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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  الدورة التاسعة والسبعون

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢ -أغسطس / آب٨

   اليت اعتمدهتا اللجنة٣٤التوصية العامة رقم     

  درين من أصل أفريقيالتمييز العنصري ضد السكان املنح    
  إن جلنة القضاء على التمييز العنصري،  
 ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اللذين ينـصان           إذ تشري إىل    

ميع أن مجيع الناس يولدون أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق وهلم حق التمتع جب            على  
من أشكال التمييز، وإىل االتفاقية الدوليـة       احلقوق واحلريات الواردة فيهما دون أي شكل        

للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية             
  .واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

ـ            أيضاًوإذ تشري      راف  إىل ما حظي به السكان املنحدرون من أصل أفريقي من اعت
متزايد ومكانة أكرب يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب             

، يف ديربان جبنـوب أفريقيـا، ويف   ٢٠٠١وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد يف عام   
         يف  املعقود يف سـانتياغو بـشيلي      سنوات   ٥+العاملي  ؤمتر  املسيما   مؤمتراته التحضريية، وال  

  ، وهو ما يتضح يف اإلعالنات وخطط العمل الصادرة عن كل مؤمتر من بينها،٢٠٠٠ عام
بشأن عملية متابعة املـؤمتر  ) ٢٠٠٢(٢٨ توصيتها العامة رقم     وإذ تؤكد من جديد     

العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب،    
اليت أعربـت     متابعة مؤمتر استعراض نتائج ديربان     بشأن) ٢٠٠٩(٣٣والتوصية العامة رقم    

  فيها اللجنة عن التزامها بتعزيز تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان،
 إدانة التمييز ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي على النحو           أيضاًوإذ تالحظ     

  املعرب عنه يف إعالن وبرنامج عمل ديربان،
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دى دراسة تقارير الدول األطراف يف االتفاقيـة     أنه أصبح واضحاً هلا ل     وإذ تالحظ   
  أن السكان املنحدرين من أصل أفريقي ال يزالون يعانون من العنصرية والتمييز العنصري،

 أثناء دورهتا الثامنة والسبعني مناقشة مواضيعية ملدة يوم واحد حـول            وقد عقدت   
ـ (موضوع التمييز العنصري ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقـي            -فربايـر /باطش

مبناسبة إعالن السنة الدولية للسكان املنحدرين من أصـل أفريقـي،           ) ٢٠١١مارس  /آذار
وهي مناقشة استمعت اللجنة خالهلا إىل الدول األطراف وأجهزة األمم املتحدة ووكاالهتا            
املتخصصة واملقررين اخلاصني وممثليهم فضالً عن املنظمات غري احلكومية وتبادلت معهـم            

وقررت توضيح بعض جوانب التمييز ضد أولئك السكان وزيادة دعـم الكفـاح             اآلراء،  
  للقضاء على التمييز يف مجيع أحناء العامل،

  : التوصيات التالية املوجهة إىل الدول األطرافتصوغ  

  الوصف  - أوالً  
ف السكان املنحدرون من أصل أفريقي بـأهنم        عّرألغراض هذه التوصية العامة، يُ      -١

 يشار إليهم هبذا التعريف يف إعالن وبرنامج عمل ديربان والـذين يعرفـون              السكان الذين 
  .أنفسهم بوصفهم سكاناً منحدرين من أصل أفريقي

وتدرك اللجنة أن ماليني السكان املنحدرين من أصل أفريقي يعيشون يف جمتمعات              -٢
اهلرمـي  يعانون فيها من التمييز العنصري الذي يضعهم يف أدىن املرتبـات يف التسلـسل               

  .االجتماعي

  احلقوق  - ثانياً  
يتمتع السكان املنحدرون من أصل أفريقي جبميع احلقوق واحلريات األساسية وفقاً             -٣

