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  مقدمة  -أوالً  
، تتضمن هذه الوثيقة مشاريع     ١٩/٢٣ و ٦/١٥لقراري جملس حقوق اإلنسان     اً  وفق  -١

التوصيات اليت ستشكّل األساس ملا سُيجرى من مناقشات يف الدورة السابعة للمحفل املعين             
منع ومواجهة العنف واجلرائم    "ع  وستنظر الدورة السابعة يف موضو    . بقضايا الشعوب األصلية  

وستتوخى تقدمي نتـائج جوهريـة وملموسـة إىل مجيـع           " الفظيعة اليت تستهدف األقليات   
وترمي مشاريع التوصيات الـواردة يف هـذه        . املشاركني فيها يف شكل توصياٍت مواضيعية     

ملقـرِّرة  وسـتقدم ا  . الوثيقة إىل توجيه مناقشات احملفل هبدف زيادة تعزيز حمتواها وتطويره         
اخلاصة املعنية بقضايا األقليات هذه التوصيات إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورتـه الثامنـة          

  .والعشرين
إىل األحكام الواردة يف اإلعالن املتعلق حبقـوق        اً  وتستند مشاريع التوصيات أساس     -٢

إلعالن املعايري  وحيدد ا . األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية          
الدولية األساسية حلقوق اإلنسان بشأن تعزيز حقوق األقليات ومحايتها، ويعترف بأن محاية            

عـن   فـضالً . حقوق األقليات يسهم يف تدعيم الصداقة والتعاون فيما بني الشعوب والدول     
ذلك، يسهم تعزيز ومحاية حقوق األقليات يف تعزيـز االسـتقرار والـسالم الـسياسيني               

وتستند . ٢٠٠٥يف نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام   اً  تماعيني، على النحو املعَترف به عاملي     واالج
إىل معايري ومبادئ توجيهية دولية وإقليمية أخرى قائمـة يف جمـال            اً  مشاريع التوصيات أيض  

حقوق اإلنسان بشأن تعزيز ومحاية حقوق األقليات، تشمل السوابق اخلاصة مبختلف هيئات            
ألمم املتحدة والتعليقات العامة الصادرة عنها والتقارير والتوصيات ذات الـصلة           معاهدات ا 

املقدمة من خمتلف املكلّفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك أعمال املقـرِّرة               
ويف هذا السياق، تعترف مشاريع التوصيات بأن إنفاذ حقوق         . اخلاصة املعنية بقضايا األقليات   

 فعـاالً اً  ووجود أُطر مؤسسية وسياساتية كافية ميكن أن ُيسهما إسهام          شامالًاً  إنفاذاألقليات  
  .يف منع ومواجهة العنف واجلرائم الفظيعة اليت تستهدف األقليات

باتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة       اً  واسترشدت مشاريع التوصيات أيض     -٣
وباملثـل،  . بادة اجلماعية بوصـفها جرميـة دوليـة       عليها وبأحكامها اليت تعترف جبرمية اإل     

استرشدت مشاريع التوصيات كذلك بقرارات كل من جملس حقوق اإلنسان وجملس األمن            
بشأن منع اإلبادة اجلماعية، وبتحليل واستعراض أعمال األمني العام واملكتب املعـين مبنـع              

 مبدأ مسؤولية احلماية وأركانه وتراعي مشاريع التوصيات. اإلبادة اجلماعية ومسؤولية احلماية 
تتحمل الدولة املسؤولية الرئيسية عن محاية سكاهنا : الثالثة، وهي على وجه اخلصوص كالتايل

من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنـسانية ومـن              
ؤولية تـشجيع الـدول     التحريض على ارتكاب هذه اجلرائم؛ ويضطلع اجملتمع الدويل مبـس         

ومساعدهتا على الوفاء هبذه املسؤولية؛ وتقع على عاتق اجملتمع الدويل مـسؤولية اسـتخدام              
الوسائل الدبلوماسية واإلنسانية وغريها من الوسائل السلمية املالئمة للمـساعدة يف محايـة             



A/HRC/FMI/2014/3 

GE.14-17857 4 

قرار  (٢٠٠٥ لعام   السكان من اجلرائم الفظيعة، على النحو احملدد يف نتائج مؤمتر القمة العاملي           
  ).٦٠/١اجلمعية العامة 

وكما أُشري يف الدورات السابقة للمحفل املعين بقضايا األقليات، من املهم تأكيد أن               -٤
وتأمل األمانة أمالً وطيداً يف أن يـسهم        . طائفة القضايا املشمولة بالتوصيات ليست جامعة     

  . ون واحلوار الصريحاملشاركون يف حتسني التوصيات على حنو بّناء بروح التعا
ويراعي احملفل املعين بقضايا حقوق األقليات يف عمله ما تتسم به أوضاع البلـدان                -٥

من تدابري خمتلفة ملنع ومواجهة العنف      اً،  واألقليات من تنوع كبري وما قد يستدعيه ذلك، تباع        
سابقة، كـرر   ويف الدورات ال  . واجلرائم الفظيعة اليت تستهدف مجاعات األقليات يف دولة ما        

املشاركون تأكيد وجوب رصد واستعراض هذه التدابري على أساس منتظم لضمان بلوغهـا             
يف دورات احملفل السابقة على أن التوصـل إىل         اً  وُشدد على الدوام أيض   . األهداف املنشودة 

م، بصفة عامة، وأنه ينبغي، من ثَاً وال مستحباً حلول متجانسة جملاهبة حتدياٍت خمتلفة ليس ممكن
وينبغي اإلشارة إىل أنه مـع أن التوصـيات ليـست           . استخدام التوصيات من هذا املنطلق    

مستفيضة وأهنا عامة الصياغة، إال أهنا حتدد وتعاجل طائفة عريضة من احلاالت اليت مياَرس فيها               
ـ اً  العنف ضد األقليات، وينبغي تنفيذها يف البلدان املتنوعة اخللفيات سياسي          ـ اً  وديني  اًوتارخيي

فحماية الدول سكاهنا مـن     . اًتاماً  مع احترام املعايري العاملية حلقوق اإلنسان احترام      اً،  وثقافي
كانت هوياهتم القومية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية أو غريها،           اً  العنف واجلرائم الفظيعة، أي   

بّناهـا  واجٌب يعلو فوق أي أيديولوجيات أو معتقدات دينية أو منظومات قيمية خاصـة تت             
  .حلقوق اإلنساناً يف الصكوك املقبولة عاملياً الدول، ويبقى راسخ

