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 مقدمة

 ٢٩امل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي دورته اخلامسة يف الفترة من             عقـد فريق اخلرباء الع     -١
 . يف مكتب األمم املتحدة جبنيف٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢أغسطس إىل /آب

وافتتح الدورة رئيس فرع البحوث واحلق يف التنمية التابع ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، دزيدك   -٢
 . مقرراً لـه-العامل بيتر ليسا كاساندا رئيسياً وانتخب الفريق . كدزيا

 .ويعكس هذا التقرير اجملرى العام للمناقشات -٣

  تنظيم الدورة-أوالً 

وحضر الدورة  . عقـد الفـريق العامل أثناء دورته اخلامسة ست جلسات عامة وثالث جلسات خاصة              -٤
، وجو فرانس، وجورج نيكوالس جبور، وإيرينا )ر املقر-الرئيس (بيتر ليسا كاساندا : األعضـاء التالية أمساؤهم   

 منظمة غري حكومية ومنظمتان حكوميتان      ١٤ دولة و  ٤٧ زالتيسـكو؛ كما حضرها مراقبون عن        -مورويـانو   
وجيدر بالذكر أن كل ورقات العمل اليت قدمها        . وترد قائمة املشاركني وجدول األعمال يف املرفقات      . دوليـتان 

 :لـدى األمانـة أو ميكـن االطالع عليها على موقع مفوضية حقوق اإلنسان             اخلـرباء واملشـاركون مـتاحة       
)htm.african4/African/groups/racism/issues/english/org.ohchr.www(. 

  موجز موضوعي للمداوالت-ثانياً 

  بيانات عامة-ألف 

املتحدة حلقوق اإلنسان،   ألقى كلمة االفتتاح رئيس فرع البحوث واحلق يف التنمية التابع ملفوضية األمم              -٥
 . قدم استقالته من منصبهروبريتو بورخيس مارتينـزوأبلغ اخلرباء واملراقبني بأن . دزيدك كدزيا

وأشاد السيد كدزيا بقرار الفريق العامل، بصفته إجراء خاصاً من إجراءات جلنة حقوق اإلنسان، القيام                -٦
 إىل بلجيكا وقال إن الزيارات القطرية       ٢٠٠٥يونيه  / يف حزيران  وأشار إىل زيارته امليدانية األوىل    . بزيارات قطرية 

مفيدة كي يتسىن ألعضاء الفريق العامل اإلملام بالوضع الفعلي للمنحدرين من أصول أفريقية يف بلد بعينه من خالل 
تمع املدين احلصول على معلومات مباشرة من األطراف املعنية، وإجراء مناقشات معها سواء أكانت احلكومة أم اجمل

 . أم السكان املنحدرين من أصل أفريقي

كما شكر السيد بورخيس    .  املقرر الشكر للمفوضية على دعمها والية الفريق العامل        -ووجـه الرئيس     -٧
مارتينـز على مسامهته يف الفريق العامل وحث جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب على تقدمي مرشحني من                

واعُتمد جدول األعمال املؤقت وبرنامج عمل .  املقرر-وانتخب السيد فرانس نائباً للرئيس . أجل تعيني خبري آخر
 .الدورة دون تصويت
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 من جدول األعمال فقال بأن السكان املنحدرين من أصل أفريقي ال            ٥وسـلّم الرئيس لدى تقدمي البند        -٨
لعامل، ال سيما فيما خيص احلصول على اخلدمات يزالون يتعرضون للتمييز العنصري والتهميش يف العديد من أحناء ا

ويتعرضون يف بعض األحيان    . الصـحية وأسـباب الرزق والضمان االجتماعي والتعليم واألنشطة املدرة للدخل          
وذكّر بأن  . ؛ ويعيشون يف ظروف يسودها الفقر املدقع يف األحياء الفقرية احلضرية          "التطهري االجتماعي "لعمليات  

صل حىت اآلن تنفيذ مهامه من خالل إجراء حتليل موضوعي للقضايا اليت هتم السكان املنحدرين               الفريق العامل وا  
من أصل أفريقي، مبا يف ذلك التدابري الرامية إىل التغلب على التهميش االجتماعي هلؤالء السكان، وكذا اإلجراءات 

 .شون فيه سياسياً واقتصادياً واجتماعياًوالسياسات اليت تعزز مشاركتهم يف األنشطة األساسية للمجتمع الذي يعي

وأثـناء املناقشـة العامة تبادل عدة مراقبني عن احلكومات املعلومات عن األنشطة املضطلع هبا والتدابري                 -٩
 .املتخذة على الصعيد الوطين لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

 على أن التمييز العنصري والتصورات النمطية       وأكد املراقب عن إثيوبيا نيابة عن جمموعة الدول األفريقية         -١٠
العنصرية ال تزال قائمة بالرغم من شىت احملاوالت اليت قامت هبا جمموعة الدول األفريقية واجملتمع الدويل لوضع حد 

ويف ظل هذه الظروف دفع السكان      . للممارسـات والسياسـات الـيت تبعـث عليها العنصرية وكره األجانب           
وشددت إثيوبيا على الكيفية اليت اعُتربت هبا توصيات        . فريقي، وما زالوا يدفعون مثناً باهظاً     املنحدرون من أصل أ   

الفـريق العامل بأهنا أساس مهم ُتبىن عليه عملية طويلة األجل من أجل تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان تنفيذاً                   
فعلى الصعيد . لى الصعيد الوطين أو الدويلومل يتم حىت اآلن أي شيء يذكر لتنفيذ هذه التوصيات، سواء ع. فعاالً

أما على الصعيد الوطين، فينبغي للفريق العامل أن . الدويل، جيب بذل املزيد من اجلهود لتعزيز متابعة عملية ديربان
يوصـي بأن تنظر احلكومات إىل تنفيذ خطط العمل الوطنية بوصفه مسألة ذات أولية، مع مراعاة ضرورة تعزيز                  

ن املنحدرين من أصل أفريقي يف مجيع مناحي احلياة يف اجملتمع وضمان تلقيهم التعليم وتنفيذ               مشـاركة السـكا   
 .السياسات اليت من شأهنا متكني النساء املنحدرات من أصل أفريقي

وألقى املراقب عن إكوادور الضوء على التدابري اإلجيابية املتخذة بالنيابة عن السكان املنحدرين من أصل                -١١
كما أشار إىل اخلطة الوطنية . لتمكينهم من التمتع حبقوق اإلنسان على قدم املساواة مع مجيع مواطين البلدأفريقي 

 . اليت تشتمل على أحكام حمددة تتعلق باملنحدرين من أصل أفريقي١٩٩٨حلقوق اإلنسان لعام 

ييده للفريق العامل وأكد    وكـرر املراقب عن املكسيك، باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب تأ            -١٢
وأفاد باعتماد قانون   . جمدداً التزامه بترشيح خبري لعضوية الفريق العامل عقب استقالة السيد بورخيس مارتينـز           

وأضاف .  يتعلق مبنع التمييز والقضاء عليه وينص أيضاً على إنشاء جملس وطين ملنع التمييز             ٢٠٠٣احتادي يف عام    
 وضع سياسات وإجراءات وتنفيذها يف ميدان التعليم والتواصل االجتماعي إلذكاء           أن مهمة هذه اهليئة تتمثل يف     

 .الوعي بظاهرة العنصرية وكره األجانب

 ٢٠٠٥يونيه  /وأشار املراقب عن بلجيكا إىل الزيارة القطرية األوىل اليت قام هبا الفريق العامل يف حزيران               -١٣
كما عقدوا اجتماعات مع خمتلف سلطات . الفرع التنفيذيوتـبادل اخلـرباء اآلراء مع خمتلف سلطات    . لـبلده 

مركز "وتبادل الوفد اآلراء مع ممثلي السلطات احمللية و       . اجملـتمعات احمللية يف املناطق الناطقة بالفرنسية والفالمية       
ون واملنظمات غري احلكومية واألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيش" الفرص ومكافحة العنصريةكافؤ ت
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واعتمدت بلجيكا مبادئ خطة العمل االحتادية ملكافحة . وزار اخلرباء بروكسل ولييج ونامور وميشيلن. يف بلجيكا
 نقاط ملكافحة   ١٠ وخطة عمل وطنية مكونة من       ٢٠٠٤يوليه  /العنصـرية ومعـاداة السامية وكره األجانب يف متوز        

 . ديربانمن تعصب، يف إطار متابعة إعالن وخطة عملالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتعلق بذلك 

واعترف بأن  . وأكـد السيد فرانس أن الزيارة القطرية إىل بلجيكا كانت شديدة األمهية للفريق العامل              -١٤
تعاون السلطات البلجيكية وانفتاحها ونيتها الطيبة قد شجع الدول األخرى على إبداء نفس القدر من التعاون مع 

ار إىل املشكلة القائمة يف ما خيص مجع البيانات اإلحصائية عن السكان املنحدرين من أصل أفريقي،                وأش. اآللـية 
وأشاد كل من السيدة    . خصوصـاً يف أوروبـا، واحلوار السياسي اجلاري بشأن مسألة مجع بيانات مصنفة إثنياً             

 .مورويانو زالتيسكو والسيد جبور بأمهية الزيارة املذكورة آنفاً

ر املراقب عن الربازيل إىل األسباب اليت دفعت السيد مارتيرت، عضو الفريق العامل، إىل االستقالة               وأشـا  -١٥
وقال إن الربازيل، وهي بلد يضم      . وشدد على أن ذلك  ينبغي أال يثري أي شك يف التزامه ودعمه للفريق العامل              

 .ل مليون مواطن من أصل أفريقي، تكرر دعمها الكامل للفريق العام٨٠حنو 

وعلـق املراقـب عن شيلي على أمهية ضمان مشاركة املنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة                 -١٦
وأعرب عن تقدير وفد بلده لورقات العمل اليت قدمها أعضاء الفريق العامل واقترح أن . ومكاتبها يف دورات اآللية

 للمراقبني عن الدول واملنظمات غري احلكومية       جيـري يف الـدورات املقبلة تعميم تلك الوثائق مسبقاً حىت يتسىن           
 .االستعداد للمناقشات واإلسهام فيها إسهاماً أساسياً وفعاالً

وذكّـر املراقب عن الكرسي الرسويل بأمهية عدم إغفال أشكال التمييز القدمية مثل تلك اليت يتعرض هلا                  -١٧
وانتشرت انتشاراً واسعاً للغاية حبيث ميكن وصفها السكان املنحدرون من أصل أفريقي اليت دامت مدة طويلة جداً 

