
A/64/313  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
20 August 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 

030909    030909    09-48841 (A) 
*0948841* 

  ة والستونرابعالدورة ال
  * من جدول األعمال املؤقت٧٣البند 

تقدمي املساعدة إىل الناجني من اإلبادة اجلماعية 
، ال سيما ١٩٩٤اليت وقعت يف رواندا يف عام 

  اليتامى واألرامل وضحايا العنف اجلنسي
    

تقدمي املساعدة إىل الناجني من اإلبادة اجلماعية اليت وقعـت يف روانـدا يف        
  ، ال سيما اليتامى واألرامل وضحايا العنف اجلنسي١٩٩٤عام 

  
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
وهــو . ٦٢/٩٦ُيقــدم هــذا التقريــر إىل اجلمعيــة العامــة امتثــاال لطلبــها الــوارد يف القــرار   

يقــــدم عرضــــا للحالــــة وحتلــــيال للتحــــديات الراهنــــة املاثلــــة أمــــام إيــــصال األمــــم املتحــــدة  
اإلبـادة اجلماعيـة الـيت وقعـت يف روانـدا           مـن   ة الغوثيـة والتأهيليـة للنـاجني        للمـساعد  وشركائها

  .١٩٩٤عام  يف
  

 
  

  *  A/64/150.  
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  مقدمـة  - أوال  
ــدَّ  - ١ ــا    مُيق ــاال لقراره ــة امتث ــة العام ــر إىل اجلمعي ــذا التقري ــ٦٢/٩٦  ه ــه  ذ، ال ــت في ي طلب
ا وبراجمهــا ذات الــصلة األمــني العــام تــشجيع وكــاالت منظومــة األمــم املتحــدة وصــناديقه    إىل
، ١٩٩٤تقدمي املساعدة إىل النـاجني مـن اإلبـادة اجلماعيـة الـيت وقعـت يف روانـدا يف عـام               على

وخباصة يف جماالت تعليم اليتـامى وتقـدمي الرعايـة الطبيـة والعـالج إىل ضـحايا العنـف اجلنـسي،           
املــشورة تقــدمي مبــن فــيهم املــصابون بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية، والعــالج مــن الــصدمات و

ألنـشطة الراميـة إىل إحيــاء      االنفسية والتدريب على املهارات وبرامج القروض الصغرية؛ ودعـم          
ة لتعزيــز بنــاء  ودعــم اجلهــود املبذولــ؛ذكــرى ضــحايا اإلبــادة اجلماعيــة ومنــع اإلبــادة اجلماعيــة 

  .القدرات القضائية
  

  استعراض التطورات الرئيسية  -ثانيا   
شر عامـا علـى األحـداث املأسـاوية الـيت وقعـت يف روانـدا، ينـتعش                  بعد مرور مخسة ع     - ٢

 ال يـزال األداء االقتـصادي       ،وعمومـا . طريقـه إىل مـستقبل أكثـر إشـراقا        يتحـسس   البلد بـبطء و   
القطـاع الزراعـي واألداء احملـسن يف قطـاعي الـصناعة            يـشكل   و. لرواندا على الطريـق الـصحيح     

وباإلضــافة إىل ذلــك، ســاعدت اإلصــالحات . لنمــو القــوة الدافعــة األساســية وراء اواخلــدمات
اهليكلية يف احلفاظ على كل مـن األداء اجليـد لالقتـصاد الكلـي وإدخـال حتـسينات جوهريـة يف                

  .املؤشرات االجتماعية
وأبــدت احلكومــة التزامــا قويــا بتحقيــق املــصاحلة الوطنيــة وتوطيــد الــسالم مــن خــالل     - ٣

وتركز جهود إرسـاء الدميقراطيـة علـى الالمركزيـة          . اجهمتسريح املقاتلني السابقني وإعادة إدم    
 الشاملة اليت متثل مجيع قطاعات السكان، مبـا يف ذلـك اجملتمعـات املهمـشة واألحـزاب               واإلدارة

ــة  ــذلك . الــسياسية واألوســاط األكادميي  مت إحــراز تقــدم ملحــوظ يف حتقيــق الــسالم   ،ونتيجــة ل
  .ت الدميقراطيةواالستقرار من خالل تعزيز املؤسسات والعمليا

