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 موجــز

يتضـمن هـذا الـتقرير االستنتاجات والتوصيات اليت اعُتمدت يف حلقة العمل اإلقليمية املعنية باعتماد وتنفيذ                  
وقد عقدت . لصاحل السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبسياسات العمل اإلجيايب 

 ونظمتها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واستضافتها       ٢٠٠٣مايو  / أيار ٩ إىل   ٧حلقة العمل يف مونتفيديو يف الفترة من        
مم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية واجملتمع املدين، وهذه التوصيات موجهة إىل الدول، ومنظومة األ . حكومـة أوروغـواي   

وهـي تـتعلق بتطوير واعتماد أعمال واستراتيجيات إجيابية أو توكيدية كوسيلة للتغلب على التفاوتات اليت يعاين منها                  
 من  وحيوي هذا التقرير استنتاجات وتوصيات ملموسة بشأن احلد       . السـكان املنحدرون من أصل أفريقي يف هذه املنطقة        

الفقر، والتنمية، وملكية األرض، وإمكانية احلصول على العمل، واملشاركة يف احلياة العامة، والتمييز والقانون، والتعذيب               
 .واالستخدام املفرط للقوة، والصحة، والتعليم، واهلوية الثقافية، والدين والسكن

اإلجيايب يشكل وسيلة للتصدي للظلم وتسـلِّم حلقـة العمـل يف االسـتنتاجات اليت توصلت إليها بأن العمل               
وعالوة على ذلك، تشري    . والـتفاوت القائمني على العنصرية والتمييز والتغلب عليهما، وجيب دجمه يف السياسات احمللية            

حلقة العمل إىل أن سياسات العمل اإلجيايب تتسم بطبيعة مؤقتة وهي مصممة للتغلب على املظامل التارخيية، ولتعكس تنوع                  
كما حتث حلقة العمل الدول على أن تقدم، بصورة منتظمة، مؤشرات          .  اجملتمعات، وبناء جمتمعات نزيهة وعادلة     خمـتلف 

. اجتماعية واقتصادية مفصلة حسب العرق، يف جماالت التعليم والصحة وسوق العمل وتوزيع الدخل والفقر والدميوغرافيا              
نظمة البلدان األمريكية بشأن مشروع اتفاقية الدول األمريكية        وحتـث الـدول أيضاً على تعزيز املفاوضات اليت تعقدها م          

 .ملكافحة العنصرية والتمييز
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 تقرير حلقة العمل اإلقليمية املعنية باعتماد وتنفيذ سياسات
 العمل اإلجيايب لصاحل السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف

 أمريكا الالتينية منطقة البحر الكارييب

 مقدمة

 كيوتو الذي مت اعتماده يف االجتماع املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف أمريكا الالتينية ومنطقة                طبقاً إلطار  -١
 يف إطار أنشطة متابعة     ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ١نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩البحر الكارييب، املعقود يف الفترة من       

 وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي انعقد يف ديربان،            املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري     
اعتماد "، مت عقد حلقة عمل إقليمية معنونة        ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٨أغسطس إىل   / آب ٣١جـنوب أفريقيا، يف الفترة من       

، يف  "ة البحر الكارييب  وتنفيذ سياسات العمل اإلجيايب لصاحل السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف أمريكا الالتينية ومنطق             
ونظمت احللقة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واستضافتها حكومة        . ٢٠٠٣مايو  / أيار ٩ إىل   ٧مونتفيديو يف الفترة من     

 ).التذييل(ومرفق مع هذا قائمة بأمساء املشتركني . أوروغواي

الذي رحب باملشاركني يف حلقة العمل      افتتح حلقة العمل سعادة السيد ديدييه أوبريت، وزير خارجية الربتغال،            -٢
وبعد الرسالة اليت قدمها، أدىل روبرتو غاريتون، . وشـدَّد على أمهية مكافحة العنصري والتمييز وكره األجانب يف املنطقة   

 .املمثل اإلقليمي للمفوضية ببيان

 . مقرر حللقة العمل باإلمجاع-كرئيس ) أوروغواي(وانُتخب السفري بابلو سادر  -٣

 حلقة العمل اإلقليميـة املعنية باعتمادنتاجات وتوصيات است
 وتنفيذ سياسات العمل اإلجيايب لصاحل السكان املنحدرين من
 أصل أفريقي يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

للسكان إن ممثلي احلكومات، وممثلي مجعيات أمناء املظامل واملدافعني عن حقوق اإلنسان، واملنظمات احلكومية               
املـنحدرين من أصل أفريقي يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة، اجملتمعني يف                 

 ،٢٠٠٣مايو / أيار٩ إىل ٧مونتفيديو، أوروغواي، يف الفترة من 

 األساسية هو أحد     أن التعاون الدويل يف جمال تعزيز واحترام حقوق اإلنسان واحلريات          إذ يؤكـدون من جديد     
 مقاصد األمم املتحدة،

 مبدأي املساواة وعدم التمييز املعترف هبما يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريه من              وإذ يضعون يف اعتبارهم    
اإلعالنـات امللـزمة الـتابعة للنظام العاملي حلماية حقوق اإلنسان، وإذ يسترشدون باحترام حقوق اإلنسان واحلريات                 

ة للفـرد دون متيـيز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو األصل القومي أو                     األساسـي 
 االجتماعي أو املركز االقتصادي، أو امليالد أو أي وضع آخر،
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 إىل أن إعـالن وبـرنامج عمل فيينا ينص على أن الدميقراطية والتنمية واحترام حقوق اإلنسان                 وإذ يشـريون   
 ات األساسية أمور عاملية ومترابطة وغري قابلة للتجزئة،واحلري

 أن مؤمتر القمة العاملي وإعالن كوبنهاغن اللذين اعُتمدا يف مؤمتر القمة توصال إىل توافق               وإذ يضعون يف اعتبارهم    
واملنتجة وتشجيع  جديـد يف اآلراء بشأن وضع الفرد يف لب التنمية املستدامة بالقضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة                  

 التكامل االجتماعي بغية إقامة جمتمعات مستقرة وآمنة وعادلة للجميع،

 أن إعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدمها يف ديربان املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري               وإذ يرون  
العنصرية والتمييز العنصري وكره    وكـره األجانـب ومـا يتصل بذلك من تعصب يسلمان بأن املسؤولية عن مكافحة                

األجانـب وما يتصل بذلك من تعصب تقع على عاتق الدول بشكل رئيسي، وهلذا يشجعان الدول على وضع أو تطوير                    
خطـط عمـل وطنية تدعو إىل التنوع واملساواة واإلنصاف والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص ومشاركة اجلميع، وعن                 

ت اإلجيابية والتوكيدية، ضمن أمور أخرى، فإن هذه اخلطط ينبغي أن هتدف إىل هتيئة              طـريق األعمـال واالسـتراتيجيا     
الظـروف لـتمكن اجلمـيع من املشاركة الفعالة يف صنع القرار وإعمال احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية                  

 واالجتماعية يف مجيع مناص احلياة على أساس عدم التمييز،

ية األساسية لتوقيع الدول على مجيع صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة أو تصديقها               األمه وإذ يدركون  
علـيها أو انضمامها إليها يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بغية التقيد         

 هبا عاملياً،

ة لتأمني تقدم البشرية عامة وحتقيق رفاهها، وينبغي         على أن التنوع الثقايف هو أحد الوسائل القّيم        وإذ يشـددون   
 تقديره حق قدره والتمتع به وقبوله قبوالً حقيقياً وتبنيه كقيمة تثري جمتمعاتنا،

 من برنامج عمل ديربان تطلب إىل الدول، بدعم من خالل التعاون الدويل حسبما يكون               ٥ أن الفقرة    وإذ يرون  
يز استثمارات إضافية يف نظم الرعاية الصحية والتعليم والصحة العامة والكهرباء ومياه  مناسـباً، أن تـنظر بإجيابية يف ترك       

الشـرب ومراقـبة البيئة، فضالً عن املبادرات األخرى اإلجيابية للعمل يف جمتمعات السكان املنحدرين أساساً من أصول                  
 أفريقية،

كافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره      أن إعالن وبرنامج عمل املؤمتر العاملي مل       وإذ يؤكـدون مـن جديـد       
 من الفصل الثاين منه على تيسري مشاركة املنحدرين من          ٤األجانـب وما يتصل بذلك من تعصب حيث الدول يف الفقرة            

أصل أفريقي يف مجيع نواحي اجملتمع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويف النهوض ببلداهنم وتنميتها االقتصادية      
 وتعزيز زيادة املعرفة بتراثهم وثقافتهم واحترامهما،

 على أن حكومات أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، سلموا، ضمن مجلة أمور، يف إعالن               وإذ يشـددون   
وبـرنامج عمـل سـنتياغو، بـأن املـنحدرين من أصل أفريقي ما زالوا منذ قرون ضحايا للعنصرية والتمييز العنصري              

، وإلنكار التاريخ كثرياً من حقوقهم، وأكدوا وجوب معاملتهم بإنصاف واحترام لكرامتهم وعدم تعريضهم  واالسـترقاق 
وعليه ينبغي االعتراف حبقوقهم يف الثقافة ويف هويتهم اخلاصة هبم، ويف املشاركة حبرية وبشروط   . للتميـيز مـن أي نوع     