وتشكل هذه الدورة للمحفل املعين بقضايا األقليات فرصةً جلميع اجلهات صـاحبة              -٦
املصلحة لتبادل آرائها بشأن املمارسات والُنُهج واآلليات القائمة اليت ميكن استنـساخها يف             

 تقدم مشاريع التوصيات هذه إىل سلطات الدول، ومتخذي         ويف هذا الصدد،  . بلدان أخرى 
القرارات، واملوظفني العموميني، ومجاعات األقليات، واملنظمات غري احلكومية، واألكادمييني،    

حمددة ملنـع     للممارسات القائمة وحلوالً  اً  عاماً  وغريهم، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم، عرض      
عن أساليب مالئمة للتصدي هلا على        ألقليات، فضالً العنف واجلرائم الفظيعة اليت تستهدف ا     

يستعني به مجيع اً وينبغي أن تشكل التوصيات النهائية مورد. الُصعد الوطين واإلقليمي والدويل
املشاركني واجلهات املعنية صاحبة املصلحة يف اختاذ خياراٍت مالئمة ومستنرية عند مواجهـة           

ي هلا، كما تستعني به مجاعات األقليات نفـسها         حاالت العنف اليت متّس األقليات والتصد     
لتسترشد به يف جهودها الرامية إىل حتسني أوضاعها وتيسري التحاور وتبادل اآلراء البّناء مـع         

  . اجلهات الفاعلة املعنية
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  اعتبارات عامة  -ثانياً  
لعملية ينبغي قراءة التوصيات املقترحة يف هذه الوثيقة مقترنةً بالتوصيات املوضوعية وا            -٧

اً املنحى اليت صيغت يف الدورات الست السابقة للمحفل املعين بقضايا األقليات النطباقها أيض          
  .على احلاالت اليت ينبغي فيها منع العنف الذي يستهدف األقليات ومواجهته

وُتشجَّع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، بقوة، يف خضّم جهودها الرامية إىل منـع               -٨
رائم الفظيعة اليت تستهدف األقليات، على بناء مبادراهتا على الـدعائم           ومواجهة العنف واجل  

األربع الرئيسية حلماية حقوق األقليات، أال وهي محاية الوجود، ومحايـة وتعزيـز هويـة               
األقليات، واملساواة وعدم التمييز، واحلق يف املشاركة الفعالة يف مجيع مناحي احلياة املدنيـة              

  .قتصادية واالجتماعية والثقافيةوالسياسية والعامة واال
ومن املهم اإلشارة إىل أنه ينبغي فيما سُيتخذ من تدابري هبدف تنفيذ التوصيات إيالء                -٩

اعتبار منهجي للظروف واألوضاع واالحتياجات اخلاصة لنساء األقليات، النامجة عن أشكال           
  . التمييز املتعددة واملتداخلة

أن ُيستحدث مجيع ما سُيتخذ من تدابري بغية تنفيـذ          وينبغي، إىل أقصى حد ممكن،        -١٠
التوصيات، وُيصمم، وُينفذ، وُيرصد، ويقيَّم، بالتشاور مع األقليات ومبشاركتها مـشاركةً           

  . فعالة، مبا يشمل النساء
للتفسري ذي  اً  فوفق. على الدول وحدها  اً  وقرار االعتراف بصفة األقليات ليس ِحكر       -١١

لجنة املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، ينبغـي أن يـستند      احلجية الذي اعتمدته ال   
وينبغي بذل كل اجلهود يف سبيل ضمان احتـرام    . إقرار وجود األقليات إىل معايري موضوعية     

  .مبدأ التحديد الذايت للهوية

  التوصيات  -ثالثاً  

  توصيات مبنع العنف واجلرائم الفظيعة  -ألف  

  دولتوصيات مقدمة إىل ال  -١  
ينبغي للدول، كتدبري أساسي ملنع العنف، أن تتقّيد باملعايري الدولية حلماية حقـوق               -١٢

األقليات واملساواة وعدم التمييز، وأن تنفذ بالكامل اإلعالن املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني         
األخرى ذات  إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، واملعايري اإلقليمية والدولية             

  .الصلة
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من شأن التفاوتات الصارخة والراسخة أن هتيئ الظروف اليت تصبح فيها اجملتمعات              -١٣
فمن الالزم فهم دينامية ظواهر التمييـز واالسـتبعاد وعـدم     . احمللية لألقليات ُعرضة للعنف   

تعـّرض  املساواة، مبا يف ذلك أشكال التمييز املتداخلة، ومعاجلة آثارها، من أجل احلد مـن               
وينبغي للدول أن تشجع مشاركة األشخاص املنتمني إىل        . األقليات الفقرية واملهّمشة للعنف   

أقليات مشاركةً فعالةً يف حياة اجملتمع السياسية واالجتماعية االقتصادية والثقافية وأن تعـزز             
بري خاصة كما ينبغي اختاذ تدا  . مساواهتم فيها مع سائر السكان واندماجهم فيها على حنو بّناء         

  .من الناحية االقتصاديةاً لصاحل أشد اجملتمعات احمللية حرمان
ويتعّين على الدول أن تعتمد التشريعات الوطنية الالزمة حلظر التمييز على أسـاس               -١٤

وينبغي للدول أن حتـرص     . األصل القومي، واألصل العرقي، والدين، واللغة، واملعاقبة عليه       
ت أثناء وضع السياسات والربامج اإلمنائية وختطيطها وتنفيـذها         على االهتمام بقضايا األقليا   

 كوسـيلة لتعزيـز   ٢٠١٥ورصدها وتقييمها، مبا يف ذلك يف سياق خطة التنمية ملا بعد عام           
  .احلكم الرشيد واحلد من مظاهر عدم املساواة

وينبغي سن تشريعات حتظر التحريض على الكراهية والعنف وتـضمن العقوبـات              -١٥
ة، مبا يتماشى مع املعايري الدولية، مبا يف ذلك فيما يتصل حبريـة التعـبري وخطـاب                 املناسب

وينبغي للدول أن تتخذ تدابري هتدف إىل رصد خطاب الكراهية والتحريض علـى             . الكراهية
العنف، مبا يف ذلك يف وسائط اإلعالم ووسائط اإلعالم االجتماعي، وتتصدى هلمـا علـى               

  .مقاضاة اجلُناةالنحو املالئم، بسبل تشمل 
كما ينبغي للدول أن تتالىف وقوع أو استمرار حاالت انعدام جنـسية األشـخاص               -١٦

ألن ذلـك ُيعـّرض     اً  املنتمني إىل أقليات أو رفض منحهم اجلنسية أو حرماهنم منها، نظـر           
اجملتمعات احمللية لألقليات للعنف والنتهاكاٍت أخرى حلقوقها، وال حتميهم سلطات الدولـة            

