وينبغي اختاذ     -٤٢

وينبغي . يف ذلك التوظيف املوّجه ومبادرات التدريب       مبا ومشاركتها يف مجيع جماالت احلياة،    
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 بالدوائر املكلفة بإنفاذ    مثالًنظيمية ذات الصلة    اهليئات الت ل األقليات يف هيئات اإلشراف و     متثي
  .القوانني

عليمية شـاملة واضـحة     مل احلكومات على وضع وتنفيذ سياسات ت      وينبغي أن تع    -٤٣
 اجلودة، وتتـيح     عايل تعليمنتمني إىل أقليات من      استفادة مجيع األشخاص امل    كفلاألهداف، ت 

وينبغي اعتماد ُنهج تعليميـة     . لتعلم وتلقي العلم بلغتهم وفقاً ملا يقضي به اإلعالن         ا  فرص هلم
  وإسهام نوعكيز بصفة خاصة على إبراز الت     قليات، مع التر  مشتركة بني الثقافات ومراعية لأل    

  .لقوالب النمطية السلبية واخلرافاتل التصدياألقليات يف اجملتمع وعلى 
املثبطات ملعاجلة  متويالً كافياً    لمتوَّاءة واستباقية    سياسات بنّ  وينبغي للدول أن تعتمد     -٤٤

قبـول أطفـال    اء التكاليف، لتـسهيل     وإجراءات التسجيل وأعب  باملدارس  القيد  مثل  املزمنة  
افية لضمان أن يكون أن تكون املوارد املتاحة كوينبغي . واستبقائهم فيهااألقليات يف املدارس    

  .ميسوراً من الناحية املالية بالنسبة إليهاأسر األقليات  ءتعليم أبنا
ة التعليمية  يتجزأ من التجرب    ال  جزءاً إلنسانحبقوق ا اجلميع  تثقيف  وينبغي أن يكون      -٤٥

نظمـات  املوينبغي للحكومات أن تتعاون مـع  . الوطنية وأن يتضمن عنصر حقوق األقليات    
ماعات األقليات اليت تعيش    جب مواد تتصل حبقوق األقليات و     وضعقوق األقليات على    املعنية حب 

 يف الدولة، وأن تضمن إدراج األقليات بصورة كاملة يف املناهج الدراسية وتعميم مراعاهتا يف             
 وينبغي أن يتلقى مجيع املعلمني تدريباً على مكافحة التمييز ومراعاة االعتبارات            .هذه املناهج 

  .اجلنسانية والتنوع الثقايف
ث قد  وينبغي للدول أن تدعم منظمات األقليات وأن تنظر يف توفري التمويل هلا، حي              -٤٦

 وتكون يف أفضل موقـع      اتاألقلي بالقضايا اليت تواجهها     عميقةيكون هلذه املنظمات معرفة     
وينبغي السعي للتعاون مـع     . للتعامل مع اجملتمعات احمللية وإتاحة خدمات ومعلومات حمددة       

 أو تعزيزهـا     واألقليات املعنيةية  هذه املنظمات بغية إقامة الصالت بني مجيع اهليئات احلكوم        
ظمها احلكومة بني حىت تتمكن من العمل بصفتها وسيطة أو ميسرة يف إطار املشاورات اليت تن     

  .خمتلف جمموعات األقليات واجملتمع بأسره
ـ   وينبغي للدول أن تعزز استفادة األقليات         -٤٧ مـن  مـع غريهـم     ة  اساوعلى قدم امل

يف ذلك اإلنترنـت وقنـوات الوسـائط          مبا تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة،   
 مشاركة أفراد األقليات، مبن فيهم      االجتماعية الشبكية، بصفتها أداة لنشر املعلومات وتشجيع      

وينبغي أن ُتتاح املعلومات املتعلقة باألقليات،      .  احلياة كل مناحي  فعالة يف    الشباب، مشاركةً 
  .يف ذلك عن طريق إنشاء وسائط إعالم لألقليات  مباقدر اإلمكان، بلغات األقليات،

