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 موجز

       واخلبرية   .   ٧٩ /    ٢٠٠٥                                                                                        أنشأت جلنة حقوق اإلنسان والية اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات مبوجب قرارها               
                                                                                             تعزيز تنفيذ اإلعالن املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات                :               بأمور منها                   املسـتقلة مطالبة  

                                                                                                                       دينـية أو لغويـة، وحتديـد أفضل ممارسات الدول وإمكانات التعاون التقين مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق                   
                ، وتناولت فيه       ٢٠٠٦       يناير   /                                     جملس حقوق اإلنسان يف كانون الثاين                                              وقدمت اخلبرية املستقلة تقريرها األويل إىل       .         اإلنسـان 

        األقليات   :                                                                                                       نطاق واليتها وأساليب عملها، وحددت موضوعني رئيسيني حيظيان باألولوية خالل فترة واليتها األولية، ومها             
  .                                                                            يف سياق التخفيف من حدة الفقر واألهداف اإلمنائية لأللفية؛ وتعزيز االندماج واالستقرار

                                                                                                           الفـترة الـيت أعقبت تقدمي تقريرها السنوي األوىل، اضطلعت اخلبرية املستقلة ببعثتني قطريتني رمسيتني إىل                   ويف 
         تشرين    ٢٨    من   (                                           وإىل مجهورية إثيوبيا االحتادية الدميقراطية        )     ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز  ٣           يونيه إىل    /         حزيران   ٢٥      مـن    (           هـنغاريا   

                                                            أجل التشاور بشأن قضايا األقليات والنظر يف التشريعات           من  )     ٢٠٠٦       ديسمرب   /                كـانون األول     ١٢             نوفمـرب إىل     /       الـثاين 
  .                                                                                     والسياسات واملمارسات الوطنية املتعلقة باألقليات القومية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية

                     وحضرت حلقات دراسية     .                                                                                وأجـرت اخلـبرية املسـتقلة مشاورات مستفيضة فيما يتعلق جبميع عناصر واليتها             
                                                                                        ت مشاورات، وأجرت مناقشات ثنائية ومتعددة األطراف، مبا يف ذلك مع الدول األعضاء يف                                      ومؤمتـرات للخرباء، وعقد   

                                                                                                           األمـم املتحدة، وعملت مع وكاالت منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية، وتشاورت على نطاق        
                                           ستقلة األولوية للقضايا اجلنسانية املتعلقة                     وأعطت اخلبرية امل    .                                             ً              واسـع مـع اجملـتمع املدين ومع جمتمعات األقليات مباشرةً          

                                       ً وأجرت اخلبرية املستقلة مشاورات مركزة وحبوثاً   .                                                                  بواليتها، وأقامت منتديات خاصة لنساء األقليات أثناء بعثتيها القطريتني
   .                                                               بشأن املوضوعني الرئيسيني ذوي األولوية اللذين حددهتما يف تقريرها األويل

                                                                        ق العامل أقليات تشكل أفقر الفقراء، وترزح يف كثري من األحيان حتت ضروب                                         توجـد يف كـل منطقة من مناط        
                       وتواجه األقليات معدالت     .                                                                                         راسـخة من التمييز واإلقصاء واحلرمان من حقوقها األساسية، بل والعنف يف بعض األحيان             

                               ة جملموعات األقليات يستعصي على                                                                             ً                    مرتفعة وغري متناسبة من الفقر الذي تتسم ديناميته يف الغالب بطابع أكثر تعقيداً بالنسب             
     ً                                                 وكثرياً ما تتعرض األقليات لإلمهال أو اإلقصاء يف إطار           .                                                             مـنطق القاسـم املشترك يف سياسات التخفيف من حدة الفقر          

    ّ                                                                   وتسلّم اخلبرية املستقلة باحلاجة املاسة إىل معاجلة أوضاع األقليات بصورة            .                                                اجلهود الرامية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     
                                                                                                                    أمشـل يف إطـار اجلهود الدولية والوطنية اليت هتدف إىل التخفيف من حدة الفقر وحتقيق األهداف، ولذلك فقد قررت                    

  .                                             التركيز على هذا املوضوع يف تقريرها السنوي الثاين

      تقتضي                                                                                                                 ومعاجلة ظروف الفقر اخلاصة اليت يواجهها أفراد األقليات القومية أو العرقية أو األقليات الدينية واللغوية                 
                                                                    ويف رسم وختطيط وتنفيذ السياسات املتعلقة باحلد من الفقر واألهداف            .                                            اتـباع هنـج وسياسات موجهة وأخرى معممة       

                                                                                                                     اإلمنائـية لأللفية وختطيطها وتنفيذها، جيب على احلكومات أن تعطي أولوية عليا لضمان أن تؤخذ يف احلسبان األقليات                  
                                                                          ريدة اليت تعيش يف ظلها وما يترتب عليها من معدالت فقر مدقع ومستمر                                                         احملرومة من حيث ظروف اإلقصاء والتمييز الف      

                                                                                                       وللمسـاعدة يف هذه اجلهود، حتث احلكومات على أن تقدم يف سياق التقارير القطرية بشأن األهداف اإلمنائية               .         مـرتفعة 
                     ة تساعد على توضيح                                                                                                    لأللفـية وورقات استراتيجية احلد من الفقر، دراسة مفصلة عن أوضاع األقليات وبيانات إحصائي             

   .                            مركزها بالنسبة للفئات األخرى
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٤   ١٥-   ١ .......................................................................................     مقدمة

  ٧    ١٠٠-    ١٦ .................                     تقييم القضايا العاملية  :                                      األقليات والفقر واألهداف اإلمنائية لأللفية -   ً أوالً 

  ٨   ٤٦-    ٢٣ ...............................                                  الفقر غري املتناسب بني األقليات احملرومة -   ألف 

   ١٣   ٥٧-    ٤٧ ...                                                 م للحرمان من احلق يف عدم التمييز واملساواة يف املعاملة           التأثري احلاس -    باء  

                                                                    حـاالت القصور الراهنة يف إدماج األقليات يف استراتيجيات احلد من            -   جيم
   ١٥   ٧٣-    ٥٨ ...................................................................      الفقر

   ١٨   ٩٤-    ٧٤ ............................                                   ممارسات واعدة يف جمال السياسات اإلمنائية -    دال 

                       ال األقليات، واحلد من                                               عمل األمم املتحدة وغريها من املؤسسات يف جم        -    هاء 
   ٢٣    ١٠٠-    ٩٥ ........................................                            الفقر واألهداف اإلمنائية لأللفية

   ٢٤    ١٠٩-   ١٠١ .........................................................                    االستنتاجات والتوصيات -     ً ثانياً 
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 مقدمة

ّ                                                                               ً     ً                        يسّر اخلبرية املستقلة أن تقدم إىل جملس حقوق اإلنسان تقريرها السنوي الثاين، الذي يشمل عرضاً عاماً لألنشطة                  - ١   
                                                        وقد اضطلعت اخلبرية املستقلة، منذ تقدمي تقريرها األويل          .     ٢٠٠٦       يناير   /  اين                                            الـيت اضـطلعت هبـا مـنذ كـانون الـث           

) E/CN.4/2006/74(            ببعثـتني قطريـتني رمسيتني إىل كٍل من هنغاريا ،                         ٍ   )     ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز  ٣           يونيه إىل    /         حزيران   ٢٦    من   (                          
          الوثيقتان    ) (    ٢٠٠٦       ديسمرب   /  ول            كانون األ    ١٢           نوفمرب إىل    /               تشرين الثاين    ٢٨    من   (                                         ومجهوريـة إثيوبيا االحتادية الدميقراطية      

A/HRC/4/9/Add.2-3  وتعرب اخلبرية املستقلة عن شكرها حلكوميت هنغاريا وإثيوبيا على ما قدمتاه هلا من                ).               على التوايل                                                                                    
   .                                 تعاون ومساعدة يف حتضري وسري زيارتيها

           األقليات يف    :                لعملها، ومها                                                                              وقد حددت اخلبرية املستقلة يف تقريرها األويل املوضوعني الرئيسيني ذوي األولوية           - ٢
                     ومن املرجح أن تكون      .                                                                                           سـياق التخفـيف مـن حدة الفقر واألهداف اإلمنائية لأللفية، وتعزيز االندماج واالستقرار             

                                     ويركز هذا التقرير على األقليات يف        .                                                                                 معـدالت الفقر بني أفراد األقليات احملرومة مرتفعة وغري متناسبة يف كل األقاليم            
                                                                    ُ                             دة الفقر، واحلاجة إىل برامج واستراتيجيات لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ُتراعى فيها أوضاع                                 سياق التخفيف من ح   

  .                                                                                                                     جمـتمعات األقلـية الـيت تعاين بصورة ال مثيل هلا من العنصرية والتمييز واإلقصاء ومن العنف يف كثري من األحيان                    
  .                  عي وتعزيز االستقرار                        ً       ً                       وتشكل مواجهة الفقر عنصراً أساسياً يف سياسات اإلدماج االجتما

                                                                                                         وقد عقدت اخلبرية املستقلة مشاورات عديدة مع ممثلي احلكومات من شىت األقاليم، واملنظمات احلكومية الدولية              - ٣
                                                                                                                   اإلقليمـية، واجملـتمع املـدين واملؤسسات األكادميية ومؤسسات البحوث، واملؤسسات املالية الدولية، مبا يف ذلك البنك                 

                                                                                  وعلى املستوى اإلقليمي، تشاورت اخلبرية املستقلة مع اآلليات املعنية باألقليات لدى             .       املتحدة                        الـدويل، ووكاالت األمم     
  ،                                                                                       مكتب املفوض السامي املعين باألقليات القومية التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا                                             هيـئات من بينها جملس أوروبا و      

                                              وشاركت اخلبرية املستقلة يف مشاورات مع منظمة         .     ٢٠٠٧                                                              وهـي تعـتزم مواصلة احلوار مع هذه اهليئات يف مطلع عام             
                                                             ً      ً                                                 الـدول األمريكـية وجلـنة الـبلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، وعقدت حواراً أولياً مع كبار موظفي االحتاد األفريقي                 

   .                                                  كما أجرت مشاورات أولية مع ممثلي منظمة املؤمتر اإلسالمي  .                                 املوجودين أثناء زيارهتا إىل إثيوبيا

             مفوضية األمم                                                                                       خلبرية املستقلة مشاورات واسعة النطاق مع وكاالت وهيئات األمم املتحدة، مبا يف ذلك                      وأجرت ا  - ٤
                                    ً                                                       ن وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تنفيذاً هلدفها املعلن وهو تعزيز إدماج قضايا األقليات                                             املـتحدة السـامية حلقوق اإلنسا     

                                                            رمسيتني جلسات إعالمية مع املوظفني احملليني واإلقليميني التابعني                                     كما عقدت أثناء بعثتيها ال      .                         ضـمن عمل األمم املتحدة    
                                                                                                                    للمفوضـية السـامية حلقـوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني                 

                       ة، سواء يف سياق مبادرات                                                                                            واليونيسـيف، وتسـعى اآلن لتعزيز احلوار مع مثل هذه الكيانات التابعة ملنظومة األمم املتحد         
  .                            ً                                  مشتركة بني الوكاالت أوسع نطاقاً أو يف سياق االضطالع بزياراهتا القطرية

                                                                                                        وأبدت اخلبرية املستقلة، يف تقريرها األويل، رغبتها يف توثيق التعاون مع هيئات معاهدات األمم املتحدة،                - ٥
                        ً     ً         أجرت اخلبرية املستقلة حواراً رمسياً مع         ،      ٢٠٠٦       أغسطس   /      ويف آب   .      ً                                      وخاصـةً جلنة القضاء على التمييز العنصري      

                                                                                                       هذه اللجنة ناقشت أثناءه إمكانات التعاون، مبا يف ذلك التعاون فيما يتعلق بآليات اللجنة يف جماالت اإلنذار املبكر 
      وطلبت   .                                                                                                        واإلجراءات العاجلة واملتابعة، هبدف تعزيز قدرة اللجنة على النظر يف قضايا األقليات يف سياق أعماهلا              
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                                                                                 كما طلبت اخلبرية املستقلة إجراء حوارات رمسية مع اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان              .     ٍ   ثانٍ                          جـنة إجراء حوار جوهري       الل
  .    ٢٠٠٧                      وجلنة حقوق الطفل يف عام 

            ومن األمثلة    .                                                                                                   واخلـبرية املستقلة مطالبة بالتعاون الوثيق مع املنظمات اإلقليمية، مع احلرص على تاليف االزدواجية              - ٦
                                                                                                         خلبرية املستقلة يف األنشطة اإلقليمية أن اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية طلبت، يف قرارها املعنون                                عـلى اخنـراط ا    

                                                                                                                  مكافحـة العنصرية ومجيع أشكال التمييز والتعصب والنظر يف مشروع اتفاقية البلدان األمريكية ملناهضة العنصرية ومجيع           "
      تواصل  "                                          ، من جلنـة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أن (AG/RES.2168 (XXXVI-O/06)) "                     أشكال التمييز والتعصب
                                                                                              مع اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات بشأن مواضيع تشمل مشروع اتفاقية البلدان األمريكية          "                         تعزيـز احلوار والتعاون   

           كما عقدت،    .              دول األمريكية                         ً                                             وأجرت اخلبرية املستقلة أيضاً مشاورات مع الدول األعضاء يف منظمة ال            .                 ملناهضة العنصرية 
             هبدف مساعدة     ٢٠٠٧      يناير  /                                                                                بدعـم مـن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، مشاورة مع اخلرباء الدوليني يف كانون الثاين    

  .                                                                                        املؤسسات اإلقليمية والوطنية يف جمال وضع معايري وآليات فعالة ملكافحة التمييز ومحاية حقوق األقليات

             ً                                                             فرصة مثينة جداً للقاء املباشر مع ممثلي جمتمعات األقليات من مجيع األقاليم، وال سيما                          وأتيحـت للخبرية املستقلة    - ٧
           وأثناء تلك   .     ٢٠٠٦      أغسطس  /                                                                                               أثـناء الـدورة الثانـية عشرة لفريق األمم املتحدة العامل املعين باألقليات املعقودة يف آب               

ً                                        الـدورة، عقـدت اخلـبرية املستقلة منتدًى ملمثلي األقليات للتشاور معها            .                                        مباشرة وطرح األسئلة وعرض القضايا عليها                               
                                                                                                                    واسـتفادت اخلـبرية املسـتقلة إىل حـد بعيد من املعلومات اليت حصلت عليها من اجملتمع املدين واملنظمات األكادميية                    

   ية                                        ً                                                             كمـا أعطت األولوية للقاء ممثلي األقليات أيضاً أثناء بعثتيها الرمسيتني إىل هنغاريا وإثيوبيا، بغ                .                    ومـنظمات الـبحوث   
   .              التماس آرائهم

                                    الفريق العامل املعين باألقليات حبيث                        ، أن تعدل والية     ٧٩ /    ٢٠٠٥                                            وقـد قررت جلنة حقوق اإلنسان، يف قرارها          - ٨
   ".                                                                             تقدمي الدعم املفاهيمي للخبري املستقل الذي سيشارك بصفة مراقب واحلوار معه           "                                     يركـز عملـه عـلى أمـور تشمل          

ّ                    الرمسية وغري الرمسية مع أعضاء الفريق العامل وأمانته، وشّددت على دعمها                                                واسـتفادت اخلـبرية املستقلة من املشاورات                                                            
                                                                                وتالحظ اخلبرية املستقلة مهام الفريق العامل الفريدة من نوعها، مبا يف ذلك أعماله          .                                    إلنشاء منتدى مكرس لقضايا األقليات    

                                     دورات وإيصال صوهتا ضمن إطار األمم                                                                                     يف جمـال الـتطوير املفاهـيمي اهلام ومتكني األقليات نفسها من املشاركة يف ال              
                                                                             ّ                                      وأثـناء الـدورة الثانية عشرة للفريق العامل، تبينت اإلمكانات الكبرية لقيام تعاون بّناء وحددت مسألة عمل                   .         املـتحدة 

