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  معلومات أساسية  - أوالً  
 بقضايا األقليات،   ة املعني ة املستقل ةعمالً بتوصية الفريق العامل املعين باألقليات واخلبري        -١

عقدت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومكتب األمـم             
 اجتماعاً للخرباء بشأن اإلدماج مع      ة املستقل ةرمية وكذلك اخلبري  املتحدة املعين باملخدرات واجل   

 ١٦ إىل   ١٥ يف مركز فيينا الدويل يف النمـسا مـن           ،احلفاظ على التنوع يف أعمال الشرطة     
  . احلدث احلكومة النمساويةتواستضاف. ٢٠٠٨يناير /كانون الثاين

طق والبلدان يف العـامل   مهنيني من دائرة الشرطة من خمتلف املنا١٠ودعت املفوضية    -٢
آيرلندا وباكستان والربازيل وجنوب أفريقيا وساموا والكامريون وكندا ونيكـاراغوا          (

 للمشاركة يف االجتماع كخرباء وتقدمي عروض تركز على تبادل اخلربات           )واهلند وهنغاريا 
 .)١(شرطةاجليدة والدروس املستفادة فيما يتعلق باإلدماج مع احلفاظ على التنوع يف أعمال ال            

وإىل جانب تبادل اخلربات اجليدة والدروس املستفادة، كان اهلدف الرئيسي لالجتماع هـو             
حتديد ما إذا كان من املفيد وضع مبادئ توجيهية للمفوضية بشأن التطبيق العملـي ملبـادئ          
وأحكام حقوق اإلنسان املتصلة باإلدماج مع احلفاظ على التنوع، باالسـتناد إىل املـشروع        

  .(E/CN.4/Sub.2/AC.5/2006/WP.1) احلايل

   وتنظيم العملمقدمة - ثانياً  
، رئيس وحدة قضايا األقليات التابعة للوزارة       غيورغ هايندل أدىل بالبيان االفتتاحي      -٣

قـضايا  لوشدد على دعم حكومته منذ عهد بعيـد          .النمساوية للشؤون األوروبية والدولية   
 يندرج حتتـها يما يتعلق بقضايا املشاركة، اليت ميكن أن األقليات يف األمم املتحدة، ال سيما ف      

، رئيس قسم سيادة    ماييي ل ثتيمووأبرز   .اإلدماج مع احلفاظ على التنوع يف أعمال الشرطة       
ن أالقانون يف مكتب األمم املتحدة للجرمية واملخدرات، أمهية التعاون بني الوكـاالت بـش             

دراج مسألة اإلدماج مع احلفاظ على التنوع يف         ينبغي إ  رمبا بأنه   وأشارقضايا أعمال الشرطة    
  . املكتب الذي يوجد حالياً قيد التحديثالصادر عندليل الشرطة من الكتاب األزرق 

املساواة منظمة العمل الدولية املعين ب     من فريق    قانوينالوظف  امللز،  يمارتن أو وأشار    -٤
ألة اإلدماج مع احلفاظ على التنوع  إىل أن مس،قبليةالوالعمال املهاجرين، والشعوب األصلية و

ساواة وحقـوق   بامليف املقام األول    مسألة تتعلق   يف أعمال الشرطة، من منظور منظمته، هي        
وأشار إىل أن منظمة العمل الدولية ترى أن أماكن العمل العادلة والشاملة             .نسان يف العمل  اإل

__________ 

 : املوقع التايليفالقائمة الكاملة للمشاركني متاحة  )١(

http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/docs/RepDiversityPolicing.doc. 



A/HRC/10/38/Add.1 

3 GE.09-11509 

 .ماكن العمل هلذا الغـرض     وتنفيذ أدوات عملية وسياسات أل     وضعأكثر كفاءة وأهنا تعزز     
، منسق وحدة الشعوب األصلية واألقليات يف املفوضية، نظـرة عامـة            جوليان بورغر وقدم  

موجزة عن عمل املفوضية املتعلق بقضايا األقليات وعن التغريات املؤسسية احلديثة يف آليـة              
ا األقليات، نقل فيه  بقضاية ببيان قصري باسم اخلبرية املستقلة املعنيأيضاًوأدىل  .حقوق اإلنسان

أسفها لعدم متكنها من حضور االجتماع ودعمها ملبادرة إعداد املبادئ التوجيهية ومجع أفضل     
  .املمارسات والدراسات اإلفرادية القطرية

، صاحب مشروع املبادئ التوجيهية، الوثيقة وأبرز بعض القـضايا          توم هادن وقدم    -٥
 اليت استطاع أن يستفيد منها كانت املادةعترف به أن وأضاف أن من امل .تتناوهلاالرئيسية اليت   

حمدودة نوعاً ما وأن هناك حاجة إىل املزيد من العمل لكفالة أن أي صيغة يتفق عليها يف هناية                  
مث أوضح بعد ذلـك أن هنجـه يف          .األمر ستعكس املشاكل واالحتياجات يف مجيع املناطق      

 مثل جماالت عملية    نه يتعني علينا عند تناول    يرى أ أنه  معاجلة حقوق األقليات هنج إدماجي و     
 حقوق اإلنسان وحناول احلصول على       الواعظ الذي مييز   طاباخلأعمال الشرطة أن نبتعد عن      

 .تنفّر املمارسني  ال  على معايري حقوق اإلنسان ولكن     اليت تقوم عملية  الدوات  من األ جمموعة  
تقرأهـا الـشرطة    عداد وثيقة ختاميةودعا املشاركني إىل إبداء آرائهم بشأن أفضل طريقة إل     

  .الوكاالت وتستخدمها، وفيما يتعلق باستصواب جعل هذه األداة مشتركة بني
لز االجتماع وأن تعد إيلونا ألكسندر      يواتُّفق على أن ييسر جوليان بورغر ومارتن أو         -٦

 قبل إصـدار     تعليقاهتم وموافقتهم  إلبداءتقريراً سردياً لالجتماع يعمم على مجيع املشاركني        
وبعدئذ أُتيحت للمـشاركني     .واعُتمد مشروع جدول األعمال بتوافق اآلراء      .نسخة هنائية 

الواحد تلو اآلخر فرصة لتقدمي أنفسهم وأعماهلم املتصلة باإلدماج مع احلفاظ على التنـوع              
  .بطريقة موجزة

  خرباء من  قدمها عروض   –تبادل اخلربات اجليدة والدروس املستفادة        -ثالثاً  
  قوات الشرطة الوطنية

  فيجي وساموا    
ـ مشروع شرطة ساموا و   يف  تدريب  لا ة، مستشار كاسانيتا سريوفاتو وصفت    -٧  ةديرامل
 مـن األقليـات     الشرائح بعض   جذبشرطة فيجي، مشاكل    يف  تدريب  اللتثقيف و ل ةسابقال

  التوظيف يف شرطة فيجي دائمـاً      يتمو . املنخفضة  مثل األجور  املشجعةبسبب الظروف غري    
األغلبية اإلثنية واهلنود بوصفهم األقلية     بوصفهم   نسبة مئوية، مع مراعاة الفيجيني        أساس على

ويف مجيع عمليات توظيف الشرطة، كان أغلب املقبولني يتألفون مـن الفيجـيني،              .الكربى
وحتسنت توقعات توظيف األقليات عندما أُلغيت متطلبـات الطـول           .يليهم اهلنود وغريهم  
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وباإلضـافة إىل    . املبتدئني  وحجم الصدر اإللزامية من شروط اختيار املوظفني       والوزن والسن 
 التغيري بكثري من الـشك،      قوبل هذا وبينما  . ٣٥ إىل   ٢٥-١٨ذلك، ُرفع متوسط السن من      

بقبول جيد ومل يعد التوظيف متييزياً ضد شرحية معينة من اجملتمع، ال سـيما              حالياً  فإنه حيظى   
  .بنية هزيلةأولئك الذين يتميزون ب

يف اً  سريوفاتو عالوة على ذلك بأن املفوض وجملـس اإلدارة قـدم           وأبلغت السيدة   -٨
مح للمسلمني  فُس . تنازالً آخر الغرض منه تعزيز اإلدماج مع احلفاظ على التنوع          ٢٠٠٦ عام

 إعالنات التوظيـف    وُتنشر .يف قوات شرطة فيجي بأن يطلقوا اللحية وفقاً ملعتقداهتم الدينية         
 . مجيع األقليات  جلذبليزية واهلندية والصينية    ك الفيجية واإلن  -اجلرائد اإلثنية   ياً يف مجيع    حال

 أي صيين إىل قوة الشرطة، فإهنا حتـاول         جذبورغم أن شرطة فيجي مل تستطع حىت اآلن         
 ملـدة  املاندارينتعلم ي فيجي إىل الصني القارية ل من أهايل تصحيح ذلك بإرسال ضابط شرطة    

ووصفت . ينه من تلبية احتياجات اجلالية الصينية بشكل أفضل بإزالة حاجز اللغة          سنتني لتمك 
  علـى تتصل بالعمل الشرطي اجملتمعي وتقوم     باالهتمام   ة مفاهيم جدير  أيضاًالسيدة سريوفاتو   

األركان الثالثة املتمثلة يف الثقافة والكنيسة      بني  ربط  النظم الزعامة التقليدية يف ساموا، وعلى       
ثبت جناحها إىل حد ما ألهنا تصل إىل مجيع اجلاليات وتساعد علـى             و ؛ يف فيجي  واحلكومة

 .تسريع اإلدماج

يف إجناز العمل     احملرز  من املمكن تلخيص التقدم    قائلة إن واختتمت السيدة سريوفاتو      -٩
 إدراج مجيـع القـضايا   : مع احلفاظ على التنوع يف احمليط اهلادئ على النحو التايلالشرطي
 يف برامج التدريب؛ وتدريب ضباط الشرطة على حقوق  اهلامةة واالجتماعية والسياسيةالثقافي

اإلنسان سواء حملياً أو يف اخلارج؛ وإدماج استراتيجيات الشؤون اجلنسانية واإلنصاف بشكل            
استباقي عن طريـق    بشكل  شرطة  ال بأعمال الشرطة؛ والقيام    أعمالشامل يف مجيع جماالت     

 لتعزيز العالقات بني     فعالً ستخدم اهلياكل االجتماعية القائمة   ت ة جمتمعي  شرطة أعمالمبادرات  
 ينتمـون إىل    أولئـك الـذين   الشرطة واجملتمع احمللي؛ وبذل جهود قوية ومستمرة لتوظيف         

  .األقليات يف أجهزة الشرطة

  اهلند    
تاميل نـادو،   بوالية  لشرطة يف شيناي،    ا، مفتش عام    السيد رادهاكريشنان وصف    -١٠
 يف  ٨٨ مليون نسمة مؤلفة من      ٦٠بة والية تاميل نادو يف جنوب اهلند البالغ عدد سكاهنا           جتر

