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 مقدمة   - أوالً 

لكامـل جلماعـات    بالنظر إىل الطبيعة احملورية للحقوق االقتصادية يف اإلدمـاج ا           -١
مـسألة  قضايا األقليات على    ب املعين للمنتدى   الثالثةانصب التركيز يف الدورة     فقد  ،  األقليات

. غيتا سني  األستاذةوكانت الدورة برئاسة    . الفعلية يف احلياة االقتصادية   األقليات واملشاركة   
ـ        وسارت أعمال املنتدى بتوجيه من       ات، غـاي   اخلبرية املـستقلة املعنيـة بقـضايا األقلي

هيئـات املعاهـدات     مشارك من ممثلي احلكومات و     ٥٠٠ وشارك أكثر من  . ماكدوغالس
.  واجملتمـع املـدين    واهليئات احلكومية الدولية اإلقليمية    ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة   

  . العاملمناطقمن مجيع األهم من ذلك أن من بني املشاركني ممثلني عن جمموعات األقليات و
 ١٣/١٢ وباإلشارة أيـضاً إىل القـرار        ٦/١٥قرار جملس حقوق اإلنسان      ب عمالًو  -٢
ني جلميع أصـحاب    عمليوقيمة  ذات منحى   أصدر املنتدى توصيات مواضيعية     ،  )٣الفقرة  (

املصلحة، لتمكينهم من القيام خبيارات مستنرية عند وضع التشريعات والسياسات الرامية إىل            
  .األقلياتجمموعات هه مكافحة االستبعاد االقتصادي الذي تواج

 املبـادئ   فباإلضافة إىل . وتستند هذه التوصيات إىل املعايري الدولية حلقوق اإلنسان         -٣
والتوضـيحات الـواردة يف     إلعالن املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات        الواردة يف ا  

اإلنسان، مبا فيها   حلقوق    الدولية عايريامل، تستند هذه التوصيات إىل       على هذا اإلعالن   التعليق
 واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال ،والسياسية العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية

اللجنـة  وقوق اإلنسان املعنية حباالجتهاد القضائي والتعليقات العامة للجنة  التمييز العنصري و  
 ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة     لجنة املعني الواملعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

  .)١(ومنظمة العمل الدولية
وينبغي تفسريها بروح   . وجمموعة املسائل املتضمَّنة يف التوصيات ليست جامعة مانعة         -٤

ويهدف التطبيق الفعال لصكوك ومعـايري حقـوق         األقليات،   جمموعاتمسحة بالتعاون مع    

__________ 

الصادر عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن حقوق        ) ١٩٩٤(٢٣انظر على سبيل املثال التعليق العام رقم         )١(
جلنة القضاء على التمييـز العنـصري وهـي التوصـية رقـم             عن  األقليات؛ والتوصيات العامة الصادرة     

، )النـسب  (١ مـن املـادة      ١لفقرة   بشأن ا  ٢٩بشـأن التمييز ضد الروما، والتوصية رقم       ) ٢٠٠٠(٢٧
بشأن معىن ونطاق التدابري اخلاصة الواردة يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع            ) ٢٠٠٩(٣٢رقم   والتوصية

الصادرة عن جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة        ) ٢٠٠٨(٢٦والتوصية العامة رقم    أشكال التمييز العنصري؛    
احلقوق االقتصادية  املعنية ب لجنة  الالصادر عن   ) ٢٠٠٩(٢٠يق العام رقم    والتعلبشأن العامالت املهاجرات؛    

جلنة القضاء  وأنشأت  . واالجتماعية والثقافية بشأن عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         
 وانظر  . تفاقية إجراء لإلنذار والعمل املبكرين للتعجيل مبعاجلة االنتهاكات اخلطرية لال         على التمييز العنصري  

 عمل اإلشراف الذي تضطلع به جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية املعنية بتطبيـق االتفاقيـات                 أيضاً
والتوصيات، وتقارير منظمة العمل الدولية الشاملة عن التمييز اليت ُتعد مبوجب اإلعالن املتعلـق باملبـادئ                

 ).١٩٩٨(احلقوق األساسية يف العمل و
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األشـخاص الـذين ينتمـون إىل        يف حياة    حقيقياًاإلنسان املعمول هبا حبيث ُتحدث فارقاً       
  .األقليات

  اعتبارات عامة  -ثانياً   
 األشـخاص   د أسباب ومظاهر ونتائج التمييز يف حق       االقتصادي أح  ُيعّد االستبعاد   -٥

 على مدى التاريخ العديد من األقليات من املشاركة الكاملة          اسُتبعدفقد  . املنتمني إىل أقليات  
وكثرياً ما يعاين أفـراد     . صادية، سواء يف العامل املتقدم أو العامل النامي       والفعالة يف احلياة االقت   

 إثنيتـهم   أوموهنالعمل، وذلك بسبب ل   األقليات من التمييز حني يسعون مثالً للحصول على         
 وجود تـشريعات حتظـر التمييـز يف    حىت يف حالة  ،  امسهم أو   لغتهم أو   دينهم أو عرقهم أو  

 ويواجه البعض حتديات راسخة ومتأصلة، مثل التمييز .حد سواءالقطاعني العام واخلاص على  
. بسبب العمل والنسب، مبا يف ذلك الطائفة وأشكال التشيع املماثلة، اليت تتطلب عناية خاصة

  . وتتحمل املرأة أعباء أكثر تعقيداً مثل الفقر والتحيز اإلثين والقيود بسبب نوع اجلنس
داً قانونية غري مربرة على ممارسة األقليات أساليب    وما زالت بعض البلدان تفرض قيو       -٦

 وقد تواجه األقليات عقبـات يف احلـصول علـى           .عيش تقليدية وأنشطة اقتصادية أخرى    
اليت مل تتخـذ     وقد تعيش يف أفقر أو أبعد املناطق         ملزاولة نشاط جتاري  االئتمانات والقروض   

كما أن مـشاريع    . صادية واالجتماعية فرص التنمية االقت  فيها احلكومات تدابري تذكر لتوفري      
اليت تنفذ على األراضي أو األقاليم اليت تعيش        الكبرية  التنمية االقتصادية أو األنشطة التجارية      

 القـسري   ، تـشمل التـشريد    قليات، دون استشارهتا مسبقاً، أدت إىل نتائج سلبية       فيها األ 
 .العنف اجلنسي مبا فيه  للعنف، يف بعض احلاالت،التعرضواستمرار الفقر و

وينص إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية               -٧
على حق األشخاص املنتمني إىل أقليات يف املشاركة يف احلياة االقتـصادية            ) ١٩٩٢(ولغوية  

بـار   على أن ضمان اعت    وينّص اإلعالن أيضاً  ). ٢ من املادة    ٢الفقرة  (والعامة مشاركة فعلية    
هو شرط ضـروري    " جزءاً ال يتجزأ من تنمية اجملتمع بأسره      "األشخاص املنتمني إىل أقليات     

). الفقرة السادسة من الديباجة(لصون أو بناء عالقات يسودها الوئام واالحترام داخل اجملتمع       
يشدد اإلعالن على ضرورة أن تنظر الدول يف اختاذ التدابري املالئمة اليت تكفل لألشـخاص               و
الفقرة (كاملة يف التقدم االقتصادي والتنمية يف بلدهم        املشاركة مشاركة   ملنتمني إىل أقليات    ا
ويتعني على الوكاالت املتخصصة وسائر مؤسسات منظومة األمم املتحـدة          ). ٤ من املادة    ٥

 ).٩املادة (أن تساهم، كل يف جمال اختصاصه، يف حتقيق هذه األهداف 

اليت ميكن أن تؤدي إىل تفاقم ظاهرة استبعاد األقليـات،          وهناك العديد من العوامل       -٨
، أو   أو الدينية أو الثقافية أو الطائفيـة       ومنها تدهور األحوال االقتصادية، أو التوترات اإلثنية      

