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 التنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما
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 موجز

العنصرية والعمال، والعنصرية والصحة،    : نظـر الفـريق العـامل، يف دورته الرابعة، يف املواضيع التالية            
موعة من احملاضرين، وتال ذلك مناقشات حول القضايا     وقـام بعـرض كل موضوع جم      . والعنصـرية والسـكن   

والـتحديات الرئيسية الواجب معاجلتها يف التصدي بفعالية للعنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب، وما              
وبوجه عام، رأى احملاضرون نفس الرأي . يتصل بذلك من تعصب فيما يتعلق بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي

واعتمد الفريق . بات يف تقييم مدى التمييز الناجم عن احلدود والتقصريات النظرية يف مجع البياناتخبصوص الصعو
 .العامل عدداً من التوصيات بشأن كل موضوع

 ــــــــــــ
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 مقدمة

 تشرين ٢٥عقد فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي دورته الرابعة يف الفترة من  -١
 . يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٥ىل أكتوبر إ/األول

  تنظيم الدورة-أوالً 

  احلضور-ألف 

 . جلسة عامة وأربع جلسات خاصة أثناء دورته الرابعة١٥عقد الفريق العامل  -٢

فرانس، ، وجوزيف   ) املقرر -الرئيس  (بيتر ليسا كاساندا    : وحضر الدورة أعضاء الفريق التالية أمساؤهم      -٣
 . زالتيسكو-وجورج نيكوالس جبور، وإيرينا مورويانو 

 منظمة غري حكومية، ومنظمتني من      ٢٢ دولة، و  ٥٨وحضـر دورة الفـريق العامل الرابعة مراقبون عن           -٤
 .وترد قائمة املشاركني يف املرفق الثاين. املنظمات احلكومية الدولية

  الوثائق-باء 

وتتاح كل ورقات العمل .  اليت ُعرضت على الفريق العامل يف هذه الدورة    تـرد يف املرفق الثالث الوثائق      -٥
املقدمــة مــن املشــاركني لــدى األمانــة أو ميكــن االطــالع علــيها عــلى املوقــع          

htm.mafrican/b/2/7menu/1htm/ch.unhchr.www. 

 مل تنظيم الع-جيم 

 أعاد الفريق العامل، وفقاً ألحكام واليته،       ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥يف اجللسة األوىل املعقودة يف       -٦
 ).املرفق األول( املقرر، السيد كاساندا، واعتمد الفريق العامل جدول أعماله -انتخاب الرئيس 

  موجز موضوعي ألعمال دورة الفريق العامل الرابعة-ثانياً 

مة االفتتاح رئيس فرع البحوث واحلق يف التنمية التابع ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،              ألقى كل  -٧
وأكد أن العنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، هي أمور . دزيديك كيدزيا

اجملتمع الدويل بربنامج مشترك    ما زالت تشكل هتديدات لكرامة اإلنسان، وأن إعالن وبرنامج عمل ديربان زودا             
 .وظيفي ملكافحة هذه الظواهر
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والحـظ أيضـاً أن الـتحديات اليت يواجهها اجملتمع الدويل من خالل العنصرية، والتمييز العنصري، وكره                  -٨
ة األجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، تنطوي على شواغل إزاء تغلغلها يف اجملتمع وأهنا متس أسس اهلياكل الدميقراطي

 .أو الثقافة/ومل يعد بإمكان اجملتمع الدويل أن يقبل هتميش مجاعات بأكملها بسبب لون البشرة، والدين و. ذاهتا

إن مفوضـية حقوق اإلنسان تعترب الفريق العامل آلية حيوية يف مكافحة التمييز واالستبعاد االقتصادي اللذين                 -٩
بأن مسامهات احملاضرين اجملتمعني ستقدم مادة موضوعية وتقيم        وأعرب عن ثقته    . ميسـان مجاعات عرقية وإثنية معينة     

 .أساساً لتبادل مثمر يف اآلراء بني مجيع املشاركني يف الدورة

وأعلم املشاركني أن عدداً من     .  املقرر مالحظات متهيدية وناقش برنامج العمل املؤقت       -وأبـدى الرئـيس      -١٠
 حول املواضيع الثالثة، وهي العنصرية والعمالة، والعنصرية والصحة،         احملاضـرين سيقدمون أحباثاً ويديرون املناقشات     

 .والعنصرية والسكن

وأثناء املناقشة العامة، تبادل عدد من املراقبني احلكوميني معلومات عن األنشطة والتدابري املتخذة على املستوى           -١١
 للفريق العامل تكريس قسط كبري من االهتمام        وأكد البعض على أنه ينبغي    . الوطين لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان     

ملشاكل الوصول إىل القضاء، والعمالة، والرعاية الصحية اليت هي يف املتناول، والسكن اليت يواجهها السكان املنحدرون 
 .من أصل أفريقي

. أصل أفريقي يف املائة من أفقر فئة من السكان يف بلدها تتألف من سكان منحدرين من        ٧٠وقالت مراقبة إن     -١٢
وعـلى غـرار بلـدان أمريكا اجلنوبية األخرى، فقد قامت احلكومة مببادرات عمل إجيايب تعترب أساسية يف مكافحة                   

 .العنصرية، والتمييز العنصري، والقضاء على الفقر بني السكان املنحدرين من أصل أفريقي

، "سكان املنحدرين من أصل أفريقي    ال"ودارت مناقشـة حول والية الفريق العامل خبصوص تعريف مصطلح            -١٣
.  املقرر، قدمت األمانة مذكرة عن خلفية والية الفريق العامل         -وبناء على طلب الرئيس     . ألنـه حمور النهوض بواليته    

، اللذين نصا على أن     ٢٠٠٣/٣٠ و ٢٠٠٢/٦٨واعتمدت األمانة يف املذكرة على مضمون قراري جلنة حقوق اإلنسان           
ــ ــامل تش ــريق الع ــة الف ــريقي والي ــن أصــل أف ــنحدرين م ــناس امل ــرار . مل مجــيع ال ــع أن الق  والواق

دراسة املشاكل  "على أن يعمد الفريق العامل إىل       ) أ(٨، الـذي أنشأ والية الفريق العامل، نص يف الفقرة           ٢٠٠٢/٦٨
ن القرار  غري أ ". املـتعلقة بالتميـيز العنصري اليت يواجهها السكان املنحدرون من أصل أفريقي ويعيشون يف الشتات              

تقدمي مقترحات بشأن القضاء على التمييز العنصري ضد        "على أن يعمد الفريق إىل      ) أ(٢٤ نص يف الفقرة     ٢٠٠٣/٣٠
 ".األفارقة والسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف مجيع أحناء العامل

 املنحدرون من أصل    وركز العديد من املراقبني من الدول األفريقية على الظروف اليت يعيش يف ظلها السكان              -١٤
ولكن يف بعض   . فكثرياً ما وقعوا ضحايا للعنصرية والتمييز العنصري      . أفـريقي معيشـة شـتات يف سائر أحناء العامل         

اجملتمعات جند أن السكان املنحدرين من أصل أفريقي مندجمون اندماجاً حسناً نسبياً يف اجملتمع وينبغي، يف هذا الصدد،                  
 .ها من جانب املشاركنيتبادل أفضل املمارسات وحبث
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وأعـرب مراقـبون آخـرون عن رأي مفاده أن والية الفريق العامل ال تقتصر على دراسة مشاكل التمييز                    -١٥
العنصري اليت يواجهها السكان املنحدرون من أصل أفريقي الذين يعيشون معيشة شتات، بل متتد إىل تقدمي مقترحات                 

 .فارقة والسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف كافة أحناء العاملبشأن القضاء على التمييز العنصري ضد األ

وأشـار أحـد املراقـبني إىل حالة السكان املنحدرين من أصل أفريقي أثناء املنازعات، وخاصة حاجتهم إىل      -١٦
ريق العامل  وإذا كان طابع النـزاع يقوم على التمييز، فإن والية الف         . الرعاية الصحية واحلصول عليها يف هذه احلاالت      

 .تشمل هذه احلالة أياً كانت املنطقة اجلغرافية اليت حيدث فيها

وأشار السيد جبور إىل احلدث األخري يف فرنسا الرامي إىل تكرمي حكومة فرنسا لعدد من الدول األفريقية اليت                   -١٧
ذكر أيضاً أن أملانيا استغفرت مؤخراً      و. سـاهم جنودها يف حترير فرنسا من أملانيا النازية يف هناية احلرب العاملية الثانية             

 . ناميبيا ملذحبة هرييرو مبناسبة الذكرى املائة حلدوثها

وذكر أمني  . وأعرب بعض املراقبني عن القلق إزاء اخنفاض مستوى حضور ممثلني عن املنظمات غري احلكومية              -١٨
وميكن . لك اليت كانت ناشطة يف عملية ديربان      الفريق العامل أن املنظمات غري احلكومية أُبلغت باالجتماع، مبا فيها ت          

تفسـري اخنفـاض حضورها باملوارد املالية احملدودة املتاحة ملعظم املنظمات غري احلكومية، نظراً للنفقات اليت يستتبعها                 
ة وأعرب عدد من املراقبني عن رأي يدعو إىل تزويد املنظمات غري احلكومي           . حضور دورة الفريق العامل ملدة أسبوعني     
 .املهتمة حبضور الدورات املقبلة بدعم مايل

وتسـاءل املراقب عن مجهورية الكونغو، الذي حتدث نيابة عن اجملموعة األفريقية، عن سبب غياب اثنني من                  -١٩
وأوضح الرئيس االرتباطات اليت منعت اخلبريين من املشاركة        . املراقبني اخلمسة الذين كان يتوقع اشتراكهم يف الدورة       

 .ألسبوع األول من الدورةخالل ا

  العنصرية والعمالة-ألف 

قياس "قدمت مانويال تومي، مديرة خطة العمل ملتابعة التقرير العاملي التابعة ملنظمة العمل الدولية، حبثاً بعنوان                 -٢٠
رئيسية وحتدثت عن القضايا والتحديات ال    ". القضايا والوقائع والتحديات  : الالمسـاواة بـني األعراق يف سوق العمل       

ورأت أن الشرط الرئيسي ملعاجلة التمييز يف العمالة واملهنة         . املرتبطة بالالمساواة بني اإلثنيات واألعراق يف سوق العمل       
) ب(لتوسيع قاعدة املعرفة عن التمييز، و     ) أ: (وعليه فال بد من مجع البيانات     . بفعالـية هو معرفة مداه وكيفية ظهوره      

