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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة عشرة

   من جدول األعمال٩البند 
 بذلك مـن  يتصل  ز العنصري وكره األجانب وما      العنصرية والتميي 
  عمل ديربان مج وبرنامتابعة وتنفيذ إعالن :أشكال التعصب

ال ـأعم عن أفريقيتقرير فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل             
  )٢٠١١أبريل /نيسان ١ - مارس/ آذار٢٨جنيف، (دورته العاشرة 

  نايشيفسكامرييانا  : املقررة-الرئيسة 

 موجز    

شـرة،  عال فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي، يف دورتـه ا            أجرى
 ٢٠١١ عـام    ل االحتفـا  مناقشة مواضيعية بشأن حالة املنحدرين من أصل أفريقي يف سياق         

. ٦٤/١٦٩اليت أعلنتها اجلمعية العامة يف قرارها        ،السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي     ب
 عـن مواضـيع     بيانات املشاركون يف النقاش  ن  واملدعو وقدم أعضاء الفريق العامل واخلرباء    

 احلالة الراهنة اليت يواجهها املنحدرون من أصل أفريقي؛ والعمـل           استعراض؛ و ١٠+ديربان  
اإلجيايب من أجل مكافحة التمييز ضد املنحدرين من أصل أفريقي؛ ومسامهة املنحدرين مـن              

وسـواهم  املنحدرين من أصل أفريقي     األشخاص  أصل أفريقي يف التنمية العاملية؛ وعدم إملام        
 . بثقافة هؤالء األشخاص
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  مقدمة  - أوالً 
عقد فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي دورته العاشرة يف الفترة               -١
  .جنيفيف  يف مكتب األمم املتحدة ٢٠٠١أبريل / نيسان١مارس إىل / آذار٢٨ن م
وافتتح الدورة رئيس فرع سيادة القانون واملساواة وعدم التمييز يف مفوضية األمـم               -٢

  . املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
  . مقررة له- نايشيفسكا رئيسةا وانتخب الفريق العامل مرييان  -٣
  . ويعكس هذا التقرير املسار العام للنقاش  -٤

  تنظيم الدورة  -ثانياً  
. عقد الفريق العامل خالل دورته العاشرة تسع جلسات علنية وجلسة خاصة واحدة             -٥

 ألكسندر سيسيليانوس، - نايشيفسكا، ومايا سهلي، ولينوس وحضر الدورة األعضاء مرييانا
غري عـضو،   اً ودولة واحدة     دولة عضو  ٤١ومونوراما بيسواس، وفريين شربد، ومراقبون من       

سـتة   منظمات دولية، ومنظمتان حكوميتان دوليتـان، و ثالث منظمة غري حكومية، و ١٨و
  . )١(، ومتحدث رئيسيكة يف أفرقة املناقشةراش للمعوينأعضاء مد

  افتتاح الدورة  -ألف  
ورحبـت  . ألقت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان الكلمة االفتتاحيـة           -٦

رته العاشرة على السنة الدولية للمنحدرين من أصـل أفريقـي   بقرار الفريق العامل تركيز دو 
وشددت .  الدولية للفريق العامل يف حتقيق أهداف السنة     يوي  وكررت التأكيد على الدور احل    
هو التوعية باملـشاكل املـستمرة الـيت يواجههـا          الدولية  على أن أحد أهم أهداف السنة       

وأشارت . عن العنصرية والتمييز العنصري   املنحدرون من أصل أفريقي، وخباصة تلك النامجة        
لالعتراف باملسامهات العديدة اليت قـدمها      اً   أيض  فرصة الدوليةاملفوضة السامية إىل أن السنة      

  .املنحدرون من أصل أفريقي إىل اجملتمعات اليت يعيشون فيها واالحتفاء هبا
 اإلنـسان قـد     حلقوقالسامية  األمم املتحدة   ة  يوذكرت املفوضة السامية أن مفوض      -٧

للسنة الدولية، إطار عمل ملكافحة التمييز ضد املنحدرين من أصل أفريقـي            اً  إعدادوضعت،  

__________ 

علـى  دى األمانة وميكن االطـالع  ـة لـمتاحون ـل اليت قدمها اخلرباء واملشارك    ـع ورقات العم  ـمجي )١(
  : حلقوق اإلنسانلمفوضية الساميةبكي للشاملوقع ا

http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/groups/african/4african.htm .  
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إزاء املنحدرين مـن أصـل   اً يقدم بنية مفاهيمية لألنشطة اليت تقوم هبا املفوضية السامية حالي  
ر العمل  وشددت على أن إطا    .الدوليةاحتفاالً بالسنة   أفريقي، وكذلك املبادرات اليت ستنفذ      

نتائج ملموسة ولتعزيز ريادة املفوضية يف مكافحة تحقيق مم لُصاً منسقو صالًامتواً أطلق برناجم
  .التمييز ضد املنحدرين من أصل أفريقي

نظمت األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      وذكرت املفوضة السامية أن مفوضية        -٨
لس حقوق اإلنسان والدورة الثامنة     حلقات نقاش مواضيعية خالل الدورة السادسة عشرة جمل       

كما ذكرت أن   . هلاالالزمة   وقدمت اخلدمات  ،لجنة القضاء على التمييز العنصري    لوالسبعني  
وم الدويل للقضاء على التمييـز    االحتفال بذكرى الي   موضوع   هماملنحدرين من أصل أفريقي     

لك طوال السنة، من األنشطة األخرى ستلي ذ اً  وشددت على أن عدد   . ٢٠١١العنصري عام   
 تأنشطة ثقافية موازية خالل دورات جملس حقوق اإلنسان وإنشاء برنامج زماال          تنظيم  منها  

لشبان املنحدرين من أصل أفريقي ليأتوا إىل جنيف ويتعلموا عن حقـوق اإلنـسان              فائدة ا ل
وسلطت املفوضة السامية الـضوء   . وكيفية عمل خمتلف آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       

السامية اعتمدت، يف التخطيط هلـذه األنـشطة، موضـوع          األمم املتحدة   لى أن مفوضية    ع
   .الذي اقترحه الفريق العامل للسنة الدولية" االعتراف والعدالة والتنمية"

   املقررة- انتخاب الرئيسة  - باء 
ـ ٢٨انتخب خرباء الفريق العامل، يف اجللسة األوىل املعقودة يف       -٩ ا  آذار مارس، مرييان

  .  مقرِّرة-نايشيفسكا رئيسة 
وأشارت السيدة نايشيفسكا، يف قبوهلا لتويل الرئاسة، إىل أن إجنازات كـربى قـد              -١٠

 يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية، حيث اعترفت الدول جبملة أمـور            ٢٠١١حتققت عام   
ـ  ،نصريمن العنصرية والتمييز الع   اً  منها أن املنحدرين من أصل أفريقي عانوا كثري        ت  والتزم

وذكرت أن السنة الدولية للمنحدرين من أصـل أفريقـي          .  الوضع  هذا باختاذ تدابري ملعاجلة  
ـ بصورة   فرصة فريدة إلظهار التزامهم       اآلخرين أتاحت للدول وأصحاب املصلحة     يف  ،ربأك

تكافح التمييز ضد املنحدرين مـن أصـل        اليت  شكل أنشطة وبرامج وغريها من اإلجراءات       
  . للتحديات اليومية اليت يواجهوهناىصدتأفريقي وت

االعتـراف  : املنحدرون من أصل أفريقـي    "أن شعار   الحظت الرئيسة مع التقدير     و  -١١
لليوم الدويل خالل دورته السابقة قد      " شعارا"الذي اعتمده الفريق العامل     " والعدالة والتنمية 

ـ   وجيري استخدامه فعالً   حلقوق اإلنسان  الساميةاألمم املتحدة   مفوضية  أيضاً  اعتمدته   اً عنوان
 بعض املنظمات واملنتديات غـري      قبلإلعالن السنة الدولية واألنشطة املتصلة هبا من        اً  رئيسي

أنه ميكن  إىل فعل األمر نفسه، مشددة على       اجلهات الفاعلة األخرى    ودعت مجيع   . احلكومية
إجراءات مكافحة تركزت  تغيري حقيقي وإجيايب يف حياة املنحدرين من أصل أفريقي إذا      حتقيق

  .التمييز ضد هذه اجملموعة املستضعفة حول هذه األفكار الثالث اهلامة
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وذكرت الرئيسة أن الفريق العامل سيسعى، يف مناقشاته أثناء الدورة، إىل توضـيح               -١٢
  . ةاملستمرلتحديات عاجل اتوصيات باختاذ إجراءات تتقدمي املنحدرين من أصل أفريقي ووضع 

  لامعنظيم األت  -جيم  
واقترحـت  جدول األعمال وبرنـامج العمـل        قدمت الرئيسية    ،يف اجللسة األوىل    -١٣

 ريغيتمن األول، و    يف اليوم الثالث بدالً    هبا   ىلتعديلهما كيما يتضمنا الكلمة الرئيسية اليت سيد      
وأُقر جدول  . ترتيب املناقشة بشـأن موضوعني إلدراج عرض سيقدم بوصلة فيديو من بنما          

  . عدلتهما الرئيسة شفوياًحسبمان، اعمال وبرنامج العمل املنقحاأل

   من جدول األعمال٥الكلمة الرئيسية يف إطار البند   -دال  
الكلمة الرئيـسية يف    لإلدالء ب  زسور السري هيالري بيكل   يالربوفإىل  وجهت الدعوة     -١٤

  . الدورة العاشرة للفريق العامل
أكد و. عرب األطلسي رقيق   عامة عن العبودية وجتارة ال      حملة تارخيية  زوقدم السيد بيكل    -١٥

ـ          لضروريعلى أنه من ا    ن و وضع احلاضر واملستقبل يف سياق املاضي التارخيي، ألهنم مترابط
حتـاول  املوارد املعدنية؛ واليوم    ظلت أفريقيا طوال قرون مركزاً للمصاحل املتعلقة ب       فقد  . امجيع

  .  الوصول إىل هذه املوارد املعدنية، وجتارة الرقيققراليت مل تتورط يف الالبلدان، حىت تلك 
إىل املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره اً  أيضزوأشار السيد بيكل  -١٦

ويف هـذا الـصدد،     . ٢٠٠١ املعقود يف ديربان عام      ،األجانب وما يتصل بذلك من تعصب     
  . ة التعويضاتسلط الضوء على رفض البلدان الغربية تناول مسأل

إنكار احلقيقة التارخيية وأن العديد من      ه ال ميكن قبول     وأشار املتكلم الرئيسي إىل أن      -١٧
وقـال إن   . عواقب تلك جلرمية  تزال تواجه   ضحايا جتارة الرقيق، يف خمتلف البلدان، ال        أسر  

ـ  هاراجبإإىل  اً  سبب استمرار كون هاييت أحد أفقر البلدان يف العامل يعود أساس           ى دفـع    عل
  . تعويضات لفرنسا بعد استقالهلا

 وجتارة الرقيق كان هلما أثر بغيض على الرعاية الـصحية           رقوأشار املتكلم إىل أن ال      -١٨
ويف الوقت  . األمية والفقر تفشي  ، وأهنما أديا إىل     على الصعيد الوطين  والتعليم والبنية التحتية    

اً وتعتـرب هتديـد  " دول فاشلة" بأهنا  رقال تنعت نفس البلدان اليت عانت من        اماً  الراهن، كثري 
  . أن انعدام سيادة القانون والدميقراطية يوفران تربة خصبة لإلرهابحيث للدميقراطية واألمن 

