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  مقدمة -أوالً

هذا التقرير  ) اللجنة املخصصة (تقدم اللجنة املخصصة املعنية بوضع املعايري التكميلية          -1
   .10/30 و6/21 وقراريه 3/103عمال مبقرر جملس حقوق اإلنسان 

، ال حيتـوي    (A/58/CPR.7)وامتثاال ملذكرة األمانة بشأن مراقبة الوثائق واحلد منها           -2
يعي يف هذا التقرير إال على مقترحات نصية متت صياغتها أثناء الدورة، وكذلك             الفرع املواض 

تعديالت ومقترحات قدمت إىل األمانة حىت أسبوعني بعد الدورة، شريطة أن يكون قـد مت               
  . بيان االقتراحات أثناء الدورة

 وترد ملخصات لآلراء اليت أعرب عنها والنص الكامل لورقات املواقف يف الوثيقـة              -3
A/HRC/13/CRP.1             املتاحة على شبكة اإلنترنت، دون حترير وباللغة اإلنكليزيـة فقـط، يف ،

  .http://www2.ochcr.org/english/issues/racism/2ndAdHocCommittee/htm :املوقع

  تنظيم الدورة  -ثانياً

 تـشرين   30 إىل   19عقدت اللجنة املخصصة دورهتـا الثانيـة يف الفتـرة مـن               -4
  . جلسة14، حيث عقدت ما جمموعه 2009ر أكتوب/األول

  احلضور  -ألف   

حضر الدورة ممثلو الدول األعضاء، والدول غري األعضاء املمثلة مبراقبني، وكيانات             -5
األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمـات غـري احلكوميـة ذات املركـز              

  .االستشاري لدى املركز االقتصادي واالجتماعي

  افتتاح الدورة  -باء   

رحبت مىن رمشاوي، رئيسة فرع سيادة القانون واملساواة وعدم التمييز يف مفوضية              -6
 يف الدورة الثانية للجنة املخصصة،    احلاضريناألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، باملندوبني       

. ستعراضياليت أتاحت فرصة ملواصلة العمل انطالقا من الزخم الذي أوجده مؤمتر ديربان اال            
الوثيقة اخلتامية املشار إليهـا يف      وأشارت إىل أن جمموعة األفكار الواسعة النطاق الواردة يف          

قدمت عرضا تارخييا   من خارطة الطريق أتاحت فرصة لالخنراط يف حوار بناء، و         ) د(2الفقرة  
  .للعملية اليت أفضت إىل إنشاء والية اللجنة املخصصة
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  ر املقر–انتخاب الرئيس   -جيم   

 مقـررا للجنـة     -أعيد انتخاب إدريس اجلزائري، املمثل الدائم للجزائر، رئيـسا          -7
وشكر إدريس اجلزائري املندوبني على ثقتهم وشدد علـى أن الـدورة            . املخصصة بالتزكية 

مـن خارطـة    ) د(2الوثيقة اخلتامية املشار إليها يف الفقرة       الثانية ستركز تركيزا حمددا على      
املشار إليها فيما    (A/HRC/AC.1/2/2عايري التكميلية، الواردة يف الوثيقة      الطريق بشأن وضع امل   

   ").الوثيقة اخلتامية املعدة يف إطار خارطة الطريق"يلي ب

  :وأوضح الرئيس أن النصوص التالية استخدمت إلعداد هذه الوثيقة  -8

  ؛ من إعالن وبرنامج عمل ديربان199الفقرة   •

  املخصصة؛ املنشئ لوالية اللجنة 3/103سان مقرر جملس حقوق اإلن  •

   الذي أقر خارطة الطريق؛10/30قرار جملس حقوق اإلنسان   •

  .املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان  •

وشدد الرئيس على أنه أخذ التعليقات اليت أبديت أثناء االجتماع غري الرمسي املعقود               -9
الوثيقة اخلتامية املعدة يف إطـار خارطـة         يف احلسبان عند وضع      2009يوليه  / متوز 10يوم  

بيد أنه أشار إىل أن بعض اإلسهامات املتلقاة ال تندرج يف إطـار واليـة اللجنـة                 . الطريق
املخصصة، أو تتعارض مع واليات آليات أخرى، أو تتصل باإلجراءات أو القضايا املواضيعية             

يز الشفافية، جرى أيـضا إدراج      ومع ذلك، فإنه، توخيا لتعز    . أو املواقف القائمة على مبادئ    
وطلب الـرئيس أن تركـز      . فرع يلخص آراء وتعليقات الدول األعضاء يف الوثيقة اخلتامية        

وبـالنظر إىل   . املناقشات على الفروع الرئيسية للوثيقة اخلتامية املعدة يف إطار خارطة الطريق          
. تباع هنج يركز على الضحايا    طابع القضايا املوضوعية املدرجة يف الوثيقة اخلتامية، ال بد من ا          

ورحب الرئيس بالفرصة املتاحة للجنة املخصصة لالنطالق قدما مبساعيها وأعرب عن متنيتاته            
  .يف أن تكون الدورة مثمرة وفعالة وموضوعية

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -دال   

ـ                  -10 ة دعا الرئيس إىل تقدمي تعليقـات علـى جـدول األعمـال الـوارد يف الوثيق
A/HRC/AC.1/2/1 .           وأثناء النقاش، كثريا ما ترابطت البيانات املدىل هبا بشأن جدول األعمال

مع البيانات املدىل هبا بشأن تنظيم األعمال ومشروع برنـامج العمـل الـوارد يف الوثيقـة        
A/HRC/AC.1/2/CRP.1 .ولذلك يتم تناول البندين على السواء حتت العنوان نفسه. 

يا، باسم اجملموعة األفريقية، إىل أهنا ال ميكنها قبول جدول األعمـال    وأشارت نيجري   -11
وبرنامج العمل بالبنية املعروضني هبا وطلبت أن يقوم الرئيس بإعداد جدول أعمـال جديـد       

  .وبرنامج عمل جديد يتيحان للجنة بدء عملية إعداد صك دويل جديد
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 على الـرغم مـن أن االحتـاد         وذكرت السويد، باسم االحتاد األورويب، أهنا ترى،        -12
 األورويب ال يعترض على املبدأ اخلاص باعتماد معايري تكميلية، أن القرار الذي يقضي بـذلك    

وشددت السويد أيضا على أن أي حتديد لثغرات يلزم أن يرتكز على            . ينبغي أن يكون توافقيا   
ى أن احلاجـة إىل     بيانات مستمدة من واقع التجربة وأال يرتكز على اآلراء فقط، وأكدت عل           

وينبغي أال تقوض أي معـايري      . اعتماد معايري ينبغي أن تكون مربرة منطقيا وقائمة على أدلة         
تكميلية املعايري القائمة أو تكون تكرارا هلا، وينبغي إشراك مجيع األطراف املعنية، مبن يف ذلك               

يـضا أن مـن     وذكـرت الـسويد أ    . أعضاء جلنة القضاء على التمييز العنصري، يف العملية       
الضروري االتفاق على هذه املبادئ أوال كيما يتسىن هلا أن توافق على جـدول األعمـال                

وأعربت أذربيجان عن تأييدها لوضع معايري تكميلية بالنظر إىل أن بعض التحديات            . املقترح
ال تغطيها جلنة القضاء على التمييز العنصري، وشددت على أن توافق اآلراء ينبغي أال يكون               

  .رطا مسبقا لعمل اللجنة املخصصةش

وذكرت األرجنتني، باسم الربازيل وشيلي وكولومبيا واجلمهوريـة الدومينيكيـة            -13
وغواتيماال واليابان واملكسيك ومجهورية كوريا وسويسرا وأوروغواي، أنه ينبغـي إيـالء            

واردة يف الوثيقة   االعتبار الواجب للدراسة اليت أعدهتا جلنة القضاء على التمييز العنصري، وال          
A/HRC/4/WG.3/7       اء اخلمـسة، والـواردة يف الوثيقـة        ، والدراسة الـيت أجراهـا اخلـرب
A/HRC/4/WG.3/6 .            وأضافت األرجنتني أن مناقشة بـشأن حتديـد الثغـرات اإلجرائيـة

واملوضوعية ينبغي أن تسبق أي مناقشة بشأن املواضيع وأن جترى بروح توافقيـة، وأيـدت               
  .يالنرويج هذا الرأ

وقالت الواليات املتحدة األمريكية إهنا ال تعتقد أن هناك حاجة إىل معايري جديدة أو                -14
تتعلق بثغرات يف اإلطار القانوين الدويل القائم وإمنـا تتعلـق،            فاملشكلة ال . فائدة جتىن منها  

وسيكون فهم أسباب جناح أو عدم جناح بعـض         . باألحرى، بثغرات يف تنفيذ املعايري القائمة     
والفحص الذايت والتمحيص أمران مهمان جلميـع   . النهج أكثر فائدة من وضع معايري جديدة      

  .الدول

. وشدد االحتاد الروسي على أن املعايري التكميلية ينبغي أال تقوض املعـايري القائمـة               -15
وقال إنه ينبغي، على وجه اخلصوص، أن تؤخذ الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربان االستعراضي يف              

  . سباناحل

الوثيقة اخلتامية املعدة يف إطـار       وقالت السويد، باسم االحتاد األورويب، إهنا ترى أن         -16
خارطة الطريق ومشروع برنامج العمل ال جيسدان بدقة اإلسهامات املقدمـة مـن االحتـاد               

ـ            . األورويب ة ومل تدرج املبادئ الرئيسية لالحتاد األورويب يف الفرع اخلاص باملبادئ يف الوثيق
وطلبت السويد تنقيح الوثيقة اخلتامية املعدة يف إطـار         . اخلتامية املعدة يف إطار خارطة الطريق     

وذكرت أن الوثيقة اخلتامية املعدة يف إطار خارطة الطريـق          . خارطة الطريق وبرنامج العمل   
ومن الناحية األخرى، فـإن    . تنطوي على حتيز ديين شديد ال يعكس بدقة اإلسهامات املتلقاة         
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شكال التمييز املضاعفة واملتعددة، مبا يف ذلك التمييز القائم على أساس نوع اجلنس وامليـل               أ
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      اجلنسي، وكذلك احلاجة إىل التصديق العاملي على        

الوثيقة اخلتامية املعدة   التمييز العنصري وتنفيذها على حنو أفضل، ال تظهر بوضوح كاف يف            
  . إطار خارطة الطريق ويف مشروع برنامج العمليف

وأكدت كندا على أمهية املضي قدما بتوافق اآلراء، وشددت على هذا الرأي أيـضا                -17
وأشارت كوبا إىل أن هذا نقـاش       . وفود أخرى يف جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى        

ن، باسم منظمة املؤمتر    وقالت باكستا . مصطنع ألن مبدأ توافق اآلراء يشكل حق نقض فعليا        
إلسالمي، إن النظام الداخلي لألمم املتحدة هو فقط الذي يتعني أن يوجه عمـل اللجنـة                ا

املخصصة وإن توافق اآلراء، على الرغم أنه يظل أمرا مرغوبا فيه، ليس الطريق الوحيـد إىل                
يقـة اخلتاميـة    الوث وعلقت منظمة املؤمتر اإلسالمي أيضا على االدعاء الذي مفاده أن         . األمام

وجرى اإلعراب عـن الـرأي      . املعدة يف إطار خارطة الطريق متحيزة لصاحل التعصب الديين        
  . الذي مؤداه أن هذا التحيز قد يكون األمر الواقع ألنه أيضا حقيقة ساطعة

وحذرت نيجرييا، باسم اجملموعة األفريقية، من التلميح إىل أن بعض القضايا أهم من               -18
يجرييا أيضا أن توافق اآلراء ذريعة تستخدمها الدول اليت تفضل أال تشارك            وادعت ن . غريها

وأشارت نيجرييا كذلك إىل أن فكرة توافق اآلراء، رغم كوهنـا       . مشاركة حقيقية يف النقاش   
مالزمة للمفاوضات، ال تفرض على أي اجتماع باعتبارها شرطا، ألن من شـأن هـذا أن                

طبيق النظام الداخلي للجمعية العامة الـذي يوجـه كـل           جيعلها عامال مقيدا فيما يتعلق بت     
ومن مث، فإن إجراء تعديالت يف النظام الداخلي ينبغي أن يـتم يف             . اجتماعات األمم املتحدة  

  . اجلمعية العامة وليس يف هيئة فرعية

وأعربت آيرلندا عن استيائها من حقيقة أن املواقف املشروعة للبلدان الغربية يفسرها              -19
 على أهنا إحجام عن معاجلة مشكلة العنصرية معاجلة شاملة وأمينة وجادة، يف حني أن               البعض

