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 مقدمة -أويا  
يات احملفـ  املعـ  ، تتضمن هذه الوثيقة توص19/23وفقاا لقرار جملس حقوق اإلنسان  -1

 2014تشرين الثاين/نوفمرب  26و 25بقضايا األقليات. وقد انعقدت الدورة السابعة يف يومي 
ونظـــــرت يف مومـــــوا همنـــــع ومواجهـــــة العنـــــف واجلـــــرائم الفظيعـــــة الـــــ  تســـــتهد  األقليـــــاته. 
ـــا   ـــا . وتـــرأ  الـــدو  ـــة بقضـــايا األقليـــات، ريت رة ووجهـــع أعمـــال احملفـــ  املقـــررة اباصـــة املعني

 570وأيرلنـدا الشـمالية. وحضـر ءهـاء  اململكـة املتحـدة لربينانيـا العظمـ باتريك ثورنبريي مـن 
مشاركاا، من بينهم ممثلو الدول األعضاء والعديـد مـن ممثلـي اعيـات األقليـات واملنظمـات  ـري 
ت احلكومية ووكالت األمم املتحدة املتخصصة واهليئات اإلقليمية واحلكوميـة الدوليـة ومساسـا

 حقوق اإلنسان الوطنية.
وتستند التوصيات الواردة يف هذه الوثيقة أااااا  ىل األحكام الواردة يف اإلعالن املتعلق  -2

حبقــوق األاــخان املنتمــق  ىل أقليــات قوميــة و ثنيــة و ىل أقليــات دينيــة ول ويــة. و ــدد اإلعــالن 
ألقليــات ويايتهــا، ويعــ   بــأن املعــايري الدوليــة األاااــية حلقــوق اإلنســان بشــأن تع يــ  حقــوق ا

ياية حقوق األقليـات تسـاهم يف الاـتقرار السيااـي والجتمـاعي وتعـ ء الصـداقة والتعـاون بـق 
الشــعوو والــدول. وتســتند التوصــيات أيضــاا  ىل معــايري ومبــادي ومبــادي توجيهيــة دوليــة و قليميــة 

قــوق األقليــات،  ــا يف  لــك أخــرق قائمــة يف جمــال حقــوق اإلنســان فيمــا يتصــ  بتع يــ  ويايــة ح
اتفاقيــة منــع جرإلــة اإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبــة عليهــا. كمــا تس اــد التوصــيات بالســوابق اباصــة 
 ختلـف هيئـات معاهــدات األمـم املتحــدة والتعليقـات العامــة الصـادرة عنهــا والتقـارير والتوصــيات 

اءات اباصـــة،  ـــا يف  لـــك  ات الصـــلة املقدمـــة مـــن فتلـــف املكلفـــق بوليـــات يف  طـــار اإلجـــر 
 أعمال املقررة اباصة املعنية بقضايا األقليات. 

وتراعــي التوصــيات مبــدأ مســسولية احلمايــة وأركانــي الثالثــة، وهــي علــ  وجــي ابصــون   -3
حتم  الدولة للمسسولية الرئيسية عن يايـة اـكا ا مـن اإلبـادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرو والتنهـري 

رتكبـــة مـــد اإلنســـانية ومـــن التحـــريه علـــ  ارتكـــاو هـــذه اجلـــرائم  امـــنالا العرقـــي واجلـــرائم امل
اجملتمع الدويل  سـسولية تشـعيع الـدول ومسـاعدلا علـ  الوفـاء سـذه املسـسولية  امـنالا اجملتمـع 
الـدويل  ســسولية ااـتخدام الواــائ  الدبلومااـية واإلنســانية و ريهـا مــن الواـائ  الســلمية املالئمــة 

ة السكان من اجلرائم الفظيعة، عل  النحو احملدد يف نتائج مـسرر القمـة العـاملي للمساعدة يف ياي
 (.60/1)قرار اجلمعية العامة  2005لعام 
مة لكـي وطائفة القضايا املشمولة بالتوصيات ليسع ااملة. وهي عملية املنح  ومصم   -4

اية والتصدي للعنـف تستخدمها جمموعة وااعة من اجلهات املعنية صاحبة املصلحة لتحسق الوق
الذي يستهد  األقليـات. ويؤسمـ  أن تفسـر هـذه التوصـيات بنريقـة   ابيـة، يف مـوء اللت امـات 
املل مــــة يف جمــــال حقــــوق اإلنســــان، وبــــروا مــــن التعــــاون واحلــــوار الصــــري ، وأن تســــتخدم للقيــــام 

 لتصدي هلا.بابيارات املالئمة واملستنرية عند مواجهة حالت العنف ال  رس األقليات وا
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وقـــد صــــي ع التوصــــيات بعبــــارات عامــــة اـــعياا  ىل حتقيــــق تنفيــــذها يف البلــــدان املتنوعــــة  -5
ابلفيــات ايااــياا ودينيــاا وتارثيــاا وثقافيــاا، يف اــ  الحــ ام التــام ملعــايري حقــوق اإلنســان العامليــة. 

ملنع ومواجهـة العنـف  وتتسم أوماا البلدان واألقليات بتنوا كبري قد يستدعي اختا  تدابري فتلفة
ــــات داخــــ  دولــــة معينــــة. ول بــــد مــــن رصــــد  واجلــــرائم الفظيعــــة الــــ  تســــتهد  جمموعــــات األقلي
وااـتعرا  تنفيــذ التوصــيات علــ  أاـا  منــتظم  ــا يكفــ  حتقيـق األهــدا  املنشــودة. وقــد اــدد 

أو  احملفــ  بااــتمرار علــ  أن احللــول املتنااــقة ملختلــف التحــديات لــن تكــون بشــك  عــام مقبولــة
مر وبـــاا فيهـــا، وبالتـــايل ينب ـــي أن تســـتخدم التوصـــيات مـــع مراعـــاة  لـــك. فواجـــ  يايـــة الـــدول 
لسـكا ا مـن العنــف واجلـرائم الفظيعــة، أيـاا كانـع هــويتهم القوميـة أو العرقيــة أو الدينيـة أو الل ويــة 

ا الدول، أو  ريها، يعلو عل  أي  يديولوجية أو معتقدات دينية أو منظومات قيمية خاصة تتبناه
 ويبق  رااخاا يف الصكو  املقبولة عاملياا حلقوق اإلنسان.

 اع بارات عامة -ثانعاا  
ينب ــــي قــــراءة التوصــــيات املقدمــــة يف هــــذه الوثيقــــة بــــالق ان مــــع التوصــــيات املومــــوعية  -6

والعملية املنح  ال  صي ع يف الدورات السع السابقة للمحف  املع  بقضايا األقليات، لكو ا 
 نبق أيضاا عل  احلالت ال  ينب ي فيها منع العنف الذي يستهد  األقليات ومواجهتي.تن
وتشـــعع ايـــع اجلهـــات صـــاحبة املصـــلحة، بقـــوة، يف خضـــم جهودهـــا الراميـــة  ىل منـــع  -7

ومواجهة العنف واجلرائم الفظيعة ال  تستهد  األقليات عل  بناء مبادرالا عل  الـدعائم األربـع 
حقوق األقليات، أل وهي ياية الوجود، وياية وتع ي  هوية األقليات، واملسـاواة  الرئيسية حلماية

ــــة والسيااــــية والعامــــة  ــــع منــــاحي احليــــاة املدني وعــــدم التمييــــ ، واحلــــق يف املشــــاركة الفعالــــة يف اي
 والقتصادية والجتماعية والثقافية.

ن تــــدابري ســــد  تنفيــــذ ومــــن األمبيــــة  كــــان اإلاــــارة  ىل أنــــي ينب ــــي، فيمــــا اــــيؤتخذ مــــ -8
التوصـــيات،  يـــالء اعتبـــار منهعـــي للظـــرو  واألومـــاا والحتياجـــات اباصـــة لنســـاء األقليـــات، 

 النااة عن أاكال التميي  املتعددة واملتداخلة.
وينب ــي،  ىل أقصــ  حــد ممكــن، أن يــتم ااــتنباخ ايــع مــا يؤتخــذ مــن تــدابري ب يــة تنفيــذ  -9

ده، وتقييمي، بالتشاور مع األقليـات و شـاركتها الفعالـة،  ـا التوصيات، وتصميمي، وتنفيذه، ورص
 يشم  نساء األقليات.

