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  مقدمة  - أوالً  
الـيت عقـدت يف                    ( للمنتـدى املعـين بقـضايا األقليـات        الدورة الرابعة    ركزت  -١

توصيات عملية وحمددة هتدف إىل      على تدابري و   )٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ٣٠-٢٩الفترة  
يف ذلك بأعمال الدورات الثالث الـسابقة  واستهدت .  األقليات وفتياتضمان حقوق نساء  

األقليـات  "، و"األقليات واحلـق يف التعلـيم  "يف مواضيع ، املنتدى، وبنت عليهااليت عقدها   
وكانت الـدورة    ."ةاملشاركة يف احلياة االقتصادي   األقليات و " و "املشاركة السياسية الفعالة  و

اخلـبرية املـستقلة    وسارت أعمال املنتدى بتوجيه من      . غراتسييال ديكسون من بنما   برئاسة  
 شخص من ممثلي احلكومـات      ٤٠٠ وشارك أكثر من  .  ريتا إزساك  املعنية بقضايا األقليات،  

ـ     هيئات املعاهدات ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة     و ة واهليئات احلكومية الدولية اإلقليمي
األهم من ذلك أن من بني املـشاركني    و.  واجملتمع املدين  واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   

  . العاملأحناءمن مجيع ممثلون عدة لألقليات 
 ، تتضمن هذه الوثيقة مشروع التوصيات     ٦/١٥ووفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان        -٢

ائج حمددة وملموسة يف شـكل      إىل تقدمي نت  املستمدة من الدورة الرابعة للمنتدى الذي سعى        
وهتدف هذه التوصيات ذات    . توصيات مواضيعية ذات قيمة عملية ألصحاب املصلحة كافة       

 يف الوقت ذاته، من احلفاظ      ،املنحى العملي إىل تعزيز دور نساء األقليات يف الدولة ومتكينهن         
  . يعزز سالمة الدولة واحلكم الرشيد فيهااألمر الذيعلى هويتهن وخصائصهن، 

وإضافة إىل إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات               -٣
 دولية وإقليمية    ومبادئ توجيهية  دينية ولغوية، وشرحه، تستند التوصيات إىل معايري ومبادئ       

.  تـشريعات وطنيــة   شىت، زيادة على   أصحاب مصلحـة    هاوضع أخرى حلقوق اإلنسان  
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       ٢٧ملتعلق باألقليات من املادة     اسُتلهِم اإلعالن ا   وقد

والسياسية، كما اسُترِشد يف وضع هذه التوصيات باالجتهادات القانونيـة للجنـة املعنيـة              
جلنة القضاء على التمييـز     ها   مبا في  ،اإلنسان وتعليقاهتا العامة وسائر هيئات املعاهدات      حبقوق

  .ضد املرأة
تفسرياً التوصيات  وُيؤمل أن ُتفسَّر    . حصريةالتوصيات  ترب املسائل املدرجة يف     ال تع و  -٤

بنَّاًء، بالتعاون واحلوار مع األقليات يف ضوء التزامات الدول بتنفيذ معايري حقوق اإلنـسان              
  .بفعالية على أرض الواقع

 اربمش ومن مث ميكن تنفيذها يف بلدان ذات         ،وقد صيغت التوصيات بعباراٍت عامة      -٥
 وقـد راعـى   . ، ويف ظل االحترام الكامل حلقوق اإلنسان العاملية       شىتتارخيية وثقافية ودينية    

 زيـادة  يلزم اختاذ تدابري خمتلفة ل     ، ومن مث   يف أوضاع البلدان واألقليات    الشديدتنوع  ال املنتدى
 غـري   إذ من، بالسياق الذي يعشن فيهبعيد إىل حد    نتأثرييت قد   لوامشاركة نساء األقليات ال   

  . وال من احملبذ عموماً، اعتماد حلول موحدة،املمكن
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وتقدم هذه الوثيقة لصانعي القرارات واملوظفني العموميني واملنظمات غري احلكومية            -٦
 مبا يف ذلك األقليات ونساء األقليات أنفسهن، عرضاً عاماً للخيارات           ،واألكادمييني وغريهم 

لصانعي القرار  مورد   التوصيات   وهذه. يات من حتديات  واحللول املمكنة ملا تواجهه نساء األقل     
 األخذ خبيارات سليمة ومستنرية لدى صياغة التشريعات والسياسات الرامية إىل           علىيعينهم  

 تلقـي  مع التركيز على حقوق نساء األقليات وفرصـهن يف           ،ضمان حقوق نساء األقليات   
 واملـشاركة   ،وصول إىل أسواق العمـل    التعليم، واملشاركة الفعالة يف احلياة االقتصادية، وال      

بالنـسبة  أداة مفيدة اً  أيض هذه الوثيقةوتعد. الكاملة يف احلياة االجتماعية والثقافية والسياسية  
 لتحسني وضـع نـساء      ونساًء، تسترشد هبا فيما تبذله من جهود        لألقليات نفسها، رجاالً  

احلالة يف أي بلد ستتطور مبرور      ىل ذلك، ينبغي أال يغيب عن األذهان أن         إة  إضافو. األقليات
الزمن، ومن مث سيلزم تقييمها بانتظام كي يتسىن حتسني اآلليات القائمة أو إنـشاء آليـات                

  .جديدة لضمان متتع نساء األقليات حبقوقهن كاملة

   عامةاعتبارات  - ثانياً  
 متعددة   النساء املنتميات إىل أقليات يف أحيان كثرية، حتديات فريدة وأشكاالً          تواجه  -٧

وذلك من . من نساء أو فتيات األقليات   وضعهن باعتبارهن   أو متقاطعة من التمييز الناجم عن       
شأنه أن ُيعرض نساء وفتيات األقليات أكثر من غريهن النتهاك حقوقهن يف احليـاة العامـة             

وبدون االعتراف صراحة باختالف التجـارب احلياتيـة لنـساء          . واخلاصة على حد سواء   
كمـا  جاهلا، سيستمر يف كثري من األحيان إغفال هذا التمييز وإمهال التصدي له          األقليات ور 

وعليه فإن اعتماد منظور جنساين يراعي األشكال املتعددة واملتداخلة من التمييز اليت قد   . جيب
تتعرض هلا نساء وفتيات األقليات يعد أمراً بالغ األمهية يف تناول حقوق األقليات وحالة نساء               

إذ جيب أن حتظى حقوق كل فرد من أفراد         .  ويف بلد بعينه   بعينها وفتياهتا ضمن أقلية     األقليات
كما أن وجـود أدوار     . على قدم املساواة  ويف مجيع الظروف، باالحترام التام      قليات،  هذه األ 

يعفي الدولة من مسؤوليتها عن احترام حقـوق نـساء            ال جنسانية راسخة أو أعراف حملية    
  .وإعماهلااألقليات ومحايتها 

فئات شـىت،    فهناك.  من األقليات  أقليةوجيب االعتراف كذلك بالتنوع ضمن كل         -٨
 احمليط الـداخلي    تفاعلها مع  النساء والفتيات، قد تكابد أشكاالً متعددة من التمييز يف           منها

  له أو أقل شأناً منـه؛ ورمبـا  ةوقد ينظر الرجلُ إىل املرأة باعتبارها تابع   . واخلارجي جلماعتها 
 إضافة إىل ذلك، للتمييز على أساس أصلهن اإلثين أو جنـسيتهن أو           ،تعرضت نساء األقليات  

  .لغتهن أو دينهن من غري أفراد جمتمعهن
اجلهود اليت ُتبذل من أجل غالباً ما متنح أولوية أدىن من      قضايا وشواغل نساء األقليات     ف  -٩

 غالباً ما تناضل ضمن     أقليةيت تنتمي إىل    فاملرأة ال . ضمان حقوق األقليات لصاحل اجملموعة عموماً     
وتتأثر نساء وفتيات األقليات    . جمتمعها دفاعاً عن حقوقها اليت ُتقدَّم عليها شواغل اجلماعة عامةً         
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يف إعمال حقوقهن اإلنسانية تأثراً كبرياً بالعوائق اليت حتول دون متكني بعض نساء األقليـات،               
دي، وشبكات أو أفرقة دعم نساء األقليـات، وقلـة    منها غياب االتصال االجتماعي واالقتصا    

ورمبا ترددت نساء األقليات يف رفع تظلمـاهتن  . النماذج النسائية اليت تقدم القدوة ضمن األقلية  
ومـن  . بالك خارجها  خبصوص املسائل اجلنسانية حىت ضمن اجلماعات اليت ينتمني إليها، فما         

أة على نطاق أوسع، أن يعود بالفائدة أيـضاً         شأن ازدياد اهتمام حركة الدفاع عن حقوق املر       
ويف املقابل، قد تستفيد حركة الدفاع عن حقوق املـرأة كـذلك          . على حقوق نساء األقليات   

  .اًمومالتجارب اخلاصة اليت خاضتها نساء األقليات يف نضاهلن من أجل حتقيق املساواة ع من

  توصيات عامة  - ثالثاً  
تنفيذ التوصيات الواردة أدنـاه يـتعني وضـعها         لغاية  ذ  إن مجيع التدابري اليت ُتتخ      -١٠

.  مشاركة كاملة وفعالـة    ، رجاالً ونساًء،  وتصميمها وتنفيذها ومراجعتها مبشاركة األقليات    
ولذلك ينبغي أن هتيئ مجيع اجلهات الفاعلة املعنية الظروَف اليت تتيح هلذا التعـاون وهـذه                

 ينبغي أن تبذل اجلهـود       فإنه ،د جمتمع متجانس  إىل عدم وجو  اً  ونظر. اآلليات تيسري التشاور  
  .أيضاً لضمان االستماع إىل خمتلف وجهات النظر ضمن األقليات واألخذ هبا يف هذه العملية

ويف هذا الظرف الصعب الذي مير به الوضع االقتصادي العـاملي، ينبغـي جلميـع                 -١١
سانية وبقضايا نـساء    أصحاب املصلحة أن حيرصوا على عدم هتميش االهتمام مبوضوع اجلن         

