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 -1إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل

مكان انعقاد 
الدورة
عمال ال الالا بقال ال الرار لال ال ال حق ال الالوق اإلنس ال الالان  15/6و ،23/19س ال الالتلعقد ال ال الالدورة التاس ال الالعة
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وسالاليلعرع علالالن املنتالالدا جالالدول األعمالالال املؤقالالت ال الوارد يف ه ال ف الوثيقالالة ك ال ينظالالر في ال
بغرع إقرارف .ويرد برنامج عمل الدورة يف املرفق .


االفتتاحية
اجللسة
سالاليدر رئالالي ل ال حقالالوق اإلنسالالان ببيالالان افتتالالاح يلي ال بيالالان كالالل مالالن مفالالوع األمالالم
املتحدة السام حلقوق اإلنسان ،ورئي املنتالدا املعالض بق الايا األقليالات ،واملقالررة اااعالة املعنيالة
بق ايا األقليات.

 
الوثائق
إضافةا إىل توزيع الوثائق يف شكل مطبوع ،ستتاح وثائق الدورة علن املوقع الشالبك للال
حقوق اإلنسان ( www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/Session9.aspx
).


املناقشات

س الالتلتاح للمش الالارك فرع الالة تق الالدق ع الالروع وتعليق الالات م الالوجاة بشال ال ن مش الالاريع التوع الاليات
املقدمالالة للمواضالاليع الالالي س التناقَش يف إطالالار كالالل بنالالد مالالن جالالدول
املعروضالالة علالالي م .وبعالالد العالالروع ِّ
األعمال ،سيلدعن مجيع املشارك إىل اإلس ام يف مناقشالة مفتوحالة .وينبغال للمشالارك أن يعربالوا
عن رغبت م يف أخ الكلمة بإضافة أمسائ م إىل قائمة املتحدث يف بداية كل دورة.

