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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية والعشرون

   من جدول األعمال٩البند 
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من 

  وبرنامج عمل ديربانمتابعة وتنفيذ إعالن : أشكال التعصب

تقرير فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي عن دورته               
  احلادية عشرة

  )٢٠١٢مايو / أيار٤ -أبريل / نيسان٣٠جنيف، (    

  شبارد فريين:  املقررة-الرئيسة     

  موجز    
ء ركزت مناقشات فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقـي أثنـا              

دورته احلادية عشرة أساساً على مشروع برنامج العمل اخلاص بعقد املنحدرين من أصل              
  .٦٦/١٤٤، عمالً بقرار اجلمعية العامة )٢٠٢٢-٢٠١٣( أفريقي

. وقد اختار معظم املشاركني االعتراف والعدل والتنمية لتكون مواضيع العقـد            
لوية لُتدرج يف برنـامج العمـل   وحدد املشاركون القضايا التالية بوصفها جماالت ذات أو     

احلق يف املساواة وعدم التمييز للمنحدرين من أصل أفريقـي؛ والتعلـيم            : اخلاص بالعقد 
والوعي الذي يعترف بتاريخ املنحدرين من أصل أفريقي وثقافتهم وإسهاماهتم؛ واحلاجـة            

عمليات صنع  فيها   اإىل تفصيل البيانات؛ واملشاركة واإلدماج يف مجيع قطاعات اجملتمع، مب         
القرار؛ واملساواة يف التمتع حبماية القانون ومكافحة التمييز يف نظام إقامة العدل؛ واحلق يف              
التنمية؛ واحلصول على خدمات جيدة يف التعليم والعمل والصحة والـسكن؛ والتـدابري             
اخلاصة إلعمال حقوق املنحدرين من أصل أفريقي؛ وأشكال التمييز املتعددة اليت يواجهها            

  .بصفة خاصة النساء واألطفال املنحدرون من أصل أفريقي، بني أشخاص آخرين
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وناقش أعضاء الفريق العامل واملشاركون أيضاً األنشطة اليت اضطلع هبا الفريـق              
العامل خالل السنة املاضية؛ ونظروا بأثر رجعي يف السنة الدولية للمنحدرين مـن أصـل               

  .ن وبرنامج عمل ديربانأفريقي والذكرى السنوية العاشرة إلعال
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  مقدمة  -أوالً  
عقد فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي دورته احلاديـة عـشرة                -١
وحـضر  .  يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف      ٢٠١٢مايو  /ر أيا ٤أبريل إىل   / نيسان ٣٠ من

 ومرييانا نايسيفسكا ومايا     فرانس -مانديس  الدورة األعضاء مونوراما بيسواس ومريي فانون       
  .السهلي وفريين شبارد

وضم املشاركون يف دورة فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقـي               -٢
سي الرسويل، واملنظمات الدوليـة، واملنظمـات اإلقليميـة،         ممثلني للدول األعضاء، والكر   

  ).انظر املرفق الثاين(واملنظمات غري احلكومية، وحماورين مدعوين 

  تنظيم الدورة  -ثانياً  

  افتتاح الدورة  -ألف  
املقررة املنتهية واليتها، مرييانا نايسيفسكا، الدورة احلادية عشرة         - افتتحت الرئيسة   -٣

  . مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان لتلقي كلمة افتتاحيةوقدمت مفوضة األ
ورحبت املفوضة السامية يف بياهنا بتركيز الدورة احلادية عشرة على مشروع برنامج              -٤

العمل اخلاص بعقد املنحدرين من أصل أفريقي وشددت على أن الدورة هي أفضل مناسـبة               
للمنحدرين من أصل أفريقي بغيـة حتديـد        للنظر يف اإلجنازات احملققة خالل السنة الدولية        

والحظت أيضاً أن عدة دول اعترفت حبقوق املنحدرين مـن          . األولويات للعمل يف املستقبل   
أصل أفريقي يف دساتريها الوطنية وتشريعاهتا احمللية وسلطت الضوء على الدور القيم الـذي              

ؤسف، رغم هذا التقدم على     وأضافت أن من امل   . تضطلع به منظمات اجملتمع املدين يف العملية      
زال طويالً قبل حتقيق إعمال مجيع حقوق اإلنسان واحلريات          مامجيع املستويات، أن الطريق     

والحظـت أن العنـصرية والتمييـز       . األساسية للمنحدرين من أصل أفريقي حتقيقاً كامالً      
زاال  مـا  العنصري، سواء كانا مباشرين أو غري مباشرين، وحبكم الواقع أو حبكم القـانون،            

يظهران يف عدم املساواة واحلرمان وأن املنحدرين من أصل أفريقي، سواء املنحـدرون مـن               
األفارقة الذين ُشّردوا إىل األمريكيتني خالل جتارة الرقيق الشائنة عـرب احملـيط األطلـسي               

املهاجرون األحدث عهداً الذين سافروا إىل األمريكيتني وأوروبا وآسيا وداخـل أفريقيـا       أو
وأشارت إىل أن الدراسات اليت أجرهتا      . فسها، يشكلون بعض أفقر الفئات وأكثرها هتميشاً      ن

اهليئات الدولية والوطنية والنتائج اليت حصلت عليها تربهن على أن املنحدرين مـن أصـل               
يصلون إال بقدر حمدود إىل اخلدمات اجليدة يف التعليم والصحة والـسكن             الزالوا   ماأفريقي  

ويشاركون مبـستوى    ،ن التمييز يف الوصول إىل العدالة     أهنم يعانو  ماجتماعي؛ ك والضمان اال 
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 ،منخفض يف احلياة السياسية، سواء من حيث التـصويت أو شـغل املناصـب الـسياسية               
ويواجهون حتديات جديدة وناشئة، مثل التشريد، بسبب هتديـدات الرتاعـات املـسلحة             

  .لتنمية الصناعية الواسعة النطاقمشاريع ا أو
  االقتـصادي  -االجتماعي  والحظت املفوضة السامية أن التقاطع بني العرق والوضع           -٥

 واألشخاص ذوي   ،ونوع اجلنس والسن واجلنسية يعين أن النساء والفتيات، واألطفال والشباب         
 واملهاجرين املنحدرين من أصول أفريقية يعانون أشكاالً متعددة من التمييز ويواجهون            ،اإلعاقة

ووجهت االنتباه على اخلصوص إىل حمنة الشباب املنحدرين         .اصة إلعمال حقوقهم  حتديات خ 
من أصول أفريقية، مالحظة أن التنميط العنصري، إذ يرتبط مبعدالت عالية من حاالت العنـف    
وإلقاء القبض والسجن اليت متارسها الشرطة، إىل جانب عدم الوصول إىل العدالة، من شأنه أن               

زالوا حمتجبني ومبخوسـي   ماوأضافت أن املنحدرين من أصل أفريقي     .تةيفضي إىل عواقب ممي   
القيمة رغم إسهاماهتم اإلجيابية، وأشارت إىل عدم وجود بيانات مفصلة عن املنحـدرين مـن               

وأشارت املفوضة السامية إىل أن اقتراح إجراء عقد دويل كان، لذلك، اقتراحـاً             . أصل أفريقي 
 وسيكون فرصة لضمان التنفيذ الفعال لألحكـام األساسـية          مناسباً من حيث التوقيت ومهماً    

الواردة يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وإعالن وبرنامج عمـل              
املقترح أن يوجـه أهـداف   " االعتراف والعدالة والتنمية  "ورأت أن من شأن موضوع      . ديربان

د أن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        واختتمت مالحظاهتا بتأكي  . العقد وأنشطته 
  .تبقى ملتزمة بإعمال حقوق املنحدرين من أصل أفريقي

  املقررة - انتخاب الرئيسة  -باء  
مقـرر لـدورهتم     - املقررة املنتهية واليتها اخلرباء إىل تعيني رئيس       - دعت الرئيسة   -٦

  .احلادية عشرة؛ وُعيِّنت فريين شبارد بالتزكية
وبقبول دورها كرئيسة، شكرت السيدة شبارد اخلرباء اآلخرين النتخـاهبم إياهـا              -٧

 -مانـديس  ورحبت أيضاً بأحدث عضو يف الفريق العامل، السيدة فـانون       . وهنأت سلفها 
وأشـارت   .وشكرت الرئيسة املشاركني على دعمهم، مشددة على أمهية العمل معاً          .فرانس

 االنتباه إىل العنصرية ضد السود، مشرية إىل أن الطريقـة           وب لتوجيه ؤإىل التزامها بالعمل الد   
والحظت أيضاً أمهية النظر إىل اخلـربات والـدروس         . الوحيدة لتحقيق السالم هي املصاحلة    

  .املستفادة يف املاضي لتخطيط إجراءات املستقبل

  تنظيم األعمال  -جيم  
  ).انظر املرفق األول. (اعتمد الفريق العامل جدول األعمال وبرنامج العمل املنقحني  -٨
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  موجز املداوالت  -ثالثاً  

اإلجنازات احملققة والتحديات املواجهة يف تعزيز حقوق املنحدرين مـن أصـل              -ألف  
  أفريقي ومحايتها

قدمت املمثلة الدائمة للربازيل بياناً باسم الوزير الربازيلي الذي يرأس أمانة السياسات   -٩
وأبلغت عن التقدم الذي أحرزته الربازيل يف التصدي آلثـار          . ةاملتعلقة بتعزيز املساواة العرقي   

والحظت أن أوجه عدم املـساواة العرقيـة   . العنصرية على حياة املنحدرين من أصل أفريقي  
يتطلب جهوداً جديدة ملكافحة آثارها الضارة على        ازالت مستمرة رغم جوانب التقدم، مم      ما

االعتـراف والعدالـة    "ها على أن موضـوع      وأعربت عن اتفاق  . فرص اإلدماج االجتماعي  
ينبغي أن يكون موضوع عقد املنحدرين من أصل أفريقي، والحظت أمهية إعـادة             " والتنمية

تأكيد املبادئ املكرسة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان واالعتـراف بالعنـصرية والتمييـز              
  .يتصل بذلك من تعصب بوصفها ظاهرة عاملية ماالعنصري وكره األجانب و

وأشارت املمثلة الدائمة إىل أنه، لكي يواجه املنحدرون من أصل أفريقي الظـروف               -١٠
اليت تغذي العنصرية والتمييز العنصري، جيب أن يكونوا قادرين على الوصـول إىل هياكـل           

واقترحت عالوة على ذلك أن ُيـدرج الفريـق العامـل           . السلطة وهيئات التمثيل الشعيب   
، الذي ٢١األمريكي الرفيع املستوى أفرو   -ا مؤمتر القمة اإليبريي     االقتراحات اليت وافق عليه   

وتشمل . ، بوصفها جماالت ذات أولوية للعقد٢٠١١نوفمرب /ُعقد يف الربازيل يف تشرين الثاين
االقتراحات إنشاء مرصد للبيانات اإلحصائية للمنحدرين من أصل أفريقي يف أمريكا الالتينية            