 ثقافية،متكافئة يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية وال
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 إىل أن سياسات العمل اإلجيايب ذات الطبيعة املؤقتة املتفق عليها بني مجيع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع،                 وإذ يشريون  
ملـزمة بشكل وثيق مبفهوم إصالح الضرر، وينبغي أن توجه حنو وضع خطة جديدة للمجتمع تقوم أخالقياً ومعنوياً على                   

 أساس قيم العدالة واإلنصاف،

ـ     بأن العمل اإلجيايب، بوصفه وسيلة لتحديد ومعاجلة أوجه عدم اإلنصاف اهليكلية وحاالت انعدام              لمونوإذ يس
املسـاواة القائمـة عـلى العنصرية والتمييز، جيب أن يدمج يف السياسات احمللية اليت هتدف إىل استئصال اجلذور الدفينة                    

 للعنصرية والتمييز العنصري،

لالتينية ومنطقة البحر الكارييب قد وقعت على إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية،             أن دول أمريكا ا    وإذ يالحظون  
 يف جماالت القضاء على الفقر املدقع       ٢٠١٥الـذي يضع مؤشرات دقيقة لألهداف اإلمنائية اليت جيب حتقيقها حبلول عام             

أة، وخفض وفيات الرضع، وحتسني صحة األم، واجلوع، وتعميم التعليم االبتدائي، وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املر     
اإليدز، واملالريا وغري ذلك من األمراض، واستدامة البيئة وتشجيع إنشاء رابطة           /ومكافحـة فريوس نقص املناعة البشرية     

 عاملية للتنمية،

حة العنصرية   النتائج والتوصيات التالية يف سياق تعزيز منجزات إعالن وخطة عمل املؤمتر اإلقليمي ملكاف             يعتمدون 
، ٢٠٠٠ديسمرب  /والتميـيز العنصـري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب املعقود يف سنتياغو يف كانون األول                

واإلعـالن وخطة العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك                 
 .٢٠٠١سبتمرب /يقيا، يف أيلولمن تعصب املعقود يف ديربان، جنوب أفر

 توصيات عامة

إنشاء آلية لتبادل املعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان، وخربات التعلُّم، وأفضل املمارسات، فيما بني بلدان املنطقة،             -١
 .مبشاركة مجيع اجلهات الفاعلة االجتماعية

امل، يف البلدان اليت ليس هلم فيها وجود التشـجيع عـلى إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان، مثل أمناء املظ     -٢
قانوين وتيسري إنشاء جلان فرعية لتلقي الشكاوى املتعلقة بالتمييز العنصري، مبا يف ذلك إمكانية إقامة دعاوى مجاعية باسم                  

 .جمموعات األشخاص الذين ُيمارس التمييز ضدهم

ا املتعلقة بالعمل اإلجيايب، مبا يف ذلك إعداد        حـث الدول على وضع برامج دائمة لرصد التقدم يف تنفيذ سياساهت            -٣
 .مؤشرات سليمة وموثوقة للتقدم احملرز، مثل إنشاء مراصد هلذا الغرض

اعـتماد إجـراءات إجيابـية كوسيلة مالئمة للتغلب على التفاوت الناجم عن حالة احلرمان التارخيية للسكان                  -٤
 . احمليط األطلسياملنحدرين من أصل أفريقي نتيجة لتجارة الرقيق عرب

 ).٢٠٠٠( من أجل متابعة إعالن وخطة عمل سنتياغو ٢٠٠٥عقد اجتماع لألمريكتني يف  -٥

تشجيع دول املنطقة األعضاء يف األمم املتحدة على وضع خطط إدماج وطنية مع التركيز على العرق، من خالل                   -٦
ماعات املستضعفة، وخاصة السكان املنحدرين من      إنشـاء جلان متثيلية للمجتمع، بغية وضع أهداف فيما يتعلق بدمج اجل           

 .أصل أفريقي، ورصد تنفيذها
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عقـد حلقـة عمل مع ممثلي الوكاالت املتعددة األطراف، وخاصة املصارف اإلمنائية بغية إدراج هنج االندماج                  -٧
 رئيسية تتعلق باالندماج    االجـتماعي يف املشاريع اليت تدعمها أو تضعها، عن طريق تضمني العقود اإلمنائية عوامل حمددة              

 ).إجراءات إجيابية(االجتماعي 

وينبغي أن  . من أجل إضفاء قدر أكرب من املشروعية عليها       " تدابري  العمل اإلجيايب   "إجيـاد تعريف أفضل لعبارة       -٨
قية الدولية للقضاء   وفقاً ألحكام االتفا  ( إطار زمين للتدابري     `١`: تتضمن هذه التدابري، على األقل العناصر األساسية التالية       

 نسبة مئوية معقولة من التدابري املتعلقة بالتوزيع السكاين للفئـات املستضعفـة؛         `٢`على مجيع أشكال التمييز العنصري؛      
 .عند وضع التدابري) وفقاً للدستور والقوانني العادية يف كل بلد من البلدان( وااللتزام الدقيق بالشرعية `٣`

املوقف اإلجيايب إزاء   /لي وسائط اإلعالم اإلقليمية بغية تشجيع اعتماد هنج االندماج العرقي         عقد حلقة عمل مع ممث     -٩
 .مسألة العرق وإدماج أفراد وشخصيات من السود يف الربامج التلفزيونية

 إنشاء مرصد، مع إمكانية االستفادة من آلية جلنة حقوق اإلنسان القائمة، يقوم، على أساس عالقاته باملنظمات                -١٠
احمللـية والوطنية، بإعداد تقرير حالة ملختلف البلدان من أجل تقييم التقدم احملرز يف اعتماد وتنفيذ سياسات العمل اإلجيايب          

 .وميكن أن يصبح هذا التقرير مؤشراً على اجلهود اجلارية يف بلدان املنطقة. املتعلقة بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي

ن تقدم، وبصورة منتظمة، إحصاءات ومؤشرات اجتماعية واقتصادية مفصلة حسب          حث الدول على التعهد بأ     -١١
 . العرق، يف مجلة جماالت، من بينها التعليم والصحة وسوق العمل والدخل والفقر والدميوغرافيا

حـث وكـاالت األمـم املتحدة وخاصة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم      -١٢
املـتحدة للتربـية والعـلم والثقافة وصندوق األمم املتحدة للطفولة، على االلتزام بأن تقدم، بصورة منتظمة، إحصاءات                  

 .ومؤشرات اجتماعية واقتصادية مفصلة حسب العرق يف اجملاالت املذكورة يف الفقرة السابقة

، مبا يف )الفيدرالية والقطرية واحمللية (اهتا  حـث الدول على تشجيع التعدادات العرقية يف اإلدارة على مجيع مستوي            -١٣
 .ذلك يف القوات املسلحة والشرطة، واهليئات التشريعية والقضائية يف بلدان املنطقة

حث الدول على أن تطلب من وسائط اإلعالم نشر إعالنات وتوصيات االجتماعات اليت تنظمها مفوضية األمم                 -١٤
 .طاق واسعاملتحدة حلقوق اإلنسان وتعميمها على ن

 .حث الدول على استخدام قنواهتا اخلاصة يف النشر املنتظم لإلعالنات والتوصيات -١٥

حـث الدول على تأمني التعميم الواسع النطاق للمعلومات املتعلقة حبلقة العمل اإلقليمية املعنية باعتماد وتنفيذ                 -١٦
وينبغي أن  . يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب     سياسات العمل اإلجيايب لصاحل السكان املنحدرين من أصل أفريقي          

وينبغي للدول أن تنظم مناقشات بني      . تـتم إتاحة هذه املعلومات جلميع شرائح اجملتمع من خالل توزيع املطبوعات جماناً            
وأن تتابع وترصد   وينبغي للدول وشىت األطراف املعنية أن تدرس        . اجلمهور والسلطات اخلاصة، والنقابات واجملتمع املدين     

 .بصورة دائمة التوصيات اليت تعتمدها حلقة العمل

أن تضع، كأهداف وطنية دائمة، سياسات للعمل اإلجيايب للقضاء على الفقر يف جمتمعات السكان املنحدرين من                 -١٧
 .أصل أفريقي، مع االعتراف باحلالة املستضعفة هلذه الشرحية من السكان
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ية بتعزيز العمل اإلجيايب، مع التشديد بصورة خاصة على أمن املواطنني، من أجل تيسري أن تقوم السلطات احلكوم  -١٨
 .وضع وتنفيذ املشاريع واخلطط اليت أعدهتا جمتمعات السكان املنحدرين من أصل أفريقي

إنشـاء فريق عمل متعدد التخصصات، مكون من ممثلني عن مجيع فروع احلكومة وممثلني عن مجيع مؤسسات                  -١٩
ـ  كان املنحدرين من أصل أفريقي املنشأة بشكل رمسي يف البلد، هبدف اإلعداد املشترك خلطط إمنائية جمدية ومستدامة                 الس

 .وقابلة للبقاء يف مجيع جماالت احلكومة

تضـمني برامج عمل املرشحني احملتملني للرئاسة، سياسات عمل إجيايب جلماعات األقلية العرقية بوصفها أهدافاً                -٢٠
 . وطنيةاقتصادية

 .حث الدول على إعالن أن مشكلة التمييز العنصري مشكلة هتم اجلميع -٢١

 احلد من الفقر وتعزيز التنمية

 توصيات للدول

 . من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري١٤االلتزام باإلعالن املشار إليه يف املادة  -١

 بوصفها مرجعية لقياس التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية للشعوب         كفالـة تنفيذ أهداف إعالن األلفية      -٢
 .والسكان املنحدرين من أصل أفريقي