ويف العديد من البلدان، كثرياً ما يؤدي التوزيع اإلقليمي غري العادل للمـوارد             . تزايد التمييز 
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اهلياكل األساسية يف املناطق اليت تعيش فيها األقليات،        تثمارات و االسواخلدمات، وعدم توفر    
وميكـن  .  هذه األقليات من ممارسة حقوقها االقتصادية واالجتماعية بشكل كامل  حرمانإىل  

 واستبعادها الثقل السياسي افتقار هذه األقليات إىل      قلة عدد أفراد األقليات   أيضاً أن ينجم عن     
ليات صنع القرار حلماية حقوقها أو إمكانية وصوهلا إىل آليـات           من املشاركة الفعالة يف عم    

 .العدالة حني تنتهك هذه احلقوق

متوقعة، مبا يف ذلك انـدالع       بروز حتديات جديدة وغري      وشهد العقد املاضي أيضاً     -٩
ة وكان هلذه التحديات أثر بالغ يف اإلدار      .  وتغري املناخ  تني الغذائية واالقتصادية العاملي   األزمتني

وقد ُتولِّد األزمات االقتصادية حتـديات      .  األقليات استضعاف جمموعات العاملية وخباصة يف    
وقـد تـصبح    .  اجتماعيني  ووصماً  متييزاً أصالً، اليت رمبا كانت تواجه      حمددة أمام األقليات  
 متفجرة ما  اللوم على الذين حيظون بأقل سلطة ضغوطاً       اليت متارس إللقاء  الضغوط االجتماعية   

ويف الوقت نفسه،   . تضطلع احلكومات بدور االعتدال وتضمن احلماية من العنف واإليذاء        مل  
أثـر األزمـة االقتـصادية      جيري تقويضها بفعل    التدابري السياساتية للقضاء على الفقر      فإن  

 .هها املساعدة اإلمنائية الدوليةواملعوقات اليت تواج

 علـى   التأثريات على احلـصول   ا فيها    تدهور البيئة وتغري املناخ، مب     وختلف تأثريات   -١٠
فتغري .  مجاعات األقلياتعلى وغري متناسب كبرياً اً أثر ،األغذية واملياه واملوئل ومصادر الرزق    

مث إن عدم االهتمام    . يف وجودها ذاته  البيئات املعرضة   اليت تعيش يف    املناخ قد يهدد األقليات     
ميكن أن جيعـل تـدابري      أثريات يف األقليات    معلومات دقيقة عن هذه الت    مبا فيه الكفاية جبمع     

 .التصدي ضعيفة وغري مناسبة

 يف اجملـاالت    مواتيةوتستلزم مشاركة األقليات الفعلية يف احلياة االقتصادية هتيئة بيئة            -١١
وميثل التنفيذ . االجتماعية والقانونية والسياسية، وتعزيز احترام حقوق األقليات ومحاية إعماهلا      

 بـشأن   بقضايا األقليـات املعينللمنتدى ات الصادرة عن الدورتني السابقتني     الكامل للتوصي 
التعليم واملشاركة السياسية لألقليات، عناصر أساسية يف كفالة محاية األقليات ومتكينها مـن             

جمموعات األقليات،  وينبغي اخنراط ممثلي    . فعالة يف مجيع جماالت احلياة االقتصادية     الشاركة  امل
 النساء واملؤسسات القيادية التقليدية، يف عملية تشاركية هادفة تغطـي          ثلني عن مبا يف ذلك مم   

 .مجيع جوانب تنفيذ التوصيات

وينبغي لالستراتيجيات الرامية إىل متكني األقليات من املشاركة يف احلياة االقتصادية             -١٢
ـ     . أن تراعي تنوع حاالت وهويات ومصاحل مجاعات األقليات        ف فيمكن أن تكـون ملختل

مجاعات األقليات املوجودة يف بلد معني درجات متفاوتة من املشاركة االقتصادية وأهـداف            
متنوعة فيما يتعلق باإلدماج االقتصادي، ويزداد التباين من جراء عوامل من قبيل السن ونوع              

 غري  على أهنا السائدة  ويف بعض مجاعات األقليات، قد ُينظر إىل األنشطة االقتصادية          . اجلنس
ولـذلك  . الثقافية ومتتعها حبقوقها أو قد تكون ضارة هلـا      جمة مع سبل عيشها وحياهتا      منس

ينبغي للحكومات واجلهات الفاعلة األخرى أن حتترم األشكال البديلة للحيـاة االقتـصادية             
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وخمتلف األولويات اإلمنائية اليت تعرب عنها مجاعات األقليات، وأن تعترف بأن هذا اإلجـراء              
 .حقوق األقليات وتنمية اجملتمع بأسرهال يتجزأ من محاية جزء التوفيقي 

وينبغي إيالء اهتمام خاص ألشكال التمييز املتعددة واملتداخلة يف حق األقليات، مبا              -١٣
. فيها التمييز على أساس اجلنس أو السن أو اإلعاقة أو امليول اجلنسية أو اهلويـة اجلنـسانية                

العمل والـسكن وغـري      احلصول على    احلرمان من عقّد أثر    وي التمييز املتعدد اجلوانب  ويعّمق  
ويتعني على .  من احلقوق االقتصادية، مما جيعل من الصعب الوقوف على حلول مستدامةذلك

الشديدة النامجة  العزلة  أن يواجهن   يف املناطق الريفية أو النائية يف بعض البلدان         نساء األقليات   
وطأة عبء العمل أشد    قد بات   و. علم وحواجز اللغة  ونقص الت عن احنسار مكانتها يف البيت      

 األساسية مثل املياه النقية ومرافق اإلصحاح، ووقود الطبخ         املرافقعليهن بسبب عدم وجود     
، واحلمايـة مـن العنـف املـرتيل     دعم خدمات رعاية األطفالالرخيص والنظيف، وإتاحة    

املرأة، وال سـيما    ب شديدعف  ضإحلاق   وتسهم أدوار اجلنسني الراسخة بشدة يف     . واجملتمعي
االئتمان أو  العقار، وحقها يف املرياث، وحصوهلا على        أو   األراضي ملكيةفيما يتعلق حبقها يف     

 .األسواق التكنولوجيا أو

لعمل ل من النساء    وجلبت أسواق العمالة غري النظامية املتزايدة، نتيجة العوملة، عدداً          -١٤
وهذا مـا جيعـل      .ن متدنية وظروف عملهن متردية    ولكن غالباً ما تكون أجوره    ،  املأجور

 صـعبة أو  على دخـوهلن  - شابات  وكثري منهن- فيها نساء األقليات    حتصلالظروف اليت   
 .ضارة بل خطرة

ولذلك فإن حقوق األقليات يف املشاركة الفعالة يف احلياة االقتصادية جيب أن ُتراعى               -١١٥
وبدءاً من تنفيـذ    .  وضع السياسات العامة   بالكامل من جانب احلكومات يف مجيع مبادرات      

 عدم التمييز يف العمل وإنفاذ قوانني احلماية يف القطاع اخلاص إىل وضع خمططات للتنمية               مبدإ
االقتصادية الوطنية واملساعدة اإلمنائية الدولية، تواجه احلكومات التحدي املستمر املتمثـل يف            

يف على قدم املساواة مـع اآلخـرين        دمات  من اخل االستفادة  و حقوق األقليات    محايةضمان  
وهذا التحدي تواجهه أيضاً الوكاالت اإلمنائية واملؤسسات املاليـة وغريهـا مـن             . اجملتمع

يف التعاون الدويل، وينبغي هلا أن تضمن، يف سـياق إجراءاهتـا            األطراف الفاعلة املشاركة    
لعـاملي، احلمايـة الكاملـة      ملواجهة األزمة املالية وأزمة العمل احلاليتني علـى الـصعيد ا          

  .األقليات حلقوق

  التوصيات  - ثالثاً  

  احلكومات  -ألف   
ينبغي للحكومات أن تقضي على التمييز حبكم القانون والتمييز حبكم الواقع اللذين              -١٦

