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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

  فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي
  الدورة التاسعة

  ٢٠١٠أبريل /نيسان ١٦-١٢جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت٧ و٦ و٥البنود 

  مناقشة مواضيعية بشأن التمييز اهليكلي ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي
  مناقشة بشأن مشروع برنامج ألنشطة السنة الدولية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي

  عرض مشروع تقرير الدورة التاسعة ومناقشته

  *مذكرة مقدمة من األمانة    
ر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل          اعتمد املؤمت   -١

 ٨أغـسطس إىل    / آب ٣١بذلك من تعصب، املعقود يف ديربان جبنوب أفريقيا يف الفترة من            
، إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين تضمنا توصيات ترمي إىل تعزيـز            ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول

 مناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب       اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان من أجل     
  .وما يتصل بذلك من تعصب

 فريق اخلـرباء العامـل املعـين        ٢٠٠٢/٦٨وأنشأت جلنة حقوق اإلنسان بقرارها        -٢
، صـياغة   ٢٠٠٣/٣٠بقرارهـا   وأعادت اللجنـة،    . بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي    

سـبتمرب  / أيلول ٢٤ويف  . فريق العامل  ووسعت والية ال   ٢٠٠٢/٦٨من القرار   ) د(٨ الفقرة
، قرر جملس حقوق اإلنسان، يف دورته التاسعة، متديد والية الفريق العامـل املعـين               ٢٠٠٨

  : وتتمثل الوالية فيما يلي. بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي ملدة ثالث سنوات

__________ 

  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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دراسة مشاكل التمييز العنصري اليت يواجهها السكان املنحدرون من           )أ(  
ل أفريقي ممن يعيشون يف الشتات، والقيام هلذه الغاية جبمع كـل املعلومـات ذات               أص

الصلة من احلكومات واملنظمات غري احلكومية وغريها من املصادر ذات الصلة، مبـا يف              
  ذلك عن طريق عقد اجتماعات علنية معها؛

اقتراح تدابري لضمان وصول السكان املنحدرين من أصل أفريقـي إىل             )ب(  
  ؛يلكامل وفع العدالة على حنو نظام

تقدمي توصيات بشأن تصميم وتطبيق وإنفاذ تدابري فعالة للقضاء علـى             )ج(  
  التنميط العنصري للسكان املنحدرين من أصل أفريقي؛

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

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

وضع مقترحات قصرية ومتوسطة وطويلة األجل للقضاء على التمييـز            )و(  
ـ             ق العنصري ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة ضرورة التعاون الوثي

مع املؤسسات الدولية واإلمنائية ومع الوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة           
من أجل تعزيز حقوق اإلنسان للمنحدرين من أصل أفريقي عن طريـق االضـطالع              

  :باألنشطة التالية، يف مجلة أمور أخرى
سني حالة حقوق اإلنسان للسكان املنحدرين من أصل أفريقي عن طريـق            حت '١'

س اهتمام خاص الحتياجاهتم، وذلك بوسائل من بينها إعـداد بـرامج            تكري
  عمل حمددة؛

وضع مشاريع خاصة، بالتعاون مع السكان املنحدرين من أصل أفريقي، لدعم  '٢'
مبادراهتم على مستوى اجملتمعات احمللية وتيسري تبادل املعلومـات والدرايـة           

  التقنية بني هؤالء السكان واخلرباء يف هذه اجملاالت؛
االتصال باملؤسسات املالية واإلمنائية والربامج التشغيلية والوكاالت املتخصصة         '٣'

التابعة ملنظومة األمم املتحدة بغية اإلسهام يف الـربامج اإلمنائيـة املخصـصة             
للسكان املنحدرين من أصل أفريقي، عن طريق ختصيص استثمارات إضـافية     

لكهربـاء، وميـاه الـشرب،    لُنظُم الرعاية الصحية، والتعليم، واإلسكان، وا  
وتدابري مراقبة البيئة، وتعزيز تكافؤ فرص العمل، فضالً عن غري ذلـك مـن              

