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  مقدمة  -أوالً   
ز الدورة الثالثة للمحفل املعين بقضايا األقليات على موضوع األقليـات           سوف تركّ   -١

  .واملشاركة الفعالة يف احلياة االقتصادية
أو إثنية وإىل أقليات دينية     حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية       إعالن   وينص  -٢

شخاص املنتمني إىل أقليات يف املشاركة يف احليـاة الثقافيـة والدينيـة              حق األ  علىولغوية  
ينص اإلعالن  كما  ). ٢ من املادة    ٢الفقرة   (ليةواالجتماعية واالقتصادية والعامة مشاركة فع    

 " من تنمية اجملتمع بأسره    جزءاً ال يتجزأ  " أن ضمان اعتبار األشخاص املنتمني إىل أقليات         على
شرط ضروري لبناء عالقات يسودها الوئام واالحترام، أو احلفاظ على هذه العالقـات،             هو  

علـى  اً  ويؤكد اإلعالن أيـض   ). الفقرة السادسة من الديباجة   . (بني خمتلف مكونات اجملتمع   
 إىل أقليات أن    يف اختاذ التدابري املالئمة اليت تكفل لألشخاص املنتمني       الدول  ضرورة أن تنظر    

  ).٤ من املادة ٥الفقرة (يشاركوا مشاركة كاملة يف التقدم االقتصادي والتنمية يف بلدهم 
 اإلقصاء االقتصادي أحد أسباب ومظاهر ونتائج التمييـز ضـد األشـخاص             عّدوُي  -٣

لة إقصاء العديد من األقليات من املشاركة الكامعلى مدى التاريخ فقد مت . املنتمني إىل أقليات
أفـراد  عاين  يما  اً  وكثري. والفعالة يف احلياة االقتصادية، سواء يف العامل املتقدم أو العامل النامي          

بسبب اللون أو الدين    وذلك  للحصول على وظائف،      مثالًيسعون  األقليات من التمييز حني     
ف ويف كثري من األحيان، تعاين األقليات مـن ضـع         . أو اللغة أو االسم أو حىت حمل اإلقامة       

 القطاع العام، رغم وجود تشريعات حتظر التمييز يف القطاعني          يف جمال العمل يف   التمثيل حىت   
وقد تواجه األقليات عقبات يف احلصول علـى االئتمانـات          . العام واخلاص على حد سواء    

تتـوفر    ال  وقد تعيش يف أفقر أو أبعد املنـاطق الـيت          ة صغري اتوالقروض للبدء يف مشروع   
التنميـة االقتـصادية   كما أن ملشاريع  .  االقتصادية للتنميةحمدودة  فرص   وى فيها س  لألقليات

دون ،  األقليات على األراضي أو األقاليم اليت تعيش فيهاتنفذالكبرية أو األنشطة التجارية اليت 
مبا يف ذلك التشريد واستمرار الفقر ويف بعض احلاالت         استشارهتا مسبقاً، آثاراً سلبية عليها،      

  .عنفلل التعرض
إىل تفاقم ظاهرة إقـصاء     اليت ميكن أن تؤدي      العديد من العوامل والتحديات      وهناك  -٤

ويف بعـض   .  التمييز ، وتزايد  والتوترات اإلثنية  ، تدهور األحوال االقتصادية   ومنهااألقليات،  
 وعدم توفر البنيـة     ،ما يؤدي التوزيع اإلقليمي غري العادل للموارد واخلدمات       اً  البلدان، كثري 

 إىل منع هذه األقليات مـن ممارسـة         ،تحتية األساسية يف املناطق اليت تعيش فيها األقليات       ال
ضـعف أوضـاع   أن ينجم عن   اً  وميكن أيض . حقوقها االقتصادية واالجتماعية بشكل كامل    