التأثري يف اعتمادات   ) د(واستنارة خيارات السياسات؛ و   ) ج(التقدم يف سبيل املساواة؛ و    لتحديد أهداف ومعايري لقياس     
 .رصد وتقييم فعالية تدخالت السياسات ) ه(امليزانية؛ و

وحبثـت السـيدة تومي، خاصة، أساليب حتديد اهلوية العرقية والفئات العرقية يف الربازيل، واململكة املتحدة                 -٢١
رلندا الشمالية، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية، والنتائج املناظرة حيث إن هذه البلدان            لـربيطانيا العظمـى وآي    

وباإلضافة إىل ذلك إن لدى الربازيل والواليات       . تشـارك يف تاريخ من اهلجرة املاضية واحلديثة إليها من بلدان عديدة           
 . لنسيب لسكاهنما السود خيتلف اختالفاً كبرياًاملتحدة تراثاً مشتركاً من عبودية األفارقة، ولو أن احلجم ا
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وأشـارت السـيدة تومـي إىل أن الدراسات التجريبية تتفق مجيعها على وجود تفاوتات يف املكاسب أو يف       -٢٢
. ولكن اخلالف ينشأ يف تقييم تلك التفاوتات      . معـدالت البطالة والعمالة بني الفئات املهيمنة وفئات األقليات اإلثنية         

كـثر الـنقاط إثارة للجدل هي ما إذا كانت تلك التفاوتات تعبرياً عن التمييز احلايل، أو نتيجة للتمييز يف                    وكانـت أ  
 .وإن إجراء حتليل صحيح لالختالالت هو أمر حاسم نظراً آلثارها على وضع السياسات. املاضي، أو مزجياً منهما مجيعاً

فخالل النصف . دود والتقصريات النظرية يف مجع البياناتحتديد مدى التمييز هو مهمة شاقة، نظراً للحوإن  -٢٣
وكان وضع السكان من    . األول من القرن العشرين كانت الربازيل تصور على أهنا مثال ناجح للدميقراطية العنصرية            

ن ينظر  ولكن كا . غري البيض األقل حظاً نسبياً يعزى إىل تراث العبودية وإىل التحيز الطبقي، ال إىل التمييز العنصري               
كان " املمتزجي الدم"إىل اخلالسيني على أهنم يتمتعون حبراك اجتماعي أفضل من السود، ألن التحيز ضد األشخاص            

 .يعترب أضعف

، فتحول نظام التصنيف العنصري يف البلد إىل        "األصليني"، أُدخلت أيضاً فئة السكان      ١٩٩٠واعتباراً من عام     -٢٤
أصفر، (برانكو، وباردو، وبريتو، وأماريلو     :  والفئات اخلمس املستعملة حالياً هي     ".العرق"و" اللون"تصنيف قائم على    

الذين ) السود" (الزنوج"وتشكِّل فئتا باردو وبريتو معاً      ". أصلي"و) وهذا يشري إىل املنحدرين من املهاجرين اآلسيويني      
لعنصري مستخَدم يف كل من تعداد السكان       وهذا التصنيف ا  . ميثلون أغلبية السكان يف معظم واليات االحتاد الربازيلي       

كما يستفسر التعداد الوطين عن اجلنسية   . ، وهو مسح سنوي   "مسح اُألسر " سنوات، ويف    ١٠الوطين، الذي جيري كل     
 .وحمل الوالدة

  يف املائة كانوا من فئة بريتو،  ٥,٧( يف املائة من جمموع السكان       ٤٥,٢" السـود "، مـثَّل    ٢٠٠٠ويف عـام     -٢٥
وكانت هناك حاالت هامة من الالمساواة االجتماعية .  مليون نسمة٧٥، البالغ عددهم "يف املائة من فئة باردو ٣٩,٥و
 االقتصادية بني البيض والسود يف الربازيل ونظام هرمي واضح يف هيكل املكاسب، مع وجود الرجال البيض يف قمة                   -

الفوارق الكبرية يف   : وتعكس هذه التفاوتات  . السود يف وسطه  اهلرم، والنساء السود يف أسفله، والنساء البيض والرجال         
رأس املـال البشري بني األجناس؛ واختالف توزيع اِحلرف بني األجناس، وارتفاع نسبة السود الذين ُيستخَدمون يف                 

. ز يف األجر  أعمال تتسم بعدم االستقرار، وعدم املهارة، واخنفاض األجر، والذين يبدأون العمل يف سن مبكِّرة؛ والتميي              
 يف املائة مما يكسبه البيض ممن       ٧٠، أّياً كانت سنوات تعليمهم، يكسبون حوايل        )الرجال منهم والنساء  (وكان السود   

 .هم على مستويات مماثلة من املؤهالت، وهذا يشري إىل وجود متييز

تماء األشخاص اإلثين، وقُِبلت  تضمَّن تعداد السكان يف اململكة املتحدة ألول مرة سؤاالً عن ان١٩٩١ويف عام  -٢٦
، "هندي"، و "، وأسود غري ذلك   "أسود أفريقي "، و "أسود كارييب "؛ و "أبيض: " فئات هي  ٩وحتّددت  . خيارات متعددة 

 .ومشل التعداد إنكلترا وويلز واسكتلندا". أي فئة إثنية أخرى"، و"صيين"، و"بنغالديشي"، و"باكستاين"و

 فلم يشمل سوى إنكلترا وويلز، ألن نسبة حمدودة فقط من األقليات            ١٩٩٤ أمـا املسـح الوطين الرابع لعام       -٢٧
كان أحدمها مماثالً للسؤال الوارد يف تعداد : واستعمل املسح سؤالني لتحديد األقليات اإلثنية    . كانت تعيش يف اسكتلندا   

رييب، هندي، باكستاين، آيرلندي، أسود كارييب، هندي كا/بريطاين/أبيض(السـكان، وكان اآلخر عن األصل العائلي        
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فاألصل العائلي هو   : كان ُيعترب أدق وأوثق من االنتماء اجلماعي      " األصل العائلي "و). بنغالديشي، صيين، غريه وخمتلط   
ومن الطريف أن األغلبية    . ميكن أن تتغري يف مدى حياة الفرد أو من جيل آلخر          " اهلوية اإلثنية "حقيقة ثابتة، يف حني أن      

 .خاص أجابوا نفس اإلجابة عن كال السؤالنيالساحقة من األش

 إحراز بعض التقدم    ١٩٩١وذكر مسح القوى العاملة الذي جرى يف أواخر الثمانينات وتعداد السكان لعام              -٢٨
يف املسـتويات النسـبية لعمالـة ومكاسب األقليات اإلثنية مقارنة بأوائل الستينات، عندما كان السكان الكاريبيون                 

 .اً كانت طبقتهم ومستويات مؤهالهتم، مبوَّبني غالباً يف فئة العمل اليدوي املنخفض األجرواآلسيويون، أّي

وبوجـه عـام، كان عدد النساء أقل من عدد الرجال الذين شغلوا مناصب مهنية وإدارية عالية، مع احتمال                -٢٩
 ١وكانت هذه احلالة بالنسبة ألكثر من       كْون النساء الصينيات يف الفئة املهنية العليا ضعف كْون البيض يف تلك الفئة؛              

وبوجه عام، مت ربط مستويات ومهن      .  من النساء الكاريبيات   ٢٠ مقابل   ١ من مجيع نساء جنوب آسيا و      ١٠مقـابل   
 .عمل كل من الرجال والنساء باملؤهالت األكادميية، مما يكشف عن التمييز، وإن مل يكن ذلك دائماً

 ٢٠٠٠ سنوات، ومنذ عام     ١٠ة األمريكية، كان تعداد السكان ُينَشر كل        وفـيما يـتعلق بالواليات املتحد      -٣٠
أبناء "أو  " اهلنود األمريكان "؛ و "الزنوج"أو" األمريكان األفارقة "أو  " السود"، و "البيض: "إثنية/ فئة عرقية  ١٥حتـّددت   
؛ "الفيتناميون"؛ و "ونالكوري"؛ و "اليابانيون"؛ و "الفلبينـيون "؛ و "الصـينيون "؛ و "اهلـنود اآلسـيويون   "؛ و "آالسـكا 

مواطنو جزر احمليط "؛ و "مواطنو ساموا "؛ و "الشاموريون"أو  " مواطنو غوام "؛ و "أبناء هاواي "؛ و "اآلسيويون اآلخرون "و
 ".املنحدرون من عرق آخر ما"؛ و"اهلادي اآلخرون

وظلت التفاوتات  ". ناللو"، ال   "العرق"وخالفـاً للربازيل، فقد سادت يف الواليات املتحدة األمريكية فكرة            -٣١
العرقية كبرية جداً، رغم ظهور الصفوة االقتصادية من األمريكان األفارقة منذ َسن قانون احلقوق              /االقتصـادية اإلثنية  
املنحدرين من أمريكا   "، و "األمريكان األفارقة "وإذا ما نظرنا إىل اجتاهات الفقر بالنسبة إىل         . ١٩٦٤املدنـية يف عـام      

، جند أنه مل حتدث سوى بضع تغيريات بالنسبة إىل أي من الفئات حىت        ١٩٩٩ بني السبعينات وعام     "البيض"و" الالتينية
: وعلى النقيض من ذلك، ساعد االزدهار االقتصادي يف التسعينات على احلد من الفقر بدرجة كبرية             . أوائل التسعينات 

 إىل ٢٧ائة، وبني املنحدرين من أمريكا الالتينية من  يف امل٢١ إىل ٣١إذ اخنفض انتشار الفقر بني األمريكان األفارقة من 
 . يف املائة٧ إىل ٩ يف املائة، وبني البيض من ٢٠

فيما يتعلق جبميع الفئات مبا يتناسب      ) مبعدل أعلى من معدل هبوط الفقر     (وصاَحب اخنفاض الفقر زيادة هائلة       -٣٢
يف التسعينات إىل رفع مستويات معيشة مجيع الفئات        وأدى االزدهار االقتصادي    . مع أصحاب الوفرة خالل التسعينات    

ولكن . الـثالث بالقـيمة املطلقـة ومستويات األمريكان األفارقة واملنحدرين من أمريكا الالتينية بالنسبة إىل البيض               
 ويف االنتكاس من عام   . فخالل التسعينات مل يبلغ دخل السود قط ثلثي دخل البيض         : التفاوتات يف الدخل بقيت كبرية    