توسـط منـو سـنوي       أقـوى معـدالت لـألداء مب       السنوات التالية مباشـرة لألزمـة     ت  سجلو  - ٤
. ٢٠٠٢ عــام إىل ١٩٩٦مــن عــام يف الفتــرة  يف املائــة يف النــاتج احمللــي اإلمجــايل  ١٠,٥قــدره 

ــو   ــدره   إىلوتراجــع النم ــنوي ق ــن   ٥,٥ متوســط س ــرة م ــة يف الفت ، ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٣ يف املائ
 ٢٠٠٧ يف املائـــة يف عـــامي  ١١,٥ يف املائـــة و ٧,٩ليـــصل إىل نـــسبة  ثانيـــة فـــع ولكنـــه ارت

اسـتمرار األداء القـوي تـوخي احلـذر يف          ممـا يـشكل قـوة دافعـة وراء          و. ، على التوايل  ٢٠٠٨ و
 وإدارة النفقات العامة اليت تـدعمها اإلدارة االقتـصادية اجليـدة، واألداء القـوي يف                اإلصالحات

كمـا تـأثرت   . خلـاص كـبرية يف القطـاعني العـام وا   ات، واالسـتثمارات ال قطاعي الزراعة واخلـدم   
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رواندا، على غرار معظم البلـدان يف العـامل النـامي، بتـصاعد أسـعار الـسلع العامليـة، فـضال عـن                       
وسيواصل ارتفاع أسـعار الـسلع األساسـية والـصادرات املتعاقـد عليهـا، وتراجـع                . األزمة املالية 

ونتيجـة لـذلك، مـن    . الية، التـأثري علـى النمـو والـربامج احلكوميـة      فرص احلصول على املوارد امل    
  . يف املائة٥,٥ حنو نسبة ٢٠٠٩املتوقع أن يبلغ النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل عام 

 إىل ٢٠٠٠/٢٠٠١ الفتـرة  يف املائـة يف  ٦٠,٥وعموما، اخنفض معدل الفقر من نـسبة          - ٥
هناك أيضا اخنفاض يف معدالت وفيـات الرضـع         وكان  . ٢٠٠٥/٢٠٠٦  الفترة  يف املائة يف   ٥٧

ــا      ــسب واملالري ــة املكت ــريوس نقــص املناع ــدوى بف ــات والع ــسبة االلتحــاق  . واألمه وازدادت ن
ورواندا رائدة يف جمـال املـساواة بـني اجلنـسني،        . باملدارس االبتدائية وحتسنت مستويات التغذية    

 املناصـب التنفيذيــة يف احلكومـة، مبــا يف   البلـدان يف متثيــل النـساء يف الربملــان ويف  فـوق مجيــع  إذ ت
ويف ضوء هذه التحسينات، تسري روانـدا علـى الطريـق الـصحيح              .ذلك على املستوى الوزاري   

 ٦واهلـدف   ) املـساواة بـني اجلنـسني      (٣واهلدف  ) تعميم التعليم االبتدائي   (٢حتقيق اهلدف   حنو  
مــن األهــداف  ) ملكتــسبمتالزمــة نقــص املناعــة ا  /مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية    (

  .لأللفية اإلمنائية
  

  التحديات الراهنة أمام حتقيق التنمية  -ثالثا   
تواجـه روانـدا العديـد مــن التحـديات يف سـعيها لتحقيـق التنميــة، مبـا يف ذلـك الكثافــة           - ٦

، وحمدوديــة وصــول الــسكان إىل امليــاه ) شخــصا لكــل كيلــومتر مربــع٣٦٨(الــسكانية العاليــة 
ــة امل ــة واالعتمــاد الكــبري علــى    والطاأمون ــة التحتي الكفــاف ومــشاركة اقتــصاد قــة وضــعف البني

  .القطاع اخلاص احملدودة يف االقتصاد
ــادة حـــاالت اإلصـــابة بفـــريوس نقـــص املناعـــة      - ٧ ــادة اجلماعيـــة وزيـ وقـــد أســـفرت اإلبـ

يف و. اإليدز عن واحدة من أعلى النسب يف العامل لألسر اليت يعوهلـا أطفـال يف روانـدا                /البشرية
ــدارس        ــذ امل ــدة مــن تالمي ــسي يف اســتيعاب األعــداد املتزاي ــل التحــدي الرئي ــيم، يتمث جمــال التعل

  .االبتدائية مع حتسني اجلودة
وال يـــزال الوصـــول إىل اخلـــدمات االقتـــصادية واالجتماعيـــة مـــن قبـــل النـــاجني مـــن     - ٨

