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ومنطقة خلتامية للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية      الوثيقة ا   -أوالً 
  البحر الكارييب التحضريي ملؤمتر ديربان االستعراضي

  البحر الكارييب التحضريي ملؤمتر ديربان االستعراضي،منطقة إن املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية و

، مبناسبة االحتفال بالسنة ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٩ إىل ١٧يف برازيليا يف الفترة من وقد اجتمع    - ١  
األمريكية ملناهضة مجيع أشكال التمييز، والذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واإلعـالن              - يبريية  إلا

  ؛ وواجباتهاألمريكي حلقوق اإلنسان

  حلكومة الربازيل الستضافتها املؤمتر اإلقليمي؛وإذ يعرب عن امتنانه   - ٢  

  على مبدأي املساواة وعدم التمييز؛ وإذ يعيد التأكيد  - ٣  

بأن التمييز ظاهرة متّس فئات متعددة يف جمتمعنا، كاألشخاص املنحدرين مـن أصـل              وإذ يقّر     - ٤  
 واملشردين داخلياً جلنسيةأفريقي والشعوب األصلية واملهاجرين وذوي اإلعاقة والنساء واملسّنني والالجئني وعدميي ا

 أو اهلويـة    ةل اجلنسي والدين أو املي  بسبب  عات الروما والفئات اليت تواجه متييزاً       واألطفال والشباب والغجر ومجا   
ضحايا التمييز املشدد أو املتعدد األسباب واألشـخاص        الفئات األخرى من    ، فضالً عن     عنها اجلنسانية أو التعبري  

  الذين يعانون أوبئة أو أمراضاً معدية؛

منطقـة  لتحضريية للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية و     مبسامهات الدول يف العملية ا    وإذ يرحب     - ٥  
 ١/١٠ تملؤمتر ديربان االستعراضي إلعالن وبرنامج عمل ديربان مبوجب املقـرر ل            التحضريي  البحر الكارييب   

  الصادر عن اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي؛

ة الوثيقة اخلتامية ملنتدى اجملتمع املدين      مبسامهات املنظمات غري احلكومية، وخاص    وإذ حييط علماً      - ٦  
  ؛٢٠٠٨يونيه / حزيران١٥ إىل ١٣املنعقد يف برازيليا يف الفترة من 

جبهود اجملموعة الكاريبية إلبقاء روح املؤمتر العاملي ملكافحـة العنـصرية والتمييـز           وإذ يرحب     - ٧  
 اجملتمع الدويل، وإذ يرحب، يف هذا العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب حيةً وحاضرة يف ضمري

، والذي  ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ املعتمد بتوافق اآلراء يف      ٦١/١٩السياق، بقرار اجلمعية العامة التارخيي      
 يوماً دولياً لالحتفال بذكرى مرور مئيت عام على إلغاء ٢٠٠٧مارس / آذار٢٥قررت فيه اجلمعية العامة تعيني يوم 

  رب احمليط األطلسي؛جتارة الرقيق ع

، الذي اعتمدت اجلمعيـة     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٣ املؤرخ   ٦١/٢٩٥بالقرار  وإذ حييط علماً      - ٨  
  العامة مبوجبه إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛

 ٣األشخاص ذوي اإلعاقة حيز النفاذ يف       حقوق  األمم املتحدة بشأن    اتفاقية  بدخول  وإذ يرحب     - ٩  
  ؛٢٠٠٨يو ما/أيار
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بالتدابري اليت اختذهتا حكومات شىت يف املنطقة لتنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل             وإذ يرحب أيضاً      - ١٠  
يعترب هذا التوجه تعبرياً عن االلتزام بالقضاء على آفات العنصرية والتمييز العنصري وكره            تنفيذاً تاماً، وإذ    ديربان  

  ين؛األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، على الصعيد الوط

مستقلة يف اجلهود الرامية إىل  مبسامهة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان كجهات معنية       وإذ يقرّ   - ١١  
مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وذلك عن طريق تعزيز ومحاية                

  حقوق اإلنسان؛

 العنـصرية   كافحـة  املدين يف اخلطوات املتخذة مل     بالدور الفائق األمهية للمجتمع   وإذ يقّر أيضاً      - ١٢  
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وخاصةً من خالل مسامهته يف وضع التشريعات                

  واالستراتيجيات الوطنية واعتماد التدابري واإلجراءات ملكافحة هذه األشكال من التمييز ومن مث رصد تنفيذها؛

للجهود الرامية إىل القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب          تقديره  وإذ يعرب عن      - ١٣  
وما يتصل بذلك من تعصب، اليت تبذهلا جلنة القضاء على التمييز العنصري واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة                 

كلفون بواليات   بشكل عام امل   للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واليت يبذهلا           
 وخاصةً املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق   ،جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة    يف إطار اإلجراءات اخلاصة     

 مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبـه،        ة املعني ة اخلاص ة، واملقرر سكان األصليني اإلنسان واحلريات األساسية لل   
عين بقضايا األقليات، وحمفل األمم املتحدة املعين بقضايا األقليات، واملقرر اخلاص املعـين حبقـوق      واخلبري املستقل امل  

حبرية الدين أو املعتقد، فضالً عن املنتدى الدائم لألمم املتحـدة املعـين             اإلنسان للمهاجرين واملقررة اخلاصة املعنية      
حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك وحدة مناهضة التمييز        امية  السبقضايا الشعوب األصلية وجهود مفوضية األمم املتحدة        

  واللجنة الفرعية السابقة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وخاصةً الفريق العامل املعين باألقليات؛

ملسامهات اآلليات اليت أنشأها املؤمتر العاملي ملكافحـة العنـصرية          وإذ يعرب عن تقديره أيضاً        - ١٤  
إعالن وبرنامج عمل ديربان، تنفيذ األجانب وما يتصل بذلك من تعصب من أجل متابعة والتمييز العنصري وكره 

ومنها فريق اخلرباء البارزين املستقلني وفريق اخلرباء العامل املعين باألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي والفريق               
  احلكومي الدويل العامل املعين بالتنفيذ الفعلي إلعالن وبرنامج عمل ديربان؛

إلنشاء اللجنة املخصصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان املعنية بوضع وإذ يعرب كذلك عن تقديره   - ١٥  
  معايري تكميلية لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛

بأن التمييز ظاهرة متّس فئات متعددة يف اجملتمع، كاألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي             وإذ يقّر     - ١٦  
والشعوب األصلية واملهاجرين وذوي اإلعاقة والنساء واملسّنني والالجئني وعدميي اجلنسية واملشردين داخلياً واألطفال 

الفئات ، فضالً عن  عنهاوالشباب والفئات اليت تواجه متييزاً بسبب الدين أو امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية أو التعبري
  أو املتعدد األسباب واألشخاص الذين يعانون أوبئة أو أمراضاً معدية؛ضحايا التمييز املشدد األخرى من 
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جمتمعات متعددة األعراق والثقافات واللغات،     تتكّون من   بأن مجيع بلدان املنطقة     وإذ يقّر أيضاً      - ١٧  
 األمر الذي عدديتها العرقية والثقافية،يف ظل توفاقٍ يف وأن مثة مناذج مشجعة جملتمعات يف املنطقة تعلمت التعايش 

  تعتزم البلدان ترسيخه؛

أن بإمكان املنطقة أن تسهم بصورة إجيابية يف احلوار بني احلضارات وتعزيز التفاهم بني وإذ يعترب   - ١٨  
خمتلف وجهات النظر بغرض القضاء على مجيع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل                

  بذلك من تعصب؛

 دولة من ضمنها ٨٩درة األمم املتحدة بشأن حتالف احلضارات، الذي تشارك فيه مبباوإذ يرحب   - ١٩  
اليت القيم املشتركة بني الثقافات، البحر الكارييب، بغية تشجيع التسامح و منطقة  بلدان كثرية من أمريكا الالتينية و     

   إعالن وبرنامج عمل ديربان؛بروحترتبط ارتباطاً وثيقاً 

فريق العامل إلعداد مشروع اتفاقية بني البلدان األمريكية ملكافحة العنصرية           إنشاء ال  وإذ يالحظ   - ٢٠  
املنحدرين من أصل أفريقي وبقـضايا      األشخاص  ومجيع أشكال التمييز والتعصب، واملقررة اخلاصة املعنية حبقوق         

  العنصرية والتمييز العنصري، كالمها ضمن إطار منظمة الدول األمريكية، ويؤيد جهودمها؛

ظـاهرة  حبث  يف   ومنطقة البحر الكارييب  مبسامهات اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية      وإذ يقّر     - ٢١  
  العنصرية والتمييز يف املنطقة وحتليلها؛

العمل اجلاري يف إطار اجتماع السلطات الرفيعة املستوى حلقوق اإلنسان على وإذ يسلط الضوء   - ٢٢  
 والدول الشريكة، خاصةً الفريق العامل املعين       لبلدان املخروط اجلنويب  ووزارات اخلارجية لدول السوق املشتركة      

  بالتمييز والعنصرية وكره األجانب والفريق العامل الفرعي املعين بالتنوع اجلنسي؛

 يف إطـار البـديل      ما ُوضع من مبادرات وما اُتِخذَ من إجراءات       على  وإذ يسلط الضوء أيضاً       - ٢٣  
ابطة الدول الكاريبية وغريمها من اآلليات اإلقليمية ذات الصلة، يف سـبيل تعزيـز    البوليفاري لشعوب أمريكا ور   

وتنفيذ برامج التعاون، خاصةً املتعلقة منها بالصحة والتعليم لصاحل القطاعات األفقر واألكثر معاناةً من اإلقصاء               
من أصل أفريقي والـسكان     املنحدرون  األشخاص  االجتماعي، مبا يف ذلك النساء واألطفال والشباب واملسنون و        

  األصليون وغريهم؛

 ،٢٠٠٨مـايو   / أيار ٢٣يف  على إنشاء احتاد أمم أمريكا اجلنوبية يف برازيليا،         وإذ يسلط الضوء كذلك       -٢٤  
تعزيز التعاون على صعيد السياسات االجتماعية والتعليمية ملكافحة اإلقصاء         يهدف من مجلة ما يهدف إىل       الذي  

  االجتماعي والتمييز؛

باإلعالن بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين وإذ يذكّر   - ٢٥  
  ؛١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ املؤرخ ٣٦/٥٥أو املعتقد، الذي أصدرته اجلمعية العامة يف قرارها 
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عاملي حلقوق اإلنسان يف    بأن إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر ال        وإذ يذكّر أيضاً      - ٢٦  
، قد تضمنا طلباً للقضاء العاجل والشامل على مجيع أشكال العنصرية والتمييز العنـصري              ١٩٩٣يونيه  /حزيران

  وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

 جمللس حقوق اإلنسان بشأن إدماج حقوق املرأة يف منظومـة           ٦/٣٠بالقرار  وإذ يذكّر كذلك      - ٢٧  
القرار األول الذي يعتمده اجمللس هبذا الصدد وحيث فيه الدول على التعاون مع منظومة  رمتها، وهواألمم املتحدة ب

  األمم املتحدة وتقدمي الدعم بغية إدماج حقوق املرأة؛

االلتزامات اليت أخذهتا دول املنطقة على عاتقها فيما يتعلـق باملعاهـدات             يضع يف اعتباره  وإذ    - ٢٨  
 اإلنسان والصكوك الدولية األخرى ذات الصلة اليت تتضمن أحكاماً بشأن اجلهود الرامية   الدولية األساسية حلقوق  

يقّر بأن على الدول اليت إذ إىل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، و
  مل تصّدق على هذه الصكوك أو تنضّم إليها أن تنظر يف القيام بذلك؛

 ،١٩٩٧ديـسمرب  / كانون األول١٢ الصادر عن اجلمعية العامة يف     ٥٢/١١١القرار  ّدد على   وإذ يش   - ٢٩  
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل       كافحة  والذي قررت فيه اجلمعية العامة عقد مؤمتر دويل مل        

 ٨أغـسطس إىل    / آب ٣١الذي انعقد يف ديربان جبنوب أفريقيا، يف الفترة مـن           هو املؤمتر   بذلك من تعصب، و   
  ؛٢٠٠١سبتمرب /أيلول

املؤمتر اإلقليمي لألمريكتني الذي انعقد يف سنتياغو يف كانون         الذي أحرزه   التقدم  إىل   يشريوإذ    - ٣٠  
   يف التحضري ملؤمتر ديربان؛٢٠٠٠ديسمرب /األول

 ،٢٠٠٣يسمرب د/ كانون األول٢٢ الصادر عن اجلمعية العامة يف ٥٨/١٦٠لقرار إىل اأيضاً شري وإذ ي  - ٣١  
والذي قررت اجلمعية العامة مبوجبه اختتام العقد الثالث ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري، مشدّدة على أمهية               
التنفيذ امللموس إلعالن وبرنامج عمل ديربان كأساس متني إلرساء توافق آراء واسع النطاق من أجل اختاذ املزيد                 

