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  مقدمة -أوالً  
يقدم الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنـامج عمـل               -١

  .٣/١٠٣ ومقرره ١١/١٢ا التقرير مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان ديربان هذ

  تنظيم الدورة  - ثانياً  
 تشرين  ٢٢ إىل   ١١ يف الفترة من     الثامنةعقد الفريق العامل احلكومي الدويل دورته         -٢

مشاريع االستنتاجات والتوصيات املتبقيـة مـن       وناقش املشاركون    .٢٠١٠أكتوبر  /األول
واسـتعرض  . حبماية األطفال واهلجرة والعمالـة    متعلقة  وهي   يق العامل الدورة السابعة للفر  

. املشاركون التقدم احلاصل يف تنفيذ التوصيات اليت اعتمدت يف الدورة السابعة للفريق العامل            
االتفاقيـة   تلك املتعلقة بأفضل املمارسات، وتنفيذ       سيما الالتجارب  اً  وتبادل املندوبون أيض  

يع أشكال التمييز العنصري، وإعالن وبرنامج عمل ديربان، والوثيقة         الدولية للقضاء على مج   
وأجرى املشاركون مناقشة بشأن الذكرى الـسنوية       . اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان    

وباإلضافة إىل ذلك، جرت مناقشة مواضيعية      . العاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان     
واعتمد الفريق العامـل    . أعقبتها مناقشات تفاعلية  اً  ء عروض بشأن التمييز اهليكلي وقدم اخلربا    

  .استنتاجات وتوصيات بشأن املواضيع املذكورة أعاله

  احلضور  - ألف  
 حضر الدورة ممثلو الدول األعضاء، ومراقب من دولة غري عضو يف األمم املتحـدة،             -٣

  ).األول ظر املرفقان(مراقبني من منظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية إضافة إىل 
التاليـة   من احملـاورين التمييز اهليكلي موضوع بشأن دمت عروض  الدورة، قُ  وأثناء  -٤

مرييانا ناجيسفسكا، رئيسة فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحـدرين          السيدة  : أمساؤهم
والسيدة من أصل أفريقي؛ والسيد إيون داياكونو، مقرر جلنة القضاء على التمييز العنصري؛             

فردوس آرا بيغوم، عضو جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة؛ والسيد غيتو مويغاي، املقـرر               
اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك 
من تعصب؛ والسيد وليد السعدي، نائب رئيس جلنة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة              

آنـا إليزابيـث    ية؛ والسيد حامت قطران، عضو جلنـة حقـوق الطفـل؛ والـسيدة              والثقاف
 ماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم؛        املعنية حب لجنة  العضو   مدينا، كوبياس

والسيد ألفارو بيلو، مدير كلية علم اإلنسان جبامعة تيموكو بالشيلي؛ والـسيد كغامـادي              
لعنصرية ومكافحة التمييز، جلنة حقوق اإلنسان جبنـوب        كوميتيسي، املنسق الوطين بشأن ا    

أفريقيا؛ والسيد خواو كارلوس نوغيريا، نائب وزير، أمانة السياسات لتعزيز املساواة العرقية            
يف الربازيل؛ والسيد مارسيلو سكاروين آزي، رئيس بالنيابـة، وحـدة مكافحـة التمييـز               
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؛ والـسيد جريالـد     )اليونـسكو (م والثقافـة    منظمة األمم املتحدة للتربية والعل    والعنصرية،  
رئـيس وحـدة    جوزيف، املدير التنفيذي، منظمة الكرامة الدولية؛ والسيد ستيفان أولسن،          

، مدير عام قـسم العمالـة والـشؤون         "املسائل القانونية : املساواة والعمل ملكافحة التمييز   "
سـانتوس روالنـد، اخلـبرية     والسيدة إدنا   االجتماعية وتكافؤ الفرص باملفوضية األوروبية؛      

  .املستقلة البارزة املعنية بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

  افتتاح الدورة  - باء  
 اجللـسة األوىل    ،نافانيثيم بيالي  ، السيدة  املفوضة السامية حلقوق اإلنسان    تافتتح  -٥
سيـصادف   ٢٠١١عام  أن  برت  ذكّو. ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ١١ يف   الثامنةلدورة  ل
اً إىل أن عـدد اً وأشارت أيض. ذكرى السنوية العاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان       ال

من اخلطوات قد اختذت ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا يتـصل              
بذلك من تعصب، إال أنه ال يزال يتعني بذل املزيد من اجلهد لتحقيق أهداف إعالن وبرنامج                

والحظت املفوضة  . ت على ضرورة منح األولوية لربامج العمل الوطنية       وشدد. عمل ديربان 
السامية أن مواضيع محاية األطفال واهلجرة والعمالة كانت مدرجة يف جدول أعمال الدورة             

إجراء مناقـشة بـشأن   اً الثامنة للفريق العامل وأن من بنود جدول أعمال الدورة الثامنة أيض      
دول لوضع حد للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب        أفضل املمارسات اليت تطبقها ال    

وشجعت الدول على اقتراح أفكار فعالة وخالقة بشأن إحياء         . وما يتصل بذلك من تعصب    
املفوضة السامية  ويف األخري، رحبت    . الذكرى العاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان      

 التمييز اهليكلي، مشرية إىل أمهية مجع بيانات        باملناقشة اليت يعتزم الفريق العامل إجراءها بشأن      
  .مصنفة يف سبيل حتديد هذا التمييز

   املقرر- انتخاب الرئيس  - جيم  
حممد السيد  ، انُتخب   ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ١١املعقودة يف   األوىل  يف اجللسة     -٦

أكد الـسيد   و. لتزكية با اًمقرر -اً  ، املمثل الدائم جليبويت لدى األمم املتحدة، رئيس       سيد ُدَعل 
كافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره األجانـب          مبالتزامه القوي     بعد انتخابه  ُدَعل
  .يتصل بذلك من تعصب وما

  األعمالوبرنامج  جدول إقرار  - دال  
 الثامنـة لـدورة   اجـدول أعمـال     جلـسته األوىل،     أثناء ،اعتمد الفريق العامل    -٧
)A/HRC/16/WG.3/1   الذي أدخلت  ) انظر املرفق الثالث  (، وبرنامج عمله    )لثاين، انظر املرفق ا

وعقـد  . عليه تعديالت طفيفة يف األيام التالية كي يتماشى مع التغيريات يف توقيت اجللسات           
  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٢الفريق العامل جلسته األخرية يف ظهرية يوم اجلمعة 
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  البيانات  - ثالثاً  
َعل بالعمل الذي قامت به املفوضة السامية واألمانة والسيد دُ        أشاد االحتاد األورويب      -٨

إعالن وبرنامج عمل ديربان ركيزة أساسية يف احلرب العاملية علـى التمييـز             وشدد على أن    
وجدد االحتاد األورويب تأكيده على أنه مصمم على مواصلة اجلهود اليت يبذهلا يف             . العنصري

  .إلعالن وبرنامج عمل ديربانلتوصيات التنفيذية واجمال تنفيذ املبادئ املتفق عليها 
جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر      وذكّرت كوستاريكا، اليت حتدثت باسم        -٩

وناشدت الفريق العامل االخنراط بفعالية     . الكارييب، بأن مكافحة التمييز العنصري يظل أولوية      
نب وما يتصل بذلك من تعصب، مؤكدة       يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجا      

على ضرورة التنسيق مع مؤسسات أخرى حلقوق اإلنسان لتحقيق أهداف إعالن وبرنـامج             
  .عمل ديربان

ويف األخري، ذكّرت نيجرييا، اليت حتدثت باسم اجملموعة األفريقيـة، بـأن إعـالن                -١٠
اجملتمع الـدويل مبكافحـة     وبرنامج عمل ديربان ميثل وثيقة شاملة عملية املنحى جتسد التزام           

بيـد أن نيجرييـا   . العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب        
أشارت إىل أنه ال تزال هناك حاجة الختاذ الدول خطوات وتدابري فعالة وعملية مـن أجـل            

ـ    . حتقيق األهداف اليت كرست يف إعالن وبرنامج عمل ديربان         ة وأكدت على التزام اجملموع
  .األفريقية القوي بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

مشاريع االستنتاجات والتوصيات املقدمة من الدورة       ة واعتماد مناقش  - رابعاً  
  السابعة للفريق العامل بشأن محاية األطفال، واهلجرة، والعمالة

            من الوفود شاركت يف مـشاورات غـري رمسيـة عقـدت     اً  ذكّر الرئيس بأن عدد     -١١
سبتمرب بغية تسهيل وضع اللمسات األخرية على مشاريع االسـتنتاجات          / أيلول ٢ و ١يومي  

واتفق . بشأن مواضيع األطفال، والعمالة، واهلجرة اليت حبثت يف الدورة السابعة للفريق العامل     
الفريق على أن تكون املناقشات بشأن املشاريع غري رمسية يف حني تكون املناقشات العتماد              

  .لتوصيات رمسيةا

  محاية األطفال  - ألف  
ذكر الرئيس، يف مالحظاته االفتتاحية، أن مشروع االستنتاجات والتوصيات بشأن            -١٢

 يف إطار املشاورات غري الرمسية اليت       ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢محاية األطفال قد اتفق عليه يف       
  .جرت يف سياق التحضري للدورة الثامنة للفريق العامل
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  جرةاهل  - باء  
يف إطار املشاورات غري الرمسية، ناقش املندوبون، الذين حتدثوا باسـم اجملموعـات               -١٣

اإلقليمية وكممثلني عن بلداهنم، املشروع بشأن موضوع اهلجـرة إىل جانـب املقترحـات          
واتفق الفريق على التوصيات واالستنتاجات بشأن موضوع اهلجـرة يف          . بالتعديالت املقدمة 
  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٢يوم جلسة الظهرية من 

  محاية األطفال  - جيم  
يف إطار املشاورات غري الرمسية، ناقش املندوبون، الذين حتدثوا باسـم جمموعـات               -١٤

إقليمية وكممثلني عن بلداهنم، املشروع بشأن موضوع العمالـة إىل جانـب املقترحـات              
تنتاجات بشأن موضوع العمالـة يف      واتفق الفريق على التوصيات واالس    . بالتعديالت املقدمة 

  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٣جلسة الظهرية من يوم 
. ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٣واستؤنفت املناقشات الرمسية بعد ظهر يوم         -١٥

االحتاد األورويب أن مشاريع االستنتاجات والتوصيات بشأن مواضيع محاية األطفـال،            وذكر
والحظـت  .  إقرار هنائي من عواصم بلدان االحتاد قبل اعتمادها        واهلجرة والعمالة، حتتاج إىل   

عدة وفود أن هذا التوجه ال يتماشى مع املمارسة املعتادة وينبغي أال يشكل سابقة بالنـسبة                
  .لإلجراءات املستقبلية للفريق العامل