واستشهد مندوب آيرلندا، كمثال، مبا يقوم به بلده الذي         . الوضع عكس ذلك متاما يف الواقع     
وأضـافت  . اء من جلنة القضاء على التمييـز العنـصري        رباستضاف مؤخرا زيارة قام هبا خ     

قة ختامية للجنة املخصصة لن يكون هلا نفس الوزن والتأثري إذا مل تكـن              الدامنرك أن أية وثي   
واستفسرت الربتغال عن النظام الـداخلي  . معتمدة بتوافق اآلراء، وأيدت اليونان هذا املوقف    

وقالت املكسيك إن توافق اآلراء ليس الطريق الوحيد إىل األمام، ولكن ما يلزم هـو             . املنطبق
  . على املواضيع اليت يتعني تناوهلامستوى أدىن من االتفاق

وأشارت اجلمهورية العربية السورية، وأيدهتا يف ذلك مجهورية إيران اإلسالمية، إىل             -20
أن مسألة املعايري التكميلية انبثقت عن تطور القانون الدويل حلقوق اإلنسان وأن توافق اآلراء              

ن السبب يف أن الوثيقـة اخلتاميـة   واستفسر الوفد السوري أيضا ع . واإلمجاع ليسا مترادفني  
وأعرب الرئيس، بعد أن أبلغته األمانة      . املعدة يف إطار خارطة الطريق غري متاحة باللغة العربية        

  .أن الوثيقة ستتوافر باللغة العربية قريبا، عن استيائه من تأخر توافر الترمجة
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، A/520/Rev.17 الوثيقة   وأشار الرئيس إىل النظام الداخلي للجمعية العامة، الوارد يف          -21
وخلص إىل أن اللجنة املخصصة، بوصفها هيئة فرعية تابعة جمللس حقوق اإلنـسان، يـتعني               
عليها تطبيق النظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان الذي، بدوره، يطبق النظـام الـداخلي              

س، بيد أنه، بـصفته الـرئي     . وليس هناك أي غموض قانوين يف هذا الصدد       . للجمعية العامة 
غري أن هذا ال يعين أن الوثيقة اليت ال تعتمـد بتوافـق اآلراء ال       . يفضل بوضوح توافق اآلراء   

وأوضح الرئيس  . والواقع أن هذا النهج يتعارض مع جوهر التعددية ذاته        . تكون وثيقة سارية  
أيضا أن الوثيقة اخلتامية املعدة يف إطار خارطة الطريق تعرض كال من اجلوانـب اجلوهريـة                

وانب اإلجرائية على حنو منفصل عن األخرى، وأن من اجللي أنه كان من املمكن هيكلة               واجل
وفيما يتعلق مبسألة امليل اجلنسي، ذكر الـرئيس أن         . الوثيقة بطرق أخرى ال تعد وال حتصى      

بعض الدول طلبت يف دورات سابقة أن تركز املناقشة على التمييز العنصري فقـط، بينمـا                
وقد كرست ساعات طـوال     .  حتبذ التركيز على مجيع أشكال التمييز      قالت دول أخرى إهنا   

بالفعل لتناول هذه املسألة، دون التوصل إىل حسمها، وأصبح واضحا أن املسألة لن تكـون               
مث اقترح الرئيس إجراء مشاورات غري رمسية بشأن مشروع برنامج عمل           . موضوع توافق آراء  

لية، وأشار إىل أن طبيعـة الوسـائل مل حتـدد           ميكن اللجنة املخصصة من وضع معايري تكمي      
   .مسبقا

وتكلم ممثل عن الشعوب األصلية، باسم ائتالف الشعوب واألمم األصلية واجمللـس              -22
اهلندي ألمريكا اجلنوبية، فقال إنه ينبغي تناول حقوق الشعوب اخلاضعة لالحتالل األجـنيب             

   .توا

جدول األعمال املنقح الوارد يف الوثيقـة       وعند افتتاح اجللسة الثانية، عرض الرئيس         -23
A/HRC/AC.1/2/1/Rev.1 .وأقرت اللجنة املخصصة جدول األعمال هذا لدورهتا الثانية.   

. وتواصلت املناقشات املتعلقة مبشروع برنامج العمل خالل اجللستني الثانية والثالثـة        -24
ما يتم إقرار مـشروع برنـامج       وعند افتتاح اجللسة الرابعة، اتفق على إجراء املناقشات، ريث        

العمل بصفة هنائية، بالترتيب األجبدي على أساس املواضيع املقدمة من الدول أو اجملموعـات              
  .إلدراجها يف مشروع برنامج العمل

  الدعوة إىل الكراهية العنصرية واإلثنية والقومية والدينية والتحريض عليها  -1 

، )باسم اجملموعـة األفريقيـة    ( نيجرييا   أو قدمت مقترحات نصية   /أدلت ببيانات و    -25
باسم األرجنتني والربازيل وشيلي وكولومبيا واجلمهورية الدومينيكية وغواتيمـاال         (وسويسرا  

باسم الـدول األعـضاء يف      (، وباكستان   )واليابان واملكسيك ومجهورية كوريا وأوروغواي    
، )عضاء يف االحتاد األورويب   باسم الدول األ  (وليختنشتاين، والسويد   ) منظمة املؤمتر اإلسالمي  

وآيرلندا، والنرويج، والدامنرك، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية، وبلجيكا، واململكـة          
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املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وفرنسا، وكندا، وأملانيا، وسـورية، وجنـوب            
  ).A/HRC/13/CRP.1انظر الوثيقة (أفريقيا، واجلزائر، واألرجنتني 

  :املقترحات التالية) باسم اجملموعة األفريقية(وقدمت نيجرييا   -26

تشجيع تدين الدول األطراف أية دعاية أو ممارسة أو منظمة هتدف إىل تربير أو     -1
ــستهدف أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز على أساس عرقي،  يــ

ـ  األشخاص املنتمني إىل مجاعات معينة، مثل    ة أو اإلثنيـة أو     اجلماعات العرقي
عـــدميي الدينية، والالجئني وملتمسي اللجوء واملشردين داخليا واألشخاص  

اجلنسية واملهاجرين والعمال املهاجرين واجلماعات القائمة على أساس النسب،       
واألقليـــات مثل األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي، والشعوب األصلية 

  والشعوب اخلاضعة لالحتالل األجنيب؛ 
تتعهد الدول األطراف فورا باختاذ تدابري إجيابية ترمي إىل القضاء علـى كـل                -2

أشكال التحريض على الكراهية أو التمييز على أساس عرقي أو إثين أو ديين،             
  :وتلتزم، هلذه الغاية، جبملة أمور من بينها

التمييـــز أو إعالن أن مجيع أشكال نشر األفكار الرامية إىل    )أ(
 هذه األعمال ضـد     مجيغ أعمال العنف أو التحريض علىالكراهية، وكذلك

  أي جمموعة معينة من األشخاص، نعد جرمية يعاقب عليها القانون؛
إعالن عدم مشروعية املنظمات، وكذلك الدعاية املنظمة ومجيع          )ب(

األنشطة الدعائية األخرى، اليت تشجع وحترض على الكراهية أو التمييز علـى            
و ديين، وحظرها، وإعالن أن املشاركة يف هذه املنظمات         أساس عرقي أو إثين أ    

  أو األنشطة تشكل جرمية يعاقب عليها القانون؛ 
عدم السماح للسلطات العامة الوطنية أو احمللية بالتحريض على          )ج(

  الكراهية أو التمييز على أساس عرقي؛
عدم السماح لألحزاب السياسية بالتحريض على الكراهيـة أو          )د(
  . على أساس عرقيالتمييز

واقترحت سويسرا، باسم األرجنتني والربازيل وشـيلي وكولومبيـا واجلمهوريـة            -27
  :الدومينيكية وغواتيماال واليابان واملكسيك ومجهورية كوريا وأوروغواي، ما يلي

ميكن أن تتشاور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القـضاء علـى التمييـز                
اف املعنية وأن تنظرا يف إعداد تعليق عام مشترك بـشأن           العنصري مع الدول واألطر   

مسألة الدعوة إىل الكراهية والتحريض عليها، وفقا ملا هو منصوص عليـه يف املـواد               
 مـن العهـد     19املذكورة أعاله، يف إطار اختصاصات كل منهما ومع وضع املادة           

  . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف االعتبار
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بت باكستان، باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي، عن التأييد للمقترح الذي وضعته           وأعر  -28
  :ترحت يف الوقت نفسه التعديالت واإلضافات التاليةقنيجرييا، باسم اجملموعة األفريقية، وا

" حتظر"يف السطر األول من املقترح األول بكلمة        " تدين"يستعاض عن كلمة      -1
   .يف السطر الثاين" عرقي"بعد كلمة "وإثين وقومي وديين"وتضاف عبارة 

يف السطر الثاين من املقترح الثاين بعبارة       " أو إثين أو ديين   "يستعاض عن عبارة      -2
  ".وإثين وقومي وديين"

بعـد  " على أساس عرقي وإثين وقومي وديـين      "تضاف عبارة     )أ(
  .يف السطر األول" الكراهية"كلمة 
 يف السطر الثالث بعبـارة      "أو إثين أو ديين   "يستعاض عن عبارة      )ب(

  ". وإثين وقومي وديين"
يف " عرقـي "بعد كلمـة    " وإثين وقومي وديين  "تضاف عبارة     )ج(

   .السطر الثاين
تعزيز تشريعاهتا أو اعتماد ما يلزم من أحكام قانونيـة حلظـر              )د(

وقمع الربامج احملرضة على العنصرية وكراهية األجانب والثين عـن إدمـاج            
ة اليت تروج للربامج من هذا القبيل يف التحالفات احلكوميـة           األحزاب السياسي 

  . إلضفاء مشروعية على تنفيذ هذه الربامج
وعالوة على ذلك، أضافت باكستان، باسم منظمة املؤمتر اإلسـالمي، املقتـرحني              -29

  :التاليني

تعلن الدول األطراف، طبقا ملعايري حقوق اإلنسان، عـدم قانونيـة مجيـع               -1
لقائمة على األفكار أو النظريات القائلة بتفوق عـرق أو جمموعـة         املنظمات ا 

شكل  أشخاص من لون أو أصل إثين واحد، أو اليت حتاول تربير أو تعزيز أي             
س قومي وعنصري وديين، وحتظر هذه      من أشكال الكراهية والتمييز على أسا     

   .املنظمات
ها هـذه   تصدر الدول األطراف تشريعات حمددة، حيثمـا ال تكـون لـدي             -2

التشريعات، حتظر أية دعاية للحرب وأية دعـوة إىل الكراهيـة القوميـة أو              
  . لى التمييز أو العداء أو العنفالعنصرية أو الدينية تشكل حتريضا ع

  : املقترحني التالينيوقدم االحتاد األورويب  -30

ريضا  تشكل حت ينبغي أن تدين الدول أية دعوة إىل الكراهية العنصرية أو الدينية   -1
  . على التمييز أو العداء أو العنف
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ينبغي أن تنفذ الدول املعايري القائمة خبصوص التحريض على الكراهية والعنف             -2
   .العنصريني أو الدينيني

  :وقدمت الواليات املتحدة األمريكية املقترحات التالية  -31

  :الدول األعضاء مدعوة إىل أن  
لدعوة إىل الكراهية الفومية أو العنصرية أو       جتاهر برفض التعصب، مبا يف ذلك ا        -1

   الدينية اليت تشكل حتريضا على التمييز أو العداء أو العنف؛
  تعتمد تدابري لتجرمي التحريض على العنف القائم على العرق أو الدين؛  -2
توجه اللوم، حسب االقتضاء، إىل املوظفني احلكوميني الذين يدعون،بصفتهم           -3

لى التمييز  ع حتريضا   اهية العنصرية واإلثنية والدينية اليت تشكل     الرمسية، إىل الكر  
  أو العداء أو العنف؛ 

تعرض يف تقاريرها الدورية إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على              -4
اإلنـسان خبـصوص     التمييز العنصري، وتدرج يف تقاريرها إىل جملس حقوق       

امال بالتدابري اليت اختذهتا وفقا اللتزاماهتا      باالستعراض الدوري الشامل، بيانا ك    
مبوجب القانون الدويل، مبا فيها احلماية املتساوية مبوجب القانون، ملواجهـة           
ومكافحة الدعوة إىل الكراهية الفومية أو العنصرية أو الدينية الـيت تـشكل             