ــام ٢٠٠٠ ــل   ٢٠٠٢ إىل ع ــنوية يف الدخ ــائر الس ــت اخلس ــود  ٢,٤، بلغ ــبة إىل الس ــة بالنس   يف املائ
 . يف املائة بالنسبة إىل البيض٠,٧ يف املائة بالنسبة إىل املنحدرين من أمريكا الالتينية، مقارنةً ب  ٢,٥و
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ية، ولكن مظاهرها وحّدهتا    وخلصـت السيدة تومي إىل أن الفوارق بني األجناس والعنصرية هي ظاهرة عامل             -٣٣
وُيعترب . تتفاوت بتفاوت البلد وعرب الزمن، ووفقاً للظروف التارخيية الوطنية، والسياقات االقتصادية، وأُطر السياسات            

اإلثنية األقل شأناً،   / االقتصادي النسيب للفئات العرقية    -مجع بيانات منتظَمة ودقيقة وموثوق هبا عن الوضع االجتماعي          
 . اجلنسانية، أمراً حامساً للقضاء على التمييز العنصريوأبعادها

، "رؤية عاملية "وقـدم السيد كريس آالندو، وهو عضو يف اجمللس االستشاري للمنظمة غري احلكومية املسماة                -٣٤
 إىل  وبدأ عرضه باإلشارة  ". رصد العمالة الشاملة للمنحدرين من أصل أفريقي      : االقتصاد الكلي واإلثنية  "عرضاً بعنوان   

 .قمة األلفية واألهداف اإلمنائية الثمانية لأللفية

وأعلـن السـيد آالنـدو أن هذه األهداف الطموحة ستبقى خاوية املعىن ما مل ُتعاجل العوائق االجتماعية اليت       -٣٥
 العمالة  وقدم وحبث بعض البيانات واملؤشرات اإلحصائية يف ميدان       . تعترض سبيل التنمية البشرية، مبا يف ذلك العنصرية       

بـني السـكان املنحدرين من أصل أفريقي من وجهة نظر إمنائية اقتصادية كلية وكذلك من وجهة نظر رصد الربامج                    
وخلص إىل أن البيانات واملؤشرات اإلحصائية بشأن العمالة بني السكان املنحدرين من أصل أفريقي داخل       . وتقيـيمها 

ز يف اجملتمعات املختلطة، وذلك مبعدل جتاوز عموماً التمييز القائم على           أسواق العمل العاملية تكشف عن تعرُّضهم للتميي      
 .نوع اجلنس

كمـا أن النقص الكبري يف مجع أو إتاحة البيانات اإلحصائية القائمة على تفاوتات عنصرية أو إثنية يف العمالة                -٣٦
 .داف األلفية واملساواة العنصريةعلى املستويني الوطين والعاملي تكشف عن إمكانية إغفال العالقة بني بلوغ أه

وبالـرغم من حجم املشكلة، فقليلة هي البلدان اليت لديها ُنظم رصد وتقييم فعالة لتقدير عملية وتنفيذ شىت                   -٣٧
القرارات املعتمدة، وأقل منها هي البلدان اليت اعتمدت تشريعات ملكافحة التمييز تستهدف حتديداً السكان املنحدرين               

 .من أصل أفريقي

 من برنامج عمل ديربان وشّدد على وجود        ٩٢وتلـت العروض مناقشة أشار خالهلا أحد املراقبني إىل الفقرة            -٣٨
وأشار . توافق يف اآلراء لدى اجملتمع الدويل حول ضرورة مجع، وتصنيف، وحتليل، وبث، ونشر بيانات إحصائية موثوقة

عين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان وتوصياته بشأن         إىل الـدورة الثالثة للفريق العامل احلكومي الدويل امل        
ويف هذا الصدد، طرح املراقب سؤاالً حول ما إذا كانت منظمة العمل            . مجع البيانات كعامل أساسي لرسم السياسات     

 عن طريق مقارنة  الدولية لديها برامج جلمع البيانات اإلحصائية وما إذا كان من املمكن تنسيق السياسات بشأن التمييز              
 .اإلحصاءات الوطنية

رئيس فرع املساواة والعمالة، منسق حقوق اإلنسان، (وأشار مراقب آخر إىل املالحظة اليت أبداها يل سويبتون  -٣٩
يف الدورة الثالثة للفريق العامل احلكومي الدويل عندما حتدث كمحاضر خبصوص إعداد معايري        ) مـنظمة العمل الدولية   

ة لتعزيز وحتديث الصكوك الدولية ملكافحة العنصرية، والتمييز العنصري، وكُره األجانب، وما يتصل             دولـية تكميلـي   
 ".حل مشكلة التمييز العنصري مستحيل بدون مجع البيانات"بذلك من تعصُّب جبميع جوانبها، فذكر أن 
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لبيانات الذي هو مفيد لبلوغ هدف      وكـّرر العديـد من املراقبني رأياً بأن مثة حاجة إىل إجياد توازن بني مجع ا                -٤٠
 .مكافحة العنصرية، ومجع البيانات الذي ميكن أن ُيستعمل لغايات سلبية وأن يكون لـه أثر عكسي على حماربة العنصرية

وأشـارت مراقـبة إىل وجود حاجة إىل ُنهج مناِسبة لكل جمتمع يعاين من التمييز العنصري لتحقيق اإلدماج                   -٤١
وباإلضافة إىل ذلك، شّددت على ضرورة تركيز اجلهود        . حدرين من أصل أفريقي يف سوق العمل      الكامل للسكان املن  

 .على التدابري األكثر حظاً من النجاح

، يف إطار   "الشبكة األوروبية ملكافحة العنصرية   "وأشـارت إيفلني دوسو، ممثلة املنظمة غري احلكومية املسماة           -٤٢
وفيما يتعلق بلكسمربغ، ذكرت أن     . ييز العنصري هي انتهاكات حلقوق اإلنسان     عرضها، إىل أن أعمال العنصرية والتم     

وهذا الوضع يفسره املوقع اجلغرايف للبلد الذي كان عرب تارخيه          .  يف املائة من السكان هم من جنسية أجنبية        ٣٨حوايل  
راً من السبعينات، عند انتعاش     بلـداً للعـبور ولكن أيضاً لالستقبال والذي، إضافة إىل ذلك، أصبح بلداً للهجرة اعتبا              

والواقع أن . وأخرياً، فإن كثرة وجود األجانب مرتبطة بسياسة البلد التقييدية من حيث منح اجلنسية           . قطاعـه املنجمي  
 .قانون لكسمربغ ال يسمح حالياً بوجود جنسية مزدوجة

ن عن عمل، غري أن االفتقار إىل     اجلماعـة األوروبـية تضر من ناحية ما باألفارقة الذين يبحثو          " أولويـة "إن   -٤٣
وأضافت السيدة دوسو أنه يوجد عنصرية      . الـبحوث والدراسـات يف هذا امليدان جيعل من الصعب فحص املوضوع           

وينبغي معاجلة املشاكل املتعلقة مبواقف بعض املوظفني معاجلة أكثر جدية بكثري           . كامنة يف العديد من املؤسسات العامة     
فتدريب . إن قمع هذه املواقف والتصرفات أمر هام بالتأكيد، بيد أن التدريب ال يقل عنه أمهيةً           . ممـا تعـالَج به حالياً     

 ".محاة حقيقيني حلقوق اإلنسان"هؤالء املهنيني على احترام حقوق اإلنسان واحترام الفوارق أمر أساسي جلعلهم 

". تكافؤ الفرص والعمالة"دة، حبثاً بعنوان وقدم خوليو فونديز، أستاذ احلقوق يف جامعة وارويك، اململكة املتح -٤٤
 مثل التعيينات، أو الترقيات، أو اختيار       -يعين أن تتخذ القرارات املتعلقة بالعمالة       " تكـافؤ الفرص  "وذهـب إىل أن     

وينبغي .  على أساس اجلدارة؛ فال ينبغي مراعاة عوامل مثل العرق أو األصل اإلثين أو القومي-خمططات تدريبية خاصة   
. م استعمال عوامل سوى املؤهالت، والقدرة على القيام بالعمل، واخلربة ذات الصلة يف اختيار وتعيني املرشحني               عـد 

 .والقصد من هذا النهج هو ضمان معاملة مجيع املرشحني للوظائف على قدم املساواة واحترام مبدأ تكافؤ الفرص

فالتمييز املباشر حيدث عندما حيرم رب العمل . ة للتمييزونـاقش السيد فونديز اجلوانب املباشرة أو غري املباشر        -٤٥
ومن السهل الوقوف على . وهذا ينطوي على قصد متييزي. شخصاً ما من العمل بسبب عرقه، أو لونه أو أصله القومي       

إال أنه ميكن أيضاً    . القصـد مـىت ذكـر رب العمل صراحة أو ضمناً أنه ليس مستعداً لتوظيف أفراد من عرق معني                  
وميكن استخالص هذا االستدالل مىت رفض رب العمل توظيف فرد . سـتدالل عـلى القصد من سلوك رب العمل   اال

وميكن أن يشكل هذا    . مؤهـل من أفراد عرق معني، وبقيت الوظيفة متاحة ملرشحني مبؤهالت مماثلة من عرق خمتلف              
 .وعةالسلوك متييزاً مباشراً ما مل يستطع رب العمل تربير قراره على أسس مشر

وحيدث هذا الشكل من التمييز إذا كان للسياسات أو املمارسات          . كمـا ميكن أن يكون التمييز غري مباشر        -٤٦
ورمبا كان هذا الشكل من التمييز      . املؤسسـية أثر على استبعاد أفراد من فئات معينة من فرص العمل استبعاداً منهجياً             
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وهو حيدث إذا ما كانت متطلبات العمل اليت تبدو         .  استئصال غريه  واستئصاله أيضاً أصعب من   . أكثر انتشاراً من غريه   
وتشتمل هذه املتطلبات على قيود الطول أو الوزن، أو الشهادة          . حـيادية تسـتبعد باسـتمرار أفراداً من جنس معني         

 .املدرسية أو غري ذلك من املتطلبات الرمسية اليت ال صلة هلا بالعمل احملدد

ىل أن العالجات القانونية ضد التمييز ُيقصد منها تأكيد مبدأ تكافؤ الفرص من جديد وذهـب السيد فونديز إ    -٤٧
بيد أن مبدأ تكافؤ الفرص حمدود حتديداً هاماً من حيث إنه ال يراعي اآلثار املعاصرة للسياسات التمييزية                 . واسـتعادته 

