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  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "جملس حقوق اإلنسان"عنون وامل

تقرير املؤمتر اإلقليمي لألمريكتني املعين بالتقدم احملرز والتحديات املواَجهة يف 
 تنفيذ برنامج العمل ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب         

      وما يتصل بذلك من أشكال التعصب   

 وق اإلنسانمذكرة أعدهتا مفوضة األمم املتحدة السامية حلق

تتشـرف مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بأن حتيل إىل جملس حقوق اإلنسان تقرير املؤمتر                 
اإلقلـيمي لألمريكتني املعين بالتقدم احملرز والتحديات املواَجهة يف تنفيذ برنامج العمل ملكافحة العنصرية والتمييز              

 إىل ٢٦أشكال التعصب، الذي ُعقد يف برازيليا يف الفترة من          العنصـري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من         
 .٢/١٠٢وُيقدَّم هذا التقرير عمالً مبقرر اجمللس . ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٨
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 موجز

تتضمن هذه الوثيقة تقرير املؤمتر اإلقليمي لألمريكتني املعين بالتقدم احملرز والتحديات املواَجهة يف تنفيذ               
عنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، الذي برنامج العمل ملكافحة ال

وشاركت يف تنظيم املؤمتر اإلقليمي حكومتا الربازيل . ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٨ إىل ٢٦عقد يف برازيليا يف الفترة من 
الرئيسية للمؤمتر اإلقليمي هي وكانت األهداف . وشيلي، مستعينيت مبفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

دراسة تطبيق أحكام إعالن وبرنامج عمل ديربان من ِقَبل الدول األعضاء يف اإلقليم، واملؤسسات الوطنية، : التالية
واملنظمات اإلقليمية والدولية، واملنظمات غري احلكومية، وغريها من الفعاليات يف اإلقليم؛ استعراض التقدم احملرز              

نصرية؛ تقييم العقبات القائمة والناشئة يف اإلقليم يف جمال العنصرية والعمل على إجياد السبل الكفيلة يف مكافحة الع
بتخطيها؛ قيام الدول األعضاء بتحديد املمارسات املناسبة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري، ومنها استحداث             

 .هيئات أو آليات ُمحددة ووضع خطط عمل وطنية هلذا الغرض

ا نظر املؤمتر اإلقليمي يف السبل الكفيلة بوضع أحكام إعالن وبرنامج عمل ديربان وغريه من الصكوك كم 
الدولـية اإلقليمية القائمة موضع التنفيذ على أفضل وجه، ووضع توصيات حمددة من أجل مكافحة مجيع أشكال               

 .عصبالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من أشكال الت
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق الفصل

 ٤ ٢٢ - ١ .......................................................تنظيم أعمال املؤمتر -أوالً 

 ٤ ٤ - ٢ ......................................................حفل االفتتاح -ألف 

 ٤ ٥    ............................................................احلضور -باء  

 ٤ ٦    .....................................................أعضاء املكتب -جيم 

 ٤ ٩ - ٧ .......................................تنظيم العمل ومسائل أخرى -دال  

 ٥ ١٤-١٠ ......................................................اجللسة العامة -هاء  

 ٦ ٢٢-١٥ ............................................اجللسات العامة املصغَّرة -واو  

 ٧ ٢٨-٢٣ ....................................................الوثائق اخلتامية للمؤمتر -ثانياً 

 ٧ ٢٧-٢٣ ....................................تقارير اجللسات العامة املصغَّرة -ألف 

 ١٨ ٢٨    ......................................النتائج اليت خلص إليها املؤمتر -باء  
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  تنظيم أعمال املؤمتر-أوالً 

 مؤمتر األمريكتني اإلقليمي املعين بالتقدم      ٢٠٠٦يوليه  /وز مت ٢٨ إىل   ٢٦ُعقـد يف برازيليا يف الفترة من         -١
احملـَرز والتحديات املواَجهة يف تنفيذ برنامج العمل ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما               

 . يتصل بذلك من أشكال التعصب، وشاركت يف تنظيمه حكومتا الربازيل وشيلي

  حفل االفتتاح-ألف 

، وجرى خالله احتفال ُمستلَهم من      ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٦حفـل االفتتاح يف قصر بالنالتو يوم        أُقـيم    -٢
 .الطقوس الروحية للشعوب األصلية األفريقية

السيدة ماتيلدي ريبريو، وزيرة أمانة سياسات تعزيز املساواة العنصرية يف          : وافتـتح املؤمتر رمسياً كل من      -٣
أنتونيو أغيار باتريوتا، وكيل األمني العام لشؤون السياسات املتعددة األطراف          رئاسة مجهورية الربازيل؛ والسيد     

بـوزارة خارجـية الربازيل؛ والسيد خوان مارتابيت، املمثل الدائم لشيلي لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف                 
 .الورئيس الفريق احلكومي الدويل العامل املعين بوضع إعالن وبرنامج ديربان موضع التنفيذ الفع

ا فرانسيسكا إيز     : كما ألقى كلمات كل من     -٤  شاران، املمثلة اخلاصة ملفوضة األمم املتحدة       -السيدة مارّي
السامية حلقوق اإلنسان ومديرة شعبة العمليات والربامج والبحوث مبفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛ 

ملعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل   والسيد دودو دَيّن، املقرر اخلاص املعين باألشكال ا       
بذلـك مـن تعصب؛ والسيدة إدنا سانتوس روالند، اخلبرية املستقلة املعنية بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان؛                 

ثلون والسـيد ماركوس تريينا والسيدة إبسي كامبل، ممثال اللجنة الدولية ملنظمة املؤمتر اإلقليمي لألمريكتني؛ ومم              
 .للمجتمع املدين

  احلضور-باء 

حضـر املؤمتـر اإلقليمي ممثلون لدول اإلقليم األعضاء يف األمم املتحدة، وممثلون ألجهزة األمم املتحدة                 -٥
وآلـياهتا وبـراجمها، ولوكاالت متخصصة، ومنظمات حكومية دولية، ومؤسسات وطنية معنية حبقوق اإلنسان،      

 .وترد قائمة املشتركني يف املرفق األول. مية، ومدعوون آخرونوكيانات أخرى، ومنظمات غري حكو

  أعضاء املكتب-جيم 

وقد شارك  . ُعيِّنت السيدة ماتيلدي ريبريو رئيساً للمؤمتر اإلقليمي والسيد خوان مارتابيت نائباً للرئيس            -٦
 .بلدامها يف عقد املؤمتر

  تنظيم العمل ومسائل أخرى-دال 

 أن يتم اإلدالء بالبيانات العامة يف جلستني عامتني، ُتخصص إحدامها ملمثلي الدول             قـرر املؤمتر اإلقليمي    -٧
 . واألخرى ملمثلي اجملتمع املدين
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" جلسات عامة مصغرة"كمـا نظـر املؤمتر اإلقليمي أثناء جلسته األوىل يف تنظيم عمله وقرر عقد أربع               -٨
 أمريكا الوسطى والكارييب الناطقة باإلسبانية؛ بلدان       بلدان: ُتخصـص كل منها لكل من األقاليم الفرعية التالية        

ويشارك يف  . منطقة جبال اآلندس؛ بلدان املخروط اجلنويب؛ بلدان أمريكا الشمالية والكارييب الناطقة باإلنكليزية           
 .هذه اجللسات ممثلون للدول واجملتمع املدين

اخلتامية للمؤمتر اإلقليمي تقارير اجللسات العامة كما اُتفق يف اجللسة العامة األوىل على أن تتضمن الوثائق  -٩
 .املصغرة وما ستعرضه رئيسة املؤمتر من نتائج خيلص إليها املؤمتر

  اجللسة العامة-هاء 

يف اجللسة العامة الثانية، ُعرض تقرير عن استعراض وتقييم عملية تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، أعده  -١٠
ّيو، اخلب  .ري االستشاري مبفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانالسيد آلفَرو َب

، أدىل ببيانات أمام املؤمتر ممثلو الدول التايل        ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٧ويف اجللسة العامة الثالثة املعقودة يف        -١١
ين ملكافحة السيد غّيرمو ريشتشينسكي، سفري كندا؛ والسيد غيلربتو رينكون غاّياردو، رئيس اجمللس الوط: ذكرهم

باملكسيك؛ والسيد بدرو فاس راميال، سفري أورغواي يف الربازيل؛ والسيد مارين ناسارينو            ) كونابريد(العنصرية  
باإلكوادور؛ والسيدة إيليزابيت   ) كوداي( إكوادورية   -تشـاِفس، األمني التنفيذي الوطين ملؤسسة التنمية األفرو         

ة خارجية السلفادور؛ والسيدة كالرا إينيس فارغَس، مديرة شؤون         كوبَيس، وكيلة مدير الشؤون السياسية بوزار     
حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل بوزارة خارجية كولومبيا؛ والسيد خوان مارتبايت، سفري البعثة الدائمة              

ير اخلارجية لشيلي لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف؛ والسيد روجر إتشفَّرّيا، املستشار القانوين مبكتب نائب وز
للشـؤون األفريقية بوزارة خارجية مجهورية فنـزويال البوليفارية؛ والسيدة ماتيلدي ريَبريو، وزيرة أمانة تعزيز              
سياسات املساواة العنصرية يف الربازيل؛ والسيدة آنا غونساِلس، مديرة أمانة حقوق اإلنسان يف األرجنتني؛ والسيد 

 كوبا؛ والسيد خورخي رامِيرس، ممثل معهد تنمية شعوب بريو األندّية           رافائـيل بـرنال، نائب وزير الثقافة يف       
واألمازونـية واملـنحدرة مـن أصل أفريقي؛ والسيد خوان بوسكو برنال، سفري بنما يف الربازيل؛ والسيد بدرو      

