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 مقدمة

سبتمرب / أيلول ٢٩عقد فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي دورته الثالثة من               -١
 .تلك الدورةتقرير عن جلسات وهذا .  يف قصر األمم جبنيف٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٠إىل 

  تنظيم الدورة -أوالً 

  احلضور-ألف 

 .  جلسة علنية وثالث جلسات غري علنية١٥عقد الفريق العامل خالل دورته الثالثة  -٢

، والسيد جورج   ) املقرر -الرئيس  (السيد بيتر ليسا كاساندا     : وحضـر الدورة كل من األعضاء التالية أمساؤهم        -٣
 . السيد روبريتو بورخيس مارتيرتورويانو زالتسكو، والسيد جوزيف فرانس ونيكوال جّبور، والسيدة إيرينا م

 منظمة غري حكومية، ومنظمة حكومية      ١١ دولة، و  ٥٢وحضـر الدورة الثالثة للفريق العامل مراقبون عن          -٤
ركني يف وترد قائمة املشا. دولية واحدة، ومكتبان من مكاتب األمم املتحدة، ومؤسسة واحدة من املؤسسات الوطنية

 .املرفق الثاين

  الوثائق-باء 

. ترد فـي املرفـق الثالث الوثائـق التـي عرضـت علـى الفـريق العامـل فـي دورتـه احلاليـة -٥
: وتتـاح كـل ورقـات العمـل املقدمـة لـدى األمانـة أو علـى العنـوان التالـي علـى اإلنتـرنت            

htm.canmafri/b/2/7menu/html/ch.unhchr.www://http. 

  تنظيم العمل-جيم 

، جدول ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩أقـّر الفـريق العامل يف اجللسة األوىل من الدورة الثالثة، املعقودة يف     -٦
 ). املرفق األول(أعماله وفقاً لواليته 

موجز موضوعي ألعمال الدورة الثالثة اليت عقدها فريق اخلرباء  -ثانياً 
 درين من أصل أفريقيالعامل املعين بالسكان املنح

وحّىي مجيع املشاركني ورحب    . افتتح الدورة املفوض السامي حلقوق اإلنسان باإلنابة، برتراند رامشاران         -٧
وذكَّر املشاركني بأهداف . بوصفه العضو اخلبري اخلامس يف الفريق العامل) السويد(ترحيباً حاراً بتعيني جو فرانس 

كل املتعلقة بالتمييز العنصري اليت يواجهها السكان الذين ينحدرون من أصل           دراسة املشا : "الفريق العامل، وهي  
واقتراح تدابري حمددة وتقدمي توصيات بشأن حتسني حالة حقوق اإلنسان للسكان      " أفـريقي ويعيشون يف الشتات    
 العبودية  آالم الذين عانوا من   "وحث مجيع املشاركني على أن يضعوا يف اعتبارهم         . املـنحدرين من أصل أفريقي    

إقامة العدل، ووسائط : وقدم املواضيع الرئيسية الثالثة للدورة الثالثة وهي . يف مجيع أحناء العامل   " واملنحدرين منهم 
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وشجع الدول ومؤسسات منظومة األمم املتحدة واملنظمات . اإلعالم، والوصول إىل التعليم وتكنولوجيا املعلومات
وأعرب عن ثقته يف أن     . علة على املشاركة النشطة يف عمل الفريق العامل       غري احلكومية وغريها من األطراف الفا     

تسهم توصيات الفريق أميا إسهام يف توجيه خطى جلنة حقوق اإلنسان مستقبالً فكرا وعمال عند معاجلتها قضايا                 
 .حقوق اإلنسان اليت متس السكان املنحدرين من أصل أفريقي

 املقرر، مبالحظات استهاللية بشأن الدورة الثالثة    -اندا، الرئيس   ويف اجللسـة األوىل، أدىل السـيد كاس        -٨
وأعرب عن ارتياحه لتعيني اخلبري اخلامس، السيد فرانس، الذي سينضم إىل الفريق            . وناقش برنامج العمل املؤقت   

 .، بسبب التزامات سابقة٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١بداية من 

 عدداً من اخلرباء املدعوين سيقدمون عروضاً ويديرون مناقشات وأبلـغ السـيد كاساندا املشاركني بأن       -٩
وذكَّر بأن السكان املنحدرين من     . الفـريق العامل بشأن املواضيع الثالثة اليت أشار إليها املفوض السامي باإلنابة           

 كفيل أصـل أفريقي ال يشكلون جمموعة متجانسة وأعرب عن اعتقاده يف أن تعزيز تبادل املعارف بني املشاركني   
وأعرب عن األمل يف أن تشكل األيام العشرة . بتحسني عملنا يف جمال حقوق اإلنسان لفائدة هذه اجملموعة بالذات

 .القادمة منتدى للتعلم وتبادل اخلربات واملعارف من مجيع أصقاع العامل

األمم املتحدة  ورحـب السـيد كاساندا بسعادة السيد شارل، السفري واملمثل الدائم هلاييت لدى مكتب                -١٠
 يصادف الذكرى املائتني إللغاء     ٢٠٠٤وذكَّر السفري شارل املشاركني بأن عام       . جبنـيف، الذي حضر االجتماع    

وأوضح أن ثورة هاييت اليت اندلعت يف القرن الثامن عشر قامت على أساس احلرية              . الـرق يف هاييت والستقالهلا    
 يف روح إعالن وبرنامج عمل املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والكرامة وهي من مبادئ حقوق اإلنسان اليت متثلت

والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ويف عمل الفريق العامل املعين بالسكان املنحدرين 
 الدكتور الرا مدير مركز أحباث منطقة البحر        -وقدم السفري شارل املؤرخ الدكتور أورينو       . مـن أصل أفريقي   

 .الكارييب واألمريكتني، ومقّره باريس، الذي أدىل بالكلمة الرئيسية خالل اجللسة االفتتاحية

الثورة اهلايتية والكفاح من أجل استرداد حقوق املنحدرين من ضحايا   "وقدم الدكتور الرا ورقته املعنونة       -١١
، قائال إن الورقة "حر الكارييب واألمريكتنيجتارة الرقيق األسود، والنظام العبودي والنظام االستعماري يف منطقة الب

واشتملت الثورة على عملية ثالثية     . ١٨٠٤تغطّي تارخياً معقداً وشبه مغمور لثورة عبيد هاييت اليت اندلعت عام            
وأدت تلك  . القضاء على نظام الرق، والقضاء على جتارة الرق، والقضاء على النظام االستعماري           : األبعاد، وهي 
.  إبعاد الرقيق املتمردين، وإشعال فتيل حركات مترد الرقيق يف بلدان منطقة البحر الكارييب األخرى              العملـية إىل  

مثل (وأصـبح العديـد من الرقيق املبعدين من مؤسسي اجملتمعات املنحدرة من أصل أفريقي يف أمريكا الالتينية                  
 ).غوادلوب(ومنطقة الكارييب ) الغاريفونا

لرق ينايف مفهوم اإلنسانية وحقوق اإلنسان، ساعدت ثورات الرقيق أيضاً على           ولدى التأكيد على أن ا     -١٢
يف التمرد " املناضلون يف سبيل احلرية"ومل يشارك الرقيق املنعتقون و. نشر مفاهيم حقوق اإلنسان واحلرية يف املنطقة

، يف تلك احلقبة،    وأصبحت هاييت . املسلح فحسب، بل شاركوا أيضاً يف طبع ترمجات من إعالن حقوق اإلنسان           
الصرخات من  "وأصبحت تلك   . معقـالً جلميع املضطهدين املنحدرين من أصل أفريقي يف منطقة البحر الكارييب           

حيث شرع مثقفو هاييت يف التفكري يف كيفية رد         " باالنتماء األفريقي "أيضاً بذور الدعوة إىل الشعور      " أجل احلرية 
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ا، يف اختتام عرضه التارخيي، من الفريق العامل أن يوصي بالتشجيع على            وطلب الدكتور الر  . االعتبار إىل أفريقيا  
 . معرفة هذا التاريخ، وخصوصاً لتمكني احملرومني من السكان املنحدرين من أصل أفريقي من معرفة تارخيهم

السفري وشكر الدكتور الرا و   ". عاش لتوه حلظة تارخيية   "وقال املفوض السامي بالنيابة إن الفريق العامل         -١٣
 عام خلت وحقوق    ٢٠٠شـارل عـلى تعـريف الفريق بالصالت القائمة بني األحداث اليت شهدهتا هاييت قبل                

وقال إن األمم املتحدة، كمنظمة دولية، تفكر يف كيفية االحتفال بالذكرى املائتني لثورة هاييت وإلغاء          . اإلنسـان 
 .الرق

 إنه من األمهية مبكان أن حيتفل اجملتمع الدويل         كمـا شـكر السـيد بورخس مارترت الدكتور الرا قائال           -١٤
إحدى أعظم احلقب يف كفاح اإلنسانية على درب " نظراً إىل أهنا تشكل ٢٠٠٤بالذكرى املائتني لثورة هاييت عام 

 وحث السيد جّبور جامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي وكذلك املنظمات العربية املعنية بالثقافة". احلرية
وقالت السيدة زالتسكو إن كثرياً من املعلومات اليت تتعلق هبذه          . والتربـية عـلى االحتفال كذلك هبذا احلدث       

األحداث التارخيية اهلامة ما زالت مفقودة واقترحت أن تواصل منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة دعم                
 .هذا التاريخ ونشره وتعميمه

واقترح عدم ). E/CN.4/2003/WG.20/2(ر جدول األعمال املؤقت وبرنامج العمل  املقر -وقدم الرئيس    -١٥
حىت يتمكن املشاركون من حضور االجتماع غري الرمسي ) سبتمرب/ أيلول٣٠(عقد جلسات يف اليوم الثاين للدورة 

امج العمل وأقّر احلاضرون جدول األعمال ووافقوا على برن   . الـذي تعقـده جلنة حقوق اإلنسان ملدة يوم واحد         
 .وأقّروه بصيغته املنقحة

وشدد املراقب عن كوستاريكا على     . ورحب العديد من الوفود اليت هلا صفة مراقب بتعيني السيد فرانس           -١٦
أكتوبر، نظراً إىل أن املوضوع     / تشرين األول  ٧جدوى دعوة اليونسكو إىل املشاركة يف أشغال الفريق العامل يوم           

وعندما علم املراقب من الرئيس بأنه ُوجِّهت دعوة إىل         ".  وتكنولوجيا املعلومات  الوصول إىل التعليم  "سـيكون   
اليونسكو إىل حضور الدورة، غري أنه تعذر عليها ذلك، طلب املراقب من الرئيس أن يستفسر جمدداً عن إمكانية                  

 . حضورها

ه لربنامج العمل، نظراً إىل أنه      عن تقدير ) نيابة عن اجملموعة األفريقية   (وأعرب املراقب عن جنوب أفريقيا       -١٧
نعاجل كافة الظروف املادية    "وقال إنه من املهم أن نؤّمن التعاون حىت         . سيتناول إقامة العدل والوصول إىل التعليم     

وقال إن  ". أثر إجيايب يف حياة السكان اليومية     "ولكي يكون لعمل الفريق     " للسـكان املنحدرين من أصل أفريقي     
 إقامة الصلة بني عملهم وعمل الفريق الذي أنشئ حديثاً والذي يتألف من مخسة خرباء               اخلـرباء قـد يرغبون يف     

 .بارزين مستقلني، وطلب تعميم الوثيقة املوجزة اليت أصدرها اخلرباء اخلمسة مؤخراً على أعضاء الفريق العامل

 ٢٠٠٢/٦٨ وفقا لقرار اللجنة ، مناقشة عامة بشأن تنفيذ واليتهخالل جلسته الثانية،وأجرى الفريق العامل،  -١٨
 .٢٠٠٣/٣٠والذي نقحته اللجنة بالقرار  الصادر عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي ٢٠٠٢/٢٧٠ يؤيده القرار الذي

وتعرض املراقب عن أوروغواي إىل وصف عدد من املبادرات الوطنية اليت اختذهتا احلكومة ملعاجلة القضايا       -١٩
٢٠٠٣مايو /وقال إن حكومة بلده نظمت يف أيار.  أصل أفريقي يف أوروغواي   الـيت متس السكان املنحدرين من     
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وشجع اخلرباء على النظر . حلقة عمل إقليمية بالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، تناولت العمل اإلجيايب
د أكرب من    املقرر عن تقديره للمبادرة وقال حبذا لو اختذ عد         -وأعـرب الرئيس    . يف توصـيات تلـك احللقـة      