وكـان هـذا     . يف املائة من املسيحيني    ٦ و  يف املائة من املسلمني،    ٥,٦ و املائة من اهلندوس،  
املكان قد شهد جمموعة من أعمال العنف اليت دبرها األصوليون الدينيون عقب منازعات بني              

واتُّهم جهاز  .وسيطر على اجلو شعور متبادل بالشك واخلوف والكراهية .ملسلمنياهلندوس وا
لذلك،  .الشرطة، املؤلف من أفراد من طائفة اهلندوس اليت تشكل األغلبية، بالتحامل والتحيز           

ووصـف الـسيد    .  دور حيادي يف الـرتاع     التزاميف  اً  حتدياً جسيم واجهت سلطة الشرطة    
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تدابري اليت مكنت الشرطة من اختاذ إجراءات صارمة ونزيهة ضـد           رادهاكريشنان عدداً من ال   
  .اآلمثني وإرساء سيادة القانون

العمـل  وأوضح السيد رادهاكريشنان عالوة على ذلك أن الشرطة اعتمدت مفهوم             -١١
 باستشارة اجملتمع احمللي مبساعدة جلان املناطق، وجلان املراقبـة يف املـدن،             الشرطي اجملتمعي 

تيان، حمددة بذلك األسباب اجلذرية ومكيفة نفسها لتسوية املشاكل اليت حـددها     ونوادي الف 
تـسليط  لوأُدرج املنظور اجملتمعي يف تدريب الـشرطة         . ذات أولوية  اباعتبارهاجملتمع احمللي   

وكانت النتيجـة    .على املسائل والقيم والتقاليد الثقافية وإزالة التحيز من أذهان الشرطة         الضوء  
  على إدارة العالقات الطائفيـة      الشرطة تدريب "حتت عنوان  تدريب جديد    وعمشر نشوء   هي

املعتقـدات   : التاليـة   التركيبية ، يتألف من الوحدات   "إشراك اجملتمع احمللي  من خالل   ) الدينية(
 األساسية للديانات الرئيسية يف اهلند والصبغة العاملية للديانات؛ واخللفية االجتماعية والثقافيـة           

للهند وتاميل نادو؛ وأحداث التنافر املاضية يف تاميل نادو؛ ومهنية الشرطة وحيادهـا             والطائفية  
 ملعاجلـة العالقـات      احمللـي  تمعاجمل موارد   واستخدامالعالقات الطائفية؛   /ملعاجلة التنافر الطائفي  

  .الطائفية
 وكان فريق املـوارد يتـألف      . ودليل تدرييب   وثائقي وباإلضافة إىل ذلك، أُعد فيلم      -١٢
وقُـّدم   . يف املائة من ضباط الـشرطة      ٢٠ و  احمللي  اجملتمع املشاركني من  يف املائة من     ٨٠ من

التدريب عن طريق حماضرات، ومتارين تقمص األدوار، وتبادل اخلربات، ومناقشات تفاعلية،           
ومت  .وجلسات تفاعل مع اجملتمع احمللي، ومقابالت أفرقة، وجلسات الستخالص املعلومات         

ي اجملتمعات احمللية على إبداء انتقادات بناءة لسلوك ومواقف الشرطة من أجل            تشجيع مسامه 
وكشف تقييم للتـدريب     .تبادلاملوار  احلإحداث التغيري املنشود يف عقلية الشرطة عن طريق         

 وأشار السيد رادهاكريـشنان إىل أن     . بأن الدورة التدريبية جنحت يف حتقيق اهلدف املنشود       
وجيوز أن يرتفع هـذا      . لألقليات يف قوات شرطة تاميل نادو      ياً كاف ثيالً على العموم، مت   ،هناك

 يف ٧ قانوناً لتخصيص ٢٠٠٧لوالية سنت يف عام ا يفاحمللية  التمثيل يف املستقبل ألن احلكومة
  .املائة من الوظائف احلكومية واملقاعد يف املؤسسات التعليمية لألقليات الدينية

  باكستان    
، مدير مكتب الشرطة الوطنية يف باكستان، احلاجة إىل          سادل حممد شعيب وصف    -١٣

 على  )مع اجلميع، وليس فقط مع األقليات     ( عالقات ودية    ذاتحتويل الشرطة إىل أداة عامة      
ومن ناحية اإلدماج مع احلفاظ على التنوع، اسـتعارت          .أهنا التحدي الرئيسي يف باكستان    

ومـن   .رير باتن آليرلندا ومن التجربة اليابانيـة باكستان العديد من املمارسات اجليدة من تق   
الـذي   ١٨٦١، الذي حل حمل أمر الشرطة لعام        ٢٠٠٢ أمر الشرطة الصادر يف عام       خالل

، ُبذل جهد كـبري ملعاجلـة املـشاكل        عليه  سنة ١٤١ يعد منسجماً مع العصر بعد مرور      مل
ومبوجب القانون اجلديد    .تانالنظامية القائمة منذ عهد بعيد اليت تعاين منها الشرطة يف باكس          
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 ألنـه   بفعالية إنفاذ القانونيف اً رئيسياً عنصريعترب النفاذ إىل العمل الشرطي العادل    وديباجته،  
 ختدمه وتستجيب اجملتمع احمللي املتنوع الذيشرطة تعكس احتياجات لليسعى إىل إنشاء دائرة   

ويسعى إىل إزالة الـصبغة      .وةهلذه االحتياجات، وال يكون فيها التنوع مشكلة بل مصدر ق         
السياسية عن الشرطة وإعطائها صبغة مهنية، مما ميكنها من اختاذ خطوات استباقية العتنـاق              

  .فكرة التنوع
 أعمـال وأشار السيد سادل إىل أن أحد التدابري اهلامة املعتمدة لتعزيز الدميقراطية يف               -١٤

  وإذا كانت  .زيد من الشرطة من األقليات    الشرطة يتمثل يف اختاذ إجراءات إجيابية لتوظيف امل       
ن تكون أكثر حساسية الحتياجات جمموعة سكانية متنوعة فحـسب،          فلشرطة أكثر متثيالً    ال
على معاجلة معدل البطالة املرتفع بشكل غري متناسـب بـني األقليـات             أيضاً  تساعد  س بل

وافقة مبـدئياً علـى     وقد أنشأت احلكومة وزارة منفصلة لشؤون األقليات ومتت امل         .احملرومة
وستشمل وظـائف اخلليـة      .اقتراح إنشاء خلية مكرسة لألقليات يف مكتب الشرطة الوطنية        

تقدير وحتليل وتقييم واستعراض الطيف الكامل للعالقات بني الشرطة واألقليـات؛ وتقـدمي          
 األقليات وموقفها منـها؛     مجاعاتتوصيات باخلطوات املناسبة لتحسني سلوك الشرطة مع        

فعالة للشكاوى الـيت تقـدمها     الفورية و العاجلة  امل مبادئ توجيهية سياساتية من أجل       ووضع
 احتياجات ضباط   حتدد سياساتية   وابتكار أنشطة  وكاالت إنفاذ القانون؛     فراداألقليات ضد أ  

الشرطة من بناء القدرات والتوعية؛ واقتراح إجراءات إجيابية ملعاجلة مسألة متثيل األقليات يف             
نفاذ القانون؛ واقتراح خطة عمل وطنية للوفاء بااللتزام الدستوري املتمثل يف توفري            وكاالت إ 

  .محاية قانونية متساوية لألقليات
ويف اخلتام، أعرب السيد سادل عن دعمه للمبادئ التوجيهية للمفوضية ولكنه اقترح              -١٥

ب أن حتتل مكانة  الشرطة جيأعمالأن هناك حاجة إىل هنج قائم على قاعدة أوسع وأن قضايا  
أنه سيكون من املفيد الربط   ب عالوة على ذلك      وأشار .أعلى على جدول أعمال األمم املتحدة     

كون مثة سيادة قانون وسـلم      ت الشرطة إذ ال ميكن أن       وأعمالبني األهداف اإلمنائية لأللفية     
ابل ودعا أخرياً إىل جدول أعمال ممكن وق       .العمل الشرطي الصحيح  دون  بورخاء اقتصادي   

  .تاج إليها العديد من البلدانحتللتنفيذ إلصالحات الشرطة، اليت 

  الربازيل    
، رئيس شعبة الشؤون االجتماعية والسياسية      فريناندو أوليفريا كريوز سيغوفيا   أشار    -١٦

احملليـة للـشعوب    للشرطة االحتادية يف الربازيل ودائرة قمع اجلرائم املرتكبة ضد اجملتمعات           
ُينظر إىل الشرطة على إذ  الصورة العامة للشرطة يف الربازيل سلبية إىل حد ما، األصلية، إىل أن

واخلوف من الشرطة وسوء الظن فيها أعلـى         .أهنا عنيفة وغري فعالة يف منع ومكافحة اجلرمية       
بني غري البيض الذين يرون أن الشرطة عنيفة، وتصيب األبرياء يف عمليات تبـادل إطـالق                

وتظهر الدراسات االستقصائية أن الرجال امللونني األحدث        .ان السود النار، وتستهدف السك  
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 بعـض   أيـضاً وحددت دراسة إفرادية     .سناً غالباً ما يتعرضون لالعتداء الشفوي أو البدين       
 مشاكل التمييز الذي متارسه الشرطة، مثل تعزيـز احلمـالت           حتد من التدابري اليت ميكن أن     

قوة الشرطة ألهنم   لالنضمام إىل    أكرب من أعضاء األقليات      الداخلية ضد التمييز؛ واختيار عدد    
 أخـرى؛   جمتمعات حملية قادمني من   الشرطة  ال من ضباط    اجملتمع احمللي أكثر حساسية ملشاكل    

 الشرطة يف جمتمعات السود؛ ومعاقبة حاالت األعمال التمييزية؛ والتشديد على           إشراكوزيادة  
  .رطةإنفاذ القانون بشكل مالئم يف تدريب الش

  الكامريون    
إدارة شؤون مفوضـي    ب املكلف، رئيس املكتب    ريتشارد بليز إيبوا إيبويلي   وصف    -١٧

 فسيفساء مؤلفة   على أنه الشرطة وضباط الشرطة يف الشرطة الوطنية الكامريونية، الكامريون         
 متعـدد    علماين  من اللغات والقبائل أو الثقافات احمللية مع جمتمع        ٣٠٠ إىل   ٢٥٠من حوايل   

ون بتعزيـز   ريويلتزم دستور الكـام    .لديانات يتكون من املسيحيني واملسلمني واألرواحيني     ا
ويتـضمن  التنوع من خالل املساواة بني مجيع الشعوب والقضاء على مجيع أشكال التمييـز            

ورغم هذه االلتزامات، مل تبذل سلطات الشرطة جهـداً          . إىل محاية األقليات   إشارات حمددة 
، مستبعدون مـن    أكرب أقلية البيغمي، وهم    إذ إن    . مع احلفاظ على التنوع    كبرياً يف اإلدماج  