 مـن   إقـصاؤها  األقليات إىل القدرة السياسية و     ه افتقار هذ  األقليات بسبب قلة عدد أفرادها    
 العدالة عمليات صنع القرار حلماية حقوقها أو إمكانية وصوهلا إىل آليات            املشاركة الفعالة يف  

 حتديات جديدة وغري متوقعة، مبا يف   ظهور كما شهد العقد املاضي   . هذه احلقوق حني تنتهك   
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على على الصعيد العاملي، مما كان له أكرب األثر         أزمة الغذاء واألزمة االقتصادية     اندالع  ذلك  
  .ت معينةفئات ضعيفة وأقليا

جيب أن ُتراعى   يف احلياة االقتصادية    الفعالة   حقوق األقليات يف املشاركة      ولذلك فإن   -٥
 تفعيلوبني  . من جانب احلكومات الساعية إىل تعزيز املساواة على مجيع املستويات         بالكامل  

التنميـة  خمططـات    مبادئ مسؤولية الشركات وبني تطـوير        وإنفاذعدم التمييز يف العمل     
، تواجه احلكومات التحدي املستمر املتمثـل يف         الدولية  اإلمنائية املساعدةادية الوطنية و  االقتص

 صـاحبة  باعتبارهـا    ، هذه األقليـات   تكونضمان أن حتظى حقوق األقليات باحلماية وأن        
مـن الفوائـد الـيت تـنعم         على قدم املساواة مع اآلخرين    قادرة على االستفادة     ،مصلحة

 لألزمة العاملية احلالية، تواجه الوكاالت اإلمنائية واملؤسسات املاليـة          وللتصدي. جمتمعاهتا هبا
 أال يكـون يف  يف ضـمان  أيضاً حتدياً يتمثل  وغريها من اجلهات املشاركة يف التعاون الدويل        

علـى  اً   سـلب  ما يـؤثر  من أجل التخفيف من آثار األزمة       املتوخى  التعاون  املتخذة و التدابري  
  .األقليات حقوق

   احملفل املعين بقضايا األقلياتوغاياتأهداف   - ثانياً  
 احملفل املعين بقضايا األقليات يف قـرار جملـس حقـوق            وغاياتُحدِّدت أهداف     -٦

 اخلـبرية املـستقلة     وإعداد من قبل   أن يتوىل، بتوجيٍه     احملفل الذي يطلب إىل     ٦/١٥ اإلنسان
  : املهام التالية،املعنية بقضايا األقليات

ليكون مبثابة منرب لتعزيز احلوار والتعاون بشأن القضايا ذات الصلة           اًأن جيتمع سنوي   •
 ؛باألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

أن يقدم مسامهات مواضيعية وخـربات يف أعمـال اخلـبرية املـستقلة املعنيـة                •
 ؛األقليات بقضايا

ت والفرص واملبـادرات مـن أجـل        أن حيدد وحيلل أفضل املمارسات والتحديا      •
 ؛ بشأن األقليات١٩٩٢عام إعالن النهوض بتنفيذ 

 ؛جملس حقوق اإلنسانإىل  اخلبرية املستقلة تقدمها توصيات مواضيعية ُيعّدأن  •

أن يساهم يف اجلهود الرامية إىل حتسني التعاون بني آليات األمم املتحدة وهيئاهتـا               •
ها يف األنشطة املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق       ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها وبراجم   

 .األشخاص املنتمني إىل أقليات، مبا يف ذلك على املستوى اإلقليمي

 اجلهـات صـاحبة    جمموعة واسعة من     للعمل واحلوار مع  ويتيح احملفل فرصة فريدة       -٧
مـات  األعضاء يف األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصـصة واملنظ        مبا يف ذلك     ،املصلحة

يتيح هو  األقليات واجملتمع املدين، بشأن قضايا األقليات، و      واإلقليمية وممثلو   الدولية  احلكومية  
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 القضايا يف جمال    ومعاجلة الفرصة لتبادل اخلربات فيما يتعلق باملمارسات اجليدة         هلذه اجلهات 
  .عالقات األقليات

