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هناك إجماع عالمي واسع على أن معالجة عدم المساواة وجعل المؤسسات أكثر شموالً أمران ضروريان لمعالجة األسباب
نظرا ألنه غالبًا ما يقترن بإهمال هوياتهم ومظالمهم
الجذرية للنزاع .تتميز معظم النزاعات بعدم احتواء األقليات بشكل كافٍ ً .
وكذلك إنكار حقوق اإلنسان  ،فإن التحدي الرئيسي اآلن هو فهم أفضل لما يعنيه هذا عمليًا.
منذ عام  ،2010تضاعف عدد النزاعات العنيفة الرئيسية ثالث مرات على مستوى العالم ،ومثّل جزءا كبيرا من الزيادة في
تصاعد وتيرة النزاعات داخل الدول ،والتي عادة ما تشمل األقليات".هناك اآلن نزاعات أكثر عنفًا على مستوى العالم و أكثر من
أي وقت مضى خالل الثالثين عاما الماضية ،ويواجه العالم أيضًا أكبر أزمة تشريد قسري تم تسجيلها على اإلطالق"1.
ً
يتطلب السالم واالستقرار والعدالة  -بعبارة أخرى منع النزاعات العنيفة  -معالجة المظالم األساسية لألقليات المرتبطة باستبعادهم،
والممارسات التمييزية في مسائل المشاركة في الحياة العامة وغيرها من المجاالت ،والتكيف مع ثقافاتهم وأديانهم أو معتقداتهم
ولغاتهم ،وكذلك االنتهاكات األخرى لحقوق اإلنسان التي يكونون ضحاياها وذات األهمية فيما يتعلق بحماية وجودهم وهويتهم.إن
استبعاد األقليات والتمييز ضدها بدالً من ضمان اندماجها وحمايتها في المجتمع من خالل إعمال حقوق اإلنسان الخاصة بها ،هي
األسباب الجذرية الرئيسية لمعظم النزاعات المعاصرة.

يتطلب منع التعارض معالجة حاالت فشل التنفيذ هذه .ضمان حماية حقوق اإلنسان لألقليات  ،وإعمالها قبل أن تتاح للمظالم
فرصة لتفاقم  ،يجب تجنب فرص الصراع .هذه هي وسائل احترام الكرامة والمساواة بين جميع األشخاص لتحقيق العدالة
والسالم واالستقرار على النحو المتوخى في ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وظهور النظام الدولي لحقوق اإلنسان بعد
الحرب العالمية الثانية .لذلك  ،تكمن مسارات السالم ومنع نشوب النزاعات في الفهم والتنفيذ المناسبين لحقوق اإلنسان على
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مستوى األقليات.
المذكرة المفاهيمية الكاملة للمنتديات اإلقليمية لعام  2021متاحة هنا.
األهداف
الغرض الرئيسي من المنتدى اإلقليمي إلفريقيا والشرق األوسط حول "منع النزاع وحماية حقوق اإلنسان على مستوى األقليات"
هو توفير رؤى إقليمية ستثري العمل المواضيعي للمقرر الخاص لتقريره إلى الدورة  49لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
المتحدة في مارس .2022عالوة على ذلك ،ستفيد المناقشات في عمل وتوصيات الدورة  14للمنتدى المعني بقضايا األقليات،
الذي سيعقد في جنيف في ديسمبر .2021
تشمل األهداف المحددة ما يلي:
.1
.2
.3
.4

تطوير التفاهم المتبادل حول دور حماية حقوق اإلنسان على مستوى األقليات في منع النزاعات.
مناقشة التحديات القانونية والمؤسسية والسياساتية لالعتراف بحقوق اإلنسان على مستوى األقليات وإعمالها لمعالجة
المظالم طويلة األمد التي قد تؤدي إلى توترات ونزاعات محتملة.
نادرا ما يتم االعتراف بها أو
تحديد األسباب الجذرية لمعظم النزاعات ،وإنكار حقوق اإلنسان لألقليات وتطلعاتهمً ،
معالجتها.
تعزيز الشراكات بين مختلف الجهات المعنية وبناء القدرة على معالجة األسباب الجذرية للنزاعات المعاصرة ومنع
النزاعات بشكل أكثر فعالية.

