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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العاشرة

   من جدول األعمال٩البند 
  بذلكالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل 

  يربانمتابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل د: من تعصب

تقرير فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقـي               
 ١٦ -ينـاير   / كانون الثـاين   ١٢جنيف،   (*عن أعمال دورته الثامنة   

  ) ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين

   فرانسالسيد جو : املقرِّر-الرئيس     

  موجز    
، يف   أصـل أفريقـي    فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من      استعرض    

دورته الثامنة، املواضيع اليت كان قد ناقشها يف دوراٍت سابقة بغية حتديد ما يستحق إعادة               
كما حدد الفريق مواضيع جديدة سيدرجها يف دوراته  .النظر فيه من فجوات ومواضيع

وباملثل، ناقش  . ٢٠١١- ٢٠٠٩املقبلة، هتدف مجيعها إىل تطوير خطة عمله للفترة         
عامل املواضيع املتعلقة بالزيارات القطرية اليت يضطلع هبا واخنراطه املتواصل          الفريق ال 

وأجرى الفريق كذلك مناقشةً مواضيعية حول حالـة        . يف عملية استعراض ديربان   
  .األطفال املنحدرين من أصل أفريقي

  
  

__________ 
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  مقدمة

عقد فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي دورته الثامنة              -١
  .جنيف املتحدة يف  يف مكتب األمم٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٦ إىل ١٢يف الفترة من 

 وانتخب الفريق   . منسِّق مؤمتر استعراض ديربان، السيد إبراهيم سالمة        الدورة وافتتح  -٢
  .راً له مقرِّ-رئيساً جو فرانس العامل 

  .اقشةويعكس هذا التقرير اجملرى العام للمن  -٣

  تنظيم الدورة  - أوالً  
عقد الفريق العامل خالل دورته الثامنة مثاين جلسات علنية وجلسة واحـدة غـري                -٤

 ايانري، ومبيسواس مونوراماو فرانس، وـج: مـوحضر الدورة األعضاء التالية أمساؤه. علنية
 دولة عضو ودولة واحدة غري عضو؛       ٥٤، ورالستون نيتيلفورد، ومايا سهلي؛ و     فسكايناجس

  منظمة غري حكومية؛ وأربع منظمات حكومية دولية؛ ومؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان؛           ٢١و
  .)١(أفرقة املناقشةيف للمشاركة  مدعويني وثالثة أعضاءومراقب؛ وأكادميي؛ 

  ملداوالتاموجز   -ثانياً   
منسِّق مؤمتر استعراض ديربان، السيد سالمة، اخلطاب االفتتـاحي، ورحـب            ىألق  -٥

      ريياناـ     ، وم )       بنغالديش (  س      بيسوا  اـ        مونورام: ل وهمـيف الفريق العام باألعضاء األربعة اجلدد
 ومايـا    ،   )      جاميكا   (ورالستون نيتيلفورد    ،   )              سالفية السابقة  و                      مجهورية مقدونيا اليوغ     (    فسكا ي س   ناج

سيما الرئيس السفري   وأشاد املنسق بعمل أعضاء الفريق العامل السابقني، وال).اجلزائر(سهلي 
 يف دورة    أعضاء أفرقة املناقـشة    كما أُشري إىل اإلسهامات اليت سيقدمها     . بيتر ليسا كاساندا  

 . تنوعةالفريق العامل هذه يف ما يتعلق بالنظر يف مسائل مواضيعية م

العنصرية والتمييز العنـصري    العامل يف مكافحة    وشدَّدت الدورة على أمهية الفريق        -٦
وشجع املنسق الدول األعضاء علـى قبـول        . تعصب وكره األجانب وما يتصل بذلك من     

توجيه دعوات إىل اخلرباء للقيام بزيارات قطرية، وأُشري إىل أن مشاركة الضحايا مـشاركةً              
  .نشطة هو أمر أساسي لعمل اخلرباء

__________ 

 املوقع  لىمجيع ورقات العمل اليت قدمها اخلرباء واملشاركون متاحة لدى األمانة أو ميكن االطالع عليها ع               )١(
  :الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان

http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/groups/african/4african.htm.  
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يق العامل على قراراهم تناول حالة األطفال املنحدرين مـن          الفروهنَّأ املنسق خرباء      -٧
مت و. لتأثر بـالتمييز العنـصري    شديدو ا أصل أفريقي يف دورة الفريق الثامنة؛ إذ إن األطفال          

كما أُشري إىل ضرورة    .  التحامل وجهمهمة ملكافحة التمييز وأ   تأكيد أن التعليم اجليد هو أداة       
 ة حصول الفئات احملرومة على مر التـاريخ علـى فـرص        اختاذ تدابري خاصة ترمي إىل كفال     

  .سيما السكان املنحدرين من أصل أفريقي متكافئة، وال
 كلمـةً إىل    ،مارتن إيهويغيان أوهومـويبيهي   ،  ووجَّه رئيس جملس حقوق اإلنسان      -٨

وأوضح الرئيس حتسن . كما هنَّأ أعضاءه اجلدد وأشاد بعمل األعضاء السابقني. الفريق العامل 
بيد . م مسألة حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف التنمية، بفضل عمل هيئات حقوق اإلنسان            فه

وذُكر أن من بني . أنه يلزم إجناز أكثر من ذلك بكثري من أجل كفالة متتع اجلميع هبذه احلقوق   
وأضاف أن  . التحديات املطروحة يف الوقت احلاضر العوملة، والتهديدات األمنية، وتغري املناخ         

وأُلقي .  يف البلدان النامية   وال سيما فقر واملرض حيوالن دون التمتع الكامل حبقوق اإلنسان،         ال
، آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدةالتآزر بني الضوء على احلاجة إىل حتسني مستوى 

  .  ذلك املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصةمبا يف
س حقوق اإلنسان، دعا منسِّق مؤمتر استعراض       وعقب البيان الذي أدىل به رئيس جمل        -٩

ديربان أعضاء الفريق العامل إىل تقدمي أمساء مرشحيهم لرئاسة الفريق، وانُتخب السيد جـو              
  . فرانس رئيساً له

وأشـار إىل أن إمكانيـة      .  وشكر السيد فرانس األعضاء اآلخرين على انتخاهبم له         -١٠
الكهرباء، ومياه الشرب، وإمكانيـة املـشاركة       احلصول على التعليم، واخلدمات الصحية، و     

السياسية هي من بني اجملاالت الكثرية اليت يشهد فيها السكان املنحدرون من أصل أفريقـي               
وشجع الرئيس هيئات األمم املتحدة على ختصيص مزيد مـن املـوارد            . معاملةً غري متساوية  

  .للبلدان النامية
لذي قدَّمه الفريق العامل إىل اللجنـة التحـضريية         وأشار الرئيس إىل اإلسهام القّيم ا       -١١

وذُكر أن دورة الفريق العامل هذه متثل الوقت املناسب للتخطـيط           . ملؤمتر استعراض ديربان  
كما أشار إىل أنه من الضروري أن يعتمد . ألنشطة مستقبلية يف ظل وجود أربعة أعضاء جدد

 ضوء تغري األوضاع منذ اعتماد خطـة        الفريق العامل خطة عمل للسنوات الثالث املقبلة، يف       
العمل األخرية، ويشمل ذلك جتديد والية الفريق العامل وحتديثها وفقاً ملا ينص عليـه قـرار         

وأوضح الرئيس أن الزيارات القطرية مسألة أساسـية لعمـل       . ٩/١٤جملس حقوق اإلنسان    
   .اخلرباء، باعتبارها تشكل فرصاً قيِّمة للتفاعل مع الضحايا

يف ما يتعلق باملناقشة املقرَّرة بشأن حالة األطفال املنحدرين من أصل أفريقي، سلَّط             و  -١٢
ويلزم تضافر جهـود    . السيد فرانس الضوء على أهنم يتأثرون تأثراً بالغاً باملمارسات التمييزية         

  . أصحاب املصلحة كافة بغية التقليل من تعرض هؤالء األطفال هلذه املمارسات
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  . الذي أدىل به الرئيس، اعُتمد جدول األعمال وبرنامج العملوعقب البيان   -١٣

  ٥البند     
 بالـسكان استعراض ومناقشة أعمال الدورات السابقة لفريق اخلـرباء العامـل املعـين             

  املنحدرين من أصل أفريقي
 من جدول األعمال بدعوة أعضاء الفريق العامل إىل تقدمي          ٥قدم السيد فرانس البند       -١٤

  . ذات أمهية خاصة تناوهلا الفريق يف دوراته السابقةة عن مواضيع معينة عروض موجز
وأردفت قائلة  .  إن من املهم أن ينتهج الفريق هنجاً عملياً                 ناجسيفسكاوقالت السيدة     -١٥

إنه ميكن للمؤسسات احلكومية أن تؤثر تأثرياً مباشراً على حالة السكان املنحدرين من أصل              
واقترحت أن يعمد الفريق    . التغيريات املؤسسية كتغيريات إجيابية    إىل   النظرأفريقي، كما ميكن    

 وأُشري إىل أنه    .التعرض له  مظاهرالعامل إىل إذكاء الوعي مبسألة تعدد أشكال التمييز وتعدد          
وُحدد االفتقار إىل   . يلزم تعزيز التعاون مع املنظمات غري احلكومية وآليات اإلجراءات اخلاصة         

  .بوصفه أحد املسائل املهمة أيضاً اليت ينبغي تناوهلا يف املستقبلبياناٍت مفصَّلة 
غـري أن     .                                      ٍ             س إىل أن التوصل إىل حلول عملية ليس بأمرٍ يسري              بيسواوذكرت السيدة     -١٦

  . الفريق العامل ميكن أن يساعد يف مجع معلومات وبيانات حمدَّثة عن مسائل متنوعة
ديدة اجل لشكااألالعامل أيضاً أن يتناول     وأوضحت السيدة سهلي أنه ينبغي للفريق         -١٧

لتعـرض  ومن الضروري إيالء اهتمام خاص      . من العنصرية من أجل حتديد مواضيع جديدة      
وذُكر أن تنفيذ توصيات الفريق . هلذه املمارساتالنساء واألطفال املنحدرين من أصل أفريقي 

ومات من تدابري يلعب دوراً     كما أن ما تتخذه احلك    .  ميثل مشكلةً بوجٍه خاص    العامل السابقة 
كما أن  . ومن مث، فمن الضروري أن يعمد الفريق العامل إىل توعيتها         . حيوياً يف هذا الصدد   

    . كن أن يكون مشجعاًميتسليط الضوء على ما تعتمده الدول من تدابري إجيابية 
 يف  وأشار السيد نيتيلفورد إىل أنه من املهم التوصل إىل اللغة والنـهج الـصحيحني               -١٨

ويف ما يتعلق باألطفـال     . صوغ التوصيات، وقد يساعد ذلك أيضاً عملية استعراض ديربان        
إىل السيد نيتيلفورد أن القرن احلادي والعشرين حباجـة         أوضح  املنحدرين من أصل أفريقي،     
  .هنجٍ جديد حلماية األطفال

 العامل ورصد   وساد اتفاق عام على احلاجة إىل إنشاء آليات لتنفيذ توصيات الفريق            -١٩
  . عملية التنفيذ

   أصل أفريقيالتراث الثقايف للسكان املنحدرين من    
حتدَّث السيد نيتيلفورد، عضو الفريق العامل املعين بالسكان املنحدرين مـن أصـل               -٢٠

