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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

  فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي
  الدورة التاسعة

  ٢٠١٠ أبريل/نيسان ١٦-١٢جنيف، 

  *ح جدول األعمال املؤقتشرو    

  إضافة    

  ١البند     
  افتتاح الدورة

 تاسعةسيعقد فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي دورته ال             -١
وسيفتتح الدورة مـدير شـعبة      . ٢٠١٠ أبريل/نيسان ١٦ إىل   ١٢يف جنيف يف الفترة من      

  . واحلق يف التنميةالبحوث

  ٢البند     
   مقرر الفريق العامل-س انتخاب رئي

  . مقرراً له من بني أعضائه-سينتخب الفريق العامل رئيساً   -٢

__________ 

  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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  ٣البند     
  إقرار جدول األعمال

 الذي سيكون مشروعه،    لتاسعة أعضاء الفريق العامل جدول أعمال الدورة ا       عتمدسي  -٣
  .ةتاسعإىل أن يتم إقراره، هو جدول األعمال املؤقت للفريق العامل يف دورته ال

  ٤البند     
  تنظيم العمل

ــت    -٤ ــال املؤق ــل إىل جــدول األعم ــق العام ــام أعــضاء الفري ــه اهتم يوجَّ
(A/HRC/15/AC.3/1)     املقدَّمة من األمانة بشأن    ملعلومات  ، وبرنامج العمل املؤقت، ومذكرة ا

  . واملواضيع اليت سيجري تناوهلا فيهاتاسعةغرض الدورة ال

  ٥البند     
لتمييز اهليكلي ضد السكان املنحدرين من أصل مناقشة مواضيعية بشأن ا

  أفريقي
، فريق اخلرباء العامل املعين     ٢٠٠٢/٦٨أنشأت جلنة حقوق اإلنسان، مبوجب قرارها         -٥

، صـياغة   ٢٠٠٣/٣٠وأعادت اللجنة، يف قرارهـا      . بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي    
 ٢٤ ويف . ووّســعت واليــة الفريــق العامــل٢٠٠٢/٦٨مــن قرارهــا ) د(٨ الفقــرة
، متديد واليـة الفريـق      ٩/١٤، قرر جملس حقوق اإلنسان، يف قراره        ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول

  :يلي والية الفريق العاملترد يف ما و. العامل ملدة ثالث سنوات أخرى
دراسة مشاكل التمييز العنصري اليت يواجهها السكان املنحدرون من أصل            )أ(  

هلذه الغاية جبمع كل املعلومات ذات الـصلة مـن          أفريقي ممن يعيشون يف الشتات، والقيام       
احلكومات واملنظمات غري احلكومية وغريها من املصادر ذات الصلة، مبا يف ذلك عن طريق               

  عقد اجتماعات علنية معها؛
اقتراح تدابري لضمان وصول السكان املنحدرين من أصل أفريقي إىل نظام             )ب(  

  العدالة على حنو كامل وفعال؛
 توصيات بشأن وضع وتطبيق وإنفاذ تدابري فعالة للقضاء على التنميط           تقدمي  )ج(  

  العنصري للسكان املنحدرين من أصل أفريقي؛
وضع مقترحات بشأن القضاء على التمييز العنصري الذي ميـاَرس ضـد              )د(  

  األفارقة واملنحدرين من أصل أفريقي يف مجيع أحناء العامل؛
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يف إعالن وبرنامج عمل ديربان فيمـا يتعلـق         معاجلة مجيع القضايا الواردة       )ه(  
  برفاه األفارقة واملنحدرين من أصل أفريقي؛

وضع مقترحات قصرية ومتوسطة وطويلة األجل للقـضاء علـى التمييـز       )و(  
العنصري ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة ضرورة التعاون الوثيـق مـع          

االت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة من أجل        املؤسسات الدولية واإلمنائية ومع الوك    
تعزيز حقوق اإلنسان للمنحدرين من أصل أفريقي عن طريق االضطالع باألنشطة التالية، يف             

  :مجلة أمور أخرى
حتسني حالة حقوق اإلنسان للسكان املنحدرين من أصل أفريقي عن طريق            '١'

بينها إعداد بـرامج  تكريس اهتمام خاص الحتياجاهتم، وذلك بوسائل من        
  عمل حمدَّدة؛

وضع مشاريع خاصة، بالتعاون مع السكان املنحدرين من أصل أفريقـي،            '٢'
لدعم مبادراهتم على مستوى اجملتمعات احمللية وتيسري تبـادل املعلومـات           

  والدراية التقنية بني هؤالء السكان واخلرباء يف هذه اجملاالت؛
الـربامج التـشغيلية والوكـاالت      االتصال باملؤسسات املالية واإلمنائية و     '٣'

إلسهام يف الربامج اإلمنائيـة     املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة بغية ا      
صصة للسكان املنحدرين من أصل أفريقي، عـن طريـق ختـصيص            املخ