شارة بسفارة  غوموسيو، القائم باألعمال بسفارة مجهورية بوليفيا يف الربازيل؛ والسيدة ليسا توكلر، الوزيرة املست            
 .نيكاراغوا يف الربازيل؛ والسيد مانويل استواردو رولدان، سفري غواتيماال يف الربازيل

ا بائس مونِغس، أمني املظامل يف باراغواي؛                   -١٢ وحتـدث أيضـاً يف اجللسة ذاهتا كل من السيد مانويل مارّي
 .والسيدة آنيك تيبيا، من املنظمة الدولية للفرانكفونية

، حتدث أمام املؤمتر اإلقليمي ممثلو هيئات       ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٧سـة العامة الرابعة املعقودة يف       ويف اجلل  -١٣
ا داس غراشاس تابايوس موتا، ممثلة الشعوب األصلية؛ والسيد أِلخاندرو           : اجملتمع املدين التايل ذكرهم    السيدة مارّي

نحدرة من أصل أفريقي؛ والسيدة تاتيان سيلفا       روَخس، ممثل املهاجرين؛ والسيدة سرخيا غلفان، ممثلة الشعوب امل        
ا ناسيمَينتو والسيد ياسيمار أملَيدا غوفَيا، ممثالن للمرأة؛  والسيد مارتني نيغريّتي، ممثال الشبيبة؛ والسيدة سونيا مارّي

َتَشبَّهون باجلن             س اآلخر وَمن   والسيدة مارسيا كابرال، ممثلة املثليني واملثليات جنسياً، وَمن يغريون جنسهم وَمن َي
 .يشتهون اجلنسني؛ والسيد كالوديو غيوفانوفيتش، ممثل شعب الروما والغجر
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السيد جويل زيتو آراؤوخو، من الرابطة الربازيلية       : كمـا أدىل ببيانات ممثلو اجملتمع املدين التايل ذكرهم         -١٤
الداعية إىل النهوض حبقوق  [Feminista en Marchaللسـينمائيني؛ والسيدة آنا إيرما ريفريا الِسن، من منظمة  

؛ والسيدة خيسيال آرانديا    )بويرتو ريكو ) (كالدمي(جلـنة أمـريكا الالتينـية للدفاع عن حقوق املرأة           ]/املـرأة 
؛ والسيدة إبسي كامبيل باّر، من مركز النساء )كوبا( احتاد الكّتاب والفنانني - Color Cubanoكوفاّروبَيس، من 
الواليات (؛ والسيدة رامونا أورتيغا، من شبكة الواليات املتحدة حلقوق اإلنسان           )كوستاريكا(الكوستاريكيات  

؛ والسيدة إونيس َمنيِسس    )الربازيل(؛ والسيدة سونيا بلومفيلد، من بناي بريث بالربازيل         )املـتحدة األمريكـية   
 من مركز التنسيق الوطين     ؛ والسيد خلربتو لَيال،   )بنما(أراوس، من مركز التنسيق الوطين ملنظمات السود البنمية         

ا مولينا، من دار الثقافة اهلندوأفروأمريكية )كونن الربازيل(للكيانات السوداء  ؛ والسيد )األرجنتني(؛ والسيدة لوسّي
؛ )كوبا(؛ والسيدة ِخِنروسا ماَسيو، من احتاد نساء كوبا    )الربازيل(إدُسـن فرانشـا، مـن احتاد املساواة للسود          

نو روَخس، من شبكة النساء األفروكاريبيات واألفروالتينوأمريكيات؛ والسيدة لَييتايو دادا،     والسيدة َسسيليا موري  
؛ والسيدة كاُرل آن آغارد، من منظمة       )كندا(مـن املستشـارية القانونية للكنديني املنحدرين من أصل أفريقي           

 ).ترينيداد وتوباغو(املساعدة يف جمال البحوث املتعددة الثقافات 

 سات العامة املصغَّرة اجلل-واو 

 اجللسة العامة املصغَّرة املخصصة لبلدان أمريكا الشمالية والكارييب الناطقة باإلنكليزية

 ٢٨يف اجللسة العامة املصغَّرة املخصصة لبلدان أمريكا الشمالية والكارييب الناطقة باإلنكليزية املعقودة يف            -١٥
 . ترينيداد وتوباغو، أدىل ببيانني ممثال كندا، و٢٠٠٦يوليه /متوز

ويف اجللسـة ذاهتـا، أدىل أيضاً ببيانات ممثلون ملنظمات شىت تابعة للمجتمع املدين وممثلة ملنظمة العمل                  -١٦
 .الدولية

 اجللسة العامة املصغَّرة املخصصة لبلدان أمريكا الوسطى والكارييب الناطقة باإلسبانية

 ٢٨ أمريكا الوسطى والكارييب الناطقة باإلسبانية املعقودة يف         يف اجللسة العامة املصغَّرة املخصصة لبلدان      -١٧
 .، أدىل ببيانات ممثلو بنما وكوبا واملكسيك ونيكاراغوا٢٠٠٦يوليه /متوز

ويف اجللسـة ذاهتـا، أدىل أيضاً ببيانات ممثلو منظمات شىت تابعة للمجتمع املدين وممثلة لصندوق األمم                  -١٨
 ).يميونيف(املتحدة اإلمنائي للمرأة 

 اجللسة العامة املصغَّرة املخصصة لبلدان منطقة جبال اآلندس

، أدىل ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٨يف اجللسة العامة املصغَّرة املخصصة لبلدان منطقة جبال اآلندس، املعقودة يف  -١٩
 .ببيانني ممثال إكوادور وبوليفيا

تابعة للمجتمع املدين وممثلة لصندوق األمم      ويف اجللسـة ذاهتا، أدىل أيضاً ببيانات ممثلون ملنظمات شىت            -٢٠
 .املتحدة للسكان
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 اجللسة العامة املصغَّرة املخصصة لبلدان املخروط اجلنويب

، أدىل  ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٨يف اجللسـة العامـة املصغَّرة املخصصة لبلدان املخروط اجلنويب املعقودة يف              -٢١
 .شيليببيانات ممثلو األرجنتني وأوروغواي والربازيل و

كمـا أدىل ببـيانات ممـثلون ملنظمات شىت تابعة للمجتمع املدين وممثل ملنظمة األمم املتحدة للطفولة                   -٢٢
 ).اليونيسيف(

  الوثائق اخلتامية للمؤمتر-ثانياً 

  تقارير اجللسات العامة املصغَّرة-ألف 

و اجللسات العامة املصغَّرة    ، عرض مقرر  ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٨يف اجللسـة العامـة اخلامسة املعقودة يف          -٢٣
 .تقاريرهم

 تقرير اجللسة العامة املصغَّرة املخصصة لبلدان أمريكا الوسطى والكارييب 

 :ُعرض التقرير التايل يف ختام اجللسة العامة املصغَّرة املخصصة لبلدان أمريكا الوسطى والكارييب -٢٤

لتمييز جبميع مظاهره تشكل شرطاً      بأن مكافحة العنصرية وكراهية األجانب وا      ُنقر إننا -١" 
مسـبقاً ضـرورياً وال مناص منه من أجل إرساء احلكم السديد والتنمية املستدامة والعدالة االجتماعية                

غري أننا ما زلنا نشهد ما يوجد من تفاوتات مستمرة بني األمريكتني وما . والدميقراطية والسلم يف إقليمنا  
فيما يتعلق بتعزيز املساواة ومحايتها على الصعيد الوطين واإلقليمي  جيـري من عدم وفاء بالتزامات معينة        

 التزامنا بتنفيذ أحكام الوثائق املعتمدة يف سنتياغو وديربان، إدراكاً منا نؤكد جمدداًوعليه، فإننا . والدويل
 بأهنا متثل التزامات ال جيوز للدول واهليئات اإلقليمية والدولية واجملتمع املدين تأجيلها؛

 دول اإلقليم على أن تعمل يف إطار اجلمعية العامة على متابعة اتفاقات ديربان              وحنـث  -٢ 
 وتقييمها، على غرار ما تعهدت به مؤمترات األمم املتحدة العاملية؛

 دول اإلقلـيم إىل دعـم املبادرة إىل اعتماد اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة      وندعـو  -٣ 
 ندعووكذلك . ز والتعصب، اليت مت إبرامها يف إطار منظمة الدول األمريكيةالعنصرية ومجيع أشكال التميي

 الدول إىل دعم اعتماد اتفاقية حقوق املعوقني ووضع أحكام هذه االتفاقية موضع التنفيذ؛

 الدول اليت مل تفعل ذلك بعد إىل أن توقِّع وُتصدِّق على االتفاقية الدولية              وندعو كذلك  -٤ 
لعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية محاية وتعزيز تنوع املظاهر الثقافية، وسائر           حلماية حقوق مجيع ا   

 الدول األطراف ندعوكما . الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت تعمل على تعزيز املساواة وعدم التمييز
  فعاالً داخل بلداهنا؛يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان إىل أن ُتطبِّق القواعد القانونية الدولية تطبيقاً
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 كذلك اجلمعية العامة إىل أن تقر إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب             وندعـو  -٥ 
األصلية، وأن ُتستكَمل بسرعة وجناح املفاوضات اجلارية يف إطار منظمة الدول األمريكية على مشروع              

 إعالن البلدان األمريكية بشأن حقوق الشعوب األصلية؛

 اإلقليم اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال              دول ونناشـد  -٦ 
التمييز العنصري أن تبادر إىل االنضمام إليها على سبيل االستعجال، وصوالً إىل تصديق مجيع دول العامل          