 على جملـس    ه يتعني أنإىل  أحد ممثلي اجملتمع املدين     أشار  على الكلمة الرئيسية،    اً  ورد  -١٩
اهلايتية والفرنسية واألمريكية بوصـفها     ، يف قرار، بأمهية الثورات      أن يعترف حقوق اإلنسان   

يف اً  وأضاف أنه ميكن االعتراف هبذه األحداث أيـض       . مسامهات يف تطوير حقوق اإلنسان    
  . سياق الذكرى السنوية العاشرة إلعالن وبرنامج عمل ديربان
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 على أن سبل االنتصاف مرتبطة باالعتراف باملـسؤوليات وأن          املندوبنيوركز أحد     -٢٠
اً وإقـرار اً  الدول لبيانات التأسف على املاضي ال تعـين بالـضرورة اعتـذار           إصدار بعض   

  .امبسؤولياهت
وقـال  . مصداقيةذات وأشار السيد سيسيليانوس إىل أن التعويضات جيب أن تكون         -٢١

التارخيية شكل هام   ملعامل  والحظ أن ا  . اًإنه من الصعب حساب مثل هذه املعاناة اإلنسانية مالي        
أن الدول تقبل املسؤولية عن أفعاهلا املاضية، وهو ما يعـزز           تبني  يض، ألهنا   من أشكال التعو  

وأضاف أن األفعال الرمزية واعتماد تدابري تضمن عـدم         . احلوار فيما بني الدول بشكل عام     
  .ا بدورمهان أساسيانتكرار مثل هذه املآسي أمر

الذي صدر فعله   املانح  مفهوم املعونة يزيد من قوة      أن   ، يف رده  ،الحظ السيد بيكلز  و  -٢٢
 ،ألهنا فعل من أفعـال العدالـة      اً  وركز على أن طبيعة التعويضات خمتلفة متام      . الشفقةبدافع  

 بـل   ،وأوضح أن التعويضات ال تدور حول املواجهة      . ا أخذ من البلدان والضحايا    ملوإعادة  
  .معملية استشفائية وخطوة إىل األماهي 
وأشار إىل  . اصة بالتعويضات اخلتدابري  النبغي خلط    إىل أنه ال ي    وضح السيد بيكلز  وأ  -٢٣

خاصة على الصعيد الوطين إزاء سكاهنا، فإن التعويضات        تتخذ أي حكومة تدابري     أنه يف حني    
  .تعاجل مسؤوليات دولية وتتم على الصعيد الدويل

ن تكون يف شكل جـرب مـايل        أوركز املتكلم الرئيسي على أن التعويضات جيب          -٢٤
القضايا واملمارسات املتصلة بتعويض ضحايا      بالفعلناول ممارسو املهن القانونية     وقد ت . للضرر

وميكن أن تكون هذه نقطة انطالق جيدة لنقل املعارف وتطبيقها على ضحايا            حمرقة اليهود؛   
واقترح إنشاء وكالة حكومية دولية للتعويض لكي ال يكون على البلدان           .  وجتارة الرقيق  الرق

ومثة إمكانية أخرى هي إنشاء وكـاالت أو جلـان          . ملايل بصورة فردية  أن تتحمل العبء ا   
واحدة يف منطقة البحر الكارييب وأخـرى يف أفريقيـا            ي، مثالً قليمتعويض على الصعيد اإل   

 كما اقترح إنشاء صندوق للتعويضات علـى     .جمتمعاهتا احمللية ، ميكنها التفاوض باسم     هكذاو
 البحـوث   قبيـل  وجتارة الرقيق، من     الرقعاجل عواقب   الصعيد الدويل ميول مشاريع حمددة ت     

  .ثقيف الصحياملتعلقة بالصحة واملساعدات املقدمة للرعاية الصحية والت
ـ   ،على وجود عنصرية أكادميية   اً  وسلط املتكلم الضوء أيض     -٢٥ ؤدي إىل اسـتمرار    مما ي

كل صحيح يف املنـاهج   الوقائع التارخيية بشإيرادوأشار إىل أنه من اهلام   . الفلسفات العنصرية 
 متاحف  ء وجتارة الرقيق على بنا    رقوعالوة على ذلك، شجع الدول اليت عرفت ال       . الدراسية

  .ضو ما من شأنه تيسري عملية التعويحلفظ املاضي وإبراز األفعال التارخيية، وه
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  موجز املداوالت  -ثالثاً   

  ول األعمال من جد٦إحاطات من أعضاء الفريق العامل يف إطار البند   -ألف   

  املشاركة يف املنتدى املعين بقضايا األقليات   -١
ة للمنتدى املعين بقضايا األقليات اليت      ثالث ال عرضاً عاماً للدورة  قدمت السيدة سهلي      -٢٦

وأشادت بعمـل   . انصب فيها التركيز على املشاركة الفعالة لألقليات يف األنشطة االقتصادية         
 شاركو.  أعمال املنتدى  قادت األقليات، غاي ماكدوغال، اليت      اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا   

ممثلون عن احلكومات وهيئـات املعاهـدات        مشارك، مبن فيهم     ٥٠٠يف املنتدى أكثر من     
.  املتخصصة واهليئات احلكومية الدولية اإلقليمية واجملتمـع املـدين          األمم املتحدة  ووكاالت

جملتمعات احمللية لألقليات من مجيـع      ي ا ثلمموجود  هم  امله من   نوشددت السيدة سهلي على أ    
  .بني املشاركني مناطق العامل

أفادت املتكلمة بأن وكاالت األمم املتحدة املتخصصة واجملتمع املدين قد ناقـشت            و  -٢٧
واملشاكل املستمرة املتعلقة باملـشاركة الفعالـة لألقليـات يف احليـاة       باستفاضة التحديات   

وقالت . العدالة والرعاية الصحية والتعليم بشكل كاملا على فرصة حصوهلاالقتصادية وإتاحة 
 يأقـص الـيت   ،ونتيجة للتمييز ضد أفراد األقلياتيعد سبباً ومظهراً    االقتصادي   ستبعاد اال نإ

كل من العامل املتقدم    ة والفعالة يف احلياة االقتصادية يف       كاملاملشاركة ال كثري منها تارخيياً عن     
  .سواءالنمو والنامي على حد 

وأهابت املتكلمة جبميع أصحاب املصلحة، مبن فيهم الدول األعضاء واملؤسـسات             -٢٨
اليت ظلـت   إبراز األقليات   زيادة  من اإلجراءات ل  اً  املتخصصة واجملتمع املدين، أن يتخذوا مزيد     

على ضرورة  اً  وشددت السيدة سهلي أيض   . ، وخباصة النساء واألطفال   مهمشة إىل حد كبري   
  .لتعدد الثقايف للمجتمعات يف الدساتري الوطنية اجانبإدماج 
ل أفريقي مثمر علـى حنـو       ـوأضافت املتكلمة أن النقاش حول املنحدرين من أص         -٢٩

ن أصل أفريقي يف    ـة وإدماج املنحدرين م   ـ مكررة التأكيد على أمهية التدابري اخلاص      ،خاص
وأكدت الـسيدة   . يواجهونهوسيلة فعالة ملكافحة التمييز الذي      وصفه  األنشطة االقتصادية ب  

التـشريعات الدوليـة املتعلقـة     يد ضرورة تصديق الدول األعضاء على مجيع        دسهلي من ج  
  .باألقليات

ن من أصل أفريقي ال يزالـون، بـالرغم مـن تنـامي             ـوأشارت إىل أن املنحدري     -٣٠
عاجلة هذه  أعدادهم، متوارين عن األنظار يف أوروبا وإىل ضرورة اختاذ املزيد من اإلجراءات مل            

  .ةالقضي
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  زيارة الرئيسة إىل واشنطن العاصمة  -٢  
قدمت الرئيسة حملة عامة عن الزيارة اليت قامـت هبـا إىل واشـنطن العاصـمة يف                   -٣١
كيـة والبنـك الـدويل      ي، حيث التقت مع ممثلي منظمة الدول األمر       ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

ين هبدف الترويج ألنـشطة الـسنة       ومصرف التنمية للبلدان األمريكية ومنظمات اجملتمع املد      
  .الدولية
 القانون الدويل يف منظمة الدول األمريكية قد قدم هلا          إدارةوأعلنت الرئيسة أن مدير       -٣٢

 مشروع  مبا يف ذلك وضع   إحاطة بشأن أنشطة املنظمة املتعلقة باملنحدرين من أصل أفريقي،          
 أن  ةال التمييز والتعصب، مؤكـد    ة ومجيع أشك  ـاتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة العنصري    

 بالنسبة ملنظمة الدول األمريكية، لكن      حيويةقضية املنحدرين من أصل أفريقي ال تزال قضية         
ـ   إدارةوقد أكد املدير أن  . هناك الكثري مما يتعني القيام به     ما برح    عقد ت القـانون الـدويل س

  .فيها، ودعا الفريق العامل إىل املشاركة ٢٠١١مؤمترات إقليمية عام 
أن ممثل البنك الدويل قدم حملة عامة عما ينفذه البنـك مـن             اً  وذكرت الرئيسة أيض    -٣٣

أنشطة ذات صلة باملنحدرين من أصل أفريقي، مثل املشاريع املـدرة للـدخل ومـشروع               
وأملح ممثل البنك إىل    . ٢٠١٠املساعدة يف التعدادات الوطنية اليت أجريت يف األمريكتني عام          

 ارك تعقد يف سياق السنة الدولية ستستفيد من مؤمترات حتضريية بالفيديو ُتش           أن أي مؤمترات  
  .فيها املنظمات غري احلكومية، ألن من شأن هذا أن يزيد االهتمام باملؤمتر الرئيسي نفسه

عمال املصرف املتعلقـة    عرضاً عاماً أل  وقدم ممثل مصرف التنمية للبلدان األمريكية          -٣٤
يقي واملشاريع اليت ميوهلا، ومنها مشروع يدرس العرق ومجع البيانات          باملنحدرين من أصل أفر   

 يف مبادرة أخرى    ومتثلت. ٢٠١٠يف سياق العديد من التعدادات اليت أجريت يف املنطقة عام           
إنشاء قائمة جرد للمشاريع ذات الصلة باملنحدرين من أصل أفريقي اليت موهلا املصرف على              

. عقد اجتماع عـام يف واشـنطن العاصـمة        على  بادرة  هذه امل وف تنطوي   وس. مر السنني 
، وهو صندوق   (Prolead) وضع مشروع مع بروليد   اً  وذكرت الرئيسة أن املصرف يدرس أيض     

وأشـارت  . داخل املصرف يروج لتويل النساء القيادة، لفائدة املنحدرات من أصل أفريقـي           
مفوضية األمـم   بشراكة مع   السيدة موريسون إىل أن املصرف ميكنه تنفيذ مثل هذا املشروع           

  . جملس حقوق اإلنسانلدورة مواز  السامية حلقوق اإلنسان كنشاطاملتحدة 
النقاب عن  مع املنظمات غري احلكومية كشفا      اً  ن االجتماعني الذين عقد   أأضافت  و  -٣٥

املنظمات   يف أوساط  ٢٠١١املعرفة بالسنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي عام         ضحالة  
هـذه  فقد كانت زيارة الرئيسة هي أول مرة يسمع فيها معظـم            . كيةيمية األمر غري احلكو 
املعلومات املتعلقة بالسنة الدولية إىل املنظمات   إرسال  فق على   واتُّ.  الدولية عن السنة املنظمات  