نسان الدولية واإلقليمية،   آليات حقوق اإل   مع   وينبغي للدول أن تتعاون تعاوناً كامالً       -٤٨
التماس املساعدة التقنية هلـذا الغـرض، عنـد          و ،تنفيذ التوصيات الصادرة عنها   بُسبل منها   
معاهـدات حقـوق    املنشأة مبوجـب    يئات  اهلوينبغي للتقارير القطرية املقدمة إىل      . االقتضاء
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ة املعنية وعـن   األقليات يف الدولحالةعن اإلنسان أن تتضمن، كلما اقتضى األمر، معلومات      
  .التدابري املتخذة لتنفيذ اإلعالن وغريه من معايري حقوق األقليات

ينبغـي   أوقات الصعوبات االقتصادية الوطنية أو التحديات اخلطرية األخـرى،           ويف  -٤٩
 وغريهـا مـن     فيها تـدابري التقـشف      مبا ُتتخذ،تدابري  أية  للحكومات أن تكفل عدم تأثري      

يف األقليات اليت قـد تكـون       سلبياً بالغاً     تأثرياً وضاع،هلذه األ اإلجراءات املتخذة للتصدي    
لتقييم تأثري السياسات يف خمتلف شرائح      وينبغي هلا أن تضع آليات رصد       . ضعف من غريها  أ

  .فيها األقليات  مبااجملتمع
ـ غي للدول أن تستعرض التقدم الذي       وينب  -٥٠ األقليـات احملرومـة    جمموعـات   ه  رزحت
ز جهودهـا الراميـة إىل حتقيـق         األهداف اإلمنائية لأللفية وتعز    منف  هديتعلق بكل    فيما

 تلـك عمليات االستعراض تؤدي  أن  وينبغي  . ٢٠١٥حبلول عام   اخلاصة باألقليات   األهداف  
زيـادة   جتسد،  ٢٠١٥ما بعد عام    يف إطار   جديدة للتنمية   وميزانيات   استراتيجيات   وضعإىل  

األقليـات يف اختـاذ     يف ذلك آليات ملـشاركة        مبا ، بقضايا األقليات عند االقتضاء    االهتمام
 ما بعـد    إطارأن يتضمن   ينبغي  و. املتعلقة باملسائل اإلمنائية اليت تؤثر يف هذه الفئات       القرارات  

   .املتعلق باألقليات مؤشرات لرصد التقدم ٢٠١٥عام 

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -باء  
 يف إنشاء آليات خاصـة داخـل        قوق اإلنسان ات الوطنية حل  ملؤسسأن تنظر ا  ينبغي    -٥١

أماناهتا ملعاجلة قضايا األقليات، يف شكل إدارة مثالً أو فرع أو جهة تنسيق ُتعـىن بقـضايا                 
 ة تلك اآلليـات    بصورة تامة يف أنشط    هاوينبغي أن تتجلى حقوق األقليات وقضايا     . األقليات
ريع تستند إىل أحكام اإلعالن، مثل      برامج وأنشطة ومشا  ملؤسسات  ا أن ُتعدّ وينبغي  . وبراجمها

ما يتصل منها مبشاركة أفراد األقليات وتعليمهم وحقوقهم اللغوية وتثقيفهم بالتربية املدنيـة،         
وينبغي هلا أن ختصص جزءاً من مواقعهـا الـشبكية          . وغريها من القضايا الرئيسية لألقليات    

شارك مشاركةً كاملة يف صياغة     أن ت وينبغي  . لقضايا األقليات وأن تعرضها بلغات األقليات     
  .ومراجعة التشريعات املتعلقة بقضايا األقليات ويف رصد تنفيذها

وينبغي للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن تكفل وجود خربة داخليـة لـديها               -٥٢
يف ذلـك يف    مباموظفيها،مالك بشأن حقوق األقليات ومتثيل األقليات يف جمالس إدارهتا ويف        

