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الدورة السبعون
البند ( 71ب) من جدول األعمال املؤقت*
القضــــاى علـــــة العنمــــالة والتمييــــ العنمـــــا
وكااهية األجانب وما لتمـ ذـكلم مـن بعمـب
التنفيــك المــام عــنن وذانــامر عمــ لاذــان
ومتاذعتهما

ذانامر أنمطة بنفيك العقد الدويل ل لمنحدرلن من أص أفالقي
بقالا األمني العام
موجز
هكا التقالا مقدم عمن ذقـاار اجلمعيـة العامـة  .16/69وهـو لنمـب علـة املبـا را
األساسية اليت بضطلع هبا اجلهـا املعنيـة الاسيسـية قا بـة عمـا ل نـامر أنمـطة بنفيـك الـا
العقد الدويل للمنحدرلن من أص أفالقي ولتضمن بوصيا اهلدف منها احلفاظ علـة الـ م
الك متخض عنه إ نق العقد واالستفا ة منه ذأقمة قدر.
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أوال  -مقدمة
 - 1لُقــدم هــكا التقالــا إي اجلمعيــة العامــة عمــن ذقاارهــا  .16/69وهــو لنمــب علــة
ذانامر أنمطة بنفيك الا العقد الدويل للمنحدرلن مـن أصـ أفالقـي مـع مااعـاة املعلومـا
الـــيت بوفاهـــا والراى الـــيت ببـــدلها الـــدول وهي ـــا و ليـــا قـــوق ا نســـان والوكـــاال
املتخممــة التاذعــة ملن ومــة األمــم املتحــدة واملن مــا ا قليميــة واملؤسســا الو نيــة املعنيــة
حبقوق ا نسان واملن ما ـ احلووميـة ـا فيهـا من مـا األشـخا املنحـدرلن مـن أصـ
أفالقي.
 - 2وكانت اجلمعية العامة قـد أعلنـت ق قاارهـا  237/68الفتـاة املمتـدة مـن  1كـانون
الثاين/لنــــالا  2015ــــ  31كــــانون األول /لســــم  2024عقــــدا وليــــا مو ــــوعه
”املنحــدرون مــن أص ـ أفالقــي االعتــااف والعدالــة والتنميــة“ ،واعتمــد اجلمعيــة ذقاارهــا
 16/69ذانامر أنمطة بنفيك الا العقد.
 - 3أما اهلـدف الاسيسـي للعقـد فهـو العمـ علـة كفالـة ا تـاام يـع قـوق األشـخا
املنحــدرلن مــن أص ـ أفالقــي ا نســانية و الــامحم األساســية و.التــها وإعماهلــا .و ــد
اجلمعية العامة ألضا األهداف التالية
بع ل العم والتعاون علة المعد الو ين وا قليمي والدويل من أجـ كفالـة
(أ)
متتع األشخا املنحـدرلن مـن أصـ أفالقـي علـة مـو بـام حبقـوقهم االقتمـا لة واالجتماعيـة
والثقافية واملدنية والسياسية ومماركتهم الواملة علة قـدم املسـاواة ق يـع منـا ي احليـاة ق
اجملتمع؛
(ب) العم علة زلا ة ا ملام ذتنـو بـااا املنحـدرلن مـن أصـ أفالقـي ومقافتـهم
وإسهامامحم ق بنمية اجملتمعا ؛
(ج) اعتما أ ا قانونيـة و نيـة وإقليميـة و وليـة وبع ل هـا وفقـا عـنن وذانـامر
عم لاذان واالبفاقية الدولية للقضاى علة يع أشوال التميي العنما وكفالـة بنفيـك بلـم
األ ا علة مو كام وفعال.
 - 4وإ ــافة إي بلــم األهــداف أوصــت اجلمعيــة العامــة الــدول األعضــاى ذوجــه ــا
ذاال طن ذعد من األنمطة .ولقضي ألضا ذانـامر العمـ ذـأن بتخـك ذـاامر األمـم املتحـدة
وصنا لقها ووكاالمحا املتخممـة وسـاسا اهلي ـا املختمـة ال سـيما مفو ـية قـوق ا نسـان
وإ ارة شــؤون ا عــنم ومن مــة األمــم املتحــدة للتاذيــة والعلــم والثقافــة واملن مــا ا قليميــة
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واملؤسســا املاليــة وا ةاسيــة واملؤسســا الو نيــة حلقــوق ا نســان واجملتمــع املــدين إجــااىا
نوعية.
 - 5وعينت اجلمعية العامـة مفـوا األمـم املتحـدة السـامي حلقـوق ا نسـان منسـقا للعقـد
من أجـ متاذعـة بنفيـك األنمـطة املقـارة ق إ ـار العقـد .ولتضـمن ذانـامر األنمـطة بوصـيا
موجهــة إي املنســف ومفو ــية قــوق ا نســان مــن ذينــها التوصــية ذــ نق .لــة للتوعيــة
ذ ســهاما املنحــدرلن مــن أص ـ أفالقــي و التــهم مــن يــق مــدا التمتــع حبقــوق ا نســان
والقيام ،نل العقد ،ذتع ل ذانامر ال مالة املخمص للمنحدرلن مـن أصـ أفالقـي وبضـمني
قاعدة ذيانا مناهضة التميي فاعا ذمأن العقد.
 - 6و  30لاان/لونيه  2013ور معلوما بتمـ هبـكا التقالـا مـن األرجنـتني
وإلطاليــا وذــ و وســانت فنســنت وجــ ر النــا لن وكوذــا وكولومبيــا والواللــا املتحـــدة
األمالويــة ومــن إ ارة شــؤون ا عــنم ومن مــة األمــم املتحــدة للتاذيــة والعلــم والثقافــة واملقــار
اخلا املعين ناهضة األشوال املعاصاة مـن العنمـالة والتمييـ العنمـا وكااهيـة األجانـب
ومــا لتم ـ ذــكلم مــن بعمــب وفالــف اخل ـ اى العام ـ املعــين ذاملنحــدرلن مــن أص ـ أفالقــي.
ووفا ألضا املفو ية األوروذية ملناهضة العنمالة والتعمب واملقار املعين حبقوق األشـخا
املنحــدرلن مــن أصـ أفالقــي ومناهضــة التمييـ العنمــا فو ــية البلـدان األمالويــة حلقــوق
ا نسان معلوما شـأمما شـأن موتـب أمـني امل ـال ق كـ مـن إكـوا ور وكولومبيـا .ووفـا
ألضا العدلد من من ما اجملتمع املدين مد ن .
 - 7ولقــد أعــد التقالــا وفقــا ألهــداف العقــد وذنــاى علــة املعلومــا الــوار ة مــن اجلهــا
املعنية نفة الككا.

مانيا  -بنفيك أهداف وأنمطة العقد الدويل للمنحدرلن من أص أفالقي

ألف  -بع ل ا تاام يع احلقوق ا نسانية واحلالـا األساسـية للمنحـدرلن مـن أصـ
أفالقي و.التها وإعماهلا
 - 8أفــا املفو ــية األوروذيــة ملناهضــة العنمــالة والتعمــب ذــأن املنحــدرلن مــن أص ـ
أفالقــي مــا زالــوا لتعا ــون للتميي ـ ق العدلــد مــن البلــدان األوروذيــة .وأور ق بقالاهــا
السنو لعام  )1(2014أسباذا عدة بتااوح ذني األةاط العنمالة التقليدلة اليت بنبين البـا علـة
المور القدمية للسو نل قبة االستعمار واالسـتعبا وذـني األفوـار الـيت بمـور األفـالقيني

__________
( )1متاح علة .Annual%20report%202014.pdfwww.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/Annual_Reports/
15-14213
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علة أمم مهاجالن ألسباب اقتما لة و ما ـوب فـيهم .وركـا املفو ـية أن األشـخا
املنحدرلن من أص أفالقي ما زالوا لعيمـون ق مع ـم األ ـوال ذـدرجا متفاوبـة ق منـا ف
سونية ذاسسة اجتماعيا وكث ا ما بستوقفهم الما ة وبقوم ذتفتيمهم وال حيمـلون علـة نفـ
ــدما الاعالــة المــحية الــيت لتلقاهــا الســوان البــيض .وبناولــت املفو ــية ألضــا مســألة
استنساخ المور النمطية لألشخا السو ق احلياة الثقافية .ولقـد أههـا النقـال العـام الـداسا
ول كيفية معاجلة هكه املسألة ن ة عنمالة شدلدة احلدة ذني ذعض املعلقني ممـا لسـتدل منـه،
سبما ركا املفو ية ،علة جم املمولة احلقيقي.
 - 9وبفيد املفو ية ق التقالا ذأن عـد النجـ ني و ـالل اللجـوى و هـم مـن املهـاجالن
الــكلن لــد لون أوروذــا لت الــد ألســباب مــن ذينــها الواعــا الــداساة وانعــدام األمــن والفقــا.
فـالوث مـن املهـاجالن حيـاولون اجتيـاز البحــا األذـيض املتوسـ وصـوال إي سـوا أوروذــا.
ولقــد أ األزمــة االقتمــا لة واملاليــة الــيت بمــهدها أوروذــا إي ب الــد مــاوف العدلــد مــن
موا نيها من ا تـدام املنافسـة مـع املهـاجالن و ـالل اللجـوى والنجـ ني الوافـدلن ـدلثا علـة
فــا العمــ والســون املعقــول التولفــة ومــن بقلــص اخلــدما االجتماعيــة واســتحقاقا
الاعالــة .وذــا لن ــا علــة مــو مت الــد إي متلــف اعــا املهــاجالن علــة أمــم أفــاا ال
لسهمون ق إمااى اجملتمعا األوروذية ذ لمولون طـاا لنـال مـن معـال الثـاوة واالسـتقاار
االجتماعي املعهو ة .و البا ما لوـون املهـاجاون هـم أكثـا املتضـارلن مـن األزمـة االقتمـا لة
ن اا الربفا مستولا االستبعا االجتمـاعي الـك لعـانون منـه ذالفعـ  ،ـا لمـم ا فـاا
مستولا التعليم ،األما الك ل لد من صعوذة إعا ة التويف ق سوق عم بمـهد انوماشـا.