  .األقليات أو تقليصه

  اإلقليمية واحملليةالوطنية واحلكومات   - ألف  
ينبغي أن تعترف احلكومات بوجود حتديات وعوائق من نوع خاص تواجهها نساء              -١٢

 مبكافحة التمييـز وحتقيـق      تتعلقمالئمة  وينبغي أن تكفل وجود تشريعات حملية       . األقليات
تضع يف اعتبارها    وحقوق األقليات، لضمان محاية نساء األقليات، وأن         املساواة وحقوق املرأة  

االقتضاء، حقوق نساء األقليات وأشكال التمييز املتعددة واملتداخلة الـيت قـد          عند صراحةً،
  .يتعرضن هلا

كـل تـشريع    اً   أن تنقح، وتصلح عند االقتضاء، وجتعل شفاف       لحكوماتلينبغي  و  -١٣
  إجراءات منـها من خاللوذلك ، األقليات أكثر من غريهن   ساء  نتضر ب  سياسة أو ممارسة   أو

على وصوهلن إىل األماكن العامة وأماكن العمل، وتقييـد فرصـهن يف العمـل               فرض قيود 
  .والتحاقهن باملؤسسات التعليمية

 يف حـق إضافة إىل اعتماد تشريعات حملية حتظر ممارسة التمييز املباشر وغري املباشر         و  -١٤
ألقليات، ينبغي أن تكفل احلكومات تنفيذ هذه التشريعات وتكفـل تطبيـق            نساء وفتيات ا  

  . التمييزعلى أعمالعقوبات مالئمة 
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. ينبغي تقييم سبل االنتصاف املتاحة لنساء األقليات وحتديد ما يعترضها من عقبات           و  -١٥
ف إىل  الضمانات اليت هتـد   ها  وينبغي للحكومات أن تنظر يف توفري الضمانات املناسبة، مبا في         

لتمييز ويف املساواة يف فرص الوصول إىل       ل  التعرض كفالة حق نساء وفتيات األقليات يف عدم      
 وينبغي أن يكـون النظـام القـضائي،       . سبل االنتصاف يف حال تعرض حقوقهن لالنتهاك      

 نظام العدالـة    من نساء األقليات    انتفاعسيما على الصعيد احمللي، مهيأ ليساعد يف ضمان          ال
 على سبيل املثال، توجيه املساعدة      ،وميكن.  وجرب ما حلقهن من أضرار     ،وفعاالً  امالًكاً  انتفاع

 وتيسري سبل حصوهلن عليها بطرق شىت منها التوعية وتوفري خدمات           نساء األقليات القانونية ل 
  .الترمجة بلغات األقليات

 عن حقوق   ينبغي أن تتخذ احلكومات مجيع التدابري الالزمة لضمان محاية املدافعني         و  -١٦
 والالئي قد يتعرضن للعنف   نساء األقليات ومحاية نساء األقليات الاليت يضطلعن بدور قيادي          

  .من غريهنأكثر 
ينبغي للحكومات أن تقر بضرورة اعتماد تدابري وسياسات وبرامج خاصة ملعاجلة           و  -١٧

 أقليات قومية أو ما ترسَّخ من حاالت التمييز واإلقصاء اليت تعيشها بعض النساء املنتميات إىل           
وينبغي أن تكفل املساواة يف استفادة نساء األقليـات مـن           . إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية    

هج حمددة األهداف إللغاء الفوارق وحـاالت انعـدام         السياسات املتبعة من خالل اعتماد نُ     
تـدابري،  وينبغي وضع جدول زمين لتنفيـذ هـذه ال        .  اجملتمع  أفراد املساواة بينهن وبني باقي   

  .ورصدها وتقييمها للوقوف على مدى تأثريها على وضع نساء وفتيات األقليات احملرومات
لقوميـة والـدين     واجلنس وا  النتماء اإلثين وبفضل البيانات الدقيقة املصنفة حبسب ا       -١٨

، يتسىن تعميق فهم القضايا اليت تؤثر على نساء األقليات وعلى ظروفهن، مبا يف ذلـك             واللغة
ويعد اعتراف . ن االجتماعية واالقتصادية، والنظر يف القيام بتدخالت حمددة األهدافأوضاعه

الشروع يف  يتوفر قبل   أن  الزماً ينبغي   احلكومات بوجود أقليات على أراضيها شرطاً أساسياً        
 تصمم وتنفـذ  وينبغي أن تضطلع احلكومات بعمليات مجع البيانات اليت         . مجع هذه البيانات  
 وينبغي أن يتوخى مجع البيانات املصنفة ثالث غايات، .قليات ونساء األقلياتبالتشاور مع األ

وقبل كل شيء لتقييم الوضع السائد، مث تقييد املوارد املتاحة والوصول    أن ُيلجأ إليه أوالً   : هي
مجع راعى يف   يوينبغي أن   . تقييم النتائج واآلثار  اً  الفعلي إىل تلك املوارد واالنتفاع هبا، وأخري      

 اإلثنية وأن تكون طوعية، مع مراعاة االحترام الكامل خلـصوصية            االعتباراتُ بيانات هذا ال
. األفراد املعنيني وعدم الكشف عن هويتهم، وفقاً للمعايري الدولية حلماية البيانات الشخصية           

 بأسباب مجع املعلومات وبأوجه استخدام ما ُجيمـع         يتعلق فيماوينبغي توخي الشفافية التامة     
ويعد استخدام مؤشرْي تكافؤ الفرص وعدم التمييز أمراً أساسـياً يف وضـع بـرامج               . منها
وحمددة األهداف ويف رصدها واستعراضها بانتظام لتحسني وضـع نـساء األقليـات              فعالة

 وينبغي للدول أن تنظر يف إصدار تقرير أو كتاب أبـيض عـن         .يف حقهن والتصدي للتمييز   
  .وضع نساء األقليات
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أن ُتجري احلكومات تقييماً لفرص نساء األقليات يف الوصول إىل املعلومات           ينبغي  و  -١٩
املتعلقة مبجاالت مثل تقدمي اخلدمات وتوفري خدمات الرعاية االجتماعية والرعاية الـصحية            

ـ      . ورعاية الطفولة، وأن ُتعزز تلك الفرص عند اللزوم        هتن اوينبغي أن ُتقدم تلك اخلدمات بلغ
، وأن تستهدف النساء الاليت يعشن يف املناطق النائية، وينبغـي أن            مقتضى احلال  األم حسب 

تسهيل الوصول إىل تكنولوجيـات املعلومـات احلديثـة         إىل  يشمل ذلك اختاذ تدابري ترمي      
  .، مبا فيها وسائل اإلعالم االجتماعيواستخدامها

 بنـساء   ينبغي أن تتخذ احلكومات التدابري الالزمة لتحديد االعتبـارات املتعلقـة          و  -٢٠
األقليات واألبعاد املتعددة للتمييز، إىل جانب حتديد منظور يراعي مصلحة األقليات، وإدراج            

وينبغي أن تتسم   . ذلك يف مجيع الربامج والسياسات واملبادرات الوطنية ذات الصلة باألقليات         
املة وفعالـة   وأن ُتتخذ مبشاركة ك،القرارات املتعلقة خبيارات السياسة العامة بالشفافية التامة   

وينبغي حتديد العقبات اليت حتول دون مشاركة نساء األقليات يف صـنع            . من نساء األقليات  
القرار والتصدي هلا عن طريق إعطاء األولوية العتماد أسلوب منهجي ومتـسق يف حتديـد               

  .ئها وإلغاها ورصدهاوتقييم  نساء وفتيات األقلياتيف حقأشكال التمييز القائم 
 مبادئ املساواة بـني اجلنـسني يف عملـييت       ،نهجيةمب ،ن تدمج احلكومات  ينبغي أ و  -٢١

 عاجلالتخطيط وامليزنة ويف السياسات، وأن ختصص ما يكفي من املوارد لتنفيذ املشاريع اليت ت             
 أن لحكومات اليت متلك ميزانيات تراعي املنظور اجلنـساين  لوينبغي  . أولويات نساء األقليات  

  وكذلك األمـر، إذا كانـت لـديها        ،نساء األقليات يزانيات  حترص على أن تشمل هذه امل     
  .ميزانيات خاصة باألقليات أو بالفئات املهمشة

ينبغي أن تقيم احلكومات شراكات متعددة األبعاد على املستويني الوطين واحمللـي            و  -٢٢
، مع الوزارات ومؤسسات التدريب والربملانات واألقليات، واملنظمات النسائية، وبصورة أعم         

شـتغال  االوعنـد   . مع منظمات اجملتمع املدين املعنية بالسياسات العامة أو باجملتمعات احمللية         
تعاون اجلميع من أجل وضع اسـتراتيجيات       ينبغي   ،املساواة بني اجلنسني وحبقوق األقليات    ب

ـ            ف وبرامج واضحة وطويلة األجل، تعكس احتياجات وتوقعات وأولويات وخطـط خمتِل
وميكن أن تشمل   .  حتديداً األقلياتيت ينتمني إىل هذه     واتمع ونساء األقليات الل   األقليات يف اجمل  

هذه الربامج تنظيم دورات تدريبية خمصصة لنساء األقليات تتعلق مبهارات القيادة والتفاوض            
  .وكذلك بتمثيل اجملتمع املدين

األقليـات   مع األقليات واملنظمات اليت ُتعىن حبقوق        أن تتعاون حكومات  للينبغي  و  -٢٣
وضع وتنفيذ برامج ترمي إىل توعية نساء األقليات حبقـوقهن، وتوعيـة            على  وحقوق املرأة   

كما ينبغي أن تتصدى برامج التوعية العامة املُحكَمِة التصميم         .الرجال حبقوق نساء األقليات   
 .اء واألقلية على حد سـو      األغلبيةُ  على نساء األقليات   والتنفيذ للتمييز والعنف الذي متارسه    

