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  شروح جدول األعمال املؤقت    

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل   -١  

  مكان انعقاد الدورة    
ة بععقد الـدورة الـسا    سُت،  ١٩/٢٣ و ٦/١٥عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان        -١

 ٢٦ و ٢٥ات يف القاعة عشرين بقصر األمم يف جنيـف يـومي            للمحفل املعين بقضايا األقلي   
  . ٢٠١٤نوفمرب /تشرين الثاين

وسُيعرض على احملفل جدول األعمال املؤقت الوارد يف هذه الوثيقة كي ينظر فيـه                -٢
  .ويرد يف املرفق األول اجلدول الزمين املؤقت ألعمال الدورة. بغرض إقراره

  اجللسة االفتتاحية    
يديل ببيان كل من مفوض     سمث  . ي جملس حقوق اإلنسان ببيان افتتاح     سيديل رئيس   -٣

 اخلاصة واملقررةاألمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان، ورئيس احملفل املعين بقضايا األقليات،           
  .املعنية بقضايا األقليات

  الوثائق    
العتيـادي،  وإضافةً إىل توزيع الوثـائق ا     . ترد يف املرفق الثاين قائمة بوثائق الدورة        -٤

 الوثائق الرمسية للدورة متاحة يف موقع جملس حقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنت على ستكون
  ).www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/Session7.aspx: (العنوان التايل

  املناقشات    
تاح للمشاركني فرصة تقدمي عروض وتعليقات مـوجزة اسـتناداً إىل مـشاريع         سُت  -٥
وبعد العروض اليت تقّدم املواضيع املطروحة للنقاش لدى البدء   . توصيات اليت سُتعرض عليهم   ال

يف تناول كل بند من بنود جدول األعمال، سُتجرى مناقشة مفتوحة ُيدعى إىل اإلسهام فيها               
  .مجيع املشاركني الذين سجلوا أمساءهم يف قائمة املتكلمني

   سيةاإلطار القانوين واملفاهيم األسا  -٢  
ستقدم الدورة السابعة نبذة عامة عن املعايري واملبادئ الدولية واإلقليمية القائمة ذات              -٦

وستركز املناقـشة   . الصلة حبماية أفراد األقليات من العنف واجلرائم الفظيعة اليت تستهدفهم         
 على التعزيز واإلعمال الكامل لألحكام املنصوص عليها يف إعالن حقوق األشخاص املنتمني           

إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، وللمعايري الدولية األخرى ذات الـصلة،               
وسيبحث املشاركون سـبل ضـمان      . مثل اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها       
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إدراج املعايري الدولية املتعلقة حبماية األقليات مـن العنـف يف التـشريعات والـسياسات               
ومبدأ املسؤولية عـن تـوفري      " حقوق اإلنسان أوالً  "وسُينظر يف هنج    . ارسات الوطنية واملم

احلماية، ويف التزامات جهات فاعلة وطنية وإقليمية ودولية خمتلفة يف إطار األركان الثالثة هلذا 
وارد ، وعلى النحو ال   ٢٠٠٥املبدأ على النحو املبني يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام            

وسيناقش املشاركون يف الدورة دور اآلليات الدولية واإلقليمية . ٦٠/١يف قرار اجلمعية العامة 
وسُينظر يف أمهية وجود إطار قانوين قوي وضـمان إيـالء           . الوطنية املعنية بإعمال هذا املبدأ    

  . اهتمام مؤسسي للقضايا املتعلقة باألقليات

  ئم الفظيعةفهم األسباب اجلذرية للعنف واجلرا  -٣  
سيحدد املشاركون يف الدورة العوامل الرئيسية اليت هتيئ وتكّرس حالة الضعف اليت              -٧

وسُيركَّز بصورة خاصة علـى     . تعاين منها فئات األقليات وتعرضها للعنف واجلرائم الفظيعة       
 الكيفية اليت يؤدي هبا التمييز الصارخ واملستمر ومظاهر عدم املساواة فيما يتعلـق بـاحلقوق    

االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية إىل زيادة تعرض األقليات الفقـرية واملهمـشة            
وسُيشجَّع املشاركون على التشارك يف سيناريوهات حمددة تـربز         . للعنف واجلرائم الفظيعة  

كيف أن التحديات املستمرة وانتهاكات حقوق اإلنسان تعرض األقليات لتهديـد متكـرر             
 املمارسات التمييزية املنهجية وأمناط اإليذاء جتعلهم معرضـني للعنـف           بالعنف، وكيف أن  
  . واجلرائم الفظيعة

