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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةاخلامسةالدورة 

   من جدول األعمال٩البند 
   وما يتصل بذلك من أشكال،العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب

  رنامج عمل ديربانمتابعة وتنفيذ إعالن وب: التعصب

  *تقرير فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي    
  الواليات املتحدة األمريكيةالعامل إىل اخلرباء زيارة فريق     

  )٢٠١٠ يناير/كانون الثاين ٢٩ إىل ٢٥(

  موجز    
املعـين  بدعوة من حكومة الواليات املتحدة األمريكية، قام فريق اخلرباء العامـل              

بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي ببعثة رمسية إىل الواليات املتحدة األمريكية يف الفترة             
ويلخص الفريق العامل، يف هـذا التقريـر،        . ٢٠١٠ يناير/كانون الثاين  ٢٩ إىل   ٢٥من  

املعلومات اليت تلقاها أثناء االجتماعات اليت عقدها مع املسؤولني احلكوميني ومنظمـات            
املدين فيما يتعلق باحلالة العامة للسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف الواليـات             اجملتمع  

املتحدة واألوضاع اليت تعرِّضهم للتمييز، ويوجز اإلجراءات املتخذة على خمتلف املستويات           
 أهنا ستفضي،   وخيتم الفريق العامل تقريره بتوصيات معتقداً     . من أجل رفاه هؤالء السكان    

 إىل إحراز أوجه حتسن ملموسة يف حالة السكان املنحدرين من أصل أفريقي             إذا ما ُنفِّذت،  
  .يف الواليات املتحدة

وينّوه أعضاء الفريق العامل باملناقشات احلافلة باملعلومات والصرحية اليت أجراهـا             
مع ممثلي احلكومة واملنظمات غري احلكومية ويعربون عن إعجاهبم بالطريقة الشمولية اليت            

ـ     ا حالة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف         تعاجل هب  ة مجيع الربامج اليت تنفذها احلكومي
__________ 

  . عن موعدهير متأخراًقدم التقر  *  
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           وبالرغم من أن أعضاء الفريق أشاروا إىل صـعوبات        . لكفالة احلقوق األساسية ملواطنيها   
ال تزال تواجه األمريكيني من أصل أفريقي، فإن خمتلف ممثلي احلكومة الذين التقـى هبـم    

لموا بأن مثة بعض اجملاالت، على غرار مجيع اجملتمعات، حيث ال تزال فيهـا              الفريق قد س  
معوقات حتول دون التمتع الكامل باحلقوق وأن اجلهود جارية لتصحيح الفوارق والقضاء            

  .على أشكال التمييز حيثما وجدت
وأثناء الزيارة، تبني للفريق العامل أن الصعوبات اليت يواجهها السكان املنحدرون             

ن أصل أفريقي يف البلد تتعلق أساسا مبستويات البطالة املرتفعة على حنو غري متناسـب،               م
ومستويات الدخل اليت تقل عموما عن مداخيل باقي السكان، وفرص احلـصول علـى              

ونوعية التعليم، وإشكالية احلصول علـى      ) ال سيما املستويات األعلى من التعليم     (التعليم  
عية، وارتفاع حاالت اإلصابة ببعض االعتالالت الـصحية،        خدمات الرعاية الصحية النو   

ال سيما  (احلق يف االنتخاب، واجلوانب اهليكلية املوجودة يف اإلدارة والقضاء          احلرمان من   و
  ).معدالت االحتجاز

وتشمل التدابري امللموسة اليت أوصى هبا الفريق العامل اعتماد تـشريع ملكافحـة               
ادرات اليت اختذت يف اجملال التعليمي، مثل استحداث املدارس         التمييز؛ ومواصلة وتعزيز املب   

، واعتماد نظام حـصص  charter schoolsواملدارس التعاقدية  magnet schoolsاملتخصصة 
مناسب للعمالة يف القطاع اخلاص، وتوسيع استخدام اإلحصائيات يف إجراءات احملـاكم            

ابري الرامية إىل معاجلة معدالت االحتجـاز       إلقامة القرينة الظاهرة على وقوع التمييز، والتد      
غري املتكافئة يف أوساط املنحدرين من أصل أفريقي والتطبيق التمييزي لـبعض القـوانني،              
وزيادة التشاور مع جاليات األمريكيني املنحدرين من أصل أفريقي فيما يتعلق مبـشاريع             

فقا ملبادئ باريس مزودة بقسم     التهيئة العمرانية اليت ختصهم، وإنشاء جلنة حلقوق اإلنسان و        
يعىن خصيصا باألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي، وبذل جهود لكفالة متتع األطفـال             

  .املنحدرين من أصل أفريقي جبميع احلقوق املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٤-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  

  ٤  ١٥-٥  .........حدرين من أصل أفريقي يف الواليات املتحدة األمريكيةسياق السكان املن  - ثانياً  
  ٤  ٧-٥  .......................................................احلالة العامة  - ألف     
  ٥  ١٥-٨  .........إطار محاية حقوق اإلنسان للسكان املنحدرين من أصل أفريقي  -  باء     

  ٨  ٧٠-١٦  .........تعليقات عامة: السكان املنحدرون من أصل أفريقي يف الواليات املتحدة  - ثالثاً  
 اةــركة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف مجيع جوانب حيمشا  -  ألف     

ة ويف تطوير ـة والثقافيـة واالجتماعيـواالقتصادي ةـلسياسي ااجملتمع
  ٨  ٥٧-١٦  .........................................االقتصادية هـوتنميتالبلد 

  ٢١  ٦٢-٥٨  ..................سياسات إدماج السكان املنحدرين من أصل أفريقي  -  باء     
  ٢٢  ٦٨-٦٣  ............ملنحدرين من أصل أفريقيمجع بيانات مفصلة عن السكان ا  - جيم     
  ٢٤  ٧٠-٦٩  ...................................................املنظور اجلنساين  - دال     

  ٢٥  ٨٩-٧١  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
  ٢٥  ٨١-٧١  ......................................................االستنتاجات  - ألف     
  ٢٥  ٨٩-٨٢  .........................................................التوصيات  -  باء     
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  مقدمة  -أوالً   
 دورته الرابعة   قرر فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف            -١

القيام بزيارات قطرية بصفتها ضرورية للنهوض بواليته بفعالية، آخذاً يف احلـسبان مركـزه              
ورأى الفريق العامل أن هذه     . كإجراء من اإلجراءات اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان السابقة       

 الزيارات ميكن أن تسهم يف فهم متعمق حلالة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف شـىت               
  .)٩٨الفقرة ، E/CN.4/2005/21(مناطق العامل 

وبدعوة من حكومة الواليات املتحدة األمريكية، قام الفريق العامل بزيارة قطرية إىل              -٢
وتـرأس الوفـد مرييانـا      . ٢٠١٠ ينـاير /كانون الثاين  ٢٩ إىل   ٢٥هذا البلد يف الفترة من      

ذلك اخلبريين رالـستون نيتلفـورد      نايشيفسكا، رئيسة الفريق العامل بالنيابة، وضم الوفد ك       
ويؤسف أعـضاء  . وزار اخلرباء أثناء بعثتهم نيويورك وواشنطن العاصمة  . ومونوراما بيسواس 

  .الفريق العامل أن يعلنوا أن السيد رالستون نيتلفورد قد تويف أثناء هذه الزيارة القطرية
ويف واشنطن  . وميةويف نيويورك، التقى أعضاء الفريق العامل بعدة منظمات غري حك           -٣

العاصمة، عقد أعضاء الفريق العامل اجتماعات مع ممـثلني عـن وزارة اخلارجيـة ووزارة               
الداخلية ووزارة العدل ووزارة العمل ووزارة التعليم ووزارة الصحة واخلـدمات اإلنـسانية            

لسكان تعداد ا اهليئة األمريكية لتكافؤ فرص العمل ومكتب       ووزارة السكن والتهيئة العمرانية و    
كما التقوا بعضو الكونغرس دونالد باين من كتلة النـواب          . األمريكي ووزارة األمن القومي   

  .السود يف الكونغرس ومبنظمات غري حكومية
ويود اخلرباء أن يشكروا حكومة الواليات املتحدة على دعوهتا وعلى املساعدة املثالية   -٤

ودون كذلك أن يشكروا ممثلي املنظمات غـري        وي. اليت قدمتها هلم قبل زيارهتم البلد وأثناءها      
ويتناول الفريق  . احلكومية والسكان املنحدرين من أصل أفريقي الذين التقوا هبم أثناء بعثتهم          

العامل يف هذا التقرير بالشرح املعلومات اليت تلقاها أثناء زيارهتم إىل الواليـات املتحـدة،               
جراءات اليت قد تساعد علـى جتـاوز        ويعرض املمارسات اجليدة ويقدم توصيات بشأن اإل      

  .الصعوبات اليت الحظوها

املتحـدة   الواليـات سياق السكان املنحدرين من أصل أفريقـي يف           -ثانياً   
  األمريكية

  احلالة العامة  -ألف   
معظم السكان ذوي األصل األفريقي الذين يعيشون يف الواليات املتحدة ينحدرون             -٥

. ا وبقوا على قيد احلياة بعد استعبادهم يف القرن السابع عشر          مباشرة من األفارقة الذين أسرو    
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، كـان   ١٧٧٥وحبلول عام   . وقد تطور نظام العبودية القائم على العرق خالل ذلك القرن         
 يف املائة من سكان املستوطنات األمريكية، وهو ما جعلـهم يـشكلون             ٢٠األفارقة ميثلون   

، وقّع الرئيس أبراهام لينكـولن،      ١٨٦٣ويف عام   . يزاجملموعة اإلثنية الثانية األكرب بعد اإلنكل     
أثناء احلرب األهلية األمريكية، على إعالن التحرير، والذي قضى بتحرير مجيـع العبيـد يف               

  .الواليات اليت انشقت عن االحتاد
 ١٩٦٨ و١٩٥٤وقد سعت احلركة من أجل احلقوق املدنية جاهدة يف الفترة ما بني              -٦

ومنذ ذلك الوقـت، زال التمييـز       . ي ضد األمريكيني من أصل أفريقي     إللغاء التمييز العنصر  
، بشكل أساسي   )وال سيما التمييز املتسم بعنف صارخ     (املباشر، سواء كان فرديا أو مؤسسيا       

من احلياة اليومية، كما أن األمريكيني من أصل أفريقي حّسنوا كثريا من وضعهم االجتماعي              
لي وغري املباشر ال يزال يالحظ يف العديد من جماالت احلياة           بيد أن التمييز اهليك   . واالقتصادي

عاىن األمريكيون من أصل أفريقي من أوضاع غري مواتية يف اجملاالت االقتصادية            وقد  . العامة
، وهو ما يعزى    واالجتماعية والتعليمية، وكذلك من صعوبات للتمتع بأبسط حقوق اإلنسان        

  .والتمييزكة العبودية والعنصرية تر إىل جزئياً
وأما اآلن، فقد حقق األمريكيون من أصل أفريقي تقدما كبريا يف جمال التعلـيم، إال           -٧

أن عدد سنوات التعليم اليت يتابعوهنا ال يزال يف املتوسط أقل مما هو عند غريهم من املواطنني                 
ندما وال تزال حىت اليوم معاهد وجامعات لألمريكيني من أصل أفريقي أقيمت ع           . األمريكيني

كانت املؤسسات التعليمية اليت تطبق نظام الفصل ال تقبل يف صفوفها أشخاصا مـن أصـل       
 ٦٥، كان حنو ثلث األمريكيني من أصل أفريقي البالغني أكثر مـن      ١٩٤٧ويف عام   . أفريقي
الدراسـة  وأفادت  .  ينظر إليهم على أهنم أميني لدرجة أهنم ال يستطيعون قراءة أمسائهم           عاماً

الـسكان   يف املائـة مـن   ٨٠ أن حنـو  ٢٠٠٤ة للمجتمعات األمريكية يف عام      االستقصائي
 يف املائة ١٧ عاما فأكثر أهنوا دراساهتم العليا وأن حنو        ٢٥املنحدرين من أصل أفريقي البالغني      

وتتجلى عدم املساواة اليت يواجههـا      .  أو شهادة أعلى منها    سحصلوا على شهادة بكالوريو   
ي أيضا يف جمال العمل، حيث ال يزال متثيلهم يف قطاع العمل على             األمريكيون من أصل أفريق   
وبالرغم من أن األمريكيني من أصل أفريقي استفادوا من أوجـه           . صعيد البلد دون املستوى   

التقدم اليت حتققت على مدى القرون السابقة، ال سيما املتعلمون منهم، فإن اآلثار اليت خلفها               
  . له ال تزال باقيةالتهميش التارخيي الذي تعرضوا

  إطار محاية حقوق اإلنسان للسكان املنحدرين من أصل أفريقي  -باء   

  اإلطار القانوين الدويل حلماية حقوق اإلنسان للسكان املنحدرين من أصل أفريقي  -١  
عت الواليات املتحدة وصّدقت على صكني دوليني متعلقني مبكافحة التمييز          لقد وقَّ   -٨

والعهـد الـدويل    قية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  التفاا: العنصري مها 
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 والثـاين   ر اجلامع للتقارير الدوريـة األول     التقريوقد قُّدم   . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   
للواليات املتحدة إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري يف         ) CERD/C/351/Add.1(والثالث  

م التقريـر اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الرابـع واخلـامس             ، يف حني قُـدّ    ٢٠٠٠عام  
)CERD/C/USA/6 (      وقُّدم التقرير األويل للواليات املتحـدة      . ٢٠٠٧إىل تلك اللجنة يف عام