ويتعني أن تتسم عمليـة     . ليالً وقد ال تعترف هبم مواطنني أو رعايا يتعّين محاية حقوقهم          ق إال
تقدمي طلبات احلصول على اجلنسية بالعدالة والشفافية وعدم التمييز يف التعامل مع األقليـات          

  .كافة
وينبغي للدول أن تتخذ خطوات ملموسة لضمان احلكم الرشيد والشامل للجميـع              -١٧

قليات يف السياسة جبميع مستوياهتا ويف هيئات اختاذ القرار بوصف ذلك وسيلة            ومشاركة األ 
أساسية لضمان إدراك قضايا األقليات وشواغلها، مبا فيها التهديد باستخدام العنف، يف أبكر             

وينبغـي أن   . وقت ممكن وضمان تعامل اهليئات احلكومية والعامة معها على النحو املالئـم           
 الدول عدالة متثيل مجاعات األقليات كافة، وخباصـة اجلماعـات           تضمن نظم االنتخاب يف   
  .الصغرية ناقصة التمثيل

. يف منع العنف وتعزيز التفاهم فيما بني اجملتمعات احمللية        اً  أساسياً  ويؤدي التعليم دور    -١٨
فينبغي أن ُيدَمج يف نظامي التعليم الرمسي وغري الرمسي تعليم مبادئ حقوق اإلنسان وحقوق              

قليات واملساواة وعدم التمييز، وتعليم اإلسهامات اإلجيابية لألقليات يف اجملتمعات، بغيـة            األ



A/HRC/FMI/2014/3 

7 GE.14-17857 

كما ينبغي التشجيع على تعلـيم      . تعزيز احلوار والتفاهم والتسامح بني خمتلف فئات اجملتمع       
لغات خمتلف اجلماعات وثقافاهتا وأدياهنا وتارخيها يف مجيع مراحل نظام التعليم، مبا يف ذلك              

  . املؤسسات التعليمية اخلاصة باألقليات أو املتعددة اللغاتيف
وينبغي للدول، وال سيما اليت شهدت توترات تارخيية، أو اندلع العنف فيها من قبل،           -١٩

أن تنظر يف تنفيذ برامج ومبادرات خاصة هتدف إىل منع العنف ومنع نشوب توترات بـني                
  . يات والتشاور معها وضمان مشاركتهاإىل مبادئ إدماج األقلاً اجلماعات، استناد

كما ينبغي للدول أن حتدد وتنفذ مؤشرات لإلنذار املبكر لتقييم احتمـال وجـود                -٢٠
عوامل مؤدية إىل اندالع العنف ومتكني السلطات من املبادرة فوراً باختاذ اإلجراء املناسـب              

تقيَّم بالتشاور مع جمتمعاهتا   وينبغي أن تشمل هذه املؤشرات تلك املتصلة باألقليات وأن          . ملنعه
  . احمللية
وينبغي للدول أن تنظر يف إنشاء مؤسسات خمصصة أو وحدات أو إدارات خمصصة               -٢١

داخل املؤسسات القائمة، مبا فيها الوزارات، ُتعىن حبماية وتعزيز حقوق األقليات، وتـشمل             
وميكن هلذه املؤسسات   . اتبني موظفيها أفراداً من األقليات ومن ذوي اخلربة يف قضايا األقلي          

أو اإلدارات أن تقود عمليات رسم السياسات وتنفيذها، وتعميم االهتمام بقضايا األقليات،            
ورصد حالة األقليات، وإنشاء آليات للشكاوى، وإنشاء أدوات احلوار لتعزيـز التـشاور،             
ا وإجراء البحوث، والتحقيق يف جتاوزات حقوق اإلنـسان والتهديـدات الـيت تـستهدفه             

وينبغي أن تضطلع بواليات واضحة، ومتارس سلطة، وُتخصَّص        . وانتهاكات حقوق األقليات  
ويف بعض احلاالت اليت تنطوي على توترات قائمة أو اليت          . هلا ميزانيات تضمن عملها بكفاءة    

اندلع فيها العنف من قبل، ينبغي حبث قضايا األقليات على أعلى مستويات احلكم لـضمان               
  .سسية وسياساتية كافية إلدارة التنوعإنشاء أُطر مؤ

وينبغي للدول أن جتمع بيانات مفّصلة حبسب نوع اجلنس، والسن، واألصل العرقي،           -٢٢
والدين، واللغة األم، واملوقع اجلغرايف، من مجلة معايري أخرى، كأداة ملنع العنف تقدم فهمـاً               

إىل مبـدأ التحديـد     اً   أساس وينبغي أن تستند هذه البيانات    . أفضل حلجم األقليات ووضعها   
الذايت للهوية، وينبغي إشراك اجملتمع املدين ومجاعات األقليات يف مجيع مراحل العملية، منـذ              
مرحلة التصميم حىت مجع البيانات، من أجل حتسني الدقة واالتـساق يف مجـع البيانـات                

وقائعية اً  ادية، أُسس وتشكل هذه البيانات، بتحليلها مقترنةً مبؤشرات اجتماعية اقتص       . وحتليلها
  . لتحديد أسباب مظاهر عدم املساواة والتعرض للعنف

للمعايري الدولية حلماية واسـتخدام     اً  تام  ويتعني أن متتثل عملية مجع البيانات امتثاالً        -٢٣
وينبغي التشاور  . إلساءة استخدامها بغرض استهداف أقليٍة بعينها     اً  البيانات الشخصية، تالفي  

لبناء الثقة، اً ى أكمل وجه بشأن مجع البيانات واستخدامها بوصف ذلك تدبري    مع األقليات عل  
وينبغـي، كتـدبري عملـي، تـدريب        . وال سيما يف احلاالت اليت سبق فيها اندالع العنف        

  . األشخاص املنتمني إىل أقليات يف جمال منهجيات مجع البيانات وإشراكهم يف حتليل البيانات
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، كعنصر أساسي ملنع العنف ضد األقليات، اسـتراتيجياٍت         وينبغي للدول أن تعتمد     -٢٤
أمنية وُشرطية جامعة واستباقية وشـاملة للجميـع وأن ُتـدمج املمارسـات اإلجيابيـة يف                

ويشكل التشاور مع اجملتمعـات احملليـة       . للحماية وإنفاذ القانون  اً  استراتيجيات أوسع نطاق  
  .ضعها مسألتني أساسيتني يف هذا السياقلألقليات بشأن تدابري منع العنف ومشاركتها يف و