 السيد نيتيلفورد حديثه معرباً عن تفضيله     واستهل  . هلؤالء السكان الثقايف  أفريقي، عن التراث    
  . السكان املنحدرين من أصل أفريقيالسكان األفريقيي النسب عوضاً عناستخدام مصطلح 
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وأعرب السيد نيتيلفورد عن ضرورة جعل مسألة تعزيز ثقافة الـسكان األفريقيـي               -٢١
أهنا النسب واحلفاظ عليها حمور قضية العنصرية والتمييز العنصري أكثر من ذلك بكثري، ذلك              

. اليت قاساها هؤالء الـسكان الرق واالستعمار املأساوية يف أعقاب جتربة تكتسب أمهيةً بالغة  
 أبعد من ذلك بكثري ألنه منبع طاقـاٍت ومـصدر           فالتراث الثقايف هو مسألة أساسية إىل حدٍّ      

فهو ميثل قدرة السكان على تعريف أنفسهم، بعباراهتم اخلاصة هبم، وعلى املضي قدماً             . سلطة
 إذ تصبح الثقافة هنـا      ساب حسٍّ باملكان واملقصد؛   اكتيف العمل اإلجيايب، وهو ما يتيح هلم        

وهبذا املعىن، فاملظاهر الفنية من األمهية مبكان للتنمية البـشرية، إىل           . قسبيالً للتحرُّر واالنعتا  
  .ل اللغة والدين واألصل العرقيخرى من قبياألثقافية الؤشرات املجانب 
. تَّخذ أن يبدأ على املستوى اجلزئي     ي إجراء يُ  ألوأوصى السيد نيتيلفورد بأنه ينبغي        -٢٢

وساق كأمثلة على ذلك ما يلزم إحداثه من تغيرياٍت عاجلة مـن أجـل إدراج الدراسـات        
  . الثقافية يف مناهج نظام التعليم، حبيث تشمل تراث الشعوب

السكان املنحدرين من أصل أفريقـي ُيطـالبون        واستطرد السيد نيتيلفورد قائالً إن        -٢٣
وابتكار األدوات األساسية   إبداع  ، واحترامهم، وفهم خلفياهتم مبا ميكِّنهم من        باالعتراف هبم 

وذكر اخلبري أن نتاج إعمال املخيِّلة املبِدعة . للتنمية البشرية والكامنة يف جوهر احلالة اإلنسانية   
وتكمن مشكلة قبول هذا النتاج يف أنه ُيفهم يف أغلب األحوال على أنه             . إمنا هو موطن قوة   

. د نتاج ترفيهي املقصد بدالً من أن ُيعترب عنصراً عميق البعد من عناصر احلياة اإلنـسانية               جمر
 الرياضيني، على سبيل املثال، باالعتراف هبم إمنا يعزى إىل قدرهتم على            واعترب اخلبري أن حظوَّ   

فتـئ   وهذا النوع من اإلنتاج ما    .  يروق للماليني من الناس    تقدمي نتاج فوري وقصري األجل    
   .يعكس صورة األداء التقليدي ملؤٍد خادم يشبع هنم سيده

 للسكان األفريقيي النـسب     ةبنتاج املخيِّلة املبدعِ  وشدَّد اخلبري على أمهية االعتراف        -٢٤
بيد أنه ينبغـي لنـا أن       . وأردف قائالً إن التعليم هنا جدير باهتمامٍ خاص       . واحترامه وفهمه 

يسعى إىل جمرد السماح لنا     إذ ينبغي أن يكون تعليماً ال       . منسأل أنفسنا عن نوع التعليم املقدَّ     
يسعى إىل أن يتيح لنا جْين إبداعات فنية متكننا مـن حتديـد              بالولوج يف االجتاه السائد، بل    

وينطبق هذا أيضاً على الشعوب األصلية والفئات الضعيفة األخرى اليت وقعت           . االجتاه السائد 
. ُصرفت إىل بقعة صمت على أيدي الفئة السائدة املـسيطرة ضحايا التمييز على مر التاريخ و     

لكن ضحايا العنصرية ما لبثوا أن أثارو َجلبةً عارمة بكل صوٍت وعلى كل شاكلة يف بقعـة                 
ويف هذا الصدد، ُتنتج بوليوود، يف احلقيقة، فنوناً تكتسب أمهيةً عاملية بوصفها            . الصمت هذه 

 ن فنون األداء اليت ميارسها السكان األفريقيو النـسب        نتاج خميِّلة مجاعية، شأهنا يف ذلك شأ      
  .األمريكيتني يف
وأكد السيد نيتيلفورد كذلك أن الدول مسؤولة عن تيـسري املـساعي اإلبداعيـة                -٢٥

وال يقل عن ذلـك  . ملواطنيها وُملزمة باعتماد وتنفيذ سياسات فاعلة تصون اإلبداعات الفنية     
 اهلائل الذي يقدمه كل من الشعوب األصـلية والـسكان           أمهيةً، االعتراف باإلسهام الثقايف   
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وقال إنه على أي حال، لقد انتهينا مجيعاً إىل تعلم          . املنحدرين من أصل أفريقي يف األمريكتني     
أن ما حيققه أي شعبٍ من الشعوب من مجلة إجنازات عظيمة إمنا يصبح رصيد الشعوب كافة             

غم من اإلجنازات اليت حيققها السكان األفريقيـو        ومن املفارقات هنا أنه على الر     . ورأس ماهلا 
   .النسب، عادةً ما ال ُتعد مظاهر إنتاجهم اإلبداعية إجنازات جيدة

 وأدىل املـشاركون    . التراث الثقـايف   يف موضوع النقاش   باب   فرانسفتح السيد   مث    -٢٦
بالعديد من التعليقات مسلطني الضوء على ضرورة االعتـراف بفـضل إسـهام الـسكان               

نحدرين من أصل أفريقي يف تقدم احلضارة، وهو إسهام ينبغي اعتباره جزءاً مـن التـراث           امل
السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف نقل        وذكر مشاركون آخرون حق   . اإلنساين املشترك 

  . أجيال املستقبلالذي خطوه بأيديهم إىلتارخيهم 
عمار الفكـري، وهـو بنـاء       وأُثريت مسألة بشأن العواقب الواسعة االنتشار لالست        -٢٧

وأُضـيف أن   . متحـضِّر على أنه غـري     " اآلخر" ينظر إىل    اجتماعي قائم على جهلٍ مشترك    
االجتماعي والعنصرية  اإلقصاء  االنتماء والفخر مسألة مهمة يف سياق مكافحة        اكتساب حس   

  . الفكر حتريرو
م يف تشكيل اإلدراك    كما أُديل بتعليقٍ آخر عن أمهية الدور الذي تلعبه وسائط اإلعال            -٢٨
ففي كثري من احلاالت، تصور وسائط اإلعالم ثقافات معينة على أهنـا ثقافـات أدىن               . العام

مشارك وقال  . وتسيء تصوير السكان املنحدرين من أصل أفريقي، فضالً عن أقليات أخرى          
آخر إن للسكان املنحدرين من أصل أفريقي احلق يف إنشاء وسائط اإلعالم اخلاصـة هبـم                

  . متييزالوصول إىل مجيع وسائط اإلعالم دونإمكانية و
وأكد معلِّقون آخرون أنه ينبغي أن يكون للسكان املنحدرين من أصل أفريقي احلق               -٢٩

  . الثقافية للتعليم والتعلممالتعليمية والسيطرة عليها مبا يتالءم مع أساليبه ميف إقامة نظمه

  إقامة العدل    
 صدر عن اآلليـة مـن       ، ما اخلبرية يف الفريق العامل   ،  ناجسيفسكاأوجزت السيدة     -٣٠

السكان املنحدرين مـن أصـل      أن  وأشارت إىل   . توصيات سابقة بشأن مسألة إقامة العدل     
وكثرياً  ُيحتجزون بتواترٍ أكرب، وال حيظْون بتمثيل متساوٍ يف مؤسسات إنفاذ القوانني،             أفريقي

استضعافاً بسبب الفقر، فضالً عن الشباب      ، كما أهنم أكثر     أفراد الشرطة ما يتعرضون لعنف    
 الضوء على احلاجـة إىل      ناجسيفسكاالسيدة  وسلَّطت  . منهم أكثر تعرضاً هلذا االستضعاف    

احلصول على معلومات مفصَّلة بوصفها أداةً هامة ملكافحة التمييز العنصري يف مجيع اجملاالت             
ويلـزم  . العرقية املقتَرح آنفـاً   وأشارت إىل أنه من املهم وضع مؤشر املساواة         . ذات الصلة 

كذلك اختاذ عدد كبري من التدابري اخلاصة بغية كفالة التمثيل املتساوي للفئات كافة يف ميدان      
 أن حتديد آليات لتنفيذ توصيات الفريق العامل        ناجسيفسكاوأوضحت السيدة   . إنفاذ القوانني 
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ا الصدد، أن تؤدي هيئـات      وميكن، يف هذ  . ورصد كلٍّ منها مسألة أساسية يف هذا السياق       
   .وطنية معينة هذه املهام

  .يف موضوع إقامة العدلالنقاش رئيس الفريق العامل باب مث فتح   -٣١
وضع مؤشر املساواة العرقية، ذكر أحد املراقبني أن مثة مؤشـراً           وفيما يتعلق مبسألة      -٣٢

 تكون مفيدة يف هـذا      مستحدثاً يف جمال الصحة وأن منظمة الصحة العاملية ُتصدر تقارير قد          
وأُشري إىل أنه ينبغي استحداث هذا املؤشر على صعيد دويل بغيـة جتنـب نـشوء                . السياق

وينبغي أن تتوىل هيئة دولية دائمة مهمة رصـد         . اختالفات تقنية أو منهجية من بلٍد إىل آخر       
لعامـل  وأشار رئيس الفريق ا   . تنفيذ هذا املؤشر ومساعدة الدول األعضاء يف مجع املعلومات        

      .إىل أن استحداث مؤشر املساواة العرقية مرتبط مبسألة املمارسات اجليدة
وُحدِّدت احلاجة إىل توفري تدريب حمدد للمحامني والقضاة املنحدرين مـن أصـل               -٣٣

ظيان بتمثيـل متـساوٍ يف نظـم       أفريقي كمسألة مهمة يف هذا السياق بالنظر إىل أهنما ال حي          
  . القوانني إنفاذ

  نصرية والصحةالع    
موجزاً ملا أصدره الفريـق مـن       ،  اخلبرية يف الفريق العامل    قدمت السيدة بيسواس،    -٣٤

يعانون يف كثري من    . توصيات سابقة بشأن مسألة صحة السكان املنحدرين من أصل أفريقي         
فصحتهم متـأثرة   . السكان األخرى ة من تدين املستوى الصحي مقارنة بفئات        مالبلدان املتقد 

، وعدم القدرة على احلصول على تأمينات طبية مناسبة، وارتفـاع معـدل    بالفقر كبرياًتأثراً  
ويلزم، يف  . البطالة، واخنفاض مستويات التعليم، وعدم إمكانية االطالع على معلومات دقيقة         

هذا السياق، احلصول على معلومات مفصَّلة وجممَّعة بطريقٍة منهجية بغية حتـسني صـحة              
ويلزم أيضاً إصالح األحوال االجتماعيـة االقتـصادية        . ن أصل أفريقي  السكان املنحدرين م  

