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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة عشرة

  فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي
  الدورة العاشرة

   ٢٠١١أبريل / نيسان١ -مارس / آذار٢٨جنيف، 

  *شروح جدول األعمال املؤقت    

  إضافة    

  ١البند     
  افتتاح الدورة

سيعقد فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي دورتـه العاشـرة يف                -١
وسيفتتح الدورة مدير شعبة . ٢٠١١أبريل / نيسان١مارس إىل / آذار٢٨جنيف يف الفترة من   

  .البحوث واحلق يف التنمية

  ٢البند     
   مقرر الفريق العامل-انتخاب رئيس 

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

__________ 

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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  ٣البند     
  إقرار جدول األعمال

سُيقر أعضاء الفريق العامل جدول أعمال الدورة العاشرة الذي سيكون مـشروعه،              -٣
  . دورته العاشرةإىل أن يتم هذا اإلقرار، هو جدول األعمال املؤقت للفريق العامل يف

  ٤البند     
  تنظيم العمل

ــت    -٤ ــال املؤق ــل إىل جــدول األعم ــق العام ــام أعــضاء الفري ــه اهتم يوجَّ
)A/HRC/18/AC.3/1(           وبرنامج العمل املؤقت ومذكرة املعلومات املقدمة من األمانة بـشأن ،
  .الدورة العاشرة واملواضيع اليت ستعاجلهامن غرض ال

  ٥البند     
  الكلمة الرئيسية

 للمنحـدرين مـن أصـل    الدوليةنظراً لعقد الفريق العامل دورته العاشرة يف السنة         -٥
  .أفريقي، سُيدىل بكلمة رئيسية يف أثناء افتتاح الدورة

  ٦البند     
  إحاطات مقدمة من أعضاء الفريق العامل

 بشأن مشاركة الفريـق العامـل يف        إحاطاتسُيقدم رئيس الفريق العامل وأعضاؤه        -٦
ملعين بقضايا األقليات، وزيارة رئيس الفريق العامل إىل واشنطن، ومشاركة الفريـق            املنتدى ا 

  ).ديسمرب/ كانون األول١٠(العامل يف االحتفال بيوم حقوق اإلنسان 

  ٧البند     
  استعراض الفريق العامل للمستجدات: ١٠+ديربان 

الـذكرى  مـع  ) ٢٠١١(نظراً لتزامن السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقـي           -٧
السنوية العاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان، سيعقد الفريق العامل مناقشة بـشأن             

  .إجنازات العقد املاضي فيما يتعلق مبكافحة التمييز ضد املنحدرين من أصل أفريقي
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  ٨البند     
  مناقشة مواضيعية بشأن حالة املنحدرين من أصل أفريقي

، فريق اخلرباء العامل املعين     ٢٠٠٢/٦٨جب قرارها   أنشأت جلنة حقوق اإلنسان، مبو      -٨
) د(٨ ، صياغة الفقـرة   ٢٠٠٣/٣٠وأعادت اللجنة، يف قرارها     . املنحدرين من أصل أفريقي   ب

، قـرر   ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول ٢٤ويف  .  ووّسعت والية الفريق العامل    ٢٠٠٢/٦٨من قرارها   
امل ملـدة ثـالث سـنوات       ، متديد والية الفريق الع    ٩/١٤جملس حقوق اإلنسان، يف قراره      

  :يلييف ما  والية الفريق العامل وتتمثل. أخرى
دراسة مشاكل التمييز العنصري اليت يواجهها املنحدرون من أصل أفريقي            )أ(  

ممن يعيشون يف الشتات، والقيام هلذه الغاية جبمع كل املعلومات ذات الصلة من احلكومـات         
 ذات الصلة، مبا يف ذلك عـن طريـق عقـد            واملنظمات غري احلكومية وغريها من املصادر     

   معها؛عامةاجتماعات 
اقتراح تدابري لضمان وصول املنحدرين من أصل أفريقي إىل نظام العدالـة              )ب(  

  على حنو كامل وفعال؛
تقدمي توصيات بشأن وضع تدابري فعالة للقضاء على التنمـيط العنـصري              )ج(  

  ؛ وإنفاذها وتطبيق هذه التدابريلمنحدرين من أصل أفريقيل
وضع مقترحات بشأن القضاء على التمييـز العنـصري ضـد األفارقـة               )د(  

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

  برفاه األفارقة واملنحدرين من أصل أفريقي؛
للقضاء على التمييـز    والطويل   املتوسط و القصريلآلجال  وضع مقترحات     )و(  

يق مع املؤسسات   العنصري ضد املنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة ضرورة التعاون الوث          
الدولية واإلمنائية ومع الوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة من أجـل تعزيـز              