إنشاء صندوق لتنمية الشعوب والسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،                -٣
نمية للبلدان األمريكية، بدعم من مجيع املنظمات املتعددة        عـلى غـرار صندوق االستثمار املتعدد األطراف ومصرف الت         

 .األطراف

تعزيـز املفاوضـات اليت جتريها منظمة الدول األمريكية بشأن إعداد اتفاقية للبلدان األمريكية ملكافحة العنصرية              -٤
 .والتمييز

ن مونتريي بشأن متويل التنمية،     القـيام، بالتشـاور مع الوكاالت الدولية، بتنفيذ ومتابعة إعالن األلفية، وإعال            -٥
وخصوصاً فيما يتعلق بقيام البلدان املتقدمة بتقدمي املساعدة        ) األونكتاد(وتعهـدات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية        

وق اإلنسان   يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل لتعزيز حق        ٠,٧اإلمنائية إىل البلدان النامية، وقيام البلدان املتقدمة بتخصيص         
 .للسكان املنحدرين من أصل أفريقي

إنشاء معهد للتنمية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف إطار هياكل حكومة كل بلد من البلدان، بدعم تقين                   -٦
 .من اجملتمع املدين

ييز العنصري  تنفـيذ اإلعالنات، اليت تعطي أولوية للتعليم، من أجل القضاء على الفقر ومكافحة العنصرية والتم               -٧
بالتركـيز ال عـلى التالميذ فحسب وإمنا أيضاً بتدريب املعلمني وإذكاء وعيهم، بغية حتقيق ثقافة جديدة تقوم على عدم                 

 .التمييز
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اقتراح أن ينفذ مصرف التنمية للبلدان األمريكية والبنك الدويل مشروعاً لدراسة حالة الشباب يف أمريكا الالتينية                 -٨
 .أو يف القارة/رييب وومنطقة البحر الكا

وعـلى املستوى اجلامعي، تشجيع إجياد جماالت حمددة للنقاش بشأن السكان املنحدرين من أصل أفريقي، ابتداًء                 -٩
مـن التسـليم بوجود عنصرية ومتييز عنصري يف بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، واالعتراف أيضاً بوجود                  

 .ن التمييزأشكال جديدة وأكثر خبثاً م

وعلى مستوى اجلامعات، زيادة املنح الدراسية للطلبة املنحدرين من أصل أفريقي من أجل ضمان متتعهم بإمكانية                -١٠
 .وصول حقيقية إىل التعليم ما بعد الثانوي

و إنشـاء جلـان وطنية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي الذين أدينوا، وحوكموا وأُفرج عنهم، مبن فيهم ممثل                  -١١
وزارة الداخلية، ووزارة التعليم، وجمالس السجون الوطنية، واهليئة القضائية، ومكاتب القوى العاملة الوطنية التابعة لوزارة               
العمـل، واملنظمات غري احلكومية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي، على أن تكون مهمة هذه اللجان هي استعراض                  

 .ذلك إعادة التأهيل وإعادة الدمج على الصعيد االجتماعي، وعلى صعيد العملوتصميم برامج إلعادة التأميم، مبا يف 

إنشاء جلان وطنية حلماية األطفال املنحدرين من أصل أفريقي، تتألف من املؤسسات املشار إليها أعاله، مبشاركة                 -١٢
لألطفال، وتضطلع مبسؤولية تقدمي ممـثلني من وزارة التعليم، وممثلني عن معاهد وطنية للشباب، وممثلني عن معاهد وطنية              

تقاريـر عن عدد السكان املنحدرين من أصل أفريقي امللتحقني هبذه املعاهد، وأسباب ذلك، وسبل حتسني حالتهم، فضالً          
واهلدف من ذلك هو وضع برامج إلعادة التأهيل مثل تدريس احلرف، وإقامة املشاريع البالغة              . عـن السياسـات الوقائية    

 .ذلكالصغر وما إىل 

إجـراء اسـتعراض مفاهـيمي ملؤشـرات الفقر، مع عرض املعلومات اإلحصائية مصنفة حسب نوع اجلنس                  -١٣
 .اجلماعة اإلثنية/والعرق

إنشـاء إدارة للشباب املنحدرين من أصل أفريقي، تدمج يف مصرف التنمية للبلدان األمريكية ويف هياكل األمم                  -١٤
 .املتحدة

يالت املالية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون يف بلدان أخرى            وضـع سياسات لتوصيل التحو     -١٥
 . واالستفادة منها إىل أقصى حد

استعراض وحتليل تأثري اتفاقات التجارة احلرة، مع مراعاة أنه ينبغي أال تعوق هذه االتفاقات التمتع الكامل حبقوق      -١٦
 .قياإلنسان بالنسبة للسكان املنحدرين من أصل أفري

توفـري الدعم للمشاريع األفريقية البالغة الصغر واملتوسطة والصغرية فضالً عن اخلطط والربامج واملشاريع الرامية                -١٧
 .إىل التنمية االقتصادية يف جمتمعات السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف أمريكا الالتينية

اليت تتخذها مجاعات ومنظمات    ) ية، والسياحة الثقافية  السياحة، والسياحة االيكولوج  (دعـم املبادرات اإلمنائية      -١٨
 .السكان املنحدرين من أصل أفريقي
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تشجيع القيام بعمليات إصالح وتعديل للقوانني االنتخابية من أجل تأمني املشاركة الفعالة يف دميقراطيات خمتلف                -١٩
 .البلدان، سواء من خالل النسب املئوية أو حصص املشاركة

لى االتفاقات واملعاهدات اليت تشتمل على حقوق اإلنسان للسكان املنحدرين من أصل أفريقي وتشري              التصديق ع  -٢٠
 .إليها

 . أمريكي-تأييد إنشاء معهد البحوث األفرو  -٢١

أو إقامة عمليات تعليم مزدوج اللغة ومشترك بني الثقافات مع بلدان توجد هبا خصائص لغوية وثقافية                /دعـم و   -٢٢
 .من أصل أفريقي

خلـق الظروف لتضمني املناهج التعليمية لكل بلد من البلدان نظرة أفريقية عاملية بغية احلد من التمييز، وإنشاء                    -٢٣
منصـب أسـتاذ كرسـي لدراسة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف كل بلد من البلدان، يف مجيع جماالت النظام                     

 .التعليمي

ان أن تشمل مجيع سياسات الدول تدابري ترمي إىل احلد من عدم        اعـتماد هنـج شـامل متعدد القطاعات لضم         -٢٤
املسـاواة بـني األعراق وعدم املساواة بني اجلنسني، وضمان استخدام آثار عدم املساواة بني األعراق كمعيار يف برامج                   

 .ومشاريع الرصد اليت تنفذها احلكومات على املستوى الوطين أو املستويات احمللية

  منظومة األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية الدوليةتوصيات موجهة إىل

التشـجيع على إعالن عقد دويل للسكان املنحدرين من أصل أفريقي، كجزء من السنة الدولية إلحياء ذكرى                   -١
 .مكافحة الرق وإلغائه

جنة البلدان األمريكية   الـنظر يف إنشاء جلنة للبلدان األمريكية ُتعىن بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي مماثلة لل               -٢
 .للمرأة التابعة ملنظمة الدول األمريكية

األخـذ بـنظام املنح الدراسية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي الذين هم أعضاء يف منظمات غري حكومية                   -٣
ة يف الربامج   لتمكينهم من اكتساب خربة مباشرة يف جمال اآلليات التعاهدية وغري التعاهدية حلقوق اإلنسان، ومن املشارك              

الـيت تتناول التدريب السياسي، وتشجيع القيادات اجلديدة، وتنمية القدرات يف جمال تأكيد احلقوق، واكتساب املعارف                
 . املتعلقة بالعمليات التنظيمية اجلديدة

ان وبالنسـبة ملصـرف التنمـية للبلدان األمريكية والبنك الدويل بوجه خاص، القيام بإدراج ُبعد حقوق اإلنس                 -٤
 .للسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف برامج التنمية

 . اقتراح إنشاء حمفل للسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف األمم املتحدة -٥
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 ملكية األرض

 :توصيات للدول

 .تعزيز إمكانية وصول املرأة إىل األرض، وإىل االئتمان وامللكية -١

ة مستدامة، ومرافق اإلصحاح األساسية، ومياه الشرب، ومدارس        ضمان أن يكون توزيع األرض مصحوباً بتنمي       -٢
 ).الغرس، احلصاد، التسويق(وخدمات صحية باإلضافة إىل اتفاقات للتعاون التقين لتطوير الزراعة 

ضمان مشاركة الشعوب املنحدرة من أصل أفريقي يف اختاذ القرارات اليت تؤثر عليها وال سيما تلك اليت تتصل                   -٣
 .ستغالل احتياطيات األخشاب أو أي موارد طبيعية أخرىمبشاريع ا

تيسـري وضـمان عمليات تشاور أولية مع السكان املنحدرين من أصل أفريقي من أجل محاية هويتهم الثقافية                   -٤
 ).اتفاقية منظمة العمل الدولية(

ت ملنح قروض ميسرة وضع خريطة ألراضي األسالف وأقاليم السكان املنحدرين من أصل أفريقي؛ ورسم سياسا -٥
 .من أجل اإلدارة املنتجة هلذه األراضي

وضع تدابري للعمل اإلجيايب ملكافحة الفقر، والدفاع عن بقاء املنتجني يف أراضي أسالفهم نظراً ألنه حيق للمنتجني                  -٦
 . أن يعيشوا فيها، وأن يفلحوا األراضي وكفالة معاش أسرهم

