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 فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي
 الدورة السابعة

 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٨-١٤جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت٥البند 

 مسامهة فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل 
 أفريقي يف اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي 

 مذكرة مقدمة من األمانة

ما يتصل بذلك من تعصب، و ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانباعتمد املؤمتر العاملي    -١
، إعالن وبرنامج عمل ديربان     ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٨أغسطس إىل   / آب ٣١ من   نوب أفريقيا جبربان  ياملعقود يف د  

اللذين تضمنا توصيات ترمي إىل تعزيز اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان من أجل مناهضة العنصرية والتمييز العنصري 
 .وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

 فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل ٢٠٠٢/٦٨وأنشأت جلنة حقوق اإلنسان بقرارها  -٢
 ووسعت والية الفريق    ٢٠٠٢/٦٨من القرار   ) د(٨ صياغة الفقرة    ٢٠٠٣/٣٠وأعادت اللجنة يف قرارها     . أفريقي

 :العامل، وهي كما يلي

ري اليت يواجهها السكان الذين ينحدرون من أصل أفريقي دراسة املشاكل املتعلقة بالتمييز العنص )أ( 
 لذلك الغرض، جبمع كافة املعلومات ذات الصلة من احلكومات واملنظمات           ات، والقيام، حتقيقاً  شتويعيشون يف ال  

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

 ام العدالة على حنو    ـضمان وصول السكان املنحدرين من أصل أفريقي لنظ       اقـتراح تدابـري ل     )ب( 
 كامل وفعال؛

Distr. 
GENERAL 

A/HRC/7/AC.3/2 
19 December 2007 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/7/AC.3/2 
Page 2 

 

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

نصري ضد السكان املنحدرين     مقترحات قصرية ومتوسطة وطويلة األجل للقضاء على التمييز الع         وضع )د( 
من أصل أفريقي، مع مراعاة احلاجة إىل التعاون الوثيق مع املؤسسات الدولية واإلمنائية وكذلك مع الوكاالت املتخصصة                 

 ؛التابعة ملنظومة األمم املتحدة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان لألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي

لى التمييز العنصري ضد األفارقة والسكان املنحدرين من أصل         تقدمي مقترحات بشأن القضاء ع      )ه( 
 .أفريقي يف مجيع أحناء العامل

 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ إىل ٢٥وقد قرر الفريق العامل، يف دورتيه األوىل والثانية املعقودتني من  -٣
واضيع حمددة تتصل حبالة األشخاص يف الدورات التالية مأن تعالََج ، أن يوصي ب٢٠٠٣فرباير / شباط٧ إىل ٣ومن 
ـ   للخرباء املدعوين من أعضاء أفرقة       سيتيح  الفريق العامل أن هذا النهج     ورأى .)١(حدرين مـن أصل أفريقي    نامل

يفضي إىل  وساملناقشـة الذين سيبحثون مواضيع خمتارة املسامهة يف املناقشات اليت ستجري يف الدورات وإثرائها،               
 واتبع الفريق العامل هذه املنهجية يف دوراته الثالثة         .ة إىل جلنة حقوق اإلنسان     تدابـري وتوصيات موجه    صـياغة 

وسيكون هدفه خمتلفاً يف دورته السابعة كما يرد بيان ذلك أدناه، رغم اتباعه             . والـرابعة واخلامسـة والسادسة    
 .منهجية مشاهبة

ستعراض  ال ٢٠٠٩اضي يف عام     عقد مؤمتر ديربان االستعر    ٦١/١٤٩وقـررت اجلمعية العامة يف قرارها        -٤
اجلهات صاحبة املصلحة، وتقييم مدى تنفيذه       تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان من قبل مجيع          احملرز بشأن تقدم  ال

 فعالية آليات متابعة مؤمتر ديربان القائمة وغريها من اآلليات ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة اليت تعاجل                 وكذلك
الترويج ، وهذه اآللياتدعيم  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بغية تهز العنصري وكرقضية العنصرية والتميي

 كما جيب، والنظر  وتنفيذهاتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصريتصديق مجيع الدول على االل
 يف جمال   اليت مت تنفيذها  السليمة  حتديد وتقاسم املمارسات    ، و يف توصـيات جلـنة القضاء على التمييز العنصري        

وقرر جملس حقوق اإلنسان يف     .  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب      ه العنصرية والتمييز العنصري وكر    ناهضةم
 .  أن يتصرف اجمللس بصفته اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي٣/٢قراره 

، ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣١ التاسعة املعقودة يف     وقررت اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي، يف جلستها        -٥
أن تطلب إىل فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي وآليات حقوق              ،  ١/١٠-يف مقررها ل ت   

اإلنسـان األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك اجلهات األخرى املسؤولة عن اإلجراءات اخلاصة، مساعدة اللجنة التحضريية                 
 االستعراض وتقدمي توصيات، عن طريق مفوضية حقوق اإلنسان، باعتبار ذلك مسامهات يف نتائج املؤمتر               بالشـروع يف  
 ).٣٤، املرفق األول، الصفحة A/62/375انظر الوثيقة (االستعراضي 

 

                                                      

 .E/CN.4/2003/21انظر الوثيقة  )١(
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، ومستفيداً على أحسن وجه من العمل املنجز منذ إنشائه ١/١٠-وقرر الفريق العامل، عمالً باملقرر ل ت -٦
إسـهامات خرباء سبقت دعوهتم للمشاركة يف أفرقة املناقشة، ختصيص دورته السابعة لتحليل املالحظات              ومـن   

وسُتعاجل أيضاً مسألتا   . واالسـتنتاجات املعتمدة يف دوراته السابقة لتحديد وإعداد مسامهته يف اللجنة التحضريية           
تحديات الرئيسية واملظاهر اجلديدة للعنصرية أفضل سبيل لضمان تنفيذ توصيات الفريق العامل، وأوجه التحسن وال

وفيما يلي املواضيع اليت نوقشت يف الدورات السابقة واليت ستكون موضع التحليل            . والتعصب منذ مؤمتر ديربان   
 :واالستعراض يف دورته السابعة

 إقامة العدل )أ( 

 وسائط اإلعالم )ب( 

 الوصول إىل التعليم )ج( 

 العنصرية والعمل )د( 

 العنصرية والصحة )ه ( 

 العنصرية والسكن )و( 

مشـاركة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية             )ز( 
 حياة اجملتمع، ويف النهوض ببلداهنم وتنميتها اقتصادياًمن والثقافية 

 األهداف اإلمنائية لأللفية )ح( 

  أفريقيمتكني املرأة املنحدرة من أصل )ط( 

 .التنميط العنصري )ي( 

ومع أن الدول واجملتمع املدين قد أحرزا قدراً من التقدم، فهناك من بني التحديات اليت يواجهها السكان                  -٧
املـنحدرون من أصل أفريقي واليت حددها وناقشها الفريق العامل يف دوراته الست السابقة، مسائل ذات أمهية                 

. ال تزال هذه الفئة من اجملتمع تعيشها بعد مضي ست سنوات على انعقاد مؤمتر ديربانخاصة بالنظر إىل احلالة اليت 
ومـن املسـائل البارزة بشكل خاص إقامة العدل والوصول إىل التعليم واألهداف اإلمنائية وتبعاهتا على مشاركة         

كذلك، . ثقافية من جمتمعهمالسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية وال
يشـكل متكني املرأة املنحدرة من أصل أفريقي والتنميط العنصري مسألتني مل تقل أمهيتهما البتة منذ أن ناقشهما                  

وعالوة على التوصيات احملددة اليت قدمها الفريق العامل ملعاجلة هذه املسائل، ميكن حتديد بعض              . الفـريق العامل  
 .اهم يف حتسني العديد من مظاهر العنصرية جتاه السكان املنحدرين من أصل أفريقيالتوصيات األخرى اليت ستس

وقـدم الفريق العامل عدة توصيات خبصوص إقامة العدل من حيث تأثريها على السكان املنحدرين من                 -٨
ولني املكلفني  أصل أفريقي، مبا يف ذلك الوصول إىل املساعدة القانونية، وتكافؤ األعراق وتنوعها يف توظيف املسؤ              

بإنفاذ القانون وتدريبهم، والتمثلي التناسيب يف اختيار هيئات احمللفني والتمثيل املناسب يف تعيني القضاة على مجيع            
وال تـزال توصيات أخرى من قبيل القضاء على العنف، مبا يف ذلك استعمال الشرطة للعنف، جتاه         . املسـتويات 
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وكما أوصى الفريق العامل بذلك يف دورته الثالثة، فإن         . أمهية خاصة السكان املنحدرين من أصل أفريقي، ذات       
كن الدول وغريها من أن مت  من شأهناعمليات اإليقاف واملقاضاة وإصدار األحكامعن  مجع ونشر بيانات مفصلة     "

