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  ات أساسية عن احملفل املعين بقضايا األقلياتمقدمة ومعلوم  -أوالً  
ستركز الدورة السابعة للمحفل املعين بقضايا األقليات على موضوع منع ومواجهة             -١

  .العنف واجلرائم الفظيعة اليت تستهدف األقليات
ويتراوح العنف ضد األقليات بني احلوادث واالعتداءات الصغرية أو احملليـة الـيت               -٢

ت احمللية والرتاعات اليت تنشب بني الطوائف على نطاق واسـع وبـصورة       تستهدف اجملتمعا 
منهجية يف كثري من األحيان، مبا يف ذلك الرتاعات اليت تؤدي إىل جرائم مجاعية فظيعة مـن                 

أن تؤدي  اً  وميكن أيض . قبيل اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية        
للعنف، بسبب قلة عددها، وعدم هيمنتها اً ما تصبح األقليات هدفاً ريوكث. إىل التطهري العرقي  

ويبني الكثري من احلاالت يف مجيع أحناء العامل أن األقليات قد ُتستهدف بالعنف             . واستبعادها
ويشمل هذا العنف يف بعـض      . وللعنف الذي تتعرض له أثر بالغ ومدمر      . دومنا عقاب عليه  

صاب وغريه من أشكال العنـف اجلنـسي، وتـدمري املنـازل            األحيان قتل املدنيني، واالغت   
واملمتلكات، واملواقع ذات األمهية الثقافية، والتشريد من األراضي واألقـاليم، واألزمـات            
اإلنسانية اليت تؤدي إىل احلرمان من الغذاء واملأوى واملياه وخدمات الصرف الصحي والرعاية     

ات غري جمهزة للدفاع عن نفـسها مـن العنـف،           ما تكون األقلي  اً  وكثري. الصحية والتعليم 
 يف ذلك من موظفي إنفـاذ       تتاح هلا احلماية الكافية من جانب السلطات احلكومية، مبا         وال

  .القانون
وأعطت األحداث املأساوية اليت شهدهتا رواندا ويوغوسالفيا السابقة زمخاً جديـداً             -٣

 اليت وصفها األمني العام السابق      - قلياتللجهود اليت تبذهلا األمم املتحدة من أجل محاية األ        
وال حتدث  ". أكثر الفئات استهدافاً بأعمال اإلبادة اجلماعية      "انهلألمم املتحدة كويف عنان بأ    

 ٢٠١٣ويشري تقرير األمني العام احلايل لعام       .  على األقليات يف سياق الرتاع دائماً      عتداءاتاال
جـرائم فظيعـة،    ] ال تولـد  [الرتاعات املسلحة   مجيع  "بشأن املسؤولية عن احلماية إىل أن       

وما مييز اجلرائم الفظيعـة هـو       . حيدث مجيع اجلرائم الفظيعة داخل سياق الرتاع املسلح        وال
  .)١(" املقصود جملموعات أو مجاعات بعينها أو سكان بعينهمافاالستهد

فقـد  . لتصديعلى أمهية إشاعة ثقافة املنع وا     اً  وتكراراً  وشددت األمم املتحدة مرار     -٤
 على أمهية منع العنف يف املراحـل  ،شددت جلنتها املعنية بالقضاء على التمييز العنصري، مثالً 

األوىل، ووضعت مؤشرات لإلنذار املبكر، وتدابري عاجلة ملنع التهديدات من أن تتصاعد إىل             
امية إىل منع   ومن بني العناصر الرئيسية يف االستراتيجيات الر      . )٢(عنف مجاعي أو إبادة مجاعية    

__________ 

  .١٢، الفقرة A/67/929–S/2013/399تقرير األمني العام ". مسؤولية الدولة واملنع: املسؤولية عن احلماية" )١(
ورقة عمل اعتمـدهتا جلنـة      : منع التمييز العنصري، مبا يف ذلك اإلنذار املبكر واإلجراءات العاجلة         "انظر   )٢(

