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   مقدمة- أوالً 
 ١٨ إىل   ١٤ن أصل أفريقي دورته السابعة يف الفترة من         عقد فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين م         - ١

  . يف مكتب األمم املتحدة جبنيف٢٠٠٨يناير /كانون الثاين

وانتخب الفريق العامل بيتر ليسا كاسـاندا  .        والبحوث        والربامج         العمليات     شعبةوافتتحت الدورة مديرة   - ٢
  . مقرراً له- رئيساً 

  .اقشاتويعكس هذا التقرير اجملرى العام للمن  - ٣

  تنظيم الدورة -  ثانياً
وحضر هذه الدورة .  غري علنية وجلسة واحدةلنية جلسات ععقد الفريق العامل أثناء دورته السابعة مثاين  - ٤

، وجو فرانس، وجورج نيكوالس جّبور، وإيرينا       )املقرر -  الرئيس(بيتر ليسا كاساندا    : األعضاء التالية أمساؤهم  
 دولة عضواً ومراقب واحد عن دولة غري عضو، وسـت           ٤١رها مراقبون عن    زالتيسكو؛ كما حض   -  مورويانو

نظر املرفقان األول والثاين لالطالع على قائمة املشاركني ا. (منظمات غري حكومية ومنظمة حكومية دولية واحدة
  .)١()وجدول األعمال

  ملداوالتاموجز  - ثالثاً 
  .االفتتاح كلمة مديرة العمليات لقتأ  - ٥

ديربان  ه مت إحراز بعض التقدم منذ انعقاد املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية يف            أن ديرة العمليات م تعلنوأ  - ٦
 يكونون وأشارت إىل أن السكان املنحدرين من أصل أفريقي كثرياً ما         .  ولكن ما تزال هناك حتديات هامة      ٢٠٠١يف عام   

 سُيعقد يف عام مؤمتر ديربان االستعراضيالت إن وق. األقل حظاً فيما يتعلق باحلصول على التعليم والسكن والعمل
 ديربان يف قُطعت فرصة ساحنة لقياس مدى التقدم احملرز يف الوفاء بااللتزامات اجلديرة بالثناء اليت مما ميثل ،  ٢٠٠٩
أن السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف مجيع أحناء العامل يف الشتات، وكـذلك يف               وأضافت  . ٢٠٠١يف عام   
يف حياهتم اليومية من التوصيات اليت طرحها الفريق العامل على اللجنة التحضريية ملؤمتر ميكن أن يستفيدوا ، أفريقيا

  .ديربان االستعراضي

 ميكن فهم   ، إذ ال  إىل أن النقص يف البيانات املفصلة يضر بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي            تشاروأ  - ٧
وذكّرت احلضور . دقيقةوبيانات مفصلة إذا مل تتوفر  حل دائم وشامل الوضع القائم فهماً واضحاً وال الوصول إىل

وأعربت مديرة العمليـات  . بأن التنميط العنصري مشكلة خطرية يعاين منها السكان املنحدرون من أصل أفريقي    

                                                      

مجيع ورقات العمل اليت قدمها اخلرباء واملشاركون متاحة لدى األمانة أو ميكن االطالع عليها علـى موقـع                   )١(
 .http://www2.ohchr.org: مفوضية حقوق اإلنسان
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ية الـيت   املؤمتر ستكون أداة مهمة يف السري قُُدماً بالكفاح ضد العنصر         تصدر عن   عن يقينها من أن الوثيقة اليت س      
  .يعاين منها السكان املنحدرون من أصل أفريقي

وقال إنه جيب التصدي على     . املقرر مديرة العمليات واخلرباء على اختيارهم إّياه رئيساً        -  وشكر الرئيس   - ٨
ب بتوجيه اللجنة ورّح. سبب يف أذى كبري وإن ذلك األسبوع سيكون فرصة ملضاعفة اجلهودتالفور لآلفات اليت ت

ية دعوة إىل آليات حقوق اإلنسان، كفريق اخلرباء العامل، للمساعدة يف وضع وتقدمي توصيات عن طريق التحضري
على حضورهم وعلى مـا سـيقدمونه مـن         حلقات املناقشة   املقرر أعضاء    - وشكر الرئيس   . املفوضية السامية 

  .للجنة التحضرييةمسامهات اليت يعلم أهنا سُتثْري النقاش اخلتامي واملسامهة النهائية يف عمل ا

  .اعُتمد جدول األعمال املؤقتوقد   - ٩

 من جدول األعمال موجِّهاً عناية الفريق العامل إىل ضـرورة تـشجيع           ٥املقرر البند    -   الرئيس عرضو  - ١٠
  .لجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضيإىل ال بغية تقدميها حمددةاملناقشة واخلروج بتوصيات 

نقاش غين ومسهب تفادياً للثغرات وبغية إجراء  قصد التشجيع على اجملموعة األفريقيةسم وأُلقيت كلمة با  - ١١
عرب عن رغبة يف أن يتحد الفريق العامل وأعـضاء          أُكما  . الفريق العامل إىل خامتة إجيابية    دورة  ضمان وصول   

  . حنو فعال علىواليتهلالفريق العامل حلقات املناقشة واملراقبون عن الدول من أجل ضمان أداء 

حتليل االستنتاجات والتوصيات اليت تقدم هبا الفريـق          - ألف 
  العامل يف دوراته السابقة

  مة العدلإقا  :‘١‘)أ(٥البند 

عن اليت أعّدها ورقة القدم السيد فرانس، عضو الفريق العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي،   - ١٢
عن اجتماع عقده االحتاد األفريقي يف باريس مع السكان املنحدرين من فاستهل عرضه بتقرير موجز . إقامة العدل

بني مستدامة إنشاء عالقات شراكة هو ذلك االجتماع قال إن الغرض من و. أصل أفريقي الذين يعيشون يف أوروبا
عمل قابل  السكان املنحدرين من أصل أفريقي من مجيع أحناء العامل وبني القارة األفريقية عن طريق وضع برنامج                 

الوصول إىل القضاء بالنسبة للسكان املنحدرين      يف  على الفوارق   ، يف ورقته،    وسلط السيد فرانس الضوء   . لإلجناز
، خـالل   وأبرز السيد فرانس أيضاً   . من أصل أفريقي باملقارنة مع جمموعات عرقية أخرى يف جمتمع من اجملتمعات           

ريقي من أشد اجملموعات ضعفاً وأكثرها تعرضاً للتمييز        كون السكان املنحدرين من أصل أف     العرض الذي قدمه،    
ولذلك السبب فإهنم حيتاجون إىل آليات قانونية خاصة حلماية حقهم ليس فيما يتعلق باحلصول على حماكمة نزيهة 

 حتديـد وذكر السيد فرانس كذلك ضرورة      .  أيضاً  وإمنا يف مجيع مناحي النظام القضائي األخرى       حسبوعادلة ف 
  .ملمارسات الفضلى من خمتلف املناطق اليت ميكن استخدامها بفعالية يف مكافحة آفة العنصريةومقارنة ا

  .بتأييد عاموحظيت األفكار واملفاهيم اليت عرضها السيد فرانس   - ١٣
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وفتح السيد كاساندا، رئيس الفريق العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي، باب املناقشة يف                 - ١٤
  .مة العدلموضوع إقا

ـ                  - ١٥  ةوقدم عدد من احلاضرين تعليقاهتم مبيِّنني قلة الفرص املتاحة للوصول إىل القضاء ليس من حيث إقام
فحسب، وإمنا كذلك من حيث عدم متثيل السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف األنظمة القـضائية ويف                 العدل  

  .العليا يف العديد من البلدانالتعيينات القضائية ويف حماكم الصلح وصوالً إىل احملاكم 

  .ومت االعتراف بأمهية توفر معلومات مفصلة عن وجود السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف نظام القضاء  -١٦

 عالقتـه   من حيـث  وأثريت مسألة الوضع االقتصادي الذي يعيشه السكان املنحدرون من أصل أفريقي              - ١٧
 يويؤد. متثيل قانوين جيد  التمكن من احلصول على     الية على حقهم يف      نقص املوارد امل   ية تأثري إقامة العدل وكيف  ب

 مما يـؤثر  ،ذلك الوضع إىل احلصول على دفاع حمدود أو غري كاف وهو ما قد يفضي بدوره إىل أحكام بالسجن        
الحقاً على جمتمع السكان املنحدرين من أصل أفريقي حيث يتقلص عدد األشخاص القادرين على العمل للمسامهة 

التمييز يف نظام القضاء، وكانـت ليلـى         مسألة   إجراء دراسة تتناول  من أجل   وقد ُوجه نداء    . يف االقتصاد احمللي  
  .ملتابعة اقتراح ليلى زروقيفترة طويلة وقيل إن الوقت قد حان منذ . زروقي أول من اقترح إجراء تلك الدراسة

نف ومن ضحايا سوء إقامة العـدل هـم مـن    وجاء يف بعض التعليقات أن العدد األكرب من ضحايا الع      - ١٨
  .أكد عدة معلقني على ضرورة حتديد األسباب الكامنة وراء هذا األمرو ،الشباب املنحدرين من أصل أفريقي

املساواة العرقية تكون الغاية منه حتديد أمور من قبيل خاص بتعليق آخر بشأن ضرورة وضع مؤشر أُبدي و  - ١٩
خاصـاً  وقُدم اقتراح بأن يضع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مؤشـراً           . ة العدل  العنصري يف سياق إقام    لتعسفا
  .املساواة العرقية كجزء من املؤشر الذي وضعه بشأن التنمية البشريةب