   .حتريضا على التمييز أو العداء أو العنف

   التمييزالتشريعات الشاملة ملكافحة  -  2  

أو قدمت مقترحات نصية    /خالل اجللسة اخلامسة للجنة املخصصة، أدلت ببيانات و         -32
، وإيطاليا، واململكة املتحـدة، وآيرلنـدا،       )بصفتها الوطنية وباسم االحتاد األورويب    (السويد  

وإندونيسيا، والربازيل، وكندا، وسلوفاكيا، والواليات املتحـدة، وفرنـسا، وسـلوفاكيا،           
، واملكسيك، وإكوادور، واألرجنتني، والدامنرك،     )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (ن  وباكستا

مركـز  : وأخذ الكلمة املراقبون عن اجلهات التاليـة      . والنرويج، واجلمهورية العربية السورية   
ائـتالف الـشعوب    البحوث املتعلقة حبقوق اإلنسان وواجباته؛ ورابطة املواطنني العامليني؛ و        

انظـر الوثيقـة    () بيـان مـشترك   (ة واجمللس اهلنـدي ألمريكـا اجلنوبيـة         واألمم األصلي 
A/HRC/13/CRP.1.(  

  :وقدمت الواليات املتحدة األمريكية املقترحات التالية  -33

  :الدول األعضاء مدعوة إىل  
  وضع قائمة شاملة بالقوانني احلالية اليت حتظر التمييز العنصري والديين؛  -1
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ة القائمة للتأكد من أن احلماية من التمييـز العنـصري           مراجعة القواين الوطني    -2
   والديين متوافقة مع التزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛

ومدى تيسري عقد اجتماع دويل خلرباء وطنيني مكلفني بتقييم هذه التشريعات       -3
   فعاليتها يف الواقع العملي؛

ــز، احلالية تنفذ بقوة قوانني مكافحةتقييم ما إذا كانت مؤسساهتا احمللية     -4 التميي
   وحتديد اإلجراءات الالزمة لسد أية ثغرات يف اإلنفاذ؛

ــة تقييم ما إذا كانت املؤسسات احمللية تنفذ على حنو مالئم     -5 ــوانني مكافح ق
كل اجلماعات العرقية والدينية داخـل      التمييز هذه على قدم املساواة فيما بني  

   الدولة؛
 هيئة أو هيئات مسؤولة، إذا مل تكن هناك فعال هيئة مـسؤولة، عـن             إنشاء    -6

 ضمان إعمال قوانني مكافحة التمييز، والتحقيق يف احلـاالت، واالحتفـاظ          
باإلحصائيات ذات الصلة، وحبث اإلدعاءات املتعلقة بعدم اإلنفـاذ أو بعـدم            

   سالمة اإلنفاذ، ورفع قضايا على األفراد الذين ينتهكون القانون؛
 اختاذ تدابري فعالة لضمان االستفادة على قدم املساواة من الربامج أو األنـشطة              -7

   احلكومية بغض النظر عن عرق الفرد أو دينه؛
اختاذ تدابري فعالة لضمان عدم قيام املوظفني احلكوميني، أثنـاء اضـطالعهم              -8

  بواجباهتم العامة، بالتمييز على أساس عرق الفرد أو دينه؛ 
 ابري فعالة لضمان حصول أفراد مجاعات األقليات العرقية أو الدينيـة          اختاذ تد   -9

   على السكن والتعليم وفرص العمل على قدم املساواة مع غريهم؛
تعزيز احلرية الدينية والتعددية بالنهوض بقدرة أعضاء مجيع الطوائف الدينيـة             -10

هم يف الشؤون   النية وعلى قدم املساواة مع غري     ععلى اجملاهرة بدينهم واإلسهام     
  . العامة

التشجيع على متثيل األفراد، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم، ومـشاركتهم              -11
   اهلادفة يف مجيع قطاعات اجملتمع، وبصفة خاصة يف القطاع احلكومي؛

 بذل جهود قوية ملكافحة التنميط العرقي أو الديين، الذي من املفهـوم أنـه               -12
التوقيف دين أو األصل اإلثين كمعيار يف أعمال  االستخدام البغيض للعرق أو ال

   .والتفتيش وغريها من إجراءات التحري إلنفاذ القانون
  .وأيدت هذا املقترح اململكة املتحدة وآيرلندا وفرنسا وكندا وسلوفاكيا

وتكلمت نيجرييا باسم اجملموعة األفريقية، فقدمت املقترحني التاليني، اللذين أيدهتما            -34
  :ؤمتر اإلسالميمنظمة امل
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تستعرض الدول األطراف، وتعدل حسب االقتـضاء، قوانينـها وسياسـاهتا             -1
وممارساهتا املتعلقة باهلجرة واللجوء واملواطنة على أساس الصكوك الدولية ذات          
الصلة املتعلقة حبقوق اإلنسان وليس فقط على أساس االعتبـارات األمنيـة؛            

باع هنج إثين خبصوص هذه املسائل،      وتتفادى على وجه اخلصوص أي جترمي وات      
وبذلك تكفل خلو هذه القوانني والسياسات واملمارسات من التمييز العنصري          

عليها الصكوك الدولية    والديين واإلثين وتوافقها مع التزامات الدول كما تنص       
  حلقوق اإلنسان؛ 

 يـز تتخذ الدول األطراف مجيع اإلجراءات الالزمة ملكافحة العنـصرية والتمي           -2
العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبـصفة خاصـة            
األشكال املعاصرة اجلديدة للعنصرية، من خالل تدابري وبـرامج حمـددة، يف            

  . جماالت من بينها التشريع واألنظمة القضائية واإلدارية والتعليم واإلعالم
  .اهتمامها باملقترحوأعربت األرجنتني عن . وأيدت املكسيك وإكوادور هذا املقترح

وقدمت اململكة املتحدة املقترح التايل، الذي أعد باالستناد إىل مقتـرح الواليـات               -35
  :املتحدة

 دعوة خرباء إىل تزويد اللجنة املخصصة باملعلومات الالزمة عن تنفيذ التشريعات            
  .الوطنية ملكافحة التمييز

 إجراء مزيد من املشاورات قبـل       وافتتح الرئيس اجللسة السادسة، وأوضح أنه يلزم        -36
ولذلك جرى متديد العمل باالتفاق على مواصلة مناقـشة املـسائل           . اعتماد برنامج العمل  

املطروحة بالترتيب األجبدي، على النحو املنصوص عليه يف مشروع برنامج العمل الـذي مل              
   .يتم اعتماده بعد

  التمييز على أساس الدين أو املعتقد  -3  

باسـم منظمـة املـؤمتر      (أو قدمت مقترحات نصية باكـستان       /نات و أدلت ببيا   -37
، ومجهورية إيران اإلسالمية، وجنوب أفريقيا، واململكـة العربيـة الـسعودية،            )اإلسالمي

باسم األرجنتني والربازيـل وشـيلي وكولومبيـا        (واجلمهورية العربية السورية، واملكسيك     
، )ومجهورية كوريـا وسويـسرا وأوروغـواي      واجلمهورية الدومينيكية وغواتيماال واليابان     

، وأذربيجـان،   )باسم االحتـاد األورويب   (والدامنرك، والواليات املتحدة األمريكية، والسويد      
وأدىل ببيان املراقب   ). باسم اجملموعة األفريقية  (والنرويج، وبولندا، وفرنسا، وأملانيا، ونيجرييا      

  ). A/HRC/13/CRP.1انظر الوثيقة  (صندوق بيكيت للحرية الدينية: عن اجلهة التالية

   :وقدمت باكستان، باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي، املقترحات التالية  -38
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حتظر الدول األطراف مبوجب القانون التفوه بأمور تنطوي على إساءة أو إهانة              -1
 بالتايل سخط عـدد    جسيمة موجهة إىل أمور يعتربها أي دين مقدسة، وتثري  

   لك الدين؛كبري من أتباع ذ
جيب غلى الدول األطراف سن قوانني حتظر نشر مواد تتضمن قوالب منطيـة               -2

سلبية أو شتائم أو تستخدم لغة جارحة بشأن أمور يعتربها أتباع أي ديـن أو               
عقيدة أمورا مقدسة أو متأصلة يف كرامتهم كبشر، هبدف محايـة حقـوقهم             

  اإلنسانية األساسية؛ 
يه شتائم علنية إىل األديـان وتـشويه صـورهتا،          حتظر الدول األطراف توج     -3

والتحريض العلين على العنف، وتوجيه هتديدات ضد أي شخص أو جمموعـة            
من األشخاص على أساس عرقهم أو لوهنم أو لغتهم أو دينهم أو جنسيتهم أو              

   أصلهم القومي أو اإلثين؛
 منها، محايـة  توفر الدول األطراف، يف نطاق النظام القانوين والدستوري لكل      -4

كافية من أعمال الكراهية والتمييز والترهيب واإلكراه الناشئة عـن تـشويه            
التدابري  صورة األديان والتحريض على الكراهية الدينية بوجه عام؛ وتتخذ كل         

  املمكنة لتعزيز التسامح واحترام مجيع األديان واملعتقدات؛ 
 ذات األهداف العنصرية،أو    تعاقب الدول األطراف على أشكال التعبري العلين        -5

أو  اليت تروج أليديولوجية تدعي تفوق جمموعة من األشخاص، أو حتتقرهم   
أصلهم جنسيتهم أو  هتينهم، على أساس عرقهم أو لوهنم أو لغتهم أو دينهم أو

ــدوافع القومي أو اإلثين؛ وتسن قوانني حتظر األفعال املسيئة اليت تكون فيها   ال
   ؛الدينية عوامل مشددة

من  تطبق الدول األطراف القوانني القائمة وتعززها بغية مكافحة ومنع اإلفالت          -6
العقاب على مجيع مظاهر وأعمال العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة            

الديتية واألجانب وما يتعلق بذلك من تعصب ضد األقليات القومية أو اإلثنية،            
على أسـاس   قة عليهم، وال سيما واللغوية، واملهاجرين والقوالب النمطية املطب

   .الدين أو املعتقد
وقدمت املكسيك، باسم األرجنتني والربازيل وشـيلي وكولومبيـا واجلمهوريـة             -39

  : وأوروغواي، االقتراح التايلاالدومينيكية وغواتيماال واليابان ومجهورية كوريا وسويسر

ج فيـه أيـضا     نشر ملخص للدراسات اإلفرادية يف هذا الصدد، ميكن أن يدر           
  . ئمة يف هذا اجملالااالجتهاد القضائي اإلقليمي، بغية تسليط الضوء على املمارسات الق

  :وقدمت نيجرييا، باسم اجملموعة األفريقية، املقترح التايل  -40
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 تدرج الدول يف تشريعاهتا اجلنائية األفعال املسيئة اليت تكون فيها الدوافع الدينية             
  .عامال مشددا

افتتاح اجللسة السابعة، أوضح الرئيس أن املشاورات جارية بشأن الكيفية اليت           وعند    -41
ميكن هبا إضافة مسألة الالجئني والعائدين واملشردين داخليا إىل برنامج العمل والكيفية الـيت              
ميكن هبا إعادة صياغة برنامج العمل، على حنو أكثر عمومية، كيما يكون اعتماده مقبوال من               

  . ورفعت اجللسة حىت اليوم التايل.مجيع الوفود

وعند افتتاح اجللسة الثامنة، تواصل، بناء على اقتراح الرئيس، النظـر يف املـسائل                -42
الواردة يف مشروع برنامج العمل باتباع الترتيب األجبدي، ريثما يتم اعتماد مشروع برنامج             

   .العمل

  ية من التمييز ومنعهتسمية أو إبقاء آليات وطنية خمتصة باحلما أو إنشاء  -4  

باسم االحتاد  (أو قدمت مقترحات نصية اململكة املتحدة، والسويد        /أدلت ببيانات و    -43
، وآيرلندا، وبلجيكا، وكندا، والواليات املتحدة األمريكية، وهولندا، والربازيـل،          )األورويب

باسم منظمة  (تان  ، وباكس )باسم اجملموعة األفريقية  (وفرنسا، وبولندا، وليختنشتاين، ونيجرييا     
رابطة التعليم العاملي   : وأخذ الكلمة املراقبون عن اجلهات التالية     . ، والنرويج )املؤمتر اإلسالمي 

؛ وائتالف الشعوب واألمم األصلية واجمللس      )بيان مشترك (واالحتاد العاملي لليهودية التقدمية     
قوق اإلنسان وواجباتـه؛    ؛ ومركز البحوث املتعلقة حب    )بيان مشترك (اهلندي ألمريكا اجلنوبية    
  ). A/HRC/13/CRP.1انظر الوثيقة (ورابطة املواطنني العامليني 

