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 مجلس حقوق اإلنسان
 الثالثة والثالثونالدورة 
 من جدول األعمال 9البند 

 العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من أشكالالعنصرية والتمييز 
  التعصب: متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

عررن  منحرردرين مررن أفررل أيريقرر بالتقريررر يريررخ الء رررام العامررل المعنرر    
 *دورتيه السابعة عشرة والثامنة عشرة

 مذكرة أعدتها األمانة  
برررريل إىلرررررح وق اإلرررر  قررررررفر ا  لررررال ترأل رررررأل ال أل رررر  ال امرررررح ا  ررررر   تتشررررألم األما ررررر  

 رررد عمرررار بررررألا ا  اللررراب   عشرررألا والعامنررر  عشرررألا  ا با نحرررد  ن مرررن ريرررح ردأل رررر  عرررن  و تىلررر  
. وقررد رجررألف ال أل رر  ال امررح مناقشررا  وايرر  وررال  و ترر  27/25و 18/28و 9/14 اجملإلرر 

ررر    2015تشرررأل ن العرررارب/ فدم   27 وق 23اللررراب   عشرررألا ا  ررررف ا ن ال ررر ا مرررن  ن جنىلرررو. و ت 
ن جنىلرررررو  عإلررررر   2016 ىللررررال/ربأل ح  15وق  11 و ترررر  العامنررررر  عشررررألا  ا  ررررررف ا ن ال رررر ا مرررررن 

وتلررإلىلمار بر ابني الألترراث  الرعاد لإل رررد الرردو  ‘. روجرر  الر ابني برررت ا عر ام وال دالرر  والتنمىلر ‘مفضرف  
عاقرر  متبا لرر  بىلنكررا  تررأل  ال أل رر  تيتىلررد التفيررىلا  الرر  قرردمكا لإلمنحررد  ن مررن ريررح ردأل ررر  وبفجررف  

بشرري ا ن  و اترر  اللررابر  وق الرردول وا نومررا  الدولىلرر  ومنومررا  اجملتمررن ا رردرب ووتررا   ويررنا    
 .69/16وبألامج األمم ا تحدا. وشد  ال أل   ال امح عإل  رمهىل  تن ىلذ قألا  اجلم ىل  ال ام  

  لل  قمما  الراضىلال بن شا  فح ح لىل مح تللىل  تشاو    ويرىلا  مبا ن  تن ىلذار تامار  
 ريرررح مرررن لإلمنحرررد  ن ا  لرررال قررررفر ت   ررر  بشررريل ا تحررردا األمرررم  صرررد  عرررن وعرررال مشرررألو 
عإل  حنف تام. تما  عا ال أل   ال امح وق استحداد وطني عمح وطنىلر  شرامإل   واق امكا ردأل ر 

أل  وتررأل  األجا رك وتررأل  األدا قر  ومرا  تصررح برذل  مررن ورفارأل ال نصررأل   والتمىلىلر  ال نصرل لإلتصرد 
ت صررك وقرري  اىلررن اجلكررا  يرراقب  ا صررإلح  عإلرر  رل ترردرب ن منارورر  الرفلبرر   سررم يررف  
منطىل  سإلبىل  لإلمنحد  ن من ريح ردأل رر  عإلر  رسرال ال رألر والرد ن واأليرح  مرن ال تىلر  إد ردار 

  اثني ا عام والبىلا ا  اللىلاسىل .عإل  ممادح  وطاب المألارىل  والتحأل ض عإلىلكا عن طأل   وس
__________ 

 بالإلغ  ال  قدم هبا درني.و ُ لتنلخ مألد  رذا الترأل أل تما و    *
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عررن  منحرردرين مررن أفررل أيريقرر بالتقريررر يريررخ الء رررام العامررل المعنرر    
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 مقدمة -أولا  
عرررد ال أل رر  ال امررح ا  رر  با نحررد  ن مررن ريررح ردأل ررر   و ترر  اللرراب   عشررألا ن ال رر ا  -1
 15وق  11و و تررر  العامنررر  عشرررألا ن ال ررر ا مرررن  2015تشرررأل ن العرررارب/ فدم   27وق  23 مرررن

ن ممتررك األمررم ا تحرردا ن جنىلررو. وقوررأل الرردو ا اللرراب   عشررألا اىلررن  2016 ىللررال/ربأل ح 
  دررا فل   واللررىلدا مررااسررابىلإلف  فمررد   واللررىلد تلرراجا مىلشررال بالعوررا  ال أل رر  ورررمد اللررىلد ر
 أل   واللرىلد   مرا  و ر. سرف غا العالري. وقرد ر رد اللرىلدا ىلدألا    واللىلدا درا ن شر -   دنم
وُعررت  اللرىلد ر رد  .2015ن ال أل   ال امرح ن  ا ر  تشرأل ن العرارب/ فدم   مدا عوف تكا أل  ىلش
وا وم وق اللىلد بالتلاجا  واللىلدا  2015جاما ما( وإل ار هلا ن تا فل األول/  لم  ) د  

دررألا   واللررىلد سررف غا ن  و ا ال أل رر  ال امررح العامنرر  عشررألا. و رررد م رررذا الترأل ررأل  - دررا فل منررد  
الررر  طإلرررك دىلكرررا وق ال أل ررر   27/25و 18/28و 9/14ودررررار لررررألا ا  اإلررر  قررررفر ا  لرررال 

 شرط  ا تصرإل  بف  تر . و ألتر  الترأل رأل رساسرار رل  ردم وق اجملإل  ترأل ألار سرنف ار عرن اىلرن األ ال امح
 عإل  ا داو   ال  جأل  ن  و ا ال أل   ال امح العامن  عشألا. 

وشررا   ن  و ا ال أل رر  ال امررح العامنرر  عشررألا لعإلررفل لإلرردول األعوررا  والمألسرر  الألسررف   -2
ا رردعف ن   ا قإلىلمىلرر  وا نومررا   ررا ا،مفمىلرر   دوررار عررن ا رر ا  وا نومررا  الدولىلرر  وا نومررا

 ا ألد (.  )ا وأل

 تنظيم الدورة الثامنة عشرة -ثانياا  
 الدورةايتتاح  -ألف 

اللرىلدا مرر  اوراو    ثىللر  درأل  سرىلا ا الررا فل وا لراواا وعردم التمىلىلر  ادتتحد الردو ا  -3
 ا  لال  و قبد جبمىلن ا شا ترت.ن م فضىل  األمم ا تحدا اللامىل  ،رفر 

ورعألبررررد اللررررىلدا تىلررررد  ىلإلمررررف    اثبرررر  ا  ررررفب اللررررام  ،رررررفر ا  لررررال  ن بىلا ررررا  -4
ا دتتاق  عن ترد ألرا  لت ام ال أل   ال امح  ن عمإل   حبما   قررفر األشرخاا ا نحرد  ن مرن 

مررا برررت ا فاضررىلن دىلوجررف  يررا  وروجرر  تررألابني   تن صررم ريررح ردأل ررر  وت    رررا. وشررد   عإلرر  
العاث  لإل رد الدو  لإلمنحد  ن من ريح ردأل ر . ودىلما  ت إل  مبفضرف  ا عر ام  قالرد ول مرن 
األمهىل  مبمال التلإلىلم بن د ا س قار  وترذل  بعرألا  ترا  خ وثرادر  ترح مرن ا نحرد  ن مرن ريرح 

بررالعغألا الراثمرر  برررت  ردأل ررر  واألدا قرر  قبررح عكررد ا سرر قار. ورضررادد قاثإلرر ر و رر   نبغرر  ا عرر ام
 قفا رت ممادح  التمىلىل  ال نصأل  وواقن التمىلىل  اهلىلمإل   ا،اثإل   ول إرىل  ال دال .

الرذ  سرب  رل رعرألب عنر  ال أل ر  ال امرح   الشر ف تأل   اللىلدا  ىلإلمف  ا عرألاب عرن و  -5
 األجا ررك وُتررأل  ال نصررأل  والتمىلىلرر  لإل نصررأل   ا  ايررألا باألشررمال ا  رر ا رررأل  ا رراا  مررن تررح مررن

وجلنررر  الرورررا  عإلررر  التمىلىلرر  ال نصرررأل   مبناسرررب  ا قت رررال برررالىلفم  ت صُّررك مرررن برررذل   تصرررح ومررا
الررردو  لإلرورررا  عإلررر  التمىلىلرررر  ال نصرررأل   ر  وررررف رل الترررردم الررررذ  ُرقرررأل  ن التصرررد  لوررررفارأل 
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ال نصرررأل   وترررأل  األدا قررر  والتمىلىلررر  ال نصرررأل  وترررأل  األجا رررك ومرررا  تصرررح برررذل  مرررن ت صرررك  مرررا  
ذتأل  ن الفقد الذ   ا  دىل  وطاب المألارىل  ع  رحنا  ال را    را ار معراار لإل.ر  . ورضرادد  ُ   

رل رررردام التنمىلرر  ا لررتدام  تررك رل تشررمح مبرردر  عرردم التمىلىلرر  وا لرراواا مررن مبررا   قرررفر 
ا  لال. ون سىلار ال رد الدو   ررابد اللىلدا  ىلإلمف  بالدول رل ُتطإل كا عإل  م إلفما  عن 

برا  ا  ا تخذرذا عإلر  الصرر ىلد الرفط    را  األولف ر  ،ما رر  قررفر األشرخاا ا نحرد  ن مررن ا 
ريح ردأل ر . ورعألبرد عرن رمإلكرا ن رل تتخرذ الردول األعورا  قأل برار وطرفا    شرا  فح رح هلرم. 
وربإلغررررد ا،وررررف  بررررالت ام ا  ررررفب اللررررام  ،رررررفر ا  لررررال الت امررررار  اسررررخار بررررالنكفب حبررررررفر 

 من ريح ردأل ر   مبا ن لل  بص ت  منل ذ ال رد الدو .ا نحد  ن 

 المقرر - انتءاب الرئيس -بام 
 مرأل ار لإل أل   ال امح. -  ثىللار    ما  و ر. سف غا العاليا ُتخك اللىلد  -6
ا رررأل ا ا نتكىلرر  و  تكررا   - بصرر تكا الألثىللرر ببىلررال دررألا    - ور لررد اللررىلدا دررا فل منررد   -7
شرمأل  سراثأل رعوررا  ال أل ر  ال امرح وسرراثأل ا شرا ترت ن ا جتمرا  عإلرر   عمكرم هلرا ورضررادد رل د

ال أل رررر  ال امررررح سررررىلوح  لرررر   جاررررردار وق ت   رررر  الف  رررر  الرررر  ُرسررررند  ولىلرررر . ورلرررررد الوررررف  عإلرررر  
التحد ا  ال   فاجككا ال ا  ن ممادح  ال نصأل   جلمإلر  رسرباب منكرا اللىلاسرا  الر  رسركمد  

رو بررررلوأل  ن وضررر ا  الطررررابن ا هسلررر  عإلرررر  ررررارألك ا،ذ.ررررك وال نصرررأل   اهلىلمإلىلرررر  الإلترررررت بشرررمح 
 ت ألب هلما ا نحد ول من ريح ردأل ر   فمىلار ن اىلن مناق  قىلرامم. وقع رد ال أل ر  ال امرح عإلر  

لفيررو رررذا الشررمح احملررد  مررن رشررمال ‘ تررأل  األدا قرر ‘رل  لررتخدم عإلرر  حنررف منك.رر  مصررطإل  
لإلمنحرد  ن درألا   عإلر  رمهىلر  ال ررد الردو  األول  - شد   اللىلدا درا فل منرد   التمىلىل . وبىلنما

رعألبد عن رس كا ل دم و شا  فح ح ا نحد  ن من ريح ردأل ر  قر  انل وعردم من ريح ردأل ر . 
 قررررفر ت   رر  بشرريل ا تحرردا  صررد  عررن األمررم وعررال مشررألو  وجررألا  ر   راشررا  بشرريل يررىلا  

واق امكا عإل  حنف ترام  عإلر  الرأل م مرن  ورفل ال ررد الردو   ردأل ر  حري من لإلمنحد  ن ا  لال
الرردول عإلرر  تررام تن ىلررذ قررألا  اجلم ىلرر   دررألا   - انل ن عامرر  العررارب. وقعررد اللررىلدا دررا فل مذنررد  