وقــرار العــ ا  بصــفة األقليــات لــيس حكــراا علــ  الــدول وحــدها. فوفقــاا للتفســري  ي  -10
احلعية الذي اعتمدتي اللعنة املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، ينب ي أن يستند  قـرار 

قليـــات  ىل معـــايري مومـــوعية. وينب ـــي بـــذل كـــ  اجلهـــود يف اـــبي  مـــمان احـــ ام مبـــدأ وجـــود األ
 التحديد الذايت للهوية.
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 ال وصعات -ثالثاا  
 منح العني والجرادف الف ععة توصعات ل -ألي 

 توصعات مقدمة إلى الدول -1 
يـة حقـوق كتدبري أاااي ملنع العنف، أن تتقيد باملعـايري الدوليـة حلما  ،ينب ي للدول -11

األقليـــات واملســـاواة وعـــدم التمييـــ ، وأن تنفـــذ بالكامـــ  اإلعـــالن املتعلـــق حبقـــوق األاـــخان 
املنتمق  ىل أقليات قومية و ثنية و ىل أقليات دينية ول وية، واملعايري اإلقليمية الدولية األخرق 

  ات الصلة.
فيهــا اجملتمعــات  ومــن اــأن التفاوتــات الصــارخة والرااــخة أن ليــ  الظــرو  الــ  تصــب  -12

احملليـة لألقليـات عرمـة للعنــف. فمـن الـالءم فهـم ديناميــة اـواهر التمييـ  والاـتبعاد والالمســاواة، 
 ا يف  لك أاكال التميي  املتداخلة، ومعاجلة آثارها، من أج  احلد من تعر  األقليـات الفقـرية 

 ىل أقليات مشاركة فعالة واملهمشة للعنف. وينب ي للدول أن تشعع مشاركة األاخان املنتمق 
يف حيــاة اجملتمــع السيااــية والجتماعيــة والقتصــادية والثقافيــة وأن تعــ ء مســاوالم فيهــا مــع اــائر 
السكان وانـدماجهم فيهـا علـ  بـو بنـاء. كمـا ينب ـي اختـا  تـدابري خاصـة لصـاا أاـد اجملتمعـات 

 احمللية حرماناا من الناحية القتصادية.
تنظر يف التدابري املنااـبة الكفيلـة بضـمان مشـاركة األاـخان املنتمـق  وينب ي للدول أن -13

 ىل أقليــات مشــاركة كاملــة يف الرلقــي والتنميــة القتصــاديق يف بلــدهم،  ــا يف  لــك ومــع أحكــام 
وامــــــحة ومنصــــــفة سصــــــون األر  وتســــــاوي فــــــرن الوصــــــول  ىل العمــــــ  يف القنــــــاا العــــــام، 

املهــ  والتــدري  علــ  تنــوير املهــارات يف فتلــف اجملموعــات والئتمــان، والتكنولوجيــا، والتــدري  
 اإلثنية والل وية والدينية.

ويتعـــق علـــ  الـــدول أن تعتمـــد التشـــريعات الوطنيـــة الالءمـــة حلظـــر التمييـــ  علـــ  أاـــا   -14
األصـــ  القـــومي، واألصـــ  العرقـــي، والـــدين، والل ـــة، واملعاقبـــة عليـــي. و ـــ  أن تعمـــ  الداــــاتري 

طنيــة يف  طـار ايااــي دإلقراطـي يقــوم علـ  اــيادة القـانون يف اــ  قضـاء مســتق  والتشـريعات الو 
فعــال، وينب ــي أن تضــمن العــ ا  الكامــ  حبقــوق األقليــات ومشــاركتها يف ايــع منــاحي اــري 

 الدولة ومساسالا.
وينب ي للدول أن حترن عل  الهتمام بقضايا األقليات أثناء ومع السيااات والربامج  -15

ـــــــك يف اـــــــياق خنـــــــة التنميـــــــة اإلمنائيـــــــ ة وختنينهـــــــا وتنفيـــــــذها ورصـــــــدها وتقييمهـــــــا،  ـــــــا يف  ل
 واحلد من مظاهر الالمساواة. وايادة القانون كوايلة لتع ي  احلكم الرايد   2015 بعد ملا

ــــة والعنــــف وتضــــمن العقوبــــات  -16 وينب ــــي اــــن تشــــريعات حتظــــر التحــــريه علــــ  الكراهي
دولية،  ا يف  لك فيما يتصـ  حبريـة التعبـري وخنـاو الكراهيـة. املناابة،  ا يتماا  مع املعايري ال

وعل  الدول أن تتخذ تدابري حاءمة ملكافحة التحريه عل  العنف، والتصـدي بنـاو الكراهيـة 
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مــع توجيــي راــائ    ابيــة وتشــعيع ااــتخدام القــادة السيااــيق والــدينيق وقــادة اجملتمعــات احملليــة 
أن تتخــذ تــدابري لــد   ىل رصــد خنــاو الكراهيــة والتحــريه علــ  لل ــة   ابيــة. وينب ــي للــدول 

علــ  لــذلك  تصــديالالعنــف،  ــا يف  لــك يف واــائو اإلعــالم واــبكات التواصــ  الجتمــاعي، و 
 النحو املالئم، بسب  تشم  مقاماة اجلناة. 

وينب ي للدول أن تويل اهتماماا خاصـاا وتتنـرق بشـك  عاجـ  حلالـة األاـخان املنتمـق  -17
 جمموعـــات أقليـــات والـــذين قـــد يواجهـــون أاـــد أاـــكال التمييـــ  والاـــتبعاد وأكثرهـــا تأصـــالا.  ىل

وإلكــن أن يشــم  هــذا التمييــ  وهــذا الاــتبعاد الوصــم و ريــد اإلنســان مــن  نســانيتي علــ  أاــا  
عملــي أو نســبي أو النبقــة الــ  ينتمــي  ليهــا أو علــ  أاــا  مفــاهيم التلــو  وأاــكال أخــرق مــن 

 ال  تسدي  ىل الات الل والعتداء والتعر  للعنف عل  نناق وااع.أاكال الوصم 
وينب ــي للــدول أن تــتال  وقــوا أو ااــتمرار حــالت انعــدام جنســية األاــخان املنتمــق  -18

، وحــالت  طالــة أمــد ومــع األاــخان  ىل أقليــات أو رفــه مــنحهم اجلنســية أو حرمــا م منهــا
املنتمق  ىل أقليات الـذين هـم يف ومـع  ـري مسـتقر مـن  املق لوثائق رمسية أو األاخان ري احل

فمث  هذه احلالت تعـر  اجملتمعـات احملليـة لألقليـات للعنـف ولنتهاكـات أخـرق  حيث اهلعرة.
حلقوقهــا، ول حتمــيهم اــلنات الدولــة  ل  قلــيالا وقــد ل تعــ   ســم كمــواطنق أو كرعايــا يتعـــق 

قـد  طلبـات احلصـول علـ  اجلنسـية بالعدالـة والشـفافية ياية حقوقهم. ويتعق أن تتسـم عمليـة ت
 وعدم التميي  يف التعام  مع األقليات كافة.

وينب ـــي للـــدول أن تتخـــذ خنـــوات ملمواـــة لضـــمان احلكـــم الراـــيد والشـــام  للعميـــع  -19
ومشــاركة األقليــات يف السيااــة سميــع مســتويالا ويف هيئــات اختــا  القــرار، بوصــف  لــك واــيلة 

ان  درا  قضــايا األقليــات واــوا لها،  ــا فيهــا التهديــد بااــتخدام العنــف يف أبكــر أاااــية لضــم
وقع ممكن وممان تعام  اهليئات احلكومية والعامة معها عل  النحو املالئم. وينب ي أن تضـمن 

ماعـات األقليـات كافـة، وساصـة اجلماعـات الصــ رية التمثيـ  العـادل جلنظـم النتخـاو يف الـدول 
  ناقصاا.املمثلة رثيالا 

وللتعليم دور أاااي يف منع العنف وتع ي  التفاهم فيما بق اجملتمعـات احملليـة. واملنـاهج  -20
الدرااــية ومنهعيــات التعلــيم ومــواد التــدريس املالئمــة مــن الناحيــة الثقافيــة الــ  هلــا صــلة  بــادي 

ليـات اإل ابيــة يف حقـوق اإلنسـان، وحقــوق األقليـات، واملســاواة، وعـدم التمييـ ، ومســامبات األق
اجملتمعـــات،  ـــ   دراجهـــا يف التعلـــيم الرمســـي و ـــري الرمســـي، ب يـــة تع يـــ  التفـــاهم والتســـام  بـــق 
فتلـــف فئـــات اجملتمـــع. كمـــا ينب ـــي تشـــعيع تعلـــيم ل ـــات فتلـــف اجلماعـــات وثقافالـــا وديانالـــا 

اباصـة باألقليـات أو ا يف  لـك يف املساسـات التعليميـة  وتارثها يف ايع مراح  نظام التعليم، 
 املتعددة الل ات.

أن  ،اــهدت تــوترات تارثيــة أو عنفــاا اــبق أن وينب ــي للــدول، ول اــيما يف الــدول الــ   -21
تنظــــر يف تنفيــــذ بــــرامج ومبــــادرات خاصــــة لــــد   ىل منــــع العنــــف، ومنــــع نشــــوو تــــوترات بــــق 

ـــادرات التـــدابري واآ ليـــات لضـــمان ركـــق اجلماعـــات. وإلكـــن أن تشـــم  هـــذه الـــربامج وهـــذه املب
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جمموعـــات األقليـــات مـــن التعبـــري عـــن آرائهـــا ومشـــا لها، واملشـــاركة يف النقـــا  واحلـــوار الـــوطنيق، 
ولتحديــــد احللــــول للمســــائ  الــــ  تواجههـــــا جمتمعالــــا، بالاــــتناد  ىل مبــــادي  دمــــا  األقليـــــات 

 وااتشارلا ومشاركتها.
املبكـر لتقيـيم احتمـال وجـود عوامـ   كما ينب ي للدول أن حتدد وتنفذ مسارات لإلنـذار -22

مسديــة  ىل انـــدلا العنـــف وركـــق الســـلنات مـــن املبــادرة فـــوراا باختـــا  اإلجـــراءات املنااـــبة ملنعـــي. 
و   أن يشم   لك املسارات املتصلة باألقليات، كما    تقييم هذه املسارات بالتشـاور مـع 

 جمموعات األقليات.
ء مساســـات فصصـــة أو وحـــدات و دارات فصصــــة وينب ـــي للـــدول أن تنظـــر يف  نشـــا -23

داخ  املساسات القائمـة،  ـا فيهـا الـوءارات، تعـي حبمايـة وتع يـ  حقـوق األقليـات، وتشـم  بـق 
موافيهــــا أفــــراداا مــــن األقليــــات و وي ابــــربة يف قضــــايا األقليــــات. وإلكــــن هلــــذه املساســــات أو 

ميم الهتمام بقضايا األقليات، ورصد اإلدارات أن تقود عمليات رام السيااات وتنفيذها، وتع
حالة األقليات، و نشاء آليات للشكاوق، و نشاء أدوات احلوار لتع ي  التشاور، و جراء البحـو  
والتحقيق يف  اوءات حقوق اإلنسان والتهديـدات الـ  تسـتهدفها وانتهاكـات حقـوق األقليـات. 