  .اًتزيد التمييز يف حق األقليات سوء  الوينبغي تنفيذ برامج التوعية العامة تلك بعناية حبيث
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  نـساء األقليـات    املمارس علـى  ينبغي أن ُتبذل اجلهود الرامية إىل حتديد العنف         و  -٢٤
ية  بالتعاون الوثيق مع املؤسسات احمللية واملؤسسات التابعة لألقليات واهلياكل اإلدار          تهومعاجل
 املـرأة، وضـع     املسلط على لعنف  ل تصديها لدى ،كما ينبغي أن تكفل احلكومات    . القائمة

استراتيجيات تراعي االعتبارات الثقافية، وتشمل مجيع النساء، مبا يف ذلك عن طريق جتـسيد     
وخرباهتن، وضمان استفادهتن مـن احلمايـة وسـبل          وجهات نظر نساء األقليات وآرائهن    

 وال يقتصر    احمللية، وتتعرض املرأة للعنف يف مجيع اجملتمعات     . تفادةً كاملة االنتصاف الفعالة اس  
فحسب، وحيق لنساء األقليات احلصول على نفس القدر من احلماية          األقليات  على  هذا األمر   

  .اليت حتصل عليها نساء األغلبية
جتماعيني ينبغي توفري التدريب للحكومة واملسؤولني عن إنفاذ القانون والعاملني اال         و  -٢٥

واملهنيني الصحيني وسائر اجلهات الفاعلة املعنية، بشأن عدم التمييز وحقوق املرأة والعنـف             
 العنف املرتيل، وبشأن الوضع اخلاص لنساء األقليات الاليت قد ُيستـضعفن أو             هاملرأة، مبا في  ب

نبغـي تـشجيع     ويف املناطق اليت تعيش فيها األقليات ومتثل فيها األغلبية، ي          .يعانني احلرمان 
وينبغي للحكومات أن حترص . موظفي القطاع العام على أن ُيلموا بأساسيات لغات األقليات      

  .على معاقبة املسؤولني الذين ميارسون التمييز يف حق نساء األقليات معاقبة فعلية
 نساء األقليات   حصولدى سهولة   مل استعراضات دورية  احلكومات    جتري ينبغي أن و  -٢٦
 نـساء   وصـول الجتماعية األساسية بغية كشف العوائق اليت قد حتول دون           اخلدمات ا  على

وينبغي أن ُتراعى اجلوانب    . األقليات، مبن فيهن ضحايا العنف، إىل سبل االنتصاف واحلماية        
الثقافية يف توفري املالجئ وأماكن اإليواء املؤقت واخلدمات االجتماعية والرعاية الصحية وأن            

  .نتتوفر فيها شروط األما
 يف حـاالت الـصراع      ، خاصـةً  ، األقليات عرضة للخطر    وفتيات وقد تكون نساء    -٢٧
وينبغي االهتمام بوجه خاص، يف عمليات حفظ السالم ويف العمـل  . بعد انتهاء الصراع  وما

أو /الذي تضطلع به قوات األمن الوطين لتأمني السالم يف املناطق املتضررة مـن احلـرب و               
.  ويشمل ذلك مراعاة االحتياجات احملددة لنساء وفتيات األقليـات         التمرد، حبماية األقليات،  

االحتياجات اخلاصة للفئة املهمشة من     على   وأفراد الشرطة واجليش     ني املوظف تدريبوينبغي  
 باستخدام العنف اجلنسي  يتعلق فيماسيما    ال ،هشاشة وضعهن  علىنساء وفتيات األقليات، و   

  وضع الدسـاتري   األقليات يف عمليات  ونساء  ال ج حقوق إدراوينبغي  .  من أدوات احلرب   أداةً
  وفتيـات   نساء جلوءكما ينبغي اختاذ تدابري تضمن      . رتاعات ما بعد ال    مناطق الرتاعات أو   يف

  .األقليات إىل العدالة وحماسبة املسؤولني عن انتهاك حقوقهن
جريـد مـن     للحرمان أو الت   تتعرضوقد أثبتت األدلة أن األقليات يف مجيع املناطق           -٢٨

.  وغالباً ما يصبحون عدميي اجلنـسية      ا، الكامل حبقوقه  ا يؤثر على متتعه   األمر الذي اجلنسية،  
، ويؤثر ذلك   ا منها وهناك عواقب وخيمة تترتب على حرمان األقليات من اجلنسية أو جتريده          

. سلباً على أحوال معيشة املتضررين ودرجة اندماجهم يف مجيع جوانب احليـاة يف اجملتمـع              
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يف حـاالت    نساء األقليات،    يف حق بعض األحيان، تتفاقم هذه األوضاع بسبب التمييز         ويف
والـدول  . االحتفاظ هبا، ونقل اجلنسية إىل األطفال      وأتغيريها   وأ اكتساب اجلنسية    من قبيل 

مدعوة إىل مراجعة القوانني أو السياسات الوطنية اليت قد حترم أو جتـرد نـساء األقليـات                 
  .هم املشروع يف املواطنةوأطفاهلن من حق

  منهن أو  الفقريات، وال سيما     خاصةً وقد تكون نساء األقليات عرضة لالجتار بالبشر        -٢٩
وينبغي للحكومـات أن    .  أو يف املناطق النائية واحلدودية     يسودها الرتاع اً  الالئي يعشن ظروف  

جتـار بالبـشر،    تعمل على تعزيز التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل هبدف القضاء علـى اال           
جتسد خطط العمـل الراميـة إىل        وينبغي إنشاء مؤسسات إقليمية      .وخباصة النساء واألطفال  

 وينبغي أن تعتين تلك اخلطط صـراحةً        ،امكافحة مجيع أشكال االجتار بالبشر والقضاء عليه      
بنساء وفتيات األقليات، وأن تتضمن كذلك تدابري لتوفري احلماية، بغية منـع عـودهتن إىل               

لداهنن األصلية حيث ميكن أن يتعرضن ملزيد من العنف على يد املتجرين أو إلعادة االجتـار                ب
بتوظيف نساء األقليات يف مجيع براجمهـا       اً  بالغاً   وينبغي لتلك املؤسسات أن هتتم اهتمام      .هبن

 وينبغـي  .وبعوامل عدة من شأهنا أن تعرض نساء األقليات خلطر االجتار يف بعض احلـاالت        
 متاحة لضحايا االجتار بالبشر      أن تراعي االعتبارات الثقافية وأن تكون      الدعم واملشورة ربامج  ل

  .من نساء األقليات
ألشكال الرق بوجه خاص كما أن نساء وفتيات األقليات احملرومات قد يكن عرضةً        -٣٠

هلم  األطفال، وبيع األطفال واستغال    ل وإسار الدين، وعم   ، السخرة ها مبا في  ،املعاصرة األخرى 
وينبغي أن تضع احلكومـات تـدابري منهجيـة    . يف البغاء باإلكراه والزواج القسري واملبكر   

  .للكشف عن هذه املمارسات واختاذ إجراءات صارمة للقضاء على االنتهاكات
وحيق جلميع النساء أن حيظني باحلماية من املمارسات الضارة اليت قد توجد لـدى                -٣١

ينبغي أن تتخـذ احلكومـات تـدابري      و.  أكانت أغلبية أم أقلية    مجيع اجملتمعات احمللية، سواء   
 نـساء   يف حـق   اليت تنطوي على متييز      ، مبا فيها تلك    املمارسات الضارة   مجيع للقضاء على 

وينبغي السعي يف هـذه     . وفتيات األقليات أو اليت جتعلهن عرضة للعنف أو اإليذاء اجلسدي         
 التقليدية والدينية، وخباصة مع نـساء األقليـات         العملية إىل التعاون مع األقليات والزعامات     

وتعمل نساء األقليات يف غالب األحيان من أجل القضاء علـى  . أنفسهن واملنظمات النسائية 
قوق نساء  إيالء األولوية حل  وجيب  .  يف هذا الصدد    جهودهن تأييد وينبغي   ،املمارسات الضارة 

 املمارسات التقليدية الـضارة   حسابيز على األقليات يف املساواة أمام القانون ويف عدم التمي       
أي حظر يفرض على ممارسات      وينبغي للحكومات أن حترص على أن يستند         .القدمية العهد 

 إىل أسس معقولة وموضوعية، تتناسب مع األهداف ، اليت ليست ضارة يف حد ذاهتا،األقليات
وينبغـي تـصحيح    . لياتاملنشودة، وينبغي أال يترتب عليها هتجم عشوائي على ثقافات األق         

املمارسات اليت تفضي إىل حالة انعدام املساواة بني اجلنسني أو إىل تكريسها أو تنطوي على               
انتهاك حلقوق النساء يف جمتمع بعينه من جمتمعات األقليات، بطرق شىت منها احلوار املباشـر               

  .اً فعليمع اجملتمعات احمللية املعنية وإشراك نساء األقليات
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ي للحكومات أن تسمح بالوصول التام إىل املناطق اليت تعيش فيها األقليـات،             وينبغ  -٣٢
ونساء األقليات خاصة، بصفتها أغلبية أثناء الزيارات القطرية للمكلفني بواليـات يف إطـار       
اإلجراءات اخلاصة، وإىل املنظمات الدولية ووسائل اإلعالم، كي يتسىن هلذه األخرية أن جتمع     

 األقليات مباشرة عن جتارهبن وزيادة إبـراز وضـع نـساء األقليـات              املعلومات من نساء  
  .والتحديات اليت يواجهنها

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -باء   
ينبغي أن تكفل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان جتسيد كافة وجهـات النظـر               -٣٣

ل منها يف أنـشطتها     والقضايا والتحديات املطروحة، وجتسيد التنوع السائد يف جمتمعات ك        
وينبغي أن تنظر يف إنشاء آليات حمددة ملعاجلة قضايا األقليات كلٌّ ضمن األمانـة              . وبراجمها

 على سبيل املثال، جهة تنسيق ُتعىن بالقضايا اجلنسانية والتمييز، مع إيالء            ،التابعة هلا، فتنشئ  
  .اهتمام خاص للقضايا ذات الصلة بنساء األقليات