للسلوك املتحامل على األقليات، املفضي إىل سلوك املواجهة وإىل التـوترات           اً  وتالفي  -٢٥
أو أعمال العنف بني اجلماعات، ينبغي للدول أن تضمن كفاية متثيل األقليـات يف هيئـات                

هذا الصدد، تنفيـذ تـدابري      وينبغي، يف   . قطاعي إنفاذ القانون واألمن على مجيع املستويات      
إىل مبـادئ   اً  إجيابية، من قبيل توعية األقليات، وتوخي الشفافية يف عمليات التوظيف استناد          

تشمل العدالة واإلنصاف يف متثيل مجاعات األقليات كافة يف هيئات إنفاذ القـانون، مبـا يف              
  .ذلك يف الرتب العليا

أعمال عنف أو نشوب صراعات، ينبغي      وحتديداً يف اجملتمعات اليت شهدت اندالع         -٢٦
إىل حتليل ألحداث العنف املاضية مـن أجـل         اً  أن ُتستخدم منهجيات تقييم املخاطر، استناد     

ولدرء احتمال اندالع العنف،    . اًتقييم مدى تعرض بعض اجملتمعات احمللية خلطر العنف جمدد        
 أو فترات القالقل السياسية     ينبغي أن ُترصد بعناية األحداث أو احلاالت، من قبيل االنتخابات         

أو االجتماعية، اليت تتميز حبدوث انقسامات على أساس اهلوية القومية أو العرقية أو الدينية أو      
  . اللغوية أو قد ُتفاقمها

ويف حاالت التوتر الناشئة، ينبغي أن حترص السلطات على مالءمة هيئـات إنفـاذ                -٢٧
اً ودينياً عين، ويشمل ذلك نشر أفراد خمتلطني عرقي      القانون وحسن جاهزيتها ملواجهة الوضع امل     

وينبغي النظر يف استحداث ممارسات تشمل إنـشاء ِفـرق          . يف مناطق التوتر بني اجلماعات    
حلراسة األحياء أو آليات مماثلة من أجل حتديد التهديدات وتنبيه هيئات إنفاذ القانون يف حالة              

  .التهديد باستخدام العنف أو وقوعه
الستقالل فحص سياسات الـشرطة وبراجمهـا       اً  غي إنشاء هيئات رقابية ضمان    وينب  -٢٨

وينبغي أن تشمل هذه اهليئات أفراداً من األقليـات،         . وتعييناهتا وغريها من األنشطة الُشرطية    
وُتكلَّف بوالية معاجلة شكاوى الظلم يف معاملة األقليات والتعدي عليها، ومتتلـك القـدرة              

  .التقنية ملعاجلتها
ويشكل تدريب هيئات إنفاذ القانون يف جمايل حقوق اإلنسان وحقـوق األقليـات      -٢٩

من عناصر املمارسة الُشرطية املناسبة، وينبغي تصميم عملية التدريب لتعـزز           اً  أساسياً  عنصر
أكرب من التسامح واحترام التنوع، مبا يشمل إدماج القضايا اجلنسانية يف قطاعي الشرطة             اً  قدر

  . جوانبهماواألمن جبميع 
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  توصيات مقدمة إىل اجلهات الفاعلة من غري الدول  -٢  
ينبغي لرابطات اجملتمعات احمللية لألقليات واملنظمات غري احلكومية وقادة اجملتمعات            -٣٠

احمللية أن يشاركوا على الدوام يف الكشف عن مؤشرات العنف احملتملة، وأن حيافظوا علـى               
عنية من أجل حتديد الـشواغل والتهديـدات ومتكـني          قنوات االتصال جبميع السلطات امل    

  .السلطات من التصدي بسرعة حلاالت التوتر الناشئة
بّناء بني األعـراق    اً  وينبغي لقادة اجملتمعات احمللية والزعماء الدينني أن يقيموا حوار          -٣١

ت وبـني  وبني األديان وحيافظوا على تواصله، وينظروا يف تنفيذ مبادرات مشتركة بني الثقافا          
األديان، مبا يف ذلك مبادرات شبابية، من أجل تعزيز انسجام العالقات ومنع ممارسة العنـف               

  .أو دينياًاً أو عرقياً الذي قد يستهدف األقليات على أيدي أطراف إرهابية أو متشددة قومي
وينبغي لألطراف الفاعلة من غري الدول ومؤسسات األعمـال أن تعـزز حقـوق                -٣٢

للمبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق      اً  رمها يف بيئات عملها، وفق    اإلنسان وحتت 
، وأن متتنع عن أي     "احلماية واالحترام واالنتصاف  "تنفيذ إطار األمم املتحدة املعنون      : اإلنسان

أفعال قد ُتنشئ توترات بني اجلماعات أو تؤدي إىل اندالع أعمال عنف تستهدف مجاعات              
تعلق، على سبيل املثال، باألراضي وإمكانية احلصول على املوارد أو باملشاريع  األقليات، فيما ي  
وينبغي إجراء مشاورات مع األقليات قبل السعي إىل تنفيذ أي أنشطة قـد             . اإلمنائية الوطنية 

تترتب عليها آثار سلبية على األقليات وعلى البيئات اليت تعيش فيها أو قد ُتنشئ توترات بني                
  .ليةجمتمعاهتا احمل

حلالـة  اً  خاصاً  وينبغي جلماعات األقليات واجملتمعات احمللية لألغلبية أن تويل اهتمام          -٣٣
وينبغي استحداث مبادرات شبابية لتعزيز التفـاهم والتـسامح         . الشباب ولوجهات نظرهم  

واالحترام املتبادل بني اجملتمعات، ودرء احتمال جتنيد الشباب أو اسـتغالهلم مـن جانـب               
  .رّوج العنف أو حتّرض عليهمجاعات ت

وينبغي للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن تنظر يف إنشاء وحدات أو أقـسام               -٣٤
خاصة بقضايا األقليات يف هياكلها أو تعيني خرباء خاصني يف هذه القضايا لضمان اخنراطها              

امج حقـوق   يف اجملتمعات احمللية لألقليات ورصد حاالت التهديد احملتملة، ولدعم تنفيذ بـر           
كما ينبغي متكـني املؤسـسات      . اإلنسان باالتصال الوثيق هبذه اجملتمعات وبالتشاور معها      

الوطنية حلقوق اإلنسان من إنشاء آليات لتقدمي الشكاوى ُتتاح لألشـخاص أو اجلماعـات              
  . املنتمني إىل أقليات، ميكن يف إطارها التصدي للعنف أو للتهديد باستخدامه

