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  مؤمتر ديربان االستعراضي
  اللجنة التحضريية

  الدورة املوضوعية األوىل
   من جدول األعمال املؤقت٤البند 

  ية ومؤمتر ديربان استعراض التقارير والدراسات والوثائق األخرى للجنة التحضري
  االستعراضي ومسامهات هيئات وآليات حقوق اإلنسان

   أفريقيرد فريق اخلرباء العامل املعين بالشعوب املنحدرة من أصل 
  )A/CONF. 211/PC.2/2(  على االستبيان املقدم من األمانة

  ١ السؤال

  هل لكم أن تقيموا تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان؟

  لعاملرد فريق اخلرباء ا

إن إلعالن وبرنامج عمل ديربان دور إجيايب يف حماربة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من                   - ١
وجاء إنشاء فريق اخلرباء العامل املعين بالشعوب املنحدرة مـن          . تعصب حيثما ُوجدت هذه املواقف والتصرفات     

 ديربان املتعلقة بالعنصرية والتمييز العنـصري ومـا    من برنامج عمل  ٧للفقرة  اً  وفورياً  سريعاً   تنفيذ أفريقيأصل  
عن ذلك، ميكن رؤية التنفيذ اإلجيايب إلعالن وبرنامج عمل ديربان يف اإلجراءات  وفضالً. يتصل بذلك من تعصب

 . يف األمريكتني وبلدان االحتاد األورويب     ال سيما واالستراتيجيات اإلجيابية اليت اعتمدها عدد متزايد من البلدان، و        
وتشري األطر التشريعية واإلدارية اليت اعتمدهتا هذه البلدان ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري إىل بداية مشجعة               

  .يف تنفيذ جدول أعمال ديربان فيما خيص مكافحة التمييز

يدعو فعلى سبيل املثال،    . ومع ذلك، ينبغي لفت االنتباه إىل التنفيذ اجلزئي إلعالن وبرنامج عمل ديربان             - ٢
 يف احليـاة الـسياسية واالجتماعيـة       أفريقي إىل مشاركة الشعوب املنحدرة من أصل        ٤برنامج العمل يف الفقرة     

ولسوء احلظ، ال تزال ست سنوات من املشاركة يعترضها عدد          . والثقافية ويف النهوض بالبلدان اليت يعيشون فيها      
 املكلفني بإنفاذ القانون القوانني اليت حتـارب عـدم           عدم قيام املوظفني   ‘١‘: ال حصر له من املعوقات مثل اآليت      
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عدم املـساواة يف    ‘ ٣‘؛  أفريقيوحشية الشرطة يف مواجهة الشعوب املنحدرة من أصل         ‘ ٢‘املساواة يف املعاملة؛    
  ؛ أفريقـي احلصول على اخلدمات ذات األمهية احلامسة يف التنمية طويلة األجل للمجتمعات املنحدرة من أصـل                

  .املساواة يف نيل التعليم واحلصول على السكن والرعاية الصحية والعملعدم ‘ ٤‘و

: ومن املسائل األخرى اليت جيب اختاذ إجراءات بشأهنا حملاربة العنصرية ضد هذه الفئة من اجملتمع ما يلي                  - ٣
األعراق واملتعددة  يف اجملتمعات املتعددة أفريقيمسألة اهلوية اليت تتجلى يف أوساط الشعوب املنحدرة من أصل ‘ ١‘

انعدام ‘ ٢‘الثقافات واليت هتيمن عليها قوانني التمثيل والتفاوض اليت متليها القيم الثقافية الغربية اخلاصة بالبيض؛               
ة، مثل التظاهرات الفنية أفريقي املنشأ لألشخاص املنحدرين من أصول فريقياالحترام والفهم للتراث غري املادي األ

كما جيـب أن    . والقيم واملواقف ) خلإأمناط تربية األطفال،    (أمناط عالقات القرىب والنسب     واملمارسات الدينية و  
تؤخذ يف احلسبان املسائل اجلنسانية يف املنظمات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، مع التأكيد بصفة خاصة على 