  .للمعايري الدولية يف ظل ظروف تسودها املساواة ودون أي متييز
ويعيش السكان املنحدرون من أصل أفريقي يف بلدان كثرية يف العامل إما منتشرين               -٤

بصفة فردية أو باالشتراك    حيق هلم أن ميارسوا     جمتمعات حيث   يف  ان احملليني أو    وسط السك 
  :احلقوق احملددة التالية دون أي متييزحسب االقتضاء،  ،مع سائر أفراد مجاعتهم

احلق يف امللكية ويف استخدام األراضي اليت كانوا يقطنوهنا منـذ القـدم               )أ(  
أسـاليب معيـشتهم    احلاالت اليت تكون فيهـا        وحفظها ومحايتها ويف املوارد الطبيعية يف     

  باستخدامهم لألراضي واملوارد؛مرتبطة وثقافتهم 
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احلق يف هويتهم الثقافية وصون وتعزيز أشكال التنظيم اخلاصة هبم، ومنط             )ب(  
  وطرق تعبريهم الديين؛لغاهتم حياهتم، وثقافتهم و

  والفين؛احلق يف محاية معارفهم التقليدية وتراثهم الثقايف   )ج(  
القـرارات الـيت متـس      ما خيص   احلق يف استشارهتم استشارة مسبقة في       )د(  

  .حبقوقهم وفقاً للمعايري الدولية
تدرك اللجنة أن العنصرية والتمييز العنصري ضد السكان املنحدرين من أصـل            و  -٥

  . األشكال اهليكلية والثقافيةال سيماأفريقي يظهران يف أشكال كثرية، و
 العنصرية والتمييز اهليكلي ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقـي           وإن ممارسة   -٦

 املشني تظهر جلية يف حاالت عدم املساواة الـيت          اليت ترسخت جذورها يف نظام العبودية     
تصنيفهم مـع   : اجملاالت التالية اليت تتضح يف مجلة جماالت منها       تؤثر على هؤالء السكان، و    

معدل مـشاركتهم ومتثيلـهم يف العمليـات        ، وتدين   ءأفقر الفقرا  ةفئيف  الشعوب األصلية   
السياسية واملؤسسية لصنع القرار، والصعوبات اإلضافية اليت يواجهوهنا يف احلصول علـى            

 وهو ما يفضي إىل توارث الفقر من جيـل إىل جيـل،             ،التعليم وإكماله ويف نوعية التعليم    
تماعي هبم وبقيمـة تنـوعهم      وعدم املساواة يف دخوهلم سوق العمل، وقلة االعتراف االج        

  .الثقايف واإلثين، ووجودهم أكثر من غريهم بني السجناء
وتالحظ اللجنة أن التغلب على التمييز اهليكلي الذي يؤثر يف السكان املنحـدرين               -٧

علـى النحـو    ) العمل اإلجيايب ( اختاذ تدابري خاصة بشكل عاجل      تطلب  من أصل أفريقي ي   
 ٤الفقـرة   (لدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري        املنصوص عليه يف االتفاقية ا    

تدابري خاصـة موضـوعاً   اعتماد وكانت احلاجة إىل    ). ٢ من املادة    ٢ والفقرة   ١من املادة   
 وهي ملخـصة  ،ملالحظات وتوصيات متكررة مقدمة إىل الدول األطراف مبوجب االتفاقية 

ونطاق التـدابري اخلاصـة الـواردة يف        مبعىن  املتعلقة  ) ٢٠٠٩(٣٢يف التوصية العامة رقم     
  .االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

وفيما خيص ممارسة حقوق السكان املنحدرين من أصل أفريقي، توصـي اللجنـة           -٨
  :الدول األطراف باعتماد التدابري التالية

  تدابري ذات طابع عام  - ثالثاً  
ت السكان املنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون        اختاذ خطوات لتحديد مجاعا     -٩