   .                                                                                               الشرطة واألمن والعدالة اجلنائية يف اجملتمعات املتعددة األعراق على أهنا متثل أحد اجملاالت للمبادرات املشتركة

                           فالنساء والبنات املنتميات     .                            ً     ً                                                  وأولـت اخلبرية املستقلة اهتماماً كبرياً لألوضاع اخلاصة اليت تواجهها نساء األقليات            - ٩
                            وضعهن كمنتميات إىل أقليات      :                               ً                                                           إىل األقليات احملرومة يواجهن أشكاالً متعددة ومتنوعة من التمييز القائم على عنصرين مها            

                                                                  ألبعاد جيعلهن عرضة بشكل خاص النتهاك حقوقهن وحرماهنن منها سواء يف                               وهذا التمييز املتعدد ا     .                  ووضـعهن كإنـاث   
  ،     ٢٠٠٦      مارس   /       ً                              واحتفاالً بيوم املرأة العاملي يف آذار       .                                                                      احلياة العامة أم اخلاصة، مبا يف ذلك التعرض للعنف واالعتداء اجلنسي          

  .                  ً                   الاليت يواجهن أشكاالً متعددة من التمييز                         ً                                          أصدرت اخلبرية املستقلة بياناً يدعو إىل إيالء اهتمام أكرب لوضع نساء األقليات

                                                                                                         وعقدت اخلبرية املستقلة منتديات لنساء األقليات من أجل االستماع لقضاياهن وشواغلهن، وتشاورت مع كبار               -  ١٠
ً  نتدًى                                                      وأثناء زيارهتا إىل هنغاريا، عقدت اخلبرية املستقلة م         .                                                           املسؤولني احلكوميني املكلفني بالشؤون اجلنسانية وقضايا املرأة          

                                   وأثناء زيارهتا إىل إثيوبيا، كرست       .                                                                                     لنسـاء الروما من أجل التشاور معهن وأجرت مقابالت مع نساء من جمتمعات الروما             
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                     ً                                                                                              اخلبرية املستقلة اهتماماً للوضع اخلاص لنساء األقليات وأجرت مشاورات مع نساء جمموعات، تشمل نساء قبيليت األنواك                
  .                                                                 ذا االهتمام بقضايا املرأة يف تقريري بعثتيها وتوصياهتا احملددة هبذا الشأن        ويتجلى ه  .                       والنوير يف منطقة غامبيال

                                                                                                              وواصـلت اخلبرية املستقلة عملها يف جمال التخفيف من حدة الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية فيما يتعلق                  -  ١١
                                    اإلمنائي والبنك الدويل واملنظمات غري                                                                                      باألقليات، فأجرت مشاورات عديدة مع وكاالت إمنائية منها برنامج األمم املتحدة            

                                                                                        ويف تعاون وثيق مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بدأت اخلبرية وشاركت يف عقد املشاورة               .                             احلكومـية الوطنية والدولية   
ُ           ، واليت ُعقدت يف      "                                                                     اشتراك برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مع األقليات يف عمليات التنمية          "                  الدولية املعنونة             تشرين   ٩ ١    و   ١٨       

                                                                                                  يف نـيويورك، هبدف تعزيز مراعاة قضايا األقليات يف اجملاالت املتعلقة بالفقر واألهداف اإلمنائية                   ٢٠٠٦          أكـتوبر    /    األول
                                                                 ومتثلت إحدى النتائج الرئيسية للمشاورة يف التزام برنامج األمم          .                                                        لأللفية، واحلكم الدميقراطي، ومنع األزمات والتعايف منها      

  .                          مذكرة إرشادية بشأن األقليات /            سياسة عامة                  املتحدة اإلمنائي بوضع

                                                                                                               وإن تعزيـز حقوق األقليات، مبا يف ذلك عن طريق سياسات التنمية املنصفة وسيادة القانون يف ميدان مكافحة                   -  ١٢
           وقد شاركت    .                                                                                                            العنصرية والتمييز على سبيل املثال، يتيح وسيلة حيوية لتعزيز اإلدماج واالستقرار ومنع نشوب النـزاعات             

                                                                                                        رية املستقلة يف حلقات دراسية ومنتديات تعىن مبؤشرات التنمية البشرية واالجتماعية وباإلنذار املبكر ومنع النـزاعات،    اخلب
         ويف تشرين   .                                                                                                  وأجرت مشاورات مع جهات فاعلة متعددة تضمنت املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية         

            ً        ً       ً                                                   ستقلة مشاركاً ومتحدثاً رئيسياً يف حلقة دراسية رفيعة املستوى عقدها الفريق                             ، كانت اخلبرية امل       ٢٠٠٦         نوفمـرب    /       الـثاين 
   ".                              منع النـزاعات العرقية والدينية "                                 الدويل حلقوق األقليات وتناولت موضوع 

                                                                                                             ومن أجل املساعدة على مجع املعلومات املتعلقة بتشريعات الدول وسياساهتا وممارساهتا املتصلة بقضايا األقليات،               -  ١٣
ـ          وستساعد   .                                                            ً                                             لت اخلـبرية املستقلة إىل مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة استبياناً لتمأله السلطات الوطنية املعنية                    أرس

                          ً                        وثبت أن االستبيان كان مفيداً ألغراض منها حتديد          .                          ً                                          الـردود اخلبرية املستقلة كثرياً يف جوانب خمتلفة من أعماهلا اجلارية          
                              ً                                     وقد استفادت اخلبرية املستقلة كثرياً من إجابة حكومة هنغاريا على االستبيان   .        الناجحة                              أفضل ممارسات الدول أو ممارساهتا  

                                                                                                                         اليت وصلتها قبل االضطالع ببعثتها الرمسية، وتضمنت تفاصيل عن التشريعات املتعلقة بقضايا األقليات وعن نظامها الفريد                
  .                           املتمثل يف احلكم الذايت لألقليات

                                                                                       بتحديد أفضل املمارسات وإمكانات التعاون التقين مع مفوضية األمم املتحدة السامية                                     واخلـبرية املستقلة مطالبة    -  ١٤
  :                                                                                                   وكواحد من التدابري العملية يف هذا الصدد، بدأت بالتركيز على ثالث جماالت عمل ذات أولوية هي                 .               حلقـوق اإلنسان  

            ؛ واستخدام   )                              الفريق العامل املعين باألقليات                 بالتعاون مع    (                                                             عمل الشرطة واحلفاظ على األمن يف اجملتمعات املتعددة األعراق          
                                                                                  حرماهنم منها كأداة الستبعاد األقليات من املزايا املستحقة أو املشاركة املعقولة؛                  أو                                      رفـض مـنح اجلنسية ألقليات معينة      

  .          ات األقليات                                                                                               وتكافؤ فرص احلصول على التعليم اجليد وغري ذلك من القضايا املتصلة بالتعليم، مبا يف ذلك توفري التعليم بلغ

  .                                                                                               وبعثت اخلبرية املستقلة برسائل إىل الدول تتعلق بأوضاع وقضايا حمددة ذات صلة بواليتها كانت معروضة عليها -  ١٥
                                                                                                                 وشـارك يف إعـداد هـذه الرسائل عدد من املكلفني اآلخرين بواليات يف سياق اإلجراءات اخلاصة، هبدف التحقق من                    

  .                                                              ّ   مات إضافية وإثارة القضايا املثرية للقلق مع احلكومات وإقامة حوار بّناء                                    املعلومات وإثبات الوقائع والتماس معلو
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 تقييم القضايا العاملية:  األقليات والفقر واألهداف اإلمنائية لأللفية-   ً أوال  

              من املكلفني     ٣٧                            اشتركت اخلبرية املستقلة مع       )     ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٠ (                          يف يـوم حقـوق اإلنسان        -  ١٦
                                                                                                     ق اإلجراءات اخلاصة يف إصدار بيان يسلط الضوء على احلاجة املاسة ملعاجلة الفقر املستشري الذي يكابده                           بواليات يف سيا  

                                الفقر جزء من حلقة مفرغة من       "                   وأوضح البيان أن      .                                     ً      ً                    ماليني األشخاص حول العامل، باعتباره حتدياً جسيماً حلقوق اإلنسان        
   ".        ً                                           كون سبباً، وكذلك نتيجة، لنظام معقد إلنكار حقوق اإلنسان     ً     وكثرياً ما ي   ..                                  التهميش واإلقصاء االجتماعي والتمييز

                                             ً        ً           احتمال أن تتعرض للفقر األقليات اليت تواجه متييزاً أو إقصاًء           "                                                 وذكـرت اخلبرية املستقلة، يف تقريرها األويل، أن          -  ١٧
           ً    نطقة تقريباً هي                       فأفقر الطوائف يف كل م ] .     [..       خرى لـه  األ      موعات   اجمل                                           عـلى نطاق واسع أكرب بكثري من احتمال تعرض     

                                            ً       ً          لذا، جيب النظر إىل الفقر بني األقليات بوصفه سبباً ومظهراً            .                                                                األقليات املعرضة للتمييز أو العنف أو اإلقصاء منذ أمد بعيد         
                     وتعترب جهود احلد من      .                                                                                           لـلحقوق والفرص واإلمكانات املنقوصة لالرتقاء االجتماعي املتوفرة ألفراد تلك األقليات ككل           

  . ة                      ً                                                              إطار اجلهود األوسع نطاقاً واملتمثلة يف تعزيز جممل حقوق األقليات املدنية واالجتماعية واالقتصادي               الفقر أساسية يف 

       إذ إن    .                                                                                                      ويشـمل الفقـر يف هـذا السياق أكثر من جمرد النقص يف الدخل أو الكفاح اليومي لتأمني الكفاف                   " -  ١٨
  ّ                                                     لفّعالة يف صنع القرار السياسي أو الوصول إىل آليات                                                                               اجملـتمعات احمللـية الفقرية عادة ما تكون أقل قدرة على املشاركة ا            

                                   َ                                                                                  العدالـة عـند انـتهاك حقوقها، وتعاين عدَم املساواة مع غريها يف احلصول على التعليم والرعاية الصحية وفرص الشغل               
  .  ً اً                                                                                              وستظل عرضة للفقر الالمتناسب مع حجمها ما مل يكن التركيز على احتياجاهتا وحقوقها مستهدف               .                 وحـيازة األراضي  

                         ً           ً                                                         ُ                        ولن حيقق اجملتمع الدويل حاضراً، أو مستقبالً، األهداف املهمة اليت هي من مجلة األهداف اإلمنائية لأللفية ما مل ُتبذل املزيد               
   ، E/CN.4/2006/74    ". (                                                                     ً                    مـن اجلهـود املنسـقة لـلحد من الفقر من خالل استراتيجيات تستهدف األقليات خصيصاً               

   ).  ٦٥   و  ٦٤         الفقرتان 

                                           نقاط الذي حددته حلماية حقوق األقليات        ٤                          ً                             ة املستقلة قضية الفقر متبعةً نفس اإلطار املؤلف من                       وتتناول اخلبري  -  ١٩
                                                                                         محايـة وجود األقليات، مبا فيه احلرمة الشخصية ألفراد األقليات؛ ومحاية اهلوية الثقافية               :                             بشـكل عـام، واملتمـثل يف      

                                                 ك وضع حد للتمييز اهليكلي أو النظامي؛ وضمان                                                                              واالجتماعـية وتعزيـزها؛ وضـمان عدم التمييز واملساواة، مبا يف ذل           
  .                                                                     مشاركة األقليات يف احلياة العامة بفعالية، ال سيما يف القرارات املؤثرة عليهم

                          وتلقت معلومات من طائفة      .                              ً                                                 وأجـرت اخلبرية املستقلة حبثا مكرساً عن األقليات واستراتيجيات احلد من الفقر            -  ٢٠
                                                                ت معها، مبا يف ذلك الدول والوكاالت اإلمنائية واملؤسسات املالية الدولية                                          واسـعة مـن املصـادر ذات اخلـربة وتشاور      

                                                               ً        وكلفت اخلبرية املستقلة بإجراء دراسة استقصائية واستعراض خلمسني تقريراً          .                                        ووكـاالت األمم املتحدة واألقليات نفسها     
   ١                                        ية احلد من الفقر الواردة يف اإلضافة             ً                                                                            قطـرياً بشأن تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية وجمموعة خمتارة من ورقات استراتيج           

                                                                                     وتتيح التقارير القطرية بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية وورقات استراتيجية احلد من              ). A/HRC/4/9/Add.1 (              هلذا التقرير   
  .  ية                                                                                                 الفقر نقطة انطالق مفيدة لتدارس ممارسات خمتلف األقاليم يف جمال إدماج األقليات بصورة إجيابية يف عمليات التنم

                                                يعين أن تركيز عملها ينصب على جمموعات معينة          "        األقليات "                        ً                         وتؤكد اخلبرية املستقلة جمدداً أن استخدام مصطلح         -  ٢١
  يف   "       األقلية "       فمركز    .            ً        ً                                                                                    تواجه متييزاً وحرماناً طويلي األمد على أساس هويتها كمجموعات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية               

ّ                  إطار واليتها، ال ُيعّرف بالعوامل ا                                                                           وهي تعترف بأن بعض اجملموعات اليت تشكل أقلية عددية يف اجملتمع قد              .              لعددية وحدها                ُ  
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                                                              ويركز هذا التقرير املتعلق مبوضوع األقليات واألهداف اإلمنائية          .                                                      تكـون مهيمـنة على االقتصاد أو على قطاعات أخرى         
   .                          من القدرة على محاية حقوقها                                                                 لأللفية على اجملموعات املضرورة بطريقة غري متناسبة واحملرومة بوسائل أخرى 

                                                                                                              ومثـة خطر حقيقي يتمثل يف أن االستراتيجيات املستخدمة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية قد تكون أقل فائدة                 -  ٢٢
  .                                                                         ً                                          بالنسـبة جملموعات األقليات، بل وقد تؤدي إىل تفاقم أوجه عدم املساواة وتلحق ضرراً أكرب ببعض جمتمعات األقليات                 

                                                                                                          زيد من اجلهد لضمان استفادة األقليات الفقرية على حنو منصف من االلتزام الدويل باحلد من الفقر وحتقيق                               ويتعني بذل امل  
                                                                          ويهدف هذا التحليل إىل املسامهة يف هذه اجلهود عن طريق إتاحة عرض عام               .     ٢٠١٥                                    األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام      

  .         هذا الصدد                                              لقضايا األقليات الرئيسية وتقدمي توصيات ملموسة يف 

  الفقر غري املتناسب بني األقليات احملرومة-ألف 

                                                        بيد أن جمموعات األقليات بصفة عامة تتميز مبعدالت فقر           .                                                         يوجـد الفقر يف مجيع البلدان، النامية منها واملتقدمة         -  ٢٣
  ً                     ياً، حبيث يقتضي اتباع                                             ً                                    ً                        أعـلى وغـري متناسبة يف مجيع مناطق العامل، وكثرياً ما يكون هلذا الفقر طابع متميز هيكلياً وسبب                 

  .                                          سياسات موجهة ومعممة على السواء للتغلب عليه

          فالدراسات   .                                                                                                 ومـن الصـعب احلصـول عـلى بيانات متعلقة بالفقر ومصنفة حسب العرق أو الدين أو اللغة                  -  ٢٤
            بط بني هذه                                                                                                                االستقصـائية لألسـر املعيشـية اليت تتناول الدخل ومؤشرات التنمية البشرية ال جتمع املعلومات الالزمة للر                

                     ويعين ذلك أن اإلحصاءات   .                                                                                          البـيانات وجمموعـة املنتمني إىل فئة اجتماعية معينة ذات خصوصية عرقية أو دينية أو لغوية        
                                                                                                                                 املتعلقة بالدخول النسبية والتنمية البشرية لألقليات غري متاحة يف العديد من البلدان، أو إذا كانت موجودة فهي يف الغالب                   

