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اعتمدت الدول املشاركة يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل  -١
، ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٨أغسطس إىل   / آب ٣١بذلك من تعصب، املنعقد يف ديربان جبنوب أفريقيا يف الفترة من            

وصيات تستهدف تدعيم اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان ملكافحة        إعـالن وبرنامج عمل ديربان اللذين يتضمنان ت       
 .العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ومن بني آليات األمم املتحدة الثالث اليت أنشئت ملتابعة تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان وختدمها وحدة  -٢
.  اإلنسان، فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقيمناهضة التمييز باملفوضية السامية حلقوق
 الفريق العامل بوالية تشمل دراسة مشاكل التمييز العنصري ٢٠٠٢/٦٨وزودت جلنة حقوق اإلنسان، يف قرارها  

لتوصيات للقضاء اليت تواجه السكان املنحدرين من أصل أفريقي ممن يعيشون يف الشتات، واقتراح التدابري وتقدمي ا
 )).د(-)أ(٨الفقرات (على التمييز العنصري ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي 

نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٩ إىل   ٢٥وقـرر الفريق العامل يف دورتيه األوىل والثانية املعقودتني يف الفترة من              -٣
يع حمددة تتصل حبالة السكان      على التوايل التوصية بتناول مواض     ٢٠٠٣فـرباير   / شـباط  ٧ إىل   ٣ ومـن    ٢٠٠٢

ويرى الفريق العامل أن هذا النهج سيسمح خلرباء مدعوين حتديداً          . املنحدرين من أصل أفريقي يف دوراته القادمة      
لبحث املواضيع املختارة بتنشيط املناقشات وإثراء املداوالت يف الدورات، وسيؤدي إىل قيام الفريق العامل بصياغة 

 . ملوجهة إىل اللجنةالتدابري والتوصيات ا

، استمد  ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٠سبتمرب إىل   / أيلول ٢٩ويف دورته الثالثة املعقودة يف الفترة من         -٤
إقامة العدل ووسائط : الفريق العامل من التدابري املقترحة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان ثالثة مواضيع للنظر فيها      

ويف إطار هذه املواضيع، اقترح الفريق العامل على        .  وتكنولوجيا املعلومات  اإلعالم، وفرص احلصول على التعليم    
 .اللجنة خطوات ميكن اختاذها حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان للسكان املنحدرين من أصل أفريقي

واسـتناداً إىل أحكام إعالن وبرنامج عمل ديربان، قرر رئيس الفريق العامل يف الدورة الثالثة أن تكون                  -٥
ويف هذا الصدد، فإن برنامج عمل ديربان . واضيع اليت يتعني حبثها يف الدورة الرابعة هي العمل والصحة والسكنامل
حيـث املؤسسات املالية واإلمنائية والربامج التنفيذية والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة، وفقاً مليزانياهتا              "

ع برامج موجهة حنو املنحدرين من أصل أفريقي، مع ختصيص          وض... العاديـة وإجـراءات جمالس إدارهتا، على        
استثمارات إضافية لنظم الرعاية الصحية والتعليم واإلسكان والكهرباء ومياه الشرب وتدابري مراقبة البيئة، وتعزيز       

 )).ج(٨الفقرة " (تكافؤ فرص العمل، فضالً عن مبادرات العمل اإلجيابية األخرى

  البيانات اإلحصائية واملؤشرات االجتماعية     `١`: يتم حبث أربعة مواضيع فرعية    وفيما يتعلق بالصحة، س    -٦
 فرص حصول املنحدرين مـن أصـل أفريقـي على الرعايـة الصحيـة؛          `٢` االقتصادية يف ميدان الصحة؛      �
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ملناعة اليت ظهرت يف معدالت وفيات األطفال الرضع واألمهات، وحتصني األطفال، وفريوس نقص ا             التباينات   `٣`
 برامج االستثمار املضطلع هبا يف القطاعات       `٤`اإليـدز، وأمراض القلب والسرطان واألمراض املعدية؛        /البشـري 

 .٢٠٠٤ أكتوبر/ تشرين األول٢٩ و٢٨وستجري مناقشة هذه املواضيع يف . الصحية وقطاعات الصحة العامة/الطبية

 البيانـات اإلحصائية واملؤشرات    `١`: لتاليـةوفـيما يتعلق بالعمـل، سيتم حبث املواضيع األربعـة ا         -٧
 تكافؤ فرص احلصول على العمل يف `٣` تكافؤ الفرص يف العمل؛ `٢` االقتصادية يف ميدان العمل؛ �االجتماعية 

 تكافؤ فرص الوجود العادل للمنحدرين من أصل أفريقي على كافة           `٤`القطاع العام، مبا يشمل اخلدمة العامة؛       
وستسري . ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٧ و٢٦وستجري مناقشة هذه املواضيع يف .  املنظماتاملستويات داخل

 ).٦انظر الفقرة (على ذلك نفس ترتيبات البند السابق 

 البيانات اإلحصائية واملؤشرات االجتماعية `١`: وفيما يتعلق بالسكن، سيتم حبث املواضيع الثالثة التالية      -٨
 برامج االستثمار املضطلع هبا يف `٣` الفرص العادلة للحصول على السكن؛ `٢`سكن؛  االقتصادية يف ميدان ال�

 .٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢ و١وستناقش هذه املواضيع يف . قطاع السكن

 دقيقة يقدمه كل    ١٥وتشـمل ترتيبات املناقشة تقدمي للموضوع من جانب رئيس الفريق وعرض مدته              -٩
بعة، مث مناقشة تشمل جلسة للرد على األسئلة املثارة بني أعضاء الفريق العامل             عضـو مـن أعضاء األفرقة األر      

ويف هناية كل يوم، يعقد الفريق العامل جلسة مغلقة ملناقشة استنتاجاته         . واملشـاركني اآلخـرين وأعضاء األفرقة     
 .وسيكون من األساسي حضور مجيع أعضاء األفرقة حىت هناية النقاش. وتوصياته

 مـن أعضاء األفرقة إعداد وتقدمي ورقة إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تتألف من مخس                وُيطلـب  -١٠
صـفحات على األكثر ُتطبع على مسافة واحدة بني األسطر باإلنكليزية أو الفرنسية فقط بالنظر إىل عدم كفاية                  

ثل أن ترد الورقة إىل األمانة يف      ومن املهم بامل  . ومن املهم أن تضم الورقة توصيات حمددة      . الوقـت الالزم للترمجة   
 .  لكي يتاح وقت كاف لتوزيعها على املشاركني٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١١موعد أقصاه 

 (,tel +41 22 9179221وينـبغي إرسال الورقات والسرية الشخصية ألعضاء األفرقة على العنوان التايل  -١١

(fax +41 22 9179050, mmornet@ohchr.org دة مـاري دومينيك مورنيه اليت ميكنها أن توفر أيضاً  ، إىل السـي
 .املساعدة العملية بشأن مشاركة خرباء األفرقة
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