 كانوا   وحتديد ما إذا   العدالةنظام  إدارة  األطـراف الفاعلة من رصد حالة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف             
وتفيد املعلومات املتاحة بأن السكان املنحدرين من أصل أفريقي يشكلون يف بعض الدول نسبة . )٢("تمييزالضحايا 

. مفـرطة االرتفاع من السجناء وفئة ختضع لعقوبات قاسية بنسبة أكرب من السكان املنحدرين من العرق السائد                
ليت أقر الفريق العامل بشأهنا، يف دورته السادسة، بأن         ويقـترن ذلـك على حنو وثيق مبسألة التنميط العنصري ا          

 معترف به كمشكلة حمددة نتيجة استهداف األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي، بصورة  العنصـري التنمـيط   
منتظمة وعرب التاريخ، مع ما ترتب عليه من نتائج وخيمة يف إجياد ومواصلة استخدام عبارات سلبية للغاية لوصم                  

ـ    وتشاطر املفوضية األوروبية   . )٣(خاص املنحدرين من أصل أفريقي على أهنم يرتعون إىل اإلجرام         وتنمـيط األش
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٩ملناهضة العنصرية والتعصب قلق الفريق العامل بشأن التنميط العنصري، إذ اعتمدت يف 

يف وضع السياسات، واليت أقرت فيها أموراً        املتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري      ١١توصـيتها بشأن السياسة العامة رقم       
وتكتسي توصيات الفريق العامل    . مـن بينها تعريف التنميط العنصري على نطاق واسع وأوصت مبكافحة هذه املمارسة            

 . املتعلقة بإقامة العدل أمهية خاصة بالنسبة إىل اللجنة التحضريية يف أعماهلا التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي

ـ  -٩  إشراك السكان املنحدرين من أصل أفريقي       د شجع الفريق العامل الدول واملؤسسات الوطنية على       وق
 به  صىوأبوجه خاص يف وضع خطط العمل الوطنية وتنفيذها ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري، على حنو ما                

قلق عديدة أعرب عنها     ومن شأن خطط العمل هذه أن تساهم يف التصدي لبواعث            .إعالن وبرنامج عمل ديربان   
وميكن معاجلة مسائل من قبيل تكافؤ فرص احلصول على الرعاية الصحية والسكن            . الفريق العامل خالل مداوالته   

والعمـل والتعلـيم واملشاركة يف احلياة العامة معاجلة سليمة إذا قامت الدول بإعداد خطط عمل وطنية خاصة                  
راز بعض التقدم يف هذا الصدد، فلم تضع أغلبية الدول بعد برامج ورغم إح. بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي

عمل وطنية كما نوشد به يف إعالن وبرنامج عمل ديربان، ومن شأن إدراج توصيات الفريق العامل هبذا الشأن يف 
سني الوضع  املسـامهة الـيت يقدمها إىل اللجنة التحضريية أن يؤكد أمهية املبادرات الوطنية املنسقة الرامية إىل حت                

وباستطاعة مفوضية حقوق اإلنسان أن . الصعب الذي يعيشه السكان املنحدرون من أصل أفريقي يف بلدان كثرية       
وينبغي أن تشمل تلك اخلطط بعداً يتعلق بنوع اجلنس وأن . تقدم املساعدة التقنية إىل الدول يف وضع تلك اخلطط    

دورته اخلامسة خبصوص متكني املرأة املنحدرة من أصل        تسـاهم يف بلـوغ اهلدف الذي ذكره الفريق العامل يف            
وإىل جانب خطط العمل الوطنية، فإن وجود أو إنشاء مؤسسات وطنية تكلف بالنهوض حبالة السكان               . أفريقي

املـنحدرين من أصل أفريقي يتسم بأمهية يف معاجلة املسائل اليت اعتربها الفريق العامل أكثر املسائل إحلاحاً، ويف                  
ويف العديد من البلدان اليت تضم عدداً كبرياً من السكان          . نفـيذ توصياته تنفيذاً فعاالً ومنسقاً ومتسقاً      ضـمان ت  

املنحدرين من أصل أفريقي، توجد مؤسسات وطنية إلرشاد وتنفيذ السياسة العامة املتعلقة هبذه الفئة من اجملتمع،                
 . ي من التمويل أو االستقالل أو الشرعية السياسيةولكن عمل هذه املؤسسات سُيعرقل إذا مل يتوفر هلا ما يكف

                                                      

 .١١١، الفقرة E/CN.4/2004/21انظر الوثيقة  )٢(
 .٥٦، الفقرة A/HRC/4/39ر الوثيقة انظ )٣(
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ومثـة مسـألة أخـرى تناوهلا الفريق العامل وميكن أن تفيد يف معاجلة عدة مشاكل يواجهها السكان                   -١٠
وقد أوصى الفريق العامل بأن تواصل الدول سعيها إىل حتقيق . املنحدرون من أصل أفريقي من الوصول إىل التعليم