  اء التام على آفيت العنصرية والتمييز العنصري؛من اإلجراءات واملبادرات يف سبيل القض

بتقارير واستنتاجات املؤمتر اإلقليمي لألمريكتني بشأن أوجه التقدم والتحديات يف وإذ حييط علماً   - ٣٢  
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الـذي ُعقـد يف               كافحة  خطة عمل م  

  ؛٢٠٠٦برازيليا يف عام 

، ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨الصادر عن جملس حقوق اإلنسان يف  ٣/٢القرار إىل يشري وإذ   - ٣٣  
االستعراض على تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، مبا يف ذلك وضع أن ُيركِّز  منه ٦والذي قرر اجمللس يف الفقرة 

ل املعاصرة آلفة العنصرية، باإلضـافة إىل       املزيد من اإلجراءات واملبادرات واحللول العملية ملكافحة مجيع األشكا        
االضطالع بدور اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي، وأن تبّت اللجنة التحضريية املذكورة يف أمورٍ منها               

  أهداف املؤمتر االستعراضي واملبادرات التحضريية اإلقليمية؛
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، ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩ة العامة يف     الصادر عن اجلمعي   ٦١/١٤٩القرار  إىل   أيضاً   شريوإذ ي   -٣٤  
   مؤمتراً استعراضياً بشأن تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان؛٢٠٠٩والذي قررت فيه اجلمعية العامة أن تعقد يف عام 

 ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣١ الصادر عن اللجنة التحضريية يف       ١/١٣ تاملقرر ل   وإذ يشّدد على      - ٣٥  
  مؤمتر ديربان االستعراضي؛والذي حددت فيه اللجنة أهداف 

 ٣١ املـؤرخ    ١٠/١١ ت، يف قرارها ل     على أن اللجنة التحضريية قد ناشدت     وإذ يشّدد أيضاً      - ٣٦  
أو اختاذ مبـادرات    / اجتماعات دولية وإقليمية ووطنية و     الدول واملنظمات اإلقليمية عقد   ،  ٢٠٠٧أغسطس  /آب

  راضي؛أخرى يف سياق العملية التحضريية ملؤمتر ديربان االستع

بأن منع مجيع مظاهر العنصرية وكره األجانب والتمييز يشكل شرطاً ضرورياً ال بد منه      وإذ يقّر     - ٣٧  
  التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية والدميقراطية والسلم يف منطقتنا؛حتقيق إلرساء احلكم الرشيد و

 ٢٠٠٤/٣٨ على النحو املبّين يف القـرار        مع استمرار العنصرية،  إىل أن الدميقراطية تتعارض      شريوإذ ي   -٣٨  
  جمللس حقوق اإلنسان؛

فيما يتعلق بتعزيز   ددة  مع ذلك استمرار وجود التفاوتات وعدم الوفاء بالتزامات حم        وإذ يالحظ     - ٣٩  
  عد الوطين واإلقليمي والدويل؛املساواة ومحايتها على الُص

منطقتنا فئات اجتماعية عديدة يف بلدان      ان  أن الفقر واإلقصاء االجتماعي اللذين ميسّ     وإذ يعترب     - ٤٠  
األصل اإلثين أو العرقي أو نـوع       بسبب  باألشكال املتعددة للتمييز، كالتمييز     متصالن  مها موضوعان متداخالن    

  اجلنس أو اإلعاقة؛

ذ إقوة دفعٍ ينبغي توزيع منافعها بالتساوي يف مجيع البلدان، و         ُتمثل  إىل أن عملية العوملة     وإذ يشري     - ٤١  
  يعرب عن العزم على منع وتصحيح اآلثار الضارة هلذه العملية، واليت قد تتضمن الفقر والتخلف ومتييع اهلوية الثقافية؛

 هـي   ٢٠٠١ وإعالن وبرنامج عمل ديربـان لعـام         ٢٠٠٠أن إعالن سنتياغو لعام     وإذ يفهم     - ٤٢  
  ة املختصة واجملتمع املدين؛التزامات ال مناص منها على عاتق الدول واملنظمات اإلقليمية والدولي

حلد األدىن من احلماية اليت ينبغي أن يسبغها اجملتمع         ُيرّسخان ا بأن إعالن وبرنامج عمل ديربان      وإذ يقّر     -٤٣  
الدويل على ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، سواء كانوا ضحايا فعليني                 

  ان توسيع نطاق احلماية وتعزيزه يف إطار عملية االستعراض، ولكن ليس احلد منه بتاتاً؛أو حمتملني، وأن باإلمك

لألشـكال  متجددة من العزم والتوافق السياسي، على اإلرادة على التـصدي           بروح  وإذ يعيد التأكيد،      -٤٤  
التقدم يف تنفيذ إعـالن     لعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وعلى إحراز             لاملعاصرة  

كما هو مبّين أدناه، تقييماً ألوجه التقدم والتحـديات يف تنفيـذ   فإنه يعرض، وبرنامج عمل ديربان، مع مراعاة ما سبق،  
ها من اآلليات ذات الصلة ة اإلعالن والربنامج وغري، وتقييماً لفعالية آليات متابع)اجلزء األول(إعالن وبرنامج عمل ديربان 

  ).اجلزء الرابع(واستعراضاً لآلفاق املستقبلية ) اجلزء الثالث(ة لسليم، وتعريفاً للممارسات ا)اجلزء الثاين(صدد يف هذا ال
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   أوجه التقدم والتحديات يف تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان–ألف 

  إن املؤمتر،

 قضايا عامة - ١

  القضاء على التمييز املتعدد األسباب أو املشدد؛بإحراز بعض التقدم يف الربامج والتدابري الرامية إىل يقّر   -٤٥  

لعرق بسبب ا أمهية توسيع نطاق التدابري والسياسات الرامية إىل القضاء على التمييز           يشّدد على     - ٤٦  
 أو اهلوية جلنسانية    ةل اجلنسي واجلنسية أو العمر أو اجلنس أو املي      اإلثين أو   اللون أو املنشأ أو األصل القومي أو         أو

ري عنها أو اللغة أو الدين أو اآلراء السياسية أو غريها من اآلراء أياً كان طابعها أو األصل االجتمـاعي أو                     والتعب
املركز االجتماعي أو االقتصادي أو مستوى التعليم أو وضع الشخص كمهاجر أو طالب جلوء أو الجئ أو عدمي                  

أو أي حالة جسدية أو عقلية موصومة أو صفات  جنسية أو مشرد داخلياً أو كشخص يعاين وباًء أو مرضاً معدياً  
أو أكثر من حقوق اإلنـسان أو  إلغاء حق وراثية أو إعاقة بدنية أو عقلية أو أي حالة أخرى هتدف أو تؤدي إىل           

 إو إىل إعاقة إقرار هذه احلقوق واحلريـات أو  احلريات األساسية املنصوص عليها يف الصكوك الدولية ذات الصلة    
  .ممارستها على قدم املساواة أو التمتع هبا

ري الوقاية والتثقيف واحلماية الرامية إىل القضاء على العنصرية         تداب  - ٢
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب على 

 د الوطين واإلقليمي والدويلُعالُص

ييز العنصري وكـره    اعتماد تشريعات لتعزيز املساواة والقضاء على العنصرية والتم       يشّدد على     - ٤٧  
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، اعتماداً واسع النطاق فضالً عن تعديل أو إلغاء األحكام القانونيـة الـيت        

  تفسح اجملال أمام املمارسات التمييزية؛

 احملرز يف إنشاء هيئات وآليات خمصصة تابعة للدولة مسؤولة عن صياغة            مللحوظالتقدم ا يالحظ    - ٤٨  
  ت عامة للقضاء على التمييز وتعزيز املساواة العرقية؛وتنفيذ سياسا

التقدم احملرز يف صياغة اخلطط الوطنية للقضاء على العنصرية والتمييز العنـصري وكـره      يدرك    - ٤٩  
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

  توسيع نطاق احلوار مع املنظمات غري احلكومية وقطاعات اجملتمع املدين األخرى؛يالحظ   - ٥٠  

إىل تعزيـز   هتدف  احلاجة إىل اختاذ تدابري، من قبيل احلمالت اإلعالمية والربامج التثقيفية؛           يدرك    - ٥١  
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يف نبذ تقدير التنوع واحترامه، فضالً عن 

  الدول كافة؛
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قيفية للموظفني العمـوميني يف جمـال حقـوق     تنفيذ بعض برامج التدريب واألنشطة التث     يؤكد    - ٥٢  
  والتحيز اجلنساين؛مكافحة العنصرية اإلنسان من منظور 

األشكال اخلطرة للسلوكيات املعيبة اليت قـد       باحلاجة إىل صياغة وتطبيق برامج حمددة ملنع        يقّر    - ٥٣  
صرية والتمييز العنصري وكـره     إنفاذ القانون بدافع العن   ب  املكلفني وظفنياملأفراد الشرطة وغريهم من     تصدر عن   

  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والتحقيق فيها وتقدمي مرتكبيها للقضاء ومعاقبتهم إذا لزم؛

التقدم احملرز يف اعتماد سياسات وبرامج لتحسني الوقاية مـن مـرض نقـص املناعـة          يالحظ    - ٥٤  
 علـى التمييـز ضـد األشـخاص املـصابني           االيدز يف اجملتمعات املعرضة بشدة لإلصابة به والقـضاء        /البشرية

  ؛املرض/بالفريوس

إحراز بعض التقدم يف اعتماد تدابري قانونية وإدارية لتتشجيع اهلويات العرقية والثقافيـة             يدرك    - ٥٥  
  والدينية واللغوية للشعوب األصلية وتعزيزها وتوطيدها ومتهيد سبل احترامها؛

 قانونية وإدارية لتعزيز ومحاية وضمان ممارسـة الـشعوب   التقدم احملرز يف اعتماد تدابرييالحظ    - ٥٦  
ذه احلقوق واحلريات األساسية على قدم املساواة وبصورة ختلو مـن التمييـز             متتعها هب األصلية حقوقها وضمان    

  ومشاركتها الكاملة واحلرة يف مجيع جماالت اجملتمع، وخاصة يف املسائل اليت متس هذه الفئات أو هتمها؛

التقدم احملرز يف اعتماد تدابري قانونية وإدارية، باإلضـافة إىل إنـشاء مؤسـسات           أيضاً  يالحظ    - ٥٧  
 من أجل التصدي للعنصرية واألشكال األخرى مـن التمييـز ضـد            مشتركة بني املؤسسات  حكومية ومنتديات   

  األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي؛

املنحدرين من  األشخاص  ملساواة العرقية لصاحل    التقدم احملرز يف الربامج الرامية إىل تعزيز ا       يدرك    - ٥٨  
  التعليم العايل؛من أجل نيل أصل أفريقي، كربامج العمل اإلجيايب 

التقدم احملرز يف التشريعات والتدابري اليت اعتمدهتا الدول لتصحيح عدم املـساواة يف  يدرك أيضاً    - ٥٩  
ث الـدول  حيواإلسكان والقضاء والتوظيف، ووصول األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي إىل التعليم والصحة      

  على االستمرار يف وضع واختاذ تدابري لضمان املساواة الكاملة يف وصول هؤالء األشخاص إىل هذه اخلدمات؛

  الدول على اعتماد اآلليات املالئمة بغية رصد وقياس فعالية الربامج والتقدم احملرز يف تنفيذها؛حيثّ   -٦٠  

 توسيع اجلهود لتنفيذ تدابري متوافقة مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان والـنظم             باحلاجة إىل يقّر    - ٦١  
القانونية لكل دولة، تضمن حق الشعوب األصلية يف األراضي اليت كانت متلكها أو تقطنـها أو تـستخدمها أو                   

ستخدام البناء  املنحدرين من أصل أفريقي، وأن تعزز أيضاً اال       األشخاص  حصلت عليها بشكل أو بآخر، وأراضي       
  هلذه األراضي والتنمية الشاملة للمجتمع احمللي واحترام ثقافته وخصائص عمليات صنع القرار لديه؛ 

االحتياجات الختاذ تدابري تعزز وتوّسع فرص مشاركة األشخاص املنحدرين من أصـل            يالحظ    - ٦٢  
واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،    أفريقي والشعوب األصلية بصورة أوسع وأفضل يف مناحي احلياة السياسية           
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فضالً عن تدابري تضمن جتلي التنوع الثقايف للمجتمع يف النظم السياسية والقانونية الوطنية، خاصةً فيمـا يتعلـق    
  باملرأة، وتعترف بشىت نظم وأشكال التمثيل؛

ل املعاصـرة للعنـصرية،     ملنع األشكا مالئمة  على احلاجة إىل إحراز تقدم يف وضع وتنفيذ تدابري          يشّدد    -٦٣  
  ؛ واملعاقبة عليها احلديثة، مبا يف ذلك شبكة اإلنترنتاتتكنولوجيالكالتحريض على الكراهية العرقية أو العنف بواسطة 