 .الدو  ال رد ا ت إل  بتن ىلذ األ شط  بشيل بأل امج 69/16ال ام  
مررأل  لإل أل ر   - بردو   اجلد رد ترألثىل  اللىلد سف غا  ن م ألب قبفل  ا ضرطا  وشمأل -8

 ال امح  ساثأل ا  ا  عإل  ا تخاب  وشمأل ا شا ترت عإل   عمكم ل .
البفلىل ا  رر (  - ورعررألب لعإلررف و طالىلررا وال ا  ررح وتررف   وجنررفب ودأل رىلررا ودنرر و ا )اكف  رر  -9

دا دررررا فل وتفلفمبىلررررا ومصررررأل وا غررررألب و امىلبىلررررا  وق جا ررررك ا إررررا  األو    عررررن ترررررد ألرم لإللررررىل
هوا مرررررأل ا ورنرررر - دررررألا   لإل مررررح الررررذ  اضررررطإل د برررر  وررررال مرررردا و  تكررررا تألثىللرررر  - منررررد  
 مرأل ار جد دار.  - ت ىلىلن   ثىللار عإل  سف غا  اللىلد

 تنظيم العمل -جيم 
 ( وبأل امج ال مح.Corr.1و A/HRC/WG.14/18/1رقأل  ال أل   ال امح جدول األعمال ) -10
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ثرررة  -ثالثاا   الفريرررخ بشررران األنشرررية التررر  ا ررريل  بهرررا وإحاطررراح معلومررراح محد 
 العام الما   العامل خالل

مررن جردول األعمرال  ربإلررد اللرىلد سرف غا ا شررا ترت بريل ال أل ر  ال امررح  5ن وطرا  البنرد  -11
قد قدم ترأل أل  اللنف  عن  و تىل  ا امل  عشألا واللا سر  عشرألا وق اإلر  قررفر ا  لرال ن 

إل  الدو ا  عألب ال أل   ال امح ر ورار التررا  أل ا ت إلرر  ب  ا تىلر  الُرطرأل ترت  و ت  العاثرت. ووال ت
وق رفلندا واللف د و وح ن قفا  بن را  مرن الردول األعورا . وقردم ال أل ر  ال امرح ترذل  ترأل رأل  

ن  2015تشررررأل ن العررررارب/ فدم   2وشررررا   ن ب رت اللرررنف  وق اجلم ىلرررر  ال امرررر  ن  و مررررا اللررر
 ن الإل.ن  العالع .قفا  ت اعإل  م

تما رقاط اللىلد سف غا ا شا ترت ن الدو ا العامن  عشألا عإلمار بيعمال الدو ا اللراب    -12
عشررررألا لإل أل رررر  ال امررررح  وقررررد تيل ررررد تإلرررر  الرررردو ا مررررن اجتمررررا   اوإلرررر  ُعرررر  األعوررررا  والرررر  

ووعردا  تررا  أل  و  ا اتر  الرطأل ر   باست ألاب رسالىلك عمح ال أل   ال امح  والتحورا لدو تر  ا ربإلر 
  وعرررد اجتماعررا  مررن ال د ررد مررن اجلكررا  يرراقب  ا صررإلح  ولعإلرر   تإلررو ا ت إلررر  بالبا ررا 

. وقرد قرأل  ال أل ر  ال امرح تمعىلرو تفايرإل  مرن ب   لإلم فضىل  اللامىل  ،رفر ا  لالاالفقدا  الت
 و  ت  ب  الىل . ا هسلا  ا الىل  وا مناثىل  ن ال ام التا  لىلن ذ األج ا  ا تصإل  بذل  من 

ا شا ترت عإلمار بال  را ا  الرطأل ر  الر  رجألاررا ال أل ر  ال امرح   طالىلرا  ورقاط اللىلد سف غا -13
ترررا فل   29-19( والف  رررا  ا تحررردا األمأل مىلررر  )ن ال ررر ا 2015ق  ألال/ ف ىلررر   5-1)ن ال ررر ا 
إلىلكرا (. ون  ا   ال  ا ترت  ريد  ال أل   ال امح بىلا ا  يح ىل   ُتاح ا طا  ع2016العارب/ نا أل 

وشرمأل قمررفم  و طالىلرا والف  ررا  ا تحردا عإلرر   عفممرا وعإلرر   .(1)قررن الشربم  لإلم فضررىل عر  ا ف 
ال أل رر  ال امررح قبررح ال  ررا ترت ورثنا مهررا وب رردمها. تمررا شررمأل اللررىلد سررف غا  وقا لرراعدا الرر  قرردمتارا 

لعإلرر  ا نومررا   ررا ا،مفمىلرر  واألشررخاا ا نحررد  ن مررن ريررح ردأل ررر  الررذ ن التررر  هبررم ال أل رر  
 ل امح وال   ا تىل  وربإلد ا شا ترت بيل ترا  أل الب عترت سترد م وق اإل  قرفر ا  لال ن  و تر ا

 ط ا  اجلمكف  عإلىلكا ع  ا فقن الشبم  لإلم فضىل .والعاثرت وسىلُتاح العالع  و 
تررألو ج ر شررط  اسررتكددد الت اعررح مررن اجملتمررن ا رردرب  ربرر  ن وقررد وايررح ال أل رر  ال امررح  -14

ون ا شرا ت  ن تإلرر  ا اجلكرا  يرراقب  ا صرإلح  ن تن ىلررذ بأل رامج ر شررط  ال ررد الرردو  وملراعد
ن ا ررهتأل ا قإلىلمرر    باسررم ال أل رر  ال امررح  دررألا   - دررا فل منررد  اللررىلدا األ شررط . وشررا تد 

ر وار   2015بال ا  ح. ون عام  2015لإل رد الدو  الذ  ُعرد ن تشأل ن العارب/ فدم   األول
للرررىلد سرررف غا ببىلا رررا  وشرررا   ن امفعررر  مرررن األ شرررط   وا ترررنم رررراترت ال أليرررترت لإلتفعىلررر  ر ق ا

بال رررررد والرررردعفا وق تن ىلررررذ . وب ررررد رل وص ررررث ال أل رررر  ال امررررح  وررررأل ثرررراد  و ا  مررررن  و اترررر  
اللررنف   لبحرري مفاضررىلن ال رررد الرردو  العاثرر   قررأل  اصررىلث الرردو ا ا،الىلرر  لدا سرر  روجرر  الرر ابني 

 رجح  دن ملتفف ال كم والفع  دىلما  ت إل  بوألو ا تن ىلذ ال رد الدو .  دىلما بىلنكا من
__________ 

 www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16047&LangID=E and دا ورأل (1)

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17000&LangID=E. 

file://///conf-share1/conf/Groups/Editing%20Section/HR%20editors/Starcevic/Workload%20sharing/Nairobi/Edited%20documents/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=16047&LangID=E
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 موجز المداولح -رابعاا  
 التنمية والمنحدرون من أفل أيريق ع : ي اتحليل مو   

روج  ال ابني بررت ا عر ام وال دالر  ‘وص ث ال أل   ال امح  و ت  العامن  عشألا  فضف   -15
 ‘.والتنمىل 
النررررراو األوق عإلرررر  روجرررر  الرررر ابني برررررت ا فاضررررىلن العاثرررر  لإل رررررد الرررردو  و ترررر   قإلررررر   -16

اللرررىلد  ارب  إلرررفدأل  ا معرررح  لإلمنحرررد  ن مرررن ريرررح ردأل رررر  )ا عررر ام وال دالررر  والتنمىلررر (. ور ق
الف  ررا  ا تحردا األمأل مىلرر   ببىلا رر  عررن طأل رر   سررال  ن  نرتج والناشررني ن اررال ا،رررفر ا د ىلرر وا 

دىلررررد ف. ولتررررأل رل ال رررررد الرررردو   شررررمح وطررررا ار قرفقىلررررار وسىلاسرررراتىلار مكمررررار  ملرررر. إل  عإلرررر  شررررأل ني
 مادحرر  رررارألا تررأل  األدا قرر . ورررراب بفاضرر   اللىلاسررا  الررفطنىلرت وا ت ررد   األطررألام ضررمال 
وضرررن سىلاسرررا  فحرررد ا تلرررتكدم  عرررم األشرررخاا ا نحرررد  ن مرررن ريرررح ردأل رررر . وروضررر  رل 

ررر.ن اجلمررراع  و ررررث درررألا الت إلرررىلم وال مررر ح وا،صرررفل عإلررر  الألعا ررر  الصرررحىل  ويرررنن الررررألا  الل 
اللىلاسرر  وصىلصررتال لإلم امإلرر  الرر   إلرارررا ا نحررد ول مررن ريررح ردأل ررر . تمررا شررد  عإلرر  رمهىلرر  

 ال دال  ا ياقىل  ن سىلار ال رد الدو . 
روجررر  الررر ابني بررررت ا فاضرررىلن ‘درررألا   عألضرررار ب نرررفال  - وقررردمد اللرررىلدا درررا فل منرررد   -17

وروضرحد ر ر  ‘. و  لإلمنحرد  ن مرن ريرح ردأل رر  )ا عر ام وال دالر  والتنمىلر (العاث  لإل رد الد
 وألار وق استمألا  فحدو  ر  الرفع  بال ررد الردو   دررد قرأل  ال أل ر  ال امرح تألتىلر  الردو ا عإلر  روجر  
ال ابني برت مفاضىلن ال رد الدو  العاث  رذ . وا ليل  األساسىل  ن رذا اللرىلار رر  دكرم تىل ىلر  

ومهسلررىلار لخشررخاا ا نحررد  ن مررن ريررح ردأل ررر   ار ك عإلرر  رررارألا ا،.ررك ا ررنو م رىلمإلىلررالتغإلرر
تىل ىلر  وعردا  اسرت.ابا  تإلر  دىلما برت  تاث  ال رد الدو  العاد  ودكرم     اق  ا تبا لالبتحإلىلح 

تفق ررررا  الوررررحا ا الىلررررفمىلرت لإل نصررررأل   والتمىلىلرررر  ال نصررررأل . وتناولررررد تررررح مررررن ا فاضررررىلن العاثرررر  
صرىلح ولتررأل  رل رررذ  ا فاضرىلن تتصررح اتصررا ر وثىلررار بروررا ا اهلف رر  وا   تراح والتنررف  وتررا  خ بالت 

ررر  لرىلرررال   جررر  تررريثأل  ا سرررت ما  والنورررام ا سرررت ما  . وشرررم مد ن جررردوف ا تكررراج  رررج تم 
ا نحرد  ن مرن ريرح ردأل رر  بال نصرأل  . تمرا رلرررد الورف  عإلر  رمهىلر  مفضرف  ا عر ام لوررمال 

األدا قرر  والتمىلىلرر  وتررأل  األجا ررك تررأل  نحررد  ن مررن ريررح ردأل ررر  وممادحرر  ويررم     ررا ا ركررف  ا 
وا سرررتب ا . دمرررن شررريل  ورررال ا نحرررد  ن مرررن ريرررح ردأل رررر  مرررن رجرررح ا،صرررفل عإلررر  ا عررر ام 
ا جتماع  واللىلاس   دوار عن ت اقكم من رجح وعمال قركم ن ا قتمام وق ال دالر  ون 

رررفف ن اجملتمررن تغىلرراار رىلمإلىلررار مبررا  وررمن اقرر ام قرررفقكم وتررألامتكم. التنمىلرر   رل  ُغرراا مررفا  ن ال
   ت ررألب هلررا لررا وا عر ام وطررفا رساسررىل   مادحرر  سىلاسررا  الفيررم وترأل  األجا ررك وا سررتب ا 

  المامح جبمىلن قرفر ا  لال.ولم ال  تت كم من ريح ردأل ر  ع  رحنا  ال ا  ا نحد ول 
الف  را   ن ىل   الباقع  والناشرط  ن ارال قررفر ا  لرال  ورلرد اللىلدا  جنىلا    -18

ا تحرردا األمأل مىلرر   تإلمرر  عررن رمهىلرر  مفاضررىلن ال رررد الرردو  العاثرر  ملرر.إل  عإلرر  شررأل ني دىلرررد ف. 
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وقالررد ول عاقرر  األشررخاا اجلماعىلرر  بالتررا  خ   صمررن رل تنحصررأل ن ا اضرر . وشررد   عإلرر  
  األدا ق  وا س قار عر  احملرىلني األطإللر   ت ررت ر ورار رل ر  اع ام تامح مبما س  جتا ا الألقىل

  واللر.فل  شرألطاللا سرا  واس ار لتيي رح ال نرو ال نصرأل  ن قطاعرا  منكرا ار رل  شمح و  ات
وترررذل  ن  اررررا ترطاعرررا  الت إلرررىلم والألعا ررر  الصرررحىل  وا سرررمال  مرررن بررررت قطاعرررا  رورررألف. 