  اإلطار  - ثالثاً  
 إعـالن حقـوق    تنفيذ   سياق األوسع لتعزيز  ال ويف   ٦/١٥إىل أحكام القرار    اً  استناد  -٨

، سوف  املناطقمجيع يف األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية 
  : ثالثة عناصر أساسية، هيحول احملفل مناقشات تمحورت

 ؛ اليت تواجه األقليات والدولواملشاكلحتديد التحديات  •

 الفعالـة يف    اتعلـق باألقليـات ومـشاركته     حتديد املمارسات اجليـدة فيمـا ي       •
 ؛االقتصادية احلياة

 .النظر يف الفرص واملبادرات واحللول •

 احملفل يف املمارسات واألساليب احلالية الرامية إىل زيادة املشاركة الفعالـة            وسينظر  -٩
 يف أوضـاع البلـدان      كبري وجود تنوع    ، وسيضع يف اعتباره   لألقليات يف احلياة االقتصادية   

 لتحسني مشاركة األقليات يف      يف كل احلاالت   قليات وعدم وجود حلول واحدة صاحلة     واأل
.  بالسياق الذي تعيش فيه هـذه األقليـات        بشدةاحلياة االقتصادية، ألن هذه املشاركة تتأثر       

الظـروف  ذلك يف    يف   مبا اً،أساسياً  وتعد امللكية الوطنية الستراتيجيات التنمية االقتصادية أمر      
فيها االستراتيجيات الوطنية بالدعم بفضل الشراكات العاملية والتعاون واملـساعدة       اليت حتظى   
  .يف جمال التنميةالدوليني 

أمهية ب  تتسم حلماية القانونية لألقليات  ا ثالث ركائز أساسية حلقوق اإلنسان و      وهناك  -١٠
حلياة االقتصادية،   األقليات من املشاركة الكاملة والفعالة يف ا       استبعادمسألة   معاجلة    يف كبرية
احلق يف عدم التمييز وااللتزام مبكافحة التمييز املباشر وغري املباشر لضمان           : ذه الركائز هي  وه

 واحلق يف املشاركة الفعالـة يف صـنع         ؛التمتع مبجموعة من احلقوق االقتصادية واالجتماعية     
الراسخ واملتأصل  مييز   الت آلثار وضرورة تنفيذ تدابري خاصة أو أعمال إجيابية للتصدي          ؛القرار
  . األقلياتمجاعات بعض هاتعاين مناليت 
 جلميع مبدأ عدم التمييز الذي يكمله مبدأ املساواة مهما للغاية ويشكل األساس       عّدوُي  -١١
 حقـوق   ميـع  فيما يتعلق جب   كل فرد وهو ينطبق على    . قوق اإلنسان  األساسية حل  عاهداتامل

يز على أساس عناصر عديدة ال حصر هلا مثل اجلنس          وحيظر التمي األساسية  اإلنسان واحلريات   
 أسباب العديد من انتهاكات     تكمنو. اإلثينوالعرق واللون والدين واللغة واجلنسية واألصل       

 اإلقـصاء  التمييز والعنصرية و   يفاحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية       
 اإلعمال الكامـل    عّدوُي. مية والعرقية جملموعة ما    اإلثنية والدينية والقو   اخلصائصعلى أساس   
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 كي تشارك األقليات بشكل كامل      أساسياًأمراً  للتحرر من التمييز يف التمتع حبقوق اإلنسان        
  .وجمد يف اجملتمع

األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية          حقوق   إعالن وينص  -١٢
تمني إىل أقليات يف املشاركة يف احليـاة الثقافيـة والدينيـة            ألشخاص املن ا حق"لى  علغوية  و

ـ    حق األ  و ... واالجتماعية واالقتصادية والعامة مشاركة فعلية     ات ـشخاص املنتمني إىل أقلي
ـ ـيف املشاركة الفعالة على الصعيد الوطين، وكذلك على الصعي       ا كـان  ـد اإلقليمي حيثم