ونتيجة لكلم البا ما لمبح املهاجاون ألضـا ـحية لو ـع اجتمـاعي أكثـا بـدنيا ممـا لفضـي
إي أشوال متعد ة من التميي  .وبفيـد ألضـا املفو ـية ذـأن مناقمـة مسـألة اهلجـاة والتحـدلا
اليت بطا ها أما اور ومماو إال أن هكه املسألة كث ا ما بستخدم وبسـتل كمو ـو
ق السياسا المعبولة واحلمن االنتخاذية.
 - 10وأفــا الــدواسا املعنيــة ذسياســا اهلجــاة العامليــة ذــأن نســبة كــب ة مــن املهــاجالن
ونسلهم ق العال أ ع هم أشخا منحدرون من أصـ أفالقـي .وقالـت إن املهـاجالن البـا
ما لتعا ون ق ذلدان ا قامـة لوااهيـة األجانـب وملعاملـة عنمـالة .وذالنسـبة للمهـاجالن مـن
أص أفالقي قد لتفاقم التميي والعقبا اليت حتول ون إ ماجهم اجتماعيا مـن جـااى ـواج
الللة وا تماال سوى املعاملة ق العم  ،ال سيما ق الة األشخا الكلن ل لقنن و ـعهم.
اعــا اجملتمــع املــدين مــن بعب ــة
وركــا بلــم الــدواسا أنــه منــك ذدالــة العــام احلــايل زا
جهو ها ق يع أماى أوروذا ومشال أفالقيا لوفالـة سـنمة األفـالقيني الـكلن لتاكـون ذلـدامم
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ذســبب احلــاب و/أو انتــهاكا قــوق ا نســان و/أو انعـدام هــاوف احليــاة الواميــة و ــمان
موهلم علـة احلمالـة الدوليـة واملعاملـة النسقـة .ولقـد اشـتد القلـف مـن جـااى وفـاة النجـ ني
واملهــاجالن مــن أفالقيــا والمــاق األوس ـ ذمــورة مفجعــة ق أمنــاى عبــورهم البحــا األذــيض
املتوس ق األشها األوي من عام  .2015وحتاول أعدا كـب ة مـن ”املهـاجالن الـكلن وـوا
من املو “ ومن النج ني من أفالقيا جنوب المـحااى الوـ ا عبـور صـحار مشـال أفالقيـا
والبحا األذيض املتوس جمازفني ذأروا هم حبثا عن منر من ق أوروذا .وبلـح الـدواسا املعنيـة
ذسياســا اهلجــاة العامليــة علــة أن الضــاورة بقتضــي ذمــورة عاجلــة بــوف احلمالــة لنج ـ ني
واملهاجالن الوافدلن وهم ق جانب كـب منـهم مـن أفالقيـا ومـدهم ذـاللوا ا نسـاين املنسـم
وكفالة .الة قوقهم ا نسانية.
 - 11وقــدمت املقــارة املعنيــة حبقــوق األشــخا املنحــدرلن مــن أص ـ أفالقــي و ناهضــة
التميي العنما فو ية البلدان األمالوية حلقوق ا نسان بقالاا عن أنمطتها ،ـا ق رلـم،
عملية إعدا راسة موا يعية ذمأن املساس املتملة ذاالنتماى العاقي ون ـام العدالـة اجلناسيـة ق
الواللــا املتحــدة األمالويــة اــا التاكيـ فيهــا ذوجــه ــا علــة اســتخدام المــا ة للقــوة
متناسب واسـتعااا املعـال الدوليـة املطبقـة ق جمـال قـوق ا نسـان واملعلومـا
ذمو
اليت استقتها املفو ية من جلسا االستما العامة ومن القضالا احلدلثـة الـيت كـان هلـا صـدا
ق هــكا المــد  .وستتضــمن الدراســة ألضــا بوصــيا للواللــا املتحــدة ذمــأن أفض ـ ســب
التمد للتحدلا الااهنة املتعلقة ذالتميي العنما ق ن ام العدالة اجلناسية.
 - 12وذــالن ا إي ب الــد القلــف إزاى املعاملــة الــيت للقاهــا األمالويــون املنحــدرون مــن أص ـ
أفالقــي مــن ن ــام العدالــة اجلناسيــة وســلطا إنفــار القــانون ق الواللــا املتحــدة األمالويــة،
عقــد املفو ــية جلســا اســتما ذمــأن هــكه املســاس  .فمــثن ق  16رار/مــار ،2015
ن مت املفو ية ذناى علة لب احلوومة ،جلسة استما ذمأن مسألة االنتماى العاقـي ون ـام
العدالة اجلناسيـة ق الواللـا املتحـدة ،وأشـار ممثلـو احلوومـة إي أمهيـة جلسـة االسـتما بلـم
النعقا هـــا مـــع قـــاب لـــول الـــككاا اخلمســـني للمسـ ـ ا الـــيت انطلقـــت مـــن ســـلما إي
مـونتجما وقــدموا معلومـا عــن اجلهــو املبكولـة ملعاجلــة مســألة التمييـ العنمــا ق ن ــام
العدالة اجلناسية ،ومن ذينها ،بموي فاقـة العمـ الاساسـية املعنيـة مارسـا المـا ة ق القـان
احلا والعمالن وعن إقامة ليا للاصد والتقا ي اهلـدف منـها القضـاى علـة أ متييـ مـن
هكا القبي  .وسلطت من ما اجملتمع املدين اليت ضا جلسة االسـتما الضـوى علـة عـدم
بناسب وقع ن ام العدالة اجلناسيـة علـة األمـالويني املنحـدرلن مـن أصـ أفالقـي ومـن أمالوـا
النبينية ال سيما ق سياق ما لسمة ذسياسة ”النوافـك اططمـة“ وعمليـا احلـب اال تيـا ي
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وأســاليب حتدلــد مبــالا الوفالــة وإصــدار األ وــام .وكــار املفو ــية بأكيــد ــاورة إذــااز
القضالا املتملة ذاالنتماى العاقي الـيت لتناوهلـا ن ـام العدالـة اجلناسيـة ق الواللـا املتحـدة ذقـدر
أك و اورة أن بضع الدولة استاابيجية وقاسية.
 - 13وفضــن عــن رلــم ذــا ر املفو ــية ق  27بمــالن األول/أكتــوذا  ،2014ذتن ــيم
جلسا استما ذمأن العنمالة ق ن ام العدالـة ذالواللـا املتحـدة بلقـت نهلـا معلومـا
من من ما اجملتمع املدين ومن احلوومة .وأشار مقدمو االلتماسـا ذوجـه ـا إي ذـاامر
لمـوهبا التنمـي العنمــا مـن قبيـ ذانــامر ”التوقيـف والتفتـي “ ق مدلنــة نيولـورع وعــدم
املساىلة اجلناسية ق اال إفااط مسؤويل إنفار القانون ق استخدام القوة.
 - 14وق  20رار/مار  2015عُقد جلسـة اسـتما ذمـأن ذن ـا عـن قتـ شـباب
منحدرلن من أص أفالقـي ق ال ازلـ بلقـت املفو ـية نهلـا معلومـا عـن مـا لتعـاا لـه
الككور ال ازلليون املنحدرون من أص أفالقي ممن بتااوح أعمارهم ذني  15و  19عامـا مـن
أعمال عنف ذللت مستوا لبعق علة ا زعاج .وأفا مقـدمو االلتماسـا ذـأن قـوا األمـن
احلووميــة والمــا ة العســوالة ــالعتان ق بلــم األعمــال ممــا لســتدل منــه علــة وجــو ن عــة
عنمالة مؤسسية ومتيي ق جهاز األمن والعدالة ال ازلليني .ومن األمور املث ة للقلف الـيت
بســلي الضــوى عليهــا ــاال ا عــدام الــيت لــدعة وقوعهــا ذلـ ءاكمــة و ــاال اال تفــاى
القسا واللجوى علة مو مفاط إي احلـب اال تيـا ي والعـد ـ املتناسـب مـن اطتجـ لن
وكثاة ال ازلليني املنحدرلن من أص أفالقي ذني ن الى السجون.
 - 15وقدم الفالف املعين حبقـوق األقليـا بقالـاا عـن الـة سـوان اجلمهورلـة الدومينيويـة
املنحــدرلن مــن هــاليت والسياســا التميي لــة الــيت بتبعهــا الدولــة يــال هــؤالى األفــاا يــق
لتعا ون لنعتقال والطا اجلماعي.
 - 16ون ــم مــؤمتا أفاومدرلــد الــدويل ق لاان/لونيــه  ،2015جتمعــا للمن مــا ــ
احلووميــة شــارع فيــه ممثلــون مــن ليــا قــوق ا نســان التاذعــة لألمــم املتحــدة .وأعــاب
املماركون ،ق الوميقة اخلتامية لنجتما  ،عن بضامنهم مـع األمـالويني املنحـدرلن مـن أصـ
أفالقي ق مواجهة وا ا القت اليت وقعـت ق كارولينـا اجلنوذيـة ذالواللـا املتحـدة ومقتـ
الف املهاجالن ق مياه البحا األذيض املتوس و عـوا الـدول األعضـاى إي إاـا ـ فـور
لتلــم املمــاك  .وأعاذــوا ألضــا عــن ذــالا قلقهــم إزاى مقت ـ المــباب ق شــوار األمــالوتني
ال سيما ق ال ازل وأمالوا الوسطة.