ــادة ــة حمــدودا،  اإلب ــه مــن   اجلماعي دارس اخنفــاض معــدل االلتحــاق باملــ حــسب مــا يــستدل علي
 النـاجني إىل الـسكن الالئـق وامليـاه     أسـر فتقـر معظـم   تو. لألطفال الناجني مـن اإلبـادة اجلماعيـة       

 من التمييز يف احلصول على القروض املصرفية، فـضال عـن الفـرص االقتـصادية                عاينتاملأمونة، و 
بغـرض  برنامج حكومي للعمل اجلماعي الذي يفـرض تقليـد املـساعدة املتبادلـة              وهناك  . وماعم
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ــوفري ــوديهيوهــو  فــرص مــدرة للــدخل،  ت ــامج يوب ــه ال يتــصدى ، )Ubudehe (برن ــة لكن بفعالي
  .التحديات هلذه
لنــاجني مــن اإلبــادة اجلماعيــة يف األمــن للتهديــد،  اوعــالوة علــى ذلــك، يتعــرض حــق    - ٩

ظهــر يف اآلونــة األخــرية مــن تــدمري  حــسبما ماعيــةاجلبــادة اإليديولوجيــة آثــار عالقــة ألوهنــاك 
ن من اإلبادة اجلماعية يف منطقة روسيزي، واهلجمـات علـى النـاجني    وز ميلكها الناج مزرعة مو 

  .من اإلبادة اجلماعية الذين أدلوا بشهاداهتم يف احملكمة يف مقاطعة مشال رواندا
وملواجهة هذه التحديات، تبذل احلكومة، بدعم مـن اجلهـات املاحنـة واألمـم املتحـدة،                  - ١٠

العقـد  فتـرة   ملنجزات الـيت حتققـت يف القطاعـات االجتماعيـة يف            كل جهد ممكن للحفاظ على ا     
وجيري بذل اجلهود لتحديث القطاع الزراعـي مـن خـالل إدخـال نظـم               . ةونصف العقد املاضي  

ات لالســتثمار، ؤري واالســتثمار يف البنيــة التحتيــة املاديــة والقــدرات البــشرية إلجيــاد منــاخ مــ  
اعـة شـرق أفريقيـا، الـيت انـضمت إليهـا روانـدا        وكذلك لالستفادة مـن الفـرص الـيت تتيحهـا مج          

وتسعى احلكومـة بـشكل عـام إىل مراجعـة أنظمـة االسـتثمار وتبـسيطها لتـوفري حـوافز                     .مؤخرا
  .إضافية لتنمية القطاع اخلاص

ــر         - ١١ ــن الفق ــوح للحــد م ــامج إصــالح طم ــذ برن ــة تنفي ــادت  . وتواصــل احلكوم ــد أع وق
 إىل ٢٠٠٨احلد مـن الفقـر، الـيت تغطـي الفتـرة مـن عـام         استراتيجية رواندا للتنمية االقتصادية و    

ــد   ٢٠١٢ ــة يف البل ــه األولوي ــشرية  إ، توجي ــة الب ــو والتنمي ــي ت. ىل النم ــزوه ــى األســس  رتك  عل
 ٢٠٠٢وضـعها تنفيـذ أول ورقـة اسـتراتيجية للحـد مـن الفقـر، الـيت تغطـي الـسنوات مـن                         اليت
الدرجـة األوىل علـى القطاعـات       ، واليت ُوضعت يف بيئة ما بعد الصراع، وركـزت ب          ٢٠٠٦ إىل

ــافع مباشــرة     ــشرية وقاعــدة   يف جمــال النمــو  الــيت مــن شــأهنا أن حتقــق من ــوارد الب ــاء امل ــد بن وتعي
  .التحتية البنية

  
  الدعم املقدم من األمم املتحدة  -رابعا   

وضــع فريــق األمــم املتحــدة القطــري، مــن خــالل هنجــه القــائم علــى احلقــوق، برناجمــا     - ١٢
 معاجلة مسألة حصول الناجني من اإلبادة اجلماعية علـى احلقـوق االقتـصادية              شامال يهدف إىل  

  .واالجتماعية، وإىل تعزيز مشاركتهم السياسية على الصعيدين الوطين واحمللي
ــدَّو  - ١٣ ــم املتحــدة   يق ــة أساســا كــدعم تقــين     إىل ام دعــم األم ــادة اجلماعي ــاجني مــن اإلب لن