التقريـر  ، بينما قُّدم    ١٩٩٤يف عام   ) CCPR/C/81/Add.4(إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      
  .٢٠٠٥إىل نفس اهليئة يف عام ) CCPR/C/USA/3(لث اجلامع للتقريرين الدوريني الثاين والثا

  اإلطار القانوين الوطين  -٢  
لقد أثبتت الواليات املتحدة التزامها مبكافحة العنصرية والتمييز باستحداث إطـار             -٩

تشريعي واسع وشامل حيمي ويعزز احلق يف عدم التعرض للتمييز على أساس مجلة اعتبارات              
وأهم عناصر هذا اإلطار هي الدستور وقانون احلقوق املدنيـة          . ةمنها باألخص العرق واإلثني   

ويرد احلظر على التمييز العنصري يف التعديالت الثالث عشر والرابـع عـشر             . ١٩٦٤لعام  
واخلامس عشر على الدستور، اليت اعتمدت مجيعها بعد انتهاء احلرب األهلية، ويف التعـديل              

على أنه حيظر التمييز العنصري على احلكومـة        ،  ١٩٥٤اخلامس الذي بات يؤوَّل، منذ عام       
وكان التعديل الثالث عشر ألغى الرق، أما التعديل الرابع عشر فيلزم كل واليـة   . )١(االحتادية

من الواليات بتقدمي محاية متكافئة أمام القانون جلميـع األشـخاص اخلاضـعني لـسلطتها       
 حرمان أي شخص من حقـه يف  القضائية، بينما ينص التعديل اخلامس عشر على عدم جواز     

على أن  . التصويت أو تقييد هذا احلق على أساس العرق أو اللون أو حالة االستعباد السابقة             
إذا كانت عقوبةً   "فالتعديل الثالث عشر جييز السخرة      . إلغاء الرق ليس مطلقا وبدون حدود     

 املتحـدة، أو أي     يف الواليات  ... أدين هبا الطرف املعين إدانة صحيحة     على ارتكاب جرمية    
  ".مكان خيضع لسلطتها القضائية

 على نطاق واسع على أنه أحد أهم املراجع         ١٩٦٤ويعترب قانون احلقوق املدنية لعام        -١٠
فيما يتعلق حبظر التمييز يف الواليات املتحدة وهو يتضمن عناوين مواضيعية تتناول التمييز يف              

مييز على أساس العرق أو اللـون أو الـدين أو           فالعنوان الثاين حيظر الت   . طائفة من اجملاالت  
األصل القومي يف أماكن االستقبال العام، مبا فيها أماكن مثل املساكن واملطـاعم وأمـاكن               

وينص العنوان الرابع على إزالة الفصل يف املدارس العامة وعلى عدم التمييز يف القبول              . الترفيه
وان السادس على عدم جواز استبعاد أي شخص        بينما ينص العن  . يف املعاهد واجلامعات العامة   

من املشاركة يف الربامج أو األنشطة املمولة أو املدعومة من السلطات االحتادية أو حرمانه من               
أمـا  . االستفادة من هذه الربامج أو األنشطة على أساس العرق أو اللون أو األصل القـومي              

__________ 

 .Bolling v. Sharpe, 347 U.S. 497 (1954)انظر   )١(
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 مجلة اعتبارات منها العـرق واللـون        العنوان السابع فيحظر التمييز يف التوظيف على أساس       
  .واألصل القومي

ومن بني التشريعات األخرى اليت تتضمن أحكاما حتظر التمييز العنـصري، هنـاك               -١١
 الذي حيظر التمييز العنصري يف بعض املسائل        ١٨٧١ وعام   ١٨٦٦قانون احلقوق املدنية لعام     

ي ينص على عدة ضمانات متنـع        الذ ١٩٦٥اجلنائية واملدنية، وقانون حقوق التصويت لعام       
اختاذ قوانني وأنظمة ذات مغزى متييزي أو أثر متييزي على حقـوق التـصويت لألقليـات                
ويستطيع النائب العام للواليات املتحدة واألفراد رفع دعاوى أمام احملكمة االحتادية إلنفـاذ             

 قانون اإلسكان   وهناك أيضا . الضمانات اليت نص عليها التعديالن الرابع عشر واخلامس عشر        
العادل الذي حيظر التمييز على أساس مجلة اعتبارات منها العرق أو اللون أو الدين أو األصل                
القومي يف جمال بيع أو تأجري املساكن وكذلك يف غريها من الصفقات العقاريـة الـسكنية                

  .وخدمات السمسرة يف جمال السكن
         يز العنصري قانون احلقـوق املدنيـة       ومن بني القوانني األخرى اليت حتمي من التمي         -١٢

 على القروض، وقانون كبح جرائم العنـف         يف احلصول  ؤ الفرص ، وقانون تكاف  ١٩٦٨لعام  
، واألحكام املتعلقة مبكافحة التمييز الواردة يف قـانون اهلجـرة           ١٩٩٤وإنفاذ القوانني لعام    

، ١٩٧٤ؤ الفرص يف التعليم لعام      تكاف، وقانون   ١٩٦٥واملواطنة، وقانون التعليم العايل لعام      
                  املتعلق باالسـتثمار يف     ١٩٩٨، وقانون عام    ١٩٧٤وقانون اإلسكان والتنمية اجملتمعية لعام      

  .القوة العاملة
مث إن رؤساء الواليات املتحدة كثريا ما أصدروا، عمال بالدستور وقوانني الواليات،              -١٣

. التمييز مبا يف ذلك التمييز على أساس العرق واألصل القومي         أوامر تنفيذية حتظر شىت أنواع      
وكانت بعض األوامر التنفيذية تتطلب أيضا اختاذ إجراءات تصحيحية حمـددة يف اللـوائح              

وقد سنت معظم الواليات أيضا تشريعات خاصة هبا حلظر التمييز العنصري يف شىت   . التنفيذية
وأي قانون ينطوي على متييز عنصري قد يكـون         . ائيةاجملاالت اليت تتمتع فيها بالوالية القض     

خمالفا وللتشريع االحتادي ولتشريع الوالية وكذلك، يف بعض احلاالت، للقانون احمللي، ذلك            
  .أن كل واحدة من هذه السلطات القضائية تتمتع بآليتها العقابية اخلاصة هبا

قانون العريف، فـإن الـسوابق      ويف األخري، وملا كانت الواليات املتحدة تتبع نظام ال          -١٤
القضائية تشكل مصدرا هاما للضمانات وأشكال احلماية املتاحة للمـواطنني، مبـن فـيهم              

وقد كانت هناك قرارات تارخيية، ال سيما تلك الـيت          . السكان املنحدرين من أصل أفريقي    
ة احلق يف عـدم     اختذهتا احملكمة العليا للواليات املتحدة، أرست معايري قانونية يف جمال ممارس          
  .التعرض للتمييز بالنسبة لألقليات مثل السكان املنحدرين من أصل أفريقي

وحدث يف اآلونة األخرية تطور مهم فيما يتعلق بتشريعات وممارسـات مكافحـة               -١٥
التمييز يف الواليات املتحدة متثل يف التخلي التدرجيي عن التدابري التصحيحية الـيت أدرجـت      
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          .سبعينات وكانت ترمي إىل التغلب على آثار التمييز اجملتمعـي الـسابق           خالل الستينات وال  
 ألن العنصرية كثريا ما ينظر إليها على أهنا شـيء مـن             وال تزال هذه العملية مستمرة نظراً     

وقد ذكر يف العديـد  . للوناهتماماً  يعرياملاضي، وحيث بات اجملتمع األمريكي يف عمومه ال      
يت عقدت مع منظمات اجملتمع املدين أن هناك حاجة إىل قـانون حمـدد              من االجتماعات ال  

مناهض للعنصرية ينص على تدابري تصحيحية وإجراءات إجيابية وكذلك على تغيري اجلهة اليت             
  .يقع عليها عبء اإلثبات يف قضايا التمييز اليت ترفع إىل احملاكم

تعليقـات   :ت املتحدة الواليان من أصل أفريقي يف      والسكان املنحدر   -ثالثاً   
  عامة

مشاركة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف مجيع جوانـب حيـاة اجملتمـع                -ألف   
   تطوير البلد وتنميته االقتصاديةالسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ويف

نّوه أعضاء الفريق العامل باجلهود اجلبارة اليت بذلتها حكومة الواليـات املتحـدة               -١٦
وتبّين ألعضاء  . واجهة التحديات اليت يواجهها السكان املنحدرون من أصل أفريقي يف البلد          مل

الفريق العامل، يف االجتماعات اليت عقدوها مع الدوائر احلكومية، أن لكـل واحـدة مـن                
الوزارات العديدة املختلفة برامج ملساعدة السكان املنحدرين من أصل أفريقي على التمتـع             

وال توجد يف الواليات املتحدة هيئـة       . سية ولتحسني أحواهلم املعيشية اليومية    حبقوقهم األسا 
احتادية تعىن خصيصا برصد وتعزيز حالة السكان املنحدرين من أصل أفريقي، ولكن هنـاك              
هيكلة شاملة تكفل إدراج حالة هؤالء السكان يف جداول أعمال وبرامج خمتلف اهليئات اليت              

ضمان تقدمي اخلدمات الصحية والتعليم والسكن وغريها مـن         تتحمل مسؤولية قطاعية عن     
  .اخلدمات األساسية

وتبّين للخرباء، من خالل االجتماعات العديدة اليت عقدوها مع مسؤولني حكوميني             -١٧
وعضو يف الكونغرس وممثلي اجملتمع املدين، أن أهم القضايا امللحة املطروحـة يف الواليـات               

ة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف مجيع جوانب حياة اجملتمع           شاركمباملتحدة فيما يتعلق    
  :هي ما يليالسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ويف تطوير البلد وتنميته االقتصادية 

  العمل  -١  
أُبلغ أعضاء الفريق، أثناء اجتماعهم مع ممثلي وزارة العمل، بأن املؤسسات اخلاصـة         -١٨

. عاقد مع احلكومة االحتادية ملزمة مبراعاة مجلة متطلبات يف جمال منع التمييز           اليت ترغب يف الت   
وهي تشمل شرط عدم ممارسة املتعاقد متييزا يف حق أي فرد من جمموع القوة العاملة لديه أثناء               
تنفيذه عقد أو عقد من الباطن دوائر احلكومة االحتادية وعلى املتعاقد أن يكون قد اختذ أو أن                 

وإذا كان املتعاقدون ملزمون بالتـايل مبراقبـة     . ابري تصحيحية يتكفل بنفسه مبتابعتها    يتخذ تد 
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هو اآلخر مدى امتثال    مكتب برامج االمتثال للعقود االحتادية يراجع       أنفسهم بأنفسهم، فإن    
  .املتعاقدين التزاماهتم يف جمال عدم التمييز وجمال التدابري التصحيحية

صود من قانون االستثمار يف القوة العاملة هو إطالق األنشطة          وأبلغ األعضاء بأن املق     -١٩
اليت تساعد على زيادة فرص العمل وحتسني معدل االحتفاظ باملوظفني وحتسني مداخيل مجيع             

 من القانون التمييز يف هذه األنشطة أّيـاً كانـت دوافعـه،             ١٨٨وحتظر املادة   . األمريكيني
على أن هذه األنشطة قد تستهدف شىت الفئـات        . كالعرق واألصل القومي على سبيل املثال     

 من هذا القـانون املـصدر   ١٨٨وتعد املادة . األخرى من السكان مثل ذوي الدخل احملدود   
الرئيسي الذي يستمد منه مركز احلقوق املدنية التابع لوزارة العمل سلطته، وهو املركز الذي              

التمييز وضرورة منح فرص متكافئة جلميع  املتعلقة مبراعاة حظر    ١٨٨يتوىل إنفاذ أحكام املادة     
  .املشاركني يف الربامج أو األنشطة املدعومة ماليا مبوجب الفصل األول من هذا القانون

عمل قد تصرف على حنو متييـزي، تقـدمي         الوجيوز للعمال، إذا ما اعتقدوا أن رب          -٢٠
قوق املدنية بالوالية وباإلضافة إىل ذلك، يتمتع مركز احل    . شكوى إىل جلنة تكافؤ فرص العمل     

وحتظر القوانني اليت يطبقها    . على اهليئات اليت تتلقى أنواع معّينة من املساعدة املالية االحتادية         
املركز على هذه اهليئات التمييز لدى تقدميها خدماهتا للزبائن ولدى تنفيذها برامج وأنـشطة              

وجيـري املركـز    .  رب عمل  لصاحل املستفيدين األفراد، وكذلك يف ممارسة نشاطها بوصفها       
وجيري أيضا عمليات تدقيق واسعة     . حتقيقات يف شكاوى التمييز اليت ترفع ضد هذه اهليئات        

وباملثل يقوم مكتـب    . لضمان امتثال الشروط القانونية املتعلقة بعدم التمييز وبتكافؤ الفرص        
لتدقيق مع الشركات اليت    التابع لوزارة العمل، مببادرة منه، با     برامج االمتثال للعقود االحتادية     

. تتعاقد مع احلكومة االحتادية للتأكد من امتثال الشروط الالزمة، ومنها شرط عدم التمييـز             
ويشرف هذا املكتب ويسهر على تنفيذ ثالثة نصوص قانونية متعلقة بضرورة توفري فـرص              

 من قانون   ٥٠٣ املعّدل؛ واملادة    ١١٢٤٦القانون التنفيذي رقم    : متكافئة يف جمال العمل، هي    
 املعدل املتعلق باملساعدة على تأهيـل       ١٩٧٤ املعدل؛ وقانون عام     ١٩٧٣إعادة التأهيل لعام    

فهذه القوانني حتظر التمييز وتلزم املتعاقدين واملتعاقدين من        . ت نام يقدماء احملاربني يف حقبة في    
فـراد بفـرص   الباطن مع السلطات االحتادية باختاذ إجراءات تصحيحية لضمان متتع مجيع األ    