 النـساء،   ن فـيهم  تخدام مرشحي األقليات، مب   وينبغي السعي الس  . إلدارية العليا املستويات ا 
ينبغي أن يقتصر عمل هؤالء األفراد علـى          ال كأخصائيني أو يف األقسام املتخصصة؛ بيد أنه      

  .هذه األدوار
 أو  فرعية إقليميةوينبغي للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن تنظر يف فتح مكاتب  -٥٣

يف ذلك يف املناطق اليت تتركز فيها مجاعات األقليات ويف املواقع             مبا  االقتضاء، حملية، حسب 
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تتاح وينبغي أن .  أو التشردديات خاصة، مثل الفقر أو الرتاع حتاجلماعاتفيها اليت قد تواجه   
 وينبغي للمكاتب احمللية أو الفرعيـة       .لوجستياترد الكافية من املوظفني وال    املواذه املكاتب   هل

ضايا حقوق األقليات احمللية، وترصد تطور األوضـاع،        لتطوير معارفها بق  جاهدة  سعى  أن ت 
ينبغي و. لقضايا األقليات بفعالية   وتستجيب   ،تقيم عالقات مع اجملتمعات احمللية والسلطات     و

ووضع السياسات القرارات اختاذ يف وخماوفها  احمللية  األقليات قضاياهلا أيضاً أن تضمن إدراج      
 بـدورها   ةالوطنيوالربامج  أن تستهدف السياسات    تكفل  الوطين، و د اإلقليمي أو    على الصعي 

  .األقليات يف املناطق النائية وتفيدها
وينبغي أن ُتيسَّر لألقليات إمكانية اللجـوء إىل خـدمات معاجلـة الـشكاوى يف                 -٥٤

 املوارد اليت   ت أو املعلوماأن تتاح لألقليات أيضاً     وينبغي  . املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   
يف   مبـا  من تقدمي الشكاوى أو متابعتها أو السعي إلجياد حلول بديلة خارج احملاكم،           ها  متكِّن

وينبغي للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن تقدم املـساعدة         . ذلك الوساطة عند اإلمكان   
  .القانونية إىل األقليات يف احلاالت املتعلقة بقضايا األقليات

اآلليات اإلقليمية  تعاون املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان      نطاق  مل  وينبغي أن يش    -٥٥
معلومـات  تقارير و  ب ، من خالل مّدها مثالً    األمم املتحدة فيها    مبا والدولية حلقوق اإلنسان،  

حمدثّة عن حاالت انتهاك حقوق األقليات وأوضاع األقليات يف دوهلا، والضغط على            أخرى  
يف إطار اإلجراءات واليات املكلفني بيئات ذات الصلة، مثل    اهلاحلكومات لتوجيه دعوات إىل     
وينبغي للمؤسسات الوطنيـة   . تلك اهليئاتوالترحيب بزياراتاخلاصة التابعة لألمم املتحدة،  

فيهـا    مبـا  ، قضايا األقليات إىل اهليئات املعنية     ناولتتبديلة  تقارير   تقدم   حلقوق اإلنسان أن  
عمليـة  و يف سياق متطلبات إعداد تقارير الـدول،         ذلكهيئات معاهدات األمم املتحدة، و    

  .االستعراض الدوري الشامل اليت جيريها جملس حقوق اإلنسان
وينبغي أن تضطلع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بدور رئيسي يف ضمان تثقيف          -٥٦

ثقيف يف  لت وفقاً خلطة عمل الربنامج العاملي ل      ،مجاعات األكثرية واألقلية كافة حبقوق اإلنسان     
وينبغـي   . إبراز اإلعالن يف مبادرات التثقيف حبقوق اإلنسان       تكفلجمال حقوق اإلنسان، و   

للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن تعمل على تعميم مراعاة التركيـز علـى حقـوق               
ضـمان  واألقليات عند تصميم املواد والربامج الدعائية والتثقيفية يف جمال حقوق اإلنـسان،             