مبادئ توجيهية منقحـة لإلنـذار   "، املرفق الثالث؛ وانظر كذلك      A/48/18،  "لتمييز العنصري القضاء على ا  
 ٢٠٠٧أغسطس  /، املرفقات، الفصل الثالث، آب    A/62/18، التقرير السنوي،    "املبكر وإجراء للعمل العاجل   

املنـهجي  مؤشرات أمنـاط التمييـز العنـصري    : مقرر بشأن متابعة اإلعالن بشأن منع اإلبادة اجلماعية      "و
  ).(A/60/18 ١٨، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم "واجلماعي
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العنف واجلرائم الفظيعة، تعزيز حقوق األقليات ومحايتها، واحلوكمة الرشـيدة والـشاملة،            
عـن   ويف هذا الصدد، سينظر احملفل يف املـشاكل، فـضالً  . وحتقيق الفعالية يف إدارة التنوع  

  من مجيع املناطق، وسيسعى إىل حتديد بعض األسباب الرئيسية للعنـف           بيةاملمارسات اإلجيا 
وسينظر أيضاً يف اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها الدول واجلهات الفاعلـة            . ضد األقليات 

األخرى ملنع هذا العنف، بل ينبغي هلا ذلك، من أجل محاية األمن الشخـصي لألقليـات،                
 للتأكد من عدم اسـتمرارمها أو حتوهلمـا إىل          ملالئموالتصدي للعنف والصراع على النحو ا     

  .جرائم فظيعة
 ٦/١٥أنشأ جملس حقوق اإلنسان احملفل املعين بقضايا األقليات مبوجـب قـراره             و  -٥

 / آذار ٢٣ املـؤرخ    ١٩/٢٣ وجـدده مبقتـضى قـراره        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨املؤرخ  
" اخلبري املستقل ("ويقضي القراران بأن يتوىل احملفل، بتوجيه من املقرر اخلاص          . ٢٠١٢ مارس
  : القيام مبا يلي ،املعين بقضايا األقليات) سابقاً

أن جيتمع سنوياً ليكون مبثابة منرب لتعزيز احلوار والتعاون بشأن القضايا ذات        )أ(  
  الصلة باألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية؛ 

  أن يقدم مسامهات مواضيعية وخربات يف أعمال املقرر اخلاص؛   )ب(  
مارسات الفضلى والتحديات والفرص واملبادرات مـن       أن حيدد وحيلل امل     )ج(  

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

  أن ُيعّد توصيات مواضيعية يقدمها املقرر اخلاص إىل جملس حقوق اإلنسان؛   )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

نية، مبا يف ويتيح احملفل فرصة فريدة للعمل واحلوار مع جمموعة واسعة من اجلهات املع           -٦
ذلك الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وهيئات األمم املتحـدة ووكاالهتـا املتخصـصة،              
واملنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية، وممثلو األقليات، ومنظمات اجملتمع املـدين، بـشأن            

اجلة  كما يتيح هلذه اجلهات فرصة لتبادل جتارهبا بشأن املمارسات اجليدة ومع        يات،قضايا األقل 
  .القضايا ذات الصلة بعالقات األقليات

  صدهأهداف احملفل ومقا  -ثانياً  
سيعمل احملفل على زيادة الوعي مبسؤولية الدولة عن محاية األشخاص املنـتمني إىل               -٧

أقليات من العنف والفظائع اليت تستهدفهم، وسيضع جلميع اجلهات املعنية توصـيات ملنـع              
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دي احملفل إىل زيادة فهم سبب أمهية محاية الدول حلقـوق           وسيؤ. ومواجهة العنف والفظائع  
 كوسيلة ملنع العنف، ويف أسوأ احلاالت، اجلرائم الفظيعة، مبا يف ذلك            ياهااألقليات وتعزيزها إ  

. عن طريق وضع أطر مؤسسية وسياساتية أو تعزيزها من أجل محايـة حقـوق األقليـات               
لدويل، مبا يف ذلك هيئات حقوق اإلنـسان        وسيشجَّع املشاركون على مناقشة دور اجملتمع ا      

 قدرهتا على االخنراط مع الدول ومـساعدهتا يف         مناقشةعن    اإلقليمية واألمم املتحدة، فضالً   
جهودها الرامية إىل منع ووقف العنف والتدخل على حنو فعال عندما تعجز الدول عن محاية               

