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الدورة احلادية والسبعون
البند ( 67ب) من جدول األعمال املؤقت*
القضاء علـ العنرـةية والتمييـل العنرـةكر ويةا يـة
األجانـــم ومـــا يترـ ـ عـ ـ لل مـــن عرـــم التن يـ ـ
الشام إلعالن وعةنامج عم ديةعان ومتاععتهما

عةنامج األنشطة لتن ي العقد الدويل للمنحدرين من أص أفةيقي
قةية األمني العام
موجز
ا التقةية مقدم عمال عقةار اجلمعية العامة  .16/69ويةيل التقةيـة علـ اوطـوا
اليت اخت ا مجيع أصحاب املرلحة الةئيسينير مبا يف ذلل الـدول األعضـاء وييانـا منوومـة
األمــم املتحــدةر واملؤ ســا الوقنيــة حلقــوو اإلنســانر وا ياــا املعنيــة عاملســاواةر وا تمــع
املــد ر دعمــا لجنــامج األنشــطة املتعلقــة عتن ي ـ العقــد الــدويل للمنحــدرين مــن أص ـ أفةيقــي
( .)2024-2015ي ـ لل يقــدم التقةيــة وصــيا عش ـ ن نجــةاءا عضــن للــدول األعضــاء
ومجيع أصحاب املرلحة اختاذ ا للمضي قدما يف حتقيق أ داف العقد.
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أوال  -مقدمة
 - 1يُقدَّم ا التقةية عمال عقةار اجلمعية العامة  .16/69ويعةض التقةية التحـديا الـيت
يواجههــا الســضان املنحــدرون مــن أص ـ أفةيقــي واملبــادرا الةئيســية الــيت يضــطلع ــا مجيــع
أصــحاب املرــلحة .ويف  21نيســان/أعةي 2016ر عممــت م وةــية األمــم املتحــدة حلقــوو
اإلنسان م يةة ش وية طلم فيها ن هاما من الدولر و ياا حقـوو اإلنسـانر وايليـا
والويــاال املتصررــة التاععــة ملنوومــة األمــم املتحــدةر واملنومــا اإلقليميــةر واملؤ ســا
الوقنيــة حلقــوو اإلنســانر وا ياــا املعنيــة عاملســاواةر ومنومــا ا تمــع املــد ر مبــا يف ذلــل
منوما املنحدرين من أص أفةيقي .ويستند التقةية نىل املعلوما وايراء املقدمة.
 - 2ويانت اجلمعية العامة قد أعلنت يف قةار ا  237/68العقـد الـدويل للمنحـدرين مـن
أصــ ـ أفةيقــــي ( 1يــــانون اليا /ينــــاية  2015نىل  31يــــانون األول/ديســــمج )2024ر
وموةوعه ”املنحدرون من أص أفةيقي االعتةاف والعدالـة والتنميـة“ .واعتمـد اجلمعيـةر
يف القــةار 16/69ر عةنــامج األنشــطة لتن ي ـ العقــدر وعينــت م ــوض األمــم املتحــدة الســامي
حلقوو اإلنسان للقيام عدور منسق العقد.
 - 3وح ـ  30حليةان/يونيــه 2016ر ورد معلومــا إلعــداد التقةيــة مــن حضومــا
األرجنــــتنير ونيــــوادورر وأوروغــــواكر ونيطاليــــار وعــــرور والســــويدر وشــــيلير وصــــةعيار
ويازاخستانر ويوعار ويو تاريضار ويولومبيـار وليتوانيـار واملضسـيلر و ولنـدار واليونـانر
ومن جلنة املساواة وحقوو اإلنسـان يف اململضـة املتحـدة لجيطانيـا العومـ وأيةلنـدا الشـماليةر
واللجنــة األوروعيــة ملنا ضــة العنرــةية والتعرــمر واللجنــة الوقنيــة حلقــوو اإلنســان يف ا نــدر
واللجنة الوقنية حلقوو اإلنسان يف املضسيلر واملعهـد الـوقمل ملضافحـة التمييـل يف األرجنـتنير
واملعهد ا ولندك حلقوو اإلنسانر ومضتم م وض حقوو اإلنسـان يف عولنـدار ومضتـم أمـني
املوامل يف يولومبيار ومضتم أمني املوامل يف يو تاريضار ومضتـم أمـني املوـامل يف نيـوادورر
ومضتم أمني املوامل يف دولـة عولي يـا املتعـددة القوميـا ر واملضتـم اإلقليمـي مل وةـية حقـوو
اإلنسان يف شيلير واملضتم اإلقليمي مل وةية حقوو اإلنسان يف عنمـار واملقـةر اوـال لـ
حقــوو اإلنســان املعــمل عاألشــضال املعاصــةة للعنرــةية والتمييــل العنرــةك ويــة األجانــم
وما يتر ع لل من عرمر واملقةرة اواصة ل حقوو اإلنسان املعنية عقضـايا األقليـا ر
وفةيــق األمــم املتحــدة القطــةك يف الجازي ـ ر وندارة شــؤون اإلعــالمر ومنومــة األمــم املتحــدة
للتةعية والعلم واليقافة (اليونسضو) .ي لل قدم مسـااا عـدد مـن منومـا ا تمـع املـد ر
منــها منومــة ’’ ‘‘Agrupación Xangoومةيــل البحــوت املتعلقــة إلقــوو اإلنســان وواجبا ــهر
ومؤ سة ”.“Mundo Afro
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 - 4ويتجل مـن الـةدود أنـه ـةك اختـاذ ـداعر ملمو ـة لتحسـني حالـة حقـوو اإلنسـان
الواجبة للسضان املنحدرين من أصـ أفةيقـي يف عـدد مـن البلـدان يف مجيـع أعـاء العـاملر ومـن
امل ـ مول أن ضــون ـ التــداعر مرــدر ن ــام للبلــدان األخــةف .وال ينب ــي أن ي ســة غيــاب
املعلوما املتعلقـة عالبلـدان أو املنـاقق األخـةف غـر لـل املـ يورة يف التقةيـة علـ أنـه دليـ
عل أن السضان املنحدرين من أص أفةيقي ال يواجهون حتديا يف جمال حقـوو اإلنسـان يف
لل البلـد ان أو املنـاققر عـ ينب ـي فهمـه علـ أن التقةيـة ال يعضـ ـوف نطـاو املعلومـا
الواردة ح اين.

ثانياً  -التداعر امللمو ةر مبا يف ذلل املمار ا

اجليدة

 - 5قامت جمموعة متنوعة من أصحاب املرلحةر مبا يف ذلـل الـدول األعضـاء وويـاال
األمم املتحدة واملؤ سا الوقنية حلقوو اإلنسـان وا ياـا املعنيـة عاملسـاواة وا تمـع املـد ر
عاختاذ خطوا لتن ي عةنامج األنشطة املتعلقـة عتن يـ العقـد .ومـن اجلهـود الـيت ع لتـها الـدول
األعضاءر اختاذ داعر شةيعيةر ووةع خطط عم وقنية و يا ـا عامـةر شـم يا ـا
العم اإل ايبر وننشاء آليا للةصد والتولمر ومجع البيانا ر والتوعية عش ن مبدأك املسـاواة
وعدم التمييلر وحقوو املنحدرين من أص أفةيقي.

ألف  -التداعر التشةيعية
 - 6أفـاد عــدة علــدان ع ـا قــد اعتمــد قـوانني جديــدة لتعليــل املسـاواة وحوــة التمييــل
العنرةكر أو قد اعتةفت إلقوو السضان املنحدرين من أص أفةيقي يف د ا ر ا.
 - 7وأفـــاد نيـــوادورر وعولي يـــا (دولـــة  -املتعـــددة القوميـــا )ر وشـــيلير وصـــةعيار
ويازاخستانر وليتوانيار واليونانر عـ ن التمييـل علـ أ ـاع العـةو أمـة يعاقـم عليـه القـانون.
ويشم القانون اجلنائي االحتادك يف املضسـيل األ ـباب املترـلة عـالتمييل العنرـةك املنرـول
عليها يف اال اقية الدولية للقضاء عل التمييل العنرةك عضافة أشضاله عاعتبار ا عناصـة جلةعـة
التمييــل .واعتمــد األرجنــتني ”قــانون مضافحــة األعمــال التمييليــة“ر ال ـ ك ية ــي األ ــاع
ملضافحة خمتلف موا ة التمييلر واعتمد شـيلي ”قـانون ـاموديو“ الـ ك يـنع علـ ننشـاء
آلية قضا ئية للتعام مـع أعمـال التمييـل عاعتبار ـا أعمـاال جنائيـة .ويف ليتوانيـا واليونـانر عتـج
أعمــال العنرــةية أو التمييــل أو التعرــم مــن الوــةوف املشــددة يف مةحلــة نصــدار احلضــم يف
احملايمة اجلنائية .ي لل عدلت اليونان شةيعاهتا لضي نع عل منح الةعايـا مـن غـر علـدان
االحتاد األورويب ال ين يتعةةون ألعمال العنرةية راريح نقامة أل باب ننسانية.

16-13566

3/26

A/71/290

 - 8واعتمــد أوروغــواك قانونــا عش ـ ن يا ــا العم ـ اإل ــايب لضــمان املســاواة يف
نمضانية االلتحاو عالتعليم العايل وعسوو العم العامر يـنع علـ خترـيع حرـة ال قـ عـن
 8يف املائة للسضان املنحدرين من أص أفةيقي .ووافق جمل نواب ن بانيا عل قـانون عشـ ن
ذيةف الةور ينع عل االعتةاف جبماعا السود واألفارقة واملنحدرين من أصـ أفةيقـي يف
ال اا .
ن بانيا و قدمي الدعم

عاء  -خطط العم والسيا ا

الوقنية األخةف

 - 9اعتمــد األرجنــتنير وأوروغــواكر وعــرور ويو ــتاريضار واملضســيلر خطــط عمـ
وقنيــة هتــدف عل ـ وجــه التحديــد نىل عليــل حقــوو الســضان املنحــدرين مــن أص ـ أفةيقــي.
وذية السويد أ ا عردد صـياغة خطـة وقنيـة ملضافحـة العنرـةية وجـةائم الضةا يـةر مبـا يف
ذلل اجلةائم اليت ة ضم عدافع من يةا ية األفارقـةر وأفـاد األرجنـتنير ونيطاليـار وصـةعيار
ويو تاريضار وليتوانيار واملضسيلر و ندوراعر عاعتماد خطط وقنية ملضافحة التمييل.
 - 10واختــ الج ــال ــداعر لتعليــل ندمــا ،املهــاجةينر الــ ين أفيــد عــ ن يــيرا منــهم
ينحدرون من أص أفةيقـير يف ا تمـع الج ـايل .واعتمـد الج ـال أيضـا خطـة ا ـتةا يجية
للهجةة ()2020-2015ر نع عل ننشاء مةايـل وقنيـة لـدعم املهـاجةين للمسـاعدة علـ
ندما ،املهاجةينر وعدأ وفر خدما للتقةيم عني اليقافـا مـن أجـ مسـاعدة املهـاجةين
يف التعامــ مــع اوـــدما العامــة .واعتمـــد يازاخســتان يا ــة ععنـــوان ”مبــدأ الوحـــدة
الوقنية“ لتعليل االحتةام املتبادل عني خمتلف األعةاو يف البلد.
 - 11وعدأ اجلمعية الوقنية يف نيوادور مناقشا مائدة مستديةة عش ن العقدر وشـجعت
عل عقد االجتماعا عني احلضومة وا تمع املـد عشـ ن التنميـة االجتماعيـة ألعنـاء نيـوادور
املنحدرين من أص أفةيقي .ولسد ال جوا القائمة عسبم عدم املساواةر أقة عـرو مـ يةة
وجيهية عش ن ن يـ السيا ـا العامـة الـيت يـد ـضان عـرو املنحـدرين مـن أصـ أفةيقـي.
وأفاد نيطاليا ع ن يا تها اوارجية دعم اال تيمار يف البلدان األفةيقية .وجتدد ا الـدعم
يف أيار/مــايو  2016يف املــؤ ة الــوزارك اإليطــايل األفةيقــي األولر الـ ك يـ ا ــدف منــه يف
وةع األ الالزمـة إلقامـة شـةايا مسـتدامة مـع أفةيقيـا يف نقـار مـن املسـاواةر حيـمت
النوــة يف مس ـ لة ” ــيطةة “ أفةيقيــا عل ـ زمــام األمــور مــن منوــور اال ــتدامة االقترــادية
والبياية .وخالل ال تةة املشمولة عالتقةية أيضار أعةمت األرجنتني ا اقا مع يلية الطم جبامعـة
عــوين آيــةع ملعاجلــة السيا ــا العامــة الــيت ترــدف للمســائ الرــحية املترــلة جبماعــا
املنحدرين من أص أفةيقي.
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 - 12و دف ناول املواةيع العامة املتعلقة عالتمييل ال ك يعا منـه اجلميـعر أفـاد ولنـدا
عــ ن يا ــتها املتعلقــة مبضافحــة التمييــل قــد حتولــت مــن يا ــة ةيــل عشــض ــدد علــ
االعتبــارا العةقيــة نىل يا ــة موجهــة عــو معاجلــة املشــاي ر شــم مجيــع أشــضال التمييــل.
واعتمد ولندا أيضا خطة عم ملعاجلة التمييل السائد يف ـوو العمـ  .وأفـاد مضتـم أمـني
املوــامل يف يولومبيــا ع نــه يســع نىل ســليط الضــوء علـ األشــضال التارميــة املت اقمــة للتمييــل
ال ك يواجهه املنحدرون من أص أفةيقي.