 - 17وقـــدم موتـــب أمـــني امل ـــال ذوولومبيـــا بقالـــاا عـــن أعمالـــه فيمـــا ـــص االعتـــااف
ذاألشخا املنحدرلن من أص أفالقي ذوصفهم حالا للوا املسلح الدا لي ومتاذعة بنفيـك
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املاســـوم رقـــم  )2011( 4635املتعلـــف ذالتعولضـــا ور األرا ـــي .وأشـــار إي أن الـــوا
املسلح أ عف البنية االجتماعية للوولومبيني املنحدرلن مـن أصـ أفالقـي ونـال مـن بواملـهم
الثقــاق شــأمم شــأن ــاعيت الاال ـ ال والبــالينو و .وأفــا املوتــب ذأنــه لعم ـ علــة كفالــة أن
بؤ ــك قــوق الوولــومبيني املنحــدرلن مــن أصـ أفالقــي ذوصــفهم ــحالا للــوا املســلح ق
االعتب ـار علــة مــو واف مــن أج ـ إرســاى أس ـ بلــي مســتدام ق البلــد و ــمان االعتــااف
ذاحلقوق اجلماعية ق األرا .وركا املوتب ألضـا أنـه لعـاك شـواوا التمييـ ولوفـ ا تـاام
احلقوق اجلماعية للوولومبيني املنحدرلن من أص أفالقي ق املوافقة احلاة املسـتن ة قبـ اذـار
ألة قاارا بتم ذاستخدام أرا يهم واستلنهلا.
 - 1النساى والفتيا
 - 18لنبلـي للــدول قتضـة ذانــامر األنمــطة بعمـيم مااعــاة االعتبـارا اخلاصــة ذاجلنســني
عند و ع السياسا العامة ورصد بنفيـكها مـع أ ـك اال تياجـا اخلاصـة ذالنسـاى والفتيـا
املنحــدرا مــن أصـ أفالقــي وواقعهــن ق االعتبــار ــا لمــم جمــاال عــدة مــن ذينــها جمــال
المحة اجلنسية وا واذية و قوق ا واب.
 - 19وقدمت الواللا املتحدة بقالاا عـن ممـاو لتعلـف اولـة املـاأة األعمـال احلـاة ق
األمــالوتني ،وهــو مبــا رة محــدف إي االســتفا ة مــن المــااكا ذــني القطــاعني العــام واخلــا
بمجيعا للنمو االقتما المام للجميع ق نمف الواة اللـا ..وأفـا ذـأن املبـا رة ب لـد
مــن فــا النســاى املـ اوال لألعمــال احلــاة وبُمــجع علــة البــدى ق بع لـ املمــارلع المــل ة
واملتوسطة احلجم ذتحسني فا الوصول إي األسـواق واحلمـول علـة رأ املـال واكتسـاب
املهارا وذناى القدرا وامتنع زمام القيا ة .ولقـد وقعـت وزارة اخلارجيـة مـككاا بفـاهم
مــع وومــا أورو ــوا وذ ـ و وشــيلي وكولومبيــا واملوســيم مــن أج ـ النــهوا ذتلــم
املمارلع وكفالة ةوها.
 - 20وق الفتـــاة مـــن  29أللول/ســـبتم إي  3بمـــالن األول/أكتـــوذا  ،2014ن مـــت
نهلـا ذوجـه ـا علـة
مفو ية البلدان األمالوية حلقوق ا نسان زلارة لوولومبيا رك
الة النساى املنحدرا من أص أفالقي وبلقت معلوما عن العقبـا الـيت بعتـاا مـول
هــؤالى النســاى علــة املعلومــا األساســية مــن الدولــة ،ــا فيهــا ا مــاىا املمــنفة ســب
االنتماى العاقي والسن وا عاقة و رلم من العوام  .وبلقت معلوما ألضا عن أما الـوا
املسلح ق النساى املنحدرا من أص أفالقـي وعـن أعمـال العنـف البـدين والنفسـي واجلنسـي
الــيت اربوبــت ــنل الــوا  .وأشــا املفو ــية إي وجــوب أن بأ ــك الدولــة ق االعتبــار
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أشوال التميي املتعد ة اليت بتعاا هلا النسـاى املنحـدرا مـن أصـ أفالقـي وأن بسـاعد علـة
بيس مماركتهن ق و ع السياسا املتملة حبقوقهن ا نسانية.
 - 21وق الفتاة من  26إي  28لاان/لونيه  2015ن مت شبوة نساى أمالوا النبينيـة
ومنطقة البحا الوارلل والمتا املنحدرا من أص أفالقي اجتماعا ق نيوـارا وا للقيـا ا
النساسية ق املنطقة وسلطت املماركا ق االجتمـا الضـوى علـة التـهن مـن يـق التمتـع
مـوهلن
حبقوق ا نسان و لبت أن بتخك الدول إجااىا ءد ة فيما لتعلف حدو لة فا
علة التعليم والعم وإعمال قوقهن اجلنسية وا واذيـة وشـدة بعا ـهن للعنـف القـاسم علـة
نو اجلن وانعدام األمن.
 - 22وبناولـت شـبوة أشـانيت ذـ و (شـبوة المــباب املنحـدرلن مـن أصـ أفالقـي) أشــوال
التميي املتعد ة الـيت بواجههـا شـاذا ذـ و املنحـدرا مـن أصـ أفالقـي واحللقـا الدراسـية
اليت عقد ق يع أماى البلـد للتعالـف ذسـب الوقالـة مـن الوفيـا النفاسـية والتوعيـة ذأمهيـة
الاعالة اجلنسية وا واذية.
 - 2ذناى القدرا
 - 23أولت مفو ية األمـم املتحـدة حلقـوق ا نسـان اهتمامـا اصـا لتع لـ املعافـة واخلـ ة
العملية حبقوق ا نسان ذني قيا ا املنحدرلن من أصـ أفالقـي .ولقـد لبـت اجلمعيـة العامـة
منها حتدلدا أن بواص نل العقد ذانـامر ال مالـة املخمـص للمنحـدرلن مـن أصـ أفالقـي.
فال نامر لتيح للمماركني فيه فاصة للـتعلم ذمـورة موثفـة ـا لعمـف فهمهـم لمـووع األمـم
املتحــدة و ليامحــا القاسمــة ق جمــال قــوق ا نســان مــع التاكيـ علــة القضــالا الــيت محــم ،ذوجــه
ا  ،املنحدرلن من أص أفالقي .وذوجه عام ،بت امن األنمـطة الـيت بقـام ق إ ـار ال نـامر
ملدة منمة أساذيع ق جنيف مع ورا ليا قوق ا نسان وبتـيح للممـاركني ق ال نـامر
بفهـم الليـة الدوليـة حلقـوق ا نسـان ذمــو أفضـ  .وبتـاح ألضـا للممـاركني البـالا عــد هم
 10أشــخا الفاصــة الكتســاب ـ ة عمليــة وبلقــي بــدرلب مباشــا مــن اخل ـ اى .ولمــم
احلوومية.
ال نامر إ ا ا بقدمها وكاال من ومة األمم املتحدة واملن ما
 - 24ولتمث هدف ال نامر ق ا سهام ق بوولن جي جدلد من النمـطاى املنحـدرلن مـن
أص ـ أفالقــي بتــوافا لــدلهم معلومــا أساســية ممتــازة و ـ ة عمليــة ميوــن أن بســتفيد منــها
جمتمعـامحم ومن مـامحم .ولسـمح ألضـا ال نـامر للممـاركني فيـه ذا سـهام علـة مـو أفضـ ق
.الـة وبع لـ احلقـوق املدنيــة والسياسـية واالقتمــا لة واالجتماعيـة والثقافيــة للمنحـدرلن مــن
أص أفالقي ق ذلدامم.
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 - 25ولو ع سياسـا عامـة و نيـة ق كولومبيـا بنفيـكا ألنمـطة العقـد ،لسـا املفو ـية
إجااى ببا ل لآلراى ذني قطاعـا اجملتمـع املـدين ،ال سـيما ممثلـي القواعـد المـعبية للوولـومبيني
املنحــدرلن مــن أص ـ أفالقــي واحلوومــة .وانبثــف مــن ببــا ل الراى رلــم من ــوران .فاهلي ــا
احلوومية وذعض قطاعا اجملتمع املدين رأ ق اعقد فاصة لتسلي الضوى علـة الوولـومبيني
املنحدرلن من أص أفالقي والعم علة كفالة ا تاام مقافتهم من ـنل .لـة و نيـة .ورأ
احلاكــا االجتماعيــة اطليــة املعنيــة ذــاحلقوق ق األرا ــي واحلقــوق االقتمــا لة واالجتماعيــة
والثقافية والنساى السو ق العقد فاصة لتمحيح ما نتر عن أ طاى العهو القدمية مـن فـوارق
لومنا هكا .واعت ألضـا احلاكـا اطليـة الوولـومبيني املنحـدرلن
ومتيي هيولي قاسمني
من أص أفالقي مـن الضـحالا الاسيسـيني للـوا املسـلح والسـتلنل المـناعا االسـتخااجية
ألرا ــيهم ممــا أســفا عــن بمــا هم ا ليــا .و لبــت أن لمــارع الوولومبيــون املنحــدرون مــن
أص ـ أفالقــي ق عمليــة الســنم وأن لااعــة علــة النحــو الواجــب ق القــاارا الــيت ذمــهم
قهم ق املوافقة احلاة املسبقة املستن ة.
 - 26ومــا ذا ــت املفو ــية بعم ـ مــع احلوومــا علــة و ــع سياســا و نيــة مناهضــة
للعنمــالة وبطــولا بلــم السياســا ــا فيهــا سياســا بتعلــف ذاملنحــدرلن مــن أصـ أفالقــي.
وقامــت مــن ــنل موتبــها ا قليمــي ق أمالوــا الوســطة ذــدعم املؤسســا الو نيــة حلقــوق
ا نسان ق املنطقة بع لـ ا لقـدرمحا علـة رصـد قـوق ا نسـان اخلاصـة ذاملنحـدرلن مـن أصـ
أفالقــي .ففــي عــام  ،2014عملــت املفو ــية مــع املؤسســا الو نيــة حلقــوق ا نســان ق
السلفا ور ونيوارا وا علة معاجلة اال عنمـالة ومتييـ عنمـا ـد أشـخا منحـدرلن
مــن أص ـ أفالقــي وعلــة بع ل ـ ليــا المــووا ق هــكلن البلــدلن .وقامــت ألضــا ذتــدرلب
مــا لاذــو علــة  50مــن مــوهفي قـــوق ا نســان ق بلــم املؤسســا علــة كيفيــة بنفيـــك
ذاوبوكــــوال التــــد ق ــــاال التمييــ ـ العنمــــا  .ولقــــد و ــــعت املفو ــــية بلــــم
ال وبوكــوال ذالتعــاون مــع املؤسســا املــككورة وهــي عبــارة عــن مبــا بوجيهيــة بتعلــف
ذويفية حتدلد المواوا اخلاصة ذالعنمالة والتميي العنما وبسجيلها ومعاجلتـها ومتاذعتـها.