ل إىل التعليم بطرق من بينها تعزيز وتنفيذ تدابري العمل اإلجيايب يف إطار متابعة إعالن وبرنامج          تكافؤ فرص الوصو  
ويف العديد من الدول اليت تضم عدداً كبرياً من السكان املنحدرين من أصل أفريقي، تكون هذه                . عمـل ديربان  

وعندما تزداد فرص وصول    . وياتهالفـئة مـن اجملتمع من أقل الفئات حظوة من حيث الوصول إىل التعليم ومست              
السـكان املـنحدرين من أصل أفريقي إىل التعليم، تتحسن قدرهتم على املشاركة على حنو أكثر تكافؤاً يف مجيع                   

كذلك يتحسن وضعهم . جوانب اجملتمع السياسية واالقتصادية والثقافية وحتقيق التقدم والتنمية االقتصادية لبلداهنم
وكما يشري الفريق العامل إىل ذلك، يشمل الوصول إىل التعليم كحق           . هم وخدمتها للمشـاركة يف حتديد مصاحل    

أساسـي احلق يف تعليم يعكس على حنو صحيح مسامهة األفارقة والسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف تاريخ                  
 . العامل وحضارته، فضالً عن دورهم يف األحداث التارخيية على الصعيدين الوطين واإلقليمي

وكـثري مـن التوصيات اليت سيقدمها الفريق العامل يف مداوالته سيتوقف على دقة املعلومات املصنفة                 -١١
وباملثل، ال ميكن للدول، يف غياب هذه املعلومات، إعداد السياسات على حنو سليم، ناهيك عن               . لتنفيذها بفعالية 

نفيذ توصياته الالحقة تنفيذاً فعاالً عندما اعترف       وأرسى الفريق العامل يف دورتيه األوىل والثانية دعائم ت        . تنفيذها
احلكومات، مبساعدة الوكاالت املتخصصة واملؤسسات اإلمنائية      "وقد شجع الفريق العامل     . بأمهية تلك املعلومات  

واملالـية الدولية عند االقتضاء، على مجع بيانات إحصائية موثوقة عن أحوال السكان املنحدرين من أصل أفريقي       
ـ  ية واالقتصـادية واالجتماعية وترتيبها ونشرها على نطاق واسع، ليس لالضطالع مبشاريع إمنائية حمددة              السياس

 يف النضال من أجل حتسني وضع أولئك        وكذلك لتوفري اإلمكانيات جلميع اجلهات صاحبة املصلحة      فحسب، بل   
ثل إقامة العدل والوصول إىل التعليم ومثلما حدث بالنسبة لتنفيذ توصيات الفريق العامل يف جماالت م. )٤("السكان

والعمل والصحة والسكن، فال بد أن يكون للدول معلومات مصنفة هبدف قياس التقدم احملرز، أو خالف ذلك،                 
 .وأن تكون يف وضع يسمح هلا بتعديل املبادرات عند الضرورة

ي يف اخلطط الرامية إىل بلوغ      وأخـرياً، اعترب الفريق العامل دمج حالة السكان املنحدرين من أصل أفريق            -١٢
األهداف اإلمنائية لأللفية أحد التدابري املهمة لتيسري مشاركة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف مجيع جوانب                

ومن ضمن  . اجملـتمع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ويف حتقيق التقدم والتنمية االقتصادية لبلداهنم           
التنفيذ الفعال لألهداف "صـيات العديدة اليت قدمها الفريق العامل يف هذا الصدد، اعترب أن           االسـتنتاجات والتو  

 والتمييز العنصري وكره يةاإلمنائية لأللفية من شأنه أن يتغلب على العديد من التحديات األساسية املرتبطة بالعنصر
د من الفئات اليت تتعرض للتمييز، مبا األجانـب وما يتعلق بذلك من تعصب ويفضي إىل تكافؤ الفرص أمام العدي  

غري أن البعض اقترح ضرورة تعديل األهداف اإلمنائية لأللفية حبيث    . )٥("فيها السكان املنحدرون من أصل أفريقي     
 .تشمل مبدأي املساواة وعدم التمييز

- - - - - 
                                                      

 .٢٩، الفقرة E/CN.4/2003/21انظر الوثيقة  )٤(
 .٧٥، الفقرة  E/CN.4/2006/19انظر الوثيقة )٥(