وقالت اململكة املتحدة إهنا ترى أن املعايري التكميلية ميكن أن تأخذ شكل مبـادئ                -44
  .توجيهية أو ممارسات فضلى

  :وقدمت منظمة املؤمتر اإلسالمي املقترح التايل  -45

ستقلة لرصد كل العملية املتصلة بـالتمييز العنـصري          متخصصة م  هيئةإنشاء    
مجع البيانات اإلحصائية بشأن العنـصرية والتمييـز العنـصري          :  والتعصب والديين

؛ ومساعدة الضحايا والتحقيـق يف احلـاالت        وتصنيفها وحتليلها وإصدارها ونشرها   
ورصد التشريعات وتوفري التدريب للشرطة واملـدعني العـامني والقـضاة بـشأن             
التشريعات والتخطيط والتنفيذ فيما يتعلق باألحكام ذات الصلة يف الصك؛ وكـذلك         

  . إذكاء الوعي بشأن تشجيع التسامح ومنع تشويه صورة األديان
  :وقدمت السويد، باسم االحتاد األورويب، املقترح التايل  -46

الـدول  بالنظر إىل أمهية اآلليات الوطنية للحماية من التمييز، ينبغي أن تعتمـد               
  .خطط عمل وطنية حلقوق اإلنسان
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وبالنظر إىل أنه ال توجد ثغرات إال يف تنفيذ االلتزامات الدولية القائمـة، قـدمت                 -47
  :الواليات املتحدة، وأيدهتا يف ذلك فرنسا والنرويج، املقترحني التاليني

 2010مارس  /آذار تقدم مجيع الدول األعضاء تقارير عن آلياهتا الوطنية حبلول          -1
  .وتقدم املنظمات غري احلكومية إسهاماهتا بشأن هذا املوضوع أيضا

ينبغي للدول، اليت ال توجد لديها آليات ملكافحة التمييز، أن تنشئ أو تسمي               -2
وينبغي للـدول، الـيت     . 2010ديسمرب  /آليات جديدة حبلول كانون األول    

توجد لديها آليات منشأة فعـال، أن حتـدد خطـوات             
 هذه اآلليات هبدف توفري إطار شامل حقا ملكافحة التمييـز،   ملموسة لتحسني 

وينبغي أن تقدم كل الـدول األعـضاء،        . داخل حكوماهتا، يف خامتة املطاف    
  . ، تقارير عن ما حترزه من تقدم يف هذا الصدد2011 فرباير/حبلول شباط

 وأشارت هولندا إىل أن من املمكن أن تكون للمبـادئ التوجيهيـة أو لتجميـع                -48
  .للممارسات الفضلى بشأن اآلليات الوطنية فائدة يف هذا الصدد

  اإلبادة اجلماعية  -5  

باسـم اجملموعـة    (أو قدمت مقترحات نصية جنـوب أفريقيـا         /أدلت ببيانات و    -49
، وسويسرا، واألرجنـتني، والـسويد      )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (، وباكستان   )األفريقية

باسـم  (لواليات املتحدة األمريكية، ورواندا، وأرمينيا، ونيجرييا       ، وا )باسم االحتاد األورويب  (
: وأخذ الكلمة املراقبون عن اجلهات التاليـة      . ، وتركيا، والنرويج، وكندا   )اجملموعة األفريقية 

بيـان  (رابطة املواطنني العامليني؛ ورابطة التعليم العاملي واالحتاد العاملي لليهوديـة التقدميـة             
انظـر الوثيقـة    (حـوث املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان وواجباتـه           ؛ ومركـز الب   )مشترك

A/HRC/13/CRP.1 .(  

وبالنظر إىل أن والية اللجنة املخصصة هي وضع معايري تكميلية لالتفاقية الدوليـة               -50
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، اقترحت جنـوب أفريقيـا، باسـم اجملموعـة               

باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي، إنشاء منتـدى خمتلـف         األفريقية، وأيدهتا يف ذلك باكستان      
ويف معرض تأييد احلقيقة اليت مفادها أن هذا املنتدى ليس مالئما لتناول            . لتناول هذه املسألة  

  .هذه املسألة، ذكرت تركيا بأن املوضوع تغطيه بالفعل الصكوك الدولية املوجودة

  :وأعدت األرجنتني وسويسرا املقترحني التاليني  -51

ستراتيجيات اآلليات اإلنذار املبكر و   إيالء اهتمام مالئم وختصيص موارد مناسبة  -1
  املنع على الصعيدين الدويل واإلقليمي؛
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تنمية امللكية اإلقليمية الستراتيجيات منع اإلبادة اجلماعية، واسـتنباط هنـج             -2
لعمـل  على االحترام التام للسياقني االجتماعي والثقايف، بغية تكملة ا         تنطوي

  . ويلوالتقدم احملرز على الصعيد الد املضطلع به
  :واقترحت رواندا التدابري التالية  -52

إنشاء هيئة لرصد االتفاقية املتعلقة باإلبادة اجلماعية، تسمى اللجنـة املعنيـة              -1
  مبوضوع اإلبادة اجلماعية، تتوىل متابعة تنفيذ االتفاقية؛

  أو خبري مستقل لبحـث االجتاهـات       إنشاء والية جديدة وتعيني مقرر خاص       -2
اجلديدة ومجيع املسائل املعنية املتعلقة باإلبادة اجلماعية بالتنسيق مـع املمثـل            

  لألمني العام لألمم املتحدة املعين باإلبادة اجلماعية؛ اخلاص
  إعداد بروتوكول إضايف لالتفاقية املتعلقة باإلبادة اجلماعية؛  -3
  جملس حقوق اإلنسان بشأن هذه     معية العامة أو  إعداد قرارات أو توصيات للج      -4

  .املسألة
  :واقترح الوفد األرميين التدبريين التاليني  -53

استهالل إعداد تقرير جتميعي يتضمن متحيص التشريعات الوطنية والتشريعات           -1
 مكافحة إنكار جرميـة اإلبـادة     مسألة  املتجاوزة للوالية الوطنية، اليت تتناول      

  م اليت ترتكب ضد اإلنسانية؛واجلرائ اجلماعية
توجيه طلب إىل مكتب املستشار اخلاص لألمني العام املعـين مبنـع اإلبـادة                -2

  .اجلماعية للتعليق على التطور اجلاري ملفهوم املسؤولية عن احلماية

  جرائم الكراهية  -6  

باسـم اجملموعـة    (أو قدمت مقترحات نصية جنـوب أفريقيـا         /أدلت ببيانات و    -54
، والواليات املتحدة األمريكيـة، واألرجنـتني       )باسم االحتاد األورويب  (، والسويد   )ةاألفريقي

باسم الربازيل وشيلي وكولومبيا واجلمهورية الدومينيكية وغواتيماال واليابـان واملكـسيك           (
باسم منظمة املؤمتر   (، واجلزائر، ونيجرييا، وباكستان     )ومجهورية كوريا وسويسرا وأوروغواي   

وأخذ الكلمة املراقبون عـن     . الدامنرك، والنرويج، واجلمهورية العربية السورية    ، و )اإلسالمي
مركز البحوث املتعلقة حبقوق اإلنسان وواجباته؛ ورابطة التعلـيم العـاملي           : اجلهات التالية 

  ). A/HRC/13/CRP.1انظر الوثيقة ) (بيان مشترك(واالحتاد العاملي لليهودية التقدمية 

  :قيا، باسم اجملموعة األفريقية، املقترح التايلوقدمت جنوب أفري  -55

ينبغي إدراج تعريف جلرائم الكراهية يف الربوتوكول اإلضايف الذي مت تكليف             -1
   اللجنة املخصصة بوالية إعداده؛
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عالوة على ذلك، ينبغي يف هذا التعريف إدراك، والنص على، احلقيقـة الـيت      -2
جمموعات األفـراد، مبـا يف ذلـك        مؤداها أنه قد جيري استهداف األفراد و      

العرق والدين واألصل : ممتلكاهتم، على أساس واحد أو أكثر من العوامل التالية  
اإلثين واألصل القومي، بغية تغطية أوسع نطاق ممكن عنـد تنـاول جـرائم              

  الكراهية؛
من املهم أيضا التشديد هنا على أنه ينبغي النص على جترمي األفعال املسيئة اليت                -3

   .ون فيها الدوافع الدينية عامال مشدداتك
  :وقدمت السويد، باسم االحتاد األورويب، املقترح التايل  -56

ينبغي أن جتمع الدول وتنشر بيانات ومعلومات عن جرائم الكراهية بغية تعزيز              
جهودها الرامية إىل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل           

  .بذلك من تعصب
  :وقدمت الواليات املتحدة األمريكية املقترحات التالية  -57

الدول األعضاء مدعوة إىل تعزيز أطرها التشريعية ملكافحة أعمـال العنـف أو               
الترهيب املدفوعة كليا أو جزئيا بتحيز جان ضد عرق أو دين، ضمن أمور أخـرى،               

  :أي جرائم الكراهية، عن طريق
  عال، تتناول صراحة جرائم الكراهية هذه؛سن قوانني، حيثما ال توجد ف  -1
التتبع الفعال لإلحصائيات املتعلقة باجلرائم بغية حتديد ما إذا كانـت هنـاك               -2

  حاجة إىل قوانني جديدة يف هذا الصدد؛ 
إجراء حتقيقات تشريعية وحتقيقات مشتركة بني الوكاالت وحتقيقات خاصـة            -3

  .أخرى بشأن مشكلة جرائم الكراهية
 األعضاء مدعوة إىل تعزيز إنفاذ هذه القوانني والسياسات املتعلقة جبرائم           والدول  

  :الكراهية عن طريق
 رصد حوادث جرائم الكراهية لتحديد ما إذا كانت القوانني املتعلقة جبـرائم             -4

  الكراهية جيري إنفاذها؛
ائم اختاذ تدابري فعالة لضمان أن تكون لدى املؤسسات املنشأة ملكافحـة جـر      -5

  موارد كافية؛كراهية ال
   اختاذ تدابري فعالة لضمان إنفاذ قوانني كراهية األجانب بصرامة؛  -6
توفري تدريب مالئم بشأن كراهية األجانب للمدعني العامني والقضاة وموظفي            -7

  . إنفاذ القانون
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والدول األعضاء مدعوة إىل مواصلة التوعية الفعالة للمجتمعات واجلماعـات            
  : ما يلي املعنية لتحقيق

االعتراف جبرائم الكراهية القائمة على أساس العرق أو الدين وإدانتها وشجب             -8
   أشكال عدم التسامح والتعصب العرقيني أو الدينيني الرمسية؛

   توعية اجلماهري خبصوص جرائم الكراهية، مبا يف ذلك آليات االنتصاف؛  -9
  .قوع حوادث الكراهية العنصريةإنشاء منتديات تعىن بتدابري بناء الثقة بعد و  -10

واقترحت األرجنتني، باسم الربازيل وشيلي وكولومبيا واجلمهوريـة الدومينيكيـة            -58
 وأوروغـواي، إعـداد جتميـع       اوغواتيماال واليابان واملكسيك ومجهورية كوريا وسويسر     

   .ةللتشريعات الوطنية املتعلقة مبكافحة جرائم الكراهية ومبادئ توجيهية بشأن املسأل

  التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  -7  

باسم املنتدى األقاليمي للتثقيف    (أو قدمت مقترحات نصية إيطاليا      /أدلت ببيانات و    -59
باسم األرجنتني والربازيل وشـيلي     (، واملغرب، واليابان    )والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان    

وريـة كوريـا وسويـسرا      وكولومبيا واجلمهورية الدومينيكية وغواتيماال واملكسيك ومجه     
، وكندا، والواليات املتحـدة األمريكيـة،       )باسم االحتاد األورويب  (، والسويد   )وأوروغواي

باسـم الربازيـل    (، وإندونيسيا، واألرجنتني    )باسم اجملموعة األفريقية  (وسلوفينيا، ونيجرييا   
هورية كوريـا   وشيلي وكولومبيا واجلمهورية الدومينيكية وغواتيماال واليابان واملكسيك ومج       

رابطة التعلـيم العـاملي     : وأدىل ببيان املراقبان عن اجلهتني التاليتني     ). وسويسرا وأوروغواي 
  ). A/HRC/13/CRP.1انظر الوثيقة ) (بيان مشترك(واالحتاد العاملي لليهودية التقدمية 

  :وقدم االحتاد األورويب املقترحني التاليني  -60

 ت القائمة فيما يتعلق بالتثقيف يف جمال حقـوق        ينبغي أن تنفذ الدول االلتزاما      -1
اإلنسان، مبا يف ذلك تثقيف األطفال والشباب يف جمـال حقـوق اإلنـسان              
وتثقيف املوظفني العامني واملهنيني يف جمال حقوق اإلنسان، واليت تتـضمنها           
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وإعالن وبرنـامج           