جيم -

ياا

الةصد وآليا

قدمي الشضاوف

 - 13أنش الج ـال اللجنـة الوقنيـة للمسـاواة ومضافحـة التمييـل العنرـةك يمنـج لتـوفر
املعلومــا القانونيــة ملضافحــة املعاملــة التمييليــة .وعالتعــاون مــع اللجنــة العليــا للــهجةةر تــوىل
اللجنة أيضا رصد احملتوف العنرةك ال ك قد يوهة يف و ائط اإلعالمر و عم عل هتياة منـج
ــليم متعــدد األعــةاو .ي ـ لل شــجع اللجنــة عل ـ املســاواة ومةاعــاة حقــوو اإلنســان يف
املدارعر مع التةييل عشض خـال علـ الةياةـة .وأعلـت مضتـم أمـني املوـامل يف يو ـتاريضا
عـ ن واليتــه شــم لقــي الشــضاوف املتعلقــة عــالتمييل العنرــةك .وذيــة أمــني املوــاملر يف رأك
قدمه نىل وزية التعليم عش ن الطالب املنحدرين من أص أفةيقي الـ ين يرـ ون شـعور م يف
شض ة ائة أفةيقية يف مةايل التعليمر أنهر علـ الـةغم مـن أايـة األنومـة الداخليـة يعناصـة
للتنشاة االجتماعيةر فإن القواعد اليت نوم لل الطةيقة يف ر يف الشـعة حتـول دون ناهـار
الطالب املنحدرين من أص أفةيقـي ويتـهم اليقافيـةر ودون نعمـال حقهـم يف التعلـيم .وأفـاد
ا ل الوقمل ملنع التمييل يف املضسيل أن له أيضا صالحية لقي الشـضاوف املتعلقـة عادعـاءا
التعةض لألعمال التمييلية .ويف عام 2015ر ورد  14شـضوف متعلقـة عـالتمييلر مـن عينـها
 11شضوف أل باب قائمة عل أ اع األص العةقي واإلثمل أو لون البشةة.
 - 14ويف نقــار عمليــة الســالم يف يولومبيــار أفــاد مضتــم أمــني املوــامل ع نــه يقــدم املشــورة
عش ن سـجي القضـايا القانونيـة للضولـومبيني املنحـدرين مـن أصـ أفةيقـي الـ ين عـانوا أثنـاء
الزناع املسلح .ويعم أيضا مع الضولومبيني املنحـدرين مـن أصـ أفةيقـي لضـمان مشـاريتهم
ال عالــة يف املشــاريع املضــطلع ــا عل ـ أراةــيهمر وللمســاعدة عل ـ ةــمان احتــةام حقــوو
اإلنسان اواصة م يف لل املشاريع .و شم دخال مضتم أمني املوـامل املشـاريع املتعلقـة
عالبياــة والســضن والتعلــيم والرــحة والضهةعــاء والطــةو وا يايــ األ ا ــية واال رــاال .
وأفــاد اليونــان ع ــا قامــتر نةــافة نىل العم ـ ال ـ ك ضــطلع عــه وزارة العــدل والش ـ افية
وحقوو اإلنسان رديا للعنرةية والعم ال ك يقوم عه املدعي العـام للمحايمـة علـ أعمـال
العنف العنرةكر عتعيني مخسة مدعني خاصـني للتحقيـق يف اجلـةائم العنرـةية .وذيـة مضتـم
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م تش أخالقيا الرحافة يف ليتوانيـا أنـه يقـوم عةصـد و ـائط اإلعـالم للضشـف عـن احملتـوف
ولندا عل شبضة اإلنتةنت خطـا مباشـةا
العنرةك أو ال ك ينم عن ية األجانم .وأنش
لضحايا جةائم العنرةية ويةا ية األجانم لإلعالغ عن التمييل.
 - 15وأنش دولة عولي يا املتعددة القوميا ا ل الوقمل للبولي يني املنحدرين مـن أصـ
ال اـة مـن السـضان .يـ لل أنشـ عنمـا جلنـة
أفةيقير ال ك يتناول احتياجا وشواغ
وقنية ملضافحة التمييلر نوة حاليا يف ننشاء أمانة وقنية لتنمية أعناء عنمـا املنحـدرين مـن أصـ
أفةيقي .وأفاد يو تاريضا ع ن مضتم امل وض الةئا ي املعـمل عاملسـائ املتعلقـة عاألشـصال
املنحدرين من أص أفةيقي و منج مؤ سي دائم مسؤول عن نسيق اإلجةاءا املوجهـة نىل
الســضان املنحــدرين مــن أصــ أفةيقــي .وأنش ـ اليونــان جملســا وقنيــا ملضافحــة العنرــةية
والتعرــم ر يعم ـ مــع أمــني املوــامل اليونــا ر وم وةــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــانير
واملنوما غر احلضوميةر عل وةع ا ـتةا يجية وقنيـة ملضافحـة العنرـةية .وأشـار اللجنـة
املعنية عاملساواة ومضافحة التمييـل العنرـةك يف الج ـال نىل أداة متاحـة علـ موقعهـا الشـبضي
سم ”العنرةية عل اإلنتةنت“ ر عضـن للمـواقنني ا ـتصدامها لةفـع الشـضاوف مـن التمييـل
الشضاوف اللجنة نىل اختاذ نجةاءا فورية.
العنرةك .و دفع