واعتمدت مشاريع االستنتاجات والتوصيات بشأن محايـة األطفـال، واهلجـرة،             -١٦
وأفـاد االحتـاد    . ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين األول  ١٤يف جلسة صبيحة يوم     اً   رمسي والعمالة

وحبثـت  . األورويب بأنه يود اإلدالء ببيان يف هناية الدورة وطلب إدراج بيانه هذا يف التقرير             
. الوفود مسألة معرفة مىت يقدم تفسري لذلك، وقرر الرئيس بأن يكون ذلك يف هناية الـدورة               

 أحد املندوبني استفسر فيه إن كانت االستنتاجات والتوصيات سترد          على سؤال طرحه  اً  ورد
للفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعـالن         يف مرفق لتقرير الدورة السابعة      

  .وبرنامج عمل ديربان، قرر الرئيس بأن تدرج هذه االستنتاجات والتوصيات يف هذا التقرير
للفريق العامـل    من تقرير الدورة السابعة      ١٦بالفقرة  اً  يب أيض وذكّر االحتاد األورو    -١٧

احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان وأكد علـى أن بلـدان               
االستنتاجات والتوصيات بشأن محايـة     االحتاد متفقة على أن أية اعتمادات إضافية مرتبطة ب        

  .ن املوارد املتاحة حالياًاألطفال، واهلجرة، والعمالة ستقدم م
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استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات املعتمدة يف الدورة السابعة            - خامساً 
  للفريق العامل

عن التقدم الذي أحرزته    اً  السيد بويتشنكيو، رئيس قسم مكافحة التمييز، عرض      قدم    -١٨
وشدد على اجلهـود الـيت      . املفوضية السامية يف تنفيذ التوصيات املعتمدة يف الدورة السابقة        

إعالن وبرنامج عمل ديربان يف األنشطة الرامية       بذلتها املفوضية السامية إلدراج مسألة تنفيذ       
إىل تعميم حقوق اإلنسان سواء تلك اليت اضطلعت هبا منظومة األمم املتحدة أو بالتعاون مع               

ن أجل إذكاء الوعي    وذكر أن املفوضية السامية واصلت جهودها م      . منظمات إقليمية ودولية  
 يف هذا الصدد على موقعهـا علـى         بتوصيات الفريق العامل وإتاحة املعلومات اليت جتمعها      

على أن املفوضية السامية عملت على تعزيز العنصر        اً  بويتشنكيو أيض وشدد السيد   . نترنتاإل
وضع وتنفيذ حلقيت عمل إقليميتني بشأن    وذكر أن   . املتعلق ببناء القدرات الوطنية من برناجمها     

خطط عمل وطنية ملكافحة التمييز العنصري، عقدتا هلذا الغرض لفائدة البلـدان األفريقيـة              
اً  بلد٢١ونظمت املفوضية السامية حلقة عمل مماثلة لفائدة . ٢٠٠٩الناطقة بالفرنسية يف عام    

ـ     ٢٠١٠ديسمرب  /باإلنكليزية، تقرر عقدها يف كانون األول     اً  أفريقيا ناطق  . ا يف أديـس أباب
وحتدث عن اجلهود اليت بذلتها املفوضية السامية لتعزيز مشاركة هيئات رصـد املعاهـدات              
املعنية واملكلفني بالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة املعنيني، مبا يف ذلك جلنة القضاء على              

 املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة       سيما الالتمييز العنصري، وكذلك لدعوة اخلرباء،      
للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، إلجراء مناقشات            

على التزام املفوضية السامية باالنتقال اً بويتشنكيو جمددوأكد السيد . تفاعلية مع الفريق العامل 
  .من طور تقدمي التوصيات إىل طور تغيري احلقائق على األرض

س قسم مكافحة التمييز، أثنت عدة وفود على التقرير         وبعد البيان الذي أدىل به رئي       -١٩
الشامل الذي قدمه، وأعربت عن تأييدها للعمل الذي يقوم به القسم مشددة على أمهية الدور 

  .الذي يفترض أن يقوم به القسم يف جتسري اهلوة بني التوصيات والتنفيذ على األرض
رحات بشأن السبيل لتحسني فعالية وشدد االحتاد األورويب على أنه ينوي مناقشة مقت  -٢٠

وعارض عدة مندوبني التوجه إلطـالق هـذه املناقـشة،          . عمل آليات متابعة نتائج ديربان    
 من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان تطلب إىل جملس           ١٢٤مذكرين بأن الفقرة    

 الطلب الـوارد يف     وذكر مندوبون آخرون أنه إذا كان     . حقوق اإلنسان التكفل هبذه املسألة    
بالفعل إىل جملس حقوق اإلنسان، فقد يكون مـن         اً   من الوثيقة اخلتامية موجه    ١٢٤الفقرة  

  .املفيد تناول املوضوع يف إطار الفريق العامل
وحبث املشاركون مشروع التوصيات واالستنتاجات بشأن استعراض التقدم احملـرز            -٢١

مسألة معرفـة   اً  وناقشوا أيض . بعة للفريق العامل  يف تنفيذ التوصيات املعتمدة يف الدورة السا      
 من الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر اسـتعراض          ١٢٤إذا كان يتعني أم ال اإلشارة إىل الفقرة          ما
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وذكـرت وفـود حتـدثت باسـم     . ديربان يف استنتاجات وتوصيات الدورة السابعة      نتائج
السـتنتاجات والتوصـيات    جمموعات إقليمية وباسم بلداهنا أهنا لن يكون بوسعها اعتماد ا         

  .املتعلقة بالدورة الثامنة قبل استشارة عواصمها

املمارسات اجليدة، وتنفيـذ    ، مبا فيها اخلربات املتعلقة ب     رباتتبادل اخل   - سادساً 
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وإعـالن    

  االستعراضي بان والوثيقة اخلتامية ملؤمتر دير،وبرنامج عمل ديربان
ذكر ممثل الربازيل أنه بالرغم من استمرار بعض أشكال التمييز اهليكلي يف اجملتمـع                -٢٢

من السياسات الرامية إىل تعزيز الـضمانات       اً  الربازيلي فإن احلكومة الربازيلية قد نفذت عدد      
 الـذين  بالتمتع الكامل حبقوق اإلنسان املمنوحة على قدم املساواة جلميع قطاعات الـسكان     

، أطلقت اخلطـة الوطنيـة لتعزيـز    ٢٠٠٩ففي عام . طاملا عانوا من التمييز على مر التاريخ    
املساواة العرقية من أجل التغلب على مواطن عدم املساواة العرقية املـستحكمة يف الربازيـل               

 اعتمدت اخلطة الوطنية الثالثة     اً، أيض ٢٠٠٩ويف عام   . وذلك بتنفيذ سياسات العمل اإلجيايب    
، ٢٠١٠يوليـه   /ويف متـوز  . قوق اإلنسان اهلادفة إىل مكافحة أوجه عدم املساواة اهليكلية        حل

هبدف تعزيز التزام الدولة واجملتمع بضمان تكافؤ       " قانون املساواة العرقية  "أصدر الرئيس لوال    
  .الفرص لسكان البلد املنحدرين من أصل أفريقي

 النصوص القانونيـة بقـصد مكافحـة        مناً  وذكر االحتاد األورويب أنه اعتمد عدد       -٢٣
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب، مثـل التوجيـه             العنصرية

القاضي بتنفيذ مبدأ املساواة يف معاملة األفراد بغض النظر عن العرق أو األصل اإلثين، وقرار               
ض عقوبات  إطاري يهدف إىل مكافحة بعض أشكال ومظاهر العنصرية وكره األجانب بفر          

  .جنائية مبوجب القانون اجلنائي
وذكر ممثل إيطاليا أن سلطات مدينة روما أطلقت يف اآلونة األخرية خطـة عمـل                 -٢٤

ـ             معيـشية  اً  لتسهيل اندماج السكان الغجر من فئة الروما ووفرت هلذه الفئة السكانية ظروف
الرومـا يف    شخص مـن     ٦ ٠٠٠وكان املشروع التجرييب يرمي إىل إعادة إسكان        . أفضل

عـن    العاصمة من أجل متكينهم من االستفادة من خدمات اجتماعية وصحية أفضل، فضالً           
  .تعزيز استقاللية هذه الشرحية من السكان

قضى بإنشاء، على املستوى احمللي، شـبكة       اً  وذكر ممثل هولندا أن بلده اعتمد قانون        -٢٥
ليت تقدم هلا يف قاعدة بيانـات       وطنية من مكاتب مكافحة التمييز مكلفة بتسجيل الشكاوى ا        

مركزية وتقدمي املساعدة، مثل خدمات الوساطة، لألشخاص الذين أودعوا شكاوى لـدى            
وأشار املندوب إىل نشر دراستني تتعلقـان مبكافحـة العنـصرية           . جلنة املساواة يف املعاملة   

ـ            . والتمييز ل تنفيـذ   وقد ُعّدل قانون ظروف العمل حبيث بات يتعني اآلن على أرباب العم
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وقدمت تعليمات للشرطة ومكاتب االدعاء العام هبـدف حتقيـق     . سياسات ملكافحة التمييز  
تعاون وثيق بني األطراف املعنية واعتماد هنج يستهدف مكافحة التمييـز علـى املـستوى               

  .اإلقليمي بقدر أكرب
ـ              -٢٦ ها وأعرب ممثل جنوب أفريقيا عن تقديره للمفوضة السامية على اجلهود اليت بذلت

وذكر املمثل أن حكومة بلده     . إلدراج إعالن وبرنامج عمل ديربان يف منظومة األمم املتحدة        
من اخلطوات لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، مبا يف ذلك اعتمـاد تـدابري              اً  اختذت عدد 

تشريعية وعملية، مبشاركة حثيثة من منظمات دولية ومنظمات غري حكوميـة، وأحـزاب             
 الوطنية حلقوق اإلنسان، والقطاع اخلاص، ووسائط اإلعالم، واجملتمـع          سياسية، واملؤسسة 

وقال إن جنوب أفريقيا سعت إىل تعزيز العمل ملكافحة العنصرية أثناء تظاهرة كـأس             . املدين
 لكرة القدم اليت نظمتها االحتادية الدولية لكرة القدم، مبا يف ذلك بتعليق الفتـة               ٢٠١٠العامل  

وأنشئت وحدة ملكافحة كـره األجانـب مكلفـة         ".  ال للعنصرية  قل"كتب عليها الشعار    
بالترويج يف الدوائر احلكومية ويف أوساط اجملتمع املدين لثقافة حقوق اإلنسان يف جمال مراقبة              

ويف هذا الصدد، شرع يف تنفيذ برامج تدريبية للموظفني الذين يتعاملون مع الالجئني            . اهلجرة
سهيل وتبسيط عملية إصدار رخص اإلقامة للذين حيـق هلـم           واملهاجرين، واختذت تدابري لت   

  .احلصول عليها، والكشف عن األجانب غري الشرعيني وترحيلهم
وذكر ممثل النرويج أن التمييز القائم على اعتبارات حمظورة ممنوع مبوجـب عـدة                -٢٧