وينبغي للهيئات واملصادر اإلعالمية أن حترص على عدم اإلسهام يف ترويج خطاب              -٣٥
وينبغي . الكراهية ويف التحريض على الكراهية أو على جرائم العنف، أو عدم السماح بذلك            

إنشاء هيئات مستقلة لرصد اإلعالم ُتعىن برصد املنتج اإلعالمي، ومناقشة أي شواغل بشأن              
  .  مع السلطات الوطنية املختصة، عند االقتضاءالتحريض على العنف

وينبغي جلماعات األقليات واملنظمات الوطنية غري احلكومية أن تكون علـى بّينـة               -٣٦
باآلليات اإلقليمية والدولية القائمة اجلاري تنفيذها وبدورها احملتمل يف منـع العنـف ضـد            
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ات اإلقليمية واجملتمع الدويل إىل القضايا      األقليات، وينبغي للمجتمع املدين أن يوجه انتباه اهليئ       
  .اليت تثري شواغل وطنية

  توصيات مقدمة إىل اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية   -٣  
على حنو  اً  ينبغي للهيئات اإلقليمية حلقوق اإلنسان، يف إطار عملها، أن تويل اهتمام            -٣٧

ينها، مبا يف ذلك يف سياق رصـدها  منهجي بقضايا األقليات وبالتهديدات احملتملة ألقليات بع  
كما ينبغي للهيئات اإلقليميـة حلقـوق       . لتنفيذ املعايري اإلقليمية والدولية من جانب الدول      

اإلنسان أن توجه إىل الدول أسئلة حمددة عن حالة األقليات فيها وأن ُتشركها يف الوقـوف                
ث سـبل بّنـاءة إلدارة      على طبيعة ادعاءات هتديد األقليات أو ممارسة العنف ضدها ويف حب          

  . التنوع كاستراتيجية وقائية
وينبغي للهيئات اإلقليمية حلقوق اإلنسان أن تنظر يف إنشاء آليات إقليمية خاصـة               -٣٨

بالنظر يف قضايا األقليات، مبا يف ذلك إحداث أفرقة عاملة أو مقرِّرين أو آليات أخرى مناسبة       
طرية وحتليل احلاالت اليت تنطوي على شواغل       خمّولة سلطات عديدة، تشمل إجراء زيارات قُ      

وينبغي إنشاء آليات إقليمية منسقة لإلنذار املبكر واإلجراء العاجـل          . بشأن حقوق األقليات  
  .من أجل التصدي بسرعة وعلى حنو مناسب حلاالت التوتر أو الرتاع أو العنف الناشئة

على تقدمي املساعدة التقنية إىل     وينبغي للمنظمات الدولية واإلقليمية أن تزيد قدرهتا          -٣٩
الدول، مبا يف ذلك يف جماالت قضايا األقليات، وعدم التمييز، ومنع الرتاع والعنف، وتدريب              

وينبغي هلا دعم عالقات دبلوماسية وثيقة مع الدول من أجل          . املوظفني وهيئات إنفاذ القانون   
  .تعزيز هذه املساعدة التقنية تقدمياً وتنفيذاً

 لألمم املتحدة وشركائها اإلقليميني ودون اإلقليميني حتسني مستوى تصّديهم          وينبغي  -٤٠
اجلماعي للمخاطر املستقبلية املتصلة باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق األقليات، علـى النحـو            

، مبا يشمل تعزيز التعاون يف مجع وتبادل املعلومات،         "مبادرة حقوق اإلنسان أوالً   "الوارد يف   
عـن تنفيـذ    تبادل تقييمات احلاالت اليت تثري شواغل مشتركة، فـضالً   وحتسني اخلربات، و  

مبادرات للوساطة واحلوار ومبادرات دبلوماسية من أجل التوصل إىل فهم مشترك للشواغل            
  .األمنية الناشئة، وضمان التصدي للتهديدات يف الوقت املناسب وعلى حنو منسق

  توصيات مبواجهة أعمال العنف اجلارية  -باء  

  توصيات مقدمة إىل الدول  -١  
يتعني على الدول أن حتترم القانون الدويل حلقوق اإلنسان، والقانون الدويل اإلنساين              -٤١

يف حال نشوب الرتاعات املسلحة، وأن تضمن إنفاذمها، فيما يتعلق حبماية األشخاص املنتمني           
  . إىل أقليات املعّرضني للعنف أو الذين تعّرضوا له
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تق الدول املسؤولية الرئيسية عن محاية سكاهنا من العنـف واجلـرائم            وتقع على عا    -٤٢
كانت هوياهتم القومية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية أو غريها، وينبغي هلـا أن               اً  الفظيعة، أي 

تتخذ إجراءات عاجلة، متتثل للقانون الوطين والقانون الدويل، من أجل وقـف العنـف يف               
  . سائل املالئمة واملتناسبةأسرع وقت ممكن وجبميع الو

 ويتعني على الدول أن تضمن لألقليات املتضررة من العنف، مبا فيها أكثر اجلماعات     -٤٣
فيها، إمكانيةَ احلصول على املعونـة        مقاتالًاً  وتلك املتضررة من نزاعات ليست طرف     اً  هتميش

أوى والرعاية الـصحية    واإلغاثة اإلنسانية العاجلة، كخدمات املياه والتصحاح والغذاء، وامل       
  . وغريها من اخلدمات األساسية

كما يتعني على الدول أن تدرك احتمال تعّرض نساء األقليات إىل أشكال من العنف   -٤٤
اجلنساين، وأن تتخذ تدابري مناسبة حلماية النساء من خماطر هـذا العنـف ومـن التهديـد                 

ب واالعتداء اجلنسي املـستخدمني     باستخدامه، مبا يف ذلك تعّمد استهدافهن بغرض االغتصا       
  .يف حاالت الرتاع" سالحاً"

ويتعني على الدول أن تتخذ مجيع التدابري املمكن تنفيذها لضمان محايـة ورعايـة                -٤٥
التفاقية حقوق الطفل   اً  األطفال املنتمني إىل أقليات املعّرضني للعنف أو الذين تعرضوا له، وفق          

  .والقانون الدويل اإلنساين
بغي للدول أن ُتنشئ آليات ُشرطية وأمنية فعالة قادرة على وقف العنـف ضـد               وين  -٤٦

كما ينبغي هلا أن ُتنشئ قنوات اتصال قوية وكُفأة بني اجملتمعات احمللية        . األقليات فور اندالعه  
وهيئات إنفاذ القانون وحتافظ عليها، لتمكني اجملتمعات احمللية اليت تعرضـت هلجـوم مـن               