   :                         اإلحصاءات املتوفرة تكشف عن            بيد أن عينة   .       ال تنشر

                                                                                            املتعلقة مبستوى الدخل يف الربازيل، تبلغ نسبة البيض الذين يعيشون على أقل من دوالر                   ٢٠٠٢    ً              وفقاً ألرقام عام     -  ٢٥
     وتظل    ).                               ً     الربازيليون من أصل أفريقي غالباً     (                         يف املائة لغري البيض         ٨,٣                                        يف املائة؛ يف حني تبلغ هذه النسبة            ٤,٣          ً   واحد يومياً   

      ١٩,٤                 يف املائة للبيض و   ٨,٦                                                             ً                            وة قائمة بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون بدخل مقداره دوالرين يومياً، إذ تبلغ النسبة                الفج
  . )١ (                 يف املائة لغري البيض

                                                                                                               ويف نيـبال، يبلغ االستهالك أدىن مستوياته بني طائفة الداليت اليت حتتل يف أسفل السلم االجتماعي، حيث تبلغ                   -  ٢٦
                                          يف املائة بني طائفة جاناجيتيس اجلبلية         ٤٥                           يف املائة بني املسلمني، و       ٤١                         يف املائة، كما تبلغ        ٤٦     نها                         نسـبة تفشي الفقر بي    

ٍ                                  ويعاين أفراد الداليت بشكل خاص من معدالت تفٍش للفقر تزيد عن املتوسط               ).                                    جمموعـات السـكان األصليني العرقية      (                                         
   .  )٢ (         يف املائة  ١٥      بنسبة 

                                                      
1  Matías Busso, Martín Cicowiez and Leonardo Gasparini, Ethnicity and the Millennium Development Goals in 
Latin America and the Caribbean, Working Paper 27, Centro de Estudia Distributivos, Laborales y Sociales 
(CEDLAS), Universidad Nacional de La Plata, (Bogota, Colombia:  UNDP, 2005):  Table 2.4, p. 77. 
2  Nepal MDGs Progress Report 2005, (Kathmandu, Nepal:  HMG Nepal, National Planning Commission, 
September 2005):  p. 10. 
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                                                                   ث الربيطانيني من أصل هندي ومن أفارقة منطقة الكارييب، ونصف الربيطانيني                                       أمـا يف اململكـة املتحدة، فإن ثل        -  ٢٧
                             وباملقارنة فإن أقل من ربع       .                                                                                         السـود مـن أصل أفريقي وثلثي الربيطانيني من أصل باكستاين وبنغالدشي يعيشون يف فقر              

  . )٣ (                     ً             السكان الربيطانيني إمجاالً يعيشون يف فقر

                  مرة عن مثيله      ٢٣                                                              الدخل يف األسرة املعيشية اليت تكون لغتها األم هي األملانية                                                ويف ناميبيا، يزيد نصيب الفرد من        -  ٢٨
  . )٤ ( )                      أقلية من السكان األصليني (                                                     يف األسرة املعيشية اليت تكون لغتها الرئيسية هي لغة السان 

     ومتثل   .             يف فيتنام                    اليت تشكل األغلبية    "     كينه "                                                                       ويقال إن فجوة الفقر آخذة يف االتساع بني األقليات العرقية وطائفة             -  ٢٩
  . )٥ (                        يف املائة من أفقر السكان  ٢٩                                     يف املائة من سكان فيتنام ولكنها تشكل   ١٤                األقليات العرقية 

                                                                                                          ويف بعض الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، فإن معدالت نشاط املهاجرين واألقليات العرقية من البلدان غري                 -  ٣٠
ـ         (           الغربـية                                                                       رك وهولندا، واألتراك يف أملانيا، ومواطين مشال أفريقيا يف فرنسا،                                                   كاملهاجـرين غـري األوروبـيني يف الدامن

                                     يف املائة من معدالت أبناء البلد         ٤٠       إىل     ١٥                          يف سوق العمل أدىن مبعدل        )                                              والبنغالديشيني والباكستانيني يف اململكة املتحدة    
ّ     اعة الرّحل                                                        وتعاين مجاعات الروما يف معظم دول االحتاد األورويب ومج          .                      أو املهاجرين الغربيني          " Travellers "     يف آيرلندا من               

   .  )٦ (                                                     ً             معدالت نشاط متدنية بشكل خاص وهي اجلماعات األكثر استبعاداً من سوق العمل

                                         أن معدالت الفقر بني غري البيض أعلى            ٢٠٠٠                                                             ويكشـف التعداد السكاين للواليات املتحدة األمريكية يف عام           -  ٣١
                                                           مستوى ملعدالت الفقر بني السكان البيض من أصل غري إسباين، يبلغ                 ويف حني أن أدىن     .                                بكـثري مـن معدالته بني البيض      

                               يف املائة، كما تبلغ معدالت          ٢٤,٩                                                                                   يف املائـة، فإن معدالت الفقر بني األمريكيني من أصل أفريقي تبلغ يف املتوسط                   ٨,١
                           دالت الفقر بني السكان من                                   يف املائة، ويبلغ متوسط مع         ٢٥,٧                                                         الفقـر بني اهلنود احلمر والسكان األصليني لوالية أالسكا          

  . )٧ (         يف املائة    ٢٢,٦                                أصل إسباين أو من أمريكا الالتينية 

                                                 ً            فاملؤشرات اجملمعة للتنمية البشرية أدىن هي األخرى دائماً بني           .                                              وال تقتصـر مظاهـر الفقر على الدخل فحسب         -  ٣٢
   .              ً                 األقليات قياساً بغريها من اجملموعات

                                                      

3  Lucinda Platt, Parallel Lives:  Poverty Among Ethnic Minority Groups in Britain, London:  Child Poverty Action 

Group (CPAG), December 2002. 
4  Namibia 2004 Millennium Development Goals, (Windhoek, Namibia:  Office of the President, National Planning 

Commission, August 2004):  p. 5. 
5  Roger Plant, Indigenous Peoples/Ethnic Minorities and Poverty Reduction Regional Report, (Manila, Philippines:  

Asian Development Bank, 2002):  p. 32. 
6  International Centre for Migration Policy Development, Migrants, Minorities and Employment:  Exclusion, 

Discrimination and Anti-Discrimination in the 15 Member States of the EU (European Monitoring Centre on 

Racism and Xenophobia, October 2003):  p. 5. 
7  Alemayehu Bishaw and John Iceland, Poverty 1999:  Census 2000 Brief (Washington:  U.S. Census Bureau, May 

2003):  p. 5 and Table 6. 
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ّ               وعلى سبيل املثال، مل يتعّد معدل ال       -  ٣٣   ،     ١٩٩١                  يف املائة عام       ١٦                                                       تعليم بني نساء القبائل امللحقة يف اجملتمعات الريفية                               
  . )٨ (         يف املائة  ٣٩                                       ً                             يف املائة بالنسبة للطبقات املنبوذة مقارنةً باملعدل الوطين للنساء البالغ   ٢٤                   يف حني بلغ ذلك املعدل 

ُ                             وكشفت بيانات الدراسات االستقصائية اليت ُجمعت خالل التسعينيات يف         -  ٣٤      ً                               بلداً من أفريقيا جنوب الصحراء        ١١                                       
    وهي  (                                                                                                                   الكـربى عن نتائج ملفتة للنظر بصفة خاصة يف حالة كينيا، إذ كانت احتماالت وفيات األطفال يف قبيلة كيكويو                    

  ل                                                            يف املائة من مثيلتها يف حالة أطفال اجملموعات العرقية األخرى وأق  ٦٥          أقل بنسبة   )                           ً         اجملموعة العرقية األكثر سكاناً يف كينيا 
   .  )٩ (                                      يف املائة بالنسبة لألطفال دون سن اخلامسة  ٧٤      بنسبة 

  )             العام واخلاص  (                                                                                             ويف الواليـات املتحدة، بلغت نسبة األطفال من أصل إسباين الذين ال يشملهم التأمني الصحي                 -  ٣٥
                  املنحدرين من أصل                        يف املائة لألطفال       ١٢                                                            يف املائة لألطفال البيض غري املنحدرين من أصل إسباين؛ و           ٧                    يف املائة مقابل       ٢١

  . )١٠ ( )    ٢٠٠٣          أرقام عام  (                                           يف املائة من األطفال األمريكيني من أصل أفريقي   ١٤                             آسيوي أو من جزر احمليط اهلادئ؛ و

                       مقارنة بواحدة من كل     (                                                        ثالثة أرباع نساء الروما ال يكملن التعليم االبتدائي          "                                  أمـا يف جنوب شرق أوروبا فإن         -  ٣٦
  . )١١ (  )"                        امرأة يف جمتمعات األغلبية  ٢٠                    مقارنة بواحدة من كل  (           ً       لثهن تقريباً أميات   وث  )                          مخسة نساء يف جمتمعات األغلبية

                يف املائة من      ٦٢                                                                     يف املائة من األطفال على التعليم االبتدائي بلغتهم األم مقابل              ١٣                            ويف أفريقـيا ال حيصل سوى        -  ٣٧
  . )١٢ (     ريقيا                                                                    األطفال يف شرق آسيا واحمليط اهلادئ، وهي منطقة تتميز بتنوع لغوي أوسع من أف

                       يف املائة من اهلنود       ٧٥                       ففي بريطانيا، يواصل      .                                                 ً                 بـيد أن األرقـام اخلاصـة باألقلـيات ليست هي األسوأ دائماً             -  ٣٨
   ويف   .  )١٣ (                            يف املائة من جمموع السكان ككل  ٤٢                                                                          الـربيطانيني يف سـن الثامـنة عشرة تعليمهم على أساس التفرغ مقابل              

                يف املائة من      ٧٠                                                     ئة من جمموع سكان البلد ولكنهم يسيطرون على حنو                   يف املا   ٣                                        مالـيزيا، يشكل السكان من أصل صيين        
                                                                     وحىت يف احلاالت اليت قد تكون لألقليات فيها ميزة على أحد األصعدة،              .                           بيد أن االجتاه السليب جلي      .  )١٤ (             االقتصاد اخلاص 

                  يف جمايل حقوق اإلنسان                                                                                                  فإهنـا قـد تسـتمر يف مواجهة اإلقصاء على الصعيدين االجتماعي أو السياسي، مما يؤثر عليها                 
  .                والتنمية البشرية

                                                      

8  UNDP, Human Development Report 2000 (New York, NY:  UNDP, 2000):  p. 110. 
9  Chronic Poverty Research Centre, Chronic Poverty Report 2004-05 (Manchester, UK:  Chronic Poverty Research 

Centre, 2005):  p. 19. 
10  Growing up in North America:  Child Well-Being in Canada, the United States and Mexico (Baltimore, MD, 

USA:  Canadian Council on Social Development, Annie E. Casey Foundation in the US, and Red por los derechos 

de la infancia en México, 2006):  pp. 26-27. 
11  Andrey Ivanov et al., At Risk:  Roma and the Displaced in Southeast Europe (Bratislava:  UNDP Regional 

Bureau for Europe and the CIS, 2006):  p. 27. 
12  UNDP, Human Development Report 2004 (New York, NY:  UNDP 2004):  p. 34, Figure 2.4. 
13  Parallel Lives:  Poverty Among Ethnic Minority Groups in Britain, see supra note 3. 
14  Supra note 12, Human Development Report 2004, p. 29. 
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     ً                                                                                                        وكـثرياً مـا تغفل حتليالت الفقر التقليدية هذه االجتاهات بالنسبة لألقليات، ألن التركيز ينصب على مستوى                  -  ٣٩
           املكانية                 ومع أن األبعاد    .                                                                                                    األفراد أو األسر املعيشية ال اجملموعات السكانية وعلى املقاييس املادية للفقر ال األبعاد االجتماعية             

                                                                         ً                                                      للفقـر والفجـوة بني املناطق احلضرية والريفية تسترعي االنتباه، فإن التحليل نادراً ما يتعمق ويربط بني األبعاد املكانية                   
                                          ومقاييس التفاوتات الرأسية هامة ولكنها        ".                                           من هو الفقري؟ وأين هو؟ وملاذا هو فقري؟        "                                  واالجتماعية ويطرح السؤال التايل     

  .                           عن دينامية الفقر بني اجملموعات                  ال تعطي صورة كافية 

                                       ٌ                                                                      وتعمـيم مجـع البيانات املتعلقة بنوع اجلنس هاٌم يف الكشف عن اإلقصاء املنهجي للنساء يف مضماري التنمية                   -  ٤٠
                  وجيري التصدي هلذا     .                                                                                              واملشـاركة السياسـية، مبا يف ذلك مدى التفاوت بني اجملتمعني احلضري والريفي يف هذا السياق               

                                                                                            لربامج املوجهة املعنية باملرأة، وإدخال التحليالت القائمة على نوع اجلنس، واستحداث وظائف                                   االجتـاه مـن خـالل ا      
                                                                                                       استشاريني معنيني باملسائل اجلنسانية، بل وإدراج هدف ضمن األهداف اإلمنائية لأللفية يتمثل يف التغلب على مشكلة عدم  

             أن النظر   -                              رغم بطئها وعدم اتساقها      -                    على صعيد التنمية     ُ                          وُتظهر النتائج اليت حتققت        ).  ٣      اهلدف   (                    املساواة بني اجلنسني    
   .                                                                    من شأنه أن حيسن إمكانات التوصل إىل نتائج بالنسبة جملموعات مستهدفة معينة  "       اجملموعة "                    إىل التنمية من منظور 

       ً                       اهتماماً أكرب لفئات أخرى من                       تكرس حىت اآلن      )١٥ (                                                          كمـا أن الـبحوث والسياسـات السائدة يف جمال التنمية           -  ٤١
                        ً             ومتكنت الشعوب األصلية أيضاً من لفت         ).                              كاألطفال وكبار السن واملعوقني      ( )١٦ (                                   اجملموعـات، الـيت تعاين من اإلقصاء      

                                                     ً                                                                      االنتـباه إىل قضاياها على صعيد التنمية، مثلما يتبني جزئياً من وجود سياسات معنية بالشعوب األصلية لدى العديد من                   
                 احملفل الدائم املعين         ُ                                               رات اليت ُتعقد بشأن التنمية بني وكاالت األمم املتحدة و                                                     الوكـاالت اإلمنائية الدولية؛ كما تساعد احلوا      

   .                                       الشعوب األصلية على إرساء املمارسات اجليدة       بقضايا 

                                      فالبحوث املتعلقة بالفقر اليت تستخدم       .                                                                              بيد أن االهتمام باألقليات القومية والعرقية والدينية واللغوية أضعف بكثري          -  ٤٢
                                                                               الذي يفحص قياسات التفاوتات السياسية واالجتماعية واالقتصادية وتلك املتعلقة          (   )١٧ (         ة األفقية                         مـنظور عـدم املسـاوا     
                                                                                         ومنظور اإلقصاء االجتماعي، تدل على تفشي عدم املساواة بني اجملموعات االجتماعية العرقية              )               ً            بالدخل استناداً إىل اهلوية   
ّ           ويقّدر مشروع     .                             أو الدينـية أو اللغويـة                                                            ، الذي جيمع مؤشرات متعددة عن التفاوتات السياسية         )١٨ ( "               األقليات يف خطر   "   

                             مليون من أفراد األقليات        ٧٥٠                                        جمموعة أقلية حول العامل، أن حوايل           ٢٨٤                                                واالجتماعية واالقتصادية اليت تعانيها أكثر من       
   .  )١٩ (                          مليون شخص اإلقصاء السياسي   ٨٣٢             ً        ً                            يواجهون متييزاً وحرماناً اقتصاديني جسيمني، وكما يواجه 

                                                      