  احملليـة بينما تتعـرض جمتمعـاهتم   )  أفريقيا بشكل عام    وسط يف الكامريون وبلدان  (الشرطة  
واستبعاد البيغمي من هيئة الشرطة الوطنية نـاتج    .همباستمرار لالعتداءات وانتهاكات حقوق   

  بـني  طـول ال متر، يف حني أن متوسط       ١,٥٢ ال يقل عن     عن توظيف متييزي يشترط طوالً    
سـيئ  جد  س، وهي ثاين أقلية رئيسية، ممثلة متثيالً        رووالبورو . متر ١,٣٠البيغمي هو حوايل    

  .ويف الرتب الدنيا فقط)  يف املائة٠,٣(يف قوة الشرطة 
لـرمسيتني يف   تا اللغتني ا  حلي إىل أن الفرنسية واإلنكليزية أصب     يوأشار السيد إيبوا إيبو     -١٨

السلطات تعزز ثنائية اللغة من خالل األحكـام الدسـتورية          و ومنذ ذلك احلني  الكامريون،  
 سياسـة احلـصص    أيـضاً ، نفذت السلطات    التمثيليالطابع  ولزيادة   .ومؤسسات التدريب 

وأعرب السيد أيبوا إيبويلي عن     . ١٩٧٥األماكن احملجوزة للعمل يف القطاع العام منذ عام         و
وع املبادئ التوجيهية ولكنه دعا إىل عقد املزيد من االجتماعات بلغات أخرى من             دعمه ملشر 

 إىل إزالة احلواجز لتوظيف األقليات واملـشاركة النـشيطة          أيضاًودعا   .لغات األمم املتحدة  
 تؤدي إىل زيادة إدماج األقليـات       ومستدامة أفريقيا يف إصالحات شاملة       وسط جلميع دول 

  .الشرطة يف

  نيجرييا    
ـ  مفوض  مساعدة  ،  بيس عبد اهللا إيبيكوي    تأكد  -١٩ ، أن  يف نيجرييـا  شرطة  إدارة ال

 الشرطة يف نيجرييا مسألة أكثر حساسية من إدماج خمتلـف           أعمالاملساواة بني اجلنسني يف     
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وال ينطوي التنوع يف أعمال الشرطة يف نيجرييا على أي مـسحة            .اجلماعات اإلثنية والدينية  
ووصفت  .من حيث الثقافة واللغة والدين     على مجاعات إثنية خمتلفة      عرقية، وهو يقوم أساساً   

 قـوة شـرطة     عن العمل الشرطي اجملتمعي، حيث ال توجد سوى       مفهوماً جديراً باالهتمام    
الضباط للعمل يف أي مكان يف البلد بغض النظر عـن أصـوهلم             وحيث يتم تدريب    احتادية  

ضرورة بقاء هؤالء الضباط يف الوظيفة نفسها لفترات       غري أن هناك ميالً إىل       .اإلثنية أو الدينية  
وي بأن  يكوأبلغت السيدة إيب  . زمنية طويلة لكي يتمكنوا من تطوير عالقاهتم مع اجملتمع احمللي         

 ناحيةمن   (أن العمل الشرطي اجملتمعي كان موجوداً دائماً      الزعماء التقليديني يف نيجرييا يرون      
 اسـتراتيجية    اجملتمعي ي الشرط العمل  قبل أن يصبح مفهوم    ،)املشاورات مع اجملتمعات احمللية   

  قـوة  صورةأدى العمل الشرطي اجملتمعي إىل حتسني       ويف حالة نيجرييا،     .رمسية بوقت طويل  
جزئياً عـن    أيضاًوهذا ناتج    .الشرطة النيجريية اليت مل يعد ُينظر إليها على أهنا قمعية أساساً          

  . ومن مث أقل قمعاًاطمئناناًكثر حتسن ظروف عمل الشرطة وكون الضباط أ
مشاريع العمـل الـشرطي     عالوة على ذلك أن أفرقة      وي  يكإيبوأوضحت السيدة     -٢٠

منذ البداية   جناح هذه األفرقة      ويتشكل . من ضباط من خمتلف أحناء البلد      عادةتتألف  اجملتمعي  
 .دينية واللغوية  من االختالفات اإلثنية وال    التحرر على   وقت التجنيد بتدريب كل جمند حمتمل     
 تـشرب   احملتم من   كان أي جزء من البلد؛ ومن مث        يف املوظف   ُيعنيوبعد التدريب، جيوز أن     

واجملتمع  .وحدة البلد رغم وجود خمتلف اجلماعات اإلثنية واللغات والديانات        /روح وحدانية 
بغض طة شرطته قوة احتادية ويقبل بسهولة أي ضابط شرأن  أيضاً يعتربرغم تنوعه النيجريي، 

 وينظـر  . فيهـا  وزع للعمـل   الـيت    قة خمتلفة عن املنط   النظر عما إذا كان قادماً من منطقة      
كل رجال ونساء الشرطة على أهنم شرطة قبل كل شيء ونادراً ما يـودون              إىل  النيجرييون  

 سياسات التوظيـف الـيت      ورمبا يكون السبب يف ذلك هو      .معرفة الواليات اليت قدموا منها    
للعمل يف أي   فة اجلماعات اإلثنية والتدريب الذي يعد مجيع اجملندين بالتساوي          تكفل متثيل كا  

 االختالفات اللغوية   تتسبب،  ولكن يف الوقت نفسه    .جزء من البلد بغض النظر عن االختالفات      
  .صعوبات لعمل الشرطة يف بعض املناطق، خاصة الريفيةيف والدينية أحياناً 

  جنوب أفريقيا    
 وأول رئـيس  شرطة جنوب أفريقيـا     ل السابق) ديرامل(عميد  ال،  نييبيتر كرو وصف    -٢١

، )٢٠٠٢-١٩٩٤(قوق اإلنسان خالل املرحلة االنتقالية يف جنوب أفريقيا         حب هتا املعنية لوحد
 شرطة غري عنصرية ومتنوعة تعكس التنوع الدميوغرايف للبلد وتوفر خدمة مهنيـة              دائرة إنشاء

 أكرب التحديات اليت تواجهها دائـرة شـرطة          أحد انبأنه ك إىل جمتمع جنوب أفريقيا ككل      
 من عدم الثقة بني الطوائف      ووجود قدر هائل  جنوب أفريقيا، نظراً لتاريخ الفصل العنصري       

 الفصل العنصري مل يكن متوقعاً من ضباط الـشرطة         وأثناء فترة  . املختلفة واجلماعات العرقية 
القبض علـى البـيض،     بكن مسموحاً هلم    السود أن يكونوا ملمني بالقراءة والكتابة، ومل ي       
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 .غالباً حتـت إشـراف البـيض   و إال يف حدود بارامترات صارمة،    العمليكن بإمكاهنم    ومل
 يف املائة عـن أجـر       ٣٠العموم، كان ضباط الشرطة السود يتلقون أجراً يقل بنسبة           وعلى

ستطع الضباط   ومل ي  ؛نظرائهم البيض من نفس الرتبة ومل يكن لديهم هيكل للتدرج الوظيفي          
وكان الوضع  .١٩٧٨ نفس البذلة الرمسية اليت يرتديها نظراؤهم البيض حىت عام ارتداءالسود 

 أيـضاً مماثالً بالنسبة إىل اهلنود وغريهم من ضباط الشرطة من غري البيض الذين كانوا يعانون          
  .من التمييز ولكن كانوا يتمتعون بوضع أعلى شيئاً ما من وضع املوظفني السود

 عمليـة   ١٩٩١وأبلغ السيد كرونيي أن دائرة شرطة جنوب أفريقيا بدأت يف عام              -٢٢
 التنوع واملساواة وتـصحيح     للتصدي لقضية إصالح داخلي وُنفذت برامج وسياسات خمتلفة       

ووفرت ترقيـات املـسار الـسريع        . العملية على مبدأ عدم التمييز     وقامت . املاضي أخطاء
فرصة لتسريع ترقية األشـخاص احملـرومني تارخييـاً         تيح ال لتنمية املهارات ي  وبرنامج معجل   

 وبدأ العمل خبطـط خالفـة املـوظفني         .أفراد دائرة الشرطة الذين ميلكون قدرات مثبتة       أو
ائـرة  اإلدارة العليا يف د   كبار املوظفني و   سياق احملرومني تارخيياً إىل     األفرادللسماح بوصول   

 أدىو .الستمرارية يف أعلى مـستوياهتا اإلداريـة       والفعالية وا  الشرطة ككل لتحقيق التمثيل   
 اإلملام بـالقراءة والكتابـة      الظل إىل حتسني  اإلجيايب والتعيني يف وظائف     /التدريب التفضيلي 

واملهارات التقنية ومستويات املعرفة لدى األشخاص الذين عانوا تارخيياً من احلرمان، ومكنهم 
ـ      من العمل بفعالية وكفاءة يف دائرة الش      ذلك    .تنيرطة ومن اكتساب التجربة واخلربة اإلداري

وباإلضافة إىل ذلك، ُنفذت برامج الدخول األفقي ملعاجلة القدرات احملدودة القائمـة علـى              
 القدرات القائمة، من أجـل بلـوغ أهـداف          واستكمالاملوارد البشرية الداخلية بإدخال     

  .وما زالت بعض العمليات مستمرةوحققت هذه الربامج جناحاً متبايناً  .اإلجراءات اإلجيابية
 . من التحدياتوقال السيد كرونيي إن اإلدماج مع احلفاظ على التنوع ما زال حتدياً  -٢٣

 . من البلد  بعينهامجاعات إثنية خمتلفة يف أجزاء      توجد  فجنوب أفريقيا جمتمع جد متنوع ولكن       
ويتمثل  .تيجية تشغيلية استراك  اجملتمعي العمل الشرطي واعتمدت دائرة شرطة جنوب أفريقيا      

هنج لتـسوية   وضع   و  احمللي  يف إنشاء شراكات بني الشرطة واجملتمع      هذا العمل  أحد جوانب 
 يكمـن يف  لذلك فإن أحد التحديات الرئيسية       . احمللي حتياجات اجملتمع ال يستجيباملشاكل  

 على  نشر الشرطة يف مناطق تكون فيها قادرة على إقامة شراكات واستخدام موظفني قادرين            
واخلطر الذي ينطوي عليه هذا النموذج يف بلد مثـل           .فهم العادات والتقاليد واللغات احمللية    

ويف الوقت   .أسس الفصل العنصري  باعتباره بناء يقول على     ر  جنوب أفريقيا هو أنه قد ُيفسّ     
احلاضر، ليست اجملتمعات احمللية حساسة للتعامل مع التنوع يف الشرطة وحىت بعد أكثر مـن               