وسيبحث املشاركون األدوات واالستراتيجيات الفعالة لتحسني فهم وضع األقليات           -٨
والتحديات اليت تواجهها، والتوترات والتهديدات القائمة ودوافعها بوصفها عناصر أساسـية           

ويف هذا السياق، سريكز املشاركون علـى فهـم         .  املرتكبة بدافع الكراهية   ملنع االعتداءات 
وسُيشجع املشاركون على اإلدالء    . السياقات والبيئات اليت قد تتعرض فيها األقليات للعنف       

بتجارهبم وممارساهتم ومنهجياهتم اإلجيابية يف عدة جماالت منها حتديد التهديـدات ومجـع             
  .لوقوف على حجم ووضع فئات األقليات داخل أية دولةالبيانات وحتليلها من أجل ا

  حتسني منع العنف واجلرائم الفظيعة   -٤  
سيبحث املشاركون يف الدورة كيف ميكن ملختلف اجلهـات املعنيـة، مبـا فيهـا              -٩

احلكومات الوطنية واجملتمع املدين وفئات األقليات واجلهات الفاعلة اإلقليمية والدوليـة، أن            
وسيجري حبث  . االً يف املساعدة يف منع العنف واجلرائم الفظيعة ضد األقليات         تؤدي دوراً فع  

وقد يناقش املشاركون . أدوار وأنشطة هذه اجلهات املعنية من خالل عرض جتارب املشاركني
أمهية اإلدارة الرشيدة والشاملة يف منع العنف، واملبادرات الرامية إىل ضمان املشاركة الفعالة             

وقد ُينظـر يف دور     . ات يف اهليئات التشريعية واإلدارية وهيئات اختاذ القرار       من جانب األقلي  
وسـيقوم املـشاركون   . عنف العرقي أو الـديين التشريعات، مثالً يف حظر التحريض على ال 

بتحديد وتناول التحديات املتعلقة بعمل الشرطة واألمن بوصفهما عاملني هلما ارتباط مباشر            
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بتعرض األقليات للعنف واجلرائم الفظيعة، فضالً عن النهج الشاملة واالستباقية املتبعة إلنفـاذ      
  .القانون، واستراتيجيات احلماية

استعراض املؤشرات القائمة ومنهجيات تقدير املخاطر وآليات اإلنـذار         ويف سياق     -١٠
املبكر، سيحدد املشاركون الفجوات القائمة والتدابري اليت ميكن اختاذها لتحسني الُنُهج الراهنة          
وقنوات االتصال وتبادل املعلومات على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، بغيـة العمـل             

ويف ذلك السياق، ستناقش الدورة دور مجيع       . عنف يف مرحلة مبكرة   بصورة فعالة على منع ال    
ووسـائط  ) اجملتمعية والسياسية والدينيـة   (اجلهات املعنية، مبا فيها القيادات احمللية والوطنية        

  . اإلعالم يف منع العنف

   التدابري الضرورية للتسوية واحلماية واألمن-بعد اندالع العنف   -٥  
يف الدورة التحديات اخلاصة اليت تواجه التصدي للعنف الـذي       سيبحث املشاركون     -١١

اندلع، والتدابري احملددة الختاذ إجراءات أمنية تنفيذية فورية لوقف العنف على الصعيد الوطين             
وسُيشجَّع املشاركون على حبث دور مجيع اجلهات املعنية يف إجياد وتنفيـذ تـدابري              . بسرعة

اية األقليات املعرضة لالعتداء، مبا يف ذلك دور األقليات         سريعة ومالئمة للتصدي من أجل مح     
وسُتناقش . واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف إدامة احلوار فيما بني األعراق والديانات          

أمثلة عملية ملشاركة األقليات يف جماالت من قبيل احلـوار، والوسـاطة والتفـاوض، ودور          
ويف إطار هذا البند من جـدول       .  لدى نشوب نزاعات   القيادات اجملتمعية والسياسية والدينية   

األعمال، سيناقش املشاركون شواغل إنسانية حمددة تؤثر على األقليـات، ودور وأنـشطة             
اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين فيما يتعلق بالشواغل األمنية اخلاصـة بفئـات األقليـات               

  . واحتياجاهتا من احلماية
ه املسؤولية األساسية عن محاية السكان من العنف واجلرائم         ويف الوقت الذي تقع في      -١٢

الفظيعة على عاتق السلطات الوطنية وهيئات إنفاذ القانون، سيناقش املشاركون، يف إطـار             
هذا البند من جدول األعمال، دور الدول اجملاورة، واهليئات اإلقليمية والدولية مبوجب مبدأ             