باسم املنحدرين مـن أصـل      ]  أمريكي -إيبريي  [صندوق  "قامة  ومنطقة البحر الكارييب وإ   
ـ            "أفريقي ة ، قائم على التربعات، لتمويل املشاريع والربامج املخصصة للحفاظ علـى الثقاف

  .والذاكرة والتقاليد األفريقية
وحتدثت ممثلة السنغال باسم اجملموعة األفريقية وأشارت إىل احلاجة امللحة إىل حتسني              -١١

 املنحدرين من أصل أفريقي والحظت أن نتائج حمدودة ُحققت حىت اآلن رغم             ظروف معيشة 
  . أفريقي يف جدول األعمال الدويلإدراج قضية املنحدرين من أصل

 عرضاً ناقشت فيه بعض التحديات الـيت         فرانس -مانديس  وقدمت السيدة فانون      -١٢
ل والتمييز الذي يواجهه    وركزت على قضية إقامة العد    . يواجهها املنحدرون من أصل أفريقي    

وسلطت الضوء علـى قـضية      . املنحدرون من أصل أفريقي من حيث الوصول إىل العدالة        
ختتلف  ماترايفون مارتن يف الواليات املتحدة األمريكية وشددت على أن عملية العدالة غالباً             

ة مـن   وأشارت إىل املعدالت العالي    .من املنحدرين من أصل أفريقي إىل غريهم من السكان        
املنحدرين من أصل أفريقي يف السجون وبني ضحايا االغتياالت اليت ربطتها بوصم املنحدرين      

  فـرانس  -مانديس  وأشارت السيدة فانون     .من أصل أفريقي على أهنم جمرمون أو خطرون       
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أيضاً إىل أن هذا التمييز يتعارض مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملبـادئ األساسـية               
وشددت على أن مكافحـة التمييـز ضـد     . معاهدات حقوق اإلنسان األخرى   إلعالنات و 

املنحدرين من أصل أفريقي أصبحت حالياً أكثر من أي وقت مضى أولوية من األولويـات               
  .وأن التعبئة القوية ينبغي أن تكون أولوية لكل من يناضلون من أجل املساواة

  إحاطة من أعضاء الفريق العامل  -باء  
ئيسية يف نظرهتا الرجعية إىل السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي أن            الحظت الر   -١٣

 كانت سنة مهمة للمنحدرين من أصل أفريقي، مع اقتـران الـسنة   ٢٠١١من احملتمل أن سنة    
والحظت أن معظم األنشطة     .الدولية والذكرى السنوية العاشرة إلعالن وبرنامج عمل ديربان       

والحظـت  .  منطقة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب       اخلاصة بالسنة الدولية جرت يف    
املستوى املنخفض نسبياً من األنشطة اليت نظمتها الدول األطراف األخرى وتغطيـة وسـائط              

يكفي من األمـوال لتحقيـق       ماوأكدت الرئيسة أمهية توفري     . اإلعالم املنخفضة للسنة الدولية   
  .اللتزامات اليت قطعتها على نفسها يف ديربانأهداف العقد ومتكني الدول من الوفاء با

. وأشارت الرئيسة بالتحديد إىل احلق يف التنمية على أنه ذو أمهية حامسـة للعقـد                -١٤
والحظت العالقة بني تركة االستعمار وأوجه عدم املساواة املعاصرة، مشرية إىل أن املنحدرين   

ومن  .عرقل منوهم  اوالرق ملدة قرون، مم   من أصل أفريقي عانوا من العنصرية والتمييز اهليكلي         
  .التنفيذ الكامل للحق يف التنميةمث شددت على أمهية املطالبة ب

وذكـرت   .والحظت الرئيسة أيضاً أمهية تركيز متجدد على احلفاظ على الذاكرة            -١٥
النقاش الذي يدور حالياً يف جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بشأن مدى              
تأثر األجيال من احتجاب ونكران تاريخ املنحدرين من أصل أفريقي وإسهاماهتم يف تنميـة              

وسلطت الضوء على الدور احلاسم إلعالن وبرنامج عمـل         . أممهم، خاصة يف مناهج التعليم    
وذكـرت  . ديربان كخارطة طريق لتوجيه عملية وضع عقد للمنحدرين من أصل أفريقـي           

عوبة، والتعصب، والعنصرية ضد السود، واالعتـداد باإلثنيـة،         السياق السياسي املتزايد الص   
ـ             ماوكره األجانب و   ل يتصل بذلك من تعصب وشددت على احلاجة إىل إجياد طريقـة حل

  .الرتاعات من أجل املضي قدماً
وسـلط  . وخالل احلوار التفاعلي، مت تقاسم عدة ممارسات جيدة مع الفريق العامل            -١٦

الربامج املنفذة يف بلده حلماية حقوق املنحدرين من أصل أفريقي،          ممثل كولومبيا الضوء على     
يتعلـق   ماوأُشري أيضاً إىل أمهية االحتفاظ بالذاكرة املؤسسية في       . يف ذلك إعادة األراضي    امب

ويف هذا الصدد، اقُترح أن . جبهود مكافحة العنصرية وآثارها على املنحدرين من أصل أفريقي
حدرين من أصل أفريقي كانت مثرية وأهنا مبثابة تذكري للمجتمـع           أنشطة السنة الدولية للمن   

وكرر املتكلمون التأكيد على أمهية أن يشمل احلـق يف التنميـة احلقـوق املدنيـة                . الدويل
. والسياسية، وكذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمنحدرين من أصل أفريقي         
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عالن األمم املتحدة بشأن احلق يف التنمية عند النظر يف          واقُترح أن يعتمد الفريق العامل على إ      
  .بعض احلقوق اليت جيب إعماهلا للمنحدرين من أصل أفريقي

وأُشري أيضاً إىل أنه، رغم أن معظم األنشطة والدعم للسنة كانت يف جمموعـة دول                 -١٧
ـ  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، فإن العديد من الدول يف مناطق أخر            فيهـا   اى، مب

وكانت ممثلـة يف    . ٢٠٠١أوروبا، أدت أدواراً رئيسية يف العملية منذ مؤمتر ديربان يف عام            
، الذي ُعقد يف الربازيل يف تـشرين        ٢١األمريكي الرفيع املستوى أفرو      - االجتماع اإليبريي 

ق األقليـات، علـى     دعمت قضايا أخرى ذات صلة، مثل حقو       ما، ك ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
  .د العامليالصعي
 /وذُكر مؤمتر القمة العاملي للشتات األفريقي، الذي احتضنته جنوب أفريقيا يف أيار             -١٨

وُسلط الضوء على أمهية    . ، وكان من املتوقع أن يعزز ذلك جهود الفريق العامل         ٢٠١٢مايو  
  .وضع أهداف واضحة للعقد من أجل ضمان معىن وأثر حقيقيني يف امليدان

شة أيضاً قضية أشكال التمييز واالستغالل املتعددة اليت يواجهها النساء          وتناولت املناق   -١٩
أولئك الذين يوجدون يف     ماسي الواملهاجرون املنحدرون من أصل أفريقي يف مكان العمل،         

حاالت العمل غري الرمسي يف قطاعات من قبيل اخلدمة املرتلية، والزراعة والبناء، واحلاجة إىل              
  .ت حتمي حقوقهماعتماد وتنفيذ تشريعا

وخالل احلوار التفاعلي، أدىل املشاركون بعدة تعليقات عن أمهية إجنـازات مـؤمتر             -٢٠
ديربان الذي اعترف اجملتمع الدويل خالله بالصراع اهلام الذي يواجهه املنحدرون من أصـل              

وذُكرت أيضاً السنة الدولية للمنحدرين مـن أصـل         . أفريقي وتعهد بتصحيح هذا الوضع    
 عدة مرات بوصفها مبادرة تسمح ألصحاب املصلحة بتعزيـز تعهـداهتم مبكافحـة              أفريقي
يتعلق بالعقد املقترح للمنحدرين من أصل أفريقي، اقُترح أن علـى صـانعي              ماوفي. التمييز

وُشدد . القرار أن يتخذوا قرارات حمددة على مجيع املستويات لتحديد أهداف واضحة للعقد           
فينبغي للدول  . ز دون اتباع هنج قائم على احتياجات الضحايا       ميكن أن ُينج   العلى أن ذلك    

أن تركز على الضحايا الذين هم حباجة إىل املساعدة باستخدام اآلليات الدولية القائمة ومنها              
ويف هذا الصدد، أُشري إىل أمهية التقارير اليت تقـدمها          . اإلجراءات اخلاصة وزياراهتا القطرية   

 التمييز العنصري وأمهية تنفيذ توصيات اللجنة، فضالً عن أمهيـة           الدول إىل جلنة القضاء على    
التعاون داخل اآلليات اإلقليمية من قبيل جملس أوروبا، وجلنة البلـدان األمريكيـة حلقـوق             

وينبغي إشراك هيئات األمم املتحـدة       .اإلنسان، واللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب     
اء شبكة ملكافحة التمييز تركز علـى حالـة حقـوق           ووكاالهتا ذات الصلة، وسيكون إنش    

  .نحدرين من أصل أفريقي حمل ترحيبامل
وأشـارت   .وحتولت الدورة إىل مسألة كيف ُيضمن أن العقد سيكون أكثر جناحاً            -٢١

السيدة نايسيفسكا إىل أن السنة الدولية توفر األسس الالزمة للعقد وسلطت الـضوء علـى               
 أن السنة الدولية     فرانس -مانديس  وأضافت السيدة فانون     .اتاحلاجة إىل مزيد من اإلجراء    
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جعلت القضايا املؤثرة يف املنحدرين من أصل أفريقي أكثر بروزاً رغم االهتمام احملدود الذي              
أن مدة العقد ستكون فترة زمنية أطول بكثري فإن مثـة إمكانيـة لتحقيـق                احظيت به، ومب  

  .عمليةواعتربت السنة مقدمة هلذه ال. األهداف
ميكن القيام به للضحايا وأدى ذلك إىل مزيد من املناقشة بشأن            ماوأُثريت أمهية حتديد      -٢٢

مفهوم دور الضحية، اليت شدد خالهلا عدة مراقبني على أمهية عدم إضفاء دور الضحية علـى                
 إىل أنه، يف حني أن من        فرانس -مانديس  انون  فوأشارت السيدة    .املنحدرين من أصل أفريقي   

ملهم عدم إضفاء دور الضحية على املنحدرين من أصل أفريقي، فإن من املهم أيضاً االعتـراف              ا
  .هبم من حيث أهنم ضحايا انتهاكات للحقوق حىت يتسىن التصدي لتلك االنتهاكات

والحظت السيدة نايسيفسكا أن من الشواغل واحلوافز الرئيسية األصـلية للـسنة              -٢٣
وأشـارت  . ريقي إبراز مكانة املنحدرين من أصل أفريقـي       الدولية للمنحدرين من أصل أف    

السيدة السهلي إىل ضرورة النظر يف اجلوانب اإلجيابية والسلبية على السواء، ويف الـدروس              
املستفادة خالل السنة الدولية والحظت أن حدث السنة واألنشطة املضطلع هبا يف حد ذاهتـا    

