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  مقدمة  -أوالً  
تنفيذ إعالن  "ستركز الدورة اخلامسة للمحفل املعين بقضايا األقليات على موضوع            -١

حتديـد  : ات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينيـة ولغويـة         حقوق األشخاص املنتمني إىل أقلي    
  ".املمارسات اإلجيابية والفرص

 الذكرى العشرين لصدور إعالن حقوق األشخاص املنـتمني         ٢٠١٢ويصادف عام     -٢
ويتيح اإلعالن إرشادات موثوقة ومعايري     . إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية        

 إىل عـدم التمييـز      محاية الوجود واهلوية ووصـوالً     من   ألقليات بدءاً  تتعلق حبقوق ا   أساسية
ومتثل الذكرى العشرين فرصة هامة     . واملشاركة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية     

 الطرق املختلفة اليت اسُتخدم فيها اإلعالن وُنفذ عملياً، ولالستفادة من وجهات نظر              لبحث
كيفية تأثريه على جوانب من التشريعات الوطنيـة، وعلـى           بشأنخمتلف أصحاب املصلحة    

  .اآلليات املؤسسية وأنشطتها الرامية إىل النهوض حبقوق األشخاص املنتمني إىل األقليات
 توجَّـه إىل مجيـع      أساسيةولذلك، ستتمحور الدورة اخلامسة للمحفل حول أسئلة          -٣

هودك الرامية إىل محاية وتعزيز     كيف استفدت من اإلعالن يف عملك ويف ج       "املشاركني منها   
وسـيقدم  " كيف ميكن حتسني التوعية بـاإلعالن وحتـسني تنفيـذه؟    "و" حقوق األقليات؟ 

املشاركون مقترحات عملية حول كيفية ترمجة أحكام اإلعالن إىل إجـراءات علـى أرض              
وستسهم هذه املقترحات يف جمموعة من التوصيات اليت ستصدر عن احملفل وتركـز             . الواقع

  .توصيات إىل جملس حقوق اإلنسانالهذه وسُتقدم لى تنفيذ اإلعالن، ع
وستناقش احلكومات، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمـات اجملتمـع            -٤

 احلوكمـة والتـشريعات     مـن املدين، واألقليات نفسها كيفية تأثري اإلعالن على جوانب         
قضايا األقليات  املتعلق ب عالن يف العمل    ، وكيفية جتسيد مبادئ اإل    وإعداد الربامج والسياسات  

وسُيطلب إىل ممثلي اهليئات احلكومية الدولية اإلقليميـة أيـضاً اإلدالء           . على الصعيد الوطين  
بآرائهم فيما يتعلق بكيفية االستعانة باإلعالن على الصعيد اإلقليمي فضالً عن كيفية زيـادة              

وعلى . ليات يف خمتلف السياقات اإلقليمية  إسهامه يف جهودهم الرامية إىل النهوض حبقوق األق       
الصعيد الدويل، سيقدم ممثلو هيئات األمم املتحدة وآلياهتا ووكاالهتا املتخصصة، مبا يف ذلك             
ممثلو هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة واملكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة      

  .ن وقيمته يف عملهمالتابعة لألمم املتحدة آراءهم حول أثر اإلعال

  معلومات أساسية عن احملفل املعين بقضايا األقليات  -ثانياً  
 ُحددت أهداف وغايات احملفل املعين بقضايا األقليات يف قـرار جملـس حقـوق                -٥

 اللذين يطلبان إىل احملفل أن يتـوىل،        ١٩/٢٣ قرار اجمللس     مبوجب ، وُجددت ٦/١٥اإلنسان  
  : املستقلة املعنية بقضايا األقليات، املهام التالية من جانب اخلبريةوحتضريبتوجيه 
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أن جيتمع سنوياً ليكون مبثابة منرب للحوار والتعاون بـشأن القـضايا ذات               )أ(  
  الصلة باألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية؛

  ستقلة؛أن يقدم مسامهات مواضيعية وخربات يف أعمال اخلبرية امل  )ب(  
أن حيدد وحيلل أفضل املمارسات والتحديات والفرص واملبادرات من أجل            )ج(  

