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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العاشرة

  فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي
  الدورة الثامنة

  ٢٠٠٩يناير /ثاين كانون ال١٦- ١٢جنيف، 

  طرائق عمل فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين
  من أصل أفريقي وحتليل مواضيعي حلالة األطفال املنحدرين

  من أصل أفريقي
  مذكرة مقدمة من األمانة

اعتمد املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب،                 - ١
، إعالن وبرنامج عمل ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٨أغسطس إىل / آب٣١املعقود يف ديربان جبنوب أفريقيا يف الفترة من 

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

 فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل ٢٠٠٢/٦٨جلنة حقوق اإلنسان بقرارها وأنشأت   - ٢
، قرر جملس   ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤ويف  . ، والية الفريق العامل   ٢٠٠٣/٣٠ووسَّعت اللجنة، بقرارها    . أفريقي

  : ما يليوتتمثل الوالية في. حقوق اإلنسان متديد والية الفريق العامل ملدة ثالث سنوات

دراسة مشاكل التمييز العنصري اليت يواجهها السكان املنحدرون من أصل أفريقي ممن يعيشون               )أ(  
يف الشتات، والقيام هلذه الغاية جبمع كل املعلومات ذات الصلة من احلكومات واملنظمات غري احلكومية وغريها                 

  ة معها؛من املصادر ذات الصلة، مبا يف ذلك عن طريق عقد اجتماعات علني

  اقتراح تدابري لضمان وصول السكان املنحدرين من أصل أفريقي إىل نظام العدالة علـى حنـو                  )ب(  
  كامل وفعال؛
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تقدمي توصيات بشأن تصميم وتطبيق وإنفاذ تدابري فعالة للقضاء على التنميط العنصري للسكان               )ج(  
  املنحدرين من أصل أفريقي؛

لتمييز العنصري الذي مياَرس ضد األفارقة واملنحدرين مـن   وضع مقترحات بشأن القضاء على ا       )د(  
  أصل أفريقي يف مجيع أحناء العامل؛

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

تمييز العنصري ضـد الـسكان   وضع مقترحات قصرية ومتوسطة وطويلة األجل للقضاء على ال          )و(  
املنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة ضرورة التعاون الوثيق مع املؤسسات الدولية واإلمنائية ومع الوكـاالت                
املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان للمنحدرين من أصل أفريقي عن طريـق                 

  :أمور أخرىاالضطالع باألنشطة التالية، يف مجلة 

حتسني حالة حقوق اإلنسان للسكان املنحدرين من أصل أفريقي عن طريق تكريس اهتمام خاص   ‘١‘
  الحتياجاهتم، وذلك بوسائل من بينها إعداد برامج عمل حمددة؛

وضع مشاريع خاصة، بالتعاون مع السكان املنحدرين من أصل أفريقي، لدعم مبادراهتم علـى                ‘٢‘
لية وتيسري تبادل املعلومات والدراية التقنية بني هؤالء السكان واخلرباء يف           مستوى اجملتمعات احمل  

  هذه اجملاالت؛

االتصال باملؤسسات املالية واإلمنائية والربامج التشغيلية والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومـة             ‘٣‘
ن أصل أفريقي، عن األمم املتحدة بغية اإلسهام يف الربامج اإلمنائية املخصصة للسكان املنحدرين م

طريق ختصيص استثمارات إضافية لُنظُم الرعاية الصحية، والتعليم، واإلسكان، والكهرباء، ومياه 
الشرب، وتدابري مراقبة البيئة، وتعزيز تكافؤ فرص العمل، فضالً عن غري ذلـك مـن تـدابري                 

  .واستراتيجيات العمل اإلجيايب يف إطار حقوق اإلنسان

 تـشرين  ٢٩ إىل ٢٥ه األوىل والثانية املعقـودتني يف الفتـرة مـن           ـعامل، يف دورتي  وقد قرر الفريق ال     - ٣
، أن يوصي بأن ُتعالَج يف دوراته التالية مواضيع حمـددة           ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٧ إىل   ٣ ومن   ٢٠٠٢ نوفمرب/الثاين