          متكافئة يف العمل، بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو اجلنس أو األصل القـومي                
ت نام أو من قدماء احملاربني ومـن        يأو اإلعاقة أو كون الفرد من قدماء احملاربني يف حقبة في          

لتمييز اللتني تربزان    بأن اإلشكاليتني األهم املتعلقتني با     وأحيط األعضاء علماً  . معطويب احلرب 
  .يف عمليات التدقيق اليت جيريها املكتب مها التمييز بسبب العرق والتمييز بسبب اجلنس

وأُبلغ األعضاء، أثناء اجتماعهم بلجنة تكافؤ فرص العمل، أن املهمة الرئيسية للجنة              -٢١
ون احلقـوق   هي إنفاذ قوانني مكافحة التمييز يف العمل، مبا يف ذلك الفصل السابع من قـان              

 التمييز القائم، يف مجلة أمور، على العرق واللون واألصـل           ر، الذي حيظ  ١٩٦٤املدنية لعام   
آثار "وحتظر هذه األحكام التمييز املقصود وغري املقصود والتمييز الذي ينطوي على            . القومي
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، وإذا كان أرباب العمل يتحملون عواقب التمييز الذي يتعرض له موظفوهم          ". غري متساوية 
فإن التعويض أو العقاب على إحلاق أضرار بسبب التمييز ال يتحقق إال يف احلالة اليت يكـون               

وقد تلقت اللجنة أكثر    ". اآلثار غري املتساوية  "فيها التمييز مقصودا فحسب، وليس يف حالة        
ويف احلاالت اليت يتبـّين     .  شكوى يف العام السابق تتعلق بالتمييز بسبب العرق        ٣٠ ٠٠٠من  
              للجنة أن التمييز قد وقع، فإن املرحلة الالحقة يف التعامل مع القـضية هـي الوسـاطة                  فيها

 يف املائـة مـن هـذه    ٧٢ بأن  وجيوز ألي شخص تقدمي شكوى بالتمييز، علماً      . أو التوفيق 
 مليون دوالر يف سـياق      ١٢١,٦وقد ُدفع يف العام املسابق مبلغ       . القضايا تسوى بالوساطة  

            وأسفرت طرق أخرى للتسوية الودية عـن دفـع        . أو التوفيق يف مثل هذه القضايا     الوساطة  
ويف احلاالت اليت مل تتوصل فيها الوسـاطة أو التوفيـق إىل        .  مليون دوالر إضايف   ١٧٠مبلغ  

تسوية، تقوم اللجنة بالتحقيق يف القضية وتقدم استنتاجات وقد تلجأ، إذا لـزم األمـر، إىل                
 دعوى يف   ٢٨٠تها اللجنة يف العام السابق      عقد بلغ عدد الدعاوى القضائية اليت رف      و. احملاكمة

  . يف املائة منها٩٠اجملموع، جنحت يف 
وعالوة على أنشطة الوساطة والتوفيق واملقاضاة، تصدر جلنة تكافؤ فرص العمـل              -٢٢

إذا كانـت   ورقات توجيهية يف جمال السياسات العامة بشأن خمتلف القضايا مثل معرفة مـا              
ممارسة أرباب العمل املتمثلة يف مراعاة املاضي اجلنائي للمرشحني عند التوظيف تنطوي على             

وأبلغ األعضاء بأنه بالرغم من عدم تركيز اللجنـة علـى اإلجـراءات             . آثار غري متساوية  
  . هذه اإلجراءات على سبيل التعويض يف قضية مااختاذالتصحيحية، فقد تشترط 

مع وزارة اخلارجية، أبلغ األعضاء أن مكتب احلقوق املدنيـة التـابع            ويف اجتماع     -٢٣
للوزارة يعىن بإنفاذ القوانني املتعلقة مبكافحة التمييز يف التوظيف وغري ذلك مـن القـوانني               

وهناك يف هذا املكتب، باإلضافة إىل موظـف معـين          . املتعلقة باحلقوق املدنية ضمن الوزارة    
لتنوع يعىن مبناقشة ومعاجلة القضايا اليت قد تشكل عائقا أمـام           بالتنوع، جملس إدارة شؤون ا    

ستراتيجية الـيت   اال اخلطة   يفوجرى التشديد على أن التنوع عنصر أساسي        . الترقية الوظيفية 
وقد جرى اإلقرار بأن السكان املنحدرين من أصل أفريقي واألقليات اإلثنية           . ينتهجها املكتب 

لتمثيل يف الوظائف يف وزارة اخلارجيـة ويف غريهـا مـن             من سوء ا   األخرى عانت تارخيياً  
اإلدارات احلكومية، غري أن موظفي الوزارة أوضحوا أهنم بصدد العمل ملعاجلة هذه املـسألة              

 إىل املعاهد يف خمتلف أحناء البلد للبحث عن مرشحني           دبلوماسياً ١٦وأن الوزارة قد أوفدت     
 يف كل عام، حيث تتكفل      ا تقدم الوزارة منحاً   كم. متنوعني لشغل مناصب حمتملة يف الوزارة     

ويستخدم هذا الربنامج   . برسوم الدراسة لعدد من الطلبة مقابل العمل يف الوزارة بعد التخرج          
  .أيضا لزيادة التنوع يف املؤسسة

وقد جرى التأكيد، يف العديد من االجتماعات اليت عقدها الفريـق العامـل مـع                 -٢٤
 احلكومة االحتادية ال تعمل بنظام احلصص يف التوظيف إذ مـن            اإلدارات احلكومية، على أن   

شأن ذلك أن ينطوي على متييز ضد الذين ال ينتمون إىل الفئة العرقية اليت يراد مـساعدهتا،                 
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بيد أن احملكمة العليا كانت قد قالت بإمكانيـة         . ومن مث يكون هذا اإلجراء مناف للدستور      
  . مؤسسة تعليمية على سبيل املثالمراعاة العرق كعامل لزيادة التنوع يف

وأُبلغ أعضاء الفريق، يف لقاءاهتم باملنظمات غري احلكومية، بأن البطالة مشكلة كبرية              -٢٥
 للغاية بالنسبة للجالية املنحدرة من أصل أفريقي، إذ يزيد معدل البطالة يف أوساطها تناسـبياً              

لقضية اليت تبّين فيها أن إدارة مطافئ       وأشري إىل ا  . بأربع مرات عما هو عليه يف أوساط البيض       
مدينة نيويورك قد مارست متييزا ضد أشخاص من أصل أفريقي قدموا طلبات للعمل كرجال              

 من رجال املطافئ الذين يعملون لـدى إدارة مطـافئ مدينـة             ١١ ٠٠٠فمن بني   . مطافئ
ريقـي   منهم فقط من أصل أفريقي، بالرغم من أن املنحدرين من أصـل أف             ٣٠٠نيويورك،  

وقد أدار مكتب احلقوق املدنية التابع لوزارة       .  يف املائة من سكان مدينة نيويورك      ٢٧ميثلون  
وأشارت املنظمات غري احلكومية أن االفتقـار إىل التـدابري          . اخلارجية هذه القضية بنجاح   

  .التصحيحية يشكل عائقا كبريا أمام حتسني الوضع الراهن
ا بالوضع الوظيفي الشاق للغاية الذي تعـاين منـه           أيض وأحيط أعضاء الفريق علماً     -٢٦

 أصل أفريقي، إذ يتعني عليهن القيام بعملني أو ثالثة لكـي            منالعديد من النساء املنحدرات     
ويؤثر ذلك كثريا على أطفـاهلن الـذين   . يتمكن من إعالة أسرهن عندما يكن املعيل الوحيد     

 للمستوى التعليمي للنـساء     نظراًو. يقضون معظم أوقات أيامهم دون حضور أحد األبوين       
 أصل أفريقي، والفوارق يف الراتب بني النساء والرجال، وتكلفـة خـدمات             مناملنحدرات  

رعاية الطفولة، ومشاكل النقل، فإن العمل بات غري جمز للعديد من النـساء املنحـدرات يف     
لقـي املـساعدة    ويف هذا السياق، قد يكون اإلغراء أكرب أحيانا باالكتفاء بت         . أصل أفريقي 

  .االجتماعية بدال من العمل
معلومات إحصائية عن التحديات الـيت تواجـه        ) ٧٠-٦٣الفقرات  (و ترد أدناه      -٢٧

  .السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف جمال التوظيف

  الوصول إىل التعليم  -٢  
الثانوي أُبلغ أعضاء الفريق، يف اجتماع مع وزارة التعليم، أن مكتب التعليم ما بعد                -٢٨

التابع للوزارة ميّول عددا من الربامج لتعزيز فرص الوصول إىل التعليم واالحتماالت التعليمية             
ومتول الوزارة أيضا العديد من الربامج اليت يستفيد منها عادة أفراد           . لألقليات العرقية واإلثنية  

ات ألن تركيزها ينصب    األقليات العرقية أو اإلثنية، رغم أهنا ال تركز حتديدا على هذه األقلي           
  .على األشخاص ذوي الدخل املنخفض واحملرومني

وال تضطلع احلكومة االحتادية بدور كبري يف تنفيذ الربامج التعليمية على مـستوى               -٢٩
فالربامج االحتادية ُتعـرض    . الواليات كما أنه ال توجد سياسة عامة وموحدة يف هذا الصدد          

ويف العديد من احلاالت، ال ميكـن للـسلطات         . ليهاعلى الواليات وال جمال ألن ُتفرض ع      
ورغم أن احلكومة االحتادية تعمل على تعزيـز  . االحتادية التدخل إال إذا كانت هناك مشاكل   
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 للسكان املنحدرين مـن     ودعم الربامج الطويلة األجل، ولكن قليل منها فقط موجه خصيصاً         
شاكل األوسع نطاقا اليت يفرزها العائق ذلك أن معظم الربامج مصممة ملعاجلة امل. أصل أفريقي

وأُبلغ األعضاء مببادرات شىت قُصد هبا حتسني الفـرص         . التعليمي لألقليات العرقية بوجه عام    
. املتاحة لألقليات العرقية، كالسكان املنحدرين من أصل أفريقي، للوصول إىل تعليم نـوعي            

ة مبناهج متخصصة تستقطب ، وهي مدارس عامMagnet schoolsوتشكل املدارس املتخصصة 
 من املقاطعات التعليمية غري اليت حتددها السلطات التعليمية، إحدى الطرق اليت تعاجل هبا         طالباً

وهذه املدارس املتخصصة، اليت تسعى إىل      . احلكومة االحتادية مسألة التفرقة العرقية يف التعليم      
ات أو احلد منها أو الوقايـة منـها،   تنفيذ بعض املشاريع الرامية إىل تقليص عزلة فئات األقلي      

على أن أعضاء الفريق أبلغوا أن غالبية اآلباء        . بإمكاهنا أن تطلب احلصول على مساعدة مالية      
  .البيض ال يؤيدون كثريا برامج االندماج اليت تديرها احلكومة

ول وأُبلغ األعضاء لدى التقائهم باملنظمات غري احلكومية أن االفتقار إىل فرص الوص             -٣٠
وشـددت  . إىل تعليم نوعي يظل مشكلة كربى بالنسبة للسكان املنحدرين من أصل أفريقي           

 Brown v. Board of عاما من القرار الصادر يف قضية ٥٠هذه املنظمات على أنه بعد أكثر من 

Education           وأشارت إىل  . ، ال يزال العديد من الطلبة السود يكابدون يف مدارس غري مالئمة
 بقلة عدد املعلمني وبتدين كفاءاهتم وبنقص التمويل بالنسبة للمـدارس الـيت             مشاكل متصلة 

 بعض املنظمات غري احلكومية     توذكر. يكون معظم طالهبا من األمريكيني من أصل أفريقي       
 ٤٠أكثر مـن    (أن الطلبة األمريكيني من أصل أفريقي عادة ما يكونون يف صفوف مكتظة             

وأشري أيـضا إىل أن  . على إحراز نتائج جيدة يف امتحاناهتم، وهو ما يؤثر على قدرهتم     )طالباً
مثة حاجة إىل برامج إلثناء الطلبة الذكور من أصل أفريقي عن ترك الدراسة أو إلعـادهتم إىل       

وفضال عن ذلك، إذا كان هناك حتسن يف عدد الطلبة من أصل أفريقي امللـتحقني               . املدرسة
ال هناك فارق شاسع يف أعداد الفئتني يف صـفوف          باجلامعات مقارنة بالطلبة البيض، فال يز     

، اليت ترمي إىل إتاحـة املرونـة لآلبـاء    Charter schoolsأما املدارس التعاقدية . اجلامعات
واجلاليات الختبار مناذج تعليمية ابتكارية، فقد أحرزت شيئا من النجاح يف تقدمي تعليم ذي              

ذين ال ميكنهم لوال هذه املـدارس متابعـة         نوعية أفضل للطلبة املنحدرين من أصل أفريقي ال       
مع والية أو مقاطعة أو هيئة  ) ميثاق(وتعمل هذه املدارس مبوجب عقد مكتوب       . تعليم خاص 

حكومية أخرى يعود إليها صالحية حتديد الكيفية اليت تنظم وتدار هبا املدرسة، واملنهج الذي              
بيـد أن   . لكيفية اليت يقاس هبا النجاح    يدرسه الطلبة والنتائج اليت يتوقع أن حيصلوا عليها، وا        

بعض املنظمات ذكر أن هذه املدارس تتيح بديال فعاال لعدد قليل فقط من الطلبة الفقراء وأنه                
  .يتعني إجياد حل أكثر مشوال لصعوبة الوصول إىل تعليم نوعي