لـى مجيـع    قوانني منها قانون مكافحة التمييز الذي قضى بإدماج االتفاقية الدولية للقضاء ع           
ومثة قوانني أخرى، اقترحتها جلنة أنشئت هلـذا        . أشكال التمييز العنصري يف القانون الوطين     

ويشرف أمني املظامل املعين باملساواة ومكافحة التمييـز علـى تنفيـذ           . الغرض، قيد اإلعداد  
ئل ويبت يف الشكاوى الفردية بالتشاور مع احملكمـة املعنيـة مبـسا           اً  التشريع املشار إليه آنف   

وباإلضافة إىل ذلك، أنشئت مؤسسة تعـىن بتعزيـز االنـدماج           . املساواة ومكافحة التمييز  
وخطـة   ٢٠٠٢وقد أطلقت النرويج خطة عمل ملكافحة العنصرية والتمييز يف عام           . والتنوع

. ، ضمت توصيات إعـالن ديربـان      ٢٠٠٩عمل لتعزيز املساواة ومنع التمييز اإلثين يف عام         
عـن    وفـضالً . ة وتعزيز لغات الصاميني وثقافتهم وحياهتم االجتماعية      واختذت تدابري حلماي  

  .ذلك، أطلقت خطة العمل لتعزيز اندماج السكان املهاجرين وضمهم
وذكر ممثل كوستاريكا أن البعض أوصى كوستاريكا، يف إطار االستعراض الدوري             -٢٨

للقضاء على مجيـع أشـكال      الشامل، بتعديل تشريعاهتا جلعلها متماشية مع االتفاقية الدولية         
وقد ُعقدت، يـومي    . التمييز العنصري وإعداد واعتماد خطة عمل وطنية ملكافحة العنصرية        

، بدعم من املكتب اإلقليمي للمفوضية الـسامية حلقـوق          ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٨ و ٢٧
وحبث املـشاركون،   . اإلنسان، حلقة دراسية لبحث خطط العمل الوطنية ملكافحة العنصرية        

 هاذين اليومني، التوصيات الرئيسية املوجهة إىل كوستاريكا يف إطـار االسـتعراض              خالل
الدوري الشامل خبصوص مكافحة التمييز ونظرة السلطات الوطنية هلذه املسألة اليت تقع على             
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ونوقشت أثناء احللقة الدراسية جتارب بلدان أخرى يف أمريكا الالتينية مثل           . مسؤولية اجلميع 
ربازيل واملكسيك وأعرب ممثلو وكاالت تابعة لألمم املتحدة عـن آرائهـم يف             األرجنتني وال 

وخلص املشاركون يف احللقة الدراسية علـى       . قضية التمييز يف كوستاريكا ويف بلدان أخرى      
وجه اخلصوص إىل أن مثة حاجة ملحة إىل إعداد خطة عمل وطنية ملكافحة العنصرية وأنـه                

  . والثقافة والصحة بصورة مالئمة كجزء من العمل املشتركيتعني تناول مواضيع مثل التعليم
وذكر ممثل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية أن الربنامج احلكومي             -٢٩

يوضح عزم بلده على اختاذ إجراءات ملموسة إلزالة احلواجز أمام تكافؤ الفرص، مبا يف ذلك               
وذُكـر أن   . السود واآلسيويني وجاليات األقليات اإلثنية    إقرار تدابري يف جمال العمالة لصاحل       

أحرز يف إطار برامج ترمي إىل تضييق اهلوة بني األطفال املنتمني إىل أوساط حمرومـة               اً  تقدم
. واآلخرين يف املدرسة، وأن برامج أخرى تسعى لتحقيق نفس اهلدف ستوضع موضع التنفيذ            

 ٢٠٠٠ قد ُعّدل يف عـام  ١٩٧٦ات العرقية لعام    وذكر ممثل اململكة املتحدة أن قانون العالق      
حبيث ينص، يف مجلة أمور أخرى، على واجب السلطات العامة أن تأخذ يف اعتبارها ضرورة               

. القضاء على التمييز والتشجيع على املساواة يف الفرص والعالقات اجليـدة بـني األعـراق              
انت مبثابة األساس لربنـامج     ، أطلقت أول استراتيجية للمساواة العرقية، فك      ٢٠٠٥عام   ويف

، دخل قانون املساواة حيز النفـاذ، وسـيبدأ يف          ٢٠١٠ويف عام   . عمل جديد يف املوضوع   
 العمل بواجب جديد للمساواة يف القطاع العام بغية تعزيز املساواة على أسـاس              ٢٠١١ عام

  .العرق واإلعاقة واجلنس
قية، أن اجمللس التنفيـذي لالحتـاد   باسم اجملموعة األفرياً وذكر ممثل نيجرييا، متحدث   -٣٠

، ٢٠٠٩األفريقي قد ناشد الدول األعضاء، على إثر اجتماعه املعقود يف سريت بليبيا يف عام               
تنفيذ مجيع االلتزامات املنبثقة عن املؤمترات الدولية واإلقليمية، وصياغة سياسـات وخطـط             

 يتصل بذلك مـن تعـصب   عمل وطنية ملنع العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما 
 حث الوزراء اللجنة األفريقية حلقوق      اً،ويف ذلك االجتماع أيض   . ومكافحتها والقضاء عليها  

اإلنسان والشعوب على تعزيز التفاعل والتآزر بني خمتلف األجهزة واهلياكل املعنية وضـمان             
 مـشترك يف    التنسيق الفعال مع اجملموعات األفريقية ذات الصلة هبدف اعتماد موقف أفريقي          

  .شىت احملافل الدولية
وأعرب مراقب من منظمة غري حكومية عن القلق إزاء حالة الـشعوب األصـلية،                -٣١
 فيما يتعلق بإلغاء حقهم يف تقرير املصري وحقهم يف أرضهم يف العديد مـن أمـاكن     سيما ال

 جلنة القـضاء    سيما الواقترح بأن يقدم الفريق العامل توصية إىل هيئات املعاهدات، و         . العامل
  .على التمييز العنصري، بأن متارس واليتها كاملة فيما خيص حقوق الشعوب األصلية

يف مجهوريـة   ) أمـني املظـامل   (وذكر املندوب املتحدث عن جلنة حقوق اإلنسان          -٣٢
أذربيجان أن مؤسسة أمني املظامل أنشئت بتكليف هو محاية حقوق اإلنسان وحريات مجيـع      

وقد اضطلعت هذه املؤسسة منذ     . ذلك النظر يف الشكاوى اليت تعرض عليها      املواطنني، مبا يف    
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قيامها بأنشطة متنوعة فيما يتعلق باحلق يف عدم التمييز، مثل إطالق محالت توعيـة بتعزيـز               
احلقوق املنصوص عليها يف معاهدات منها االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز             

 حرية الدين، ألفـراد األقليـات الوطنيـة؛         سيما اللتعزيز احلقوق،   العنصري؛ واختاذ تدابري    
، اختذ مرسـوم    ٢٠٠٦ويف عام   . وإرساء تعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة       

تتعلق بالقضاء علـى  اً رئاسي أقر خطة العمل الوطنية حلماية حقوق اإلنسان، تتضمن أحكام   
 الوطنية، وأنشئ فريق عمل لتنسيق عملية تنفيذ خطـة          التمييز ومحاية وتنمية تراث األقليات    

  .العمل هذه
وأكد مراقب من منظمة غري حكومية على أمهية دور خطط العمـل الوطنيـة يف                  -٣٣

مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب وعلـى              
 سيكون العـام    ٢٠١١ن عام   والحظ املراقب بارتياح أ   . ضرورة تقييم إجنازات هذه اخلطط    

  .على أمهية جعله مناسبة دائمةاً العاملي للشعوب املنحدرة من أصل أفريقي مؤكد
 من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربان االستعراضي اليت تطلب إىل         ٥٠وفيما يتعلق بالفقرة      -٣٤

 الـيت   ت أمثلة على أفضل املمارسـات     نترناملفوضية السامية أن تورد على صفحتها على اإل       
بويتشنكيو، رئيس قسم مكافحة التمييز، مـن       وطلب السيد يوري    . زودهتا هبا جهات معنية   

وبناًء على اقتراح من    . الفريق العامل النظر يف إمكانية تقدمي معايري إلقرار املمارسات الفضلى         
مندوب حتدث باسم جمموعة إقليمية، وافقت املفوضية السامية على إعـداد مـذكرة عـن               

ملناقشة ستجري أثناء الدورة التاسعة اً اليت اُضطلع هبا يف هذا الصدد لكي ُتتخذ أساساألنشطة 
  .للفريق العامل

  الذكرى السنوية العاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان  - سابعاً  
قدم مندوب حتدث باسم جمموعة إقليمية عناصر مقترحة لالحتفـاالت بالـذكرى              -٣٥

 إعالن وبرنامج عمل ديربان، مبا يف ذلك حشد اإلرادة الـسياسية؛            السنوية العاشرة العتماد  
وإحياء فريق اخلرباء املستقلني البارزين؛ وعقد تظاهرة مفتوحة رفيعـة املـستوى؛ وإجـراء              
مناقشات مائدة مستديرة أثناء الدورة السادسة عشرة جمللس حقوق اإلنسان؛ وإقامة روابـط      

  .أفريقي؛ واعتماد إعالن ختامي قصري ومقتضبمع السنة الدولية للمنحدرين من أصل 
وشدد مندوب حتدث باسم منظمة غري حكومية على أمهية حشد اإلرادة الـسياسية           -٣٦

 واقترح حبث التقدم احملرز ضمن منظومة حقوق اإلنسان ىملكافحة العنصرية على أعلى مستو
األشكال اجلديدة للعنـصرية    التابعة لألمم املتحدة بشأن إعداد معايري تكميلية ملنع ومكافحة          
  .والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

وذكر أحد املندوبني أن االحتفال هبذه الذكرى ينبغي أن يكون مناسبة إجيابية تعكس               -٣٧
من التأكيد على مـواطن       اإلجنازات اليت حتققت منذ اعتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان بدالً         
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هو التعريف  اً  وينبغي أن يكون اهلدف من هذه املناسبة أيض       . ترت عملية التنفيذ  الضعف اليت اع  
وحظي هذا االقتـراح    . بوثائق ديربان والتشهري هبا وإذكاء الوعي هبا يف أوساط اجملتمع املدين          

  .بدعم واسع من املندوبني اآلخرين الذين حتدثوا باسم جمموعات إقليمية وباسم بلداهنم
ملندوبني تعيني شخصيات مرموقة للعمل كسفراء النوايا احلسنة لتحقيق         واقترح أحد ا    -٣٨

  .األهداف املشار إليها أعاله
وأعرب عدة مندوبني حتدثوا باسم جمموعات إقليمية وباسم بلداهنم عن تشككهم يف        -٣٩