ضي األسالف، ُتشرك اجلماعات املنحدرة من أصل أفريقي يف احلفاظ على       التخطـيط لـربامج إمنائية تتعلق بأرا       -٧
 . املوارد الطبيعية املوجودة يف تلك املناطق، وتعترف بقيمة تطبيق معارفها التقليدية، على سبيل املثال، يف املسائل الصحية

 .تشجيع السكان املنحدرين من أصل أفريقي على حيازة األراضي اجملتمعية -٨

 .صديق على االتفاقات الدولية بشأن محاية املناطق املأهولة بسكان ينحدرون من أصل أفريقيالت -٩

توفـري إمكانـية الوصول إىل األراضي احلضرية والريفية واحلصول على اخلدمات األساسية، ال سيما يف مناطق                  -١٠
 .الرتاعات

 .حدرين من أصل أفريقيتشجيع تقنني األراضي احلضرية والريفية اليت ميلكها أشخاص من -١١

تشـجيع االعتراف حبقوق السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف أراضي أسالفهم من أجل اإلسهام يف تنميتهم                 -١٢
 .االقتصادية وتعزيز هويتهم الثقافية، وضمان بقائهم كجماعات عرقية

 اخلاص  ١٩٩٣ لعام   ٧٠ن رقم   دراسـة جتربة جمتمعات السود يف كولومبيا، مع اإلشارة بوجه خاص إىل القانو             -١٣
 . كولومبيني بوصفهم مجاعة عرقية-حبقوق السكان األفرو 



E/CN.4/2004/17/Add.3 
Page 11 

إنشـاء صـندوق وطـين للسكان املنحدرين من أصل أفريقي وختصيص نسبة مئوية منه لبناء املساكن ولشراء                   -١٤
 وتشجيع مشاركتهن يف   األراضـي من قبل النساء املنحدرات من أصل أفريقي، وخاصة النساء الالئي يعيلن أسر معيشية،              

 .تصميم سياسات اإلسكان وإدارهتا

 توصيات ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية اإلقليمية

حـث األمم املتحدة على تشجيع وتنظيم حلقات دراسية لوزارات الزراعة بشأن اعتماد برنامج للتنمية الشاملة                 -١
 .palenquesوالبالنكيس  quilombosن الرقيق السود الكيلومبوس للجماعات املنحدرة م" املستدامة والصديقة للبيئة"

حـث املؤسسـات املالية الدولية واإلقليمية على تقدمي الدعم للبلدان اليت تفي بالتزاماهتا حيال اعتماد سياسات                  -٢
 .راعاهتاللعمل اإلجيايب تسهم يف احلفاظ على األراضي اليت عاش فيها السكان املنحدرين من أصل أفريقي ويف م

تقريره السنوي عن   مطالـبة بـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبنح أولوية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف                 -٣
 من أجـل إعطاء صورة شاملة حلالتهم وتوفري مؤشرات تتمشى مع Human Development Report التنميـة البشـرية
 .خصائصهم الثقافية

 الوصول إىل فرص العمل

  للدولتوصيات

 .١من املادة ) ب(و) أ(١، وخاصة الفقرتني الفرعيتني ١١١كفالة التنفيذ التام التفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -١

حـث السلطات الوطنية على أن تنظر يف إدراج حصص لدخول السكان املنحدرين من أصل أفريقي، وخاصة                  -٢
 .حمللي أو الوطينالشباب واملعوقني، يف اخلدمة املدنية على املستوى ا

اليت تفتقر إىل الوجه "إعـادة النظر يف الفلسفة اليت يرتكز عليها منوذج التنمية، الذي يعطي األولوية لالقتصادات         -٣
 .، واإلنتاجية واخلصخصة، وليس للُمثل االشتراكية"اإلنساين

 . املنحدرين من أصل أفريقيتعديل هيكل خطط التنمية الوطنية حبيث تشمل خلق الوظائف يف جمتمعات السكان -٤

 .تعديل خطط النظم التعليمية يف البلدان -٥

 .مساندة منو وتعزيز املشاريع يف اجملتمعات، وال سيما املشاريع اليت أسسها نساء وشباب -٦

إشـراك مـنظمات اجملـتمع املـدين للسكان املنحدرين من أصل أفريقي بصورة أوثق يف هيئات مثل اجملالس                    -٧
 الـيت جيـري إنشـاؤها بدعم من منظمات قائمة على التحالف االستراتيجي مثل مصرف التنمية للبلدان                  االستشـارية 

 .األمريكية، والبنك الدويل ومؤسسات اجملتمع املدين

وضـع برنامج خللق الوظائف يقوم على الشركات الناشئة وعلى االستفادة إىل أقصى حد من املوارد املتاحة يف                   -٨
 .حميطها
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 .يف أمهية رصد املسائل الصحية اليت تربط األصل اإلثين أو العرقي بنظم العمل الوطنية والنظم التشريعيةالنظر  -٩

 .الترويج للدور اهلام الذي تضطلع به وسائط اإلعالم يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري -١٠

 .أفريقيإنشاء منصب أمني مظامل، مع التشديد على حق السكان املنحدرين من أصل  -١١

إعـداد برامج توظيف خاصة بالنساء املنحدرات من أصل أفريقي، مع إيالء األولوية للنساء العائالت لألسر اليت         -١٢
 .تعيش يف فقر

تدريـب النسـاء يف جمتمعات السكان املنحدرين من أصل أفريقي على إدارة املشاريع البالغة الصغر ودعمهن                  -١٣
 .باخلطوط االئتمانية

 .ان ثالثية يف وزارات العمل حلماية حق السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف العملإنشاء جل -١٤

اسـتعراض اللوائح املتعلقة بالعمل املرتيل من حيث ساعات العمل، وتأمني البطالة، والفصل من اخلدمة وما إىل                  -١٥
 .لدية هلذا الغرضذلك، وتنظيم دورات قصرية بشأن هذه اللوائح، مع االستفادة من مؤسسات وطنية وب

تنظيم برامج تدريب على العمل للسكان املنحدرين من أصل أفريقي بغية زيادة دخلهم، وإمكانية حصوهلم على                 -١٦
 .عمل، وقدرهتم على إعالة أنفسهم، وتقدمي دورات إعادة تدريب وخلق فرص عمل جديدة

 .إصدار لوائح جديدة حلماية العمال يف القطاع غري النظامي -١٧

تصـميم واعتماد وتنفيذ تدابري خاصة يف جمال التدريب ملن يعملون يف القطاع غري النظامي لالقتصاد، مبا يشجع    -١٨
 .على إنشاء املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، ونقل التكنولوجيا، وإمكانية احلصول على االئتمان، والتسويق

 توصيات للمجتمع املدين

 .تشجع على املشاركة، ومن سياسات املنظمات املالية الدولية بشأن حرية اإلعالماالستفادة من العمليات اليت  -١

االستثمارية للمصارف اإلمنائية املتعددة  /وضـع بـرامج للرصـد من أجل املشاركة والتأثري يف املشاريع اإلمنائية             -٢
 .األطراف

اإلعالم اليت تروج للقولبة    تنظـيم محـالت لرصد وسائط اإلعالم من أجل حتديد الصحفيني وفضح مؤسسات               -٣
 .وينبغي تنظيم مثل هذه احلمالت على املستويني الوطين واإلقليمي. السلبية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي

 .تقدمي طلب للحصول على مركز استشاري لدى املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف ومنظمة الدول األمريكية -٤

ائية وعمليات تكامل نصف الكرة الغريب لتعزيز العمل اإلجيايب من أجل الوصول إىل             االسـتفادة من الربامج اإلمن     -٥
 من كربيات   ١٠٠تستند إىل ممارسات تكافؤ الفرص يف       " بطاقة للرصد "مثالً، تطوير   (فـرص العمـل يف القطاع اخلاص        

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر      من كربيات الشركات املتعددة اجلنسيات اليت تستثمر يف        ١٠٠شركات أمريكا الالتينية أو     
 ).الكارييب
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 توصيات ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية اإلقليمية

ضمان مشاركة املستفيدين من الربامج اإلمنائية ملصرف التنمية للبلدان األمريكية والبنك الدويل، يف اعتماد هذه                -١
 .الربامج وتنفيذها ورصدها بصورة اعتيادية

 وتعزيز دورات إعادة تدريب، ويف حالة مصرف التنمية للبلدان األمريكية والبنك الدويل، وبوجه خاص،               تصميم -٢
 .إدراج دورات هتدف إىل التنمية االجتماعية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف براجمهما

 .أصل أفريقي يف هذه املنطقةتقييم التأثري احملدد للمشاريع البالغة الصغر على جمتمعات السكان املنحدرين من  -٣

إذكـاء الوعـي عن طريق نشر معلومات عن مجاعات السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف حمطات اإلذاعة                   -٤
والـتلفزيون اإلقليمـية، مبا يف ذلك احملطات اخلاصة مبنظمة الدول األمريكية، فيما يتعلق مبنع التمييز ضد هذه اجلماعات                   

 .ومكافحته

 العمل اإلجيايب يف منظمات إقليمية مثل مصرف التنمية للبلدان األمريكية، ومنظمة الدول األمريكية،              تعزيز برامج  -٥
ومـنظمة الصحة للبلدان األمريكية واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، بغية ضمان متتع الرجال                