ع املدين، والكيفية اليت ميكن هبا أن     وسينظر احملفل يف أنشطة مجاعات األقليات واجملتم      . سكاهنا
 الفظيعة اليت تستهدف األقليات، أو التحريض       رائمتضطلع بدور يف منع ومعاجلة العنف واجل      

وسيتيح احملفل الفرصة لتحديد واستعراض املمارسات اإلجيابية البناءة واألمثلة         . على ارتكاهبا 
نفذت يف خمتلف البلدان    دارة التنوع اليت    على اآلليات والعمليات املتعلقة حبماية األقليات، وإ      

  .واملناطق
وسُتعرض على نظر احملفل جمموعة من مشاريع التوصيات اليت تتناول منع ومواجهة              -٨

وستشكل هذه التوصيات األساس الـذي      . العنف واجلرائم الفظيعة اليت تستهدف األقليات     
 تستخدمها الدول وغريها مـن      تقوم عليه مناقشة املشاركني هبدف تعزيزها وتطويرها كأداة       

وستقدَّم التوصيات اخلتامية عندئذ إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورتـه           . أصحاب املصلحة 
  . الثامنة والعشرين

  اإلطار القانوين  -ثالثاً  
يف ديباجة اإلعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنيـة وإىل                -٩

تعزيـز ومحايـة حقـوق       "...معية العامة لألمم املتحدة أن      أقليات دينية ولغوية، رأت اجل    
األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية يسهمان يف االستقرار              

التعزيز واإلعمـال    "...، وشددت على أن     " للدول اليت يعيشون فيها    االجتماعيالسياسي و 
أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينيـة ولغويـة،        املستمرين حلقوق األشخاص املنتمني إىل      

كجزء ال يتجزأ من تنمية اجملتمع بأسره وداخل إطار دميقراطي يستند إىل حكم القانون، من               
ويف اإلعـالن   ".  تدعيم الصداقة والتعاون فيما بني الشعوب والـدول        شأهنما أن يسهما يف   

لدول أن تقوم، كلٌ يف إقليمها، حبمايـة        على ا  "١-١نفسه، أكدت اجلمعية العامة يف املادة       
وجود األقليات وهويتها القومية أو اإلثنية، وهويتها الثقافية والدينيـة واللغويـة، وبتهيئـة              

  ".روف الكفيلة بتعزيز هذه اهلويةالظ
وجودهـا  ] تشمل[محاية وجود األقليات    " على أن    )٣(وينص التعليق على اإلعالن     -١٠

 األقاليم اليت تعيش فيها والوصول الـدائم إىل املـوارد املاديـة             املادي واستمرار وجودها يف   
__________ 

)٣( E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2.  



A/HRC/FMI/2014/2 

GE.14-17616 6 

ـ     . الضرورية لالستمرار يف وجودها يف تلك األقاليم       مـن  اً  وجيب أال تستبعد األقليات مادي
واحلق يف الوجود مبعناه املادي     .  من الوصول إىل املوارد الضرورية ملعيشتها      بعداإلقليم وال تست  

ويشكل نقل الـسكان    ... جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها      مدعوم مبوجب اتفاقية منع     
 الـذي   اإلقليمالقسري، سواء كان الغرض منه نقل األشخاص املنتمني إىل أقليات بعيداً عن             

للمعايري الدولية الراهنة، مبا فيهـا نظـام       اً  خطرياً   لـه هذا األثر، انتهاك    انيعيشون فيه أو ك   
لكن محاية وجود األقليات تتعدى الواجب الـذي   . ائية الدولية روما األساسي للمحكمة اجلن   

احترام تراثهـا الـديين     اً  ويتطلب أيض . يقضي بعدم القضاء على األقليات أو إضعافها عمداً       
 جوهري بالنسبة هلويتها اجلماعية، مبا يف ذلك املباين واملواقع مثل           أمروالثقايف ومحايته، وهو    

  ".اهلياكل واملعابداملكتبات والكنائس واملساجد و
وتسلم اتفاقية األمم املتحدة بشأن منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا                -١١