 مـن الوثيقـة     ١٢٤فريق خرباء مستقلني بارزين على أساس الفقرة        فعالية وجدوى إنشاء    
تشمل   الوبينما ذكر عدة مندوبني أن والية الفريق العامل. ؤمتر ديربان االستعراضياخلتامية مل

مناقشة مدى فعالية آليات ديربان، رأى آخرون أن بإمكان الفريق العامل تقـدمي توصـيات        
  .جمللس حقوق اإلنسان

ن إلعـال   شامالًاً  باسم جمموعة إقليمية، بأن استعراض    اً  وذكّر أحد املندوبني، متحدث     -٤٠
 يف مؤمتر ديربان االستعراضي وأعرب هبـذا        ٢٠٠٩وبرنامج عمل ديربان قد جرى يف عام        

اخلصوص عن تشككه يف جدوى اعتماد إعالن كوثيقة ختامية لالحتفال بالذكرى العاشرة             
  .إلعالن وبرنامج عمل ديربان

وبطلب من الرئيس، الحظ رئيس قسم مكافحة التمييـز باملفوضـية الـسامية أن                -٤١
ناقشات بشأن االحتفال بالذكرى العاشرة إلعالن وبرنامج عمل ديربان والسنة الدوليـة            امل

ويف هـذا   . للمنحدرين من أصل أفريقي جارية على قدم وساق ضمن املفوضـية الـسامية            
الصدد، جرى التأكيد على عدم طلب أية موارد إضافية للوفاء بالتوصيات املتعلقة بالذكرى             

  .برنامج عمل ديربان كما أقرها الفريق العاملالعاشرة العتماد إعالن و
باسم جمموعة إقليميـة، أن االحتفـال بالـذكرى         اً  والحظ أحد املندوبني، متحدث     -٤٢

العاشرة إلعالن وبرنامج عمل ديربان ستكون مناسبة ساحنة جمللس حقوق اإلنسان لتحسني            
لوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربان     من ا  ١٢٤بالفقرة    فعالية عمل آليات متابعة نتائج ديربان، عمالً      

أن االحتفال بالذكرى العاشرة ينبغي     اً  وعارض أحد املندوبني هذا االقتراح مبّين     . االستعراضي
عالقة هلـا     ال أن تكون جمرد مناسبة لزيادة إذكاء الوعي بإعالن وبرنامج عمل ديربان وأنه           

  .بآليات متابعة نتائج ديربان
 وإعراب بعض املنـدوبني عـن       ٦٤/١٤٨اجلمعية العامة   وعقب املناقشة بشأن قرار       -٤٣

اعتزامهم اقتراح اعتماد قرار بشأن األنشطة اليت ستقام إلحياء الذكرى العاشرة إلعالن وبرنامج             
. عمل ديربان، لوحظ عدم وجود أي نية لبحث أي قرار أثناء هذه الـدورة للفريـق العامـل    

االت اليت أعرب عنها بعض املندوبني، علـى أن          على إثر االنشغ   اً،وباملثل، جرى التأكيد جمدد   
  .الفريق العامل ينبغي أن يقدم توصياته إىل جملس حقوق اإلنسان وليس إىل اجلمعية العامة
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وشدد مراقب عن منظمة غري حكومية على أمهية اسـتغالل فرصـة االحتفـاالت                -٤٤
قضايا العنصرية والتمييز   بالذكرى العاشرة إلعالن وبرنامج عمل ديربان لزيادة إذكاء الوعي ب         

  .العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
باسم منظمة غري حكومية أن إحياء الذكرى العاشـرة  اً والحظ أحد املراقبني متحدث   -٤٥

إلعالن وبرنامج عمل ديربان فرصة جلعل األنشطة اليت ستقام هبذه املناسـبة تـشمل حـق                
  .لة يف تقرير مصريهاالشعوب اليت تعيش يف األراضي احملت

  )١(مناقشة مواضيعية بشأن التمييز اهليكلي  -ثامناً   

  ُهج واالجتاهاتالتعريفات والُن  -ألف   
مرييانا ناجيسفسكا، رئيسة الفريق العامـل املعـين بالـسكان      السيدة  قدم كل من      -٤٦

 العنصري؛ املنحدرين من أصل أفريقي؛ والسيد إيون داياكونو، عضو جلنة القضاء على التمييز
والسيد غيتو مويغاي، املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنـصري            

عن التعريفات والـُنُهج واالجتاهـات      اً  وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، عروض       
وقدمت السيدة فردوس آرا بيغوم، عضو جلنة القضاء على         . اخلاصة بالتمييز العنصري اهليكلي   

  .عن الطبيعة اجلنسانية للتمييز اهليكلي يف جمايل اهلجرة والعمالةاً مييز ضد املرأة عرضالت
وبعد اإلعالنات اليت أُديل هبا واملسائل اليت أثارها العديد مـن املنـدوبني، نـاقش                 -٤٧

أمهية حتديد التمييز اهليكلي يف سياق تطبيق إعالن وبرنامج عمـل           : املشاركون املسائل التالية  
ان، وضرورة اعتماد الدول تشريعات وسياسات حمددة، ومدى جدوى مجـع بيانـات             ديرب

ويف هذا الصدد، الحـظ أحـد       . إبراز دور التعليم يف متكني الشعوب     اً  وجرى أيض . مصنفة
املندوبني أن بلده أدرج عناصر من تاريخ أفريقيا وثقافتها يف كتب التاريخ املدرسية لديها من               

  .ب املنحدرة من أصل أفريقيأجل التعريف أكثر بالشعو
            للجـدل، اً  يـزال مثـار     ال "التمييز اهليكلـي  "والحظ أحد املندوبني أن مصطلح        -٤٨
وشدد العديـد مـن     . يوجد توافق بني األكادمييني بشأن كيفية التعبري عن هذا املفهوم           ال إذ

قوق الفردية، فإن املطلـوب  املندوبني واملتحاورين على أنه إذا كان التمييز اهليكلي يتعلق باحل  
 وناشد مندوب مـن منظمـة غـري         .هو التصدي للمنظومة الكاملة اليت أفرزت هذا التمييز       

بإحالة االلتماسات اليت  كامالًاً حكومية جلنة القضاء على التمييز العنصري تنفيذ واليتها تنفيذ    
  .تقدم هلا إىل اهليئات املختصة يف األمم املتحدة

__________ 

: ها املتحاورون متاحة على املوقعالعروض اليت قدم )١(
www2.ohchr.org/english/issues/racism/groups/implementation8th.htm. 
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ليد السعدي، نائب رئيس جلنة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة           وقدم السيد و    -٤٩
وقدم السيد حامت قطران، عضو جلنـة       . بشأن نظرة اللجنة إىل التمييز اهليكلي     اً  والثقافية عرض 

آنا إليزابيث كوبياس   وقدمت السيدة   . عن التمييز اهليكلي إزاء األطفال    اً  حقوق الطفل عرض  
عـن  اً   عرض ية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      مااملعنية حب لجنة  العضو   مدينا،

  .التمييز اهليكلي إزاء العمال املهاجرين
وأثناء املناقشة اليت أعقبت عروض املتحاورين، أثريت أسئلة عن األبعـاد اهليكليـة               -٥٠

 تلـك املتعلقـة     سيما  ال -للتمييز العنصري، ومدى جدوى اإلحصاءات والبيانات املصنفة        
نسبة األفراد إىل هذه اجملموعة أو تلك واحتماالت إساءة استعمال مثل هذه البيانات،      بتحديد  

يؤخذ بفكـرة أن اجلـنس        ال وسبل جتنب اآلثار الضارة للتدابري اإلجيابية، وهل سيؤخذ أو        
  .البشري عرق واحد وموحد

شـار  وأ. جملموعـات إثنيـة  اً وذكر أحد املندوبني أن بلده دولة احتادية منظمة وفق          -٥١
دياكونو إىل أنه إذا كان التنظيم اإلقليمي للدولة هو من اختصاص هذه الدول نفسها،               السيد

فمن املهم احلرص على أن حتظى خمتلف األقاليم على املستوى الوطين بالتمثيل واملعاملة على              
  .قدم املساواة

ر حـق   وأعرب العديد من املراقبني من منظمات غري حكومية عن القلق إزاء إنكـا              -٥٢
جمموعات األقليات يف استخدام لغاهتم اخلاصة هبم، وأعربوا عن أسفهم عن عدم دعـوة أي               
خبري من جمموعات تعمل يف جمال التمييز العنصري خارج إطار األمم املتحدة، وتساءلوا عن              
التقدم الذي أحرزته املفوضية السامية بشأن املشروع الذي أطلق بعد املؤمتر العاملي ملكافحـة             

نصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب فيما يتعلق باملعايري             الع
  .اليت تكفل قياس العنصرية يف خمتلف األقاليم

وأثار أحد املندوبني مسألة ربط عملية مجع البيانات املصنفة بتنفيذ إعالن وبرنـامج               -٥٣
مات غري حكوميـة علـى أن       وشدد عدة مندوبني وأعضاء منظ    . عمل ديربان بطريقة عملية   

  .العنصرية ليست يف تراجع بل مثة باألحرى مظاهر جديدة للعنصري آخذة يف الظهور
جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية    على أسئلة املندوبني، بّين السيد السعدي أن        اً  ورد  -٥٤

  .صطلحتستخدم هذا امل  الوالثقافية بصدد العمل بشأن ظاهرة التمييز اهليكلي رغم أهنا

  خطط العمل الوطنية كأدوات للتصدي ملسائل متصلة بالتمييز اهليكلي  -باء   
ـ           قدم    -٥٥ عـن  اً  السيد ألفارو بيلو، مدير كلية علم اإلنسان جبامعة تيموكو بالشيلي عرض

وقـدم الـسيد كغامـادي      . خطط العمل الوطنية كأداة للتصدي ملسائل متصلة بالتمييز اهليكلي        
وطين بشأن العنصرية ومكافحة التمييز، جلنة حقوق اإلنسان جبنوب أفريقيا،          كوميتيسي، املنسق ال  

  .بّين فيه البحوث اليت أجريت على واحدة من اجملتمعات احمللية احملرومة يف جنوب أفريقيااً عرض
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وبعد العرضني املقدمني من السيد بيلو والسيد كوميتيسي، جرت مناقشة تناولـت              -٥٦
صال املعلومات واالتصال، وضرورة تنفيذ خطط العمل الوطنية بالنسبة         أمهية مجع البيانات وإي   

ودعا أحد املندوبني إىل االعتراف بواقع العنـصرية والتمييـز          . للدول اليت مل تفعل ذلك بعد     
  .العنصري وبأثر االستعمار على اجملتمعات على املدى البعيد

 إن اختيار خمتلف األطراف     على أسئلة طرحها مندوبون، قال السيد كوميتيسي      اً  ورد  -٥٧
عن نقص املوارد مها مـن بـني          الفاعلة اليت ستشارك يف صياغة خطة العمل الوطنية وفضالً        

على سؤال طرحه   اً  ورد. التحديات اليت يواجهها واضعو خطة العمل الوطنية جلنوب أفريقيا        
ها والية حمـددة  أحد املندوبني، أكد السيد كوميتيسي على أمهية إنشاء هيئة مستقلة تسند إلي     