رغة هي أن ُيطلب من أرباب العمل اختاذ        وخلص إىل أن إحدى السبل املعقولة للخروج من حلقة التمييز املف          . املاضـية 
 .تدابري إجيابية لضمان القضاء فوراً على احلواجز املنظورة وغري املنظورة اليت تولد أمناط التمييز السائدة

ويف املناقشة اليت تلت، الحظ أحد املراقبني أن العديد من األعمال يف القطاع العام خمصصة بصورة مشروعة                   -٤٨
 . مرتبطون ارتباطاً شديداً بسلطة الدولة وبالطريقة اليت تعمل هباللمواطنني ألهنم

وأشـار أحد املراقبني عن منظمة غري حكومية إىل الصلة املباشرة بني العنصرية والبطالة وإىل كيفية ارتباطهما                  -٤٩
 .باالفتقار إىل الفرص التعليمية وبالفقر

فيما يتعلق بالنساء السود بلغ حداً حبيث أصبح من األمهية          والحظ مراقب آخر أن عدم املساواة بني اجلنسني          -٥٠
وبالرغم من شدة صعوبة تقييم اإلطار الزمين الذي تلزم فيه تدابري إجيابية،            . مبكان اختاذ تدابري إجيابية لعكس هذا االجتاه      

 .فإن عدم اليقني هذا ال يؤثر يف حقيقة كوهنا ضرورية

على أهنا ليست . الرجوع إليها باستمرار، أال وهي اإلرادة السياسيةوأشـار مراقـب آخر إىل قضية يتوجب         -٥١
وطرح . فالدول لديها أدوات خمتلفة، وال بد من إيالء اإلرادة السياسية مستوى معيناً من األولوية             ". طلقـة سـحرية   "

 .سؤاالً حول كيفية إمكانية توليد اإلرادة السياسية ومصدرها

يتني أنه يف حني أن بعض البلدان جتتذب مهاجرين من ذوي التعليم واملهارات             وذكر مراقبان عن منظمتني دول     -٥٢
العالية من سائر أحناء العامل، فإن الوضع املهين والعمالة املؤهلة خيضعان حلواجز اللون املنهجية اليت تؤثر بالدرجة األوىل                  

 .على املهاجرين من أفريقيا

تكافؤ الفرص يف العمل يف     " حقوق اإلنسان، عرضاً بعنوان       باسكال أوبيمبو، وهو خبري يف     -وقـدم جـون      -٥٣
وذكر أن العمل هو امليدان من احلياة اليومية الذي يرد ". القطاع العام بالنسبة إىل األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي

 الوطين يف إطـاره أكـرب عـدد من البالغات عن حاالت التمييز إىل املنظمات واملؤسسات املتخصصة على املستويني           
وما زال التمييز يف العمل ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي مدعاة لقلق كبري يف أغلبية البلدان الغربية،                  . والدويل

 ).شروط العمل، وتوزيع املهام، واحلصول على تدريب مستمر، واجلزاءات، والتسرحيات(يف العمالة ويف احلياة املهنية 

هها السكان املنحدرون من أصل أفريقي يف الوصول إىل سوق العمل يف القطاع وإليضاح الصعوبات اليت يواج -٥٤
األوىل حصوهلم على مستوى متوسط أدىن من حيث املؤهالت أو التدريب؛ : العام واالندماج فيه، ميكن وضع فرضيتني    

 .والثانية هي التمييز املباشر يف العمالة يف سوق العمل بالقطاع العام
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فحىت اإلحصاءات  . يز يف العمالة ظاهرة ال ُيجحد وجودها، فال يزال من الصعب تقييم أمهيتها            وإذا كان التمي   -٥٥
 .العاملية املقدمة من معاهد استطالع ال تسمح بفهم املشكلة بتعقيدها

. إن ظاهـرة التميـيز يف العمالة ليست مقصورة على بلد بعينه؛ إذ هناك بيانات متاحة من دراسات مقارنة                   -٥٦
التمييز يف العمالة يف القطاع العام ال ختتلف اختالفاً واضحاً عن طرق مكافحة التمييز يف جماالت أخرى من                  ومكافحة  

 .احلياة اليومية

وتنطوي هذه املكافحة على حماربة التصرفات التمييزية، وخاصة يف اجملال القانوين، مبصاحبة الضحايا، ولكن               -٥٧
 .لتوعية، والتدريب والتعبئة ضد التمييزأيضاً بالعمل الوقائي من خالل تدابري ا

التمييز يف  "وقـدم بـول سامبوك، نائب رئيس اللجنة االحتادية السويسرية املناهضة للعنصرية، عرضاً بعنوان                -٥٨
 ".العمل ضد األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي

وبالرغم من  . يات مكافحة العنصرية  وقال إن التمييز يف دنيا العمل يعترب من أعقد املشاكل املتصلة باستراتيج            -٥٩
الفجـوات املنهجـية، فقد أمكن خالل السنوات املاضية تكوين فكرة عن التمييز ضد األشخاص املنحدرين من أصل                

ففي سويسرا أيضاً، استعملت هذه الطريقة      ". االختبار"أفـريقي يف العمل، وخاصة بفضل اللجوء إىل الطريقة املسماة           
وهذه اخلطوة القائمة على املكاملات     . ن التمييز يف حصول املهاجرين الشباب على العمل       مؤخـراً كأسـاس لدراسة ع     

اهلاتفـية أو املراسلة املباشرة مع املسؤولني عن التوظيف، يقوم هبا مرشحان مؤهالهتما متماثلة ولكن أحدمها ينتمي إىل            
وقد دلت هذه االختبارات بالتأكيد على . و اللوناألغلبية واآلخر إىل جمموعة أقلية من حيث األصل، أو املذهب اإلثين أ

 .وجود خمططات أو عمليات متييزية وممارسات يف التوظيف تتسم بنطاق واسع من التحيزات والتصرفات التمييزية

أمـا اللجوء إىل التدابري اإلجيابية، يف إطار السياسات الوطنية ملكافحة العنصرية، فبعيد كل البعد اآلن عن أن                   -٦٠
وهذه هي احلالة، مثالً، يف فرنسا أو سويسرا،       . مثل فرض احلصص  " املتشدد" باإلمجاع، وعلى كل حال بشكلها       حيظى

ومن ناحية أخرى، . حيـث رفض الربملان كل سياسة مضادة للتمييز تستند إىل احلصص عند طرح املسألة لصاحل املرأة              
 . وتشوه قواعد سوق العمل- مبا يضر أغلبية اجملتمع -حفة فإن هذه التدابري غالباً ما يثبت أهنا متنح فوائد بصورة جم

القائمة على احلفز والناحية العملية مثل طرق التوظيف املتفقة         " املتساهلة"قائمة واسعة من التدابري املسماة      وهناك   -٦١
ستعمال هذه الطريقة   وميكن للمسؤولني ا  . مع مبدأ عدم التمييز فضالً عن تطبيق قواعد مناهضة للعنصرية يف مكان العمل            

 .استعماالً منهجياً عند اختاذ أي إجراء من إجراءات التعهد من جانب اإلدارات العامة واملؤسسات اخلاصة على السواء

ويف املناقشـات الـيت تلـت، سأل املراقب عن الكونغو عن كيفية استعمال صكوك حقوق اإلنسان املتصلة         -٦٢
وشدد أيضاً على   . رد وجود صكوك قانونية ال مينع تعريض الناس للتمييز        مبكافحـة التميـيز على أفضل وجه، ألن جم        

 .اإلرادة السياسية كعامل أساسي يف تنفيذ تدابري غري متييزية

وقدمـت فرينيليا راندال عدداً من األمثلة على التمييز يف العمالة بالواليات املتحدة وعلى فائدة العمل اإلجيايب    -٦٣
 .تفرضها املمارسات التمييزية على إمكانية احلصول على العمليف التصدي للقيود اليت 
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  العنصرية والصحة-باء 

رانـدال، أستاذة القانون يف جامعة دايتون، الواليات املتحدة األمريكية، عرضاً بعنوان            . قدمـت فرينيلـيا ر     -٦٤
األمريكتني ويف أوروبا بضمان  الذي يعاين منه املنحدرون من أصل أفريقي يف    `العجز يف صحة السود   `القضـاء على    "

، وناقشت تكافؤ فرص احلصول على الرعاية الصحية اجليدة كقضية حامسة تواجه            "احلصـول على رعاية صحية جيدة     
 .السكان املنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون معيشة يف الشتات

 أمام السكان املنحدرين من أصل      وذهبت السيدة راندال إىل أن فرص الوصول االقتصادية تشكل حاجزاً هاماً           -٦٥
وتستند احلواجز العرقية اليت تعترض سبيل الرعاية الصحية،        . أفريقي الذين يعيشون يف بلدان بدون رعاية صحية شاملة        
كما أن نقص احملترفني الصحيني السود يزيد من التأثري على . يف جزء منها، إىل عدم إتاحة اخلدمات يف جمتمعات السود      

 .ية الصحية بتقييد مسامهات السود يف نظام الرعاية الصحيةإتاحة الرعا

ولـيس هناك هنج واحد من شأنه أن يعاجل معاجلة مناسبة املشكلة املتعددة اجلوانب املتمثلة يف كفالة حصول                   -٦٦
ة احلصول ويؤثر العرق، مبعزل عن االقتصاد، يف إمكاني. السكان املنحدرين من أصل أفريقي على الرعاية الصحية اجليدة

وعليه، ولتحسني صحة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف . عـلى الرعاية ويف نوع وجودة الرعاية الصحية املتلقاة     
فال بد أن تكون مؤسسات . األمريكتني ويف أوروبا، فال يكفي جمرد إزالة احلواجز االقتصادية اليت تعترض سبل الوصول

 . أي أهنا ال بد أن تكون متاحة وعادلة-ن ذلك الرعاية الصحية يف املتناول بل أكثر م

وبـدأت أليسـيا إيلي يامني، األستاذة يف دائرة سياسة وإدارة الصحة، كلية الصحة العامة جبامعة هارفارد،                  -٦٧
الواليـات املـتحدة األمريكـية، عرضها عن استعمال البيانات واملؤشرات اإلحصائية لرصد وتعزيز احلقوق الصحية                

حدرين من أصل أفريقي، مشرية إىل الناشط األمريكي يف ميدان احلقوق املدنية، الدكتور مارتن لوثر كينغ،                للسكان املن 
 ".التمييز يف الصحة هو أقسى مجيع أشكال التمييز"الذي أكد أن 

