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 العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومجيع أشكال التمييز

استراتيجيات إدماج  "تقرير حلقة العمل اإلقليمية لبلدان األمريكتني بشأن        
 السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف برامج احلد من الفقر، وخباصة تلك            

 ∗"         الرامية إىل حتقيق اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية

 نمذكرة من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسا

تتشـرف مفوضـة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بأن حتيل إىل جلنة حقوق اإلنسان تقرير حلقة                  
استراتيجيات إدماج السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف برامج احلد          "العمل اإلقليمية لبلدان األمريكتني بشأن      
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 موجز

استراتيجيات إدماج السكان "تتضـمن هذه الوثيقة تقرير حلقة العمل اإلقليمية لبلدان األمريكتني بشأن          
الرامية إىل حتقيق اهلدف األول من األهداف       املـنحدرين من أصل أفريقي يف برامج احلد من الفقر، وخباصة تلك             

 اليت نظمتها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة              ،"اإلمنائـية لأللفية  
 تشرين  ٤ إىل   ٢يف الفترة من    ) بريو(واستضـافت حكومـة بـريو حلقة العمل املعقودة يف تشينتشا            . اإلمنـائي 

وحبثت حلقة العمل إمكانات تركيز االستراتيجيات على أهداف احلد من الفقر لفائدة تلك . ٢٠٠٥ نوفمرب/الثاين
الفـئات يف ظـل حقوق اإلنسان بوجه عام ومبادئ املساواة وعدم التمييز واملسؤولية واملشاركة بوجه خاص،                 

 .املنصوص عليها يف الصكوك الدولية ذات الصلة حلقوق اإلنسان

ئيسي حللقة العمل يف وضع استراتيجيات إلشراك األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي            ومتثل اهلدف الر   
يف أعمال صياغة وتنفيذ ومتابعة وتقييم الربامج الرامية إىل احلد من الفقر، بغية حتقيق اهلدف األول من األهداف                  

كما يسرت حلقة العمل .  الفقراإلمنائية لأللفية بوجه خاص، وإشراكهم أيضاً يف إعداد وثائق استراتيجية مكافحة
حـوار األمـم املـتحدة واهليئات اإلمنائية الدولية والوطنية واألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي فيما يتعلق                 
باستراتيجيات احلد من الفقر يف ظل حقوق اإلنسان وعلى أساس القواعد والقيم املكرسة يف التشريع الدويل ذي                 

 . الصلة
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 ٤ ٢-١ ...............................................تنظيم حلقة العمل -ألف  
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 ٤ ٥-٤ .....................افتتاح حلقة العمل وانتخاب الرئيس واملقرر -جيم  
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  افتتاح االجتماع-أوالً 

 العمل تنظيم حلقة -ألف 

استراتيجيات إدماج السكان املنحدرين من    ": كـان املوضوع الرئيسي حللقة العمل اإلقليمية لألمريكتني        -١
". أصل أفريقي يف برامج احلد من الفقر، وخباصة تلك الرامية إىل حتقيق اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية           

العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما  وُنظمـت حلقة العمل يف إطار أنشطة متابعة املؤمتر          
يتصـل بذلك من تعصب، وعمالً بتوصية فريق العمل املعين باألقليات يف دورتيه التاسعة والعاشرة املعقودتني على                 

 ٢٠٠٣/٢٣) اللجنة الفرعية(، وبقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ٢٠٠٤ و٢٠٠٣التوايل يف عامي 
الـذي دعيت فيه مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل تنظيم املزيد من احللقات الدراسية اإلقليمية                 

 .ودون اإلقليمية املتعلقة مبسائل من بينها األشخاص املنحدرون من أصل أفريقي

مجيع املشاركني، اعتمد   وبعـد عـرض الوثائق اليت أعدها اخلرباء ومناقشة مواضيع حلقة العمل بتدخل               -٢
 .املشاركون اإلعالن الوارد يف هذا التقرير والتوصيات املعروضة فيه

  املشاركون-باء 

ترد يف املرفق الثاين هلذا التقرير قائمة خرباء األمم املتحدة الذين شاركوا يف حلقة العمل، فضالً عن الدول  -٣
 .  واملنظمات غري احلكومية املشاركةوهيئات األمم املتحدة واملؤسسات املالية اإلمنائية

  افتتاح حلقة العمل وانتخاب الرئيس واملقرر-جيم 

افتتحت حلقة العمل ببيانات أدىل هبا كل من مدير الشؤون الدبلوماسية االجتماعية لوزارة خارجية بريو،  -٤
نامج األمم املتحدة اإلمنائي يف بريو،      السيد بيسينيت روخاس؛ واملنسق املقيم ملنظومة األمم املتحدة واملمثل املقيم لرب          

السيد خورخي شدياق؛ ورئيس فريق العمل املعين باألقليات ومنسق الفريق العامل املخصص املنشأ إلعداد دراسة              
تسـهم يف صـياغة إعالن دويل بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان، التابع للجنة الفرعية، السيد خوسي بينغوا؛     

فوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف أمريكا الالتينية والكارييب، السيد روبريتو            واملمـثل اإلقلـيمي مل    
 . غاريتون

 وانتخبـت بالتزكـية السـيدة خولـيا باريرا رئيسة حللقة العمل والسيدة خيسيال أرانديا كوبريوبياس          -٥
 .مقررة هلا

  إقرار جدول األعمال�دال 

 .دول األعمال الوارد يف املرفق األولأقرت حلقة العمل دون تصويت ج -٦
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  اختتام حلقة العمل-هاء 

واختتمت حلقة العمل ببيان للسيد روبريتو . اعتمد املشاركون مجيع التوصيات املقدمة يف اجللسات العامة -٧
ئيس غاريـتون، املمثل اإلقليمي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وآخر للسيد لويس هواركايا، ر              

 .املعهد الوطين، التابع حلكومة بريو، لتنمية الشعوب األصلية واملنحدرة من أصل أمازوين وأفريقي بريويف

  اإلعالن-ثانياً 

حنـن املشاركني يف حلقة العمل، املمثلني للحكومات واجملتمع املدين واملؤسسات اجلامعية وهيئات األمم               -٨
اصة لسياسات دعم املساواة العرقية يف الربازيل، السيدة ماتيلدا ريبريو؛          املتحدة، حبضور الوزيرة رئيسة األمانة اخل     

واخلبرية السامية املستقلة املعنية بتطبيق أحكام إعالن ديربان وبرنامج عملها، السيدة إدنا سانتوس روالند؛ واملقرر 
صل بذلك من تعصب، السيد     اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يت          

دودو ديـني؛ واخلـبرية املستقلة املعنية باألقليات، السيدة غي ماك دوغال؛، ورئيس فريق العمل املعين باألقليات       
ومنسـق الفريق العامل، التابع للجنة الفرعية، املخصص املنشأ إلعداد دراسة تسهم يف صياغة إعالن دويل بشأن                 

 املقرر لفريق العمل احلكومي الدويل املكلف       -لسيد خوسي بينغوا؛ والرئيس     الفقـر املدقـع وحقوق اإلنسان، ا      
بصـياغة توصيات بشأن تطبيق إعالن ديربان وبرنامج عملها تطبيقا فعاالً، السيد خوان مارتابيت؛ وعضو فريق                

ابع حلكومة  اخلـرباء املعين باألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي، السيد جو فرانس؛ ورئيس املعهد الوطين، الت              
بـريو، لتنمـية الشـعوب األصلية واملنحدرة من أصل أمازوين وأفريقي بريويف، السيد لويس هواركايا؛ واملمثل       

 اإلقليمي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، السيد روبريتو غاريتون؛ وممثلني لوكاالت متخصصة؛

 يف حلقة العمل اإلقليمية     ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤ إىل   ٢ يف تشينتشا يف الفترة من       وقـد اجتمعنا   -٩
لبلدان األمريكتني بشأن استراتيجيات إدماج السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف برامج احلد من الفقر، وخباصة 

ة تلـك الرامـية إىل حتقيق اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية، اليت نظمتها مفوضية األمم املتحدة السامي                 
 حلقوق اإلنسان بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛

  حكومة بريو على استضافة حلقة العمل اإلقليمية هذه؛نشكر -١٠

 الذي يعترف بأن السالم واألمن والتنمية       ٢٠٠٥ اإلعـالن املنبثق عن القمة العاملية لعام         نعـيد تأكـيد    -١١
 منظومة األمم املتحدة واألسس الالزمة لألمن والرفاه اجلماعيني،         وحقـوق اإلنسان متثل الدعائم اليت تقوم عليها       

 ويسلم بأن التنمية والسالم واألمن وحقوق اإلنسان مسائل مترابطة يعزز بعضها بعضاً؛

 املبادئ الواردة يف الوثائق اليت اعتمدها املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري             نعـيد تأكيد   -١٢
 لبلدان  ، واملؤمتر اإلقليمي  ٢٠٠١نـب ومـا يتصـل بذلك من تعصب، املعقود يف ديربان يف عام               وكـره األجا  

 الدول أن تنفذ بعناية مجيع االلتزامات اليت  ونناشد؛  ٢٠٠٠األمريكـتني املعقـود يف سانتياغو دي شيلي يف عام           
 تعهدت هبا يف هذين املؤمترين؛
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 دولة مثلها رؤساء دول وحكومات، وقعت ١٤٧ة، من بينها  دولة عضواً يف األمم املتحد١٨٩ بأن نذكّر -١٣
وأرسى اإلعالن  .  التزاماً عاملياً جديداً من أجل التنمية، جتّسد سياسياً يف إعالن األلفية           ٢٠٠٠سبتمرب  /يف أيلـول  

ادي دعـائم جدول أعمال جديد للتنمية يستند إىل القيم اليت هي مصدر ثراء كبري للعالقات الدولية يف القرن احل       
 والعشرين، وهي احلرية واملساواة والتضامن والتسامح واحترام الطبيعة واملسؤوليات اجلماعية املتنوعة؛ 

 أن من الالزم املضي     ونرى.  بأن إعالن األلفية يضفي على نوع اجلنس واإلثنية طابعاً عاملياً          أيضاً نذكّـر  -١٤
 تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛قدماً يف حتقيق املساواة يف هذين اجملالني كشرط أساسي ل

 مجيع وحنث.  جبعل فقر السكان املنحدرين من أصل أفريقي وفقر الشعوب األصلية جزءاً من املاضينلتزم -١٥
الفعاليات املسؤولة عن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية على االستناد يف أعماهلا إىل األسس الثابتة للقانون الدويل                

 حلقوق اإلنسان؛ 

 مبدأي عدم التمييز واملساواة املتالزمني، ومها عنصران أساسيان يف القانون الدويل حلقوق             نعـيد تأكيد   -١٦
اإلنسـان، ذُكـرا وُشـرحا يف اإلعـالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية                  

السياسية واتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية الدولية واالجتماعـية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و        
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقية الدولية                

 حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأسرهم؛

بأن العبودية وجتارة الرقيق، مبا فيها جتارة        من إعالن ديربان من إقرار       ١٣ ما ورد يف الفقرة      نعيد تأكيد  -١٧
الرقيق عرب احمليط األطلسي، كانت مآسي بغيضة يف تاريخ البشرية، ليس فقط بسبب وحشيتها املقيتة ولكن أيضاً                 
من حيث حجمها وطبيعتها املنظمة، وبوجه خاص إلنكارها لذاتية الضحايا، وبأن العبودية وجتارة الرق جرمية ضد 

وكان من الواجب اعتبارها كذلك دائماً، وخاصة جتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي، وأهنا من املصادر               اإلنسانية،  
واملظاهـر الرئيسـية للعنصـرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأن األفريقيني         

ب األصلية، كانوا ضحايا هلذه     واملـنحدرين من أصل أفريقي، واآلسيويني واملنحدرين من أصل آسيوي، والشعو          
 األعمال، وما زالوا ضحايا آلثارها؛

 على أمهية إعالن املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما نؤكد -١٨
. ف عنه يف األمريكتني   يتصل بذلك من تعصب، الذي جاء فيه أن تاريخ العبودية وجتارة الرقيق يف القارة األفريقية خمتل               

ونشأت العبودية  . والكارييب هم الذين عانوا وقاوموا العبودية     فاألشخاص املنحدرون من أصل أفريقي يف األمريكتني        
واصطدمت مناهضة العبودية ومقاومتها هبذه الرؤية املادية اليت ال ُينظر . يف نظام قيم ُينظر فيه إىل البشرية نظرة مادية

وكي . وتتطلب مكافحة الفقر اليوم التغلب على هذه الرؤية املادية أحادية البعد    . ال يف بعده املادي   فـيها إىل الفقر إ    
 ؛ واجملتمع غايته األوىلنكافح الفقر بفعالية، علينا بإنشاء نظام قيم ال يتخذ من الفرد بل من اجملموعة

كتني، أتاحت لنا استحضار جزء أساسي من        أن تشينتشا، املدينة املْعلَم يف تاريخ العبودية يف األمري         نعلـن  -١٩
هوية السكان املنحدرين من أصل أفريقي، مما هيأنا ال لبلورة مطالب فحسب بل أيضاً لفهم الثراء الثقايف والسياسي                 
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ويف هذا الصدد، أتاحت حلقة العمل فرصة إلحراز تقدم ال يستهان           . والروحي للشعوب املنحدرة من أصل أفريقي     
 ؛ جديد يقوم على هوية املنحدرين من أصل أفريقي يف سبيل دعم حقوق اإلنسان ومحايتهابه حنو وضع إطار

 أن باسـتطاعة السكان املنحدرين من أصل أفريقي أن يسامهوا من واقع تارخيهم              مـن جديـد    نؤكـد  -٢٠
اء عامل يسوده وحكمتهم املأثورة بالكثري من أجل بناء عامل أفضل وإزالة الشرور وتسخري إنسانيتهم األصيلة إلنش             

 السلم واملساواة؛

 أن منطقة أمريكا الالتينية والكارييب ال تزال لألسف أقل مناطق العامل إنصافاً، وذلك              بانشغال نالحـظ  -٢١
 أن هذا الوضع يكبح وترية احلد من الفقر ويعوق          ونرى. راجع للخصائص املختلفة اليت اتسم هبا استعمار املنطقة       

 ية التنمية ككل؛حث عجلة النمو ويعرقل عمل

 أن إدماج األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي بصورة فعلية يف العملية اليت باشرها إعالن األلفية       نؤكد -٢٢
لن يكون لـه تأثري إجيايب على هذه اجملموعة فحسب، بل أيضاً على التنمية االجتماعية االقتصادية داخل البلدان                 

 واملنطقة برمتها؛

 من أن الفقر يرتبط يف الغالب ارتباطاً ٢٠٠٠لوحظ يف مؤمتر سانتياغو املعقود يف عام  ما نؤكد من جديد -٢٣
وثـيقاً بالعنصـرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأن هذه املمارسات تضخم           

انت هذه العالقة بني    وقد ك . أوضاع الفقر والتهميش واإلقصاء االجتماعي لألفراد واجلماعات واجملتمعات احمللية        
السـكان املـنحدرين مـن أصل أفريقي والعنصرية والتمييز والفقر موضع حتليل وتوثيق وتأكيد يف هذه احللقة                  

 الدراسية املعقودة يف تشينتشا؛

 أن العوامل اليت تتسبب يف فقر السكان املنحدرين من أصل أفريقي والشعوب األصلية عوامل بنيوية                نرى -٢٤
. التمييز يتجسد أيضاً يف عدم تكافؤ الفرص فيما يتعلق بوصول هذه الفئات إىل اخلدمات األساسيةوأن . باألساس

وكـثرياً ما يواجه السكان املنحدرون من أصل أفريقي والشعوب األصلية أكثر من غريهم صعوبات يف النفاذ إىل    
ب    ونؤكد. األسواق واحلصول على االئتمان والتكنولوجيا     عدت تارخيياً من العمليات السياسية      أن هذه الفئات اسُت

 أن األحكام املسبقة العرقية     نالحظكما  . وُحـّد مـن قدرهتا على ممارسة الضغط من أجل احلصول على املوارد            
 واإلثنية من شأهنا أن تفاقم هذا الوضع؛