األساسية
 -2اإلطار القانوني والمفاهيم
يف ال الالدورة التاس الالعة ،سيس الالتعرع املش الالاركون أحك الالام الق الالانون ال الالدور حلق الالوق اإلنس الالان،
والقانون اإلنساين الدور ،وقانون الالجئ وقالانون الكالوارف فيمالا االرت احالرتام حقالوق األقليالات
ومحايت الالا وإعمايفالالا يف حالالاالت األزمالالات اإلنسالالانية .ومالالن خالالالل العالالروع واملناقشالالات ،سيسالالعن
املشالالاركون إىل اق الرتاح سالالبل سالالد الف الوات الفاعالاللة ب ال املعالالايف الدوليالالة والتش الريع والتنفي ال علالالن
الصالالعيد الالالوطض .وسيناقشالالون أي ال ا دور األطالالر القانونيالالة والسياسالالاتية يف زيالالادة مسالالا لة اجل الالات
الفاعلالالة اإلنسالالانية الدوليالالة نالالاف السالالكان املت الالررين ،ومالالن م األقليالالات ،مالالع االع الرتا يف الوقالالت
نفس بااللتاامات والنظم القائمة مثل املعمول هبا يف حركة الصليب األمحر وايفالل األمحر.
وس الاليناقش املش الالاركون أف الالل الس الالبل ال الالي اك الالن هب الالا نس الاليد املب الالاد واملع الالايف الدولي الالة
واإلقليمي الالة املتعلق الالة باألقلي الالات ،مث الالل احل الالق األساس ال يف املس الالاواة وع الالدم التميي الالا واحل الالق يف محاي الالة
وج ودهالالا ،ويف تعاي الالا هويت الالا ويف املشالالاركة الفعال الالة والدي الالة ،عن الالد وضالالع ب الرامج اإلغاث الالة اإلنس الالانية
الوطنية والدولية.
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 -٣احترام حقوق األقليات كوسيلة لمنع األزمات اإلنسانية أو تخفيف أثرها
س ال الاليقف املش ال الالاركون عل ال الالن العوام ال الالل الرئيس ال الالية املؤدي ال الالة إىل ان ال الالدالع األزم ال الالات اإلنس ال الالانية
وسيناقشالالون هال ف العوامالالل  -مثالالل النامجالالة عالالن الصالراعات والكالوارف الطبيعيالالة والكالوارف الالالي مالالن
ع الالنع اإلنس الالان ،واألوبئ الالة  -حي الالؤ ت الالؤثر بش الالكل غ الالف متناس الالب يف فئ الالات األقلي الالات .ويف ال الالدورة
التاسالالعة ،سالاليبحؤ املشالالاركون كيفيالالة اجتنالالامل ه ال ا األثالالر غالالف املتناسالالب ال ال ي الالر تمعالالات
األقليات أو التخفيف من حدت من خالل التخطيط الدقيق والتشارك ووضع خطط الطوار .
وإدراكالا للصالاللة القويالالة الرابطالالة بال السالالم واالسالالتقرار ومحايالالة حقالالوق األقليالالات وتعاياهالالا،
سيستكشالالف املشالالاركون أي ال ا كيالالف أن احالرتام حقالالوق األقليالالات ومحايت الالا وإعمايفالالا قالالد يسال م يف
منع األزمات اإلنسانية .ويف هال ا الصالدد ،يليالات اإلنال ار املبكالر دور أساسال يف منالع النااعالات،
ملالالا تت الالمن مالالن رعالالد لق الالايا مالالن قبيالالل اح الرتام هويالالة األقليالالات وتعاياهالالا ومشالالاركة األقليالالات يف
احليالالاة السياسالالية واالقتصالالادية والثقافيالالة واملسالالاواة والفعاليالالة يف الل الالو إىل الق الالا وغالالف ذلال مالالن
سبل االنتصا الفعالة من انت اكات حقوق اإلنسان لفئات األقليات .وسيسعن املشالاركون إىل
االستفادة من خربات فئات األقليات الي سامهت جب ودهالا يف منالع نشالومل النااعالات ،إذ سالعت