واملؤســسات العامــة ) اكم وهيئــات إنفــاذ القــانوناحملــ(للمؤســسات الرئيــسية يف قطــاع العدالــة 
ويـتم مـن    . املسؤولة عن جهود الوحدة واملصاحلة على مستوى املقاطعات واملـستوى املركـزي           

تــدريب القــضاة وتنظــيم اجتماعــات التنــسيق،  Gacacaاكاكــا غخــالل تقــدمي الــدعم ملــشروع 
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وباإلضـافة إىل   . تـب املـدعي العـام     مكللقضايا ريثما يتم نقلـها الحقـا إىل         وتعهد قاعدة بيانات    
 الفرديـة،   قـضايا ذلك، يساهم املشروع يف توثيق تـاريخ حمـاكم غاكاكـا، مبـا يف ذلـك تـاريخ ال                  

  .٢٠٠٩وإنشاء مركز للتوثيق عندما تغلق احملاكم يف أواخر عام 
وتقوم األمم املتحدة، من خالل الشرطة الوطنية ومكتب املدعي العـام، بتـوفري الـدعم                  - ١٤

وباإلضـافة إىل ذلـك، تـضمن        .النفسي للـضحايا فـضال عـن النقـل والـسكن واحلمايـة للـشهود              
 تـدرك حقـوق     - فضال عن عامة السكان      - تطبيق القانون    إداراتمجيع  أن  املشاريع املدعومة   
وة على ذلك، ُيقدم الدعم إىل شرطة اجملتمعـات احملليـة ومنـع اجلرميـة،        وعال. الشهود والضحايا 

  .اليت تعترب حيوية للحفاظ على أمن الناجني
ــدا       - ١٥ ــد األمــم املتحــدة يف روان ــصراعات واملــصاحلة، تؤي ــع نــشوب ال ــة ويف جمــال من جلن

ــة     ــادرات التالي ــصاحلة مــن خــالل املب ــة وامل ــد : الوحــدة الوطني حــدة حلقــات عمــل عــن الو عق
حلقــات وواملــصاحلة للقيــادات النــسائية علــى مــستوى القاعــدة الــشعبية يف ثــالث مقاطعــات؛   

ــسائدة؛       ــة ال ــادة اجلماعي ــة اإلب ــشأن التــصدي أليديولوجي ــة ب دراســية ملــديري املــدارس االبتدائي
أنديــة املناقــشة الطالبيــة؛ وتقــدمي الــدعم للجــان اإلنــذار املبكــر علــى مــستوى   ورعايــة وإنــشاء 
ت لتحديــد الــصراعات احملتملــة واختــاذ تــدابري وقائيــة ملنــع انــدالع العنــف علــى نطــاق   املقاطعــا
 حــوار إجــراء إىل مقاطعــات هتــدف ١٠حلقــات عمــل ألصــحاب املــصلحة يف وعقــد كامــل؛ 

بشأن انتشار أيديولوجية اإلبـادة اجلماعيـة؛ وإنـشاء منتـديات الوحـدة واملـصاحلة الوطنيـة علـى                   
ن أجــل تعزيــز تنــسيق املبــادرات ومتابعتــها علــى نطــاق البلــد فيمــا املــستويني الــوطين واحمللــي مــ

خمتلــف اجلهــات الــيت تــضعها يتــصل بالوحــدة واملــصاحلة؛ وتنــسيق خطــط الوحــدة واملــصاحلة   
 لتوعيــة املــواطنني  منتــدياتاجلهــات؛ وعقــد  هــذه املعلومــات بــني خمتلــف   الفاعلــة وتقاســم  

منتـديات بنـاء القـدرات مـن أجـل الوصـول       الوطنية بشأن الوحدة واملـصاحلة؛ ودعـم      بالسياسة
  .إىل املواطنني

سس فريق األمم املتحدة القطري شراكة جيدة مع املنظمـات اإلمنائيـة األخـرى،              أوقد    - ١٦
وتــدعم األمــم املتحـــدة منظمــة ســـيفوتا    . ويــضطلع بأنــشطة يف خمتلـــف القطاعــات الرئيـــسية   