 اختاذ تدابري للقضاء على التمييز      وال بد من  . يؤثران يف مشاركة األقليات يف احلياة االقتصادية      
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يات يف القطاعني العام واخلاص، مبا يشمل امليادين الرئيسية املتمثلة يف احلـق يف              يف حق األقل  
العمل واحلقوق املتصلة به، واخلدمات املالية، والتعليم والتدريب، والتكنولوجيات اليت تعزز            

للحكومـات أن   وينبغي  . اإلنتاجية، والضمان االجتماعي، وحيازة األراضي وحقوق امللكية      
حق األقليات، مبا فيها التمييز على أسـاس        ال متعددة ومتداخلة للتمييز يف      تقر بوجود أشك  

وأن تقر بأن آثارها الـسلبية      اجلنس أو السن أو امليول اجلنسية أو اهلوية اجلنسانية أو اإلعاقة            
  .أشد وطأة على النساء وغريها من اجلماعات املعنية، وأن تتصدي ألشكال التمييز هذه

 أن تضمن ختصيص ما يكفي من املوارد لتنفيذ املعـايري احملليـة             وينبغي للحكومات   -١٧
ويشمل ذلك ختصيص موارد كافيـة السـتحداث        . والدولية بشأن عدم التمييز تنفيذاً تاماً     

باحلقوق مؤشرات ومعايري إلجراء رصد منتظم حلاالت التمييز املباشر وغري املباشر يف التمتع             
  .االقتصادية واالجتماعية

تضمن فرض عقوبات قاسية على انتهاك القـوانني املتعلقـة        للحكومات أن    وينبغي  -١٨
وينبغي يف املقابل أن تكون إجراءات التحفيز       . بعدم التمييز وأن تطبق هذه العقوبات بصرامة      

 مبادئ توجيهية هناككون وينبغي أن ت .على احترام القوانني واملمارسات اجليدة ذات جدوى 
وينبغي كذلك أن تكون آليات تقدمي الشكاوى       . ابية يف املتناول  على املمارسات اإلجي  وأمثلة  

وسبل االنتصاف عند وقوع انتهاكات للحق يف عدم التمييز من جانـب أطـراف فاعلـة                
. ومؤسسات يف القطاعني العام واخلاص متاحة بسهولة كذلك لألشخاص املنتمني إىل أقليات           

ت األقليات، من أجل ضـمان محايـة        وينبغي توفري خطط مساَعدة قانونية تستهدف مجاعا      
  .حقوق أفرادها وإمكانية وصوهلم إىل العدالة

وينبغي تدريب العاملني يف القطاع العام على عدم التمييز والوعي الثقايف يف تقـدمي                -١٩
وميكن حتسني وصول األقليات إىل اخلدمات احلكومية من خالل طـرق       . اخلدمات احلكومية 

 األقليات، جملموعات اخلدمات بلغات األقليات، والتوعية الفعالة     تشمل على سبيل املثال تقدمي    
  .وإنشاء مكاتب فرعية يف املناطق اليت تقطنها األقليات بصفة غالبة

وينبغي للحكومات أن جتمع بيانات مفصلة وحتللها وتنشرها بانتظام من أجل قياس              -٢٠
العمل على سبيل األولوية على ينبغي  و. ورصد املشاركة الفعلية لألقليات يف احلياة االقتصادية      

حتسني مجع البيانات يف جماالت احلق يف العمل واحلقوق املتصلة بـه، ومعـدالت الفقـر،                
واالستفادة من اخلدمات االجتماعية والضمان االجتماعي، واحلصول على القروض وسـائر           

ينبغـي أن ُتقـاس     و. اخلدمات املالية، والتعليم والتدريب، وحقوق امللكية وحيازة األراضي       
البيانات وُتفصَّل بناء على عوامل تشمل االنتماء اإلثين واللغة والدين، وُتبوَّب حسب اجلنس             

  .أو اجلغرايف/ الريفي و-والسن واإلعاقة ومكان اإلقامة احلضري 
التعريـف الـذايت،    وينبغي أن ُتجمع البيانات بطريقة تتسق مع حق األقليـات يف              -٢١

افة ومنسجمة مع املعايري الدولية بشأن محاية احلياة اخلاصة، اليت تشمل            شف  منهجية باستخدام
وينبغي أن ُتكفل مشاركة األقليات يف . فيما تشمله املوافقة املستنرية والتقيد باملعايري األخالقية     
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وجيب أن يوفر اإلطار التشريعي نظاماً فعـاالً        . مجيع جوانب تصميم املنهجية ومجع البيانات     
 عدم إساءة استخدامها النتهاك حقوق األقليات، وال سيما احلـق يف           ضمانليانات  حلماية الب 

وينبغي يف هذا اإلطار وضع معايري وتوجيهات إرشـادية         . السالمة ويف عدم التعرض للعنف    
  .أفضل حلماية البيانات

  كسب الرزق التقليدية   بأمناط مجاعات األقليات    متسكوينبغي للحكومات أن تثّمن       -٢٢
، بيد أهنا قـد تواجـه       عموماً ما تضيف هذه املمارسات قيمة إىل االقتصاد         وكثرياً. اوحتميه

وينبغي .  على األنشطة  الضروريةهتديدات من تغري املناخ أو األزمة االقتصادية أو القيود غري           
الوصول إىل املراعي واملياه؛ تكفل هلم  حماية  خاصة لل تدابري  بأن يتمتع الرعاة على سبيل املثال       

. إمكان املبادرات اإلمنائية اإلقليمية أن متكّن من ممارسة األنشطة االقتصادية العابرة للحدود           وب
أمناط عـيش الرعـاة     ز استدامة   يتعزبغية  وينبغي للحكومات أن تضع تشريعات وسياسات       

وميكـن  .  يف وضع هذه الـسياسات     ،النساء منهم بصورة خاصة   الرعاة،  وإدماج  ورفاههم  
التقليدية أن تستفيد على حنو أفضل من الوصول إىل األسواق عن طريـق             للصناعات احلرفية   

أن يشاركوا يف    صيادي السمك جلماعات  وينبغي  . اهلياكل األساسية ب و االتكنولوجيب دعمها
 الـسمكية ومحايـة املنـاطق       الثـروة قرارات السياسات العامة املتخذة بشأن احلفاظ على        

  .واألهنار ةالساحلي
لذلك ينبغـي   . صيادي السمك مجاعات   الرعاة و  على ة أثر ضار جداً   ولتدهور البيئ   -٢٣

وينبغـي  . ماية البيئة يف املناطق اليت تعيش فيها األقليـات حلللحكومات أن تنفذ حبزم قوانني  
وضع استراتيجيات حملية للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف مـن حدتـه بالتعـاون مـع                

  .األقليات مجاعات
 تستعرض، مبشاركة كاملة وفعالة مـن جانـب مجاعـات           وينبغي للحكومات أن    -٢٤

األمـان يف   على األراضي و  بفرص متكافئة يف احلصول     هذه اجلماعات   مدى متتع   األقليات،  
 وقد تكون األراضي اململوكة لألقليات أو اليت تقطن فيهـا           .حيازهتا األرض وحقوق امللكية   

وقد . ب معادهنا أو مواردها أو موقعها   ذات قيمة عالية للنمو الصناعي أو التنمية احلضرية بسب        
يكون للمشاريع اإلمنائية، مبا فيها بناء السدود، أثر سليب يف استغالل األراضي اليت متلكها أو               

وميكن أن يشكل ذلك هتديداً كبرياً لألقليات الـيت تفتقـر إىل الوسـائل              . حتتلها األقليات 
تشريد القسري أو إعادة التـوطني غـري        السياسية أو القانونية ملواجهة سرقة األراضي أو ال       
  .الطوعي أو األثر السليب للصناعات االستخراجية

إىل األمان يف حقوق ملكية األراضي لألقليات  وينبغي أن تستند استراتيجيات حتسني        -٢٥
من شأهنا أن تؤثر سلباً يف حقوق       مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية على اإلجراءات اليت         