اليت ينتمون إليها أو باملناطق اليت يعيشون فيهـا،          يف القرارات اخلاصة باألقلية      اً،ذلك مالئم 
ي ـوينبغ). ٢املادة  " (ورة ال تتعارض مع التشريع الوطين     ـن تكون هذه املشاركة بص    أعلى  

 القـوانني  نفيـذ أن متارس األقليات حقها يف املشاركة يف مجيع مراحل تعـديل ووضـع وت    
ؤدي هذه القـوانني والـسياسات      ان أن ت  ـة واملقبلة، لضم  ـوالسياسات واملبادرات احلالي  

وعلى قدم املساواة   لألقليات مشاركة فعالة    االقتصادية  املشاركة   إىل حتقيق    بالفعل واملبادرات
  .اآلخرينمع 

  قضايا تستدعي النظر فيها  - رابعاً  
 التمتـع  ذكر أعـاله،     كماتعين،   املشاركة الفعالة لألقليات يف احلياة االقتصادية        إن  -١٣

 يف الصكوك الدولية حلقوق     عليهانصوص  املاحلقوق االقتصادية واالجتماعية،     جبميعالكامل  
ومع االعتراف بأمهيـة احلـق يف       .  حبقوق العمل  املتصلة الصكوك الدولية    هااإلنسان، مبا في  

 باعتبارهـا العناصـر     ،معيشي مناسب التمتع مبستوى    واحلق يف    ،التعليم، واحلق يف الصحة   
، سريكز هذا احملفـل     املشاركة االقتصادية الفعالة  األقليات يف   لضمان حق   الالزمة  األساسية  

الضمان االجتماعي واحلق يف ورة أدناه، مبا يف ذلك احلق يف العمل         و املذك سائلعلى امل اً  حتديد
  .التشاور واملشاركة على حنو مفيد

  العمل والضمان االجتماعي  -لف أ  
يف العديد مـن الـصكوك القانونيـة        به  اً  معترفاً  أساسياً  يشكل احلق يف العمل حق      -١٤

يسهم يف بقاء اإلنسان وبقاء أسرته كما يسهم، يف حال اختيار العمل أو قبوله              وهو  . الدولية
وباإلضافة إىل أن العمل يوفر الدخل،       .)١(حبرية، يف منو اإلنسان واالعتراف به داخل اجملتمع       

__________ 

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    املعنية ب  لجنة، ل )E/C.12/GC/18 (١٨انظر التعليق العام رقم      )١(
أمهية العمل والعمالـة     " :١٩٨٨م  ، لعا ١٦٨ إىل ديباجة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         الذي يشري 

املنتجة يف كل جمتمع، ال بسبب ما يوفرانه من موارد للمجتمع وحسب، وإمنا أيضاً بسبب ما حيققانـه                  
من دخل للعمال، وما يسندانه إىل العمال من دور اجتماعي ويبعثانه فـيهم مـن شـعور بالرضـا                   

  ".الذات عن
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 أقليات وتوسيع نطاق إدماجهم فهو ميهد السبيل لتنمية الشخصية لدى األشخاص املنتمني إىل  
يف  وهو ضروري    ،وهو يشكل السبيل الرئيسي للخروج من الفقر      . االجتماعي واالقتصادي 

 يتـيح مـشاركة   فضالً عن أنهاجلهود والربامج الرامية إىل احلد من الفقر يف أي جمتمع        مجيع  
  . وتقدمهاألقليات يف حتقيق ازدهار اجملتمع

األقليات حلقهم يف العمل ممارسـة      أفراد   تأمني ممارسة    اجتاهيف  همة  امل ومن اخلطوات   -١٥
 برامج لتوجيه وتدريب التقنيني واملهنيني، وسياسات وتقنيات نفيذ وضع وتما يتمثل يف  كاملة  

تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة يف ظل شروط تضمن ل
  .)٢(ة األساسيةللفرد احلريات السياسية واالقتصادي

، من التمييز على  مثالً للحصول على عملماألقليات، يف سعيه  أفراد  عاين  يما  اً  وكثري  -١٦
ويف كثري من األحيان، تعـاين      . االسم أو حىت حمل اإلقامة     وأاللغة   وأالدين   و أ أساس اللون 

 القطاعني العام واخلاص، رغم وجود تشريعات       يف جمال العمل يف   األقليات من ضعف التمثيل     
وعالوة على ذلـك،    .  العمال  إىل التمثيل يف نقابات     أيضاً ما تفتقر اً   وهي كثري  .حتظر التمييز 

 نونعـا ي قد   م املهين، بل إهن   للتمييزاً  من املمكن أن يكون األشخاص املنتمون إىل أقليات هدف        
. لقطاع غري الرمسـي واقتـصاد الكفـاف       لتمييز، مبا يف ذلك يف ا     متعددة من ا  من أشكال   

إىل عواقـب   اً   يؤدي أيض  هملبدأ عدم التمييز، فإن   اً  واضحاً   انتهاك عّدوباإلضافة إىل أن ذلك يُ    
 عنـصراً  وتشكل مكافحة التمييز لضمان احلق يف العمـل          .اًأوسع نطاق اجتماعية واقتصادية   

  .عملأماكن النطاق  تعزيز حقوق األقليات خارج من عناصراً أساسي
الصكوك الدوليـة   يف   بقوة مت التأكيد عليه   احلق يف الضمان االجتماعي الذي       عّدُيو  -١٧

 اً رئيسي دوراًاً  أيضيؤدي  هو  الكرامة اإلنسانية، و  صون   لضمان   بالغ األمهية  ،حلقوق اإلنسان 
 االسـتبعاد نع  مياإلدماج االجتماعي و   كما أنه يعزز  يف احلد من الفقر والتخفيف من وطأته،        

 يؤديو.  الصغرى ات التأمين خمططاتجتماعي، مبا يف ذلك من خالل أدوات ابتكارية مثل          اال
إعمال العديد مـن    إىل تقويض   احلصول على ضمان اجتماعي مالئم      فرص  إنكار أو انعدام    

مستوى معني من توافر  ضمان ولذلك فإن. احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األخرى 
آخر ينبغي  اً  حتدييشكل  ات ممارسة حقها اإلنساين يف الضمان االجتماعي        احلماية يتيح لألقلي  

التصدي له يف اجلهود الرامية إىل حتسني املشاركة الفعالة لألقليات يف احلياة االقتصادية ومتتعها 
ألن األشخاص املنتمني إىل    اً  ونظر. الكامل باحلقوق األخرى االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

مصاعب أكـرب يف    واألفراد الذين قد يواجهون     ما يكونون من بني اجملموعات      اً  لبأقليات غا 
 يف الضمان االجتماعي، فمن الضروري توجيه اهتمـام خـاص إىل قـضايا              مممارسة حقه 

__________ 

  . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد الدويل من ٦ من املادة ٢انظر الفقرة  )٢(
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األقليات واحترام مبادئ عدم التمييز واملساواة والشفافية واملساءلة يف وضع ومراجعة وتنفيذ            
  .)٣(وطنية املستدامة املتعلقة بالضمان االجتماعياستراتيجيات وخطط العمل ال

 فيهـا   تعـيش ما تشكل األراضي واألقاليم اليت      اً  ماعات األقليات، غالب  جل وبالنسبة  -١٨
لكن بعض األقليات جتد أن حقوقها يف امتالك وشغل         . لألمن الغذائي ولتوليد الدخل   اً  مصدر