وسلّم بأن التمييز ارتبط دائماً بوضوح االختالفات، وحيثما كان االختالف شديد الوضوح، كما هي        . بأهنا وباء 
وغالباً ما يتعرض السكان املنحدرون من أصل       . حال السكان املنحدرين من أصل أفريقي، ازداد احتمال التمييز        

 .مييز مزدوج أو متعدد األشكالأفريقي لت

وقال مراقب عن منظمة غري حكومية، عند إشارته إىل معايري إعمال احلقوق وإىل اخلطط واألنشطة احملددة  -١٨
. الرامية إىل حتسني وضع السكان املنحدرين من أصل أفريقي، إن هناك دوماً ضرورة مراعاة البعد العاملي للمشاكل

 .ود من املنظمات غري احلكومية املشاركة يف الدورة، مكرراً مشكلة نقص التمويلوعلق آخر على العدد احملد

وشدد الرئيس على أن التمييز واالستبعاد وعدم املساواة تعكس هويات ومصاحل تشكلت اجتماعياً وتتعلق  -١٩
 اآلراء أو األصل حسب الظروف بنوع اجلنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه من         

ووجد املنحدرون من أصل أفريقي أنفسهم يف حالة من   . القومـي أو االجتماعي أو امللكية أو املولد أو غري ذلك          
مث أشار إىل الزيارة اليت قام هبا . الفقر واهلوان يف أحناء شىت من العامل حيث يتعرضون للوصم والتمييز بشىت أشكاله

استطاع حتديد اجملاالت اليت جيد فيها املنحدرون من أصل أفريقي أنفسهم يف وضع الفريق العامل إىل بلجيكا حيث 
أضـعفت فـيه مكانتهم مقارنة بالشرائح اجملتمعية الرئيسية وإجراء حوار صادق وصريح مع السلطات احلكومية       

 .بشأن تلك اجملاالت مثار القلق
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كان املنحدرين من   تدابري لتيسري مشاركة الس   : حتلـيل املواضيع ومناقشتها    -باء 
أصل أفريقي يف مجيع اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية         

 للمجتمع ويف النهوض بأوضاع بلداهنم وحتقيق تنميتها االقتصادية

 فعّرف اإلقصاء االجتماعي بأنه عدم قدرة أي شخص رجالً كان أو امرأة على              ٦قـدم الرئـيس البند       -٢٠
ولتحديد االستراتيجيات  . السياسي واالجتماعي واالقتصادي األساسي للمجتمع الذي يعيش فيه       يف العمل   املشـاركة   

والسياسات واإلجراءات الرامية إىل التغلب على مشكلة االستبعاد االجتماعي وتشجيع اندماج السكان املنحدرين من              
عدم : ئهم اجتماعياً وتداركها وهيأصـل أفـريقي ومشـاركتهم يف اجملتمع، من املهم تعيني األسباب اجلذرية إلقصا            

ورودهم يف اإلحصاءات الرمسية؛ ووضع الفقر واهلوان الذي يعيشونه؛ وكوهنم ضحايا الوصم والتمييز؛ وأشكال التمييز    
وميكن أن حتدَّد عموماً العناصر اليت تعزز اختاذ تدابري فعالة لتيسري مشاركة            . املتعددة اليت يتعرضون هلا يف أحيان كثرية      

أو تدعيم أطر حقوق اإلنسان الوطنية للتصدي للتمييز وعالجه؛ /سكان املنحدرين من أصل أفريقي يف اجملتمع بوضع وال
وتشمل العناصر الرئيسية   . والتصدي ألسباب وعواقب اإلقصاء املتعددة من خالل سياسات اجتماعية واقتصادية شاملة          

تصنيف البيانات حبسب   : ة اجلوانب املتعددة اليت متيز اإلقصاء     لذلك النهج ضرورة القيام بعمليات تدخل شاملة ملواجه       
الفئات اليت حتدد اجملموعة اليت أُضعفت مكانتها؛ وتعزيز القدرة التنظيمية والدعوية للمجموعة املستبعدة؛ واختاذ تدابري               

واملواقف واملعتقدات  ملكافحـة الفقـر سـعياً إىل زيادة األصول االقتصادية للمجموعة املستبعدة وتغيري املمارسات               
 .االجتماعية جتاهها

وأعرب عن انزعاجه . وأعرب السيد فرانس عن قلقه البالغ إزاء حرائق املساكن اليت اشتعلت يف باريس مؤخراً -٢١
 -إزاء الظروف السكنية اليت أفضت إىل احلرائق وأسفرت عن وفاة أشخاص منحدرين من أصل أفريقي ال ميكن تربيره             

وذكّر بتوصيات  . أغسطس/ آب ٣٠ يف   ٧أغسطس و / أثناء شهر آب   ١٧ و ٢٠٠٥أبريل  /يف نيسان  حالـة وفـاة      ٢٧
الفريق العامل بشأن اإلسكان اليت اعتمدت يف الدورة الرابعة، وشدد على أن تنمية اإلسكان ينبغي أن يشكل جزءاً ال                   

 .يتجزأ من استراتيجيات احلد من الفقر

من أصل أفريقي يف صلب اخلطط      جعل حالة السكان املنحدرين      )أ(٦البند 
 لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

من جدول األعمال بأن املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية عقد بعد          ) أ(٦ذكّـر الرئيس لدى تقدميه للبند        -٢٢
ة التغلب وهاتان املبادرتان املهمتان االنتباه على ضرور . مـرور سنة من اعتماد إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية         

وسلّم بضرورة إيالء انتباه خاص للقضايا الشاملة مثل عدم التمييز          . على الفقر وحتقيق التنمية يف األلفية اجلديدة      
واالندمـاج االجتماعي واملشاركة للتأكد من مواصلة السعي إىل حتقيقها من خالل اتباع هنج يقوم على احلقوق                 

ن أصل أفريقي وحقوقهم يف االستراتيجيات الرامية إىل حتقيق         ولضـمان احترام احتياجات السكان املنحدرين م      
ويف حني أن كل بلد يقوم بوضع استراتيجيته اخلاصة به لتنفيذ إعالن األلفية ولتحقيق              . األهداف اإلمنائية لأللفية  

ات تصنيف أهدافه، فقد قدمت اقتراحات يف العديد من احملافل بأن تراعي التقارير القطرية بشأن األهداف والعملي
وهكذا، ميكن جعل وضع السكان املنحدرين من أصل أفريقي         . اإلحصـاءات حبسب نوع اجلنس واالنتماء اإلثين      

 .أكثر وضوحاً وسهل املنال ومفيداً لدى صوغ السياسات



E/CN.4/2006/19 
Page 7 

وذكّر السيد كاساندا بأن الفريق العامل شدد على أن السكان املنحدرين من أصل أفريقي يوجدون إىل                 -٢٣
خارج دائرة االهتمام نظراً لعدم وجودهم أو استبعادهم يف الغالب من عمليات مجع البيانات احمللية               حـد بعـيد     

وقال إن مجع بيانات مفصلة أمر      . والتحليل والربجمة اإلحصائيني، فضالً عن احلياة الوطنية العامة ووسائط اإلعالم         
من األهداف اإلمنائية، إن مل يقم على نتائج مفصلة، مث إن تسجيل ما أجنز . شديد األمهية لفهم أمناط عدم املساواة

 .ميكن أن حيجب الفئات املنسية

وسـلّم السيد كاساندا بأن إجراء حتليل حمدد لكل هدف من األهداف اإلمنائية لأللفية استناداً إىل وضع                  -٢٤
. ملبادرات اإلمنائية السـكان املنحدرين من أصل أفريقي من شأنه أن يساعد على حتسني االندماج االجتماعي وا              

وينبغي أن تراعي االستراتيجيات الرامية إىل إدراج وضع السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف اخلطط الرامية إىل 
مزايا حتقيق األهداف مع إدماج اجملموعات اإلثنية؛ وكيفية التركيز على          : حتقـيق األهداف اإلمنائية املسائل التالية     

مع وحتديدها دون توليد أي وصم؛ وكيفية التحقق من أن اجملموعات اإلثنية تدعم اخلطط              الفئات احملرومة يف اجملت   
: وذكّر بأن العملية املفضية إىل بلوغ األهداف تتضمن مجيع أصحاب املصلحة املعنيني        . الرامية إىل حتقيق األهداف   

ولكل من  . لوطنية حلقوق اإلنسان  الدول واملنظمات غري احلكومية والسكان املنحدرون من أصل أفريقي واملؤسسات ا          
 .هذه األطراف دور وينبغي أن يكون لـه قول يف رصد االستراتيجيات اإلمنائية وتقييمها على طريق حتقيق األهداف

وقـدم السـيد جون ماك أرثور، نائب مدير مشروع األلفية لألمم املتحدة، عرضاً بواسطة الفيديو من                  -٢٥
وطرح مسألة كيفية حتقيق الغايات وكيفية إدراج       . ية لأللفية يف مكافحة التمييز    نيويورك عن دور األهداف اإلمنائ    

ويف .  يف الوقت الذي تعالَج فيه أوجه عدم املساواة النظامية         ٢٠١٥األهداف اإلمنائية يف منظورات ختطيطية لعام       
 نظام موجه حنو حتقيق     حـني أن هـناك عـدداً من الشراكات االستراتيجية العاملية للتنمية، فال يوجد حىت اآلن               

وال بد من ترمجة األهداف اإلمنائية إىل أهداف تنفيذية وعملية، ومثة حاجة إىل تنسيق التجارب الناجحة . األهداف
والقضية املطروحة هي أن تؤخذ األهداف على حممل اجلد وحتويلها إىل           . الرئيسية على الصعيدين الوطين والدويل    

كن لكل بلد حتقيق هذه األهداف فإن من املهم حتديد املعوقات على األرض             ويف حني أنه مي   . إجـراءات ملموسة  
 .واستحداث وسائل إلزالتها

واملسـتوى القطـري هو املعترك الرئيسي لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية من خالل عمليات تقود إىل                 -٢٦
الوصول "ين والفئات املهمشة من أجل حتقيق استراتيجيات لتمكني اجملتمعات احمللية واملشاركة الفعالة للمجتمع املد

وتناول أيضاً أمهية املؤشرات يف قياس أثر السياسات واإلجراءات الرامية إىل حتقيق األهداف اليت ربطها               ". الشامل
وناقش دور األمم املتحدة يف هذا املضمار وتطرق بإسهاب للدور الرئيسي الذي            . مبسألة االستثمارات والتخطيط  