بأمهية إحراز تقدم يف مجع البيانات واملؤشرات األخرى للتنمية البشرية مصنفةً حسب العرق يقّر   - ٦٤  
أو مجع البيانات وتصنيفها وحتليلها وتوفريها على الـصعيدين         التعدادات  اء  واألصل اإلثين، سواء عن طريق إجر     

االعتبار أيضاً مؤشرات اجتماعية واقتصادية من قبيل متوسط الدخل والتعلـيم           يف  الوطين واحمللي، على أن تؤخذ      
  وفرص العمل ونوعية السكن وملكية األراضي والوصول إىل املياه واخلدمات الصحية واالتصاالت؛

إعطاء األولوية لتعزيز ومحاية التمتع الكامـل       على  الدول على إشراك النساء يف قراراهتا و      حيثّ    - ٦٥  
  جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية على قدم املساواة بني الرجل واملرأة؛

احلاجة إىل إحراز تقدم يف التدابري الرامية إىل مـساعدة شـباب الـسكان األصـليني                يالحظ    - ٦٦  
ـ         واملن العنف حدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون يف ضواحي املدن الكربى يف املنطقة واملتأثرين بشكل خاص ب

  ؛السائد يف املناطق احلضرية

أمهية إحراز تقدم يف تطبيق سياسات العمل اإلجيايب يف قطاعات أساسية، كالوصول            يشّدد على     - ٦٧  
 واملشاركة السياسية واالستثمار يف اهلياكل األساسية اليت        إىل التعليم والوظائف، والصحة والضمان االجتماعي،     

منحدرون من أصل أفريقي والشعوب األصلية وغريها من الفئات         أشخاص  تفيد اجملتمعات احمللية اليت يعيش فيها       
  اليت تعاين التمييز؛

، فضالً عـن    بأمهية الربامج الوطنية إلدماج حقوق املهاجرين واحترامها وضمان التمتع هبا         يقّر    - ٦٨  
  ضمان املساواة يف املعاملة؛

  بوجود مظاهر لكره األجانب تقتضي عناية خاصة من السلطات؛يقّر أيضاً   - ٦٩  

اختاذ إجراءات ملنع ممارسات ومظـاهر كـره        ببااللتزام الواقع على عاتق السلطات      يقّر كذلك     - ٧٠  
  ؛القضاء عليهااألجانب و

ة فائقة يف املنطقة ويؤكد التزامه الكامل بامتثال نـصوص          أن قضايا اهلجرة تكتسي أمهي    يالحظ    - ٧١  
إعالن وبرنامج عمل ديربان يف هذا الصدد، كتأكيد راسخ على احلاجة إىل النهوض حبقوق املهاجرين مع احترام                 

قه ومن هذا املنطلق، يعرب املؤمتر عن عميق قل       . سيادة الدول يف اعتماد التشريعات اليت تراها مناسبة يف اآلن ذاته          
جتاه التشريعات اليت أقّرهتا أو اقترحتها بعض البلدان أو املنظمات اإلقليمية مؤخراً واليت تنايف االلتزامات املقدمة                 

 ذات  مبوجب حقوق اإلنسان واتفاقيات حقوق املهاجرين اليت أنشئت مبوجب الصكوك القانونية لألمم املتحـدة             
 فتح حوار شامل وواسع النطاق بشأن اهلجرة حبيث يتيح حتديد           ويدعو يف هذا الصدد السلطات املعنية إىل      . الصلة

  التحديات املشتركة وجماالت التعاون اليت تربط بني إدارة اهلجرة وتعزيز التنمية؛
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إتاحة موارد وتدابري فعالة لالنتصاف واجلرب والتعويض وألغـراض           - ٣
 د الوطين واإلقليمي والدويلُعأخرى على الُص

بني احملاكمات اجلنائية وأعمـال     القائمة  ة حث عجلة التحقيقات للنظر يف الصالت        أمهييشّدد على     - ٧٢  
العنف اليت يرتكبها أفراد الشرطة والعقوبات اجلنائية من جهة، والعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل                

  املمارسات التمييزية؛ضاء على لفّك هذه الصالت والقبذلك من تعصب من جهة أخرى، بغية اختاذ التدابري الالزمة 

احلاجة إىل إحراز تقدم أكرب يف تنفيذ تدابري لتيسري وصول ضـحايا العنـصرية والتمييـز                يدرك    - ٧٣  
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب إىل نظام إلقامة العدل يضمن تعويضاً عادالً ومناسباً عن أي                  

  ناسب مع االحتياجات اخلاصة للضحايا وضعف حاهلم؛شكل يتانونية يف ضرر مّسهم، فضالً عن تقدمي املساعدة الق

املعنية  فعالية آليات متابعة مؤمتر ديربان وغريها من آليات األمم املتحدة           -باء 
ـ   وما يتصل بذلك     األجانب  وكره ة والتمييز العنصري  مبكافحة العنصري

  من تعصب

لتمييز ضمن إطار النظام العاملي حلقوق اإلنسان أن حيقـق           أنه ينبغي ألي نظام فّعال للحماية من ا        يعترب  -٧٤
  التناسق بني اآلليات ذات الصلة وحيسِّنه فيمنع بذلك ازدواج العمل ويرفع درجة الفعالية؛

 مبا تبذله جلنة القضاء على التمييز العنصري من جهود يف سبيل تنفيذ االتفاقية الدولية للقـضاء                 يرحب  -٧٥
  ز العنصري استجابة لألشكال اجلديدة واملعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري؛على مجيع أشكال التميي

 منـها   ٨ على أمهية تصديق الدول األطراف يف االتفاقية على التعديل الذي أُدخل على الفقـرة                يشدِّد  -٧٦
يزانية العاديـة لألمـم   املتعلق بتمويل اللجنة ويدعوها إىل أن تصدق عليه، ويطلب ختصيص املوارد اإلضافية الكافية من امل    

  املتحدة لتحقيق ذلك الغرض، حىت تستطيع اللجنة القيام بالوالية املنوطة هبا على أكمل وجه؛

 ضرورة الوقوف على الثغرات املوجودة يف الصكوك الدوليـة حلقـوق اإلنـسان،              يضع نصب عينيه    -٧٧
استنتاجات وتوصيات الفريق احلكومي الدويل العامل وخصوصاً يف االتفاقية، اليت تقتضي اعتماد معايري تكميلية، ويرحب ب

املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان، وخصوصاً ما يتعلق منها بتحديد واستعراض الثغـرات املوضـوعية                 
نـامج  واإلجرائية اليت تشوب الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وبوضع معايري دولية تكميلية تتفق مع إعـالن وبر                

  عمل ديربان؛

 اللجنة املخصصة املعنية بوضع معايري تكميلية على أن تواصل عملها من أجل حتديد واسـتعراض                حيث  -٧٨
الثغرات املوضوعية اليت تشوب الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وأيضاً من أجل وضع توصيات بـشأن اعتمـاد                  

 والقـضاء    األجانب وما يتصل بذلك من تعصب       وكره ة والتمييز العنصري  عنصريمعايري تكميلية ملنع األشكال املعاصرة لل     
عليها وذلك بوسائل منها، مثالً، وضع اتفاقية أو بروتوكول جديد ُيلَحق باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال                   

ـ                     الن وبرنـامج   التمييز العنصري ُيمكُِّنها من إجراء زيارات موقعية، أو التصديق على صكوك أخـرى تتفـق مـع إع
  عمل ديربان؛
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، ربـان يد عمـل  وبرنامج إعالن بتنفيذ املعين املستقلني البارزين اخلرباء فريق بأمهية والية وعمل يعترف  -٧٩
املوجَّهني بشكل خاص حنو تشجيع االلتزام السياسي املطلوب من أجل تنفيذ اإلعالن وبرنامج العمل بنجاح، ويدعو إىل                 

 بني فريق اخلرباء هذا واحلكومات واملنظمات غري احلكومية من خمتلف البلـدان، ويطلـب إىل   تطوير آليات تعزز الروابط  
 حااقترمثلما ورد يف     بني األعراق إمكانية وضع مؤشر للمساواة     تنظر يف   حلقوق اإلنسان أن    السامية   األمم املتحدة    ةمفوض
   املذكور؛ه فريق اخلرباءقدم

 املقرر اخلاص املعـين باألشـكال املعاصـرة         لعمل الذي يقوم به   لتقديره  عن   عن دعمه التام و    عربي  -٨٠
إيالء اهتمـام خـاص      واصلأن ي ه  يطلب إلي  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، و       هللعنصرية والتمييز العنصري وكر   

ـ        وما يتصل بذلك من تعصب،      األجانب  وكره لعنصرية والتمييز العنصري  ل ةالسلبيآلثار  ل ة  على متتـع األقليـات القومي
   باحلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية     اًتاممتتعاً  الدينية واللغوية والسكان املهاجرين وملتمسي اللجوء والالجئني        ووالعرقية  

  والسياسية واالجتماعية؛

 نداءه إىل دول املنطقة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة     يكرر  -٨١
ري احلكومية بأن تتعاون بشكل كامل مع املقرر اخلاص، وحيث الدول على أن تنظر يف إمكانية االستجابة ملا                  واملنظمات غ 

يقدمه املقرر اخلاص من طلبات إلجراء زيارات وما يضعه من توصيات حىت يتمكن من القيام بالوالية املنوطة به بـشكل                    
  كامل وفعال؛

ألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على أن تواصل العمل          وحدة مناهضة التمييز يف مفوضية ا      يشجع  -٨٢
  بعزم على توفري اإلرشاد والدعم آلليات جملس حقوق اإلنسان يف رصد تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان؛

 إىل ترقية الوحدة إىل مرتبة شعبة وإىل تقويتها عن طريق تزويدها باملوارد وباملوظفني اإلضـافيني                يدعو  -٨٣
 خلدمة اآلليات املنشأة لرصد وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان على حنو أفضل، ويدعو الوحدة أيضاً إىل أن                  الضروريني

  تتفاعل بشكل فعلي يف احلملة العاملية ملكافحة العنصرية مع مجيع الشركاء، مبن فيهم اجملتمع املدين؛

 أفريقي أصل من املنحدرين باألشخاص املعين ملالعا اخلرباء فريق بأمهية وضخامة اجلهود اليت بذهلا يسلِّم  -٨٤
اليت متاَرس ضد األشخاص املنحدرين من أصل أفريقـي  يف حتليل الوضع الراهن والظروف القائمة ومدى انتشار العنصرية         

  يف الشتات األفريقي؛

 الـدول   عن اعترافه باالستنتاجات والتوصيات اليت اتفق عليها فريق اخلرباء العامل ويطلـب إىل           يعرب  -٨٥
تنفيذها وخاصة منها تلك املتعلقة باآلثار الضارة للعنصرية على الصحة وفرص العمل والسكن والتعليم ووسائط اإلعالم                
وكذلك تلك املتعلقة باستخدام التنميط العرقي، واضعاً نصب عينيه ضرورة رفض ومنع الدول جلميع املمارسـات الـيت               

  عتبارات عنصرية؛تستند إىل الصور النمطية املبنية على ا

 بصفته حمفالً دائماً تابعاً أفريقي أصل من املنحدرين باألشخاص املعين العامل اخلرباء فريق إىل إنشاء يدعو  -٨٦
  لألمم املتحدة معنياً باألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي؛
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نـصرية والتمييـز    الصكوك الدولية ملكافحـة الع     بالتقرير النهائي عن الثغرات اليت تشوب        حييط علماً   -٨٧
 وما يتصل بذلك من تعصب، الذي وضعه الفريق املكون من مخسة خرباء الذي أنشأه جملـس                  األجانب  وكره العنصري

حقوق اإلنسان بغرض دراسة احلاجة إىل اعتماد معايري تكميلية والذي اختتم واليته، ويدعو الدول إىل أن تنظر يف تنفيذ                   
علقة بالالجئني وباملشردين داخلياً وباملهاجرين والعمال املهاجرين وبالشعوب األصلية         توصيات الفريق خاصةً منها تلك املت     

  واألقليات وضحايا التمييز املتعدد األشكال أو املُضاعف؛

 الفريق احلكومي الدويل العامل املعـين        كل من  األمني العام أن يوفر املوارد الالزمة لتمكني       إىل   يطلب  -٨٨
 املقررواملنحدرين من أصل أفريقي، األشخاص  وبرنامج عمل ديربان، وفريق اخلرباء العامل املعين ببالتنفيذ الفعال إلعالن

وفريق اخلـرباء    من تعصب،صل بذلك وما يت وكره األجانبللعنصرية والتمييز العنصري املعاصرة باألشكال املعين اخلاص
 من أداء الوالية ،تكميلية معايري بوضع املعنية املخصصة للجنةا و،البارزين املستقلني املعين بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