غري احلكومية لكي تتمكن من توعية غريها من املنظمات غري احلكومية اليت هلا اتصاالت هبا               
  .هبذا املوضوع
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وشددت الرئيسة على أن مجيع املؤسسات واملنظمات غري احلكومية قـد أبـدت               -٣٦
  .لسنة الدوليةاحتفاالً با يف األنشطة الدؤوبةبعمل الفريق العامل وباملشاركة اً كبرياً اهتمام

  املشاركة يف يوم حقوق اإلنسان يف نيويورك  -٣  
الـسنة الدوليـة    حتفـال ب  االقدمت الرئيسة إحاطة للحضور بشأن مشاركتها يف          -٣٧

وقد .  يف نيويورك  ٢٠١٠ديسمرب  / الذي أقيم يف كانون األول     ،للمنحدرين من أصل أفريقي   
أطلق األمني العام واألمني العام املساعد لشؤون حقوق اإلنسان السنة الدولية مبناسبة يـوم              

  .ديسمرب/ كانون األول١٠ يف ،حقوق اإلنسان
 ،ني يف القاعـة   ندوب اليت رددها عدد من اخلرباء وامل      ،وأعربت الرئيسة عن خيبة أملها      -٣٨
 األمني العـام، إذ مل      ه املناسبة اليت احتفل هبا    ضعف االهتمام الذي أبدته الدول األعضاء هبذ      ل

الذي " االعتراف والعدالة والتنمية  "على أن موضوع    اً  وشددت أيض .  من الوفود  قلةحيضر إال   
وعلـق عـدد مـن      . اجلمعية العامة وإمنا فقط بترحيبها    اقترحه الفريق العامل مل حيظ بتأييد       

لزم إمكانات مالية هامة لتنفيذ األنشطة يف إطار السنة الدولية، وبأن هـذا             تاملشاركني بأنه س  
  .ة للدول فيما يتعلق بالسنة الدوليعلى اإلرادة السياسيةاً سيكون مؤشر

املنحدرين من  بشأنتجدات املتعلق باملس ١٠+ ديربان: ٧مناقشة يف إطار البند   - باء  
  أصل أفريقي

عن اإلجنازات اليت حققها املؤمتر العاملي ملكافحـة العنـصرية          اً  قدمت الرئيسة عرض    -٣٩
وشددت على  . ٢٠٠١والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب لعام           

أي مـؤمتر آخـر،     أنه مل جتر دراسة االستعمار والرق بدافع العنصرية مبثل هذا التفصيل يف             
 مشرية إىل أنه مل حيدث أن أدينت تلك املمارسات بوصفها جرائم ضد اإلنسانية بعبارات مبثل 

  .ذلك الوضوح من قبل
، أصبح نقطة انطالق    هبالرغم من اخلالفات اليت شابت    املؤمتر،   الرئيسة أن    وضحتوأ  -٤٠

كيد التزامها مبنـع مجيـع      لعملية بعيدة املدى متكنت بواسطتها الدول من التالقي إلعادة تأ         
أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومكافحتها            

  . واستئصاهلا
 قد  ٢٠٠٩ واملؤمتر االستعراضي لعام     ٢٠٠١وأكدت الرئيسة أن مؤمتر ديربان لعام         -٤١

 للعنـصرية ومـا     سامها كالمها بدرجة كبرية فيما أصبح يوىل من اهتمام للتحديات اجلديدة          
يتصل هبا من تعصب، مبا يف ذلك التمييز الذي يواجـه املنحـدرين مـن أصـل أفريقـي                   

وقد اعترف املؤمتر صراحة بأن املمارسات اليت تتسم بالتمييز وكره األجانـب            . كمجموعة
مـن األفارقـة قـد        والعنصرية تطال املنحدرين من أصل أفريقي بشكل خاص وأن أجياالً         

.  وأن العديدين ال يزالون يعانون مـن عواقبـها         رق،رية واالستعمار وال  تعرضت لظلم العنص  
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 لتقـدمي   ٢٠٠٩ و ٢٠٠١ اجلنويب استخدمت مؤمتري عامي      نصف الكرة وأضافت أن بلدان    
  .جتربتها اجلماعية مع الظلم إىل النقاش الدويل بشأن حقوق اإلنسان

 ديربـان قـد أطلـق    أنه بالرغم من أن جدول أعمال مؤمتر     اً  وذكرت الرئيسة أيض    -٤٢
مبادرات وإجراءات جديدة، فإن العنصرية والتمييز وكره األجانب وغريها مـن أشـكال             

، وال سـيما ضـد       النمـو  يف معظم الدول الدميقراطية املتقدمـة     ال تزال موجودة    التعصب  
وأشارت إىل دراسة حديثة أجرهتـا وكالـة االحتـاد األورويب          . املنحدرين من أصل أفريقي   

الروما واملنحدرين من أصل أفريقي يأتون على رأس     مجاعة  اسية خلصت إىل أن     للحقوق األس 
 التمييـز، وإىل أن اآلالف مـن        عدالتاجملموعات العشر األوىل من حيث التعرض ألعلى م       

  . عنهااإلبالغ حاالت جرائم العنصرية والتمييز ال تزال متوارية عن األنظار بسبب عدم 
ن وبرنامج عمل ديربان وال الوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر          والحظت الرئيسة أنه ال إعال      -٤٣

  . ودعت إىل األخذ به)Afrophobia ("كراهية األفارقة"ديربان أشارتا إىل مصطلح 
الروما  مجاعة   وشكرت إحدى الدول املراقبة الرئيسة على عرضها معلقة بأن مقارنة           -٤٤

الرئيسة أن ذلك ليس من أجل وأجابت . لجدلة لثريمباملنحدرين من أصل أفريقي يف العرض 
مقارنة جذور التمييز ضد الروما جبذور التمييز ضد املنحدرين من أصل أفريقي، وإمنا إلظهار              

العديد مـن    وجود   وقالت إنه جتدر اإلشارة إىل    . أوجه التشابه يف حالة اجملموعتني يف أوروبا      
ولـذا  . ين من أصل أفريقي   ملنحدرفائدة ا لروما، ولكن ال يوجد أي برنامج ل      فائدة ا الربامج ل 

أحد األدوار اهلامة للفريق العامل هو الوصول بالوعي بقضية املنحدرين من أصل أفريقي             فإن  
  .إىل نفس مستواه بقضية الروما

وذكرت إحدى عضوات الفريق العامل، مايا سهلي، يف عرضها أن اإلجناز الرئيسي              -٤٥
يز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من       ملؤمتر ديربان العاملي ملكافحة العنصرية والتمي     

ضد اإلنسانية، مشددة على أمهية املنظـورات  مرتكبة  تعصب هو أنه اعترف بأن الرق جرمية        
االجتماعية واالقتصادية والسياسية من أجل فهم املظاهر املعاصرة للعنصرية ومجيع أشـكال            

بالرغم من التقدم الـذي أحرزتـه       و. االستبعاد يف جماالت الرعاية الصحية والسكن والتعليم      
الدول منذ انعقاد املؤمتر، مبا يف ذلك من خالل اإلصالح الدستوري واعتمـاد تـشريعات               

الالزمـة  اإلرادة الـسياسية    يفتقر إىل   زال العديد من البلدان     يجديدة ملكافحة العنصرية، ال     
  . للتصدي للتمييز العنصري بكفاءة

ى األمهية احلامسة جلمـع البيانـات املفـصلة          عل من جديد السيدة سهلي   أكدت  و  -٤٦
ودعت اجملتمع الدويل إىل    . للتصدي للتمييز اهليكلي الذي يواجهه املنحدرون من أصل أفريقي        

وشددت على أن   . التعاون لضمان محاية حقوق هذه الفئة املستضعفة وإبرازها بصورة أوضح         
اية حقوق  محل االخنراط بنشاط يف     مؤمتر ديربان كان نقطة البداية وأن الفريق العامل سيواص        

  . املنحدرين من أصل أفريقي
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ملا تعتقد أن دور الفريـق      اً  أكثر حتديد اً  وطلب ممثل إحدى الدول من العضوة شرح        -٤٧
أن الفريق العامل   بوردت السيدة سهلي    . العامل يف هذه العملية ينبغي أن يكون يف املستقبل        

 األمـد  يشجع كليهما على اختاذ إجراءات طويلـة         جسر بني األمم املتحدة واجملتمع الدويل     
  .لصاحل املنحدرين من أصل أفريقي وعلى تعزيز التعاون بني خمتلف اجلهات الفاعلة

وعقب العروض، أشارت السيدة شربد إىل أن الزيارات القطرية اليت جيريها الفريـق               -٤٨
بـالرغم  د سيسيليانوس أنه وذكر السي . العامل تتيح الرصد الفعال لتنفيذ برنامج عمل ديربان       

 جتب اإلشارة إىل أن العديد من الدول قد صدقت على االتفاقية الدولية             ،وجود اخلالفات من  
، مما يدل على زيادة االهتمـام       ٢٠٠١للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري منذ عام         

على احلكومية  وشدد عدد من املشاركني يف النقاش وممثلي املنظمات غري          . مبكافحة العنصرية 
 من أصل أفريقي، فإن مثة باباً أمام املنحدرينأنه إذا كان إعالن وبرنامج عمل ديربان يفتحان       

  . حاجة إىل القيام باملزيد جلعله أكثر فعالية
 أحد املراقبني من اجملتمع املدين إىل أن إحدى الصعوبات اليت تواجهها عملية             الحظو  -٤٩

اً وأشار املراقب أيض  . ية لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان     ديربان هي غياب اإلرادة السياس    
، مثل بلجيكـا،    قلة من الدول  إىل أن جرب الضرر والتعويض قضيتان هامتان، لكن مل تقم إال            

وأضاف املراقـب أن علـى الـدول        . لمنحدرين من أصل أفريقي   لتعويضات  أية  بصرف  
  .سالف املنحدرين من أصل أفريقياألوروبية أن تعترف بأهنا استفادت من العمل الشاق أل

وأشارت مراقبة أخرى من منظمة غري حكومية إىل أن العدد املتزايد حلاالت االنتحار   -٥٠
وال يدرج بالتايل يف    اً  يف أوساط املهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوين، ال يسجل دائم          

ما اً  جودين يف أوروبا كثري   أن املهاجرين القادمني من أفريقيا املو     اً   أيض ذكرتو. اإلحصاءات
عترف هبذه املؤهالت وتعطـى     ُي ما ال اً  تكون مؤهالهتم أعلى من السكان احملليني، لكن كثري       

إىل اختاذ إجراءات بشأن قضايا     اً  وقالت إن مثة حاجة أيض    . أفضلية للمواطنني يف سوق العمل    
  .احلصول على السكن والعالج الطيب، مبا يف ذلك الدعم اللغوي

ي أعقب مؤمتر ديربـان     ذكر ممثل منظمة غري حكومية أن اإلصالح الدستوري ال        وذ  -٥١
يف إكوادور ساعد على تسليط مزيد من الضوء على اإلكوادوريني املنحدرين مـن أصـل               

أمهيـة  والحـظ أيـضاً     . أفريقي ومكنهم من املشاركة بنشاط يف مناقشة السياسة العامـة         
  . دالتعويضات، وال سيما إعادة أراضي األجدا

القانون الدويل يف منظمة الدول األمريكية حملة عامـة         إدارة  وقدم دييغو مورينو من       -٥٢
 عما حتقق على مدى السنوات العشر املاضية، منذ انعقاد املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية، يف             

 ما وقال إنه يوجد. مكافحة التمييز الذي يطال املنحدرين من أصل أفريقي يف أمريكا الالتينية          
 مليون منحدر من أصل أفريقي يف املنطقة، لذا تقوم منظمة الدول            ٢٠٠و ١٧٠بني  يتراوح  