  .ل اإلجيايب يف إطار حقوق اإلنسانتدابري واستراتيجيات العم
 بأن ُتعالَج يف دوراتـه      اإليصاءوقد قرر الفريق العامل، يف دورتيـه األوىل والثانية           -٣

الوثيقـة  (الة الـسكان املنحـدرين مـن أصـل أفريقـي             حب تتصلالتالية مواضيع حمددة    
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E/CN.4/2003/21 .(             وخلص الفريق العامل إىل ن هذا النهج سيتيح للخرباء املـدعوين مـن
للمـسامهة يف املناقـشات الـيت    أعضاء أفرقة املناقشة الذين سيبحثون مواضيع خمتارة فرصة     

توصيات موجهة إىل جلنة حقوق     يف الدورات وإثرائها، وسيفضي إىل صياغة تدابري و        ستجرى
. واتبع الفريق العامل هذه املنهجية يف دوراته الثالثة والرابعة واخلامسة والـسادسة           . اإلنسان

واتبع الفريق العامل يف دورته السابعة منهجية مماثلة، لكنه قام، مع ذلك، بتحليل املالحظات              
صياغة مـسامهته يف أعمـال      واالستنتاجات املعتمدة يف دوراته السابقة هبدف استخالص و       

واستعرض الفريق العامل، يف دورته الثامنة، العمل املنجـز يف الـدورات            . اللجنة التحضريية 
  .السابقة واملنهجيات املتبعة وقام بتحليل حالة األطفال املنحدرين من أصل أفريقي

يث  موضوع التمييز اهليكلي من ح  ، يف دورته  التاسعة،    وسوف يدرس الفريق العامل     -٤
 يف بعـض    اًموجـود  التمييز العلين وال يزال   . من أصل أفريقي  املنحدرين  تأثريه على السكان    

 ةمـستمر مسألة  التمييز اهليكلي   بيد أن   . سياق احلديث ال يف   أقل شيوعاً لكنه بات   احلاالت،  
يبقى التمييز اهليكلي وآثاره اخلبيثة بال عالج لعدة أجيال ألن كشفه           وقد  . معاجلتها أصعب و

املنحـدرون مـن    ويعاين  . صعب يف بعض األحيان وألنه يترك بصمات عميقة يف اجملتمعات         
أن أحيانا  على الورق   وقد يبدو   . أصل أفريقي بشكل خاص من هذا النوع اخلبيث من التمييز         

تـبني أن   املمارسة العملية   لكن   مبوجب القانون،    اطننيواملميع  احلقوق املتساوية مضمونة جل   
من الرعاية الـصحية اجليـدة      ُتحرم يف الغالب    املنحدرة من أصول أفريقية     اجملتمعات احمللية   

م حتكمهمواطين هذه اجملتمعات    على الرغم من أن     و. والتعليم وغريها من اخلدمات األساسية    
عـن  قد تـتمخض  جتارهبم مع نظام العدالة    فإن  ،   اآلخرين املواطننياليت حتكم   نفس القوانني   

  . حصائيةعرقية، من الناحية اإلال اتموعنتائج جتارب أكثرية اجملمن إجيابية نتائج أقل 
فرص حصول السكان املنحدرين من أصل أفريقي على الرعايـة          ولوحظ أن     - ٥

 سـبيل   علىف.  كثرية ألسباب هيكلية غري كافية وذلك    الصحية يف العديد من البلدان      
يف بعض البلـدان، صـعوبات يف       يواجه السكان املنحدرون من أصل أفريقي،       املثال،  

ضـعف  تعاين من    ألهنم يعيشون يف جمتمعات نائية       جيدةصول على خدمات صحية     احل
قليل من مرافـق الرعايـة      العدد   بسهولة إىل ال   وال ميكن الوصول  . هياكلها األساسية 
 .الطرق أو عدم وجودهاصيانة تدين مستوى بسبب يف هذه اجملتمعات الصحية املتوفرة 