  . الكثري من العنصرية والريبةهناكد من الدميقراطية، ما زال عق
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  آيرلندا الشمالية    
انا يف مجهوريـة آيرلنـدا   ك يف مفتشية غاردا سـيو األقدمفتش  امل،  يبريرمارك  أبلغ    -٢٤
تنطوي أن جتربة آيرلندا الشمالية     بجملس شرطة آيرلندا الشمالية،     للرقابة يف   سابق  الفوض  املو

ات الرئيسية الوارد وصفها يف مشروع املذكرة اإلرشادية ملفوضـية األمـم             مجيع اخلطو  على
على جتربة دائرة الشرطة بـني      يف عرضه   وركز السيد ريبري     .املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   

 يف املائة فقط من قوة ٨، كان الكاثوليكيون ميثلون ١٩٩٨في عام ف .٢٠٠٧ و١٩٩٩عامي  
مـن  وكانـت    .ة من سكان آيرلندا الشمالية كـاثوليكيني       يف املائ  ٤٠الشرطة، بينما كان    

قـوة الـشرطة يف آيرلنـدا       (االختالل يف شرطة ألستر امللكية      هذا   التغلب على    الضروري
بناء الثقـة بـني الـشرطة       ل القيام بعمل شرطي فعال    كما كانت هناك حاجة إىل    ) الشمالية

 إليـه   وأشارملكة املتحدة وآيرلندا،     كل من حكوميت امل    ووفقاً ملا اعترفت به    .واجملتمع احمللي 
 العديد من التوترات بني     سبباً جوهرياً يف  الشرطة  عمل   مسألة   كانتصراحة اتفاق بلفاست،    

 عائقاً أمام حل سياسي أوسـع نطاقـاً يف          شكلتاجملتمعات احمللية اليت تبدو مستعصية واليت       
  .آيرلندا الشمالية

 املتحدة ردت على ذلك بإنشاء اللجنة املستقلة        وأبلغ السيد ريبري أن حكومة اململكة       -٢٥
 هو توصياهتا   وكان هدف  . يف آيرلندا الشمالية، املعروفة عادة باسم جلنة باتن        ألعمال الشرطة 

 واجلنـساين  اإلثين والـديين     للواقعبدء برنامج إصالحي يسفر عن دائرة شرطة تكون مرآة          
اجملتمعات احمللية اليت ختدمها، وفعالـة      أمام  بشكل مالئم   للمجتمع الذي تعمل فيه، ومسؤولة      

وكنتيجة لذلك، أُعيد تـصميم عمليـة االختيـار          .يف حتقيق أهدافها املتعلقة بإنفاذ القانون     
 .التعاقد مع القطاع اخلاص لتوظيف ضباط الشرطة واملوظفني املدنيني        مت  والتوظيف برمتها، و  
 ستهدف صراحة املناطق اليت كانـت ا األغلبية، وطائفة ت شاملة جتاوزيةوأُطلقت محلة إعالن  

 أن يبلغوا   املبتدئنيوسُيطلب من مجيع املوظفني      .من نقص التمثيل يف الشرطة    يف املاضي   تعاين  
 يؤخذ منه   وبعد جناحهم يتم تسجيلهم يف جممع     مستوى حمدد من اجلدارة يف عملية االختيار،        
عرف فيما بعد باسم التوظيف     وأصبح ذلك ي   .عدد متساوٍ من الربوتيستانتيني والكاثوليكيني    

بالتساوي وكان له أثر إجيايب على املدى القصري، مع زيادة التمثيل الكاثوليكي ثالثة أضعاف              
 بدعم متسق مـن منظمـات حقـوق         أيضاًوحظيت هذه التدابري    . ١٩٩٩تقريباً منذ عام    

اإلصالحات ولكفالة عدم إمهال     .اإلنسان، كما أهنا صمدت بنجاح أمام التحديات القانونية       
 آلية حامسة مسحت بإجراء رصد مـستقل        أيضاًأو تنفيذها تنفيذاً انتقائياً، ابتكرت جلنة باتن        

وأُبلغ بعدئذ عن هذه التقييمات بشكل روتـيين يف تقـارير    .لوترية ودرجة التغريات الطارئة   
 ومن مث حققت جلنة باتن هدفها املتمثـل يف موازنـة التمثيـل الكـاثوليكي         .مرحلية عامة 

  .الشرطة يف
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  كندا    
انا يف  كعام يف مفتشية غاردا سيو    الفتش  امل، نائبة   غوينيث ماري بونيفاس  أوضحت    -٢٦

شرطة مقاطعة أونتاريو، أن املمارسات املاضية يف       لسابقة  الفتشة  املرئيسة و المجهورية آيرلندا و  
أسرهم كندا، حيث وجدت الشرطة نفسها جترب أطفال السكان األصليني على مغادرة بيوت             

وتنقلهم إىل مدارس داخلية حيث كانوا يعاقبون على تكلم لغتهم وممارسة معتقداهتم الثقافية،             
وأبلغـت الـسيدة     .سكان األصـليني  لي لل تمع احمل اجملأنشأت عالقة عدم ثقة بني الشرطة و      

جملتمع  نظر يف مجيع اخلطوات اهلامة اليت جيب اختاذها لبناء عالقة بني ا            عاماًبونيفاس أن حتقيقاً    
 وأدى ذلـك إىل   دد يف مشروع املبادئ التوجيهية للمفوضية،       احمل على النحو احمللي والشرطة،   

 للـسكان عالقات مع اجملتمعات احمللية     وإبقاء  حتديد أفضل املمارسات للشرطة من أجل بناء        
  .منفذ للقانونكمساهم يف اجملتمع احمللي وليس فقط ك دورها مالئمعكس بشكل ني تاألصلي
  :وحددت السيدة بونيفاس أفضل املمارسات على النحو التايل  -٢٧

 ني األصـلي للسكانضباط لالتصال مباشرة مع اجملتمع احمللي      لجمموعات من ا  إنشاء   •
  على أساس يومي؛

وسطاء المساعدة  احلصول على    و ني األصلي السكان منكفالة إشراك دوائر الشرطة      •
 واحـتالهلم   ني األصـلي  سكانالاحتجاجات   عند الرد على     ني األصلي السكانمن  

  ؛ العامةلألماكن
م التـدريب   قّيتينبغي أن   ( تدريب يراعي االعتبارات الثقافية لضباط الشرطة        توفري •

  ؛)جهة تقييم ثالثة لكفالة حتديثه باستمرار وبقاء قيمته
حـتالل  االوضع استراتيجيات ألعمال الشرطة املتعلقة بالنظام العـام حلـاالت            •

، مع تشديد خاص على االختالفـات       ونالسكان األصلي  هبا    اليت يقوم  واالحتجاج
ينبغي أن يركـز التـدريب علـى        (التارخيية والقانونية والسلوكية هلذه األحداث      

احتياجات حفظ السالم، واالتصال، والتفاوض، وبناء الثقة قبل هذه األحـداث           
  ؛)وخالهلا وبعدها

 ألعمـال تقلة  ، واستعراضـات مـس     وشفافة شرطية مفتوحة /تفاعالت حكومية  •
  .الشرطة، والعالقة بني الشرطة واحلكومة

االحتفاظ ولتحسني التمثيل املنخفض تقليدياً للضباط من السكان األصليني وكفالة            -٢٨
 على التوظيف مباشرة من اجملتمعات احملليـة        مثالً، أُقيمت برامج توعية تنطوي      هبم يف اخلدمة  

الفرصـة ملائـة    بواب املفتوحة اليت أُتيحت خالهلا      ، وأيام األ  )خالل املناسبات الثقافية، اخل   (
وأثبتـت هـذه     .رؤية الطريقة اليت تعمل هبا الشرطة، وبرنامج عمل صيفي        ل زائراً   وعشرين

ضافية لتحسني العالقات مـع اجملتمـع      اإلتدابري  الومشلت   .التدابري جناحها يف زيادة التوظيف    
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 للعمل مع اجملتمعات احملليـة      برنامجد  يحدلتمنتدى للقيادات   إنشاء  احمللي للسكان األصليني    
 .وجمالس استشارية للمجتمعات احمللية

  هنغاريا    
 شؤون اجلرمية واالتصال يف إدارة منع اجلرمية        مسؤول،  جيورجي ماكوال قدَّم السيد     -٢٩

 املنتمني إىل أقلية إثنية من الشرطة ة ملوظفيرابط مبقر شرطة بودابست يف هنغاريا، وصفاً لعمل
 يف املائة   ٦ إىل   ٥,٥وقال إن مجاعة الروما يف هنغاريا تشكل نسبة تتراوح من           .  الروما أصل

 على مجيع مستويات اجملتمع، مبا يف ذلك على مستوى وكـاالت            متثيلهاينبغي  ومن السكان   
التعاون بني الشرطة واملنظمات غري احلكومية جلماعة الروما ونظـام          بدأ  وقد  . إنفاذ القوانني 

كما اختذت وزارة الداخلية مبـادرة      . ١٩٩٥-١٩٩٤يت هلذه اجلماعة يف الفترة      احلكم الذا 
 السائدة ضد مجاعة الروما داخل قوات الشرطة يف الفتـرة           للمواقفتنفيذ دراسة استقصائية    

ونتيجةً لذلك، أُبرمت اتفاقات بني احلكومات الذاتية ألقلية الروما ومقـر           . ١٩٩٧-١٩٩٦
سُتحدثت منح وأنشطة معسكرات صيفية خاصـة بالـشرطة         عالوةً على ذلك، ا   و. الشرطة

 لزيادة شعبية عمـل ضـابط     لطالب املدارس الثانوية من مجاعة الروما       ) على أساس منتظم  (
وهتدف هذه التدابري إىل املساعدة على زيادة عدد األشخاص املنـتمني إىل مجاعـة              . الشرطة

   .الروما يف فرع إنفاذ القوانني من إدارة الدولة
 أنـشئت يف    ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٤كما أفاد السيد ماكوال بأنه يف         -٣٠

 إنفاذ القوانني األوروبيني مـن مجاعـة الرومـا          األخوية لضباط لنفع العام   ابودابست رابطة   
بلغاريـا، واجلمهوريـة التـشيكية، ورومانيـا،        (مبشاركة ممثلني من مخسة بلدان أوروبية       

ر إىل إنشاء الرابطة أفراد الشرطة اهلنغارية من أصل الرومـا           وقد باد ). وسلوفاكيا، وهنغاريا 
وزارة العدل وإنفاذ القوانني     وأضاف أن كبار املسؤولني يف كل من      . ومن غري املنتمني إليها   

وتـساعد  . اهلنغارية ووكاالت إنفاذ القوانني قد التزموا بالتعاون مع مجاعة الروما منذ البداية           
، يف مكافحة التمييز، وتعزز كذلك تعليم األشخاص من أصل          الرابطة، ضمن نطاق أنشطتها   