ما إذا كان الفريق العامل قد حدد أية أشكال من املمارسات الفضلى اليت ذكرها              عوسأل أحد احلضور      - ٢٠
 على ذلك أن الفريق العامل كان قد أشار، يف دورتيه األوىل والثانية، إىل ضـرورة             ولوحظ عالوة . السيد فرانس 

. إجراء املزيد من الدراسات وإىل جتميع بيانات تتعلق بانتقاء أعضاء هيئة احمللفني وبالعنف الذي متارسه الـشرطة          
 قد ارتئيو.  حتديداًاهة اليت ستقوم هبضرورة إجراء مثل تلك الدراسة، فإنه مل ُيَشر أبداً إىل اجلقد أشري إىل ومع أنه 

  .أن تلك الدراسة ستعود بفائدة كبرية على مؤمتر ديربان االستعراضي

وشكر السيد فرانس احلضور على مسامهاهتم وأكد على أمهيتها بالنسبة للجنـة التحـضريية ولعمليـة                  - ٢١
 أضاف السيد فرانس    د فق ،علقة بإقامة العدل  أحد أهم العوامل املت    يهونظراً ألن هيئة احمللفني     . استعراض ديربان 

  . العرقية يف البلد املعيناتهيئة حملفني تعكس الديناميأمام حماكمة املدعى عليهم ال بد من أنه 

مث قال السيد فرانس إنه من الصعب حتديد عدد األشخاص الذين ال يتاح هلم الوصـول إىل القـضاء بـشكل                       -٢٢
  . هذا القول بشكل خاص على أشخاص ينتمون إىل شرائح جمتمعية بعينهانطبقوي. مناسب، خاصة يف البلدان الكبرية
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جيب وقال إن املمارسات الفضلى، مبا فيها خطط العمل الوطنية، اليت ثبتت فعاليتها يف منطقة من املناطق    - ٢٣
  .يف مناطق أخرىأن ُتطبق 

فال تزال هناك حاجة . قوات الشرطةب يف صفوف اوشدد السفري كاساندا على مشكلة اإلفالت من العق  - ٢٤
من أجل  عراقالشرطة من مجيع األأفراد إىل حتديد مبادئ توجيهية وتوصيات وعقوبات فيما يتعلق بضرورة جتنيد 

 إنفـاذ التنوع العرقي وضمان إدراج مبادئ حقوق اإلنسان يف التدريب الذي يتلقاه املوظفون املكلفون ب             مراعاة  
  .لك التوصيات صعوبة كبرية ما مل تتوفر اإلرادة السياسية الضروريةوستعترض تنفيذ ت. القانون

الدراسة األوىل  ذلك  مثال على   ساق ك على مسألة املمارسات الفضلى،     السيد فرانس   ويف معرض تعليق      - ٢٥
وأشـار  .  الدستورية يف خمتلف البلـدان رطاألوقال إن تلك الدراسة فحصت   . إطار جملس أوروبا  يف  اليت أُجنزت   

الوزارة املسؤولة بنشاط كبري على مجـع  تعمل ففي بلجيكا، مثالً، . ك إىل أن بعض البلدان أنشط من غريها      كذل
  .البيانات املفصلة

أّما فيما خيص مؤشر املساواة العرقية، فقد قال السيد فرانس إن هناك فكرةً جيب أن تـدَمج يف ذلـك                      - ٢٦
مع أو بدون إبداء   ات ذات الصلة    يعلى املعاهدات واالتفاق  صدقت  قد  ما إذا كانت الدول      تتمثل يف وهي   ،املؤشر

  . عملية ينبغي إدراجها يف املؤشراتهذه معلومف.  بصددهاحتفظات

  سائط اإلعالمو  :‘٢‘)أ(٥البند 

استهل السيد فرانس، اخلبري العضو يف الفريق العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي، عرضه                 - ٢٧
.  يف عملية التنمية    اإلعالم  ووسائط التصالعلى أنه ال ينبغي التقليل من أمهية دور ا        مؤكداً  م  بشأن وسائط اإلعال  

فمعظم وسائل اإلعالم الغربية تعامل ثقافات األمم املصنَّعة على أهنا متفوقة وثقافات األمم النامية على أهنـا أدىن        
فالصور . ألوضاع يف شىت أحناء العامل    إىل ا اجلمهور  نظرة   يف تشكيل    الً هائ اًوسائط اإلعالم تأثري  قال إن ل  و. مرتلة

وتقع على عاتق وسائط اإلعالم مسؤولية      . اليت يروِّجها اإلعالم الغريب عن أفريقيا هي على العموم صور تشويهية          
  .سلوك خاصة بوسائط اإلعالمقواعد لذلك فإنه من الضروري وضع مدونة و. وواجب مكافحة العنصرية

زالتيسكو، عضو الفريق العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصـل           -  إيرينا مورويانو وأعربت السيدة     - ٢٨
بل إن عليها أيضاً    ليس ذلك فحسب،    . توفري املعلومات  يف   اً هام اًأفريقي، عن اعتقادها بأن لوسائط األعالم دور      

.  الكفاية عـن املـسؤوليات     هيفالناس يتحدثون دائماً عن احلقوق ولكنهم ال يتحدثون مبا ف         . قدراً من املسؤولية  
  . الدور التربوي والتدرييب لوسائط اإلعالم يف منع التمييزمثلويت

وُضرب مثال على ذلك بسرد واقعة      . الترابط بني وسائط اإلعالم وإقامة العدل     أُبدي تعليق حول أمهية     و  - ٢٩
صرية عوض أن ختفف من حدتـه       وسائط اإلعالم عندما أجَّجت وضعاً متوتراً ذا خلفية عن        استهتار   فيها   يتجلى

حيث بثت صوراً ظهرت فيها بوضوح كالٌب شرسة وهي تنهش أجساد مهاجرين سود من موزامبيق على احلدود 
 ولـيس فقـط     ، على أمهية أن تتحلّى وسائط اإلعالم عموماً       ذلكوشدد املعلِّق ك  . بني جنوب أفريقيا وموزامبيق   

  . الصور واحملتوى الذي ختتار بثه بالتعقل إزاء نوع،وسائط اإلعالم املُْدَمجة
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سلوك خاصة بالصحفيني وتـساءل  قواعد لوضع مدونة الفعلية وتناول أحد احلضور يف كلمته اإلمكانية         - ٣٠
  .عن إمكانية معرفة اإلطار الزمين الذي سيستغرقه تنفيذ تلك املدونة وعمَّن سيقوم بتنفيذها

قواعـد  ن أن أسئلة عدة قد ُتطرح بشأن تنفيذ مدونـة           وأكد بعض املعلقني اآلخرين أنه على الرغم م         - ٣١
وأكد صاحب التعليق على أنه ينبغي اختاذ تـدابري         .  أمد بعيد  السلوك، فإنه يلزم الشروع يف عمل حان أوانه منذ        

وخص املعلِّق بالذكر وثيقة اعُتمدت أثناء املؤمتر الوزاري املعين بالسكان          . توصي حبماية حقوق ومسعة األشخاص    
وذكّر املراقب يف ذلك . سلوكقواعد  وطالبت بوضع مدونة ٢٠٠٧درين من أصل أفريقي الذي انعقد يف عام املنح
يف الصحف الدامنركية عندما قال إنه على الرغم مـن  ُنشرت  برد فعل توين بلري على الرسوم الشهرية اليت          صددال

رباطة اجلأش تالفياً الستخدام حرية التعـبري       نه ينبغي التحلي ببعض     فإكون الرسوم ليست أفعاال خمالفة للقانون،       
  .ذريعة لكيل الشتائم

مسألة بالغة األمهية داخـل األمـم       هي  واتفق اجلميع على أن طبيعة الصور اليت تقدمها وسائط اإلعالم             - ٣٢
زنة بـني   ومت التوكيد على أنه ينبغي النظر إىل تلك املسألة من منظور تقدمي وأنه ينبغي السعي إىل املوا                . املتحدة

ومت التشديد على األمهية اخلاصة اليت      . حرية التعبري وحماوالت احلد من التحريض على الكراهية العنصرية والدينية         
  .يكتسيها وضع قوانني تناهض وسائط اإلعالم اليت تبث الكراهية

سلوك تتبعها د قواعينبغي أن يكون بدء املفاوضات مع احتاد الصحفيني الدويل على وضع مدونة قيل إنه و  - ٣٣
  .وسائط اإلعالم واحدة من اخلطوات األوىل لتناول هذه املسألة

أشري و. لعنفللنساء السود يف وسائط اإلعالم مما يساهم يف جعلهن ضحايا أشري إىل التصوير السليب لكما   - ٣٤
 ،مريكا الالتينية الشباب املنحدرون من أصل أفريقي الذين يصوَّرون كمجرمني يف وسائط اإلعالم يف أ            كذلك إىل   

فهم ال يـصوَّرون    . ورياضيني حمتملني فقط  " الراب"ألغاين  ينبغي أن يكون مثة بديل لتصوير املراهقني كمغنني         قيل إنه   و
  .بشكل يبني امتالكهم القدرة على العمل كمهنيني

ءل وقد يكون وقال أحد أعضاء فريق اخلرباء إن ملكية وسائط اإلعالم حكر على فئة قليلة ما فتئت تتضا    - ٣٥
وقـد  . ذلك أحد األسباب الرئيسة اليت تكمن وراء إعطاء صورة سلبية عن السكان املنحدرين من أصل أفريقي               

ر هبا  الكيفية اليت تصوّ  بشأن  وسائط اإلعالم   مع  تكون عملية استعراض ديربان فرصة ساحنة للبدء يف حوار صريح           
  .السكان املنحدرين من أصل أفريقي