15  Laure-Helene Piron and Zaza Curran, Public Policy Responses to Exclusion:  Evidence from Brazil, South Africa 

and India, London:  Overseas Development Institute, 2005, p. 1. 
16  Minority Rights Group International, An examination of approaches by international development agencies to 

minority issues in development (E/CN.4/Sub.2/AC.5/2004/WP.5). 
17  Frances Stewart, Horizontal Inequalities:  A Neglected Dimension of Development.  Working Paper 1, Centre for 
Research on Inequality, Human Security and Ethnicity (CRISE) (Queen Elizabeth House, University of Oxford, 

2001). 
18  See http://www.cidcm.umd.edu/inscr/mar/. 
19  Supra note 12, Human Development Report 2004, Feature 2.1 �The Minorities at Risk data set - quantifying 

cultural exclusion”, p. 32. 
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                                                              على وجود ارتباط بني التفاوتات األفقية ونشوب الرتاعات على           "                األقليات يف خطر   "                    ل بـيانات مشروع          وتـد  -  ٤٣
                        ً       ً                                                      وتشكل هذه التفاوتات عامالً أساسياً يف حتريض اجملموعات أو القيادات على حشد قواها               .                                 أسس عرقية أو دينية أو لغوية     

                                                       الالمساواة أن يؤديا إىل زعزعة االستقرار، ال سيما                                                   ومن شأن استمرار التفاوتات واتساع فجوة       .                       مـن أجل إحداث تغيري    
                                 ويشكل منع نشوب النـزاعات أحد        ).        ً            أو سبباً يف حدوثها    (                                                           عـندما تعتـرب احلكومة متقاعسة عن معاجلة هذه القضايا           

   ً احاً                                                              ً     ً                                                األسـباب اليت جتعل رصد التخفيف من حدة الفقر بني أفراد األقليات أمراً حامساً؛ ألنه إذا حققت االستراتيجيات جن                  
      وتشكل   .                                                                                                      بالنسـبة لـبعض اجملموعـات ولكن ليس بالنسبة لألقليات، فإن التفاوتات سوف تتزايد ويتصاعد التوتر معها       

  .                                                                                   استراتيجيات املشاركة اإلدماجية للحد من الفقر تدابري مثبتة الفائدة وفعالة ملنع النـزاعات

                                                 األقليات احلاصلون على مستويات تعليم عالية أو               فأفراد    .                                                     وهـناك مربرات اقتصادية قوية لدعم إدماج األقليات        -  ٤٤
           ً                                                                                                          متوسـطة كـثرياً مـا يعـانون مـن نقص فرص العمالة، مما حيد من الفرص املتاحة هلم، ليسامهوا يف احلياة االقتصادية                   

           وقد أظهرت    .                                                                               واألقليات اليت تعاين من مستويات تعليم ضعيفة متثل طاقة بشرية كبرية مهدورة             .                      واالجتماعـية للمجتمع  
                                                                                                                  دى الدراسات املنافع االقتصادية اليت ميكن أن تتحقق عن طريق حتسني استخدام املهارات والقدرات القائمة لألقليات                  إح

                      وختلص الدراسة إىل أن       ).                            ً      عن طريق حتسني فرص التعليم مثالً      (                                                       واالسـتثمار يف تقلـيص الفجوة يف املهارات والقدرات          
               على التوايل      ٤,٢    و     ١٣,٦    و     ١٢,٨    و     ٣٦,٧                                 ميكن أن تنمو على األقل بنسبة                                                     اقتصادات بوليفيا والربازيل وغواتيماال وبريو       "

  .  )٢٠ ( "                                                                                                         نتيجة إلهناء اإلقصاء االجتماعي الطويل األمد للمجموعات املنحدرة من أصل أفريقي وجمموعات السكان األصليني             
                       ادية وضريبية تصل إىل                                                                                                       وتظهـر دراسـة أخرى أن االستثمار يف تعليم أفراد الروما يف هنغاريا ميكن أن حيقق منافع اقتص                 

  . )٢١ (                               يورو لكل طالب من جمموعة الروما  ٧٠     ٠٠٠

  .                                                                                       ً                   كمـا أن الطاقـة اإلنتاجية لألقليات احملرومة من تكافؤ فرص احلصول على األراضي والقروض حمدودة أيضاً                 -  ٤٥
                   وطنية من العاملني                                                                                                         وسوف تؤدي معاجلة التفاوتات اليت تواجهها األقليات يف مضمار الرعاية الصحية إىل توسيع القاعدة ال              

                                                                           وبنمو دخول أفراد األقليات ينمو استهالكهم باملثل، مما يعود بالنفع على             .                                            األصحاء الالزمني لدفع عجلة النمو االقتصادي     
        ُ                                                                              وجيب أال ُينظر إىل التنوع العرقي والديين بوصفه عقبة أمام التنمية، فالعقبة حتدث عندما تفتقر     ).       والدويل (                االقتصاد الوطين   

  .                                                     برية من السكان إىل فرص املسامهة يف التنمية على قدم املساواة       أجزاء ك

                                                                                                              ويتعني إجراء املزيد من البحوث على وجه السرعة للكشف عن نطاق التفاوتات والفقر الذي تواجهه األقليات،                 -  ٤٦
  .                                                                        كما يتعني إتاحة املوارد الالزمة لصياغة سياسات تعترف هبذه التفاوتات وتتصدى هلا

 

 

 
                                                      

20  Jonas Zoninsein, The Economic Case for Combating Racial and Ethnic Exclusion in Latin American and 

Caribbean Countries (Inter-American Development Bank, May 2001):  p. 2. 
21  Roma Education Fund, Expected Long-Term Budgetary Benefits to Roma Education in Hungary, Working Paper 

No. 1, September 2006. 
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 ري احلاسم للحرمان من احلق يف عدم التمييز واملساواة يف املعاملة التأث-باء 

                                                                             ً     ً      ً     ً                              إن تـأثري التميـيز القائم على هوية الشخص العرقية أو الدينية أو اللغوية يشكل عادةً عامالً سببياً قوياً يف الفقر                     -  ٤٧
                                  من االستراتيجيات العامة للحد                                                                                           الالمتناسب الذي يواجهه الكثري من األقليات وعقبة أساسية حتول دون استفادة األقليات           

  .                         من الفقر واإلدماج االجتماعي

              ً                                          فالعنصرية كثرياً ما تستعصي على منطق سياسات التنمية          .                                                        وتتسـم ديناميات الفقر بتعقيد أكرب بالنسبة لألقليات        -  ٤٨
                        ادي الوطين وحده عندما                                            ً                                فالعائلة الفقرية من طائفة الروما لن جتد حالً لوضعها يف النمو االقتص             .                          القائمة على قاسم مشترك   

                        ً                                                   ولن جيد أفراد الروما عالجاً لفقرهم يف أنظمة التعليم اليت تعزل أطفاهلم              .                                               يغلـق أصحاب العمل أبواهبم يف وجوه أفرادها       
ً                                    منهجـياً يف مدارس أدىن مستوًى جملرد أهنم من جمموعة الروما                                                                وكذلك أثناء األزمات قد ال تصل املساعدات اإلنسانية          .       ً                 

  .                                       ً                                                   إعادة التأهيل إىل هذه اجملتمعات اليت غالباً ما تكون منسية أو ضحية لإلقصاء حىت يف الظروف الطبيعية             األساسية وجهود

              كحواجز اللغة   (            النفسية   -                                                                                      كما أن العيش يف مناطق نائية وتدين مستويات التنمية البشرية واحلواجز االجتماعية              -  ٤٩
                                    ً               ً          ذي تعانيه كثري من األقليات، والذي كثرياً ما خيتلف هيكلياً            ال  "      املزمن "                        تسهم بدورها يف الفقر       )                        وضـعف الـثقة بالنفس    

              ً       ً                                               وهذا يقتضي رداً مدروساً بعناية يراعي اهلياكل واألسباب اخلاصة أو            .       ً                                         وسببياً عن الفقر الذي تواجهه اجملموعات األخرى      
                        عات املهمشة كافة باتباع                                                                 فاتباع هنج موحد لإلدماج االجتماعي، على أمل الوصول إىل اجملمو           .                          البارزة يف جتارب األقليات   

  .                                                               نفس السياسات، ال ميكن أن يعاجل حقوق األقليات واحتياجاهتا بصورة وافية

      تقرير            فكما يشري     .               ُ                                                                               وهـذا ال يعين أن ُنهج اإلدماج االجتماعي املوحدة غري فعالة باملرة بالنسبة لألقليات املهمشة               -  ٥٠
                         ً                            الفقر املستمر يعانون عادةً من أشكال متعددة من احلرمان                       األشخاص الرازحني حتت وطأة "       إن       ٢٠٠٥                      الفقـر املزمن لعام     

                                                                                                                    على صعيد القدرات، كضعف التعليم واألمية وتدهور الصحة وعدم كفاية التغذية واالفتقار إىل حقوق اإلنسان واحلقوق                
     وعند   .             رية بشكل مزمن                                 وينطبق ذلك باملثل على األقليات الفق  .  )٢٢ ( "                                                 املدنية، مما يقيد الفرص واخليارات واملنافع عرب األجيال 

                                                                                     ً                                دراسة أشكال احلرمان اليت تعانيها األقليات على صعيد القدرات، فإن السمات اخلاصة خبرباهتا سريعاً ما تتجلى بوضوح                 
  .                ً                        وتصبح احلاجة ماسةً إىل سياسات هادفة متوازية

                          د من مستويات الفقر بني                                                                                          وميـثل تكافؤ فرص احلصول على التعليم اجليد أحد العوامل احلامسة اليت تساهم يف احل               -  ٥١
                                                                                                 فأطفال األقليات يفتقرون بشكل عام إىل تكافؤ فرص التعليم اجليد بسبب التمييز أو العيش يف مناطق            .                  األقلـيات احملرومة  

    وقد   .                                                                                        كما أن عدم وجود فرص للتدريس بلغاهتم اخلاصة حيرمهم من مزايا التعليم باللغة األم               .                              ذات مـرافق تعليمية متردية    
                                                                                              ً رب التمييز اليت تتعرض هلا األقليات إىل فقدان ثقتها بنظام التعليم ولذلك فقد يبقى األطفال يف اجملتمع بدالً             تؤدي بعض جتا 

                                                                                                 وينطبق ذلك بشكل خاص على جتربة بنات األقليات، ألن املمارسات التقليدية أو الدينية املتمثلة                .                         من تلقي التعليم الرمسي   
                                                                      نوع اجلنس، أو املوارد احملدودة لتسديد الرسوم الدراسية، تقلل من قيمة فرص                                           يف الـزواج املـبكر، واألدوار اليت حيددها       

   .                       التعليم اليت حيصلن عليها

                                                      

22  Supra note 9, Chronic Poverty Report 2004-05, p. 40. 
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                                                                                                            وقـد تكون مستويات الدخل املتدنية لألقليات ناجتة عن التمييز يف احلصول على الوظائف وقلة فرص مواصلة                  -  ٥٢
 ُ                                            وُتدفع أجور أدىن يف املتوسط ألفراد األقليات،         .      تخصصة                                                                  التعلـيم الثانوي أو الدراسة فوق الثانوية واكتساب مهارات م         

                                   أما نساء األقليات، فيتفاقم حرماهنن     .                                                                                 ويكونون أكثر عرضة لفقدان وظائفهم يف فترات املصاعب االقتصادية بسبب التمييز          
                    ليات على أكثر من                                                               ً                                            بسـبب الـتأثري اإلضايف للتمييز بني اجلنسني يف جمال العمل، ما يعد مثاالً على التمييز ضد نساء األق                  

   .                         ً                                            وقد يكون تدىن الدخول ناجتاً عن عيش األقليات يف مناطق ذات فرص اقتصادية أقل  .          صعيد واحد

ّ        فأراضيهم وممتلكاهتم هي عادةً أول ما يتّم         .                        ً                                           وترتـبط الدخـول األدىن عادةً بافتقار أفراد األقليات إىل األصول           -  ٥٣           ً                         
                                                                   ويساعد على ذلك، الوضع االجتماعي واالقتصادي والسياسي الضعيف                                                         االستيالء عليه ألغراض التنمية أو حفظ الطبيعة،      

                                     وهكذا جتد األقليات نفسها مهجرة، دون      .                                                                         لألقلـيات الـذي يصـعب عليهم الدفاع عن حقوقهم يف األراضي وامللكية            
ٍ                                                                                                    رضـاها، إىل أراٍض أقل خصوبة أو مراكز حضربة بدون تعويض مناسب وبقليل من االهتمام، بل بدون اهتمام، بس                      بل              

                                                                                       ويصعب كذلك تأمني فرص متكافئة لوصول األقليات إىل األسواق، وقد يتعرضون للتمييز يف               .                     كسب عيشهم وثقافاهتم  
                                                              ً    وقد تعاين البنية األساسية املادية يف مناطقهم من قلة االستثمار جزئياً      .                                                احلصـول على القروض وغريها من اخلدمات املالية       

  .                   ال على املستوى الوطين                                    بسبب االفتقار إىل التمثيل السياسي الفع

ّ                                                                                                        وقـد أّدى عـدم االستثمار يف املستشفيات واإلسكان وخدمات البلدية يف املناطق اليت تقطنها أعداد كبرية من                   -  ٥٤      
ٍ                                                                  األقلـيات إىل تـدٍن مستمر يف معدالت األعمار املتوقعة لألقليات وظروف معيشتهم                                             فعلى سبيل املثال، تعرب حكومة       .              

                وقد استخدمت بعض   .        سنوات  ١٠                                                            األعمار املتوقعة ألفراد الروما يقل عن املتوسط بأكثر من                                        هنغاريا عن قلقها ألن معدل      
                                                                                                                     الـدول سياسات التهجري القسري من املناطق النائية اليت تقطنها األقليات بغية حتسني وصوهلم إىل اخلدمات االجتماعية،                 

                                           ديادها، بسبب التغري اجلذري يف أمناط احلياة وكسب                                                        ً      ولكن النتيجة متثلت بشكل عام يف تراجع التنمية البشرية، بدالً من از
  .               العيش التقليدية

                            ً  ُ   ّ                                                                      وحىت عندما يكون التمييز واضحاً وُيسلّم بأنه عامل مسبب للفقر املزمن، فإن من املهم التفريق بني التمييز املباشر    -  ٥٥
                         ً                 للتمييز قد ال يكون مقصوداً حبد ذاته         "    ً أثراً "                                                                                والتميـيز غري املباشر، إذ ينطوي األول على متييز مقصود، فيما يشكل الثاين              

                                         ً     ً               وينبغي النظر إىل التمييز وحتليله بوصفه عامالً حمتمالً يف كل            .                                                               ولكـنه نتيجة سلبية تكرر نفسها ما مل يتم التدخل لوقفها          
      ال أن                                                  ً             ورغم أن التمييز املباشر أو غري املباشر قد يكون عامالً، إ            .                                                        حالـة تـتعرض فيها األقليات ألشكال من عدم املساواة         

  .                                           ً                       االستجابة على صعيد السياسة العامة تقتضي فهماً أكثر دقة لسياق التنمية

                                                فأصحاب العمل الذين يتيحون لألقليات فرص عمل         .                                                          ويتجلى التمييز على الصعيدين العام واخلاص على السواء        -  ٥٦
                          صدي هلذه املمارسات من خالل              وينبغي الت   .              ً                       ً                                       أقـل، أو أجوراً أقل، ميارسون بذلك متييزاً ضدها ويزيدون احتماالت فقرها           

                                                       وتدل البحوث على أن اآلثار النفسية للعيش حتت وطأة           .                                                               قوانـني صارمة ضد التمييز وآليات حمكمة إلنفاذ هذه القوانني         
                                                                                                               التميـيز حتـد من قدرة األفراد على حتسني وضعهم، حىت مع وجود برامج املساعدة، ما مل تكن هذه الربامج على درجة              

ٍ           والتمييز يف التعليم والعمل جيالً بعد جيل يؤدي إىل ظهور أسٍر تفتقر إىل مصدر أجٍر رمسي وإىل  .                      كافـية مـن احلساسية                       ٍ                         ً                              
ّ                            ُ                                                                      تكّون مفاهيم مفادها أن ال فائدة ُترجى من التعليم أو أنه ليست هناك فرصة للحصول على عمل يتطلب مهارات خاصة   .  