ات أن تتعاون مـع     وينبغي هلذه املؤسس  . اد املتعلقة حبقوق اإلنسان بلغات األقليات     إتاحة املو 
ـ   ارفطقها وخارجها على تبادل املع     يف منا  نظريةاملؤسسات ال   عنـد   سليمة واملمارسات ال

  .تصميم هذه املواد
 اجلهات الفاعلة احلكومية    تعاون مع ية حلقوق اإلنسان أن ت    وينبغي للمؤسسات الوطن    -٥٧

الت مثل تدريب املوظفني العموميني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني، وتـصميم            يف جما 
وتنفيذ مشاريع تتعلق باملساواة، وضمان املساواة يف إمكانية اللجـوء إىل القـضاء جلميـع               

وينبغي هلذه املؤسسات أن جتـري دراسـات استقـصائية          . األشخاص املنتمني إىل أقليات   
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 التـدريب   تقدَمتتناول قضايا األقليات، و   وتنظم حلقات عمل    تعقد مشاورات   ، و اجتماعية
  .املناسب للجهات الفاعلة الرئيسية مثل الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان

  منظمات اجملتمع املدين  -جيم  
ين أن تعزز التوعية بـاإلعالن      ومنظمات اجملتمع املد  لمنظمات غري احلكومية    ينبغي ل   -٥٨
وينبغي هلا أن تستخدم    . يا األقليات واستخدام اإلعالن يف عملها     تستعرض مدى إدماج قضا   و

  .اإلعالن إلشراك احلكومات يف القضايا اليت تؤثر يف األقليات يف الدول اليت توجد فيها
م األقليـات حبقوقهـا      أن تضع برامج حمددة إلعال     لمنظمات غري احلكومية  ينبغي ل و  -٥٩

وينبغي هلا أن تـساعد األقليـات       . اك هذه احلقوق   املتاحة هلا يف حالة انته     نتصافوسبل اال 
يساعد على ضـمان      مبا ة يف الدعاوى القضائي   تقدمي االستشارة القانونية واملشورة والتمثيل    ب

  .حقوقها على الصعيد الوطين
 تنطوي علـى   اليت   إحالة القضايا  على حنو ميكِّن من      أيضاًم املساعدة   وينبغي أن تقدَّ    -٦٠

.  آليات حقوق اإلنسان اإلقليمية والدوليـة علىتهاكات حقوق األقليات ه من ان  التمييز وغري 
يـة   يف تقدمي املعلومات إىل اخلبرية املـستقلة املعن        قليات أن تنظر   جملموعات األ  ، مثالً، فينبغي

من املكلفني بواليـات يف إطـار       إىل غريها   كذلك  ، و حيثما كان مناسباً  بقضايا األقليات،   
، وأن تنظر يف إرسال تقارير إىل هيئات املعاهـدات  ني يف هذا الصدد املعني اإلجراءات اخلاصة 

وينبغي هلا أيضاً أن تتابع عن كثب عملية االستعراض الدوري          . تقارير الدول حبث  يف سياق   
الصادرة عن هذه   يذ التوصيات   الشامل اليت جيريها جملس حقوق اإلنسان، وأن تعمل على تنف         

  .اتالعملياهليئات و
لتعزيز حقـوق األقليـات     اخلاصة هبا   منظماهتا ومجعياهتا    األقليات   ن تنشئ أوينبغي    -٦١

وينبغي هلا أن تلتمس التعاون . وهويتها الثقافية والدينية واللغوية على الصعيدين احمللي والوطين
 منها التدريب علـى حقـوق   بوسائلمع اجلهات صاحبة املصلحة ذات الصلة لبناء قدراهتا،      

واآلليات القائمة والدعوة ومهارات صياغة التقارير وتنظيم حلقات عمـل          األقليات واملعايري   
  .وحلقات دراسية للتوعية، وكذلك عن طريق وضع برامج اإلرشاد

ـ        نظمات اجملتمع املدين    وينبغي مل   -٦٢ ة احملليـة   دعوأن تنظر يف تـشكيل جمموعـات ال
حتالفـات  تـشكِّل   و مشاكل األقليات مىت ظهـرت،       عاجلةأو دعمها مل  األهلية  والرابطات  