النهوض بتنفيذ إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية              
  ولغوية؛

  أن يعد توصيات مواضيعية ُتقدَّم إىل اجمللس؛  )د(  
سني التعاون بني آليات األمـم املتحـدة        أن ُيسهم يف اجلهود الرامية إىل حت        )ه(  

وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها وبراجمها يف األنشطة املتعلقة بتعزيز ومحاية حقـوق            
  .األشخاص املنتمني إىل أقليات، مبا يف ذلك على املستوى اإلقليمي

 ويتيح احملفل فرصة فريدة للعمل واحلوار مع جمموعة واسعة من اجلهـات صـاحبة               -٦
املصلحة، مبا يف ذلك الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وهيئات األمم املتحـدة ووكاالهتـا               
املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية، وممثلو األقليات، ومنظمـات اجملتمـع           

  .املدين، بشأن قضايا األقليات، كما يتيح هلذه اجلهات فرصة تبادل اخلربات

  لمحفل املعين بقضايا األقلياتالدورة اخلامسة لت أهداف وغايا  -ثالثاً  
ستركز الدورة اخلامسة للمحفل على جتارب خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة الـيت              -٧

وسيلقي . الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل   كل من   استعانت باإلعالن يف سياق عملها على       
 كما سيبينون كيفية استعانتهم     املشاركون، مبا يف ذلك األقليات نفسها، الضوء على جتارهبم        

األمور األخـرى الـيت     كذلك بوجهات نظرهم يف     باإلعالن يف املمارسة العملية، ويدلون      
  .زال يتعني القيام هبا لتنفيذ اإلعالن على الصعيد الوطين ما
  .وسُتقدم جمموعة من التوصيات إىل الدورة الثانية والعشرين جمللس حقوق اإلنسان  -٨

  ر القانويناإلطا  -رابعاً  
اعُتمد إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية               -٩

 وهو ينص، بعبارات عامة، على حقوق األقليات والتزامات         ١٩٩٢ولغوية بتوافق اآلراء عام     
 بتنفيذ اإلعالن ومحاية وتعزيـز حقـوق        هذهوتتطلب التزامات الدول    . الدول يف هذا اجملال   

  .العامة وإعداد الربامجة جماالت التشريع والسياسألقليات مبوجبه، اختاذ تدابري إجيابية يف ا
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تقوم الدول، كل يف إقليمها، حبمايـة وجـود         " بأن   ١ من املادة    ١وتقضي الفقرة     -١٠
األقليات وهويتها القومية أو اإلثنية وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئـة الظـروف             

تعتمد الدول التدابري التشريعية " بأن ١ من املادة ٢وتقضي الفقرة   ".  بتعزيز هذه اهلوية   الكفيلة
 من اإلعالن   ٤ من املادة    ١وتقضي الفقرة   ". والتدابري األخرى املالئمة لتحقيق تلك الغايات     

 أقليـات إىل  لألشخاص املنـتمني  تتخذ الدول حسب االقتضاء تدابري تضمن أن يتسىن      "بأن  
دون أي اخلاصة هبم ممارسة تامـة وفعالـة   يع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية       مج ممارسة

 إىل  ٤ من املـادة     ٢عالوة على ذلك، تدعو الفقرة      و". تامة أمام القانون  مساواة  متييز، ويف   
 تدابري لتهيئة الظروف املواتية لتمكني األشخاص املنتمني إىل أقليات من التعـبري عـن               اختاذ"

ير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداهتم، إال يف احلـاالت الـيت            خصائصهم ومن تطو  
 ٥وتنص املادة   ". تكون فيها ممارسات معينة منتهِكة للقانون الوطين وخمالفة للمعايري الدولية         

 مع إيالء االهتمام الواجـب      ذنفط السياسات والربامج الوطنية وتُ    ختط"أن  من اإلعالن على    
  ." املنتمني إىل أقلياتخاصللمصاحل املشروعة لألش

  املشاركون وقضايا تستدعي النظر فيها  -خامساً  
ووجهات وسُينظر يف جتارب    . سريكز احملفل على املمارسات املتصلة بتنفيذ اإلعالن        -١١
  : خمتلف أصحاب املصلحة مبا يف ذلك ما يلينظر