ت املفروض على الشتات، مثلما وبنفس القدر، جيب كسر جدار الصم. أفريقيمعاملة النساء املنحدرات من أصل 
  ". طريق جتارة الرقيق"تناولت ذلك على سبيل األولوية منظمة اليونسكو يف مشروعها 

  ٢السؤال 

بناء على خربتكم، هل لكم أن تقيموا األشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما 
   القضاء عليها؟عن املبادرات الرامية إىل يتصل بذلك من تعصب، فضالً

  ريق اخلرباء العاملرد ف

ومن بني هـذه    . ، وتؤثر يف جمال حقوق اإلنسان بأكمله      مميزاًاً  لقد اختذت أشكال التمييز املعاصرة طابع       - ٤
ومن . األشكال اجلديدة ُيذكر التعصب الديين الذي أسفر عن كره اإلسالم وكره املسيحية يف كثري من أجزاء العامل

 األخرى ممارسة االجتار بالبشر، وعلى وجه اخلصوص االجتار بالنساء الشابات والصبايا يف البلدان األشكال اجلديدة
ومثة شكل آخر يتمثل يف العنصرية جتاه األشخاص املنحدرين من أصل           . املتقدمة للعمل يف البغاء ملنفعة املتاجرين     

ذلك التنميط العنصري الـذي ال يـؤثر يف         وينبغي أن نذكر ك   .  وخباصة يف كرة القدم    أفريقي يف جمال الرياضة،   
 بعد أحـداث    ال سيما  فحسب، بل كذلك املنحدرين من أصل آسيوى، و        أفريقياألشخاص املنحدرين من أصل     

وعالوة على ذلك، فإن استعمال األحزاب السياسية للخطب العنصرية من أجل احلصول            . ٢٠٠١أيلول سبتمرب   
  .من أشكال العنصريةاً خطري  نفسه شكالًعلى األصوات ُيعترب حتريضا، كما ميثل يف

والقضاء على األشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب   - ٥
فاإلجراء الفعـال ضـد     . من مسؤوليات الدول اليت تتحمل املسؤولية الرئيسية عن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان           

 بتجرمي هذه املمارسة واملعاقبة على االنتهاكات املرتبطة به وتوفري سبل االنتـصاف            ، يبدأ التنميط العنصري، مثالً  
وعالوة على ذلك، من الضروري تقوية التدابري التثقيفية ومعاقبة من تثبت           . والتعويض لضحايا التنميط العنصري   

للتنميط العنصري اً ا ينبغي التأكيد على أن حتترم هذه الفئات اليت ختضع أحيانكم. إدانتهم  بشأن هذه املمارسات
فإن فعلت ذلك، من احملتمل أن تتحسن ردود الفعل . قوانني وعادات وتقاليد البلدان اليت تعيش فيها كامالًاً احترام

  .العدائية وكذلك التنميط العنصري من جانب الشعوب اليت تعيش تلك الفئات وسطها
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  ٣لسؤال ا

مجيع أشـكال العنـصرية والتمييـز    وإزالة يرجى بيان التدابري واملبادرات امللموسة اليت اختذت ملكافحة    
  .العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بغية تعزيز فعالية تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

  رد فريق اخلرباء العامل

من أفضل أدوات مكافحـة التمييـز         كامالًاً  رية وتطبيقها تطبيق  ويبدو أن سن القوانني املناهضة للعنص       - ٦
وينبغي إدراجها يف خطط العمل الوطنيـة       اً  واملبادرات اإلدارية مهمة أيض   . العنصري وما يتصل به من ممارسات     

ع كما أنه من األمهية احلامسة استعمال بيانات إحصائية مصنفة حبسب العرق لقياس مدى التمت             . ملكافحة العنصرية 
وينبغي كذلك مراعاة التقرير األخري لفريق اخلرباء العامل املعين بالشعوب . حبقوق اإلنسان لدى اجلماعات العرقية    

 الذي يتناول، إىل حد كبري، التدابري واملبادرات الرامية إىل مكافحة التمييز العنـصري              أفريقياملنحدرة من أصل    
  .والقضاء عليه