تب على هذا املبدأ من التزامات قانونية، مبا يف ذلك عندما           املسؤولية عن توفري احلماية وما يتر     
وسُيناقش أيضاً دور آليات األمم     . ترتكب الدولة أعمال عنف وجرائم فظيعة أو تتورط فيها        

املتحدة يف توجيه عناية هيئات اختاذ القرارات يف األمم املتحدة إىل الـشواغل واملعلومـات               
  . رية حلقوق األقلياتاملتعلقة باالنتهاكات اجلماعية اجلا

   بناء السالم وإدارة التنوع- جتنب العنف املتجدد  -٦  
سيبحث املشاركون يف الدورة دور وأمهية إعمال حقوق األقليات يف حاالت ما بعد    -١٣

وسينظر املـشاركون يف    . العنف وما بعد الرتاع، كعامل أساسي إلرساء سالم مستقر ودائم         
تهاء الرتاع، منها تدابري لضمان املساءلة ومكافحة اإلفالت من         تدابري حمددة للمصاحلة بعد ان    

ويف إطار هذا البند من جدول األعمـال،        . العقاب على جرائم العنف املرتكبة ضد األقليات      
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سيناقش املشاركون دور ومسؤوليات مجيع اجلهات املعنية يف إدراج حقـوق واحتياجـات             
 مبا يف ذلك يف آليات العدالة االنتقالية، باعتبارها         األقليات يف أية مبادرات للسالم واملصاحلة،     

عناصر رئيسية لتمكني األقليات املتأثرة بالعنف واجلرائم الفظيعـة وإلعـادة بنـاء الثقـة               
  . واالطمئنان

  املالحظات اخلتامية   -٧  
سيحدد املشاركون يف احملفل الطرق القائمة للحصول على املساعدة مـن اهليئـات               -١٤

جملتمع الدويل من أجل تعزيز وتنسيق جهود بناء السالم ومنع العنف عندما تقـل              اإلقليمية وا 
وسينظر املشاركون فيما ميكن اختاذه     . قدرة احلكومات على معاجلة األمور بعد انتهاء الرتاع       

من إجراءات إضافية وما ميكن تقدميه من مساعدة، مبا يف ذلك املساعدة التقنية يف جمال قضايا     
  . األقليات

وسيعرض رئيس احملفل واملقررة اخلاصة املعنية بقضايا األقليات على املـشاركني يف              -١٥
  . احملفل مالحظاهتما اخلتامية، مبا يف ذلك املقترحات التطلعية بشأن اخلطوات املقبلة
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 املرفقات

 املرفق األول

  اجلدول الزمين ألعمال الدورة    
  ٢٠١٤ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٥ الثالثاء،

٠٠/١٨-٠٠/١٥  ٠٠/١٣-٠٠/١٠  
  افتتاح احملفل املعين بقضايا األقليات

كلمة ترحيب ومالحظات افتتاحية يديل هبـا         •
  رئيس جملس حقوق اإلنسان

مالحظات تديل هبا املقررة اخلاصـة املعنيـة          •
  بقضايا األقليات

مالحظات يديل هبا مفوض األمـم املتحـدة          •
  السامي حلقوق اإلنسان

ة للعنف واجلـرائم    فهم األسباب اجلذري  
  الفظيعة

مالحظات يديل هبا رئيس احملفل املعين بقضايا         •
  األقليات

  حتسني منع العنف واجلرائم الفظيعة

    اإلطار القانوين واملفاهيم األساسية
  
 

  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ األربعاء،
٠٠/١٨-٠٠/١٥  ٠٠/١٣-٠٠/١٠  

رية  التـدابري الـضرو    - بعد اندالع أعمال العنف   
  للتسوية واحلماية واألمن

بنـاء الـسالم     -جتنب العنف املتجدد    
  وإدارة التنوع

  املالحظات اخلتامية  
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  املرفق الثاين

  الوثائق املعروضة على احملفل املعين بقضايا األقليات يف دورته السابعة    
  العنوان  الرمز

A/HRC/FMI/2014/1 ن األمانةجدول األعمال املؤقت وشروحه؛ مذكرة مقدمة م  
A/HRC/FMI/2014/2 مذكرة أعدهتا املقررة اخلاصة املعنية بقضايا األقليات، ريتا اسحق ،

 بشأن منع ومواجهة العنف واجلرائم الفظيعة اليت تستهدف األقليات
A/HRC/FMI/2014/3  منع ومواجهة العنف واجلرائم الفظيعة اليت مشاريع توصيات بشأن

  تستهدف األقليات

        