  بفعالية؛اخلاصة بكل منها 

 اآلليات املعنية برصد تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان على أن ُتذكي الـوعي وتعـزز احلـوار      حيث  -٨٩
 وكـره   العنصرية والتمييز العنـصري    على   أو املربني االجتماعيني فيما يتعلق بسبل القضاء      /وتدرب املوظفني العموميني و   

  ؛ وما يتصل بذلك من تعصباألجانب

 إىل جملس حقوق اإلنسان أن يتخذ التدابري املناسبة لتوسيع نطاق اآلليـات علـى حنـو يتـيح        يطلب  -٩٠
يف أنشطة واجتماعات منظومـة األمـم املتحـدة         للمنظمات غري احلكومية وغريها من منظمات اجملتمع املدين املشاركة          

  مع إمـدادها بالـدعم املـايل الـذي          كافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب          مل
  تستلزمه تنميتها؛

الفكرة اليت مفادها أنه ينبغي توسيع نطاق عملية االستعراض، وحسب االقتـضاء، ترشـيد              مع  يتفق    -٩١
حقوق اإلنسان لكي تشمل مجيع الواليات القائمة، مبا فيها تلـك   واليات آليات اإلجراءات اخلاصة املعمول هبا يف جملس         

املذكورة يف اجلزء ثانياً من هذا التقرير، وأنه ينبغي أن تسعى عملية االستعراض إىل زيادة متاسك وفعالية آليات اإلجراءات            
  اخلاصة، دون املساس باجملموعة الكاملة للحقوق احملمية؛

اخل األمم املتحدة إىل وضع منوذج إلعداد تقاريرها واسـتبياناهتا بغيـة             آليات حقوق اإلنسان د    يدعو  -٩٢
 وما يتصل بـذلك     األجانب  وكره بالعنصرية والتمييز العنصري  سيما تلك املتعلقة     تفادي ازدواج املعلومات وتداخلها، ال    

  من تعصب كجزء من عملية إصالح نظام حقوق اإلنسان؛

يق عرب احمليط األطلسي يشكالن جرمية ضد اإلنسانية وكـان ينبغـي             أن الرق وجتارة الرق    يؤكد جمدداً   -٩٣
اعتبارمها كذلك منذ األزل؛ ويشري إىل أن جتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي قد أسهمت يف ما ورثه هذا العصر من مظاهر                     

إىل الدول أن تتخـذ     االستالب والفقر واإلقصاء االجتماعي اليت يعانيها األشخاص املنحدرون من أصل أفريقي، ويطلب             
إجراًء عاجالً من أجل إتاحة موارد حقيقية ومالئمة لصاحل األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي ومتكينهم من احلـصول   

  على التعويض واجلرب، وغري ذلك من التدابري على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل؛
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فال بالذكرى السنوية املائتني إللغـاء جتـارة         إىل إدماج االتفاقات اليت جرى التوصل إليها لالحت        يدعو  -٩٤
 إدماجاً كامالً يف مجيع واليـات       ٦٢/١٢٢ و ٦١/١٩الرقيق عرب احمليط األطلسي واليت وردت يف قراري اجلمعية العامة           

  آليات متابعة مؤمتر ديربان ومؤمتر ديربان االستعراضي وعمليته التحضريية؛

 إمكانية عقد اجتماع يتناول مجيع جوانب مواد إعالن وبرنامج           اللجنة التحضريية إىل أن تنظر يف      يدعو  -٩٥
 بشأن جتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي ويف إدراج اسـتنتاجات           ٦٢/١٢٢ و ٦١/١٩عمل ديربان وقراري اجلمعية العامة      

  ؛مؤمتر ديربان االستعراضياالجتماع وتوصياته يف العملية التحضريية ويف 

 وكـره جهود مكافحة العنصرية والتمييز العنصري       اجليدة يف     املمارسات -جيم  
   وما يتصل بذلك من تعصب األجانب

  إن املؤمتر،

قة يف إطـار جهـود       باألمثلة العديدة على املمارسات اجليدة الراسخة يف املنط        حييط علماً مع االهتمام     -٩٦
تكرارها، إن أمكن سـواء علـى        وما يتصل بذلك من تعصب بغية         األجانب  وكره مكافحة العنصرية والتمييز العنصري   

الصعيد احمللي أو الدويل، عن طريق مبادرات تعاونية ومبادرات املساعدة الدولية؛ وترد هذه املمارسات اجليدة يف وثيقـة                  
  ؛أضيفت إىل هذه الوثيقة اخلتامية

   الطريق إىل األمام-دال 

  إن املؤمتر،

 يف برامج العمل ملكافحة العنصرية والتمييـز        إحراز تقدم يف إدماج املنظور اجلنساين      بضرورة   يقر  - ٩٧
من أجل معاجلة ظاهرة التمييز املتعدد األشكال واملـضاعف  العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،   

  ضد املرأة؛

 التحدي املستمر املتمثل يف إدراج معارف وتاريخ السكان املنحدرين من أصـل أفريقـي يف                يالحظ  -٩٨
دليل ومرشد السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر "ويشيد بنشر وتوزيع  ،املناهج التعليمية

  ، اللذين أصدرهتما منظمة األمم املتحدة للطفولة؛"الكارييب

املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ويعتـرف   الدول على أن تنظر يف التصديق على االتفاقية  حيث  -٩٩
كوك الدولية ذات الصلة ومبناسبة اختاذ ما يلزم من تدابري حلماية حقوق اإلنسان جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة                 بأمهية الص 

  وإدماجهم بشكل كامل يف اجملال االجتماعي ويف جمال العمالة؛

ـ               يؤكد جمدداً   -١٠٠ ز  أن انضمام مجيع الدول إىل االتفاقية الدولية املتعلقة بالقضاء على مجيع أشـكال التميي
 وما يتصل بـذلك مـن        األجانب  وكره الغة يف منع العنصرية والتمييز العنصري     والتقيد التام بأحكامها أمران هلما أمهية ب      

  تعصب، مبا يف ذلك األشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، ويف تعزيز املساواة وعدم التمييز عرب أحناء العامل؛
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يع الدول يف هذا النصف من الكرة األرضية على االتفاقية، وحيـث             عن التزامه ببلوغ تصديق مج     يعرب  -١٠١
   من االتفاقية؛١٤مجيع البلدان اليت مل تصدق عليها بعد على أن تنظر يف إمكانية إصدار اإلعالن املنصوص عليه يف املادة 

، وهو وضع يعـوق     عن قلقه إزاء التأخر يف تقدمي التقارير إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري             يعرب  -١٠٢
قيام اللجنة بعملها بشكل فعال، ويناشد بقوة مجيع الدول األطراف يف االتفاقية أن تفي بالتزاماهتا القانونية الناشـئة عـن     

  االتفاقية وبتوصيات اللجنة؛

 الدول على أن تدرج يف تقاريرها الوطنية إىل آلية االستعراض الدوري الشامل التابعـة جمللـس                 حيث  -١٠٣
  إلنسان معلومات عن التدابري اجلاري اختاذها ملكافحة التمييز؛حقوق ا

جلهود املبذولة ملكافحـة العنـصرية والتمييـز         على أن تضع وتتخذ تدابري لتشجيع ا        أيضاً  الدول حيث  -١٠٤
 وما يتصل بذلك من تعصب، آخذةً يف االعتبار صعوبات من قبيل استغالل ظاهرة العنـصرية                 األجانب  وكره العنصري

اهية األجانب لتحقيق مآرب سياسية واجلهود املبذولة يف سبيل التسويغ اإلديولوجي والعلمي والفكري للخطابـات               وكر
 إىل  لسياسيةواملمارسات العنصرية اليت حتض على كراهية األجانب واليت ُتعزي أسباب املشاكل االجتماعية واالقتصادية وا             

  األصل اإلثين أو العرقي واهلجرة من اخلارج؛

   الدول على أن تبتكر وتنفذ خطط عمل وطنية وحملية لتعزيز التنوع، وتكافؤ الفرص، واإلنصاف     يشجع  -١٠٥
  والعدالة االجتماعيني؛

 الدول على أن تضع تعزيز املساواة بني األعراق واملساواة بني اجلنسني يف صلب اهتماماهتا أثنـاء                 حيث  -١٠٦
  صياغة السياسات العامة؛

مـة   أن تنشئ وجتهز هيئات وآليات خمتصة تابعة للدولة تكلَّف بتنفيذ السياسات العا             إىل الدول  يطلب  -١٠٧
 وإىل تعزيز املـساواة بـني        األجانب وما يتصل بذلك من تعصب       وكره الرامية إىل استئصال العنصرية والتمييز العنصري     

والتحري والتثقيف واالضـطالع بأنـشطة      األعراق وُتزودها مبا يكفي من املوارد املالية والكفاءة والقدرة على التحقيق            
  التوعية العامة؛

 الدول على أن تضمن استقالل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وعلى أن تكفل الترابط الفعال حيث  -١٠٨
ال والتنسيق بينها وبني اهليئات واآلليات املختصة التابعة للدولة وغريها من أصحاب املصلحة اآلخرين يف اجملتمع املـدين،                  

   وما يتصل بذلك من تعصب؛ األجانب وكرهة والتمييز العنصريسيما فيما يتعلق مبنع العنصري

إىل أن تنظر، كجزء من واليتـها، يف  البحر الكارييب  ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة يدعو  -١٠٩
أجل النهوض بالسياسات العامة املتعلقـة      إنشاء وحدة ختتص بالتنوع وعدم التمييز للعمل مع الدول اليت تطلب ذلك من              

بإدارة التنوع وتقييم التفاوتات النامجة عن التمييز، وميكن أن تعمل الوحدة أيضاً كمحفل لتبادل املمارسات اجليـدة يف                  
   وما يتصل بذلك من تعصب؛ األجانب وكرهجلهود املبذولة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصريجمال ا
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ى أن تتخذ التدابري الالزمة لتوسيع نطاق احلماية من مجيع املمارسات التمييزية واملتسمة              الدول عل  حيث  -١١٠
بالتعصب مبا فيها تلك القائمة على أساس العرق، أو اللون، أو النسب، أو األصل القوي أو اإلثين، أو اجلنسية، أو السن،                     

ها، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر،            أو نوع اجلنس، أو امليل اجلنسي، أو اهلوية اجلنسية والتعبري عن          
أو املنشأ االجتماعي، أو املركز االجتماعي واالقتصادي، أو مستوى التعليم، أو وضع الشخص كمهـاجر أو الجـئ أو       

أساس أي كشخص أُعيد إىل وطنه أو عدمي اجلنسية أو مشرد داخلياً، أو كون الشخص مصاباً مبرض سارٍ أو معٍد أو على       
مرض عقلي أو جسدي ينطوي على وصم أو صفة وراثية أو إعاقة أو مرض عقلي ُمعّوق أو أية حالة اجتماعية أخرى، إذا 
كانت الغاية من تلك املمارسة أو نتيجتها إبطال أو تعويق االعتراف للشخص حبق أو أكثر مـن حقـوق اإلنـسان أو                      

   املنطبقة أو متتعه بتلك احلقوق أو ممارسته هلا على قدم املساواة مع غريه؛احلريات األساسية املكرَّسة يف الصكوك الدولية

 أمهية محاية األشخاص من مجيع أشكال التمييز، وُيسلم بأن وجود أشكال متعددة ومـضاعفة               يالحظ  -١١١
  من التمييز يؤكد احلاجة إىل اعتماد سياسات شاملة؛

يات، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل، من أجل           إىل الدول أن تضع سياسات وأن تنشئ آل        يطلب  -١١٢
   ومنعهـا   األجانب وما يتصل بـذلك مـن تعـصب    وكرهعنصرية والتمييز العنصري الوقوف على األشكال املعاصرة لل    

  واملعاقبة عليها؛

ز  الدول على أن تعتمد وتنفذ تدابري قانونية وإدارية على الصعيدين الوطين واحمللـي أو أن ُتعـزّ                 حيث  -١١٣
 يف   األجانب وما يتصل بذلك من تعصب       وكره لعنصرية والتمييز العنصري  التدابري القائمة هبدف منع األشكال املعاصرة ل      

  احلياة العامة واخلاصة معاً، واملعاقبة عليها بشكل صريح وحمدد؛

رتكبة بدافع   الدول على أن جتري دون تأخري حتقيقات متعمقة ومفصلة ونزيهة يف مجيع األفعال امل              حيث  -١١٤
 حسب االقتـضاء،     األجانب، العنصرية والتمييز العنصري، وأن جتعل من مالحقة مرتكيب اجلرائم بدافع العنصرية أو كره            

ممارسة معتادة، أو أن تشجع أو تسهل اإلجراءات القضائية ذات الصلة عندما يتعلق األمر جبرائم ارُتكبت بدافع العنصرية                  
 على أن تضمن بثبات ونشاط إعطاء أولوية عليا للتحقيقات اجلنائية واملدنية يف اجلـرائم               أو كره األجانب، وحيثها كذلك    