 والحظت أن العقد، على خالف الـسنة،        .زادت من بروز حمنة املنحدرين من أصل أفريقي       
وسيكون االلتزام املـايل للـدول األعـضاء         .سيوفر قدراً هاماً من الوقت لتحقيق األهداف      

وقالت إن من املهم أيضاً     . وإصرارها وكذلك الدفع الذي متارسه إلجناح العقد عوامل هامة        
علقة باختاذ تدابري خاصة مثل   أن تقطع الدول على نفسها التزامات حقيقية تتجاوز البيانات املت         

يتعلق بإطالق العقـد، أشـارت       ماوفي. اإلجراءات اإلجيابية لتحقيق املساواة التامة والفعلية     
الرئيسة إىل التحديات املالية اليت يواجهها اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية يف غالـب              

نشطة مث تسلمها إىل املنظمات     األحيان عند تنظيم هذه األنشطة واقترحت أن تطلق الدول األ         
  .احلكومية لتواصلها غري
وقدم عدد من املشاركني توصيات للتركيز على التنفيذ، والتعلم مـن التجـارب                -٢٤

اإلجيابية لالسترشاد هبا يف أعمال املستقبل، والقيام بتحديد واضح للتحديات الـيت جيـب               
وشـددوا علـى احلاجـة إىل    . تمويلالتغلب عليها، والدعوة إىل اإلرادة السياسية لضمان ال   

وذكروا أيـضاً احلاجـة إىل النظـر يف         . أهداف واضحة بغية احلصول على نتائج واضحة      
تضطلع به البلدان األخرى مـن أنـشطة ناجحـة           ااملمارسات اجليدة حىت تتعلم البلدان مم     

د على أنه،   وتكرر التأكي . والتركيز على التجارب اإلجيابية واالعتماد على الدروس املستفادة       
الً من دون املوارد املالية، سيتعذر ضمان التقدم حنو متتع املنحدرين من أصل أفريقي متتعاً كام              

  .وفعلياً جبميع حقوق اإلنسان
وأعرب مشاركون آخرون عن أملهم يف أن يشجع العقد تلك الدول اليت اعتمدت               -٢٥

وذُكر أن النهج العملي للفريـق      . إعالن وبرنامج عمل ديربان على االخنراط متاماً يف العملية        
وينبغي . العامل ينبغي أن يتمثل يف إجياد الطريقة الكفيلة بإجناح العقد بدالً من حماولة ترشيده             

له أن حيلل التحديات املواجهة خالل السنة الدولية وينظم خطة أنشطة للعقد ويوسـعها إىل               
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 بالعنصرية، واملفوضية السامية حلقوق جلنة القضاء على التمييز العنصري، واملقرر اخلاص املعين  
  .اإلنسان ككل ويقدمها إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة للموافقة

والحظت الرئيسة أمهية حقوق األقليات للمنحدرين من أصل أفريقي وأشارت إىل             -٢٦
لفـة  ولوحظ أن مثة أطراً مفاهيمية خمت      .ضرورة وجود أوجه تآزر مع هذا اجملال من احلقوق        

ففي حني أن املنحدرين من أصـل        .توضع للمنحدرين من أصل أفريقي يف خمتلف السياقات       
سيما سياقات املهاجرين اجلدد، ارتبطوا ارتباطاً وثيقاً خبطاب         الأفريقي يف بعض السياقات، و    

حقوق األقليات، فإن سياقات أخرى شهدت مناقشات تتعلق باحلقوق اجلماعيـة املتعلقـة             
  .ل األراضي وسندات امللكيةبقضايا من قبي

عرض ومناقشة مشروع برنامج العمل اخلاص بعقد املنحدرين من أصل أفريقي             -جيم  
  فيها الردود على االستبيان االقائم على اإلسهامات، مب

، بباسـتور   ٢٠١٢مـايو   /رحبت الرئيسة، يف االجتماع الثاين، الذي ُعقد يف أيار          -٢٧
وقبل إعطائه الكلمة، شكرته على     .  على التمييز العنصري   موريو مارتينيز، عضو جلنة القضاء    

 بشأن التمييز العنـصري     ٣٤مسامهة اللجنة واعتمادها يف السنة املاضية لتوصيتها العامة رقم          
ورحبت بالتفاعل والتعاون الفعالني بني جلنة القضاء علـى         . ضد املنحدرين من أصل أفريقي    
  .التمييز العنصري والفريق العامل

كر السيد موريو أوجه التقدم القيم احملرز من حيث زيادة التعريف باملنحدرين من             وذ  -٢٨
وشدد أيـضاً   .  العاملي ملكافحة العنصرية   ٢٠٠١أصل أفريقي واالعتراف هبم منذ مؤمتر عام        

على أن إعالن السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي ميثل قيمة مضافة يف جهود الـدول          
  .زيز حقوق املنحدرين من أصل أفريقيواجملتمع الدويل لتع

وبعد ذلك حتدث السيد موريو باسم جلنة القضاء على التمييز العنصري فأشـار إىل                -٢٩
السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي وأبرز أمهية اللجنة ودورها يف الترويج لإلسهامات             

فريقيا وكولومبيا طوال   ونوه بعمل جنوب أ   . اليت قدمها املنحدرون من أصل أفريقي للبشرية      
وعرض اإلسهام الذي قدمته جلنة القضاء على التمييز العنصري لربنامج عمل           . السنة الدولية 

واعتـربت اللجنـة    . عقد املنحدرين من أصل أفريقي واعتمدته خالل دورهتـا الثمـانني          
من يكفي لوصف مواضيع عقد املنحدرين       اعامة مب " االعتراف والعدالة والتنمية  "مصطلحات  

أصل أفريقي وأوصت الفريق العامل بأن يعرض، عند وضع برنامج العمل اخلـاص بعقـد               
املنحدرين من أصل أفريقي، اإلجراءات احملددة يف الفقرات التالية للنظر فيها من أجل وضـع         

  .برنامج العمل اخلاص بالعقد
اخلـاص  أوالً، دعت الفريق العامل إىل اإلحاطة علماً، عند وضع برنـامج العمـل      -٣٠

بالعقد، باحلاجة إىل تعزيز تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري     
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 ٢٠١١ الصادرة يف عام     ٣٤التوصية رقم   : تنفيذاً فعاالً ومراعاة التوصيات العامة التالية للجنة      
يف  الـصادرة    ٣٢بشأن التمييز العنصري ضد املنحدرين من أصل أفريقي؛ والتوصية رقـم            

 ٣١  بشأن معىن ونطاق التدابري اخلاصة يف االتفاقية الدوليـة؛ والتوصـية رقـم           ٢٠٠٩ عام
يز العنصري يف اإلدارة وسري عمل نظـام العدالـة          ي بشأن منع التم   ٢٠٠٥الصادرة يف عام    

سبق موضع التنفيذ، موليـة      ماواقترحت اللجنة اإلهابة بالدول األطراف أن تضع        . اجلنائية
ضايا املتعلقة بالنساء واألطفال املنحدرين من أصل أفريقي، والقـضاء علـى            أمهية خاصة للق  

الفقر، والتمتع الكامل والفعلي باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، واملـشاركة            
السياسية، والتدابري اخلاصة، والوصول الفعلي إىل العدالة، ومنع التمييز العنـصري يف نظـام              

  .زيد من املعرفة واالحترام لثقافتهم وتراثهمإقامة العدل، وتشجيع م
ثانياً، اقترحت اللجنة النظر يف اقتراح إعداد مشروع إعالن يتعلق بتعزيـز حقـوق                -٣١

وأضاف باستور موريو أن هذه      .اإلنسان للمنحدرين من أصل أفريقي واحترامها احتراماً تاماً       
  . مجيع أصحاب املصلحة يت بذهلااملبادرة ستسمح بإجراء حتليل معمق للقضايا واجلهود ال

ثالثاً، شددت اللجنة على أن برنامج العمل ينبغي أن يدعو كل أجهزة األمم املتحـدة                 -٣٢
وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصصة إىل إجراء دراسات وإعداد تقارير موثقة توثيقاً جيداً وتركز على             

ثر منظمة األمـم املتحـدة      وسيكون ملشاركة وأ  . املنحدرين من أصل أفريقي يف سياق عملهم      
لألغذية والزراعة، وجمموعة البنك الدويل، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الـصحة العامليـة،             
ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرامج األمم املتحدة وصناديقها من قبيل برنامج             

ذلك مفوضية األمم املتحدة السامية     األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وك       
  .حلقوق اإلنسان، مثالً، أمهية حامسة للعقد ليكون له مزيد من األثر الفعال والعاملي

ويف اخلتام، اقترحت جلنة القضاء على التمييز العنصري دعوة اجلمعية العامة إىل النظر   -٣٣
دول األطراف، ووكاالت   يف عقد مؤمتر قمة عاملي بشأن املنحدرين من أصل أفريقي يضم ال           

األمم املتحدة املتخصصة وبراجمها وصناديقها، وكذلك ممثلني للمجتمع املدين ويركز علـى            
حقوق املنحدرين من أصل أفريقي من أجل تقييم التقدم احملرز خالل عقد املنحـدرين مـن                

  .أصل أفريقي
، "من أصل أفريقي  الوضع العاملي للمنحدرين    : "وقدمت الرئيسة عرضاً ثانياً بعنوان      -٣٤

يظهر أرقاماً وبيانات عن إجنازات املنحدرين من أصل أفريقي سواء يف أوروبا أو يف مجيـع                
وذكرت أن املنحدرين من أصل أفريقي بدؤوا يرفعون أصـواهتم علـى            . أحناء األمريكيتني 

 غري أهنا أبـرزت أن التمييـز  . زال هناك عمل كبري جيب إجنازه مامستويات خمتلفة رغم أنه   
وأضافت أن األقليات   . زال قائماً يف عدة بلدان     ماالعنصري ضد املنحدرين من أصل أفريقي       

الدينية املنحدرة من أصل أفريقي، مثل الراستافاراي، تعاين أيضاً متييزاً متعدداً وأن العنـصرية              
  .زالت تؤثر فيها ويف ضحايا آخرين مثلها ما
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ويل لتنمية مشاريع املنحدرين من أصـل       واقترحت أن يشمل جدول أعمال العقد التم        -٣٥
ن العالقـة بـني     إوشددت على أن هناك حاجة أيضاً إىل مواجهة الفقر الفكري، إذ            . أفريقي

يأخذ يف   الزالت حتركه قوى السوق و     مان التعليم يف معظم املناطق      إالتربية والتنمية واضحة و   
 والحظت أن الطالب واألطفال     .احلسبان سياق املنحدرين من أصل أفريقي يف خمتلف البلدان        

تكون لديهم خيارات حمدودة للنجاح يف التعليم وبالنـسبة          مااملنحدرين من أصل أفريقي غالباً      
للمنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون يف مناطق ذات معدالت عالية من السياحة، تتمثل              

لرئيـسة إىل أن علـى      وأشـارت ا  . الفرص الرئيسية املوفرة هلم يف الوظائف املنخفضة األجر       
اجملتمعات أن تعترف جبميع هذه املشاكل املتصلة بالوضع االجتماعي غري املؤايت الذي يعيش فيه              