 .احلكومات األعضاء يف اجملموعات اإلقليمية إجراءات من هذا القبيل

إن اجملموعة طلبت منه أن يعيد تأكيد أمهية ) نيابة عن اجملموعة األفريقية(وقال املراقب عن جنوب أفريقيا  -٢٠
 وطلبت منه اجملموعة    .، اللتني توسعان نطاق والية الفريق العامل      ٢٠٠٣/٣٠ من قرار اللجنة     ٢٥ و ٢٤الفقرتني  

 .أيضاً أن يشدد على وجوب إقامة وتعزيز الصلة بني عمل اخلرباء اخلمسة البارزين املستقلني والفريق العامل

وقال املراقب عن اجلمعية األفريقية للقانون الدويل واملقارن إنه ينبغي للفريق العامل أن خيصص مزيداً من      -٢١
وأضاف أن . ا حتسني احلالة املادية للسكان الذين ينحدرون من أصل أفريقيالوقت لدرس املقترحات اليت من شأهن

اإلخطـار املبكر بتواريخ الدورات وحتسني التخطيط لتفادي تداخلها مع االجتماعات األخرى اليت تعقدها األمم         
 .املتحدة يف جنيف، سيحسِّن من مستوى مشاركة املنظمات غري احلكومية

يلي وضع جدول األعمال وبرنامج العمل املؤقتني على موقع الفريق يف الشبكة            واقـترح املراقب عن ش     -٢٢
واتفق املراقبون عن املكسيك وكوستاريكا والربازيل على ضرورة تعميم اإلعالن عن           . العاملية يف الوقت املناسب   

 .االجتماع يف وقت مبكر جداً لضمان متثيل أفضل للسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف الدورة

 ٢١ من جدول األعمال وذكّر املشاركني بالتوصية        ٥ املقرر خالل اجللسة الثالثة البند       -وقـدم الرئيس     -٢٣
العنصري اهليكلي يف  التمييزإجراء دراسة عن  ينبغي: "الـيت اعتمدها اخلرباء يف هناية الدورة الثانية واليت جاء فيها 

يف شىت املناطق لتحديد طبيعة املشكلة ومداها وتقدمي توصيات إىل  يَّنياحمللاملساعدة القانونية /نظامي احملاماة اجملانية
من واحملرومني  للمستضعفنياليت ترغب يف حتسني مساعدهتا إىل التمثيل القانوين اجملاين الكفء والفعال  احلكومات

 ."كافية يف النظام القضائي بنسبة السكان املنحدرون من أصل أفريقي يستخدمهوالذي ال الناس 

مث رحـب السيد كاساندا بالسيد فرانس، وهو حيضر أّول اجتماع لـه، وقدم كذلك املشاركني الذين                 -٢٤
أمحد عثماين من اهليئة الدولية إلصالح قانون العقوبات، وهي       : سيلقون عروضاً تتناول موضوع إقامة العدل وهم      

يويورك؛ وآن سوليلياك، عضو فرع نقابة  تومسون من كلية احلقوق جبامعة ن    -منظمة غري حكومية؛ وكيم تايلور      
 .احملامني ملدينة باريس

وقـدم السيد عثماين منظمته غري احلكومية وأشار إىل أهنا كانت نشطة جدا يف املسائل القضائية خالل                  -٢٥
: تجتربة اهليئة الدولية إلصالح قانون العقوبا     "وقدم ورقته املعنونة    . املؤمتـر العاملي وواصلت نشاطها بعد ذلك      

وقال إنه . (E/CN.4/2003/WG.20/Misc.1)" املساعدة القانونية وإمكانية الوصول إىل التدريب القضائي والقانوين
وإنه جيب محاية الضحايا . من الضروري اإلبقاء على هنج شامل متكامل ملكافحة العنصرية يف نظام العدالة اجلنائي

ونوَّه باحلاجة امللحة إىل    . و خاصة يف نظام العدالة اجلنائية     والـتعويض هلم عندما تنتِهك حقوقَهم أطراف عامة أ        
تقدمي املساعدة القانونية اجملانية للفقراء والضحايا، وباخلصوص يف هذه احلقبة من الزمن اليت تشهد ندرة التمويل                

لقانونية ومن خالل شبكة دولية من احملامني العامني، ومنظمات املساعدة ا         . وقلـة املوظفـني يف القطـاع العام       
واملنظمات غري احلكومية، قدمت اهليئة الدولية إلصالح قانون العقوبات الدعم إىل الفئات الضعيفة اليت تفتقر إىل                
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الثقافات احمللية وذلك وفقاً للقانون     /املال أو املعارف وذلك مبساعدة شركائها القطريني على تكييف االحتياجات         
ي إنفاذ القانون يف شؤون العنصرية والتمييز العنصري، وتوفّر معلومات          كما تتيح اهليئة التدريب ملوظف    . الـدويل 

تتعلق حبقوقهم وتدعم دائرة تقدمي املشورة شبه       ) مبا يف ذلك األقليات   (للمعـتقلني املنـتمني إىل الفئات الضعيفة        
 .القانونية

" تمثيل القانوين ومعاجلته  فهم التمييز العنصري يف ال    " تومسون ورقتها املعنونة     -وقدمـت السيدة تايلور      -٢٦
(E/CN.4/2003/WG.20/Misc.3) .            والورقـة عـرض عام يتناول مشاكل التمييز العنصري يف الواليات املتحدة

وقالت إن نظام   . والتمثيل غري املتناسب للسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف النظم القانونية للواليات املتحدة            
. صعيدين االقتصادي واالجتماعي بني املتهمني وما يقدم هلم من خدمات         العدالة يشكو من انفصام شديد على ال      

بالتمييز " متأثرة وحممَّلة"ذلـك أنه كثرياً ما تكون السياسات اليت تؤدي إىل اإليقاف واملقاضاة وإصدار األحكام             
داء وال يوجــد نظـام متماسك للدفاع عـن املعوزين، وال توجـد معايري أو ضمانات حتكم أ              . العنصـري 
. حمامي الدفاع، كما أن الديناميات العرقية يف نظام العدالة تعكس الديناميات العرقية السائدة يف البلد              /مستشاري

املستشارين أو اعتمادها يف القضايا اخلطرية؛ / وأوصت بأن تنظر احلكومات يف سياسات التعيني اإللزامي للمحامني
الوعي الثقايف؛ وإقامة صالت    /اماة بالتدريب على احلساسية العرقية    وأن تطالب يف إطار التأهيل ملمارسة مهنة احمل       

بـني بـرامج كليات احلقوق وحماميي الدفاع؛ واستحداث حتالفات سياسية بني نقابات احملامني وقادة اجملتمعات                
 .احمللية

التحيز الواسع االنتشار وعلَّق السيد جّبور بأنه قد ترغب احملكمة العليا يف الواليات املتحدة يف أن تنظر يف  -٢٧
والحظ السيد مارترت أن التحيز العرقي يف نظام العدالة ال يقتصر على أمريكا  . السـائد يف نظـام العدالة اجلنائي      

الشمالية وأنه قد وضعت يف بلدان مثل الربازيل، سياسات عمل إجيايب هتدف إىل معاجلة احلواجز اهليكلية اليت حتول 
 من برنامج عمل املؤمتر العاملي اللتني       ١٦٢ و ١٦١ السيدة زالتسكو إىل الفقرتني      وأشارت. دون إقامـة العـدل    

 .تتناوالن املساعدة القانونية

وأثار السيد فرانس مسألة التحيز يف نظام العدالة الذي يواجهه املهاجرون داخل أوروبا وتساءل عما إذا                 -٢٨
ورّحب مبشاركة أوسع للسكان املنحدرين من أصل . تكان بوسع متهم أن خيتار حمامي الدفاع عنه يف تلك احلاال

. أفـريقي يف االجتماعات القادمة للفريق العامل؛ وأعرب عن حاجة الفريق أيضاً إىل الدعم السياسي ألداء عمله                
يكافح من أجل   "وجيـب على الفريق العامل، رغم املشاركة احملدودة يف أشغاله، أن يستمّر يف عمله نظراً إىل أنه                  

 ".رة اجلماعية لإلنسانية قاطبةالذاك

. وقالت املراقبة عن الربازيل إن الشعور باالنتماء ال يزال يشكل أساس برامج العمل اإلجيايب يف الربازيل                -٢٩
وأشارت إىل أن منظمة الدول األمريكية تعكف على دراسة اتفاقية دولية بشأن القضاء على التمييز العنصري يف                 

 .األمريكتني

 املقـرر بقـدوم عضوين من أعضاء الفريق ينتميان إىل اجلمعية الوطنية للنهوض              -رئـيس   ورحـب ال   -٣٠
.  صندوق الدفاع القانوين والتعليم من الواليات املتحدة، ومها مرمي جوهرة وفانيتا غوبتا            -باألشـخاص امللّونني    

إن معيار الدفاع متدنّ جداً؛ وقالت . وشددت السيدة غوبتا على مشاكل الدفاع عن املعوزين يف الواليات املتحدة
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وقدمت السيدة جوهرة ورقة أعدهتا اجلمعية الوطنية املذكورة . وإنه ال توجد مراقبة أو مساءلة يف إطار ذلك النظام
، (E/CN.4/2003/WG.20/Misc.4)" أزمة الدفاع عن املعوزين يف والية ميسيسيبيب: عدالة اإلنتاج باجلملة"معنونة 

. مؤثر ملشاكل الدفاع عن املعوزين يف قضايا احلكم باإلعدام وعدم احلكم به على السواءتعرضت فيها إىل وصف 
وخلـص التقرير إىل أن استثمار اجملتمعات احمللية يف الدفاع العام غري كاف وأوصى الواليات واحلكومة االحتادية                 

 .بضرورة املسامهة بغية كفالة مراعاة املعايري واملساءلة

مكافحة أشكال التمييز يف إطار الوصول إىل خدمات القانون         "وليلياك ورقتها املعنونة    وقدمت السيد س   -٣١
وتعرضت بإجياز إىل وصف نظام العدالة يف فرنسا والحظت أن          ". (E/CN.4/2003/WG.20/Misc.2) والعدالـة 

الوصول "وقالت إن . لقضيةاملساعدة القانونية تديرها مباشرة نقابة احملامني، وأن تعيني احملامني يتوقف على طبيعة ا
إىل خدمات نظام العدالة متوفر ألضعف السكان، وتتاح املساعدة القانونية يف فرنسا إىل رعايا البلد، " بصفة عامة

نظراً إىل " الوصول"وتساءلت عن دقة معىن كلمة . ومواطين االحتاد األورويب، واألجانب يف بعض احلاالت احملددة   
وذكرت حالة املهاجرين الذين يفتقرون إىل الوثائق الالزمة        . جاوز جمرد تقدمي اخلدمات   أن الوصول إىل العدالة يت    

والذين حيذرون االتصال باحملامني العامني، ومسألة اإلملام بالقراءة والكتابة اليت حتد من قدرة البعض على الوصول             
ل فعالً إىل اخلدمات بواسطة التثقيف      وأوضحت أن نقابة احملامني تعمل على تأمني الوصو       . إىل اخلدمات القانونية  

. ونشـر املعلومات املتعلقة بنظام العدالة، متيحة مراكز استشارية يف البلديات واملشورة يف عني املكان يف احملاكم                
خدمات " حافلة التضامن"خدمات قانونية جمانية عن طريق اهلاتف وتتيح " حماميي النجدة"ويف باريس، تتيح رابطة 

 .لة يف خمتلف أحياء املدينةقانونية متجو

 .واستمر النقاش بشأن موضوع إقامة العدل خالل اجللسة الرابعة للفريق العامل -٣٢

 تومسون إىل ضرورة تقدمي خدمات احملامي إىل املتهم جماناًً يف نظام العدالة             -وأشـارت السيدة تايلور      -٣٣
 . اً مالئمةاجلنائي، غري أنه من املهم أيضاً أن يتلقى احملامي أتعاب

وتساءل املراقب عن نيجرييا عن التدابري الرادعة، إن وجدت، اليت ميكن اختاذها ضد حماميي الدفاع غري                 -٣٤
وأقر بأن على الدول أن توفر للناس نظام مساعدة قانونية يتسم بالكفاءة وشجعها             . األكفاء على الصعيد الدويل   

 .توفر الكفاءة والفعالية لدى احملاميعلى القيام بذلك، لكنه لفت االنتباه إىل وجوب 

وشـجع املراقب عن كوستاريكا اخلرباء على دراسة إمكانية إدراج العمل اجلاري بشأن إقامة العدل يف                 -٣٥
آلـيات حقوق اإلنسان املرادفة مثل جلنة القضاء على التمييز العنصري وما جيري من عمل يف إطار العهد الدويل                  