ـــ مي انيـــات تضـــمن هلـــا العمـــ   ص هلـــاو ـــ  أن تكـــون هلـــا وليـــات واـــلنات وامـــحة وأن ختص 
بكفاءة. ويف احلالت ال  ابق أن اهدت تـوترات أو عنفـاا، ينب ـي تنـاول قضـايا األقليـات علـ  
أعل  مستويات احلكم لضمان أن تكون هنا  أؤطر مساسية وبوليسية مالئمة ولضمان الهتمام 

 بقضايا األقليات ملنع العنف والتصدي لي.
بيانــات مفصــلة حبســ  نــوا اجلــنس، والســن، واألصــ  العرقــي، وينب ــي للــدول أن  مــع  -24

اد دوالنبقــــة الجتماعيــــة، والــــدين، والل ــــة األم، واملوقــــع اجل ــــرايف،  ــــا يف  لــــك يف عمليــــات تعــــ
 -جتماعيــة الساــرات املمــا حت حتليلهــا بــالق ان مــع   ا  ،هــذه البيانــاتتتــي  الســكان الوطنيــة. و 

لتحديـد أاـباو مظـاهر  وقائعيـاا  اا ااأاقليات وومعها، وتوفر أفض  حلعم األ فهماا قتصادية، ال
يف اـــياق املبـــادرات الشـــاملة حتديـــد أهـــدا  وامـــحة مســـاواة والتعـــر  للعنـــف، فضـــالا عـــن الال

الرامية  ىل منع العنف. وينب ـي أن تسـتند هـذه البيانـات أاااـاا  ىل مبـدأ التحديـد الـذايت للهويـة، 
مرحلـة التصـميم  ذموعـات األقليـات يف ايـع مراحـ  العمليـة، منـوينب ي  ارا  اجملتمـع املـدين وجم

ــــاتو  البيانــــات مراحــــ  اــــع ، مــــن أجــــ  حتســــق الدقــــة والتســــاق يف وحتليلهــــا حــــ  اــــع البيان
 .تقييمهاو 

ويتعـــق أن رتثـــ  عمليـــة اـــع البيانـــات امتثـــالا تامـــاا للمعـــايري الدوليـــة حلمايـــة وااـــتخدام  -25
إلاـاءة ااـتخدامها ب ـر  ااـتهدا  أقليـة بعينهـا. وينب ـي ااتشـارة  البيانات الشخصـية، تالفيـاا 

 لــك تــدبرياا لبنــاء الثقــة،  ن اــع البيانــات وااــتخدامها بوصــفاألقليــات علــ  أكمــ  وجــي بشــأ
عملي، تـدري  األاـخان كإجراء ايما يف احلالت ال  ابق فيها اندلا العنف. وينب ي،   ول

 عيات اع البيانات و اراكهم يف عمليات حتلي  البيانات.املنتمق  ىل أقليات يف جمال منه
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وكعنصر أاااي ملنع العنف مد األقليات، ينب ـي للـدول أن تعتمـد ااـ اتيعيات أمنيـة  -26
وبوليسية جامعة وااتباقية وااملة للعميع وأن تدمج املماراات اإل ابية يف اا اتيعيات أواع 

مع جمموعات األقليات ومشاركتها يف تدابري منع  شاور املفتواالتنناقاا للحماية و نفا  القانون. و 
 العنف أمران أااايان.

وتالفياا للسلو  املنحاء مد األقليات،  ا يف  لك التنبيق املنحاء للقانون الـذي يـسدي  -27
أو أعمــال عنــف بــق اجلماعــات، ينب ــي للــدول أن تــوترات املواجهــة و ىل م علــ  و يقــ ىل اــلو  

رثيــ  األقليـــات واحملافظــة عليهــا يف هيئــات  نفـــا  القــوانق وقنــاا األمــن واهليئـــات تضــمن كفايــة 
القضــائية علــ  ايــع املســتويات. وينب ــي، يف هــذا الصــدد، تنفيــذ تــدابري   ابيــة، مــن قبيــ  توعيــة 
األقليات، وتوخي الشفافية يف عمليـات التوايـف، ااـتناداا  ىل مبـادي تشـم  العدالـة واإلنصـا  

 ااعات األقليات كافة يف هيئات  نفا  القوانق،  ا يف  لك يف املرات  العليا. يف رثي 
وحتديداا يف اجملتمعات ال  ابق أن اهدت اندلا أعمال عنـف أو نشـوو صـراعات،  -28

العنف املامـية مـن أجـ  حلواد  ينب ي أن تؤستخدم منهعيات تقييم املخاطر، ااتناداا  ىل حتلي  
احتمـال انــدلا  ءر دبعــه اجملتمعـات احملليـة بنـر العنــف جمـدداا. ولـتعـر   احتمـالتقيـيم مـدق 

ــــــ ات  العنــــــف، ينب ــــــي أن ترصــــــد بعنايــــــة األحــــــدا  أو احلــــــالت مــــــن قبيــــــ  النتخابــــــات أو ف
نقســـامات علـــ  أاـــا  أو ت يـــد مـــن تفـــاقم الالسيااـــية أو الجتماعيـــة، الـــ  ريـــ  المـــنرابات 

 ينية أو الل وية. اهلوية القومية أو العرقية أو الد
ويف حـــالت التـــوتر النااـــئة، ينب ـــي أن حتـــرن الســـلنات علـــ  مالءمـــة هيئـــات  نفـــا   -29

القانون وحسن جاه يتها ملواجهة الومع املع ، ويشم   لك نشر أفراد فتلنـق عرقيـاا ودينيـاا يف 
األحيــــاء . وينب ــــي النظــــر يف املماراــــات مــــن قبيــــ   نشــــاء فــــرق حلرااــــة النــــائفيمنــــاطق التــــوتر 

 آليات مماثلة من أج  حتديد التهديدات يف وقع مبكر وتنبيي هيئات  نفا  القانون. أو
وينب ي  نشاء هيئات رقابة مماناا لوجود قناا مه  ومسسول يف جمايل الشرطة واألمن،  -30

 ا يف  لك عن طريق تأمق فحص مستق  للسيااـات العامـة والـربامج وأنشـنة التوايـف واـائر 
الشـــرطة واألمـــن. وينب ـــي أن تشـــم  هـــذه اهليئـــات أفـــراداا مـــن األقليـــات، وتؤكلـــف بوليـــة  أنشـــنة

معاجلـــة اـــكاوق الظلـــم يف معاملـــة األقليـــات والتعـــدي عليهـــا، ورتلـــك القـــدرة التقنيـــة ملعاجلتهـــا. 
للشــكاوق املقدمــة مــن النســاء الــاليت ينتمــق  ىل أقليــات خــان بــد مــن  يــالء اهتمــام متفــان   ول
 هن محايا عنف جنسي وأاكال أخرق من أاكال العنف القائم عل  نوا اجلنس. يتالوال
والتــــدري  التــــوجيهي والتــــدري  أثنــــاء ابدمــــة ملــــوافي  نفــــا  القــــوانق يف جمــــال حقــــوق  -31

 ،اإلنســـان وحقـــوق األقليـــات عنصـــران أاااـــيان مـــن عناصـــر املماراـــة املالئمـــة يف جمـــال الشـــرطة
 ء م يــد التســام  واحــ ام التنــو ا،  ــا يشــم   دمــا  القضــايا و ــ  تصــميم عمليــة التــدري  لتعــ

اجلنســـانية يف قنـــاعي الشـــرطة واألمـــن سميـــع جوانبهمـــا. وينب ـــي أن يبـــ  تـــدري  مـــوافي  نفـــا  
القـــوانق القـــدرات يف جمـــالت اإلنـــذار املبكـــر،  ـــا يف  لـــك منهعيـــات تقيـــيم املخـــاطر، لضـــمان 

للعمــ  بشـك  مســتق  و ومـوعية ويف الوقــع احملـدد لإلنــذار  هيـ  األمــن  هيـ اا جيــداا باملعـدات 
  خاطر العنف و/أو التصدي هلا. 
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 توصعات مقدمة إلى الجعات الفاعلة من غعر الدول -2 
ينب ــي لرابنــات اجملتمعــات احملليــة لألقليــات واملنظمــات  ــري احلكوميــة وقــادة اجملتمعــات  -32

مساــرات العنــف احملتملــة. وعليهــا أن تقــيم قنــوات احملليــة املشــاركة علــ  الــدوام يف الكشــف عــن 
مـــن اتصـــال سميـــع الســـلنات املعنيـــة مـــن أجـــ  حتديـــد الشـــوا   والتهديـــدات وركـــق الســـلنات 

النااـئة،  ـا يف  لـك مـن خـالل تشـعيع الشـبكات والتحالفـات. التوتر التصدي بسرعة حلالت 
لا متعـــددة أو متداخلـــة مـــن وعليهـــا أن تســـهر علـــ  أن يكـــون أولئـــك الـــذين قـــد يشـــهدون أاـــكا

 ،وم دوجـــي امليـــ  اجلنســـي ،ثليـــق، واملثليـــات واملواملســـنق ،واملعـــاقق ،التمييـــ ، مـــن قبيـــ  النســـاء
شـباو، ممثلـق يف الواألاـخان حـاملي صـفات اجلنسـق، فضـالا عـن  ،وم ايري اهلويـة اجلنسـانية
 مبادرات منع العنف.