املتدهورة، وتوفري معلومات دقيقة على نطاق واسع، وتنفيذ تدابري خاصة من أجـل زيـادة               
  . إمكانية احلصول على التعليم العايل وعلى خدمات الرعاية الصحية أيضاً

  . العنصرية والصحةوعيف موضالنقاش رئيس الفريق العامل باب مث فتح   -٣٥
إذ ميكن للسكان   . درجة املساواة احلقيقية  وأشار أحد املراقبني إىل أن الصحة تعكس          -٣٦

املنحدرين من أصل أفريقي التمتع بصحة أفضل واكتساب عادات أصـح حينمـا حتـسِّن               
  . احلكومات احملدِّدات االجتماعية االقتصادية ملستوى الصحة

وأُشري إىل أنه   . املتقدمةد عنصرية مؤسسية يف بعض البلدان       وأُديل بتعليق بشأن وجو     -٣٧
أو الفئات السكانية من أمريكا الالتينيـة       /أفريقي و عندما يتأثر السكان املنحدرون من أصل       

سها اليت تتمتع هبا فئات أخرى       ومشاكل صحية معينة، فإهنم ال يتمتعون باإلمكانية نف        بأوبئة
  . رعاية الصحية واالطالع على املعلوماتاحلصول على خدمات البما يتعلق في
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وأوضح أحد املندوبني أنه ينبغي النظر إىل مسألة الصحة برمتها وأن من الـضروري       -٣٨
أن تعاجل احلكومات األسباب اجلذرية للمشاكل الصحية من قبيـل التعلـيم، والتـهميش،              

  . وإمكانية االلتحاق باملدارس، واحلصول على خدمات الرعاية الصحية
 وأُديل بتعليق بشأن الصلة بني احملاصيل وأسلوب التداوي التقليدي وصحة بعـض              -٣٩

فمما يؤدي إىل نضوب املوارد وتدهور صحة األشخاص اإلجالء القـسري،         . فئات السكان 
وينبغـي، يف   . واختالل الشبكات االجتماعية، وانتشار العنف، وفرض زراعة حماصيل معينة        

حملليـة يف   احتـرام الثقافـات ومـشاركة اجملتمعـات ا        بار  يف االعت هذا الصدد، أن يؤخذ     
  .اإلمنائية املشاريع

  والعمالةالعنصرية     
قدمت السيدة سهلي، اخلبرية يف الفريق العامل، عرضاً بشأن مسألة عمـل املـرأة                -٤٠

وأشارت إىل أن املرأة تقع ضحية أشكال متعددة من التمييز بسب       . املنحدرة من أصل أفريقي   
كما أن املرأة أكثر هتميشاً من الرجـل وختـضع          . وع جنسها، ومستوى تعليمها   أصلها، ون 

ونسبة التحاق البنات باملدرسة أقل عادةً من نسبة التحـاق          . ملمارسات دينية وثقافية ضارة   
وتقدمي برامج حمـو األميـة للنـساء        . األوالد هبا، كما أهنن ميثلن أول الفئات انسحاباً منها        

ويتعني أن ُتقبل املرأة يف سوق العمل على قدم         . من أجل النهوض هبما   والبنات مسألة حيوية    
ويتعيَّن أيضاً اعتماد تدابري إجيابية بغية حتقيق       . املساواة مع الرجل وتتلقى أجراً مساوياً ألجره      

ت حملو األميـة وحتقيـق تكـافؤ        ويلزم، يف هذا الصدد، تنظيم محال     . املساواة بني اجلنسني  
  . العمل فرص
 عمل السكان املنحدرين مـن      يف موضوع النقاش  رئيس الفريق العامل باب      فتح   مث  -٤١

  .أصل أفريقي
العامالت يف املنازل وتعرضهن لإليذاء، واحلاجة امللحَّـة        ضعف  وأُديل بتعليق بشأن      -٤٢

  .لتناول وضعهن
 وأشار أحد املراقبني إىل أن انتهاج هنج أكثر حتديداً ميكن أن يكون أكثر كفـاءةً يف               -٤٣

أفريقي من معدل بطالة أعلى      حيث توجد حاالت يعاين فيها الرجال من أصل          بعض البلدان 
ويلزم، يف هذا الصدد، إجراء دراسة عن كيفية اختالف مسألة اجلنسانية يف            . مقارنة بالنساء 

  .تقدمةما يتعلق بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف البلدان امل
ج بنَّاء يركز على إجنازات املرأة قد يكون له أيـضاً           وذكر مراقب آخر أن اعتماد هن       -٤٤

  . مستوى االلتزاماحلفز وتأثري إجيايب يتجلى يف زيادة 
وأُديل كذلك بتعليق بشأن احلاجة إىل إرادة سياسية لتعزيز احلوار بني خمتلف الفئات               -٤٥

 مدركـة   عراقويتعيَّن أن تكون احلكومات يف اجملتمعات املتعددة األ       . السكانية واملؤسسات 
  .  السكان كافةالحتياجات
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املنحدرين من أصل   كما أُديل بتعليق بشأن الصلة بني إقامة العدل وتوظيف السكان             -٤٦
لشباب املنحدرين من أصل    الزيادة غري املتناسبة يف أعداد السجناء من ا       وأُشري إىل أن    . أفريقي

  . مستقبلهم الوظيفيأثراً ضاراً على حتدث أفريقي 
ديل أيضاً بتعليق مفاده أنه فضالً عن ضرورة اعتماد هنج يراعي مسألة اجلنسانية يف              وأُ  -٤٧

جمال العمل، ينبغي أخذ حمال إقامة الفئات املستهَدفة يف االعتبار، إذ ختتلف فرص عمل الرجل 
  . واملرأة يف املناطق احلضرية عنها يف املناطق الريفية

ت عن حـاالت  فريق العامل، أن مجع معلوماوأوضحت السيدة سهلي، اخلبرية يف ال   -٤٨
ما يتعلق بالرجل واملرأة ميكن أن يكون مفيداً يف تشجيع الدول علـى             االستبعاد الوظيفي في  

اعتماد تدابري خاصة لصاحل املرأة املنحدرة من أصل أفريقي، وتعزيز مستوى الـشراكة بـني              
غـي أن تكـون حمـددة        التوصيات يف هذا اجملـال ينب      وأشارت إىل أن  . أصحاب املصلحة 

  .األولويات وتضع
            احلاجـة إىل                                               ، اخلبرية يف الفريق العامل، الضوء علـى                  ناجسيفسكاوسلَّطت السيدة     -٤٩

     ً            أيـضاً تعزيـز        َّ ويتعيَّن  .                                                                  تثقيف موظفي إنفاذ القوانني بغية احلد من حاالت التنميط العنصري       
         للوقـوع          تعرضهم                                                     املنحدرين من أصل أفريقي، ومتكينهم، واحلد من                           مستوى تثقيف السكان  

   .           ايا للتمييز  ضح
وانتهت السيدة بيسواس، اخلبرية يف الفريق العامل، إىل ضـرورة زيـادة مـستوى                -٥٠

وأضافت أنه ميكن زيادة فرص التعليم للمرأة بتقـدمي مـنح           . مشاركة املرأة يف جمال الصحة    
  . وذكرت أن إذكاء الوعي بقضايا الصحة النسائية مسألة أساسية أيضاً. دراسية

 ٦البند     
  برنامج عمل الدورات املقبلة

قُدمت مقترحات عديدة خالل املداوالت اليت ُعقدت بشأن األعمال املقبلة للفريـق      -٥١
متأخر مـن   واقُترح إعادة جدولة دورات الفريق العامل حبيث ميكن عقدها يف وقٍت            . العامل

حة من حضور اجللـسات     العام؛ إذ إن من شأن هذا أن ميكِّن عدداً أكرب من أصحاب املصل            
واقُترح أيضاً ضرورة تقدمي الدعم املايل من أجل زيادة مستوى مشاركة           . والتفاعل مع اخلرباء  

   . منظمات البلدان الناميةوال سيمااملنظمات غري احلكومية يف جلسات الفريق العامل، 
 األطلـسي،   واقُترح تنظيم مؤمتر برعاية الفريق العامل عن جتارة الرقيق عرب احملـيط             -٥٢

 إىل أن   وأُشـري . الوقت الراهن  التمييز العنصري يف  يتناول تأثري هذه الظاهرة على ممارسات       
ويلزم، يف هذا السياق، بذل مزيد من       . التثقيف بشأن مسألة الرق وجتارة الرقيق مسألة حيوية       

ملـواد  ن ا الكتب املدرسية وغريها م   اجلهود يف جمايل التثقيف وإجراء البحوث، ويتعيَّن تنقيح         
  .التعليمية تبعاً لذلك
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كما اقُترح أن يعقد الفريق العامل دورة ُيخصَّص فيها مزيد مـن األيـام لتنـاول                  -٥٣
وقُدم اقتراح آخر بشأن عقـد دورة    . موضوع األطفال والشباب املنحدرين من أصل أفريقي      

.  مع قضايا أخـرى    للفريق العامل عن قضية الفقر، نظراً ألمهيتها احليوية وطبيعتها املتداخلة         
وقُدم أيضاً اقتراح لدعوة خرباء بارزين يف ميدان مجع البيانات املفصَّلة وإدارهتا إىل املشاركة              

  . يف إحدى دورات الفريق العامل من أجل مساعدة خرباء الفريق يف تناول هذه املسألة
زيـد مـن    واقُترح كذلك أن يتناول الفريق العامل مسألة نظم العدالة اجلنائيـة مب             -٥٤

موضوع ضحايا اجلرائم املدفوعة بالكراهية كأحد املوضوعات اجلديرة      كما ُحدِّد . االستفاضة
  .أعماله  حتديد الدروس املستفادة يف مجيعواقُترح أن يركز الفريق العامل على. باهتمام الفريق

كما ذُكر أنه من الضروري تعزيز احلوار بني الفريق العامل وأصـحاب املـصلحة                -٥٥
ويلزم احلصول على معلومات عما ُيباشرونه من أنشطة التـصاهلا          . عاملني يف جمال التنمية   ال

واتُّفق على أنه يتعيَّن أن     . مبسألة العنصرية املماَرسة ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي        
  . عملية املنحىتكون توصيات الفريق العامل 

الفريق العامل إىل عقد جلسات علنية       الضوء على حاجة     وسلَّط العديد من املندوبني     -٥٦
ذه اجللسات الفريق العامل    تمكِّن ه  ودول أعضاء، ومنظمات غري حكومية؛ إذ س       مع ضحايا، 
   . معلومات حمدَّثة من الضحايا واختاذ إجراءات تبعاً لذلكمن تلقي

ن واقُترح أن يتصل الفريق العامل مبجموعة األمم املتحدة اإلمنائية من أجل كفالـة أ               -٥٧
يتناول إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية مسألة السكان املنحـدرين مـن أصـل               

وإدماج توصيات الفريق العامل يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية املعّين            . أفريقي
كما أن توثيق التعاون بني الفريق العامل واملؤسسات        . تنفيذها على الصعيد الوطين   قد يكفل   

  . الية يف مشاريع حمددة من شأنه أن يكون مفيداً إىل حد كبريامل
وأفاد تعليق بأن الفريق العامل سيستفيد من توثيق عمله مع آليات حقوق اإلنـسان                -٥٨