دال  -نذياء وعي اجلمهور والتعليم
 - 16نومت األرجنتني ’’محلة وقنية للتوعية عالسضان املنحدرين من أصـ أفةيقـي‘‘ لةفـع
مســتوف وعــي اجلمهــور عإ ــهاما األرجنتينــيني املنحــدرين مــن أصـ أفةيقــير عــج و ــائط
اإلعالمر وال يما عـج ننتـا ،و وزيـع فـيلم وثـائقي ععنـوان ’’األرجنـتني ـي أيضـاً مـن أصـ
أفةيقي‘‘ .ونومـت املضسـيل محلـة علـ نطـاو البلـد ععنـوان ’’أنـا أفةيقـيأ لأ ـلم ـ ا األمـة
وأرا مهمـــا‘‘ ع يـــة شـــجيع اإلحســـاع عاالنتمـــاء للمنحـــدرين مـــن أصــ أفةيقـــي .وقامـــت
الج الر من خالل م وةيتها السامية املعنية عاملهاجةينر ويف نقار اجلهود اليت بـ ا إلدمـا،
املهــاجةينر عتنوــيم محلــة علـ شــبضة اإلنتةنــت ععنــوان ’’ايتشــف لونــلأ‘‘ مــن أجـ عليــل
الوعي العةقي ومضافحة التمييل العنرةك .وا تحدت مضتـم أمـني املوـامل املعـمل عاملسـاواة يف
السويد داعر إلذيـاء الـوعي مـن أجـ ارعـة املواقـف السـلبية جتـا األشـصال القـادمني مـن
أفةيقيا أو املنحدرين من أص أفةيقي.
 - 17ووةـع يـ مــن األرجنـتني وأوروغــواك ويوعــا وليتوانيـا واملضســيل منــا ج درا ــية
ويتباً درا ـية منقحـة لتعليـل املع ةفـة عتـاريأ أفةيقيـا وثقافتـها و ةاثهـار وكـ ذلـل معلومـا
ةمــي نىل زيــادة املعةفــة عالشصرــيا ا امــة املنحــدرة مــن أصـ أفةيقــي واألحــدات التارميــة
املة بطــة عالعنرــةية والتمييــل العنرــةك .وأفــاد يازاخســتان ع ــا قــد صــدقتر يف يــانون
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اليا /ينــاية 2016ر عل ـ ا اقيــة اليونســضو ملضافحــة التمييــل يف جمــال التعلــيمر وع ـ ن التعلــيم
االعتدائي يف يازاخستان نللامي ومتاح وجما .
 - 18و شجع اليونسـضو التيقيـف يف جمـال املواقنـة العامليـة مـن أجـ عنـاء جمتمعـا ـلمية
ومتسا ة وشـاملة للجميـع ومسـتدامة مـن خـالل التعلـيم .يـ لل وةـعت اليونسـضو تـوف
ةعوياً قائماً عل التاريأ العـام ألفةيقيـا (يشـم خمططـا املنـا جر وأدلـة املدر ـنير والضتـم
املدر يةر واألفالمر والجامج اإلذاعيةر والضتم املرورة) ملستويا خمتل ة من التعلـيمر وذلـل
ــدف قــومي اجلهـ العــام عالتــاريأ األفةيقــي .وقــد التلمــت مجيــع الــدول األعضــاء يف االحتــاد
األفةيقي عـإد را ،ـ ا احملتـوف يف منا جهـا الدرا ـية الوقنيـة .وأفـاد اليونسـضو أ ـا عرـدد
نعــداد جملــد نةــايف عــن التــاريأ العــام ألفةيقيــا مــن أج ـ الترــدك للتحــديا اجلديــدة الــيت
واجههــا أفةيقيــا وامل تةعــون األفارقــة .وأخــراًر عملــت اليونســضو عل ـ ننشــاء حتــالف دويل
لل نانني من أج التاريأ العام ألفةيقيا دف نق الة ائ نىل الشباب وعامة اجلمهور.
 - 19وأدرجــت يوعــا مسـ لة التمييــل يف جــدول أعمــال مــؤ ة التةعيــة العــاملي الةاعــع عشــةر
ال ك عقد يف عام  2015يف افانا .وأنتجـت يوعـا أيضـا عـةامج ل ليونيـةر كلـتر يف نقـار
التعاون املستمة عني اللجنة الوقنيـة التاععـة ـا واليونسـضور مشـةوع ’’قةيـق الةقيـق املقاومـة
واحلةيــة والتــةات‘‘ر الـ ك يســع نىل زيــادة املعةفــةر مــن خــالل الــدراما التل ليونيــةر عتجــارة
الةقيق عج احمليط األقلسي وعاإل ـهاما الـيت قـدمها الضوعيـون املنحـدرون مـن أصـ أفةيقـي
نىل علــد م .ويف عــام 2016ر ا تضــافت احلضومــة أيض ـاً معــةض الضتــاب الــدويل يف افانــار
ال ك ضمن يتبًا عن التـةات األفةيقـي وحةيـا النضـال مـن أجـ نل ـاء الـةو ومنشـورا
دثة تعلق عاملشضلة اإلثنية  -العةقية يف البلد .ي لل قـدمت يوعـا الـدعم ملشـةوع ’’قةيـق
الةومبا‘‘ ال ك يعلز الةقع والتعاعر املو يقية للضوعيني املنحدرين مـن أصـ أفةيقـير والـ ك
ألعلن عنه يجلء من التةات اليقايف للبلد.
 - 20ويف مهةجان ليتوانيا السـنوك الـدويل لألفـالم الوثائقيـة عـن حقـوو اإلنسـانر املعنـون
’’أفــالم غــر مة ــة‘‘ر لقــدمت جــوائل ألفــالم ةفــع مــن مســتوف الــوعي عانتــهايا حقــوو
اإلنســان الــيت يواجههــا الســضان املنحــدرون مــن أصـ أفةيقــي .وقــام مضتــم أمــني املوــامل يف
نيوادور عنشة وعمت قرـع ر ـوم متحةيـة عـلز املسـاواة و ضـافح اوةافـا ووصـمة العـار
اإليوادوريني املنحدرين من أص أفةيقي.
اليت
 - 21وأفــاد ولنــدا عــ ن املتــاحف ــؤدك دورًا امــًا يف نشــة املعةفــة عتــاريأ الســضان
املنحدرين مـن أصـ أفةيقـي .فعلـ ـبي امليـالر يةيـل املتحـف الـوقمل ليقافـا العـامل علـ
جوانــم خمتل ــة مــن ــاريأ أفةيقيــا وثقافتــها .ويتطــةو ي ـ مــن املتحــف الــوقمل (رايض ـ )ر
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واملتحــف البحــةكر ملوةــوع الــةو والتــاريأ اال ــتعمارك للبلــدر يف حــني قــام ي ـ مــن قلــم
واا نقليم زيالند و قلم احمل واا الوقنية عتنوـيم معـارض ونعـداد مـواد عليميـة عشـ ن
ـ ا املوةــوع .وعامليـ ر أنتجـت اللجنــة الوقنيــة حلقــوو اإلنسـان يف املضســيلر عالتعــاون مــع
املعهد الوقمل لعلم اإلنسان والتاريأر معةض صور متنق يُعـةفف عـاليةاء اليقـايف للمضسـيضيني
املنحدرين من أص أفةيقي ون هاماهتمر جـاب واليـا غوانـاخوا و ويريتـارو و ـان لـوي
عو و ي.
 - 22ويف وز/يوليه 2015ر نومت اللجنـة الوقنيـة حلقـوو اإلنسـان يف املضسـيل منتـدف
دولياً عش ن ’’ التمييـل العنرـةك واملنحـدرين مـن أصـ أفةيقـي يف املضسـيل‘‘ .ويـان ا ـدف
الةئيســي لالجتمــاع ــو التوعيــة عاإلقــار الــدويل والــوقمل ملضافحــة ومنــع التمييــل العنرــةك
و شــجيع االعتــلاز عاالنتمــاء لألصـ األفةيقــي والتوعيــة ع ايــة مجــع البيانــا واإلحرــاءا
والتوعيــة ـ املس ـ لة داخ ـ املؤ ســا العامــة و عليــل التعــاون فيمــا عــني لــل املؤ ســا
واإلقـــةار عاملســـااة ا امـــة للمنحـــدرين مـــن أصـ ـ أفةيقـــي يف التنميـــة االقترـــادية واليقافيـــة
للمضســـيل والتوعيـــة عشـ ـ ن العقـــد .ودعمـــت اللجنـــة أيضـ ـًا دورة درا ـــية عـــن النســـاء
املضسيضيا املنحـدرا مـن أصـ أفةيقـير عةعايـة جامعـة عنيتـو خـواريل املسـتقلةر ةمـي نىل
عليــل ويــة وثقافــة املضســيضيني املنحــدرين مــن أص ـ أفةيقــي عــن قةيــق التعلــيم .و ناولــت
الدورة مواةيع من قبي ا وية والتاريأ والتصطيط واإلحراء.
 - 23وجــةفر يف حليةان/يونيــهر االحت ــال عشــهة ثقافــة عــرو ذا األصــول األفةيقيـــةر
مبشارية العديد من البعيا الدائمة يف مناقق خمتل ة .ونومت دولة عولي يا املتعددة القوميـا
مؤ ةاً نوياً عشـ ن حقـوو اإلنسـان للبـولي يني املنحـدرين مـن أصـ أفةيقـي مبشـارية ا تمـع
املد ومضتم أمني املوامل وم وةية حقوو اإلنسان.
 - 24ويف حليةان/يونيـــه 2015ر ا تضـــافت ن ـــبانيا املــــؤ ة العـــاملي األفةيقـــي ملدريــــد
(أفةو مدريد)ر و و نشـا عـاملي مجـع ييلـي ا تمـع املـد ملناقشـة العقـد .وقـام عتنوـيم ـ ا
االجتما ع منومـا ا تمـع املـد للمنحـدرين مـن أصـ أفةيقـير عـدعم مـن حضومـة ن ـبانيا
وم وةية حقوو اإلنسان.
 - 25وقامــت امل وةــية أيضــًا عــدعم نوــيم اجلمعيــة العامــة للشــبضة اإليبريــة األمةيضيــة
للويــاال واملنومــا املنا ضــة للتمييــل يف غوا يمــاالر يــا ــاعد عل ـ زيــادة الــوعي عش ـ ن
العقد .وشارك يف االجتماع ييلو  14علداً من علدان املنطقةر مبـن فـيهم نـواب الـوزراء وأمنـاء
املوامل الوقنيون وييلو ا تمع املد واألو ا األيادعية.
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 - 26ويف يــانون األول/ديســمج 2015ر نومــت امل وةــية االجتمــاع اإلقليمــي ألمةيضــا
الال ينية ومنطقة البحـة الضـاريب عشـ ن العقـدر الـ ك ا تضـافته حضومـة الجازيـ  .وشـارك يف
االجتمــاع ييلــون عــن الــدول األعضــاء وا تمــع املــد ومؤ ســا حقــوو اإلنســان الوقنيــة
واأليــادعيون مــن حــوايل  30علــدًا مــن علــدان املنطقــةر نىل جانــم عــدد مــن ويــاال األمــم
املتحدةر من عينها منومة األمم املتحدة للط ولـة (اليونيسـيف) و ياـة األمـم املتحـدة للمسـاواة
عني اجلنسني و ضـني املـةأة ( ياـة األمـم املتحـدة للمـةأة)ر عاإلةـافة نىل منومـا نقليميـة ميـ
منومة الدول األمةيضية .وحضة مـا ينـا ل  250شصرـاً ـ ا االجتمـاع الـ ك حـور حـول
موةوع العقد ’’االعتةاف والعدالة والتنمية‘‘ .وا قت الوفود يف الوثيقة اوتاميـة لالجتمـاع
عل مجلة ا تنتاجا مهمةر من عينها
نعادة الت ييد علـ دعـم ننشـاء منتـدف معـمل عالسـضان املنحـدرين مـن أصـ
(أ)
أفةيقــي يف نقــار جمل ـ حقــوو اإلنســانر وفق ـاً لل قــةة  ‘1’ 29مــن مةفــق القــةار 16/69ر
وأ يضــًا نعــادة الت ييــد علــ أن واليــة املنتــدف ــتتمي يف العمــ ييليــة ا تشــارية جلميــع
األشــصال املنحــدرين مــن أص ـ أفةيقــي ويهياــة ا تشــارية ل ـ حقــوو اإلنســان عش ـ ن
الرعوعا اليت يواجهها األشصال املنحدرون من أص أفةيقي وعش ن احتياجاهتم
(ب) قدمي الدعمر عوجه خالر يف صياغة نعالن لألمم املتحدة عن عليل حقـوو
اإلنسان للمنحدرين من أص أفةيقي واحتةامها عالضام ر مع التشديد علـ أايـة الشـةوع يف
صياغة اإلعالن يف أقةب وقت يضنر و قدمي مسااا موةوعية يف عملية الرياغة
( )،اعتمــاد نجــةاء للعم ـ اإل ــايب للحــد مــن أوجــه الت ــاو وانعــدام املســاواة
و قوعهــار والتعجي ـ ععمليــة اإلدمــا ،االجتمــاعير و ــد ال جــوا يف فــةل احلرــول عل ـ
التعليم والعم النامجة عن حاال احليف التارمية واحلاليةر شياً مع احلالـة ال ةديـة لضـ علـد
عل حدة
عليــل و ن يـ ــداعر ملضافحــة يار ــا التنمــيط العنرــةك واملعاقبــة عليهــار
(د)
و عليــل عــةامج التــدريم والتوعيــة املوجهــة ملــوا ي الشــةقة واجلهــاز القضــائي فيمــا يتعلــق
املمار ة والتحقيق فيها واملعاقبة عليها.
عالوقوف عل
 - 27وواصلت م وةية حقوو اإلنسان الدعوة نىل عدم التمييل يف جمال الةياةةر ميال عـن
قةيق التعاون مع أصـحاب املرـلحة املعنـيني علـ جعـ مضافحـة التمييـل جـلءًا ال يتجـلأ مـن
ي ع العامل لالحتـاد الـدويل لةاعطـا يـةة القـدم لعـام  .2018وعاإلةـافة نىل ذلـلر أيـد
امل وةية عل اإل هاما ا امة اليت يقدمها الةياةـيون املنحـدرون مـن أصـ أفةيقـير النسـاء
منــهم والةجــال عل ـ حــد ــواءر يف جمــال عــدم التمييــل .ومــن أج ـ نذيــاء الــوعي عالعقــدر
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شــاريت امل وةــية يف حليةان/يونيــه 2016ر يف دورك ــباعيا الــةي ب الرــي يةر الــ ك
نومــه مدينــة ومقاقعــة جنيــف .وقــد ألدر ،شــعار العقــد يف احلمــال التةو يــة عــج و ــائط
التواصـ االجتمــاعي وامللرــقا والالفتــا وأشــضال الدعايــة املعةوةــة علـ مـ احلــافال
يف جنيف.
 - 28ويف يانون اليا /يناية 2016ر أنتجت ندارة شؤون اإلعالمر عالتعاون مـع امل وةـيةر
معةةـاً يضــم معلومــا عــن أ ــداف العقــدر نىل جانــم صــور للســضان املنحــدرين مــن أصـ
أفةيقي .ومن املقةر أن يقام ا املعةض يف مضتم األمـم املتحـدة يف جنيـف يف أيلول /ـبتمج
2016ر وذلــل ععــد أن نويمــه يف مقــة األمــم املتحــدة يف نيويــورك .وقــد ُوزفعــت مطويــة
عش ن العقد خالل املعةض ويف منا ـبا الحقـة .وعاإلةـافة نىل ذلـلر أنتجـت ندارة شـؤون
اإلعــالم وامل وةــية يتيبــا جبميــع الل ــا الةأليــة الســت لألمــم املتحــدةر نةــافة نىل الج اليــةر
يتضمن حملة عامة عن العقد والتحديا الةئيسية الـيت يواجههـا املنحـدرون مـن أصـ أفةيقـي.
وقد أل يح الضتيم للعامة من خالل مناعة ا راال خمتل ةر وجةف وزيعـه علـ نطـاو وا ـعر
مبا يف ذلل من خالل شبضة مةايل األمم املتحدة لإلعالم.
 - 29و شارك األمم املتحدة يف رعاية منا با خاصة مع الدول األعضاء أو الشـةياء مـن
ا تمــع املــد ر وكلــت لــل املنا ــبا حلقــة نقــا يف  16أيلول /ــبتمج 2015ر معنونــة
’’التميي ال ايت يا تةا يجية ملضافحة العنرةية‘‘ر نومتها البعيـة الدائمـة للجازيـ واشـتةك يف
رعايتها ي من ندارة شؤون اإلعالم واليونسضو واملةيل األفةيقي وحلقة نقـا ر عُقـد يف
 3شــةين اليــا /نوفمج  2015عشـ ن ’’مواجهــة الرــمت ايفــاو واحلــوار عشـ ن العنرــةية
ا يضليـة ةـد السـضان املنحـدرين مـن أصـ أفةيقـي يف مجيـع أعـاء العـامل‘‘ر نومتـها م وةـية
حقوو اإلنسان وشارك يف رعايتها ي من منومة الع و الدوليـة للواليـا املتحـدة األمةيضيـة
وحةية  Black Lives Matterوندارة شؤون اإلعالم واملنومة الدولية لل ةنضوفونيـة واليونسـضو
والةاعطــة الوحدويـــة اوالصــية وحلقـــة نقـــا ر عُقــد يف  29نيســـان/أعةي 2016ر عـــن
’’النساء املنحدرا من أص أفةيقي يف م تةو الطـةو عـني العـةو ونـوع اجلـن ‘‘ر نومتـها
م وةية حقوو اإلنسان وشارك يف رعايتها منومـة  Black Women’s Blueprintوندارة شـؤون
اإلعالمر عدعم من ياة األمـم املتحـدة للمـةأة .وعقـد يف  3يـانون األول/ديسـمج 2015
جلسة نحاقة للمنوما غر احلضومية املعتمدة لدف ندارة شؤون اإلعالمر معنونـة ’’مضافحـة
العنرةية يف القةن احلادك والعشةين‘‘.
 - 30وأنتجت األفةقة اإلخبارية التاععة إلدارة شؤون اإلعالم لسلة متواصـلة مـن التقـارية
عــن املنحــدرين مــن أصــ أفةيقــي لرــار مةيــل األخبــارر عــالل تني اإلنضليليــة وال ةنســيةر
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عاإلةافة نىل عةامج نذاعية عل ا البمت اليمـا (الل ـا الةأليـة السـت نةـافة نىل السـواحيلية
والج اليــة) .وكلــت ـ الت طيــة اإلخباريــة املواةــيع التاليــة اليــوم الــدويل إلحيــاء ذيــةف
ةحايا الةو وجتارة الةقيق عج احمليط األقلسي ( 25آذار/مارع)ر عاإلةـافة نىل مقـاال عـن
احت ال اجلمعية العامة يف شةين اليـا /نوفمج  2015عالـ يةف السـنوية املـائتني إل ـاء الـةو
وجتارة الةقيق وةةورة أن ي خ ا او عاري ر املجم يف نقار ا اقيـة األمـم املتحـدة اإلقاريـة
عش ن ر املناخر يف االعتبار شواغ السضان املنحدرين من أص أفةيقـي و عليقـا م ـوض
األمــم املتحــدة الســامي حلقــوو اإلنســان عــن اعتــةاف ــلطا الواليــا املتحــدة عوحشــية
الشةقة ةد األمةيضيني املنحدرين مـن أصـ أفةيقـي ومالحوـا نائـم األمـني العـام لألمـم
املتحدة املنا ضة للعنرةية.
 - 31وقـــام ل ليـــون األمـــم املتحـــدة أيضــًا عت طيـــة حلقــا النقـــا واملنا ـــبا اواصـــة
ذا الرـلة عالعقــدر وأنــتج لســلة مــن جمموعـا شــبضة يوني يــد اإلخباريــة التاععــة لتل ليــون
األمم املتحد ة لرار ياا البمت .ومبنا بة الـدورة اليامنـة عشـةة ل ةيـق اوـجاء العامـ املعـمل
عالســضان املنحــدرين مــن أص ـ أفةيقــي ( 11نىل  15نيســان/أعةي )2016ر ــج ل ليــون
األمم املتحدة ر الة عال يديو ومقاعلة مع ر اليونيسيف للنوايا احلسنةر دا غلوفة.
 - 32و قوم ندارة شؤون اإلعالمر عالتعاون مع م وةية حقوو اإلنسـانر عانتوـام عتحـديمت
املوقـع الشـبضي للعقــد الـدويل للمنحـدرين مــن أصـ أفةيقـي عالل ــا الةأليـة السـت .وعضــن
االقــالع علـ ـ ا املوقــع الشــبضي عا ــتصدام األجهــلة احملمولــةر يمــا يســه الوصــول نليــه.
و عم ـ ي ـ مــن اإلدارة وامل وةــية عل ـ عليــل الــوعي عش ـ ن املوقــع عل ـ منــاعة التواصــ
االجتماعي اواصة عض منهما .وكلت املنا ـبا الـيت التـةويج ـا علـ و ـائط التواصـ
االجتمــاعي عــدء اجتمــاع التحــالف الــدويل لل نــانني يف نقــار عليــل مبــادرة اليونســضو عش ـ ن
التاريأ العام ألفةيقيا ( شةين األول/أيتـوعة )2015ر واالجتمـاع اإلقليمـي ألمةيضـا الال ينيـة
ومنطقة البحـة الضـاريب عشـ ن السـضان املنحـدرين مـن أصـ أفةيقـي (يـانون األول/ديسـمج
)2015ر ومهةجـــان ال ـــيلم الـــدويل للم تـــةعني األفارقـــة (شـــبا /فجاية )2016ر ومعـــةض
’’األفارقة يف ا ند‘‘ (آذار/مارع )2016ر واليوم الدويل إلحياء ذيةف ةـحايا الـةو وجتـارة
الةقيق عج احمليط األقلسي ( 25آذار/مارع .)2016