اء الدينيق أن يقيموا حـواراا بنـاءا بـق األعـراق وبـق وينب ي لقادة اجملتمعات احمللية وال عم -33
األديــان و ــافظوا علــ  تواصــلي، وينظــروا يف تنفيــذ مبــادرات مشــ كة بــق الثقافــات وبــق األديــان، 

ي قــد ذيف  لــك مبــادرات اــبابية، مــن أجــ  تع يــ  انســعام العالقــات ومنــع مماراــة العنــف الــ  ــا
و ــ  أن  .ابيــة أو متشــددة قوميــاا أو عرقيــاا أو دينيــاا يســتهد  األقليــات علــ  أيــدي أطــرا   ره

يظـــ  هـــسلء ال عمـــاء منتبهـــق لبـــوادر التنـــر  داخـــ  جمتمعـــالم احملليـــة ومنعهـــا مـــن التحـــول  ىل 
 تنر  عنيف وعنف طائفي.

ألطرا  الفاعلة مـن  ـري الـدول ومساسـات األعمـال أن تعـ ء حقـوق اإلنسـان لوينب ي  -34
ا، وفقــاا للمبــادي التوجيهيــة بشــأن األعمــال التعاريــة وحقــوق اإلنســان  حت مهــا يف بيئــات عملهــو 

تنفيـذ  طــار األمـم املتحــدة املعنـون هاحلمايــة والحـ ام والنتصــا ه، وأن رتنـع عــن أي أفعـال قــد 
ختلـــــق تــــــوترات بـــــق اجلماعــــــات أو تـــــسدي  ىل أعمــــــال عنـــــف تســــــتهد  ااعـــــات األقليــــــات، 

رامــي و مكانيــة احلصــول علــ  املــوارد أو باملشــاريع اإلمنائيــة يتعلــق، علــ  اــبي  املثــال، باأل فيمــا
الوطنية. وينب ي  جراء مشاورات مع األقليات قب  السـعي  ىل تنفيـذ أيـة أنشـنة قـد ت تـ  عليهـا 

 .طائفية آثار البية عل  األقليات وعل  البيئات ال  تعيش فيها أو قد ختلق توترات
معـــات احملليـــة لأل لبيـــة أن تـــويل اهتمامـــاا خاصـــاا حلالـــة وينب ـــي جلماعـــات األقليـــات واجملت -35

الشباو ووجهات نظرهم. وينب ـي ااـتحدا  مبـادرات اـبابية لتع يـ  التفاعـ  والتسـام  املتبـادل 
احتمـال  نيـد الشـباو أو ااـت الهلم مـن جانـ  ااعـات تـرو  للعنـف أو درء بق اجملتمعـات، و 

 حتر  عليي. 
الوطنية حلقوق اإلنسان يف  نشاء وحدات أو أقسـام خاصـة  املساساتتنظر وينب ي أن  -36

لقضــايا األقليــات يف هياكلهــا أو تعيــق خــرباء متخصصــق يف هــذه القضــايا لضــمان ا راطهــا يف 
اجملتمعات احمللية لألقليات ورصـد حـالت التهديـد احملتملـة، ولـدعم تنفيـذ بـرامج حقـوق اإلنسـان 

. كما ينب ي ركق املساسات الوطنية حلقوق عات األقلياتوالتشاور الوثيقق مع جممو بالتصال 
املنتمـــق  ىل مـــن اإلنســـان مـــن  نشـــاء آليـــات لتقـــد  الشـــكاوق تتـــاا لألاـــخان أو اجلماعـــات 

 .بالعنف أقليات، إلكن يف  طارها التصدي للعنف أو للتهديد
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  األقليـــات وينب ـــي للهيئـــات واملصـــادر اإلعالميـــة العامـــة واباصـــة أن تســـهر علـــ  رثيـــ -37
وعلــ  أن تكــون متاحــة  ختلــف ل ــات األقليــات. وينب ــي أن تضــمن هيئــات ومصــادر اإلعــالم 
عدم اإلاهام يف ترويج خناو الكراهية والتحريه عل  الكراهيـة وعلـ  جـرائم العنـف، أو عـدم 
الســــماا بــــذلك. وينب ــــي  نشــــاء هيئــــات مســــتقلة لرصــــد واــــائ  اإلعــــالم واــــبكات التواصــــ  

،  ثــارة املشــا   املتعلقــة بــالتحريه اا واد علــ  الشــبكة، وحيثمــا كــان  لــك مــروريالجتمــاعي واملــ
 عل  العنف مع السلنات الوطنية املناابة. 

األقليــات واملنظمــات الوطنيــة  ــري احلكوميــة أن تكــون علــ  بينــة مــن  وينب ــي جلماعــات -38
  يف منـع العنـف يف األقليـات. اآليات اإلقليميـة والدوليـة القائمـة اجلـاري تنفيـذها وبـدورها احملتمـ

وينب ــي للمعتمــع املــدين أن يوجــي انتبــاه اهليئــات اإلقليميــة واجملتمــع الــدويل  ىل القضــايا الــ  تثــري 
 اوا   وطنية.

 توصعات مقدمة إلى الجعات الفاعلة اإلةلعمعة والدولعة -3 
منهعـي شك  لتم بينب ي للهيئات اإلقليمية حلقوق اإلنسان، يف  طار عملها، أن  -39

بقضايا األقليات وبالتهديدات احملتملة ألقليات بعينها،  ا يف  لك يف اياق رصدها لتنفيذ 
املعايري اإلقليمية والدولية مـن جانـ  الـدول. كمـا ينب ـي للهيئـات اإلقليميـة حلقـوق اإلنسـان 

طبيعة  أن توجي  ىل الدول أائلة حمددة عن حالة األقليات فيها وأن تشركها يف الوقو  عل 
ــــوا   ــــاءة إلدارة التن ــــات أو مماراــــة العنــــف مــــدها ويف حبــــث اــــب  بن ــــد األقلي ادعــــاءات لدي

 كاا اتيعية وقائية.
وينب ـــي للهيئـــات اإلقليميـــة حلقـــوق اإلنســـان أن تنظـــر يف  نشـــاء آليـــات  قليميـــة خاصـــة  -40
ليـــات أخـــرق مقـــررين أو آتعيـــق أفرقـــة عاملـــة أو  قامـــة لنظـــر يف قضـــايا األقليـــات،  ـــا يف  لـــك ل

وحتليـ  احلـالت الـ  تننـوي علـ  اـوا   ب يارات قنرية مناابة هلا النة القيام، يف الة أمور، 
بشأن حقوق األقليات. وينب ي  نشاء آليات  قليمية منسـقة لإلنـذار املبكـر وت ويـد هـذه اآليـات 

 منعهـاوتر النااـئة و الت التـحلـباملوارد املالية الكافية قصد التصدي بسـرعة وعلـ  النحـو املنااـ  
 حلقوق اإلنسان أو ن اعات. جسيمة أو احلد من تصاعدها وحتوهلا  ىل عنف أو انتهاكات 

وينب ــي للمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة أن ت يــد قــدرلا علــ  تقــد  املســاعدة التقنيــة  ىل  -41
  املـــوافق الـــدول،  ـــا يف  لـــك قضـــايا األقليـــات، وعـــدم التمييـــ ، ومنـــع النـــ اا والعنـــف، وتـــدري

وهيئات  نفا  القـانون. وينب ـي هلـا أن تسـاعد السـلنات الوطنيـة علـ  نشـر ورصـد تنفيـذ القواعـد 
واملعايري الدولية  ات الصـلة حبمايـة األقليـات مـن اجلـرائم الفظيعـة، وتعميـق معرفـة النبيعـة احملـددة 

املساســي والقضــائي. للعــرائم الفظيعــة وومــع قواعــد لتحديــد وتقيــيم القــدرات الوطنيــة يف النظــام 
وينب ي للمنظمات الدولية واإلقليمية تشعيع الثقـة يف عمليـة تقـد  املسـاعدة التقنيـة ويف مشـاركة 
اجلهات الفاعلة يف  لك وتشعيع  قامة عالقات دبلومااية وثيقة مع الدول قصد تشعيع تقد  