                                             ل االستفادة من استراتيجيات احلد من الفقر                                                                       ويضـع التميـيز ضد األقليات، على مجيع املستويات، عراقيل جتع           -  ٥٧
      ويؤدي   .                                                                                                  ويتطلب التصدي هلذه العراقيل وضع آليات موجهة مالئمة على الصعيدين العام واخلاص على السواء               .       عسـرية 
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   وال   .                                ً           ً            ً           ً       ً                                        التميـيز إىل الفقـر الذي يكون عادةً أكثر تفشياً وأعمق جذوراً وأطول عمراً مقارنةً بالفقر الذي يواجهه اآلخرون            
                                               ومواجهة هذا النوع من الفقر تتطلب االعتراف         .                                                                  تطيع سياسات اإلدماج االجتماعي العامة وحدها معاجلة هذه املسائل          تس

  .                                        ً                                               بأن التمييز يغذيه على حنو فريد وأنه غالباً ما يكون نتيجة لعزم مبيت على إقصاء جمموعات معينة

  احلد من الفقر حاالت القصور الراهنة يف إدماج األقليات يف استراتيجيات-جيم 

                 بأن هناك مثانية     )     ١٩٩٥ (                                                             من برنامج عمل مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية            ١٩                              لقـد مت التسليم يف الفقرة        -  ٥٨
                                                   االفتقار إىل الدخل وموارد اإلنتاج الكافية لضمان          : "                                                                     أشكال للفقر تتم املعاناة منها على صعيد العامل، وهذه األشكال هي          

                                      الوصول إىل التعليم وغريه من اخلدمات                   حمدودية سبل       ة؛   ي    الصح       احلالة                                 ة؛ اجلوع وسوء التغذية؛ سوء                           وسائل العيش املستدام  
                                                            الوفيات النامجة عن األمراض؛ التشرد والسكن غري املالئم؛           الت               االعتالل ومعد    الت                                         األساسية أو االفتقار إليها؛ ازدياد معد     

                                            بعدم املشاركة يف صنع القرار ويف احلياة            ً أيضاً          شكل آخر          ويتسم    .  ن            االجتماعيا          واالستبعاد                                   البيـئات غري املأمونة؛ والتمييز      
  . )٢٣ ( "                           املدنية واالجتماعية والثقافية

ُ                                                                                                              وُوضـعت األهداف اإلمنائية لأللفية لتناول النقاط الست األوىل املتعلقة مبظاهر الفقر واملدرجة يف هذه القائمة،                 -  ٥٩  
           واالستبعاد         التمييز   "                                     األهداف ال تتناول على حنو شامل               بيد أن   .     ٢٠١٥                                              وحـددت غايـات طموحة لتحقيقها حبلول عام         

                                 ، وهي عناصر تتسم بأمهية خاصة       "                                                                      عدم املشاركة يف صنع القرار ويف احلياة املدنية واالجتماعية والثقافية          " و  "  ني          االجتماعـي 
ّ                                                            لألقليات املهّمشة أو احملرومة، وهلا عالقة سببية مباشرة مبظاهر الفقر الستة األخرى            .  

             حقوق اإلنسان،  "                                                                                د هذه املسائل يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية ذاته؛ ففي الفرع اخلامس اخلاص ب                وال تـر   -  ٦٠
  :                            أعلنت الدول عدة تعهدات، منها  "                          والدميقراطية، واحلكم الرشيد

                                                                                                    السـعي بشـدة من أجل محاية احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للجميع               -
  ؛                          بصورة تامة يف مجيع بلداننا        وتعزيزها

                  حقوق اإلنسان، مبا                                                                                     تعزيـز قدرات مجيع بلداننا على تطبيق املبادئ واملمارسات الدميقراطية واحترام           -
  ؛                  يف ذلك حقوق األقليات

                                        ، مما يسمح مبشاركة مجيع املواطنني فيها                                                       ً          العمـل بصورة مجاعية جلعل العمليات السياسية أكثر مشوالً         -
   ).  ٢٥         ، الفقرة A/RES/55/2                   أضيف التشديد، انظر    ( .      كافة      لداننا ب               بصورة حقيقية يف 

                                                                                   ً       ً        ولكل بند من هذه البنود أمهية حيوية للتغلب على الفقر والتشديد على أن حلقوق اإلنسان دوراً أساسياً يف حتقيق  -  ٦١
      ً      ً          مفيداً وفعاالً لوضع                         ً    ويتيح هذا النهج إطاراً     .                                                              وترد الفكرة ذاهتا يف هنج التنمية القائم على حقوق اإلنسان           .              هـذا اهلـدف   

  .                                                                                 سياسة إمنائية يكون هلا يف مرحلة تنفيذ العملية وحتصيل النتائج أثر إجيايب على حقوق اإلنسان

                                                      

23  Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6-12 March 1995 (United Nations publication, 

Sales No. E.96.IV.8), chap. I, resolution 1, annexes I and II. 
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                   وتسليط الضوء على     .                                       ً          ً                                      وحقـوق األقلـيات من حقوق اإلنسان ومتثل تبعاً لذلك جزءاً ال يتجزأ من ذلك النهج                -  ٦٢
              ً     ً                                                 هو ميثل اعترافاً صرحياً بأن محاية حقوق األقليات تشكل قاعدة مهمة            ف  .                                               حقوق األقليات يف إعالن األلفية أمر لـه مغزى       

  .                                   إلنشاء جمتمعات سلمية ومنصفة ودميقراطية

                                                                                                              وممـا ميكن أن يزيد من فعالية استراتيجيات احلد من الفقر احترام حقوق األقليات ألن هناك يف حاالت كثرية                    -  ٦٣
                                         فقد يواجه شخص ينتمي إىل أقلية أرباب         .                       ألمثلة عديدة على ذلك     وا  .                                                  صلة بني أسباب فقر األقليات وانتهاك هذه احلقوق       

                            وعندما يشتكي هؤالء األشخاص من   .                    ً                                                    عمـل ال يوظفون أشخاصاً يظهر عليهم بوضوح انتماءهم إىل جمموعات األقليات       
                   تم التعليم بلغة أم                                         ويف املدارس اليت تعاين من نقص املوارد، ال ي     .                                                         هذه املمارسة، ال تبادر السلطات املختصة بإجراء حتقيقات       

                                            ً                        ومتنح احلكومة استحقاقات مالية ألشد الشرائح فقراً، ولكن املعلومات           .                                              األقليات، مما يسفر عن ارتفاع معدالت التسرب      
                                                                                وعندما يتخذ اجمللس البلدي قرارات بشأن جهات استثمار املوارد، ال يكون هناك              .                                       املتعلقة بذلك ال تنشر بلغات األقليات     

   .                                                                    ت وال تناقش احلاجة املاسة إىل حتسني اخلدمات يف املناطق اليت تعيش فيها األقليات               ممثلون عن األقليا

                                                وقد يساعد النهج القائم على حقوق اإلنسان يف          .                         ً                                     وهذه حتديات تواجهها يومياً األقليات الفقرية يف مجيع البلدان         -  ٦٤
                                        لتمييز، والوصول إىل القضاء والتعليم،                                                                                    حتديـد كيفـية ارتباط هذه التحديات مبجموعة من قضايا حقوق اإلنسان مثل ا             

                                                                  فهذا النهج يتيح فهم مسألة التغلب على الفقر على أهنا أكثر             .                                                                وحرية التعبري عن اهلوية الثقافية أو املشاركة يف صنع القرار         
  يت                                                                                             ومن شأن إدراج منظور حقوق األقليات فيه أن يعضد طريقة بدء تناول العناصر املعقدة ال                .                           مـن مسـألة منو اقتصادي     

   .                                  تسبب الفقر لألقليات على صعيد العامل

                           األهداف اإلمنائية لأللفية    -                                                                                      وحيدد أسلوبان رئيسيان من أساليب تقدمي املعونة شكل التعاون اإلمنائي الدويل اليوم              -  ٦٥
            سلوبني، ذلك                           ً                ومن املفهوم أن هناك ترابطاً بني كال األ         .                  ً                                                  املتفق عليها عاملياً وورقات االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر        

           وهي أدوات    .                                                                                                          أن الورقات هي األداة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية اليت حتدد الغايات امللموسة لورقات االستراتيجيات             
   .          ً                                                                   مفيدة جداً وينبغي استخدامها لتحسني حياة األقليات وإدراجها يف سياسات احلد من الفقر

              وتصدر كل من     .     ٢٠١٥                                   ألهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام                                                         والتزمـت مجـيع البلدان بالعمل من أجل حتقيق ا          -  ٦٦
    فقد   .                                                                                                                      الـبلدان املاحنـة والبلدان املتلقية للمساعدة اإلمنائية تقارير دورية عن اخلطوات اليت تتخذها لتحقيق هذه األهداف                

     ً   بلداً    ٥٢             وأصدر زهاء     .  )٢٤ (                    ً      ً      ً                                                  دولـة يف اجملموع تقريراً قطرياً واحداً أو أكثر بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية                ١٤٣        قدمـت   
                               وتسعى البلدان املاحنة ملساعدة تلك   )                                           أو ورقات االستراتيجيات املؤقتة للحد من الفقر (                                  ورقات استراتيجيات احلد من الفقر    

   .                                                   البلدان على تنفيذ السياسات اليت تتضمنها هذه الورقات

          من الفقر    احلد            استراتيجيات       ورقات   و    لفية  لأل        اإلمنائية        األهداف                                           وستلخص التقارير القطرية اليت يتم وضعها بشأن  -  ٦٧
ّ        ً                 لـتكون جـزءاً من جمموعة إجراءات وسياسات أشّد تعقيداً بكثري                                                         وستستخدم مع ذلك كوسائل غري مباشرة لتحديد         .           ً                            

                وسيتيح استعراض    .                                                                                                         أولويـات وعمليات دولة ما يف إطار اجلهود اليت تبذهلا للقضاء على الفقر والنهوض بالتنمية البشرية               
                                 زيادة فهم القضايا والتدابري اليت         من الفقر    احلد            استراتيجيات      رقات    وو                                     لقطرية املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية            الـتقارير ا 

                                                      

24  As of 1 November 2006. 



A/HRC/4/9 
Page 17 

                                       وقد يساعد ذلك بدوره يف معرفة ما إذا كان   .                                                                            حـددت احلكومـات أهنا مهمة لسياساهتا الوطنية املتعلقة بالتنمية البشرية          
   .                                                                 ات أو مناطق بعينها بتنفيذ برامج مدروسة دراسة خاصة على أرض الواقع                                   جيري التصدي للمشاكل اليت تواجهها جمموع

         أن حفنة    ) A/HRC/4/Add.1      انظر   (                                ُ                                           وتـبني استنتاجات دراسة استقصائية أُعدت بناء على طلب اخلبرية املستقلة             -  ٦٨
                    بشأن األهداف اإلمنائية                                                                                                مـن الـبلدان هي اليت تويل فقط يف الوقت احلاضر عناية خاصة لألقليات يف التقارير اليت تقدمها             

                   ُ                                                         ً                            وحىت يف التقارير اليت ُيشار فيها إىل األقليات، ال ترد معلومات لإلفادة بكيفية، وأساساً، بسبب معاناة األقليات         .         لأللفـية 
                 وفيما تورد بعض     .                                                                                                     مـن الفقـر معاناة شديدة ال تتناسب وعددها ومن غري ذلك من أوجه التفاوت اليت هلا طابع خطري                  

ّ                                                    اجات بالتفصيل حبسب املناطق، فإن قليلة هي اليت تضّمن تقاريرها بيانات مفصلة حبسب األصل اإلثين                            البلدان االحتي     وال   .                                              
                       وقيام عدة بلدان مبناقشة   .       لأللفية        اإلمنائية         األهداف                                                            يـرد ذكـر نساء األقليات بشكل خاص حىت اآلن عند مناقشة معظم      

                                                       هذه البلدان ال تشري إىل أن أقليات أخرى داخل حدود الدولة                                                       حالـة السكان األصليني أمر إجيايب؛ غري أن من الواضح أن      
                                                                             وفيما متثل املوارد والقدرات عنصرين حيويني، فإن نقطة االنطالق لزيادة أثر             .                                           مسـتبعدة وتعاين من الفقر معاناة شديدة      

ّ                                                احلّد من الفقر على األقليات هي اإلرادة السياسية القوية   .  

             كما أن رصد     .                                                                الفقر أمر يتطلب فهم نطاق وديناميات الفقر يف سياق معني                                           وضع استراتيجيات فعلية للحد من     -  ٦٩
                                                                                                                        الـتقدم يتصل هو اآلخر ببعض البيانات اليت تشكل خط األساس لبدء معرفة من الذي يستفيد من استراتيجيات احلد من                    

          ويقوم كل    .             عيف أو سليب                                                                   فرصد البيانات يسمح بتغيري االستراتيجيات حيثما كان هلا أثر ض           .                              الفقـر ومن ال يستفيد منها     
                                        ً                 وال يوجد نظام عاملي موحد جلمع البيانات نظراً إىل أنه            .           ً                                                      بلـد تقريباً جبمع بيانات تعداد ميكن استخدامها يف هذا الصدد          

                                                     ونشر بيانات مصنفة حبسب نوع اجلنس حتت تأثري الضغط           .                                                         سيكون للحكومات أولويات وقدرات متباينة يف هذا الشأن       
                                                                                         عن حتقيق نتائج إجيابية حبيث إن دليل التنمية البشرية يتضمن اآلن بعض اجلداول املصنفة حبسب                                    قـد أسفر على مر الزمن       

  .        نوع اجلنس

                الثقافية عن   -                    ً                                                                            وكشف مشروع نفذ مؤخراً برعاية شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة بشأن البيانات اإلثنية               -  ٧٠
                        ً                         يف املائة من احلاالت تقريباً، مل جيمع التعداد           ٣٧    ويف    .     لدين                                                        وجود فجوة واسعة يف تصنيف اإلحصاءات حبسب العرق أو ا         

            يف املائة     ٦٣     ً             بلداً فقط أو       ٨٧                          املشمولة باملسح، أورد        ١٣٨                                          ومن بني استبيانات التعداد الوطين ال           .          ثقافية -                 بـيانات إثنية    
                                       الشمالية وأمريكا اجلنوبية وأوقيانوسيا                   ً                                      وأكثر املناطق اجتاهاً إلدراج العرق يف تعدادها هي أمريكا        .       ً      ً               تصـنيفاً إثنياً يف التعداد    

                                                                                                                            واقتربـت آسـيا من متوسط العينة يف اجتاهها إلدراج العرق يف تعداد سكاهنا، بينما كان هذا االجتاه أقل بكثري يف حالة                      
  . )٢٥ ( )         وثقافية-                                                   يف املائة فقط من التعدادات يف كل منطقة بيانات إثنية   ٤٤         مجعت نسبة  (                أوروبا وأفريقيا 

  .                                                                            فحماية البيانات وحياة املواطنني اخلاصة ميكن أن تثري دواعي قلق للحكومات            .                       البيانات أسباب خمتلفة         ولنقص   -  ٧١
                                                                                                                             ومطالبة السكان بتحديد عرقهم أو لغتهم األم أو دينهم أمر ميكن أن يثري حساسيات من الناحية االجتماعية، ال سيما إذا                    

                                ويف حاالت أخرى، قد تكون قدرة        .                         راد أو جمموعات مستهدفني                                                          استخدمت هذه اهلويات يف املاضي لتعنيف أو استبعاد أف        

                                                      

25  Ethnicity: A Review of Data Collection and Dissemination (Social and Housing Statistics Section, Demographic 

and Social Statistics Branch, United Nations Statistics Division, August 2003): p. 4. 
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       وقد ال    .                                                                                                                        الـبلد املتعدد األعراق أو األديان ضعيفة على مجع بيانات دقيقة أو قد ال يعترب ذلك أولوية من أولويات امليزانية                   
   .                            تنشر البيانات حىت إذا مت مجعها