استثمارات إضافية لُنظُم الرعاية الصحية، والتعليم، واإلسكان، والكهرباء،        
بيئة، وتعزيز تكافؤ فرص العمل، فضالً عن       ومياه الشرب، وتدابري مراقبة ال    

  .غري ذلك من تدابري واستراتيجيات العمل اإلجيايب يف إطار حقوق اإلنسان
وقد اعتمد الفريق العامل، طبقاً لواليته، هنج دراسة القضايا املواضيعية يف كل دورة               -٦

وبـصياغة  التاليـة    بدراسة املوضـوعات     ة السابق ثماينوقد قام خالل دوراته ال    . من دوراته 
  : وتوصيات بشأهنااستنتاجات

  إقامة العدل؛  )أ(  
  وسائط اإلعالم؛  )ب(  
   التعليم؛نيل  )ج(  
   والعمل؛ةالعنصري  )د(  
  العنصرية والصحة؛  )ه(  
  العنصرية والسكن؛  )و(  
مشاركة السكان املنحدرين من أصل أفريقـي يف اجلوانـب الـسياسية              )ز(  

  افية حلياة اجملتمع، ويف النهوض ببلداهنم وتنميتها اقتصادياً؛واالقتصادية واالجتماعية والثق
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  مالحظات عامة؛ '١'
  األهداف اإلمنائية لأللفية؛ '٢'
  متكني املرأة املنحدرة من أصل أفريقي؛  )ح(  
  ؛التنميط العنصري  )ط(  
  حالة األطفال املنحدرين من أصل أفريقي  )ي(  

ة من أعـضاء أفرقـة املناقـشة         مبساعد ،تاسعةالفريق العامل، يف دورته ال    سيقوم  و  -٧
. التمييز اهليكلي ضد السكان املنحدرين مـن أصـل أفريقـي          بتدارس موضوع    املدعوين،

 يف جمال احلـصول علـى       التمييز اهليكلي : وستتناول املناقشة مواضيع فرعية عدة، هي التالية      
 كأداة ملكافحـة     يف جمال نيل التعليم؛ مجع البيانات املصنفة       التمييز اهليكلي الرعاية الصحية؛   
  .  يف جمال إقامة العدلالتمييز اهليكلي؛ التمييز اهليكلي

  ٦البند     
وع برنامج ألنشطة السنة الدولية للسكان املنحدرين من أصل مناقشة بشأن مشر

  أفريقي
 كـانون  ١السنة الـيت تبـدأ مـن        ،  ٦٤/١٦٩أعلنت اجلمعية العامة، يف قرارها        -٨

هبدف تعزيـز اإلجـراءات     ية للمنحدرين من أصل أفريقي،       السنة الدول  ٢٠١١يناير  /الثاين
الكامل ضمانا لتمتعهم    ،أصل أفريقي املنحدرين من   الوطنية والتعاون اإلقليمي والدويل لصاحل      

 يف ومـشاركتهم وإدمـاجهم  باحلقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية واملدنية والسياسية،  
تراثهم بزيادة املعرفة   واالجتماعية والثقافية،   وتصادية   السياسية واالق  مناحي حياة اجملتمع  مجيع  

واجملتمع الدول األعضاء   وشجعت اجلمعية العامة    . مبا مها عليه من تنوع واحترامهما     وثقافتهم  
والوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة على القيام، يف حدود الوالية واملوارد املتاحة لكل            املدين  

ويف . جناح السنة  من شأهنا اإلسهام يف      مبادراتكن اختاذه من    منها، على إعداد وحتديد ما مي     
 تقريرا  ني يف دورهتا اخلامسة والست    ليهااألمني العام أن يقدم إ    اخلتام، طلبت اجلمعية العامة إىل      

حـسب  ،  االعتبـار آخـذا يف  الحتفال بالسنة الدوليـة،     ا  ألنشطة يتضمن مشروع برنامج  
 األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان       ةمفوضاء و  وتوصيات الدول األعض    آراء ،االقتضاء

فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي،        وجلنة القضاء على التمييز العنصري      و
  .ها ذات الصلة وبراجمهاصناديقو وغريها من وكاالت األمم املتحدة

 مـن   راجـه إدما ميكـن    ، بتحديد   ٦٤/١٦٩وفقا للقرار   الفريق العامل،   سيقوم  و  -٩
  . السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقيألنشطةمشروع برنامج  يف مبادرات
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  ٧البند     
  عرض مشروع تقرير الدورة التاسعة ومناقشته

مشاريع االستنتاجات والتوصيات اليت سيتـضمنها التقريـر         الفريق العامل    سيعرض  -١٠
  .رةاملتعلق بدورته التاسعة وسيناقشها مع املشتركني يف الدو

  ٨البند     
   الدورة التاسعةتقريراعتماد 

 ما ميكـن     الذي سيتضمن  تاسعةسوف يعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق بدورته ال         -١١
،  السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي      إدراجه من مبادرات يف مشروع برنامج ألنشطة      

 ضد السكان املنحـدرين مـن       لتمييز اهليكلي با فضال عن االستنتاجات والتوصيات املتعلقة    
  .أفريقي أصل

       


