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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية والعشرون

   من جدول األعمال٩البند 
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن          

   إعالن وبرنامج عمل ديربانمتابعة وتنفيذ: أشكال التعصب

 عن دورته   يقيتقرير فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفر            
  احلادية عشرة

  إضافة    

  * أفريقيلمشروع برنامج العمل املتعلق بعقد املنحدرين من أص    

  موجز    
العمل أُعدَّ فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي مشروع برنامج              

وفقاً ملا طلبتـه اجلمعيـة      ) ٢٠٢٣-٢٠١٣(هذا املتعلق بعقد املنحدرين من أصل أفريقي        
ويرتكز هذا املشروع بشدَّة على إعـالن وبرنـامج عمـل           . ٦٦/١٤٤العامة يف قرارها    

ديربان، والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض ديربان، واإلعالن السياسي الصادر عن اجتماع           
رفيع املستوى الذي ُعقد لالحتفال بالذكرى السنوية العاشـرة العتمـاد           اجلمعية العامة ال  

، واالتفاقية الدولية للقضاء على     )٦٦/٣قرار اجلمعية العامة    (إعالن وبرنامج عمل ديربان     
وهو يستند إىل اإلسهامات الواردة من الدول األعـضاء         . مجيع أشكال التمييز العنصري   

ن التعليقات اليت أُديل هبا خالل الـدورة احلاديـة          وغريها من أصحاب املصلحة، فضالً ع     
الراهنة حلقـوق اإلنـسان      عن احلالة    حملةّ عامة ويقدم هذا املشروع    . عشرة للفريق العامل  

__________ 

  . استنسخت مرفقات هذا التقرير كما وردت وباللغة اليت قدمت هبا فقط  *  
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. لتحديات اليت تواجههم، مبا يعزز مسوَّغات العقد      اخلاصة باملنحدرين من أصل أفريقي وا     
ويقـدم  وحيدد جمـاالت األولويـة   ،  "االعتراف والعدالة والتنمية  "قد مواضيع   عويقترح لل 
والتوعية بتاريخ املنحدرين من أصـل أفريقـي        حمددة يف جماالت منها التثقيف،      توصيات  

 ومشاركة املنحدرين من أصل أفريقي وإدماجهم       ؛تجارهبم وإسهاماهتم يف التنمية العاملية    بو
اصة؛ وتعزيز احلـق يف   يف مجيع جماالت اجملتمع؛ والتمييز يف إقامة العدل؛ واعتماد تدابري خ          

التنمية وتدابري مكافحة الفقر؛ واحلصول على نوعية جيدة من التعليم، وفـرص العمـل،              
ويقترح أيضاً اسـتراتيجية    . والسكن واخلدمات الصحية؛ ومعاجلة أشكال التمييز املتعددة      
خلاصة وبالنظر إىل الطبيعة ا   . دولية وآليات تنسيقية على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل       

، خصوصاً فيما يتعلق    ن من أصل أفريقي   يواجهه املنحدرو كثرياً ما   والفريدة للتمييز الذي    
بتركات االستعمار، واالسترقاق، وجتارة الرقيق َعرب احمليط األطلسي، يرى الفريق العامـل       

ز أنه من املناسب التمييز بدقة بني حالتهم وحالة اجملموعات األخرى اليت تواجه أيضاً التميي             
ضرورة تشكيل وحتديد فئـات قانونيـة       أيضاً  يرى  و. العنصري وغريه من أشكال التمييز    

لذلك و. معينة مبا يتيح تلبية احتياجاهتم بشكل مالئم والتغلب على العقبات اليت تواجههم           
على التمييـز العنـصري،     متاشياً مع إحدى توصيات جلنة القضاء       يوصي الفريق العامل،    

تعزيز حقوق اإلنسان اخلاصة باملنحدرين مـن       مم املتحدة بشأن    مشروع إعالن لأل  بوضع  
 كي يوافق عليـه جملـس       ٢٠١٥حبلول عام   واحترام هذه احلقوق بالكامل     أصل أفريقي   
  .حقوق اإلنسان

  
  



A/HRC/21/60/Add.2 

3 GE.12-15686 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ١٧-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٧-١  ............................................................اخللفية  - ألف     
  ٦  ١٧-٨  نسان الراهنة للمنحدرين من أصل أفريقينظرة عامة عن حالة حقوق اإل  -  باء     

  ٨  ٢٠-١٨  .......................................................اإلطار املعياري للعقد  - ثانياً  
  ٩  ٢٧-٢١  ..................................................................املوضوع  - ثالثاً  

  ٩  ٢٢  .........................................................االعتراف  - ألف     
  ١٠  ٢٥-٢٣  ............................................................العدالة  -  باء     
  ١٠  ٢٧-٢٦  ............................................................التنمية  - جيم     

  ١١  ٢٨  ..................................................................األهداف  - رابعاً  
  ١٢  ٤١-٢٩  ...........................ين من أصل أفريقيجماالت األولوية يف عقد املنحدر  - خامساً  

  ١٢  ٣٣-٢٩  .........................................................االعتراف  - ألف     
  ١٦  ٣٥-٣٤  ............................................................العدل  -  باء     
  ٢٠  ٤٠-٣٦  ............................................................التنمية  - جيم     
  ٢٤  ٤١  .............................................أشكال التمييز املتعددة  - دال     

  ٢٦  ٤٨-٤٢  ...................................الفئات املستهدفة واجلهات الفاعلة األخرى  - سادساً  
  ٢٧  ٤٩  ...........................................االستراتيجيات على الصعيد الدويل  - سابعاً  

  ٢٩  ٥٦-٥٠  ...............................................................تنسيق العقد  - ثامناً  
  ٢٩  ٥٥-٥١  .....................................................الصعيد الوطين  - ألف     
  ٣٠  ٥٦  .........................................الصعيدان الدويل واإلقليمي  -  باء     

Annexes Page 

 I. List of stakeholders that provided replies to the questionnaire for the Draft Programme  
  of Action for the Decade..................................................................................................................  31 

 II. List of stakeholders that provided written comments on the first Draft Programme of  
  Action for the Decade ......................................................................................................................  32 

 



A/HRC/21/60/Add.2 

GE.12-15686 4 

  مقدمة  -أوالً  

  اخللفية  -ألف  
، الذي اعتمدته يف دورهتـا الـسادسة        ٦٦/١٤٤شجعت اجلمعية العامة يف قرارها        -١

املنحدرين من أصل أفريقي، متضمناً      والستني، الفريق العامل على أن يضع برنامج عمل لعقد        
موضوعاً له، كي يعتمده جملس حقوق اإلنسان، متهيداً إلعـالن العقـد الـذي يبـدأ يف                 

  .، عقداً للمنحدرين من أصل أفريقي٢٠١٣ عام
ويشدِّد الفريق العامل يف وضع مشروع برنامج العمل هذا على مركزيـة إعـالن                -٢

مله يف سياق التنفيذ التام والفعال هلمـا، خـصوصاً          وبرنامج عمل ديربان ويلتزم بتوجيه ع     
 َعـرب احملـيط     يقيوصي به من استراتيجيات للتغلب على تركات االسترقاق، وجتارة الرق          ما

 على الوضع احلايل للمنحدرين مـن أصـل         رياألطلسي، واالستعمار، اليت أثرت بشكل كب     
اضح للغاية فيما يتعلق بأسباب      من إعالن وبرنامج عمل ديربان الو      ١٣وتنص الفقرة   . أفريقي

  :ونتائج الظروف احلالية للمنحدرين من أصل أفريقي، على ما يلي
وُنقر كذلك بأن العبودية وجتارة الرقيق جرمية ضد اإلنسانية، وكان مـن            "  

الواجب اعتبارها كذلك دائماً، وخاصة جتارة الرقيق َعرب احمليط األطلسي، وأهنا من            
سية للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل         املصادر واملظاهر الرئي  

  ".بذلك من تعصب
وأن األفريقيني واملنحدرين من أصل أفريقي، واآلسيويني واملنحدرين مـن     "  

أصل آسيوي، والشعوب األصلية، كانوا ضحايا هلذه األعمال وما زالـوا ضـحايا             
  ".آلثارها

روع لربنامج عمل عقد املنحدرين من      ويف ضوء ذلك، وضع الفريق العامل هذا املش         -٣
أصل أفريقي، لتقدميه إىل جملس حقوق اإلنسان كي يعتمده يف دورته احلادية والعشرين وبعد              

  .ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والستني
ويؤكد الفريق العامل أن العقد ينبغي أن يستند إىل السنة الدولية للمنحدرين مـن                 -٤

، اليت ُنظم خالهلا الكثري من املناسبات واملنتديات، خصوصاً يف          ٢٠١١ عام   أصل أفريقي يف  
 األمريكي لالحتفال بالـسنة     -أمريكا الالتينية والكارييب، مبا يف ذلك مؤمتر القمة األيبريي          

الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي يف السلفادور، والربازيـل؛ ومـؤمتر القمـة العـاملي               
يقي يف مدينة السيبا، هندوراس؛ واالجتماع الدويل للمنحدرين من         للمنحدرين من أصل أفر   

أصل أفريقي والتحوالت الثورية يف أمريكا الالتينية والكارييب، الذي ُعقـد يف كاراكـاس،              
مجهورية فرتويال البوليفارية؛ ومناسبات أخرى يف أوروبا وأمريكا الشمالية نظمتها جهـات            
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ثر هذه املناسبات املختلفة، أوصت الدول األعضاء واملنظمات        وعلى إ . فاِعلة يف اجملتمع املدين   
  .الدولية واجملتمع املدين بإطالق عقد املنحدرين من أصل أفريقي

علـى إعـالن    اً  حمكماً  وباإلضافة إىل أن مشروع برنامج العمل هذا يرتكز ارتكاز          -٥
لدولية للقضاء على مجيع    وبرنامج عمل ديربان، فإنه يستند إىل األحكام الواردة يف االتفاقية ا          

أشكال التمييز العنصري، والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان، واإلعالن السياسي           
، واالستنتاجات والتوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل،       ٦٦/٣الوارد يف قرار اجلمعية العامة      

ن، خصوصاً التوصـية    اوالتوصيات العامة الصادرة عن هيئات مراقبة معاهدات حقوق اإلنس        
 أفريقي، والتوصـية   بشأن التمييز العنصري ضد املنحدرين من أصل      ) ٢٠١١(٣٤العامة رقم   
بشأن معىن ونطاق التدابري اخلاصة الـواردة يف االتفاقيـة الدوليـة       ) ٢٠٠٩(٣٢العامة رقم   

بشأن منـع   ) ٢٠٠٥(٣١العنصري، والتوصية العامة رقم     للقضاء على مجيع أشكال التمييز      
لتمييز العنصري يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية اليت اعتمدهتا جلنة القـضاء علـى                ا

التمييز العنصري؛ والتقارير القطرية واملواضيعية اليت أعدها املقرر اخلاص املعـين باألشـكال             
املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واخلـبري             

قل املعين بقضايا األقليات وغري ذلك من اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة يف جملس حقوق              املست
وباإلضافة إىل ذلك، راعى الفريق العامل الردود على االسـتبيان الـذي طُِلـَب              . اإلنسان

        /شـباط تقدمي إسهامات يف وضع مشروع برنامج العمل هذا، وهو اسـتبيان ُوزَِع يف               فيه
ى الدول األعضاء، وهيئات األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها ووكاالهتـا           عل ٢٠١٢ فرباير

املتخصصة، واملنظمات اإلقليمية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات اجملتمـع          
كما استفاد الفريق العامل أيضاً من العروض والتعليقات الـيت قـدمها احملـاورون              . املدين

 بشأن  ٢٠١٢يونيه  /حزيران عشرة، ومن التعليقات الواردة يف       واملشاركون يف الدورة احلادية   
كما روعيت الدراسات ذات الصلة اليت أجرهتا على املستوى         . املشروع األول لربنامج العمل   

اإلقليمي جلنةُ البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان واللجنـة األوروبيـة ملناهـضة العنـصرية              
  .والتعصب

رب عن شكره اخلاص جلميع اجلهات املعنية اليت شاركت         ويود الفريق العامل أن ُيع      -٦
ويشري الفريق العامـل    . يف عملية الصياغة، واليت قدمت اقتراحات وإسهامات هامة ومتبصرة        

مع التقدير إىل العديد من اخلطوات واإلجنازات اليت حققتها الدول بالفعل لـضمان احتـرام        
فريقي وللدور القّيم الذي أدته اجلهـات       ومحاية وتعزيز وإعمال حقوق املنحدرين من أصل أ       