، وبصفة خاصة من خالل مجع بيانات مصنفة حسب فئة السكان، مع مراعاة             اعلى أراضيه 
املتعلقـة بالتركيبـة    ) ١٩٧٣(٤ التوصيات العامة رقم     ال سيما التوصيات العامة للجنة، و   

اهلوية بفئة عرقية أو إثنية     ديد  املتعلقة بتح ) ١٩٩٠(٨، ورقم   )٩املادة  (الدميغرافية للسكان   
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املتعلقة باإلبالغ عن األشـخاص     ) ١٩٩٠(٢٤، ورقم   )١ من املادة    ٤ و ١الفقرتان  (معينة  
   ).١املادة (اإلثنية أو الشعوب األصلية /املنتمني إىل خمتلف األعراق أو اجلماعات القومية

لـى مجيـع    مراجعة التشريعات وسنها أو تعديلها، حسب االقتضاء، للقـضاء ع           -١٠
  . مبا يتمشى مع االتفاقية،أشكال التمييز ضد األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي

استعراض استراتيجيات وبرامج وطنية واعتمادها وتنفيذها هبدف حتـسني حالـة             -١١
السكان املنحدرين من أصل أفريقي ومحايتهم من التمييز الذي ميارس ضدهم مـن قبـل               

  . العموميني أو من قبل أي شخص أو مجاعة أو منظمةالوكاالت احلكومية واملسؤولني
التنفيذ التام للتشريعات وغريها من التدابري املتخذة بالفعل لضمان عدم التمييز ضد              -١٢

  . السكان املنحدرين من أصل أفريقي
التشجيع على العمل بطرائق مناسبة لالتصال واحلوار بـني مجاعـات الـسكان               -١٣

 وتطوير هذه   أو بني ممثليهم والسلطات ذات الصلة يف الدولة       / و املنحدرين من أصل أفريقي   
  . الطرائق

اختاذ التدابري الضرورية، بالتعاون مع اجملتمع املدين وأفراد اجملتمعات احمللية املتـأثرة              -١٤
          لتثقيف السكان ككل على أساس عدم التمييز واحتـرام اآلخـرين والتـسامح معهـم،               

  .السكان املنحدرون من أصل أفريقيق بفيما يتعل ال سيماو
تعزيز املؤسسات القائمة أو إنشاء مؤسسات متخصصة لتعزيز احترام متتع السكان             -١٥

   .املنحدرين من أصل أفريقي حبقوق اإلنسان على قدم املساواة مع اآلخرين
ز  أعاله بشأن واقع التميي    ١ مبا يتمشى مع الفقرة      دوريةإجراء دراسات استقصائية      -١٦

بيانـات  وتضمني تقاريرها املقدمة إىل اللجنـة       ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي،       
مصنفة فيما يتعلق جبملة أمور منها التوزيع اجلغرايف واألوضاع االقتـصادية واالجتماعيـة             

  .للسكان املنحدرين من أصل أفريقي، مبا يف ذلك من املنظور اجلنساين
يف  وإجراءاهتا باآلثار السلبية لألخطاء الـيت ارتكبـت         االعتراف الفعلي يف سياساهتا     -١٧

حبق السكان املنحدرين من أصل أفريقي، وأمهها االستعمار وجتارة الرقيق عرب احملـيط             املاضي  
  .حبق السكان املنحدرين من أصل أفريقي، واليت ال تزال آثارها جمحفة اليوم األطلسي

  مكانة التدابري اخلاصة ودورها  - رابعاً  
اعتماد وتنفيذ تدابري خاصة ترمي إىل القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد                 -١٨

  ).٢٠٠٩(٣٢مراعاة التوصية العامة للجنة رقم السكان املنحدرين من أصل أفريقي، مع 
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صياغة استراتيجيات وطنية شاملة مبشاركة السكان املنحدرين من أصل أفريقـي             -١٩
 من االتفاقية للقضاء علـى      ٢ و ١اصة وفقاً للمادتني    والعمل هبا، مبا يف ذلك اختاذ تدابري خ       