يف بعض احلاالت معرضة للتـشرد أو  واستخدام األراضي حمدودة أو منتهكة وقد جتد نفسها    
 وأنشطة الشركات متعددة    مشروعات التنمية االقتصادية الوطنية   تنفيذ  لاإلجالء من أراضيها،    

  .تنمية املوارد الطبيعيةلاجلنسيات أو 

  التشاور واملشاركة على حنو مفيد  - باء  
ـ    كامل وفعال على حنو    التشاور واملشاركة    إن النعدام   -١٩  قـدرة   ىعواقب وخيمة عل

يف اسـتمرار  أيضاً تسبب ي ، وهومشاركة كاملةاألقليات على املشاركة يف احلياة االقتصادية      
 ئات احلكومية املسؤولة عن الـسياسات     صوت يف اهلي  عادة   اتوال يكون لألقلي  . استبعادها

ىل إمهال  يتعلق باحلياة االقتصادية والتنمية وامليزنة الوطنية، مما يؤدي إ        فيما  العامة، مبا يف ذلك     
أن حتقيق مـستوى    على   العامل   يف شىت أحناء   أوضاع كثرية    وتدل. األقلياتأوضاع  قضايا و 

 املسؤولة عن رسـم الـسياسات ووضـع        اجملتمع   هيئاتقليات يف   جلماعات األ متثيل كاٍف   
القرارات، مبا يف ذلك فيما يتعلق خبطط امليزانية والتنمية االقتصادية الوطنية، ميثل أداةً هامـة               

  .اجلماعات والفقر اليت يعانيها أفراد هذه اإلقصاءكسر حلقة التمييز ول

  األقليات واألهداف اإلمنائية لأللفية  - جيم  
 اليت أجرهتا اخلبرية املـستقلة املعنيـة بقـضايا          ها تلك لقد أثبتت الدراسات، مبا في      -٢٠

إىل ترمـي   وطنية اليت   األقليات، أن األقليات ال تستفيد يف أحيان كثرية من االستراتيجيات ال          
 األوضاع الفريدة هلـذه األقليـات       االعتبارحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية واليت ال تأخذ يف         

أمراً  إعمال حق األقليات يف املشاركة الفعالة يف احلياة االقتصادية           عّدوُي. وآثار التمييز ضدها  
جلميع أصحاب املصلحة، عند وضع    ومن مث، ينبغي    . لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   اً  أساسي

ضمان يتمثل يف   اً  إضافياً  الربامج الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، أن يواجهوا حتدي         
أن تراعي هذه الربامج قضايا األقليات، وأن توضع وتنفذ بالتعاون الوثيـق مـع مجاعـات                

ملتحدة بشأن األلفية ويف الـصكوك       يف إعالن األمم ا    احملددةوتشكل املعايري والقيم    . األقليات
الدولية حلقوق اإلنسان ركيزة أساسية يف هذا املسعى، ال سيما مبادئ عدم التمييز واملشاركة        

ولدى اعتماد إعالن األمـم املتحـدة      . اجملدية واملساءلة وهي مبادئ أساسية حلقوق اإلنسان      
__________ 

ـ    جنـة لل) ٩املـادة   ( بشأن احلق يف الضمان االجتماعي       ١٩انظر التعليق العام رقم      )٣( احلقوق املعنيـة ب
  .E/C.12/GC/19) (االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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 دعم مبادئ الكرامة    عنعية  مااجل تهمسؤوليمب"بشأن األلفية، أقر رؤساء الدول واحلكومات       
 تعزيز  وأعربوا عن عزمهم على   ) ٢الفقرة   ("اإلنسانية واملساواة والعدل على املستوى العاملي     

 تطبيق املبادئ واملمارسات الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك            على"قدراهتم  
  ).٢٥الفقرة ." (حقوق األقليات

   التنميةوحتقيقاحلد من الفقر استراتيجيات   - دال  
ارتفاع معـدالت الفقـر عـن     من  ، مناطق العامل  شىت يف   ،تعاين مجاعات األقليات    -٢١