  .فيها التدابري اإلجيابية ااملنحدرون من أصل أفريقي وتعتمد تدابري ملعاجلتها، مب
 إىل   عرضاً أبرزت فيه حاجة الفريق العامـل        فرانس -مانديس  وقدمت السيدة فانون      -٣٦

 .مواصلة تعزيز الكرامة، مستخدماً يف ذلك حمافل ومنابر على الـصعيدين الـوطين والـدويل              
وشددت على أمهية مبدأ عدم التمييز بوصفه حقاً غري قابل للتقييد مكرساً يف القانون الـدويل                

ن وأكدت أ  .يف ذلك ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان         احلقوق اإلنسان، مب  
 .االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ينبغي أن ُتستخدم يف عملية العقد             

سيما يف سياق األزمـة االقتـصادية        الوقدمت عدة أمثلة الستمرار وجود التمييز العنصري،        
. ابالعاملية النطاق، واهلجرة، وصعود األحزاب السياسية اليمينية املتطرفة، واحلرب على اإلره          

زال املنحدرون مـن أصـل       ماوسلطت الضوء على قضية الوصول إىل العدالة والتمييز الذي          
أفريقي يواجهونه داخل نظم العدالة، مكررة التأكيد بوجه خاص على الطريقة اليت ُيحرم هبـا               

  .العديد من السجناء املنحدرين من أصل أفريقي من حقوقهم بسبب التمييز
 من جديد أمهية املواضيع املقترحة للعقـد         فرانس -انديس  موأكدت السيدة فانون      -٣٧

والحظت أن االعتراف يتعلق باالعتراف بالتاريخ وجبرائم       . وناقشت معىن املصطلحات الثالثة   
املاضي، وأوجه عدم املساواة احلالية، ودور الشتات يف التنمية العاملية؛ وأن العدالة تتعلق بكل              

مضى أفراداً وأممـاً كـانوا ضـحايا الـرق           فيماحلق  من سبل االنتصاف من الظلم الذي       
واالستعمار وقضية التمييز املعاصر يف الوصول إىل العدالة؛ ونوقشت التنمية يف إطار إعـالن              

الذي يضع اإلنسان يف صميم التنمية بوصـفه        ) ١٩٨٦(األمم املتحدة بشأن احلق يف التنمية       
لناس احلق يف التنمية، وأن للدول حـق        مشاركاً نشيطاً ومستفيداً وشددت على أن جلميع ا       

 .وواجب وضع سياسات إمنائية وطنية مناسبة هتدف إىل التحسني املستمر لرفاه مجيع السكان            
فيها التعويضات، جيب أن تراعي مسؤوليات وجتارب خمتلـف          اوشددت على أن العدالة، مب    

وجيب على الـدول أن     . زيةينبغي أن تتأثر باملمارسات التميي     الميكن و  الالدول وأن العدالة    
واختتمت بـأن   . تعزز تدابري مكافحة العنصرية وتشجع التنمية للمنحدرين من أصل أفريقي         

  .ظاهرة الكريول أو لقاء الثقافاتالعقد ينبغي أيضاً أن يكون فرصة لفهم القيمة العاملية لنشأة 
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فريقي وذكرت أن   وأشارت السيدة نايسيفسكا إىل السنة الدولية للمنحدرين من أصل أ           -٣٨
وُسلط الضوء على العدالة والتنمية بوصـفهما        .ُينجز بعد  ملالعقد سيسهم يف إجناز العمل الذي       

  .جانبني حامسني من هذا الصراع مثلما كانت ضرورة اتباع عملية ديربان لدعم العقد
ة وخالل احلوار التفاعلي، أُشري إىل ضرورة النظر يف عواقب الرق والقضايا املتـصل              -٣٩

وُشـدد علـى أن إدراج       .بتجارة الرقيق من أجل القضاء على مجيع أشـكال العنـصرية          
التعويضات ينبغي أن يكون متمشياً مع إعالن وبرنامج عمـل ديربـان، اللـذين تعتـرف                

 منهما بإسهام الظلم التارخيي يف املظاهر املعاصرة للفقر، والتخلف، والتهميش،           ١٥٨ الفقرة
سـيما يف    الفوارق االقتصادية، وعدم االستقرار، وانعدام األمن،       واإلقصاء االجتماعي، وال  

 وتشدد على احلاجة إىل وضع برامج لتنمية هذه اجملتمعات والـشتات مـن              ،البلدان النامية 
 بالدول الناميـة، واألمـم املتحـدة        ١٧٥وهتيب الفقرة   . الناحيتني االجتماعية واالقتصادية  

سات املالية الدولية، أن تقدم موارد ماليـة جديـدة          ووكاالهتا املتخصصة، فضالً عن املؤس    
  .وإضافية، حسب االقتضاء، لدعم املبادرات

يؤثر على البلدان اليت توجد فيها أعداد كبرية من          لنوأشار أحد املراقبني إىل أن العقد         -٤٠
وجيب أن تكون العمليـة     . املنحدرين من أصل أفريقي فحسب، بل أيضاً على البلدان األخرى         

وقد أُشـري إىل دور املنظمـات غـري         . لة وينبغي أن تكون الدول اآلسيوية مشمولة فعلياً       شام
ولوحظ أن للتربية أيضاً أمهية حامسـة،        .احلكومية يف دعم حقوق املنحدرين من أصل أفريقي       

  .خلفه الفصل مازالت تناضل لترويج التعليم الشامل للجميع بسبب  مان بعض البلدان إ إذ
لة للمبادرات املتخذة لتقدمي تعويضات للمنحدرين من أصل أفريقي، مع          وذُكرت أمث   -٤١

مالحظة أن اهلدف من التعويضات ليس احلصول على النقود فحسب، بل أيضاً الوصول إىل              
وأُثريت أيضاً احلاجة إىل اعتماد تدابري إجراءات إجيابية وقُدمت أمثلة  .التعليم والصحة والعمل 

  .ة ثقافياًتنفيذها، بطريقة مناسبعن 
فكثري من القضايا الـيت تـؤثر يف    .وُسلط الضوء على احلاجة إىل كسر دوامة الفقر       -٤٢

املنحدرين من أصل أفريقي، مثل اخنفاض املشاركة والتمثيل يف عمليات صنع القرار السياسي             
، واملؤسسي والعوائق اليت حتول دون الوصول إىل اخلدمات اجليدة يف التعليم والعمل والعدالة            

  .تؤدي إىل نقل الفقر من جيل إىل جيل
وأشارت السيدة نايسيفسكا إىل ضرورة ضمان شعور باالنتمـاء الثقـايف لـدى               -٤٣

وناقشت كيف سيتناول برنامج العمل قضايا الثقافة من خـالل     .املنحدرين من أصل أفريقي   
تـضمن محايـة    وينبغي للدول أن    . هنج مشتركة بني الثقافات وشاملة وحتترم التنوع الثقايف       

يتعلـق مبوضـوع     ماسيما في  الوتعزيز ثقافة املنحدرين من أصل أفريقي وتراثهم وهويتهم،         
عدا ذلك، ينبغي للدول أن تضمن أن مجيع التدابري املتخذة لتعزيز ومحايـة              ماوفي .االعتراف

   .حقوق املنحدرين من أصل أفريقي ُتنفذ بطريقة مناسبة ثقافياً
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علي، دعت الرئيسة إىل تقدمي اقتراحات وتعليقات بشأن موضوع   وخالل احلوار التفا    -٤٤
املقترح مهم وعام   " االعتراف والعدالة والتنمية  "واتفق العديد من املراقبني أن موضوع        .العقد

واقترحت اجملموعة األفريقية وكـذلك      .يكفي ليشمل القضايا اليت يتضمنها برنامج العمل       امب
وأشار السيد موريو إىل اتفاقه مع       . عدم املساواة يف املوضوع    غريها من املراقبني إدماج قضية    

. اقتراح إدراج مفهوم املساواة، وسلط الضوء على احلاجة إىل تعزيز قوانني مكافحة العنصرية            
وأشار املراقبون إىل أن املساواة يف املعاملة هي حتقيق مبدأ عدم التمييز املعرب عنـه يف مجيـع                  

ية وأن املساواة هي نتيجة االعتراف والقاعـدة األساسـية          صكوك حقوق اإلنسان األساس   
وسيقت حجج تفيد بأن إدماج املساواة يف املوضوع سيوفر مكونة معيارية            .للعدالة والتنمية 

والقياس، تربط موضوع العقد بصورة مباشرة وصرحية بسيادة القانون،         " قابلة للتنفيذ "عاملية  
  .الواسعة" التطلعية" والعدالة والتنمية األساس الضروري إلعمال مبادئ االعتراف

وكان التعليم والتاريخ والتمييز والعنصرية والتعويضات من بني القضايا األخرى اليت             -٤٥
والحظ كثري من املراقبني أن موضوع االعتراف والعدالة والتنمية         . أُثريت لُتدمج يف املوضوع   

ثقافية، والتنمية اإلنـسانية، والتـشاور      ينبغي أن ينطوي على هنج ثقايف قائم على األمهية ال         
املسبق، واالعتراف بإسهام املنحدرين من أصل أفريقي، واحلوار بني الثقافات، مـع تركيـز             

  . خاص على النساء واألطفال
وقام بتدخل مشترك مخسة زمالء من برنامج زماالت مفوضية األمم املتحدة حلقوق              -٤٦

ن أصل أفريقي أيدوا فيه عناصر العقـد الثالثـة           اخلاص باملنحدرين م   ٢٠١٢اإلنسان لعام   
فيها فعالية متابعة التوصيات     اوأبرزوا اجملاالت ذات األولوية، مب    . وركزوا على التدابري الدولية   

، وكـذلك   ٣٤سيما التوصية العامة رقم      الاملقدمة من جلنة القضاء على التمييز العنصري، و       
وق اإلنسان داخل منظومة األمـم املتحـدة،        التوصيات اليت قدمتها آليات أخرى لرصد حق      

   .وشددوا على أمهية تعميم مراعاة إسهامات املنحدرين من أصل أفريقي يف صنع السياسات
وسلط الزمالء الضوء أيضاً على تعزيز التوعية بالقضايا الصحية للمنحدرين من أصل            -٤٧

م، والوصول إىل العمـل،  أفريقي وأمهية إدماج منظور جنساين يف جماالت مثل وسائط اإلعال    
خيص األمراض اليت تـصيب      ماواملشاركة والتمثيل السياسيني، وكذلك البحث والتطوير في      

مرض فقر الدم املنجلي، وارتفاع ضـغط الـدم،          فيها مثالً  ااملنحدرين من أصل أفريقي، مب    
ية حلماية وحثوا أيضاً على اختاذ تدابري وقائية وقانون. ومرض السكري، يف مجلة أمراض أخرى

وأخرياً، أعربـوا عـن رأي مفـاده أن         . املنحدرين من أصل أفريقي من التنميط العنصري      
االعتراف الواجب بإجنازات املنحدرين من أصل أفريقي وإسهاماهتم يف مجيع جماالت املسعى            