اد تغىلررراا  جفرأل ررر  ن رسرررإلفب الت مرررا ن ورترررد  رل إرىلررر  ا لررراواا وال دالررر   لرررتإل م وقرررد
ا هسلرررا  ا جتماعىلرررر  وا قتصررررا    واللىلاسررررىل  الراثمرررر . ورعألبرررد عررررن ترررررد ألرا  بررررا  ا ال أل رررر  
ال امررح وق   ررا ا الف  ررا  ا تحرردا و عفترر  وق ترررد  ت ف وررا  عررن الت ررأل ب لاسرر قار بن  ررال 

 ا،رفر ا قتصا    والت إلىلمىل  والبىلئىل .
خألجر  اللرىلنماثىل   تادا   ا هل   وتاتب  اللىلنا  ف وا  - بفربا  ابىلح ضد اللىلدا وعأل  -19

 الررذ  (?Too Black to Be French)‘ ؟ ذ ردحرم مررن رل تمرفل دأل لرىلار سرفا ُ رذ ‘ثراثر  دىلإلمكرا الرف
رذطإل ررد دىلرر  اجلمكررف  عإلرر  جتا هبررا الشخصررىل  لُتإلررر  الوررف  عإلرر  فحنرر  األشررخاا ا نحررد  ن مررن 
ريح ردأل ر  والتمىلىل  الذ   ت ألضفل ل  ن اجملتمن ال أل ل . وروضرحد رل ال نصرأل   تطرال اىلرن 

وض كم ا جتمراع . وشرد   عإلر  ضرألو ا ولترا   بصألم النوأل عنا نحد  ن من ريح ردأل ر  
 د الدو  وتذل  ب مح ال أل   ال امح وتفيىلات .الفع  بال ر

دألا   عما ولا   - ند  اللىلد بالتلاجا  اللىلدا دا فل مورثنا  ا،فا  الت اعإل   سيل  -20
ا طرراب ال رررام تا ررد قوررىل  ا عرر ام با نحررد  ن مررن ريررح ردأل ررر  ن دأل لررا قررد ُطملررد ن 

قاثإلرر ر و رر   وررألار وق   دررألا  - نررد  مواهل.ررألا. دررأل    اللررىلدا  بروررا ا رقرردد تت إلرر  با  رردماج
ب ررض سىلاسررا  ا  رردماج ا  تمررردا  ُ وررطأل األشررخاا وق التخإلرر  عرررن رررف تكم  ولررذل  درررنل 
ا ليل  األساسىل  ن رذا اللىلار ر  تىل ىل  ضمال وفل اجلمىلن  ول و ما  رمهىل  ريفهلم. وعإل   

ا عرررر ام مررررن منوررررف  لعررررح  قرررردف ا نومررررا   ررررا ا،مفمىلرررر  عإلرررر  ضررررألو ا النوررررأل وق قوررررىل  
 ا سكاما  ال  قدمكا ا نحد ول من ريح ردأل ر  قبح تا  خ ا س قار.

ا عررررر ام عرررررن طأل ررررر  وطرررررني ال مرررررح ‘و تررررر   قإلرررررر  النرررررراو العا ىلررررر  عإلررررر  مفضرررررف   -21
ريررررفل تررررد    ‘دررررردم اللررررىلد   ررررد عألضرررار عررررن ‘. واللىلاسرررا  الفطنىلرررر  رو اللىلاسررررا  ا قإلىلمىلررر 

ج الد اسرر  مررن رجررح ا عررر ام باألشررخاا ا نحررد  ن مررن ريرررح ا  مرراجد وعررا ا ت أل ررو ا رررنك
ورداب ن ا،د ي عن استمألا  وطيا ا س قار وا سرت ما  عإلر  ا نحرد  ن مرن ريرح ‘. ردأل ر 

عررام  درررد ا ا رررت مرررن األدا قرر  قركررم ا  لررارب األساسررر  ن  400ردأل ررر . دطررفال رتعررأل مرررن 
  ا  واللىلاسرررا . وتشرررمح النتىل.ررر  ال اتمىلررر  ل ررردم اهلف ررر  الرا ف ىلررر   دوإلرررفا فح.رررفبرت ن التشرررأل 

نررار ن ال د ررد مررن البإلرردال. وتعررح جكررف   ا لرراواا ال ألقىلرر  ولإلتمىلىلرر  وا،.ررك ا نك.ىلرررت إررد ار ُمفرا
ند  ال نصأل   عن طأل   ا هتأل ال ا   األول  مادح  ال نصأل    التصد اجملتمن ال ا   الألامىل  وق 

ررأل  ومررهتأل اسررت ألب   ألبررال  وتررذل  ال رررد الرردو    وررأل اجلكررف  ا بذولرر   مادحرر  ال نصررأل  . ولت 
إلرراا عإلر  عاتركمرا لورمال رل إىلرا  الدول األعوا  ورعوا  اجملتمن

ُ
ا ردرب با لرهولىل  الورخم  ا 

ا  واٍل من  د  تأل  األدا ق  والتمىلىل  ال نصأل  وموارألمها. ولترأل مبرا  ا  رجىلال ا لتربح ن ع
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من قبىلح استحداد وطني عمح وقفا رت وطنىل  لت     ا  ألد  بيدأل رىلرا  دورار عرن ا عر ام هبف ر  
األشررخاا ا نحررد  ن مررن ريررح ردأل ررر  وثرررادتكم وتررا وكم وترررد ألرا. ورويرر  بررالت إلىلم ا ل امرر  

رر   لإلتررا  خ ا تصررح ثرادىلررار بت.ررا هبم وا ألاعرر  ثرادىلررار هلررا ولتررأل ا،اجرر  وق اعتمررا  ريررفل تررد    تألت 
 عإل  األدا ق  لومال رل تُ إل  رجىلال ا لتربح قرفقكم.

ورلرد اللىلدا رلىلملا د ا رال باتىلف    ثىلل  اجملإل  الفط   نن التمىلىل   با ملىل     -22
ست ألاضررار عامررار لإل.كررف  الرر   بررذهلا اجملإلرر  تإلمتكررا عررن طأل رر  بىلررال ملرر.ح بال ىلررد ف. دررردمد ا

الفط  من رجح ممادحر  التمىلىلر  ال نصرأل  الرذ    ا ىلر  األشرخاا ا نحرد ول مرن ريرح ردأل رر  
مإلىلرررفل شرررخث   1.4  حيرررد  2015ن ا ملرررىل . وروضرررحد ر ررر  ودررررار لت ررردا  سرررمال عرررام 

دأل ررررررررر . ن ا اثرررررررر  مررررررررن امررررررررف  سررررررررمال البإلررررررررد  رررررررررف تكم مبملررررررررىلمىلرت مررررررررن ريررررررررح ر 1.2 رو
اجلفا رررررك الألثىللرررررىل   طررررر  عمرررررح ا ملرررررىل  الفطنىلررررر  لتحرىلررررر  ا لررررراواا وعررررردم التمىلىلررررر   وروجررررر  
بنرررردار لإل مررررح تت إلرررر  با نحررررد  ن مررررن ريررررح ردأل ررررر     21  والرررر  تشررررمح 2018-2014 لإل رررر ا

تن شررا  دأل رر  عامررح لأليررد ا متعررال وطنىلررار لات اقىلرر  الدولىلرر  لإلروررا  عإلرر  اىلررن رشررمال التمىلىلرر  
 سررتف      ويرراقا  ألاجررو عررم اجملإلرر  الررفط  ر وررار ال مإلىلررا  ال  ا ىلرر  الألامىلرر  وق وال نصررأل . 

بلبح منكا وجألا    اسرا  عرن وضرن ا ملرىلمىلرت مرن ريرح ردأل رر  ن البإلرد. وروضرحد ضرألو ا 
مررررن ا لت امررررا  الدولىلرررر  ا ت إلررررر  حبرررررفر ا  لررررال  وقررررفا رت الف  ررررا  مفا مررر  الرررررفا رت ا إا  رررر  

 اا   تا،  ن الغذا  والت إلرىلم وا قتمرام وق ال دالر   مرن اإلر  ارا   رورألف. سىلما ن و 
ومرررن الرررا م وضرررن بأل رررامج عمرررح شرررامح لررر و ج ترالىلرررد ا ملرررىلمىلرت مرررن ريرررح ردأل رررر  العرادىلررر  

  ووسكامامم التا وىل .
وترررأل  ورلرررر  اللرررىلد بىلرررد و مف اتىلرررال  الرررألثىل  اللررراب  لإلم كرررد الرررفط   مادحررر  التمىلىلررر   -23

األجا ك وال نصأل    براأل جنترت  تإلمر  ملر.إل  بال ىلرد ف. د رألب ماقورا  بشريل الت امرح مرن 
قال  األشخاا ا نحد  ن من ريرح ردأل رر  مرن منورف  ر جنتىلر  ورمأل مر   تىلر  وقإلىلمر  ر ورار. 
وقال ول دكم األسرباب اجلذ  ر   ورارأل الور و الر    ا ىلكرا ا نحرد ول مرن ريرح ردأل رر  ملريل  

اسررىل   ومررن رررذ  األسررباب  رررث ا  إلفمررا  ا ت إلررر  باجملتم ررا  احملإلىلرر  هلرره   األشررخاا ن رس
ا نطررر   دوررار عررن  رررث م إلفمررامم رررم ر  لرركم دىلمررا  ت إلرر  مبما سرر  قرررفقكم. و فاجكررفل ن 
رررذا الصررد  إررد ا  ن ومما ىلرر  ا،صررفل عإلرر  الألعا رر  الصررحىل  واللررمن ودررألا ال مررح  عإلرر  

قابإلر  لإلرىلرال. وقرد مرألو ر  بيرردام ،صأل. و إل م ن رذا اللىلار وضن مهشرألا  سبىلح ا عال   ا
ن رررررذا الشرررريل  قىلرررري رترررراح لخشررررخاا بىلررررال  2010سرررراعد ت رررردا  سررررمال األ جنترررررت ل ررررام 

ال ألقىل  احملدِّ ا هلف تكم. ومن الوألو   تنوىلم  ا  تفعىل   قىلا  ش ف  ا نحد  ن مرن   اجملمفع
ر م فح.فبفل ب  ح ا تشا  التمىلىل  اهلىلمإل  ن اجملتمن. ولتأل رل مرن ريح ردأل ر  هبف تكم  لل  

لتررأل  تمعررال عإلرر  للرر   تىلررو رل ا  كررد الررفط  بررا    الررا م ا عرر ام بتررا وكم وثرررادتكم  و 
ا د سررىل  لوررمال قررذم اىلررن النصررفا الرر   ُ ررد  المتررك بالت رراول مررن  و  النشررأل  وق مألاج رر  

 ال   عإل  ال نصأل   وتأل  األجا ك. مومف ا مشتمار عإل  عنايأل  
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ووال اجلإلل  الت اعإلىل   طإلك لعح جنفب ردأل رىلا وق اللرىلد   رد تررد  م إلفمرا  عرن  -24
التحد ا  الراثم  ن ارال تفثىلر  الترا  خ وت إلىلمر  ن سرىلاق  احملإلر  مبنطرر  المرا   . دررال اللرىلد 

تررردم ن مألاج رر  التررا  خ لررىل م  تررا  خ   ررد و رر  عإلرر  الررأل م لررا رقررأل   ا ه وررفل المررا  بىلفل مررن 
األشرررخاا ا نحرررد  ن مرررن ريرررح ردأل رررر   مرررا  الرررد وعرررا ا الفثررراث  التا وىلررر  وق منطرررر  المرررا    
تشررمح إررد ار. ورطإلررن لعررح وتررفا و  ا شررا ترت عإلرر  األعمررال الرر   وررطإلن هبررا رررذا البإلررد لفضررن 

ىلكم ا نحررد ول مرن ريررح سىلاسرا  ووطرني عمررح وطنىلر  تلرتكدم رضرر و دئرا  اجملتمررن  مبرن در
ردأل رررر   ومبرررا  شرررمح اعتمرررا  سىلاسررر  وطنىلررر  لتن ىلرررذ ال ررررد الررردو . وبررررت  لعرررح ا ملرررىل  وقررردف 

ا سرركاما  التا وىلرر  لإلمملررىلمىلرت مررن ريررح وتعإلررد ن و  اج ا بررا  ا  الرر  ااررذرا رررذا البإلررد 
 لعررح جنررفب ردأل رىلررا ردأل ررر  ن دصررح مررن  صررفا التررا  خ ا د  سرر  ن ا رردا ل ا بتداثىلرر . وبرررت  

رعمررال ا إررا  األدأل ررر  ا ت إلررر  هبررذ  الروررىل   مبررا دىلكررا وقررألا  الشررتا  األدأل ررر  بفيرر    شررمح 
 ا نطر  اللا س  دىل .