إىل إقامالالة وعالاليانة تمعالالات يعم الالا الوئالالام والتنالالوع والتشالالار وروح اجلماعالالة .وسالالينظر املشالالاركون
أي ا يف التش يع علن إقامة تمعات مرنة شالاملة لل ميالع ومالدا قالدرلا علالن ننيالب األقليالات
املعانالالاة غالالف املتناسالالبة مالالن أثالالر األزمالالات اإلنسالالانية غالالف النااعالالات ،أ مالالن أزمالالات مثالالل الك الوارف
أو األوبئة.
وس الاليلدعن املش الالاركون إىل دراس الالة واق ال الرتاح الس الالبل الكفيل الالة ب ال ال ن نع الالل اجل الالات الفاعلال الالة
اإلنسالالانية الدوليالالة واإلقليميالالة والوطنيالالة وا ليالالة تراعال بصالالورة من يالالة احتياجالالات األقليالالات وغفهالالا
م الالن الفئال الالات ال الالعيفة عنال الالد التخطال الاليط ،وتقي الاليم املخال الالاطر ،ووضال الالع خط الالط الط ال الوار  .وسال الاليناقش
املش الالاركون الس الالبل الكفيل الالة بالتغل الالب عل الالن التح الالديات الس الالائدة يف الالال توزي الالع املعون الالة اإلنس الالانية
بالتسالالاو  ،الالا يف ذل ال تال ليل العقبالالات املاديالالة واألمنيالالة الالالي تعالالرتع الوعالالول إىل املنالالاطق النائيالالة
وعدم كفاية التمويل أو املوارد األخرا القتنالا الوسالائل اللوجسالتية هبالد الوعالول إىل التمعالات
ا لية املوجودة يف ه ف املناطق.
وسيسعن املشاركون إىل حتديد االسرتاتي يات الفعالة الي ستمكن احلكومات واجل ات
الفاعلالالة اإلنسالالانية مالالن إقامالالة قن الوات اتصالالال موثوقالالة مالالع التمعالالات ا ليالالة املعرضالالة للخطالالر ،الالا يف
ذل تمعات األقليات ،قبل وقوع األزمالات .وسيناقشالون كيالف أن إقامالة خطالوا اتصالال فعالالة
وموثوقالالة قبالل انالالدالع األزمالالات قالالد يكالالون أمالرا أساسالالي ا مالالن نالالاحيت علالالن األقالالل :مالالن حيالالؤ مجالالع
املعلومالالات والبيانالالات الدقيقالالة بشال ن فئالالات األقليالالات مالالن أجالالل وضالالع ااطالالط ،الالا يف ذلال خطالالط
الطوار ومن حيؤ ضمان املشاركة الدية لألقليات يف وضع ه ف ااطالط .وسالينظر املشالاركون
أي ال الا يف إجيال الالاد أف ال الالل السال الالبل ل ال الالمان اسال الالتمرار خطال الالوا االتصال الالال املوثوقال الالة يف العمال الالل عنال الالدما
تندلع األزمات.
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 -٤حماية حقوق األقليات خالل األزمات اإلنسانية
سيسالالعن املشالالاركون إىل حتديالالد احتياجالالات األقليالالات ،الالا يف ذلال االحتياجالالات اااعالالة
بنسا وأطفالال األقليالات ،يف األزمالات اإلنسالانية وإىل تقياليم خطالر معانالالم بشالكل غالف متناسالب
مالالن أثالالر ه ال ف األزمالالات .وسيسالاللط املشالالاركون ال الالو علالالن العوامالالل املختلفالالة الالالي تالالدق األثالالر غالالف
املتناسب ال ختلف األزمات يف أوساا األقليات وسيناقشالون ضالرورة وضالع اسالرتاتي يات أكثالر
اس الالت دافا وزي الالاد َة املعون الالة واالس الالتثمارات األمني الالة م الالن أج الالل تلبي الالة االحتياج الالات اااع الالة لألقلي الالات