امل إىل ن هـذا  وخلص الفريق الع). E/CN.4/2003/21الوثيقة (تتصل حبالة السكان املنحدرين من أصل أفريقي     
النهج سيتيح للخرباء املدعوين من أعضاء أفرقة املناقشة الذين سيبحثون مواضيع خمتـارة فرصـة للمـسامهة يف                  
املناقشات اليت ستجري يف الدورات وإثرائها، وسيفضي إىل صياغة تدابري وتوصيات موجهة إىل جلنـة حقـوق                 

واتبع الفريق العامل، يف . ه الثالثة والرابعة واخلامسة والسادسةواتبع الفريق العامل هذه املنهجية يف دورات. اإلنسان
دورته السابعة، منهجية مماثلة، فقام بتحليل املالحظات واالستنتاجات املعتمدة يف دوراته السابقة هبدف استخالص 

  .وصياغة مسامهته يف أعمال اللجنة التحضريية
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وبالتايل، سُتتاح للفريق العامل فرصـة      . عة أعضاء جدد  أرببوسريحب الفريق العامل، يف دورته الثامنة،         - ٤
وقام الفريق العامل، خالل دوراته السبع السابقة، بدراسة        . الستعراض العمل املُنَجز حىت اآلن واملنهجيات املتبعة      

تعلـيم؛  إقامة العدل؛ ووسائط اإلعالم؛ ونيل ال     : املواضيع التالية املتصلة حبالة السكان املنحدرين من أصل أفريقي        
والعنصرية والعمل؛ والعنصرية والصحة؛ والعنصرية والسكن؛ ومشاركة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف             
اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية من حياة اجملتمع، ويف النهوض ببلداهنم وتنميتها اقتـصادياً              

؛ ومتكني املرأة املنحدرة من أصل أفريقي؛ والتنميط        ) بوجه خاص  األهداف اإلمنائية لأللفية  حتقيق  بوجه عام، ويف    (
وسيقيِّم . وتوصل الفريق العامل إىل استنتاجات واقترح توصيات بشأن كل موضوع من هذه املواضيع            . العنصري

تاج إىل مزيد الفريق العامل، يف دورته الثامنة، العمل املُنَجز وسينظر فيما إذا كانت املواضيع اليت نظر فيها فعالً حت
  .من التحليل والتوصيات من أجل حتقيق التحسُّن املنشود يف حالة السكان املنحدرين من أصل أفريقي

ومىت استكمل الفريق العامل االستعراض املشار إليه أعاله، سيحدد مواضيع ذات صلة كي ينظر فيها يف                  - ٥
وهبذه الطريقة، سيقوم الفريق العامل . ات عملهدورات مقبلة، وكذلك أية تعديالت قد يتعني إدخاهلا على منهجي         
  .بصياغة برنامج عمله الذي سيوجه مناقشاته يف الدورات املقبلة

وسيقوم الفريق العامل أيضاً، يف دورته الثامنة، ومتاشياً مع واليته واملنهجيات املتبعة حـىت اآلن، بتحليـل                   - ٦
ريقي، وهو حتديداً حالة األطفال املنحـدرين مـن أصـل    موضوع حمدد يتعلق حبالة السكان املنحدرين من أصل أف      

ومثلما ورد يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وأكده من جديد كل من اإلعالن املتعلق حبقـوق الطفـل                  . أفريقي
وعلى ضوء إعالن وبرنامج عمل ديربـان،       . واتفاقية حقوق الطفل، فإن للطفولة احلق يف رعاية ومساعدة خاصتني         

الضرورة وقع خاص عندما يتعلق األمر بأطفال منحدرين من أصل أفريقي، ذلك أن سنهم وحالة احلرمان يكون هلذه 
  .اليت غالباً ما متيز أوضاع اجلماعات املنحدرة من أصل أفريقي يضعان هؤالء األطفال يف حالة ضعف شديد