  يفعلى مدى التاريخ املنحدرون من أصل أفريقي من عنصرية ومتييز عنصري عانـاه  بـأن مـا     نسـلم  -٢٥
 القارة، وأن هذا يف أغلبيتهم يف بلدان كثرية تعيشهاألمريكتني هو السبب يف وضع التهميش والفقر واإلقصاء الذي 

 ؛الوضع مستمر بدرجات متفاوتة رغم اجلهود الكثرية اليت تبذل يف هذا الصدد

سكان املنحدرين من    ألن املؤشرات االقتصادية واالجتماعية اخلاصة بال      عن انشغالنا البالغ   نعـرب أيضاً   -٢٦
أصـل أفـريقي والشعوب األصلية، وال سيما مؤشرات الدخل واملوارد وحمو األمية والتمدرس والتعليم والعمالة                
والصـحة والـتغذية والسكن ومياه الشرب واإلصحاح ومعدل وفيات األطفال ومتوسط العمر املتوقع وفرص                

 أدىن من املتوسط الوطين لسكان دول األمريكتني، كما يظهر          املشاركة يف احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية،     
 كثرياً من البيانات املقدمة يف هذه احللقة الدراسية املعقودة يف تشينتشا؛
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 إزاء حالة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف األمريكتني، ونناشد اجملتمع الدويل أن              نعرب عن قلقنا   -٢٧
 املشاكل اليت متسهم؛يدعم مشاركة هؤالء السكان يف حل 

 أن عدم املساواة يف الدخل الذي يعاين منه السكان املنحدرون من أصل أفريقي والشعوب األصلية                نعلن -٢٨
يعـود يف جزء كبري منه إىل التباينات الصارخة يف مستوى رأس املال البشري ونوعيته وعائده، وإىل عدم تكافؤ                   

 األجور بسبب التمييز العنصري؛

 متتع األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي حبقوق اإلنسان بالكامل يتوقف أساساً على إعمال               أن نؤكد -٢٩
 التعليم عامالً أساسياً من     ونعترب. احلـق يف التعليم بالكامل، وهو شرط ال غىن عنه للتخلص من اإلقصاء والفقر             

 التعليم وإكمال املراحل الدراسية      أيضاً أن اجلمع بني حتسني مستويات الوصول إىل        ونرى. عوامل التنمية البشرية  
والنهوض بنوعية التعلم ليس ضرورياً لضمان احلقوق االجتماعية األساسية فحسب، بل يؤثر بصورة إجيابية أيضاً               
عـلى الـنمو االقتصادي واملساواة، بفضل تراكم رأس املال البشري وحتسن الظروف الصحية للسكان وتدعيم                

 اجملتمع عموماً؛

 تدين املستوى التعليمي لفئات كبرية من السكان املنحدرين من أصل أفريقي والشعوب األصلية  أننالحظ -٣٠
 يؤدي بدرجة كبرية إىل توارث الفقر من جيل إىل جيل؛

 بانشغال أن األطفال املنحدرين من أصل أفريقي، وال سيما البنات، ال ميكنهم مجيعاً االلتحاق               نالحـظ  -٣١
ومستوى اخلدمات التعليمية املتاحة هلؤالء     . ه وال الوصول الكامل إىل اخلدمات املدرسية      بالتعليم االبتدائي وإهناؤ  

 األطفال أقل بصفة عامة من احلد األدىن املوصى به؛

 الدول إىل حتديد العوائق وتوسيع وتكرار التجارب اإلجيابية على املستوى الوطين واإلقليمي فيما              ندعـو  -٣٢
 يق األهداف اإلمنائية لأللفية؛يتعلق بالتقدم احملرز يف حتق

 أمهية إدراج منظور حقوق اإلنسان يف استراتيجيات التنمية ومكافحة الفقر وكذلك القيمة اليت              نؤكـد  -٣٣
ونرى أن مبادئ حقوق اإلنسان تسهم يف معاملة األفراد الضعفاء والفئات الضعيفة على             . يضـيفها هذا املنظور   

 أن جتربة حقوق اإلنسان تقدم أفكاراً       ونؤكد من جديد  . ان عدم هتميشهم  أساس املساواة وعدم التمييز ويف ضم     
 مفيدة فيما يتصل بفعالية القوانني والسياسات واملمارسات املناهضة للتمييز وتدعم املساواة؛ 

 مجيع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب فيما يتعلق         نديـن  -٣٤
قتصادية واالجتماعية والثقافية وكل ما يتصل هبا من مسائل، مبا يف ذلك الوصول إىل فرص العمل                بـاحلقوق اال  

واملـزايا احلكومـية ورأس املـال واالئتمان والتكنولوجيا والتعليم والتدريب املهين واإلسكان والرعاية الصحية               
 خلدمات العامة وسائر أنواع اخلدمات؛واألنشطة البيئية والثقافية ومحاية التراث واملساواة يف احلصول على ا

 أن نساء الشعوب األصلية واملنحدرات من أصل أفريقي يعانني من الفقر بقدر أكرب، وخاصة منهن نالحظ -٣٥
وما فتئ هذا التباين    . ربات األسر، وذلك بسبب أشكال التمييز املتعددة اليت يتعرضن هلا فضالً عن قلة مواردهن             

 وخيمة على النساء وأبنائهن واألسرة اليت تشكل نواة اجملتمع؛يتفاقم مقترناً بعواقب 
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 أن النمو االقتصادي املستدام واستقرار االقتصاد الكلي واإلدارة السديدة عناصر أساسية للحد من              نرى -٣٦
. فقرفال بد أيضاً من اختاذ إجراءات حمددة لتعزيز املساواة وزيادة تأثري النمو على ال             . الفقـر لكـنها غري كافية     

 وتكتسي هذه اإلجراءات طابعاً ملحاً يف منطقتنا؛

 عن اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب، املتعلق باألهداف ٢٠٠٥ بالتقرير الصادر يف عام نذكّر -٣٧
 :اإلمنائية لأللفية يف سياق أمريكا الالتينية والكارييب، الذي أشار يف مجلة أمور إىل ما يلي

ـ  " )أ(  تقدم احملرز يف حتقيق هدف ختفيض نسبة الفقر املدقع إىل النصف تقدم غري كاف؛ وتفيد   إن ال
الدراسة املستندة إىل حسابات اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب خلطوط الفقر الوطنية بأن بلداً واحداً 

د على مدى األعوام األربعة عشر      بلـغ هـذا اهلدف بينما أحرزت مخسة بلدان أخرى تقدماً مهماً يف هذا الصد              
أما يف بقية البلدان، فقد كان      . ٢٠١٥ و ١٩٩٠املنقضـية من فترة األعوام اخلمسة والعشرين املمتدة بني عامي           

 ؛"التقدم ضئيالً، بل إن بعض البلدان سجلت تراجعاً

وع إىل النصف ختفيض نسبة الفقر املدقع واجل"من بني التحديات الرئيسية يف جمال السياسات أن  )ب( 
لتحقيق األهداف اإلمنائية يف املنطقة، بل      "  ال يقتضي منواً اقتصادياً سريعاً ومستداماً فحسب       ٢٠١٥حبلـول عام    

اتباع هنج مناسب إزاء النمو يف إطار املساواة، مما يستدعي إجراء تغيريات مؤسسية تتيح إدراج               "يتطلـب أيضاً    
 ؛"ت اإلمنائيةالسياسات االجتماعية يف قلب االستراتيجيا

إىل جانب احلد من الفقر واجلوع كهدف ملح على املدى القصري، ال بد من االستثمار يف رأس      " )ج( 
املال البشري بواسطة برامج اجتماعية كالتحويالت النقدية املشروطة اهلادفة إىل ضمان الرعاية الصحية واملساعدة 

 ؛..."طعام املدرسي والتغذية املدرسية يف التعليم االبتدائي والثانوي وبرامج ال

إن حالـة الفقر املدقع وأوجه العوز اليت تعيشها فئات كبرية من السكان ال تنتج عن اخنفاض                 " )د( 
وبّينت [...]. مسـتوى الدخل يف معظم البلدان فحسب، بل أيضاً عن استمرار عدم املساواة يف توزيع الدخل                 