ع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان برنامج عمل إلجراء حتليل لتنفيذ          ينبغي أن تض  و  -٣٤
التشريعات لّل  أن حت اً   أيض ينبغيو.  نساء األقليات  يف حق التشريعات املتعلقة مبكافحة التمييز     

 وتوصـي بإدخـال     ، نساء األقليـات   يف حق احمللية والقوانني العرفية اليت تنطوي على متييز        
ينبغي أن تساعد يف وضع برامج ترمي إىل        كما  .  عند االقتضاء  إصالحات سياسية وتشريعية  

تعزيز تنفيذ التشريعات املتعلقة مبكافحة التمييز، مبا يف ذلك ما يتعلق بفرص نساء األقليات يف               
 التعليم والتدريب املهين والعمل وحقوق العمل والضمان االجتماعي واخلدمات املاليـة            تلقي

  .وحقوق حيازة األرض وامللكية
ينبغي أن تدعم املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اجلهات احلكومية يف جمـاالت            و  -٣٥

 مثل تدريب املوظفني العموميني، وتصميم مشاريع املساواة بني اجلنـسني وبـني األعـراق             
كما ينبغي هلا أن تتصرف نيابة عن نساء        .  نساء األقليات إىل العدالة    جلوء، وضمان   هاوتنفيذ

  . إىل العدالةاللجوءن األقليات وتسهل هل
ينبغي أن تكفل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان تصميم مواد وبرامج تروجييـة            و  -٣٦

تكتفي بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين فحسب، وإمنا تركز          ال وتثقيفية عن حقوق اإلنسان،   
نتمني إىل  أيضاً، مع تركيز االهتمام على الوضع اخلاص للنساء الاليت ي          على حقوق األقليات  

  . يف اجملتمعاألقليات

  اجملتمع املدين  -جيم   
لمؤسسات الدولية والوطنية واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق          لينبغي    -٣٧
 مدى تناوهلا لقضايا األقليات يف العمل الذي تضطلع به، وذلـك هبـدف    أن تستعرض  املرأة
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 املؤسسات اليت ُتعىن    تتأكد من أن  أن  اً  هلا أيض  ينبغيو. قلياتاألتعزيز اهتمامها بقضايا نساء     
وينبغي . يف عملها وبراجمها  اً  جنسانياً   منظور تدرجحبقوق األقليات وقضايا التمييز العنصري      

أن تنظر املنظمات يف وضع برامج مشتركة لضمان تسليط الضوء على قضايا نساء األقليات              
  .والتمييز املتعدد اجلوانب وتناوهلا يف أعماهلا

ينبغي أن تنفذ املنظمات املعنية حبقوق األقليات وحقوق املرأة برامج حمددة اهلدف            و  -٣٨
وميكن أن يشمل ذلك بـرامج      . للتصدي لإلقصاء والتمييز الذي تتعرض له نساء أقلية معينة        

حمو األمية وتعليم الكبار، وتقدمي الدعم إلنشاء جلان نسائية يف اجملتمعات احمللية، ومـد يـد                
نساء األقليات إلنشاء شبكات ومنظمات تقدم املشورة والدعم االجتماعي، ومجاعات العون ل

  .وتبادهلا ات احلسنةقدوال جتارب وحتديدمناصرة حملية ملعاجلة املشاكل اليت تنشأ، 
 مشاورات وطنية مع    إجراءع على   أن تشجِّ  لمنظمات املعنية حبقوق األقليات   لينبغي  و  -٣٩

التشريعات والسياسات الوطنيـة     إضافة إىل     املمارسات العرفية،  األقليات هبدف دراسة تأثري   
وميكن االستعانة هبذه الدراسات فيما بعد ملساعدة احلكومـة         . املتعلقة حبقوق نساء األقليات   

 إجراءات حمددة األهداف لصاحل حقوق نـساء        وضعمراجعة التشريعات املعمول هبا و    على  
  .األقليات ومتكينهن

  مم املتحدة وآليات حقوق اإلنسانمنظومة األ  -دال   
قضايا أن تعاجل ل  ميع هيئات األمم املتحدة وهيئات حقوق اإلنسان اإلقليمية         جلينبغي    -٤٠

 فإن  .، وأن تعتمد املنظور اجلنساين يف مجيع براجمها وأنشطتها        وممنهجة ةحمددمعاجلة  األقليات  
ا األقليات، ومن ذلك االهتمام مل يكن األمر كذلك بعد، ينبغي أن تعتمد سياسة حمددة لقضاي

 وينبغي أن تنظر يف تعيني خبري متخصص لريكز على التمييـز            .حبقوق نساء األقليات خاصةً   
  . معاجلة قضايا نساء األقلياتعلىاملتعدد اجلوانب ويساعد 

 مع نساء األقليات واملنظمات غري احلكومية املعنية أن تتعاون  التنميةوكاالتلينبغي و  -٤١
ملسائل احملددة اليت تواجههـا     ا  من أن تدخالهتا تعاجل    حيثما اقتضى األمر،  لتأكد،  ات ل باألقلي

نساء األقليات، مبا يف ذلك عن طريق مجع البيانات املصنفة ونشرها بانتظام لالسترشاد هبا يف               
  .حتديد السياسة العامة يف مجيع جماالت عملها

افية إلجراء حبوث معمقة عـن نـساء         أن توفر املوارد الك     لوكاالت التنمية  ينبغيو  -٤٢
األقليات لتعزيز قدرات املنظمات املعنية بنساء األقليات، ومساعدهتا على تنفيذ برامج فعالـة             
للدفاع عن نساء األقليات والنهوض هبن، ودعم مبادرات توفري سبل االنتـصاف القـانوين              

  .والفرص االقتصادية والتعليم والصحة لنساء األقليات
هيئة األمم  ( أن تتوىل هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة            ينبغيو  -٤٣

 القضايا املتصلة باألشكال املتعددة واملتداخلة من التمييـز   ملعاجلةزمام املبادرة   ) املتحدة للمرأة 



A/HRC/19/71 

GE.12-10003 12 

 اليت تواجهها نساء أقلية معينة، وأن تتعاون مع غريها من الوكاالت بغية معاجلة تلك القضايا              
وينبغي أن يشمل النهج الذي تتبعه هيئة األمم املتحدة للمرأة يف التركيز علـى              . ة فعال معاجلة

 وضع نـساء    أن التأكد من الفئات األكثر ضعفاً وهتميشاً، التركيَز على حقوق األقلية هبدف          
 يع مج  يف هناية املطاف    تشمل ألطر الوطنية  ومن أن ا    يف مجيع براجمها،    متناَول ومدَرج  األقليات

  . كافةًالشواغل املتعلقة حبقوق املرأة
 واألفرقة العاملة التابعة جمللس     اصةاخلجراءات  اإلع املكلفون بواليات يف إطار      وُيشجَّ  -٤٤

 ، على أن يواصلوا    لألمني العام بتكليف من اجلمعية العامة       واملمثلون اخلاصون  حقوق اإلنسان 
من متييز متداخل اجلوانب كلمـا  يعانينه ما يف إطار والياهتم، دراسة أوضاع نساء األقليات و   

بني خمتلف املكلفني بواليـات  ه وتدعيم وينبغي تعزيز التعاون القائم هبذا الشأن . اقتضى األمر 
التعاون فتوثيق  . اصة على مستوى األمم املتحدة ومع اآلليات اإلقليمية       اخلجراءات  اإليف إطار   

ة مجع املعلومات وتعميق املناقشات مع الـدول        عمليمتزايدة يف   من شأنه أن يؤدي إىل فعالية       
  .هبدف تنقيح القوانني التمييزية ويسهل تبادل أفضل املمارسات

 الدول تضمني تقاريرها الدورية معلومـات       أن تطلب إىل  يئات املعاهدات   هلينبغي  و  -٤٥
 السياسات والربامج اليت تعتمدها الدولة لضمان متتـع نـساء         عن  عن حالة نساء األقليات و    
  .األقليات بكامل حقوقهن

ينبغي أن تستمر هيئات املعاهدات يف وضع أسلوب منهجي واألخذ به لدى النظر             و  -٤٦
 النساء القرويات أو الضعيفات فقط وإمنـا        شملي  ال تعدد اجلوانب الذي  امليف أشكال التمييز    

 حبيثمجيع أعماهلا   تعدد اجلوانب يف    امللتمييز  أن تعمد إىل حتليل ا    وينبغي  . نساء األقليات أيضاً  
عكس حقيقة الواقع الذي تعيشه نساء األقليات، وينبغي أن تنظر يف اعتماد توصيات عامـة               ي

  .بشأن األقليات ونساء األقليات
ينبغي أن تنظر هيئات املعاهدات بانتظام يف احلاالت اليت ُتخل فيهـا املمارسـات              و  -٤٧

حقوق حيـازة األرض وامللكيـة واإلرث       الضارة مببدأ املساواة، مبا يف ذلك قانون األسرة و        
 حدوث انتهاك لغري ذلـك مـن احلقـوق           فيها وحقوق الزوجية، ويف احلاالت اليت ُيرجح     

اإلنسانية اخلاصة بنساء وفتيات األقليات، مثل احلق يف احلياة والصحة والكرامـة والتعلـيم              
  .والسالمة البدنية

 اجلهـات صـاحبة     طلب مجيع ت ينبغي أن    ،ويف سياق االستعراض الدوري الشامل      -٤٨
الدول األعضاء واملنظمات غري احلكومية ومفوضية األمم املتحدة الـسامية          ها  ملصلحة، مبا في  ا

حلقوق اإلنسان، احلصول على معلومات حمددة تتعلق حبالة نساء األقليات يف البلدان املعنيـة              
  .باالستعراض، وأن تقدم توصيات هتدف إىل ضمان حقوق نساء األقليات

ينبغي إنشاء صندوق للتربعات مـن أجل األقليات تابع لألمم املتحـدة لـتمكني    و  -٤٩
ممثلي تلك األقليات من املشاركة يف آليات منظومة األمم املتحدة حلقـوق اإلنسان وتقـدمي            
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وينبغي أن تكون تركيبة الصندوق متكافئة من الناحية        . املساعدة لتلك اآلليات واستخدامها   
ـ           كما  . اجلنسانية اً ينبغي للصندوق أن يوفر التمويل للمشاريع اليت تديرها األقليـات عموم