اليت ُترتكب بدافع العنصرية أو كره األجانب وللمحاكمات املتعلقة هبا، وأن تضمن حق املساواة يف املعاملة أمام احملـاكم         
  ومجيع اهليئات املكلفة بإقامة العدل؛

 ،أن تتحرى عن اآلثار التبعية للعنصرية على مجيع جماالت إنفاذ القانون اجلنائي            على   أيضاً الدول   حيث  -١١٥
وخاصة يف جمال حفظ األمن وقرارات احملاكم وبرامج إعادة التأهيل اليت تقدمها السجون واملوافقة على اإلفراج املشروط                 

  من تدابري بشأن هذه اآلثار؛أو غري ذلك من االستحقاقات القانونية املمنوحة للسجناء، وأن تتخذ ما يلزم 

، اليت  "التنميط العرقي " الدول على أن تصوغ وتنفذ تدابري عملية الجتثاث الظاهرة املعروفة باسم             حيث  -١١٦
تتجسد يف صور منها اعتماد أفراد الشرطة وغريهم من املسؤولني عن إنفاذ القانون، إىل حد ما، على عناصر كالعرق، أو                    

صل اإلثين أو القومي للتحقيق مع أشخاص معينني أو لتقرير ما إذا كان شـخص مـا جمرمـاً،                   اللون، أو النسب، أو األ    
  وضمان امتثال تلك التدابري؛
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 الدول على أن تشجع التسامح وتنهض بأنشطة بناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان والتوعيـة                حيث  -١١٧
قضاء على السلوك التمييزي والعنصرية املؤسسية يف       باستخدام أدوات وأساليب تدريبية هتدف على وجه اخلصوص إىل ال         

إطار العالقات القائمة بني املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واألفراد املنتمني على خمتلف الثقافات وإىل وضع سياسـات                 
  عامة يف هذا اجملال؛

رين من أصل أفريقـي      إىل الشعوب األصلية واملنحد     الدول على أن تعاجل مشكلة الشباب املنتمني       حيث  -١١٨
والعنف، خاصة يف املناطق احمليطة باملناطق احلضرية يف كربيات املدن، وذلك من منظور اجتماعي ومن منظـور حقـوق            
اإلنسان مع التركيز على تعزيز رأس املال االجتماعي وعلى بناء قدرات الشباب املنتمني إىل الشعوب األصلية واملنحدرين                 

  من أصل أفريقي؛

 وما يتصل بذلك من      األجانب  وكره ماية من العنصرية والتمييز العنصري     الدول على أن تعزز احل     حيث  -١١٩
تعصب، فتضمن بذلك لكل فرد إمكانية الوصول إىل اهليئات املعنية بإقامة العدل واللجوء إىل احملاكم الوطنيـة املختـصة               

 أو الترضية العادلني واملناِسبني عن أي ضرر يلحقـه          وغريها من املؤسسات واآلليات التابعة للدولة من أجل التماس اجلرب         
نتيجة ذلك التمييز، كما يشدد على أمهية متتع املشتكني من أفعال العنصرية والتمييز العنصري حبماية القانون واحملـاكم،                  

تاحة وإىل ضرورة   ويوجه النظر إىل ضرورة التوعية بإمكانية اللجوء إىل القضاء وغري ذلك من سبل االنتصاف القانونية امل               
  أن تكون سبل االنتصاف تلك يف املتناول وأن تتسم بالسرعة وعدم التعقيد املفرط؛

 الدول على أن تتخذ من التدابري ما يضمن متتع مجيع األشخاص باملـساواة يف احلـصول علـى                   حيث  -١٢٠
دراج برامج لتدريب العاملني يف قطاع      خدمات صحية عالية اجلودة، مبا يف ذلك الرعاية الصحية األساسية، باإلضافة إىل إ            

  الصحة وبناء قدراهتم هبدف منع التمييز؛

بأعلى مستوى ميكن بلوغه من      الدول على أن تنفذ تدابري ترمي إىل إعمال حق كل فرد يف التمتع               حيث  -١٢١
صدرها العنصرية والتمييز ية اليت قد يكون م يف سعيها إىل القضاء على التفاوتات يف الظروف الصح         الصحة البدنية والعقلية  

   وما يتصل بذلك من تعصب؛ األجانب وكرهالعنصري

  : كذلك الدول ويشجع املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص على القيام مبا يليحيث  -١٢٢

إدراج قضايا بعينها تتعلق بصحة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف برامج التدريب وبناء القدرات                 )أ(
  للعاملني يف قطاع الرعاية الصحية؛املوجَّهة 

تشجيع تدريب وبناء قدرات قوة عاملة يف قطاع الرعاية الصحية تتسم بالتنوع العرقي واإلثين وُتحفز                 )ب(
  على العمل يف جمتمعات حملية تشح فيها اخلدمات؛

  تشجيع البحوث اليت تتناول صحة السكان املنحدرين من أصل أفريقي؛  )ج(

ى أن تتخذ تدابري لتسهيل احلصول على األدوية والعالج واالستفادة مـن بـرامج               الدول عل  حيث  - ١٢٣
التثقيف العام وبناء القدرات واإلعالم بغية القضاء على العنف والوصم والتمييز والبطالة وغري ذلك من اآلثار الضارة 
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سارية أو املعدية اجلالبـة للوصـم؛       اإليدز وغريه من األمراض ال    /اليت يعانيها املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية      
 ٣ويرحب بالدعوة إىل عقد املؤمتر الدويل السابع عشر املعين باإليدز املقرر تنظيمه يف مدينة مكسيكو يف الفترة من                   

  ؛٢٠٠٨أغسطس / آب٨إىل 

ين  إىل الدول أن تفسح جماالً أكرب أمام املنظمات غري احلكومية وقطاعات أخرى من اجملتمع املد               يطلب  -١٢٤
  األجانـب   وكره القضاء على العنصرية والتمييز العنصري    للمشاركة يف ابتكار وتنفيذ وتقييم سياسات وبرامج هتدف إىل          

  وما يتصل بذلك من تعصب؛

 الدول إىل أن تنشئ أو تواصل، حسب االقتضاء، ترسيخ صناديق لدعم منظمات اجملتمع املـدين                يدعو  -١٢٥
 وما يتصل بذلك من تعصب، فتضمن        األجانب  وكره  العنصرية والتمييز العنصري   مكافحةهبدف مساندة عملها يف جمال      

  بذلك عدم تعرض تلك املنظمات للتدخل وتكفل مشاركَتها يف احملافل القائمة على إدارة وحتويل املوارد املودعـة لـدى                   
  تلك الصناديق؛

اهم يف هتيئة بيئة عمـل       الدول ويشجع املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص على أن تس          حيث  - ١٢٦
خالية من التمييز وعلى أن تعزز وحتمي حقوق العمال ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل 

  بذلك من تعصب؛

 الدول على أن تضع سياسات لتشجيع التنوع اإلثين والعرقي يف سوق العمل مبا يليب، على وجـه      حيث  -١٢٧
النساء املنحدرات من أصل أفريقي إدماجاً فعلياً يف سوق العمل يف القطاعني اخلاص والعام              اخلصوص، احلاجة إىل إدماج     

  معاً، ويف الربامج اليت تدر الدخل وتوفر فرص العمل؛

 وأفـراد  املهـاجرين  العمال مجيع حقوق حلماية الدولية االتفاقية  الدول اليت ليست بعد أطرافاً يفيدعو  -١٢٨

عزز احترام حقوق اإلنسان للعمال املهاجرين ويهيئ        مبا يُ   عليه النضمام إىل هذا الصك والتصديق     إىل أن تنظر يف ا     أسرهم
  بيئة مؤاتية للقضاء على التمييز وإلدماج هذه اجملموعة إدماجاً كامالً يف اجملتمع؛

 الدول على أن تصوغ وتضع سياسات وخطط عمل ترمي إىل تعزيز الوئـام والتـسامح بـني                  حيث  -١٢٩
رين واجملتمعات اليت تستضيفهم، واضعة نصب أعينها مسامهة املهاجرين يف احلياة االقتصادية والثقافية للمجتمعـات      املهاج

 وما   األجانب  وكره  بغية القضاء على مظاهر العنصرية والتمييز العنصري       اليت يقصدوهنا وجملتمعاهتم احمللية األصلية، وذلك     
  نف؛ مبا يف ذلك أعمال الع بذلك من تعصبيتصل

 على خطورة السلوك واملمارسات العنصرية واليت تنم عن كره األجانب يف نقاط الـدخول إىل                يشدد  -١٣٠
البلدان ويف أماكن االستقبال واالنتظار، وحيث الدول على أالّ تسمح بتحويل هذه األماكن إىل منـاطق غـري خاضـعة                  

  هاجرين وطاليب اللجوء خصوصاً؛للقانون بالنسبة إىل غري املواطنني عموماً، وبالنسبة إىل امل

 احلاجة إىل مضاعفة اجلهود من أجل محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين، أيـاً كـان وضـعهم                 يؤكد  -١٣١
كمهاجرين، كما يشدد على أمهية تأكيد واجب الدول األطراف يف اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية االمتثال لالتفاقية، مبا                 

 داخل إقليمها حمتجزين أجانب بأن ُتعِلمهم حبقهم يف االتصال مبوظفي قنـصليات              اليت تعدّ  يف ذلك التزام الدول األطراف    
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أفينـا ومواطنـون     يف قضية    ٢٠٠٤مارس  / آذار ٣١بلداهنم، وهو حق أكده احلكم الصادر عن حمكمة العدل الدولية يف            
  ؛)املكسيك ضد الواليات املتحدة األمريكية(ن مكسيكيون آخرو

 مشدِّداً علـى أمهيـة      لى أن تضمن محاية حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين محاية كاملة          ع  الدول حيث  -١٣٢
على أن تبتكر سياسات ملرافقة ومحاية املواطنني يف اخلـارج          كما حيثها   التعاون بني بلدان املنشأ وبلدان العبور واملقصد،        

  رين؛وفقاً للترتيبات القانونية املنطبقة وذلك يف ضوء تزايد تدفقات املهاج

 الدول على أن تواصل تنفيذ تدابري ملعاجلة وضع الالجئني وطاليب اللجوء مع مراعـاة الـربامج                 يشجع  -١٣٣
اخلاصة باملناطق احلدودية واملدن ومراكز إعادة التوطني املندرجة يف إطار التضامن الدويل واملقترحـة يف خطـة عمـل                   

  ؛٢٠٠٤لالتينية، اليت اعُتمدت يف مكسيكو يف عام املكسيك لتعزيز احلماية الدولية لالجئني يف أمريكا ا

 اجملتمع الدويل، يف إطار تأييده ملبادئ املسؤولية املشتركة والتضامن، على أن حيشد قواه بغية توفري                حيث  -١٣٤
 أجـل   الدعم املايل للدول من أجل إنفاذ األحكام القانونية الدولية اليت تسري على الالجئني إنفاذاً تاماً، وخصوصاً مـن                 

  التوصل إىل حلول دائمة ملشكلة اللجوء؛

 الدول األعضاء، يف إطار اضطالعها مبسؤوليتها جتاه املـشردين داخليـاًً مـستخدمةً يف ذلـك                 حيث  -١٣٥
استراتيجيات شاملة تستند إىل منظور حقوق اإلنسان وإىل سياسات الرعاية العامة املتخصصة، على أن تتعهـد بتـوفري                  

ؤالء األشخاص أثناء تشردهم عن طريق مؤسساهتا الوطنية املختصة، كما حيثها على أن تلتزم بالبحث               احلماية واملساعدة هل  
عن حلول دائمة تشمل عودة املشردين داخلياً مبلء إرادهتم ويف ظروف آمنة وكرمية، مبا يكفل إعادة توطينهم وإدماجهم                  

  سواء يف بلدهم األصلي أو يف اجملتمع الذي يستقبلهم؛

 الدول على أن تسن وتنفذ تشريعات ملكافحة االجتار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال، مبن              ثحي  -١٣٦
فيهم األشخاص املنحدرون من أصل أفريقي والشعوب األصلية والفئات املستضعفة األخرى، وكذلك ملكافحة االجتـار               

 أشكال خمتلفة مـن الـرق واالسـتغالل،    باملهاجرين مع مراعاة املمارسات اليت تعرض حياة البشر للخطر أو تتسبب يف           
كاالسترقاق بسبب املديونية، واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية واستغالهلم ألغراض اجلنس والعمل، وحيـث الـدول                
كذلك على أن تنفذ وتعزز خططها الوطنية ملكافحة جرائم االجتار وأن ختصص موارد مالية وبـشرية لـضمان احتـرام             

 حقوقهم، وأن تدعم التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل، وباخلصوص مـع املقـرر              محاية الضحايا وردّ   القانون إىل جانب  
سيما النساء واألطفال، ومع املنظمات غري احلكومية        اخلاص املعين جبوانب حقوق اإلنسان لضحايا االجتار باألشخاص، ال        