وأضاف أن التثقيف ال يقتصر يف أمهيته على املكلفني بإقامة العدل فحسب بل      . لسياسيةاخلاص باحلقوق املدنية وا   
 ). جمال احلقوق اليت ينطبق عليها القانون، ومواضع ممارسة تلك احلقوق، وما إليها(يطال اجملتمع بأكمله 

ية وأوصى الفريق العامل    وتـال املراقب عن زامبيا بياناً مقتضباً بشأن التمييز العنصري يف التجارة الدول             -٣٦
 .بالنظر يف مسألة التجارة وحقوق اإلنسان
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وقال السيد مارترت إنه من املهم إبقاء التركيز على التمييز يف إقامة العدل الذي يواجهه السكان املنحدرون  -٣٧
ن املنحدرين من   من أصل أفريقي نظراً إىل أن والية الفريق العامل ال تغطي الفقر أو الظلم بصفة عامة، بل السكا                 

 .أصل أفريقي، أي ضحايا الرق وجتارة الرقيق

وقالـت السيدة غوبتا إنه من املهم أن ميثل العاملون يف نظام العدالة مثل احملامني واملرشدين االجتماعيني          -٣٨
واملدانني وإنه من الالزم تنظيم إحصاءات وقواعد بيانات تشمل بالتحديد املوقوفني، . مصاحل الفئات اليت خيدموهنا   

 .واحملكوم عليهم هبدف معرفة نقطة دخول التحيز العنصري يف نظام العدالة

وحتـدث املراقب عن الصني عن أمهية تغيري العقليات من أجل تغيري اإلجراءات وأوصى بإجراء مزيد من               -٣٩
 .الدراسات يف هذا االجتاه

ارن إنه من املفيد النظر يف دراسات حاالت إفرادية وقال املراقب عن الرابطة األفريقية للقانون الدويل واملق -٤٠
وأضاف أن الفقر سبب دفني من أسباب التمييز الذي يواجهه السكان املنحدرون من   . مـن خمتلف أصقاع العامل    
 .أصل أفريقي يف نظام العدالة

ية من أصل أفريقي يف     إن اجملتمعات احمللية املشردة والريفية الالتين     " موندو أفرو "وقال املراقب عن رابطة      -٤١
وأوصى باعتماد هنج شامل لنظام     . أمـريكا الالتينـية تواجه حواجز هائلة يف الوصول إىل خدمات نظام العدالة            

 .العدالة والعمل على تعيني أمني مظامل، بغية ختفيف حدة الفوارق يف بعض األوساط الالتينية من أصل أفريقي

اك صلة بني القضاة املنتخبني والتمييز الذي يواجهه السكان         وتسـاءل السـيد جّبور عما إذا كانت هن         -٤٢
 تومسون أنه توجد بالفعل صلة بني طريقة        -وردت السيدة تايلور    . املنحدرون من أصل أفريقي يف نظام العدالة      

 .انتخاب اهليئة القضائية واختيار فرض بعض العقوبات

إن التمييز يف نظام العدالة ليس قضية فقر فحسب،       " ةحمفل اجلماعات الالتينو أمريكي   "وقالت املراقبة عن     -٤٣
فالتمييز قائم . ألن الطبقة الوسطى أو امليسورين املنحدرين من أصل أفريقي يواجهون التمييز أيضاً يف نظام العدالة

والحظت أن مسألة الشرطة اخلاصة والوحدات شبه العسكرية مسألة     . عـلى العرق وهو نتيجة الرق واالستعمار      
 .ة بالنظر يف بعض البلدان أيضاًجدير

وقـال املراقب عن املكسيك إن املهاجرين هم ضحايا التمييز العنصري أيضاً، وبالتايل فإنه من املهم أن                  -٤٤
وقال املراقب عن مصر إنه جيب على       . تكـون لنا نظرة شاملة والتركيز يف الوقت نفسه على بعض اخلصوصيات           

ز على الضحايا، أي السكان املنحدرين من أصل أفريقي والتدابري الواجب           الفـريق العـامل أن يستمر يف التركي       
اختاذها على الصعيد الوطين لتحسني حياهتم اليومية يف جماالت الصحة والتعليم والتكنولوجيا واإلسكان والوصول            

 . إىل العدالة

عدالة اجلنائية وسبل الوصول وخالل اجللسة اخلامسة، شاهد الفريق العامل عرضاً لشريط فيديو عن نظام ال -٤٥
أو مجع املزيد من املعلومات عن قضية التمييز العنصري /دراسة و: "... ٢٢مث نظر الفريق يف التوصية      . إىل العدالة 
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الـيت يواجهها السكان املنحدرون من أصل أفريقي يف جماالت مثل اختيار هيئة احمللفني والتمثيل يف نظام العدالة                  
 ". القضائية وتلقي التدريب القانوين والقضائياجلنائية والتعيينات

ِعّد، من خالل شبكة من العاملني يف          -٤٦ وذكـر السـيد عثماين أن اهليئة الدولية إلصالح قانون العقوبات ُت
جهـاز الشرطة والسجون، دليل تدريب بالتعاون مع اليونيسيف بشأن قضاء األحداث ودليالً آخر بالتعاون مع                

وإضافة إىل ذلك، تعكف اهليئة على إعداد برنامج ألفرقة         . قوق اإلنسان عن تدريب الشرطة    املفوضية السامية حل  
 .التدريب اجلوالة هبدف تدريب املسؤولني عن إدارة السجون يف رواندا

وقـال املراقـبان عن الرابطة األفريقية للقانون الدويل واملقارن إنه توجد مشاكل متييز عنصري يف نظام                  -٤٧
ـ    وذكر أحدمها أن نظام العدالة بأكمله تقريباً، مبا يف ذلك إجراء           . ائم يف جزيرة مارتينيك الفرنسية    العدالـة الق

واعتربت هذه  . احملاكمات مبوجب القانون الفرنسي، يديره قضاة وحمامون وعاملون يف املهن القانونية من فرنسا            
لت حاالت إبعاد حيث جرى اعتقال احملامي       وأشارت إىل قضية حمددة تناو    . املراقبة أن النظام مفروض من اخلارج     

 .الذين كان يسعى الستصدار حكم برفض الدعوى

وقال املراقب الثاين عن الرابطة إن كل شيء يف جزيرة مارتينيك مربمج لضمان دوام االستعمار وقوانني                 -٤٨
كام الصادرة يف مارتينيك    وبصفة عامة فإن األح   . فاحملامون يهاَجمون إذا شكّكوا يف شرعية ذلك النظام       . التمييز

 .أقسى من األحكام الصادرة يف فرنسا وحيول عائق اللغة دون وصول الكثريين إىل خدمات العدالة

وردت املراقـبة عن فرنسا قائلة إن نظام العدالة ال يتسم بالكمال وأنه ُتبذل جهود كبرية لتحسني إقامة            -٤٩
اهة يف فرنسا، فإن القضاة ال يعملون أبداً يف املناطق اليت وأوضحت أنه للحفاظ على الرت    . العـدل يف مارتينـيك    

أما . ينتمون إليها؛ وهو مبدأ أساسي إلقامة العدل يطبق يف مجيع أحناء اجلمهورية وال يقتصر على جزيرة مارتينيك
ريق العامل  وأضافت قائلة لعل الف   . يف مارتينيك، فإن جلميع املواطنني الفرنسيني حق املشاركة يف صياغة القوانني          

 .ليس املنتدى املناسب ملناقشة النظام االستعماري

كما أشار  . وعلق السيد جّبور بالقول إن قضية اختيار هيئة احمللفني تتطلب مزيداً من االهتمام والدرس              -٥٠
ال وق. إىل أنـه من املفيد مساع مزيد من اآلراء بشأن حالة بلدان منطقة البحر الكارييب خالل الدورات القادمة                 

السـيد فـرانس إن العنصرية الكامنة يف هيكل النظام تتخذ أشكاالً شىت وإنه من الالزم التعمق يف البحث عن                    
األمثلة "ومن الالزم إجراء املزيد من الدراسات واالستماع إىل مزيد من           . الطـريقة الكفـيلة بتطهري النظام منها      

 ".الواقعية

استكشاف أصول السلوك اإلجرامي، اليت عادة ما تكون اإلقصاء         وقال املراقب عن إثيوبيا إنه من املهم         -٥١
وكثرياً ما ترتبط هذه . والسؤال املطروح هو كيفية معاجلة أصول ذلك السلوك. االجتماعي والتهميش االقتصادي

 .ائلالقضية بإرادة الدول السياسية، األمر الذي يثري قضية كيفية تطوير إرادة الدول السياسية ملعاجلة هذه املس

وأثـار املراقـب عن رابطة املواطنني العامليني قضية العنف العرقي داخل السجون ونوه بأمهية التدريب                 -٥٢
 . املستمر هبدف إقامة احلوار وإجياد حل للمشكلة
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وقـال املراقب عن الرابطة األفريقية للقانون الدويل واملقارن إنه يشعر بأمهية مناقشة قضايا العنصرية يف                 -٥٣
، يتحكمون "املستوطنني"وكرر القول بأن نسبة ضئيلة جداً من السكان، من فئة         .  مفتوح وإنه تعلم الكثري    منتدى

بالدوائـر االجتماعية واالقتصادية والقضائية بأكملها يف مارتينيك، وأن احلالة شبيهة بذلك يف غويانا الفرنسية               
 .وغوادلوب

. حلوار واالطالع على مشاكل البلدان األخرى غري بالده       وأشار املراقب عن كوستاريكا إىل أمهية هذا ا        -٥٤
ملراقبني عن بعض الدول األعضاء وأنه من الضروري املبادرة إىل " للغياب الواضح"وأضاف أنه يأسف أشد األسف 
 . البحث عن حل ملعاجلة الوضع

ة أمر يدعو إىل األسف وقال املراقب عن أوروغواي إنه يوافق على أن غياب العديد من احلكومات املراقب           -٥٥
ونوه . الشـديد، غـري أن أكـثر السبل فعالية لتدارك هذا الوضع هو حتقيق تقدم بغية تشجيعها على املشاركة                  

 :بتوصـيتني هامتني صدرتا عن حلقة العمل املشتركة بني أوروغواي واملفوضية بشأن العمل اإلجيايب وجاء فيها               
ملعاهدات الدولية وأن تقّر باختصاص اهليئات الدولية لقبول        ينـبغي للـدول أن تصـدق على االتفاقات وا         ) أ(

وينبغي أن يوسَّع القانون الدويل لكي يشمل أحكاماً تتصل بأشكال جديدة من مظاهر ) ب(الشكاوى من األفراد؛ 
 .العنصرية

ن بعد للنظر وأثار املراقب عن نيجرييا نقطة نظام، مالحظاً أن املناقشات ال تزال جارية، وأن الوقت مل حي -٥٦
وأقر بأمهية متثيل احلكومات املراقبة وبإمكانية االتصال باحلكومات اليت مل حتضر . يف توصيات أو مقترحات حمددة    

 .وحثها على إرسال ممثلني، مثلما فعل الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة

رين من أصل أفريقي يف هيئات احمللفني  تومسون على نقص متثيل السكان املنحد-وعلّقت السيدة تايلور   -٥٧
ويشكك نقص التمثيل السابق الذكر، إىل جانب فرط متثيل السكان          . أو ضـمن صـانعي القرار يف نظم العدالة        

وكثرياً ما يوجد ترابط . املنحدرين من أصل أفريقي يف السجون، يف نزاهة نظام العدالة ويف األحكام الصادرة عنه        
أن : وتضمنت توصياهتا ما يلي   . عرقي ألحد أعضاء هيئة احمللفني ونظرته إىل ذنب املتهم        بـني األصل اإلثين أو ال     

تستحدث الدول آليات تكفل متثيل اجملتمع بكافة شرائحه يف هيئات احمللفني؛ وأن تدعم الدول هيئات اإلشراف يف 
مجيع املواطنني يف هيئات احمللفني؛ وأن      اجملتمعات احمللية؛ وأن تستحدث الدول وتعتمد اختياراً إجيابياً لكفالة متثيل           

 .يشترط إصدار األحكام يف القضايا باإلمجاع لكي تؤخذ آراء مجيع األطراف يف االعتبار

أنه جيب على ) نيابة عن اجملموعة األفريقية  (وخـالل اجللسـة السادسة، قال املراقب عن جنوب أفريقيا            -٥٨
. يف احلياة اليومية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي       " ليأسظروف ا "بـرنامج عمـل الفريق العامل أن يتناول         

وأضاف املراقب عن إثيوبيا، أنه من املهم النظر يف اخللفية التارخيية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي ملا هلا من                   
 .صلة باستمرار هتميشهم

