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الدورة الرابعة للمنتدى المعني بقضايا األقليات يومي  2و  3ديسمبر/كانون األول 2021
مذكرة إعالمية
أين ومتى وكيف سيعقد المنتدى؟
• سيعقد المنتدى السنوي المعني بقضايا األقليات في الثاني والثالث من شهر ديسمبر  2021بطريقة
مختلطة :في جنيف (القاعة  ، XXقصر األمم) ،وإفتراضيا ً عبر منصة زوم.
نظرا لجراءات التباعد الجسدي المعمول بها بسبب وباء كوفيد ،19-سيكون عدد المشاركين في
•
ً
القاعة  XXمحدودًا .قد تقوم األمانة العامة بتحديد عدد المشاركين المقبولين لكل وفد للحضور في
قاعة الجلسات.
• سيكون عدد المشاركين عبر النترنت على منصة زوم محدودًا أيضًا .نشجع جميع أصحاب
المصلحة المهتمين على التسجيل في أقرب وقت ممكن لضمان مشاركتهم.
• سيوجه المنتدى المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بقضايا األقليات الدكتور فيرناند دي فارينيس،
وت ترأسه الدكتورة فيكتوريا دوندا من األرجنتين.
من يستطيع المشاركة في المنتدى؟
المنتدى مفتوح أمام الدول األعضاء وآليات األمم المتحدة وهيئاتها ووكاالتها المتخصصة وصناديقها
وبرامجها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات واآلليات القليمية في مجال حقوق النسان والمؤسسات
الوطنية لحقوق النسان والهيئات الوطنية األخرى ذات الصلة واألكاديميين والخبراء في مجال األقليات
وممثلي األقليات واألقليات والمنظمات غير الحكومية.
ما هو موضوع وهيكل المنتدى؟
• موضوع المنتدى هذا العام هو "منع الصراعات وحماية حقوق النسان لألقليات" .اقرأ جدول
األعمال المؤقت لمزيد من التفاصيل حول الموضوع.
• سيقدم المتحدثين  -ثالثة في كل جلسة  -المناقشة من خالل مداخلة عبر النترنت ،والتي ال تتجاوز
سبعة دقائق.
• سيتمحور المنتدى حول أربع حلقات نقاش مواضيعية كالتالي:
 .1األسباب الجذرية للصراعات المعاصرة المعتلقة باألقليات.
 .2األطر القانونية والمؤسسية :حقوق النسان لألقليات ومنع الصراعات.
 .3التركيز على حقوق األقليات والوقاية الفعالة من الصراعات.
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 .4نحو سالم دائم :مبادرات إيجابية لحماية حقوق األقليات على نحو أفضل من أجل منع نشوب
الصراعات.
• بعد كل جلسة  ،سيكون المجال مفتو ًحا للمداخالت الشفوية .بنا ًء على عدد المشاركين الذين يطلبون
الكلمة ،سيعلن رئيس المنتدى عن مدة المداخالت الشفوية في بداية كل جلسة .ومع ذلك ،يجب أن
يكون المشاركين على استعداد لتقديم مداخالتهم في دقيقتين.
كيفية اإلنخراط في المنتدى؟
• يمكن للمشاركين المقبولين االنخراط في المنتدى من خالل تقديم مداخالت شفوية .سيتم توفير
الترجمة الفورية بلغات األمم المتحدة الرسمية الست (االنكليزية والعربية والصينية واألسبانية
والفرنسية والروسية) ،ويجب أن تلتزم جميع المداخالت بالموضوع قيد المناقشة وأن تحتوي على
توصيات محددة.
• يمكن للمشاركين وكذلك األفراد والمنظمات الذين لن يتمكنوا من المشاركة في المنتدى أو الذين ال
يرغبون في تقديم مداخلة ،المشاركة في المناقشات عن طريق إرسال تقرير مكتوب يتضمن مقترح
توصيات إلى البريد اللكتروني التاليohchr-minorityforum@un.org :
• يمكن متابعة الحدث عبر البث المباشر على تلفزيون موقع األمم المتحدة اللكتروني .سيتم توفير
رابط البث المباشر على صفحة الويب الخاصة بالمنتدى قبل أيام قليلة من الحدث.
كيف سيتم ترتيب قائمة المتحدثين؟
•
•
•
•