قضية املنحدرين من أصل أفريقي من أجل زيادة إبراز هذه اجملموعة           مراعاة  األمريكية بتعميم   
ومشلت أنشطة منظمة الدول األمريكية تنظـيم       . إدماجها يف مجيع قطاعات اجملتمع    ضمان  و
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 أدلـة  حلقات عمل لبناء القدرات، وصـياغة        عقد للتعاون التقين، و   أدلةصياغة  مؤمترات، و 
قانونية شىت تتعلق باملنحدرين من أصل أفريقي، منـها ملخـصات للممارسـات اجليـدة               

  . والسياسات العامة
كما أشار السيد مورينو إىل مشروع يهدف إىل نشر معايري محاية املنحدرين مـن                -٥٣

. للحماية، منها حقوق املشاركة والتعليم واهلوية والدين      اً   معيار ١٩ أصل أفريقي اليت حددت   
بـصياغة اتفاقيـة البلـدان    اً مكلف عامالًاً  أن منظمة الدول األمريكية قد أنشأت فريق      ذكرو

من أسس التمييز وتبني اً  أساس٢٨األمريكية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وهي حتظر 
بزيادة شراكاهتا مع خمتلف هيئات األمم املتحدة،       اً  املنظمة تقوم حالي  وقال إن   . عوامل التمييز 

مبا يف ذلك مع الفريق العامل وقسم مكافحة التمييز باملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، مـن               
  . أجل حتقيق اإلدماج الكامل للمنحدرين من أصل أفريقي يف مجيع قطاعات اجملتمع

 املدين بأن التركيز على املنحدرين من أصل أفريقـي          ومراقب من اجملتمع   وعلق خبريٌ   -٥٤
يف املنطقة يرتع إىل استبعاد بلدان منطقة البحر الكارييب، بالرغم من أمهيـة عـدد سـكاهنا            

أنشطة خمصصة هلذه اجملموعات يف     تعني وجود   ن إىل أنه ي   املنحدرين من أصل أفريقي، مشرييْ    
  . منطقة البحر الكارييب

او إنه بالرغم من جترمي العنصرية يف الربازيل، فإن األمـر لـيس             سايكوقال السيد ب    -٥٥
وأثار مسألة ما إذا كان املرجـع املعيـاري املتعلـق      . كذلك يف بلدان أخرى يف األمريكتني     

منظمة الدول األمريكية ينبغي أن يعكس هذا املستوى العـايل أو أن             بالعنصرية الذي وضعته  
  .كيةي بقية الدول األمرعلى يكون دون ذلك ليكون أسهل مناالً

باملسامهة يف االعتراف الكامـل     اً  تاماً  ممثل إحدى الدول أن بلده ملتزم التزام      ذكر  و  -٥٦
أنشطة شىت، منها إعداد منشورات عـن       ضطلع ب باملنحدرين من أصل أفريقي، وأنه ما فتئ ي       

 تعريـف املنحدرين من أصل أفريقي، وتنظيم محالت توعية بقيـادة الطـالب، وتـشجيع           
ويتهم يف مجيع أحناء البلد، وإدراج متغري االحندار مـن          هباملنحدرين من أصل أفريقي أنفسهم      

  .أصل أفريقي يف التعداد الوطين
ديسمرب نظرة عامة   / كانون األول  ١٢وقدم السيد ويرهام من األمانة الدولية حلركة          -٥٧

ملكافحة العنصرية لعام    املؤمتر العاملي    صلةمستفيضة عن منظور عدة منظمات غري حكومية حمل       
 التركيز على   ملواصلة ولإلجراءات اليت اختذهتا منظمات اجملتمع املدين منذ ذلك احلني           ٢٠٠١

وشدد السيد ويرهام، يف عرضه، علـى أن العنـصرية          . مكافحة العنصرية والتمييز العنصري   
ن إىل حـد    متجذرة يف االقتصاد، وأن املنحدرين من أصل أفريقي بقوا نتيجة لذلك مستبعدي           

  . كبري من التنمية
وشدد السيد ويرهام مرة أخرى على أمهية التعويض باعتباره عملية استشفاء ملعاجلة              -٥٨

ختصيص عقد للمنحدرين من أصل أفريقي، يكون موضـوعه          كما دعا إىل  . أخطاء املاضي 
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ائـم  واقترح إنـشاء منتـدى د     . وأن تكون هاييت يف الصدارة    " االعتراف والعدالة والتنمية  "
إىل ختصيص أموال له لضمان مشاركة املنظمـات غـري   اً  للمنحدرين من أصل أفريقي، داعي    

احلكومية الشعبية يف مجيع اجتماعات األمم املتحدة ذات الصلة مبكافحة العنصرية اليت تطال             
كما دعا السيد ويرهام إىل تعبئة واسعة النطاق لضمان إشـراك           . املنحدرين من أصل أفريقي   

ل األعضاء على أعلى املستويات يف اجلزء الرفيع املستوى الذي سيحتفي بالذكرى            مجيع الدو 
  .السنوية العاشرة إلعالن وبرنامج عمل ديربان

وركزت املناقشات اليت أعقبت عرض االسيد ويرهـام علـى الـدور احملـوري                -٥٩
  . للتعويضات

  ن من أصل أفريقي بشأن حالة املنحدري٨املناقشة املواضيعية يف إطار البند   - جيم  

  نظرة عامة عن احلالة الراهنة اليت تواجه املنحدرين من أصل أفريقي  -١  
 للمنحدرين من   الة الراهنة عن احل اً  ألكسندر سيسيليانوس عرض   - قدم السيد لينوس    -٦٠

وشدد على  . على عمل جلنة القضاء على التمييز العنصري يف هذا اجملال         اً  أصل أفريقي، مركز  
التقارير الدورية املقدمة من الدول     جيري استعراضها يف    حدرين من أصل أفريقي     أن قضية املن  

وقال إن اللجنة ذكـرت، يف      .  النظر يف تلك التقارير    عقبيف توصيات اللجنة اليت ت    كما ترد   
 هذا السياق، أن متتع املنحدرين من أصل أفريقي حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة             

لمجتمع، مشرية بشكل لاألخرى فئات بشكل غري متناسب مقارنة مع معظم ال   اً  ال يزال متدني  
 من أصل أفريقي املوجود يف  املنحدرإىل ارتفاع معدل البطالة يف صفوف الشباباً أكثر حتديد

  .أوروبا
وأشار السيد سيسيليانوس إىل أن التمييز الذي يواجهه املنحدرون من أصل أفريقي              -٦١

 وأن املنحدرين من أصل أفريقي خيضعون للتنميط العنـصري          ،البشرةيقوم على العرق ولون     
وسلط الضوء على الوضع الصعب الذي تعـاين        . ولتدابري مكافحة اإلرهاب بصورة منهجية    
  .ما يكن ضحايا ألشكال متعددة من التمييزاً منه املنحدرات من أصل أفريقي اللوايت غالب

من أصل أفريقي ال يزالون متـوارين عـن         وأكد السيد سيسيليانوس أن املنحدرين        -٦٢
تأكيد مجلة أمور منها أمهية وجود      اً  األنظار يف كثري من البلدان، وال سيما يف أوروبا، مكرر         

وشدد يف هذا الـصدد     . بيانات مفصلة كأداة للتصدي لتهميش املنحدرين من أصل أفريقي        
وتقيـيم مـدى    على أنه ال مناص من حل مشكلة عدم وجود البيانات من أجـل قيـاس                

استضعاف هذه اجملموعة والدعوة إىل اختاذ تدابري خاصة من شأهنا مكافحة أوجـه انعـدام               
 ألن  ،إىل ضرورة عدم ذكر هذه البيانات للهويـة       اً  وأشار حتديد . املساواة حبكم األمر الواقع   

اً ديدبعض املنحدرين من أصل أفريقي ال يريدون إبداء انتمائهم إىل هذه اجملموعة بعينها، وحت             
  .بسبب ما ُتوصم به



A/HRC/18/45 

GE.11-14078 14 

وذكر املتكلم أن جلنة القضاء على التمييز العنصري تطلب بصورة منهجية بيانـات               -٦٣
مجع بيانات من هذا القبيل بسبب قـضايا        حتجم عن   مفصلة من الدول، لكن بعض البلدان       

 إىل التمييز ضد املنحدرين من أصل أفريقـي يف        اً  وأشار السيد سيسيليانوس أيض   . اخلصوصية
جمال إدارة نظام العدالة اجلنائية، وكذلك فيما يتعلق بالتمتع الفعلـي بـاحلقوق الـسياسية               

  .واملشاركة يف تسيري الشؤون العامة
وعقب عرض السيد سيسيليانوس، ذكر موريو مارتينيز، عضو جلنة القضاء علـى              -٦٤

. مـن اللجنـة   اً  زايدمتاً  التمييز العنصري، أن حالة املنحدرين من أصل أفريقي تتلقى اهتمام         
وأشار إىل أن اللجنة ستناقش، يف دورهتا املقبلة، مشروع توصية عامة بشأن املنحدرين مـن               

  .أصل أفريقي، وأهاب خبرباء الفريق العامل املسامهة فيه
وكرر اخلرباء واملشاركون يف النقاش التأكيد على أمهية تنسيق البيانات اإلحـصائية              -٦٥

 رصـد تسىن هلا   ي على الدول مجع بيانات مفصلة ل      أنه يتعني د بقوة   وأكدوا من جدي  املوجودة  
  . ةكفاءوضع املنحدرين من أصل أفريقي بصورة أكثر 

ووجه الفريق العامل الدعوة إىل املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنـصرية              -٦٦
اً بصفته خبري والتمييز العنصري وكُره األجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب، غيتو مويغاي،            

ـ اً ووفق. عن الوضع احلايل للمنحدرين من أصل أفريقي      اً   ليقدم عرض  ،يف املناقشة اً  مشارك ا مل
ملقرر اخلاص، فإن قضية التمييز العنصري ضد هذه اجملموعة بند ينظر فيه بشكل دائم              ذكره ا 

 مـن   وذكر أن هذه املسألة كانت حمور عدد من زياراته القطرية وعدد          . ضمن أنشطة واليته  
تقاريره املتعلقة جبملة أمور منها التمييز اهليكلي، والعنصرية والفقر، واحلاجـة إىل بيانـات              

ثنيا، وأمهية األهداف اإلمنائية لأللفية، وأثر االختالالت التارخيية على متتع إوإحصاءات مصنفة  
  .بعض الفئات املستضعفة الكامل حبقوق اإلنسان

لى الفقر والتهميش االجتماعي واالقتصادي الـذي       وركز املقرر اخلاص يف عرضه ع       -٦٧
 عن األشكال املتعددة للتمييز الـذي تواجـه   ، فضالًيواجه املنحدرين من أصل أفريقي يومياً     

وشدد على الدور احلاسم الذي يلعبه التعلـيم        . النساء والفتيات املنحدرات من أصل أفريقي     
  . والتمكني االقتصادي يف تغيري املواقف

على ضرورة مواصلة التعاون واملناقشة بني خمتلف آليات        اً  املقرر اخلاص أيض  وشدد    -٦٨
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان من أجل حتديد أفضل للقضايا املثرية للقلق اليت تواجهها هـذه               
الفئة املستضعفة وتبادل أفضل املمارسات اليت هتدف إىل محاية حقوق املنحدرين من أصـل              

  .ة والدولية واإلقليميةطنيد الوأفريقي على الصُع

  مناقشة بشأن اإلجراءات االجيابية ملكافحة التمييز ضد املنحدرين من أصل أفريقي  -٢  
قدمت الرئيسة حملة عامة عن احلالة الراهنة للمنحدريـن مـن أصل أفريقي بعد أن               -٦٩