بوسائط اإلعالم البديلة، كاإلنترنت، قيل إن تلك الوسائط مهمة جداً ألن الوصول إليهـا              وفيما يتعلق     - ٣٦
األمم املتحـدة   وُدعي كل من الفريق العامل ومفوضية       . متيسر ملعظم الشباب الذين يتواصلون بنشاط من خالهلا       

، أثنـاء   "يو ْتُيوب "ديلة، كموقع    إىل االستفادة من املنافذ اليت تتيحها وسائط اإلعالم الب         حلقوق اإلنسان السامية  
إجراء عملية استعراض ديربان بقصد تشجيع الشباب على املشاركة يف أنشطتها عرب اإلنترنت وعرب غـريه مـن                  

  .القنوات اإلعالمية البديلة

السكان املنحدرين مـن    قضايا  اليت تتناول   ، كماً ونوعاً،    مث أتى بعد ذلك ِذكر غياب التقارير اإلعالمية         - ٣٧
 يف  اًهناك فائـض  ، كما أن     حيث يتم جتاهل املشاكل ذات األمهية اخلاصة بالنسبة ألولئك السكان          ، أفريقي أصل
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وسـيكون مـؤمتر ديربـان      . سـيئ مظهر  التقارير اإلعالمية اليت ُتظهر السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف           
كان مؤمتر ديربان قد حظي يف      قد  و. داالستعراضي فرصة ممتازة كي ال متر عملية ديربان دون أن يلتفت إليها أح            

طمست جدول أعمال ديربان قد سبتمرب / إال أن مأساة احلادي عشر من أيلول     ،كبرية بتغطية إعالمية    ٢٠٠١عام  
  .من وجدان العامل

وشدد أحد املراقبني على وجوب توفر خليط من التدابري امللزمة والطوعية اليت يكون على وسائط اإلعالم   - ٣٨
 مشكلة متعاظمة هتدد السلم والتقدم      متثلوذهب أحد احلضور إىل أن التقارير اإلعالمية املزيَّفة         . تنفيذهااختاذها و 
  .يف العامل

يف أوروبا اليت كان قد كثُر فيها مجاعية طار القانوين الدويل قد ُوضع بعيد حدوث جرمية إبادة اإلوقيل إن   - ٣٩
د طوى النسيان ذلك الفصل املظلم من التاريخ مبرور الزمن ونتيجة وق. التحريض على الكراهية العنصرية والدينية   

وادث التحريض على الكراهية    التصدي حل  "عتبة"لذلك فإنه ينبغي ختفيض     و. تمتع الناس بدرجة أكرب من حرية التعبري      ل
جود آلليات مراقبة    حيث ال و   ،وقيل أيضاً إن وسائط اإلعالم ال ختضع يف الوقت الراهن ألي تدقيق           . العنصرية والدينية 

 ففي حني أن احلق يف اعتناق رأي ما هو حـق     .ومثة فرق بني حرية التعبري وحرية الرأي      . فعالة خاصة بوسائط اإلعالم   
  .املس بتمتع الغري حبقوقهم اخلاصةنطوي على حرية التعبري إذا كانت تفإن هذا ال ينطبق على مطلق، 

يق العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي، إن وسائط  وقال السيد فرانس، أحد اخلرباء يف الفر        - ٤٠
 وإن الثراء املايل والتقين حيدِّد ما يقال يف التقارير اإلعالمية وما يصدَّر إىل باقي أحناء                هيمنةاإلعالم الغربية هي امل   

 يتحكمون يف تدفق األخبار بيَّنت أن حفنة قليلة من وكالء األنباء ال يزالون قد  وذكر أن معظم الدراسات     . العامل
وأضـاف  . األخبار يّتبعون نفس خطوط تدفق األخبار     ناقلي  جعل أغلب   قد  العاملية وأن ذلك، حسب اعتقاده،      

 وتابع قائالً إن الوضع يزداد سوءاً ألنـه         .موضحاً أن هناك تركّزاً هائالً لوسائط اإلعالم وأن ذلك ميثل مشكلة          
  . تظهر فيها أفريقيا كقارة مظلمة ومتخلفة صور أخذهتا وسائط اإلعالمجيري نشر

  حلصول على التعليما  :‘٣‘)أ(٥البند 

زالتيسكو، عضو الفريق العامل املعين بالسكان املنحدرين مـن أصـل    -  قدمت السيدة إيرينا مورويانو   - ٤١
يع جلـسة   فأكدت على العالقة اليت تربط مواض     . احلصول على التعليم  مسألة  أفريقي، عرضها الذي تناولت فيه      

أن املساواة  ملؤكد  اقالت إن من    و. التعليمجمال   اتفاقية اليونسكو ملناهضة التمييز يف       ثلالعمل والصكوك الدولية م   
يف فرص تلقي التعليم وتقليص وإهناء أوجه احلرمان اليت تراكمت لدى السكان املنحدرين من أصل أفريقي عـرب                  

د من توفره قبل حتقيق املساواة يف ممارسة باقي حقوق اإلنـسان،      شرطٌ ال ب  هي  التاريخ بسبب العنصرية والتمييز     
. سياسية، مبا يف ذلك الوصول إىل مجيع مستويات صنع القرار         ومدنية  وثقافية  واجتماعية  وكانت اقتصادية   أسواء  

ملة من جزءاً ال يتجزأ من اجملموعة الكاتشكل وراء كون التوصيات املتعلقة بالتعليم الذي يكمن وذاك هو السبب 
  .االستنتاجات والتوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل خالل مدة واليته

الفريق العامل، عرضاً بشأن    أعمال  املدعوين للمشاركة يف    اخلرباء  وقدمت السيدة آملا جينكيرت، وهي من         - ٤٢
العالقـات  يف  أثر التعلـيم    لت السيدة جينكيرت بإجياز   وحلّ. التعليم املتعدد الثقافات يف أمريكا الالتينية والكارييب      
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ترى أنه يستحيل احلديث عن احلق يف التعليم دون التفكري العميق يف مسألة هي و. يف بلدان أمريكا الالتينيةالعرقية 
  .التمويل الذي ال جيب االكتفاء بزيادته بل جيب أيضاً توزيعه بصورة منصفة

فرص التعليم املوجودة يف أمريكا الالتينية تـشاَهد        وجاء يف أحد التعليقات أن أوجه انعدام املساواة يف            - ٤٣
فجادل أحد املعلقني قائالً إن نظام التعليم يف الواليات املتحدة قد ُوجه على حنو جيعل               . أيضاً يف الواليات املتحدة   

  .األطفال السود غري مؤهلني ملمارسة مهن تتطلب مهارات معينة عندما يتركون الدراسة

قيل إنه مل يتم بعـد بنـاء   يق بشأن التضارب احلاصل يف التعامل مع العهدين الدوليني و     أيضاً تعل أُبدي  و  - ٤٤
  .جسور بينهما

وجاء يف تعليقات أخرى أن املشكلة، يف بعض احلاالت، ال تكمن يف احلصول على التعليم بقدر ما تكمن   - ٤٥
 املنحدر مـن    النشءسية ختفق يف تعليم     وأبرزت تلك التعليقات كون معظم املناهج املدر      . يف نوعية التعليم املتاح   

وألن التعليم يفضي يف هناية . طلسيألأصل أفريقي مسائل مهمة من قبيل تاريخ ثقافتهم وجتارة الرقيق عرب احمليط ا            
األمر إىل احلصول على وظائف أفضل، يعتقد املعلقون أن مشاكل العنصرية وفرص احلصول على التعليم أمـران                 

  .ةلا مبشاكل العنصرية والعماًقوثيارتباطاً  يرتبطان

وقالـت إنـه جيـب    . وشددت السيدة جينكيرت على ضرورة متكني الشباب املنحدرين من أصل أفريقي   - ٤٦
 ُممكَّنـات وفـاعالت  إناث من أصل أفريقي     وجود   ن هناك أدلة متزايدة على    إاالهتمام بالشباب الذكور حيث     

  .خبالف نظرائهن من الذكور

 املنحدر من أصل أفريقي ُتنفَّـذ       النشءلربامج اليت يراد هبا تقدمي املساعدة يف تعليم         وذكرت كذلك أن ا     - ٤٧
  .عموماً على مستوى املدارس االبتدائية وتتضاءل مع تقدم األطفال يف السن

  ةلاالعنصرية والعم  :‘٤‘)أ(٥البند 

سكان املنحـدرين مـن أصـل    املعين بالاملناقشة يف الفريق العامل فريق و قدم السيد باتريك تاران، عض     - ٤٨
فقال إن احلصول علـى عمـل يف        . وحلل ضرورة العمل حتليالً مفصَّالً    . ةلاأفريقي، عرضه حول العنصرية والعم    

أمر حموري بالنسبة ملسامهة كل فرد يف اجملتمع وبالنسبة الستقالله واعتماده على ذاته وبالنسبة              هو  ظروف كرمية   
.  الكرامة إهدار اهلوية و  طمسولِّد اإلقصاء االجتماعي واالضطراب الشخصي و     وقال إن البطالة ت   . هلويته وكرامته 

 الطبقي االجتماعي قسيماالستغالل واالستعباد والتمفهوم ُيستخدم أساساً لتربير العنصرية يف جوهرها أضاف أن و
واجتماعيـة  ن توصيف اجملموعات على حنو مييِّز بينها وفق مسات جسدية ومسات فكريـة               أ اموك. واالقتصادي