جمللـس  التابعة  واليات اإلجراءات اخلاصة    واملكلفون ب  هيئات املعاهدات    وال سيما األخرى،  
ملا لفريق العامل أن يكفل الوفاء الكامل بواليته وفقاً         وذُكر أيضاً أنه ينبغي ل    . حقوق اإلنسان 

، ويشمل ذلك عقد جلسات علنية والتفاعل مع        ٩/١٤قرار جملس حقوق اإلنسان     ينص عليه   
  . املؤسسات املالية الدولية

واقترح أحد املراقبني أن يتناول الفريق العامل يف أعماله املقبلة األسـباب التارخييـة            -٥٩
، ومسائل االستقالل الذايت اإلقليمي، واالستقالل الذايت الثقايف، والتعدديـة          لظاهرة العنصرية 

إلنـصاف،  الثقافية، واهلوية املشتركة بني األعراق، والنمو املستدام وامللكيـة الفكريـة، وا           
  .والسيطرة على املوارد

هداف واقترح مراقبون آخرون أن يتناول الفريق العامل املسائل املتعلقة بالفقر، واأل            -٦٠
االجتماعي ومجع البيانات، مبا فيهـا البيانـات        اإلقصاء  اإلمنائية لأللفية، والتراث الثقايف، و    



A/HRC/10/66 

GE.09-11586 12 

. فالت من العقاب وسبل االنتصاف    عالوةً على ذلك، ُسلِّط الضوء على مسأليت اإل       . املفصَّلة
ا املباشرة  واقُترح أن يعقد الفريق العامل دورة بشأن جتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي وآثاره            

وأُشري أيضاً على ضرورة التمييز بني أوضاع السكان املنحدرين من أصـول            . وغري املباشرة 
أفريقية يف البلدان النامية والبلدان املتقدمة، ألهنم قد يواجهون أشكاالً خمتلفة من القيود عنـد          

  . متتعهم التام حبقوقهم
اضيعية بشأن الرجال املنحدرين مـن   واقُترح أن ينظم الفريق العامل أيضاً مناقشة مو         -٦١

لممارسات التمييزية يف بعض احلاالت، كما هو احلال        تعرضاً ل أصل أفريقي، ذلك أهنم أكثر      
  . يف جمايل العمل والعدالة اجلنائية على سبيل الذكر

دمج توصيات الفريق العامل يف املساعدة التقنيـة  /وأُشري إىل أنه من الضروري تناول      -٦٢
الـسكان  زيد من املساعدة التقنية من أجل حتسني حالة         تقدمي امل عاون وأنه يلزم    ومشاريع الت 

  .املنحدرين من أصل أفريقي
ونوقشت باستفاضة مسألة البيانات املفصَّلة، وأُشري إىل أن انعدام هـذه البيانـات               -٦٣

لة، ويف بعض احلاالت ال تكشف البلدان عما لديها من بيانات مفـصَّ  . يعرقل اجلهود البحثية  
بينما ال حترص دول أخرى على مجع هذه البيانات، إذ تعترب ذلك انتهاكاً للخصوصية، وأنه               

 املفصَّلة عن نوع اجلنس،     توأفاد تعليق بأن البيانا    .قد يتسبب يف زيادة املمارسات التمييزية     
واإلعاقات، والشعوب األصلية ال تولد قوالب منطية سلبية، بل على العكس من ذلك، فقـد               

  . بتت أهنا مفيدة للغايةأث
وذُكر أن تعاون املؤسسات احلكومية واجملتمع املدين مسألة أساسية من أجل مجـع               -٦٤

قد مشاريع جتريبية جلمع البيانات املفصَّلة وقّدم اقتراح مفاده أن إقامة . هذه البيانات وتوزيعها
ممارسة مجع البيانات   . لنهجهيد الطريق إىل توسيع نطاق الدعم املقدم هلذا ا        يكون مقيداً يف مت   
أو تعزيـز   /مـن التـدابري و    احلكومات علـى اعتمـاد مزيـد        قد تشجع   اإلجيابية النتائج   

  .القائمة التدابري

  ٧ البند    
  مناقشة مواضيعية حلالة األطفال املنحدرين من أصل أفريقي

قبل استهالل النقاش يف إطار هذا البند، قدم السيد فـرانس بعـض املالحظـات                 -٦٥
فتتاحية، مؤكداً مشكلة اجلرائم املدفوعة بالكراهية، وهي مسألة سبق أن حددها الفريـق             اال

وقال إن اجلـرائم املدفوعـة      . العامل بوصفها موضوعاً جديراً بأن ُيناقش وُيقرن بتوصيات       
مسؤولية إهناء بالكراهية هي واقع يومي يف مجيع أرجاء العامل، وأنه تقع على عاتق احلكومات        

وُتدلِّل عديد من الدراسات يف هذا الـسياق علـى خطـورة    . ائم املشينة واخلطريةهذه اجلر 
لسوء الطالع، أن مـن     و. رين بأن ترسِّخ جذورها وتنتشر    السماح ألوجه التحامل على اآلخ    

والقانون يف معظم البلدان    . إىل اجلرمية املدفوعة بالكراهية   خطاب الكراهية   اليسري التحول من    
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الدوافع العنصرية عامالً ُمشدداً للعقوبة، لكن هذا ال يؤكـد دومـاً يف              ويعترب هذه    ،واضح
وعلى الرغم من أن احلكومات قد جاهرت مبناهـضتها العنـصرية والعنـف،             . احملاكمات

 هيئات دولية عديدة حلقوق اإلنسان خطورة هذه اجلـرائم          وأبرزت. تزال قائمة  فاملشكلة ال 
ا، مسلِّطةً الضوء على أمهية التحقيـق الفعـال يف          وواجب احلكومات اختاذ إجراءات إلهنائه    

  . العنف املماَرس بدوافع عنصريةقضايا

  األطفال من أصل أفريقي والعنف    
 من أصل أفريقـي     ننحدرواملطفال  األ"قدمت السيدة ناجسيفسكا ورقتها املعنونة        -٦٦

وهم كـل   يوم   يف املائة من سكان العامل ال      ٣٠نسبة  يشكلون  األطفال  إن  وقالت  ". والعنف
. مـستقبالً وما حيدث لألطفال اليوم هو إسقاط ملـا سـيحدث           . املستقبلسكان العامل يف    

واألطفال هم جمموعة مستضعفة وقد أزداد العنف الذي ميارس ضدهم بـصورة ملحوظـة              
ومل مينح األطفال أمهية كافية كجهـات فاعلـة تارخييـة           . خالل السنوات العشرين املاضية   

  . جتماعيةكجهات فاعلة ا وال
أن اجتماع العنف والتمييز اللذين يتعرض هلما األطفال هـو مـزيج            اخلبرية   ورأت  -٦٧

الفقر االستبعاد االجتماعي الـذي     ووفقاً لليونيسيف، يفاقم    . متفجر ينبغي فحصه بدقة بالغة    
فاجملتمعات املنحدرة مـن أصـل      . من أصل أفريقي منذ قرون    السكان املنحدرون   عاين منه   ي

عيش يف ظروف تنطوي على خماطر شديدة وعادة ما يتسم العنف املمـارس ضـد               أفريقي ت 
وأدت بعض أشكال العنـف     . راً وأعمق يف آن معاً    اأطفال هذه اجملتمعات بكونه أوسع انتش     

املتطرفة اليت متارس ضد األطفال، مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي واالجتار وتشويه األعـضاء              
ل عمل األطفال وأثر الرتاعات املـسلحة، خـالل العقـود           ، وأسوء أشكا  لإلناثالتناسلية  

توافق يف اآلراء إلدانة هـذه األفعـال وإن         حدوث احتجاجات دولية شديدة و    األخرية، إىل   
  .يكن ذلك مصحوباً بعالج سريع مل

وذكرت اخلبرية أن العنف ضد األطفال هو بطبيعته عنف غري مرئي بينما يكون العنف                -٦٨
وتتفـاقم املـشكلة    . املنحدرين من أصل أفريقي هو أكثر من ذلك تستراً        املوجه ضد األطفال    

وترتبط عملية اإلبالغ عن العنف     . بسبب انعدام اإلبالغ عن احلاالت وبسبب العنف املؤسسي       
ارتباطاً وثيقاً بالدعم واألمن اللذين يشعر هبما الطفل، والثقة اليت ميكـن لـه أن يـضعها يف                  

وهناك القليل من أفعال العنف املمارس ضد األطفال        . ثقافة الطفل املؤسسات املعنية، وكذلك ب   
  . التحقيق فيها كما ال ُيساءل إال عدداً قليالً من مرتكيب هذه األفعالالتبليغ عنها ويتم اليت 
كما حددت اخلبرية القضايا األساسية التالية اليت تبعث على القلق واليت يواجههـا               -٦٩

 األطفال املـضطربني    الستبعاداملعدالت غري املتناسبة    : أفريقيمن أصل   املنحدرون  األطفال  
ممارسة العقاب اجلسدي  و؛نفسياً وطردهم من املدارس بصورة مؤقتة وعزهلم يف برامج خاصة         

العدد الكبري من األطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية أو مراكز االحتجـاز  وبقساوة أكرب؛   
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وأكـدت الـسيدة    . بس املؤبد عقوبة اإلعدام واحل  وطة؛  بتهمة ارتكاهبم جرائم ثانوية أو بسي     
التمييز املنتظم واملؤسسي وعدم اهتمام الدولة يؤدي إىل حلقـة  اقتران الفقر بسكا أن   ناجسيف

  . مفرغة يقع األطفال يف فخها
األطفال املنحـدرين   ب االهتمام احلاجة إىل زيادة     ناجسيفسكاوأخرياً أكدت السيدة      -٧٠

ائل منها تسجيل املواليد، ووضع نظم فعالة لإلبالغ عن االعتـداءات           من أصل أفريقي بوس   
كما أوصت بتعزيز االلتزامات الدولية     .  املفصلة وطنيةالبيانات  ال وتنفيذ   جبمعوالقيام بانتظام   

كما ينبغـي   . والوطنية واإلجراءات باالستناد إىل االعتراف الواضح باجلوانب العرقية للعنف        
ضمان إيـداع   ( وعملية تنحية الطابع املؤسسي من مؤسسات الرعاية         تعزيز إجراءات الوقاية  

إعطـاء  كمـا ينبغـي   ). األطفال يف مؤسسات كمالذ أخري وإيالء األولوية للحلول البديلة       
ومديري ، ووكاالت اإلحالة واحملامني والقضاة      األولوية لتوفري التدريب اجليد لقوات الشرطة     

هم مبوضوع العنصرية والعنف ألهنا تؤثر على األطفـال         املؤسسات والعاملني فيها بغية توعيت    
مالئمة لألطفال وميكنـهم    وينبغي أنشاء نظم وخدمات إبالغ      . املنحدرين من أصل أفريقي   

  . وينبغي دعم قدرات الوالدين يف تقدمي الرعاية إىل أبنائهمالوصول إليها 
كتـب اإلقليمـي    املمـن   وقدمت السيدة أملا جينكينس العضوة يف فريق املناقشة           -٧١

 من أصل أفريقي، العنف والتمييـز يف        املنحدروناألطفال  "  بنما، ورقة معنونة   -لليونيسيف  
مكافحة اإلرهاب وندرة موارد التعاون     إن  وقالت  ". منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب    

