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 7-6    الشرق األوسطو فريقياإلالمنتدى اإلقليمي 

 2022 سبتمر/ايلول

 2022-1992عالن األمم المتحدة بشأن حقوق األقليات إل الذكرى الثالثين

 إصالح-إعادة التفكير-استعراض
  

 لمشاركةدعوة ل

المنتدى اإلقليمي  يشكل العالم،تحديات متزايدة حول  األقلياتفيه  في الوقت الذي تواجه       

لتخليد مناسبة بدعم وتعاون المملكة المغربية، الذي يتم تنظيمة  ،الشرق األوسطو افريقيإل

الثالثين إلعالن األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص المنتمين ألقليات قومية أو إثنية  الذكرى

القيام بتقييم نقدي لقدرته على حل المشاكل عبر تحليل الثغرات و 1 وإلى أقليات دينية ولغوية 

وذلك بالتركيز على اإلطار المعياري؛ والمؤسسات واآلليات التي تسهل التنفيذ؛ وفاعلية 

أن الهدف هو صياغة توصيات ملموسة والتقيد بها. حيث  وضع المعاييرفي األقليات مشاركة 

 ية والعالمية.لتحسين أنظمة حماية األقليات اإلقليم

استجابة إلعادة تشكيل النظام  1992اعتماد إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق األقليات سنة تم 

حيث "كان مصير األقليات" على . السوفياتياالتحاد  الباردة وتفكيكالدولي بعد نهاية الحرب 

، عندما اعتمدت الجمعية 1948التي نادت بها األمم المتحدة سنة  ذاتها الدعوات رددوت المحك،

.  تمثل الذكرى الثالثين 2باالهتمام العالميالذي يحظى  العامة قرارا بشأن هذا الموضوع الهام

ين للوقوف على حماية حقوق يلكل المعنإلعالن األمم المتحدة بشأن األقليات فرصة هامة 

تلك  بها تؤدي بنظام حماية األقليات، وتقييم الكيفية التياألقليات، وتحديد الثغرات الموجودة 

. قدما للمضي توصياتالالثغرات إلى تغذية التهديدات ضد األقليات وحماية حقوقهم وتقديم 

العالمي، وحماية  عتراف" االوإصالح حان الوقت " الستعراض، وإعادة التفكيريث قد ح

 . في عالم متنوع وعادل آمنةمن أجل حياة  والنهوض بها حقوق األقليات

                                                           
دجنبر  18بتاريخ  47/135إلعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمين ألقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، قرار الجمعية العامة ا 1

1992. 
 10ج، )  ( III)  217يمكنه أن تبقى غير مبالية " بمصير األقليات". انظر القرار  المتحدة الفي قرار بأن األمم  1948أعلنت الجمعية العامة سنة  2

 (.1948دجنبر 
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 األهداف     

في صالح العمل  ستصب إقليمية،رؤئ الشرق األوسط و فريقياإلسيقدم المنتدى اإلقليمي     

 52لدورة قدمه خالل ار الخاص بخصوص تقريره الذي سيالموضوعاتي الذي يقوم به المقر

النقاشات ستثري  أن فضال عن. 2023شهر مارس  في المزمع انعقادهالمجلس حقوق اإلنسان 

 .2022بجنيف خالل شهر دجنبر  ةلمنتدى قضايا األقليات، المنعقد 15عمل وتوصيات الدورة 

 وتشمل األهداف الخاصة: 

  المعاييرتحديد كيف يمكن تحسين أنظمة حماية األقليات العالمية واإلقليمية المتواجدة( ،