  .هي رصد تنفيذ خطة العمل الوطنية

  الُنُهج على املستويني اإلقليمي والوطين  -جيم   
قدم السيد مارسيلو سكاروين آزي، رئيس بالنيابة، قسم مكافحة التمييز والعنصرية،            -٥٨
كافحة عن جهود املنظمة يف ماً ، عرض)اليونسكو(نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة   مب

الـسيد خـواو كـارلوس      وقدم  . التمييز يف التعليم ومكافحة التمييز على املستوى اهليكلي       
أبـرز فيـه    اً  نوغيريا، نائب وزير، أمانة السياسات لتعزيز املساواة العرقية يف الربازيل، عرض          

وقدم السيد جريالد جوزيـف،     . السياسات اليت انتهجها بلده للتشجيع على املساواة العرقية       
عن املبادرات اإلقليمية ملنطقة جنـوب      اً  دير التنفيذي مبنظمة الكرامة الدولية مباليزيا، عرض      امل

  .شرق آسيا يف جمال مكافحة التمييز
وعقب العروض اليت قدمها املتحاورون، نّوه العديد من املندوبني باجلهود اليت تبذهلا              -٥٩

على سؤال اً ورد. ون املساواة العرقيةالربازيل يف جمال مكافحة التمييز، وبوجه أخص سنها قان     
السيد خواو كارلوس نوغيريا على األثر الطيب الـذي أحدثتـه           طرحه أحد املندوبني، شدد     

على وجه اخلصوص إىل الفرص اليت      اً  سياسات العمل اإلجيايب يف جمال مكافحة التمييز، مشري       
علـى نقطـة    اً  ورد. يم العايل باتت متاحة للطلبة الربازيليني من أصل أفريقي لاللتحاق بالتعل        

أثارها أحد املتحاورين، أوضح أحد املندوبني أن بلده ممتثل للمعايري الـواردة يف االتفاقيـة               
  .الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري رغم عدم تصديقه عليها

مكافحة التمييـز يقتـضي     ويف مناقشة أخرى بني املندوبني واملتحاورين، ذُكر أن           -٦٠
مشاركة األطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين مشاركة واسعة وإطالق محالت إعالميـة علـى              

ويف هذا السياق، أوضح السيد آزي أن اليونـسكو اقتحمـت اجملـال             . أساس حرية التعبري  
ـ   . الرياضي باالستعانة بفريق كرة قدم يف محلة ملكافحة العنصرية والتمييز          الت وأفاد بأن مح

. مماثلة ستطلق يف املناسبات املقبلـة لأللعـاب األوملبيـة وكـأس العـامل لكـرة القـدم                 
ضرورة ضمان املساواة يف احلصول على التعليم عالوة على تـوفري           اً  املناقشات أيض  وأبرزت

  .تعليم نوعي
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املـسائل  : املساواة والعمل ملكافحة التمييـز    "رئيس وحدة   السيد ستيفان أولسن،    وقدم    -٦١
اً ، املديرية العامة للعمالة والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص باملفوضية األوروبية، عرض          "قانونيةال

نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ املؤرخ   EC/2000/78عن أحكام وجمال تطبيق توجيه االحتاد األورويب        
 والقاضي بإنشاء إطار عام من أجـل املـساواة يف املعاملـة يف العمالـة والتوظيـف،                  ٢٠٠٠
 القاضـي بتنفيـذ     ٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ٢٩ املؤرخ   EC/2000/43االحتاد األورويب    وتوجيه
 واملعـروف   -املساواة يف املعاملة بني األشخاص بغض النظر عن العرق أو األصل اإلثـين               مبدأ
وعرضت السيدة إدنا سانتوس روالند، اخلبرية املـستقلة        ". التوجيه املتعلق باملساواة العرقية   " باسم
  .ارزة، جتربة بلدان منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب إزاء التمييز اهليكليالب

وأعرب أحد املندوبني عن القلق إزاء العراقيل اليت تنشأ فيمـا يتعلـق باسـتخدام                 -٦٢
وباإلشارة إىل العرض الذي قدمته السيدة سانتوس روالند، الحظ السيد          . البيانات اإلحصائية 

مريكا الالتينية كفيل بأن يتيح حتديد معايري عالية ميكن أن تأخـذ هبـا              جوزيف أن منوذج أ   
  .احملاكم يف العامل بأسره

 على سؤال طرحه السيد جوزيف، ذكر السيد أولسن أن أي عامل مهـاجر            اً  ورد  -٦٣
أن حيصل علـى احلمايـة مبقتـضى      اً  ميلك أوراق هوية يف االحتاد األورويب يفترض مبدئي        ال

لصلة ومن مث ميكنه اللجوء إىل احملاكم يف أي بلد عضو إذا ما اعتـرب أنـه                 التوجيهات ذات ا  
السيد أولـسن أوضـح      بيد أن . ضحية انتهاك للحقوق املنصوص عليها يف هذه التوجيهات       

يزال بوسعها يف مثل هذه احلاالت طرد العامل املهاجر الـذي             ال كذلك أن الدول األعضاء   
  .للقانون الوطيناً القانوين وفقميلك أوراق هوية بسبب وضعه غري  ال

 أن  السيدة سـانتوس روالنـد    وباإلشارة إىل سؤال طرحه أحد املندوبني، ذكرت          -٦٤
الربازيل هو البلد الذي يتمتع بأكرب عدد من برامج العمل اإلجيايب يف أمريكا اجلنوبية، تليـه                

  .مبجال التعليماً وتتعلق هذه الربامج أساس. كولومبيا
إن التوجيهني املشار إليهما      أولسن على سؤال طرحه أحد املندوبني قائالً      ورد السيد     -٦٥

أعاله يتيحان للدول األعضاء يف االحتاد األورويب إمكانية تنفيذ مثل هذه التـدابري بـشرط               
إىل السوابق القضائية حملكمة العدل األوروبيـة  اً   ويف هذا السياق، أشار أيض     .اًتشكل متييز  أال

  .د إجراء إجيايب دون انتهاك مبدأ املساواة يف املعاملةوإىل صعوبة اعتما
وباإلشارة إىل سؤال طرحه أحد املندوبني، أوضح السيد أولسن أنه إذا كان مصطلح   -٦٦

العرق ومصطلح التمييز العرقي غري معرفني يف توجيهات االحتـاد األورويب بـسبب عـدم               
ء تطبق معايري مماثلة لتلك اليت وضعها       اعتراف االحتاد مبفهوم العرق، فإن بعض الدول األعضا       

 تتعلق بالتحاق طفل سيخي ١٩٨٠ يف معرض تناوله قضية يف عام       لتراكإنجملس اللوردات يف    
  .بنظام التعليم
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  البيانات اخلتامية  - تاسعاً  
قُدمت بيانات ختامية من مندوبني حتدثوا باسم جمموعات إقليمية وباسـم بلـداهنم         -٦٧

 بذهلا الرئيس يف إدارة عمل الفريق العامل على حنو فعال وعملي أثنـاء              لإلشادة باجلهود اليت  
  .الدورتني السابعة والثامنة

وأوضح املندوب املتحدث باسم االحتاد األورويب موقفه فيما يتعلـق باالسـتنتاجات              -٦٨
 الفقرة اليت تشري إىل التصديق علـى االتفاقيـة          سيما الوالتوصيات بشأن موضوع اهلجرة، و    

وذكر املندوب أن الدول األعضاء     . ولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       الد
يف االحتاد األورويب قد توخت التوقيع والتصديق على هذا الصك على سبيل األولوية، إال أهنـا               

وذكر أن غرض هذا    . من املشاكل يصعب جتاوزها بالنسبة هلا     اً  رأت أن نص االتفاقية يثري عدد     
ك، الذي يشمل املهاجرين الشرعيني وغري الشرعيني على حد سواء ويعاملهم على قـدم              الص

املساواة، يثري مشكلة ما دامت سياسة اهلجرة لالحتاد األورويب والسياسات الوطنية كالمها مييز             
واحلال أن الوضع القانوين للمهاجرين املقيمني يف الـدول         . بوضوح بني الفئتني من املهاجرين    

 يف االحتاد األورويب وضع مماثل لوضع مواطين االحتاد األورويب يف جمـاالت التعلـيم               األعضاء
وجتـدر  . املساعدة الصحية أو السكن أو الضمان االجتمـاعي أو املعاشـات التقاعديـة             أو

 تلـك   سـيما  الإىل أن أحد أولويات االحتاد األورويب مكافحة اهلجرة غري الشرعية،            اإلشارة
وأضاف املندوب أنه بالرغم مـن أن املهـاجرين غـري           . االجتار بالبشر تنظمها شبكات    اليت

 على احلق يف اإلقامة على إقليم دولة عضو يف االحتاد األورويب، فإن     الشرعيني ال حيصلون تلقائياً   
 وهذا التمييز اجلوهري بـني اهلجـرة        .كامالًاً  حقوق اإلنسان حمترمة هلؤالء املهاجرين احترام     

. ري الشرعية عنصر ال يتجزأ من هنج االحتاد األورويب الشامل إزاء اهلجـرة            الشرعية واهلجرة غ  
وذكر املندوب أنه من غري املرجح أن تكون الدول األعضاء يف االحتاد األورويب مـستعدة يف                

من األيام للتوقيع والتصديق على هذه االتفاقية وأن الدرس الذي يستخلص من هذا املثـال                يوم
 صياغة صكوك جديدة يف إطار األمم املتحدة، مراعاة طبيعتها العاملية علـى             هو أنه يتعني، أثناء   

عن ذلك، أكد املندوب أن االحتاد األورويب فهم أن التوصية الـواردة              وفضالً. النحو الواجب 
  .من هذا التقرير تشري إىل املهاجرين الشرعيني) أ(٨٥الفقرة  يف

  االستنتاجات والتوصيات  - عاشراً  

   للفريق العاملتنتاجات والتوصيات من الدورة السابعةاالس  - ألف  

  محاية األطفال  -١  
الدول الوفاء بواجباهتا والتزاماهتا املتعلقة حبمايـة األطفـال    الفريق العامل   يناشد    -٦٩

  . على النحو املبني يف إعالن وبرنامج ديربان والوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربان االستعراضي
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كذلك مجيع اهليئات املعنية، مثل جلنـة حقـوق الطفـل           لعامل  الفريق ا ويناشد    -٧٠
واللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، مراعاة الفقرات ذات            
الصلة حبماية األطفال من إعالن وبرنامج عمل ديربان والوثيقة اخلتامية ملـؤمتر ديربـان              

  .االستعراضي
ول األعضاء إىل أن تدرج يف تقاريرها الدوريـة الـيت           الد الفريق العامل    ويدعو  -٧١

تقدمها إىل جلنة حقوق الطفل معلومات عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيـذ الفقـرات ذات               
إعالن وبرنامج عمـل ديربـان والوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر            الصلة حبماية األطفال من     