 دورات الفريق العامل، ال سيما وعلقت املراقبة عن السويد على املشاركة املتدنية للمؤسسات الوطنية يف          -٥٩
وأثارت كذلك مسألة تركيز اهتمام     . بالـنظر إىل إسهامها اهلام يف القضايا املواضيعية اليت تتناوهلا الدورة الثالثة           

الـدورة عـلى تقاليد احملاكم القضائية يف النظام األنغلوساكسوين، اليت ال تنسحب على العديد من اختصاصات                 
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ذات طابع  "؛ وبالتايل فإنه من املهم أن يتقدم الفريق العامل بتوصيات           )لنظام القانوين األورويب  يف ا (القانون املدين   
وتساءلت أيضاً عما إذا كان لعدم مكافأة أعضاء هيئات احمللفني عالقة بنقص متثيل السكان املنحدرين من ". عاملي

دعني العامني هو السبب الوحيد يف استبعاد       وتساءلت كيف ميكن اجلزم بأن حتيز امل      . أصل أفريقي يف تلك اهليئات    
، "إصدار األحكام باإلمجاع"وتساءلت كذلك عن كيفية وضع . أعضاء هيئات احمللفني املنحدرين من أصل أفريقي

 . تومسون، موضع التنفيذ-على النحو الذي أوصت به السيدة تايلور 

انتقاد النظام القانوين يف بلداننا وكذلك النظام       وأشـار املراقب عن اجلمهورية العربية السورية إىل أمهية           -٦٠
 تومسون ذلك، مضيفة أنه جيب النظر أيضاً يف دور القضاة -وأيدت السيدة تايلور . القانوين السائد لدى اآلخرين

واعتربت أن املكافأة تشكل بالفعل عنصراً يسهم يف نقص متثيل السكان . يف النظم اليت ال توجد فيها هيئات حملفني
ملنحدرين من أصل أفريقي يف هيئات احمللفني وأن الدولة هي املسؤولة عن التخفيف من العبء االقتصادي الناتج                 ا

وأضافت أن انتقاء املدعني العامني ملرشحي هيئات حملفني على أساس العمل الذي            . عن التمثيل يف هيئات احمللفني    
 .فياًيقومون به كثرياً ما يشكل يف حد ذاته مؤشراً عنصرياً خ

واتفق كل من املراقب عن أوروغواي واملراقب عن الرابطة األفريقية للقانون الدويل واملقارن مع املراقبة                -٦١
قابلة للتطبيق على مجيع االختصاصات القضائية، سواء " عاملية"عن السويد على أمهية جعل توصيات الفريق العامل 

وعلى الدول أن تعترف    . ألورويب أو على التقاليد األنغلوساكسونية    كان النظام القانوين يقوم على القانون املدين ا       
 .بأن مجيع أشكال احلرية والكرامة والعدالة ال تعرف اللون

وأثـار املراقب عن رابطة املواطنني العامليني قضية تدريب طالب احلقوق وتنظيم دورات تدريبية لفائدة                -٦٢
وأقرت السيدة سوليلياك بأن تنظيم دورات تدريبية . الة السابقة الذكراحملامني الشبان بشأن قضايا الوصول إىل العد
 .لفائدة احملامني الشبان هي فكرة جيدة جدا

ديسمرب إن التعويضات عن أشكال الظلم السابقة، /وقالت املراقبة عن حركة الثاين عشر من كانون األول -٦٣
وأضافت قائلة إن العديد من . تعترب مسألة عدالة أساسيةال سيما ما يتصل منها بتجارة الرق عرب احمليط األطلسي، 

املـنظمات غـري احلكومية، ال سيما اليت ينحدر أعضاؤها من أصل أفريقي، مل تتمكن من حضور الدورة بسبب      
 .إشعارها قبل وقت قصري بعقدها

دورات الفريق  بعض الشواغل بشأن برنامج عمل      " حمفل اجلماعات األفروأمريكية  "وأثـارت املراقبة عن      -٦٤
وعلقت على املشاركة املتدنية جداً للمنظمات غري احلكومية بسبب         . العـامل واختـيار املواضـيع املدرجة فيها       

 املقرر إن تاريخ    -وقال الرئيس   . إشـعارها قبل وقت قصري من عقد الدورة وما يتصل بذلك من عوائق التمويل             
 .ان، غري أن املسألة جديرة بإمعان النظر فيهاعقد دورة الفريق العامل قرره مكتب جلنة حقوق اإلنس

إجراء دراسات عن العنف " للفريق العامل بشأن ٢٤وخالل اجللسة السابعة، قدم السيد كاساندا التوصية  -٦٥
وقدم ". الـذي يتعرض لـه السكان املنحدرون من أصل أفريقي بصورة غري متناسبة، مبا يف ذلك عنف الشرطة                

ات أولية عن العنف الذي يعاين منه األفارقة والسكان املنحدرون من أصل أفريقي يف بعض مالحظ"ورقته املعنونة 
وقال إنه مهما تباينت أسباب العنف، فإن األمناط املوروثة . (E/CN.4/2003/WG.20/Misc.10)" املناطق من العامل



E/CN.4/2004/21 
Page 13 

رمية وأصبحت اجلرمية مقترنة باالنتماء تارخيياً بشأن الفئات العرقية قد أدت إىل حالة أصبح فيها االنتماء العرقي ج
وسرد أشكاالً من العنف الذي ترتكبه الشرطة، مبا يف ذلك استخدام القوة املفرطة خالل عمليات اإليقاف . العرقي

واالحتجاز واالستجواب غري الشرعي، واللجوء إىل العقوبة القاسية واالستثنائية، مما يؤثر يف حياة وحرية السكان      
وهلذه األشكال من العنف نتائج مضادة حتول دون حتقيق أهداف احلفاظ على النظام             . ن أصل أفريقي  املنحدرين م 

واملطلوب هو متثيل السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف . وال تتماشى مع سيادة القانون ومحاية حقوق اإلنسان     
 .وحدات احلفاظ على النظام واملساءلة لكفالة عدم اإلفالت من العقاب

وقالت السيدة غوبتا إن جمتمعات السكان املنحدرين من أصل أفريقي تشهد وجودا هاما للشرطة فيها،                -٦٦
وسردت بعض احلاالت الشهرية يف     . وإنه مثة صلة وثيقة بني عنف حقبة الرق والعنف الذي ترتكبه الشرطة اليوم            

وعرضت شريط فيديو على    . قوة املفرطة الواليات املتحدة عن االعترافات القسرية وجلوء الشرطة إىل استخدام ال         
الفريق العامل يقدم دراسة حالة إفرادية عن جلوء الشرطة إىل استخدام القوة املفرطة يف مدينة بالواليات املتحدة مما 
يؤكد ضرورة التحقق من األدلة اليت تتقدم هبا الشرطة، وسّن قوانني ضد التنميط العنصري، وإصدار جزاءات حبق 

ـ    امني الذين ينتهكون القانون، وتدريب وتعيني أفراد شرطة من األمريكيني من أصل أفريقي، وقيام              املدعـني الع
 .اجملتمعات احمللية باحلفاظ على النظام فيها وإنشاء جمالس مدينة الستعراض األوضاع

أصل أفريقي  السكان املنحدرون من    " املقرر السيدة زالتسكو إىل تقدمي ورقتها املعنونة         -مث دعا الرئيس     -٦٧
، نظراً إىل أهنا لن تكون حاضرة خالل األسبوع التايل عندما (E/CN.4/2003/WG.20/Misc.11)" ووسائط اإلعالم

وقالت السيدة زالتسكو إن خطاب وسائط اإلعالم ميكن أن تكون لـه، بل لـه فعالً، آثار               . ُيـناقش املوضوع  
املواقف العنصرية باالنضمام إىل نظام قيم ومبادئ وبتحمل سلبية، ولكن لـه أيضاً القدرة على مكافحة الظواهر و

وأشارت يف هذا الصدد إىل . مسـؤوليات اجتماعية، توجد جذورها يف األثر الفعلي لوسائط اإلعالم يف اجلمهور  
. يالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وإىل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصر              

وأكّدت على أمهية مدونات آداب املهنة وآليات التنظيم الذايت اليت ال تعاجل اإلجرام فحسب بل كذلك اجلوانب                 
 .األخالقية لدى العاملني يف جمال الصحافة، مبا يف ذلك النقابات وأصحاب العمل واملنظمات املهنية

وضوع العنف الذي يتعرض لـه بصفة واستأنف الفريق العامل، عقب عرض السيدة زالتسكو، نظره يف م -٦٨
وذكر السيد عثماين مدونة قواعد السلوك للموظفني املكلفني . غـري متناسبة السكان املنحدرون من أصل أفريقي      

 .مشرياً إىل أمهية تدريب هؤالء املوظفني) ١٩٧٩(بإنفاذ القانون 

ال تقتصر فقط على الواليات   وقـال املراقـب عـن كوستاريكا إن أعمال العنف اليت ترتكبها الشرطة               -٦٩
ويبدو أن احلفاظ على النظام الذي تضطلع . املتحدة، وإنه يأسف لغياب التمثيل اإلقليمي لدى أعضاء فريق اخلرباء

وأبدى املراقب عن . بـه اجملـتمعات احمللية بنفسها يؤيت أكله وهو ممارسة جيدة جيب تشجيعها يف مجيع األماكن        
وتساءل عما إذا " نظام شرطة اجلوار"لى النظام من داخل اجملتمع احمللي، أو ما يسمى     فنـزويال اهتمامه باحلفاظ ع   

 .كانت هناك دراسات تدلل على فعاليته

 ١٤٧ إىل   ١٤٠وقال املراقب عن شيلي، معلقاً على ورقة السيدة زالتسكو، حبذا لو أشري إىل الفقرات                -٧٠
 .اإلعالممن برنامج عمل ديربان بشأن قضية االتصاالت ووسائط 
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وخـالل اجللسة الثامنة، قالت املراقب عن الرابطة األفريقية للقانون الدويل واملقارن إنه توجد مشاكل                -٧١
فإذا كانت قوات الشرطة الوطنية تتألف أساساً من . تتصل بأعمال العنف اليت يرتكبها رجال الشرطة يف مارتينيك

 يطغى عليه األفراد املنحدرون من أصل أورويب الذين         السـكان املـنحدرين من أصل أفريقي، فإن جهاز الدرك         
يتواطؤون مع املستوطنني يف شن اهلجمات "وأكدت أهنم يقيمون يف ثكناهتم، وأهنم  . يرَسـلون مباشرة من فرنسا    

 ". ويف عمليات الترصد والتخويف

ارتينيك، ولكنها ممارسة   وردت املراِقـبة عن فرنسا أن التقسيم بني الشرطة احمللية والدرك ال ختتص هبا م               -٧٢
وهناك العديد من   . وجيب اإلبالغ عن حاالت التمييز الواضحة رمسياً ومتابعتها       . منتشـرة يف مجـيع أحناء فرنسا      

 .االنتقادات والبعض منها مربر، غري أنه جيب تقدمي احللول للمشاكل أيضاً

.  التركيز على جتارب وشهادات حمددةوالحظ املراقب عن جنوب أفريقيا أنه ال فائدة يف هذه املرحلة من -٧٣
 .وقد حان الوقت لتناول التوصيات واقتراح ما جيب القيام به عملياً ملعاجلة املشاكل

 من برنامج عمل ديربان ومسألة تدريب       ١٣٨إىل الفقرة   "  أفرو -موندو  "وأشـار املراقـب عن رابطة        -٧٤
ون يف إعادة تأهيل السجناء وغياب التدريب يف جمال وذكر فشل نظم السج. العـاملني يف جمـال العدالة اجلنائية     

 .حقوق اإلنسان بوصفهما من املشاكل الرئيسية

وقـال املراقـب عـن الرابطة األفريقية للقانون الدويل واملقارن إن أعمال العنف اليت ترتكبها الشرطة                  -٧٥
 الفريق العامل بأن احلكومات غري وذكّر. واإلفـالت من العقاب هي من املشاكل اليت تعاين منها غوادلوب أيضاً     

جمـربة عـلى قبول التوصيات اليت يتقدم هبا الفريق العامل وأنه جيب أن تنبع حلول املشاكل املتعددة من داخل                    
 .اجملتمعات احمللية املعنية

وأوصى بتخصيص . وأضاف أن طرق عمل الفريق العامل وتنظيم جدول دوراته مسائل تبعث على القلق          -٧٦
، حبيث ميكن التخطيط والتحضري للدورات بدرجة من        )فرباير/ شباط -يناير  /كانون الثاين (نة كل عام    فـترة معي  

وأخرياً، اقترح  . ومن املفيد أيضاً نشر تواريخ الدورة يف اجلدول الرمسي الجتماعات األمم املتحدة           . اليقني والتنبؤ 
املعين بالتنفيذ الفعال لربنامج عمل ديربان وذلك،       ربط دورة الفريق العامل بدورة الفريق العامل احلكومي الدويل          

