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   افتتاح الدورة-١البند 

 ١٢سيعقد فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي دورته الثامنة يف جنيف يف الفترة من                    -١
  .ربامج والبحوثوسيفتتح الدورة مدير شعبة العمليات وال. ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٦إىل 

   مقرر الفريق العامل- انتخاب رئيس -٢البند 

  . مقرراً له من بني أعضائه-سينتخب الفريق العامل رئيساً   -٢

   إقرار جدول األعمال-٣البند 

 أعضاء الفريق العامل جدول أعمال الدورة الثامنة الذي سيكون مشروعه، إىل أن يتم إقراره، هو جدول           عتمدسي  -٣
  .ؤقت للفريق العامل يف دورته الثامنةاألعمال امل

   تنظيم العمل-٤البند 

، وبرنامج العمل املؤقت،    (A/HRC/10/AC.3/1)يوجَّه اهتمام أعضاء الفريق العامل إىل جدول األعمال املؤقت            -٤
  .املقدَّمة من األمانة بشأن غرض الدورة الثامنة واملواضيع اليت سيجري تناوهلا فيهاملعلومات ومذكرة ا

   استعراض ومناقشة أعمال الدورات السابقة-٥البند 

، فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين مـن         ٢٠٠٢/٦٨أنشأت جلنة حقوق اإلنسان، مبوجب قرارها         -٥
 ووّسعت والية الفريق    ٢٠٠٢/٦٨من قرارها   ) د(٨، صياغة الفقرة    ٢٠٠٣/٣٠وأعادت اللجنة، يف قرارها     . أصل أفريقي 

، متديد والية الفريق العامل ملدة ثالث ٩/١٤، قرر جملس حقوق اإلنسان، يف قراره ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤يف  و. العامل
  :يلي والية الفريق العاملما  ترد يفو. سنوات أخرى

دراسة مشاكل التمييز العنصري اليت يواجهها السكان املنحدرون من أصل أفريقي ممـن يعيـشون يف                  )أ(  
ذه الغاية جبمع كل املعلومات ذات الصلة من احلكومات واملنظمات غري احلكومية وغريها من املصادر               الشتات، والقيام هل  

  ذات الصلة، مبا يف ذلك عن طريق عقد اجتماعات علنية معها؛

  اقتراح تدابري لضمان وصول السكان املنحدرين من أصل أفريقـي إىل نظـام العدالـة علـى حنـو                     )ب(  
  كامل وفعال؛

توصيات بشأن وضع وتطبيق وإنفاذ تدابري فعالة للقضاء علـى التنمـيط العنـصري للـسكان          تقدمي    )ج(  
  املنحدرين من أصل أفريقي؛

وضع مقترحات بشأن القضاء على التمييز العنصري الذي مياَرس ضد األفارقة واملنحدرين من أصـل                 )د(  
  أفريقي يف مجيع أحناء العامل؛
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 إعالن وبرنامج عمل ديربان فيما يتعلق برفاه األفارقة واملنحدرين مـن            معاجلة مجيع القضايا الواردة يف      )ه(  
  أصل أفريقي؛

وضع مقترحات قصرية ومتوسطة وطويلة األجل للقضاء على التمييز العنصري ضد السكان املنحدرين               )و(  
الت املتخصـصة التابعـة     من أصل أفريقي، مع مراعاة ضرورة التعاون الوثيق مع املؤسسات الدولية واإلمنائية ومع الوكا             

ملنظومة األمم املتحدة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان للمنحدرين من أصل أفريقي عن طريق االضطالع باألنشطة التالية،                 
  :يف مجلة أمور أخرى

حتسني حالة حقوق اإلنسان للسكان املنحدرين من أصل أفريقي عن طريق تكريس اهتمـام خـاص                  ‘١‘
  من بينها إعداد برامج عمل حمدَّدة؛الحتياجاهتم، وذلك بوسائل 

وضع مشاريع خاصة، بالتعاون مع السكان املنحدرين من أصل أفريقي، لدعم مبادراهتم على مستوى                ‘٢‘
  اجملتمعات احمللية وتيسري تبادل املعلومات والدراية التقنية بني هؤالء السكان واخلرباء يف هذه اجملاالت؛