  .الفاِعلة األخرى مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية يف هذه العمليات
وميكن االطالع على جتميع لآلراء الواردة يف أمانة فريق اخلـرباء العامـل املعـين                 -٧

مت ردوداً  كما ميكن االطالع على قائمة اجلهات املعنية اليت قد        . باملنحدرين من أصل أفريقي   
وضع مشروع برنامج العمل اخلاص بالعقد وتعليقات       عن  إىل مجع آراء    الرامي  على االستبيان   

  .خطية على املشروع األول لربنامج العمل يف املرفق األول
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  ن أصل أفريقيحقوق اإلنسان الراهنة للمنحدرين منظرة عامة عن حالة   -باء  
 للجنة القضاء على التمييز العنصري، ٣٤ رقم وفقاً للتعريف الوارد يف التوصية العامة       -٨

فإن السكان املنحدرين من أصل أفريقي ُيعرَّفون بأهنم السكان الذين يشار إليهم هبذا التعريف              
يف إعالن وبرنامج عمل ديربان والذين يعرِّفون أنفسهم بوصفهم سكاناً منحدرين من أصل             

ري متجانسة من الشعوب لكل منـها       ويشمل املنحدرون من أصل أفريقي جمموعة غ      . أفريقي
وختتلف الظروف اليت تعيشها هذه الشعوب واملـشكالت الـيت          . تارخيها وجتارهبا وهوياهتا  

بيد أنه من املمكن إلقاء الـضوء علـى         . تواجهها من بلد إىل آخر، ومن منطقة إىل أخرى        
  . سلسلة من املسائل العامة والعاملية املتداخلة اليت جيب معاجلتها

ارسة العنصرية والتمييز اهليكلي ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقـي الـيت             ومم  -٩
واالستعمار تتعزز بسياق العوملة،    الرقيق  ترسخت جذورها يف النظام املشني للعبودية وجتارة        

 هؤالء السكان يف مجيع     اواة والتهميش والوصم اليت تؤثر يف     وتظهر جلية يف حاالت عدم املس     
هر هذه املمارسات واضحة يف أماكن جتمُّعهم بني أفقر الفقراء يف الكثري من             وتظ. أحناء العامل 

البلدان حيث يسكنون، يف أغلب األحيان، األقاليم واألحياء واملناطق الريفية واحلضرية األكثر  
تعرضاً للجرمية والعنف وذات اهلياكل األساسية األكثر تـداعياً؛ ويف ضـعف متثيلـهم يف               

واملؤسسية لصنع القرار؛ والصعوبات اليت يواجهوهنا يف احلـصول علـى           العمليات السياسية   
التعليم وإكماله ويف نوعية التعليم، وهو ما ُيفضي إىل توارث الفقر من جيل إىل جيل؛ وعدم                
متتعهم باملساواة يف الدخول إىل سوق العمل؛ ووجودهم أكثر من غريهم بني نزالء السجون؛              

؛ والتعصب ضد األديـان ذات       وبقيمة تنوعهم الثقايف واإلثين    وقلة االعتراف االجتماعي هبم   
   .)١(األصول األفريقية

ويعاين الكثري من السكان املنحدرين من أصل أفريقي، الذين يواجهون العنـصرية               -١٠
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب على أساس العرق أو اللون أو        

 اإلثين، من أشكال متييز متعددة أو مشددة على أسس أخـرى            النسب أو األصل الوطين أو    
ذات صلة كالسن، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري الـسياسي، أو                 

وعانت النساء املنحدرات من    . األصل االجتماعي، أو امللكية، أو الوالدة، أو أي وضع آخر         
ييز مركب قائم على األصل العرقي أو اإلثين وعلى         أصل أفريقي تارخيياً وما زالت تعاين من مت       

ويتجلى هذا التمييز املتعدد األشكال يف قلـة        .  االقتصادي ونوع اجلنس   -املركز االجتماعي   
الفرص املتاحة للحصول على التعليم والعمل واألمن، ويف حاالت الضعف أمام العنف القائم             

ء من معدالت عالية للوفيات النفاسـية       عالوة على ذلك، تعاين تلك النسا     . على نوع اجلنس  

__________ 

 للجنة القضاء على التمييز العنصري، والتقرير املتعلق حبالة السكان املنحدرين مـن أصـل   ٣٤انظر التوصية العامة رقم     ) ١(
 .٢٠١١، OEA/Ser.L/V/II. Doc.62 األمريكتني الصادر عن جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، أفريقي يف
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ومتثل األشكال املتعددة للتمييـز     . )٢(بسبب قلة فرص احلصول على الرعاية الصحية لألمومة       
  . أيضاً سبباً متكرراً لرفض منح اجلنسية أو التجريد منها وبالتايل سبباً النعدام اجلنسية

ية واالقتـصادية أن املهـاجرين      وتعين العالقة بني العرق واجلنسية واحلالة االجتماع        -١١
والالجئني وطاليب اللجوء املنحدرين من أصل أفريقي حول العامل يعيشون، يف كـثري مـن               

إذ يعاين العديد منهم من انتهاكات تتعلق بكره األجانـب          . األحيان، يف أوضاع هشة للغاية    
جهون عوائـق   وكثرياً ما يوا  . فريقياألبوصفهم أجانب ومن العنصرية القائمة على أصلهم        

للحصول على عمل ويعملون يف وظائف غري نظامية وغري مضمونة، وغالبـاً يف ظـروف               
كما أن وصول العديد من هؤالء املهاجرين إىل خدمات الصحة والتعليم والـسكن             . خطرة

  . والضمان االجتماعي حمدود للغاية
جرة إىل تعـرض    وكثرياً ما يؤدي اخلطاب العام والسياسي وتأثريه على سياسات اهل           -١٢

املهاجرين وحىت املواطنني للتمييز العنصري وإىل استخدامهم كبش حمرقـة عنـدما تواجـه              
اجملتمعات صعوبات اقتصادية واجتماعية، خصوصاً عندما يتعلق األمـر بتـوفر الوظـائف             

ويف إطار هذا اخلطاب، غالباً ما ُيصوَّرون على أهنم جمرمون          . واخلدمات اإلسكانية والصحية  
ون هتديداً أمنياً، مما يتسبب بانعدام الثقة ومبشاعر اخلوف والسخط اليت تؤدي بدورها             يشكل

إىل املزيد من املواقف اليت تنطوي على متييز وعنصرية وكره لألجانب وتظهر يف الكثري مـن                
وتستهدف هذه األعمال املهاجرين غري الشرعيني والالجئني       . )٣(األحيان بشكل أعمال عنف   

ويف بعض البلدان، يضم املشردون داخلياً عدداً غري متناسب،         . ء بشكل خاص  وطاليب اللجو 
  .يف كثري من األحيان، من املنحدرين من أصل أفريقي

. املنحدرين من أصـل أفريقـي      يف   وكثرياً ما يؤثر التمييز املؤسسي يف نظم العدالة         -١٣
 تقـدمي الـشكاوى،     وتشكل استحالة الوصول إىل سبل االنتصاف القضائية احمللية وآليات        
باإلضافة إىل ذلـك،    و. اإلدارية أو القضائية على السواء، عامالً ُيسهم يف استمرار العنصرية         

ُيسهم غياب الضمانات القضائية وقلة اهتمام القائمني على النظم القضائية بالتمييز العنصري،            
استمرار أمناط  يف اإلحساس باستسالم أعمق لدى اجملموعات املعرضة للتمييز كما يسهم يف            

  .)٤(االستبعاد واإلفالت من العقاب
ويواجه الشباب املنحدرون من أصل أفريقي معدالت مثرية للجـزع مـن عنـف                -١٤

وما زال التنميط العنصري مطبقاً على نطاق واسع كآليـة تقديريـة لالنتقـاء يف               . الشرطة

__________ 

، اآلراء  ١٧/٢٠٠٨، الـبالغ رقـم      بيمنتل ضد الربازيل  انظر اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة،          )٢(
 .٢٠١١يوليه / متوز٢٥املعتمدة يف 

كال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل          انظر تقرير املقرر اخلاص املعين باألش      )٣(
 .A/HRC/7/19بذلك من تعصب، 

 .OEA/Ser.L/V/II. Doc.62جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، . املرجع نفسه )٤(
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ة املفرطة يف نسبة املنحدرين     وترتبط هذه املمارسة ارتباطاً حمكماً بالزياد     . االحتجاز والتحقيق 
  .من أصل أفريقي بني املوقوفني ونزالء السجون

احلرمان اليت تعيـق    دورات  ويدمي التمييز الذي يواجهه املنحدرون من أصل أفريقي           -١٥
بيد أنه وفقاً إلعالن احلق يف التنمية، ينبغي أن يتمتع املنحدرون مـن أصـل     . التنمية البشرية 

 يف املشاركة الكاملة والنشطة وذات املغزى يف صنع القرارات اإلمنائية           أفريقي حبقوق متساوية  
 على ضـرورة    ٦وتنطوي املادة   . وباحلق يف االستفادة من مكاسب التنمية مبساواة وإنصاف       

عدم التمييز وإزالة العقبات اليت تعترض سبل التنمية والناشئة عن عدم مراعاة احلقوق املدنية              
  .قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوالسياسية، فضالً عن احل

وال يزال وضع املنحدرين من أصل أفريقي غامضاً عموماً يف العديد من احلاالت، يف                -١٦
عالوة على ذلـك، فـإن      . ظل عدم وجود بيانات إحصائية رمسية مصنفة تبني مدى التمييز         

 املناهج التعليمية أو الثقافة     االعتراف بتارخيهم وإرثهم وإسهاماهتم يف تنمية األوطان حمدود يف        
الشعبية أو وسائل اإلعالم، وكثرياً ما تعزز الصورة اليت تعطى للمنحدرين من أصل أفريقـي               

وليس هناك اعتـراف واحتـرام      . الصور النمطية السلبية املتأثرة باملواقف التمييزية املتجذرة      
 تصحيح أوضاعهم احلاليـة،     كافيان فيما يتعلق جبهود املنحدرين من أصل أفريقي الرامية إىل         

االلتزام األخالقي الواقع على مجيع الدول املعنية باختـاذ         "يف ذلك من خالل دعواهتم إىل        مبا
 وينبغي أن يشمل ذلـك      )٥("التدابري املناسبة والفعالة إلهناء العواقب الدائمة لتلك املمارسات       

  .دم يف هذا الصدد خالل العقدويعرب الفريق العامل عن أمله يف أن ُيحَرز تق. دفع تعويضات
ومن املتوقع أن ُيسهم برنامج العمل اخلاص إلعالن عقد املنحدرين من أصل أفريقي               -١٧

وينبغـي أن يكـون أداة      . يف حتقيق املساواة وعدم التمييز وتعزيز سيادة القانون والدميقراطية        
لعامل، واجملتمع الـدويل    مفيدة لتمهيد الطريق أمام ما ستقوم به مجيع الدول من مجيع مناطق ا            

. واجملتمع املدين لتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان اخلاصة باملنحدرين من أصـل أفريقـي             
بد أن تبذل الدول املزيد من اجلهود حلماية املنحدرين من أصل أفريقـي مـن التمييـز                  وال

 عليـه   وبنـاءً . العنصري وضمان متتعهم جبميع حقوق اإلنسان على قدم املساواة مع غريهم          
يدعو الفريق العامل مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة إىل العمل معاً على الـصعيد الـوطين                

  .واإلقليمي والدويل لتحقيق األهداف املبّينة يف مشروع برنامج العمل

  اإلطار املعياري للعقد  -ثانياً  
ويل حلقـوق   ُيشكل عدم التمييز واملساواة أمام القانون مبدأين أساسيني للقانون الد           -١٨

اإلنسان ويقوم عليهما اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملعاهدات والصكوك الدولية الرئيسية      

__________ 

 .١٠٢إعالن ديربان، الفقرة  )٥(
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عالوة على ذلك، رأت حمكمة العدل الدولية أن حظر التمييـز العنـصري             . حلقوق اإلنسان 
  .ُيشكل التزاماً سارياً على اجلميع

 الدول عدم التمييـز يف إعمـال        ويقضي احلق يف املساواة وعدم التمييز بأن تضمن         -١٩
حقوق اإلنسان؛ وبالتايل فإن عليها أن تسعى إىل ضمان حقوق اإلنسان على أساس املساواة،  
يف املمارسة ويف النصوص، يف سبل الوصول والفرص والنتائج جلميع األشخاص مبن فـيهم              