وق لاان/لونيـه  2015أجـا املفو ـية ذاالشـتااع مـع املؤسسـا نفـة الـككا استقمــاى
علة ا نتانت ذلاا رصد بنفيك ال وبوكـوال  .وذاالسـتعانة ذاملعلومـا الـيت ستسـتقة مـن
االستقماى ستقوم املفو ـية ذتقيـيم التحـدلا الـيت واجهتـها املؤسسـا لـدا حتدلـد ـاال
التمييـ العنمــا ا املنحــدرلن مــن أص ـ أفالقــي وبســجيلها ومعاجلتــها .وق عــام ،2014
قدمت املفو ية عما بقنيا للمفو ية الو نية ملناهضة العنمالة وموتـب أمـني امل ـال ق ذنمـا
ق سياق إعـدا راسـة ذمـأن التنمـي العنمـا  .وق عـام  ،2015ستضـع املفو ـية مبـا
بوجيهية ذمأن كيفية منع اال التنمي العنما وبسجيلها والتمد هلا.
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 - 27وبـوفا املفو ـية التـدرلب للمــوهفني العمـوميني ق وزارا العـدل والمـحة والتعلــيم
والقــوا املســلحة ق ولــة ذوليفيــا املتعــد ة القوميــا ق جمــايل مناهضــة العنمــالة وإعمــال
قوق ا نسان مع مااعاة الفـ اوق ذـني اجلنسـني .وبنـدرج الـدورا التدرلبيـة ـمن التـداذ
الوقاسيــة الــيت بتخــكها احلوومــة ملعاجلــة مــا بواجهــه اعــا المــعوب األصــلية واألشــخا
املنحدرون من أص أفالقي واملهاجاون من متيي عنما ومؤسسي.
 - 3البحوا
 - 28ستقوم ذـاامر األمـم املتحـدة وصـنا لقها ومواببـها قتضـة ذانـامر األنمـطة ذـ جااى
راســا  ،ك ـ ق جمــال ا تماصــه و بــه ،وذتقــدم بقــارلا عــن موا ــيع العقــد .وق هــكا
المد  ،بعوف املفو ية علة إعدا منمور ذمأن إعمال قوق املنحدرلن مـن أصـ أفالقـي
واحلف ق التنمية .وستوون الوميقة ثاذة لي عملي لستاشد ذه ق العم جنبـا إي جنـب مـع
األشــخا املنحــدرلن مــن أصــ أفالقــي ق ســياق جمتمعــامحم اطليــة ق يــع أمــاى العــال
لتموينهم من إعمال قهم ق التنمية .وعلة الا م مـن أن املنمـور لسـتهدف ق املقـام األول
احلووما وهي ا األمم املتحدة فسوف بستفيد منـه ألضـا سـاسا املن مـا الدوليـة واجملتمـع
امل ـدين والبــا ثون .ولتمث ـ اهلــدف منــه ق بوعيــة اجلهــا صــا بة املمــلحة ذــاأل ا القانونيــة
الدولية القاسمـة وحبقـوق املنحـدرلن مـن أصـ أفالقـي وجتـارهبم التار يـة وو ـعهم ق العمـا
احلــايل .وســيجا بــوف أمثلــة عمليــة وإبا ــة املمارســا اجليــدة واأل وا النزمــة ملســاعدة
هي ــا األمــم املتحــدة والــدول واجملتمــع املــدين علــة ذطــي الـ امر ا ةاسيــة املناســبة ق هــكا
المــد وو ــعها وبنفيــكها ورصــد بنفيــكها مــن أج ـ إعمــال قــوق املنحــدرلن مــن أص ـ
أفالقي.
 - 29وستضع الدول ق إ ار ذانامر األنمطة ،بداذ فعالة للقضاى علـة التنمـي العنمـا
وبنفكها .فضباط الما ة واألمن واهلجاة والسـجون للجـأون إي التنمـي العنمـا والعاقـي
ذطاق ش بيثة سـواى عـن ـ قمـد أو عـن عمـد .والواقـع أن التنمـي العنمـا ميوـن أن
لسفا عن إقدام ـباط إنفـا ر القـانون ذمـو فـا علـة اذـار قـاارا متيي لـة أو لفضـي إي
اببا سياسـا وممارسـا ق إنفـار القـانون لوـون هلـا وقـع ـ متناسـب علـة ف ـا ذعينـها
ون أ ســند ممــاو لتم ـ ذ نفــار القــانون .وميوــن أن لــتمخض عنــه معتقــدا باس ـ ق
مؤسســـا ذأكملـــها وق اجملتمـــع ذأســـاه .وملســـاعدة الـــدول األعضـــاى ق جهو هـــا بعوـــف
املفو ية علة و ع لي عملي ملوافحـة التنمـي العنمـا لتضـمن بوصـيا ءـد ة موجهـة
ملسؤويل إنفار القانون اللاا منها منع بلم املمارسة وموافحتها.
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 - 30ولقــد كــا املقــار اخلــا املعــين ذاألشــوال املعاصــاة للعنمــالة والتميي ـ العنمــا
وكااهية األجانب وما لتم ذكلم من بعمب بقالاه املوا يعي لعام  2015ملسـألة التنمـي
العنما ( .)A/HRC/29/46وأكد أن بلم املمارسة بمو انتهاكا حلقـوق الف ـا املسـتهدفة
أو األفاا املستهدفني ذالن ا إي أما ق جوهاها ممارسة متيي لة وألمـا بـؤ إي بفـاقم التمييـ
الواقع ذالفع ذسبب األص العاقي أو االنتماى إي أقليـة .وسـل الضـوى علـة التـداذ املتخـكة
علة المعيد الـدويل وا قليمـي والـو ين ملوافحـة التنمـي العنمـا و طـاه و عـا وكـاال
إنفار القـانون إي اذـار بـداذ بمـالعية ملوافحـة التمييـ والعنمـالة .و عـا ،فضـن عـن رلـم،
الدول إي ع ذيانا عن عمليا إنفـار القـانون بمـم إ مـاىا ممـنفة سـب االنتمـاى
العاقي مما لعد أماا اورلا مبا وجو التنمي العنما من عدمه وحتدلد مداه.
 - 31وكمــا لبــت اجلمعيــة العامــة ،أنمــأ املفو ــية ق قاعــدة ذيانامحــا املتعلقــة ذالوســاس
العملية ملوافحة العنمالة والتميي العنما وكااهية األجانب وما لتمـ ذـكلم مـن بعمـب
(قاعدة البيانا اخلاصة ناهضة التميي )( )2فاعـا لنمـب علـة أهـداف العقـد .ولمـم أ بـار
العقد واملعلوما والوماسف املتملة ذه ورواذ مفيدة.
 - 32وأفــا من مــة األمــم املتحــدة للتاذيــة والعلــم والثقافــة ذأمــا بســهم ق بنفيــك أنمــطة
العقد من نل ذاناجمني كب لن أال ومها مماو الف الاقيف الك اسـته ق عـام 1994
ل لا ة ف هم مأساة العبو لة وبداعيامحا علة التارل احلـدلق وبـككاها ،وسلسـلة بـارل أفالقيـا
العــام ،وهــي جمموعــة مــن املنمــورا العلميــة ذــدأ إصــدارها عــام  1964لتمــحيح اخلطــاب
املتحام علة أفالقيا وبار ها وبسلي الضوى علة إسـهام الثقافـا واحلضـارا األفالقيـة ق
املس ة العامة لتطور البمالة.
 - 33وق االجتمـــا الـــك عقـــد ق موســـيوو ســـييت ق بمـــالن الثـــاين/نوفم ،2014
ناقمت اللجنة العلمية الدولية ملماو الف الاقيف األنمطة اليت من شأما أن بمـو إسـهاما
نوعيا كب ا ق العقد.
 - 34وو عت اليونسوو ،ناسبة العقد ذاناجما مدبه  10أعوام ( )2024-2015اللـاا
منه بوف معلوما مفيدة عن القضالا الـيت لنمـب عليهـا التاكيـ ق العقـد واأل ـداا اهلامـة
ق بارل املنحدرلن من أصـ أفالقـي .وسـيجا ق هـ شـااكة مـع مفو ـية األمـم املتحـدة
حلقوق ا نسان نما ال نامر ذالللا ا سبانية وا نولي لة وال بلالية والفانسية.
__________
( )2ان ا .http://adsdatabase.ohchr.org/SitePages/Anti-discrimination%20database.aspx
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 - 35وق سياق ا سـهام ق أنمـطة العقـد ،بعوـف اليونسـوو علـة و ـع منمـور لتضـمن
عا ا عاما للمعارف املتا ة فيما لتعلف ذاالستعبا وجتارة الاقيف ق صيلته النهاسية.
 - 36وأ از اليونسوو ألضا بقـدما ق بنفيـك املا لـة الثانيـة مـن ممـاو سلسـلة بـارل
أفالقيا العام يق اا و ع موا باذولة موجهة للتعليم الامسي و ـ الامسـي وإعـدا اجمللـد
التاسع ق سياق استومال السلسلة .وبمم املوا التاذولة اليت أعـدمحا أفاقـة صـيا ة مـن أجـ
املــدار األفالقيــة مــوج ا للمنــاهر التعليميــة وأ لــة للمدرســني وكتــب مدرســية للف ــا
العمالة ( 10إي  12عاما و  13إي  16عاما و  17إي  19عاما).

