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 األعمال المؤقتشروح جدول   
 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -1 
 

 مكان انعقاد الدورة  
 ثامنـــــــــةالـــــــــدورة ال عقدســـــــــت  ، 19/23و 6/15عمـــــــــالجم سقـــــــــرار  جملـــــــــ  حقـــــــــو  اإلن ـــــــــا   -1
تشـــرين  25و 24سقصـــر األمـــم يف جنيـــ  يـــوم   20املعـــق سقاـــايا األقليـــات يف القاعـــة  منتـــد لل

 .2015الثاين/نوفمرب 
جـدول األعمـال املتقـل الـواره يف هـذث الوثيقـة رـ  ينظـر فيـ  س ـرض  املنتـد  علىوسي عرض  -2

 إقرارث. ويره يف املرفق األول اجلدول الزمق املتقل ألعمال الدورة.
 

 الجلسة االفتتاحية  
يديل سبيـا  رـل مـن مفـوض األمـم سـ. مث  سيديل رئي  جمل  حقو  اإلن ـا  سبيـا  افتتـاح -3

املعنيـــة  اخلاصـــة واملقـــررةاملعــق سقاـــايا األقليـــات،  املنتـــد  اإلن ـــا ، ورئـــي  املتحــدة ال ـــام   قـــو 
 سقاايا األقليات.

 
 الوثائق  

 ســـت و تـــره يف املرفـــق الثـــاين قائمـــة سوثـــائق الـــدورة. وإثـــافةجم إا تو يـــ  الوثـــائق ا عتيـــاه ،  -4
العنـــوا   اإلنرتنـــل علـــىالوثـــائق الر يـــة للـــدورة متاحـــة يف موقـــ  جملـــ  حقـــو  اإلن ـــا  علـــى  ـــب ة 

 (.www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/Session8.aspxالتايل: )
 

 المناقشات  
تاح للمشـــاررر فرصـــة تقـــدع عـــروض وتعليقـــات مـــوجزة اســـتناهاجم إا مشـــاري  التوصـــيات ســـت   -5

لبــديف يف تنــاول رــل الــس ســت عرض علــيهم. وسعــد العــروض الــس تقــدرم املواثــي  املطروحــة للنقــا  لــد  ا
سنــد مــن سنــوه جــدول األعمــال، ســت فر  مناقشــة مفتوحــة يـ ـدعى إا اإلســهام فيهــا  يــ  املشــاررر 

 الذين سفلوا أ ايفهم يف قائمة املت لمر.
 

   اإلطار القانوني والمفاهيم األساسية -2 
 
ستقدم الدورة الثامنة نبـذة عامـة عـن املعـايمل واملبـاهو الدوليـة واإلقليميـة القائمـة ةات الصـلة  -6

. وســرترز إجــرايفات العدالــة اجلنائيــةسالعــدل وصــو  حقــو  األقليــات علــى مجــو فعــال يف  يــ  مراحــل 
إعـال   يهـا يفال امـل لحح ـام املنصـول عل املناقشة على التداسمل املتعلقـة سـالتعزيز الفعـال واإلعمـال

إثنيــة وإا أقليــات هينيــة ول ويــة، وللمعــايمل الدوليــة  أو حقــو  األ ــاال املنتمــر إا أقليــات قوميــة
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روســيلة ملنــ  التحيــز والتمييــز ثــد األقليــات والتصــد   مــا يف رــل مرحلــة مــن األخــر  ةات الصــلة،  
 مراحل نظام العدالة اجلنائية.