الروما وحصوهلم على فرص عمل وحتسني أحوال سكنهم، وتوفر هلـم فرصـةً للـتخلص               
   .الفقر من
إنفاذ القـوانني   األخوية لضباط   لنفع العام   اوأوضح السيد ماكوال أن أهداف رابطة         -٣١

يز تكافؤ الفرص يف وكاالت إنفاذ القـوانني        تعز: األوروبيني من مجاعة الروما تشمل ما يلي      
 بـني   التحامـل املتبـادل   والدول األعضاء األخرى يف االحتاد األورويب؛ واحلد من         هلنغاريا  

وكاالت إنفاذ القوانني ومجاعات الروما؛ وزيادة عدد املوظفني من أصل الروما يف وكاالت             
املوجودين موظفني من أصل الروما      لل وظروف اخلدمة إنفاذ القوانني؛ وحتسني أحوال املعيشة      

. بلدان أوروبية أخـرى     يف هذه الرابطة ويؤمل أن ُتنشأ منظمات أعضاء يف       .  حالياً يف العمل 
عـضوية  أساس ال كما شدَّد السيد ماكوال على أن رابطته تنتهج هنجاً اندماجياً، وتقوم على             
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ويف اخلتام، دعا إىل تنسيق املـشاريع       . طوعية، وتشمل أعضاًء غري منتمني إىل مجاعة الروما       ال
 يف  الشرطياليت هتدف إىل حتسني حالة مجاعات الروما يف أوروبا وإىل تعاون وحدات العمل              

  . املنظمات احلكومية الدولية مع رابطته وغريها من رابطات أفراد الشرطة من األقليات
 هذه العروض مناقشات موجزة حول مسائل منها احلاجة إىل املراقبة املدنية            وأعقبت  -٣٢

الناشئة من إيـذاء    ، ومعاجلة املشاكل     الدميقراطي الشرطيبوصفها مكوناً ضرورياً يف العمل      
أفراد الشرطة من   استصواب نشر   أفراد الشرطة من األقليات وإساءة معاملتهم، وتناول مسألة         

  .قلياتاألقليات يف مناطق األ

عروض مقدمة من ممثلي     -تقاسم اخلربات اجليدة والدروس املستفادة        -رابعاً  
  املنظمات احلكومية الدولية واهليئات املعنية األخرى

قدم سبعة ممثلني للمنظمات احلكومية الدولية واهليئات املعنية األخرى عروضاً موجزة       -٣٣
ما يتعلق باإلدماج املراعـي للتنـوع يف        بشأن تقاسم اخلربات اجليدة والدروس املستفادة في      

  .الشرطي العمل
 بإجياز الصكوك الثالثة الرئيسية ملنظمة العمل الدولية ذات         مارتن أويلز  وقدم السيد     -٣٤

، ١٩٥٨عام  ل بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة،       ١١١ االتفاقية رقم    ، وهي الصلة باملناقشة 
 التوجيهية املتعلقة بـاحلوار     ساسية يف العمل، واملبادئ   املبادئ واحلقوق األ  املتعلق ب عالن  اإلو

وتقدم هذه املبـادئ التوجيهيـة      . االجتماعي يف جمال اخلدمات العامة يف حاالت الطوارئ       
 من أجل تقدمي خدمات عامة عالية اجلودة يف حـاالت            على أفضل املمارسات   اً قائم اًتوجيه

، بسبلٍ منها تنظيم محالت نشطة لتعـيني        ةالعمالمسألة التنوع يف    يف   ذلك   مبا يف الطوارئ،  
االحتفـاظ  مرشحني من الشباب والنساء املنتمني إىل أقليات ومرشحني من األقليات اإلثنية و     

 جهات التعيني، واحلوار االجتمـاعي كوسـيلة لتحقيـق          املواقف لدى ، وكفالة تغيري    هبم
دي لظاهريت التمييز والتحرش    فعالة للتص الجراءات  اإلسياسات و المبزيد من التنوع، و    االلتزام
   .اخلدمة داخل
مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات        بإجياز عمل    تيموثي ليماي وقدم السيد     -٣٥

باستحداث أدوات ومواد تدريبية من قبيل اخلالصـة الوافيـة          ، ومشل ذلك ما يتعلق      واجلرمية
مبـا يف ذلـك أفـضل       ( اجلنائية   ملعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة        

ـ  لـيس ل   مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     وأوضح أن   ). املمارسات ه أي  دي
 بيد أن املسائل املتعلقـة بـالتنوع       .الشرطي على التنوع يف العمل      فقطركز  ي ،امج مباشر نبر

هلـذا كـان    ، و عادةً ما تطرح نفسها يف أعمال املكتب مع املوظفني القانونيني بصفة عامة           
يف هـذا   وهلذا يرحب باالنضمام إىل اآلخرين العـاملني        املكتب شريكاً مهماً يف هذا اجملال       

 يف مـا يقدمـه   الـشرطي  مجيع املعايري الدولية املتعلقة بالعمل     مراعاةامليدان من أجل كفالة     
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ـ        . املكتب من مساعدة   الح وميكن أن تتعلق هذه املساعدة، على سبيل املثال، بالتخطيط إلص
أجهزة الشرطة، وزيادة مستوى مشاركة األقليات يف الشرطة، وتدريب مـسؤويل إنفـاذ             

، أكثر عدالًالقوانني بشأن املسائل املتعلقة بالتنوع، ومعاملة أفراد األقليات يف السجون معاملة     
مـستقلني  بإنشاء هيئات حتقيق متنوعة من قبيل مكاتب أمناء مظامل          (ومراقبة أجهزة الشرطة    

راقبة عمل الشرطة، ووضع نظم للتحقيق يف حاالت التمييـز الـذي            مل الشكاوى   فوضيم أو
متارسه الشرطة ضد األقليات، واعتماد إجراءات تأديبية داخلية ملقاضـاة أفـراد الـشرطة              

 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     أما عن الدروس املستفادة، فيؤمن      ). املسيئني
مـن  و. تمثيل يف أجهزة الشرطة يعين زيادة الشرعية ومستوى الكفـاءة         بأن زيادة مستوى ال   

 يف مجيع برامج املساعدة التقنية، وال بد أن تتـسم         الشرطيالضروري غرس التنوع يف العمل      
  . بالتنوع كل مستويات أجهزة الشرطة وكذلك الوظائف التخصصية

وض الـسامي ملنظمـة     ، املستشار السياسي للمف   كيفتششدميتري ألي وشدَّد السيد     -٣٦
األمن والتعاون يف أوروبا املعين باألقليات القومية، على أمهية موضوع املناقشة موضـحاً أن              
للشرطة سلطة التأثري على التصورات السائدة عن األقليات وعلى قدرة الدولة على التصرف             

بالقضاة فاتصال األشخاص بالشرطة هو أكثر من اتصاهلم        . بطريقة عادلة وخاضعة للمساءلة   
 مواقف بدورٍ مهم يف تشكيل      أيضاًوعلى نفس املنوال، تضطلع الشرطة      . واملسؤولني اآلخرين 

وأضاف أن مكتب املفوض السامي ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبـا           .  الدولة جتاهاألقليات  
ة ألن املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحـد      املعين باألقليات القومية قد أعرب عن سروره        

توصيات املفوض السامي ملنظمة األمـن      السامية حلقوق اإلنسان مستوحاة إىل حدٍّ بعيد من         
 يف اجملتمعـات املتعـددة    الـشرطي والتعاون يف أوروبا املعين باألقليات القومية بشأن العمل         

املبادئ التوجيهية ملفوضية األمـم      قوة عديدة يف     نقاطكيفتش  شوأوضح السيد ألي  . األعراق
وأكد أن  . السامية حلقوق اإلنسان، من قبيل األمثلة املذكورة على املمارسات اجليدة         املتحدة  

مزايا للجميع وأن من املرغوب فيه انتهاج هنج كلـي          ينطوي على   لتنوع  مع حتقيق ا  إلدماج  ا
يشمل على سبيل املثال ضرورة إصالح النظام اجلنائي برمته لكفالة أال تعمـل الـشرطة يف                

ورة النظر مبزيد من األمهية يف املبادئ التوجيهية يف مسألة اجلهود الراميـة    مث اقترح ضر  . فراغ
إىل اإلبقاء على أفراد الشرطة يف سياق األقليات وإمكانية استفادة هذه املبـادئ مـن إدراج      

وأعرب عن اهتمامه بتحقيق مزيد من التعاون يف هذا املوضوع مع           . مرجعية فيها بنود  قوائم  
 .االجتماعمجيع املشاركني يف 

 التابعة  االستراتيجيةية  الشرطمسائل   وحدة، نائب رئيس    مانويل ماريون السيد  وقدم    -٣٧
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف ما يتعلـق          بإجياز عمل    ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا    

طة،  يف اجملتمعات احمللية، وتدريب الشر     الشرطيببناء املؤسسات والقدرات يف جماالت العمل       
 ضمن مسألة التنوع  كما قدم ثالثة كتب مرجعية هامة تتناول     .واملوارد البشرية، والتحقيقات  

يشدِّد علـى أن محايـة      "  الدميقراطي الشرطيدليل العمل   "وأردف قائالً إن    . مسائل أخرى 
وتعزيز حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية هو عامل أساسي لتحقيـق الدميقراطيـة              
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فهـو يـدعو    . لعدالة واالستقرار على الصعيدين احمللي والدويل على حد سـواء         والسالم وا 
كراهية األجانب، ويـدعو إىل اتـسام       والعنصرية  الصادرة عن   الشرطة إىل مكافحة األفعال     

التـدريب  "ويتضمن دليـل    . التحقيقات مبراعاة خصائص األقليات، وإىل االتصال جبماعاهتا      
 وأهداف ومواضيع تتعلق بالتدريب يف جمـال التنـوع          فصالً عن غايات  " األساسي للشرطة 

يقوم على مبادئ إمكانيـة     "  يف اجملتمعات احمللية   الشرطيالعمل  "وأضاف أن كتيب    . الثقايف
حتياجات اجملتمعـات   ال االستجابةمالحظة اجلمهور وجود الشرطة أو إمكانية اتصاله هبا، و        

الـسيد   وقـدم . ها، واخلضوع للمساءلة  احمللية، واالستماع إىل شواغلها، وإشراكها وتعبئت     
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا املتعلقة بإدمـاج األقليـات يف     ون وصفاً لبعض أنشطة     يمار

 املنظمة من هذه اخلربة، وعلى الرغم من الـشكوك          قد تعلمت و.  يف البلقان  الشرطيالعمل  
. ستويات الثقة فيهـا   اليت ساورت السكان يف بادئ األمر إزاء هذه اجلهود، فقد ازدادت م           

، ذلك أن مستوى التعاون بـني       أيضاًوأضاف أن التركيز على السلطة القضائية مسألة مهمة         
 يف هـذا    أيضاًغري أن أخطاًء قد ارُتكبت      . السلطة القضائية والشرطة متدين يف حالة البلقان      

