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وسالاليلعرع علالالن املنتالالالدا جالالدول األعمالالال املؤقالالالت الالالوارد يف هالال ف الوثيقالالالة كالال  ينظالالر فيالالال   
 .املرفق يف لدورةا عمل برنامج ويرد بغرع إقرارف.

 االفتتاحية اجللسة  
سالاليدر رئالالي   لالال  حقالالوق اإلنسالالان ببيالالان افتتالالاح  يليالال  بيالالان كالالل مالالن مفالالوع األمالالم  

املتحدة السام  حلقوق اإلنسان، ورئي  املنتالدا املعالض بق الايا األقليالات، واملقالررة اااعالة املعنيالة 
  بق ايا األقليات.

 الوثائق  
توزيع الوثائق يف شكل مطبوع، ستتاح وثائق الدورة علن املوقع الشالبك  للال  إضافةا إىل  

 (.www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/Session9.aspx) حقوق اإلنسان

 املناقشات  
سالالالتلتاح للمشالالالارك  فرعالالالة تقالالالدق عالالالروع وتعليقالالالات مالالالوجاة بشالالال ن مشالالالاريع التوعالالاليات  

مالالة العالالروع وبعالالد املعروضالالة علالالي م. تناَقش يف إطالالار كالالل بنالالد مالالن جالالدول سالال الالالي للمواضالاليع املقدِّ
دعن مجيع املشارك  إىل اإلس ام يف مناقشالة مفتوحالة. وينبغال  للمشالارك  أن يعربالوا األعمال، سيل 

 عن رغبت م يف أخ  الكلمة بإضافة أمسائ م إىل قائمة املتحدث  يف بداية كل دورة.

 األساسية موالمفاهي القانوني اإلطار -2 
يف الالالالالدورة التاسالالالالعة، سيسالالالالتعرع املشالالالالاركون أحكالالالالام القالالالالانون الالالالالدور حلقالالالالوق اإلنسالالالالان،  

والقانون اإلنساين الدور، وقانون الالجئ  وقالانون الكالوارف فيمالا االرت احالرتام حقالوق األقليالات 
ومحايت الالالا وإعمايفالالالا يف حالالالاالت األزمالالالات اإلنسالالالانية. ومالالالن خالالالالل العالالالروع واملناقشالالالات، سيسالالالعن 
املشالالالاركون إىل اقالالالرتاح سالالالبل سالالالد الف الالالوات الفاعالالاللة بالالال  املعالالالايف الدوليالالالة والتشالالالريع والتنفيالالال  علالالالن 

دور األطالالالر القانونيالالالة والسياسالالالاتية يف زيالالالادة مسالالالا لة اجل الالالات  الصالالعيد الالالالوطض. وسيناقشالالالون أي الالالاا 
قالالالت الفاعلالالالة اإلنسالالالانية الدوليالالالة نالالالاف السالالالكان املت الالالررين، ومالالالن م األقليالالالات، مالالالع االعالالالرتا  يف الو 
 نفس  بااللتاامات والنظم القائمة مثل املعمول هبا يف حركة الصليب األمحر وايفالل األمحر. 

وسالالالاليناقش املشالالالالاركون أف الالالالل السالالالالبل الالالالالي اكالالالالن هبالالالالا نسالالالاليد املبالالالالاد  واملعالالالالايف الدوليالالالالة  
واإلقليميالالالة املتعلقالالالة باألقليالالالات، مثالالالل احلالالالق األساسالالال  يف املسالالالاواة وعالالالدم التمييالالالا واحلالالالق يف محايالالالة 

ودهالالالا، ويف تعايالالالا هويت الالالا ويف املشالالالاركة الفعالالالالة والديالالالة، عنالالالد وضالالالع بالالالرامج اإلغاثالالالة اإلنسالالالانية وج
 الوطنية والدولية. 
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 احترام حقوق األقليات كوسيلة لمنع األزمات اإلنسانية أو تخفيف أثرها -٣ 
سالالالالالاليقف املشالالالالالالاركون علالالالالالالن العوامالالالالالالل الرئيسالالالالالالية املؤديالالالالالالة إىل انالالالالالالدالع األزمالالالالالالات اإلنسالالالالالالانية  