اإلبادة اجلماعية جرمية دولية، تترتب عليها مسؤولية وطنية ودولية لألفـراد           "بأن  ) ١٩٤٨(
فعـال التاليـة،    من األ اً   من االتفاقية، بأن اإلبادة اجلماعية تعين أي       ٢وتسلم املادة   ". والدول

ثنيـة أو عنـصرية أو دينيـة،     إ على قصد التدمري الكلي أو اجلزئي جلماعة قومية أو           كبةاملرت
إحلاق أذى جسدي أو روحي خطري بأعضاء ) ب(قتل أعضاء من اجلماعة؛ ) أ: (بصفتها هذه

أو إخضاع اجلماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد هبا تدمريها املادي كلياً           ) ج(من اجلماعة؛   
نقـل   )ه(فرض تدابري تستهدف احلؤول دون إجناب األطفال داخل اجلماعـة؛           ) د(جزئياً؛  

  . أطفال من اجلماعة، عنوة إىل مجاعة أخرى
 ، أنشأ األمني العام والية املستشار اخلاص املعـين مبنـع اإلبـادة              ٢٠٠٤ويف عام     -١٢

مني العام، وعن طريقه، جملس     ويتمثل اهلدف الرئيسي للمستشار اخلاص يف تنبيه األ       . اجلماعية
وتـشمل  . األمن، باحلاالت اليت قد تؤدي، إذا مل ُتمنع أو توقف، إىل حدوث إبادة مجاعية              

، تقدمي توصيات عن السبل الكفيلة مبنع اإلبـادة اجلماعيـة أو             اخلاص أيضاً  اروالية املستش 
ويسعى مكتب . سكانعن اإلجراء الواجب اختاذه حلماية الفئات الضعيفة من ال       وقفها، فضالً 

ألن حيدِّد، يف مرحلة مبكرة، التهديدات احملتملة اليت تواجه األقليات،          اً  املستشار اخلاص أيض  
ما تشمل هذه التوصـيات     اً  وكثري. وأن يقدِّم توصيات بشأن التخفيف من احتمال التصعيد       

  .رة التنوع البناءة اإلدماج وإداتدابري لبناء قدرة الدولة على مقاومة اجلرائم الفظيعة وتعزيز
، اعتمدت اجلمعية العامة نتائج     ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦ املؤرخ   ٦٠/١ويف القرار     -١٣

، حيث وضعت الدول األعضاء مفهوماً ملبدأ ذي أمهية رئيسية ٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي لعام  
ماعية وجرائم  يف محاية األقليات، أال وهو املسؤولية عن محاية الفئات السكانية من اإلبادة اجل            

ويسلم . )٤("مسؤولية احلماية " العرقي واجلرائم حبق اإلنسانية، وُيعرف باسم        والتطهرياحلرب  

__________ 

نسان والشعوب احلق يف التـدخل يف إحـدى         ، أدرجت اللجنة األفريقية حلقوق اإل     ٢٠٠٠يوليه  /يف متوز  )٤(
حق االحتاد  "من قانوهنا التأسيسي، اليت تنص على       ) ح(٤ النحو املنصوص عليه يف املادة       الدول األعضاء على  
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على الدولة، بل هي مسؤولية اً هذا املفهوم بأن املسؤولية عن منع اجلرائم الفظيعة مل يعد حكر        
الـدويل أن   على عاتق الدولة، بيد أنه جيب على اجملتمـع             وهو واجب يقع أوالً    -مشتركة  

 تكون دولة ما غري قادرة على التقيد بالتزاماهتا القانونيـة، أو ال تقـوم               دمايضطلع بدور عن  
ويشمل ذلك مسؤولية تقدمي املساعدة للدول على الوفاء باملـسؤولية عـن محايـة              . بذلك

مليثاق األمم املتحدة، عندما يتضح أن الدولـة        اً  سكاهنا، وكذلك اختاذ إجراءات مجاعية، وفق     
 األمم املتحدة جمموعة واسعة من األدوات الستخدام الدول         يثاقويتضمن م . حتمي سكاهنا  ال