اد كثريين   للضغط الذي ميارسه اجملتمع الدويل من أجل تدريب أفر         مثالً وهي ترجع السياق،  
أقصر من الالزم    فترات التدريب    أن تكون  إىل   وأدى ذلك من الشرطة يف فترة زمنية قصرية،       

 املوقع  أيضاًون  يوقدم السيد مار  . عدم كفاية عمليات التحقق من خلفيات هؤالء األفراد       وإىل  
 يف   على شبكة اإلنترنت التابع ملنظمة األمن والتعاون       الشرطيالشبكي لنظام معلومات العمل     

  ). www.polis.osce.org(أوروبا 
، من الشبكة اإلقليمية ملنع جرمية الكراهية والتحقيق فيهـا،         بالز ماموزا السيد  قدم  و  -٣٨

املنشأة حتت رعاية منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، األنشطة اليت تباشرها شبكته، مبـا يف               
ـ       تقدمي  ذلك   وأوضـح أن العقـدين   . اتبرامج تدريبية ترتكز مناهجها على أفضل املمارس

 والعنصرية وكراهية األجانـب     احلوادث املتصلة مبعاداة السامية   املاضيني شهدا زيادةً يف عدد      
وقد عكفت  . ومعاداة املسلمني وغري ذلك من احلوادث املدفوعة بالكراهية يف منطقة املنظمة          

، مـع  " املمارسـات أفضل "ية على أساس التدريب املوارد/ الدراسية الشبكة على إعداد املناهج   
من حيث البيئة   (تضمينها عنصر االعتراف بأوجه االختالف بني الدول كجزء ال يتجزأ منها            

اجلرائم املدفوعة  ملا كانت وشدد على أنه). االجتماعية، واإلطار التشريعي، واملوارد /السياسية
أمٌر مهم جداً من    ، فإن التعامل السليم معها      اً فقط  أفراد  وليس بالكراهية متس مجاعات برمتها   

كمـا أوضـح أن     . أجل حتسني العالقات بني الشرطة واجملتمع احمللي ومستوى التعاون بينها         
، هم كذلك ضحايا جلـرائم مدفوعـة        مقولبة منطياً أفراد الشرطة أنفسهم، بوصفهم مجاعةً      

وقال إنه ميكن خفض نسبة هذه اجلرائم بوضع مزيد من األهـداف املتمثلـة يف               . بالكراهية
كما قدم السيد مـاموزا عـدداً مـن      .  القائم على مشاركة اجملتمعات احمللية     الشرطيعمل  ال

مصادر التدريب املتاحة للشبكة، من قبيل املوقع الشبكي لنظام املعلومات املتعلق بالتـسامح             
  )./http://tandis.odihr.pl( وعدم التمييز التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
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، نائب رئيس قسم السياسات االستراتيجية والتطوير، يف        ريويباترِك أتا  وقدم السيد   -٣٩
شعبة الشرطة، يف إدارة عمليات حفظ السالم، بعضاً من سياسات إدارة عمليـات حفـظ               

 مبـستوى   مثالًاملتعلقة  (السالم يف ما يتعلق باتفاقات السالم ذات الصلة مبوضوع االجتماع           
لقوانني، وعـدم التمييـز، والعمـل اإلجيـايب يف جمـال            متثيل األقليات يف وكاالت إنفاذ ا     

مث انتقل إىل ذكر أمثلة عن املمارسات اجليدة يف بعثات حفظ السالم التابعـة               ). االستخدام
فقد قدمت بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا الدعم إىل الشرطة الوطنية يف الـبالد              . لألمم املتحدة 

وقـد  . عات احمللية مبشاركة املنظمات غري احلكومية      يف اجملتم  الشرطيإلنشاء منتديات للعمل    
خالل محالت التعيني وأُشرك فيها املشاهري بغيـة        العاملني  تعيني  ل بأفرقة متنقلة    أيضاًاسُتعني  

تيسري عملية التعيني والتعاون مع اجملتمعات احمللية، وتتبُّع عدد املرشحني حسب أعراقهم مـن   
 ١٣ كافة بالتمثيل، دون أن يتجاوز مستوى متثيلها نسبة          أجل كفالة متتع القبائل السبع عشرة     

وأخذت بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو بعدٍد من األنظمة، يف هذا السياق، كـي              . يف املائة 
تعكس عملية التعيني يف جهاز شرطة كوسوفو، وكذلك عمليات النشر، التكـوين املتعـدد    

خلاصة ببعثة األمم املتحدة يف كوسـوفو       كما تقتضي املبادئ التوجيهية ا    . األعراق لكوسوفو 
معاملة الشرطة لألقليات معاملة عادلة، ويضمن دليل سياسات وإجراءات جهـاز شـرطة             
كوسوفو املساواة يف توفري التدريب ملختلف األعراق يف مجيع الرتب وحتقيـق التـوازن يف               

بأهليتها، فقد ُبـذل    وإىل جانب التعيينات العامة الذي حتظى األقليات        . مستوى متثيلها فيها  
عدد من اجلهود لتعيني أفراد من أقليات عرقية، ويشمل ذلك أفراد الشرطة السابقني املنتمني              

   .إىل هذه األقليات
، املسؤول عن إدارة املوارد البشرية يف شرطة فيينـا،          رودولف باتيسيت املقدِّم  قدم  و  -٤٠

مـن أصـول    زيادة نسبة أفراد الشرطة     وصفاً ملا ُينظَّم يف بالده من محالت تعيني هتدف إىل           
 شخص غـري    ٣٢٠ ٠٠٠ كان يعيش يف فيينا حنو       ٢٠٠٦وذكر أنه يف هناية عام      . مهاجرة

بيد أنـه إذا أُخـذ األشـخاص    ).  يف املائة من السكان   ١٩أي ما يشكل    (منساوي اجلنسية   
. ان تقريباًاحلاصلون على اجلنسية النمساوية يف احلسبان، ترتفع هذه النسبة لتشكل ثلث السك

 يف املائة فقط مـن أفـراد        ١ويف الوقت احلاضر، ُتعيِّن قيادة الشرطة اإلقليمية يف فيينا نسبة           
ويتمثل اهلدف من ذلك يف أن يكون يف كل خمفـر           . الشرطة الذين هم أصالً من املهاجرين     

. ةل مهاجر و فرد واحد على األقل من أفراد الشرطة من أص         ٢٠١٢شرطة يف فيينا حبلول عام      
، اليت جرى يف "فيينا حتتاجك"وُيؤمل يف أن يتحقق ذلك جزئياً عن طريق محلة التعيني املعنونة 

وتستهدف احلملة أساساً   . مستهدفة رابطة للمهاجرين ومؤسسة     ٦٠٠إطارها التوجُّه إىل حنو     
لذين البالغني الشباب من اجليل الثاين الذين ُولدوا يف النمسا أو عاشوا فيها منذ طفولتهم، وا              

. يتمتعون، بالتايل، مبعرفة متعددة الثقافات وجييدون اللغة األملانية، فضالً عن لغات آبـائهم            
وأضاف السيد باتيسيت أن األخذ بنظام احلصص ال ُيعترب مرغوباً فيه يف فيينا نظراً ملا شهدته                

  . بلدان أخرى من جتارب سيئة بتطبيق هذا النظام
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، اخلبرية يف وزارة الداخلية واإلصـالح اإلداري        غيكريستينا باال وقدمت السيدة     -٤١
الرومانية، وصفاً موجزاً لسلسلة من الربامج الرامية إىل إدماج مجاعة الروما، تشمل، ضـمن              
مسائل أخرى، مسألة تعيني أفراد من مجاعة الروما يف قوات الشرطة وتوفري وثائق اهلوية هلم               

 التعيني اليت تنظمها بالدها حتديـد الـشباب       وتشمل محلة . باجملان عن طريق وحدات متنقلة    
مجاعة الروما بغرض تعيينهم وتنظيم إجراء مناقشات يف املـدارس عـن العالقـة بـني                 من

  .والشرطة األقليات
، من وكالـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـاحلقوق     جوانا غوديوأحاطت السيدة     -٤٢

 ، الكراهيـة  املتعلق جبرائم  الشرطيعمل  األساسية، االجتماع علماً بعمل الوكالة يف ميدان ال       
. تنشر تقاريرها علنـاً   جهات اتصال يف مجيع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، و         وتتبعها  

 مجع بيانات تتسم بالشفافية بـشأن       تقاليد بلدان االحتاد األورويب     ه ال توجد يف   وأوضحت أن 
فتقر وكاالت االحتاد األورويب متاماً     العنف بدافع الكراهية، ونتيجةً لذلك، ت     واجلرمية  مسأليت  

يف الشرطة  ال تثق    األقليات الضعيفة    أن إىل   أيضاًوأشارت  . إىل أي بيانات عن هذا املوضوع     
إنشاء سلطات مستقلة لتلقي الشكاوى املتعلقة بالشرطة       أشارت ب يف بلدان االحتاد األورويب و    

   .عات األقليات ثقة مجااحلصول على آلية مهمة لتيسري تشكلميكن أن حيث 

لتنوع مع احلفاظ على ا   ستعراض التحديات والفرص يف جمال اإلدماج       ا  -خامساً  
   والطريق إىل املستقبلأعمال الشرطةيف 
، مؤلف املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحـدة الـسامية          توم هاِدن أوجز السيد     -٤٣

 املشروع  ومل يتناوهلا الة القطرية   حلقوق اإلنسان، املسائل األساسية اليت أثريت يف دراسات احل        
  :احلايل للمبادئ التوجيهية على النحو التايل

 :مشاكل هيكلية يف كثري من الدول املستعَمرة سابقاً تتمثل يف •

/ باكـستان (حلكومة  فرعاً من ا  السيطرة السياسية على الشرطة باعتبارها       •
  )جنوب أفريقيا

جنـوب  (الواحدة  لشرطة   اهلرمي للجماعات العرقية داخل قوة ا      التراتب •
 )الربازيل/أفريقيا

 )فيجي( االستعمارية الشرطيالتراث الذي خلَّفته هياكل العمل  •

الدرك شرطة /ليةاحملوطنية وال الشرطة - الشرطياختالف مستويات العمل  •
 )ئية القائمة على القانون املديننيجرييا والواليات القضا(دنية الشرطة املو

دوار التخصـصية مقابـل اإلدمـاج يف مجيـع           األ -شواغل اجلنسانية   ال •
 )نيجرييا(املستويات 
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 :مشاكل عملية تتمثل يف •

أو تعيني / تدريب الشرطة القائمة يف جمال لغات األقليات و-مسائل لغوية  •
  )جنوب أفريقيا/الكامريون( نشرهم أفراد شرطة حمليني أو

يات وحدات ودوريات متعددة األعراق مقابل دور      -استراتيجيات النشر    •
 )تاميل نادو/اهلند(ونني حمليني أو تعيني معا/مميزة جبماعات معينة و