 هبدف ضمان متتع نساء األقليات حبقوقهن، وتعزيز مـشاركتهن          اً،ونساء األقليات خصوص  
  .الفاعلة يف مجيع مناحي احلياة

  وسائل اإلعالم  -هاء   
نه والعام تكـريس    ينبغي أن تتفادى اجلهات الفاعلة يف القطاع اإلعالمي اخلاص م           -٥٠

 توافقها الكامـل    تأكد من  وأن ت  ،املفاهيم اخلاطئة والصور النمطية الرائجة عن نساء األقليات       
 لغةال و اإلحاالت لياقةعدم التمييز و  بشأن   اإلعالم   لوسائلمع التشريعات واملبادئ التوجيهية     

عالم لضمان االمتثال  اإللوينبغي أن تتوىل هيئات رقابية مستقلة رصد تقارير وسائ. املستعملة
 اإلعالم على تقييم مدى     لوينبغي أن تعمل وسائ   . للمعايري، وينبغي املعاقبة على خمالفة املعايري     

وينبغي . متثيل نساء األقليات بني موظفيها جبميع فئاهتم، ورفع مستوى هذا التمثيل عند اللزوم    
 من برامج؛ ويـشمل ذلـك       بذل اجلهود لتقدمي صورة إجيابية عن نساء األقليات يف ما ُيبث          

 ويزيد الوعي بشأن التنوع يف      اًإجيابيتصويراً  تقدمي برامج ذات مضمون يصور نساء األقليات        
  .وجهات نظر نساء األقليات وجتارهبن الشخصية

  توصيات مواضيعية  -رابعاً   

  نساء وفتيات األقليات واحلق يف التعليم  -ألف   
سيما يف اهلياكل األسرية      ال ،التعليمتلقي  ة يف   قد تواجه فتيات األقليات حتديات مج       -٥١

واجملتمعية اليت تستحكم فيها الرتعة األبوية واليت تتمسك بتحديد األدوار يف اجملتمـع علـى               
ويشكل غياب التعليم عائقاً أساسياً دون تقدمهن ومتكينـهن يف كـل            . اجلنسنوع  أساس  

فتيات عوائق أكثر حدةً، بسبب تقدمي      وهناك حاالت، تواجه فيها ال    . منطقة من مناطق العامل   
الذكور عليهن يف التعليم، يف بعض األحيان، األمر الذي يفضي إىل حلقة مفرغة تسفر عـن                
إقصاء شديد للفتيات يف جمال التعليم وتضاؤل فرصهن يف املـشاركة الكاملـة يف احليـاة                

فتيـات  سبة األمية بـني   ترتفع نونتيجة لذلك،. االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية 
  .ونساء األقليات الالئي أُقصني من التعليم

ولتوفري فرص متكافئة لنساء األقليات، من الالزم إتاحة الفرصة هلن وألطفاهلن، بناء              -٥٢
  .على طلبهن، لتلقي التعليم بلغاهتم، دون إعاقة متكنهم التام من اللغة الرمسية للدولة

ع الفقر  األقليات الاليت قد يكون وقْ وفتياتتعليم لنساءإن ضمان فرص متكافئة يف ال  -٥٣
ومتثل العوامل الداخلية، مبا فيها املمارسات      . واألعباء األسرية عليهن أكرب، يظل حتدياً كبرياً      
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 علـى سـبيل     ،الثقافية، والزواج املبكر ورسوخ اهلياكل األبوية واألدوار اجلنسانية اليت حتد         
تعيق حصول الفتيات على التعليم،     مهمة  النساء يف التنقل، قضايا     املثال، من حرية والفتيات و    

وينبغي كذلك مراعاة العوائق اخلارجية مثل تعرض فتيات األقليات         . بد من التصدي هلا    وال
 والعنف املوجه   املدرسني والطالب، والتمييز يف الكتب املدرسية،     على يد   للتمييز يف املدرسة    

والعنف اجلنسي أو   لفتيات، والعنف اجلماعي الذي ميارس عليها،       إىل األقليات، منها النساء وا    
التخوف من تعرض فتيات األقليات للعنف بسبب الصور النمطية الرائجة عنهن، وخـوف             

جـود   و إىلاً  ذهاباً وإياباً نظـر   املدرسة  إىل  األهل على بناهتم من التعرض للعنف يف الطريق         
  .تية يف مناطق نائية وضعف بنيتها التحاملدارس

  احملليةولوطنية واإلقليمية احلكومات ا  -١  
ينبغي أن حتدد احلكومات األسباب األساسية اليت قد حتول دون ممارسـة فتيـات                -٥٤

ذلك الفقر املدقع واجلوع والعيش يف مناطق نائية،        ومن   تعليم جيد،    تلقياألقليات حلقهن يف    
األمنية، والنقص يف املياه واملرافق الصحية      الزواج املبكر واحلمل، واملسائل     وواملسائل الثقافية،   

وينبغي أن . معاجلة ممنهجةواحلمامات املنفصلة، وذلك من أجل معاجلة هذه األسباب اجلذرية 
  .تنفذ احلكومات برامج حمددة للتصدي لألسباب الكامنة وراء ذلك

ينبغي أن تعمل احلكومات على وضع وتنفيذ سياسات تعليمية شـاملة وحمـددة             و  -٥٥
 قليـات األ نـساء وفتيـات      مجيع اجلودة أمام    فائقةاألهداف، تتيح الوصول إىل بيئات تعلم       

 فاتتهن فرصـة    وايتوينبغي أن تضع احلكومات خمططات حملو أمية نساء األقليات الل         . بلغاهتن
 وينبغي االستناد يف تصميم نظم التعليم اخلاصة هبن إىل املبدأْين األساسيني املتمثلني يف            . التعلُّم

  .املساواة وعدم التمييز
ينبغي أال تألَو احلكومات جهداً يف حصر فتيات اجملتمعات املهمـشة، ودعمهـن             و  -٥٦

بانتظام يف ضمان التحاقهن باملدرسة يف نفس السن احملدد اللتحاق غريهن من األطفال هبـا،               
لتوعية وينبغي تنفيذ خطط ا   . وضمان استمرارهن بعد ذلك، حىت بلوغ املستوى الذي خيترنه        

 بأمهية حصول بناهتم على تعليم جيد وتشجيعهم علـى إعطـاء             أطفال األقليات  إلعالم آباء 
  .األولوية للتعليم، وثنيهم يف نفس الوقت عن ممارسات مثل الزواج املبكر

 أصـحاب    ينبغي أن تعري احلكومات وغريها مـن       ،لدى إصالح املناهج الدراسية   و  -٥٧
والفهم العميق للقضايا   . قلياتاألاهتماماً خاصاً لتمكني فتيات      املصلحة املعنيني هبذا املوضوع   

املتعلقة باهلوية الثقافية والدينية سيساعد احلكومات والسلطات املسؤولة عن التعلـيم علـى             
وينبغي اعتماد هنُج تعليمية متعددة الثقافات ُتراعي مـصلحة         . وضع إجراءات تعليمية أفضل   

، إىل جانب إيالء اهتمـام خـاص        جنساينييز على أساس    األقليات وثقافتها، وتتصدى للتم   
وينبغي التعاون مـع  . ملكافحة األفكار النمطية واخلرافات السائدة عن نساء وفتيات األقليات    

 اليت  ، منها ُنُهج التعلم غري الرمسية واملرنة،       وضع الربامج التعليمية وبيئات التعلم     علىاألقليات  
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ترامها لتارخيها وثقافتها ودينها ولغتها بالتعاون مع األقليات        تالئم فتيات األقليات، لضمان اح    
لضمان احترام تارخيها وثقافاهتا وأدياهنا ولغاهتا، فضالً عن احترامها الختالف ثقافات التعلم            

توفري املزيد من املوارد لتسليط الضوء على القـدوات احلـسنة           اً   وينبغي أيض  .عند األقليات 
  .راسيةوإدراجها يف املقررات الد

ينبغي أن تشرف احلكومات على السلطات املدرسية لضمان وفائهـا بالتزاماهتـا            و  -٥٨
   . حبقوق التعليم اخلاصة بفتيات األقليات كافةاملتعلقة
 من حقهـن يف     اًجزءبوصفه  قوق اإلنسان   حبينبغي تثقيف نساء وفتيات األقليات      و  -٥٩

 وينبغي أن تتعاون    ، حبقوقهن والدفاع عنها   التعليم، باعتبار ذلك وسيلة لتمكينهن من املطالبة      
احلكومات مع نساء األقليات ومع املنظمات املعنية حبقوق األقليات الستحداث مواد التثقيف            

  . ويشمل ذلك املواد اليت تركز على حقوق األقليات،بشأن حقوق اإلنسان
 ينبغي أن تبذل احلكومات جهوداً هادفة لزيادة تـدريب وتوظيـف مدرسـات            و  -٦٠

 وينبغي أن يشتمل تدريب املدرسات على مواضيع تتعلـق          .ومساعدات ينتمني إىل األقليات   
  .مبكافحة التمييز ومبراعاة األبعاد اجلنسانية والتنوع الثقايف

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -٢  
ينبغي أن تضطلع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بدور رئيس يف تثقيف األغلبية              -٦١
قوق اإلنسان وفقاً خلطة عمل برنامج العمل العاملي للتثقيـف يف جمـال حقـوق                حب قليةواأل

  .اإلنسان، ويشمل ذلك املعلومات ذات الصلة حبقوق نساء وفتيات األقليات
 مواد عن أمهية حصول اجلميـع       أن تعد لمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     لينبغي  و  -٦٢

 وضع األقليـات املوجـودة يف       تأكد من أهنا تالئم   وت النساء والفتيات،    ، ومنهم على التعليم 
  .اتتوفرها بلغات األقليأن الدولة، و