التمييز العنصري ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي وضمان متتعهم الكامل جبميـع             
  .حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

يف ) برامج العمـل اإلجيـايب    (تثقيف اجلمهور العام وتوعيته بأمهية التدابري اخلاصة          -٢٠
  . التمييز الناجم عن عوامل تارخييةال سيمالتمييز العنصري، ومعاجلة حالة ضحايا ا

وضع وتنفيذ تدابري خاصة ترمي إىل تعزيز عمالة السكان املنحدرين مـن أصـل                -٢١
  .أفريقي يف القطاعني العام واخلاص

  أبعاد التمييز العنصري املتعلقة بنوع اجلنس  - خامساً 
 التمييز العنصري وذلك اعترافاً منها بأن       وضع وتنفيذ تدابري ترمي إىل القضاء على        -٢٢

بعض أشكال التمييز العنصري تؤثر تأثرياً خاصاً وفريداً على النساء، مع إيـالء االعتبـار               
أبعاد التمييز العنصري املتعلقة بنوع     بشأن  ) ٢٠٠٠(٢٥الواجب للتوصية العامة للجنة رقم      

  .اجلنس
ي يف كل ما خيطط وينفذ مـن بـرامج      مراعاة حالة املرأة املنحدرة من أصل أفريق        -٢٣

تقع يف كثري من األحيان ضـحية للتمييـز   ن املرأة ألوذلك ومشاريع وما يعتمد من تدابري      
  .املتعدد األشكال

تضمني مجيع التقارير املقدمة إىل اللجنة معلومات عن التـدابري املتخـذة لتنفيـذ                -٢٤
ييز العنصري ضد النساء املنحـدرات      االتفاقية، وبصفة خاصة التدابري املتخذة للتصدي للتم      

  .من أصل أفريقي

  التمييز العنصري ضد األطفال  - سادساً 
 وهو مـا    صفة خاصة، بضعف األطفال املنحدرين من أصل أفريقي ب      اعترافاً منها     -٢٥

عدم املساواة اليت تـؤثر يف الـسكان   إىل ميكن أن يقود إىل توارث الفقر من جيل آلخر، و      
املنحدرين من أصل أفريقي، اعتماد تدابري خاصة لضمان ممارستهم حلقوقهم علـى قـدم              

علـى  احلقوق املتصلة باجملاالت اليت تؤثر أشد التأثري         تلك   ال سيما املساواة مع اآلخرين، و   
  .حياة األطفال

اصة للطفالت وحقـوق الـصبيان      اختاذ تدابري ترمي حتديداً إىل محاية احلقوق اخل         -٢٦
  .الذين هم يف حالة ضعف
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  العنف العنصريمن احلماية من اخلطاب الذي حيض على الكراهية و  - سابعاً  
أو األفكار الـيت    العرقية  ي أو الدونية على     قاختاذ تدابري حلظر نشر أفكار التفوق العر        -٢٧

  .كان املنحدرين من أصل أفريقيحتاول إجياد مربرات للعنف أو الكراهية أو التمييز ضد الس
ضمان محاية أمن وسالمة السكان املنحدرين من أصل أفريقـي دون أي            وكذلك    -٢٨

اختاذ ضمان  متييز، باعتماد تدابري حتول دون ممارسة أفعال العنف ضدهم لدوافع عنصرية، و           
 إجراءات عاجلة من قبل الشرطة واملدعني العامني والقضاء للتحقيـق يف تلـك األفعـال              
واملعاقبة عليها، والتأكد من أن مرتكيب تلك األفعال، سواء أكانوا موظفني عمـوميني أم               

  . ال ميكنهم اإلفالت من العقاب،أشخاصاً آخرين
اختاذ تدابري صارمة ضد أي حتريض على ممارسة التمييز أو العنف ضـد الـسكان      -٢٩