ة مرتكيب هـذه  وتلتزم الدول مبنع انتهاك حقوق اإلنسان ومعاقب. املنحدرون من أصل أفريقي  
االنتهاكات سواء جاء االنتهاك على يد دول أو على يد جهات فاعلة من غري الدول كمـا                 
تلتزم باعتماد مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة، إلزالة العقبات اليت ميكن أن               

  .حتول دون التمتع حبقوق اإلنسان
 من إعالن وبرنـامج عمـل ديربـان،         وسيتشكل اإلطار املعياري الرئيسي للعقد      -٢٠

واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر              
 الـذي اعُتمـد     ٦٦/٣استعراض ديربان، واإلعالن السياسي الوارد يف قرار اجلمعية العامة          

ع تعتـرب أساسـية      حلقوق اإلنسان ذات صلة باملوضو     صكوكاً كما أن هناك  . بتوافق اآلراء 
لتحقيق أهداف وغايات العقد، منها العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل   

  .للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  املوضوع  -ثالثاً  
اليت يعتربها الفريق العامـل     " االعتراف والعدالة والتنمية  "املوضوع املقترح للعقد هو       -٢١

  .بعضاًبعضها مترابطة ويعزز 

  االعتراف  -ألف  
 أمر أساسي إلبـراز   متميزة  االعتراف باملنحدرين من أصل أفريقي بوصفهم جمموعة          -٢٢

إذ جيب االعتراف باملنحدرين من أصل أفريقي يف الدساتري         . وبالتايل إعمال حقوقهم  مكانتهم  
لتـهم، وهـي    كما جيب إيالء اهتمام خاص جبمع البيانات لتقييم حا        . والتشريعات الوطنية 

بيانات ينبغي أن تكون مصنفة طبقاً لألحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسـية،             
وينبغي ضمان احتـرام    . )٦(كاللوائح اخلاصة حبماية البيانات وضمانات حرمة اخلصوصيات      

ثقافة املنحدرين من أصل أفريقي وهويتهم وتارخيهم وإرثهم وهو احترام ضروري كي تقـر              
  .ا يعانيه املنحدرون من أصل أفريقي من متييز وتعمل على معاجلتهالدول مب

__________ 

 .٤٤انظر إعالن ديربان، الفقرة  )٦(
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  العدالة  -باء  
ينطوي مفهوم العدالة على اإلقرار بأن حقوق اإلنسان اخلاصة باملنحدرين من أصل              -٢٣

وال بد بالتايل من ضمان التنفيذ التام والفعال        . أفريقي قد انُتهكت يف املاضي وال تزال ُتنتهك       
إلنسان ذات الصلة؛ ومكافحة اإلفالت الواسع النطاق من العقـاب علـى   لصكوك حقوق ا  

جتليات وممارسات العنصرية والتمييز العنصري ضد املنحدرين من أصل أفريقـي وضـمان             
املساواة هلم يف االحتكام إىل القضاء ويف االستفادة من محاية القانون يف مجيع مراحل إنفـاذ                

  .رطة وصوالً إىل رفع القضايا إىل احملاكم وإصدار األحكامالقانون، بدءاً من أي احتكاك بالش
وفيما يتعلق بالتعويضات عن االسترقاق وجتارة الرقيق عرب احمليط األطلـسي، ُيقـر               -٢٤

إعالن ديربان حبق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن التمييز العنصري يف طلـب              
) ١٠٤الفقرة ( تكبدوها نتيجة هلذا التمييز تعويضات أو ترضيات عادلة وكافية عن أية أضرار

للمـصاحلة الدوليـة وإلجيـاد      ] عنصر أساسي [قول احلقيقة خبصوص التاريخ     "ويؤكد أن   
ويالحظ اإلعالن كـذلك    ). ١٠٦الفقرة  " (جمتمعات تقوم على العدالة واملساواة والتضامن     

ية املرتكبة ودفعـت،    عن االنتهاكات اجلسيمة واجلماع    أن بعض الدول بادرت إىل االعتذار     "
ويدعو الذين مل ُيعربوا بعد عن األسف أو الندم ). ١٠٠الفقرة  " (عند االقتضاء، تعويضاً عنها   

ويـشري إىل   ) ١٠١الفقرة  (أو مل يقدموا اعتذارات أن يسامهوا يف إعادة الكرامة إىل الضحايا            
" التـزام أخالقـي  "هـو  أن اختاذ التدابري املناسبة إلهناء العواقب الدائمة لتلك املمارسـات           

  ).١٠٢ الفقرة(
 باحلاجة إىل تدابري خاصة ملعاجلة ما حدث يف         )٧(وأقر القانون الدويل حلقوق اإلنسان      -٢٥

املاضي من ظلم ومتييز هيكلي أو التعويض عنهما لتجنب استمرار هذا التمييـز وكوسـيلة               
  .لضمان املساواة الفعلية والتمتع باحلقوق األساسية

  التنمية  -جيم  
املظامل التارخيية أسـهمت    " من برنامج عمل ديربان إقراراً بأن        ١٥٨تتضمن الفقرة     -٢٦
شك يف انتشار الفقر، والتخلف، والتهميش، واإلقصاء االجتماعي، والفوارق االقتصادية،   بال

الكثري من الناس يف خمتلف بقاع العامل، وخصوصاً يف يف وانعدام االستقرار، واألمن، اليت تؤثر 
بضرورة وضع برامج من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية يف هذه          "وإقراراً  " لدان النامية الب

اجملتمعات ويف الشتات، وذلك يف إطار شراكة جديدة تقوم على روح التضامن واالحتـرام              
، يف جماالت منها ختفيف عبء الديون، واستئصال الفقـر، وتيـسري الوصـول إىل        "املتبادل

ويتناول مشروع برنامج العمل بالتايل تنميـة       . ع االستثمار األجنيب املباشر   األسواق، وتشجي 

__________ 

 .جلنة القضاء على التمييز العنصري الصادرة عن ٣٢انظر التوصية العامة رقم  )٧(
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أوالمها ضرورة االعتراف بالدور الذي أداه املنحدرون       . املنحدرين من أصل أفريقي بطريقتني    
من أصل أفريقي يف التنمية العاملية مبا يف ذلك ما قدمته القارة األفريقية تارخيياً من مسامهة يف                 

لعاملية، حىت خالل جتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي، واملسامهات اليت قدمها األفارقة            التنمية ا 
وثانيهما أنه يف فتـرات األزمـات       . والشتات األفريقي وما زالوا يقدموهنا يف تنمية البلدان       

االقتصادية واملالية، ينبغي إدماج هنج قائم على حقوق اإلنسان يف مجيع األنشطة اإلمنائية اليت              
يكون فيها إعمال احلقوق، مبا يف ذلك مكافحة الفقر واحلصول على التعلـيم واخلـدمات               

ويسلِّم إعالن احلـق يف     . الصحية وفرص العمل واملشاركة السياسية، من بني أهداف التنمية        
التنمية بأن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تـستهدف التحـسني             

لسكان بأسرهم واألفراد مجيعهم على أساس مشاركتهم النشطة واحلرة واهلادفة املستمر لرفاه ا
وينبغـي  . يف التنمية ويف التوزيع العادل للفوائد النامجة عنها، دون أي نوع من أنواع التمييز             

  .التشديد على أن معاجلة الضرر الذي تسبب به االسترقاق وجتارة الرقيق ستسهم يف التنمية
لتغلب على التخلف التارخيي واملتواصل الذي ابُتلي به املنحدرون مـن           وال بد من ا     -٢٧

أصل أفريقي يف مجيع أحناء العامل كما أنه ال بد من إيالء اهتمام خاص هلـذه اجملموعـة يف                   
املبادرات الرامية إىل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية وحتقيق األهداف اإلمنائية الدولية والوطنية            

  .٢٠١٥ملا بعد عام 

  األهداف  -رابعاً  
باالستناد إىل الوالية املمنوحة ومع إيالء االعتبار لوضع املنحدرين من أصل أفريقي              -٢٨

حالياً ويف املاضي وملقتضيات إعالن وبرنامج عمل ديربان، يوصى بأن يتضمن برنامج العمل             
  :اخلاص بالعقد األهداف الرئيسية التالية

 أصل أفريقي يف مجيع مناطق العـامل متتعـاً        ضمان أن يتمتع املنحدرون من      )أ(  
كامالً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا يف اإلعالن العـاملي حلقـوق              
اإلنسان، من خالل التنفيذ الفعلي إلعالن وبرنامج عمل ديربان، والوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر              

أشكال التمييز العنصري، وغريها من     استعراض ديربان، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع        
  الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان ذات الصلة؛

القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك           )ب(  
من تعصب وضمان املساواة التامة والفعلية للمنحدرين من أصل أفريقي خصوصاً من خالل             

   إجيابية وبطريقة مالئمة ثقافياً؛إجراءات/اختاذ تدابري خاصة
إجياد أداة متكينية مالئمة للمنحدرين من أصل أفريقي تضمن مـشاركتهم             )ج(  

وإدماجهم بشكل فعلي يف العمليات اإلمنائية؛ ويف احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافيـة            
   حياهتم؛دنية؛ ويف القرارات اليت تؤثر يفوالسياسية وامل
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از املنحدرين من أصل أفريقي من خالل ضمان جتميـع بيانـات            زيادة إبر   )د(  
وأحباث مصنفة ومن خالل توعيتهم وتوعية اجملتمع بشكل عام حبقوق اإلنسان اخلاصة هبـم              
وبثقافاهتم وإسهاماهتم يف تنمية اجملتمعات وبتارخيهم مبا يف ذلك تاريخ االسـترقاق وجتـارة              

  ، واالستعمار، والتبعات املستمرة لذلك؛الرقيق وجتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي
حث املؤسسات املالية واإلمنائية الدولية والربامج التـشغيلية والوكـاالت            )ه(  

املتخصصة يف األمم املتحدة على أن تويل املزيد من األولوية وأن ختصص األمـوال املالئمـة       
 يف القـارة    ة، وال سـيما   للربامج اليت تتصدى لتحديات التنمية يف الدول واجملتمعات املتأثر        

  ؛)٨(األفريقية ويف الشتات
اعتماد وتعزيز إطار قانوين دويل وإقليمي ووطين فيمـا يتعلـق حبقـوق               )و(  

املنحدرين من أصل أفريقي، ال سيما على النحو الذي أوصت به جلنة القضاء على التمييـز                
نـسان اخلاصـة    العنصري، من خالل اعتماد إعالن لألمم املتحدة بشأن تعزيز حقـوق اإل           

  .تاماً باملنحدرين من أصل أفريقي واحترام هذه احلقوق احتراماً

  جماالت األولوية يف عقد املنحدرين من أصل أفريقي  -خامساً  

  االعتراف  -ألف  

  احلق يف املساواة  -١  
ينبغي أن تتخذ الدول اخلطوات الالزمة لإلعمال التام حلق املنحدرين مـن أصـل                -٢٩

  :اة وعدم التمييزأفريقي يف املساو
االعتراف بترابط احلقوق وبأمهية اتباع هنج مشويل لتحقيق املساواة وعـدم             )أ(  

التمييز، والختاذ اخلطوات الضرورية لتجاوز مجيع العقبات اليت حتول دون املساواة يف التمتع             
ريقـي  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية للمنحدرين من أصل أف         

  وتعزيز التنفيذ الفعلي لإلطار القانوين الوطين والدويل ذي الصلة؛
حتديد األحكـام   ‘ ١‘االضطالع باستعراض شامل للتشريعات احمللية، بغية         )ب(  

االعتراف باملنحـدرين  ‘ ٢‘اليت يترتب عليها متييز مباشر أو غري مباشر وإلغاء هذه األحكام؛      
اعتماد تشريعات شـاملة    ‘ ٣‘ة كلما كان ذلك مالئماً؛      من أصل أفريقي يف الدساتري الوطني     

فإصالح املعايري القائمة واجب ويف الوقت      . ضد التمييز تضمن اإلنفاذ الفعلي ملكافحة التمييز      

__________ 

 .١٥٩برنامج عمل ديربان، الفقرة  )٨(
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نفسه أداة هامة إللقاء الضوء على حالة املنحدرين من أصل أفريقي واملـساعدة يف التوعيـة                
  ش واالستبعاد؛بشأهنم وتغيري األمناط التارخيية للتهمي

اعتماد وتنفيذ مشاريع وبرامج وأي مبادرة توضع لضمان التمتـع التـام              )ج(  
واملتساوي حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمنحدرين من أصل أفريقي، مبـا يف ذلـك              