العرق والعمالة مترابطني   وال يزال   . خمتلفة يف ميدان العمل   الناس معاملةً   مفترضة ُيستخدم يف تنظيم وتربير معاملة       
من اجملاالت الرئيسة اليت    جال العمالة هو    فم. يف النظام االقتصادي الرأمسايل املعومل يف عاملنا احلاضر       ترابطاً وثيقاً   

  .سيما السكان املنحدرين من أصل أفريقي اجملتمعات واللتمكني أن ُتبذل فيها جهود ينبغي 

وتناول تعليق من التعليقات ضرورة مجع اإلحصاءات ذات الصلة حىت يتسىن قياس اإلجنازات احلقيقية اليت   - ٤٩
  .حققتها املنظومة الدولية يف مكافحة العنصرية والبطالة
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وشدد عدة . من أصل أفريقي يف قطاع العمل غري الرمسيوتناول أحد التعليقات وضع السكان املنحدرين   - ٥٠
أعضاء على أن معظم أحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية مل تأخذ يف االعتبار ضرورة توفري الدعم املناسـب                  
وتأمني ظروف العمل اجليدة واالستحقاقات املرتبطة بالعمل لألشخاص العاملني يف القطاع غري الرمسي الذي تعمل 

  .لبية من السكان املنحدرين من أصل أفريقيفيه أغ

 من القطاع غري الرمسي تتمتع بقليل       ددةوُسلط الضوء على خدم املنازل يف أمريكا اجلنوبية بوصفهم شرحية حم            - ٥١
ن السكامن   جداً ليس    ةكبريأعداداً  من املزايا اليت ُتمنح عادةً للعاملني يف القطاع غري الرمسي مع أن هذا القطاع يشغِّل                

  .املنحدرين من أصل أفريقي فحسب وإمنا أيضاً من األشخاص املنتمني إىل أعراق أخرى يف أمريكا اجلنوبية

احلصول على التعلـيم وموضـوع العنـصرية        يف سياق الربط بني املوضوعني املتالزمني، أي موضوع         و  - ٥٢
فقـر  حالـة   الً يف   أصلتني يعيشون   مالحظة مفادها أن معظم األشخاص املتضررين يف كلتا احلا        أُبديت  ،  ةلاوالعم

ستستمر فحلول ملعاجلة هذا الوضع وإالّ إجياد ومن مث جيب . وبالتايل فإهنم ال ميلكون األدوات الكفيلة بانتشاهلم منه
  . املالئم ما ينقص هو التنفيذوقيل إن إجنازات قد حتققت غري أن. تلك املشاكل

  العنصرية والصحة  :‘٥‘)أ(٥البند 

قليمية لدى منظمة الصحة للبلدان األمريكية، عرضـها   اإلستشارة  املوّريس،  تكتورة كريستينا   قدمت الد   - ٥٣
أمهيتها وكررت يف ورقتها متطلبات إعالن وبرنامج عمل ديربان خبصوص الصحة ومدى . بشأن الصحة والعنصرية

لقة بالسكان املنحدرين من    الضوء على مجيع املواد املتع    إذ سلطت   و. بالنسبة للسكان املنحدرين من أصل أفريقي     
أكدت على أن هناك حاجة إىل مجع بيانات منهجية ومفصلة عن الوضع الـصحي للـسكان                فقد  أصل أفريقي،   

ي حتقق يف مشاريع ُنفِّذت يف أمريكا الالتينية بعد مؤمتر ديربـان            ذوأبرزت التقدم ال  . املنحدرين من أصل أفريقي   
 يف  تعزيز املساواة العرقيـة   لاألمانة اخلاصة    مبا يف ذلك مشروع      ،لصحةللمساعدة يف مكافحة التمييز يف جماالت ا      

وشددت كذلك على كون املنظمة اليت تعمل فيها قد أنشأت وحدة جديدة مكلفة باملسائل اجلنـسانية                . الربازيل
الرامية  من إعالن وبرنامج عمل ديربان، بغية تعزيز وتطوير األنشطة ١٥٤ الفقرة إلثنية، حسبما هو مطلوب يفوا

 عاملَْين اجتماعيني حامسني يف جمـال       إلثينإىل حتديد أثر التمييز على الصحة وإىل تعميم اعتبار التمييز اجلنساين وا           
وذكرت كذلك العمل املكثف الذي تقوم به عدة جمتمعات حملية يف أمريكا الالتينية من أجل ضمان توفري . الصحة

  .ن أصل أفريقيمرافق الرعاية الصحية للسكان املنحدرين م

ورِّيس حول العنصرية وحثوا منظمة الصحة للبلدان       تالسيدة  بالعرض الذي قدمته     عدد من احلضور     نوّهو  - ٥٤
ذ الفقرات ذات الصلة من إعالن وبرنامج عمل ديربان يف ما تقوم به من عمل وعلى                ينفتاألمريكية على إدراج و   

ولكن بوصفها مشكلة مهمـة مـن       فحسب  ا جرائم قتل    معاجلة مسألة وفيات الشباب من السود ليس باعتباره       
  . أيضاً مشاكل الصحة العامة

العنصرية والصحة وكررت قوهلـا إن      حول  ورِّيس على مجيع األسئلة املتعلقة بعرضها       توأجابت السيدة     - ٥٥
ة واملالية اليت   املوارد البشري كون  إالّ أهنا شددت على     . التزاٌم قانوين يقع على عاتق الدولة     هي  مكافحة العنصرية   

  . موارد حمدودةتتوفر للمنظمات كاملنظمة اليت تعمل هي فيها
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  العنصرية والسكن  :‘٦‘)أ(٥البند 

أثناء دورته   ،إنّ الفريق العامل كان قد ناقش     فقال  املوضوع  هذا  املقرر،   -  قدم السيد كاساندا، الرئيس     - ٥٦
. أفريقين من أصل وسلبياً يعيشه السكان املنحدروهو موضوع يعكس وضعاً . موضوع العنصرية والسكنالرابعة، 

وكثرياً ما يعبِّر التمتع باحلق يف السكن الالئق تعبرياً بليغاً عن التمتـع     . السكن غري الالئق  الة  فحالة الفقر ترتبط عادةً حب    
ومثة . عيشةومن املهم أن حتتفظ الدول ببيانات موثوقة ومفصلة من أجل رصد ظروف امل            . بالعديد من احلقوق األخرى   

القـدرة  شكاوى الضحايا و  ومعاجلة  هلا سلطة تلقي    تكون  حاجة إىل ضمان السكن الالئق وإىل إنشاء هيئات مستقلة          
  .ضبط أسواق السكنفضالً عن تقوم على تقدير منصف وأجور سكن فرض أسعار على تنظيم 

عدم وجود   املشاركني عن    وقدم بعض احلضور مزيداً من التعليقات بشأن مسألة السكن إذ حتدث بعض             - ٥٧
وسلط أحد املعلقني الضوء على . تدابري حكومية حلماية حق السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف السكن الالئق

احملرومة وعلى حركة الرتوح املنحدرين من أمريكا الالتينية السود واحملرومة املؤلفة من   تمعات  اجملوضع العديد من    
  .إعصار كاترينا يف الواليات املتحدةلسود نتيجة لالواسع النطاق 

وقدم السيد فرانس تعليقاً عاماً بشأن سوء معاملة املهاجرين غري الشرعيني الـذين يقاسـون ظـروف                   - ٥٨
  . ةارق االقتصاديوكما علق على الفصل يف السكن وعلى الف. االستعباد العصري

وانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية    مشاركة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف اجل       : ‘٧‘)أ(٥البند  
  والثقافية حلياة اجملتمع، ويف النهوض ببلداهنم وتنميتها اقتصادياً

  معلومات عامة  ) أ(  
قدم السيد كاساندا، رئيس فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي، ورقةً بشأن                 - ٥٩

قي يف اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية حلياة اجملتمع مشاركة السكان املنحدرين من أصل أفري
وشدد الرئيس على أن مشاركة هؤالء السكان يف مجيع جوانب احليـاة            . وتنميتها اقتصادياً  ويف النهوض ببلداهنم  

رين مـن أصـل   وأكد على أنه ال جيب اعتبار السماح للسكان املنحد     . العامة هي مسألة مرتبطة حبقوق اإلنسان     
أفريقي باملشاركة يف السياسة ويف األنشطة االجتماعية والثقافية من باب التفضل أو تصرفاً نابعاً مما تتحلى بـه                  

واسترسل موضِّحاً أن للسكان املنحدرين من أصل أفريقي وغريهم مـن           . احلكومة أو النخبة احلاكمة من شهامة     
وشدد كذلك على أنه جيب على      .  جيب على اجلميع العيش وفقها     األقليات حق املشاركة يف صياغة القوانني اليت      

الدول وضع سياسات تستهدف الفقراء فيها عن طريق تغيري الظروف اليت أدت إىل إقصائهم عـن املـشاركة يف    
وشـدد الـرئيس، يف   . احلياة العامة كما عليها أن تعتمد سياسات واستراتيجيات إجيابية بغرض دجمهم يف اجملتمع  

 على ضرورة إنشاء صندوق طوعي لتمكني املنظمات غري احلكومية من حضور االجتماعات السنوية اليت               اخلتام،
  .يعقدها الفريق العامل ومن تقدمي مسامهاهتا اهلامة

وقدم السيد صاحل بوكر، وهو متحدث يف الفريق العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقـي،                  - ٦٠
ركة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية ورقته اليت تناول فيها مشا