وينبغي أن تدعم الدول اجلهود     . ن والصكوك األخرى ذات الصلة    عمل ديربا 
 اجلارية لتعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وبصفة خاصة عملية إعـداد           

إعالن لألمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان وتنفيذ           
  الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛

تدعى الدول إىل النظر يف إعداد وتنفيذ خطط عمل وطنية وضـمان تـوافر                -2
التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، باعتباره وسيلة مهمة لتعزيز التسامح واحترام        

  .التنوع
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  : وقدمت الواليات املتحدة املقترحني التاليني  -61

ـ              دريب يف  الدول األعضاء مدعوة إىل االخنراط يف اتباع هنج متعدد اجلوانب للت
  : جمال حقوق اإلنسان يتضمن

إنشاء برامج تدريبية إلعالم وتوعية السلطات احلكومية خبصوص اإلجـراءات            -1
والتصورات والتحيزات اليت قد تسهم يف حدوث التمييز والتعصب العنصريني          

  والدينيني، وتوسيع نطاق املوجود من هذه الربامج؛
املعلومـات املتعلقـة حبقـوق     ، إىلإتاحة إمكانية التوصل، على نطاق واسع  -2

  الضحايا وسبل االنتصاف يف حاالت التمييز والعنف العنصريني والدينيني؛
شن محالت توعية مجاهريية والقيام، على نطاق واسع، بنشر صكوك حقـوق             -3

اإلنسان الدولية ذات الصلة، مثل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واإلعـالن           
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز        ة و اخلاص باألقليات الديني  

العنصري والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ وإقامة منتـديات          
للجمع بني القيادات من خمتلف الطوائف الدينية والعرقية ووسـائط اإلعـالم         
 واملعلمني من أجل مناقشة هذه الصكوك وأسباب التمييز والتعصب وعواقبهما         

   ووضع استراتيجيات ملكافحة هاتني الظاهرتني؛
  :والدول األعضاء مدعوة إىل االخنراط يف األنشطة التالية املتعلقة بتوعية الشباب  

مــن أجــل توفري دعم منهجي للمنظمات الشعبية العاملة بنشاط مع الشباب   -4
  تعزيز التسامح والتنوع وعدم التمييز؛

غري احلكومية وخرباء التعليم الذين يتناولون      إنشاء شبكات ملنظمات الشباب       -5
  يف عملهم التعصب والتمييز؛

إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص لدعم ومتويل جهـود التثقيـف              -6
اجلماهريي والعروض الفنية واملهرجانات الـسينمائية واجلـوالت التثقيفيـة          

قافات املتنوعة وعن أمهية    واملؤمترات األكادميية اليت تنشر املعلومات عن ثراء الث       
  .التفاعل الثقايف

واقترحت األرجنتني والربازيل وشيلي وكولومبيا واجلمهورية الدومينيكية وغواتيماال          -62
  :واليابان واملكسبك ومجهورية كوريا وسويسرا وأوروغواي ما يلي

 ينبغي أن تدعم الدول اجلهود اجلارية للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقـوق              
  .اإلنسان وعملية صياغة إعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب
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  تنفيذ القواعد واملعايري القائمة  -8  

بصفتها الوطنية وباسم االحتـاد    (أو قدمت مقترحات نصية السويد      /أدلت ببيانات و    -63
ـ       (، ومجهورية كوريا    )األورويب ة باسم األرجنتني والربازيل وشيلي وكولومبيـا واجلمهوري

، والواليـات املتحـدة     )الدومينيكية وغواتيماال واليابان واملكسيك وسويسرا وأوروغـواي      
األمريكية، وكندا، وبولندا، وفرنسا، والدامنرك، وليختنشتاين، والربازيل، وآيرلندا، وجنوب         

. وي، واجلزائر، واململكة املتحدة، وإيطاليا، وزمباب     )باسم اجملموعة األفريقية  (أفريقيا، ونيجرييا   
؛ وائـتالف الـشعوب     "فريدوم هاوس "منظمة  : وأدىل ببيانات املراقبون عن اجلهات التالية     

بيـان  (واألمم األصلية؛ واجمللس الدويل حلقوق اإلنسان واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبيـة            
انظر (؛ ورابطة املواطنني العامليني؛ ومركز البحوث املتعلقة حبقوق اإلنسان وواجباته           )مشترك

  ). A/HRC/13/CRP.1ثيقة الو

  :وقدمت السويد، باسم االحتاد األورويب، املقترحات التالية  -64

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     ينبغي أن تصدق الدول على، أو تنضم إىل،           -1
أشكال التمييز العنصري باعتبار هذا مسألة عالية األولوية، انطالقا من التسليم           

ألساس القانوين الذي يرتكز عليه اجملتمع الـدويل يف         بأن هذه االتفاقية تظل ا    
  مكافحة التمييز العنصري؛

ينبغي أن متتثل الدول امتثاال تاما اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية، مبـا يف ذلـك                -2
  ؛بتقدمي التقاريرالتزاماهتا 

حلماية مجيع األفراد من التمييز العنصري، ينبغي للدول أيضا أن تصدق علـى               -3
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وكذلك العهد الدويل اخلاص         العهد  

  ة واالجتماعية والثقافية، وأن تنفذمها تنفيذا تاما؛االقتصاديباحلقوق 
تشجع اللجنة املخصصة األمانة على أن تعد، باالشتراك مع هيئات املعاهدات             -4

ولية للقـضاء علـى     ذات الصلة، تقريرا شامال عن التصديق على االتفاقية الد        
مجيع أشكال التمييز العنصري والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          

  فيه  واالجتماعية والثقافية، وتوضح   القتصاديةوالعهد الدويل اخلاص باحلقوق ا    
 الدول األطراف يف هذه الصكوك التقـارير        تقدمياألرقام الدقيقة املتعلقة حبالة     

 إمتام إعداد هذا التقرير يف وقـت        وينبغي. ارد املوجودة  يف حدود املو   ،الالزمة
مناسب يتيح للجنة املخصصة إدراجه يف مناقشة بشأن التنفيذ جترى يف إطـار             

  .بند جدول األعمال نفسه يف برنامج عمل العام املقبل
  :وقدمت اململكة املتحدة املقترح التايل  -65
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تفعله كل دولة على الصعيد      ماينبغي أن تتعاون الدول بدرجة أكرب وأن تناقش           
 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري         الوطين لضمان تنفيذ    

  .والقواعد واملعايري الدولية األخرى

اإلفالت من العقاب على أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب ومـا               -9  
اصرة؛ وتقدمي املعونة القانونية اجملانيـة إىل       يتصل بذلك من تعصب، مبا فيها مظاهرها املع       

  الضحايا؛ والتدابري املؤقتة لصاحل الضحايا

، )اسـم االحتـاد األورويب    ب(أو قدمت مقترحات نصية الـسويد       /أدلت ببيانات و    -66
  ). A/HRC/13/CRP.1انظر الوثيقة (واملكسيك، واململكة املتحدة 

  : املقترح التايلوقدمت السويد، باسم االحتاد األورويب،  -67

  :ينبغي أن تشجع الدول هيئات الرصد املتخصصة الوطنية على
رصد حمتوى وتأثري التشريعات والسياسات الوطنية املوضوعة ملكافحة          )أ(

  التمييز العنصري، وتقدمي مقترحات بالتعديالت املمكنة؛
  إذكاء وعي اجلماهري هبذه املسائل؛  )ب(
  ا يف ذلك املعونة القانونية، إىل الضحايا؛تقدمي املعونة واملساعدة، مب  )ج(
  ز تدريب مجاعات رئيسية معينة واإلسهام فيه؛يتعز  )د(
  .تقدمي املشورة واملعلومات إىل السلطات الوطنية  )ه(

  احلوار بني الثقافات وبني األديان  -10  

يا، أو قدمت مقترحات نصية الواليات املتحدة األمريكية، وإندونيس       /أدلت ببيانات و    -68
باسـم  (، وإيطاليا، واململكة العربية السعودية، والربازيـل        )باسم االحتاد األورويب  (والسويد  

األرجنتني وشيلي وكولومبيا واجلمهورية الدومينيكيـة وغواتيمـاال واليابـان واملكـسيك            
وأخذ ). باسم اجملموعة األفريقية  (، وكندا، ونيجرييا    )ومجهورية كوريا وسويسرا وأوروغواي   

انظـر الوثيقـة    (صـندوق بيكيـت للحريـة الدينيـة         : ة املراقب عن اجلهة التالية    الكلم
A/HRC/13/CRP.1 .(  

واقترحت السويد دعوة خرباء منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة                -69
  .إىل مساعدة اللجنة بشأن هذه املسألة) اليونسكو(

يـا واجلمهوريـة الدومينيكيـة      وقدمت الربازيل، باسم األرجنتني وشيلي وكولومب       -70
  :وغواتيماال واليابان واملكسيك ومجهورية كوريا وسويسرا وأوروغواي، املقترح التايل
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ينبغي أن تدعم الدول املبادرات الرامية إىل تعزيز التفاهم املتبادل فيمـا بـني                
  .الثقافات واألديان املختلفة، مثل حتالف احلضارات

  : ألمريكية املقترح التايلوقدمت الواليات املتحدة ا  -71

  :الدول األعضاء مدعوة إىل
التشجيع على إنشاء شبكات تعاونية للزعماء الدينيني وقيادات اجملتمع املـدين             -1

ورامسي السياسات لتحقيق التفاهم املتبادل وتعزيز احلوار واإلهلام بالعمل البناء          
  على بلوغ األهداف السياساتية املشتركة؛

تيسري عقد اجتماعات داخلية فيما بني األديان جتمع بني ممثلـي           املساعدة يف     -2
مجيع الطوائف الدينية املوجودة داخل جمتمعاهتا للتوفر علـى حتقيـق نتـائج             
ملموسة، مثل مشاريع تقدمي اخلدمات يف جماالت التعليم والـصحة وتـسوية            

  م؛الرتاعات وتوفري فرص العمل والتكامل وتثقيف العاملني يف وسائط اإلعال
إنشاء جملس استشاري ديين داخل احلكومة يعىن، ضمن أمور أخرى، بتحديد             -3

جماالت التوتر احملتملة بني الطوائف العرقية والدينيـة املختلفـة ومعاجلتـها            
  بتسوية الرتاعات والوساطة؛ واملساعدة 

  التشجيع على تدريب املوظفني احلكوميني بشأن استراتيجيات التوعية الفعالة؛  -4
تشجيع جهود زعماء الطوائف الرامية إىل أن يناقشوا داخل طوائفهم أسباب             -5

  . التمييز واملمارسات الالزمة ملواجهتها
وعند افتتاح اجللسة العاشرة، قدم الـرئيس مـشروع برنـامج العمـل املـنقح                 -72

)A/HRC/AC.1/2/CRP.1/REV.5 .(         وبعد وقت قصري، جرى تعميم مشروع برنامج عمـل
وذكر الرئيس أنه يتضمن قائمة باملسائل اليت يتعني        ). A/HRC/AC.1/2/CRP.1/REV6(منقح  

. واعتمد برنامج العمـل   . أن تنظر فيها اللجنة املخصصة دون إخالل مبوقف الدول األعضاء         
وبناء على ذلك، واصلت اللجنة املخصصة النظر يف املسائل املدرجة يف ما أصبح اآلن برنامج               

  .العمل املعتمد

  راءات الرصد اليت تتبعها جلنة القضاء على التمييز العنصري واآلليات األخرىإج  -11  

أو قدمت مقترحات نصية الواليات املتحدة األمريكية، والـسويد         /أدلت ببيانات و    -73
باسم األرجنتني والربازيـل وشـيلي      (، وكندا، والنرويج، واليابان     )باسم االحتاد األورويب  (

مينيكية وغواتيماال واملكسيك ومجهوريـة كوريـا وسويـسرا         وكولومبيا واجلمهورية الدو  
، وكوبا، واجلمهورية العربيـة الـسورية،       )باسم اجملموعة األفريقية  (، ونيجرييا   )وأوروغواي

. وليختنشتاين، والدامنرك، وآيرلندا، واليونان، وأذربيجان، واألرجنتني، واملكسيك، والربازيل       
ائتالف الشعوب واألمم األصلية؛ واجمللس الدويل      : التاليةوأدىل ببيانات املراقبون عن اجلهات      
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؛ ومعهد وسـائط اإلعـالم      )بيان مشترك (حلقوق اإلنسان واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية       
  ). A/HRC/13/CRP.1انظر الوثيقة (للجنوب األفريقي 