  اليت تقدم املساعدة للضحايا؛

تكفل أن يكون النظامان السياسي والقانوين فيها مرآة تعكس تنوع وتعـدد             الدول أيضاً على أن      حيث  -١٣٧
الثقافات داخل جمتمعاهتا وأن تنشئ مؤسسات دميقراطية، حسب االقتضاء، جتعلها تعتمد أكثر على املـشاركة فتتفـادى       

ظر يف إمكانية ختـصيص     بذلك هتميش واستبعاد قطاعات بعينها من اجملتمع وممارسة التمييز ضدها، كما حيثها على أن تن              
من األشخاص املنحدرين من أصل     وحصص، إذا ما أمكن ذلك، النتخاب نواب يف الربملان من الشعوب األصلية والنساء              

  أفريقي، وذلك يف إطار تدابري العمل اإلجيايب؛
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  الدول على أن تركز استثمارات جديدة يف جماالت الرعاية الصحية والتعليم والـصحة العامـة               حيث  -١٣٨
والكهرباء ومياه الشرب ومراقبة البيئة إىل جانب اختاذ تدابري أخرى من تدابري العمل اإلجيايب يف اجملتمعات احمللية املكوَّنـة                   

  أساساً من أشخاص منحدرين من أصل أفريقي ومن شعوب أصلية؛

قيقي يف الفرص    الدول على أن تضع برامج العمل اإلجيايب موضع التنفيذ بغرض تعزيز التكافؤ احل             حيث  -١٣٩
واملساواة يف املعاملة للطالب من الشعوب األصلية واملنحدرين من أصل أفريقي يف نيل تعليم ذي جـودة عاليـة بكافـة      
  مستويات التعليم، وخاصة التعليم العايل، واالستمرار فيه، فضالً عن املساواة وعدم التمييز يف احلصول على فرص العمل؛

رز تقدماً يف صياغة برامج وتدابري الستئصال التمييز املتعدد األشكال أو           إىل الدول أن حت   يطلب    - ١٤٠
  املضاعف، وال سيما التمييز القائم على أساس نوع اجلنس؛

الدول على أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكي تعاجل ما تتعرض له النساء والفتيات مـن                حيث    - ١٤١
يق السياسات والربامج، وعلى أن تعزز التعاون واالستجابات عنصرية ومن عنف بدافع العنصرية، ال سيما عن طر

املقننة والتنفيذ الفعلي للتشريعات الوطنية وااللتزامات مبوجب الصكوك الدولية ذات الصلة، وغري ذلك من التدابري 
لعنصري الـيت   احلمائية والوقائية الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف القائمة على أساس التمييز ا              

  تتعرض هلا النساء والفتيات؛

الدول على أن تدرج منظوراً يراعي نوع اجلنس يف كل برامج العمل الرامية إىل مكافحة               حيث    - ١٤٢
 من تعصب، وعلى أن تنظر يف عبء التمييز الذي العنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب، وما يتصل بذلك

 من أصل أفريقي والنساء املنتميات إىل فئـات         شعوب األصلية واملنحدرات  يثقل بوجه خاص كاهل النساء من ال      
مبا يكفل هلن الوصول إىل املوارد املنتجة على قدم املساواة مع الرجال، كوسيلة لتعزيز مشاركتهن   . حمرومة أخرى 

  يف التنمية االقتصادية واملنتجة جملتمعاهتن احمللية؛

الداخلية أحكاماً جنائية ومدنية وإدارية وأية أحكام اهتا الدول على أن تدرج ضمن تشريعحيث   - ١٤٣
  ، وعلى أن تتخذ التدابري اإلدارية املناسبة؛أخرى قد تكون ضرورية ملنع العنف ضد النساء واملعاقبة عليه واستئصاله

إىل الدول أن تشجع العدل االجتماعي واملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان للمرأة عن يطلب   - ١٤٤
  ق تعزيز وتشجيع مشاركة النساء الكاملة واملتساوية يف العملية السياسية يف بلداهنن ويف عملية صنع القرار على طري

  كافة املستويات؛

الدول على أن تشجِّع السياسات الرامية إىل ضمان املساواة يف األجر عن األعمال املتساوية حيث   - ١٤٥
   أجر متساو عن العمل املتساوي القيمة؛تقاضياحلق يف القيمة، بني الرجال والنساء إىل جانب ضمان 

إىل الدول أن تقدم بيانات ومؤشرات مفصلة حسب العرق واإلثنية، سواء عند إجـراء              يطلب    - ١٤٦
التعدادات أو عند مجع وجتميع وحتليل ونشر البيانات، على الصعيدين الوطين واحمللي، على أن تأخذ هذه البيانات         

مؤشرات اجتماعية واقتصادية من قبيل متوسط الدخل واحلصول على اخلدمات الصحية ومعدل            يف االعتبار أيضاً    
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وفيات األمهات واملواليد، والعمر املتوقع عن الوالدة، ومعدل اإلملام بالقراءة والكتابة، وفرص نيل التعليم، وفرص 
  حة واالتصاالت؛ املاء وعلى خدمات الصعلىالعمل، ونوعية السكن، وملكية األراضي، واحلصول 

أو رقماً قياسياً للمساواة العرقيـة      / إىل الدول أن تضع نظاماً ملؤشرات املساواة العرقية و         يطلب  - ١٤٧
 الستئصال العنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب،       املتخذةميكِّن من تقييم وإرشاد السياسات واإلجراءات       

ة العرقية، مع تأكيد احلق يف اخلصوصية ومبدأ حق الفرد يف           ما يتصل بذلك من تعصب، إىل جانب تعزيز املساوا        
  حتديد هويته الذاتية؛

الدول على أن حتلل وتعيد هيكلة ُنظم التعليم على حنو جيعل املناهج الدراسية وجمـاالت               حيث    - ١٤٨
ة، ويقر مبا قدمـه     الدراسة والربامج مرآةً تعكس الطابع العاملي للعنصر البشري والتعدد العرقي والثقايف يف املنطق            

 األصلية واملهاجرون وغريهم من إسهامات قيِّمـة يف تكـوين           والشعوباألشخاص املنحدرون من أصل أفريقي      
  اجملتمعات الوطنية؛

 نيل التعليم، وخصوصاً نيل مجيع األطفال للتعلـيم         ضمان الدول على أن توافق على       حيث أيضاً   - ١٤٩
ريب والتعليم املستمرَّين، على أساس احترام حقوق اإلنـسان والتنـوع   االبتدائي جماناً وحصول الكبار على التد    

  والتسامح دون اخلضوع ألي شكل من أشكال التمييز؛

 إىل الدول أن تعتمد، عند االقتضاء، تدابري مناسبة لضمان نيل األشـخاص املنـتمني إىل          يطلب  - ١٥٠
كل من أشكال التمييز وإتاحة الفرصة هلم، كلما أقليات قومية وعرقية ودينية ولغوية التعليم دون اخلضوع ألي ش

 والتمييز العنصري وكره األجانب، وما يتـصل        العنصريةأمكن ذلك، لتعلّم لغتهم بغية محايتهم من شىت أشكال          
  بذلك من تعصب اليت قد تستهدفهم؛

ية احترام إىل الدول أن تدرج يف مناهج تدريب املدرسني وبناء قدراهتم مواضيع تتناول أمهيطلب   - ١٥١
   اجلنسي، واهلوية اجلنسانية؛وامليلالتنوع، مبا يشمل قضايا البعد اجلنساين، والعالقات العرقية واإلثنية، 

الدول على أن تتخذ تدابري تضمن حصول الشعوب األصلية واألشخاص املنحدرين مـن             حيث    - ١٥٢
ميتلكوهنا بصفة تقليدية أو كانوا حيتلوهنا أو       أو امللكية اجلماعية لألراضي اليت كانوا       /أصل أفريقي على األراضي و    

 استخدام هذه األراضي ألغراض اإلنتاج، وتكفل تشجيعيستخدموهنا بأي شكل من األشكال األخرى، إضافة إىل 
التنمية الشاملة للمجتمع احمللي واحترام ثقافته وكذلك السمات اليت متّيز عمليات اختاذ القرارات اخلاصة به، وذلك 

   مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان ومع النظام القانوين اخلاص بكل دولة؛مبا يتفق

 الدول على أن تضع برامج تعاونية لتعزيز تكافؤ الفرص لصاحل ضحايا العنصرية، والتمييز              حيث  - ١٥٣
العنصري، وكره األجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، ويشجعها على أن تقترح إنشاء برامج تعاونية متعددة                

   يف اجلزء ثالثاً بعني االعتبار؛املذكورةألطراف لتحقيق ذات الغرض آخذةً املمارسات اجليدة ا

 واملشتركة بني املؤسسات املنشأة لتنسيق جهـود بلـدان   احلكومية الدول على أن حتسن اآلليات     حيث  -١٥٤
  ع املنظمات اإلقليمية والدولية؛املنطقة الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال التمييز وتقوية التعاون يف هذا اجملال م
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 اهليئات واآلليات املتخصصة التابعة للدول اليت تعمل علـى          من إىل تعزيز الشبكة القائمة      يدعو  - ١٥٥
  حتقيق املساواة العرقية، وإىل مضاعفة اجلهود املبذولة يف مكافحة العنصرية، وتكريس حقوق الشعوب األصلية؛

 من أجل تنفيذ سياسات مناهضة للتمييز وبأمهية التعـاون     يةإضاف بضرورة ختصيص أموال     يسلم  - ١٥٦
  الدويل واملساعدة التقنية يف هذا اجملال؛

الدول على أن تنتهي يف أسرع وقت ممكن من املفاوضات على مشروع اتفاقية البلـدان               حيث    - ١٥٧
   أشكال التمييز والتعصب؛ومجيعاألمريكية ملكافحة العنصرية 

 استراتيجية شاملة ومنسقة لصياغة مدونة قواعد سلوك طوعية ملنع نـشر            عتض الدول أن    يناشد  - ١٥٨
رسائل احلض على الكراهية العنصرية والتعصب، وذلك بالتعاون مع املنظمات املتعددة األطراف ومقدمي خدمات 
  اإلنترنت وأصحاب املصلحة يف القطاع اخلاص واجملتمع املدين، مراعيـة يف ذلـك مبـادئ تعـدد األطـراف                   

  لدميقراطية والشفافية؛وا

عن قلقه إزاء أعمال العنف والتمييز وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُترتكب يف            يكرر اإلعراب     - ١٥٩
 وهَّويتهم اجلنسانية، ويدعو الدول إىل أن تنظر، إذا ما أمكن ذلك، يف اجلنسيةحق أشخاص ألسباب تتعلق مبيوهلم 

  .اختاذ تدابري مناسبة للتصدي هلذه املشاكل

   تنظيم املؤمتر اإلقليمي- ثانياً 
 الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب التحـضريي ملـؤمتر ديربـان            ألمريكاُعقد املؤمتر اإلقليمي      - ١٦٠

 الذي  ١/١١-  عمالً بأحكام املقرر ل ت     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٩ إىل   ١٧االستعراضي يف برازيليا يف الفترة من       
وعقد املـؤمتر   ). A/62/375 (٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣١بان االستعراضي يف    اعتمدته اللجنة التحضريية ملؤمتر دير    

  .مخس جلسات عامة

  حفل االفتتاح - ألف 

افتتح سعادة السيد سيلسو أمورمي، وزير الشؤون اخلارجية يف الربازيل، املؤمتر اإلقليمي رمسيـاً                - ١٦١
  .وألقى بياناً باملناسبة

  انتوس، الوزير يف األمانة اخلاصة املكلفة بسياسات تعزيز وأدىل ببيان أيضاً سعادة السيد إدسون س  - ١٦٢
  .املساواة العرقية

وأدىل ببيان كذلك السيد إنغونالرديي إمبايديول، مدير مكتب مفوضية األمم املتحدة الـسامية               - ١٦٣
  .حلقوق اإلنسان يف نيويورك وممثل املفوضة السامية

  . املنسق املقيم ملنظمات األمم املتحدة يف الربازيلوخاطب املؤمتر اإلقليمي السيد كيم بولدوك،  - ١٦٤
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وألقت بياناً السيدة كالرا إيناس بارغاس، مديرة شعبة حقـوق اإلنـسان يف وزارة الـشؤون                  - ١٦٥
  .اخلارجية يف كولومبيا

وأدلت ببيان أيضاً السيدة إبسي كامبل بار، من مجعية تنمية النساء الزجنيات يف كوسـتاريكا،                 - ١٦٦
  .لي اجملتمع املدين احلاضرين يف املؤمترباسم ممث

   احلضور- باء 

ميثلون هيئات تابعة (حضر املؤمتر اإلقليمي ممثلو دول املنطقة األعضاء يف األمم املتحدة ومراقبون           - ١٦٧
وممثلون عن منظمات   ) لألمم املتحدة ومنظمات حكومية دولية ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان وهيئات أخرى          