                                                   ً           ري الدهشة من مث هو أن عملية مجع البيانات املصنفة تصنيفاً                                                                    وللبيانات أمهية للحد من الفقر على حنو فعال، وما يث          -  ٧٢
                                     وقد الحظ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن   .        ً                                                            ثقافياً ال تدعم بانتظام يف إطار أساليب املساعدة للقضاء على الفقر     -     ً    إثنـياً   

                          ذلك، أصدر الربنامج يف        ومع   ".                                                                                 عرض وحتليل البيانات املتعلقة مبجموعات عرقية حمددة ميكن أن يشكال مسألة حساسة            "
      بوجوب  "           ، أوصي فيه MDG Monitoring and Reporting: A Review of Good Practices       ً         تقريراً بعنوان     ٢٠٠٥    عام 

                      أو العرق، أو املوقع                                                                                                          اسـتخدام البيانات املصنفة كلما أمكن ذلك، إللقاء الضوء على الفوارق القائمة على أساس اجلنس،              
   .  )٢٦ ( "                   لك من أبعاد التفاوت                       اجلغرايف، أو السن أو غري ذ

                                                                                                                ويشري األمر التوجيهي الصادر عن االحتاد األورويب بشأن العرق للتصدي للتمييز املباشر وغري املباشر القائم على                 -  ٧٣
                       ومع ذلك، مل تصنف دراسات    ).   ١٥       الفقرة  (                                                                          أسـاس األصل العرقي أو اإلثين إىل إمكانية رصد التمييز بالدليل اإلحصائي          

                وال يشدد املكتب     .                                                         ً                   الحتاد األورويب بشأن االستبعاد االجتماعي والفقر البيانات عموماً حبسب العرق                             عديـدة أجـراها ا    
                                                                                                                          اإلحصـائي للجماعات األوروبية، وهو اهليئة اليت تساعد الدول على مجع البيانات، على إدراج البيانات العرقية يف املسح                  

                                                       سي للبيانات املتعلقة باالستبعاد االجتماعي واملصدر الذي يتم                                                          الذي جيريه بشأن الدخل وظروف املعيشة، وهو املصدر الرئي       
  . )٢٧ (                             على أساسه وضع السياسات العامة

  ممارسات واعدة يف جمال السياسات اإلمنائية-دال 

                                                                                                                إن هـناك بكل وضوح ممارسات سياسية سليمة، ولكن األمر ال يزال يتطلب إجناز املزيد إذا أريد احلد من فقر                     -  ٧٤
                ُ                 ففي احلاالت اليت ال ُتستشار فيها        .                                        وتتوازى العملية يف أمهيتها مع الناتج       .     ٢٠١٥                      كـبرية حبلول عام                        األقلـيات بنسـبة   

                                                                                                                              األقليات بشأن استراتيجيات احلد من الفقر اليت تؤثر فيها، قد ال حتقق الربامج اليت تعد حبسن نية أي تغيري، بل قد يكون                      
                                                                        يف املشاركة يف صنع القرار الذي ميسها واحترام هذا احلق أمر بالغ                          ولألقليات احلق   .                                        هلـا أثـر سليب على التنمية البشرية       

  .                    األمهية لألنشطة اإلمنائية

           ومن املفيد    .                                                                                              وال يوجد منوذج واحد يصلح للحد من الفقر بنجاح يف مجيع احلاالت، مبا يف ذلك لصاحل األقليات                 -  ٧٥
                   وترحب املقررة اخلاصة   .           ً                لتركيز أوالً على مجع البيانات                                                             مع ذلك تبادل اخلربات بني البلدان لتشجيع املمارسات الناجحة، با    

                                                                                                            بـتلقي معلومات إضافية من الدول بشأن جتارهبا وأمثلة للممارسات الناجحة يف استراتيجيات احلد من الفقر اليت وضعت      
  .            لصاحل األقليات

                                                      

26  MDG Monitoring and Reporting:  A Review of Good Practices (UNDP Bureau for Development Policy, Poverty 

Reduction Group, August 2005):  p. 18. 
27  Kathryn Ramsay, Disaggregated Data Collection:  A Precondition for Effective Protection of Minority Rights in 

South East Europe (London:  Minority Rights Group International, 2006):  p. 6. 
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                     ات احلكومية الدولية                                                                                          وقـد اختـذ املنـتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية خطوات هامة إلشراك املنظم               -  ٧٦
    ُ          وقد ُنفذ هذا     .                                                                                                   واملنظمات غري احلكومية واحلكومات يف حوار بشأن حتسني مجع البيانات املتعلقة بقضايا السكان األصليني             

                                                                                                                 العمـل يف سـياق استراتيجيات حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لصاحل السكان األصليني، وهو ما ركزت عليه الدورات               
                                                                                        مة األمـم املتحدة، من خالل الفريق املشترك بني الوكاالت لدعم قضايا الشعوب األصلية،                             وقامـت مـنظو     .        األخـرية 

 ُ  ِّ               وُنظِّمت حلقات عمل     .                                                                                          باسـتعراض املؤشرات املتاحة اليت ميكن أن ختص السكان األصليني بشكل مباشر أو غري مباشر              
  . )٢٨ (                لدعم هذه العملية

                                                          لية اليت يشملها املسح وينبغي أن جتمع البيانات مبشاركة                                                             وجيـب أن تكون املؤشرات وثيقة الصلة باجملتمعات احمل         -  ٧٧
                                                                                                      ويقوم مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي اإلقليمي ألوروبا ورابطة الدول املستقلة بتدريب أفراد من                .                 األقليات املباشرة 

          وقد يتيح    .                    يات احلد من الفقر                                                                                               أقلية الروما على القيام مبهام مدراء املسح جلمع املعلومات اليت ستستخدم يف وضع استراتيج             
   .                                                                                                     ذلك فرصة لبعض أفراد اجملتمع احمللي لإلعراب عن مشاغلهم بصراحة أكرب والتعريف بأنفسهم كأفراد ينتمون إىل أقليات

                                                                                                               وقـد أدرجـت مـنذ وقت طويل البيانات املصنفة يف جتميع املبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل وحمتوى التقارير                   -  ٧٨
                    وتطلب اهليئات املنشأة    ). HRI/GEN/2/Rev.2 (                                               ن الدول األطراف يف معاهدات حقوق اإلنسان الدولية                    املطلوب تقدميها م  

   ً                           فضالً عن معلومات عن الديانة       "                                                     اخلصائص اإلثنية والدميغرافية الرئيسية للبلد وسكانه      "                              مبوجب معاهدات معلومات بشأن     
                                                             د جلنة القضاء على التمييز العنصري، يف املبادئ التوجيهية                                 وزيادة يف التحديد، تؤك      ).  ١                      املرجع ذاته، الفقرة     (               واللغـة األم    

  .                                                                                             اليت وضعتها بشأن إعداد التقارير، على أمهية البيانات اإلثنية يف رصد التقدم احملرز للقضاء على التمييز

   ضة                                                                                                        ومت تلخـيص مبادرة هامة اختذت حتت رعاية مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف تقرير املفو                 -  ٧٩
                                 وسيتيح املؤشر رؤية أوجه التفاوت يف   .                                                                               السـامية املشتمل على مشروع وثيقة أساسية بشأن وضع مؤشر للمساواة العرقية         

                                                                                  ً                                    كـل بلـد وسيوفر مؤشرات رئيسية للتنمية البشرية على أساس العرق، وهي معلومات ال ترد مثالً يف الوقـت احلاضر                   
     انظر  (                                                       امج األمم املتحدة اإلمنائي ويف دليل التنمية البشرية                                                                          يف تقريـر التنمـية البشـرية السـنوي الـذي يعـده بـرن              

E/CN.4/2006/14( ) ٢٩( .  

                                                                                                              ويعمـل مصـرف التنمـية للـبلدان األمريكـية عـلى زيادة إظهار احلاجة إىل مجع قدر أكرب من البيانات                     -  ٨٠
  -                    ف اإلمنائية لأللفية                                                                         ويتضمن مشروع املصرف لرصد مؤشرات العدل واملؤشرات االجتماعية لألهدا          .            الثقافية -          اإلثنـية   

                  َّ               وتكشف البيانات اجملمَّعة عن وجود       .  )٣٠ (                                                                         معلومـات عـن حالة السكان األصليني والسكان املنحدرين من أصل أفريقي           
                   ِّ                                             ولسد هذه الثغرة، ميوِّل املصرف برامج وطنية لتعزيز اإلحصاءات،           .                                                       ثغـرات كبرية يف البيانات املتاحة بشأن بلدان عديدة        

 ُ                                                                                  وُبذل هذا اجلهد إثر احلوارات اليت جرت على الصعيد اإلقليمي ملعرفة الكيفية اليت               .          نيكاراغوا               ً          كمـا حيدث ذلك مثالً يف       
                                                                       وأثبتت جولة التعدادات األخرية يف املنطقة زيادة عمليات مجع البيانات            .                                              ميكـن هبـا حتسني مجع البيانات اخلاصة بالعرق        

  .          الثقافية-       اإلثنية 

                                                      

28  See www.un.org/esa/socdev/unpfii/news/news_workshop_doc.htm. 
29  The experts agreed that a global ranked index like the human development index would not be feasible. 
30  See http://www.iadb.org/xindicators/. 
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                  ُ                                            جرين مشكلة كربى، اسُتحدث مؤشر أورويب لالشتمال لقياس سياسة االحتاد                                      ويف أوروبا حيث ميثل استبعاد املها      -  ٨١
                                                     اإلدماج يف سوق العمل، واإلقامة الطويلة األمد، ومجع          :                                                            األورويب يف مخسة جماالت رئيسية ذات صلة برعايا بلدان أخرى         

                        الدول األعضاء يف االحتاد                                      ، أثبتت االستنتاجات أن ممارسات          ٢٠٠٥         ويف عام     .                                          مشـل األسـرة، واجلنسية ومقاومة التمييز      
                 إلدماج املهاجرين يف   "                    أقل من املستوى املالئم "                         دولة كانت، يف املتوسط،     ١٥                                           األورويب الـيت كـان يبلغ عددها حينذاك         

                 يف االحتاد األورويب   ٢٧                                     وستشمل مجيع الدول األعضاء ال             ٢٠٠٧                                 وستصدر الطبعة الثانية يف عام        .                    اجملاالت اخلمسة مجيعها  
                           ً                                                     وستتيح الطبعات القادمة أيضاً تعقب سري التقدم الذي حترزه البلدان مع مرور              .                       ا وسويسـرا والنرويج                     إضـافة إىل كـند    

  . )٣١ (     الوقت

                                                                                           ً     ً                وميكن تصنيف اخليارات املتعلقة بالسياسات والربامج ملعاجلة قضية الفقر اليت تعاين منها األقليات، تصنيفاً عاماً،                -  ٨٢
                                                                     الحتياجات األقليات بصفتها املستفيدة الرئيسية املباشرة، أو كسياسات                        ُ   َّ       ً               كسياسات مستهدفة ُتصمَّم خصيصاً لالستجابة      

                                                        ال متيز بني االحتياجات اخلاصة اليت تكون لدى الفئات املختلفة من   )                                 لتحقيق اإلمشال االجتماعي بشكل خاص     " (      مدجمـة  "
                           لفاعلة على الصعيد الدويل         ً                                      وكثرياً ما حتبذ احلكومات واجلهات اإلمنائية ا        .                                             املسـتفيدين يف إطـار هنج لـه قاسم مشترك        

                       هذا عالوة على أنه يف       .                                                                                              السياسـات املدجمـة لتحقيق اإلمشال االجتماعي ألهنا تعود بالنفع على جمموعة أوسع من األفراد              
                                                                                                                        احلـاالت الـيت ال تـتوافر فيها بيانات مصنفة على أساس العرق، يكون من الصعب تربير وضع برامج للحد من الفقر                      

   .                                             أخرى إىل زيادة عزلة الذين جيب أن يستفيدوا منها  )     فقرية (                              هذا وقد يؤدي النفور من فئات  .                  تستهدف جمموعات حمددة

                                                                                             ويف حني أن السياسات املدجمة لتحقيق اإلمشال االجتماعي قد تساعد األقليات إىل حد ما ألهنا من الفئات الفقرية  -  ٨٣
                                                     أن يفشل يف معاجلة اهلياكل واألسباب احملددة للفقر                                                                             على حنو ال يتناسب وعددها، فإن النهج املعمم للحد من الفقر ميكن           

          ً                                                            من ذلك مثالً أن اعتماد استراتيجية مدجمة لإلمشال االجتماعي من أجل رفع احلد      .                                     الـذي تعـاين منه جمموعات األقليات      
         مساعدة                                                                                                               األدىن لألجـر ميكـن أن يعود بالنفع على أفراد األقليات ممن سيتم توظيفهم على األرجح هبذا األجر إضافة إىل                  

                                                    بيد أن هذه السياسة لن تتصدى لكون األقليات من           .                                                             مجـيع األشخاص الذين يعيشون باالعتماد على احلد األدىن لألجر         
                                                  وقد تظل فجوة عدم املساواة قائمة وقد تتسع يف          .                                                                  الفئات اليت حتصل، بشكل ال يتناسب وعددها، على احلد األدىن لألجر          

  .          بعض األحوال

                                                                                  وت، جيب اعتماد قوانني قوية ملكافحة التمييز وإنفاذها، وتعزيز آليات الدعم االجتماعية أو                     وللتصـدي هلذا التفا   -  ٨٤
                                                    وميكن اعتبار سياسات العمل اإلجيايب اليت تشمل ختصيص          .                                                             الـنظر يف كيفية رفع متوسط التحصيل العلمي لدى األقليات         

                                              جه التفاوت وقلة اإلمكانيات اليت تعاين منها                                                                                حصـص وأمـاكن يف جمايل التعليم والعمل مبثابة تدابري مؤقتة للتصدي ألو            
   .                     األقليات منذ وقت طويل

  .                                                                                                             وجيب اختاذ القرار املتعلق بتطبيق سياسات مستهدفة أو مدجمة لتحقيق اإلمشال االجتماعي بالتشاور مع األقليات               -  ٨٥
                              وضع استراتيجيات ناجحة للحد                                                                                               وميـثل تشكيل جلان استشارية أو هيئات استشارية مماثلة مع ممثلي األقليات أداة حيوية ل              

                                                      

31  Laura Citron, “How to measure integration:  the European Inclusion Index”, in Equal Voices, Issue 19, (Oct. 
2006):  pp. 11-16. 
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           إذ بإمكان    .                                                                                                  ومن األمور اليت كانت هلا األولوية يف رأي كثري من األقليات إنشاء آليات استشارية من القاعدة                 .            مـن الفقر  
   .                                                                                                األقليات أن تشكل ائتالفات بتعبئة أفراد القاعدة الشعبية لتأييد قضايا احلد من الفقر على الصعيد الوطين

                                        برنامج دعم السكان األصليني والزنوج يف                   كجزء من        ٢٠٠٣                                ن هذا النوع يف هندوراس عام                         أنشـئت آلـية م     -  ٨٦
                                                                                                     وتضـم هذه اآللية اليت ختضع للحكومة املركزية ممثلني عن االحتادات العشرة للسكان املنحدرين من أصل                  .          هـندوراس 

                               ً      ة للهياكل األساسية مت حتديدها حملياً                                                         وسريكز الربنامج يف البداية على تنفيذ مشاريع صغري         .                            أفريقي وعن السكان األصليني   
             تعزيز اإلطار    :                                   وستركز مكونات أخرى على ما يلي       .                                                               مـن جانب السكان املنحدرين من أصل أفريقي والسكان األصليني         

                                                                                                                   التنظـيمي حلمايـة حقـوق هذه اجملتمعات احمللية؛ توعية ممثلي السكان املنحدرين من أصل أفريقي والسكان األصليني                  
                                        واألمل معقود على أن يتسىن إقامة هذا         .                                                                   ة بآراء كل منهم يف جمال التنمية؛ ووضع أدوات التقييم والرصد                       وموظفي احلكوم 