طلوب ينخفض اخنفاضاً كبرياً إذا ما اقترن النمو االقتصادي       دراسـات شـىت أن عدد السنوات الالزم لتحقيق امل         
 ".بتوزيع مثاره على حنو أكفأ

  التوصيات-ثالثاً 

  التدابري الواجب اختاذها على املستوى الوطين-ألف 

 تدابري عامة

رقية  الدول أن تضع وتدعم وتنفذ تدابري تشريعية تكفل إعمال مبادئ عدم التمييز واملساواة الع              نناشـد  -٣٨
 بالدول أن تضع آليات للمعاقبة على هنيبكما  . والتنوع الثقايف بصورة كاملة طبقاً للصكوك الدولية ذات الصلة        

 اإلخالل هبذه املبادئ؛
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 الـدول عـلى اعتماد استراتيجيات وسياسات عامة ترمي إىل مكافحة التمييز والتعصب وتدعم      حنـث  -٣٩
يل هذه السياسات اهتماماً خاصاً لضحايا العنصرية والتمييز العنصري         وينبغي أن تو  . املسـاواة يف مجيع اجملاالت    

قصد تدارك القصور التعليمي والنهوض بنوعية التعليم وحتسني الوصول إىل اخلدمات الصحية واحلد من مستويات 
 وصول اإليدز، ال سيما يف صفوف السكان املنحدرين من أصل أفريقي، وزيادة/تفشي فريوس نقص املناعة البشرية

الفئات املستبعدة إىل مصادر العمالة، هبدف حتسني الفرص املتاحة هلا وضمان مشاركتها يف ازدهار ومناء جمتمعات 
 املنطقة؛

 الدول على أن تقوم، حسب مقتضى احلال، بإنشاء وتعزيز وتدعيم هيئات وطنية تعىن بدعم ومحاية        حنث -٤٠
 املنحدرون من أصل أفريقي والشعوب األصلية، وأن تتيح هلم          حقوق اإلنسان لضحايا العنصرية، وخباصة السكان     

 ما يكفي من املوارد لضمان فعالية أعماهلم؛

 الـدول أن تدمج املبادئ والغايات الواردة يف إعالن ديربان وبرنامج عملها يف أهداف التنمية                نناشـد  -٤١
  اإلمنائية لأللفية؛والقضاء على الفقر اليت اتفق عليها اجملتمع الدويل يف إطار األهداف

 بأمهية تدريب ضحايا العنصرية، وخاصة منهم النساء، كي يقوموا بتعزيز قدراهتم الذاتية، باعتبار              نسلّم -٤٢
 من مث أن يشارك السكان املنحدرون من أصل أفريقي والشعوب           ونطلب. ذلك هدفاً إمنائياً هاماً ومورداً رئيسياً     
يذ وتقييم القرارات اليت تؤثر على حياة ورفاه جمتمعاهتم احمللية واجملتمع بوجه األصلية مشاركة كاملة يف صياغة وتنف

 عام؛

 الدول إىل تدعيم األطر القانونية واملؤسسية هبدف ضمان احترام حقوق امللكية وحقوق الدائنني              ندعـو  -٤٣
فقر املواطنني وأكثرهم   والقـيام يف اآلن ذاته بإحداث زيادة كبرية يف فرص احلصول على االئتمان، قصد متكني أ               

 عرضة لإلقصاء من اإلسهام يف التنمية وإنشاء مشاريع صغرية وامتالك مساكنهم؛

 الدول على أن تكفل، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية، وجود منتديات للحوار متكن احلركة               نشجع -٤٤
كة يف عملية تصميم الربامج     االجتماعـية للسـكان املـنحدرين من أصل أفريقي والشعوب األصلية من املشار            
 واملشاريع املتعلقة بأوضاعهم يف جمال حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية االقتصادية؛

 الدول إىل أن تعزز املنظمات اليت تدعم املبادرات املتصلة بدعم ومحاية حقوق اإلنسان للسكان               ندعـو  -٤٥
 املنحدرين من أصل أفريقي وأن تدعم شبكات التبادل؛

 الدول على أن تضع برامج خللق فرٍص للعمل والدخل وإعالة الذات فضالً عن التدريب التقين واإلداري،                 شجعن -٤٦
يف جمـاالت مـن بينها األنشطة غري التقليدية، مع استخدام تكنولوجيات جديدة، لفائدة األشخاص املنحدرين من أصل                  

 ؛)Quilombos, Palenques, Cimarrónes(هلاربني أفريقي، وال سيما املنتمون منهم إىل باقي جمتمعات العبيد ا

 : نداًء عاماً إىل الدول واملنظمات غري احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املدين لالضطالع مبا يلينوجه -٤٧



E/CN.4/2006/23 
Page 11 

تنظيم محالت توعية للقطاع اخلاص كيما يقوم بدمج التنوع اإلثين والعرقي واجلنساين يف إطار               )أ( 
 مسؤولياته االجتماعية؛

وضـع بـرامج للتدريب املهين وإرساء نظام مايل للقروض الصغرية كحافز إلنشاء الشركات               )ب( 
 الصغرية والتعاونيات؛

 وضع برامج للتنمية املستدامة لفائدة ما تبقى من جمتمعات العبيد اهلاربني؛ )ج( 

 وضع برامج للعمل التضامين هبدف بناء املساكن اجملتمعية؛ )د( 

ن تكلف السلطات الوطنية بالقيام على أساس دوري بدراسة اآلثار املتوخاة لسياساهتا على  الدول أنناشد -٤٨
العمالـة والدخل فيما يتعلق بأضعف فئات السكان، وال سيما املنحدرون من أصل أفريقي والشعوب األصلية؛                

 آلثار إعادة توزيع اإلنفاق العام والقواعد اليت حتتم تعزيز مشاريع قوانني امليزانية واإلصالح الضرييب بإجراء حتاليل     
والضرائب؛ والتزام الكيانات العامة بالقيام بانتظام بتحديد اجلهات املستفيدة من براجمها هبدف وضع نظم فعالة               
للتنسـيق بني اهليئات االقتصادية واالجتماعية كيما تؤخذ األولويات االجتماعية يف احلسبان لدى رسم السياسة               

 االقتصادية؛

  الدول أن تقر بالتنوع الثقايف الذي تتسم به جمتمعات العبيد اهلاربني املتبقية؛اشدنن -٤٩

العمل احلكومي الدويل املكلف بصياغة توصيات بشأن تطبيق إعالن   الدول إىل دعم أعمال فريق       ندعـو  -٥٠
 ؛ديربان وبرنامج عملها تطبيقاً فعاالً فيما يتعلق بوضع معايري تكميلية ملناهضة العنصرية

 التعليم والتدريب واألطفال واملراهقون

 الـدول أن تزيد االستثمار االجتماعي يف األطفال واملراهقني، باعتبار ذلك استراتيجيةً ملكافحة         نناشـد  -٥١
وميكن . الفقر، آخذة يف اعتبارها حالة احلرمان التارخيية اليت يعيشها الصبيان والبنات املنحدرون من أصل أفريقي              

ذا النهج يف احليلولة دون استمرار استبعاد جيل جديد من األطفال والشباب املنحدرين من أصل               أن يسـاعدنا ه   
أفريقي من فوائد التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية، وهي فوائد ميكن أن حيصل عليها وعلى حق التمتع هبا       

  حبقوق اإلنسان؛فعلياً إن مل ُيحرم، بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، من التمتع الكامل

بـالدول أن تعطي األولوية الواجبة لتعليم األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي ضمن الربامج              هنيـب    -٥٢
 :وهلذا الغرض، ميكن أن تقوم الدول مبا يلي. وامليزانيات العامة

ة، من تنظيم محالت تثقيفية مبشاركة مؤسسات عامة، ال سيما يف ميدان التعليم والتدريب والثقاف )أ( 
 أجل مناهضة األفكار املسبقة اليت تتسبب يف التمييز العنصري؛