وينبغي أن يشمل ذلك حفـظ      . اإلنساين ينبغي أن يؤدي دوراً أساسياً يف برنامج عمل العقد         
ودعوا إىل وضع العقد الدويل مبشاركة كاملة من        . تارخيهم وإسهامهم الثقايف وتراثهم   وتعزيز  

  .املنحدرين من أصل أفريقي وبدعم من اجملتمع املدين
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وأُثريت مسألة عدم وجود بيانات إحصائية يف مجيع مراحل االجتمـاع وخـالل               -٤٨
ة ضئيلة أو عدم وجودها إطالقاً واعُترب أن وجود بيانات رقمي .العروض وأثناء احلوار التفاعلي 

بشأن التمييز الذي حيدث ومكان حدوثه وطريقة حدوثه واآلثار املترتبة عليه مشكلة راهنـة              
  .وأنه حيد من جهود مكافحة التمييز العنصري

يتعلق بنطاق العقد وحمتواه، أوصى املشاركون بعـدة عناصـر إلدراجهـا             ماوفي  -٤٩
بحث عن بيانات موضـوعية مفـصلة عـن أوضـاع          كمكونات يف برنامج العمل، مثل ال     

يف ذلك بيانات عملية عـن حـاالت         ااملنحدرين من أصل أفريقي وظروفهم ومعاملتهم، مب      
ويف هذا الصدد، اقُترح أن مثـة        .وطبيعة التمييز الذي يتعرض له املنحدرون من أصل أفريقي        

حاجة إىل وضع تشريعات وأساليب منهجية حمددة، وفقاً لألحكام املتعلقة حبقوق اإلنـسان             
واحلريات األساسية، مثل لوائح محاية البيانات وضـمان اخلـصوصية، ووضـع مقـاييس              

لقيام أن مثة حاجة إىل حتديد وتعزيز املؤسسات واإلجراءات ل         ماومؤشرات كمية ونوعية، ك   
   .جبمع البيانات وحتليلها

واقترح بعض املراقبني أيضاً استعراض وحتليل االفتراضات واملفـاهيم والتقاطعـات             -٥٠
واقترحوا تعزيز الروابط بـني املعـايري   . األساسية نظراً للظروف واحلقائق املتغرية حول العامل   

مكن تطبيقها على املنحدرين من     والصكوك القانونية الدولية ذات الصلة املباشرة املنطبقة أو امل        
فيها ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، واالتفاقيـة            اأصل أفريقي، مب  

اقترحوا تعزيز تطبيق هذه املعـايري       ماالعنصري، ك  الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز     
الدولية، وخباصة اتفاقية   وكان من بني الصكوك األخرى املذكورة معايري العمل         . والصكوك

" األساسـية " بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة، والصكوك        ١١١منظمة العمل الدولية رقم     
املتعلقة حبماية حقوق املهاجرين، خاصة االتفاقية الدولية حلماية مجيع العمال املهاجرين وأفراد       

لعمال املهاجرين، واتفاقية  بشأن ا٩٧، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم     ١٩٩٠أسرهم لعام   
، والصكوك الـيت    )أحكام تكميلية ( بشأن العمال املهاجرين     ١٤٣منظمة العمل الدولية رقم     

تتناول التمييز اجلنساين، خاصة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقيـة              
مـة العمـل الدوليـة       بشأن إهناء االستخدام، واتفاقية منظ     ١٥٨منظمة العمل الدولية رقم     

 بشأن الشعوب األصلية والقبلية؛ واقترحوا إدراج ُبعد صريح يتناول كره األجانب            ١٦٩ رقم
  .يف برنامج العمل، واملكونات، وأنشطة الدعم

واقترح املراقبون أيضاً إعطاء األولوية لوضع خطط العمل الوطنية ملكافحة التمييـز              -٥١
ومت التـشديد   .أوصى به إعالن وبرنامج عمل ديربان املالعنصري واعتمادها وتنفيذها، وفقاً     

أيضاً على ضرورة استعراض القوانني احمللية القائمة واعتماد قوانني جديدة ينبغي أن تكـون              
يف ذلك القوانني اليت جتّرم األعمال العنصرية، ومنها التحريض          امتمشية مع القانون الدويل، مب    

ري لضمان املساواة للمنحدرين من أصل أفريقي يف احلصول  على الكراهية العنصرية واختاذ تداب    
  .على محاية القانون ويف الوصول إىل العدالة
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وتدخل ممثل إحدى املنظمات غري احلكومية بشأن الطبيعة املتغرية للتمييز واإلقـصاء              -٥٢
ـ                 .ييف سياق اهلجرة العاملية املعاصرة، اليت تشمل عدداً هاماً من املنحدرين من أصـل أفريق

وقُدم ارتفاع حاالت جرائم كره األجانب ذات النتائج املميتة لغري املواطنني، الذين ينحـدر              
وُسلط الضوء أيضاً على قـضية التمييـز يف          .من أصل أفريقي كمثال هلذه القضية      معظمهم

العمل بوصفه جماالً يظهر فيه تقاطع اهلجرة والتمييز العنصري وكره األجانب يف عدم املساواة    
ولوحظ عـدم وجـود      .وصول العديد من املنحدرين من أصل أفريقي إىل فرص العمل         يف  

سات والقـوانني   تترتب عليه آثار وخيمة يف وضع السيا       ابيانات إحصائية عن املهاجرين، مم    
  .املتعلقة باهلجرة

" التعليم املشترك بني الثقافـات    "وُسلّط الضوء، خالل احلوار التفاعلي، على مفهوم          -٥٣
فالتعليم . ستراتيجية إجيابية ملعاجلة حقوق املنحدرين من أصل أفريقي والتمييز اهليكلي         بوصفه ا 

املشترك بني الثقافات يعترف بالتنوع الثقايف وحيترمه، ويتحدى التمييـز، ويـضمن تلبيـة              
االحتياجات اخلاصة جملموعات إثنية حمددة من خالل التعليم ويشجع املبادالت بني اجملموعات   

ويف حالة املنحدرين من أصل أفريقي، ميكن أن يستتبع ذلك ضـمان             .داخل اجملتمع الثقافية  
توفري تعليم مزدوج اللغات عند االقتضاء، وضمان كون املناهج الدراسية تثمن وحتترم تاريخ             
املنحدرين من أصل أفريقي وثقافتهم وإسهاماهتم يف بلداهنم ويف النمو العاملي بغيـة تعزيـز               

سيما لألطفال والـشباب مـن       الل اجملتمع وإعطائهم إحساساً باهلوية،      االعتراف هبم داخ  
  .املنحدرين من أصل أفريقي

وُشّجع الفريق العامل على إدراج موضوع اإلدماج السياسي يف العقد، سواء مـن               -٥٤
حيث إشراك املنحدرين من أصل أفريقي إشراكاً نشيطاً أو متثيلهم يف األحزاب الـسياسية،              

وُشّجعت الدول على إيالء أمهية خاصة       .تهم يف القرارات اليت تؤثر يف حياهتم      وزيادة مشارك 
للتشاور مع املنحدرين من أصل أفريقي وإشراكهم يف وضع وتنفيذ السياسات والربامج اليت             

وُشّجعت أيضاً على تعزيز    . هتمهم عند وضع خطط العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري        
 من أصل أفريقي واختاذ مبادرات ملشاركتهم ينبغي تنفيذها مع مراعاة           القيادات بني املنحدرين  

وخالل احلوار التفاعلي، اقترح أحد     . خاصة ملشاركة جمدية للنساء والشباب من أصل أفريقي       
فيها تدريب الزعماء السياسيني املنحدرين مـن        ااملراقبني عدة جماالت عمل ذات أولوية، مب      

ني الوصول إىل التعليم العايل؛ ومحاية البيئة؛ والنهج اجلنـسانية    أصل أفريقي يف البلدان؛ وحتس    
واإلثنية يف السياسات العامة؛ وتنفيذ تدابري فعلية ضد التمييز العنصري باالستناد إىل مؤشرات             

  .حقوق اإلنسان
، شدد دودو ديني، املقرر ٢٠١٢مايو / أيار١وأثناء االجتماع الثالث، الذي ُعقد يف        -٥٥

بق املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييـز العنـصري وكُـره األجانـب     اخلاص السا 
يتصل بذلك من تعصب، على أمهية الفريق العامل يف توفري املادة للمناقـشات املتعلقـة                ماو

وأشار إىل أن مفهوم املنحدرين من أصل أفريقي قـد يكـون            . باملنحدرين من أصل أفريقي   
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وشدد على أمهية اعتماد هنـج مشـويل        . ه تارخيياً وجغرافياً  ملتبساً ألن من غري املمكن حصر     
ميكن ربط املنحدرين مـن أصـل    الوشدد السيد ديني على أنه . وعاملي ملعاجلة هذه القضية   

وذكر أن  . أفريقي بتجارة الرقيق فقط ألن قضية املنحدرين من أصل أفريقي أوسع من ذلك            
 أفريقي وصلوا إليها من القارة األفريقيـة        اهلند تضم عدداً من األشخاص املنحدرين من أصل       

انتقل عدد آخر إىل الشرق األوسط وروسيا يف القرون السابقة عن طريق جتارة الرقيق               مابين
  .عرب الصحراء الكربى

وأعرب السيد ديني عن قلقه ألن العنصرية آخذة يف الصعود واقترح إدراج مفهـوم              -٥٦
ضروري تعزيز تعدد الثقافات وعـدم إضـفاء دور         وشدد على أن من ال    . اهلوية يف الربنامج  

وينبغي استخدام االستراتيجيات القانونية ملكافحة     . الضحية على املنحدرين من أصل أفريقي     
ينبغي للمشّرعني أن يدرجوا املعايري الدولية حلقوق اإلنـسان يف سياسـاهتم             ماالعنصرية ك 

فريقي ليسوا الفئة الوحيدة اليت تعاين      وشدد السيد ديني على أن املنحدرين من أصل أ        . الوطنية
العنصرية والتمييز العنصري وأن من الضروري، يف سياق اجملتمعـات املتعـددة الثقافـات،              

  .التفاعل مع طوائف أخرى وتوحيد اإلجراءات من أجل مكافحة التمييز
 وأُثريت، خالل احلوار التفاعلي، أمهية اختاذ هنج متعدد الثقافات أو مـشترك بـني               -٥٧

الثقافات من حيث تعزيز االحترام املشترك للثقافات واهلويات واملبادالت بـني اجملموعـات             
  .الثقافية داخل اجملتمع

وأشارت السيدة السهلي، يف عرضها املتعلق بأهداف العقـد واجلهـات الفاعلـة               -٥٨
ـ    . زالت قوية يف العديد من اجملتمعات      ماالرئيسية فيه، إىل أن العنصرية       دف وقالـت إن اهل

الرئيسي القتراح اجلمعية العامة اخلاص بعقد املنحدرين من أصل أفريقي هو القـضاء علـى               
وشددت على أن عدم التمييز ينبغـي أن       .العنصرية والتوعية هبذه القضية يف مجيع أحناء العامل       