  من االتفاقية املذكورة؛١٤عليها، كما نناشدها أن تصدر اإلعالن املنصوص عليه يف املادة 

 أجهزة األمم املتحدة وبراجمها، واملنظمات اإلمنائية املتعددة األطراف، ومنظمة          حنـث و -٧ 
الـدول األمريكـية، على أن تويل اهتماماً دائماً وعلى سبيل األولوية ملكافحة العنصرية والتمييز جبميع                

 مسألة املساواة أشـكاهلما، ال سيما لتمييز ضد املرأة، راجني من هذه اهليئات أن تراعي يف أعماهلا كافةً         
 بني الرجل واملرأة وبني األجناس بوصفها مسألة متداخلة يف مجيع جوانب أعماهلا؛

 من الدول أن تدعم مكَتيب املقرَرين اخلاَصني املعنَيني حبقوق املنحدرين من أصل             ونرجو -٨ 
ن مبنظمة الدول  أفـريقي ومبكافحـة التميـيز العنصري، التابعني للجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسا            

األمريكية، يف املهام املسندة إليهما، وأن تدعم كذلك آليات وأجهزة مكافحة التمييز والعنصرية يف إطار           
جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، ال سيما الفريق احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن       

شكال املعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية       وبرنامج عمل ديربان، واملقرر اخلاص املعين باأل      
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب 
األصلية، واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، وفريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل 

ق اخلرباء البارزين املستقل املعين بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، واخلبرية املستقلة املعنية       أفريقي، وفري 
 بقضايا األقليات؛

 الدول أن تقوم، بالتعاون مع املنظمات الدولية العاملة يف هذا اجملال، بوضع             ونوصـي  -٩ 
ة األشكال احلالية للتمييز والعنصرية مؤشر للمساواة العنصرية يف اإلقليم، يتيح توحيد معايري وأنظمة دراس

 وييسر حتديدها كمياً؛

 الدول بأن تعمد، بالتعاون مع اهليئات الدولية ذات الصلة، إىل إجراء            كمـا نوصـي    -١٠ 
عملـيات تعـداد وإىل مجـع إحصائيات وبيانات مبوَّبة حسب الفئة العنصرية والعرقية، وتصنيف هذه              

 اعتبارها عوامل اقتصادية واجتماعية كالصحة، ومعدالت الوفيات        البيانات وحتليلها ونشرها، واضعة يف    
بـني الرضَّع واحلوامل، ومتوسط العمر املتوقع، ونسب التعليم والتوظيف واإلسكان وملكية األراضي،             
وإمكانية الوصول إىل املياه واملرافق الصحية واستخدام الطاقة واالستفادة من خدمات االتصاالت، ونسب 

ومن شأن البيانات الرقمية املتاحة أن تيسر عمليات اختاذ القرارات          . سـط الدخـل املتاح    الفقـر ومتو  
املوضـوعية واملستنرية، ووضع وتطبيق وتقييم السياسات العامة واخلطط والربامج ملكافحة التمييز، مع             

ملعنية على  احلرص يف الوقت ذاته على احترام حقوق اإلنسان ومراعاة التنوع وتشجيع الفئات السكانية ا             
 املشاركة يف وضع املنهجيات واستحدث األدوات؛
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 من الدول واألمم املتحدة أن جتعل األهداف اإلمنائية لأللفية متوافقة مع التزامات ونرجو -١١ 
 املضي قُدماً صوب حتقيق املساواة بني اجلنسني واملساواة العرقية كشرط أساسي ونرتئي. سنتياغو وديربان

 أيضاً أن األهداف اإلمنائية     ونرى. داف اإلمنائية لأللفية ومكافحة الفقر يف إقليمنا      مـن أجـل بلوغ األه     
لأللفـية ميكـن أن ُتستخَدم معياراً لقياس مدى التقدم احملرز على صعيد التنمية السياسية واالقتصادية                

ليني يف  واالجتماعـية والثقافية للشعوب والسكان املنحدرين من أصل أفريقي والشعوب والسكان األص           
وحتقيقاً هلذه الغاية، يلزم حتديد أهداف حمددة من أجل التقليل من أوجه التفاوت االجتماعي              . اإلقلـيم 

 واالقتصادي؛

 الدول واملنظمات الدولية واملتعددة األطراف املعنية بالتنمية إىل ختصيص وزيادة           وندعو -١٢ 
ة بتعزيز اإلنصاف العنصري وإىل منظمات اجملتمع املدين الدعم التقين واملايل املقدم إىل اهليئات الوطنية املعني

. اليت تسهر على صون املساواة العنصرية، هبدف وضع ما اتفق عليه يف سنتياغو وديربان موضع التطبيق               
كمـا ينـبغي هلذا الدعم أن يعمل على تعزيز روح القيادة لدى املنحدرين من أصل أفريقي والشعوب                  

 اهتمام خاص للنساء والشبيبة؛األصلية والغجر، مع إيالء 

 إىل الدول واملنظمات الدولية مراعاة االعتبارات اجلنسانية مراعاة شاملة جلميع           ونطلب -١٣ 
 القطاعات فيما تضعه من خطط ومشاريع وبرامج ملكافحة العنصرية وتعزيز املساواة العنصرية؛

اً لضحايا العنصرية الذين     من الدول واملنظمات الدولية أن تويل اهتماماً خاص        ونـرجو  -١٤ 
يتعرضون ألشكال متعددة أو خطرية من التمييز ألسباب أخرى ذات صلة، كجنسهم أو سنهم أو كوهنم   
مهاجـرين أو لغتهم أو إعاقتهم أو دينهم أو ميوهلم وهويتهم اجلنسية أو آرائهم السياسية أو غريها من                  

. سيتهم أو مولدهم أو لغري ذلك من األسباب       اآلراء أو أصلهم االجتماعي أو وضعهم االقتصادي أو جن        
 أن التسليم بالتنوع ينبغي أن ينطوي ضمناً على تقبل أوجه االختالف والسمات اخلاصة اليت متيز                ونعلن

 اهليئات الدولية أن تنشئ داخل هياكلها إدارات حمددة         ونوصي. الفـئات الشعوب اليت تتعرض للتمييز     
 العنصرية؛تتوىل معاجلة املشاكل اجلنسانية و

 إيالء األولوية إلجياد حلول ملشاكله يف ما        ونطلب مع شعب هاييت     ونعرب عن تضامننا   -١٥ 
 يوضع من خمططات دولية وإقليمية؛

 بأن فئة املثليني واملثليات جنسياً وذوي امليل اجلنسي املزدوج واملتشبهني باجلنس        ونقـر  -١٦ 
اآلخر يتعرضون يف كثري من األحيان النتهاكات       اآلخر ومن يغرين جنسهم ومن يلبسون مالبس اجلنس         

كما .  إدانتنا هلذه املمارسات   ونؤكد جمدداً . حقوق اإلنسان ويعانون أشكاالً خمتلفة من التمييز والوصم       
 بـأن حالة بعض ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من أشكال                نقـر 

 م اجلنسية؛التعصب تتزايد تفاقماً بسبب ميوهل

 الـدول على متحيص نظمها التعليمية القائمة وإعادة النظر فيها بغرض إعادة             وحنـث  -١٧ 
صـياغتها حبيث جتسد ما يتصف به إقليمنا من طابع تعددي وكيما يتجلى فيها طابعه املتعدد األجناس                 
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لتعليمية حبيث يتم فيها     إعادة صياغة املناهج واملواد الدراسية والربامج ا       نرجوكما  . واألعراق والثقافات 
اإلقـرار بتنوعـنا وإدراج التراث األصيل لشعوبنا األصلية واملنحدرة من أصل أفريقي، ولتقر مبا قدمته                
الشعوب األصلية واملنحدرة من أصل أفريقي واملهاِجرة من مسامهات قَيِّمة يف تارخينا، ولتضمينها تاريخ              

 اعية يف املقرر الدراسي؛الشعوب األصلية كمادة من مواد العلوم االجتم

  التزامنا مبحو األمية يف إقليمنا، معتربين هذه املهمة من األهداف األساسية؛ونؤكد جمدداً -١٨ 

 من وزراء التعليم ووسائط اإلعالم والكيانات الثقافية أن تتخذ تدابري حمددة            ونـرجو  -١٩ 
 اهية األجانب؛ملكافحة العنصرية والقوالب النمطية القائمة على العنصرية وكر

 األمم املتحدة بالدعوة إىل انعقاد مؤمتر إقليمي أو دويل حول العنصرية ووسائط ونوصي -٢٠ 
 اإلعالم؛

مبا جملتمعاتنا وشعوبنا من حقوق يف األراضي واملوارد اليت يف حيازهتم على أساس             ونقر   -٢١ 
يدي، فضالً عن حقهم يف ما بات يف   امللكـية التقلـيدية أو غريها من أشكال احليازة أو االستغالل التقل           

مبا جملتمعاتنا وشعوبنا من حق يف أن ُتصان بيئتهم وحتظى باحلماية؛ ومبا            كما نقر   . حيازهتم بطرق أخرى  
 ألراضيهم من طاقة إنتاجية؛ ومبا لسالمة أراضيهم من أمهية؛

درين الدول بتطبيق سياسات وإجراءات حمددة تركز على ضمان مشاركة املنح         ونوصي   -٢٢ 
مـن أصـل أفريقي والشعوب األصلية وممثليهم مشاركة سياسية نشطة يف خمتلف جوانب عملية اختاذ                