وضع برامج للقضاء على أسباب الوصم وعلى والقوالب النمطية املتعلقة بنوع اجلنس والعرق يف    )ب( 
 املواد التعليمية املستخدمة يف النظام التعليمي؛
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تدريب املعلمني العادي، حبسب واقع     إدراج موضـوع التنوع الثقايف وإسهامه يف اجملتمع ضمن           )ج( 
كـل بلـد، على حنو ميكّنهم من معرفة ثقافات الشعوب األصلية والسكان املنحدرين من أصل أفريقي ويلقّنهم                  

 مبادئ قبوهلا واحترامها والتسامح إزاءها؛ 

علم الذي قامت به منظمة األمم املتحدة للتربية وال       " طريق الرق "استخدام ونشر نتائج مشروع      )د( 
 والثقافة، عن طريق الربامج التعليمية؛

مـراجعة حمـتويات النصوص واملواد التعليمية الرمسية للكشف عن العناصر اليت تتسم ضمنا أو                 )ه( 
صـراحة بالعنصرية أو التمييز ضد أي جمموعة عرقية أو إثنية، وحتديد مقدار املعلومات املتوافرة عن كل جمموعة                  

 سكانية؛

 تعليم األطفال ذكوراً وإناثاً املنحدرين من أصل أفريقي الذين تتراوح أعمارهم بني االستثمار يف )و( 
  سنوات يف حاالت تدين املستوى الثقايف يف احمليط األسري؛٦ و٤

 : نداء عاما إىل الدول واملنظمات غري احلكومية وأعضاء اجملتمع املدين كي يقوموا مبا يلينوجه -٥٣

نحدرين من أصل أفريقي، وال سيما النساء، على التدريب يف جمال           دعـم حصول األشخاص امل     )أ( 
حقـوق اإلنسـان، وعلى املعلومات والتكنولوجيا واملعارف املتخصصة، كوسائل ال غىن عنها لتحسني االتصال       

 وزيادة مشاركتهم يف احلياة املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

نحدرين من أصل أفريقي ملعرفة آليات اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان          تدريـب األشـخاص امل     )ب( 
 والتنمية واملشاركة فيها؛

تنظـيم بـرامج تدريبية يف جمال التصرف واإلدارة وتنفيذ نظام مايل إلتاحة القروض الصغرية                )ج( 
 واحلوافز الالزمة إلنشاء املشاريع الصغرية والتعاونيات؛

تنمية القدرة على املطالبة باحلقوق، والترويج لنشوء قيادات        : السياسيتنظـيم برامج للتدريب      )د( 
 جديدة ومنظمات جديدة لألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي؛

 تنظيم برامج تدريبية يف جمال احلقوق اإلجنابية؛  )ه( 

 تنظيم برامج لتدريب العاملني يف قطاع الصحة؛ )و( 

  أصل أفريقي خمتصات ببحث مواضيع املرأة والعرق؛منح حوافز لتدريب نساء منحدرات من )ز( 

بالدول أن حتدد مدى ضمان النظم الوطنية حصول األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي على              هنيـب    -٥٤
ويتطلب ذلك حتليل مسألة التكافؤ يف جمال التحاق   . تغطـية تعليمـية جيدة النوعية على قدم املساواة مع غريهم          

  العمومية وبقائهم يف نظام التعليم وإكمال دراساهتم؛هؤالء األشخاص باملدارس



E/CN.4/2006/23 
Page 13 

 بأن الفقر وعدم احلصول على التعليم والبطالة والتفكك االجتماعي عوامل تؤدي يف غالب األحيان               نقّر -٥٥
 إىل الدول أن تويل اهتماما خاصا للشباب املنحدرين من أصل أفريقي            ونطلبإىل االنعـزال والتهميش والعنف،      

ون يف األحياء املهمشة للمدن الكبرية يف املنطقة ويتأثرون على حنو خاص بالعنف احلضري، على أن         الذيـن يعيش  
تتـناول احنراف األحداث والعنف وجتارة العقاقري املمنوعة واألسلحة على نطاق صغري من منظور اجتماعي قائم                

ب املنحدرين من أصل أفريقي مكانة      على حقوق اإلنسان، حيتل فيه تعزيز رأس املال البشري وبناء قدرات الشبا           
 رئيسية؛

مـنظمات حـركة املنحدرين من أصل أفريقي على أن تدرج يف جدول أعماهلا املسائل املتعلقة                حنـث    -٥٦
 باألطفال واملراهقني والنساء املنحدرين من أصل أفريقي، بوصفهم الفئة األكثر تعرضا للعنف نتيجة للفقر؛

 العمالة

ظمات الدولية واإلقليمية إجراء دراسات وطنية عن حالة السكان املنحدرين من أصل             الدول واملن  نناشد -٥٧
 أفريقي يف جمال العمالة؛

 بـالدول واهليئات الدولية واملنظمات احلكومية أن تقوم جبمع معلومات عن مظاهر التمييز ضد               هنيـب  -٥٨
 جيات للعمل؛السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف جمال العمالة، هبدف وضع استراتي

 أن حتسـني سـوق العمل ينبغي أن يشكل هو اآلخر هدفا رئيسيا من أهداف سياسة اجتماعية                  نـرى  -٥٩
 : الدول إىل القيام مبا يليندعولذلك، . اقتصادية مستدامة وشاملة

التعجـيل بتحسني التدريب ونظم الوساطة وممارسات التسجيل النقايب، سعيا إىل تدعيم إدماج              )أ( 
 ملستبعدة إدماجا مثمرا ومكافحة التمييز؛الفئات ا

 تزويد العاملني يف القطاع غري املنظم مبا ينقصهم من املساعدات واحلماية االجتماعية؛ )ب( 

الـدول على اعتماد تدابري ملموسة للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما    حنـث    -٦٠
تساوي اجلميع بالكامل أمام القانون، وعلى إزالة العوائق       يتصـل بذلـك مـن تعصب يف مكان العمل وضمان            

 األخرى؛

 :الدول بأن تتخذ التدابري التاليةنوصي  -٦١

وضـع بـرامج تدريبية على املهارات اخلاصة لتمكني السكان املنحدرين من أصل أفريقي من                )أ( 
 احلصول على عمل؛

 عمالة األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي؛اختاذ تدابري تشريعية واعتماد سياسات عامة تتصل ب )ب( 

 حتديد وتنفيذ إجراءات تفضيلية للنهوض بظروف عمالة السكان املنحدرين من أصل أفريقي؛ )ج( 
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وضـع تدابـري تركز على استحداث الوظائف على املستوى اجملتمعي، باعتبار ذلك استراتيجية         )د( 
 لدعم العمالة وأمن املواطنني؛

 دراسية قطرية مع النقابات ووزارات التخطيط واالقتصاد على الصعيد الوطين           تنظـيم حلقات    )ه( 
 هبدف وضع استراتيجيات إدماجية؛

استحداث آليات تنظيم فعالة خاصة بالعامالت يف املنازل، وال سيما املنتميات منهن إىل الشعوب  )و( 
 األصلية والسكان املنحدرين من أصل أفريقي؛

صة والعامة ترويج سياسات املساواة يف العمالة على الصعيد الداخلي ووضع آليات             الشركات اخلا  نناشد -٦٢
 داخلية لتسوية منازعات العمل؛

 :الدول أن تقيم حتالفات استراتيجية وتضع برامج منوذجية مع القطاع اخلاص هبدفنناشد  -٦٣

 ؛حتسني ظروف العمل داخل بيئة العمل، بوضع مدونات لقواعد السلوك مثال )أ( 

االئتمان (تعزيـز قـدرة املنتجني الصغار وأصحاب املشاريع الصغرية على االستثمار واإلدارة              )ب( 
 ؛)واملساعدة التقنية

 وضع برامج تدريبية تتعلق باحلصول على فرص العمل وتنمية املهارات يف سوق العمالة؛ )ج( 

 قوق أضعف الفئات يف جمال العمل؛ الدول أن تتأكد من عدم االرتباط بالتزامات دولية متس حبنناشد -٦٤

 الدول أن تتأكد من احترام حقوق أضعف الفئات وعدم تعليق هذه احلقوق أو احلد منها بأي حال نناشد -٦٥
 من األحوال ملنح حوافز لالستثمار اخلارجي؛