ومراجعـة  وميكن أن تشمل االستراتيجيات برناجماً ملنح سندات ملكية األراضي،          . تاألقليا
القوانني احمللية املتعلقة حبيازة األراضي وتنقيح هذه القوانني عند االقتضاء، وإجياد تسوية عادلة             

وينبغـي إيـالء    . وشفافة أمام احملاكم احمللية للقضايا املتعلقة مبلكية األراضي وحقوق امللكية         
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مبا يف ذلك املـساواة يف      يف ملكية األراضي ويف امللكية،      نساء األقليات   حلقوق  اهتمام خاص   
وينبغي االعتراف بنظم حقوق ملكية األراضي املشتركة أو اجلماعية واحلقوق   . حقوق املرياث 

  . العرفية املتعلقة حبيازة األراضي وامللكية، ومحاية هذه النظم مبوجب النظام القانوين الوطين
تعويضات كافية ومنصفة عن األراضـي      خيارات ل وجيب على احلكومات أن تقدم        -٢٦

امللكية األخرى، ال سيما يف شكل االسترداد الكامل أو أسهم للمشاركة يف حيازة             وأشكال  
. ُيختارون اختياراً حـراً عنها األقليات املتضررة أو ممثلني  وذلك بالتشاور مع ،أراضي أخرى 

كون فيها األقليات قد فقدت حقوق حيازة األراضي بسبب الـسرقة أو            ويف احلاالت اليت ت   
 تلك األقليات   متكنالغش، أو التشريد أو االستبعاد القسريني، ال بد من اختاذ تدابري لضمان             

من املطالبة حبقوقهم يف حيازة هذه األراضي، أو يعرض عليها أراضٍ يف مكان آخر تقر بأهنا                
 األراضـي   إلعـادة لرتاع أو التشريد، ينبغي وضـع عمليـات         يف فترات ما بعد ا    و. مماثلة

  . وتنفيذ هذه العملياتواملمتلكات
وكثرياً ما يعجز األشخاص املنتمون إىل أقليات عن االستفادة التامة وعلـى قـدم                -٢٧

ويعزى ذلك إىل زيادة احتمال     . املساواة من أشكال احلماية االجتماعية والضمان االجتماعي      
 االقتصاد غري النظامي حيث ال يرجح أن تكون هناك اشتراكات يف برامج             عمل األقليات يف  

لذلك، ينبغي للحكومات أن تتخذ خطوات تكفـل إدراك األقليـات           . الضمان االجتماعي 
وينبغي أن ُتكيَّف خطط التحويل النقدي وما يتصل هبا من تدابري           . حلقوقها وكيفية التمتع هبا   
عي أوجه الضعف واملخاطر النامجة عن التمييز القائم على هوية           يرا احلماية االجتماعية تكييفاً  

. وينبغي أن تكون برامج الضمان االجتماعي متاحة للعمال يف االقتصاد غري النظامي           . األقلية
 ملراعـاة وحيثما ترتبط تدابري احلماية االجتماعية ببطاقات اهلوية، ينبغي اختاذ تدابري خاصـة             

 وتسجيل املواليـد،    ترضها عقبات يف احلصول على بطاقات اهلوية       ما تع  األقليات اليت كثرياً  
  .بسبب التحيز

. ويشكل التعليم أحد اجلوانب الرئيسية لتحسني مشاركة األقليـات يف االقتـصاد             -٢٨
وينبغي للحكومات أن تضمن لألشخاص املنتمني إىل أقليات فرصاً متساوية يف احلصول على             

وينبغي أن يكون هذا التعلـيم      . إكمال تعليمهم دون متييز   التعليم اجليد وتضمن متكينهم من      
متفقاً مع املعايري الدولية املتعلقة حبق األقليات يف التعليم، مبا يف ذلك تعليم اللغة األم وإصالح                

وُتشجَّع . )٢(املناهج وتدريب املعلمني واالستثمار يف املرافق التعليمية اليت تستخدمها األقليات         
 بيانات عن مستويات التحصيل العلمي لدى األقليات وحتديد العقبات          احلكومات على مجع  

وميكن أن تشمل الربامج الالزمة لتذليل هـذه        . اليت تعترض زيادة التحصيل العلمي    الرئيسية  
العقبات تقدمي دعم يستهدف األطفال املعرضني للخطر، وتقدمي هبات ومنح دراسية موجهة            

العايل، وتوفري الدعم والتوعية لألسر يف اجملـال الدراسـي،          إىل التعليم االبتدائي والثانوي و    

__________ 

 ).A/HRC/FMI/2008/2(انظر  )٢(
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وينبغي أن تويل هـذه     .  ومنظمات األقليات  جمموعاتواعتماد مبادرات التعاون اجملتمعي مع      
الربامج اهتماماً خاصاً للعقبات االجتماعية والثقافية القائمة على نوع اجلـنس، وأن تكفـل              

 هـن  من اإليذاء اجلنسي، وحق مبا يف ذلك محايتهن للمراهقات، بصفة خاصة السالمة الفردية   
  . على املياه وعلى مرافق اإلصحاحيف احلصول

املهارات الالزمة لتوظيف   اليت تكفل بناء    ربامج  الوينبغي للحكومات أن تستثمر يف        -٢٩
ستبعدون من سوق العمل أو يتعرضـون        ما يُ  أفراد األقليات، وال سيما النساء، الذين كثرياً      

استحداث منح يف جمال التـدريب      : وميكن أن يشمل ذلك ما يلي     .  غريهم للبطالة  أكثر من 
يـشمل  لكبار يف املناطق اليت تعيش فيهـا األقليـات،          وجهة إىل األقليات؛ وتوفري تعليم ل     م

لقطاعات اليت تتطلب مهارات أعلى؛ وتقدمي منح دراسية ومـنح          ل التدريب والتأهيل املهنيني  
 على التدريب يف اجملال اللغوي وحمو    تعليم العايل؛ واحلصول جماناً   جامعية للبحوث تستهدف ال   

، مبـا يف  مث إن ضمان حصول األقليات على قدم املساواة على التكنولوجيات اجلديدة   . األمية
ميكن أن يـساهم يف مكافحـة       ،  املعلومات واالتصاالت ذلك يف قطاعي الطاقة وتكنولوجيا      

  . ن يعزز قدرات األقليات يف جمال املهارات اإلنتاجيةاملساواة املتفاقمة وأأوجه انعدام 
لتشريعات والسياسات من أجل ضـمان     وينبغي للحكومات أن تستثمر يف إصالح ا        -٣٠
وينبغـي  . ومحاية حقوقهم العمالية   العمل املنتج    علىصول األشخاص املنتمني إىل أقليات      ح

فيها األقليات الستعراض ووضع   أن تنظر يف إنشاء فرقة عمل وطنية تشارك          للحكومات أيضاً 
وكثرياً مـا تعـيش     . استراتيجيات من أجل حتسني فرص األقليات يف العمل وإقامة املشاريع         

وينبغي للحكومات  . تكون فيها فرص العمل قليلة وهياكل السوق ضعيفة       األقليات يف مناطق    
اخلـاص يف   لشركات القطـاع    مع جمموعات األقليات، يف إجياد حوافز        أن تنظر، بالتشاور  

جماالت تشمل حتسني مرافق اهلياكل األساسية، وتقدمي حوافز ضريبية، وخمططـات للمـنح             
وميكن أن يقترن ذلك باالستثمار يف العمـل يف  . التدريبية بدعم من احلكومة لفائدة األقليات    

  .القطاع العام يف هذه املناطق
العقبات اليت حتول دون    وينبغي للحكومات أن تتخذ مجيع اخلطوات الكفيلة بتذليل           -٣١

والشهادات، واملعرفة  وصول نساء األقليات إىل سوق العمل، مبا يف ذلك نقص التعليم املهين             
ووقوع الوظائف بعيداً عن مكان      الرمسية، وتدين اإلملام بفرص العمل املتاحة،        احملدودة باللغة 