وجييز الفصل السادس والفصل السابع والفصل الثامن من امليثـاق          . األعضاء واجملتمع الدويل  
. اللجوء إىل اإلجراءات الدبلوماسية واإلنسانية املناسبة أو غريها من اإلجـراءات اجلماعيـة            

 احلماية من أجل زيادة البلورة املفاهيميـة والـسياسية          يةن مستشار خاص يعىن مبسؤول    وُعيِّ
  .واملؤسسية والتنفيذية ملبدأ املسؤولية عن احلماية

  قضايا مطروحة للنظر  -رابعاً  
سينظر احملفل أثناء الدورة السابعة، يف الطرق العملية وامللموسة ملنع العنف واجلرائم              -١٤

. الفظيعة اليت تستهدف األقليات واختاذ الردود املناسبة على الصُّعد الوطنية واإلقليمية والدولية     
 تدابري  اذوسرياعي احملفل وجود تنوع كبري يف أوضاع البلدان واألقليات، وبالتايل قد يلزم اخت            

وسيسترشد احملفل بالعمل املنجز يف دوراته السابقة وسيبين عليه،         . للسياق احملدد اً  خمتلفة وفق 
ال سيما تلك املتعلقة باألقليات واحلق يف التعليم، واملشاركة السياسية الفعالـة، واملـشاركة             

 حلقوق األقليات   عالفالفعالة يف احلياة االقتصادية، وحقوق نساء وفتيات األقليات، والتنفيذ ال         
وباملثل، سيسترشد بالعمل الذي تقـوم بـه هيئـات          . ولإلعالن، وحقوق األقليات الدينية   

املعاهدات واإلجراءات اخلاصة، ودراسات املستشارين اخلاصني بشأن منع اإلبادة اجلماعيـة           
  . واملسؤولية عن احلماية، وسائر اجلهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية والدولية

: وستركز املناقشات يف احملفل على الركائز األساسية حلماية حقوق األقليات، وهي            -١٥
محاية وجود األقليات ومنع العنف ضدها؛ محاية هوية األقليات وتعزيزها؛ املـساواة وعـدم       

. التمييز؛ احلق يف املشاركة الفعالة يف مجيع جماالت احلياة العامة واالقتـصادية واالجتماعيـة         
حتمل الدولة املسؤولية : بالركائز الثالث للمسؤولية عن احلماية، وهياً فل أيضوسيسترشد احمل

األولية عن محاية السكان من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، 
والتطهري العرقي، والتحريض على ارتكاهبا؛ وحتّمل اجملتمع الدويل مسؤولية تشجيع الـدول            

 على الوفاء هبذه املسؤولية؛ وحتّمل اجملتمع الدويل املـسؤولية عـن اللجـوء إىل               اومساعدهت
الوسائل الدبلوماسية واإلنسانية وغري ذلك من الوسائل الكفيلة حبماية السكان مـن هـذه              

__________ 

 ملقرر املؤمتر يف ظل ظروف خطرية، أي جرائم احلرب واإلبـادة اجلماعيـة              يف التدخل يف دولة عضو طبقاً     
  ".ةواجلرائم املرتكبة ضد اإلنساني
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وإذا اتضح أن دولة ما ختلفت عن محاية سكاهنا، جيب أن يستعد اجملتمـع الـدويل                . اجلرائم
  .)٥(مليثاق األمم املتحدةاً  حلمايتهم، وفقيةالختاذ إجراءات مجاع

  فهم األسباب اجلذرية للعنف واجلرائم الفظيعة املرتكبة ضد األقليات  -ألف  
من الضروري زيادة فهم أسباب العنف اليت تؤثر يف األقليات إذا أريد منع العنـف                 -١٦

بأسـباب العنـف    وسيشجَّع املشاركون على تبادل اخلربات واملنظورات املتعلقـة         . بفعالية
وسيناقشون ما تواجهه األقليات من حتديات وانتهاكات حلقوقها ممـا يـؤدي إىل             . والرتاع
 والبيئات والعمليات والعوامل اليت تؤدي إىل العنف وارتكاب         حلاالتوسينظرون يف ا  . العنف