حبمايــة صــلة املتملعــايمل واملبــاهو الدوليــة واإلقليميــة اوســيبحا املشــاررو  ســبل ثــما  إهرا   -7
ـــــات وتعزيـــــز حقـــــو   ـــــة اجلنائيـــــةاألقلي التشـــــريعات وال ياســـــات واملمارســـــات  ثـــــمن يف نظـــــام العدال

وسي بحا هور اآلليات الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة يف ثـما  إقامـة إطـار قـانوين وطـق قـو   الوطنية.
 تس ات إا القاايا املتعلقة ساألقليات. ماية األقليات وثما  انتباث امل

 
 األقليات وممارسة صالحيات الشرطة -3 

ثـــع  األقليـــات وتـــدع  ت ـــب العوامـــل الرئي ـــية الـــس ســـيقوم املشـــاررو  ستحديـــد ومناقشـــة  -8
قـــد و  يف ةلـــل التمييــز ا ي لـــ . مبـــا ،الشــرطة لصـــالحيات يةتع ـــفال أو يــةتمييز ها للممارســـة التعرثــو 
اجم تـــ ثمل اصوصـــية الـــس قـــد تـــتثر لل املنتهـــل أو الق ـــر ةات الطـــاس   الشـــرطة ســـاتممار ةلـــل شـــمل ي

يف  سالتـايل ي ـهم ممـا والقوالـ  النمطيـة لـبعأل األقليـات، الوصـمتعزيـز من خالل األقليات  يف اجم مفرط
 األهل .التماسل  وياع ألقليات وجمموعات اتوترات سر الشرطة من الحلقة مفرغة 

سشــــ ل  ته  سال ــــلطات إا ا  ــــتباثيف الــــدورة الظــــرو  الــــس قــــد تــــاملشــــاررو  وســــيحلل  -9
 ي ـــــمى سعمليـــــات التفـــــي  مـــــا إلجـــــرايف هماختيـــــار  أو قليـــــاتاألأل ـــــاال املنتمـــــر إا يف ا مفـــــر 

وســـت بحا حـــا ت اســـتهدفل  .متييـــز  وثـــارةات طـــاس  أســـباب " الـــس ت مـــن ورايفهـــا العشـــوائية"
 اإليقــــا  والتفتــــي  أو ليــــات التحقــــق مــــن ا ويــــةعميف إطــــار اجم الشــــرطة سشــــ ل مفــــر  أفــــراه فيهــــا
والقائمــــة اصوصــــية املنتهــــل لل أو ق ــــر أ ــــ ال أخــــر  مــــن ممارســــات الشــــرطة ةات الطــــاس  ال أو

 ارت ــاب األفــراه املعنيــريف  قــو  ة ولــي  علــى أ  ا ــتباثقليــاألويــة حماــاجم علــى خصــائة متصــلة ه
 عقيـدة هينيــةالعامـة املتزايــدة علـى أتبــا  راقبــة يف املاجم . وسـينظر املشــاررو  أياـ  نشـا  غـمل مشــرو أل

 جرائم مماثلة. أو معتنقيها يف جرائم إرهاسيةسعأل  جملره ا رتاك معينة
هور  يــ  اجلهــات صــاحبة املصــلحة يف اتــاة خطــوات اســتباقية ملنــ  وســيبحا املشــاررو   -10

ــــــة أســــــالي تبــــــا  مــــــن ا وانراملــــــوكفر امل لفــــــر س نفــــــاة القــــــ ــــــل يف مبــــــا ،تنميطي  اتســــــتفواسا  ةل
انتمائــ  إا  أو علــى  اتــ  أو الشــاة،مالمــ   علــىفقــ   القائمــة تفتــي العتقــا ت وعمليــات وا 
األثـر  الـس تفـ  مـنالتـداسمل  سشـ  التفـارب اإلااسيـة  بـاهلتعلـى   املشـاررو  وسيشـف   .ة معينةأقلي

احملايـــد  لي  الــس ت فـــل التطبيـــقســـا، وسشـــ   األاألقليـــات علــى املفــر  للممارســـات األمنيـــة التمييزيـــة
يف  والعالقــات ال ــلمية مــ  الشــرطةاجملتمعــ  التماســل تصــو   أو الــس تلــقتمييــز  للقــانو  و الغــمل و 