وقـد تثـبط    . عوبات املالية والعجز يف اهلياكل األساسية العامة لرعاية األطفال والص       اإلقامة،  
وينبغـي محايـة نـساء      . التقاليد الثقافية كذلك عزائم نساء األقليات للمشاركة يف العمالة        

وجيـب  .  من اإليذاء العقلي والبدين واجلنسي من جانب أصحاب العمل          العامالت األقليات
 إلقراربرامج  وينبغي وضع   .  والترقية يف التوظيف القضاء على التمييز القائم على نوع اجلنس        

 العمـل   مكانلحوامل يف   والوصول إىل مرافق الرعاية الصحية ومحاية خاصة ل       إجازة األمومة   
  .  الضررمن األنشطة احملتملة
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العمل وُتزاد عند الضرورة يف املناطق      يف جمال   تفتيش  الوينبغي أن ُتستعرض خدمات       -٣٢
تعرض فرص الوصـول إىل اآلليـات    كما ينبغي أن ُتس   . واملهن اليت يكثر فيها أفراد األقليات     

القائمة لتقدمي الشكاوى املتعلقة بالتمييز يف العمل، من أجل ضمان قدرة أفـراد األقليـات               
 .جمانية وسريعة ويف املتناولوأن تكون هذه اآلليات بالفعل على تقدمي شكاواهم، 

اليت ال تتطلـب     األجر   ة املنخفض األعمالوتتركز األقليات بشكل غري متناسب يف         -٣٣
مبا يف ذلك يف قطاعات االقتصاد غري النظامي الرئيسية املتمثلـة يف اخلدمـة              مهارات عالية،   

ث احلكومات على اعتماد وتنفيذ تشريعات      وُتَح. املرتلية والعمل الزراعي والبيع يف الشوارع     
مان وسياسات وطنية من شأهنا أن توسع نطاق احلماية اليت توفرها قـوانني العمـل والـض               

االجتماعي ليشمل األفراد العاملني يف االقتصاد غري النظامي يف املناطق احلضرية والريفية على             
عمالية ومشاركة ممثلني من هذه     ن يشمل ذلك تقدمي الدعم إلنشاء منظمات        وميكن أ . السواء

 وبإمكان خدم املنازل، وأكثريتهم   . القطاعات يف جلان التخطيط والسياسات التابعة للحكومة      
املعايري الدولية اجلديدة اليت جتتهد منظمة العمل الدولية لوضعها لصاحل    نساء، أن يستفيدوا من     

ُيتوقع اليت  دولية  التفاقية  ال على التصديق السريع على ا     ث احلكومات أيضاً  وُتًحخدم املنازل،   
عملية ويعية  تشرأن يستفيد الباعة املتجولون من محاية       وينبغي  . )٣(إبرامها يف إطار هذا املسعى    

من املضايقة ويستفيدوا أيضاً من التغريات يف التخطيط احلضري من أجل توفري مناطق آمنـة               
يف بالعمـل    التشريعات الوطنية املتعلقـة      استعراض وتعزيز وينبغي  . ومنتجة لتقدمي خدماهتم  

القطاعات االقتصادية حيث تكثر األقليات، مثل العمل الزراعي، وذلك لضمان وجود تغطية            
يف الصناعات األخـرى الـيت تكثـر فيهـا          للعمال  كافية ُيعادل مستواها التغطية املقدمة      

  .السكانية األغلبية
.  صغريةمشاريعوكثري من األشخاص املنتمني إىل أقليات يعملون حلساهبم اخلاص يف    -٣٤

 وينبغي.  على محاية متساوية أمام القانوناملشاريعوينبغي للحكومات أن تضمن حصول هذه       
 األعمال  مبشاريع األعمال أو إجراءات إصالح السياسات املرتبطة        مشاريعللوكاالت الداعمة   

 املنتمني إىل املشاريعضمان فرص االستفادة منها على قدم املساواة ألصحاب اليت حترص على  
ينبغي للحكومات أن تضمن رصـد      .  اخلصوصيات الثقافية أو الدينية    مراعاةأقليات وضمان   

 األعمال اخلاصة باألقليات من جراء األزمـات والـسياسات          مشاريع حتدث يف    اآلثار اليت 
الضريبية أو املالية أو النقدية أو السياسات األخرى الرامية إىل معاجلة األزمات، وتضمن اختاذ              

وينبغـي ملؤسـسات    . اخلطوات الالزمة لكفالة عدم تضرر هذه املؤسسات بصورة جمحفة        
حيث يتركز العديد من مؤسسات األعمال النظامي  االقتصاد غري األعمال اليت تدخل يف إطار

اخلاصة باألقليات، أن تستفيد من إجراءات مبسطة للترخيص أو التسجيل لكي تنتقل انتقاالً             
. النظـامي عادالً ودون متييز إىل جمايل احلماية والضمان االجتماعيني اللذين يتيحهما القطاع            

__________ 

 بـشأن   ٢٠١١يونيـه   /تعمل منظمة العمل الدولية من أجل اعتماد معيـار دويل جديـد يف حزيـران               )٣(
 .املنازل خدم
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قليات دون   لكفالة حصول األ   ا يف ذلك اخلدمات االئتمانية،    ، مب وينبغي رصد اخلدمات املالية   
حصول نساء األقليـات علـى      وينبغي اختاذ تدابري خاصة لضمان      . متييز على هذه اخلدمات   

وينبغـي، عنـد    . القروض املصرفية والرهون العقارية، وغري ذلك من أشكال االئتمان املايل         
  .فية أو الدينية الناحية الثقااالقتضاء، تشجيع ممارسات اإلقراض املناسبة من

املالية أن تـستعرض ممارسـات      للوكاالت التنظيمية املشرفة على اخلدمات      وينبغي    -٣٥
املصارف واملؤسسات املالية املماثلة لضمان امتثال هذه املؤسسات للمعايري املتعلقـة بعـدم             

  .التمييز يف احلصول على القروض واخلدمات املالية
على مراجعة األحكام القانونية والتنظيميـة املتعلقـة بالعمـال          وُتحث احلكومات     -٣٦

 إنفاذ القانون وأصحاب العمل، لضمان توافق هـذه         موظفياملهاجرين، وكذلك ممارسات    
 مع حقوق األقليات وحقوق غري املواطنني مبوجب االتفاقيـة الدوليـة             تاماً األحكام توافقاً 

العمال املهاجرين املنتمني إىل مجاعـات مـن        وينبغي متكني   . للقضاء على التمييز العنصري   
األقليات الوطنية أو اإلثنية أو الدينية واللغوية من التمتع حبقهم يف ممارسة ثقافتـهم ولغتـهم            
ودينهم بصورة مجاعية مع أفراد طائفتهم اآلخرين، كما ينبغي محايتهم من التمييز يف مجيـع               

ر جلميع العمال املهـاجرين وأسـرهم فـرص         وينبغي أن توفَّ  . التشريعات احمللية ذات الصلة   
الوصول إىل اخلدمات االجتماعية األساسية والتعليم واحلقوق املرتبطة بالعمـل، مبـا فيهـا              

وقد تتعرض العامالت املهاجرات إلساءة     . الضمان االجتماعي، وذلك وفقاً للمعايري الدولية     
  . ي والبدين واجلنسياملعاملة كعدم دفع األجور، ويف بعض احلاالت اإليذاء العقل

عاجلة أوجه التفـاوت الـيت تعتـري        وينبغي للحكومات أن تعتمد تدابري خاصة مل        -٣٧
ثار التمييز املباشر وغـري  التصدي آل يف احلياة االقتصادية، مبا يف ذلك       أفراد األقليات   مشاركة  
يب، والتمثيل  يف ميادين العمل، والتعليم والتدر    ال سيما    طموحة برامج   تنفيذوينبغي  . املباشر

