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 مقدمة

مل الفريق العامل   هتـدف هذه املذكرة اإلعالمية إىل تقدمي بعض املعلومات األساسية املتعلقة بربنامج ع             -١
احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان خالل اجلزء الثاين من دورته اخلامسة، املقرر                

 .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧ إىل ٣عقدها جبنيف يف الفترة من 

 ٩ إىل   ٥لفترة من   وقـد قام الفريق العامل، خالل اجلزء األول من دورته اخلامسة، املعقودة جبنيف يف ا               -٢
، بدراسة دور خطط العمل الوطنية يف تعزيز الربامج الوطنية للقضاء على العنصرية وحتقيق              ٢٠٠٧مـارس   /آذار

وعقد الفريق العامل أيضاً جلسة متهيدية لتبادل اآلراء مع اخلرباء اخلمسة الذين . أقصى قدر ممكن من فوائد التنوع
 ٣٠ املؤرخ   ١/٥ معايري دولية تكميلية عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان          مت اختيارهم إلجناز دراسة تتعلق بوضع     

 .٢٠٠٦يونيه /حزيران

وسـينظر الفريق العامل، خالل اجلزء الثاين من دورته اخلامسة، يف الدراسة املتعلقة بوضع معايري دولية                 -٣
 .سة اليت أجنزها اخلرباء اخلمسةتكميلية اليت أعّدهتا جلنة القضاء على التمييز العنصري، كما سينظر يف الدرا

 معايري دولية تكميلية

حـدد إعالن وبرنامج عمل ديربان بعض أوجه القصور يف اإلطار القانوين الذي أنشئ هبدف التصدي                 -٤
جلنة حقوق اإلنسان بإعداد    "،  ١٩٩ويوصي إعالن وبرنامج عمل ديربان، يف فقرته        . للعنصرية والتمييز العنصري  

يلية لتعزيز وحتديث الصكوك الدولية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما            معـايري دولية تكم   
 .وقد ُعِهَد هبذه املهمة إىل الفريق العامل احلكومي الدويل". يتصل بذلك من تعصب، من كافة جوانبها

 ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٢/٦٨وهتـدف واليـة الفريق العامل، املنشأة مبوجب قرار جلنة حقوق اإلنسان رقم               -٥
إعداد معايري دولية تكميلية لتدعيم وحتديث الصكوك الدولية        "، يف مجلة ما هتدف إليه، إىل        ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

 ".املناهضة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بكافة أبعادها

 .ول أعماله للمناقشات بشأن املعايري الدولية التكميليةوبالتايل، كرس الفريق العامل حىت اآلن جزءاً هاماً من جد -٦

يناير / كانون الثاين  ٢٧ إىل   ١٦وعقـد الفـريق العامل، يف دورته الرابعة، املعقودة جبنيف يف الفترة من               -٧
أو النظر يف بعض الثغرات /، حلقة دراسية رفيعة املستوى بشأن املعايري الدولية التكميلية، قامت بتحديد و           ٢٠٠٦

وقد أبرز  . وضـوعية واإلجرائية احملددة، مستعينة يف ذلك باستنتاجات رئيس احللقة الدراسية الرفيعة املستوى            امل
 .الرئيس الثغرات املوجودة فيما يتعلق حبماية الطوائف املعرضة للتمييز والتعصب، ومبظاهر العنصرية وكره األجانب

نة القضاء على التمييز العنصري بأن تتناول مبزيد وخبصـوص الثغرات اإلجرائية، أوصى الفريق العامل جل   -٨
أما . من الدرس التدابري املمكنة لتعزيز التنفيذ من خالل تقدمي توصيات إضافية أو حتديث إجراءاهتا يف جمال الرصد

فـيما يـتعلق بالـثغرات املوضوعية، فقد أوصى الفريق العامل بأن ختتار مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق                  
نسان، بالتشاور مع اجملموعات اإلقليمية، مخسة خرباء على قدر كبري من الكفاءة لدراسة حمتوى ونطاق الثغرات اإل

