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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة عشرة

  فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أبريل / نيسان١ -مارس / آذار٢٨جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت٨د البن

  مناقشة مواضيعية بشأن حالة املنحدرين من أصل أفريقي

  *مذكرة من األمانة    
اعتمد املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل             -١

أغـسطس  / آب٣١بذلك من تعصب، املعقود يف ديربان جبنوب أفريقيـا يف الفتـرة مـن             
، إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين تضمنا توصيات ترمـي إىل   ٢٠٠١سبتمرب  /يلولأ ٨ إىل

تعزيز اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكـره              
  .األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

 فريق اخلرباء العامـل املعـين       ،٢٠٠٢/٦٨ بقرارها   ،وأنشأت جلنة حقوق اإلنسان     -٢
من ) د(٨، صياغة الفقرة    ٢٠٠٣/٣٠وأعادت اللجنة، بقرارها    . املنحدرين من أصل أفريقي   ب

وقرر جملس حقوق اإلنـسان، يف قـراره        .  ووسعت والية الفريق العامل    ٢٠٠٢/٦٨القرار  
، متديد والية فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي ملدة ثالث سنوات              ٩/١٤

  : ية فيما يليوتتمثل الوال. أخرى
دراسة مشاكل التمييز العنصري اليت يواجهها املنحدرون من أصل أفريقي            )أ(  

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

  معها؛عامة اجتماعات 
__________ 

 .تأّخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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اقتراح تدابري لضمان وصول املنحدرين من أصل أفريقي إىل نظام العدالـة              )ب(  
  على حنو كامل وفعال؛

تقدمي توصيات بشأن وضع تدابري فعالة للقضاء على التنمـيط العنـصري              )ج(  
  ؛ وتطبيق هذه التدابري وإنفاذهاللمنحدرين من أصل أفريقي

يـز العنـصري ضـد األفارقـة        مقترحات بشأن القضاء على التمي    وضع    )د(  
  واملنحدرين من أصل أفريقي يف مجيع أحناء العامل؛

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

 للقضاء على التمييـز     طويلال و توسطامل و قصريلآلجال ال وضع مقترحات     )و(  
ي ضد املنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة ضرورة التعاون الوثيق مع املؤسسات             العنصر

الدولية واإلمنائية ومع الوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة من أجـل تعزيـز              
  : ما يليمنهابعدة أنشطة  عن طريق االضطالع أفريقيحقوق اإلنسان للمنحدرين من أصل 

 اهتمام خـاص     بتوجيه ان للمنحدرين من أصل أفريقي    حتسني حالة حقوق اإلنس    '١'
  الحتياجاهتم، بوسائل منها إعداد برامج عمل حمددة؛

وضع مشاريع خاصة، بالتعاون مع املنحدرين من أصل أفريقي، لدعم مبـادراهتم             '٢'
على مستوى اجملتمعات احمللية ولتيسري تبادل املعلومات والدراية التقنية بني هـؤالء            

   يف هذه اجملاالت؛السكان واخلرباء
االتصال باملؤسسات املالية واإلمنائية والربامج التنفيذية والوكـاالت املتخصـصة           '٣'

التابعة ملنظومة األمم املتحدة بغية اإلسهام يف الربامج اإلمنائية املوجهة إىل املنحدرين            
من أصل أفريقي، عن طريق ختصيص استثمارات إضافية لُنظُم الرعاية الـصحية،            

 ومياه الشرب، وتدابري مراقبة البيئة، وتعزيز تكافؤ        لكهرباء،، واإلسكان، وا  والتعليم
يف إطـار   الفعالة   أو   ةستراتيجيات اإلجيابي االتدابري و وغري ذلك من ال   فرص العمل،   
  .حقوق اإلنسان

 يف دوراته التالية    اجلعُي التوصية بأن    ،قرر الفريق العامل، يف دورتيـه األوىل والثانية      و  -٣
ورأى الفريـق   ). E/CN.4/2003/21( حمددة تتصل حبالة املنحدرين من أصل أفريقي         مواضيع