نصررأل  ا هسلرر  وو  ررال التحىلرر  ال ال دالرر د ‘و ترر   قإلررر  النررراو العالعرر  عإلرر  مفضررف   -25
 طررار ‘ ما  بشرريل ال دالرر  ا يرراقىل ترري‘واسترصرر  اللررىلد سررف غا ن و قرر  ب نررفال ‘. الرررا فل

ال دالر  ن سرىلار التحىلر  ال نصرأل  ا هسلر  والتحىلر  ن و  رال الررا فل. وقرال ول التصرد  هلررذ ن 
الشمإلرت من رشمال التحىل   لتفجك اعتما  قفا رت وقإلىلمىل  ووطنىلر  تمِّرن األشرخاا ا تورأل  ن 

عراوا عإلر  للر   ترك و الن ل . من اس  ا  قرفقكم وا،صفل عإل  ت ف وا  وإرىل  الألضا 
رل  شمح ترح مرن الف  ر  الروراثىل  لإلمحراتم واهلىلئرا  الروراثىل  ا قإلىلمىلر  واحملإلىلر  واوتصايركما 
سررررإلط  مررررن  رشررررمال عد رررردا مررررن ال دالرررر  ا يرررراقىل . ورويرررر  بااررررال عررررد  مررررن الترررردابا هبررررذا 

 ررا  مررن رشررمال ا صررفا تشررمح سررن قررفا رت ت ررأل م التنمررىلني ال نصررأل  الررذ  تا سرر  الشررألط  و 
ا. ون الفقرررد   لررر    نبغررر  حبررري برررداثح عإلىلكررر ال نرررو الرررذ  جُتىلررر   الدولررر   وترررنث عإلررر  ا  اقبررر 

ل رفب  الل .ن. وقدم عد ار من األمعإل  لإللفاب  الرواثىل  ن مليل  ال دال  وج  الورأل . واوترتم  
  ا تبا لررر  بررررت تإلمتررر  قررراثار ول مرررن الرررا م ن سرررىلار مفاضرررىلن ال ررررد الررردو  ت   ررر  دكرررم الصرررا

 ال دال  من جك  وقوىل  ا ع ام والتنمىل  من جك  روألف. 
  ن تإلمتر   أل نرا  ن وجر   دنلرند سرا دوقال اللىلد  الو  ف لرال ىل    ثرىل  و  ا   -26

تت إلرر  حبررا   هلررا ا لرر.إل  عإلرر  شررأل ني دىلررد ف ول  عررفا اجلماعرر  الما  بىلرر  وق ترررد  ت ف وررا  
ل وايرر ار ترا  خ ا سرر قار ن بررا   ول ا سرر قار قرد وإل ررو و ثررار مررن ا سر قار ن ا اضرر . وقررا

التخإلررو ا منرراث  ن قطاعررا  الت إلررىلم والصررح  وا سررمال و ارررا. ورررراب بالرردول األو وبىلرر  رل 
ُتصإل  و د التخإلو ا مناث  الناجم عن ا س قار. وقد ر شري  اجلماعر  الما  بىلر  جلنر  وقإلىلمىلر  

ي  درررألا ف البإلررردال جلا رررا الفطنىلررر  ا ايررر  لإلت ف ورررا . ورلرررر  اللرررىلد لإلت ف ورررا   بىلنمرررا ر شررر
 ف لال ىل  الوف  ر وار عإل  رردام وط  ال مح ا ت إلر  بالت ف وا  وا هل ر  مرن عشرأل  رراط 

 ال  اعتمدما اجلماع  الما  بىل  وعإل  ضألو ا تفطىلد الدعم الدو  لإل دال  ا ياقىل .
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 التمىلىلرر  عإلر  الرورا  جلنر و إلىل رال مف  ِّرف ما تىلنىلري  عورف اللرىلد باسرتف  رشرا  وب رد رل  -27
الت اول اجلا   برت الإل.ن  وال أل   ال امح  قدم عألضار عرن التنمرىلني ال نصرأل  ورثرأل  وق  ال نصأل  

عإل  ا نحد  ن من ريح ردأل ر . وشد  عإل  ضألو ا الت م   ن   اسر  مورارأل التنمرىلني ال نصرأل  
و تاث.رر  ورثررأل   ررا ا تناسررك عإلرر  ا نحررد  ن مررن ريررح ردأل ررر . ولتررأل رل التحىلرر  التررا و  ضررد 

ريح ردأل ر  رف ُرل  التنمىلني ال نصأل  ن  فمنا رذا  ورف لا سر  تعراار مرا تشر.ن ا نحد  ن من 
رد  ه   عدم تد  ك مفر   و  رال الررا فل ر ورار وق دعإلىلكا ا با   التفجىلكىل  لإل مح الشألط . 

التنمررىلني ال نصررأل   ورررف مررا  ُرررف ب العررر  ن اللررإلطا  ال امرر   و  سررىلما سررإلطا  و  ررال الرررا فل 
مررن التفيررىلا  ار لرورراثىل . وبىلنمررا شررد  عإلرر  رمهىلرر  اررن البىلا ررا  وإإلىلإلكررا  روجرر  عررد واللررإلط  ا

الرررفا  ا ن   اسررر  عرررن التنمرررىلني ال نصرررأل  رجألاررررا ا مترررك ا قإلىلمررر  لإلم فضرررىل  اللرررامىل  ،ررررفر 
ا  لرررال ن بنمرررا  مبرررا ن للررر  اعتمرررا  تررردابا جترررأل م التنمرررىلني ال نصرررأل   ووقرررألا  عرفبرررا  لإل.نررراا 

لإلوررحا ا  والتحررأل  عررن سررفاب  مررفر   و  ررال الرررا فل  وت   رر  انلىلررا  الراثمرر  وسرربح ا تصررام 
لترررد  الشررماوف  وتررفدا التررد  ك ا ناسررك  ررفر   و  ررال الرررا فل  واررن بىلا ررا  عررن التنمررىلني 
ال نصأل . وقال م إلرار عإل  ال ألوب اللابر  و     بد من ج  الوأل    سا  مبدر ا لراواا رمرام 

ممن ا نحد ول من ريح ردأل رر  مرن التمترن حبررفقكم تت رار ترامار. دعمر  يرإل  بررت الرا فل ت   ت
 من ريح ردأل ر  ووض كم الألارن.  تا  خ ا نحد  ن

وعألضد اللىلدا روجىلمف  فابف و  لعإل  الشربم  األو وبىلر   مادحر  ال نصرأل    ترأل رألار عرن  -28
 ترر  اسررتنا ار وق   اسرر  عررن رثررأل ال نصررأل   رررارألا تررأل  األدا قرر  ن رو وبررا تا ررد رررذ  ا نومرر  قررد ا  

  ووسرررتف ىلا  وسررربا ىلابإلررردار مرررن بإلررردال ا إرررا  األو و  ) 20عإلررر  ا نحرررد  ن مرررن ريرررح ردأل رررر  ن 
  وقرر ا  ودنإلنرردا  ودأل لررا  واللررف د  وبإلغا  ررا  وبإل.ىلمررا  وال تغررال  وو طالىلررا   أللنررداو   ور ا ىلررا
  والنملررررا  الشررررمالىل   أللنرررردا و  ال ومرررر  ل  طا ىلررررا ا تحرررردا وا مإلمرررر   ومالطرررر   ولىلتفا ىلررررا  و ت ىلررررا
. و نرررراقت الترأل ررررأل ررررررم 2015-2014(  تشررررمح رساسررررار ال رررر ا والىلف ررررال  ورفلنرررردا  ورنغا  ررررا

ا نحرررد ول مرررن ريرررح ردأل رررر  ن ال د رررد مرررن منررراق  قىلرررامم  ترررالت إلىلم  ا شررراتح الررر   فاجككرررا
والصح  وا سمال وال مح وال دال  اجلناثىل  وا،ىلاا ال ام . وتشرمح  تاث.ر  الألثىللرىل  األثرأل النراجم 

والتغىلرررراا  الطا ثرررر  عإلرررر  سىلاسررررا  اهل.ررررألا  ‘ا كرررراجأل نر مرررر  ‘عررررن   و  األد ررررال الفطنىلرررر  عإلرررر  
 نتكر  الترأل رأل وق رل روجر  ا،ألمرال وا،رفاج و  نحد  ن مرن ريرح ردأل رر . وا  دماج وال  ت  ا

  ووق ا،ىلراادرألا ا نحرد  ن مرن ريرح ردأل رر  ومرلهلم ن اهلاثإل  ا تفلردا عرن ال نصرأل   ترهثأل عإلر  
ردأل رر   اقصرف  ا طراب اللىلاسر  ورل ا نحرد  ن مرن ريرحالر  تصرف  رل الُنخك اللىلاسىل  ر  

تفايرح اللىلاسرىل . و نراقت الترأل رأل ر ورار ا تشرا  ا طراب ال نصرأل  ن وسراثني الالتمعىلح ن ا،ىلراا 
ا جتمرراع  ووسرراثني ا عررام ال ررام وت رراو  رثررأل ال نصررأل   عإلرر  ا نحررد  ن مررن ريررح ردأل ررر  ن 
قطاعررا  ال مالرر  وال مررح وا سررمال. و توررم ن الترأل ررأل تفيررىلا  باعتمررا  وطررا  لاإررا  األو و  

رو األررررردام اللىلاسرررراتىل  الفطنىلرررر   مادحرررر  تررررأل  األدا قرررر  ولت   رررر  و مرررراج بشرررريل ا سرررر اتىل.ىلا  
ا نحررد  ن مررن ريررح ردأل ررر  ن اجملتمرررن  دوررار عررن تفيررىلا  جبمرررن بىلا ررا  م ص ررإل  عررن قورررىل  
 ا لاواا  ن رىلئ  امفعا  بىلا ا  قابإل  لإلمواراا ع  رحنا  رو وبا  ودرار   ا ا  ا   البىلا ا . 
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‘ رمكرا  ضرد وقشرىل  الشرألط ‘ا سا ا مفتف  را  ا هسِّلر  ا شرا ت  جلماعر  ورلرد اللىلد -29
(Mothers against Police Brutality) بالف  را  ا تحردا األمأل مىلر   تإلمر  ملر.إل  عإلر  شرأل ني  

دىلد ف عن ودألاط ردألا  الشألط  ن ررذا البإلرد ن اسرتخدام الررفا ضرد ا نحرد  ن مرن ريرح ردأل رر . 
من بىلنكا ووورا  ردرألا  الشرألط  ل حرفا   فيىلا  ا ردم  من رذ  ا نوم من التار وروج   عد 

لإلمشو عن رثأل ال راقا ن قال قىلامكم بنطار النا  والرتح  وت ىلرت مردعرت وايررت ن اىلرن 
قوا ا وطار النا  ا تف ط دىلكا ردألا  من الشألط   وووورا  مرنكج ترد  ك الشرألط   ألاقبر  اإا  ر  

سررتخدام الرررفا ا مىلترر   ومررن  اىلررن ردررألا  رسررأل ضررحا ا اجلألصرر  قرررار تررامار ن دىلمررا  ت إلرر  مبلرريل  ا
 ا،صفل عإل  ت ف وا .