إىل وإحدى األسباب اهليكلية الفتقار األشخاص من أصل أفريقي إىل فرص الوصول              -٣١
           ليم نوعي هي أن املدارس العامة ممّولة من الضرائب العقارية احمللية وأن األحيـاء الفقـرية               تع

وملا كان األشخاص مـن أصـل   . ال متلك بالتايل ما يكفي من املوارد لتنفقها على مدارسها     
ا تكون  أفريقي يعيشون يف الغالب يف أفقر األحياء، فإن املدارس اليت يرتادها أطفاهلم غالبا م             
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وأُبلغ األعضاء أن الكتب املدرسية ال تزال تعاين من قصور يف املعلومـات          . ذات مرافق سيئة  
  .عن تاريخ األمريكيني من أصل أفريقي وإن بدا أن هناك بعض التحسن

وأفادت منظمة غري حكومية التقى هبا األعضاء أن معدل األمية يف أوساط السكان               -٣٢
ويعزى ذلك جزئيا إىل عدم     .  مبا يبعث على االنزعاج    تفع جداً املنحدرين من أصل أفريقي مر    

وجود العدد الكايف من املعلمني املتخصصني يف التعليم االستدراكي يف مدارس األحياء الفقرية   
وأُشري إىل أن العديد من آباء الطلبة       .  طفال ٤٠ و ٣٥وألن الصفوف تضم يف املتوسط ما بني        

هم وال يشجعوهنم على القراءة يف البيت، إما ألهنم يعملون          من أصل أفريقي ال يقرؤون ألبنائ     
لذلك جند أن معدالت التسرب املدرسي      . ليال أو الفتقارهم هم أنفسهم للقدرة على القراءة       

  .بني الطلبة من أصل أفريقي، ال سيما عند الذكور، عالية مقارنة ببقية السكان
ريق باملنظمات غري احلكومية، أحيط     ويف العديد من اللقاءات اليت مجعت أعضاء الف         -٣٣

يف حالـة   " اخلط املباشر املوصل بني املدرسة ونظام العدالة اجلنائيـة        " بظاهرة   األعضاء علماً 
ووفقا إلحدى املنظمات غري احلكومية، فإن الذكور مـن       . األطفال الذكور من أصل أفريقي    

ن ينتهي هبم احلـال إمـا يف         يف املائة أ   ٦٦أصل أفريقي الذين يتركون املدرسة حيتمل بنسبة        
وأُبلغ األعضاء أيضا أن وجود الشرطة      . السجون وإما يف احملاكمات أمام نظام العدالة اجلنائية       

يف املدارس يؤثر على حنو غري متناسب على األطفال من أصل أفريقي، فالشرطة تـستدعى               
وأُبلغ . ورة تذكر أحيانا إىل املدارس عندما يأيت طفل من أصل أفريقي تصرفا مشينا دون خط            

األعضاء حبالة بعينها حيث قامت الشرطة بتكبيل طفل من أصل أفريقي يبلغ مخس سـنوات               
ويف مجيع احلـاالت    . من العمر انتابته ثورة غضب، كما أبلغوا بعدة حاالت أخرى مشاهبة          

ت اليت حققت فيها املنظمات غري احلكومية تبّين أن األطفال الذين تعرضوا ملثل هذه التصرفا             
وأُبلغ األعضاء أيضا أن الدراسات تشري إىل أن عدد الطلبة من           . كانوا كلهم من أصل أفريقي    

  .أصل أفريقي الذين يرجح أن يتعرضوا للعقاب اجلسدي ضعف نظرائهم من الطلبة البيض

  احلصول على السكن  -٣  
 ٢٠٠٧تفيد املعلومات اليت أوردها التقرير الـدوري للواليـات املتحـدة لعـام                -٣٤

)CERD/C/USA/6(           والذي أشارت إليه وزارة اخلارجية، أن قـوانني احلكومـة االحتاديـة ،
 تكفل احلق يف تكافؤ الفرص يف احلصول على السكن وحتظر املمارسات التمييزية             والواليات

. يف بيع وتأجري املساكن وكذلك يف اإلقراض العقاري ويف أسواق التأمينات املتعلقة بالسكن            
وتشري دراسات  .  التشريعات، ال يزال هناك متييز منهجي يف تلك األسواق         وبالرغم من هذه  

           أجرهتا مؤخرا وزارة السكن والتهيئة العمرانية أن واحدا من كل مخسة أفراد من أقلية إثنيـة               
وإذا كانت احلكومة تالحق منتـهكي      . أو عرقية يتعرض للتمييز أثناء حبثه األويل عن السكن        

ة يف السكن الذين تبلَّغ عنهم، فإن الكثري من منتهكي هذا القانون ال أحد يبلّغ               قانون املساوا 
وملواجهة هذه احلقائق، تتوفر احلكومة على عدد من الربامج ترمي إىل جعل الـسكن              . عنهم

  .متاحا لألقليات العرقية واإلثنية فضال عن مكافحة التفرقة العرقية بفاعلية
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عاهم مع اإلدارات احلكومية، أن الكـثري مـن الـسكان           وأُبلغ األعضاء، يف اجتما     -٣٥
املنحدرين من أصل أفريقي معزولني جغرافيا عن الثقافة السائدة، ألن الفصل القائم يف اإلقامة              

ستراتيجية احلالية  االويف حماولة ملواجهة هذه املشكلة، تسعى       . يشكل يف الغالب واقعا صارخا    
 مـن  ماعية قليلة االرتفاع على مواقع مـشتتة بـدالً  للتخطيط العمراين إىل بناء مساكن اجت     

كما تقدم مساعدات لدفع اإلجيار كي يـتمكن        . البنايات الشاهقة ذات كثافة سكانية عالية     
للذين كانوا يعيشون حىت حينه يف املساكن املدعومة من التوجه إىل سوق اإلجيارات احلـرة               

قع، فإن جمال اخليار املتاح هلم حمدود بسبب        ويف الوا . واختيار املكان الذي يرغبون اإلقامة فيه     
. عدم وجود قانون احتادي يلزم املالك بقبول املستأجرين الذين يتلقون املساعدة من احلكومة            

 وحدة سكنية من املساكن     ١٥٠ ٠٠٠وقد أدى هذا التحول يف السياسة املتبعة إىل خسارة          
  . املاضية١٥  لااملدعومة على مدى األعوام 

 األعضاء أن هناك يف مدينة واشنطن العاصمة فارق هائـل يف الثـروة بـني                وأُبلغ  -٣٦
.  يف املائة من السكان، والسكان البـيض     ٥٥املنحدرين من أصل أفريقي، الذين ميثلون نسبة        

 للظروف االقتصادية اليت تتسم باحلرمان لشرحية عريضة من السكان املنحدرين مـن             ونظراً
فكلما زادت  . د عانوا كثريا من بعض خطط التهيئة العمرانية       أصل أفريقي يف تلك املدينة، فق     

قيمة األرض، ازدادت قيمة العقارات ومن مث يضطر الفقراء إىل الرحيل ألهنـم مل يعـودوا                
وملواجهة هذه املشكلة، تعكف احلكومة على تنفيذ       . قادرين على حتمل تكلفة احلياة يف احلي      

رانية أكثر جاذبية جلميع اجلاليات، ال سيما بتوفري        استراتيجيات تكفل بأن تكون أية هتيئة عم      
  .خدمات مثل النقل العمومي

وأُبلغ األعضاء، يف اجتماعاهتم باملنظمات غري احلكومية، أن الوصـول إىل سـكن               -٣٧
ميسور التكلفة أمر ينطوي على مشكلة عويصة بالنسبة للسكان املنحدرين من أصل أفريقي             

 كانت تقليديا تأوي جاليات كبرية من أصل أفريقي، مثل هارليم            ألن األحياء اليت   وأنه نظراً 
وبروكلني يف نيويورك، يعاد هتيئتها اآلن وهو ما يدفع السكان من أصل أفريقي إىل الرحيـل                

وأُبلغ األعضاء أيضا أن الـدعم العـام يف         . عنها ألن تكلفة املعيشة فيها مل تعد يف متناوهلم        
يواء الطارئ قصري األجل بدال من صرفه على املـساكن          نيويورك بات يقدم إىل مساكن اإل     

 ألن السكان املنحدرين من أصل أفريقي أصبحوا تدرجييا غري قادرين على            ونظراً. االجتماعية
حتمل العيش يف األحياء اليت نشأت فيها جالياهتم منذ أمد بعيد، فإن هناك حاجـة متزايـدة                 

وشدد بعـض   . ن هذه املساكن يف تراجع متزايد      بأن املتاح م   لتوفري مساكن اجتماعية، علماً   
املنظمات غري احلكومية على أن التحوالت يف البيئة العمرانية كان هلا أثر سليب علـى حيـاة       
السكان املنحدرين من أصل أفريقي، ومن ذلك غلق األسواق واحملالت التجاريـة الـصغرية          

ان الذين ال ميلكون سيارات     وفتح أسواق جتارية كبرية، وهو ما جيعل من الصعب على السك          
كما سلطت هذه املنظمات الضوء على . على تلبية احتياجاهتم واحلصول على املؤن الضرورية  

عدم مشاركة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف عملية اختاذ القرارات اليت تتعلق هبـذه               
  .التطورات فضال عن عدم مراعاة احتياجاهتم احلقيقية أثناء هذه العملية
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  حلصول على الرعاية الصحية ا  -٤  
عضاء خالل اجتماعاهتم أن الصحة واحلصول على الرعاية الصحية مـسألة           األوجد    -٣٨

         لسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف الواليـات املتحـدة،  بالنسبة إىل اأمهية كبرية  تكتسي  
 على خدمات الرعايـة   التمييز يف احلصول   أنوعلى الرغم من    .  هؤالء السكان  ال سيما نساء  

السادس من قانون احلقوق املدنية، الذي حيظر التمييز علـى          العنوان   حمظور مبوجب الصحية  
أساس العرق أو اللون أو األصل القومي يف الربامج أو األنشطة اليت حتصل على متويل احتادي، 

من املنحدرين السكان الصحة بني يف جمال  الفوارق  فإن  مبا يف ذلك خدمات الرعاية الصحية،       
  . أصل أفريقي والسكان البيض ال تزال مثرية للقلق

 ٢٠٠٧لعـام   تقرير الدوري للواليـات املتحـدة       الووفقا للمعلومات الواردة يف       -٣٩
)CERD/C/USA/6(  الفوارق الـصحية    فإن،   أعضاء الفريق إليه   وزارة اخلارجية الت  ، اليت أح

ومن ذلك، فـإن    .  ال تزال مستمرة   البيضمن أصل أفريقي والسكان     املنحدرين  بني السكان   
معدل الوفيات بسبب السرطان معدالً حبسب السن يف أوساط األمريكيني املنحـدرين مـن              

األمـريكيني  عما هو عليه يف أوسـاط        يف املائة    ٢٥ بنحو   ٢٠٠١ يف عام    فاقأصل أفريقي   
ن معهد  م ٢٠٠٩يف عام   رس  غلفهم هذه االختالفات على حنو أفضل، طلب الكون       و. البيض

ووفقـا لتقريـر    . تقريرا عن هذه املسألة   إليه  الطب التابع لألكادميية الوطنية للعلوم أن يقدم        
احتمـاالت حـصول    الغالبية العظمى من الدراسـات إىل أن        أشارت  ،  ٢٠٠٢عام  املعهد ل 

 أقل مـن    ،على الرعاية الصحية الالزمة، مبا يف ذلك اإلجراءات السريرية الضرورية         األقليات  
ـ فقد تبني أن هناك . يف بعض جماالت العالج،  عليهاالبيض  الت حصول   احتما مـا   فياتفاوت

اإليـدز  /وفريوس نقص املناعة البشرية   والشرايني  العالج من السرطان وأمراض القلب      يتعلق ب 
جمموعة من اإلجراءات،   يف  أيضا  لوحظ هذا التفاوت    مرض السكري، واألمراض العقلية، و    و

  . الشائعةمبا يف ذلك العالجات الروتينية للمشاكل الصحية 
ترمي إىل  استراتيجية  بأوصى املعهد   واستنادا إىل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة،          -٤٠
وإحـداث  الثقافـات؛   املتعدد  والتدريب  تشمل التعليم   قد   اليت   أوجه التفاوت لقضاء على   ا

جتماعيـة  حبـسب اخللفيـات اال    اخلطط الصحية   جتزؤ  عاجلة  ملوتنظيمية   يةسياساتتغيريات  
العملية يف  تعزيز استخدام املبادئ التوجيهية      النظام الصحي من أجل      وتدخالت ؛قتصاديةاالو

  إىل ذلك؛   تدعو احلاجة  ماوالتفسري الثقايف حيث  واحلاجة إىل الترمجة الشفوية     ؛  اجملال السريري 
وقد عملت وزارة الصحة واخلدمات البشرية      . لتحسني فهم املشكلة  زيد من البيانات    املومجع  
أوجـه التفـاوت     القضاء على    تتنفيذ عدد من التوصيات املنبثقة عن الدراسة وجعل       على  

األقليات العرقية واإلثنية، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بصحة املـرأة،           تعاين منها   الصحية اليت   
عمـال  األجدول  الذي ميثل   ،  "٢٠١٠عام  لأصحاء  كان  س"ربنامج  ال ا من أهداف   حامس اهدف
  . لعقد احلايلللصحة العامة يف جمال اوطين ال
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وزارة الصحة واخلـدمات    ل التابعويعمل املكتب املعين بالشواغل الصحية لألقليات،         -٤١
طـة  اخللفوارق الصحية، وهي    على وضع حد ل   البشرية، على تطوير الشراكة الوطنية للعمل       