اء  -عليل القدرا
 - 33يف آذار/مارع ونيسـان/أعةي 2016ر نوَّـم أمـني املوـامل يف يولومبيـا حلقـا عمـ
لتوعيــة مــوا ي البلــديا عاال اقيــة الدوليــة للقضــاء عل ـ التمييــل العنرــةك عضافــة أشــضاله
وعالعقــد .ويف عــام 2015ر عــدأ مةصــد مشــارية املــواقنني وعــدم التمييــل يف شــيلي عةناجم ـًا
16-13566

11/26

A/71/290

ــدريبيًا ملــوا ي اودمــة امليدانيــة عشـ ن قضــايا املشــارية وعــدم التمييــل واملنحــدرين مــن أصـ
أفةيقي .ومنح املةصد شـهادا عالتـدريم للمـوا ني العمـوميني ومـوا ي البلـديا يف مجيـع
مناقق البلدر وقـد جتـاوز رقمـه املسـتهدف عتـدريم مـا جمموعـه  2 181موا ـا مـن مـوا ي
اودمة املدنية من  428مؤ سة .ويف املضسيلر عقد ا ل الوقمل ملنع التمييل دورةً درا ـية
يف عام  2015عش ن املضسيضيني املنحدرين من أص أفةيقـير مـن خـالل عةناجمـه اإللضتـةو
التعليمـــي ’’‘‘Connectر الـــ ك قـــدم معلومـــا عـــن العنرـــةية والتمييـــل العنرـــةك الـــ ك
يواجهــه املضســيضيون املنحــدرون مــن أص ـ أفةيقــي يف ي ـ مــن الس ـياقني التــارمي واحلــايل.
ويف عـام 2015ر نومــت ـ الــدورة الدرا ــية  14مـةة ملــا جمموعــه  1 555شصرــار مــن
عينهم  956موا ا حضوميا و  599من ييلي ا تمع املد وعامة اجلمهور.
 - 34وقدَّمت وزارة اليقافة والتةات ووزارة العدل وحقوو اإلنسـان واألديـان يف نيـوادور
التدريم ملوا ي مضتم أمني املوامل يف جمـال احلقـوو اجلماعيـة لإليـوادوريني املنحـدرين مـن
أصـ أفةيقــي .ويف ليتوانيــار شــارك ةــبا الشــةقة واملــدعون العــامون يف دورا دريبيــة يف
جمال جةائم الضةا يةر نومهـا مضتـم املؤ سـا الدعقةاقيـة وحقـوو اإلنسـان التـاعع ملنومـة
األمن والتعاون يف أوروعـا .وقـدمت اليونـان التـدريم ملوا يهـا مـن القضـاة واملـدعني العـامني
وألفةاد الشةقة عش ن ـ القضـايا ووةـعت مبـادج وجيهيـة للشـةقة عشـ ن يي يـة معاجلـة
اجلةائم العنرةية.
 - 35ويف الج الر قدمت الجامج املتعلقة عةيادة األعمال للمهاجةينر و وفر االختيـارا ر
ومبادرة املواقنني اجلـددر املسـاعدة للمهـاجةين يف عـدء أعمـال جتاريـةر وعـلز ندمـاجهم يف
ا تمــعر و ــاعد املهــاجةين واملــواقنني الج ــاليني اجلــدد يف ن ــاد حلــول للتحــديا الــيت
يواجهو ا .و اعد عةنامج ريادة األعمال للمهاجةين  858مشاريا من املنحدرين مـن أصـ
أفةيقير وعلز عةنامج وفر االختيارا اإلدما ،االجتمـاعي لألق ـال والشـباب مـن ـياقا
اجتماعية اقترادية ةعي ةر وال يما أعناء ا اجةين .ويهـدف ـ ا الجنـامج نىل منـع األق ـال
مـن التســةب مـن املــدارع وخ ـ معـدال التســةب مـن املـدارع عــن قةيـق عليــل التعلــيم
غر النوامي والتـدريم املهـمل واملشـارية ا تمعيـة واإلدمـا ،الةقمـي والـتمضنير وقـد ا ـت اد
منه مـا جمموعـه  6 682ق ـال وشـاعار أغلبـهم مـن يـاعو فـردك ( )3 095وغينيـا  -عيسـاو
( )1 210وأن وال (.)1 166
 - 36ويف عــام 2015ر أعــد ليتوانيــا مشــةوع نقــار م ــا يمي عش ـ ن التعلــيم الشــام ر
يهدف يف مجلة أمور نىل شجيع زيادة املعةفة واالعتـةاف عيقافـة املنحـدرين مـن أصـ أفةيقـي
و ارمهم و ةاثهم وزيادة احتةام ثقافتهم و ارمهم و ةاثهم .وقلةح ا اإلقار للتشـاور العـام
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ويتوقــع أن يضتم ـ يف عــام  .2016ويف الســويدر يعضــف منتــدف التــاريأ احلــي عل ـ ن ي ـ
مشـةوع عليمــي يــبر يف ال تــةة  2017-2015عشـ ن خمتلــف أشــضال العنرــةية والتعرــم
عل ـ مــة التــاريأ ويف الوقــت احلــايلر مبــا يف ذلــل يةا يــة األفارقــة .واعتمــد أوروغــواك
يا ا للعم اإل ايب يف التعليم ودورا التدريم املهمل مـن خـالل حرـع مقـةرة ومـنح
درا يةر من أج عليل املساواة يف نمضانية احلرول عل التعليم.
 - 37وقدمت الويالة اإل بانية للتعاون اإلمنـائي الـدويل الـدعم يف أمةيضـا الال ينيـة ومنطقـة
البحة الضاريب لعدد من املشاريع الـيت هتـدف نىل يسـر حرـول املنحـدرين مـن أصـ أفةيقـي
عل فةل التنمية ومشاريتهم عرورة ياملة .ودعمت الويالـة أيضـا أنشـطة ـجز ا تمعـا
احملليــة املنحــدرة مــن أصـ أفةيقــير مــع التةييــل عشــض خــال علـ التعلــيم وقــدمت الــدعم
لتمضني منومـا املنحـدرين مـن أصـ أفةيقـي و عليل ـا وروجـت لألنشـطة املتعلقـة عتعليـل
الت ا م واالحتةام املتبادل للهوية اليقافية والتنوع اليقايف.
 - 38وعل الرعيد الدويلر ا تمة يف عام  2015اللمالـة السـنوية املقدمـة مـن م وةـية
األمـــم املتحـــدة حلقـــوو اإلنســـان للمنحـــدرين مـــن أصـ ـ أفةيقـــير مـــن  5آذار/مـــارع نىل
 23شــةين األول/أيتــوعة 2015ر وشــارك فيهــا  11زمــيال مــن أملانيــا وأيةلنــدا وعــاراغواك
والجازي وعرو ومجهورية مولدوفا وينـدا ويولومبيـا والواليـا املتحـدة األمةيضيـة .وجـةف
التــةويج للجنــامج عضيافــة أيــجر يــا أدف نىل زيــادة عــدد األشــصال ال ـ ين قــدموا عطلــم
للمشارية فيه مقارنة عاألعوام الساعقة.
 - 39وعناءً عل قلم اللجنة الةئا ية ملضافحة التمييل والعنرةية ةد الشـعوب األصـلية يف
غوا يماالر قدمت امل وةية الدعم لترميم ونعداد قييم حلالة املنحـدرين مـن أصـ أفةيقـي يف
البلــدر ا ــتصدامه يصــط أ ــاع لوةــع اوطــو اال ــتةا يجية وطــة عم ـ وقنيــة عش ـ ن
املنحدرين من أص أفةيقي .ونةافةً نىل ذللر قدمت امل وةية دعماً فنيـًا إلعـداد خطـة عمـ
وقنيــة عش ـ ن املنحــدرين مــن أص ـ أفةيقــي يف املضســيلر وعش ـ ن نقــالو العقــد يف الجازي ـ
وشيلي .وشاريت امل وةية أيضاً يف نقالو مدينة عةلني للعقد.