لـى أن  وأكدت على أنه على الرغم من وجود اتفاق عـام ع . نظرت ملياً يف العمل اإلجيايب 
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 للطـابع   تظمـاً التمييز ضد املنحدرين من أصل أفريقي ال يزال مستمراً، فإن هناك إنكاراً من            
  .                 معظـم اجملتمعـات                  غري مرئيـة يف           بقيت ضد هذه الفئة احملددة، اليت    الذي يتسم به التمييز     

   املتـاح               النهج الوحيد                                التخلي عن الرأي القائل بأن              إىل ضرورة         يشيفسكا  نا               وأشارت السيدة 
          التركيـز     من        االنتقال             من ذلك، إىل         ً بدالً ، ودعت،           بأثر رجعي           االستجابة      هو                  ملكافحة التمييز 

               وشددت على أن    .       املساواةالتمكني من    أي                  تباع هنج إجيايب،  اإىل  أساساً                تباع هنج سليب  ا    على
       ًً     مطلقـاًً           يتمتعـوا     أن        حمرومة           فراد مجاعة       على أ               من الصعب       جتعل           والتارخيية              املتراكمة األضرار

              يقـوم علـى             تباع هنج  ا                                       حيصلوا على إنصاف قانوين، ودفعت بأن            وأن                    املساواة يف احلقوق   ب
                   سياسات ترمي إىل منع      ووضع       مؤسسات                     احلكومات مسؤولية بناء               من شأنه أن حيمل        املساواة
 على قـدم    احلريات                 التمتع باحلقوق و              التمكني من       إىل            حمددة هتدف                من خالل أدوات          التمييز
   العمـل                   تعزيـز وتنفيـذ   منتظم يرمي إىل     هنج      تباع   ا           احلاجة إىل        ديد             أكدت من ج   و. املساواة
               أنه يتعني على         وأضافت   .                     واجلرب وإعادة التوزيع           لتعويض،ا              استخدام سبل             قوم على    وي      اإلجيايب

          من أصـل   املنحدرين          تستهدف              تدابري خاصة                 يف إتاحة اختاذ                      أداء دور ريادي                    اآلليات الدولية 
           واألقليـات                 الشعوب األصلية                           حصلت بالفعل يف أوضاع       اليت                   مشرية إىل التطورات          أفريقي،
         أفريقـي                                              على أنه ينبغي االعتراف باملنحدرين من أصل                نايشيفسكا       السيدة      أصرت   و  .       العرقية

            حتديد تدابري           ودعت إىل                     من أشكال التمييز،       فريدشكل          تتعرض ل       جمموعةعلى أهنم يشكلون    
.                              املنحدرون من أصـل أفريقـي     يقع فيها       اليت                             الفخاخ احملددة لعدم املساواة         معاجلة         ترمي إىل 
  .لمنحدرين من أصل أفريقيدعوهتا إىل إقامة عقد لوكررت 

                   أنه ينبغي لتدابري          إىل        يكساو ا ب                                                   على العرض الذي قدمته الرئيسة، أشار السيد              ً وتعليقاً  -٧٠
                   من ظروف معيـشية                        ً                                    أن تكون أوسع نطاقاً وشاملة لضمان استفادة األقليات                     العمل اإلجيايب 

         التعويض،   -                  املقدمة يف العرض                                                         وذكرت السيدة سهلي أنه ينبغي تطبيق النهج الثالثة         .     أفضل
   .                  وليس بصورة البدائل          كل تراكمي   بش  -                     واجلرب وإعادة التوزيع

 الفريق رؤية عرضاً عن ، العضوة يف الفريق العامل ،سواسيوقدمت السيدة مونوراما ب     -٧١
ن مـن أصـل     و املنحدر ال سيما و ألقليات،اأفراد  وأكدت أن    . اإلجيايب بشأن العمل العامل  
وأن العديد منهم يعانون     جيدون صعوبة، بصفة خاصة، يف احلصول على عمل الئق         أفريقي،

التغلب على هذا التمييز اهليكلي، دعـت        وبغية. عملهمرة واحدة على األقل يف      ممن التمييز   
الصكوك  من قبيل    ،السيدة بيسواس الدول إىل وضع خطط عمل وطنية تتضمن تدابري خاصة          

 علـى   وضوعةامل ،تنظيميةالصكوك  الشؤون امليزانية و  ب ةاملتعلقدارية و اإلتنفيذية و التشريعية و ال
خطط وسياسات وبـرامج وأنظمـة      وضع  وينبغي هلا أيضاً    . مجيع مستويات أجهزة الدولة   

تفضيلية مستنبطة ومنفذة على أساس هذه الصكوك ومطبقة يف جمـاالت مثـل التوظيـف               
ينبغي أن  أضافت أنه   و. كان والتعليم والثقافة ومشاركة الفئات احملرومة يف احلياة العامة        واإلس

مبوجب تـشريعات    أدرجتها   سواءيف نظمها القانونية،    تدابري خاصة   ُتدرج الدول األطراف    
 وبرامج وغريها من    وكذلك من خالل خطط    ، قطاعات حمددة  موجهة إىل عامة أم تشريعات    

وأشـارت إىل منـوذج أمريكـا        .ةاحملليو ة واإلقليمي ةعد الوطني  على الصُ  يةالسياساملبادرات  
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دار حوله، فإن العمل االجيايب متخض عـن         نه على الرغم من اجلدل الذي     إقالت  ف الشمالية،
كمـا  حدوث ثورة يف التجنيد والتوظيـف،        امللموسة، مبا يف ذلك   حمصلة من أوجه النجاح     

وشددت علـى أن    . لفترة طويلة البلد  ري الذي ساد    ساعد يف تصحيح تاريخ التمييز العنص     
واملمارسـات املؤسـسية     الالمساواة اهليكليـة  فيما يتعلق ب  إعادة التفكري يف العمل اإلجيايب      

 ،اإلقصائية، وحاالت احلرمان اليت استمرت عرب أجيال، بل وحىت التحيزات غري املقـصودة            
  .تمع الدويل يف هذه القضيةاحلكومات واجملفرادى كلها طرق فعالة إلشراك الناس و

 اتلهوية يف عملي  الذايت ل تحديد  الوبعد تقدمي العرض، عقدت مناقشات حول قضايا          -٧٢
األفريقيـون يف   التعداد السكاين واملشكلة املتفاقمة املتمثلة يف التمييز الذي يواجهه املهاجرون           

  .، مبا يف ذلك يف جمال العملأوروبا
ه يتعني على كل بلد أن يأخذ يف االعتبار الفرق القائم           نأوالحظت السيدة بيسواس      -٧٣

. علـى حنـو فعـال     يتخذ التدابري املناسبة واحملددة ملعاجلة التمييز       أن  بني الفئات الضعيفة و   
وشددت على أن بإمكان الفريق العامل أن يسهم يف ذلك من خالل مجع البيانات وإجـراء                

  .زيارات قطرية
لمنحدرين مـن   منهاج عمل مشترك ل    إىل أمهية حتديد     وأشارت السيدة سهلي أيضاً     -٧٤

إقناع الدول لكي تقوم مبراجعة تشريعاهتا ودساتريها من أجل وضـع           من أجل   أصل أفريقي   
  .تدابري مناسبة للعمل اإلجيايب

وقدم القس موريللو، العضو يف جلنة القضاء على التمييز العنصري، عرضاً عن العمل               -٧٥
وشدد على التقدم احملرز يف أمريكا الشمالية وأوروبا بفضل التدابري          . اصةاإلجيايب والتدابري اخل  

الطبيعة املؤقتة للعمل االجيايب واحلاجـة       كما شدد على     املتخذة لبث الوعي والعمل اإلجيايب،    
 ذلك التزام الـدول      ويتضمن .إىل وجود نظام للمتابعة املستمرة لتطبيق هذه التدابري ونتائجها        

فاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري بتقدمي معلومات يف           األطراف يف االت  
العمل اإلجيايب  تدابري    أن وعلى الرغم من  . استعراضاهتا الدورية بشأن التدابري اخلاصة املتخذة     

نـه  إ السيد موريللو    ذكراحلق يف املساواة،    وتنتهك  " متييزاً إجيابياً "تنتقد أحياناً لكوهنا تشكل     
وقال . املفاهيم يف إحداث خلط يف      بألهنا تتسب " التمييز اإلجيايب  "تعبري جتنب استخدام    ينبغي

 لتدابري العمل اإلجيايب، أن هذه التدابري تكفل متثيل األقليات          املعارضةلآلراء  اً  خالف نه يرى، إ
 والدول حباجة إىل تبين   . االنصافونظام احلصص هو طريقة مناسبة لتعزيز       . وحتييد التحيزات 

  .ما تفتقر إىل اإلرادة السياسية للقيام بذلكاً العمل اإلجيايب ولكنها كثري
ا إذا كان ينبغي وقف املعاملـة       قائالً بأن هناك تساؤالً عم    السيد سيسيليانوس   علق  و  -٧٦

إىل أن إجـراء املزيـد مـن         وأشار أيضاً . املساواةحتقيق  جملموعة مستضعفة بعد     التفضيلية
  ".العمل اإلجيايب"رياً بشأن اإلطار املفاهيمي لتدابرياملناقشات قد يكون ضرو
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للعمل اإلجيايب يف جمال      أحد املراقبني من منظمة غري حكومية األمهية اخلاصة        الحظو  -٧٧
 ملكافحة التمييز املتفشي ضد املنحـدرين       الوسيلة األنسب ، مؤكداً على أن التعليم هو       التعليم

   .من أصل أفريقي
فـضالً عـن     متسقة ومتماسكة    أحكاماً قضائية للو إىل أن هناك     وأشار السيد موري    -٧٨

التمييز العنصري تتعلق بالعمل     علىالقضاء  توصيات عامة ومبادئ توجيهية صادرة عن جلنة        
 .عليها اإلجيايب ينبغي اإلشارة إليها، واالعتماد

  ليدهموتارخيهم وتقااملنحدرين من أصل أفريقي بثقافة ملام اإلمناقشة موضوع عدم   -٣  
قدمت السيدة شربد عرضاً عن موضوع عدم إملام السكان املنحدرين مـن أصـل                -٧٩

استعراضاً عاماً مفصالً    وأعطت   ،أفريقي وسواهم بثقافة هؤالء السكان وتارخيهم وتقاليدهم      
منطقة البحر الكـارييب  يف بلدان حمورها األفريقيون للعقبات اليت حتول دون تكوين جمتمعات       

واستهلت عرضها بالتأكيد على أن الكثري من املنحدرين من أصـل           . كمنولثيف ال  األعضاء
مـع   ملام بثقافة أفريقيا ولديهم روابط ثقافية قويـة       اإلأفريقي ومن أصول أخرى يلمون حق       

 والطهي،   وطريقة تصفيف الشعر   زيأفريقيا، مبا يف ذلك يف جماالت الرقص واللغة والدين وال         
وأشارت أيضاً إىل أن تدريس تاريخ أفريقيـا يف         . ارية املادية املواقع التذك وكذلك من خالل    

على أن الـسيدة    . العزةمؤسسات تعليمية عديدة أدى إىل شعور األفارقة يف املهجر بالفخر و          
أنه على الرغم من املقاومة الكبرية جلهود الغرب يف القضاء علـى الثقافـة              شربد أوضحت   

 األفريقي مل تتغلغل يف مجيع شرائح جمتمعات منطقة         فإن خصائص اجملتمع   والتقاليد االفريقية، 
أن السلطات  ذكرت إيضاحاً   و.  واالستعمار رقال  بسبب تاريخ  البحر الكارييب، وذلك أساساً   