العامل أن هذا النهج سيتيح للخرباء املدعوين الذين سيبحثون مواضيع خمتارة فرصة للمسامهة             
يف املناقشات اليت ستجرى يف الدورات وإثرائها، وسيفضي إىل صياغة تـدابري وتوصـيات              

واتبع الفريق العامل هذه املنهجية يف دوراته الثالثة والرابعة         . نسانموجهة إىل جلنة حقوق اإل    
 بتحليـل   السابعة منهجية مماثلة، لكنه قام    واتبع الفريق العامل يف دورته      . واخلامسة والسادسة 

 واالستنتاجات املعتمدة يف دوراته السابقة هبدف استخالص وصياغة مسامهته يف           حظاتاملال
واستعرض الفريق العامل، يف دورتـه      . ة ملؤمتر استعراض نتائج ديربان    أعمال اللجنة التحضريي  
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الثامنة، العمل املنجز يف الدورات السابقة واملنهجيات املتبعة وقام بتحليل حالـة األطفـال              
ويف الدورة التاسعة، حبث الفريق العامل موضوع التمييز اهليكلي         .  أصل أفريقي  مناملنحدرين  

درين من أصل أفريقي، باإلضافة إىل األنشطة اليت ميكن القيام هبـا        من حيث تأثريه على املنح    
  ).٢٠١١( بالسنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقيلالحتفال 

 السنة الدولية للمنحدرين    ٢٠١١سنة   ٦٤/١٦٩وأعلنت اجلمعية العامة، يف قرارها        -٤
والتعـاون اإلقليمـي    هو تعزيز اإلجراءات الوطنية     هذه السنة   واهلدف من   . من أصل أفريقي  

من أجل متتُّع املنحدرين من أصل أفريقـي متتُّعـاً كـامالً بـاحلقوق االقتـصادية                والدويل  
 والسياسية، ومشاركتهم واندماجهم يف مجيع جوانب اجملتمـع         ملدنيةواالجتماعية والثقافية وا  

الثقافية، وزيادة املعرفة بتراثهم وثقافتهم مبا مها عليه من         السياسية واالقتصادية واالجتماعية و   
وشّجعت اجلمعية العامة، فيما شّجعت، الوكاالت املتخصـصة التابعـة          . تنوُّع واحترامهما 

 القيام، كل منها يف حدود واليته واملوارد املتاحة لـه، باإلعـداد             ىملنظومة األمم املتحدة عل   
. اختاذه من مبادرات من شأهنا اإلسهام يف جنـاح الـسنة          لالحتفال بالسنة وحتديد ما ميكن      

 عـن   هاسياق دورته العاشرة، لوضع السنة يف       وعمالً هبذا القرار، سيسعى الفريق العامل، يف      
 حالياً املنحدرون من أصل أفريقي، والعمل اإلجيايب ملكافحة         هاطريق مناقشة احلالة اليت يواجه    

 ومسامهة املنحدرين من أصل أفريقـي يف التنميـة          التمييز ضد املنحدرين من أصل أفريقي،     
وسواهم بثقافة هؤالء األشـخاص    املنحدرين من أصل أفريقي     األشخاص  العاملية، وعدم إملام    

  .استنتاجات وتوصيات يف هذا الشأنوتارخيهم وتقاليدهم، وصياغة 
صـل أفريقـي    املنحدرون من أ  حالياً  وستركِّز املناقشة املتعلقة باحلالة اليت يواجهها         -٥

لألغذيـة  ويدعو مؤمتر القمة العاملي     . تركيزاً خاصاً على احلق يف الغذاء وعلى معدالت الفقر        
اجلوع والفقر املدقع، ومها مفهومان مترابطان، مبقـدار        تقليل  واألهداف اإلمنائية لأللفية إىل     

ي من  وسيعاين عدد كبري من جمتمعات املنحدرين من أصل أفريق        . ٢٠١٥ عام   لولالنصف حب 
وسـتدعو  . سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي ليس بسبب نقص الغذاء وإمنا بسبب الفقـر            