واو  -البحوت
 - 40ع ية شـجيع عـةوز ثقافـة و ويـة أعنـاء أمةيضـا الال ينيـة املنحـدرين مـن أصـ أفةيقـير
قامــت يليــة أمةيضــا الال ينيــة للعلــوم االجتماعيــةر واملةيــل الــدويل لتعليــل حقــوو اإلنســانر
واملعهد الوقمل ملضافحة التمييل ويةا ية األجانـم والعنرـةيةر يف األرجنـتنير عتنوـيم مسـاعقة
للمــاال البحــوت عا ــم ’’ .‘‘Remedios del Valleووفــة الشــبضة اإليبريــة  -األمةيضيــة
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املسـاعقة الـيت شـجع البحـمت األيـادعي عشـ ن ـ ثر
للمنوما املنا ضة للعنرةية الدع م
اليقافـة وا ويـة األفــةيقيتني املترـلتني عاالعـدار مــن أصـ أفةيقـي يف أمةيضــا الال ينيـة واملنطقــة
اإليبرية األمةيضية.
 - 41ويف املضسيلر نشة ا ل الـوقمل ملنـع التمييـل يتاعـًا عـن احلقـوو اجلماعيـة للسـضان
املضسيضيني املنحدرين من أص أفةيقي واعتةاف الد تور مر نـاول عالتحليـ ـاريأ ـؤالء
السضان وثقافتهم من خالل عملية للقانون املقـارنر عُقـد فيهـا مقارنـة عـني القـانون الـدويل
حلقوو اإلنسـان واملمار ـا الوقنيـة القائمـة .وحـدَّد الضتـاب أيضـًا أفضـ املمار ـا علـ
الرعيد الوقملر ال يما فيما يتعلق عاحلقوو اجلماعية للمنحدرين من أص أفةيقـي .وا ـتنادًا
نىل ـ ا التحليـ ر قـةح جمموعـ ًة مـن املقتةحـا الـيت هتـدف نىل يسـر االعتـةاف الد ـتورك
عاملنحدرين من أص أفةيقي يف املضسيل.
 - 42واخنةقت اليونسـضو يف أنشـطة شـجع علـ حتسـني فهـم ثقافـة املنحـدرين مـن أصـ
أفةيقــي و ــارمهم و ــةاثهم وزيــادة االعتــةاف عتلــل املســائ ر مــن خــالل البحــوت والتعلــيم
األمور يف املنا ج التعليميةر وي الة أن عضـ املـادة
وو ائط اإلعالم ومن خالل ندما،
التةعويــة عدقــة الوقــائع التارميــة املتعلقــة عتجــارة الةقيــقر والــةور واال ــتعمارر مــن أج ـ منــع
ليي ـف التــاريأ ومنــع الترــورا النمطيــة .ونشــة اليونســضو ي ـ لل دلــيال إلدارة املواقــع
الت يارية ومسارا الوصـول نىل لـل املواقـع املترـلة عتـاريأ الـةو .وقـد ـاعد ـ ا الـدلي
ا تمعــا احملليــة والســلطا واملتصررــني يف التــةات عل ـ حرــة املواقــع الت ياريــة املترــلة
عتجــارة الةقيــقر وال ـةور و ــةات املنحــدرين مــن أص ـ أفةيقــي واحل ــاه عليهــا والنــهوض ــا
وندارهتــا ع عاليــة أيــج .و ضــمن الــدلي أيض ـاً معلومــا عــن املبــادرا املــيرة لال تمــام الــيت
اةطللع ا للتةويج ل لل التةاتر وال يما من جانم املنحدرين من أص أفةيقي.

زاك  -مجع البيانا
 - 43اةـــطلعت عـــرو عالبحـــمت ومجـــع البيانـــا عشــ ن حالـــة حقـــوو اإلنســـان ملواقنيهـــا
املنحدرين مـن أصـ أفةيقـي .فجُمعـت يف قاعـدة للبيانـا مؤشـةا مـن قبيـ ال قـة والعمـ
والرــحة والتعلــيم وموــا ة التمييــل وا ويــة اليقافيــة وجــةف حتــدييها عانتوــام .وألعــد أيض ـًا
خةيطة ج ةافية  -عةقية لتوزيع مواقمل عرو املنحـدرين مـن أصـ أفةيقـي يف البلـد .ويهـدف
ـ ا البحــمت نىل شــجيع املناقشــا األيادعيــة و وليــد املليــد مــن املعلومــا وحتســني فهــم
التحديا اليت يواجهها مواقنو عرو املنحـدرون مـن أصـ أفةيقـي مـن أجـ وةـع يا ـا
عامة منا بة و ن ي ا .وعاملي ر قام أمني املوامل يف يولومبيار ـدف ـوفر حلـول فعالـة لتلبيـة
احتياجا الضولومبيني املنحدرين من أص أفةيقير عـإجةاء درا ـ ًة للحرـول علـ معلومـا
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عن حالة حقوو اإلنسانر و ثر الزناع املسـلحر وآثـار أنشـطة الرـناعا اال ـتصةاجية علـ
السضان الضولومبيني املنحدرين من أص أفةيقي.
 - 44ويف املضسيلر أجةف املعهد الوقمل لإلحراء واجل ةافيا درا ةً ا تقرائية عـن ال تـةة
املمتــدة من ـ آخــة عــداد ضــمنت للمــةة األوىل ــؤا ًال يهــدف نىل حتديــد وع ـ فد األشــصال
املنحدرين من أص أفةيقـي وجمتمعـاهتم احملليـة .وا ـتهدفت الدرا ـة وليـد نحرـاءا أفضـ
عن عـدد األشـصال الـ ين يرـ ون أن سـهم عـ م مضسـيضيون منحـدرون مـن أصـ أفةيقـي
وعن حالتهم االقترادية والتعليمية والرحية واملتعلقة عالعم .
 - 45وعمــال عل ـ النــهوض عاجلماعــا الــيت واجــه التمييــلر مجعــت ولنــدا عيانــا عــن
املهاجةين من اجلي األول أو اليا وعمفا نذا يـانوا ينحـدرون مـن أصـ غـةيب أو مـن أصـول
أخــةف .فبــدون ـ املعلومــا ر ال عضــن ا ــتصالل نتــائج ــليمة عش ـ ن درجــة ندمــاجهم
أو احللول السيا ا ية املنا بة .ونةافةً نىل ذللر تـيح البيانـا رةيـةً متعمقـة للمجـاال الـيت
خت ق فيها السيا ا العامةر و بني ما نذا يـان مـن الـالزم معاجلـة األمـة مـن خـالل يا ـا
ددة .وأفاد ولندا ع ن القوانني املتعلقة عقواعد البيانا البلدية ومحاية البيانا الشصرـية
ـــوفة احلمايـــة وروصـــية ال ـــةد وأمـــن معلوما ـــه .وعـــالو ًة علــ ذلـــلر ضـــمنت الدرا ـــة
اال تقرــائية الدوريــة املتعلقــة عانــدما ،املهــاجةين الــيت ةيهــا معهــد البحــوت االجتماعيــة يف
ولندا أ الة لتحديد ا وية ال ا ية وأ الة عن التمييل املترور.
 - 46ويف السويدر ينشة ا ل الوقمل ملنع اجلةعة نحراءا ـنوية عـن جـةائم الضةا يـةر
تعلق نىل حد يبر عالبالغا املقدمة نىل الشةقة عش ن حوادت تعلق جبةائم ضـون الضةا يـة
ي الدافع احملدد وراء ار ضا ا .ونوةاً ألنه ال يتم نعالغ الشةقة جبميع اجلةائم املة ضبـةر وألن
الدافع وراء اجلةعـة ال يضـون واةـحاً دائمـاً يف عـالغ الشـةقةر فقـد أشـر نىل أن اإلحرـاءا
ال عض ـ املــدف الضام ـ للجــةائم الــيت ة ضــم عــدافع الضةا يــة يف الســويد .ومــن جممــوع
عالغا الشةقة املسجلة يف عام 2014ر علت العدد التقـديةك للبالغـا الـيت حتـدد أن الـدافع
فيهــا ــو يةا يــة األفارقــة  1 075عالغــا .وعي ـ ذلــل زيــادة نســبتها  10يف املائــة مقارنــة
ععام 2013ر و  31يف املائة مقارنة ععام .2010
 - 47وأفاد نيطاليا ع ا تعهد عانتوام جمموعـة عيانـا تعلـق عوجـود األجانـم يف البلـد.
ويف عام 2015ر ذية أ ا واحدة من البلدان الةئيسية اليت يقرـد ا املهـاجةون يف أوروعـار
نذ علــت عــدد املقــيمني األجانــم فيهــا  5 014 000شــصع يف ايــة عــام  .2014وأفــاد
أيض ـاً ع ـ ن حــاال التمييــل العةقــي والعنرــةك ال ــلال مســتمةة .ف ــي عــام 2014ر ورد
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شــضاوف عش ـ ن التمييــل العنرــةك جمموعهــا  990شــضوفر منــها  291شــضوف عــلف نىل
التمييل يف و ائط اإلعالم.
 - 48ويف صــةعيار عــيَّن عــداد الســضان ال ـ ك أجــةك يف عــام  2011أن عــدد األشــصال
ال ين عضن افتةاض أ م منحدرون من أص أفةيقي يف البلد يق عن  300شصع.
 - 49وأجــةف مةصــد ا جــةة يف الج ــال أيض ـًا حتلــيال للبيانــا املتعلقــة عــا جةة .ونشــة
املةصد قةية األول عن مؤشةا ندما ،املهاجةين يف ال تةة .2012-2001