  .االستعراضي ديربان
ء واجلهات ذات املصلحة، مبا فيها هيئـات        الدول األعضا  الفريق العامل    دعووي  -٧٢

 وجلنة حقوق   منظمة األمم املتحدة للطفولة    سيما الحقوق اإلنسان واملنظمات الدولية، و    
الطفل، إىل تزويد املفوضية السامية بكافة املعلومات ذات الصلة، ومنـها مـا يتـصل               

ن العنصرية والتمييز   باملوضوع من قوانني وممارسات جيدة وتقارير تتعلق حبماية األطفال م         
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وهي املعلومات اليت ستوضع على            

   .املوقع الشبكي للمفوضية السامية
الدول األعضاء على كفالة تسجيل األطفال عند الوالدة        الفريق العامل   شجع  يو  -٧٣
  . من برنامج عمل ديربان٥٦للفقرة اً وفق
 الدول األعضاء إىل تكثيف األنشطة الراميـة إىل إذكـاء           لعاملالفريق ا ويدعو    -٧٤

الوعي، بالشراكة مع األطفال واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات اإلقليميـة           
ومنظمات اجملتمع املدين وأصحاب املصلحة اآلخرين، من أجل مكافحة اآلثار الوخيمـة            

  .صل بذلك من تعصب على األطفالللعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يت
 الدول األطراف على حظر العنف ضد األطفال عمالً الفريق العامل ويشجع  -٧٥

إعالن وبرنامج عمـل ديربـان والوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر            باتفاقية حقوق الطفل و   
  .االستعراضي ديربان
 يعانون  الدول األطراف إىل ضمان استفادة األطفال الذين       الفريق العامل    دعووي  -٧٦

 يف الرعايـة    سيما الأوضاع احلرمان من ُنظم احلماية املكفولة لألطفال استفادة مناسبة،          
  .لاللتزامات الدولية ذات الصلةاً الصحية والتعليم واخلدمات االجتماعية والسكن، وفق

بأن جناح هذه االستنتاجات والتوصيات سيتطلب إرادة سياسية         الفريق العامل    قريو  -٧٧
  .اًدولياً على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل، ويتطلب كذلك تعاوناً مناسب ومتويالً
ويوصي الفريق العامل كذلك بأن تشكل املسائل التالية، يف مجلة مسائل أخرى،              -٧٨

ذات الصلة مبوضوع محاية األطفال من العنصرية والتمييز العنصري وكـره األجانـب             
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اقشات قادمة جيريها الفريق العامل أثناء دوراتـه    يتصل بذلك من تعصب، األساس ملن      وما
  :املقبلة

إعالن وبرنامج عمل ديربان    تقييم مدى تنفيذ األحكام ذات الصلة من          )أ(  
 من جانب مجيـع اجلهـات ذات املـصلحة،      االستعراضي والوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربان   

  إىل املفوضية السامية عمالً    فيها الدول األطراف، وتقييم املعلومات ذات الصلة املقدمة        مبا
 من هذا التقرير، كي يتسىن للفريق العامل صياغة توصيات، إذا لزم األمـر،              ٧٢بالفقرة  

  عن كيفية حتسني سبل تنفيذ هذه األحكام؛
إجراء مناقشة متعمقة بشأن حالة األطفال الذين يعانون من العنـصرية             )ب(  

عاهدات ذات الصلة هبدف حتديد ُنُهج      والتعصب مبشاركة اإلجراءات اخلاصة وهيئات امل     
   .مناسبة وسياسات حمددة مناسبة

   اهلجرة  -٢  
  :مبا يلي الفريق العامل يقر  -٧٩

  اهلجرة حتدث على مستوى عدة أقاليم وفيما بني األقاليم؛  )أ(  
ارتفاع مستوى العنف ضد املهـاجرين والالجـئني وطـاليب اللجـوء            )ب(  
وهو مرتبط بالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب       للوئام االجتماعي   اً  هتديد يشكل

  وما يتصل بذلك من تعصب؛
التحديات اليت يواجهها املهاجرون تتفاهم اليوم بفعل حتديات جديـدة            )ج(  

مثل األزمة املالية العاملية والركود االقتصادي وتغري املناخ وانعدام األمن الغذائي واجلرمية            
امل املنظمات الدولية واملؤسسات األكادميية والدول األعضاء       املنظمة؛ ويشجع الفريق الع   

واجملتمع املدين على إجراء املزيد من الدراسات عن هذه التهديدات وصلتها بالعنـصرية             
  .ه األجانب وما يتصل بذلك من تعصبوالتمييز العنصري وكر

 التـصديق  الدول األعضاء أن تنظر على سبيل األولوية يف       الفريق العامل    ويناشد  -٨٠
  . على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

على أن الدول األعضاء ملزمة حبماية حقوق اإلنسان   اً  جمدد الفريق العامل    ؤكدوي  -٨١
  .اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويلاً كان وضعهم، محاية كاملة وفعالة طبقاً للمهاجرين، أي

  :الدول إىل ما يليفريق العامل  الويدعو  -٨٢
اعتماد هنج يف جمال اهلجرة يقوم على حقوق اإلنسان واختاذ تـدابري يف               )أ(  

  سبيل حتقيق هذا اهلدف؛
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بلورة وتنفيذ محالت وأنشطة ترمي إىل إذكاء الوعي مبسألة اهلجرة هبدف     )ب(  
بوجه خاص علـى    جتنب التصورات السلبية إزاء املهاجرين والقضاء عليها، مع التركيز          

التشجيع على احلوار بني الثقافات واإلعالء من شأن قيم التضامن واالحترام والتـسامح             
  والتعددية الثقافية؛

صياغة وتنفيذ برامج تدريبية ملوظفي إنفاذ القانون واهلجـرة واحلـدود             )ج(  
 هبدف توعيتهم مبسائل العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من           

  تعصب؛
اعتماد تدابري حمددة، مبا يف ذلك سن قوانني، بشأن محايـة املهـاجرين               )د(  

 فيما يتعلق باحلصول على اخلدمات      سيما الومعاجلة االحتياجات وأوجه الضعف احملددة،      
اللتزاماهتا مبوجـب القـانون     اً  يف جمال العدالة والصحة والتعليم والسكن والعمل، وفق       

   إطار إعالن وبرنامج عمل ديربان؛الدويل واللتزاماهتا يف
  اختاذ تدابري لتيسري اندماج املهاجرين مع املراعاة الكاملة لثقافاهتم؛  )ه(  
وضع أطر مؤسساتية وقوانني تكفل محاية النساء واألطفال من املهاجرين            )و(  

  محاية فعالة؛
اعتماد خطط عمل وطنية ملكافحة العنصرية تنص على محاية املهـاجرين             )ز(  

تقوم على التعاون بني احلكومة وأرباب العمل والنقابات واجملتمع املدين، وضمان تنفيذ            و
  هذه اخلطط؛

جرد املمارسات اجليدة يف جمال اهلجرة ونشرها على نطاق واسع وتبادله             )ح(  
  املعلومات ذات الصلة؛

تنفيذ التزاماهتا مبوجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنظمـة األمـم             )ط(  
بـشأن  ) ١٩٥٨(١١١تحدة ذات الصلة، ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم           امل

التمييز يف االستخدام واملهنة واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 
  واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛

ركاء االجتمـاعيني واجملتمـع املـدين       احلث على التعاون فيما بني الش       )ي(  
إعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان والوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر              واحلكومات يف تنفيذ    

  ؛ فعاالً تنفيذاًاالستعراضي ديربان
مكافحة القوالب النمطية السلبية إزاء املهاجرين يف اخلطابـات العامـة             )ك(  

   .والعمل على القضاء عليها
منظمة العمل الدولية ومنظمة اهلجرة الدولية واملفوضـية         الفريق العامل    ويدعو  -٨٣

السامية حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونـسكو ومفوضـية األمـم           
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املتحدة السامية لشؤون الالجئني واليونيسيف وجهاز األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني 
مية واألقاليميـة ودون اإلقليميـة املعنيـة        ومتكني املرأة ومجيع املنظمات الدولية واإلقلي     

األخرى إىل اختاذ املزيد من اإلجراءات ملواجهة أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكره            
  . لواليات كل منهااً األجانب وما يتصل بذلك من تعصب املتصلة باهلجرة، وفق

ع املدين إىل اختاذ    أرباب العمل والنقابات والسياسيني واجملتم     الفريق العامل    ويدعو  -٨٤
إجراءات فيما يتعلق مبشاكل اهلجرة وصلتها بالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب    

  .وما يتصل بذلك من تعصب
متثل واحدة ) وزيادة حركة التنقل املرتبطة بالعمل(ويقر الفريق العامل بأن اهلجرة   -٨٥

املهارات يف ظل اقتصادات متغرية من احللول الطويلة األمد لالحتياجات من اليد العاملة و   
ويعتقد الفريق العامل أن اختاذ تدابري وسياسـات فوريـة   . باستمرار يف خمتلف أحناء العامل   

أو مالية علـى حقـوق اإلنـسان        /مطلوب لتخفيف األثر السليب ألية أزمة اقتصادية و       
إلنـسان  ويف هذا الصدد، ينبغي كفالة حقـوق ا       . واحلريات األساسية للعمال املهاجرين   

 يف سياق جممل اجلهود الرامية إىل إجياد هنج شامل للتغلب على            سيما الللعمال املهاجرين   
  :ويوصي الفريق العامل هبذا اخلصوص بالتدخل على أربعة جماالت عريضة هي. األزمات
ضمان ظروف عمل عادلة والئقة ومحاية للعمال املهاجرين يف البلـدان             )أ(  

  اليت يقصدها هؤالء؛
اختاذ تدابري ملكافحة االجتار بالعمال املهاجرين وتعريضهم للعمل القسري           )ب(  

  بغض النظر عن وضعهم القانوين؛
استحداث مزيد من فرص العمل وشبكات احلماية االجتماعية يف بلدان            )ج(  

  لعودة املهاجرين واإلقرار بأمهية تعزيز التعاون الدويل يف هذا الصدد؛اً املنشأ حتسب
 مجيع التدابري القانونية واإلدارية ملنع ومكافحة مظـاهر وأفعـال           اختاذ  )د(  

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد املهاجرين،            
مبا فيها تلك اليت ترتكب على أساس الدين أو املعتقد، ومالحقة مرتكيب أعمال العنـف؛               

  .ما يوصم هبا املهاجرون معاجلة مناسبةاً كثريوتأكيد ضرورة معاجلة القوالب النمطية اليت 

  العمالة  -٣  
الدول على أن تنظر على سبيل األولوية يف التصديق علـى            الفريق العامل    ثحي  -٨٦

 بـشأن التمييـز يف االسـتخدام واملهنـة       ١١١اتفاقييت منظمة العمل الدوليـة رقـم        
عمـل ذي قيمـة     بشأن مساواة العمال والعامالت يف األجر عن        ) ١٩٥١(١٠٠ ورقم