العهد  من ١٢وأقامت السيدة يامني عرضها على األحكام األساسية املتعلقة باحلق يف الصحة والواردة يف املادة  -٦٨
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع       `٤` )ه(٥الـدويل اخلـاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واملادة          

أشـكال التمييز العنصري، اليت دعت الدول األطراف إىل حظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله وضمان                 
 اللون أو األصل القومي أو اإلثين، يف املساواة أمام القانون، وخاصة يف             حق كل فرد، بدون متييز على أساس العرق أو        
 .التمتع باحلق يف الصحة العامة والرعاية الطبية

: وأكدت أن استعراض هذه املعاهدات، إىل جانب الوثائق التفسريية األخرى، يؤكد أن احلق يف الصحة يشمل -٦٩
 مبا يف ذلك ظروف البيئة واملعيشة اليت تشكل العوامل االجتماعية احملددة -الرعاية الصحية والظروف الصحية مجيعاً ) أ(

 .املشاركة الفعالة يف القرارات اليت متس رفاه الفرد أو اجملموعة) ب(للصحة؛ و

وإن إزالـة التفاوتات الصحية القائمة على أساس عرقي تقتضي مجع البيانات عن العوامل اليت تتخطى قطاع                  -٧٠
وفيما يتعلق بالفرق بني مؤشر صحي واحلق يف مؤشر صحي، أشارت إىل عمل املقرر اخلاص               .  هلا الصـحة والتصدي  
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املعين حبق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه، السيد بول هنت، الذي يعتقد أن                    
ددة للحق يف الصحة أو سوى ذلك، مؤشـر احلـق يف الصحة مستمد من، ويعكس، ويرمي إىل رصد حتقيق معايري حم     

 .وعادة بغية مساءلة شخص عليه واجبات

ومع أن مجع بيانات    . إن احلاجـة إىل إزالـة التمييز العنصري تنطبق على قياس سياسات وسلوك احلكومات              -٧١
ة منتظمة  فال بد من إنشاء آليات مناسبة لتحليل البيانات بصور        . مفّصـلة يشـكل حتديـاً، إال أنه ال يكفي حبد ذاته           

وينبغي هلذه اآلليات،   . ومنهجية بغرض الكشف عن التفاوتات العنصرية، ومن مث تقومي هذه التفاوتات وتوفري املساءلة            
الـيت هـي اليوم نادرة الوجود على املستوى القطري، بل يف البلدان الثرية، أن تكون موجودة على كل من املستوى                     

 .الوطين والدويل

أن توفر فهماً جديداً    ) أ: (ؤشرات اإلحصائية، عند فهمها واستعماهلا استعماالً مناسباً      وميكـن للبـيانات وامل     -٧٢
أن تقدم  ) ب(ملشـاكل صـحة السـكان املنحدرين من أصل أفريقي بتحديد جماالت وأمناط اإلغفال أو االنتهاك؛ و                

قارنات، وأن تقترح اجتاهات    معلومـات منهجـية فيما يتعلق بالتفاوتات فضالً عن العوامل للمساعدة يف الرصد وامل             
أن تعزز الوعي العام واملناقشة العامة حول أحوال صحة السكان          ) ج(السياسـات عـلى املستويني الوطين والدويل؛ و       

أن توضح بإجياز قيمة إزالة التمييز العنصري       ) د(املـنحدرين من أصل أفريقي، وأن ُتربز القضايا والتفاوتات احملددة؛ و          
ية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي فضالً عن غريهم من ضحايا العنصرية، والتمييز العنصري،              ومحاية احلقوق الصح  

 .وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

وقدمـت الدكـتورة فلورانس نانتوليا، وهي طبيبة أطفال استشارية من سويسرا، عرضاً عن التفاوتات اليت                 -٧٣
اإليدز، وأمراض  /واألمهات، وحتصني األطفال، وفريوس نقص املناعة البشري      نشأت يف ميادين معدالت وفيات الرُّّضع       

وبدأت عرضها بالتأكيد على وجود اعتراف وتوثيق جيد بأن جمموعات          . القلـب، والسـرطان، واألمـراض املعدية      
 .األقليات أقل حظاً يف سائر أحناء العامل بسبب القوى االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت هتمشها

 وليد  ١ ٠٠٠لكل  ) الذين تقل سنهم عن سنة واحدة     (وُيعرَّف معدل وفيات الرُّّضع بأنه عدد وفيات الرُّّضع          -٧٤
وتدل الدراسات على أن معدل وفيات الرُّّضع هو مؤشر جيد لقياس الوضع الصحي جملموعات من               . حـي يف سنة ما    

وقد شهدت معظم البلدان املتقدمة اخنفاضاً يف معدل        . لوالدةالسكان كما أنه عامل هام لتأثريه على العمر املتوقع عند ا          
أما . ٢٠٠٠ سنة حبلول عام ٧٥ وليد حي مع جتاوز العمر املتوقع ل  ١ ٠٠٠ لكل ١٠وفيات الرُّّضع إىل مستويات تبلع 

دل وفيات الرُّّضع   درجة اخنفاض معدل وفيات الرُّّضع عرب البلدان النامية فكان بطيئاً وأقل شأناً، إذ ما زال مستوى مع                
وقد لوحظ نفس التفاوت داخل     .  بلداً يف أفريقيا ومنطقة الكارييب     ٣٩ وليد حي يف أكثر من       ١ ٠٠٠ لكل   ١٠٠يبلغ  

 . البلدان عرب اجملموعات اإلثنية العرقية وجمموعات األقليات يف كل من البلدان املتقدمة والنامية

وولَّد هذا  . قسط كبري من البحث، وخاصة يف الواليات املتحدة       ويف اآلونة األخرية، حظيت هذه التفاوتات ب       -٧٥
البحـث أدلة على أن السكان املنحدرين من أصل أفريقي لديهم باستمرار مستويات أعلى من معدل وفيات الرُّّضع،                  

 .رائهمنظراً لشدة ارتفاع معدل اخلداش والعدوى، وبالتايل وضع صحي أدىن وعمر متوقع عند الوالدة أقل مما لدى نظ
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 وليد  ١٠٠ ٠٠٠وأوضحت الدكتورة نانتوليا أن معدل وفيات األمهات يعرَّف بأنه عدد وفيات األمهات لكل               -٧٦
 ١٠٠ ٠٠٠ وفاة لكل  ١٥٠وقد شهدت التسعينات اخنفاضاً ملحوظاً يف معدل وفيات األمهات من           . حـي يف سـنة ما     

 ولوحظ مرة أخرى وجود تفاوتات باستمرار       . على نطاق العامل   ١٩٩٨ يف عام    ٥٧ إىل   ١٩٥٠ولـيد حي يف عام      
 وكانت معدالت وفيات األمهات عالية يف اجملموعات      .  اإلثنية وجمموعات األقليات   �عـرب اجملموعـات العرقـية       

 االقتصادية ذات الدخل املنخفض، بل هي أعلى من ذلك بكثري يف البلدان النامية حيث تبلغ حالياً                 �االجتماعية  
وتشري الدراسات إىل أن معدالت وفيات األمهات السود هي أعلى من           .  الواليات املتحدة  مائة ضعف مثيالهتا يف   

 .املتوسط الوطين

والسكان املنحدرون من أصل أفريقي لديهم ميل وراثي الرتفاع وشدة خطورة ضغط الدم مما يسفر عن مزيد           -٧٧
ويؤثر مرض  . د للسكتة مرتفع بوجه خاص    وتعرُّض املسنات السو  . مـن التعقيدات، وهذا حيدث أيضاً يف سن مبكرة        

ويزداد تشخيص السرطان الذي يتسبب يف      . السكري تأثرياً سلبياً على مرض القلب، مما يزيد من خطر املرض والوفاة           
وحيول التفاوت يف تغطية العناية الطبية دون الوصول إىل الربامج والعالجات الوقائية            . سـوء الصـحة والوفاة عموماً     

 .ض أو منع التعقيدات وما قد ينشأ عنها من وفاةملكافحة املر

اإليدز وآثاره املدمرة على شعوب أفريقيا جنوب الصحراء الكربى موثقة    /إن وباء فريوس نقص املناعة البشري      -٧٨
اإليدز وتويف  / مليون من السكان املصابني بفريوس نقص املناعة البشري        ٤٠، كان هناك    ٢٠٠١ففي عام   . توثيقاً جيداً 

وتشري البيانات احلديثة إىل أن عدوى فريوس نقص املناعة البشري تزداد يف البلدان             . يني من املرض يف ذلك العام      مال ٣
املـتقدمة ازديـاداً أسرع بني صفوف السكان السود وغريهم من أفراد األقليات بسبب السلوك املنطوي على أخطار                  

انون من املرض، بينما يتاح للمرضى من البلدان املتقدمة كامل والكفاح مستمر لتأمني العالج للفقراء الذين يع      . عالـية 
 . سنوات١٠الفرص للعالج منذ أكثر من 

واألحبـاث والتجارب مستمرة للتدليل بوضوح على وجود تفاوتات يف الوضع الصحي بني خمتلف جمموعات              -٧٩
مبكان الدعوة عاملياً لسياسة قوية ومطردة، ومن األمهية . السكان وأن السكان املنحدرين من أصل أفريقي هم أسوأ تأثراً

 االقتصادية ووضع خطط عمل لعكس      �عـلى املستويني اإلقليمي والقطري، للتصدي حلاالت الالمساواة االجتماعية          
 .هذا االجتاه

 بيري بولييه، وهو مستشار يف منظمة الصحة العاملية، عن العنصرية مع التركيز خاصة على      �وحتـدث جـان      -٨٠
وذكر أن الصحة والعنصرية    .  املـنحدرين مـن أصـل أفريقي وعلى االستثمار من منظور حقوق اإلنسان             السـكان 

فالتحسينات يف الوضع الصحي ال تأيت إال من خالل سياسة          : واالسـتثمار أمـور مـترابطة تـرابطاً فريداً من نوعه          
 .ز والفقر، اليت متتد جذورها عرب التاريخواستراتيجية شاملة ترمي إىل استئصال آثار االجحاف، والالمساواة، والتميي