 اجلرائم الفظيعة، مبا يف ذلك أوجه القصور يف احلكم الرشيد أو يف سـيادة القـانون، أو يف                 
وسينظر املشاركون يف العوامل وانتهاكات احلقوق، مثل االسـتبعاد         . احترام حقوق اإلنسان  

وسيقف احملفل على أمناط التمييز ضد أقليـة        .  األقليات ُتضعفوالتمييز وعدم املساواة، اليت     
ة معينة يف اجملاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وكيف تؤدي إىل إساءة املعامل           

وباإلضافة إىل  . واالنتهاك املنهجي حلقوق اإلنسان األساسية، وتتصاعد فتصبح جرائم فظيعة        
يف دور وسائط اإلعالم واألعمال التجارية الوطنية       اً   أيض فلدور مؤسسات الدولة، سينظر احمل    

  . والدولية، وغريها من اجلهات الفاعلة من غري الدول

  عةسني منع العنف واجلرائم الفظيحت  -باء  
سيشَّجع املشاركون على تبادل خرباهتم بشأن كيفية منع العنف، والكيفية اليت ميكن              -١٧

وسينظر املشاركون يف مسائل مـن  . هبا إلعمال حقوق األقليات أن يساعد على حتقيق ذلك      
دور التعليم؛ التحديات والفرص يف اإلصالحات التشريعية والقـضائية؛ اإلدارة          : قبيل ما يلي  

وسيسعون لتحديد املبادرات اإلجيابية، مبا يف      .  التدابري األمنية واخلاصة بالشرطة    ع؛تنوالبناءة لل 
وسينظرون يف الدور الذي ميكن أن تقوم بـه         . ذلك يف بناء املؤسسات واملشاركة السياسية     

احلكومات الوطنية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واألقليات ذاهتا واجملتمع املدين ملنـع            
إلزالة هتديد العنف من اجملتمعات، مبا يف ذلك تـدابري             يقترح املشاركون حلوالً   د وق .العنف

التصدي خلطاب الكراهية قبل أن يتحول إىل جرائم عنف بدافع الكراهية، ومبادرات ترمـي              
يف دور وسائط اإلعالم    اً  وسينظر املشاركون أيض  . )٦(إىل بناء التفاهم والتماسك االجتماعي    

وسيناقش احملفل قنـوات االتـصال وتبـادل        .  يف منع هذا العنف    ىة األخر واجلهات الفاعل 

__________ 

  . ١٣٩ ، الفقرة٦٠/١رار اجلمعية العامة انظر نتائج مؤمتر القمة العاملي، ق )٥(
، اليت أكدت فيهـا اللجنـة دور   ٣٥انظر اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم    )٦(

ق اإلنسان  واخلطاب الذي حيض على الكراهية العنصرية يف عمليات تؤدي إىل انتهاكات واسعة النطاق حلق             
  .واإلبادة اجلماعية
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املعلومات القائمة من أجل تنبيه اجملتمع الدويل عندما تفشل التدابري الوطنية الرامية إىل منـع               
  . العنف، واإلجراءات اليت ميكن اختاذها من أجل العمل بفعالية يف مرحلة مبكرة

  ابري الضرورية للتسوية واحلماية واألمن التد-بعد اندالع العنف   -جيم  
وسيـشجَّع  . سينظر احملفل يف التحديات اخلاصة للتصدي للعنف عقـب اندالعـه            -١٨

املشاركون على النظر يف اخلطوات العملية اليت ميكن اختاذها لتسوية حاالت التوتر ووقـف              
ة والتفـاوض   دور احلـوار والوسـاط    : على التفكري يف ما يلـي     اً  وسيشجَّعون أيض . العنف

) الدينيني/السياسيني/اجملتمعيني( القيام بذلك؛ دور القادة      نواخلطوات الواجب اختاذها لضما   
عند نشوب الرتاع؛ الدور الذي تضطلع به املؤسسات الوطنية، مبا يف ذلك السلطة القضائية              
واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف التصدي الندالع العنف ضد األقليـات؛ وقـضايا             