  خطط العمل الوطنية ملناهضة التمييز العنصري؛
تـشجيع املـساواة    إنشاء هيئة أو نظام من هيئات منسقة واحلفاظ عليه ل           )د(  
وجيب على الدول أن تضمن استقاللية هذه اهليئات من حيث املركز والـصالحيات             . العرقية

مبـادئ  "وفقاً للمبادئ املتصلة حبالة املؤسسات الوطنية وتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان             
  ، فضالً عن ضمان متويل كاٍف وإجراءات شفافة لتعيني أعضائها وعزهلم؛"باريس

لتدريب وبناء القدرات للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها        توفري ا   )ه(  
من اهليئات احلكومية ذات الصلة لضمان أن تراعي يف عملها مبادئ املساواة وعدم التمييـز               

وينبغي أن تنفذ اهليئات احلكومية ذات الصلة       . واملسائل اليت تضر باملنحدرين من أصل أفريقي      
  .حدرين من أصل أفريقي يف براجمهاأنشطة لتعزيز ومحاية حقوق املن

  التثقيف بشأن املساواة والتوعية  -٢  
إقراراً مبسامهة القارة األفريقية واملنحدرين من أصل أفريقي يف التنمية، والتنوع، وغىن   -٣٠

حضارات وثقافات العامل اليت تشكل إرثاً مشتركاً لإلنسانية، ينبغي أن تقوم الدول، بالتعاون             
وكاالت املعنية يف األمم املتحدة، خصوصاً منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم           مع اهليئات وال  

  :واملاحنون الدوليون مبا يلي) اليونسكو(والثقافة 
محاية إرث املنحدرين من أصل أفريقي وثقافتهم وتارخيهم مبا يف ذلك جتارة              )أ(  

لقة هبا، وزيادة إبراز ما قدمته      الرقيق عرب احمليط األطلسي، والتشجيع على تعزيز املعارف املتع        
القارة األفريقية واملنحدرون من أصل أفريقي من إسهامات يف جمتمعاهتم يف التنمية العامليـة،              
والتشديد على كوهنم ناجني أو مقاومني واالعتراف هبم يف الوقت نفسه كضحايا النتهاكات   

  حقوق اإلنسان مبوجب القانون الدويل؛
 من إعالن ديربان اليت ُيطلب فيها إىل الدول املعنية          ٩٩ة  مع التذكري بالفقر    )ب(  

تكرِّم ذكرى ضحايا مآسي املاضي وأن تؤكد أنه جيب إدانة منع تكرار هذه املآسـي،               "أن  
، اعتماد تدابري للحفاظ على اإلرث املعنوي والقيمة الروحيـة للمواقـع            "أينما ومىت وقعت  

 ضحايا االسترقاق من مقاومة، ومحايـة هـذا         واألماكن اليت شهدت جتارة الرقيق وما أبداه      
اإلرث وإحيائه مبا يزيد من إبراز هذا التاريخ وهذه الثقافة من خالل إقامة املتاحف والنُصب               
التذكارية، والفنون املرئية، وغريها من الوسائل كالنصب التذكاري الدائم يف مقـر األمـم              

  ارة الرقيق عرب احمليط األطلسي؛املتحدة الذي أقيم لتكرمي ذكرى ضحايا االسترقاق وجت
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تنقيح ووضع مناهج دراسية خاصة ومواد تعليمية مالئمة حتتـرم التـاريخ              )ج(  
وينبغي إدراج هذه املناهج    . وتعترف به، مبا يف ذلك تاريخ جتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي          

 االبتدائية والثانويـة    يف التعليم النظامي وغري النظامي يف مرحلة الطفولة املبكرة، ويف املراحل          
وينبغي أن تتاح للمنحدرين مـن أصـل        . وبعد الثانوية من مراحل التعليم ويف تعليم الكبار       

  أفريقي فرصة املسامهة يف وضع هذه املناهج؛
العمل من خالل التعليم املشترك بني الثقافات واحلوار وتدابري التوعية على             )د(  

فية املوروثة من فترة االسترقاق واالسـتعمار والـيت         القضاء على األفكار االجتماعية والثقا    
تكرس العنصرية والتمييز العنصري ضد املنحدرين من أصل أفريقي وتكرس تغييبهم املتواصل            

  يف مجيع مستويات اجملتمع؛
جعل مادة التاريخ إلزامية يف املرحلتني التعليميـتني االبتدائيـة والثانويـة،              )ه(  

ن من أصل أفريقي معرفة ماضيهم ويكسبهم إحـساساً هبويتـهم           يتيح لألطفال املنحدري   مبا
  الثقافية؛

دعم برامج اإلذاعة والتلفزيون واإلنترنت املتعلقة بتاريخ وثقافات املنحدرين           )و(  
من أصل أفريقي والتشجيع على تعزيز متثيلهم اإلجيايب واإلدماجي مبا يزيد من إبرازهم داخل              

  لسلبية عنهم وما ينتج عنها من متييز؛اجملتمع ويكافح الصور النمطية ا
تشجيع البحث عن ظروف املنحدرين من أصل أفريقي يف املاضي واحلاضر             )ز(  

ومجع ما يوجد من معلومات عن إسهامهم يف جمتمعاهتم للمضي يف تعزيز اهلوية الوطنية مـن           
نـصرية  منظور دميقراطي، مع االعتراف بالتنوع وتعزيز املعارف وفهم أسـباب ونتـائج الع      

  والتمييز العنصري وكره األجانب؛
إيالء اهتمام خاص لتدريب املوظفني احلكوميني مبن فيهم موظفـو إنفـاذ              )ح(  

القانون كالشرطة، واحملامني، والقضاة، وموظفي إدارات اهلجـرة والـسجون، والقـوات            
العـاملني يف   املسلحة، واملعلمني، وواضعي املناهج الدراسية، واملوظفني الدوليني، واملوظفني         

جمال التنمية، وقوات حفظ السالم، واإلعالميني، والربملانيني، ومنظمات اجملتمـع املـدين،            
وغريها من اجملموعات اليت توجد يف وضع ميكنها من التأثري يف حقوق املنحدرين من أصـل                

ـ           . أفريقي ن وينبغي أن تستهدف هذه التدريبات إهناء التمثيل السليب لألفارقة واملنحدرين م
  أصل أفريقي وهو متثيل يتسبب يف العنصرية والتمييز العنصري؛

النظر يف حتديد يوم وطين للمنحدرين من أصل أفريقي ولتكـرمي ضـحايا               )ط(  
وينبغي كذلك إحياء أيام أخرى ذات      . جتارة الرقيق بالتشاور مع املنحدرين من أصل أفريقي       
، )أغـسطس / آب ٢٣(كرى إلغائهـا    صلة مثل اليوم الدويل إلحياء ذكرى جتارة الرقيق وذ        

واليوم الدويل إلحياء ذكرى ضـحايا الـرق وجتـارة الرقيـق عـرب احملـيط األطلـسي                  
، واليوم الدويل للقضاء على التمييـز       )مايو/ أيار ٢٥(، ويوم حترير أفريقيا     )مارس/آذار ٢٥(

  ؛)مارس/ آذار٢١(العنصري 
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ق الـيت تعـاجل إرث      تقاسم وتبادل أفضل املمارسات من البلدان واملنـاط         )ي(  
  .االسترقاق وبناء جمتمعات جامعة متعددة الثقافات ومتعددة اإلثنيات

   اليت اعتمدهتا جلنة القضاء على التمييز العنصري٣٤التوصية العامة رقم   -٣  
 اليت تقر بأن السكان املنحدرين مـن أصـل          ٣٤باإلشارة إىل التوصية العامة رقم        -٣١

ة يف العامل، إما منتشرين وسط السكان احملليني أو يف جمتمعات           أفريقي يعيشون يف بلدان كثري    
حيق هلم فيها أن ميارسوا بصفة فردية أو باالشتراك مع سائر أفراد مجاعتهم، حسب االقتضاء،               

  :احلقوق احملددة التالية دون أي متييز
احلق يف امللكية ويف استخدام األراضي اليت كانوا يقطنوهنـا منـذ القـدم                )أ(  
ها ومحايتها واحلق يف املوارد الطبيعية يف احلاالت اليت تكون أساليب معيشتهم وثقافتهم    وحفظ

  مرتبطة باستخدامهم لألراضي واملوارد؛
احلق يف هويتهم الثقافية ويف االحتفاظ بأشكال التنظيم اخلاصة هبم وصوهنا             )ب(  

  وتعزيزها، وبنمط حياهتم وثقافتهم ولغاهتم وطرق تعبريهم الدينية؛
  احلق يف محاية معارفهم التقليدية وتراثهم الثقايف والفين؛  )ج(  
احلق يف استشارهتم استشارة مسبقة فيما خيص القرارات اليت متس حقوقهم             )د(  

  .وفقاً للمعايري الدولية

  مجع املعلومات  -٤  
  : من برنامج عمل ديربان ينبغي أن تقوم الدول مبا يلي٩٢وفقاً للفقرة   -٣٢

ليف وحتليل وتوزيع ونشر البيانات اإلحـصائية املوثوقـة علـى           مجع وتو   )أ(  
الصعيدين الوطين واحمللي، واختاذ مجيع التدابري األخرى ذات الصلة الضرورية للعمل بانتظـام             
على تقييم وضع األفراد واجلماعات من ضحايا العنـصرية، والتمييـز العنـصري، وكـره         

  األجانب، وما يتصل بذلك من تعصب؛
ي أن تكون هذه البيانات اإلحصائية مصنفة تفصيالً وفقـاً للتـشريع            ينبغ  )ب(  
ويتعني جتميع هذه املعلومات، حيثما كان ذلك مالئماً، مبوافقة صرحية من جانـب             . الوطين

الضحايا، على أساس تعريفهم الذايت وطبقاً لألحكام املتعلقة حبقوق اإلنـسان واحلريـات             
وال جيوز إساءة   . لبيانات وضمانات حرمة اخلصوصيات   األساسية، كاللوائح اخلاصة حبماية ا    

  استعمال هذه املعلومات؛
ينبغي مجع البيانات واملعلومات اإلحصائية هبدف رصد حالة اجلماعـات            )ج(  

املهمَّشة، ووضع وتقييم التشريعات والسياسات واملمارسات والتدابري األخرى اليت هتدف إىل           
عنصري، وكره األجانب، وما يتصل بذلك من تعصب،        منع ومكافحة العنصرية، والتمييز ال    



A/HRC/21/60/Add.2 

GE.12-15686 16 

. وكذلك بغرض حتديد ما إذا كان ألي من التدابري أثر متفاوت دون قصد علـى الـضحايا   
وحتقيقاً هلذه الغاية، يوصى بوضع استراتيجيات طوعية وتوافقية وتـشاركية لعمليـة مجـع              

  وتصميم واستخدام املعلومات؛
املؤشرات االقتصادية واالجتماعية مبا يف ذلـك،    ينبغي أن تراعي املعلومات       )د(  

عند االقتضاء، الصحة والوضع الصحي، ووفيات الرضع واألمهات، والعمر املتوقـع لـدى             
الوالدة، ومعدل اإلملام بالقراءة والكتابة، ومستوى التعليم، والعمـل، والـسكن، وملكيـة             

مات الصحية، والطاقة، واالتصاالت، األرض، والرعاية الصحية العقلية والبدنية، واملياه، واخلد
والفقر، ومتوسط الدخل املتاح، وذلك من أجل وضـع سياسـات للتنميـة االجتماعيـة               

  .واالقتصادية بغية سد الفجوات القائمة يف األوضاع االجتماعية والثقافية

  املشاركة واإلدماج  -٥  
 أصل أفريقـي يف     على الدول أن تيسر املشاركة واإلدماج الكاملني للمنحدرين من          -٣٣

مجيع اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع، مبـا يف ذلـك مجيـع              
مستويات عمليات صنع القرار، ويف التطوير والتنمية االقتصادية للبلد الذي يعيـشون فيـه              

  :وهلذه الغاية ُيطلب من الدول القيام مبا يلي. وكذلك لبلدهم األصلي
رات وتوعية اجملتمعات احمللية هبدف تشجيع املشاركة النـشطة يف          بناء القد   )أ(  

  العمليات االنتخابية؛
التشاور مع املنحدرين من أصل أفريقي وإشراكهم يف وضع وتنفيذ القوانني             )ب(  