فقال إن العوملة هي عملية بدأت بتجارة الرقيق عرب . والثقافية حلياة اجملتمع ويف النهوض ببلداهنم وتنميتها اقتصادياً
فالفرصة املتاحة أمام شـخص مـا       ". فصل عنصري عاملي النطاق   "األطلسي وإن االستعمار قد أفضى إىل       احمليط  
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والعامل . إلعمال حقوق اإلنسان األساسية العائدة له حمكومةٌ إىل حد كبري باعتبارات العرق ونوع اجلنس واجلغرافيا
حيصلوا على احلق يف املشاركة بشكل كامل وأضاف قائالً إن األفارقة مل . حيكمه ناس منحدرون من أصل أورويب

  يف حكم أنفسهم بأنفسهم إالّ يف العقود اخلمسة األخرية وإن السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف األمريكتني                 
  .ال يزالون يناضلون يف سبيل حتقيق املساواة يف املشاركة يف احلياة الوطنية يف البلدان اليت يعيشون فيها

وكر على كون أفريقيا حمجوبة عن األنظار وعلى كون السكان من أصل أفريقي حمجوبني              وشدد السيد ب    - ٦١
عن األنظار أيضاً وعلى أن اإلجنازات التارخيية اليت حقَّقها مؤمتر القمة العاملي ملناهضة العنصرية قد ُحجبت هـي            

نظار وكذلك عملية استعراض    األخرى عن األنظار وعلى أن الفريق العامل معرَّض ألن ُيحَجب هو اآلخر عن األ             
وذلك احلجب هو تعبري عن العنصرية العصرية الواعية والالواعية اليت جيب على اجلميع أن يواصلوا العمل . ديربان

وقال إن عملية استعراض ديربان تتيح فرصة فريدة من نوعها السترجاع اإلجنازات . على مكافحتها والتغلب عليها
ر القمة العاملي ملناهضة العنصرية واجملسَّدة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين ميثالن توافق آراء   التارخيية اليت حقَّقها مؤمت   

وإهنا لفرصة إلظهار ما ظل حمجوباً عن األنظار منذ . دولياً وتارخيياً بشأن الكيفية األمثل ملكافحة العنصرية يف وقتنا احلاضر
  .من أفعال تنفيذاً ملا التزمت به يف ذلك الوقت وملساءلة الدول على ما قامت به ٢٠٠١عام 

وكان أشد ما أثار االهتمام يف عرضه هو تأكيُده         . وقال عدة مراقبني إن عرض السيد بوكر ينم عن نفاذ بصريته            -٦٢
  .ةعلى املبدأ القائل إن احلقوق املدنية والسياسية ال جتدي نفعاً ما مل تكن مقترنةً باحلقوق االقتصادية واالجتماعي

فأّيدت بعض التعليقات الرأي القائل إن العنصرية توقع . وأشار بعض احلضور أيضاً إىل مسألة التعويضات  - ٦٣
وقُـدمت  . ضحايا وبالتايل فإنه ال مناص من إتاحة وسائل انتصاف ألولئك الضحايا من قبيل دفع تعويـضات               

بينما كانت . كن من وسائل االنتصاف للضحاياتوصيات بأنه ينبغي للفريق العامل أن يسعى إىل إتاحة أكرب قدر مم
هناك أصوات أخرى معارِضة عربت عن اعتقاد مفاده أن مسألة التعويضات ستشتِّت العمل وتدق إسفني اخلالف             

  .بني املشاركني يف الفريق العامل

املناسـب  وحظيت بكثري من التأييد أيضاً األفكاُر اليت طرحها السفري كاساندا بشأن تـوفري التمويـل                  - ٦٤
  .للمنظمات غري احلكومية وغريها من جمموعات اجملتمع املدين حىت تستطيع املشاركة بنشاط يف عمل الفريق العامل

وجاء يف أحد التعليقات أن العنصرية داء ال يضر مبن يذهب ضحيتها فحسب وإمنا مبن ميارسوهنا أيـضاً                    - ٦٥
النهوض بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي يرتبط يف هناية وقيل إن . وأن للعنصرية تأثريات عميقة وعملية كثرية

  .األمر بالنهوض بسكان القارة األفريقية

ا، الفريَق العامل وأعرب عن رضاه على   - ٦٦ َي وزار رئيس جملس حقوق اإلنسان، السيد دورو روميليس كوسِت
الغاية من حضوره هي التأكيد على أن       وشدد على أن    . الدعوة اليت ُوجِّهت إليه ملخاطبة الفريق العامل ألول مرة        

وقال إنه يعتقد أن من واجب اجمللس أن يظل على . اجمللس ال يعترب أن قضايا حقوق اإلنسان هي ِحكر على اجمللس
وأبرز أمهية القضايا الـيت     . علم باالجتماعات اليت تعقدها هيئات أخرى حىت يضمن إغناء عمل اجمللس بنتائجها           

  .مليتناوهلا الفريق العا
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وأعرب الرئيس كذلك عن سروره لكون العديد من املنظمات غري احلكومية قد متكنت من املشاركة يف                  - ٦٧
وأشار أيضاً إىل ضرورة تشاطر املعلومات اليت تتيح التنسيق املالئم بني خمتلف آليات متابعـة               . هذه الدورة اهلامة  

  .من جهودوهو بذلك يعترف مبا تبذله األمانة العامة . مؤمتر ديربان

وأعرب عن اعتقاده   . وأكد رئيس اجمللس أيضاً على العملية اجلارية املعقدة واملتعلقة باستعراض الواليات            - ٦٨
  .بأن هذه العملية هي فرصةٌ لتعلُّم الكثري

واختتم رئيس اجمللس كلمته مذكِّراً احلضور بأن هذه السنة تصادف الذكرى الستني العتماد اإلعـالن                 - ٦٩
قوق اإلنسان وبأنه من واجب اجلميع أن يربهنوا على أن آليات األمم املتحدة تعمل بـشكل أفـضل                  العاملي حل 

  .وبفعالية أكرب

فعرب عدة . وأعرب احلاضرون عموماً عن الشكر واالمتنان لرئيس اجمللس على حضوره دورة الفريق العامل  - ٧٠
العامل قد أصبح مرجعاً مهماً بالنسبة لـسكان        متحدثني من أعضاء فريق املناقشة للرئيس عن رأيهم بأن الفريق           

وضمن جمموعة من   . أمريكا الالتينية وأن له فائدة كبرية بالنسبة إليهم وهم يتطلعون إىل عملية استعراض ديربان             
التحديات الناشئة اليت تواجه السكان املنحدرين من أصل أفريقي، ذُكر أنه من املهم حصول هذا احملفل على دعمٍ          

  .أجل حضور املنظمات غري احلكومية حىت يبلُغ صوت الضحايا املناقشات على النحو الصحيحأكرب من 

وأّيدت تعليقات أخرى والية الفريق العامل بينما شكر أعضاء آخرون رئيس اجمللس وشددوا علـى أن                  - ٧١
ة إذ تتناول قضايا من قبيـل       ديربان متثِّل، بالنسبة ملاليني البشر، أحد أهم إجنازات األمم املتحدة يف اآلونة األخري            

وقد حقق  . العبودية واالستعمار واملشاكل اليت يواجهها السكان املنحدرون من أصل أفريقي يف شىت أحناء العامل             
برنامج عمل ديربان إجنازات ملموسة وأنشأت العمليةُ آليات أساسية كفريق اخلرباء العامـل املعـين بالـسكان                 

  .أهم آلية على اإلطالق جيب تدعيمها من أجل تعزيز عملهااملنحدرين من أصل أفريقي، وهو 

   مقرر الفريق العامل، السفري كاساندا، عن ارتياحه العتزام اجمللس اسـتعراض واليـة              - وأعرب رئيس     - ٧٢
  .الفريق العامل

  األهداف اإلمنائية لأللفية  )ب(  

بالسكان املنحدرين من أصل أفريقـي،      قدم السيد مارسيلو بايكساو، املتحدث يف الفريق العامل املعين            - ٧٣
فقال إن هناك مشاكل تعترض إنفاذ      . عرضه بشأن التجربة الربازيلية يف مكافحة العنصرية وتعزيز املساواة العرقية         

السياسة العامة الربازيلية املتعلقة باملساواة العرقية وذلك بسبب قلة ما تقدمه قطاعات مهمة من اجملتمع املدين من                 
وبسبب صعوبات يف الفهم يف العديد من القطاعات اليت تعمل ) من جانب الطبقة املتوسطة من البيضخاصة (دعم 

  .يف ظل بريوقراطية الدولة

وصرح بأنه ما تزال هناك إيديولوجية عنصرية قدمية فيما يتصل بالعالقات االجتماعيـة، وهـي تقـدِّر       - ٧٤
 جتمِّد املكانة االجتماعية لألفراد الذين هلم مسات بدنيـة          الصداقة بني األشخاص من مجيع األصول العرقية ولكنها       

وال يتم التعبري عن التحامل والتمييز العنصريني يف الربازيل بـنفس           . خمتلفة من حيث مالمح الوجه ولون البشرة      
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ن وشدد على أن العنف، عـوض أن يكـو  . الطريقة اليت يعبَّر هبا عنهما يف أمريكا الشمالية أو يف جنوب أفريقيا           
ظاهراً، يتخذ مظاهر خفية ويكمن يف تطبيع التفاوت العنصري الذي قد يتجلى يف تفاوت الفرص املتاحة والتعرض 

وقال إن أهم التدابري اليت اختذهتا الدولة الربازيلية يف جمال املساواة العرقية هي تلك اليت               . لظروف اجتماعية مناوئة  
م االبتدائي والثانوي، مت ختفيف حّدة حالة عدم املـساواة العرقيـة            فعلى مستويي التعلي  . تندرج يف ميدان التعليم   