  .كامالًاً متساوية، وتنفيذمها تنفيذ
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ويناشد الفريق العامل الدول األعضاء أن تنظر على سبيل األولوية يف التـصديق             -٨٧
على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم، وكـذلك             

  .اتفاقيات أخرى ذات الصلة من اتفاقيات األمم املتحدة
ث الفريق العامل الدول على اعتماد قوانني، إن مل تكن قد فعلت ذلك مـن               وحي  -٨٨

قبل، تكفل على وجه اخلصوص حظر العنصرية والتمييز العنـصري وكـره األجانـب              
يتصل بذلك من تعصب يف احلصول على العمل ومحاية العمال من مثل هذا التمييز يف        وما

  .مكان العمل
أن تنفذ، بالتعـاون مـع خمتلـف اجلهـات ذات           ويناشد الفريق العامل الدول       -٨٩

 أرباب العمل والنقابات، محالت توعية وبـرامج تدريبيـة ملكافحـة     سيما الاملصلحة، و 
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب والقوالـب              

  .النمطية السلبية يف مكان العمل
راصد على املستوى الوطين لرصـد      ويشجع الفريق العامل الدول على إنشاء م        -٩٠

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب فيمـا يتعلـق              
بالعمالة، مبا يف ذلك آليات تلقي الشكاوى وتدابري التصدي للعنصرية والتمييز العنصري            

  .وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب حيثما وجدت
وضع على املوقع الشبكي للمفوضية السامية أمثلة عن        وطلب الفريق العامل أن ت      -٩١

القوانني واملمارسات اجليدة وغريها من املعلومات ذات الصلة املتعلقة مبكافحة التمييز يف            
  .جمال العمالة

وحيث الفريق العامل الدول على ضمان منع وضبط العنصرية والتمييز العنصري             -٩٢
 مكان العمل عن طريق التدريب الفعـال        وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف       

للموظفني العاملني يف إطار آليات وهيئات وطنية معنية قائمة، مبا يف ذلك مفتشو العمـل               
  .حسب االقتضاء، لضبط ومنع هذا التمييز يف مكان العمل

ويناشد الفريق العامل الدول اعتماد تدابري تعزز املساواة يف فـرص العمـل يف                -٩٣
 بغية القضاء على التمييز ضد أفراد اجملمعات السكانية املعرضة للعنـصرية            اخلدمة العامة 

  .والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
ويشجع الفريق العامل أرباب العمل على تقدمي منح دراسية والرعاية والتدريب             -٩٤

املعرضة للعنصرية والتمييـز    الداخلي والتدابري األخرى املماثلة ألفراد اجملمعات السكانية        
  .العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ويشجع الفريق العامل أرباب العمل على النظر يف أن تنفذ، يف الوقت املناسـب                -٩٥
 حبجب أمساء أصـحاهبا،     فواملكان املناسب، املمارسة املتمثلة يف استخدام طلبات التوظ       
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 ملنع التمييز على أساس إسم صاحب الطلب وأصله         باعتبار ذلك إحدى األدوات الفعالة    
  .اإلثين والقضاء على هذا التمييز

  التقدم احلاصل يف تنفيذ التوصيات املعتمدة يف الدورة السابقة للفريق العامل  -باء   
يثين الفريق العامل على املفوضة السامية حلقوق اإلنسان وعلى املفوضية السامية             -٩٦

لضمان تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان يف جمـال مكافحـة           على ما بذاله من جهود      
 إىل  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب ويطلـب            

املفوضية السامية أن تعد وتتيح، قبل انعقاد الدورة التاسعة للفريق العامل بفترة كافيـة،              
 املفوضية السامية منذ الدورة الثامنة مذكرة تقدم حملة عامة عن املبادرات اليت اضطلعت هبا

للفريق العامل فيما يتعلق بضمان إحراز تقدم بشأن تنفيذ التوصيات اليت اعتمدها الفريق             
  .العامل أثناء دورته الثامنة

وجيدد الفريق العامل دعمه للجهود اليت تبذهلا املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان              -٩٧
مج عمل ديربان والوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر ديربـان           ملواصلة تعميم تنفيذ إعالن وبرنا    

  .االستعراضي يف منظومة األمم املتحدة برمتها
 فعاالًاً ويؤكد الفريق العامل على ضرورة وضع خطط عمل وطنية وتنفيذها تنفيذ           -٩٨

يف سبيل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل بـذلك مـن               
اليت اضطلعت هبا املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان يف هـذا           تعصب ويرحب باألنشطة    

وجيدد الفريق العامل مناشدته الدول صياغة خطط عمل وطنيـة وتنقيحهـا إذا             . الصدد
ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره        وفعاالً  كامالًاً  اقتضى األمر وتنفيذها تنفيذ   

السامية إىل مواصـلة مـساعدة      األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ويدعو املفوضية         
  .الدول يف هذا الصدد

وحيث الفريق العامل الدول األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليمية واجملتمع املدين            -٩٩
وغريها من اجلهات ذات املصلحة على الرد بسرعة على طلبات تقـدمي معلومـات إىل               

جرد أفـضل املمارسـات     املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املعلومات عن          
  . وخطط العمل الوطنية

وينوه الفريق العامل مع التقدير باجلهود اليت بذهلا رئيس الفريق العامل للتشجيع              -١٠٠
 سيما الالفعال للتوصيات الواردة يف تقرير الدورة السابعة للفريق العامل، و          على التنفيذ 

  . لى مواصلة جهوده هبذا اخلصوصتلك املتعلقة مبنهجية الفريق العامل، ويشجع الرئيس ع
ويوصي الفريق العامل بأن يتخذ جملس حقوق اإلنسان يف دورته املقبلة التـدابري               -١٠١

 مـن الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر ديربـان           ١٢٤الالزمة من أجل التقيد الكامل باملادة       
  .االستعراضي
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  نالذكرى السنوية العاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربا  -جيم   
يذكر الفريق العامل بقرار جملس حقوق اإلنسان بتخصيص يومي عمل من أيـام               -١٠٢

الدورة الثامنة للفريق العامل للتحضري لالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة العتماد إعالن     
  .وبرنامج عمل ديربان

 وجيدد الفريق العامل التأكيد على أن إعالن وبرنامج عمل ديربان يتيح أكثر أطر              -١٠٣
األمم املتحدة مشولية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا يتـصل             

مع التقدير بدعوة اجلمعية العامة إىل عقد مناسبة مفتوحة         اً  بذلك من تعصب، وحييط علم    
ليوم واحد إلحياء الذكرى السنوية العاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان أثنـاء             

وعليـه  . ٢٠١١ى للدورة السادسة والستني للجمعية العامة يف عام         اجلزء الرفيع املستو  
  :فإن الفريق العامل

يوصي بأن يكون اهلدف من املناسبة املفتوحة ليوم واحد أثنـاء اجلـزء               )أ(  
الرفيع املستوى للجمعية العامة هو حشد اإلرادة السياسية وتأكيد االلتزام بتنفيذ إعـالن   

ويدعو الفريق العامل اجلمعية العامة أن تنظر، عنـد         . كامالاً  وبرنامج عمل ديربان تنفيذ   
وضع اللمسات األخرية على التحضريات للجزء الرفيع املستوى، يف توخي اعتماد نص            

  ختامي قصري ومقتضب؛
يقر بأمهية مشاركة املنظمات غري احلكومية يف إحياء الذكرى الـسنوية             )ب(  

ن، ويدعو الدول والسلطات احمللية واملنظمات العاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربا    
احلكومية الدولية وغريها من األطراف الفاعلة إىل النظر يف تقدمي الدعم ليتسىن هلا تنظيم              

  األنشطة يف إطار االحتفال بالذكرى السنوية العاشرة واملشاركة فيها؛
يـة،  يدعو أصحاب املصلحة املهتمني، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكوم           )ج(  

إىل املشاركة يف إحياء الذكرى السنوية العاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمـل ديربـان              
  .مشاركة كاملة

ويسلط الفريق العامل الضوء على أمهية زيادة الدعم العام إلعـالن وبرنـامج               -١٠٤
ويف هذا الـصدد، فـإن      . ديربان ومشاركة اجلهات ذات املصلحة املعنية يف تنفيذه        عمل

  :املالفريق الع
يدعو الدول األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليمية واجملتمـع املـدين            )أ(  

واجلهات األخرى ذات املصلحة إىل تنظيم مبادرات شىت ذات وضوح شـديد إلحيـاء              
الذكرى السنوية العاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان يكون اهلدف منها إبـراز             

ت املتبقية وزيادة الوعي علـى كافـة املـستويات          التطورات اإلجيابية ومواجهة التحديا   
  فعالة؛ زيادة
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ختصص ملناسـبة الـذكرى الـسنوية       اً  يطلب إنشاء صفحة شبكية فور      )ب(  
وينبغـي أن   . www.un.orgالعاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان على العنـوان          

الت باملواقع الشبكية للمؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية على وصاً حتتوي هذه الصفحة أيض   
 ومـؤمتر   ٢٠٠١والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب لعـام            

  ديربان االستعراضي؛
يناشد املفوضية السامية تكثيف اجلهود لتوزيع نسخ من إعالن وبرنامج            )ج(  

ستعراضي على نطاق واسع، مبا يف ذلـك        عمل ديربان والوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربان اال      
  عن طريق استعمال املوقع الشبكي املشار إليه أعاله على أحسن وجه؛

 على إعداد مواد إعالمية إدارة شؤون اإلعالمتشجيع املفوضية السامية و   )د(  
سهلة االستخدام بشأن الذكرى السنوية العاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربـان            

  ؛مراكز األمم املتحدة لإلعالمواد على نطاق واسع بوسائل وهياكل مثل ونشر هذه امل
يشجع املفوضية السامية على وضع وإصدار مواد تثقيفية مناسـبة لفـئيت              )ه(  

األطفال والشباب هتدف إىل زيادة الوعي يف أوساطهم بإعالن وبرنامج عمل ديربان والوثيقة             
  ت؛نترنعلى إتاحة هذه املواد على اإلاً ا أيضهباخلتامية ملؤمتر ديربان االستعراضي ويشج

 يشجع الدول على النظر يف تنظيم مناسبات، مبا فيها املناسـبات ذات              )و(  
الطابع الثقايف، يف إطار االحتفال بالذكرى السنوية العاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمل            

  .ديربان ويف سياق السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي
قترح الفريق العامل أن يركز جملس حقوق اإلنسان لدى االحتفـال بـاليوم             وي  -١٠٥

على مواضيع متصلة بالذكرى الـسنوية العاشـرة         الدويل للقضاء على التمييز العنصري    
  . العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان والسنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي

  التمييز اهليكلي  -دال   

   التعريفات والُنُهج واالجتاهات- التمييز اهليكلي  -١  
يقر الفريق العامل بتعقد ظاهرة التمييز اهليكلي وباستفحاهلا املطرد، ويشدد على             -١٠٦