الصحية بني األقليات وغري األقليات يف الواليـات        أوجه التفاوت   مؤخرا ملعاجلة   ضعت  ُواليت  
طـة  وسـوف تعـزز اخل    . طريق ملعاجلة هذه القـضية    خريطة  ستكون مبثابة   واليت   ،املتحدة

، ؤهألقليات وشـركا  املعين بالشواغل الصحية ل   كتب  ملاليت يتخذها ا  اإلجراءات االستراتيجية   
علـى  إلقاء الضوء على القضايا امللحة اليت تؤثر        : هيأربعة  سية  أهداف رئي ترمي إىل حتقيق    و

مبا يـتالءم    وهاكيفي الشركاء و  يتخذهاحتديد خطوات العمل اليت ميكن أن       والصحية؛  النتائج  
قـضاء علـى الفـوارق     يف التساعدممارسات واعدة والبحث عن  ؛املستهدفمع اجلمهور   

 عزيز األدوات والربامج ومصادر املعلومات     وت الصحية وتسليط الضوء على هذه املمارسات؛     
  . للمستهلكني ومقدمي الرعاية ومقدمي اخلدمات الصحيةالالزمة 

ـ شاكل  املعضاء بأن   األبلغ  يف لقاء مع وزارة الصحة واخلدمات البشرية، أُ       و  -٤٢ صحية ال
الـسمنة وأمـراض    هي  لسكان املنحدرين من أصل أفريقي      فيما يتعلق با   للقلق   إثارة األكثر

أصـل  مـن   لدى السكان   مرات  مرتني إىل ثالث    معدهلا  يزيد    يتال(وفيات الرضع   ولقلب  ا
 ١٧(اإليدز /مرض السكري، وفريوس نقص املناعة البشريةو، )البيضبالسكان أفريقي مقارنة 

لرجـال  ا لدى مرات أعلى    ٧النساء البيض و  مقارنة ب لنساء من أصل أفريقي     ا لدىأعلى  ة  مر
يزيد معدل انتـشارها    اليت  (وبعض أنواع السرطان    ) الرجال البيض مقارنة ب من أصل أفريقي    

وأبلغـت إحـدى    ). السكان البيض مرتني مقارنة ب  املنحدرين من أصل أفريقي     بني السكان   
 املـصابون  يف املائة من األطفال الذين       ٧١أن  باملنظمات غري احلكومية أعضاء الفريق العامل       

بلغ األعضاء بأنه حىت    كما أُ . من أصل أفريقي  درون  ينحاإليدز  /فريوس نقص املناعة البشرية   ب
النتائج الصحية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي       فإن  مع احلصول على اخلدمات الصحية،      

: العمر املتوقـع  متوسط  الفوارق األخرى   وتشمل  . لسكان البيض النتائج الصحية ل  أدىن من   
           عامـا  ٧٨عامـا مقابـل      ٧٣  هـو   من أصل أفريقـي    نيألمريكيمتوسط العمر املتوقع ل   ف

  . لألمريكيني البيض
لنساء م باـيهتي ذ ال"Healthy Start - ةـبداية صحي"عضاء عن برنامج األبلغ وأُ  -٤٣

من هذا   اتاملستفيدجمموع   يف املائة من     ٥٩ نسبةشكلت النساء من أصل أفريقي      و. احلوامل
من أصل أفريقـي يف     منها السكان   نتفع  املبادرات احلكومية األخرى اليت ي    وتشمل  . الربنامج

قوم بتنسيق اإلجـراءات    الذي ي ملركز القومي لصحة األقليات والفوارق الصحية،       اهذا اجملال   
مجيـع املؤسـسات    على  أن  بأيضا  وأُبلغ األعضاء   . األقليات العرقية املتعلقة بصحة   ة  ياحلكوم

  . عرقيةخطة لتقليل الفوارق الصحية بني اجملموعات التضع الطبية أن 
نشر املعلومات ذات الصلة    على   اجلالياتعضاء أن وزارة الصحة تعمل مع       وعلم األ   -٤٤

اجلماعات الدينية وغريها من القنـوات غـري التقليديـة          قنوات  بالصحة، وذلك باستخدام    
  .  من أصل أفريقيالسكان املنحدرينللوصول إىل األقليات العرقية مثل 
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   املشاركة يف احلياة العامة  -٥  
 ٢٠٠٧عـام   الـدوري للواليـات املتحـدة ل      تقرير  الوفقا للمعلومات الواردة يف       -٤٥

)CERD/C/USA/6( بلغ عـدد القـضاة     ،  الفريق إليه أعضاء  الت وزارة اخلارجية    ي أح ذ، ال
                 واملسؤولني القضائيني املنحدرين مـن أصـل أفريقـي والعـاملني يف احملـاكم االحتاديـة               

            مـن أصـل    ١ ٧٩٨،  ٢٠٠١عـام   ت واحملاكم القبلية يف الواليات املتحدة       وحماكم الواليا 
بلـغ  املنتخبني،  االحتاديني  املسؤولني  بوفيما يتعلق   . قاض ومسؤول قضائي   ٦٠ ٠٠٠حوايل  
 عضوا من جممـوع     ٤١التاسع بعد املائة املنحدرين من أصل أفريقي        أعضاء الكونغرس   عدد  

، بلغ عدد املنحدرين مـن      ٢٠٠٧يناير  /ويف كانون الثاين  ). ملائة يف ا  ٨ (٥٣٥أعضائه البالغ   
 وجـزر  ماساتـشوستس يف  ( حاكمني اثنني    واألقاليمأصل أفريقي من بني حكام الواليات       

   .)فرجن التابعة للواليات املتحدة
التقرير نفسه إىل أن املركز املشترك للدراسات الـسياسية واالقتـصادية يف            ويشري    -٤٦

ملخص : ون سود ن منتخب ومسؤول"املعنون   تقريره   ،٢٠٠٢، يف عام    مة أصدر واشنطن العاص 
واملسؤولني يف الواليـات     نياالحتادياملسؤولني  ويشمل هذا التقرير    ". ٢٠٠٠عام  لإحصائي  

وأظهـر  . القانون والتعليم العاملني يف جمال إنفاذ     ، مبا يف ذلك     نياحملليالبلديات واملسؤولني   و
            مـن  إذ ارتفـع  الـسود املنتخـبني،    يف عدد املـسؤولني      أضعاف   ستةبلغت  التقرير زيادة   

كما يربز االجتاهات الرئيـسية     . ٢٠٠٠يف عام    ٩ ٠٤٠ إىل   ١٩٧٠يف عام    ١ ٥٠٠حوايل  
وأول هذه االجتاهـات أن الزيـادة يف عـدد          . مستقبل القيادة السياسية السوداء   حتدد  اليت  

 اللـوايت   النساء كانت كلها من     ٢٠٠٠ السابقتني لعام    املسؤولني السود املنتخبني يف السنتني    
 هذه االجتاهات هو تزايد انتخاب الـشباب        ثاينو. اإلمجايلالعدد   يف املائة من     ٣٤,٥شكلن  

نظـرائهم  عـن   خمتلفة يف كثري من األحيان      وجتارب  آراء  ميلكون  ، الذين   األمريكيني السود 
متزايد من رؤساء البلديات الـسود يف       انتخاب عدد   آخر هذه االجتاهات هو     و. األكرب سنا 

 مـن أصـل   فيهـا   غالبية السكان   دون أن تكون    )  نسمة ٥٠ ٠٠٠ أكثر من (املدن الكبرية   
بلغ عدد رؤساء البلديات الـسود يف       للمؤمتر الوطين لرؤساء البلديات السود،       ووفقا. يفريقأ

 مدن يزيد عـدد  ترأسوا بلديات ٤٧، بينهم ٢٠٠٥ رئيس بلدية عام ٥٤٢الواليات املتحدة  
  .  نسمة٥٠ ٠٠٠ عن  سكاهنا
مع املنظمات غري احلكوميـة بـأن       اليت عقدوها   جتماعات  وأُبلغ األعضاء خالل اال     -٤٧

علـى  غري متناسب   بشكل  مسألة هيكلية تؤثر    من حقوقهم االنتخابية    حرمان بعض الناخبني    
والتـأثري علـى    مـة    على املشاركة يف احلياة العا     مقدرهتعلى  املنحدرين من أصل أفريقي و    

يبلغ عدد الناخبني احملـرومني مـن حـق         مقابالت،   أجريت معهم    للذينووفقا  . احلكومة
.  بسبب إدانات جنائيـة    أمريكيمواطن   مليون   ٥,٣يف أي وقت من األوقات،      التصويت،  
، يشكل األمريكيون املنحدرون من أصـل       الفروق العرقية يف معدالت االحتجاز    وبالنظر إىل   
ويف . وغري متناسبة من السكان احملرومني من حقوقهم االنتخابيـة          مئوية كبرية  أفريقي نسبة 
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كملوا مـدة   أن ي  بعد   العديد من الواليات، يستمر حرمان األشخاص من احلقوق االنتخابية        
 يف املائة من األمريكيني البـالغني       ١٠ففي الواليات املتحدة، هناك قرابة      . يف السجن العقوبة  

عضاء األبلغ  وأُ. فريقي ممنوعني من التصويت على أساس أحكام جنائية       املنحدرين من أصل أ   
 وأن يف والية واحدة هـي ،  يف بعض الواليات يف املائة٢٠أكثر من  يصل إىل   عدد  بأن هذا ال  

 حقهـم يف    من أصل أفريقـي   املنحدرين  أكثر من ثلث املواطنني األمريكيني       فَقََد يواوالية آ 
قواعـد تـصويت   الواليات تطبق أن بعض  بأيضا  األعضاء   غبلوأُ. التصويت على هذا النحو   

إقامة  مكان"الناخب لدى ، أو أن "قانونية"أو " ةدائم"الوالية تتطلب دليال على أن اإلقامة يف 
يف بعض احلاالت اشـتراط     يعين ذلك   و؛  "مقيم فعليا وجسديا وحبسن نية    "على أنه   أو  " دائم

ـ وهذا يؤثر علـى     . التصويتب حق   الكتسا سنوات   ١٠قل عن   تال  اإلقامة ملدة      يف قاحل
  . املشاركة السياسيةالعمال املومسيني املنحدرين من أصل أفريقي يف حق على التصويت و

بأن اإلدانة بارتكـاب جنحـة   ألعضاء كما أبلغت إحدى املنظمات غري احلكومية ا    -٤٨
ثر أيضا تأثريا سلبيا وهذا يؤ.  إمكانية اختياره يف هيئة حملفني يف بعض الواليات   تفقد الشخص 

ملشاركة يف هذا اجلانب مـن جوانـب   على امن أصل أفريقي املنحدرين  على قدرة السكان    
حبـق  عالية بشكل غري متناسب من األحكام اجلنائية الصادرة         اللمستويات  ل احلياة العامة نظراً  

بشكل غري  ُتدان نسبة عالية    حلقة مفرغة حيث    مثة  ن  إلألعضاء  قيل  و. هذه الفئة من السكان   
قرهـا  مبوجب قـوانني ي   جرائم  بارتكاب  ن من أصل أفريقي     ياملنحدرمتناسب من السكان    

 حرمـان ضئيلة بالنظر إىل    على تغيري القوانني واملشرعني     ة هؤالء السكان    لكن قدر املشرعون  
            االنتخابيـة بـسبب   نسبة عالية بشكل غري متناسب من هؤالء الـسكان مـن حقـوقهم              

  . جلنائيةااإلدانات 

  إقامة العدل   -٦  
الوزارة يعـاجل   احلقوق املدنية يف    مكتب  أن  بيف لقاء مع وزارة العدل      أُبلغ األعضاء     -٤٩

كتـب  ويـضطلع امل  . شرف على تشريعات احلقوق املدنية    يرائم الكراهية و  متعلقة جب  قضايا
ـ  طالع أفرادها على    إترمي إىل   أوساط اجلالية   بأنشطة توعية يف     عنـدما  و؛  ةحقوقهم املدني

. قضية ضدهقوم برفع  ي،  ضد جمموعة عرقية  متييزاً منهجياً   ميارس  ما  صاحب عمل   يكتشف أن   
حقوق مدنية  للوتوجد مكاتب   . تتعلق حباالت متييز   ويتلقى املكتب أيضا شكاوى من األفراد     

  .  فيما بينهامعا وتنسق اجلهودهي تعمل يف الوكاالت احلكومية املختلفة و
 ٢٠٠٧عـام   الدوري للواليـات املتحـدة ل     قرير  التمات الواردة يف    ووفقا للمعلو   -٥٠

)CERD/C/USA/6( يف املائـة مـن      ٣,٢فإن  ،   األعضاء إليه  وزارة اخلارجية أحالت  ي  ذ، ال 
 يف املائة مـن     ٠,٥سباين، و إ يف املائة من الذكور من أصل        ١,٢والذكور من أصل أفريقي،     

سـجون   أو   االحتاديـة يف السجون   تجزين   حم ٢٠٠٤كانوا يف عام    الذكور البيض يف البلد     
إلنـاث  انـسبة   كانـت    -اإلنـاث   وتوزعت النسب بشكل مماثل فيما يتعلق ب      . الواليات
سباين، وأربع مـرات    إإلناث من أصل    ارتني من نسبة    على مب فريقي أ أ من أصل    اتاألمريكي
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 صل أفريقي ن أ نسبة السجناء املنحدرين م   قدر  ُتوبصفة عامة،   . البيضإلناث  نسبة ا أعلى من   
 أصـل  مـن  واألشـخاص   يف املائة ٣٤فيما يشكل البيض  يف املائة، ٤١من جممل السجناء  

  .  من عرقني أو أكثر يف املائة من أعراق أخرى أو٦ يف املائة، و١٩إسباين 
النـسبة  يف اجتماعات مع منظمات غري حكومية، بأن        وأُبلغ أعضاء الفريق العامل،       -٥١