 الرأي  وأعربت السويد، باسم االحتاد األورويب، وأيدهتا يف ذلك كندا والنرويج، عن            -74
الذي مفاده أن التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري              
واملعاهدات الدولية األخرى ذات الصلة وتنفيذها مها السبيل إىل التصدي جلميع أنواع التمييز             

  :العنصري، مبا يف ذلك األشكال املعاصرة للعنصرية، وقدمت املقترحني التاليني

ي أن تأخذ الدول على حممل اجلد التزاماهتا بتقدمي التقـارير إىل هيئـات              ينبغ  -1
  معاهدات األمم املتحدة وتقدم تقاريرها يف املواعيد احملددة؛

  .العنصريينبغي أن تعزز الدول متابعة تنفيذ توصيات جلنة القضاء على التمييز     -2
لومبيـا واجلمهوريـة    وأضافت اليابان، باسم األرجنتني والربازيـل وشـيلي وكو          -75

الدومينيكية وغواتيماال واملكسيك ومجهورية كوريا وسويسرا وأوروغواي، أنه ميكن توخي          
اعتماد صك إجرائي، بشرط أن يكون هذا مفيدا يف رأي خرباء جلنة القضاء علـى التمييـز                 

  :وقدمت االقتراح التايل. العنصري

 إىل تبـادل    تمييز العنصري جلنة القضاء على ال   أن تدعو اللجنة املخصصة أعضاء        
  .اآلراء بشأن مقترحاهتا احملددة

  .ودعت اليونان إىل إجراء حوار بني أصحاب املصلحة املتعددين يتضمن الربملانيني  -76

  أشكال التمييز املتعددة  -12  

باسم األرجنـتني والربازيـل     (أو قدمت مقترحات نصية كولومبيا      /أدلت ببيانات و    -77
دومينيكية وغواتيماال واليابان واملكسيك ومجهورية كوريا وسويـسرا        وشيلي واجلمهورية ال  

باسم الدول األعضاء   (، وكوستاريكا، وبنما، ونيكاراغوا، وإكوادور، والسويد       )وأوروغواي
، والواليات املتحـدة األمريكيـة،      )باسم اجملموعة األفريقية  (، ونيجرييا   )يف االحتاد األورويب  

لربازيل وشيلي وكولومبيا واجلمهورية الدومينيكية وغواتيمـاال       باسم األرجنتني وا  (وسويسرا  
باسـم  (، واململكة املتحدة، وباكـستان      )واليابان واملكسيك ومجهورية كوريا وأوروغواي    

منظمـة  : وأدىل ببيان املراقب عن اجلهة التالية     ). الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي     
انظـر الوثيقـة    (ة يف منطقـة الـبحريات الكـربى         العمل الدويل من أجل السالم والتنمي     

A/HRC/13/CRP.1.(  

وقدمت األرجنتني والربازيل وشـيلي وكولومبيـا وكوسـتاريكا واجلمهوريـة             -78
  :الدومينيكية وإكوادور وغواتيماال واملكسيك ونيكاراغوا وبنما وأوروغواي املقترح التايل

نـسان أن تعـد جتميعـا       يطلب من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإل         
العامة هليئات معاهدات حقوق اإلنسان فيما يتعلق بتفسري وتنفيذ التعبريين           للتعليقات
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 وأن تدرج يف هذا التجميع      ،"احلاالت األخرى "والتمييز يف   " أشكال التمييز املتعددة  "
التوصيات املقبولة وااللتزامات الطوعية للدول يف إطار عملية االستعراض الـدوري           

شامل وتوصيات املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة فيما يتعلق مبكافحـة            ال
 ومن املمكن أن يكون هذا    ". احلاالت األخرى "والتمييز يف   " أشكال التمييز املتعددة  "

التجميع مصدر معلومات مهما للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ملساعدهتا علـى           
والتمييـز يف   " أشكال التمييـز املتعـددة     "افحةتنفيذ السياسات الوطنية يف جمال مك     

 كما ميكن أن تكون هذه املعلومات مفيدة يف إعـداد جمموعـة           ". األخرى احلاالت"
  .مبادئ توجيهية ميكن أن تسهم يف تعزيز جهود الدول يف هذا اجملال

  :وطلب االحتاد األورويب من الدول أن تأخذ على عاتقها االلتزامات التالية  -79

 األشخاص بغض النظر عن امليل اجلنـسي        عز ومحاية حقوق اإلنسان جلمي    تعزي  -1
  واهلوية اجلنسانية؛

اختاذ مجيع التدابري الالزمة، وبصفة خاصة التشريعية أو اإلدارية، لـضمان أال              -2
يكون امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية حتت أي ظروف األساس الذي يقـوم             

  التوقيف أو االحتجاز؛ خاصة اإلعدام أووقيع عقوبات جنائية، وبصفة تعليه 
ضمان التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان القائمة على أساس امليل اجلنسي             -3

  .أو اهلوية اجلنسانية ومساءلة مرتكبيها وتقدميهم إىل العدالة
واقترح االحتاد األورويب أن يكون لكل فرد احلق يف محاية ميله اجلنسي ويف عـدم                 -80

  .ف والتحرش والتمييز واإلقصاء والوصم والتحاملالتعرض للعن

ودعت الواليات املتحدة الدول إىل مجع بيانات عن مدى حدوث أشكال التمييـز               -81
املتعددة يف نطاق واليتها وإجراء ما يلزم من حتليل لتحديد ما إذا كان تنفيذ القوانني القائمة                

  . ملكافحة التمييز مالئما

 األرجنتني والربازيـل وشـيلي وكولومبيـا واجلمهوريـة          باسم وأعلنت سويسرا،  -82
الدومينيكية وإكوادور وغواتيماال واملكسيك ونيكاراغوا وأوروغواي، أهنا حتبذ اتباع هنـج           
شامل للتصدي ألشكال التمييز املتعددة واملتفاقمة وأنه ال يوجد مربر لقصر النقـاش علـى               

واقترحت إجراء مزيد مـن     . ج عمل ديربان  أسباب التمييز املذكورة صراحة يف إعالن وبرنام      
  :الدراسة للمسألة، بالتشاور مع جلنة القضاء على التمييز العنصري، وقدمت املقترح التايل

  .أن تنظر جلنة القضاء على التمييز العنصري يف إعداد تعليق عام بشأن املسألة  
ـ     11ويف معرض التذكري باحلاشية الواردة يف صفحة          -83 امج عمـل    من إعـالن وبرن

ديربان، قدمت باكستان، باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي، املقترحات التالية اليت قدمتها أيـضا             
  :نيجرييا باسم اجملموعة األفريقية
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أشكال ح وحتظر مبوجب لقانون، أي شكل من        تدين الدول األطراف، وتكاف     -1
ونوع اجلنس  التمييز املزدوج أو املتعدد القائم على أساس العرق واألصل اإلثين  

  والدين؛ 
قوق النساء الالئي يـواجهن     تويل الدول األطراف اهتماما جديدا وعاجال حل        -2

 الواجب ألشـد   أشكاال متعددة من التمييز واإلقصاء والعنف، وتويل االعتبار       
 النساء حرمانا وضعفا، مبن فيهن املنتميات إىل مجاعات أقليات تواجه مشاكل          

  تنفرد هبا يف اجملتمع؛ مان اليت احلر تفاقمها حالة
 تقوم الدول باملالحقة املدنية واجلنائية على حاالت انتهاك حقوق اإلنـسان،            -3

 املرتكبة على أساس نوع اجلنس وكذلك املرتكبة على أسـاس االنتمـاء إىل            
  .مجاعات عرقية ودينية، وتقدم مرتكبيها إىل العدالة

  كوارث الطبيعيةعدم التمييز يف تقدمي املعونة إىل ضحايا ال  -13  

باسم جمموعة بلدان أمريكـا     (أو قدمت مقترحات نصية كولومبيا      /أدلت ببيانات و    -84
، )باسم االحتـاد األورويب   (، وليختنشتاين، وبنما، والسويد     )الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   

  ). A/HRC/13/CRP.1انظر الوثيقة ) (باسم اجملموعة األفريقية(ونيجرييا 

كولومبيا، باسم جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب،          واقترحت    -85
  :النص التايل

ـ ة األمم املت  ييقترح على اللجنة املخصصة أن تطلب من مفوض         -1 دة الـسامية   ح
حلقوق اإلنسان أن تقوم، بالتعاون مع معهد التنميـة املـستدامة والبحـوث             

مفوضية األمم  (وكاالت اإلنسانية   واللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت وال     
، بإجراء دراسة   )الالجئني وجلنة الصليب األمحر الدولية     املتحدة السامية لشؤون  

خبصوص احلاجة إىل إعداد مبادئ ومبادئ توجيهية لكي تستخدمها الـدول           
وسلطاهتا للقضاء على التمييز ضد األشخاص املتضررين من الكوارث الطبيعية          

قبل وقوع الكارثة وأثناء حدوثها     (ي للكوارث الطبيعية    يف مجيع مراحل التصد   
   ).وبعد انتهائها

دون تفرقـة مـن     (من شأن وضع قاعدة قانونية دولية خبصوص عدم التمييز            -2
يف مـساعدة ومحايـة     ) األصل القومي أو اإلثـيت     حيث العرق أو اللون أو    

ة الفوريـة   األشخاص املتضررين من الكوارث الطبيعية، فيما يتعلق باالستجاب       
طريق اختاذ تدابري للحد من املخاطر مكيفـة مـع           وإعادة البناء والوقاية، عن   

االحتياجات، وبصفة خاصة احتياجات أشد األشخاص ضـعفا، أن يـشكل           
تقدما واضحا يف القضاء على التمييز الذي تعاين منه شرحية متزايدة العدد من             

  .البشر
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  :ناقشة بشأن املسألة التاليةوافتتح الرئيس اجللسة احلادية عشرة مب  -86

  محاية املهاجرين من ممارسات العنصرية والتمييز وكراهية األجانب  -14  

باسم جمموعة بلدان أمريكـا     (أو قدمت مقترحات نصية كولومبيا      /أدلت ببيانات و    -87
باسـم اجملموعـة    (، وليختنشتاين، وإكوادور، ونيجرييـا      )الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   

، وأذربيجـان، وباكـستان     )باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب     (، والسويد   )يقيةاألفر
وأدىل ببيـان   . ، واملكسيك، واألرجنتني، واجلزائر، وكنـدا     )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (

منظمة العمل الدويل من أجل السالم والتنمية يف منطقة البحريات          : : املراقب عن اجلهة التالية   
  ).A/HRC/13/CRP.1نظر الوثيقة ا(الكربى 

  : دمت جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب املقترح التايلقو  -88

ر إىل أن هـذه     ظينبغي أن تضع اللجنة املخصصة هذه املسألة يف اعتبارها بـالن            
ص املبادئ ال تطبقها الدول وال تدرجها يف قوانينها، وبصفة خاصة بالنظر إىل عدم الن             

التشريعات الوطنية على أحكام تتعلق باألفعال واإلعالنات العامة والدعاية الدافعة           يف
   .إىل التمييز أو احملرضة على العداء ضد املهاجرين وأسرهم

وأعربت إكوادور عن تأييدها للبيان الذي أدلت به جمموعة بلدان أمريكا الالتينيـة               -89
  . ملقترح بإضافة مسألة املشردين داخلياومنطقة البحر الكارييب واقترحت تكملة ا

  :وقدمت خلتنشتاين املقترح التايل  -90

يطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعد دراسـة عـن                
اإلطار القانوين الدويل القائم حلماية حقوق اإلنسان للمهاجرين الدوليني بغية حتديـد            

حنو كاف ضمان أن يتاح لالجئني املوجـودين يف  ما إذا كان هذا اإلطار يتناول على      
للخطر التمتع الكامل حبقوق اإلنسان املكفولة هلم، والسيما فيمـا           أوضاع تعرضهم 

يتعلق باحلماية من التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو النـسب أو األصـل                
   .اإلثين

  :يلوقدمت نيجرييا، باسم اجملموعة األفريقية، املقترح التا  -91

تراجع الدول األطراف وتنقح، حـسب االقتـضاء، أي سياسـات بـشأن               -1
املهاجرين تكون غري متسقة مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، بغية القضاء           
على كل السياسات واملمارسات املتسمة بالعنصرية والتمييز وكراهية األجانب         

    واملوجهة ضد املهاجرين؛
قانون، أي ممارسات متـسمة     مبوجب ال  وحتظر   تكافح الدول األطراف ومتنع،     -2