  .  طات الدولة واستدعاء أشكال التصدي األميناالتصال بسرعة بسل
ويتعني على موظفي إنفاذ القانون التحلي باملوضوعية واالحتراف، ويتصرفوا علـى             -٤٧

وتـشمل املمارسـات    . حنو مناسب ودون حتامل من أجل محاية اجملتمعات احمللية لألقليات         
يف مناطق التوتر والعنـف  اً وديني اًاإلجيابية، يف هذا الصدد، النشر السريع ألفراد خمتلطني عرقي 

بني اجلماعات، ووضع هياكل قيادية مناسبة لتمكني الضباط امليدانيني من اختـاذ القـرارات        
  .  الالزمة املتعلقة بالعمليات حلماية اجملتمعات احمللية اليت تعرضت للعنف والدفاع عنها

تصدي للعنـف الـيت     وينبغي للدول، عند االقتضاء، أن تضمن اشتمال أساليب ال          -٤٨
تعتمدها هيئات إنفاذ القانون على نشر ضابطات وموظفات أخريات ُمدّربات، إن أمكـن،             
على كيفية التعامل مع النساء الالئي قد يقعن ضحايا االغتصاب وغريه من أشكال العنـف               

  .اجلنساين
. مويتعني على الدول أن حترص على عدم إجبار أفراد األقليات على مغادرة منـازهل            -٤٩

ويف حاالت هتجري األقليات قسراً لدواعٍ أمنية، ينبغي للسلطات املعنية أن ُتشرك األقليـات              
وينبغي أال ُتعّرض مواقع    . املتضررة، مبا يشمل النساء، يف ختطيط وإدارة عملية إعادة توطينها         
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د ُيضطررن  التهجري األقليات إىل مزيد من املخاطر، مبا فيها تلك اليت تواجهها النساء الالئي ق             
للغذاء واملاء أو اخلدمات الـصحية األساسـية وخـدمات          اً  إىل مغادرة البيئات املأمونة طلب    

وينبغي للدول أن حتمي حقوق مجاعـات       . التصحاح أو غري ذلك من اإلمدادات األساسية      
  .األقليات وأفرادها يف امللكية، وكذلك دورهم املخصصة للعبادة وتراثهم الثقايف

ول، إن أمكن، أن جتمع على وجه السرعة بيانات موثوقة لتحديد وتقييم            وينبغي للد   -٥٠
أثر العنف القائم ضد األقليات، تشمل عدد القتلـى أو املـصابني أو مـسلويب احلريـة أو                  

  .املهجَّرين، وعدد حوادث العنف اجلنساين

  توصيات مقدمة إىل اجلهات الفاعلة من غري الدول  -٢  
خرى يف الرتاعات املسلحة، وال سيما اجلماعات املسلحة،        ويتعني على األطراف األ     -٥١

أن متتثل للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان وينبغي هلا أن تتخذ مجيـع               
التدابري الالزمة لضمان محاية حقوق األقليات ومحاية أمنها على النحو املناسب يف املنـاطق              

ت املسلحة غري التابعة للدول أن تشارك يف حوار فعـال           وينبغي للجماعا . اخلاضعة لسيطرهتا 
وعملية وساطة يف إطار مفاوضات السالم لضمان محاية املـدنيني، وال سـيما األقليـات               

  . جبرائم فظيعةاً املستهَدفة حتديد
وينبغي للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن تضطلع بدور يف وقـف العنـف،               -٥٢

، واقتراح التدخل كجهات وسيطة حياديـة يف حـاالت         علناً بوسائل تشمل التنديد بالعنف   
الرتاع، ووضع سياسات وبرامج وتنفيذها يف حاالت الطوارئ، ورصد حاالت العنف الذي            
يستهدف األقليات والتحقيق فيها واإلبالغ هبا، مبا يف ذلك إبالغ اهليئات اإلقليمية والدولية،             

  .عند االقتضاء
ة حلقوق اإلنسان أن تعزز التشاور واحلوار مع أطـراف          وينبغي للمؤسسات الوطني    -٥٣

وبعثات لتقّصي احلقائق من أجل التحقيق يف حوادث العنف ضـد           اً  الرتاع كافة وجترَي أحباث   
وقد يكون دورها بالغ األمهية يف عملية الوساطة ويف إجراء حتقيقـات مـستقلة،              . األقليات

فاذ القانون مسؤولةً عن ارتكـاب أعمـال        أو هيئات إن  /سيما ملا تكون هيئات الدولة و      وال
  .العنف أو متورطة يف ارتكاهبا

وللمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أو مكاتب أمناء املظامل أن تنظـر يف إنـشاء                -٥٤
مكاتب حملية أو نشر موظفني يف احملليات اليت سبق أن اندلعت فيها أعمال عنـف أو الـيت                  

  .االت عن كثب واإلبالغ هباتشهد أعمال عنف جارية من أجل رصد احل
بني األعراق وبـني  اً وينبغي لقادة اجملتمعات احمللية والزعماء الدينيني أن ُيقيموا حوار       -٥٥

األديان عند اندالع العنف للمساعدة على إهنائه واملبادرة إىل اختاذ إجراءات هتدف إىل محاية              
  .ئم فظيعةاألقليات من أعمال العنف اجلارية ومن احتمال التعرض جلرا
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وينبغي لوسائط اإلعالم أن تلتزم احلياد واملوضوعية يف إعداد تقاريرها عن أعمـال               -٥٦
العنف اجلارية ضد أقليات أو عن الرتاعات، باستخدام لغة حمايدة ال تزيد من حدة التوترات               

  .أو من تعرض األقليات ملزيد من العنف
لة يف اجملال اإلنساين، عند االقتضاء،      وينبغي للمنظمات غري احلكومية واجلهات الفاع       -٥٧

وينبغـي هلـذه    . أن تنشر موظفني وموارد لتقدمي املساعدة إىل األقليات املتضررة من العنف          
اجلهات عند تقدمي املساعدة أن حترص على أال ُتعرِّض عملياُتها موظفيها أو أي مستفيد من               

  . املساعدة الحتمال مواجهة املزيد من العنف

  مقدمة إىل اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية توصيات   -٣  
ينبغي آلليات األمم املتحدة واآلليات اإلقليمية لرصد حقوق اإلنسان أن ترصد على              -٥٨

وجه السرعة تدهور حاالت العنف، وأن تدعم ما ُينفَّذ من مبـادرات يف جمـال وصـول                 
جرائية والدبلوماسية املتاحـة    املساعدات اإلنسانية، وأن تسعى إىل استخدام مجيع الوسائل اإل        