 ،إليها لتعزيز الدعوة الوطنية واإلقليمية والدولية إىل محاية حقوق األقليات          تنضّموشبكات أو   
  .لتستخدم يف أمور منها تبادل اخلربات بشأن استعمال اإلعالن بصورة فعالة

اهليئـات  يف اجتماعـات    وممثليها السعي للمـشاركة     وينبغي جملموعات األقليات      -٦٣
 يفيف ذلك املـشاركة       مبا الصلة بقضايا األقليات،  لوطنية واإلقليمية والدولية ذات     ااآلليات  و

. تفاعل مع اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات      ال و ، املعين بقضايا األقليات   نتدىدورات امل 
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وباإلضافة إىل التوعية بأوضاع األقليات يف بلداهنا، ينبغي هلا أن تستغل هذه الفـرص لبنـاء                
  .اكات مع منظمات أخرىشر

  وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها  -دال  
وينبغي . حقوق األقليات يف مجيع هيئات منظومة األمم املتحدة       ينبغي تعميم مراعاة      -٦٤

جلميع هيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة أن تتناول قضايا األقليات حتديداً وبصورة             
ووفقاً للمسؤوليات املنوطة هبا، ينبغي هلا أن تنظر يف اعتماد سياسة           . امنهجية يف إطار والياهت   

 جمال حقوق األقليـات،  وينبغي هلا أن تكوِّن خربات داخلية يف. حمددة بشأن قضايا األقليات   
 متثيل األقليـات يف مـالك        تعيني أخصائي يركز على قضايا األقليات، وضمان       طرق منها ب

  . على التدريب يف جمال قضايا األقلياتمجيع املوظفني ، وحصولموظفيها
وينبغي ملبادرات التدريب اليت تتخذها األمم املتحدة أن تشتمل على قضايا تتعلـق               -٦٥

وينبغي أن ُتدَرج حقوق األقليات يف      . باألقليات القومية أو اإلثنية واألقليات الدينية واللغوية      
  . أدوات وموارد تعليميةمما يصدر منمواد التدريب على حقوق اإلنسان وغريها 

ا وصناديقها اليت تشكل جزءاً مـن       وُتَحثّ إدارات األمم املتحدة ووكاالهتا وبراجمه       -٦٦
 على املشاركة   ، املنشأة مؤخراً  ،التمييز العنصري ومحاية األقليات   شبكة األمم املتحدة املعنية ب    

  حلقـوق اإلنـسان    م املتحدة الـسامية   بنشاط يف أعمال الشبكة اليت تنسقها مفوضية األم       
تنضم بعد إىل الشبكة علـى        مل  األمم املتحدة ذات الصلة اليت     كياناتوُتشجَّع   ).املفوضية(

الـشبكة   عمـل ينبغي أن ت  و .تعيني جهات تنسيق معنية بالتمييز العنصري ومحاية األقليات       
اخلـرباء ذوي الـصلة مـن     من مت وغريه مجاعات األقليا ، عند االقتضاء، مع ممثلي      بنشاط

علـى  اليت تركـز    حقوق اإلنسان   الراسخة يف جمال    ليات  مع اآل وكذلك  صحاب املصلحة   أ
  .حقوق األقليات

قليات لالحتفال بالتنوع   وينبغي لألمم املتحدة أن تنظر يف إعالن يوم دويل حلقوق األ            -٦٧
بإمكان و. ةات املوجودة يف كل دولجمموعات األقليوتقاليد  اجملتمعات وبثراء ثقافة   كلداخل  

للتوعيـة  أيضاً  أن ُيستَغل   وموعات يف البلد،    هذا اليوم أن يعزز احلوار الثقايف بني خمتلف اجمل        
وينبغي أن ُتشجَّع الدول .  خمتلف النهج اليت ميكن اتباعها لضمان تنفيذه عملياًإبرازباإلعالن و