الالالي مالالن الكالالوارف مثالالل النامجالالة عالالن الصالالراعات والكالالوارف الطبيعيالالة و  -وسيناقشالالون هالال ف العوامالالل 
حيالالالؤ تالالالؤثر بشالالالكل غالالالف متناسالالالب يف فئالالالات األقليالالالات. ويف الالالالدورة  - عالالالنع اإلنسالالالان، واألوبئالالالة

التاسالالالعة، سالالاليبحؤ املشالالالاركون كيفيالالالة اجتنالالالامل هالالال ا األثالالالر غالالالف املتناسالالالب الالالال   ي الالالر   تمعالالالات 
 فيف من حدت  من خالل التخطيط الدقيق والتشارك  ووضع خطط الطوار . األقليات أو التخ

وإدراكالاا للصالاللة القويالالة الرابطالالة بالال  السالالم واالسالالتقرار ومحايالالة حقالالوق األقليالالات وتعاياهالالا،  
كيالالف أن احالالرتام حقالالوق األقليالالات ومحايت الالا وإعمايفالالا قالالد يسالال م يف   سيستكشالالف املشالالاركون أي الالاا 
هال ا الصالدد، يليالات اإلنال ار املبكالر دور أساسال  يف منالع النااعالات، منع األزمات اإلنسانية. ويف 

 يف األقليالالات مشالالاركةملالالا تت الالمن  مالالن رعالالد لق الالايا مالالن قبيالالل احالالرتام هويالالة األقليالالات وتعاياهالالا  و
 مالالن ذلالال  وغالالف الق الالا  إىل الل الالو  يف والفعاليالالة واملسالالاواة والثقافيالالة  واالقتصالالادية السياسالالية احليالالاة
. وسيسعن املشالاركون إىل األقليات لفئات اإلنسان حقوق انت اكات من ةالفعال االنتصا  سبل

االستفادة من خربات فئات األقليات الي سامهت جب ودهالا يف منالع نشالومل النااعالات، إذ سالعت 
إىل إقامالالالة وعالالاليانة  تمعالالالات يعم الالالا الوئالالالام والتنالالالوع والتشالالالار  وروح اجلماعالالالة. وسالالالينظر املشالالالاركون 

ة  تمعات مرنة شالاملة لل ميالع ومالدا قالدرلا علالن ننيالب األقليالات يف التش يع علن إقام أي اا 
املعانالالاة غالالف املتناسالالبة مالالن أثالالر األزمالالات اإلنسالالانية غالالف النااعالالات، أ  مالالن أزمالالات مثالالل الكالالالوارف 

 األوبئة.  أو
دعن املشالالالالاركون إىل دراسالالالالة واقالالالالرتاح السالالالالبل الكفيلالالالالة بالالالال ن نعالالالالل اجل الالالالات الفاعلالالالالة وسالالالاليل  

واإلقليميالالة والوطنيالالة وا ليالالة تراعالال  بصالالورة من  يالالة احتياجالالات األقليالالات وغفهالالا اإلنسالالانية الدوليالالة 
مالالالالن الفئالالالالات ال الالالالعيفة عنالالالالد التخطالالالاليط، وتقيالالالاليم املخالالالالاطر، ووضالالالالع خطالالالالط الطالالالالوار . وسالالالاليناقش 
املشالالالاركون السالالالبل الكفيلالالالة بالتغلالالالب علالالالن التحالالالديات السالالالائدة يف  الالالال توزيالالالع املعونالالالة اإلنسالالالانية 

ل العقبالالات املاديالالة واألمنيالالة الالالي تعالالرتع الوعالالول إىل املنالالاطق النائيالالة بالتسالالاو ،  الالا يف ذلالال  تالال لي
وعدم كفاية التمويل أو املوارد األخرا القتنالا  الوسالائل اللوجسالتية هبالد  الوعالول إىل التمعالات 

 ا لية املوجودة يف ه ف املناطق.
وسيسعن املشاركون إىل حتديد االسرتاتي يات الفعالة الي ستمكن احلكومات واجل ات  

الفاعلالالة اإلنسالالانية مالالن إقامالالة قنالالوات اتصالالال موثوقالالة مالالع التمعالالات ا ليالالة املعرضالالة للخطالالر،  الالا يف 
األقليات، قبل وقوع األزمالات. وسيناقشالون كيالف أن إقامالة خطالوا اتصالال فعالالة   تمعاتذل  