أفـرقة األمم املتحدة القطرية القيام به، من خالل هنج يقوم على املشاركة ويتضمن اجملتمع املدين                يـتعني عـلى     
واملؤسسات املالية الدولية، للتأكد من أن األهداف اإلمنائية قد ترمجت إىل متكني البلدان اليت أُضعفت مكانتها على 

 .الصعيد الدويل

د، وهي عضو يف فريق اخلرباء البارزين املستقلني، بأن إعالن          وسـلّمت السيدة إدنا ماريا سانتوس روالن       -٢٧
األلفـية يركـز أساساً على السياسات والتدابري الرامية إىل تعزيز املؤشرات اإلمنائية لعموم سكان بلد ما، وعلى                  

 اقتصاداهتا مبرحلة   الصعيد العاملي، تقليص أوجه عدم املساواة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية والبلدان اليت متر             
وقبل سنة من انعقاد املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية، مل يوِل إعالن األلفية اهتماماً خاصاً حلقيقة أن أوجه . انتقالية



E/CN.4/2006/19 
Page 8 

 

بيد أنه ال يوجد أي تناقض بني إعالن األلفية وجدول          . عـدم املساواة تلك قد تشري إىل اختالفات إثنية وعرقية         
احلرية واملساواة والتضامن والتسامح واحترام الطبيعة : ستندان إىل قيم أساسية مشتركة وهيأعمال ديربان ألهنما ي

وركز إعالن األلفية على قضايا التنمية والقضاء على الفقر ومحاية البيئة وحقوق  . واملشـاركة يف حتمل املسؤولية    
وأشري .  إعالن وبرنامج عمل ديربان   وروعيت كل هذه القضايا أيضاً يف     . اإلنسان والدميقراطية والـحكم الرشيد   

 . من إعالن األلفية٢٥إىل قضية العنصرية والتمييز، ال سيما يف الفقرة 

وأشارت أيضاً إىل العمل الذي اضطلع به مشروع األمم املتحدة لأللفية لترمجة الغايات املكرسة يف إعالن  -٢٨
من العمل خبصوص الغايات املتعلقة بالفقر والتعليم والصحة؛ وقد مت القيام بكثري . األلفية إىل املؤشرات املرتبطة هبا

غـري أن قضـايا أخـرى تتصل حبقوق اإلنسان، مبا فيها تقليص أوجه عدم املساواة بني األعراق، مل تترجم إىل                     
 .مؤشرات عاملية ألن إعالن األلفية مل حيدد هلا غايات بعينها

ان املنحدرين من أصل أفريقي يف صلب خطط حتقيق         ولـدى مناقشة السبل الكفيلة بإدخال وضع السك        -٢٩
األهداف اإلمنائية لأللفية كمسامهة يف احلفز على إدراج القضية يف التقارير القطرية واملناقشة العامة بشأن األهداف 

اة بني  اإلمنائية، قالت السيدة روالند، إن الغايات املنشودة من األهداف اإلمنائية ينبغي أن تعترب أوجه عدم املساو               
اإلثنيات على حنو توضع به مرامي حمددة وعليا للسكان املنحدرين من أصل أفريقي بغية التقليل من عدم                 /األعراق

 .املساواة يف الوقت نفسه

وقـدم السيد إيريك بون، عضو جملس إدارة الرابطة الوطنية للنهوض بامللوَّنني، ورقة عن استراتيجيات                -٣٠
وقال إنه إذا كانت    .  من أ صل أفريقي يف عملية تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية          إدراج وضـع السكان املنحدرين    

تطلعات اجملتمع الدويل وآماله بشأن تطبيق األهداف وحتقيقها متفاوتة، فإن هناك اهتماماً صادقاً باالستراتيجيات              
 . يف الشتات هبذا االهتماموأحس السكان املنحدرون من أصل أفريقي الذين يعيشون. املتبعة يف حتقيق األهداف

وأكـد السـيد بون أنه جرى يف العديد من احملافل حث الدول على القيام لدى تنفيذ األهداف اإلمنائية            -٣١
لأللفية بتعزيز اإلجراءات اإلجيابية واختاذ التدابري اخلاصة الالزمة للحد من الفقر وتقليل أوجه التفاوت املناظرة يف                

وينبغي لدى وضع الربامج اإلجيابية هذه، التفكري ملياً وإيالء ما يلزم من اعتبار             . والسكنجماالت الصحة والتعليم    
ففي الواليات املتحدة   . للـتأكد من أن هذه الربامج حمددة اهلدف بالفعل حبيث تؤثر يف حياة أشد الناس حرماناً               

 غري متكافئ من الربامج اإلجيابية ألهنا األمريكـية على سبيل املثال، َتبني أن األقليات احملظوظة استفادت على حنو         
كانـت يف أفضـل وضـع يسمح هلا بالتنافس مع أفراد أو فئات أخرى للحصول على وظائف مرتفعة الدخل                    

ومتاشياً مع هذا، ويف حني أن الطبقة الوسطى كانت أسرع شرائح األفارقة            . وااللـتحاق بالكلـيات والترقـية     
 يف املائة،   ٤ معدل منو قد حدث يف الواقع يف الشرحية العليا اليت تبلغ نسبتها              األمريكـيني منواً، فقد تبني أن أعلى      

 . يف املائة ثابتاً إن مل ينخفض٦٠بينما ظل معدل النمو يف الشرحية الدنيا اليت تبلغ نسبتها 

م املساواة وقال السيد بون إنه بالرغم من تفاوت آثار الربامج اإلجيابية فهي تعترب ضرورية إلزالة نظام عد   -٣٢
وسلّم بضرورة أن تقترن هذه السياسات والتدابري بعملية إصالح من النواحي االقتصادية           . بـني األعـراق القائم    

ويف حالة مناوئة . والسياسية والتعليمية لتأمني فرص وصوهلا إىل األقليات العرقية األشد حرماناً، وليس فقط أوفرها حظاً
 .فقد يعود انتهاج هنج شامل بالنتائج املرجوة وحتقيق األهداف اإلمنائية جزئياًاحلكومة الختاذ إجراءات إجيابية، 
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 إتاحة اإلمكانيات للنساء املنحدرات من أصل أفريقي)  ب(٦البند 

إتاحة اإلمكانيات للنساء املنحدرات من أصل       "قدمـت السيدة مورويانو زالتيسكو ورقة عمل بعنوان          -٣٣
مسألة متكني النساء املنحدرات من أصل أفريقي يف السياق األوسع املتمثل يف            وقالـت إنه ينبغي حبث      " أفـريقي 

املساواة وعدم التمييز، يف نطاق يشمل املساواة بني اجلنسني وحقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات وتكافؤ الفرص 
درات من أصل أفريقي يف وأضافت أن تعزيز مشاركة النساء املنح. واملساواة يف املعاملة من حيث احلقوق السياسية

 .احلياة العامة يتوقف على استقالهلن االقتصادي وصوهلم إىل الثقافة والتعليم

وقالت السيدة مورويانو زالتيسكو إنه بالرغم من ضرورة مكافحة التمييز ضد املرأة عموماً، فينبغي إيالء  -٣٤
. وء أشكال التمييز املتعددة اليت يتعرضن هلا      التميـيز ضد النساء املنحدرات من أصل أفريقي اهتماماً أكرب يف ض           

وهناك حاجة إىل املزيد من الربامج اإلجيابية يف شىت اجملاالت، وال سيما ميدان التعليم، بغية تعزيز الفرص املتاحة                  
بغي وينبغي بذل املزيد من اجلهود لضمان احلصول على التعليم يف املرحلتني االبتدائية والثانوية؛ وين             . أمام النساء 
وهو أمر ينطوي على وضع استراتيجيات تعليمية وتربوية واجتماعية موجهة إىل الشرائح " تعليم جديد"استحداث 

 .وينبغي إدراج التعليم املتعدد الثقافات يف املناهج الدراسية. احملرومة من السكان

 وذكر أن السكان    ".متكني النساء املنحدرات من أصل أفريقي     "وقـدم السـيد كاسـاندا ورقة بعنوان          -٣٥
املنحدرين من أصل أفريقي يف األغلب األعم يف قاع بنية اجتماعية معقدة تكونت على مدى عدة قرون مما أفضى      

. إىل إنشـاء جمتمعات متعددة األعراق واإلثنيات تتسم بأمناط من العالقات االقتصادية واالجتماعية غري املتكافئة              
ت شديدة يف إعمال حقوقهن السياسية واالقتصادية واالجتماعية        وعـلى وجـه اإلمجـال، تواجه النساء صعوبا        

والثقافـية ألسباب خمتلفة، منها املعوقات املالية وأساليب احلكم املنحازة اليت متيل إىل تفضيل الرجال على النساء          
لن أعباء  بيد أن النساء املنحدرات من أصل أفريقي يتحم       . والتصـورات النمطية واملواقف واملمارسات التمييزية     

التمييز املتعدد يف جمال العمل؛ واألعمال املرتلية اليت تقوم هبا النساء املنحدرات من : ويواجهن عقبات إضافية وهي
أصل أفريقي اليت تعترب بال أي قيمة سوقية؛ واالرتباط بني االنتماء العرقي والفقر، الذي قد يكون لـه أثر ضار                   

 .شديد اخلطورة على حقوقهن اإلجنابية

" التحكم"من حيث ارتباطه مبصطلح     " التمكني"وناقش السيد كاساندا املعىن الذي ميكن إسناده ملصطلح          -٣٦
فقال إن قدرة النساء املنحدرات من أصل أفريقي على اختاذ قراراهتن بأنفسهن تفضي إىل القيام باختيارات والقدرة 

ء، يكون بوسعهن حتقيق الوعد الوارد يف مضمون وشكل ومىت تعززت مكانة النسا. على التأثري يف القرارات العامة
.  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املتعلقة باملساواة بني الرجل واملرأة     ٣املـادة   

ساواة بإيالء فاملساواة ال تتحقق مبجرد سن القوانني واعتماد السياسات واملمارسات احملايدة جنسانياً وإمنا تتحقق امل
كما ناقش أمهية البيانات لقياس اإلجنازات اليت حتققها        . االهـتمام آلثـار تلك القوانني واملمارسات على النساء        

. وشدد على ضرورة تعزيز استقالل النساء اقتصادياً بوصفه أداة من أدوات تعزيز مكانتهن            . اإلجراءات اإلجيابية 
 . أداة لتعزيز مكانة املرأةكما ألقى الضوء على أمهية التعليم بوصفه