   الوفود احلكومية  -ألف  
 مـدى تـأثري اإلعـالن يف    آرائها يف خالل الدورة، سُتدعى احلكومات إىل عرض         -١٢

. ماية وتعزيز حقوق األقليـات    حلتشريعاهتا وسياساهتا وممارساهتا فضالً عن آلياهتا املؤسسية        
وستشمل األسئلة املطروحة للنقاش ما إذا كان اإلعالن قد أثر يف سياسات احلكومات مبا يف               

ة للكشف عن الوضع االقتصادي     مجع وحتليل البيانات املصنف   : ذلك السياسات املتصلة مبا يلي    
واالجتماعي لألقليات؛ واعتماد تشريعات تقر صراحة حبقوق األقليات وتتـضمن عناصـر            
أساسية من اإلعالن؛ وتطبيق تدابري العمـل اإلجيـايب؛ ووضـع خطـط عمـل وطنيـة                 

استراتيجيات مماثلة ملعاجلة قضايا األقليات؛ ووضع منهجيات لضمان متثيـل األقليـات             أو
وسُيطلب إىل ممثلي احلكومات النظر فيما ميكـن أن تتخـذه           . تها يف احلياة العامة   ومشارك

  .احلكومات من تدابري إضافية على الصعيد الوطين

  ممثلو األقليات واملنظمات غري احلكومية  -باء  
يف اسـتخدام   تبادل خـرباهتم  يف األقليات واملنظمات غري احلكومية    قد يرغب ممثلو    -١٣

ما هي سبل استفادة األقليات     : ومن بني األسئلة املطروحة للنقاش    .  عملها اإلعالن يف سياق  
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 املباشر مع اجملتمعات احمللية      عملها وشركائها من اإلعالن، مبا يف ذلك على الصعيد احمللي ويف         
والسلطات الوطنية واحمللية؟ وبإمكاهنم أيضاً تبادل األمثلة العملية عـن كيفيـة اسـتعانتهم              
باإلعالن إلبالغ األقليات حبقوقها وتعزيز عملها مع الشركاء على الصعيد الوطين ويف احملاكم     

ألقليات يف أماكن أخرى كاهليئات      حبقوق ا  لتوعيةيف ا الوطنية، فضالً عن كيفية استعانتهم به       
ما هـي   : وميكن أن تشمل األسئلة األخرى ما يلي      .  منظومة األمم املتحدة   وداخلاإلقليمية،  

 األقليات وكيف؟ وباإلضافة إىل ذلك، ما هي لصاحلالتغيريات اليت ساعد اإلعالن يف إحداثها 
دين اختاذها لتعزيز اإلعالن    اخلطوات اليت ميكن للمنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع امل        

  بفعالية أكرب؟ 

   يف جمال محاية وتعزيز حقوق األقلياتالعاملةممثلو املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   -جيم  
 يف جمال محايـة وتعزيـز       العاملةسيتبادل ممثلو املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان         -١٤

ات مستقلة حلقوق اإلنسان باإلعالن،     حقوق األقليات جتارهبم وأمثلة عن كيفية استعانة هيئ       
 حبقوق األقليات؛ وتقييم ورصد وضـع      التوعية: مبا يف ذلك كمصدر لعدد من األنشطة منها       

ـ األقليات؛ واملساعدة يف صياغة وإنفاذ التشريعات؛ ووضع وتنفيذ السياسات و       ربامج تنفيذ ال
ت فيما يتعلق بقضاياها علـى       اليت ترفعها األقليا   القضائيةتصلة باألقليات؛ ودعم الدعاوى     امل

وما هي املشاريع الفعلية اليت ُنفذت باالستناد إىل أحكام اإلعالن، كاملشاريع           . الصعيد الوطين 
غري ذلك من القضايا األساسـية   وأحقوقهم اللغوية  وأتعليمهم   وأاملتعلقة مبشاركة األقليات    

 الوطنية فيما يتعلق بتعزيـز      لألقليات؟ وما هي التحديات والفرص املطروحة أمام املؤسسات       
  ومحاية حقوق اإلنسان وما هي التوصيات اليت تقترحها؟