  والسياسات والربامج اليت تعنيهم؛
  ي؛تنفيذ أنشطة وبرامج لتعزيز مهارات القيادة بني املنحدرين من أصل أفريق  )ج(  
إطالق مبادرات تتعلق باملشاركة ينبغي تنفيذها مع إيالء اعتبـار خـاص              )د(  

  .للمشاركة الفعلية للنساء والشباب املنحدرين من أصل أفريقي

  العدل  -باء  

  إقامة العدل  -١  
يعود اجلزء األكرب من املعاملة غري املنصفة اليت يعاين منها املنحدرون من أصل أفريقي           -٣٤

ولـذلك علـى    . الثي لالستعمار واالسترقاق وجتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي       إىل األثر الث  
سيما يف التمتع حبق     الدول أن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة لضمان املساواة أمام القانون، ال          

  :املعاملة املتساوية أمام احملاكم وكافة اهليئات األخرى املعنية بإقامة العدل، مبا يف ذلك ما يلي
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مان احلماية وسبل االنتصاف الفعالتني للمنحدرين من أصل أفريقي، من          ض  )أ(  
خالل الرجوع إىل احملاكم الوطنية وغريها من مؤسسات الدولة، بصدد أي عمل من أعمال              
التمييز العنصري، فضالً عن حق التماس تعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عـن               

  ؛)٩(أي ضرر ناجم عن هذا التمييز
سيما نشر األفكار القائمة علـى التفـوق    جترمي مجيع األعمال العنصرية ال     )ب(  

العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل حتريض على التمييز العنصري، وكل عمل من أعمال             
العنف العنصري أو حتريض على هذه األعمال، وكذلك النـشاطات الدعائيـة العنـصرية              

ع الدول أيضاً علـى إدراج حكـم يف تـشريعاهتا    وُتشجَّ. واملشاركة يف املنظمات العنصرية   
  ؛)١٠(اجلنائية جيعل ارتكاب جرمية ألسباب عرقية ظرفاً مشدداً بصورة عامة

 للجنة القضاء على التمييز العنصري تنفيـذاً        ٣١تنفيذ التوصية العامة رقم       )ج(  
  :سيما ما يلي تاماً ال

ريقي إىل العدالة   تيسري احتكام ضحايا العنصرية من املنحدرين من أصل أف         '١'
 ونية الضرورية هلـؤالء األشـخاص عـن       من خالل توفري املعلومات القان    

حقوقهم؛ وتشجيع إقامة مؤسسات يف املناطق اليت يعيش فيها املنحـدرون        
ل مؤسسات تقدمي املساعدة القانونية اجملانية، ومراكز       من أصل أفريقي، مث   

إسداء املشورة ومراكز التوفيق والوساطة؛ وإتاحة املساعدة القانونية الفعالة         
للضحايا والتعاون معهم، ال سيما يف احلصول جماناً على مـساعدة حمـام             

  ومترجم؛
بـني  مـن  اإليعاز إىل الدوائر املختصة بأن تستقبل ضحايا أفعال العنصرية        '٢'

املنحدرين من أصل أفريقي يف مراكز الشرطة بطريقة مرضية، حبيث يـتم            
تسجيل الشكاوى على الفور، وإجراء التحقيقات دون تـأخري وبـصورة        
فعالة ومستقلة ونزيهة، واالحتفاظ بامللفات املتصلة حبوادث العنـصرية أو          

  كره األجانب وإدراجها يف قواعد البيانات؛
لبعض التـشريعات احملليـة     احملتملة  ى اآلثار التمييزية    السعي إىل القضاء عل    '٣'

املتعلقة باإلرهاب، واهلجرة، واجلنسية، ومنع دخول غري املواطنني إىل البلد          
تترتب عليها دون وجـه حـق       أو طردهم منه، فضالً عن التشريعات اليت        

 مبا يف ذلك املنحدرون من      ،معات معينة أفراد جت عات معينة أو    معاقبة جممو 
أفريقي، وأن ُيحترم يف مجيع األحوال مبـدأ التناسـب يف تطبيـق             أصل  

  التشريعات؛
__________ 

 . من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري٦املادة  )٩(

 .٤املرجع نفسه، املادة  )١٠(
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إلغاء القوانني اليت هلا أثـر التمييـز        ترمي إىل   راتيجيات وطنية   تانتهاج اس  '٤'
العنصري، وخباصة تلك اليت تستهدف املنحدرين من أصل أفريقي بصورة          

 إال أشخاص   غري مباشرة من خالل املعاقبة على أفعال ال ميكن أن يرتكبها          
ينتمون إىل تلك اجلماعات، أو القوانني اليت ال تنطبق إال على غري املواطنني             
دون مسوغات مشروعة، أو القوانني اليت ال تراعي مبدأ التناسب؛ والعمل،           
من خالل برامج تثقيفية مناسبة على توفري التدريب ملوظفي إنفاذ القوانني،           

قضاء، وذلك فيما يتعلـق حبقـوق       وأفراد الشرطة، والعاملني يف جهاز ال     
اإلنسان فضالً عن توعيتهم يف جمال العالقات بني الثقافات من أجل القضاء   

  على املمارسات التمييزية مبا يف ذلك العنصرية املؤسسية؛
اختاذ اخلطوات الضرورية ملنع عمليات االستجواب والتوقيف والتفتيش اليت          '٥'

أو حـدرين مـن أصـل أفريقـي،         املنمالمح  تستند يف الواقع إال إىل       ال
ا وهلـذ . لقدر أكرب من االشـتباه    التوصيفات األخرى اليت جتعلهم عرضة      

باملنحـدرين مـن     ةاملتعلقة  سيس بد من تغيري الصور النمطية املؤ      الالغرض  
مبوظفي إنفاذ القانون الـذين يبنـون   عقوبات مالئمة   وإنزال  أصل أفريقي   

  العرقية؛التوصيفات على أساس تصرفاهتم 
ة ومجيع ينمنع أعمال العنف والتعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو امله '٦'

انتهاكات حقوق اإلنسان اليت متس أشخاصاً منحدرين من أصل أفريقـي           
واليت يرتكبها موظفو الدولة وخباصة أفراد الشرطة واجلـيش، وسـلطات           

خلـدمات  اجلمارك، والعاملون يف املطارات واملؤسسات العقابية ودوائـر ا   
  االجتماعية والطبية والنفسانية، واملعاقبة على هذه األعمال واالنتهاكات؛

مجيـع األشـخاص    ، شأهنم شـأن     كفالة متتع املنحدرين من أصل أفريقي      '٧'
اآلخرين، جبميع ضمانات احملاكمة العادلة واملساواة أمام القـانون، علـى           

ن، وعلى وجه   النحو املكرس يف الصكوك الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسا        
الرباءة، واحلق يف احلصول على مساعدة حمام وعلى        قرينة  التحديد احلق يف    

 أمام حمكمة مستقلة ونزيهة وضمانات      خدمات مترجم؛ واحلق يف حماكمة    
توقيع العقوبة املنصفة والتمتع جبميع احلقوق اليت حيق للسجناء التمتع هبـا            

  .مبوجب القواعد الدولية ذات الصلة
ة مجيع اجملرمني املتورطني يف االجتار بالبشر وتنظيم محالت ملكافحـة        حماكم  )د(  

االجتار ووضع آليات محاية خاصة، كاإليواء يف مالجئ وإصدار تصاريح إقامة خاصة للنساء             
  الساعيات إىل اهلرب من املتجرين، وضمان وضع برامج إدماج اجتماعي لضحايا االجتار؛

عية أفراد الشرطة والعاملني يف مؤسـسات       إيالء اهتمام خاص لتدريب وتو      )ه(  
  .السجون واحملامني والقضاة وغريهم من العاملني يف جهاز القضاء
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  التدابري اخلاصة  -٢  
إن اعتماد تدابري خاصة كربامج العمل اإلجيايب ضروري لتخفيف ومعاجلـة أوجـه               -٣٥

إلنـسان واحلريـات    التفاوت اليت يعاين منها املنحدرون من أصل أفريقي يف التمتع حبقوق ا           
األساسية، ومحايتهم من التمييز والتغلب على أوجه التفاوت الدائمة أو اهليكلية وأوجه عدم             

  :وهبذا ينبغي أن تقوم الدول مبا يلي. )١١(املساواة الفعلية النامجة عن الظروف التارخيية
وضع أو تطوير خطط عمل وطنية تعـزز التنـوع واملـساواة والعدالـة                )أ(  
ينبغي أن هتدف هذه اخلطط، عـن طريـق          و. ية وتكافؤ الفرص ومشاركة اجلميع    االجتماع

األعمال واالستراتيجيات اإلجيابية والفعالة، ضمن أمور أخرى، إىل هتيئة الظروف للجميع من        
أجل املشاركة الفعالة يف صنع القرار وإعمال احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية            

  ؛)١٢(مجيع جماالت احلياة على أساس عدم التمييزواالجتماعية يف 
النظر بإجيابية، حسبما يكون مناسباً، وبفضل التعاون الدويل، يف تركيـز             )ب(  

استثمارات إضافية يف نظم الرعاية الصحية، والتعليم، والصحة العامة، والكهربـاء، وميـاه             
 للعمل يف جمتمعات املنحـدرين      الشرب، ومراقبة البيئة، فضالً عن املبادرات اإلجيابية األخرى       

  ؛)١٣(أساساً من أصول أفريقية
وضع برامج وطنية استناداً إىل املعلومات اإلحصائية، تشمل تدابري فعالة أو             )ج(  

إجيابية بغية تعزيز إمكانية حصول املنحدرين من أصل أفريقي على اخلـدمات االجتماعيـة              
  ؛)١٤(ية الصحية األساسية والسكن املالئماألساسية، مبا يف ذلك التعليم االبتدائي، والرعا

وضع وتعزيز وتنفيذ استراتيجيات وطنية وإقليمية ودولية قد تشمل تـدابري             )د(  
خاصة وإجيابية، من أجل النهوض بالتنمية االجتماعية املتساوية وإعمـال احلقـوق املدنيـة              

قي بسبل منها حتسني    والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمنحدرين من أصل أفري       
  ؛)١٥(فعالية الوصول إىل املؤسسات السياسية والقضائية واإلدارية بفعالية أكرب

اختاذ تدابري لتحقيق التمثيل املناسب يف املؤسسات التعليمية، واإلسـكان،            )ه(  
واألحزاب السياسية، وجمالس النواب، والعمالة، وخباصة يف القضاء والشرطة واجليش وغريها           

__________ 

 من توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري، فـضالً عـن       ٣٢ ورقم   ٣٤انظر التوصيتني العامتني رقم      )١١(
 .املالحظات والتوصيات اليت قدمتها اللجنة إىل الدول األطرافنصهما يف 

 .٩٩ الفقرة ،برنامج عمل ديربان )١٢(

 .٥املرجع نفسه، الفقرة  )١٣(

 .١٠٠املرجع نفسه، الفقرة  )١٤(

 .١٠٧إعالن ديربان، الفقرة  )١٥(
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مات املدنية، األمر الذي قد ينطوي يف بعض احلاالت على إصـالحات انتخابيـة،              من اخلد 
  .)١٦(وإصالحات زراعية، ومحالت من أجل املساواة يف املشاركة

  التنمية  -جيم  

  احلق يف التنمية وتدابري مكافحة الفقر  -١  
 على  ينبغي للدول أن تتخذ تدابري إلعمال حق املنحدرين من أصل أفريقي يف التنمية              -٣٦

إىل معاجلة   )١٧( مع مراعاة احلاجة   ١٩٨٦النحو املنصوص عليه يف إعالن احلق يف التنمية لعام          
وينبغي أن تقر الدول بأن الفقر سبب من أسـباب          . املظامل التارخيية من خالل برامج التنمية     

 التمييز وإحدى نتائجه، كما ينبغي هلا أن تتبع منهجاً قائماً على احلقوق يف التخفيـف مـن        
  :حدة الفقر، من أجل القضاء على التمييز مبا يف ذلك

تنفيذ مبادرات إمنائية هتدف إىل إعمال حقوق املنحدرين من أصل أفريقي،             )أ(  
وينبغي أن تقر الُنهج بترابط احلقوق وتداخلها مع اتباع هنج          . بطريقة تالئم ثقافتهم وهويتهم   

نشطة والفعلية للمنحدرين من أصل أفريقي      مشويل يف جمال التنمية وضمان املشاركة التامة وال       
  يف مجيع دورات الربامج اإلمنائية؛

اختاذ مجيع التدابري الالزمة إلعمال حق املنحدرين من أصـل أفريقـي يف               )ب(  
التنمية من خالل ضمان املساواة يف فرص وصوهلم إىل املوارد األساسية والتعليم والتكنولوجيا           