 .لى عمل يف هذه املنظماتوالنساء املنحدرين من أصل أفريقي بإمكانية احلصول ع

 املشاركة يف احلياة العامة

 توصيات للدول

وفقـاً للسـمات اخلاصـة بكل بلد من بلدان املنطقة، دراسة وحتديد جدوى واستصواب إنشاء هيئات خاصة           -١
 .لتشجيع املشاركة السياسية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي

 القيام بدراسة وحتديد إمكانيات سياسات العمل اإلجيايب مثل         وفقـاً الحتـياجات ومسات كل بلد من البلدان،         -٢
ختصيص حصص لتشجيع املشاركة السياسية واإلدارية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي، مبا يف ذلك من خالل آليات                 

 .لتمويل محالت سياسية

حزاب اليت ال حتترم    حـث األحزاب السياسية على احترام نظام احلصص احملددة وضمان فرض غرامات على األ              -٣
 .احلصص

 .تشجيع تدريب السكان املنحدرين من أصل أفريقي بغية إعدادهم ملمارسة القيادة السياسية -٤

حـث األحـزاب السياسية على أن تدرج سياساهتا يف خطط وبرامج محالهتا بشأن مطالبات النساء والرجال                  -٥
 .فيذاً عملياًاملنحدرين من أصل أفريقي واستراتيجياهتا لتنفيذها تن

 .كفالة أن يشغل السكان املنحدرين من أصل أفريقي مناصب ووظائف خمتارة يف مجيع فروع احلكومة -٦

حـث الدول على مجع وجتميع وحتليل ونشر وتعميم البيانات اإلحصائية الرمسية واختاذ مجيع التدابري ذات الصلة                  -٧
 . من أصل أفريقي، مع أخذ املنظور اجلنساين يف االعتبارإلجراء تقييم دوري حلالة النساء والرجال املنحدرين



E/CN.4/2004/17/Add.3 
Page 14 

 

االضـطالع بـبحوث إحصائية خاصة لتقييم مدى مراعاة مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية              -٨
 .والثقافية للنساء والرجال املنحدرين من أصل أفريقي

وية لتنفيذ السياسات العامة بوصفها أشكاالً من العمل        اسـتخدام البيانات اإلحصائية اليت يتم مجعها إلعطاء أول         -٩
 .اإلجيايب

تشجيع النقاش واجلدال الداخليني املتعمقني بشأن احلقائق اليت تواجه النساء والرجال املنحدرين من أصل أفريقي                -١٠
 .حبيث ميكن للجماعات القومية املختلفة أن تتعلم من بعضها البعض

من املشاركة من أجل تأمني قد أكرب من مشاركة النساء والرجال املنحدرين من أصل              تشجيع أمناط ال مركزية      -١١
 .أفريقي يف صنع القرار على املستوى اجملتمعي

زيادة إمكانية وصول النساء والرجال املنحدرين من أصل أفريقي إىل البث على اهلواء يف اإلذاعة والتلفزيون بغية                  -١٢
 .اركة وتعزيز احلقوقتعزيز مثل هذه الوسائل من املش

حـث الوكـاالت املتعددة األطراف على إنشاء صندوق لتمويل السياسات لكي يستفيد منها الرجال والنساء                 -١٣
 .املنحدرين من أصل أفريقي

 التمييز والقانون

 توصيات للدول

دون إبداء حتفظات   حث الدول على التصديق على املعاهدات واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان والقيام بذلك              -١
 .من أي نوع، وقبول اختصاص اهليئات يف استالم وجتهيز الشكاوى الفردية

يف إطار منظمة الدول األمريكية، دعوة الدول إىل النظر يف القيام باعتماد اتفاقية بشأن مكافحة العنصرية والتمييز           -٢
طاق الصكوك الدولية القائمة بإدراج أحكام      العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من شأهنا أن توسع ن            

 .تتعلق مبظاهر العنصرية والتمييز العنصري اجلديدة وبإنشاء آليات متابعة

حتديـث الـنظم القانونية احمللية، واعتماد التشريعات واللوائح الالزمة لتوفري احلماية الكاملة للحقوق الواردة يف          -٣
 .الصكوك الدولية امللزمة

 .لة القواعد التمييزية الواردة يف التشريع احملليحتديد وإزا -٤

تقدمي املزيد من التدريب ألفراد اجملتمع املدين وإذكاء وعيهم، وخاصة ضحايا التمييز، من أجل زيادة قدرهتم على   -٥
 .االستفادة بشكل أكثر فعالية من اآلليات املعنية حبماية حقوق اإلنسان والدفاع عنها

 .لتمسك باالمتثال الدقيق لسياسات العمل اإلجيايب بالنسبة للمقاولني واملقاولني من الباطنحث احلكومات على ا -٦

التشجيع على استحداث ترتيبات خاصة لالستماع إىل الشكاوى املقدمة بشأن التمييز يف مسائل تتعلق بالشرطة                -٧
 . يف مثل هذه احلاالتأو اهليئة القضائية، والنظر يف إنشاء وحدات شرطة خاصة لالستجابة السريعة
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تعزيز املساواة بني خمتلف األعراق يف تدريب املهنيني، وخاصة هؤالء العاملني يف املهن القانونية، وذلك عن طريق  -٨
 .تعزيز التنوع وتشجيع احملامني على الدفاع عن الضحايا يف حاالت الشكاوى املتعلقة بالتمييز العنصري

 .رين من أصل أفريقي يف أجهزة النظام القضائيالتشجيع على تعيني أشخاص منحد -٩

 .تشجيع مشاركة الشباب يف هيئات صنع القرار على مجيع املستويات عن طريق آليات العمل اإلجيايب -١٠

تبسـيط عملـيات جتهيز الشكاوى عن طريق ال مركزية املكاتب اليت تعاجل الشكاوى وبالتايل تسهيل إمكانية                  -١١
 . الشكاوىوصول اجلميع إىل آليات

كفالـة تقدمي املساعدة القانونية جماناً أثناء جتهيز الشكاوى، وختصيص قدر أكرب من املوارد اإلجرائية للحصول                 -١٢
 .على القرائن

 .توسيع نطاق التشريعات املناهضة للتمييز حبيث تشمل مجيع جماالت القانون -١٣

مل احلاالت اليت حيدث فيها التمييز نتيجة تصرفات اإلغفال أو         تنقيح اآلليات القانونية والتنظيمية القائمة لكي تش       -١٤
 .سياسات هلا أثر متييزي

االعـتراف حبق ضحايا املعاملة التمييزية يف االنتصاف أو التعويض، مبا يف ذلك اإلجراءات التعويضية مثل القيام                  -١٥
من ثبت أهنم مسؤولون عن املعاملة      خبدمـات جمتمعـية لصاحل منظمات السكان املنحدرين من أصل أفريقي من جانب              

 .التمييزية

 .كفالة إتاحة آلية رفع الشكاوى والدعاوى القضائية املتصلة بالتمييز العنصري أمام احملاكم، على نطاق واسع -١٦

إجـراء دراسـات بشـأن الطريقة اليت تعاجل هبا الشكاوى والدعاوى القضائية املتصلة بالتمييز العنصري، وعن                 -١٧
 .عاملة السلطات القضائية للنساء والرجال املنحدرين من أصل أفريقيأسلوب م

 .اعتماد تشريع حيظر التمييز العنصري يف امليادين اخلاصة -١٨

 التعذيب وإساءة املعاملة واالستخدام املفرط للقوة

 توصيات للدول

عذيب وإساءة املعاملة وأي شكل     دعـوة الدول إىل التصديق على العهدين واالتفاقيات اليت توفر احلماية من الت             -١
 .آخر من أشكال انتهاك السالمة الشخصية أو االحتجاز التعسفي

تشجيع تعديل التشريع احمللي حبيث يشمل تعاريف جلرائم حمددة، مثل جرمية التعذيب، يف ضوء اإلطار التنظيمي                 -٢
 .واإلجرائي لتطبيق هذه القواعد

 النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام؟ -٣
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عزيز مشاركة اجملتمع املدين وتشجيع املشاركة الكاملة للجمهور يف النهوض حبقوق النساء والرجال املنحدرين              ت -٤
 .من أصل أفريقي والدفاع عنها

تعزيز آليات مكافحة اجلرمية استناداً إىل استخدام بدائل للسجن بغية احلد من إمكانية اللجوء إىل التعذيب وغريه                  -٥
 .وبة القاسية أو الالإنسانيةمن املعاملة أو العق

اسـتعراض مـواد التدريب املقدم ملوظفي اهلجرة لتفادي املمارسات التمييزية ضد السكان املنحدرين من أصل                 -٦
أفـريقي وغريهم من اجلماعات القومية أو العرقية، وحتديد ما إذا كان التشريع أو املمارسة السيئة يشكالن مصدراً ألي                   

 .نوع من التمييز

قدمي التدريب يف جمال حقوق اإلنسان واحترام التنوع للمسؤولني احلكوميني العاملني يف مهام األمن العام على                ت -٧
أي مسـتوى، مـثل الشرطة والقوات املسلحة، مبن فيهم املسؤولون عن االحتجاز يف السجون، وإشراك املنظمات غري                  

 .احلكومية يف مثل هذه الدورات التدريبية

ليات تقييم دورية ألثر التدريب على خفض حاالت إساءة املعاملة املتصلة بالتمييز العنصري، وفقاً       االضطالع بعم  -٨
للتوصيات الواردة يف اإلعالنات وبرامج العمل املعتمدة يف املؤمتر اإلقليمي لألمريكتني، املعقود يف سنتياغو، واملؤمتر العاملي                