حاء  -داعر أخةف
 - 50نةافةً نىل التداعر امل يورة أعال ر اعتمد البلدان أيضًا نُهجاً مبتضـةة وعديلـة لتعليـل
حقوو السضان املنحدرين مـن أصـ أفةيقـي .ف ـي صـةعيار قامـت احلضومـةر مـن أجـ عليـل
الت ــا مر عــإقالو مســاعقة عامــة قــديةا للبحــوت الــيت ةيــل عل ـ اليقافــة والتــةات اليقــايف
لألقليا املصتل ة اليت عيش يف البلدر ومن عينها املنحدرون من أص أفةيقي.
 - 51ووزعــت الويالــة الســويدية للشــباب وا تمــع املــد منحـًا حضوميــة علـ املنومــا
واملؤ ســا غــر احلضوميــة مبوجــم األمــة املتعلــق لمبــنح الدولــة لألنشــطة املنا ضــة للعنرــةية
وما شا ها من أشضال التعرم .ويهـدف ـ ا التمويـ نىل دعـم األنشـطة الـيت نـع و ضـافح
العنرــةية والتعرــمر مبــا فيهــا يةا يــة اإل ــالم ويةا يــة األفارقــة ومعــاداة الســامية واملشــاعة
املعادية لطائ ـة الةومـا ويةا يـة امليليـة اجلنسـية .ومنحـت احلضومـة أيضـًا ـويال إلنتـا ،عمـ
يستعةض مدف يةا ية األفارقة يف السويد.
 - 52وقدمت ليتوانيا ويال نىل معهد الدرا ا اإلثنية لضمان نجةاء إلوت قويلـة األجـ
واالةطالع عا تطالعا نوية للةأك العام من أج حتليـ مواقـف السـضان الليتـوانيني جتـا
خمتلف ال اا اإلثنيـة واالجتماعيـة .وُسـتصدم ـ البيانـا لتقيـيم مـدف العنرـةية والتمييـل
العنرةك ويةا ية األجانم وما يتر ع لل من عرم من أج خطة العمـ املشـتةية عـني
املؤ سا الةامية للنهوض ععدم التمييل .ويف عام 2015ر أفاد  18يف املائة من ا يـبني عـ م
ال يةغبون يف العيش يف حي يت لف مـن أشـصال ينحـدرون مـن أصـ أفةيقـير وأفـاد  50يف
املائة منهم ع م ال يةغبون يف العيش يف حي يت لف من الالجاني.
 - 53و ـاات يازاخســتان يف عنــاء ـ ينة العــودةر و ــي النرــم التـ يارك الــدائم املقــام
ضةعا لضحايا الةو وجتارة الةقيق عج احمليط األقلسي الـ ك أزيـح السـتار عنـه يف مقـة األمـم
املتحدة يف آذار/مارع .2015
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ثاليا  -التحدفيا
 - 54أفــاد منومــا ا تمــع املــد ع ــا قــد شــهد علـ مــدف الســنة الســاعقة انبعــات
اــا ةة العنرــةية ويةا يــة األجانــم مــن جديــد عرــورة بعــمت علـ القلــق ةــد العديــد مــن
ا موعا ر مبا يشم املنحدرين من أص أفةيقـي .وقـد عل ـت ـ الوـا ةة الـيت ق ـت مـةة
أخــةف علـ الســطح مســتويا جديــدة ــير اجلــلع يف ــياو ا جــةة القســةية .فقــد اعتــج
ععـ األحـلاب السيا ـية اوطـاب الـ ك ـ علـ يةا يـة األجانـم أمـةا ال غضاةـة فيــه
وجل نىل ا تصدامه .وأشـارر يف ـ ا السـياور املقـةر اوـال لـ حقـوو اإلنسـان املعـمل
عاألشــضال املعاصــةة للعنرــةية والتمييــل العنرــةك ويــة األجانــم ومــا يترــ ع ـ لل مــن
عرم( )1نىل أن أشضال العنف البد العلـملر وخطـاب الضةا يـةر والتمييـل املتعمـد والضـممل
وا يضلي ال ك ةجع ج ور نىل يةا ية األجانمر أصبحت عادية للعيان عل نطاو وا ع.
 - 55وشـــدد اللجنـــة األوروعيـــة ملنا ضـــة العنرـــةية والتعرـــم يف قةية ـــا الســـنوك
لعام )2(2015ر عل أن مس لة التمييـل العنرـةك واالعتـداءا العنرـةية ةـد السـود ال ـلال
يـ مشــضلة يف مجيــع أعــاء أوروعـا .وأشــار أيضــا نىل أن ععـ البلـدان قــد أصــبحت ــويل
مليدا من التةييلر يف نقار العقدر ملنع العنرةية ةد السود ومضافحتها.
 - 56وأفاد املقةرة اواصة ل حقوو اإلنسـان املعنيـة عقضـايا األقليـا ( )3عـ ن السـضان
املنحدرين من أص أفةيقير ميلهم مي األقليا األخةفر يتعةةون أييـة مـن غر ـم للمعاملـة
الســلبية والنتــهايا حقــوو اإلنســان يف نقــار نقامــة العــدلر مبــا يف ذلــل ةــمن نوــام العدالــة
اجلنائية .ورأ املقةرة اواصة أن املنحدرين من أص أفةيقي مستهدفون أيضا أيية مـن غر ـم
من جانم الشةقةر لـي فقـط فيمـا يتعلـق ععمليـا التحقـق مـن ا ويـةر عـ أيضـا فيمـا يتعلـق
عا ــتصدام القــوة .و وهــة ـ املعاملــة التمييليــة يف مةحلــة االحتجــاز قب ـ احملايمــة ومــةحليت
احملايمة ونصدار األحضام .وأفاد أيضـا عـ ن التنمـيط العةقـي مـا زال يار ـة وا ـعة االنتشـار
يق وم ا أفةاد نن اذ القانون ةـد السـضان املنحـدرين مـن أصـ أفةيقـير وجـةف سـليط الضـوء
عليهــا عاعتبار ــا مــن شــواغ حقــوو اإلنســان اوطــرة .وعــالوة علـ ذلــلر الحوــت املقــةرة
اواصة أن االفتقار نىل اإلحراءا والدرا ا النوعية والضمية ي مسائ مل عاجل ععد.
__________
( )1انوة .A/HRC/32/49

(.www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/Annual_Reports/Annual%20report%202015.pdf )2
( )3انوة  A/70/212و .A/HRC/31/72
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 - 57وأفاد منوما ا تمع املد ع ن املنحدرين من أص أفةيقـي يعـانون مـن او ـا
اجتماعيــة واقترــادية يــبرةر و ــم متةيــلون عشــض غــر متنا ــم يف املنــاقق األييــة فقــةار
ويعانون عدرجة حادة من غياب األمن عسبم زيادة عةةهم للجةعة والعنف .و ـم مـا زالـوا
يف أ ــ الســلم االجتمــاعي  -االقترــادك يف جمـــاال رئيســية مــن قبيــ التعلــيم والعمــ
والسضن .و ـلط املعهـد الـوقمل ملضافحـة التمييـل ويةا يـة األجانـم والعنرـةية الضـوء أيضـا
عل التمييـل الـ ك يتعـةض لـه املنحـدرون مـن أصـ أفةيقـي يف األرجنـتني مـن حيـمت الةعايـة
الرحية .فبع األمةاض األيية شيوعا يف أو ا السضان السودر مبا يف ذلل ار ـاع ةـ ط
الــدم والســضةك وفقــة الــدم املنجلــي واملشــاي التن ســية واحلسا ــيةر ال يــتم الوقايــة منــها
أو معاجلتــها عشــض مالئــم .وال يــلال ةــعف االنتبــا نىل فاــة الســضان املنحــدرين مــن أص ـ
أفةيقير ال يما يف جمال املشارية السيا ية عل أعل املستويا ر يشض مردرا للقلق.
 - 58وأجةف أمني املوامل يف دولة عولي يا املتعددة القوميا درا ـة خلرـت نىل أن يار ـة
حقــوو اإلنســان عشــض حقيقــي مــن جانــم الســضان املنحــدرين مــن أص ـ أفةيقــي ال عضــن
حتقيقها نال من خالل نقار قانو ر يقوم عل أ اع أن مشاريتهم وندماجهم ـتضون م يـدة
م وللمجتمع عل حد واءر ذلل أ ا سهم عشض يـبر يف عليـل الدعقةاقيـة .وعاإلةـافة
ال اة السـضانيةر والعالقـة الوثيقـة
نىل ذللر أقة الدرا ة عالوةع الرعم ال ك واجهه
عني ال قة ولون البشةة والتمييلر والعقبا ا ائلـة الـيت واجههـا ـ ال اـة يف يار ـة حقـوو
اإلنسان واحلةيا األ ا ية اواصة ا .ووجد الدرا ة أن البـولي يني املنحـدرين مـن أصـ
أفةيقي وي لل أعناء الشعوب األصلية قد عانوا عشض منهجير عدءا من ال تةة اال ـتعماريةر
من انتهايا حقـوو اإلنسـانر وأن لـل املعانـاة ال ـلال مسـتمةة حـ اين .وحالـة النسـاء
البولي يا املنحدرا من أص أفةيقي أخطة من حالة الةجال البولي يني املنحدرين مـن ن ـ
األص ر أل ـن يتعةةـن ألشـضال متعـددة مـن التمييـل علـ أ ـاع نـوع اجلـن ولـون البشـةة
والوةع االجتماعي  -االقترادك وال قة .وخلرت الدرا ـة نىل أنـه علـ الـةغم مـن ةـعف
االنتبا نىل البولي يني املنحدرين من أص أفةيقي واالنتـهايا املسـتمةة حلقـوو اإلنسـان الـيت
يتعةةــون ــار فــإن ــةاثهم املتناق ـ مــن األجــداد مل يــدمة ال ــوء معاملتــهم وال معانــاهتم
ع ـ ن ــم يف الواقــع قــد عــلزوا ثقافتــهم مــن خــالل املو ــيق والــةقع وال نــون وفــن الطهــي
وغر ذلل من أشضال التعبر اليقـايفر عوصـ ها أدوا امـة للتـةويح عـن الـن وللمقاومـة.
وجتلــت ـ احلقيقــة يف عــام  1988عقــوة يف املش ـهد السيا ــي حيــمت ا ـتُصدمت رقرــة
ال ـــايا ”“La Sayaر و ـــي رقرـــة ذا أصـ ـ أفةيقـــير للتعـــبر عـــن املطالـــم السيا ـــية
للمنحدرين من أص أفةيقي.
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 - 59وأفــاد منومــا ا تمــع املــد أن السيا ــا الــيت اعتمــد يف ايونــة األخــرة
لتحقيق املساواة يف األرجنـتني مل ضملـها نجـةاءا حقيقيـة للقضـاء علـ العنرـةية الـيت ـؤثة
علـ املنحــدرين مــن أصـ أفةيقــي .وا ــتنادا نىل اوةيطــة الوقنيــة للتمييــل الــيت أعــد ا املعهــد
الــوقمل ملضافحــة التمييــل ويةا يــة األجانــم والعنرــةيةر فــإن  57مــن يـ  100مــن ا يــبني
يعتقدون أن السضان املنحدرين من أصـ أفةيقـي يتعةةـون للتمييـل .و ـ ا النـوع مـن التمييـل
ــةك التعــةض لــه أ ا ــا يف املؤ ســا العامــةر وال ــيما يف املــدارع .وقــد يعــا الســضان
املنحدرون من أص أفةيقي من التمييل أيضـا فيمـا يتعلـق عدينـهم .وقـد أدانـت منومـة ا تمـع
املد ” “Agrupación Xangoلايد العنرةية والعنـف املؤ سـي ةـد السـضان املنحـدرين مـن
أصـ أفةيقــير الـ ين يقعــون ةــحايا للتمييــل يف الشــوارع .فوفقــا لتقةيــة املنومــةر حــدثت يف
األشهة األخرة زيادة يف حاال عةض األرجنتينيني املنحدرين من أص أفةيقي واملهـاجةينر
وال يما السن اليني ال ين يعملون يباعة جائلنير للعنف والتحة من جانم الشةقة.
 - 60وأفاد فةيق األمم املتحدة القطةك يف الجازيـ عـ ن املنحـدرين مـن أصـ أفةيقـير ونن
يــانوا يشــضلون أغلبيــة الســضان يف الجازيـ ر تلــون الطبقــا االجتماعيــة األد ر ومعــدال
التنمية يف أو اقهم ي األد يف البلد .فعل بي امليالر شض لل ال اة  70يف املائـة مـن
أفقة الناع يف البلدر وأق من  10يف املائة من أغنا م .ويضسم الةجال مـن البـي  300يف
املائة يف املتو ط أيية من النساء من السود .ومعدال البطالة عـني ـؤالء النسـاء ـي ةـعف
معد ا عني الةجال من البي ( 12يف املائـة مقاعـ  5يف املائـة) .و نحـدر نسـبة ـوو  60يف
املائــة مــن العــامال يف املنــازل مــن أصـ أفةيقــي .ويف حــني أن معــدال الوفيــا مــن جــةاء
العنــف قــد اخن ضــت عنســبة  10يف املائــة عــني الةجــال مــن البــي يف الســنوا األخــرةر فقــد
زاد عنسبة  54يف املائة عني النساء من السود .ي لل يقع شباب الةجال من السود ةـحايا
أيية من غر م للعنف امل ضي نىل الوفاةر مبا يف ذلل القت عل أيدك الشةقة.
 - 61ويف عـــام 2015ر أفـــاد املقـــةرة اواصـــة لــ حقـــوو اإلنســـان املعنيـــة عقضـــايا
األقليــا ( )4ع نــه عســبم أمنـا التمييــل املتجـ ر علـ مــة التــاريأ و ا ــتمةار التمييــل ا يضلــير
ال يلال الجازيليون املنحدرون من أص أفةيقـي مهمشـني عشـدة .وأشـار أيضـا نىل اخن ـاض
مستويا املشارية السيا ية من جانم الجازيليني املنحـدرين مـن أصـ أفةيقـير علـ الـةغم
من وجود نوم للحرع عل نطاو وا ـع .وعـالوة علـ ذلـلر ذيـة أيضـا أن العنـف يف
ا تمع الجازيلي له ععد عةقي واةح .فعل بي امليالر من عني  56 000جةعة قتـ حتـدت
نويار تةاوح أعمـار  30 000مـن الضـحايا مـا عـني  15و  29عامـار ومنـهم  77يف املائـة