ال يتجـزأ مـن     اً  ويشكل الفقر جزء  .  يف أوساطها  متوسطها وبلوغها مستويات غري متناسبة    
أحـد  هو  حلقة التهميش واالستبعاد االجتماعي والتمييز اليت تضر بالسكان من األقليات، و          

ظاهر ونتائج جمموعة واسعة من انتهاكات احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة            أسباب وم 
هي أقليات ظلت لفترات طويلة     اً  يف أية منطقة من العامل تقريب     اً  والفئات األكثر فقر  . والثقافية

عامة أقل قـدرة    تكون بصورة   الفقرية   الفئات   كما أن .  والعنف واإلقصاء  مستهدفةً بالتمييز 
نتهك الة يف صنع القرارات السياسية أو الوصول إىل آليات العدالة، حني تُ           على املشاركة الفع  

 على  عقاليت تعيش يف فقر مد    قدرة األقليات   ومن الضروري تكثيف اجلهود لضمان      . حقوقها
يتمثـل  و. باحلد من الفقـر املتعلقة  من االلتزامات الوطنية والدولية   االستفادة بشكل منصف  

ضمان احلقوق االقتصادية جلماعات األقليات، مبا يف       يف   اجلهود   أحد األهداف الرئيسية هلذه   
  .ذلك مشاركتها الفعالة يف إعمال هذه احلقوق

  )٤(جيابيةاإلعمال األ/تدابريال  - هاء  
اليت ما تكون التدابري اإلجيابية     اً  ملا تنص عليه العديد من الصكوك القانونية، غالب       اً  طبق  -٢٢

للتصدي للتمييز املنـهجي والتـارخيي   اً  خصيص وترصد وُتوضعُتنفَّذ ضمن أُطر زمنية حمددة    
 املساواة التارخيية ولتمكني األقليات من املشاركة الفعالة        ألوجهواملؤسسي، ضرورية للتصدي    

يف إعمـال احلـق يف      اً  أساسياً  ويشكل استخدام التدابري اخلاصة عنصر    . يف احلياة االقتصادية  
طوة األوىل السابقة الختاذ هذه التدابري اإلجيابية هي مراجعة  أن تكون اخلإال أنه جيب. املساواة

 هذه التدابري   تشملقد  بعد ذلك،   و.  بأي معايري اختيار متييزية    فوراًالنظم احلالية ووقف العمل     
يف القطاع العـام أو اخلـاص لتعزيـز    أو حتديد حصص لتدريب والتوظيف   لاختاذ مبادرات   

  .وصول األقليات إىل أسواق العمل

__________ 

صري، اليت تشري على سـبيل      للجنة القضاء على التمييز العن     ٣٢ من التوصية العامة رقم      ١٥انظر الفقرة    )٤(
 أشكال التمييز ضـد املـرأة        مجيع  للجنة القضاء على   ٢٥ من التوصية العامة رقم      ١٩املثال إىل الفقرة    

  ).A/HRC/10/11/Add.1( من توصيات احملفل املعين بقضايا األقليات بشأن احلق يف التعليم ١٢والفقرة 
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  الدورة وجدول أعماهلاشكل   - خامساً 
 األقليـات يف إطـار      مجاعـات أولوية عالية آلراء املـشاركني مـن        اً  ُتعطى دوم   -٢٣

  .احملفل أعمال
على جمموعة من   من خالهلا تعليقاهتم    املشاركون   ُيبديوضع احملفل صيغة فريدة     قد  و  -٢٤

 مشاريع التوصـيات   عّدوسوف تُ . فلاحملدورة   قبل انعقاد    ُتعّد وُتعّمم مشاريع التوصيات اليت    
كرس احملفل سيو.  والدراسات اليت تلقتها اخلبرية املستقلةواالستقصاءاتإىل املعلومات اً استناد