للتصدي و منع ( لتكون أكثر فعالية لمنع والتصدي النتهاكات والمؤسسات واآلليات

 بحقوق األقليات؛ المحلي والنهوضعلى الصعيد     حقوق األقلياتانتهاكات 

 اإلقليمية من خاللها سد الفجوة بين أنظمة الحماية  تقييم الطرق التي يمكن للمنتديات

  المحلية واإلقليمية والعالمية؛

 بغية اإلعمال  امحليا وإقليميا وعالمي المدني لتعاون المجتمع تصميم خطط عمل ومناهج

 الفعال لحقوق األقليات؛

  إعداد توصيات خاصة للتصدي للثغرات المحددة ذات الصلة بتحسين وفاعلية أنظمة

حماية األقليات على الصعيدين العالمي واإلقليمي، بناء على العروض والمناقشات التي 

 ستجرى خالل المنتدى اإلقليمي؛

  إتاحة الفرصة ألصحاب المصلحة لتبادل الممارسات الفضلى لتعزيز حقوق األقليات

 .بالمنطقة

 

 التاريخ والمكان

 2022سبتمر/ايلول  7-6التاريخ: 

 عبر االنترنت لقاء افتراضي

 

 المشاركة

؛ امام حكومات الدول مفتوحةالشرق األوسط و فريقياإلالمنتدى اإلقليمي المشاركة في         

المؤسسات الوطنية و  وآليات األمم المتحدة؛ ، بما في ذلك وكاالتالحكومية الدولية والمنظمات

واألكاديميين والخبراء في قضايا ؛ لحقوق اإلنسان والهيئات الوطنية األخرى ذات الصلة

 األقليات؛ وممثلي األقليات ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في قضايا األقليات.
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مفتوحة في وجه األشخاص المعنيين بقضايا األقليات بمنطقة  ستكونالمشاركة كما أن       

( ذوي التركيز الواضح هنااألوسط، )انظر قائمة الدول التي يحق لها المشاركة  لشرقوا إفريقيا

 والخبرة في مجال حقوق األقليات.

ق غالإسيتم حيث .  هناعبر اإلنترنت وينبغي على األشخاص المشاركين التسجيل       

 وقيت األوروبي المركزي الصيفي من يوم األربعاءمساء حسب الت 11التسجيل على الساعة 

 .2022 آبغسطس/ا 31بتاريخ 

 فريقياإلالتوصيات قبل عقد المنتدى اإلقليمي  اركين مدعوون إلى توجيهفضال عن أن المش   

قبل  regionalforum@tomlantosinstitute.huالشرق األوسط إلى العنوان البريدي و

مقدمة . إضافة إلى أنه سيتم تجميع كل التوصيات الكتابية ال2022سبتمر/ايلول  2يوم الجمعة 

 سيتم إعدادها خالل المنتدى اإلقليمي.   كتابيا واعتبارها جزء من التوصيات الختامية التي

تفاصيل  وسيتم تقديماألوسط سيكون حدثا افتراضيا.  الشرقو فريقياإلإن المنتدى اإلقليمي    

 الحدث. إنعقادأيام قليلة قبل بتبعا لتأكيد التسجيل إضافة حول الولوج إلى اللقاء 

 محاور النقاش

 الرئيسية قليمي، ستتناول النقاشات المواضيعفي ضوء األهداف الرئيسية للمنتدى اإل      

 بإطار القانون الدولي لحقوق اإلنسان والمعايير الدولية:االسترشاد  التالية. وسيتم

 ؛اري: المعايير القائمة والتفسيراتاإلطار المعي .1

 ؛والبرامج السياساتواآلليات، و: المؤسسات، التطبيق .2

 ؛وجوهرية وممارسة إجرائيةمشاركة األقليات كحق  .3

 المضي إلى األمام: إصالح حماية وإعمال إطار حقوق األقليات. .4

 

  المخرجات

 فريقياإلبناء على النقاشات ومساهمات المشاركين، فإن أهم مخرج سينجم عن المنتدى اإلقليمي 

توصيات عملية تعكس السياقات اإلقليمية الشرق األوسط سيكون وثيقة تحتوي على و

 والتحديات.

باللغات األمازيغية، والعربية، واإلنجليزية والفرنسية  فوريةالمتوقع أن تتوفر الترجمة ال منو

 ولغة اإلشارة العربية. 
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