
Fórum Regional África-Médio Oriente: Trabalhar para a prevenção de conflitos 
através da protecção dos direitos das minorias 	

GENEBRA (8 de Junho de 2021) - O Fórum Regional África-Médio Oriente sobre a 
prevenção de conflitos e a protecção dos direitos humanos das minorias, convocado 
pelo Relator Especial da ONU para as questões das minorias Fernand de Varennes, 
terá lugar nos dias 15 e 16 de Junho.	

Acolhido pelo Governo da Gâmbia, o Fórum Regional reunirá mais de 200 partici-
pantes pertencentes a grupos minoritários e representantes estatais, bem como a 
ONU, representantes de organizações regionais, de grupos minoritários e da so-
ciedade civil. As inscrições para o evento estão abertas até 9 de junho, às 23 horas 
CEST.	

O Fórum Regional África-Médio Oriente é o segundo de quatro fóruns regionais 
convocados em 2021 sobre a manutenção da paz através da justiça e dos direitos 
humanos para as minorias, e irá discutir sobre como a abordagem das denúncias, 
que estão frequentemente na raiz da maioria dos conflitos do mundo de hoje, é uma 
estratégia significativa para a prevenção de conflitos violentos. As discussões 
guiarão o trabalho e as recomendações da 14ª sessão do Fórum global das Nações 
Unidas sobre Questões de Minorias que terá lugar em Genebra, em Dezembro de 
2021, que também será sobre o tema "Prevenção de Conflitos e Protecção dos Di-
reitos Humanos das Minorias".	

O Fórum Regional África-Médio Oriente acontecerá de forma on-line este ano, devi-
do à pandemia, e estárá aberto aos meios de comunicação. O evento será retrans-
mitido por Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4nFioBnLPu3b2ZufJGt-
D1w   

Saiba mais sobre os oradores e a agenda do Fórum Regional África-Médio Oriente 
sobre Questões de Minorias. 	

FIM	

ANTECEDENTES:	

Nos termos da Resolução 6/15 do Conselho dos Direitos Humanos de 28 de 
Setembro de 2007, renovada pela Resolução 19/23 de 23 de março de 2012, foi cri-
ado um fórum sobre questões relativas às minorias, a fim de proporcionar uma 
plataforma para promover o diálogo e a cooperação sobre questões relativas às mi-
norias nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas, bem como gerar contribuições 
temáticas e conhecimentos especializados para o trabalho do Relator Especial so-
bre questões relativas às minorias. O Fórum identifica e analisa as melhores práti-
cas, desafios, oportunidades e iniciativas para uma maior implementação da De-
claração sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étni-
cas, Religiosas e Linguísticas.	

https://tom-lantos-institue.events.idloom.com/africamena-regional-forum-on-minority-issues-2021/register
https://www.youtube.com/channel/UC4nFioBnLPu3b2ZufJGtD1w
https://www.youtube.com/channel/UC4nFioBnLPu3b2ZufJGtD1w
https://tom-lantos-institue.events.idloom.com/files/events/17630/files/bios-africa-middle-east-regional-forum-on-minority-issues-2021-port.pdf
https://tom-lantos-institue.events.idloom.com/files/events/17630/files/program-of-work-africa-middle-east-portuguese.pdf


O Fórum reúne-se anualmente durante dois dias úteis, onde se discutem as temáti-
cas propostas para cada edição. O Relator Especial para as questões das minorias, 
Sr. Fernand de Varennes, está encarregado de orientar os trabalhos do Fórum, 
preparar as suas reuniões anuais e informar o Conselho dos Direitos Humanos so-
bre as recomendações temáticas do Fórum.	

Para questões e pedidos de meios de comunicação, por favor contactar: Marina 
Narvaez (+41-22 917 9286 / mnarvaez@ohchr.org) ou Hee-Kyong Yoo (+41- 22 917 
9723/ hyoo@ohchr.org)	

Para questões de meios de comunicação relacionadas com outros relatores inde-
pendentes da ONU, contacte Jeremy Laurence (+ 41 22 917 9445 / 
jlaurence@ohchr.org)	

Siga as notícias relacionadas com os relatores independentes de direitos humanos 
da ONU no Twitter@UN_SPExperts.	

Preocupado com o mundo em que vivemos?	

Então, PONHA-SE a par dos direitos humanos hoje.	

#Standup4humanrights	

e visite a nossa página web em http://www.standup4humanrights.org	