ها من التـسهيالت ذات     املنحدرين من أصل أفريقي، مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت وغري          
  .الصلة اليت هلا طابع مماثل

املهنيني العاملني يف وسائط اإلعالم بطـابع       يف صفوف   اختاذ تدابري إلذكاء الوعي       -٣٠
مبا يف ذلك مسؤولية وسـائط      ،  التمييز ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي      وحاالت  
  .التحيزما يتصل بعدم استمرار أوجه اإلعالم في

تنميط السكان  نزعة الستهداف أو وصم أو      للتصدي ألية   جراءات صارمة   اختاذ إ   -٣١
ين من أصل أفريقي على أساس العرق من قبل املوظفني املكلفني بإنفـاذ القـانون               املنحدر

  .والسياسيني واملربّين
تنظيم محالت تثقيفية وإعالمية لتثقيف اجلمهور العام بقضايا السكان املنحـدرين             -٣٢

احترام حقـوق  شامل للجميع، مع بتارخيهم وثقافتهم وبأمهية بناء جمتمع من أصل أفريقي و 
  . اإلنسان جلميع السكان املنحدرين من أصل أفريقي وهويتهم

من جانب وسائط اإلعالم مـن      الرقابة الذاتية   التشجيع على وضع وتنفيذ أساليب        -٣٣
ام لغة تنطـوي    السلوك للمنظمات اإلعالمية من أجل جتنب استخد      قواعد  خالل مدونات   

  . على متييز أو حتيز عنصريني

  إقامة العدل  - ثامناً  
املتعلقة مبنع التمييز العنصري يف إدارة      ) ٢٠٠٥(٣١مراعاة التوصية العامة للجنة رقم        -٣٤

دى تقييم تأثري نظام إقامة العدل يف بلد ما، وإيـالء           وذلك ل وسري عمل نظام العدالة اجلنائية      
  .واردة أدناه إذا كانت تتعلق بالسكان املنحدرين من أصل أفريقياهتمام خاص للتدابري ال
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اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان تكافؤ الفرص أمام مجيع السكان املنحـدرين              -٣٥
من أصل أفريقي يف الوصول إىل نظام العدالة، مبا يف ذلك من خـالل تـوفري املـساعدة                  

اجلماعية وتشجيع املنظمات غري احلكومية على      الدعاوى الفردية أو    إقامة  القانونية وتيسري   
 . الدفاع عن حقوقهم

تضمني القانون اجلنائي حكماً ينص على أن ارتكاب فعل إجرامـي بـدوافع أو                -٣٦
  .شّدأهداف عنصرية يشكل ظرفاً مشدداً جييز توقيع عقوبة أ

ن ضمان مقاضاة مجيع األشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد السكان املنحدرين م            -٣٧
  . تقدمي تعويض كاف لضحايا تلك اجلرائمةلاأصل أفريقي بدوافع عنصرية، وكف

ضمان أال تنطوي أية تدابري متخذة يف سياق مكافحة اجلرائم، مبا يف ذلك             كذلك    -٣٨
   . على متييز من حيث الغرض أو األثر يقوم على أساس العرق أو اللون،اإلرهاب

 من وكاالت ومـوظفي إنفـاذ القـانون مـن     اختاذ تدابري ملنع الشرطة أو غريها    -٣٩
استخدام القوة غري املشروعة أو التعذيب أو املعاملة الالإنسانية أو املهينة أو التمييـز ضـد             

 عندما يتعلـق األمـر بـالقبض علـيهم          ال سيما السكان املنحدرين من أصل أفريقي، و     
 ملمارسـات   واحتجازهم، وضمان عدم وقوع السكان املنحدرين من أصل أفريقي ضحايا         

  . أو إثينتنميط عرقي
التشجيع على جتنيد السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف صفوف أفراد الشرطة              -٤٠

  .أو غريهم من املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون
تنظيم برامج تدريبية للموظفني العموميني ولوكاالت إنفاذ القانون هبـدف منـع              -٤١