وورررال اجلإللررر  الت اعإلىلررر   سررريل اللرررىلد بالتلررراجا  اللرررىلدا  فابرررف و عرررن ق.رررم ر مررر   -30
ا كرراجأل ن ا،الىلرر  ورثألرررا عإلرر  األشررخاا ا نحررد  ن مررن ريررح ردأل ررر  ن رو وبررا. واقرر ح توررمرت 

ا   ررد مررن ا  إلفمررا  عررن ا نحررد  ن مررن ريررح ردأل ررر  ن رو وبررا الفسررط  والشررألقىل . و      الررأل 
اللىلدا  فابف و قاثإل ر ول ا طاب اللىلاس  وإل  انل قرار بىلئ   طاب المألارىل  من ا دا  من 

 ال راب  و ألت  عإل  قوىل  ا  دماج عإل  قلاب مبدر عدم التمىلىل .
التنمىلرر د ا هسلررا  والرر امج ا الىل /ا مناثىلرر  ‘ رر  عإلرر  مفضررف  و ترر   قإلررر  النررراو الألاب -31

وتناول اللىلد بالتلاجا  بالت صىلح ا طفا  ال مإلىل  الر  ‘. ا اي  با نحد  ن من ريح ردأل ر 
  تر م ال أل رر  ال امرح   لرر  ااالرررا لر و ج و عررم الر امج وا شررا  ن الرر  تلرتكدم ا نحررد  ن مررن 

ا   ا تصررررإل  بالتنمىلرررر . ورقررررال وق و  رررر  ال أل رررر  ال امررررح اهلا درررر  وق ريررررح ردأل ررررر  ن شرررر  اجملرررر
"ا سكام ن بألامج التنمىل  ا خصص  لإلمنحد  ن من ريرح ردأل رر  الر  تن رذرا ا هسلرا  ا الىلر  

الدولىلرررر  والفتررررا   ا تخصصرررر  لخمررررم ا تحرررردا"  و بطكررررا وا مناثىلرررر  الدولىلرررر  والرررر امج التشررررغىلإلىل  
 ل ررررررد الررررردو   الرررررذ   رررررف  األولف ررررر  لإلررررر امج وا شرررررا  ن ا صرررررمم  وصىلصرررررار ب  رررررامج ر شرررررط  ا
 ريرح ردأل رر . واقر ح   اسر  برألامج عمرح ا هسلرا  ا الىلر  وا مناثىلر  الدولىلر  بغىلر  لإلمنحد  ن من

إد رررد الررر امج والرورررا ا لا  الصرررإل  با فضرررف ل والنورررأل ن سررربح لإلمشرررا ت  النشرررط  ن عمإلىلررر  
 امج التنمىلر  ا خصصرر  لإلمنحررد  ن مررن ريرح ردأل ررر   ن مررألقإل  التخطررىلني ا شراو ا  ا ت إلررر  برر

والتن ىلذ عإل  قد سفا ل وتش.ىلن ا هسلا  ا مناثىل  وا الىل  ا  نىلر  عإلر    را ا ا رتمرام بي شرط  
ال أل ررر  ال امرررح  بلررربح منكرررا ا شرررا ت  ن  و اتررر  ال امررر . تمرررا اقررر ح وعررردا  تررررا  أل منتومررر  عرررن 

ال امرررح ن برررألامج التنمىلررر   والنورررأل ن سررربح  شرررألا  األطرررألام ال اعإلررر  ا  نىلررر  وسررركاما  ال أل ررر  
 مج التنمىل  وعمإلىل  ا سكام دىلكا.األوألف ن عمإلىل  التشاو  بشيل بألا

وعألضرد اللررىلدا داو ىلمرا وومررا   ا لررهول  األوق ا  نىلر  مبلرراثح التنرف  ورسررتالا ال إلررفم  -32
وجام رر  و  رر  جف جىلررا  بالف  ررا  ا تحرردا األمأل مىلرر   و قرر  عررن اللىلاسررىل  وا  ا ا ال امرر  بمإلىلرر  

اس اتىل.ىلا  و شا  األيفل وتمف ن العألوا لخشخاا ا نحد  ن من ريح ردأل ر  مبنطر  ا،ر ام ‘
ا قتصررررا    ن  - خقررررفال ا جتماعىلرررر وقرررردمد است ألاضررررار عامررررار ل‘. األسررررف  ن جنررررفب رمأل مررررا

المىل ىلر  الر   ن من ريح ردأل ر  ا رىلمرت ن ررذ  ا نطرر  وعرن منطر  ا، ام األسف  وعن ا نحد  
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عإلر  تنمىلررتكم  اخنرألاطكم تا وىلررار وقالىلرار ن و شرا  األيرفل وتمرف ن العررألوا تريثاار سرإلبىلار عردم هبرا  رثرأل
ا قتصرررا   . ومرررن األمعإلررر  عإلررر  للررر  اعتمرررا رم  رررا ا تناسرررك عإلررر  الفرررراثو  - ا جتماعىلررر 

 من ا كا ا   وا ت ا  م د   البطال  ن ي فدكم  ار ملتفف منخ ومنخ و  األجأل ال  تتطإلك 
  وم ا امم من ال صح ال نصرأل  والطبرر  ن الت إلرىلم لد كمواخن اب ملتفف التحصىلح الد اس  

وا سررمال  وال رر ل اجلغررألان عررن البررر التحتىلرر  الألثىللررىل  لفسرراثح النرررح  وفحدو  رر  دررألا ا،صررفل 
ملرراتن  ول ا لررتفف ا  ىلررا    واعتمررا رم عإلرر  رىلئررا  قطاعىلرر   وا قامرر  نالصررحىل    الألعا رر 

برر   ن ااررال الرررألا ا  ا ت إلررر  بالتنمىلرر  ا قتصررا    احملإلىلرر   ولررىل  هلررا يرر   تعىلإلىلرر  وايرر   ررا منتخذ
رررر  اللررررإلط  والعررررألوا. وقرررردمد اللررررىلدا وومررررا  عررررد  مررررن التفيررررىلا  بشرررريل ار وا ت ررررا  ملررررتفف تألت 

ايرر  با نحررد  ن مررن ريررح ردأل ررر  ا رىلمرررت ن منطررر  ا،رر ام األسررف   ا سرر اتىل.ىلا  ا مناثىلرر  ا 
  وإلرررد ت إلرررىلم تنورررىلم ا شرررا  ن  وملررراعدا جىلرررح 2030ررررردام التنمىلررر  ا لرررتدام  ل رررام  فا اامبررر

جد د من ا ر ا عرت ا نحرد  ن مرن ريرح ردأل رر  ن اقتىلرا  لتإلمرا  ن ا نطرر   وبنرا  الررد ا   
 اجملتم ا  احملإلىل   من اإل  تفيىلا  روألف. نوما  لصغأل وتفدا التمف ح ا تنار  ا

وقررال اللررىلد لررف   رلباتررف مف  نررف   ثررىل  مصررألم التنمىلرر  لإلبإلرردال األمأل مىلرر   ن تإلمترر   -33
ا ل.إل  عإل  شأل ني دىلد ف ول ال رد الدو   شمح دألي  لاع ام با نحد  ن مرن ريرح ردأل رر  
وإرىل  ال دال  هلم وتنمىلتكم  ولت   ر  و مراجكم المامرح ن اجملتمرن مرن اىلرن جفا بر . و عرا اىلرن 

ا عرررابألا عإلررر  عمرررال ومنومرررا  اجملتمرررن ا ررردرب  وق ا  ن ا نطرررر   وترررذل  ريرررحاب األا،مفمررر
 .ذ  ا كم النكفب هب

وق ا شررا ترت ن قإلررر  ت اعإلىلرر  طإلررك اللررىلد سررف غا واهلررا  مث رُتب ررد ال ررألوب جبإللرر  -34
نرفب النراو تناول الصا  برت مفضفع  التنمىل  وال دالر  مب  رد مرن الت صرىلح. واست لرأل لعرح ج

ردأل رىلررا عررن ال مررح الررذ   وررطإلن برر  ال أل رر  ال امررح مررن وتررا   األمررم ا تحرردا ال امإلرر  ن اررال 
التنمىلرر   تمررهتأل األمررم ا تحرردا لإلت.ررا ا والتنمىلرر  ومنومرر  األمررم ا تحرردا لإل بىلرر  وال إلررفم والعرادرر   

اجا  قراثار درأل  اللرىلد بالتلر .2030وطر  التنمىلر  ا لرتدام  ل رام وطرا  وتذل  عن اخنألاطر  ن 
ول ال أل   ال امح قد بردر لإلترف عمإلر  مرن ا هسلرا  ا الىلر  وا مناثىلر  وسرىليوذ ا ق اقرا  ا ردمر  

 ن قلبا  .
ُعرد  قإلر   راو واي  لاقت ال بالذتألف اللنف   ا امل  عشألا  عتمرا  وعرال و  -35

وقامررد اللررىلدا مررا    وبأل ررامج عمررح   ألبررال وتن ىلررذ ال رررد الرردو  لإلمنحررد  ن مررن ريررح ردأل ررر .
 وبنلرررفل  ا  فضررر  اللرررامىل  اللرررابر  ،ررررفر ا  لرررال واألمىلنررر  ال امررر  لإلمرررهتأل ال رررا    مادحررر  
ال نصأل   والتمىلىل  ال نصأل  وتأل  األجا ك وما  تصح بذل  من ت صك  الرذ  ا بعر  عنر  وعرال 

ىلرد ف. درالرد ول   ألبال تنقدف  تاث.ر   برا     ببىلا را عرن طأل ر  تإلمر  ملر.إل  عإلر  شرأل ني د
تا رررد وقررردف النتررراثج   2002مبرررا  ا جلنررر  قررررفر ا  لرررال وق و شرررا  ال أل ررر  ال امرررح ن عرررام 

ا تابىل  لإلمهتأل ال ا    مادح  ال نصأل  . ورني  ال أل   ال امح مبا قدمر  مرن تررا  أل قىل مر  طرفال 
لرر  الإل.ررف  سررنفا  عمإلرر  ووجكررد ا تباررر  وق مشررمإل  اهل.مررا  ا فجكرر  ضررد الاجئرررت ومإلتم
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الفادرررد ن وق رو وبرررا  وترررذل  وق ت ا رررد اسرررتخدام الإلغررر  ال نصرررأل   مرررن جا رررك ب رررض وا كررراجأل ن 
األق اب اللىلاسىل  ن رو وبرا. ورضرادد رل اسرتخدام وطراب المألارىلر  ا تيي رح ن م را اا التنرف  

 لررتخدم   ال ألقرر  والررد   والعررران لررىل  مرصررف ار ن الفقررد الررألارن عإلرر  اجلماعررا  ا تطألدرر   بررح
ا جتمرراع . تفايرح اللىلاسرىلفل ر ورار مررن اىلرن األطىلررام اللىلاسرىل   تمررا ُ لرتخدم ن وسرراثني ال

وعررا ا تيتىلررد قررىلم ومبررا   التلررام  ال أل رر  ال امررح يررفت  ن  لررتخدم ورعألبررد عررن رمإلكررا ن رل 
عرىل ىلر  وا لاواا وعدم التمىلىل   من التشد د وصفيار عإل  مليل  التفعىلر  و اررا مرن ا برا  ا  الت

 الألامىل  وق ممادح  الألساثح ال نصأل   وت     الت ارم. 
إلرررر    اثرررررك  ثرررررىل  جام رررر  جررررر   اهلنرررررد الغألبىلرررر  و ثرررررىل  جلنررررر   -36 ور ق اللررررا ررررررىلا   بىلمذ

الت ف وا  باجلماع  الما  بىل   ببىلال مل.ح عإل  شرأل ني دىلرد ف قرال دىلر  ول ال ررد الردو  دألير  
التخ ىلو من وطيا األلف وا  ا اا الإلذ ن طال ت أل ض لومال طفل رمد واستدام  اس اتىل.ىلا  

ا نحررد  ن مررن ريررح ردأل ررر  هلمررا. ومررن رل ررره   األشررخاا مررا  الررفا  فاجكررفل و د ا اضرر  ن 
   وشردا شرألطالسرإلطا  اا   من قبىلح تف  ن العألوا اقتصا  ار  واألعمال ال داثىلر  الر  تألتمبكرا 

فل عإلرر  الت إلررىلم والألعا رر  الصررحىل  واللررمن  و  رل ال رفبررا  الرورراثىل   دوررار عررن دررألا ا،صرر
قألت  ال دال  ا ياقىل  تمتلك  مخار ن الفقد الألارن بن شا  جلال وطنىل  لإلت ف ورا  ن عردا 
بإلدال. و  ترتصأل رذ  ا،ألت  عإل  تمرت ا نحد  ن من ريرح ردأل رر  و ا  الترا  خ الرذ  عاشرف   