 مدى االستقالل   - يف جمتمعات الشعوب األصلية      الشرطيمباشرة العمل    •
 )ساموا/كندا(اإلصالحية /لتقليدية على اهلياكل ااالعتمادالذايت ومدى 

 ).تانباكس (املكانة/األجوراخنفاض التركيز على العالقة بني الفساد و •

ودعا السيد هاِدن إىل مناقشة قيمة املبادئ التوجيهية والطريق إىل املستقبل يف هـذا                -٤٤
وذكر أن مجع أفضل املمارسات ميثل أحد األجزاء األساسية ذات القيمـة املـضافة        . السياق

ة  املبادئ التوجيهي  ينبغي أن توجَّه إليهم   ن اجلهات اليت    املبادئ التوجيهية، وطرح سؤاالً ع     يف
أو املنظمـات غـري احلكوميـة       / موظفي األمم املتحـدة امليـدانيني و       :حالة إصدارها  يف
   .الشرطة أفراد أو/و

وكشفت املناقشة عن إمجاعٍ على دعم وضع املبادئ التوجيهيـة وتوافـقٍ يف اآلراء             -٤٥
هو عنـوان ُمـضلِّل ألن      " جمموعة أدوات "وقال أحد املشاركني إن العنوان      .  فائدهتا نبشأ
بادئ التوجيهية ال تتخذ شكل جمموعة أدوات وال تقدم أمثلة حمددة جداً لإلجراءات الـيت               امل

 توضح املبادئ التوجيهية كيفية تعزيـز اإلجـراءات         بأن مشارك آخر    وأشار. ينبغي اختاذها 
املمارسـات اجليـدة    مواصلة العمل ب  الداخلية للشرطة لكسب مزيد من املصداقية، وكيفية        

نه ينبغي أن ُتستحدث هلذا الغرض آلية مراقبة، يف إطار األمم املتحـدة أو              وأضاف أ . الناشئة
واقترح مشارك آخر إمكانية إشـراك      . ة معترف هبا  يعلى األقل أي منظمة دولية غري حكوم      

اهليئات الوطنية القائمة، من قبيل مكاتب أمناء املظامل واللجان الربملانية، يف عملييت الرصـد              
لتعـيني  د من املشاركني أمهية تناول جمايل األمن والعدالة اجلنائية بإجياز           واقترح عد . واملتابعة
ز املبادئ التوجيهية أساساً علـى مـسألة العمـل    يضرورة تركمع  هذه املسألة، ولكن    إطار

يضاً أن تستهدف هذه املبادئ رامسي السياسات والقائمني على وضع أدلة           أواقُترح  . الشرطي
ملشاركني إن املشروع احلايل للمبادئ التوجيهيـة يبـدو أنـسب         التدريب، بينما قال أحد ا    

   .اإلدارة جملال
وأُوصي بأن تركز املبادئ التوجيهية تركيزاً قوياً على حقوق اإلنسان من أجل تبديد               -٤٦

وأوضح .  وعدم فعاليته  الشرطيبأن حقوق اإلنسان تؤدي إىل إضعاف العمل        أكذوبة القول   
طة يف كثري من البلدان ال يركز مطلقاً على حقـوق اإلنـسان   أحد املشاركني أن عمل الشر 

، بل يركز   )أو اجملموعات فراد  األباستثناء حماوالت فردية من جانب بعض       (وإدماج األقليات   
لذا، فقد حان الوقت ألن تـويل       . باألحرى على مسائل تتعلق باملخدرات، واإلرهاب، إخل      
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تـدفع  ثل إدماج األقليات يف أعمال الشرطة كي        األمم املتحدة مزيداً من االهتمام ملسائل م      
وأوضح ممثلٌ إلحـدى املنظمـات غـري        .  اخنراط البلدان يف العمل بشأن هذه املسائل       على

لتنوع، من قبيل   ا مع احلفاظ على  احلكومية أن بعض الوثائق الرئيسية املتعلقة مبسألة اإلدماج         
با املعين باألقليات القومية وميثـاق      توصيات املفوض السامي ملنظمة األمن والتعاون يف أورو       

 عنصراً حامساً من عناصر عملية هاوتردام، تتوخى الشراكة مع املنظمات غري احلكومية بوصفر
، ترحب املنظمات غري احلكومية بتلقي توجيٍه واضح        هلذاو. تنوعمع احلفاظ على ال   اإلدماج  

فعلى سبيل املثال،   .  هذا الصدد   يف اختاذهامن األمم املتحدة بشأن نوع اإلجراءات اليت ميكن         
كما ينبغي . ينبغي هلذه املنظمات أن تضطلع بدورٍ يف الدعوة وتنظيم احلمالت يف هذه العملية  

وميكن، علـى سـبيل     . التشاور مع ممثلي األقليات نفسها يف عملية إعداد املبادئ التوجيهية         
دة املعين بقضايا األقليات، ورمبـا إىل        األمم املتح  منتدىاملثال، أن تقدَّم املبادئ التوجيهية إىل       

   .اجلمعية العامة، إذا تسىن مواصلة اجلهود، بغية حفز اهتمام الدول هبا

  أفرادهاواالحتفاظ بمراعاة التنوع يف التعيني يف الشرطة ويف جهود تعزيزها     
ركزت املناقشات على ما إذا كان من الضروري إنشاء رابطات ألفراد الشرطة من               -٤٧
، والدور الذي ميكن أن تلعبه النقابات املهنيـة يف  حصص التعينيقليات، وعلى فائدة نظام    األ

وبينما اعتقد بعض املشاركني أن إنشاء رابطات ألفراد الشرطة         . تعزيز التنوع يف هذا السياق    
منهما دعـم   ذلك سيتيح لكل ألشخاص املنتمني إىل أقليات، ألن    من األقليات هو أمر مهم ل     

نبَّه البعض اآلخر   فقد  ،  مجاعات األقليات الم قيادة الشرطة باملشاكل اليت تواجهها        وإع اآلخر
 عادةً ما يؤدي إىل مزيد مـن االسـتبعاد ويعـزز      القبيل هذا   منإىل أن االنضمام إىل رابطة      

ينبغي ألي فرد من أفراد الشرطة أن يشعر أوالً أنه شرطي؛ فأي شعور آخـر               و. االنقسامات
وقال أحد املشاركني إن توفري التدريب يف جمال مراعاة التنوع          .  يكون ثانوياً  بالوالء ينبغي أن  

وبالتايل يساعد على االحتفـاظ  ينبغي أن يهيِّئ بيئة عمل أفضل ألفراد الشرطة من األقليات،         
وأعرب املشاركون عن طائفة متنوعة من اآلراء حول مدى فائدة تطبيق نظام احلصص             . هبم

لكنه   يف امليدان السياسي   شائع رأى أحد املشاركني أن نظام احلصص نظام         إذ. يف عملية التعيني  
 العثور  يف ما يتعلق بأفراد الشرطة، وأنه يؤدي يف بعض البلدان إىل نشوء مشاكل يف              شائعاًليس  

 ).مـثالً كإجادة القراءة والكتابـة     (على مرشحني ال يتمتعون حىت باحلد األدىن من املؤهالت          
أنه ينبغي جتنب املعاملة التفضيلية، يف حني اعتقـد الـبعض أن نظـام              واعتقد مشارك آخر    

  .احلصص هو نظام مقبول، لكن ينبغي األخذ به يف حاالت استثنائية فقط
ويف ما يتعلق بالنقابات املهنية، أوضح البعض أنه ال ُيسمح ألفراد الشرطة يف بعض                -٤٨

وقال السيد هـاِدن إنـه يف       . باإلضرابالبلدان بتشكيل نقابات مهنية أو االنضمام إليها أو         
الوقت الذي تسمح فيه املعايري الدولية املتعلقة باحلرية النقابية بفرض بعض القيود على احلقوق 

إىل حرماهنم من أداٍة حامسة يف كفاحهم من أجـل          يؤدي   ذلك   فإنالنقابية ألفراد الشرطة،    
ابات أو رابطات للـشرطة،     حيثما توجد نق  و.  األجور مثل اخنفاض حتسني ظروف عملهم،    
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. سأليت املساواة والتنوع وإثارهتما داخل قوات الشرطة      مل فسوف تكون لدى إمكانية التصدي    
إىل أن   االنتباه   فقد مت توجيه  وخبصوص العقبات اليت تعترض تعيني أفراد شرطة من األقليات،          

قد تكون متييزيـة     وهي شروط    ،شروط مستوى التعليم واللياقة البدنية    األمر ال يتعلق فقط ب    
شاكل تتعلق بعدم حيازة بعض أفراد مجاعات       أيضاً مب األثر على بعض مجاعات األقليات، بل       
أما عن أفضل املمارسات فيما يتـصل بـاجلهود         . األقليات احملتمل تعيينهم على وثائق هوية     

ظـامل  أفراد الشرطة يف سياق األقليات، فقد اسُتشهد مبكتب أمـني امل          ب االحتفاظالرامية إىل   
  . للشرطة يف بريو كمثال

  احلوار والتعاون مع مجاعات األقليات    
 مفهوماً حامساً يف هـذا      اعتباره، بنماذجه الكثرية، ب   اجملتمعي الشرطي العمل   مت تعيني   -٤٩

ويف إطار هذه املناقشة، ساق بعض املشاركني أمثلةً على التعاون مـع مجاعـات              . املوضوع
جي وساموا، تباشر الشرطة أنشطة اتصال متنوعة على مـستوى        ففي في  .األقليات يف بلداهنم  

 .، مع الشباب يف اجملموعات الكنسية ومع املنظمات النسائية        مثالًالقاعدة الشعبية، بالتفاعل،    
أن تشمل املبـادئ    وأشري ب . ويف كندا، أثبتت اجملالس االستشارية للشعوب األصلية فعاليتها       

يف حـاالت   قد تكون أكثر انطباقاً     نماذج  اً ألن خمتلف ال   نظرالتوجيهية جمموعة من اخليارات     
ويف حني وافق املشاركون كافة على أن العالقة بني اجملتمعات احملليـة            . وفترات زمنية خمتلفة  

والشرطة على الصعيد احمللي هي مسألة بالغة األمهية، فقد نبَّه البعض إىل أنه عادةً ما يكـون                 
أنه سيكون من املفيد أن     ب وأشارواقيني للمجتمعات احمللية    من الصعب جداً حتديد ممثلني حقي     

حتدد املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بعض أفضل املمارسات      
وأُشري إىل أن مشاركة اجملتمعات احملليـة مـسألة         . فيما يتعلق بتحديد قادة اجملتمعات احمللية     

 حتديد بعض   أيضاًأنه سيكون من املفيد     ب أشريعيد احمللي، كما    حامسة يف منع اجلرائم على الص     
   .أفضل املمارسات هبذا الشأن