عالية بشكل غـري    النسبة ال ظام العدالة اجلنائية، و   يف ن ن أصل أفريقي    ماألمريكيني  العالية من   
وتبينـان  مصدر قلق كبري    تشكالن  السكان البيض   بمقارنة   أوساطهمالحتجاز يف   لمتناسب  
ثالث  النساء من أصل أفريقي عرضة للسجن        األعضاء بأن بلغ  وأُ.  متييز هيكلي ضدهم   وجود
سـت  عرضة للـسجن     الرجال من أصل أفريقي      أكثر من النساء البيض، يف حني أن      مرات  

من أصل  املنحدرين  الرجال  نسبة   بأنعضاء  األبلغ  وأُ. مرات ونصف أكثر من الرجال البيض     
املوجودين خلف القضبان  ،عاما ٣٤ و٣٠أعمارهم بني ، والبالغة أفريقي يف الواليات املتحدة   

   . يف املائة١١تبلغ  األوقات يف أي وقت من
لسكان يف أوساط اعالية بشكل غري متناسب  الاحلبس  لنسبة  املقدمة  ات  أحد التفسري و  -٥٢

املنظمـات غـري    الحظـت   وقد  . التطبيق التمييزي للقوانني   هو   املنحدرين من أصل أفريقي   
مرتكيب اجلرائم فإن ، ذه املنظماتووفقا هل. ضحايابالكذلك واجلناة متييزاً من حيث    احلكومية  

. أكـرب  تهم بـشدة عاقبمثة ميل إىل ماجلناة البيض، ودانة من لإلبكثري عرضة أكثر  السود   من
أو لـون   تبعا لعرق    ات والعقوب اتاإلدانيف  على األرجح   وعالوة على ذلك، هناك اختالف      

احلـاالت  بمقارنة  من السود   الضحية  كون  أخف عندما ت  األحكام  فعادة ما تكون    الضحية،  
 على مثال علـى التطبيـق التمييـزي    واضطلع األعضاء. البيضكون فيها الضحية من تاليت  

. للقوانني متثل يف الكيفية اليت تطبق هبا قوانني مكافحة استخدام املخدرات غـري املـشروعة              
فبينما تبني األدلة املتاحة أن نسبة األشخاص املنحدرين من أصـل أفريقـي يـستخدمون               

احتمـاالت دخـوهلم    املخدرات غري املشروعة بنفس قدر استخدام البيض هلا تقريباً، إال أن            
السجن بسبب جنح متعلقة باملخدرات أكثر بعشر مرات عما هي عليه عند البيض إذا مـا                

أن تطبيق بعض القوانني الـيت  بعضاء منظمة حكومية األ   توأبلغ. أخذنا كل حالة على حدة    
عالية بشكل غري متناسب لـسجن      العدالت  امليف  نح إىل اإلسهام    جيجتاه األعراق   تبدو حمايدة   

 على  لواليات املتحدة تنص القوانني االحتادية ل   على سبيل املثال،    ف. شخاص من أصل أفريقي   ألا
األمريكيني ب الناس أذهانخمدر يرتبط يف    وهو   ( احلصوي  غرامات من الكوكايني   ٥ أن امتالك 

بينما حيتاج األمر ملائة    . مخس سنوات ملدة  بالسجن  يستدعي حكما إلزاميا    ) من أصل أفريقي  
 احلكـم اإللزامـي      نفس طبيقلت)  غرام ٥٠٠(الكوكايني  لكمية من مسحوق    ضعف هذه ا  

ـ يأفرأصـل    املنحدرين من على الرغم من أن األمريكيني      و. مخس سنوات ملدة  بالسجن    يق
 يف املائـة مـن   ٨٠أكثر من فإن  يف املائة من سكان الواليات املتحدة،      ١٢يشكلون حوايل   

احلـصوي  الكوكـايني   زامية الدنيا املتعلقـة ب    العقوبات اإلل الذين حوكموا مبوجب قوانني     
  . من أصل أفريقيينحدرون 
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على سبيل  ف. القانون اجلنائي جماالت  أخرى من   جماالت   إىل التفاوت نفسه يف      وأشَري  -٥٣
بالسجن مدى احليـاة دون إمكانيـة       عقوبة  شخص   ٢ ٥٠٠أكثر من    حاليا   يقضياملثال،  

 ١٨ت أعمارهم تقل عـن      رتكبوها عندما كان  جرائم ا بسبب  املشروط  أو اإلفراج    إلفراجل
يقي الذين يقـضون هـذه      أفراملنحدرين من أصل    أن نسبة األمريكيني    بعضاء  األبلغ  وأُ. سنة

مرحلـة  يف  عملية جترمي األطفـال     كما أن   . نسبة البيض  مرات   ١٠أكثر من   العقوبة تفوق ب  
يف مرافق  احملتجزين  ريقي  من أصل أف  املنحدرين  ألطفال  االطفولة املبكرة جدا، وارتفاع نسبة      

منـوهم  على حلقوق األطفال واملتاحة حالياً  سلبا على احلماية  انؤثريلكبار  احتجاز خمصصة ل  
بـأن   نظام تعليم مناسب لألطفال يف سجون البالغني و        بعدم وجود عضاء  األبلغ  وأُ. مستقبالً
  . منخفضة للغايةم مقابل أجور جربون على العمل خالل فترة سجنهاألطفال ُي

لتنميط فإن اعتماد الشرطة ل   عضاء،  هبا األ وفقا للمنظمات غري احلكومية اليت التقى       و  -٥٤
فكلما كانت   ؛مصدر قلق متواصل  يشكل  العنصري ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي        

بلـغ أعـضاء    وأُ.  وتفتيشه هاستجوابتوقيف الشرطة له و   زاد احتمال   الشخص أدكن   بشرة  
 برنامج تدريب للقضاء على التحيز العنصري      تنفذمدينة نيويورك   يف  طة  شرإدارة ال بأن  الفريق  

  . يف التنميط العنصريقد يكون السبب الذي والشرطة ضباط من جانب املقصود غري 
أنه يف احلاالت اليت تكـون فيهـا        الفريق ب  أعضاء   ت منظمة غري حكومية   بلغأكما    -٥٥

إذا  اإلعـدام أكثر عرضة لعقوبة    يكون  دان  املرم  فإن اجمل ،  من بني االحتماالت  عقوبة اإلعدام   
قانون بأيضا   علماًعضاء  وأُحيط األ .  من أصل أفريقي   تمما لو كان  من البيض    الضحية   تكان

بـات بإمكـان    ، حيث   ٢٠٠٩عام  الشمالية  ، الذي اعتمد يف والية كارولينا       العرقيةالعدالة  
الطريقة اليت  أثرت على   العنصرية  أن  إلقامة قرينة ب  إحصاءات  االحتجاج ب لمدعى عليه   ل املدعى

  . قضيتهجرى هبا تناول 

  فقر ال  -٧  
عضاء، ال سـيما مـع املنظمـات غـري     عقدها األيف العديد من االجتماعات اليت    -٥٦

 من  من أصل أفريقي يف البلد    املنحدرين  الفقر مصدر قلق خاص لألشخاص      اعُترب  احلكومية،  
وشددت املنظمات غري احلكوميـة     .  حقوقهم منكبرية  ؤثر على التمتع مبجموعة     ي حيث إنه 

  حىت بعد حظـر    طويالاملاضي وبالتمييز الذي دام     عبودية  يرتبط ارتباطا وثيقا ب   أن الفقر   على  
الفقر ارتباطا وثيقا وال تزال جزءا من بالعنصرية  ترتبط  ،  هذه املنظمات ووفقا لبعض   . العبودية
رعاية االجتماعية بدال من اتباع هنـج أكثـر      جترمي الفقر واالعتماد على برامج ال     ما  و. النظام

املنظمات غري  وشددت  . كسر دائرة الفقر   حتول دون عقبات حمددة   إال  مشوال ملكافحة الفقر    
، اليت أصـبحت أكثـر      والفصل العنصري احلكومية أيضا على العالقة بني العنصرية والفقر        

  . يف فترة األزمة االقتصاديةبكثري وضوحا 
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 يف  ٢٤حوايل  يعيش  ،  ٢٠٠٨ لعام   تعداد السكان مكتب  اليت قدمها   ت  ووفقا للبيانا   -٥٧
أعلى بكثري من  وهي نسبة - من أصل أفريقي دون مستوى الفقراملنحدرين املائة من السكان 

 يف ٣٣,٥حوايل ويعاين .  يف املائة١٣حوايل بلغ ي ذالومعدل الفقر بالنسبة جملموع السكان، 
جمموع عند  يف املائة ١٨الفقر، مقارنة بنحو من  أصل أفريقي املائة من األطفال املنحدرين من

تصل نسبة  ،  ما فوق ف عاما   ٦٥السكان البالغة أعمارهم    ومن بني   .  من هذه الشرحية   السكان
املعدل عند هـذه     يف املائة يف حني أن       ٢٠,٥حوايل  إىل  من أصل أفريقي    الفقراء املنحدرين   

بلغ متوسـط    ذاهتا،   لإلحصاءاتووفقا  . ئة تقريبا  يف املا  ١٠ وهالسكان  الشرحية من جمموع    
حـوايل   ٢٠٠٨للسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف عام        املعيشية  السنوي لألسر   دخل  ال

           جممـوع عنـد   متوسـط الـدخل الـسنوي       دوالر أمريكي، يف حني وصـل        ٣٥ ٤٠٠
  . دوالر ٥٢ ٠٠٠السكان 

  ل أفريقي سياسات إدماج السكان املنحدرين من أص  - باء  
توعية قامـت هبـا     للعدة مبادرات   بعضاء  األبلغ  ، أُ القومييف لقاء مع وزارة األمن        -٥٨

جنوب األمريكيني من   حسن اندماج األمريكيني العرب واملسلمني والسيخ و      لتسهيل  الوزارة  
فريـق  ويـضطلع   .  والدينية اإلثنيةاجملموعات   من   مآسيا والصومال والشرق األوسط وغريه    

دور هام يف مناقـشات املائـدة       يف الوزارة ب  حلقوق واحلريات املدنية    اكتب  التابع مل املشاركة  
يف اجلاليـات   وقادة   احمللية   اتاحلكومحكومات الواليات و  املستديرة بني احلكومة االحتادية و    

لصوماليني الذين وصـلوا  لدليل وضع  وتشمل املبادرات األخرى    . حضرية كبرية مثاين مناطق   
وخالل الفترة الـيت    . اجلالية الصومالية قادة  بالتعاون مع   وذلك  يات املتحدة،   الوالإىل  حديثا  

            تمويـل ملراكـز   العـن   أيـضا    تبحـث    القومي وزارة األمن    تالجتماع، كان ُعقد فيها ا  
  . اجلالية الصومالية

إىل ترمـي    إجراءات خاصة     ولديها  منشورات إعالمية  القوميوزارة األمن   وتصدر    -٥٩
ـ موظفي اخلدمة املدنية الذين     من جانب   لوك التمييزي   منع الس  أول مـن يتـصل      ونيكون

 الفرصـة   مومع ذلك، فإن أعضاء اجملموعة مل تتح هل       . من أصل أفريقي  املنحدرين  املهاجرين  ب
  .  التطبيق العملي هلذه اإلجراءاتللوقوف على

لوضع احلايل  ابني  بالصلة  أثارت عدة منظمات غري حكومية مسألة عدم االعتراف         و  -٦٠
أن  على دتوشد. يف املاضياليت عانوا منها   والعبودية   أفريقي أصلمن  املنحدرين   لألمريكيني

التمييز بشكل عام، وليس باعتباره مسألة ذات أمهية خاصة بالنسبة لألشـخاص     الدولة تعاجل   
عن هذا النهج مسألة التعويضات     هلذه املنظمات، يقوض    وفقا  و. من أصل أفريقي  املنحدرين  

جماال ترك ال ياملاضي واحلاضر، والعنصري يف اآلثار املترتبة على الفصل   شأنقلل من   يالرق، و 
نتائج هذا النـهج    ومن  . من أصل أفريقي  ة الوضع اخلاص لألشخاص املنحدرين      ناقشكبريا مل 
ومعاجلة خملفـات   أداة ملكافحة التمييز القائم     اختاذ إجراءات تصحيحية اليت قد تكون       رفض  
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عدم وجود تـدابري    على  يف عدة اجتماعات     جرى التشديد و. يف املاضي الذي جرى   يز  التمي
ضد السكان املنحدرين من أصـل أفريقـي       احلاصل  لتمييز  احملددة ل ذور  اجلتراعي   تصحيحية

اسـتخدام  بأن  احملكمة العليا   ه بينما قضت    أنبيف عدة لقاءات    أيضا  عضاء  األبلغ  وأُ. هوتارخي
أمر غري حمظور   التصحيحية  تدابري  غري ذلك من ال   فإن اختاذ   توري،  غري دس أمر  احلصص  نظام  

مـن  عن قلقها أعربت إحدى املنظمات غري احلكومية  بيد أن   .  تعزيز التنوع  هتدف إىل عندما  
ُوجدت، إن  ، هذه الربامجيف السنوات األخرية، وأنالتصحيحية قُلِّصت   برامج اإلجراءات   أن  

مؤسـسات  للوصـول إىل    من أصل أفريقـي     نحدرين  امللسكان  إتاحة الفرص ل  على  تركز  
  . إليهاهلم بعد وصوهلم  ال تقدم الدعم الكايف هالكن،  ماومنظمات

جرى املنظمات غري احلكومية،    مع  عضاء  األيف العديد من االجتماعات اليت عقدها       و  -٦١
املنحـدرين  السكان  لالهتمام بوضع   مؤسسة تابعة للدولة خمصصة     عدم وجود    التشديد على 