وأوضحت أن إعادة ترسيخ املساواة . ُيطبق على مجيع احلقوق وُيكرس يف دساتري مجيع الدول       
. يز احلق يف املواطنة الكاملة من بني األهداف اليت ينبغي أن تركز عليهـا اإلجـراءات               وتعز

وشددت على  . وينبغي أيضاً أن تكون احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أولوية للعقد         
احلد من هشاشة الوضع الذي يعـيش فيـه         : يلي ماأن األهداف األخرى ينبغي أن تشمل       

فريقي؛ والعمل؛ والتنميط العرقي؛ والوصول إىل الرعاية الصحية؛ واحلق      املنحدرون من أصل أ   
  .يف التعليم؛ وتنقيح املناهج الدراسية بغية إدراج تاريخ مجيع املنحدرين من أصل أفريقي

وشددت على أمهية مجع البيانات املفصلة، وإجراء البحوث، وإنشاء منتدى دائم تـابع               -٥٩
وأضافت بعدئذ أنه سيكون من الضروري اعتمـاد        . أصل أفريقي لألمم املتحدة للمنحدرين من     

وشـددت علـى أن     . إعالن لتعزيز حقوق املنحدرين من أصل أفريقي ووضع معايري تكميليـة          
سيما الشباب، مشاركون رئيسيون يف مكافحة التمييز        الجمتمعات املنحدرين من أصل أفريقي، و     

  .نبغي االستفادة من هذه املشاركةوي.  املساواةالعنصري بفضل ديناميتهم والتزامهم بالسعي إىل
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وأكدت الرئيسة من جديد أن التاريخ يف العديد من البلدان ليس موضوعاً إجباريـاً                -٦٠
يف املناهج املدرسية؛ وشددت على احلاجة إىل استعراض املناهج الدراسية وتنقيحها من أجل             

  .معاجلة هذا االختالل
 عرضها املتعلق باملكونات األساسية لربنامج العمل، إىل وأشارت السيدة بيسواس، يف  -٦١
ميكنه أن يدعي التقدم يف جمال املـساواة وحقـوق           الأصبح واضحاً أن اجملتمع البشري       أنه

وقالت  .يتمكن من التغلب على الفقر والعنصرية وأي نوع من أنواع التفاوت           مل مااإلنسان  
بذل جهود لضمان الوصول إىل التعليم والتنميـة  إن من الضروري، جلرب الظلم التارخيي، أن تُ    

والحظت أن االستثمار االجتماعي يف الطفولة والشباب كاسـتراتيجية ملكافحـة      . والصحة
الفقر ميكن أن يساعد على منع إقصاء املنحدرين من أصل أفريقي باستمرار من فوائد التنمية               

  . االقتصادية واالجتماعية والبشرية
اجة إىل وضع برنامج عمل يشمل تدابري وخططاً وسياسات خاصة     وشددت على احل    -٦٢

يف جماالت مثل العمل والسكن والتعليم والثقافة من أجل حتقيق نوع من اإلنصاف والتعادل              
وينبغي أن تشمل هذه التدابري تركيزاً علـى        . بني املنحدرين من أصل أفريقي وباقي السكان      

إىل اختاذ مزيد من اإلجـراءات لتعزيـز حقـوق          ودعت السيدة بيسواس    . املنظور اجلنساين 
يف ذلك إنشاء مكاتب لرصد انتهاكات حقـوق اإلنـسان           ااملنحدرين من أصل أفريقي، مب    

   .والتصدي هلا واعتماد سياسات اإلجراءات اإلجيابية
وشجعت الرئيسة املشاركني على إعادة التفكري يف التركيز اجلغرايف للعقد بغية تقدير              -٦٣

مث ذكرت قضايا حامسة أخرى، مثل االنـدماج        . ملية للمنحدرين من أصل أفريقي    صبغة العا 
  .واهلوية والعالقات بني الثقافات

 .وبناء على طلب من الرئيسة، قدم السيد ديني عرضاً ثانياً بشأن قضية التعويضات              -٦٤
دما وذكر أن للتعويضات مشروعية تارخيية ألن مالك الرقيق حصلوا على تعويضات مالية عن            

غري أنه شدد    .أُلغي الرق وأن تقدمي تعويضات عن اإلجراءات غري العادلة هو أساس القانون           
على تعقيد طريقة استنباط تعويضات لتجارة الرقيق عرب احمليط األطلسي، وهي قضية مـرت              

والحظ أن هناك عدة     .زالت آثارها قائمة   ماعليها أربعة قرون، وكلفت ماليني األرواح، و      
ر احتساب التكلفة املالية للرق     غري أنه أكد أن من املتعذ     . أن أشكال التعويضات  نقاشات بش 

ن هذا احلساب سيضفي مشروعية على إيديولوجيا جتارة الرقيق القائلة بأن قيمـة احليـاة               أو
  .تعدو عن كوهنا قيمة مالية الاإلنسانية 

التعويضات : د هي وأكد السيد ديني أن التعويضات ينبغي أن تنطوي على أربعة أبعا            -٦٥
األخالقية، مع مالحظة أن الدول ُسئلت يف إعالن ديربان أن تعلن الرق جرمية ضد اإلنسانية؛           
والتعويضات التارخيية اليت تنطوي على تعويض الذاكرة وتوثيق اجلرمية باالستناد إىل كل من             

اج تاريخ الرق يف    الوثائق املكتوبة والروايات الشفوية؛ والتعويضات التربوية، اليت تضمن إدر        
املناهج التعليمية؛ والتعويضات االقتصادية إذ، رغم أن من املتعذر احتساب التكلفـة املاليـة              
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وأشـار  . للرق، فإن أصول ختلف أفريقيا وثراء أوروبا واألمريكيتني ميكن أن ُيعاد إىل الرق            
بـل مجيـع    قي فحسب،   تعين املنحدرين من أصل أفري     الالسيد ديني إىل أن قضية التعويض       

  .أعضاء اجملتمع
والحظت أن بعـض    . والحظت الرئيسة أمهية التطرق للتعويضات يف برنامج العمل         -٦٦

ينطوي  الالبلدان طلبت تعويضات مالية عن األضرار التارخيية ولكنها تتفق على أن التعويض             
ـ                 . ةفقط على بعد مايل ألن هناك أشكاالً أخرى من التعويض ومثة حاجة إىل توثيـق اجلرمي

زاال غري معروفني لدى الشباب واألطفـال        ماوواصلت لتؤكد جمدداً أن تاريخ الرق وآثاره        
  .وينبغي تعليمهما يف املدارس

وخالل احلوار التفاعلي، أعرب ممثل إحدى الدول عن تقديره لعرض السيد ديـني               -٦٧
أن بلده اعتمد   وأبلغ  . والحظ أمهية التركيز على تاريخ الرق وجتارة الرقيق وتنقل األشخاص         

  . قانوناً عن الرق بوصفه جرمية ضد اإلنسانية
وخالل مناقشة مفهوم املنحدرين من أصل أفريقي، ُسلط الضوء علـى أن تعريـف                -٦٨

سبق أو ُوضع يف إعالن وبرنامج عمل ديربان وينبغي أن تركـز            " املنحدرين من أصل أفريقي   "
  . من مصطلحات املنحدرين من أصل أفريقياملناقشة على حالة املنحدرين من أصل أفريقي بدالً

وأُثريت قضية اجلنسية وطريقة ضمان حصول املنحدرين من أصل أفريقـي علـى               -٦٩
 اليت تؤكد أن التشريعات     ٣٤جنسية البلدان اليت يعيشون فيها وُربطت بالتوصية العامة رقم          

ودارت مناقشات   .يقيمتيز ضد املنحدرين من أصل أفر      الاملتعلقة باجلنسية والتجنس ينبغي أ    
  .أيضاً بشأن قضية تعدد الثقافات، وكيف ميكن استخدامها، وكيف ميكن جتاوزها

واعترفت السيدة السهلي بالنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة واملنحدرين من   -٧٠
أصل أفريقي على أهنم ضحايا متييز متعدد والحظت أن العقد سيكون فرصة للمنحدرين من              

وأشارت إىل أن على الفريق العامل أن يبقى        .  للتمتع باحلقوق يف حاالت شاملة     أصل أفريقي 
وسيفضي العقد  . يف سياق إعالن وبرنامج عمل ديربان ويركز على األهداف ذات األولوية          

 اهلويـة   -إىل حالة ميكن للمنحدرين من أصل أفريقي أن يتمتعوا فيها بـاحلقوق الرئيـسية               
غي أن  وأشارت أيضاً إىل أن التركيز ينب     .  الصحية واحلق يف التنمية    واجلنسية والعدالة والرعاية  
  .يكون على احلق يف التنمية

حيملـون   الوأضافت السيدة السهلي أن العديد من املنحدرين من أصل أفريقـي              -٧١
  . فيها البلدان األفريقية اجنسية البلدان اليت يعيشون فيها، مب

ونوقشت . لتارخيية عنصر أساسي يف برنامج العمل     والحظ ممثلو الدول أن الذاكرة ا       -٧٢
أيضاً أمهية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف وضع ورصد السياسات العامة، مـع مراعـاة               
االحتياجات واحلقائق احملددة للنساء والفتيات املنحدرات من أصل أفريقي واعتماد هنج مشويل     
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إىل إعالن بشأن حقوق املنحدرين مـن       وتكرر التأكيد أيضاً على الدعوة       .لضمان حقوقهن 
  .أصل أفريقي

وأعرب املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية، موتومـا روتـريي، يف              -٧٣
العرض الذي قدمه، عن أمهية موضوع االعتراف والعدالـة والتنميـة لتحقيـق املـساواة               

نكر يف غالب األحيان    زال يُ  ماوشدد على أن وجود العنصرية       .للمنحدرين من أصل أفريقي   
والحظ أن . رغم االعتراف يف عملية ديربان بأن املنحدرين من أصل أفريقي ضحايا للعنصرية 

حالة املنحدرين من أصل أفريقي أصبحت غري مرئية بفعل عدم وجود بيانـات مفـصلة أو                
ـ        . اعتراف بإسهاماهتم يف اجملتمع    ن وأكد أن االعتراف أساسي لتحقيق العدالة للمنحدرين م

وأبرز أن العدالة   . أصل أفريقي من حيث االعتراف بالظلم املاضي وبانتهاكات احلقوق احلالية         
تتطلب أيضاً املساواة يف التمتع باحلقوق والحظ التمييز الذي يواجهه املنحدرون من أصـل              

فيها التعليم والعمل والصحة والسكن واملـشاركة        اأفريقي يف جماالت عديدة من حياهتم، مب      
  .سية وإقامة العدلالسيا
زال  ماوربط السيد روتريي االعتراف والعدالة بالتنمية، مشرياً إىل أن التمييز العنصري              -٧٤

. عائقاً يف وجه التنمية وأن احلقوق تكتسي أمهية حمورية يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة               
االجتماعية وشدد علـى  يتعلق بالتنمية االقتصادية و    ماوشجع الدول على وضع برامج حمددة في      