والتصد ألثر األزمالات بطريقالة أف الل .وسيناقشالون سالبل ضالمان عالدم التمييالا ضالد األقليالات يف
إيصال املسالاعدة اإلنسالانية ،رغالم التحالديات العديالدة ،الا يف ذلال مالن خالالل تقياليم عالدد وموقالع
بع الالق األقلي الالات املت الالررة بش الالكل مباش الالر أو غ الالف مباش الالر م الالن أزم الالة إنس الالانية وحتدي الالد الال ال ين ق الالد
لُياع ال الالرون بال ال ال خط ال الالوا النال ال الااع ،والال ال ال ين ق ال الالد يكون ال الالون يف يم ال الالات للمش ال الالردين داخليال ال الا ،أو يف
مستوطنات غف رمسية أو ناال أسر م يفة ،وال ين قد يكونون متفرق  ،وال ين لن يقالدروا علالن
االستفادة من احلماية الدولية لكليا إال إذا استطاعوا الوعول إىل أراض دولة أخرا.
وسيشالف املشالاركون إىل أمهيالالة جعالل تمعالالات األقليالات علالالن اطالالع جيالالد قالوق م قبالالل
انال الالدالع األزم ال الالة وخاليف ال الالا وبع ال الالدها ،ح ال الالو تال الالتمكن م ال الالن مس ال الالا لة الدول ال الالة واملنظم ال الالات اإلنس ال الالانية.
وسيسالتعرع املشالالاركون أمهيالالة ضالمان سالالالمة وحريالالة حركالة األقليالالات املت الالررة مالن األزمالالة ،وكال ل
الوفا قوق ا االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقوق ا املدنية والسياسية.
وسيتناول املشاركون أمهية محايالة املالدني خالالل النالااع ،واحلاجالة إىل تنفيال فعالال للقالانون
اإلنسالالاين ال الالدور والق الالانون ال الالدور حلق الالوق اإلنس الالان ،ضالالمن مجل الالة أم الالور ،حرع ال ا عل الالن التخفي الالف
ما أمكن مالن األثالر الالحالق بالسالكان املالدني  ،واحلالد مالن النالاوح القسالر ووقالف ايف مالات علالن
املدني وضمان واحرتام املمرات اإلنسانية املؤدية إىل أماكن يف مناطق النااع.
وسالاليبحؤ املشالالاركون كيالالف أن اتبالالاع مالالج قالالائم علالالن حقالالوق األقليالالات قالالد يكالالون عالالامالا
موج ا جل ود التصالد للكالوارف ،وبالتالار ضالمان مراعالاة أعالوات األقليالات وشالواغل م يف بالرامج
اإلغاثة واإلنعاش.
وسيستكشف املشاركون كيف أن متك اجل ات الفاعلالة اإلنسالانية ا ليالة قالد يسال م يف
متثيالالل أف الالل ملصالالا األقليالالات خالالالل العمليالالات اإلنسالالانية .مث إن إدرا التنالالوع والتكامالالل ال ال
تتسم ب اجل ات اإلنسانية الدولية والوطنية وا لية اجليدة التنسيق ،والشراكة املتاايدة مع اجل ات
الفاعلالالة ا ليالالة ،الالالي غالب الا مالالا يكالالون ف م الالا للالالديناميات االجتماعيالالة والثقافيالالة والسياسالالية ا ليالالة
أف ل وتكون إمكانية وعالويفا إىل املنالاطق النائيالة أيسالر ،أمالر قالد ال يسالاعد علالن حتسال الكفالا ة
والشالالرعية بشالالكل عالالام لعمليالالات اإلغاثالالة اإلنسالالانية الدوليالالة فحسالالب بالالل مالالن شال ن أي الا أن يعالالاز
مشاركة األقليات أكثر يف العمليات الي متس ا.
وسالاليناقش املشالالاركون الصالاللة القائمالالة ب ال األزمالالات ولديالالد هويالالة األقليالالات ،وسيلتمسالالون
السالبل الكفيلالالة بتمكال األقليالات مالالن احلفالالا علالن هويالالا الثقافيالالة واللغويالة والدينيالالة حالالو خالالالل
األزمات الطويلة.