حة هؤالء  صومن اجملاالت األخرى ذات األمهية اخلاصة بالنسبة إىل األطفال املنحدرين من أصل أفريقي،                - ٧
فاألطفال املنحدرون من أصل أفريقي يتلقون يف أغلب األحيان . األطفال وحصوهلم على خدمات الرعاية الصحية     

 وتشري إحصاءات حكومية من بعـض       .خدمات طبية أدىن مستوى من تلك اليت حيصل عليها األطفال اآلخرون          
بلدان أمريكا اجلنوبية إىل أن معدل وفيات الرضع يف صفوف السكان املنحدرين من أصل أفريقـي أعلـى مـن     

الـسكان  ومع ذلك، تبني حالة الربازيل أيضاً أن ختفيض معدل وفيات الرضـع يف صـفوف                . املتوسط الوطين 
  .)١(املنحدرين من أصل أفريقي أمر ممكن

فاألطفال املنحدرون من أصل أفريقي يعيشون يف .  املواضيع اهلامة األخرى، معايري التعليم وفرص نيلهومن  - ٨
أغلب األحيان يف أسر متأثرة بالفقر، وهو ما من شأنه أن حيرمهم من فرصة احلصول على تعليم يتساوى يف اجلودة 

 بأصـل ا تكون املوارد املتاحة يف املدارس مرتبطة        وعندم. مع التعليم الذي يتلقاه أطفال اجملتمعات احمللية األخرى       
األطفـال   السكانية اليت ينتمي إليها التلميذ، فإن حالة األطفال احملرومني تزداد سوءاً حبكم أن هـؤالء                 اجلماعة

                                                      

 ).٢٠٠٧واشنطن،  (،١، اجمللد ٢٠٠٧يف األمريكتني الصحة منظمة الصحة للبلدان األمريكية،  )١(
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درين وأشار أعضاء فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنح. )٢(احملرومني يف اجملتمع، هم حمرومون أيضاً يف الدراسة
هم مع أطفال آخرين يفوقوهنم من حيث ممن أصل أفريقي إىل أن األطفال املنحدرين من أصل أفريقي يبدأون تعلي

 والزاد الثقايف، ويعتربون أن هذا اجلانب يشكل عنصراً هاماً جيب أن يؤخذ يف احلسبان لدى         ةاالجتماعياملكاسب  
  . ستهدفةصياغة التدابري التعليمية اخلاصة هبذه اجلماعات امل

وعالوة على ذلك، فبعض األطفال معرضون أكثر من غريهم للعنف بسبب نوع اجلنس أو األصل اإلثين                  - ٩
  .)٣(ن أيضاً للعنف داخل األسرة ويف املدرسةومث إن أطفال األقليات اإلثنية معرض. أو اإلعاقة أو الوضع االجتماعي

ن الزيارات القطرية متثل أداة ضرورية إلجناز واليتـه         وقد خلص الفريق العامل، يف دورته الرابعة، إىل أ          - ١٠
فهـذه  .  بشكل فعال وذلك بتيسري فهم متعمق حلالة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف شىت مناطق العـامل                

الزيارات تتيح فرصة إلجراء دراسة لالطالع يف عني املكان على حالة إعمال احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية 
جتماعية والثقافية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي، وإلقامة حوار مع احلكومات، واملكاتب امليدانية لألمم واال

وتساعد . املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، والضحايا، واجملتمع املدين فيما يتعلق مببدأي املساواة وعدم التمييز
ية لتنفيذ أحكام إعالن وبرنامج عمل ديربان فيما يتصل بالـسكان      الزيارات القطرية أيضاً يف حتديد احللول العمل      

وتيسر هذه الزيارات أيضاً متابعة تنفيذ املالحظات اخلتامية والتعليقات والتوصيات          . املنحدرين من أصل أفريقي   
 علـى   ذات الصلة املقدمة من هيئات املعاهدات، وتتيح فرصة لتقييم أثر هذه املالحظات والتعليقات والتوصيات             