هذه املؤسسة ميكن أن تكون مفيدة حلماية وتعزيز حقوق هذه مثل أن على من أصل أفريقي و
اإلدارات احلكومية املختلفة بـرامج     لدى  على الرغم من أن     و.  واندماجها الفئة من السكان  

مكرسة تكون  مؤسسة  إنشاء   إىل أن    شَريأُفقد  فريقي،  أمن أصل   املنحدرين  األمريكيني   ب ُتعىن
من شأنه أن يساعد يف صياغة السياسات ذات الصلة وتعزيز التنسيق بني خمتلف             ة  هلذه املسأل 

، وتقدمي اخلدمات   أصل أفريقي  وضع السكان املنحدرين من   الوكاالت احلكومية اليت ترصد     
فـصل   جتـاه ال   يتسم بالكثري من الـسلبية    موقف  يف تشكيل   وقد أسهمت هذه الثغرة     . هلم

شـددت عـدة   و. اإلدمـاج ملشاركة يف برامج با البيضية عدم اهتمام األغلب  العنصري وإىل   
االنطبـاع الـسائد بـأن    عاجل تخصصة ينبغي أن   املؤسسة  امل على أن منظمات غري حكومية    

والعرقـي  التنمـيط االجتمـاعي     تكافح  ، و جمرمنياملنحدرين من أصل أفريقي     األشخاص  
ال يزال  الذي   العنصري   ط مكافحة التحيز  يتنشتعيد  واملنحدرين من أصل أفريقي     ألمريكيني  ل

  . موجودا وبكثرة
أن تتحول جلنة احلقوق املدنيـة      ضرورة  عدة منظمات غري حكومية     ت  اقترحكما    -٦٢

توسيع نطـاق   وسيتيح ذلك   . باحلقوق املدنية وحقوق اإلنسان   معنية  جلنة   القائمة حاليا إىل  
  . وق غري املواطننيحقتغطي والية اللجنة لتشمل االلتزامات الدولية للواليات املتحدة، و

  مجع بيانات مفصلة عن السكان املنحدرين من أصل أفريقي   - جيم  
 يف الواليات املتحدة جلمع وحتليل البيانـات      القائم  شامل  اليكل  باهلعجب األعضاء   أُ  -٦٣

أداة مهمة  ا  وقد أثبتت هذه املعلومات أهن    . البيانات املصنفة حبسب العرق   ، مبا يف ذلك     املصنفة
 يف احلصول على العمل والتعليم والصحة       العرقية احلكومة لتحديد أوجه التفاوت      استخدمتها

  . احملددةالتحديات الالزمة ملواجهة سياسات التصميم وتنفيذ لواحلقوق األساسية األخرى، و
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مـصنفة مـن   جتمع بيانات   بأهنا  وأبلغت وزارة الصحة واخلدمات البشرية األعضاء         -٦٤
يف ستخدم هـذه البيانـات      وُت. ة خمتلف اجملموعات العرقية   صحمصدرا عن   ستني  أكثر من   

  .  اجلالياتبرامج ملعاجلة الشواغل الصحية اخلاصة ملختلفوضع يف التركيز على االجتاهات و
بيانـات عـن مجيـع      ا حتتفظ ب  أهنالفريق ب وأبلغت جلنة تكافؤ فرص العمل أعضاء         -٦٥

هذه بأن   موظف و  ١٠٠عدد موظفيها عن    اليت يزيد   شركات  اليف  اجملموعات اإلثنية العاملة    
         حبسب اجلـنس والعمـر     مصنفة  بيانات  وُتجمع  .  سياسة احلكومة  وغلصُتستخدم  البيانات  

والـدوائر احلكوميـة    للجمهـور   تتاح  ووغريمها  ، من أرباب العمل واملدارس      ما إىل ذلك  و
احلـاليني  ائة من املوظفني     يف امل  ١٣,٩وتشري البيانات إىل أن     . والباحثنيواجلامعات  املختلفة  

املنحدرين مـن    يف املائة من املوظفني      ٣,٣ما يقرب من    ويتوىل  . من أصل أفريقي  ينحدرون  
املـستوى اإلداري  منهم يف وظـائف   يف املائة ٧,٦فيما يعمل ،  عليا يف اإلدارة  أصل أفريقي   

نحدرين من أصـل    وتشري اإلحصاءات إىل أن امل    . املهنية يف املائة يف الوظائف      ٧,٧واملتوسط  
  .  يف فئة العمال وفئة املوظفني املكتبينيمتثيال زائداأفريقي ممثلون 

بلغ أعضاء اللجنـة بـأن      الواليات املتحدة، أُ  السكان يف   يف لقاء مع مكتب تعداد      و  -٦٦
اجلهـات  بيانات لتـستخدمها     مع بل يقوم فقط جب    ضع سياسات يال  تعداد السكان   مكتب  

تعداد السكان عدة جهات    كتب  ومل.  السياسات وغص يف   اتمد عليه احلكومية األخرى اليت تع   
السكان معنية ب تقوم جبمع البيانات عن املنحدرين من أصل أفريقي، وكذلك جلنة استشارية            

 االستقصائية  الدراسةوتقدم  ). من أصل أفريقي  األمريكيني  جلنة  (املنحدرين من أصل أفريقي     
 معلومات عن العوامل االجتماعية     ،ائية متواصلة  استقص ، وهي دراسة  للمجتمعات األمريكية 

أمـا تعـداد    . سـنوياً  ةنتائج الدراس ُتنشر  و.  يف املائة من السكان    ٢,٥تشكل  عينة  باملتصلة  
وتتيح الدراسـات  . مسكان البلد بأكمله  بكثري لكنه يغطي    فهو أقل تعمقاً من ذلك      السكان  

يد عرقه أو أصله اإلثين بنفسه مـن        إمكانية حتد علومات  املقدم  يللشخص الذي   االستقصائية  
أن يعلـن أنـه ينتمـي إىل                 كما أن بإمكانه    . خالل قائمة طويلة من الفئات خيتار من بينها       

  . أعراق متعددة
 املقدمة يف اجتماع الفريق العامـل مـع         ٢٠٠٩ووفقا للمعلومات اإلحصائية لعام       -٦٧

ـ     عرضة من    املنحدرين من أصل أفريقي أكثر    فإن  وزارة العمل،    شاكل جمموعات أخـرى مل
يف العاملـة   قوة  ال يف املائة من جمموع      ١١،  ٢٠٠٩وكان هؤالء ميثلون يف عام      . سوق العمل 

العـاطلني   يف املائة من     ٢٥ يف املائة من العاطلني عن العمل و       ١٨مثلوا  إال أهنم   ،  ٢٠٠٩عام  
 يف  ٢٥أيضا  ومثلوا  ). قما فو ف أسبوعا   ٢٧ملدة  العاطلني عن العمل    (عن العمل لفترة طويلة     

ملدة  عن عمل وحبثواللعمل على استعداد األشخاص الذين كانوا (العاطلني املهمشني املائة من  
وباإلضافة إىل ذلـك، فـإن      ). ون عن عمل يف الوقت احلايل     بحثيلكنهم ال   إثين عشر شهرا    

 بلغـوا  األشـخاص الـذين  (املنحدرين من أصل أفريقي يف القوة العاملة  اندماج األشخاص   
مقارنة  يف املائة،    ٦٢,٤ال يتجاوز   ) ما فوق ويعملون أو يبحثون عن عمل      فالسادسة عشرة   
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 يف  ٦٨(سباين  إأصل  املنحدرين من   أو  )  يف املائة  ٦٦(اآلسيويني   وأ)  يف املائة  ٦٥,٨(بالبيض  
الذين بلغـوا الـسادسة     من أصل أفريقي    املنحدرين  السكان  بني  معدل البطالة   ويزيد  ). املائة

.  من الفئة نفـسها    البيضعن معدل البطالة يف أوساط      عموماً  رتني أو أكثر    ما فوق مب  فعشرة  
 لفتـرات  عن العمل  نيعاطليبقون   أيضا إىل أن األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي          وأشَري
إذ وصلت نسبة العـاطلني عـن   ، سباينإآسيوي أو  املنحدرين من أصل وأ من البيض    أطول

ويعمـل  . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٢٣  بني املنحدرين من أصل أفريقي      طويل لفترات  العمل  
فيمـا  من أصل أفريقـي،  املنحدرين )  سنة١٩ إىل ١٦( يف املائة من املراهقني    ١٦,٥ حوايل
 يف املائة مـن  ٢٤حنو مقابل ، املنحدرين من أصل آسيوي يف املائة من املراهقني   ١٥,٣يعمل  

واجلدير بالذكر أن ما يقـرب  . ملائة من املراهقني البيض يف ا٣٢واملنحدرين من أصل إسباين    
             يف املائة من املراهقني املنحدرين من أصل أفريقي كانوا عـاطلني عـن العمـل يف                 ٤٠من  
مـن   يف املائة ٢١، وإسباين املراهقني املنحدرين من أصل يف املائة من     ٣٠ بل مقا ٢٠٠٩عام  

  . املنحدرين من أصل آسيوي ملراهقنيمن ا يف املائة ٢٦لبيض وا
  من أصل أفريقي   املقدمة أن املنحدرين  املعلومات  بينت  الفئات املهنية،   بوفيما يتعلق     -٦٨

من ا  واملهنية واملهن املرتبطة هب   حظا يف احلصول على عمل يف الوظائف اإلدارية         قل  أ وإسباين
. لعمل يف مهن اخلدمات   حظا يف ا  آسيوي، وأهنم أكثر    املنحدرين من أصل    نظرائهم البيض أو    

يعملـون  يتقاضون مرتبات و  الذين  و اُألجراءلعمال  لاألسبوعية  اإليرادات  متوسط  وتبني أن   
. املنحدرين من أصل أفريقي وإسـباين عند البيض واآلسيويني  أعلى بكثري ،دوام كامل بعادة  

لثامنـة  ا دون سن    الً أطفا نلديهومن أصل أفريقي    نحدرات  املمهات  التحاق األ واحتماالت  
نحـدرات  املسيويات أو اآل أو البيضمهات بالقوة العاملة أكثر مما هي عليه بالنسبة لأل عشرة  

  . حقيقة تارخيية ثابتة ، وقد بات هذا االجتاهسباينمن أصل إ

   ايننظور اجلنسامل  - دال  
لنـساء  لقضايا تثري قلقا خاصا     عدة    اليت عقدوها  جتماعاتاالخالل  حدد األعضاء     -٦٩

كر أعاله،  وكما ذُ . من أصل أفريقي، ال سيما التحديات املتصلة بالصحة والعمالة        رات  املنحد
قضايا صـحية   مثة  اجتماعهم مع وزارة الصحة واخلدمات البشرية، بأن        أُبلغ األعضاء خالل    

النساء من أصل أفريقي، مبا يف ذلك معدل وفيـات الرضـع            على  معينة تؤثر بشكل خاص     
وزارة برامج هتدف   ولدى ال . اإليدز وأنواع معينة من السرطان    /يةوفريوس نقص املناعة البشر   

من أصل أفريقي،   املنحدرات  للنساء  بالنسبة   للقلق   إثارة األكثرإىل معاجلة العديد من القضايا      
، "الوالدةيف صحة األمهات أثناء احلمل و     القضاء على الفوارق     -بداية صحية   "ربنامج  المثل  

الـذي  ية الصحية للنساء احلوامل وخفض معدل وفيات الرضع      الذي يهدف إىل حتسني الرعا    
  . املستهدفةلدى اجلاليات يزيد عن املتوسط 
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الواليات املتحـدة إىل أن     ها مكتب تعداد السكان يف      املعلومات اليت قدم  وأشارت    -٧٠
للبطالة  الوطين املتوسطتزيد عن   معدالت بطالة   يعانني من   من أصل أفريقي    املنحدرات  النساء  

، يف حـني أن     )٢٠٠٩ يف عـام      يف املائـة   ٨,١مقابل   يف املائة    ١٢,٤(لنساء   أوساط ا  يف
 املعتاد أقل من    األسبوعي هن إىل أن متوسط دخل    تاملعلومات اليت قدمتها وزارة العمل أشار     

عند و). ٢٠٠٩ دوالرا يف عام     ٦٥٧مقابل   ا دوالر ٥٨٢(لنساء  عند ا  الوطين   متوسط الدخل 
 يف  ٤٤ واليت تشري إىل أن      ملعلومات اليت قدمتها وزارة العمل    اءات يف ضوء    هذه اإلحصا إىل  نظر  ال

 تعيلها نساء أزواجهن غـائبون،      ٢٠٠٩كانت يف عام    من أصل أفريقي    املنحدرة  املائة من األسر    
  . أفريقياملنحدرات من أصل الضعف االقتصادي للعديد من النساء بشكل صارخ مدى يظهر 

  توصيات االستنتاجات وال  - رابعاً  

  االستنتاجات   - ألف  
وكاالت المع  عقدوها  غنية باملعلومات اليت    الشاملة و الجتماعات  االرباء  يقدر اخل   -٧١

 بارتياح العديد من الربامج واملبادرات األخـرى الـيت          يالحظونو.  حق قدرها  ةياحلكوم
 أصـل   ؤثر على السكان املنحدرين من    يي  ذ احلكومة ملكافحة التمييز العنصري ال     هاتنفذ

قوق املدنيـة   احل جلنة تكافؤ فرص العمل، وخمتلف مكاتب        ما تقوم به  أفريقي، مبا يف ذلك     
اليت تعمل على األخرى املوجودة يف اإلدارات احلكومية، فضال عن العديد من املؤسسات          

  . تعزيز التنوع
التشريعات واملمارسات اليت اختذت مؤخراً      الحظ اخلرباء أن  يمن ناحية أخرى،      -٧٢
التـدابري  كافحة التمييز يف الواليات املتحدة األمريكية قد أدت تـدرجيياً إىل تقـويض              مل

