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اعتمد املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املنعقد                -١
، إعالن وبرنامج عمل ديربان     ٢٠٠١ سبتمرب/ أيلول ٨إىل   أغسطس/ آب ٣١يف ديـربان جبنوب أفريقيا يف الفترة من         

طار الدويل حلقوق اإلنسان ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره         اللذيـن يتضمنان توصيات تستهدف تدعيم اإل      
 .األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ومـن بني آليات األمم املتحدة الثالث اليت أنشئت ملتابعة تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان وختدمها وحدة                  -٢
وقد .  العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي       مناهضة التمييز باملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، فريق اخلرباء       

، الفريق العامل بوالية تتمثل يف دراسة مشاكل        ٢٠٠٣/٣٠ و ٢٠٠٢/٦٨زودت جلـنة حقـوق اإلنسان، يف قراريها         
التمييز العنصري اليت تواجه السكان املنحدرين من أصل أفريقي ممن يعيشون يف الشتات، وتقدمي اقتراحات للقضاء على 

تميـيز العنصري ضد األفارقة والسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف مجيع أحناء العامل، وتناول املسائل اخلاصة برفاه    ال
 .األفارقة والسكان املنحدرين من أصل أفريقي والواردة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان

 ٧ إىل   ٣ ومن   ٢٠٠٢نوفمرب  /الثاينوقـرر الفـريق العـامل، يف دورتيه األوىل والثانية املعقودتني يف تشرين               -٣
. ، التوصية بتناول مواضيع حمددة تتصل حبالة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف دوراته القادمة     ٢٠٠٣فرباير  /شباط

ويرى الفريق العامل أن هذا النهج سيسمح ألعضاء األفرقة املدعوين لبحث املواضيع املختارة بتنشيط املناقشات وإثراء                
ويرد تقرير  .  يف الدورات، وسيؤدي إىل قيام الفريق العامل بصياغة التدابري والتوصيات املوجهة إىل اللجنة             املـداوالت 

 .E/CN.4/2003/21الدورتني األوىل والثانية يف الوثيقة 

، النظر يف ثالثة مواضيع     ٢٠٠٣أكتوبر  /وقـرر الفـريق العامل، يف دورته الثالثة املعقودة يف تشرين األول            -٤
إقامة العدل، ووسائط اإلعالم، وفرص احلصول على التعليم وتكنولوجيا         : ة من إعالن وبرنامج عمل ديربان     مسـتمد 

، مواضيع ٢٠٠٤وناقش الفريق العامل، يف دورته الرابعة املعقودة يف عام         ). E/CN.4/2004/21انظر الوثيقة   (املعلومات  
ويف إطار هذه املواضيع، اقترح الفريق العامل على اللجنة         . العنصرية والعمالة، والعنصرية والصحة، والعنصرية والسكن     

انظر الوثيقة  . (خطـوات ميكـن اختاذهـا حلمايـة وتعزيـز حقـوق اإلنسان للسكان املنحدرين من أصل أفريقي                 
E/CN.4/2005/21.( 

ن املواضيع اليت   واستناداً إىل أحكام إعالن وبرنامج عمل ديربان، قرر الفريق العامل يف الدورة الرابعة أن تكو               -٥
تيسري مشاركة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف مجيع نواحي اجملتمع           يـتعني حبثها يف الدورة اخلامسة هي تدابري         

السياسـية واالقتصـادية واالجتماعية والثقافية، ويف النهوض ببلداهنم وتنميتها االقتصادية وتعزيز زيادة املعرفة بتراثهم        
وسينصب التركيز على تدابري التغلب على االستبعاد االجتماعي        ). ٤برنامج العمل، الفقرة    (وثقافـتهم واحـترامهما     

للسكان املنحدرين من أصل أفريقي وعلى اإلجراءات والسياسات اليت تعزز مشاركتهم يف العمل السياسي واالقتصادي 
وهذه .  ثالثة مواضيع فرعية   ويف هذا الصدد سيجري النظر يف     . واالجـتماعي األساسـي للمجتمع الذي يعيشون فيه       

 جعل حالة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف صلب اخلطط لتحقيق األهداف اإلمنائية              `١`: املواضيع الفرعية هي  
 دور األحزاب السياسية يف إدماج السكان       `٣` إتاحة اإلمكانيات للنساء املنحدرات من أصل أفريقي؛         `٢`لأللفـية؛   

 ٣١ و٣٠وستناقش هذه املواضيع الفرعية يف .  يف احلياة السياسية وعمليات صنع القرار املـنحدرين مـن أصل أفريقي     
 .٢٠٠٥أغسطس /آب
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 دقيقة  ١٥ املقرر وعرض مدته     -وتشتمل إجراءات الدورة اخلامسة على تقدمي للموضوع من جانب الرئيس            -٦
 أعضاء الفريق العامل واملشاركني اآلخرين يقدمـه أعضاء األفرقة، مث مناقشة تشمل جلسة للرد على األسئلة املثارة بني    

وسيكون من . ويف هنايـة كل يوم، يعقد الفريق العامل جلسة مغلقة ملناقشة استنتاجاته وتوصياته . وأعضـاء األفـرقة   
 .األساسي حضور مجيع أعضاء األفرقة حىت هناية النقاش

مية حلقوق اإلنسان تتألف من مخس صفحات       وُيطلب من أعضاء األفرقة إعداد وتقدمي ورقة إىل املفوضية السا          -٧
ومن املهم أن تضم الورقة     . باإلنكليزية أو الفرنسية  )  كلمة ١ ٦٥٠(على األكثر ُتطبع على مسافة واحدة بني األسطر         

 لكي يتاح وقت    ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٨ومن املهم باملثل أن ترد الورقة إىل األمانة يف موعد أقصاه            . توصيات حمددة 
 .  على املشاركنيكاف لتوزيعها

 وينـبغي إرسـال الورقـات والسـرية الشخصـية ألعضاء األفرقة إىل السيدة ماري دومينيك مورنيه                  -٨
(tel +41 22 9179221, fax +41 22 9179050, mmornet@ohchr.org)  الـيت ميكنها أن توفر أيضا املساعدة 

 .العملية بشأن مشاركة أعضاء األفرقة

- - - - - 