 على إجراء إصالحات يف النظم االنتخابية لضمان مشاركة هذه الفئات مشاركة            نشجعكما  . القرارات
قصائية ومطالبة  إىل دراسة هياكل السلطة بغية حتديد املمارسات اإل       كما ندعو   . كاملـة يف هذه العملية    

يف هذا الصدد ملا للربملان     ونقر  . األحـزاب السياسـية باختاذ التدابري الالزمة ملكافحة العنصرية والتمييز         
 األسود لألمريكتني من أمهية من أجل بلوغ هذا اهلدف؛

إىل الدول واملنظمات الدولية والوكاالت اإلمنائية املتعددة األطراف أن متنح          ونطلـب    -٢٣ 
 ملكافحة الفقر، مع إيالئها جل اهتمامها للسكان املنحدرين من أصل أفريقي والسكان األصليني              األولوية

أنه ال ميكننا مواجهة التحديات املتمثلة يف التقليل من الفقر وحتقيق التنمية دون        ونؤكد جمدداً   . والنسـاء 
 التصدي للعنصرية والتمييز وما هلما من أثر يف زيادة مظاهر الالمساواة؛

الـدول واملنظمات الدولية واجملتمع املدين على زيادة االستثمار االجتماعي يف       وحنـث    -٢٤ 
الطفولـة والشـبيبة كاسـتراتيجية ملكافحة الفقر، مع مراعاة حالة احلرمان اليت يعانيها تارخيياً أطفال                

 ضد الشبيبة، على التصدي ملظاهر التمييزونشجع . املنحدرين من أصل أفريقي وأطفال السكان األصليني  
 ونرحب بالتدابري الرامية إىل إشراك هذه الفئة إشراكاً فعلياً يف عمليات اختاذ القرارات؛

بأن الفقر وعدم توفر فرص التعليم والتوظيف واالندماج االجتماعي هي عوامل وإذ نقر  -٢٥ 
 خاصاً لشبيبة   إىل الدول أن تويل اهتماماً    نطلب  تـؤدي إن تفاقمـت إىل االنعزال والتهميش والعنف،          
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املنحدرين من أصل أفريقي وشبيبة السكان األصليني الذين يقطنون األحياء اهلامشية ملدن اإلقليم الكبرية              
واملتضـررون بشـكل خاص من جراء العنف احلضري، بأن تتصدى لظواهر جنوح األحداث والعنف               

ق اإلنسان ويشكل فيه نشر     واإلجتار باملخدرات واألسلحة، وذلك من منظور اجتماعي تراعى فيه حقو         
الوعي االجتماعي بني شبيبة املنحدرين من أصل أفريقي والسكان األصليني وبناء القدرات لديهم اهلاجَس 

 الرئيسي؛

الدول على مكافحة األفعال اليت ترتكبها قوى أمن الدولة واملعاقبة عليها، حيث            وحنث   -٢٦ 
يقي والسكان األصليني بدرجة ال تتناسب مع معاملة        تستهدف املراهقني وشبيبة املنحدرين من أصل أفر      

 غريهم من الفئات؛

من الدول أن تويل اهتماماً ملا ختلفه جتارة املخدرات من أثر يف جمتمعاتنا، وخباصة ونرجو  -٢٧ 
 الشبيبة فيها؛

 من الدول أن تتعمق يف تقييم مفهوم العمل اإلجيايب وأن ُتقَيِّم عمليات إنشاء              ونـرجو  -٢٨ 
. ات وطنية ملناهضة العنصرية والتمييز هبدف البت يف قدرهتا على التأثري والتدخل ويف أهليتها الضريبيةهيئ

 إىل الـدول أن تعمل على نشر اخلربات اليت اكتسبتها املنظمات الوطنية العاملة يف جمال                نطلـب كمـا   
 رية والتمييز العنصري؛مكافحة العنصرية واليت اكتسبتها املنظمات الوطنية العاملة يف جمال العنص

بالدول أن تعمل على استئصال ممارسات حظر دخول األماكن اخلاصة املفتوحة           هنيب  و -٢٩ 
 للعامة ألسباب عنصرية وعرقية؛

 مـن الدول أن تبادر إىل اعتماد سياسات تتيح كامل إمكانية احلصول على              ونـرجو  -٣٠ 
 الرعاية الصحية دومنا متييز؛

ن تكفل للشعوب األصلية واملنحدرين من أصل أفريقي معارفهم          إىل الدول أ   ونطلـب  -٣١ 
 ".التقليدية يف اجملال الصحي وأن تعترف هلم هبذه املعارف

 تقرير اجللسة العامة املصغَّرة املخصصة لبلدان املخروط اجلنويب

 :يبُعرض التقرير التايل يف ختام اجللسة العامة املَصغَّرة املخصصة لبلدان املخروط اجلنو -٢٥

 بأن العنصرية هي جزء من بنية العالقات االجتماعية وبأهنا ُتسفر عن مظاهر             نقرإنـنا    -١" 
تفـاوت اجتماعي، حيث تتمخض عنها أمناط تتركز فيها السلطة والثروة يف الفئات اليت حظيت تارخيياً             

 باالمتيازات؛

ييز فيما تقيمه    من الدول أن ُتدرج موضوع املساواة العنصرية ومكافحة التم         ونـرجو  -٢ 
 احلكومات من حوارات على الصعيد الثنائي واإلقليمي والدويل ومع البلدان واملؤسسات املاحنة؛
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  الدول على ضمان احترام حقوق اإلنسان للمهاجرين، وعلى األخص منهم َمن            وحنث -٣ 
اجتماعية ال حيملـون الوثـائق الالزمـة، الذين يكونون مضطرين للهجرة بسبب اختالالت اقتصادية و        

 وسياسية متصلة بعملية العوملة؛

 الدول إىل وضع وتطبيق سياسات شاملة وجامعة ملكافحة العنف، توفِّر محاية            وندعـو  -٤ 
شاملة ملراهقي وشبيبة املنحدرين من أصل أفريقي والشعوب األصلية والغجر، فضالً عن محاية املهاجرين              

، وذوي امليل اجلنسي املزدوج، واملتشبهني باجلنس اآلخر،        والنساء وأعضاء فئات املثليني واملثليات جنسياً     
 وَمن يرتدون ثياب اجلنس اآلخر، وَمن يغريون جنسهم؛

 الدول على أن تبادر دون إبطاء إىل وضع سياسات للتقليل من حاالت العنف              وحنـث  -٥ 
حلاالت حتدث  املميت ضد مراهقي وشبيبة املنحدرين من أصل أفريقي والشعوب األصلية، ومعظم هذه ا            
 على أيدي قوى أمن الدولة، وأن تعمل على مكافحة اإلفالت من العقاب على هذه اجلرائم؛

 الدول على أن تكفَل لكل من أبناء وبنات ومراهقي املنحدرين من أصل أفريقي              وحنث -٦ 
تقدَّر أعدادهم أو الشعوب األصلية الذين يعيشون يف قارة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب والذين 
اإليدز، ويف /باملاليني، احلَق يف البقاء، ويف التنمية، ويف معرفة ُسبل الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية

النمو يف بيئة خالية من العنف، ويف أن حيظوا باألولوية القصوى من خالل مناذج تشاركية لقيم مثل ثقتهم 
العنصري، مما يقلل من العواقب التقليدية للعنصرية والتمييز        بأنفسهم وتصورهم لذاهتم وتنوعهم العرقي و     

 .ومن درجة تناقلهما عرب األجيال

 الدول وشبكات اإلذاعة املرئية وغريها من وسائط اإلعالم، العامة منها واخلاصة، وندعو -٧ 
عزيز إىل التوصـل إىل حل وسط يف عملية وضع منوذج َجمايل متعدد األجناس ويف وضع برامج هدفها ت                 

 الثقة بالذات لدى الفئات العرقية والعنصرية من غري البيض؛

حتقيق ) أ: ( الـدول أن تضع وتطبِّق سياسات العمل اإلجيايب يف سبيل ما يلي            ونناشـد  -٨ 
تكافؤ الفرص أمام الطلبة من املنحدرين من أصل أفريقي وطلبة الشعوب األصلية لدخول مراكز التعليم               

وينبغي اعتماد  . تعزيز تكافؤ فرص التوظيف   ) ب(ر فيها وَتَخرجهم منها بنجاح؛      العايل اجليدة واالستمرا  
سياسات العمل اإلجيايب يف مجيع اجلوانب اليت تدعو فيها احلاجة إليها وحيثما، يالَحظ وجود ممارسات               

 متييزية؛

ت  من الوكاالت الدولية للتعاون والتنمية ومن الدول أن تكفَل وضع مصاحل الفئاونرجو -٩ 
املـنحدرة من أصل أفريقي وفئات السكان األصليني يف االعتبار على سبيل األولوية لدى صياغة برامج                

 التصدي لإلقصاء االجتماعي ومكافحة الفقر؛

بالدول أن تعمل على اختاذ تدابري فعالة ملنع ومكافحة جرمية االجتار باألشخاص            وهنيب   -١٠ 
 ر ومحايتهم؛وأن تضع برامج ملساعدة ضحايا هذا االجتا



A/HRC/4/111 
Page 13 

 الدول واجملتمع املدين على تشجيع تبادل املعارف واخلربات املتعلقة باجلماعات           ونشجع -١١ 
 التقليدية األفريقية األصل؛

الـدول على إنشاء وتعزيز مؤسسات وطنية تعمل على تشجيع املساواة بني            وندعـو    -١٢ 
صري وكره األجانب ومجيع أشكال التمييز األجناس ومحاية حقوق اإلنسان لضحايا العنصرية والتمييز العن