 ".حتقيق التآزر واالستذكار"بغية 

وقال املراقب عن الربازيل إنه قد يرغب اخلرباء، عند تشخيصهم ملشاكل العنف، إقامة صالت أوثق مع                 -٧٧
ء أو بإجراءات موجزة أو     املقـرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضا            

 عن موافقتهما، مشريان إىل توصيات حلقة عمل أوروغواي         أوروغوايوأعرب املراقبان عن املكسيك و    . تعسـفاً 
وأقر ذلك السيد فرانس، مشريا إىل وجوب أن ينهل الفريق العامل           . وتوصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري     

 وأن يأخذ يف احلسبان ما تقوم به املنظمات اإلقليمية مثل اللجنة            ممـا أعدتـه آليات حقوق اإلنسان من تقارير        
األوروبـية ملناهضة العنصرية والتعصب، ومركز الرصد األورويب للعنصرية وكراهية األجانب والشبكة األوروبية         

 .ملناهضة العنصرية
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: عملية تتعلق مبارتينيك وهيوتقدم املراقب عن الرابطة األفريقية للقانون الدويل واملقارن بثالث توصيات  -٧٨
وإرساء نظام ) ب(إرسال جلنة تتألف من عدد قليل من اخلرباء إىل منطقة البحر الكارييب للقيام بزيارة ميدانية؛ ) أ(

واالحتفال على النحو   ) ج(للسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف املنطقة؛        ) تدابري العمل اإلجيايب  (عـدم التمييز    
 .٢٠٠٤ائتني للثورة اهلايتية عام املالئم بالذكرى امل

إجراء دراسة عن وسائط    " للفريق العامل بشأن     ٢٧وخالل اجللسة التاسعة، قدم السيد كاساندا التوصية         -٧٩
اإلعالم والسكان املنحدرين من أصل أفريقي تركز جزئياً على الصور النمطية والصور السلبية وقضايا االحتجاب، 

ية إسهام وسائط اإلعالم وإمكانية استمرارها يف اإلسهام إجيابياً يف مكافحة الصور            كما ينبغي أن تركز على كيف     
 املقرر  -وقدم الرئيس   ". النمطـية العنصرية والتحيز العنصري وإثراء التنوع الثقايف واجملتمعات املتعددة الثقافات          

 حممود ولد حممدو -ني الدويل؛ وحممد اخلرباء املعنيني هبذا املوضوع وهم السادة ليونيل موريسون من احتاد الصحفي
مـن اجمللـس الدويل املعين بسياسات حقوق اإلنسان؛ وباتريك غاّسر من االحتاد األورويب لرابطات كرة القدم؛                 

 . والسيدة بويل سامبوك من اللجنة االحتادية السويسرية ملناهضة العنصرية

ـِم بالتنـوع    كيف ميكـن   "وقدم السـيد موريسـون ورقتـه املعـنونة       -٨٠ " لوسـائط اإلعـالم أن ُتل
)E/CN.4/2003/WG.20/Misc.12 .( وأوضح أن وسائط اإلعالم األوروبية، شأهنا يف ذلك شأن عامة السكان، مل

ووصف الطريقة اليت تغطي هبا وسائط اإلعالم قضايا . املتعدد الثقافات/تستوعب بعد مفهوم اجملتمع املتعدد األعراق
اً ما تكون من خالل خطاب ضمين، واحتجاب األقليات العرقية، ومنظور يقوم على أن              والـيت كثري  " العـرق "

السـكان املنحدرين من أصل أفريقي هم مصدر املشاكل، وعدم القدرة على التشكيك يف األفكار العنصرية أو                 
دم أمثلة عن بعض البلدان وق". العنصرية"وتتجاوز أحياناً وسائط اإلعالم جمرد اإلبالغ؛ فهي تولِّد أو تبين . حتديها

 .األوروبية لتوضيح هذه القضايا

واعترب أن لوسائط اإلعالم مسؤولية عن مكافحة العنصرية وكراهية األجانب وهي ملَزمة بذلك، وحتدث        -٨١
وناقش مدونات السلوك . عن ضرورة معاجلة غياب أصوات السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف وسائط اإلعالم

 .الم وأوضح الدور الذي يضطلع به احتاد الصحفيني الدويل يف السعي ملعاجلة بعض تلك القضايالوسائط اإلع

وقال ). E/CN.4/2003/WG.20/Misc.5" (وسائط اإلعالم ومشكلة العنصرية   "وقدم السيد حممدو ورقته املعنونة       -٨٢
اليت أخذهتا ( حتتله يف اجملتمع واملهمة  وذلك أساساً حبكم املوقع الذي-إن لوسائط اإلعالم دوراً خاصاً تضطلع به 

ورغم قلة تطابق مصاحل منظمات حقوق اإلنسان ووسائط اإلعالم، فإن معضلة منظمات حقوق             ). عـلى عاتقها  
اإلنسان تكمن يف إثارة اهتمام تلك الوسائط دون التقليل من شأن القضايا اليت توّد بثّها أو إضفاء طابع اإلثارة                   

أو منهجياً للفئات اليت تعاين من /نقص التمثيل عموماً و: ية يف وسائط اإلعالم بطرائق خمتلفةوتبدو العنصر . عليها
العنصـرية؛ تنميط جمتمعات حمددة ومتثيل غري دقيق ألوضاعها ومشاكلها؛ وتغطية غري كافية بعداً وعمقاً لقضايا                

 وعبارات تدّعم ضمناً اخلطاب العنصري؛      اجملـتمع احمللي عالوة على أهنا مليئة بالقوالب اجلاهزة؛ واستخدام لغة          
ومن أهم نقط ضعف وسائط اإلعالم . وإنكار العنصرية بالقول إهنا تقتصر فقط على حاالت متييز متطرفة وواضحة

 .يف تقاريرها ولكنها ال تعتمد إىل تصويرها على أهنا كذلك) واحلقوق(هي أهنا تتناول قضايا العنصرية 
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 عن  وحتدث). E/CN.4/2003/WG.20/Misc.7" (اّتحدوا، ضد العنصرية  "ه املعنونة   وقـدم السـيد غاّسر ورقت      -٨٣
مظاهر العنصرية يف الرياضة وأن العنصرية يف األلعاب الرياضية، مثل كرة القدم، كثرياً ما تكون تعبرياً عن هوية                  

. علق باالنتماء وعدم االنتماء   انـتماء إىل جمموعة، إذ إهنا تعبِّر عن أوجه الكفاح واملواقف الكامنة وراء أفكار تت              
وبيَّن أن محالت وسائط اإلعالم تشكل      . وحتدث عن محالت فعالة ضد العنصرية قادهتا وسائط اإلعالم الرياضية         

وقال إن اهليئات املسؤولة مثل االحتاد األورويب لرابطات        . قوة هامة يف مكافحة العنصرية يف أوساط هواة الرياضة        
رزة متكنها من تزعم مقاومة اجلوانب اخلفية للعنصرية يف كرة القدم مثل املواقف             كـرة القـدم حتـتل مكانة با       

والسياسات املعتَمدة يف التعيني، وختصيص املوارد، والتوظيف، وهيكل املنافسة، ودخول املالعب، وما إليها، وهي 
 .اء االجتماعي على نطاق أوسعاملستويات وتساعد على تعزيز أمناط اإلقص تؤثر يف مشاركة األقليات على مجيعجوانب 

العنصرية املماَرسة يف وسائط اإلعالم ويف اإلنترنت ضد        "وقدمـت السـيدة سـامبوك ورقتها املعنونة          -٨٤
وقدمت " الرؤية  "وناقشت مسألة   ). E/CN.4/2003/WG.20/Misc.6" (األشـخاص املنحدرين من أصل أفريقي     

وناقشت أيضاً مسألة البناء    . سكان املنحدرين من أصل أفريقي    أمـثلة عـن الكيفـية اليت ينظر هبا اجملتمع إىل ال           
االجتماعي واملنظور السليب الذي كثريا ما يكون سائدا جتاه السكان املنحدرين من أصل أفريقي وكيفية انعكاس                

وحتدثت عن سبل العالج مثل التشريعات الوطنية ومدونات السلوك    . ذلـك على نطاق واسع يف وسائط اإلعالم       
 من برنامج عمل ديربان اليت دعت إىل ١٤٧وذكّرت أيضاً بالفقرة . ئات املنظِّمة ذاتياً بالنسبة لوسائط اإلعالمواهلي

 .زيادة التعاون الدويل هبدف التصدي لقضية العنصرية يف اإلنترنت

 . أفريقيودارت يف الفريق العامل مناقشة مستفيضة بشأن مسألة وسائط اإلعالم والسكان املنحدرين من أصل -٨٥

وتسـاءل املراقـب عـن السنغال عن إمكانية حتسني متثيل السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف مهن           -٨٦
واتفق اخلرباء والعديد من املراقبني على ضرورة اإلبقاء على مسألة السكان املنحدرين            . الصحافة ووسائط اإلعالم  

 .لقادمة للفريق العاملمن أصل أفريقي ووسائط اإلعالم يف جدول أعمال الدورات ا

وخالل اجللسة احلادية عشرة، تناول الفريق العامل موضوع الوصول إىل التعليم واإلفادة من تكنولوجيا               -٨٧
 جونسن من اجملموعة الدولية لقانون حقوق اإلنسان عرضاً -وقدمت السيدة زكية كار ). ٥١التوصية (املعلومات 

يستند إىل ورقتها   " التقدم احملرز والتحديات املطروحة   : ابية يف األمريكتني  النهوض باألعمال اإلجي  "تصويرياً تناول   
وذكّرت بأن برنامج عمل ديربان حيث احلكومات       ). E/CN.4/2003/WG.20/Misc.8(الـيت حتمل نفس العنوان      

دية من  وقدمت دراسات حاالت إفرا   . على تنفيذ سياسات العمل اإلجيايب لتأمني تكافؤ فرص الوصول إىل التعليم          
الـربازيل وأوروغواي والواليات املتحدة حيث ولد ارتفاع مستويات الفصل العنصري يف املدارس حبكم الواقع               

جمموعة "وشجعت على تبادل التجارب املكتسبة وقدمت مثالً عن         . تدهوراً يف إمكانية الوصول إىل التعليم اجليد      
: واقترحت ما يلي  . وحمامني ومدافعني عن حقوق اإلنسان    اليت تتألف من خرباء تقنيني      " النهوض بالعمل اإلجيايب  

قيام الدول جبمع بيانات مفصلة حبسب العرق ونوع اجلنس والطبقة االجتماعية؛ وقيام اجملتمعات احمللية ووسائط               
 .ادل البياناتاإلجيايب؛ وقيام احلكومات بتوفري التعليم العام والتدريب؛ وإنشاء أفرقة للدعم التقين وتباإلعالم بدعم العمل 

 جونسن إنه من املفيد أن تقدم احلكومات مزيداً من الدعم للنهوض بالعمل اإلجيايب -وقالت السيدة كار  -٨٨
وذلـك بـإعداد جمموعة من املؤشرات النموذجية لدراسة استقصائية وتوزيعها على نطاق واسع يف كل منطقة                 
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تنظيم مزيد من حلقات العمل اإلقليمية الفعالة بشأن        كما حثت على    . السـتخدامها يف مجع البيانات التفصيلية     
 .العمل اإلجيايب

وقـدم املراقب عن سويسرا نبذة عن عدد من املشاريع التربوية اليت تعهدت هبا حكومته بشأن السكان                  -٨٩
ال ثقافيا ومشلت هذه املبادرات، اليت ترمي إىل معاجلة األسباب العميقة للعنصرية، تباد. املنحدرين من أصل أفريقي

، واملشروع األفريقي   "النظر إىل اآلخر  "يف جمال املسرح بني بوركينا فاسو وسويسرا، ومحلة إذكاء الوعي بعنوان            
غطى ظاهرة " Outlook Africa"، وعددا خاصا من جملة "لو كنت أسوداً يف سويسرا"، ومعرضا بعنوان "أوبونتو"

 .٢٠٠١ملانيا ووقائع املؤمتر العاملي املعقود عام العنصرية املوجهة ضد السود يف سويسرا وفرنسا وأ

وقـدم أعضـاء فـريق التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان التابع للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان إفادة                  -٩٠
وناقشوا خطة العمل لعقد األمم     . للمشاركني بشأن عمل املفوضية يف التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان          

، اليت أدرجت فيها املفوضية قضايا مناهضة التمييز يف         ٢٠٠٤-١٩٩٥يف جمال حقوق اإلنسان،     املتحدة للتثقيف   
تبادهلا للمعلومات وإقامة الشبكات وإتاحتها يف موقعها على الشبكة العاملية، فضالً عن إنتاجها ملواد تدريب يف                