تـرد يف   على أحكام حمـددة     للتعليق موجزة وحمددة اهلدف     لالستماع إىل مداخالت شفوية   
سـُيدعى  و. ئق مخـس دقـا    إىل ال تتعدى مدة كل منها ثـالث         حبيث مشاريع التوصيات 

وثيقـة  الالتوصيات لتكون مبثابة     مشاريع إسهاماهتم للمساعدة يف إعداد      لصياغةن  واملشارك
م جدول أعمال مشروح قبل     قدَّوباإلضافة إىل مشاريع التوصيات، سوف يُ     . الالحقة اخلتامية

  .بدء الدورة

  املشاركة يف احملفل  - سادساً 
الـدول،  ممثلي   احملفل مفتوحاً أمام      يف ةرك باب املشا  ، سيكون ٦/١٥عمالً بالقرار     -٢٥

 والصناديق والربامج التابعة    هدات والوكاالت املتخصصة  وآليات األمم املتحدة، وهيئات املعا    
لألمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات واآلليات اإلقليمية العاملة يف ميدان           

سان وغريها من اهليئات الوطنية ذات الصلة، حقوق اإلنسان، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلن     
 واملنظمات غري احلكومية اليت هلـا مركـز         ،واألوساط األكادميية واخلرباء يف قضايا األقليات     
كما سيكون احملفل مفتوحاً أمام املنظمـات       . استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي    

اليت تتفق أهدافها ومقاصدها مع روح      غري احلكومية واملنظمات األخرى اليت متثل األقليات و       
  .ميثاق األمم املتحدة ومقاصده ومبادئه

األشخاص شاركة   بشكل خاص مب   فسُيرحَّبللتركيز املواضيعي هلذه الدورة،     اً  ونظر  -٢٦
  : يف اجملاالت التالية لديهم خربة تتوفراملنتمني إىل أقليات ممن

تشجيع على حتقيق مشاركة أوسـع      املشاركة الفعالة يف وضع الربامج الرامية إىل ال        •
 ؛لألقليات يف احلياة االقتصادية

 ؛املشاركة يف قضايا السياسات العامة املتعلقة بالتنمية االقتصادية أو بعمليات امليزنة •

 منتخبني على الصعيد الوطين أو احمللي أو املشاركة يف أحـزاب            كمسؤولنيالعمل   •
 ؛قتصاديةاالقضايا تتعلق بال اتسياسية واالضطالع مبسؤولي

 العمالية؛رابطات الالعمل كأعضاء يف نقابات العمال أو غريها من أشكال  •
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 ؛العمل كأعضاء يف رابطات األعمال التجارية •

 ؛متثيل العمال يف اقتصاد القطاع غري الرمسي •

العمل كأخصائيني يف التنمية وكخرباء اقتـصاد يف جمـايل مـشاركة األقليـات               •
 ؛التمييز وعدم

أو احلقـوق   /املسائل املتعلقة باحلصول على األراضي و     معاجلة  الة يف   املشاركة الفع  •
 ؛األراضي يف

العمل يف جماالت القضايا اجلنسانية ومتكني املرأة ومشاركة نساء األقليات على قدم      •
 .املساواة يف احلياة االقتصادية

ـ        الالزم ترسل الطلبات للحصول على االعتماد    و  -٢٧ وان  للمشاركة يف احملفـل إىل العن
  .minorityforum@ohchr.org: التايل

  النتائج  - سابعاً  
  . جلميع املشاركنيُيتاحيتوىل رئيس احملفل مسؤولية إعداد ملخص ملناقشات احملفل   -٢٨
ة توصيات مواضـيعي  جمموعة  ، ستكون نتيجة احملفل عبارة عن       ٦/١٥وفقاً للقرار   و  -٢٩

اخلـبرية املـستقلة املعنيـة بقـضايا األقليـات إىل جملـس             اً  عملية املنحى ستقدمها الحق   
  .اإلنسان حقوق

        