  منظومة األمم املتحدة وآليات حقوق اإلنسان  -٣  
ينبغي أن تنظر الكيانات التابعة لألمم املتحدة يف إدراج حقوق األقليـات عمومـاً                -٦٣

 ذلك  ومنبشأن حقوق اإلنسان،    يف مجيع براجمها التثقيفية     اً  صوصوحقوق نساء األقليات خ   
 وينبغي  .املواد التدريبية املتعلقة حبقوق اإلنسان وغريها من مواد ووسائل التدريس اليت تنتجها           

ملنظمة األمم املتحدة للطفولة باخلصوص أن تسهر على إدماج فتيات األقليات يف مجيع برامج              
  .اًتاماً التعليم إدماج

  ةلاملشاركة السياسية الفّعا  -باء   
غالباً ما تعاين األقليات من ضعف التمثيل واملشاركة يف اهليئات الوطنيـة واحملليـة                -٦٤

 ، احلياة االقتصادية والتنمية الوطنية وإعداد امليزانيـات يف مثالًاملسؤولة عن وضع السياسات،    
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د تتعرض قضايا نساء األقليات وأوضاعهن    ومن مث، ق  . وهذا حال نساء األقليات بوجه خاص     
وقد تواجه نساء األقليات    . حتظى باألولوية املطلوبة إلحداث تغيري ملموس       ال ال أو قد  لإلمه

. عراقيل ضمن أسرهن وجمتمعاهتن احمللية اليت حترمهن من االضطالع بدور يف اختاذ القرارات            
القرارات املتصلة بالسياسة االضطالع بدور يف اختاذ ويف اجملتمع األوسع، قد ُيحرمن أيضاً من      

. قليـات من األ  نساء أو    كوهننطنية لكوهنن معرضات ألشكال متعددة من التمييز بسبب         الو
يتيح هلن املشاركة يف اختاذ قـرارات         ال  املشاركة السياسية الفعالة   متكني نساء األقليات من   و

 وإمنا يساعد على ضمان استفادة اجملتمع قاطبة مـن   فقط،تتعلق بقضايا متسهن بشكل مباشر   
  .اً وجتسيد ما فيه من تنوع حق جتسيدأيضن مسامهته

  احلكومات والربملانات  -١  
 اجلنساين والعرقي واإلثين    ينبغي أن تعتمد احلكومات بياناً سياساتياً تسلِّم فيه بالتنوع          -٦٥

تكفل مشاركة وينبغي هلا أن تضع خططاً وبرامج  .  القائم يف جمتمع كل منها     والديين واللغوي 
 وينبغي أن تقضي هذه اخلطط صراحة باختـاذ         .ياة السياسية بفاعلية  مجيع فئات اجملتمع يف احل    

اعتماد تدابري إجيابية لزيادة مشاركتهن، وإعـداد       ، منها   تدابري لتعزيز مشاركة نساء األقليات    
برامج ومحالت تثقيفية تشجع نساء األقليات على املشاركة السياسية، وتـدابري ترمـي إىل              

 وختصيص ما يكفي مـن املـوارد        ،بني موظفي اإلدارة العامة   ضمان التنوع والتعدد الثقايف     
يف   كـامالً اً   إشراك  نساء األقليات،  ، ومنها وينبغي إشراك األقليات  . لتحقيق األهداف احملددة  

. ، واحلرص على أن يكُّن على بّينة مـن أمـرهن           والربامج طاملناقشات املتعلقة بإعداد اخلط   
و إجراء مؤسسايت لرصد التقـدم احملـرز يف زيـادة         وينبغي النظر يف استحداث آلية حمددة أ      

 ومتثيلهن متثيالً متـساوياً     ات على مشاركة نساء األقلي    ع، مع التركيز خاص   اتمشاركة األقلي 
  . يف احلياة السياسية على مجيع الصعدوهادفاً
 ختطيهاينبغي حصر العراقيل اليت تعيق املشاركة السياسية الفعالة لنساء األقليات، و          و  -٦٦
  . يف جمال السياسات والربامج الالزمةتدابريالن طريق سن القوانني واختاذ ع

ينبغي إلغاء الشروط املتعلقة بالتعليم أو اللغة أو الدين أو غريها من الشروط الـيت               و  -٦٧
، من ممارسة حقهن يف االنتخـاب أو         أكثر من غريهن   حترم نساء األقليات دون وجه حق أو      

 الشروط خمالفة حلظـر  تلك الوطنية أو اإلقليمية أو احمللية، ألن الترشح للمناصب على الصعد  
وينبغـي أن تـضع     . بفاعليةالتمييز وتعيق قدرة األقليات على املشاركة يف احلياة السياسية          

  . اليت تؤدي إىل هذا اإلقصاءالقتالع اجلذوراحلكومات آليات 
كافية جلميع نـساء    ينبغي أن تكثف احلكومات جهودها لضمان مشاركة عادلة و        و  -٦٨

وينبغي أن تتخذ مبادرات خالقة وتدابري مالئمة       . األقليات يف احلياة السياسية واخلدمة العامة     
 على سبيل املثال،    ،، ويشمل ذلك  هوتعزيز هتدف إىل زيادة متثيل نساء األقليات ومشاركتهن      

 ومحالت التوعية، دعم اللجان النسائية ومبادرات التدريب على تويل القيادة، وبرامج اإلرشاد    
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وينبغي أن تتوخى هذه التـدابري أيـضاً        .  أفضل املمارسات  بادلوإقامة شبكات االتصال وت   
الفعالية يف أداء النساء الاليت يضطلعن بدور يف هيئات صنع القرار، أي معرفتهن وفهمهـن               

عليهن من واجبات، وعدم تعرضهن للتمييز أو احلرمان من االضطالع بتلك الواجبـات              ملا
بسبب التحامل، أو لردود فعل معادية أو عنيفة على اضطالعهن بتلك األدوار، وعدم إسناد              

  .رمزيةعلى أساس أهنا لفتة تلك املناصب هلن 
ينبغي أن حتظى اجملموعات واللجان الربملانية التابعة لألقليات ونساء األقليات على           و  -٦٩

  .ت وبناء القدرات اخلربابادل ت، بوسائل منهاحد سواء بالتشجيع والدعم
إن االحتاد الربملاين الدويل مدعو إىل مواصلة تعزيز متثيل نساء األقليات يف الربملانات               -٧٠

 حتديداً، للتحديات اليت تواجهها نساء األقليات      ،، وإىل التصدي  تهنومشارك واحلياة السياسية 
  .يف هذا الصدد

قليات يف احلكومـات احملليـة      ينبغي أن تشجع احلكومات املركزية متثيل نساء األ       و  -٧١
وينبغي دعـم نـساء     . وتتيح هلن الفرص الكتساب مهارات القيادة بعد فوزهن مبقاعد فيها         

مناصب قيادية يف اجملتمع احمللي، وتـشجيعهن ليـصبحن قـدوة يف            يتقلدن  ي  ئاألقليات الال 
  .ه تثقيف اجملتمع قاطبة بشأن القضايا ذات الصلة بأقلياتسهرن على ولي،جمتمعاهتن

كما ينبغي أن تعمل احلكومات احمللية وجمتمعات األقليات نفـسها علـى متكـني                -٧٢
الشابات من نساء تلك اجملتمعات من املشاركة يف احلياة السياسية داخل جمتمعـاهتن احملليـة               

  .وتشجيعهن على ذلك

  األحزاب السياسية  -٢  
ع أو اجملتمعات احمللية الـيت      ينبغي أن تعي األحزاب السياسية التنوع السائد يف اجملتم          -٧٣

 خطوات ملموسة تشمل اعتماد بيان سياسايت يسلم بأمهية جتـسيد هـذا             طوختأن  متثلها، و 
وينبغي أن تضع استراتيجيات ترمي إىل زيادة مستوى مـشاركة نـساء األقليـات              . التنوع

  .اً متثيل اجلنسني يف صفوفها متثيالً متوازناحلرص على منهاوتتضمن أهدافاً حمددة، 
ميكن أن تنظر األحزاب السياسية واهليئات التشريعية يف اعتماد حصص أو تـدابري             و  -٧٤

 يف جهودها الرامية    ،وينبغي أن حترص  .  نساء األقليات  ، ومنهن أخرى لزيادة مشاركة النساء   
، األقليـات إىل التواصل مع األقليات ضمن دوائرها االنتخابية، على التواصل أيضاً مع نساء             

وتشمل هذه اجلهود عقد اجتماعات يف املناطق الـيت         . نساء األقليات اخنراط  يع  وعلى تشج 
تعيش فيها األقليات واستقاء وجهات نظر نساء األقليات، وتشجيعهن على تويل أدوار القيادة 

  .واالخنراط يف املنظمات املعنية بشؤون األقليات واملنظمات النسائية
 يةيف وضع تدابري من قبيل تنظيم برامج إرشـاد        ينبغي أن تنظر األحزاب السياسية      و  -٧٥

.  الاليت أحرزن جناحاً يف العمل الـسياسي، دور القـدوة          ، من خالهلا نساء األقليات    تؤدي
يت ميلكن إمكانات معينة، وتشجيعهن على الترشـح        واوينبغي التعرف إىل نساء األقليات الل     
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اء األقليات، وكذلك التواصل مع   وإذكاء الوعي باملشاركة السياسية لنس     ،للمناصب السياسية 
  .السكان الذين يشكلون األغلبية لضمان استمرار احلوار بني مجيع فئات اجملتمع

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -٣  
لتوعية والتثقيف  ل ينبغي أن تنظر املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف وضع برامج           -٧٦

  .قلياتنساء األسية لاملدين هبدف زيادة فعالية املشاركة السيا

  اجملتمع املدين  -٤  
ينبغي أن يسعى اجملتمع املدين إىل االضطالع بدور يف كسر احلواجز اليت حتول دون                -٧٧

املشاركة السياسية الفعالة لنساء األقليات بسبلٍ تشمل اتباع ُنهج خمتلفة كبنـاء القـدرات              
  .والتدريب