 يف دور اجلهات الفاعلة من اجملتمـع املـدين،          فلوسينظر احمل . ملساءلة واإلفالت من العقاب   ا
تقوم به من أنشطة يف أعقاب العنف املستمر ضد األقليات؛ وتدابري الرصـد، واألمـن،              وما

واحلماية املتخذة قصد محاية اجملتمعات احمللية الضعيفة؛ وأمهية تدابري االسـتجابة الـسريعة؛             
 جتد نفسها يف خضم الرتاعات الوطنية األوسع        يتبري الرامية إىل ضمان محاية األقليات ال      والتدا
 وقد يتناول املشاركون بالتفكري دور اجملتمع الدويل عند نشوب العنف، والكيفية اليت             .اًنطاق

ميكن هبا للمجتمع احمللي أن يتصرف على النحو املناسب والتعجيل بتقدمي املساعدة على إهناء              
  . لعنفا

  بناء السالم وإدارة التنوع -جتنب العنف املتجدد   -دال  
سيبحث احملفل دور وأمهية إعمال حقوق األقليات يف حاالت ما بعد العنف وما بعد       -١٩

وسينظر املشاركون يف قضايا من     . الرتاع، واجلهود الواجب بذهلا إلرساء سالم مستقر ودائم       
دور احلقيقة واملصاحلة، وهيئات مثل جلـان التحقيـق؛         /العدالة االنتقالية واحلاجة إىل   : قبيل

التعويض؛ قيمة اإلصالح املؤسسي والدور الذي تضطلع به        /احلاجة إىل ضمان املساءلة واجلرب    
املؤسسات املتخصصة يف معاجلة الشكاوى؛ أمهية املشاركة السياسية ومتثيـل األقليـات يف             

دريب يف جمال حقوق اإلنسان بـشأن بنـاء   الت/هيئات صنع القرار والعمليات؛ دور التثقيف    
 وصمود اجملتمع ومؤسساته لكي تظل قوية وموحـدة حـىت يف            رةالسالم والتفاهم؛ بناء قد   

أوقات الرتاعات السياسية؛ والدور اخلاص الذي يضطلع به الزعماء الدينيون يف املـسامهة يف              
ظر احملفل يف الدور الذي تضطلع به       وسين. هتيئة بيئة من التفاهم واملصاحلة بني اجملتمعات احمللية       

الدول األعضاء يف إعادة بناء الثقة بني اجملتمعات احمللية يف اجملتمعات اخلارجة من الـصراع،               
  . واستكشاف إمكانات إعمال حقوق األقليات يف مساعدة هذه اجلهود
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دور اجلهات الفاعلة واملؤسـسات اإلقليميـة       : املسائل الشاملة لعدة قطاعات     -هاء  
  الدوليةو

سيشجَّع املشاركون على مناقشة األدوار وااللتزامات اهلامـة للجهـات الفاعلـة              -٢٠
اإلقليمية والدولية، مبا فيها الدول اجملاورة، وللتعاون اإلقليمي والدويل ومنظمـات حقـوق             

وقد تشمل املسائل   . اإلنسان واألمم املتحدة، فيما يتعلق بالتوتر والعنف املؤثرين يف األقليات         
التدابري العملية لتعزيز الدور الذي تضطلع به خمتلـف اجلهـات           : املطروحة للمناقشة ما يلي   

الفاعلة اخلارجية، وحتسني التنسيق فيما بينها؛ مبدأ املسؤولية عن احلماية والكيفية اليت ميكن             
؛ الدور الذي تضطلع بـه الدبلوماسـية الدوليـة          )٧("حقوق اإلنسان أوالً  "هبا تنفيذ مبادرة    

 األقليات؛ معايري التدخل، مبا يف ذلك اجلزاءات غري العسكرية؛ الـدور            حقوقالدعوة إىل   و
الذي تضطلع به املؤسسات اإلقليمية حلقوق اإلنسان واملؤسسات األمنية؛ والـدور الـذي             

. آليات األمم املتحدة، وكيفية إمكانية التنسيق بينها بشكل أفضل       /وكاالت/تضطلع به هيئات  
 املبكر داخل منظومة األمم املتحدة، وسـيحدد الثغـرات          نذارل آليات اإل  وسيستعرض احملف 