يـات  تنظيم أنشطة للتوعية جبماعـات األقل     ذا اليوم على الصعيد الوطين و     على االحتفال هب  
  .الوطنية وبقضاياها وباإلعالن

وينبغي لفرادى املكلفني بالواليات ولألفرقة العاملة التابعة جمللس حقوق اإلنـسان              -٦٨
واملمثلني اخلاصني لألمني العام أن يواصلوا النظر، عند االقتضاء، ومبا يتسق مع واليـاهتم، يف     

 وينبغـي أن    .دموه يف عملـهم   يستخة باإلعالن و   األقليات، وأن يساعدوا على التوعي     حالة
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يشمل اجتماعـات     مبا يكفلوا، خالل زياراهتم القطرية، عقد اجتماعات مع ممثلي األقليات،        
  .مع جمموعات األقليات اليت قد تعاين من أكرب قدر من التهميش وتعيش يف املناطق النائية

ها الدورية   الدول تقدمي معلومات يف تقارير     مننبغي أن تطلب هيئات املعاهدات      وي  -٦٩
التمتـع  ألقليـات   لبراجمها القائمة اليت تضمن     عن أوضاع األقليات وعن سياسات الدولة و      

 أو تقدمي توصيات  عامة  وينبغي هليئات املعاهدات أن تنظر يف إبداء تعليقات         . حبقوقهاالكامل  
مي  وتقد ل تكثيف عنايتها بقضايا األقليات    تتصل حبقوق األقليات وتستند إىل اإلعالن من أج       

  .التوجيه إىل الدول يف سياق متطلبات اإلبالغ اليت تسري عليها
 كاملة وفعالـة يف     وينبغي للوكاالت اإلمنائية أن تضمن مشاركة األقليات مشاركةً         -٧٠

تؤثر يف األقليات أو يف املناطق اليت  مجيع الربامج أو املشاريع اليت تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم  
 لألشخاص الذين ينتمـون إىل خمتلـف        نشطةتضمن املشاركة ال  ي هلا أن    وينبغ. تعيش فيها 

ولتحقيق هذه الغايـة،  . عمليات التنميةبشأن ورات اجملتمع املدين جمموعات األقليات يف مشا   
بوسائل منـها   ميكن هلذه الوكاالت أن تنظر يف إتاحة املعلومات املتعلقة بأنشطتها لألقليات            

ت األقليات ووسائط إعالمها، وتنظيم اجتماعات يف        جمموعات ومجاعا  لتواصل مع املبادرة با 
املناطق اليت تعيش فيها األقليات بصفة غالبة، وعرض خدمات الترمجة وتيسري حضورها هذه             

  .االجتماعات
اآلثار املترتبة  احلكومات يف تقييم    أن تدعم   وينبغي لوكاالت األمم املتحدة وبراجمها        -٧١

 قدمأن ت هلا  وينبغي  . األهداف اإلمنائية لأللفية  املتعلقة ب  السياساتحىت اآلن يف األقليات على      
لدول يف جهودها الرامية إىل زيادة االهتمام مبعايري حقوق األقليـات يف            إىل ا املساعدة التقنية   

  .٢٠١٥يف إطار ما بعد عام جديدة استراتيجيات بلورة يف األهداف وتلك سياق 
.  املعايري الواردة يف اإلعالن     إىل اعدة التقنيني مشاريع التعاون واملس  أن تستند   وينبغي    -٧٢

املعـايري الدوليـة    : حقوق األقليات وينبغي هلا أن تسترشد مبراجع من بينها املنشور املعنون          
 Marginalised Minorities in، الـذي أعدتـه املفوضـية، و   )٢(وإرشادات بشأن تطبيقهـا 

Development Programming: A Resource Guide and Toolkit)  األقليات املهمشة يف الربجمة
، الصادر عـن برنـامج األمـم املتحـدة          )دليل مرجعي وجمموعة أدوات مرجعية    : اإلمنائية
  .)٣(اإلمنائي
  :وينبغي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -٧٣