)Sevota (     الـيت وقعـت   ناجيات من اإلبادة اجلماعية غري احلكومية، اليت تساعد النساء والبنات ال
 بـرامج التـدريب     تنفيـذ  عـن طريـق      ١٩٩٤يف عام   ) املنطقة اجلنوبية  (Kamonyiيف حي كاموين    

 العنــف القــائم علــى اجلــنس، مكافحــةاإليــدز، و/والتوعيــة بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية
شطة املـدرة للـدخل، والـصحة       وإعادة تأهيل الضحايا، واملـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة، واألنـ            

 مبـساعدة   ،وقامت منظمة سيفوتا، بدعم مـن األمـم املتحـدة         . اجلنسية واإلجنابية وتنظيم األسرة   
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 مــن اإلبــادة اجلماعيــة لــدفع رســوم التــأمني الــصحي والقيــام بأنــشطة مــدرة  ة امــرأة ناجيــ١٠٠
  .صغري ة على نطاقللدخل من قبيل إنتاج املصنوعات اليدوية وتربية املاشي

ويف جمال الصحة، تدعم األمـم املتحـدة عنـصرين رئيـسيني يف جمـال التغذيـة يف املرافـق                      - ١٧
الــصحية يف مجيــع أحنــاء البلــد ممــا يلــيب احتياجــات الفئــات الــضعيفة مــن الــسكان، مبــا يف ذلــك 

ويف إطـار برنـامج تغذيـة األم والطفـل، ُيقـدم            . األرامل واأليتام الذين جنوا من اإلبادة اجلماعيـة       
ن ممــ ســنوات، ٥لنــساء احلوامــل واملرضــعات واألطفــال الــذين تقــل أعمــارهم عــن  إىل االــدعم 

ــة  كمــا تــدعم األمــم املتحــدة بــرامج العــالج مبــضادات الفريوســات    . يعــانون مــن ســوء التغذي
 مرفقا صحيا يف عموم البلد، حيث يتم توفري املكمـالت الغذائيـة كجـزء مـن                ١٣٧الرجعية يف   

  . اإليدز/شخاص الضعفاء املصابني بفريوس نقص املناعة البشريةصفقة شاملة لرعاية األ
م األمم املتحدة الدعم للفئات الضعيفة، مبـن فـيهم األيتـام، مـن              دويف قطاع التعليم، تق     - ١٨

 ٣٠٠ طفـل يف  ٣٠٠ ٠٠٠ لنحـو خالل برامج التغذية املدرسية اليت توفر وجبـة سـاخنة يوميـا            
االســتبقاء يف املزدوجــة املتعلقــة بشكلة املــعلــى معاجلــة ويــساعد هــذا الــدعم . مدرســة ابتدائيــة

  . مستويات األداء، وال سيما يف حالة األسر غري اآلمنةحتسني املدارس و
ويف اآلونة األخرية، ساهم فريق األمم املتحدة القطـري باالشـتراك مـع احتـاد رابطـات                   - ١٩

اجني مــن اإلبــادة اجلماعيــة الــيت مــوظفي اخلدمــة املدنيــة الــدوليني يف محلــة الــدوالر الواحــد للنــ 
وزارة الشؤون اخلارجيـة والتعـاون، وذلـك بالتعـاون مـع      بلشتات واطين اتشنها املديرية العامة مل 

واملبــادرة تعــبري عــن االلتــزام الشخــصي مــن قبــل  . نيلــشتات الروانــديواطين املــالــشبكة العامليــة 
وسـوف تـستخدم    . ادة اجلماعيـة  موظفي األمم املتحدة وتضامنهم املخلص مع الناجني من اإلبـ         

لتـوفري مرافـق   ) ت الواليات املتحدةدوالرامن  ٧ ٨٥٧( اليت مت مجعها من هذا احلدث        األموال
  .املشردينالضعفاء ومن لطالب يتامى ااإلقامة ل

وتلتزم األمم املتحدة مبواصلة الشراكة مع حكومة رواندا يف عملية املصاحلة ويف دعـم                - ٢٠
  . اجلماعيةالناجني من اإلبادة

  
  توصياتاالستنتاجات وال  -خامسا  

منـذ عـام    السالم واالستقرار   حتقيق   يفمن تقدم ملحوظ    أحرزته رواندا   مما  على الرغم     - ٢١
حتــسني األداء االقتــصادي، ال يــزال البلــد يواجــه حتــديات هائلــة       سد يف الــذي جتــ و، ١٩٩٤