ي يدعم املبادرات الوطنية واحمللية يف      وقدموا مشروع التآزر ملساعدة اجملتمعات احمللية، الذ      . جمال حقوق اإلنسان  
 ).مبا فيها مشاريع مناهضة التمييز واألحداث الثقافية يف املدارس(جمال حقوق اإلنسان 

ورحبت املراقبة عن الربازيل بفكرة املؤشرات النموذجية لـدراسة استقصـائية اليت أوصت هبا السيدة              -٩١
العمل اإلجيايب اليت تضطلع هبا حكومتها، مبا فيها العمل وقدمت نبذة عن عدد من مبادرات      .  جونسـن  -كـار   

اإلجيايب للتسجيل يف جامعتني حكوميتني والتدريب التربوي للتشجيع على تدريس تاريخ السكان املنحدرين من              
 .أصل أفريقي

ا أن حوايل   وقالت املراقبة عن برنامج األمم املتحدة املشترك بني منظمات األمم املتحدة ملكافحة اإليدز مب              -٩٢
متالزمة نقص املناعة املكتسب، فإن الوصول إىل / مليون شخص يف العامل مصابون بفريوس نقص املناعة البشرية٤٢

وحتدثت بإجياز عن العديد من االستراتيجيات والنهج اليت تسلكها منظمتها ملعاجلة . التعليم واملعارف مسألة حيوية
اإليدز يتناقص بازدياد اإلملام بالقراءة /وس نقص املناعة البشرية وقالـت إن مـدى التعرض لإلصابة بفري       . ذلـك 

 .والكتابة ولذا يكتسي التعليم العام أمهية يف معاجلة الوصم والتمييز يف هذا الصدد

وأيد السيد فرانس مقترح إعداد دراسات استقصائية إقليمية منوذجية وقال إنه من املهم أن يطلع التالميذ          -٩٣
 الـنظام املدرسـي ملا لذلك من صلة بالعنصرية يف وسائط اإلعالم واإلسكان وغريمها من                عـلى العنصـرية يف    

وأضاف أن زيادة   . وقـال السيد مارترت إنه ال ميكن إقامة جمتمع عادل على نظام تربوي غري عادل              . القطاعـات 
ن املنحدرين من أصل أفريقي إمكانية الوصول إىل التعليم االبتدائي عملية سهلة نسبياً مقارنة بزيادة وصول السكا

ومما يعيق الوصول إىل التعليم ما بعد الثانوي نظام االختيار التنافسي           . إىل التعلـيم مـا بعد الثانوي أو اجلامعي        
وال ميكن التصدي هلذا التفاوت إال من خالل سياسات         . املتأصـل فيه والذي تطغى عليه أوجه التفاوت اهليكلي        

 .لصاحل السكان املنحدرين من أصل أفريقيفعالة تضمن العمل اإلجيايب 
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ودارت داخل الفريق العامل مناقشة مستفيضة تناولت املسائل اليت أثارهتا العروض املتعلقة بالوصول إىل               -٩٤
كما يشمل . وأقر العديد من املشاركني بأن إمكانية الوصول إىل التعليم تعين التعليم اجليد واجملاين للجميع. التعليم

 األنشطة اخلارجة عن املناهج التعليمية وقيام السكان املنحدرين من أصل أفريقي بتعليم أمثاهلم تاريخ               ذلك أيضاً 
 .وتقاليد هؤالء السكان

وأشار املراقب عن إثيوبيا إىل أمهية تقييم أثر اإلقصاء والتهميش االقتصاديني ألنه حيثما كان هناك حرمان  -٩٥
 .جليد ينحصر يف القادرين على دفع مثنه دون غريهماقتصادي، فإن الوصول إىل التعليم ا

وقال املراقب عن السنغال إن العمل اإلجيايب لصاحل السكان املنحدرين من أصل أفريقي ال يسعه أن يكون  -٩٦
وقت أثىن على املبادرات العديدة اليت اختذهتا سويسرا ومع ذلك اعترب أنه من املهم التركيز على      . سوى حال مؤقتاً  

وشكر املراقب عن سويسرا الفريق العامل واملراقبني العديدين على ما . ء الوعي لدى مرتكيب األفعال العنصريةإذكا
 .أعربوا عنه من تقدير وقال إن مجيع الربامج موجهة إىل الضحايا وإىل مرتكيب األفعال العنصرية على السواء

 واملقارن عن وجود السكان املنحدرين من أصل        وحتدثـت املراقبة عن الرابطة األفريقية للقانون الدويل        -٩٧
وقالت إنه على الرغم من أن القانون يكفل حق اجلميع يف الوصول إىل التعليم، فإن               . أفريقي إىل التعليم يف أملانيا    

التميـيز جينح، عملياً، إىل الربوز يف النهج الشديد االنتقاء والتقديري الذي يوصي مبوجبه األساتذة بقبول فرادى            
وميكن أن يظهر التمييز أيضاً يف النقد املوجه للقدرات على إتقان اللغة األملانية بالنسبة إىل               . لطلـبة يف اجلامعات   ا

وحثت . الطلـبة املـنحدرين مـن أصل أفريقي ويف أن معرفة أكثر من لغة ال تعترب ميزة يف نظام التعليم األملاين                    
 الراميني إىل القضاء على ٢٠٠٠/٧٨ و٢٠٠٠/٤٣ألورويب احلكومـات األوروبـية على تنفيذ توجيَهي االحتاد ا      

 .التمييز يف قطاع التعليم

وخـالل اجللسة الثانية عشرة، قدمت أجنيال هاينس من اجملموعة الدولية حلقوق األقليات ورقتها املعنونة                -٩٨
 "إعمـــال احلــق يف التعلــيم للســكان املــنحدرين مــن أصــل أفــريقـي يف أمــريكـا الالتينــيـة"
)E/CN.4/2003/WG.20/Misc.9 .(            وناقشـت جتـارب السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف النظام التعليمي

 .الرمسي يف أمريكا الالتينية والدور الذي تضطلع به الدولة يف توفري فرص التعليم

منائية وقالـت إن اهلـدف الـثامن من األهداف اإلمنائية أللفية األمم املتحدة، الذي يعّرف األهداف اإل                 -٩٩
ويف هذا الشأن . األساسية، يشكل فرصة ساحنة إلعمال احلق يف التعليم لصاحل السكان املنحدرين من أصل أفريقي
) ٢الغاية  (٢٠١٥مثة هدفان األول كفالة متكن األطفال يف كل مكان من إمتام مرحلة التعليم االبتدائي حبلول عام 

ملرأة بإزالة التفاوت بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي، ويفضل والثاين تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني ا
). ٣الغاية   (٢٠١٥، وبالنسبة جلميع مراحل التعليم يف موعد ال يتجاوز عام           ٢٠٠٥أن يكـون ذلك حبلول عام       

نحدرين من  والحظت أنه ال ميكن حتقيق األهداف على الصعيد الوطين إال إذا استفادت منها جمتمعات السكان امل               
 .أصل أفريقي
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وقال السيد فرانس إن السؤال اهلام هو كيف السبيل إىل دخول السكان املنحدرين من أصل أفريقي إىل                  -١٠٠
وقد يكمن احلل يف التعليم     . التعلـيم العايل إذا كانت معدالت أدائهم تنحى إىل التدين بسبب تدين نوعية التعليم             

 .املستمر والتعليم التكميلي

ـ  -١٠١  سياسات مالية لدعم     أن ترافقها   سياسات العمل اإلجيايب غري كافية دون      إن املراقـب عن هاييت      الوق
 .أُسرهم أيضاًمضطرون إلعالة العديد منهم نظرا إىل أن  أفريقي يف جمال التعليم، أصلالسكان املنحدرين من 

 القمة واملؤمترات اجتماعات من ُيرحب باستنتاجات وأهداف العديدإنه  عن جنوب أفريقيا     املراقب وقال -١٠٢
الفقرة جاء يف  وتعزيز التعاون الدويل كما والتمويل دون اإلرادة السياسية حتقيقهافإنه ال ميكن ومع ذلك الدولية، 
 . ديربانعملمن برنامج ) ٢١٩(النهائية 

بعض البلدان   إىل أن السكان املنحدرين من أصل أفريقي يواجهون صعوبات يف            املراقبني بعض وأشـار  -١٠٣
 الواقع الوطين امليداين    بني تنافر"مثة  إىل أن    املشاركة يف إعداد اخلطط الوطنية ملكافحة العنصرية، و        عند األوروبية
 السكان املنحدرون من أصل أفريقي يف استحداث ورصد يشاركأن بأمهية السيد فرانس ونوه ". اخلطاباتوبالغة 

ضد األشخاص املنحدرين من    املوّجهة  بكة األوروبية ملناهضة العنصرية     الشرمبا تقوم   نه  إ و الوطنيةخطـط العمل    
 .استحداث خطط العمل الوطنيةمبشاركة هؤالء يف  أفريقي تنظيم حلقة عمل خاصة أصل

إىل  السكان املنحدرين من أصل أفريقي        مسألة وصول   جونسون إنه عند دراسة    - كار   السيدة وقالـت  -١٠٤
ن إ و،هاتشابكعن بعضها البعض بسبب عمق عرق والطبقة االجتماعية ونوع اجلنس  يصعب فصل قضايا الالتعليم،

العمل اإلجيايب على املُضي     بينما يساعد    وأقّرت أنه . أي حتلـيل للحالة جيب أن يراعي مجيع تلك القضايا جمتمعة          
.  النجاح لـهيكتب  حىت   )حلافالتاب  التنقل منح تعليمية واشتراكات  (وافز اقتصادية   حب يقترنقُدماً، فإنه جيب أن     

 النظر  جيب نهإو يف الواليات املتحدة     أثبتت فائدهتا ور إن جامعات السود      سؤال طرحه السيد جبّ    علىردا   قالتو
 .يف برامج التبادل مع بلدان أمريكا الالتينية

 اجلنس،  ونوع االجتماعية العرق والطبقة    املفصلة حبسب  هاينس على أمهية مجع البيانات       السيدة وشددت -١٠٥
 حققها السكان املنحدرون من اليتلتنمية االقتصادية واالجتماعية ا واقعية عنصورة ملا يف ذلك من فائدة يف تقدمي 

 إقناع ينبغي السياسية حسب البلد أو املنطقة، فإنه  اإلرادةويف حني تتباين    . مامنطقة  ما أو   أصـل أفريقي يف بلد      
. الوطينالنمو االقتصادي   من تأثري يف    يف بلدان أمريكا الالتينية     التفاوت  وجه  ملا أل تدابري  ما يلزم من    الدول باختاذ   

 . اجلميع أن يكون اهلدف مشاركةوجيبكل فرد يف العملية إشراك األهداف اإلمنائية لأللفية، جيب بلوغ وتوخياً ل

 نظراً إىل أن    ،"رةاجلدا" على أساس     العايل التعليممن مشكلة القبول يف مؤسسات       مارترت   السيد وحـذر  -١٠٦
 عام ٥٠٠ لأللفية، سيتطلب األمر حوايل اإلمنائيةهداف األ أساسوعلى ".  به ثقافياتالعبال"اجلدارة مفهوم ميكن 

فالفجوة ال تتجه حنو الردم بل حنو .  السكان املنحدرين من أصل أفريقي وبقية السكانبنيملعاجلة الفوارق القائمة 
ـ اال وكان السيد مارترت قد فرغ مؤخراً من وضع        . م اعتماد سياسات العمل اإلجيايب     فإنه من الالز   ولذلكع،  اتس

 فيه استمرار وجود فجوة يف استنتجمـنظمة العمل الدولية بشأن التمييز يف سوق العمل يف الربازيل،         تقريـر إىل    
 يف   السائدة صارخةال عنصريةال"، ويعود ذلك إىل     التعليمي املستوى   من نفس بني العمال السود والبيض     املداخيل  
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 يف املائة فقط من األجور اليت يتلقاها        ٤٠ من أصل أفريقي     ات املنحدر النساءتكسب  ، حيـث    "سـوق العمـل   
 .املماثل املستوى التعليمي ي البيض ذوالذكورمن  ننظراؤه

 دهاأع املقرر مشروع جمموعة االستنتاجات والتوصيات اليت        - الثالثة عشرة قدم الرئيس      اجللسة وخالل -١٠٧
 إىل تعليقات أدىل هبا     العاملواستمع الفريق   .  خالل الدورة الثالثة   دارتاألعضـاء عـلى أساس املناقشات اليت        