  .وترد قائمة املشاركني يف املرفق اخلامس. غري حكومية

   انتخاب أعضاء املكتب- جيم 

  :وانتخب املؤمتر اإلقليمي، يف جلسته األوىل، بالتزكية األعضاء التالية أمساؤهم  - ١٦٨

  )الربازيل(السيد إدسون سانتوس       :الرئيس
  )املكسيك(السيد أليخاندرو بيسريا     :نواب الرئيس

  )كولومبيا(ارغاس السيدة كالرا إيناس ب      
  )األرجنتني(السيدة ماريا خوسي لوبريتينو       
  )جامايكا(السيدة نورما تايلور روبرتس       

  )املكسيك(السيد أليخاندرو بيسريا       :املقرِّر

   إقرار جدول األعمال والنظام الداخلي- دال 

املؤقت وجدول األعمال   كان معروضاً على املؤمتر اإلقليمي، يف جلسته األوىل، جدولُ األعمال             - ١٦٩
  . وبرنامج العمل املؤقت(A/CONF/211/PC/RPM/1/1/Add.1)املشروع 

  . ويرد جدول األعمال يف املرفق األول. وأقر املؤمتر اإلقليمي جدول األعمال دون تصويت  - ١٧٠

لجنـة  وقرر املؤمتر اإلقليمي يف نفس اجللسة أن يتخذ كنظام داخلي له القواعد اليت اعتمدهتا ال                - ١٧١
  .١/٢- ل تالتحضريية يف مقررها 

   تنظيم العمل واملسائل األخرى- هاء 

  .، يف كيفية تنظيم عملهاألوىلنظر املؤمتر اإلقليمي، يف جلسته   - ١٧٢
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وجلنـة  ) عامة(ووافق املؤمتر اإلقليمي على توصية أعضاء مكتبه بتقسيم عمله بني جلنتني، جلنة رئيسية                -١٧٣
 من برنامج   ٥ تعقدها، يف أحد البنود الفرعية األربعة املدرجة ضمن البند           جلسةئيسية، يف كل    وستنظر اللجنة الر  . صياغة

  .أّما جلنة الصياغة، فستعد مشروع اإلعالن الذي سيعرض على اللجنة الرئيسية. عمل املؤمتر اإلقليمي

ملتكلمني بشأن البنود   ومت أيضاً خالل اجللسة األوىل للجنة الرئيسية االتفاق على أن ُتفتح قائمة ا              - ١٧٤
وتقرر أن يعلن الرئيس مقدماً عن إقفال قائمة املتكلمني بشأن          . الفرعية األربعة جلميع املشاركني يف بداية اجللسة      

  .كل بند من تلك البنود

ويف نفس اجللسة، وافق املؤمتر اإلقليمي على توصيات أعضاء املكتب بأن تقتصر مدة البيانـات              - ١٧٥
لبنود الفرعية األربعة على مخس دقائق بالنسبة إىل مجيع املشاركني، وعلى ثالث دقائق بالنسبة     بشأن كل بند من ا    

وميكن للمنظمات غري احلكومية أن تتناول الكلمة ثانية ملدة         . إىل احلكومات اليت تديل ببيان ثاٍن بشأن البند نفسه        
  . على األقلثالث دقائق لإلدالء ببيانات مشتركة تؤيدها ست منظمات غري حكومية

  .وترد يف املرفق اخلامس قائمة بوثائق املؤمتر اإلقليمي  - ١٧٦

   اللجنة الرئيسية- واو 

املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره قدم السيد دودو ديني،   - ١٧٦
مـن جـدول    ) أ(٥يف إطار البند    األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بياناً استهاللياً بشأن املوضوع املدرج            

وُخصصت جلستا العمل األوىل    ". استعراض التقدم الذي حققه إعالن وبرنامج عمل ديربان وتقييم تنفيذمها         "األعمال،  
  .والثانية ملناقشة هذا البند

يا السيد أنيبال بار  : ويف اجللستني العامتني األوىل والثانية أدىل ببيانات األشخاص التالية أمساؤهم           - ١٧٧
، والسيدة ماريـا خوسـيه   )بربادوس(، والسيد ماثيو ويلسن   )كوبا(، والسيدة ماريا ديل كارمن هرييرا       )شيلي(

، والسيد )أوروغواي(، والسيدة أليخاندرا دي بيليس )الربازيل(، والسيدة آنا لوسيا كابرال     )األرجنتني(لوبريتينو  
، والـسيد   )املكسيك(، والسيد أليخاندرو بيسريا     )ادورإكو(، والسيد خوسيه تشاال     )بوليفيا(ماوريسيو دورفلر   

، والسيدة دولسي ماريا بـاّرا فـوينتيس        )كوستاريكا(، والسيد أليخاندرو سوالنو     )نيكاراغوا(جويل ديكسون   
وأدىل ببيانات أيضاً ممثلو املنظمات     ). غواتيماال(، والسيد كارلوس خيمينس ليكونا      )مجهورية فرتويال البوليفارية  (

، والسيدة سـريخيا  )املؤسسة األفريقية اإلكواتورية أسوكار(السيدة سنية بيبريوس    : احلكومية التالية أمساؤهم  غري  
الشبكة الوطنية للشباب املنحدرين مـن      (، والسيدة ماريانيالّ كارباخال     )املنظمة اجلماعية املرأة والصحة   (غالبان  

  ).أصل أفريقي يف اجلمهورية الدومينيكية

تقييم فعالية آليات "من جدول األعمال، ) ب(٥لسة الثالثة، نظرت اللجنة الرئيسة يف البند ويف اجل  - ١٧٩
القائمة وغريها من اآلليات ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة واليت تعاجل مسألة العنصرية،             االستعراضي  متابعة مؤمتر ديربان    

وقدمت البند، السيدة إدنا    ". غية حتسني هذه اآلليات   والتمييز العنصري، وكره األجانب، وما يتصل بذلك من تعصب ب         
السيد أليخاندرو سوالنو   : وأدىل ببيان أيضاً األشخاص التالية أمساؤهم     . روالند، العضو يف فريق اخلرباء البارزين     

ال ، والسيد خوان أنيب   )املكسيك(، والسيد أليخاندرو بيسريا     )الربازيل(، والسيدة آنا لوثيا كابرال      )كوستاريكا(
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مجهوريـة فرتويـال    (، والسيدة دولسي ماريا باّرا فـوينتيس        )بوليفيا(، والسيد ماوريسيو دورفلر     )شيلي(باريا  
املنظمـة  (السيدة دوومي ديزيري    : وألقى بيانات أيضاً ممثلو املنظمات غري احلكومية التالية أمساؤهم        ). البوليفارية

  ).حركة عموم أفريقيا(والسيد والدابا ستيوارت ) الزجنية ألمريكا الوسطى

حتديـد وتقاسـم    "،  )ج(٥، انتقلت إىل البنـد      )ب(٥وبعد فروغ اللجنة الرئيسية من النظر يف البند           -١٨٠
". املمارسات اجليدة اليت حتققت يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب      

وأدىل ببيان كل من السيد أليخاندرو بيـسريا       . نة القضاء على التمييز العنصري    وقدم البند السيد باستور مورييو، عضو جل      
، والسيد خوان بوسكو برينال    )نيكاراغوا(، والسيد جويل ديكسون     )كوبا(، والسيد ألفريدو دياس باالسيوس      )املكسيك(
، )شيلي(، والسيد خوان أنيبال باريا      )األرجنتني(، والسيد فالبيو رابيساردي     )الربازيل(، والسيدة آنا لوسيا كابرال      )بنما(

  ، والـسيد مـاثيو     )مجهورية فرتويال البوليفارية  (، والسيدة دولسي ماريا باّرا فوينتيس       )بوليفيا(والسيد ماوريسيو دورفلر    
  ).باربادوس(ويلسون 

   فلـوريس  مـارييال : وتكلم أيضاً بشأن البند املذكور ممثلو املنظمات غري احلكومية اآلتيـة أمسـاؤهم       -١٨١
)Enlace Continental de Mujeres Indígenas de Sudámerica( والسيد جاك خيسوس ،)Asociación Brasilera de 

Gays - ABGLT( والسيدة إمييلدا أرانا ،)REPENA ICAE - GEO Red Educación Popularmus( والسيدة مانيوليا ،
 Organización de(، والـسيد سـيليو ألبـاريس    )Observatorio de Discriminación Racial de Colombia(بـرادا  

Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO) y Organización Negra (Centroamericana (ONECA) ،  
 Movimiento de Pueblos Indígenas y Consejo Nacional de Mujeres( خوراندير سـرييديوي خابـانيت   والسيد

Indígenas del Brasi(سيدة ليا لوبيس أمليدا ، وال(Articulación Política de Juventudes Negras)  والسيد شـيمون ،
 Centro de Estudio de las Relaciones de Trabajo(، والسيدة مريسيا سيلفا (Centro Simon Wiesenthal)سامويلس 

y Desigualdades (CEERT)( والسيد خوسي سانتوس سيلفا ،(UNEGRO - Movimiento Social).  

مث . من جدول األعمـال   ) ج(٥وتابعت اللجنة الرئيسية، يف جلستها الرابعة واختمت نظرها يف البند             -١٨٢
التقدم احملرز يف تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان    "انتقلت، بناء على طلب الوفد الربازيلي، إىل النظر يف بند خاص بعنوان             

، والسيد دودو ديني، املقـرر  )الربازيل(ن كل من السيدة كريستينا برييرا دا سيلفا         وأدىل ببيا ". يف منظمة الدول األمريكية   
  .املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصباخلاص 

ريتس، املقرر السري كالر روب" والعمل املستقبليالتحديات ) "د(٥وقدَّم املناقشة اليت تناولت البند   - ١٨٣
لدى جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان املعين حبقوق األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي ومبكافحة التمييز               اخلاص  
والسيدة آنا لوسـيا  ، )املكسيك(السيد أليخاندرو بيسريا : وتناول الكلمة أيضاً ممثلو احلكومات التالية أمساؤهم      . العنصري
وأدىل ببيانات أيضاً ممثلـو  ). شيلي(السيد خوان أنيبال باريا  و،  )األرجنتني(لسيد فالبيو رابيساردي    ، وا )الربازيل(كابرال  

ــاؤهم    ــة أمس ــة التالي ــري احلكومي ــات غ ــوكريكي  : املنظم ــينتيا ألب ــسيدة س  Red Solidaria para(ال
Migrantes y Refugiados del Brasil( ــيلفا ــسيدة خاســريا دا س  Silva (Foro Nacional de Mujeres، وال

Negras del Brasil( والسيدة إيزابيل كريستينا بالتاسار ،(Movimiento Negro Unificado)  والسيدة مارتا سـيزاريا ،
(Articulación de Mujeres Brasileras)والسيدة ماري كايتانا أووين ،) Aune (Comunidad Bahá'í del Brasil.  
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   جلنة الصياغة- زاي 

صياغة عملها أثناء اجللسة الثانية للمؤمتر اإلقليمي بالنظر يف مشروع وثيقة ختامية بدأت جلنة ال  - ١٨٤
وترأست اللجنة األرجنتني اليت قدم ممثلُها الوثيقة اخلتامية إىل اللجنة الرئيسية يف اجللسة . أعدهتا بلدان املنطقة

  .اخلتامية للمؤمتر اإلقليمي

  تماد الوثيقة اخلتامية للمؤمتر اإلقليمي النظر يف تقرير جلنة الصياغة واع- ثالثاً 
. يونيه، اجتمعت اللجنة الرئيسية للنظر يف التقرير الذي أعدته جلنـة الـصياغة            / حزيران ١٩يف    - ١٨٥

  وترأست االجتماع السيدة آنا لوسيا كابرال، املديرة العامة إلدارة حقوق اإلنسان والشؤون االجتماعية يف وزارة      
  .ازيلالربيف ارجية الشؤون اخل

املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة     اعتماد تقرير     - رابعاً 
  البحر الكارييب التحضريي ملؤمتر ديربان االستعراضي

  قدم املقرر، السيد أليخاندرو بيسريا من املكسيك، مشروع تقرير املؤمتر اإلقليمي الذي اعُتِمـد                - ١٨٦
  .دون تصويت
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Anexo I 

[ESPAÑOL SOLAMENTE] 

PROGRAMA 

1. Apertura de la Conferencia. 

2. Elección de la Mesa. 

3. Aprobación del programa y el reglamento. 

4. Organización de los trabajos y otros asuntos: 

a) Constitución del Comité Principal (Pleno); 

b) Constitución del Comité de Redacción; 

c) Otros asuntos. 

5. Temas derivados de los objetivos de la Conferencia: 

a) Estudiar los progresos hechos y evaluar la aplicación de la Declaración y Programa de 
Acción de Durban;  

b) Evaluar la eficacia de los actuales mecanismos de seguimiento de Durban y otros 
mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas que se ocupan de la cuestión del 
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, a 
fin de reforzarlos; 

c) Identificar buenas prácticas a que se ha llegado en la lucha contra el racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia;  

d) Desafíos y acciones futuras. 