 .ب وما يتصل بذلك من تعصب، املعقود يف ديربانملكافحة العنصرية التمييز العنصري وكره األجان

إدراج حقـوق اإلنسان واملسائل املتعلقة بالتمييز يف الدورات التدريبية املقدمة لطلبة األكادميية احلربية وأكادميية                -٩
تعلق وينبغي هلذه الربامج التعليمية أن تتضمن وحدات منوذجية ت        . الشـرطة ويف الـدورات الدراسـية للمرشحني للترقي        

بـاحلقوق الدستورية، واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان بشأن التعذيب والتمييز العنصري، وتاريخ السكان املنحدرين من               
 .أصل أفريقي وجتارهبم االجتماعية

تدريب ضباط األمن العاملني يف القطاع اخلاص ورصد أداء واجباهتم من أجل جتنب إساءة استعمال السلطة جتاه                  -١٠
 .املنحدرين من أصل أفريقيالسكان 

التوصـية بأن تقوم الدول باعتماد إصالحات تشريعية إلجراءاهتا القضائية من أجل ضمان عدم إعطاء أي قيمة                  -١١
ألقـوال غـري تلك اليت يتم احلصول عليها وفقاً لقواعد السري السليم للمحاكمات، على النحو املعترف به يف الصكوك                    

 .وق اإلنسانالدولية حلقوق اإلنسان حلق

 .ختفيض مدة االحتجاز اإلداري وإخضاعه لعمليات مراقبة قضائية صارمة -١٢

الـنص عـلى إنشـاء آليات للرصد اإلداري داخل قوة الشرطة للتحقيق يف السلوك التمييزي لضباط الشرطة                   -١٣
 .اكات حلقوق اإلنسانوحظره، مع اختاذ تدابري خاصة لرصد ومعاقبة ضباط الشرطة املتورطني بشكل مباشر يف انته

إنشـاء آلـيات للتقييم فيما تعلق بالتقيد باحترام حق األشخاص اخلاضعني ألي شكل من أشكال االحتجاز أو              -١٤
وميكن أن يستند هذا التغيري إىل مجع معلومات خاصة بكل من املذنب والضحية،             . السـجن يف أن يعاملوا معاملة إنسانية      
وينبغي أن يراعى يف هذه العملية . العرق واللون ونوع اجلنس والسن ومكان اإلقامة  وتكون هذه املعلومات مصنفة حسب      

 .احلالة الداخلية للبلدان ومدى االعتراف بوجود مشكلة التمييز
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إعـادة الـنظر يف مجـيع املراسيم التنظيمية، أياً كان أصلها القانوين، اليت يقصد منها تنظيم شروط القبول يف                     -١٥
 .اصة الغرض منها وصم السكان املنحدرين من أصل أفريقيمؤسسات عامة أو خ

حث األمم املتحدة واملقررين اخلاصني املعنيني حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء بإجراءات موجزة أو تعسفاً                -١٦
 .ومبسألة التعذيب، على استكشاف الصلة بني التعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة، والتمييز العنصري

تشجيع وسائط اإلعالم على املساعدة يف مكافحة العنصرية والتمييز عن طريق إذاعة أنباء عن حاالت خاصة من                  -١٧
احلـبس، واالحتجاز التعسفي أو غري املشروع، وفترات طويلة األمد من احلجز االنفرادي، والعزل وغري ذلك من أشكال        

 .نحدرون من أصل أفريقياملعاملة املهينة اليت ميكن أن يتعرض هلا نساء ورجال م

 .حث الدول على تشجيع وسائط اإلعالم للقضاء على القوالب النمطية القائمة على العنصرية والتمييز العنصري -١٨

الترتيـب إلنشاء قواعد بيانات بشأن الشكاوى املتعلقة بإساءة املعاملة غري املشروعة، مصحوبة ببيانات تفصيلية                -١٩
قوم هبا األجهزة العليا يف النظام القضائي يف كل بلد من البلدان، واعتماد تدابري إدارية إلحالة                عن الضحية وعن أحواهلا، ت    

 .هذه الشكاوى إىل نقابة احملامني من أجل كفالة الضمانات القضائية من أجل السري السليم للمحاكمات

التعذيب أثناء مرحلة التحقيقات    سن محالت توعية لضحايا العنصرية من أجل التشجيع على اإلبالغ عن أعمال              -٢٠
 .اليت جتريها الشرطة

حث الدول على إقامة مراكز وبرامج إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وعلى أن تبحث فيها أيضاً القضايا املتعلقة                  -٢١
 .بالتمييز العنصري والتمييز القائم على نوع اجلنس

 الصحة

 توصيات للدول

 .اول مسائل الصحة يف الوثيقتني اخلتاميتني ملؤمتري سنتياغو وديربانالتنفيذ الفعال للفقرات اليت تتن -١

العرقي نظراً ألن ذلك يوفر أداة لتحليل حالة        /تشجيع مجع البيانات املتعلقة بالصحة مصنفة حسب األصل اإلثين         -٢
 العمل اإلجيايب،   احلـرمان النسـبية للسـكان املنحدرين من أصل أفريقي، بغية صياغة برامج حمددة قائمة على سياسات                

 .ويوصف ذلك أساساً ال غىن عنه للرصد وتقييم األثر

 .تشجيع وضع وتنفيذ سياسات عمل إجيايب يف جمال الصحة تتمشى مع املمارسة الفعالة حلقوق اإلنسان -٣

خاطر، التركيز، برامج خاصة، تقييم امل    (كفالة التوازن يف صياغة سياسات العمل اإلجيايب باستخدام وسائل شىت            -٤
التشجيع، الوقاية، تنظيم الشبكات    (تالئم خمتلف جماالت الصحة     ) محالت خاصة، التركيز احملدود، اإلعانات، األفضليات     
 ).واخلدمات، تعيني موظفني وتدريبهم، جودة الرعاية

ختفيض : ل الصحة عرقي يف األنشطة املنفذة سعياً إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف جما           /استحداث معيار إثين   -٥
؛ وختفيض معدل وفيات األم مبقدار      ٢٠١٥ و ١٩٩٠معـدل وفيات األطفال دون اخلامسة مبقدار الثلثني يف الفترة ما بني             
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واملالريا وغريمها من األمراض أثناء هذه الفترة       ) اإليدز/(؛ فريوس نقص املناعة البشرية    ٢٠١٥ و ١٩٩٠ثالثة أرباع ما بني     
 .نفسها

التقين بني البلدان بشأن املسائل الصحية املذكورة أعاله، وضمان املشاركة الكافية من جانب             تعزيـز الـتعاون      -٦
 .اجلماعات املعنية

حتسني إمكانية الوصول إىل برامج خاصة ترمي إىل الوقاية من املشاكل الصحية املنتشرة لدى اجلماعات األفريقية                 -٧
 .سكري، وأورام الرحم العضلية، وخاصة أنيميا اخلاليا املنجليةارتفاع ضغط الدم، ومرض ال: ومعاجلتها، ومن بينها

اعـتماد معايري اختيار تعطي األفضلية إلدراج عاملني صحيني منحدرين من أصل أفريقي يف الوحدات اليت توفر                  -٨
 .خدمات يف إطار نظام الرعاية الصحية

اً بني الطب الغريب واملعرفة النمطية الشاملة ل          حتقق توازن " ثنائية املرجعية "تشـجيع تصميم وتنفيذ برامج خاصة        -٩
 .الذي متارسه اجلماعات املنحدرة من أصل أفريقي" الطب الشعيب"

تشـجيع إذكـاء التوعية والتدريب لدى العاملني الصحيني بشأن املسائل اليت هتم السكان املنحدرين من أصل                  -١٠
 .أفريقي، وتشجيع مشاركة القادة اجملتمعيني

 .العرقية يف املناهج الدراسية املتعلقة بالصحة/ إدراج مواد بشأن صحة اجلماعات اإلثنيةتشجيع -١١

 .تسهيل وصول اجلميع إىل األدوية -١٢

 .تصميم برامج يف جمال الصحة تأخذ يف االعتبار شىت الفئات العمرية، مع إيالء اهتمام خاص بكبار السن -١٣

 توصيات للمجتمع املدين

 اجملتمع املدين بتشجيع اجلماعات املنحدرة من أصل أفريقي على القيام بدور نشط يف دراسة               أن تقـوم منظمات    -١
 .ورصد صحة هذه اجلماعات، وتشجيع أساليب احلياة الصحية

أن تـتعاون مـع السلطات الصحية يف مجع بيانات إحصائية بغرض إنشاء قواعد بيانات مفصلة حسب األصل                   -٢
 .العرقي/اإلثين

 مة األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية الدوليةتوصيات ملنظو

أن تقـوم منظمة الصحة للبلدان األمريكية ومنظمة الصحة العاملية بتزويد املوظفني واملسؤولني عن وضع برامج                 -١
 .وسياسات وطنية وإقليمية مبعلومات مستكملة بشأن صحة النساء والرجال املنحدرين من أصل أفريقي

صحة للبلدان األمريكية ومنظمة الصحة العاملية بدعم الدراسات املتعلقة مبختلف جوانب صحة            أن تقوم منظمة ال    -٢
 .الشعوب املنحدرة من أصل أفريقي
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أن تقوم منظمة الصحة للبلدان األمريكية ومنظمة الصحة العاملية بتشجيع التعاون ما بني الوكاالت يف العمل على  -٣
 . نفسه مراعاة احتياجات اجلماعات املنحدرة من أصل أفريقيحتقيق أهداف ألفية الصحة، ويف الوقت