بالعنصرية والتمييز وكراهية األجانب توجه ضد املهاجرين فيما يتعلق مبسائل          
واخلدمات االجتماعية، مبا فيها اخلـدمات التعليميـة        توفري فرص العمل    مثل  
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والصحية، وكذلك الوصول إىل العدالة، وتضمن وجوب أن جتري معاملتهم          
نـصرية والتمييـز    عولية حلقوق اإلنسان وأال يتعرضـوا لل      طبقا للصكوك الد  

  العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
 املهاجرين، وتثبط على حنو فعـال  تكافح الدول األطراف مظاهر تعميم رفض    -3

 واملمارسات العنصرية اليت تولد سلوكا ينطوي على        واألفعالمجيع التظاهرات   
ين أو رفضهم، وتوفر محاية فعالة      ر سلبية جتاه املهاجر   كراهية األجانب ومشاع  

  للمهاجرين يف هذا الصدد؛
تعترف الدول األطراف للمهاجرين املقيمني فيها ألجل طويل واحلائزين على            -4

وثائق رمسية بنفس ما تعترف به لغريهم مـن أفـراد اجملتمـع مـن فـرص                 
  . ومسؤوليات اقتصادية

  حتالل األجنيب من املمارسات العنصرية والتمييزيةمحاية الشعوب اخلاضعة لال  -15  

أو قدمت مقترحات نصية اجلمهورية العربية السورية والواليـات         /أدلت ببيانات و    -92
باسـم االحتـاد    (، وسويسرا، والربتغال، وكنـدا، والـسويد        والدامنركاملتحدة األمريكية،   

: املراقبون عـن اجلهـات التاليـة      وأدىل ببيان   . ، وباكستان، واجلزائر، وأذربيجان   )األورويب
ائتالف الشعوب واألمم األصلية واجمللس الدويل حلقوق اإلنسان واجمللس اهلنـدي ألمريكـا             

  ). A/HRC/13/CRP.1انظر الوثيقة ) (بيان مشترك(اجلنوبية 

  :وقدمت باكستان وسورية، وأيدهتما يف ذلك اجلزائر، املقترحني التاليني  -93

 العنـصرية   ل األطراف التصدي جلميع أشكال ومظـاهر      أن تكفل الدو  ينبغي    -1
والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب، الـيت             

أو  تستهدف الشعوب الواقعة حتت االحتالل األجنيب أو السيطرة االستعمارية        
 األجنبية واخلاضعة لواليات القوى احملتلة أو املـسيطرة، ومكافحتـها طبقـا           

  حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل بغية توفري احلمايـة         للقانون الدويل 
  الفعالة ومنع حدوث أفعال من هذا القبيل يف املستقبل؛

 ينبغي أن جترم الدول األطراف األفعال واجلرائم اليت تكون فيهـا العنـصرية              -2
والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب دوافـع            

االحتالل األجنيب أو الـسيطرة    تستهدف الشعوب الواقعة حتت      مشددة، واليت 
االستعمارية أو األجنبية، وأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملقاضاة مرتكيب هذه           
اجلرائم من األفراد واجلماعات، مبن يف ذلك العناصر املرتبطة، على حنو مباشر            

  .أو غري مباشر، بالدول
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  ية واملشردين داخليا من العنصرية واملمارسات التمييزمحاية الالجئني والعائدين   -16  

، )باسـم االحتـاد األورويب    (أو قدمت مقترحات نصية الـسويد       /أدلت ببيانات و    -94
وأدىل ببيان املراقب   . ، وأذربيجان، وليختنشتاين، واملغرب   )باسم اجملموعة األفريقية  (ونيجرييا  

انظـر الوثيقـة    (ية لـشؤون الالجـئني      مفوضية األمم املتحـدة الـسام     : عن اجلهة التالية  
A/HRC/13/CRP.1 .(  

  :وقدمت السويد، باسم االحتاد األورويب، املقترح التايل  -95

ينبغي أن تضمن الدول احترام احلقوق األساسية، وتوفر احلماية الالزمة وفقـا              
التفاقية جنيف املتعلقة مبركز الالجئني، وتكفل امتثال سياسات اهلجـرة واللجـوء            

  .انون الدويلللق
  :وقدمت اجملموعة األفريقية املقترحني التاليني  -96

 تتحمل الدول األطراف الواجب واملسؤولية الرئيسيني، بدعم مـن اجملتمـع            -1
 الدويل، فيما يتعلق بتوفري احلماية واملساعدة اإلنسانية لالجـئني والعائـدين          

 يتـها، دون أي   واملشردين داخليا، املوجودين يف أراضيها أو اخلاضـعني لوال        
  شكل من أشكال التمييز العنصري؛

خاصا   تسعى الدول األطراف جاهدة إىل محاية اجلماعات، اليت ترتبط ارتباطا    -2
اخلاصـة،   بأرضها وتعتمد عليها اعتمادا خاصا بسبب قيمها الثقافية والروحية        

ــذا من إزاحتها من هذه األرض، وتتخذ، حيثما تكون هناك إزاحة    ــن ه م
ــدين  اإلجراءات والتدابري الالزمة للحيلولة دون منع الالجئني القبيل، والعائـ

  . واملشردين داخليا من العودة إىل أرضهم
  :وقدمت ليختنشتاين املقترح التايل  -97

دعوة املمثل اخلاص لألمني العام املعين باملشردين داخليا إىل النظـر يف إعـداد                
 إىل جملس حقوق اإلنسان، عن فعالية املعايري        دراسة، يوردها يف أحد تقاريره املستقبلية     

الدولية القائمة فيما يتعلق حبماية املشردين داخليا من التمييز القائم على أساس العرق             
   .أو اللون أو النسب أو األصل اإلثين

  : وقدم املغرب املقترح التايل  -98

أن تتخذ كل   دعوة الدول اليت تتحمل املسؤولية الرئيسية عن هذا املوضوع إىل             
رسات التمييزية أو املهينة اليت     التدابري املمكنة الرامية إىل محاية الالجئني من مجيع املما        

  .تنال من كرامتهم وأن تتخذ التدابري الالزمة لرصد حالتهم عن كثب
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   وتدابري مكافحة اإلرهابالديينو واإلثينالتنميط العرقي   -17  

نصية الواليات املتحدة األمريكية، وجنـوب      أو قدمت مقترحات    /أدلت ببيانات و    -99
باسم األرجنتني والربازيل وكولومبيا واجلمهورية     (، وشيلي   )باسم اجملموعة األفريقية  (أفريقيا  

، )الدومينيكية وغواتيماال واليابان واملكسيك ومجهورية كوريـا وسويـسرا وأوروغـواي          
باسم الدول األعضاء يف منظمـة      (، وباكستان   )باسم االحتاد األورويب  (والنرويج، والسويد   

  ). A/HRC/13/CRP.1انظر الوثيقة (، واجلزائر، ونيجرييا، وفرنسا )املؤمتر اإلسالمي

  :وقدمت جنوب أفريقيا، باسم اجملموعة األفريقية، املقترح التايل  -100

  ليه؛ عإعداد تعريف للتنميط، يعطي األولوية حلماية حقوق اإلنسان، واملوافقة  -1
 ى الدول ضمان أال تنطوي تدابري مكافحة اإلرهاب على متييز، مـن           جيب عل   -2

القومي حيث الغرض واألثر، على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل  
هذا السياق   أو اإلثين، وكذلك على أساس الدين، على أن تضع يف اعتبارها يف 

  الترابط بني التمييز العنصري والتمييز الدييت؛
ر الدول مبوجب القانون التنميط املستند إىل قوالب منطية مبنيـة           جيب أن حتظ    -3

العرقية  على أسس التمييز اليت حيظرها القانون الدويل، مبا يف ذلك على األسس           
   .أو الدينية/واإلثنية و

وقدمت شيلي، باسم األرجنتني والربازيل وكولومبيـا واجلمهوريـة الدومينيكيـة             -101
  :ابان ومجهورية كوريا وسويسرا وأوروغواي، املقترح التايلوغواتيماال واملكسيك والي

وفضال عن هذا، ينبغي    . من الضروري حتقيق اإلنفاذ الفعال للتشريعات القائمة        
سينات يف برامج تدريب ضباط الشرطة وغريها من الربامج ذات الصلة املتعلقة            حت إجراء

  . جمال حقوق اإلنسان مع تزويدهم مبا يلزم من تثقيف يفبتدريب موظفي الدولة
  :وقدمت السويد، باسم االحتاد األورويب، املقترح التايل  -102

تقاسم املمارسات الفضلى، يف جمال التشريعات الشاملة ملكافحة التمييز، فيمـا             
   .بني الدول

  :وقدمت منظمة املؤمتر اإلسالمي املقترح التايل  -103

وجب القانون للتنميط العرقي    ي مب ينبغي أن ينص الصك اجلديد على حظر إلزام         
 القائم على أي أسس من أسس التمييز املعترف هبا مبوجب القانون          الدييت أو التنميط    

املرتكبني، الدويل حلقوق اإلنسان، إىل جانب أحكام تنص على إجراءات قانونية ضد  
  .للضحايا واجلرب ضمانات قانونية للحق يف االنتصاف فضالً عن النص على 
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  )اجلرمية احلاسوبية العنصرية(صرية يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت احلديثة العن  -18  

، )باسم اجملموعـة األفريقيـة    (أو قدمت مقترحات نصية نيجرييا      /أدلت ببيانات و    -104
باسم (، والربازيل، والواليات املتحدة األمريكية، وباكستان       )باسم االحتاد األورويب  (والسويد  

انظر " (فريدوم هاوس "منظمة  : وأدىل ببيان املراقب عن اجلهة التالية     ). إلسالميمنظمة املؤمتر ا  
  ). A/HRC/13/CRP.1الوثيقة 

وأشارت نيجرييا، وهي تبدي تقديرها ملا قام به جملس أوروبا من أعمـال كـثرية                 -105
نـه  بشأن هذه املسألة، مبا يف ذلك وضع بروتوكول بشأن اجلرمية احلاسوبية العنصرية، إىل أ             

سيكون من احلكمة إعداد بروتوكول إضايف وأن من املمكـن إعـداده باتبـاع منـوذج                
  .الربوتوكول األورويب

واسترعت السويد، باسم االحتاد األورويب، االنتباه إىل ضرورة استخدام إمكانيـات             -106
 شبكة اإلنترنت للحفاظ على بيئة مفتوحة بدال من تقييد التدفق احلر للمعلومات بتشريعات             

  .مفرطة أو بتدابري تقنية

  :وقدم االحتاد األورويب املقترحني التاليني  -107

على  ينبغي أن تضمن الدول عدم فرض أي قيود على احلق يف حرية التعبري إال               -1
؛ وينبغي أن تؤكد الدول من جديـد        20و) 3(19األسس احملددة يف املادتني     

جمتمـع   سية اليت يقوم عليها   أن احلق يف حرية التعبري يشكل أحد الركائز األسا        
دميقراطي، بالنظر إىل أنه يكفل حتقيق الذات للفرد وإقامـة جمتمـع تعـددي       

  .ومتسامح منفتح على العديد من األفكار والفلسفات
 ينبغي أن تعزز الدول الدور اإلجيايب الذي ميكن أن تؤديه وسـائط اإلعـالم               -2

  .عنصريةاجلديدة، مبا فيها شبكة اإلنترنت، يف مكافحة ال
  :وقدمت اجملموعة األفريقية املقترح التايل  -108

 وغري تشريعية للـنص علـى       يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية          -1
 اعتبار التصرفات التالية، عندما ترتكب عن عمد أو دون وجه حق، جـرائم            

األجانب علـى   توزيع مواد تتسم بالعنصرية وكراهية   : مبوجب قانونه الداخلي
  .أخرى، عن طريق نظام حاسويبجلمهور، أو إتاحتها للجمهور بوسائل ا

يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وغري تشريعية للـنص علـى                 -2
   :اعتبار األفعال أو التصرفات التالية جرائم مبوجب قانونه الداخلي

توجيه هتديد، عن طريق نظام حاسويب، بارتكاب جرم خطري حسب            )أ(
أشخاص بـسبب أهنـم     ) 1(ريف املنصوص عليه مبوجب قانونه الداخلي، إىل        التع

األصل القومي أو اإلثـين،     ينتمون إىل مجاعة متميزة بالعرق أو اللون أو النسب أو   
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) 2(وكذلك بالدين، إذا استخدم ذريعة هلذا التهديد أي عامل من هذه العوامل، أو              
  .صمجاعة من األشخاص متميزة بأي من هذه اخلصائ