كافحة العنصرية  أضعفت نتائج املؤمتر العاملي مل     يف جمال التنمية يف البلدان ذات الدخل املتوسط       
 ومناذج التنمية   .٢٠٠١والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب لعام           

كما سلطت الضوء   . مكافحة الفقر واالستبعاد االجتماعي   يالئم  احلالية غري مصمصة بشكل     
على زيادة جرائم الكراهية واستخدام العنصرية كأداة سياسية والتربير الفكـري للعنـصرية             

  . كال جديدة للتمييز العنصريكأش
 مليون شخص منحدر من أصل أفريقي يعيش        ١٥٠وذكرت السيدة جينكينس أن       -٧٢

كما أشارت إىل أن عدم    . مليون من األطفال   ٨٠ و  ماليني من الشباب   ١٠٦منهم  يف املنطقة   
يؤثر سلبياً على السكان املنحدرين من أصل أفريقي، ألنـه ال ميكـن             مفصلة  وجود بيانات   

 صحيحة إىل فهم واضح للوضع الفعلي هلذه الفئة من الـسكان         مفصلةالتوصل بدون بيانات    
  . ىل حل مستدام وشاملإ وال
قوق اإلنسان على الدويل حلقانون الوأكدت اخلبرية املشاركة يف املناقشة أمهية تطبيق     -٧٣

من اتفاقية حقوق الطفل اليت تنص على       ) ج(٢٩وسلطت الضوء على املادة     .  الوطين املستوى
احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغتـه وقيمـه         تعزيز  أن يكون تعليم الطفل موجهاً حنو       

ألصـل  يف ا قـدم منـه     اخلاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الـذي            
  . تهضارواحلضارات املختلفة عن ح
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كما قدمت السيدة جينكينس مؤشرات اقتصادية واجتماعية وال سيما تلك املتعلقة             -٧٤
بالدخل واملوارد وحمو األمية وااللتحاق باملدرسة والتعليم والعمالة والصحة ووفيات الرضـع            

كثر تأثراً يف منطقـة     األوالوفيات النفاسية، تثبت أن السكان املنحدرين من أصل أفريقي هم           
   .يكا الالتينية والبحر الكارييب باملقارنة مع كافة السكان يف املنطقةأمر
وأخرياً، أشارت السيدة جينكينس إىل أن املنطقة مل حترز تقـدماً كافيـاً لبلـوغ                 -٧٥
 لأللفية املتمثل يف خفض مـستوى الفقـر         ١ففيما يتعلق باهلدف اإلمنائي     . داف األلفية األه

نـسبة  ( مليون شخص    ١٩٤ ال يزال    عدد الفقراء يف املنطقة    إن   املدقع مبقدار النصف، قالت   
).  يف املائـة   ١٣,٤نـسبة   (مدقع  فقر  يف  يعيشون   مليون شخص    ٧١إن  و)  يف املائة  ٣٦,٥

أللفية بالنسبة لألشخاص    اإلمنائية ل  هدافاألحتقيق  عدم  املناقشة أن   فريق  وأكدت العضوة يف    
  . ييزاملنحدرين من أصل أفريقي يعود إىل استمرار التم

  . الرئيس باب التعليقات واألسئلةوفتح  -٧٦
أكد أحد املشتركني بصفة مراقب أمهية اتباع هنج قائم على احلقـوق وضـرورة              و  -٧٧

كما جاء  . املستقبل وحده   ال وأشري إىل أن األطفال يشكلون احلاضر     . مراعاة ما يقوله الطفل   
 يتعلق حبقوق الطفل وأهنا جيب أن       التأكيد على أن اتفاقية حقوق الطفل هي أمشل إطار قانوين         

وأكد أحد املشتركني بصفة مراقب . تكون حجر الزاوية ألي إجراء يتخذ لتعزيز محاية الطفل      
  .ضرورة اختاذ الدول تدابري وقائية ترمي إىل القضاء على جرائم األحداث

 املناقشة عرضاً عـن حالـة األطفـال          فريق وقدم السيد ريناتو روسينو العضو يف       -٧٨
األطفال هؤالء  ولوحظ أن   . ملنحدرين من أصل أفريقي يف الربازيل، مع التركيز على العنف         ا

ومفهوم التقاطع الذي يشمل اجتماع عناصر خمتلفة مثـل         . يواجهون أشكاالً متعددة للتمييز   
، يـساعدنا يف فهـم تعقـد        وما إىل ذلك  العرق أو اجلنس أو الطبقة االجتماعية أو العنف         

ولوحظ أن املمارسات التمييزية كثرية للغاية وال سيما يف إطار التعليم        . اعاجملموعات واألوض 
األطفال ضحية  هؤالء  وغالباً ما يقع    .  معدالت الوفيات  كما تنعكس يف  اجلامعي واالستخدام   

وسلط الضوء على عدم كفاية السياسات املعزولة وعلى ضرورة معاجلة          . االعتداءات العنيفة 
 إىل احلاجة إىل تقدمي تعليم يراعي الفوارق وحيترم ويصون القيم           وأشري. املشاكل بشكل كلي  

  . الثقافية والتاريخ واهلوية اإلثنية
رح أن يتعاون الفريق العامل بصورة أوثق مع جلنة حقوق الطفـل وأن يكفـل               ُتواق  -٧٩

  . مشاركة األطفال يف االجتماعات اليت يعقدها الفريق العامل خالل الزيارات القطرية
  . الرئيس باب املناقشةوفتح  -٨٠
اقترح أحد املشتركني بصفة مراقب بذل جهود إلعادة رسـم صـورة الـسكان                -٨١

كما قيـل إن    . املنحدرين من أصل أفريقي ألن ذلك سيؤثر على املواقف االجتماعية حياهلم          
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 بشخـصيات   االقتـداء الشباب احملرومني من تارخيهم مييلون حنو سد هذه الثغرة من خالل            
  . ية واعتبار هذه الشخصيات سنداً مرجعياً هلمإجرام
وأشري إىل موضوع األطفال الذين يعيشون ويترعرعون يف بلد من البلدان املتقدمـة               -٨٢
تباع ما يـسمى  اوفضالً عن ذلك، فإن  . لقلقعلى ا يتم ترحيلهم، على أنه موضوع يبعث        مث

 طرد األوالد املنحدرين من  يف املدارس يؤدي إىل   " آمنة"وسياسات  " عدم التسامح "بسياسات  
ولوحظ أن عدداً غري متناسب . أصل أفريقي من املدارس وإىل اخنراطهم فيما بعد يف عصابات  

رعاية األطفال يف البلدان املتقدمة نظراً       يبقون يف دور     من األطفال املنحدرين من أصل أفريقي     
  . لعدم وجود والدين حاضنني هلم مما يؤدي إىل فقدان هويتهم

  ألطفال املنحدرون من أصل أفريقي وآليات حقوق اإلنسانا    
قدمت فريونيكا بريغا املشتركة يف املناقشة عرضاً عن عمل هيئات رصد املعاهدات              -٨٣

. واملكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة فيما يتعلق باألطفال املنحدرين من أصـل أفريقـي            
ى قضايا مثـل تـسجيل املواليـد    وخالل استعراض التوصيات ذات الصلة، ُسلط الضوء عل      

والتغذية وااللتحاق باملدارس والتسرب من املدارس ومعدالت الوفيات والوصول إىل خدمات    
. مفصلةولوحظ أن جلنة حقوق الطفل أشارت أيضاً إىل احلاجة إىل بيانات            . الرعاية الصحية 

وتتخذ . نسي واالجتار واإلثنية من األمور اليت تؤثر على التعرض لالستغالل اجل        العرق  واعترب  
وجاء التأكيـد   . ملدارس تدابري تأديبية أكثر صرامة ضد األطفال املنحدرين من أصل أفريقي          ا

  . شاملةعلى احلاجة إىل اختاذ سياسات 
ووجهت توصية إىل الفريق العامل باتباع هنج حلقوق اإلنسان قائم علـى أحكـام                -٨٤

كما اقترح  . ل املنحدرين من أصل أفريقي    اتفاقية حقوق الطفل عند التصدي ملوضوع األطفا      
أن يعتمد الفريق العامل التوصيات الواردة يف الدراسة املقدمة من األمم املتحدة بشأن العنف              

كما ُشجع الفريق العامل على مواصلة النظر يف حالة األطفال املنحدرين مـن             . ضد األطفال 
دعوة اجملتمع املـدين إىل تقـدمي       أصل أفريقي، وتعزيز التعاون مع آليات حقوق اإلنسان، و        

معلومات عن حالة األطفال املنحدرين من أصل أفريقي، والنظر يف موضوع األطفال أثنـاء              
  . الزيارات القطرية املقبلة واملشاركة يف محالت التوعية بشأن املوضوع

  وصول األطفال املنحدرين من أصل أفريقي إىل التعليم    
يف الفريق العامل، عرضاً عن وصول األطفال املنحدرين         اخلبرية   سهليقدمت السيدة     -٨٥

وذكّرت بأن الوصول إىل التعليم هو حق أساسي من حقـوق           . من أصل أفريقي إىل التعليم    
ولوحظ أنه إىل جانب العنف البدين فأن عدم السماح للطفل بالتعليم يشكل عنفـاً     . اإلنسان
ة أخرى، لوحظ أن األمر يستدعي حتلـيالً        ومر. ويتيح احلق يف التعليم تكافؤ الفرص     . معنوياً

فمثالً تواجه الفتيات املنحدرات من أصل أفريقي ثالثة خمـاطر          . مشتركاً فيما بني القطاعات   
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وفضالً عن ذلك، فإن الوصول     . فتياتومنحدرات من أصل أفريقي     وأهنن من األطفال،    هي  
  .وما إىل ذلكوالفقر إىل التعليم مرتبط بالوصول إىل خدمات الرعاية الصحية والسكن 

منـاهج  كفيمكن ملضامني املناهج الدراسية     . وجاء التأكيد على أمهية نوعية التعليم       -٨٦
وبإمكان التعليم أن يزيل جـذور  . ، أن جتعل الطفل يشعر باالستبعادعلى سبيل املثال  التاريخ

دول أن تزيـد    ويتعني على ال  . املواقف التمييزية ومواقف التهميش ويعزز االحترام والتسامح      
من فعالية التدابري الوطنية يف هذا اجملال وأن تنفذ بالكامل أحكام اتفاقيـة حقـوق الطفـل                 

  .وأحكام إعالن وبرنامج عمل ديربان
يراعـي الظـروف    " منطقة تلو األخـرى   "وأوضحت اخلبرية أن النهج القائم على         -٨٧

ويركز النهج القائم على    . أو احلضرية املختلفة اليت حتدد الوصول إىل التعليم يف املناطق الريفية          
فاألطفال الذين يستبعدون مـن الـنظم       . قطاعات عديدة على إبراز الطفل يف نظام التعليم       

ويركز النهج الثنائي القطب إزاء التعليم على حالة األطفال املنحـدرين           . التعليمية غري مرئيني  
  .أن يكون سبباً يف االستبعادمن أصل أفريقي يف البلدان املتقدمة حيث ميكن للباس معني 

 بالتزام الدول يف محاية األطفال دون متييز وضمان املساواة يف       سهليوذكّرت السيدة     -٨٨
الوصول إىل التعليم مع مراعاة تعرض األطفال املنحدرين من أصل أفريقي بـصفة خاصـة               