 .مراقبون على املشروع

 املنحدرين تثمني املعارف والقيم والتقاليد الشفوية للسكان بضرورة عن منظمة غري حكومية مراقب ونّوه -١٠٨
 .التحديثل من شأن تلك املعارف البشرية يف مواجهة من أصل أفريقي وضرورة عدم التقلي

كما دار نقاش   . تعليقات إضافية بشأن املشروع   إىل   العامل خالل جلسته الرابعة عشرة       الفريق واسـتمع  -١٠٩
 ملموسة مقترحات أوإعداد توصيات ما إذا كان ينبغي لـه  مفهوم الفريق العامل ودوره وأساليب عمله، وبشأن

واستمع احلاضرون  .  واالجتماعي االقتصادي واقعهملضحايا اليومية و  تتناول حياة ا  قصري والطويل   على املديني ال  
 بني الفريق العامل واخلرباء اخلمسة البارزين منت صلة أإقامة إىل ضرورة متحدثون وأشار .املداخالتإىل العديد من 

 .صل أفريقين من أو القضايا اليت يواجهها السكان املنحدرمعاجلة يف املستقلني

وأدىل . والتوصيات اخلامسة عشرة، نظر الفريق العامل يف جمموعة منقحة من االستنتاجات اجللسة وخالل -١١٠
 االجتماع وشكر املشاركني    خالل فيه أهم العروض ووجهات النظر املقدمة        ختامي خلّص ندا ببيان   االسـيد كاس  

وتطرق بإجياز إىل تنظيم عمل الفريق العامل مستقبالً، .  هباواحتلعلى تعليقاهتم، وأفكارهم وروح العمل البناءة اليت 
 الدولية، مع االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب وغريمها من املنظمات احلكومية    مشاورات  إجراء تضمني س الـذي 

نب جا إىل الثالثة،وسُيعرض تقرير الدورة    . مائدتني مستديرتني إقليميتني  مائدة أو   فضـالً عـن إمكانـية عقد        
 . الستنيدورهتا على جلنة حقوق اإلنسان خالل ،استنتاجات وتوصيات الفريق العامل

 فريق اخلرباء املعين بالسكان   وتوصـيات    اسـتنتاجات  - ثالثاً
 املنحدرين من أصل أفريقي 

ها وفقاً وهو يقترحجمموعة االستنتاجات والتوصيات املبينة أدناه،  على  العامل يف دورته الثالثةالفريقتفق ا -١١١
 :على جلنة حقوق اإلنسانلواليته، 

 ، اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقيفريق إن

مكتب  يف   ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٠سبتمرب إىل   / أيلول ٢٩ الثالثة من    دورته  عقد وقـد  
 جبنيف،املتحدة األمم 

الوثيقة انظر  (رتيه األوىل والثانية     تقدم هبا خالل دو    اليت التوصـيات   أخـذ يف اعتـباره     وقـد  
E/CN.4/2003/21(، 
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 هبا جمموعات اخلرباء املعنية بإقامة العدل، ووسائط        تقدمت خمتلف العروض اليت     يف  نظـر  وقـد  
 والعروض اليت تقدمت هبا الدول، ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة          والبـيانات اإلعـالم والتعلـيم     

  غري احلكومية،واملنظمات

السامية فوضية  امل دراسية وحلقات عمل أخرى نظمتها       حلقات استنتاجات ذ يف اعتباره   أخ وقد 
 املنحدرين من أصل أفريقي، حلقوق اإلنسان وتناولت بالنظر قضايا متصلة بالسكان 

 : إىل جلنة حقوق اإلنسان لتنظر فيها يف دورهتا الستنيالتالية والتوصيات االستنتاجات يقدم 

 لدالع إقامة

 ضمان توفري املساعدة القانونية اجملانية للسكان املنحدرين اختاذ خطوات هتدف إىل بغيين -١ 
 املطلوبةلمحامني العامني الكفاءات    لأن يكون   إىل   يفتقرون إىل املوارد الكافية و     ن الذي أفريقيمـن أصل    

 .والتدريب الثقايف املالئم

 .همموظفي إنفاذ القانون وتدريب تعينياملساواة والتنوع العرقيني عند ب النهوض ينبغي -٢ 

 للوقوف على ملسؤولني عن شؤون اهلجرة توخياً      ا استعراض لربامج تدريب     إجراء ينبغي -٣ 
 الوطنية أو   الفئات التمييزية املوجهة ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي أو غريهم من             املمارسـات 

 . مصدر أي متييزهياملمارسات السيئة  وأ وحتديد ما إذا كانت التشريعات هااإلثنية األخرى وتفادي

أن ُيمثَّل  تكون إجراءات اختيار هيئات احمللفني عادلة وشفافة ومنصفة وينبغي    أن ينبغي -٤ 
 .متثيالً متناسباً من أصل أفريقي نواملنحدر السكان فيها

نات على النحو الوايف يف التعيي     ن من أصل أفريقي   و املنحدر لسكان أن ُيمـثَّل ا    ينـبغي  -٥ 
 .القانوين والقضائيتتوفر هلم إمكانية الوصول الكايف إىل التدريب  مجيع املستويات وأن يفالقضائية 

 واملقاضاةعمليات اإليقاف   املفصلة حبسب    ونشر البيانات    مجعحيـثما أمكن     ينـبغي  -٦ 
ين من أصل  السكان املنحدرحالةلتمكني الدول وغريها من األطراف الفاعلة من رصد ، وإصدار األحكام
 .تمييزأي شكل من أشكال ال ضحايا كانواما إذا وحتديد  العدل إقامةأفريقي يف نظام 

 إنفاذ القانون أن تلتزم التزاماً كامالً مبدونات السلوك الدولية يف جمال            ملؤسسات ينبغي -٧ 
 املكلفني املوظفني يف مدونة قواعد سلوك ، على سبيل املثال، اإلنسـان على النحو الذي ترد به      حقـوق 

 .١٩٧٩ديسمرب / كانون األول١٧ املؤرخ ٣٤/١٦٩يف قرارها بإنفاذ القوانني، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة 

 على العنف، مبا يف ذلك العنف الذي ترتكبه الشرطة، والذي يؤثر يف             القضاء يسـتلزم  -٨ 
 فضالً الفاعلة،ن األطراف   من أصل أفريقي، إرادة سياسية من جانب الدول وغريها م          املنحدرينالسكان  

 ومسؤويل املؤسسات   الشرطةوينبغي ألفراد   . عن ختصيص املوارد الالزمة للتدريب على حقوق اإلنسان       
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 باملمارسات اجليدة املعترف هبا على النحو       طعاًاقاألخـرى داخل ُنظم العدالة اجلنائية أن يلتزموا التزاماً          
 .ة ذات الصلة الدولياإلنسانبه يف وثائق حقوق تكرس الذي 

  املتحدة أن جتد الطريقة املالئمة لالحتفال بالذكرى املائتني الستقالل هاييت          لألمم ينبغي -٩ 
ـ و احلرية يف سبيل   أصل أفريقي   ن  ماملنحدرين   هاماً يف كفاح السكان      معلماًالفريق العامل   يعتربه   ذيال

 .والعدالة والكرامة اإلنسانية

صديق على معاهدات واتفاقات حقوق اإلنسان الدولية،        الت يف للدول أن تنظر     ينـبغي  -١٠ 
اهليئات الدولية يف تقبل ومعاجلة     باختصاص   حتفظ، وأن تقبل     أيإبداء  وحيـبَّذ أن تقـوم بذلـك دون         

وينبغي . نتهاك حقوقهم مبوجب تلك الصكوك    أهنم تعرضوا ال   أفراد يزعمون فيها     عن الصادرة   الشكاوى
 توخياً  العنصري،فاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز         باخلصـوص أن تنضم إىل االت      للـدول 

 .١٤ املادة مبوجب، والنظر يف إصدار اإلعالن ٢٠٠٥للتصديق العاملي عليها حبلول عام 

 اليتلسكان املنحدرين من أصل أفريقي بشأن األساليب        اتثقيف  تعزز   أن   للدول ينبغي -١١ 
 أفضل  محايةهبذه القضايا، هبدف ضمان     اجلمهور   وعي عامة     مبوجبها ضحايا متييز وإذكاء    واقـد يصبح  

 .حلقوق اإلنسان للسكان املنحدرين من أصل أفريقي والدفاع عنها

 أن تنشئ آليات رصد داخل نظام العدالة اجلنائي للتحقيق يف السلوك            للـدول  ينـبغي  -١٢ 
الضالعني يف حماربة   د املوظفني   واختاذ تدابري حمددة لرص   منع حدوثه،    إنفاذ القانون و   ملوظفـي التميـيزي   

 تتعلق اليت القضاياتلقي شكاوى التمييز يف     لوينبغي أن ُتعتمد إجراءات     .  عليها  عنصرية ومعاقبتهم  أعمال
 .املنشأة لتلقي الشكاوى املتعلقة بتلك القضايامبوظفي نظام العدالة اجلنائية والوحدات اخلاصة 

يف اجلرمية تقوم على اللجوء إىل بدائل للسجن         أن تنهض بآليات للتحكم      للدول ينبغي -١٣ 
 .الالإنسانية من إمكانية ارتكاب أعمال تعذيب وغريها من ضروب املعاملة القاسية أو للحدتوخياً 

 أية قيمة قانونية للشهادات     إيالء أن تصلح إجراءاهتا القضائية هبدف عدم        للدول ينبغي -١٤ 
 بذلك الصكوك   تسلِّمألصول القانونية، كما    وفقا ل ول عليها    احلص جيريالشهادات اليت   غري   هبااملـدىل   

 .الدولية حلقوق اإلنسان

 أن تدرس حاالت التعذيب لتحديد ما إذا كان الضحايا ُيستهَدفون بسبب للدول ينبغي -١٥ 
وينبغي أن تنشر مراكز إعادة تأهيل ضحايا التعذيب بيانات . اجلنسنوع أو / والعنصرالقائم على التمييز 

 .ال توجدحيثما املراكز مثل هذه وينبغي للدول أن تنشئ .  هذا املوضوعنع



E/CN.4/2004/21 
Page 23 

  اإلعالموسائط

 وموضوعيتها ومصداقيتها * العامل على أمهية مسؤولية وسائط اإلعالم     الفـريق  يشـدد  -١٦ 
 يف  تلتزم احلذر  وينبغي لوسائط اإلعالم أن      . لتفادي التقارير واملقاالت املتحيزة عرقياً     توخياًونوعيـتها   

 .السلبية أو" املشحونة "املصطلحات  وتفادي املستخدمة اللغةاريختا

تكون مبثابة  مؤسسات يف قطاع الصحافة     تنشئ  أمناء مظامل أو    تعّين   أن   للدول ينـبغي  -١٧ 
 .ملواجهتهايف وسائط اإلعالم وتقدمي معلومات إزاء ظاهرة التنميط العنصري " لالستجابة السريعة"آليات 

وسائط اإلعالم أن تعتمد مدونات سلوك وأن تنشئ        ونقابات   رابطات   ميعجل ينـبغي  -١٨ 
 .تطبيقهاآليات لرصد 

 يـندرج التدريـب والتوعية بقضية العنصرية يف وسائط اإلعالم يف املناهج      أن ينـبغي  -١٩ 
 .عاهد الصحافةملالتعليمية 

ى مجيع  أشخاصاً منحدرين من أصل أفريقي عل     توظف   اإلعـالم أن     لوسـائط  ينـبغي  -٢٠ 
 . اجملتمع وتعتمد، لتحقيق ذلك، تدابري العمل اإلجيايب عند احلاجةتنوعتعكس حىت املستويات 

 وسائط اإلعالم الوطنية واإلقليمية والدولية النظر يف استحداث جوائز       لرابطات ينـبغي  -٢١ 
 .تتعلق بالسكان املنحدرين من أصل أفريقياليت لقضايا ل املمتازة لتغطيةتكافئ ا

 التعليمول إىل الوص

 التعليم من خالل  تكافؤ فرص الوصول إىل      أن تستمر يف سعيها لتحقيق       للدول ينـبغي  -٢٢ 
 . بتدابري العمل اإلجيايب وتنفيذها، كمتابعة إلعالن وبرنامج عمل ديربانالنهوض منها مجلة أمور

ا تدابري العمل   لة، مبا فيه  ا التعليم العايل أن تشمل تدابري فع      إتاحة فرص  آلليات ينـبغي  -٢٣ 
 هبدف على العرق، واليت ترمي إىل تعزيز مشاركة السكان املنحدرين من أصل أفريقي،         القائمةاإلجيـايب   

 أفريقي من   أصلاالستبعاد التارخيي للسكان املنحدرين من       ولكي تأخذ يف االعتبار      تـرمجة تنوع اجملتمع   
 .التعليم العايل