 املعين بقضايا   نتدىعالن، وتوصيات امل  اإليذ  تدريبية لدعم تنف  أن ترعى حلقات عمل      •
 ألقليات؛ا

__________ 

 .www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_ar.pdf: متاح على العنوان التايل )٢(
 .www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/UNDPMarginalisedMinorities.pdf: متاح على العنوان التايل )٣(
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 مبادرات تدريب شباب األقليات   أو حتسني   /املبادرة بطرح و  ن تشجع الدول على     أ •
الوطنيـة  احلكومية  يف الوكاالت   ألقليات  فراد ا ألتوفري املنح والتدريب الداخلي     مثل  

 ؛ كوكاالت األمم املتحدة،واإلقليمية والدولية

اآلليات خمتلف  مل  تعزيز اإلعالن وع  واصلة   استكشاف فرص جديدة مل    أن تستمر يف   •
عـالم االجتماعيـة     اإل ئط استخدام وسا  طرق تشمل قوق األقليات، ب  ذات الصلة حب  

 . التواصل مع مجهور أوسعكوسيلة لتحسني

 ع اجلهات صـاحبة املـصلحة،     ويف سياق االستعراض الدوري الشامل، ينبغي جلمي        -٧٤
 عن حالة معلومات حمددة فرتوفوضية أن املفيها الدول األعضاء واملنظمات غري احلكومية و مبا

  .تقدم توصيات هتدف إىل ضمان تنفيذ اإلعالنت يف الدول موضوع االستعراض، واألقليا
دعم ت أنوجود قُطري   اليت لديها    املتخصصة   اوكاالهتاملتحدة و يئات األمم   هل وينبغي  -٧٥

  .ا ومحايته حقوق األقلياتوطنية واحمللية الرامية إىل تعزيزاآلليات املؤسسية ال

  اهليئات احلكومية الدولية اإلقليمية  -هاء  
ألقليات  العناية بقضايا ازيادةولية اإلقليمية أن تعمل على ينبغي للهيئات احلكومية الد     -٧٦

التوعية النشطة باإلعالن وتعزيزه يف عملها وبالتشجيع على تنفيذه         طرق تشمل   يف مناطقها، ب  
عالن للمساعدة على وضع معايري إقليمية حلقوق       وينبغي أن ُيستخَدم اإل   . على الصعيد الوطين  

حملاكم اإلقليمية   ودعم الدعاوى القضائية ذات الصلة بقضايا األقليات يف ا         ، وتوطيدها اإلنسان
يساعد سو.  يف جمال حقوق األقليات     أداء الدول  تابعة، ودفع اجلهود املبذولة مل    رصدوهيئات ال 

يري اإلقليمية على تعزيز وحتسني العنايـة حبقـوق       إدراج أحكام ثابتة حلقوق األقليات يف املعا      
  .األقليات على الصعيدين اإلقليمي والوطين

وينبغي لآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان أن تقّيم مدى إبراز قـضايا األقليـات يف                -٧٧
تعميم مراعاة قـضايا األقليـات يف أنـشطتها         بستدرك أي نواقص تقف عليها      عملها وأن ت  

 أن تنظر يف    ، يف إطار اجلهود اليت تبذهلا لتكثيف العناية بقضايا األقليات         ،ي هلا وينبغ. وبراجمها
، أو مفـوض     معين باألقليـات    فريق عامل إقليمي   مثلصة،  خاأو  /ء آليات مواضيعية و   إنشا

  .لشؤون األقليات، أو غريمها من البدائل ذات الصلة
شاركة بنشاط يف كـل دورة      يف امل  نظرأن ت اإلقليمية  حقوق اإلنسان   آلليات  وينبغي    -٧٨

 عن أنشطتها الرامية إىل التنفيـذ العملـي     لإلبالغمن دورات املنتدى املعين بقضايا األقليات       
  .هانظم/طقهاا يف مناتإلعالن وغريه من معايري حقوق األقليل

        

  