  . للخطر وأمهية التعليم لتمكينهم
لوصول إىل التعلـيم يف البلـدان املتقدمـة         وأوضحت اخلبرية الفرق بني احلق يف ا        -٨٩
 أن األطفال املنحدرين من أصل أفريقي يف البلدان         سهليوذكرت السيدة   . البلدان النامية  يفو

النامية يتعرضون لظروف متييزية فيما يتعلق بالوصول إىل التعليم وأنه يتعني على الـدول أن               
ت الكاملة من مجيع أشكال التمييـز وأن   تتخذ تدابري لضمان متتع األطفال باحلماية والضمانا      

ومن جهة أخرى، وعلـى  . تعتمد تشريعات وطنية تتطابق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان        
يزال يعاين مـن      ال الرغم من أن البلدان املتقدمة اعترفت باحلق يف التعليم، فإن نظام التعليم           

 إمكانية الوصـول إىل التعلـيم       الفصل حيث تتاح أمام األطفال املنحدرين من أصل أفريقي        
وقالت اخلـبرية   . ولكنها تقتصر على االلتحاق مبدارس منفصلة أو ذات مستوى تعليمي أدىن          

 فيما يتعلق بتنفيذ احلق يف الوصول إىل التعليم تتطلـب مـن             إن املرحلة اليت تطرح أكرب حتدٍ     
  . املساواةالدول أن تكيف نظمها التعليمية بشكل يعزز متتع اجلميع هبا على قدم

تعزيز التعاون والشراكات مع ممثلي اجملتمع املدين واملدارس        ب سهليوأوصت السيدة     -٩٠
ووسائل اإلعالم والوكاالت املتخصصة وال سيما اليونسكو واليونيسيف ويف الوقت نفـسه            

ن من أصل أفريقي ويف مجع البيانـات        يز اليت يواجهها األطفال املنحدرو    معاجلة مشكلة التمي  
وذكرت . علقة بالوصول إىل التعليم، بغية رصد وتقييم التشريعات ووضع سياسات تعليمية        املت

املترتب على االستبعاد من النظـام التعليمـي هـو          مفر منه     ال  أن األثر الذي   سهليالسيدة  
  .االستبعاد من سوق العمل
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  .فتح الرئيس باب املناقشةو  -٩١
ة اليت متلك موارد أقل بكثري وتواجه مشاكل        بعض الدول النامي  مفاده أن   تعليق  وقُّدم    -٩٢

وأشار مشارك آخـر  . تزال تقدم مستوى تعليمي جيد النوعية للجميع  الهائلة تتعلق بالفقر،  
ووفقاً لـذلك،   . ميكن للمرء احلصول على عمل دون أن يكون متعلماً          ال يف املناقشة إىل أنه   

ص اليت تتيحها احليـاة، دون االعتـراف   عدم التوازن القائم، فيما يتعلق بالفر لفإن إجياد حل    
وهناك عدد كبري من املشاكل املتعلقـة حبقـوق         . الكامل باحلق يف التعليم هو أمر مستحيل      

ميكن إجياد حل هلا ما مل يتم إجياد حل ملشكلة احلق يف التعليم ألنـه مفتـاح        ال اإلنسان اليت 
  .الوصول إىل حقوق إنسان أخرى

ء على أن حمو األمية يقع يف قلب كل ما يليهـا مـن              الضومعلقون آخرون   وسلط    -٩٣
احلاجة امللحة وأكدوا . ر أساسي للتنمية املستدامةتثقيف وتدريب وتعلم وأن حمو األمية هو أم

ويف هذا الصدد، فإن حمو األمية هو شرط مسبق للمشاركة االجتماعيـة   . للقضاء على األمية  
  .جملتمعاتالفعالة وأداة للتمكني على مستوى األفراد وا

وأشري أيضاً إىل أمهية وصول اجلميع إىل تعليم ابتدائي جماين وتعزيـز الوصـول إىل                 -٩٤
ويف هذا الصدد، فإن    . التعليم العايل من خالل برامج وطنية تتضمن سياسات العمل اإلجيايب         

  .اإلرادة السياسية هي أساسية لتنفيذ تدابري فعالة
مـن املدرسـني    ضرورة إدماج عدد أكـرب      والحظ أحد املشاركني بصفة مراقب        -٩٥

املنحدرين من أصل أفريقي يف النظم التعليمية ألهنم أيضاً أسـوة لغريهـم وألن بإمكـاهنم                
وأشـري إىل أن مفهـوم   . مساعدة األطفال املنحدرين من أصل أفريقي على صون هويتـهم       

 األطفال الفقراء   يواجه  ال التعرض ألشكال متعددة من املخاطر ينبغي استخدامه حبذر؛ فمثالً        
ن من أصل أفريقي نفس املشكلة اليت يواجهها غريهم من األطفال الفقراء وهو واقع              واملنحدر

  .يشري إىل أن لون البشرة هو عامل حاسم يف هذا الصدد
وأشري إىل أن التعليم املتعدد الثقافات جيب أن يبدأ يف أبكر مرحلة ممكنة، مبا يف ذلك             -٩٦

هج ما قبل املدرسة، وأنه ينبغي للتعليم أن يـصون هويـة األطفـال    يف رياض األطفال ومنا 
  .وقيمهم الثقافية

  وصول األطفال املنحدرين من أصل أفريقي إىل الصحة    
 وهي خبرية يف الفريق العامل، ورقة عن وصـول األطفـال            سقدمت السيدة بسوا    -٩٧

م املساواة يف الوصول إىل وأشارت إىل أن عد. املنحدرين من أصل أفريقي إىل الرعاية الصحية 
الوزن عنـد   أشارت إىل نقصان    و. خدمات الرعاية الصحية يؤثر بصورة سلبية على األطفال       

وفيـات   معـدالت وارتفاع  الوالدة للسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف البلدان املتقدمة          
إلصـابة   وأضافت أهنم يعانون بصورة غري متناسبة مـن ا         .الرضع باملقارنة مع باقي السكان    

 أحداث تـسبب الـضغط يف حيـاهتم         نبأمراض عقلية، وبأمراض جسدية مزمنة ويواجهو     
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ويعانون من الفقر والوالدية الوحيدة ومن االعتداء أو اإلمهال ومن مواجهة مشاكل أسـرية              
كما أن عوامل مثل عدم كفاية املوارد وعدد املدارس وممارسـة العنـف يف         . ومن االكتئاب 

والسكن غري الالئق الذي يصل إىل العيش يف أحياء معزولة، يؤثر على الوضع اجملتمعات احمللية  
من السكان املنحدرين من أصل أفريقي      كبرية  أعداد  وهناك  . الصحي هلذه الفئة من السكان    
حيول دون إجراء الفحوص الطبية     عدم كفاية املوارد    كما أن   . الذين ليس لديهم تأمني صحي    

 إىل اخنفاض العمر املتوقع وارتفاع      س كما أشارت السيدة بسوا    .يف الوقت املناسب  والوقاية  
  .معدالت الوفيات يف هذه اجملموعة السكانية

جيب على احلكومات أن تستأصل شأفة التمييز العنـصري يف الرعايـة الـصحية              و  -٩٨
وينبغـي بـذل    . والبحوث الصحية وأن تقضي أيضاً على األخطار البيئية يف هذه اجملتمعات          

ادة املعلومات املتوفرة عن صحة السكان املنحدرين من أصل أفريقي وترمجتها إىل            جهود لزي 
رح أن يقوم الفريق العامل جبمع معلومات عن صحة األطفـال           ُتواق.  فعالة ةممارسة إكلينيكي 

ومن شأن ذلك أن يساعد يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة           . املنحدرين من أصل أفريقي   
لتفاوت يف الصحة وبالتايل املساعدة يف حتسني صحة السكان املنحدرين          بغية احلد من أوجه ا    

  .من أصل أفريقي، وال سيما األطفال
  .فتح الرئيس باب املناقشةو  -٩٩

أشار أحد املشاركني بصفة مراقب إىل ضرورة حتليل أوجه االختالفات من خـالل               -١٠٠
ألسر متلك ضماناً صـحياً، فـإن       فحىت إذا كانت ا   . اتباع هنج يقوم على األبعاد االجتماعية     

فـأي وجـه    . الرعاية املقدمة إىل األطفال املنحدرين من أصل أفريقي تكون رعاية خمتلفـة           
وقُدِّم تعليق مفاده أن العنصرية هـي       . اختالف يف تقدمي الرعاية الصحية جيب أن يعترب متييزاً        

عض البلدان املتقدمـة    ن من أصل أفريقي يف ب     عنصر إجهاد يعاين منه األطفال املنحدرو      أول
  .والسمنة وغريها من املشاكل الصحية املتعلقة باإلجهادبالربو يؤدي إىل إصابتهم  مما

عدم األزمة االقتصادية احلالية،    يف ظل   وسلط الضوء على أنه جيب على احلكومات،          -١٠١
  .املوارد املخصصة للصحة والتعليم نظراً ألمهيتها احليويةختفيض 

  ٨ البند    
  ات القطريةالزيار
يف هناية مناقشة حالة األطفال املنحدرين من أصل أفريقي، ناقش اخلرباء الزيـارات               -١٠٢

واقترح املشاركون بصفة مراقـب أن      . القطرية الواجب إجراؤها يف السنوات الثالث املقبلة      
صـل  خيتار اخلرباء البلدان اليت تتفاوت يف تنميطها فيما يتعلق حبالة السكان املنحدرين من أ             

رح إجراء زيارات هلا، الربازيل وكولومبيا والواليات املتحدة        ُتومن بني البلدان اليت أق    . أفريقي
يستطلع اخلرباء، أثناء الزيارات القطرية، املشاكل املتعلقة         ال وجاءت التوصية بأن  . األمريكية

 االستفادة   بل اخلربات اإلجيابية اليت ميكن     ،حبالة السكان املنحدرين من أصل أفريقي فحسب      
  . منها كأمثلة لبلدان أخرى
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  ٩البند     
  مؤمتر استعراض نتائج ديربان

 من جدول األعمال، قُرأ بيان بالنيابة عن منظمات غري    ٩أثناء املداوالت بشأن املادة       -١٠٣
 (Sophiedela)مركز املشورة القانونية الكندي األفريقي، وحركة سوفيديال        (حكومية متعددة   

 ويت الدوليـة،    ، هولندا -يات من أصل أفريقي، ومؤسسة النصب التذكاري        للنساء األوروب 
والحظـت  ) ن، والرابطة الوطنية األفريقية السويدية    وذور األفريقية، وجامعة دايت   اجلومنظمة  

 أن بعض احلكومات انسحبت من مؤمتر استعراض نتائج ديربـان،  ، مع القلق  ،هذه املنظمات 
وأُثري موضوع زيادة الدعم املايل املقدم إىل املشاركني        . ةودعت مجيع احلكومات إىل املشارك    

وفضالً عن ذلك، سلط الضوء على أنه ينبغي، أثنـاء املـؤمتر            . من املنظمات غري احلكومية   
 االستعراضي، إجراء تقييم ملدى ما أحرزته احلكومات من تقدم يف تنفيـذ أحكـام إعـالن    

اضـي  ريق العامل سيشارك يف املؤمتر االستعر     لرئيس إىل أن الف   اوأشار  .  ديربان وبرنامج عمل 
  .لمناقشات املتعلقة حبالة السكان املنحدرين من أصل أفريقيوأنه سيويل اهتماماً خاصاً ل