 رردا لتنوررىلم اجملتم ررا  وال ررا  مررن رجررح و سررا   عرراثم ومنررا تت إلرر  ر وررار بررالفقفم عإلرر  دإللرر   جد
 قىل  واللام ن األسألا البشأل  . ال دال  ا جتماعىل  واللإلط  األوا

رل تما شا   ا نلررفل ا قإلىلمىلرفل ن قإلرر  النرراول دبررت  لعرح ا إرا  األو و  تىلرو  -37
ردام ال امر  احملرد ا ن وعرال ن إرىل  األقد رسكمد التطف ا  ا لت.دا ن ا إا  األو و  

. وعإلرر  وجرر  ا صررفا  وبأل ررامج عمررح   ألبررال  وتررذل  رررردام ال رررد الرردو  وبأل ررامج ر شررطت 
منذ رل ريرب  مىلعرار ا إرا  األو و  لإلحررفر وا،أل را  األساسرىل   الرذ  حيورأل التمىلىلر   ُمإل مرار و 

  وا طاب الما   لخجا ك تشأل  ا  مألج ىل   مادح  ال نصأل  2008قا ف ىلار  اعُتمد  ن عام 
واجلألاثم ا ددفعر  بمرأل  األجا رك و ُ مرح هبرا قالىلرار ن اىلرن الردول األعورا  ن ا إرا  األو و . 
رررد عإلررر  ال نرررو رو المألارىلررر    و إلررر م ررررذا ا ىلعرررار الررردول األعورررا  بت.رررأل  التحرررأل ض ال إلررر  ا ت م 

ماعىلرررررر   وجتررررررأل  الت.رررررراو  عنكررررررا وتررررررذل  بت.ررررررأل  و مررررررا  ب ررررررض اجلررررررألاثم الدولىلرررررر   تا بررررررا ا اجل
 ُ أل درررفل  لرررب ر وق وا سرررتخ ام اللرررادأل هبرررا  مررر  تا رررد ررررذ  اللرررإلفتىلا  تلرررتكدم رشخايرررار 

 كم رو ريررإلكم الرررفم  رو ا ثرر . وتررردم عرردا روامررأل تفجىلكىلرر إلعررألقكم رو لررف م رو   ررنكم رو  لرر
ا ت إلر  با لراواا ال ألقىلر  واألمرأل   تراألمأل الترفجىلك  التفجىل  الرا فرب بشيل ملاثح فحرد اا   د من 

وقرد رسر أل  ب رض األقرداد ال ا ىلر   تاأل مر  ا قتصرا     .التفجىلك  ا ت إل  با لراواا ن ال مرح
ال ا ىلررر  ور مررر  الاجئررررت وا كررراجأل ن األو وبىلررر  وال ا ىلررر  وتصررراعد التطرررألم  عرررن ا رررد   ترررفتألا  

  ن ب ض ا،ا  . وهلذ  األسباب  وعن   ا ا الت صك الراثم ووش ال  اوم جد داجد دا 
بالفضن الراثم و ت رت عإلىلكا رل تفايح ال مح م ار تم.تمن عا   من     تإل  البإلدال رل تألض

 رجح فحا ب  ال نصأل   وتأل  األجا ك.
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ورعررألب لعررح رو و ررفا   متحرردثار باسررم امفعرر  بإلرردال رمأل مررا الاتىلنىلرر  والمررا     عررن  -38
بتن ىلررذ وعررال وبأل ررامج عمررح   ألبررال وفحا برر  التمىلىلرر  ال نصررأل . ورضررام رل  الترر ام بإلرردال ا نطررر 

بإلدال ا نطر  مإلت م   با عح  بتن ىلذ بأل رامج ر شرط  ال ررد الردو  وقرد   رذ ب وركا بال  رح وطرني 
عمرررح وطنىلررر  هبرررذا الشررريل. ووجررر  ا  تبرررا  وق ا جتمرررا  ا قإلىلمررر  األول ا  ررررف  ن وطرررا  ال ررررد 

 بال ا  ح. 2015األول/  لم   الدو  ن تا فل
باسرررررم اجملمفعررررر  األدأل رىلررررر   ول الفقرررررد مناسرررررك ار وقرررررال لعرررررح جنرررررفب ردأل رىلرررررا  متحررررردث -39

لتلررتحدد منوفمرر  األمررم ا تحرردا وطررا ار م ىلا  ررار  ت امررح مررن ملرريل  ت   رر  قرررفر ا نحررد  ن مررن 
 ا راا ا نحرد  ن مرن ريرح ريح ردأل ر  و ا تكا. و لاو  اجملمفع  األدأل رىل  قإلر  بشريل اسرتمألا  م

ردأل ررر  ن الشررتا  مررن رشررمال مت ررد ا مررن ال نصررأل   والتمىلىلرر  ال نصررأل . دال د ررد مررنكم    رر ال 
ملررتب دار اجتماعىلررار ومكم شررار اقتصررا  ار و  ررىلت ن قالرر  مررن ال رررأل ا رردقن والتخإلررو ا منرراث   ول 

ل د ررررد مررررن ا ألاسررررىلم ن ات.إلرررر  ن طبىل تكررررا  وررررر  قرىلررررر  تار جررررد‘ مهسلررررىل ر ‘ ررررد  ال نصررررأل   
رىلرر  إ    صمررن والرررفا رت الرر  تلررتكدم شررألاث  م ىلنرر  مررن اجملتمررن. وتررألف اجملمفعرر  األدأل رىلرر  ر رر

 ول ت   رر  ال دالرر  والتلررام  وممادحرر  ال نصررأل   بشرر  رشررماهلا. التنمىلرر  ا،رىلرىلرر  لإلم.تم ررا  
دأل رر  ن سرىلار ال ررد و عا وق وضن الصىلغ  النكاثىل   طا  م ىلا   بشيل ا نحد  ن مرن ريرح ر
 الدو  ورعألب عن   بت  ن  ؤ   ا   د من النراشا  قفل و شا  فح ح هلم.

وشد  لعح الف  ا  ا تحدا عإل  الت ام رذا البإلد مبمادحر  ال نصرأل   قراثار ول الف  را   -40
 . ورشررا  وق رل ال رررد الرردو  دأليرر  لتررا ا  ناقشرر  الروررا ا ا ت إلررر  بررا،رفر ا د ىلرر ا تحرردا تررألف

الرر  تررردم ا  شررا  وق األو   والشررباب ا إلررف رت  (My Brother‘s Keeper) ‘ اعرر  رورر ‘مبرا  ا 
وتنم  مكا امم مرن رجرح و الر  العغرألا  الر   فاجكف را ن الف  را  ا تحردا دىلمرا  ت إلر  ب أليركم 

ل ا  ررح وبنمررا وبرراو ن ن اجملتمررن. وبرررت  جكررف  الت رراول ا بذولرر  مررهوألار مررن تررح مررن رو و ررفا  وا
 سبىلح التصد  لإلتمىلىل  ال نصأل . 

وقال لعح ال ا  ح ول وعال وبأل امج عمح   ألبال قد ريب  النرط  ا ألج ىلر  الألثىللرىل  ن  -41
 سم وتن ىلذ اللىلاسرا  ال امر  حملا بر  ال نصرأل   وت   ر  ا  مراج ا جتمراع . وا طاقرار مرن وعرال 

األما رر  ا  نىلرر  بلىلاسررا   ا رر  ا لرراواا  2003ل ا  ررح ن عررام وبأل ررامج عمررح   ألبررال  ر شرري  ا
  حرررال ألقىلررر   ا نرررفط هبرررا مكمررر  ويررراح ا طرررا  ا هسلررر  الرررفط  لتن ىلرررذ اللىلاسرررا  ال امررر   ماد

ال نصررأل   والتمىلىلرر  ال نصررأل  ومكمرر  ا شررألام عإلىلرر . ولتررأل عرردا ويرراقا  تشررأل  ىل  لا  يررإل  
ار ن بألا  إلىلرررا  ورترررد ارررد  2015وطرررا  ال ررررد الرردو  ن عرررام  وا ررهتأل ا قإلىلمررر  األول ا  ررررف  ن

الترر ام بررا   بن شررا  فح ررح لإلمنحررد  ن مررن ريررح ردأل ررر  واعتمررا  وعررال ن وطررا  األمررم ا تحرردا 
  بشيل قرفقكم وعرد ا هتأل ال ا   الألابن  مادح  ال نصأل  .

دألا   ن بىلا ا عإل  ضألو ا ترىلرىلم األعمرال ا ورطإلن  - وشد   اللىلدا دا فل مذند   -42
هبرررا ن ا ملررر  عشرررأل عامرررار ا اضرررىل   مادحررر  ال نصرررأل   والتمىلىلررر  ال نصرررأل  وترررأل  األجا رررك وترررأل  

رل رىلمنرررر  ان ا   ر  األدا قرررر  ومررررا  تصررررح بررررذل  مررررن ت صررررك. وشررررممد ن دمررررألا ال ا ىلرررر  و 
ارن وق مراومر  وجرفب تطبىلر  مبردر ال ا ىلر  ن األو وبىل   دوار عن ال ف     ه  رال ن الفقرد الرأل 
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وعمال اجلمىلن قررفقكم. ورترد  رمهىلر  وعرال   ألبرال وبأل رامج عمإلر   وترذل  روجر  الر ابني بىلنر  
وبرررت عمررح ال أل رر  ال امررح ن سررىلار ال رررد الرردو . وقالررد ول م اجلرر  مف وثررا  ا اضرر   ومنكررا 

لررتمأل عإلر  الرررا ا األدأل رىلرر    كمرر   جلررىلم . إف رح ا نحررد  ن مررن ريررح ردأل رر  وق سررإلن ورثررأل  ا 
ورلررررد الورررف  عإلررر  رمهىلررر  عدالررر  الت ف ورررا  واق قرررد درررت  احمل فررررا  ا ت إلرررر  بت.رررا ا الألقىلررر  
وا سررر قار وا سرررت ما  والنورررام ا سرررت ما  . وقالرررد ول وعرررال وبأل رررامج عمرررح   ألبرررال وال ررررد 

ىلىلررر  ال نصرررأل  وترررأل  األجا رررك وترررأل  األدا قررر   مبعابررر  مألشرررد فن  مادحررر  ال نصرررأل   والتممهرررا الررردو  
 وجل ح اجملتم ا  ت د    قرار وا،رفر عا ىل  قرار لإل.مىلن.

و ت   قإلر  النراو اللا س  عإل  مفضف  ممادح  الرفلب  النمطىل  ال نصأل  . دردمد  -43
لرفالررك دررألا   است ألاضررار عامررار جلكررف  ال أل رر  ال امررح الألامىلرر  وق حبرري ا - اللررىلدا دررا فل مذنررد  

النمطىل  ال    ا ىلكا ا نحد ول من ريح ردأل ر . وتشمح جكرف     اسر   و  الشخصرىل  اللرف ا  
ن عىلرد الررد    (Swarte Piet)‘ بطرألل األسرف ‘عإل  اللاق  ال ام   مبا ن لل   و  شخصرىل  

ا  وب ررردر 2014هبفلنررردا  قبرررح   رررا ا ال أل ررر  ال امرررح وق رفلنررردا ن عرررام  (Sinterklaas) ىلمرررف ل 
دوار عن   اس  مدف ا تشا  ررذا النرف  مرن الرفالرك النمطىلر  ن  تإلرو رحنرا  ال را . وعألضرد 

‘ بطررألل األسررف ‘شررىل أل   عوررفا ال أل رر  ال امررح اللررابر   عررن ترإلىلررد اللررىلدا دررا ن رعرردما و قرر  
هبفلنررردا  مبرررا ن للررر  ريرررفل  واجلررردل ا لرررتمأل الرررداثأل قفلررر . وإرررد د اللرررىلد سرررف غا عرررن ا تشرررا  

فالرررك النمطىلررر  ال نصرررأل   ن ا نطرررر  انسرررىلف   وضرررألب عرررد ار مرررن األمعإلررر  مرررن وسررراثني ا عرررام الر
وا عا ررا . وصمررن ت لررا رررذ  الرفالررك النمطىلرر  ج ثىلررار ب رردم ا عرر ام با نحررد  ن مررن ريررح 
ردأل رررر  الرررذ ن ويرررإلفا وق ا نطرررر  عرررن طأل ررر  جترررا ا الألقىلررر  رو بيشرررمال شررر  مرررن اهل.رررألا وعررردم 