  .بشكل طفيف حيث ارتفع عدد األطفال الذين حيضرون الفصول الدراسية

وجاء يف أحد التعليقات أنه جيب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لصاحل السكان املنحدرين مـن أصـل                   - ٧٥
لك التعليق على أن االحتاد األفريقي اعترف حبالة السكان املنحدرين مـن       وشدد ذ . أفريقي ولصاحل األفارقة أيضاً   

أصل أفريقي اليت تدعو إىل القلق وأكد على أن الوقت قد حان لكي يتم االعتراف ألولئك السكان بأن هلم مركزاً 
  .مساوياً ملركز غريهم من السكان وهو أمر سينعكس بدوره إجيابياً على مركز األفارقة

أُشري إىل التقدم الذي حتقق يف العامل بعد انعقاد مؤمتر قمة ديربان بعرض أمثلة من عدة بلدان أوروبية كما   - ٧٦
وعالوة على ذلك،   . تعمل جاهدة بغية حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لصاحل السكان املنحدرين من أصل أفريقي            

رين من أصل أفريقي، فهناك حاجـة إىل مـشاركة          قيل إنه جيب إتاحة املوارد للمنظمات املعنية بالسكان املنحد        
  .ضحايا العنصرية مشاركةً أكرب يف عملية استعراض ديربان

كما ذُكرت أمهية إتاحة بيانات مفصلة بالنسبة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية مع التركيز على البيانات   - ٧٧
ت السكان املنحدرين من أصل أفريقي مقارنةً واألهداف اخلاصة بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي كمعدل وفيا

وميكن وضع بارامترات خمتلفة لقياس املشاكل العنصرية الطـابع الـيت           . مبعدل الوفيات لدى فئات عرقية أخرى     
  .يواجهها السكان املنحدرون من أصل أفريقي

  متكني النساء املنحدرات من أصل أفريقي: ‘٨‘)أ(٥البند 

 مقرر الفريق العامل، مبالحظات متهيدية بشأن متكني النساء املنحدرات من - ئيس أدىل السفري كاساندا، ر  - ٧٨
فهن يعانني من العنصرية    . داً على أن أولئك النساء يواجهن أعباء وصعوبات إضافية يف حياهتن          أصل أفريقي مشدِّ  

نهجي ضدها يف كل جانب      التمييز امل  ويعين إضعاف املرأة املنحدرة من أصل أفريقي      . ومن التمييز اجلنساين أيضاً   
فمنذ الوالدة، يفضِّل اآلباء يف كثري من األحيان األوالد على البنات، وهـو مـا يـؤدي إىل    . من جوانب حياهتا 

وعدد البنات اللوايت ينقطعن عن املدرسة يفوق عـدد         . إجهاض احلمل يف احلاالت اليت يتبني فيها أن اجلنني أنثى         
ة، تعاين الفتيات من االعتداء واالستغالل والعنف أو من تـشويه أعـضائهن             وعندما يبلغن سن املراهق   . األوالد

  .وهن يواجهن كذلك التزويج املبكر واألمومة قبل األوان. التناسلية بسبب معتقدات وعادات راسخة يف اجملتمع

ر يف  ولذلك وجب االسـتثما   .  رئيس الفريق العامل كذلك على أن التعليم حيرِّر الناس من اجلهل           وشدد  - ٧٩
اتفاقية القضاء على ك(ومبوجب القانون الدويل . فالتعليم يكثر اخليارات املتاحة أمام النساء يف احلياة. تعليم النساء

، يقع على عاتق الدول األطراف التزام بضمان حصول النساء علـى حقهـن يف               )مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
إلنسان، وحقهن يف أن يتم إشراكهن بشكل كامل يف صـنع           املشاركة يف احلياة السياسية، وهو حق من حقوق ا        

  .إذ جيب أن تصبح املساواة بني اجلنسني أمراً واقعاً. القرار على أساس املساواة مع الرجال
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وقدمت السيدة ماريا إيناس باربوسا، وهي عضو فريق مناقشة يف الفريق العامل املعين بالسكان املنحدرين   - ٨٠
الذي تناولت فيه متكني النساء املنحدرات من أصل أفريقي يف منطقة أمريكا الالتينيـة              من أصل أفريقي، عرضها     

فربطت متكينهن مبسرية حركة النساء السود ضمن احلركة األوسع نطاقاً للدفاع عن حقـوق املـرأة                . والكارييب
قاومة اليت تقوم هبا    فالنضال ضد العنصرية ومكافحة التحيز ضد النساء جزء من عملية امل          . وحركات حترير السود  

وقالت إن مكافحة العنصرية ضد النساء تقتضي وضع برامج وتدابري حكومية . النساء املنحدرات من أصل أفريقي
وقالت إنه، استناداً إىل التقارير الربازيلية املتعلقة . تتصدى للفوارق النامجة عن التقاء التحيز ضد النساء بالعنصرية     

وأشـارت إىل أن    . نساء، ميكن احلسم بأن العنصر ولون البشرة يغيِّران من األمر كثرياً          بالعنصرية وبالتحيز ضد ال   
نَتَسخ يف عملية التعلم وأهنا تؤثر /الدراسات تظهر أن أوجه عدم املساواة بسبب نوع اجلنس والعنصر       لون البشرة ُت

  .ي والثانويعلى معدالت الفارق بني السن والصف لدى التالميذ يف مراحل التعليم االبتدائ

  التنميط العنصري : ‘٩‘)أ(٥البند 

بدأ السفري كاساندا، يف معرض تقدمي تقريره بشأن التنميط العنصري، بالتشديد على أن التنميط العنصري   - ٨١
فوصفه بأنه متييز مبين على آراء منطية تطبَّق علـى أفـراد            . هو انتهاك جسيم للعديد من معايري حقوق اإلنسان       

وسلط الضوء على السياقات العديدة اليت يكون فيهـا         . وعات دينية وجمتمعات أقليات مستهدفة    مستهدفني وجمم 
اً، وأكد كذلك على آثاره السلبية كتلك اليت خيلفها على الفرد املستهدف بالتنميط واألثر                 التنميط العنصري جلّي

أيضاً إىل ارتياب اجملتمع يف الشرطة وإىل وتؤدي تلك املمارسة . الذي خيلِّفه على األطفال وعلى نظرهتم إىل اجملتمع
  .تراجع حس املواطنة لدى اجملتمعات املتأثرة

 يف الفريق العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل         متحدثة، وهي   بارسنـزوقدمت السيدة مارغريت      - ٨٢
لصكوك الدولية وكما   فتناولت تعريف التنميط العنصري كما يرد يف ا       . فريقي، تقريرها بشأن التنميط العنصري    أ

واستعرضت مداوالت الفريق العامل يف الدورات السابقة عندما ناقش مسألة التنميط           . تستخدمه اهليئات الوطنية  
العنصري، والحظت أن هناك يف مجيع أحناء العامل ما يثبِت وجود اجتاهات مشتركة تعكس الفوارق بني العرقيـة     

  ض هلا السكان املنحدرون من أصل أفريقي أثناء عمليات التوقيف أو التفتيش            واملعاملة الفظة أو املتباينة اليت يتعر     
أو إلقاء القبض عليهم من ِقبل الشرطة ويف تقنيات التحري إلنفاذ القانون وعندما ُتترك حرية التقدير لالدعاء العام 

نظام القضاء اجلنائي ويف إدارة وقالت إن العنصرية املؤسسية يف إنفاذ القانون ويف . وعند إصدار األحكام القضائية
ففي . السجون متثل مشكلةً تتعلق باحلقوق املدنية تواجه السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف شىت أحناء العامل                

هذا اجملال، يتخذ عدم املساواة بسبب العرق أشكاالً عشوائية فيؤثر على السكان املنحدرين من أصل أفريقي تأثرياً 
  .ر عن البلد األصلي أو اهليكل السياسي أو املركز االجتماعي أو املنفعة االقتصاديةمتشاهباً بغض النظ

وأثار العرضان اللذان تناوال مسألة التنميط العنصري عدة تعليقات اشتملت على مالحظات مفادها أن                - ٨٣
  .تناوهلُا التنميط العنصري هو مسألة شديدة األمهية جيب على اللجنة التحضريية

 من إعالن وبرنـامج     ٧٢ت السيدة بارسنـز عما إذا كانت توافق على التعريف الوارد يف الفقرة             وسئل  - ٨٤
  .عمل ديربان فيما يتعلق بالتنميط العنصري
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ل نطاقاً يتوافق والتعريف الذي تعتمـده جلنـة          أمش  للتنميط العنصري  ز تعريفاً ـواقترحت السيدة بارسن    - ٨٥
عمل املصريف وغريه من اجلوانب االجتماعية اليت تنطوي علـى التنمـيط            أونتاريو حلقوق اإلنسان، وهو يشمل ال     

  .العنصري، بدالً من جمرد اإلشارة إىل التنميط العنصري يف جمال إنفاذ القانون

   أفضل الوسائل لضمان تنفيذ توصيات الفريق العامل):ب(٥البند 

توصيات َبيد أن تلك التوصيات مل      قال الرئيس إن كل دورة من الدورات السابقة قد أسفرت عن عدة               - ٨٦
وأفسح الرئيس بعد ذلك اجملال لالستماع ألفكار بشأن أفضل الوسائل لضمان تنفيذ توصيات . تنفَّذ بشكل كامل

  .الفريق العامل على النحو الصحيح

عايري وعرب أحد األعضاء يف منظمة من املنظمات غري احلكومية عن رأيه بأن املشكلة تتمثل يف ازدواج امل                  - ٨٧
وقال إنه كانت هناك مقاومة حىت لفكرة عقد        . وبأن العنصرية املوجودة يف العامل موجودة أيضاً يف األمم املتحدة         