. )٤(أو الضمان االجتمـاعي   /والسياسي، واخلدمات املالية، وحيازة األراضي وحقوق امللكية        
، شاملة للمـساواة   ة من مكونات استراتيجي    العمل اإلجيايب مكوناً   تكون إجراءات وينبغي أن   

والسياسات واملمارسات بدءاً من اسـتحداث      وميكن أن تشمل جمموعة واسعة من األدوات        
يري وحصص إىل وضع سياسة هادفة للتوظيف واالستخدام والترقية، مـروراً بإصـالح             معا

على وينبغي أن ُتتخذ القرارات املتعلقة باخليارات       . التشريعات أو تقدمي دعم هادف للميزانية     
 ومـسنودة وأن تكون شـفافة،     مستوى السياسات بالتشاور اجملدي مع مجاعات األقليات،        

  .ه التفاوت القائمةبيانات مفصلة تبني أوجب
وقد حيتاج األشخاص املنتمون إىل أقليات ويعانون من أشكال التمييز املتداخلـة إىل          -٣٨

تدابري إضافية لضمان قدرهتم على التمتع على قدم املساواة حبقهم يف عدم التمييز والوصـول               
__________ 

للجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن معىن ونطاق التدابري اخلاصة الواردة            ٣٢انظر التوصية العامة رقم      )٤(
 .تمييز العنصرييف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال ال
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حقيقة مفادها وينبغي أن تراعي تلك التدابري . إىل سبل االنتصاف يف حاالت انتهاك هذا احلق       
أن الفتيات والنساء عادة ما يتحملن أعباء العمل داخل البيت وخارجه أكثر ممـا يتحملـه                

وباإلضافة إىل ذلك فإن السن واإلعاقة  . الذي يتطلب حتسني وضعهن ودعَمهنالرجال، األمر
  .يفرضان أوجـه ضعف خاصة تؤدي عموماً إىل وضع اقتصادي أسوأ

سياسات االقتصاد الكلي والسياسات    ات يف إطالعها على     ضمان حق األقلي  وينبغي    -٣٩
 اختـاذ القـرارات بـشأن       ويفويف أن تشارك يف صياغتها      االجتماعية على الصعيد الوطين     

يف اللجـان   املـشاركة   السياسات االقتصادية واالجتماعية على الصعيد احمللي، مبا يف ذلك          
وينبغي أال تكون هذه اللجان واآلليات      . لة، واآلليات االستشارية املخصصة   الدائمة ذات الص  

وينبغي للحكومات تقيـيم أثـر اإلصـالحات        . التمثيل الرمسي يف هياكل احلكم    بديالً عن   
على التمتع حبقوق اإلنسان بغيـة       السياسات االقتصادية واالجتماعية     على مستوى املقترحة  

ل من أشكال انتهاك ككفالة عدم وجود أي متييز مباشر أو غري مباشر ضد األقليات أو أي ش     
وينبغي أن تراعي خمصصات امليزانية املوجهة إىل كل قطاع وكل منطقـة            . حقوق األقليات 

 يف تلـك القطاعـات      ، مبا يف ذلك نساء األقليات،     أوجه التفاوت اليت تعاين منها األقليات     
اعـات  وينبغي أن تكون املعلومات املتعلقة مبخصصات امليزانية شفافة ومتاحة جلم         . واملناطق

األقليات، مبا يف ذلك من خالل نشر تقارير امليزانية بلغات األقليات وتغطيتـها يف وسـائط                
  .اإلعالم اخلاصة باألقليات

ويعترب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حاسم األمهية لضمان مشاركة األقليـات يف              -٤٠
ل يف أن األقليات سُتستبعد     غري أن هناك خطراً يتمث    . احلياة االقتصادية مشاركة كاملة وفعالة    

وُتشجَّع احلكومات على وضع مؤشرات     .)٥(أو تتضرر من السياسات املرتبطة بتلك األهداف      
فيما يتعلق بغايات األهداف اإلمنائية لأللفية اليت سيكون من الصعب جداً على      إضافية جديدة   

الفقر وتنفيذ ورقات   أن يكون تطبيق خطط العمل الوطنية ملكافحة        وينبغي  . األقليات حتقيقها 
إن وجدت، مبشاركة األقليات مشاركة كاملة وفعالة مبا يكفـل          استراتيجية احلد من الفقر،     

مثل املساءلة واملساواة وعدم التمييـز واملـشاركة        حتقيق املبادئ األساسية للحد من الفقر،       
يات وأساليب  الفقر ثقافات األقل  قياس  وينبغي أن تراعي مؤشرات     . والتمكني، حتقيقاً كامالً  

عيشها من أجل تقييم الفقر من منظور تطلعات هذه اجلماعات بدالً من منظورات اجلماعات           
  . السائدة فحسب

انظر الفقرة  (وينبغي للحكومات دعم إنشاء صندوق للتربعات مـن أجل األقليات            -٤١
  ).  أدناه٦٤

__________ 

ستقلة بشأن حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة مـن منظـور األقليـات               تقرير اخلبرية امل  كذلك  انظر   )٥(
)A/HRC/4/9/Add.1.( 
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  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -باء   
تنفيذ التشريعات احمللية مدى ية حلقوق اإلنسان أن تستعرض ينبغي للمؤسسات الوطن    -٤٢

التمييز يف احلصول على العمل واحلقوق املرتبطة به والضمان االجتماعي واخلدمات           اليت حتظر   
وينبغي هلذه املؤسـسات تقـدمي    . املالية وحيازة األراضي وحقوق امللكية والتعليم والتدريب      

  .دة يف التنفيذ أو التشريعتوصيات بشأن سبل سد الثغرات املوجو
وينبغي للمؤسسات الوطنية أن تركّز باخلصوص على أداء اخلدمات احلكومية فيمـا            -٤٣

وينبغي كذلك مجـع البيانـات      . للعمل يف اخلدمة املدنية   يتعلق بتدابري عدم التمييز واملساواة      
  . ونشرها سنوياً

  اجملتمع املدين  -جيم   
تمع املدين اليت تركز على اجلوانـب الرئيـسية مـن           ينبغي للجهات الفاعلة يف اجمل      -٤٤

ي األولويـة لتلـك      اليت تعط  تعاون عن كثب مع مجاعات األقليات     املشاركة االقتصادية أن ت   
القضايا يف أنشطتها الرامية إىل تعزيز مبادرات اجملتمع املدين والتأكد من أن تدابري اإلصـالح               

وينبغي ملنظمات اجملتمع املدين أن تشكل      . وقهااملقترحة ليست مضرة باألقليات ومراعية حلق     
، على الصُّعد الوطنية واإلقليمية والدولية، أنشطة التوعية حبماية         تعززلكي  حتالفات وشبكات   

  .حقوق األقليات وأن تنشر توصيات املنتدى على نطاق واسع
ـ  ،تعززلكي  وُتشجَّع منظمات اجملتمع املدين على تشكيل حتالفات وشبكات           -٤٥ ى  عل

احلـرص  وينبغي  . حبماية حقوق األقليات  ، أنشطة التوعية    الصُّعد الوطنية واإلقليمية والدولية   
والتوجيه والتمثيل القانوين، عنـد االقتـضاء، يف        املشورة القانونية   بوجه خاص على إتاحة     

  . القانونية مبا يساعد على ضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية لألقلياتالدعاوى 
للجهات الفاعلة يف اجملتمع املدين أن تويل، فيما تبذله من جهـود لرصـد              غي  وينب  -٤٦

ولتحسني مشاركة األقليات يف االقتصاد، ينبغـي       . امليزانية، اهتماماً خاصاً حلقوق األقليات    
االهتمام بوجه خاص أيضاً باإلنصاف يف خمصصات امليزانية يف املناطق اليت تقطنها نسبة كبرية 

اخلاصة أو سائر مبادرات السياسة العامة اليت تعاجل التمييـز الـذي            لتدابري  من األقليات وبا  
يستهدف األقليات يف احلصول على التعليم والتدريب والعمل واخلدمات املاليـة والـضمان            