  وسرركاما  ردأل رىلرر  ن اجملتمررن انسررىلف . وإررد د اللررىلد بالتلرراجا  عررن الرفلبرر  ا عرر ام برري
النمطىل  لإلمنحد  ن من ريح ردأل ر  ن رو وبا الفسط  والشألقىل . وقرال ول الرفالرك النمطىلر  الر  
تل كم رنا   اا  عن فحدو    ا  ألد  والت لاا  ا اطئر  و ررث الت إلرىلم ويرف ا ا نحرد  ن مرن 

دألا    -  ر  ن وساثني ا عام  وقدم رمعإل  من بفلندا. وضألبد اللىلدا دا فل مذند  ريح ردأل 
عدا رمعإل  لإلرفالك النمطىلر  ن ال رن الغرأل  قاثإلر ر و ر  ن ا رألا  النرا  ا الر   وكرأل دىلكرا منحرد ول 

 من ريح ردأل ر  ن األدام  دن م  ه ول ر وا ار ثا ف  .
ا شرا  ن ا  ر  برالتنف  العرران ن مد نر  جنىلرو  تىلرو  وبرت  اللىلد قلام عرد   مفررو -44

ن شرركأل  لا /مررا ل  ورررف قرردد  ررنو ما د نرر  التمىلىلرر  ب رررد رسرربف   نارورر  ال نصررأل    تفاجرر  رررذ  
دلمال مد نر  جنىلرو متنفعرفل لمر   عام  وتذل  بت     التنف  عن طأل   اللىلاس  ال ام . من تح

وصمرن الت رألب ألد رال وتصرألحيا  تىلىل  ر  ن  تإلرو اجملرا     ق.م الرفف ال امإل  األجنبىلر  دىلكرا 
و  سىلما ن قطاع  ال مالر  وا سرمال ون ا  راما  مرن الشرألط . ورلرر  الورف  عإلر  ا تشرا  ترأل  
األجا ك وال نصأل   حنف ا نحد  ن من ريح ردأل ر  وا لإلمرت. وبرت  سىلاس  جنىلو ا ت إلرر  برالتنف  

دح  التحىل  والت صك وال نصأل   وترأل  األجا رك والتمىلىلر  عإلر  رسرال الرد ن رو والشامإل  لتدابا  ما
  مبرا دىلكرا األ شرط  ‘رسربف  منارور  ال نصرأل  ‘ا  تما  ال ألق  رو العران. تما سأل   تإلو رقداد 

 وقإلرا  ال مح التفعف  .
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لإل نصررررأل   ضررررد منرررر  ال مررررأل وال مررررح ا نررررارض ‘منومرررر  )وبرررررت  اللررررىلد تذنىلا ررررا مفتفمبررررف   -45
 ررا ا،مفمىلرر  ومرألرررا سف لررألا  ر شررط  ا نومرر   مبررا دىلكررا تإلرر   وررر  منومرر  (CRAN) (‘اللررف 

الألامىلرر  وق التفعىلرر  مبررا   ا ىلرر  ا نحررد ول مررن ريررح ردأل ررر  ن سف لررألا مررن تىلىلرر  عنصررأل  وقفالررك 
ت.ررا  مررن  ررد ا  و ت ألضررفل لإلتنمررىلني ال نصررأل  وا قمررا  صررف ول عإلرر  ر ررم جتررا  منطىلرر . دغالبررار 

جا ررك مررفر   و  ررال الرررا فل بلرربك وإل ىلررتكم. تمررا  صررف  ول رقىلا ررار تصررف ألار سررإلبىلار ن وسرراثني 
 ا عام وا عا ا . وعإل  الأل م من وسكامامم التا وىل   دكم فح.فبفل  لبىلار.

 (اهلفلند رر   ررا ا،مفمىلرر ‘ ك  الدولىلرر ‘منومرر  )وعألضررد اللررىلدا با  ررح بىلممررال   -46
(Tiye International)  وطا ار م ارىلمىلار لتحإلىلح ترإلىلد عىلد الرد    ىلمف ل  و  سرىلما شخصرىل  

  وا لت.دا  التالىل  ن البإلد دىلما  ت إل  هبذ  ا ما س . ورعألبرد عرن قإلركرا و ا  ‘بطألل األسف ‘
بني  وتاا تن ىلذ بأل امج ر شرط  ال ررد الردو  وممادحر  التمىلىلر  ال نصرأل  عمفمرار. وقالرد ول مرن 

ا ضطا  مب  د من األعمال  مادحر  ترأل  األدا قر  واق قرد رل تألتر  ررذ  األعمرال عإلر   الا م
 و شا  تفاد  ن ان ا  عإل  ا طا  ا  ارىلم  الا م ل كم رذ  الوارألا.

إلمشا ترت عألضرار ملر.ار عإلر  لن دأل لا ‘ ااع  منارو  تألارىل  ا سام‘تما قدمد  -47
وودررار لإل رألب  مرن رشرد ا تورأل  ن ‘. تألارىل  ا سامد تداوح التمىلىلر ‘شأل ني دىلد ف عن مفضف  

لوا  ا إل ىلررررا  ا جتماعىلرررر  مررررن التمىلىلرررر  ا لررررإلمفل ا نحررررد ول مررررن ريررررح ردأل ررررر  وا لررررإلما  
وقدم ال ألب رمعإل  لمىل ىل  ت ألب ره   األشرخاا لإلتمىلىلر  ن ا  راما  مرن مرفر   ا تفاض  . 

. ورُوي  بالشألو  ن ا ضطا  بيعمال مإلمفس  بشيل رشمال و  ال الرا فل  عإل  سبىلح ا عال
 التمىلىل  ا ت د ا وتداوإلكا. 

 الستنتاجاح والتوفياح -خامساا  
أوجرره الترررابن بررين ‘اختررتم الفريررخ العامررل دورترره الثامنررة عشرررة المتعلقررة بمو ررو   -48

 وقدم الستنتاجاح والتوفياح التالية.‘ العتراف والعدالة والتنمية
وسجل الفريخ العامل تقديره لنائ ة مفوض األمم المتحدة السام  لحقوق اإلنسان  -49

للمداخلرررة التررر  قررردمتها يررر  الررردورة الثامنرررة عشررررة. كمرررا شررركر للررردول األع رررام وممثلررر  
 المنظماح الدولية ومنظماح المجتم  المدن  مشاركتهما النشية ي  الدورة.

 الستنتاجاح -ألف 
ل إلررأ أن مسررالة تعزيررز حقرروق المنحرردرين مررن أفررل أيريقرر  الفريررخ العامرريءلرر   -50

أوجرره الترررابن ، وأن وحمايتهررا ين  رر  أن تكررون أحررد الشرروالل الترر  توليهررا الرردول األولويررة
بررين الركررائز الررثالد للعقررد الرردول  للمنحرردرين مررن أفررل أيريقرر  والعالقرراح المت ادلررة ييمررا 

العقرد الردول   ن    النظر إلرأ برنرامج أنشرية ل تنفصم، وأنه ي)العتراف والعدالة والتنمية( 
 التقليل من شانه. ككل متكامل وعدم إهمال أي من أجزائه أو 
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العرررالم  لمكايحرررة العنصررررية  2001ويرحرررب الفريرررخ العامرررل بؤنجررراماح مررر تمر عرررام  -51
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصرب، بمرا ييهرا اعتمراد إعرالن وبرنرامج 
عمل ديربان والتوفل إلأ توايرخ سياسر  ير  اءرام علرأ برنرامج األنشرية المتعلرخ بتنفيرذ العقرد 

لقرررون ظلرروا يقترران كلتاهمررا تعتريرران برران المنحرردرين مررن أفررل أيريقرر  قررد الرردول . يهاترران الوث
 ررحايا العنصرررية والتمييررز العنصررري، وتشرركالن إطرراراا قويرراا لمكايحررة ظررواهر العنصرررية والتمييررز 

 العنصري وكره األجانب وكره األيارقة والتعصب المتصل بذلك الت  يتعر ون لها.
الستعماري، وموروثاح السترقاق والت عيرة العنصررية والفصرل كل من التاريخ  ول يزال -52

جردياا ير  العديرد مرن ال لردان. اا العنصري، والسياساح المتعلقرة بالق رايا العرقيرة، يشركل تحردي
رؤيةا للعرالم ت فرل منظرور األيارقرة واألشرءان المنحردرين مرن أفرل كل هذه األمور قد عزمح  و 

مررن شرران اعتمرراد منظررور يركررز علررأ األيارقررة و . مقلقررةالميررة أيريقرر . والقول ررة النمييررة ظرراهرة ع
 .استنارةوالمنحدرين من أفل أيريق  أن يمه د اليريخ لرؤية عالمية أكثر 

يتعررررض لهمرررا اللرررذان ويُعرررزل التمييرررز المنهجررر  والحجرررب الهيكلررر  والم سسررر   -53
ليرر مروث قين المنحدرون من أفل أيريق  إلأ أن تاريءهم وإسرهاماتهم ير  تيروير الح رارة 

تُعاد كتابتهما ويُزوَّران ويحج ان إل علأ قلة. وإقامة العدل اا فحيحاا، وإلأ أنه أحياناا توثيق
التنميرة الكاملرة للمنحردرين إن تحقيرخ عرالوة علرأ كلرك، و س يل مهم لستجالم الحقيقرة. 

  من أفل أيريق  مرهون بتحقخ العتراف والعدالة والتنمية.
رد الحقروق والتعروي  أيعرال الج رر التر  تشرمل بردورها عنافرر وتشمل العدالرة جملرة  -54

خيررة العمررل الم لفررة مررن عشررر نقررا  الترر  واإلر ررام. ويرر  هررذا ال رروم، يرررل الفريررخ العامررل أن 
طريقة م دعة لنسج مءتلرف عنافرر العدالرة اإلفرالحية مر  بع رها اعتمدتها الجماعة الكاري ية 

ا  المثرارة ير  خيرة العمرل هرذه مسرالة العترذار، وإعرادة التروطين، وتنميرة ومن برين النقراا. بع 
الشعوب األفلية، والم سساح الثقايية كالمتاحف ومراكز ال حود، وم ادراح الصرحة العامرة، 

 رف األيريقية، ونقل التكنولوجيا، وشيب الديون. اومحو األمية، وبرامج المع
يجررراب  لررر ع  الررردول ومنظمررراح المجتمررر  ويرحرررب الفريرررخ العامرررل بررررد الفعرررل اإل -55

المدن  علأ خييه الراميرة إلرأ بحرر بررامج وسياسراح الم سسراح الماليرة واإلنمائيرة مرن 
منظرررور المنحررردرين مرررن أفرررل أيريقررر . وسرررياخذ الفريرررخ العامرررل خيرررة التنميرررة المسرررتدامة 

  يرر  اعت رراره. وسرريركز، يرر  هررذا الصرردد، علررأ المجررالح المشررار إليهررا يرر 2030 لعررام
وليته، أي الستثمار ي  نظم الصحة وقياعاح التعليم واإلسكان والكهربام ومياه الشرب 
وترردابير الرقابررة ال ي يررة، وتعزيررز تكرراي  يرررن العمررل، كمررا سرريركز علررأ ليرهررا مررن الترردابير 

 والستراتيجياح المتعلقة بالعمل اإليجاب  أو اإليجابية ي  إطار حقوق اإلنسان. 
وجود فلة وا حة بين الفقرر والعنصررية. يفر  ال لردان علأ الفريخ العامل شدد وي -56

الديم رايية بحيرر ال نية الت  لها تاريخ من تجارة األيارقة ع ر المحين األطلس ، تتشكل 
أمررام تتررالف أيقررر ي ررة سرركانية علررأ نحررو ليررر متناسررب مررن المنحرردرين مررن أفررل أيريقرر . و 



A/HRC/33/61 

GE.16-12438 18 

هم يواجهرون معركرة ؤن  مرن تمييرز وحجرب هيكليرين، يريعانيه المنحدرون من أفرل أيريقر ما
 ي  ففويهم ألجيال متعددة.وي دي كلك إلأ إدامة الفقر  ، ارية ي  الميال ة بحقوقهم

ويساور الفريخ العامل بالغ القلخ بشان المعدلح المثيرة للجز  لعنف الشرطة وبشان  -57
لمنحرردرون مررن أفررل أيريقرر   ررحايا اسررتءدام هي رراح إنفرراك القررانون التنمررين العنصررري. ويقرر  ا