مالالن حيالالؤ مجالالع : ل انالالدالع األزمالالات قالالد يكالالون أمالالراا أساسالالياا مالالن نالالاحيت  علالالن األقالاللوموثوقالالة قبالال
املعلومالالات والبيانالالات الدقيقالالة بشالال ن فئالالات األقليالالات مالالن أجالالل وضالالع ااطالالط،  الالا يف ذلالال  خطالالط 
الطوار   ومن حيؤ ضمان املشاركة الدية لألقليات يف وضع ه ف ااطالط. وسالينظر املشالاركون 

اسالالالالالتمرار خطالالالالالوا االتصالالالالالال املوثوقالالالالالة يف العمالالالالالل عنالالالالالدما ل الالالالالمان لسالالالالالبل يف إجيالالالالالاد أف الالالالالل ا أي الالالالالاا 
 األزمات.  تندلع
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 حماية حقوق األقليات خالل األزمات اإلنسانية -٤ 
سيسالالعن املشالالاركون إىل حتديالالد احتياجالالات األقليالالات،  الالا يف ذلالال  االحتياجالالات اااعالالة  

نالالم بشالكل غالف متناسالب بنسا  وأطفالال األقليالات، يف األزمالات اإلنسالانية وإىل تقياليم خطالر معا
مالالن أثالالر هالال ف األزمالالات. وسيسالاللط املشالالاركون ال الالو  علالالن العوامالالل املختلفالالة الالالي تالالدق األثالالر غالالف 
املتناسب ال   ختلف  األزمات يف أوساا األقليات وسيناقشالون ضالرورة وضالع اسالرتاتي يات أكثالر 

جالالالات اااعالالالة لألقليالالالات وزيالالالادَة املعونالالالة واالسالالالتثمارات األمنيالالالة مالالالن أجالالالل تلبيالالالة االحتيا اسالالالت دافاا 
والتصد  ألثر األزمالات بطريقالة أف الل. وسيناقشالون سالبل ضالمان عالدم التمييالا ضالد األقليالات يف 
إيصال املسالاعدة اإلنسالانية، رغالم التحالديات العديالدة،  الا يف ذلال  مالن خالالل تقياليم عالدد وموقالع 

ن قالالالالد بعالالالالق األقليالالالالات املت الالالالررة بشالالالالكل مباشالالالالر أو غالالالالف مباشالالالالر مالالالالن أزمالالالالة إنسالالالالانية وحتديالالالالد الالالالال ي
اعالالالالالرون بالالالالالال  خطالالالالالالوا النالالالالالالااع، والالالالالالال ين قالالالالالالد يكونالالالالالالون يف  يمالالالالالالات للمشالالالالالالردين داخليالالالالالالاا  ، أو يف ُيل

مستوطنات غف رمسية أو ناال  أسر م يفة، وال ين قد يكونون متفرق ، وال ين لن يقالدروا علالن 
 االستفادة من احلماية الدولية كللياا إال إذا استطاعوا الوعول إىل أراض  دولة أخرا. 

 املشالاركون إىل أمهيالالة جعالل  تمعالالات األقليالات علالالن اطالالع جيالالد  قالوق م قبالالل وسيشالف 
انالالالالالدالع األزمالالالالالة وخاليفالالالالالا وبعالالالالالدها، حالالالالالو تالالالالالتمكن مالالالالالن مسالالالالالا لة الدولالالالالالة واملنظمالالالالالات اإلنسالالالالالانية. 
وسيسالتعرع املشالالاركون أمهيالالة ضالمان سالالالمة وحريالالة حركالة األقليالالات املت الالررة مالن األزمالالة، وكالال ل  

 املدنية والسياسية.  ااالجتماعية والثقافية وحقوق االقتصادية و  االوفا   قوق 
وسيتناول املشاركون أمهية محايالة املالدني  خالالل النالااع، واحلاجالة إىل تنفيال  فعالال للقالانون  

علالالالن التخفيالالالف  اإلنسالالالاين الالالالدور والقالالالانون الالالالدور حلقالالالوق اإلنسالالالان، ضالالالمن مجلالالالة أمالالالور، حرعالالالاا 
واحلالد مالن النالاوح القسالر  ووقالف ايف مالات علالن أمكن مالن األثالر الالحالق بالسالكان املالدني ،  ما

 املدني  وضمان واحرتام املمرات اإلنسانية املؤدية إىل أماكن يف مناطق النااع. 
 عالالامالا  املشالالاركون كيالالف أن اتبالالاع مالالج قالالائم علالالن حقالالوق األقليالالات قالالد يكالالون وسالاليبحؤ 

وشالواغل م يف بالرامج  اا جل ود التصالد  للكالوارف، وبالتالار ضالمان مراعالاة أعالوات األقليالات موج  
 اإلغاثة واإلنعاش. 