4

GE.16-16207

A/HRC/FMI/2016/1

 -5التعافي من األزمة :كفالة حلول دائمة
س الاليدرمل املش الالاركون التح الالديات ال الالي تواج الالا األقلي الالات الس الالاعية إىل الع الالودة إىل احلي الالاة
الطبيعيالالة بعالالد انت الالا األزمالالة ،مثلمالالا تواج ال عنالالد عودلالالا إىل موطن الالا األعالالل  ،أو إجيادهالالا موطن الا
جديدا بعد تشريدها ،أو لدا سالعي ا إىل إنعالاش االقتصالادات ا ليالة وااالدمات االجتماعيالة بعالد
طول عالة ،أو عند اسرتداد املمتلكات والب ائع بعد األزمة أو اكتسامل م ارات تلفة والبحؤ
عن م نة جديدة يف بيئة جديدة .وسيت مل املشاركون يف السبل الكفيلة جبعل األقليالات يف مال من
من التخلف عن الركب اجتماعي ا واقتصادي ا يف مرحلة االنتعاش من األزمات.

وسالاليتناول املشالالاركون ضالالرورة احلالالرر علالالن أن يشالالار مجيالالع أف الراد األقليالالات ،الالن فالالي م
ال ال ين يعالالانون مالالن التمييالالا ب شالالكال املتع الالددة واملتقاطعالالة ،مثالالل النسالالا واألطفالالال ،وكبالالار الس الالن،
والشبامل ،واألشخار ذو اإلعاقة أو املثليات واملثلي واألشخار ذو امليول اجلنسية الثنائيالة
ومغالاير ايفويالالة اجلنسالالية وحالالامل عالالفات اجلنسال  ،مشالالاركةا نشالالطةا يف املشالالاورات لتحديالالد أف الالل
اايارات املمكنة املتاحة إلي م من أجل العودة أو االنتعاش من األزمة .وسيلنظر يف أف ل السالبل
املتاحة أمام األقليات لكال يتسالهل يفالا أخال زمالام املبالادرة واملشالاركة يف اختالاذ القالرارات الالي متسال ا،
ومن ذل علن سبيل املثال القرارات املتعلقة بإجياد مكان إلعادة التالوط  ،أو يف حتديالد الاالت
األولويالالة فيمالالا االالرت تقالالدق املسالالاعدة بعالالد األزمالالات .وسالاليناقش املشالالاركون أي الا أمهيالالة الوسالالاطة
وآلي الالات وإجال الرا ات تق الالدق الش الالكاوا املتاح الالة لألقلي الالات م الالن أج الالل تب الالادل خال الربالم والتعب الالف ع الالن
شواغل م إزا إدارة عمليات اإلغاثة الوطنية والدولية.
وسينظر املشاركون يف عدد من اجلوانب ،ا يف ذل  :مسؤولية مجيالع الالدول فيمالا يتعلالق
باحلالد مالن هالالاهرة انعالدام اجلنسالية ،حيالالؤ غالبالا مالا يالالؤثر ذلال تال ثفا غالالف متناسالب يف األقليالالات يف
األزم الالات اإلنس الالانية ومس الالؤولية ال الالدول امل الاليفة فيم الالا يتعل الالق بإدم الالا الالجئال ال وط الالال الل الالو
وامل اجرين ال ين يفم هوية أقلية بارزة داخل تمع م مع متكين م من ا افظة علن تراث م الديض
واللغو والثقايف والتاام الدول بش ن محاية طال الل و  ،ا يف ذل ضمان مبدأ عالدم اإلعالادة
القسرية ،وإجياد حلول دائمة.

ختامية
 -٦مالحظات
سيسالالتند املشالالاركون إىل نتالالائج املناقشالالات الالالي اسالالتمرت يالالوم للتفكالالف يف االحتياجالالات
اااعالالة لألقلي الالات يف األزم الالات اإلنسالالانية ،واألث الالر غ الالف املتناس الالب ال ال ختلف ال ه ال ف األزم الالات يف
تمعات األقليات .وسيلش َّ عون علن إبدا ما لدي م من تعليقات وإس امات ووضع اللمسات
األخفة علن موعة مالن مشالاريع التوعاليات املتعلقالة باألقليالات يف األزمالات اإلنسالانية وساليلدعون
إىل حتديالالد توعالاليات إضالالافية للالالدول واجل الالات الفاعلالالة اإلنسالالانية احلكوميالالة الدوليالالة وغالالف احلكوميالالة
ل مان عدم التمييا واحرتام وتعايا حقوق األقليات يف مجيع مراحل األزمات اإلنسانية.
وسالاليدر رئالالي املنتالالدا واملق الالررة اااعالالة املعنيالالة بق الالايا األقليالالات الحظالالات ختامي الالة،
ا يف ذل مقرتحات بش ن خطوات املتابعة الي يتع علن املشارك يف املنتدا اختاذها.
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المرفق
برنامج العمل

/الساعة
التاريخ

الخميس  2٤تشرين الثاني/
نوفمبر 2٠1٦
13/00-10/00

18/00-15/00
الجمعة  25تشرين الثاني/
نوفمبر 2٠1٦
13/00-10/00
18/00-15/00
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األعمال
بند جدول

الربنامج

 -1إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل

افتتاح املنتدا املعض بق ايا األقليات
• كلم ال الالة ترحي ال الالب ومالحظ ال الالات افتتاحي ال الالة

اإلنسان
يدر هبا رئي ل حقوق
• مالحظ ال الالات ي ال الالدر هب ال الالا مف ال الالوع األم ال الالم

اإلنسان
املتحدة السام حلقوق
• مالحظات يدر هبا رئالي ا فالل املعالض
بق ايا األقليات
• مالحظ ال الالات ت ال الالدر هب ال الالا املق ال الالررة اااع ال الالة

األقليات
املعنية بق ايا

 -2اإلطار القانوين واملفاهيم األساسية
 -3احال الرتام حق الالوق األقلي الالات كوس الاليلة ملن الالع
األزمات اإلنسانية أو ختفيف أثرها
 -4محاية حقوق األقليات خالل األزمالات
اإلنسانية
 -5التعايف من األزمة :كفالة حلول دائمة

ختامية
 -6مالحظات
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