وأعلن الرئيس أن اخلرباء سيعقدون بعد الظهر اجتماعاً خاصاً ملناقـشة وصـياغة               -١٠٤
  .ح اليوم التايلتوصياهتم واستنتاجاهتم اليت سيتم تقدميها ومناقشتها يف صبا

توصـل إليهـا    ويف صباح اليوم التايل، قدم الرئيس مشروع استنتاجات وتوصيات            -١٠٥
. ٢٠١١-٢٠٠٩اخلرباء يف اليوم السابق، وكذلك مشروع خطة عمل للفريق العامل للفترة            

ومن مث رفع الرئيس اجللسة ملدة ساعة واحدة لكي يعطي املشاركني فرصة ملراجعة الوثـائق               
وعند استئناف اجللسة، نوقش مشروع الوثـائق واقتـرح         . شاورات عند الضرورة  وإجراء م 

وتعلقت مقترحات متعددة باحلاجة إىل اإلشارة بوضوح أكثر        . إجراء تعديالت طفيفة متعددة   
وتناولت تعليقات أخرى نظم    . إىل أحكام اتفاقية حقوق الطفل يف االستنتاجات والتوصيات       

ويف هنايـة   .  ذلك احتجاز األطفال املنحدرين من أصل أفريقـي        التعليم وإقامة العدل، مبا يف    
  .املناقشة، عقد اخلرباء اجتماعاً للنظر يف االقتراحات املقدمة

  ١٠لبند ا    
  ٢٠١١-٢٠٠٩  وتوصيات الدورة الثامنة وكذلك خطة العمل للفترة استنتاجاتاعتماد
وصيات ودعـا اخلـرباء     افتتح الرئيس اجللسة بتقدمي عرض موجز لالستنتاجات والت         -١٠٦

وأعربت حكومات عديدة ومشاركون آخرون عـن       . اآلخرين إىل إبداء مالحظات ختامية    
واقُترح إجـراء تعـديل     . ارتياحهم ألعمال الدورة ولالستنتاجات والتوصيات وخطة العمل      

هنائي على أحد االستنتاجات ووافق اخلرباء على ذلك التعـديل واعتمـد الفريـق العامـل         
ومن مثّ قرأ الرئيس    . ٢٠١١-٢٠٠٩ت والتوصيات إىل جانب خطة عمله للفترة        االستنتاجا

  .بيانه اخلتامي واخُتتمت الدورة الثامنة
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  االستنتاجات والتوصيات   - ثالثاًً  

  االستنتاجات  -ألف   
يرى الفريق العامل أن من اهلام أن يعمل على تعزيز تفاعله مع آليـات حقـوق                  -١٠٧

وفضالً عن ذلك، . وهلا حالة السكان املنحدرين من أصل أفريقياإلنسان األخرى بقدر تنا
ينوي الفريق العامل املشاركة مع اجملموعة اإلمنائية لألمم املتحدة الستطالع طرق تعزيـز             

  .تنفيذ الدول لتوصياته تنفيذاً فعاالً
 وباملثل ينوي الفريق العامل العمل مع أفرقة األمم املتحدة القطرية فيمـا يتعلـق               -١٠٨

وينوي الفريق العامل، بغية تنفيذ     . بإنشاء فريق مواضيعي عن التنوع، واإلثنية واالستبعاد      
واليته على أكمل وجه، التفاعل مع مؤسسات مالية دولية الستطالع طرق متكنـه مـن              

   .التعاون معها لتحسني حالة السكان املنحدرين من أصل أفريقي
لدراسية اليت تصمم بشكل يسلط الـضوء       ويؤكد الفريق العامل أمهية املناهج ا       -١٠٩

  .على تاريخ السكان املنحدرين من أصل أفريقي وتراثهم ومشاركاهتم
ويف ضوء القلق اخلاص الذي يشعر به الفريق العامل فيما يتعلق حبالة األطفـال                -١١٠

املنحدرين من أصل أفريقي، يؤكد ويعيد تكرار توصياته الواردة يف دراسة األمم املتحدة             
كما يسلط الضوء على أمهية     . العنف ضد األطفال ويدعو الدول إىل تنفيذها بالكامل       عن  

  ).١٢ و٢املادتان (مبادئ عدم التمييز واملشاركة الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل 
ويسلِّم الفريق العامل وهو يرى أن موضوع محاية الطفل هو موضوع يؤثر بصفة               -١١١

أصل أفريقي، باحلاجة إىل أن تعزز الـدول نظمهـا          خاصة على األطفال املنحدرين من      
القانونية فيما يتعلق حبماية األطفال وأن تبذل قصارى اجلهـود ملنـع متثيـل األطفـال                

  .املنحدرين من أصل أفريقي بشكل غري متناسب يف نظام قضاء األحداث
 بلد  ويرى الفريق العامل أن أي تفاوت يف نظم تقدمي الرعاية الصحية القائمة يف              -١١٢

  .ما اليت تؤثر بصورة سلبية على األطفال املنحدرين من أصل أفريقي، هو مبثابة متييز
وُيعرِّف الفريق العامل موضوع الفقر على أنه موضوع هام بصفة خاصـة عنـد        -١١٣

. حتليل حالة األطفال املنحدرين من أصل أفريقي وسيدرج هذا املوضوع يف دوراته املقبلة            
مل أيضاً مواضيع االستبعاد االجتماعي والتهميش، واحلق يف السكن         وسيدرج الفريق العا  

والوصول إليه، والثقافة والتنمية، وجرائم الكراهية ضد السكان املنحدرين مـن أصـل             
  .االحتاد الربملاين الدويلالعمل مع وفيما يتعلق باملوضوع األخري، ينوي الفريق . أفريقي
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  التوصيات  -باء   
عامل على أنه ال جيوز لألزمة املالية العاملية احلالية أن تؤثر على متتع       يركز الفريق ال    -١١٤

السكان املنحدرين من أصل أفريقي وال سيما األطفال املنحدرين مـن أصـل أفريقـي،        
  .باحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية، ويدعو الدول إىل ضمان عدم وقوع ذلك

 إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إلنـشاء        ويكرر الفريق العامل طلبه املوجه      -١١٥
ملشاركة يف دورات الفريق    تربعات يستخدم ملساعدة املنظمات غري احلكومية يف ا       صندوق  
  .كما يدعو الفريق العامل الدول إىل املشاركة يف هذا الصندوق. العامل
خطة عملها  ويكرر الفريق العامل الدعوة اليت وجهها إىل الدول اليت مل تضع بعد               -١١٦

الوطنية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتعلق بذلك من تعصب،       
أما . تفعل ذلك، ومن األفضل أن تقوم بذلك قبل انعقاد مؤمتر استعراض نتائج ديربان             أن

الدول اليت وضعت خطة العمل الوطنية فمدعوة إىل تنفيذها تنفيذاً كـامالً وإىل تقـدمي               
  .شأن هذا التنفيذ أثناء انعقاد مؤمتر استعراض نتائج ديربانتقارير ب
ويدعو الفريق العامل الدول إىل تعزيز الدعم الذي تقدمه إىل جمموعات النـساء               -١١٧

املنحدرات من أصل أفريقي واعتماد تدابري خاصة لصاحل الفتيات املنحدرات من أصـل             
ويشجع الفريق العامل   . مالة والتعليم أفريقي يف جماالت الوصول إىل الرعاية الصحية والع       

وصول املرأة الشابة املنحدرة مـن أصـل        على اعتماد تدابري تيسر      الدول بصفة خاصة،  
بوصف ذلك عامالً يعزز إىل درجة كبرية من حتررهـا االقتـصادي            إىل التعليم،   أفريقي  

  . واستقالهلا ومشاركتها االجتماعية والسياسية
،  إىل مـساعدته   ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان والدول    ويدعو الفريق العامل ا     -١١٨

مجيع جوانـب االسـترقاق عـرب       بشأن  بالتعاون مع اجملتمع املدين، يف تنظيم مؤمتر دويل         
  .األطلسي احمليط
وحيث الفريق العامل الدول على اعتماد تدابري خاصة جتد حلـوالً للمـشاكل               -١١٩

ويؤكـد  . ن من أصل أفريقي   وا األطفال املنحدر  املتعلقة بالوصول إىل التعليم اليت يواجهه     
الفريق العامل بصفة خاصة على االلتزام بتوفري التعليم االبتدائي اجملـاين علـى النحـو               

وفضالً عن ذلك حيث الفريق العامل الدول على        . املنصوص عليه يف اتفاقية حقوق الطفل     
نفسه، سياسـات لبلـوغ   أن تويل اهتماماً خاصاً لضحايا العنصرية وأن تضع، يف الوقت          

  .لأللفيةاإلمنائية هداف األ
وحيث الفريق العامل الدول على اعتماد تدابري خاصة للتصدي ملشكلة العنف    - ١٢٠

اليت يواجهها األطفال املنحدرون من أصل أفريقي، بشكل يتمشى وأحكام اتفاقيـة            
  .حقوق الطفل
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طفال والشباب يف مراكز    ويدعو الفريق العامل الدول إىل ضمان عدم احتجاز األ          -١٢١
لالحتجاز مع البالغني أو حماكمتهم حماكمة البالغني، ألن هذا الوضع يؤثر بصفة خاصـة              

كما يدعو الفريق العامل الدول إىل      . على األطفال والشباب املنحدرين من أصل أفريقي      
وضع وتنفيذ هنج للعدالة التصاحلية يقوم على اجملتمع يكفـل نتـائج إجيابيـة للـشباب          

   .واألطفال املنحدرين من أصل أفريقي
وحيث الفريق العامل الدول على معاجلة أوجه التفاوت يف تقـدمي الرعايـة               - ١٢٢

. الصحية اليت قد تكون قائمة بني األطفال املنحدرين من أصل أفريقي وباقي السكان            
للدول اعتماد تدابري خاصة ملعاجلة أوجه احلرمان الـيت يواجههـا األطفـال               وينبغي

املنحدرون من أصل أفريقي فيما يتعلق بالوصول إىل الرعاية الصحية، عمالً بأحكام             
  .اتفاقية حقوق الطفل

يكرر الفريق العامل وهو يؤكد أمهية فهم حالة األطفال املنحدرين مـن أصـل                -١٢٣
أفريقي، توصيته بأن تنفذ الدول آليات ميكن بواسطتها أن جتمع بشكل فعال معلومـات              

ى متتع السكان املنحدرين من أصل أفريقي بالصحة والتعلـيم والـسكن            مفصلة عن مد  
كمـا  . والعمل وعن معاملتهم يف نظام القضاء اجلنائي ومشاركتهم السياسية ومتثيلـهم          

يطلب الفريق العامل من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تعقد حلقة دراسية للخرباء             
مفصلة لوضـع مؤشـر   ت ومبادئ توجيهية    لوضع مبادئ توجيهية بشأن مجع ونشر بيانا      

  .للمساواة العرقية
ومع مراعاة الصورة السلبية الغالبة لألطفال والشباب املنحدرين من أصل أفريقي   -١٢٤

اليت تصورها وسائل اإلعالم، يكرر الفريق توصيته بوضع مدونة قواعد سلوك، باالشتراك          
ري ضد السكان املنحدرين من أصـل       مع احتاد الصحفيني الدويل، ملكافحة التمييز العنص      

أفريقي مع مراعاة مسائل أساسية من قبيل احلق يف حرية التعبري، والقضاء على التمييـز               
العنصري ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي ووضع معايري ينبغي االلتزام هبا للقضاء    