  .                             التعاون مرة أخرى وتوسيع نطاقه

                      ونشأ فريق الرعاة املعين   .                                                                                 ويف كينـيا، اجـتمع ممثلو الرعاة لإلسهام يف صياغة ورقات استراتيجية احلد من الفقر       -  ٨٧
ْ     الشْركة                        من جتمع تقليدي، هو                                بتـناول موضوعات بعينها         Shirka         ونوقش يف إطاره الفقر وورقات استراتيجية احلد من ،                                                       

                                                                                                              واسترعى الفريق االهتمام إىل قضايا ممثلي الرعاة وأشرك مسؤويل احلكومة يف حوار تناول شواغلهم بشأن ورقات                  .      الفقر
                                                  ع عن قضاياهم رغم أن الصيغة النهائية لورقات                         ً      ً                  وميثل الفريق كياناً عملياً ملواصلة الدفا       .                                 اسـتراتيجية احلـد مـن الفقر      

                                                       وأنشأ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي جلنة األمم املتحدة          .                                                                   اسـتراتيجية احلـد من الفقر ال تعكس شواغلهم مبا فيه الكفاية           
     فرصة                                                                                                                 االستشـارية املعنـية بالسـكان األصليني يف كينيا لتكون مبثابة جهة وصل مهمة تتيح ألقليات السكان األصليني                   

                                   وتقع على عاتق اجمللس البلدي نفس        .                                                                               االتصـال بالربنامج وغريه من وكاالت األمم املتحدة بشأن القضايا ذات األولوية           
  .                                                    املسؤولية فيما يتعلق بضمان إشراك األقليات يف صنع القرار

  .                   بعة لالحتاد األورويب                                                               يف املائة من السكان إىل أقليات أصلها من بلدان غري تا              ٩,٤                             ويف آرهوس، الدامنرك، ينتمي      -  ٨٨
                                                                                               ، اعتمد جملس مدينة آرهوس مبادئ سياسة جديدة لإلدماج وسيجري سلسلة من املشاورات يف عامي                   ٢٠٠٥           ويف عـام    

                                  الستحداث نظم أفضل تتيح لألقليات       )          القائم ̀            جملس اإلدماج ̀            إضافة إىل    (                                 مـع ممثلي األقليات العرقية           ٢٠٠٧    و     ٢٠٠٦
                          سنوات لتوفري فرص عمل       ١٠                                  ، اعتمد اجمللس استراتيجية مدهتا          ٢٠٠٠         ويف عام     .                                     فـرص االسـتفادة من اخلدمات احمللية      

                                                                                                                  لالجـئني واملهاجرين بالتعاون مع املؤسسات التجارية احمللية لتتساوى مستويات عمل الالجئني واملهاجرين مع مستويات               
  . )٣٢ (             عمل فئات أخرى

                                        مكانة بارزة يف أوروبا الوسطى والشرقية، ال                                                                واحتلـت االستراتيجيات الوطنية اليت وضعت لصاحل مجاعة الروما          -  ٨٩
                                                       دول هي بلغاريا واجلبل األسود واجلمهورية التشيكية         ٩                                                                  سـيما يف إطـار عقـد إدماج مجاعة الروما، الذي تشارك فيه              

                      وتتعهد الدول بتحقيق     .  )٣٣ (                                                                                           ومجهوريـة مقدونـيا اليوغوسالفية السابقة ورومانيا وسلوفاكيا وصربيا وكرواتيا وهنغاريا          
                       الذي صادف موعد بلوغ       (    ٢٠١٥                                                                             اف املعلـنة لتحسني احلالة االقتصادية واالجتماعية جلماعة الروما حبلول عام                  األهـد 

                                                      

32  Anne Marie Larsen, “Integration at local level - the example of Aarhus/Denmark”, in Equal Voices, Issue 19, 
(October 2006):  pp. 24-28. 

33  See www.romadecade.com. 
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                                                                                                 وأسهم ممثلو مجاعة الروما يف العملية منذ املراحل األوىل وشاركوا يف اللجنة التوجيهية الدولية                 ).                        األهداف اإلمنائية لأللفية  
ّ  وال بّد   .                             للعقد ويف إعداد خطط عمل قطرية   .                                         ً     ً                من تعزيز قدرة مجاعة الروما واحلكومات تعزيزاً قوياً لضمان جناح العقد    

                                                  لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، وأسفر عن            ٢٠٠٢              ُ                                          ويف الربازيل، اعُتمد برنامج وطين للعمل اإلجيايب يف عام           -  ٩٠
                            من أصل أفريقي والسكان                                                                                                اسـتحداث بـرامج إمنائـية حمددة ملعاجلة أوجه التفاوت اليت يعاين منها السكان املنحدرون              

                                                                                      أمانة خاصة لتعزيز املساواة بني األعراق وتتمثل مهمتها يف إسداء املشورة يف جمال                  ٢٠٠٣  ُ              وأُنشئت يف عام      .          األصـليون 
  (PL - 6264/2005)                                                           وينص التشريع املقترح لوضع نظام أساسي بشأن املساواة بني األعراق   .                            تنفـيذ االستراتيجية الوطنية 

                                                                                               إجيابية بتخصيص حصص للربازيليني املنحدرين من أصل أفريقي وللسكان األصليني يف جمايل التعليم                                  عـلى اختاذ إجراءات   
                                            يف املائة من املقاعد يف اجلامعات العامة واخلاصة   ٢٠                                  وسيتم مبوجب هذا النظام األساسي ختصيص   .                     العايل واخلدمات العامة

                                            ِّ                   ات بأن أوجه التفاوت يف جمال التعليم ميكن أن تفسِّر الفجوة                              وتفيد إحدى الدراس    .                                     للربازيليني املنحدرين من أصل أفريقي    
  . )٣٤ (         يف املائة  ٢٦                                                  يف املائة وأوجه التفاوت يف جمال الدخل اليت تبلغ زهاء   ٤٨                 يف األجور اليت تبلغ 

                                                                           ً                               ويف حالة وجود استراتيجيات وطنية للنهوض بأوضاع األشخاص املنتمني إىل األقليات، كثرياً ما يتم اجلمع بني                 -  ٩١
                                                                               ومن املهم أن تشعر مجاعات األغلبية أهنا ميكن أن تستفيد هي األخرى من هاتني                .                                     الـربامج املدجمـة والربامج املستهدفة     

        كما أن    .                                                                                                  والشفافية بشأن السياسة العامة أمر أساسي وتساعد البيانات املصنفة على وضع سياسات مستهدفة              .           العمليـتني 
                                                                            قلية يف اختاذ مبادرات التنمية على املستوى اجملتمعي أمر ميكن أن يكون يف                                                       إشراك مجاعات األغلبية إىل جانب مجاعات األ      

   ّ                                                                                                           وتبّين من تقييم الربامج اإلمنائية يف رومانيا أن أنشطة املشاريع ميكن أن تعزز الترابط بني اجلماعات مبعاجلة                   .              غايـة األمهية  
  . )٣٥ (                                                              مشاكل مجاعة الروما واجلماعات اليت تعيش بالقرب منها وال تنتمي إليها

                                                                                              ً               ويف نيبال، خصصت املشاريع اليت وضعها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتحقيق التنمية للمجتمعات احمللية جزءاً                -  ٩٢
                                               يف املائة من االعتمادات املرصودة يف برنامج          ٣٠                                     ومن املقرر استخدام ما ال يقل عن          .                                  مـن مواردهـا للفئات املستبعدة     

                               ً            ومما ميكن أن يكون لـه فعالية أيضاً دعم          .                                    شاريع لصاحل النساء ومجاعة الداليت                                              الـتمويل والتنمـية الالمركزي لتنفيذ م      
  .                            ً     ً                                                          وخصصت املفوضية األوروبية بنداً هاماً يف امليزانية لدعم أنشطة اجملتمع املدين لصاحل األقليات              .             ً       ً     األقلـيات دعماً مباشراً   

      ٢٠٠٤-    ٢٠٠٢                          ت متويلها األربع للفترة                                                                                 وحـددت املـبادرة األوروبـية للدميقراطية وحقوق اإلنسان واحدة من أولويا           
ُ  ِّ  ، ُخصِّص     ٢٠٠٢         ويف عام      ".                                                                                    ملكافحـة العنصـرية وكـره األجانـب والتمييز ضد األقليات ومجيع السكان األصليني              "    

       ً                              ً                                                                   مشروعاً يف إطار بند التمويل هذا، أساساً لتنفيذ أنشطة يف البلدان النامية أو البلدان اليت متر                   ٣٢              يورو ل        ٢١     ٠٠٠     ٠٠٠
  .    الية          مبرحلة انتق

                ذلك أن سبل وصول   .                                                                                ومن األمور اجلوهرية وضع إطار قانوين وتنظيمي مالئم لدعم استراتيجيات احلد من الفقر     -  ٩٣
                            ً                                                   ً                                           أفـراد األقلـيات إىل القضاء كثرياً ما تكون ضعيفة يف مجيع مراحل اإلجراءات القانونية، بدءاً من دعم الشرطة هلم إىل                     

                ً                                                         م التجارية، وصوالً إىل التشريعات الصارمة املناهضة للتمييز لصون حقوق                                                     التحقـيق يف اجلـرائم املرتكبة ضد مؤسساهت       
                                                      

34  Barrios et al., cited in supra note 15, Public Policy Responses to Exclusion:  Evidence from Brazil, South Africa 

and India, p. 10. 

35  UNDP Romania, Evaluation of Programmes Targeting Roma Communities in Romania, (Cluj-Napoca, Romania:  

UNDP Romania, 2006). 
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                        وينبغي أن تقترن األطر      .                                                                                    ومتثل األحكام الدستورية اليت تعترف بالتنوع واملساواة جلميع املواطنني قاعدة سليمة            .          العمالـة 
                                         حماكم العمل، وأمناء املظامل، وسياسات                                                                                            القانونـية لعـدم التمييز بآليات قانونية وتنظيمية إلنفاذ التشريعات، مبا يف ذلك            

   .            تكافؤ الفرص

                                                                                                                وعـلى الـبلدان األعضاء يف االحتاد األورويب أن تعزز قوانينها الوطنية ملكافحة التمييز مبوجب األمر التوجيهي                  -  ٩٤
                       ائح املساواة يف العمل                                ويف اململكة املتحدة، تنص لو      .                                                                         املـتعلق باملساواة العرقية واألمر التوجيهي املتعلق باملساواة يف العمل         

                                                                           على أن ممارسة التمييز على أساس الدين أو املعتقد يف جمايل العمل والتدريب           ٢٠٠٣      لعام    )                               عـلى أساس الدين أو املعتقد      (
                                ً         وباملثل، تطالب الدول املنضمة حديثاً إىل        .                                                      وحتظر التمييز املباشر وغري املباشر واإليذاء واملضايقة        .                         املهـين أمـر غري قانوين     

  .                                         بشأن املساواة يف العمل وتعزيز تكافؤ الفرص  ٧٥                                                          د األورويب باعتماد تشريع جديد، مثل قانون هنغاريا الشامل رقم     االحتا

                                                        عمل األمم املتحدة وغريها من املؤسسات يف جمال األقليات،          -    هاء 
                                     واحلد من الفقر واألهداف اإلمنائية لأللفية

                                                          وفري اإلمكانيات الالزمة لألقليات للتغلب على الفقر وميكن                                                        إن احلكومـات هي املسؤولة بالدرجة األوىل عن ت         -  ٩٥
                                     وقد استجابت املؤسسات لتوصيات ممثلي       .                                                                           لألمـم املتحدة واملؤسسات اإلمنائية الدولية أن تكون مع ذلك شريكة مهمة           

              ت اإلثنية أو                                        بيد أن اجلهود املماثلة لصاحل األقليا       .                                                                  السـكان األصليني باعتماد سياسات خاصة وبرامج ومشاريع مستهدفة        
  .                                 ّ      ً            الدينية أو اللغوية األخرى كانت أقلّ وضوحاً عن ذلك بكثري

                                                                                               ويف حـني أن مؤسسـات إمنائية دولية عديدة قد خصصت سياسات أو برامج لصاحل السكان األصليني، فليس           -  ٩٦
            ئي، واالحتاد                                              وقد اختذ كل من برنامج األمم املتحدة اإلمنا         .                                                           لـدى أيـة مؤسسـة برنامج مناظر لصاحل األقليات األخرى          

                                                                                                                                األورويب، والوكالـة الدامنركـية للتنمية الدولية، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، والوكالة النروجيية للتنمية الدولية،               
                                                                                                                     ووزارة الشـؤون اخلارجـية اهلولندية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والبنك الدويل، ومصرف التنمية اآلسيوي،           

                    ً              وهي خطوات متثل منوذجياً مهزة وصل        .  )٣٦ (                                                 لدان األمريكية خطوات حمددة بشأن السكان األصليني                           ومصـرف التنمية للب   
                                              وبإمكان السكان األصليني استخدام هذه اخلطوات        .                                                                        بني السياسة العامة أو املبادئ التوجيهية، ومشاريع التعاون املستهدفة        

       ً               وأحياناً ما يشار إىل      .                          و األهداف اليت مت حتديدها                                                                         كأسـاس إلقامـة حوار مع تلك املؤسسات أو مساءلتها عن املعايري أ            
   .               ً      ّ                                       ، بيد أن نادراً ما حتلّل ظروف ضعفها أو يستجاب هلا بتدابري منفصلة "              الفئات الضعيفة "                األقليات يف قوائم 

  ى      عل     ٢٠٠٦                             فقد تعاون الربنامج يف عام        .                                                                        وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وكالة رائدة يف جمال العمل مع األقليات           -  ٩٧
               مذكرة توجيهية   /                                                                                                          حنـو وثيق مع اخلبرية املستقلة بشأن عمله املستقبلي املتعلق بقضايا األقليات وبإعداد مذكرة سياسة عامة               

  .                      مع الشعوب األصلية       ٢٠٠١                                                                         وهذا من شأنه أن يكمل سياسة املشاركة اليت اعتمدها الربنامج يف عام               .                بشـأن األقليات  
                                                                                  ات يف الربنامج العاملي اجلديد لتعزيز حقوق اإلنسان التابع لربنامج األمم املتحدة              ُ                                         وأُدرج بـند ميزانية لتناول قضايا األقلي      

  .                                              اإلمنائي، والذي يدعو إىل التعاون مع اخلبرية املستقلة

                                                      

36  For further details see Minority Rights Group International, An Examination of Approaches by International 

Development Agencies to Minority Issues in Development, (E/CN.4/Sub.2/AC.5/2004/WP.5). 
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                                                ، خطة عمل ملكافحة االستبعاد االجتماعي الناتج           ٢٠٠٢      مايو   /                                                 واعتمد مصرف التنمية للبلدان األمريكية يف أيار       -  ٩٨
                                                                                    ً  إلثين، إىل جانب اهلدف الطويل املدى املتمثل يف إدراج املسائل املتعلقة بالعرق واألصل اإلثين إدراجاً                        عن العرق أو األصل ا    

                                                       وهتدف املرحلة التالية إىل بناء اإلطار املؤسسي للمصرف          .     ً                                                   كـامالً ومـراعاهتا يف عملـيات وبرامج وسياسات املصرف         
                                                        ب القطرية ودورها من خالل التدريب، وممارسات التعيني،                                                                   للتصدي لالستبعاد االجتماعي، وستركز على بناء قدرة املكات       

                                                                               ويقيم املصرف عالقات مع مؤسسات أخرى، من خالل املشاورة املشتركة بني الوكاالت              .                              والتوعـية وتطويـر املشاريع    
    فية                                                  ، وعقد حلقات عمل تناولت مسائل من بينها كي         )٣٧ (                                                                  بشـأن العرق والفقر يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب         

   .                                                            توفري فرص حتقيق التنمية االقتصادية لصاحل املنحدرين من أصل أفريقي