 جعل الشرطة خدمة  املة للفمي  وم تفيبة  حتياجاهتم. سطر  منها، هناية املطا 
القــــوة  هــــافي مبــــا   للقــــوة،املفــــر  الشــــرطة نــــ  اســــتادامملســــينظر املشــــاررو  يف تــــداسمل فعالــــة و  -11

 عنــد أ  اســتادامالتناســ  والاــرورة القصــو   ط شــر سالتــام  تقيــدالفتارــة، وأفاــل ال ــبل ل فالــة ال
يف  هـــذا الصـــده، قـــد ينظـــر املشـــاررو  ويف إثنيـــة. أو للقـــوة ثـــد أ ـــاال ينتمـــو  إا أقليـــات عرقيـــة
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املتنــاول روســيلة ملنــ   ويف وجــوه يليــات م ــايفلة متثيليــة وم ــتقلة و ــفافة العناصــر األساســية لاــما 
 استادام صالحيات الشرطة.إسايفة 
الثقــة يف املــوكفر امل لفــر قـو  ت أو الــس تعــز  الفعالــة املشــاررو  التــداسمل اإلااسيـةوسـيحده  -12

مايــة األقليــات مــن   صــد  لــ تت أو املتصــور( أو القــوانر )الفعلــ نــ  عــدم إنفــاة متس نفــاة القــوانر و 
املبــاهرات وا ســرتاتيفيات الفعالــة إل ــراك اجملتمعــات وسيشــمل ةلــل إجــرايف مناقشــة سشــ    .العنــ 

 على تواصل الشرطة م  اجملتمعات احمللية رنموة  للممارسات اجليدة.وأمثلة احمللية ومت ينها، 
 

 احتياجات األقليات وطلباتهم لبيةالتحديات الماثلة أمام نظم العدالة الجنائية في ت -4 
 اإلجــرايفات القاــائية اجلنائيــة، أثنــايف تواجههــا األقليــات معينــةحتــديات  ســينظر املشــاررو  يف -13
 ،عــدم التمييـــز ويف ،يف امل ـــاواة أمــام القـــانو  مالــس حتـــول هو  إعمــال حقــوقه  ـــواجزيف ةلــل ا مبــا
ـــة. ويف سشـــهاهاهتم يف  يـــدلو شـــهوه راألقليـــات   لتفـــارب وستشـــمل املناقشـــات حتلـــيالجم  حمارمـــة عاهل

و/أو املعتقــد  الثقافيــة تعزيــز واحــرتام البي ــة مــن أجــلحتديــد تــداسمل ستشــمل  رمــا  اإلجــرايفات اجلنائيــة،
الـس متنـ  األقليـات مـن  واجزا ـاجم وسـيحده املشـاررو  أياـ .القاـائية لشهوه أثنايف اإلجرايفاتلالديق 

 م ــــ لة تــــوافر امل ــــاعدة القانونيــــة س ــــبل منهــــا التطــــر  إا، داجليــــ التمثيــــل القــــانوين ةالتمتــــ  ساــــمان
وســيبحا املشــاررو   .وعــدم معرفــة اخليــارات املتاحــة لحقليــات اجليــدة والقــدرة علــى حتمــل ت لفتهــا،

ألقليــات يف ســيا  اإلجــرايفات فــراه اثــما  يايــة وإعمــال ا قــو  الل ويــة ألترمــ  إا تــداسمل اجم أياــ
  هوهاجم. أو مرسوايف رانوا متهاجلنائية، 

يف  مبـا التطبيـق التمييـز  لـنظم العقوسـات،املشـاررو  يف الـدورة  سيحده في  الوقل الذ ويف  -14
التمييــــز غــــمل  أو املقصــــوهالــــس قــــد تنشــــ  عــــن التحيــــز  العقوســــاتةلــــل عقوســــة اإلعــــدام والفــــوار  يف 