 املساعدة التقنية وتنفيذها.
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اجلماعيــة القــدرات وينب ــي لألمــم املتحــدة واــركائها اإلقليميــق ودون اإلقليميــق حتســق  -42
حلقــوق جســيمة انتهاكــات سنــر حــدو  علــ  التصــدي بفعاليــة للمخــاطر املســتقبلية الــ  لــدد 

األقليــات والتصــدي هلــا، علــ  النحــو الــوارد يف همبــادرة حقــوق اإلنســان أولاه،  ــا يشــم  تع يــ  
فيما يتص  سمع املعلومات، وحتسق تدفق املعلومات فيما بينها ومع الـدول. وينب ـي هلـا  التعاون

أن حتســن ابــربة وتبــادل املماراــات اجليــدة وتقيــيم احلــالت  ات الهتمــام املشــ   وأن تشــعع 
مبادرات الوااطة واملبادرات الدبلومااية واحلوار لومع تفاهم مش   للمشـا   األمنيـة النااـئة، 

 ضالا عن ممان التصدي هلا يف الوقع املناا  بنريقة منسقة.ف
وينب ي لألمم املتحدة أن تساعد الـدول واجملتمـع املـدين يف بنـاء قـدرة اجملتمعـات واألفـراد  -43

مــن األقليــات علـــ  حتديــد القضــايا اباصـــة الــ  يواجهو ــا، وااـــتنباخ حلــول ملمواــة، وركـــق 
شــاركة بنشــاخ يف ومــع وتنفيــذ القــوانق والسيااــات والــربامج جمموعــات وأفــراد األقليــات علــ  امل

 احمللية اإلقليمية والوطنية  ات الصلة الرامية  ىل التصدي للعنف الذي يستهد  األقليات.
وينب ـــي للمنظمــــات الدوليـــة واإلقليميــــة مســـاعدة الــــدول واـــائر اجلهــــات الوطنيــــة  ات  -44

التقـدم احملـرء يف التنفيـذ يف آليـات وهيئـات حقـوق  املصلحة املعنية يف نشـر الاـتنتاجات وحتديـد
اإلنســـان التابعـــة لألمـــم املتحـــدة. و ـــ  أن يشـــم   لـــك التوصـــيات واملالحظـــات ابتاميـــة الـــ  
اعتمدلا اهليئات املنشأة  وج  معاهدات، وتلك الصـادرة عـن اإلجـراءات اباصـة واملنبثقـة عـن 

ن، ومـــ  كـــان لـــذلك صـــلة بالومـــع املعـــ ، الاـــتعرا  الـــدوري الشـــام  جمللـــس حقـــوق اإلنســـا
توصيات جلان التحقيق، وبعثات حتـري احلقـائق، واـائر آليـات التحقيـق اباصـة يف جمـال حقـوق 

 اإلنسان ال  تتنرق حتديداا حلماية حقوق األقليات وتع ي ها.

 توصعات لموامعة أعمال العني الجارية  -باء 
 توصعات مقدمة إلى الدول -1 

ل  الدول أن حت م القانون الدويل حلقوق اإلنسان، والقانون الدويل اإلنساين يف يتعق ع -45
حال نشوو الن اعات املسلحة، وأن تضمن  نفا مبا، فيما يتعلق حبمايـة األاـخان املنتمـق  ىل 
أقليـــات املعرمـــق للعنـــف أو الـــذين تعرمـــوا لـــي. و ـــ  أن تراعـــي ايـــع التـــدابري الوقائيـــة تعق ـــد 

  تواجي فيها األقليات عنفاا متكرراا من جهات فاعلة متعددة، و   أن تتعاوء جمرد احلالت ال
احلماية اجلسدية لألفراد لتشم  وقاية املساسات الثقافية للمعتمعات احمللية،  ا يف  لـك أمـاكن 

 العبادة واب  العيش.
واجلــــرائم  وتقــــع علــــ  عــــاتق الــــدول املســــسولية الرئيســــية عــــن يايــــة اــــكا ا مــــن العنــــف -46

هلا أن تتخـذ  وينب يهويتهم القومية أو العرقية أو الدينية أو الل وية أو  ريها، الفظيعة، أياا كانع 
 جراءات عاجلة، امتثالا للقانون الـوط  والقـانون الـدويل، مـن أجـ  وقـف العنـف يف أاـرا وقـع 

 لـك منااـباا وعلـ  أاـا  ممكن وسميع الواائ  املالئمة واملتناابة. وينب ي للـدول، حيثمـا كـان 
التشاور واحلوار، أن توفر املساعدة التقنية و ريها من أاكال املساعدة والدعم ل ريهـا مـن الـدول 

 ملساعدلا عل  النهو   سسوليتها يف ياية اكا ا من العنف واجلرائم الفظيعة.
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ر اجلماعـات ويتعـق علـ  الـدول أن تضـمن لألقليـات املتضـررة مـن العنـف،  ـا فيهـا أكثـ -47
لميشـــاا وتلـــك املتضـــررة مـــن ن اعـــات ليســـع طرفـــاا مقـــاتالا فيهـــا،  مكانيـــة احلصـــول علـــ  املعونـــة 

والرعايـــــة  ،وال ـــــذاء، واملـــــأوق ،واإل اثـــــة اإلنســـــانية العاجلـــــة، كخـــــدمات امليـــــاه واملرافـــــق الصـــــحية
وقـة  نسـانية الصحية، و ريها مـن ابـدمات األاااـية. وإلكـن أن تشـم  التـدابري الالءمـة  قامـة أر 
 ومناطق آمنة و ري  لك من التدابري األخرق للحماية ووصول ابدمات اإلنسانية. 

كما يتعق عل  الدول أن تدر  احتمال تعـر  نسـاء األقليـات  ىل أاـكال حمـددة مـن  -48
العنـــــف اجلنســـــاين،  ـــــا يف  لـــــك ال تصـــــاو و ـــــريه مـــــن أاـــــكال العنـــــف اجلنســـــي املســـــتخد مة  

 الن اعات، وال وا  القسري، وال ار، والدعارة القسرية.  هاالاه يف حالت كـ
ويتعق عل  الدول اختا  كافة التدابري املمكنة عمليـاا لضـمان يايـة ورعايـة األطفـال املنتمـق  ىل  -49

 أقليات املعرمق للعنف أو الذين تعرموا لي، طبقاا لتفاقية حقوق النف  والقانون الدويل اإلنساين. 
ي للدول أن تنش  آليات ارطة وأمن فعالة قادرة عل  وقف العنف مد األقليات وينب  -50

فور اندلعي. كمـا ينب ـي هلـا أن تنشـ  قنـوات اتصـال متينـة وفعالـة بـق اجملتمعـات احملليـة وهيئـات 
 نفـــا  القـــانون وحتـــافل عليهـــا، لتمكـــق اجملتمعـــات احملليـــة الـــ  تتعـــر  هلعومـــات مـــن التصـــال 

 بسرعة والتما  أاكال التصدي األم . بسلنات الدولة 
 ا ، وأن يتصــرفوا علــ  حــويتعــق علــ  مــوافي  نفــا  القــانون التحلــي باملومــوعية وال -51

من أج  ياية اجملتمعات احمللية لألقليات. وتشم  املماراات اإل ابيـة،  يل بو مناا  ودون حت
، النــائفيدينيــاا يف منــاطق التــوتر والعنــف يف هــذا الصــدد، النشــر الســريع ألفــراد فتلنــق عرقيــاا و 

وومـــع هياكـــ  قياديـــة منااـــبة لتمكـــق املســـسولق امليـــدانيق مـــن اختـــا  القـــرارات الالءمـــة املتعلقـــة 
 الدفاا عنها.  وأبالعمليات حلماية اجملتمعات احمللية ال  تتعر  للعنف 

للعنـف الـ  تعتمـدها  وينب ي للدول، عند القتضاء، أن تضمن ااتمال أاالي  التصـدي -52
هيئــات  نفــا  القــانون علــ  نشــر مســسولت وموافــات أخريــات مــدربات،  ن أمكــن، علــ  كيفيــة 

 التعام  مع النساء الاليت قد يقعن محايا ال تصاو و ريه من أاكال العنف اجلنساين. 
ـــار أفـــراد األقليـــات علـــ   -53 ويتعـــق علـــ  الـــدول، عـــن القتضـــاء، أن حتـــرن علـــ  عـــدم  جب
ــر فيهــا األقليــات قســراا لــدواا  أمنيــة،  ــ  أن يــتم التهعــري م ــ ع  ادرة منــاءهلم. ويف احلــالت الــ  لؤ

 وافقتهـــا احلـــرة واملســـتنرية، و ـــ   اـــرا  األقليـــات،  ـــا يف  لـــك النســـاء، يف ختنـــيو و دارة عمليـــة 
طر،  ـا فيهـا تلـك الـ   عادة التوطق. وينب ي أل تؤعرِّ  مواقع التهعري األقليات  ىل م يد من املخـا

تواجههــا النســاء الــاليت قــد يــر من علــ  م ــادرة البيئــات املأمونــة طلبــاا لل ــذاء واملــاء واحلصــول علــ  
ابدمات النبية األاااية واملرافق الصحية و ري  لك مـن اإلمـدادات األاااـية. وينب ـي للـدول أن 