لنشر الثقافة املدنية تستهدف األغلبيـة      ينبغي أن يستحدث اجملتمع املدين مشاريع       و  -٧٨
واألقليات، وتلقي الضوء على حقوق املواطنني وأدوارهم ومسؤولياهتم، وأن يوفر التـدريب            
للشابات من نساء األقليات بشأن مهارات التفـاوض، واالتـصال، والـدعوة، ورسـم              

  .السياسات، واحلكم الرشيد
اء األقليات إلعالء شأهنا يف صنع القـرار        وينبغي تقدمي الدعم للمنظمات املعنية بنس       -٧٩

عموماً ولزيادة مشاركتها يف هياكل صنع القرار التقليدية اليت ختضع هليمنة الذكور يف غالب              
وال بد أيضاً من إشراك القياديني الذكور يف األنشطة الرامية إىل زيادة مشاركة نساء . األحيان

وا بدورهم يف تغيري نظرة الرجل إىل تلك النساء         األقليات وتطوير مهاراهتن يف القيادة ليساعد     
  .يف بعض اجملتمعات

  املشاركة الفعالة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -جيم   
تعرضـن  غالباً ما تواجه نساء األقليات قيوداً حتد من وصوهلن إىل سوق العمـل أو ي                -٨٠

دون وصول نساء األقليات إىل سوق العمل       وتشمل العوائق اليت حتول     .  أكثر من غريهن   للبطالة
نقص التعليم وقلة الوعي بوجود فرص العمل ووقوع مكان العمل يف منطقة نائية، وعدم توفر               
اهلياكل األساسية العامة لرعاية األطفال، والعادات الثقافية واألدوار احملددة للجنسني يف اجملتمع،            

.  أقلية من األقليات يف التوظيف والترقية واألجور       والتمييز القائم على نوع اجلنس واالنتماء إىل      
ويعمل العديد من نساء األقليات يف أسواق عمالة غري نظامية ويف أنشطة متدنية األجر، وغالباً               

ُيستخدمن  و ،ما حترم النساء يف أسواق العمالة غري النظامية هذه من احلماية األساسية يف العمل             
. أيضاً تكون غري مأمونة وصعبة وضارة بل وخطرية       وإمناتتسم بالرداءة فحسب      ال يف ظروف 

وتعترب مشاركة نساء األقليات الكاملة والفعالة يف احلياة االقتصادية شرطاً أساسـياً لتحقيـق              
بشأن خفض مستوى الفقر املـدقع،      ) أ(١ وغايته   ١سيما اهلدف     ال األهداف اإلمنائية لأللفية،  
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 بـشأن تعزيـز   ٣ واملنتج والالئق للجميـع؛ واهلـدف   بشأن توفري العمل التام  ) ب(١وغايته  
  .بني اجلنسني املساواة
 مثل الفقر والتحيـز     ،و تتحمل نساء األقليات يف بعض اجملتمعات أعباء أكثر تعقيداً           -٨١

بسبب اإلثنية أو الدين أو النسب والقيود القائمة على نوع اجلنس، وهي أعبـاء ميكـن أن                 
 زيادة التحديات املتصلة باحلق يف مستوى معيشي الئق، مبا           يف كثري من األحيان، إىل     ،تؤدي

  املـرأة   يف استقالل  أمران أساسيان فحيازة األرض واملمتلكات واستغالهلا     .  السكن الالئق  هفي
 التـشريعات  وإذا كانـت .  واكتساب املكانة االجتماعيـة والنفـوذ الـسياسي        اً،اقتصادي

األدوار اجلنـسانية  فـإن  ة نساء األقليـات،   مصلح تصب يف   ال  قد  هبا واملمارسات املعمول 
 حبيازة األرض أو    يتعلق فيماسيما    ال قد ُتؤدي إىل إضعاف وضعهن إىل حد كبري،        الراسخة

. العقارات، وحقوق املرياث واحلصول على االئتمان أو التكنولوجيا أو الوصول إىل األسواق           
رب، واضطرار الرجـال إىل      ومنها احل  ، ألي سبب من األسباب العديدة     ،وقد يؤدي الرتوح  

 إىل تعـريض نـساء      ،الفرار أو تعرضهم للقتل يف نزاع ما، وتزايد حدة الفقر وتغري املنـاخ            
  . باإليدز والعدوى بفريوسهاألقليات أكثر للخطف، واالستغالل اجلنسي، والعنف ولإلصابة

  الوطنية واإلقليمية واحملليةاحلكومات   -١  
 لتصحيح اختالل التوازن يف متثيل ومـشاركة        راءاتإج احلكومات   تخذينبغي أن ت    -٨٢

نساء األقليات يف جمال العمل ووصوهلن إىل أسواق العمل واستفادهتن من التقدم االقتصادي             
، يف جماالت التوظيف وتقدمي القروض وغريها من        ة خاص ،وينبغي تنفيذ هذه التدابري   . والتنمية

  .ية والضمان االجتماعياخلدمات املالية، وحيازة األراضي وحقوق امللك
وغالباً ما جتد نساء األقليات أن فرصهن يف العمل حمصورة يف قطاعات عمـل حمـددة                  -٨٣

لذا ينبغي أن ختـصص احلكومـات       . تكون منخفضة األجر ومتدنية وال تتطلب مهارات كبرية       
يم، وحمو األمية    التعل بوسائل منها املوارد الالزمة لتوسيع نطاق فرص العمل املتاحة لنساء األقليات،          

 املهارات الالزمـة إلدارة األعمـال       ومن ذلك (، والتدريب املهين    ) األمية بلغات األقليات   ومنها(
، واالئتمان، وإتاحة الوصول إىل األسواق كي يتمكّن مـن نيـل حقـوقهن              )التجارية الصغرية 

  .ن وخارجها أشكال جديدة من العمالة داخل جمتمعاهتوإجياداالقتصادية، ويسعني إىل حتصيل 
 من بينهاينبغي أن تقدم احلكومات القدوة وتسعى إىل حتقيق متثيل أفضل لألقليات،          و  -٨٤

نساء األقليات، وأن تشجع على توظيف واستبقاء نساء األقليات يف الوظائف العامة واخلدمة             
يف  مـثالً املدنية، وهيئات إنفاذ القانون، واخلدمات االجتماعية واهليئات اإلدارية األخـرى،           

القطاع اخلاص   وبالقدر نفسه، ينبغي أن تطلب احلكومة إىل أرباب العمل يف         . املناصب العليا 
 التمييز القائم على أساس األصل اإلثين ونوع        ومنهاالمتثال التام لتشريعات مكافحة التمييز،      

اجلنس، وينبغي تشجيعهم على ضمان حصول نساء األقليات علـى فـرص متـساوية يف               
  .ترقيةالتوظيف وال
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وينبغي أن تتخذ احلكومات تدابري ملموسة هتدف إىل متكني نساء األقليـات مـن                -٨٥
التعبري عن آرائهن واختاذ قرارات مستنرية، وذلك لضمان مـشاركتهن الفعالـة يف وضـع               
السياسات االقتصادية واالجتماعية على املستوى الوطين ويف صنع القرارات املتعلقة بالسياسة           

 يشمل ذلـك    قدو. ال االجتماعي واالقتصادي على املستوى اإلقليمي أو احمللي       العامة يف اجمل  
 إضـافة إىل  إنشاء جلان نسائية يف املناطق اليت تعيش فيها األقليات، وتنفيذ برامج للتوعيـة،              

. تطوير مهارات نساء األقليات مبا يكفل هلن االستقالل االقتصادي فضالً عن تويل القيـادة             
كومات رجال األقليات وزعاماهتا يف تنظيم برامج وحلقات عمل تتوخى وينبغي أن تشرك احل

 نساء األقليـات    يف حق إحداث تغيري يف املفاهيم واملمارسات التقليدية والقضاء على التمييز          
وينبغي أيضاً تصميم برامج لتوعية اجلماعات اليت تشكل        . انطالقاً من داخل اجملتمعات احمللية    

على القوالب النمطية القائمة اليت قد تكون وراء تردد أرباب العمل يف            األغلبية هبدف القضاء    
  .توظيف نساء األقليات أو ترقيتهن

ينبغي أن تكفل احلكومات حصول نساء األقليات على حقوقهن االقتصادية مـن            و  -٨٦
بدائل للمهـن   تكون  خالل وضع سياسات ترمي إىل بناء قدراهتن وخلق فرص عمل جديدة            

كما ينبغي أن تضمن احلكومات استفادة نساء    . ادة على أن حيترفها جنس بعينه     اليت جرت الع  
األقليات الاليت يعملن يف القطاع غري الرمسي من النظم القائمة على دفع االشتراكات وغـري               

ختفيف أعباء نساء األقليات من خـالل       اً  أيضوميكن  . القائمـة عليها أو القائمة على التأمني     
استحقاقات األطفال اليت من شأهنا أن متكّنـهن مـن رعايـة أطفـاهلن     توفري ما يكفي من     

 توفري خدمات اجتماعية أساسية أخرى لنـساء األقليـات          إضافة إىل واالستمرار يف العمل،    
  .داخل جمتمعاهتن احمللية

ملـسائل  اليت ُتراعي فيها ا   ينبغي أن تنفذ احلكومات سياسات وبرامج تشمل امليزنة         و  -٨٧
 إدراج األقليات   رص على املناطق اليت يكون أغلب سكاهنا من األقليات، وأن حت        اجلنسانية يف   

  .يف امليزانيات والربامج اجلنسانية املتعلقة بتمكني املرأة يف اجملال االقتصادي
ميكن التفكري يف اختاذ تدابري تشمل إقامة مشاريع خاصة ألجل نساء األقليـات يف              و  -٨٨

 ودعم املبادرات التجاريـة أو      ريب على تنويع موارد الرزق،    ، مبا فيه التد   جماالت كالتدريب 
. لتعزيز مشاركتهن، وذلك لضمان مشاركة نساء األقليات على قدم املساواة         احملاصصة  نظام  