  هيئات األمم املتحدة وآلياهتا ووكاالهتا املتخصصة  -دال  
التباحـث فيمـا إذا     سُتدعى هيئات األمم املتحدة وآلياهتا ووكاالهتا املتخصصة إىل           -١٥

وصفها هيئات معاهدات، يف رصـد      بوكيف استخدمته مثالً    إلعالن  اقد استخدمت   كانت  
. سجل الدول املتعلق حبقوق اإلنسان يف جماالت تتصل باألقليات أو يف وضع تعليقات عامة             

فهل ميكن هليئات املعاهدات استخدام اإلعالن بفعالية أكرب يف عملـها؟ وسـتديل اخلـبرية               
 يف إطار اإلجـراءات     املستقلة املعنية بقضايا األقليات وغريها من املكلفني بواليات ذات صلة         

لوكاالت املتخصصة، ومنها برنـامج األمـم       ول. اخلاصة بآرائهم حول دور اإلعالن وقيمته     
يعمل و يف امليدان    اليت هلا وجود   ،)اليونيسيف(املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة       

حقـوق  اإلعالن يف فهـم     ساعدها   أن تقدم خرباهتا وتوضح كيف     ،موظفوها مع األقليات  
ا، فضالً عن إلقاء الضوء على دماج هذه احلقوق يف أعمال براجمهاألقليات بشكل أفضل ويف إ  

  . إمكانات تطوير عملها باالستناد إىل اإلعالن
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  اهليئات احلكومية الدولية اإلقليمية  -هاء  
 كيفيـة االسـتعانة     بوجهات نظرهـا يف    اهليئات احلكومية الدولية اإلقليمية      ستسهم  -١٦

ن على الصعيد اإلقليمي، مبا يف ذلك يف املساعدة يف وضع املعايري اإلقليميـة حلقـوق                باإلعال
وهيئـات املراقبـة     املتعلقة بقضايا األقليات يف احملـاكم        القضائيةاإلنسان، ويف دعم الدعاوى     

ثلني أن يعرضوا   موللم. اإلقليمية، وكذلك يف جهود رصد أداء الدول يف جمال حقوق األقليات          
 يف عمـل    املبادرات املمكنة يف املستقبل إلذكاء الوعي واستخدام اإلعالن       رهم يف   وجهات نظ 

وسُيدعى ممثلو هيئات إقليمية أوروبية وأفريقية وأمريكيـة        . اهليئات اإلقليمية حلقوق اإلنسان   
التينية وآسيوية لإلدالء بآرائهم، من بينهم ممثلو اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب،            

املفـوض الـسامي    (د األورويب، وجملس أوروبا، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا          واالحتا
  .، ومنظمة الدول األمريكية، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا)لألقليات القومية

   األقليات مجاعاتشباب   -واو  
 األقليات الدورة ويتحدثون عما يعنيه اإلعالن       مجاعاتسيحضر شباب ينتمون إىل       -١٧

وستـشمل األسـئلة    . م كشباب يكربون يف جمتمعات متنوعة ومتعددة الثقافات       هلم وحلياهت 
 يـة  وذا مغزى بالنـسبة إلـيهم، وكيف  أمهيةاملعروضة للنقاش ما إذا كان اإلعالن ما زال ذا          

 باإلعالن يف التغلب على التحديات اليت تواجه األقليات واألكثريات يف جمتمعـات             االستعانة
 اليت يطرحوهنا للمساعدة يف ضـمان تنفيـذ         املبتكرةوما هي األفكار     .اليوم املتسمة بالتنوع  

يف اإلعالن يف جمتمعاهتم ويف جمتمعات أخرى على الصعيد العاملي؟ وما الذي يتعني القيام به،               
  رأيهم، لتحسني وضع األقليات والعالقات بني األقليات واألكثريات اآلن ويف املستقبل؟ 

  لالشكل وجدول األعما  -سادساً  
وضع احملفل صيغة فريدة ُيبدي املشاركون من خالهلا تعليقاهتم على جمموعـة مـن                -١٨