 أماكن عبادلم وتراثهم الثقايف. حتمي حقوق جمموعات األقليات وأفرادها يف امللكية وأن حتمي
لتحديـد موثوقـة وينب ي للدول، حيثما أمكن  لك، أن  مع علـ  وجـي السـرعة بيانـات  -54

وتقيـيم أثـر العنـف القــائم مـد األقليـات، تشــم  عـدد القتلـ  أو املصــابق أو احملـرومق مـن احلريــة 
 أو املهعرين، وعدد حواد  العنف اجلنساين. 
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 إلى الجعات الفاعلة من غعر الدولتوصعات مقدمة  -2 
يتعق علـ  األطـرا  األخـرق يف الن اعـات املسـلحة، ول اـيما اجلماعـات املسـلحة، أن  -55

رتثـ  كليــاا للقـانون الــدويل اإلنســاين والقـانون الــدويل حلقـوق اإلنســان، وينب ــي هلـا أن تتخــذ ايــع 
هـــا علـــ  النحـــو املنااـــ  يف املنـــاطق التـــدابري الالءمـــة لضـــمان يايـــة حقـــوق األقليـــات ويايـــة أمن

شــار  يف حــوار فعـــال تابامــعة لســينرلا. وينب ــي للعماعــات املســلحة  ـــري التابعــة للــدول أن 
وعملية وااطة يف  طار مفاومات السالم لضمان ياية املدنيق، ول ايما األقليـات املسـتهدفة 

 حتديداا سرائم فظيعة.
اإلنســان أن تلعــ  دوراا يف وقــف العنــف، بواــائ  وينب ــي للمساســات الوطنيــة حلقــوق  -56

عهـــات واـــينة حياديـــة يف حـــالت النـــ اا، كمـــن بينهـــا التنديـــد بـــالعنف علنـــاا، واقـــ اا التـــدخ    
وومــع ايااــات وبــرامج وتنفيــذ هــذه السيااــات والــربامج يف حــالت النــواري، ورصــد حــالت 

ا،  ـــا يف  لـــك  بـــال  اهليئـــات العنـــف الـــذي يســـتهد  األقليـــات والتحقيـــق فيهـــا واإلبـــال  عنهـــ
 اإلقليمية والدولية، عند القتضاء.

وينب ي للمساسات الوطنية حلقـوق اإلنسـان أن تعـ ء التشـاور واحلـوار مـع أطـرا  النـ اا   -57
 ــــري أحباثــــاا وبعثــــات لتقصــــي احلقــــائق مـــن أجــــ  التحقيــــق يف حــــواد  العنــــف مــــد أن كافـــة و 

ة يف عمليــــة الواــــاطة ويف  جــــراء حتقيقــــات مســــتقلة، األقليــــات. وقــــد يكــــون دورهــــا بــــال  األمبيــــ
مــا تكــون هيئــات الدولــة و/أو هيئــات  نفــا  القــانون مســسولة عــن ارتكــاو أعمــال حيثاــيما  ول

 العنف أو متورطة يف ارتكاسا. 
املظـا  أن تنظـر يف  نشـاء أمناء للمساسات الوطنية حلقوق اإلنسان أو مكات  ينب ي و  -58

مـــوافق يف األمـــاكن الـــ  اـــبق أن انـــدلعع فيهـــا أعمـــال عنـــف أو الـــ   مكاتـــ  حمليـــة أو نشـــر
 تشهد أعمال عنف جارية، من أج  رصد احلالت عن كث  واإلبال  عنها.

وينب ـــي لقـــادة اجملتمعـــات احملليـــة وال عمـــاء الـــدينيق أن يقيمـــوا حـــواراا بـــق األعـــراق وبـــق  -59
واملبـادرة  ىل اختـا   جـراءات لـد   ىل يايـة األديـان عنـد انـدلا العنـف للمسـاعدة علـ    ائـي 

 األقليات من أعمال العنف اجلارية ومن احتمال التعر  جلرائم فظيعة.
وينب ي لواائو اإلعالم أن تلت م احلياد واملوموعية يف  عداد تقاريرها عن أعمال العنف  -60

ن حــدة التــوترات أو مــن اجلاريــة مــد أقليــات أو عــن الن اعــات، بااــتخدام ل ــة حمايــدة ل ت يــد مــ
 تعر  األقليات مل يد من العنف.

وينب ـي للمنظمـات  ـري احلكوميـة واجلهـات الفاعلـة يف اجملـال اإلنسـاين، عنـد القتضـاء،  -61
أن تنشر موافق وموارد لتقد  املساعدة  ىل األقليات املتضررة من العنف. وينب ي هلذه اجلهـات 

تأمق مشاركة األقليات يف ومع الا اتيعيات اإلنسـانية أن حترن، عند تقد  املساعدة، عل  
النا ـــة عـــن  لـــك وعلـــ  أل تعـــر   عمليالـــا موافيهـــا أو أي مســـتفيد مـــن املســـاعدة لحتمـــال 

 مواجهة امل يد من العنف. 
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 توصعات مقدمة إلى الجعات الفاعلة اإلةلعمعة والدولعة -3 
قليميـة لرصـد حقـوق اإلنسـان أن ترصـد علـ  وجـي ينب ي آليـات األمـم املتحـدة واآليـات اإل -62

السرعة تدهور حالت العنـف،  ـا يف  لـك العنـف اجلنسـي واجلنسـاين املنـتظم والوااـع النتشـار، وأن 
تــدعم مــا يؤنفــذ مــن مبــادرات يف جمــال وصــول املســاعدات اإلنســانية، وأن تســع   ىل ااــتخدام ايــع 

ديها لإلاـهام بسـرعة يف   ـاء العنـف، ومـن  لـك علـ  اـبي  الواائ  اإلجرائية والدبلومااية املتاحة لـ
 املثال المنالا ببعثات لتقصي احلقائق من أج  التحقيق يف اجلرائم الفظيعة ال  قد تؤرتك .

وينب ي للمنظمـات الدوليـة واإلقليميـة أن تقـوم بسـرعة  سـاعدة الـدول علـ  املشـاركة يف  -63
ار. ويتعـــق عليهـــا أن تكفـــ  تنـــرق مثـــ  هـــذه اجلهـــود حـــ  الن اعـــات ويف جهـــود حتقيـــق الاـــتقر 

ملشــا   احلمايــة العاجلــة، فضــالا عــن التنــرق لألاــباو اهليكليــة للنــ اا. ويتعــق علــ  املنظمــات 
الدوليــة واإلقليميــة أن تكفــ  مشــاركة األقليــات يف ومــع ااــ اتيعيات لتلــك اجلهــود. ومثــ  هــذه 

 موعات األقليات ال    حتم  السالا.يضاا جمهج الشاملة للتشاور    أن تشم  أالنؤ 
وينب ــي لكــ  مــن جملــس حقــوق اإلنســان، وآليــة اإلجــراءات اباصــة، واملستشــار ابــان  -64

لألمق العام املع   نع اإلبادة اجلماعية، واآليات املعنيـة األخـرق، أن تنظـر يف حبـث اـب  تع يـ  
لقــــة بالنتهاكــــات اجلســــيمة اجلاريــــة حلقــــوق عمليــــات املعاجلــــة واإلدارة والتقيــــيم للمعلومــــات املتع

اإلنسـان، وعــر  املعلومـات بســرعة علـ  نظــر هيئـات اختــا  القـرار املعنيــة التابعـة لألمــم املتحــدة، 
 فيها اجلمعية العامة وجملس األمن.  ا
ويف النهــو  باملســسولية عــن مبــدأ احلمايــة، هنــا  جمموعــة وااــعة مــن األدوات والتــدابري  -65

  ااتخدام القوة وهـي متاحـة للمنظمـات اإلقليميـة والدوليـة. و ـ  منحهـا األولويـة ال  ل تشم
وااــتخدامها بنريقــة مدرواــة وموءونــة بعنايــة لتــوفري احلمايــة،  ــا يف  لــك اجلــ اءات القتصــادية 

 احملددة األهدا  واحلظر عل  السفر حبق املشتبي يف ارتكاسم للفظائع اجلماعية.
 تكون فيها مساءلة حملية حمدودة، وقصد تفادي خلق فرا  أمـ  إلكـن ويف احلالت ال  -66

أن يضــع األقليــات يف خنــر عــايل الدرجــة،  ــ  ومــع تــدابري دوليــة و قليميــة للمســاءلة الســريعة 
لتع يــ  قــدرات املســاءلة الداخليــة. و ــ  أن تشــم  اختــا  تــدابري لتــوفري احلمايــة اجلســدية للقضــاة 

ن حقــوق اإلنســان واملســاعدة القانونيــة حملاكمــة القضــايا الــ  تننــوي علــ  واحملــامق واملــدافعق عــ
  جرام جسيم فضالا عن فظائع ااعية.