__________
( )4انوة .A/HRC/27/68/Add.1
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مــن ال ـ يور الــجازيليني املنحــدرين مــن أص ـ أفةيقــي .وأثــار املقــةرة اواصــة مليــدا مــن
الشــواغ عش ـ ن حــب الــجازيليني املنحــدرين مــن أص ـ أفةيقــير نذ شــر التقــديةا نىل أن
 75يف املائة من نلالء السجون الجازيلية م من الجازيليني املنحدرين من أص أفةيقي.
 - 62و يد منوما ا تمع املد ع نه عل الةغم من اجلهود الـيت بـ ا يولومبيـا حاليـار
و حقوو الشعوب األصلية والضولومبيني املنحـدرين مـن أصـ أفةيقـي يف امللضيـة اجلماعيـة
واملشارية ال عالة واال تقالل ال ايت أمورا مل تحقـق نال عشـض جلئـير ععـد مـةور  25عامـا
علـ االعتـةاف الد ـتورك عتلـل احلقــوور وذلـل عسـبم نقـع التمويـ واإلرادة السيا ــية.
وعل الةغم مـن أن حيـاة أعنـاء الشـعوب األصـلية والضولـومبيني املنحـدرين مـن أصـ أفةيقـي
وأقاليمهم وثقافاهتم قد ثة أيية مـن غر ـا عـالزناع املسـلح الـداخلير ال يـلال يـتعني علـ
األقةاف أن شارك يف حوار منا م مع ؤالء السضان.
 - 63وفيمــا يتعلــق ع مةيضــا الو ــط ر أشــار منومــا ا تمــع املــد ومضتــم م وةــية
حقوو اإلنسان اإلقليمي ألمةيضا الو ـط نىل أن املنطقـة دون اإلقليميـة ينب ـي ـار عاإلةـافة
نىل عليل األقة الد تورية والقانونيةر أن علز مؤ ساهتا وأن ضـع يا ـا عامـة فعالـة مـن
أج ـ الترــدك للتمييــل ا يضلــي ال ـ ك يواجهــه املنحــدرون مــن أص ـ أفةيقــي وأن ن ـ لــل
السيا ــا  .ي ـ لل ذيــة املضتــم اإلقليمــي ومنومــا ا تمــع املــد أن التطــورا األخــرة
والواعدة اليت ا ـتجد يف علـدان مـن قبيـ عنمـا و نـدوراع ـم أن يقاعلـها ـوفر للمـوارد
البشــةية واملاليــة الضــةوريةر نذا يــان حلالــة الســضان املنحــدرين مــن أصـ أفةيقــي أن تحسـن
فعليا .وقد أقة علدان أمةيضا الو ط يف د ا ر ا وقوانينها حقوو السـضان املنحـدرين مـن
أص أفةيقي يف خمتلف امليادينر مبا يف ذلل احلةية الدينية (يو تاريضا ونيضـاراغوا) واحلقـوو
اجلماعية يف األراةي (نيضـاراغوا و نـدوراع) .عيـد أن السـضان املنحـدرين مـن أصـ أفةيقـي
ما ز الوا يعانون من مسـتويا غـر متنا ـبة مـن ال قـة واإلقرـاء االجتمـاعي والتمييـل الشـديد
عل مجيع املستويا .
 - 64وأعـةب مضتـم أمـني املوـامل يف يو ـتاريضا عــن القلـق مـن أن البلـد ي تقـة نىل نقــار
قـــانو منا ـــم لضـــمان وجـــود ايليـــا املنا ـــبة ملضافحـــة التمييـــل املباشـــة وغـــر املباشـــة.
وال يقترة ثر ا األمة عل احليلولة دون اعتماد يا ا للعمـ اإل ـايب أو ـداعر ياثلـة
للت لم عل التمييل ا يضلير عـ ـو يعـمل أيضـا أن الـ ين ية ضبـون أفعـال التمييـل ال يعـاقبون
عليها .ويف حني أقة مضتـم أمـني املوـامل عـ ن حضومـة يو ـتاريضا قـد أر ـت ععـ التـداعر
ملض افحة التمييل العنرةك ويةا ية األجانمر فقـد رأف أيضـا أنـه ال يوجـد نسـيق يـ ية عـني
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ا ياا الوقنية القائمةر وأن ن ي السيا ا العامة يتسم عـالبطء .ونتيجـة لـ للر فـإن أثة ـا
دود عل رفا الضو تاريضيني املنحدرين من أص أفةيقي.
 - 65ويف شــيلير أفــاد ا تمـــع املــد عا ــتمةار التمييـــل وانتشــار ر ال ــيما يف املـــدارع
وأماين العمـ ويف جمـايل الةياةـة واإلعـالم .فاملهـاجةون املنحـدرون مـن أصـ أفةيقـي يُنوـة
نليهم عاعتبار م خطةا يهدد فةل عم املواقنني .وقد اهة أن السضان املنحـدرين مـن أصـ
أفةيقــي يــتم حبســهم مبعــدال أعل ـ ر ويةجــع ذلــل جلئيــا نىل التنمــيط العةقــي .والشــيليون
املنحــدرون مــن أص ـ أفةيقــي ال عتــةف ــم القــوانني أو السيا ــا العامــة عاعتبــار م فاــة
متميلةر وال يتم ييل م يف اإلحراءا الوقنية.
 - 66وأفــاد مضتــم م وةــية حقــوو اإلنســان اإلقليمــي ألمةيضــا اجلنوعيــة عـ ن زلــلاال قو ــه
 7.8درجـــا مبقيـــاع رمتـــة قـــد ةـــةب ـــاح نيـــوادور يف  16نيســـان/أعةي 2016رر
يا سبم يف يارثة ننسانيةر مـع حـدوت خسـائة يـبرة يف األرواح والبنيـة التحتيـة .ويانـت
املقاقعا املتضـةرة نألرالـداع ومانـايب وغوايـاع ـا عـدد يـبر مـن السـضان اإليـوادوريني
املنحدرين من أص أفةيقي .وفةض ا ة وقا و وقعا نةافية علـ احلضومـة حيـمت يـان
مطلوعا منها أن وفة املساعدة اإلنسـانية وأن ضـطلع ع عمـال الـتعمر عرـورة ـةيعة وفعالـة.
وكلت عع التحديا ما يلي ةمان فعالية التنسيق عني املؤ سا واحل اه علـ ا يايـ
االجتماعية ورأع املال االجتمـاعي وةـ مان احلـق يف التعلـيم وال ـ اء وامليـا وغـر ذلـل مـن
احلقوو األ ا ية وننشاء املصيما املؤقتة و عهد ا والتة يم لنق من ةيوا عـدون مـ وف.
وعمومار أد األوةاع يف أعقاب الللـلال نىل ـاقم التمييـل الـ ك يـان قائمـا مـن قبـ ةـد
اإليــوادوريني املنحــدرين مــن أصـ أفةيقــير الـ ين يانــت نمضانيــة حرــو م علـ اوــدما
العامة اجليدة دودة عال ع .
 - 67وأفاد اللجنة الوقنية حلقوو اإلنسان يف املضسـيل عـ ن املضسـيضيني املنحـدرين مـن
أص ـ أفةيقــي يعــانون مــن مســتويا عاليــة مــن التــهميش االجتمــاعي واالقترــادكر نتيجــة
ملمار ــا العنرــةية والتمييــل العنرــةك التارميــة .فقــد يــان حضــور الســضان املضســيضيني
املنحدرين من أص أفةيقي منص ضا عل مة التاريأر وال يلال اجلهـ عاملسـااا ا امـة الـيت
قــدمو ا للبلــدر ــواء يف املاةــي أو احلاةــةر مت شــيار يــا يــدمي االعتقــاد اوــاق ع ـ ن مجيــع
السضان املنحدرين من أص أفةيقي م أجانم.
 - 68ويف عــرور الحوــت منومــا ا تمــع املــد ومضتــم امل وةــية اإلقليمــي ألمةيضــا
اجلنوعية أن أشضال التمييل العنرةك واوطاب العنرةك املوجهة ةد الشعوب األصلية وأعنـاء
عرو املنحدرين من أصـ أفةيقـي ال ـلال منتشـةة يف جمـال الةياةـة ويف التل ليـون والرـحف
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وشبضا التواص االجتماعي .ورغم اعتةاف احلضومة عوجود ييل ةد أعناء عرو املنحـدرين
من أص أفةيقي وجتةعها لـ لل التمييـلر فلـم يرـدر ـوف حضـم قضـائي واحـد عشـ ن ـ
املس لة .وأقـ فة مضتـم أمـني املوـامل يف عـرو عـالتمييل التـارمي وا يضلـي الـ ك عانـت منـه ـ
ال اةر عج القةونر وال لال عا منه.
 - 69وأفاد منوما ا تمع املد ع ن مـا نسـبته  73.6يف املائـة مـن ـضان أوروغـواك
املنحدرين من أص أفةيقي يعيشون يف أفقة مناقق البلد أما نسبة ؤالء السضان ين تـةاوح
أعمار م عني  18و  24عاما ةـمن النوـام التعليمـي فـال ليـد علـ  22يف املائـةر وال يرـ
منهم وف ما نسبته  1يف املائة نىل الدرا ة يف املسـتوف اجلـامعي .وال قترـة ال جـوة ا ائلـة
اليت يعـا منـها العديـد مـن أعنـاء أوروغـواك املنحـدرين مـن أصـ أفةيقـي علـ جمـايل التعلـيم
أو العم ـ ر فهــي شــم أيضــا املشــارية التمييليــة والسيا ــية يف ياــا صــنع القــةار .ووفقــا
ملا أاهة ـه إلـوت أجةا ـا املةصـد اجلـامعي للسيا ـا اليقافيـةر فـإن أييـة مـن نرـف ـضان
أوروغواك يوافق عل عبارة ؤيد أن مواقمل أوروغواك عنرةيون.
 - 70وقدفم فةيق اوجاء العام املعمل عالسضان املنحدرين من أصـ أفةيقـي()5ر ععـد الليـارة
اليت قام ا نىل الواليا املتحدة األمةيضية ( 29-19يـانون اليا /ينـاية )2016ر معلومـا
عن ثة األمةيضيني املنحدرين من أص أفةيقي أيية من غر ـم عاملسـتويا امل لعـة لوحشـية
الشةقةر واال تصدام امل ة للقوة ال تاية من قلب املوا ني املضل ني عإن اذ القـواننير والتحيـل
العةقي والت او ا يف نوام العدالة اجلنائيةر وعمليا احلب اجلماعية و يا ـا التشـدد نزاء
اجلةعــة .وذيــة ال ةيــق أيضــا أن نــاك فجــوة مســتمةة عــني األمــةيضيني املنحــدرين مــن أص ـ
أفةيقي وعقية السضان عل صعيد مجيع مؤشةا التنمية البشةية قةيبا.
 - 71وقدم ال ةيق العامـ أيضـار ععـد زيار ـه نىل نيطاليـا ( 5-1حليةان/يونيـه )6()2016ر
معلومــا عــن ال ــةو عــني اوطــاب الةألــي واإلقــار القــانو القــائم إلزالــة التمييــل العنرــةك
ويةا ية األجانـم وخطـاب الضةا يـة يف البلـد .وأعـةب ال ةيـقر علـ وجـه اورـولر عـن
قلقــه البــالت نزاء اجلــةائم املة ضبــة عــدوافع عنرــةية ونزاء خطــاب الضةا يــة والتحــةي عل ـ
الضةا يةر وعدم املقاةاة عل ذللر وعدم وفر ـب االنترـاف املالئمـة .وذيـة أنـه الحـ
ا تمةار التمييل فيمـا يتعلـق عاحلرـول علـ الةعايـة الرـحية وفـةل السـضن والعمـ  .وأشـار
__________
( )5انوة .A/HRC/33/61/Add.2