لديها لإلسهام بسرعة يف إهناء العنف، ومن ذلك على سبيل املثال االضطالع ببعثات لتقّصي              
  .احلقائق من أجل التحقيق بشأن اجلرائم الفظيعة احملتمل ارتكاهبا

وينبغي لكل من جملس حقوق اإلنسان، وآلية اإلجراءات اخلاصة، واملستشار اخلاص             -٥٩
 العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية، واآلليات املعنية األخرى أن تنظر يف حبث سبل تعزيز               لألمني

عمليات املعاجلة واإلدارة والتقييم للمعلومات املتعلقة باالنتهاكات اجلسيمة اجلارية حلقـوق           
ملتحدة، مبا  اإلنسان، ورفع املعلومات بسرعة إىل عناية هيئات اختاذ القرار املعنية التابعة لألمم ا            

  .فيها اجلمعية العامة وجملس األمن
للقانون اً  وحبسب مقتضيات الظروف وطبيعة أعمال العنف املرتكبة وحجمها، ووفق          -٦٠

الدويل واملعايري الدولية، مبا يف ذلك مبدأ مسؤولية احلماية، ينبغي للمجتمع الدويل أن ينظر يف            
ويف حني ينبغي   . عنف اليت تستهدف األقليات   استخدام مجيع الوسائل الالزمة إلهناء أعمال ال      

إيالء األولوية للتدابري الدبلوماسية وتدابري الوساطة واملساعدة، يتعّين على اجملتمع الدويل، مىت            
اً الختاذ إجراءات مشتركة، وفق   اً  عدم التزام أي دولة حبماية سكاهنا، أن يكون متأهب        اً  جليا  بد

  . دةللفصل السابع من ميثاق األمم املتح

  توصيات بشأن حاالت ما بعد العنف  -جيم  

  توصيات مقدمة إىل الدول   -١  
ينبغي للدول يف حاالت ما بعد العنف مباشرة أن تستحدث وتنفذ اسـتراتيجيات               -٦١

اتصال فعالة للمساعدة يف رصد الوضع وبدء حوار بّناء على الفور مع قادة اجملتمعات احمللية               
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واغلهم واحتياجاهتم الفورية واملساعدة علـى بنـاء الثقـة          لألقليات قصد االستماع إىل ش    
  .واالطمئنان أو استعادهتما

وينبغي إجراء تقييمات لألوضاع األمنية واإلنسانية اجلاريـة والعاجلـة لتحديـد              -٦٢
االحتياجات الفورية واملتوسطة إىل الطويلة األجل واملخاطر اليت تتهدد خمتلف اجملتمعات احمللية  

ال سيما يف حاالت التهجري، وتأثر سبل كسب الرزق، وتعذّر العودة السريعة إىل      لألقليات، و 
  .املواطن األصلية

وفور انتهاء العنف أو الرتاع، ينبغي للدول أن تستجيب ملقتضيات الوضع استجابةً              -٦٣
متسقة وسريعة وفعالة لتوفر لألقليات السالمة واألمن البدين األساسيني، ويشمل ذلك تقدمي            

  . دمات األساسية كاملأوى واملياه والتصحاح والرعاية الصحية والتعليم االبتدائياخل
ويف أعقاب حوادث العنف أو الرتاعات، قد تكون النساء والفتيات أكثـر ُعرضـة          -٦٤

فينبغي للدول أن تويل اهتماماً خاصاً لوضع النساء املنتميات إىل          . للعنف اجلنساين من غريهن   
ية أو دينية متنوعة أو غريها، الالئي عادة ما يكّن هدفاً يف حاالت ما بعد أقليات عرقية أو قوم

ويف حاالت ما بعد العنف اليت اضطلعت فيها املرأة         . العنف بوصفهن رموزاً جملتمعاهتن احمللية    
بدور رّبة األسرة وقائدة اجملتمع احمللي، ينبغي االعتراف هبذين الدورين وإدماجهما بالكامل يف 

  .ختاذ القرار يف مرحلة ما بعد العنفعمليات ا
لوضع وأمن األقليات املتضررة من نزاعـات       اً  خاصاً  وينبغي للدول أن تويل اهتمام      -٦٥

فيها، بطرق من بينها محاية األقليات من العنف ومـن          اً  وقعت ضحاياها لكنها ليست أطراف    
  .االستقطاب القسري من جانب أطراف الرتاع الرئيسية 

ـ          للماً  ووفق  -٦٦ اً بادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي، ينبغي للدول أن تويل اهتمام
وينبغـي  . يف أعقاب أعمال العنف أو الـرتاع      اً  للمجتمعات احمللية اليت تشردت داخلي    اً  خاص

للدول أن تقّيم احتياجات هذه اجملتمعات وتضمن عودة أفرادها، عند االقتضاء، إىل ديارهم             
ويتعني اختاذ أي قرارات بشأن عـودة اجملتمعـات    . ومستدامة وطوعية األصلية عودةً مأمونة    

احمللية أو إعادة توطينها بالتشاور معها، ويف حال تعذّر العودة املأمونة، ينبغي النظر يف إجيـاد            
  .إلطالة أمد تشردهااً حلول قصرية ومتوسطة وطويلة األجل تالفي

لة العنف والرتاع قـصد الكـشف عـن         دقيقاً ملسأ   وينبغي للدول أن جترَي حتليالً      -٦٧
األسباب الكامنة وراء اندالعهما ومنع تكرار وقوع العنف أو تطـوره إىل نـزاع مكتمـل           

هلذه الغاية، ينبغي أن يتضمن أي إطار لتحليل الرتاعات مؤشرات بـشأن            اً  وإدراك. األركان
  .حقوق األقليات

نف يف أبكر مرحلة ممكنة، مبـا  وينبغي تقّصي احلقائق وإجراء حتقيقات يف أعمال الع       -٦٨
يف ذلك التحقيق يف حاالت القتل واإلصابات وغريها من االنتهاكات وأعمال العنف اخلطرية             

الحتمـال  اً  وينبغي أن تشمل عملية تقّصي احلقائق تقييم      . املرتكبة ضد أفراد اجملتمعات احمللية    
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 ما يهدد بتواصـل     ويف حال وجود  . وجود خطر حايل أو مستمر الندالع مزيد من العنف        
العنف، ينبغي ضمان استجابة هيئات إنفاذ القانون استجابةً مناسبة، إما باإلبقاء على وجود             

  .قوات إنفاذ القانون أو بتعزيزها
وينبغي تصميم برامج متعلقة باحلقيقة والعدالة واملصاحلة يف مرحلة ما بعد العنـف،               -٦٩