  . السكان املنحدرين من أصل أفريقيممارسة الظلم على أساس التحيز ضد

  احلقوق املدنية والسياسية  - تاسعاً  
ضمان احترام السلطات على مجيع مستويات الدولة حلق أفراد مجاعات الـسكان              -٤٢

  . املنحدرين من أصل أفريقي يف املشاركة يف اختاذ القرارات اليت متسهم
ن من أصل أفريقي حقهـم يف       اختاذ تدابري خاصة وعملية تكفل للسكان املنحدري        -٤٣

املشاركة يف االنتخابات والتصويت فيها والترشح هلا باالقتراع العام وعلى قدم املساواة مع             
  .فروع احلكماآلخرين ويف أن يكون هلم التمثيل الواجب يف مجيع 

تعزيز الوعي بني أفراد مجاعات السكان املنحدرين من أصـل أفريقـي بأمهيـة                -٤٤
 يف احلياة العامة واحلياة السياسية وإزالة العقبات الـيت تعتـرض هـذه              مشاركتهم الفعالة 

  .املشاركة
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اختاذ مجيع التدابري الضرورية، مبا يف ذلك اختاذ تدابري خاصة لضمان تكافؤ فـرص               -٤٥
مشاركة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف مجيع اهليئات احلكومية علـى املـستويني              

  .املركزي واحمللي
م برامج تدريبية لتحسني مهارات املوظفني العموميني واملمـثلني الـسياسيني           تنظي  -٤٦

يف جمـايل وضـع     وذلـك   الذين ينتمون إىل مجاعات السكان املنحدرين من أصل أفريقي          
  .السياسات وإدارة الشؤون العامة

  احلصول على اجلنسية  - عاشراً  
 أحكاماً متييزيـة ضـد      ضمان أال تتضمن التشريعات املتعلقة باجلنسية والتجنس        -٤٧

السكان املنحدرين من أصل أفريقي وإيالء اهتمام كاف للعقبات اليت قد تعترض جتـّنس              
  .لفترات طويلة أو بصورة دائمةاملقيمني املنحدرين من أصل أفريقي 

 يعترب خرقاً اللتزام    لنسباالعتراف بأن احلرمان من اجلنسية على أساس العرق أو ا           -٤٨
  .الة التمتع باحلق يف احلصول على اجلنسية دون متييزالدول األطراف بكف

مراعاة أن احلرمان من احلصول على اجلنسية بالنسبة إىل املقيمني لفترات طويلـة أو                -٤٩
بصورة دائمة قد يؤدي يف بعض احلاالت إىل حرمان األشخاص املعنيني من احلصول علـى               

  .بادئ مناهضة التمييز الواردة يف االتفاقيةفرص العمل واملزايا االجتماعية مما يشكل انتهاكاً مل

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - حادي عشر
اختاذ خطوات إلزالة مجيع العقبات اليت حتول دون التمتع بـاحلقوق االقتـصادية               -٥٠

 يف جمـاالت    ال سيما لسكان املنحدرين من أصل أفريقي، و     من قبل ا  واالجتماعية والثقافية   
  .م والسكن والعمالة والصحةالتعلي
مجاعات السكان املنحدرين من أصـل      يف أوساط   اختاذ تدابري للقضاء على الفقر        -٥١

أفريقي على أراضي دول أطراف معينة ومكافحة االستبعاد االجتماعي أو التهميش الـذي             
  . كثرياً ما يعاين منه السكان املنحدرون من أصل أفريقي

 االقتصادية واالجتماعية واعتمادها وتنفيـذها علـى        وضع خطط وبرامج للتنمية     -٥٢
  . أساس من املساواة وعدم التمييز

اختاذ تدابري للقضاء على التمييز ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي فيما يتعلق               -٥٣
، مبا يف ذلك قواعد وممارسات التوظيف اليت تنطوي على أغراض           شروطهالعمل و ظروف  ب