بولييه أن التخطيط السليم يف الصحة هو جزء من كل قطاع من التخطيط الوطين تقريباً، شأنه                والحـظ السيد     -٨١
وعلى النقيض من ذلك، فإن كل جزء تقريباً من االستراتيجية الوطنية يشتمل على             . شأن إقامة العدل والعالقات اخلارجية    
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وهذا املبدأ، الذي سبق ذكره يف عدة حمافل، يعاد ذكره هنا ألن معظم             . تدهور الوضع الصحي  / عناصر حتسني  عنصر من 
 .سياسات الدول ُتنتهج بصرف النظر عن اآلثار السلبية على السكان املنحدرين من أصل أفريقي وغريهم من األقليات

ألفريقية إىل بيانات إحصائية تبني أن أفريقيا جنوب     ويف املناقشـات الـيت تلت، أشار املراقبون عن اجملموعة ا           -٨٢
وجرى . اإليدز، واملالريا والسل  /الصـحراء الكـربى تعاين أشد معاناة من األمراض مثل فريوس نقص املناعة البشري             

التشديد أيضاً على أن الوضع الصحي للسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف بعض البلدان احملددة هو أسوأ من وضع                   
ووفقاً ملنظمة الصحة العاملية، ليس هناك أدلة علمية تشري إىل أن هذه التفاوتات تعود إىل أسباب                . واطـنني اآلخرين  امل

. وراثـية وأن الفقر، وانعدام احلصول على اخلدمات الصحية، وانعدام املعلومات، هي األمور املسؤولة عن ذلك عادة                
كما أثار املراقبون عن اجملموعة     . تد جذورها إىل التمييز العنصري    والحظـت منظمة الصحة العاملية أن هذه العوامل مت        

، والسيشتوسومية، والطفيليات املعوية،    )داء الفيل (األفريقـية مسـألة األمـراض املهملة مثل داء اخليطيات اللمفاوي            
 وخاصة فيما يتعلق    ، وربطوا بينها وبني الفقر، والتمييز والوصمة،      )داء املثقبيات األفريقي  (واجلـذام، ومـرض النوم      

ودعوا أوساط األحباث الدولية بوجه عام، ومنظمة الصحة العاملية بوجه خاص،           . بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي    
واملـنظمات الدولية املختصة، إىل دعم البحث إللقاء الضوء على التفاوتات الصحية واالستثمار يف وضع وتعزيز النظم        

القيام بذلك لوحدها وتقدمي الدعم هلا، بغية زيادة حصول السكان املنحدرين من أصل             الصحية يف البلدان العاجزة عن      
 .أفريقي على الرعاية الصحية وحتسني نوعيتها

فقد بّين العديد من    . والحظ مراقب عن منظمة غري حكومية أن قضية الصحة والعنصرية تشكل حلقة مفرغة             -٨٣
كما دلت دراسات شىت على أن السكان       . بب الكامن وراء املرض   الدراسـات احلديـثة أن العنصـرية ذاهتا هي الس         

املـنحدرين من أصل أفريقي يعانون من شواغل الصحة العقلية املتعلقة بالالمساوة االجتماعية والسياسية واالقتصادية،               
وأمراض ويعـانون أيضـاً من ارتفاع مستويات القلق، والكرب، واألمراض املتعلقة بالكرب، مثل ارتفاع ضغط الدم                 

 .القلب اليت هلا آثار مدمرة

وذكرت السيدة  . وشددت السيدة يامني على ضرورة مجع بيانات مفصلة موثوقة وإنشاء آليات لتحليلها بدقة             -٨٤
. راندال أن قوانني الواليات املتحدة كثرياً ما تستبعد املهاجرين املقيمني بصورة شرعية من احلصول على الرعاية الصحية

كما .  سامبوك، فيما يتعلق بالتشريع املكافح للعنصرية، إن اخليار هو بني العقوبات املدنية واجلنائية             وقالـت السـيدة   
وكررت السيدة  ). العنصرية غري املباشرة  (أكدت أن األحكام احليادية املنصوص عليها يف القوانني هلا آثار متييزية أحياناً             

 .يل على العنصرية غري املباشرةيامني القول إن البيانات املفصلة هي حامسة للتدل

واتسع نطاق املناقشة فشمل قضية حقوق امللكية ومحاية املعارف التقليدية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي،                -٨٥
 .الذين كثرياً ما تستغلهم صناعة املستحضرات الصيدالنية دون تقدمي تعويض ألولئك الذين يتقامسون املعارف التقليدية

يا فيليغاس، وهي أمينة مظامل يف ميدان الصحة والضمان االجتماعي يف فنـزويال، عن االستثمار              وحتدثت آس  -٨٦
والحظت السيد فيليغاس أن حكومة فنـزويال أحرزت قسطاً كبرياً . الصحية والصحة العامة يف بلدها/يف الربامج الطبية
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.  ضمان االندماج االجتماعي وعدم التمييز     مـن التقدم يف السنوات األربع األخرية يف وضع سياسات صحية ترمي إىل            
 . وهناك اآلن سياسة قائمة يف القطاع الصحي تضمن إتاحة الرعاية للجميع جماناً

ومشلت عروض احملاضرين استفسارات عن الوضع اخلاص للسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف بلدان أمريكا  -٨٧
الة للرعاية الصحية تستهدف أكثر اجملموعات تعرضاً لألمراض، مثل         وأوصى أحد املندوبني بوجود سياسة فع     . الالتينية

 .السكان األصليني، والسكان املنحدرين من أصل أفريقي، والسكان املنحدرين من أصل خمتلط

  العنصرية والسكن�جيم 

عرضاً قـدم جوزيف شيكال، وهو منسق شبكة احلقوق السكنية والعقارية التابعة للتحالف الدويل للموئل،                -٨٨
وأوضح يف البداية أن    ". االسـتثمار يف اإلسـكان والعنصرية املؤثرة يف السكان املنحدرين من أصل أفريقي            "بعـنوان   

وهذا التقاطع ناشئ عن    . موضـوع حبـثه يقـع يف التقاطع بني حقوق اإلنسان يف السكن الالئق والتحرر من التمييز                
فاالتفاقية . عاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية املعتمدة منذ الستينات      اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان كما أنه مقنن يف م        

الدولـية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري جتسد حق اإلنسان يف سكن الئق وحظر التمييز حتديداً يف سياق                   
 . منها`٣` )ه(٥املادة 

السياسة العامة املؤثرة يف ميزانيات وأوضـح السـيد شيكال من خالل جمموعة من األمثلة العملية كيفية متييز             -٨٩
وأكد أن جلنة احلقوق االقتصادية     . السـكن وأمنـاط االستثمار ذات الصلة ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي            

يتألف :  بشأن احلق يف السكن الالئق الذي ينص على        ٤واالجتماعية والثقافية أصدرت إرشادات يف تعليقها العام رقم         
إتاحة اخلدمات واملرافق واهلياكل األساسية؛     ) ب(ضمان احليازة القانوين؛ و   ) أ: ( العناصر التالية  من" السـكن الالئق  "
ــناول؛ و ) ج(و ــكن يف املت ــون الس ــكىن؛ و) د(ك ــية للس ــول؛ و ) ه(القابل ــية الوص ــع؛ ) و(إمكان  املوق
ن الالئق مبعزل عن حقوق اإلنسان      وكما ورد يف التعليق العام، ميكن النظر إىل احلق يف السك          . املالءمـة الثقافية  ) ز(و

 .األخرى الواردة يف العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وغريمها من الصكوك الدولية املنطبقة

وباإلضافة إىل العالجات . وملكافحة التمييز، هناك عالجات شىت تتسق مع استحقاق حقوق اإلنسان للتعويض -٩٠
راد أو الطبقات، ميكن أن تكون التدابري التصحيحية لتقومي التمييز املاضي من خالل             املتعلقة بضحايا اإلجراءات من األف    

وإن احترام الدولة اللتزامها بضمان عدم التمييز يف سياستها العامة يقتضي التقيد            .  أيضـاً  تدابـري إجيابـية فعالـة     
م حق اإلنسان يف السكن الالئق والدفاع       بااللتزامات القانونية واإلرشادات املتعلقة بالوالية القضائية يف سبيل احترا        

 .عنه وتعزيزه وإعماله

وقـدم سلمان إيرغودن، رئيس قسم سياسة وتنمية السكن ومنسق برنامج حقوق اإلنسان لألمم املتحدة يف                 -٩١
ن قضايا السكا : التحدي العاملي بشأن اإلسكان واملستوطنات البشرية     "املوئـل الـتابع لألمـم املتحدة، عرضاً بعنوان          

 ".املنحدرين من أصل أفريقي ويف أفريقيا
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 يف املائة، أي أن سرعته      ٤ويف أفريقـيا أعلى معدالت النمو احلضري يف العامل إذ يبلغ متوسط النمو السنوي                -٩٢
 يف املائة من جمموع السكان بالقارة يف     ٣٧ويعيش حالياً   . تـبلغ تقريـباً ضعفي سرعة النمو يف أمريكا الالتينية وآسيا          

وتشري هذه االجتاهات .  يف املائة من جمموع السكان٥٣ ُيتوقع أن يرتفع عدد السكان إىل    ٢٠٣٠ن، وحبلول عام    املـد 
وتكشف االجتاهات احلالية عن أن     . إىل أن أفريقيا مل تعد القارة األقل حتضراً يف العامل؛ فقد حلقت بآسيا هبامش طفيف              

 اليت سيزيد فيها عدد السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع بأكثر            أفريقـيا جنوب الصحراء الكربى هي املنطقة الوحيدة       
وتتجلى هذه املالمح االقتصادية واالجتماعية للقارة جتلياً واضحاً جداً يف          . ٢٠١٥ و ١٩٩٠ مليون بني عامي     ١٠٠من  

ين من  وميكن وصف ظروف سكن السكان املنحدر     . ظروف السكن مع تزايد األحياء الفقرية يف املستوطنات احلضرية        
 .أصل أفريقي الذين يعيشون يف الشتات ويف أفريقيا بأهنا أسوأ ظروف يف العامل

وذهب السيد إيرغودن إىل أن سياسية اإلسكان ينبغي أن تقوم على جمموعة متماسكة من األهداف األساسية،      -٩٣
ى االئتمانات اليت هي يف     مبا يف ذلك ضمان احليازة؛ وأسواق األرض الشفافة؛ واحلصول على اخلدمات؛ واحلصول عل            

 .املتناول؛ واحلماية يف ظل القانون، مبا يف ذلك احلماية من اإلخالء التعسفي؛ واحلصول على املعلومات، واإلدارة الفعالة