وسـلط السيد كاساندا الضوء على أمهية تشجيع مشاركة النساء املنحدرات من أصل أفريقي مشاركة                -٣٧
وقال إن الدول ينبغي أن تعمل على النهوض بوضع املرأة . كاملـة ومتكافئة يف اختاذ القرارات ووضع السياسات   
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أصل أفريقي من القيام بدور فعال يف وضع السياسات والربامج اليت           واعـتماد تدابري متكن النساء املنحدرات من        
أو مؤشرات عن متكني املرأة لقياس التقدم ورصده والتأكد من أن /وينبغي وضع معايري و. تؤثر يف حياهتن وتنفيذها

 .املكاسب مل تتآكل أو تفقد مع مرور الزمن

مي ملفوضية حقوق اإلنسان يف اجلنوب األفريقي،       وحتدثت السيدة سيهاكا تسيمو، رئيسة املكتب اإلقلي       -٣٨
وأشارت إىل عدم بروز مسامهة النساء من أصل أفريقي يف          . أيضـاً عن متكني النساء املنحدرات من أصل أفريقي        

: وألقت الضوء على أشكال التمييز املختلفة اليت تعانيها النساء من أصل أفريقي والتحديات اليت تواجههن. التاريخ
وذكّرت بإعالن األلفية الذي يعترف حتديداً مبحنة       . رض والوصـول إىل املوارد الطبيعة وتقرير املصري       قضـايا األ  

أفريقـيا والسكان املنحدرين من أصل أفريقي وقالت إن النهوض باملساواة بني اجلنسني يف صفوف السكان من                 
 .أصل أفريقي ضروري ملكافحة الفقر واجلوع واملرض

مو الضوء على ضرورة أن تتخذ الدول تدابري إضافية لترمجة توصيات إعالن وبرنامج وسلطت السيدة تسي -٣٩
وقالت إن مثة حاجة إىل مجع البيانات املناسبة لضمان استهداف النساء           . عمـل ديـربان إىل إجراءات ملموسة      

ية لصاحل النساء املنحدرات من أصل أفريقي بوصفهن فئة حمددة هلا احتياجات حمددة؛ ووضع سياسات وبرامج إجياب
وينبغي للحكومات أن تعمل على اعتماد وتعزيز       . مـن أصل أفريقي؛ وتنفيذ السياسات اليت تراعي نوع اجلنس         

تدابريهـا التشريعية اليت تنص على حظر التمييز ضد النساء ومنهن النساء املنحدرات من أصل أفريقي والقضاء                 
دي اجملتمع املدين دوراً مهماً يف الضغط بالنيابة عن النساء من           ويؤ. علـيه، وينبغي التحقق من تنفيذ تلك التدابري       

 .أصل أفريقي لضمان التركيز عليهن يف أي هنج إمنائي

وأشارت ألربتني تشيبيلوندي نغويي من مركز بروكسل للدراسات األفريقية إىل وضع النساء املنحدرات              -٤٠
وذكرت أن تكثيف االستثمارات يف جمال    . البلجيكيمـن أصل أفريقي الالئي يعشن يف الشتات من خالل املثال            

التدريـب واإلعالم والتوعية، والتفاهم الثقايف، والعمالة، وتكوين مجعيات للنساء من أصل أفريقي، تعترب أدوات           
وشددت على التعليم والتدريب بوصفهما     . للقضـاء عـلى التمييز ضد النساء من أصل أفريقي وتعزيز مكانتهن           

 .تمكني النساء املنحدرات من أصل أفريقيشرطني مسبقني ل

وعلق مراقب عن إحدى املنظمات غري احلكومية قائالً إن إحدى سبل تعزيز مكانة النساء املنحدرات من          -٤١
وأشار آخر إىل أن العنصرية     . أصـل أفـريقي تتمثل يف بذل املزيد من اجلهود ملكافحة الفقر تشجيعاً لالندماج             

الفقر، وشدد على أمهية مجع بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس والعرق من أجل حتديد أشد اهليكلية ترتبط أساساً ب
وشدد العديد من املراقبني عن الدول على     . الفـئات حرماناً يف اجملتمعات واستهدافها من خالل سياسات مالئمة         

 .تماء اإلثينأمهية مجع إحصاءات لتحديد أوجه عدم املساواة االجتماعية وعالقتها بنوع اجلنس واالن

وتطرق مراقب عن إحدى الدول إىل أمهية إدراج نوع اجلنس يف صلب اإلجراءات والربامج والسياسات                -٤٢
وأوصى احلكومات بأن تعتمد خطط عمل ذات بعد جنساين وإعداد مبادئ     . الرامية إىل مكافحة التمييز العنصري    

كما شدد على   . نات مصنفة حبسب نوع اجلنس    توجيهـية ومؤشرات تراعي الفوارق بني اجلنسني واستخدام بيا        
أمهية استعراض الربامج دورياً من أجل تقييم التقدم احملرز يف جمال التصدي للعنصرية وعدم املساواة بني اجلنسني                 

 .كما نوقشت مسألة مدى استصواب دعم أنشطة التوعية مبكافحة العنصرية والتدريب يف هذا اجملال. على الصعيد الوطين
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ـ  -٤٣ دد مراقـب عن إحدى الدول على أمهية إدراج منظور إثين يف اخلطط الرامية إىل حتقيق األهداف                 وش
وقال مراقب آخر . اإلمنائية لأللفية وإعداد مؤشرات عن املشاركة ومؤشرات عن النتائج لقياس أثر الربامج الوطنية

ز مكانة النساء املنحدرات من أصل عن إحدى الدول إن على الفريق العامل أن يوصي حبلول عملية من أجل تعزي         
أفريقي وباستراتيجيات إلدراج وضع النساء من أصل أفريقي يف صميم اخلطط الوطنية لتحقيق األهداف اإلمنائية               

وشدد مراقبون آخرون عن بعض الدول على أمهية مواصلة مناقشة القضايا اليت سبق . وجتنب التكرار يف مناقشاهتا   
 .ل التشديد على أمهيتها وضرورة اختاذ اإلجراءات الالزمة على املستوى الوطينأن ناقشتها اآللية من أج

وعلـق الرئيس بقوله إن الفريق العامل سبق أن قدم توصيات بشأن مسألة مجع البيانات اإلثنية كما إن                   -٤٤
وذكر . ياملسألة ستظل مطروحة للنقاش إىل أن جيري حل مشكلة إغفال ذكر السكان املنحدرين من أصل أفريق               

وردد الرأي القائل إن تنفيذ إعالن وبرنامج عمل . السيد فرانس أن التكرار هو أيضاًً وسيلة لضمان وصول الرسالة
 .ديربان مل يكن فعاالً حقيقة حىت اآلن وإن الدول تغاضت عموماً عن التوصيات اليت قدمتها آليات املتابعة

 عملية ترمي إىل حتسني وضع السكان املنحدرين من أصل          واقترحت إيدنا سانتوس روالند قائمة بتدابري      -٤٥
وقالت إنه ينبغي للدول أن تركز استثماراهتا على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف اجملتمعات احمللية اليت                . أفريقي

م يوجـد هبـا أساساً سكان منحدرون من أصل أفريقي بغية استئصال شأفة الفقر املدقع واجلوع وتعميم التعلي                 
االبـتدائي وتعزيز املساواة بني اجلنسني وخفض معدل وفيات األطفال واألمهات ومكافحة فريوس نقص املناعة               

كما وأكدت ضرورة قيام الدول . وغريمها من األمراض وضمان االستدامة البيئية) املالريا(اإليدز والربداء /البشرية
 اليت تؤثر على السكان املنحدرين من أصل أفريقي فيما          بتحديد األهداف لتقليل أوجه عدم املساواة بني األعراق       

 .يتعلق بالقضايا اليت تتناوهلا األهداف اإلمنائية

دور األحزاب السياسية يف إدماج السكان املنحدرين من         )ج(٦البند 
 أصل أفريقي يف احلياة السياسة وعمليات صنع القرار

عمال بالدور الرئيسي الذي ميكن أن يقوم به        من جدول األ  ) ج(٦ذكّـر الرئـيس لـدى تقدميه للبند          -٤٦
السياسيون واألحزاب السياسية يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري من خالل تشكيل الرأي العام وتوجيهه،              

وأشار إىل وجوب تشجيع    . ويف تعزيز اندماج السكان من أصل أفريقي يف احلياة السياسية وعمليات صنع القرار            
عـلى اختاذ إجراءات ملموسة لتدعيم التضامن والتسامح واالحترام وشرح القضايا لعامة            األحـزاب السياسـية     

وقال إهنا حتوز األدوات الكفيلة لتدعيم اإلجراءات الرامية إىل زيادة . اجلمهور على حنو يعزز فهم االختالف وقبوله
تغيري التصورات النمطية وتعزيز    تـأثري الفـئات املهمشة وتدعيم نفوذها السياسي يف جداول األعمال الوطنية، و            

وعلى السكان املنحدرين من أصل أفريقي أن يضاعفوا قدراهتم القيادية وأن           . التضـامن والتماسـك االجتماعي    
يوسعوا عضويتهم وعالقاهتم مع املنظمات الوطنية وأن يطالبوا بإنشاء آليات خمصصة للحوار بشأن السياسات كي 

 .يعربوا عن شواغلهم

قدرة األحزاب السياسية الرئيسية والسياسيني يف أوروبا الغربية على         "سيد فرانس ورقته املعنونة     وقدم ال  -٤٧
أثر األحزاب العنصرية   : إدمـاج السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف احلياة السياسية ويف عمليات صنع القرار             

ؤثر يف حياة السكان املنحدرين من أصل       وأكد أن القرارات السياسية واألحزاب السياسية ت      ". واليمينـية املتطرفة  
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وقال إن وجود أحزاب ميينية متطرفة يف االنتخابات السياسية أثر على        . أفـريقي الذين يعيشون يف أوروبا الغربية      
األحـزاب السياسـية الرئيسية وسياساهتا وجيب أن تكون االستجابات السياسية هلذه الظاهرة متعددة اجلوانب               

السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف املنظمات السياسية ومتثيلهم شرطاً أساسياً لنجاح            وتعد مشاركة   . وشاملة
 .أي محلة تنادي باحلقوق املتساوية للجميع

كما أن األحزاب اليمينية    . والعنصـرية واألنشـطة اليمينية املتطرفة موجودة وتزايد انتشارها يف أوروبا           -٤٨
واملكان الذي جيب فيه التركيز على مكافحة العنصرية        . لرئيسية وسياساهتا املتطرفة تؤثر على األحزاب السياسية ا     