 سياسات اإلجراءات التفضيلية

 الذي حيث الدول، يف مجلة أمور، على  من برنامج عمل ديربان٩٢ الدول إىل تنفيذ مضمون الفقرة ندعو -٦٦
مجـع وحتليل وتوزيع ونشر البيانات اإلحصائية املوثوقة على الصعيدين الوطين واحمللي، وعلى اختاذ مجيع التدابري       "

األخـرى املتصلة بذلك والضرورية للعمل بانتظام على تقييم وضع األفراد واجلماعات ضحايا العنصرية والتمييز               
 ؛جانب وما يتصل بذلك من تعصبالعنصري وكره األ

 ويتعني بالنسبة   ؛ينـبغي أن تكون هذه البيانات اإلحصائية مصنفة تفصيالً وفقاً للتشريع الوطين            )أ( 
ما يرونه  ملـثل هـذه املعلومات، حيثما كان مالئماً، أن ُتجمع مبوافقة صرحية من جانب الضحايا، على أساس                  

ضمان  اإلنسان واحلريات األساسية، كاللوائح اخلاصة حبماية البيانات و        وطبقاً لألحكام املتعلقة حبقوق   ألنفسهم  
  وال جيوز إساءة استعمال هذه املعلومات؛؛حرمة اخلصوصيات
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ينبغي مجع البيانات واملعلومات اإلحصائية هبدف رصد حالة اجلماعات املهمشة، ووضع وتقييم             )ب( 
إىل منع ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره رامية  الالتشريعات والسياسات واملمارسات والتدابري األخرى

دون قصد على سليب األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك لغرض حتديد ما إذا كان ألي من التدابري أثر 
وحتقـيقا هلـذه الغاية، يوصى بوضع استراتيجيات طوعية وتوافقية وتشاركية لعملية مجع وتصميم              . الضـحايا 
 ملعلومات؛واستخدام ا

ينبغي أن تراعي املعلومات املؤشرات االقتصادية واالجتماعية مبا يف ذلك، عند االقتضاء، الصحة        )ج( 
والعمر املتوقع لدى الوالدة، ومعدل اإلملام بالقراءة والكتابة، الوفيات النفاسية، والوضع الصحي، ووفيات الرضع و

، واملرافق  الرعاية الصحية العقلية والبدنية، واملياه    خدمات   و  وملكية األرض،  ، والسكن ،ومستوى التعليم، والعمل  
الطاقة واالتصاالت، والفقر، ومتوسط الدخل املتاح، وذلك من أجل وضع سياسات للتنمية االجتماعية الصحية، و

 ؛"يف األوضاع االجتماعية واالقتصاديةتقلل من أوجه التفاوت واالقتصادية 

 إطار برامج اإلجراءات التفضيلية، نظام حصص لفائدة األشخاص املنحدرين  الدول إىل أن تضع، يفندعو -٦٧
 الشركات اخلاصة والعامة، مبا يف      ندعوكما  . من أصل أفريقي يف تشكيل أجهزهتا التنفيذية والتشريعية والقضائية        

 ذلك شركات االتصال، إىل اعتماد هذه احلصص يف انتقاء املوظفني وترقيتهم؛

 أن تضع استراتيجيات وسياسات وبرامج ومشاريع تتعلق بالنمو االقتصادي تساهم يف         الدول إىل  ندعـو  -٦٨
وميكن أن تتخذ . مكافحة أوجه احلرمان التارخيية اليت يتعرض هلا السكان األصليون أو املنحدرون من أصل أفريقي

يج هذه الربامج ومتابعتها يف هذه التدابري شكل برامج إجراءات تفضيلية يف القطاع النظامي والعمل أيضاً على ترو
إىل الدول أن تضع يف احلسبان، لدى اعتماد هذه السياسات وتنفيذها، دعم املساواة             نطلب  كما  . القطاع اخلاص 
 بني اجلنسني؛

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري اليت جاء هبا أن            ٢ مبحتوى املادة    نذكّـر  -٦٩
 املعتمدة ال لشيء إال لضمان النماء الكايف لبعض الفئات العرقية أو اإلثنية أو بعض األشخاص                الـتدابري اخلاصة  

الذيـن حيـتاجون إىل احلماية الالزمة، قصد ضمان التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية وإعماهلا يف كنف       
، نتيجة لذلك، إدامة أية حقوق خاصة       املسـاواة، ال تعترب تدابري قائمة على التمييز العنصري ما مل يترتب عليها            

 بفئات عرقية خمتلفة وأن ينتهي العمل هبا عند حتقيق األهداف اليت جعلت من أجلها؛

 املساواة بني اجلنسني

الدول واجملتمع املدين دعم محالت تربز قيمة نساء الشعوب األصلية واملنحدرات من أصل أفريقي              نناشد   -٧٠
ية الراسخة يف املخيلة االجتماعية اليت تتسبب يف احلطّ من شأهنن، وخباصة يف سوق              كطريقة إلزالة القوالب النمط   

 العمل؛

فقد بينت الدراسات املنجزة أن حمو      .  الدول أن تشجع برامج حمو األمية اخلاصة بالنساء البالغات         نناشد -٧١
تعليم أبنائهن وبناهتن وسائر أطفال     أمـية البالغات يؤثر تأثريا كبريا على احلد من الفقر ويؤثر تأثريا حامسا على               

 حميطهن؛
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 إىل الدول أن تتيح لنساء الشعوب األصلية واملنحدرات من أصل أفريقي وصوال فعليا إىل التعليم،                نطلب -٧٢
 بتنظيم برامج تدريب مهين تساعدهن يف اخلروج من املهن النمطية كاخلدمة املرتلية؛

 حتسني مجع البيانات املصنفة

 : الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية إىلنطلب -٧٣

إدراج موضـوع العرق واإلثنية يف عمليات التعداد الوطنية وغريها من وسائل مجع املعلومات               )أ( 
 املتعلقة بالسكان؛

 تصنيف مؤشر التنمية البشرية حبسب الفئات اإلثنية ونوع اجلنس بالنسبة إىل مجيع دول املنطقة؛ )ب( 

تمع املدين باستخدام وسائط اإلعالم كوسائل قيمة لدعم احترام اآلخر والتسامح إزاءه            الدول واجمل  نوصي -٧٤
 واحترام الكرامة اإلنسانية، يف إطار رؤية حقيقية للتعددية وتنوع ثقافات املواطنني؛

  التدابري الواجب اختاذها على الصعيد الدويل-باء 

 الوكاالت الدولية واملالية واإلمنائية

مم املتحدة، وال سيما برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أن تقوم برصد األهداف اإلمنائية لأللفية،              باألهنيب   -٧٥
بالتركـيز على كشف التباينات اإلثنية داخل بلدان املنطقة، قصد ضمان حتقيق هذه األهداف يف أشد اجملتمعات                 

 ضعفاً؛

هليئات اخلاصة واهليئات املتخصصة التابعة لألمم      املؤسسـات املالية واإلمنائية والربامج التنفيذية وا      حنـث    -٧٦
 :املتحدة على أن تقوم وفقا مليزانياهتا العادية وإجراءات أجهزهتا القيادية مبا يلي

 ختصيص أموال لتمويل مشاريع إمنائية لفائدة اجلماعات املنحدرة من أصل أفريقي يف املنطقة؛ )أ( 

ومات املنطقة كيما ُتدرج العنصر اإلثين يف خططها اإلمنائية         تقـدمي املساعدة التقنية واملالية حلك      )ب( 
الوطنـية، وذلك باتباع هنج قائم على املشاركة وبالعمل مع منظمات املنحدرين من أصل أفريقي من أجل إعداد      

 تلك اخلطط وتنفيذها؛

حية، وشبكات  املدارس، واملراكز الص  : املسامهة يف متويل البىن التحتية األساسية للمجتمع، وهي        )ج( 
 املياه، والطرق، واجلسور؛