وا طم نــا   هــا  القاــائ اجليف العناصــر األساســية لتعزيــز الثقــة اجم أياــ املشــاررو   ــتعرضسياملبا ــر، 
هـــذث العناصـــر تـــداسمل مي ـــن أ  تشـــمل و  املهمشـــة. أو املوصـــومة األقليـــات لـــد  أفـــراهســـيما    ،إليـــ 
وتــوفمل متثيــل األقليــات يف اجلهــا  القاــائ ،  يــاهة و  م ــتقلة وحمايــدة ومتثيليــة، ســلطة قاــائية الــة فل

 يتعلــق مــا يف ةلــل مبــا عــدم التمييــز،مبـاهو لقاــاة واحملــامر سشــ   حقــو  األقليــات و ل يــةسـرام  تدريب
 ثـــمانات املرتتبـــة علـــى ةلـــل، وتـــوافر الت هيبيـــةجـــرايفات والتمييـــز غـــمل املبا ـــر، واإلالاـــمق التحيز ســـ

واجز التـداسمل الراميـة إا إ الـة ا ـيف اجم وسـينظر املشـاررو  أياـ .خار  نطـا  القاـايف لم ايفلةلوتداسمل 
إطــــال  ســــراحهم مــــن تــــداسمل إعــــاهة الت هيــــل والــــدعم سعــــد  مــــناألقليــــات الــــس حتــــول هو  اســــتفاهة 

 ال فن.
)أو  ةأعمــــال العنــــ  واإلســــايف الوقــــل الــــذ  ســــيتحاهو فيــــ  املشــــاررو  عــــن روايــــاتويف  -15

 ســـل األقليـــات يف ســـيا  ا حتفـــا  وغـــملث مـــن أ ـــ ال  ا تعـــاين منهـــسالـــ التعـــرض  ـــذ األعمـــال(
ــــل شــــمل يوس ملنــــ  هــــذث األعمــــال.اخلطــــوات الال مــــة اجم أياــــ و ا ريــــة، ســــو   ــــده اخلطــــوات ةل

 اخلصـائة الثقافيـة وال ذائيـة والدينيـة والل ويـة لل ـفنايفالال مة ل   تـ َراعـى إا حـد معقـول امللموسة 
عــن ا ي ــات امل ــتقلة املناســبة لرصــد كــرو  ا حتفــا ، مثــل اآلليــات  فاــالجم املنتمــر إا األقليــات، 
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اجم  اــم عــدهت ، الــسالربوتورــول ا ختيــار   تفاقيــة مناهاــة التعــذي مبوجــ  نشــ ة الوقائيــة الوطنيــة امل
 األقليات. من ممثل اجم رافي
إا  جلــــويف األقليــــاتاملشــــاررو  يف الــــدورة العناصــــر األساســــية لتح ــــر إم انيــــة وســــيحده  -16

 الــــس رمبــــاهاخــــل جمتمعــــات األقليــــات  ف ــــات املوجــــوهةتلــــل اللالعدالــــة، مــــ  إيــــاليف اهتمــــام خــــال 
 اإلعاقـــة واأل ـــاال ةو و   للاطـــر و الن ـــايف واألطفـــال املعرثـــ امبـــن فيهـــ ،اجم نـــاهر  إ    صـــوهتاي ـــم  

صـــــفات اجلن ـــــر  وا ويـــــة اجلن ـــــانية وحـــــامل وامليـــــل اجلن ـــــ  وم ـــــاير  و  ومزهوجـــــو واملثليــــات واملثليـــــ
 واجزإ الــــة ا ــــ الراميــــة إاا ســــرتاتيفيات واملمارســــات امل ــــنو . وســــيحده املشــــاررو  واأل ــــاال 

ـــةالف ، وهتي ـــة سي ـــة متاتيـــة ائمر اجلـــاألقليـــات عـــن الاـــحايا مـــن  الـــس حتـــول هو  إســـال احملتملـــة  أو علي
ــــات  ــــةلحقلي ، هم الشاصــــيرثــــما  ســــالمتهم وأمــــن سطــــر  منهــــا، ل ــــ  يلفــــتوا إا العدالــــة الر ي