وشدد السيد فرانس على ضرورة أن تعمل األحزاب السياسية على ضمان متثيل   . هـو األحزاب الربملانية الرئيسية    
ري عن الرؤى السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف خمتلف عمليات صنع القرارات السياسية وتشجيع التنوع والتعب

واالضطالع بسياسات يستهدف منها هتيئة جمتمع جامع يضع مشاكل التمييز والتعصب يف صدارة جدول األعمال 
وشـدد على ضرورة إجراء حوار والدخول يف عالقات مع السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف                . السياسـي 

 . يف االستراتيجيات والدعم املتبادلالشتات على الصعيد العاملي لتبادل اخلربات واألفكار واملشاركة

وتناول بإسهاب الدور ". السكان املنحدرون من أصل أفريقي يف السياسة"وقدم السيد جبور ورقة بعنوان  -٤٩
ورجع إىل التاريخ فأشار إىل بعض السياسيني السود البارزين يف          . الذي يقوم به هؤالء السكان يف جمال السياسة       

مث تطرق إىل حالة الواليات املتحدة مشرياً إىل الدراسات املتعلقة بتمثيل املنحدرين من             . قيةشىت البلدان غري األفري   
أصل أفريقي يف اهليئات التشريعية األمريكية، اليت ينبغي أن تكون مبثابة منوذج إلجراء دراسات مشاهبة يف بلدان                 

لسيد جبور قائالً إن العديد من القضايا املتصلة        وأضاف ا . أخرى، وخباصة يف البلدان اليت هلا تقاليد برملانية عريقة        
يتعلق أحدها بكيفية حتديد السكان     : مبشـاركة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف السياسة تستحق النقاش          

: وألقى الضوء على طريقتني تنطويان على مواطن ضعف يلزم التحقق منهما ومها           . املـنحدرين من أصل أفريقي    
 .صائص اجلسديةاهلوية الذاتية واخل

وتطـرق إىل مسـألة التعيني واالنتخاب لتويل املناصب السياسية فقال إنه ميكن تقلد املناصب السياسية                 -٥٠
ويف حني أن الشبهة قد     . أو اإلجراء اإلجيايب  " العرض املسرحي "بالتعيني، لكن التعيني السياسي ينطوي على شبهة        

وتعترب . فقد يصعب تبديد الشكوك يف أنه جاء بفعل العالقات العامةتكون نتيجة طبيعية للجهل بالقضايا العرقية، 
فعندما ينتخب ناخب شخصاً لتويل     . االنـتخابات معـياراً أفضل لسرب الوعي باملسائل العرقية يف سياقه اخلاص           

رء فامل. منصب ينطوي على مسؤولية سياسية يكون هناك افتراض ضمين بأنه سيؤثر على حنو ما يف شؤون الناخبني
وجيب مجع البيانات عن التعيينات للمناصب      . ال ينتخـب شخصـاً ميارس التمييز ضده وإمنا من ميارسه لصاحله           

 .لكن جيب إجراء حبوث حقيقية عن االنتخابات وال سيما للهيئات التشريعية. السياسية

ين من أصل أفريقي وأكد احلاجة إىل إجراء املزيد من البحوث بشأن تقييم نظام احلصص للسكان املنحدر -٥١
ومن النقاط اليت ميكن إجراء مزيد من . والعوامل اليت قد تعزز فرص متثيلهم يف العمليات االنتخابية احلرة والتنافسية

البحوث بشأهنا جتميع البيانات الرمسية املتاحة عن وضع السكان املنحدرين من أصل أفريقي اليت أدىل هبا الرؤساء                 
وينبغي للفريق  . لدان اليت يوجد فيها عدد كبري من السكان املنحدرين من أصل أفريقي           واملرشحون للرئاسة يف الب   

العـامل إقامـة روابـط عضوية مع مراكز البحث بشأن السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف جمال السياسة                   
 .واالتصال بأبرز الشخصيات من أصل أفريقي الذين يعملون يف هذا اجملال
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يورا شينيدو أوكافور، وهو أستاذ مساعد يف كلية احلقوق أوسغود هول جبامعة يورك،     وقدم الدكتور أوب   -٥٢
أفكار بشأن دور األحزاب السياسية يف إدماج السكان املنحدرين من أصل أفريقي            "تورونتو، كندا، ورقة بعنوان     

حزاب السياسية وغريها من وتطرق إىل اجلهود اليت تبذهلا األ  ". يف احلياة السياسية وعمليات صنع القرارات للدول      
األطراف املؤثرة يف التصدي لآلثار السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية السلبية لعدم املساواة بني األعراق على                

وناقش ضرورة اعتماد األحزاب السياسية املعنية يف العديد من البلدان          . السـكان املـنحدرين من أصل أفريقي      
 وشدد على أمهية أن تنشئ تلك األحزاب آليات داخلية مستقلة نسبياً لرصد تنفيذ              سياسات وبرامج عرقية إجيابية   

 .تلك السياسيات أو الربامج وتعزيزه

وناقش هتميش الناخبني من أصل أفريقي على أساس عدم تسجيلهم وما يترتب على ذلك من عدم ورود                  -٥٣
. بررت هتميشهم تارخيياً يف بعض بلدان الشتات      أمسـائهم يف السجالت االنتخابية واعترب ذلك أحد العوامل اليت           

ومـن أحد الطرق حلل هذه املشكلة أن تقوم اللجان االنتخابية املعنية تلقائياً بتسجيل كل مواطن بالغ يف الوقت                   
وقد يكون . الذي تسمح فيه ملن ال يرغب يف إدراج امسه يف تلك السجالت بأن يعلن شخصياً عدم قبوله التسجيل

 صاحل النضال من أجل إدماج املنحدرين من أصل أفريقي يف احلياة السياسية يف العديد من بلدان                 هـذا النهج يف   
وميكن تعزيز  . ولذلك ينبغي حث األحزاب السياسية على دعم هذه الربامج لتسجيل الناخبني تلقائياً           . الشـتات 

ذ تدابري مثل تنفيذ أنشطة تعليمية مشـاركة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف احلياة السياسية من خالل اختا         
مناهضـة للعنصرية وإنشاء نظم انتخابية تقوم على التمثيل النسيب واعتماد سياسات وبرامج للتخفيف من آثار                

 .االستبعاد السياسي

وأشـار بعض املراقبني عن املنظمات غري احلكومية إىل أن األحزاب السياسية تتحمل مسؤولية كبرية يف                 -٥٤
وقال مراقب عن إحدى الدول بأن األولوية احلالية . اركة السياسية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي      تعزيز املش 

للفـريق العـامل ينبغي أن تكون دراسة األسباب الكامنة وراء التمييز ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي                  
م الذي تقوم به األحزاب السياسية يف       كما أشار إىل الدور احلاس    . وكذلـك مسامهتهم يف تنمية جمتمعاهتم احمللية      

وقدمت السيدة روالند معلومات عن اجتماع تكتل . إدماج السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف احلياة السياسية
الـربملانيني من أصل أفريقي من أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب يف سان خوسيه، بكوستا ريكا، الذي يرمي إىل       

وأشار مراقب آخر عن إحدى الدول إىل دور االحتاد         . شاء جملس للسود يف األمريكيتني    استكشـاف إمكانات إن   
 .الربملاين الدويل يف سياق إدماج السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف احلياة السياسية

  طرائق العمل املمكنة لكفالة متابعة توصيات الفريق العامل بفعالية-جيم 

 من جدول األعمال برنامج عمل الفريق العامل لتعزيز تنفيذ واليته ٧شة البند قدم الرئيس يف مستهل مناق -٥٥
وأوضح أن الفريق العامل نظم عمله حىت اآلن من خالل عقد دورات سنوية حول مواضيع               ). انظر املرفق الثالث  (

ردة يف إعالن   حمـددة تـتعلق بوضع السكان املنحدرين من أصل أفريقي، بينما يواصل االستناد إىل األحكام الوا               
وقد اعتمدت اآللية منذ ثالث سنوات حتليالً يركز . وبرنامج عمل ديربان عند اقتراح تدابري وتوصيات على اللجنة

وقررت اآللية إعادة تنظيم حمتوى . ، قام الفريق العامل بأول زيارة قطرية٢٠٠٥يونيه /ويف حزيران. على املواضيع
جات املستخلصة من الزيارات القطرية باإلضافة إىل البيانات اليت تقدمها جدول أعماهلا املقبل كي يعكس االستنتا    

الدول واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات احلكومية الدولية وخمتلف األطراف املؤثرة من اجملتمع املدين 
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 الدروس املستخلصة من    بشأن قضايا حمددة، مما يسمح بإجراء حبث دقيق جملاالت بعينها تثري القلق باملزاوجة بني             
وقرر الفريق العامل أيضاً وضع هنجه التحليلي موضع التنفيذ      . تلك الزيارات من جهة واملناقشات من جهة أخرى       

مـن خـالل املشـاركة بفعالية يف وضع مبادئ توجيهية عن املمارسات اجليدة ملساعدة احلكومات وغريها من                  
 . إىل إدماج السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف اجملتمعاألطراف املؤثرة املعنية يف الربامج الرامية

وساق السيد جبور الزيارة األخرية إىل بلجيكا كمثال فريد يؤكد فائدة الزيارات القطرية يف حبث إعمال  -٥٦
مج احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي؛ ومعرفة الربا            

أو قصورها؛ وحتديد املمارسات اجليدة يف ما خيص إنفاذ أحكام إعالن وبرنامج            /والسياسات املناسبة وفعاليتها و   
عمـل ديربان املتعلقة بإدماج السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف اجملتمع؛ والتفاعل مع منظمات اجملتمع املدين         

قي وتقييم وضعهم مباشرة؛ والتوصية باملزيد من التدابري احملددة واجملتمعات احمللية للسكان املنحدرين من أصل أفري
 .للنهوض بأوضاع السكان املنحدرين من أصل أفريقي

وشددت السيدة مورويانو زالتيسكو على أوجه القصور والفجوات يف عملية تنفيذ جدول أعمال ديربان  -٥٧
 مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية      ملكافحـة التميـيز وأكدت احلاجة إىل تكوين حتالف واسع النطاق          

 .واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات البحثية واألكادميية من أجل تعزيز تكافؤ الفرص

وقال . وشدد السيد فرانس على أمهية الزيارات القطرية بوصفها طريقة لتحديد املمارسات اجليدة ونشرها -٥٨
وعرض ردود الدول األعضاء على استبيان أعده       . ة التحليل إىل التنفيذ   إن الفريق العامل ينبغي أن ينتقل من مرحل       