  . أو آثار متييزية
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 علـى  ،، مبا يف ذلك املؤسسات املالية الدولية الدولية كوميةاحلنظمات  املالعمل مع     -٥٤
ضمان مراعاة احلالة االقتصادية واالجتماعية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي عند تنفيذ            

 .جلهاتمشاريع التنمية أو املساعدة اليت تدعمها هذه ا

يقي فرص احلصول على خدمات     ضمان أن تتاح للسكان املنحدرين من أصل أفر         -٥٥
  .الرعاية الصحية والضمان االجتماعي على قدم املساواة مع اآلخرين

إشراك السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف وضع الربامج واملشاريع الـصحية              -٥٦
  .وتنفيذها

وضع وتنفيذ برامج ترمي إىل إتاحة الفرص لتمكني السكان املنحدرين من أصـل               -٥٧
  .امأفريقي بوجه ع

اعتماد تشريع يتضمن أحكاماً حتظر التمييز يف العمل ومجيع املمارسات التمييزيـة              -٥٨
يف سوق العمل اليت تؤثر على السكان املنحدرين من أصل أفريقي وحتمـيهم مـن هـذه                 

  .املمارسات جبميع أشكاهلا، أو جعل التشريع القائم أكثر فعالية
ن املنحدرين من أصل أفريقـي يف إدارة        السكاتوظيف  اختاذ تدابري خاصة لتعزيز       -٥٩

  .الشؤون العامة ويف الشركات اخلاصة
وضع وتنفيذ سياسات ومشاريع ترمي إىل تفادي عزل السكان املنحـدرين مـن               -٦٠

اإلسكان، وإشراك مجاعات السكان املنحدرين من أصـل أفريقـي          جمال  أصل أفريقي يف    
  .انتهاسكنية وحتسينها وصيالشاريع املكشركاء يف تصميم 

   يف جمال التعليماليت يتعني اختاذهاالتدابري   - ثاين عشر
إعادة النظر يف مجيع العبارات الواردة يف الكتب املدرسية اليت تنطوي على صـور                -٦١

تتعلق بالسكان املنحدرين مـن أصـل أفريقـي،         مهينة  منطية أو إشارات أو أمساء أو آراء        
آراء تنقل رسالة الكرامة املتأصلة يف مجيع بـين         واالستعاضة عنها بصور وإشارات وأمساء و     

  .اإلنساناملساواة فيما بينهم يف حقوق البشر و
ضمان خلو نظم التعليم العام واخلاص من التمييز ضد أي طفل على أساس العرق                -٦٢
  . وعدم استبعادها ألي طفل على هذا األساسلنسبأو ا
اسة بني األطفال املنحـدرين مـن       اختاذ تدابري خلفض معدالت االنقطاع عن الدر        -٦٣

  . أصل أفريقي
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النظر يف اعتماد تدابري خاصة ترمي إىل تعزيز فرص التعلـيم جلميـع الطـالب                 -٦٤
املنحدرين من أصل أفريقي وضمان املساواة يف فرص حصوهلم على التعليم العايل، وتيسري             

  .مستقبلهم التعليمي الوظيفي
ل من أشكال التمييز ضد الطالب املنحدرين       العمل بعزم على القضاء على أي شك        -٦٥

  .من أصل أفريقي
إدراج فصول تتعلق بتاريخ السكان املنحدرين من أصـل أفريقـي وثقافتـهم يف          -٦٦

غريها مـن   الكتب املدرسية يف مجيع املستويات املناسبة وصون هذه املعارف يف املتاحف و           
يع كتب ومطبوعـات أخـرى   من أجل أجيال املستقبل، وتشجيع ودعم نشر وتوز  احملافل  

  .فضالً عن بث برامج تلفزيونية وإذاعية تعىن بتارخيهم وثقافتهم

        