وكمـا تدل جتربة املوئل التابع لألمم املتحدة، فإن أهم عامل حيد من التقدم يف حتسني ظروف سكن ومعيشة                 -٩٤
 الدخل، وخاصة يف األحياء الفقرية، هو انعدام اإلرادة السياسية احلقيقية للتصدي للقضية بطريقة              اجملموعات املنخفضة 

وليس من شك يف أن اإلرادة السياسية، املصحوبة مبلكية وقيادة حملية، . مـنظمة، ومسـتدمية وعلى نطاق كبري أساساً   
والعرب املستخلصة من عدة    . فتاح النجاح وتعبـئة طاقات وقدرة مجيع أصحاب الشأن، وخاصة الناس أنفسهم، هي م           

 .بلدان تؤكد ما لإلرادة السياسية وااللتزام املطّردين من أمهية ودور أساسي

وال ينبغي التقليل من    . ومـن األمهية مبكان تعزيز حسن التدبري احلضري لدعم وضع سياسات فعالة للسكن             -٩٥
 اجملتمعيني احملليني واملواطنني أنفسهم، وينبغي وضع إطار مؤسسي أمهية دور السلطات احمللية، ومالّك األراضي والزعماء     

ومتشياً مع استراتيجيات وأهداف استئصال الفقر، فإن اعتماد هنج يقوم على احلقوق يف             . متكيين يشمل مجيع الشركاء   
 .ستضعفةتنمية اإلسكان هو أمر أساسي يف التصدي الحتياجات الفقراء وغريهم من اجملموعات األقل حظاً وامل

  التوصيات-ثالثاً 

يقـدم فـريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي التوصيات التالية إىل جلنة حقوق                  -٩٦
 :اإلنسان للنظر فيها يف دورهتا احلادية والستني

 توصيات عامة

لة موثوقة لقياس الالمساواة    ينبغي للدول منح أولوية لتحسني ومتويل النظم الرامية إىل مجع بيانات مفص            -١
بـني اجملموعـات االجتماعية احملددة، مبا فيها اجملموعات العرقية، بغية حتديد وتنفيذ التدابري التصحيحية               

 .املناسبة ملكافحة ما يتعرض لـه السكان املنحدرون من أصل أفريقي من عنصرية ومتييز عنصري
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فصلة موثوقة على نطاق واسع للجمهور، وأن       ينـبغي للدول أن تضمن إتاحة بيانات إحصائية م         -٢
يـنطوي تنفـيذ وتقييم السياسات والربامج القائمة على حتليل هذه البيانات على التشاور مع اجلمهور                

 .ومشاركته، مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدين

 القضاء على   ينـبغي للدول أن تضمن تنفيذ القوانني املناهضة للتمييز تنفيذاً شامالً وعملياً بغية             -٣
الظـروف اليت تؤدي إىل التمييز املؤسسي وغري املباشر املؤثر يف السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف                  

 .القطاعني العام واخلاص

ينـبغي تشـجيع الدول على استعمال منهجيات تقدير اآلثار العرقية لدى تقييم نتائج التشريع                -٤
 .املناهض للتمييز

تصدي للتمييز العنصري املستمر باختاذ تدابري إجيابية حمددة هتدف إىل          ينـبغي حث الدول على ال      -٥
التغلـب على التمثيل الناقص للسكان املنحدرين من أصل أفريقي وضمان إعادة توزيع املوارد والسلطة               

ويف هذا الصدد، سيوضع السكان املنحدرون من أصل        . على أساس عادل بني السلطة واجملموعة املهيمنة      
ى قدم املساواة وسيكونون مقتدرين بفضل بيئة مؤاتية من خالل املعاملة العادلة على مجيع              أفـريقي عـل   

 .مستويات اجملتمع، بغية التصدي للفوارق النامجة عن التمييز العنصري

ينـبغي للـدول أن ُتنشـئ، عند االقتضاء، برامج تدابري إجيابية تضمن تكافؤ الفرص للسكان                 -٦
ومشاركتهم يف السياسة، وإقامة العدل، واالقتصاد، والتعليم، والعمالة،        املـنحدرين مـن أصل أفريقي       

 .واخلدمات الصحية وسائر اخلدمات، سواء كانت عامة أو خاصة

وفقـاً ملبدأ ُحسن التدبري، ينبغي للدول وضع وإدماج تدابري إجيابية يف خطط العمل الوطنية من                 -٧
 باألحكام ذات الصلة من إعالن وبرنامج عمل ديربان     أجل حقوق اإلنسان ملكافحة وعالج التمييز، عمالً      

 .بغية ضمان مشاركة السكان املنحدرين من أصل أفريقي مشاركة فعالة

ينـبغي حـث الـدول، اعترافاً باملعاملة املتفاوتة القائمة على التمييز العرقي واجلنساين الذي          -٨
ق اإلعمال الكامل حلقوقهن االقتصادية     تواجهـه النساء والبنات املنحدرات من أصل أفريقي، مما يعو         

واالجتماعـية والسياسـية والثقافية واملدنية، على اعتماد وتنفيذ تدابري إجيابية لضمان حتقيق املساواة              
 .املوضوعية هلن حتقيقاً كامالً

ينـبغي للـدول ضـمان أن الـتدابري اإلجيابية اهلادفة إىل التعجيل بتحقيق املساواة املوضوعية                 -٩
ص املـنحدرين مـن أصـل أفريقي يف العمالة ويف سوق العمل تتصدى أيضاً حلالة اجملموعات                 لألشـخا 

 .املستضعفة من السكان املنحدرين من أصل أفريقي الذين هم ضحايا ألشكال متعددة من التمييز

يكرر الفريق العامل توصيته بإنشاء صندوق خاص لتيسري مشاركة املنظمات غري احلكومية اليت              -١٠
 .اهتمام خاص يف جمال اختصاص الفريق العاملهلا 
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 العنصرية والعمالة

ينبغي للدول ضمان تفصيل البيانات اإلحصائية الوطنية عن سوق العمل وفقاً ألمور منها اجلنس،    -١١
وميكن اعتبار املعايري املعترف هبا دولياً ذات       . واللـون، واألصل اإلثين، ومستوى التعليم، ونوع اجلنس       

والبيانات . من حيث العرق واللون هامة كذلك يف مجع هذه البيانات         " حتديد اهلوية "مة مثل   الصـلة العا  
املـتعلقة بالعزل املهين واملكاسب هي مؤشرات هامة يف تعقب الالمساواة والتمييز العنصريني يف أسواق               

 .العمل الوطنية

لى تنظيم جهاز الدولة حلماية ينبغي للدول اعتماد وتنفيذ تشريعات وطنية مناهضة للتمييز تنص ع -١٢
حـق السكان املنحدرين من أصل أفريقي من التمييز العنصري الذي يسببه أفراد عاديون، وتيسري قدرة                

 .الضحايا على التماس تعويض فعال

ينبغي للدول ضمان أن يكون وضع وتنفيذ التدابري اإلجيابية اهلادفة إىل التعجيل بتحقيق املساواة               -١٣
سكان املنحدرين من أصل أفريقي مصحوبني أيضاً بآليات رصد وتقييم قوية على املستوى             املوضـوعية لل  

وهذا سيضمن تنفيذها تنفيذاً فعاالً وسيساعد      . الوطين لتقدير أثر هذه التدابري اإلجيابية فيما بني األجناس        
 .يف فعالية تصحيح الالمساواة اليت يواجهها السكان املنحدرون من أصل أفريقي

ينـبغي للـدول واملـنظمات غري احلكومية اجلمع بني التدابري اإلجيابية ومحالت إذكاء الوعي               و -١٤
املسـتمرة على املستويني العاملي والوطين بغية حتقيق هنج أكثر منهجية واتساقاً يف إزالة احلواجز أمام عدم               

 . التمييز يف العمالة فيما يتعلق بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي

ي ملـنظمة العمل الدولية، اعترافاً بشكل العنصرية املتفشي واجللي الذي يواجهه السكان             ينـبغ  -١٥
املـنحدرون من أصل أفريقي يف العمالة ويف سوق العمل، أن تتخذ خطوات العتماد تدابري، مبا يف ذلك                  

أفريقي وضـع سياسات وبرامج من شأهنا أن تساهم يف إزالة التمييز ومتكني السكان املنحدرين من أصل                 
 .احلصول على العمل

ينبغي للدول استحداث مبادرات هتدف إىل مكافحة التمييز وتيسري تكافؤ الفرص، يف التوظيف              -١٦
ويف مكـان العمل على السواء، بتوفري وتيسري إمكانية احلصول على التدريب، وتكافؤ األجر واستقرار               

يف مناصب اإلدارة واإلدارة العليا ويف      الوظـيفة، وتعزيـز إدمـاج السكان املنحدرين من أصل أفريقي            
 .القطاعات واملهن اليت هم ممثَّلون فيها متثيالً ناقصاً

مع زيادة اهلجرة العاملية وما يصحبها من متييز يواجهه العمال املهاجرون من أصل أفريقي، ينبغي                -١٧
تعزز وصول هؤالء   حـث الدول على اختاذ تدابري ملموسة لوضع وتنفيذ سياسات وبرامج من شأهنا أن               

 .العمال إىل العمالة وأسواق العمل ومشاركتهم فيها
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ينبغي حث الدول على اعتماد تدابري إلزالة احلواجز اليت متنع السكان املنحدرين من أصل أفريقي  -١٨
 .ممن لديهم مؤهالت أجنبية إىل املهن واحلرف اليت تدخل يف نطاق ما حيوزونه من خربة وتعليم

تيسري التعاون  /يع املنظمات والرابطات العاملة يف مكافحة التمييز العنصري على تطوير         ينبغي تشج  -١٩
 .مع النقابات، ومنظمات أرباب العمل، واجملموعات األخرى املشاركة يف املمارسات املنصفة يف العمالة

تلقي وتناول  ينـبغي للدول إنشاء آليات حملية، مبا يف ذلك مكاتب أمناء املظامل، عند االقتضاء، ل               -٢٠
ومتابعة الشكاوى املقدمة من ضحايا التوظيف والتمييز املتعلق بالعمالة الذي ميس السكان املنحدرين من              

 .أصل أفريقي

 العنصرية والصحة

يؤيـد الفـريق العامل التوصيات املتعلقة بالعنصرية والصحة املقدمة من الفريق العامل احلكومي      -٢١
 إلعالن وبرنامج عمل ديربان، كما اعُتمدت يف الدورة الرابعة للفريق العامل            الدويل املعين بالتنفيذ الفعال   