والتعصـب، وخباصة الضحايا املنحدرون من أصل أفريقي، والشعوب األصلية والغجر واملهاجرون، وأن    
وينبغي أن تشارك هذه املؤسسات يف     . تتيح هلم ما يكفي من املوارد الختاذ إجراءات فعالة يف هذا الصدد           

 عملها مؤسساُت اجملتمع املدين؛

 من الدول أن ُتضمِّن ُنظَُمها الصحية والتعليمية املواضيع البيئية وأن تقّر، يف             نـرجو و -١٣ 
 مؤشرات الصحة، باملسألة البيئية، وبوجوب إتاحة مياه الشرب، وباحلق يف املعيشة يف بيئة سليمة؛

 الدول واملنظمات الدولية والشركات اخلاصة ومؤسسات اجملتمع املدين أن تعمل           وندعو -١٤ 
ى احليلولة دون حدوث أي شكل من أشكال التمييز البيئي، نتيجة ألعماهلا، مع ما يترتب عليه هذا         عـل 

 هذه الفعاليات كافةً إىل إدراك أن الفئات الشديدة وندعو. التميـيز مـن آثـار ضارة بأجيال املستقبل    
 إىل معاناهتا بالطبع من التعرض للمخاطر واألزمات يف خمتلف األقاليم تعاين من التمييز االجتماعي، إضافةً

 التمييز والعنصرية البيئيني؛

 الدول، وخباصة املنظمات احلكومية العاملة يف هذا اجملال، على تنسيق أعماهلا            ونشجع -١٥ 
فـيما بينها، وعلى تبادل خرباهتا بشأن املمارسات اجليدة، وأن تعمل على تواصل أقاليمها مع املنظمات               

 ن املاحنة؛الدولية والوكاالت والبلدا

 الدول إىل تضمني تشريعاهتا الداخلية وممارساهتا الوطنية أحكاَم االتفاقية الدولية           وندعو -١٦ 
حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، بوصفها أحد الصكوك األساسية ملكافحة العنصرية             

 والتمييز العنصري؛

ىل إبراز الشعوب التقليدية واالعتراف هبا،  الدول إىل تصميم برامج حمددة هتدف إوندعو -١٧ 
مـع التركـيز بشـكل خـاص عـلى شـعوب الغجـر والشعوب األصلية والفارين من الرق سابقاً               

 ، صوناً ملمتلكاهتم املادية وغري املادية؛)الكيلومبوالس(

 املمثلني الدائمني لألمم املتحدة ومديري الوكاالت املتخصصة يف اإلقليم على           ونشجع -١٨ 
 اجلة هذه القضية على صعيد األفرقة القطرية؛مع

بنك ( املؤسسات املالية واإلمنائية واهليئات الدولية الثنائية واملتعددة األطراف          ونشـجع  -١٩ 
على أن تقوم، يف إطار الواليات      ) التنمـية للـبلدان األمريكية، والبنك الدويل، واألمم املتحدة وغريها         

 ".لعنصرية أساساً ألعماهلا ومشاريعها وسياساهتا وبراجمهااملسندة إليها، باعتماد مكافحة ا
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 تقرير اجللسة العامة املصغَّرة املخصصة لبلدان منطقة جبال اآلندس

 :ُعرض التقرير  التايل يف ختام اجللسة العامة املصغَّرة املخصصة لبلدان منطقة جبال اآلندس -٢٦

وبرامج هدفها تعزيز املساواة مبشاركة      بأمهية النهوض بصياغة سياسات عامة       نقرإنـنا    -١" 
 الشعوب وفئات السكان املختلفة مشاركةً كاملةً ودميقراطية؛

 الدول إىل أن تنشر يف مجيع أجهزهتا موضوعي املساواة يف وجوب عدم التعرض              وندعو -٢ 
 للتمييز، واختالف الثقافات والتواصل فيما بينها؛

 بسياسات تعزيز حقوق الشعوب األصلية       وجـود عـدم تناظر بني اإلقرار       ونالحـظ  -٣  
 واملنحدرين من أصل أفريقي من جهة وتطبيق هذه السياسات من اجلهة األخرى؛

 مع القلق بالتمييز الذي يتعرض لـه املهاجرون الذين يعانون ضروب           وحنـيط عـلماً    -٤  
 واملناطق احلدودية؛االستغالل يف العمل، وبالتمييز الذي يتعرض لـه سكان املناطق الريفية النائية 

 رفضاً قاطعاً عدم االعتراف حبقوق اإلنسان للمهاجرين والنازحني والالجئني          ونـرفض  -٥  
 نتيجة إلشكاالت متعددة؛ 

  دراسة وحتليل ما استجد من ظواهر ومظاهر للتمييز والعنصرية؛ونرتئي ضرورة -٦  

التزامات يف ديربان  اإلحـباط إزاء عـدم وفـاء الدول مبا تعهدت به من          ويسـاورنا  -٧ 
 وسنتياغو؛

 بأن  وننوه مع القلق  .  ما يترتب على التمييز يف مناطق الرتاع من آثار متفاقمة          ونؤكـد  -٨  
آثـار انـتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف هذه املناطق هي أشد خطورة على أجيال شبيبة             

 املنحدرين من أصل أفريقي والشعوب األصلية؛

 الدول أن تعمل، من خالل وزارات الصحة فيها، على إيالء األمهية الواجبة        إىلونطلب   -٩  
لـلحد من وفّيات احلوامل والرّضع والنهوض بالصحة اجلنسية واإلجنابية وإدراج هذه املسائل يف براجمها             

 الصحية بوصفها مسائل ذات أولوية؛

نسني ظاهرةَ العنف العائلي     تضمني دراسة وحتليل مسألة التمييز بني اجل       ونرتئي ضرورة  -١٠  
 واجلنسي؛

 إىل الدول أن تكفل للشعوب األصلية حقها يف ملكية األرض وأن تأخذ بآليات ونطلب -١١  
 تكفل استشارهتم املسبقة واحلرة واملستنرية فيما يتعلق باستغالل مواردهم واالنتفاع هبا؛
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صل أفريقي والشعوب    الـدول على تشجيع وتعزيز مشاركة املنحدرين من أ         وحنـثّ  -١٢  
األصلية واملواطنني عامة مشاركة تامة يف وضع وتطبيق السياسات واخلطط والربامج اليت تعمل على تعزيز 

 املساواة وعدم التمييز، بواسطة آليات احلوار العريض؛

 مـن الـدول واملنظمات الدولية العاملة يف هذا اجملال أن ُتقّدم الدعم املايل               ونـرجو  -١٣  
ت اإلقليمية الرامية إىل اعتماد وتطبيق خطط عمل ملكافحة العنصرية والتمييز، على أن ُتشِرك              للمـبادرا 

 فيها خصوصاً مجاعة دول منطقة جبال اآلندس ومؤسسة إمناء منطقة جبال اآلندس؛

 ضرورة ترسيخ وضمان وتعزيز إمكانية االحتكام فعالً إىل ُنظم العدالة يف ظل      ونؤكـد  -١٤  
 القضاء على األفكار العنصرية املسبقة يف        كما نرتئي ضرورة   .واة وعـدم التمييز   أوضـاع مـن املسـا     

اإلجراءات القضائية، مع ضمان إمكانية االحتكام الفعال إىل ُنظم القضاء وإقامة العدل، مبا يكفل للفئات 
 العرقية وغريها من الفئات اليت تتعرض للتمييز ُسبالً وافية لالنتصاف والدفاع القضائي؛

بالدول أن ُتَضمِّن إجراءاهتا القضائية منظوراً مناهضاً للعنصرية ال متاَرس فيه           وهنيـب    -١٥  
 ضروب التنميط العنصري ويتم فيه توصيف العنصرية بأهنا جرمية يعاقب عليها القانون؛

 من الدول أن تضع آليات تكفل لضحايا العنصرية والتمييز ُسبل االحتكام إىل   ونـرجو  -١٦  
 القضاء؛

 الدول إىل أن تعقد التزامات حمددةً مع هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا العاملة يف وندعو -١٧  
 جمال مكافحة التمييز والعنصرية؛

 األمـم املتحدة إىل دراسة الُسبل اليت من شأهنا تيسري إمكانية تواصل آلياهتا              وندعـو  -١٨  
 ". األجانب وغري ذلك من أشكال التعصبوأدواهتا املعنية مع ضحايا العنصرية والتمييز وكراهية

 تقرير اجللسة العامة املصغَّرة املخصصة لبلدان أمريكا الشمالية والكارييب الناطقة باإلنكليزية

ُعرض التقرير التايل يف ختام اجللسة العامة املصغَّرة املخصصة لبلدان أمريكا الشمالية والكارييب الناطقة                -٢٧
 : باإلنكليزية

 أن من األمهية مبكان أن تضع منظومة األمم املتحدة يف اعتبارها جمدداً ما مت                نرى إنـنا  -١"  
كما جيب على   . التوصل إليه من اتفاقات يف ديربان ويف غريها من القمم واملؤمترات الدولية ذات الصلة             
 ه املسألة؛منظمة الدول األمريكية واألجهزة دون اإلقليمية املتعددة األطراف إيالء اهتمام مماثل هلذ

 الدول اليت اعتمدت إعالن وبرنامج عمل ديربان بأن تكون مساءلة عن وضع             ونوصي   -٢  
وينبغي العمل يف هذا الشأن على إشراك الدول اليت مل تكن منخرطة يف          . أحكامـه موضع التنفيذ الفعال    

 هذه العملية؛
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ة هبا من منظور حقوق      أن من اجلوهري النظر إىل اهلجرة ومسائل الترحيل املتصل         ونرى -٣  
 اإلنسان؛