مظاهر الثقافة األفريقية، ودجمت العالمات املتبقية اليت        االستعمارية حاولت بنشاط قمع مجيع    
، لكنها اعتربت عالمـات     بشرة، يف جمتمع الكريول   أمناط التعبري ولون ال    ال ميكن حموها، مثل   

  .على وضع أدىن
اليت سادت أثناء حقبة االسـتعمار      وأشارت السيدة شربد إىل أن استمرار التأثريات          -٨٠
أفريقيـة أساسـاً لنظمهـا      كان عائقاً أمام ظهور رؤية       جمتمعات منطقة البحر الكارييب   يف  

. رغم من اجلهود الكبرية املتواصلة ملقاومـة ذلـك        ، على ال  تعليميةالسياسية واالقتصادية وال  
يف وتارخيهم وتقاليدهم   وباملثل، فإن العنصرية وعدم احترام ثقافة املنحدرين من أصل أفريقي           

ن من أصـل أفريقـي      ي املنحدر لشعوراألسباب الرئيسية   تشكل  بلدان عديدة متقدمة النمو،     
  . يف املناهج الدراسيةوارده غري هنم ال يلمون بتراثهم ألنإ حيث ،وكارييب بالتهميش

 العرض الذي قدمته السيدة شربد، أخذ املشاركون الكلمة للتأكيـد علـى             عقبو  -٨١
عن احلاجة إىل مراجعة كتب       األمهية احلامسة لتدريس تاريخ املنحدرين من أصل أفريقي فضالً        

 من أصل أفريقي يف     التاريخ مراجعة شاملة إلدماج املسامهات اليت قدمها األفارقة واملنحدرون        
  .مجيع قطاعات اجملتمع
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 مناذج تركز على اهلويـة      وضعوشدد احد احلاضرين بصفة مراقب على احلاجة إىل           -٨٢
 وأشار إىل إنشاء    ،لتصحيح أخطاء املاضي  قضاء، والتعليم والنظم القانونية     األفريقية يف نظم ال   

ودالة بكوهنا جامعة   تتسم  ات  حماكم للسكان األصليني يف كندا كنماذج لنظم تسوية املنازع        
  .مة من قبل السكان األصلينيعلى االحترام ومصم

) ج(٨  من اجلامعة االحتادية لريو دي جانريو دراسة تتعلق بالبند                بايكساوقدم مارسيلو     -٨٣
عدم إملام السكان املنحدرين من أصل أفريقي وسواهم بثقافة هؤالء السكان وتارخيهم            "بشأن  

عدة  هذه الدراسة النتائج املستخلصة من التعداد الوطين الذي أجري يف            وأبرزت". وتقاليدهم
التينيـة  ليكساو إىل أن تسعة بلـدان يف أمريكـا ا  اوأشار السيد ب  . بلدان يف أمريكا الالتينية   

 حيث سئل   ،ثين أو العرقي  إل، سؤاالً يتعلق باألصل ا    ٢٠٠٠ يف التعداد السكاين لعام      ،أدرجت
كاين عما إذا كانوا يعّرفون أنفسهم بأهنم من أصل أفريقـي وفقـاً             املشمولون بالتعداد الس  

مبا يف ذلك االنتمـاء إىل جمموعـة        (األصل، والثقافة   :  الفئات الرئيسية األربع التالية    إلحدى
، أو )لون البشرة، أو العـرق (تشابه املظهر  ؛ خصائص   )جمموعة سكانية أو جنسية    عرقية، أو 

  ).موعة اإلثنية أو العرقيةدون ذكر اجمل(الشعور باالنتماء 
 ةالسكانيات يكساو إىل أن طرح أسئلة عن اإلثنية أو العرق يف التعداداوأشار السيد ب  -٨٤

ميكن أن  ألسر املعيشية وغريها من أساليب مجع البيانات        الدراسات االستقصائية ل   ويف   ةالوطني
لى التعريف باملنحـدرين مـن   عوبالتايل  على الردود وموثوقية البيانات اليت يتم مجعها، يؤثر  

 الـيت  معرفة ما إذا كانت األسئلة       املهم إىل أن من      ويف هذا الصدد، أشار أيضاً     .أصل أفريقي 
ثنية والعرقية هي أسئلة موجهة إىل السكان ككل أو إىل جمموعة           إلوضعت لتحديد املتغريات ا   

 .حمددة ال غري

ت عامة، وتنفيذ العمل اإلجيايب     يكساو أن مجع البيانات ووضع سياسا     اوأكد السيد ب    -٨٥
وأشار إىل إن مجيع بلدان أمريكا الالتينيـة تقريبـاً     . وحتديد اهلوية الذاتية كلها أمور مترابطة     

  .ستطرح يف التعداد السكاين الوطين املقبل سؤاالً يتعلق باملنحدرين من أصل أفريقي
وهـذه   . دولة قومية  إلنشاءيكساو أن البيانات اإلحصائية ضرورية      االسيد ب ذكر  و  -٨٦

وتعريف التحـديات الـيت تواجههـا،       ،  وثيقاً باالعتراف جبماعات  اً  البيانات مرتبطة ارتباط  
إثنية يف  /ويف هذا الصدد، شجع مجيع الدول على األخذ مبتغريات عرقية         . وبالسياسات العامة 

ت ألن ذلـك    عمليات التعداد السكاين الوطنية وغريها من املبادرات الرامية إىل مجع البيانـا           
  .شرط أساسي لتحسني أوضاع هذه الفئات من السكان

ن البيانات املتعلقة باخلصائص العرقية هي معلومات       قائالً إ  السيد سيسيليانوس    وعلق  -٨٧
. وشدد على أن من الضروري طرح هذا النوع من األسئلة دون الكشف عن اهلوية             . حساسة

العمر أو باالستناد إىل أسـس      أو  سب اجلنس،   إىل أنه ينبغي تصنيف البيانات حب     اً  وأشار أيض 
   .لتمييزلحتديد األشكال املتعددة متكني صانعي القرار من أخرى، وبالتايل 
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 تصميم وتنفيذ سياسات عامة تقوم علـى        املهموأشار ممثل ملنظمة دولية إىل أنه من          -٨٨
  .احلقوق
راسات إحـصائية   يكساو أن من الضروري توفري األموال إلجراء د       االسيد ب ذكر  و  -٨٩

أن هذا النوع من البيانات يدعم الدميقراطيات ويكافح عدم مرئيـة  والحظ . وعمليات حتليل 
أشار إىل أن معدل الوفيات لدى املنحدرين        ويف هذا السياق،  . ا مشاكله اجلماعات واستدامة 

  .فريقية يف الربازيل هو أعلى، مبا يف ذلك وفيات األمهاتأمن أصول 
مـم املتحـدة يف     الذي تؤديه األ  يكساو الضوء على الدور الرئيسي      ابوألقى السيد     -٩٠

 وبناء توافق آراء جديد     ،فالبيانات ضرورية لرصد التقدم احملرز    . ضمان مجع البيانات وحتليلها   
وذكر أن من شأن مجع البيانات بصورة صحيحة         .مساواة  الال والتغلب على عدم     ،يف اجملتمع 

.  بالصورة اليت يريدوهنا   وتقديرهم اإلفصاح عن أفكارهم     ح للناس يتيأن يعزز الدميقراطية ألنه     
وأشار املتحدث أيضاً إىل أمهية حتليل وتفسري البيانات، وأنشطة متابعة مجع البيانات ووضـع              

  .للبيانات اليت يتم مجعهااً االستراتيجيات، وفق

  مناقشة حول مسامهة املنحدرين من أصل أفريقي يف التنمية العاملية  -٤  
دمت أملا جينكيرت، من املكتب اإلقليمي يف بنما التابع لصندوق األمـم املتحـدة              ق  -٩١

عرضاً عن مسامهة الشباب املنحدرين من أصل أفريقي يف مكافحة العنصرية والتمييز  للطفولة،
  .العنصري يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

نشطة العديـدة الـيت تـضطلع هبـا     ، عن األعرضها يف   ،وحتدثت السيدة جينكيرت    -٩٢
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب املنحدرين من أصل أفريقـي           جمموعات الشباب من  

ومشلت هذه املبادرات إشراك الشباب املنحدرين من       . ملتابعة املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية    
 ألمـم املتحـدة،   تابعـة ل  الرصد ال  وتقدميها إىل هيئات     الظلأصل أفريقي يف إعداد تقارير      

 اإلعالم يف   طواملشاركة يف صياغة مشاريع قوانني ملكافحة العنصرية، ورصد مشاركة وسائ         
  .بيانات عمليات التعداد السكاين لضمان رؤية أفضل لألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي

قة يف أمريكا الالتينية ومنطأن عدم مؤمترات قمة قد نظمت    وأكدت السيدة جينكيرت      -٩٣
الشباب املنحدرين  التعريف حبالة   البحر الكارييب للشباب املنحدرين من أصل أفريقي لضمان         

وأشارت إىل أن مؤمتر القمة املقبل للشباب املنحدرين من أصـل أفريقـي           . من أصل أفريقي  
أن الدعوة قد وجهـت إىل مفوضـية         و ٢٠١١ عام   هيوني/سيعقد يف كوستاريكا يف حزيران    

  .امية حلقوق اإلنسان للمشاركة فيهالساألمم املتحدة 
املنحدرين من   من التوصيات بدعم اجلهود اليت يبذهلا الشباب      اً  وقدمت املتحدثة عدد    -٩٤

وهذه التـدابري تـشمل     . احلياة العامة  أصل أفريقي بتدابري لتعزيز اندماجهم يف مجيع جوانب       
ل اإلجيايب يف اجلامعـات     بنشاط يف حوار سياسي، وتعزيز العم      تعزيز قدراهتم على املشاركة   
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املنحدرين مـن    للشباباً  واملؤسسات األكادميية، ووضع برامج وسياسات مصممة خصيص      
  .أصل أفريقي، ودعم احلوار بني األجيال فيما بني القادة

 اإلعـالم   طوسـائ لرصـد    أحد اخلرباء أنه ينبغي بذل مزيد من اجلهـود           الحظو  -٩٥
كما .  يف معظم األحيان   طية اليت تنقلها هذه الوسائ    واالحتجاج على القوالب النمطية العنصر    

ن من أصل أفريقي عن آرائهم      ولشباب املنحدر ميكن أن يعرب فيه ا     أمهية تنظيم حمفل     الحظ
  .ويقدموا مسامهات

ن من أصـل  وعن املسامهة اليت قدمها السكان املنحدر     اً  وقدمت السيدة سهلي عرض     -٩٦
ضوء على أمهية التعددية الثقافية وأشارت إىل احلاجة إىل         وسلطت ال . يف التنمية العاملية   أفريقي

فقـد  . تعزيز تعبئة األفارقة يف املهجر من أجل التأثري على السياسات االجتماعية واالقتصادية           
.  ولكن ليس يف أوروبا    األمريكية، بلغ األفارقة يف املهجر نضجاً سياسياً يف الواليات املتحدة        

هيئات صنع القرار، مبا يف ذلـك اهلياكـل     من أصل أفريقي يف  نحدرينويرتبط تدين متثيل امل   
 اإلعـالم والـشبكات     طالدور اهلام الذي تؤديه وسـائ     بت  نوهو.  مرئيتهم بعدمالسياسية،  

زيادة مرئية املسامهات اليت يقدمها املنحدرون من أصل أفريقي، جيب مجع            ومن أجل . الدولية
املـسامهات يف    ظم املعلومات املتاحة علـى    وتركز مع . ونشرها على نطاق واسع    املعلومات