 دولة اليت أرسلت ردودها على   ١٢وأعرب عن شكره للدول البالغ عددها       . الفـريق العـامل أثناء دورته الثالثة      
يف االستبيان على تعاوهنا وأومأ إىل أن بعض الدول قدمت معلومات مفصلة ميكن استعماهلا كممارسات واعدة                

وتبني من ردود الدول وجود مسة متكررة وهي . تناول بعض القضايا املتعلقة بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي  
 .نقص البيانات املالئمة والقابلة للمقارنة خبصوص العرق واالنتماء اإلثين وكذا ندرة األطر القانونية واملؤسسية احملددة

 إىل تفسري والية الفريق العامل مبفهومها الواسع كما أرادت          وعلق مراقب عن إحدى الدول على احلاجة       -٥٩
وألقى بعض املراقبني الضوء على أمهية أن يقوم الفريق العامل بتنسيق           . ٢٠٠٣/٣٠جلنة حقوق اإلنسان يف القرار      

 وما يتصل   زياراته امليدانية مع املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب            
 .بذلك من تعصب

وعلّق أحد املراقبني على كون الدورات السنوية املقبلة للفريق العامل ستركز على نتائج الزيارات القطرية  -٦٠
وعقب السيد فرانس . وأشار إىل ضرورة اإلبقاء على جدول األعمال املواضيعي والبحثي والتحليلي للفريق العامل

. زيارات القطرية ستقتصر على إعالم الدورة السنوية اليت ستظل مواضيعية بطبيعتهاعلى هذا التعليق بتوضيح أن ال
وال شـك أن املمارسات اجليدة اليت مجعت أثناء الزيارات القطرية من شأهنا أن تثري املناقشات أثناء الدورات                   

ملمارسات يف السياسات اليت السنوية وأن حتفز على إجراء مناقشات عن الكيفية اليت ميكن هبا اعتماد وتطويع هذه ا
 .تتبعها بلدان أخرى
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وأعربـت إثيوبيا يف بيان أدلت به نيابة عن اجملموعة األفريقية، عن تقدير اجملموعة األفريقية خلرباء فريق                  -٦١
الـدول العـامل وأعضـاء األفـرقة على البحوث املوثقة واملفيدة وأوصت بأن يركز الفريق العامل على حتديد                

 .يدة، من خالل الزيارات القطرية، قصد نشرها على أوسع نطاق ممكناملمارسات اجل

  مسائل أخرى-ثالثاً 

عقد الفريق العامل ثالث جلسات خاصة نوقشت خالهلا إمكانية صوغ برنامج عمل مدته ثالث سنوات                -٦٢
 .كما قرر الفريق العامل إرفاق برنامج العمل ذاك هبذا التقرير. واتُّفق على ذلك

 الفريق العامل جلسة خاصة مع املنظمات غري احلكومية نوقشت أثناءها تدابري تكثيف التعاون بني               وعقد -٦٣
وشاركت كل من   . كما عقد جلسة خاصة مع ممثلي اجملموعات اإلقليمية اخلمس        . اآللية ومنظمات اجملتمع املدين   

كما حضر . نيابة عن جمموعاهتا اإلقليميةإثيوبيا وأرمينيا وآيرلندا ومجهورية كوريا ورومانيا واملكسيك يف اجللسة       
واقترح املمثلون أن يعزز الفريق العامل تعاونه مع آليات         . مـندوب كل من الربازيل واجلمهورية العربية السورية       

وأضافوا أنه ينبغي للفريق العامل أن يركز بقدر أكرب         . أخرى مناهضة للعنصرية أنشئت قبل املؤمتر العاملي وبعده       
 .لعملية لتنفيذ توصيات إعالن وبرنامج عمل ديربانعلى السبل ا

  االستنتاجات والتوصيات-رابعاً 

  االستنتاجات العامة-ألف 

يعـتقد الفريق العامل أنه ينبغي جلميع الدول أن تعمل على تنفيذ التدابري الالزمة لتعزيز التفاهم والتسامح                  -٦٤
 .لفئات العرقية والقومية واإلثنية والدينية واللغويةواملساواة بني اجلنسني والصداقة بني مجيع األمم وا

ويشدد الفريق العامل على احلاجة إىل مجع بيانات إحصائية موثوقة ومفصلة لكي يدرس ويقيم بانتظام  -٦٥
وضـع األفـراد وجمموعـات األفراد الذين يقعون ضحية العنصرية، مبن فيهم السكان املنحدرون من أصل                 

، سيقيم الفريق العامل اتصاالت وثيقة مع اليونسكو، ال سيما يف إطار املشروع             ويف هـذا الصدد   . أفـريقي 
 ".وضع مؤشرات عن العنصرية والتمييز يف املدينة"اجلاري املعنون 

ويؤكد الفريق العامل ضرورة أن تراعي الدول حق الرعاية األبعاد اجلنسانية للتمييز العنصري وأن               -٦٦
 املنظور اجلنساين وإدراج الربامج اليت تراعي االعتبارات اجلنسانية عند تنفيذها           تعزز  اجلهود املبذولة إلدماج    

 .برنامج عمل ديربان

ويكرر الفريق العامل التأكيد على ضرورة قيام الدول بالتحقق من أن وضع وتنفيذ التدابري اإلجيابية                -٦٧
ين من أصل أفريقي، وخصوصاً النساء      الرامـية إىل التعجيل بوترية حتقيق املساواة لصاحل األشخاص املنحدر         

والفتيات املنحدرات من أصل أفريقي، يصحبها إنشاء آليات قوية للرصد والتقييم على الصعيد الوطين بغية               
 .قياس التقدم احملرز ومدى فعالية تلك التدابري واستبانة املمارسات اجليدة
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، من خالل اللجنة األوروبية ملناهضة  ويـرى الفـريق العـامل أنه ينبغي ملنظمات مثل جملس أوروبا            -٦٨
العنصرية والتعصب واملركز األورويب لرصد العنصرية وكره األجانب، أن تكلف جهة خارجية بإعداد دراسة            
لتقييم الظروف املعيشية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون يف أوروبا، مبا يف ذلك من خالل                 

. ة باستراتيجيات يكون من شأهنا ختفيف حدة الظروف القاسية اليت يواجهوهنا    مجع البيانات وحتليلها، والتوصي   
وينـبغي أن تقوم منظمات أخرى هلا واليات مشاهبة يف مناطق أخرى من العامل، مثل منظمة الدول األمريكية                  

 .وجامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، باالضطالع هبذه االستراتيجية وهذه الدراسة

ويؤمن الفريق العامل أن مشاركة املنظمات غري احلكومية الفعالة يف دوراته تعترب أمراً أساسياً لتنفيذ                -٦٩
يكرر الفريق العامل توصيته بإنشاء صندوق خاص لتيسري مشاركة املنظمات          و. برنامج عمل ديربان تنفيذاً فعاالً    

 .العاملغري احلكومية اليت هلا اهتمام حمدد يف جمال اختصاص الفريق 

  التوصيات العامة-باء 

  الفريق العامل  فإنعلى اعتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان،       قد انقضت    أربع سنوات    بالنظر إىل أن   -٧٠
عن تنفيذ األحكام الواردة يف الوثائق، ال سيما          الذي سيتيح فرصة تقييم    "٥ + ديربان" بتنظيم نشاط    يوصي

ويرى الفريق العامل أن بإمكان . التقدم احملرز على الصعيد اإلقليمي تنفيذ خطط العمل الوطنية وطريق تدارس
 .مفوضية حقوق اإلنسان تقدمي الدعم يف هذا املسعى

 بالتزاماهتا مبوجب املعاهدات والصكوك ذات الصلة لتعزيز        وفاءوحيـث الفريق العامل الدول على ال       -٧١
ساس العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو           املساواة يف احلقوق بني اجلميع دون متييز على أ        وإعمال  

 .غري ذلك من األسباب

مفوضية حقوق اإلنسان، بأنشطتها املتعلقة     الدول بقوة على إبالغ الفريق العامل من خالل         شجع  تو -٧٢
 . السكان املنحدرين من أصل أفريقيصبتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، ال سيما فيما خي

لتيسري مشاركة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف مجيع تدابري  - جيم
اجلوانـب السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع       

 ويف النهوض بأوضاع بلداهنم وحتقيق تنميتها االقتصادية

 استنتاجات -١ 

شاكل االجتماعية   امل عواقب حتليل أسباب و    اليت توليها الدول ملواصلة     الفـريق العامل األمهية    يـربز  -٧٣
 .ة بالفقر والتمييز اليت تؤثر على السكان املنحدرين من أصل أفريقي بوجه خاصرتبطواالقتصادية امل

مع بيانات جل الدول األولوية لتحسني ومتويل نظم       متنحويكـرر الفريق العامل التأكيد على احلاجة إىل أن           -٧٤
صوغ  للسكان املنحدرين من أصل أفريقي بغرض        ةقتصادي واال ة االجتماعي األوضاعموثوقة مفصلة لرصد وتقييم     
 . حتسني ظروفهم املعيشيةبغرضغريها من التدابري فضالً عن ممارسات واتباع وتنفيذ تشريعات وسياسات 
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 أن يتغلب على العديد من       من شأنه  ويرى الفريق العامل أن التنفيذ الفعال لألهداف اإلمنائية لأللفية         -٧٥
 املرتبطة بالعنصر والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتعلق بذلك من تعصب ويفضي             ةاألساسيالتحديات  

 .إىل تكافؤ الفرص أمام العديد من الفئات اليت تتعرض للتمييز، مبا فيها السكان املنحدرون من أصل أفريقي

يد السكان املنحدرين    اليت تف  التدابري، ال سيما    ها مجيع التدابري وتنفيذ   أن صوغ ويؤكد الفريق العامل     -٧٦
 .من أصل أفريقي، يتطلبان مشاركتهم

 توصيات -٢ 

 جعل حالة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف صلب اخلطط لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية )أ( 

 ٥ و١حيث الفريق العامل الدول، لدى تنفيذها األهداف اإلمنائية، على أن تأخذ يف االعتبار الفقرتني   -٧٧
 التوايل، من برنامج عمل ديربان، اللتني توصيان، يف مجلة أمور، باختاذ تدابري من أجل استئصال شأفة                 عـلى 

يف املناطق اليت تقطنها غالبية من ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل الفقر، وخباصة 
 ُنظم الرعاية الصحية والتعليم والصحة      بذلك من تعصب، وأن تنظر بإجيابية يف تركيز استثمارات إضافية يف          