كن والعمل واألسواق والقروض، وإنـصافهم يف توزيـع         واخلدمات الصحية والغذاء والس   
  املداخيل؛
ينبغي أن حتل الدول، وفقاً للمعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان وُألطرهـا               )ج(  

القانونية احمللية، مشاكل ملكية أراضي األجداد اليت يسكنها املنحدرون من أصل أفريقي منذ             
والتنمية الشاملة هلذه اجملتمعات، واحترام     أجيال وأن تشجع على االستخدام املنتج لألراضي        
  ثقافاهتا واألشكال اخلاصة اليت تتبعها يف صنع القرار؛

اعتماد تدابري لصون ومحاية واسترجاع املعارف التقليدية للمنحدرين مـن            )د(  
  أصل أفريقي؛

ضمان اإلنصاف يف متتع املنحدرين من أصل أفريقي مبزايا مبادرات التنمية             )ه(  
مة األوسع نطاقاً مبا ُيسهم إسهاماً فعلياً يف حتسني نوعية حياهتم ومنع أوجه العوملة اليت               املستدا

  ميكن أن تؤدي إىل التمييز العنصري؛

__________ 

 .١٠٨املرجع نفسه، الفقرة  )١٦(

 .١٥٨انظر برنامج عمل ديربان، الفقرة  )١٧(
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العمل مع املنظمات الدولية، مبا يف ذلك املؤسسات املالية، علـى ضـمان               )و(  
  ن من أصل أفريقي؛معاجلة املشاريع اإلمنائية لألوضاع االقتصادية واالجتماعية للمنحدري

التعاون على إجياد بيئة دولية متكينية لضمان وضع سياسـات يف جمـاالت               )ز(  
االستثمار واملساعدات والتجارة ميكنها تعزيز النتائج اإلجيابية للتنمية لصاحل املنحدرين مـن            
أصل أفريقي وتقليص اآلثار الضارة إىل احلد األدىن، من خالل تقدير آثار هذه الـسياسات               

  .لى حقوق اإلنسان ورصد وتقييم هذه السياساتع

  التعليم  -٢  
ينبغي أن تتخذ الدول مجيع التدابري الالزمة إلعمال حق املنحدرين من أصل أفريقي،               -٣٧

خصوصاً األطفال والشباب، يف التعليم االبتدائي اجملاين ويف احلصول على تعليم ذي نوعيـة              
  :وينبغي أن تقوم الدول مبا يلي. عام دون متييزجيدة يف مجيع مستويات وأشكال التعليم ال

ضمان احلصول على تعليم ذي نوعية جيدة وإتاحته يف املناطق اليت يعـيش               )أ(  
فيها املنحدرون من أصل أفريقي، خصوصاً اجملتمعات الريفية واملهمَّشة، مع إيالء االهتمـام             

  بتحسني نوعية التعليم العام؛
ممارسة النظم التعليمية اخلاصة للتمييز ضد األطفال       اختاذ تدابري لضمان عدم       )ب(  

املنحدرين من أصل أفريقي أو استبعادهم، وضمان محايتهم من التمييز املباشر وغري املباشـر              
وهلذه الغاية، ينبغي تـوفري التـدريب       . ومن الوصم والعنف من جانب األقران أو املدرسني       

لزيادة عدد املدرسني املنحدرين من أصل أفريقي       والتوعية للمدرسني، واختاذ التدابري الالزمة      
  الذين يعملون يف املؤسسات التعليمية؛

مكافحة مجيع أشكال العنف الرمزي والتمييز غري املباشر الـذي يواجهـه              )ج(  
األطفال والشباب واملنحدرون من أصل أفريقي يف نظم التعليم عن طريـق إزالـة الـصور                

  واد التعليمية؛والقوالب النمطية السلبية من امل
التشجيع على اعتماد نظم تعليمية أكثر مشوالً واختاذ تـدابري للحـد مـن                )د(  

التسرب املدرسي لألطفال املنحدرين من أصل أفريقي مع توفري املزيد من الـدعم لألسـر               
وضمان سهولة فهم املناهج الدراسية ومراعاهتا لثقافة املنحدرين من أصل أفريقي مبا يف ذلك              

تعليم هلم بلغتهم عند االقتضاء؛ وضمان تثقيف املنحدرين من أصل أفريقي يف جمـال              توفري ال 
  حقوق اإلنسان واعتماد برامج تعزز متكني األطفال والشباب وتقديرهم ألنفسهم؛

تعزيز فرص الوصول إىل التكنولوجيات احلديثة اليت توفر للمنحدرين مـن             ) ه(  
شباب، املـوارد املالئمـة للتعلـيم والتطـوير         أصل أفريقي، خصوصاً النساء واألطفال وال     

  التكنولوجي والتعلم عن بعد يف اجملتمعات احمللية؛
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ضمان انتقال سلس من الطفولة املبكرة إىل املرافق التعليميـة يف املراحـل               )و(  
  ).كامتحانات الدخول املشتركة(االبتدائية والثانوية دون اعتماد نظم تسجيل تنافسية متييزية 

  ظيفالتو  -٣  
ينبغي أن تتخذ الدول تدابري تضمن عدم تعرض املنحدرين من أصل أفريقي، مبا يف                 -٣٨

ذلك العمال املهاجرون، لظروف عمل متييزية، وللتمييز يف الوظائف أو املرتبات من بني أمور              
  :وينبغي أن تقوم الدول مبا يلي. أخرى

سـيما   فريقي ال ضمان احترام ومحاية حقوق العمال املنحدرين من أصل أ          )أ(  
املهاجرون، مبا يف ذلك احلقوق املتصلة باحلصول على أجور منصفة ومكافآت متساوية عن             
األعمال ذات القيمة املتساوية دون متييز من أي نوع، واحلق يف األمن يف حالـة البطالـة أو              
املرض أو العجز أو الترمل، أو الشيخوخة، أو عدم القدرة على كـسب الـرزق لظـروف      

عن اإلرادة، واألمن االجتماعي، مبا يف ذلك الضمان االجتماعي، وإمكانية احلصول           خارجة  
  ؛ )١٨(إىل التعليم، والرعاية الصحية، واخلدمات االجتماعية، واحترام هويتهم الثقافية

تقدمي الدعم للنقابات العمالية وتشجيعها على العمل مع منظمات اجملتمـع             )ب(  
  ضمان احترام حقوقهم كعمال؛املدين ألفارقة الشتات من أجل 

اعتماد أو زيادة فعالية التشريعات اليت حتظر مجيع املمارسات التمييزيـة يف              )ج(  
  .التوظيف وسوق العمل اليت تطال املنحدرين من أصل أفريقي

تنفيذ تدابري خاصة للتشجيع على توظيف املنحدرين من أصل أفريقـي يف              )د(  
ت اخلاصة مبا يف ذلك السياسات املتعلقة بالتمييز اإلجيايب  اإلدارات العامة، وكذلك يف الشركا    

  كنظم احلصص؛
دعم وتشجيع األعمال التجارية وتنظيم املشاريع من جانب املنحدرين من            )ه(  

أصل أفريقي من خالل توفري التدريب وبناء القدرات وتيسري الوصول إىل القروض، خصوصاً          
  فيما يتعلق بالنساء؛

ية ونوعية موثوقة تكشف أمناط وصول املنحدرين من أصل         مجع بيانات كم    )و(  
سيما املهاجرون والنساء إىل أسواق العمل وأمناط مشاركتهم ومناصبهم يف خمتلف            أفريقي ال 

  .القطاعات، وتوليف هذه البيانات وحتليلها وتوزيعها ونشرها

__________ 

 ).ز(٣٠املرجع نفسه، الفقرة  )١٨(
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  اإلسكان  -٤  
 املنحدرون من أصل أفريقي،     إقراراً بظروف السكن السيئة وغري اآلمنة اليت يعيشها         -٣٩

ينبغي أن تقوم الدول بوضع وتنفيذ سياسات ومشاريع هتدف إىل ضمان حصوهلم على سكن     
. يوفر السالمة واألمن، وإىل احملافظة عليه وتأمني جمتمع يستطيعون العيش فيه بسالم وكرامة            

  :وينبغي أن تقوم الدول مبا يلي
حدرين من أصل أفريقي إىل اخلدمات      تنفيذ تدابري خاصة لضمان وصول املن       )أ(  

الضرورية ومياه الشرب ومرافق الصرف الصحي، وجتنب عزل املنحدرين من أصل أفريقي أو  
  فصلهم يف مساكن متدنية املستوى؛

تنفيذ مبادرات لدعم تطوير وحتسني ظروف السكن السيئة خـصوصاً يف             )ب(  
غاية، ينبغي أن تشرك الدول جمتمعـات  وهلذه ال. مناطق األكواخ يف املستوطنات غري النظامية   

  املنحدرين من أصل أفريقي يف بناء املشاريع السكنية وإعادة تأهيل املساكن وصيانتها؛
اختاذ تدابري لضمان قانونية احليازة، وتوفر اخلدمات واملواد واملرافق واهلياكل   )ج(  

حلصول على الـسكن،    األساسية، والقدرة على حتمل التكلفة، وصالحية السكن، وإمكانية ا        
ومدى مالءمة السكن من حيث املوقع واحمليط الثقايف ومنع عمليـات اإلخـالء القـسرية               

  .للمنحدرين من أصل أفريقي من منازهلم يف السياقني احلضري والريفي

  الصحة  -٥  
جيب أن تعزز الدول تدابري إعمال حق املنحدرين من أصل أفريقي يف التمتع بأعلى                -٤٠

ن الصحة البدنية والعقلية، بغية الوصول التدرجيي إىل اإلعمال الكامل هلـذا            مستوى ممكن م  
احلق والقضاء على أوجه التفاوت يف الوضع الصحي اليت ميكـن أن تـنجم عـن التمييـز                  

  :العنصري، مبا يف ذلك
إشراك املنحدرين من أصل أفريقي يف وضع وتنفيـذ الـربامج واملـشاريع       )أ(  
  الصحية؛
 وإتاحة اخلدمات الصحية اجليدة دون متييـز، خـصوصاً يف           ضمان توفري   )ب(  

  املناطق الريفية واملهمَّشة اليت تسكنها فئات واسعة من املنحدرين من أصل أفريقي؛
تدريب وتوعية موفري اخلدمات الصحية يف سياق القضاء علـى التمييـز              )ج(  

  العنصري وضمان توفري هذه اخلدمات بطريقة مالئمة ثقافياً؛
مان توفر املواد واملعلومات املتعلقة بالتربية الصحية بطائفة واسعة مـن           ض  )د(  

اللغات وضمان وصول املنحدرين من أصل أفريقي مبا يف ذلك أكثر فئاهتم ضعفاً إىل هـذه                
  .املواد
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  أشكال التمييز املتعددة   -دال  
 من أصل ينبغي أن تعتمد الدول وتنفذ سياسات وبرامج توفر محاية فعلية للمنحدرين      -٤١

سيما أهنم   أفريقي ومراجعة وإلغاء مجيع السياسات والقوانني اليت ميكن أن تؤثر عليهم سلباً ال            
يواجهون أشكاالً متعددة أو مشددة من التمييز القائم على أسس ذات صلة، مثل اجلنس أو                

مدة من  اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه أو امللكية أو املولد أو أي وضع آخر، مست                
وينبغي أن تويل الدول اهتمامـاً      ).  من اإلعالن  ٢انظر الفقرة   (برنامج وإعالن عمل ديربان     

  :خاصاً مبا يلي
التصديق على التشريعات املتعلقة بشكل خاص حبقوق النـساء والفتيـات            )أ(  

املنحدرات من أصل أفريقي وتنفيذ هذه التشريعات مبا يف ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية              
  املتعلقة بالعمل الالئق للعمال املرتليني؛) ٢٠١١(١٨٩ رقم

تعميم مراعاة منظور جنساين يف وضع ورصد السياسات العامة مع مراعاة             )ب(  
االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات املنحدرات من أصل أفريقي وواقعهن واعتمـاد هنـج             

  مشويل يف ضمان هذه احلقوق؛
ال املتعددة من التمييز واالستغالل اليت تتعـرض        إيالء اهتمام خاص باألشك     )ج(  

هلا املهاجرات املنحدرات من أصل أفريقي يف أماكن العمل، وخصوصاً العامالت بشكل غري             
  نظامي يف قطاعات مثل اخلدمة املرتلية والزراعة، واعتماد وتنفيذ تشريعات حتمي حقوقهن؛