املوضـوعية يف الصكوك الدولية القائمة يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل                
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االت احملددة يف استنتاجات رئيس احللقة الدراسية       بذلك من تعصب، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، اجمل           
 .الرفيعة املستوى اليت عقدت يف أثناء الدورة الرابعة للفريق العامل

أن يقوم، بالتشاور مع هيئات معاهدات "، إىل فريق اخلرباء ١/٥ويطلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره     -٩
اصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل        حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين باألشكال املع      

بذلـك من تعصب، وغريه من املكلفني بواليات ذات صلة، بإعداد وثيقة أساسية تتضمن توصيات حمددة بشأن                 
الوسائل أو السبل الكفيلة بسد هذه الثغرات، وذلك بوسائل منها، على سبيل املثال ال احلصر، صياغة بروتوكول       

ديـد لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، أو اعتماد صكوك جديدة تتخذ       اختـياري ج  
 ".شكل اتفاقيات أو إعالنات

 الدراسة اليت أعدها اخلرباء اخلمسة

عمـالً بالقرار املشار إليه أعاله، اختارت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان اخلرباء التالية                -١٠
األستاذة اجلامعية جيين غولدمشيت، من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى؛ واألستاذة اجلامعية             : مأمسـاؤه 

دميتريـنا بيتروفا، من جمموعة دول أوروبا الشرقية؛ والسيد أنور سيايف، من جمموعة الدول اآلسيوية؛ واألستاذة                
فالدو لويس فياللباندو، من جمموعة دول أمريكا       اجلامعـية تـيايانا مالوا، من جمموعة الدول األفريقية؛ والسيد           

 .الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

، ويف ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٣ و٢٢خـالل إجنـاز الدراسة، عقد اخلرباء ثالثة اجتماعات، يومي       -١١
 .توايل، على ال٢٠٠٧مايو / أيار٢٥ إىل ٢١، مث يف الفترة من ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٣ إىل ١٠الفترة من 

دراسة اخلرباء اخلمسة بشأن حمتوى ونطاق الثغرات املوضوعية يف         "وقـد أجنـز اخلرباء دراستهم املعنونة         -١٢
الصـكوك الدولـية القائمـة يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من              

 املعايري الدولية التكميلية فيما يتصل بااللتزامات فاجلزء األول يتناول. وتشتمل الدراسة على ثالثة فروع". تعصب
اإلجيابية للدول؛ يف حني يتناول الفرع الثاين املعايري الدولية التكميلية فيما يتعلق باجلماعات اليت حتتاج إىل محاية                 

ول خاصـة مـن العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ أما الفرع الثالث، فيتنا                 
 .املعايري الدولية التكميلية فيما يتعلق مبظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

 الدراسة اليت أعدهتا جلنة القضاء على التمييز العنصري

 لتعزيز  الدراسة اليت أعدهتا جلنة القضاء على التمييز العنصري بشأن التدابري اليت ميكن اختاذها            "تنقسـم    -١٣
فاجلزء . إىل جزأين " تنفـيذ االتفاقية عن طريق تقدمي توصيات إضافية أو حتديث إجراءات اللجنة يف جمال الرصد              

األول يـتعلق باإلجراءات الراهنة وبالعقبات اليت ُتعوق فعالية الدور الذي تضطلع به اللجنة يف جمال الرصد؛ أما                  
 . املقدمة إىل الدول بغية تعزيز فعالية إجراءات اللجنة يف جمال الرصداجلزء الثاين، فيتعلق بالتوصيات واالقتراحات

وسيعقد الفريق العامل، عقب تقدمي كل دراسة من الدراستني املشار إليهما أعاله، حواراً تفاعلياً بشأن                -١٤
 .حمتوى كلتا الدراستني

 ـ ـ ـ ـ ـ