 .احلكومي الدويل

ينـبغي للـدول دعـم مجع بيانات عرقية شاملة ومفصلة عن احلصول على معاجلة طبية وعن                   -٢٢
ق واجلنس  مجع بيانات بصورة اعتيادية ومنهجية تتعلق بالعر      ) أ: (الـتفاوتات يف هذه املعاجلة، مبا يف ذلك       

  االقتصـادية، مـن حيـث صـلتها بالوضـع الصـحي والرعاية الصحية؛               -والطـبقة االجتماعـية     
وخاصة تقدمي اخلدمات، والتشخيص    (مجـع بـيانات عن احلصول على الرعاية الصحية ونوعيتها           ) ب(

؛ )الصحةواملعاجلـة، وتوفر املرافق، وتوفر مقدمي اخلدمات، وغري ذلك من األنشطة واخلدمات املتعلقة ب             
 .إتاحة مجيع البيانات للجمهور) ج(و

ينـبغي للـدول أن ُتحسِّن وأن ُتنشئ، عند الضرورة، آليات وعمليات لتقييم البيانات الصحية      -٢٣
 االقتصـادية تقييماً منهجياً بغية الكشف عن التفاوتات القائمة على التمييز العنصري،             -واالجتماعـية   

 .نسان الدوليةبقصد تعزيز إنفاذ معايري حقوق اإل

ينـبغي للـدول دعم األحباث واملشاريع اليت تركز على فهم السبل السببية آلثار العنصرية على          -٢٤
 .الصحة، بغية تكييف التشريعات والسياسات االجتماعية العالجية وفقاً لذلك

 ينبغي للدول ضمان حصول السكان املنحدرين من أصل أفريقي على رعاية صحية جيدة، مبا يف               -٢٥
ويف هذا  . ذلـك الـربامج الوقائية، واملعاينة، والتشخيص، واملعاجلة، وخدمات املتابعة والرعاية اخلاصة           

 .الصدد، ينبغي للدول ضمان إتاحة العقاقري والعالجات الالزمة
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ينـبغي للـدول ضمان أن تراعي التجارب السريرية البحثية للرعاية الصحية وتطورات الرعاية               -٢٦
ذلك تلك املتعلقة بالكيمياء احليوية، االحتياجات الصحية للسكان املنحدرين من أصل           الصـحية، مبا يف     

 .أفريقي حق املراعاة وترمجتها إىل ممارسة سريرية فعالة

ينـبغي للـدول ضمان أن تراعي الرعاية الصحية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي خلفياهتم                -٢٧
 .الثقافية واحتياجاهتم اللغوية

للدول اختاذ تدابري إجيابية لزيادة تعليم وتدريب السكان املنحدرين من أصل أفريقي لكي ينـبغي    -٢٨
 .يصبحوا من حمتريف الرعاية الصحية

ينبغي حث الدول على اعتماد تدابري تتصدى لقضايا الرعاية الصحية اليت ختص النساء والبنات               -٢٩
 .املنحدرات من أصل أفريقي

 العنصرية والسكن

لدول اختاذ تدابري وقائية وتعويضية وتنفيذها تنفيذاً فعاالً ملعاجلة اإلخالء القسري للسكان            ينبغي ل  -٣٠
املـنحدرين مـن أصل أفريقي، وخاصة يف ضوء الصالت املتشابكة بني الفقر، واحلق يف السكن الالئق،                 

 .واإلخالء القسري، كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشة مناسب

افظة على بيانات إحصائية موثوقة ومفصلة بغية رصد أحوال معيشة السكان           ينـبغي للدول احمل    -٣١
املنحدرين من أصل أفريقي واحليلولة دون التمييز يف السكن واخلدمات الذي يؤدي إىل العزل، واحلرمان               
مـن احلصـول عـلى املـنافع واخلدمات، واحليلولة دون اإلخالء القسري، والتشرد، وفقدان األرض                

 .واالستبعاد من املشاركة الفعالة يف اختاذ القرارات اليت متس حقوق اإلنسانواملمتلكات، 

ينبغي للدول وضع وتنسيق سياسات واختاذ تدابري تشريعية لضمان التطبيق احمللي حلق اإلنسان يف  -٣٢
السـكن الالئـق، والتصـدي النتهاكات واحتياجات الضحايا الذين هم من أصل أفريقي، مبا يف ذلك                 

 . ورد حقوقهم وغري ذلك من العالجات املعقولةتعويضهم

ينبغي للدول وضع برامج وتنفيذها تنفيذاً فعاالً وحتسني أحوال معيشة وسكن السكان املنحدرين         -٣٣
مـن أصل أفريقي، مبا يف ذلك اإلعانات املناسبة لتملك واستئجار البيوت، وتنظيم أسواق السكن لتلبية                

ول، واحلماية من ممارسات التأجري اجملحفة، واختاذ ترتيبات بديلة للحيازة احلاجـة إىل سكن يكون يف املتنا      
 .وغريها من التدابري املالئمة

من برنامج عمل ديربان، ينبغي للمؤسسات املالية واإلمنائية الدولية وضع          ) ج(٨متشياً مع الفقرة     -٣٤
تخصيص أموال كافية وإضافية هتدف     وتعزيز براجمها املتعلقة بضحايا العنصرية والتمييز العنصري وذلك ب        

 .إىل حتسني ظروف سكن السكان املنحدرين من أصل أفريقي
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ينـبغي أن تشـكل سياسات الدول واستراتيجياهتا بشأن تنمية السكن جزءاً ال يتجزأ من ُنهج                 -٣٥
ن وينبغي أن يرتبط وضع سياسات واستراتيجيات السكن وتنفيذها ارتباطاً وثيقا حبس          . استئصـال الفقر  

 .التدبري احلضري والريفي الفعال

ينبغي للدول تعزيز السلطات احمللية وإشراك مجيع أصحاب الشأن يف وضع ورصد وتطبيق وتنفيذ  -٣٦
 .سياسات السكن، من خالل الُنهج االستشارية والُنهج القائمة على املشاركة

قرية واملنظمات غري   ينـبغي للـدول أن تشجع وتدعم بقوة جهود ومبادرات سكان األحياء الف             -٣٧
 .احلكومية واجملتمعية يف رفع مستوى بيئتهم املعيشية، من خالل املساعدة التقنية واملالية

ينـبغي للـدول ضمان انطباق التزاماهتا التعاهدية بتعزيز ومحاية وإعمال احلق يف املساواة وعدم                -٣٨
ن يف مستوى معيشي مناسب،     التميـيز، عـلى احلق يف السكن الالئق كعنصر من عناصر حقوق اإلنسا            

وإدماجها يف عمليات وضع السياسات بقصد املساعدة على عالج سوء ظروف معيشة السكان املنحدرين 
 . من أصل أفريقي

ينـبغي تشـجيع الدول على اعتماد تدابري تتصدى ألحوال سكن السكان املنحدرين من أصل                -٣٩
 .أفريقي، وخاصة النساء غري املتزوجات

 ئل أخرى مسا-رابعاً 

 ملناقشة املسائل   ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧عقد الفريق العامل اجتماعاً خاصاً مع اجملموعة األفريقية يف           -٩٧
السكان املنحدرين "وأثارت اجملموعة األفريقية أيضاً قضية تعريف . املطـروحة خبصوص غياب خبريين من فريق اخلرباء    

 املقرر أن غياب اخلبريين يعود إىل إعادة        -وأوضح الرئيس   . الفريق العامل فيما يتعلق بنطاق والية     " مـن أصل أفريقي   
جدولـة الدورة، مما أدى إىل تنازع يف جدول أعمال اخلبريين، إال أن أحد اخلبريين سيشترك يف الدورة أثناء األسبوع                    

وقد قررت . ي جلنة حقوق اإلنسان   املقرر أن تفسري والية الفريق العامل حتدده هيئته األم، أ          -كما ذكر الرئيس    . الثاين
 أن يعمد الفريق العامل إىل دراسة املشاكل املتعلقة بالتمييز ٢٠٠٣/٣٠ و٢٠٠٢/٦٨جلـنة حقوق اإلنسان يف قراريها   

العنصري اليت يواجهها السكان املنحدرون من أصل أفريقي ويعيشون يف الشتات، وتقدمي مقترحات بشأن القضاء على              
 .ألفارقة والسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف مجيع أحناء العاملالتمييز العنصري ضد ا

، يف أمور منها الزيارات     ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢ونظر الفريق العامل، أثناء جلساته اخلاصة املعقودة يف          -٩٨
ملنحدرين من أصل   القطـرية وخلص إىل أهنا ضرورية للنهوض بواليته بفعالية وذلك بتيسري فهم متعمق حلالة السكان ا               

لدراسة حالة إعمال حقوق اإلنسان فيما يتعلق بالشروط : فهذه الزيارات تتيح فرصة  . أفـريقي يف شـىت مناطق العامل      
الالزمـة لضـمان احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي؛               

ألمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية واجملتمع املدين يف جهودها إىل ضمان           وإلقامة حوار مع حكومات معينة، وا     
حتقـيق مبدأ املساواة وعدم التمييز؛ ولتحديد احللول العملية وأفضل املمارسات يف حتقيق أحكام وإعالن برنامج عمل                 

ة من اهليئات التعاهدية، وتقليل أثرها  ديـربان، ومتابعته واملالحظات اخلتامية والتعليقات والتوصيات ذات الصلة املقدم         
 . على السياسات اليت اعتمدهتا البلدان املعنية
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 املرفقات

 املرفق األول

 جدول األعمال

 اعتمد الفريق العامل، وفقاً     ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥يف اجللسة األوىل من الدورة الرابعة املعقودة يف          
 :لواليته، جدول األعمال التايل

 .تتاح الدورةاف -١ 

 . املقرر-انتخاب الرئيس  -٢ 

 .إقرار جدول األعمال -٣ 

 .تنظيم األعمال -٤ 

تبادل املعلومات عن أنشطة املشاركني املتعلقة بالتنفيذ ومناقشة قضايا هتم عملية التنفيذ   : بيانات عامة  -٥
 .بوجه عام

 :مناقشة وحتليل القضايا التالية: حتليل موضوعي -٦

 العمالة؛ )أ( 

 الصحة؛ )ب( 

 .السكن )ج( 

 .اعتماد االستنتاجات والتوصيات -٧

 .مسائل أخرى -٨

 .اختتام الدورة -٩
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