الصور النمطية والتحيزات   تنفيذ محالت إعالمية واسعة النطاق للقضاء على          )د(  
وجيب إدراج التثقيف يف جمال حقوق      . العنصرية واجلنسانية ضد املنحدرات من أصل أفريقي      

اإلنسان ومسائل حمددة تتعلق بنوع اجلنس واملساواة يف تدريب مـوظفي إنفـاذ القـانون               
  واإلعالميني والعاملني يف جمايل الصحة والتعليم؛

ياجات الصحية للمنحدرات من أصل أفريقـي       إيالء اهتمام خاص باالحت     )ه(  
وحبقوقهن مبا يف ذلك حقهن يف الصحة اجلنسية واإلجنابية، ويف العالج من الصدمات، وحق              

  النساء اللوايت يعانني من ظروف صعبة، يف احلصول على املشورة؛
اعتماد تدابري خاصة لضمان املساواة يف ممارسة حقوق األطفال خـصوصاً             )و(  

 باجملاالت األكثر تأثرياً على حياهتم مبا يف ذلك احلصول على نوعية جيـدة مـن                فيما يتعلق 
  احلماية االجتماعية والتنمية؛لتعليم والسكن واخلدمات الصحية وا

تنفيذ مبادرات هتدف بشكل خاص إىل محاية حقوق األطفال املنحـدرين             )ز(  
رين والالجـئني غـري     من أصل أفريقي الذين يعانون من أوضاع هشة، واألطفال املهـاج          

املصحوبني، واألطفال ذوي اإلعاقة، وأطفال الشوارع، واألطفـال املخـالفني للقـانون،            
  واألطفال يف سياق الرتاعات املسلحة؛
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اعتماد تدابري خاصة للتصدي ألشكال حمددة من العنف يواجهها الفتيـان             )ح(  
 لألطفال املنحدرين مـن     والفتيات املنحدرون من أصل أفريقي ومكافحة االستغالل اجلنسي       

أصل أفريقي واالجتار هبم، خاصةً أن ذلك يتقاطع مع التمييز العنصري، والفقر والتمييز بـني         
  اجلنسني اليت تعاين منها الكثري من الفتيات املنحدرات من أصل أفريقي؛

اختاذ تدابري حلماية األطفال املنحدرين من أصل أفريقي مـن االسـتغالل              )ط(  
ومن أداء أي عمل يعرضهم لـألذى       ) صوصاً يف املناطق احمليطة باملدن الكبرية     خ(االقتصادي  

  اجلسدي والعقلي، ومن العنف واالعتداء اللذين حيدان من متتعهم باحلق يف التعليم؛
التوقيع والتصديق أو االنضمام إىل الصكوك األساسية املتعلقة حبماية حقوق            )ي(  

اقييت ية حلماية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتف       سيما االتفاقية الدول   املهاجرين، ال 
بشأن ) ١٩٧٥(١٤٣ بشأن العمال املهاجرين ورقم      )١٩٤٩(٩٧منظمة العمل الدويل رقم     

اهلجرة يف أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص واملعاملة للعمال املهاجرين، وضمان التنفيذ            
  الفعلي هلا؛
ملعلومات املتعلقة بالصحة والعمـل والـسكن       ضمان تيسري الوصول إىل ا      )ك(  

وغريها من اخلدمات وإتاحتها جبميع اللغات ذات الصلة وبطريقة تتسق مع ثقافة املهـاجرين        
  من أصل أفريقي؛

العمل مع وسائل اإلعالم واحملافظة على االحترام التام حلرية الرأي والتعبري،             )ل(  
 الصور النمطية السلبية وغـري الدقيقـة        وذلك من أجل وضع مدونات لقواعد السلوك ملنع       

األجانب والكراهية   ه واليت ميكن أن تسبب أو تفاقم كر       للمهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء   
العنصرية والعنف العنصري، وضمان املساواة للضحايا يف إمكانية االحتكام إىل القضاء، مبا يف 

  ذلك يف سياق اجلرائم العنصرية؛
اذ تدابري متييزية وعن سن أو إبقاء تشريعات حترم األشخاص االمتناع عن اخت  )م(  

. من جنسيتهم تعسفاً، خاصةً إذا كانت هذه التدابري والتشريعات جترد الشخص من جنسيته            
  وضمان تسجيل مجيع مواليد املهاجرين، بغض النظر عن وضع اآلباء كمهاجرين؛

اية الالجئني وطاليب اللجـوء     احترام وتنفيذ االلتزامات اإلنسانية املتصلة حبم       )ن(  
  والعائدين إىل أوطاهنم واملشردين داخلياً؛

اإلقرار بأن املسنني من املنحدرين من أصل أفريقي يواجهون خطراً أكـرب              )س(  
للتعرض للتمييز واألوضاع اهلشة، واعتماد تدابري لضمان حصوهلم على معاشات تقاعديـة            

اية االجتماعية ذات الصلة وحصوهلم على      وضمان اجتماعي أو غري ذلك من خمططات احلم       
  العناية الصحية املالئمة واملراعية لثقافتهم؛

ضمان النهوض باملنحدرين من أصل أفريقي ذوي اإلعاقة وتوفري احلمايـة             )ع(  
الكاملة هلم، ال سيما حصوهلم على اخلدمات الصحية والتعليم والعمـل، واعتمـاد تـدابري        
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ية واالقتصادية والسياسية والثقافية، مع إيالء اهتمـام خـاص          إلدماجهم يف احلياة االجتماع   
  .لضمان مشاركتهم يف وضع الربامج والسياسات اليت تعنيهم

  الفئات املستهدفة واجلهات الفاعلة األخرى  -سادساً  
ينبغي النظر إىل العقد كمبادرة دولية، جتمع عدة جهات فاعلة على الصعيد الدويل               -٤٢

مبا يف ذلك هيئات األمم املتحدة، والوكاالت املتخصصة، ومجيع الدول          واإلقليمي والوطين،   
األعضاء، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة، فـضالً عـن             

إذكاء الوعي العام بوضع املنحدرين من أصل       ) أ(املنحدرين من أصل أفريقي وذلك من أجل        
االستعانة بتجارب وخربات دولية للمساعدة يف      ) ب (أفريقي من خالل االتصاالت النشطة؛    

وضع آليات قانونيـة لرصـد حـاالت        ) ج(حتقيق تقدم يف املسائل اليت تطرح صعوبات؛        
ختليد ذكرى جتارة   ) د(العنصرية ضد املنحدرين من أصل أفريقي والتصدي هلا بشكل فعال؛           

ات اإلجراءات اإلجيابية ومجع    إطالق مبادرات تتعلق بسياس   ) ه(الرقيق عرب احمليط األطلسي؛     
لفت انتباه العامل إىل    ) ز(االستفادة من التجارب وتبادهلا؛     ) و(بيانات مصنفة بشكل مفصل؛     

ضرورة التعويض عن الضرر الذي حلق باملنحدرين من أصل أفريقي من جـراء االسـترقاق               
  وجتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي؛

 يف إطار العقد حبيث تستهدف أكرب عدد ممكن من          وينبغي أن تصمم األنشطة املنفذة      -٤٣
اجلمهور من خالل تنظيم احلمالت واملناسبات والبحوث، ووضع التشريعات والـسياسات،           

  .ومن خالل التعليم النظامي وغري النظامي
ينبغي أن يكون اجلمهور موضوع املبادرات اإلعالمية الواسعة النطـاق املـصممة              -٤٤

املنحدرين من أصل أفريقي وبتجارهبم املعاصرة وحبالة حقوق اإلنسان إلعالم اجلمهور بتاريخ    
  .اخلاصة هبم، فضالً عن دورهم يف التنمية على الصعيدين الدويل والوطين

ينبغي حشد اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري                -٤٥
ابـات العماليـة، ووسـائل اإلعـالم،        احلكومية، ومنظمات العمال وأرباب العمل، والنق     

واملنظمات الدينية، واملنظمات اجملتمعية، واألسرة، واملؤسسات اإلعالمية املستقلة، ومراكـز          
املوارد والتدريب، وغري ذلك من اجلهات الفاعلة، بغرض إدراج منـاهج تعليميـة مشوليـة               

  .تتصدى للعنصرية والتمييز على شكل برامج غري نظامية
أن تتخذ احلكومات مجيع التدابري الالزمة ملكافحة األشكال اجلديـدة مـن            وينبغي    -٤٦

من خالل االستمرار يف تكييف األساليب      ) العنصرية اهليكلية على وجه اخلصوص    (العنصرية  
والنهج، خصوصاً يف اجملاالت التشريعية واإلدارية والتعليمية واإلعالمية ومن خالل تـشجيع            

  .ريعات ووضع السياساتالتدابري اإلجيابية يف التش
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وينبغي أن يواصل اجملتمع الدويل عموماً واألمم املتحدة بوجه خاص، إيالء األولوية              -٤٧
األعلى لربامج مكافحة أشكال حمددة من العنصرية والتمييـز العنـصري املـوجهني ضـد               
املنحدرين من أصل أفريقي وتكثيف جهودها، خالل العقد، ملـساعدة مجيـع احلكومـات          

  .مات واألفراد املشاركني بشكل نشط يف الترويج ألهداف العقدواملنظ
وينبغي إيالء العناية الواجبة يف مجيع األوقات الخنراط ومشاركة املنحدرين من أصل              -٤٨

  .أفريقي بشكل وثيق يف القرارات املتخذة ويف العمل املنجز يف إطار العقد

  االستراتيجيات على الصعيد الدويل  -سابعاً  
، ال سيما برامج األمـم املتحـدة وصـناديقها    غي أن يويل اجملتمع الدويل عموماً    ينب  -٤٩

ووكاالهتا املتخصصة وهيئاهتا األخرى ذات الصلة؛ واملؤسسات الدولية املاليـة واإلمنائيـة؛            
واملنظمات اإلقليمية واآلليات الدولية األخرى يف إطار جمال اختصاصها، األولويـة األعلـى            

ملتعلقة حبقوق اإلنسان والتنمية اليت يواجهها املنحـدرون مـن أصـل            للتصدي للتحديات ا  
. أفريقي، عن طريق مجلة أمور بينها تنفيذ برامج وتدابري مستدامة وختصيص متويـل كـاف              

  : ولذلك ينبغي أن يقوم مبا يلي
تناول املسائل املتصلة باملنحدرين من أصل أفريقي من منظور املساواة وعدم             )أ(  

ألة مشتركة بني جماالت عمل كل منها وضمان اعتماد مبـادرات وأحبـاث             التمييز وكمس 
  وتدابري إلعمال حقوقهم وحرياهتم؛

وضع آليات لرصد حالة املنحدرين من أصل أفريقي مع التركيـز بـشكل           )ب(  
خاص على أمناط التمييز وأثره على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية            

  ؛ةوالسياسي
اعتماد برامج إمنائية قائمة على حقوق اإلنسان يف ميادين اختصاصاهتا اليت             )ج(  

تتناول حقوق املنحدرين من أصل أفريقي، مبا يف ذلك حقهم يف احلـصول علـى التعلـيم                 
  والتوظيف واخلدمات الصحية والسكن واألرض والعمل؛

قـي مـسألة    اغتنام فرصة العقد كي تناقش مع املنحدرين من أصـل أفري            )د(  
التعويض واملصاحلة فيما يتعلق باالسترقاق وجتارة الرقيق وجتارة الرقيق عرب احمليط األطلـسي             

  اليت استخدم فيها األفارقة املختطفون؛
اعتماد مبادرات لضمان أن تراعي األهداف اإلمنائية لأللفيـة واألهـداف             )ه(  

  ين من أصل أفريقي مراعاة تامة؛ حالة وحقوق املنحدر٢٠١٥اإلمنائية املقبلة ملا بعد عام 
رصد وتقييم وقياس أثر هذه األنشطة على املنحدرين من أصل أفريقي من              )و(  

  خالل استخدام مؤشرات مالئمة ومجع بيانات مصنفة بشكل مفصل؛
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تشجيع الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة على وضع دراسات وتقـارير            )ز(  
وجمموعة البنك الدويل، ومنظمة    ) الفاو(غذية والزراعة   تتعلق مبواضيع العقد ومنها منظمة األ     

سكو، وبرامج األمـم املتحـدة وصـناديقها        ، ومنظمة الصحة العاملية، واليون    العمل الدولية 
، )اليونيسيف(برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، منظمة األمم املتحدة للطفولة         : ومكاتبها التالية 

، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، واللجان       ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    
وميكن استخدام هذه الدراسات إلثراء استعراض العقد يف منتصف املدة من أجـل             . اإلقليمية