أمهية التدريب املالئم لضمان إمكانية مشاركة املنحدرين من أصل أفريقي أنفـسهم وكـوهنم              
وشدد على أمهية اتباع هنج شامل يف معاجلة برنـامج          . جهات فاعلة رئيسية يف هذه العمليات     

ـ          ة والثقافيـة   العمل، يتناول احلقوق املدنية والسياسية وكذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعي
وأشار إىل احلاجة إىل التشريعات،     . يتعلق مبجاالت االهتمام احملددة اليت ُسلط الضوء عليها        مافي

والسياسات اإلجراءات اإلجيابية، ومجع املعلومات، والتدريب املناسب للمـوظفني القـضائيني        
  .وغريهم من اجلهات الفاعلة، وخطط العمل الوطنية ملكافحة العنصرية

د السيد روتريي على أن التعليم والوعي ينبغي أن يكونا من دعائم العقد وجيب             وشد  -٧٥
فيها الوكاالت املتخصـصة     اأن يكون هناك تعاون بني الدول واهليئات الدولية واإلقليمية، مب         

والحظ أن االتفاقية الدولية وإعالن وبرنامج عمل ديربان ينبغـي أن           . التابعة لألمم املتحدة  
واختتم بأن مفهومي املساواة والكرامة ميكن أن ُيناقشا بوصفهما         . ية العقد يكونا حجري زاو  

  .عنصرين حمتملني يف موضوع العقد
وقدمت السيدة نايسيفسكا موجزاً مفصالً لالستبيان املـستند إىل قـرار اجلمعيـة               -٧٦

. ، الذي شجعت فيها اجلمعية الفريق العامل على وضع برنامج عمل للعقد           ٦٦/١٤٤ العامة
قد طلب الفريق العامل مدخالت من الدول األعضاء، ووكاالت األمم املتحدة وهيئاهتـا،             ف

وشكرت السيدة نايسيفسكا اجلهات الفاعلة اليت ردت        .واملنظمات اإلقليمية، واجملتمع املدين   
وقدمت تقريراً عن أمثلة املشاكل اليت يواجهها املنحدرون من أصل أفريقـي            . على االستبيان 

.  االستبيان الذي أظهر معظم اجمليبني من خالله قلقاً إزاء القضية ودعماً للعقد            وردت يف  ماك
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وأُخذت أيضاً األجوبة املقدمة من مجيع أصحاب املصلحة يف احلسبان عند وضـع برنـامج               
  .العمل املقدم للدورة

والحظت السيدة نايسيفسكا أن معظم اجمليبني شددوا على أمهية التراث واالعتراف             -٧٧
وقالت أيضاً إن العديد من اجمليبني سـلطوا     . هامات املنحدرين من أصل أفريقي وتارخيهم     بإس

وذكر آخرون ضرورة مجـع البيانـات       . الضوء على مكافحة الفقر بوصفها أولوية رئيسية      
وكان من بني القضايا األخرى اليت أُثـريت يف  . إلشهار ادعاءات املنحدرين من أصل أفريقي 

كافحة خطاب الكراهية، والتنميط العنصري، والقولبة السلبية يف وسائل         الردود احلاجة إىل م   
حلاجة إىل مكافحـة املمارسـات      ااإلعالم؛ والدعوة إىل املساواة يف الوصول إىل العدالة؛ و        

  .التمييزية من جانب السلطات املكلفة بإنفاذ القوانني
على االستبيان للعقـد    وذكرت السيدة نايسيفسكا االقتراحات اليت قدمها اجمليبون          -٧٨

وذكرت أيضاً التدابري   . واليت تضمنت عقد مؤمتر قمة عاملي بشأن املنحدرين من أصل أفريقي          
أصل أفريقي يف الدساتري     فيها اعتراف باملنحدرين من    ااإلجيابية اليت اعتمدهتا بعض الدول، مب     

افحة التمييز؛ واعتماد   واعتماد قوانني وطنية تعزز املساواة العرقية؛ وإنشاء هيئات خاصة ملك         
استراتيجيات لتشجيع مشاركة أفضل من أصحاب املصلحة، واألوساط األكادميية، واخلرباء          
يف املوضوع؛ ودعم الربامج الوطنية للقضاء على التمييز العنـصري والعنـصرية؛ وتعزيـز              

  . الدراسات األفريقية لالعتراف بتراث املنحدرين من أصل أفريقي وإسهاماهتم
ستمرت السيدة نايسيفسكا بعرض ثاٍن بشأن برنامج عمل ديربان مركزة علـى            وا  -٧٩

خيـص اجملموعـات     مـا وفي .اجملموعات املستهدفة واهلياكل املتعلقة بتنسيق العقد وتنفيذه      
املستهدفة، شددت على ضرورة النظر إىل العقد على أنه مبادرة دولية جتمع هيئـات األمـم      

دول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة  املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وال  
وينبغي أن حتمل األنشطة أهداف العقد إىل مجهور واسع         . املعنية واملنحدرين من أصل أفريقي    

وسيتم التشديد   .قدر اإلمكان، بوسائل منها احلمالت والتوعية والتعليم الرمسي وغري الرمسي         
باب واملهاجرين املنحدرين من أصل أفريقي وكذلك       بوجه خاص على النساء واألطفال والش     

  . على أولئك الذين يعيشون يف فقر مدقع ويف صراع مع القانون
والحظت السيدة نايسيفسكا أنه سيوىل اهتمام خاص لتدريب اجلهـات الفاعلـة              -٨٠

ط فيها الشرطة واملوظفون القضائيون، واملعلمون، واملوظفون احلكوميون، ووسـائ         ااملعنية، مب 
وستكون املدارس واجلامعات وغريها من املؤسسات التعليمية أيضاً نقطـة تركيـز             .اإلعالم

وينبغي أن ُيشجع اجملتمع املدين      .لضمان تعليم تاريخ املنحدرين من أصل أفريقي وإسهاماهتم       
سيما األمم   الوشددت على أن اجملتمع الدويل، و     . على وضع برامج غري رمسية يف إطار العقد       

ة، ينبغي أن يعطي أولوية عالية لربامج مكافحة التمييز العنصري، فيضاعف جهوده يف             املتحد
وينبغـي إشـراك    . إطار العقد، ويقدم املساعدة إىل احلكومات وغريها من اجلهات الفاعلة         

  . املنحدرين من أصل أفريقي يف هذه العمليات طوال العقد
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 إىل أن على اجلمعية العامـة أن        ومن حيث تنسيق العقد، أشارت السيدة نايسيفسكا        -٨١
تكلف مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بدور تنسيقي لتنفيذ برنامج العمل وتقييم             

واقترحت عدة خطوات لتعزيـز العقـد،        .أنشطته بدعم من هيئة معينة خصيصاً هلذا الغرض       
األنشطة مـن جانـب     فيها عقد اجتماع مشترك بني الوكاالت مع الفريق العامل وتنسيق            امب

وعلى الصعيد الوطين، اقترحت تعيني جهات تنسيق وطنية لوضـع خطـط            . املفوضة السامية 
وينبغي للدول أن   . العمل الوطنية وتوجيه التوصيات اإلقليمية والدولية ودعم املبادرات الشعبية        

دة واختتمـت الـسي   . تنشئ مراكز للموارد وللمبادرات الدولية أن تدعم األنشطة الوطنيـة         
  .ديد املسؤوليات وتوزيعها بوضوحنايسيفسكا بأن من احلاسم لتحقيق أهداف العقد املعقدة حت

وخالل احلوار التفاعلي، أُشري إىل أن برنامج العمل جيب أن يكـون متـسقاً مـع                  -٨٢
سيما مع لغة إعالن وبرنـامج عمـل         النصوص حقوق اإلنسان القائمة املتصلة باملوضوع،       

فيها  ا وحصل أيضاً اتفاق على أمهية معاجلة قضية التمييز يف إقامة العدل، مب            .ديربان التوافقية 
التدابري املتخذة ضد التنميط العنصري واإلفالت من العقـاب علـى اجلـرائم العنـصرية               

وأُثري أيضاً موضوع االنتماء إىل أفريقيا بوصفه موضوعاً ينبغي أن يكون حاضراً            . كأولويات
  . ىل ضرورة حتليل بعض جوانب برنامج العمل وفقاً لسياق كل بلدوأُشري إ. يف املناقشات

وأشار إىل أن    .وذكر السيد موريو السنة الدولية بوصفها نقطة مرجعية حامسة للعقد           -٨٣
برنامج العمل ينبغي أن يرمي إىل أهداف واقعية وشدد على أمهية استخدام لغة مأخوذة مـن                

  .توافقإعالن وبرنامج عمل ديربان ومعتمدة بال
وعرضت املقررة املعنية حبقوق املنحدرين من أصل أفريقـي ومكافحـة التمييـز               -٨٤

ماري بيل أنطوان، أهداف     - العنصري التابعة للجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، روز       
جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف عملها املتمثل يف مكافحة العنصرية وتعزيز حقوق             

وحتدثت السيدة أنطـوان    . ن من أصل أفريقي على الصعيد اإلقليمي يف األمريكيتني        املنحدري
فيها اجلماعة   اعن العمل التعاوين للجنة مع املنظمات غري احلكومية وغريها من املؤسسات، مب           
والحظت أن   .الكاريبية والسوق املشتركة، كطريقة إلثارة قضية املنحدرين من أصل أفريقي         

قريـب   مادرين من أصل أفريقي يف األمريكيتني اسُتكمل مؤخراً وسيصدر ع         تقريراً عن املنح  
وقدمت جلنة البلدان األمريكيـة هـذه الدراسـة         . يف بلدان خمتلفة لتعزيز املعرفة باملوضوع     

ـ               فيهـا   اكإسهام لوضع مشروع برنامج العمل الذي ُسلط فيه الضوء على عدة قـضايا، مب
يم والصحة والعدالة، والتمييـز يف العمـل ويف نظـام           الوصول إىل اخلدمات اجليدة يف التعل     

  .العدالة، ومستويات املعيشة
وشددت السيدة أنطوان على أن أحد السبل املمكنة للمضي قدماً يتمثل يف تنميـة                -٨٥

يتعلق بالوصول إىل العدالة باإلتيان مبزيد       ماقدرة املنحدرين من أصل أفريقي على املقاضاة في       
وذكرت أيضاً قضية نوع اجلنس وحتدثت عن كـل مـن           . ة يف احملاكم  من القضايا املنظور  

حقوق النساء والفتيات، والقضايا اليت تؤثر يف الشبان املنحدرين من أصل أفريقي يف أحنـاء               
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وأعربت عن اتفاقها على أن املشكلة الرئيسية هي احتجاب قضية املنحدرين من أصل             . العامل
توجـد بعـد     الوالحظت أنه   . إن مسألة اهلوية مهمة   ورغم قضية العرق واللون، ف    . أفريقي

آليات لتحديد اهلوية الذاتية يف بعض البلدان اليت ليس املنحدرون من أصل أفريقي بالضرورة              
وأشارت إىل النسبة املئوية العامليـة مـن الـشعوب األصـلية        . هم األغلبية  اأقلية فيها، وإمن  