6. Aprobación del proyecto de documento final. 

7. Aprobación del informe de la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe 
preparatoria de la Conferencia de Examen de Durban. 
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Anexo II 

[ESPAÑOL SOLAMENTE] 

ANOTACIONES AL PROGRAMA 

Tema 1 - Apertura de la Conferencia 

 La Conferencia será inaugurada oficialmente por el Excmo. Sr. Edson Santos, Ministro de la 
Secretaría Especial de Políticas de Promoción de Igualdad Racial, quien hará una declaración. 

Tema 2 - Elección de la Mesa 

 En su primera sesión, la Conferencia Regional elegirá a los miembros de la Mesa: un Presidente, 
tres Vicepresidentes y un Relator. 

Tema 3 - Aprobación del programa y el reglamento 

 La Conferencia Regional dispondrá de un programa provisional (…) y el programa de trabajo 
provisional (...). 

 La Conferencia Regional utilizará como reglamento, en la medida de lo posible, la sección XIII 
del reglamento de la Asamblea General, teniendo en cuenta las decisiones del Consejo de Derechos 
Humanos sobre cuestiones de organización.  En su decisión PC.1/1, titulada "Reglamento del Comité 
Preparatorio", el Comité Preparatorio decidió, sin votación, utilizar como reglamento la sección XIII del 
reglamento de la Asamblea General, en la medida de lo posible. 

Tema 4 - Organización de los trabajos y otros asuntos: 

a) Constitución del Comité Principal (Pleno) 

b) Constitución del Comité de Redacción 

c) Otros asuntos 

 También en la primera sesión, la Conferencia Regional examinará la organización de sus trabajos. 

 La Conferencia dividirá sus trabajos entre dos comités:  un comité principal y un comité de 
redacción.  El Comité Principal se constituiría en el Pleno, cuando fuera necesario. 

 En la primera sesión, el Pleno considerará el tema de la lista de oradores sobre los cuatro temas.  
La lista de oradores quedará abierta al comienzo de la reunión para todos los participantes.  El Presidente 
anunciará por adelantado el cierre de la lista de oradores. 

 En la misma sesión, la Conferencia Regional considerará si las declaraciones relativas a cada uno 
de los cuatro temas se limitarán a cinco minutos en el caso de los participantes y observadores y a tres 
minutos en el de las ONG, aunque los límites se interpretarían con flexibilidad. 



A/CONF.211/PC.3/3 
Page 29 

Tema 5 - Temas derivados de los objetivos de la Conferencia: 

a) Estudiar los progresos hechos y evaluar la aplicación de la Declaración y Programa de 
Acción de Durban 

b) Evaluar la eficacia de los actuales mecanismos de seguimiento de Durban y otros 
mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas que se ocupan de la cuestión del 
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, 
a fin de reforzarlos 

c) Identificar buenas prácticas a que se ha llegado en la lucha contra el racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia 

d) Desafíos y acciones futuras 

 En cada sesión, el Comité Principal examinará uno de los cuatro temas derivados de los objetivos 
de la Conferencia de Examen de Durban, de conformidad con su programa de trabajo.  El Comité de 
Redacción elaborará el proyecto de preámbulo y un texto que reflejará los objetivos de la Conferencia de 
Examen de Durban y presentará un informe al Pleno. 

Tema 6 - Aprobación del proyecto de documento final 

 El Presidente del Comité de Redacción presentará al Pleno el informe del Comité de Redacción, 
para su adopción.  El informe o documento final estará compuesto de un preámbulo y un texto que 
reflejará los objetivos de la Conferencia de Examen de Durban. 

Tema 7 - Aprobación del informe de la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe 
preparatoria de la Conferencia de Examen de Durban 

 El Relator presentará al Pleno el proyecto de informe de la Conferencia Regional para su 

aprobación y presentación al Comité Preparatorio. 
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Anexo III 

[ESPAÑOL SOLAMENTE] 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 Martes 
17 de junio de 2008 

Miércoles 
18 de junio de 2008 

Jueves 
19 de junio de 2008 

Mañana 

10 a.m. - 
1 p.m. 

Tema 1 - Apertura de la Conferencia 

Tema 2 - Elección de la mesa 

Tema 3 - Aprobación del programa y 
el reglamento 

Tema 4 - Organización de los trabajos 
y otros asuntos: 

a) Constitución del Comité 
Principal (pleno); 

b) Constitución del Comité 
de Redacción; 

c) Otros asuntos. 

Tema 5* - Temas derivados de los 
objetivos de la 
Conferencia:  

a) Estudiar los progresos 
hechos y evaluar la 
aplicación de la 
Declaración y Programa 
de Acción de Durban. 

Tema 5 (continuación) 

b) Evaluar la eficacia de los 
actuales mecanismos de 
seguimiento de Durban y 
otros mecanismos pertinentes 
de las Naciones Unidas que 
se ocupan de la cuestión del 
racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las 
formas conexas de 
intolerancia, a fin de 
reforzarlos; 

c) Identificar buenas prácticas a 
que se ha llegado en la lucha 
contra el racismo, la 
discriminación racial, la 
xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia; 

d) Desafíos y acciones futuras. 

Redacción del 
informe por la 
Secretaría 

* Un invitado hará una introducción de cada subtema del tema 5. 
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Anexo IV 

[ESPAÑOL SOLAMENTE] 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Participantes 

Estados Miembros de Naciones Unidas en la región  

Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de) 

Observadores 

Estados Miembros fuera de la región  

España (Agencia Española de Cooperación Internacional), Estados Unidos de América 

Organismos de las Naciones Unidas  

ACNUR, CEPAL, FNUAP, OMS, ONUSIDA, PNUD, UNICEF, UNIFEM, UNESCO  

Miembros de mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas  

Sr. Doudou Diène, Relator Especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación 
racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; Sra. Edna Roland Santos, Relatora Especial y 
miembro del grupo de eminentes expertos independientes 

Agencias especializadas  

Organizaciones Internacionales  

OIT, Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Instituciones nacionales  

Defensoría del Pueblo (Ecuador); Red de Instituciones Nacionales de las Américas (México) 
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Organizaciones no gubernamentales 

African Canadian Clinic, Afro Latino Working Group, Afro Swedish National Association, 
AGERE, AMB, Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, Articulação de Mulheres Negras do 
Rio de Janeiro, Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo 
(APOINME), Articulação Política de Juventudes Negras, Asociación Americana de Juristas, 
Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes (AMNBA), Asociación para el 
Desarrollo de las Mujeres Costarricenses, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (ABGLT), Associação da Preservação da Cultura Cigana (APRECI), 
Associação dos Povos Indígenas do Pantanal, Baha'i International, Centro de Atividades Culturais, 
Econômicas e Sociais (CACES), CEAFRO Universidad Federal da Bahia, CEDET, Centro de 
Estudio de las Relaciones de Trabajo y Desigualdades (CEERT), Centro de Derechos de Vivienda y 
Desahucios (COHRE), Centro Simon Wiesenthal, Organización Colectiva Mujer y Salud, Colectivo 
Nacional de Lesbicas Negras (Candace BR), Confederação Israelita do Brasil, Conselho Inter-
Tibal, Conselho Nacional de Mulheres Indígenas (CONAMI), Coordenação Nacional de 
Quilombos (CONAQ), Conselho do Negro do DF (CDDN), Coordenacão das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira, Coordinadora Nacional del Consejo Nacional de Yas e Ekeds 
Negras do Brasil, CRIOLA, Cufa Nacional, Foro de Mulheres Negras, EDUCART Educação com 
Arte Projeto Alma Semcor, FECONIC, Foro Social de Puerto Rico, Fórum Estadual de Mulheres 
Negras, Fórum Nacional de Juventud Negra, Fórum Nacional Mulheres Negras, Fundación 
Afroecuatoriana AZÚCAR, Fundación para la Formación de Líderes Afrocolombianos 
(AFROLIDER), GELEDES Instituto da la Mulher Negra, Global Rights, Instituto Brasileiro de 
Análises Sociais e Econômicas (IBASE), Instituto das Tradições Indígenas (IDETI), Instituto 
Amma Psique Enegritude, Instituto INVIC, Instituto Migrações e Direitos Humanos, Instituto Afro 
Brasil Cidadão, Lidermacia Indígena, Makungu Jóvenes Revalorando y Creando Cultura Afro, 
Maria Mulher Organização de Mulheres Negras, Movimiento Internacional de Jóvenes y 
Estudiantes sobre Asuntos de las Naciones Unidas (ISMUN), Movimiento Negro Unificado, 
Observatorio Discriminación Racial, Observatório Negro, Organización de Desarrollo Étnico 
Comunitario (ODECO), Organización Negra Centroamericana (ONECA), Organizaciones Mundo 
Afro, ORAPER Perú, ORAPER Uruguay, Pan African Movement, PAO Brazil, Proceso de 
Comunidades Negras, Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), Red de Jóvenes 
Afrodescendientes, Rede Afro LGBT, Rede Amazônia Negra, Red de Salud de Mujeres 
Latinoamericanas y del Caribe, Rede de Religiões Afrobrasileiras e Saude, Red Dominicana por la 
Salud de las Mujeres, Red Iberoamericana de Jóvenes e Indígenas Rejina, Red Nacional de Jóvenes 
Afrocolombianos, Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights, Sindicato de Professores 
no DF, Sistema de Indicadores Sociales del Pueblo Afroecuatoriano (SISPAE), Ujima Organización 
de Juventud Negra, Unión de Escritores y Artistas, União de Negros Pela Igualdade Unegro. 
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Anexo V 

[ESPAÑOL SOLAMENTE] 

LISTA DE DOCUMENTOS DISTRIBUIDOS PARA LA CONFERENCIA REGIONAL DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PREPARATORIA 
DE LA CONFERENCIA DE EXAMEN DE DURBAN 

Signatura 
Tema del 
programa 

 

A/CONF.211/PC/RPM/1/1 3 Programa provisional 

A/CONF.211/PC/RPM/1/1/Add.1 3 Anotaciones al programa provisional 

 5 Proyecto de documento final 

A/CONF.211/PC/RPM/1/2 5 Respuestas al cuestionario de los Estados de 
América Latina y la región del Caribe 

A/62/375  5 Informe del Comité Preparatorio sobre su primer 
período de sesiones 

A/CONF.211/PC.2/7  5 Report of the Preparatory Committee on its first 
substantive session 

A/CONF.211/PC.2/CRP.5  5 Contribution submitted by the Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination to the 
questionnaire prepared by the Office of the 
United Nations High Commissioner for Human 
Rights, pursuant to decision PC.1/10 of the 
Preparatory Committee of the Durban Review 
Conference at its first session (A/62/375) 

A/HRC/7/36  5 Informe del Grupo de Trabajo de Expertos sobre 
las Personas de Ascendencia Africana acerca de 
su séptimo período de sesiones (Ginebra, 14 a 
18 de enero de 2008) 

A/HRC/7/19  5 Informe del Sr. Doudou Diène, Relator Especial 
sobre las formas contemporáneas de racismo, 
discriminación racial, xenofobia y formas 
conexas de intolerancia 

A/CONF.211/PC.2/CRP.4 5 Compilation of conclusions and 
recommendations adopted by the 
Intergovernmental Working Group on the 
Effective implementation of the Durban 
Declaration and Programme of Action  
(2002-2007) 
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Signatura 
Tema del 
programa 

 

A/HRC/6/5  5 Informe de la Relatora Especial sobre la libertad 
de religión o de creencias, Sra. Asma Jahangir 

A/CONF.211/PC.2/CRP.3  5 Contributions submitted by the Special 
Rapporteur on the right to education to the 
questionnaire prepared by the Office of the 
United Nations High Commissioner for Human 
Rights, pursuant to decision PC.1/10 of the 
Preparatory Committee of the Durban Review 
Conference at its first session  

A/HRC/4/111  5 Informe de la Conferencia Regional de las 
Américas sobre los Avances y Desafíos en el 
Programa de Acción contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y las 
Formas Conexas de Intolerancia:  Nota de la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos 

A/57/18, cap. XI, sec. E 5 Recomendación general Nº XXVIII del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Racial 
relativa al seguimiento de la Conferencia 
Mundial contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de 
Intolerancia 

A/57/18, cap. XI, sec. F 5 Recomendación general Nº XXIX sobre la 
discriminación basada en la ascendencia  

A/59/18, cap. VIII 5 Recomendación general Nº XXX sobre la 
discriminación contra los no ciudadanos 

A/60/18, cap. IX 5 Recomendación general Nº XXXI sobre la 
prevención de la discriminación racial en la 
administración y el funcionamiento de la justicia 
penal  

A/CONF.189/PC.2/7  5 Informe de la Conferencia Regional de las 
Américas (Santiago de Chile, 5 a 7 de diciembre 
de 2000) Nota del Secretario General  

 -  -  -  -  -  

  