( )6انوة .A/HRC/33/61/Add.1

22/26

16-13566

A/71/290

ال ةيــق العام ـ أيضــا نىل انعــدام املعةفــة عتــاريأ جتــارة الةقيــق اإليطاليــة واملاةــي اال ــتعمارك
وثقافا أفةيقيا.
 - 72وأفا د م وةية حقـوو اإلنسـان يف عولنـدا إلـدوت ق ـةة يف عـدد جـةائم الضةا يـة
ذا الـــدوافع العنرـــةية أو القوميـــة أو العةقيـــة أو الدينيـــةر الـــيت يـــان ةـــحايا ا أجانـــم
أو مواقنون عولنديون مـن خمتلـف اول يـا العةقيـة .وأشـار امل وةـية يـ لل نىل أن نوـام
ــجال القضــايا ال يتضــمن معلومــا ع ـن مةيــل الشــايي مــن حيــمت املواقنــة أو اجلنســية
أو األص ـ العةقــي .ويف األشــهة األخــرةر أعةعــت امل وةــية عــن قلقهــا الشــديد نزاء نــامي
املواقف السلبية داخ ا تمع البولندكر الـيت رـ أحيانـا حـد العـداء ويـة األجانـمر والـيت
تجل ـ يف التحــةي العلــمل عل ـ الضةا يــة ويف االعتــداءا البدنيــةر الــيت يــيرا مــا ضــون
اعتــداءا وحشــية .وقــد حوــي العديــد مــن ـ احلــاال عا تمــام ويــاال نن ــاذ القــانون
عاعتبار ا جـةائم يةا يـة .ويف الوقـت ن سـهر الحوـت امل وةـية أن اإلحرـاءا الـيت ـت
مضتم املدعي العام جلت أيضا زيادة يف عدد الدعاوف القضائية املتعلقة عاجلةائم العنرةية.
 - 73وقــدم املعهــد ا ولنــدك حلقــوو اإلنســان معلومــا عــن التمييــل العنرــةك يف أمــاين
العمـ الـ ك يتعــةض لــه املنحــدرون مــن شــعم ــورينام وجــلر األنتيـ  .والحـ املعهــد أن
الشباب والةجال من جلر األنتي يعانون مـن التمييـل يف ـوو العمـ ومـن القوالـم النمطيـة
السلبية يف مضان العم ر وأن معـدال البطالـة يف أو ـاقهم أعلـ مـن معـدالهتا عنـد غر ـم.
وأفاد املعهد ع نهر عل الةغم من شجيع احلضومة للمسـاواة يف فـةل احلرـول علـ التعلـيمر
فإن ”ال ر العةقي“ إلضم الواقع قائم يف نوام املدارع العامـة ا ولنديـة .وقـدم املعهـد أيضـا
معلوما عن خطاب الضةا ية ال ك يستهدف السضان املنحدرين من أص أفةيقـي يف ـياو
النقا احلاد حـول شصرـييت عيـد املـيالد اوـةافيتنير واـا ” “Sinterklaasو ”“Zwarte Piet
(عيتة األ ود)ر والتداعر احملددة اليت اختـ هتا احلضومـة ملعاجلـة ـ املسـ لة .وخلـع املعهـد نىل
أن نــاك زيــادة ُــجلت يف خطــاب الضةا يــة الـ ك يســتهدف الســضان املنحــدرين مــن أصـ
أفةيقــي يف ولنــدار مبــا يف ذلــل السيا ــيون والعبــو يــةة القــدمر وأن لشــبضا التواصــ
االجتماعي دورا اما يف نشة رة ا عنرةية جمهولة املردر.
 - 74وأعةز جلنة املساواة وحقوو اإلنسـان يف اململضـة املتحـدة عملـها املترـ عاألقليـا
العةقيةر مبا يف ذلل املنحدرون من أص أفةيقـير يف ننضلتـةا وويلـل .وخرفـت اللجنـة عالـ ية
أعما ا املتعلقة عاألثة غر املتنا م ملمار ة اإليقاف والت تيش والتقـارية اإلعالميـة والقوالـم
النم طية وث ةا العمالة املترلة عـالعةور مبـا يف ذلـل معـدال البطالـة يف أو ـا املنحـدرين
من أص أفةيقي و َةيّـل م يف األعمـال غـر امل مونـة واملنص ضـة األجـة والتحرـي التعليمـي
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النسب لألق ال املنتمني نىل األقليا العةقيـة واملعـدال غـر املتنا ـبة للطـةد مـن املدر ـة يف
أو ــا األق ــال املنــتمني نىل األقليــا العةقيــة والتســلط القــائم عل ـ التحام ـ يف املــدارع
والتميي يف نقار نوام العدالة اجلنائية والتميي يف قطاع البمت اإلذاعـي والتل ليـو  .وقـدمت
اللجنة أيضا معلوما عن نحرـاءا العدالـة اجلنائيـة املتعلقـة مبحايمـا أفـةاد مـن األقليـا
العةقيةر وعاألحضام الرادرة إلقهم.
 - 75وأفــاد اللجنــة الوقنيــة حلقــوو اإلنســان يف ا نــد أ ــا ةصــد عــن ييــم االدعــاءا
املتعلقة إلوادت التمييل أو املصال ا األخةف إلقف األشصال املنحـدرين مـن أصـ أفةيقـي يف
ا ند .وأشار نىل أن نسبة يبرة من ـؤالء األشـصال الـ ين يعيشـون يف ا نـد ـم قـالب
جامعيون .وأفاد اللجنة ي لل ع ا حتيط علما عاالدعاءا املتعلقة التمييـل ةـد األشـصال
املنحدرين من أص أفةيقير وأن ععضها قيد النوة داخ اللجنة.

راععا  -اال تنتاجا والتوصيا
 - 76حتققــت يف الســنة اليانيــة مــن العقــد الــدويل للمنحــدرين مــن أص ـ أفةيقــي نتــائج
واعـدة ون اعيـةر وذلـل ع ضـ شـجيع زيــادة املعةفـة واالعتـةاف مبسـااة املنحـدرين مــن
أص أفةيقي يف ا تمع .فقد أنش عع الدول أقةا شةيعية وقنية ووةـعت يا ـا
وآليا وقنية للسضان املنحدرين من أص أفةيقي .ومع ذللر فقد لوح جتدد وشـةعنة
العنرةية وية األجانـ م يف اوطـاب العـام يف و ـائط اإلعـالمر ويف ععـ احلـاال ر مـن
جانم السيا يني .و ا عي خطةا يبرار لي عل حقـوو الضـحايا فحسـمر عـ أيضـا
عل ـ ــيادة القــانون وعل ـ الدعقةاقيــة وال لاحمــة االجتماعيــة والســالم يف ا تمــع عر ـ ة
عامــة .و شــيا مــع اال اقيــة الدوليــة للقضــاء علـ ال تمييــل العنرــةك عضافــة أشــضالهر ومــع
نعــالن وعةنــامج عمـ ديةعــانر وعةنــامج أنشــطة العقــد الــدويلر ينب ــي للــدول أن واصـ
نقـيح شـةيعاهتا واعتمـاد يا ـا عامـة لتلبيـة احتياجـا السـضان املنحـدرين مـن أصـ
أفةيقي وغر م مـن ال اـا الـيت تعـةض للتمييـل العنرـةكر وأن ضـاعف جهود ـا علـ
النحو التايل عر ة خاصة
يــتعني نعــداء نرادة يا ــية أقــوف ملضافحــة العنرــةية والتمييــل العنرــةك
(أ)
ويةا ية األجانمر ا تنادا نىل الوعي ععودة العنرةية وما يتة م عليها مـن هتديـد خطـر.
وينب ي للسيا يني واألحلاب السيا ية االةطالع عدور قيادك يف جمال مضافحة العنرـةية
وية ا يــة األجانــم و عليــل التضــامن واحتــةام ال اــا الــيت عــا التمييــل واالعتــةاف ــار
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مبــا يف ذلــل املنحــدرون مــن أصــ أفةيقــير عوصــف أفةاد ــا أعضــاء يــاملي العضــوية
يف ا تمع
(ب) يواجــه الســضان املنحــدرون مــن أصـ أفةيقــي يف الوقــت احلاةــة مشــضلة
خطــرة تميــ يف اإلقرـــاء االجتمـــاعي و التجا ــ  .وقــد يقتضـــي أيضـــا حتقيـــق املســـاواة
العنرـةية أن ضـون الـدول األعضــاء أنشـط يف ـدخالهتار وأن تصـ ـداعر ن اعيـة إلزالــة
الوةوف اليت تسبم يف التمييل العنرةك أو سا م يف ندامته .و شيا مـع عةنـامج أنشـطة
العقــدر عضــن أن يشــم ذلــل اعتمــاد يا ــا العمــ اإل ــايب يف ا ــاال الــيت يــان
اإلحساع عالتمييل فيهار من الناحية التارميةر أشد حـدةر مـن قبيـ احلرـول علـ التعلـيم
والةعايـة الرــحية وفــةل العمـ والعدالــة واملشــارية يف التنميــة االجتماعيــة واالقترــادية
للدول .وينب ير يف ا الرددر نيالء ا تمام خال حلالة النساء وال تيا املنحدرا مـن
أص أفةيقير اللوايت يتع ةفةن لتمييل مةيّم
( )،ينب ي للدولر ع ية عليل الدعقةاقية وحتقيـق املواقنـة الضاملـةر أن شـجع
مشارية مجيع ال اا اليت عا من التمييل العنرةكر مبا يف ذلل السضان املنحـدرون مـن
أصـ أفةيقــير يف احليــاة السيا ــية واالجتماعيــة واالقترــادية ل بلــدا م .ويف ـ ا الرــددر
ينب ــي للــدول األعضــاء أن عــلز احلــوار عــني اليقافــا مــن خــال ل عميــق املعةفــة املتبادلــة
فيما عني خمتلف الطوائف عل أ اع القيم العاملية وحقوو اإلنسـان .وعلـ ن ـ املنـوالر
ينب ي للـدول األعضـاء أن شـجع علـ زيـادة املعةفـة عيقافـة املنحـدرين مـن أصـ أفةيقـي
و ــارمهم و ــةاثهمر وعل ـ احتــةام لــل األمــورر يمــا ينب ــي ــا أن تص ـ مجيــع التــداعر
الض يلة عاإلعمال الضام حلق املنحدرين مـن أصـ أفةيقـير وال ـيما األق ـال والشـبابر
يف االلتحـــاو جبميـــع مســـتويا التعلـــيم اجليـــد مبصتلـ ـف أشـــضالهر علـ ـ قـــدم املســـاواة
ودون ييل
(د) يؤدك التمييل العنرةك يف جمال نقامة العدل نىل اإلخـالل عسـيادة القـانون
ويقوض اليقـة يف النوـام القـانو وي ضـي نىل نيـ اء السـضان املنحـدرين مـن أصـ أفةيقـي
علـ يـد املؤ سـا ذاهتـا املسـؤولة عــن محايتـهم .ويتجلـ ذلـل يف مجيـع مسـتويا نوــام
العدالة اجلنائيةر عدءاً من التنميط العن رـةك أثنـاء التحقيـق يف اجلـةائمر مـةوراً عاملسـتويا
غر املتنا بة مـن عنـف الشـةقةر وانتـها ًء عتشـديد العقوعـا  .وينب ـي للـدول األعضـاء أن
علن عوةوح أن التمييل العنرةك يف نجةاءا اإليقاف والت تيشر ويف وا ة و/أو وشـدة
االهتاما و/أو اإلدانا و/أو األحضامر و أمـة خمـالف للقـانون ويشـض انتـهايا حلقـوو
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اإلنســانر وينب ــي ــا أن تص ـ مجيــع اوطــوا الالزمــة ملضافحــة التمييــل العنرــةك ةــد
السضان املنحدرين من أص أفةيقي يف مجيع املةاح اليت يشتم عليها نوام العدالة
( ـ) ينب ــي للــدول األعضــاءر ع يــة رصــد حالــة الســضان املنحــدرين مــن أص ـ
أفةيقــي و قيــيم التقــدم احملــةز و عليــل صــورهتم وحتديــد ال جــوا االجتماعيــة وصــياغة
السيا ــا العامــةر أن قــوم جبمــع عيانــا نحرــائية موثوقــة عــن حالــة حقــوو اإلنســان
للسضان املنحدرين من أص أفةيقير و رنيف لل البيانا وحتليلها و عميمهـا ونشـة ا.
البيانا اإلحرائية مبا يت ق والتشةيعا الوقنيةر مع احل ـاه علـ
وينب ي أن رنف
احلق يف اوروصية ومبدأ التحديد ال ايت للهوية
وجه الدعوة نىل مجيع أصـحاب املرـلحة املعنـيني للمسـااة يف الرـندوو
(و)
اوــال أو املشــةوع اوــال الــ ك أنشــ ه م وةــية حقــوو اإلنســان حتديــدا مــن أجــ
أنشطة العقد.
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