ويقترح السبل الكفيلة بتحسني قدرة األمم املتحدة على استخدام املعلومات املتاحة واآلليات            
وسينظر املشاركون يف التدابري اليت يتعني اختاذهـا لتعزيـز          . الالزمة للتصدي للعنف ومنعه   

 أجل منع العنف والفظائع املرتكبة علـى الـصعيدين          منت والتعاون   االهتمام حبقوق األقليا  
  . اإلقليمي والدويل

  املشاركة  -خامساً  
، يكون باب املشاركة يف احملفل مفتوحاً       ١٩/٢٣عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان        -٢١

أمام الدول وآليات األمم املتحدة وهيئات املعاهدات والوكاالت املتخصـصة والـصناديق            
امج التابعة لألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات واآلليـات اإلقليميـة            والرب

 حقوق اإلنسان واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها مـن اهليئـات            لالعاملة يف جما  
الوطنية ذات الصلة واألوساط األكادميية واخلرباء يف قضايا األقليات واملنظمات غري احلكومية            

وسيكون احملفل أيضاً مفتوحاً    . ا مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي      اليت هل 
 أخرى متثل األقليات وتتفق أهدافها ومقاصدها مع روح ميثـاق           يةأمام منظمات غري حكوم   

  . األمم املتحدة ومقاصده ومبادئه

__________ 

مبادرة اختذها األمني العام لتحسني إجراءات األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنـسان            " حقوق اإلنسان أوالً  " )٧(
، يف إطار محايـة حقـوق اإلنـسان،         ٢٠١٤مايو  /وصيغت الوثيقة، الصادرة يف أيار    . يف مجيع أحناء العامل   

  . ساق تأكيد أمهية اجلهود الوقائيةوتشمل مهمة محاية املدنيني، إىل جانب ات
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 إطار أعمال   وُتعطى دوماً أولوية عالية إىل آراء املشاركني من مجاعات األقليات يف            -٢٢
وبالنظر إىل التركيز املواضيعي للدورة السابعة، من األمهية مبكان أن ُتكفل مـشاركة             . احملفل

األشخاص املنتمني إىل أقليات وغريهم من ذوي اخلربة يف حاالت العنف والعمل على منـع               
  .فلوتلقى تشجيعاً خاصاً أيضاً مشاركةُ النساء والشباب يف مداوالت احمل. العنف أو وقفه

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

  شكل احملفل وجدول أعماله   -سادساً  
وضع احملفل صيغة فريدة ُيبدي املشاركون يف إطارها تعليقاهتم على جمموعـة مـن                -٢٤

وُتصاغ التوصيات النهائية علـى     .  انعقاد دورة احملفل   مشاريع التوصيات اليت ُتعدُّ وُتعمَّم قبل     
أساس املداخالت اليت ُتلقى يف احملفل واملعلومات والدراسات االستقصائية والدراسات الـيت            

وسُتكرَّس الدورة لالسـتماع إىل مـداخالت       . تلقتها املقررة اخلاصة املعنية بقضايا األقليات     
وُحددت مدة  . ام بعينها من مشاريع التوصيات    شفوية موجزة وحمددة اهلدف تعلق على أحك      

وسُيْدعى املشاركون إىل صياغة إسهاماهتم للمساعدة على       . كل منها بني ثالث دقائق ومخس     
وباإلضافة إىل مـشاريع التوصـيات،      ". الوثيقة اخلتامية " بوصفها   ياتإعداد مشاريع التوص  

  . سيتاح جدول أعمال مشروح وبرنامُج عمل قبل بدء الدورة

  النتائج  -سابعاً  
  . يتوىل رئيس احملفل مسؤولية إعداد ملخص ملناقشات احملفل ُيتاح جلميع املشاركني  -٢٥
، ستتضمن نتائج الدورة جمموعة مـن       ١٩/٢٣لقرار جملس حقوق اإلنسان     اً  ووفق  -٢٦

ة التوصيات املواضيعية للمحفل، تتوىل تقدَميها إىل جملس حقوق اإلنسان املقررةُ اخلاصة املعني           
  .بقضايا األقليات

        