الثقافيــــة ل ويــــة و/أو /أو الجتماعيــــة و/أو ا املاليــــة و/أو و اإلهاريــــة/أو التشــــريعية و حتديــــد ا ــــواجزو 
 وســــينظر إا العدالــــة.لفــــويف الن ــــايف، يف ممارســــة حقهــــا يف ال ســــيما   الــــس قــــد تواجههــــا األقليــــات،

اإلقليميـــة  امل ـــايفلة يليـــات إاألقليـــات جلـــويف اتـــداسمل أساســـية لتح ـــر إم انيـــة يف  اجم املشـــاررو  أياـــ
 والدولية.

 
 العدالةمعالجة األسباب الجذرية للتمييز في مجال إقامة  -5 

م افحـــة التمييـــز ثــــد  الـــس تعيـــقالـــدورة ا ـــواجز الفعليـــة واحملتملـــة  ســـيحده املشـــاررو  يف -17
 مـــن أجـــل التصـــد  للحـــواجزا ســـرتاتيفيات الفعالـــة  وســـت ناق  األقليـــات يف نظـــام العدالـــة اجلنائيـــة.

ة مـن يف رـل مرحلـة مـن مراحـل اإلجـرايفات اجلنائيـ هـاوحتليل بوسـةسيانات  ـاملة وم الس حتول هو    
تبـــاهل وسي شـــف    ، وقيـــال التقـــدم احملـــر  يف التصـــد   ـــا.وطاسعهـــا أجـــل تقيـــيم نطـــا  ا نتهارـــات
 حتديــــد سا ســــتناه إاتقنيــــات  ــــ  البيانــــات  ةفيمــــا  ــــاإلااسيــــة  اخلــــربات امللموســــة واملمارســــات

 هاهفـــة مـــن ومبشـــاررةاخلصوصـــية و مايـــة مـــ  ثـــمانات ا اجم متا ـــي، تهموافقمبـــو اهتم الـــذاو  ويـــ األفـــراه
التنمــي   لت ــهيلاســتادام البيانــات اإلثنيــة  ســويفالقاــايف علــى خطــر مــن أجــل ســيما    األقليــات،

  .ا د من عوض ثقالعنصر  واإل
قليـــات يف األزيـــاهة مشـــاررة األ ـــاال املنتمـــر إا لاملشـــاررو  يف الـــدورة تـــداسمل وســـيحده  -18

يف م افحـة التمييـز ثـد األقليـات يف  يـ   اجم أساسـي امالجم عـ الة، ساعتبـار ةلـل ي  جوان  إقامة العد
لتشــفي  علــى لاســرتاتيفيات فعالــة وستشــمل تلــل التــداسمل  .جوانــ  إهارة إجــرايفات العدالــة اجلنائيــة

ال ــماح ستــدرجهم يف ا ــرم و  وإسقــائهم يف وكــائفهم أفــراه يف الشــرطة وإهاريــر مــن األقليــات توكيــ 
اجم س املــ . وســيناق  املشــاررو  أياــ متنوعــة يف نظــام العدالــة اجلنائيــةد  سنــايف قــوة عاملــة الــوكيف  هــ

هــا  الشــرطة واجلا لتحــا  سألقليــات مــن الــس متنــ  ااحملتملــة  أو الفعليــة واجز الــة ا ــأفاــل ال ــبل إل
 .موكف  ال فو َمالك النياسة العامة واملهن القانونية و هوائر و القاائ  

وجــــوه  اــــما للــــنظم القائمــــة سشــــ   ا اإلااسيــــة مثلــــةاألهل   املشــــاررو  علــــى تبــــاشــــف  سي  و  -19
   تهما.الشرطة واجلها  القاائ  ونزاهاستقاللية  من أجل هعم ايفلة وامل للرقاسة يليات م تقلة



 A/HRC/FMI/2015/1 

 

6/8 GE.15-15297 

 