ذاى  -زلا ة ا ملام ذتنو بـااا املنحـدرلن مـن أصـ أفالقـي ومقافتـهم وإسـهامامحم ق
بنمية اجملتمعا وكفالة ا تاام رلم ذقدر أك
 - 37لـدعو ذانـامر أنمـطة العقـد الـدول واجملتمـع الـدويل إي اال تفـال ذبـدى العقـد .ولقــد
لسا مفو ية األمم املتحدة حلقوق ا نسان وإ ارة شؤون ا عـنم وموتـب رسـي اجلمعيـة
العامة إقامة مناسبا عدة أ لقت من نهلا إشارة ذدى العقـد .وق  9كـانون األول /لسـم
 ،2014أقيمــت ق ماك ـ شــوم و للبحــوا ق جمــال مقافــة الســو الوــاسن ق هــارل دلنــة
نيولورع مناسبة أجالت فيها قااىة عامة لإلعنن العاملي حلقوق ا نسـان ورلـم ا تفـاال ذيـوم
قوق ا نسان ( 10كانون األول /لسم ).
 - 38ولقد استه العقد رمسيا ذاملقا ق لوم قـوق ا نسـان و ضـا اال تفـال ممثلـون عـن
الدول األعضاى واألمم املتحدة و ليا متاذعة مؤمتا لاذـان األرذـع واجملتمـع املـدين وكـان مـن
ذني احلا الن ألضا زمنى ساذقون من ذانامر ال مالة الك بضطلع ذه مفو ية األمـم املتحـدة
حلقوق ا نسـان .و ـم املتولمـون املمثلـة الداسمـة للواللـا املتحـدة ووزلـا العـدل وممـلحة
السجون جبنوب أفالقيـا والـوزلا املسـؤول عـن موتـب بع لـ سياسـا املسـاواة العنمـالة ق
ال ازل ووزلا ارجية إلطاليا .وشارع ألضا ق املناسبة ممثلون عن فالف اخل اى العامـ املعـين
ذاملنحدرلن من أص أفالقـي والفالـف العامـ احلوـومي الـدويل املعـين ذالتنفيـك الفعـال عـنن
وذانامر عم لاذان واللجنة املخممة املعنية ذو ع معال بوميلية .و ضا كـكلم املناسـبة
فالف اخل اى البارزلن املستقلني املعين ذتنفيك إعنن وذانامر عم لاذان واملقـار اخلـا املعـين
ذاألشـــوال املعاصـــاة للعنمـــا والتمييــ العنمـــا وكااهيـــة األجانـــب ومـــا لتمــ ذـــكلم
من بعمب.
 - 39ومشلـت ألضــا املناســبا الـيت أقيمــت ،مــؤمتاا صــحفيا واجتماعـا مــع ممثلــي اجملتمــع
املــدين والوفــو قبـ وذعــد اال تفــال .ولقــد روجــت مفو ــية قــوق ا نســان وإ ارة شــؤون
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ا عنم للحدا علة نطـاق واسـع مـن ـنل قنـوا ابمـال شـ مـن ذينـها منتـدلا رقميـة
ومسعية وذمالة والبق علة ا نتانت وموا مطبوعة ووساس التواص االجتماعي.
 - 40وق جنيــف ،استضــافت البعثــة الداسمــة لل ازل ـ وجامالوــا وجيبــوو وكوســتارلوا
وكولومبيــا والواللــا املتحــدة جنبــا إي جنــب مــع مفو ــية األمــم املتحــدة حلقــوق ا نســان
واالحتــا األفالقــي مناســبة أقيمــت ق  16كــانون األول /لســم  2014ا تفــاال ذاســتهنل
العقد.
 - 41ووفا إ ارة شؤون ا عنم بلطية ألنمطة عدة أ اا وميقة الملة ذالعقد مـن ذينـها
االجتماعا الافيعة املستوا الـيت عقـد ذمـأن أفالقيـا علـة هـام املناقمـة العامـة ق ورة
اجلمعيــة العامــة التاســعة والســتني واال تفــال ذيــوم أفالقيــا ( 25ألار/مــالو) .و ــنل الفتــاة
املمــمولة ذــالتقالا أصــدر ا ارة  14نمــاة صــحفية ( 9ذالللــة ا نولي لــة و  6ذالفانســية)
بتناول أمورا بتم ذالعقد.
 - 42وق  22نيســان/أذال  ،2015ا تف ـ اجمللـ الــداسم ملن مــة الــدول األمالويــة ذبــدى
العقد ق اجتما ا عاا فيه اى من ذلدان املنطقة رؤلتهم واستاابيجيامحم فيمـا لتعلـف
ذالويفية الـيت ميوـن هبـا االسـتفا ة مـن إ يـاى الـككاا ق النـهوا ذاملنحـدرلن مـن أفالقيـا ق
األمالوتني .وق لاان/لونيه  ،2014اذك اجلمعية العامـة ملن مـة الـدول األمالويـة قـاارا
أكد فيه البلدان جمد ا أمهية مماركة املنحدرلن من أص أفالقي ذمـورة كاملـة وعلـة قـدم
املســــاواة ق احليــــاة السياســــية واالقتمــــا لة واالجتماعيــــة والثقافيــــة جبميــــع جوانبــــها ق
ذلدان األمالوتني.
 - 43وق  20رار/مار  ، 2015قامـت مفو ـية األمـم املتحـدة حلقـوق ا نسـان ـنل
قوق ا نسـان الثامنـة والعمـالن املعنونـة ”الـتعلم مـن امليسـي التار يـة ملوافحـة
ورة جمل
التميي العنما  ،ذتن يم لقـة نقـال ا تفـاال ذـاليوم الـدويل للقضـاى علـة التمييـ العنمـا ،
بنــاول املمــاركون فيهــا ذالتحليـ الــاواذ ذــني أشــوال العنمــالة ق الـ من املا ــي وأشــواهلا
املعاصــاة .و ــمت احللقــة وزلــاة العــدل الفانســية ورســي التحــالف الــدويل للمواقــع اطاكــة
للضم وممثلة إ ارة ءفوها زللندا ق هولندا وممث اليونسوو.
 - 44وق  21رار/مار  ،2015قامت املفو ية ،ذنـاى علـة لـب من مـا أهـايل ذنمـا
املنحدرلن من أص أفالقي ،ذتوف الدعم من نل موتبها ا قليمي ألمالوا الوسـطة وجنبـا
إي جنب مع منسف األمم املتحدة املقيم ق ذنما من أج اسـتهنل العقـد ـنل اليـوم الـدويل
للقضاى علة التميي العنما .
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 - 45وأنتجت إ ارة شؤون ا عـنم ذالتعـاون مـع مفو ـية األمـم املتحـدة حلقـوق ا نسـان
مــوا بــاوج ألنمــطة العقــد مــن ذينــها ملمــقا ذالللــا ا ســبانية وا نولي لــة والفانســية
و ذاذي عليها شعار العقد قامت مااك األمم املتحدة لإلعنم ذتوزلعهـا ق مناسـبا أقيمـت
ق املقــا ذينــها ”لــوم قــوق ا نســان“ .ولــدا إزا ــة الســتار عــن النمــف التــككار الــداسم
املقام بواميا لضحالا الاق وجتارة الاقيف ع اطي األ لسي .وسوف بنمـا ا ارة ق أوا ـا
عام  2015مطولة بتضمن ذانامر أنمطة العقد.
 - 46وأنتجت ا ارة ذاالشتااع مع مفو ية قـوق ا نسـان ق إ ـار ذانـامر ”منجـ ا
األمــم املتحــدة“ فيلمــي فيــدلو ذالللــا الامسيــة الســت .صــدر األول ”أ فــا الاقيــف أرا
األجــدا “ ق نيســان/أذال  2015ولــاو قمــة أ فــا الاقيــف  -شــعب اللــواله يتمــي -
الــكلن لعيمــون ق واللــيت كارولينــا اجلنوذيــة وجورجيــا ذالواللــا املتحــدة .أمــا الفــيلم الثــاين
”ال ازل ـ قمــة العبو لــة“ فمــدر ق متوز/لوليــه  2015ولتنــاول قمــة الووللومبــوال وهــم
ذاازلليون من نس العبيد املنحدرلن من أص أفالقي لوافحون مـن أجـ قـوقهم ق األرا
وسيجا إعدا نس منقحة وأعمال أ اا من إنتاج بليف لون األمم املتحـدة بمـم ذانـامر
قمص من األمم املتحدة وجملة ”القان  “21ا بارلة.
 - 47ولتضمن عد شها نيسان/أذال من جملـة ا ارة ”أفالقيـا اجلدلـدة“ مقاذلـة أجالـت
مـع رسـي اجلمعيـة العامــة ذمـأن األمهيـة التار يــة للعقـد مقتانـة ذتحقيــف ممـور لتنـاول يــاة
املنحدرلن من أص أفالقي الكلن انتقلوا من الواللا املتحدة إي انا واستقاوا هبا.
 - 48وعملــت مفو ــية قــوق ا نســان ومااك ـ األمــم املتحــدة لإلعــنم مــع املؤسســا
األكا ميية والوكـاال احلووميـة واجملتمـع املـدين واجلمهـور علـة بـاولر أهـداف العقـد .ففـي
لاان/لونيه  ،2015شاركت املفو ية ق اجتمـا قمـة افتتـا ي ق كنـدا ن متـه احلوومـة
واللجنة الوندلة املعنية ذالعم مع اليونسوو للقا ة احلووميني السو وقدمت نلـه املفو ـية
ذانـــامر أنمـــطة العقـــد .وبناولـــت ألضـــا ذ اـــاز األ وار واألنمـــطة املتوقـــع أن بضـــطلع هبـــا
احلووما ومن ومة األمم املتحدة واجملتمع املـدين وسـاسا اجلهـا املعنيـة .وركـ القـا ة علـة
ور احلووما وحتدلـدا علـة ور الساسـة واملسـؤولني املنتخـبني ق بنفيـك ال نـامر .وابفقـوا
ألضا علة إلنى اهتمام ا للمباب املنحدرلن من أصـ أفالقـي .ولُتوقـع اال ـطن ذعـد
من مبا را املتاذعة علة متلف املستولا ق كندا .ولقد ذدأ ذالفعـ بلـوح ذـوا ر ذعضـها
ومن ذينها التخطي لعقد اجتما قمة ماين من هكا القبي ق عام .2016
 - 49وق ال ازلــ  ،أ لقــت احلوومــة إشــارة ذــدى العقــد مــاركة مســؤولني وــوميني
و ذلوماسيني وممثلني عن اجملتمـع املـدين وصاصـة قيـا ا املنحـدرلن مـن أصـ أفالقـي وممـثلني
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عــن املن مــا احلووميــة والــدواسا األكا مييــة وا عنميــة .وكانــت مفو ــية األمــم املتحــدة
حلقوق ا نسان ممثلة ألضا ق االفتتاح .ون م احلفـ أمانـة بع لـ سياسـا املسـاواة العنمـالة
ومنسف األمم املتحدة املقيم .ولقد أقيم ق إ ار املهاجان الثـامن ألفـنم أمالوـا النبينيـة وهـو
مهاجان سنو اهلدف منه بسلي الضوى علة جتارب نساى أمالوا النبينية السو .