في بعض احلاالت،   ف. التمييز اهليكلي ب احلصول على التعليم اجليد أيضاً    ويتأثر    - ٦
. الضرائب احملصلة على عقـارات احلـي      من  على سبيل املثال،    ،  املدارس احمللية ُتمول  

يف األحياء رس احمللية أقل وبالتايل، فإن اإليرادات الالزمة لتمويل اهلياكل األساسية للمدا
 وغالباً. متدنتعليم  مستوى  فقر للمدارس و  هياكل أساسية أ   إىل   يؤدياألكثر فقرا، مما    

ىل إأوالدهـم   ويرسلون  األحياء الفقرية   هذه  املنحدرون من أصل أفريقي يف      ما يعيش   
 . ذات مستوى متدنمدارس 
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بيانات اإلحصائية يف كثري    إقامة العدل، يكفي أن ينظر املرء يف ال       وفيما يتعلق ب    - ٧
على يف  النسبة األ  ونثلميمن أصل أفريقي    السكان املنحدرين   أن  كي يدرك   من البلدان   
من العقوبات الـيت    أقسى  أن األحكام اليت تصدر حبقهم تكون يف الغالب         السجون، و 

يقعون كثريا ما  إضافة إىل أهنم    نفس اجلرمية،   تصدر حبق غريهم من اجملرمني البيض على        
املنحدرين السبب األساسي ملخالفة    التمييز اهليكلي   ويشكل  . العنصريللتنميط  حايا  ض

للقانون مقارنة باألكثرية العرقية البيضاء، ألنه ال يوجد أي تفسري آخر من أصل أفريقي 
  .القانونلوجود نسبة عالية من  املنحدرين من أصل أفريقي بني خمالفي 

بيانـات مفـصلة    ال بد من توفر      اهليكلي،   من أجل حتديد ومكافحة التمييز    و  - ٨
األوضـاع  ُتفهـم  عندما فال ميكن للدولة أن تعاجل أوجه القصور الُنظمية إال          . ودقيقة

 . واضحاً فهماًاحلقيقية جملموعة من السكان

 ١ مـن    ، السنة اليت تبـدأ    ٦٤/١٦٩يف قرارها   ،   أعلنت اجلمعية العامة مث إن     - ٩
لية للمنحدرين من أصل أفريقـي، هبـدف تعزيـز         دو سنة   ٢٠١١يناير  /كانون الثاين 

اإلجراءات الوطنية والتعاون اإلقليمي والدويل لصاحل املنحدرين من أصـل أفريقـي،            
 لتمتعهم الكامل باحلقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية واملدنية والسياسية،         ضماناً

قتصادية واالجتماعية ومشاركتهم وإدماجهم يف مجيع مناحي حياة اجملتمع السياسية واال
التعرف على مدى تنوع ثرائهم وثقافتهم واحترام هذه الثقافة وذلك          والثقافية، وزيادة   

 الدول األعضاء واجملتمع املدين والوكاالت املتخصصة وشجعت اجلمعية العامة . التراث
د لألمم املتحدة على القيام، يف حدود الوالية واملوارد املتاحة لكل منها، علـى إعـدا              

ت كذلك  طلبو. وحتديد ما ميكن اختاذه من مبادرات من شأهنا اإلسهام يف جناح السنة           
 يتضمن  من األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسة والستني تقريراً            

 يف االعتبار، حسب االقتضاء،     الحتفال بالسنة الدولية، آخذاً   لمشروع برنامج أنشطة    
 األعضاء ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وجلنة         آراء وتوصيات الدول  

القضاء على التمييز العنصري وفريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي،            
  . وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلةوسائر
طة املمكنة يف سـياق     ناقشة األنش مبيف دورته التاسعة،    وسوف يقوم الفريق العامل،      -١٠

إىل املشاركون يف الدورة التاسـعة  وُدعي . السنة الدولية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي      
خالل الدورة، هبدف إثراء توصيات الفريق العامـل        لُتناقش  بادرات ممكنة   مبمقترحات  تقدمي  

  .لسنة الدوليةلتقريره عن مشروع برنامج أنشطة كي يوردها يف قدم إىل األمني العام ُت سيتال

        