أثناء التسجيل في المنتدى ،سيُطلب من المشاركين تحديد الجلسة التي يرغبون بتقديم مداخلة فيها.
سيتمكن المشاركون المسجلون من أخذ الكلمة مرة واحدة في كل جلسة من جلسات جدول األعمال.
إذا سمح الوقت ،يمكن إعطاؤهم الكلمة لجلسات أخرى.
سيتم االنتهاء من إعداد قائمة المتحدثين بنا ًء على عدد الذين يطلبون الكلمة في كل جلسة.
سيسعى رئيس المنتدى إلى ضمان التوازن القليمي والجنساني والمؤسسي عند تقديم المداخالت من
قبل الحاضرين.

كيف تحضر للمنتدى؟
• يُشجع المشاركون على قراءة جدول األعمال المؤقت والمواد األخرى المتاحة على صفحة الويب
الخاصة بالمنتدى.
• نشجع جميع المشاركين على التركيز حول القضايا والتوصيات الرئيسية فيما يتعلق بمواضيع كل
جلسة من الجلسات المواضيعية للمنتدى.
• عند التحضير لمداخلة شفوية ،يتم تشجيع المشاركين المقبولين على ضمان قدرتهم على تقديم
مداخلتهم من خالل التحدث بوتيرة معتدلة؛ ما ال يزيد عن  120 - 100كلمة في الدقيقة.
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• يجب على المشاركين المقبولين إرسال بياناتهم إلى أمانة المنتدى قبل يوم واحد على األقل إلى
ohchr-minorityforum@un.org
• يجب على المشاركين عبر النترنت اتباع متطلبات خاصة عند التحضير للمنتدى .سيتم نشر دليل
المشاركين عبر النترنت على صفحة الويب الخاصة بالمنتدى.
ما هي مخرجات منتدى قضايا األقليات؟
• خالل المنتدى ،سيقوم المشاركون بتحديد عددًا من التوصيات لمعالجة قضية منع نشوب
الصراعات وحماية حقوق النسان لألقليات.
• سيتم تجميع التوصيات في تقرير سيقدمه المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بقضايا األقليات إلى
الدورة التاسعة واألربعين لمجلس حقوق النسان في مارس .2022
• سيقوم رئيس المنتدى بإعداد تقرير موجز عن المناقشات والذي سيكون متاحا ً على صفحة الويب
الخاصة بالمنتدى بعد اختتامه.
ما هي تدابير الوصول المعمول بها في المنتدى؟
• سيتم توفير الترجمة الفورية بلغة الشارة الدولية خالل المنتدى.
• سيتم توفير التسميات التوضيحية باللغات النجليزية والسبانية والفرنسية خالل المنتدى.
• يتم تشجيع األشخاص ذوي العاقة الذين يقومون بالتسجيل في المنتدى على ملء قسم "متطلبات
الوصول" عند التسجيل .ستحاول األمانة العامة تلبية الطلبات إلى أقصى حد ممكن.

أين يتم توجية أي اسئلة إضافية حول المنتدى؟
• يجب توجيه أي أسئلة أو طلبات للحصول على معلومات إلى أمانة المنتدى المعني بقضايا األقليات،
فرع الجراءات الخاصة ،مكتب المفوض السامي لحقوق النسان على:
ohchr-minorityforum@un.org
• ستتضمن صفحة الويب الخاصة بالمنتدى أيضًا جدول األعمال المؤقت والمعلومات المتعلقة
بالتسجيل في المنتدى والمتحدثين الخبراء المدعوين وقائمة المتحدثين.

