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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة

 فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي
 الدورة السابعة

 ٢٠٠٨يناير / الثاين كانون١٨-١٤جنيف، 

 إضافة

 شروح جدول األعمال املؤقت

  افتتاح الدورة- ١البند 

سـتعقد الدورة السابعة لفريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي جبنيف يف الفترة      
 .بحوثوسيفتتح الدورة مدير شعبة العمليات والربامج وال. ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٨ إىل ١٤من 

  املقرر- انتخاب الرئيس - ٢البند 

واملمارسة املتبعة هي أن يعاد انتخاب الرئيس      .  مقرراً من بني أعضائه    -سـينتخب الفريق العامل رئيساً       
 .بالنيابة هبذه الصفة

  إقرار جدول األعمال- ٣البند 

، حىت اعتماده، جدول سيعتمد أعضاء الفريق العامل جدول أعمال الدورة السابعة، الذي سيظل مشروعه 
 .األعمال املؤقت للفريق العامل يف دورته السابعة

  تنظيم العمل- ٤البند 

 ، وإىل برنامج العمل   (A/HRC/7/AC.3/1)يوجَّه نظر أعضاء الفريق العامل إىل جدول األعمال املؤقت           
 .م معاجلتها يف الدورة السابعةاملؤقت، ومذكرة املعلومات اليت أعدهتا األمانة بشأن الغرض واملوضوعات اليت ستت
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  املناقشة بشأن مسامهة الفريق العامل يف اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي- ٥البند 

لقد أنشأت جلنة حقوق اإلنسان فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي مبوجب                
 :ة التالية، وأناطته بالوالي)٨الفقرة  (٢٠٠٢/٦٨قرارها 

دراسـة املشـاكل املتعلقة بالتمييز العنصري اليت يواجهها السكان املنحدرين من أصل أفريقي               )أ(
ويعيشون يف الشتات، والقيام، حتقيقاً لذلك الغرض، جبمع كافة املعلومات ذات الصلة من احلكومات واملنظمات               

 ريق عقد اجتماعات عامة معها؛غري احلكومية وغريها من املصادر ذات الصلة، مبا يف ذلك عن ط

اقـتراح تدابري لضمان وصول السكان املنحدرين من أصل أفريقي لنظام إقامة العدالة على حنو                )ب(
 كامل وفعال؛

تقـدمي توصيات بشأن وضع وتنفيذ وإنفاذ تدابري فعالة للقضاء على التنميط العنصري للسكان               )ج(
 املنحدرين من أصل أفريقي؛

ت قصرية ومتوسطة وطويلة األجل للقضاء على التمييز العنصري ضد السكان         بلـورة مقـترحا    )د(
املنحدرين من أصل أفريقي، مبا يف ذلك مقترحات بإقامة آلية لرصد وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان مع مراعاة احلاجة 

نظومة األمم املتحدة   إىل التعاون الوثيق مع املؤسسات الدولية واإلمنائية وكذلك مع الوكاالت املتخصصة التابعة مل            
 :من أجل تعزيز حقوق اإلنسان لألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي جبملة طرق منها

حتسـني حالـة حقـوق اإلنسـان للسكان املنحدرين من أصل أفريقي بتكريس اهتمام خاص          `١`
 الحتياجاهتم من خالل القيام بعدة أمور منها إعداد برامج عمل حمددة؛

للتعاون مع السكان املنحدرين من أصل أفريقي لدعم مبادراهتم على الصعيد           وضـع مشاريع خاصة      `٢`
 اجملتمعي ولتيسري تبادل املعلومات والدراية التقنية بني هؤالء السكان واخلرباء يف هذه اجملاالت؛

وضـع برامج موجهة حنو السكان املنحدرين من أصل أفريقي، ختصص استثمارات إضافية لنظم               `٣`
ية والتعليم واإلسكان والكهرباء ومياه الشرب وتدابري مراقبة البيئة وتعزيز تكافؤ           الـرعاية الصح  

. فرص العمل، فضالً عن مبادرات العمل التصحيحي أو اإلجيايب األخرى، يف إطار حقوق اإلنسان             
أن تضع برامج لتعزيز إمكانية الوصول " من برنامج عمل ديربان الدول على        ١٠١وحتـث الفقرة    

أمام أفراد أو جمموعات األفراد ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما            دون متييز   
يتصل بذلك من تعصب إىل الرعاية الصحية، وأن تسعى جاهدة للقضاء على أوجه التفاوت ومنها       