ويتعني على  . األلعاب الرياضية واملوسيقى واألفالم ، دون التركيز على جماالت عديدة أخرى          
  .الدول زيادة دعم قدرات املنحدرين من أصل أفريقي

كالمها واملنشأ يؤديان     اإلقامة ان السيدة سهلي أن بلد    ذكرتوفيما يتعلق باهلجرة،      -٩٧
أن على االقتصادات األفريقيـة، و     وأشارت إىل األثر الكبري للتحويالت املالية     . اً  رئيسي دوراً

ومن شأن التعليم والوصول إىل      .إىل احلد من الفقر يف بلدان املنشأ      أيضاً  يؤدي  ذلك ميكن أن    
وأكـدت علـى الـدور    . املستويات التكنولوجيا أن يعززا من فعالية الشبكات على خمتلف   

 .واملواقف النمطيةالقوالب  اإلعالم يف تغيري طئالرئيسي لوسا

وأكدت فريين شربد أمهية املسامهات الفكرية للمنحدرين من أصل أفريقي، من قبيل              -٩٨
وخرباء يف جمال حقوق اإلنسان، واحلائزين       املختلفة لرجال فكر مرموقني، وفالسفة،    الكتب  

  .على جائزة نوبل

 مشروع االستنتاجات والتوصيات اليت     بشأن ٩مناقشة أجريت يف إطار البند        -دال   
  قدمت يف الدورة العاشرة

أبريل بعرض ملـشروع االسـتنتاجات      / نيسان ١افتتحت الرئيسة اجللسة الثامنة يف        -٩٩
وسأل ممثل دولـة عـن       .ودعت اخلرباء واملراقبني اآلخرين إىل إعداد تعليقاهتم      . والتوصيات

 يف االستنتاجات والتوصيات، وعلق على صعوبة مجـع          املشار إليها  ،طبيعة البيانات املفصلة  
جمموعات عرقية   تتمثل يف عدم التمييز بني    حكومية  لبلدان اليت تتبع سياسة     اهذه البيانات يف    
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ن أي توصية تشري إىل تعويض ضحايا الرق        قائالً إ ممثل من منظمة غري حكومية      علّق  و. خمتلفة
ن مـن   إوقال ممثل دولة    . ة اليت تستحق التعويض   واإلجتار بالرقيق جيب أن حتدد بالضبط اجله      

األفضل النظر يف مسألة التعويض على حدة، وأنه سيكون من الصعب للغايـة حـساب أي         
  .تعويضات تقدم لضحايا الرق وجتارة الرقيق

واقترح ممثل ملنظمة غري حكومية أن تتضمن االستنتاجات والتوصـيات إشـارة إىل      -١٠٠
كراهيـة  "وعلق عدد من املراقبني على اسـتخدام مـصطلح           .يق جتارة الرق  إنكارمكافحة  
نه ال يضيف قيمة إىل     إن معناه غري واضح وقال البعض اآلخر        إحيث قال البعض    ،  "األفريقيني

ـ وأيـد آخـرون تأي    . اخلطاب احلايل املتعلق حبقوق املنحدرين من أصل أفريقي        اً كـبري داً  ي
يض ضحايا جتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي هو        وقال ممثل جملموعة إقليمية أن تعو     . استخدامه

 وأن االعتراف بأن جتارة الرقيق هي جرميـة   ٢٠٠١مؤمتر عام   عرضت للخطر   مسألة خالفية   
ضد اإلنسانية ال يعين ضمناً أن مسألة تعويض املنحدرين من أصل أفريقي هي مسألة تتعلـق                

إلعادة فتح باب النقاش بـشأن  " اآللية اخلاصة"وطلب املمثل توضيح طبيعة . حبقوق اإلنسان 
وقال ممثل آخر لدولة أن مسألة التعويضات قـدمت         . التعويضات املشار إليها يف التوصيات    

  .املناقشات املقبلة حول هذا املوضوعب ختل بطريقة متوازنة يف الوثيقة وأهنا ال
ـ            -١٠١ ذين يـستهدفان   وذكر ممثل جملموعة إقليمية أن التدابري اإلجيابية والعمل اإلجيايب الل

مشاكل وأن األحكام الصادرة عن حمكمة العدل األوروبيـة         ا  جمموعة واحدة حمددة رمبا أثار    
املساواة يف املعاملة والعمل اإلجيايب لصاحل جمموعة        لقت الضوء على صعوبة اجلمع بني تعزيز      أ

 من الدول   غياب العديد ، مالحظاً   ويف معرض اإلشارة إىل استنتاج الفريق العامل      . من األفراد 
ن ممـثالًً جملموعتـه     إالغربية وعدد كبري من بلدان منطقة البحر الكارييب عن الدورة، قـال             

  .الدورةطوال اً اإلقليمية كان حاضر
الذي اقترحه الفريق العامل للسنة      أن املوضوع ب ممثل من منظمة غري حكومية       قعلّو  -١٠٢

، حظي بقبـول اجملتمـع      "لة والتنمية االعتراف والعدا " الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي،    
وبقبول العديد من الدول األعضاء واملفوضـية الـسامية حلقـوق            املدين على نطاق واسع،   

ووضع  أن هناك عالقة بني تركة جتارة الرقيق       وقال ممثل ملنظمة غري حكومية أخرى     . اإلنسان
ملهاجرين هي اتفاقيات   ا فريقيا، مضيفاً أن االتفاقيات ذات الصلة بشأن حقوق       أاملهاجرين من   

ن اإلشارة إىل املهـاجرين     إ موعة إقليمية جملوقال ممثل   .  االمتثال ألحكامها بالكامل   ريال جي 
وطاليب اللجوء يف االستنتاجات والتوصيات ليس هلا صلة باملوضوع، ألنه ال يوجد دليل على              

ثل منظمة غـري    وقال مم . بشكل غري متناسب  يتعرضون للتأثري    أن املنحدرين من أصل أفريقي    
حق املنحدرين من أصـل      ن االستنتاجات والتوصيات ينبغي أن تتضمن إشارة إىل       إ حكومية

الـسيادة   حقهـم يف  إرسـاء   أفريقي يف احلصول على حيز مادي إلعادة تكوين ثقافتهم و         
أن تتضمن التوصيات دعوة إىل إنشاء      ،  اقترح ممثل منظمة غري حكومية أخرى     كما  . اإلقليمية

  .مية املنحدرين من أصل أفريقي يف األمريكتنيصندوق لتن
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تعبرياً عن األسـف ألن      واقترح ممثل منظمة غري حكومية أن تتضمن االستنتاجات         -١٠٣
أو االضطالع بأنشطة لتسليط الضوء على السنة       يف أنشطة   دوالً قليلة اختذت مبادرة للشروع      
 دراج توصية حتث الدول على اختاذإاً واقترح املمثل أيض. الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي

وأوصت منظمة غري حكومية أخرى     . إجراءات يف هذا الصدد خالل الفترة املتبقية من السنة        
مشاركة اجملتمع  السامية حلقوق اإلنسان بإنشاء صندوق خاص لتسهيلاألمم املتحدة مفوضية 

وصـية تعـاجل مـسألة      أن تدرج ت  اً  واقترح املمثل أيض  . املدين يف اجتماعات الفريق العامل    
علـى   وشدد ممثل دولـة   . والتشريد القسري للمنحدرين من أصل أفريقي      األراضي التقليدية 

أمهية االستفادة من جتارب منتدى الشعوب األصلية وضمان تعاون الفريق العامل مع اآلليات             
 ال يـضيف أي    أن التمييز اهليكلي هو مصطلح غامض     ب ممثل جمموعة إقليمية     قعلّو .األخرى

وباإلشارة إىل توصية الفريق    . غري املباشر  قيمة باملقارنة مع مفاهيم التمييز املتعدد أو املباشر أو        
املتعلقة بالذكرى العاشرة إلعالن وبرنامج عمل ديربان املزمـع االحتفـال هبـا يف               العامل
ار وضع يسمح له باختاذ قر     ، ذكر نفس املمثل أن الفريق العامل ليس يف        ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

  .بشأن طرائق عقد اجتماع رفيع املستوى للجمعية العامة
وعقب املناقشة، اعتمد الفريق العامل، يف اجللسة التاسعة، االستنتاجات والتوصيات            -١٠٤
 ببيانـات   ،مبن فيهم ممثلون عن الدول األعضاء واجملتمع املدين       عدة مشاركني،    وأدىل   .املعدلة

وا الرئيسة علـى    أية العروض املقدمة خالل األسبوع وهن      وأثنوا على نوع   ،تؤيد الفريق العامل  
  .مث قرأت الرئيسة بياهنا اخلتامي واخُتتمت الدورة التاسعة. ترأسها الدورة

  االستنتاجات والتوصيات   -رابعاً   

  االستنتاجات  -ألف   
الدول على نطاق واسع،     قبول، على الرغم من     الفريق العامل القلق ألنه    يساور  -١٠٥
باملنحدرين من أصل أفريقـي،     األحكام املتعلقة    سيما وال وبرنامج عمل ديربان،  عالن  إل

افتقار الدول   بسبب على النحو املتوخى     بشكل فعال  جيري تنفيذها فإن هذه األحكام ال     
  .السياسيني وااللتزام اإلرادةإىل 
االلتزام وإلبداء اإلرادة    مجيع احلكومات  دعوته املوجهة إىل   الفريق العامل ويكرر    -١٠٦

وال سيما فيمـا     ، على حنو فعال   عمل ديربان  وبرنامجالسياسيني املطلوبني لتنفيذ إعالن     
، يرحب الفريق يف هذا السياق  و. األحكام ذات الصلة باملنحدرين من أصل أفريقي      بيتعلق  

سـبتمرب  / أيلـول  ٢٢العامة املزمع عقده يف      املستوى للجمعية  الرفيع باالجتماعالعامل  
ـ الوقت الالزم لكي     له   الذي ُخصص  هذا االجتماع   أمهية  ويدرك ٢٠١١  فيـه   شاركي
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 الفعـال إلعـالن    التنفيذ على   تشجعتقدمي مسامهاهتم اليت    كومات ل احلدول و ال رؤساء
  .وبرنامج عمل ديربان

 أفريقـي،  املنحدرين من أصـل   للوعي ب الدول   تعزيز أمهيةيؤكد الفريق العامل    و  -١٠٧
بيانـات مـصنفة ذات    مجع واسـتخدام   من خالل اً  ص، وخصو ضدهم ومكافحة التمييز 

  .وقابلة للمقارنة مصداقية
مهـا جرميتـان ضـد       والرق أن جتارة الرقيق  على  التأكيد   الفريق العامل ويعيد    -١٠٨

جتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي     ، وخاصة   كذلك على الدوام   اعتبارمها   وجيب اإلنسانية
العامل بان تعويض ضـحايا     ويسلم الفريق    ).١٣ الفقرة عمل ديربان،  وبرنامجإعالن  (

قضية من قضايا حقوق اإلنسان اليت جيـب        جتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي والرق هو        
   . على حنو صحيحمعاجلتها
والفريق العامل، إذ يضع يف اعتباره الظروف الواقعية لكثري من املنحدرين مـن               -١٠٩

من أجـل   الفعال  اجة إىل العمل اإلجيايب     ، يشدد على احل    ومستوى معيشتهم  أصل أفريقي 
  .متتعهم حبقوقهم على قدم املساواةاملسامهة يف 

ويؤكد الفريق العامل أمهية مجع البيانات املصنفة لتمكني الناس مـن االعتـراف            -١١٠
  حسب أو جمموعة مستضعفة يف اجملتمعات،    /باملنحدرين من أصل أفريقي على أهنم أقلية و       