وسُتَعد مشاريع التوصيات استناداً    . مشاريع التوصيات اليت ُتعدُّ وُتعمَّم قبل انعقاد دورة احملفل        
. قلياتإىل املعلومات واالستقصاءات والدراسات اليت تلقتها اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األ          

 اهلدف تعلق على أحكـام      وحمددةوسُتكرَّس الدورة لالستماع إىل مداخالت شفوية موجزة        
وسـُيدعى  . مخس دقـائق  و ثالث   بني مشاريع التوصيات وُحددت مدة كل منها        بعينها من 

املشاركون إىل صياغة إسهاماهتم للمساعدة يف إعداد مشاريع التوصيات لتكون مبثابة الوثيقة            
وباإلضافة إىل مشاريع التوصيات، سُيقدَّم جدول أعمال مشروح وبرنامُج         . حقةاخلتامية الال 

  .عمل قبل بدء الدورة
 ويف الـسياق    ١٩/٢٣ و ٦/١٥وعلى أساس أحكام قراري جملس حقوق اإلنسان          -١٩

األوسع لتعزيز تنفيذ إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات              
  :ة يف مجيع املناطق، ستركز املناقشات أثناء الدورة على ثالثة عناصر أساسية هيدينية ولغوي
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 حتديد التحديات واملشاكل املطروحة فيما يتعلق بالتنفيذ العملي لإلعالن؛ •

حتديد املمارسات اجليدة فيما يتعلق باالستخدام العملي لإلعالن يف محاية وتعزيـز             •
 حقوق األقليات؛

 باإلعالن وضمان   للتوعيةواإلمكانات األخرى   املقبلة  درات  النظر يف الفرص واملبا    •
 .تنفيذه العملي

   . أولوية عالية آلراء املشاركني من مجاعات األقليات يف إطار أعمال احملفلُتعطى دوماًو  -٢٠

  املشاركة يف احملفل  -سابعاً  
 احملفـل    بـاب املـشاركة يف     ، سيكون ١٩/٢٣  جملس حقوق اإلنسان   عمالً بقرار   -٢١
 هدات، والوكاالت املتخصصة  الدول، وآليات األمم املتحدة، وهيئات املعا     ممثلي  فتوحاً أمام   م

والصناديق والربامج التابعة لألمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات واآلليات          
  وغريها من  ،اإلقليمية العاملة يف ميدان حقوق اإلنسان، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان         

 واملنظمـات   ، واخلرباء يف قضايا األقليات    ،اهليئات الوطنية ذات الصلة، واألوساط األكادميية     
سيكون احملفل  و. غري احلكومية اليت هلا مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي         

مفتوحاً أمام منظمات غري حكومية أخرى متثل األقليات وتتفق أهدافها ومقاصدها مع            أيضاً  
  .يثاق األمم املتحدة ومقاصده ومبادئهروح م
 بـشكل   فسُيرحَّب،  لمحفلل احلالية   لدورةللتركيز املواضيعي   ا وبالنظر إىل جماالت    -٢٢

 يشاركون مشاركة نشطة يف الـدعوة إىل        األشخاص املنتمني إىل أقليات ممن    شاركة  خاص مب 
 ،يز حقوق األقليات  يف جماالت عمل متنوعة تتصل حبماية وتعز      والدفاع عن حقوق األقليات،     

 قضايا األقليات تضطلع مبسؤولية عن  فضالً عن األشخاص الذين يعملون يف مؤسسات وطنية         
  .أو ذوي اخلربة يف استخدام هذه املؤسسات

 :وُترسل طلبات االعتماد للمشاركة يف احملفـل إىل الربيـد اإللكتـروين التـايل                -٢٣
minorityforum@ohchr.org.  

  النتائج  -ثامناً  
  . جلميع املشاركنيُيتاح ملناقشات احملفل موجزيتوىل رئيس احملفل مسؤولية إعداد   -٢٤

 احملفـل   نتـائج  ستتضمن،  ١٩/٢٣ و ٦/١٥ ي جملس حقوق اإلنسان   وفقاً لقرار و  -٢٥
ستقلة املعنيـة بقـضايا     اخلبرية امل اً  توصيات مواضيعية عملية املنحى ستقدمها الحق     جمموعة  

  .اجمللساألقليات إىل 
        