زيـادة كم اإلعانات املقدمة لألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي فيما يتصل باحلصول على               )د( 
 اخلدمات األساسية؛
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 اهليئات الدولية املعنية بدعم التنمية ومكافحة الفقر، من قبيل البنك الدويل ومصرف التنمية للبلدان ندعو -٧٧
ـ    رنامج األمـم املتحدة اإلمنائي، إىل إعطاء األولوية الواجبة لتعليم األشخاص املنحدرين من أصل             األمريكـية وب

 أفريقي؛

 إىل وكاالت التعاون اخلاصة أن تقدم الدعم املايل خلطط عمل اجملتمع املدين املتصلة مبتابعة مؤمتر                نطلـب  -٧٨
 ديربان؛

اآلثار االجتماعية لسياساهتا االقتصادية وأن تضع      " إبراز" إىل املؤسسات املالية واإلمنائية أن تيسر        نطلب -٧٩
 معايري لتقييم التأثري االجتماعي لسياساهتا على اجملتمعات احمللية املنحدرة من أصل أفريقي وعلى الشعوب األصلية؛

واة  بأمهـية اسـتراتيجية مصرف التنمية للبلدان األمريكية فيما يتعلق باحلد من الفقر ودعم املسا               نقـر  -٨٠
 إىل الوكاالت اإلمنائية األخرى أن      ونطلب.  تدعيمها حيثما وجدت وإقرارها حيث ال توجد       ونطلباالجتماعية،  

 :تستلهم إجراءاهتا من االستراتيجيات التالية ملصرف التنمية للبلدان األمريكية

ملتاحة هلا؛ وإجراء   دعم اإلجراءات الرامية إىل زيادة إنتاجية الفئات الفقرية والفرص االقتصادية ا           )أ( 
إصـالحات لتحسـني خيارات العمالة؛ وتوفري البىن األساسية لألنشطة املنتجة؛ وإتاحة التكنولوجيات اجلديدة              

التكنولوجيا واملساعدة  (ووسـائل التعاون اليت تساعد على املنافسة؛ وتنفيذ استثمارات منتجة يف الوسط الريفي              
عها، واحلصول على األراضي، واألنشطة القائمة على نوعية الثروة         التقنـية، والـري، وتغـيري الزراعات وتنوي       

 ؛)الطبيعية

دعم املؤسسات اليت تشجع إدماج الفئات املهمشة يف احلياة السياسية؛ وتأمني الوصول املتساوي  )ب( 
ستبعدة؛ وتنمية إىل العدالة؛ وإقرار أوجه تآزر بني الدولة والسوق هبدف دعم املساواة، وتلبية احتياجات الفئات امل

القـدرة على اعتماد وتصميم وتنفيذ سياسات وبرامج فعالة للتخفيف من معاناهتا؛ ودعم اإلجراءات الرامية إىل                
إزالة التباينات اهليكلية يف رأس املال البشري، ال سيما يف جمال الصحة والتعليم؛ وضمان تكافؤ الفرص على مدى 

 تساهم يف إقصاء األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي وخباصة النساء           احلـياة؛ وإزالـة العوائق االجتماعية اليت      
مـنهم؛ ودعـم التنمية احمللية واإلقليمية يف املناطق املهمشة؛ وإصالح النظم البيئية أو احلفاظ عليها يف اجملتمعات               

 الفقرية؛

 تدعيم آليات األمم املتحدة

 : اجلمعية العامة إىل أن تنظر يف إمكانيةندعو -٨١

إعـالن عقد دويل لألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي، هبدف تعزيز التعاون الدويل حلل ما                )أ( 
 يواجهونه من مشاكل يف ميادين كحقوق اإلنسان والبيئة والتنمية االجتماعية واالقتصادية والتعليم والصحة؛

دة التقنية من   إنشاء صندوق طوعي لفائدة األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي، يقدم املساع           )ب( 
 أجل تنفيذ املشاريع اإلمنائية ويشجع اإلجراءات التفضيلية؛
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تقـدمي هذا الصندوق أيضا مسامهات تيسر مشاركة األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي يف               )ج( 
 اجتماعات فريق العمل املعين باألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي التابع للجنة حقوق اإلنسان؛

ومة األمم املتحدة إنشاء فريق مشترك بني الوكاالت خاص بأمريكا الالتينية والكارييب،             إىل منظ  نطلـب  -٨٢
يـتوىل معاجلة القضايا الرئيسية حلقوق اإلنسان وحق املنحدرين من أصل أفريقي يف التنمية، ويدعم يف اآلن ذاته                  

 أعمال جمتمعاهتم؛

 أن تنشئ مراكز اتصال داخل األفرقة القطرية ُتعىن          إىل األمم املتحدة، يف إطار املساعدة اإلمنائية،       نطلب -٨٣
وميكن أن تقوم هذه املراكز بأمور من بينها التأكد من إدراج . حبقوق املنحدرين من أصل أفريقي يف البلدان املعنية

 مشاريع خاصة باألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي يف اخلطط اإلمنائية الوطنية؛

دة واملنظمات اإلمنائية املتعددة األطراف أن تطبق سياسات قائمة على التنوع     منظومة األمم املتح   نناشـد  -٨٤
واملساواة العرقية ومراعاة نوع اجلنس يف عمليات توظيف العاملني يف امليادين التقنية واملتخصصة واإلدارية، حبيث               

 شمولة بواليتها؛تعكس مكاتب األمم املتحدة يف بلدان املنطقة بصورة فعلية تنوع وتركيبة الشعوب امل

وكاالت اإلحصاءات الوطنية واهليئات اإلقليمية ومنظومة األمم املتحدة بأن تضع، يف إطار مجع          نوصـي    -٨٥
 البيانات اإلحصائية الرمسية املتعلقة بالتنمية، نظما إعالمية تراعي الطابع العرقي واإلثين للسكان؛

سنويا حلقات دراسية أو حلقات عمل بشأن حقوق         املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بأن تنظم        نوصي -٨٦
اإلنسـان واألشـخاص املنحدرين من أصل أفريقي يف املنطقة، وأن تنظم باخلصوص حلقة دراسية لتحليل مدى                 
إسهام وسائط اإلعالم اإلبقاء على النعرة العنصرية والترويج هلا وكذلك دورها يف القضاء على القوالب النمطية                

 عرقية؛وترويج املساواة ال

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بأن تدعم مبادرة فريق اخلرباء املستقلني املعين بدراسة إمكانية             نوصـي    -٨٧
 وضع مؤشر للمساواة العرقية؛

األمم املتحدة على أن تباشر، بالتنسيق مع معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية، برنامج              حنث   -٨٨
كز جامعية يف املنطقة تعىن بدراسة مسائل السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف             حبـث خاصـا منسقا مع مرا      

وينبغي أن ُيشارك املنحدرون من أصل أفريقي بصفة مباشرة يف أنشطة البحث والترويج، وأن تشمل               . األمريكتني
 هذه األنشطة اجلوانب التارخيية واالجتماعية واالقتصادية؛

إلمنائي توعية موظفيها وخربائها التقنيني املتخصصني وتدريبهم كي يتمكنوا          إىل وكاالت التعاون ا    نطلب -٨٩
 من إدراج اخلصائص العرقية واإلثنية واملتعلقة بنوع اجلنس يف مجيع مشاريعهم وبراجمهم؛

 إىل وكـاالت األمم املتحدة واملنظمات اإلمنائية املتعددة األطراف أن تضّمن تقاريرها السنوية              نطلـب  -٩٠
 عن التقدم احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ويف متابعة مؤمتر ديربان، فيما يتصل باألشخاص                معلومـات 

 املنحدرين من أصل أفريقي؛
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 املرفق األول

 جدول األعمال

 .افتتاح االجتماع -١

 .املقرر وإقرار جدول األعمال/انتخاب الرئيس -٢

غيس، املنسق العام للتحالف االستراتيجي للسكان املنحدرين من السيد رومريو رودري: متابعة مؤمتر ديربان -٣
 .أصل أفريقي يف أمريكا الالتينية والكارييب

عروض من املنظمات غري احلكومية بشأن حالة الفقر اليت يعيشها األشخاص املنحدرون من أصل أفريقي                -٤
 :والتعليم، وظروف السكنمن ناحية متوسط العمر املتوقع، والوضع الغذائي والصحي، والعمالة، 