فريق العامل أيضاً أمهية االعتراف بضرورة محاية املنحدرين من أصل          ويؤكد ال . االقتضاء
  .بالصكوك الدولية املتعلقة باألقليات،  عندما يشعرون بأهنم يشكلون أقلية،أفريقي
ويسلم الفريق العامل بأن احترام التنوع وتعدد الثقافات هو وسـيلة لتكثيـف               -١١١

ويف . انب وما يتعلق بذلك من تعـصب      مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األج     
النمطيـة  قوالـب    يشدد الفريق العامل على أمهية التعلـيم يف مكافحـة ال           ،هذا الصدد 

زيادة املعرفة  العمل على   واألحكام املسبقة ضد املنحدرين من أصل أفريقي، ويشجع على          
  .احترامهاوتعزيز بأشكال التراث والثقافات املتنوعة 

عامل أن العديد من البلدان الغربية وعدداً كبرياً مـن بلـدان            ويالحظ الفريق ال    -١١٢
ويعتقد الفريق العامل أن حضورهم كان . منطقة البحر الكارييب مل حيضروا الدورة العاشرة

  . املنحدرين من أصل أفريقيظروفسيعزز ويثري املناقشات اليت دارت حول حتسني 
للمادة اً  نصرية والتمييز العنصري، وفق   ويؤكد الفريق العامل احلاجة إىل جترمي الع        -١١٣
إىل أن اآلثار خيلص الفريق العامل و .العنصري التمييز للقضاء على من االتفاقية الدولية     ٤

 واقفامليف  ، ال تزال منعكسة     الرقيق عرب احمليط األطلسي والرق     املترتبة على جتارة   الضارة
  .هممن أصل أفريقي وظروف معيشتإزاء املنحدرين العنصرية 

املنحدرين من أصل  كاف ملسامهات  إيالء اهتمام  أنه مل يتم   العامل ويالحظ الفريق   -١١٤
  .العاملية لتنمية يف اأفريقي
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 دورته العاشـرة   اليت وردت خالل   القلق إزاء املعلومات   الفريق العامل  ويساور  -١١٥
 اليب اللجـوء  طواملهاجرين    باللجوء إىل طرق غري متناسبة يف معاملة وترحيل        فيما يتعلق 
  .من أصل أفريقي املنحدرين والالجئني

 فيمـا يتعلـق   ودولية  منظمات إقليمية    بذلتها اجلهود اليت يدرك الفريق العامل    و  -١١٦
، عنـد   التعـاون  أمهية، ويشدد على    ديربان أفريقي يف سياق عملية    باملنحدرين من أصل  

  .مع هذه املنظمات عالقاتهمواصلة تعزيز  واالقتضاء،

  التوصيات  -باء   
حيث الفريق العامل الدول والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة، حـسب             -١١٧

االقتضاء، على أن تنفذ، على سبيل األولوية، األحكام املتعلقة بالسكان املنحدرين مـن             
أصل أفريقي والواردة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان والوثيقة اخلتامية ملؤمتر اسـتعراض             

  .لك التوصيات احلالية والسابقة للفريق العاملديربان، وكذ
السامية حلقوق اإلنسان،   األمم املتحدة   ويوصي الفريق العامل بأن تدرج مفوضية         -١١٨

يف قاعدة بياناهتا املتعلقة مبمارسات مكافحة التمييز العنصري اليت هي بـصدد وضـعها،              
   .فرعاً خمصصاً حلالة السكان املنحدرين من أصل أفريقي

 مـصطلح  تبـدأ اسـتخدام   ويكرر الفريق العامل دعوته إىل األمم املتحدة لكي           -١١٩
لفريد من نوعـه  يف أعماهلا بغية تسليط الضوء على التمييز اخلاص وا  " كراهية األفريقيني "

 استخدام مصطلحات مماثلـة      حيث إنه جيري   املنحدرون من أصل أفريقي،   الذي يواجهه   
 والدينيـة وغريهـا مـن اجملوعـات         ةثينيإلت ا للتصدي للوصم والتحيز ضد اجملموعا    

  .املستضعفة

والـرق  الفريق العامل الدول إىل االعتراف باستمرار آثار جتارة الرقيـق          ويدعو    -١٢٠
عرب احمليط األطلسي، على املنحدرين من أصل أفريقي وأوجه حرمـان هـذه اجملموعـة               

يب، حسب االقتضاء، للحـد   للعمل اإلجيا شاملة  وهتميشها عرب التاريخ، وإىل وضع برامج       
املنحدرين مـن   بني  والتمثيل الناقص   والعمالة الناقصة   من ارتفاع معدالت الفقر والبطالة      

  .أصل أفريقي
ويدعو الفريق العامل األمم املتحدة إىل إنشاء آلية خاصة تعيد فتح باب النقـاش        -١٢١

أشـكال   ودراسة   ، الرق ايا جتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي، وضح      ضحاياحول تعويض   
  .مناسبة لتلك التعويضات

، مبا  التعليمية هاويدعو الفريق العامل الدول إىل املشاركة يف إصالح شامل لنظم           -١٢٢
 النمطيـة   قوالـب يف ذلك التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، هبدف معاجلة ال          
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طـي الكتـب    ويوصي الفريق بأن تغ   . واألحكام املسبقة ضد املنحدرين من أصل أفريقي      
  . بتجارة الرقيق عرب احمليط األطلسي والرقاملتعلقةواضيع املاملدرسية للتاريخ تغطية وافية 

وحيث الفريق العامل الدول على االعتراف بالوضع الفريد للشباب املنحدرين من   -١٢٣
 تعزيـز وتنميـة روح      من أجل أصل أفريقي وإتاحة فرص مستهدفة وتنفيذ تدابري حمددة         

  .املشاركة النشطة يف مجيع قطاعات اجملتمعالقيادة و
السامية حلقوق اإلنسان بأن تعـزز      األمم املتحدة   ويوصي الفريق العامل مفوضية       -١٢٤

تنسيقها مع اهلياكل ذات الصلة التابعة ملنظمات إقليمية تتعامل مع أشخاص منحدرين من             
  .أصل أفريقي

 املتحدة إىل التحقيق يف املعلومات      ويدعو الفريق العامل الدول األعضاء يف األمم        -١٢٥
الواردة بشأن عدم تناسب الطرق املستخدمة يف معاملة وترحيل املهاجرين وطاليب اللجوء            

املتعلقة بكل من هـذه     والالجئني املنحدرين من أصل أفريقي، وإعادة النظر يف سياساهتا          
  . االقتضاءاملسائل، حسب

دوليـاً للـسكان    اً  اجملتمع الدويل عقـد   ويوصي الفريق العامل بشدة بأن يعلن         -١٢٦
املنحدرين من أصل أفريقي بغية زيادة توضيح التحديات اليت يواجهوهنا، وحتديد احللول،            

. وشن محلة مستمرة للقضاء على التمييز اهليكلي ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي     
 والذي حظي بقبـول  وينبغي اعتماد املوضوع الذي اقترحه الفريق العامل للسنة الدولية، 

السكان املنحدرون من أصل     "أال وهو اجملتمع الدويل على نطاق واسع كموضوع للعقد،        
  ".االعتراف والعدالة والتنمية: أفريقي
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  املرفق األول

  ول األعمالجد    
  .افتتاح الدورة  -١
  . مقرر الفريق العامل-انتخاب رئيس   -٢
  .إقرار جدول األعمال  -٣
  .العملتنظيم   -٤
  .الكلمة الرئيسية  -٥
  :إحاطات بشأن املسائل التالية  -٦

  ؛مشاركة الفريق العامل يف املنتدى املعين بقضايا األقليات  )أ(  
  ؛زيارة رئيس الفريق العامل إىل واشنطن  )ب(  
  ؛مشاركة الفريق العامل يف مناسبة يوم حقوق اإلنسان يف نيويورك  )ج(  

  .ستجداتاستعراض الفريق العامل للم: ١٠+ديربان  -٧
  :مناقشة مواضيعية بشأن حالة املنحدرين من أصل أفريقي  -٨

  ؛استعراض عام للحالة الراهنة  )أ(  
  رؤية الفريق العامل بشأن التمييز اإلجيايب؛  )ب(  
  مسامهة املنحدرين من أصل أفريقي يف التنمية العاملية؛  )ج(  
افـة هـؤالء    عدم إملام األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي وسواهم بثق          )د(  

  .األشخاص وتارخيهم وتقاليدهم
  .عرض استنتاجات وتوصيات الفريق العامل ومناقشتها  -٩

  .اعتماد استنتاجات الفريق العامل وتوصياته يف دورته العاشرة  -١٠
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Annex II 

[English only] 

  List of participants 

 A. Members 

• Mirjana Najchevska (Chairperson) 

• Linos-Alexander Sicilianos 

• Maya Fadel-Sahli 

• Verene Shepherd 

• Monorama Biswas 

 B. Member States 

Algeria, Angola, Argentina, Austria, Bahrain, Belgium, Bolivia (Plurinational State of), 
Botswana, Brazil, Chile, Côte d’Ivoire, Cuba, Ecuador, Egypt, France, Ghana, Greece, 
Guatemala, Haiti, India, Jamaica, Japan, Kenya, Lesotho, Mexico, Morocco, Nigeria, 
Pakistan, Panama, Portugal, Russian Federation, Rwanda, Serbia, Singapore, South Africa, 
Sudan, Switzerland, Tunisia, Uganda, Uruguay, Venezuela (Bolivarian Republic of), 
Zimbabwe 

 C. Non-Member States 

Holy See 

 D.  International organizations 

United Nations Population Fund, United Nations High Commissioner for Refugees, United 
Nations Children’s Fund (UNICEF) 

 E. Intergovernmental organizations 

European Union, Organization of American States 

 F. Non-governmental organizations in consultative status with the 
Economic and Social Council  

African Canadian Legal Clinic, Action internationale pour la paix et le développement dans 
la région des Grands Lacs (AIPD-GL), African Commission of Health and Human Rights 
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Promoters, Association of World Citizens, Cercle de recherche sur les droits et les devoirs 
de la personne humaine (CRED), Committee International for the Respect and Application 
of the African Charter on Human Rights (CIRAC), Culture of Afro-indigenous Solidarity, 
International Secretariat of the December 12th Movement, Foundation of National 
Monument Dutch Slavery Past, Human Rights Congress for Bangladesh Minorities 
(HRCBM), International Association against Torture, International Youth and Student 
Movement for the United Nations (ISMUN), Mouvement contre le racisme et pour l’amitié 
entre les peuples (MRAP), Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, Tiye 
International, World against Racism Network (WARN) 

 G. Non-governmental organizations not in consultative status with the 
Economic and Social Council  

Espace Afrique International, Mouvement international pour les réparations 

 H. Panellists and presenters 

• Hilary Beckles, Principal of the University of the West Indies 

• Githu Muigai, Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial 
discrimination, xenophobia and related intolerance 

• Pastor Murillo, member of the Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination 

• Diego Moreno, Department of International Law, Organization of American States 

• Roger Wareham, International Secretariat of the December 12th Movement  

• Marcelo Paixao, Federal University of Rio de Janeiro 

• Alma Jenkins, UNICEF, Regional Office in Panama 
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  املرفق الثالث

  قائمة الوثائق    
 رمز الوثيقة ةعنوان الوثيق

 A/HRC/18/AC.3/1 جدول األعمال املؤقت

 A/HRC/18/AC.3/1/Add.1  شروح جدول األعمال املؤقت

 A/HRC/18/AC.3/2  مذكرة من األمانة

        