ما مضى مـن  لتغلب على آثار الستينيات والسبعينيات لخالل اعتمدت  اليت  التصحيحية  
ال "     من املاضي، وأن اجملتمع األمريكـي      ءلعنصرية شي أن ا انطباع ب مثة  و. متييز جمتمعي 

ملنحدرين من أصل   اهذه العملية، فضال عن تاريخ      بالنظر إىل    و .عموماً"  اهتماماً للون  يعري
اعتراف عدم وجود   اخلرباء بالقلق من    يشعر  ،   الفريد من نوعه   أفريقي يف الواليات املتحدة   

برامج حمددة ومؤسسات  إجياديتطلب أمر املاضي، وهو تركة تأثري يف الوقت احلايل ب  كاف  
  . نحدرين من أصل أفريقيمع وضع السكان املمتاما تتناسب 

الرق  اآلثار اليت خلفها  :  مستمرين يرى اخلرباء أن حتديني اثنني من املاضي ما زاال          -٧٣
 يسمح التعديل الثالث عشر     ا، إذ إلغاء الرق ليس مطلق   ف. واحلرمان من احلقوق االنتخابية   

... صحيحة  أُدين هبا الطرف املعين إدانة      جرمية  إذا كانت عقوبة على ارتكاب      " بالسخرة
جلزء الثاين من هذا    اأما  ".  القضائية لسلطتهاأي مكان خيضع    يف   الواليات املتحدة، أو     يف

 بني نزالء   أصل أفريقي النسبة الكبرية من املنحدرين من      إذا ما نظر إليه يف سياق       التعديل،  
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صلة بني الرق املاضـي     واعتبار التحفظات املالزمة له، فقد يكشف عن وجود         ،  السجون
مـن حـق    احملـرومني    األمريكينياملواطنني   عدد   والتحدي الثاين هو أن   .  املعاصر رقالو

 ماليني بينهم نسبة    ٥,٣يف أي وقت من األوقات،      يبلغ،   التصويت بسبب إدانات جنائية   
  . مئوية عالية على حنو غري متناسب من األمريكيني املنحدرين من أصل أفريقي

فرص حمدودية  الفقر ونقص التعليم و   وامة من   دالحظ الفريق العامل أيضا وجود        -٧٤
من املنحدرين  تؤثر على حياة السكان     ، وهي دوامة    حتديات يف جمال إقامة العدل    والعمل  

عاجل مبا فيه الكفاية، بطريقة شاملة ومنسقة، على        أصل أفريقي على مستويات متعددة ال تُ      
  . احمللياملستوى املستوى االحتادي ومستوى الواليات و

املـصادر  وأحـد   اجملاالت الرئيسية للتمييز    أحد  علم اخلرباء أن التعليم ال يزال         -٧٥
إىل حتسني  خمتلفة ترمي   مبادرات  بوجود  اخلرباء  وعلم  . الرئيسية لعدم املساواة يف الفرص    

 من أصـل    املنحدريناألقليات العرقية مثل    يف أوساط   فرص احلصول على التعليم اجليد      
  . ةياحلكوماإلدماج برامج كثرياً ال تؤيد اآلباء البيض غالبية إن كانت أفريقي، و

من مستويات من أصل أفريقي املنحدرون  ن  واألمريكييعاين  على الصعيد الوطين،      -٧٦
يف وال يـؤدي هـذا اخللـل        .  الـسكان  ببقيةعلى حنو غري متناسب مقارنة      بطالة عالية   
إمكانيـة  بل يشري أيضا إىل      فحسبخماطر تقسيم اجملتمع    إىل  العاملة  قوة  ال يف   مشاركتهم
  . تمييز يف القطاع اخلاصتصاعد ال

جوانب إقامة العدل اليت تؤثر سلبا على الـسكان       إزاء  بقلق شديد   اخلرباء  شعر  ي  -٧٧
يف  ةتناسـب امل غـري    االحتجـاز اصة معدالت   خب، و أفريقي أصلمن  املنحدرين   األمريكيني
  .  لبعض القواننيعلى ما يبدو  السكان، والتطبيق التمييزيببقيةمقارنة أوساطهم 

وضـع  وحتسني  رصد  بسلطة احتادية مكلفة حتديدا     ظل غياب    أنه يف رباء  اخلعلم    -٧٨
ول أعمال  ا وضعهم يف جد   إدراجاملنحدرين من أصل أفريقي، هناك هيكل شامل يضمن         

 عن ضمان توفري اخلدمات الـصحية       ةواضيعي ذات املسؤولية امل   وبرامج خمتلف الوكاالت  
  . اخلدمات األساسيةغريها من وانية سكواإل
املشاكل العديد من   أن   ٢٠٠٢مارس  /آذاريف  الصادر   تقرير معهد الطب  كشف    -٧٩

حلصول علـى   يف ا األقليات  فرص  أن  إىل  وخلص  ،  تنطوي على جانب عنصري   الصحية  
، الرعاية الالزمة، مبا يف ذلك اإلجراءات الالزمة سريريا يف أنواع معينة من جماالت العـالج              

اخلاصة اليت تثري يف الوقت الـراهن       صحية  الشاكل  املأن  ببلغ اخلرباء   وأُ. أقل من فرص البيض   
وفيات الرضـع،   والسمنة وأمراض القلب    هي  للسكان املنحدرين من أصل أفريقي      أكرب قلق   

  . أنواع السرطان اإليدز، وبعض/ومرض السكري، وفريوس نقص املناعة البشرية
الواليـات  قوانني  أن القوانني االحتادية و   بعلى النحو الواجب    علماً   اخلرباء أحاط  -٨٠

املمارسـات التمييزيـة يف بيـع    حتظـر  احلق يف تكافؤ الفرص يف جمال اإلسكان و  تكفل  
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الـسكن،  ب وأسواق التأمني ذات الصلة ةالعقاريالقروض واستئجار املساكن، وكذلك يف     
لقـوانني، وأن هنـاك   ذه الفني هل املخاسلطات الواليات تقاضي    أن السلطات االحتادية و   و

. حتسني توافر السكن لألقليات العرقية واإلثنيـة      الرامية إىل   ة  يعددا من الربامج احلكوم   
ما يوفره بناء املساكن االجتماعية واستثمار تقليص ببلغ أعضاء الفريق العامل   ومع ذلك، أُ  

ـ  بلغ أعضاء   كما أُ . أموال يف بناء مالجئ للمشردين    ذلك من    أن العديـد مـن     الفريق ب
يف ة عن الثقافـة الـسائدة       جغرافيالسكان املنحدرين من أصل أفريقي يعيشون يف عزلة         

املنظمات  وسلطت. جمال السكن حقيقة صارخة   الفصل الفعلي يف    ألن  الواليات املتحدة،   
غري احلكومية الضوء أيضا على عدم مشاركة السكان املنحدرين من أصـل أفريقـي يف               

  .بالتهيئة العمرانية اليت ختصهمت املتعلقة عملية صنع القرارا
تقدم كبري يف جمال مكافحة التمييز      قر بإحراز   يالفريق العامل   على الرغم من أن       -٨١

التمييـز  إزاء استمرار  شعر بالقلق   ياملباشر ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي، فإنه         
من و. القانونية القائمة عات  والتشرياآلليات  بي ال ميكن معاجلته بشكل فعال       ذاهليكلي ال 

هـذه  معظم  أن   و احتاد بني واليات  أيضا أن البلد    ال يغيب عن البال     ناحية أخرى، ينبغي أ   
 حتظر التمييز العنصري يف خمتلف اجملـاالت        اتشريعات خاصة هب  أيضا  سنت  قد  الواليات  

 ،دقيقعدم وجود تشريع احتادي موحد و     يؤدي  ومع ذلك،   . اليت تغطيها واليتها القضائية   
 ملمارسـة حقـوق     الفعلية/اإلقامة الدائمة كما هو احلال بشأن حتديد       (،يف بعض احلاالت  

وأخريا، . لمنحدرين من أصل أفريقي   إىل وضع غري موات ل    ) ، على سبيل املثال   التصويت
مكافحة التمييـز، جتـدر     بشأن  كثري من املعاهدات الدولية     عدم وجود ال  على الرغم من    

 االتفاقيـة   وال على يات املتحدة مل تصادق على اتفاقية حقوق الطفل         اإلشارة إىل أن الوال   
نظمـة العمـل    ملالتابعة   )١١١رقم  ( ١٩٥٨لعام   املتعلقة بالتمييز يف االستخدام واملهنة    

فيد يف  يملكافحة التمييز من شأنه أن      حمدد  عالوة على ذلك، ال يوجد أي قانون        و. الدولية
  .وقوانني واليات وقوانني حمليةقوانني احتادية من ما يتصل بذلك توجيه صياغة وتنفيذ 

  التوصيات  - باء  
لمنحدرين مـن أصـل     اخلاصني ل سياق  التاريخ و راعاة ال يوصي الفريق العامل مب     -٨٢

غري ذلـك   برامج حمددة وشاملة و   وضع  أفريقي عند وضع التشريعات ذات الصلة وعند        
. هذه الفئة من السكان ضد ري املوجهمعاجلة التمييز العنصمن سبل االنتصاف الرامية إىل 
ساعد يوهو ما قد    ،  لتمييزكافحة ا منفصل مل اعتماد قانون    فاإلجراء البسيط يكمن مثالً يف    

املتعلقة بـالرق   التشريعات   النظر يف بعض التشريعات القدمية، وال سيما         إعادةعملية  يف  
ـ   هذا  من شأن   وعالوة على ذلك،    . واحلقوق االنتخابية  أداة مناسـبة   شكل  القانون أن ي

فضالً عن تغيري اجلهة اليت يقـع عليهـا   جيابية اإلجراءات اإلتصحيحية والدابري  التلتنظيم  
.  التمييز اليت تعرض أمام احملاكم     قضاياإلحصاءات يف   العام ل ستخدام  االعبء اإلثبات، و  
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، تنيور املذك تني الدولي تنيالتصديق على املعاهد  إىل جانب   هذه التشريعات اجلديدة،    متثل  و
  .مستوىكافة وعلى كان كافحة التمييز من أي نوع ملأداة قوية 

ميكـن  خمتلفـة  شاريع ماخلرباء أن نظام التعليم يف الواليات املتحدة وضع       عتقد  ي  -٨٣
استخدامها بشكل فعال ملكافحة التمييز العنصري ضد السكان املنحدرين مـن أصـل             

دارس ـ واملmagent schoolsاملتخصصة  املدارسعلى ذلك متازة املمثلة ومن األ. أفريقي
ذه املبـادرات  ـاحلكومة تعزيز هتواصل ويوصي اخلرباء بأن . charter schoolsالتعاقدية 

لطـالب  بـني ا  لتحقيق املساواة يف الظروف التعليميـة       العمل اإلجيايب   ووضع سياسات   
  .وطالب األغلبيةاملنحدرين من أصل أفريقي 

من أن نسبة   حكومة الواليات املتحدة     تتحققرباء بأن   يف جمال العمل، يوصي اخل      -٨٤
الدوائر احلكوميـة   يف  العاملني  من أصل أفريقي    املنحدرين   يف املائة من األمريكيني      ١٣    لا

  .ية العملم وقدراهتةم األكادمييهتايمستومع توافق بشكل مناسب بأعمال تيقومون 
العمالة بشكل مناسـب   يف  ص  صاحلنظام  تطبيق  إمكان احلكومة   أن ب يرى اخلرباء     -٨٥

  .من أصل أفريقي يف القطاع اخلاصاملنحدرين األمريكيني التشجيع على تشغيل من أجل 
الـيت أجـازت    ل والية كارولينا الـشمالية      ثََمتتبع الواليات   يوصي اخلرباء بأن      -٨٦

ث وحت. متييزبوجود  للتفنيد  قابلة  قرينة   إلثبات   اكماستخدام اإلحصاءات يف إجراءات احمل    
يف غري املتناسب   االحتجاز  معدالت  املتمثلة يف   معاجلة القضية اخلطرية    على  احلكومة أيضا   

ـ التمييزيـة   وأساليب التطبيق   لسكان املنحدرين من أصل أفريقي وطبيعة       أوساط ا  بعض ل
  .ملتعلقة جبرائم املخدراتالقوانني القوانني، وال سيما 

ألمريكيني املنحدرين مـن    اليات ا جضمان مشاركة   على  اخلرباء احلكومة   يشجع    -٨٧
افـل املناسـبة    احمليف  ، مبا يف ذلك     ختصهم اليت   التهيئة العمرانية أفريقي يف مشاريع    أصل  

  .احتياجاهتا اخلاصةبشأن  اجلالياتهذه مع للتشاور 
هيئـة  تكـون مبثابـة     قوق اإلنسان،   حلاخلرباء احلكومة على إنشاء جلنة      يشجع    -٨٨

علقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان          لمبادئ املت لمستقلة وفقا   
 اتملعايري الدولية على مستوى الوالي    ارصد تطبيق احلكومة    تعمل على   ،  )مبادئ باريس (

حلكومة داخل هـذه اهليئـة   أن تنشئ اوينبغي .  واملساعدة يف تطبيقهاواملستوى االحتادي 
  .أصل أفريقي من املنحدرينتتعامل حتديدا مع جهة تابعة هلا 

من املنحدرين  لألطفال   تكفلإىل أن   يدعو الفريق العامل بشكل خاص احلكومة         -٨٩
احلـق يف جعـل     أصل أفريقي مجيع احلقوق الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل، مبا يف ذلك             

  .سلطات الواليةعامالت مع تيف مجيع المن االعتبارات األساسية  الطفل الفضلى مصاحل

       