 ؛نيوزديالسيدة ماريون أوكاالغن، صحفية يف جريدة : ترينيداد وتوباغو

 السيدة سيسيليا رامرييس ريباس، معهد تنمية النساء السود يف بريو؛: بريو

 ؛Red Afrovenezolanaالسيد خيسوس غارسيا، : فرتويال

 يب؛السيد غوستابو مكاناكي، طبيب أفريقي كولوم: كولومبيا

 All For Reparations andالسيدة هاريت أبو بكر والسيد سيليس حممد، : الواليات املتحدة

Emancipation (AFRE)؛ 

 .، إكوادورAfroamérica XXIالسيد إبسن هرينانديس بالنسيا، رئيس : إكوادور

 أفريقي يف وضع    الفريق العامل املعين بالنظر يف مقترحات تيسري مشاركة األشخاص املنحدرين من أصل            -٥
ومراقبة وتقييم برامج احلد من الفقر، وال سيما تلك املتعلقة بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية فيما يتصل            

ويرأس هذا الفريق املنسق املقيم ملنظومة األمم املتحدة واملمثل املقيم . باحلد من الفقر على املستوى الوطين
 :و، السيد خورخي شدياقلربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف بري

 :التنمية البشرية كنهج شامل للقضاء على اجلوع والفقر -

  بريو؛السيد لويس بارغاس، املنسق العام لتقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن التنمية البشرية يف

ملتعددة مقترحات موجهة إىل البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واحلكومات واهليئات ا -
 :األطراف بشأن مشاركة األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي
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  غري احلكومية، كولومبيا؛CIMARRONالسيد ليوناردو رياليس، ممثل منظمة 

 السيدة خيسيال أرانديا كوبريوبياس، ممثلة االحتاد الوطين للكتاب والفنانني الكوبيني، كوبا؛

لرامية إىل حتقيق اهلدف اإلمنائي األول لأللفية       مـا السـبيل إىل ضـمان أن تساعد السياسات ا           -
 األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي وأال تضر هبم؟

السـيد مارسيلو بايكساو، أستاذ يف معهد االقتصاد جبامعة ريو دي جانريو الفدرالية، ومنسق              
 املرصد األفريقي الربازيلي؛

شخاص املنحدرين من أصل أفريقي يف الربامج       الـتجارب احملددة والعرب املستخلصة عن كيفية إشراك األ         -٦
 :املتصلة باحلد من الفقر

 :آراء احلكومات -

السيدة ماتيلدا ريبريو، الوزيرة رئيسة األمانة اخلاصة لسياسات دعم املساواة العرقية يف الربازيل؛  
كـيف تضـطلع الـربازيل مبكافحـة فقر األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي؟ الصعوبات               

 ات؛والنجاح

السـيد خورخي رامرييس، املعهد الوطين لتنمية الشعوب األصلية واملنحدرة من أصل أمازوين             
وأفريقي بريويف، التابع حلكومة بريو، كيف تضطلع بريو مبكافحة فقر األشخاص املنحدرين من             

 أصل أفريقي؟ الصعوبات والنجاحات؛

 :آراء املؤسسات املالية الدولية -

امني، املسؤول القطاعي عن جمال التنمية االجتماعية يف أمريكا الالتينية،          السيد ماك دونالدز بني   
 البنك الدويل؛

 السيد خوان بابلو سيبريي، أخصائي يف التنمية االجتماعية، مصرف التنمية للبلدان األمريكية؛

 :آراء املنظمات غري احلكومية -

 ؛Fala Pretaنسان يف منظمة السيدة ديز بينيديتو، املنسقة املعنية حبقوق اإل: الربازيل

 :آراء منظومة األمم املتحدة -

 السيد روبريتو غاريتون، املمثل اإلقليمي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان؛
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السيد خوان أورتيس، مستشار اليونيسيف اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكارييب املعين بالربنامج           
 .الشعوب األصلية والسكان املنحدرين من أصل أفريقياملتعدد األقطار واملبادرات املشتركة مع 

عرض بشأن تدابري حمددة هتدف إىل إدراج هنج قائم على حقوق اإلنسان يف الربامج الرامية إىل احلد من                   -٧
الفقـر، وخباصـة تلك املتعلقة بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف جمال احلد من الفقر، وطرق إدماج                 

 التدابري املزمع اختاذها وإطار العمل يف املستقبل؛:  من أصل أفريقياألشخاص املنحدرين

 السيدة غي ماك دوغال، اخلبرية املستقلة املعنية باألقليات؛

السـيد خوسـي بينغوا، رئيس فريق العمل املعين باألقليات ومنسق الفريق العامل التابع للجنة               
إعالن دويل بشأن الفقر املدقع وحقوق      الفرعية املخصص املنشأ إلعداد دراسة تسهم يف صياغة         

 اإلنسان؛

السـيد دودو ديني، املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره             
 األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

السيدة إدنا سانتوس روالند، اخلبرية السامية املستقلة املعنية بتطبيق أحكام إعالن ديربان وبرنامج 
 ملها؛ع

 املقرر -السيد خوان مارتابيت، ممثل شيلي الدائم لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف والرئيس   
لفـريق العمـل احلكومي الدويل املكلف بصياغة توصيات بشأن تطبيق إعالن ديربان وبرنامج              

 عملها تطبيقا فعاال؛

 .ل أفريقيالسيد جو فرانس، عضو فريق اخلرباء املعين باألشخاص املنحدرين من أص

 :عدم املساواة، واإلثنية، واإلقصاء يف بريو -٨

 السيد أدولفو فيغريوا، أستاذ اقتصاد يف جامعة بريو الكاثوليكية؛

 .مقترحات استنتاجات وتوصيات

 .النظر يف االستنتاجات والتوصيات واعتمادها -٩

 . اختتام حلقة العمل -١٠
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 املرفق الثاين

 قائمة املشاركني

 املتحدةخرباء األمم 

السيد دودو ديني، املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما 
 يتصل بذلك من تعصب؛

 السيدة إدنا سانتوس روالند، اخلبرية السامية املستقلة املعنية بتطبيق أحكام إعالن ديربان وبرنامج عملها؛

 ملستقلة املعنية باألقليات؛السيدة غي ماك دوغال، اخلبرية ا

السـيد خوسـي بينغوا، رئيس فريق العمل املعين باألقليات ومنسق الفريق العامل التابع للجنة الفرعية                
 املخصص املنشأ إلعداد دراسة تسهم يف صياغة إعالن دويل بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان؛

 املقرر لفريق   -م املتحدة يف جنيف والرئيس    السـيد خوان مارتابيت، ممثل شيلي الدائم لدى مكتب األم         
 العمل احلكومي الدويل املكلف بصياغة توصيات بشأن تطبيق إعالن ديربان وبرنامج عملها تطبيقا فعاال؛

 .السيد جو فرانس، عضو فريق اخلرباء املعين باألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي

 الدول

 .ياالربازيل وبوليفيا وبريو وغواتيماال وكولومب

 هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة

 .اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومصرف التنمية للبلدان األمريكية والبنك الدويل

 املنظمات غري احلكومية واملؤسسات األكادميية وأعضاء آخرون يف اجملتمع املدين

Afroamérica XXI, Afrolider, ASONEDH ،  اتيجي لسـكان أمريكا الالتينية والكارييب  الـتحالف االسـتر
، ,Cimarrones Perú، مركز التنمية اإلثنية AFRE, Centro Mundo de Ebanoاملـنحدرين مـن أصل أفريقي  

Cimarrón Colombia   ،دار الـثقافة اهلـندية األفريقية األمريكية ،Color Cubano،  منظمةFala Preta للنساء 
ــربازيل  ,Global Rights, Movimiento Francisco Congo, ONECA, CEDEMUNEPالســود يف ال

Organización de Chincha Margaritas،املرصد األفريقي الربازيلي، املكتب  ، جامعة ريو دي جانريو الفدرالية
 .األفريقي التابع ملؤمتر مجهورية بريو، جامعة بريو الكاثوليكية، بلدية الكارمن

_ _ _ _ _ 