رصد التقدم احملرز، وتقاسم ممارسات التعلم بني اجلهات الفاعلة الرئيسية وإثـراء اخلطـط              
  لعقد وبالفترة اليت تليها؛والسياسات اخلاصة بالسنوات اخلمس املتبقية من ا

تشجيع منظمة العمل الدولية على تنفيذ أنشطة وبرامج ملكافحة العنـصرية             )ح(  
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد املنحدرين مـن أصـل               

ل أفريقي، مبن فيهم املهاجرون يف اجملاالت املتعلقة بالعمل ولدعم اإلجراءات اليت تتخذها الدو          
  ومنظمات أرباب العمل والنقابات العمالية يف هذا اجملال؛

سكو إىل تقدمي الدعم إىل الـدول يف إعـداد املـواد واألدوات         دعوة اليون   )ط(  
التعليمية هبدف تعزيز األنشطة التعليمية والتدريبية والتربوية املتصلة حبقوق املنحـدرين مـن             

  تارخيها؛أصل أفريقي ومبشاركتهم يف اجملتمعات ويف صنع 
تشجيع مفوضية حقوق اإلنسان على املضي يف برامج الزمالـة اخلاصـة              )ي(  

  باملنحدرين من أصل أفريقي خالل العقد؛
قيام اهليئات املراقبة للمعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة           )ك(  

نـتظم حلـاالت    املواضيعية والقطرية التابعة جمللس حقوق اإلنسان، عند االقتضاء، برصد م         
حقوق اإلنسان اخلاصة باملنحدرين من أصل أفريقي وأن تطلب معلومات مصنفة تفصيالً عن             

  هذه اجملموعة خالل الدورات اإلبالغية املنتظمة والزيارات القطرية؛
تشجيع مفوضية حقوق اإلنسان على املضي يف وضع قاعدة بيانات تتضمن             )ل(  

 على التصدي للتمييز العنصري الذي يواجهه املنحدرون        املمارسات اجليدة ذات األثر اإلجيايب    
من أصل أفريقي ودعوة الدول إىل تقاسم جتارهبا وممارسات الـتعلم لتحـسني الـسياسات           

  والربامج وتنسيقها؛
تشجيع وسائل اإلعالم على متثيل التنوع املوجود يف جمتمع متعدد الثقافات             )م(  

املنحدرون من أصل أفريقي مـن عنـصرية ومتييـز          وعلى أداء دورها يف مواجهة ما يعانيه        
  ؛عنصري وكره لألجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  : دعوة اجلمعية العامة إىل النظر فيما يلي  )ن(  
تكليف الفريق العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي بأن يقوم، بالتعاون      '١'

يـز العنـصري    مع املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمي       
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وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وجلنة القضاء على التمييـز            
العنصري، بوضع مشروع إعالن لألمم املتحدة عن تعزيز حقوق اإلنسان          
اخلاصة باملنحدرين من أصل أفريقي واالحترام التام هلذه احلقوق، حبلـول           

  ، كي يوافق عليها جملس حقوق اإلنسان؛٢٠١٥عام 
 دائم لألمم املتحدة خيص املنحدرين من أصل أفريقي كنتيجة          إنشاء منتدى  '٢'

هلذا العقد ليكون مبثابة آلية تشاور للمنظمات املمثِّلة للمنحدرين من أصل           
  أفريقي ولغريها من أصحاب املصلحة املهتمني؛

سكو إىل وضع أرشيف للذاكرة األفريقية لتوفري منصة للمعارف         دعوة اليون  '٣'
ريخ املنحدرين من أصل أفريقي ومـسامهتهم يف        سهلة االستعمال بشأن تا   

  .تنمية األوطان

  تنسيق العقد  -ثامناً  
إقراراً بأن العمل على املستوى الوطين واحمللي حاسم يف تعزيـز ومحايـة حقـوق                 -٥٠

فإن برنامج العمل يعرض  . املنحدرين من أصل أفريقي مثَلُه مثل هياكل التنسيق الدولية الفعالة         
  .ى املستويات التاليةخططاً تنسيقية عل

  الوطينالصعيد   -ألف  
ينبغي تعيني اجلهات التنسيقية الوطنية املعنية بتنفيذ برنامج العمل يف الدول اليت تضم               -٥١

وميكن أن تتشكل هذه اجلهات التنسيقية من جلان أنشئت هلـذا           . منحدرين من أصل أفريقي   
مبا يف ذلـك    (احلكومية ذات الصلة    الغرض، تضم ممثلني للوكاالت احلكومية واملنظمات غري        

أو بدالً من ذلك ما يوجد من هياكـل مالئمـة أو            ) منظمات املنحدرين من أصل أفريقي    
  .مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان

أو /وينبغي إشراك جهات التنسيق الوطنية، املمولة متويالً كافياً من الدول، يف وضع و  -٥٢
هليئات اإلقليمية والدولية املنخرطة يف تنفيذ أهداف       تنفيذ خطط العمل الوطنية، والتنسيق مع ا      

  .العقد وإبالغ مفوضية حقوق اإلنسان بالتقدم احملرز حنو حتقيق األهداف االستراتيجية للعقد
وينبغي أن تكون جهات التنسيق الوطنية مبثابة ممر إليصال اإلسـهامات الدوليـة               -٥٣

  .لية والشعبية للبلدان اليت توجد فيهاوالوطنية، واملعلومات والدعم إىل املستويات احمل
وُتشجَّع الدول على إنشاء مراكز وطنية ملوارد حقوق اإلنسان وحبوثها تكون قادرة              -٥٤

على املشاركة يف البحث وتدريب املدربني وإعداد املواد املتصلة بتاريخ املنحدرين من أصـل        
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رات وعالقات العمل والدورات    وكذلك يف تنظيم املؤمت   ،  أفريقي ومجعها وترمجتها وتوزيعها   
  .التدريبية

لتبـادل  تشجيع اجملتمع املدين على تأسيس شبكات وطنية وإقليمية ودولية  ) أ(ينبغي    -٥٥
التعلم والتجارب وأفضل املمارسات، وإذكاء الوعي بوضع املنحدرين من أصـل أفريقـي             

قدرات مـع التركيـز     وضع برامج لبناء ال   و) ب(وتنفيذ مبادرات مشتركة للتنمية والدعوة؛      
  .بشكل خاص على تطوير مهارات القيادة

  الصعيدان الدويل واإلقليمي  -باء  
  :يوصي الفريق العامل بأن يقوم جملس حقوق اإلنسان مبا يلي  -٥٦

 دعوة اجلمعية العامة إىل عقد مؤمتر قمة عاملي يف منتـصف املـدة عـن                )أ(  
ء، ومنظمات األمم املتحدة املتخصصة     املنحدرين من أصل أفريقي تشارك فيه الدول األعضا       

وبراجمها وصناديقها، واجملتمع املدين، من أجل تقييم التقدم احملرز يف منتصف عقد املنحدرين             
  من أصل أفريقي وتصحيح اخلطط واالستراتيجيات املتعلقة ببقية السنوات حسب االقتضاء؛

اإلنـسان منـسقاً   الطلب إىل األمني العام أن يعني املفوض السامي حلقوق            )ب(  
وسوف يقدم األمني العـام تقريـراً       . للعقد من أجل متابعة تنفيذ أحكام برنامج عمل العقد        

مرحلياً عن تنفيذ هذه األحكام إىل اجلمعية العامة مرتني يف السنة، يراعي فيـه املعلومـات                
جراءات واآلراء اليت تقدمها الدول وهيئات مراقبة معاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة، واإل          

اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان وغريها من آليات األمم املتحدة، واملنظمات الدوليـة              
واإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك منظمات املنحدرين من أصـل أفريقـي،              

  واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛
وصيات هبدف التنفيـذ    دعوة الفريق العامل احلكومي الدويل املنشأ لتقدمي ت         )ج(  

الفعلي إلعالن وبرنامج عمل ديربان، إىل اعتماد تنفيذ برنامج عمل عقد املنحدرين من أصل              
   على جدول أعماله وإىل العمل كآلية إبالغ خاصة بالعقد؛أفريقي بنداً دائماً

طلب تنظيم اجتماع بني الوكاالت يشارك فيه الفريق العامل بعد إعـالن              )د(  
  جتماعات وأنشطة أخرى؛البغية التخطيط  مباشرة العقد

الطلب إىل املفوض السامي حلقوق اإلنسان أن يـضع مـشروعاً لعقـد               )ه(  
املنحدرين من أصل أفريقي للمساعدة يف متويل املشاريع والربامج اليت تنهض بأهداف العقـد      

  .وتضمن مشاركة املنحدرين من أصل أفريقي يف الفريق العامل واملنتدى الدائم
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Annex I 

[English/French/Spanish only] 

  List of stakeholders that provided replies to the questionnaire for the 
Draft Programme of Action for the Decade  

  Member States 

Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Greece, Guatemala, Mexico, Portugal, 
Slovenia, Spain and Uruguay 

  International and Regional Organisations, United Nations programmes, funds and 
bodies 

CERD;  Inter-American Commission on Human Rights; Office of the Resident Coordinator 
of the United Nations in Brazil; Organisation of American States, Department of 
International Law, Secretariat of Legal Affairs; the Special Rapporteur on contemporary 
forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance; the Special 
Rapporteur on Extreme Poverty; United Nations High Commissioner for Refugees; United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO);  United Nations 
Children's Fund Regional Office for Latin America and the Caribbean. National human 
rights institutions: Australian Human Rights Commission; Comisión Nacional de Derechos 
Humanos de México, Defensoria de los Habitantes, Costa Rica; Defensoria del Pueblo, 
Panama; Procuradoria para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua 

  Non-governmental organizations, including academic institutions 

African Canadian Legal Clinic; African Diaspora, African European Women’s Movement 
Sophiedela; ÁGERE Cooperação em Advocacy; African Hebrew Israelites of Jerusalem, 
Dimona; African Heritage Magazine; African Union 6th Region Facilitators; African World 
Studies Institute; Ancient African Market place; Association Relwendé pour le 
Développement; BlackEconomics; Caribbean Diaspora Association; Caribbean Rastafari 
Organisation; Centro de Desarrollo Étnico (CEDET); Centro de Estudos Feminista e 
Assessoria (CFEMEA); Commemoration Committee; Comunidade Bahá’í of Brazil; 
Congress Against Racism; Consejo Nacional Afro Boliviano; Coordenacão Nacional de 
Entidades Negras; CRIOLA; Dream Africa; Educafro; Expressions d'Afrique;  Federation 
of African Diaspora Organizations: Un Bondru; Federation of Black, Migrant & Refugee 
Women’s Organizations & Youth Department Tiye; Federación Española de 
Afrodescendientes; Instituto da Mulher Negra (GELEDE); International NGO Congress; 
Global Migration Policy Associates; Grupo de Estudios étnico-raciales, Universidad del 
Valle, Colombia; Ichitoughanaim, Council for the Advancement of Rastafari; IYPAD 
Barbados NGO Chapter; Federal University of Rio de Janeiro; Law Keepers; Minority 
Rights Group International; Mundo Afro; National Commission against Discrimination of 
Panamá; National Monument Dutch Slavery Past; Network/Experts & Civil Society 
African (Diaspora) Non-State Actors; Our African Heritage; Pan-African Diaspora Union; 
Pan-African Strategic & Policy Group; Parents Association, St John's School; Red de 
Organizaciones de Mujeres Afro Guatemaltecas; Slavery Past; Sub-Committee for the 
Elimination of Racism; Sub-Regional Diaspora Council Coalition; Office of African Nova 
Scotian Affairs;  Pan-Africanist of Black Communities; Universal Day of Hope Trust. 
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Annex II 

[English/Spanish only] 

  List of stakeholders that provided written comments on the first Draft 
Programme of Action for the Decade 

  Member States and Regional Groups 

African Group, Brazil and European Union.  

  Non-governmental organisations 

African-European Women’s Movement “Sophiedela;” African Union Diaspora 6th Region 
Facilitators; BlackEconomics; December 12th Movement; Federation of Black, Migrant & 
Refugee Women’s Organization & Youth Department “Tiye International”; Institute of 
Social Medicine and Community Health; International Association Against Torture; 
International Youth and student Movement for the United Nations; IYPAD Barbados NGO 
Chapter; National Monument Dutch Slavery Past; Pan-African Strategic & Policy Group; 
Plataforma Cumbre Mundial de Afrodescendientes and The Drammeh Institute. 

    