  لهذه األيعال علأ نحو لير متناسب ويُحرمون أي اا من الحخ ي  الحتكام إلأ العدالة.
ويعرررب الفريررخ العامررل عررن بررالغ قلقرره بشرران تصرراعد كررل مررن ظرراهرة كررره األجانررب  -58

م ، وبشران تزايرد اسرتءداوالهجماح الموجهة  د الالج رين وملتمسر  اللجروم والمهراجرين
الل ررة العنصرررية بحقهررم مررن جانررب بعرر  األحررزاب السياسررية. واسررتءدام خيرراب الكراهيررة 
ليس مقصوراا ي  الوقت الراهن علأ الجماعاح المتيرية، برل يسرتءدمه السياسريون أي راا 

 الجتماع .توافل من جمي  األطياف السياسية وُيستءدم ي  وسائن ال
وعقب ستين عاماا من نجاح الحركاح المناه ة لالستعمار ي  تحقيرخ السرتقالل  -59

ل ع  ال لدان، ل تزال المواد والمنظوراح التعليميرة القائمرة علرأ الفكرر السرتعماري تر ثر 
سل اا علأ المجتم . يالعديد من المراج  واألعمال المرجعية ما مالت تت رمن أوجره تحيرز 

منظور الذي يركز علرأ األيارقرة والمنحردرين مرن أفرل أيريقر . وت فل ال وجنسان عنصري 
ويعررزم العديررد مررن هررذه المررواد التعليميررة القائمررة علررأ الفكررر السررتعماري القوالررب النمييررة 

 السل ية والمسي ة السائدة بشان المنحدرين من أفل أيريق . 
تءرررذح ويعتررررف الفريرررخ العامرررل بررران بعررر  الررردول قرررد أطلقرررت العهرررد الررردول  وا -60

خيواح إل اية يصول عرن التراريخ األيريقر  وتجرارة األيارقرة ع رر المحرين األطلسر  إلرأ 
المراج  التعليمية البتدائية. وبينما يرحرب الفريرخ العامرل بامثلرة الممارسراح الجيردة، يررل 
أن ثمة  رورة ملح ة لتكثيف الجهود من أجل  رمان انءررا  جمير  الردول والمنراطخ ير  

ل رنامج أنشية العقد الدول  للمنحدرين من أفل أيريق ، بما يشمل تنفيرذ  التنفيذ الكامل
الرررداع  إلرررأ إنشرررام محفرررل للمنحررردرين مرررن أفرررل  69/16أحكرررام قررررار الجمعيرررة العامرررة 

أيريقرر  وفرريالة مشرررو  إعررالن يصرردر عررن األمررم المتحرردة بشرران تعزيررز حقرروق اإلنسرران 
 .فل أيريق  واحترامها علأ نحو تامللمنحدرين من أ

وي كد الفريخ العامل أهمية إسهام منظماح المجتم  المدن  ي  عمله وير  عمليرة  -61
ديربان وير  تررويج العقرد الردول  وتنفيرذه. ويعررب عرن تقرديره لم رادراح المجتمر  المردن  

 لمنحدرين من أفل أيريق .الت  كانت مثمرة وأثرح الحوار الذل ُأجري بشان حقوق ا

 التوفياح -بام 
التوفررياح الترر  قرردمها يرر  دوراترره السررابقة إلررأ الرردول الفريررخ العامررل تاكيررد يكرررر  -62

ومنظماح المجتم  المدن  ووكالح وفناديخ وبرامج األمرم المتحردة ييمرا يتعلرخ بالركرائز 
الثالد للعقد الدول  للمنحردرين مرن أفرل أيريقر . ويردعو الفريرخ العامرل أي راا إلرأ تنفيرذ 

 إعالن وبرنامج عمل ديربان.
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ويوفرر  الفريررخ العامررل برران تراجرر  الرردول ومنظمرراح المجتمرر  المرردن  الدسرراتير  -63
ومدل اتفاقها م  القانون الدول  لحقوق اإلنسران، وتحديرداا ييمرا يءر   ةوالقوانين الوطني

 مكايحة التمييز العنصري وكره األيارقة الممارسين  د المنحدرين من أفل أيريق .
علرررأ أن تررردأب يررر  السرررع  إلرررأ تحقيرررخ العدالرررة  ويحرررر الفريرررخ العامرررل الررردول -64

اإلفررالحية للمنحرردرين مررن أفررل أيريقرر ، حسررب القت ررام. كمررا يشررج  الفريررخ العامررل 
الررردول والمنظمررراح اإلقليميرررة علرررأ اتءررراك م رررادراح تتعامرررل مررر  ق رررية تحقيرررخ العترررراف 

بالتعوي اح  والعدالة والتنمية للمنحدرين من أفل أيريق ، علأ لرار خية العمل المتعلقة
 والم لفة من عشر نقا  المعتمدة من الجماعة الكاري ية.

ويوفرر  الفريررخ العامررل بؤنشررام مرافررد وطنيررة لمكايحررة التنمررين العنصررري بهرردف  -65
أن ت   الدول وتي خ وتْنفذ، بالشرراكة تحديد النتهاكاح وتوثيقها. وييلب الفريخ العامل 

ق ررام علررأ العنصرررية والتمييررز العنصررري وكررره مرر  المنحرردرين مررن أفررل أيريقرر ، ترردابير لل
  األجانب وكره األيارقة وما يتصل بذلك من تعصب.

ويوف  الفريخ العامل بران تجمر  الردول بيانراح مفصرلة عرن المنحردرين مرن أفرل  -66
أيريقرر  وتحللهررا، اسررتناداا إلررأ م رردأ التحديررد الررذات  للهويررة، ول سرريما يرر  المنرراطخ الترر  

 ه ال ياناح المفصلة. تتوير ييها هذ ل
ويهيررب الفريررخ العامررل بالرردول أن تمررو ل وترردعم وطنيرراا إنشررام برررامج لتنفيررذ العقررد  -67

مرررن الررردول . وعلرررأ الصرررعيد الررردول ، يهيرررب الفريرررخ العامرررل بالررردول أن تت رررر   دون مزيرررد 
. ويهيررب السرت مان  ل رنرامج عقررد مكايحرة العنصررية والتمييرز العنصرري التراخير للصرندوق

ن تمررو ل أنشررية المجتمرر  المرردن  الم رريل  بهررا يرر  سررياق ي رراا أفريررخ العامررل بالرردول أال
 العقد الدول  ومشاركة منظماح المجتم  المدن  ي  دوراح الفريخ العامل.

الفريخ العامل الدول علأ التوفل إلأ توايرخ ير  اءرام علرأ إنشرام محفرل ويحر  -68
التاخير ي  الدورة الثانيرة والثالثرين لمجلرس للمنحدرين من أفل أيريق  دون أي مزيد من 

 وق اإلنسان.قح
ويشج  الفريخ العامرل الوكرالح اإلنمائيرة والم سسراح الماليرة علرأ و ر  وتنفيرذ  -69

برامج للتعامل م  حالة حقروق اإلنسران للمنحردرين مرن أفرل أيريقر . ويقرر  الفريرخ العامرل 
ر نقررررا  المعتمرررردة مررررن الجماعررررة خيررررة العمررررل المتعلقررررة بالتعوي رررراح والم لفررررة مررررن عشرررر

الكاري يرررة، بمررررا يشررررمل نقاطهررررا المتعلقررررة بم ررررادراح الصررررحة العامررررة، ورد العت ررررار، ونقررررل 
التكنولوجيا، وشيب الديون، ويوف  الوكالح اإلنمائية والم سساح المالية بءية العمرل 

 هذه لتنظر ييها بجدية.
المرردن  وليرهررا مررن األطررراف ويشررج  الفريررخ العامررل الرردول ومنظمرراح المجتمرر   -70

النمييررة السررل ية للمنحرردرين مررن أفررل القول ررة  الفاعلررة المعنيررة علررأ أن ترردأب يرر  مناه ررة
مررر  التركيرررز تحديرررداا علرررأ مكايحرررة خيررراب أيريقررر  علرررأ أسررراا العررررق والررردين واألفرررل، 
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مرل الكراهية والتحري  عليها عن طريخ ال يانراح اإلعالميرة والسياسرية. ويقتررح الفريرخ العا
عرالوة علرأ كلرك، و اعتماد تدابير لحظر استءدام القول ة النميية السل ية والمعاق ة عليره. 

ين    اتءاك خيواح إيجابية إليساح المجال للمنظور األيريق  بوففه منظوراا سيتيح رؤية 
 .استنارةعالمية أكثر 

خ أيريقيرررا بالررردول أن تعرررزم اإلدمررراو الكامرررل والررردقيخ لتررراريويهيرررب الفريرررخ العامرررل  -71
ي  المناهج الدراسية وتعترف ي  هذه المناهج باإلسهام المهم للمنحدرين مرن أفرل  العام

 أيريق . 
الردول علرأ اسرتحداد خيرن عمرل وطنيرة شراملة للتصردي الفريرخ العامرل حر وي -72

لظررواهر العنصرررية والتمييررز العنصررري وكررره األجانررب وكررره األيارقررة ومررا يتصررل بررذلك مررن 
نها تعزيز الم سساح والتشريعاح الوطنية وتعزيز إقامرة العردل، ي رالا عرن تعصب، بس ل م

للتمييز العنصرري  رد المنحردرين مرن أفرل أيريقر   بالتصديإنشام هي اح وطنية مءتصة 
 بجمي  مظاهره.



A/HRC/33/61 

21 GE.16-12438 

Annex 

  List of participants at the eighteenth session 

 A. Members of the Working Group 

Mr. Michal Balcerzak 

Ms. Mireille Fanon Mendes-France 

Mr. Ahmed Reid  

Mr. Ricardo A. Sunga III 

 B. Member States 

Algeria, Argentina, Austria, Belgium, Botswana, Brazil, Burundi, China, Colombia, Czech 

Republic, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Finland, Germany, Ghana, Greece, Haiti, 

Indonesia, Italy, Jamaica, Japan, Kenya, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Mauritius, 

Mexico, Morocco, Namibia, Netherlands, Nigeria, Panama, Russian Federation, South 

Africa, Spain, Sweden, Tunisia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

Uruguay, Venezuela (Bolivarian Republic of), Zimbabwe. 

 C. Non-member States 

Holy See. 

 D. Intergovernmental organizations 

African Union, European Union. 

 E. Non-governmental organizations in consultative status with the 

Economic and Social Council  

African Commission of Health and Human Rights Promoters (CAPSDH), Coordination of 

African NGO on Human Rights (CONGAF), International Youth and Student Movement 

for the United Nations (ISMUN), National Platform Dutch Slavery Past-LPS, Rencontre 

Africaine pour la Defense des Droits de l‘Homme (RADDHO), Tiye International. 

 F. Non-governmental organizations not in consultative status with the 

Economic and Social Council  

Association K-Neter Kemet, Black Mental Health UK, Culture of Afro-Indigenous 

Solidarity, Espace Afrique International, European Network against Racism (ENAR), 

Platform for Reflection and Action against Anti-Black Racism (CRAN Suisse), World 

Against Racism Network (WARN).  



A/HRC/33/61 

GE.16-12438 22 

 G. Panellists and presenters 

Mr. Hossam Adly, Ville de Geneve; 

Prof. Hilary Beckles, Vice-Chancellor, University of West Indies; 

Dr. Barryl Biekman, Tiye International;  

The Collective Against Islamophobia in France (CCIF); 

Platform for reflection and Action against Anti Black Racism (CRAN Suisse); 

Ms. Isabelle Boni-Claverie, France; 

Ms. Angela Davis, USA; 

Mr. Danny Glover, USA; 

H.E. Dr. Ralph Gonsalves Prime Minister of Saint Vincent and Grenadines;  

Mr. Pastor Elías Murillo Martínez, Member, Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination (CERD); 

Ms. Sara Mokuria, Mothers Against Police Brutality, USA; 

Mr. Luis Alberto Moreno, President, Inter-American Development Bank; 

Mr. Pedro Mouratian, former Head of the National Institute against Discrimination, 

Xenophobia and Racism (INADI), Argentina;  

Ms. Ojeaku Nwabuzo, European Network Against Racism (ENAR); 

Ms. Alexandra Haas Paciuc, The National Council for the Prevention of Discrimination 

(CONAPRED), Mexico;  

Mrs. Mary Robinson, Former UN High Commissioner for Human Rights and Secretary 

General of the World Conference Against Racism; 

Prof. Veronica Womack, Georgia College & State University, USA.  

    

 