العامـة والكهـرباء ومياه الشرب ومراقبة البيئة، فضالً عن املبادرات األخرى اإلجيابية للعمل يف جمتمعات                
 .املنحدرين أساساً من أصول أفريقية

خصصة التابعة  كما حيث الفريق العامل املؤسسات املالية واإلمنائية والربامج التنفيذية والوكاالت املت           -٧٨
 من برنامج عمل    ٨لألمم املتحدة، على أن تأخذ يف احلسبان لدى تنفيذها األهداف اإلمنائية حمتويات الفقرة              

ديـربان الـيت توصـي، يف مجلـة أمور، بإيالء أولوية خاصة، وختصيص قدر كاف من التمويل، يف حدود                    
من أصل أفريقي، مع إيالء اهتمام خاص       اختصاصـاهتا وميزانـياهتا، لتحسـني أوضاع األفارقة واملنحدرين          

 .الحتياجات هؤالء السكان يف البلدان النامية

 يعيش فيها معظم السكان املنحدرون من أصل أفريقي يف كل من            يتونظراً إىل ظروف الفقر املدقع ال      -٧٩
 من   استراتيجيات الـبلدان النامية واملتقدمة، حيث الفريق العامل الدول على التعاون مع اجملتمع املدين لوضع             

مجيع السكان املنحدرين من أصل أفريقي، بغض النظر عن البلد فيما خيص تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية أجل 
 .الذي يعيشون فيه

وعـند تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، ينبغي للدول أن تركز على التدابري اليت من شأهنا التصدي                 -٨٠
اليت تعوق متتع السكان املنحدرين من أصل أفريقي باحلقوق املدنية والسياسية           ت  العقبا ةللفقـر املدقع وإزال   

 .واالجتماعية واالقتصادية والثقافية

وينـبغي للدول ومنظومة األمم املتحدة وغريها من األطراف املؤثرة املعنية، مبا فيها املؤسسات املالية           -٨١
ها مخطيط الستراتيجيات التنمية ورمسها ورصدها وتقيي     الدولـية، أن تنتهج هنجاً يقوم على احلقوق عند الت         

 .هداف اإلمنائية لأللفيةكجزء من تنفيذ األ
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وينـبغي للدول ومنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية أن تدعم اجلهود اليت                -٨٢
راتيجيات إمنائية هتدف إىل يـبذهلا السكان املنحدرون من أصل أفريقي على الصعيد احمللي يف سبيل وضع است       

. تكوين رؤيتهم لتحقيق التنمية املستدامة وتنفيذها، مما يسهم يف عكس اجتاه اآلثار اليت يتسبب فيها التمييز               
وحيث الفريق العامل الدول يف هذا املضمار على اعتماد وتنفيذ التدابري اإلجيابية الالزمة لضمان تكافؤ وصول 

 .ريقي إىل الفرص، مما يسهم يف احلد من الفقر ويقود إىل متكني اجملتمعات احملليةالسكان املنحدرين من أصل أف

وينـبغي للـدول، عند تنفيذها األهداف اإلمنائية لأللفية، أن تعمل بالتعاون مع اجملتمع املدين، على                 -٨٣
لالستراتيجيات   التخطيط التحقق من أن السكان املنحدرين من أصل أفريقي ُمكنوا من املشاركة واملسامهة بفعالية يف             

 .اليت قد يكون هلا أثر أكرب على حتسني ظروف معيشتهم ورسم تلك االستراتيجيات ورصدها وتقييمها

أفريقي وينبغي تقييم األثر الذي حيدثه تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية على السكان املنحدرين من أصل  -٨٤
 .ن التقارير ذات الصلة اليت تعدها الدول ومنظومة األمم املتحدةوتضمينه التقارير القطرية املرحلية وغريها م

وينبغي للدول ومنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية أن حتلل البيانات املفصلة  -٨٥
عـن السـكان املنحدرين من أصل أفريقي باملشاركة مع هؤالء السكان لكي ُتفهم بصورة أفضل األسباب                 

ة وراء انعدام مساواهتم يف الفرص وكذلك املمارسات اجليدة اليت قد تساعد على ختطي احلواجز اليت    الكامـن 
 .تعترض متكينهم

وينـبغي للدول، عند حتديد استراتيجياهتا لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، أن تنظر يف وضع أهداف           -٨٦
 . السكان املنحدرين من أصل أفريقيلتقليص أوجه عدم املساواة بني األعراق اليت تؤثر يف متكني

 متكني النساء املنحدرات من أصل أفريقي )ب( 

حيـث الفريق العامل الدول على مجع بيانات مصنفة حبسب العرق ونوع اجلنس بغية وضع تقييمات                 -٨٧
قي بغرض اقتصادية واجتماعية وثقافية موثوقة للقضايا اليت تؤثر بالتحديد يف النساء املنحدرات من أصل أفري             

 .وضع برامج مكافحة التمييز اجلنساين والعنصري وتنفيذها وتقييم التقدم احملرز يف هذا اجملال

وينبغي للدول أن تعتمد تدابري خاصة مثل اإلجراءات اإلجيابية أو املعاملة التفضيلية أو نظم احلصص                -٨٨
ت والصعوبات اليت تواجهها النساء     للتصـدي لألشكال املتعددة واملشددة للتمييز وجوانب احلرمان والعقبا        

 .املنحدرات من أصل أفريقي، والنهوض بإدماج املرأة يف ميادين التعليم واالقتصاد والسياسة

وينـبغي للـدول أن تدرج منظوراً جنسانياً يف مجيع الربامج واألنشطة ذات الصلة يف جمال مكافحة              -٨٩
 .ق بذلك من تعصبالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتعل

وينـبغي للـدول واملـنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص أن تستشري النساء               -٩٠
املـنحدرات مـن أصل أفريقي وتشركهن، من خالل هنج تشاركي وشامل، يف العمليات والقرارات املتعلقة                

 .بوضع الربامج واخلطط الرامية إىل النهوض هبن اجتماعياً وتنفيذها
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وينبغي للدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص أن تعزز الربامج املستدامة  -٩١
واملـتكاملة لضمان تكافؤ فرص وصول النساء املنحدرات من أصل أفريقي إىل التعليم والصحة والعمل، يف                

تهن يف احلياة العامة قصد تعزيز      مجلـة أمـور، إضـافة إىل مشاركتهن ومسامهتهن يف هذه امليادين، ومشارك            
 .مسامهتهن يف عمليات صنع القرارات

وينـبغي للدول أن تيسر إمكانية احلصول على القروض واإلعانات للمشاريع بغرض متكني النساء               -٩٢
 .املنحدرات من أصل أفريقي

عرضون للعنف،  وينبغي للدول أن تعمل على حتسني محاية النساء واألطفال من أصل أفريقي الذين يت              -٩٣
 .مبا فيه العنف العائلي واجلنسي

دور األحـزاب السياسية يف إدماج السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف احلياة السياسة وعمليات           )ج(
 صنع القرارات

يعـتقد الفريق العامل أن من املهم للغاية أن تقوم الدول جبمع بيانات مفصلة عن املشاركة السياسية               -٩٤
درات من أصل أفريقي، مثل نسبة املشاركة يف التصويت يف االنتخابات الرئاسية والربملانية على              للنساء املنح 

صعيد الدولة وعلى الصعيد احمللي واالخنراط يف األحزاب السياسية واحلضور يف اهليئات التشريعية واملناصب              
 .السياسية اليت يشغلنها بغية حتديد مستوى مشاركتهن يف احلياة السياسية

ويشجع الفريق العامل الدول على اختاذ مبادرات من أجل مكافحة التمييز وتيسري مشاركة السكان               -٩٥
املـنحدرين من أصل أفريقي يف احلياة السياسية وعمليات صنع القرارات يف البلدان اليت يعيشون فيها حيث               

 .يكون متثيل جمتمعاهتم احمللية دون املستوى املطلوب

مل الدول على اعتماد تدابري يكون من شأهنا تيسري مشاركة مجيع األشخاص فعلياً،            وحيث الفريق العا   -٩٦
 .مبن فيهم السكان املنحدرون من أصل أفريقي، يف جمتمع حر ودميقراطي حيكمه القانون

ويعترف الفريق العامل بضرورة أن تقوم الدول بوضع برامج تدريب وتوعية إلزامية ملكافحة التمييز               -٩٧
أن التعدد الثقايف والتنوع لصاحل املسؤولني احلكوميني بقصد إذكاء الوعي وتعزيز التفاهم بني             تعـلي مـن ش    

الـثقافات وتشـجيع التسامح من أجل متثيل السكان املنحدرين من أصل أفريقي ومشاركتهم يف العمليات                
 .السياسية وعمليات صنع القرارات على الصعيد الوطين

تخاب املمثلني السياسيني منصفة وشفافة وعادلة وأن تفسح اجملال         وينـبغي أن تكـون إجراءات ان       -٩٨
ملشـاركة السـكان من أصل أفريقي، مبا يف ذلك عند االقتضاء عرب استراتيجية يكون من شأهنا حتسني متثيل                   
السـكان املنحدرين من أصل أفريقي على مجيع املستويات يف احلياة السياسية وتعيني القضاة وغري ذلك من                 

 .ة العامةاألنشط
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أو أمناء مظامل /وينبغي للدول أن تتأكد من أن األحزاب السياسية تنشئ جلاناً داخلية معنية بالتنوع و             -٩٩
 .لرصد تنفيذ تدابريها اإلجيابية يف إطار التمثيل السياسي للسكان املنحدرين من أصل أفريقي وبواسطة هؤالء السكان

على تعزيز الربامج التعليمية يف املدارس االبتدائية والثانوية        ويوصي الفريق العامل بأن تعمل الدول        -١٠٠
مثل التوجيه بشأن استخدام آلة االقتراع أو التصويت بواسطة         (بشـأن آلـيات التصـويت داخل أقاليمها         

 .لتشجيع عدد أكرب من السكان املنحدرين من أصل أفريقي على التصويت) االقتراع الغيايب

لدول على التحقق من قيام األحزاب السياسية بإدراج قضية التمييز العنصري           وحيث الفريق العامل ا    -١٠١
يف النقاشـات والربامج السياسية الوطنية، والتركيز بوجه خاص على السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف     

 .البلدان اليت يعيشون فيها
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ANNEXES 

Annex I 

Agenda 

1. Opening of the session. 

2. Election of the Vice-Chairperson-Rapporteur. 

3. Adoption of the agenda. 

4. Organization of work. 

5. General statements: exchange of information on participants’ implementation activities and 
debate on issues of general interest to the implementation process. 