وشدد أحد املشاركني على أنه يف الوقت الذي ميثل فيه التشاور مع اجملتمعات احمللية                -٥٠
مسألة حامسة، ينبغي أن تركز املشاورات على حل املشاكل، وإال ملا اهتمت اجملتمعات احمللية              

عالوةً على ذلك، ميثل التزام القيادات العليا وختصيص املـوارد مـسألتني            و. ذه املشاورات هب
وشدَّد مشارك آخر على ضـرورة      . حامستني يف تفعيل احلوار والتعاون مع مجاعات األقليات       

الوصول إىل فئة الشباب بإجراء زيارات إىل املدارس، إخل، وذكر مثاالً على تقدمي وظـائف               
كمـا شـدَّدت إحـدى     .  بني الشباب  يبدو مرغوباً  ذلك ال    ولكني األقليات،   ملمثل طوعية

املنظمات غري احلكومية املشاركة على دور املنظمات غري احلكومية يف هذا السياق، الـذي              
وقال . ينبغي أن يتعدى إجراء املشاورات ويركِّز على التوصل إىل حلول مشتركة للمشاكل           

تـساعد يف إجـراء     ن املنظمات غري احلكومية ميكـن أن         على أ  لالسيد هاِدن إن خربته تد    
وينبغي أن تقدم املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة        . األقلياتو الشرطة   املفاوضات بني 

  . السامية حلقوق اإلنسان اقتراحات عملية هلذه املشاركة من جانب املنظمات غري احلكومية
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  التدريب    
 أن مدريب الشرطة يف بعض البلدان ال يتمتعـون يف           من قلقالأثار بعض املشاركني       -٥١

فإجراء التدريب ال ُيعترب ختصصاً مرغوباً . الغالب بدرجٍة عالية من سعة املعرفة واالقتدار املهين
، على مثالًتدريب كعقاب على عدم اإلنتاج ال اتفيه، وعادةً ما ُيعيَّن أفراد الشرطة يف مؤسس

بدأ يتغري يف بعض البلدان مع ازدياد مستوى التنافس يف عمليات           الرغم من أن هذا االجتاه قد       
ومـن مثَّ،   . تحاملالوال ختلو سلوكيات املدربني أنفسهم غالباً من        . االختيار لتعيني املدربني  

 أحد املشاركني   وذهب. يلزم أوالً تغيري عقليات املدربني إذا أُريد لعقليات املتدربني أن تتغري          
ألشخاص املناسبني ملهنة   ا رسم مالمح نبغي لعلماء النفس أن يساعدوا يف       أنه ي إىل حد القول ب   

املدرب، مع التركيز على اجتاهات األشخاص والبحث عن أشخاص قادرين علـى مراعـاة              
  .الفوارق الثقافية، منفتحني على التغيري، إخل

.  التدريب وشدَّد عدد من املشاركني على أمهية إدماج منظور اجملتمع احمللي يف عملية             -٥٢
إذ ينبغي أن يشارك ممثلو األقليات يف التدريب، ويتحدثوا إىل املدربني، ورمبا إىل املتـدربني               

وباستثناء املوضـوعات  .  بغية تسليط الضوء على مشاكل األقليات، وعلى ثقافاهتم، إخل         أيضاً
 ، فالوضع املثايل هو ضـرورة أن ينتمـي املـدربون إىل           الشرطيالتخصصية جداً يف العمل     

واقترح .  خالل فترة التدريب   تعليقات لألقليات أن تقدم     أيضاًوينبغي  . اجملتمعات احمللية ذاهتا  
بعض املشاركني ضرورة مشاركة ميسِّرين من غري الشرطة يف عملية التدريب، مـن قبيـل               

ونبَّه أحد املشاركني إىل أنه قد يتعذر على املنظمات اخلارجية الراغبـة يف             . األكادمييني، إخل 
وتتمثل إحدى العقبـات األخـرى يف أن أولويـات          . أن تصل إىل الشرطة   توفري التدريب   

التدريب وموارده ُتحدَّد يف الغالب قبل إجراء التدريب بعدة سنوات، وبالتايل فهي ال تتوافق              
التـدريب يف جمـال     ينظر إىل   فضالً عن ذلك،    و. مع االحتياجات الوقتية على أرض الواقع     

رة واحدة، بدالً من أن يكون عمليةً مستمرة وجزءاً ال يتجـزأ  مل عملية   عتبارهباالتنوع أحياناً   
ورأى عديد من املشاركني أنه ينبغي إدماج حقوق اإلنسان يف عمليات           . من املناهج السنوية  

التدريب كافة، مبا يف ذلك التدريب القائم على مستوى الكفـاءة، وأال ُتـدرَّس كمـادة                
  .مستقلة دراسية
 عدد من املشاركني أن املواد التدريبية اخلاصة باألمم املتحدة وغريها مـن             أوضحو  -٥٣

ورد . املواد نظريةٌ للغاية، يف حني يهتم أفراد الشرطة مبسائل عملية وممارسات تطبيقية جـداً             
ممثل إدارة عمليات حفظ السالم على ذلك قائالً إنه عادةً ما ُيدعى أفراد شرطة من الـدول                 

وهبذه الطريقة، ُتعد مـواد تدريبيـة       . اعدة يف إعداد املواد التدريبية لإلدارة     األعضاء إىل املس  
وباملثل، رأى بعض املـشاركني أن املـواد    . معيارية ينبغي للبلدان أن تكيِّفها وفق احتياجاهتا      

 بعض املـشاركني    أشارلذلك،  . التدريبية تكون يف الغالب متمركزة حول البلدان األوروبية       
استثناء التدريب القائم على مـستوى      ب رمبا،  لتناسب املكان  املواد التدريبية    تفصيلأنه يلزم   ب

الكفاءة الذي ميكن أن يكون عاملياً، وأنه ينبغي للمدربني احملليني أن جيتمعوا دائماً للعمل هبذا               
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املبادئ التوجيهية ملفوضية ب أشري بأن يسترشد املمارسونكما . الشأن قبل أن يقدموا التدريب    
وينبغي كذلك أن   . يدةاجلتدريبية  الواد  امل مصادر   ملعرفة املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      األمم

وشـدَّد أحـد    . بسبب اإلقبال عليه يف كل احلـاالت      ُتعطى األفضلية للتدريب التفاعلي،     
 مسألة مهمة جداً من أجل حتسني       الشرطةاملشاركني على أن إدماج األقليات يف أكادمييات        

ألغلبية من السكان واألقليات، وداخل قوات الشرطة، إذ تنشأ بني األفراد من            العالقات بني ا  
   .الطرفني صداقات معمِّرة خالل سنوات الدراسة يف األكادميية

  رصد عمليات التغيري ومراقبتها    
وسيق يف هذا الصدد    . أفضل املمارسات  وكذلك أنه ينبغي رصد االنتهاكات   ب أشري  -٥٤
اليت تدرِّب القائمني بالرصد من اجملتمع املـدين يف         ) Altus" (ألتوس "اةاملسمنظمة  امل عن   مثال

 ممارسـاهتا   يقيِّمـون الشرطة احمللية و  خمافر   إىل    غري معلنة   بزيارات ضطلعون الذين ي  ،كل بلد 
أن علـى   الـبعض   شدَّد  وبينما  . شرطةخمفر  مسابقة إقليمية لتحديد أفضل     إجراء  ألغراض  

 داخل املنظمة   جيرىرصد األويل الذي    ل آخرون أن ا   وضحائماً، أ املراجعة اخلارجية ضرورية د   
أحد املشاركني ضرورة عقد اجتماعات مع مجاعات األقليـات         وضح  وأ. أيضاًعملية حامسة   

ينبغي إشراك ممثلني للحكومة يف هـذه       إىل جانب الشرطة،    و. والرصدستعراض  اال ألغراض
يري واملقاييس املرجعية املـستخدمة لتقيـيم    أن املعا  ى أحد املشاركني عل   شدَّدو. االجتماعات

وذلـك  بيانات،  نقص ال  إىل    عملية التقييم تواجه مشكلة ُتعزى      بيد أن  ،األداء حامسة األمهية  
  .قوانني محاية البياناتبسبب  ،مثالً

  لمتابعةل استنتاجات واقتراحات  - سادساً 
 :ل املتابعة ما يلي من استنتاجات واقتراحات من أجوافق املشاركون على  -٥٥

  مفيدةكان االجتماع مبادرةً •

 ،من املرغوب فيه إجراء مزيد من املشاورات اإلقليمية مع العـاملني يف الـشرطة              •
 بلغات األمم املتحدة األخرى

الـسامية حلقـوق    األمم املتحدة   مبادئ توجيهية ملفوضية    وضع  من املفيد   سيكون   •
 باالستناد إىل الشرطي العمل التنوع يفب االحتفاظ مععملية اإلدماج اإلنسان بشأن  
 أمثلة  تضمينهامع املشاركني يف االجتماع، و    ) إلكترونياً( بالتشاور   ،املشروع احلايل 

 بشأن طائفة أوسع من املواضيع" اتألفضل املمارس"

 ،توجد بالفعل بعض اخلربات واألدوات اجليدة املتاحة داخل منظومة األمم املتحدة           •
 صـياغة السامية حلقوق اإلنسان أن تعتمد عليها يف         األمم املتحدة ميكن ملفوضية   و

 املبادئ التوجيهية املذكورة
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ينبغي دعوة املنظمات غري احلكومية املتخصصة إىل تقاسم خرباهتا مع األمم املتحدة             •
 الشرطيتنوع يف العمل لبا مع االحتفاظ دماجوالتعاون معها يف النهوض بعملية اإل

عملية التشاور املتعلقة بوضع املبـادئ التوجيهيـة        ينبغي إشراك ممثلي األقليات يف       •
ما إذا كانت املبادئ التوجيهية      ومعرفةللمفوضية من أجل إضفاء املشروعية عليها       

  العمليةاملمارسة ستنجح يف

 وهي إدماج األقليات، ووضعها يف      ،يلزم إثارة اهتمام احلكومات باملسألة األوسع      •
 ةأعماهلا السياسي أعلى يف برامج ترتيب

 املشاركني لغـرض التـرويج مـستقبالً         بني ينبغي إنشاء فريق توجيهي صغري من      •
 وجيهية وإجراءات املتابعة األخرىللمبادئ الت

توزيع تقرير سردي عن االجتماع على مجيع املشاركني من أجـل إبـداء              ينبغي •
ـ      للمنتدىالدورة األوىل    وتقدميه إىل    ،تعليقاهتم ب  املعين بقضايا األقليات، إىل جان

 . )٢(فوضيةلمالصيغة اجلديدة للمبادئ التوجيهية ل

        

__________ 

". األقليات واحلـق يف التعلـيم     "كامل لتناول موضوع     بال ألن املنتدى كان خمصصاً   مل يتسنَّ حتقيق ذلك،      )٢(
 .ُيقدم هذا التقرير مباشرةً إىل جملس حقوق اإلنسانلذلك و