أشـخاص  ) 1(السب العلين املوجه، عن طريق نظام حاسـويب، إىل            )ب(
بسبب أهنم ينتمون إىل مجاعة متميزة بالعرق أو اللون أو النسب أو األصل القـومي               

السب أي عامـل مـن هـذه         أو اإلثين، وكذلك بالدين، إذا استخدم ذريعة هلذا       
  .خلصائصمتميزة بأي من هذه امجاعة من األشخاص ) 2(عوامل، أو ال

وافتتح الرئيس اجللسة الثانية عشرة مبناقشة بشأن مسألة اجلرب وسـبل االنتـصاف               -109
  .لضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

 وما يتصل   اجلرب وسبل االنتصاف لضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب          -19  
  بذلك من تعصب

، )باسم اجملموعـة األفريقيـة    (أو قدمت مقترحات نصية نيجرييا      /أدلت ببيانات و    -110
  ). A/HRC/13/CRP.1انظر الوثيقة (، وليختنشتاين، واجلزائر )باسم االحتاد األورويب(والسويد 

  :وقدمت اجملموعة األفريقية املقترح التايل  -111

 خاضـع لعنـصري    ا تمييـز ال  من ضحايا  لكل ضحية األطراف  تكفل الدول     -1
 للجـوء إىل احملـاكم الوطنيـة      اخالل  محاية قانونية كافية، من     لواليتها توافر   

يلتمس  أن احلق يفاألخرى، كما تكفل له   احلكومية أو املؤسسات/املختصة و
ــضرر   ألي ا مالئماأو املؤسسات احلكومية جرب/من هذه احملاكم و ده يتكبـ

  نتيجة هلذا التمييز؛ 
جـرب   طراف حق كل ضحية من ضحايا التمييز العنصري يف        تضمن الدول األ    -2

  عادل ومالئم ألي ضرر مادي أو معنوي يتكبده نتيجة هلذا التمييز؛ 
تقدم الدول األطراف معونة ومساعدة قانونيتني جمانيتني إىل ضحايا العنـصرية      -3

ــا والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب   وفقــ
   لضحايا ومتطلباهتم؛الحتياجات ا

ــدعاوى بالدعاوى األخرى، مبا فيها   ) 1(ال ختل األحكام الواردة يف الفقرة    -4 ال
   .أفعال التمييز العنصري هذه) مرتكيب(اجلنائية ضد مرتكب 

  :وقدمت السويد، باسم االحتاد األورويب، املقترحني التاليني  -112

هاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين    ينبغي أن حتقق الدول مع املسؤولني عن االنت         -1
  الدويل وحتاكمهم؛ 
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 ينبغي أن تعتمد الدول تدابري تشريعية وإدارية وطنية مالئمة وفعالة لتحقيـق             -2
  . الوصول العادل والفعال والفوري إىل العدالة

  كراهية األجانب  -20  

، )يقيـة باسم اجملموعـة األفر   (أو قدمت مقترحات نصية نيجرييا      /أدلت ببيانات و    -113
انظـر الوثيقـة    ) (باسـم االحتـاد األورويب    (وليختنشتاين، وبولندا، واجلزائر، والـسويد      

A/HRC/13/CRP.1 .(  

  :وقدمت اجملموعة األفريقية املقترحني التاليني  -114

وضع تعريف لكراهية األجانب، نظرا لعدم وجود تعريف هلـا يف االتفاقيـة               -1
  يز العنصري؛ يلى مجيع أشكال التمالدولية للقضاء ع

 يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وغري تشريعية للـنص علـى                -2
  :اعتبار األفعال أو التصرفات التالية جرائم مبوجب قانونه الداخلي

 توجيه هتديد بارتكاب جرم خطري حسب التعريف املنـصوص عليـه            )أ(
 مجاعـة متميـزة     أشخاص بسبب أهنم ينتمون إىل    ) 1(مبوجب قانونه الداخلي، إىل     

بالعرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين، وكذلك بالدين، إذا استخدم              
مجاعة مـن األشـخاص     ) 2(التهديد أي عامل من هذه العوامل، أو          ذريعة هلذا 

  . متميزة بأي من هذه اخلصائص
أشخاص بسبب أهنم ينتمون إىل مجاعـة       ) 1(السب العلين املوجه إىل       )ب(
 وكذلك بالدين، إذا   أو اإلثين،    زة بالعرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي        متمي

مجاعـة مـن    ) 2(العوامـل، أو     السب أي عامل من هـذه      استخدم ذريعة هلذا 
  . اخلصائص األشخاص متميزة بأي من هذه

انظـر الوثيقـة    (واختتم الـرئيس اجلـزء املوضـوعي مـن برنـامج العمـل                -115
A/HRC/13/CRP.1 .(  

  مناقشة بشأن الطريق إىل األمام للدورات املقبلة  -هاء  

وقالت باكستان،  . فتتح الرئيس اجللسة الثالثة عشرة مبناقشة بشأن الطريق إىل األمام         ا  -116
باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي، إن الطريق إىل األمام يتعني أن يعين عمال ملموسا، وأضـافت               

 مندوب باكستان أنه يلزم أن يقوم الـرئيس بـصياغة           وذكر. أن اللجنة ملزمة بتنفيذ واليتها    
املقترحات، املقدمة أثناء الدورة، يف شكل مشروع معايري تكميلية وأنه ميكنه، عنـد قيامـه               

   .بذلك، أن يتشاور مع اخلرباء املعنيني
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وأشارت األرجنتني، باسم الربازيل وشيلي وكولومبيا واجلمهوريـة الدومينيكيـة            -117
ليابان واملكسيك ومجهورية كوريا وسويسرا وأوروغواي، إىل أن توافق اآلراء          وغواتيماال وا 

ينبغي أن يكون أسلوب العمل وأهنا ال تزال غري مقتنعة باحلاجة إىل وضع معايري تكميليـة يف            
  .شكل بروتوكول إضايف

وأكدت الواليات املتحدة، وأيدهتا يف ذلك أستراليا، أنه يوجد توافـق آراء بـشأن                -118
ورة التصدي للمشاكل اخلطرية املتمثلة يف العنصرية، والتمييز العنصري والديين، والتنميط           ضر

وأعلنت الواليات املتحدة وكندا وليختنشتاين     . العرقي، وجرائم الكراهية، وكراهية األجانب    
  .والنرويج موقفها الذي مؤداه أنه ليست هناك حاجة إىل معايري تكميلية

م االحتاد األورويب، على أنه ال توجد أدلـة مـستمدة مـن             وشددت السويد، باس    -119
وأضـافت أن   . التجربة، أو قائمة على وقائع، تثبت احلاجة إىل قاعدة قانونية دولية إضـافية            

املعايري التكميلية املمكنة ال يتعني بالضرورة أن تكون ملزمة؛ وأن نطاق املعـايري التكميليـة               
ا للثغرة اليت يتعني سدها وميكن أن تتـضمن مبـادئ           وشكلها وطبيعتها ميكن أن تتباين تبع     

  .توجيهية وممارسات فضلى وتعليقات عامة هليئات املعاهدات، اخل

وقالت نيجرييا، باسم اجملموعة األفريقية، إن من الضروري أن حيتوي التقرير علـى               -120
  .عايري التكميليةمجيع املقترحات احملددة وأهنا تتوقع أن تقوم الدورة التالية بوضع مشروع امل

وقالت ليختنشتاين إن من شأن أي بروتوكول إضايف لالتفاقية الدولية للقضاء على              -121
مجيع أشكال التمييز العنصري أن يضعف هذا الصك إذا كانت املسائل املوضوعة يف هـذا               

وذكرت سورية أن هناك حاجة إىل خارطة طريـق         . الربوتوكول موجودة فعال يف االتفاقية    
وقالت جنوب أفريقيا إن الطريـق إىل       .  جتسد املقترحات املقدمة بشأن هذه املسائل      جديدة

  .األمام موضوع وثيقة منظمة البنية وفقا ملا أشري إليه يف خارطة الطريق

ووزعت الواليات املتحدة والسويد، باسم االحتاد األورويب، واألرجنـتني، باسـم             -122
الدومينيكية وغواتيماال واليابان واملكسيك ومجهورية     الربازيل وشيلي وكولومبيا واجلمهورية     

كوريا وسويسرا وأوروغواي، وثائق منظمة البنية تلخص مواقفها وطلبت إدراج نـصوص            
ويف غياب توافق آراء، قرر     ). A/HRC/13/CRP.1انظر الوثيقة   (هذه الوثائق حرفيا يف التقرير      

مبوجبه تدرج املقترحات يف التقرير وفقـا       الرئيس اتباع النسق التقليدي لعرض التقارير الذي        
  .وبعد ذلك، أعلن اختتام اجللسة. لتسلسل بنود برنامج العمل وهيكله

  اعتماد التقرير  -واو  

عند افتتاح اجللسة الرابعة عشرة، أدىل الرئيس مبالحظاته اخلتامية وشكر الدول على              -123
رسالة من باكستان، باسـم منظمـة       وأبلغ الدول أنه تلقى     . مشاركتها البناءة طوال الدورة   
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انظـر الوثيقـة    (املؤمتر اإلسالمي، أوضحت فيها موقفها بشأن مسألة تشويه صورة األديان           
A/HRC/13/CRP.1 .(وقد أحيلت الرسالة إلكترونيا إىل مجيع الدول.  

مث عرض الرئيس تقرير الدورة الثانية للجنة املخصصة وأمهـل الـدول أسـبوعني                -124
وبعد ذلك، اعتمد التقرير    . ديالت وقائعية تود إدخاهلا على التقرير إىل األمانة       إلرسال أي تع  

  .بشرط االستشارة

رئيسة فرع سيادة القانون واملساواة وعدم التمييز يف مفوضية األمم املتحدة           وأدلت    -125
 السامية حلقوق اإلنسان ببيان ختامي باسم املفوضة السامية، وبعد ذلك أعلن الرئيس اختتام            

  .الدورة
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  املرفق األول

  احلضور  

  الدول األعضاء  

اجلزائر، أنغوال، األرجنتني، أرمينيا، النمسا، أستراليا، أذربيجان، البحرين، بلجيكا،          
بنن، الربازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، كندا، شيلي، الصني، كولومبيـا، كـوت ديفـوار،              

يكية، مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة،      كوستاريكا، كرواتيا، كوبا، قربص، اجلمهورية التش     
الدامنرك، إكوادور، مصر، فنلندا، فرنسا، أملانيا، اليونان، غواتيماال، هاييت، هنغاريا، اهلنـد،            
إندونيسيا، مجهورية إيران اإلسالمية، إيطاليا، آيرلندا، اليابان، التفيا، ليتوانيا، كينيا، مجهورية           

ن، املكسيك، املغرب، هولندا، نيجرييا، النرويج، عمـان،        الو الدميقراطية الشعبية، ليختنشتاي   
باكستان، بنما، الفلبني، بولندا، الربتغال، قطر، مجهورية كوريا، االحتاد الروسي، روانـدا،            
اململكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيـا،           

، اجلمهورية العربية السورية، تركيا، فييت نام، أوكرانيا،        إسبانيا، السودان، السويد، سويسرا   
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الواليات املتحدة األمريكية، أوروغواي،          

  .مجهورية فرتويال البوليفارية، زامبيا، زمبابوي

  الدول غري األعضاء املمثلة مبراقبني  

  الكرسي الرسويل  

  احلكومية الدوليةاملنظمات     

  .االحتاد األفريقي، املفوضية األوروبية، جملس االحتاد األورويب  

املنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لـدى اجمللـس االقتـصادي                
  واالجتماعي

منظمة العمل الدويل من أجل السالم والتنمية يف منطقة البحريات الكربى، رابطـة               
ة التعليم العاملي، صندوق بيكيت للحرية الدينية، مركـز البحـوث           املواطنني العامليني، رابط  

املتعلقة حبقوق اإلنسان وواجباته، اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، ائتالف الشعوب واألمـم            
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األصلية، حركة الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم املتحدة،، منظمة فيفـات الدوليـة،             
  .يةاالحتاد العاملي لليهودية التقدم

املنظمات غري احلكومية غري املتمتعة مبركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي     
  واالجتماعي

معهد وسائط اإلعالم للجنوب األفريقي، حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة            
  .فيما بني الشعوب

  وكاالت األمم املتحدة    

  مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني  
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  ثايناملرفق ال

  مشروع جدول األعمال املنقح    

  افتتاح الدورة  -1

  إقرار جدول األعمال  -2

  تنظيم األعمال  -3

  مناقشة بشأن الطريق إىل األمام للدورات املقبلة  -4

   اعتماد التقرير  -5

        