 احلكومات واجملتمع املدين إىل العمل على جعل املناطق احلدودية يف اإلقليم مناطق وندعو -٤  
 جمردة من األسلحة تعزيزاً حلقوق اإلنسان والسلم؛ 

 الدول على الترويج العتماد سياسات وبرامج للتصدي للتمييز بني اجلنسني           ونشـجع  -٥  
 لتوظيف واإلقراض، ونشجعها على تعزيز تكافؤ الفرص يف التعليم والتنمية؛والتمييز يف ا

 بالدول أن تتصدى لعدم املساواة يف نظام العدالة القضائية فيما يتعلق باملنحدرين وهنيب -٦  
 من أصل أفريقي والسكان األصليني واملهاجرين؛

ؤثر تأثرياً ضاراً بالفرص املعيشية  بأن العنصرية يف بعض النظم التعليمية ت  وننوه مع القلق   -٧  
فهي تسفر عن هتميش اجتماعي واقتصادي، وإفقار شديد        . للطلـبة املنحدرين من أصل أفريقي والسود      

 :وننوه كذلك بأن العنصرية قد تتجلى يف األشكال التالية. وإقصاء اجتماعي، وإحباط وغضب

عالية جداً من الطلبة املنحدرين من      ، اليت تتسبب يف فصل نسبة       "املدارس اآلمنة "قوانني   )أ( 
 أصل أفريقي من املدارس أو يف طردهم منها؛

توقف الطلبة املنحدرين من أصل أفريقي عن الدراسة قبل إمتامهم تعليمهم، وما يترتب              )ب( 
 على ذلك من آثار ضارة بفرصهم يف احلياة؛ 

د الثانوي وإىل التدريب    انـتقال املـنحدرين من أصل أفريقي إىل مراحل التعليم ما بع            )ج( 
 بنسب مئوية أقل مقارنةً بغريهم من الفئات العرقية أو العنصرية؛ 

عجـز الشـبيبة عن التنافس بفعالية مع سواهم من أفراد الفئات العنصرية أو العرقية                )د( 
 األخرى يف قطاع العمالة ذات التكنولوجيا الرفيعة؛

 املنحدرين من أصل أفريقي؛بلوغ البطالة معدالت أعلى كثرياً بني   )ه( 

نظـراً لكون معدالت البطالة أعلى كثرياً بني الشبيبة املنحدرين من أصل أفريقي، مييل               )و( 
هؤالء عادة إىل التورط يف تصرفات مناوئة للمجتمع، مما يسبب هلم متاعب مع السلطات املكلَّفة بإنفاذ                

 القوانني؛

ة املنحدرين من أصل أفريقي أكثر من غريهم من         َمـيل النظام القضائي إىل جترمي الشبيب       )ز( 
 الفئات العنصرية؛

 بالـتايل ضرورة إجياد فرص متكافئة للتعليم اجليد يف مجيع مراحله، فضالً عن              ونـرى  -٨  
 ضمان تكافؤ الفرص يف جمال التوظيف؛



A/HRC/4/111 
Page 17 

 وجـوب دعم هذه املبادرات اإلمنائية بربامج اجتماعية تشمل معاجلةَ متالزمِة            ونـرى  -٩  
، فضالً )إيفان/كإعصار كاترينا(األعراض النفسية الالحقة للتعرض للعنصرية الشاملة وللكوارث الطبيعية 

 . عن معاجلة السلوك املناوئ للمجتمع

  الدول على استحداث برامج فعالة للتصدي حلاالت التعرض للكوارث؛ وحنث -١٠  

لوجيا دعماً لعمليات الكشف    الدول على األخذ بأحدث ما توصلت إليه التكنو       وحنث   -١١  
 عن احتماالت وقوع كوارث طبيعية ولوضع برامج تدريبية يف جمال التأهب للكوارث ومحاية البيئة؛ 

 الدول بأن ُتشرك يف عملية التشاور مع الفئات الرئيسية بشأن التنمية املستدامة             ونوصي -١٢  
 فئات املنحدرين من أصل أفريقي واملعوقني واملسنني؛

 الدول بأن تستخدم األهداف اإلمنائية لأللفية مرجعاً لقياس التنمية السياسية           ونشـجع  -١٣  
واالقتصادية واالجتماعية لدى املنحدرين من أصل أفريقي والسكان األصليني الذين يعيشون يف البلدان              

 النامية واملتقدمة على السواء وغري ذلك من الشرائح؛

إلمنائية واملالية على أن تضع يف اعتبارها العنصريةَ       الـدول وكذلك املنظمات ا     وحنـث  -١٤  
 بوصفها إحدى العقبات الرئيسية يف حتقيق التنمية املستدامة ويف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية؛ 

مجيع الفعاليات املعنية إىل مواصلة احلوار والتدارس بشأن إنصاف املنحدرين من           وندعو   -١٥  
 م عما حلق هبم من أضرار جراء جتارة الرقيق؛أصل أفريقي ودفع تعويضات هل

 الدول على أن تنظر يف إنشاء حمفل دائم داخل األمم املتحدة، ُيعىن باملنحدرين              ونشجع -١٦  
 من أصل أفريقي، على غرار احملفل الدائم القائم حالياً واملعين بالشعوب األصلية؛

ركة املنحدرين من أصل أفريقي      الدول واألمم املتحدة على أن تشجع على مشا        وحنث -١٧  
 مشاركة كاملة يف مؤمترات األمم املتحدة واجتماعاهتا الرئيسية؛ 

 األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، فضالً عن املؤسسات املالية الدولية، إىل دعم وندعو -١٨  
وابط التجارية عن   مبادرة املنحدرين من أصل أفريقي يف الكارييب يف سبيل القضاء على الفقر وتعزيز الر             

 طريق التجارة األقاليمية مبا يعود على التنمية املستدامة باملنافع االقتصادية؛

الدول واألمم املتحدة، ووكاالهتا املتخصصة، فضالً عن املؤسسات املالية الدولية، وحنث  -١٩  
 املزمنة اليت تفضي على ضمان تكافؤ فرص احلصول على الرعاية الصحية اجليدة بغية التقليل من األمراض  

 إىل تردي نوعية احلياة؛

 الـدول على دعم الربامج اليت تأخذ بزمام املبادرة لتغيري منط احلياة والعمل              ونشـجع  -٢٠  
 اإليدز؛/الدؤوب على تدارك املخاطر يف سبيل التقليل من حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
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موعداً هنائياً لتقدمي البلدان تقاريرها عن التنمية        مـن األمم املتحدة أن حتدد        ونـرجو  -٢١  
 البشرية إن مل تقدمها بعد؛

 الدول على اعتماد أُطُر قانونية وخطط عمل مناسبة لضمان وضع التوصيات            وحنـث  -٢٢  
 املعتمدة يف هذا املؤمتر موضع التنفيذ؛

ية ذات الصلة حصيلةَ     األمم املتحدة على تضمني مجيع مؤمتراهتا وبراجمها العامل        ونوصـي  -٢٣ 
 ".مؤمتر ديربان

  النتائج اليت خلص إليها املؤمتر-باء 

، بعرض النتائج ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٨قامت رئيسة املؤمتر اإلقليمي، يف اجللسة العامة اخلامسة املعقودة يف  -٢٨
 :اليت خلص إليها املؤمتر، وهي على النحو التايل

ام الدول وأعضاء اجملتمع املدين يف نصف الكرة الغريب،   أتـاح املؤمتر اإلقليمي فرصة لقي      -١" 
، بتقييم ما أُحرز من )٢٠٠٠املعقود عام (بعد انقضاء ست سنوات على انعقاد مؤمتر سنتياغو التحضريي 

وعلينا أن نقر بأن الفترة الراهنة . تقـّدم ومـا يواَجه من حتديات يف تطبيق إعالن وبرنامج عمل ديربان    
ات حمددة فيما يتعلق بوضع سياسات عامة فعالة ملكافحة مجيع أشكال التمييز بسبب             تتصف باختاذ قرار  

العنصـر أو اللون أو العرق أو اجلنس أو السن أو امليل اجلنسي أو اللغة أو الدين أو اآلراء السياسية أو                     
اللجوء أو غريهـا من اآلراء أو األصل الوطين أو االجتماعي أو الوضع االقتصادي، أو بسبب اهلجرة أو          

الرتوح أو املولد، أو بسبب اإلصابة بأمراض ُمعدية تنطوي على وصم، أو بسبب صفة وراثية أو قصور أو 
 مرض نفسي معوِّق، أو ألي وضع اجتماعي آخر؛

 أثناء املؤمتر اإلقليمي بأن الوقت مناسب من أجل استعراض املمارسات اجليدة يف             ونقر -٢ 
لدان األمريكية ُمجِمَعة على إضفاء طابع إجيايب على تركيبها املتعدد    إن شـعوب الب   . اإلقلـيم وتـبادهلا   

األعـراق والثقافات، مما ُيسهم يف التعايش اإلنساين ويف تعزيز حقوق اإلنسان ويف إجياد ثقافات قوامها                
 السلم واالحترام املتبادل، ومما ُيسهم كذلك يف ترسيخ الُنظم السياسية الدميقراطية؛

 مقولة أن النظام الدويل حلماية حقوق اإلنسان قد         نؤكد جمدداً ملؤمتر اإلقليمي   وإننا يف ا   -٣ 
بأن هذين املبدأين مها من املبادئ وُنذَكّر . أُنشئ يف ظل مبدأي املساواة وعدم التمييز وأنه يعمل يف ظلهما

ألوىل على أن مجيع    اليت تسترشد هبا األمم املتحدة، وبأن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ينص يف مادته ا             
 أن حقوق اإلنسان واحلريات     نؤكد جمدداً كما  . الـناس يولدون أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق       
 األساسية كافةً هي عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة؛