أخرياً، أوصت السيدة أنطوان بـإيالء أمهيـة        و. واملنحدرين من أصل أفريقي يف األمريكيتني     
واحلديث عن ضحايا انتهاكات احلقوق بدالً من اتباع هنـج          " الضحية"الستخدام مصطلح   
  .يتركز حول الضحية

وعرض سيمون وويل، مفوض جلنة املساواة وحقوق اإلنسان يف بريطانيـا، عمـل               -٨٦
وناقش دور اللجنة بوصـفها     . سةاللجنة وبعض احللول اليت جيري استكشافها يف هذه املؤس        

مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان حتظى باملركز ألف يف محاية وتعزيز املساواة وحقوق اإلنسان             
فيها مساعدة ضحايا انتـهاكات احلقـوق يف    ايف اململكة املتحدة وعرض بعض أنشطتها، مب    

وجيهـات  البحث عن سبل االنتصاف، والتحقيق يف أحداث انتهاكات احلقوق، وتقدمي الت          
  .التشريعية وغري التشريعية بشأن القانون، وتعزيز آليات حقوق اإلنسان الدولية

وحتدث السيد وويل عن دور جلنة املساواة وحقوق اإلنسان يف عمليـة الفحـص                -٨٧
األخرية اليت أجرهتا جلنة القضاء على التمييز العنصري للمملكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى              

يف ذلك إعداد تقريرها لتقدميه، والعمل الذي قامت به جلنة املـساواة             امبوآيرلندا الشمالية،   
وحقوق اإلنسان بالتعاون مع اجملتمع املدين لتعزيز عملية حقوق اإلنسان، والتوعية بالقـضايا        
اليت أُثريت يف التقرير املقدم إىل اللجنة، وخطط تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على              

وتشمل أنشطة اللجنة املتعلقة باملنحدرين من أصل أفريقي األوسع نطاقـاً           . ريز العنص يالتمي
حتليل البيانات لفهم طبيعة ونطاق املمارسات التمييزية من جانب الشرطة، ومعاجلة معدالت            

   .البطالة الفائقة اليت يواجهها املنحدرون من أصل أفريقي، واملشاركة السياسية
فيها تعزيز هيئات رصد املعاهدات وتنفيذ       ايات للعقد، مب  وقدم السيد وويل عدة توص      -٨٨

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وتوصيات جلنة القـضاء علـى              
التمييز العنصري؛ والتركيز على مجع البيانات وتبادل املعلومات واملمارسات اجليدة بـشأن            

مل العدالة اجلنائية والعمل والـصحة والتعلـيم؛        أطر القياس؛ والتركيز على القضايا اليت تش      
  .فكري يف أشكال التمييز املتعددةوالت
والحظ السيد ديني أن أحد التحديات الكبرية املواجهة يتمثل يف طريقة مراعاة قضية          -٨٩

  .ع هوية املنحدرين من أصل أفريقيالعرق واللون، وطريقة جتاوزها يف تعدد الثقافات، وتوسي
حلوار التفاعلي، أُثريت عدة مرات أمهية استخدام إطار إعالن وبرنامج عمل           وخالل ا   -٩٠

وُسلط الضوء أيضاً على أن قضايا جديدة تتعلق مبجموعات وأشـكال اضـطهاد              .ديربان
  .وينبغي إدراجها يف برنامج العملجديدة قد ظهرت منذ اعتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان 
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د األورويب باسم جمموعتها اإلقليمية وكررت التأكيـد        وأدلت ببيان ممثلة من االحتا      -٩١
وشددت  .على موقف االحتاد األورويب الثابت بشأن بعض القضايا اليت أثارها الفريق العامل           

يـدعم   اليسمح له بإبداء تعليقات مفصلة ومن مث فإنه          العلى أن االحتاد األورويب يف موقع       
  .لكيته الكاملةبرنامج العمل الذي حيتفظ الفريق العامل مب

أُشري إليه يف مناسبات سـابقة،       ماوالحظت ممثلة االحتاد األورويب أن االحتاد، حسب        -٩٢
ميكن مجع البيانات املفصلة على أساس العرق، وغالبـاً          الومن مث،   . يعترف مبفهوم العرق   ال
 االحتـاد   مينع ملغري أن هذا    . يكون ذلك غري قانوين يف العديد من دول االحتاد األورويب          ما

األورويب من اعتماد إطار شامل ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكـره األجانـب              
والحظت أن تشريعات االحتاد األورويب تسمح للدول األعضاء . يتصل بذلك من تعصب ماو

باعتماد تدابري حمددة ملنع أوجه احلرمان املرتبطة باألصل العرقي أو اإلثين أو التعويض عنـها               
وبالفعل، أبـرزت أحكـام     . ستهداف جمموعة بعينها ميكن أن ينطوي على إشكالية       ولكن ا 

صادرة عن حمكمة العدل األوروبية الصعوبة القائمة يف مجع تعزيز املساواة يف املعاملـة مـع                
وشدد املمثل على أن حقوق اإلنسان حقوق        .اإلجراءات اإلجيابية لصاحل جمموعة من األفراد     

العام " احلقوق اجلماعية "يعترف االحتاد األورويب مبفهوم      الرد؛ لذلك   جيب أن يتمتع هبا كل ف     
ويرفض االحتاد األورويب أيضاً النسبية الثقافية يف التمتع حبقـوق    . الذي اعتمده الفريق العامل   

  .اإلنسان ألن ذلك يقوض الطبيعة العاملية حلقوق اإلنسان
قيق عرب احمليط األطلـسي قـضية       والحظت أن قضية التعويضات املتعلقة بتجارة الر        -٩٣

يعين  ال للخطر وأن االعتراف بأن الرق جرمية ضد اإلنسانية          ٢٠٠١خالفية عرضت مؤمتر عام     
  .أن قضية تقدمي تعويضات للمنحدرين من أصل أفريقي قضية من قضايا حقوق اإلنسان

ـ               -٩٤ ة وشددت السيدة السهلي من جديد على احلاجة إىل اعتماد تدابري خاصـة ملعاجل
وأشارت إىل أن جمـرد     . التمييز اهليكلي والتارخيي الذي يواجهه املنحدرون من أصل أفريقي        

وللقضاء على . يتوخاها القانون الدويل مايضمن املساواة الفعلية ك لنالتصدي للتمييز الرمسي   
التمييز املوضوعي، ميكن أن تكون الدول األطراف، بل هي فعالً يف بعض احلاالت، ملزمـة               

 وهـذه التـدابري   . اد تدابري خاصة لتخفيف الظروف اليت تدمي التمييز أو وضع حد هلا           باعتم
أهنا تشكل وسائل معقولة وموضوعية ومتناسبة ملعاجلة التمييز حبكـم الواقـع             امشروعة طامل 

  .ُوضع هلا حد عندما تتحقق املساواة الفعلية حتقيقاً مستداماً اوطامل
مي باسم اجملموعة األفريقية أعرب فيه عن تقدير اجملموعة         وأدىل ممثل السنغال ببيان ختا      -٩٥

وشدد على أمهية النظر إىل العقـد يف        . للتقدم الذي أحرزه الفريق العامل وللمشروع املعروض      
يتصل بذلك من    ماسياق ثالثة عقود من مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب و          

  .مل ديربان، واألحداث ذات الصلةتعصب، ُتّوجت باعتماد إعالن وبرنامج ع
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وأشار إىل أن اخللفية والتدابري املدرجة يف مشروع برنامج العمل الذي عرضه الفريق               -٩٦
العامل تتمشى مع موضوع االعتراف والعدالة والتنمية وأن أمهية إعالن وبرنامج عمل ديربان             

  .أمر بديهيوتوصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري ومكانتهما املركزية 
والحظت اجملموعة األفريقية مراحل التقدم املقبلة العتماد مشروع برنامج العمـل يف              -٩٧

جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة وناشدت اإلرادة السياسية والـروح اإلجيابيـة للـدول          
األعضاء األخرى لتشارك يف هذه العملية ولتأخذ يف االعتبار أن اهلدف النهائي هـو ضـمان                

وشددت  .فيذه الفعال من أجل متتع املنحدرين من أصل أفريقي الكامل جبميع حقوق اإلنسان            تن
يـدرج   الاجملموعة األفريقية على أمهية استخدام إطار إعالن ديربان وطلبت إىل الفريق العامل أ            

  .يتمشى مع إعالن وبرنامج عمل ديربان اليقوم فعالً على أساس قانوين و الأي مفهوم 
مت اجملموعة األفريقية بالتأكيد جمدداً على دعمها للفريق العامـل والتزامهـا            واختت  -٩٨

سـيما   اليتصل بذلك من تعصب،  مامبكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب و    
   .يف محاية حقوق املنحدرين من أصل أفريقي

  املقررة - مالحظات ختامية أدلت هبا الرئيسة  -رابعاً  
املقررة يف مالحظاهتا اخلتاميـة أن غيـاب االسـتنتاجات           - سةأوضحت الرئي   -٩٩

والتوصيات االعتيادية اليت جيب اعتمادها كان نتيجة قرار اختذه الفريق العامل إلعطـاء             
وأعلنت أيضاً أن الفريق العامل سـيكرس       . األولوية ملشروع برنامج عمل خاص بالعقد     

  .اهتمامه لتنقيح طرائق عمله وسيقدم نصاً جديداً
مث شكرت املشاركني على احلوار البناء وأعربت عن أملها يف أن حيظى مـشروع                -١٠٠

وأكـدت أن    .برنامج عمل العقد الذي سُيعرض على جملس حقوق اإلنسان بتوافق اآلراء          
هدف العقد وبرنامج عمله هو تعزيز ومحاية حقوق مجيع املنحدرين من أصل أفريقي يف أحناء               

ية وتعزيز اجملتمعات اجلامعة واملتساوية أمر يهم كل إنسان، وليس          العامل وأن مكافحة العنصر   
واختتمت الرئيسة بأن جمتمعاً خالياً مـن التمييـز      .فقط تلك اجملموعات اليت تواجه التمييز     

لنـت اختتـام الـدورة    ميكن إال أن يعزز السالم وسيادة القـانون والدميقراطيـة وأع          ال
  .عشرة احلادية
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  املرفقات

  ولاملرفق األ

  جدول األعمال    
  .افتتاح الدورة  -١
  . مقررة الفريق العامل-انتخاب رئيسة   -٢
  .إقرار جدول األعمال  -٣
  .تنظيم العمل  -٤
اإلجنازات احملققة والتحديات املواجهة يف تعزيز حقوق املنحدرين من أصل أفريقـي              -٥

  .ومحايتها
  .إحاطات من أعضاء الفريق العامل  -٦
 برنامج العمل اخلاص بعقد املنحدرين من أصـل أفريقـي           عرض ومناقشة مشروع    -٧

  .فيها الردود على االستبيان االقائم على اإلسهامات، مب
  . تقدمي ومناقشة االقتراح املتعلق بربنامج العمل  -٨
  .اعتماد تقرير الدورة احلادية عشرة  -٩
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