 .االجتماعي وحيازة األراضي وحقوق امللكية

لشركات أن تـدرج    وينبغي ملبادرات اجملتمع املدين املتعلقة باملسؤولية االجتماعية ل         -٤٧
ا مع اجلهات الفاعلـة يف القطـاع        اهتاالهتمام بقضايا حقوق األقليات يف محالهتا ويف حوار       

وينبغي إيالء اهتمام خاص للقضاء     . اخلاص ويف اإلصالحات التشريعية والسياسية املوصى هبا      
ـ                 ن على التمييز يف احلصول على العمل ويف مجيع احلقوق املرتبطة به، وملنـع الـشركات م

  .استغالل أراضي األقليات ومواردها وثقافاهتا ومعارفها التقليدية
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 النقابات  -دال   

مبا يف ذلك   توظف عماالً من أفراد األقليات وأن تقدم هلم الدعم،          ينبغي للنقابات أن      -٤٨
شمل القطاعات  لت جهودهاوينبغي أن توسع نطاق     . يف عامل الشغل  معاجلة مشاكل األقليات    

وينبغـي للمفاوضـات حـول     . األقليات يف كثري من األحيان    فيها   تتركز   االقتصادية حيث 
  .االتفاقات اجلماعية أن تراعي بانتظام مصاحل األقليات

وينبغي للنقابات أن توّسع نطاق دعمها املؤسسي والقانوين ويف جمال الدعوة ليشمل              -٤٩
ليات، مبن فيهم خدم عمال قطاعات االقتصاد غري النظامي حيث ميكن أن تتركز مجاعات األق

وميكن بذل جهود لتمكني العمـال يف هـذه         . املنازل والعمال الزراعيون والباعة املتجولون    
القطاعات ومجيع القطاعات األخرى ذات الصلة من إنشاء شبكات أو منظمـات متثيليـة،              

مـة  بطرق تشمل توفري أماكن لعقد االجتماعات أو تقدمي املشورة القانونية أو األموال الالز            
  . أو املشورة يف جمال بناء املؤسساتاملشاريعلبدء 
وينبغي للنقابات أن تضمن مشاركة أعضاء النقابة املنتمني إىل أقليات مشاركة كاملة   -٥٠

. هياكل النقابات القيادية وهياكلها الختاذ القرارات     وفعالة وعلى قدم املساواة مع غريهم يف        
ال سـيما   على املعلومات عن أنشطة النقابـات،       كما ينبغي هلا أن تضمن حصول األقليات        

 وسـائط اإلعـالم   إبالغهـا إىل لغات األقليات ذات الـصلة أو  بترمجة هذه املعلومات إىل     
 .لألقليات التابعة

اليت تتعرض هلـا    وينبغي للنقابات أن تستقصي آراء أعضائها لتحديد قضايا التمييز            -٥١
 علـى   ال التمييز املتعددة واملتداخلة القائمـة     األقليات على أساس هويتها، مبا يف ذلك أشك       

اليت تؤثر يف املساواة يف التمتع       واإلعاقة وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية،       اجلنس والسن أساس  
وينبغي للنقابات أن تنظر يف إنشاء فرق عاملة لوضـع          . باحلق يف العمل واحلقوق املرتبطة به     

  .ل اليت متّيز ضد األقلياتخطط عمل من أجل القضاء على ممارسات العم

 قطاع اخلاص، مبا يف ذلك الشركات الوطنية وعرب الوطنيةال  -هاء   

ينبغي جلميع مؤسسات األعمال يف القطاع اخلاص أن تضمن امتثال عملياهتا ملعايري              -٥٢
وينبغي ألصحاب العمل أن يضمنوا إمكانية حـصول األشـخاص          . العمل الوطنية والدولية  

موعات األقليات على حقوقهم املرتبطة بالعمل دون متييز، مبا يشمل جمـاالت            املنتمني إىل جم  
التوظيف واألجور والترقيات واحلق يف االنضمام إىل النقابـات وتـشكيلها واملـشاركة يف         
أنشطتها، وإمكانية وصوهلم إىل احملاكم املتخصصة يف منازعات العمل، وحصوهلم على إجازة   

  .عاشات التقاعديةاألمومة ورعاية األطفال وامل
وينبغي ألصحاب العمل أن يسعوا الستخدام قوة عاملة تعكس التنوع اإلثين والديين              -٥٣

وينبغي اإلعالن عن الوظائف الشاغرة     . على الصعيد الوطين أو احمللي    سواء  واللغوي للسكان   
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 منظمات  يف وسائط اإلعالم احمللية التابعة لألقليات كما ينبغي أن تصل محالت التوظيف إىل            
 أن تنظر يف استحداث برامح العمل اإلجيـايب واختـاذ         وينبغي للشركات أيضاً  . اجملتمع احمللي 

ِمنح للتدريب خمصصة لألشـخاص     يف االستحداث   مبادرات خاصة لضمان بقاء العاملني و     
وحقوق وينبغي ملؤسسات األعمال أن تدرب املوظفني على عدم التمييز          . املنتمني إىل أقليات  

وينبغـي  . وعلى الوعي الثقايف وأن تعرض، عند االقتضاء، خدمات بلغات األقليات       ت  األقليا
 .تشجيع تعيني موظفني يسهرون على محاية البيانات

وينبغي للمبادرات املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات أن حترص، يف أنشطتها            -٥٤
وينبغي هلذه . مام حلقوق األقلياتيف جماالت الرصد واملساءلة وبناء القدرات، على إيالء االهت       

ينبغـي أن   املبادرات أن هتدف إىل التأثري احلقيقي يف التمتع حبقوق اإلنسان لدى األقليات و            
أي على وجه اخلصوص التحلي بقدر عالٍ من احليطة لتفادي          وينبغي  .  هلذا اهلدف  ُتقّيم وفقاً 

ا التقليدية وثقافاهتا من جراء     أثر سليب حيدث يف أراضي مجاعات األقليات ومواردها ومعارفه        
  .أنشطة الشركات

وينبغي لرابطات األعمال أن تعمل مع مؤسسات األعمال ورابطات األعمال اخلاصة        -٥٥
يف احلماية أمام القانون ومبوجب األطـر التنظيميـة   لضمان املساواة هلذه األقليات باألقليات  
 األعمال اخلاصة هبا من أجل تسهيل       وميكن لألقليات أن تنظر يف إنشاء رابطات      . ذات الصلة 

إجراءات تعزيز مؤسسات األعمال اخلاصة باألقليات ومحاية حقوق األقليـات يف اإلطـار             
 .القانوين والتنظيمي احمللي املوجه إىل األعمال والشركات

صنـدوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل        : املؤسسات املاليـة الدوليـة    -واو   
  قليميةواملصارف اإلمنائية اإل

إجراءاهتا املتعلقـة بـاإلقراض   عدم إقرار ينبغي للمؤسسات املالية الدولية أن تضمن      -٥٦
قوق حل أو غري مباشر ضد مجاعات األقليات أو انتهاكات          اً مباشر اًاملايل والتعاون التقين متييز   

ات عن إصالحات االقتصاد الكلي واإلصالح    وينبغي لتقييمات األثر الناتج     . ألقليات ل ىأخر
حتليالً حلالة املالية واهليكلية املقترحة وعمليات التمويل الواسعة للمشاريع احلكومية أن تتضمن     

األقليات وتوصيات بشأن احترام حقوق تلك األقليات ومحايتها وإعماهلا، مبا يف ذلك ضمان             
لدولية ومن مث ينبغي للمؤسسات املالية ا     . مصادر رزقها وتأمني أراضيها وممتلكاهتا ومواردها     

االزمات االقتصادية العامليـة    أن حتث احلكومات على أن تتخذ خطوات للتخفيف من آثار           
على األقليات وحلماية حقوق األقليات خالل الفترات اليت تعاين فيها هذه األقليات مزيـداً              