 - 50وق الوونلو عقد ماك األمم املتحدة لإلعنم ق ذاازافيـ مـع املسـؤولني احلوـوميني
وممثلي الطنب اجلامعيني ووساس ا عنم ق متوز/لوليه  2015جلسة حتاور ذمأن العقد.
 - 51واستضــاف ماكــ األمــم املتحــدة لإلعــنم ق رلــو جــان و ،ال ازلــ  ،معا ــا
مفتو ــا للجمهــور عنوانــه ”أ ــاار إي األذــد“ أقــيم ق متحــف العــدل ق مدلنــة نيتــور ق
الفتاة من رار/مار إي نيسان/أذال .2015
 - 52ون مـــت األمـــم املتحـــدة والفيدراليـــة العامليـــة للســـنم ق جورجيـــا ،ق الفتـــاة مـــن
 7نيسان/أذال إي  8ألار/مالو  ،2015مناسبة عنواما ”ألـام أفالقيـا ق جورجيـا“ .ومشلـت
األنمــطة لقــا راســية للطــنب وعــاوا مقافيــة و فــن موســيقية ومعــارا للتمــولا
الفوبو ااق ومساذقة كاة قدم ذني فالقني أفالقيني وفالقني ءليني.
 - 53وقامــت إ ارة شــؤون ا عــنم واملفو ــية ذ عــدا اهلولــة املاسيــة للعقــد ذللــا األمــم
املتحــدة الامسيــة الســت .وهــي الن مســتخدمة ق مااك ـ األمــم املتحــدة لإلعــنم واملوابــب
امليدانية ملفو ية ق يع أماى العـال .و إنمـاى موقـع شـبوي ممـص للعقـد سـه اال ـن
عليه ومنسم للـهوابف اطمولـة .ولقـد ذـدأ بمـليله ذالللـا الامسيـة السـت لـوم إ ـنق العقـد
ومنك رلم احلني اا هبمة التاولر له من نل مناذا االبماال املتا ة لـإل ارة ومـن ذينـها
وساس التواص االجتماعي.
 - 54ون مت ا ارة ألضا ق املقا وعلة نطاق العال سلسـلة مـن املناسـبا واألنمـطة ق
سياق ذاناجمها ”بككا الاق“ الك كان مو وعه ق عام ” 2015املـاأة والـاق“ .ولهـدف
ال نامر إي محي ة املعلمني لتدرل أسباب جتارة الاقيف ع اطـي األ لسـي وببعامحـا والتوعيـة
خا ا العنمـالة والتحيـ  .ومـن ذـني بلـم املناسـبا اال تفـال ق  25رار/مـار ق املقـا،
ذ زا ة السـتار عـن النمـب التـككار الـداسم املقـام بواميـا لضـحالا الـاق وجتـارة الاقيـف عـ
اطـي األ لســي سففنة ا عودففو  .وكجـ ى مــن هـكه املناســبة أنتجــت ا ارة سلســلة مــن أفــنم
الفيــدلو وال ـ امر ا راعيــة والتحقيقــا المــحفية ذمــأن النمــب التــككار ذالللــا الامسيــة
الست والللتني السوا يلية وال بلالية.
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 - 55ومن ذني املناسبا األ اا اليت نُ مت ق إ ار ذانامر ”بككّا الـاق“ مـؤمتا ـن.
عاملي عقد ع الفيدلو ورذ  500الب مانو زاسـا ق املقـا ذطـنب ق ال ازلـ وبالنيـدا
وبوذــا و والواللــا املتحــدة؛ ومناســبة مقافيــة بمــم ج ـ ىا اصــا ذفــن الطهــي نُ مــت ق
نيولورع ا تفاال ا جلبه األفالقيون املسـتعبدون إي أوروذـا واألمـالوتني مـن بـااا وبقاليـد؛
وإ ا ة قدمت إ ي املن ما ـ احلووميـة ذمـأن أمـا العبو لـة ق قـوق املـاأة اليـوم وذثـت
علــة اهلــواى مباشــاة .ومشلــت األنمــطة األ ــاا الــيت ا ــطلع هبــا ق هــكا المــد عــاا فــيلم
”إهنم حنن“ من إ ااج إميا كالستوفا ق املتحف األمالوي للتارل الطبيعي وفيلم ”سفمى “
من إ ااج إلفا لفورنا ق األمم املتحدة ورلم ذاالشتااع ذني ذعثـة الواللـا املتحـدة لـدا
األمــم املتحــدة وشــاكة ذاراماونــت لألفــنم الســينماسية .وإ ــافة إي رلــم ذاالشــتااع مــع
اليونسوو بن يم جلسة ماسـدة مسـتدلاة ملناقمـة مو ـو عنوانـه ”بـارل أفالقيـا العـام بعلـم
التااا األفالقي وبدرلسه“.
 - 56واشتاكت ا ارة ألضا مع هي ة النمـب التـككار مـاى الـاق ق نانـت ذفانسـا ق
بن يم معاا عنوانه ”املاأة والاق قمص باوا“ أقيم ق قاعة الـ وار ذـاملقا وأنتجـت مـوا
ذالللا ا سبانية وا نولي لة والفانسية وال بلالية من أج موابب األمم املتحدة لإلعنم.
 - 57ون مــت مااكـ األمــم املتحــدة لإلعــنم ق هـ التعــاون الوميــف مــع الــدول األعضــاى
ذاجلماعة الوارلبية واالحتا األفالقي أنمـطة ق إ ـار اال تفـال السـنو ذـاليوم الـدويل لتـككا
حالا الاق وجتارة الاقيف ع اطي األ لسي ( 25رار/مار ).
 - 58وق األرجنــتني ،أنمــأ املعهــد الــو ين ملوافحــة التميي ـ وكااهيــة األجانــب والعنمــالة
منتدا و نيـا جلماعـا املنحـدرلن مـن أصـ أفالقـي ميوـن فيـه لتلـم اجلماعـا التعـب عـن
شوا لها .وشارع ألضا املعهد ق ا ماى الو ين لألسا املعيمـية وعمـ مـع معهـد ا مـاى
الو ين علة إ راج سؤال عن بعالف الكا كأرجنتيين منحدر مـن أصـ أفالقـي .وق سـياق
العمـ علــة نمــا الــوعي ق هــكا المــد  ،و ــعت األرجنــتني منــاهر راســية ومــوا بعليميــة
نوعيـة مــن ذينــها كتــاب مدرســي عنوانــه ”مـن متســاوون ومتلفــون“ لمــو لــين لأل فــال
لنمب علة منع املمارسا التميي لة .وأعد املعهد مقا ع إراعية وبليف لونية هبـكا المـأن .وق
متا ذعــة للعقــد ،بعوــف األرجنــتني علــة إعــدا مقــا ع بليف لونيــة عــن بــارل األرجنتينــيني
املنحــدرلن مــن أصـ أفالقــي ومقافتــهم بــاوج لنعتــااف ذ ســهامهم القــيم ق اجملتمــع وبســل
م لدا من الضوى عليهم وبطعن ق القوالب النمطية السـلبية .وأعلنـت األرجنـتني ألضـا لـوم 8
بمالن الثاين/نوفم لوما و نيا لألرجنتينيني املنحـدرلن مـن أصـ أفالقـي وللثقافـة األفالقيـة.
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وق  25متوز/لوليــه ا تفلــت ذــاليوم الــدويل لنســاى أمالوــا النبينيــة ومنطقــة البحــا الوــارلل
والمتا املنحدرا من أص أفالقي.
 - 59وق  21ألار/مالو  2015استهلت كولومبيا العقد حبملة و نية عنواما ”الـ من ـد
العنمالة“ .وق رلم اليوم أ ما لاذـو علـة مليـون مـن مـوهفي اخلدمـة العامـة ورة بدرلبيـة
علة ا نتانـت اهلـدف منـها ق املقـام األول التوعيـة ذـالتنو الثقـاق والعنمـا ق كولومبيـا.
وإ افة إي رلم بناولت الدورة ،ق إ ار القوانني الو نية ،بارل الوولـومبيني املنحـدرلن مـن
أص أفالقي ومقافتهم وإسهامهم القيم ق اجملتمع .و ُعيت شخميا عامـة عـدة إي بسـجي
رساس ذالفيدلو عن املساواة وعدم التمييـ ذثهـا ق يـع أمـاى البلـد .ووجـه مفـوا األمـم
املتحدة السامي حلقـوق ا نسـان رسـالة أشـار فيهـا إي عـدم املسـاواة ق املعاملـة أمـام القـانون
وإي معدال عنـف المـا ة الـيت ببعـق علـة االن عـاج واللجـوى علـة مـو ـ متناسـب إي
إجااىا احلب وبعاُّا املنحدرلن مـن أصـ أفالقـي إي عقوذـا أشـد ق هـ ن ـام العـدل
القــاسم إ ــافة إي ا فــاا مســتولا املمــاركة السياســية وافتقــار عــد ال لســتهان ذــه مــن
املنحدرلن من أص أفالقي إي قهـم األساسـي ق التنميـة .وأ لـت ألضـا شخمـيا شـه ة
علة المعيد العاملي مث كوق عنـان والعبـو كـاة قـدم معاوفـون مـن الفالـف الـو ين وممثلـون
وممـــثن وأ فـــال وشخمـــيا أ ـــاا ذبيانـــا  .ومـــن امل مـــع بن ـــيم ورة بدرلبيـــة مانيـــة
للمسؤولني احلووميني وسيوون إمتامها شا ا إل اميا للتعيني ق املناصب احلوومية.