وحبســ  مقتضــيات الظــرو  وطبيعــة أعمــال العنــف املرتكبــة وحعمهــا، ووفقــاا للقــانون  -67
أن ينظـر يف الدويل واملعـايري الدوليـة،  ـا يف  لـك مبـدأ مسـسولية احلمايـة، ينب ـي للمعتمـع الـدويل 

ااـتخدام ايـع الواــائ  الالءمـة إل ــاء أعمـال العنـف الــ  تسـتهد  األقليــات. ويف حـق ينب ــي 
 يــالء األولويــة للتــدابري الدبلومااــية وتــدابري الواــاطة واملســاعدة، يتعــق علــ  اجملتمــع الــدويل، مــ  

م احلـرو والتنهـري العرقـي بدا جلياا عدم الت ام أي دولة حبماية اكا ا من اإلبادة اجلماعيـة وجـرائ
واجلرائم املرتكبة حبـق اإلنسـانية، أن يكـون متأهبـاا لختـا   جـراءات مشـ كة، وفقـاا للفصـ  السـابع 

 من ميثاق األمم املتحدة.
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 حايت ما بعد العني نتوصعات بشأ -معف 
 توصعات مقدمة إلى الدول -1 

مبااــرة، يتعــق علــ  الــدول أن يف حــالت مــا بعــد العنــف،  ــا يف  لــك يف أعقــاو العنــف  -68
تكثـــف جهودهـــا لضـــمان التنفيـــذ الشـــام  حلقـــوق األقليـــات ومعـــايري عـــدم التمييـــ  واملســـاواة. فتلـــك 
ابنوات واملعايري تشك  أاا  الوقاية من م يد العنف مـد األقليـات واملسـاعدة علـ   قامـة الظـرو  

 الجتماعي والقتصادي والثقايف.املالئمة إلعادة بناء اجملتمعات املقسمة، فضالا عن رفاهها 
ينب ي للدول يف حالت ما بعد العنـف مبااـرة أن تسـتحد  وتنفـذ ااـ اتيعيات اتصـال  -69

فعالــة للمســاعدة يف رصــد الومــع وبــدء حــوار بنــاء علــ  الفــور مــع قــادة اجملتمعــات احملليــة لألقليــات 
 ااتعادلما. بناء الثقة أو قصد الاتماا  ىل اوا لهم واحتياجالم الفورية واملساعدة عل 

وينب ــي  جــراء تقييمــات لألومــاا األمينــة واإلنســانية اجلاريــة والعاجلــة لتحديــد الحتياجــات  -70
الفورية واملتوانة وطويلة األج  واملخاطر ال  تتهدد فتلف اجملتمعـات احملليـة لألقليـات، ول اـيما يف 

 ة السريعة  ىل املواطن األصلية.حالت التهعري وتأثر اب  كس  الرءق وتعذر العود
وفــور انتهــاء العنــف أو النـــ اا، ينب ــي للــدول أن تســـتعي  ملقتضــيات الومــع ااـــتعابة  -71

متسـقة واــريعة وفعالــة لتــوفري السـالمة واألمــن اجلســدي األاااــيق لألقليـات،  ــا يف  لــك تــوفري 
 حية والتعليم البتدائي.ابدمات األاااية كاملأوق واملياه واملرافق الصحية والرعاية الص

ويف أعقاو حواد  العنف أو الن اعات، قد تكون النساء والفتيات أكثر عرمة للعنف  -72
اجلنساين من  ريهن. فينب ـي للـدول أن تـويل اهتمامـاا خاصـاا لومـع النسـاء املنتميـات  ىل أقليـات 

فات يف حـالت مـا بعــد عرقيـة أو قوميـة أو دينيـة متنوعـة أو  ريهـا، الـاليت عـادة مـا يكـن مسـتهد
العنف بوصفهن رموءاا جملتمعالن احمللية. ويف حالت ما بعد العنف ال  تضـنلع فيهـا املـرأة بـدور 
ربــــة األاــــرة وقائــــدة اجملتمــــع احمللــــي، ينب ــــي العــــ ا  ســــذين الــــدورين و دماجهمــــا بالكامــــ  يف 

 عمليات اختا  القرار يف مرحلة ما بعد العنف. 
أن تويل اهتماماا خاصاا لومـع وأمـن األقليـات املتضـررة مـن الن اعـات الـ  وينب ي للدول  -73

تقـــع مـــحاياها ولكنهـــا ليســـع أطرافـــاا فيهـــا، بنـــرق مـــن بينهـــا يايـــة األقليـــات مـــن العنـــف ومـــن 
 الاتقناو القسري من جان  أطرا  الن اا الرئيسية. 

ي للـــدول أن تـــويل اهتمامـــاا ووفقـــاا للمبـــادي التوجيهيـــة املتعلقـــة بالتشـــرد الـــداخلي، ينب ـــ -74
خاصـاا للمعتمعــات احملليــة الـ  تشــرد داخليــاا يف أعقـاو أعمــال العنــف أو النـ اا. وينب ــي للــدول 
أن تقـيِّم احتياجــات هـذه اجملتمعــات وتضـمن عــودة أفرادهـا، عنــد القتضـاء،  ىل ديــارهم األصــلية 

احملليـة أو  عـادة توطينهـا  ـ  عودة مأمونة ومستدامة وطوعية. وأي قرار بشـأن عـودة اجملتمعـات 
أن يتخــذ بالتشــاور معهــا، ويف حــالت التشــرد الــ  ينــول أمــدها ل بــد مــن   ــاد حلــول دائمــة 

 ومستدامة يف األجلق املتواو والنوي .
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وينب ـــي للـــدول أن  ـــري حتلـــيالا دقيقـــاا متعمقـــاا ملســـألة العنـــف والنـــ اا قصـــد الكشـــف عـــن  -75
عها ومنـــاطق تكـــرار وقـــوا العنـــف أو تنـــوره  ىل نـــ اا وااـــع الننـــاق. األاـــباو الكامنـــة وراء انـــدل

 وحتقيقاا هلذه ال اية، ينب ي أن يتضمن أي  طار لتحلي  الن اعات مسارات بشأن حقوق األقليات. 
وينب ي تقصي احلقائق و جراء حتقيقات يف أعمال العنـف يف أبكـر مرحلـة ممكنـة،  ـا يف  -76

واإلصـابات وحـالت الختفـاء القسـري و ريهـا مـن النتهاكـات   لك التحقيق يف حالت القتـ 
وأعمــال العنـــف ابنـــرية املرتكبـــة مـــد أفـــراد اجملتمعـــات احملليـــة. وينب ـــي أن تشـــم  عمليـــة تقصـــي 
احلقائق تقييماا لحتمال وجود خنر حايل أو مستمر لندلا م يد من العنف. ويف حال وجـود 

اــتعابة هيئــات القـانون ااــتعابة منااــبة،  مــا باإلبقــاء مـا يهــدد بتواصــ  العنــف، ينب ـي مــمان ا
 عل  تواجد جهات  نفا  القانون أو بتع ي ها. 

وينب ــي للــدول أن تكفــ  فرصــة الوصــول املتســاوية والفعالــة  ىل القضــاء وتــدابري املســاءلة   -77
، كواــيلة لتصــحي  مــورو  انتهاكــات حقــوق اإلنســان واجلــرائم الفظيعــة، والســهر علــ  املســاءلة

وخدمـة العدالــة وحتقيـق املصــاحلة. كمــا ينب ـي للــدول أن تسـهر علــ  أن تكــون هنـا  بيئــة ركينيــة 
لألقليات للوصول  ىل العدالة الرمسية،  ا يف  لك عن طريق ممان االمتها وأمنها الشخصيق، 

ليـــات، وحتديــد وختنــي احلـــواج  التشــريعية واإلداريـــة والجتماعيــة والثقافيـــة الــ  قـــد تواجههــا األق
اـــيما النســـاء، يف مماراـــة حـــق الوصـــول  ىل العدالـــة. وقـــد تشـــم  مثـــ  هـــذه احلـــواج  قواعـــد  ول

جمحفــة وريي يــة يف جمــال األدلــة واملقتضــيات اإلجرائيــة وأحكــام العفــو العــام واحلصــانة. وإلكــن أن 
ـــادرات العدالـــة دوراا علـــ  مســـتوق اجملتمعـــات احملليـــة، اـــرينة أن تتقيـــد  عـــايري ح قـــوق تلعـــ  مب

 اإلنسان األاااية،  ا يف  لك ما يتص  حبقوق املرأة.
و ــ  أن تعتـــرب عمليـــات وآليـــات العدالـــة النتقاليـــة عنصـــراا مكونـــاا حيويـــاا ألي  طـــار  -78

يرمــي  ىل  عــادة  قــرار اــيادة القــانون وتع ي هــا، اــرينة أن تكــون يف املتنــاول ومســتقلة ون يهــة 
راد واجلماعـات املنتمـق  ىل أقليـات والتحقيـق والبــع وفعالـة مـن أجـ  تلقـي الشـكاوق مـن األفـ

فيهــا،  ــن يف  لــك النســاء واألاــخان األكثــر لميشــاا. و ــ  أن تســتلهم عمليــات وآليــات 
العدالــة النتقاليــة بالركــائ  األربــع الــ  تقــوم عليهــا العدالــة النتقاليــة وتــدابري املســاءلة أل وهــي  

، واحلـــق يف العدالـــة، واحلــــق يف ن الفـــردي والجتمـــاعيدياحلـــق يف معرفـــة احلقيقـــة علـــ  الصــــعي
 التعويضات، وممان عدم التكرر.