أن تقدم منظمة الصحة للبلدان األمريكية ومنظمة الصحة العاملية الدعم املايل ملشاريع صحية للجماعات املنحدرة              -٤
هذه مـن أصـل أفـريقي ولـلجماعات اليت تضم عدداً كبرياً من الناس من ذوي األصل األفريقي، مع كفالة مشاركة          

 ).التصميم والتنفيذ والتقييم(اجلماعات يف خمتلف املراحل 

 التعليم واهلوية الثقافية

 توصيات للدول

تـأمني التطبـيق الفعـال للفقرات املتعلقة بالتعليم، واإلعالم، ووسائط اإلعالم واإلنترنت الواردة يف الوثيقتني                 -١
 .اخلتاميتني ملؤمتري سنتياغو وديربان

العرقية كأداة لتحديد احلرمان النسيب الذي يعاين /ومات عن التعليم مصنفة حسب اجلماعة اإلثنية  تشجيع مجع معل   -٢
منه السكان املنحدرين من أصل أفريقي، من أجل صياغة برامج إجراءات إجيابية حمددة، بوصف ذلك أيضاً أساساً ال غىن                   

 .عنه للرصد ولدراسات تقييم األثر

غري رمسية تكفل اإلملام بالقراءة والكتابة لألطفال واملراهقني املنحدرين من أصل           وضـع بـرامج تعليمية رمسية و       -٣
 .أفريقي الذين هن يف سن املدرسة االبتدائية والثانوية

إزالـة احلواجـز القائمـة وتشجيع املبادرات املركزة لضمان متتع السكان املنحدرين من أصل أفريقي بإمكانية                  -٤
تعليم، مع إيالء اهتمام خاص حبالة األطفال والنساء وغريهم من الضحايا الذين تعرضوا الوصـول إىل مجـيع مستويات ال    

 .لتمييز متعدد أو متفاقم

إزالة العقبات وتعزيز املبادرات اليت تكفل متتع األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي بسهولة الوصول إىل التعليم                 -٥
 .العايل ومواصلته

هج والكتب املدرسية بشأن التاريخ األفريقي والسكان املنحدرين من أصل أفريقي           تشجيع إجراء استعراض للمنا    -٦
يف أمـريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف مجيع دورات التعليم الرمسي، مع مراعاة السمات الوطنية املميزة، وضمان                  

 .مواصلة هذه املبادرات بالتشاور مع جمتمع مدين منظم

كرسي يف التاريخ والثقافة األفريقيني، فضالً عن تاريخ وثقافة السكان املنحدرين من أصل             إنشاء مناصب أستاذ     -٧
 .أفريقي، يف جامعاهتم

تعزيـز تعليم حقوق اإلنسان يف مجيع مستويات النظام التعليمي، مع التشديد على مكافحة مجيع أشكال التمييز                  -٨
 .شاملة للجميعوتعزيز مفهوم احترام التمتع بالتنوع وتشكيل جمتمعات 

تشجيع املبادرات الرامية إىل دعم اإلنتاج الثقايف والفكري لألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي وكفالة توفري                -٩
 .الفرص نفسها املتاحة للمنتجني الثقافيني اآلخرين، لترويج أعماهلم
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ماعات املنحدرة من أصل    وتراث وقيم اجل  " أماكن الذكريات "تشـجيع إجـراء دراسات عن التقاليد الشفوية،          -١٠
 .أفريقي

تنفـيذ بـرامج تدريـب للمدرسني على إجراء حبوث ودراسات وصياغة نتائج بشأن تاريخ وثقافة اجلماعات                  -١١
املنحدرة من أصل أفريقي يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وبرامج تتعلق بثقافة حقوق اإلنسان ومكافحة مجيع                 

 .أشكال التمييز

شـن محـالت إلذكاء التوعية بالتاريخ والثقافة األفريقيني فضالً عن تاريخ وثقافة اجلماعات املنحدرة من أصل           -١٢
أفـريقي والترويج هلا ونشرها يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، ومحالت تركز على حقوق اإلنسان ومكافحة                 

 .مجيع أشكال التمييز العنصري

د وسائط اإلعالم بغية حتديد الصحف أو الصحفيني املستقلني الذين يروجون لقوالب منطية  القـيام حبمالت لرص    -١٣
 .سلبية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي واإلبالغ عنهم

 .ضمان تنسيق التدابري املختلفة املتخذة يف جمال التعليم بني املستويات االبتدائية والثانوية واجلامعية -١٤

 اجملتمع املدين لدى صياغة وتطوير برامج تعليمية موجهة للسكان املنحدرين من أصل             تشـجيع التشـاور مـع      -١٥
 .أفريقي

تعزيز التعليم غري الرمسي عن طريق حفز عمل املؤسسات اليت تقوم بأنشطة ترمي إىل تعزيز اهلوية الثقافية وتنظم                   -١٦
 .لبرامج تدريبية إلدماج السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف سوق العم

القـيام بدراسات مصنفة حسب نوع اجلنس ملعدل التسرب من التعليم الرمسي بني السكان املنحدرين من أصل                  -١٧
 .أفريقي

اختـاذ تدابري لرصد وضمان إمكانية وصول السكان املنحدرين من أصل أفريقي إىل دورات التعليم ومواصلتها                 -١٨
 .واستكماهلا على قدم املساواة مع اآلخرين

ظر يف إمكانية حتديد حصص يف اجلامعات للسكان املنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة السمات اخلاصة                الـن  -١٩
 .ملختلف النظم يف كل بلد من البلدان

اختاذ إجراءات لتشجيع الترويج الواسع النطاق لقيم وثقافة اجلماعات املنحدرة من أصل أفريقي عن طريق إزالة                 -٢٠
 .أي عقبات قد تكون قائمة

 .االضطالع بدراسات حمددة، حسب االقتضاء، حول لغات اجلماعات املنحدرة من أصل أفريقي -٢١

وضع برامج شاملة للطفولة املبكرة تركز على السمة األفريقية للتأكيد على اهلوية الثقافية من خالل أمناط تقليدية                  -٢٢
 .للتربية

 



E/CN.4/2004/17/Add.3 
Page 21 

 الدين

 توصيات للدول

 األصل األفريقي ضمن األنشطة املستقبلية على الصعيد الوطين واإلقليمي  إيـالء اهـتمام خـاص باألديان ذات        -١
 .والدويل

االعتراف بالدور احملوري لألديان األفريقية األصل يف جمتمعاهتا، واختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة حرية العبادة                -٢
 .والقضاء على التعصب الديين يف هذه اجملتمعات

ة بشأن انتشار األديان ذات األصل األفريقي وإزالة الصعوبات التشريعية واإلدارية اليت            إجـراء دراسات إحصائي    -٣
 .يواجهها املؤمنون لدى ممارسة عقيدهتم

تعزيـز اإلجراءات الرامية إىل تنفيذ برامج تعليمية على املستويات االبتدائية والثانوية واجلامعية تأخذ يف االعتبار                 -٤
 .ات األفريقية، استناداً إىل حبوث جيريها خرباء يف التاريخ األفريقيالتاريخ األفريقي والديان

 .اختاذ تدابري ترمي إىل جتنب التدخل السياسي التعسفي يف أماكن العبادة املخصصة لألديان األفريقية األصل -٥

 توصيات للمجتمع املدين

 .عليم على مستوى اجملتمع احملليمساعدة اجلماعات على االضطالع بدور رئيسي يف تقييم ورصد حالة الت -١

التعاون مع السلطات املسؤولة عن التعليم يف مجع املعلومات اإلحصائية بغية إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتعليم                 -٢
 .مصنفة حسب األصل اإلثين والعرق

 .ة القائمة يف املنطقةتقدمي احلوافز للتعاون وتطوير أشكال من العمل املشترك مع القطاع اخلاص، مع مراعاة اخلرب -٣

 توصيات ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية الدولية

 يف جمال البحوث ويف وضع برنامج لألمريكتني لدراسة تاريخ وثقافة السكان املنحدرين من              اليونسكوأن تتعاون    -١
ذين املوضوعني يف املناهج املدرسية     أصل أفريقي، مبشاركة خرباء من اجلماعات املنحدرة من أصل أفريقي، بغية إدماج ه            

 .يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

أن تساعد اليونسكو يف تنظيم اجتماع لرؤساء جامعات أمريكا الالتينية لدراسة إعالين وبرناجمي عمل سنتياغو                 -٢
وصول إىل التعليم العايل ومواصلته، وديـربان وحتديد إجراءات إجيابية ملساعدة السكان املنحدرين من أصل أفريقي على ال      

 .ومناقشة سبل توفري تعليم خال من التمييز، بإسهام من اجملتمع املدين

أن تسـاعد اليونسـكو يف جتمـيع إحصـاءات بشأن التحاق األطفال والشباب املنحدرين من أصل أفريقي                   -٣
ومن شأن إدراج ُبعد إثين أو عرقي يف أي . كارييبباملؤسسـات التعليمـية يف كافة أحناء أمريكا الالتينية ومنطقة البحر ال           

 .إحصاءات أن جيعل من املمكن حتديد املمارسات االستبعادية وأن خيلق آليات للعمل اإلجيايب
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أن تقـوم اليونسـكو ومفوضـية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بإجراء دراسات هبدف إزالة اإلشارات اللغوية                  -٤
 .يف األمريكتني واملستمرة حىت يومنا هذا، بالتشاور مع اجلماعات املنحدرة من أصل أفريقيالتمييزية اليت هي إرث الرق 