  .الضعف من
لى  أن مبادرات دعم برامج القضاء ع      أن تتأكد من  وينبغي للمؤسسات املالية الدولية       -٥٧

الفقر واالندماج االجتماعي تراعي العقبات اليت تعترض مشاركة مجاعات األقليات يف احلياة            
وينبغي إنشاء أنظمة داخلية الستعراض     .  وأهنا تتصدى لتلك العقبات     مراعاة كاملة  االقتصادية
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اخلطط االستراتيجية وإجراءات اإلقراض والربامج القطرية من منظور محاية حقوق األقليات،           
وتشجَّع املؤسسات املالية الدولية على     . ا يشمل مشاركة مجاعات األقليات على حنو فعال       مب

. اعتماد سياسات الضمانات وآليات تقدمي الشكاوى اليت يسهل لألقليات الوصـول إليهـا            
وينبغي أن تتاح لألقليات معلومات عن أنشطة املؤسسات املالية الدولية، مبا يف ذلـك مـن                

 األقليات، ومن خالل وسائط اإلعالم اخلاصة باألقليـات         جمموعات توعية   خالل املبادرة إىل  
وينبغي للمؤسسات املالية الدولية أن تسعى لتعزيـز سياسـات          . وترمجة الوثائق ذات الصلة   

  .واالحتفاظ هبم للموظفني من األقليات التشغيل الفعليالتوظيف اليت تشجع 
ستثمار يف البحـوث لتحليـل مـشاركة        وُتحث املؤسسات املالية الدولية على اال       -٥٨

 استبعاد األقليـات مـن      أثروميكن إيالء اهتمام خاص لقياس      . األقليات يف احلياة االقتصادية   
سوق العمل ومن الشركات اخلاصة يف النمو االقتصادي احمللي، ولتحليـل أثـر األزمـات               

الـيت تعـرب عنـها      االقتصادية يف األقليات، وُنهج استيعاب خمتلف األولويـات اإلمنائيـة           
  .األقليات مجاعات

التفاقيات التجارية واالستثمارية الثنائية واملتعددة األطراف قـدرة        وينبغي أال تقيِّد ا     -٥٩
الرامية إىل ضمان   احلكومات على اعتماد إجراءات العمل اإلجيايب وغريها من التدابري اخلاصة           

وينبغـي دعـم    . حلياة االقتصادية عدم التمييز ضد األقليات ومشاركتها مشاركة كاملة يف ا        
 السياسات التجارية   توليفة من األدوات الالزمة على مستوى     قدرات احلكومة على استخدام     

وينبغي رصـد   .  األقليات مشاركة كاملة يف اقتصاداهتا     للتشجيع على مشاركة  واالستثمارية  
. اصة عند االقتضاء  استفادة األقليات من األسواق لكفالة عدم التمييز واعتماد تدابري خ         مدى  

  . وينبغي كذلك رصد أثر السياسات التجارية يف األقليات

ملتعددة األطراف يف جمال    وكاالت األمم املتحدة والوكاالت األخرى الثنائية وا        -زاي   
  التنمية

ينبغي للوكاالت اإلمنائية أن تعمل بشكل وثيق مع احلكومات لتحديـد ومعاجلـة               -٦٠
وراء التمييز ضد األقليات، الذي يفضي إىل االستبعاد االقتـصادي          األسباب اجلذرية الكامنة    

وأن .  قضايا األقليات وحقوقها   تراعيوينبغي جلميع االستراتيجيات القطرية أن      . واالجتماعي
للوكاالت  ينبغي   ، وهلذا الغرض  .تراعي أيضاً اآلثار املتداخلة للتمييز يف مجيع االستراتيجيات       

 يف عمليـة وضـع      ، مبا يشمل النـساء    ،ممثلي مجاعات األقليات   اإلمنائية أن تسهل مشاركة   
 ذلك عقـد    يشملوميكن أن   . االستراتيجيات اإلمنائية القطرية مشاركة كاملة وفعالة وهادفة      

اجتماعات يف املناطق اليت تعيش فيها األقليات بصفة غالبة أو تقدمي خـدمات الترمجـة أو                
  .مساعدة اآلباء على رعاية األطفال

نبغي للوكاالت اإلمنائية أن تنظر يف إنشاء هيئات استشارية دائمة تتألف من ممثلني             وي  -٦١
مبا يف ذلـك    ،  )أو تضم أفراداً من مجاعات األقليات ومجاعة األغلبية       (مجاعات األقليات   عن  
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وينبغي . من أجل دعم الوكاالت يف قضايا السياسة العامة اليت تؤثر يف هذه اجلماعاتالنساء، 
تعزيز منظمات اجملتمع املـدين  يرمي إىل  الدعم املايل والتقين الذي تقدماإلمنائية أن للوكاالت  

 أن تتاح لألقليات معلومات عن أنشطة الوكاالت اإلمنائية،         وينبغي أيضاً . جلماعات األقليات 
املبادرة إىل توعية مجاعات األقليات، ومن خالل وسـائط اإلعـالم           مبا يف ذلك من خالل      

 وينبغي للوكاالت أن تسعى لتعزيز سياسـات        .ليات وترمجة الوثائق ذات الصلة    اخلاصة باألق 
  .  للموظفني من األقليات واالحتفاظ هبمالتشغيل احلثيثالتوظيف اليت تشجع على 

وينبغي للوكاالت اإلمنائية أن تقّيم تأثري براجمها ومشاريعها املقترحـة واملنفـذة يف               -٦٢
ت اإلمنائية، وهي تؤدي أدوارها يف جمال التعاون التقين، أن        وميكن للوكاال . مجاعات األقليات 

لزيـادة  حىت وإن اعتمدهتا احلكومات حبسن نية       تساعد على احلماية من املمارسات الضارة       
هلجرة القسريـة أو تقييد أو حظر سـبل العـيش          مثال،   العام مشاركة األقليات يف االقتصاد   

 احلميـدة حلـث     تلجأ إىل مـساعيها    اإلمنائية أن    وميكن للوكاالت . التقليدية لدى األقليات  
يف البحوث بشأن احلكومات على ضمان مشاركة األقليات، مبا يشمل النساء، مشاركة فعالة 

وتـشجَّع  . يف عملية اختاذ القرارات بشأن تلك االسـتراتيجيات       األسباب اجلذرية للتمييز،    
لكفالة خلو اخلاصة هبا لشكاوى الوكاالت على أن تعتمد سياسات الضمانات وآليات تقدمي ا

  .أنشطتها التنفيذية من املمارسات الضارة باألقليات

  آليات حقوق اإلنسان التابعة ملنظومة األمم املتحدة  -حاء   
لقد أسهمت هيئات املعاهدات ذات الصلة واإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة             -٦٣

 املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، من خـالل        وجلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية     
وينبغي لتلك . اجتهاداهتا القانونية، إسهاماً كبرياً يف محاية حقوق األقليات يف احلياة االقتصادية

اجلهات أن تواصل استعراض حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات عندما ترصد التشريعات            
وإجراءات تقدمي الشكاوى الفردية    . شاركة االقتصادية والسياسات احمللية والدولية املتصلة بامل    

فرصة فريدة حلفز هي األخرى والتحقيق يف إطار عدة معاهدات أساسية حلقوق اإلنسان تتيح     
  .التغيري اإلجيايب الذي يهيئ متتع األقليات حبقوقها

 وينبغي إنشاء صندوق للتربعات مـن أجل األقليات لتمكني ممثليها من املـشاركة             -٦٤
يف آليات منظومة األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان وتقـدمي املـساعدة لتلـك اآلليـات                

كما ينبغي لصندوق التربعات أن يقدم التمويل للمشاريع اليت تديرها مجاعات           . واستخدامها
ت بفعالية  األقليات وهتدف إىل زيادة متتع األقليات حبقوقها، مبا يف ذلك تعزيز مشاركة األقليا            

  .االقتصاديةيف احلياة 

        
  