وينبغي أن ُينظر يف وضع برامج ألرباب العمل تساعدهم على مكافحة التمييز أو على إذكاء               
  . يف جمال التوظيفاإلجيايبعمل  وال،الوعي الثقايف، واإلرشاد

القروض البالغة ينبغي أن تعمل احلكومات على تسهيل حصول نساء األقليات على          و  -٨٩
ليتسىن هلن القيام بأنشطة جتارية متواضعة، وأن تصمم برامج تدريب بـشأن كيفيـة              الصغر  

  .، وإدارة النشاط التجارييةفعالالقروض البالغة الصغر باستغالل 
قليات حتديات تتعلق حبقوق امللكية وعوائق متنعهن من ملكيـة          قد تواجه نساء األ   و  -٩٠

 بعض األقليات بسبب عدد مـن العوامـل         لدىاألرض وحيازة العقارات ومراقبة األصول      
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وهـو  . املمارسات التقليدية والعرفية والقوانني املوروثة اليت ُتعطي حقوق امللكية للرجل          مثل
  أن تتعـاون   لحكوماتلوينبغي  . بدرجة كبرية من شأنه أن ُيضعف وضع نساء األقليات         ما
لقضاء على املمارسات التقليدية والثقافية اليت تنطـوي        ا  على األقليات وزعاماهتا ونسائها   مع

 املرأة وختلق فروقاً يف جماالت كحصول نـساء األقليـات علـى األرض              يف حق على متييز   
ساء األقليات بالكامل يف    وينبغي أن تكفل احلكومات أيضاً صون حقوق ن       . املرياث وحقوق

  .القوانني املتعلقة بامللكية واملرياث
ينبغي إجراء استعراض لطرق تقدمي اخلدمات لألقليات وملشاريع تقييم االحتياجات          و  -٩١

وينبغي أن تـضع احلكومـات      . من أجل تبيُّن اجملاالت ذات األولوية بالنسبة لنساء األقليات        
نساء األقليات، احلصول علـى اخلـدمات الـصحية         م  ، مبن فيه  برامج وطنية ُتيسر للجميع   

  .واالجتماعية األساسية دومنا متييز
غالباً ما تعاين نساء األقليات من نقص الرعاية الصحية والعالج الطـيب بـسبب              و  -٩٢

وقد ُتحرم نساء األقليات من اخلدمات      . العوائق االقتصادية واالجتماعية والسياسية واجلغرافية    
ة املناسبة، أو خيشني من عواقب التماس املساعدة الطبية، أو يتلقني رعاية غري            الصحية أو الطبي  

ـ . تتوفر فيها اخلـدمات الـصحية       ال سليمة أو رديئة املستوى أو يعشن يف أماكن        ي وينبغ
يف متنـاول   وصحية مالئمة   الدمات  اخل على أن تكون   قدر اإلمكان،     أن حترص،  لحكوماتل

وينبغـي النظـر يف     .  على أراضيها  اتالذي تعيشه خمتلف األقلي   األسر املتنقلة وتراعي الواقع     
من نساء األقليات يعملن بالتعاون الوثيق مـع        صحية  اعتماد ممارسات كتوظيف وسيطات     

األقليات ويساعدن يف مد اجلسور بني نساء األقليات ومقدمي خدمات الرعايـة الـصحية              
  .واالجتماعية

طلع هبا مقدمو الرعاية الصحية مبـا يف ذلـك          وينبغي أال تنطوي األنشطة اليت يض       -٩٣
 وأاملستشفيات، على ممارسات متييزية ضد نساء األقليات من قبيل االمتناع عن معاجلتـهن،              

  .إخضاعهن لتدخالت طبية دون موافقتهن وأ ،عزهلن يف أجنحة منفصلة
 بالتعاون مع املؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان    ،ينبغي أن تسعى احلكومات  و  -٩٤
 بكامل حقـوقهن     يتمتعن  نساء األقليات  إىل جعل املنظمات املعنية حبقوق نساء األقليات،      و

الثقافية، بطرق منها تعزيز احلوار بني الثقافات واألديان والتعاون على مجيـع املـستويات،              
  .وحتديداً على املستويني احمللي والشعيب

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -٢  
لعوائـق وتوصـي بإدخـال      ا  أن تدرس   الوطنية حلقوق اإلنسان   لمؤسساتلينبغي    -٩٥

 وضع برامج تضمن تنفيذ التشريعات املتعلقة علىإصالحات تشريعية وسياساتية، وأن تساعد      
حصول نساء األقليات على التعليم والتدريب والعمـل        من قبيل   مبكافحة التمييز يف جماالت     

  .الية وحقوق حيازة األرض وامللكيةوحقوق العمل والضمان االجتماعي واخلدمات امل



A/HRC/19/71 

GE.12-10003 22 

  اجملتمع املدين  -٣  
بادرات تركز على مسائل    القيام مب اجملتمع املدين يف    اجلهات الفاعلة يف    نظر  تينبغي أن     -٩٦

منها تعزيز فرص نساء األقليات يف احلصول على التدريب واكتساب املهارات واحلصول على 
  .ي وحيازة األراضي وحقوق امللكيةعمل واخلدمات املالية والضمان االجتماعال

اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين على حتديد االحتياجـات         أن تركز جهود    ينبغي  و  -٩٧
إليها املعنية باملوضوع   توجيه انتباه اإلدارات واهليئات احلكومية      على  اخلاصة لنساء األقليات و   

 يف الفقـر وانعـدام      انيسهممن أجل التصدي ملا تواجهه نساء األقليات من حتديات ومتييز           
إىل رصـد املـوارد     اً   أيـض  وينبغي إيالء اهتمام خاص   . املساواة بني اجلنسني يف جمتمعاهتن    

املخصصة للمبادرات املتعلقة ببناء قدرات نساء األقليات ودعم دورهن يف عمليات امليزنـة             
دام املـوارد   وينبغي بذل اجلهود لضمان اسـتخ     . القائمة على املشاركة على املستوى احمللي     

  .لتحقيق أفضل النتائج يف استهداف أكثر نساء األقليات هتميشاً

  النقابات  -٤  
ينبغي أن تستقصي النقابات حالة نساء األقليات وتوسع نطاق العـضوية ونطـاق               -٩٨

 ليشمل قطاعات االقتصاد غري النظامي حيث تعمل نسبة         الّدَعويالدعم املؤسسي والقانوين و   
 وبناء قدراهتن للدفاع    اوينبغي إعالم نساء األقليات بأنشطتها بلغاهت     . قلياتعالية من نساء األ   

  .عن حقوقهن
يف صـنع     فعاالًاً   إسهام  نساء األقليات  أن تسهم كما ينبغي أن تسعى النقابات إىل         -٩٩

. ويف وضع وتنفيذ السياسات وخطط العمل ومبادرات حتقيق املساواة        داخل النقابات   القرار  
 يف إطار جهودها الرامية إىل سد الفجوة يف األجـور بـني             ، اهتماماً خاصاً  وينبغي أن تويل  

  .اجلنسني، حلالة نساء األقليات الاليت يتقاضني أجراً يقل عن متوسط أجور النساء

  منظومة األمم املتحدة وآليات حقوق اإلنسان  -٥  
خصصة التابعة هلـا   ينبغي أن تدعو األمم املتحدة والصناديق والوكاالت والربامج املت          -١٠٠

ممثلي نساء األقليات إىل تقدمي معلومات عن اجلوانب اليت حتظى لديهن باألولوية يف املشاركة              
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويشمل ذلك جماالت منها احلد من الفقر وتوفري العمـل             

  .يازة األراضيوالضمان االجتماعي واخلدمات املالية والتعليم والتدريب ومحاية احلق يف ح
ينبغي أن حتث آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة احلكومـات علـى أن              و  -١٠١

مشاركة كاملة وفعالـة يف مجيـع جوانـب احليـاة           يشاركن   نساء األقليات    تأكد من أن  ت
ُتشرك ممثلي نساء األقليات يف إعداد التقارير اليت ينبغي         أن   و ،االقتصادية االجتماعية والثقافية  
وحتقيقاً هلذه الغاية، ينبغي أن تلـتمس مـن احلكومـات           . تقدميها هليئات اإلشراف الدولية   

 ،احلصول على معلومات بشأن السياسات احمللية اليت تبني مدى متتـع األقليـات حبقوقهـا              
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 ومدى حصوهلا على سبل االنتـصاف       ،وممارسة تلك احلقوق على قدم املساواة ودومنا متييز       
  .نتهاكاتالفعالة عند وقوع ا

 لوكاالت التنمية أن تنظر يف التركيز، يف مشاريعها، علـى متكـني املـرأة               ينبغيو  -١٠٢
حتديد معوقات التنميـة    على   تتعاون مع احلكومات واجملتمع املدين        وأن اً،واقتصادياً  اجتماعي

اجهه ومعاجلة األسباب اجلذرية الكامنة وراء األشكال املتعددة واملتداخلة من التمييز الذي تو           
  .نساء األقليات، وُيفضي إىل استبعادهن اقتصادياً واجتماعياً

 مشاركة نساء األقليات مشاركة كاملة وفعالة يف         التنمية ينبغي أن تكفل وكاالت   و  -١٠٣
 هاوتنفيذ وضع مجيع الربامج أو املشاريع اليت سُتؤثر يف األقليات أو يف املناطق اليت تعيش فيها              

 أن تلتمس مشاركة عدد أدىن من نساء األقليـات بنـشاط يف             وينبغي. ها وتقييم هاورصد
وحتقيقاً .  القطرية  التنمية املشاورات اليت جيريها اجملتمع املدين بشأن عملية وضع استراتيجيات        

هلذه الغاية، ميكنها أن تنظر يف إتاحة املعلومات املتعلقة بأنشطتها لنساء األقليات من خـالل               
 اإلعالم اخلاصـة باألقليـات، وعقـد        لقليات ومن خالل وسائ   املبادرة إىل توعية نساء األ    

 األقليات، وتيسري حضور نساء األقليات      يكون أغلب سكاهنا من   االجتماعات يف املناطق اليت     
  .يف هذه االجتماعات

        