وسيستكشف املشاركون كيف أن متك  اجل ات الفاعلالة اإلنسالانية ا ليالة قالد يسال م يف  
 التنالالالوع والتكامالالالل الالالال  إدرا   مث إنمتثيالالالل أف الالالل ملصالالالا  األقليالالالات خالالالالل العمليالالالات اإلنسالالالانية. 

لشراكة املتاايدة مع اجل ات ا، و التنسيق الوطنية وا لية اجليدةتتسم ب  اجل ات اإلنسانية الدولية و 
الفاعلالالة ا ليالالالة، الالالالي غالبالالالاا مالالا يكالالالون ف م الالالا للالالالديناميات االجتماعيالالة والثقافيالالالة والسياسالالالية ا ليالالالة 

ال يسالاعد علالن حتسال  الكفالا ة  قالد أف ل وتكون إمكانية وعالويفا إىل املنالاطق النائيالة أيسالر، أمالر  
أن يعالالاز  أي الالاا  مالالن شالال ن والشالالرعية بشالالكل عالالام لعمليالالات اإلغاثالالة اإلنسالالانية الدوليالالة فحسالالب بالالل 

 ا.ليات أكثر يف العمليات الي متس مشاركة األق
وسالاليناقش املشالالاركون الصالاللة القائمالالة بالال  األزمالالات ولديالالد هويالالة األقليالالات، وسيلتمسالالون  

الثقافيالالة واللغويالة والدينيالالة حالالو خالالالل  اقليالات مالالن احلفالالا  علالن هويالالالالسالبل الكفيلالالة بتمكالال  األ
 األزمات الطويلة. 
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 التعافي من األزمة: كفالة حلول دائمة -5 
سالالاليدرمل املشالالالاركون التحالالالديات الالالالي تواج  الالالا األقليالالالات السالالالاعية إىل العالالالودة إىل احليالالالاة  

 موطن الالا األعالالل ، أو إجيادهالالا موطنالالاا الطبيعيالالة بعالالد انت الالا  األزمالالة، مثلمالالا تواج الال  عنالالد عودلالالا إىل 
جديداا بعد تشريدها، أو لدا سالعي ا إىل إنعالاش االقتصالادات ا ليالة وااالدمات االجتماعيالة بعالد 
طول عالة، أو عند اسرتداد املمتلكات والب ائع بعد األزمة أو اكتسامل م ارات  تلفة والبحؤ 

لسبل الكفيلة جبعل األقليالات يف مال من عن م نة جديدة يف بيئة جديدة. وسيت مل املشاركون يف ا
 واقتصادياا يف مرحلة االنتعاش من األزمات.  من التخلف عن الركب اجتماعياا 

وسالالاليتناول املشالالالاركون ضالالالرورة احلالالالرر علالالالن أن يشالالالار  مجيالالالع أفالالالراد األقليالالالات،  الالالن فالالالي م  
كبالالالار السالالالن، الالالال ين يعالالالانون مالالالن التمييالالالا ب شالالالكال  املتعالالالددة واملتقاطعالالالة، مثالالالل النسالالالا  واألطفالالالال، و 

والشبامل، واألشخار ذو  اإلعاقة أو املثليات واملثلي  واألشخار ذو  امليول اجلنسية الثنائيالة 
ومغالاير  ايفويالالة اجلنسالالية وحالالامل  عالالفات اجلنسالال ، مشالالاركةا نشالالطةا يف املشالالاورات لتحديالالد أف الالل 

ظر يف أف ل السالبل اايارات املمكنة املتاحة إلي م من أجل العودة أو االنتعاش من األزمة. وسيلن
املتاحة أمام األقليات لكال  يتسالهل يفالا أخال  زمالام املبالادرة واملشالاركة يف اختالاذ القالرارات الالي متسال ا، 
ومن ذل  علن سبيل املثال القرارات املتعلقة بإجياد مكان إلعادة التالوط ، أو يف حتديالد  الاالت 