  ٤السؤال 

ية آليات متابعة مؤمتر ديربان االستعراضي القائمة وغريها من اآلليات ذات الصلة       فعالهل لكم أن تقيموا     
؟ التابعة لألمم املتحدة واليت تعاجل قضية العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

   بغية حتسني هذه اآلليات؟وهل لكم أن تقدموا بعض املقترحات

  ملرد فريق اخلرباء العا

وستتوقف فعالية هذه اآللية    . يتمتع فريق اخلرباء العامل بدعم قوي من الدول األعضاء ومن اجملتمع املدين             - ٧
. ويتعلق أول هذه العوامل بتنفيذ الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين توصـيات الفريـق            . على عدد من العوامل   

التعاون يف تقدمي الدعوات إىل الفريق العامـل         وتتوقف فعالية اآللية كذلك على تعاون الدول مع اآلليات، مثالً         
وفيما خيص تعزيز اآلليات، أوالً، ينبغي أن توفر األمم املتحدة املوارد املالية لدعم أنشطة              . للقيام بزيارات قطرية  

 ومثة اقتراح آخر يـدعو    . ملسائل العنصرية اً  وثانياً، ينبغي أن تكون للدول آليات مالئمة للتصدي حتديد        . الفريق
إىل إجياد أفراد بارزين ميكنهم أداء دور الرّواد أو سفراء النوايا احلسنة بغية تعزيز عمل الفريق العامـل يف                   الفريق  

وعالوة على ذلك، وجلعل    . أفريقيالدول اليت توجد فيها أعداد كبرية أو صغرية من السكان املنحدرين من أصل              
ة إىل أقصى حد ممكن، كما ينبغي أن ُتوفر هلا مجيـع املـوارد              اآللية أكثر فعالية، ينبغي أن تكون واليتها واضح       

 وينبغي أن تعني الدول خرباء يف بلداهنم للمشاركة مع اآلليات وتيسري تنفيذ توصياهتا، كما ينبغي أن                 .الضرورية
  .تكون هلؤالء اخلرباء الكفاءات الضرورية ذات الصلة

  ٥السؤال 

أو تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع /ت للتصديق واكوماحلتخذها ينبغي أن تما هي اخلطوات اليت 
  أشكال التمييز العنصري، والنظر على النحو املناسب يف توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري؟
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  رد فريق اخلرباء العامل

أكثر استدامة لتوعية ومن الضروري اختاذ تدابري . ينبغي أال ُتنكر الدول وجود التمييز العنصري يف بلداهنا  - ٨
. كما ينبغي أن تكون لدى أصحاب املصلحة اإلرادة السياسية ملتابعة تعهداهتم          . اجلمهور وتعبئته يف مجيع البلدان    

ـ  وينبغي للدول اليت مل تصدق على االتفاقية القيام بذلك، يف حني ينبغي للدول اليت أبدت حتفظات أن                   سحب  ت
  . هذه التحفظات

  ٦السؤال 

 وتقاسم املمارسات اجليدة اليت حتققت يف جمال مكافحة العنصرية، والتمييـز العنـصري،              يرجى حتديد 
  .وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  رد فريق اخلرباء العامل

 ُيعترب مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية يف بلجيكا، وهي من البلدان اليت زارها الفريق العامل، مثاالً  - ٩
ويستقبل املركز الشكاوى واالستفسارات من . وللمركز فروع حملية يف مجيع أحناء البلد. املمارساتألفضل اً  جيد

وميكن ألفـضل   . األطراف املتضررة، ويقوم باإلحالة إىل جهات أخرى، ويرتب لعمليات الوساطة عند الضرورة           
 بعد القضاء على نظام أفريقياجنوب املمارسات أن تأخذ شكل جلان احلقيقة واملصاحلة مثل اللجنة اليت أُنشئت يف 

ويف حاالت أخرى، فهي تأخذ شكل االعتذار، مثل خطاب رئيس الوزراء األسترايل املوجه إىل           . الفصل العنصري 
  .السكان األصليني فيما يتصل بالظلم التارخيي الذي عاىن منه السكان األصليون يف أستراليا

_ _ _ _ _  

  