ة مشاركة كاملة، وينبغي أن هتدف هذه الـربامج         مبشاركة اجملتمعات احمللية لألقليات املتضرر    
عن رّد كرامتهم وفرصـهم يف        إىل متكني أفراد األقليات الضحايا وإنصافهم وجربهم، فضالً       

كما ينبغي تصميم برامج واستراتيجيات لإلصالح وبناء السالم يف حاالت ما بعـد             . احلياة
مية والسالم واألمن وحقوق اإلنسان،     العنف لتجسد الطبيعة املترابطة واملتعاضدة لقضايا التن      

  .اليت متس األقليات
وينبغي آلليات العدالة االنتقالية أن تكون متاحة ومستقلة وحمايدة وفعالة من أجـل               -٧٠

وينبغـي  . تلقي الشكاوى من األفراد أو اجلماعات املنتمني إىل أقليات والتحقيق والبّت فيها           
لية املعيقة إلعمال حق األشخاص املنتمني إىل أقليـات  للدول أن تزيل العقبات القانونية والفع     

يف االنتصاف، مبا فيها قواعد اإلثبات املغاىل فيها والتمييزية واملقتضيات اإلجرائية واألحكام            
  .القانونية املتعلقة بالعفو واحلصانة

  توصيات مقدمة إىل اجلهات الفاعلة من غري الدول  -٢  
ال اإلنساين يف حاالت ما بعد الرتاع وما بعد العنف أن  ينبغي للجهات الفاعلة يف اجمل      -٧١

لضمان وصول املساعدات إىل اجملتمعات احمللية لألقليات املتضررة وعدم         اً  خاصاً  تويل اهتمام 
كما ينبغي للجهات الفاعلة    . التمييز ضدها أو استبعادها يف إمكانية احلصول على املساعدات        

ساعدات أن حترص على أال ُتعّرض عملياهتا أي مستفيد مـن           يف اجملال اإلنساين أثناء تقدمي امل     
  .املساعدة الحتمال مواجهة املزيد من العنف

وينبغي جلميع اجلهات الفاعلة املعنية بإجراء تقييمات لالحتياجات يف حاالت ما بعد              -٧٢
غي هلـا أن    الرتاع أو ما بعد العنف أن تعي األبعاد السياسية واألمنية املؤثرة يف األقليات وينب             

وينبغـي  . متكّن األقليات من املشاركة الفعالة مع اجلهات الفاعلة السياسية واألمنية امليدانية          
إجراء تقييمات لالحتياجات عن طريق أفرقة ذات خربة مالئمة يف جمال حقوق األقليـات،              

  .باستخدام أدوات تقييم مصممة بالتشاور مع األقليات
ألقليات أن تقيم أو جتدد قنوات االتـصال يف أوسـاط           وينبغي للمجتمعات احمللية ل     -٧٣

الضحايا، ومع اجملتمعات احمللية األخرى، عند اإلمكان، مبن فيهم الذين رمبا كانوا مـرتكبني              
وهلذا الغرض، قد ينظر قادة اجملتمعات احمللية يف املشاركة يف برامج احلـوار والثقـة               . للعنف
  .املتبادلة
ن تضطلع بدور مهم يف ترويج احلوار بني األديـان وبـني        وميكن لوسائط اإلعالم أ     -٧٤

الثقافات فيما بني اجملتمعات احمللية ويف تعزيز بناء ثقافة السالم واحلوار، بسبل تشمل التغطية              
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املستقلة واحملايدة لألحداث ولعمليات السالم اجلارية يف مرحلة ما بعد العنف أو مـا بعـد                
  .الرتاع
املنتمني إىل مجاعات األقليات ومجاعات األغلبية املتضررين       وينبغي تشجيع الشباب      -٧٥

من العنف أو الرتاع، إما بصفتهم ضحايا أو ُجناة أو أفراداً ال دور هلم يف العنـف، علـى                    
لوجه، لتحديد القيم املشتركة والوقوف على االختالفات الثقافيـة       اً  املشاركة يف احلوار وجه   
  .ومناقشة قضايا السالم

للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن تشارك على حنو كامل يف اسـتعادة            وينبغي    -٧٦
قوة ثقافة حقوق اإلنسان، بوسائل تشمل التركيز على تنفيذ بـرامج للتـدريب والتثقيـف        

وينبغـي  . وتوعية اجلمهور هتدف إىل ضمان فهم حقوق األقليات واحترامها على حد سواء           
ليت متس األقليات املتصلة مبرحلة ما بعد العنـف،         هلذه املؤسسات أن ترصد القضايا اخلاصة ا      

وتبلغ سلطات الدولة هبا، وتسدي هلا النصيحة بشأهنا، وتتابع عملية إدماج حقوق األقليات             
  . ووجهات نظرها يف مجيع الربامج املتعلقة مبرحلة ما بعد العنف وبرامج اإلعمار

  توصيات إىل اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية   -٣  
ينبغي للمنظمات اإلقليمية أن تبقى على اتصال وثيق ومستمر باحلكومات الوطنية يف    -٧٧

املناطق اليت شهدت اندالع أعمال عنف وأن تدعم عند اللزوم عمليـات التـصدي علـى                
  .مستوى الوساطة واألمن وحقوق اإلنسان واجلوانب اإلنسانية

راءات واآلليات القائمة، أن تنظـر      لإلجاً  وينبغي لألمم املتحدة، عند االقتضاء ووفق       -٧٨
يف إنشاء جلان للتحقيق تضم خرباء دوليني لبحث حوادث العنف وقضية املساءلة على اجلرائم   

وينبغي للـدول   . إىل تقييمات هذه اللجان   اً  وأن تقدم توصيات استناد   ،  مستقالًاً  الفظيعة حبث 
وتتيح دخول أفراد اللجنة    اخلاضعة للتحقيق أن تتعاون على أكمل وجه مع هذه التحقيقات           

  . إليها على حنو كامل ودون قيود
وينبغي هليئات األمم املتحدة وآلياهتا ووكاالهتا املتخصصة امليدانية املعنية أن تـضمن            -٧٩

امتالك اخلربات املتخصصة الكافية يف جمال حقوق األقليات لتعزيز وتنسيق جهـود تنميـة              
  .ليت شهدت اندالع أعمال عنف بني اجلماعاتالقدرات على بناء السالم يف البلدان ا

للقانون الدويل، أن ينظر يف دعم اللجوء إىل        اً  وللمجتمع الدويل، عند االقتضاء ووفق      -٨٠
احملكمة اجلنائية الدولية يف حال عدم رغبة الدول يف مقاضاة مرتكيب اجلرائم الفظيعـة ضـد                

  .األقليات أو عدم قدرهتا على ذلك

        