أن تقـوم اليونسـكو بنشر نتائج الدراسات اليت مت االضطالع هبا بالفعل وتشجيع إجراء املزيد من البحوث يف                    -٥
خ وتنمية أمريكا الالتينية ومنطقة البحر      الـتاريخ ويف اإلسهامات اليت قدمها السكان املنحدرون من أصل أفريقي يف تاري            

 .الكارييب، مع التشديد على دور أعضاء هذه اجلماعة املتميزين

أن تقـوم املفوضية بتنفيذ برنامج للمنح الدراسية لتمكني أعضاء منظمات السكان املنحدرين من أصل أفريقي                 -٦
 .يات الدولية ومنظومة األمم املتحدةوممثليهم من اكتساب خربة مباشرة من آليات حقوق اإلنسان، واآلل

أن توفـر املفوضـية التدريب ملنظمات السكان املنحدرين من أصل أفريقي بشأن املسائل املتعلقة بإعداد تقارير                  -٧
 .الدولة الطرف وتقدميها إىل اهليئات التعاهدية الدولية لرصد حقوق اإلنسان

ن العالقة بني الرق واالستعمار والتخلف، مع مراعاة احلالة         أن تقـوم اليونسكو واملفوضية بإجراء دراسات بشأ        -٨
 . أمريكية-اخلاصة للجماعات األفرو 

، من خالل براجمها التعاونية يف البلدان اليت يوجد فيها سكان           )اليونسيف(أن تقوم منظمة األمم املتحدة للطفولة        -٩
 .راهقني يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبمنحدرون من أصل أفريقي، بوضع مبادرات تكفل حقوق األطفال وامل

 السكن

 توصيات للدول

 .أن تطبق بفعالية الفقرات املتعلقة بالسكن الواردة يف الوثيقتني اخلتاميتني ملؤمتري سنتياغو وديربان -١

 .ليمأن تنفذ بفعالية االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف جمال التع -٢

العرقية، مع مراعاة   /أن تشجع مجع املعلومات بشأن إمكانية احلصول على سكن، مصنفة حسب اجملموعة اإلثنية             -٣
نـوع اجلـنس بوصف ذلك أداة لتحديد احلرمان النسيب الذي يعاين منه السكان املنحدرون من أصل أفريقي، وصياغة                   

 . ال غىن عنه للرصد وإلجراء دراسات لتقييم األثرسياسات حمددة للعمل اإلجيايب، ويوصف ذلك أيضاً أساساً

أن تـراعى احلالة اخلاصة بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي عند صياغة سياسات وبرامج اإلسكان، وتشجيع                -٤
 .وضع سياسات وبرامج حمددة من أجلهم

 اخلاصة جبماعاهتم   أن تكفـل مشاركة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف وضع سياسات وبرامج اإلسكان              -٥
 .حبيث ميكن أخذ احتياجاهتا ومساهتا اخلاصة يف االعتبار

أن تضـمن، يف البحوث اإلحصائية ويف صياغة سياسات وبرامج اإلسكان، إيالء االعتبار الالزم للُبعد اجلنساين                 -٦
 .وارث الطبيعيةواحلالة اخلاصة لإلسكان الريفي، وإجراء دراسات بشأن اجلودة البيئية وتقييمات ألثر الك
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أن تتخذ تدابري قانونية حمددة للقضاء على التمييز ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي فيما يتعلق باحلصول                   -٧
 .على السكن، وبوجه خاص إجيار السكن

،  بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة       ١٦٩أن تقـوم، عمـالً باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            -٨
 .بإنشاء اآلليات الالزمة الحترام األمناط واملؤسسات الثقافية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي

أن تقـوم، حسب االقتضاء، بإعداد سجل شامل ألراضي وأقاليم أسالف السكان املنحدرين من أصل أفريقي                 -٩
 .ووضع سياسات ائتمانية بشروط مواتية لإلدارة املنتجة هلذه األراضي

 تيسر إنشاء صناديق لضمان اإلجيار من أجل تعزيز فرص احلصول على سكن لألشخاص املنحدرين من أصل                 أن -١٠
 .أفريقي، مع إيالء اهتمام خاص حبالة النساء، والشباب واألسر املعيشية اليت يعوهلا أحد الوالدين

قي ألسباب تنطوي على أي     أن تـتخذ تدابري قانونية وقضائية لتجنب طرد األشخاص املنحدرين من أصل أفري             -١١
 .شكل من أشكال التمييز

أن تـنظر يف إدراج الـنقاش املـتعلق بسياسات العمل اإلجيايب اخلاصة بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف              -١٢
 .عمليات اإلدماج اإلقليمية القائمة

ملنحدرين من أصل أفريقي، أن تضـمن قيام سياسات اإلسكان الريفي واحلضري اليت تعود بالنفع على السكان ا           -١٣
 .مبراعاة احلاجة إىل مناطق ترفيهية بغية إزالة مشكلة االكتظاظ اخلطرية يف األماكن اليت تقيم فيها هذه اجلماعات

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان بناء املساكن الريفية واحلضرية للجماعات املنحدرة من أصل أفريقي، مبواد ال                 -١٤
عن طريق  ) األسبستوس، الدهان املمزوج بالرصاص وما إىل ذلك      (النمو الطبيعي لألطفال واملراهقني     تشـكل خطراً على     

 .االضطالع بدراسات بشأن جودة البيئة

أن تقـوم، عـند اختيار مواقع ملشاريع اإلسكان اخلاصة بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي، بإجراء دراسات           -١٥
 .م املخاطر لتأمني السالمة وختفيض خماطر الكوارث الطبيعية إىل أدىن حد ممكنتتعلق بالوقاية من املخاطر وبتقيي

 توصيات للمجتمع املدين

مساعدة اجلماعات على القيام بدور قيادي يف تقييم ورصد حالة فرص احلصول على السكن على مستوى هذه                  -١
 .اجلماعات

إنشاء قواعد بيانات بشأن فرص احلصول على       الـتعاون مع سلطات اإلسكان يف مجع معلومات إحصائية بغية            -٢
 .سكن مصنفة حسب األصل اإلثين أو العرقي

 توصيات ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية الدولية

العرقي يف إحصاءات اإلسكان    /تقـدمي املساعدة التقنية واملالية إىل البلدان النامية بغية إدماج عنصر األصل اإلثين             -١
 .الوطنية
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العرقي /بإدماج عنصر األصل اإلثين   ) موئل األمم املتحدة  (ضمان قيام برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية         -٢
 .يف عمله وبأن يويل اهتماماً خاصاً للجماعات املنحدرة من أصل أفريقي

 املتابعة

 :إن املشاركني يف حلقة العمل 

ملتابعة التقدم احملرز يف مؤمتري سنتياغو وديربان، وملتابعة         على تأكيد أمهية اعتماد آليات للتقييم        يوافقون -١ 
نـتائج حلقة العمل األوىل املعنية بسياسات العمل اإلجيايب لصاحل السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف أمريكا الالتينية                  

 ومنطقة البحر الكارييب؛

ملتحدة واملنظمات اإلقليمية ذات الصلة،      من الدول يف هذه املنطقة أن تقوم، بالتعاون مع األمم ا           يطلبون -٢ 
  لتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ إعالن وبرنامج عمل سنتياغو؛٢٠٠٥بعقد اجتماع لدول أمريكا الالتينية يف 

 الوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة إىل عقد اجتماعات للخرباء، مبشاركة واسعة النطاق             يدعـون  -٣ 
 وغري احلكومية، لدراسة وتقييم استراتيجيات ترمي إىل اعتماد سياسات العمل اإلجيايب يف نطاق             للجهات الفاعلة احلكومية  

جمـال اختصـاص كل منها، وبتنسيق مع املشاريع اإلمنائية واالستثمارية للمؤسسات املالية الدولية، ملتابعة التوصيات اليت     
 أصدرهتا حلقة العمل هذه؛

دة حلقوق اإلنسان أن تعقد حلقة عمل أخرى يف أمريكا الالتينية      مـن مفوضـية األمم املتح      يطلـبون  -٤ 
 ومنطقة البحر الكارييب لتقييم مدى تنفيذ التدابري اليت ستتخذ وفقاً ملؤمتر سنتياغو وديربان وحلقة العمل هذه؛

 مفوضـية األمـم املتحدة حلقوق اإلنسان أن تنشر نتائج حلقة العمل هذه فيما بني الدول                  يدعـون  -٥ 
 وكاالت واملنظمات غري احلكومية؛وال

 من الدول يف هذه املنطقة أن تنشر التوصيات املعتمدة، مبا يف ذلك ضمن آليات الدمج اإلقليمية                 يرجون -٦ 
 ذات الطابع االقتصادي والسياسي؛

 املنظمات غري احلكومية على أن تسهم، بقدر استطاعتها، يف استراتيجية نشر حلقة العمل              يشـجعون  -٧ 
 اهتا؛وتوصي

 الدول يف هذه املنطقة على إنشاء أفرقة عاملة دائمة متعددة التخصصات، تضم ممثلني رمسيني               يشجعون -٨ 
وممـثلني عن مؤسسات ومنظمات مجاعات السكان املنحدرين من أصل أفريقي، هبدف وضع خطط وطنية لتنفيذ التدابري                

 يع يف مجيع جماالت الدولة؛املتعلقة بالعمل اإلجيايب، مبا يف ذلك تطوير واعتماد مشار

 . حكومة أوروغواي على كرم ضيافتهايشكرون -٩ 
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