اإلمنائية والربامج التشغيلية والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومـة األمـم          االتصال باملؤسسات املالية و     ‘٣‘
صصة للسكان املنحدرين من أصل أفريقي، عـن طريـق          إلسهام يف الربامج اإلمنائية املخ    املتحدة بغية ا  

ختصيص استثمارات إضافية لُنظُم الرعاية الصحية، والتعليم، واإلسكان، والكهرباء، ومياه الـشرب،            
 مراقبة البيئة، وتعزيز تكافؤ فرص العمل، فضالً عن غري ذلك من تدابري واستراتيجيات العمـل                وتدابري

  .اإلجيايب يف إطار حقوق اإلنسان

وقد قام خـالل  . وقد اعتمد الفريق العامل، طبقاً لواليته، هنج دراسة القضايا املواضيعية يف كل دورة من دوراته   -٦
  :وضوعات التالية واقتراح استنتاجات وتوصيات بشأهنا بدراسة املةدوراته السبع السابق

  إقامة العدل؛  )أ(  
  وسائط اإلعالم؛  )ب(  
  لى التعليم؛عل صواحل  )ج(  
   والعمل؛ةالعنصري  )د(  
  العنصرية والصحة؛  )ه(  
  العنصرية والسكن؛  )و(  
جتماعية والثقافيـة   مشاركة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف اجلوانب السياسية واالقتصادية واال            )ز(  

  حلياة اجملتمع، ويف النهوض ببلداهنم وتنميتها اقتصادياً؛
  مالحظات عامة؛  -  
  األهداف اإلمنائية لأللفية؛  -  
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  متكني املرأة املنحدرة من أصل أفريقي؛  )ح(  

  .التنميط العنصري  )ط(  

 يف  هستنتاجات والتوصيات الصادرة عن   وقد قام الفريق العامل، يف دورته السابعة، باستعراض ومناقشة وحتليل اال            -٧
د كما حدّ . إىل اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي     يت سيقدمها    ال ةاملسامهدوراته السابقة واستخلص من املناقشة      

الفريق العامل العقبات اليت أعاقت تنفيذ توصياته، ونظر يف أفضل السبل إلحداث تأثري أكرب يف حتسني حالـة الـسكان                    
  .املنحدرين من أصل أفريقي

 وسوف يستعرض الفريق العامل يف دورته الثامنة العمل الذي اضطلع به يف دوراتـه الـسابقة، مبـا يف ذلـك                      -٨
تاج إىل مزيـد مـن   حيوعات اليت ُبِحثت، ويقرر ما إذا كان أي موضوع من هذه املوضوعات عتَمدة واملوض املنهجيات املُ 

  ).A/HRC/10/AC.3/2انظر ( ينبغي أن ُتعدَّل على أي حنو هالتحليل وما إذا كانت منهجيات عمل

   برنامج عمل الدورات املقبلة-٦البند 

ته السابقة واملوضوعات اليت ناقشها حىت اآلن، سـوف         امع مراعاة املنهجية اليت اعتمدها الفريق العامل يف دور          -٩
حيدِّد الفريق املوضوعات ذات الصلة اليت سيقوم بتحليلها يف الدورات املقبلة وأية تعديالت قد يرى أنـه مـن املناسـب            

يـق العامـل   وسوف ُتسفر هذه املناقشة عن وضع برنامج عمل ُيتَّخذ أساساً للدورات املقبلة للفر. إدخاهلا على منهجياته 
  ).A/HRC/10/AC.3/2انظر (

   مناقشة وحتليل حالة األطفال املنحدرين من أصل أفريقي-٧البند 

مبساعدة من أعضاء أفرقة املناقشة املدعوين، سيبحث الفريق العامل حالة األطفال املنحدرين من أصل أفريقي اليت    -١٠
ع اليت تستحق بصفة خاصة أن يقوم الفريق العامـل مبناقـشتها            حددها يف دورته الثانية باعتبارها من بني املواضي       كان قد   