، لتقدمي منح وقروض تعليمية     عند االقتضاء ابري،   العامل بوجوب اختاذ تد    الفريق يوصي -٢٤ 
 .التعليموصوهلم إىل  فرص لتعزيز من أصل أفريقي توخياً املنحدرينللسكان 

                                                      

 . إضافة إىل اإلنترنت والدعايةة واإللكترونيةاملطبوعالوسائط "  اإلعالموسائط" عبارة تشمل * 
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 الدولية واإلقليمية املالئمة أن تتعاون مع الدول على استحداث وثيقة           للمنظمات ينبغي -٢٥ 
أنواع وحتديد   الدول على حتليل     هبدف مساعدة املفصلة  جلمع البيانات   منوذجـية    استقصـائية    دراسـة 

توفري تكافؤ فرص الوصول إىل التعليم  والعنصريالسياسات وتدابري العمل اإلجيايب الالزمة ملكافحة التمييز 
إىل  الفريق العامل الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية        ويدعوواإلسكان والعمالة؛   واخلدمـات الصحية    

 .املوضوعلتشاور معه بشأن هذا ا

 .تفهمهاو التنوع الثقايف مبزايا أن تنهض بالربامج التثقيفية الرامية إىل إذكاء الوعي للدول ينبغي -٢٦ 

 مزيد من حلقات العمل اإلقليمية أسوة حبلقة العمل املعنية بسياسات العمل            عقد ينبغي -٢٧ 
مونتيفيديو،  (الكارييببحر السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف أمريكا الالتينية ومنطقة اللصاحل  اإلجيايب
.  مع حكومة أوروغواي   بالتعاونالسامية حلقوق اإلنسان    فوضية  امل، اليت نظمتها    )٢٠٠٣مـايو   /أيـار 

 .ة الذكرلف الساالعملويشجع الفريق العامل الدول على تنفيذ توصيات حلقة 

لة وبرامج  الربامج التعليمية الشام  ومتول على حنو كاف      أن تعتمد وتنفذ     للدول ينـبغي  -٢٨ 
 .اإليدز/ةفريوس نقص املناعة البشرييف ذلك مكافحة  للجميع يف جمال الصحة، مبا امليسورةالوقاية 

 نوتؤّم أن تنقح املناهج التعليمية والكتب املدرسية لتعرب عن تنوع اجملتمع            للدول ينبغي -٢٩ 
 .ددةجمموعات إثنية حمإزاء أو اإلشارات التمييزية التنميط العنصري خلوها من 

سامهة األفارقة والسكان صورة صادقة مل أن تتضمن املناهج والكتب املدرسية ينبغي كما -٣٠ 
 به يف األحداث اضطلعوا من أصل أفريقي يف التاريخ واحلضارة العامليني، فضالً عن الدور الذي املنحدرين

املدرسني معلومات تتصل    تدريب   برامجالتارخيـية على الصعيدين الوطين واإلقليمي، وينبغي أن تتضمن          
 .هبذا املوضوع

 أن تيسر مشاركة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف وضع وتنفيذ            للدول ينـبغي  -٣١ 
 . مجيع املستوياتعلىورصد وتقييم الربامج التعليمية 

 السكان املنحدرين   عن يف براجمها معلومات     تدرج الدراسات األفريقية أن     ملعاهد ينبغي -٣٢ 
 واجلامعاتاملعاهد، يشجع الفريق العامل الدول      مثل هذه   ريقي يف الشتات؛ وحيثما ال توجد        أف أصلمن  

 .ئهاعلى النظر يف إنشا

السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف استراتيجيات التعليم        إدماج حقوق    للدول ينبغي -٣٣ 
 .هلدف اذلك لتحقيقاإلمنائية لأللفية واعتماد تدابري إجيابية حتقيقاً لألهداف 

 جمالالسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف املفصلة عن    أن جتمع البيانات     للـدول  ينـبغي  -٣٤ 
 . لأللفيةمنائيةهداف اإلاأل حتقيق يفاحملرز تقدمي تقاريرها عن التقدم التعليم وأن تشري إىل تلك البيانات عند 
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 للسكان املنحدرين من أصل  أن ترصد أثر الربامج التعليمية املصممة أساساًللدول ينبغي -٣٥ 
 . اجملتمعات املعنيةمعوعندما ال حتقق تلك الربامج أهدافها، ينبغي اختاذ تدابري تصحيحية بالتشاور . أفريقي

 أن تطور املبادئ التوجيهية والدورات التدريبية املالئمة بشأن حقوق السكان           للدول ينبغي -٣٦ 
 .بالتعليم األنشطة املتعلقة  جمالوغريهم من العاملني يفاملدرسني  من أصل أفريقي لفائدة املنحدرين

 للسكان املنحدرين من أصل أفريقي      التدريب أن ختصص موارد كافية لتوفري       للدول ينـبغي  -٣٧ 
 .حيثما كان ذلك مالئماً ،اللغةتوفري التعليم الثنائي ومة يف قطاع التعليم، خد املستالرمسية أو اللغات ةباللغ

 ا العامل واملشاركة فيهللفريقدمة  دورات قاتنظيم

 واستكمل عضويته من     اخلرباء العامل، الذي أنشئ منذ زهاء عام ونصف        فريقلتـبني    -٣٨ 
جلنة حقوق اإلنسان،   الوفاء بالوالية اليت أسندهتا إليه      ، أنه من أجل     ة اخلمس األقاليممجيع  اخلـرباء مـن     

 : قبل انتهاء واليته احلاليةوبالتأكيد ممكنت سيكون من الالزم اختاذ اخلطوات التالية يف أسرع وق

ف وبرنامج األمم املتحدة    ي مثل اليونيس  األخرى تعاونه مع هيئات األمم املتحدة       تعزيـز  )أ( 
  العمل الدولية واليونسكو؛منظمةومنظمة الصحة العاملية واإلمنائي 

االحتاد األورويب،  ويقي،  االحتاد األفر : التالية إىل إجراء مشاورات مع اهليئات       املـبادرة  )ب( 
رابطة أمم  وجامعة الدول العربية،    ومنظمة املؤمتر اإلسالمي،    و األمريكية،منظمة الدول   وجملس أوروبا،   و

 البنك الدويل وصندوق النقد الدويل؛فيها  واملؤسسات املالية الدولية مبا آسيا،جنوب شرق 

تماع إىل أفكار وجتارب     واالس حوارإجراء   موائـد مسـتديرة إقليمـية هبدف         عقـد  )ج( 
املؤسسات والوكاالت  من  ، و الوطين الصعيدوممارسـات مـن مفوضي حقوق اإلنسان احلكوميني على          

 ممثلي اجملتمع املدين؛من الرمسية، و

 . املستديرة واملشاورات اإلقليميةاملوائدسياق  حلقات دراسية مواضيعية يف عقد )د( 

 كانون  ١٠(الحتفال بيوم حقوق اإلنسان     خاصة ل  بأنشطةاالضـطالع    ذلـك، ينـبغي      إىل وإضـافة 
، واالحتفال بالذكرى   )مارس/آذار ٢١( للقضاء على التمييز العنصري      الدويلوالـيوم   ) ديسـمرب /األول

وينبغي .  لذكرى الذين ناضلوا ضد الرق     ختليداًَ األمم املتحدة     حتدده حتفال بيوم اللثورة هاييت وا  املائتني  
  املذكورة يف   الفريق من االضطالع باألنشطة    لتمكنيإلنسان توفري املوارد    قوق ا السـامية حل  لمفوضـية   ل

 .أعاله ) د (-) أ(البنود 
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ANNEXES 

Annex I 

AGENDA 

 At the first meeting of the first session, on 29 September 2003, the Working Group, in accordance 
with its mandate, adopted the following agenda: 

1. Opening of the session. 

2. Adoption of the agenda. 

3. Organization of work. 

4. Implementation of the mandate of the Working Group, as established in Commission on Human 
Rights resolution 2002/68 and approved by Economic and Social Council decision 2002/270 and 
amended by Commission on Human Rights resolution 2003/30: 

 “(a) To 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;  

"(i) To make proposals on the elimination of racial discrimination against 
people of African descent in all parts of the world; 

"(ii) To address all the issues concerning the well-being of Africans and 
people of African descent contained in the Durban Declaration and 
Programme of Action; 

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

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

 “(d) To 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; 
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"(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.” 

5. Adoption of recommendations. 

6. 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 
Mr. Roberto Borges Martins 
Ms. Irina Moroianu-Zlătescu 

B.  States Members of the United Nations represented by observers 

Algeria, Barbados, Belgium, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, 
Costa Rica, Croatia, Cuba, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, 
Finland, France, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Haiti, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Kenya, 
Lebanon, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malaysia, Mauritius, Mexico, Morocco, Nicaragua, 
Nigeria, Peru, Spain, Russian Federation, Senegal, South Africa, Sweden, Switzerland, Syrian Arab 
Republic, Tunisia, United Arab Emirates, Uruguay, Venezuela, Zambia 

C.  Non-member States represented by observers 

Holy See 

D. United Nations bodies and specialized agencies 
and other Intergovernmental organizations 
represented by observers 

African Union, Office of the High Commissioner for Human Rights, UNAIDS 

E.  National institutions 

Swiss Federal Commission against Racism 

F. Non-governmental organizations in consultative status with the 
Economic and Social Council (general consultative status, 
special consultative status and Roster) 

African Society of International and Comparative Law, Brahma Kumaris World Spiritual University, 
December 12th Movement International Secretariat, International Movement Against All Forms of 
Discrimination and Racism, International Movement for Fraternal Union Among Races and Peoples, 
Minority Rights Group International, World Association of Citizens, World Council of Churches   
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G. Non-governmental organizations specifically accredited to the  
World Conference against Racism, Racial Discrimination, 
Xenophobia and Related Intolerance 

Movement against Racism and for Friendship Among Peoples, Mundo Afro, World Alliance of YMCA 

H.  Panellists and presenters 

Ms. Zakiya Carr-Johnson, Mr. Patrick Gasser, Ms. Mariam Gohara, Ms. Vanita Gupta, Ms. Angela 
Haynes, Mr. Oruno Denis Lara, Mr. Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou, Mr. Lionel Morrison, Mr. 
Ahmed Othmani, Ms. Boël Sambuc, Ms. Anne Souleliac, Ms. Kim Taylor-Thompson.  
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Annex III 

LIST OF DOCUMENTS 

Symbol Title and author 

E/CN.4/2003/WG.20/2 Provisional agenda of the third session 

 “La révolution haïtienne et la conquête des droits 
des descendants des victimes de la traite négrière, 
du système esclavagiste et du système colonial aux 
caraïbes-amériques” by Mr. Oruno D. Lara  

E/CN.4/2003/WG.20/Misc.1 “PRI Experience:  Legal Aid and Access to Judicial and Legal 
Training” by Mr. Ahmed Othmani  

E/CN.4/2003/WG.20/Misc.2 “La lutte contre les discriminations dans le cadre de l’accès au 
droit et à la justice” by Ms. Anne Souleliac 

E/CN.4/2003/WG.20/Misc.3 “Understanding and Addressing Racial Discrimination in 
Representation” by Ms. Kim Taylor-Thompson 

E/CN.4/2003/WG.20/Misc.4 “Assembly Line Justice:  Mississippi’s Indigent Defense Crisis” 
by the National Association for the Advancement of Colored 
People-Legal Defense and Educational Fund (NAACP-LDF) 

E/CN.4/2003/WG.20/Misc.5 “Media and the Problem of Racism” by Mohammad-Mahmoud 
Ould Mohamedou  

E/CN.4/2003/WG.20/Misc.6 “Le racisme dans les médias et sur l’Internet à l’encontre des 
personnes d’ascendance africaine” by Ms. Boël Sambuc 

E/CN.4/2003/WG.20/Misc.7 “Unite against Racism” by Mr. Patrick Gasser  

E/CN.4/2003/WG.20/Misc.8 “Promoting Affirmative Action in the Americas:  Progress and 
Challenges” by Ms. Zakiya Carr-Johnson  

E/CN.4/2003/WG.20/Misc.9 “Realising the Right to Education for People of African Descent 
in Latin America” by Ms. Angela Haynes  

E/CN.4/2003/WG.20/Misc.10 “Preliminary observations on violence affecting Africans and 
people of African descent in some regions of the world” by Mr. 
Peter Lesa Kasanda   

E/CN.4/2003/WG.20/Misc.11 “Persons of African descent and the media” by 
Ms. Irina Moroianu-Zlătescu 

E/CN.4/2003/WG.20/Misc.12 “How the media can grasp Diversity” by Mr. Lionel Morrison. 
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