مـن أصـل    على عرض الصور السلبية والقوالب النمطية لألفارقة والسكان املنحدرين          
أفريقي، واالستمرار يف عرضها، من خالل وسائل اإلعالم التقليديـة والتكنولوجيـات            

وفضالً عن ذلك يدعو الفريق العامل الدول إىل تنظيم وتنفيذ محلـة إعالميـة              . احلديثة
  .وتثقيفية ملكافحة األمناط السلبية لألطفال والشباب املنحدرين من أصل أفريقي

ن ومل، كتدبري للتصدي للتمييز الذي يواجهه األطفال املنحدر       ويكرر الفريق العا    -١٢٥
من أصل أفريقي، توصيته بأن تنشئ الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية هيئات مستقلة،            
إن مل تكن موجودة بالفعل، لتلقي شكاوى السكان املنحدرين من أصل أفريقـي بـشأن               

   .ك من احلقوق األساسيةالتمييز يف جماالت السكن والتعليم والصحة وغري ذل
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  املرفق األول

  جدول األعمال    
  .افتتاح الدورة  -١
  . مقرر للفريق العامل-انتخاب رئيس   -٢
  .إقرار جدول األعمال  -٣
  .تنظيم العمل  -٤
  .مراجعة ومناقشة عمل الدورات السابقة  -٥
  .برنامج العمل للدورات املُقبلة  -٦
  .ين من أصل أفريقيمناقشة وحتليل حالة األطفال املنحدر  -٧
  .الزيارات القطرية  -٨
  .مؤمتر استعراض نتائج ديربان  -٩

  .اعتماد التقرير  -١٠
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  املرفق الثاين

  قائمة املشاركني    

  األعضاء  -ف أل  
  ) املقرر-الرئيس (السيد جو فرانس 

  السيد رالستون نيتلفورد
  السيدة ناجسيفسكا مريجانا

  سهليالسيدة مايا فاضل 
   بيسواسالسيدة مونوراما

  الدول األعضاء يف األمم املتحدة املُمثَلة مبراقبني  -باء   
، ) اإلسالمية -مجهورية  (إثيوبيا، أذربيجان، إكوادور، أملانيا، أنغوال، أوغندا، إيران          

البحرين، بربادوس، الربتغال، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسك، تايلند، 
لعربية الليبية، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية الو        اجلزائر، اجلماهريية ا  

الدميقراطية الشعبية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، جنـوب أفريقيـا، جيبـويت،            
زمبابوي، سري النكا، سلوفاكيا، سنغافورة، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صـربيا،           

، قطـر، كوبـا،     ) البوليفارية -مجهورية  (نسا، الفلبني، فرتويال    الصني، غانا، غواتيماال، فر   
كوستاريكا، كولومبيا، ماليزيا، مصر، املكسيك، اململكة العربية الـسعودية، موريـشيوس،         

  .النمسا، نيبال، نيجريا، هاييت، اليابان، اليونان

  الدول غري األعضاء املُمثَلة مبراقبني  -جيم   
  .الكرسي الرسويل  

  نظمات احلكومية الدوليةامل  -دال   
 ومنظمة  ،واملنظمة الدولية للفرانكفونية  أوروبا،  جملس  ، و األوروبيةاملفوضية   و األفريقياالحتاد  

  .املؤمتر اإلسالمي
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  األمم املتحدة  -هاء   
  )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة 

ــس    -واو    ــدى اجملل ــشاري ل ــز االست ــة ذات املرك ــري احلكومي ــات غ املنظم
  واالجتماعي قتصادياال

مركز املشورة القانونية الكندي األفريقي، ورابطة محاية البيئة، ورابطة مواطين العامل،        
والتحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني، واألمانة الدولية حلركة الثاين عشر من كانون             

الرابطة الدوليـة   ، و )مجاعة الوعاظ (ديسمرب، والدومينيكان يف خدمة العدالة والسالم       /األول
ملناهضة التعذيب، والرابطة الدولية لالندماج والكرامة والنهوض االقتصادي، وجلنة احلقوقيني          
الدولية، واجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني       

 إلنقـاذ الطفولـة،     الشعوب، واجلمعية الرومانية املستقلة حلقوق اإلنسان، والتحالف الدويل       
  .وحركة الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم املتحدة، ومرصد األمم املتحدة

املنظمات غري احلكومية غـري املتمتعـة مبركـز استـشاري لـدى اجمللـس                 -زاي   
  واالجتماعي االقتصادي

 األمريكي، ومركز األرض حلقوق     -الرابطة الوطنية األفروسويدية، الفضاء األفريقي        
  .نسان، ومؤسسة النصب الوطين ملاضي الرق اهلولندي، والشباب ملناهضة العنصريةاإل

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -حاء   
  . مصر-اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان 

  مراقبون آخرون  -طاء   
  .فلسطني

  األكادمييون  -ياء   
  .يتوناكلية القانون يف جامعة د

  مو العروضأعضاء أفرقة املناقشة ومقد  -كاف   
  .السيدة أملا جنكينس، اليونيسيف

  .السيدة فريونيكا بريغا، املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
  . الربازيل-السيد ريناتو روسينو دي أوليفريا، منظمة غري حكومية 
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  املرفق الثالث

  قائمة الوثائق    
 عنوانال  بالعربية  بالصينية باإلسبانية بالروسية بالفرنسية باإلنكليزية  الرمز

A/HRC/10/AC.3/1 X  X  X  X  X  X  جدول األعمال 

A/HRC/10/AC.3/1/Add.1 X  X  X  X  X  X  شروح جدول األعمال 

A/HRC/10/AC.3/2 X  X  X  X  X  X  
منهجية عمل فريق اخلرباء املعين     
بالسكان املنحدرين من أصـل     
أفريقي والتحليل املواضـيعي    
حلالة األطفال املنحدرين مـن     

 أعـدهتا   مذكرة: أصل أفريقي 
  .األمانة
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  املرفق الرابع

  ٢٠١١-٢٠٠٩خطة العمل     

  الدورات السنوية    
ينوي الفريق العامل النظر يف سبل تشجيع زيادة حضور دوراته واملشاركة فيها بنـشاط                

  .كما ينوي الفريق العامل استطالع السبل والوسائل اليت جتعل عمله مرئياً بصورة أكرب. أكرب
كل عام لن يتـيح     من  يناير  /مل بأن عقد دوراته يف كانون الثاين      ويعترف الفريق العا    

وسيتشاور الفريق العامل مع جملس حقوق  . أمام العديد من الوفود واملراقبني إمكانية املشاركة      
  . السنةمن اإلنسان فيما يتعلق بإمكانية عقد دوراته يف موعد الحق 

. املواضيع اليت مت بالفعل دراستها    ويسلم الفريق العامل بأنه سيحتاج إىل مراجعة بعض           
  . ومع ذلك فإنه سيويل األولوية إىل املواضيع التالية خالل فترة الثالث سنوات الالحقة

ويرى الفريق العامل وجود تضارب بني األوضاع الريفية واألوضاع احلضرية الـيت              
راته املقبلة تؤثر بصفة خاصة على حاالت السكان املنحدرين من أصل أفريقي وسيدرج يف دو

وتتضمن املواضيع األخرى الـيت ينـوي       . هذا التحليل والتحليل املتعلق حتديداً بنوع اجلنس      
الفريق العامل مناقشتها، الفقر واالستعباد االجتماعي والتهميش واحلق يف السكن، والثقافـة            

ين من أصل   والتنمية وجرائم الكراهية والتعليم والتثقيف املشترك بني ثقافات السكان املنحدر         
  .أفريقي وفيما بني الثقافات األخرى

  الزيارات القطرية    
سيسعى الفريق العامل إىل إجراء ما ال يقل عن زيارة قطرية واحدة كل سنة خالل                 

  .السنوات الثالث املقبلة

  تقارير ودراسات خاصة    
 ميكن للفريق العامل أن جيري دراسات مواضيعية خاصة أو ُيسند مهمـة إجراءهـا إىل                

  . هيئات معينة أو أن يتعاون بشأن مواد حمددة ويشارك، عند الطلب، يف أنشطة عامة لعرض عمله

  االجتماعات العامة    
يرجو الفريق العامل من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أن تساعده يف عقـد                

ن املنحدرين  اجتماع عام ملدة يومني مع ضحايا العنصرية وجرائم الكراهية املرتكبة ضد السكا           
  . الضحاياهؤالءمن أصل أفريقي، لكي يطلع بنفسه وبشكل أفضل على احتياجات وآراء 
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وسيسعى الفريق العامل، بالتعاون مع آخرين، إىل تنظيم اجتماعـات عامـة مـع                
جمموعات حمددة وحلقات عمل عن مواضيع حمددة لوضع مبادئ توجيهية عملية واملشاركة            

  . وسيسعى إىل املشاركة يف مؤمتر استعراض نتائج مؤمتر ديربان.يف املداوالت واملناقشات

  احللقات الدراسية وحلقات العمل واملؤمترات والندوات    
ينوي الفريق العامل تنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل ومؤمترات وندوات ذات             

اب، صلة باملوضوع، وفقاً لألموال املتاحة، عن مواضيع مثل اجلنسانية، واألطفـال والـشب            
واالسترقاق عرب احمليط األطلسي، والفقر، واالستبعاد االجتماعي، وجرائم الكراهية املرتكبـة           

  . السكان املنحدرين من أصل أفريقيضد

  املشاورات والتفاعل مع مؤسسات أخرى    
مشاورات موائد  إجراء  ينوي الفريق العامل توجيه طلب إىل املؤسسات التالية لتيسري            

وسيكون األعضاء التالية أمسـاؤهم أعـضاء       . وتعاونه معها تفاعله   تعزيز   مستديرة معها بغية  
  :فيما يتعلق باالتصاالت مع املنظمات التاليةرئيسيني 

مؤسسات التمويل الدولية مبا فيها منظمـة       
التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي،       

  ومصرف التنمية األفريقي، والبنك الدويل

  السيد فرانس

املتحدة للتربية والعلم والثقافة    منظمة األمم   
  )اليونسكو(

) الثقافـة والتنميـة   (السيد ناتلفورد   
  )التربية (سهليوالسيدة 

    )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة 
  السيدة ناجسيفسكا  وجلنة حقوق الطفل
  السيدة ناجسيفسكا  منظمة العمل الدولية
  السيد فرانس  االحتاد الربملاين الدويل

األهـداف  /نامج األمم املتحدة اإلمنـائي    بر
  اإلمنائية لأللفية

   والسيدة ناجسيفسكاسهليالسيدة 

  السيدة بيسواس  منظمة الصحة العاملية
  السيد ناتلفورد  االحتاد الدويل للصحفيني
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  ٢٠٠٩أنشطة عام   

  الدورات السنوية    
  .٢٠١٠التخطيط لدورة عام   

  الزيارات القطرية    
  .نزيارتان قطريتا  

  تقارير ودراسات خاصة    
  .تقريران خاصان  
  .مقالتان  

  االجتماعات العامة    
  .نوفمرب/ُتعقد بالتعاون مع اجملتمع املدين، يف تشرين الثاين  

  املشاورات مع مؤسسات أخرى والتفاعل معها    
بإجراء مشاورات وسيقدم توصيات بشأن األنـشطة الواجـب         كبري اخلرباء   سيقوم    

  .االضطالع هبا
        

  