  ).A/HRC/10/AC.3/2انظر (وحتليلها وتقدمي توصيات بشأهنا 

   الزيارات القطرية-٨البند 

سيناِقش الفريق العامل استراتيجيته اخلاصة بالزيارات القطرية، مبا يف ذلك إجراء تقييم ملدى جناح تنفيـذ هـذه                    -١١
اليت يـود   األماكن   فضالً عن حتديد     ،الزياراتبتلك  ىت اآلن، والعقبات اليت من املُتَصوَّر أهنا تعترض القيام          االستراتيجية ح 

  ).A/HRC/10/AC.3/2انظر  (مل أن يقوم بزيارهتا يف املستقبلالفريق العا

   مؤمتر ديربان االستعراضي-٩البند 

 مؤمتراً استعراضياً من أجل استعراض التقدم       ٢٠٠٩ عام   ، أن تعقد يف   ٦١/١٤٩قررت اجلمعية العامة، يف قرارها        -١٢
احملَرز بشأن تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان من ِقَبل مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، وتقييم مدى تنفيذه، وكذلك تقييم                  

حدة واليت تعـاجل قـضية     تابعة مؤمتر ديربان وغريها من اآلليات ذات الصلة التابعة لألمم املت           القائمة مل  لياتاآلمدى فعالية   
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بغية تدعيم هذه اآلليات، والتـرويج لتـصديق          
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مجيع الدول على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وتنفيذها، والنظر كما جيب يف توصيات جلنة     
العنصرية والتمييز العنصري وكـره     مكافحة  نصري، وحتديد وتقاسم املمارسات السليمة يف جمال        القضاء على التمييز الع   

، أن يتـصرف بـصفته اللجنـة        ٣/٢وقد قرر جملس حقوق اإلنسان، يف قراره        . األجانب وما يتصل بذلك من تعصب     
  .التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي

  /  آب ٣١الستعراضـي، يف جلـستها التاسـعة املعقـودة يف           وقررت اللجنة التحـضريية ملـؤمتر ديربـان ا          -١٣
، أن تطلب إىل فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي             ١/١٠-، يف مقررها ل ت    ٢٠٠٧أغسطس  

وآليات حقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك اجلهات األخرى املسؤولة عن اإلجراءات اخلاصـة، مـساعدة                  
 يف قوق اإلنسان، باعتبار ذلـك مـسامهة  االستعراض وتقدمي توصيات، عن طريق مفوضية حإجراء  نة التحضريية يف    اللج

وقد كّرس الفريق العامل دورته السابعة لصياغة مسامهته اليت         ). ، املرفق األول  A/62/375انظر  (نتائج املؤمتر االستعراضي    
  .قدمها إىل اللجنة التحضريية

ىل األمني العام أن    إ قُدِّم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني، طُِلب           (A/C.3/63/L.51)ر  ويف مشروع مقر    -١٤
 ١/١٢-خيصص أمواالً كافية من امليزانية العادية لألمم املتحدة لتغطية النفقات غري املشمولة مبقرر اللجنة التحضريية ل ت                

يف اجتماعات اللجنة التحـضريية  حقوق اإلنسان لس خلاصة التابعة جمليات واإلجراءات امن أجل تيسري مشاركة مجيع اآلل 
  .واملؤمترات التحضريية اإلقليمية

يبحث الفريق العامل يف دورته الثامنة كيفية املضي قُُدماً يف العمل خالل املرحلة النهائية املُفـضية إىل مـؤمتر    وس  -١٥
هبا املسامهة يف العملية التحضريية وكذلك يف املؤمتر االستعراضـي          ديربان االستعراضي، مبا يف ذلك الكيفية اليت سيواصل         

  ).A/HRC/10/AC.3/2انظر (نفسه 

   اعتماد التقرير-١٠البند 

سوف يعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق بدورته الثامنة الذي سيتضمن برنامج عملـه املقبـل واسـتنتاجاته                   -١٦
  .حدرين من أصل أفريقيوتوصياته فيما يتعلق حبالة األطفال املن

_ _ _ _ _  

 
 
  