وأعرب عن اعتقاده بأن إعالن وبرنامج عمل ديربان كانا حالً وسطاً ومل تستخدم . مؤمتر عاملي ملكافحة العنصرية
  .فيهما لغة واضحة بشأن مسألة التعويضات

ورأى املعلِّق أن بعض القطاعات تعتقد أن االعتـراف         . أشري إىل مقاومة جمموعات معينة لعملية ديربان      و  - ٨٨
  .بتوصيات الفريق العامل وتنفيذها لن يؤديا إالّ إىل اضطراب سياسي واقتصادي، وهو ما تريد بعض البلدان جتنُّبه

وقيل . اص، السيد دودو ديني، بتأييد قوياملقرر اخلوإىل جانب توصيات الفريق العامل، حظيت توصيات   - ٨٩
أيضاً إن مثة نقصاً يف املعلومات املتعلقة بتنفيذ توصيات الفريق العامل من ِقبل الدول وإن هذه املعلومات ستكون                  

  .ذات أمهية كبرية بالنسبة ملؤمتر ديربان االستعراضي

  . كاملنظمات غري احلكوميةومت التشديد جمدداً على أمهية مشاركة جمموعات اجملتمع املدين  - ٩٠

 الفريق العامل عن إجراء زيارات قطرية لالجتماع باحلكومات         ومن املسائل األخرى اليت نوقشت عجزُ       - ٩١
  .، وهو ما من شأنه أن ميكِّن الفريق العامل من التعرف على الوضع على أرض الواقعوباملنظمات غري احلكومية

.  العنصرية ةلسأمل للتصدي اآلليات املناسبة    ضرورة أن تتوفر لدى   ا   ذكره وردومن املسائل األخرى اليت       - ٩٢
وهكذا قُدم . وُسلط الضوء على عدم توفر هيئات مشاهبة يف مجيع الدول ميكنها أن تتبىن هبمَّة عمل الفريق العامل                

  .اقتراح الستعراض اآلليات الوطنية القائمة حىت يتسىن توفري دعم أفضل لعمل الفريق العامل

طر زمنية حمدَّدة للميزانية واملدة الزمنية اليت يستغرقها        أمبا يرد يف الربامج من      وأثريت مسألة أخرى تتعلق       - ٩٣
  .اختاذ قرار بشأن سياسة ما، كتنفيذ قرار صادر عن الفريق العامل

 إحلاحاً إىل وجاء أيضاً يف أحد التعليقات أنه ينبغي للفريق العامل حتديد األولويات وإحالة املسائل األشد               - ٩٤
كما ينبغي استخالص الدروس مـن التجـارب        . الدول اليت ميكنها بدورها أن حتيلها إىل جملس حقوق اإلنسان         

  .املتعلقة مبواضيع أخرى، كالشعوب األصلية
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ومت التشديد على أنه ميكن، بل ينبغي، أن يكون هناك جمال لتحقيق تآزر استراتيجي بني اهليئـات ذات                    - ٩٥
وبرنامج عمل ديربان وغريه من اهليئات التابعة ملنظومة األمم املتحدة مع االستفادة من كلية موظفي الصلة بإعالن 

  .األمم املتحدة بوصفه مورداً هاماً يف حتقيق هذا املسعى

يدعو إىل إجياد أفراد بارزين ميكنهم أداء دور الرّواد بغية تعزيز عمل الفريق العامل              وُعرض اقتراح آخر      - ٩٦
الدول اليت يوجد فيها عدد كبري من السكان املنحدرين من أصل أفريقي فحسب وإمنا على الصعيد العاملي ليس يف 

  . أيضاً، وحسبما اقترحه الربوفسور جّبور

وللمساعدة يف تيسري تنفيذ توصيات الفريق العامل، مت اقتراح تقدمي عدد قليل من التوصيات القانونيـة                  - ٩٧
  .والفنية السليمة

  مناقشة خطة العمل اليت اعتمدها الفريق العامل سابقاً: )ج(٥البند 

  .ُحذف من برنامج العمل  

 العنصرية والتعصب منذ انعقـاد  فيما خيص جديدة ومظاهرن وحتديات رئيسية جل من حتسما ُس: )د(٥البند  
 املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،            

  ٢٠٠١الذي عقد يف ديربان يف عام 

قدم الدكتور جورج جّبور ورقة تناول فيها ما ُسجِّل من حتسن وحتديات رئيسية ومظاهر جديدة فيمـا           - ٩٨
وقال الدكتور جّبور إن    . خيص العنصرية والتمييز العنصري والتعصب منذ انعقاد املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية          

لموساً على نظرة الناس إىل العنصرية مشدِّداً على أنه من البديهي القـول إنـه قـد                 عملية ديربان تركت أثراً م    
وأوضح أيـضاً أن بـروز      . أصبحت هناك اليوم جمموعة أكرب من الوثائق الوطنية والدولية اليت تتناول العنصرية           

شدد على أنه ما يزال     غري أنه   . السيناتور باراك أوباما كمنافس حقيقي يف سباق الرئاسة دليل على ذلك التحسن           
وتكلم الدكتور جّبور كذلك عن اخلطر اجلديد الـذي         . هناك الكثري الذي جيب فعله مهما كانت أوجه التحسن        

متثله الكراهية الدينية وكراهية اإلسالم اليت أكد على أهنا أصبحت جليةً يف عامل اليوم كمـا تتجلـى يف وضـع                     
  .السجناء املسلمني يف خليج غوانتانامو

وأكد . وقال الدكتور جّبور إنه ال يزال من الضروري اختاذ تدابري على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل  - ٩٩
على أنه قد يكون من املفيد، لتحقيق بعض الزخم قبل انعقاد املؤمتر، أن تطلب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان                  

. ات موعد تقدميها وأن تقوم املفوضـية بنـشرها        من مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية تقدمي خطط العمل اليت ف         
وينبغي أن تكون العدالة، باملعىن األوسع للمساواة، شعاَر العمل على مناهضة العنصرية أثناء االستعدادات الـيت                
. تسبق انعقاد املؤمتر االستعراضي، حيث ينبغي أن تكون للعدالة، مبعناها القضائي الصرف، الغلبة على الدبلوماسية

بعض األفكار : " الدكتور جّبور على أمهية التعويضات وأشار إىل الوثيقة اليت وضعها هو واليت حتمل عنوان           وشدد
، كمثال على الكيفية اليت ينبغي أن يتم        "الشخصية يف موضوع التعويضات والسكان املنحدرين من أصل أفريقي        

  .هبا تناول مسألة التعويضات
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 واسعاً ووافق عدة مراقبني على اقتراحاته فيما خيص التوعية مبكافحة           ولقيت كلمة الدكتور جّبور قبوالً      - ١٠٠
  .العنصرية ومسألة التعويضات

وشدد مراقب اختار التوسع يف التحليل الذي قدمه الدكتور جّبور ملسألة كراهية اإلسالم علـى أمهيـة                   - ١٠١
 شواغل حول ما إذا كانت اجلهود الرامية ومت التعبري عن. تشجيع التوصل إىل مصاحلة تارخيية بني اإلسالم والغرب

  .إىل مكافحة كراهية اإلسالم ينبغي أن تركز على القاعدة الشعبية أو أن تقتصر على النُّخب

 الرئاسة باراك أوباما كعالمـة علـى        مرشَحعن   الدكتور جّبور    بشأن ما ذكره   مالحظة أيضاً    وأُبديت  - ١٠٢
  وقيل إنـه   . ل أفريقي واعترب ذلك من قبيل املغاالة يف التفاؤل        أصحدوث حتسن يف وضع السكان املنحدرين من        

  .ال ينبغي اخللط بني اإلجناز الشخصي املتمثل يف حالة السيد أوباما وبني حتسني وضع اجلماهري

   توصيات-  رابعاً
   فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي مسامهة

  ملؤمتر ديربان االستعراضي اللجنة التحضريية  أعماليف

 يف دوراته السابقة، وضع الفريق التوصيات     صدرت عن الفريق العامل   بعد استعراض التوصيات اليت       - ١٠٣
  .أعمال اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضيالواردة أدناه كجزء من مسامهته يف 

  خطط العمل الوطنية

 مل تضع بعد خططها الوطنية ملكافحة العنصرية أن تفعل ذلك، ومـن             يهيب الفريق العامل بتلك الدول اليت       -١٠٤
أما الدول اليت وضعت خطط العمل الوطنية فمـدعوة  . األفضل أن تقوم بذلك قبل انعقاد مؤمتر ديربان االستعراضي   

  .اضيإىل تنفيذها تنفيذاً كامالً وإىل تقدمي تقارير بشأن هذا التنفيذ أثناء انعقاد مؤمتر ديربان االستعر

  إقامة العدل

حيث الفريق العامل الدول على حتديد العوامل املتسببة يف كون عمليات التوقيف واألحكام القضائية واحلبس   - ١٠٥
سيما الشبان منهم، وعلى اختاذ تـدابري فوريـة          تشمل أعداداً مفرطة من األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي ال         

  .د استراتيجيات وبرامج ملنع اجلرمية تتضمن بدائل للحبسومالئمة للقضاء على تلك العوامل واعتما

ـ      تمثيلال مسألةيوصي الفريق العامل الدول باختاذ تدابري لضمان معاجلة           - ١٠٦ سكان غـري املتناسـب لل
  .القضائينظام المن جماالت السلطة القضائية ويف غري ذلك  أفريقي يف املنحدرين من أصل