وينب ــي تصــميم الــربامج املتعلقــة باحلقيقــة والعدالــة واملصــاحلة يف مرحلــة مــا بعــد العنــف،  -79
 شاركة اجملتمعات احمللية لألقليات املتضـررة مشـاركة كاملـة. و ـ  أن تكـون هـذه الـربامج مراعيـة 

ق ال  إلكن أن يتسب  سا الاتهدا  املتعمد لألاخان عل  أاا  قوميتهم أو هويتهم للنر 
اإلثنيــة أو الدينيــة يف أمــرار بينــة، و ــ  أن ترمــي  ىل ركــق أفــراد األقليــات الضــحايا و نصــافهم 
وجـــربهم، فضـــالا عـــن رد كـــرامتهم وفرصـــهم يف احليـــاة. كمـــا ينب ـــي تصـــميم بـــرامج وااـــ اتيعيات 

وبنــاء الســالم يف حــالت مــا بعــد العنــف لتعســد النبيعــة امل ابنــة واملتعامــدة لقضــايا اإلصــالا 
 التنمية والسالم واألمن وحقوق اإلنسان، ال  رس األقليات. 
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ويف حــــالت مــــا بعــــد الن اعــــات، يتعــــق علــــ  الــــدول التســــليم بــــالعنف املســــل و علــــ   -80
الـدول أن تسـلم بالـدور احملـوري للتوثيـق واحلفـل  اجملموعات املستهدفة. وحتقيقاا هلذه ال ايـة، علـ 

والعر  يف الـذاكرة إلعـادة بنـاء اجملتمعـات. وينب ـي للـدول أن تتخـذ تـدابري ملمواـة إلقامـة فهـم 
ااعي للمامي وتع ي  عملية التعايف،  ا يف  لك من خالل  عادة بناء املواقع الرم ية، واألمـاكن 

، وتظــاهرات الحتفــال بالــذكرق أو  قامــة النصــ  التذكاريــة. واهلياكــ  األاااــية اهلامــة اجتماعيــاا 
ول بد من  يالء اهتمام خان بالنريقة الـ  تـسطر سـا احتفـالت  حيـاء الـذكرق واحلـداد واعهـا 

 و دامتها،  ا يف  لك يف واائ  اإلعالم ويف النظام التعليمي.
 توصعات مقدمة إلى الجعات الفاعلة من غعر الدول -2 

  أن يس اــد عمــ  اجلهــات الفاعلــة يف اجملــال اإلنســاين يف حــالت مــا بعــد النــ اا  ــ -81
بعــد العنــف  بــادي اإلنســانية واحليــاد والن اهــة والاــتقاللية. و ــ  أن يــويل اهتمامــاا خاصــاا  ومــا

لضـــمان وصـــول املســـاعدات  ىل اجملتمعـــات احملليـــة لألقليـــات املتضـــررة وعـــدم التمييـــ  مـــدها أو 
  مكانية احلصول عل  املساعدات. و   توفري املساعدة يف الوقع املناا  لنساء ااتبعادها يف

األقليات الاليت قد يكن تعرمن لعنف جنسي، وكذلك ابدمات الصحية الشـاملة،  ـا يف  لـك 
الصــحة اجلنســية واإلةابيــة لــاليت تعرمــن لعنــف جنســي. كمــا ينب ــي للعهــات الفاعلــة يف اجملــال 

أثناء تقد  املساعدات، عل  أل تعر  عمليالا أي مسـتفيد مـن املسـاعدة  أن حترن، اإلنساين
 لحتمال مواجهة امل يد من العنف.

كمـــا ينب ـــي جلميـــع اجلهـــات الفاعلـــة املعنيـــة بـــإجراء تقييمـــات لالحتياجـــات يف حـــالت  -82
ليـات وينب ـي هلـا بعد الن اا أو ما بعـد العنـف أن تعـي األبعـاد السيااـية واألمنيـة املـسثرة يف األق ما

أن ركــن األقليــات مــن املشــاركة الفعالــة مــع اجلهــات الفاعلــة السيااــية واألمنيــة امليدانيــة. وينب ــي 
 جـــراء تقييمـــات لالحتياجـــات عـــن طريـــق أفرقـــة  ات خـــربة مالئمـــة يف جمـــال حقـــوق األقليـــات، 

 وااتخدام أدوات تقييم مصممة بالتشاور مع األقليات.
حملليــــة لألقليــــات أن تقــــيم أو  ــــدد قنــــوات التصــــال يف أواــــاخ وينب ــــي للمعتمعــــات ا -83

الضــحايا، ومــع اجملتمعـــات احملليــة األخـــرق، عنــد اإلمكـــان،  ــن فـــيهم الــذين ر ـــا كــانوا مـــرتكبق 
للعنف. وهلذا ال ر ، قد يفك ر قادة اجملتمعـات احملليـة يف املشـاركة يف الـربامج الراميـة  ىل تشـعيع 

 ة،  ا يف  لك ختليد الذكرق عل  املستويات الفردي واجملتمعي واجلماعي.احلوار والثقة املتبادل
وبإمكــــان واــــائو اإلعــــالم أن تلعــــ  دوراا مهمــــاا يف تــــرويج احلــــوار بــــق األديــــان وبــــق  -84

الثقافــات فيمــا بــق اجملتمعــات احملليــة ويف تع يــ  بنــاء ثقافــة الســالم واحلــوار، بســب  تشــم  الت نيــة 
 لن اا.مرحلة ما بعد العنف أو ما بعد ا لألحدا  ولعمليات السالم اجلارية يف املستقلة واحملايدة

وينب ــي تشـــعيع الشـــباو املنتمـــق  ىل ااعـــات األقليــات وااعـــات األ لبيـــة املتضـــررين مـــن  -85
العنف أو الن اا،  ما بصفتهم محايا أو جناة أو أفراداا ل دور هلم يف العنف، علـ  املشـاركة يف احلـوار 

 اا لوجي، لتحديد القيم املش كة والوقو  عل  الختالفات الثقافية ومناقشة قضايا السالم.وجه
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وينب ـــي للمساســـات الوطنيـــة حلقـــوق اإلنســـان أن تشـــار  علـــ  بـــو كامـــ  يف ااـــتعادة  -86
ثقافــة متينــة يف جمــال حقــوق اإلنســان، بواــائ  مــن بينهــا ال كيــ  علــ  بــرامج التــدري  والتثقيــف 

هــور الــ  ترمــي  ىل مــمان فهــم حقــوق األقليــات واح امهــا علــ  حــد اــواء. وينب ــي وتوعيــة اجلم
هلــذه املساســات أن ترصــد القضــايا اباصــة الــ  رــس األقليــات املتصــلة  رحلــة مــا بعــد العنــف، 
وتبلــ  اــلنات الدولــة ســا، وتســدي هلــا املشــورة بشــأ ا، وتتــابع عمليــة  دمــا  حقــوق األقليــات 

 ع الربامج املتعلقة  رحلة ما بعد العنف وبرامج اإلعمار.ووجهة نظرها يف اي
 ال وصعات المقدمة إلى الجعات الفاعلة اإلةلعمعة والدولعة -3 

ينب ي للمنظمات اإلقليمية أن تبق  عل  اتصـال وثيـق ومسـتمر باحلكومـات الوطنيـة يف  -87
التصـدي علـ  مسـتوق املناطق ال  اهدت اندلا أعمال عنف وأن تدعم عند اللـ وم عمليـات 

 الوااطة واألمن وحقوق اإلنسان واجلوان  اإلنسانية.
وينب ي لألمـم املتحـدة، عنـد القتضـاء ووفقـاا لإلجـراءات واآليـات القائمـة، أن تنظـر يف  -88

 نشــاء جلــان للتحقيــق تضــم خــرباء دوليــق لبحــث حــواد  العنــف وقضــية املســاءلة علــ  اجلــرائم 
ن تقـــدم توصـــيات ااـــتناداا  ىل تقييمـــات هـــذه اللعـــان. وينب ـــي للـــدول الفظيعـــة حبثـــاا مســـتقالا، وأ

ابامــعة للتحقيــق أن تتعامــ  علــ  أكمــ  وجــي مــع هــذه التحقيقــات وتيســر وصــول أفــراد اللعنــة 
  ليها عل  بو كام  ودون قيود.

وعلـــ  األمـــم املتحـــدة أن تســـع  جاهـــدةا  ىل مـــمان مراعـــاة عمليـــات وآليـــات العدالـــة  -89
ــــة لألاــــباو اجلذريــــة للنــــ اا وأن تتنــــرق لنتهاكــــات ايــــع احلقــــوق،  ــــا فيهــــا احلقــــوق  النتقالي

 القتصادية والجتماعية والثقافية.
وينب ــي هليئـــات األمــم املتحـــدة وآليالـــا ووكاللــا املتخصصـــة امليدانيــة املعنيـــة أن تضـــمن  -90

ــــ  وت ــــة يف جمــــال حقــــوق األقليــــات لتع ي ــــة امــــتال  ابــــربات املتخصصــــة الكافي نســــيق جهــــود تنمي
 القدرات عل  بناء السالم يف البلدان ال  اهدت اندلا أعمال عنف طائفي.

وللمعتمــع الــدويل، عنــد القتضــاء ووفقــاا للقــانون الــدويل، أن ينظــر يف دعــم اللعــوء  ىل  -91
احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة يف حـــال عـــدم ر بـــة الـــدول يف مقامـــاة مـــرتك  اجلـــرائم الفظيعـــة مـــد 

 يات أو عدم قدرلا عل   لك.األقل
    