  . السياسات اليت تعتمدها البلدان املعنية

 بناء علـى    ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٧ إىل   ١٣إىل بلجيكا يف الفترة من      قطرية  وقام الفريق العامل بزيارة       - ١١
وقد التقى الفريق العامل، خالل الزيارة، مع ممثلني عن السلطات االحتادية واإلقليمية واحمللية،             . دعوة من احلكومة  

.  ذلك الشرطة واملنظمات غري احلكومية، ومع أشخاص منحدرين من أصل أفريقي يقيمـون يف بلجيكـا                مبا يف 
وخالل الزيارة، حدد اخلرباء اجملاالت اليت يعاين فيها السكان املنحدرون من أصل أفريقي من احلرمان مقارنة بالتيار 

والحظ اخلرباء أن احلكومة تدرك .  والتعليمالرئيسي للمجتمع، وحتديداً يف ما يتصل باحلصول على العمل والسكن
جيداً املشاكل اليت يواجهها السكان املنحدرون من أصل أفريقي واألشخاص املنحدرون من أصل أجنيب بوجـه                
أعم، ورحبوا باجلهود اإلجيابية اليت تبذهلا مجيع اهليئات احلكومة على شىت املـستويات للتـصدي للممارسـات                 

  .E/CN.4/2006/19/Add.1)الوثيقة (التمييزية 

الفريق العامل أبدى تكراراً اهتمامه بإجراء املزيد من الزيارات القطرية، فإنه مل يتلق             أنّ  وعلى الرغم من      - ١٢
وسيناقش الفريق العامل، يف دورته الثامنة، استراتيجيته       . حىت اآلن أي دعوات أخرى إلجراء مثل هذه الزيارات        

ا يشمل تقييماً ملدى جناحه يف تنفيذ هذه االستراتيجية، والعقبات اليت قد تعتـرض              املتعلقة بالزيارات القطرية، مب   
  .القيام بزيارات قطرية، وسيحدد األماكن اليت يرغب يف زيارهتا مستقبالً

                                                      

 .٢٠٠٨، A View Inside Primary Schools اليونسكو، )٢(

 ).٣، الفصل ٧٢صفحة  (٢٠٠٦  التقرير العاملي بشأن العنف ضد األطفال،باولو سرجيو بنهريو، )٣(
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. وأعد الفريق العامل، يف دورته السابعة، مسامهته يف أعمال اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي               - ١٣
صية تتعلق مبواضيع شىت، كخطط العمل الوطنية، وإقامة العدل، ومجع البيانات، والعنصرية ووسائط  تو١٧ووضع 

وطلب الفريق العامل، . اإلعالم، والعنصرية والصحة، وأفضل املمارسات، والتنميط العرقي ومؤشر املساواة العرقية
ل السكان املنحدرين من أصل أفريقـي يف        يف مجلة أمور، اختاذ ما يلزم من تدابري للتصدي الخنفاض مستوى متثي           

مع بيانات مفصلة عن متتع السكان املنحدرين من أصل أفريقي خبدمات الـصحة والتعلـيم               جلالنظام القضائي، و  
والسكن والعمل وعن معاملتهم يف نظام القضاء اجلنائي، ومشاركتهم السياسية ومتثيلهم، كما طلب إدراج سلسلة 

صادرة عن اليونسكو واملؤلفة من مثانية جملدات يف املناهج التعليمية، والنظر يف مسألة تقدمي  ال"تاريخ أفريقيا العام"
وقد حضر عضو يف الفريـق  . تعويضات إىل السكان املنحدرين من أصل أفريقي خالل مؤمتر ديربان االستعراضي     
  .عاملالعامل اجللسات الفنية للجنة التحضريية وتناول الكلمة لعرض توصيات الفريق ال

وسيناقش الفريق العامل، خالل الدورة الثامنة، ما سيقوم به من أعمال متهيداً ملؤمتر ديربان االستعراضي،      - ١٤
  .مبا يف ذلك الكيفية اليت سيواصل هبا مسامهته يف العملية التحضريية ويف أعمال املؤمتر االستعراضي نفسه

 -  -  -  -  -  

  