 - 60وبعوــف كولومبيــا علــة و ــع طــة عم ـ و نيــة لتنفيــك أنمــطة العقــد .وســيجا
إشااع الوولومبيني املنحدرلن من أص أفالقي واستمارمحم ق بلم العملية .وسـوف بتضـمن
اخلطة استاابيجية شاملة وسياسا ءد ة لتحسني هاوف عـي الوولـومبيني املنحـدرلن مـن
أص ـ أفالقــي .ولوفالــة بقيــيم الــة الســوان املنحــدرلن مــن أص ـ أفالقــي وأمــا السياســا
الو نيــة ذمــفة منت مــة ،ســتقوم كولومبيــا جبمــع البيانــا املتعلقــة حبالتــهم وجتميعهــا وحتليلــها
ذدعم من مماف التنمية للبلدان األمالوية ووكالة التنميـة الدوليـة التاذعـة للواللـا املتحـدة.
وأكــد كولومبيــا جمــد ا الت امهــا فيمــا لتعلــف ــؤمتا ســين م لبلــدان أمالوــا النبينيــة ومنطقــة
البحا الوارلل ذمـأن السـوان املنحـدرلن مـن أصـ أفالقـي وا عـنن اطتمـ إصـداره ذمـأن
بع ل قوق السوان املنحدرلن من أص أفالقي ا نسانية و.التها.
 - 61وقدمت كوذا بقالاا عن ما ا طلعت ذه من أعمـال بع لـ ا ال تـاام مقافـة املنحـدرلن
من أصـ أفالقـي وهولتـهم وبـار هم وبـاامهم .وعا ـت التـداذ املتخـكة لتضـمني مناهجهـا
التعليميــة علــة يــع املســتولا بــارل أفالقيــا وجتــارة العبيــد ع ـ اطــي األ لســي والــاق
والوفاح من أج إللاسه واالعتااف ذاملنحـدرلن مـن أصـ أفالقـي ،ذوصـفهم أذطـاال و نـيني،
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والتارل املعاصا للمنحدرلن من أصـ أفالقـي .وأفـا ألضـا عـن البحـوا املتعلقـة ذـأ وال
املنحدرلن مـن أصـ أفالقـي ق املا ـي واحلا ـا وعـن بـاولر أ ب الوـوذيني املنحـدرلن مـن
أص أفالقي و رلم من أشوال بعب هم الفين وعن ما ا طلعت ذه من أعمـال مـن ـنل
املتا ف ،ال سيما متحـف الـف الاقيـف ،و عمهـا للـ امر السـمعية والبمـالة وا راعيـة الـيت
بسهم ق التوعية ذوجو العنمالة والتميي العنما وبـدعو إي التعلـيم .وأفـا كوذـا ألضـا
ذأنه ق إ ار اال تفـاال حبلـول الـككاا اخلمسـماسة لتأسـي مدلنـة سـنتيا و ذووذـا ا ـطلع
ذأنمطة عدة ق متوز/لوليه  2015اعتاافا سامهة املنحـدرلن مـن أصـ أفالقـي ق ذنـاى اهلولـة
الووذية وبقدلاا هلا.
 - 62وأفــا ذ ـ و ذــأن وزارة الثقافــة هــي اجلهــة احلووميــة املســؤولة عــن بنفيــك األنمــطة
املقارة ق إ ار العقد .وركا أما ستعتمد نل المـهور القا مـة طـة عمـ إةاسيـة و نيـة
من أج أهايل ذ و املنحدرلن من أص أفالقي محدف إي معاجلة ما لعاين منـه املنحـدرون مـن
أص أفالقي من فوارق ق التمتع حبقوق ا نسان واحلالـا األساسـية و.التـهم مـن التعـاا
مل لد من التميي  .وأفا ذ و ذأن بلـم الفـوارق وم ـاها عـدم املسـاواة ق الواقـع باجـع إي
هاوف بار ية استما معها امان أهايل ذ و املنحدرلن من أص أفالقي من التمتع عـ مـو
بام حبقوق ا نسان .وق هكا المد  ،ستسهم اخلطـة جنبـا إل جنـب مـع السياسـا األ ـاا
ق بمحيح الفوارق القاسمة اليا وحتول ون نموى أ ا ـتنال أ ـاا .وسـوف بتماشـة
اخلطــة مــع ســاسا اخلط ـ الو نيــة ،ــا فيهــا اخلط ـ املتعلقــة ذالتنميــة االســتاابيجية و قــوق
ا نسان .وسوف بمم يع السياسـا الو نيـة املوجهـة ألهـايل ذـ و املنحـدرلن مـن أصـ
أفالقي ا لفي ذااللت اما اليت قطعتها احلوومة علة نفسـها ق إ ـار العقـد وق إ ـار من مـة
الدول األمالوية و اعة ول أمالوا النبينية ومنطقة البحا الوارلل .ومن ذني األنمـطة الـيت
ستسل الضوى علة أهايل ذـ و املنحـدرلن مـن أصـ أفالقـي اسـتهنل العقـد ق ا تفـال عـام
حيضاه الوزراى والدذلوماسـيون وممثلـو املؤسسـا ا ةاسيـة واألمـم املتحـدة وأعضـاى من مـا
اجملتمع املـدين ،ومـن ذينـهم املنحـدرون مـن أصـ أفالقـي .وإ ـافة إي رلـم سـيجا ق عـام
 2015بن ـيم لقـا راسـية واجتماعـا ماســدة مسـتدلاة ذمـأن التحـدلا الـيت بواجههــا
ذ و ق بنفيك أنمطة العقد واملسار التار ي ألهايل ذ و املنحدرلن من أصـ أفالقـي و التـهم
ق الوقت الااهن .وأعلنت ذ و شها لاان/لونيه شها مقافة املنحدرلن مـن أصـ أفالقـي و
 4لاان/لونيه لوم مقافة أهايل ذ و املنحـدرلن مـن أصـ أفالقـي بواميـا للمـاعا والمـحفي
والبا ق ق التااا الثقاق ألهايل ذ و املنحدرلن من أص أفالقي نيووميدل سانتا كاوز.
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 - 63وأفا سانت فنسنت وج ر النا لن ذأنه ا تفاال ذاستهنل العقد استضاف معهـد
عال السو ق القان  ،21ذالتعاون مع جلنة بعولضا اجلماعـة الوارلبيـة ،اجتمـا قمـة ويل
ذمأن التعولضا عقد ق نيولورع ق نيسان/أذال .2015

جيم  -بع ل ـ العم ـ والتعــاون علــة المــعد الــو ين وا قليمــي والــدويل فيمــا لتم ـ
ذوفالــة متتــع املنحــدرلن مــن أص ـ أفالقــي علــة مــو بــام ذــاحلقوق االقتمــا لة
واالجتماعيـــة والثقافيـــة واملدنيـــة والسياســـية وممـــاركتهم الواملـــة علـــة قـــدم
املساواة ق يع منا ي احلياة ق اجملتمع
 - 64بعم مفو ية األمم املتحـدة حلقـوق ا نسـان عـن كثـب مـع هي ـا األمـم املتحـدة،
ال سيما إ ارة شؤون ا ع نم ومن مـة األمـم املتحـدة للتاذيـة والعلـم والثقافـة واجلهـا املعنيـة
األ اا ،علة بنفيك أهداف و الا العقد علة مو فعال.
 - 65ولسعة مفوا األمم املتحدة السامي حلقوق ا نسان ،ذوصـفه منسـف أنمـطة العقـد،
إي بنفيك هكا اجل ى مـن ال نـامر مـن ـنل بع لـ التعـاون فيمـا ذـني الوكـاال ومحي ـة فـا
مل لد من االبماال املباشاة ذني ممثلي املنحدرلن مـن أصـ أفالقـي ومن ومـة األمـم املتحـدة.
وهو لستعني ذمبوة األمم املتحدة املعنية وافحة التميي العنما و.الـة األقليـا ق إ راج
املساس املتملة ذاملنحدرلن من أص أفالقي ق عمـ من ومـة األمـم املتحـدة .وبتضـمن طـة
عم المبوة مبا را لدعم أعمال األمم املتحدة املتملة ذتع لـ قـوق املنحـدرلن مـن أصـ
أفالقي و.التهم.
 - 66ولقد شارع فالف اخل اى العام املعين ذاملنحدرلن من أص أفالقي ذمـورة مباشـاة ق
و ــع ذانــامر األنمــطة وحتدلــد مو ــو العقــد .وواصــ الفالــف العامــ بع لــ األنمــطة
واملماركة فبها هبمة ق مساعدة للجها املعنية (ان ا .)A/70/309
 - 67ولؤ ألضا الفالف العام ورا يولـا ق بيسـ التعـاون ذـني الوكـاال وبمـجيعه.
ففي  19بمالن الثاين/نوفم  2014قدمت رسيسة الفالف ق االجتما الساذع لمـبوة األمـم
املتحدة املعنية وافحة العنمالة و.الـة األقليـا إ ا ـة ذمـأن العقـد .وأكـد أمهيـة العقـد
وشجعت أعضاى المبوة علة االستفا ة منه ملـنح األولولـة لألنمـطة الااميـة إي بع لـ قـوق
املنحدرلن من أص أفالقي و.التهم .وأشـ إي أن موا ـيع العقـد وهـي العدالـة واالعتـااف
والتنميــة جتســد ذعضــا مــن اجملــاال الــيت باك ـ عليهــا المــبوة ق بنفيــك مــككاة األمــني العــام
التوجيهيــة املتعلقــة ذــالتميي العنمــا و.الــة األقليــا حتقيقــا ألهــداف منــها ذوجــه ــا
موافحــة التميي ـ العنمــا ــا ق رلــم التميي ـ ــد املنحــدرلن مــن أص ـ أفالقــي .وق هــكا
15-14213

19/22

A/70/339

المد  ،وافف أعضاى المبوة علة زلا ة التعـاون ذمـأن األنمـطة املتمـلة ذالعقـد ونمـا الـوعي
وذكل م لد من اجلهو نل العقد.