  مجع البيانات

لعامل الدول بإعمال آليات ميكن بواسطتها أن ُتجمع بشكل فعال معلومات مفصلة            يوصي الفريق ا    - ١٠٧
من أصل أفريقي بالصحة والتعليم والسكن والعمل وعن معاملتهم يف نظام           املنحدرين  عن مدى متتع السكان     
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وضـع ورصـد الـسياسات      ل أساساً تلك املعلومات    وجعل ،القضاء اجلنائي ومشاركتهم السياسية ومتثيلهم    
  .املمارسات اليت تعاجل أي متييز يثبت وجودهو

للدول اليت تطلبها فيما  السامية حلقوق اإلنسان مبادئ توجيهية  األمم املتحدةينبغي أن تقدم مفوضية  - ١٠٨
  . مجع البيانات املفصلةخيص

  العنصرية ووسائط اإلعالم

 ملكافحـة  ، الصحفيني الـدويل  مع احتاد، باالشتراكسلوكقواعد يوصي الفريق العامل بوضع مدونة       - ١٠٩
 مسائل أساسية من قبيل احلق يف حرية        مراعاة السكان املنحدرين من أصل أفريقي مع        ضدالتمييز العنصري   

 السلبية واآلراء النمطية    نقل وتعميم الصور   وذلك بتحديد املعايري اليت جيب االلتزام هبا للقضاء على           ،التعبري
كما . درين من أصل أفريقي عن طريق وسائط اإلعالم والتكنولوجيات اجلديدةاملتعلقة بأفريقيا وبالسكان املنح

  . السلوك تلك أحكاماً تتناول وتكافح التحريض على الكراهية العنصرية قواعدينبغي أن تتضمن مدونة

  احلصول على التعليم

واملؤلفـة  اليونسكو الصادرة عن " فريقيا العامأتاريخ "أن جتعل الدول سلسلة يوصي الفريق العامل ب     - ١١٠
  . ضمن مناهجها التعليميةااجلمهور وبأن تدرجه يف متناول من مثانية جملدات

  العنصرية والعمالة

  مـسألة   يف مؤمتر ديربان االستعراضي بتناول     إىل املسامهة يدعو الفريق العامل منظمة العمل الدولية         - ١١١
  .وضع معايري دولية حلماية خدم املنازلألجانب وكيفية مكافحتها وكذلك با املتزايدة لكرهامليول 

  هيئات الرصد الوطنية

 إن مل تكن موجودة ،اإلقليمية بإنشاء هيئات مستقلة ويوصي الفريق العامل الدول واملنظمات الدولية  - ١١٢
الـسكن والتعلـيم    جمـاالت    املنحدرين من أصل أفريقي بشأن التمييز يف         األشخاص لتلقي شكاوى    ،بالفعل

  .ل وغري ذلك من احلقوق األساسيةوالصحة والعم

  العنصرية والصحة

 املساواة  تعميم مراعاة يشجع الفريق العامل منظمة الصحة العاملية على مواصلة جهودها الرامية إىل              - ١١٣
 يف وزارات الصحة وعلى تعزيز جهودها الداخلية لضمان اتباع مجيع الفرق العاملة واملديرين              اإلثنية/العرقية

  .اإلثنية/ يراعي املساواة العرقيةلديها منظوراً

ويوصي الفريق العامل الدول بضمان تعميم وتفعيل احلصول على األدوية وخاصة تلك الـضرورية                - ١١٤
  .اإليدز واملالريا وغري ذلك من اجلوائح ولعالجها/للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية
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  العرقيةاملمارسات الفضلى ملكافحة العنصرية وتعزيز املساواة 

 إعـداد حقوق اإلنسان من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان         جملس    بأن يطلب  يوصي الفريق العامل    - ١١٥
سلسلة من املمارسات الفضلى يف جماالت كاحلصول على السكن والتعليم والصحة والعمل ووضـع أطـر                

تنميط هذه الفئة من السكان مؤسسية وقانونية تتعلق بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي، فضالً عن مكافحة 
  .يف وسائط اإلعالم

  التنميط العنصري

 ومنع أي متييز ضمن نطاق واليتها وبتجرمي إلبطالحلكومات ا دعوته املوجهة إىليكرر الفريق العامل   - ١١٦
  . سبل انتصاف ناجعة للضحاياوضمان عن طريق فرض عقوبات على من خيرق القانون التنميط العنصري

  ة العرقيةمؤشر املساوا

 بشأن متابعة مؤمتر    البارزون املستقلون أمهية التوصية اليت تقدم هبا اخلرباء       تأكيد   الفريق العامل    يعيد  - ١١٧
ديربان لوضع مؤشر للمساواة العرقية كأداة لتحسني تقييم التمييز الذي يؤثر على السكان املنحدرين مـن                

  . سياسات ملعاجلة أوضاعهمبه عند اعتمادولالسترشاد أصل أفريقي وغريهم من الفئات الضعيفة، 

  التعويضات

أن ب من برنامج عمل ديربان، ١٦٦ و١٦٥ و١٦٤ إىل الفقرات باإلشارة، بقوة الفريق العامل يوصي  - ١١٨
  .مسألة منح تعويضات للسكان املنحدرين من أصل أفريقييف  مؤمتر ديربان االستعراضي ينظر

  األمم املتحدة

  .بإنشاء برنامج زماالت لفائدة السكان املنحدرين من أصل أفريقيمل األمم املتحدة يوصي الفريق العا  - ١١٩

  الفريق العامل

 مشاركة منظمات اجملتمع املدين اليت متثل السكان        لتيسريجمدداً بإنشاء صندوق     الفريق العامل    وصيي  - ١٢٠
  .طة الفريق العاملاملنحدرين من أصل أفريقي واملنظمات غري احلكومية يف مجيع اجتماعات وأنش
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  املرفق األول
  جدول األعمال

  .افتتاح الدورة  - ١
  . املقرر- انتخاب الرئيس   - ٢
  .إقرار جدول األعمال  - ٣
  .تنظيم العمل  - ٤
  :املناقشة بشأن املسامهة يف اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي  - ٥

  :العامل يف دوراته السابقةحتليل االستنتاجات والتوصيات اليت تقدم هبا الفريق   )أ(   
  إقامة العدل  `١`    
  وسائط اإلعالم  `٢`    
  احلصول على التعليم  `٣`    
  العنصرية والعمالة  `٤`    
  العنصرية والصحة  `٥`    
  العنصرية والسكن  `٦`    
  مشاركة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف اجلوانـب الـسياسية واالقتـصادية               `٧`    
  ية حلياة اجملتمع، ويف النهوض ببلداهنم وتنميتها اقتصادياًواالجتماعية والثقاف      

  معلومات عامة  )أ(  
  األهداف اإلمنائية لأللفية  )ب(  

  متكني املرأة املنحدرة من أصل أفريقي  `٨`  
  التنميط العنصري  `٩`  
  أفضل الوسائل لضمان تنفيذ توصيات الفريق العامل؛  )ب(  
  لفريق العامل سابقاً؛مناقشة خطة العمل اليت اعتمدها ا  )ج(  
ما سجل من حتسن وحتديات رئيسية ومظاهر جديدة فيما خيص العنصرية والتعصب منذ   )د(  

انعقاد املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب،           
  .٢٠٠١الذي عقد يف ديربان يف عام 

  .اعتماد التقرير  - ٦
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  املرفق الثاين
  قائمة املشاركني

   األعضاء- ألف 
  ) املقرر- الرئيس (السيد بيتر ليسا كاساندا 

  السيد جو فرانس
  السيد جورج نيكوال جّبور

   زالتيسكو- السيدة إيرينا موريانو 
  راقبنيمب الدول األعضاء يف األمم املتحدة املمثلة - باء 

، باكستان، الربازيل، بربادوس، بلجيكا، بنن،      األرجنتني، أرمينيا، إسرائيل، إكوادور، أملانيا، أوروغواي       
بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، تايلند، تركيا، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية العربية السورية،             
مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الدامنرك، سري النكا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، غواتيماال،             

، الكامريون، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، ليسوتو، ماليزيا، مدغشقر، مـصر،       ) البوليفارية - مجهورية  (رتويال  ف
  .املكسيك، نيجرييا، هاييت، اليابان

  راقبنيمب الدول غري األعضاء املمثلة - جيم 
  .الكرسي الرسويل  

   املنظمات احلكومية الدولية- دال 
  .فريقيألاالحتاد ا  

  ملتحدة األمم ا- هاء 
ــة ذات ا  - واو  ــري احلكومي ــات غ ــشاري   املنظم ــز االست   ملرك

  لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي
         العنصرية       مناهضة     حركة و  ،      اإلنسان      وحقوق       الصحية        الرعاية      ملروجي         األفريقية       اللجنة   ، و "            مواطنو العامل "      منظمة   
   .                                 والرابطة الدولية ملناهضة التعذيب ،      الشعوب   بني     فيما        الصداقة       وتوطيد

  عــة مبركــز استــشاريتاملنظمــات غــري احلكوميــة غــري املتم  -    زاي 
  لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

  .منظمة الشباب ضد العنصريةواألمريكي،  -  الفضاء األفريقي  
  أعضاء أفرقة املناقشة ومقدمو العروض - حاء 

غريت بارسنـز، السيدة   السيدة آملا جينكيرت، السيد صاحل بوكر، السيد مارسيول بايكساو، السيدة مار            
  .ماريا إيناس باربوسا، السيد باتريك تاران، السيدة كريستينا تورِّيس

 -  -  -  -  -  