6. Thematic analysis: discussion on and analysis of the following issues: Measures to facilitate 
the participation of people of African descent in all political, economic, social and cultural 
aspects of society and in the advancement and economic development of their countries: 

(a) Mainstreaming the situation of people of African descent in plans for achieving the 
- Millennium Development Goals;  

(b) Empowerment of women of African descent; 

(c) The role of political parties in the integration of people of African descent in the 
political life and in decision-making processes. 

7. Possible modalities of action for ensuring an effective follow-up to the Working Group’s 
recommendations. 

8. Adoption of conclusions and recommendations. 

9. Other matters. 

10. Closing of the session.  
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Annex II 

LIST OF PARTICIPANTS 

A.  Members 

Mr. Peter Lesa Kasanda (Chairperson-Rapporteur) 

Mr. Joe Frans 

Mr. Georges Nicolas Jabbour 

Ms. Irina Moroianu-Zlătescu  

B.  States Members of the United Nations represented by observers 

Algeria, Angola, Argentina, Austria, Belgium, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Congo, Costa Rica, 
Cyprus, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Finland, France, Ghana, Germany, Greece, Haiti, 
Honduras, Iran (Islamic Republic of), Ireland, Israel, Japan, Kenya, Lesotho, Libya Arab Jamahiriya, 
Mauritius, Mexico, Morocco, Nigeria, Norway, Republic of Korea, Panama, Poland, Romania, Russian 
Federation, South Africa, Sudan, Switzerland, Turkey, Venezuela, Zimbabwe. 

C.  Non-member States represented by observers 

Holy See 

D.  Intergovernmental organizations 

African Union, International Organization for Migration 

E.  United Nations 

Department of Public Information, United Nations Institute for Disarmament Research 

F.  Non-governmental organizations in consultative status with the  
Economic and Social Council 

African Canadian Legal Clinic, African Society of International and Comparative Law, Amnesty 
International, Association of World Citizens, Fraternité Notre Dame, Interfaith International, International 
Association against Torture, International Service for Human Rights 

G.  Non-governmental organizations not in consultative status  
with the Economic and Social Council 

Association pour le développement Rural, la protection de l’environnement et de l’artisanat DERPREA, 
Espacio Afro-Americano, Our Rights, Proceso de Comunidades Negras de Colombia, Culture of Afro-
Indigenous Solidarity, Red Afro-Venezolana 

H.  Panellists and presenters 

Mr. Eric Everett Boone, Ms. AlbertineTshibilondi Ngoyi, Mr. Obiora Chinedu Okafor, Ms. Edna Maria 
Santos Roland, Ms. Sihaka Tsemo. 
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Annex III 

Future modalities of action of the Working Group of Experts  
on People of African Descent – programme of work 

I.  The mandate of the Working Group on People of African Descent 

1. Paragraph 7 of the Durban Programme of Action requested the “Commission on Human Rights to 
consider establishing a working group or other mechanism of the United Nations to study the problems of 
racial discrimination faced by people of African descent living in the African diaspora and make 
proposals for the elimination of racial discrimination against people of African descent. As a follow-up to 
this recommendation, the Commission on Human Rights established the Working Group of Experts on 
People of African Descent, composed of five members.  

2. The mandate of the Working Group is spelled out in Commission on Human Rights 
resolution 2002/68, paragraph 8, and further expanded in resolution 2003/30, paragraphs 24-25.  
According to these two resolutions respectively, the Group is expected to: 

(a) Study the problems of racial discrimination faced by people of African descent living in 
the Diaspora and to this end gather all relevant information from Governments, non-
governmental organizations and other relevant sources, including through holding public 
meetings with them;  

(b) Propose measures to ensure full and effective access to the justice system by people of 
African descent; 

(c) Submit recommendations on the design, implementation and enforcement of effective 
measures to eliminate racial profiling of people of African descent;  

(d) Elaborate short-medium-and long-term proposals for the elimination of racial 
discrimination against people of African descent, bearing in mind the need for close 
collaboration with international and development institutions and the specialized agencies 
of the United Nations system to promote the human rights of people of African descent, 
inter alia through: 

(i) Improving the human rights situation of people of African descent by devoting 
special attention to their needs, inter alia through the preparation of specific 
programmes of action; 

(ii) Designing special projects, in collaboration with people of African descent, to 
support their initiatives at the community level and to facilitate the exchange of 
information and technical know-how between these populations and experts in these 
areas; 

(iii) Developing programmes intended for people of African descent, allocating additional 
investments to health systems, education, housing, electricity, drinking water and 
environmental control measures and promoting equal opportunities in employment, 
as well as other affirmative or positive-action initiatives, within the human rights 
framework; 

(e) Make proposals on the elimination of racial discrimination against Africans and people of 
African descent in all parts of the world;  
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(f) Address all the issues concerning the well-being of Africans and people of African 
descent contained in the Durban Declaration and Programme of Action. 

II.  Objectives 

3. In light of the content of relevant documents addressing the mandate of the Working 
Group, such as the Durban Declaration and Programme of Action, resolutions of the 
Commission on Human Rights, reports of the Working Group, as well as discussions at previous 
sessions, the Working Group is to follow the implementation of its agenda through:  

(a) Promoting tolerance, pluralism and respect for diversity to combat prejudice that leads to 
racial discrimination toward people of African descent; 

(b) Assisting people of African descent in overcoming social exclusion; 

(c) Fostering the development of capacity-building programmes to promote and achieve 
equality of opportunity for people of African descent. 

III.  Methodology 

4. The Working Group intends to implement its programme of work by: 

(a) Using the Durban Declaration and Programme of Action as a framework for action to 
eliminate racial discrimination and related intolerance affecting people of African 
descent; 

(b) Using a multidisciplinary approach when considering the situation of people of African 
descent;  

(c) Relying on a broad perspective encompassing local, national, regional and international 
experience in examining and making recommendations which can address the needs and 
well-being of Africans and people of African descent in all parts of the world;  

(d) Drawing on expertise and benefiting from collaborative efforts with the Committee on 
the Elimination of Racial Discrimination, the Working Group on Minorities of the Sub-
Commission on the Promotion and Protection of Human Rights and the Special 
Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and 
related intolerance, including regular exchange of information on anti-discrimination 
measures being adopted and the implementation of recommendations benefiting people 
of African descent; 

(e) Enhancing functional linkages with the Intergovernmental Working Group on the 
Effective Implementation of the Durban Declaration and Programme of Action and with 
the Group of Independent Eminent Experts to foster a common and streamlined Durban 
follow-up agenda. 
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IV.  Modalities of Action 

5. The methods of work developed by the Working Group include the following: 

(a) Annual sessions based on a thematic approach to discuss specific subjects/topics 
relevant to the situation of people of African descent and Africans in all parts of 
the world; 

(b) Country visits upon the invitation of Governments, in order to facilitate in-depth 
understanding of the situation of people of African descent in various regions of 
the world, and to collect and promote good practices. 

A.  Annual sessions 

6. The Working Group will continue holding its annual sessions around specific themes relevant to 
the situation of people of African descent, while consistently relying on the provisions contained in the 
Durban Declaration and Programme of Action. 

7. The good practices collected during country visits will inform the discussion during the annual 
sessions and establish the platform for a more comprehensive debate on how these practices could be 
adopted and replicated in policies of other countries. 

8. The Working Group will complement information gathered first-hand through on-site visits with 
data provided by States, intergovernmental organizations, national human rights institutions and different 
civil-society actors on specific issues, measures and programmes concerning people of African descent. 

B.  Country visits 

9. The focus of the visits will combine an all-encompassing approach with a “core theme” approach. 

10. An all-encompassing approach would allow for a holistic analysis of the situation of people of 
African descent in a given country. A “core-theme” approach founded on a thematic focus while 
undertaking country visits could also enable the Working Group to identify patterns, policies and 
programmes in specific areas, their effectiveness and/or shortcomings, and enable the mechanism to 
identify and discuss good practices. In this regard, the Working Group has decided not only to consider 
general manifestations of racism, racial discrimination and xenophobia faced by people of African 
descent, but also to pay particular attention to manifestations that are linked to the themes discussed 
during annual sessions.  

11. The choice of country to visit will be based on factors such as the relative number of people of 
African descent living in the given country, the existence and degree of effectiveness of specific 
programmes/policies designed to address the discriminatory treatment faced by people of African descent. 
Such a choice will also be informed by relevant information received on the situation of people of African 
descent from Governments, non-governmental organizations or other pertinent sources. 

V.  Focus for the years 2006-2008 

12. During the years 2006 to 2008, the Working Group of Experts on People of African Descent will 
focus on the following. 
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A.  Promoting respect for the human rights of people of African descent 

13. Advocacy: The Working Group intends to engage with Governments, international organizations 
and institutions, non-governmental organizations and other actors, as appropriate, in dialogue to raise 
awareness and encourage the implementation of measures to enhance the protection of the human rights 
of people of African descent. This will be done through its annual sessions, which will thematically 
cluster issues concerning people of African descent and, when suitable, by organizing meetings with those 
actors, and through country visits. 

14. Promotion: The Working Group will encourage the adoption and implementation of programmes 
aimed at combating discrimination against people of African descent, including through the identification 
of and recommendations on specific measures; contribute to developing guidelines on good practices in 
this regard to assist Governments, civil society organizations and other actors involved in developing and 
implementing programmes aimed at the social and political inclusion of people of African descent. 

15. Dissemination: The Working Group will engage in the collection, assessment and dissemination 
of good practices in specific areas, which could constitute useful tools to address problems faced by 
people of African descent, including through country visits. 

B.  Dialogue with Governments, non-governmental organizations and other actors 

16. Undertaking country missions: The Working Group will undertake one or two country visits per 
year to gather information on the situation of people of African descent and on different policies and 
programmes and their effectiveness and/or shortcomings, and to develop recommendations for resolving 
ongoing problems. 

17. Partnerships with civil society: The Working Group will identify steps to intensify cooperation 
with non-governmental organizations and civil society organisations to support their efforts in promoting 
and protecting the rights of people of African descent. Collaborative links could include support for the 
development of studies and reports on the situation of Afro-descendants in all parts of the world, the 
organization of awareness-raising initiatives and outreach campaigns. 

18. Give a voice to people of African descent: The Working Group will develop efforts to promote 
the participation of people of African descent in the relevant processes at the country and international 
level. Towards this end, the Working Group will hold consultations with people of African descent, both 
during country visits and on other occasions, to gather their views and exchange information, including 
about the relevant international standards and processes.  

- - - - - 