وحتقيقـا  . ٢٠١٥ة حبلـول عـام   للحفاظ علـى هـذه املكاسـب وحتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـ          
هلذه الغايـة، يعـد الـدعم الـذي تقدمـه األمـم املتحـدة يف اجملـاالت ذات األولويـة لتعزيـز احلكـم                         

  .الدميقراطي وحتسني اإلنتاجية أمرا بالغ األمهية
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ى اختيــار روانــدا باعتبارهــا واحــدة مــن مثانيــة بلــدان رائــدة لتطبيــق برنــامج  فــضوقــد أ  - ٢٢
عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة الثـاين   إعداد إطار ، إىل   ٢٠٠٧ عام    يف “توحيد األداء ”

الـدعم الـذي تقدمـه األمـم املتحـدة هلـذا البلـد،             وزاد ذلك من تعزيـز      . لتنفيذه يف إطار الربنامج   
، الـيت   )٢٠١٢-٢٠٠٨(وتركز وثيقة العمليات املـشتركة       .متاسك عملياهتا وفعاليتها  عضد   مما

ي لـدعم منظومـة األمـم املتحـدة، علـى احلوكمـة والـصحة والتعلـيم والبيئـة          تعد املرجع األساسـ  
  .وإدارة املوارد الطبيعية، وحتقيق النمو املستدام واحلماية االجتماعية

مـن أجـل النـاجني مـن اإلبـادة اجلماعيـة، ضـمن اإلطـار                األنشطة املضطلع هبـا     وتشمل    - ٢٣
محايــة الــشهود؛ وتعزيــز مــشاركة األطفــال العــام للــدعم، حتــسني الوصــول إىل العدالــة وبــرامج 

والشباب والنـساء يف العمليـة الدميقراطيـة، مبـا يف ذلـك يف عمليـة صـنع القـرار علـى الـصعيدين               
الـوطين واحمللــي؛ وتــوفري التعلــيم البــديل والتكميلــي لألطفــال غــري امللــتحقني باملــدارس؛ وزيــادة  

واجلامعية؛ والتوسع يف نظام التغذية املدرسـية     معدالت االستبقاء يف املدارس االبتدائية والثانوية       
ــة        ــة والعالجي ــى اخلــدمات الوقائي ــة غــذائيا؛ وحتــسني فــرص احلــصول عل ــاطق غــري اآلمن يف املن
والتروجيية والتأهيلية ذات اجلودة، وخاصـة لـضحايا العنـف اجلنـسي واملـصابني بفـريوس نقـص                  

 النفـسي؛ وتعزيـز     عـالج الـصدمات وال   عـالج املناعة البشرية، واألطفال والنساء؛ وتعزيز برامج       
  .  ضعفاشدشبكات األمان الفعالة حلماية الفئات األ

وتشمل جمـاالت الـدعم األخـرى تعزيـز اإلسـكان واملرافـق املرتبطـة بـه لـصاحل الفئـات                       - ٢٤
كمـا تقـدم املـساعدة ملبـادرات        . الضعيفة من قبيل األيتام واألرامل والعائدين واملشردين داخليا       

لعيش، مـن أجـل اليتـامى واألطفـال الـضعفاء، حلمايتـهم مـن العنـف القـائم علـى                     سبل كسب ا  
 وتنفيـذها  اجلنـسني املراعيـة للفـروق بـني    اجلنس، وصـياغة الـسياسات االجتماعيـة واالقتـصادية          

  .لصاحل الفقراء واحملرومني
صغرية املتناهيـة الـصغر والـ   إقامة املشاريع املستدامة وال يزال دعم اجلماعات، من أجل       - ٢٥

واملتوســطة، وغريهــا مــن األنــشطة املــدرة للــدخل مــن خــالل بنــاء القــدرات وتقــدمي القــروض   
. الــصغرية والوصــول إىل األســواق، ميثــل أولويــة لتحقيــق االكتفــاء الــذايت وختفيــف حــدة الفقــر

وباإلضــافة إىل ذلــك، يعــد تقــدمي الــدعم للمبــادرات اخلاصــة لتلبيــة احتياجــات أولئــك الــذين     
أو جسدية أمرا بـالغ األمهيـة،       /إلصابات اجلسدية اليت أسفرت عن إعاقات عقلية و       يعانون من ا  

  .وكذلك دعم الناجني الشيوخ من اإلبادة اجلماعية
  