 - 68وأنمئ ق إ ار ذانامر األنمطة منتدا املنحدرلن من أص أفالقي ليوون ثاذـة ليـة
بمــاور بقــوم ذتوف هــا إ ــدا ليــا متاذعــة لاذــان القاسمــة مثـ فالــف اخلـ اى العامـ املعــين
ذاملنحدرلن من أص أفالقي أو الفالف العام احلوـومي الـدويل املعـين ذالتنفيـك الفعـال عـنن
قـوق ا نسـان إجـااىا ولـوفا التوجيـه
وذانامر عم لاذان .ومن املتوقع أن لتخك جملـ
ذمأن شو املنتدا و ااسف عمله.
قـوق ا نسـان عـا منسـف العقـد إي بقـدم
 - 69وبو ة للمناقمـة الـيت سـيج الها جملـ
ذيانا و عا اجلها صا بة اململحة واملعنيني مـن األفـاا واجلماعـا واملن مـا إي بقـدم
معلوما عن رؤلتهم فيما ص املنتدا .ومشلت البيانا الوار ة راى ذمأن أهـداف املنتـدا
و الابه واملوا يع اليت لنبلي أن لاك عليها وشوله وجدول أعمالـه وكيفيـة كفالـة املمـاركة
فيه علة نطاق واسع .وأ الت مفو ية قوق ا نسان ما جتميعه مـن البيانـا الـوار ة إي
الدول األعضاى لتن ا فيها نل مماورامحا.
 - 70وبعوف املفو ـية علـة بن ـيم أول اجتمـا إقليمـي لبلـدان أمالوـا النبينيـة ومنطقـة
البحا الوارلل ذمأن العقد وسـوف لعقـد االجتمـا ق ال ازلـ ق مالـة عـام  .2015وبـو
املفو ية أن بعاب عـن بقـدلاها حلوومـة ال ازلـ الستضـافة االجتمـا الـك سـيوون هدفـه
الاسيسي حتدلد االجتاها واألولولـا والعقبـا علـة المـعيدلن الـو ين وا قليمـي وصـيا ة
بوصــيا ذــا جااىا املــتعني اذارهــا ملوافحــة مــا لواجهــه املنحــدرون مــن أصـ أفالقــي مــن
عنمالة ومتيي وكااهية األجانب وما لتم ذكلم من بعمب.
 - 71ولعد ألضا التعاون ا قليمي أماا هاما ق هكا المـد  .ومـن  ،بعمـ املفو ـية هبمـة
مــع المــبوة األوروذيــة للــهي ا املعنيــة ذاملســاواة والمــبوة األلب لــة األمالويــة للوكــاال
واملن ما املناهضة للتميي  .ففي االجتما الااذـع للمـبوة األلب لـة األمالويـة الـك عقـد ق
ألار/مـــالو  2015ق وابيمـــاال ،قـــدمت املفو ـــية إ ا ـــة ذمـــأن العقـــد وا جـــااىا الـــيت
ستتخكها اهلي ا املعنية ذاملساواة .ومن املتوقع أن لضطلع با را متاذعة هلكا االجتمـا مـن
ذينها بقدم املفو ية عما للمساذقا ق جمـال البحـوا املتعلقـة حبالـة قـوق املنحـدرلن مـن
أص أفالقي ا نسانية ق املنطقة األلب لة األمالوية.
 - 72وعلة المعيد الثناسي وق إ ار طـة العمـ املمـتاكة مـن أجـ القضـاى علـة التمييـ
العنما والعاقي وحتقيـف املسـاواة سـتتعاون وومتـا ال ازلـ والواللـا املتحـدة األمالويـة
علــة بع ل ـ التعــاون والتفــاهم وببــا ل املعلومــا مــن أج ـ القضــاى علــة التميي ـ العنمــا
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والعاقــي وكفالــة بوــافؤ الفــا للجميــع .وبمــم موا ــيع التعــاون التعلــيم وبوــافؤ فــا
احلمول علة عم والفا االقتما لة واملساواة ق التمتع حبمالة القانون والفـاوق العنمـالة
ق جمال المحة والعدالة البي ية.

مالثا  -المــندوق االســت ماين ل نــامر عم ـ عقــد موافحــة العنمــالة والتميي ـ
العنما
 - 73أنمأ األمني العـام ق عـام  1973المـندوق االسـت ماين ل نـامر عمـ عقـد موافحـة
العنمالة والتميي العنما ذاعتباره لية لتمول عملية بنفيـك األنمـطة املقـارة ق سـياق عقـد
موافحة العنمـالة والتمييـ العنمـا ( .)1982-1973واسـتخدم ألضـا ق متولـ األنمـطة
اليت ا طلع هبا نل العقـدلن الثـاين والثالـق ( 1992-1983و  )2003-1994ولتلطيـة
النفقا املتملة ذاملؤمتا العـاملي ملوافحـة العنمـالة والتمييـ العنمـا وكااهيـة األجانـب ومـا
لتم ذكلم من بعمب ق عام  2001ومؤمتا لاذان االستعاا ـي ق عـام  .2009و يـق
إنه ل بتقار أ أنمطة أ اا ق إ ار رلم المندوق االسـت ماين ل بـا أ ب عـا جدلـدة
له ذعد عام  2009و يق إنه الوفـاى جبميـع االلت امـا املعلقـة أ لـف المـندوق االسـت ماين
ق عام .2014
 - 74ولضمان واح بنفيك أنمطة العقد بعم املفو ية علة طة التوـاليف الـيت ستتضـمن
ممــاوعا ءــد ا مواســا لألنمــطة املتمــلة ذالعقــد (وفقــا للفقــاة  18مــن القــاار .)151/68
وسوف لستعان ذـه ق التمـا عـم الـدول األعضـاى .وسـتو أ ب عـا بـا ق صـندوق
ا أو مماو ءد ممص لتلم األنمطة ولن بستخدم إال ق رلم اللاا.

راذعا  -االستنتاجا والتوصيا
 - 75حتققــت ق الســنة األوي مــن العقــد نتــاسر إااذيــة واعــدة فيمــا لتعلــف هبــدف زلــا ة
ا ملام ذتنـو بـااا املنحـدرلن مـن أصـ أفالقـي ومقافتـهم وإسـهامهم ق بنميـة اجملتمعـا
وكفالــة ا تــاام رلــم ذقــدر أك ـ  .إال أن املعلومــا املتا ــة بفيــد ذــأن القضــالا األساســية
املتعلقة ذالتميي ق إقامة العدل ،وال سيما التنمـي العنمـا  ،والتمتـع علـة قـدم املسـاواة
ذــاحلقوق االقتمــا لة وا الجتماعيــة والثقافيــة واملمــاركة الفعليــة مــا زالــت بنــدرج ــمن
التحدلا الاسيسية اليت بواجهها الدول.
 - 76وكخطــوة أوي ملعاجلــة بلــم التحــدلا  ،اســتهلت األمــم املتحــدة ،وذوجــه ــا
مفو ــية قــوق ا نســان وإ ارة شــؤون ا عــنم ومن مــة األمــم املتحــدة للتاذيــة والعلــم
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والثقافــة ،و ول عــدة .لــة لتعالــف الــاأ العــام ذتــارل املنحــدرلن مــن أصــ أفالقــي
وإسهامامحم والتحدلا اليت لواجهوما وجتارهبم املعاصاة و التهم من يق التمتع حبقوق
ا نسان.
 - 77ومــن النا يــة العمليــة ،أرســيت مبــا را راســدة علــة المــعد الــو ين وا قليمــي
والدويل قامة وارا والتاولر للمساس املتملة ذاملنحدرلن من أص أفالقـي .وقـدمت
الدول األ عضاى بقارلا عن املبا را املوجهة للمنحدرلن من أص أفالقي.
 - 78وذــالن ا إي التقــدم اطــاز والتحــدلا
العقد ،بطاح التوصيا التالية

الــيت حتدلــدها ــنل الســنة األوي مــن

(أ) لنبلي أن بتخك الدول األعضاى طوا ءد ة لنعتااف ذاملنحـدرلن مـن
أص أفالقي ق ذلدامم حتقيقا ألهداف و الا العقد؛
(ب) لنبلي أن باسي الدول أ اا بمالعية و نية من أجـ املنحـدرلن مـن أصـ
أفالقــي وأن بضــع سياســا و ليــا مؤسســية ــا لوف ـ العم ـ علــة مــو فعــال ذمــأن
قضالاهم مستندة ق رلم إي إعنن وذانامر عم لاذان واالبفاقية الدولية للقضـاى علـة
يع أشوا ل التميي العنما ؛
(ج) لنبلــي أن بواهــب الــدول األعضــاى واملن مــا الدوليــة ،ــا فيهــا األمــم
املتحدة ،علة ذكل اجلهو من أج بنفيك التوصيا الوار ة ق ذانـامر األنمـطة وبفعيلـها
علة الوجه األكم ؛
( ) لنبلــي أن بع ـ ز مفو ــية قــوق ا نســان الطــاق الــيت بتبعهــا ق التحلي ـ
وإ عدا الدراسا هبدف بعميف املعافة حبالة املنحدرلن من أص أفالقي مـن يـق متـتعهم
حبقوق ا نسان؛
(هـ) لنبلــي أن بســهم يــع اجلهــا املعنيــة ذســخاى ق المــندوق اخلــا
املماو الك أنمأبه مفو ية قوق ا نسان حتدلدا من أج أنمطة العقد.
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