  : بعدة أنشطة منها ما يليحقوق اإلنسان للمنحدرين من أصل أفريقي عن طريق االضطالع 
اهتمـام  بتوجيه  لمنحدرين من أصل أفريقي     لحتسني حالة حقوق اإلنسان      '١'

   إعداد برامج عمل حمدَّدة؛منها بوسائل خاص الحتياجاهتم،
وضع مشاريع خاصة، بالتعاون مع املنحدرين من أصل أفريقـي، لـدعم             '٢'

تيسري تبادل املعلومات والدرايـة     لمبادراهتم على مستوى اجملتمعات احمللية و     
  التقنية بني هؤالء السكان واخلرباء يف هذه اجملاالت؛

والوكـاالت  التنفيذيـة   والـربامج   االتصال باملؤسسات املالية واإلمنائيـة       '٣'
إلسهام يف الربامج اإلمنائيـة     املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة بغية ا      
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املنحدرين من أصل أفريقي، عن طريق ختصيص اسـتثمارات         املوجهة إىل   
إضافية لُنظُم الرعاية الصحية، والتعليم، واإلسكان، والكهربـاء، وميـاه          

ذلك مـن   وغري  ئة، وتعزيز تكافؤ فرص العمل،      الشرب، وتدابري مراقبة البي   
  . يف إطار حقوق اإلنسان أو الفعالةةستراتيجيات اإلجيابياالتدابري وال

اعتمد الفريق العامل، طبقاً لواليته، هنج دراسة القضايا املواضيعية يف كل دورة من             و  -٩
 غة اسـتنتاجات  وبـصيا  التاليـة    املواضـيع  بدراسة   ةالسابقالتسع   دوراته   يفقام  و. دوراته

  :بشأهنا وتوصيات
  إقامة العدل؛  )أ(  
  وسائط اإلعالم؛  )ب(  
   التعليم؛احلصول على  )ج(  
   والعمل؛ةالعنصري  )د(  
  العنصرية والصحة؛  )ه(  
  العنصرية والسكن؛  )و(  
مشاركة املنحدرين من أصل أفريقي يف اجلوانب الـسياسية واالقتـصادية             )ز(  

  تمع، ويف النهوض ببلداهنم وتنميتها اقتصادياً؛واالجتماعية والثقافية حلياة اجمل
  مالحظات عامة؛ '١'
  األهداف اإلمنائية لأللفية؛ '٢'
  متكني املرأة املنحدرة من أصل أفريقي؛  )ح(  
  ؛التنميط العنصري  )ط(  
  حالة األطفال املنحدرين من أصل أفريقي؛  )ي(  
  .التمييز اهليكلي ضد املنحدرين من أصل أفريقي  )ك(  

 مبساعدة اخلرباء املدعوين، فيما يقوم بـه،        ،العاشرةيف دورته    لفريق العامل اسيقوم  و  -١٠
 عن طريق مناقشة مواضيعية بشأن سياقهابوضع السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي يف 

: وستدور املناقشة حتت أربعـة عنـاوين هـي        . احلالة الراهنة للمنحدرين من أصل أفريقي     
اهنة اليت يواجهها املنحدرون من أصل أفريقـي؛ واملـساواة يف           استعراض عام للحالة الر    )أ(

مسامهة املنحـدرين   ) ج(رؤية الفريق العامل بشأن العمل اإلجيايب؛ و      ) ب(مواجهة التمييز؛ و  
 املنحدرين من أصل أفريقـي       األشخاص عدم إملام ) د(من أصل أفريقي يف التنمية العاملية؛ و      

 العـروض املقدمـة بـشأن       وستوفر. م وتقاليدهم  وتارخيه وسواهم بثقافة هؤالء األشخاص   
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القضايا املذكورة آنفاً وبشأن اجلذور التارخيية للتمييز ضد املنحدرين من أصل أفريقي نظـرة           
  . نافذة إىل أمهية وضرورة السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي

  ٩البند     
  عرض استنتاجات وتوصيات الفريق العامل ومناقشتها

لفريق العامل مشاريع االستنتاجات والتوصيات يف تقريره بشأن دورتـه          سيعرض ا   -١١
  .العاشرة، ويناقشها مع املشاركني يف الدورة

  ١٠البند     
  اعتماد تقرير الدورة العاشرة

 بدورته العاشرة الذي سيتضمن االسـتنتاجات       املتعلقسيعتمد الفريق العامل التقرير       -١٢
  .شة املواضيعيةوالتوصيات اليت أسفرت عنها املناق

        
  