متالزمة /مـا يتعلق مبعدل وفيات الرضع وحتصني األطفال واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري            
 ".، وأمراض القلب، والسرطان، واألمراض املعدية)اإليدز(عة املكتسب نقص املنا

وقام، . وامتثاالً هلذه الوالية، اعتمد الفريق العامل هنج دراسة املسائل املواضيعية يف كل دورة من دوراته               
 :يف دوراته الست األخرية، بدراسة املوضوعات التالية واقتراح استنتاجات وتوصيات بشأهنا
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 ارة العدلإد )أ( 

 وسائط اإلعالم )ب( 

 الوصول إىل التعليم )ج( 

 العنصرية والعمل )د( 

 العنصرية والصحة  )ه( 

 العنصرية والسكن )و( 

مشـاركة السـكان املنحدرين من أصل أفريقي يف اجلوانب السياسة واالقتصادية واالجتماعية              )ز(
 اقتصادياًوالثقافية حلياة اجملتمع، ويف النهوض ببلداهنم وتنميتها 

 مالحظات عامة - 

 األهداف اإلمنائية لأللفية - 

 متكني املرأة املنحدرة من أصل أفريقي )ح( 

 التنميط العنصري )ط( 

 ٣١، يف جلستها التاسعة املعقودة يف )١/١٣ -ل ت (وبيَّنت اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي  
 ديربان االستعراضي باالستناد إىل إعالن وبرنامج عمل ، ودون تصويت، يف أهداف مؤمتر     ٢٠٠٧أغسـطس   /آب

، A/62/375انظر الوثيقة    (٣/٢ وقرار جملس حقوق اإلنسان      ٦١/١٤٩ديربان، كما ورد يف قرار اجلمعية العامة        
من فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين       ... "أن تطلب   ) ١/١٠ -ل ت   (وقررت أيضاً   ). املرفق األول 

 أفريقي وغري ذلك من آليات حقوق اإلنسان ذات الصلة، مبا فيها اإلجراءات اخلاصة األخرى، مساعدة                من أصل 
اللجـنة التحضريية من خالل القيام باالستعراضات وتقدمي التوصيات، عرب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق         

دت اجلمعية العامة يف دورهتا الثانية وقد اعتم". اإلنسـان، بوصـف ذلك مسامهات يف نتائج املؤمتر االستعراضي         
، القرار  A/62/437يف الوثيقة   (، تقريـر اللجنة التحضريية      ٢٠٠٧ديسـمرب   / كـانون األول   ١٨والسـتني، يف    

وسـيقوم الفريق العامل يف دورته السابعة، مبساعدة اخلرباء املدعّوين، مبناقشة وحتليل استنتاجات             . )١()الثالـث 
دوراتـه السابقة، بغية استخالص مسامهته يف اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان           وتوصـيات الفـريق العـامل يف        

وسيحدد الفريق العامل وسيناقش العقبات اليت حالت يف املاضي دون تنفيذ توصياته،    . االستعراضـي من املناقشة   

                                                      

 .وقت كتابة هذه الوثيقة كان هذا القرار قد اعُتمد للتّو ومل يكن قد أُسند إليه رقم )١(
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ما سيتقدم  ك. وسيفكر يف أفضل الطرق لتحقيق وقع أكرب على حتسني حالة السكان املنحدرين من أصل أفريقي              
 .بتوصيات إىل اللجنة التحضريية وفقاً لذلك

 وسُيقيَّم تنفيذها، وسيدخل، عند اللزوم،     . وسـيناقش الفـريق العامل خطة العمل اليت اعتمدها سابقاً          
 .التعديالت املالئمة

، والتحديات الرئيسية، واملظاهر    مكافحة العنصرية وسـيناقش الفريق العامل ما سجل من حتسينات يف           
جلديـدة للعنصرية والتعصب، منذ انعقاد املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما               ا

 .يتصل بذلك من تعصب

  اعتماد التقرير- ٦البند 

سـيعتمد الفريق العامل التقرير عن دورته السابعة الذي سيتضمن استنتاجاته وتوصياته فيما يتعلق ببنية                
 .لجنة التحضريية وجمملها والعناصر املكونة هلامسامهته يف ال

  اختتام الدورة- ٧البند 

- - - - - 

 