جمــال حقــو  اإلن ــا  ســرام  تدريبيــة فعالــة يف أمهيــة وثــ   الــدورة يف ســينظر املشــاررو  يفو  -20
 القاـــائير، مبـــن فـــيهم موكفـــو ال ـــفو .  ـــتولروامل وانرالقـــ  نفـــاةها للمـــوكفر امل لفـــر سوتقـــدمي

مبشــاررة  هاذيــاملبــاهرات التدريبيــة وتنف تصــميمأمثلــة ملموســة علــى ريفيــة ثــما   ســيتباهل املشــاررو و 
 وسالتشاور معهم.األقليات املوكفر ا الير املنتمر إا األقليات و هاهفة من 

 
 المالحظات الختامية  -6 

فيهــــا  مبــــا ،املصــــلحة اجلهــــات صــــاحبة للتعــــاو  مــــ  ملشــــاررو  يف املنتــــد  ســــبالجم ســــيحده ا -21
إا يليــات وأطــا  متييزيــة الــس مي ــن أ  تــته  ، مــن أجــل منــ  األســباب ااألقليــات أنف ــه جمموعــات

 رالــدو  ســينظر املشــاررو  يف ،و ــذا ال ــرض .يف  يــ  مراحــل إجــرايفات العدالــة اجلنائيــةوالتصــد   ــا 
يف ةلــــل املنظمــــات الدوليــــة  مبــــا - املصــــلحة اجلهــــات صــــاحبةمي ــــن أ  تاــــطل  ســــ  احملــــده الــــذ  

، األقليـاتوجمموعـات  اجملتمـ  املـدين، يهـاف مبـا ،غـمل ا  وميـةعن اجلهات الفاعلـة  واإلقليمية، فاالجم 
 .الموسائ  اإلعو   و ال ياسي قاهةواملتس ات الوطنية  قو  اإلن ا ، وال ، و والزعمايف الديني

 املنتـد  واملقـررة اخلاصـة املعنيـة سقاـايا األقليـات علـى املشـاررر يف املنتـد  وسيعرض رئـي  -22
 املتاسعة. يف ةلل مقرتحات تطلعية سش   خطوات مبا مالحظاهتما اخلتامية،
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 المرفقات
 
 المرفق األول
 

 الجدول الزمني ألعمال الدورة  
 

  2015تشرين الثاين/نوفمرب  24الثالثايف 
00/10-00/13 00/15-00/18 
 افتتاح املنتد  املعق سقاايا األقليات  
رلمة ترحيـ  ومالحظـات افتتاحيـة يـديل هـا رئـي   •

 جمل  حقو  اإلن ا 
مالحظـــات تـــديل هـــا املقـــررة اخلاصـــة املعنيـــة سقاـــايا  •

 األقليات
مالحظات يـديل هـا مفـوض األمـم املتحـدة ال ـام   •

  قو  اإلن ا 

 وممارسة صالحية الشرطة األقليات

مالحظـــات يـــديل هـــا رئـــي  املنتـــد  املعـــق سقاـــايا  •
 األقليات

 

  اإلطار القانوين واملفاهيم األساسية
   

 2015تشرين الثاين/نوفمرب  25األرسعايف 
00/10-00/13 00/15-00/18 

ـــــة اجلنائيـــــة يف تلبيـــــة    التحـــــديات املاثلـــــة أمـــــام نظـــــم العدال
 احتياجات األقليات ومطالبهم 

معاجلـــــة األســـــباب اجلذريـــــة للتمييـــــز يف جمـــــال 
 إقامة العدالة

 املالحظات اخلتامية 
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 المرفق الثاني
 

 الوثائق المعروضة على المنتدى المعني بقضايا األقليات في دورته الثامنة  
 

 العنوا  الرمز
  

A/HRC/FMI/2015/1 جدول األعمال املتقل و روح ؛ مذررة مقدمة من األمانة العامة 
A/HRC/FMI/2014/2 مشاري  توصيات سش   األقليات يف نظام العدالة اجلنائية 

 