                                                                                                               ومن بني وكاالت التنمية الثنائية، قدمت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون املساعدة لوالية مدهتا ثالث سنوات             -  ٩٩
                                   لها إلشراك األقليات يف التعاون اإلمنائي                                                                            ملسـاندة الفريق الدويل حلقوق األقليات لبناء قدرات املوظفني ودعم املنظمة بأكم      

ّ                              وُعقد العديد من حلقات العمل التدريبية بشأن خمتلف جوانب العمل مع األقليات وقُّدم الدعم يف جمال                  .                   مبزيد من الفعالية   ُ                                                                       ُ  
  .                            السياسة العامة اخلاصة بكل بلد

                        كني األقليات من احلصول على                                       ً     ً                         وعـلى مؤسسـات القطاع اخلاص أن تسهم إسهاماً كامالً يف مقاومة الفقر ومت      -   ١٠٠
                       ً     ً                                                                                     وتعهد هذه املؤسسات تعهداً جدياً بوضع سياسات تكافؤ الفرص من شأنه أن يزيد تنوع ومتانة القوة العاملة لديها               .    عمل

                                                                       وجيب أن تكون احلكومات استباقية يف متديد نطاق تشريعات عدم التمييز             .                                             وأن يعـود بالـنفع عـلى اجملتمعات احمللية        
                         وينبغي للشركات املتعددة     .                                                 ً      ً           جيـايب لتشمل القطاع اخلاص وتنفيذ تلك السياسات تنفيذاً صارماً                               وسياسـات العمـل اإل    

  .                    ً                                                                              اجلنسيات أن تعمل وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان وأن تثبت قيامها بدور القيادة يف املناطق اليت تعمل فيها

  االستنتاجات والتوصيات�     ً ثانيا  

  االستنتاجات�ألف 

                                                                                                      اجـة يف مجيع البلدان، املتقدمة منها والنامية، إىل ختصيص العناية واختاذ إجراءات متضافرة للتصدي                         تدعـو احل   -   ١٠١
                                  واخلطوة األوىل اليت جيب أن تتخذها        .                                                                            الرتفـاع مستويات فقر األشخاص املنتمني إىل األقليات ومبا ال يتناسب وعددهم           

          ويف اإلطار    .                                      عاهدات حقوق اإلنسان والقانون العريف                                                                       الـدول عـند وضع سياسات التنمية هي معرفة التزاماهتا مبوجب م           
           ً                                      ُ                                                                          األوسـع نطاقـاً لنهج التنمية القائم على حقوق اإلنسان، ُيعترب احلق يف عدم التمييز، واحلق يف املشاركة يف صنع القرار                     

  .                                 ً                                                      واحلق يف محاية اهلوية الثقافية أساسياً للتصدي للتفاوت واالستبعاد اللذين تواجههما أقليات عديدة

                                                      

37  This group included the Inter-American Dialogue, the World Bank, PAHO, OAS/Inter-American Human Rights 

Commission, UNDP, the Ford Foundation, among others. 
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   ".                                      إلقامة شراكة عاملية من أجل التنمية        " ٨                                          ً     ً                        ويؤسـس إعـالن األمم املتحدة بشأن األلفية التزاماً شامالً يف الغاية              -  ٠٢ ١
                                                                                                                               وعـلى الـبلدان املتقدمة واجملتمع الدويل مسؤولية مشتركة ملعاجلة القضايا اهليكلية اليت تواجه البلدان النامية معاجلة أكثر                  

  . )٣٨ (       ً                                  وحتديداً فقر األقليات الذي ال يتناسب وعددها   ً                       مشوالً الستئصال الفقر بشكل عام

                                                                 وينبغي النظر بانتظام إىل تداخل التمييز على أساس نوع اجلنس            .                                            وتتطلـب أوضاع نساء األقليات عناية خاصة       -   ١٠٣
     همشني                                                 ومن املسلم به أن النساء من فئات السكان امل          .                                                                    وهوية األقلية عند إصالح السياسات الرامية إىل القضاء على الفقر         

  .                                                  ميثلن أكرب عدد من بني الذين يعيشون يف حالة فقر يف العامل

  التوصيات�باء 

   :                                توصي اخلبرية املستقلة الدول مبا يلي -   ١٠٤

                                                                                                 مجـع بـيانات عن املؤشرات االقتصادية واالجتماعية الرئيسية املتعلقة بالتنمية البشرية لألشخاص               ) أ ( 
                                                                           مليات تعداد السكان أو عمليات مسح العينة، لوضع بيانات مرجعية تكفي                                                     املنتمني إىل أقليات، مبا يف ذلك بإجراء ع       

                                                        وجيب أن تنشر على املأل البيانات املصنفة حبسب اجملموعات           .                                                    إلعـداد اسـتجابات مالئمة يف جمال السياسة العامة        
  .                                                    العرقية والدينية واللغوية املختلفة وكذلك حبسب نوع اجلنس

                                                             مغزى مع ممثلي جمتمعات األقليات بشأن السياسات اإلمنائية، ال                                          إنشـاء آليات إلجراء حوار ذي         ) ب ( 
                                                                              وعلى الصعيد الوطين، ثبتت فائدة إنشاء هيئات قانونية تتألف من ممثلني عن              .                                     سـيما عـلى صـعيد احلكومة احمللية       

  .                                                               مجاعات األقليات وتكلف باستعراض ورصد سياسة احلكومة لكوهنا متس األقليات

                                                                               والتنظيمي ملعاجلة التمييز املباشر وغري املباشر يف اجملالني العام واخلاص على                                   تعزيـز اإلطار القانوين     ) ج ( 
                                                                                                               وقوانـني مكافحـة التمييز الفعالة يف قطاعات رئيسية مثل العمل والتعليم قادرة على تقليل العوائق اليت                   .         السـواء 

                               ً      لطعن يف قضايا التمييز متاحة فوراً                                                وينبغي أن تكون سبل التظلم وإجراءات ا        .                                        تواجهها األقليات يف التغلب على الفقر     
  .                                                       لألقليات وأن تقترن بعقوبات شديدة يتم فرضها وإنفاذها بقوة

                                                                         ً                        اعتماد سياسات عمل إجيايب مستهدفة وقوية ملعاجلة مسألة استبعاد األقليات اجتماعياً، مبا يف ذلك                ) د ( 
                               وينبغي أن تشمل برامج العمل       .      ملهمشة                                                                           خطـة حمـددة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية لصاحل مجيع الفئات ا           

  .                                    اإلجيايب القطاعني العام واخلاص على السواء

                                                                                                   إنشـاء آلـيات رصـد وتقيـيم ميكن أن تقيس بفاعلية نتائج استراتيجيات احلد من الفقر اليت                     ) ه ( 
  .              تستهدف األقليات

                                                      

38  Philip Alston, “Ships Passing in the Night:  The Current State of the Human Rights and Development Debate 

Seen Through the Lens of the Millennium Development Goals”, Human Rights Quarterly, 27.3 (2005) pp. 775-777. 
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                              قات استراتيجية احلد من الفقر                                                                            التأكد من أن التقارير القطرية املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية وور           ) و ( 
           وينبغي أن    .                                                                                                       تعكس بانتظام حالة األقليات، وأن ترصد كافة إجراءات االستعراض أثر السياسات العامة على األقليات             

                                                                                                                   تدرج البيانات املصنفة حبسب الفئة االجتماعية ونوع اجلنس يف مجيع ورقات استراتيجية احلد من الفقر ويف التقارير                 
  .                        باألهداف اإلمنائية لأللفية               القطرية املتعلقة

      وبصفة   .                                                            ً                                  والنجاح يف احلد من فقر األقليات على املدى الطويل يتطلب استثماراً للتصدي لألسباب اجلذرية              -   ١٠٥
  :                                                                خاصة ينبغي للدول أن تنظر يف اعتماد تدابري يف اجملاالت الرئيسية التالية

                                              تسفر عن عزل أطفال األقليات يف فصول أو                                                    ينبغي أن تشمل التدابري معاجلة احلاالت اليت        :        التعليم  ) أ ( 
                                                                                                             مـرافق خمتلفة على أساس هويتهم؛ زيادة سبل التعليم بلغة األم؛ النظر يف تقدمي مساعدة مالية مستهدفة، أو ختصيص         
                                                                                                               أمـاكن يف مـرحليت التعلـيم الثانوي والعايل؛ استحداث مناهج دراسية تعكس التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،                  

  .                                            ً ات، وإسهامات األقليات يف إنشاء جمتمع أوسع نطاقاً             وثقافات األقلي

                                                                                       ينبغي أن تشمل تدابري تعزيز حصول األقليات على عمل تنظيم دورات تدريبية مستهدفة               :        العمـل   ) ب ( 
                                                                                                        الكتساب املهارات؛ واالستثمار يف املناطق اليت تعيش فيها األقليات، وإنفاذ قوانني مكافحة التمييز بصرامة فيما يتعلق 

                                                                                                            ف األقلـيات يف قطاع العمل وترقيتها واإلبقاء عليها، وفرض عقوبات شديدة يف حالة انتهاك هذه القوانني                        بتوظـي 
          وينبغي أن   .                                                                                                   لـيكون هلا أثر رادع، وتوفري خطط ائتمان مستهدفة وغريها من سبل الدعم للمشاريع التجارية الصغرية          

                                                   تصدي للتمييز املمارس ضد األقليات منذ وقت طويل                                                                      تـنفذ تدابري العمل اإلجيايب يف قطاعي العمل العام واخلاص لل          
  .                والستبعاد األقليات

                                                              ينبغي للحكومات أن تعتمد وتنفذ قوانني تصون حقوق األقليات           :                               احلقوق املتعلقة باألرض وامللكية     ) ج ( 
  .            ا واجلماعية                                                                         وينبغي لقوانني األراضي أن تعترف بأشكال امللكية املختلفة الفردية منه           .                             املتسـاوية يف األرض وامللكية    

   أو  /                                           وينبغي أن تتاح سبل التظلم القانونية و        .                                                                      وجيب أن يكون من حق األقليات تسجيل السند القانوين مللكية أراضيها          
                                                  وجيب أن تتساوى حقوق املرأة املنتمية إىل جمموعات          .                                                              التعويض ملن سبق تشريدهم من ديارهم أو أراضيهم التقليدية        

  .            ع حقوق الرجل                            األقليات يف متلك األرض ومرياثها م

                                                                           لألقليات احلق يف املشاركة الفعالة يف صنع القرار بشأن املسائل احمللية أو              :                        املشاركة يف صنع القرار     ) د ( 
                                              وينبغي إيالء األولوية لدعم املشاركة، بتخصيص        .                                                                     الوطنـية واخلطط اإلمنائية اليت متسها أو يف املناطق اليت تعيش فيها           

  .                      ؤسسات االستشارية املخصصة                            مقاعد يف هيئات اإلدارة أو يف امل

  :                                                           وتوصي اخلبرية املستقلة بأن تقوم الوكاالت اإلمنائية الدولية مبا يلي -   ١٠٦

                                                    ً                                            اعـتماد مـبادئ توجيهـية بشأن مسائل األقليات تتناول خصيصاً القضايا احملددة اليت يواجهها                 ) أ ( 
  .     ألصليني                                                              األشخاص الذين ينتمون إىل جمموعة أوسع من األقليات إضافة إىل السكان ا
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                                                                                           بـناء القدرة املؤسسية واكتساب املعرفة بشأن حالة األقليات، وخباصة فيما يتعلق بالفقر وغريه من       ) ب ( 
                                                                                وميكن أن يشمل ذلك تدريب املوظفني على حقوق اإلنسان لدى األقليات وتطبيق هنج               .                           مؤشـرات التنمية البشرية   

   .                                التنمية القائمة على حقوق اإلنسان

                                                                           مـع األقليات بشأن أولويات التنمية، مبا يف ذلك من خالل إنشاء جمموعات                                إجـراء حـوارات       ) ج ( 
  .                                         ً                                        وميكن للوكاالت اإلمنائية الدولية أن تيسر أيضاً احلوارات اإلقليمية املتعلقة بقضايا األقليات  .                 استشارية لألقليات

          م املكاتب                                                                                       مجـع البـيانات املصـنفة بشـأن أثر السياسات والربامج واملشاريع يف األقليات ودع                ) د ( 
   .                                                       اإلحصائية الوطنية لبناء قدراهتا على مجع ونشر تلك البيانات

                                                                                                رصـد دعم امليزانية للتأكد من أن االعتمادات املخصصة فيها تستهدف األقليات أو املناطق اليت                   ) ه ( 
             اليت جتري مع                                                                                                           تعيش فيها على النحو املالئم وترفع مستوى هذه النهج لتكون مبثابة مسائل ذات أولوية يف املشاورات                 

  .                     صانعي القرار يف احلكومة

                                                                                                    دعم الدول يف إعداد التقارير القطرية املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية وورقات استراتيجية احلد               ) و ( 
                                                                                                               مـن الفقـر ومجـيع إجـراءات االسـتعراض املرتبطة هبذه األساليب ليمتد أثر السياسات ويشمل األقليات على                  

   .            النحو املالئم

                                                                                               إجراء مزيد من البحوث عن أثر استراتيجيات التنمية واحلد من الفقر يف األقليات والعمل                    طلـب   ) ز ( 
   .                              وأن يتم نشرها بلغات األقليات ت                                                                 على أن تعكس ورقات االستراتيجية القطرية للتعاون اإلمنائية حالة األقليا

                     وقد يشمل ذلك تقدمي      .       لتنمية                                                                       وضع بنود يف امليزانية لدعم العمل املتعلق بقضايا األقليات يف جمال ا             ) ح ( 
                                                                                                                   الـتمويل جملموعات األقليات داخل اجملتمع املدين، أو االستثمار يف القطاعات الرئيسية، أو االستثمار يف املناطق اليت                 

   .                                 ً تعيش فيها أشد شرائح األقليات فقراً

  :        م مبا يلي                                                                      وتوصى مؤسسات األمم املتحدة واملؤسسات اإلقليمية والوطنية حلقوق اإلنسان بالقيا -   ١٠٧

                                                                                                    تقـدمي الدعـم التقين الالزم يف صياغة وتنفيذ وإعمال قوانني مكافحة التمييز والقوانني واملعايري                  ) أ ( 
                                                                                                                         الرامية إىل محاية حقوق األقليات مبا فيها إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية                   

  .        أو لغوية

                                                                       ة مبراعاة حقوق األقليات يف البحوث ويف احلوار والتدريب على وضع هنج                                   إدراج املسـألة املتعلق     ) ب ( 
  .                  ً                للتنمية يكون قائماً على حقوق اإلنسان

                                                                                              بـذل جهـود لوضـع مؤشرات للتنمية البشرية تستند إىل حقوق اإلنسان وإعداد مؤشرات هلا                  ) ج ( 
  .            صلة باألقليات
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                                                     بإعداد التقارير القطرية املتعلقة باألهداف اإلمنائية                اخلاصة       ٢٠٠٣                                           ينـبغي تنقـيح املذكرة التوجيهية لعام         و -   ١٠٨
                                                                                                                لأللفية التابعة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية لكي تعكس بوضوح طلب مجع وإدراج البيانات املصنفة حبسب العرق،                

  .                                                     واألصل اإلثين والدين، واملبادئ التوجيهية عامة يف هذا الصدد

                                           وتشجع اخلبرية املستقلة بقوة الدول واجلهات        .                       حتدد أفضل املمارسات                            والية اخلبرية املستقلة بأن            وتقضـي  -   ١٠٩
                                                                                                                       اإلمنائـية الفاعلة على الصعيد الدويل على أن تتبادل معها معلومات أخرى بشأن املمارسات اإلجيابية اليت مت تطبيقها                  

                  ً    ية اليت تضم تارخيياً                                                                                                   لوضـع سياسـات عامـة قوية ومبادرات التعاون التقين بشأن احلد من الفقر يف اجملتمعات احملل                
   .             أقليات مهمشة

- - - - - 

 