التاريخ والمكان
التاريخ 16-15 :يونيو 2021
اجتماع عبر اإلنترنت
المشاركة
سيكون المنتدى اإلقليمي إلفريقيا والشرق األوسط مفتو ًحا لمشاركة الدول  ،المنظمات الحكومية الدولية بما في ذلك وكاالت وآليات
األمم المتحدة  ،المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والهيئات الوطنية األخرى ذات الصلة  ،األكاديميين والخبراء في قضايا األقليات
 ،ممثلي األقليات وكذلك منظمات المجتمع المدني المتخصصة في قضايا األقليات.
 المشاركة مفتوحة لألفراد المعنيين بقضايا األقليات في منطقة إفريقيا والشرق األوسط (انظر قائمة البلدان المؤهلة هنا) ،مع التركيزالواضح والخبرة في منع النزاعات واألقليات.

يجب على جميع األفراد المشاركين التسجيل عبر اإلنترنتهنا

.سيغلق التسجيل يوم األربعاء  9يونيو في تمام الساعة  11مسا ًء بتوقيت

وسط أوروبا الصيفي
مدعوون إلى تقديم أي توصيات مقترحة مسبقًا للمنتدى اإلقليمي إلفريقيا والشرق األوسط على العنوان
المشاركون
ّ
التالي regionalforum@tomlantosinstitute.h:وفي حالة كتابة التوصيات المقترحة بالفرنسية أو البرتغالية أو اإلسبانية ،سيطلب
المنظمون تقديمها بحلول يوم الجمعة  12يونيو حتى يتسنى ترجمتها.
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سوف يتم تجميع جميع التوصيات المكتوبة المقدمة واعتبارها جز ًءا من المجموعة النهائية للتوصيات التي تموضعها خالل المنتدى اإلقليمي.
سيكون المنتدى اإلقليمي إلفريقيا والشرق األوسط حدثًا افتراضيًا. -سيتم إرسال مزيد من التفاصيل حول االنضمام إلى االجتماع بعد تأكيد التسجيل ،قبل أيام قليلة من الحدث.

مجاالت النقاش
في ضوء األهداف الرئيسية للمنتديات اإلقليمية ،ستتناول المناقشات الموضوعات الشاملة التالية.سوف تسترشد هذه النقاشات بإطار
القانون والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان:
.1
.2
.3
.4

األسباب الجذرية الموضوعية للنزاعات المعاصرة التي تشمل األقليات
اإلطار المعياري :حقوق اإلنسان لألقليات ومنع النزاع
العقبات التي تحول دون إعمال حقوق األقليات والمنع المبكر والفعّال للنزاعات
سبل المضي قد ًما نحو معالجة الثغرات في آليات حقوق اإلنسان لحماية األقليات ومنع النزاعات

لقد تم االعتراف بشكل متزايد بأهمية إدراج المنظور الجنساني في أنشطة منع النزاع في السنوات األخيرة .لذلك ،ستأخذ المناقشات
بعين االعتبار الجانب الجنساني ودور المرأة فيما يتعلق بالنزاع والتوجه الجنسي والهوية الجنسية باإلضافة إلى تقاطعها المحدد
مع األقليات.
باإلضافة إلى األفرقة المواضيعية األربعة ،سيتضمن المنتدى اإلقليمي أيضًا فريق حكومي رفيع المستوى يتكون من العديد من
العر وض التقديمية الحكومية .سيسلط هذا الضوء على التجارب اإليجابية والدروس المستفادة من قبل الدول التي شاركت في
أنشطة منع النزاع ،مما يع ّمق فهم دور حماية حقوق اإلنسان لألقليات في منع النزاعات.

المخرجات
بنا ًء على المناقشات ومساهمات المشاركين ،ستكون المخرجات الرئيسية للمنتدى اإلقليمي إلفريقيا والشرق األوسط عبارة عن
وثيقة تتضمن توصيات عملية تعكس السياقات والتحديات اإلقليمية.
 -لغة العمل في المنتدى هي اللغة اإلنجليزية .سيتم توفير الترجمة الفورية باللغات العربية والفرنسية والبرتغالية.
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