شالالالاركون أي الالالاا أمهيالالالة الوسالالالاطة األولويالالالة فيمالالالا االالالرت تقالالالدق املسالالالاعدة بعالالالد األزمالالالات. وسالالاليناقش امل
وآليالالالات وإجالالالالرا ات تقالالالالدق الشالالالالكاوا املتاحالالالالة لألقليالالالالات مالالالن أجالالالالل تبالالالالادل خالالالالربالم والتعبالالالالف عالالالالن 

 شواغل م إزا  إدارة عمليات اإلغاثة الوطنية والدولية. 
مسؤولية مجيالع الالدول فيمالا يتعلالق : وسينظر املشاركون يف عدد من اجلوانب،  ا يف ذل  

نعالدام اجلنسالية، حيالالؤ غالبالاا مالا يالالؤثر ذلال  تال ثفاا غالالف متناسالب يف األقليالالات يف باحلالد مالن هالالاهرة ا
األزمالالالالات اإلنسالالالالانية  ومسالالالالؤولية الالالالالدول امل الالالاليفة فيمالالالالا يتعلالالالالق بإدمالالالالا  الالجئالالالال  وطالالالالال  الل الالالالو  
وامل اجرين ال ين يفم هوية أقلية بارزة داخل  تمع م مع متكين م من ا افظة علن تراث م الديض 

الثقايف  والتاام الدول بش ن محاية طال  الل و ،  ا يف ذل  ضمان مبدأ عالدم اإلعالادة واللغو  و 
 القسرية، وإجياد حلول دائمة.

 ختامية مالحظات -٦ 
سيسالالتند املشالالاركون إىل نتالالائج املناقشالالات الالالي اسالالتمرت يالالوم  للتفكالالف يف االحتياجالالات  

واألثالالالر غالالالف املتناسالالالب الالالال   ختلفالالال  هالالال ف األزمالالالات يف اااعالالالة لألقليالالالات يف األزمالالالات اإلنسالالالانية، 
 تمعات األقليات. وسيلش َّعون علن إبدا  ما لدي م من تعليقات وإس امات ووضع اللمسات 
األخفة علن  موعة مالن مشالاريع التوعاليات املتعلقالة باألقليالات يف األزمالات اإلنسالانية وساليلدعون 

اعلالالة اإلنسالالانية احلكوميالالة الدوليالالة وغالالف احلكوميالالة إىل حتديالالد توعالاليات إضالالافية للالالدول واجل الالات الف
 ل مان عدم التمييا واحرتام وتعايا حقوق األقليات يف مجيع مراحل األزمات اإلنسانية.

وسالالاليدر رئالالالي  املنتالالالدا واملقالالالررة اااعالالالة املعنيالالالة بق الالالايا األقليالالالات  الحظالالالات ختاميالالالة،  
 ن املشارك  يف املنتدا اختاذها.يف ذل  مقرتحات بش ن خطوات املتابعة الي يتع  عل  ا
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 برنامج العمل  
 الربنامج األعمال جدول بند /الساعةالتاريخ

  الثاني/ تشرين 2٤الخميس 
 2٠1٦نوفمبر 

  

 األقليات بق ايا املعض املنتدا افتتاح إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل  -1 00/10-00/13
 افتتاحيالالالالالالة ومالحظالالالالالالات ترحيالالالالالالب كلمالالالالالالة •

 اإلنسان حقوق  ل  رئي  هبا يدر
 األمالالالالالالم مفالالالالالالوع هبالالالالالالا يالالالالالالدر مالحظالالالالالالات •

 اإلنسان حلقوق السام  املتحدة
مالحظات يدر هبا رئالي  ا فالل املعالض  •

 بق ايا األقليات 
 اااعالالالالالالة املقالالالالالررة هبالالالالالا تالالالالالدر مالحظالالالالالات •

 األقليات بق ايا املعنية
  األساسية واملفاهيم القانوين اإلطار  -2 
احالالالرتام حقالالالوق األقليالالالالات كوسالالاليلة ملنالالالالع   -3 00/15-00/18

 األزمات اإلنسانية أو ختفيف أثرها
 

 تشرين الثاني/ 25الجمعة 
 2٠1٦نوفمبر 

  

محاية حقوق األقليات خالل األزمالات   -4 00/10-00/13
 اإلنسانية

 

  كفالة حلول دائمةالتعايف من األزمة:    -5 00/15-00/18
  ختامية مالحظات  -6 

    