احلاجة يف السنوات اخلمس القادمة إىل اختاذ التدابري للحد من الفقر والقضاء علـى اجلـوع                
  . أصل أفريقينالذي يؤثر يف املنحدرين م

يقة اخلتامية ملؤمتر اسـتعراض     وهناك تسليم يف إعالن وبرنامج عمل ديربان ويف الوث          -٦
نتائج ديربان بأن العمل اإلجيايب عنصر أساسي يف النضال الدويل ضد العنـصرية والتمييـز               

وفضالً عن ذلك، فإن مفهوم التدابري اإلجيابية مفهوم ُتقره االتفاقية الدولية للقضاء            . العنصري
ى التمييز العنصري مبزيد مـن       أشكال التمييز العنصري وقد تناولته جلنة القضاء عل        يععلى مج 

واهلدف من التدابري اإلجيابية هو هتيئة الظـروف للجميـع          . ٣٢التفصيل يف توصيتها العامة     
للمشاركة الفعالة يف صنع القرار وإعمال احلقوق املدنية والثقافية واالقتـصادية والـسياسية             

 املنحدرين مـن أصـل      غري أن . واالجتماعية يف مجيع جماالت احلياة على أساس عدم التمييز        
أفريقي كثرياً ما يواجهون معاملة متييزية يف جماالت مثل التوظيف واإلسكان والتعليم والثقافة             
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ُنفِّذت سياسات العمل اإلجيايب يف خمتلف البلدان، وخباصـة         قد  و. واملشاركة يف احلياة العامة   
عالة، وضرورية يف كثري مـن   يف القطاع العام والتعليم، وثبت أهنا أداة ف       توظيففيما يتعلق بال  

  .حيان، لتحقيق املساواة الفعلية للمنحدرين من أصل أفريقي يف تلك اجملاالتاأل
وال حتظى مسامهة املنحدرين من أصل أفريقي يف التنمية العاملية باالعتراف يف كـثري       -٧

 الذي فهناك علماء واقتصاديون منحدرون من أصل أفريقي، مثل فيليب إمييغوايل. من األحيان
ساهم يف اختراع اإلنترنت، ولويس التيمر الذي ساعد يف تطوير املصباح الكهربائي، والسري             

 لويس الذي وضع نظريات هامة بشأن التنمية االقتصادية، أسهموا إسهاماً كـبرياً             روليام أرث 
يف التقدم االجتماعي والتنمية العاملية لكن أمساءهم ظلت غري معروفة على نطاق واسـع يف               

  .كثري من األحيان
 تاريخ املنحدرين من أصل أفريقي إىل جتارة الرقيق عـرب احملـيط األطلـسي               ويعود  -٨

والسكان املنحدرون من أصل أفريقي الذين يعيشون يف مجيـع          . واهلجرة إىل القارة األفريقية   
 الكارييب، أحناء العامل، وإن كانت غالبيتهم يف أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر   

وقد جلب أفارقة الشتات تقاليد من القارة األفريقية وحـافظوا  . اإلثنياتخليط كبري من هم  
وساهم املنحدرون من أصل أفريقي يف التنمية الثقافية        . عليها وأنتجوا ثقافات فريدة ودينامية    

 لةة لسنوات طويغري أنه نتيج. لبلداهنم يف جماالت مثل اللغة واملوسيقى واألدب والفنون املرئية  
من العزل والتمييز العنصري، منت تقاليد املنحدرين من أصل أفريقي وثقافتهم بصورة منفصلة   

مل تـدرج يف    كبري من الـسكان و    قطاع  لدى  املعرفة هبا قليلة    تزال   يف كثري من األحيان وال    
  .تعليميةالناهج العديد من امل

 ويضع استنتاجات وتوصيات هبدف     وسيناقش الفريق العامل الظواهر املذكورة آنفاً       -٩
  .التصدي للتحديات الراهنة اليت يواجهها املنحدرون من أصل أفريقي

        