 أنه يف السنوات األخرية، وأمام املشاكل اجلسيمة الناشئة عن العنصرية والتمييز،            وننوه -٤ 
يضاً زيادة يف درجة الوعي هبذه املشاكل، وأُحرزت نتائج ال بأس هبا على الصعيد العاملي، وأُبرم حتققت أ

أيضاً مبا أُحرز على الصعيد     وُنقر  . العديد من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان ومكافحة التمييز        
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وق الشعوب األصلية واملنحدرين    الوطين من تقّدم يف اجملالني التشريعي والدستوري فيما يتعلق حبماية حق          
 من أصل أفريقي واملهاجرين يف اإلقليم؛

 مع االرتياح بأن احملافل الرئيسية واملنظمات الدولية ما برحت تويل هذا املوضوع             وننوه -٥ 
 إعالن وبرنامج عمل ديربان، مما أدى يف األمم املتحدة إىل إجياد            ٢٠٠١فقد اعُتمد عام    . اهتماماً متزايداً 

 وُنرّحب. ت جديدة لتقييم التقدم احملرز والتحديات املواَجهة يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري           آليا
فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي، والفريق احلكومي الدويل           : بإنشاء اهليئات التالية  

 اخلرباء املستقلني البارزين املعين بتنفيذ      العامل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان، وفريق        
وعالوة على ذلك، ففي . إعـالن وبـرنامج عمل ديربان، واحملفل الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية         

يونيه من هذا العام، اعتمد جملس حقوق اإلنسان الذي أُنشئ مؤخراً نص إعالن حقوق الشعوب /حزيران
وسجل املؤمتر تأييده العتماد اجلمعية . العامة يف أواخر العام اجلارياألصلية، الذي ستصوت عليه اجلمعية 

 العامة نص اإلعالن املذكور؛

 باعتماد صكوك حمددة وشاملة، نتيجة لُنضج املناقشة ورفض التمييز جبميع           ونرّحـب  -٦ 
 أسرهم  ويتجلى ذلك يف دخول االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد           . أشـكاله 

؛ ويف تعيني مقرر خاص معين حبقوق املنحدرين من أصل أفريقي ومقرر        ٢٠٠٣يوليه  /حيز التنفيذ يف متوز   
فرباير /خـاص معين مبكافحة التمييز العنصري، يف إطار جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف شباط              

 على القرار الذي ُيتيح     ٢٠٠٦ونيه  ي/؛ وموافقة اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية يف حزيران        ٢٠٠٥
وإن املشروع املقترح، . التفاوض بشأن مشروع اتفاقية ملكافحة العنصرية ومجيع أشكال التمييز والتعصب

املقدم من الربازيل، قد حظي اآلن بالدعم التام؛ وقد جرت مؤخراً يف إطار اجلمعية العامة لألمم املتحدة                 
أن حقوق املعّوقني، اليت ستنص على محاية وتعزيز وضمان احلقوق          مفاوضـات على االتفاقية الدولية بش     

واحلريات األساسية للمعّوقني وكرامتهم، ونوّجه يف هذا الصدد نداًء خاصاً إىل الدول للمبادرة إىل تأييد               
 إدخال هذه االتفاقية حيز النفاذ؛ 

ة حقوق اإلنسان    أن إدراج املواضيع املتصلة مبكافحة العنصرية وتعزيز ومحاي        ونؤكـد  -٧ 
واملساواة العنصرية يف اهلياكل احلكومية لبلدان اإلقليم هو أمر ُيدلّل على توافق اآلراء املتزايد بشأن صلة                
الوصـل بني الدميقراطية القائمة على املشاركة واإلشراك من جهة ومكافحة العنصرية والتمييز من اجلهة         

ي والربازيل وبنما وبوليفيا وبريو ومجهورية فنـزويال وقد قامت األرجنتني وإكوادور وأوروغوا. األخرى
البوليفارية وشيلي وغواتيماال وكندا وكوستاريكا وكولومبيا واملكسيك وهندوراس والواليات املتحدة          

وهلذه اهليئات ضرورة أساسية من أجل مكافحة       . األمريكـية بإنشاء هيئات تتوىل معاجلة هذا املوضوع       
واقُترح على حكومات اإلقليم أن تضع      . لدميقراطي ومنع نشوب املنازعات   العنصـرية وتعزيـز احلكم ا     

بـرنامج عمـل لتعزيز املؤسسات احلكومية ُيتيح العمل الفعال واملتواصل على تعزيز املساواة العنصرية               
 والتواصل مع اجملتمع املدين؛
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 الوطين وبشأن  تعميق النقاش بشأن آليات الرصد اليت ميكن إقامتها على الصعيدوُنالحظ -٨ 
وضـع مؤشرات ملتابعة أثر السياسات العامة ملكافحة العنصرية والتمييز، وبشأن مراعاة قضايا اجلنسني              

 لدى حتليل هذه السياسات وتصميمها؛

 باستحداث منهجيات ملتابعة نتائج اخلطط والربامج والسياسات العامة لتعزيز    ونوصـي  -٩ 
وينبغي للحكومات واملنظمات الدولية أن تنظر يف إعداد        . لتمييزاملساواة والتنوع ومكافحة العنصرية وا    

بيانات إحصائية مبوَّبة موثوقة بشأن املسائل العنصرية واجلنسانية واألقاليم اجلغرافية واملتغّيرات االجتماعية 
صرية واالقتصادية كيما يتسىن وضع السياسات العامة املتصلة بتعزيز املساواة بني األجناس ومكافحة العن            

 موضع التنفيذ على النحو املناسب؛

 باالقتراح الداعي إىل النهوض بآليات متابعة ما تتخذه حكومات اإلقليم من            ونرحـب  -١٠ 
إجراءات يف إطار األمم املتحدة يف سبيل وضع إعالن وبرنامج عمل ديربان موضع التنفيذ وإىل التنسيق                

 بني هذه اآلليات؛ 

مييز العنصري ما زاال قائمني فيما يتعلق بإمكانية احلصول على           بأن العنصرية والت   وننوه -١١ 
 ونوصي. خدمات الرعاية الصحية والتعليم واإلسكان والعمل واالحتكام إىل القضاء يف البلدان األمريكية 

الدول األمريكية باعتماد برامج تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان، ُتَركِّز على مكافحة العنصرية والتمييز،              
. َخصَّص للموظفني العموميني، مبن فيهم موظفو إقامة العدل، وخباصة موظفو األمن والسجون والشرطةوُت

وينبغي أن تراعى يف وضع برامج التدريب اآلثاُر الضارة املترتبة على التمييز يف األماكن العامة، وخباصة                
 ن أصل أفريقي والشعوب األصلية؛فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون وإقامة العدل لدى شبيبة املنحدرين م

 أن مثة مسائل أخرى تتطلب اختاذ إجراءات وقائية بشأهنا، كمسألة احملافل            ونعتقد أيضاً  -١٢ 
 األمر الذي يعوِّق، مثالً اعتماد تشريع يعاقب -السياسية املتعصبة اليت تنم عن عنصرية وكراهية لألجانب 

ات العمل اإلجيايب والتسليم بأن األصل العرقي أو العنصري ، والتراجع عن سياس-على العنصرية والتمييز 
 وجتنباً هلذه املغالطات، جيب شن محالت توعية ملكافحة التمييز والتعصب؛ . متالزم حتماً مع حالة الفقر

 التشجيع على وضع الصكوك الدولية اليت صادقت عليها دول اإلقليم فيما ونرى ضرورة -١٣ 
كما نؤيد االقتراح الداعي إىل     . ع التنفيذ الفعال من خالل إجراءات حمددة      يـتعلق حبقوق اإلنسان موض    

وضع سياسات إمنائية يف املناطق احلدودية، وخباصة حيثما يكون السكان األصليون واملنحدرون من أصل        
 أفريقي والغجر متأثرين بظاهريت اهلجرة والرتوح؛

يت أقرهتا اجلمعية العامة، جمِّسدةً لروح       بأن تكون األهداف اإلمنائية لأللفية، ال      ونوصـي  -١٤ 
الوثـائق املعتمدة يف ديربان وسنتياغو، مع مراعاة الترابط القائم بني العقبات اليت تعترض سبيل التنمية                

 البشرية من جهة وحالة الفئات الضعيفة يف اإلقليم من اجلهة األخرى؛

ة بالعنصرية والتمييز، وأن هذه      جمـدداً بأنه كثرياً ما يكون الفقر وثيَق الصل         ونؤكـد  -١٥ 
 أن العوامل اليت تؤدي     ونرى. املمارسات تعمل على تفاقم أوضاع الفقر والتهميش واإلقصاء االجتماعي        
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إىل إفقـار املنحدرين من أصل أفريقي والشعوب األصلية هي بصفة رئيسية عوامل هيكلية وبأن التمييز                
يف إمكانية احلصول على اخلدمات األساسية والتعليم       يتجـلى يف عدم تكافؤ الفرص، ويف عدم املساواة          

 أيضاً أنه يتم عادة إقصاء هذه الفئات من العمليات السياسية،           وننوه. والوظائف واالئتمان والتكنولوجيا  
احلق يف " مبا يسمى ننوهومن مث، . وأن مظاهر التحامل والتحيز العنصري والعرقي تزيد هذه احلالة تفاقماً

، ونؤكد ضرورة اعتماد وتطبيق سياسات العمل اإلجيايب من أجل جرب ما حدث تارخيياً              "ايبالتمييز اإلجي 
مـن غنب واإلنصاف على ما حدث هيكلياً من حرمان ومتييز اجتماعي وعنصري إنشاء مجاعات متثيلية                