ضرورة بذل املزيد من اجلهود لدراسة هذه الظاهرة يف سياق مكافحة العنصرية والتمييز             
  .العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

العامل يالحظ أن بعض اآلراء اليت أعرب عنها أثناء حلقة املناقشة           بيد أن الفريق      -١٠٧
تشري إىل أن التمييز اهليكلي قد يشري بوجه عام إىل قوانني وقواعد وممارسـات وأمنـاط                

أمام اً  ومواقف وسلوكيات يف مؤسسات ويف غريها من اهلياكل اجملتمعية واليت تشكل عائق           
أو اً  وهذا التمييز قد يكون علني    .  يف احلقوق والفرص   متتع اجملموعات أو األفراد باملساواة    

  .أو بغري قصداً وقد يكون مقصوداً متستر
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أن بعض اآلراء اليت أعرب عنها أثناء حلقة املناقشة         اً  ويالحظ الفريق العامل أيض     -١٠٨
تشري إىل أن التمييز العنصري اهليكلي قد يشري بوجه عام إىل أمنـاط مـن التـصرفات                 

لعنصرية أو اليت تنم عن كره األجانب أو عن تعصب أو حتاول الظهـور              والسلوكيات ا 
غري متناسـبة  اً مبظهر احملايد وهي ليست كذلك مما حيدث يف اهلياكل اجملتمعية وخيلف آثار    

على أفراد بعينهم أو مجاعات من األفراد بعينها بسبب العرق أو اللـون أو النـسب أو                 
ض اآلراء اليت أعرب عنها أثناء حلقة املناقشة، فـإن          لبعاً  ووفق. األصل القومي أو اإلثين   

وجود هذا التمييز مرتبط بأمور منها استمرار التحيز العرقي والقوالب النمطية املتجذرة            
  .يف جمتمعات تكرس عدم املساواة

وبالنظر إىل ما تقدم، خيلص الفريق العامل إىل ضرورة حبث اختـاذ املزيـد مـن                  -١٠٩
لتدابري اإلجيابية واملباشرة، أثناء األعمال األخرى اليت ستجري بـشأن          التدابري، مبا فيها ا   

  .ظاهرة التمييز اهليكلي
وبالتايل يشجع الفريق العامل آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان املعنية، مبا فيها          -١١٠

اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان، على أن تنظر، كل يف إطار واليتها، يف إمكانية              
مواصلة دراسة ظاهرة التمييز اهليكلي يف سياق مكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري             

  .وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  خطط العمل الوطنية  -٢  
يشجع الفريق العامل املفوضية السامية على تطـوير أدوات عمليـة ملـساعدة               -١١١

طنيـة حلقـوق اإلنـسان      اجلهات ذات املصلحة، مبا فيها احلكومات واملؤسـسات الو        
واملنظمات الدولية واإلقليمية واجملتمع املدين، يف وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية ملكافحة            

  .العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
ويشجع الفريق العامل املفوضية السامية على مواصلة عقد حلقات عمل إقليمية             -١١٢

نفيذ خطط عمل وطنية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره         ووطنية بشأن وضع وت   
  .األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  تقريرالاعتماد   -حادي عشر 
االستشارة، بشرط  مد مشروع التقرير    ، اعتُ ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ٢٢يوم  يف    -١١٣

  .لنهائيةبوضعه يف صيغته ا املقرر -إىل الرئيس وقرر الفريق العامل أن يعهد 
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Annexes 

Annex I 

  List of attendance 

  Member States  

Afghanistan, Algeria, Angola, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, 
Bangladesh, Barbados, Belgium, Bolivia (Plurinational State of), Bosnia and Herzegovina, 
Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cote 
d’Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Denmark, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, 
Estonia, Ethiopia, Finland, France, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Hungary, India, 
Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Ireland, Italy, Ireland, Jamaica, Japan, Jordan, 
Korea (Republic of), Kuwait, Lao People’s Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, 
Lichtenstein, Lithuania, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Mali, Malaysia, Mauritania, 
Mauritius, Mexico, Monaco, Morocco, Mozambique, Namibia, Nepal, Netherlands, 
Nicaragua, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Republic of 
Moldova, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, 
Singapore, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Sweden, Switzerland, Syrian 
Arab Republic, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Viet Nam, United Arab Emirates, 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Uruguay, Venezuela (Bolivarian 
Republic of), Zimbabwe. 

  Non-Member States represented by observers 

Holy See. 

  Other observers 

Palestine. 

  United Nations specialized agencies 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 

  Intergovernmental organizations 

African Union, European Union, International Organization of la Francophonie (OIF). 
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  Non-governmental organizations in consultative status with the 
Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC) 

Action internationale pour la paix et le développement dans la région des Grands Lacs 
(AIPD-GL), African Commission of Health and Human Rights Promoters, Al-Hakim 
Foundation, Amnesty International, Association of World Citizens, Cercle de Recherche 
sur les Droits et les Devoirs de la Personne Humaine (CRED), Human Rights Watch, 
Indian Council of South America (CISA), Indigenous Peoples and Nations Coalition, 
International Council for Human Rights, International Federation of University Women, 
International Movement against All Forms of Discrimination and Racism, International 
Youth and Student Movement for the United Nations (ISMUN), Mouvement contre le 
racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), Nord-Sud XXI, Rencontre africaine 
pour la defense des droits de l’homme, Tiye International. 

  Non-governmental organizations not in consultative status with the 
Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC) 

Culture of Afro-Indigenous Solidarity, SOS Rassismus Deutschweiz. 



A/HRC/16/64 

29 GE.11-10139 

Annex II 

  Agenda 

1. Opening of the session. 

2. Election of the Chairperson-Rapporteur of the Working Group. 

3. Adoption of the agenda and programme of work. 

4. Discussion and adoption of draft conclusions and recommendations on protection of 
children, migration and employment. 

5. Review of progress on implementation of recommendations adopted at the seventh 
session of the Working Group. 

6. Sharing of experience, including on good practices, implementation of the 
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the 
Durban Declaration and Programme of Action and the Outcome Document of the Durban 
Review Conference. 

7. The tenth anniversary of the adoption of the Durban Declaration and Programme of 
Action. 

8. Thematic discussion on structural discrimination. 

9. Presentation and adoption of the report on the eighth session. 
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Annex III 

Programme of work of the first week 

Time Monday, 11 October 2010 Tuesday, 12 October 2010 Wednesday, 13 October 2010 Thursday, 14 October 2010 Friday, 15 October 2010 

M
or

ni
ng

: 
se

ss
io

n:
 fr

om
 1

0:
00

 to
 1

3:
00

 

Item 1: Opening of the 
session 
Item 2: Election of the 
Chairperson-Rapporteur 
Item 3: Adoption of the 
agenda and programme 
of work 
Item 4: Discussion and 
adoption of draft 
conclusions and 
recommendations on 
protection of children, 
migration and 
employment 
(A/HRC/13/60, para.107) 

Item 4 
(continued) 
Discussion and adoption 

Item 5: Review of 
progress on 
implementation of 
recommendations 
adopted at the 7th session 
(A/HRC/13/60, para. 95)  

a) Discussion  
Item 6: Sharing of 
experiences, including on 
good practices, 
implementation of 
ICERD, the DDPA and 
the Outcome Document of 
the Durban Review 
Conference 
(A/HRC/13/60, para. 94)  

a) Discussion 

Item 7: The 10th 
anniversary of the 
adoption of the Durban 
Declaration and 
Programme of Action 
(HRC res. 14/16, para. 4, 
General Assembly res. 
64/148, para.13) 

a) Discussion 

Item 7 
(continued) 

a) Discussion 

A
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: 

 

fr
om

 1
5:

00
 to

 1
8:

00
 

 

Item 4 
(continued) 

Discussion and adoption 

 

 

 

 

Item 4 
(continued) 
Discussion and adoption 

Items 5 and 6 
(continued)  

a) Discussion 

Item 7 
(continued)  

a) Discussion 

b) Draft conclusions and 
recommendations on items 
5,6 and 7 

 Discussion 
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Programme of work of the second week 

Time Monday, 18 October 2010 Tuesday, 19 October 2010 Wednesday, 20 October 2010 Thursday, 21 October 2010 Friday, 22 October 2010 

M
or

ni
ng

: 
se

ss
io

n:
 fr

om
 1

0:
00

 to
 1

3:
00

 

 

Item 8: Thematic 
discussion on 
structural 
discrimination 
a) Definitions, 
approaches and 
trends 
Presentations by: 

-Ms. Mirjana 
Najcevska, 
Chairperson of 
WGPAD  

-Mr. Ion Diaconu, 
Rapporteur of CERD 

-Ms. Ferdous Ara 
Begum, member of 
CEDAW Discussion 

Item 8 (a) 
(continued) 

 Discussion 

Item 8  

b) National Action 
Plan as a tool to 
address issues, 
pertaining to 
structural 
discrimination  
Presentations by:  

- Mr. Alvaro Bello, 
Director, School of 
Anthropology, 
University of Temuco 

- Mr. Kgamadi 
Kometsi, National 
Coordinator on racism 
and non-discrimination, 
Human Rights 
Commission, South 
Africa 

 Discussion 

Item 8  

c) Approaches at 
regional and national 
levels 
Presentations by:  

- Mr. João Carlos 
Nogueira, Vice 
Minister, Secretariat of 
Policies for the 
Promotion of Racial 
Equality of Brazil  

- Mr. Marcello 
Scarone Azzi, Chief 
a.i., Struggle against 
Discrimination and 
Racism Section, 
UNESCO 

- Mr. Jerald Joseph, 
Executive Director, 
Dignity International 
(Malaysia) 

 Discussion 

Item 8 

d) Draft conclusions 
and recommendations 
on structural 
discrimination 

 Discussion 

Item 8 
(continued) 

d) Draft conclusions 
and recommendations 
on structural 
discrimination  

 Discussion 
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Item 8 (a) 
(continued) 

Presentations by: 

- Mr. Githu Muigai, SR 
on racism  

- Mr. Waleed Sadi, Vice-
Chairperson of CESCR  

- Mr. Hatem Kotrane, 
member of Committee on 
the Rights of the Child  

- Ms. Ana Elizabeth 
Cubias Medina, member 
of Committee on Migrant 
Workers   

 Discussion 

Item 8 (b) 
(continued) 

Item 8 (c) 
(continued) 

- Mr. Stefan Olsson, 
Head of Unit “Equality, 
Action against 
Discrimination: Legal 
Questions”, Directorate-
General for Employment, 
Social Affairs and Equal 
Opportunities, European 
Commission 

- Ms. Edna Santos 
Roland, Independent 
Eminent Expert 

 Discussion 

Item 8 
(continued) 

d) Draft conclusions and 
recommendations on 
structural 
discrimination  

 Discussion 

Item 9:  
Presentation and 
adoption of the report 
on the eighth session 

        