 .متنوعة ومتناسبة يف هياكل السلطة

ألمهية يف اقتراح استنباط سياسات  مبا أحرز من تقدم حاسم انرحبوحتقيقاً هلذه الغاية،  -١٦ 
متعددة الثقافات ومشتركة فيما بني الثقافات يف جماالت التعليم والصحة واالتصاالت ويف هيئات السلطة 
الـيت تعـىن على األخص بتلبية شىت احلاجات ومعاجلة املشاكل اخلاصة بنساء ومعوقي ومسين وأطفال                

 ه من أصل أفريقي؛وشبيبة شعوب اإلقليم األصلية واملنحدرين في

 ضرورة تيسري إمكانية االحتكام إىل القضاء ضماناً لإلقرار مبراعاة احلق املشروع   ونؤكد -١٧ 
 لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف االنتصاف والتعويض عما حلق هبم من أضرار مادية ومعنوية؛

جس السكان املنحدرين  أيضاً بضرورة إيالء وسائط اإلعالم مزيداً من االهتمام هلواونقر -١٨ 
 من أصل أفريقي والسكان األصليني واملهاجرين؛

 اجملتمع املدين على ما ينهض به من دور هام يف متابعة أعمال املؤسسات احلكومية وحنيي -١٩ 
املعنـية بإرساء املساواة وعدم التمييز، إسهاماً يف تعزيز التنوع يف اإلقليم وإرساء إجراءات أكثر فعالية                

  يف هذا املضمار؛وشفافية

 املنظمات الوكاالت واملنظمات الدولية على مواصلة تقدمي الدعم مل يتم القيام به    وحنث -٢٠ 
يف نصف الكرة الغريب من مبادرات الستعراض تنفيذ توصيات املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز              

جنوب ( يف ديربان،    ٢٠٠١ العنصـري وكراهـية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املعقود عام           
، وحنث جملس حقوق اإلنسان املنشأ حديثاً على وضع عملية االستعراض املذكورة موضع التنفيذ              )أفريقيا

 بالسرعة املمكنة؛

 باالقتراح الداعي إىل إجراء مشاورات الحقة بني ممثلي الدولة واجملتمع املدين،            ونرحب -٢١ 
 املتصلة مباشرة باملؤمتر اإلقليمي لألمريكتني؛بدعم من األمم املتحدة، بشأن املواضيع 

 الدعم التام القتراح إنشاء آليات لتعزيز ومحاية حقوق أطفال وأحداث الشعوب ونؤكد -٢٢ 
 األصلية واملنحدرين من أصل أفريقي واملهاجرين والغجر يف األمريكتني؛

 املندوبون احلكوميون،    مع االرتياح مبا أُحرز يف اإلقليم من مظاهر تقدم عرضها          وننوه -٢٣ 
 بتعزيز املؤسسات الوطنية اليت تشجع على إرساء املساواة وعدم التمييز، ونوصي بالتنسيق فيما              ونوصي
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بني هذه املؤسسات اليت تشجع العمل على ختطي العقبات اليت ما زالت قائمة واليت تعوق إدماج الفئات                 
 الضعيفة إدماجاً كامالً يف جمتمعات األمريكتني؛

 أيضاً مبا استجد من مشاريع إبداعية تؤدي وظيفة جوهرية يف احلوار التفاعلي بني  وننوه -٢٤ 
 الفعاليات الرئيسية املنخرطة يف مكافحة العنصرية والتمييز يف اإلقليم؛

 الـدول إىل األخذ بالتوصيات املعتمدة، مما سيعزز اإلجراءات احملددة وسيزيد        وندعـو  -٢٥ 
 ة التمييز وتعزيز املساواة؛املوارد املتاحة ملكافح

ونؤكد جمدداً روح اإلرادة السياسية املستجدة وااللتزام بتعزيز حقوق اإلنسان واملساواة  -٢٦ 
وحنيي ذكرى ضحايا االستعمار واالسترقاق عرب احمليط األطلسي وذكرى سائر . والعدالة وكرامة اإلنسان

يف مجيع أحناء العامل، آملني أن تشكل هذه الذكرى ضحايا العنصرية والتمييز وكراهية األجانب والتعصب 
لـدى كل من الفئات الضعيفة مصدراً للطاقة اليت ال ُتستنفد من أجل متابعة النضال ضد ما يستجد من       

 ضروب كراهية األجانب والعنصرية والتمييز العنصري وأشكال الرق املعاصرة؛

افحة التمييز العنصري والعنصرية     بـأن املؤمتر اإلقليمي قد مجع فعاليات مك        ونشـهد  -٢٧ 
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف اإلقليم من أجل إعطاء دفعة جديدة ملا مت التوصل إليه                  

 أننا ونعلن. من توافق يف اآلراء ومن أجل زيادة تعزيز التنوع واملساواة والسلم والدميقراطية يف األمريكتني
 ".لتعاون والتحاور واإلشراك واحترام حقوق اإلنسانسنحقق كل ذلك عن طريق التضامن وا
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Anexo I 
LISTA DE PARTICIPANTES 

Estados Miembros de las Naciones Unidas en la región 

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela (República 
Bolivariana de). 

Programas, órganos y comisiones de las Naciones Unidas incluyendo a órganos y mecanismos de 
derechos humanos 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe; Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para 
la Mujer; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; Fondo de Población de las Naciones Unidas; 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; Programa conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Sr. Doudou Diène, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, 
xenofobia y otras formas conexas de intolerancia; Sra. Edna Santos Roland, Experta independiente sobre 
la aplicación de la Declaración y el Programa de Acción de Durban; Sr. Juan Martabit, Presidente del 
Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la aplicación efectiva de la Declaración y Programa de 
Acción de Durban. 

Organismos especializados 

Organización Internacional del Trabajo y Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la 
Cultura. 

Instituciones nacionales de derechos humanos 

Defensoría de Habitantes de Costa Rica; Defensoría del Pueblo de Paraguay; Comisión de Derechos 
Humanos de El Salvador. 

Organizaciones no gubernamentales 

African Canadian Legal Clinic (Canadá); Agentes de Pastoral Negros (Brasil); Articulação de Mulheres 
Brasileiras (Brasil); Articulação de Mulheres Negras Brasileiras (Brasil); Asociación Hombres y Mujeres 
Nuevos de Panamá; Asociación LGTB Arcoiris (Honduras); Asociación Proyecto Caribe (Costa Rica); 
Associação de Preservação da Cultura Cigana (Brasil); Associação Nacional dos Coletivos de 
Empresários e Empreendedores Afrodescendentes (Brasil); Canadian Alliance of Black Educators 
(Canadá); Casa de la Cultura Indo Afro Americana (Argentina); Cauce Ciudadano Asociación Civil 
(México); Centro de Desarrollo Étnico (Perú); Centro de Mujeres Afrocostarricenses (Costa Rica); Centre 
de Recherche et d'Áction pour le Developement; Centro Nicaragüense para el Desarrollo Humano; Centro 
para la Educación y Prevención del SIDA (Nicaragua); Centro Regional de Análisis para la Promoción de 
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Políticas (Ecuador); Colectiva de Lesbianas Liberadas; Color Cubano -Unión Nacional de Escritores; 
Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (Argentina); Comité Panameño 
contra el Racismo; Confederação Árabe, Palestina do Brasil; Confederação Israelita do Brasil; 
Coordenação Nacional de Entidades Negras (Brasil); Coordenação Nacional dos Quilombos (Brasil); 
Coordinadora Nacional de Comunidades Desplazadas (Perú); Coordinadora Nacional de Organizaciones 
Negras Panameñas; Corporación Chilena de Prevención del SIDA; Corporación de Mujeres Mapuche 
Aukiñko Zono (Chile); Federación de Mujeres Cubanas; Feministas en Marcha (Puerto Rico); Forito 
Negro (Brasil); Fórum Nacional de Mulheres Negras (Brasil); Fundação Afroamérica XXI (Ecuador); 
Fundación Celestina Pérez de Almada (Uruguay); Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente 
(Argentina); Fundación Ideas (Chile); Global Afro Latino and Caribbean Initiative (Estados Unidos de 
América); Grupo Corsa (Brasil); Instituto de las Mujeres y el Liderazgo en Sinaloa (México); Integrador 
Nacional de Descendientes de Indígenas Americanos (Uruguay); La Casa por la Identidad de Mujeres 
Afro (República Dominicana); México Negro Asociación Civil (México); Movimiento de Mujeres 
Dominico Haitiana; Movimiento Negro Unificado (Brasil); Movimiento Socio Cultural para los 
Trabajadores Haitianos; Mujeres Ciudadanas (Paraguay); Multicultural Research Associates (Trinidad y 
Tabago); Network of NGOS of Trinidad & Tobago for the Advancement of Women (Trinidad y Tabago); 
Observatorio Control Ciudadano Interamericano de los Derechos de las y los Migrantes (Chile); 
Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (Honduras); Organización Negra Centroamericana 
(Honduras); Organizaciones Mundo Afro (Uruguay); Paragay (Paraguay); Proceso de Comunidades 
Negras en Colombia (Colombia); Puerto Rico para Todos; Red de Jóvenes Afrodescendientes Alianza 
Estratégica (Uruguay); Red de Mujeres Afro panameñas (Panamá); Red de Jóvenes Afro panameños 
contra la Discriminación Racial-Fundación Rescate Juvenil Afro panameño; Red Nacional Feminista de 
Saúde e Direitos Reprodutivos-Rede Saúde (Brasil); União de Negros pela Igualdade (Brasil); Voces 
Caribeñas (Nicaragua). 
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